
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

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

  أشھر المنتھية  تسعةاللفترة و تقرير المراجعة 

  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠في 

  
  

  







 شعاع كابيتال ش.م.ع
  الموحد بيان الدخل المرحلي

  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠للفترة المنتھية في 

  

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

  

  من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ھاماً المرفقة جزءاً  ٢٣إلى  ١تشكل ا!يضاحات من  

 � 

 

  إيضاحات

  إلى يوليو ١

  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠ 

أشھر) ٣(  

 غير مدققة

  إلى يناير١

  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠ 

أشھر) ٩(  

 غير مدققة

  إلى يوليو ١

  ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠ 

أشھر) ٣(  

 غير مدققة

  يناير إلى١ 

  ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠ 

أشھر) ٩(  

  غير مدققة

  


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


�,��  و&تصافي الرسوم و العم�  ��,�
�  �,�	�  ��,�	�  


�  ��  ���,�  ���,�  تداولربح   

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

١٣ ��,���  ��,		�  �,
��  ��,���  

  ————  ————  ————  ————  


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

  ————  ————  ————  ————  

            


�,��) (�	�,���) (���,��)  مصروفات إدارية و عمومية�) (���,���) 

 (���,	) (���,�) (���,	) (���,�)  مصروف الفوائد

 (���,�) (���,�) (���,�) (	�	,�)  استھ^كات


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

  ————  ————  ————  ————  

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

  ————  ————  ————  ————  

  قبل  )الخسارة( / الربح صافي

 اHستثمارات 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) )الخسارة( / الربح

  ══════  ═════  ══════  ══════  

    



 شعاع كابيتال ش.م.ع
  ي الموحدبيان الدخل الشامل المرحل

  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠للفترة المنتھية في 

  

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

  

  من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ھاماً المرفقة جزءاً  ٢٣إلى  ١تشكل ا!يضاحات من  

 � 

 

  

  إلى يوليو ١

  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠ 

أشھر) ٣(  

 غير مدققة

  إلى يناير١

  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠ 

أشھر) ٩(  

 غير مدققة

  إلى يوليو ١

  ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠ 

أشھر) ٣(  

 غير مدققة

  يناير إلى١ 

  ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠ 

أشھر) ٩(  

  غير مدققة

     


) ��	,� الفترة )ةخسارربح / (��) (��,	��) (��,���) 

     اCخرشامل ال الدخل

     :من صافي حركة احتياطي إعادة تقييم

 (���,�)  	��,�  ��	,�  ��� اZخرى ا&ستثمارات -

  ��� (���,�) (	��)    - حصة الدخل الشامل اZخر من الشركات الزميلة

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

  ———— ———— ———— ———— 


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

  ———— ———— ———— ———— 


�,��) ��� ���,� الشاملة للفترة) الخسارةالدخل / (إجمالي �) (��,�
�) 

  ══════ ══════ ═════ ══════ 

      إلى:العائدة 

 ��� �� � �  غير المسيطرة اZطراف

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

  ══════ ══════ ═════ ══════ 



 شعاع كابيتال ش.م.ع
  المرحلي الموحد التدفقات النقديةبيان 

  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠للفترة المنتھية في 

  

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

  من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ھاماً المرفقة جزءاً  ٢٣إلى  ١تشكل ا!يضاحات من  

 � 

  إلى يناير ١

  ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠ 

أشھر) ٩(  

  غير مدققة

  يناير إلى ١

  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠ 

أشھر) ٩(  

  مدققةغير 

 

  اCنشطة التشغيلية  

(��,���)  (
  خسارة الفترة (��

  :ــ تعدي^ت ل  

  استھ^كات     ���,�  ���,�

  في صناديق مدارة من شعاع استثماراتأرباح من    (�		,��) (���,��)

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

�,��
  	,��	    Zسھمدفعات تسدد على أساس ا  

  صافي - مخصصات   ���,�  ���,�

                                            

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

    

  التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:  

  مم مدينة وأرصدة مدينة أخرىفي ذ النقص(الزيادة) /     (��	,��)  ���,��

��,���  (�
  عقود إيجار تمويليو في قروض وسلفيات لنقص(الزيادة) / ا   (���,�

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

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

                                            

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

                                            

  اCنشطة اHستثمارية  

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

  رأسمالية توزيعاتأرباح و   ���,� ���,� 

(�,��
  ومعداتصافي شراء أ&ت   (���,��)  (

                                            

���,
  صافي النقد من اCنشطة اHستثمارية  ���,	  ��

                                           

  اCنشطة التمويلية   

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

(���)   رةتوزيعات Zطراف غير مسيط  

  الحركة في أسھم برنامج الحوافز طويلة اZجل للموظفين    (���,�) 

                                           

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

                                           

    

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

  ةتحويل عم^ت أجنبي �� 	

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

                                           

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

                                              



 شعاع كابيتال ش.م.ع
  تغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحدبيان ال

  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠للفترة المنتھية في 

  

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

  

  المرفقة جزءاً ھاماً من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ٢٣إلى  ١تشكل ا!يضاحات من  
 � 

  

    لكية مساھمي الشركة اCمحقوق م    

  المجموع 

حقوق 
أطراف غير 

  المجموع   مسيطرة

احتياطي 
تحويل 
  عم^ت

احتياطي إعادة 
تقييم 

  احتياطي قانوني  خسائر متراكمة  ا&ستثمارات

أسھم نظام 
الحوافز طويلة 

    رأس المال   أسھم خزينة  للموظفين اZجل

            

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   -     -     -     -    )٣٨٫٣٢٦(  )٤٫٨٣٠(  ٢٢  )٤٣٫١٣٤(  ٧٥٠  )٤٢٫٣٨٤(

  توزيعات Zطراف غير مسيطرة   -     -     -     -     -     -     -     -    )٦٣١(  )٦٣١(

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

  دفعات على أساس اZسھم   -     -     -     -    ١٫١٠٨    -     -    ١٫١٠٨   -    ١٫١٠٨

١٩٥( ١٫١٢٦٫٤٩٣ ٥٢٤ ١٫١٢٧٫٠١٧(  ٣٧٫٢١٨(  ١٫٩٧٣(  ٨٦٫٦٠٣( ١٩٧٫٩٩٤(  )١٤٫٤٥٨(    دققة)(غير م ٢٠١٢ سبتمبر 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 
الحوافز طويلة 

للموظفين اZجل   رأس المال  أسھم خزينة 

           

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   

  ١٥٢  ١٤٤  ٨  )٤(  ٩٥٩( ١٫١٠٧(  إجمالي الخسارة الشاملة للفترة  -    -    -    -   

)٣٫٤٢٢(   -  )٣٫٤٢٢(    -    -    -    -   )٣٫٤٢٢(    -    -  
ام الحوافز طويلة اZجل صافي الحركة في أسھم نظ

 للموظفين
أساس اZسھم علىدفعات   -    -    -    -   ٦٫٠٢٦  -    -   ٦٫٠٢٦  -   ٦٫٠٢٦  

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

  

  



 شعاع كابيتال ش.م.ع
  حات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضا

  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠للفترة المنتھية في 

  

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

  

 �

  اتنشاطالالوضع القانوني و .١
  

الصvادر بتvاريخ  ٦كشركة مساھمة عامة في دبـي، ا!مارات العربية المتحvدة بموجvب المرسvوم اZميvري رقvم  ")اZم ("الشركة أسست شعاع كابيتال ش.م.عت

لعربيvvة ، دبvvي، ا!مvvارات ا٣١٠٤٥(وتعدي^تvvه). إن العنvvوان المسvvجل للشvvركة ھvvو ص. ب  ١٩٨٤لسvvنة  ٨ووفقvvاً للقvvانون ا&تحvvادي رقvvم  ١٩٧٩إبريvvل  ٢٥

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

لماليvة الشركة مرخصة من المصvرف المركvزي لدولvة ا!مvارات العربيvة المتحvدة لمزاولvة أعمvال ا&سvتثمارات الماليvة وأعمvال ا&ستشvارات المصvرفية وا إن

المركvزي  المصvرفبقvرار مجلvس إدارة  عمv^وأعمال الوساطة الماليvة والنقديvة  ٩٤/٨/١٦٤المركزي رقم  المصرفدارة بقرار مجلس إ عم^وا&ستثمارية 

   . ٩٥/٥/١٢٦رقم 
  

 وشركاتھا التابعة ("المجموعة") نشاطات استثمارية ومالية استراتيجية متنوعة مع التركيvز علvى ا&سvتثمار فvي الvدول العربيvة بصvورة عامvة تمارس الشركة

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

  :٢٠١٣ سبتمبر ٣٠ فيالتالية كما  ھامةاللدى الشركة الشركات التابعة  يوجد
  

  النشاط الرئيسي  بلد التأسـيـس  اHســــــم

  الحصة كما في

  تمبرسب 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

  ا!مارات العربية المتحدة  شعاع !دارة ا&صول المحدودة 
 /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

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  الوساطة المالية  مصر  شعاع ل|وراق المالية  مصر 

  ٪٩٤٫٣  ٪٩٤٫٣  استشارات  اZردن  المحدودةل^ستشارات ا&قتصادية آسيا 

  
  السياسات المحاسبية الھامة .٢
  

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

رس فيھvا غالبيvة أعمvال تظھر المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة بأ&ف الدرھم ا!ماراتي حيث أنه البلvد التvي تقvع فيھvا الشvركة اZم وتُمvا

  المجموعة .
  

لتكلفvة التاريخيvة وذلvك فيمvا عvدا إعvادة تقيvيم بعvض اZدوات الماليvة والتvي تvم إظھارھvا وفقvاً تم إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقاً لمبvدأ ا

  العادلة.للقيمة 

  

يvة المvوجزة الموحvدة إن السياسات المحاسبية المتبعة وطرق المحاسبة و التقديرات المحاسبية الھامة و مصادر عدم التأكد فvي إعvداد المعلومvات الماليvة المرحل

فيمvا عvدا اعتمvاد المعvايير  ٢٠١٢ديسvمبر  ٣١ع السياسات المحاسبية التي تم إتباعھا في إعداد المعلومات المالية الموحدة المدققة للســـنة المنتھية في متماثلة م

الحاليvة درجvة للسvنة ي المبvالغ الملم يؤد تطبيق ھذه المعايير والتفسيرات إلvى تvأثيرات كبيvرة فv ، المفصلة أدناه.٢٠١٣يناير  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 لوبات الماليةالموجودات والمط 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 IFRSتقارير المالية (المعيار الدولي لل

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

 )(تعديل والمطلوباتالمعلومات القطاعية !جمالي الموجودات التقارير المالية المرحلية و  ٣٤رقم  (IAS)معيار المحاسبة الدولي 
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  تتمة - ھامةالسياسات المحاسبية ال .٢
  

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

المعيvار . ت ذات اZغvراض الخاصvةالمنشآ بما في ذلك الكيانات ينطبق على جميع تحكم واحد نموذجيؤسس  ١٠رقم  )IFRS( المعيار الدولي للتقارير المالية

ً  الموجودة يستبدل اZجزاء ١٠الدولي للتقارير المالية رقم   توحيvد التvي عالجvت الموحvدة والمنفصvلة القوائم الماليvة ٢٧ معيار المحاسبة الدولي رقمضمن  سابقا

 ١٠) رقvم IFRSالمعيار الvدولي للتقvارير الماليvة (الغرض الخاص. ذات  تالكيانا - توحيدال ١٢) رقم SICتفسير اللجنة الدائمة للتفسيرات (البيانات المالية و 

المسvتثمر الجھvة علvى  لديvه قvوة مسvتثمرأ) ( بمvا فvي ذلvك: المعvايير الث^ثvة يجب أن تتحقق كافvة بحيث  لتعريف السيطرةبطريقة معادلة  السيطرة تعريفغير 

 للتvأثير علvى قيمvة استخدام قوته لديه القدرة على لمستثمرا، و (ج) لقاء مشاركته في ا&ستثمار تغيرةمال ائدوالع في حقوق أو تعرضلديه   المستثمر، (ب) افيھ

  من قبل المجموعة. ا&ستثمارات المحتفظ بھا حيدعلى تو تأثير لم يكن له ١٠) رقم IFRSالمعيار الدولي للتقارير المالية (. المستثمر عائدات
  

  الترتيبات المشتركة ١١) رقم IFRSلية (** المعيار الدولي للتقارير الما

تفسvير اللجنvة الدائمvة الحصص في المشvاريع المشvتركة و ٣١رقم  (IAS)يحل محل معيار المحاسبة الدولي  ١١) رقم IFRSالمعيار الدولي للتقارير المالية (

المعيvvار الvvدولي للتقvvارير الماليvvة مvvن قبvvل أصvvحاب المشvvاريع.  النقديvvة المسvvاھمات غيvvر - الخاضvvعة للسvvيطرة المشvvتركة الكيانvvات ١٣) رقvvم SICللتفسvvيرات (

)IFRS ( سيطرة مشتركةال كياناتلل ةبساحطريقة الم خيار يزيل ١١) رقمJCEs تخدامvبي.) باسvد النسvك، التوحيvن ذلvد&ً مvب بvل يجvات أن تمثvيطرة ال كيانvس

 تطبيvقيسري  حقوق الملكية. باستخدام طريقة ١١) رقم IFRSللتقارير المالية (الدولي  المعيارضمن  مشروع المشتركال تعريف التي تلبي) JCEs( مشتركة

) رقvم IFRSالمعيار الدولي للتقارير الماليvة ( إن تطبيق .٢٠١٣يناير  ١بعد  أو السنوية التي تبدأ في للفترات ١١) رقم IFRSالمعيار الدولي للتقارير المالية (

  استثمارات المجموعة. ا&فصاح بخصوص أو سبيةعلى المعالجة المحا لم يكن له تأثير ١١
  

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

 .ةالقيمvة العادلv قياسvات لجميvع )IFRSللتقvارير الماليvة ( ةر الدوليvييالمعvل وفقاً رشاد لمصدر وحيد ل� يؤسس ١٣) رقم IFRSالمعيار الدولي للتقارير المالية (

 كيفيvة قيvاس القيمvة بشvأن توجيvهوفر ، ولكنvه يvالقيمة العادلة استخدام منشأةمن ال عندما يكون مطلوبا & يتغير ١٣) رقم IFRSالمعيار الدولي للتقارير المالية (

) رقvم IFRSالمعيvار الvدولي للتقvارير الماليvة ( يvقتطبإن  .اھvتطبيقمسvموح ب أو تكون القيمة العادلvة مطلوبvة عندمامعايير التقارير المالية الدولية العادلة وفقا لل

  .المجموعة التي قامت بھا القيمة العادلة اتقياس علىلم يؤثر ١٣
  

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

تطبيvvق ھvvذه المعvvايير قvvد يكvvون لvvه تvvأثير جvvوھري علvvى المبvvالغ إن  لتطبيقھvvا،طبيvvق ھvvذه التعvvدي^ت فvvي البيانvvات الماليvvة الموحvvدة للمجموعvvة فvvي السvvنة اZولvvى ت

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

  مراجعة مفصلة.
 

   السياسات المحاسبية التالية قابلة للتطبيق ضمن المجموعة.  أصبحت الفترة، ھذه خ^ل ،إضافة لذلك

    ا!يجار

 مخvاطر بكافvة العقvد نقل شروطتحقق  عندما تمويلية إيجار كعقود ا!يجار عقود تصنف. مؤجر بصفتھا الجديدة التأجير خدمات المجموعة قدمت خ^ل الفترة،

  .تشغيليةإيجار  عقودعلى انھا  اZخرى ا!يجار عقود جميع تصنيف يتم. المستأجر إلى الملكية ومنافع
  
 كمسvتحقات علvى المبلvغ مvن صvافي اسvتثمار المجموعvة فvي عقvود ا!يجvار. يvتم تمويليvةال يجvارا!إثبvات المبvالغ المسvتحقة مvن المسvتأجرين بموجvب عقvود  يتم

 عقvودبتعلvق تخصيص ا!يراد من ا!يجار التمويلي لفترات المحاسبية بحيث تعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي استثمار المجموعة غير المسvددة فيمvا ي

  ا&يجار.
  
 فvي المتكبvدة اZولية المباشرة تكاليفال تضاف. الصلة ذات ا!يجار 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

  المشتقات

كvل فتvرة ماليvة. الvربح أو الخسvارة  تم إعvادة قياسvھا بالقيمvة العادلvة بنھايvة و&حقvاً يvبتvاريخ أبvرام عقvود المشvتقات للمشتقات بالقيمة العادلة يتم التسجيل اZولي 
ومفعلة كأداة تحوط، حيث يتم تحديد وقت التسجيل بحسvاب ا&ربvاح أو الناتجة يتم تسجيلھا مباشرة ضمن اZرباح أو الخسائر إ& اذا كانت المشتقات مخصصة 

    الخسائر با&عتماد على طبيعة ع^قة التحوط. 
  

بvالرجوع للبيانvات الماليvة  قراءتھvاويجvب  موحvدةلبيانvات ماليvة سvنوية  المطلوبvةالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحvدة & تتضvمن كافvة المعلومvات  إن

& تvدل بالضvرورة  ٢٠١٣ سvبتمبر ٣٠أشvھر المنتھيvة فvي  تسvعةلل الماليvة النتvائج فإن لذلك، إضافة. ٢٠١٢ديسمـبر  ٣١للمجموعة كما في وللسنة المنتھية في 

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

 ٣١للسvنة المنتھيvة فvي أھداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة متطابقة مع تلك التي تم ا!فصاح عنھا في البيانات المالية الموحدة المدققvة كمvا فvي و

  .٢٠١٢ديسمبر 
  

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

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



 شعاع كابيتال ش.م.ع
  حات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضا

  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠للفترة المنتھية في 

  

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

  

 	

  العادلة لaدوات المالية القيمة .٣
  

  
  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  - 

كبيvر علvى القيمvة العادلvة المسvجلة التvي يمكvن م^حظتھvا، إمvا بشvكل مباشvر أو غيvر  : أساليب تقيvيم أخvرى تسvتعمل مvدخ^ت لھvا تvأثير ٢الصنف  - 

  مباشر ؛ 

 : أساليب تستخدم مدخ^ت لھا تأثير كبير على القيمة العادلة المسجلة التي & تستند على بيانات يمكن م^حظتھا في السوق. ٣الصنف  - 

  

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

 

  (غير مدققة) ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠  

  المجموع  ٣صنف   ٢صنف   ١صنف   

          
      استثمارات في صناديق مدارة من شعاع

من  ارات مدرجة حسب القيمة العادلةاستثم

�� -  اZرباح و الخسائر خ^ل,��� - ��
,��� 

      استثمارات أخرى

قيمة العادلة من استثمارات مدرجة حسب ال
 ١٧,٣٣٣ ١٣,٤٧٥ ���,� -  اZرباح و الخسائر خ^ل

 ١٥,٣٥٧ ١٥,٣١٥ �� -  استثمارات متاحة للبيع

  - ١٦١,٧٦٢ ٢٨,٧٩٠ ١٣٢,٩٧٢ 

    

  (مدققة)  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  

  المجموع  ٣صنف   ٢صنف   ١صنف   

          
      استثمارات في صناديق مدارة من شعاع

من  يمة العادلةاستثمارات مدرجة حسب الق
 ٩٣,٦٩٧ - ٩٣,٦٩٧ -  اZرباح و الخسائر 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 

 

 لية المسجلة بالقيمة العادلةاCصول الما

vvذه التقvvمل ھvvيم. تشvvاليب التقيvvتخدام أسvvة باسvvة العادلvvب القيمvvجيلھا حسvvتم تسvvي يvvة التvvدوات المالي|vvة لvvة العادلvvد القيمvvف لتحديvvي وصvvا يلvvات فيمvvديرات افتراض
  المجموعة وھي افتراضات قد يقوم بھا أي مشارك في السوق عند تقييم اZدوات.

 

 العادلة من خ^ل اZرباح والخسائر مقيمة حسب القيمة

vيم تتضvات تقيvـطة أو تقنيvـواق النشvسZعار اvرباح والخسائر باستعمال أسZة يتم تقييم ا&ستثمارات المدرجة حسب القيمة العادلة من خ^ل اvـات ملحوظvمن بيان
لمدرجة التي تستثمر في أصول ھvي بvدورھا مقيمvة علvى اسvاس وغير ملحوظة في السوق. وتشمل ھذه الفئة صناديق مدرجة و صناديق اZسھم الخاصة غير ا

اZجنبيvة  بيانات ملحوظة و غير ملحوظة في السوق. تتكون البيانات الملحوظة بالسوق مvن أسvعار تvداول اZسvھم باZسvواق النشvطة ، أسvعار صvرف العمv^ت
راضvvات المتعلقvvة بvاZداء المvvالي المتوقvvع فvي المسvvتقبل، ومعvvد&ت الخصvvم و والحركvة فvvي مؤشvvرات أسvواق اZسvvھم. أمvvا البيانvات غيvvر الملحوظvvة فتشvمل ا&فت

  السيولة في السوق.

  

  متاحة للبيع

و صvناديق أسvھم  فvي اZسvواق النشvطة إن ا&ستثمارات المالية المتاحة  للبيع المقيمة باستخدام تقنية التقيvيم أو التسvعير تتكvون مvن أسvھم مدرجvة وغيvر مدرجvة
في السوق. تقدر قيمة ھذه اZصول باستخدام ا&سعار السوقية ومزيج من بيانات ملحوظة و غير ملحوظvة فvي السvوق. إن المvدخ^ت غيvر خاصة غير مدرجة 

غرافvvي الملحوظvvة فvvي السvvوق تشvvمل افتراضvvات بخصvvوص اZداء المvvالي المسvvتقبلي، والمخvvاطر، وا&فتراضvvات ا&قتصvvادية المتعلقvvة بالصvvناعة والموقvvع الج
  المستثمر فيھا.للشركة 
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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
  

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

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

  

  

  
  

  رصيد في ال

يناير  ١
٢٠١٣  

  أرباح/(خسائر)

مدرجة ضمن  
  بيان الدخل

 أرباح/(خسائر)

مدرجة ضمن 
الدخل الشامل 

  مبيعات  تمشتريا  اCخر

تحويdت 
من/(إلى) 
  المستويات

  ٢و ١ 

  الرصيد في

 سبتمبر ٣٠

٢٠١٣  

               استثمارات أخرى

اسvvvvتثمارات مدرجvvvvة حسvvvvب القيمvvvvة 

-        - ٣ ١٣٫٤٧٢  اZرباح و الخسائر العادلة من خ^ل      - -    ١٣٫٤٧٥ 

 ١٥٫٣١٥ ٢,٨٦٩ )١٫٣٠٧( -     ١٫٧١٤ ٤٣٦ ١١٫٦٠٣  استثمارات متاحة للبيع

  ٢٨٫٧٩٠ ٢,٨٦٩ )١٫٣٠٧( -     ١٫٧١٤ ٤٣٩ ٢٥٫٠٧٥ 
  

  أشھر) غير مدققة ٩( ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠يناير إلى  ١  

  

  رصيد في ال

يناير  ١
٢٠١٢  

  أرباح/(خسائر)

مدرجة ضمن  
  بيان الدخل

 أرباح/(خسائر)

مدرجة ضمن 
الدخل الشامل 

  مبيعات  مشتريات  اZخر

تحوي^ت 
من/(إلى) 
  المستويات

  ٢و ١ 

  الرصيد في

 سبتمبر ٣٠

٢٠١٢  

            استثمارات أخرى

اسvvvvتثمارات مدرجvvvvة حسvvvvب القيمvvvvة 

-        - ٢ ١٤,٣٨١  اZرباح و الخسائر العادلة من خ^ل     -    -  ١٤٫٣٨٣ 

-    )٦٩٫٨٩٤( ٦,٦١١ )٤٫٤٨٥( )٦٫١٨٨( ٨٨,٩٥٤  استثمارات متاحة للبيع  ١٤٫٩٩٨ 

  ٢٩٫٣٨١ -    )٦٩٫٨٩٤( ٦,٦١١ )٤٫٤٨٥( )٦٫١٨٦( ١٠٣,٣٣٥ 
 
  والمدرجة ضمن بيان ا!يرادات تتكون مما يلي: ٣جة من اZدوات المالية الصنف اZرباح و الخسائر النات 

  استثمارات أخرى

 ٣٠يناير إلى  ١

   ٢٠١٣سبتمبر 

  أشھر) ٩(

  غير مدققة

 ٣٠يناير إلى  ١

   ٢٠١٢سبتمبر 

  أشھر) ٩(

  غير مدققة

      
 (١٫٠٣٣)   ٤٣٦  محققة( خسائر) /  أرباح

 (٥٫١٥٣)   ٣  غير محققة أرباح / ( خسائر)

  (٦٫١٨٦)   ٤٣٩ 
  

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

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

  

  القيمة الدفترية

تأثير اHفتراضات 
  البديلة المعقولة

  

  القيمة الدفترية

تأثير ا&فتراضات 
 البديلة المعقولة

        استثمارات أخرى

استثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة من 
 ٣٫٥٩٥ ١٤٫٣٨٣   ٣٫٣٦٩ ١٣٫٤٧٥  اZرباح و الخسائر خ^ل

 ٣٫٠٠٠ ١٤٫٩٩٨   ٣٫٠٦٣ ١٥٫٣١٥  يعاستثمارات متاحة للب

  ٦٫٥٩٥ ٢٩٫٣٨١   ٦٫٤٣٢ ٢٨٫٧٩٠ 
 

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

  ٪. ٢٥القيمة العادلة ل|داة بنسبة ض يخفتوزيادة  سندات الدين: قامت المجموعة بتعديل احتما&ت التخلف عن السداد والخسارة من خ^ل - 

اسvتثمارات فvي الصvناديق: قامvvت المجموعvة بتعvديل افتراضvات معvvدل السvيولة ضvمن مجموعvvة مvن البvدائل المعقولvة الممكنvvة. يختلvف مvدى تvvأثير  - 
  التعديل حسب خصائص كل استثمار.

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



 شعاع كابيتال ش.م.ع
  حات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضا

  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠للفترة المنتھية في 

  

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

  

 ��

  ودائع لدى البنوك نقد و .٤
  

بنك محلي محتفظ بھا كضمان مقابvل كفالvة  لدى) ٢١,٥٠٠ – ٢٠١٢ديسمبر  ٣١( ٢١,٥٠٠يشتمل مجموع النقد والودائع لدى البنوك على ودائع ثابتة قيمتھا 

  مقدمة للمصرف المركزي.
  

  

  

  تمويليإيجار  عقودو سلفيات قروض و .٥
  

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

  سبتمبر ٣٠  

٢٠١٣    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٢  

  مدققة    غير مدققة  

        

 ٥٢٨,٤٦٥   ٧٣٤,٦١٦  قروض وسلفيات

 ٣٣,٩١٧   ١٨,٢١٠  بھامش قروض

 -    ٩٢,٥٦٨  عقود إيجار تمويلي

  ���,�
�    ���,�
�  

  

  قروض وسلفيات )أ 

  سبتمبر ٣٠  

٢٠١٣   

  ديسمبر ٣١

٢٠١٢ 

 مدققة   غير مدققة  

      

 ٥٨٦,٣٥٤   ٨٠١٫٤٦٧  إجمالي قروض و سلفيات

 (٤٠,٠٤٠)   )٤٨٫٩٩١(   مخصص متراكم ل^نخفاض في القيمةناقص: 

 (١٨,٢٠٠)   )١٧٫٨٦٠(  فوائد معلقةناقص: 

  ���,	�	   ٥٢٨,٤٦٥ 
  

  

  بھامش قروض )ب 
  

  

إن ھvvذه السvvلفيات ذات طبيعvvة قصvvيرة اZجvvل وھvvي مضvvمونة بالسvvندات  تقvvدم المجموعvvة تسvvھي^ت لعم^ئھvvا لغvvرض المتvvاجرة فvvي اZوراق الماليvvة المتداولvvة.
 – ٢٠١٢ديسvمبر  ٣١( ١٠١،٠٠٢ مبلvغ ٢٠١٣ سvبتمبر ٣٠واZسھم المعنية التي ھvي بعھvدة المجموعvة. بلغvت قيمvة ھvذه السvندات واZسvھم المعنيvة كمvا فvي 

 – ٢٠١٢ديسvمبر  ٣١( ٦٠،٨٩٢، تvم تسvجيل مخصvص قvدره فتvرةايvة ال).  يتم تكوين مخصصات للجزء غير المغطvى مvن الھvوامش. كمvا فvي نھ١٤٠,٦٩٥

٨٠,٤٢٧.(  

  

  إيجار تمويلي عقود )ج 

  

  سبتمبر ٣٠  

٢٠١٣    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٢  

  مدققة    غير مدققة  

        

 -    ٣٤,٩٣١  الجزء المتداول  –الذمم المدينة لعقود ا&يجار التمويلي 

 -    ٥٧,٦٣٧  ر المتداولالجزء غي  –الذمم المدينة لعقود ا&يجار التمويلي 

  
�,�	�     -  

  

  كمؤجر المجموعة - التأجير ترتيبات

  

  .سنوات ٣الى  ٢ يتراوح بين المبرمةللعقود مدة التأجير التمويلي . متوسط لعم^ئھا بعض من معداتھالتأجير المجموعة في ترتيبات التأجير التمويلي  دخلت
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 (العملة: آ&ف دراھم ا!مارات العربية المتحدة) 

  

 ��

  تتمة - وعقود إيجار تمويلي سلفيات قروض و .٥
  

  تتمة - إيجار تمويلي عقود )ج 

  

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

 سبتمبر ٣٠  

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  ٢٠١٣

  

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠

  مدققة  غير مدققة    مدققة  غير مدققة  

        


�,��  تزيد عن سنة واحدة &	 -   ٣٤,٩٣١  - 

 -  ٥٧,٦٣٧   - ���,�	  ن سنة و& تزيد عن خمس سنواتم أكثر

  ��
,
�� -   ٩٢,٥٦٨  - 

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

  
�,�	�     ٩٢,٥٦٨   
  
  

  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 عدلم تحديد يتم

  

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

  استثمارات في صناديق مدارة من شعاع .٦
  

  ي:مما يل صناديق مدارة من شعاعتتألف ا&ستثمارات في 

  

  سبتمبر ٣٠  

٢٠١٣    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٢  

  مدققة    غير مدققة  
        


��  اZرباح أو الخسائراستثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة من خ^ل ,���   	�,�	� 


��,�	  شركات زميلة   ��,��� 

  �
�,���    ���,
�� 

  

  

  شركات زميلة

خاصvvة ، مقفvvل ومسvvجل  اسvvتثماراتوھvvو صvvندوق  اZول ال. بvvي.عاع للضvvيافة ) مvvن صvvندوق شvv%٢٨٫٨ :٢٠١٢ديسvvمبر  ٣١( %٢٨٫٨تمتلvvك المجموعvvة 
نميvة الضvيافة بوصفه شركة تضامنية محدودة معفاة في جزر كايمان. إن الھدف الرئيسي للصندوق ھو القيام باستثمارات مباشرة أو غير مباشرة في مشاريع ت

غيvر مباشvرة،  اسvتثمارات!دارة الفنادق في منطقة الشـرق اZوسـط وشمال إفريقيا. نتيجة لتجمvع  وعقارات الضيافة القائمة والتي ستدار من قبل شركة روتانا
مدار حسvب قvوانين  غلقوھو صندوق استثمار ما&ول من صندوق شعاع السعودية للضيافة %) ٢٧٫٨: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١(% ٢٧٫٥بلغت حصة المجموعة 

الھدف الرئيسي لھذا الصندوق ھو ا&ستثمار في عقvارات الضvيافة فvي المملكvة العربيvة السvعودية لتحقيvق نمvو فvي  ھيئة سوق المال بالمملكة العربية السعودية.
  رأس المال طويل اZجل.

  

خاصvvة ، مقفvvل  اسvvتثماراتوھvو صvvندوق  .بvvي. ال ا&ول اوبرتشvونيتيز فرونتييvvر %) مvvن صvندوق٣٥٫٥ :٢٠١٢ديسvvمبر  ٣١% (٣٥٫٥تمتلvك المجموعvvة 
بv^د منطقvة ه شركة تضامنية محدودة معفاة في جزر كايمان. إن الھدف الرئيسي للصvندوق ھvو القيvام باسvتثمارات مباشvرة أو غيvر مباشvرة فvي ومسجل بصفت

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

  

 ��

  ارات في شركات زميلة أخرىاستثم .٧
  

  تملك المجموعة ا&ستثمارات التالية في شركات زميلة أخرى:

  

  

  سبتمبر ٣٠

٢٠١٣  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٢  

  مدققة    غير مدققة    

 ���,��   ���,�	    استثمارات في ا!مارات العربية المتحدة 

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

    ��,�	
    	�,���  

  سيتي للھندسة ذ.م.م 

شvركة محvدودة المسvؤولية مركزھvا الشvارقة، ا!مvارات العربيvة سvيتي للھندسvة ذ.م.م وھvي %) مvن شvركة ٤٠: ٢٠١٢ديسvمبر  ٣١% (٤٠تمتلك المجموعة 
 فvي ا&نخفvاض مخصvص تنزيvل بعvدحقvوق الملكيvة  طريقvة اسvتناداً إلvى ا&سvتثمارالمتحدة، وتقوم بأعمال المقاو&ت. تم تحديد المبلغ القابل للتحصيل من ھvذا 

  .القيمة
  

  شركة سبتك القابضة المحدودة

معالجvة الميvاه شركة سبتك مسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة في جزر كايمان وقائمة بإمارة الشارقة، ا!مارات العربية المتحدة، وتنشط في مجvال تحليvة و
%) مvن ملكيvة شvركة ٤٩: ٢٠١٢ديسvمبر  ٣١% (٤٩معدة للقوارب والخدمات التابعة لھا. تمتلك المجموعة حصة تعvادل ومشاريع البنية التحتية والمراسي ال

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

  أموال

وال وھvي شvركة مسvاھمة قطريvة مقفلvة، مرخصvة مvن قبvل مصvرف قطvر المركvزي أم%) من شركة ٤٦٫٧: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١% (٤٦٫٧تمتلك المجموعة 
القيمvة المتوقعvة للخvروج اسvتناداً إلvى  ا&سvتثمارتم تحديد المبلغ القابل للتحصvيل مvن ھvذا المصرفي وأنشطة إدارة اZصول في قطر.  ا&ستثمارلمزاولة أعمال 
    .المالفي رأس كتخفيض  ٣٫٧٢٠خ^ل الفترة، استلمت المجموعة  .من ا&ستثمار

 
  
  استثمارات أخرى .٨
  

  تتكون ا&ستثمارات اZخرى مما يلي:

  سبتمبر ٣٠  

٢٠١٣    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٢  

  مدققة    غير مدققة  

        

�   ١٧,٣٣٣  اZرباح أو الخسائراستثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة من خ^ل ,��� 


�,��   ١٥,٣٥٧  استثمارات متاحة للبيع
  

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

  ٤٠٫٢٠٩   ��,
��  

  

  الخسائر أواCرباح استثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة من خdل  )أ 
  

       مما يلي: الخسائر أواZرباح تتكون ا&ستثمارات المدرجة حسب القيمة العادلة من خ^ل 

  سبتمبر ٣٠  

٢٠١٣    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٢  

  ةمدقق    غير مدققة  
        

  ���,�   ٣٫٧٩٩  صناديق استثمارية

  ��   ٣٤  استثمارات أسھم 

  ���,��   ١٣٫٥٠٠  استثمارات بإيراد ثابت

  ١٧٫٣٣٣   �
,���  

  

  استثمارات بإيراد ثابت

  . ١٠٫١١٢الثابت مقابل  يرادا! ذاتستثمارات من ا& محددة استثمارات منالفترة، خرجت المجموعة  خ^ل
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 (العملة: آ&ف دراھم ا!مارات العربية المتحدة) 

  

 ��

  تتمة - رىاستثمارات أخ .٨
  

  استثمارات متاحة للبيع )ب 
  

  تتكون ا&ستثمارات المعّدة للبيع مما يلي:
  سبتمبر ٣٠  

٢٠١٣    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٢  

  مدققة    غير مدققة  


	,�   ٢٫٩١١  استثمارات أسھم�  

  ���,��   ١٢٫٤٤٦  صناديق استثمارية غير متداولة

  ١٥٫٣٥٧   ��,�

  

  

  استثمارات محتفظ بھا لتاريخ اHستحقاق )ج 
  

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

  سبتمبر ٣٠  

٢٠١٣    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٢  

  مدققة    غير مدققة  

  ٧,٥١٩   ٧,٥١٩  استثمارات ذات إيرادات ثابتة

  

 
  دائنة بنوك .٩
  

ن نطvاق التسvھي^ت ا&ئتمانيvة المتفvق عليھvا مvع ھvذه نشاط المجموعة ا&عتيادي ضم من خ^لقروضاً تم الحصول عليھا من بنوك تجارية  البنوك الدائنة تمثل

  البنوك. 

  سبتمبر 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 �   ��,���  

  ���,

�    ���,��	  

  

  %.٤٫٨% و ٣مضافاً إليه نسبة معينة تتراوح ما بين  EIBORي^ت المصرفية المقدمة للمجموعة فوائد بأسعار متغيرة حسب سعر يترتب على التسھ
  

  �����٫مvvvvvvvvvن البنvvvvvvvvvوك التvvvvvvvvvي تتعامvvvvvvvvvل معھvvvvvvvvvا علvvvvvvvvvى ضvvvvvvvvvمانات بنكيvvvvvvvvvة تبلvvvvvvvvvغ  ٢٠١٣ سvvvvvvvvvبتمبر ٣٠حصvvvvvvvvvلت المجموعvvvvvvvvvة كمvvvvvvvvvا فvvvvvvvvvي 

ن آليvة نموذجيvة مسvتخدمة ضvمن البنvوك والصvرافات الماليvة فvي المنطقvة لتسvھيل النشvاطات. إن ھذه الضمانات عبvارة عv). ٦٨,٢٠٥ – ٢٠١٢ديسمبر  ٣١(
 من ھذه الضمانات. جوھريةومن المتوقع عدم ظھور أي التزامات 

  

  أسھم الخزينة .١٠
  

  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠تمتلك المجموعة أسھم الخزينة التالية في 

  
  

  سبتمبر ٣٠

٢٠١٣  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٢  
  قةمدق    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    ٢٫٩٧٥    القيمة السوقية Zسھم الخزينة
  

  أية أسھم خزينة خ^ل الفترة.بيع أو  شراءلم يتم 

  

  

 



 شعاع كابيتال ش.م.ع
  حات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضا

  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠للفترة المنتھية في 

  

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

  

 ��

  
  للموظفين  يلة اCجلالحوافز طوأسھم نظام  .١١

  
Zجلسھم المحتفظ بھا ضمن برنامج اZھي كما يلي: ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠للموظفين في  الحوافز طويلة ا  
  

  

  

  سبتمبر ٣٠

٢٠١٣  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٢  

  مدققة    غير مدققة    

٣١٫٥٩٨٫٠٠    ��	,���,	�    عدد اZسھم

  % ٣٫٠    % ٣٫٤    نسبة اZسھم من إجمالي اZسھم المصدرة

٨٦٫٦٠٣    ���,�
    فة اZسھمتكل  


�,��    القيمة السوقية ل|سھم
    ١٧٫٣٤٧  
  

  .٣٫٤٢٢مقابل  للموظفين الحوافز طويلة اZجل برنامجسھم إضافي ل ٤٫٦٣٦٫٦٧٧خ^ل الفترة، قامت الشركة بشراء 

  

حتvى يvتم انجvاز قائمvة مؤشvرات جديvدة.  جvلا&حvوافز طويلvة  الفترة، قامت المجموعة بإلغاء نظام خيار شراء ا&سھم للموظفين القائمة واستبدلته بخطvة خ^ل

  مليون سھم خ^ل فترة اربع سنوات. ٤٠٫٥ا&داء الرئيسية ، سيتم منح موظفي ا&دارة العليا كحد أقصى 

  
  احتياطي إعادة تقييم اHستثمارات .١٢

       
  يناير إلى ١  

  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠

  يناير إلى ١  

  ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠

  

  أشھر) ٩(

  دققةغير م

  شھر)أ ٩(  

  مدققة

      للبيع متاحةاستثمارات 

  ٥,٦٠٩   ٥٤٤  الرصيد في بداية الفترة

 ٣٨٤,٧   -  محققة خ^ل الفترة

 (١٢،٤٣٧)    ١٫٦٤٣  صافي الحركة في القيمة العادلة خ^ل الفترة

  ٥٥٦    ٢٫١٨٧  الرصيد في نھاية الفترة

        
        مارات في شركات زميلةلdستث إعادة التقييم احتياطيحصة المجموعة من 

  ١,١٩٤   ٥٣٦  الرصيد في بداية الفترة

  ٢٢٣   )٥٣٦(  صافي الحركة في القيمة العادلة خ^ل الفترة

  ١،٤١٧    -  الرصيد في نھاية الفترة

        
  ١،٩٧٣    ٢٫١٨٧  إعادة تقييم اHستثمارات احتياطياجمالي 

 
  اعفي صناديق مدارة من شع استثمارات(خسائر) من  / أرباح .١٣

  

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

  يناير إلى ١  

  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠

  يناير إلى ١  

  ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠

  أشھر) ٩(  

  غير مدققة

  أشھر) ٩(  

  غير مدققة

        

 ���,��   ٣٥,٣٧٥  مدرجة حسب القيمة العادلة من خ^ل بيان اZرباح أو الخسائر صناديق

 ���,�   -  للبيع متاحةات استثمار

 (��	)   (٧,٧١٠)  شركات زميلة

  ٢٧٫٦٦٥   ��,��� 
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  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠للفترة المنتھية في 

  

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

  

 ��

  
  اCخرى بما فيھا اHستثمارات في شركات زميلة أخرى اHستثماراتأرباح من (خسائر) /   .١٤

  

  اZخرى مما يلي: ا&ستثماراتتتألف اZرباح و الخسائر من 

  يناير إلى ١  

  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠

  يناير إلى ١  

  ٢٠١٢ مبرسبت ٣٠

  أشھر) ٩(  

  غير مدققة

  أشھر) ٩(  

  غير مدققة

        

 ٥,٢٠٢   (٤,٣٣٥)  الشركات الزميلة اZخرى

      ا&ستثمارات اZخرى

 ٢,٣٩٣   (١٢٦)  رأو الخسائالمحتفظ بھا بالقيمة العادلة من خ^ل اZرباح    

      المتاحة للبيع   

 ١٦,٤٦٤   ٤٣٦  والخسارة من ا&ستبعادات ربحلاصافي   -    

 (١٣,٦٨٨)   -  ا&نخفاض في القيمة  -    

  (٤,٠٢٥)   ١٠,٣٧١ 

  السھم  يةربح .١٥
  

 سvبتمبر ٣٠( )٩٥٩(الفتvرة العائvدة لحvاملي اZسvھم العاديvة فvي الشvركة اZم والبالغvة  ةاZساسvي باسvتخدام صvافي خسvار (خسvارة) السvھم/  يvةربح تم احتساب

  ).١٫٠٦١٫٥٠٠٫٠٠٠ – ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠( ١٫٠٦١٫٥٠٠٫٠٠٠عدد اZسھم العادية القائمة والبالغ على المتوسط المرجح ل ))٣٨٫٣٢٦( – ٢٠١٢

  

نظvرا لعvدم إصvدار الشvركة Zيvة أدوات لھvا تvأثير علvى  ٢٠١٢ سvبتمبر ٣٠و  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠& يوجد فرق بين ربحية السھم اZساسي و المخفض كما في 

  ربحية السھم في حالة تنفيذھا.

 
  مع اCطراف ذات العdقةالمعامdت  .١٦

  

عضvاء مجلvس تجري المجموعة معام^ت مختلفة مع شركات ومؤسسات تم تعريفھا بأنھا ذات ع^قة. تتمثل اZطراف ذات الع^قة في المساھمين الرئيسيين، أ

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

  

  فيھا:فيما يلي أھم اZرصدة مع أطراف ذات ع^قة والمبالغ المدرجة 

  سبتمبر ٣٠  

٢٠١٣  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٢  

  مدققة    غير مدققة  

        ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى


�   ��  شركات زميلة   � 


��   ��  أطراف أخرى ذات ع^قة    

       قروض وسلفيات


�,��  لةشركات زمي   �   ��,��� 

 ���   ���  كبار موظفي ا!دارة العليا   

       


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

  ���,�
�   �
�,�
� 

  

  ميل أية فوائد عليھا.تعكس السلفيات لموظفي ا!دارة العليا المبالغ المدفوعة مقدما حسب برنامج مساعدة الموظفين المتوفر لكل الموظفين حيث & يتم تح
  

  سبتمبر 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 -المعامdت مع اCطراف ذات العdقة  .١٦
  

  ا يلي:تم إدراج المعام^ت مع اZطراف ذات الع^قة في بيان ا!يرادات كم

  يناير إلى ١  

  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠

  يناير إلى ١  

  ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠

  أشھر) ٩(  

  غير مدققة

  أشھر) ٩(  

  غير مدققة
        إيرادات الفوائد

 ���,�   -  شركات زميلة   

 �	   -  أطراف أخرى ذات ع^قة   

      صناديق مدارة من شعاع في) استثمارات خسائر( أرباح /

 (��	)   (���,�)  شركات زميلة   

  ���,��   ���,��  أطراف أخرى ذات ع^قة   

      إيرادات رسوم وعمو&ت

 ���,�   ��	,�  أطراف أخرى ذات ع^قة   

  �
,���   ��,�	� 

  
        تعويضات كبار موظفي ا!دارة العليا ھي كما يلي:

  يناير إلى ١  

  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠

  يناير إلى ١  

  ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠

  أشھر) ٩(  

  قةغير مدق

  أشھر) ٩(  

  غير مدققة

      

 (�	�,��)   (���,	�)  رواتب ومزايا قصيرة اZجل

 (�	�)   (�		)  مكافأة نھاية الخدمة

 (���)   (���,�)  دفعات مسددة باZسھم

  (��,
��)   (��,

	)  

  
  

  المعلومات القطاعية  .١٧
  

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

 ماليvا سvوقاً عشvر  أربعvة تغطvي اZسvھم منتجvاتا&ئتمvان.  وأسvواقوالvدخل الثابvت  ا!قليميvة، اZسvھم في والصناديق ا&ستثمارية المحافظ تدير ادارة اCصول:

 دارةشvعاع ! وتvدير. العربيvة و الخليجيvة اZسvھم سvواقأ فvي ل^سvتثمار واZجانvب ا!قليميvين للمسvتثمرين اسvتثمار بوابvات اZصvول !دارة شvعاع تقvدم. إقليمياً 

 اثنvين أيضvا وتديرأساليب إدارية نشطة و غير نشطة.  باستخدام ا&ستثمار وصناديق ا!س^مية الشريعة مع المتوافقة والمحافظ التقليدية الملكية حقوق اZصول

  .  الخاصة اZسھم صناديقمن 
  

ت مالية للشركات، وخدمات ا&كتتابات الخاصة وا&كتتابات العامة في اZسھم والسندات والمبيعات التجاريvة، وعمليvات تقدم استشارا اHستثمارات المصرفية:

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

Cاتيين اق العالميةالوصول ل|سوخدمات البيع والمتاجرة من خ^ل  توفر :سواق الماليةاvعاع المؤسسvة لقاعدة عم^ء شvة العاليvءة المالي^vن. ذوي المvل م^vخ 

Zسھم إلى الوصول العم^ءيستطيع  يةالمال سواقاZولية صداراتوا& الثابت، لوالدخ العالمية اZة، خارج المشتقات عن فض^ اvيولة البورصvن والسvل م^vخ 

 فvي المدرجvة لشvركاتل القطاعيvة اZبحvاث تغطية تنتج التي ا&ستثمار بحوث يةالمال سواقاZ سمق واكبيو. والدولية ةالمحلي المقابلة اZطراف من واسعة شبكة

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

. الوسvاطة الماليvة ل|فvراد كانvت تمvارس ٢٠١٣يناير  ٣١اعتباراً من المالية ل|فراد والتي اوقفت نشاطھا نشاط شعاع في مجال الوساطة تمثل بقايا  الوساطة:
"شvعاع لvv|وراق الماليvة"، وتvوفر للعمv^ء خvدمات الحفvvظ اZمvين والمقاصvة للمسvتثمرين، متيحvة لھvvم بvذلك إمكانيvة التvداول فvي اZسvvواق نشvاطھا تحvت مظلvة 

  ا!قليمية.
  

، وتنشvط بصvورة أساسvية فvي مجvال ا!قvراض المvدعوم باZصvول، مvع التركيvز أقسvاط الخلvيج"شvركة و" الخليج للتمويvل"شركة مل تحت مظلة "تع التمويل:

  بشكل رئيسي على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
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 �


  تتمة -المعلومات القطاعية  .١٧
  

  المؤسسvاتيين للمسvتثمرينا!قvراض  فvرصالجذابvة و ا!قليميvة ا&ئتمانيvة ا&سvتثمارات ىإلv الوصvول تvوفر التي اZصول إدارة منتجات بتطوير تقوم :اHئتمان

 بمvا الvديونالمتعلقvة ب ا&ستشvارية الخvدمات &ئتمvانا قسvم وفريv ،إلى ذلك با!ضافة و .العالية المالية الم^ءة ذوي والمستثمرين الخاصة والعائ^ت المتمرسين،

  .العائلية والشركات ا!قليمية الشركات من للعم^ءالتمويل  وحلول مبتكرةال ةالسيول توفيرو ھيكلةال ذلك في

 

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

ي يتضمن أيضاً استراتيجية تنمية اZعمال التجاريvة، القانونيvة، الماليvة، العمليvات، ادارة المخvاطر، ا&ستثمارات في الشركات التابعة تدخل ضمن ھذا القسم الذ

  الع^قات مع المستثمرين، التسويق وا&تصا&ت، الموارد البشرية.
  

لمصvادر وتقيvيم اZداء. يvتم تقيvيم أداء القطاعvات تقوم ا!دارة بمراقبة النتائج التشغيلية للقطاعات التشغيلية بصورة منفصلة &تخاذ القرارات بخصوص توزيع ا

 استناداً إلى اZرباح أو الخسائر التشغيلية.
  

  

  

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

  

  
  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠ يناير الى ١من 

  أشھر) غير مدققة ٩(

  ادارة  

  اHصول

استثمارات 
  صرفيةم

أسواق 
  المجموع  ادارة رئيسية  ائتمان  تمويل  وساطة  مالية

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

  ٢٨,٢٩٤  ٣٣٤  -      ٢,٩٣٤  ٢٤٩  ٤,٩٠٦  ٤,٧٦٣  ١٥,١٠٨  صافي إيرادات الرسوم والعموHت

  ١,٤١٧  ٥٠٢  -      -      -      ٩١٥  -      -      تداول ربح

في صناديق  تثماراتاسأرباح من 

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

  ١٣٤,٢٩٢  ٣٣,٢٦٩  -      ٧٣,٨٦١  ٢٤٩  ٦,٥٨٢  ٥,٠٥٩  ١٥,٢٧٢  مجموع ا:يرادات

                  

٣,١٩١(  )٤,٥٥٠(  )٥,٣٩٠(  )٦,١٣٣(  مصروفات إدارية وعمومية
(  

)١١٣,٠٦٢(  )٥٠,٩٠٠(  )٦,٢٣١(  )٣٦,٦٦٧(  

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

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

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

  )١٣١,٢١٨(  )٤٥,٥٣٠(  )٦,٢٣١(  )٦٦,٣١٨(  ٢,٥٨٢  )٤,٥٥٠(  )٥,٠٣٨(  )٦,١٣٣(  مجموع المصروفات

                  

صافي الربح / (الخسارة) قبل 

  اCخرى اHستثماراتالخسائر من 
٣,٠٧٤  )١٢,٢٦١(  )٦,٢٣١(  ٧,٥٤٣  ٢,٨٣١  ٢,٠٣٢  ٢١  ٩,١٣٩  

                  
  )٤,٠٢٥(  ) ٤,٠٢٥(  -       -      -       -       -       -      اCخرى  اHستثماراتالخسائر من 

                  
  )٩٥١(  )١٦,٢٨٦(  )٦,٢٣١(  ٧,٥٤٣  ٢,٨٣١  ٢,٠٣٢  ٢١  ٩,١٣٩  الفترة )ة/ (خسار ربح

                  
                    :إلىالعائدة 

  ٨  ١١  -       -       )٣(   -       -      -      مسيطرة غير اCطراف

  )٩٥٩(  )١٦,٢٩٧(  )٦,٢٣١(  ٧,٥٤٣  ٢,٨٣٤  ٢,٠٣٢  ٢١  ٩,١٣٩  مساھمي الشركة اCم

  

  غير مدققة ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠  

  
  إدارة

  اHصول

تثمارات اس
  مصرفية

 أسواق

  المجموع  ادارة رئيسية  ائتمان  تمويل  وساطة  مالية

  ١,٤٧٩,٩٠٠  ٥٠٠,٩١٨  -      ٩٤٥,٣٠٥  ١٧,٢٣٤   ٤,٧٧٥  ٣,٦٣٦  ٨,٠٣٢  الموجودات

  ٣٧١,٥٠٢  ٧٩,١١٦  -      ٢٨٦,٨٩٨  ٦٩٨   ٤,٧٧٥   -      ١٥  المطلوبات

  



 شعاع كابيتال ش.م.ع
  حات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضا

  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠للفترة المنتھية في 

  

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

  

 �	

  تتمة -المعلومات القطاعية  .١٧
  

  
  ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠ إلى يناير ١من 

  أشھر)  غير مدققة ٩(

  ادارة  

  ا&صول

استثمارات 
  مصرفية

 أسواق

  ائتمان  تمويل  وساطة  مالية

ادارة 
  المجموع  رئيسية

  ٦٤,٤٣٦  ٩,٦٤٤  -     ٥٣,٥٨٢  ١     ٩٩٣   -       ٢١٦  إيرادات الفوائد

  ٣١,٥٩٤  ٨٦٠  -     ٢,٠٦١   ٦,٧٧٠  ٤,٠٤٨  ٤,٢٦٩  ١٣,٥٨٦  صافي الرسوم والعمو&ت

  ٣٨   -     -      -      -     ٣٨   -      -     تداول ربح

في صناديق  استثماراتمن  أرباح

  مدارة من شعاع
   -      -      -      -      -      -  ١٦,٠٦٣  ١٦,٠٦٣  

  ١١٢,١٣١  ٢٦,٥٦٧  -     ٥٥,٦٤٣  ٦,٧٧١  ٥,٠٧٩  ٤,٢٦٩  ١٣,٨٠٢  مجموع ا!يرادات

                  
                  

٢,٧٠٠(  )٧,٦٠٧(  )١٤,٣٢٤(  مصاريف إدارية وعمومية
(  

)١٤,٤٥٥
(  

)٢٩,٤٦٤
(  

)١٣٧,٥٢٠(  )٦٦,٧٦٤(  )٢,٢٠٦(  

  )٩,٣٦٠(  )٣,٧٣٤(  -     )٥,٦٢٦(   -      -      -      -     مصاريف الفوائد

  )٥,٥٦٢(  )٣,٣١٦(  -     )٢,٠٥٠(  )١٩٦(   -      -      -     استھ^كات

  )٧,٦٣٣(  )٧,٥٩٦(  )٣١٨(  )٩,٨٢٧(  ٩,٧٣٠  ١٧١  ٤٠   ١٦٧   صافي -  مخصصات

٢,٥٢٩(  )٧,٥٦٧(  )١٤,١٥٧(  لمصروفاتمجموع ا
(  

)٤٦,٩٦٧(  )٤,٩٢١
(  

)١٦٠,٠٧٥(  )٨١,٤١٠(  )٢,٥٢٤(  

                  

صافي (الخسارة) / الربح قبل اZرباح 

  اZخرى ا&ستثماراتمن 
)٤٧,٩٤٤(  )٥٤,٨٤٣(  )٢,٥٢٤(  ٨,٦٧٦  ١,٨٥٠  ٢,٥٥٠  ) ٣,٢٩٨(  ) ٣٥٥(  

                  
  ١٠,٣٧١  ١٠,٤٠٦  -      -      (٤٠)   -      -      ٥  اZخرى  ا&ستثمارات من اZرباح

                  
  ) ٣٧,٣٢٦(  )٤٤,٤٣٧(  )٢,٥٢٤(  ٨,٦٧٦  ١,٨١٠  ٢,٥٥٠  ) ٣,٢٩٨(  ) ٣٥٠(  (خسارة) / ربح الفترة

                  

  :إلىالعائدة 
          

  
    

  ٧٥٣  ٧٨٦  -      -     )٣٣(  -     -     -     اZطراف غير المسيطرة

  )٣٨,٣٢٦(  )٤٥,٢٢٣(  )٢,٥٢٤(  ٨,٦٧٦  ١,٨٤٣  ٢,٥٥٠  )٣,٢٩٨(  ) ٣٥٠(  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

  .رةحتى تتطابق مع التغييرات في التقارير الداخلية ل�دا ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة كما في  تم

   



 شعاع كابيتال ش.م.ع
  حات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضا

  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠للفترة المنتھية في 

  

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

  

 ��

  التقسيم الجغرافي .١٨

  

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

  

اHمارات العربية 

  المتحدة

دول مجلس 

التعاون 

  الخليجي

  اCخرى

الشرق اCوسط 

  وشمال إفريقيا

  اCخرى

أميركا 

  وباأور  الشمالية

  آسيا

  المجموع  أخرى

  ٢٠١,٥٧٢   -   ٢٧٣   ٤,٩٧٥   ١,٨١٣   ٥٠,٣٥٤   ١٤٤,١٥٧   نقد وودائع لدى البنوك

  ٤٥,٣٨٦   ٥٤٧   ٣,٤٠٩   ٣١   ٢,٦٣٣   ٣,٦٩٩   ٣٥,٠٦٧   ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

  ٨٤٥,٣٩٤   ١   -   -   ١٣,٣٢١   ١٠١,٢٧٦   ٧٣٠,٧٩٦   عقود إيجار تمويليو قروض وسلفيات

  ١٩٤,٨٣١   -   -   -   -   ١٤٣,٧٣٩   ٥١,٠٩٢   استثمارات في صناديق مدارة من شعاع

  ٨٥,٠٦٩   -   -   -   -   ٢١,٧٤٩   ٦٣,٣٢٠   استثمارات في شركات زميلة أخرى

  ٤٠,٢٠٩   -   ٧٦٣   ٣,٠٤٧   ١,٧٢٧   ٣٣,٤٥١   ١,٢٢١   استثمارات أخرى

  ٣٣,٣٢٨   -   -   -   ١١٨   ٨٥٩   ٣٢,٣٥١   موجودات ثابتة

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


�,�  ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠ -إجمالي الموجودات�,��� ���,��� �
,	�� �,��� �,��� ��� �,��
,
�� 

                

  ���,���,�  ��  ���,�  ���,�  ���,��  ���,�	�  ��	,���,�  ٢٠١٢ديسمبر ٣١ - إجمالي الموجودات

                


,���  ���,���,�  ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠ - إجمالي الموجودات�	  ��,���  ��,	��  �,��	  -  �,���,���  

  

  اHستحقاقسجل  .١٩
  

بالنسvبة تاريخ ا&ستحقاق التعاقدي.  حتىالمحدد على أساس الفترة المتبقية  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠يلخص الجدول التالي استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في 

  تعاقدي (*)، قامت ا!دارة بتقدير تاريخ ا&ستحقاق بناء على سيولة اZصل ونية ا!دارة. استحقاقت التي ليس لديھا تاريخ لموجودال

  

  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*�   ���,��
   -     �
�,���  


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


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

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

  ���,��   ���,��     -     -     -     -   شھرة*


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


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

�  


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


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


��   مجموع المطلوبات وحقوق الملكية,���   �
,���   ��	,���   ��,	��   �,���,�
�   �,��
,
��  


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


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

    



 شعاع كابيتال ش.م.ع
  حات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضا

  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠للفترة المنتھية في 

  

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

  

 ��

 ترتيبات اHيجار التشغيلي .٢٠
  

  المجموعة كمؤجر -ترتيبات التأجير 
  

 انتھvاء عنvد المعvدات شvراء خيvار ينالمسvتأجريملvك  .سنوات ث^ث ھاإيجار ومدة المجموعة تمتلكھا التي بالمعدات رئيسي بشكل تتعلق التشغيلية ا!يجار عقود

  .ا!يجار فترة
  

 خv^لال^زمvة  المعvدات عvن الناتجvة خvرىاZالتشvغيل  ومصvروفاتومصvاريف ا&سvتھ^ك  معvداتھا من المجموعة اكتسبتھا التي ا!يجار إيراداتين تضم يتم

  .التوالي على وا!دارية العمومية اتفروا&ستھ^كات والمصو الرسوم من الدخل في الفترة
  

  :الذمم المدينة لعقود ا&يجار التشغيلي

  

  

  مبرسبت ٣٠

٢٠١٣    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٢  

  مدققة    غير مدققة  

        

 -    ٣,١٥٩  & تزيد عن سنة واحدة

  -    ٥,٧٨١  تزيد عن سنة و& تزيد عن خمس سنوات

  �,
��     -  

 
  اHلتزامات والمطلوبات المحتملة .٢١

  
  ا&لتزامات والمطلوبات المحتملة القائمة التالية: المجموعةكان لدى 

  

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

      

  سبتمبر ٣٠  

٢٠١٣  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٢  

  قةمدق    غير مدققة  

        التزامات

  ٧١,٧٥٣    ٦٩٫٤٠٣  مدارة من شعاع استثمارصناديق 

  

 مشتقات اHدوات المالية .٢٢

  ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠  

  غير مدققة

  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١

  مدققة

  

القيمة العادلة 
 الموجبة

القيمة العادلة 
 السالبة

القيمة 
 اCسمية

القيمة العادلة 
 الموجبة

القيمة العادلة 
 السالبة

القيمة 
 اZسمية

  ���,		  (���,�)  ���,�   اZرباح أو الخسائرمدرجة حسب القيمة العادلة من خ^ل     

                                                                                            

  

تvم تنفيvذ " بالترتيب. ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى " و"ينة وأرصدة مدينة أخرىذمم مد " المالية بالقيمة العادلة الموجبة والسالبة تم تسجيلھا ضمن المشتقات
  .متعاقبالمجموعة على أساس ھذه الصفقات حسب طلب عم^ء 

 
  أموال مدارة نيابة عن عمdء .٢٣

  

 والبالغvةلمتحvدة. تvدار أمvوال و أصvول العمv^ء إن المجموعة مرخصة للعمل كشركة خدمات مالية وفقاً Zنظمة المصرف المركزي لدولة ا!مارات العربيvة ا

بصvفة الوكالvة وبvدون مسvؤولية علvى المجموعvة. تعتبvر ھvذه اZمvوال ) درھvممليvار  ٤٫٠ – ٢٠١٢ديسvمبر  ٣١( ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠مليار درھم كما في  ٢.٥

ت ا&مvvوال المvvدارة نيابvvة عvvن العمvv^ء نتيجvvة ايقvvاف نشvvاط خvv^ل الفتvvرة، انخفضvv بنvvود خvvارج الميزانيvvة العموميvvة و& تشvvكل جvvزءاً مvvن موجvvودات المجموعvvة.

  الوساطة المالية ل|فراد.

  سبتمبر ٣٠  

٢٠١٣  

  يسمبرد ٣١  

٢٠١٢  

  مدققة    غير مدققة  

  ٦١,٣٩٥   ٤٨,٨٧٥  مطلوبات محتملة

        




