
   

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عاع كابيتال ش.م.عـش

  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

  أشھر المنتھية  ةسعتالو تقرير المراجعة لفترة 

  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠في 
 

 







 شعاع كابيتال ش.م.ع
  الموحد المرحلي بيان الدخل 

  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠ة المنتھية في فترلل

 (العملة: آ1ف دراھم ا,مارات العربية المتحدة)

  

  حدة.الموالمرحلية الموجزة المالية  معلوماتالمرفقة جزءاً ھاما من ھذه ال ٢٢إلى  ١تشكل ا,يضاحات من 

 �

 

  يناير إلى ١

 سبتمبر ٣٠ 

٢٠١٤  

  إلى يوليو ١

 سبتمبر٣٠ 

٢٠١٤  

  يناير إلى ١

 سبتمبر ٣٠ 

٢٠١٥ 

  إلى يوليو١

 سبتمبر ٣٠ 

٢٠١٥   

    أشھر) ٣(  أشھر) ٩(  ر)أشھ ٣(  أشھر) ٩(

  إيضاحات غير مدققة غير مدققة  غير مدققة  غير مدققة

 

      

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

 صافي الرسوم والعمو1ت   ��	,�  �	�,��  ���,��  ���,��

(�) �
  ربح التداول  / )ةر(خسا  (���)  ���  

��,���  ��,��
  (�,���) (	�,��
) �� 
أرباح من استثمارات في صناديق مدارة (خسائر) / 
   صافي - من شعاع

————— ————— ————— —————   

�

,���   ��,
 إجمالي اHيرادات    	��,��   ���,��	   ��

————— ————— ————— —————    

       

(���,���) (��,���) (��,�	�) (�	,��
 رية وعموميةمصاريف إدا  (

(��,���) (�,�
�) (	�,���) (�,��
 مصاريف الفوائد  (

 استھcكات   (���,	) (���,�) (���,�) (���,�)

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

————— ————— ————— —————   

(���,���) (��,

 يفإجمالي المصار   (���,	�)  (���,��	)  (�

————— ————— ————— —————    

��,���  ��,���  (��,	��) (�
 ) / اRرباحالخسائر(الربح  قبل (الخسارة) / صافي   (��	,

  من اRستثمارات ا�خرى

      

(�,��
) ���  (�,���) (	,���) �� 
من ا1ستثمارات ا`خرى بما  ) / ا1رباحالخسائر(

  يلة أخرىشركات زم ا1ستثمارات فيفيھا

————— ————— ————— —————   

 الفترة ربح(خسارة) /   (���,��)  (���,��)   ���,��   ���,��

═══════ ═══════ ═══════ ═══════   

      

 العائدة إلى:     

��,���  ��,���  (��,���) (��,�
 مساھمي الشركة ا`م  (�

 ا`طراف غير المسيطرة  (	) (�) (�)  �

————— ————— ————— —————   

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

═══════ ═══════ ═══════ ═══════   

       

�,��
   �,���   (�,��
)  (�,��
  للسھم (بالدرھم)  الربح)الخسارة( /  ��  (

═══════ ═══════ ═══════ ═══════   

  

  

  

  

  



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

  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠ة المنتھية في فترلل

 مارات العربية المتحدة)(العملة: آ1ف دراھم ا,

  

  حدة.الموالمرحلية الموجزة المالية  معلوماتالمرفقة جزءاً ھاما من ھذه ال ٢٢إلى  ١تشكل ا,يضاحات من 

 �

  يناير إلى ١

 سبتمبر ٣٠ 

٢٠١٤  

  لىإ يوليو ١

 سبتمبر٣٠ 

٢٠١٤  

  يناير إلى ١

 سبتمبر ٣٠ 

٢٠١٥ 

  إلى يوليو١

 سبتمبر ٣٠ 

٢٠١٥   

    أشھر) ٣(  أشھر) ٩(  أشھر) ٣(  أشھر) ٩(

   غير مدققة غير مدققة  غير مدققة  غير مدققة

 

 الفترة ربح(خسارة) /  (���,��) (���,��)  ���,�� ���,��

     

 الدخل الشامل ا�خر    

     

  البنود التي سيتم تصنيفھا 1حقا ضمن الربح أو الخسارة:    

(�,
��) (�,

 صافي حركة احتياطي إعادة تقييم ا1ستثمارات ا`خرى (��) (��) (�


 فروقات صرف ناتجة عن تحويل عمليات أجنبية  - (�) � �

————— ————— ————— —————  

(�,��
) (�,

�)  (	�
 خر للفترةأشامل  ربح ة) /خسار(  (��)  (

————— ————— ————— —————  

�
,��
  ��,���  (��,��
 شامل للفترةال ربح(الخسارة) / ال إجمالي   (�	�,��)  (

═══════ ═══════ ═══════ ═══════  

 العائدة إلى :     

�
,��� ��,��
 مساھمي الشركة ا`م (�	�,��)  (���,��)  

 المسيطرة ا`طراف غير  (	)  (�)  (�) �

————— ————— ————— —————  

�
,��
 ��,��� (��,��
) (��,�	�)  

═══════ ═══════ ═══════ ═══════  

  

  

  



 شعاع كابيتال ش.م.ع
   الموحدالمرحلي  التدفقات النقديةبيان 

  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠للسنة المنتھية في 

  ف دراھم ا,مارات العربية المتحدة)(العملة: آ1

  حدة.الموالمرحلية الموجزة المالية  معلوماتالمرفقة جزءاً ھاما من ھذه ال ٢٢إلى  ١تشكل ا,يضاحات من 

 �

  يناير إلى ١

 ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠
  يناير إلى ١

 ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠

 

   أشھر) ٩( أشھر) ٩(

  اتايضاح غير مدققة غير مدققة

 يةا�نشطة التشغيلالتدفقات النقدية من   

  ةفترالربح  (خسارة) / (���,��) ���,��

 التعديcت للبنود التالية:  

 استھcكات   ���,�  ���,�

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

�,��
 بما فيھا ا1ستثمارات في شركات زميلة أخرى من استثمارات أخرى خسائر  ���,�  

�,
��  	,�
 دفعات تسدد على أساس ا`سھم مصروف   �

��,�
� �
,��
  صافي - مخصصات 

—————  —————   

��,���  ��,
 التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية  تدفقات النقديةال ��

   
  التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:  

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

(�,

 وعقود إيجار تمويلي قروض وسلفيات  الزيادة (���,���) (�

  في ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى زيادة ال  ���,�	  ���,�

  صافي المتحصل من الصناديق المدارة من شعاع  -  ���,��

————— —————  

��,��
  (�	�,�
 ا�نشطة التشغيلية ) / الناتج منالمستخدم في(صافي النقد  (�

————— —————  

  ا�نشطة اRستثماريةالتدفقات النقدية من   

(�,���) (��,��
  اخرىاستثمارات  شراء صافي (

  من شركات زميلةوأرباح  توزيعات رأسمالية  ���,�  ���,��

  يطرةا1ستحواذ على حصص أطراف غير مس - (���)

(
 و معدات ممتلكات صافي شراء (���,�) (���,

————— —————  

  ا�نشطة اRستثمارية صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من  (���,��)  ���,�

————— —————  

 ا�نشطة التمويلية التدفقات النقدية من  

(�
 وك الدائنةفي المبالغ المستحقة للبن نقص)الالزيادة / ( ��	,��	 (���,

  `طراف غير مسيطرة توزيعات رأسمالية (��	) -

 عائدات بيع أسھم خزينة - ���,�

————— —————  

(��,���)  	��,��
 ا�نشطة التمويلية )المستخدم فيالناتج من / (صافي النقد   

————— —————  

    
��,�
 في النقد وما يعادله ) / الزيادةالنقص(صافي  (���,��	) �

    
  تحويل عمcت أجنبية (�) (�)

    
 فترةالنقد وما يعادله في بداية ال  	��,���  ���,���

————— —————  

���,���  ���,�
 فترة      النقد وما يعادله في نھاية ال ٤  �

═══════ ═══════ 
 



 شعاع كابيتال ش.م.ع
   الموحدالمرحلي بيان التغيرات في حقوق الملكية 

  ٢٠١٥ سبتمبرة المنتھية في فترلل

 (العملة: آ1ف دراھم ا,مارات العربية المتحدة)

  

  الموحدة.لية الموجزة المرحالمالية  معلوماتالمرفقة جزءاً ھاما من ھذه ال ٢٢إلى  ١تشكل ا,يضاحات من 

 �

  حقوق ملكية مساھمي الشركة ا�م    

 ا,جمالي
ا`طراف غير 
 ا,جمالي المسيطرة

احتياطي 
تحويل 
 العمcت

احتياطي إعادة 
تقييم 

 احتياطي قانوني خسائر متراكمة ا1ستثمارات

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

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

  (��,

  (مدققة) ٢٠١٤يناير  ١الرصيد كما في   ���,���,	 (���,�	) (�

�
,��
  �  �
,���  
�  (�,
 فترةإجمالي الربح الشامل لل  -   -   -   -   ���,�� (��

�,
��   -   �,
��   -    -   �,
  دفعات على أساس ا`سھممصروف    -    -    -    -   ��

  ستحواذ على حصص أطراف غير مسيطرةا1   -    -   -    -    -    -    -   -    )٣١٧( )٣١٧(

 -    -    -   -   -  (�
,
��)  -  �
,
��   -   -  
صافي الحركة في أسھم برنامج الحوافز طويلة 

  ا`جل للموظفين

٣,٥٩٠   -   ٣,٥٩٠   -    -   (��,
�
)  -    -    ��,��
  بيع أسھم خزينة   -   

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

       

       

  حقوق ملكية مساھمي الشركة ا�م    

 ا,جمالي
ا`طراف غير 
 ا,جمالي المسيطرة

احتياطي 
تحويل 
 العمcت

احتياطي إعادة 
تقييم 

 نياحتياطي قانو خسائر متراكمة ا1ستثمارات

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

            
	,	�
,���   ���  	,	�
,���    (��	) 	��  (�	,�
 (مدققة)٢٠١٥يناير  ١الرصيد كما في   ���,���,	  -  (���,��)  	��,��� (�

 (�
,���)  (�)   (�
,���)    (�)  (��)  (�
  فترةلل ةالشامل/(الخسارة) ربح إجمالي ال  -   -   -   -  (���,

  دفعات على أساس ا`سھم مصروف    -    -    -    -     ���,�   -    -    ���,�    -    ���,�  

-    -   -    -   -  (��,���)  -  ��,���   -   -  

صافي الحركة في أسھم برنامج الحوافز طويلة 
  )١١اح (ايض  ا`جل للموظفين

  `طراف غير مسيطرة توزيعات رأسمالية   -    -   -    -   -    -    -   -    )١٤٥( )١٤٥(

	,	��,	�
   
�   	,	��,�
�    (���) �
 (	��,���) ���,��	  (	�,
 (غير مدققة)٢٠١٥ سبتمبر ٣٠الرصيد كما في   ���,���,	   -  (��

            



 شعاع كابيتال ش.م.ع
   الموحدةالمرحلية الموجزة المالية معلومات إيضاحات حول ال

  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠ة المنتھية في فترلل

 (العملة: آ1ف دراھم ا,مارات العربية المتحدة)
  

 �

  اتنشاطالالوضع القانوني و .١
  

كشركة مسtاھمة عامtة فtي دبtـي، ا,مtارات العربيtة المتحtدة بموجtب المرسtوم  )أو "الشركة ا`م" ("الشركة" شعاع كابيتال ش.م.ع تأسست
(وتعديcتtه). إن العنtوان المسtجل للشtركة ھtو  ١٩٨٤لسtنة  ٨ووفقاً للقانون ا1تحtادي رقtم  ١٩٧٩إبريل  ٢٥الصادر بتاريخ  ٦ا`ميري رقم 

  ، دبي، ا,مارات العربية المتحدة. يتم تداول أسھم الشركة في سوق دبي المالي في دولة ا,مارات العربية المتحدة.٣١٠٤٥ص. ب 
  

إن الشttركة مرخصttة مttن المصttرف المركttزي لدولttة ا,مttارات العربيttة المتحttدة لمزاولttة أعمttال ا1سttتثمارات الماليttة وأعمttال ا1ستشttارات 
عمct بقtرار وأعمال الوساطة المالية والنقدية  ٩٤/٨/١٦٤المصرف المركزي رقم عمc بقرار مجلس إدارة المصرفية والمالية وا1ستثمارية 

  . ٩٥/٥/١٢٦المصرف المركزي رقم مجلس إدارة 
  

ول نشtاطات اسtتثمارية وماليtة اسtتراتيجية متنوعtة مtع التركيtز علtى ا1سtتثمار فtي الtد ("المجموعة")معاً وشركاتھا التابعة  تمارس الشركة
شطة في أسواق المال العامtة االعربية بصورة عامة ودولة ا,مارات العربية المتحدة وبقية دول مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة، وھي ن

  والخاصة في المنطقة.  
  

  :٢٠١٥ سبتمبر ٣٠مة التالية كما في ايوجد لدى الشركة الشركات التابعة الھ

  ئيسيالرالنشاط   بلد التأسـيـس  اRســــــم

  الحصة كما في

 سبتمبر ٣٠

٢٠١٥  

الحصة كما في 
ديسمبر  ٣١

٢٠١٤  

          
 ٪٠.١٠٠ ٪٠.١٠٠  تمويل  ا,مارات العربية المتحدة  شركة الخليج للتمويل ش.م.ع

 ٪٠.١٠٠ ٪٠.١٠٠  تمويل  المملكة العربية السعودية   ش.م. مشركة الخليج للتمويل 

 ٪٠.١٠٠ ٪٠.١٠٠  الوساطة المالية  ربية المتحدةا,مارات الع  شعاع كابيتال الدولية المحدودة

  ا,مارات العربية المتحدة  شعاع ,دارة ا1صول المحدودة 
 /استثمارات شركات خاصة

  إدارة ا`صول
٠.١٠٠ ٪٠.١٠٠٪ 

 ٪٠.١٠٠ ٪٠.١٠٠  الوساطة المالية  ا,مارات العربية المتحدة  شعاع ل{وراق المالية ذ.م.م

 ٪٠.١٠٠ ٪٠.١٠٠  خدمات مالية  المملكة العربية السعودية  وديةشعاع كابيتال العربية السع

 ٪٠.١٠٠ ٪٠.١٠٠  الوساطة المالية  مصر  مصر شعاع ل{وراق المالية

c٣.٩٤  ٪٣.٩٤  استشارات  ا`ردن   ذ.م.م ستشارات ا1قتصاديةآسيا ل٪  
  
  
 
  المحاسبيةأھم السياسات  .٢
  

  التقارير المالية المرحلية. ،٣٤دة للمجموعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم تم إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموح
  

رس فيھtا تظھر المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة بأ1ف الدرھم ا,ماراتي حيث أنه البلد التي تقع فيھا الشركة ا`م وتُمtا
  غالبية أعمال المجموعة .

  

إعtادة تقيtيم بعtض ا`دوات الماليtة والتtي تtم  باسtتثناءمالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وذلtك تم إعداد المعلومات ال
  إظھارھا وفقاً للقيمة العادلة.

  

ت الماليtة المرحليtة إن السياسات المحاسبية المتبعة وطرق المحاسبة و التقديرات المحاسبية الھامtة و مصtادر عtدم التأكtد فtي إعtداد المعلومtا
ديسtمبر  ٣١ الموجزة الموحدة متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم إتباعھا في إعداد المعلومات المالية الموحدة المدققة للســـنة المنتھية في

ھtذه المعtايير والتفسtيرات إلtى  لم يtؤد تطبيtق ، المفصلة أدناه.٢٠١٥يناير  ١فيما عدا اعتماد المعايير والتفسيرات الجديدة اعتبارا من  ٢٠١٤
  .ات السابقةفترالحالية وال فترةتأثيرات كبيرة في المبالغ المسجلة عن ال

  

  يسري تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد          

  ٢٠١٤يوليو  ١   توضيح منافع الموظفين ١٩رقم  (IAS)معيار المحاسبة الدولي تعديgت 

  ةبالخدم متعلقةمساھمة الموظفين و ا1طراف ا`خرى والبالمستلزمات المتعلقة  

  الخدمة. تقديم ھذه ان تنسب لفترات والتي يجب المقدمة 

   

تتوقtع  لم تقم المجموعة بتطبيق أي من المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و المعدلة والتtي تtم إصtدارھا ولtم تصtبح سtارية التطبيtق بعtد.
أن يتم تطبيق ھذه التعديcت في البيانات المالية الموحدة للمجموعة في السنة ا`ولى لتطبيقھا، إن تطبيtق ھtذه المعtايير قtد يكtون لtه  المجموعة

ر تأثير جوھري على المبالغ المدرجة المتعلقة ببيانات المجموعة المالية الموحtدة. وعلtى الtرغم مtن ذلtك، فمtن غيtر الممكtن عمليtا تقtديم تقtدي
  بشأن ذلك التأثير حتى يتم ا1نتھاء من مراجعة مفصلة. معقول
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  تتمة - أھم السياسات المحاسبية   .٢
  
بtالرجوع  قراءتھtاويجtب  موحtدةلبيانtات ماليtة سtنوية  المطلوبtةالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 1 تتضمن كافtة المعلومtات  إن

أشtھر المنتھيtة فtي  لتسعةل المالية النتائج فإن لذلك، إضافة. ٢٠١٤ديسمـبر  ٣١وللسنة المنتھية في  للمجموعة كما فيالموحدة للبيانات المالية 
  .٢٠١٥ديسمبر  1٣١ تدل بالضرورة على النتائج المالية التي قد تكون متوقعة للسنة المنتھية في  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠

  

لك التي تم ا,فصاح عنھا في البيانات المالية الموحدة المدققtة كمtا فtي وللسtنة أھداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة متطابقة مع ت
  .٢٠١٤ديسمبر  ٣١المنتھية في 

  

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

 سtبتمبر ٣٠ و ٢٠١٥ سtبتمبر ٣٠ فtي المنتھيtة أشtھر ةلسtتا لفتtرات الموحد المرحلي الدخل بيان في موسميةطبيعة  ذا دخل أي تسجيل يتم لم

٢٠١٤. 
 
  القيمة العادلة لiدوات المالية .٣

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

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

: أساليب تقييم أخرى تستعمل مدخcت لھا تأثير كبير على القيمة العادلة المسجلة التي يمكن مcحظتھا، إما بشكل مباشر  ٢الصنف  -
  وأو غير مباشر ؛ 

ة المسtجلة التtي 1 تسtتند علtى بيانtات يمكtن مcحظتھtا فtي : أساليب تستخدم مدخcت لھا تtأثير كبيtر علtى القيمtة العادلt ٣الصنف  -
  السوق.

 cالمسجلة بالقيمة العادلة حسب تصنيفھا :والمطلوبات المالية  موجوداتلليبين الجدول التالي تحلي  

  
  غير مدققة)(٢٠١٥ سبتمبر ٣٠  

  المجموع  ٣صنف   ٢صنف   ١صنف   

          
      موجودات مالية

      اديق مدارة من شعاعاستثمارات في صن

 القيمة العادلة من خcلب محتفظ بھا
 ���,��	 -  ���,��	 -  الخسائرا`رباح و

      استثمارات أخرى

 القيمة العادلة من خcلب محتفظ بھا
 ���,�� ��� 	��,	 ���,��  الخسائرا`رباح و


	,�	  �� -  متاحة للبيع	  	�,�	�  

  ��,��� 	��,�
� 	�,		
  	��,
�
  

      ات ماليةمطلوب

 القيمttة العادلttة مttن خcttلب محttتفظ بھttا
 (���,�	)  ا`رباح والخسائر  (	�,���) 

    

  (مدققة) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  
  المجموع  ٣صنف   ٢صنف   ١صنف   

          
      استثمارات في صناديق مدارة من شعاع

 القيمة العادلة من خcلب محتفظ بھا

��,��� -  ئرا`رباح و الخسا - ���,��
 

      استثمارات أخرى

 القيمة العادلة من خcلب محتفظ بھا

��,� ���,� ���,�  ا`رباح و الخسائر �,��� 

 ���,�� ���,�� �� -  متاحة للبيع

  �,��� ���,��� ��,��� ���,��
 

  
 المسجلة بالقيمة العادلةوالمطلوبات المالية  موجوداتال

tذه التقtمل ھtيم. تشtاليب التقيtتخدام أسtة باسtة العادلtب القيمtجيلھا حسtتم تسtي يtة التtدوات المالي}tديرات فيما يلي وصف لتحديد القيمة العادلة ل
  افتراضات المجموعة وھي افتراضات قد يقوم بھا أي مشارك في السوق عند تقييم ا`دوات.
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 �

  تتمة -القيمة العادلة لiدوات المالية   .٣
 

 مقيمة حسب القيمة العادلة من خcل ا`رباح والخسائر

أسعار ا`سـواق النشـطة أو تقنيات تقيtيم تتضtمن  باستعمالحسب القيمة العادلة من خcل ا`رباح والخسائر الموجودات والمطلوبات يتم تقييم 
التtي تسtتثمر فtي أصtول ھtي وصtناديق مدرجtة وغيtر مدرجtة ھم وسtندات وأسبيانـات ملحوظة وغير ملحوظة في السوق. وتشمل ھذه الفئة 

بدورھا مقيمة على اساس بيانات ملحوظة و غير ملحوظة في السوق. تتكون البيانات الملحوظtة بالسtوق مtن أسtعار تtداول ا`سtھم با`سtواق 
انtات غيtر الملحوظtة فتشtمل ا1فتراضtات المتعلقtة النشطة ، أسعار صرف العمcت ا`جنبية والحركtة فtي مؤشtرات أسtواق ا`سtھم. أمtا البي

  با`داء المالي المتوقع في المستقبل، ومعد1ت الخصم و السيولة في السوق.
  
  ة للبيعتاحم

 للبيع المقيمة باستخدام تقنية التقييم أو التسعير تتكون من أسھم مدرجة وغير مدرجtة و صtناديق أسtھم خاصtةالمتاحة  إن ا1ستثمارات المالية 

مttزيج مttن بيانtات ملحوظttة و غيttر ملحوظtة فttي السttوق. إن ا1سttعار السtوقية وغيtر مدرجttة فtي السttوق. تقttدر قيمtة ھttذه ا`صttول باسtتخدام 
المدخcت غير الملحوظtة فtي السtوق تشtمل افتراضtات بخصtوص ا`داء المtالي المسtتقبلي، والمخtاطر، وا1فتراضtات ا1قتصtادية المتعلقtة 

  افي للشركة المستثمر فيھا.بالصناعة والموقع الجغر
  

  بالقيمة العادلةالمقاسة من ا�دوات المالية  ٣حركة الصنف 

  .٣والصنف  ١ن الصنف بية لم يتم أي تحويcت فترخcل ال
  

  :التي يتم تسجيلھا حسب القيمة العادلة  ٣الصنف  في المالية موجوداتلتسوية ل{رصدة ا1فتتاحية والختامية ل يبين الجدول التالي 
  

  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠يناير الى  ١  

  أشھر) غير مدققة ٩(  

  

  رصيد في ال

 يناير ١

٢٠١٥  

  )ةربح/(خسار

مدرجة ضمن  
  الدخلبيان 

 ةخسار
مدرجة ضمن 
الدخل 

  مبيعات  مشتريات  الشامل ا�خر

تحويgت 
من/(إلى) 
  المستويات

  ٢و ١ 

  الرصيد في

 سبتمبر ٣٠

٢٠١٥  

         استثمارات أخرى

 العادلة من خctل القيمةب بھامحتفظ 

   ���    - (	�	)       -     -   ٨٩  ���,	   ا`رباح و الخسائر


	,�	    -       -      - (��) (٤٣)   �	�,�	   متاحة للبيع	  

   	�,��	   ٤٦   (��) -      (	�	)  -    	�,		
  

  

  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠يناير الى  ١  

  أشھر) غير مدققة ٩(  

  

  د في رصيال

يناير  ١
٢٠١٤  

  ةخسار

 مدرجة ضمن 

  الدخلبيان 

مدرج   ربح
ضمن الدخل 
  مبيعات  مشتريات  الشامل ا`خر

تحويcت 
من/(إلى) 
  المستويات

  ٢و ١ 

  الرصيد في

سبتمبر٣٠
٢٠١٤  

         استثمارات أخرى

 العادلة من خctل القيمةب محتفظ بھا

  ٦,٩٣١      - (١٣١)      -    - (٥,١٧١)   ١٢,٢٣٣   ا`رباح و الخسائر

  ١٢,٤٢٨      - (٣٩٦)      -  (١,٨٦٨)   (٥٧٦)   ١٥,٢٦٨   متاحة للبيع

   ١٩,٣٥٩      - (٥٢٧)      -  (١,٨٦٨)   (٥,٧٤٧)   ٢٧,٥٠١  
  

  تتكون مما يلي: حدالدخل المووالمدرجة ضمن بيان  ٣الصنف المدرجة تحت ا`رباح و الخسائر الناتجة من ا`دوات المالية 
  

  

  يناير الى ١

  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠ 

  يناير الى ١

  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 

  أشھر) ٩(  أشھر) ٩(  

  غير مدققة  غير مدققة  

      استثمارات أخرى

     ��  محققةأرباح   

 (���,�)   (��)  خسائر غير محققة

  ��     (�,���) 
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 ��

  تتمة -القيمة العادلة لiدوات المالية   .٣
  
  ٣الرئيسية على القيمة العادلة لiصول المالية من الصنف  اRفتراضاتثير تغيرات تأ

  باستخدام ا1فتراضات البديلة الممكنة المعقولة حسب صنف ا`داة: ٣يبين الجدول التالي مدى تأثر القيمة العادلة ل{دوات من الصنف 
 

  ٢٠١٤سبتمبر ٣٠    ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠  

  غير مدققة    غير مدققة  

  

  القيمة الدفترية

 اRفتراضاتتأثير 

  البديلة المعقولة

  

  القيمة الدفترية

 ا1فتراضاتتأثير 

 البديلة المعقولة
        استثمارات أخرى

و أا`رباح  العادلة من خcل القيمةب محتفظ بھا
 ���,� ���,�   ��� ���  الخسائر


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

  	�,		
 �,�
�    ��,��� �,��
 

 
  من أجل تحديد ا1فتراضات البديلة الممكنة المعقولة قامت المجموعة بتعديل المدخcت غير الملحوظة ا`ساسية على النحو التالي:

  

بنسtبة والخسارة من خcل زيادة وانخفاض القيمة العادلة ل{داة  عن السداد سندات الدين: قامت المجموعة بتعديل احتما1ت التخلف -
٢٥ .٪  

: قامت المجموعة بتعديل افتراضات معدل السيولة ضمن مجموعة من البtدائل المعقولtة الممكنtة. سھموا1 استثمارات في الصناديق -
 يختلف مدى تأثير التعديل حسب خصائص كل استثمار.

  
  1 يوجد فرق جوھري بين القيمة الدفترية و القيمة العادلة ل{دوات المالية.

  
  لدى البنوك نقد وودائع .٤

  
مع بنtك محلtي محtتفظ بھtا كضtمان ) ٢٤,٦٠٢ – ٢٠١٤ديسمبر  ٣١( ٢٤,٤٧٩مجموع النقد والودائع لدى البنوك ودائع ثابتة قيمتھا  تضمني

  ع. ائھذه الودصافي من ولغرض قائمة التدفقات النقدية،  تم عرض النقد وودائع لدى البنوك  مقابل كفالة مقدمة للمصرف المركزي.
  

 مدينة وأرصدة مدينة أخرىذمم  .٥
  
كذمم مدينة من طرف نظير مقابل صفقة بيع بعض أوراق مالية ذات دخل ثابtت والتtي بقيtت دون  ١٩,٥٤٠تضمن رصيد الذمم المدينة مبلغ ي

  تسوية بنھاية الفترة. والمطلوبات المتعلقة بالصفقة متضمنة في أرصدة الذمم الدائنة وا`رصدة الدائنة ا`خرى. 
 
  وعقود إيجار تمويلي  وسلفياتقروض  .٦

  
  مما يلي:وعقود ا,يجار التمويلي القروض والسلفيات  تتكون

  
  سبتمبر ٣٠  

٢٠١٥    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٤  

  مدققة    غير مدققة  

        
 ���,���   ���,���  قروض وسلفيات


��    ��	,	�	  عقود إيجار تمويلي,��� 


��,�  قروض بھامش   ��,��� 

  	,���,	�	    
��,��� 
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 ��

  تتمة - وعقود إيجار تمويلي قروض وسلفيات  .٦
  

  قروض وسلفيات  -أ

  سبتمبر ٣٠  
٢٠١٥    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٤  

  مدققة    غير مدققة  

        

��,�	�  قروض وسلفياتإجمالي     ��
,��� 


,��)   مخصص متراكم لcنخفاض في القيمةناقص : �
)   (��,���) 

 (���,�)   (	��,�	)  فوائد معلقة ناقص :

  ���,���    ���,���  

  

  إيجار تمويلي عقود -ب
  

  سبتمبر ٣٠  

٢٠١٥    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٤  

  مدققة    غير مدققة  

        

 ���,��    ���,��	  الجزء المتداول  –الذمم المدينة لعقود ا1يجار التمويلي 


�  غير المتداول الجزء  –الذمم المدينة لعقود ا1يجار التمويلي ,���    ��,��� 

 (���,�)   (���,�)  مخصصات لدفعات ا1يجار غير القابلة للتحصيل ناقص :

  	�	,	��    ��
,���  

  
  

  قروض بھامش  -ج
  

tل وھtيرة ا`جtة قصtئھا لغرض المتاجرة في ا`وراق المالية المتداولة. إن ھذه السلفيات ذات طبيعcت لعمcمونة تقدم المجموعة تسھيtي مض
 ٣١(  ���,��مبلtغ ٢٠١٥سtبتمبر ٣٠المعنيtة كمtا فtي  وراق الماليtةالمعنية التtي ھtي بعھtدة المجموعtة. بلغtت قيمtة ھtذه ا`وراق المالية با`

ة، تtم تسtجيل مخصtص قtدره فتtر. يtتم تكtوين مخصصtات للجtزء غيtر المغطtى مtن الھtوامش. كمtا فtي نھايtة ال)���,��� – ٢٠١٤ديسمبر 
  ).���,�� – ٢٠١٤ديسمبر  ٣١(  ���,��

  
  استثمارات في صناديق مدارة من شعاع .٧

  
  مما يلي: صناديق مدارة من شعاعتتألف ا1ستثمارات في 

  

  سبتمبر ٣٠  

٢٠١٥    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٤  

  مدققة    غير مدققة  

      


��,���   ���,��	  ا`رباح و الخسائر العادلة من خcل القيمةب محتفظ بھااستثمارات  


  ات زميلةشرك	,�	�   ��,��� 

  	��,���   ���,��
 

  

  شركات زميلة
  

خاصtة ، مقفtل  اسtتثماراتوھtو صtندوق  ال . بtي١مtن صtندوق شtعاع للضtيافة ) %٢٧.٠: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١(% ٢٧.٠تمتلك المجموعة 
تثمارات مباشtرة أو غيtر مباشtرة فtي شركة تضامنية محدودة معفاة في جtزر كايمtان. إن الھtدف الرئيسtي للصtندوق ھtو القيtام باسtكومسجل 

قيtا. مشاريع تنمية الضيافة وعقارات الضيافة القائمة والتي ستدار من قبل شركة روتانا ,دارة الفنادق في منطقة الشـرق ا`وسـط وشمال إفري
 ١السttعودية  مttن صttندوق شttعاع )%٢٦٫٣: ٢٠١٤ديسttمبر  ٣١(%٢٦٫٣غيttر مباشttرة، بلغttت حصttة المجموعttة  اسttتثماراتنتيجttة لتجمttع 

مدار حسب قوانين ھيئtة السtوق الماليtة بالمملكtة العربيtة السtعودية. الھtدف الرئيسtي لھtذا الصtندوق ھtو  قفلللضيافة وھو صندوق استثمار م
 لتحقيق نمو في رأس المال طويل ا`جل. ا1ستثمار في عقارات الضيافة في المملكة العربية السعودية

  

خاصة،  استثماراتوھو صندوق  فرونتير اوبرتينيتي ا1ول ال . بي.من صندوق ) %٣٧٫٣: ٢٠١٤مبر ديس ٣١(% ٣٧٫٣تمتلك المجموعة 
شركة تضامنية محدودة معفاة في جزر كايمان. إن الھدف الرئيسي للصندوق ھو القيام باستثمارات مباشرة أو غير مباشرة في كمقفل ومسجل 
  تم تحديدھا باستخدام طريقة حقوق الملكية بعد تنزيل خسائر ا1نخفاض في القيمة. الموجودات إن القيمة المستردة لتلك  .منطقة الشرق

  



 شعاع كابيتال ش.م.ع
   الموحدةالمرحلية الموجزة المالية معلومات إيضاحات حول ال

  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠ة المنتھية في فترلل

 (العملة: آ1ف دراھم ا,مارات العربية المتحدة)
  

 ��

  استثمارات في شركات زميلة أخرى .٨
  

  تملك المجموعة ا1ستثمارات التالية في شركات زميلة أخرى:
  
  سبتمبر ٣٠  

٢٠١٥    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٤  

  مدققة    غير مدققة  

          


�    ا,مارات العربية المتحدة,��	    �
,��� 

  
  سيتي للھندسة ذ.م.م 

محtدودة مركزھttا ذات مسtؤولية شtركة سtيتي للھندسtة ذ.م.م وھtي مtن شtركة %) ٤٠٫٠  – ٢٠١٤ديسtمبر  ٣١(% ٤٠٫٠تمتلtك المجموعtة 
 ا1سtتثمارھtذا مtن  تtم تحديtد المبلtغ القابtل للتحصtيلوتقtوم بأعمtال المقtاو1ت وا,نشtاءات المدنيtة. بدولة ا,مارات العربيtة المتحtدة الشارقة 

  كتوزيعات أرباح. ٤,٨٠٠ خcل الفترة، استلمت المجموعة  استناداً إلى حسابات حقوق الملكية بعد تنزيل مخصص ا1نخفاض في القيمة.
 

  المحدودة شركة سبتك القابضة

وتنشtط فtي مجtال تحليtة  يtة المتحtدةبدولtة ا,مtارات العرب جtزر كايمtان وقائمtة بإمtارة الشtارقة مسؤولية فيال محدودةشركة مسجلة كشركة 
ديسtمبر  ٣١( %٤٩٫٠ومعالجة المياه ومشاريع البنية التحتية والمراسي المعدة للقوارب والخدمات التابعة لھا. تمتلك المجموعة حصtة تعtادل 

   .حقوق الملكيةطريقة إلى استناداً  ا1ستثمارتم تحديد المبلغ القابل للتحصيل من ھذا  من ملكية شركة سبتك القابضة. %)٤٩٫٠ – ٢٠١٤
  
  استثمارات أخرى .٩

  
  تشمل ا1ستثمارات ا`خرى ما يلي:

  
  سبتمبر ٣٠  

٢٠١٥    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٤  

  مدققة    غير مدققة  

      

 ���,�   ���,��  ا`رباح و الخسائر العادلة من خcل القيمةب محتفظ بھااستثمارات 

 ���,��   �	�,�	  استثمارات متاحة للبيع

  ��,���   ��,��� 

  

  ا�رباح و الخسائر القيمة العادلة من خgلحتفظ بھا باستثمارات م )أ 
  

  مما يلي: ا`رباح و الخسائر القيمة العادلة من خcلمحتفظ بھا بتتألف ا1ستثمارات الم
       
  سبتمبر ٣٠  

٢٠١٥    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٤  

  مدققة    غير مدققة  

      


�,	  صناديق استثمارية �   �,��� 

 ���   ���  ستثمارات أسھم متداولةا

 ���,�   ��	,��  استثمارات بإيراد ثابت

  ��,���   �,��� 

  
  استثمارات بإيراد ثابت

  
  .، استحوذت المجموعة على استثمارات بإيراد ثابتةفترخcل ال

  
  استثمارات متاحة للبيع )ب 

  
  تتألف ا1ستثمارات المتاحة للبيع مما يلي:

  سبتمبر ٣٠  

٢٠١٥    

  يسمبرد ٣١

٢٠١٤  

  مدققة    غير مدققة  


,�  أسھم في استثمارات         ��   �,
�� 

 ���,�   ���,�  صناديق استثمارية غير متداولة

  	�,�	�   ��,��� 
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 (العملة: آ1ف دراھم ا,مارات العربية المتحدة)
  

 ��

  بنوك دائنة .١٠
  

1ئتمانيtة المتفtق تمثل البنوك الدائنة قروضاً تم الحصول عليھا مtن بنtوك تجاريtة أثنtاء نشtاط المجموعtة ا1عتيtادي ضtمن نطtاق التسtھيcت ا
  عليھا مع ھذه البنوك. 

  سبتمبر ٣٠  

٢٠١٥    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٤  

  مدققة    غير مدققة  

          
 ١٠٤,٤٨٧    ١٨٩,٥١٠    قروض `جل تستحق خcل أثنى عشر شھراً 

 ٢٣٠,٧٤٥   ٢٧٧,٨٧٤    أثنى عشر شھراً  بعدقروض `جل تستحق 

    ٣٣٥,٢٣٢   ٤٦٧,٣٨٤ 
 

مضافاً إليه نسبة معينة تتراوح ما  EIBOR/SIBOR صرفية المقدمة للمجموعة فوائد بأسعار متغيرة حسب سعر يترتب على التسھيcت الم
. إن ھttذه التسttھيcت سttيعاد ٥٠٠٫٠٠٠بقيمttة قttرض مجمttع تسtھيcت مسttحوبات مttن  ٤١٢,٥٠٠تتضttمن البنttوك الدائنttة  %.٤% و ٣,٠بtين 

   ينة من أصول المجموعة.  تسديدھا خcل ثcث سنوات وھي مضمونة برھن أصول مع
  

  ٦٣,٤١٥مttttttن البنttttttوك التttttttي تتعامttttttل معھttttttا علttttttى ضttttttمانات بنكيttttttة تبلttttttغ  ٢٠١٥ سttttttبتمبر ٣٠حصttttttلت المجموعttttttة كمttttttا فttttttي 

). إن ھttذه الضttمانات عبttارة عttن آليttة نموذجيttة مسttتخدمة ضttمن البنttوك والصttرافات الماليttة فttي المنطقttة ٦٣,٧٨٢  – ٢٠١٤ديسttمبر  ٣١(
 المتوقع عدم ظھور أي التزامات مادية من ھذه الضمانات.. ومن النشاطاتلتسھيل 

 

  برنامج الحوافز طويلة ا�جل للموظفينأسھم  .١١
 

  :٢٠١٥سبتمبر  ٣٠كما في  برنامج الحوافز طويلة ا`جل للموظفينسھم المحتفظ بھا ضمن ا` بيان
  

  سبتمبر ٣٠  

٢٠١٥    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٤  

  مدققة    غير مدققة  

          

 ١٦,٢١٨,٠٠٤   ٤,٧٤٣,٠٠٤    عدد ا`سھم

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

 ٣٦,٨٩٦   ١٠,٧٩٠    تكلفة ا`سھم

 ١٠,٧٠٤    ٢,٧٠٤    القيمة السوقية ل{سھم
  

الtى الخسtائر  ٢٦,١٠٦سھم. وبناًء على ذلك، تم تحويل متوسط التكلفة المرجح لھtذه ا1سtھم والبtالغ  ١١,٤٧٥,٠٠٠تم استخدام ، ةفترخcل ال
   المتراكمة.

  
  احتياطي إعادة تقييم اRستثمارات .١٢
  

  يتألف احتياطي إعادة تقييم ا1ستثمارات مما يلي:
         

  يناير الى ١  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٥    

  يناير الى ١

  سبتمبر ٣٠

٢٠١٤  

  أشھر) ٩(    )أشھر ٩(  

  مدققةغير     غير مدققة  

        ة للبيعتاحاستثمارات م

        
  ���,�    ��	   ةفترفي بداية الالرصيد 


,�)    (��)  صافي الحركة في القيمة العادلة خcل السنة��) 

        

�   ةفترالرصيد في نھاية ال     ���    
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 (العملة: آ1ف دراھم ا,مارات العربية المتحدة)
  

 ��

  صافي - من اRستثمارات في صناديق مدارة من شعاع أرباح) / خسائر( .١٣
  

  يلي: من الصناديق المدارة من شعاع ممائر او الخس ا`رباح تتألف
  
  يناير الى ١  

  سبتمبر ٣٠

٢٠١٥    

  يناير الى ١

  سبتمبر ٣٠

٢٠١٤  
  أشھر) ٩(    أشھر) ٩(  
  مدققةغير     غير مدققة  
      

 ٣٩,٨٤٠    (٢,٨٧٣)  العادلة من خcل بيان ا`رباح أو الخسائر القيمةب محتفظ بھاصناديق    

  (٧٢٦)     (١,٣٣٢)  شركات زميلة

   (٤,٢٠٥)    ٣٩,١١٤ 
  
  
  
  بما فيھا اRستثمارات في شركات زميلة أخرى ا�خرى اRستثماراتمن  ) / أرباحخسائر( .١٤
  

  مما يلي: بما فيھا ا1ستثمارات في شركات زميلة أخرىا`خرى  ا1ستثماراتا`رباح من الخسائر وتتألف 
  

  يناير الى ١  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٥    

  يناير الى ١

  سبتمبر ٣٠

٢٠١٤  

  أشھر) ٩(    أشھر) ٩(  

  مدققةغير     غير مدققة  

        
  ���,�   (٧٤٩,�)  الشركات الزميلة ا`خرى

      ا1ستثمارات ا`خرى


��,�)   ١,١٩٨  المحتفظ بھا بالقيمة العادلة من خcل ا`رباح والخسائر -) 

 (���)   (٤٣)  المتاحة للبيع -


��,�)   ٢٨٩  المحتفظ بھا لتاريخ ا1ستحقاق -) 

  (٤,٣٠٥)    (�,��
)  

 
  السھمبحية ر .١٥
  

  (٢٨,٤٥٦)العائtد لحtاملي ا`سtھم العاديtة فtي الشtركة ا`م والبالغtة  الtربح(الخسtارة) / باسtتخدام صtافي  ةتم احتساب ربحية السھم ا`ساسtي

 ٢٠١٤ سtبتمبر ٣٠( ١,٠٦٥,٠٠٠,٠٠٠) بالقسمة على المتوسط المرجح لعدد ا`سھم العادية القائمة والبtالغ ٤٠,٦٧٤ – ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠(

– ١,٠٦٥,٠٠٠,٠٠٠.(  
  

نظtرا لعtدم إصtدار الشtركة `يtة أدوات لھtا تtأثير  ٢٠١٤ و ٢٠١٥ سtبتمبر ٣٠كما فtي  ةو المخفض ة1 يوجد فرق بين ربحية السھم ا`ساسي
  على ربحية السھم في حالة تنفيذھا.
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 (العملة: آ1ف دراھم ا,مارات العربية المتحدة)
  

 ��

  

  المعامgت مع ا�طراف ذات العgقة .١٦
  

مساھمين رئيسtيين لمعامcت مع أطراف ذات عcقة أثناء سير ا`عمال العادية. إن ا`طراف ذات العcقة تمثل دخلت المجموعة في عدد من ا
وافراد عائcتھم المقربين وشركاتھم والشركات التي يتحكمون بھا أو لھم تأثير كبير  وأعضاء مجلس ا,دارة وموظفي ا,دارة العليا للمجموعة

   .عليھا
   

    الموجودات والمطلوبات لدى أطراف ذات عcقة ھي كما يلي:طبيعة وكميات إن 
  
  سبتمبر ٣٠  

٢٠١٥    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٤  

  مدققة    غير مدققة  

        وأرصدة مدينة أخرىذمم مدينة 

 ٥٨٩   ٢٣٤  شركات زميلة   

 ٣٢٢   ١٦٣  أطراف أخرى ذات عcقة   

 ٢٠٠   ٨٥  كبار موظفي ا,دارة العليا   

      

 ١٠,٧٥٩   ٩,٩٤٢  شركات زميلة - قروض وسلفيات

      

 ٢٠٤,٠٥٨   ١٩٩,٨٥٣  استثمارات في صناديق مدارة من شعاع 

  ٢١٥,٩٢٨   ٢١٠,٢٧٧ 

  
لسلفيات لموظفي ا,دارة العليا المبالغ المدفوعة مقدما حسب برنامج مساعدة الموظفين المتوفر لكل المtوظفين حيtث 1 يtتم تحميtل أيtة تعكس ا
  فوائد.

  

  كما يلي:الموحد المرحلي الدخل المعامcت مع ا`طراف ذات العcقة في بيان  إدراجتم 
  

  يناير الى ١  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٥    

  يناير الى ١

  بتمبرس ٣٠

٢٠١٤  

  أشھر) ٩(    أشھر) ٩(  

  مدققةغير     غير مدققة  

        
      مدارة من شعاع صناديق استثمارات  / (خسائر)   أرباح

  (���)   (���,	)  شركات زميلة   


�,�)  أطراف أخرى ذات عcقة   �)   ��,
�� 

      إيرادات رسوم وعمو1ت


�,�   ���,�  أطراف أخرى ذات عcقة   
 

        
  (	,���)   ��,���  

  
        موظفي ا,دارة العليا ھي كما يلي: كبار تعويضات

  يناير الى ١  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٥    

  يناير الى ١

  سبتمبر ٣٠

٢٠١٤  

  أشھر) ٩(    أشھر) ٩(  

  مدققةغير     غير مدققة  

        
      


��,��)   (���,�	)  قصيرة ا`جل نافعرواتب وم) 


�,	)  دفعات مسددة با`سھم�)   (�,
��) 

  (	�,�
�)    (��,�
�)  
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 (العملة: آ1ف دراھم ا,مارات العربية المتحدة)
  

 ��

  المعلومات القطاعية  .١٧
  

 :قطاعات تشغيلية ويستند كل قطاع على وحدات ا`عمال ٥`غراض إدارية، تم تنظيم المجموعة في 
  

 سtوقاً ماليtاً إقليميtاً. ١٤تغطtي . ة، اسtواق الtدخل الثابtت وا1ئتمtانقليميفي اسواق ا1سھم ا,فظ استثمارية وصناديق اتدير مح :ادارة ا�صول

 وتزود شعاع ,دارة ا`صول المستثمرين المحليين وا`جانب ببوابات لcسtتثمار فtي أسtواق ا`سtھم الخليجيtة والعربيtة.  وتtدير شtعاع ,دارة

cttريعة ا,سttع الشttة مttتثمارية المتوافقttافظ ا1سttى المحttافة إلttة، با,ضttديون التقليديttة والttوق الملكيttول حقttتثمارية ا`صttناديق ا1سttمية، والص
   خاصة.ال في الملكية ستثمارلc قيداصن كما تدير باستخدام أساليب إدارية نشطة و غير نشطة.

  

، وعمليtات تابtات العامtة فtي ا`سtھم والسtنداتتقدم استشارات مالية للشركات، وخtدمات ا1كتتابtات الخاصtة وا1كت :اRستثمارات المصرفية
   كة والمنتجات المركبة.الدمج وا1ستحواذ والتفكيك والفصل، با,ضافة إلى عمليات المشار

  

�ميtة لقاعtدة عمctء شtعاع المؤسسtاتيين ذوي المctءة الماليtة خدمات البيع والمتاجرة من خcل الوصtول ل{سtواق العال توفر :سواق الماليةا
 المشtتقات عtن فضct ا`وليtة صtداراتوا1 الثابtت، والtدخل العالميtة ا`سtھم إلtى الوصول العمcءيستطيع  يةالمال سواقا` خcل منالعالية. 

 التtي ا1ستثمار بحوث يةالمال سواقا` قسم يواكبو. يةوالدول المحلية المقابلة ا`طراف من واسعة شبكة خcل من والسيولة البورصة، خارج

 ا,مtارات دولtة ا`سtھم فtي علtى التركيtز مtع الخليجtي التعtاون مجلس دول أنحاء جميع في المدرجة لشركاتل القطاعية ا`بحاث تغطية تنتج

  .والسعودية المتحدة العربية
  

، وتنشtط بصtورة أساسtية فtي مجtال ا,قtراض "(السtعودية) خلtيج للتمويtلالشtركة  و" الخلtيج للتمويtل"شtركة تعمل تحtت مظلtة " :التمويل
  .المدعوم با`صول، مع التركيز بشكل رئيسي على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

  

وعtة. ان تدير تطورات الشركة المستقبلية وتشرف على جميع الضوابط النقدية ونفقات الخدمات المشتركة المرتبطة بالمجم :اRدارة الرئيسية
 ،جميع ا1ستثمارات في الشركات التابعtة تtدخل ضtمن ھtذا القسtم الtذي يتضtمن أيضtاً اسtتراتيجية تنميtة ا`عمtال التجاريtة، القانونيtة، الماليtة

العمليtttات، ادارة المخtttاطر، العcقtttات مtttع المسtttتثمرين، التسtttويق وا1تصtttا1ت، المtttوارد البشtttرية، بمtttا فيھtttا مكافtttآت المtttوظفين  الخزينtttة،
  تعويضاتھم واستحقاقاتھم.و
  

تقيtيم  تقوم ا,دارة بمراقبة النتائج التشغيلية للقطاعات التشغيلية بصورة منفصلة 1تخاذ القرارات بخصوص توزيع المصادر وتقييم ا`داء. يtتم
  أداء القطاعات استناداً إلى ا`رباح أو الخسائر التشغيلية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 



 شعاع كابيتال ش.م.ع
   الموحدةالمرحلية الموجزة المالية معلومات إيضاحات حول ال

  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠ة المنتھية في فترلل

 (العملة: آ1ف دراھم ا,مارات العربية المتحدة)
  

 ��

  تتمة -المعلومات القطاعية  .١٧
  

  ة بخصوص قطاعات ا`عمال الخاصة بالمجموعة.موحدتعرض الجداول التالية المعلومات المالية ال
 

  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠يناير الى  ١  

  ) غير مدققةأشھر ٩(  

  ادارة  

  ا�صول

استثمارات 
  مصرفية

�سواق ا
  المجموع  ادارة رئيسية  تمويل  المالية

 ١١٣,١٤٩ ٨٥٨  ١١١,٤٨٣  ٥٦٨  -  ٢٤٠ ائدإيرادات الفو

  ٢٨,٢١٣ ٣٥  ٤,٧٣٠  ٤,٥٢٩ ٦,٥١٩  ١٢,٤٠٠ صافي إيرادات الرسوم والعموRت 

  ٩٠٨ - -  ٩٠٨ - -  تداول  أرباح

�من استثمارات في صناديق مدارة من  رباحا
 (٤,٢٠٥)  (٤,٢٠٥) - - - -  صافي - شعاع

 ١٣٨,٠٦٥ (٣,٣١٢)  ١١٦,٢١٣  ٦,٠٠٥  ٦,٥١٩  ١٢,٦٤٠  مجموع اHيرادات

              
              

 (٩٩,٨١٤) (٣٢,٤٦٩) (٤٤,٣٩٧) (٨,٠٥٨)  (٩,٩٥٦) (٤,٩٣٤)  إدارية وعمومية اريفمص

 (١٨,٠٣٠) -  (١٨,٠٣٠) - - -  مصاريف الفوائد

 (٦,٥٠٩) (١,٢٨١) (٣,٧٧٤) (١,٤٥٤) - -  استھgكات 

 (٣٧,٨٦٧) (١,٢٦٢)  (٣٦,٨٥٤)   ٢٤٩ - -  صافي - / عكس )محملة( مخصصات

 (١٦٢,٢٢٠) (٣٥,٠١٢) (١٠٣,٠٥٥) (٩,٢٦٣) (٩,٩٥٦)  (٤,٩٣٤)  اريفمجموع المص

              

 قبل الخسائر من (الخسارة) صافي الربح/

  (٢٤,١٥٥) (٣٨,٣٢٤) ١٣,١٥٨ (٣,٢٥٨) (٣,٤٣٧)  ٧,٧٠٦  اRستثمارات ا�خرى

        
 (٤,٣٠٥)  (٤,٣٠٥) - - - - من اRستثمارات ا�خرى الخسائر 

        
  (٢٨,٤٦٠) (٤٢,٦٢٩) ١٣,١٥٨ (٣,٢٥٨) (٣,٤٣٧)  ٧,٧٠٦  ةفترال )ة/ (خسار ربح 

              
        الى:العائدة 

 (٢٨,٤٥٦) (٤٢,٦٢٩)  ١٣,١٥٨ (٣,٢٥٤) (٣,٤٣٧)  ٧,٧٠٦  مساھمي الشركة ا�م

 (٤)  - - (٤)  -  -   ة�طراف غير المسيطرا

  (٢٨,٤٦٠) (٤٢,٦٢٩) ١٣,١٥٨ (٣,٢٥٨) (٣,٤٣٧)  ٧,٧٠٦ 

    

  غير مدققة ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠  

  

  ادارة

  ا�صول

استثمارات 
  مصرفية

�سواق ا
  المجموع  ادارة رئيسية  تمويل  المالية

  ١,٧٤٦,٤٢٣   ٤٥٦,٥١٢   ١,١٧٢,٢٥١ ٩٩,٢٦١ ٣,٨١٣  ١٤,٥٨٦  الموجودات

  ٦٢٦,٢٧٦  ٧١,٢٦٩  ٥٢٤,٦٠٧ ٢٩,٦٤١ -  ٧٥٩  طلوباتالم



 شعاع كابيتال ش.م.ع
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  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠ة المنتھية في فترلل

 (العملة: آ1ف دراھم ا,مارات العربية المتحدة)
  

 �


  

  تتمة -المعلومات القطاعية  .١٧
 

  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠يناير الى  ١  

  ) غير مدققةأشھر ٩(  

  ادارة  

  ا`صول

استثمارات 
  مصرفية

ا`سواق 
  المجموع  ادارة رئيسية  تمويل  المالية

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

 ٥٤,٢٠٤ ٥٣٢ ٧,٢٨٦ ٨,٥٦٩ ١٧,٣٨٤  ٢٠,٤٣٣ صافي إيرادات الرسوم والعمو1ت 

 (٣) ٢١  -    (٢٤)  -    -     تداول   أرباح/  (خسائر)

ا`رباح من استثمارات في صناديق مدارة من 
 ٣٩,١١٤ ٣٩,١١٤   -     -     -    -     صافي - شعاع

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

              
              

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

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

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

 )١٢,١٨٠( ٥,٠٥٢ )٢٥,٢١٨( ٢,٤٢٦ ٥,٥٦٠  -     صافي - (محملة) / عكس اتمخصص

 )١٤٠,٩٢٠( )٥٥,٦٧٢( )٧٣,١٩٠( )٤,٢٠٦( (٣,٥٢٨)  )٤,٣٢٤( مجموع المصاريف

              

 (الخسارة) قبل الخسائرمن صافي الربح/

  ٤٧,١٢٤ )١٣,٠٠٢(  ٢٤,٠٦٥ ٥,٨٧٧ ١٣,٨٥٦ ١٦,٣٢٨  ا1ستثمارات ا`خرى

        

 ) ٦,٤٤٨( ) ٦,٤٤٨(  -     -      -     -    الخسائر من ا1ستثمارات ا`خرى 

        

 ٤٠,٦٧٦ )١٩,٤٥٠(  ٢٤,٠٦٥ ٥,٨٧٧ ١٣,٨٥٦ ١٦,٣٢٨  ةفترال / (خسارة) ربح 

                
        العائدة الى:

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

 ٢ ١١  -     (٩)  -    -     ا`طراف غير المسيطرة

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

  مدققة ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  

  

  إدارة

  ا`صول

استثمارات 
  مصرفية

ا`سواق 
  المجموع  ادارة رئيسية  تمويل  المالية

  ١,٦٠٦,٣١٢  ٥٣٤,٦٤٠  ١,٠٠١,٤٦٠  ٥٥,٢٢٨  ٥٨٢  ١٤,٤٠٢  الموجودات

  ٤٥٨,٨٢٣  ٩١,٨٧٨  ٣٦٤,١٢٧  ٢,٢٥٥ -  ٥٦٣  المطلوبات

  

  

  إن ا,يراد المدرج أعcه ھو ناتج من عمcء خارجيين فقط.

  أن السياسات المحاسبية لكافة القطاعات التشغيلية تتفق مع سياسات المجموعة.
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 (العملة: آ1ف دراھم ا,مارات العربية المتحدة)
  

 ��

 التقسيم الجغرافي .١٨

  

  ا`خذ في ا1عتبار أي ضمان أو تعزيزات ائتمانية أخرى، يمكن تحليل الوضع المالي للمجموعة حسب المناطق الجغرافية التالية : قبل

  

  

اRمارات العربية 

  المتحدة

دول مجلس 

  التعاون الخليجي

  ا�خرى

الشرق ا�وسط 

  وشمال إفريقيا

  ا�خرى

أميركا 

  أوروبا  الشمالية

  آسيا

  المجموع  أخرى


,	   ���,��   ���,��	   وودائع لدى البنوك نقد
	  -   ٨,٨٣٨   -   ���,���  


�,�   ���,	�   ذمم وأرصدة مدينة أخرى�   
�	  -   ٢٠,٩٩٩   -   ��,���  


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

  ���,��	   -   -   -    -   ���,��	   ���,��   اديق مدارة من شعاعاستثمارات في صن


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


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

  ���,��   -   -   -   	�   ���,�   ���,��   و المعدات ممتلكاتال

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

٢٩,٨٣٧ �
�,	 ���,�	 ���,�	� ��	,���,	   ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠ -إجمالي الموجودات  - 	,
��,��� 

                


��,��  ���,���   ١,٢٣٠,١٠٣  ٢٠١٤ديسمبر ٣١ -إجمالي الموجودات �,
��  ٤,٣٤٢   �  �,���,���  

                


�  ���,���  ���,���,�   ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ -إجمالي الموجودات,���  �,��
  �,���  ��  �,��
,�
�  

  

  اRستحقاقسجل  .١٩
  

المحtدد علtى أسtاس الفتtرة المتبقيtة لغايtة تtاريخ ا1سtتحقاق التعاقtدي.  ٢٠١٥ سtبتمبر ٣٠يلخص الجدول التtالي اسtتحقاق الموجtودات والمطلوبtات كمtا فtي 

  تعاقدي (*)، قامت ا,دارة بتقدير تاريخ ا1ستحقاق بناء على سيولة ا`صل ونية ا,دارة. استحقاقلموجودات التي ليس لديھا تاريخ نسبة لبال

  

  

  أقل من

  أشھر٣

١٢-٣  

  أشھر

مجموع 
جزئي أقل 
  من سنة

٥-١  

  سنوات

  ٥أكثر من 

  المجموع الكلي  سنوات


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


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

  	�	,���,	     -   ��	,���   ���,���   ���,���   ���,���   تمويلي ايجار وعقودقروض وسلفيات 

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


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


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

  ���,��     -   ���,��     -     -     -   * و المعدات ممتلكاتال

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


��   ���,���   مجموع الموجودات,���   ���,���   ���,
��   ��,			   	,
��,���  

        


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

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


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


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

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

      -   ���,���,	   ���,���   ���,���   	��,	��   اجمالي الفجوة في السيولة 
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 (العملة: آ1ف دراھم ا,مارات العربية المتحدة)
  

 ��

  اRلتزامات والمطلوبات المحتملة .٢٠
  

  التزامات ومطلوبات محتملة قائمة تتمثل بما يلي:  المجموعةكان لدى 

  سبتمبر ٣٠  

٢٠١٥    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٤  

  مدققة    غير مدققة  

        

 ١,٩٠٩    ٧,٠٤٤  محتملةالمطلوبات ال
  

 1 تتوقع ا,دارة تحول ھذه الضمانات إلى متطلبات. واعتمادات مستنديةتحتوي المطلوبات المحتملة على ضمانات أداء 

  

  سبتمبر ٣٠  

٢٠١٥    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٤  

  مدققة    غير مدققة  

        لتزاماتا1

 ٦٧,١٩٩   ٦٧,١٩٩  صناديق استثمار مدارة من شعاع

 ٥,٤٧٧    ١,٨٢٦  أخرى

  ٧٢,٦٧٦     ٦٩,٠٢٥  
 
  

 مشتقات اRدوات المالية .٢١
 

  ٢٠١٤ ديسمبر ٣١  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠  

  مدققة  غير مدققة  

  

القيمة العادلة 
 الموجبة

القيمة العادلة 
 السالبة

القيمة 
 ا�سمية

القيمة العادلة 
 الموجبة

العادلة  القيمة
 السالبة

 القيمة ا`سمية


��,� (���,	) ���,	  ا�رباح أو الخسائرمدرجة حسب القيمة العادلة من خgل  �,��� (�,���) �
,��� 

                                                                                            
 

" ذمtم دائنtة وأرصtدة دائنtة أخtرى " و"ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخtرى " لة الموجبة والسالبة تم تسجيلھا ضمنالمالية بالقيمة العاد المشتقات

  بالترتيب. تم تنفيذ ھذه الصفقات حسب طلب عمcء المجموعة على أساس متعاقب.

 

  مدارة نيابة عن عمgءأصول  .٢٢
  

 و أصtول رف المركtزي لدولtة ا,مtارات العربيtة المتحtدة. تtدار أمtوالإن المجموعة مرخصة للعمل كشركة خدمات مالية وفقاً `نظمة المص

بصtفة الوكالtة وبtدون مسtؤولية علtى ) درھtم مليtار ٣.٥ – ٢٠١٤ديسمبر  ٣١( ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠كما في  درھم مليار ٣.٢والبالغة  العمcء
  مجموعة.بنود خارج الميزانية و1 تشكل جزءاً من موجودات الكل صوالمجموعة. تعتبر ھذه ا`




