
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

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

  لفترة الث%ثة أشھر المنتھية و تقرير المراجعة 

  ٢٠١٣مارس  ٣١في 

  
  

  







 شعاع كابيتال ش.م.ع
  الموحد بيان الدخل المرحلي

  ٢٠١٣مارس  ٣١للفترة المنتھية في 

  

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

  

  من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ھاماً المرفقة جزءاً  ٢٠إلى  ١تشكل ا�يضاحات من  

 � 

  يناير إلى ١

  ٢٠١٢مارس  ٣١ 

أشھر) ٣(  

  غير مدققة

  يناير إلى ١

  ٢٠١٣مارس  ٣١ 

أشھر) ٣(  

 إيضاحات  غير مدققة
  

  فوائدالإيرادات   ٢٢,٤٢٠ ٢١,٣٧٢

  العمو"ت صافي الرسوم و  ٦,٧١٠ ١٢,٠٦٥

  تداول إيرادات   - ٢٥

  صناديق مدارة من شعاع  في استثمارات من/ (خسائر) أرباح  ١٢ ٧,٠٣٦ ٢١,٥٥٢

                                               

اCيرادات مجموع   ٣٦,١٦٦  ٥٥,٠١٤  

                                              

       

  عمومية مصروفات إدارية و  (٣٧,٦٧٧) (٥٤,٩٣٢)

  فوائدال وفاتمصر  (١,٧١٢) (٣,٧٩٥)

  استھ^كات   (١,٢٧٢) (٢,٣٣٦)

  صافي - مخصصات   ١,٥٠٩ (١,٠٢٥)

                                               

 مجموع المصروفات   (٣٩,١٥٢)  (٦٢,٠٨٨)

                                              

اFخرى اPستثماراتمن / (الخسائر) صافي الخسارة قبل اFرباح   (٢,٩٨٦) (٧,٠٧٤)  

     

(٧٤٠) (٢,٩١٤) ١٣ 

اXخرى بما فيھا  شركات زميلة  ا"ستثماراتمن  )/ا"رباح الخسائر(
  أخرى

                                               

  الخسارة للفترة   (٥,٩٠٠)  (٧,٨١٤)

                                               

  العائدة إلى:     

  اXطراف غير المسيطرة   ٢ ٧٣٤

  مساھمي الشركة اXم  (٥,٩٠٢) (٨,٥٤٨)

                                               

    
   

  للسھم (بالدرھم)  الخسارة ١٤  (٠٫٠٠٦)   (٠,٠٠٨)

                                               

    



 شعاع كابيتال ش.م.ع
  الشامل المرحلي الموحدبيان الدخل 

  ٢٠١٣مارس  ٣١للفترة المنتھية في 

  

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

  

  من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ھاماً المرفقة جزءاً  ٢٠إلى  ١تشكل ا�يضاحات من  

 � 

  إلى يناير ١

  ٢٠١٢مارس  ٣١ 

  أشھر) ٣(

  غير مدققة

  يناير إلى ١

  ٢٠١٣مارس  ٣١ 

  أشھر) ٣(

   غير مدققة

   

   

  الفترة ةخسار (٥,٩٠٠) (٧,٨١٤)

   

  أرباح شاملة أخرى  

   

٣,٢٨٢ -  

  :من صافي حركة احتياطي إعادة تقييم

  في الصناديق المدارة من شعاع ا"ستثمارات - 

  اXخرى ا"ستثمارات -   ١,٥٤٢ (١,٤١٩)

  حصة الدخل الشامل اXخر من الشركات الزميلة (٩٦) ١,٧٣٧

  فروقات صرف ناتجة عن تحويل العمليات اXجنبية (٨) ٣

                                             

  للفترة اUخر الشامل الدخل  ١,٤٣٨  ٣,٦٠٣

                                             

  إجمالي الخسارة الشاملة للفترة  (٤,٤٦٢)  (٤,٢١١)

                                             

   إلى:العائدة     

  غير المسيطرة اXطراف  ١ ٧٣٠

  مساھمي الشركة اXم (٤,٤٦٣) (٤,٩٤١)

                                              



 شعاع كابيتال ش.م.ع
  المرحلي الموحد التدفقات النقديةبيان 

  ٢٠١٣مارس  ٣١للفترة المنتھية في 

  

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

  من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ھاماً المرفقة جزءاً  ٢٠إلى  ١تشكل ا�يضاحات من  

 � 

  إلى يناير ١

  ٢٠١٢مارس  ٣١ 

أشھر) ٣(  

  غير مدققة

  يناير إلى ١

  ٢٠١٣مارس  ٣١ 

أشھر) ٣(  

  غير مدققة

 

  اFنشطة التشغيلية  

  خسارة الفترة (٥,٩٠٠) (٧,٨١٤)

  :ــ تعدي^ت ل  

  استھ^كات     ١,٢٧٢ ٢,٣٣٦

  في صناديق مدارة من شعاع استثماراتغير محققة من  أرباح   (٧,٠٣٦) (٢١,٥٥٢)

  خسائر من استثمارات أخرى    ٢,٩١٤ ٧٤٠

  دفعات تسدد على أساس اXسھم    ١,٠٨٢ ٣١٣

  صافي - مخصصات   (١,٥٠٩) ١,٠٢٥

                                            

   التشغيلية والمطلوبات الموجودات في التغيرات قبل التشغيلية الخسارة (٩,١٧٧) (٢٤,٩٥٢)

    

  التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:  

  في ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى )الزيادة/ ( النقص    ٤,٣٩٦ (٣,٢٠٣)

  في قروض وسلفيات لنقص) / االزيادة(   (٧١,٢٦٥) ٤٧,٢٩٩

  النقص في ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى   (١٣,٥٣٨) (٢,٣٦٥)

  صافي شراء صناديق مدارة من شعاع    - (١٩,٢١١)

                                            

  صافي النقد المستخدم في اFنشطة التشغيلية  (٨٩,٥٨٤) (٢,٤٣٢)

                                            

  اFنشطة اPستثمارية  

  شركات زميلة  /أخرى صافي المحصل من استثمارات   ١٠,٤١٣ ٤٤,٧٧٤

  رأسمالية توزيعات  ٣,٧٢٠  - 

  صافي شراء أ"ت ومعدات (١,١١٠) (٥٣٢)

                                            

  صافي النقد من اFنشطة اPستثمارية  ١٣,٠٢٣  ٤٤,٢٤٢

                                           

  اFنشطة التمويلية   

  لبنوك الدائنة االنقص في  (٥٦,٨٤٠) (٣٦,٨٨٨)

                                           

  صافي النقد المستخدم في اFنشطة التمويلية  (٥٦,٨٤٠)  (٣٦,٨٨٨)

                                           

    

  في النقد وما يعادله الزيادة (النقص) / (١٣٣,٤٠١) ٤,٩٢٢

  ةتحويل عم^ت أجنبي ٤ (٤)

  النقد وما يعادله في بداية الفترة ٤٢٣,٣١٧ ٣٤٠,٢٠٧

                                           

  يعادله في نھاية الفترةالنقد وما   ٢٨٩,٩٢٠ ٣٤٥,١٢٥

                                              



 شعاع كابيتال ش.م.ع
  حقوق الملكية المرحلي الموحدبيان التغيرات في 

  ٢٠١٣مارس  ٣١للفترة المنتھية في 

  

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

  

  المرفقة جزءاً ھاماً من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ٢٠إلى  ١تشكل ا�يضاحات من  
 � 

  

    اFم حقوق ملكية مساھمي الشركة    

  المجموع 

حقوق 
أطراف غير 

  المجموع   مسيطرة

احتياطي 
تحويل 
  عم^ت

احتياطي 
إعادة تقييم 
  احتياطي قانوني  خسائر متراكمة  ا"ستثمارات

أسھم نظام خيار 
شراء اXسھم 

    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   -     -     -     -    )٨,٥٤٨(  ٣,٦٠٠  ٧  )٤,٩٤١(  ٧٣٠  )٤,٢١١(

  دفعات على أساس اXسھم   -     -     -     -    ٣١٣   -     -    ٣١٣   -    ٣١٣

٢١٠( ١٫١٦٣٫٨٩١ ١٫١٣٥ ١٫١٦٥٫٠٢٦(  ٥٣٨٫٥٣٦(  ١٠٫٤٠٣(  ٨٦٫٦٠٣( ٧٢٨٫٢٩٥(  )١٤٫٤٥٨(    (غير مدققة) ٢٠١٢مارس  ٣١الرصيد كما في  ١٫٠٦٥٫٠٠٠ 

  
  

  

  حقوق ملكية مساھمي الشركة اFم  

 المجموع 

حقوق 
أطراف غير 

 المجموع  مسيطرة

احتياطي 
تحويل 
 عم^ت

احتياطي 
إعادة تقييم 
 احتياطي قانوني خسائر متراكمة ا"ستثمارات

خيار أسھم نظام 
شراء اXسھم 

  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   

)٤٫٤٦٢(  ٤٫٤٦٣( ١(  )٧(  ٥٫٩٠٢( ١٫٤٦٦( الخسارة الشاملة للفترة إجمالي  -    -    -    -     

اXسھمأساس  علىدفعات   -    -    -    -   ١٫٠٨٢  -    -   ١٫٠٨٢  -   ١٫٠٨٢  

٣٠٩( ١٫١٠١٫٧٤٣ ٥١٩ ١٫١٠٢٫٢٦٢(  ٦٢٫٤٠٧(  ٢٫٥٢٦(  ٨٦٫٦٠٣( ١٩٧٫٩٩٤(  )١٤٫٤٥٨(   (غير مدققة) ٢٠١٣مارس  ٣١الرصيد كما في  ١٫٠٦٥٫٠٠٠ 

  

  



 شعاع كابيتال ش.م.ع
  الموجزة الموحدةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية 

  ٢٠١٣مارس  ٣١للفترة المنتھية في 

  

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

  

 �

  اتنشاطالالوضع القانوني و .١
  

الصpادر  ٦كشpركة مسpاھمة عامpة فpي دبpـي، ا�مpارات العربيpة المتحpدة بموجpب المرسpوم اXميpري رقpم  ")اXم ("الشpركة تأسست شpعاع كابيتpال ش.م.ع

، دبpي، ا�مppارات ٣١٠٤٥ص. ب (وتعدي^تppه). إن العنpوان المسppجل للشpركة ھppو  ١٩٨٤لسpنة  ٨ووفقpاً للقppانون ا"تحpادي رقppم  ١٩٧٩إبريppل  ٢٥بتpاريخ 

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

لماليpة الشركة مرخصة من المصرف المركزي لدولة ا�مارات العربية المتحدة لمزاولة أعمال ا"ستثمارات المالية وأعمpال ا"ستشpارات المصpرفية وا إن

 المصppرفبقppرار مجلppس إدارة  عمpp^وأعمppال الوسppاطة الماليppة والنقديppة  ٩٤/٨/١٦٤المركppزي رقppم  المصppرفبقppرار مجلppس إدارة  عمpp^وا"سppتثمارية 

   . ٩٥/٥/١٢٦المركزي رقم 
  

وشركاتھا التابعة ("المجموعة") نشpاطات اسpتثمارية وماليpة اسpتراتيجية متنوعpة مpع التركيpز علpى ا"سpتثمار فpي الpدول العربيpة بصpورة  تمارس الشركة

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

  :٢٠١٣مارس  ٣١ فيلدى الشركة الشركات التابعة المھمة التالية كما  يوجد
  

  النشاط الرئيسي  بلد التأسـيـس  اPســــــم

  الحصة كما في

ديسمبر  ٣١
٢٠١٢  

الحصة كما في 
ديسمبر  ٣١

٢٠١١  

          
  ٪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 اXصول
١٠٠  ٪١٠٠٪  

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  الوساطة المالية  ا�مارات العربية المتحدة  شعاع لzوراق المالية ذ.م.م

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

  شعاع لzوراق المالية  مصر 

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

  ل^ستشارات ا"قتصادية آسيا 

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

  
  السياسات المحاسبية الھامة .٢
  

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

رس فيھpا غالبيpة تظھر المعلومات المالية المرحليpة المpوجزة الموحpدة للمجموعpة بpأ"ف الpدرھم ا�مpاراتي حيpث أنpه البلpد التpي تقpع فيھpا الشpركة اXم وتُمpا

  أعمال المجموعة .
  

والتpي تpم إظھارھpا وفقpاً إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وذلك فيما عدا إعادة تقييم بعض اXدوات الماليpة  تم

  العادلة.للقيمة 

  

ppدم التأكppادر عppة و مصppبية الھامppديرات المحاسppبة و التقppرق المحاسppة وطppبية المتبعppات المحاسppوجزة إن السياسppة المppة المرحليppات الماليppداد المعلومppي إعppد ف

فيمpا عpدا  ٢٠١٢ديسpمبر  ٣١الموحدة متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تpم إتباعھpا فpي إعpداد المعلومpات الماليpة الموحpدة المدققpة للســpـنة المنتھيpة فpي 

لpم يpؤد تطبيpق ھpذه المعpايير والتفسpيرات إلpى تpأثيرات كبيpرة فpي المبpالغ  صpلة أدنpاه.، المف٢٠١٣ينpاير  ١اعتماد المعايير والتفسيرات الجديدة اعتبارا مpن 

  .المسجلة عن السنة الحالية والسنوات السابقة

  

  ١ رقم (IAS)معيار المحاسبة الدولي  تعدي^ت على - الدخل الشامل اXخرى عرض بنود  ١رقم  (IAS)معيار المحاسبة الدولي 

  )(تعديل الموجودات والمطلوبات المالية مقاصة: ا�فصاحات: اXدوات المالية  ٧) رقم IFRSالمالية (المعيار الدولي للتقارير 

  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 IFRSالمالية (المعيار الدولي للتقارير 

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

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

 )(تعديل والمطلوباتالمعلومات القطاعية �جمالي الموجودات التقارير المالية المرحلية و  ٣٤رقم  (IAS)معيار المحاسبة الدولي 



 شعاع كابيتال ش.م.ع
  الموجزة الموحدةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية 

  ٢٠١٣مارس  ٣١للفترة المنتھية في 

  

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

  

 	

    

  تتمة - السياسات المحاسبية الھامة .٢

  

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

. المنشpآت ذات اXغpراض الخاصpة بمpا فpي ذلpك الكيانpات ينطبpق علpى جميpع تحكpم واحpد نمpوذجيؤسpس  ١٠رقم  )IFRS( الماليةالمعيار الدولي للتقارير 

التpي  الموحpدة والمنفصpلة القpوائم الماليpة ٢٧ معيpار المحاسpبة الpدولي رقpمضpمن  سpابقاً  الموجpودة يستبدل اXجpزاء ١٠المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

المعيpار الpدولي للتقpارير الماليpة الغرض الخاص. ذات  الكيانات - توحيدال ١٢) رقم SICتفسير اللجنة الدائمة للتفسيرات (البيانات المالية و  توحيد عالجت

)IFRS رقم (ة بحيث  لتعريف السيطرةبطريقة معادلة  السيطرة تعريفغير  ١٠pة يجب أن تتحقق كافpايير الث^ثpك: المعpي ذلpا فpبم ) (تثمرأpوة مسpه قpلدي 

 لديpه القpدرة علpى لمسpتثمرا، و (ج) لقpاء مشpاركته فpي ا"سpتثمار متغيpرةال ائpدوالع فpي حقpوق أو تعpرضلديpه   المسpتثمر، (ب) االمسpتثمر فيھpالجھpة على 

 ا"سpتثمارات المحpتفظ بھpا حيpدعلpى تو تpأثير لم يكن له ١٠) رقم IFRSالمعيار الدولي للتقارير المالية (. المستثمر عائدات للتأثير على قيمة استخدام قوته

  من قبل المجموعة.

  

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

 تفسpير اللجنpةالحصpص فpي المشpاريع المشpتركة و ٣١رقpم  (IAS)يحpل محpل معيpار المحاسpبة الpدولي  ١١) رقpم IFRSالمعيار الدولي للتقارير الماليpة (

المعيpار الpدولي للتقpارير مpن قبpل أصpحاب المشpاريع.  النقديpة المسpاھمات غيpر - الخاضعة للسيطرة المشتركة الكيانات ١٣) رقم SICالدائمة للتفسيرات (

 كيانpات أن تمثpل يجpب بpد"ً مpن ذلpك، التوحيد النسبي.) باستخدام JCEs( سيطرة مشتركةال كياناتلل ةبساحطريقة الم خيار يزيل ١١) رقم IFRSالمالية (

 حقpوق الملكيpة. باسpتخدام طريقpة ١١) رقم IFRSالدولي للتقارير المالية ( المعيارضمن  مشروع المشتركال تعريف التي تلبي) JCEs( سيطرة مشتركةال

المعيpار الpدولي للتقpارير  إن تطبيpق .٢٠١٣ينpاير  ١بعpد  أو السpنوية التpي تبpدأ فpي للفترات ١١) رقم IFRSالمعيار الدولي للتقارير المالية ( تطبيقيسري 

  استثمارات المجموعة. ا"فصاح بخصوص أو على المعالجة المحاسبية لم يكن له تأثير ١١) رقم IFRSالمالية (

  

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

القيمppة  قياسppات لجميppع )IFRSللتقppارير الماليppة ( ةر الدوليppييالمعppل وفقppاً رشppاد لمصppدر وحيppد ل� يؤسppس ١٣) رقppم IFRSالمعيppار الppدولي للتقppارير الماليppة (

كيفيpة  بشpأن توجيpهوفر ، ولكنpه يpالقيمpة العادلpة اسpتخدام منشأةمن ال عندما يكون مطلوبا " يتغير ١٣) رقم IFRSالمعيار الدولي للتقارير المالية ( .العادلة

المعيpار الpدولي للتقpارير الماليpة  تطبيpقإن  .اھpتطبيقمسموح ب أو تكون القيمة العادلة مطلوبة عندمامعايير التقارير المالية الدولية وفقا للالعادلة  قياس القيمة

)IFRS المجموعة التي قامت بھا القيمة العادلة اتقياس علىلم يؤثر ١٣) رقم.  

  

تتوقpع المجموعpة أن بعpد. التطبيpق تقم المجموعة بتطبيق أي من المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و المعدلة والتي تم إصدارھا ولم تصpبح سpارية  لم

يكpون لpه تpأثير جpوھري علpى المبpالغ تطبيق ھذه المعايير قد إن  لتطبيقھا،يتم تطبيق ھذه التعدي^ت في البيانات المالية الموحدة للمجموعة في السنة اXولى 

حتpى يpتم ا"نتھpاء  المدرجة المتعلقة ببيانات المجموعة المالية الموحدة. وعلى الرغم من ذلك، فمن غير الممكن عمليا تقديم تقدير معقول بشpأن ذلpك التpأثير

  من مراجعة مفصلة.

  
بpالرجوع للبيانpات الماليpة  قراءتھpاويجpب  موحدةلبيانات مالية سنوية  المطلوبةالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة " تتضمن كافة المعلومات  إن

" تدل بالضpرورة  ٢٠١٣ مارس ٣١أشھر المنتھية في  ث^ثةلل المالية النتائج فإن لذلك، إضافة. ٢٠١٢ديسمـبر  ٣١للمجموعة كما في وللسنة المنتھية في 

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

  

للسpنة المنتھيpة فpي أھداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة متطابقة مع تلك التي تم ا�فصاح عنھا في البيانات المالية الموحpدة المدققpة كمpا فpي و

  .٢٠١٢ديسمبر  ٣١

  

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

  

 .٢٠١٢ و ٢٠١٣ مارس ٣١ في المنتھية أشھر ث^ثةال لفترات الموحد المرحلي الدخل بيان في طبيعة موسمية ذا دخل أي تسجيل يتم لم

  

  ودائع لدى البنوك نقد و .٣
  

) مpع بنpك محلpي محpتفظ بھpا كضpمان مقابpل ٢١٫٥٠٠ – ٢٠١٢ديسpمبر  ٣١( ٢١٫٥٠٠يشتمل مجموع النقد والودائع لدى البنوك على ودائع ثابتة قيمتھpا 

  كفالة مقدمة للمصرف المركزي.
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  سلفيات قروض و .٤
  

  السلفيات مما يلي: تتكون القروض و

  مارس ٣١  

٢٠١٣    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٢  

  مدققة    غير مدققة  

        

 ٥٢٨,٤٦٥   ���,���  قروض وسلفيات

 ٣٣,٩١٧   ���,��  بھامش قروض

  ���,���    ٥٦٢,٣٨٢  
  

  قروض وسلفيات )أ 

  مارس ٣١  

٢٠١٣   

  ديسمبر ٣١

٢٠١٢ 

 مدققة   غير مدققة  

      


��,���  إجمالي قروض و سلفيات   ٥٨٦,٣٥٤ 


)   مخصص متراكم ل^نخفاض في القيمةناقص: �,��
)   (٤٠,٠٤٠) 

 (١٨,٢٠٠)   (���,��)  فوائد معلقةناقص: 

  ���,���   ٥٢٨,٤٦٥ 
  

  

  بھامش قروض )ب 
  

  

ذات طبيعpة قصpيرة اXجpل وھpي مضpمونة بالسpندات  تقدم المجموعة تسھي^ت لعم^ئھpا لغpرض المتpاجرة فpي اXوراق الماليpة المتداولpة. إن ھpذه السpلفيات
 – ٢٠١٢ديسpمبر  ٣١(١٠٦,٤٠٤ مبلpغ ٢٠١٣ مpارس ٣١واXسھم المعنية التي ھي بعھدة المجموعة. بلغت قيمة ھذه السpندات واXسpھم المعنيpة كمpا فpي 

 – ٢٠١٢ديسpمبر  ٣١( ٦٧,٦٧٤، تم تسجيل مخصpص قpدره فترة).  يتم تكوين مخصصات للجزء غير المغطى من الھوامش. كما في نھاية ال١٤٠,٦٩٥

٨٠,٤٢٧.(  
  

  استثمارات في صناديق مدارة من شعاع .٥
  

  مما يلي: صناديق مدارة من شعاعتتألف ا"ستثمارات في 

  مارس ٣١  

٢٠١٣    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٢  

  مدققة    غير مدققة  
        


��,���  الخسائراXرباح أو استثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة من خ^ل    ٩٣,٦٩٧ 

 ٧١,١١٦   ���,��  شركات زميلة

  ���,���    ١٦٤,٨١٣ 

  

  اFرباح أو الخسائراستثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة من خ%ل 

مpا ھpي كحديpدھا تpم ت لمستويات ا"ول والثاني والثالpثل الھرمي التسلسل .في ھذه الفئة تم تصنيفھا ضمن استثمارات المستوى الثانيجميع ا"ستثمارات إن 
  .٧) رقم IFRSالمعيار الدولي للتقارير المالية ( في
  

  شركات زميلة

خاصpة ، مقفpل ومسpجل  اسpتثماراتوھpو صpندوق  اXول ال. بpي.) من صندوق شعاع للضpيافة %٢٨٫٨ :٢٠١٢ديسمبر  ٣١( %٢٨٫٨تمتلك المجموعة 
. إن الھpدف الرئيسpي للصpندوق ھpو القيpام باسpتثمارات مباشpرة أو غيpر مباشpرة فpي مشpاريع تنميpة بوصفه شركة تضامنية محدودة معفاة في جpزر كايمpان

 اسpتثماراتجمpع الضيافة وعقارات الضيافة القائمة والتي ستدار من قبل شركة روتانا �دارة الفنادق في منطقpة الشpـرق اXوسpـط وشpمال إفريقيpا. نتيجpة لت

وھpو صpندوق اسpتثمار (SSHFI) من صندوق شpعاع السpعودية للضpيافة %) ٢٧٫٨: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١(% ٢٧٫٨غير مباشرة، بلغت حصة المجموعة 
مملكpة مدار حسب قوانين ھيئة السوق المالية بالمملكة العربيpة السpعودية. الھpدف الرئيسpي لھpذا الصpندوق ھpو ا"سpتثمار فpي عقpارات الضpيافة فpي ال غلقم

  العربية السعودية لتحقيق نمو في رأس المال طويل اXجل.
  

خاصpة ، مقفpل  اسpتثماراتوھpو صpندوق  .بpي. ال ا"ول اوبرتشpونيتيز فرونتييpر %) من صندوق٣٥٫٥ :٢٠١٢ديسمبر  ٣١% (٣٥٫٥تمتلك المجموعة 
منطقpة ومسجل بصفته شركة تضامنية محدودة معفاة في جزر كايمpان. إن الھpدف الرئيسpي للصpندوق ھpو القيpام باسpتثمارات مباشpرة أو غيpر مباشpرة فpي 

  قوق الملكية بعد تنزيل خسائر ا"نخفاض في القيمة. . إن القيمة المستردة لتلك الموجودات تم تحديدھا باستخدام طريقة حالشرق
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 ��

 
  استثمارات في شركات زميلة أخرى .٦
  

  تملك المجموعة ا"ستثمارات التالية في شركات زميلة أخرى:

  

  

  مارس ٣١

٢٠١٣  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٢  

  مدققة    غير مدققة    

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

  ٢٦,٧٢٥   ٢٣,٦٨٠    استثمارات في بقية دول مجلس التعاون الخليجي   

    ٩٢,٠٤٦    ٨٩,٠٠١  

  سيتي للھندسة ذ.م.م 

شركة محدودة المسؤولية مركزھpا الشpارقة، ا�مpارات العربيpة سيتي للھندسة ذ.م.م وھي %) من شركة ٤٠: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١% (٤٠تمتلك المجموعة 
 ا"نخفpاض مخصpص تنزيpل بعpداستناداً إلى حسpابات حقpوق الملكيpة  ا"ستثمارالمتحدة، وتقوم بأعمال المقاو"ت. تم تحديد المبلغ القابل للتحصيل من ھذا 

  .القيمة في
  

  شركة سبتك القابضة المحدودة

معالجpة شركة سبتك مسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة في جزر كايمان وقائمة بإمارة الشpارقة، ا�مpارات العربيpة المتحpدة، وتنشpط فpي مجpال تحليpة و
%) مpن ٤٩: ٢٠١٢ديسpمبر  ٣١% (٤٩المياه ومشاريع البنية التحتيpة والمراسpي المعpدة للقpوارب والخpدمات التابعpة لھpا. تمتلpك المجموعpة حصpة تعpادل 

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

  أموال

أموال وھي شركة مساھمة قطرية مقفلة، مرخصة من قبل مصرف قطر المركpزي %) من شركة ٤٦٫٧: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١% (٤٦٫٧تمتلك المجموعة 
القيمppة المتوقعppة اسppتناداً إلppى  ا"سppتثمارتppم تحديppد المبلpغ القابppل للتحصppيل مppن ھppذا المصppرفي وأنشppطة إدارة اXصppول فppي قطppر.  ا"سppتثمارلمزاولpة أعمppال 

   .المالفي رأس كتخفيض  ٣٫٧٢٠خ^ل الفترة، استلمت المجموعة  .للخروج من ا"ستثمار
  
  استثمارات أخرى .٧
  

  تتكون ا"ستثمارات اXخرى مما يلي:

  مارس ٣١  

٢٠١٣    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٢  

  مدققة    غير مدققة  

        
 ٢٨,٧٦٠   ���,��  اXرباح أو الخسائراستثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة من خ^ل 

  ١٤,٥٨٨   ���,��  استثمارات متاحة للبيع

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

  
�,���   ٥٠,٨٦٧  

  

  الخسائر أواFرباح استثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة من خ%ل  )أ 
  

       مما يلي: الخسائر أواXرباح تتكون ا"ستثمارات المدرجة حسب القيمة العادلة من خ^ل 

  مارس ٣١  

٢٠١٣    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٢  

  مدققة    غير مدققة  
        


  صناديق استثمارية,�
�   �,���  


�  استثمارات أسھم    ��  

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

  ��,���   �	,���  

  

  استثمارات بإيراد ثابت

  . ١٠٫١١٢الثابت مقابل  يرادا� ذاتستثمارات من ا" محددة استثمارات منالفترة، خرجت المجموعة  خ^ل
  

  التسلسل الھرمي للقيمة العادلة

) ٥٫١١٦: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١( ٤٫٨٠٦ صنف ثانياستثمارات  )،١٠٫١٧٢: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١صفر ( صنف أولاستثمارات تتكون ھذه الفئة من 

المعيار  للمستويات ا"ول والثاني والثالث تم تحديدھا كما ھي في الھرمي التسلسل ).١٣٫٤٧٢: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١( ١٣٫٤٧٥ صنف ثالثاستثمارات و
  .٧) رقم IFRSالدولي للتقارير المالية (
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 ��

  تتمة - استثمارات أخرى .٧
  

  استثمارات متاحة للبيع )ب 
  

  تتكون ا"ستثمارات المعّدة للبيع مما يلي:
  مارس ٣١  

٢٠١٣    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٢  

  مدققة    غير مدققة  


,�   ٢,٩٨٢  استثمارات أسھم	�  

  ���,��   ١٣,١٤٥  صناديق استثمارية غير متداولة

  ١٦,١٢٧   ��,�		  

  التسلسل الھرمي للقيمة العادلة

اسpتثمارات و) ٢٫٩٣٨: ٢٠١٣ديسpمبر  ٣١( ٢٫٩٣٨ صنف ثpانياستثمارات )، ٤٧: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١( ٤٤ صنف أولاستثمارات تتكون ھذه الفئة من 
المعيpار الppدولي  للمسpتويات ا"ول والثppاني والثالpث تpم تحديppدھا كمpا ھpي فppي الھرمpي التسلسpل ).١١٫٦٠٣: ٢٠١٢ديسppمبر  ٣١( ١٣٫١٤٥ صpنف ثالpث

  .٧) رقم IFRSالمالية (للتقارير 
  

  استثمارات محتفظ بھا لتاريخ اPستحقاق )ج 
  

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

  مارس ٣١  

٢٠١٣    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٢  

  مدققة    غير مدققة  

  ٧,٥١٩   ٧,٥١٩  استثمارات ذات إيرادات ثابتة

  

  دائنة بنوك .٨
  

نشاط المجموعة ا"عتيpادي ضpمن نطpاق التسpھي^ت ا"ئتمانيpة المتفpق عليھpا مpع  من خ^لقروضاً تم الحصول عليھا من بنوك تجارية  البنوك الدائنة تمثل

  ھذه البنوك. 

  مارس ٣١  

٢٠١٣  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٢  

  مدققة    غير مدققة  


,��  قروض Xجل تستحق خ^ل أثنى عشر شھراً ��   	�,
	�  


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

  ��,
��    ���,��
  

  

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

  ���,	�مpppppppppن البنpppppppppوك التpppppppppي تتعامpppppppppل معھpppppppppا علpppppppppى ضpppppppppمانات بنكيpppppppppة تبلpppppppppغ  ٢٠١٣مpppppppppارس  ٣١حصpppppppppلت المجموعpppppppppة كمpppppppppا فpppppppppي 

إن ھذه الضمانات عبارة عن آلية نموذجية مستخدمة ضمن البنpوك والصpرافات الماليpة فpي المنطقpة لتسpھيل النشpاطات. ). ���,	� – ٢٠١٢ديسمبر  ٣١(
 من ھذه الضمانات. جوھريةومن المتوقع عدم ظھور أي التزامات 

  

  أسھم الخزينة .٩
  

  ٢٠١٣مارس  ٣١تمتلك المجموعة أسھم الخزينة التالية في 

  
  

  مارس ٣١

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 اXسھم المصدرة

  ١٤٫٤٥٨    ١٤٫٤٥٨    تكلفة أسھم الخزينة

  ١٫٩٢٢    ١٫٩١١    Xسھم الخزينةالقيمة السوقية 
  

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



 شعاع كابيتال ش.م.ع
  الموجزة الموحدةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية 

  ٢٠١٣مارس  ٣١للفترة المنتھية في 

  

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

  

 ��

  أسھم نظام خيار شراء اFسھم للموظفين  .١٠
  

Xسھم للموظفين في اXھي كما يلي: ٢٠١٣مارس  ٣١سھم المحتفظ بھا ضمن برنامج خيار شراء ا  
  

  
  

  مارس ٣١

٢٠١٣  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٢  
  مدققة    غير مدققة    

٣١٫٥٩٨٫٠٠    ٣١٫٥٩٨٫٠٠٤    اXسھمعدد 

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

  ٨٦٫٦٠٣    ٨٦٫٦٠٣    تكلفة اXسھم

  ١٧٫٣٤٧    ١٧٫٢٥٣    القيمة السوقية لzسھم
  

  خ^ل الفترة. للموظفين اXسھم شراء خيار برنامجفي  حركة " يوجد

  

 ا�نتھ�اء م�ن ويج�ري حالي�اخ^ل الفترة، قامت المجموعة بإلغاء نظام خيار شpراء ا"سpھم للمpوظفين القائمpة واسpتبدلته بخطpة حpوافز طويلpة ا"مpد جديpدة. 

  .الخطة الجديدة شروط

  
  احتياطي إعادة تقييم اPستثمارات .١١

       
  يناير إلى ١  

  ٢٠١٣مارس  ٣١

  يناير إلى ١  

  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١

  

  أشھر) ٣(

  غير مدققة

  شھر) ١٢(  

  مدققة

      للبيع متاحةاستثمارات 

  ٥,٦٠٩   ٥٤٤  الرصيد في بداية الفترة

 (١٢,٤٣٧)   -  محققة خ^ل الفترة

 ٧,٣٧٢   ١,٥٤٢  صافي الحركة في القيمة العادلة خ^ل الفترة

  ٥٤٤    ٢,٠٨٦  الرصيد في نھاية الفترة

        
        ل%ستثمارات في شركات زميلة إعادة التقييم احتياطيحصة المجموعة من 

  ١,١٩٤   ٥٣٦  الرصيد في بداية الفترة

  (٦٥٨)   (٩٦)  صافي الحركة في القيمة العادلة خ^ل الفترة

  ٥٣٦    ٤٤٠  الرصيد في نھاية الفترة

        
  ١,٠٨٠    ٢,٥٢٦  إعادة تقييم اPستثمارات احتياطياجمالي 

 
  في صناديق مدارة من شعاع استثمارات(خسائر) من  / أرباح .١٢

  

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

  يناير إلى ١  

  ٢٠١٣مارس  ٣١

  يناير إلى ١  

  ٢٠١٢مارس  ٣١

  أشھر) ٣(  

  غير مدققة

  أشھر) ٣(  

  غير مدققة

        


�  مدرجة حسب القيمة العادلة من خ^ل بيان اXرباح أو الخسائر صناديق,���   ١٩,٣٣٧ 

 ٢,٢١٥   (���,�)  شركات زميلة

  �,���   ٢١,٥٥٢ 
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 (العملة: آ"ف دراھم ا�مارات العربية المتحدة) 

  

 ��

  اFخرى بما فيھا اPستثمارات في شركات زميلة أخرى اPستثماراتأرباح من (خسائر) /   .١٣

  

  اXخرى مما يلي: ا"ستثماراتتتألف اXرباح و الخسائر من 

  يناير إلى ١  

  ٢٠١٣مارس  ٣١

  يناير إلى ١  

  ٢٠١٢مارس  ٣١

  أشھر) ٣(  

  غير مدققة

  أشھر) ٣(  

  غير مدققة

        


�,�)  الشركات الزميلة اXخرى�)   (�,
��) 

      ا"ستثمارات اXخرى

 ��   (��)  رأو الخسائالمحتفظ بھا بالقيمة العادلة من خ^ل اXرباح    

      المتاحة للبيع   

 ���,	   -  والخسارة من ا"ستبعادات ربحلاصافي       

 (���,�)   -  ا"نخفاض في القيمة      

  (�,��
)   (���) 

  

  السھم  يةربح .١٤
  

مpارس  ٣١( )٥,٩٠٢(الفترة العائدة لحاملي اXسھم العادية في الشركة اXم والبالغpة  ةاXساسي باستخدام صافي خسار (خسارة) السھم/  يةربح تم احتساب

  ).١٫٠٦١٫٥٠٠٫٠٠٠ – ٢٠١٢مارس  ٣١( ١٫٠٦١٫٥٠٠٫٠٠٠على المتوسط المرجح لعدد اXسھم العادية القائمة والبالغ  ))٨,٥٤٨( – ٢٠١٢

  

نظرا لعدم إصدار الشركة Xية أدوات لھا تpأثير علpى  ٢٠١٢مارس  ٣١و  ٢٠١٣مارس  ٣١" يوجد فرق بين ربحية السھم اXساسي و المخفض كما في 

  ھا.ربحية السھم في حالة تنفيذ

 
  المعام%ت مع اFطراف ذات الع%قة .١٥

  

تم تعريفھpا بأنھpا ذات ع^قpة. تتمثpل اXطpراف ذات الع^قpة فpي المسpاھمين الرئيسpيين، أعضpاء  تجري المجموعة معام^ت مختلفة مع شركات ومؤسسات

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

  

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

  مارس ٣١  

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

  ���,���   �	�,�	� 

  

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

  تتمة -المعام%ت مع اFطراف ذات الع%قة  .١٥
  مارس ٣١  

٢٠١٣  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٢  

  مدققة    غير مدققة  

        الذمم الدائنة واXرصدة الدائنة اXخرى

 -    ٣,٦٣٢    أطراف أخرى ذات ع^قة   

  

  تم إدراج المعام^ت مع اXطراف ذات الع^قة في بيان ا�يرادات كما يلي:

  يناير إلى ١  

  ٢٠١٣مارس  ٣١

  يناير إلى ١  

  ٢٠١٢مارس  ٣١

  أشھر) ٣(  

  غير مدققة

  أشھر) ٣(  

  غير مدققة
        إيرادات الفوائد

 ٧٥١   -  شركات زميلة   

 ٥٣   -  أطراف أخرى ذات ع^قة   

      صناديق مدارة من شعاع فياستثمارات  )خسائر( /أرباح 

 ٢,٢١٥   (٧,٨٣١)  شركات زميلة   

  ١٩,٣٣٧   ١٤,٨٦٧  أطراف أخرى ذات ع^قة   

      إيرادات رسوم وعمو"ت

 ٨٥٥   ٥١١  أطراف أخرى ذات ع^قة   

  ٢٣,٢١١   ٧,٥٤٧ 

  
  المعلومات القطاعية  .١٦
  

  .قطاعات تشغيلية ويستند كل قطاع على وحدات اXعمال X٦غراض إدارية، تم تنظيم المجموعة في 
 

 ماليpا سpوقاً عشpر  أربعة تغطي اXسھم منتجاتا"ئتمان.  وأسواقوالدخل الثابت  ا�قليمية، اXسھم في والصناديق ا"ستثمارية المحافظ تدير ادارة اFصول:

 رةداشpعاع � وتpدير. العربيpة و الخليجيpة اXسpھم أسpواق في ل^ستثمار واXجانب ا�قليميين للمستثمرين استثمار بوابات اXصول �دارة شعاع تقدم. إقليمياً 

 أيضpا وتpديرأساليب إداريpة نشpطة و غيpر نشpطة.  باستخدام ا"ستثمار وصناديق ا�س^مية الشريعة مع المتوافقة والمحافظ التقليدية الملكية حقوق اXصول

الجذابpة  ا�قليميpة ا"ئتمانيpة ا"سpتثمارات إلpى الوصpول تpوفر التpي اXصpول إدارة منتجpات بتطوير تقوم ل^ئتمان شعاع. الخاصة اXسھم صناديقمن  اثنين

  .العالية المالية الم^ءة ذوي والمستثمرين الخاصة والعائ^ت ،مرسينالمت  المؤسساتيين للمستثمرينا�قراض  فرصو
  

تقppدم استشppارات ماليppة للشppركات، وخppدمات ا"كتتابppات الخاصppة وا"كتتابppات العامppة فppي اXسppھم والسppندات والمبيعppات التجاريppة،  اPسwwتثمارات المصwwرفية:

 الخpدمات ^ئتمpانل شpعاع تpوفر ،إلpى ذلpك با�ضافة و وعمليات الدمج وا"ستحواذ والتفكيك والفصل، با�ضافة إلى عمليات المشاركة والمنتجات المركبة.

  .العائلية والشركات ا�قليمية الشركات من للعم^ءالتمويل  وحلول مبتكرةال ةالسيول توفيرو ھيكلةال ذلك في بما الديونالمتعلقة ب اريةا"ستش
  

Fل  توفر :سواق الماليةا^pن خpةخدمات البيع والمتاجرة مpواق العالميpسzول لpاتيين الوصpعاع المؤسسpء ش^pدة عمpة لقاعpة العاليpءة المالي^pن. ذوي المpم 

 والسpيولة البورصpة، خpارج المشpتقات عن فض^ اXولية صداراتوا" الثابت، لوالدخ العالمية اXسھم إلى الوصول العم^ءيستطيع  يةالمال سواقاX خ^ل

 لشpركاتل القطاعيpة اXبحاث تغطية تنتج التي ا"ستثمار بحوث يةالمال سواقاX سمق واكبيو. والدولية المحلية المقابلة اXطراف من واسعة شبكة خ^ل من

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

. الوسpاطة الماليpة لzفpراد كانpت ٢٠١٣ينpاير  ٣١اعتبpاراً مpن نشاط شpعاع فpي مجpال الوسpاطة الماليpة لzفpراد والتpي اوقفpت نشpاطھا تمثل بقايا  الوساطة:
"شعاع لzوراق المالية"، وتpوفر للعمp^ء خpدمات الحفpظ اXمpين والمقاصpة للمسpتثمرين، متيحpة لھpم بpذلك إمكانيpة التpداول فpي تمارس نشاطھا تحت مظلة 

  اXسواق ا�قليمية.
  

، وتنشط بصورة أساسية في مجال ا�قراض المدعوم باXصول، مع التركيpز بشpكل رئيسpي و"أقساط الخليج" تعمل تحت مظلة "الخليج للتمويل" التمويل:

  على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
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 ��

  تتمة -المعلومات القطاعية  .١٦
  

تppدير تطppورات الشppركة المسppتقبلية وتشppرف علppى جميppع الضppوابط النقديppة ونفقppات الخppدمات المشppتركة المرتبطppة بالمجموعppة. ان جميppع  اPدارة الرئيسwwية

مليppات، ادارة ا"سppتثمارات فppي الشppركات التابعppة تppدخل ضppمن ھppذا القسppم الppذي يتضppمن أيضppاً اسppتراتيجية تنميppة اXعمppال التجاريppة، القانونيppة، الماليppة، الع

  .اطر، الع^قات مع المستثمرين، التسويق وا"تصا"ت، الموارد البشريةالمخ
  

تقيppيم أداء  تقppوم ا�دارة بمراقبppة النتppائج التشppغيلية للقطاعppات التشppغيلية بصppورة منفصppلة "تخppاذ القppرارات بخصppوص توزيppع المصppادر وتقيppيم اXداء. يppتم

 قطاعات استناداً إلى اXرباح أو الخسائر التشغيلية.ال
  

  

  

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

  

  
   ٢٠١٣مارس  ٣١ يناير الى ١من   

  أشھر) غير مدققة ٣(

  ادارة  

  اPصول

استثمارات 
  المجموع  رئيسيةادارة   تمويل  وساطة  ماليةأسواق   مصرفية

  ٢٢٫٤٢٠  ١،٧٧٦  ٢٠٫٣١١   -      ٢٧٦   -       ٥٧  إيرادات الفوائد

  ٦٫٧١٠  ٥٥  ٥٩٠  ٢٤٩  ١٫٥٧٨  ١٤٨  ٤٫٠٩٠  صافي إيرادات الرسوم والعموPت

في صناديق  استثماراتأرباح من 

  مدارة من شعاع
    -      -       -       -       -   ٧٫٠٣٦  ٧٫٠٣٦  

  ٣٦٫١٦٦  ٨٫٨٦٧  ٢٠٫٩٠١  ٢٤٩  ١٫٨٥٤  ١٤٨  ٤٫١٤٧  مجموع اCيرادات

                

  )٣٧٫٦٧٧(  )١٧٫٣٧١(  )١١٫٦٦٩(  )١٫٧٦٨(  )١٫٤١٤(  )٢٫١١٢(  )٣٫٣٤٣(  مصروفات إدارية وعمومية

  )١٫٧١٢(  )١١٧(  )١٫٥٩٥(  -      -       -       -      مصاريف الفوائد

  )١٫٢٧٢(  )٥٢١(  )٧٣٨(  )١٣(  -       -       -      استھ%كات

  ١٫٥٠٩  ٢٫٨٦٥  )٤٫٣١٥(   ٢٫٩٥٩   -      -       -      مخصصات

  )٣٩٫١٥٢(  )١٥٫١٤٤(  )١٨٫٣١٧(  ١٫١٧٨  )١٫٤١٤(  )٢٫١١٢(  )٣٫٣٤٣(  مجموع المصروفات

                

صافي الربح / (الخسارة) قبل الخسائر 

  اFخرى اPستثماراتمن 
٢٫٩٨٦(  )٦٫٢٧٧(  ٢٫٥٨٤  ١٫٤٢٧  ٤٤٠  )١٫٩٦٤(  ٨٠٤(  

                
  )٢٫٩١٤(  ) ٢٫٩١٤(   -      -       -       -       -      اFخرى  اPستثماراتالخسائر من 

                
  )٥٫٩٠٠(  )٩٫١٩١(  ٢٫٥٨٤  ١٫٤٢٧  ٤٤٠  )١٫٩٦٤(  ٨٠٤  الفترة )ة/ (خسار ربح

                
                  :إلىالعائدة 

  ٢  ٢   -       -       -       -      -      مسيطرة غير اFطراف

  )٥٫٩٠٢(  )٩٫١٩٣(  ٢٫٥٨٤  ١٫٤٢٧  ٤٤٠  )١٫٩٦٤(  ٨٠٤  مساھمي الشركة اFم

  

  

  

  غير مدققة ٢٠١٣مارس  ٣١

  
  إدارة

  اPصول

استثمارات 
  المجموع  ادارة رئيسية  تمويل  وساطة  أسواق مالية  مصرفية

  ١٫٣٠٤٫٨٩٤  ٥٤٠٫٢٤٣  ٧١٦٫٨٤٧  ٣٦٫٥٤٢   -      ٤٨٨  ١٠٫٧٧٤  الموجودات

  ٢٠٢٫٦٣٢  ٧٥٫٧٨٠  ١١٨٫٣٧٢  ٨٫٣٨٧   -       -      ٩٣  المطلوبات

  

   



 شعاع كابيتال ش.م.ع
  الموجزة الموحدةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية 

  ٢٠١٣مارس  ٣١للفترة المنتھية في 

  

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

  

 ��

  
  تتمة -المعلومات القطاعية  .١٦

  

  
  ٢٠١٢مارس  ٣١ إلى يناير ١من   

  أشھر)  غير مدققة ٣( 

  ادارة  

  ا"صول

استثمارات 
  المجموع  ادارة رئيسية  تمويل  وساطة  مالية أسواق  مصرفية

  ٢١٫٣٧٢   ٣٫٨٤٠  ١٧٫١٤٠  -     ٢٨٩   -       ١٠٣  إيرادات الفوائد

  ١٢٫٠٦٥  ٥٥  ٧٩٠   ٤٫٦٧٩  ١٫٧٥٨  ٣٤٧  ٤٫٤٣٦  صافي الرسوم والعمو"ت

   ٢٥   -      -      -     ٢٥   -      -     تداو"ت أرباح

في صناديق  استثماراتمن  أرباح

  مدارة من شعاع
   -      -      -      -      -   ٢١٫٥٥٢  ٢١٫٥٥٢  

  ٥٥٫٠١٤  ٢٥٫٤٤٧  ١٧٫٩٣٠  ٤٫٦٧٩  ٢٫٠٧٢  ٣٤٧  ٤٫٥٣٩  مجموع ا�يرادات

                
                

  )٥٤٫٩٣٢(  )٢٦٫٠٢٩(  )٩٫٦٩٠(  )٦٫٩٦٧(  )١٫١٨٣(  )٣٫٦٥٠(  )٧٫٤١٣(  مصاريف إدارية وعمومية

  )٣٫٧٩٥(  )١٫٦٣٢(  )٢٫١٦٣(   -      -      -      -     مصاريف الفوائد

  )٢٫٣٣٦(  )١٫٥٦٣(  )٦٥٥(  )١١٨(   -      -      -     استھ^كات

  )١٫٠٢٥(  )٨٫٣٥٣(  )١٫٧١٥(  ٨٫٨٧٢  ١٧١      -      -     مخصصات

  )٦٢٫٠٨٨(  )٣٧٫٥٧٧(  )١٤٫٢٢٣(  ١٫٧٨٧  )١٫٠١٢(  )٣٫٦٥٠(  )٧٫٤١٣(  مجموع المصروفات

                

صافي (الخسارة) / الربح قبل اXرباح 

  اXخرى ا"ستثمارات/ (الخسائر) من 
)٧٫٠٧٤(  )١٢٫١٣٠(   ٣٫٧٠٧  ٦٫٤٦٦  ١٫٠٦٠  ) ٣٫٣٠٣(  ) ٢٫٨٧٤(  

                
 ا"ستثمارات من(الخسائر) /  اXرباح

  اXخرى 
٧٤٠(  )٧٥٣(   -      -      -      -      ١٣(  

                
  ) ٧٫٨١٤(  )١٢٫٨٨٣(  ٣٫٧٠٧  ٦٫٤٦٦  ١٫٠٦٠  ) ٢٫٣٠٣(  ) ٢٫٨٦١(  (خسارة) / ربح الفترة

                

  :إلىالعائدة 
              

  ٧٣٤  ٧٩٨   -     )٦٤(  -     -     -     اXطراف غير المسيطرة

  )٨٫٥٤٨(  )١٣٫٦٨١(  ٣٫٧٠٧  ٦٫٥٣٠  ١٫٠٦٠  ) ٢٫٣٠٣(  ) ٢٫٨٦١(  مساھمي الشركة اXم

  

  

  مدققة ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

  
  إدارة

  ا"صول

استثمارات 
  المجموع  ادارة رئيسية  تمويل  وساطة  أسواق مالية  مصرفية

-    ٨٠١ ٧٫٨٠١  الموجودات  ١٫٣٧٥٫٠٢١ ٦٧٩٫٦٤١ ٦٣٠٫٦٥٦ ٥٦٫١٢٢ 

-    ٢٠  المطلوبات     -  ٢٦٩٫٣٧٩ ١٠٣٫٥٧٤ ١٠٣٫٥٧٤ ٣٠٫٢٨٤ 

  

  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 ٢٠١٢مارس  ٣١إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة كما في  تم

   



 شعاع كابيتال ش.م.ع
  الموجزة الموحدةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية 

  ٢٠١٣مارس  ٣١للفترة المنتھية في 

  

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

  

 ��

  التقسيم الجغرافي .١٧

  

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

  

اPمارات العربية 

  المتحدة

دول مجلس 

التعاون 

  الخليجي

  اFخرى

الشرق اFوسط 

  وشمال إفريقيا

  اFخرى

أميركا 

  أوروبا  الشمالية

  آسيا

  المجموع  أخرى

 ٢٨٩,٩٢٠  -  ٢٠١  ١,٩٨٠  ١,٩٤٨  ٨٩,٨٤٧  ١٩٥,٩٤٤   نقد وودائع لدى البنوك

 ١٧,١٧٣  -  ٤٩٤  ١٠  ٢,٦٣٣  ٣,٩٤٢  ١٠,٠٩٤   ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

 ٦٣٥,١٥٦  ٢٦  ١  -  ١٣,٦٩٥  ١٦,١١٢  ٦٠٥,٣٢٢   أقساط ائتمان، قروض وسلفيات

 ١٧١,٨٥٢  -  -  -  -  ١٣٠,٩١٧  ٤٠,٩٣٥   استثمارات في صناديق مدارة من شعاع

 ٨٩,٠٠١  -  -  -  -  ٢٣,٦٨٠  ٦٥,٣٢١   استثمارات في شركات زميلة أخرى

 ٤١,٩٢٧  -  ١,٤٧٤  ٣,٢٨٥  ٢,٥٩٩  ٣٣,٣٤٩  ١,٢٢٠   استثمارات أخرى

 ٢٥,٧٥٤  -  -  -  ١٤٢  ١,٢٢٩  ٢٤,٣٨٣   موجودات ثابتة

 ٣٤,١١١  -  -  -  -  -  ٣٤,١١١   شھرة

 ١,٣٠٤,٨٩٤ ٢٦ ٢,١٧٠ ٥,٢٧٥ ٢١,٠١٧ ٢٩٩,٠٧٦ ٩٧٧,٣٣٠  ٢٠١٣مارس  ٣١ -إجمالي الموجودات

                

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

                

  ١,٥٧٠,٨٢٤  ٧٢,٦٢٢  ٢,٩٩٠  ٣١,١٦١  ٣٩,٩٤١  ٤١٧,١٥٠  ١,٠٠٦,٩٦٠  ٢٠١٢مارس  ٣١ - إجمالي الموجودات
  

  اPستحقاقسجل  .١٨
  

المحpدد علpى أسpاس الفتpرة المتبقيpة لغايpة تpاريخ ا"سpتحقاق التعاقpدي.  ٢٠١٣مpارس  ٣١يلخص الجدول التالي استحقاق الموجودات والمطلوبات كمpا فpي 

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

  

  أقل من  

  أشھر٣

١٢-٣  

  أشھر

مجموع جزئي 
  أقل من سنة

٥-١  

  سنوات

  ٥أكثر من 

  المجموع الكلي  سنوات

  ٢٨٩,٩٢٠     -     -   ٢٨٩,٩٢٠   ٢١,٥٠٠   ٢٦٨,٤٢٠   نقد وودائع لدى البنوك

  ١٧,١٧٣     -   ٣,١٢٨   ١٤,٠٤٥   ٨,٣٦٥   ٥,٦٨٠   وأرصدة مدينة أخرى ذمم مدينة

  ٦٣٥,١٥٦     -   ٤٢٥,٣٠٣   ٢٠٩,٨٥٣   ١٤٥,٤٣٩   ٦٤,٤١٤   أقساط ائتمان، قروض وسلفيات

  ١٧١,٨٥٢     -   ١٣٠,٩١٧   ٤٠,٩٣٥   ٤٠,٩٣٥     -   استثمارات في صناديق مدارة من شعاع*

  ٨٩,٠٠١     -   ٢٧,٧٩٩   ٦١,٢٠٢   ٦١,٢٠٢     -   في شركات زميلة أخرى* استثمارات

  ٤١,٩٢٧     -   ٢٧,٧٨٤   ١٤,١٤٣   ١١,١٣٦   ٣,٠٠٧   استثمارات أخرى*

  ٢٥,٧٥٤     -   ٢٥,٦١٢   ١٤٢     -   ١٤٢   موجودات ثابتة*

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

  ١,٣٠٤,٨٩٤  ٣٤,١١١   ٦٤٠,٥٤٣   ٦٣٠,٢٤٠   ٢٨٨,٥٧٧   ٣٤١,٦٦٣   الموجودات مجموع

  ٧٩,٤٧٩     -   ٤٩,٠٦٣   ٣٠,٤١٦   ١٩,٤٧٩   ١٠,٩٣٧   دائنة بنوك

  ١٢٣,١٥٣     -   ٦,٢٣١   ١١٦,٩٢٢   ٣٨,٩٤٢   ٧٧,٩٨٠   ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

  ١,٣٠٤,٨٩٤  ١,١٠٢,٢٦٢     -     -  -   -   حقوق الملكية

  ٧٩,٤٧٩   ١,١٠٢,٢٦٢   ٥٥,٢٩٤   ١٤٧,٣٣٨   ٥٨,٤٢١   ٨٨,٩١٧   مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

    -  (١,٠٦٨,١٥١)  ٥٨٥,٢٤٩   ٤٨٢,٩٠٢   ٢٣٠,١٥٦   ٢٥٢,٧٤٦   صافي الفجوة في السيولة 

       -   ١,٠٦٨,١٥١   ٤٨٢,٩٠٢   ٤٨٢,٩٠٢   ٢٥٢,٧٤٦   اجمالي الفجوة في السيولة 

    



 شعاع كابيتال ش.م.ع
  الموجزة الموحدةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية 

  ٢٠١٣مارس  ٣١للفترة المنتھية في 

  

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

  

 �	

  اPلتزامات والمطلوبات المحتملة .١٩
  

  ا"لتزامات والمطلوبات المحتملة القائمة التالية: المجموعةكان لدى 

  

  مارس ٣١  

٢٠١٣  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٢  

  مدققة    غير مدققة  

        

  ٦١,٣٩٥    ٦٣,٠٢٠  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

        

  مارس ٣١  

٢٠١٣  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٢  

  مدققة    غير مدققة  

        التزامات

  ٧١,٧٥٣    ٧١,٧٥٣  مدارة من شعاع استثمارصناديق 

  

  مدارة نيابة عن عم%ءأموال  .٢٠

  

^ppول العمppوال و أصppدار أمppدة. تppة المتحppارات العربيppم�ء إن المجموعppة مرخصppة للعمppل كشppركة خppدمات ماليppة وفقppاً Xنظمppة المصppرف المركppزي لدولppة ا

لى المجموعpة. تعتبpر ھpذه بصفة الوكالة وبدون مسؤولية ع) درھممليار  ٤٫٠ – ٢٠١٢ديسمبر  ٣١( ٢٠١٣ مارس ٣١مليار درھم كما في  ٢٫٣ والبالغة

خ^ل الفترة، انخفضت ا"مpوال المpدارة نيابpة عpن العمp^ء نتيجpة ايقpاف  اXموال بنود خارج الميزانية العمومية و" تشكل جزءاً من موجودات المجموعة.

  نشاط الوساطة المالية لzفراد.

 

  




