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 يناير إلى 1
 سبتمبر 30 

2015 

 إلى يوليو1
 سبتمبر 30 

2015 

 يناير إلى 1
 سبتمبر 30 

2016 

 إلى يوليو1
 سبتمبر 30 

2016   

   أشهر( 3) أشهر( 9) أشهر( 3) أشهر( 9)

  إيضاحات غير مدققة غير مدققة غير مدققة غير مدققة

 

      

 رادات الفوائدإي   35,147  107,884 42,134 113,149

 صافي الرسوم والعموالت  13,913 37,854 9,162 28,213

 /)خسارة(التداول ربح   454 870 (368) 908

 من استثمارات في صناديق مدارة من شعاع رئخسا 12  (856) (7,896) (16,587) (4,205)

————— ————— ————— —————   

 اداتإجمالي اإلير  48,658 138,712 34,341 138,065

————— ————— ————— —————   

      

 مصاريف إدارية وعمومية  (31,935) (95,455) (31,987) (99,814)

 مصاريف الفوائد  (7,423) (22,369) (9,297) (18,030)

 استهالكات   (2,585) (7,379) (1,888) (6,509)

 صافي  -مخصصات   (45,403) (133,988) (18,327) (37,867)

————— ————— ————— —————   

 إجمالي المصاريف  (87,346) (259,191) (61,499) (162,220)

————— ————— ————— —————   

من ( الخسائر)االرباح /قبل  الخسارةصافي   (38,688) (120,479) (27,158) (24,155)

 االستثمارات األخرى

      

(4,305) (1,422) 6,875 3,416 13 
من االستثمارات األخرى بما ( الخسائر)االرباح/ 

 شركات زميلة أخرى االستثمارات فيفيها

————— ————— ————— —————   

 الفترة خسارة  (35,272) (113,604) (28,580) (28,460)

═══════ ═══════ ═══════ ═══════   

      

 العائدة إلى:     

 األم مساهمي الشركة  (35,272) (113,604) (28,579) (28,456)

 األطراف غير المسيطرة     -      - (1) (4)

————— ————— ————— —————   

(28,460) (28,580)  (113,604)  (35,272)   

═══════ ═══════ ═══════ ═══════   

      

 للسهم )بالدرهم( الخسارة 14 (0.033) (0.107) (0.027) (0.027)

═══════ ═══════ ═══════ ═══════   



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

 2016 سبتمبر 30ة المنتهية في ترفلل

 )العملة: آالف دراهم اإلمارات العربية المتحدة(

 

 الموحدة.المرحلية الموجزة المالية  معلوماتاً هاما من هذه الالمرفقة جزء 21إلى  1تشكل اإليضاحات من 
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 يناير إلى 1
 سبتمبر 30 

2015 

 إلى يوليو1
 سبتمبر 30 

2015 

 يناير إلى 1
 سبتمبر 30 

2016 

 إلى يوليو1
 سبتمبر 30 

2016   

   أشهر( 3) أشهر( 9) أشهر( 3) أشهر( 9)

   غير مدققة غير مدققة غير مدققة غير مدققة

 

 الفترةخسارة  (35,272) (113,604) (28,580) (28,460)

     

 / )الخسارة(خرالدخل الشامل اآل    

     

 البنود التي سيتم تصنيفها الحقا ضمن الربح أو الخسارة:    

 :صافي حركة احتياطي إعادة تقييم    

 االستثمارات األخرى - - (2,781) (35) (99)

 من استثمارات في صناديق مدارة من شعاع - (89) (388) - -

 عن تحويل عمليات أجنبية  فروقات صرف ناتجة (2) 1 - (8)

————— ————— ————— —————  

 للفترة ىخرأ ةشامل ةخسار (91) (3,168) (35) (107)

————— ————— ————— —————  

 للفترة ةشاملال الخسارة إجمالي  (35,363) (116,772) (28,615) (28,567)

═══════ ═══════ ═══════ ═══════  

 العائدة إلى :     

 مساهمي الشركة األم (35,363) (116,772) (28,614) (28,562)

 األطراف غير المسيطرة - -  (1) (5)

————— ————— ————— —————  

(28,567) (28,615) (116,772) (35,363)  

═══════ ═══════ ═══════ ═══════  

 

 

 

 



 شعاع كابيتال ش.م.ع
  الموحدالمرحلي  التدفقات النقديةبيان 

 2016 سبتمبر 30للسنة المنتهية في 

 )العملة: آالف دراهم اإلمارات العربية المتحدة(

 الموحدة.المرحلية الموجزة المالية  معلوماتاً هاما من هذه الالمرفقة جزء 21إلى  1تشكل اإليضاحات من 
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 يناير إلى 1
 2015 سبتمبر 30

 يناير إلى 1
 2016 سبتمبر 30

 

  أشهر( 9) أشهر( 9)

 ايضاح غير مدققة غير مدققة

 األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من   

 ةفترال ربح  (113,604)  (28,460)

 التعديالت للبنود التالية:  

 استهالكات  7,379 6,509

 من استثمارات في صناديق مدارة من شعاعخسائر   7,896 4,205

 بما فيها االستثمارات في شركات زميلة أخرى ستثمارات أخرىمن ا خسائر( / أرباح) (6,875) 4,305

 دفعات تسدد على أساس األسهم  - 1,370

 صافي - مخصصات 133,988 37,867

 ————  ————  

 التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية  تدفقات النقديةال 28,784 25,796

   
 المطلوبات التشغيلية:التغيرات في الموجودات و  

 في ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى الزيادة (4,017) (17,971)

 وعقود إيجار تمويلي قروض وسلفيات في (الزيادةالنقص / ) 135,910 (242,430)

 في ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى (/ الزيادةالنقص) (41,475) 15,535

 ن شعاعصافي المتحصل من صناديق مدارة م  28,060 -

 ————  ————  

 في األنشطة التشغيلية (المستخدم/)الناتج من صافي النقد  147,262 (219,070)

 ————  ————  
 األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية من   

 اخرىاستثمارات شراء  صافي (14,853) (33,437)

 من شركات زميلة توزيع أرباح 4,760 4,800

 و معدات ممتلكاتشراء  صافي (3,941) (4,659)

 ————  ————  

 صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية (14,034) (33,296)

 ————  ————  

 األنشطة التمويلية التدفقات النقدية من  

 في المبالغ المستحقة للبنوك الدائنة (/ الزيادةنقصال) (93,557) 132,152

 يطرةتوزيعات ألطراف غير مس (40) (145)

 ————  ————  

 األنشطة التمويلية (/ الناتج منيف المستخدم)صافي النقد  (93,597) 132,007

 ————  ————  
   

 في النقد وما يعادله (النقصالزيادة /)صافي  39,631 (120,359)

   
 تحويل عمالت أجنبية 6 (8)

   
 فترةالنقد وما يعادله في بداية ال 238,195  340,841

 ————  ————  

 فترة      النقد وما يعادله في نهاية ال 4 277,832 220,474

══════ ══════  



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

 2016 سبتمبر 30ة المنتهية في فترلل

 )العملة: آالف دراهم اإلمارات العربية المتحدة(

 

 الموحدة.المرحلية الموجزة المالية  معلوماتالمرفقة جزءاً هاما من هذه ال 21إلى  1تشكل اإليضاحات من 
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مساهمي الشركة األمالعائدة لملكية الحقوق     

 اإلجمالي

األطراف غير 
 اإلجمالي المسيطرة

احتياطي 
تحويل 
 العمالت

احتياطي إعادة 
تقييم 

 احتياطي قانوني خسائر متراكمة االستثمارات

هم برنامج أس
الحوافز طويلة 
  رأس المال  األجل للموظفين

          
 )مدققة( 2015يناير 1الرصيد كما في   1,065,000 (36,896)  200,861 (81,676)  196 (221)    1,147,264  225   1,147,489

 فترةلل ةالشامل الخسارة إجمالي  -   -   -  (28,456) (99)  (7)    (28,562)  (5) (28,567)

 دفعات على أساس األسهم  -   -   -  1,370  -   -  1,370  -  1,370 

 صافي الحركة في أسهم برنامج الحوافز طويلة األجل للموظفين  -   26,106  -  (26,106)  -   -    -  -    -

 توزيعات ألطراف غير مسيطرة  -  -  -  -  -   -    - (145) (145)

 )غير مدققة(2015 سبتمبر 30الرصيد كما في   1,065,000 (10,790)  200,861 (134,868) 97 (228)  1,120,072 75 1,120,147

   

   

مساهمي الشركة األمالعائدة لملكية الحقوق     

 اإلجمالي

األطراف غير 
 اإلجمالي المسيطرة

احتياطي 
تحويل 
 العمالت

احتياطي إعادة 
تقييم 

 احتياطي قانوني خسائر متراكمة االستثمارات

أسهم برنامج 
الحوافز طويلة 
  رأس المال  األجل للموظفين

 )مدققة(2016يناير  1الرصيد كما في   1,065,000 (10,790)  200,861 (296,211)  2,781 (228)    961,413  75    961,488          

 فترةلل الشامل / الربح)الخسارة(إجمالي   -   -   -  (113,604) (3,169) 1 (116,722)  - (116,772)

 (21تسوية خسائر متراكمة )إيضاح   -  -   (200,861) 200,861  -   -    -  -    -

-    -  -    -   -  (5,449) -   5,449  -  

  صافي الحركة في أسهم برنامج الحوافز طويلة األجل للموظفين

 (10)ايضاح 

 عات ألطراف غير مسيطرةتوزي  -  - - -  -   -    - (40) (40)

 )غير مدققة(2016 سبتمبر 30الرصيد كما في   1,065,000 (5,341)  - (214,403) (388) (227)  844,641 35 844,676
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  الموحدةالمرحلية الموجزة المالية معلومات الإيضاحات حول 

 2016 سبتمبر 30ة المنتهية في فترلل
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 اتنشاطالالوضع القانوني و .1
 

لعربياة المتحادة بموجال المرساوم كشركة مسااهمة عاماة فاي دباايم اإلماارات ا (أو "الشركة األم" )"الشركة" شعاع كابيتال ش.م.ع تأسست

إا العناواا المساجل للشاركة هاو  .)وتعديالتاه( 2015لسانة  2ووفقااً للقاانوا االتحاادي رقام  1979 يولياو25الصادر بتاريخ  6األميري رقم 

 ية المتحدة.م دبيم اإلمارات العربية المتحدة. يتم تداول أسهم الشركة في سوق دبي المالي في دولة اإلمارات العرب31045ص. ب 
 

إا الشااركة مرخصااة ماان المصاارف المركاازي لدولااة اإلمااارات العربيااة المتحاادة لمزاولااة أعمااال االسااتثمارات الماليااة وأعمااال االستشااارات 

عماال بقارار وأعمال الوساطة المالية والنقدية  94/8/164المصرف المركزي رقم عمال بقرار مجلس إدارة المصرفية والمالية واالستثمارية 

 . 95/5/126المصرف المركزي رقم لس إدارة مج
 

نشاطات استثمارية ومالية استراتيجية متنوعة مع التركيز على االستثمار فاي الادول العربياة  وشركاتها التابعة )"المجموعة"( تمارس الشركة

شااطة فااي أسااواق المااال العامااة ابصااورة عامااة ودولااة اإلمااارات العربيااة المتحاادة وبقيااة دول مجلااس التعاااوا الخليجااي بصاافة خاصااةم وهااي ن

 والخاصة في المنطقة.  
 

 :2016 سبتمبر 30مة التالية كما في ايوجد لدى الشركة الشركات التابعة اله

 الرئيسيالنشاط  بلد التأسـيـس االســــــم

 الحصة كما في

 سبتمبر 30

2016 

الحصة كما في 

ديسمبر  31

2015 

     
 ٪0.100 ٪0.100 تمويل ات العربية المتحدةاإلمار شركة الخليج للتمويل ش.م.ع

 ٪0.100 ٪0.100 تمويل المملكة العربية السعودية  ش.م. مشركة الخليج للتمويل 

 ٪0.100 ٪0.100 الوساطة المالية اإلمارات العربية المتحدة شعاع كابيتال الدولية المحدودة

 اإلمارات العربية المتحدة شعاع إلدارة االصول المحدودة 
 /تثمارات شركات خاصةاس

 إدارة األصول
0.100٪ 0.100٪ 

 ٪0.100 ٪0.100 الوساطة المالية اإلمارات العربية المتحدة شعاع لألوراق المالية ذ.م.م

 ٪0.100 ٪0.100 خدمات مالية المملكة العربية السعودية شعاع كابيتال العربية السعودية

 ٪0.100 ٪0.100 ةالوساطة المالي مصر مصر شعاع لألوراق المالية

 ٪3.94 ٪3.94 استشارات األردا  ذ.م.م ستشارات االقتصاديةآسيا لال
 
 
 المحاسبيةأهم السياسات  .2

 .التقارير المالية المرحلية 34تم إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
 

رحلية الموجزة الموحدة للمجموعة بأالف الدرهم اإلماراتي حيث أنه البلد التي تقع فيها الشركة األم وتُماارس فيهاا تظهر المعلومات المالية الم

 غالبية أعمال المجموعة .
 

لياة والتاي تام إعاادة تقيايم بعاأل األدوات الما باساتثناءتم إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وذلا  

 إظهارها وفقاً للقيمة العادلة.
 

ياة إا السياسات المحاسبية المتبعة وطرق المحاسبة و التقديرات المحاسبية الهاماة و مصاادر عادم التأكاد فاي إعاداد المعلوماات المالياة المرحل

ديسامبر  31الية الموحدة المدققة للسااانة المنتهية في الموجزة الموحدة متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم إتباعها في إعداد المعلومات الم

لم يادد تطبياق هاذه المعاايير والتفسايرات إلاى  م المفصلة أدناه.2016يناير  1فيما عدا اعتماد المعايير والتفسيرات الجديدة اعتبارا من  2015

 .ات السابقةفترالحالية وال فترةتأثيرات كبيرة في المبالغ المسجلة عن ال
 للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد يطبق 

متلكات والمعدات واآلالت، مال 16رقم  (IAS) الدوليالمحاسبة  معيارتعديالت 

الطرق  حيتوض األصول الغير الملموسة 38 ( رقمIAS) معيار المحاسبة الدوليو

 هالك واإلطفاء.ستالمقبولة لإل

 2016يناير  1

الترتيبات المشتركة  11( رقم IFRSمالية )المعيار الدولي للتقارير التعديالت 

 لالستحواذ على الحصص في العمليات المشتركة. المحاسبة حيتوض
 2016يناير  1

البيانات المالية الموحدة 10( رقم IFRSالمعيار الدولي للتقارير المالية )تعديالت 

ة استثمارات في شركات زميل 28رقم  (IAS)المحاسبة الدولي  معيارو تعديالت 

ح أا اإلعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة عن بيع أو يتوض ومشاريع مشتركة

مساهمة األصول بين المستثمر والشركة الزميلة أو المشروع المشترك يعتمد على 

 أو المساهمة تشكل عمل.ما إذا كانت األصول المباعة 

 2016يناير  1

تسمح  المالية المنفصلة القوائم 27 رقم (IAS)المحاسبة الدولي  معيارتعديالت 

للكياا بحساب االستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات 

أو  IFRS 9/39( رقم IASالزميلة إما بسعر التكلفة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي )

  طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة للمنشأة.استخدام 

 2016يناير  1
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  تتمة - هم السياسات المحاسبيةأ  .2

ومعيار  12ورقم  10( رقم IFRSتعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية )

بعأل الجوانل لتطبيق اسثناء التوحيد  توضيح 28( رقم IASالمحاسبة الدولي )

 للكيانات االستثمارية.

 2016يناير  1

لمعالجة  نات الماليةعرض البيا 1 رقم (IAS)المحاسبة الدولي  معيارتعديالت 

 المعوقات المتصورة  في إعداد حكمهم في تقديم تقاريرهم المالية.
 2016يناير  1

توضيح المساتلزمات  منافع الموظفين 19رقم  (IAS)معيار المحاسبة الدولي تعديالت 

 المتعلقة بمساهمة الموظفين و االطراف األخرى والمتعلقة بالخدمة

 ل لفترات تقديم هذه الخدمة.المقدمة والتي يجل اا تنس 

 2016يناير  1

تتوقاع  لم تقم المجموعة بتطبيق أي من المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و المعدلة والتاي تام إصادارها ولام تصابح ساارية التطبياق بعاد.

ناات المالياة الموحادة للمجموعاة فاي السانة األولاى فاي البيا (16المعياارو 15المعياار م 9ماثال المعياار ) المعااييرالمجموعة أا يتم تطبيق هذه 

رغم مان لتطبيقهام إا تطبيق هذه المعايير قد يكوا له تأثير جوهري على المبالغ المدرجة المتعلقة ببيانات المجموعة المالية الموحدة. وعلى الا

 ن مراجعة مفصلة.ذل م فمن غير الممكن عمليا تقديم تقدير معقول بشأا ذل  التأثير حتى يتم االنتهاء م
 
باالرجوع  قراءتهااويجال  موحادةلبياناات مالياة سانوية  المطلوباةالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ال تتضمن كافاة المعلوماات  إا

 30لمنتهياة فاي أشاهر ا للساتة المالياة النتاائج فاإا لاذل م إضاافة. 2015ديسماابر  31للبيانات المالياة للمجموعاة كماا فاي وللسانة المنتهياة فاي 

 .2016ديسمبر  31ال تدل بالضرورة على النتائج المالية التي قد تكوا متوقعة للسنة المنتهية في  2016 سبتمبر
 

للسانة أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة متطابقة مع تل  التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة المدققاة كماا فاي و

 .2015ديسمبر  31في  المنتهية
 

 يتم استبعاد كافة المعامالت الداخلية المتبادلة الجوهرية بين أعضاء المجموعة واإليرادات والمصاريف عند توحيد البيانات المالية.
 
 سابتمبر 30 و 2016 سابتمبر 30 فاي المنتهياة أشهر التسعة لفترات الموحد المرحلي الدخل بياا في طبيعة موسمية ذا دخل أي تسجيل يتم لم

2015. 
 
 القيمة العادلة لألدوات المالية .3

 تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي لتحديد والكشف عن القيمة العادلة لألدوات المالية حسل أسلوب التقييم :

 مدرجة في أسواق نشطة ألصول أو مطلوبات مماثلة ؛ (معدلة غير)أسعار :  1الصنف  -

ى تستعمل مدخالت لها تأثير كبير على القيمة العادلة المسجلة التي يمكن مالحظتهام إما بشكل مباشر : أساليل تقييم أخر 2الصنف  -

 وأو غير مباشر ؛ 

: أساليل تستخدم مدخالت لها تاأثير كبيار علاى القيماة العادلاة المساجلة التاي ال تساتند علاى بياناات يمكان مالحظتهاا فاي  3الصنف  -

 السوق.

 المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسل تصنيفها : لألصول يبين الجدول التالي تحليال
 (غير مدققة)2016 سبتمبر 30 

 المجموع 3صنف  2صنف  1صنف  

     
     استثمارات في صناديق مدارة من شعاع

 مدرجة حسل القيمة العادلة من خالل
 80,863 - 80,863 - األرباح و الخسائر

 15,772 - 15,772 - متاحة للبيع

     استثمارات أخرى

 مدرجة حسل القيمة العادلة من خالل
 46,939 945 770 45,224 األرباح و الخسائر

 9,385 9,352 33 - متاحة للبيع

 45,224 97,438 10,297 152,959 

  
     مطلوبات مالية

 مدرجاة حسال القيماة العادلاة مان خاالل
 (4) - - (4) األرباح و الخسائر
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 تتمة -عادلة لألدوات المالية القيمة ال .3
 )مدققة( 2015ديسمبر  31 

 المجموع 3صنف  2صنف  1صنف  
     

     استثمارات في صناديق مدارة من شعاع

  119,694   -   119,694  -   األرباح و الخسائر مدرجة حسل القيمة العادلة من خالل

  9,794   -   9,794  - متاحة للبيع

     استثمارات أخرى

  31,200   945   749   29,506  األرباح و الخسائر مدرجة حسل القيمة العادلة من خالل

  14,885   9,455   5,430  - متاحة للبيع

  29,506   135,667   10,400   175,573  
 

     مطلوبات مالية
 (89) - - (89) األرباح و الخسائر مدرجة حسل القيمة العادلة من خالل

 
 ألصول المالية المسجلة بالقيمة العادلةا

ديرات فيما يلي وصف لتحديد القيمة العادلة لاألدوات المالياة التاي ياتم تساجيلها حسال القيماة العادلاة باساتخدام أسااليل التقيايم. تشامل هاذه التقا

 قد يقوم بها أي مشارك في السوق عند تقييم األدوات. افتراضاتالمجموعة وهي  افتراضات
 

 حسل القيمة العادلة من خالل األرباح والخسائرمقيمة 

أساعار األسااواق النشااطة أو تقنياات تقيايم تتضامن  باساتعمالالمدرجة حسل القيمة العادلة من خالل األرباح والخساائر  االستثماراتيتم تقييم 

التاي تساتثمر فاي أصاول هاي ومدرجاة صاناديق مدرجاة وغيار أسهم وساندات وبياناات ملحوظة وغير ملحوظة في السوق. وتشمل هذه الفئة 

بدورها مقيمة على اساس بيانات ملحوظة و غير ملحوظة في السوق. تتكوا البيانات الملحوظاة بالساوق مان أساعار تاداول األساهم باألساواق 

راضاات المتعلقاة النشطة م أسعار صرف العمالت األجنبية والحركاة فاي مدشارات أساواق األساهم. أماا البياناات غيار الملحوظاة فتشامل االفت

 باألداء المالي المتوقع في المستقبلم ومعدالت الخصم و السيولة في السوق.
 
 ة للبيعتاحم

للبيع المقيمة باستخدام تقنية التقييم أو التسعير تتكوا من أسهم مدرجة وغير مدرجاة و صاناديق أساهم خاصاة المتاحة  إا االستثمارات المالية 

ماازيج ماان بياناات ملحوظااة و غياار ملحوظاة فااي السااوق. إا االسااعار الساوقية وة هااذه األصااول باساتخدام غيار مدرجااة فاي السااوق. تقاادر قيما

المدخالت غير الملحوظاة فاي الساوق تشامل افتراضاات بخصاوص األداء الماالي المساتقبليم والمخااطرم واالفتراضاات االقتصاادية المتعلقاة 

 بالصناعة والموقع الجغرافي للشركة المستثمر فيها.
 

 من األدوات المالية بالقيمة العادلة 3كة الصنف حر

 .3والصنف  1ن الصنف بية لم يتم أي تحويالت فترخالل ال
 

 التي يتم تسجيلها حسل القيمة العادلة : 3الصنف  في المالية موجوداتلتسوية لألرصدة االفتتاحية والختامية ل يبين الجدول التالي 

 2016 سبتمبر 30يناير الى  1 

 هر( غير مدققةأش 9) 

 رصيد في ال 

 يناير 1

2016 

 (ةربح/)خسار

مدرجة ضمن  

 الدخلبيان 

 (ةربح/)خسار

مدرجة ضمن الدخل 

 مبيعات مشتريات الشامل األخر

تحويالت من/)إلى( 

 المستويات

 2و1

 الرصيد في

 سبتمبر 30

2016 

        استثمارات أخرى

 945    -     -     -     -     -  945 سائراألرباح و الخ مدرجة حسل القيمة العادلة من خالل

 9,352    -     -     -     -  (103)  9,455 متاحة للبيع

 10,400 (103)  -     -     -     -    10,297 

 
 2015 سبتمبر 30يناير الى  1 

 أشهر( غير مدققة 9) 

 رصيد في ال 

يناير  1

2015 

 (ةربح/)خسار

 مدرجة ضمن 

 الدخلبياا 

مدرجة  (ةربح/)خسار

ضمن الدخل الشامل 

 مبيعات مشتريات األخر

تحويالت من/)إلى( 

 المستويات

 2و 1 

 الرصيد في

 سبتمبر 30

2015 

        استثمارات أخرى

 946     - (181)      -    - 89   1,038  األرباح و الخسائر مدرجة حسل القيمة العادلة من خالل

  12,171    -      -      - (99) (43)   12,313  متاحة للبيع

  13,351   46  (99) -      (181) -    13,117  
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 تتمة -القيمة العادلة لألدوات المالية  .3
 تتكوا مما يلي: الدخل الموحدوالمدرجة ضمن بياا  3الصنف المدرجة تحت األرباح و الخسائر الناتجة من األدوات المالية 

 

 يناير الى 1

 سبتمبر 30 

2016 

 يناير الى 1 

 2015 سبتمبر 30 

 أشهر( 9)  أشهر( 9) 

 غير مدققة  غير مدققة 

    استثمارات أخرى

 89  - أرباح محققة

 (43)  (103) خسائر غير محققة

 (103)  46 
 

 3الرئيسية على القيمة العادلة لألصول المالية من الصنف  االفتراضاتتأثير تغيرات 

 باستخدام االفتراضات البديلة الممكنة المعقولة حسل صنف األداة: 3مدى تأثر القيمة العادلة لألدوات من الصنف  يبين الجدول التالي

 2015 سبتمبر  30  2016 سبتمبر  30 
 غير مدققة  غير مدققة 

 

 القيمة الدفترية
 االفتراضاتتأثير 

 البديلة المعقولة

 
 القيمة الدفترية

 االفتراضاتتأثير 
 المعقولةالبديلة 

      استثمارات أخرى

 مدرجة حسل القيمة العادلة من خالل

 236 946  236 945       األرباح و الخسائر

 2,434 12,171  1,870 9,352 متاحة للبيع

 10,297 2,106  13,117 2,670 
 

 ر الملحوظة األساسية على النحو التالي:من أجل تحديد االفتراضات البديلة الممكنة المعقولة قامت المجموعة بتعديل المدخالت غي
 

والخسارة من خالل زيادة وانخفاض القيمة العادلة لألداة بنسابة  عن السداد سندات الدين: قامت المجموعة بتعديل احتماالت التخلف -

25 .٪ 

ائل المعقولاة الممكناة. : قامت المجموعة بتعديل افتراضات معدل السيولة ضمن مجموعة من البادسهمواال استثمارات في الصناديق -

 يختلف مدى تأثير التعديل حسل خصائص كل استثمار.

 ال يوجد فرق جوهري بين القيمة الدفترية و القيمة العادلة لألدوات المالية.
 
 نقد وودائع لدى البنوك .4
مع بن  محلي محتفظ بهاا كضاماا مقابال ( 24,479 – 2015ديسمبر  31)30,286 مجموع النقد والودائع لدى البنوك ودائع قيمتها  تضمني

 هذه الوديعة. صافي من ولغرض قائمة التدفقات النقديةم  تم عرض النقد وودائع لدى البنوك  كفالة مقدمة للمصرف المركزي.
 
 وعقود إيجار تمويلي  قروض وسلفيات .5
 

 مما يلي:وعقود اإليجار التمويلي القروض والسلفيات  تتكوا

 سبتمبر 30 
2016  

 ديسمبر 31
2015 

 مدققة  غير مدققة 
    

  743,657   453,221 قروض وسلفيات

  207,427   212,181 عقود إيجار تمويلي

  8,180   25,381 قروض بهامش

 690,783  959,264 
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 تتمة -وعقود إيجار تمويلي   قروض وسلفيات .5

 
 قروض وسلفيات -أ
 سبتمبر 30 

2016  
 ديسمبر 31

2015 
 مدققة  قةغير مدق 
 917,839  679,210 قروض وسلفياتإجمالي     

 (160,505)  (203,847)  مخصص متراكم لالنخفاض في القيمةناقص : 

 (13,677)  (22,142) فوائد معلقة ناقص :

 453,221   743,657 
 
 إيجار تمويلي عقود -ب
 
 سبتمبر 30 

2016  
 ديسمبر 31

2015 
 مدققة  غير مدققة 
    

  113,671   133,794 الجزء المتداول  –ذمم المدينة لعقود االيجار التمويلي ال

  101,230   96,733 الجزء غير المتداول  –الذمم المدينة لعقود االيجار التمويلي 

 (7,474)   (18,346) مخصصات لدفعات االيجار غير القابلة للتحصيل ناقص :

 212,181   207,427 

 
 قروض بهامش -ج
 

لعمالئها لغرض المتاجرة في األوراق المالية المتداولة. إا هذه السلفيات ذات طبيعاة قصايرة األجال وهاي مضامونة تقدم المجموعة تسهيالت 

 31)  77,135مبلاغ  2016 سابتمبر 30المعنياة كماا فاي  وراق المالياةالمعنية التي هي بعهدة المجموعة. بلغت قيمة هاذه األوراق المالية باأل

ةم تام تساجيل مخصاص قادره فتار.  يتم تكاوين مخصصاات للجازء غيار المغطاى مان الهاوامش. كماا فاي نهاياة ال(46,603 – 2015 ديسمبر

 (.56,600 – 2015ديسمبر  31)  50,544

 

 استثمارات في صناديق مدارة من شعاع .6
 

 مما يلي: صناديق مدارة من شعاعتتألف االستثمارات في 

 سبتمبر 30 
2016  

 ديسمبر 31
2015 

 مدققة  غير مدققة 
    

 119,694  80,863 األرباح و الخسائر استثمارات مدرجة حسل القيمة العادلة من خالل

 72,357  68,866 شركات زميلة

 9,794  15,772 متاحة للبيع

 165,501  201,845 

 
 األرباح و الخسائر مدرجة حسب القيمة العادلة من خاللاستثمارات 

 من بيع بعأل استثماراتها في الصناديق المدارة من شعاع. 426م34مت المجموعة بتحصيل مبلغ م قاخالل الفترة

 

 شركات زميلة

خاصاة م مقفال  اساتثماراتوهاو صاندوق  ال . باي1مان صاندوق شاعاع للضايافة ( %27.0: 2015ديسمبر  31)% 27.0تمتل  المجموعة 

لهادف الرئيساي للصاندوق هاو القياام باساتثمارات مباشارة أو غيار مباشارة فاي شركة تضامنية محدودة معفاة في جازر كايمااا. إا اكومسجل 

قياا. مشاريع تنمية الضيافة وعقارات الضيافة القائمة والتي ستدار من قبل شركة روتانا إلدارة الفنادق في منطقة الشارق األوساط وشمال إفري

 1ماان صااندوق شااعاع السااعودية  (%26.3: 2015ديساامبر  31)%26.3غياار مباشاارةم بلغاات حصااة المجموعااة  اسااتثماراتنتيجااة لتجمااع 

مدار حسل قوانين هيئاة الساوق المالياة بالمملكاة العربياة الساعودية. الهادف الرئيساي لهاذا الصاندوق هاو  قفلللضيافة وهو صندوق استثمار م

 جل.لتحقيق نمو في رأس المال طويل األ االستثمار في عقارات الضيافة في المملكة العربية السعودية
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 استثمارات في شركات زميلة أخرى .7
 

 تمل  المجموعة االستثمارات التالية في شركات زميلة أخرى:

 سبتمبر 30 
2016  

 ديسمبر 31
2015 

 مدققة  غير مدققة 
     

 54,248  52,384  اإلمارات العربية المتحدة
 

 سيتي للهندسة ذ.م.م 

محادودة مركزهااا ذات مسادولية شاركة سايتي للهندساة ذ.م.م وهاي مان شاركة %( 40.0  – 2015ديسامبر  31)% 40.0تمتلا  المجموعاة 

 االساتثمارهاذا مان  تام تحدياد المبلاغ القابال للتحصايلوتقاوم بأعماال المقااوالت واإلنشااءات المدنياة. بدولة اإلمارات العربياة المتحادة الشارقة 

  كتوزيعات أرباح. 2,800خالل الفترة حصلت المجموعة على   ي القيمة.استناداً إلى حسابات حقوق الملكية بعد تنزيل مخصص االنخفاض ف
 

 المحدودة شركة سبتك القابضة

الميااه وتنشاط فاي مجاال  بدولاة اإلماارات العربياة المتحادة جازر كايمااا وقائماة بإماارة الشاارقة مسدولية فايال محدودةشركة مسجلة كشركة 

ديسامبر  31) %49.0ع البنية التحتية والمراسي المعدة للقوارب والخدمات التابعة لها. تمتل  المجموعة حصة تعاادل ومشاري والمياه العادمة

 .حقاوق الملكياةطريقاة اساتناداً إلاى  االساتثمارتم تحدياد المبلاغ القابال للتحصايل مان هاذا  من ملكية شركة سبت  القابضة. %(49.0 – 2015

 كتوزيعات أرباح. 1,960ى خالل الفترة حصلت المجموعة عل
 
 استثمارات أخرى .8

 
 تشمل االستثمارات األخرى ما يلي:

 سبتمبر 30 
2016  

 ديسمبر 31
2015 

 مدققة  غير مدققة 
    

 31,200  46,939 األرباح و الخسائر استثمارات مدرجة حسل القيمة العادلة من خالل

 14,885  9,385 استثمارات متاحة للبيع

 56,324  46,085 

 األرباح و الخسائر استثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة من خالل (أ 
 

    مما يلي: األرباح و الخسائر تتألف االستثمارات المدرجة حسل القيمة العادلة من خالل
 سبتمبر 30 

2016  
 ديسمبر 31

2015 
 مدققة  غير مدققة 
    

 30,160  33,313  استثمارات بإيراد ثابت

 317  13,021 أسهم استثمارات 

 723  605 صناديق استثمارية

 46,939  31,200 

 أسهم استثمارات 

 مدرجة إقليميا. على بعأل أسهم شركاتالمجموعة  م استحوذتةفترخالل ال
 
 
 استثمارات متاحة للبيع (ب 
 

 تتألف االستثمارات المتاحة للبيع مما يلي:

 سبتمبر 30 
2016  

 ديسمبر 31
2015 

 مدققة  غير مدققة 
 9,455  9,352 مدرجةصناديق استثمارية غير     

 5,430  33 أسهم في استثمارات 

 9,385  14,885 
 

 سهمباألاستثمارات 
 سهم والمصنفة كمتاحة للبيع.ألاستثمارات باال استثمار منالمجموعة  م باعتةفترخالل ال
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 بنوك دائنة .9
 

تم الحصول عليها مان بناوك تجارياة أثنااء نشااط المجموعاة االعتياادي ضامن نطااق التساهيالت االئتمانياة المتفاق  تمثل البنوك الدائنة قروضاً 

 عليها مع هذه البنوك. 

 سبتمبر 30 
2016  

 ديسمبر 31
2015 

 مدققة  غير مدققة 
     

 197,294  323,448  قروض ألجل تستحق خالل أثنى عشر شهراً 

 256,080  36,369  ثنى عشر شهراً أ بعدقروض ألجل تستحق 

  359,817  453,374 
 

مضافاً إليه نسبة معينة تتراوح ما  EIBOR/SIBOR يترتل على التسهيالت المصرفية المقدمة للمجموعة فوائد بأسعار متغيرة حسل سعر 
 %.4% و 2بين 

 

ياتم ساداده خاالل فتارة السانتين  500,000مجمع جدياد بمبلاغ يمثل المبالغ المسحوبة من تسهيل قرض  262,500تتضمن البنوك الدائنة مبلغ 

خالل الفتره عدلت البنوك الدائنة شروط التسهيل وتغاضت عن االخاالل الساابق علاى  .القادمتين وهو مضموا برهن بعأل أصول المجموعة

يل بأناه جااري وذلا  بسابل اإلخاالل صنفت المجموعة هاذا التساه م  2016 سبتمبر  30كما في  مستوى الشركة التابعة ضمن شروط معينة.

تفااق علاى الشركة التابعة في مرحلاة متقدماة مان المناقشاات ماع البناوك الدائناة لال .بالتعهدات على مستوى الشركة التابعة كما في نهاية الفترة

  دات المعدلة.هالتع

 
 63,414نكيااااااة تبلااااااغ ماااااان البنااااااوك التااااااي تتعاماااااال معهااااااا علااااااى ضاااااامانات ب 2016 ساااااابتمبر 30حصاااااالت المجموعااااااة كمااااااا فااااااي 

(. إا هااذه الضاامانات عبااارة عاان آليااة نموذجيااة مسااتخدمة ضاامن البنااوك والصاارافات الماليااة فااي المنطقااة 63,415  – 2015ديساامبر  31)
 . ومن المتوقع عدم ظهور أي التزامات مادية من هذه الضمانات.النشاطاتلتسهيل 

 
 برنامج الحوافز طويلة األجل للموظفينأسهم  .10
 

  2016:  سبتمبر 30كما في  برنامج الحوافز طويلة األجل للموظفينهم المحتفظ بها ضمن ساأل بياا

 سبتمبر 30 
2016  

 ديسمبر 31
2015 

 مدققة  غير مدققة 
     

 4,743,004  2,348,004  عدد األسهم

 0.4%  0.2%  نسبة األسهم من إجمالي األسهم المصدرة

 10,790  5,341  تكلفة األسهم

 1,945  2,085  ة السوقية لألسهمالقيم
 

الاى الخساائر  5,449سهم تم استخدامها. وبناًء على ذل م تم تحويل متوساط التكلفاة المارجح لهاذه االساهم والباالغ  2,395,000م خالل الفترة

  المتراكمة.
 
 احتياطي إعادة تقييم االستثمارات .11
 

     يتألف احتياطي إعادة تقييم االستثمارات مما يلي:

 يناير الى 1 
 سبتمبر 30

2016  

 يناير الى 1
 سبتمبر 30

2015 
 أشهر( 9)  أشهر(9 ) 
 مدققةغير   غير مدققة 

    ة للبيعتاحاستثمارات م

    
 196  2,781 ةفترالرصيد في بداية ال

  -  (2,781) احتياطي معاد ادراجه ضمن بياا الدخل عند البيع

 (99)  (388) ل السنةصافي الحركة في القيمة العادلة خال

    
 97  (388) ةفترالرصيد في نهاية ال
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  من االستثمارات في صناديق مدارة من شعاع خسائر  .12
 

 من الصناديق المدارة من شعاع مما يلي: األرباحو الخسائر تتألف
 يناير الى 1 

 سبتمبر 30
2016  

 يناير الى 1
 سبتمبر 30

2015 
 أشهر( 9)  أشهر(9 ) 
 مدققةغير   ققةغير مد 
    
 (2,873)  (4,405) مدرجة حسل القيمة العادلة من خالل بياا األرباح أو الخسائر صناديق   

 (1,332)  (3,491) شركات زميلة

 (7,896)  (4,205) 
 
 
 
 بما فيها االستثمارات في شركات زميلة أخرى األخرى االستثماراتمن  (خسائرأرباح / ) .13
 

 مما يلي:بما فيها االستثمارات في شركات زميلة أخرى األخرى  االستثماراتمن  سائرالخو األرباحتتألف 

 يناير الى 1 
 سبتمبر 30

2016  

 يناير الى 1
 سبتمبر 30

2015 
 أشهر( 9)  أشهر(9 ) 
 مدققةغير   غير مدققة 
    

 (5,749)  2,896 الشركات الزميلة األخرى

    االستثمارات األخرى

 1,198  1,318 بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر المحتفظ بها -

 (43)  2,661 المتاحة للبيع -

 289  - المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق -

 6,875  (4,305) 

 
 السهم خسارة .14
 

 سبتمبر 30)  (113,604) العائد لحاملي األسهم العادية في الشركة األم والبالغة الخسارةباستخدام صافي  ةالسهم األساسي خسارةتم احتساب 

 – 2015 سااابتمبر 30) 1,065,000,000( بالقسااامة علاااى المتوساااط المااارجح لعااادد األساااهم العادياااة القائماااة والباااالغ (28,456) : 2015

1,065,000,000.) 
 

أدوات لهاا تاأثير نظارا لعادم إصادار الشاركة ألياة  2015 و 2016 سابتمبر 30كما فاي  ةو المخفض ةال يوجد فرق بين ربحية السهم األساسي

 على ربحية السهم في حالة تنفيذها.
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة .15
 

مساهمين رئيسايين دخلت المجموعة في عدد من المعامالت مع أطراف ذات عالقة أثناء سير األعمال العادية. إا األطراف ذات العالقة تمثل 

وافراد عائالتهم المقربين وشركاتهم والشركات التي يتحكموا بها أو لهم تأثير كبير  رة العليا للمجموعةوأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدا

انااات الماليااة وال يااتم ياألرصاادة بااين الشااركة وشااركاتها التابعااة والمعاادة كااأطراف ذات عالقااة مااع الشااركة يااتم تحيياادها عنااد توحيااد الب .عليهااا

 .يضاحاظهارها في هذا اال
  

  الموجودات والمطلوبات لدى أطراف ذات عالقة هي كما يلي:وكميات  طبيعةإا 

 
 سبتمبر 30 

2016  
 ديسمبر 31

2015 
 مدققة  غير مدققة 

    ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

 206  - شركات زميلة   

 220  155 أطراف أخرى ذات عالقة   

 140  483 كبار موظفي اإلدارة العليا   

    

 201,845  165,501 ت في صناديق مدارة من شعاع استثمارا

 166,139  202,411 

 
ياة تعكس السلفيات لموظفي اإلدارة العليا المبالغ المدفوعة مقدما حسل برنامج مساعدة الموظفين المتوفر لكل الماوظفين حياث ال ياتم تحميال أ

 فوائد.
 
 كما يلي:الموحد  الدخلالمعامالت مع األطراف ذات العالقة في بياا  إدراجتم 

 يناير الى 1 
 سبتمبر 30

2016  

 يناير الى 1
 سبتمبر 30

2015 
 أشهر( 9)  أشهر(9 ) 
 مدققةغير   غير مدققة 
    

    مدارة من شعاع صناديق استثمارات  من خسائر

 (1,332)  (3,491) شركات زميلة   

 (2,873)  (4,405) أطراف أخرى ذات عالقة   

    وعموالتإيرادات رسوم 

 2,585  1,293 أطراف أخرى ذات عالقة   

    
 (6,603)  (1,620) 

 
    موظفي اإلدارة العليا هي كما يلي: كبار تعويضات

 يناير الى 1 
 سبتمبر 30

2016  

 يناير الى 1
 سبتمبر 30

2015 
 أشهر( 9)  أشهر(9 ) 
 مدققةغير   غير مدققة 
    
    

 (15,603)  (9,765) قصيرة األجل نالموظفي نافعم

 -  (455) انهاء الخدمات تآمكاف

 (1,370)   - دفعات مسددة باألسهم

 (10,220)  (16,973) 
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 المعلومات القطاعية  .16
 

 :قطاعات تشغيلية ويستند كل قطاع على وحدات األعمال 5ألغراض إداريةم تم تنظيم المجموعة في 
 

 ساوقاً ماليااً إقليميااً. 14تغطاي . ةم اساواق الادخل الثابات واالئتماااقليميفي اسواق االسهم اإلفظ استثمارية وصناديق اتدير مح :لادارة األصو

 وتزود شعاع إلدارة األصول المستثمرين المحليين واألجانل ببوابات لالساتثمار فاي أساواق األساهم الخليجياة والعربياة.  وتادير شاعاع إلدارة

ق الملكيةم باإلضافة إلى المحافظ االستثمارية المتوافقة مع الشريعة اإلسالميةم والصناديق االستثمارية باستخدام أسااليل إدارياة األصول حقو

  خاصة.ال في الملكية ستثمارلال قيداصن كما تدير نشطة و غير نشطة.
 

م وعملياات تاباات العاماة فاي األساهم والسانداتخاصاة واالكتتقدم استشارات مالية للشركاتم وخادمات االكتتاباات ال :االستثمارات المصرفية

  الدمج واالستحواذ والتفكي  والفصلم باإلضافة إلى عمليات المشاركة والمنتجات المركبة.
 

مالياة خدمات البيع والمتاجرة من خالل الوصاول لألساواق العالمياة لقاعادة عماالء شاعاع المدسسااتيين ذوي الماالءة ال توفر :سواق الماليةاأل

 المشاتقات عان فضاال األولياة صاداراتواال الثاباتم والادخل العالمياة األساهم إلاى الوصول العمالءيستطيع  يةالمال سواقاأل خالل منالعالية. 

 تايال االستثمار بحوث يةالمال سواقاأل قسم يواكلو. والدولية المحلية المقابلة األطراف من واسعة شبكة خالل من والسيولة البورصةم خارج

 اإلماارات دولاة األساهم فاي علاى التركياز ماع الخليجاي التعااوا مجلس دول أنحاء جميع في المدرجة لشركاتل القطاعية األبحاث تغطية تنتج

 .السعودية و المتحدة العربية
 

مجاال اإلقاراض  م وتنشاط بصاورة أساساية فاي")الساعودية( الخلايج للتمويالشاركة  و" الخلايج للتمويال"شاركة تعمل تحات مظلاة " :التمويل

 .المدعوم باألصولم مع التركيز بشكل رئيسي على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
 

تدير تطورات الشركة المستقبلية وتشرف على جميع الضوابط النقدية ونفقات الخدمات المشتركة المرتبطة بالمجموعاة. اا  :االدارة الرئيسية

ل ضامن هاذا القسام الاذي يتضامن أيضااً اساتراتيجية تنمياة األعماال التجارياةم القانونياةم المالياةم جميع االستثمارات في الشركات التابعاة تادخ

  .العملياتم ادارة المخاطرم العالقات مع المستثمرينم التسويق واالتصاالتم الموارد البشرية
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 تتمة -المعلومات القطاعية  .16
 

النتائج التشغيلية للقطاعات التشغيلية بصورة منفصلة التخاذ القرارات بخصوص توزيع المصادر وتقييم األداء. ياتم تقيايم  تقوم اإلدارة بمراقبة

 أداء القطاعات استناداً إلى األرباح أو الخسائر التشغيلية.

 
  ة بخصوص قطاعات األعمال الخاصة بالمجموعة.موحدتعرض الجداول التالية المعلومات المالية ال

 

 2016 سبتمبر 30يناير الى  1 

 ( غير مدققةأشهر9 ) 

 ادارة 

 األصول

استثمارات 

 مصرفية

سواق األ

 المجموع ادارة رئيسية تمويل المالية

 107,884 7,637 98,930 444 - 873 إيرادات الفوائد

 37,854 247 5,544 3,775 7,468 20,820 صافي إيرادات الرسوم والعموالت 

 870 31 - 839 - - أرباح تداول 

من استثمارات في صناديق مدارة من  خسائر

 (7,896) (7,896) - - - -  شعاع

 138,712 19 104,474 5,058 7,468 21,693 مجموع اإليرادات

       
       

 (95,455) (25,733) (39,665) (10,946) (5,176) (13,935) إدارية وعمومية اريفمص

 (22,369) - (22,369) - - - مصاريف الفوائد

 (7,379) (1,228) (4,539) (1,522) - (90) استهالكات 

 (133,988) 3,073 (137,252) 191 - - صافي - مخصصات

 (259,191) (23,888) (203,825) (12,277) (5,176) (14,025) اريفمجموع المص

       

 قبل الخسائر من )الخسارة( صافي الربح/

 (120,479) (23,869) (99,351) (7,219) 2,292 7,668 االستثمارات األخرى

       
 6,875 6,875 - - - - من االستثمارات األخرى  رباحاال

       
 (113,604) (16,994) (99,351) (7,219) 2,292 7,668 ةفترال (ة/ )خسار ربح 

       
       الى:العائدة 

 (113,604) (16,994) (99,351) (7,219) 2,292 7,668 مساهمي الشركة األم

 -  - - - - - ألطراف غير المسيطرةا

 7,668 2,292 (7,219) (99,351) (16,994) (113,604) 

  

 غير مدققة 2016 سبتمبر 30 

 
 إدارة

 األصول

استثمارات 

 مصرفية

سواق األ

 المجموع ادارة رئيسية تمويل المالية

 1,347,077 353,042 775,011 117,307 312 101,405 الموجودات

 502,401 59,042 430,482 6,387 - 6,490 المطلوبات
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 تتمة -المعلومات القطاعية  .16
 

 2015 سبتمبر 30يناير الى  1 

 أشهر( غير مدققة 9) 

 ادارة 

 األصول

استثمارات 

 مصرفية

األسواق 

 المجموع ادارة رئيسية تمويل المالية

 113,149 779 111,483 568 - 319 إيرادات الفوائد

 28,213 33 4,730 4,529 6,519 12,402 صافي إيرادات الرسوم والعموالت 

 908 - - 908 - - أرباح تداول 

األرباح من استثمارات في صناديق مدارة من 

 (4,205) (4,205) - - - - صافي - شعاع

 138,065 (3,393) 116,213 6,005 6,519 12,721 مجموع اإليرادات

       
       

 (99,814) (24,393) (44,397) (9,814) (9,956) (11,254) مصاريف إدارية وعمومية

 (18,030) - (18,030) - - - مصاريف الفوائد

 (6,509) (1,186) (3,774) (1,454) - (95) استهالكات 

 (37,867) (1,262) (36,854) 249 - - صافي - مخصصات

 (162,220) (26,841) (103,055) (11,019) (9,956) (11,349) مجموع المصاريف

       

 )الخسارة( قبل الخسائرمن صافي الربح/

 (24,155) (30,234) 13,158 (5,014) (3,437) 1,372 االستثمارات األخرى

       
 (4,305) (4,305) - - - - الخسائر من االستثمارات األخرى 

       
 (28,460) (34,539) 13,158 (5,014) (3,437) 1,372 ةفترال / )خسارة( ربح 

       
       العائدة الى:

 (28,456) (34,539) 13,158 (5,010) (3,437) 1,372 مساهمي الشركة األم

 (4) - - (4) - - األطراف غير المسيطرة

 1,372 (3,437) (5,014) 13,158 (34,539) (28,460) 

 مدققة 2015ديسمبر  31 

 

 دارةإ

 األصول

استثمارات 

 مصرفية

األسواق 

 المجموع ادارة رئيسية تمويل المالية

 1,600,054 414,527 1,065,673 68,869 498 50,487 الموجودات

 638,566 60,201 561,809 10,848 - 5,708 المطلوبات

 

 

 إا اإليراد المدرج أعاله هو ناتج من عمالء خارجيين فقط.

 لكافة القطاعات التشغيلية تتفق مع سياسات المجموعة. السياسات المحاسبيةا إ

 التقااارير تغياراتباين القطاعااات لتتوافاق مااع  2015ديساامبر  31و  2015 سابتمبر 30تمات اعااادة تصانيف بعااأل االرقاام المقارنااة كماا فااي 

 الداخلية لالدارة.
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 التقسيم الجغرافي .17

 تمانية أخرىم يمكن تحليل الوضع المالي للمجموعة حسل المناطق الجغرافية التالية :قبل األخذ في االعتبار أي ضماا أو تعزيزات ائ

 

االمارات العربية 

 المتحدة

دول مجلس 

 التعاون الخليجي

 األخرى

الشرق األوسط 

 وشمال إفريقيا

 األخرى

أميركا 

 أوروبا الشمالية

 آسيا

 المجموع أخرى

  308,118   -   2,005   -   3,393   95,309   207,411  نقد وودائع لدى البنوك

  36,782   -   2   -   556   12,285   23,939  ذمم وأرصدة مدينة أخرى

  690,783   33   -   -   31   222,821   467,898  وعقود ايجار تمويلي قروض وسلفيات

  165,501   -   -   -   -   131,076   34,425  استثمارات في صناديق مدارة من شعاع

  52,384   -   -   -   -   -   52,384  استثمارات في شركات زميلة أخرى

  56,324   -   3,004   605   978   4,743   46,994  استثمارات أخرى

  37,185   -   -   -   39   5,021   32,125  موجودات ثابتة

)غير  2016 سبتمبر 30 -إجمالي الموجودات

 مدققة(
865,176 471,255 4,997 605 5,011 33 1,347,077 

        

 1,600,054 5 1,826 727 3,059 453,796 1,140,641 )مدققة(2015 ديسمبر 31 -إجمالي الموجودات

        

)غير  2015  سبتمبر 30 -إجمالي الموجودات

 مدققة(
1,282,164 419,603 13,543 1,276 29,837 - 1,746,423 

 

 االستحقاقسجل  .18

المحادد علاى أسااس الفتارة المتبقياة لغاياة تااريخ االساتحقاق التعاقادي.  2016 سابتمبر 30الجدول التاالي اساتحقاق الموجاودات والمطلوباات كماا فاي يلخص 

 ة.تعاقدي )*(م قامت اإلدارة بتقدير تاريخ االستحقاق بناء على سيولة األصل ونية اإلدار استحقاقلموجودات التي ليس لديها تاريخ بالنسبة ل

 

 أقل من

 أشهر3

3-12 

 أشهر

مجموع 

جزئي أقل 

 من سنة

1-5 

 سنوات

 5أكثر من 

 المجموع الكلي سنوات

  308,118     -   7,178   300,940   23,108   277,832  نقد وودائع لدى البنوك

  36,782     -   3,604   33,178   13,533   19,645  ذمم وأرصدة مدينة أخرى

  690,783     -   293,417   397,366   249,305   148,061  تمويلي ايجار دوعقوقروض وسلفيات 

  165,501     -   61,683   103,818   59,685   44,133  استثمارات في صناديق مدارة من شعاع*

  52,384     -   52,384     -     -     -  استثمارات في شركات زميلة أخرى*

  56,324     -   1,849   54,475   9,249   45,226  استثمارات أخرى*

  37,185     -   37,185     -     -     -  * و المعدات ممتلكاتال

  1,347,077     -   457,300   889,777   354,880   534,897  مجموع الموجودات

       

  359,817     -   36,369   323,448   37,970   285,478  دائنة بنوك

  142,584     -   11,077   131,507   44,294   87,213  ذمم وأرصدة دائنة أخرى

  844,676   844,676     -     -     -     -  حقوق الملكية

  1,347,077   844,676   47,446   454,955   82,264   372,691  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

    -  (844,676)   409,854   434,822   272,616   162,206  صافي الفجوة في السيولة 

)غير  2016 سبتمبر  30-اجمالي الفجوة في السيولة

 مدققة(
 162,206   434,822   434,822   844,676   -     -    

       

    -     -   961,488   545,059   545,059   376,893  )مدققة( 2015ديسمبر   31-اجمالي الفجوة في السيولة

       

)غير  2015 سبتمبر  30-اجمالي الفجوة في السيولة

 مدققة(
 281,201   482,802   482,802  1,086,036   -     -    
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 االلتزامات والمطلوبات المحتملة .19
 

 التزامات ومطلوبات محتملة قائمة تتمثل بما يلي:  المجموعةكاا لدى 

 سبتمبر 30 
2016  

 ديسمبر 31
2015 

 مدققة  غير مدققة 
    

 9,644  3,226 محتملةالمطلوبات ال
 

 ال تتوقع اإلدارة تحول هذه الضمانات إلى متطلبات. واعتمادات مستنديةتحتوي المطلوبات المحتملة على ضمانات 

 

 سبتمبر 30 
2016  

 ديسمبر 31
2015 

 مدققة  غير مدققة 
     لتزاماتاال

 67,199  67,199 شعاع صناديق استثمار مدارة من

 414  553 أخرى

 67,752  67,613  
 
 

 أصول مدارة نيابة عن عمالء .20
 

إا المجموعة مرخصة للعمل كشركة خدمات مالية وفقاً ألنظمة المصرف المركازي لدولاة اإلماارات العربياة المتحادة. تادار أماوال و أصاول 

بصافة الوكالاة وبادوا مسادولية علاى ( درهاممليار  2.7 – 2015ديسمبر  31) 2016 سبتمبر 30مليار درهم كما في  3.2العمالء والبالغة 

 بنود خارج الميزانية وال تشكل جزءاً من موجودات المجموعة.كالمجموعة. تعتبر هذه األصول 

 
 الخسائر المتراكمة .21
 

مان  200,861البالغاة ولخساائر المتراكماة ا إطفااءوافق على  2016مارس  16 فيالعادية للشركة  العامةجمعية لل السنوي جتماعاال كما في

 رصيد االحتياطي القانوني.


