
   

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ع.م.عاع كابيتال شـش
  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
  

  
  







 ع.م.شعاع كابيتال ش
  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠ للفترة المنتهية في الموحد بيان الدخل المرحلي

 )آالف دراهم اإلمارات العربية المتحدة: العملة(
  

  .زة الموحدة المرفقة جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية الموج٢٢ إلى ١تشكل اإليضاحات من 
 ٣ 

  
  

   إلى٢٠١٠ يناير ١
  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠ 

   إلى٢٠١٠  يوليو١
  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠ 

  إلى٢٠١١ يناير ١
 ٢٠١١ سبتمبر ٣٠ 

  إلى٢٠١١يوليو  ١
   ٢٠١١ سبتمبر ٣٠ 

) أشهر٩( ) أشهر٣(  ) أشهر٩(  ) أشهر٣(      
  إيضاحات  غير مدققة  غير مدققة  غير مدققة  غير مدققة

      
  إيرادات الفوائد   ٢١,١٦٦  ٥٩,٠٤٢  ٢٢,٩٤١  ٦٧,٣٠٥
  الرسوم والعموالت   ٩,٣٦٣  ٣٩,٢٣٤  ٢٤,٣٠٧  ٧٢,٧١١
  باح تداول أر   ٢٧  ٤٢٥  ١,٧٤٧  ١,٩٩٨
  إستثمارات فيأرباح من)/خسائر( ١٣ (١٤,٢١٥) (١٩,٥٣٠)  ٢,٨٣٩  ٣,٦٥٦

  صناديق مدارة من شعاع 
———— ———— ———— ————    
مجموع اإليرادات   ١٦,٣٤١  ٧٩,١٧١  ٥١,٨٣٤  ١٤٥,٦٧٠
———— ———— ———— ————   

         
  ة وعموميةمصروفات إداري  (٥٢,٥٢٣) (١٦٢,٥٤٣) (٤٨,٧٧٠) (١٦٥,٩٩٤)

  مصاريف الفوائد  (٣,٤٩٥) (١١,٧٣٦) (٧,٨٤٨) (٢٧,٥٣٧)
  استهالكات   (٢,٦٩٤) (٨,٢٨٥) (٢,٨٣٥) (٨,٩٤٤)
  مخصصات  (٣٤,٥٢١) (٤٠,٤٧٥)  ١,٥٥٣ (١,٨٨٣)

 ———— ———— ———— ————     
مجموع المصروفات  (٩٣,٢٣٣) (٢٢٣,٠٣٩) (٥٧,٩٠٠) (٢٠٤,٣٥٨)
———— ———— ———— ————   
من  األرباح صافي الخسارة قبل (٧٦,٨٩٢) (١٤٣,٨٦٨) (٦,٠٦٦) (٥٨,٦٨٨)

اإلستثمارات األخرى
       

١٤ (٧٩,٢٧٩) (٣٨,٠٣٩)  ٦,٢٤٦  ٢١,٦٨٧ 
األرباح من اإلستثمارات )/الخسائر(

األخرى بما فيها األستثمارات في 
  شركات زميلة 

 ————  ———— ———— ————    
  الربح للفترة)/الخسارة(  (١٥٦,١٧١) (١٨١,٩٠٧)  ١٨٠ (٣٧,٠٠١)

 ═════  ═════  ═════  ═════     
  :العائدة إلى       

  حصة األطراف غير المسيطرة   ٧٥  ٢٣ (١٠) (٥٤)
  مساهمي الشركة األم  (١٥٦,٢٤٦) (١٨١,٩٣٠)  ١٩٠ (٣٦,٩٤٧)

 ═════  ═════  ═════  ═════     

      
العائدة لمساهمي (السهم ) خسارة/(ربح

  للفترة)  األمالشركة
)٠.٠٣٥(   )بالدرهم(األساسية للسهم ) الخسارة/(الربح ١٥  )٠.١٤٧(  )٠.١٧١( ٠.٠٠٠ 

═════  ═════  ═════  ═════     



 ع.م.شعاع كابيتال ش
  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠للفترة المنتهية في بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد 

 )ت العربية المتحدةآالف دراهم اإلمارا: العملة(
  

  .زة الموحدة المرفقة جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية الموج٢٢ إلى ١تشكل اإليضاحات من 
 ٤ 

  
  

   إلى٢٠١٠ يناير ١
  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠ 

   إلى٢٠١٠  يوليو١
  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠ 

  إلى٢٠١١ يناير ١
  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠ 

  إلى٢٠١١ يوليو ١
  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠ 

) أشهر٩( ) أشهر٣(  ) أشهر٩(  ) أشهر٣(    
   غير مدققة  غير مدققة  غير مدققة  غير مدققة

     
     

  للفترة) الخسارة/(الربح (١٥٦,١٧١) (١٨١,٩٠٧)  ١٨٠ (٣٧,٠٠١)
     
  أرباح شاملة أخرى    
     

(٢٧١)  ٨,٢٧٤  ١٠,٦٤٧ -    
  :صافي حركة احتياطي إعادة تقييم

  اإلستثمارات في الصناديق المدارة من شعاع -
  اإلستثمارات األخرى - (٤,٩٥٤)  ٣,٠٥٢  ٧,٨٦٦  ٣٠,٦٠٤
  حصة اإليرادات الشاملة األخرى من الشركات الزميلة (٢٩) (٣,٤٨٤)  ١,٠٧٤  ١,٧٧٨

  فروقات الصرف الناتجة عن تحويل العمليات األجنبية  ١١ (٤٠) (٩٢) (٥,٩٣٢)
———— ———— ———— ————  
  أرباح شاملة أخرى للفترة (٤,٩٧٢) (٧٤٣)  ١٧,١٢٢  ٣٧,٠٩٧
———— ———— ———— ————  

  الشاملة للفترة) الخسائر/(إجمالي األرباح (١٦١,١٤٣) (١٨٢,٦٥٠)  ١٧,٣٠٢  ٩٦
═════  ═════  ═════ ═════  
  : العائدة إلى     

  حصة األطراف غير المسيطرة  ٧٧  ٢٣ (٩) (٥٧)
  مساهمي الشركة األم (١٦١,٢٢٠) (١٨٢,٦٧٣)  ١٧,٣١١  ١٥٣

═════  ═════  ═════  ═════    



 ع.م.ال ششعاع كابيت
  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠ للفترة المنتهية في  الموحد المرحليالتدفقات النقديةبيان 

  )آالف دراهم اإلمارات العربية المتحدة: العملة(

  .زة الموحدة المرفقة جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية الموج٢٢ إلى ١تشكل اإليضاحات من 
 ٥ 

   إلى٢٠١٠ يناير ١
  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠ 

) أشهر٩(  
  غير مدققة

   إلى٢٠١١ يناير ١
  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠ 

) أشهر٩(  
  غير مدققة

 

  األنشطة التشغيلية  
  خسائر الفترة (١٨١,٩٠٧) (٣٧,٠٠١)

  :التعديالت للبنود التالية  
  استهالكات     ٨,٢٨٥  ٨,٩٤٤

  غير محققة من إستثمارات في صناديق مدارة من شعاع) أرباح/(خسائر    ١٩,٥٣٠ (٢,٥٦٢)
  إيرادات من استثمارات أخرى    ٤٢,٠٣٥  ١٥,٤٥٨
  سهممصاريف الدفعات التي تسدد باأل    ٢,١٠٥ (١,١٩٧)
  مخصصات    ٤٠,٤٧٥ (٦,١١٦)

———— ————  
   التشغيلية والمطلوبات الموجودات في التغيرات قبل التشغيلية الخسائر (٦٩,٤٧٧) (٢٢,٤٧٤)

   
  :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية  

  النقص في ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى)/الزيادة(   (١,٦١٤)  ٨,٥٨٥
  النقص في أقساط ائتمان، قروض وسلفيات    ٧,٥٣٤  ١٤١,٩٩٥

  الزيادة في ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى)/النقص(   (٣٥,٦٥٠)  ٤٣٦
  بيع صناديق مدارة من شعاع)/شراء(صافي    (٥٨,٢٧٣)  ٢٩,٩٦٦

———— ————  
  الناتج من األنشطة التشغيلية)/المستخدم في(صافي النقد  (١٥٧,٤٨٠)  ١٥٨,٥٠٨

———— ————  
  األنشطة االستثمارية  

  صافي عائدات من استثمارات و شركات زميلة أخرى  ١١٧,١٦٠  ٤١٠,٣٤٥
  توزيعات أرباح مقبوضة  ٢,٠٠٠  ٢٨,٢٧٥

  حصة األطراف غير المسيطرة/ إضافات إلى االستثمارات في شركات تابعة  - (٣٤,٩٠٧)
  صافي شراء موجودات ثابتة (٢,١١٩) (٤,٥٨٩)

———— ————  
  صافي النقد من األنشطة االستثمارية  ١١٧,٠٤١  ٣٩٩,١٢٤

———— ————  
   

  األنشطة التمويلية   
  فوائد على السندات القابلة للتحويل - (٤٥,٠٠٠)
  في الديون متوسطة األجل) النقص/(الزيادة  ١٠,٦٢٥ (٤٧,٠٦٦)

  النقص في المبالغ المطلوبة للبنوك  (٢٦,٠٦٩) (٣٣٩,٣٣٥)
  النقص في المبالغ المستحقة ألطراف أخرى - (٢٣٩,١٦٠)

  الحركة في أسهم نظام خيار شراء األسهم للموظفين - (١٨,٢٤٧)
———— ————  
  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية (١٥,٤٤٤) (٦٨٨,٨٠٨)

———— ————  
   

  النقص في النقد وما يعادله (٥٥,٨٨٣) (١٣١,١٧٦)
   

  الت أجنبيةتحويل عم (٣٣) (١٧٣)
   

  النقد وما يعادله في بداية الفترة  ٣٩٧,١٤٩  ٥٤٣,٤٥٩
———— ————  
  النقد وما يعادله في نهاية الفترة  ٣٤١,٢٣٣  ٤١٢,١١٠

═════  ═════   



 ع.م.شعاع كابيتال ش
  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠ للفترة المنتهية فيالموحد المرحلي بيان التغيرات في حقوق الملكية 

 )آالف دراهم اإلمارات العربية المتحدة: العملة(
  

  . المرفقة جزءاً من هذه المعلمات المالية المرحلية الموجزة الموحدة٢١ إلى ١تشكل اإليضاحات من 
 ٦ 

   حقوق ملكية مساهمي الشركة األم    

  مجموع ال

حصة 
األطراف 

غير 
  المجموع   المسيطرة

احتياطي 
 تحويل
  العمالت

احتياطي 
إعادة تقييم 
  احتياطي قانوني  خسائر متراكمة  االستثمارات

أسهم نظام خيار 
شراء األسهم 
   رأس المال   أسهم خزينة  للموظفين

٨,٩٨٢(  ٥,٨٥١   ١,٦٩٧,٥١٠  ٤٤٩ ١,٦٩٧,٩٥٩ (  )٩٨٥,٨٤٥ (  ٧٨,١٩٦(  ١,٧١٤,١٤٠(  )١٤,٤٥٨(  ١,٠٦٥,   )مدققة (٢٠١٠ يناير ١الرصيد كما في   ٠٠٠
٣٦,٩٤٧(  ٤٣,٠٢٩  )٥,٩٢٩(  ١٥٣  )٥٧(  ٩٦(   إجمالي األرباح الشاملة للفترة  -    -    -    -   
  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  -    -    -    -   ١٣٨  -    -    ١٣٨  -    ١٣٨
-      -  -      -    -  ٩٨٥,٨٤٥( ٩٨٥,٨٤٥ (   إطفاء الخسائر المتراكمة  -    -    -   

)١٠,٨٢٦(  -    -   )١٨,٢٤٧(  -   )١٨,٢٤٧(   األسهم للموظفين أسهم نظام خيار شراء صافي الحركة في  -    -    )٧,٤٢١(  -   
)١,١٩٧(  -    -   )١,١٩٧(  -   )١,١٩٧(   مصاريف الدفعات التي تسدد باألسهم  -    -    -    -   

٧٨(  ١,٦٧٨,٣٥٧ ٣٩٢ ١,٦٧٨,٧٤٩(  ٤٨,٨٣٢( ٣٤,٠٤٧(  ٨٥,٦١٧(  ٧٢٨,٢٩٥(  )١٤,٤٥٨(    )غير مدققة (٢٠١٠ سبتمبر ٣٠الرصيد كما في   ١,٠٦٥,٠٠٠ 
  

    حقوق ملكية مساهمي الشركة األم    

  مجموع ال

حصة 
األطراف 

غير 
  المجموع   المسيطرة

احتياطي 
تحويل 
  العمالت

احتياطي 
إعادة تقييم 
  احتياطي قانوني  خسائر متراكمة  االستثمارات

أسهم نظام خيار 
شراء األسهم 
    رأس المال   خزينةأسهم   للموظفين

١٦٠(  ١,٤٧٤,٤٣٩  ٣٦٠  ١,٤٧٤,٧٩٩(  ٢٣٥,٦٧٨(  ١٨,٠٤٣(  ٨٦,٦٠٣(  ٧٢٨,٢٩٥(  ) ١٤,٤٥٨(   )مدققة (٢٠١١ يناير ١الرصيد كما في   ١,٠٦٥,٠٠٠ 
   الشاملة للفترةالخسارةإجمالي    -    -    -    -   )١٨١,٩٣٠(  )٧٠٤(  )٣٩(  )١٨٢,٦٧٣(  ٢٣  )١٨٢,٦٥٠(

  مصاريف الدفعات التي تسدد باألسهم   -    -    -    -    ٢,١٠٥   -    -   ٢,١٠٥   -   ٢,١٠٥
١٩٩(  ١,٢٩٣,٨٧١  ٣٨٣  ١,٢٩٤,٢٥٤(  ٤١٥,٥٠٣(  ١٧,٣٣٩(  ٨٦,٦٠٣(  ٧٢٨,٢٩٥(  ) ١٤,٤٥٨(    )غير مدققة (٢٠١١ سبتمبر ٣٠الرصيد كما في   ١,٠٦٥,٠٠٠ 

  
  



 ع.م.شعاع كابيتال ش
  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠ للفترة المنتهية في الموجزة الموحدة  المعلومات المالية المرحليةإيضاحات حول

 )آالف دراهم اإلمارات العربية المتحدة: العملة (
  

 ٧

   القانوني ونشاط الشركةالوضع .١
  

بموجـب المرسـوم    كشركة مساهمة عامة في دبـي، اإلمارات العربية المتحدة          ")الشركة(" ع.م.تأسست شعاع كابيتال ش   
إن العنـوان   ). وتعديالتـه  (١٩٨٤ لـسنة    ٨ ووفقاً للقانون االتحادي رقم      ١٩٧٩ إبريل   ٢٥ الصادر بتاريخ    ٦األميري رقم   

يتم تداول أسهم الشركة في سوق دبي المـالي فـي           . ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة    ٣١٠٤٥ب  . المسجل للشركة هو ص   
  .دولة اإلمارات العربية المتحدة

  

ن الشركة مرخصة من المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة لمزاولة أعمال االستثمارات الماليـة وأعمـال                 إ
 وأعمـال   ٩٤/٨/١٦٤المـصرف المركـزي رقـم       عمال بقرار مجلس إدارة     االستشارات المصرفية والمالية واالستثمارية     

  . ٩٥/٥/١٢٦ف المركزي رقم المصرعمال بقرار مجلس إدارة الوساطة المالية والنقدية 
  

تمارس الشركة نشاطات استثمارية ومالية استراتيجية متنوعة مع التركيز على االستثمار في الدول العربية بصورة عامـة                 
ودولة اإلمارات العربية المتحدة وبقية دول مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة، وهي نشطة في أسـواق المـال العامـة                    

  .  والخاصة في المنطقة
  

  :٢٠١١ سبتمبر ٣٠يوجد لدى الشركة الشركات التابعة المهمة التالية كما في 
  سبتمبر٣٠  النشاط الرئيسى  بلد التأسـيـس  االســــــم

٢٠١١  
 ديسمبر ٣١

٢٠١٠  
  ٪١٠٠  ٪١٠٠  تمويل  اإلمارات العربية المتحدة  خ.م. ششركة الخليج للتمويل

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  الوساطة المالية  عربية المتحدةاإلمارات ال  شعاع كابيتال الدولية المحدودة
  ٪١٠٠  ٪١٠٠  شركات خاصة استثمارات  اإلمارات العربية المتحدة  شعاع بارتنرز المحدودة

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  الوساطة المالية  اإلمارات العربية المتحدة  م.م. ذلألوراق الماليةشعاع 
السعودية العربية  شعاع كابيتال   

  م.م.س.ش
  ٪٩٩،٦  ٪٩٩،٦  خدمات مالية  عوديةالمملكة العربية الس

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  الوساطة المالية  مصر  المحدودةنايل واحد 
  ٪٩٤،٣  ٪٩٤،٣  الوساطة المالية  األردن  المحدودةآسيا للوساطة المالية 

  
  السياسات المحاسبية الهامة .٢
  

  التقـارير الماليـة    ٣٤ة الدولي رقـم     للمجموعة وفقاً لمعيار المحاسب   الموحدة  تم إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة       
  .المرحلية

  
 الـشركة   هتظهر المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة بأالف الدرهم اإلماراتي حيث أنه البلد التي تقع في               

  .األم وتُمارس فيها غالبية أعمال المجموعة 
  

بعـض األدوات   إعادة تقييم   اً لمبدأ التكلفة التاريخية وذلك فيما عدا        تم إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفق       
  .المالية والتي تم إظهارها وفقاً للقيمة العادلة 

  
في إعداد المعلومـات    وطرق المحاسبة و التقديرات المحاسبية الهامة و مصادر عدم التأكد           إن السياسات المحاسبية المتبعة     
ة متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم إتباعها في إعداد المعلومـات الماليـة الموحـدة                المالية المرحلية الموجزة الموحد   
  . ٢٠١٠ ديسمبر ٣١المدققة للســـنة المنتهية في 

  
إن المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ال تتضمن كافة المعلومات واإليضاحات للبيانات المالية السنوية الموحـدة                

إضـافة لـذلك، فـإن      . ٢٠١٠ ديسمـبر   ٣١ بالرجوع للبيانات المالية للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في           تهائويجب قرا 
 ال تدل بالضرورة على النتائج المالية التي قد تكون متوقعة للسنة            ٢٠١١  سبتمبر ٣٠ المنتهية في    تسعة أشهر النتائج المالية لل  

  .٢٠١١ ديسمبر ٣١المنتهية في 
  

ارة المخاطر المالية للمجموعة متطابقة مع تلك التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة المدققة                أهداف وسياسات إد  
  .٢٠١٠ ديسمبر ٣١كما في وللسنة المنتهية في 
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 ٨

   تتمة-السياسات المحاسبية الهامة   .٢
  

اإليرادات والمصاريف عند توحيد البيانـات      يتم استبعاد كافة المعامالت الداخلية المتبادلة الجوهرية بين أعضاء المجموعة و          
  .المالية

  

 ٢٠١١  سـبتمبر  ٣٠ المنتهيـة فـي      تسعة أشهر لم يتم تسجيل أيرادات موسمية في بيان الدخل المرحلي الموجز الموحد لل           
  .٢٠١٠و

  

تتوقع . ا غير سارية بعد   لم تُطبق المجموعة أي من المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم إصدارها ولكنه              
اإلدارة أن تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة لن يكون له تأثير جوهري على البيانات المالية المرحلية الموجزة للشركة فـي                   

  .فترة التطبيق األولي
  
  

  نقد وودائع لدى البنوك .٣
  

مع بنك محلي   ) ٤٣,٠٩٧ – ٢٠١٠يسمبر   د ٣١ (٤٣,٠٩٧يشتمل مجموع النقد والودائع لدى البنوك على وديعة ثابتة قيمتها           
  .محتفظ بها كضمان مقابل كفالة مقدمة للمصرف المركزي

  
  

   قروض وسلفيات،أقساط ائتمان .٤
  

  :تتكون أقساط االئتمان والقروض والسلفيات مما يلي
   سبتمبر٣٠  

٢٠١١    
   ديسمبر٣١

٢٠١٠  
  مدققة    غير مدققة  

        

   ٢٩٦,١٣٥    ٤٤٤,٧٩٣  أقساط ائتمان
   ١٦٣,١٣٩    ١٤١,٦١١  وسلفياتقروض 

   ٢٨٦,٨٦١    ٢٠٨,٤٩٠  مستحق من عمالء
  ٧٤٦,١٣٥    ٧٩٤,٨٩٤   

        

  )٨٣,١١٥(   (١٠٤,٩٢٨)   مخصص متراكم لالنخفاض في القيمة: ناقص
  )٦,٣٠٢(   (٦,٢٠٦)  فوائد معلقة: ناقص
  )٥١,٤٢٣(   (١١٩,٣٦٩)  دخل غير مكتسب من أقساط االئتمان: ناقص

  ٦٠٥,٢٩٥    ٥٦٤,٣٩١   
  
  

  استثمارات في صناديق مدارة من شعاع .٥
  

  : مما يليصناديق مدارة من شعاعتتألف االستثمارات في 
   سبتمبر٣٠  

٢٠١١    
   ديسمبر٣١

٢٠١٠  
  مدققة    غير مدققة  

        

  ٨٨,٦٨٣   ١٣٧,٧١٧  األرباح و الخسائراستثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة من خالل 
  ١٦,٣٠٦   ١٣,٣٩٥  استثمارات متاحة للبيع

  ٦٥,٤٤٢   ٥٧,٧٩١  شركات زميلة
  ١٧٠,٤٣١   ٢٠٨,٩٠٣  

  

  
  شركات زميلة

 إل بي وهو صندوق إسـتثمارات       ١من صندوق شعاع للضيافة     %) ٢٣.٧: ٢٠١٠ ديسمبر   ٣١% (٢٦.٩تمتلك المجموعة   
لصندوق هو القيـام    إن الهدف الرئيسي ل   . خاص مقفل، وهو مسجل بوصفه شركة تضامنية محدودة معفاة في جزر كايمان           

باستثمارات مباشرة أو غير مباشرة في مشاريع تنمية الضيافة وعقارات الضيافة القائمة والتي ستدار من قبل شركة روتانا                  
نتيجة االستثمارات من قبـل الـصندوق المجتمعـة ، تمتلـك            . إلدارة الفنادق في منطقة الشـرق األوسـط وشمال إفريقيا       

من صندوق شعاع السعودية للضيافة وهو صندوق استثمار مفتوح مدار حسب قوانين            % ٢٤.٤المجموعة بشكل غير مباشر     
الهدف الرئيسي لهذا الصندوق هو االستثمار في عقارات الضيافة في المملكة           . هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية     

  .العربية السعودية لتحقيق نمو في رأس المال طويل األجل
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 ٩

   تتمة-رات في صناديق مدارة من شعاع استثما  .٥
 

 وهـو صـندوق   ،Frontier Opportunities Fund ILPمن صندوق %) ٣٥.٥: ٢٠١٠ ديسمبر ٣١% (٣٥.٥تمتلك المجموعة 
إن الهدف الرئيسي للصندوق هو     . إستثمارات خاصة ، مقفل ومسجل بصفته شركة تضامنية محدودة معفاة في جزر كايمان            

  . اشرة أو غير مباشرة في سوريا و لبنان و األردنالقيام باستثمارات مب
 
  
  استثمارات في شركات زميلة أخرى .٦
  

  :تملك المجموعة االستثمارات التالية في شركات زميلة أخرى
  

  
   سبتمبر٣٠

٢٠١١  
   ديسمبر٣١  

٢٠١٠  
  مدققة    غير مدققة    

  ١٠٥,٨٢٦   ٦٣,١٧٩    استثمارات في اإلمارات العربية المتحدة 
  ٨٠,٨٥١   ٧٤,٥٥٢    في بقية دول مجلس التعاون الخليجي   استثمارات 

    ١٨٦,٦٧٧   ١٣٧,٧٣١  
  

  م .م.سيتي للهندسة ذ
شـركة ذات مـسؤؤلية     م وهـي    .م.سيتي للهندسة ذ  من شركة   %) ٤٠.٠: ٢٠١٠ ديسمبر   ٣١% (٤٠.٠تمتلك المجموعة   

تم تحديد المبلغ القابل للتحـصيل مـن هـذا    . تمحدودة مركزها الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة، وتقوم بأعمال المقاوال      
  . اإلستثمار استناداً إلى حسابات حقوق الملكية صافي من مخصص االنخفاض في القيمة

  
  شركة سبتك القابضة المحدودة

شركة سبتك مسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة في جزر كايمان وقائمة بإمارة الشارقة، اإلمـارات العربيـة المتحـدة،                   
تمتلـك  .  في مجال تحلية ومعالجة المياه ومشاريع البنية التحتية والمراسي المعدة للقوارب والخدمات التابعـة لهـا                وتنشط

تم تحديد المبلـغ القابـل      . من ملكية شركة سبتك القابضة    %) ٤٩.٠: ٢٠١٠ ديسمبر   ٣١% (٤٩.٠المجموعة حصة تعادل    
  .صافي من مخصص االنخفاض في القيمة لملكيةللتحصيل في هذا اإلستثمار إستناداً إلى حسابات حقوق ا

  
  

  أموال
أموال وهي شركة مساهمة قطرية مقفلة، مرخـصة        من شركة   %) ٤٦.٧: ٢٠١٠ ديسمبر   ٣١% (٤٦.٧تمتلك المجموعة   

تم تحديد المبلغ القابل    . من قبل مصرف قطر المركزي لمزاولة أعمال اإلستثمار المصرفي وأنشطة إدارة األصول في قطر             
  .  من هذا اإلستثمار استناداً إلى حسابات حقوق الملكية صافي من مخصص االنخفاض في القيمةللتحصيل

  
  
  استثمارات أخرى .٧
  

  :تتكون االستثمارات األخرى مما يلي
   سبتمبر٣٠  

٢٠١١    
   ديسمبر٣١

٢٠١٠  
  مدققة    غير مدققة  
        

  ١٥٦,٤٧٤   ١٣٣,٢٦٤  األرباح و الخسائراستثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة من خالل 
  ١٤٠,٤٣٣   ١٢٤,٣٥٣  استثمارات متاحة للبيع

  ٨٠,٩١٧   ٧,٥١٩  استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق
  ٣٧٧,٨٢٤    ٢٦٥,١٣٦  
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 ١٠

  
   تتمة-استثمارات أخرى   .٧
  
  األرباح و الخسائراستثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة من خالل   ) أ

  
  : مما يلياألرباح و الخسائرة العادلة من خالل تتكون االستثمارات المدرجة حسب القيم

       
   سبتمبر٣٠  

٢٠١١    
   ديسمبر٣١

٢٠١٠  
  مدققة    غير مدققة  
        

  ١٠٢,٣٣٢   ١٠,٦٢٦  صناديق استثمارية 
  ٢٩,٣٠٢   ٣٦,٠٤٧  استثمارات أسهم متداولة
  ٢٤,٨٤٠   ٨٦,٥٩١  استثمارات بإيراد ثابت

  ١٥٦,٤٧٤   ١٣٣,٢٦٤  
  
  
  لبيعاستثمارات متاحة ل  ) ب
  

  :تتكون االستثمارات المعّدة للبيع مما يلي
   سبتمبر٣٠  

٢٠١١    
   ديسمبر٣١

٢٠١٠  
  مدققة    غير مدققة  

  ٣٤,١٨٣   ١١,٢٩٣  استثمارات أسهم مباشرة متداولة
  ١٠٦,٢٥٠   ١١٣,٠٦٠  صناديق استثمارية غير متداولة

  ١٤٠,٤٣٣    ١٢٤,٣٥٣  
  
  
  استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق  ) ت
  

  :ن االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق مما يليتتكو
   سبتمبر٣٠  

٢٠١١    
   ديسمبر٣١

٢٠١٠  
  مدققة    غير مدققة  

  ٨٠,٩١٧    ٧,٥١٩  استثمارات ذات إيرادات ثابتة
  ٨٠,٩١٧    ٧,٥١٩  
  

 هـي   ٢٠١١ سـبتمبر    ٣٠ و المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق كما فـي          الثابتةذات اإليرادات   إن القيمة السوقية لالستثمارات     
 أستحق جزء من هذه اإلستثمارات خالل الفترة و نتج عنها عائدات نقدية بلغـت     ).٩٢,٤٩٩ : ٢٠١٠ ديسمبر   ٣١ (٧,٥١٩
٨٥,٣٧٢.  
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 ١١

  
  
  المطلوب للبنوك  .٨
  
 قروضاً تم الحصول عليها من بنوك تجارية أثناء نشاط المجموعة االعتيادي ضمن نطاق التـسهيالت     المطلوب للبنوك   مثل  ي

  .وتسدد المبالغ المستحقة للبنوك خالل اثنا عشر شهراٌ. االئتمانية المتفق عليها مع هذه البنوك
  
  

  
   سبتمبر٣٠

٢٠١١  
   ديسمبر٣١  

٢٠١٠  
  مدققة    غير مدققة    

  ٤,٤٣٦    -    سحب على المكشوف من البنوك
  ١٢٩,٤٩٥   ١٨٧,٨٦٢    قروض ألجل تستحق خالل أثنى عشر شهراً

    ١٣٣,٩٣١   ١٨٧,٨٦٢  
  

 مضافاً إليه نـسبة معينـة       EIBORيترتب على التسهيالت المصرفية المقدمة للمجموعة فوائد بأسعار متغيرة حسب سعر            
  %.٤.٥و % ٣تتراوح ما بين 

  
   ١٥٧,٨٦٤لـغ   من البنوك التي تتعامـل معهـا علـى ضـمانات بنكيـة تب     ٢٠١١ سبتمبر ٣٠حصلت المجموعة كما في     

هذه الضمانات عبارة عن آلية نموذجية مستخدمة ضمن البنوك والصرافات المالية           إن  ). ١٥٥,٧٢٣ – ٢٠١٠ ديسمبر   ٣١(
  .ومن المتوقع عدم ظهور أي التزامات جوهرية من هذه الضمانات. في المنطقة لتسهيل عملياتها

  
  
  ديون متوسطة األجل .٩
  

  : تتكون الديون متوسطة األجل مما يلي
   سبتمبر٣٠  

٢٠١١  
   ديسمبر٣١  

٢٠١٠  
  مدققة    ةغير مدقق  

   ١٤٣,٩٥٨   ٧٤,٥٨٣  قروض ألجل
  ١٤٣,٩٥٨   ٧٤,٥٨٣   
  

 تمثل الجزء المتوسط المدى من قرض ممنوح من بنك محلي وهو مـضمون              ٥٣,٣٣٣تشتمل الديون متوسطة األجل على      
يبلـغ إجمـالي بـاقي القـرض        .  ٢٠٠,٠٠٠برهن على بعض من أصول المجموعة قيمتها الصافية المجمعة ال تقل عن             

  . للبنوكالمطلوبة شهرا و مدرج في المبالغ ١٢ مستحق خالل ١٠٦,٦٦٦ من بينه مبلغ ١٦٠,٠٠٠حق المست
  

  أسهم الخزينة .١٠
  

  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠تمتلك المجموعة أسهم الخزينة التالية في 
  

  
   سبتمبر٣٠

٢٠١١  
   ديسمبر٣١  

٢٠١٠  
  مدققة    غير مدققة    

   ٣,٥٠٠,٠٠٠     ٣,٥٠٠,٠٠٠    عدد أسهم الخزينة
  %٠.٣    %٠.٣    أسهم الخزينة من إجمالي األسهم المصدرةنسبة 

   ١٤,٤٥٨     ١٤,٤٥٨    تكلفة أسهم الخزينة
  ٤,٣٠٥     ٢,٦٢٥    القيمة السوقية ألسهم الخزينة

  
 .)٢٠١٠ال حركة خالل  (لم يتم بيع أو شراء أية أسهم خزينة خالل الفترة
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 ١٢

 
  أسهم نظام خيار شراء األسهم للموظفين  .١١

  
  : هي كما يلي٢٠١١ سبتمبر ٣٠ بها ضمن برنامج خيار شراء األسهم للموظفين في سهم المحتفظاأل
  
  

  
   سبتمبر٣٠

٢٠١١  
   ديسمبر٣١  

٢٠١٠  
  مدققة    غير مدققة    

   ٣١,٥٩٨,٠٠٤     ٣١,٥٩٨,٠٠٤    عدد األسهم
  %٣.٠    %٣.٠    نسبة األسهم من إجمالي األسهم المصدرة

   ٨٦,٦٠٣     ٨٦,٦٠٣    تكلفة األسهم
   ٣٨,٨٦٦     ٢٣,٦٩٩    سوقية لألسهمالقيمة ال

  
  :بيان حركة برنامج خيار شراء األسهم للموظفين

  عدد األسهم    
  

  
   إلى٢٠١١ يناير ١
   ٢٠١١ سبتمبر ٣٠ 

   إلى٢٠١٠ يناير ١  
   ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ 

  ) أشهر٩(    
  غير مدققة

  ) شهر١٢(  
  مدققة

          
   ١٩,٥٦١,٣٩١     ٣١,٥٩٨,٠٠٤     الرصيد في بداية الفترة

  )٣,٩٦٣,٣٨٧(  -    خيارات منفذة
   ١٦,٠٠٠,٠٠٠  -    شراء أسهم

   ٣١,٥٩٨,٠٠٤     ٣١,٥٩٨,٠٠٤     الرصيد في نهاية الفترة
  
 

  احتياطي إعادة تقييم االستثمارات .١٢
  
   إلى٢٠١١ يناير ١  

   ٢٠١١ سبتمبر ٣٠ 
   إلى٢٠١٠ يناير ١  

  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ 
  ) أشهر٩(  

  غير مدققة
  )شهر ١٢(  

  مدققة
        رات معدة للبيعاستثما

  )٧,٥٨٦(     ١٣,٨٩٠  الرصيد في بداية الفترة      
   ٦,٩٣٢    -  محققة خالل الفترة

   ١٤,٥٤٤   ٢,٧٨٠  صافي الحركة في القيمة العادلة خالل الفترة
   ١٣,٨٩٠   ١٦,٦٧٠  الرصيد في نهاية الفترة      
       

        زميلة كاتشر في لالستثمارات التقييم إعادة إحتياطي من المجموعة حصة
        

  )١,٣٩٦(    ٤,١٥٣  الرصيد في بداية الفترة
   ٥,٥٤٩    )٣,٤٨٤(  صافي الحركة في القيمة العادلة خالل الفترة

   ٤,١٥٣    ٦٦٩  الرصيد في نهاية الفترة      
   ١٨,٠٤٣   ١٧,٣٣٩  اجمالي إحتياطي إعادة تقييم االستثمارات    
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 )آالف دراهم اإلمارات العربية المتحدة: العملة (
  

 ١٣

  
  يق مدارة من شعاعأرباح من إستثمارات في صناد)/خسائر( .١٣

  
  :تتكون األرباح و الخسائر من الصناديق المدارة من شعاع مما يلي

   إلى٢٠١١ يناير ١  
 ٢٠١١ سبتمبر ٣٠ 

   إلى٢٠١٠ يناير ١  
  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠ 

  ) أشهر٩(  
  غير مدققة

  ) أشهر٩(  
  غير مدققة

        
 ٧,٢١٣   (٩,٢٣٩)  ر مدرجة حسب القيمة العادلة من خالل بيان األرباح و الخسائصناديق

 (٧,١٧٨)   (٢,٦٤٠)   استثمارات متاحة للبيع
 ٣,٦٢١   (٧,٦٥١)  شركات زميلة

   (١٩,٥٣٠)   ٣,٦٥٦ 
  

  أرباح من اإلستثمارات األخرى بما فيها االستثمارات في شركات زميلة أخرى)/خسائر( .١٤
  

  :تتألف األرباح و الخسائر من اإلستثمارات األخرى مما يلي
  ى إل٢٠١١ يناير ١  

 ٢٠١١ سبتمبر ٣٠ 
   إلى٢٠١٠ يناير ١  

  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠ 
  ) أشهر٩(  

  غير مدققة
  ) أشهر٩(  

  غير مدققة
        

 (١٠,٣٢٨)   (٤٣,٤٥٦)  الشركات الزميلة األخرى
      االستثمارات األخرى

 ٢٩,٢٧٥    ١٣,٤٣٥     المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
          المتاحة للبيع

 ٨٦٢    ٣,٩٨٢  األرباح والخسائر المحققةصافي       
 (٣٩٢)   (٢٣,٩٧٤)        االنخفاض في القيمة

          المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق
 ٢,٢٧٠    ١١,٩٧٤         أرباح محققة عند اإلستحقاق

  (٣٨,٠٣٩)    ٢١,٦٨٧  
  
  

  ربح السهم)/خسارة( .١٥
  

الفترة العائدة لحاملي األسهم العاديـة فـي        أرباح  /  )خسائر(ساسي باستخدام صافي     السهم األ  ربح  ) / خسارة(تم احتساب   
علـى  ) ١٣٨ معدل بأتعاب أعـضاء مجلـس اإلدارة         )٣٦,٩٤٧( – ٢٠١٠ سبتمبر   ٣٠ ()١٨١,٩٣٠(الشركة األم والبالغة    

  ).١,٠٦١,٥٠٠,٠٠٠ : ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠ (١,٠٦١,٥٠٠,٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة والبالغ 
  

 نظرا لعدم إصـدار     ٢٠١٠ سبتمبر   ٣٠ و   ٢٠١١ سبتمبر   ٣٠ال يوجد فرق بين ربحية السهم األساسي و المخفض كما في            
  .الشركة ألية أدوات لها تأثير على ربحية السهم في حالة تنفيذها
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 )آالف دراهم اإلمارات العربية المتحدة: العملة (
  

 ١٤

  
  المعامالت مع األطراف ذات العالقة .١٦

  
 تتمثل األطراف ذات العالقـة فـي      . ذات عالقة بأنها  سسات تم تعريفها    تجري المجموعة معامالت مختلفة مع شركات ومؤ      

المساهمين الرئيسيين، أعضاء مجلس اإلدارة و المدراء و األفراد المقربين لهم و الشركات التابعة لهم، شركات مملوكـة أو                   
  . مدارة ومتحكم فيها

  
   : مع أطراف ذات عالقة والمبالغ المدرجة فيهااألرصدةفيما يلي أهم 

   سبتمبر٣٠  
٢٠١١  

   ديسمبر٣١  
٢٠١٠  

  مدققة    غير مدققة  
        نقد وودائع لدى البنوك

  ٤٣,٠٩٧    -       أطراف أخرى ذات عالقة
        ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

  ٤٥    -       شركات زميلة
  ٢٧٨    ٢٥٣     أطراف أخرى ذات عالقة

        قروض وسلفيات
  ٢٣,١٧٢    ٣١,٦٨١     شركات زميلة

  ١٢,٩١٣    ١٣,٠٤٣     أطراف أخرى ذات عالقة
  ١,٣٤٧    ١,٥٣٣     موظفي اإلدارة العليا

  ١٧٠,٤٣١   ٢٠٨,٩٠٣  إستثمارات في صناديق ُمدارة من شعاع
  ٢٥١,٢٨٣   ٢٥٥,٤١٣  
  

 مقـدما   تعكس السلفيات لموظفي اإلدارة العليا هامش المتاجرة المؤَمن مقابل االستثمارات المحتفظ بها والمبـالغ المدفوعـة               
  .حسب برنامج مساعدة الموظفين المتوفر لكل الموظفين حيث ال يتم تحميل أية فوائد عليها

  
   سبتمبر٣٠  

٢٠١١  
   ديسمبر٣١  

٢٠١٠  
  مدققة    غير مدققة  

        الذمم الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى
  ١    -    أطراف أخرى ذات عالقة   
    -    ١  
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 )آالف دراهم اإلمارات العربية المتحدة: العملة (
  

 ١٥

   تتمة-العالقة المعامالت مع األطراف ذات  .١٦
 

  : المرحلي الموحد كما يليالدخلتم إدراج المعامالت مع األطراف ذات العالقة في بيان 
   إلى٢٠١١ يناير ١  

 ٢٠١١ سبتمبر ٣٠ 
   إلى٢٠١٠ يناير ١  

  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠ 
  ) أشهر٩(  

  غير مدققة
  ) أشهر٩(  

  غير مدققة
        إيرادات الفوائد      

 ١,٦١٣    ١,٣٨٣     شركات زميلة
 ٢,٣٦٧    ٤٠٧     أطراف أخرى ذات عالقة

      صناديق مدارة من شعاعفيأرباح ) / خسائر(
 ٣,٦٢١ (٧,٦٥١)      شركات زميلة

 ٣٦ (١١,٨٧٩)     أطراف أخرى ذات عالقة
       أخرىمن استثمارات ) خسائر/ (أرباح 

 (١,٢١٨)  -     أطراف أخرى ذات عالقة
       إيرادات رسوم وعموالت

 ٨,٩٥٢    ٥,٩٠٤     أطراف أخرى ذات عالقة
     مصاريف إدارية وعمومية

 (١٨٦)-     أطراف أخرى ذات عالقة
  (١١,٨٣٦)    ١٥,١٨٥ 
  

    المعلومات القطاعية  .١٧
  . قطاعات تشغيلية ويستند كل قطاع على وحدات األعمال٦ألغراض إدارية، تم تنظيم المجموعة في 

  
 صناديق استثمارية خاصة، وتعد شعاع بارتنرز المحـدودة ضـلع           ٤نرز المحدودة حالياً    تدير شعاع بارت  : الملكية الخاصة 

المجموعة لإلستثمارات الخاصة و هي مسجلة في مركز دبي المالي العالمي ضمن الفئة الثالثة ويديرها فريق مـن خبـراء                    
ة والعامة فـي دول مجلـس التعـاون     االستثمار الذين يتمتعون بسجل حافل من اإلنجازات وفهم عميق لالستثمارات الخاص          

   .الخليجي ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
  

وتـزود شـعاع إلدارة األصـول       .  سوقاً ماليا إقليميا   ١٥ محفظة استثمارية وصناديق تغطي      ٢٢تدير حالياً   : ادارة األصول 
وتدير شعاع إلدارة األصول حقوق     .  لعربيةالمستثمرين المحليين واألجانب ببوابات لالستثمار في أسواق األسهم الخليجية وا         

الملكية والديون التقليدية، باإلضافة إلى المحافظ االستثمارية المتوافقة مع الـشريعة اإلسـالمية، والـصناديق االسـتثمارية         
  .باستخدام أساليب إدارية نشطة و غير نشطة

  
تتابات الخاصة واالكتتابـات العامـة فـي األسـهم           تقدم استشارات مالية للشركات، وخدمات االك      :االستثمارات المصرفية 

والسندات والمبيعات التجارية، وعمليات الدمج واالستحواذ والتفكيك والفصل، باإلضافة إلى عمليـات المـشاركة واألدوات               
  .المالية المركبة

  
اليـة، وتـوفر للعمـالء       تزاول وحدة أعمال الوساطة نشاطها بالوكالة أو األصالة تحت مظلة شعاع لألوراق الم             :الوساطة

  .خدمات الحفظ األمين والمقاصة للمستثمرين، متيحة لهم بذلك إمكانية التداول في األسواق اإلقليمية
  

، وتنشط بصورة أساسية في مجال اإلقراض المدعوم باألصول، مـع التركيـز             "الخليج للتمويل " تعمل تحت مظلة     :التمويل
  .المتوسطةبشكل رئيسي على تمويل الشركات الصغيرة و

  
 تدير تطورات الشركة المستقبلية وتشرف على جميع الضوابط النقدية ونفقات الخدمات المشتركة المرتبطة              االدارة الرئيسية 

ان جميع االستثمارات في الشركات التابعة تدخل ضمن هذا القسم الذي يتضمن أيضاً استراتيجية تنمية األعمال                . بالمجموعة
مالية، الخزينة، العمليات، ادارة المخاطر، العالقات مع المستثمرين، التسويق واالتـصاالت، المـوارد             التجارية، القانونية، ال  

  .البشرية، بما فيها مكافآت الموظفين وتعويضاتهم واستحقاقاتهم
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 )آالف دراهم اإلمارات العربية المتحدة: العملة (
  

 ١٦

  
   تتمة-المعلومات القطاعية  .١٧

  

التخاذ القرارات بخصوص توزيع المصادر وتقييم      تقوم اإلدارة بمراقبة النتائج التشغيلية للقطاعات التشغيلية بصورة منفصلة          
  .يتم تقييم أداء القطاعات استناداً إلى األرباح أو الخسائر التشغيلية. األداء

 
   . بخصوص قطاعات األعمال الخاصة بالمجموعةالموحدةتعرض الجداول التالية المعلومات المالية 

  
  

   ٢٠١١ سبتمبر ٣٠  الى٢٠١١ يناير ١من   
  ر مدققةغي)  أشهر٩(

  استثمارات  
شركات 
  خاصة

  ادارة
  ممتلكات

استثمارات 
  تمويل  وساطة  مصرفية

ادارة 
  المجموع  رئيسية

  ٥٩,٠٤٢  ١٣,٩٤٨   ٣٩,٧٩٦  ٢,٧٩٦ ٢,٣٠٨  ١٩٤   -   إيرادات الفوائد
  ٣٩,٢٣٤  ٨٤٣  ٣,١٧٠  ١٤,٥٢٨ ٣,٤٢١  ٥,٨٩٠  ١١,٣٨٢  والعموالت الرسوم صافي إيرادات

  ٤٢٥   -   -  -  ٤٢٥ -  -   ول أسهم وسنداتأرباح تدا
خسائر من إستثمارات في 
 (١٩,٥٣٠)  (١٩,٥٣٠)   -  -  -  -  -   صناديق مدارة من شعاع

  ٧٩,١٧١ (٤,٧٣٩)   ٤٢,٩٦٦  ١٧,٣٢٤ ٦,١٥٤  ٦,٠٨٤  ١١,٣٨٢  مجموع اإليرادات
         

 (١٦٢,٥٤٣)  (٨٩,٠٧٥)  (٢١,٧٠٤)  (٢٦,٠٥١) (١١,٠١٨) (٧,٣٦٣) (٧,٣٣٢)  مصروفات إدارية وعمومية
 (١١,٧٣٦)  (٨,٦٢٩)  (٣,٠٩٥)  (١٢)  -  -  -   مصاريف الفوائد

 (٨,٢٨٥)  (٣,١٦١)  (١,٩٧٥)  (٣,١٠٩) -  - (٤٠)   استهالكات
 (٤٠,٤٧٥)  (١,٦٣١)   ١,٧٩٥  (٣٣,٥٣٤) (٧,١٠٥) -  -   مخصصات

 (٢٢٣,٠٣٩)  (١٠٢,٤٩٦) (٢٤,٩٧٩)  (٦٢,٧٠٦) (١٨,١٢٣) (٧,٣٦٣) (٧,٣٧٢)  مجموع المصروفات
        

قبل ) الخسارة/(صافي الربح 
  األرباح من اإلستثمارات األخرى

(١٤٣,٨٦٨)  (١٠٧,٢٣٥)  ١٧,٩٨٧  (٤٥,٣٨٢) (١١,٩٦٩) (١,٢٧٩)  ٤,٠١٠ 

 

 (٣٨,٠٣٩)  (٤٠,٢٥٥)   -  ٢,٣٦٦ -  (١٤٣)  (٧)  األرباح من اإلستثمارات األخرى 

 (١٨١,٩٠٧)  (١٤٧,٤٩٠)  ١٧,٩٨٧  (٤٣,٠١٦) (١١,٩٦٩) (١,٤٢٢)  ٤,٠٠٣  الفترة) خسائر/(أرباح
 

  :العائدة إلى
  ٢٣   ٣٠  -  (١٦)  (٣)  -  ١٢   األطراف غير المسيطرة

 (١٨١,٩٣٠)  (١٤٧,٥٢٠)  ١٧,٩٨٧  (٤٣,٠٠٠) (١١,٩٦٦) (١,٤٢٢)  ٣,٩٩١  لمساهمي الشركة األم

  
   غير مدققة٢٠١١ سبتمبر ٣٠  

  
  استثمارات
شركات 
  خاصة

  إدارة
  ممتلكات

استثمارات 
  تمويل  وساطة  مصرفية

ادارة 
  المجموع  رئيسية

  ١,٦٩٠,٧١٧   ٩٧٢,٧٤٦  ٤٦٥,٧٦٨ ٢٣١,٩٥٥ ١١,٥٧٠  ٣٣٦   ٨,٣٤٢  الموجودات
  ٣٩٦,٤٦٣  ٢٣١,٧٧٧  ١١٩,١٢٧ ٤٤,٨٣٣ -  -  ٧٢٦  المطلوبات
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 )آالف دراهم اإلمارات العربية المتحدة: العملة (
  

 ١٧

  
   تتمة- القطاعية المعلومات .١٧

  

  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠ الى ٢٠١٠ يناير ١من   
  غير مدققة) أشهر٩ (

  استثمارات  
شركات 
  خاصة

  ادارة
  ممتلكات

استثمارات 
  تمويل  وساطة  مصرفية

ادارة 
  المجموع  رئيسية

  ٦٧,٣٠٥  ٢٥,٢٤١   ٤١,٤٣١  ٦٣٣  -  - -   إيرادات الفوائد
  ٧٢,٧١١  ٣,١٢٨   ٦,٣٠٥  ٢٢,٩٧٦ ١٣,٧٤٠  ٦,٩٩٧ ١٩,٥٦٥  ادات الرسوم والعموالتصافي إير

  ١,٩٩٨  -   -  ١,٣٦١ ٦٣٧ - - صافي إيرادات تداول أسهم 
أرباح من إستثمارات )/خسائر(

  في صناديق مدارة من شعاع
(٣,٥٥٨) ٣,٦٥٦  -   -  -  -  ٧,٢١٤  

  ١٤٥,٦٧٠  ٢٨,٣٦٩   ٤٧,٧٣٦  ٢٤,٩٧٠ ١٤,٣٧٧  ١٤,٢١١ ١٦,٠٠٧  مجموع اإليرادات
                
 (١٦٥,٩٩٤)  (٨٥,٦٨٥)  (١٨,٣٤٣)  (٢٥,٣٣٣) (١٣,٧٦٤) (١١,٠٠٤) (١١,٨٦٥)  مصاريف إدارية وعمومية                

 (٢٧,٥٣٧)  (١٩,٧٤٣)  (٦,٦٠٧)  (١,١٨٣) -  - (٤)   مصاريف الفوائد
 (٨,٩٤٤)  (٥,٧٧٨)  (١,٣١٨)  (١,٧١٣) -  - (١٣٥)   استهالكات
 (١,٨٨٣)  (١,٣٩٦)  (٤٨٧) -  -  - -   مخصصات

 (٢٠٤,٣٥٨)  (١١٢,٦٠٢)  (٢٦,٧٥٥)  (٢٨,٢٢٩) (١٣,٧٦٤) (١١,٠٠٤) (١٢,٠٠٤)  مجموع المصروفات
                

قبل ) الخسارة/(صافي الربح
  األرباح من اإلستثمارات األخرى

(٥٨,٦٨٨)  (٨٤,٢٣٣)   ٢٠,٩٨١  (٣,٢٥٩) ٦١٣ ٣,٢٠٧ ٤,٠٠٣ 

  
  ٢١,٦٨٧  ١٨,٥١٠   ١,٦١٩  ١,٥٥٨ -  - -  األرباح من اإلستثمارات األخرى 

 (٣٧,٠٠١)  (٦٥,٧٢٣)   ٢٢,٦٠٠  (١,٧٠١) ٦١٣ ٣,٢٠٧ ٤,٠٠٣  الفترة) خسائر/(أرباح  
  :العائدة إلى                

 (٥٤) (٥٠)  -  -  (٣)  (٣)  ٢   األطراف غير المسيطرة

 (٣٦,٩٤٧)  (٦٥,٦٧٣)   ٢٢,٦٠٠  (١,٧٠١) ٦١٦ ٣,٢١٠ ٤,٠٠١  لمساهمي الشركة األم

   مدققة٢٠١٠ ديسمبر ٣١  

  
  استثمارات
شركات 
  خاصة

  إدارة
  ممتلكات

استثمارات 
  تمويل  وساطة  مصرفية

ادارة 
  المجموع  رئيسية

  ١,٩٢٢,٣٥٦  ١,٠٤١,٨٠٥  ٤١٨,٣٤٠ ١٢١,٤٧٩٨٩,١٢٤٧,٦٨٦٢٤٣,٩٢٢  الموجودات
  ٤٤٧,٥٥٧  ٣١٢,٦٥٨  ٨٩,٦٧١ ٤٤,٠١٧--١,٢١١  المطلوبات

  



 ع.م.شعاع كابيتال ش
  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠ للفترة المنتهية في الموجزة الموحدة  المعلومات المالية المرحليةإيضاحات حول

 )آالف دراهم اإلمارات العربية المتحدة: العملة (
  

 ١٨

  التقسيم الجغرافي .١٨
  

، يمكن تحليل الوضع المالي للمجموعة حسب المناطق االعتبار أي ضمان أو تعزيزات ائتمانية أخرىقبل األخذ في 
  : التالية الجغرافية

  

ية االمارات العرب
  المتحدة

دول مجلس 
التعاون 
  الخليجي
  األخرى

الشرق األوسط 
 وشمال إفريقيا
  األخرى

أميركا 
  أوروبا  الشمالية

  آسيا
  المجموع  أخرى

 ٣٤١,٢٣٣  - ٦,٣٣٧  ١٥,٨٧٠ ٨,٦٢٤ ٣٨,١٥٨ ٢٧٢,٢٤٤   نقد وودائع لدى البنوك
 ٣٣,٧٨٨  - ٨٦٨ ٤,٦٢٢١٤ ٢,٧٤١ ٢٥,٥٤٣   ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
 ٥٦٤,٣٩١  - -  - ٣٢,٥٢٤ ٣٦,٧٥٢ ٤٩٥,١١٥   أقساط ائتمان، قروض وسلفيات

 ٢٠٨,٩٠٣  - -  - ١١,٣٢٨ ١٥٧,٥٨٠ ٣٩,٩٩٥   استثمارات في صناديق مدارة من شعاع
 ١٣٧,٧٣١  - -  - - ٧٤,٥٥٢ ٦٣,١٧٩   استثمارات في شركات زميلة أخرى

 ٢٦٥,١٣٦  ١١٠,٦٩٤ ٧,٠١٦  ١٦,٧٩٣ ٧,١٥٠ ٦٤,٠٧٤ ٥٩,٤٠٩   ثمارات أخرىاست
 ٣٥,٧٤١  - -  - ٣,٠٥٦ ٣,٣١٥ ٢٩,٣٧٠   موجودات ثابتة

 ١٠٣,٧٩٤  - -  - - - ١٠٣,٧٩٤   شهرة
 ١,٦٩٠,٧١٧ ١١٠,٦٩٤ ١٤,٢٢١ ١,٠٨٨,٦٤٩٣٧٧,١٧٢٦٧,٣٠٤٣٢,٦٧٧  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠ -الموجودات إجمالي

                
  ١,٩٢٢,٣٥٦  ١٠٣,٠٤٥  ١٦,٧٨٧  ١٩,٤٥٤  ٩٠,٣٩٦  ٤٢٣,٣٨٥  ١,٢٦٩,٢٨٩  ٢٠١٠ ديسمبر٣١ -إجمالي الموجودات

                
 ٢,١٧٤,٥٤٨ ١٢١,٩٤٣ ١١,٩١٠ ٢٤,٠١٩ ٨٨,٧٧٢ ٥٠٧,٤١٨ ١,٤٢٠,٤٨٦  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠ -إجمالي الموجودات

  
  

  اإلستحقاقسجل  .١٩
  

 المحدد على أساس الفترة المتبقية لغايـة   ٢٠١١ سبتمبر   ٣٠تحقاق الموجودات والمطلوبات كما في      يلخص الجدول التالي اس   
، قامـت اإلدارة بتقـدير تـاريخ    (*)لموجودات التي ليس لديها تاريخ إستحقاق تعاقدي     بالنسبة ل . تاريخ االستحقاق التعاقدي  

  . ونية اإلدارة بناء على سيولة األصلاالستحقاق
  

  أقل من
  أشهر٣

١٢- ٣  
  أشهر

مجموع 
جزئي أقل 
  من سنة

٥- ١  
  سنوات

  ٥أكثر من 
  سنوات

المجموع 
  الكلي

  ٣٤١,٢٣٣   -   - ٣٤١,٢٣٣  ٤٣,٠٩٧  ٢٩٨,١٣٦   نقد وودائع لدى البنوك
  ٣٣,٧٨٨   -   ٢,٥٢٨  ٣١,٢٦٠  ١٥,٨١٣  ١٥,٤٤٧   ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
  ٥٦٤,٣٩١   -   ١٤٦,٠٨٢  ٤١٨,٣٠٩  ١٤٣,٧١٤  ٢٧٤,٥٩٥   أقساط ائتمان، قروض وسلفيات

  ٢٠٨,٩٠٣   -   ١٨٤,١٨٠  ٢٤,٧٢٣  ٢٤,٧٢٣  -   *استثمارات في صناديق مدارة من شعاع
  ١٣٧,٧٣١   -   - ١٣٧,٧٣١  ١٣٧,٧٣١  -   *استثمارات في شركات زميلة أخرى

  ٢٦٥,١٣٦   -   ١٢٧,٨٩٣  ١٣٧,٢٤٣  ١٩,٣٠٩  ١١٧,٩٣٤   *استثمارات أخرى
  ٣٥,٧٤١   -   ٣٥,٧٤١  -  -  -   *موجودات ثابتة

  ١٠٣,٧٩٤   ١٠٣,٧٩٤   - -  -  -   *شهرة
  ١,٦٩٠,٧١٧  ١٠٣,٧٩٤   ٤٩٦,٤٢٤  ١,٠٩٠,٤٩٩ ٣٨٤,٣٨٧  ٧٠٦,١١٢   مجموع الموجودات

  ١٨٧,٨٦٢   -   - ١٨٧,٨٦٢  ١١٠,٢٠٨  ٧٧,٦٥٤   مطلوب للبنوك
  ١٣٤,٠١٨   -   ٩,٨٢٧  ١٢٤,١٩١  ١٨,٤١٨  ١٠٥,٧٧٣   رصدة دائنة أخرىذمم دائنة وأ

  ٧٤,٥٨٣   -   ٧٤,٥٨٣  -  -  -   ديون متوسطة األجل
  ١,٢٩٤,٢٥٤  ١,٢٩٤,٢٥٤  - -  -  -   حقوق الملكية

  ١,٦٩٠,٧١٧  ١,٢٩٤,٢٥٤  ٨٤,٤١٠  ٣١٢,٠٥٣  ١٢٨,٦٢٦  ١٨٣,٤٢٧   مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
  -  (١,١٩٠,٤٦٠)   ٤١٢,٠١٤  ٧٧٨,٤٤٦  ٢٥٥,٧٦١  ٥٢٢,٦٨٥   صافي الفجوة في السيولة 
    -   ١,١٩٠,٤٦٠ ٧٧٨,٤٤٦  ٧٧٨,٤٤٦  ٥٢٢,٦٨٥   اجمالي الفجوة في السيولة 
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 ١٩

  
  االلتزامات والمطلوبات المحتملة .٢٠

  
  :مة التالية االلتزامات والمطلوبات المحتملة القائالمجموعةكان لدى 

  
   سبتمبر٣٠  

٢٠١١  
   ديسمبر٣١  

٢٠١٠  
  مدققة    غير مدققة  
        

  ٤٥,٠٩٤    ٤٠,٧٤٦  مطلوبات محتملة
  

ال تتوقع اإلدارة تحول    . م.م.سيتي للهندسة ذ  تحتوي المطلوبات المحتملة على ضمانات أداء أصدرت لصالح الشركة الزميلة           
  .هذه الضمانات إلى متطلبات

  
        التزامات

  ١٠٠,٦٣٨    ١٠٠,٦٣٨  يق إستثمار مدارة من شعاعصناد
  ٦٢,١٥٢    ٤٦,٢٥٥  استثمارات أخرى

        
  
  

  أموال مدارة نيابة عن عمالء .٢١
  

تـدار  . إن المجموعة مرخصة للعمل كشركة خدمات مالية وفقاً ألنظمة المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة              
خـارج  تعتبر هذه األموال بنـود      .  وبدون مسؤولية على المجموعة    الوكالةبصفة   ٢٠١١ سبتمبر ٣٠أموال العمالء كما في     

  .الميزانية العمومية وال تشكل جزءاً من موجودات المجموعة
  
  

  أحداث الحقة .٢٢
  

ت قـرر  ألعمال الوساطة،  التداول مستوى المجموعة، ونظرا النخفاض   استراتيجية بمراجعة   نهاية الفترة   بعد  قامت اإلدارة 
إجمـالي  . البيانـات الماليـة المرحليـة      ب التـصريح  من تاريخ  اثني عشر شهرا   خالل فترة  هذا النشاط فيض   تخ بيع أو  إما

  .الوساطة نشاط تحت  ١٧ اإليضاح عددفي مبين ٢٠١١  سبتمبر٣٠المنتهية في  لفترةخالل ا  هذا النشاط وأداء الموجودات


