
   

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عاع كابيتال ش.م.عـش

  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

  و تقرير المراجعة لفترة الث�ثة أشھر المنتھية 

 ٢٠١٥مارس  ٣١في 
 

 







 شعاع كابيتال ش.م.ع
  الموحد المرحلي بيان الدخل 

  ٢٠١٥ مارس ٣١ة المنتھية في فترلل

 (العملة: آ2ف دراھم ا-مارات العربية المتحدة)

  

  الموحدة.المرحلية الموجزة المالية  معلوماتة جزءاً ھاما من ھذه الالمرفق ٢١إلى  ١تشكل ا-يضاحات من 

 �

 

  يناير إلى ١

 ٢٠١٤ مارس ٣١ 
  ير إلىينا ١

   ٢٠١٥ مارس ٣١ 

    أشھر) ٣(  أشھر) ٣(

  إيضاحات غير مدققة   غير مدققة

 

    

 إيرادات الفوائد   ���,��  ���,��

 صافي الرسوم والعمو2ت   ���,�  ���,��

(��) ��
  ) التداولةر(خسا / ربح   

   صافي - أرباح من استثمارات في صناديق مدارة من شعاع ��  �	�  ���,��

 ———— ————   

 إجمالي اGيرادات  ���,�� �	�,��

 ———— ————    

     

(�	,	��) (�
,	
 مصاريف إدارية وعمومية  (�

 مصاريف الفوائد  (���,�) (���,�)

 استھ�كات   (���,�) (		�,�)

 صافي  -مخصصات   (���,�) (���,�)

———— ————   

 مالي المصاريفإج  (	��,��) (	��,��)

———— ————    

��,��� (�
	) 
 

 الربح قبل الخسائر من اPستثمارات ا�خرى/ صافي (الخسارة)

    

(	,���) (
 شركات زميلة أخرى ا2ستثمارات فيالخسائر من ا2ستثمارات اeخرى بما فيھا �� (���,

———— ————   

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

══════ ══════   

    

 العائدة إلى:   

	,���  (
 مساھمي الشركة اeم  (	��,

 اeطراف غير المسيطرة  (�)  	

———— ————   

 	,���  (
,��
)   

 ══════  ══════   

     

٠.٠٠٨  (�.��
 للسھم (بالدرھم)  الربح / )الخسارة( �� (

══════ ══════   



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

  ٢٠١٥ مارس ٣١ة المنتھية في فترلل

 (العملة: آ2ف دراھم ا-مارات العربية المتحدة)

  

  الموحدة.المرحلية الموجزة المالية  معلوماتة جزءاً ھاما من ھذه الالمرفق ٢١إلى  ١تشكل ا-يضاحات من 

 �

  إلى يناير١

 ٢٠١٤ مارس ٣١ 
  بر إلىينا ١

   ٢٠١٥ مارس ٣١ 

    أشھر) ٣(  أشھر) ٣(

   غير مدققة غير مدققة

   

   

	,��� (
,��
 الفترة ربح / ة)خسار( (

   

 الدخل الشامل ا�خر  

   

  البنود التي سيتم تصنيفھا 2حقا ضمن الربح أو الخسارة:  

�� (
 صافي حركة احتياطي إعادة تقييم ا2ستثمارات اeخرى (�

�� (

 فروقات صرف ناتجة عن تحويل عمليات أجنبية  (

———— ————  

 للفترةخر أشامل  ربح ة) /خسار( (	�) ���

———— ————  

 	,�	� (
 شامل للفترة ربح / ة)خسار(إجمالي  (���,

══════ ══════  

 العائدة إلى :   

 مساھمي الشركة اeم  )١,٥٩٤( ���,	

 رةاeطراف غير المسيط  (�)  	

———— ————  

	,�	� (
,���)  

══════ ══════  

  



 شعاع كابيتال ش.م.ع
   الموحدلي المرح التدفقات النقديةبيان 

  ٢٠١٥ مارس ٣١للسنة المنتھية في 

  (العملة: آ2ف دراھم ا-مارات العربية المتحدة)

  الموحدة.المرحلية الموجزة المالية  معلوماتة جزءاً ھاما من ھذه الالمرفق ٢١إلى  ١تشكل ا-يضاحات من 

 �

  يناير إلى ١

 ٢٠١٤ مارس ٣١
  يناير إلى ١

 ٢٠١٥ مارس٣١

 

   أشھر) ٣( أشھر) ٣(

  ايضاح غير مدققة غير مدققة

 ا�نشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من   

	,��� (
,��
 ةفترالربح )خسارة( /   (

 ة:التعدي�ت للبنود التالي  

 استھ�كات  ���,� 		�,�

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

	,��� 
 بما فيھا ا2ستثمارات في شركات زميلة أخرى من استثمارات أخرى خسائر ���,

 دفعات تسدد على أساس اeسھم  ��� ���,�

 صافي - مخصصات ���,� ���,�

 ————  ————  

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

   
 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:  

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

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

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

 ————  ————  

 المستخدم في ا�نشطة التشغيلية صافي النقد (���,	�) (��	,��)

 ————  ————  

 ا�نشطة اPستثماريةالتدفقات النقدية من   

 اخرىاستثمارات  بيع عائدات من(شراء) /  صافي (���,	�) ���,�

  من شركات زميلة توزيعات رأسمالية  -  ���,��

(���) (�,�
 و معدات ممتلكاتصافي شراء  (�

 ————  ————  

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

 ————  ————  

 ا�نشطة التمويلية التدفقات النقدية من  

(��,�	�) (
 في المبالغ المستحقة للبنوك الدائنة نقصال (��	,�

 عائدات بيع أسھم خزينة - ���,�

 ————  ————  

(�,���) (
 ا�نشطة التمويلية صافي النقد المستخدم في (��	,�

 ————  ————  

    
(��,���) (
��,��
 في النقد وما يعادله النقصصافي  (

    

 جنبيةتحويل عم�ت أ (�) -

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

 ————  ————  

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

══════ ══════  



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

  ٢٠١٥ مارس ٣١ة المنتھية في فترلل

 (العملة: آ2ف دراھم ا-مارات العربية المتحدة)

  

  الموحدة.المرحلية الموجزة المالية  معلوماتالمرفقة جزءاً ھاما من ھذه ال ٢١إلى  ١تشكل ا-يضاحات من 

 �

  حقوق ملكية مساھمي الشركة ا�م    

 ا-جمالي
اeطراف غير 
 ا-جمالي المسيطرة

احتياطي 
تحويل 
 العم�ت

احتياطي إعادة 
تقييم 

 احتياطي قانوني خسائر متراكمة ا2ستثمارات

أسھم برنامج 
الحوافز طويلة 
  رأس المال  أسھم خزينة اeجل للموظفين

            

,

�,���   ���  
,

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

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

  دفعات على أساس اeسھم   -    -    -    -   ���,�   -    -   ���,�   -   ���,�

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

 (غير مدققة)٢٠١٤مارس  ٣١الرصيد كما في   ١,٠٦٥,٠٠٠ - (٩٥,٧٧٢)  ١٩٨,٢٧٧ (٤٢,٩٨٥) ٢,٢٠١ (٢٣٩)   ١,١٢٦,٤٨٢  ٥٤٧   ١,١٢٧,٠٢٩

       

       

  حقوق ملكية مساھمي الشركة ا�م    

 ا-جمالي
اeطراف غير 
 ا-جمالي المسيطرة

احتياطي 
تحويل 
 العم�ت

ياطي إعادة احت
تقييم 

 احتياطي قانوني خسائر متراكمة ا2ستثمارات

أسھم برنامج 
الحوافز طويلة 
  رأس المال  أسھم خزينة اeجل للموظفين

            

,
��,�	�    ���  
,
��,���    (��
) 
��  (	
,���) ���,	�
  (��,	��)  -  
 دققة)(م٢٠١٥يناير  ١الرصيد كما في   ���,���,

 فترةالشاملة لل إجمالي الخسارة  -   -   -   -  (	��,�) (��)  (�)    (���,�)   (�) (���,�) 

  دفعات على أساس اeسھم    -    -    -    -   ���   -    -   ���    -  ���   

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

ز طويلة صافي الحركة في أسھم برنامج الحواف
  اeجل للموظفين


,
��,���   ���  
,
��,
��    (���) 
��  (
�	,	��) ���,	�
  (
�,���)  -   
 (غير مدققة)٢٠١٥ مارس ٣١الرصيد كما في   ���,���,

            



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

  ٢٠١٥ مارس ٣١ة المنتھية في فترلل

 (العملة: آ2ف دراھم ا-مارات العربية المتحدة)
  

 �

  اتنشاطالالوضع القانوني و .١
  

سvاھمة عامvة فvي دبvـي، ا-مvارات العربيvة المتحvدة بموجvب المرسvوم كشركة م )أو "الشركة اeم" ("الشركة" شعاع كابيتال ش.م.ع تأسست
(وتعدي�تvه). إن العنvوان المسvجل للشvركة ھvو  ١٩٨٤لسvنة  ٨ووفقاً للقانون ا2تحvادي رقvم  ١٩٧٩إبريل  ٢٥الصادر بتاريخ  ٦اeميري رقم 

  ي المالي في دولة ا-مارات العربية المتحدة.، دبي، ا-مارات العربية المتحدة. يتم تداول أسھم الشركة في سوق دب٣١٠٤٥ص. ب 
  

إن الشvvركة مرخصvvة مvvن المصvvرف المركvvزي لدولvvة ا-مvvارات العربيvvة المتحvvدة لمزاولvvة أعمvvال ا2سvvتثمارات الماليvvة وأعمvvال ا2ستشvvارات 
عم�v بقvرار المالية والنقدية  وأعمال الوساطة ٩٤/٨/١٦٤المصرف المركزي رقم عم� بقرار مجلس إدارة المصرفية والمالية وا2ستثمارية 

  . ٩٥/٥/١٢٦المصرف المركزي رقم مجلس إدارة 
  

نشاطات استثمارية ومالية استراتيجية متنوعة مع التركيز على ا2ستثمار فvي الvدول العربيvة  وشركاتھا التابعة ("المجموعة") تمارس الشركة
شvvطة فvvي أسvvواق المvvال العامvvة التعvvاون الخليجvvي بصvvفة خاصvvة، وھvvي نبصvvورة عامvvة ودولvvة ا-مvvارات العربيvvة المتحvvدة وبقيvvة دول مجلvvس ا

  والخاصة في المنطقة.  
  

  :٢٠١٥ مارس ٣١مة التالية كما في ايوجد لدى الشركة الشركات التابعة الھ

  الرئيسيالنشاط   بلد التأسـيـس  اPســــــم

  الحصة كما في 

 مارس ٣١

٢٠١٥  

الحصة كما في 
ديسمبر  ٣١

٢٠١٤  

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

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

 ٪٠.١٠٠ ٪٠.١٠٠  المالية الوساطة  ا-مارات العربية المتحدة  شعاع كابيتال الدولية المحدودة

  ا-مارات العربية المتحدة  شعاع -دارة ا2صول المحدودة 
 /استثمارات شركات خاصة

  إدارة اeصول
٠.١٠٠ ٪٠.١٠٠٪ 

 ٪٠.١٠٠ ٪٠.١٠٠  الوساطة المالية  ا-مارات العربية المتحدة  شعاع ل�وراق المالية ذ.م.م

 ٪٠.١٠٠ ٪٠.١٠٠  خدمات مالية  ة السعوديةالمملكة العربي  شعاع كابيتال العربية السعودية

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

  ٪٣.٩٤  ٪٣.٩٤  استشارات  اeردن   ذ.م.م ستشارات ا2قتصاديةآسيا ل�
  
  
 
  المحاسبيةأھم السياسات  .٢
  

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

رس فيھvا تظھر المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة بأ2ف الدرھم ا-ماراتي حيث أنه البلد التي تقع فيھا الشركة اeم وتُمvا
  غالبية أعمال المجموعة .

  

إعvادة تقيvيم بعvض اeدوات الماليvة والتvي تvم  باسvتثناءة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وذلvك تم إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجز
  إظھارھا وفقاً للقيمة العادلة.

  

رحليvة إن السياسات المحاسبية المتبعة وطرق المحاسبة و التقديرات المحاسبية الھامvة و مصvادر عvدم التأكvد فvي إعvداد المعلومvات الماليvة الم
ديسvمبر  ٣١ الموجزة الموحدة متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم إتباعھا في إعداد المعلومات المالية الموحدة المدققة للســـنة المنتھية في

والتفسvيرات إلvى  لم يvؤد تطبيvق ھvذه المعvايير ، المفصلة أدناه.٢٠١٥يناير  ١فيما عدا اعتماد المعايير والتفسيرات الجديدة اعتبارا من  ٢٠١٤
  .ات السابقةفترالحالية وال فترةتأثيرات كبيرة في المبالغ المسجلة عن ال

  

  يسري تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد          

  ٢٠١٤يوليو  ١  توضيح المستلزمات المتعلقة  ١٩رقم  (IAS)معيار المحاسبة الدولي تعديhت 

  والتي يجب ة المقدمةبالخدم متعلقةوالمساھمة الموظفين و ا2طراف اeخرى ب

  الخدمة. تقديم ھذه ان تنسب لفترات 

   

تتوقvع  لم تقم المجموعة بتطبيق أي من المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و المعدلة والتvي تvم إصvدارھا ولvم تصvبح سvارية التطبيvق بعvد.
لية الموحدة للمجموعة في السنة اeولى لتطبيقھا، إن تطبيvق ھvذه المعvايير قvد يكvون لvه المجموعة أن يتم تطبيق ھذه التعدي�ت في البيانات الما

ر تأثير جوھري على المبالغ المدرجة المتعلقة ببيانات المجموعة المالية الموحvدة. وعلvى الvرغم مvن ذلvك، فمvن غيvر الممكvن عمليvا تقvديم تقvدي
  مفصلة. معقول بشأن ذلك التأثير حتى يتم ا2نتھاء من مراجعة

  

 
  



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

  ٢٠١٥ مارس ٣١ة المنتھية في فترلل

 (العملة: آ2ف دراھم ا-مارات العربية المتحدة)
  

 	

  تتمة - أھم السياسات المحاسبية   .٢
  
بvالرجوع  قراءتھvاويجvب  موحvدةلبيانvات ماليvة سvنوية  المطلوبvةالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 2 تتضمن كافvة المعلومvات  إن

 ٣١أشvھر المنتھيvة فvي  ث�ثvةلل الماليvة النتvائج فvإن لvذلك، إضvافة. ٢٠١٤ديسمvـبر  ٣١للبيانات المالية للمجموعة كما فvي وللسvنة المنتھيvة فvي 

  .٢٠١٥ديسمبر  2٣١ تدل بالضرورة على النتائج المالية التي قد تكون متوقعة للسنة المنتھية في  ٢٠١٥ مارس
  

لمدققvة كمvا فvي وللسvنة أھداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة متطابقة مع تلك التي تم ا-فصاح عنھا في البيانات المالية الموحدة ا
  .٢٠١٤ديسمبر  ٣١المنتھية في 

  

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

مvارس  ٣١ و ٢٠١٥ مvارس ٣١ فvي المنتھيvة ھرأشv ث�ثvةال لفتvرات الموحد المرحلي الدخل بيان في طبيعة موسمية ذا دخل أي تسجيل يتم لم
٢٠١٤. 

 
  القيمة العادلة لiدوات المالية .٣

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

  ؛مدرجة في أسواق نشطة eصول أو مطلوبات مماثلة  )معدلة غير(أسعار :  ١الصنف  -
: أساليب تقييم أخرى تستعمل مدخ�ت لھا تأثير كبير على القيمة العادلة المسجلة التي يمكن م�حظتھا، إما بشكل مباشر  ٢الصنف  -

  وأو غير مباشر ؛ 
: أساليب تستخدم مدخ�ت لھا تvأثير كبيvر علvى القيمvة العادلvة المسvجلة التvي 2 تسvتند علvى بيانvات يمكvن م�حظتھvا فvي  ٣الصنف  -

  ق.السو

 المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب تصنيفھا : ل�صوليبين الجدول التالي تحلي� 
  )غير مدققة(٢٠١٥ مارس ٣١  

  المجموع  ٣صنف   ٢صنف   ١صنف   

          
      استثمارات في صناديق مدارة من شعاع

 مدرجة حسب القيمة العادلة من خ�ل

 -  اeرباح و الخسائر��, ��� - 
��, ��� 

      أخرىاستثمارات 

 مدرجة حسب القيمة العادلة من خ�ل

�,��  اeرباح و الخسائر� 
,��� 
,��� ��,�	� 


 �� -  متاحة للبيع�,��� 
�,��� 

  ��,�
� 
��,��	 
�,�	� 
��,
�� 

    

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

          
      استثمارات في صناديق مدارة من شعاع

 درجة حسب القيمة العادلة من خ�لم
 	��,��� - 	��,��� -  اeرباح و الخسائر

      استثمارات أخرى

 مدرجة حسب القيمة العادلة من خ�ل
 ���,� 	��,� ���,� ���,�  اeرباح و الخسائر

 ���,�� ���,�� �� -  متاحة للبيع

  �,��� ���,��� ��,��� ���,��	 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



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

  ٢٠١٥ مارس ٣١ة المنتھية في فترلل

 (العملة: آ2ف دراھم ا-مارات العربية المتحدة)
  

 �

  تتمة -قيمة العادلة لiدوات المالية ال  .٣
 

 ا�صول المالية المسجلة بالقيمة العادلة

vذه التقvمل ھvيم. تشvاليب التقيvتخدام أسvة باسvة العادلvب القيمvجيلھا حسvتم تسvي يvة التvدوات المالي�vديرات فيما يلي وصف لتحديد القيمة العادلة ل
  رك في السوق عند تقييم اeدوات.قد يقوم بھا أي مشا افتراضاتالمجموعة وھي  افتراضات

 

 مقيمة حسب القيمة العادلة من خ�ل اeرباح والخسائر

أسvعار اeسvـواق النشvـطة أو تقنيvات تقيvيم تتضvمن  باسvتعمالالمدرجة حسب القيمة العادلة من خ�ل اeرباح والخسvائر  ا2ستثماراتيتم تقييم 
التvي تسvتثمر فvي أصvول ھvي وصvناديق مدرجvة وغيvر مدرجvة أسھم وسvندات والفئة  بيانـات ملحوظة وغير ملحوظة في السوق. وتشمل ھذه

بدورھا مقيمة على اساس بيانات ملحوظة و غير ملحوظة في السوق. تتكون البيانات الملحوظvة بالسvوق مvن أسvعار تvداول اeسvھم باeسvواق 
eواق اvرات أسvي مؤشvة فvجنبية والحركeة النشطة ، أسعار صرف العم�ت اvات المتعلقvمل ا2فتراضvة فتشvر الملحوظvات غيvا البيانvھم. أمvس
  باeداء المالي المتوقع في المستقبل، ومعد2ت الخصم و السيولة في السوق.

  

  ة للبيعتاحم

ديق أسvھم خاصvة للبيع المقيمة باستخدام تقنية التقييم أو التسعير تتكون من أسھم مدرجة وغير مدرجvة و صvناالمتاحة  إن ا2ستثمارات المالية 
مvvزيج مvvن بيانvات ملحوظvvة و غيvvر ملحوظvة فvvي السvvوق. إن ا2سvvعار السvوقية وغيvر مدرجvvة فvي السvvوق. تقvvدر قيمvة ھvvذه اeصvvول باسvتخدام 

المدخ�ت غير الملحوظvة فvي السvوق تشvمل افتراضvات بخصvوص اeداء المvالي المسvتقبلي، والمخvاطر، وا2فتراضvات ا2قتصvادية المتعلقvة 
  والموقع الجغرافي للشركة المستثمر فيھا.بالصناعة 

  
  من ا�دوات المالية بالقيمة العادلة ٣حركة الصنف 

  .٣والصنف  ١ن الصنف بية لم يتم أي تحوي�ت فترخ�ل ال
  

  ادلة :التي يتم تسجيلھا حسب القيمة الع ٣الصنف  في المالية موجوداتلتسوية ل�رصدة ا2فتتاحية والختامية ل يبين الجدول التالي 

  ٢٠١٥ مارس ٣١يناير الى  ١  

  أشھر) غير مدققة ٣(  

  

  رصيد في ال

 يناير ١

٢٠١٥  

  )ةربح/(خسار

مدرجة ضمن  
  الدخلبيان 

 )ةربح/(خسار
مدرجة ضمن 

الدخل 
  مبيعات  مشتريات  الشامل ا�خر

تحويhت 
من/(إلى) 
  المستويات

  ٢و ١ 

  الرصيد في

 مارس٣١

٢٠١٥  

         استثمارات أخرى

 سب القيمvة العادلvة مvن خ�vلمدرجة ح


   اeرباح و الخسائر,��	   (�) -   - -  -    
,��� 


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

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

  ٢٠١٤ مارس ٣١يناير الى  ١  

  أشھر) غير مدققة ٣(  

  

  رصيد في ال

يناير  ١
٢٠١٤  

  )ةربح/(خسار

 ضمنمدرجة  

  الدخلبيان 

 )ةربح/(خسار
مدرجة 

ضمن الدخل 
  مبيعات  مشتريات  الشامل اeخر

تحوي�ت 
من/(إلى) 
  المستويات

  ٢و ١ 

  الرصيد في

 مارس ٣١

٢٠١٤  

         استثمارات أخرى

 مدرجة حسب القيمvة العادلvة مvن خ�vل

 ���,�    -  - - - (���,�)   ���,��   اeرباح و الخسائر

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

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

  

  

  

  

 
  
  
  



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

  ٢٠١٥ مارس ٣١ة المنتھية في فترلل

 (العملة: آ2ف دراھم ا-مارات العربية المتحدة)
  

 ��

  تتمة -القيمة العادلة لiدوات المالية   .٣
  

  تتكون مما يلي: الدخل الموحدوالمدرجة ضمن بيان  ٣الصنف المدرجة تحت اeرباح و الخسائر الناتجة من اeدوات المالية 

  

  يناير الى ١

  ٢٠١٥ مارس ٣١ 

  يناير الى ١

  ٢٠١٤ مارس ٣١ 

  أشھر)٣(  أشھر) ٣(  

  غير مدققة  غير مدققة  

      استثمارات أخرى

 (���,�)   (��)  خسائر غير محققة

 
  ٣الرئيسية على القيمة العادلة لiصول المالية من الصنف  اPفتراضاتتأثير تغيرات 

 باستخدام ا2فتراضات البديلة الممكنة المعقولة حسب صنف اeداة: ٣لعادلة ل�دوات من الصنف يبين الجدول التالي مدى تأثر القيمة ا

  ٢٠١٤ مارس٣١    ٢٠١٥ مارس٣١  

  غير مدققة    غير مدققة  

  

  القيمة الدفترية

 اPفتراضاتتأثير 

  البديلة المعقولة

  

  القيمة الدفترية

 ا2فتراضاتتأثير 

 البديلة المعقولة
        استثمارات أخرى

 مدرجة حسب القيمة العادلة من خ�ل


  اeرباح و الخسائر,��� ���   �,��� �,��� 


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

  
�,�	� �,�
�    ��,��	  �,��� 

 
  eساسية على النحو التالي:من أجل تحديد ا2فتراضات البديلة الممكنة المعقولة قامت المجموعة بتعديل المدخ�ت غير الملحوظة ا

  

والخسارة من خ�ل زيادة وانخفاض القيمة العادلة ل�داة بنسvبة  عن السداد سندات الدين: قامت المجموعة بتعديل احتما2ت التخلف -
٢٥ .٪  

الممكنvة.  : قامت المجموعة بتعديل افتراضات معدل السيولة ضمن مجموعة من البvدائل المعقولvةسھموا2 استثمارات في الصناديق -
  يختلف مدى تأثير التعديل حسب خصائص كل استثمار.

  2 يوجد فرق جوھري بين القيمة الدفترية و القيمة العادلة ل�دوات المالية.
  
  نقد وودائع لدى البنوك .٤

  
نvك محلvي محvتفظ بھvا كضvمان مع ب) ٢١,٥٠٠ – ٢٠١٤ديسمبر  ٣١( ٢١,٥٠٠ودائع ثابتة قيمتھا مجموع النقد والودائع لدى البنوك  تضمني

  ھذه الوديعة. صافي من ولغرض قائمة التدفقات النقدية،  تم عرض النقد وودائع لدى البنوك  مقابل كفالة مقدمة للمصرف المركزي.
  
  وعقود إيجار تمويلي  قروض وسلفيات .٥

  
  مما يلي:وعقود ا-يجار التمويلي القروض والسلفيات  تتكون

  مارس ٣١  
٢٠١٥    

  يسمبرد ٣١

٢٠١٤  

  مدققة    غير مدققة  

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


  عقود إيجار تمويلي��,	�
   ��	,��� 


  قروض بھامش�,��	   ��,��� 

  ���,	��   	��,��� 
  
  قروض وسلفيات  -أ

  مارس ٣١  
٢٠١٥    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٤  

  مدققة    غير مدققة  

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


�,��)   مخصص متراكم ل�نخفاض في القيمة: ناقص �)   (��,���) 

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

  ���,���    ���,���  



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

  ٢٠١٥ مارس ٣١ة المنتھية في فترلل

 (العملة: آ2ف دراھم ا-مارات العربية المتحدة)
  

 ��

  تتمة - وعقود إيجار تمويلي قروض وسلفيات  .٥
  
  إيجار تمويلي عقود -ب
  

  مارس ٣١  

٢٠١٥    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٤  

  مدققة    غير مدققة  

        


�,�	  الجزء المتداول  –ة لعقود ا2يجار التمويلي الذمم المدين�    ��,��� 

 ���,��    	��,��  الجزء غير المتداول  –الذمم المدينة لعقود ا2يجار التمويلي 


,�)  مخصصات لدفعات ا2يجار غير القابلة للتحصيل :ناقص ��)   (�,���) 

  
��,	�
    ��	,���  

  
  

  قروض بھامش  -ج
  

سھي�ت لعم�ئھا لغرض المتاجرة في اeوراق المالية المتداولة. إن ھذه السلفيات ذات طبيعvة قصvيرة اeجvل وھvي مضvمونة تقدم المجموعة ت
eوراق المالية باeذه اvة ھvت قيمvةالمعنية التي ھي بعھدة المجموعة. بلغvي  وراق الماليvا فvة كمvارس ٣١المعنيvغ  ٢٠١٥ مv,��مبل�	٣١(  � 


 – ٢٠١٤ديسمبر ��,
ة، تvم تسvجيل مخصvص قvدره فتvر.  يتم تكوين مخصصات للجزء غير المغطvى مvن الھvوامش. كمvا فvي نھايvة ال)��
��,��
  ).���,�� – ٢٠١٤ديسمبر  ٣١(  

  
  استثمارات في صناديق مدارة من شعاع .٦

  
  مما يلي: صناديق مدارة من شعاعتتألف ا2ستثمارات في 

  مارس ٣١  

٢٠١٥    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٤  

  مدققة    غير مدققة  

      


  اeرباح و الخسائر استثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة من خ�ل��,���   ���,��	 


�  شركات زميلة,�	
   ��,��� 

  ���,���   ���,��	 

  

  شركات زميلة

  

اصvة ، مقفvل خ اسvتثماراتوھvو صvندوق  ال . بvي١مvن صvندوق شvعاع للضvيافة ) %٢٧.٠: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١(% ٢٧.٠تمتلك المجموعة 
شركة تضامنية محدودة معفاة في جvزر كايمvان. إن الھvدف الرئيسvي للصvندوق ھvو القيvام باسvتثمارات مباشvرة أو غيvر مباشvرة فvي كومسجل 

ا. قيvمشاريع تنمية الضيافة وعقارات الضيافة القائمة والتي ستدار من قبل شركة روتانا -دارة الفنادق في منطقة الشـرق اeوسـط وشمال إفري
 ١مvvن صvvندوق شvvعاع السvvعودية  )%٢٦٫٣: ٢٠١٤ديسvvمبر  ٣١(%٢٦٫٣غيvvر مباشvvرة، بلغvvت حصvvة المجموعvvة  اسvvتثماراتنتيجvvة لتجمvvع 

مدار حسب قوانين ھيئvة السvوق الماليvة بالمملكvة العربيvة السvعودية. الھvدف الرئيسvي لھvذا الصvندوق ھvو  قفلللضيافة وھو صندوق استثمار م
 لتحقيق نمو في رأس المال طويل اeجل. افة في المملكة العربية السعوديةا2ستثمار في عقارات الضي

  

خاصة،  استثماراتوھو صندوق  فرونتير اوبرتينيتي ا2ول ال . بي.من صندوق ) %٣٧٫٣: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١(% ٣٧٫٣تمتلك المجموعة 
ندوق ھو القيام باستثمارات مباشرة أو غير مباشرة في شركة تضامنية محدودة معفاة في جزر كايمان. إن الھدف الرئيسي للصكمقفل ومسجل 
  الموجودات تم تحديدھا باستخدام طريقة حقوق الملكية بعد تنزيل خسائر ا2نخفاض في القيمة. إن القيمة المستردة لتلك  .منطقة الشرق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



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

  ٢٠١٥ مارس ٣١ة المنتھية في فترلل

 (العملة: آ2ف دراھم ا-مارات العربية المتحدة)
  

 ��

  استثمارات في شركات زميلة أخرى .٧
  

  ركات زميلة أخرى:تملك المجموعة ا2ستثمارات التالية في ش

  مارس ٣١  
٢٠١٥    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٤  

  مدققة    غير مدققة  

          

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

  
  سيتي للھندسة ذ.م.م 

زھvvا محvدودة مركذات مسvؤولية شvركة سvيتي للھندسvة ذ.م.م وھvي مvن شvركة %) ٤٠٫٠  – ٢٠١٤ديسvمبر  ٣١(% ٤٠٫٠تمتلvك المجموعvة 
 ا2سvتثمارھvذا مvن  تvم تحديvد المبلvغ القابvل للتحصvيلوتقvوم بأعمvال المقvاو2ت وا-نشvاءات المدنيvة. بدولة ا-مارات العربيvة المتحvدة الشارقة 

   استناداً إلى حسابات حقوق الملكية بعد تنزيل مخصص ا2نخفاض في القيمة.
 

  المحدودة شركة سبتك القابضة

وتنشvط فvي مجvال تحليvة  بدولvة ا-مvارات العربيvة المتحvدة جvزر كايمvان وقائمvة بإمvارة الشvارقة مسؤولية فيلا محدودةشركة مسجلة كشركة 
ديسvمبر  ٣١( %٤٩٫٠ومعالجة المياه ومشاريع البنية التحتية والمراسي المعدة للقوارب والخدمات التابعة لھا. تمتلك المجموعة حصvة تعvادل 

   .حقوق الملكيةطريقة استناداً إلى  ا2ستثمارتم تحديد المبلغ القابل للتحصيل من ھذا  لقابضة.من ملكية شركة سبتك ا %)٤٩٫٠ – ٢٠١٤
  
  استثمارات أخرى .٨

  
  تشمل ا2ستثمارات اeخرى ما يلي:

  مارس ٣١  

٢٠١٥    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٤  

  مدققة    غير مدققة  

      

 ���,�   �	�,��  اeرباح و الخسائر استثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة من خ�ل


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

  ��,���   ��,��� 

  

  ا�رباح و الخسائر استثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة من خhل )أ 
  

       مما يلي: اeرباح و الخسائر تتألف ا2ستثمارات المدرجة حسب القيمة العادلة من خ�ل
  مارس ٣١  

٢٠١٥    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٤  

  مدققة    ر مدققةغي  

      


  صناديق استثمارية ,�
�   �,��� 

 ���   	��  استثمارات أسھم متداولة

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

  ��,�	�   �,��� 

  استثمارات بإيراد ثابت
  

 .٣٩,٦٠٩، استحوذت المجموعة على استثمارات بإيراد ثابت بمبلغ ةفترخ�ل ال
  

  للبيع استثمارات متاحة )ب 
  

  تتألف ا2ستثمارات المتاحة للبيع مما يلي:

  مارس ٣١  

٢٠١٥    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٤  

  مدققة    غير مدققة  

 ��	,�   ���,�  أسھم في استثمارات         

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

  
�,���   ��,��� 



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

  ٢٠١٥ مارس ٣١ة المنتھية في فترلل

 (العملة: آ2ف دراھم ا-مارات العربية المتحدة)
  

 ��

  بنوك دائنة .٩
  

ا مvن بنvوك تجاريvة أثنvاء نشvاط المجموعvة ا2عتيvادي ضvمن نطvاق التسvھي�ت ا2ئتمانيvة المتفvق تمثل البنوك الدائنة قروضاً تم الحصول عليھ
  عليھا مع ھذه البنوك. 

  مارس ٣١  

٢٠١٥    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٤  

  مدققة    غير مدققة  

          
 ١٠٤,٤٨٧   ٨٨,٨٠٨    قروض eجل تستحق خ�ل أثنى عشر شھراً 

 ٢٣٠,٧٤٥   ٢٣٥,٥٤٩    أثنى عشر شھراً  بعدقروض eجل تستحق 

    ٣٣٥,٢٣٢   ٣٢٤,٣٥٧ 
 

مضافاً إليه نسبة معينة تتراوح ما  EIBOR/SIBOR يترتب على التسھي�ت المصرفية المقدمة للمجموعة فوائد بأسعار متغيرة حسب سعر 
  %.٤,٥% و ٣,٠بين 

  
  ٦٣,٧٨٢كيvvvvvvة تبلvvvvvvغ مvvvvvvن البنvvvvvvوك التvvvvvvي تتعامvvvvvvل معھvvvvvvا علvvvvvvى ضvvvvvvمانات بن ٢٠١٥ مvvvvvvارس ٣١حصvvvvvvلت المجموعvvvvvvة كمvvvvvvا فvvvvvvي 

). إن ھvvذه الضvvمانات عبvvارة عvvن آليvvة نموذجيvvة مسvvتخدمة ضvvمن البنvvوك والصvvرافات الماليvvة فvvي المنطقvvة ٦٣,٧٨٢  – ٢٠١٤ديسvvمبر  ٣١(
 . ومن المتوقع عدم ظھور أي التزامات مادية من ھذه الضمانات.النشاطاتلتسھيل 

 

  برنامج الحوافز طويلة ا�جل للموظفينأسھم  .١٠
 

  :٢٠١٥مارس  ٣١كما في  برنامج الحوافز طويلة اeجل للموظفينسھم المحتفظ بھا ضمن اe بيان

  مارس ٣١  

٢٠١٥    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٤  

  مدققة    غير مدققة  

          

 ١٦,٢١٨,٠٠٤   ٤,٧٤٣,٠٠٤    عدد اeسھم

 ١٫٥%   ٠٫٤%    نسبة اeسھم من إجمالي اeسھم المصدرة

 ٣٦,٨٩٦   ١٠,٧٩٠    تكلفة اeسھم

 ١٠,٧٠٤    ٣,١٣٠    قيمة السوقية ل�سھمال
  

الvى الخسvائر  ٢٦,١٠٦. وبناًء على ذلك، تم تحويل متوسط التكلفة المرجح لھvذه ا2سvھم والبvالغ سھم ١١,٤٧٥,٠٠٠تم استخدام ، ةفترخ�ل ال
  المتراكمة.

  
  احتياطي إعادة تقييم اPستثمارات .١١
  

         تثمارات مما يلي:يتألف احتياطي إعادة تقييم ا2س

  يناير الى ١  
  مارس ٣١

٢٠١٥    

  يناير الى ١

  مارس ٣١

٢٠١٤  

  أشھر) ٣(    أشھر)٣(  

  مدققةغير     غير مدققة  

        ة للبيعتاحاستثمارات م

        

   ةفترالرصيد في بداية ال��    �,���  


)  صافي الحركة في القيمة العادلة خ�ل السنة�)   �� 

        

   ةفترية الالرصيد في نھا��     �,���   

  
  

  

  

  

  

  

  
  



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

  ٢٠١٥ مارس ٣١ة المنتھية في فترلل

 (العملة: آ2ف دراھم ا-مارات العربية المتحدة)
  

 ��

  صافي - من اPستثمارات في صناديق مدارة من شعاع أرباح .١٢
  

  من الصناديق المدارة من شعاع مما يلي:ئر او الخس اeرباح تتألف
  يناير الى ١  

  مارس ٣١

٢٠١٥    

  يناير الى ١

  مارس ٣١

٢٠١٤  
  أشھر) ٣(    أشھر)٣(  
  مدققةغير     غير مدققة  
      


  مدرجة حسب القيمة العادلة من خ�ل بيان اeرباح أو الخسائر صناديق   ,���    �	,��� 

 (��	)   (���)  شركات زميلة

  �	�    ��,��� 
  
  
  
  بما فيھا اPستثمارات في شركات زميلة أخرى ا�خرى اPستثماراتخسائر من  .١٣
  

  اeخرى مما يلي: ا2ستثماراتاeرباح من الخسائر وتتألف 

  اير الىين ١  
  مارس ٣١

٢٠١٥    

  يناير الى ١

  مارس ٣١

٢٠١٤  

  أشھر) ٣(    أشھر)٣(  

  مدققةغير     غير مدققة  

        
 �    (���,�)  الشركات الزميلة اeخرى

      ا2ستثمارات اeخرى


  المحتفظ بھا بالقيمة العادلة من خ�ل اeرباح والخسائر -,���    (�,	��) 

 (���)   (��)  المتاحة للبيع -

 (	��,�)    ���  لمحتفظ بھا لتاريخ ا2ستحقاقا -

  (
,���)   (	,���) 

 
  السھم ربحية / (خسارة) .١٤
  

العائvد لحvاملي اeسvھم العاديvة فvي الشvركة اeم والبالغvة  الvربح(الخسvارة) / باسvتخدام صvافي  ةربحيvة السvھم اeساسvي(خسvارة) / تم احتسvاب 
 مارس ٣١( ١,٠٦٥,٠٠٠,٠٠٠سط المرجح لعدد اeسھم العادية القائمة والبالغ ) بالقسمة على المتو٨,٢٤٣ – ٢٠١٤ مارس ٣١(  (١,٥٦٨)

١,٠٦٥,٠٠٠,٠٠٠ – ٢٠١٤.(  
  

نظvرا لعvدم إصvدار الشvركة eيvة أدوات لھvا تvأثير  ٢٠١٤ و ٢٠١٥ مvارس ٣١كمvا فvي  ةو المخفضv ة2 يوجد فرق بين ربحية السھم اeساسي
  يذھا.على ربحية السھم في حالة تنف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



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

  ٢٠١٥ مارس ٣١ة المنتھية في فترلل

 (العملة: آ2ف دراھم ا-مارات العربية المتحدة)
  

 ��

  المعامhت مع ا�طراف ذات العhقة .١٥
  

مساھمين رئيسvيين دخلت المجموعة في عدد من المعام�ت مع أطراف ذات ع�قة أثناء سير اeعمال العادية. إن اeطراف ذات الع�قة تمثل 
ين وشركاتھم والشركات التي يتحكمون بھا أو لھم تأثير كبير وافراد عائ�تھم المقرب وأعضاء مجلس ا-دارة وموظفي ا-دارة العليا للمجموعة

انvvات الماليvvة و2 يvvتم ياeرصvvدة بvvين الشvvركة وشvvركاتھا التابعvvة والمعvvدة كvvأطراف ذات ع�قvvة مvvع الشvvركة يvvتم تحييvvدھا عنvvد توحيvvد الب .عليھvvا
  .يضاحاظھارھا في ھذا ا2

   
    ت ع�قة ھي كما يلي:الموجودات والمطلوبات لدى أطراف ذاطبيعة وكميات إن 

  

  مارس ٣١  

٢٠١٥    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٤  

  مدققة    غير مدققة  

        ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى


  شركات زميلة   ��   �	� 


  أطراف أخرى ذات ع�قة   ��   ��� 


  كبار موظفي ا-دارة العليا   
	   ��� 

      


  شركات زميلة - قروض وسلفيات�,
��   ��,��� 

      

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

  �
�,�

   ���,��	 

  
يvة تعكس السلفيات لموظفي ا-دارة العليا المبالغ المدفوعة مقدما حسب برنامج مساعدة الموظفين المتوفر لكل المvوظفين حيvث 2 يvتم تحميvل أ

  فوائد.
  

  كما يلي:الموحد الدخل لع�قة في بيان المعام�ت مع اeطراف ذات ا إدراجتم 

  يناير الى ١  
  مارس ٣١

٢٠١٥    

  يناير الى ١

  مارس ٣١

٢٠١٤  

  أشھر) ٣(    أشھر)٣(  

  مدققةغير     غير مدققة  

        
      مدارة من شعاع صناديق استثمارات  / (خسائر)   أرباح

 (��	)   (���)  شركات زميلة   


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

      إيرادات رسوم وعمو2ت

 	��    ���  أطراف أخرى ذات ع�قة   

        
  
,��
    �	,���   

  
        موظفي ا-دارة العليا ھي كما يلي: كبار تعويضات

  يناير الى ١  
  مارس ٣١

٢٠١٥    

  يناير الى ١

  مارس ٣١

٢٠١٤  

  أشھر) ٣(    أشھر)٣(  

  مدققةغير     غير مدققة  

        
      


)  قصيرة اeجل نافعمرواتب و
,���)   (�,���) 

 (���,�)   (���)  دفعات مسددة باeسھم

  (

,	��)   (��,���) 

  



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

  ٢٠١٥ مارس ٣١ة المنتھية في فترلل

 (العملة: آ2ف دراھم ا-مارات العربية المتحدة)
  

 ��

  المعلومات القطاعية  .١٦
  

 :اeعمال قطاعات تشغيلية ويستند كل قطاع على وحدات e٥غراض إدارية، تم تنظيم المجموعة في 
  

 سvوقاً ماليvاً إقليميvاً. ١٤تغطvي . ة، اسvواق الvدخل الثابvت وا2ئتمvانقليميفي اسواق ا2سھم ا-فظ استثمارية وصناديق اتدير مح :ادارة ا�صول

شvعاع -دارة وتزود شعاع -دارة اeصول المستثمرين المحليين واeجانب ببوابات ل�سvتثمار فvي أسvواق اeسvھم الخليجيvة والعربيvة.  وتvدير 
 اeصvvول حقvvوق الملكيvvة والvvديون التقليديvvة، با-ضvvافة إلvvى المحvvافظ ا2سvvتثمارية المتوافقvvة مvvع الشvvريعة ا-س�vvمية، والصvvناديق ا2سvvتثمارية

 إدارة تمنتجvا بتطvوير �ئتمvانو تقvوم شvعاع ل خاصvة.ال في الملكية ستثمارل� قيداصن كما تدير باستخدام أساليب إدارية نشطة و غير نشطة.

 والعvائ�ت المتمرسvين،  المؤسسvاتيين للمستثمرينا-قراض  فرصالجذابة و ا-قليمية ا2ئتمانية ا2ستثمارات إلى الوصول توفر التي اeصول

  .العالية المالية الم�ءة ذوي والمستثمرين الخاصة
  

، وعمليvات تابvات العامvة فvي اeسvھم والسvنداتاصvة وا2كتتقدم استشارات مالية للشركات، وخvدمات ا2كتتابvات الخ :اPستثمارات المصرفية
 ا2ستشvvارية الخvvدمات شvvعاع ل�ئتمvvانوفرو ت الvvدمج وا2سvvتحواذ والتفكيvvك والفصvvل، با-ضvvافة إلvvى عمليvvات المشvvاركة والمنتجvvات المركبvvة.

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

خدمات البيع والمتاجرة من خ�ل الوصvول ل�سvواق العالميvة لقاعvدة عم�vء شvعاع المؤسسvاتيين ذوي الم�vءة الماليvة  توفر :سواق الماليةا�
 المشvتقات عvن فض�v اeوليvة صvداراتا2و الثابvت، والvدخل العالميvة اeسvھم إلvى الوصول العم�ءيستطيع  يةالمال سواقاe خ�ل منالعالية. 

 التvي ا2ستثمار بحوث يةالمال سواقاe قسم يواكبو. والدولية المحلية المقابلة اeطراف من واسعة شبكة خ�ل من والسيولة البورصة، خارج

 ا-مvارات دولvة اeسvھم فvي علvى التركيvز مvع الخليجvي التعvاون مجلس دول أنحاء جميع في المدرجة لشركاتل القطاعية اeبحاث تغطية تنتج

  .السعودية و المتحدة العربية
  

، وتنشvط بصvورة أساسvية فvي مجvال ا-قvراض "(السvعودية) الخلvيج للتمويvلشvركة  و" الخلvيج للتمويvل"شvركة تعمل تحvت مظلvة " :التمويل
  .المدعوم باeصول، مع التركيز بشكل رئيسي على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

  

تدير تطورات الشركة المستقبلية وتشرف على جميع الضوابط النقدية ونفقات الخدمات المشتركة المرتبطة بالمجموعvة. ان  :ة الرئيسيةاPدار
، جميع ا2ستثمارات في الشركات التابعvة تvدخل ضvمن ھvذا القسvم الvذي يتضvمن أيضvاً اسvتراتيجية تنميvة اeعمvال التجاريvة، القانونيvة، الماليvة

ادارة المخvvاطر، الع�قvvات مvvع المسvvتثمرين، التسvvويق وا2تصvvا2ت، المvvوارد البشvvرية، بمvvا فيھvvا مكافvvآت المvvوظفين وتعويضvvاتھم  العمليvvات،
  واستحقاقاتھم.

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 شعاع كابيتال ش.م.ع
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 (العملة: آ2ف دراھم ا-مارات العربية المتحدة)
  

 ��

  تتمة -المعلومات القطاعية  .١٦
  

ية بصورة منفصلة 2تخاذ القرارات بخصوص توزيع المصادر وتقييم اeداء. يvتم تقيvيم تقوم ا-دارة بمراقبة النتائج التشغيلية للقطاعات التشغيل
  أداء القطاعات استناداً إلى اeرباح أو الخسائر التشغيلية.

  

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

  ٢٠١٥ مارس ٣١يناير الى  ١  

  ر) غير مدققةأشھ٣(  

  ادارة  

  ا�صول

استثمارات 
  مصرفية

سواق ا�
  المجموع  ادارة رئيسية  تمويل  المالية

 ٣٣,٠٤٩ ٢٦٠ ٣٢,٥٦٦ ١٦٧ - ٥٦ إيرادات الفوائد

 ٩,٦٣٥ ٨ ١,٧٦٧ ١,٥١٦ ٢,٠٠٠ ٤,٣٤٤ صافي إيرادات الرسوم والعموPت 

 ٣٧١ - -  تداول  )ة/ (خسارأرباح 

٨ 
- - ٣٧١ 

استثمارات في صناديق مدارة من  من رباحا�
 ٩٨٥ ٩٨٥ - - - -  صافي - شعاع

 ٤٤,٠٤٠ ١,٢٥٣ ٣٤,٣٣٣ ٢,٠٥٤ ٢,٠٠٠ ٤,٤٠٠  مجموع اGيرادات

              
              

 (٣١,٨١٥) (٨,٠٥١) (١٦,٠٦٨) (٢,٥٨٦) (٣,٥٢٧) (١,٥٨٣)  إدارية وعمومية اريفمص

 (٣,٩٧٦) - (٣,٩٧٦) - - -  مصاريف الفوائد

 (٢,٢٢٧) (٣٦٧) (١,٣٩٧) (٤٦٣) - -  استھhكات 

 (٦,٢٤٠)  (٩١٧)  (٥,٥٥١)  ٢٢٨ - -  صافي - مخصصات

 (٤٤,٢٥٨) (٩,٣٣٥) (٢٦,٩٩٢) (٢,٨٢١) (٣,٥٢٧) (١,٥٨٣) اريفمجموع المص

              

 قبل الخسائر من (الخسارة) صافي الربح/

 (٢١٨) (٨,٠٨٢) ٧,٣٤١ (٧٦٧) (١,٥٢٧) ٢,٨١٧  اPستثمارات ا�خرى

        
 (١,٣٥٣) (١,٣٥٣) - - - - الخسائر من اPستثمارات ا�خرى 

        
 (١,٥٧١) (٩,٤٣٥) ٧,٣٤١ (٧٦٧) (١,٥٢٧) ٢,٨١٧  ةفترال )ة/ (خسار ربح 

              
        الى:العائدة 

 (١,٥٦٨) (٩,٤٣٥) ٧,٣٤١ (٧٦٤) (١,٥٢٧) ٢,٨١٧  مساھمي الشركة ا�م

 (٣)  - - (٣) - -  �طراف غير المسيطرةا

  (١,٥٧١) (٩,٤٣٥) ٧,٣٤١ (٧٦٧) (١,٥٢٧) ٢,٨١٧ 

    

  غير مدققة ٢٠١٥ مارس ٣١  

  
  إدارة

  ا�صول

استثمارات 
  مصرفية

سواق ا�
  المجموع  ادارة رئيسية  تمويل  المالية

 ١,٥٧٨,١٤٩ ٤٩٣,١٦١ ٩٩٩,٩٨٠ ٦٩,٦٠١ ١,٥٦٢ ١٣,٨٤٥  الموجودات

 ٤٣١,٨٠٢ ٦٦,٤٨٠ ٣٥٧,١٧٨ ٧,٦٠٩ - ٥٣٥  المطلوبات
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  تتمة -المعلومات القطاعية  .١٦
 

  ٢٠١٤مارس  ٣١يناير الى  ١  

  أشھر) غير مدققة٣(  

  ادارة  

  اeصول

استثمارات 
  مصرفية

اeسواق 
  المجموع  ادارة رئيسية  تمويل  المالية

 ٣٠,٦٩٥ ١,١٠٥ ٢٩,١٨٨ ٣٥٣ - ٤٩ إيرادات الفوائد

 ١٥,٧٦٣ - ١,٥٨١ ٣,٠٣٠ ٦,٤٠٠ ٤,٧٥٢ صافي إيرادات الرسوم والعمو2ت 

 (٣٩) - - (٣٩) - -  تداول / (خسائر) أرباح 

اeرباح من استثمارات في صناديق مدارة من 
 ١٧,٧٦٥ ١٧,٧٦٥ - - - -  صافي - شعاع

 ٦٤,١٨٤ ١٨,٨٧٠ ٣٠,٧٦٩ ٣,٣٤٤ ٦,٤٠٠ ٤,٨٠١  مجموع ا-يرادات

              
              

 (٣٨,٨٦٢) (٢١,٠٤١) (١٠,٧٦٤) (١,٩٦٨) (٣,٤٢٠) (١,٦٦٩)  مصاريف إدارية وعمومية

 (٤,١٧٧) - (٣,٦٥٩) - (٥١٨) -  مصاريف الفوائد

 (١,٦٨٨) (٤٧١) (١,٢١٢) (٥) - -  استھ�كات 

 (٢,٩٩١)  (٩٦٢)  (٧,٧٦٥) ١٧٦  ٥,٥٦٠ -  صافي - مخصصات

 (٤٧,٧١٨) (٢٢,٤٧٤) (٢٣,٤٠٠) (١,٧٩٧) ١,٦٢٢ (١,٦٦٩) مجموع المصاريف

              

 (الخسارة) قبل الخسائرمن صافي الربح/

 ١٦,٤٦٦ (٣,٦٠٤) ٧,٣٦٩ ١,٥٤٧ ٨,٠٢٢ ٣,١٣٢  ا2ستثمارات اeخرى

        
 (٨,٢١٥) (٨,٢١٥) - - - - الخسائر من ا2ستثمارات اeخرى 

        
 ٨,٢٥١ (١١,٨١٩) ٧,٣٦٩ ١,٥٤٧ ٨,٠٢٢ ٣,١٣٢  ةفترال / (خسارة) ربح 

              
        العائدة الى:

 ٨,٢٤٣ (١١,٨٢٧) ٧,٣٦٩ ١,٥٤٧ ٨,٠٢٢ ٣,١٣٢  مساھمي الشركة اeم

 ٨  ٨  - - - -  اeطراف غير المسيطرة

  ٨,٢٥١ (١١,٨١٩) ٧,٣٦٩ ١,٥٤٧ ٨,٠٢٢ ٣,١٣٢ 

  مدققة ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  

  

  إدارة

eصولا  

استثمارات 
  مصرفية

اeسواق 
  المجموع  ادارة رئيسية  تمويل  المالية

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

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

  

  

  إن ا-يراد المدرج أع�ه ھو ناتج من عم�ء خارجيين فقط.

  ت المحاسبية لكافة القطاعات التشغيلية تتفق مع سياسات المجموعة.أن السياسا
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 التقسيم الجغرافي .١٧

  

  قبل اeخذ في ا2عتبار أي ضمان أو تعزيزات ائتمانية أخرى، يمكن تحليل الوضع المالي للمجموعة حسب المناطق الجغرافية التالية :

  

  

اPمارات العربية 

  المتحدة

دول مجلس 

  لخليجيالتعاون ا

  ا�خرى

الشرق ا�وسط 

  وشمال إفريقيا

  ا�خرى

أميركا 

  أوروبا  الشمالية

  آسيا

  المجموع  أخرى

  ٢٣٥,٦٧٣   -   ٣,٣٠٨   ٨,٩٣٤   ٣,٨٦٠   ٥٥,٣٥٠   ١٦٤,٢٢١   نقد وودائع لدى البنوك

  ٢٩,٤٧٥   -   ٦,٥٣٠   -   ٧٦٨   ٤,٩٧١   ١٧,٢٠٦   ذمم وأرصدة مدينة أخرى

  ٩٠٢,٨٧٦   ١٠   -   -   ١٠,١٨٨   ١٣٥,٣٣١   ٧٥٧,٣٤٧   وعقود ايجار تمويلي وسلفياتقروض 

  ٢٠٥,٠٤٣   -   -   -   -   ١٦٠,٨١٧   ٤٤,٢٢٦   استثمارات في صناديق مدارة من شعاع

  ٦٥,٨٧٠   -   -   -   -   -   ٦٥,٨٧٠   استثمارات في شركات زميلة أخرى

  ٥٩,٠٧٧   -   -   ١,٥١٢   ١,٤٤٢   ٢٧,١٥٢   ٢٨,٩٧١   استثمارات أخرى

  ٤٦,٠٢٤   -   -   -   ٧٦   ٥٥٢   ٤٥,٣٩٦   موجودات ثابتة

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

 ١,٥٧٨,١٤٩ ١٠ ٩,٨٣٨ ١٠,٤٤٦ ١٦,٣٣٤ ٣٨٤,١٧٣ ١,١٥٧,٣٤٨  ٢٠١٥مارس  ٣١ -إجمالي الموجودات

                

  ١,٦٠٦,٣١٢  ٣  ٤,٣٤٢  ٣,٨٢٣  ١٧,٠٢٨  ٣٥١,٠١٣  ١,٢٣٠,١٠٣  ٢٠١٤ديسمبر ٣١ -إجمالي الموجودات

                

  ١,٤٨٥,٦١١  ٤٢٥  ١,٢٨٤  ٦٫٢٤٣  ١٨,٤٩٤  ٣٨٣,٤٣٧  ١,٠٧٥,٧٢٨  ٢٠١٤مارس  ٣١ -إجمالي الموجودات

  

  اPستحقاقسجل  .١٨
  

المحvدد علvى أسvvاس الفتvرة المتبقيvة لغايvة تvاريخ ا2سvتحقاق التعاقvvدي.  ٢٠١٥مvارس  ٣١كمvا فvي يلخvص الجvدول التvالي اسvتحقاق الموجvودات والمطلوبvvات 

  تعاقدي (*)، قامت ا-دارة بتقدير تاريخ ا2ستحقاق بناء على سيولة اeصل ونية ا-دارة. استحقاقلموجودات التي ليس لديھا تاريخ بالنسبة ل

  

  

  أقل من

  أشھر٣

١٢-٣  

  أشھر

مجموع 
جزئي أقل 

  سنة من

٥-١  

  سنوات

  ٥أكثر من 

  المجموع الكلي  سنوات

  نقد وودائع لدى البنوك

 

٢١,٥٠٠   ٢١٤,١٧٣  

 

٢٣٥,٦٧٣     -     -   ٢٣٥,٦٧٣  

  ٢٩,٤٧٥     -   ٤,٢١٩   ٢٥,٢٥٦   ٩,٥٢٧   ١٥,٧٢٩   ذمم وأرصدة مدينة أخرى

  ٩٠٢,٨٧٦     -   ٥٢١,١٨٥   ٣٨١,٦٩١  ٢٥٥,٨٨٢   ١٢٥,٨٠٩  تمويلي ايجار وعقودقروض وسلفيات 

  ٢٠٥,٠٤٣     -   ١٦٠,٨١٧   ٤٤,٢٢٦   ٤٤,٢٢٦     -   استثمارات في صناديق مدارة من شعاع*

  ٦٥,٨٧٠     -   ٥٣,٩٠١   ١١,٩٦٩   ١١,٩٦٩     -   استثمارات في شركات زميلة أخرى*

  ٥٩,٠٧٧     -   ٢,٨٤٧   ٥٦,٢٣٠   ١٢,٠١٨   ٤٤,٢١٢   استثمارات أخرى*

  ٤٦,٠٢٤     -   ٤٦,٠٢٤     -     -     -   * داتو المع ممتلكاتال

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

  مجموع الموجودات

 

٣٥٥,١٢٢   ٣٩٩,٩٢٣  

 

١,٥٧٨,١٤٩   ٣٤,١١١   ٧٨٨,٩٩٣   ٧٥٥,٠٤٥  

  ٣٢٤,٣٥٧     -   ٢٣٥,٥٥٠   ٨٨,٨٠٧   ٨٣,٩٧٧   ٤,٨٣٠   دائنة بنوك

  ١٦,٦٩١   ٨٤,٩٩٧   ذمم وأرصدة دائنة أخرى

 

١٠٧,٤٤٥     -   ٥,٧٥٧   ١٠١,٦٨٨  

  ١,١٤٦,٣٤٧   ١,١٤٦,٣٤٧     -     -     -     -   حقوق الملكية

  ١٠٠,٦٦٨   ٨٩,٨٢٧   مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

 

١,٥٧٨,١٤٩   ١,١٤٦,٣٤٧   ٢٤١,٣٠٧   ١٩٠,٤٩٥  

  صافي الفجوة في السيولة 

 

٢٥٤,٤٥٤   ٣١٠,٠٩٦  

 

٥٤٧,٦٨٦   ٥٦٤,٥٥٠  

 

(١,١١٢,٢٣٦)  -    

  اجمالي الفجوة في السيولة 

 

٥٦٤,٥٥٠   ٣١٠,٠٩٦  

 

١,١١٢,٢٣٦   ٥٦٤,٥٥٠   -      
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  اPلتزامات والمطلوبات المحتملة .١٩
  

  زامات ومطلوبات محتملة قائمة تتمثل بما يلي: الت المجموعةكان لدى 

  مارس ٣١  

٢٠١٥    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٤  

  مدققة    غير مدققة  

        

 ١,٩٠٩   ١,٣٢٨  محتملةالمطلوبات ال
  

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

  

  مارس ٣١  

٢٠١٥    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٤  

  مدققة    غير مدققة  

        لتزاماتا2

 ٦٧,١٩٩   ٦٧,١٩٩  صناديق استثمار مدارة من شعاع

 ٥,٤٧٧   ٣,٠٣٥  أخرى

  ٧٢,٦٧٦     ٧٠,٢٣٤  
 
  

 مشتقات اPدوات المالية .٢٠
 

  ٢٠١٤ ديسمبر ٣١  ٢٠١٥ مارس٣١  

  مدققة  غير مدققة  

  

القيمة العادلة 
 الموجبة

العادلة  القيمة
 السالبة

القيمة 
 ا�سمية

القيمة العادلة 
 الموجبة

القيمة العادلة 
 السالبة

 القيمة اeسمية


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

 �,��� (�,���)  �	,��� 

                                                                                            
 

" ذمvم دائنvة وأرصvدة دائنvة أخvرى " و"ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخvرى " المالية بالقيمة العادلة الموجبة والسالبة تم تسجيلھا ضمن المشتقات

  بالترتيب. تم تنفيذ ھذه الصفقات حسب طلب عم�ء المجموعة على أساس متعاقب.

 

  ءمدارة نيابة عن عمhأصول  .٢١
  

 و أصvول إن المجموعة مرخصة للعمل كشركة خدمات مالية وفقاً eنظمة المصرف المركvزي لدولvة ا-مvارات العربيvة المتحvدة. تvدار أمvوال

بصvفة الوكالvة وبvدون مسvؤولية علvى ) درھvم مليvار ٣.٥ – ٢٠١٤ديسvمبر  ٣١( ٢٠١٥ مvارس ٣١كما في  درھم مليار ٣.٣والبالغة  العم�ء
  بنود خارج الميزانية و2 تشكل جزءاً من موجودات المجموعة.كل صوھذه اe المجموعة. تعتبر




