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 يناير إلى 1
 2015 مارس 31 

 يناير إلى 1
   2016 مارس 31 

   أشهر( 3) أشهر( 3)

  إيضاحات غير مدققة   غير مدققة

 

    

 إيرادات الفوائد   38,815  33,049

 صافي الرسوم والعموالت   14,375  9,635

 التداول  ربح   124  371

  صافي - أرباح من استثمارات في صناديق مدارة من شعاع/  (ةر)خسا 12 (7,846)  985

———— ————   

 إجمالي اإليرادات  45,468 44,040

———— ————   

    

 مصاريف إدارية وعمومية  (33,004) (31,815)

 مصاريف الفوائد  (7,437) (3,976)

 استهالكات   (2,432) (2,227)

 صافي  -مخصصات   (34,070) (6,240)

———— ————   

 إجمالي المصاريف  (76,943) (44,258)

———— ————   

(218) (31,475) 
 

 من االستثمارات األخرى (الخسائراالرباح / )صافي الخسارة قبل 

    

(1,353) 3,969 13 
شركات زميلة  االستثمارات فيمن االستثمارات األخرى بما فيها (الخسائراالرباح / )

 أخرى

———— ————   

 الفترة خسارة  (27,506) (1,571) 

══════ ══════   

    

 العائدة إلى:   

 مساهمي الشركة األم  (27,506) (1,568)

 األطراف غير المسيطرة   - (3)

———— ————   

 (1,571)  (27,506)   

 ══════  ══════   

    

 للسهم )بالدرهم(  الخسارة 14 (0.026) (0.001)

══════ ══════   
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 الموحد المرحلي بيان الدخل الشامل 

 2016 مارس 31ة المنتهية في فترلل

 )العملة: آالف دراهم اإلمارات العربية المتحدة(
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 إلى يناير1
 2015 مارس 31 

 بر إلىينا 1
   2016 مارس 31 

   أشهر( 3) أشهر( 3)

   غير مدققة غير مدققة

   

   

 الفترة  ةخسار (27,506) (1,571)

   

 الدخل الشامل األخر  

   

 البنود التي سيتم تصنيفها الحقا ضمن الربح أو الخسارة:  
 :صافي حركة احتياطي إعادة تقييم  

 االستثمارات األخرى - (2,781) (17)

 من استثمارات في صناديق مدارة من شعاع - (222) -

 فروقات صرف ناتجة عن تحويل عمليات أجنبية  12 (11)

———— ————  

 للفترة ىخرأ ةشامل ةخسار (2,991) (28)

———— ————  

 للفترة ةشاملال ةخسارلاإجمالي  (30,497) (1,599)

══════ ══════  

 العائدة إلى :   

 مساهمي الشركة األم  (30,497)  (1,594)

 األطراف غير المسيطرة - (5)

———— ————  

(1,599) (30,497)  

══════ ══════  

 



 شعاع كابيتال ش.م.ع
  الموحدالمرحلي  التدفقات النقديةبيان 

 2016 مارس 31للسنة المنتهية في 

 )العملة: آالف دراهم اإلمارات العربية المتحدة(
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 يناير إلى 1
 2015 مارس 31

 يناير إلى 1
 2016 مارس31

 

  أشهر( 3) أشهر( 3)

 ايضاح غير مدققة غير مدققة

 األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من   

 ةفترال خسارة  (27,506) (1,571)

 التعديالت للبنود التالية:  

 استهالكات   2,432 2,227

 من استثمارات في صناديق مدارة من شعاع ( أرباحخسائر / )  7,846 (985)

 بما فيها االستثمارات في شركات زميلة أخرى من استثمارات أخرى خسائر( / أرباح) (3,969) 1,353

 د على أساس األسهم دفعات تسد - 457

 صافي - مخصصات 34,070 6,240

 ————  ————  

 التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية  تدفقات النقديةال 12,873 7,721

   
 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:  

 نة أخرىفي ذمم مدينة وأرصدة مدي  الزيادة (6,143) (7,151)

 وعقود إيجار تمويلي قروض وسلفيات في (الزيادةالنقص / ) 18,020 (61,592)

 في ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى (النقصالزيادة / ) 222 (17,341)

 صناديق مدارة من شعاع شراء/صافي المتحصل من بيع  28,060 -

 ————  ————  

 في األنشطة التشغيلية (المستخدم/)الناتج من صافي النقد  53,032 (78,363)

 ————  ————  

 األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية من   

 اخرىاستثمارات  )شراء( / بيع عائدات من صافي 18,990 (38,509)

 و معدات ممتلكاتصافي شراء  (2,943) (2,014)

 ————  ————  

 مستخدم في( األنشطة االستثمارية)ال / الناتج منصافي النقد  16,047 (40,523)

 ————  ————  

 األنشطة التمويلية التدفقات النقدية من  

 في المبالغ المستحقة للبنوك الدائنة نقصال (26,724) (10,875)

 ————  ————  

 األنشطة التمويلية صافي النقد المستخدم في (26,724) (10,875)

 ————  ————  
   

 في النقد وما يعادله (النقصالزيادة /)صافي  42,355 (129,761)

   
 تحويل عمالت أجنبية 17 (9)

   
 فترةالنقد وما يعادله في بداية ال 238,195 343,943

 ————  ————  

 فترة      النقد وما يعادله في نهاية ال 4 280,567 214,173 

══════ ══════  



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

 2016 مارس 31ة المنتهية في فترلل

 لعملة: آالف دراهم اإلمارات العربية المتحدة()ا
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مي الشركة األممساهالعائدة 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( 2015يناير 1الرصيد كما في   1,065,000 (36,896)  200,861 (81,676)  196 (221)    1,147,264  225    1,147,489

 فترةلل ةالشامل الخسارةإجمالي   -   -   -  (1,568) (17)  (9)    (1,594)   (5) (1,599) 

 دفعات على أساس األسهم  -   -   -   457  -   -   457   -  457   

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

 )غير مدققة(2015مارس  31الرصيد كما في   1,065,000 (10,790)  200,861 (108,893)  179 (230)    1,146,127  220   1,146,347

   

   

مساهمي الشركة األمالعائدة لملكية الحقوق     

 جمالياإل

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          

 فترةالشاملة لل إجمالي الخسارة  -   -   -  (27,506) (3,003)  12   (30,497)   - (30,497) 

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

 )غير مدققة(2016 مارس 31الرصيد كما في   1,065,000 (10,790)  - (122,856)  (222) (216)    930,916  75   930,991
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 اتنشاطالالوضع القانوني و .1
 

كشرركة مسراهمة عامرة فري دبرإليا اإلمرارات العربيرة المتحردة بموجر  المرسروم  (أو "الشرركة األم" )"الشركة" شعاع كابيتال ش.م.ع تأسست

)وتعديالتره(. إ  العنروا  المسرجل للشرركة هرو  1984لسرنة  8ووفقاً للقرانو  االتحرادي رقرم  1979إبريل  25صادر بتاريخ ال 6األميري رقم 

 ا دبيا اإلمارات العربية المتحدة. يتم تداول أسهم الشركة في سوق دبي المالي في دولة اإلمارات العربية المتحدة.31045ص. ب 
 

زي لدولررة اإلمررارات العربيررة المتحرردة لمزاولررة أعمررال االسررتثمارات الماليررة وأعمررال االستشررارات إ  الشررركة مرخصررة مررن المصرررف المركرر

عمرال بقررار وأعمال الوساطة المالية والنقديرة  94/8/164المصرف المركزي رقم عمال بقرار مجلس إدارة المصرفية والمالية واالستثمارية 

 . 95/5/126المصرف المركزي رقم مجلس إدارة 
 

نشاطات استثمارية ومالية استراتيجية متنوعة مع التركيز على االسرتثمار فري الردول العربيرة  وشركاتها التابعة )"المجموعة"( س الشركةتمار

شررطة فرري أسررواق المررال العامررة ابصررورة عامررة ودولررة اإلمررارات العربيررة المتحرردة وبقيررة دول مجلررس التعرراو  الخليجرري بصررفة خاصررةا وهرري ن

 ة.  والخاصة في المنطق
 

 :2016 مارس 31مة التالية كما في ايوجد لدى الشركة الشركات التابعة اله

 الرئيسيالنشاط  بلد التأسـيـس االســــــم

 الحصة كما في

 مارس 31

2016 

الحصة كما في 

ديسمبر  31

2015 

     
 ٪0.100 ٪0.100 تمويل اإلمارات العربية المتحدة شركة الخليج للتمويل ش.م.ع

 ٪0.100 ٪0.100 تمويل المملكة العربية السعودية  ش.م. مخليج للتمويل شركة ال

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

 اإلمارات العربية المتحدة شعاع إلدارة االصول المحدودة 
 /استثمارات شركات خاصة

 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 الوساطة المالية مصر مصر شعاع لألوراق المالية

 ٪3.94 ٪3.94 استشارات األرد   .مذ.م ستشارات االقتصاديةآسيا لال
 
 
 المحاسبيةأهم السياسات  .2

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

ماراتي حيث أنه البلد التي تقع فيها الشرركة األم وتممرارس فيهرا تظهر المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة بأالف الدرهم اإل

 غالبية أعمال المجموعة .
 

إعرادة تقيريم بعرأل األدوات الماليرة والتري ترم  باسرتثناءتم إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخيرة وذلر  

 إظهارها وفقاً للقيمة العادلة.
 

السياسات المحاسبية المتبعة وطرق المحاسبة و التقرديرات المحاسربية الهامرة و مصرادر عردم التأكرد فري إعرداد المعلومرات الماليرة المرحليرة إ  

سرمبر دي 31 الموجزة الموحدة متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم إتباعها في إعداد المعلومات المالية الموحدة المدققة للسإلإلإلنة المنتهية في

لرم ير د تطبيرق هرذه المعرايير والتفسريرات إلرى  ا المفصلة أدناه.2016يناير  1فيما عدا اعتماد المعايير والتفسيرات الجديدة اعتبارا من  2015

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

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

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

 هالك واإلطفاء.ستالمقبولة لإل

 2016يناير  1

الترتيبات المشتركة  11( رقم IFRSالمعيار الدولي للتقارير المالية )تعديالت 

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

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

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

خسارة الناتجة عن بيع أو ح أ  اإلعتراف بالربح أو اليتوض 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  القوائم المالية المنفصلة 27 رقم (IAS)المحاسبة الدولي  معيارتعديالت 

في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات  للكيا  بحساب االستثمارات

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 - أهم السياسات المحاسبية  .2
 

 

ومعيار  12ورقم  10( رقم IFRSالدولي للتقارير المالية ) تعديالت المعيار

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

 للكيانات االستثمارية.

 2016يناير  1

لمعالجة  عرض البيانات المالية 1 رقم (IAS)المحاسبة الدولي  معيارتعديالت 

 د حكمهم في تقديم تقاريرهم المالية.المعوقات المتصورة  في إعدا
 2016يناير  1

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

 المتعلقة بمساهمة الموظفين و االطراف األخرى والمتعلقة بالخدمة

 المقدمة والتي يج  ا  تنس  لفترات تقديم هذه الخدمة. 

 2016يناير  1

 

قرع قم المجموعة بتطبيق أي من المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و المعدلرة والتري ترم إصردارها ولرم تصربح سرارية التطبيرق بعرد. تتولم ت

لره  كرو المجموعة أ  يتم تطبيق هذه التعديالت في البيانات المالية الموحدة للمجموعة في السنة األولى لتطبيقهراا إ  تطبيرق هرذه المعرايير قرد ي

ر تأثير جوهري على المبالغ المدرجة المتعلقة ببيانات المجموعة الماليرة الموحردة. وعلرى الررغم مرن ذلر ا فمرن غيرر الممكرن عمليرا تقرديم تقردي

 معقول بشأ  ذل  التأثير حتى يتم االنتهاء من مراجعة مفصلة.
 
برالرجوع  قراءتهراويجر   موحردةلبيانرات ماليرة سرنوية  المطلوبرةات المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ال تتضرمن كافرة المعلومر إ 

 31أشرهر المنتهيرة فري  ثالثرةلل الماليرة النترائج فرإ  لرذل ا إضرافة. 2015ديسمرإلبر  31للبيانات المالية للمجموعة كمرا فري وللسرنة المنتهيرة فري 

 .2016ديسمبر  31سنة المنتهية في ال تدل بالضرورة على النتائج المالية التي قد تكو  متوقعة لل 2016 مارس
 

للسرنة أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة متطابقة مع تل  التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية الموحردة المدققرة كمرا فري و

 .2015ديسمبر  31المنتهية في 
 

 ء المجموعة واإليرادات والمصاريف عند توحيد البيانات المالية.يتم استبعاد كافة المعامالت الداخلية المتبادلة الجوهرية بين أعضا
 

مرارس  31 و 2016 مرارس 31 فري المنتهيرة أشرهر ثالثرةال لفتررات الموحرد المرحلري الدخل بيا  في طبيعة موسمية ذا دخل أي تسجيل يتم لم

2015. 
 
 القيمة العادلة لألدوات المالية .3

  
 لي لتحديد والكشف عن القيمة العادلة لألدوات المالية حس  أسلوب التقييم :تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التا

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

ل مباشر : أسالي  تقييم أخرى تستعمل مدخالت لها تأثير كبير على القيمة العادلة المسجلة التي يمكن مالحظتهاا إما بشك 2الصنف  -

 وأو غير مباشر ؛ 

: أسالي  تستخدم مدخالت لهرا ترأثير كبيرر علرى القيمرة العادلرة المسرجلة التري ال تسرتند علرى بيانرات يمكرن مالحظتهرا فري  3الصنف  -

 السوق.

 المالية المسجلة بالقيمة العادلة حس  تصنيفها : لألصوليبين الجدول التالي تحليال 
 (غير مدققة)2016 مارس 31 

 المجموع 3صنف  2صنف  1 صنف 

     
     استثمارات في صناديق مدارة من شعاع

 مدرجة حس  القيمة العادلة من خالل
 77,789 - 77,789 - األرباح و الخسائر

 15,938 - 15,938 - متاحة للبيع

     استثمارات أخرى

 مدرجة حس  القيمة العادلة من خالل
 18,802 945 683 17,174 األرباح و الخسائر

 9,477 9,444 33 - متاحة للبيع

 17,174 94,443 10,389 122,006 
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 تتمة -القيمة العادلة لألدوات المالية  .3
 )مدققة( 2015ديسمبر  31 

 المجموع 3صنف  2صنف  1صنف  
     

     استثمارات في صناديق مدارة من شعاع

  119,694   -   119,694  -   األرباح و الخسائر لمدرجة حس  القيمة العادلة من خال

  9,794   -   9,794  - متاحة للبيع

     استثمارات أخرى

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

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

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

 األصول المالية المسجلة بالقيمة العادلة

ديرات فيما يلي وصف لتحديد القيمة العادلرة لرألدوات الماليرة التري يرتم تسرجيلها حسر  القيمرة العادلرة باسرتخدام أسرالي  التقيريم. تشرمل هرذه التقر

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

 مقيمة حس  القيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

أسرعار األسرإلواق النشرإلطة أو تقنيرات تقيريم تتضرمن  باسرتعمالالمدرجة حس  القيمة العادلة من خالل األربراح والخسرائر  االستثماراتيتم تقييم 

التري تسرتثمر فري أصرول هري وصرناديق مدرجرة وغيرر مدرجرة وسرندات وأسرهم بيانإلات ملحوظة وغير ملحوظة في السوق. وتشمل هذه الفئرة 

بدورها مقيمة على اساس بيانات ملحوظة و غير ملحوظة في السوق. تتكرو  البيانرات الملحوظرة بالسروق مرن أسرعار ترداول األسرهم باألسرواق 

ت غيرر الملحوظرة فتشرمل االفتراضرات المتعلقرة النشطة ا أسعار صرف العمرالت األجنبيرة والحركرة فري م شررات أسرواق األسرهم. أمرا البيانرا

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

للبيع المقيمة باستخدام تقنية التقييم أو التسعير تتكو  من أسهم مدرجة وغيرر مدرجرة و صرناديق أسرهم خاصرة المتاحة  إ  االستثمارات المالية 

مررزيج مررن بيانررات ملحوظررة و غيررر ملحوظررة فرري السرروق. إ  االسررعار السرروقية ور مدرجررة فرري السرروق. تقرردر قيمررة هررذه األصررول باسررتخدام غيرر

المردخالت غيرر الملحوظرة فرري السروق تشرمل افتراضررات بخصروص األداء المرالي المسرتقبليا والمخرراطرا واالفتراضرات االقتصرادية المتعلقررة 

 للشركة المستثمر فيها. بالصناعة والموقع الجغرافي
 

 من األدوات المالية بالقيمة العادلة 3حركة الصنف 

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

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

 2016 مارس 31الى يناير  1 

 أشهر( غير مدققة 3) 

 

 رصيد في ال

 يناير 1

2016 

 (ةربح/)خسار

مدرجة  

بيان ضمن 

 الدخل

 (ةربح/)خسار

مدرجة ضمن 

الدخل الشامل 

 مبيعات مشتريات األخر

تحويالت 

من/)إلى( 

 المستويات

 2و 1 

 الرصيد في

 مارس31

2016 

        استثمارات أخرى
 945    -     -     -     -     -  945 األرباح و الخسائر ة من خاللمدرجة حس  القيمة العادل

 9,444    -     -     -     -  (11)  9,455 متاحة للبيع

 10,400  (11)  -     -     -     -    10,389 

 
 2015 مارس 31يناير الى  1 

 أشهر( غير مدققة 3) 

 

 رصيد في ال

يناير  1

2015 

 (ةربح/)خسار

مدرجة  

بيا   ضمن

 الدخل

 (ةربح/)خسار

مدرجة ضمن 

الدخل الشامل 

 مبيعات مشتريات األخر

تحويالت 

من/)إلى( 

 المستويات

 2و 1 

 الرصيد في

 مارس 31

2015 

        استثمارات أخرى

 1,036    -  -  -  - (2) 1,038 األرباح و الخسائر مدرجة حس  القيمة العادلة من خالل

 12,253    -  -  - (17) (43) 12,313 متاحة للبيع

 13,351 (45) (17) -  -  -    13,289 
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 تتمة -القيمة العادلة لألدوات المالية  .3
 

 تتكو  مما يلي: الدخل الموحدوالمدرجة ضمن بيا   3الصنف المدرجة تحت األرباح و الخسائر الناتجة من األدوات المالية 

 

 يناير الى 1

 2016 مارس 31 

 يناير الى 1 

 2015 مارس 31 

 أشهر(3)  أشهر( 3) 

 غير مدققة  غير مدققة 

    استثمارات أخرى

 (45)  (11) خسائر غير محققة
 

 3الرئيسية على القيمة العادلة لألصول المالية من الصنف  االفتراضاتتأثير تغيرات 

 الفتراضات البديلة الممكنة المعقولة حس  صنف األداة:باستخدام ا 3يبين الجدول التالي مدى تأثر القيمة العادلة لألدوات من الصنف 

 2015 مارس31  2016 مارس31 
 غير مدققة  غير مدققة 

 

 القيمة الدفترية
 االفتراضاتتأثير 

 البديلة المعقولة

 
 القيمة الدفترية

 االفتراضاتتأثير 
 البديلة المعقولة

      استثمارات أخرى

 لمدرجة حس  القيمة العادلة من خال

 259 1,036  236 945       األرباح و الخسائر

 2,451 12,253  1,889  9,444    متاحة للبيع

  10,389  2,125  13,289 2,710 
 

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

والخسارة من خالل زيادة وانخفاض القيمة العادلة لرألداة بنسربة  عن السداد الدين: قامت المجموعة بتعديل احتماالت التخلفسندات  -

25 .٪ 

: قامت المجموعة بتعديل افتراضات معدل السيولة ضمن مجموعة مرن البردائل المعقولرة الممكنرة. سهمواال استثمارات في الصناديق -

 حس  خصائص كل استثمار. يختلف مدى تأثير التعديل

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

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

 مما يلي:وعقود اإليجار التمويلي القروض والسلفيات  تتكو 

 مارس 31 
2016  

 ديسمبر 31
2015 

 مدققة  غير مدققة 
    

  743,657    662,388  قروض وسلفيات

  207,427    230,170  عقود إيجار تمويلي

  8,180    14,884  قروض بهامش

 907,442  959,264 
 
 قروض وسلفيات -أ

 مارس 31 
2016  

 ديسمبر 31
2015 

 مدققة  غير مدققة 
    

 917,839  835,128 قروض وسلفياتإجمالي 

 (160,505)  (157,644)   في القيمة مخصص متراكم لالنخفاضناقص : 

 (13,677)  (15,096)  فوائد معلقة ناقص :

 662,388   743,657 
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 تتمة - وعقود إيجار تمويلي قروض وسلفيات .5
 
 إيجار تمويلي عقود -ب
 
 مارس 31 

2016  
 ديسمبر 31

2015 
 مدققة  غير مدققة 
    

  113,671   119,745 الجزء المتداول  –ي الذمم المدينة لعقود االيجار التمويل

  101,230   118,838 الجزء غير المتداول  –الذمم المدينة لعقود االيجار التمويلي 

 (7,474)   (8,413) مخصصات لدفعات االيجار غير القابلة للتحصيل ناقص :

 230,170   207,427 

 قروض بهامش -ج
 

ئها لغرض المتاجرة في األوراق المالية المتداولة. إ  هذه السرلفيات ذات طبيعرة قصريرة األجرل وهري مضرمونة لعمالتقدم المجموعة تسهيالت 

 31)  207,398مبلرغ  2016 مرارس 31المعنيرة كمرا فري  وراق الماليةالمعنية التي هي بعهدة المجموعة. بلغت قيمة هذه األوراق المالية باأل

ةا ترم تسرجيل مخصرص قردره فتررين مخصصرات للجرزء غيرر المغطرى مرن الهروامش. كمرا فري نهايرة ال.  يرتم تكرو(46,603 – 2015ديسرمبر 

 (.56,600 – 2015ديسمبر  31)  57,689
 
 استثمارات في صناديق مدارة من شعاع .6
 

 مما يلي: صناديق مدارة من شعاعتتألف االستثمارات في 

 مارس 31 

2016  
 ديسمبر 31

2015 
 مدققة  غير مدققة 
    

 119,694  77,789 األرباح و الخسائر استثمارات مدرجة حس  القيمة العادلة من خالل

 72,357  71,990 شركات زميلة

 9,794  15,938 متاحة للبيع

 165,717  201,845 

 
 

 األرباح و الخسائر مدرجة حسب القيمة العادلة من خاللاستثمارات 

 من بيع بعأل استثماراتها في الصناديق المدارة من شعاع. 426ا34يل مبلغ ا قامت المجموعة بتحصخالل الفترة

 

 شركات زميلة

 

خاصرة ا مقفرل  اسرتثماراتوهرو صرندوق  ال . بري1مرن صرندوق شرعاع للضريافة ( %27.0: 2015ديسرمبر  31)% 27.0تمتل  المجموعرة 

لصرندوق هرو القيرام باسرتثمارات مباشررة أو غيرر مباشررة فري شركة تضامنية محدودة معفراة فري جرزر كايمرا . إ  الهردف الرئيسري لكومسجل 

قيرا. مشاريع تنمية الضيافة وعقارات الضيافة القائمة والتي ستدار من قبل شركة روتانا إلدارة الفنادق في منطقة الشإلرق األوسإلط وشرمال إفري

 1مررن صررندوق شررعاع السررعودية  (%26.3: 2015ديسررمبر  31)%26.3غيررر مباشرررةا بلغررت حصررة المجموعررة  اسررتثماراتنتيجررة لتجمررع 

مدار حسر  قروانين هيئرة السروق الماليرة بالمملكرة العربيرة السرعودية. الهردف الرئيسري لهرذا الصرندوق هرو  قفلللضيافة وهو صندوق استثمار م

 لتحقيق نمو في رأس المال طويل األجل. 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:

 مارس 31 
2016  

 ديسمبر 31
2015 

 مدققة  غير مدققة 
     

 54,248  54,248  اإلمارات العربية المتحدة
 

 سيتي للهندسة ذ.م.م 

محرردودة مركزهررا ذات مسرر ولية شررركة سرريتي للهندسررة ذ.م.م وهرري مررن شررركة %( 40.0  – 2015ديسررمبر  31)% 40.0تمتلرر  المجموعررة 

 االسرتثمارهرذا مرن  ترم تحديرد المبلرغ القابرل للتحصريلوتقروم بأعمرال المقراوالت واإلنشراءات المدنيرة. بدولة اإلمرارات العربيرة المتحردة الشارقة 

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

 المحدودة شركة سبتك القابضة

وتنشرط فري مجرال تحليرة  بدولرة اإلمرارات العربيرة المتحردة جرزر كايمرا  وقائمرة بإمرارة الشرارقة مسر ولية فريال محدودةشركة مسجلة كشركة 

ديسرمبر  31) %49.0حصرة تعرادل  ومعالجة المياه ومشاريع البنية التحتية والمراسي المعدة للقوارب والخدمات التابعة لها. تمتل  المجموعة

  .حقوق الملكيةطريقة استناداً إلى  االستثمارتم تحديد المبلغ القابل للتحصيل من هذا  من ملكية شركة سبت  القابضة. %(49.0 – 2015
 
 استثمارات أخرى .8

 
 تشمل االستثمارات األخرى ما يلي:

 مارس 31 

2016  
 ديسمبر 31

2015 
 مدققة  غير مدققة 
    

 31,200  18,802 األرباح و الخسائر استثمارات مدرجة حس  القيمة العادلة من خالل

 14,885  9,477 استثمارات متاحة للبيع

 28,279  46,085 

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

    مما يلي: رباح و الخسائراأل تتألف االستثمارات المدرجة حس  القيمة العادلة من خالل
 مارس 31 

2016  
 ديسمبر 31

2015 
 مدققة  غير مدققة 
    

 723  658 صناديق استثمارية 

 317  13,028 استثمارات أسهم متداولة

 30,160  5,116 استثمارات بإيراد ثابت

 18,802  31,200 

 استثمارات بإيراد ثابت
 

 .ستثمارات بإيراد ثابتاالعأل المجموعة ب باعتا ةفترخالل ال
 

 استثمارات متاحة للبيع (ب 
 

 تتألف االستثمارات المتاحة للبيع مما يلي:

 مارس 31 

2016  
 ديسمبر 31

2015 
 مدققة  غير مدققة 
    

 5,430  33 أسهم في استثمارات 

 9,455  9,444 صناديق استثمارية غير متداولة

 9,477  14,885 
 

 سهمباألاستثمارات 
 

 متاحة للبيع.سهم والمصنفة كألاستثمارات باال استثمار منالمجموعة  ا باعتةفترخالل ال
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 بنوك دائنة .9
 

تمثل البنوك الدائنة قروضاً تم الحصول عليهرا مرن بنروك تجاريرة أثنراء نشراط المجموعرة االعتيرادي ضرمن نطراق التسرهيالت االئتمانيرة المتفرق 

 وك. عليها مع هذه البن

 مارس 31 

2016  
 ديسمبر 31

2015 
 مدققة  غير مدققة 
     

 197,294  207,357  قروض ألجل تستحق خالل أثنى عشر شهراً 

 256,080  219,293  أثنى عشر شهراً  بعدقروض ألجل تستحق 

  426,650  453,374 
 

مضافاً إليه نسبة معينة تتراوح ما  EIBOR/SIBOR متغيرة حس  سعر يترت  على التسهيالت المصرفية المقدمة للمجموعة فوائد بأسعار 
يرتم سرداده  500,000يمثل المبالغ المسرحوبة مرن تسرهيل قررض مجمرع جديرد بمبلرغ   337,500تتضمن البنوك الدائنة مبلغ  %.4% و 2بين 

 وهو مضمو  برهن بعأل أصول المجموعة. القادمتين السنتينخالل فترة 
 

 63,414مررررررن البنرررررروك الترررررري تتعامررررررل معهررررررا علررررررى ضررررررمانات بنكيررررررة تبلررررررغ  2016 مررررررارس 31كمررررررا فرررررري  حصررررررلت المجموعررررررة
(. إ  هذه الضمانات عبارة عن آلية نموذجية مستخدمة ضمن البنوك والصرافات المالية في المنطقة لتسهيل 63,415  – 2015ديسمبر  31)

 الضمانات.. ومن المتوقع عدم ظهور أي التزامات مادية من هذه النشاطات
 
 برنامج الحوافز طويلة األجل للموظفينأسهم  .10
 

  2016:  مارس 31كما في  برنامج الحوافز طويلة األجل للموظفينسهم المحتفظ بها ضمن األ بيا 

 مارس 31 

2016  
 ديسمبر 31

2015 
 مدققة  غير مدققة 
     

 4,743,004  4,743,004  عدد األسهم

 0.4%  0.4%  األسهم المصدرةنسبة األسهم من إجمالي 

 10,790  10,790  تكلفة األسهم

 1,945  2,751  القيمة السوقية لألسهم
 

 لم يكن هناك أي حركة في برنامج الحوافز طويلة األجل للموظفين.ا ةفترخالل ال
 
 
 احتياطي إعادة تقييم االستثمارات .11
 

     يتألف احتياطي إعادة تقييم االستثمارات مما يلي:

 يناير الى 1 
 مارس 31

2016  

 يناير الى 1
 مارس 31

2015 
 أشهر( 3)  أشهر(3) 
 مدققةغير   غير مدققة 

    ة للبيعتاحاستثمارات م

    
 196  2,781 ةفترالرصيد في بداية ال

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

 (17)  (222) الل السنةصافي الحركة في القيمة العادلة خ

    
 179  (222) ةفترالرصيد في نهاية ال
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  من االستثمارات في صناديق مدارة من شعاع أرباح)خسائر( /  .12
 

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

 مارس 31

2016  

 يناير الى 1
 مارس 31

2015 
 أشهر( 3)  أشهر(3) 
 مدققةغير   غير مدققة 
    
 1,654  (7,479) مدرجة حس  القيمة العادلة من خالل بيا  األرباح أو الخسائر صناديق   

 (669)  (367) شركات زميلة

 (7,846)  985 
 
 
 
 بما فيها االستثمارات في شركات زميلة أخرى األخرى االستثماراتمن  (خسائرأرباح / ) .13
 

 مما يلي:بما فيها االستثمارات في شركات زميلة أخرى األخرى  االستثماراتمن  الخسائرو احاألربتتألف 

 يناير الى 1 
 مارس 31

2016  

 يناير الى 1
 مارس 31

2015 
 أشهر( 3)  أشهر(3) 
 مدققةغير   غير مدققة 
    

 (2,630)  - الشركات الزميلة األخرى

    االستثمارات األخرى

  1,030  1,216 المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر -

 (43)  2,753 المتاحة للبيع -

  290  - المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق -

 3,969  (1,353) 

 
 السهم خسارة .14
 

 مرارس 31)  (27,506)الشرركة األم والبالغرة العائد لحاملي األسرهم العاديرة فري  الخسارةباستخدام صافي  ةالسهم األساسي خسارةتم احتساب 

 – 2015 مرررارس 31) 1,065,000,000بالقسرررمة علرررى المتوسرررط المررررجح لعررردد األسرررهم العاديرررة القائمرررة والبرررالغ  )((1,568 – 2015

1,065,000,000.) 
 

م إصدار الشركة ألية أدوات لها تأثير على نظرا لعد 2015 و 2016 مارس 31كما في  ةو المخفض ةال يوجد فرق بين ربحية السهم األساسي

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

مسراهمين رئيسريين دخلت المجموعة في عدد من المعامالت مع أطراف ذات عالقة أثناء سير األعمال العادية. إ  األطراف ذات العالقة تمثل 

وافراد عائالتهم المقربين وشركاتهم والشركات التي يتحكمو  بها أو لهم تأثير كبير  اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة وأعضاء مجلس

انات المالية وال يتم اظهارها ياألرصدة بين الشركة وشركاتها التابعة والمعدة كأطراف ذات عالقة مع الشركة يتم تحييدها عند توحيد الب .عليها

 .يضاحا االفي هذ
  

  الموجودات والمطلوبات لدى أطراف ذات عالقة هي كما يلي:طبيعة وكميات إ  

 
 مارس 31 

2016  
 ديسمبر 31

2015 
 مدققة  غير مدققة 

    ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

 206  211 شركات زميلة   

 220  105 أطراف أخرى ذات عالقة   

 140  78 كبار موظفي اإلدارة العليا   

    

 201,845  165,717 استثمارات في صناديق مدارة من شعاع 

 166,111  202,411 

 
يرة تعكس السلفيات لموظفي اإلدارة العليا المبالغ المدفوعة مقدما حس  برنامج مساعدة الموظفين المتوفر لكرل المروظفين حيرث ال يرتم تحميرل أ

 فوائد.
 
 كما يلي:الموحد الدخل ات العالقة في بيا  المعامالت مع األطراف ذ إدراجتم 

 يناير الى 1 
 مارس 31

2016  

 يناير الى 1
 مارس 31

2015 
 أشهر( 3)  أشهر(3) 
 مدققةغير   غير مدققة 
    

    مدارة من شعاع صناديق استثمارات  / )خسائر(   أرباح

 (669)  (367) شركات زميلة   

 1,654  (7,479) أطراف أخرى ذات عالقة   

    إيرادات رسوم وعموالت

 976  502 أطراف أخرى ذات عالقة   

    
 7,344  1,961 

 
    موظفي اإلدارة العليا هي كما يلي: كبار تعويضات

 يناير الى 1 
 مارس 31

2016  

 يناير الى 1
 مارس 31

2015 
 أشهر( 3)  أشهر(3) 
 مدققةغير   غير مدققة 
    
    

 (11,345)  (3,842) قصيرة األجل نافعمروات  و

 (457)   - دفعات مسددة باألسهم

 (3,842)  (11,802) 
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 المعلومات القطاعية  .16
 

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

 سروقاً ماليراً إقليميراً. 14تغطري . ةا اسرواق الردخل الثابرت واالئتمرا قليميرواق االسرهم اإلفي اسفظ استثمارية وصناديق اتدير مح :ادارة األصول

 وتزود شعاع إلدارة األصول المستثمرين المحليين واألجان  ببوابرات لالسرتثمار فري أسرواق األسرهم الخليجيرة والعربيرة.  وتردير شرعاع إلدارة

ثمارية المتوافقة مع الشريعة اإلسالميةا والصناديق االسرتثمارية باسرتخدام أسرالي  إداريرة األصول حقوق الملكيةا باإلضافة إلى المحافظ االست

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

ا وعمليرات سرنداتتابرات العامرة فري األسرهم والتقدم استشارات ماليرة للشرركاتا وخردمات االكتتابرات الخاصرة واالكت :االستثمارات المصرفية

  الدمج واالستحواذ والتفكي  والفصلا باإلضافة إلى عمليات المشاركة والمنتجات المركبة.
 

خدمات البيع والمتاجرة من خرالل الوصرول لألسرواق العالميرة لقاعردة عمرالء شرعاع الم سسراتيين ذوي المرالءة الماليرة  توفر :سواق الماليةاأل

 المشرتقات عرن فضرال األوليرة صرداراتواال الثابرتا والردخل العالميرة األسرهم إلرى الوصرول العمرالءيستطيع  ةيالمال سواقاأل خالل منالعالية. 

 التري االسرتثمار بحرو  يةالمال سواقاأل قسم يواك و. والدولية المحلية المقابلة األطراف من واسعة شبكة خالل من والسيولة البورصةا خارج

 اإلمرارات دولرة األسرهم فري علرى التركيرز مرع الخليجري التعراو  مجلرس دول أنحراء جميع في المدرجة تلشركال القطاعية األبحا  تغطية تنتج

 .السعودية و المتحدة العربية
 

ا وتنشررط بصررورة أساسررية فرري مجررال اإلقررراض ")السررعودية( الخلرريج للتمويررلشررركة  و" الخلرريج للتمويررل"شررركة تعمررل تحررت مظلررة " :التمويللل

 .ركيز بشكل رئيسي على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطةالمدعوم باألصولا مع الت
 

تدير تطورات الشركة المستقبلية وتشرف على جميع الضوابط النقدية ونفقات الخدمات المشتركة المرتبطرة بالمجموعرة. ا   :االدارة الرئيسية

اتيجية تنميرة األعمرال التجاريرةا القانونيرةا الماليرةا جميع االستثمارات في الشركات التابعرة تردخل ضرمن هرذا القسرم الرذي يتضرمن أيضراً اسرتر

  .العملياتا ادارة المخاطرا العالقات مع المستثمرينا التسويق واالتصاالتا الموارد البشرية
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 تتمة -المعلومات القطاعية  .16
 

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

 أداء القطاعات استناداً إلى األرباح أو الخسائر التشغيلية.

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

 

 2016 مارس 31يناير الى  1 

 غير مدققة أشهر(3) 

 ادارة 

 األصول

استثمارات 

 مصرفية

سواق األ

 المجموع ادارة رئيسية تمويل المالية

 38,815 396 38,196 95 - 128 إيرادات الفوائد

 14,375 40 2,452 1,212 1,371 9,300 صافي إيرادات الرسوم والعموالت 

 124 - - أرباح تداول 

8 
- - 124 

ي صناديق مدارة من من استثمارات ف خسائر

 (7,846) (7,846) - - - - صافي - شعاع

 45,468 (7,410) 40,648 1,431 1,371 9,428 مجموع اإليرادات

       
       

 (33,004) (8,756) (14,787) (2,876) (1,707) (4,878) إدارية وعمومية اريفمص

 (7,437) - (7,437) - - - مصاريف الفوائد

 (2,432) (401) (1,498) (506) - (27) استهالكات 

 (34,070)  (71)  (33,999)  - - - صافي - مخصصات

 (76,943) (9,228) (57,721) (3,382) (1,707) (4,905) اريفمجموع المص

       

 قبل الخسائر من )الخسارة( صافي الربح/

 (31,475) (16,638) (17,073) (1,951) (336) 4,523 االستثمارات األخرى

       
 3,969 3,969 - - - - من االستثمارات األخرى  رباحاال

       
 (27,506) (12,669) (17,073) (1,951) (336) 4,523 ةفترال (ة/ )خسار ربح 

       
       الى:العائدة 

 (27,506) (12,669) (17,073) (1,951) (336) 4,523 مساهمي الشركة األم

 -  - - - - - ألطراف غير المسيطرةا

 4,523 (336) (1,951) (17,073) (12,669) (27,506) 

  

 غير مدققة 2016 مارس 31 

 
 إدارة

 األصول

استثمارات 

 مصرفية

سواق األ

 المجموع ادارة رئيسية تمويل المالية

 1,541,580 379,639 993,822 71,396 1,996 94,727 الموجودات

 610,589 62,699 531,476 9,801 312 6,301 المطلوبات
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 تتمة -المعلومات القطاعية  .16
 

 2015مارس  31يناير الى  1 

 أشهر( غير مدققة3) 

 ادارة 

 األصول

استثمارات 

 مصرفية

األسواق 

 المجموع ادارة رئيسية تمويل المالية

 33,049 245 32,566 167 - 71 إيرادات الفوائد

 9,635 8 1,767 1,516 2,000 4,344 صافي إيرادات الرسوم والعموالت 

 371 - - 371 - - أرباح تداول 

األرباح من استثمارات في صناديق مدارة من 

 985 985 - - - - صافي - شعاع

 44,040 1,238 34,333 2,054 2,000 4,415 مجموع اإليرادات

       
       

 (31,815) (5,690) (16,068) (2,586) (3,527) (3,944) مصاريف إدارية وعمومية

 (3,976) - (3,976) - - - مصاريف الفوائد

 (2,227) (338) (1,397) (463) - (29) استهالكات 

 (6,240) (917) (5,551) 228 - - صافي - مخصصات

 (44,258) (6,945) (26,992) (2,821) (3,527) (3,973) مجموع المصاريف

       

 )الخسارة( قبل الخسائرمن صافي الربح/

 (218) (5,707) 7,341 (767) (1,527) 442 االستثمارات األخرى

       
 (1,353) (1,353) - - - - الخسائر من االستثمارات األخرى 

       
 (1,571) (7,060) 7,341 (767) (1,527) 442 ةفترال / )خسارة( ربح 

       
       العائدة الى:

 (1,568) (7,060) 7,341 (764) (1,527) 442 مساهمي الشركة األم

 (3) - - (3) - - األطراف غير المسيطرة

 442 (1,527) (767) 7,341 (7,060) (1,571) 

 مدققة 2015ديسمبر  31 

 

 إدارة

 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

 

 

 إ  اإليراد المدرج أعاله هو ناتج من عمالء خارجيين فقط.

 طاعات التشغيلية تتفق مع سياسات المجموعة.السياسات المحاسبية لكافة الق  إ

برين القطاعرات لتتوافرق مرع التغيررات  2015ديسرمبر  31و  2015مرارس  31تمت اعادة تصرنيف بعرأل االرقرام المقارنرة كمرا فري 

 الداخلية لالدارة.
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 التقسيم الجغرافي .17

 

 ليل الوضع المالي للمجموعة حس  المناطق الجغرافية التالية :قبل األخذ في االعتبار أي ضما  أو تعزيزات ائتمانية أخرىا يمكن تح

 

 

االمارات العربية 

 المتحدة

دول مجلس 

 التعاون الخليجي

 األخرى

الشرق األوسط 

 وشمال إفريقيا

 األخرى

أميركا 

 أوروبا الشمالية

 آسيا

 المجموع أخرى

  305,046   -   1,903   -   1,131   94,734   207,278  نقد وودائع لدى البنوك

  -   755   6,343   17,620  ذمم وأرصدة مدينة أخرى

 

14,996   -   39,714  

  907,442   19   -   -   24   223,155   684,244  وعقود ايجار تمويلي قروض وسلفيات

  165,717   -   -   -   -   133,660   32,057  استثمارات في صناديق مدارة من شعاع

  54,248   -   -   -   -   -   54,248  استثمارات في شركات زميلة أخرى

  28,279   -   -   658   978   4,844   21,799  استثمارات أخرى

  41,134   -   -   -   45   5,580   35,509  موجودات ثابتة

 1,541,580 19 16,899 658 2,933 468,316 1,052,755 2016مارس  31 -إجمالي الموجودات

        

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

        

 1,578,149 10 9,838 10,446 16,334 384,173 1,157,348 2015  مارس 31 -إجمالي الموجودات
 

 االستحقاقسجل  .18
 

المحردد علرى أسراس الفتررة المتبقيرة لغايرة تراريخ االسرتحقاق التعاقردي.  2016مرارس  31ل التالي استحقاق الموجرودات والمطلوبرات كمرا فري يلخص الجدو

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

 

 

 ل منأق

 أشهر3

3-12 

 أشهر

مجموع 

جزئي أقل 

 من سنة

1-5 

 سنوات

 5أكثر من 

 المجموع الكلي سنوات

  305,046     -   1,609   303,437   22,871   280,566 نقد وودائع لدى البنوك

  39,714     -   3,363   36,351   10,333   26,018  ذمم وأرصدة مدينة أخرى

  907,442     -   481,189   426,253   284,241   142,012 تمويلي ايجار عقودوقروض وسلفيات 

  165,717     -   100,661   65,056   23,997   41,059  استثمارات في صناديق مدارة من شعاع*

  54,248     -   48,721   5,527   5,527     -  استثمارات في شركات زميلة أخرى*

  28,279     -   1,902   26,377   9,202   17,175  ستثمارات أخرى*ا

  41,134     -   41,134     -     -     -  * و المعدات ممتلكاتال

  1,541,580     -   678,579   863,001   356,171   506,830 مجموع الموجودات

       

  426,650     -   219,293   207,357   138,777   68,580  دائنة بنوك

  183,939     -   4,285   179,654   29,612  150,042 ذمم وأرصدة دائنة أخرى

  930,991   930,991     -     -     -     -  حقوق الملكية

  1,541,580   930,991   223,578   387,011   168,389  218,622 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

    -  (930,991)   455,001   475,990   187,782   288,208 صافي الفجوة في السيولة 

    -     -   930,991   475,990   475,990   288,208 اجمالي الفجوة في السيولة 
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 مطلوبات محتملة قائمة تتمثل بما يلي: التزامات و المجموعةكا  لدى 

 مارس 31 

2016  
 ديسمبر 31

2015 
 مدققة  غير مدققة 
    

 9,644  2,331 محتملةالمطلوبات ال
 

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

 

 مارس 31 

2016  
 ديسمبر 31

2015 
 مدققة  غير مدققة 
     لتزاماتاال

 67,199  67,199 صناديق استثمار مدارة من شعاع

 414  174 أخرى

 67,373   67,613  
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دار أمروال و أصرول إ  المجموعة مرخصة للعمل كشركة خدمات مالية وفقاً ألنظمة المصررف المركرزي لدولرة اإلمرارات العربيرة المتحردة. تر

بصرفة الوكالرة وبردو  مسر ولية علرى ( درهرممليرار  2.7 – 2015ديسرمبر  31) 2016 مرارس 31مليار درهم كما في  3.3العمالء والبالغة 

 بنود خارج الميزانية وال تشكل جزءاً من موجودات المجموعة.كالمجموعة. تعتبر هذه األصول 
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مرن  200,861البالغرة والخسرائر المتراكمرة  إطفراءوافرق علرى  2016مارس  16 فيالعادية للشركة  العامةجمعية لل السنوي تماعجاال كما في

 رصيد االحتياطي القانوني.




