
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عاع كابيتال ش.م.عـش

  حدةو جزة املو مات املالية املرحلية املو املعل

ية  الستةة تـر املراجعة لف يـر تقر و    أشهر املن

   ٢٠١٧ يونيو ٣٠ي 
  

  







 شعاع كابيتال ش.م.ع
ي املوحد    بيان الدخل املرح

ي تـر للف ية    ٢٠١٧ يونيو ٣٠ة املن
 )ألف درهم إماراتي(العملة: 

  

ى  ١تشكل اإليضاحات من    ٢١إ
ً
  من هذه املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة. ال يتجزأاملرفقة جزءا

 ٣

ى  يناير  ١  يونيو ٣٠إ
٢٠١٦  

ى  ١  يونيو ٣٠أبريل إ
٢٠١٦  

ى  يناير  ١  ٣٠إ
  ٢٠١٧ يونيو

ى  ١  ٣٠أبريل إ
      ٢٠١٧ يونيو

      (ثالثة أشهر)  أشهر) ستة(  (ثالثة أشهر)  أشهر) ستة(

    إيضاحات  غيـر مدققة  غيـر مدققة  يـر مدققةغ  غيـر مدققة

            

  إيـرادات الفوائد     ١٩٬٣٩٨   ٣٩٬٧٢٣   ٣٣٬٩٢٢   ٧٢٬٧٣٧

ي الرسوم والعموالت     ٩٬٣٥٠   ١٨٬٩٦٦   ٩٬٥٦٦   ٢٣٬٩٤١   صا

  ربح  التداول      ٢٬١٦٩   ٣٬٧٣٠   ٢٩٢   ٤١٦

)١٣  )٤٧٥(  )١٩٠(   ٨٠٦  )٧٬٠٤٠  

ي / أرباح ) ئر(خسا من استثمارات 

  ديق مدارة من شعاع صنا

ي اإليـرادات     ٣٠٬٤٤٢   ٦٢٬٢٢٩   ٤٤٬٥٨٦   ٩٠٬٠٥٤   إجما

            

  مصاريف إدارية وعمومية    )١٧٬٧٦٧(  )٤٠٬٥٥٢(  )٣٠٬٥١٦(  )٦٣٬٥٢٠(

  مصاريف الفوائد    )٥٬١١٢(  )١١٬٠٧٧(  )٧٬٥٠٩(  )١٤٬٩٤٦(

الكات     )١٬٩٠٦(  )٣٬٩٠٨(  )٢٬٣٦٢(  )٤٬٧٩٤(   اس

ي  -مخصصات     )١٣٫٥٥٨(  )١٠٫٠٧٩(  )٥٤٬٥١٥(  )٨٨٬٥٨٥(   صا

ي املصاريف    )٣٨٬٣٤٣(  )٦٥٬٦١٦(  )٩٤٬٩٠٢(  )١٧١٬٨٤٥(   إجما

)٧٬٩٠١(  )٣٬٣٨٧(  )٥٠٬٣١٦(  )٨١٬٧٩١(  
  

/ (الخسائر) قبل االرباح الخسارة ي صا

  من االستثمارات األخرى 

            

١٤   ١٩٬٩٦٦   ٤٠٬٢٢٧  )٥١٠(   ٣٬٤٥٩  

من االستثمارات / (الخسائر) األرباح 

ي شركات  ااالستثمارات  األخرى بما ف
  زميلة أخرى

  ةتـر الربح / (الخسارة) للف     ١٢٬٠٦٥   ٣٦٬٨٤٠  )٥٠٬٨٢٦(  )٧٨٬٣٣٢(

            

ى:             العائدة إ

  مساهم الشركة األم     ١٢٬٠٦٥   ٣٦٬٨٤٠  )٥٠٬٨٢٦(  )٧٨٬٣٣٢(

  األطراف غيـر املسيطرة    -  -  -  -

            

)١٢٬٠٦٥   ٣٦٬٨٤٠  )٥٠٬٨٢٦(  )٧٨٬٣٣٢       

  للسهم (بالدرهم)  األرباح / (الخسائر)  ١٥   ٠٫٠١١   ٠٫٠٣٥  )٠٫٠٤٨(  )٠٫٠٧٤(



  شعاع كابيتال ش.م.ع
ي املوحد بيان الد   خل الشامل املرح

ي تـر للف ية    ٢٠١٧ يونيو ٣٠ة املن

  )ألف درهم إماراتي(العملة: 

  

ى  ١تشكل اإليضاحات من    ٢١إ
ً
  من هذه املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة. ال يتجزأاملرفقة جزءا

 ٤

  
ى  ١  ٣٠أبريل إ

  ٢٠١٧يونيو 
ى  ١  ٣٠يناير إ

  ٢٠١٧يونيو 
ى  ١  ٣٠أبريل إ

  ٢٠١٦يونيو 
ى  يناير  ١  ٣٠إ

  ٢٠١٦يونيو 

  أشهر) ستة(  (ثالثة أشهر)  أشهر) ستة(  (ثالثة أشهر)  

  غيـر مدققة  غيـر مدققة  مدققةغيـر   غيـر مدققة  

          

  )٧٨٬٣٣٢(  )٥٠٬٨٢٦(   ٣٦٬٨٤٠   ١٢٬٠٦٥  ةتـر (الخسارة) للف/ الربح 
          

           / (الخسارة) الشاملة األخرى الدخل
          

          البنود ال سيتم تصنيفها الحقا ضمن الربح أوالخسارة:

ي حركة احتياطي إعادة تقييم:           صا

ي صنا -   )٢٩٩(  )٧٧(  )٨١٨(  )٩١(  ديق مدارة من شعاعاستثمارات 

  )٢٬٧٨١(  -  -  -  أخرى استثمارات  -

   ٣  )٩(  )٢٤(  )٢٣(  فروقات صرف ناتجة عن تحويل عمليات أجنبية

  )٣٬٠٧٧(  )٨٦(  )٨٤٢(  )١١٤(  ةتـر للف الخسارة الشاملة األخرى 
          

ي    )٨١٬٤٠٩(  )٥٠٬٩١٢(   ٣٥٬٩٩٨   ١١٬٩٥١  ةتـر الشاملة للف )الخسارةالدخل / (إجما
          

ى :            العائدة إ

  )٨١٬٤٠٩(  )٥٠٬٩١٢(   ٣٥٬٩٩٨   ١١٬٩٥١  مساهم الشركة األم

  -  -  -  -  األطراف غيـر املسيطرة

  ٨١٬٤٠٩(  )٥٠٬٩١٢(   ٣٥٬٩٩٨   ١١٬٩٥١(  

  

  

  



  شعاع كابيتال ش.م.ع

ي املوحد قديةالتدفقات النبيان     املرح
ي  ةتـر للف ية    ٢٠١٧ يونيو ٣٠املن

  )ألف درهم إماراتيالعملة: (

ى  ١تشكل اإليضاحات من    ٢١إ
ً
  من هذه املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة. ال يتجزأاملرفقة جزءا

 ٥

  

    

  

  

  إيضاحات

ى يـر ينا ١   إ
  ٢٠١٧ يونيو ٣٠

  أشهر) ستة(
  مدققة يـر غ

ى يـر ينا ١   إ
  ٢٠١٦ يونيو ٣٠

  أشهر) ستة(
  مدققة يـرغ

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

  )٧٨٬٣٣٢(  ٣٦٬٨٤٠    ةتـر الربح / (الخسارة) للف

        تعديالت لـ:

الك    ٤٬٧٩٤   ٣٬٩٠٨    اس

ي صناديق مدارة من شعاع من الخسائر    ٧٬٠٤٠   ١٩٠    استثمارات 

ي األرباح ا االستثمارات    )٣٬٤٥٩(  )٤٠٬٢٢٧(    شركات زميلة أخرى من استثمارات أخرى بما ف

ي -مخصصات    ٨٨٬٥٨٥  ١٠٬٠٧٩    صا

ي امليـر التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغ   ١٨٬٦٢٨  ١٠٬٧٩٠   بات التشغيلية و املطلو دات و جو ات 

        

ي امليـر التغ         بات التشغيلية:و املطلو دات و جو ات 

   ٦٩٦  )٢١٬٧١١(    أخرى أرصدة مدينةو ي ذمم مدينة  (الزيادة) / النقص

يو د إيجار تمو عقو سلفيات و ض و ي قر  النقص    ٨١٬٨٠٦   ٥٤٬٨٥٣    ي

  )٣٠٬٢١٨(  )٢٨٬٥٩٤(    أرصدة دائنة أخرىو ي ذمم دائنة  النقص

ي ى) / صا   ٢٨٬٠٦٠  )١٬٢١٩(    صناديق مدارة من شعاعداد من تـر االس (االستحواذ ع

ي النقد   ٩٨٬٩٧٢  ١٤٫١١٩    األنشطة التشغيليةالناتج من  صا

        

        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

ي    ١٢٬١٢٣  )٩٥،١٦٨(    بيع استثمارات اخرى عائداتيات) / تـر (مش صا

   ١٬٩٦٠   ٨٠٠    توزيع أرباح من شركات زميلة

ي شراء ممتلكات    )٣٬٧٨٩(  )٢١١(     معداتو صا

ي النقد  ي) / صا   ١٠٬٢٩٤  )٩٤،٥٧٩(    تثماريةاألنشطة االس الناتج من(املستخدم 

        

        يليةو التدفقات النقدية من األنشطة التم

  )٣٨٬٢٧٠(  )١٠٠٬٣٤٠(    كو ي املبالغ املستحقة للبنالنقص 

ي النقد ي صا   )٣٨٬٢٧٠(  )١٠٠٬٣٤٠(    يليةو األنشطة التم املستخدم 

        

ي (النقص)   ٧٠٬٩٩٦  )١٨٠٬٨٠٠(    وما يعادلهي النقد  /الزيادة صا

  ٩  )٢٤(    يل عمالت أجنبيةو حت

  ٢٣٨٬١٩٥  ٣١٦٬٣٢٤    ةتـر الفي بداية  وما يعادلهالنقد 

اية  وما يعادلهالنقد    ٣٠٩٬٢٠٠  ١٣٥٬٥٠٠  ٤   ةتـر الفي 

        



 شعاع كابيتال ش.م.ع
ي املوحد يـر بيان التغ ي حقوق امللكية املرح   ات 

ي تـر للف ية    ٢٠١٧ يونيو ٣٠ة املن
  )ألف درهم إماراتيالعملة: (
  

ى  ١تشكل اإليضاحات من    ٢١إ
ً
  من هذه املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة. يتجزأال املرفقة جزءا

 ٦

  

 حقوق امللكية العائدة ملساهمي الشركة األم    

ي   اإلجما
األطراف غيـر 
ي  املسيطرة   احتياطي تحويل العمالت  اإلجما

احتياطي 
ادة تقييم إع

  احتياطي قانوني  اكمةتـر خسائر م  االستثمارات

أسهم برنامج 
الحوافز طويلة 
ن    رأس املال  األجل للموظف

ي    ١٬٠٦٥٬٠٠٠  )١٠٬٧٩٠(   ٢٠٠٬٨٦١  )٢٩٦٬٢١١(   ٢٬٧٨١  )٢٢٨(    ٩٦١٬٤١٣   ٧٥    ٩٦١٬٤٨٨   (مدققة) ٢٠١٦ينايـر  ١الرصيد كما 

ي    -   -  -  )٧٨٬٣٣٢(  )٣٬٠٨٠(   ٣  )٨١٫٤٠٩(   -  )٨١٫٤٠٩(   ةتـر للف(الخسارة) / الدخل الشاملإجما

  اكمةتـر تسوية الخسائر امل  -  -  )٢٠٠٫٨٦١(   ٢٠٠٬٨٦١  -  -  -   -  -

ي   -  ٥٫٤٤٩  -  )٥٬٤٤٩(  -  -  -  -  - ي الحركة  نصا   أسهم برنامج الحوافز طويلة األجل للموظف

ي    ١٬٠٦٥٬٠٠٠  )٥٫٣٤١(  -  )١٧٩٫١٣١(  ) ٢٩٩(  )٢٢٥(  ٨٨٠٫٠٠٤   ٧٥  ٨٨٠٫٠٧٩   غيـر مدققة)( ٢٠١٦ يونيو ٣٠الرصيد كما 

      

      

 حقوق امللكية العائدة ملساهمي الشركة األم    

ي   اإلجما
األطراف غيـر 
ي  املسيطرة   احتياطي تحويل العمالت  اإلجما

احتياطي 
إعادة تقييم 
  احتياطي قانوني  اكمةتـر خسائر م  االستثمارات

أسهم برنامج 
طويلة الحوافز 

ن    رأس املال  األجل للموظف

ي    ١٬٠٦٥٬٠٠٠  )٥٫٣٤١(  -  )٢٣٣٫٢٥٦(  )٤٦٨(  )١٨٠(  ٨٢٥٫٧٥٥  ٣٤  ٨٢٥٫٧٨٩   (مدققة) ٢٠١٧ينايـر  ١الرصيد كما 

ي    -   -   -  ٣٦٫٨٤٠  )٨١٨(  )٢٤(  ٣٥٫٩٩٨  -  ٣٥٫٩٩٨   ةتـر / (الخسارة) الشاملة للفالدخل إجما

ي    ١٬٠٦٥٬٠٠٠  )٥٫٣٤١(   -  )١٩٦٫٤١٦(  ) ١٫٢٨٦(  )٢٠٤(  ٨٦١٫٧٥٣  ٣٤  ٨٦١٫٧٨٧   (غيـر مدققة) ٢٠١٧ يونيو ٣٠الرصيد كما 

    
  

  



  شعاع كابيتال ش.م.ع
   إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة

ي تـر للف ية    ٢٠١٧ يونيو ٣٠ة املن
  )ألف درهم إماراتيالعملة: (
  

 ٧

  اتنشاطالو ني و ضع القانو ال .١

ـي دبــي، اإلمـارات العربيـة املتحـدة بم )"الشـركة األم"وأ ("الشركة"شعاع كابيتال ش.م.ع  تأسست ي رقـم يــر م األمو جـب املرسـو كشـركة مسـاهمة عامـة 

 للقـانوو  ١٩٧٩إبريـل  ٢٥ادر بتـاريخ الص ٦
ً
ص. و ان املسـجل للشـركة هـو . إن العنـ("قـانون الشـركات") تعديالتـه)و ( ٢٠١٥لسـنة  ٢ن االتحـادي رقـم و فقـا

ي سو ، دبي، اإلمارات العربية املتحدة. يتم تدا٣١٠٤٥ب  ي دو ل أسهم الشركة  ي    لة اإلمارات العربية املتحدة.و ق دبي املا
  

املاليــة و أعمــال االستشــارات املصــرفية و لــة أعمــال االســتثمارات املاليــة و لــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ملزاو مــن املصــرف املركــزي لد إن الشــركة مرخصــة

املصــرف املركــزي عمــال بقــرار مجلــس إدارة النقديــة و ســاطة املاليــة و أعمــال الو  ٩٤/٨/١٦٤املصــرف املركــزي رقــم عمــال بقــرار مجلــس إدارة االســتثمارية و 

  ملمارسة أنشطة إدارة االستثمار واالستشارات املالية والتحليالت املالية.، ومرخصة من قبل هيئة األوراق املالية والسلع ٩٥/٥/١٢٦رقم 
  

ا التابعــة ("املجمو  تمــارس الشــركة ــي الــدتـــر عــة مــع الو اتيجية متنتـــر ماليــة اسو نشــاطات اســتثمارية  عــة")و شــركا ــى االســتثمار  ة ر و ل العربيــة بصــو ك ع

ي بصفة خاصة، و ل مجلس التعاو بقية دو لة اإلمارات العربية املتحدة و دو عامة  ي أساي نو ن الخلي ي املنطقة.  و اق املال العامة و شطة    الخاصة 
  

ي اجد لدى الشركة الشركات التابعة الهو ي   :٢٠١٧ يونيو ٣٠مة التالية كما 

  الرئيسالنشاط   بلد التأسـيـس  االســــــم

  يالحصة كما 

 يونيو ٣٠

٢٠١٧  

الحصة كما 

 ٣١ي 

ر    ٢٠١٦ديسم

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  تمويل  اإلمارات العربية املتحدة  شركة الخليج للتمويل ش.م.ع

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  تمويل  اململكة العربية السعودية   شركة الخليج للتمويل ش.م. م

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ليةالوساطة املا  اإلمارات العربية املتحدة  شعاع كابيتال الدولية املحدودة

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  استثمارات شركات خاصة/إدارة األصول  اإلمارات العربية املتحدة  *شعاع إلدارة االصول املحدودة 

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  الوساطة املالية  اإلمارات العربية املتحدة  شعاع لألوراق املالية ذ.م.م

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  اليةخدمات م  اململكة العربية السعودية  شعاع كابيتال العربية السعودية

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  الوساطة املالية  مصر  شعاع لألوراق املالية مصر

آسيا لالستشارات االقتصادية 

  ذ.م.م 
  ٪٩٤٫٣  ٪٩٤٫٣  استشارات  األردن

ي، قـــررت إدارة املجموعـــة تــــر خـــالل الف*  ـــي إغـــالق هـــذه الشـــركة التابعـــة، أي شـــركة شـــعاع إلداة وكجـــزء مـــن مواجهـــة األداء املســـتقب رة األصـــول البـــدء 
ـــى الشـــركة األم وكــــذلك ســـتقوم الشـــركة األم بــــإدارة أعمـــال هـــذه الشــــركة  املحـــدودة، حيـــث سيســــفر عـــن ذلـــك تحويــــل جميـــع املوجـــودات واملطلوبــــات إ

ي املستقبل.   التابعة 
  

  املحاسبيةأهم السياسات  .٢

 ملعيار املحو عة و حدة للمجمو جزة املو مات املالية املرحلية املو تم إعداد املعل
ً
  .املالية املرحلية يـر التقار  ٣٤ي رقم و اسبة الدفقا

  

ـــا الشـــركة األم  بـــألفعـــة و حـــدة للمجمو جزة املو مـــات املاليـــة املرحليـــة املـــو تظهـــر املعل ـــ تقـــع ف ـــا غالبيـــة و الـــدرهم اإلمـــاراتي حيـــث أنـــه البلـــد ال مـــارس ف
ُ
ت

  عة .و أعمال املجم
  

 ملبدأ التكلفة التاريخيـة و  حدةو جزة املو مات املالية املرحلية املو تم إعداد املعل
ً
ـ تـم إظهارهـا و ات املاليـة و إعـادة تقيـيم بعـض األد باسـتثناءذلـك و فقا ال

 للقيمة العادلة.و 
ً
  فقا

  

ـــي إعـــداد املعلو ات املحاســـبية الهامـــة يــــر التقدو طـــرق املحاســـبة و إن السياســـات املحاســـبية املتبعـــة  جزة و مـــات املاليـــة املرحليـــة املـــو مصـــادر عـــدم التأكـــد 

ــي و املاليــة امل البيانــاتــي إعــداد  املتبعــةحــدة متماثلــة مــع السياســات املحاســبية و امل يــة  ر  ٣١حــدة املدققــة للســـــنة املن فيمــا عــدا اعتمــاد  ٢٠١٦ديســم

ـــى تأثيــــر التفسو  يــــرتطبيـــق هـــذه املعاي ي، املفصـــلة أدنـــاه. لـــم يـــؤد٢٠١٧ يــــرينا ١ات الجديـــدة اعتبـــارا مـــن يــــر التفسو  يــــراملعاي ـــي املبـــالغ يــــر ات كبر يــــات إ ة 

  ات السابقة.تـر الفو ة الحالية تـر املسجلة عن الف
  

ــا للف   ات الســنوية تـــر معمــول 
ي أو بعد   التـي تبدأ 

ي رقــم  ــى املعيــار املحاســ الــدو بحيــث تقــدم إفصــاحات تمكــن مســتخدمي  بيــان التــدفقات النقديــة ٧تعــديالت ع
ى امليـر البيانات املالية من تقييم التغ   طلوبات الناتجة من األنشطة املالية.ات ع

  ٢٠١٧ يـرينا ١

    

ي رقــــم  ــــى املعيــــار املحاســــ الــــدو اف بموجــــودات الضــــرائب اآلجلــــة تـــــر بشــــأن االع ضــــرائب الــــدخل ١٢تعــــديالت ع
  املحققة يـر للخسائر غ

  ٢٠١٧ يـرينا ١

    

ـــــى دورة املعاي ـــــى املعيـــــار  – ٢٠١٦ – ٢٠١٤ املاليـــــة يــــــر الدوليـــــة إلعـــــداد التقار  يــــــر التحســـــينات الســـــنوية ع تعـــــديالت ع
ي إلعداد التقار  ي املنشآت األخرى  ١٢املالية رقم  يـر الدو   اإلفصاح عن الحصص 

  ٢٠١٧ يـرينا ١

  



  شعاع كابيتال ش.م.ع
   إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة

ي تـر للف ية    ٢٠١٧ يونيو ٣٠ة املن
  )ألف درهم إماراتيالعملة: (
  

 ٨

  

  تتمة –أهم السياسات املحاسبية  .٢

ــــ تــــم إصــــدارها و املعدلــــة و املاليــــة الجديــــدة  يـــــر ليــــة للتقار و الد يـــــر عــــة بتطبيــــق أي مــــن املعايو لــــم تقــــم املجم قــــع و لــــم تصــــبح ســــارية التطبيــــق بعــــد. تتو ال

عـة و حـدة للمجمو ـي البيانـات املاليـة امل )١٦و  ١٥و  ٩املاليـة أرقـام  يــر الدولية إلعـداد التقار  يـر الجديدة (أي املعاي يـر املعايعة أن يتم تطبيق هذه و املجم

ــو جــ يـــر ن لــه تأثو قــد يكــ يـــر ــى لتطبيقهــا، إن تطبيــق هــذه املعايو ــي الســنة األ  ــى الــرغم مــن و عــة املاليــة. و ى املبــالغ املدرجــة املتعلقــة ببيانــات املجمهري ع ع

اء من مراجعة مفصلة. يـر ل بشأن ذلك التأثو معق يـر املمكن عمليا تقديم تقد يـر ذلك، فمن غ   ح يتم االن
  

ــا بــالرجو حــدة و ية مو ســنبــة لبيانــات ماليــة و مــات املطلو حــدة كافــة املعلو جزة املو مــات املاليــة املرحليــة املــو املعلال تتضــمن   ع للبيانــات املاليــةو يجــب قراء

ــي و للمجم املدققــة ــي و عــة كمــا  يــة  ر  ٣١للســنة املن ــي  للســتة. إضــافة لــذلك، فــإن النتــائج املاليــة ٢٠١٦ديسمـــ يــة  ال تــدل  ٢٠١٧ يونيــو ٣٠أشــهر املن

ى النتائج املالية ال قد تكو بالضر  ي و ن متو رة ع ية  ر  ٣١قعة للسنة املن   .٢٠١٧ديسم
  

ـي البيانـات املاليـة املو سياسات إدارة املخاطر املالية للمجمو أهداف  ـا  ـي و عة متطابقة مع تلك ال تم اإلفصـاح ع يـة و حـدة املدققـة كمـا  للسـنة املن

ر  ٣١ي    .٢٠١٦ديسم
  

ن أعضاء املجمو يتم استبعاد كافة املعامالت الداخلية املتبادلة الج   حيد البيانات املالية.و املصاريف عند تو دات ايـر اإل و عة و هرية ب
  

ي امل ي بيان سميةو ذا طبيعة م دخل لم يتم تسجيل أي ي  أشهر الستة اتتـر لف حدو الدخل املرح ية    .٢٠١٦يونيو  ٣٠و ٢٠١٧ يونيو ٣٠املن
  

  ات املاليةو القيمة العادلة لألد .٣
  

ي لتحديد و تستخدم املجم   ب التقييم :و ات املالية حسب أسلو ن القيمة العادلة لألدالكشف عو عة التسلسل الهرمي التا

ي أس )معدلة يـر غ(أسعار :  ١الصنف  -   بات مماثلة ؛و مطلو ل أو اق نشطة ألصو مدرجة 

ــا، إمــا بشــكل مباشــر  يـــر كب يـــر : أســاليب تقيــيم أخــرى تســتعمل مــدخالت لهــا تأث ٢الصــنف  - ــ يمكــن مالحظ ــى القيمــة العادلــة املســجلة ال ع

  وباشر ؛ م يـر غو أ

ي الس يـر كب يـر : أساليب تستخدم مدخالت لها تأث ٣الصنف  - ا  ى بيانات يمكن مالحظ ى القيمة العادلة املسجلة ال ال تستند ع   ق.و ع

ن الجد ي تحليال و يب   املالية املسجلة بالقيمة العادلة حسب تصنيفها : ل و لألصل التا

  ٢٠١٧يونيو ٣٠ 
ر مدققة    غ

  عو املجم  ٣ صنف  ٢صنف   ١صنف   
         

ي صناديق مدارة من شعاع       استثمارات 

   ٢٠٬٠٠٠      -    ٢٠٬٠٠٠      -   األرباح والخسائرمدرجة حسب القيمة العادلة من خالل

   ١٤٬٨٧٤      -    ١٤٬٨٧٤      -   متاحة للبيع

          استثمارات أخرى 

   ١٤٢٬٢٩٢    ٣٧٨   ٢٤٦    ١٤١٬٦٦٨   مدرجة حسب القيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

   ٩٬٠٣٨    ٩٬٠٢٢    ١٦      -   متاحة للبيع

   ١٨٦٬٢٠٤    ٩٬٤٠٠    ٣٥٬١٣٦    ١٤١٬٦٦٨   
  

          مطلوبات مالية

  )٢٫٠٤٩(  -  -  )٢٫٠٤٩(  مدرجة حسب القيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
  

ر  ٣١     ٢٠١٦ديسم
  مدققة 

  املجموع  ٣صنف   ٢صنف   ١صنف   

ي صناديق مدارة من شعاع           استثمارات 

   ١٨٬٥٠١     -   ١٨٬٥٠١     -  األرباح والخسائرمدرجة حسب القيمة العادلة من خالل

   ١٥٬٦٩٢     -   ١٥٬٦٩٢     -  متاحة للبيع

          استثمارات أخرى 

   ١٢٢٬٩٠٣   ٣٧٩   ٦٧٤   ١٢١٬٨٥٠  مدرجة حسب القيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

   ٩٬٠٥٩   ٩٬٠٤٣   ١٦     -  متاحة للبيع

  ١٦٦٬١٥٥   ٩٬٤٢٢   ٣٤٬٨٨٣   ١٢١٬٨٥٠   

  



  شعاع كابيتال ش.م.ع
   إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة

ي تـر للف ية    ٢٠١٧ يونيو ٣٠ة املن
  )ألف درهم إماراتيالعملة: (
  

 ٩

  تتمة -القيمة العادلة لألدوات املالية  .٣

  ل املالية املسجلة بالقيمة العادلةو األص

ي  ـ يـتم تسـجيلها حسـب القيمـة العادلـة باسـتخدام أسـاليب او صف لتحديد القيمة العادلة لألدو فيما ي ات يــر لتقيـيم. تشـمل هـذه التقدات املالية ال

ي السو قد يق اضاتتـر افي و عة و املجم اضاتتـر اف ا أي مشارك    ات.و ق عند تقييم األدو م 
  

  الخسائرو مقيمة حسب القيمة العادلة من خالل األرباح 

تقنيــــات تقيــــيم تتضــــمن و اق النشـــــطة أو أســــعار األســـــ باســــتعمالالخســــائر و املدرجــــة حســــب القيمــــة العادلــــة مــــن خــــالل األربــــاح  االســــتثماراتيــــتم تقيــــيم 

ـــي الســـو ملح يــــر غو ظـــة و بيانــــات ملح ـــي أصـــو مدرجـــة  يــــر غو صـــناديق مدرجـــة و ســـندات و أســـهم تشـــمل هـــذه الفئـــة و ق. و ظـــة  ـــ تســـتثمر  ـــي بـــدو ال رها و ل 

ى اساس بيانـات ملح ـي السـو ملح يــر غو ظـة و مقيمة ع اق النشـطة ، أسـعار و سـهم باألسـل األ و ق مـن أسـعار تـداو ظـة بالسـو ن البيانـات امللحو ق. تتكـو ظـة 

ــــي مؤشــــرات أســــو صــــرف العمــــالت األجنبيــــة  ي املتتـــــر ظــــة فتشــــمل االفو امللح يـــــر اق األســــهم. أمــــا البيانــــات غو الحركــــة  ــــي و اضات املتعلقــــة بــــاألداء املــــا قــــع 

ي السو السيو معدالت الخصم و املستقبل،    ق.و لة 
  

  ة للبيعتاحم

 يــر صـناديق أسـهم خاصـة غو مدرجـة  يــر غو ن مـن أسـهم مدرجـة و تتكـ يــر التسعو ملقيمة باستخدام تقنية التقيـيم أللبيع ااملتاحة  إن االستثمارات املالية 

ـــي الســـ ـــي الســـو ملح يــــر غو ظـــة و مـــزيج مـــن بيانـــات ملحو قية و االســـعار الســـل باســـتخدام و ق. تقـــدر قيمـــة هـــذه األصـــو مدرجـــة   يــــر ق. إن املـــدخالت غو ظـــة 

ـــي الســـو امللح ي، و صـــاضات بختــــر ق تشـــمل افو ظـــة  ي املســـتقب ـــي و املو اضات االقتصـــادية املتعلقـــة بالصـــناعة تــــر االفو املخـــاطر، و ص األداء املـــا قـــع الجغرا

ا.   للشركة املستثمر ف
  

  ات املالية بالقيمة العادلةو من األد ٣حركة الصنف 

ن الصنف و ة لم يتم أي تحتـر فخالل ال   .٣الصنف و  ١يالت ب
  

ن الجد ي و يب   ال يتم تسجيلها حسب القيمة العادلة : ٣الصنف ي  دات املاليةو جو الختامية للمو االفتتاحية  ية لألرصدةو تس ل التا
ى  يـر ينا ١     ٢٠١٧ يونيو ٣٠ا

  مدققة يـر أشهر) غ ٦(  
  

ي ال   رصيد 
 يـرينا ١

٢٠١٧  

 ربح/(خسارة)
مدرجة ضمن 
  الربح أو الخسارة

  ربح/(خسارة)
مدرجة ضمن  

الشامل  الدخل
  مبيعات  ياتتـر مش  األخر

تحويالت 
ى)  من/(إ
  املستويات

  ٢و ١ 

ي   الرصيد 
يونيو  ٣٠

٢٠١٧  
                استثمارات أخرى

مدرجة حسب القيمة العادلة من خالل 

  األرباح والخسائر

 ٣٧٨      -      -      -      -   )١(    ٣٧٩   

   ٩٬٠٢٢      -      -      -      -   )٢١(    ٩٬٠٤٣   متاحة للبيع

   ٩٬٤٠٠      -      -      -      -   )٢٢(    ٩٬٤٢٢   
  

ى  يناير  ١     ٢٠١٦ يونيو ٣٠إ

  مدققة يـر أشهر) غ ٦(  
  

ي ال   رصيد 
 يـرينا ١

٢٠١٦  

 ربح/(خسارة)
الربح مدرجة ضمن 
  أو الخسارة

  ربح/(خسارة)
مدرجة ضمن  

الشامل  الدخل
  مبيعات  ياتتـر مش  األخر

تحويالت 
ى)  من/(إ
  املستويات

  ٢و ١ 

ي   الرصيد 
 يونيو ٣٠

٢٠١٦  
                استثمارات أخرى

مدرجة حسب القيمة العادلة من خالل 

  ٩٤٥     -      -      -      -      -   ٩٤٥  األرباح والخسائر

  ٩٬٣٦١     -      -      -      -   )٩٤(   ٩٬٤٥٥  متاحة للبيع

  ١٠٬٣٠٦     -      -      -      -   )٩٤(   ١٠٬٤٠٠  

  



  شعاع كابيتال ش.م.ع
   إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة

ي تـر للف ية    ٢٠١٧ يونيو ٣٠ة املن
  )ألف درهم إماراتيالعملة: (
  

 ١٠

  تمةت -ات املالية و القيمة العادلة لألد .٣
  

ي:و املدرجة ضمن بيان الدخل املو  ٣ات املالية املدرجة تحت الصنف و الخسائر الناتجة من األدو األرباح تتكون    حد مما ي

  
ى يـر ينا ١   ا
  ٢٠١٧ يونيو ٣٠

ى يـر ينا ١   ا
  ٢٠١٦يونيو  ٣٠

  أشهر) ٦(  أشهر) ٦(  

  مدققة يـر غ  مدققة يـر غ  

      استثمارات أخرى 
  )٩٤(    )٢٢(  محققة يـر خسائر غ

  

ى القيمة العادلة لألص اضاتتـر االفات يـر تغ يـر تأث   ٣ل املالية من الصنف و الرئيسية ع

ن الجد ي مدى تأثر القيمة العادلة لألدو يب   لة حسب صنف األداة:و اضات البديلة املمكنة املعقتـر باستخدام االف ٣ات من الصنف و ل التا

  ٢٠١٦يونيو  ٣٠    ٢٠١٧يونيو  ٣٠  
  مدققة يـر غ    قةمدق يـر غ  
  

  يةتـر القيمة الدف
اضات البديلة تـر االف يـر تأث

  املحتملة املعقولة
القيمة   

  يةتـر الدف
اضات البديلة تـر تأثيـر االف
  املحتملة املعقولة

            استثمارات أخرى 

مدرجة حسب القيمة العادلة من 

  ٢٣٦  ٩٤٥    ٩٤  ٣٧٨  خالل األرباح والخسائر

  ١٬٨٧٢   ٩٬٣٦١    ١٬٨٠٤  ٩٬٠٢٢  متاحة للبيع

  ٢٬١٠٨   ١٠٬٣٠٦    ١٬٨٩٨  ٩٬٤٠٠  
  

ى النحو امللح يـر عة بتعديل املدخالت غو لة قامت املجمو اضات البديلة املمكنة املعقتـر من أجل تحديد االف ي:و ظة األساسية ع   التا
  

 القيمـة العادلـة لـألداة بنسـبةانخفـاض و الخسارة من خالل زيـادة و  عن السداد عة بتعديل احتماالت التخلفو سندات الدين: قامت املجم -

  ٪. ٢٥ تبلغ

ــــي الصــــناديق - لــــة املمكنــــة. و عــــة مــــن البــــدائل املعقو لة ضــــمن مجمو اضات معــــدل الســــيتـــــر عــــة بتعــــديل افو : قامــــت املجمســــهماال و  اســــتثمارات 

  التعديل حسب خصائص كل استثمار. يـر يختلف مدى تأث

ن القيمة الدفو جد فرق جو ال ي   ات املالية.و لألدالقيمة العادلة و ية تـر هري ب
  

  كو دائع لدى البنوو نقد  .٤
  

ا و ك و دائع لدى البنو الو ع النقد و مجم تضمني ر  ٣١( ٣٥٫٤٦٢ دائع قيم ـا كضـمان مقابـل كفالـة ) ٣٠٫٢٨٦ – ٢٠١٦ديسم ـي محـتفظ  مع بنـك مح

ي من ك و لدى البندائع وو ،  تم عرض النقد املرحلية املوحدة لغرض قائمة التدفقات النقديةو  مقدمة للمصرف املركزي.   ديعة. و هذه الصا
  

  ذمم مدينة وأرصدة دين أخرى  .٥

ر  ٣١درهـــــم ( ٩٧٫٢٢٥تتضـــــمن الـــــذمم املدينـــــة وأرصـــــدة الـــــدين األخـــــرى مبلـــــغ  ذمـــــة مدينـــــة مـــــن بيـــــع حصـــــة ا يمثـــــل صـــــفر)  – ٢٠١٦ديســـــم

 (أ)). ٩ستثمارية (طالع إيضاح 
  

يو د إيجار تمو عقو   سلفياتو ض و قر  .٦   ي
  

ي و د اإليجار التمو عقو السلفيات و ض و القر  ن و تتك ي:ي   مما ي

ر  ٣١    ٢٠١٧ يونيو ٣٠     ٢٠١٦ديسم
  مدققة    مدققة يـر غ  

  ٣٧٩٬٢٩٤     ٣٣٧٬١٢٣  قروض وسلفيات

ي   ١٩٢٬٦٦٧     ١٦٠٬٢٩١  عقود إيجار تموي

امش   ٣٧٬٠٦٥     ٤٥٬٣٥٨  قروض 

  ٦٠٩٬٠٢٦    ٥٤٢٬٧٧٢  

  



  شعاع كابيتال ش.م.ع
   إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة

ي تـر للف ية    ٢٠١٧ يونيو ٣٠ة املن
  )ألف درهم إماراتيالعملة: (
  

 ١١

ي   .٦   تتمة -قروض وسلفيات وعقود إيجار تموي
  سلفياتو  ضو قر     -أ
  

ر  ٣١    ٢٠١٧ يونيو ٣٠     ٢٠١٦ديسم

  مدققة    مدققة يـر غ  

  ٤٩٨٬٣٠٨    ٤٨٣٬١٥١  سلفياتو ض و قر  مجموع

ي القيمةتـر مخصص م   )١٠٦٬١٧٥(    )١٢٠٬٦١٢(   اكم لالنخفاض 

  )١٢٬٨٣٩(    )٢٥٬٤١٦(  ائد معلقةو ف

  ٣٧٩٬٢٩٤    ٣٣٧٬١٢٣  
  

يو د إيجار تمو عق -ب   ي
  

ر  ٣١    ٢٠١٧ يونيو ٣٠     ٢٠١٦ديسم
  مدققة    مدققة يـر غ  

ي و د االيجار التمو لعقاملتداولة الذمم املدينة     ١٢٣٬٧٣١     ١٢٠٬٤٥٨   ي

ي و د االيجار التمو لعقغيـر املتداولة الذمم املدينة     ٨٢٬٧٤٠     ٥٤٬٦٦٠   ي

  )١٣٬٨٠٤(    )١٤٬٨٢٧(  القابلة للتحصيل يـر مخصصات لدفعات االيجار غيطرح: 

  ١٩٢٬٦٦٧    ١٦٠٬٢٩١   

  

امشو قر   -ج   ض 
  

ــي األ و تقــدم املجم ــا لغــرض املتــاجرة  راق و نة بــاأل و ــي مضــمو ة األجــل يـــر لــة. إن هــذه الســلفيات ذات طبيعــة قصو راق املاليــة املتداو عــة تســهيالت لعمال

ـــي  راق املاليـــةو عـــة. بلغـــت قيمـــة هـــذه األ و املعنيـــة بعهـــدة املجماملاليـــة  ر  ٣١( ١٧٤٫٠٣٣مبلـــغ  ٢٠١٧ يونيـــو ٣٠املعنيـــة كمـــا  .  )١٩٩٫٠٤٩ – ٢٠١٦ديســـم

اية الو املغطى من اله يـر ين مخصصات للجزء غو يتم تك ي  ر  ٣١( ٤٧٫٧٩٦ة، تم تسجيل مخصص قدره تـر فامش. كما    ).٤٦٫٧٣٩ – ٢٠١٦ديسم
  

ي صناديق مدارة من شعاع .٧   استثمارات 
  

ي  ي: صناديق مدارة من شعاعتتألف االستثمارات    مما ي
  

ر دي ٣١    ٢٠١٧ يونيو ٣٠     ٢٠١٦سم
  مدققة    مدققة يـر غ  

  ١٨٬٥٠١    ٢٠٫٠٠٠  استثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

  ٦٨٬٣٩١    ٦٧٬٩٢١  شركات زميلة

  ١٥٬٦٩٢    ١٤٬٨٧٤  متاحة للبيع

  ١٠٢٬٥٨٤    ١٠٢٬٧٩٥  
  

  الخسائرو مدرجة حسب القيمة العادلة من خالل األرباح استثمارات 

ـا تــر ـي صـندوق عقـاري جديـد واسـتلمت اس ٢٠٫٠٠٠باستثمار عة و قامت املجم ة،تـر خالل الف ائيـة قيم امللكيـة املحليـة  مـن صـناديق ١٨٫٧٨١دادات 

ا   .الخاصة 
  

  شركات زميلة
  

ر  ٣١(% ٢٧٫٠عـــــة و تمتلـــــك املجم مســـــجل و خاصـــــة ، مقفـــــل  اســـــتثماراتق و صـــــندو هو  ال . بـــــي١ق شـــــعاع للضـــــيافة و مـــــن صـــــند) %٢٧٫٠: ٢٠١٦ديســـــم

ــــي جــــزر كايمــــان. إن الهــــدف الرئيســــ للصــــندو شــــركة تضــــامنية محــــدك ــــي مشــــاريع تنميــــة  يـــــر غو القيــــام باســــتثمارات مباشــــرة أو ق هو دة معفــــاة  مباشــــرة 

ـــ ســـتدار مـــن قبـــل شـــركة ر و عقـــارات الضـــيافة القائمـــة و الضـــيافة  ـــي منطقـــة الشــــرق األ و ال شـــمال إفريقيـــا. نتيجـــة لتجمـــع و ســــط و تانـــا إلدارة الفنـــادق 

ر  ٣١(%٢٦٫٣عـة و مباشرة، بلغت حصة املجم يـر غ ثماراتاست ق اسـتثمار و صـندو هو للضـيافة  ١دية و ق شـعاع السـعو مـن صـند )%٢٦٫٣: ٢٠١٦ديسـم

ن هيئــــة الســــو مــــدار حســــب قــــ قفــــلم ــــي و ق هو دية. الهــــدف الرئيســــ لهــــذا الصــــندو ق املاليــــة باململكــــة العربيــــة الســــعو ان ــــي عقــــارات الضــــيافة  االســــتثمار 

  يل األجل.و ي رأس املال طولتحقيق نم ديةو بية السعاململكة العر 



  شعاع كابيتال ش.م.ع
   إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة

ي تـر للف ية    ٢٠١٧ يونيو ٣٠ة املن
  )ألف درهم إماراتيالعملة: (
  

 ١٢

ي شركات زميلة أخرى  .٨   استثمارات 
  

ي شركات زميلة أخرى:و تملك املجم   عة االستثمارات التالية 

ر  ٣١    ٢٠١٧ يونيو ٣٠     ٢٠١٦ديسم
  مدققة    مدققة يـر غ  

  ٤٤٫٧٦٦    ٥٧٬٥٩٢  اإلمارات العربية املتحدة
  

  سي للهندسة ذ.م.م 

ر  ٣١(% ٤٠٫٠عة و ملجمتمتلك ا لـة و بددة مركزهـا الشـارقة و محـدلية و ذات مسؤ شركة ي و سي للهندسة ذ.م.م من شركة %) ٤٠٫٠  – ٢٠١٦ديسم

ـــى حســـابات  االســـتثمارهـــذا مـــن  تـــم تحديـــد املبلـــغ القابـــل للتحصـــيلاإلنشـــاءات املدنيـــة. و الت و م بأعمـــال املقـــاو تقـــو اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة   إ
ً
اســـتنادا

ي القيمةامللكية بع ق و حق يل مخصص االنخفاض    .د ت
  

  دةو املحد شركة سبتك القابضة

ــيو ســؤ امل دةو محــدشــركة مســجلة كشــركة  ــي مجــال تحليــة و  لــة اإلمــارات العربيــة املتحــدةو بد قائمــة بإمــارة الشــارقةو جــزر كايمــان  لية  معالجــة و تنشــط 

ر  ٣١( %٤٩٫٠عـة حصـة تعـادل و الخـدمات التابعـة لهـا. تمتلـك املجمو ارب و املراس املعـدة للقـو مشاريع البنية التحتية و املياه   %)٤٩٫٠ – ٢٠١٦ديسـم

ى  االستثمار تم تحديد املبلغ القابل للتحصيل من هذا  من ملكية شركة سبتك القابضة.  إ
ً
   .ق امللكيةو حقطريقة استنادا

  

  استثمارات أخرى  .٩
  

ي:   تشمل االستثمارات األخرى ما ي
  

ر  ٣١    ٢٠١٧ يونيو ٣٠     ٢٠١٦ديسم
  مدققة    مدققة يـر غ  

  ١٢٢٫٩٠٣    ١٤٢٬٢٩٢  استثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

  ٩٫٠٥٩    ٩٬٠٣٨  استثمارات متاحة للبيع

  ١٣١٫٩٦٢    ١٥١٬٣٣٠  
  

  الخسائرو األرباح استثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة من خالل   )أ 
  

ي:أا بالقيمة العادلة من خالل األرباح تتألف االستثمارات املحتفظ    والخسائر مما ي
  

ر  ٣١    ٢٠١٧ يونيو ٣٠       ٢٠١٦ديسم

  مدققة    مدققة يـر غ  

  ١١٠٬٢٠٩    ٩١٬١١٨  استثمارات أسهم متداولة

  ١٢٬١١٣    ٥١٬٠٢٢  اد ثابتيـر استثمارات بإ

  ٥٨١    ١٥٢  صناديق استثمارية 

  ١٢٢٬٩٠٣    ١٤٢٬٢٩٢  

  أوراق ملكية

ـي بورصـة البحـرين مقابـل تـر وعة خالل الفأبرمت املجم ي مـدرج  ي بنك مح ا  ايـة درهـم.  ٩٧٫٢٢٥ة اتفاقية لبيع جزء من حص ـي  وكمـا 

ــي االعتبــار فتـــر الف اف. وقامــت تـــر ات االتفاقيــة واملعلومــات املتاحــة األخــرى، فقــد تقــرر أنــه قــد تــم اســتيفاء معيــار إلغــاء االعتـــر ة، ومــع األخــذ 

ى إث   اف بذلك األصل وقيدت املقابل ضمن "ذمم مدينة وأرصدة دين أخرى".تـر ر ذلك بإلغاء االعاملجموعة ع
  استثمارات متاحة للبيع  )ب 

  

ي:   تتألف االستثمارات املتاحة للبيع مما ي
  

ر  ٣١    ٢٠١٧ يونيو ٣٠       ٢٠١٦ديسم

  مدققة    مدققة يـر غ  

  ٩٫٠٤٣    ٩٬٠٢٢  متداولة يـر صناديق استثمارية غ

  ١٦    ١٦  ريةصناديق استثما

  ٩٫٠٥٩    ٩٬٠٣٨  

  
  



  شعاع كابيتال ش.م.ع
   إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة

ي تـر للف ية    ٢٠١٧ يونيو ٣٠ة املن
  )ألف درهم إماراتيالعملة: (
  

 ١٣

  بنوك دائنة .١٠
  

 تم الحصو ك الدائنة قر و تمثل البن
ً
ا من بنو ضا ـا مـع و ك تجارية أثناء نشـاط املجمو ل عل عـة االعتيـادي ضـمن نطـاق التسـهيالت االئتمانيـة املتفـق عل

  ك. و هذه البن
  

ر  ٣١    ٢٠١٧ يونيو ٣٠       ٢٠١٦ديسم

  مدققة    مدققة يـر غ  

قروض ألجل تستح
ً
  ١٩٦٫٢٤١    ١٨٧٬٣٧١  ق خالل أث عشر شهرا
ً
  ١٠٠٫٧٠٣    ٩٬٢٣٣  قروض ألجل تستحق بعد أث عشر شهرا

  ٢٩٦٫٩٤٤    ١٩٦٬٦٠٤  

  

ى التسهيالت املصرفية املقدمة للمجمتـر ي  إليـه نسـبة معينـة ت EIBOR/SIBORة حسـب سـعر يــر بأسـعار متغ / أرباحائدو عة فو تب ع
ً
ح و اتــر مضـافا

ن    %. ٤ و% ٢ما ب
  

ــى مــدار  ٥٠٠٬٠٠٠بمبلــغ  كتـــر مشتســهيل قــرض  متبقــي مــن  رصــيديمثــل  ١٥٠٫٠٠٠مبلــغ  املطلــوب للبنــوكتضــمن ي  شــهًرا ١٢يســتحق الســداد ع

   عة.و املجم موجوداتبرهن بعض ومضمون 
  

ي املجموعـــة، بالنيــــابة عـــن املجموعـــة، بمبلـــغ ٢٠١٧ يونيـــو ٣٠ـــي  ر  ٣١( ٦٣٫٤١٥، تـــم مـــنح خطابـــات ضـــمان مـــن ممـــو ). ٦٣٫٤١٥ – ٢٠١٦ديســـم

ـي املنطقـة لتسـهيل األنشـطة. ومـن غ ي الهياكل البنكيـة واملقايضـات املاليـة  ر هذه الضمانات كآلية محددة مستخدمة  تب تــر املتوقـع أن ي يــر تعت

امات جوهرية. ى تلك الضمانات أي ال   ع
  

نو يلة األجل للمو افز طو برنامج الحأسهم  .١١   ظف
  

ي  نو يلة األجل للمو افز طو برنامج الحا ضمن سهم املحتفظ األ بيان فيما ي ي  ظف    ٢٠١٧ يونيو ٣٠كما 

ر  ٣١    ٢٠١٧ يونيو ٣٠       ٢٠١٦ديسم

  مدققة    مدققة يـر غ  

  ٢٬٣٤٨٬٠٠٤    ٢٬٣٤٨٬٠٠٤  عدد األسهم

ي األسهم    %٠٫٢    %٠٫٢  قيـد اإلصدارنسبة األسهم من إجما

  ٥٬٣٤١    ٥٬٣٤١  تكلفة األسهم

  ٣٬٤٧٥    ٢٫٥٣٦  القيمة السوقية لألسهم
  

ي برنامج الحإجراء  ةتـر فخالل اللم يتم  ن.و يلة األجل للمو افز طو أي حركة    ظف
  

ــي تـــر خــالل ف يــة  ن  ســهًما ٢٬٣٩٥٬٠٠٠ تــم تخصــيص، ٢٠١٦يونيــو  ٣٠ة الســتة أشــهر املن تب عليــه تحويــل تكلفــة املعــدل املــرجح لهــذه تـــر ممــا للمــوظف

ى الخسائر امل ٥٫٤٤٩والبالغ  األسهم   كمة.اتـر إ

  
  احتياطي إعادة تقييم االستثمارات .١٢

  

ي:   يتألف احتياطي إعادة تقييم االستثمارات مما ي

ى  يناير  ١      ٣٠إ
  ٢٠١٧ يونيو

  أشهر) ستة(

ى  يناير  ١    ٣٠إ
  ٢٠١٦ يونيو

  أشهر) ستة(

  مدققةغيـر     مدققة يـر غ  

        استثمارات متاحة للبيع

ي بداية الف   ٢٬٧٨١    )٤٦٨(  ةتـر الرصيد 

ي القيمة العادلة خالل السنةصا   )٢٩٩(    )٨١٨(  ي الحركة 

  )٢٬٧٨١(    -  احتياطي معاد ادراجه ضمن بيان الدخل عند البيع

  )٢٩٩(    )١٬٢٨٦(  

  



  شعاع كابيتال ش.م.ع
   إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة

ي تـر للف ية    ٢٠١٧ يونيو ٣٠ة املن
  )ألف درهم إماراتيالعملة: (
  

 ١٤

ي صناديق مدارة من شعاع/ أرباح (خسائر)   .١٣    من االستثمارات 
  

ي:الخسائر األرباح و  تتألف   من الصناديق املدارة من شعاع مما ي
  

ى  يناير  ١      ٣٠إ
  ٢٠١٧ يونيو

  أشهر) ستة(

ى  يناير  ١    ٣٠إ
  ٢٠١٦ يونيو

  أشهر)ستة (

  مدققة يـرغ    مدققة يـر غ  

  )٦٫١٩٨(    ٢٨٠  مدرجة حسب القيمة العادلة من خالل بيان األرباح أوالخسائر صناديق

  )٨٤٢(    )٤٧٠(  شركات زميلة

  )٧٫٠٤٠(    )١٩٠(  

  
ا االس األخرى  االستثماراتمن أرباح  .١٤ ي شركات زميلة أخرى بما ف   تثمارات 

  

ي شركات زميلة أخرى األخرى  االستثماراتمن  الخسائر و  األرباحتتألف  ا االستثمارات  ي:بما ف   مما ي
  

ى  يناير  ١      ٣٠إ
  ٢٠١٧يونيو 

  (ستة أشهر)

ى  يناير  ١    ٣٠إ
  ٢٠١٦ يونيو

  أشهر)ستة (

  مدققة يـر غ    مدققة يـر غ  

  -    ١٣٬٦٢٦  الشركات الزميلة األخرى 

        االستثمارات األخرى 

ا بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر   ٧٨٩    ٢٦٬٦٢٢  املحتفظ 

  ٢٬٦٧٠    )٢١(  املتاحة للبيع

  ٣٬٤٥٩    ٤٠٬٢٢٧  

  

  لسهماألرباح / (الخسائر) ل .١٥
  

ي ةاألساســــيلســــهم ل األربــــاح / (الخســــائر)تــــم احتســــاب  ــــي الشــــركة األم لحــــام ةالعائــــد )الخســــارةالــــربح / ( باســــتخدام صــــا البالغــــة و ي األســــهم العاديــــة 

ى املت  ))٧٨٫٣٣٢( – ٢٠١٦يونيو  ٣٠( ٣٦٫٨٤٠  – ٢٠١٦يونيـو  ٣٠( ١٬٠٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠البـالغ و سط املـرجح لعـدد األسـهم العاديـة القائمـة و بالقسمة ع

١٬٠٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠.(  
  

ن ربحيــة الســهم األساســيو ال ي ــي  ةاملخفضــو  ةجــد فــرق بــ ــى  يـــر ات لهــا تأثو نظــرا لعــدم إصــدار الشــركة أليــة أد ٢٠١٦يونيــو  ٣٠و ٢٠١٧ يونيــو ٣٠كمــا  ع

ي حالة تنفيذها.   ربحية السهم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  شعاع كابيتال ش.م.ع
   إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة

ي تـر للف ية    ٢٠١٧ يونيو ٣٠ة املن
  )ألف درهم إماراتيالعملة: (
  

 ١٥

  املعامالت مع األطراف ذات العالقة .١٦

ي تعريــف طــرف ذو عالقــة. وتمثــل األطــراف ذات العالقــة كبــار مســاهم املجموعــة  أبرمــت املجموعــة معــامالت مــع شــركات ومنشــآت تســتو

ا العلياومدر  ا وأفراد إدار م املشواملنشآت الخاضـعة لسـيطر  . كما تمثل أفراد عائالت تلك األطرافا ـ يمارسـون تــر م ولسـيطر كة أو ال

ا تأث   جوهري. يـر عل
  

ي طبيعة أهم  م:ذات العالقة واملبالغ املطلوبة إل املعامالت الجوهرية لألطراففيما ي   م / م
   

  يونيو ٣٠  
٢٠١٧    

ر ٣١   ديسم
٢٠١٦  

  مدققة    مدققة يـر غ  
        أرصدة مدينة أخرى و ذمم مدينة 

  -    ١٥  شركات زميلة   

  ٢٧٧    ٨٣  كبار موظفي اإلدارة العليا  

  ٢٧    ٩٧٫٢٩٥ )٥ة (إيضاحذات عالق أطراف أخرى   

       

  -    ٢٦٫٦١٣ ذات عالقة أأخرىأطراف  –قروض وذمم مدينة 

       

ي صناديق مدا   ١٠٢٫٥٨٤    ١٠٢٬٧٩٥ رة من شعاعاستثمارات 

 ١٠٢٫٨٨٨    ٢٢٦٫٨٠١  
  

ن املتو عة مقدما حسب برنامج مساعدة املو ظفي اإلدارة العليا املبالغ املدفو تعكس السلفيات مل ن حيث ال يتم تحميل أية فو فر لكل املو ظف   ائد.و ظف
  

  يونيو ٣٠  
٢٠١٧    

ر ٣١   ديسم
٢٠١٦  

  مدققة    مدققة يـر غ  
        أخرى ائنة دوأرصدة  دائنةذمم 

  ٢٨٫٠٠٠    ٢٨٫٥٩٥  أطراف أخرى ذات عالقة  
  

  

ي بيان  إدراجتم  ي الدخلاملعامالت مع األطراف ذات العالقة  ي:حد و امل املرح   كما ي

ى يـر ينا ١     ا
  يونيو ٣٠

٢٠١٧    

ى يـر ينا ١   ا
  يونيو ٣٠

٢٠١٦  
  أشهر) ٦(    أشهر) ٦(  
  مدققة يـر غ    مدققة يـر غ  

  )٨٤٢(    )٤٧٠(  استثمارات صناديق مدارة من شعاع باحأر (خسائر) / 

  )٦٬١٩٨(    ٢٨٠  شركات زميلة   

        أطراف أخرى ذات عالقة   

        وإيرادات أخرى  رسوم وعموالت   

  ٩١٩    ٤٤١  أطراف أخرى ذات عالقة   

  ٦٬١٢١(    ٢٥١(  

  
        مصاريف الفائدة

  -   )١٬١١١(  أطراف أخرى ذات عالقة  

  

  



  شعاع كابيتال ش.م.ع
   إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة

ي تـر للف ية    ٢٠١٧ يونيو ٣٠ة املن
  )ألف درهم إماراتيالعملة: (
  

 ١٦

  تتمة - املعامالت مع األطراف ذات العالقة  . ١٦
  

ي: ي كما ي         تعويضات كبار موظفي اإلدارة العليا 

ى يـر ينا ١     ا
  يونيو ٣٠

٢٠١٧    

ى يـر ينا ١   ا
  يونيو ٣٠

٢٠١٦  
  أشهر) ٣(    )أشهر ٦(  
  مدققة يـر غ    مدققة يـر غ  

  )٦٫٤٢٤(    )٨٫٠٤٥(  ة األجليـر رواتب ومنافع قص

  
  مات القطاعية و املعل  .١٧

  

ي و ألغراض إدارية، تم تنظيم املجم ى و قطاعات تشغيلية  ٥عة    :حدات األعمالو يستند كل قطاع ع
  

ــــي الســــعودية واالمــــارات. وتد يـــــرتد: صــــول ادارة األ    يـــــر صــــناديق ضــــيافة ومشــــاريع 
ً
ــــي اســــو محــــافظ اســــتثمارية أيضــــا اق االســــهم و صــــناديق 

. و ســـ ١٤تمـــان. تغطـــي االئو اق الـــدخل الثابـــت و اإلقليميـــة، اســـ
ً
 إقليميـــا

ً
 ماليـــا

ً
ن  صـــول د شـــعاع إلدارة األ و تـــز و قا األجانـــب و املســـتثمرين املحليـــ

ـــي أســـو بب ـــى و الـــديو ق امللكيـــة و حقـــ صـــول شـــعاع إلدارة األ  يــــر تدو العربيـــة. و اق األســـهم الخليجيـــة و ابـــات لالســـتثمار  ن التقليديـــة، باإلضـــافة إ

 يـــر نشــطة. كمــا تد يـــر غو الصــناديق االســتثمارية باســتخدام أســاليب إداريــة نشــطة و اإلســالمية، افقــة مــع الشــريعة و املحــافظ االســتثمارية املت

ي امللكية الخاصة.اصن    ديق لالستثمار 
  

  

ــــي األســــهم و خــــدمات االكتتابــــات الخاصــــة و تقــــدم استشــــارات ماليــــة للشــــركات،  االســــتثمارات املصــــرفية: الســــندات، و االكتتابــــات العامــــة 

ى عمليات املشاركة و التفكيك و اذ و تحاالسو عمليات الدمج و    املنتجات املركبة. و الفصل، باإلضافة إ
  

  

ن ذو ل لألسـو صـو املتـاجرة مـن خـالل الو فر خدمات البيـع و ت اق املالية:و األس ي املـالءة املاليـة و اق العامليـة لقاعـدة عمـالء شـعاع املؤسسـاتي

ليـة فضـال عـن املشـتقات و االصـدارات األ و الدخل الثابت، و ى األسهم العاملية ل إو صو اق املالية يستطيع العمالء الو العالية. من خالل األس

ث االسـتثمار و اق املاليـة بحـو اكـب قسـم األسـو يو ليـة. و الدو اسعة مـن األطـراف املقابلـة املحليـة و لة من خالل شبكة و السيو رصة، و خارج الب

ـــي جميـــع أنحـــاء د ـــ تنـــتج تغطيـــة األبحـــاث القطاعيـــة للشـــركات املدرجـــة  ـــي مـــع الأو ل مجلـــس التعـــو ال ـــي دتــــر ن الخلي ـــى األســـهم  لـــة و ك ع

  دية.و السعو اإلمارات العربية املتحدة 
  

  

ـي مجـال اإلقـراض و تنشط بصـو دية)"، و يل (السعو " شركة الخليج للتمويل" و تعمل تحت مظلة "شركة الخليج للتم يل:و التم رة أساسـية 

ى تـر دات، مع الو جو م باملو املدع   سطة.و املتو ة يـر يل الشركات الصغو تمك بشكل رئيس ع
  

  

ــــــى جميــــــع الضــــــو رات الشــــــركة املســــــتقبلية و تطــــــ يـــــــر تد االدارة الرئيســــــية: كة املرتبطــــــة تـــــــر نفقــــــات الخــــــدمات املشو ابط النقديــــــة و تشــــــرف ع

 اسو باملجم
ً
ي الشركات التابعة تدخل ضمن هذا القسم الذي يتضمن أيضا عمـال التجاريـة، اتيجية تنميـة األ تـر عة. ان جميع االستثمارات 

  ارد البشرية.و االتصاالت، املو يق و نية، املالية، العمليات، ادارة املخاطر، العالقات مع املستثمرين، التسو القان
  

تقيــيم األداء. و زيــع املصــادر و ص تو رة منفصــلة التخــاذ القــرارات بخصــو م اإلدارة بمراقبــة النتــائج التشــغيلية للقطاعــات التشــغيلية بصــو تقــ

ى األرباح يتم تقييم أ  إ
ً
  الخسائر التشغيلية. أو داء القطاعات استنادا

  

  

  

  



  شعاع كابيتال ش.م.ع
   إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة

ي تـر للف ية    ٢٠١٧ يونيو ٣٠ة املن
  )ألف درهم إماراتيالعملة: (
  

 ١٧

  تتمة -مات القطاعية و املعل  .١٧
   عة.و ص قطاعات األعمال الخاصة باملجمو ة بخصحدو مات املالية املو ل التالية املعلو تعرض الجدا

 

ى  يـر ينا ١     ٢٠١٧ يونيو ٣٠ا

  مدققة يـر ) غأشهر ٦(  

  ادارة  

  ل و األص

استثمارات 

  رفيةمص

اق و األس

  يلو تم  املالية

ادارة 

  عو املجم  رئيسية

  ٣٩٬٧٢٣  ١٬١٠٧  ٣٦٬٩١٣  ٨٣١  -  ٨٧٢  ادات الفوائديـر إ

ي إ   ١٨٬٩٦٦  ١٨٣  ٢٬٥٤١  ٣٬٦٥٨  ٢٬١٣٣  ١٠٬٤٥١  ادات الرسوم والعموالت يـر صا

  ٣٬٧٣٠  -  -  ٣٬٧٣٠  -  -  أرباح تداول

ي صناديق مدارة من شعاع  خسائر   -من استثمارات 

ي   صا
-  -  -  -  )١٩٠(  )١٩٠(  

  ٦٢٬٢٢٩  ١٬١٠٠  ٣٩٬٤٥٤  ٨٬٢١٩  ٢٬١٣٣  ١١٬٣٢٣  اداتيـر مجموع اإل 

  )٤٠٬٥٥٢(  )٧٬٠٣١(  )١٢٬٨١٥(  )٩٬١١٣( )٢٬٩٦٦( )٨٬٦٢٧(  مصاريف إدارية وعمومية
  )١١٬٠٧٧(  )١٬١١١(  )٩٬٩٦٦(  -  -  -  مصاريف الفوائد

الكات    )٣٬٩٠٨(  )٦٦٧(  )٢٬٠١٩(  )١٬١٧١(  -  )٥١(  اس

ي -مخصصات    )١٠٬٠٧٩(  ١٬١٣٣  )١١٬٣٦٧(  ١١٥  ٤٠  -  صا

  )٦٥٬٦١٦(  )٧٬٦٧٦(  )٣٦٬١٦٧(  )١٠٫١٦٩(  )٢٬٩٢٦(  )٨٬٦٧٨(  مجموع املصاريف

              

ي الربح/ من  ) / األرباحالخسائر((الخسارة) قبل  صا

  )٣٫٣٨٧(  )٦٫٥٧٦(  ٣٫٢٨٧  )١٬٩٥٠(  )٧٩٣(  ٢٬٦٤٥  االستثمارات األخرى 

  ٤٠٬٢٢٧  ٤٤٬٨٣٠  )٤٬٦٠٣(  -  -  -  من االستثمارات األخرى اح(خسائر) / أرب

  ٣٦٬٨٤٠  ٣٨٬٢٥٤  )١٬٣١٦(  )١٬٩٥٠(  )٧٩٣(  ٢٬٦٤٥  ةتـر فللخسارة) ال/ ( ربح ال

ى:               العائدة ا

  ٣٦٬٨٤٠  ٣٨٬٢٥٤  )١٬٣١٦(  )١٬٩٥٠(  )٧٩٣(  ٢٬٦٤٥  مساهم الشركة األم

  -  -  -  -  -  -  املسيطرة يـر األطراف غ

  ٣٦٬٨٤٠  ٣٨٬٢٥٤  )١٬٣١٦(  )١٬٩٥٠(  )٧٩٣(  ٢٬٦٤٥  

    

  غيـر مدققة ٢٠١٧يونيو  ٣٠  

  

  إدارة

  األصول 

استثمارات 

  مصرفية

األسواق 

  تمويل  املالية

ادارة 

  املجموع  رئيسية

  ١٫٢٠٦٫٣٢٥  ٣٩٤٬٤٠٥  ٥٧٩٬٦٦٥   ١٧٥٬١٨٨   ٢٩٣   ٥٦٬٧٧٤  املوجودات

   ٣٤٤٬٥٣٨  ٧٦٬٩١١  ٢٤٨٬٠٩٦   ١٤٬٤١٥     -   ٥٬١١٦  املطلوبات



  شعاع كابيتال ش.م.ع
   إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة

ي تـر للف ية    ٢٠١٧ يونيو ٣٠ة املن
  )ألف درهم إماراتيالعملة: (
  

 ١٨

  تتمة -املعلومات القطاعية   .١٧
 

  
ى  ٢٠١٦يناير  ١    ٢٠١٦يونيو  ٣٠إ

ر مدقق ٦(   أشهر) غ

  ادارة  

  األصول 

استثمارات 

  مصرفية

األسواق 

  املجموع  ادارة رئيسية  تمويل  املالية

   ٧٢٬٧٣٧   ١٬٠٠٥   ٧١٬٠٨٤   ٢٠٥     -   ٤٤٣  ادات الفوائديـر إ

ي إ    ٢٣٬٩٤١   ١٤٠   ٤٬٢٠٣   ٢٬٧٨٦   ١٬٣٧٣   ١٥٬٤٣٩  ادات الرسوم والعموالت يـر صا

   ٤١٦   ٣١     -   ٣٨٥     -     -  أرباح تداول

ي صناديق مدارة من شعاع خسائر    )٧٬٠٤٠(  )٧٬٠٤٠(     -     -     -     -  من استثمارات 

   ٩٠٬٠٥٤  )٥٬٨٦٤(   ٧٥٬٢٨٧   ٣٬٣٧٦   ١٬٣٧٣   ١٥٬٨٨٢  اداتيـر مجموع اإل 

  )٦٣٬٥٢٠(  )١٦٬٠٢٠( )٢٧٬٣١٧(  )٨٬١٥٣( )٣٬٠٧٦( )٨٬٩٥٤(  ارية وعموميةمصاريف إد
  )١٤٬٩٤٦(     -  )١٤٬٩٤٦(     -     -     -  مصاريف الفوائد

الكات    )٤٬٧٩٤(  )٨٢٨(  )٢٬٨٨٩(  )١٬٠١٧(     -  )٦٠(   اس

ي -مخصصات    )٨٨٬٥٨٥(   ٢٬١٢٨  )٩٠٬٩٠٤(   ١٩١     -     -  صا

  )١٧١٬٨٤٥(  )١٤٬٧٢٠(  )١٣٦٬٠٥٦(  )٨٬٩٧٩(  )٣٬٠٧٦(   )٩٬٠١٤(   مجموع املصاريف

              

ي    )٨١٬٧٩١(  )٢٠٬٥٨٤(  )٦٠٬٧٦٩(  )٥٬٦٠٣(  )١٬٧٠٣(    ٦٬٨٦٨  االستثمارات األخرى أرباحقبل  الربح / (الخسارة) صا

   ٣٬٤٥٩   ٣٬٤٥٩     -     -     -     -  من االستثمارات األخرى  الربح

  )٧٨٬٣٣٢(  )١٧٬١٢٥(  )٦٠٬٧٦٩(  )٥٬٦٠٣(  )١٬٧٠٣(   ٦٬٨٦٨  ةر تـ/ (خسارة) الف ربح

ى:               العائدة ا

  )٧٨٬٣٣٢(  )١٧٬١٢٥(  )٦٠٬٧٦٩(  )٥٬٦٠٣(  )١٬٧٠٣(   ٦٬٨٦٨  مساهم الشركة األم

     -     -     -     -     -     -  املسيطرة يـر األطراف غ

  ٧٨٬٣٣٢(  )١٧٬١٢٥(  )٦٠٬٧٦٩(  )٥٬٦٠٣(  )١٬٧٠٣(   ٦٬٨٦٨(  

ر  ٣١     مدققة ٢٠١٦ديسم

  

  إدارة

  األصول 

استثمارات 

  مصرفية

األسواق 

  املجموع  ادارة رئيسية  تمويل  املالية

   ١٬٣٠٠٬٤٩٦  ٣٨٠٬٥٧٦  ٧٠١٬٥٠٩   ١١٤٬٩٨٤     -   ١٠٣٬٤٢٧  املوجودات

   ٤٧٤٬٧٠٧  ٩٠٬٦٠٦  ٣٦٨٬١٨٩   ٨٬٢٦٣     -   ٧٬٦٤٩  املطلوبات

  

ن فقط. ناتج من عمالء واد املدرج أعاله هيـر إن اإل    خارجي

  عة.و السياسات املحاسبية لكافة القطاعات التشغيلية تتفق مع سياسات املجمإن 

ي  ن القطاعات لتت ٢٠١٦يونيو  ٣٠تمت اعادة تصنيف بعض االرقام املقارنة كما    ات الداخلية لالدارة.يـر افق مع التغو ب

  

  

  

  

  

  

  

  



  شعاع كابيتال ش.م.ع
   إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة

ي تـر للف ية    ٢٠١٧ يونيو ٣٠ة املن
  )ألف درهم إماراتيالعملة: (
  

 ١٩

ي  .١٨   التقسيم الجغرا
  

ي االعتبار أي ضمان ي للمجمو تعزيزات ائتمانية أخرى، يمكن تحليل الو أ قبل األخذ    عة حسب املناطق الجغرافية التالية :و ضع املا
  

  

االمارات العربية 

  املتحدة

ل مجلسو د

يو التعا   ن الخلي

  األخرى 

سط و الشرق األ 

 شمال إفريقياو 

  األخرى 

كا يـر أم

  باو ر و أ  الشمالية

  آسيا

  عو املجم  أخرى 

   ١٧٠٬٩٦٢    -    ١٠٬٦٤٤    ٥٥١    ٢٬٧٠٤    ٢٥٬٩٩٢    ١٣١٬٠٧١   نقد وودائع لدى البنوك

   ١٥٠٬٩٩٧   ٨    -    -    ٥٠١    ٢٣٬٨٧٠    ١٢٦٬٦١٨  ذمم وأرصدة مدينة أخرى 

ي    ٥٤٢٬٧٧٢    ٥٣    -    -    -    ١٨٦٬٦٠٤    ٣٥٦٬١١٥   قروض وسلفيات وعقود ايجار تموي

ي صناديق مدارة من شعاع    ١٠٢٬٧٩٥    -    -    -    -    ٨٢٬٧٩٥    ٢٠٬٠٠٠   استثمارات 

ي شركات زميلة أخرى     ٥٧٬٥٩٢    -    -    -    -    -    ٥٧٬٥٩٢   استثمارات 
   ١٥١٬٣٣٠   ٩٣١    -    ١٥٢    ٣٩٤    ١٠٢٬٤٢٨   ٤٧٬٤٢٥   استثمارات أخرى

   ٢٩٬٨٧٧    -    -    -    ١٦    ٣٬٩٧١    ٢٥٬٨٩٠   موجودات ثابتة

ي املوجودات   ١٬٢٠٦٬٣٢٥  ٩٩٢  ١٠٬٦٤٤  ٧٠٣  ٣٬٦١٥  ٤٢٥٬٦٦٠  ٧٦٤٬٧١١  )مدققة يـر (غ ٢٠١٧يونيو  ٣٠ -إجما

                

ي املوجودات ر  ٣١ -إجما   ١٬٣٠٠٬٤٩٦  ٣٩  ٧٬٣٣٠  ١٬١٣٢  ٣٬٦٢٠  ٥١٥٬٧٢٤  ٧٧٢٬٦٥١  (مدققة) ٢٠١٦ديسم

                

ي املوجودات   ١٬٤٤٩٬٠٤٨  ٢٦  ١٣٬٣٢١  ٦٣٣  ٢٬٧٩٥  ٤٧٧٬٦٥٤  ٩٥٤٬٦١٩  ’)ة(مدقق ٢٠١٦  يونيو ٣٠ -إجما
  

  الستحقاقسجل ا  .١٩
  

ي اســـتحقاق املو يلخـــص الجـــد ـــي و املطلو دات و جـــو ل التـــا ـــى أســـاس الف ٢٠١٧ يونيـــو ٣٠بـــات كمـــا  بالنســـبة ة املتبقيـــة لغايـــة تـــاريخ االســـتحقاق التعاقـــدي. تــــر املحـــدد ع

ا تاريخ استحقاق تعاقدي (*)، قامت اإلدارة بتقدو جو لمل ى سي يـر دات ال ليس لد   نية اإلدارة.و ألصل لة او تاريخ االستحقاق بناء ع
  

  
  أقل من

  أشهر٣
١٢-٣  

  أشهر
ع جزئي و مجم

  أقل من سنة
٥-١  
  اتو سن

ر من    ٥أك
يو املجم  اتو سن   ع الك

   ١٧٠٬٩٦٢      -    ٣١٬٩٨٩    ١٣٨٬٩٧٣    ١٬٨٢٤    ١٣٧٬١٤٩   نقد وودائع لدى البنوك

   ١٥٠٬٩٩٧      -    ٤٬٤٨٢    ١٤٦٬٥١٥    ١٤٬٠٢١    ١٣٢٬٤٩٤   ذمم وأرصدة مدينة أخرى 

ي    ٥٤٢٬٧٧٢      -    ٢١١٬١٣٤    ٣٣١٬٦٣٨    ١٩٤٬٩٧٥    ١٣٦٬٦٦٣   قروض وسلفيات وعقود ايجار تموي

ي صناديق مدارة من شعاع*    ١٠٢٬٧٩٥      -    ٨٠٬١٥٥    ٢٢٬٦٤٠    ٢٢٬٦٤٠      -   استثمارات 

ي شركات زميلة أخرى*    ٥٧٬٥٩٢      -    ٥٧٬٥٩٢      -      -      -   استثمارات 

   ١٥١٬٣٣٠      -    ١١٬٨٨٠    ١٣٩٬٤٥٠    ٥٣٬٤٤٨    ٨٦٬٠٠٢   ارات أخرى*استثم

   ٢٩٬٨٧٧      -    ٢٩٬٨٧٧      -      -      -   * املمتلكات واملعدات

   ١٬٢٠٦٬٣٢٥      -    ٤٢٧٬١٠٩    ٧٧٩٬٢١٦    ٢٨٦٬٩٠٨    ٤٩٢٬٣٠٨   مجموع املوجودات

              

   ١٩٦٬٦٠٤      -    ٩٬٢٣٣    ١٨٧٬٣٧١    ١٣٩٬٠٤٥    ٤٨٬٣٢٦   بنوك دائنة

   ١٤٧٬٩٣٤      -    ٦٬٩٦٧    ١٤٠٬٩٦٧    ٤٢٬٨٢١    ٩٨٬١٤٦   ذمم وأرصدة دائنة أخرى 

   ٨٦١٬٧٨٧    ٨٦١٬٧٨٧      -      -      -      -   حقوق امللكية

   ١٬٢٠٦٬٣٢٥    ٨٦١٬٧٨٧    ١٦٬٢٠٠    ٣٢٨٬٣٣٨    ١٨١٬٨٦٦    ١٤٦٬٤٧٢   مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

ي الفجو  ي السيولة صا      -   )٨٦١٬٧٨٧(    ٤١٠٬٩٠٩    ٤٥٠٬٨٧٨    ١٠٥٬٠٤٢    ٣٤٥٬٨٣٦   ة 

ي السيولة   يـر (غ ٢٠١٧ يونيو ٣٠ –اكمة تـر املالفجوة 

  مدققة)
 ٨٦١٬٧٨٧    ٤٥٠٬٨٧٨    ٤٥٠٬٨٧٨    ٣٤٥٬٨٣٦    -       

  

ي السيولة  ر  ٣١ –اكمة تـر املالفجوة       -      -    ٨٢٥٬٧٨٩    ٤٢٤٬٩٧٥    ٤٢٤٬٩٧٥    ٣٧٠٬٩٦١   (مدققة) ٢٠١٦ديسم
  

ي السيولة    -     -    ٨٨٠٬٠٧٩    ٣٦٨٬١٠٩    ٣٦٨٬١٠٩    ١٢٦٬٨٤٥   مدققة) يـر (غ ٢٠١٦ يونيو ٣٠ –اكمة تـر املالفجوة 

  

  

 

  

  



  شعاع كابيتال ش.م.ع
   إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة

ي تـر للف ية    ٢٠١٧ يونيو ٣٠ة املن
  )ألف درهم إماراتيالعملة: (
  

 ٢٠

امات . ٢٠   بات املحتملةو املطلو االل
  

امات  عةو املجمكان لدى  ي: و مطلو ال   بات محتملة قائمة تتمثل بما ي

  يونيو ٣٠  
٢٠١٧    

ر ٣١   ديسم
٢٠١٦  

  مدققة    مدققة يـر غ  
        

  ١٫٨٩٩    ١٫٨٧١  بات املحتملةو املطل

  

ى و ي املطلو تحت ى متطلبات.و قع اإلدارة تحو ال تت كفاالت تنفيذبات املحتملة ع   ل هذه الضمانات إ
  

  يونيو ٣٠  
٢٠١٧    

ر ٣١   ديسم
٢٠١٦  

  مدققة    مدققة يـر غ  
اماتاال         ل

 ٦٧٬١٩٩    ٧٧٫١٩٩  رة من شعاعصناديق استثمار مدا

  

  ل مدارة نيابة عن عمالءو أص   .٢١

 ألنظمــــة املصــــرف املركــــزي لدو عــــة مرخصــــة للعمــــل كشــــركة خــــدمات ماليــــة و إن املجم
ً
ل العمــــالء و أصــــو ال و لــــة اإلمــــارات العربيــــة املتحــــدة. تــــدار أمــــو فقــــا

ــي  ٣٫٣البالغــة و  ر  ٣١( ٢٠١٧ يونيــو ٣٠مليــار درهــم كمــا  ــى املجمو ن مســؤ و بــدو كالــة و بصــفة ال) درهــميــار مل ٣٫٢ – ٢٠١٦ديســم ــر هــذه و لية ع عــة. تعت

انية و ل كبنو األص  من مو د خارج امل
ً
  عة.و دات املجمو جو ال تشكل جزءا

  




