
   

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عاع كابيتال ش.م.عـش

  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

  أشھر المنتھية  الستةو تقرير المراجعة لفترة 

 ٢٠١٦ يونيو ٣٠في 
 

 







 شعاع كابيتال ش.م.ع
  الموحد المرحلي بيان الدخل 

  ٢٠١٦ يونيو ٣٠المنتھية في  ةفترلل

 (العملة: آ0ف دراھم ا+مارات العربية المتحدة)

  

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

 �

 

  يناير إلى ١

  ٢٠١٥ يونيو ٣٠ 

  إلى ابريل ١

  ٢٠١٥ يونيو ٣٠ 

  يناير إلى ١

 ٢٠١٦ يونيو ٣٠ 

  إلى ابريل ١

   ٢٠١٦ يونيو ٣٠ 

    أشھر) ٣(  أشھر) ٦(  أشھر) ٣(  أشھر) ٦(

  إيضاحات غير مدققة ير مدققةغ  غير مدققة  غير مدققة

 

      

��,
  إيرادات الفوائد   ��	,��  ���,��  ���,��  	�

��,
	�  �,���  ��,	��  	,�

 صافي الرسوم والعمو0ت   

�,���  �
	  ��
  التداول ربح   �	�  

��,���  ��,���  (�,���) ��
  �� 
ثمارات في صناديق مدارة من است ر)ئ(خسا /  أرباح

   صافي - من شعاع

————— ————— ————— —————   

�
�,���  	�,���   	�,��� ��,��
 إجمالي اFيرادات  

————— ————— ————— —————    

       

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

(�,���) (�,�	�) (��,	�
) (�,��	)  مصاريف الفوائد 

(�,���) (�,���) (�,�	�) (�,�
�)  استھgكات  

(��,	�
) (��,�

) (��,���) (��,���)  صافي  -مخصصات  

————— ————— ————— —————   

(�

,���) (	�,���)  (���,���)  إجمالي المصاريف  (��	,�	)

————— ————— ————— —————    

�,

�  �,���  (��,�	�) (��,��
 ) / اRرباحالخسائر(الربح  قبل (الخسارة) / صافي   (

 من اRستثمارات ا�خرى

      

(�,���) (�,	�
) �,��	 (���) �� 
من ا0ستثمارات اdخرى بما  ) / ا0رباحالخسائر(

  شركات زميلة أخرى ا0ستثمارات فيفيھا

————— ————— ————— —————   

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

═══════ ═══════ ═══════ ═══════   

      

 العائدة إلى:     

 ���  �,���  (��,���)  (��,��
 مساھمي الشركة اdم  (

 اdطراف غير المسيطرة     -     -    - (�)

————— ————— ————— —————   

 ��
   �,���  (��,���)  (��,��
)   

═══════ ═══════ ═══════ ═══════   

       

٠٫٠٠٢   ٠٫٠٠٠   (�,���)   للسھم (بالدرھم)  الربح(الخسارة)/  �� (���,�)

═══════ ═══════ ═══════ ═══════   



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

  ٢٠١٦ يونيو ٣٠ة المنتھية في فترلل

 (العملة: آ0ف دراھم ا+مارات العربية المتحدة)

  

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

 �

  يناير إلى ١

  ٢٠١٥ يونيو ٣٠ 

  إلى ابريل ١

  ٢٠١٥ يونيو ٣٠ 

  يناير إلى ١

 ٢٠١٦ يونيو ٣٠ 

  إلى ابريل ١

   ٢٠١٦ يويون ٣٠ 

    أشھر) ٣(  أشھر) ٦(  أشھر) ٣(  أشھر) ٦(

   غير مدققة غير مدققة  غير مدققة  غير مدققة

 

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

     

    X(الخسارة)خرالدخل الشامل ا / 

     

  البنود التي سيتم تصنيفھا 0حقا ضمن الربح أو الخسارة:    

  :صافي حركة احتياطي إعادة تقييم    

(��) (��) (�,���)   ا0ستثمارات اdخرى - -

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

 فروقات صرف ناتجة عن تحويل عمليات أجنبية  (	)  �  � (�)

————— ————— ————— —————  

(��)  (��)  (�,���) (�
 ترةللف ىخرأ ةشامل ةخسار (

————— ————— ————— —————  

 شامل للفترةال ربح(الخسارة)/ ال إجمالي  (٥٠,٩١٢)  (	��,��)  ���,�   ��

═══════ ═══════ ═══════ ═══════  

 العائدة إلى :     

	�   �,���  (��,��	) (��,	��)  مساھمي الشركة اdم

 اdطراف غير المسيطرة - -  � (�)

————— ————— ————— —————  

��  �,���  (��,��	) (��,	��)  

═══════ ═══════ ═══════ ═══════  

  

  

  

  



 شعاع كابيتال ش.م.ع
   الموحدالمرحلي  ةالتدفقات النقديبيان 

  ٢٠١٦ يونيو ٣٠للسنة المنتھية في 

  (العملة: آ0ف دراھم ا+مارات العربية المتحدة)

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

 	

  يناير إلى ١

 ٢٠١٥ يونيو ٣٠
  يناير إلى ١

 ٢٠١٦ يونيو ٣٠

 

   أشھر) ٦( أشھر) ٦(

  ايضاح غير مدققة غير مدققة

 ا�نشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من   

��
 ةفترال / ربح)خسارة(  (���,��)  

 التعديgت للبنود التالية:  

 استھgكات   �	�,�  ���,�

 من استثمارات في صناديق مدارة من شعاع ) أرباحخسائر / (  ���,� (���,��)

 بما فيھا ا0ستثمارات في شركات زميلة أخرى من استثمارات أخرى خسائر) / أرباح( (	��,�)  ���,�

 لى أساس اdسھم دفعات تسدد ع -  ���

��,	�
 صافي - مخصصات ���,��  

 ————  ————  

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

   
 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:  

(�,		�) 
	
  دة مدينة أخرىفي ذمم مدينة وأرص) الزيادةالنقص / (  

(���,���) ��,��
 وعقود إيجار تمويلي قروض وسلفيات في )الزيادةالنقص / (  

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

- ��,�
  صافي المتحصل من صناديق مدارة من شعاع  �

 ————  ————  

(��
,	
 في ا�نشطة التشغيلية )خدمالمست/(الناتج من صافي النقد  ��	,�	 (�

 ————  ————  

 ا�نشطة اRستثماريةالتدفقات النقدية من   

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

(�,���) �,	
  من شركات زميلة توزيع أرباح  �

 و معدات ممتلكاتصافي شراء  (	��,�) -

 ————  ————  

(�
 (المستخدم في) ا�نشطة اRستثمارية / الناتج منصافي النقد  �	�,�� (��	,

 ————  ————  

 ا�نشطة التمويلية التدفقات النقدية من  

 في المبالغ المستحقة للبنوك الدائنة )/ الزيادةنقصال( (���,��) ���,���

 ————  ————  

 ا�نشطة التمويلية من )/ الناتجيف المستخدم(صافي النقد  (���,��) ���,���

 ————  ————  
    

(��,��	) ��,		
 في النقد وما يعادله )النقصالزيادة /(صافي  

    
 تحويل عمgت أجنبية 	 (�)

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

 ————  ————  

 �	�,	
       فترةالنقد وما يعادله في نھاية ال ٤ ���,	�� �

══════ ══════  



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

  ٢٠١٦ يونيو ٣٠ة المنتھية في فترلل

 (العملة: آ0ف دراھم ا+مارات العربية المتحدة)

  

  الموحدة.المرحلية الموجزة المالية  معلوماتالمرفقة جزءاً ھاما من ھذه ال ٢١إلى  ١ت من تشكل ا+يضاحا

 �

مساھمي الشركة ا�مالعائدة لملكية الحقوق       

 ا+جمالي
اdطراف غير 
 ا+جمالي المسيطرة

احتياطي 
تحويل 
 العمgت

احتياطي إعادة 
تقييم 

 احتياطي قانوني خسائر متراكمة ا0ستثمارات

أسھم برنامج 
الحوافز طويلة 
  رأس المال  اdجل للموظفين

           
�,���,��	   ���  �,���,�
�    (���) �	
  (��,
�
) ���,�
�  (�
,�	
) �,�
  (مدققة) ٢٠١٥يناير ١الرصيد كما في   ���,�

 فترةلل ةالشامل الربح/ (الخسارة)إجمالي   -    -    -   ���  (��)  (�)    �	   (�)  ��

  أساس اdسھم دفعات على   -     -     -    ���   -     -    ���    -   ���  

-     -   -     -    -  (��,�
�)   -  ��,�
  صافي الحركة في أسھم برنامج الحوافز طويلة اdجل للموظفين  -    �

�,���,���   ���  �,���,���    (���) ���  (��
,���) ���,�
�  (��,�	�) �,�
 (غير مدققة)٢٠١٥ يونيو ٣٠الرصيد كما في   ���,�

      

      

مساھمي الشركة ا�مالعائدة لملكية الحقوق       

 ا+جمالي
اdطراف غير 
 ا+جمالي المسيطرة

احتياطي 
تحويل 
 العمgت

احتياطي إعادة 
تقييم 

 احتياطي قانوني خسائر متراكمة ا0ستثمارات

أسھم برنامج 
الحوافز طويلة 
  رأس المال  اdجل للموظفين

           
	
�,���    ��  	
�,���    (���) �,���  (�	
,���) ���,�
�  (��,�	�) �,�
 (مدققة)٢٠١٦يناير  ١الرصيد كما في   ���,�

 (��,�
�) -   (��,�
�)   �  (�,
�
 فترةلل الشامل / الربح)الخسارة(إجمالي   -    -    -   (���,��) (

-     -   -     -    -  �

 )٢١تراكمة (إيضاح تسوية خسائر م  -   -    (٢٠٠,٨٦١) ���,

-     -   -     -    -  (	,���) -   ٥,٤٤٩   -  

  صافي الحركة في أسھم برنامج الحوافز طويلة اdجل للموظفين

 )١٠(ايضاح 

���,��	   ��  ���,���  (���) (�		)  (��	,���) -  (�,���) �,�
 (غير مدققة)٢٠١٦ يونيو ٣٠الرصيد كما في   ���,�

           



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

  ٢٠١٦ يونيو ٣٠ة المنتھية في فترلل
 (العملة: آالف دراھم اإلمارات العربية المتحدة)

  

 ٧

  اتنشاطالالوضع القانوني و .١
  

دة بموجب المرسوم  )أو "الشركة األم" ("الشركة" شعاع كابيتال ش.م.ع تأسست ة المتح ارات العربي ـي، اإلم ي دب ة ف كشركة مساھمة عام
م  ١٩٧٩إبريل  ٢٥الصادر بتاريخ  ٦األميري رقم  انون االتحادي رق نة  ٢ووفقاً للق ه) ٢٠١٥لس وان الم .(وتعديالت سجل للشركة ھو إن العن

  ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة. يتم تداول أسھم الشركة في سوق دبي المالي في دولة اإلمارات العربية المتحدة.٣١٠٤٥ص. ب 
  

ارات  ال االستش ة وأعم تثمارات المالي ال االس ة أعم دة لمزاول ة المتح ارات العربي ة اإلم زي لدول ن المصرف المرك ركة مرخصة م إن الش
ة  ٩٤/٨/١٦٤المصرف المركزي رقم عمال بقرار مجلس إدارة ة والمالية واالستثمارية المصرفي رار وأعمال الوساطة المالية والنقدي عمال بق

  . ٩٥/٥/١٢٦المصرف المركزي رقم مجلس إدارة 
  

ة نشاطات استثمارية ومالية استراتيجية متنوعة مع التركيز ع وشركاتھا التابعة ("المجموعة") تمارس الشركة دول العربي تثمار في ال لى االس
ي ن اون الخليجي بصفة خاصة، وھ س التع ة دول مجل دة وبقي ة المتح ارات العربي ة اإلم ة ودول ة ابصورة عام ال العام واق الم ي أس شطة ف

  والخاصة في المنطقة.  
  

  :٢٠١٦ يونيو ٣٠مة التالية كما في ايوجد لدى الشركة الشركات التابعة الھ

  الرئيسيالنشاط   أسـيـسبلد الت  االســــــم
  الحصة كما في

 يونيو ٣٠
٢٠١٦  

الحصة كما في 
ديسمبر  ٣١

٢٠١٥  

 ٪٠.١٠٠ ٪٠.١٠٠  تمويل  اإلمارات 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  الوساطة المالية  اإلمارات العربية المتحدة  دةشعاع كابيتال الدولية المحدو

  اإلمارات العربية المتحدة  شعاع إلدارة االصول المحدودة 
 /استثمارات شركات خاصة

  إدارة األصول
٠.١٠٠ ٪٠.١٠٠٪ 

 ٪٠.١٠٠ ٪٠.١٠٠  الوساطة المالية  اإلمارات العربية المتحدة  شعاع لألوراق المالية ذ.م.م
 ٪٠.١٠٠ ٪٠.١٠٠  خدمات مالية  المملكة العربية السعودية  ال العربية السعوديةشعاع كابيت

 ٪٠.١٠٠ ٪٠.١٠٠  الوساطة المالية  مصر  مصر شعاع لألوراق المالية
  ٪٣.٩٤  ٪٣.٩٤  استشارات  األردن   ذ.م.م ستشارات االقتصاديةآسيا لال

   
  المحاسبيةأھم السياسات  .٢

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

ا ا تظھر المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة بأالف الدرھم اإلماراتي حيث أنه البلد التي تقع فيھا الشركة األم وتُم رس فيھ
  غالبية أعمال المجموعة .

  
ك تم إعداد  ة وذل تثناءالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخي م  باس ي ت ة والت يم بعض األدوات المالي ادة تقي إع

  إظھارھا وفقاً للقيمة العادلة.
  

د في إع ة و مصادر عدم التأك بية الھام ديرات المحاس ة إن السياسات المحاسبية المتبعة وطرق المحاسبة و التق ة المرحلي داد المعلومات المالي
ديسمبر  ٣١ الموجزة الموحدة متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم إتباعھا في إعداد المعلومات المالية الموحدة المدققة للســـنة المنتھية في

ى  ، المفصلة أدناه.٢٠١٦يناير  ١فيما عدا اعتماد المعايير والتفسيرات الجديدة اعتبارا من  ٢٠١٥ ايير والتفسيرات إل ذه المع ؤد تطبيق ھ م ي ل
  .ات السابقةفترالحالية وال فترةتأثيرات كبيرة في المبالغ المسجلة عن ال

 يطبق للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
متلكات والمعدات واآلالت، مال ١٦رقم  (IAS) الدوليالمحاسبة  معيارتعديالت 

الطرق  حيتوض األصول الغير الملموسة ٣٨ ) رقمIAS( معيار المحاسبة الدوليو
 ھالك واإلطفاء.ستالمقبولة لإل

 ٢٠١٦يناير  ١

الترتيبات المشتركة  ١١) رقم IFRSالمعيار الدولي للتقارير المالية (تعديالت 
 لالستحواذ على الحصص في العمليات المشتركة. المحاسبة حيتوض

 ٢٠١٦يناير  ١

البيانات المالية الموحدة ١٠) رقم IFRSالمالية ( المعيار الدولي للتقاريرتعديالت 
استثمارات في شركات زميلة  ٢٨رقم  (IAS)المحاسبة الدولي  معيارو تعديالت 

ح أن اإلعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة عن بيع أو يتوض ومشاريع مشتركة
ى مساھمة األصول بين المستثمر والشركة الزميلة أو المشروع المشترك يعتمد عل

  أو المساھمة تشكل عمل.ما إذا كانت األصول المباعة 

  ٢٠١٦يناير  ١

تسمح  القوائم المالية المنفصلة ٢٧ رقم (IAS)المحاسبة الدولي  معيارتعديالت 
للكيان بحساب االستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات 

أو  ٩ IFRS/٣٩) رقم IASالدولي (الزميلة إما بسعر التكلفة وفقا لمعيار المحاسبة 
   طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة للمنشأة.استخدام 

  ٢٠١٦يناير  ١
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 �

    تتمة - أھم السياسات المحاسبية   .٢

ومعيار  ١٢ورقم  ١٠) رقم IFRSتعديiت المعيار الدولي للتقارير المالية (
جوانب لتطبيق اسثناء التوحيد بعض ال توضيح ٢٨) رقم IASالمحاسبة الدولي (

  للكيانات ا0ستثمارية.

  ٢٠١٦يناير  ١

لمعالجة  عرض البيانات المالية ١ رقم (IAS)المحاسبة الدولي  معيارتعديiت 
  المعوقات المتصورة  في إعداد حكمھم في تقديم تقاريرھم المالية.

  ٢٠١٦يناير  ١

توضيح المسvvتلزمات  فع الموظفينمنا ١٩رقم  (IAS)معيار المحاسبة الدولي تعديiت 

  المتعلقة بمساھمة الموظفين و ا0طراف اdخرى والمتعلقة بالخدمة

  المقدمة والتي يجب ان تنسب لفترات تقديم ھذه الخدمة. 

  ٢٠١٦يناير  ١

vدارھا ولvم إصvي تvع لم تقم المجموعة بتطبيق أي من المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و المعدلة والتvد. تتوقvق بعvارية التطبيvبح سvم تص
فvي البيانvات الماليvة الموحvدة للمجموعvة فvي السvنة اdولvى  )١٦المعيvارو ١٥المعيvار ، ٩مvثg المعيvار ( المعvاييرالمجموعة أن يتم تطبيق ھذه 

موعة المالية الموحدة. وعلى الvرغم مvن لتطبيقھا، إن تطبيق ھذه المعايير قد يكون له تأثير جوھري على المبالغ المدرجة المتعلقة ببيانات المج
  ذلك، فمن غير الممكن عمليا تقديم تقدير معقول بشأن ذلك التأثير حتى يتم ا0نتھاء من مراجعة مفصلة.

  
ع بvالرجو قراءتھvاويجvب  موحvدةلبيانvات ماليvة سvنوية  المطلوبvةالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 0 تتضمن كافvة المعلومvات  إن

 يونيvو ٣٠أشھر المنتھية فvي  للستة المالية النتائج فإن لذلك، إضافة. ٢٠١٥ديسمـبر  ٣١للبيانات المالية للمجموعة كما في وللسنة المنتھية في 

  .٢٠١٦ديسمبر  0٣١ تدل بالضرورة على النتائج المالية التي قد تكون متوقعة للسنة المنتھية في  ٢٠١٦
  

طر المالية للمجموعة متطابقة مع تلك التي تم ا+فصاح عنھا في البيانات المالية الموحدة المدققvة كمvا فvي وللسvنة أھداف وسياسات إدارة المخا
  .٢٠١٥ديسمبر  ٣١المنتھية في 

  

  .يتم استبعاد كافة المعامgت الداخلية المتبادلة الجوھرية بين أعضاء المجموعة وا+يرادات والمصاريف عند توحيد البيانات المالية
  

 يونيvو ٣٠ و ٢٠١٦ يونيvو ٣٠ فvي المنتھيvة أشvھر السvتة لفتvرات الموحvد المرحلvي الvدخل بيvان فvي طبيعvة موسvمية ذا دخvل أي تسجيل يتم لم

٢٠١٥. 
 
  القيمة العادلة لpدوات المالية .٣

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

  مدرجة في أسواق نشطة dصول أو مطلوبات مماثلة ؛ )معدلة غير(أسعار :  ١الصنف  - 

: أساليب تقييم أخرى تستعمل مدخgت لھا تأثير كبير على القيمة العادلة المسجلة التي يمكن مgحظتھا، إما بشكل مباشر  ٢الصنف  - 
  وأو غير مباشر ؛ 

تvأثير كبيvر علvى القيمvة العادلvة المسvجلة التvي 0 تسvتند علvى بيانvات يمكvن مgحظتھvا فvي : أساليب تستخدم مدخgت لھا  ٣الصنف  - 
  السوق.

 gالمالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب تصنيفھا : ل�صوليبين الجدول التالي تحلي 
  )غير مدققة(٢٠١٦ يونيو ٣٠  

  المجموع  ٣صنف   ٢صنف   ١صنف   

          
      شعاعاستثمارات في صناديق مدارة من 

 مدرجة حسب القيمة العادلة من خgل
 ���,	� - ���,	� -  اdرباح و الخسائر

 ١٥,٨٦١ - ١٥,٨٦١ -  متاحة للبيع

      استثمارات أخرى

 مدرجة حسب القيمة العادلة من خgل

�  اdرباح و الخسائر,�
� 
�	 	�� ��,�
� 


�,	 ��  -  متاحة للبيع� 	,�	� 

  �
,�
� 	�,
�� ��,��
 ���,��	 

    

       مطلوبات مالية

 مدرجvة حسvب القيمvة العادلvة مvن خgvل
 (	��,�) - - (	��,�)  اdرباح و الخسائر
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 �

  تتمة -القيمة العادلة لpدوات المالية   .٣
  (مدققة) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  

  المجموع  ٣صنف   ٢صنف   ١صنف   

          
      استثمارات في صناديق مدارة من شعاع

  ���,���   -   ���,���  -    اdرباح و الخسائر مدرجة حسب القيمة العادلة من خgل

  ���,�   -   ���,�  -  متاحة للبيع

      استثمارات أخرى


	,��   اdرباح و الخسائر مدرجة حسب القيمة العادلة من خgل�   ���   ��	   ��,�

  


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

   ��,	
�   ��	,���   �
,�

   ��	,	��  
 

       مطلوبات مالية

 (��) - - (��)  اdرباح و الخسائر مدرجة حسب القيمة العادلة من خgل
 

 ا�صول المالية المسجلة بالقيمة العادلة

لقيمvة العادلvة باسvتخدام أسvاليب التقيvيم. تشvمل ھvذه التقvديرات فيما يلي وصف لتحديد القيمة العادلة ل�vدوات الماليvة التvي يvتم تسvجيلھا حسvب ا
  قد يقوم بھا أي مشارك في السوق عند تقييم اdدوات. افتراضاتالمجموعة وھي  افتراضات

 
 مقيمة حسب القيمة العادلة من خgل اdرباح والخسائر

أسvعار اdسvـواق النشvـطة أو تقنيvات تقيvيم تتضvمن  باسvتعماللخسvائر المدرجة حسب القيمة العادلة من خgل اdرباح وا ا0ستثماراتيتم تقييم 
التvي تسvتثمر فvي أصvول ھvي وصvناديق مدرجvة وغيvر مدرجvة أسھم وسvندات وبيانـات ملحوظة وغير ملحوظة في السوق. وتشمل ھذه الفئة 

vواق بدورھا مقيمة على اساس بيانات ملحوظة و غير ملحوظة في السوق. تتكون البيانات الملحوظvسdھم باvسdداول اvعار تvن أسvوق مvة بالس
النشطة ، أسعار صرف العمgت اdجنبية والحركvة فvي مؤشvرات أسvواق اdسvھم. أمvا البيانvات غيvر الملحوظvة فتشvمل ا0فتراضvات المتعلقvة 

  باdداء المالي المتوقع في المستقبل، ومعد0ت الخصم و السيولة في السوق.
  
  ة للبيعتاحم

للبيع المقيمة باستخدام تقنية التقييم أو التسعير تتكون من أسھم مدرجة وغير مدرجvة و صvناديق أسvھم خاصvة المتاحة  ت المالية إن ا0ستثمارا
مvvزيج مvvن بيانvات ملحوظvvة و غيvvر ملحوظvة فvvي السvvوق. إن ا0سvvعار السvوقية وغيvر مدرجvvة فvي السvvوق. تقvvدر قيمvة ھvvذه اdصvvول باسvتخدام 

السvوق تشvمل افتراضvات بخصvوص اdداء المvالي المسvتقبلي، والمخvاطر، وا0فتراضvات ا0قتصvادية المتعلقvة  المدخgت غير الملحوظvة فvي
  بالصناعة والموقع الجغرافي للشركة المستثمر فيھا.

  
  من ا�دوات المالية بالقيمة العادلة ٣حركة الصنف 

  .٣والصنف  ١ن الصنف بية لم يتم أي تحويgت فترخgل ال
  

  التي يتم تسجيلھا حسب القيمة العادلة : ٣الصنف  في المالية موجوداتلتسوية ل�رصدة ا0فتتاحية والختامية ل التالي يبين الجدول 

  ٢٠١٦ يونيو ٣٠يناير الى  ١  

  أشھر) غير مدققة ٦(  

  رصيد في ال  

 يناير ١

٢٠١٦  

  )ةربح/(خسار

مدرجة  

بيان ضمن 

 )ةربح/(خسار

مدرجة ضمن 

  مبيعات  مشترياتالدخل الشامل 

تحويiت 

من/(إلى) 

  المستويات

  الرصيد في

 يونيو ٣٠

٢٠١٦  

         استثمارات أخرى

 ��	    -     -     -     -     -  ��	  اdرباح و الخسائر مدرجة حسب القيمة العادلة من خgل


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

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

  

  ٢٠١٥ يونيو ٣٠يناير الى  ١  

  أشھر) غير مدققة ٦(  

  رصيد في ال  

يناير  ١

٢٠١٥  

  )ةربح/(خسار

مدرجة  

بيان  ضمن

 )ةربح/(خسار

مدرجة ضمن 

  مبيعات  مشترياتالدخل الشامل 

تحويgت 

من/(إلى) 

  المستويات

  الرصيد في

 يونيو ٣٠

٢٠١٥  

         استثمارات أخرى

 ٩٧١     - (١٣٠)       -     -  ٦٣   ١,٠٣٨   اdرباح و الخسائر مدرجة حسب القيمة العادلة من خgل

  ١٢,٢٠٦    -       -      - (٦٤) (٤٣)   ١٢,٣١٣   متاحة للبيع

   ��,�	�   ٢٠  (��) -      (��
) -    ��,���  
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 �


  تتمة -ت المالية القيمة العادلة لpدوا  .٣
  تتكون مما يلي: الدخل الموحدوالمدرجة ضمن بيان  ٣الصنف المدرجة تحت اdرباح و الخسائر الناتجة من اdدوات المالية 

  

  يناير الى ١

  ٢٠١٦ يونيو ٣٠ 

  يناير الى ١  

  ٢٠١٥ يونيو ٣٠ 

  أشھر) ٦(    أشھر) ٦(  

  غير مدققة    غير مدققة  

      استثمارات أخرى

 	�   -  ققةأرباح مح

 (	�)   (�	)  خسائر غير محققة

  (	�)   �
 
 

  ٣الرئيسية على القيمة العادلة لpصول المالية من الصنف  اRفتراضاتتأثير تغيرات 

 باستخدام ا0فتراضات البديلة الممكنة المعقولة حسب صنف اdداة: ٣يبين الجدول التالي مدى تأثر القيمة العادلة ل�دوات من الصنف 

  ٢٠١٥ يونيو  ٣٠   ٢٠١٦يونيو   ٣٠  

  غير مدققة    غير مدققة  

  

  القيمة الدفترية

 اRفتراضاتتأثير 

  البديلة المعقولة

  

  القيمة الدفترية

 ا0فتراضاتتأثير 

 البديلة المعقولة
        استثمارات أخرى

 مدرجة حسب القيمة العادلة من خgل


�� ��	        اdرباح و الخسائر   ��� ��� 


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

   ��,��
  �,���   ��,��� �,��� 
 

  من أجل تحديد ا0فتراضات البديلة الممكنة المعقولة قامت المجموعة بتعديل المدخgت غير الملحوظة اdساسية على النحو التالي:
  

والخسارة من خgل زيادة وانخفاض القيمة العادلة ل�داة بنسvبة  دعن السدا سندات الدين: قامت المجموعة بتعديل احتما0ت التخلف - 
٢٥ .٪  

: قامت المجموعة بتعديل افتراضات معدل السيولة ضمن مجموعة من البvدائل المعقولvة الممكنvة. سھموا0 استثمارات في الصناديق - 
  يختلف مدى تأثير التعديل حسب خصائص كل استثمار.

  الدفترية و القيمة العادلة ل�دوات المالية.0 يوجد فرق جوھري بين القيمة 
  
  نقد وودائع لدى البنوك .٤
مع بنك محلي محتفظ بھvا كضvمان مقابvل ) ٢٤,٤٧٩ – ٢٠١٥ديسمبر  ٣١(٣١,٦٥٧ مجموع النقد والودائع لدى البنوك ودائع قيمتھا  تضمني

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

  
  مما يلي:وعقود ا+يجار التمويلي القروض والسلفيات  تتكون

  يونيو ٣٠  
٢٠١٦    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٥  

  مدققة    غير مدققة  
        

  �	�,���     ���,���   قروض وسلفيات


�     ���,	��   عقود إيجار تمويلي�,���  


��,�     ���,��   قروض بھامش  

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

  يونيو ٣٠  
٢٠١٦    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٥  
  مدققة    غير مدققة  


��,���  قروض وسلفياتإجمالي   ���,��� 


�)   ةمخصص متراكم لgنخفاض في القيمناقص : �,	��)  (��
,	
	) 

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

  ���,���   ���,�	� 
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 ��

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

  يونيو ٣٠  

٢٠١٦    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٥  

  مدققة    غير مدققة  

        

  ���,���     ���,	��   الجزء المتداول  –م المدينة لعقود ا0يجار التمويلي الذم


��,���   الجزء غير المتداول  –الذمم المدينة لعقود ا0يجار التمويلي      �
�,��
  

 (���,�)    (��	,��)  مخصصات لدفعات ا0يجار غير القابلة للتحصيل ناقص :

  ��	,���    �
�,��� 

  

  روض بھامشق  -ج
  

لعمgئھا لغرض المتاجرة في اdوراق المالية المتداولة. إن ھذه السلفيات ذات طبيعvة قصvيرة اdجvل وھvي مضvمونة تقدم المجموعة تسھيgت 
dوراق المالية باdذه اvة ھvت قيمvة. بلغvدة المجموعvةالمعنية التي ھي بعھvي  وراق الماليvا فvة كمvو ٣٠المعنيvغ  ٢٠١٦ يونيv٣١(  ٤٨,٩٣٧مبل 

ة، تvم تسvجيل مخصvص قvدره فتvر.  يتم تكvوين مخصصvات للجvزء غيvر المغطvى مvن الھvوامش. كمvا فvي نھايvة ال)٤٦,٦٠٣ – ٢٠١٥ديسمبر 
  ).٥٦,٦٠٠ – ٢٠١٥ديسمبر  ٣١(  ٥٦,٥١٤

  

  استثمارات في صناديق مدارة من شعاع .٦
  

  مما يلي: صناديق مدارة من شعاعتتألف ا0ستثمارات في 

  يونيو ٣٠  

٢٠١٦    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٥  

  مدققة    غير مدققة  

      

 ���,���   ���,	�  اdرباح و الخسائر استثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة من خgل

 �	�,��   ���,��  شركات زميلة


�,��  متاحة للبيع�   �,��� 

  ���,���   �
�,��	 

  

 لخسائرا�رباح و ا مدرجة حسب القيمة العادلة من خiلاستثمارات 

  من بيع بعض استثماراتھا في الصناديق المدارة من شعاع. ٣٤،٤٢٦، قامت المجموعة بتحصيل مبلغ خgل الفترة

  

  شركات زميلة

خاصvة ، مقفvل  اسvتثماراتوھvو صvندوق  ال . بvي١مvن صvندوق شvعاع للضvيافة ) %٢٧.٠: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١(% ٢٧.٠تمتلك المجموعة 
فاة في جvزر كايمvان. إن الھvدف الرئيسvي للصvندوق ھvو القيvام باسvتثمارات مباشvرة أو غيvر مباشvرة فvي شركة تضامنية محدودة معكومسجل 

قيvا. مشاريع تنمية الضيافة وعقارات الضيافة القائمة والتي ستدار من قبل شركة روتانا +دارة الفنادق في منطقة الشـرق اdوسـط وشمال إفري
 ١مvvن صvvندوق شvvعاع السvvعودية  )%٢٦٫٣: ٢٠١٥ديسvvمبر  ٣١(%٢٦٫٣ت حصvvة المجموعvvة غيvvر مباشvvرة، بلغvv اسvvتثماراتنتيجvvة لتجمvvع 

مدار حسب قوانين ھيئvة السvوق الماليvة بالمملكvة العربيvة السvعودية. الھvدف الرئيسvي لھvذا الصvندوق ھvو  قفلللضيافة وھو صندوق استثمار م
 مو في رأس المال طويل اdجل.لتحقيق ن ا0ستثمار في عقارات الضيافة في المملكة العربية السعودية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



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

  ٢٠١٦ يونيو ٣٠ة المنتھية في فترلل

 (العملة: آ0ف دراھم ا+مارات العربية المتحدة)
  

 ��

  استثمارات في شركات زميلة أخرى .٧
  

  تملك المجموعة ا0ستثمارات التالية في شركات زميلة أخرى:

  يونيو ٣٠  
٢٠١٦    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٥  
  مدققة    غير مدققة  

          
 ���,�	   ���,��    ا+مارات العربية المتحدة

  
  سيتي للھندسة ذ.م.م 

vة تمتلvمبر  ٣١(% ٤٠٫٠ك المجموعvركة %) ٤٠٫٠  – ٢٠١٥ديسvن شvي مvة ذ.م.م وھvيتي للھندسvركة سvؤولية شvا ذات مسvدودة مركزھvمح
 ا0سvتثمارھvذا مvن  تvم تحديvد المبلvغ القابvل للتحصvيلوتقvوم بأعمvال المقvاو0ت وا+نشvاءات المدنيvة. بدولة ا+مارات العربيvة المتحvدة الشارقة 

   قوق الملكية بعد تنزيل مخصص ا0نخفاض في القيمة.استناداً إلى حسابات ح
 

  المحدودة شركة سبتك القابضة

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

 .حقvوق الملكيvةطريقvة اسvتناداً إلvى  ا0سvتثمارتم تحديvد المبلvغ القابvل للتحصvيل مvن ھvذا  من ملكية شركة سبتك القابضة. %)٤٩٫٠ – ٢٠١٥

  كتوزيعات أرباح. ١,٩٦٠خgل الفترة حصلت المجموعة على 
  
  رىاستثمارات أخ .٨

  
  تشمل ا0ستثمارات اdخرى ما يلي:

  يونيو ٣٠  

٢٠١٦    
  ديسمبر ٣١

٢٠١٥  
  مدققة    غير مدققة  

      

�,��  اdرباح و الخسائر استثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة من خgل�   ��,�

 

 	��,��   �	�,	  استثمارات متاحة للبيع

  ��,���   ��,
�	 

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

       مما يلي: اdرباح و الخسائر تتألف ا0ستثمارات المدرجة حسب القيمة العادلة من خgل
  يونيو ٣٠  

٢٠١٦    
  ديسمبر ٣١

٢٠١٥  
  مدققة    غير مدققة  

      

  صناديق استثمارية ��   ��� 


,��  استثمارات أسھم متداولة
�   ��� 


  ثابتاستثمارات بإيراد ,�
�   �
,��
 

  ��,�
�   ��,�

 

  أسھم متداولةاستثمارات 

 مدرجة إقليميا. على بعض أسھم شركاتالمجموعة  ، استحوذتةفترخgل ال
  

  استثمارات بإيراد ثابت
  

 .ستثمارات بإيراد ثابتا0المجموعة بعض  باعت، ةفترخgل ال
  

  استثمارات متاحة للبيع )ب 
  

  ة للبيع مما يلي:تتألف ا0ستثمارات المتاح

  يونيو ٣٠  

٢٠١٦    
  ديسمبر ٣١

٢٠١٥  
  مدققة    غير مدققة  


��,	   ��  أسھم في استثمارات          


�,	  صناديق استثمارية غير متداولة�   �,�		 

  	,�	�   ��,��	 
  

  سھمبا�استثمارات 
  احة للبيع.سھم والمصنفة كمتdاستثمارات با0 استثمار منالمجموعة  ، باعتةفترخgل ال

  



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

  ٢٠١٦ يونيو ٣٠ة المنتھية في فترلل

 (العملة: آ0ف دراھم ا+مارات العربية المتحدة)
  

 ��

  بنوك دائنة .٩
  

تمثل البنوك الدائنة قروضاً تم الحصول عليھا مvن بنvوك تجاريvة أثنvاء نشvاط المجموعvة ا0عتيvادي ضvمن نطvاق التسvھيgت ا0ئتمانيvة المتفvق 
  عليھا مع ھذه البنوك. 

  يونيو ٣٠  

٢٠١٦    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٥  

  مدققة    غير مدققة  

          

,���    ر شھراً قروض dجل تستحق خgل أثنى عش��   ���,��� 


,�	�   ���,��    أثنى عشر شھراً  بعدقروض dجل تستحق �
 

    ���,���   �	�,��� 
 

مضافاً إليه نسبة معينة تتراوح ما  EIBOR/SIBOR يترتب على التسھيgت المصرفية المقدمة للمجموعة فوائد بأسعار متغيرة حسب سعر 
 %.٤% و ٢بين 

 

يvتم سvداده خgvل فتvرة السvنتين  ٥٠٠,٠٠٠يمثل المبالغ المسحوبة من تسھيل قرض مجمع جديvد بمبلvغ  ٣٠٠,٠٠٠دائنة مبلغ تتضمن البنوك ال
صنفت المجموعة ھذا التسھيل بأنvه جvاري وذلvك بسvبب   ، ٢٠١٦ يونيو  ٣٠كما في  .القادمتين وھو مضمون برھن بعض أصول المجموعة

تفvاق الشركة التابعة في مرحلة متقدمة من المناقشات مع البنوك الدائنة لg .ة التابعة كما في نھاية الفترةا+خgل بالتعھدات على مستوى الشرك
 دات المعدلة. ھعلى التع

  

  ٦٣,٤١٤مvvvvvvن البنvvvvvvوك التvvvvvvي تتعامvvvvvvل معھvvvvvvا علvvvvvvى ضvvvvvvمانات بنكيvvvvvvة تبلvvvvvvغ  ٢٠١٦ يونيvvvvvvو ٣٠حصvvvvvvلت المجموعvvvvvvة كمvvvvvvا فvvvvvvي 

مانات عبvvارة عvvن آليvvة نموذجيvvة مسvvتخدمة ضvvمن البنvvوك والصvvرافات الماليvvة فvvي المنطقvvة ). إن ھvvذه الض٦٣,٤١٥vv  – ٢٠١٥ديسvvمبر  ٣١(
 . ومن المتوقع عدم ظھور أي التزامات مادية من ھذه الضمانات.النشاطاتلتسھيل 

 

  برنامج الحوافز طويلة ا�جل للموظفينأسھم  .١٠
 

   ٢٠١٦:  يونيو ٣٠كما في  برنامج الحوافز طويلة اdجل للموظفينسھم المحتفظ بھا ضمن اd بيان

  يونيو ٣٠  

٢٠١٦    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٥  

  مدققة    غير مدققة  

          

 ٤,٧٤٣,٠٠٤   ٢,٣٤٨,٠٠٤    عدد اdسھم

 ٠٫٤%   ٠.٢%    نسبة اdسھم من إجمالي اdسھم المصدرة

 ١٠,٧٩٠   ٥,٣٤١    تكلفة اdسھم

 ١,٩٤٥    ١,٥١٩    القيمة السوقية ل�سھم
  

الvى الخسvائر  ٥,٤٤٩سھم تم استخدامھا. وبناًء على ذلك، تم تحويل متوسvط التكلفvة المvرجح لھvذه ا0سvھم والبvالغ  ٢,٣٩٥,٠٠٠، خgل الفترة
   المتراكمة.

  
  احتياطي إعادة تقييم اRستثمارات .١١
  

         يتألف احتياطي إعادة تقييم ا0ستثمارات مما يلي:

  يناير الى ١  
 يونيو ٣٠

٢٠١٦    

  يناير الى ١

  ويوني ٣٠

٢٠١٥  

  أشھر) ٦(    أشھر)٦ (  

  مدققةغير     غير مدققة  

        ة للبيعتاحاستثمارات م

        
 ١٩٦   ���,�  ةفترالرصيد في بداية ال

  -   (���,�)  احتياطي معاد ادراجه ضمن بيان الدخل عند البيع

 (٦٤)   (		�)  صافي الحركة في القيمة العادلة خgل السنة

        

  ١٣٢    (		�)  ةترفالرصيد في نھاية ال

  
 



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

  ٢٠١٦ يونيو ٣٠ة المنتھية في فترلل

 (العملة: آ0ف دراھم ا+مارات العربية المتحدة)
  

 ��

   من اRستثمارات في صناديق مدارة من شعاع أرباح(خسائر) /   .١٢
  

  من الصناديق المدارة من شعاع مما يلي: اdرباحو الخسائر تتألف
  يناير الى ١  

  يونيو ٣٠

٢٠١٦    

  يناير الى ١

  يونيو ٣٠

٢٠١٥  
  أشھر) ٦(    أشھر)٦ (  
  مدققةغير     غير مدققة  
      


)  حسب القيمة العادلة من خgل بيان اdرباح أو الخسائرمدرجة  صناديق   ,�	�)   ��,
	� 

 (���)   (���)  شركات زميلة

  (�,���)   ��,��� 
  
  
  
  بما فيھا اRستثمارات في شركات زميلة أخرى ا�خرى اRستثماراتمن  )خسائرأرباح / ( .١٣
  

  مما يلي:ستثمارات في شركات زميلة أخرى بما فيھا ا0اdخرى  ا0ستثماراتمن  الخسائرو اdرباحتتألف 

  يناير الى ١  
  يونيو ٣٠

٢٠١٦    

  يناير الى ١

  يونيو ٣٠

٢٠١٥  

  أشھر) ٦(    أشھر)٦ (  

  مدققةغير     غير مدققة  

        
 (���,�)   -  الشركات الزميلة اdخرى

      ا0ستثمارات اdخرى


��   	��  المحتفظ بھا بالقيمة العادلة من خgل اdرباح والخسائر - 


,�  المتاحة للبيع -��   (��) 

 ���   -  المحتفظ بھا لتاريخ ا0ستحقاق -

  �,��	   (�,���) 

 
  السھم خسارة .١٤
  

العائvvد لحvvاملي اdسvvھم العاديvvة فvvي الشvvركة اdم والبالغvvة  )/ الvvربحالخسvvارة(باسvvتخدام صvvافي  ةالسvvھم اdساسvvي )/ ربvvحخسvvارة(تvvم احتسvvاب 
 يونيvو ٣٠( ١,٠٦٥,٠٠٠,٠٠٠بالقسمة على المتوسط المرجح لعvدد اdسvھم العاديvة القائمvة والبvالغ  ))١٢٣ : ٢٠١٥ يونيو ٣٠(  (٧٨,٣٣٢)

١,٠٦٥,٠٠٠,٠٠٠ – ٢٠١٥.(  
  

نظرا لعدم إصدار الشركة dية أدوات لھا تvأثير علvى  ٢٠١٥ و ٢٠١٦ يونيو ٣٠كما في  ةو المخفض ة0 يوجد فرق بين ربحية السھم اdساسي
  لسھم في حالة تنفيذھا.ربحية ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  



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

  ٢٠١٦ يونيو ٣٠ة المنتھية في فترلل

 (العملة: آ0ف دراھم ا+مارات العربية المتحدة)
  

 �	

  المعامiت مع ا�طراف ذات العiقة .١٥
  

مساھمين رئيسvيين دخلت المجموعة في عدد من المعامgت مع أطراف ذات عgقة أثناء سير اdعمال العادية. إن اdطراف ذات العgقة تمثل 
عائgتھم المقربين وشركاتھم والشركات التي يتحكمون بھا أو لھم تأثير كبير  وافراد وأعضاء مجلس ا+دارة وموظفي ا+دارة العليا للمجموعة

انvvات الماليvvة و0 يvvتم ياdرصvvدة بvvين الشvvركة وشvvركاتھا التابعvvة والمعvvدة كvvأطراف ذات عgقvvة مvvع الشvvركة يvvتم تحييvvدھا عنvvد توحيvvد الب .عليھvvا
  .يضاحاظھارھا في ھذا ا0

   
    بات لدى أطراف ذات عgقة ھي كما يلي:الموجودات والمطلوطبيعة وكميات إن 

  

  يونيو ٣٠  

٢٠١٦    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٥  

  مدققة    غير مدققة  

        ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى


�   -  شركات زميلة   � 


��   	��  أطراف أخرى ذات عgقة    


��   ���  كبار موظفي ا+دارة العليا    

      


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

  �

,��	   �
�,��� 

  
يvة تعكس السلفيات لموظفي ا+دارة العليا المبالغ المدفوعة مقدما حسب برنامج مساعدة الموظفين المتوفر لكل المvوظفين حيvث 0 يvتم تحميvل أ

  فوائد.
 

  كما يلي:الموحد الدخل المعامgت مع اdطراف ذات العgقة في بيان  إدراجتم 

  اير الىين ١  
  يونيو ٣٠

٢٠١٦    

  يناير الى ١

  يونيو ٣٠

٢٠١٥  

  أشھر) ٦(    أشھر) ٦(  

  مدققةغير     غير مدققة  

        
      مدارة من شعاع صناديق استثمارات  / (خسائر)   أرباح

 (���)   (���)  شركات زميلة   


)  أطراف أخرى ذات عgقة   ,�	�)   ��,
	� 

      إيرادات رسوم وعمو0ت

 ���,�   	�	  اف أخرى ذات عgقةأطر   

        
  (
,���)   ��,��� 

  
        موظفي ا+دارة العليا ھي كما يلي: كبار تعويضات

  يناير الى ١  
  يونيو ٣٠

٢٠١٦    

  يناير الى ١

  يونيو ٣٠

٢٠١٥  

  أشھر) ٦(    أشھر) ٦(  

  مدققةغير     غير مدققة  

        
      


)  قصيرة اdجل نافعرواتب وم,���)   (��,���) 

 (���)    -  دفعات مسددة باdسھم

  (
,���)   (��,	�	) 

  
  
  
 
  
  
  



 شعاع كابيتال ش.م.ع
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  ٢٠١٦ يونيو ٣٠ة المنتھية في فترلل

 (العملة: آ0ف دراھم ا+مارات العربية المتحدة)
  

 ��

  المعلومات القطاعية  .١٦
  

 :قطاعات تشغيلية ويستند كل قطاع على وحدات اdعمال d٥غراض إدارية، تم تنظيم المجموعة في 
  

 سvوقاً ماليvاً إقليميvاً. ١٤تغطvي . الثابvت وا0ئتمvانة، اسvواق الvدخل قليميفي اسواق ا0سھم ا+فظ استثمارية وصناديق اتدير مح :ادارة ا�صول

 وتزود شعاع +دارة اdصول المستثمرين المحليين واdجانب ببوابات لgسvتثمار فvي أسvواق اdسvھم الخليجيvة والعربيvة.  وتvدير شvعاع +دارة

gصول حقوق الملكية، با+ضافة إلى المحافظ ا0ستثمارية المتوافقة مع الشريعة ا+سdة اvاليب إداريvمية، والصناديق ا0ستثمارية باستخدام أس
   خاصة.ال في الملكية ستثمارلg قيداصن كما تدير نشطة و غير نشطة.

  

، وعمليvات تابvات العامvة فvي اdسvھم والسvنداتتقدم استشارات مالية للشركات، وخvدمات ا0كتتابvات الخاصvة وا0كت :اRستثمارات المصرفية
   لتفكيك والفصل، با+ضافة إلى عمليات المشاركة والمنتجات المركبة.الدمج وا0ستحواذ وا

  

�خدمات البيع والمتاجرة من خgل الوصvول ل�سvواق العالميvة لقاعvدة عمgvء شvعاع المؤسسvاتيين ذوي المgvءة الماليvة  توفر :سواق الماليةا
 المشvتقات عvن فضgv اdوليvة صvداراتوا0 الثابvت، والvدخل العالميvة اdسvھم إلvى الوصول العمgءيستطيع  يةالمال سواقاd خgل منالعالية. 

 التvي ا0ستثمار بحوث يةالمال سواقاd قسم يواكبو. والدولية المحلية المقابلة اdطراف من واسعة شبكة خgل من والسيولة البورصة، خارج

 ا+مvارات دولvة اdسvھم فvي علvى التركيvز مvع الخليجvي لتعvاونا مجلس دول أنحاء جميع في المدرجة لشركاتل القطاعية اdبحاث تغطية تنتج

  .السعودية و المتحدة العربية
  

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

  

تدير تطورات الشركة المستقبلية وتشرف على جميع الضوابط النقدية ونفقات الخدمات المشتركة المرتبطة بالمجموعvة. ان  :اRدارة الرئيسية
انونيvة، الماليvة، جميع ا0ستثمارات في الشركات التابعvة تvدخل ضvمن ھvذا القسvم الvذي يتضvمن أيضvاً اسvتراتيجية تنميvة اdعمvال التجاريvة، الق

   .العمليات، ادارة المخاطر، العgقات مع المستثمرين، التسويق وا0تصا0ت، الموارد البشرية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



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

  ٢٠١٦ يونيو ٣٠ة المنتھية في فترلل

 (العملة: آ0ف دراھم ا+مارات العربية المتحدة)
  

 ��

  تتمة -المعلومات القطاعية  .١٦
  

ص توزيع المصادر وتقييم اdداء. يvتم تقيvيم تقوم ا+دارة بمراقبة النتائج التشغيلية للقطاعات التشغيلية بصورة منفصلة 0تخاذ القرارات بخصو
  أداء القطاعات استناداً إلى اdرباح أو الخسائر التشغيلية.

  

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

  ٢٠١٦ يونيو ٣٠يناير الى  ١  

  أشھر) غير مدققة٦(  

  ادارة  

  ا�صول

ات استثمار
  مصرفية

�سواق ا
  المجموع  ادارة رئيسية  تمويل  المالية

 ٧٢,٧٣٧ ١,٠٠٥ ٧١,٠٨٤ ٢٠٥ - ٤٤٣ إيرادات الفوائد

 ٢٣,٩٤١ ١٤٠ ٤,٢٠٣ ٢,٧٨٦ ١,٣٧٣ ١٥,٤٣٩ صافي إيرادات الرسوم والعمو0ت 

 ٣٨٥ - -  أرباح تداول 

٨ 
- ٤١٦ ٣١ 

 من استثمارات في صناديق مدارة من شعاع خسائر

 (٧,٠٤٠) (٧,٠٤٠) - - - -  افيص -

 ٩٠,٠٥٤ (٥,٨٦٤) ٧٥,٢٨٧ ٣,٣٧٦ ١,٣٧٣ ١٥,٨٨٢  مجموع اFيرادات

              
              

 (٦٣,٥٢٠) (١٨,١٣٥) (٢٧,٣١٧) (٦,٠٣٨) (٣,١١٠) (٨,٩٢٠)  إدارية وعمومية اريفمص

 (١٤,٩٤٦) - (١٤,٩٤٦) - - -  مصاريف الفوائد

 (٤,٧٩٤) (٨٢٨) (٢,٨٨٩) (١,٠١٧) - (٦٠)  استھgكات 

 (٨٨,٥٨٥)  ٢,١٢٨  (٩٠,٩٠٤) ١٩١ - -  صافي - مخصصات

 (١٧١,٨٤٥) (١٦,٨٣٥) (١٣٦,٠٥٦) (٦,٨٦٤) (٣,١١٠) (٨,٩٨٠) اريفمجموع المص

              

 قبل الخسائر من (الخسارة) صافي الربح/

 (٨١,٧٩١) (٢٢,٦٩٩) (٦٠,٧٦٩) (٣,٤٨٨) (١,٧٣٧) ٦,٩٠٢  اRستثمارات ا�خرى

        
 ٣,٤٥٩ ٣,٤٥٩ - - - - من ا0ستثمارات اdخرى  رباحا0

        
 (٧٨,٣٣٢) (١٩,٢٤٠) (٦٠,٧٦٩) (٣,٤٨٨) (١,٧٣٧) ٦,٩٠٢  ةفترال )ة/ (خسار ربح 

              
        الى:العائدة 

 (٧٨,٣٣٢) (١٩,٢٤٠) (٦٠,٧٦٩) (٣,٤٨٨) (١,٧٣٧) ٦,٩٠٢  مساھمي الشركة اdم

 -  - - - - -  dطراف غير المسيطرةا

  (٧٨,٣٣٢) (١٩,٢٤٠) (٦٠,٧٦٩) (٣,٤٨٨) (١,٧٣٧) ٦,٩٠٢ 

    

  غير مدققة ٢٠١٦ يونيو ٣٠  

  
  إدارة

  ا�صول

استثمارات 
  مصرفية

�سواق ا
  المجموع  ادارة رئيسية  تمويل  المالية

 ١,٤٤٩,٠٤٨ ٣٨٦,٨٣٩ ٨٧٨,٥٢٣ ٨٢,٤١٥ ١,٨٧١ ٩٩,٤٠٠  الموجودات

 ٥٦٨,٩٦٩ ٥٨,١٣٩ ٤٩٥,٢٥١ ٩,٥٩٤ - ٥,٩٨٥  المطلوبات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 شعاع كابيتال ش.م.ع
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  ٢٠١٦ يونيو ٣٠ة المنتھية في فترلل

 (العملة: آ0ف دراھم ا+مارات العربية المتحدة)
  

 ��

  تتمة -المعلومات القطاعية  .١٦
 

  ٢٠١٥ يونيو ٣٠يناير الى  ١  

  أشھر) غير مدققة ٦(  

  ادارة  

  اdصول

استثمارات 
  مصرفية

اdسواق 
  المجموع  ادارة رئيسية  تمويل  المالية

 ٧١,٠١٥ ٥١٠ ٦٩,٩٣٥ ٣٧٨ - ١٩٢ الفوائدإيرادات 

 ١٩,٠٥١ ١٧ ٢,٨٠٩ ٣,٤١١ ٣,٦٢٧ ٩,١٨٧ صافي إيرادات الرسوم والعمو0ت 

 ١,٢٧٦ - - ١,٢٧٦ - -  أرباح تداول 

اdرباح من استثمارات في صناديق مدارة من 
 ١٢,٣٨٢ ١٢,٣٨٢ - - - -  صافي - شعاع

 ١٠٣,٧٢٤ ١٢,٩٠٩ ٧٢,٧٤٤ ٥,٠٦٥ ٣,٦٢٧ ٩,٣٧٩  مجموع ا+يرادات

              
              

 (٦٧,٨٢٧) (١٥,٨٧٥) (٣١,٩٧٢) (٥,٣٦٠) (٧,١٠٥) (٧,٥١٥)  مصاريف إدارية وعمومية

 (٨,٧٣٣) - (٨,٧٣٣) - - -  مصاريف الفوائد

 (٤,٦٢١) (٦٩٣) (٢,٩٣٦) (٩٣٦) - (٥٦)  استھgكات 

 (١٩,٥٤٠) (١,٠٣٢) (١٨,٧٥٧) ٢٤٩ - -  صافي - مخصصات

 (١٠٠,٧٢١) (١٧,٦٠٠) (٦٢,٣٩٨) (٦,٠٤٧) (٧,١٠٥) (٧,٥٧١) مجموع المصاريف

              

 (الخسارة) قبل الخسائرمن صافي الربح/

 ٣,٠٠٣ (٤,٦٩١) ١٠,٣٤٦ (٩٨٢) (٣,٤٧٨) ١,٨٠٨  ا0ستثمارات اdخرى

        
 (٢,٨٨٣) (٢,٨٨٣) - - - - الخسائر من ا0ستثمارات اdخرى 

        
 ١٢٠ (٧,٥٧٤) ١٠,٣٤٦ (٩٨٢) (٣,٤٧٨) ١,٨٠٨  ةفترال / (خسارة) ربح 

              
        العائدة الى:

 ١٢٣ (٧,٥٧٤) ١٠,٣٤٦ (٩٧٩) (٣,٤٧٨) ١,٨٠٨  مساھمي الشركة اdم

 (٣) - - (٣) - -  اdطراف غير المسيطرة

  ١٢٠ (٧,٥٧٤) ١٠,٣٤٦ (٩٨٢) (٣,٤٧٨) ١,٨٠٨ 

  مدققة ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  

  

  إدارة

  اdصول

استثمارات 
  مصرفية

اdسواق 
  المجموع  ادارة رئيسية  تمويل  المالية

 ١,٦٠٠,٠٥٤ ٤١٤,٥٢٧ ١,٠٦٥,٦٧٣ ٦٨,٨٦٩ ٤٩٨ ٥٠,٤٨٧  الموجودات

 ٦٣٨,٥٦٦ ٦٠,٢٠١ ٥٦١,٨٠٩ ١٠,٨٤٨ - ٥,٧٠٨  المطلوبات

  

  

  مgء خارجيين فقط.إن ا+يراد المدرج أعgه ھو ناتج من ع

  السياسات المحاسبية لكافة القطاعات التشغيلية تتفق مع سياسات المجموعة.ن إ

بvvين القطاعvvات لتتوافvvق مvvع التغيvvرات  ٢٠١٥ديسvvمبر  ٣١و  ٢٠١٥ يونيvvو ٣٠تمت اعادة تصنيف بعض ا0رقvvام المقارنvvة كمvvا فvvي 
  الداخلية لgدارة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



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

  ٢٠١٦ يونيو ٣٠ة المنتھية في فترلل

 (العملة: آ0ف دراھم ا+مارات العربية المتحدة)
  

 ��

  التقسيم الجغرافي .١٧

  ا0عتبار أي ضمان أو تعزيزات ائتمانية أخرى، يمكن تحليل الوضع المالي للمجموعة حسب المناطق الجغرافية التالية :قبل اdخذ في 

  

  

اRمارات العربية 

  المتحدة

دول مجلس 

  التعاون الخليجي

  ا�خرى

الشرق ا�وسط 

  وشمال إفريقيا

  ا�خرى

أميركا 

  أوروبا  الشمالية

  آسيا

  المجموع  أخرى

  ى البنوكنقد وودائع لد
 ١,١٩٦   ٩٦,٩٠٧   ٢٣٢,١٨٧   -  

 

١٠,٥٦٧  
 -   ٣٤٠,٨٥٧  

  ٣٢,١٣١   -   ٢,٧٥٤   -   ٥٥٦   ١٠,٩٨٦   ١٧,٨٣٥   ذمم وأرصدة مدينة أخرى

  ٧٩٠,٢٥٠   ٢٦   -   -   ٢٤   ٢٢٦,٧٤٢   ٥٦٣,٤٥٨   وعقود ايجار تمويلي قروض وسلفيات

  ١٦٦,٤٤٦   -   -   -   -   ١٣٣,٣٢٧   ٣٣,١١٩   ن شعاعاستثمارات في صناديق مدارة م

  ٥٢,٢٨٨   -   -   -   -   -   ٥٢,٢٨٨   استثمارات في شركات زميلة أخرى

  ٢٧,٤٥٨   -   -   ٦٣٣   ٩٨٠   ٤,٤٠١   ٢١,٤٤٤   استثمارات أخرى

  ٣٩,٦١٨   -   -   -   ٣٩   ٥,٢٩١   ٣٤,٢٨٨   موجودات ثابتة


,��	  (غير مدققة) ٢٠١٦ يونيو ٣٠ -الي الموجوداتإجم�	 ���,
�� �,�	� 
�� ��,��� �
 �,��	,��� 

                

 ١,٦٠٠,٠٥٤ ٥ ١,٨٢٦ ٧٢٧ ٣,٠٥٩ ٤٥٣,٧٩٦ ١,١٤٠,٦٤١  (مدققة)٢٠١٥ ديسمبر ٣١ -إجمالي الموجودات

                

 ١,٧٥٣,٧٤٤ ١٧ ٩,٣٩٨ ١,٤٦٩ ١٦,٠٢٦ ٤٣٣,٣٦٧ ١,٢٩٣,٤٦٧  (غير مدققة) ٢٠١٥  يونيو ٣٠ -إجمالي الموجودات

  

  اRستحقاقسجل  .١٨
  

بالنسvvبة المحدد على أساس الفترة المتبقية لغاية تاريخ ا0ستحقاق التعاقvvدي.  ٢٠١٦ يونيو ٣٠يلخص الجدول التالي استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في 

  (*)، قامت ا+دارة بتقدير تاريخ ا0ستحقاق بناء على سيولة اdصل ونية ا+دارة. تعاقدي استحقاقلموجودات التي ليس لديھا تاريخ ل

  

  أقل من

  أشھر٣

١٢-٣  

  أشھر

مجموع 
جزئي أقل 
  من سنة

٥-١  

  سنوات

  ٥أكثر من 

  المجموع الكلي  سنوات


�   نقد وودائع لدى البنوك�,�

   ��,��
   ���,���   �,���   -     ���,���  


�,��   ���,	�   مدينة أخرىذمم وأرصدة �   ��,�	�   �,���   -     ��,���  


�	,�	�   ��	,���  ���,���  تمويلي ايجار وعقودقروض وسلفيات    �	�,���   -     �	�,���  


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

,��
  


�   ���,�   ��	,	     -   ثمارات في شركات زميلة أخرى*است,�
�   -     ��,���  


��,�   �	�,��   استثمارات أخرى*   ��,��	   �,��	   -     ��,���  


,	�     -     -     -   * و المعدات ممتلكاتال��   -    �	,
�� 


,�	�   ���,���   ���,���  مجموع الموجودات��   ���,���   -     �,��	,���  

        


,���   ���,��  ���,���  دائنة بنوك��   ��,���   -     ���,���  


�,���     -   ��	,�   ��	,���   ��	,�	   ���,��   ذمم وأرصدة دائنة أخرى�  

  	��,���   	��,���     -     -     -     -   حقوق الملكية


��  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية,�	
   	
,��
   ���,���   �
,���   ���,��	   �,��	,���  


��  صافي الفجوة في السيولة ,���   ���,�
�   �
�,��	   ���,	��   (���,��	)  -    


��  (غير مدققة) ٢٠١٦يونيو   ٣٠- اجمالي الفجوة في السيولة,���   �
�,��	   �
�,��	   ���,��	   -    - 

        


,	�	   ���,��� (مدققة) ٢٠١٥ديسمبر   ٣١-اجمالي الفجوة في السيولة	�   	�	,
	�   ���,���   -    - 

        


��,���,�   ���,	�	   ���,	�	   ���,���  (غير مدققة) ٢٠١٥يونيو   ٣٠- اجمالي الفجوة في السيولة   -    - 

  
  
  



 شعاع كابيتال ش.م.ع
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  ٢٠١٦ يونيو ٣٠ة المنتھية في فترلل

 (العملة: آ0ف دراھم ا+مارات العربية المتحدة)
  

 �


  اRلتزامات والمطلوبات المحتملة .١٩
  

  التزامات ومطلوبات محتملة قائمة تتمثل بما يلي:  المجموعةكان لدى 

  يونيو ٣٠  

٢٠١٦    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٥  

  مدققة    غير مدققة  

        

 ٩,٦٤٤   ٣,١٦٠  محتملةالمطلوبات ال
  

 دارة تحول ھذه الضمانات إلى متطلبات.0 تتوقع ا+ واعتمادات مستنديةتحتوي المطلوبات المحتملة على ضمانات 

  

  يونيو ٣٠  

٢٠١٦    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٥  

  مدققة    غير مدققة  

        لتزاماتا0

 ٦٧,١٩٩   ٦٧,١٩٩  صناديق استثمار مدارة من شعاع

 ٤١٤   ٦٦٤  أخرى

  ٦٧,٦١٣     ٦٧,٨٦٣  
 
  

  أصول مدارة نيابة عن عمiء .٢٠
  

ية وفقاً dنظمة المصرف المركvزي لدولvة ا+مvارات العربيvة المتحvدة. تvدار أمvوال و أصvول إن المجموعة مرخصة للعمل كشركة خدمات مال
بصvفة الوكالvة وبvدون مسvؤولية علvى ) درھvممليvار  ٢٫٧ – ٢٠١٥ديسvمبر  ٣١( ٢٠١٦ يونيvو ٣٠مليار درھم كما فvي  ٣٫٢العمgء والبالغة 

  جزءاً من موجودات المجموعة.بنود خارج الميزانية و0 تشكل كالمجموعة. تعتبر ھذه اdصول 

 
  الخسائر المتراكمة .٢١

  
مvن  ٢٠٠,٨٦١البالغvة والخسvائر المتراكمvة  إطفvاءوافق على  ٢٠١٦مارس  ١٦ فيالعادية للشركة  العامةجمعية لل السنوي جتماعا0 كما في

  رصيد ا0حتياطي القانوني.


