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"شعاع كابيتال" تعلن عن نتائجها المالية للعام 2015
 ارتفاااع اإلياراتا خا ل الربا الرابا بنساابة  %58إلا  40.1مليا ن تر اام (مقارنااة ما  25.4مليا نتر م خ ل الفترة ذاتها في )2014

  178.2مليا ن تر اام إياراتا الشااركة خا ل الساانة الماليااة ( 2015مقارنااة ما  213.4مليا ن تر اامخ ل )2014

 زياتة اإليراتا السن ية ل حتة تم يل المؤسسا الصاييرة المت سا ة بنسابة  ،%21رغام ارتفااع حجاممخصصا تي ية خسائر االئتمان

 -بلغ إجمالي األص ل  1.6مليار تر م

 انخفاااا النفقااا العامااة بنساابة  ،%9بفضاال م اصاالة المجم عااة العماال عل ا خفااا النفقااا العامااةالسن ية.

 -آفاق نم

اعتة ل حتة إتارة األص ل شركة الخليج للتم يل العربية السع تية خ ل 2016

أعلنت "شعاع كابيتال" اليوم عن نتائجها المالية للسنة المالية كاملة والربع األخير من عام  .2015وبلغت إيرادات

الشررركة خررلل العررام  2015كرراملا  178.2مليررون درهررم مقارن رةا مررع  213.4مليررون درهررم خررلل العررام ،)2014
بينمررا سررجلت صررافخ خسررائر بقيمررة  190.3مليررون درهررم مقارنرةا مررع أربررا بقيمررة  25.8مليررون درهررم خررلل العررام

.)2014

وخرلل الربررع األخيررر مررن العررام  ،2015بلغررت إيررادات الشررركة  40.1مليررون درهررم ،بنمررو نسرربته  %58مقارنرةا مررع

 25.4مليون درهم فخ الفترة ذاتها من العام  ،2014وخسائر بقيمة  161.8مليون درهم مقارنةا مع  14.8مليون

درهم فخ الفترة ذاتها من العام .)2014

بهذه المناسبة ،قال عبتالرحمن حارب راشت الحارب ،رئيس مجلس إتارة شعاع كابيتال:
"لقرد سراهمت ظررروا السرول الصرعبة نتيجررة انخفرا

أسرعار الررنف واضر ار اقتتصراد العررالمخ علر خلفيرة عرردم

اقستقرار السياسخ فخ المن قة ،فخ زيادة حدة تقلبرات السرول خرلل العرام  ،2015وهرو مرا شركل تحرديات تشرغيلية

أمررام ’شررعاع كابيتررال‘ ،ق سرريما خررلل النصررا النررانخ مررن العررام  .2015وعلر مرردع العررام الماضررخ ،رصرردنا عررن
كن

أبرز ت ورات األسوال وعملنا عل إعادة تقييم أعمالنا وفقا لذلك ،ونركز حاليا علر عردد مرن المبرادرات الترخ

ننل بأنها ستسهم فخ تحسين أداء الشركة خلل العالم ."2016

هذا وتعزع أغل

الخسائر التخ سجلتها "شعاع كابيتال" خلل العام  2015إل وحدة "الخلري للتمويرل" ،المختصرة

فخ مجال تمويل األعمال وتوفير الحلول التمويلية للمؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسر ة ،بعرد تيامهرا بتجنير

مخصصات بقيمة  154.6مليون درهم لتغ ية القررو

المتعنررة .وبرالرغم مرن ذلرك ،حققرت "الخلري للتمويرل" نمروا

فخ إيراداتها خلل عام  2015بنسبة  %21لتصل إل  159.7مليون درهم مقارنةا مع  131.5مليون درهرم فرخ
العرام  )2014بفضررل زيررادة ال لر

علر منتجاتهررا التمويليررة خصوصر ا فررخ المملكررة العربيررة السررعودية ،حير

المؤسسات الصغيرة والمتوس ة من صعوبة فخ الحصول عل تمويلت لدعم نمو أعمالها.

تعررانخ

وب ررالرغم م ررن التقلب ررات الح ررادة الت ررخ ش ررهدتها الس ررول خ ررلل الع ررام  ،2015ق تررزال "ش ررعاع كابيت ررال" تتمت ررع بميزاني ررة
عمومية توية ،حي

استقر إجمالخ أصولها بحلول نهاية العام عل  1.6مليار درهرم دون تغييرر مقارنرة مرع العرام
تحررتفظ بسرريولة نقديررة بقيمررة 263

 .)2014وق ت رزال الشررركة تتمتررع بوضررع تررو مررن حي ر

السرريولة النقديررة ،حي ر

العررام  ،2014ويرجررع ذلررك بشرركل أساسررخ إل ر القرررو

ااضررافية التررخ حصررلت عليهررا لرردعم نمررو أعمررال وحرردتها

مليون درهم ،فخ حين ارتفع إجمالخ اقلتزامات المستحقة عل الشركة إل  639مليون درهرم مقارنرة مرع  459فرخ

المتخصصررة فررخ تمويررل المؤسسررات الصررغيرة والمتوس ر ة .هررذا وتررد اسررتقر صررافخ األصررول ،بحلررول  31ديسررمبر
 ،2015عند  961مليون درهم ،بينما بلغت نسبة الرافعة المالية إجمرالخ الرديون كنسربة مئويرة مرن إجمرالخ حقرول

المساهمين) للشركة  %47بحلول نهاية العام.

وتواصل "شعاع كابيتال" اتباع تدابير صارمة ادارة التكاليا باعتبار ذلك من أولوياتها اقستراتيجية ،ونتيجة لرذلك
انخفضت نفقاتها التشغيلية خلل العام  2015إل  164.3مليون درهم مقارنةا مع  165.1مليون درهم فخ العام
 ،)2014فخ حين انخفضت نفقاتها العامة واادارية للعام كاملا بنسبة .%9
أضاف الحارب" :نت لع خلل العام  2016إل اقستفادة مرن بعر

مجراقت النمرو الرئيسرية لردينا بمرا فيهرا وحردة
ا لل

أداء جيدا خلل العام  2015رغم التحديات التخ شهدتها األسوال ،كما تخ
إدارة األصول ،التخ حققت ا
مجموع ررة م ررن المنتج ررات الجدي رردة تريبر ر ا؛ و’ش ررعاع كابيت ررال العربي ررة الس ررعودية‘ الت ررخ أبرم ررت شررراكة اس ررتراتيجية م ررع

’مجموعة جمي ار‘ وباترت علر وشرك إنجراز اننرين مرن مشراريعها الفندتيرة الرئيسرية بالمملكرة .وعلر صرعيد التمويرل،
تواصل شركة ’الخلي للتمويل‘ نموها فخ كل من دولة اامارات والسعودية ،حي
هاتين السوتين وس استمرار ال ل

القو عل منتجاتها التمويلية".

نرع فرصرا اسرتنمارية واعردة فرخ

أتاء حتا األعمال الرئيسية

إتارة األص ل

سررجلت وحرردة إدارة األصررول خررلل العررام  2015إيررادات بلغرت  15.8مليررون درهررم مقارنرةا مررع  26.4مليررون درهررم
فخ العام  ،2014بينما بلغت أرباحها  10.3مليون درهم مقارنةا مع  20.7مليون درهم فخ العام  .2014وبفضرل

المتميز ،حاز القسم عل جائزة "أفضل مدير لألصول إتليمي ا  "2015من مجلة "بانكر ميدل إيست" كما حاز
أدائه
ّ
أيض ا عل جائزة "أفضل صندول لألسهم فخ دولة اامارات لعام  "2015وذلك للسنة الخامسة علر التروالخ خرلل
حفررل توزيررع جروائز مجلررة "مينررا فنررد مررانجر" .وتحضررر حالير ا ا ررلل عرردد مررن المنتجررات الجديرردة التررخ مررن المتوتررع
رحها خلل الستة أشهر المقبلة.

وحقررل صررندوتا اقسررتنمار الرئيسرريان اللررذان تررديرهما وحرردة إدارة األصررول وهمررا "بوابررة اامررارات" و"البوابررة العربيررة"

عوائرد سرنوية سرلبية بلغرت  )%5.7و  ، )%10.5وواصرل تفوتهمرا علر أداء المؤشررات المعياريرة الترخ يتبعانهررا،
حي ر

تفررول صررندول "بوابررة اامررارات" بنسرربة  %11.3فررخ حررين تفررول صررندول "البوابررة العربيررة" بنسرربة .%6.6

وبحلررول  31ديسررمبر  ،2015اسررتقر إجمررالخ األصررول المرردارة مررن تبررل شررعاع لعملئهررا عنررد  856مليررون درهررم
مقارنةا مع  853مليون درهم فخ العام .2014

وحققت شركة "شعاع كابيتال العربية السعودية" ،التخ تعمرل كمردير صرناديل ومردير اسرتنمارات ،حير

تركرز بشركل

رئيسخ عل ت اعخ العقارات والضيافة فخ المملكة ،تقدم ا كبي ار فخ اننين من مشاريعها الفندتية النلنة بالمملكة
حي

وصلت هذه المشاريع مراحل متقدمة من عملية اانجاز .وخلل الربع الرابع من العام  ،2015دخلت "شعاع

كابيت ررال العربي ررة الس ررعودية" و"مجموع ررة جمير ررا" ف ررخ شر رراكة اس ررتراتيجية لبحر ر

أفض ررل الف رررث اقس ررتنمارية المتاح ررة

لت رروير مشرراريع فندتيررة جديرردة فررخ ت رراع الضرريافة بالمملكررة العربيررة السررعودية ،عل ر أن تررتم إدارتهررا تحررت العلمررة

التجارية "جميرا".

ومنذ إ لتها فخ العرام  ،2008اكتسربت "شرعاع كابيترال العربيرة السرعودية" خبررة تويرة فرخ شرراء وت روير األ ارضرخ
والعقارات الممتازة ضمن منا ل تشهد نقص ا فخ المعرو

وتتمتع بإمكانات نمو تويرة علر المردع البعيرد .وتعمرل

الشركة حالي ا عل عدد من المشاريع التخ سيتم تنفيذها خلل العام الجار .
اإلقراا
سجلت وحدة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوس ة ،والتخ تضم كرلا مرن شرركة "الخلري للتمويرل اامرارات" وشرركة
ّ
"الخلري للتمويرل العربيررة السرعودية" ،خرلل عررام  2015نمروا بنسرربة  %21فرخ إيراداتهرا لتصررل إلر  159.7مليررون

درهرم مقارنرةا مرع  131.5مليرون درهرم فرخ العرام  ،)2014واجمرالخ خسرائر بلر  119.9مليرون درهرم مقارنرةا مررع
أربا بلغت  33.4مليون درهم خلل  )2014نتيجة قرتفاع حجم مخصصات تغ ية زيادة القرو

المتعنررة مرن

تبررل المؤسسررات الصررغيرة والمتوس ر ة فررخ دولررة اامررارات ،خصوص را فررخ النصررا النررانخ مررن العررام  .2015ورغررم
تقلبات السول وظروفه الصعبة ،ق تزال "الخلي للتمويل" ملتزمة بتلبية احتياجات الق اع ،حي

أعمالها بخ

مدروسرة خرلل العرام  ،2015وق يرزال ال لر

نجحت فخ توسريع

توير ا علر منتجاتهرا التمويليرة فرخ دولرة اامرارات مرن

تبرل المؤسسرات الصرغيرة والمتوسر ة .وسروا تواصرل الشررركة رصرد ت رورات الق راع عررن كنر
بناء عل ذلك.
نموها ا

وتعرديل اسررتراتيجية

هرذا وواصررلت "الخلرري للتمويررل العربيررة السررعودية" ،والتررخ تقردم حلرروقا تمويليررة متوافقررة مررع الشرريعة ااسررلمية لق رراع

المؤسسات الصغيرة والمتوس ة فخ المملكة ،وتيرة نموها المستقرة مدعومةا بال ل

القو عل منتجاتها فرخ السرول

المحليرة .وتررد تكللررت جهودهررا المسررتمرة للنمرو بنجاحهررا فررخ الحصررول علر رخصرة تمويررل مررن مؤسسررة النقررد العربررخ
السعود

ساما) ،ما خولها ممارسة أعمالها بقا لقوانين التمويل ولوائحها التنظيمية الصادرة عن "ساما" .وتد

عينررت "الخلرري للتمويررل" مررؤخ ار رئيس ر ا جديرردا لمجلررا إداراتهررا ،كمررا تخ ر قفتتررا مكات ر
ّ
الريا والدمام خلل  ،2016عل غرار مكت جدة الذ افتتحته مؤخ ار.
وبحلول نهاية العام ،بل حجم محفظة ترو

جديرردةا لهررا فررخ كررل مررن

"الخلي للتمويل" فخ كل مرن اامرارات والسرعودية  925مليرون درهرم

و 193مليررون درهررم عل ر الت روالخ ،مقارن رةا مررع  735مليررون درهررم و 119مليررون درهررم فررخ العررام  .2014وتحررافظ
"الخلي للتمويل" عل مستوع جيد من تنروع اسرتنماراتها فرخ مختلرا الق اعرات بمرا فيهرا التصرنيع والتجرارة والرعايرة

الصحية والنقل والخدمات اللوجستية.

االستثمار المصرفي

حقّقت وحدة اقستنمار المصرفخ لدع "شعاع كابيتال" خلل العام  2015إيرادات بلغت  7.1مليرون درهرم مقارنرةا
مع  18.9مليون درهم فخ العام  ،)2014وخسائر بقيمة  1.9مليرون درهرم مقارنرةا مرع أربرا بقيمرة  11.8مليرون

درهم خلل العام .)2014
وبررالرغم مررن بع ر

المعوتررات التررخ شررهدتها الوحرردة خررلل  2015إبرران تشررديد السياسررات التنظيميررة بررالتواز مررع

توجهات السول المحلية ،إق أنها نجحت فخ إغلل "صندول كيان للت وير العقار  "1والذ ترديره شرعاع كابيترال
وهو مخصث لتمويل عملية ت وير مشروع أبراج "كيان كنتارا" البالغة تكلفته مليار درهم والواتع فخ من قة جنرو

البرشرراء فررخ دب ررخ .وتررد واصررلت وح رردة اقسررتنمار المص ررفخ تق ررديم اقستشررارات والعمررل علر ر عرردد مررن الص ررفقات

محمرد برن ارشرد لتنميرة المشراريع الصرغيرة
اقستنمارية الخاصة ،والتخ كانت آخرها توتيع مرذكرة تفراهم مرع "مؤسسرة ّ
والمتوس ة" فخ إ ار مواصلة تقديم الدعم اقستشار للمؤسسات الصغيرة والمتوس ة فخ دبخ.
وفخ م لع عام  ،2016أبرمت الوحدة مجموعة من الصفقات الناجحة فخ الق اعين العام والخاث ،كما تدمت

استشاراتها لشركة "الخلي للملحة القابضة" التخ تعمل فخ مجال الملحة البحرية والشحن ومقرها دولة اامارات،
فخ إصدار سندات إلزامية التحويل إل أسهم .كما تعمل حاليا عل عدة معاملت استشارية لق اعات الرعاية
الصحية وتجارة التجزئة والضيافة.

أس اق رأس المال

تراجعت إيرادات وحدة أسوال رأا المال خلل العرام  2015إلر  6.2مليرون درهرم مقارنرة مرع  12.3مليرون درهرم

خلل العام  ،2014كما سجلت خسائر إجمالية بقيمة  5.6مليون درهرم مقارنرة مرع أربرا بقيمرة  5.7مليرون درهرم
أحجام التداوقت مقارنة بالعام  ،2014ما شكل تحدي ا أمام

خلل العام  ،2014نتيجة تراجع أداء السول وانخفا

أعمال الوحدة .ورغرم ذلرك ،أجررت "شرعاع كابيترال" عرددا مرن التعيينرات اقسرتراتيجية خرلل العرام  ،2015ويحضرر

فريل أسوال رأا المال حالي ا مجموعة من المنتجات الجديدة التخ من المقررر رحهرا فرخ النصرا األول مرن العرام

الجار .

اإلتارة الرئيسية

سررجلت وحرردة اادارة الرئيسررية إي ررادات بلغررت  1.3مليررون درهررم خررلل العررام  2015مقارنررة مررع  4.4مليررون درهررم

خررلل العررام  ،2014وخسررائر مررن اقسررتنمارات فررخ صررناديل شررعاع المرردارة بقيمررة  12.0مليررون درهررم ،مقارنررة مررع
مكاسر

بقيمررة  19.9مليررون درهررم خررلل العررام  .2014وبشرركل عررام ،سررجلت الوحرردة خسررائر بقيمررة  73.1مليررون

درهم مقارنة مع  45.7مليون درهم خلل العام .2014
وبفضررل اسررتراتيجيتها المسررتمرة لخف ر

التكرراليا ،نجح رت الوحرردة فررخ خف ر

النفقررات التشررغيلية بنسرربة  %36إل ر

 46.8مليون درهم مقارنةا مع  72.8مليون درهم فخ العام  ،2014مما عزز كفاءة أعمالها.
-انته -

بيان تحذيري بخص ص التصريحا االستشرافية
تتضمن هذه الونيقة بيانات أو تصريحات استشرافية ،والتخ ق تشكل حقائل تاريخية أو ضمانات لألداء المستقبلخ،

إنم ررا تس ررتند فقر ر إلر ر توتعاتن ررا ومعتق ررداتنا وافت ارض رراتنا الحالي ررة بش ررأن مس ررتقبل أعمالن ررا ،والخ ر ر واقس ررتراتيجيات

المسررتقبلية ،والتقررديرات ،واألحرردا

واقتجاهررات المتوتع رة ،والظررروا اقتتصررادية وغيرهررا مررن الظررروا المسررتقبلية.

ويمكن تمييز أ بيانات أو تصريحات استشرافية عموما من خلل استخدام مفردات منل "نتوتع"" ،نرجو"" ،نعتزم"،

"نخ ر "" ،نسررتهدا"" ،هرردا"" ،ننررو "" ،نررؤمن"" ،نقر ّردر"" ،نرررجج"" ،اسررتراتيجية"" ،اتجرراه"" ،مسررتقبل"" ،غايررة"" ،مررن
الممكررن"" ،تررد"" ،ينبغررخ"" ،سرروا" ،أو عك ررا هررذه الكلمررات أو غيرهررا مررن مش ررتقاتها أو شرربيهاتها التررخ تشررير إلر ر

المستقبل.

وتد تشمل التصريحات اقستشرافية ،عل سبيل المنال ق الحصر ،تصريحات بخصوث:
 النتائ التشغيلية المتوتعة منل نمو اايرادات أو األربا -المستويات المتوتعة للنفقات واستخدامات رأا المال

 التقلبات الحالية أو المستقبلية فخ أسوال رأا المال وأسوال اقئتمان وظروا السول المستقبليةونظر ار لكررون التصرريحات اقستشررافية متعلقررة بالمسررتقبل ،فإنهررا عرضررة للتقلبررات والمخررا ر والتغيررات فررخ الظررروا

التخ يصع التنبؤ بهرا ،والترخ يع ّرد الكنيرر منهرا خرارج عرن سري رتنا .وترد تختلرا نتائجنرا الفعليرة وأوضراعنا الماليرة
بش رركل كبي ررر ع ررن تل ررك المش ررار إليه ررا ف ررخ التصر رريحات اقستشر ررافية .ول ررذلك ،يجر ر أق تعتم ررد علر ر أ م ررن ه ررذه
التصريحات اقستشرافية .وتشمل العوامل الهامة التخ يمكن أن تؤد إل تغيرات كبيرة فخ نتائجنا الفعلية ووضعنا

المالخ عن تلك المشار إليها فخ التصريحات اقستشرافية ،عل سبيل المنال ق الحصر :تردرتنا علر الحفراظ علر

مستويات مناسبة من اايرادات وضب النفقات؛ واألوضاع اقتتصادية والمالية فخ األسوال العالمية وااتليمية التخ

نعمررل فيهررا ،بمررا فررخ ذلررك التقلبررات فررخ أسررعار الفائرردة ،وأسررعار السررلع واألسررهم وتيمررة األصررول؛ وتنفيررذ المبررادرات
اقستراتيجية ،بما فخ ذلك تدرتنا عل إدارة عملية إعادة توزيع ميزانيتنا العمومية بصرورة فعالرة وتحقيرل التوسرع فرخ

أعمالنا اقستراتيجية؛ مونوتية سياساتنا واجراءاتنا وأسراليبنا الخاصرة برإدارة المخرا ر؛ واسرتمرار التقلبرات فرخ أسروال
رأا المررال أو أس روال اقئتمرران؛ واألحرردا

الجيوسياسررية؛ والت ررورات والتغي ررات فررخ الق روانين والل روائج ،بمررا فررخ ذلررك

تكنيررا األنظمررة التررخ تحكررم صررناعة الخرردمات الماليررة مررن خررلل العمررل التشرريعخ والقواعررد المنقحررة والمعررايير التررخ
ت بقها الجهات المنظمة التخ نتبع لها.
ويسررتند أ مررن التصرريحات اقستشررافية التررخ نقرردمها فررخ هررذه الونيقررة والعررر

فقر إلر المعلومررات المترروفرة لرردينا

حالي ر ا ،وهررخ تن بررل فق ر اعتبررا ار مررن الترراريه التررخ صرردرت فيرره .ولرريا هنرراك أ تمنيررل أو ضررمانات ،ص رريحة أو
ضمنية ،فيما يتعلل بدتة أو اكتمال أو ن ازهرة المعلومرات وااراء الرواردة فرخ هرذه الونيقرة .وق نتعهرد برأ الترزام تجراه

تحدي

أ تصريج استشرافخ علنا سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو ت ورات مستقبلية أو غير ذلك.

*****

نبذة عن شركة شاعاع كابيتاال م.م.ع :تقردم شرعاع خردمات ماليرة متكاملرة ترتكرز علر تلبيرة احتياجرات العمرلء،
وتخرردم مررن مقرهررا برردبخ فررخ اامررارات العربيررة المتحرردة عملءهررا مررن الشررركات والمؤسسررات فض رلا عررن الشررركات
العائلية واألفراد ذو الملءة المالية العالية .وتختث شعاع فخ مجاقت إدارة األصول واستشارات اقستنمار

المصرفخ وخدمات أسوال رأا المال والتمويل اقئتمانخ .وتأسسرت شرعاع فرخ العرام  1979وفقر ا للمرسروم األميرر

رتررم  ،6وهررخ شررركة مسرراهمة عامررة ومنظمررة مررن تبررل مصرررا اامررارات المركررز كشررركة اسررتنمار ماليررة ،وأسررهمها
مدرجة فخ سول دبخ المالخ .لمزيد من المعلومات ،يرج زيارة الموتع االكترونخ www.shuaa.com

للمزيت من المعل ما  ،الرجاء االتصال بشركة الع قا العامة:
برنزويك غلف
+971 4 446 6270
shuaa@brunswickgroup.com

أ بقسم اإلتصال المؤسسي لتى شركة شعاع كابيتال:

+971 4 3651 872

ccdesk@SHUAA.com
www.SHUAA.com

