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 غير المدققة التمهيديةالسنوية تعلن عن نتائجها المالية  "شعاع كابيتال"
  2018للعام  
 

 مليون درهم إماراتي(  134.6: 2017مليون درهم إماراتي ) 165.2اإليرادات ترتفع إلى  -
 مليون درهم إماراتي(  74.0: 2017مليون درهم إماراتي ) 27.2الصافية تنخفض إلى  األرباح -
 التوسع إلى أسواق الكويت وتركيا واألردن و  ها الرئيسية،تنشطأتستمر المجموعة في تنفيذ خطتها لتنويع  -

 

ليوم عن نتائجها المالية السنوية كابيتال" ا أعلنت "شعاع: 2019فبراير  14دبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
في  23التي سجلت نموًا سنويًا بنسبة  يراداتُمعزز لإلمستوى والتي أظهرت ، 2018للعام التمهيدية غير المدققة 

مليون درهم إماراتي، في حين تراجع صافي األرباح السنوية  165.2ما مجموعه  2018لتبلغ نهاية العام المئة 
. وجاء 2017عن العام  في المئة 63مليون درهم إماراتي بانخفاض قدره  27.2إلى  2018للمجموعة خالل العام 

 االستثمارات و لتغطية انكشافها على بعضالمخصصات التي تم اتخاذها التراجع في األرباح السنوية نتيجة هذا 
 .األصول القديمة

 

 29.2الذي شهد تسجيل خسائر بقيمة  2018الربع الرابع من العام وظهرت أثار هذا التراجع بشكل خاص خالل 
مليون درهم إماراتي(، مقابل تحقيقها نمو ملحوظ في إيراداتها للفترة  14.2: أرباح بقيمة 2017مليون درهم إماراتي )
مليون درهم إماراتي  60.1إلى  2018، ليصل مجموع إيراداتها خالل الربع الرابع في المئة 40المذكورة بنسبة بلغت 

 . 2017مليون درهم إماراتي في الربع الرابع  42.8 بـ مقارنةً 
 

 س التنفيذي لشركة "شعاع كابيتال":الرئي ،اد طارق خانو  ف، قال التمهيدية على النتائج المالية السنويةوتعليقًا 
في تنفيذ استراتيجية التحول ونجحنا في استكمال عمليات االستحواذ على كل من  2018خالل العام استمرينا "

، وبالتالي تعزيز قدرة المجموعة ”"أموال الدولية لالستثمار"المتكاملة لألوراق المالية" و"المتكاملة كابيتال" وشركة 
، المثلى مقومات التكامل والتآزر تتمتع بالكثير منعلى توليد المزيد من السيولة عبر هذه الشركات الناجحة التي 

 للمرة األولى منذ عشر سنوات". خالل السنة ما عزز من قدرتنا على المبادرة إلى توزيع األرباح 
 

بعد نجاحنا في سداد تسهيالت ائتمانية  عبر االستدانة بشروط مناسبةتعزيز ميزانيتنا تمكنا من ، "لقد و ادفوأضاف 
، بالتحديات التي فرضتها 2018. وفيما تأثرت أرباحنا للعام 2019قديمة، ما وفر لنا سيولة الستخدامها خالل العام 

تطورات األسواق المالية خالل الربع األخير من العام الماضي، استمرينا في تنمية أنشطتنا الرئيسية والعمل على 
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انة المتقدمة للمجموعة. ونترقب أن نبدأ بقطف ثمار خطتنا للتنوع والتوسع خالل األشهر القادمة فيما تعزيز المك
 نثابر على تعزيز مستوى ومساحة حضورنا في أسواق المنطقة". 

 
 1.2: 2017مليار درهم إماراتي ) 2.1، بلغ حجم ميزانية "شعاع" ومجموع أصولها 2018ديسمبر  31بحلول 

مليون درهم إماراتي.  441.4ماراتي(. كما بلغ حجم السيولة لدى المجموعة مستويات قوية وصلت إلى مليار درهم إ
مليار درهم إماراتي في نهاية العام  1.2إلى  2017مليون درهم إماراتي للعام  325.4ارتفعت من أما المطلوبات ف

2018. 

 –انتهى  -

 بيان تحذيري بخصوص التصريحات االستشرافية 
 

تتضمن هذه الوثيقة بيانات أو تصريحات استشرافية، والتي ال تشكل حقائق تاريخية أو ضمانات لألداء المستقبلي، إنما تستند فقط إلى 
ت توقعاتنا ومعتقداتنا وافتراضاتنا الحالية بشأن مستقبل أعمالنا، والخطط واالستراتيجيات المستقبلية، والتقديرات، واألحداث واالتجاها

ة، والظروف االقتصادية وغيرها من الظروف المستقبلية. ويمكن تمييز أي بيانات أو تصريحات استشرافية عمومًا من خالل المتوقع
 استخدام مفردات مثل "نتوقع"، "نرجو"، "نعتزم"، "نخطط"، "نستهدف"، "هدف"، "ننوي"، "نؤمن"، "نقّدر"، "نرجح"، "استراتيجية"، "اتجاه"،

الممكن"، "قد"، "ينبغي"، "سوف"، أو عكس هذه الكلمات أو غيرها من مشتقاتها أو شبيهاتها التي تشير إلى  "مستقبل"، "غاية"، "من
 المستقبل. 

 
 وقد تشمل التصريحات االستشرافية، على سبيل المثال ال الحصر، تصريحات بخصوص:

 النتائج التشغيلية المتوقعة مثل نمو اإليرادات أو األرباح -
 المتوقعة للنفقات واستخدامات رأس المالالمستويات  -
 التقلبات الحالية أو المستقبلية في أسواق رأس المال وأسواق االئتمان وظروف السوق المستقبلية  -

 
ونظرًا لكون التصريحات االستشرافية متعلقة بالمستقبل، فإنها عرضة للتقلبات والمخاطر والتغيرات في الظروف التي يصعب التنبؤ بها، 

ي يعّد الكثير منها خارج عن سيطرتنا. وقد تختلف نتائجنا الفعلية وأوضاعنا المالية بشكل كبير عن تلك المشار إليها في التصريحات والت
االستشرافية. ولذلك، يجب أال تعتمد على أي من هذه التصريحات االستشرافية. وتشمل العوامل الهامة التي يمكن أن تؤدي إلى تغيرات 

جنا الفعلية ووضعنا المالي عن تلك المشار إليها في التصريحات االستشرافية، على سبيل المثال ال الحصر: قدرتنا على كبيرة في نتائ
الحفاظ على مستويات مناسبة من اإليرادات وضبط النفقات؛ واألوضاع االقتصادية والمالية في األسواق العالمية واإلقليمية التي نعمل 

ت في أسعار الفائدة، وأسعار السلع واألسهم وقيمة األصول؛ وتنفيذ المبادرات االستراتيجية، بما في ذلك قدرتنا فيها، بما في ذلك التقلبا
وتحقيق التوسع في أعمالنا االستراتيجية؛ موثوقية سياساتنا وإجراءاتنا على إدارة عملية إعادة توزيع ميزانيتنا العمومية بصورة فعالة 

المخاطر؛ واستمرار التقلبات في أسواق رأس المال أو أسواق االئتمان؛ واألحداث الجيوسياسية؛ والتطورات وأساليبنا الخاصة بإدارة 
 والتغيرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك تكثيف 
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المنظمة التي  األنظمة التي تحكم صناعة الخدمات المالية من خالل العمل التشريعي والقواعد المنقحة والمعايير التي تطبقها الجهات
ويستند أي من التصريحات االستشرافية التي نقدمها في هذه الوثيقة والعرض فقط إلى المعلومات المتوفرة لدينا حاليًا، وهي  نتبع لها.

تنطبق فقط اعتبارًا من التاريخ التي صدرت فيه. وليس هناك أي تمثيل أو ضمانات، صريحة أو ضمنية، فيما يتعلق بدقة أو اكتمال 
و نزاهة المعلومات واآلراء الواردة في هذه الوثيقة. وال نتعهد بأي التزام تجاه تحديث أي تصريح استشرافي علنًا سواء كان ذلك نتيجة أ

 لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك.
***** 

 
اإلمارات دولة احتياجات العمالء، وتخدم من مقرها في  تقدم شعاع خدمات مالية متكاملة ترتكز على تلبيةنبذة عن شركة شعاع كابيتال ش.م.ع: 

االت العربية المتحدة عمالءها من الشركات والمؤسسات فضاًل عن الشركات العائلية واألفراد ذوي المالءة المالية العالية. وتختص شعاع في مج
 إدارة األصول والتمويل االئتماني. وتأسست و استشارات االستثمار المصرفي وخدمات أسواق رأس المال اإلستثمار و 

وهي شركة مساهمة عامة ومنظمة من قبل مصرف اإلمارات المركزي كشركة استثمار مالية، وأسهمها مدرجة في سوق  1979شعاع في العام 
 www.shuaa.com دبي المالي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

 بقسم اإلتصال المؤسسي لدى شركة شعاع كابيتال: للمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال

+971 4 3651 872 ccdesk@SHUAA.com 

 

http://www.shuaa.com/

