
 

 ماليةال األرباحإعالن 

 

 أغسطس 1عقب انتهاء عملية اندماجها مع مجموعة أبوظبي المالية في 

ة الربعية كشركة مستقلة و تدعو الجمعية العمومية لتغيير "شعاع كابيتال" تعلن عن آخر نتائجها المالي
 اسم الكيان إلى مجموعة ابوظبي المالية

 

 سيشهد إعالن أول أرباح مجّمعة للمجموعة بعد االندماج 2019الربع الثالث من  -
مليون درهم في الربع الثاني من  30,8مليون درهم إماراتي مقارنًة مع  47,5% لتصل إلى 54,4نمو اإليرادات الربعية بنسبة  -

 2018عام 
مليون درهم  64مليون درهم مقابل  102,9% إلى 60,9بنسبة  2019عة في النصف األول من عام ارتفاع إيرادات المجمو  -

 2018في الفترة نفسها من عام 
مليون درهم في  14,6مقارنًة مع أرباح  2019مليون درهم إماراتي في الربع الثاني من  31,6الشركة سجلت خسارة بقيمة  -

 2018الفترة نفسها عام 
الخسائر نتيجة تكاليف المعامالت المحتسبة لمرة واحدة بسبب االندماج مع مجموعة أبوظبي المالية، ومخصصات االستثمارات  -

 ٢٠١٦الموروثة ما قبل 
 تعيين مسعود شريف محمود في عضوية مجلس اإلدارة و الدعوة للجمعية العمومية لتغيير اسم الشركة لمجموعة ابوظبي المالية -

أعلنت "شعاع كابيتال ش.م.ع" )"شعاع" أو الشركة(  :2019أغسطس  8ة المتحدة؛ دبي، اإلمارات العربي
 47,5% لتبلغ 54,4، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 2019اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 

ل . وسجلت "شعاع" خال2018مليون درهم في الفترة نفسها من عام  30,8مليون درهم إماراتي مقارنًة مع 
مليون درهم في الفترة نفسها من  14,6مليون درهم )مقابل أرباح بقيمة  31,6هذا الربع خسائر بلغت قيمتها 

مليون درهم مقارنًة مع أرباح بقيمة  56,5(. كما شهد النصف األول من هذا العام خسائر بقيمة 2018عام 
يف المعامالت المحتسبة لمرة واحدة ، وذلك نتيجة تكال2018مليون درهم في الفترة ذاتها من عام  26,3

مليون درهم قيمة مخصصات  13,5والمتعلقة باالندماج مع مجموعة أبو ظبي المالية، باإلضافة إلى حوالي 
 .٢٠١٦االنكشاف على استثمارات موروثة ما قبل 

مستقلة، هي آخر مجموعة أرباح تعلنها "شعاع" كشركة  2019وستكون النتائج المالية خالل الربع الثاني 
 حيث سيتم دمج أرباح الربع الثالث مع أرباح باقي شركات المجموعة المالية الجديدة بعد االندماج.



 

كما أعلنت الشركة تعيين مسعود شريف محمود عضوًا في مجلس اإلدراة. ويشغل مسعود حاليًا منصب 
سابقًا في وحدة تكنولوجيا الرئيس التنفيذي في شركة الياه لالتصاالت الفضائية )الياه سات(، كما عمل 

 المعلومات واالتصاالت في شركة "مبادلة للتنمية".

": "تعكس المجموعة األخيرة قال فّواد طارق خان، الرئيس التنفيذي لشركة "شعاع كابيتالوبهذه المناسبة 
إلى جانب  نجاحنا في إيفاء المصاريف والمخصصات المتعلقة بعملية االندماج‘ شعاع’من األرباح الربعية لـ 

االستثمارات الموروثة. واألهم من ذلك، تواصل نمو إيرادات خطوطنا التشغيلية مما سيشكل عاماًل هاماً يدعم 
مصالح المجموعة الجديدة في المستقبل. حاليًا وعقب إتمام االندماج، تتضافر جهود الفرق المختلفة في كل 

ق راسخة تدعم هذه القوة المالية اإلقليمية الجديدة ومجموعة أبوظبي المالية إلرساء خارطة طري‘ شعاع’من 
 على المدى الطويل. إذ نتطلع قدمًا إلى إعالن نتائج الربعين األخيرين من هذا العام".

جمالي أصول "شعاع"  مليار درهم إماراتي، وقيمة األصول الصافية  2,2وبلغت قيمة الميزانية العمومية وا 
 .2019يونيو  30مليون درهم في  762,2

ومع الحصول على الموافقات التنظيمية الالزمة لعملية االندماج، وزيادة "شعاع" لقيمة رأس مالها؛ ستدعو 
الشركة المساهمين لحضور اجتماع جمعيتها العمومية تبعًا للموافقات التنظيمية، حيث سيتم تسمية أعضاء 

"شعاع كابيتال" إلى مجموعة أبوظبي جدد لمجلس اإلدارة، باإلضافة إلى تغيير الهوية المؤسسية لشركة 
 كما تم اإلفصاح مسبقًا. ADFGالمالية 

 –انتهى  -

 

 بيان تحذيري بخصوص التصريحات االستشرافية
تتضمن هذه الوثيقة بيانات أو تصريحات استشرافية ال تشكل حقائق تاريخية أو ضمانات لألداء المستقبلي، إنما تستند فقط 

واالستراتيجيات المستقبلية، والتقديرات، واألحداث إلى توقعاتنا ومعتقداتنا وافتراضاتنا الحالية بشأن مستقبل أعمالنا، والخطط 
واالتجاهات المتوقعة، والظروف االقتصادية وغيرها من الظروف المستقبلية. ويمكن تمييز أي بيانات أو تصريحات استشرافية 

من"، "نقّدر"، "نرجح"، عموماً من خالل استخدام مفردات مثل "نتوقع"، "نرجو"، "نعتزم"، "نخطط"، "نستهدف"، "هدف"، "ننوي"، "نؤ 
"استراتيجية"، "اتجاه"، "مستقبل"، "غاية"، "من الممكن"، "قد"، "ينبغي"، "سوف"، أو عكس هذه الكلمات أو غيرها من مشتقاتها 

  أو شبيهاتها التي تشير إلى المستقبل.

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

 النتائج التشغيلية المتوقعة مثل نمو اإليرادات أو األرباح       -

 المستويات المتوقعة للنفقات واستخدامات رأس المال       -



 

 التقلبات الحالية أو المستقبلية في أسواق رأس المال وأسواق االئتمان وظروف السوق المستقبلية       -

قة بالمستقبل، فإنها عرضة للتقلبات والمخاطر والتغيرات في الظروف التي يصعب ونظرًا لكون التصريحات االستشرافية متعل 
التنبؤ بها، والتي يعّد الكثير منها خارج عن سيطرتنا. وقد تختلف نتائجنا الفعلية وأوضاعنا المالية بشكل كبير عن تلك المشار 

ذه التصريحات االستشرافية. وتشمل العوامل الهامة إليها في التصريحات االستشرافية. ولذلك، يجب أال تعتمد على أي من ه
التي يمكن أن تؤدي إلى تغيرات كبيرة في نتائجنا الفعلية ووضعنا المالي عن تلك المشار إليها في التصريحات االستشرافية، 

ضاع االقتصادية على سبيل المثال ال الحصر: قدرتنا على الحفاظ على مستويات مناسبة من اإليرادات وضبط النفقات؛ واألو 
والمالية في األسواق العالمية واإلقليمية التي نعمل فيها، بما في ذلك التقلبات في أسعار الفائدة، وأسعار السلع واألسهم وقيمة 

يق األصول؛ وتنفيذ المبادرات االستراتيجية، بما في ذلك قدرتنا على إدارة عملية إعادة توزيع ميزانيتنا العمومية بصورة فعالة وتحق
جراءاتنا وأساليبنا الخاصة بإدارة المخاطر؛ واستمرار التقلبات في أسواق  التوسع في أعمالنا االستراتيجية؛ موثوقية سياساتنا وا 
رأس المال أو أسواق االئتمان؛ واألحداث الجيوسياسية؛ والتطورات والتغيرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك تكثيف األنظمة 

الخدمات المالية من خالل العمل التشريعي والقواعد المنقحة والمعايير التي تطبقها الجهات المنظمة التي  التي تحكم صناعة
  نتبع لها.

ويستند أي من التصريحات االستشرافية التي نقدمها في هذه الوثيقة والعرض فقط إلى المعلومات المتوفرة لدينا حاليًا، وهي 
التي صدرت فيه. وليس هناك أي تمثيل أو ضمانات، صريحة أو ضمنية، فيما يتعلق بدقة أو تنطبق فقط اعتبارًا من التاريخ 

اكتمال أو نزاهة المعلومات واآلراء الواردة في هذه الوثيقة. وال نتعهد بأي التزام تجاه تحديث أي تصريح استشرافي علنًا سواء 
  ك.كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذل

 

 نبذة عن شعاع كابيتال ش.م.ع )"شعاع"(

دولة اإلمارات العربية المتحدة مقرًا  دبي في توفر شعاع خدمات مالية متكاملة ترتكز على تلبية احتياجات العمالء، متخذًة من
العائلية واألفراد تقدم شعاع خدماتها ومنتجاتها لقاعدة واسعة من العمالء تشمل الشركات والمؤسسات فضاًل عن الشركات و لها. 

ذوي المالءة المالية العالية. وتختص شعاع في مجاالت االستثمار واستشارات االستثمار المصرفي وخدمات أسواق رأس المال 
دارة األصول والتمويل االئتماني وهي ، 6بموجب مرسوم أميري رقم  1979تأسست عام  شعاع هي شركة مساهمة عامة .وا 
. حاصلة على ترخيص بصفة شركة مالية استثمارية من قبل مصرف اإلمارات المركزي و مدرجة في سوق دبي المالي، 

www.shuaa.com 

 :على الرقم "في شركة "شعاع كابيتال لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع قسم االتصال المؤسسي

97143651872+ 

www.SHUAA.com,  ccdesk@SHUAA.com 
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