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 2019السنوية للعام  رباحال بيان 
 2020 فبراير 13

 

 2019للعام  ةوليال المالية النتائج تعلن عن شعاع كابيتال 
  بعد اإلندماجللمرة الولى 
  

 صفقة اإلندماج منافعيعكس  قوي أداء مالي  •
بما في ذلك جميع  مليون درهم إماراتي 181والضرائب واالستهالك واالهالك  األرباح السنوية قبل احتساب الفائدةت بلغ •

 تكاليف اإلندماج
 2019لعام لمليون درهم إماراتي  45و 2019الربع الرابع من العام خالل ي درهم إمارات مليون  73رباح صافية قدرها أ •
 

دبي  أعلنت "شعاع كابيتال ش.م.ع" )"شعاع كابيتال" أو "المجموعة"(، الشركة المدرجة في سوق  :اإلمارات العربية المتحدة
"شعاع  االستثمارية على مستوى المنطقة والناتجة عن اندماجالمالي، والتي تشكل المنصة األبرز إلدارة األصول والصيرفة 

والتي  2019كابيتال" و"مجموعة ابوظبي المالية" في كيان موحد، اليوم عن نتائجها المالية األولية غير المدققة للسنة المالية 
األرباح السنوية قبل ت مليون درهم فيما بلغ 45قدرها  عائدة للمساهمين أظهرت تحقيق المجموعة أرباح سنوية صافية

 . مليون درهم إماراتي 181والضرائب واالستهالك واالهالك  احتساب الفائدة
  

وقد عكست أولى البيانات المالية السنوية لشعاع كابيتال عقب صفقة اإلندماج، المساهمة اإليجابية لمجموعة أبوظبي المالية 
 .توليد اإليرادات بشكل مستدام واالستفادة من فرص النمو تقوية األداء المالي للمجموعة وتعزيز قدرتها على في
 

  2019االستمرار في تحقيق أداء مالي قوي خالل الربع الرابع 
 للمساهمينالعائدة ، حيث بلغ صافي أرباحها 2019حافظت المجموعة على أدائها المالي القوي خالل الربع الرابع من العام 

مليون درهم إماراتي، مظهرة زيادة ملحوظة في  73ما مجموعه  2019ديسمبر  31األخيرة والمنتهية في  لألشهر الثالث
. كذلك سجلت إيرادات المجموعة خالل الربع الرابع 2019مليون درهم إماراتي خالل الربع الثالث  22ربحيتها  مقارنة بـ 

مليون درهم إماراتي، نتيجة نجاح المجموعة  146لتصل إلى % مقارنة بالربع الثالث من نفس السنة 63نموًا بنسبة  2019
. هذا و بلغت األرباح 2019على مستوى عالي من األهمية خالل الربع األخير من العام  في تنفيذ عدد من الصفقات
إماراتي مليون درهم  134ما مجموعه  2019والضرائب واالستهالك واالهالك للربع الرابع  السنوية قبل احتساب الفائدة

 .2019 للربع الثالث من العام مليون درهم إماراتي 63مقارنة بـ 
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 في السواق الساسيةة التركيز على النشطة الرئيسي

 والصيرفةمنصة إدارة األصول عبر التركيز بشكل واضح على القطاعين األساسيين، تمثل شركة شعاع كابيتال اليوم 
 عبراألبرز على مستوى المنطقة، حيث تمتلك القدرة على الوصول إلى مجموعة واسعة من مصادر اإليرادات  االستثمارية

 .جغرافية مختلفة تشمل دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة مناطق
 

، وذلك تنفيذا لخطة المجموعة بالتركيز على األنشطة األصول غير الرئيسية للبيع بتحديد اإلندماج، قامت المجموعة  بعد
وتقوية ميزانية المجموعة. بناءًا عليه، قامت المجموعة ببيع  الرئيسية غيرذات الكفاءة العالية وتقليص أعمال إدارة األصول 

لديها. وبلغت قيمة هاتين الصفقتين  السوق ونشاط صناعة  العربية اإلماراتوساطة المالية في وحدتها المتخصصة في مجال ال
 .مليون درهم إماراتي 100قرابة 

 
 منصتها التشغيلية تعزيز

وقد قامت المجموعة مؤخرًا بتوقيع إتفاقية إلدارة يواصل نشاط إدارة األصول لدى المجموعة النمو وفق منحى تصاعدي. 
، ما ساهم في رفع حجم األصول تحت مليار درهم إماراتي(  1.47) مليون دوالر أميركي 400األصول بحجم  من محفظة

% على أساس سنوي، وساهم 15بزيادة قدرها  2019إماراتي خالل العام  درهم مليار 14 قرابة اإلدارة لدى المجموعة إلى
مجال إدارة األصول التي ال اإليرادات المتكررة وتقوية نشاطها في  مصادر تعزيزفي دعم إستراتيجية المجموعة لناحية 

 .تتطلب استخدام مكثف لرأس المال
  

إضافة إلى ذلك، تستمر وحدة الصيرفة االستثمارية لدى شعاع كابيتال في جعل المجموعة األكثر نشاطًا على مستوى 
أسواق رأس المال. في هذا المجال، بما يعكس الخبرات التي تتمتع بها شعاع في مجال إدارة الصفقات في قطاع  المنطقة
مليون دوالر  500خالل األشهر االثني عشر الماضية تفويض شعاع كابيتال بمهام تولي إدارة ما قيمته أكثر من  وقد تم

مليون دوالر أميركي لصالح  300إصدارات الصكوك، من بينها إصدار صكوك لمدة خمس سنوات بقيمة  أميركي من
مليون دوالر أميركي لصالح شركة جبل عمر للتطوير، إضافة إلى  135مة أتش المالية"، وآخر بقي مجموعة "جي إف

كذلك تولت شعاع مهام مليون دوالر أميركي.  135فيرست جروب" والذي بلغت قيمته ايضًا  اإلصدار العائد لشركة "ذا
دل االستراتيجي لألسهم عملية التباالمشورة لصالح عدد من الصفقات المهمة، من بينها  خدمات توفيرإستراتيجية في مجال 

 لألوراق المالية بين كل من شركة "بال للتبريد" والشركة العالمية القابضة. المدرجة على سوق أبوظبي
 

بارزة  محطةً  2019: "شكل العام جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي للمجموعةوفي معرض تعليقه على هذه النتائج، قال 
 االستقرارواستمرار حالة عدم بالنسبة للمجموعة؛ ففي ظل الظروف الضاغطة التي تشهدها األسواق اإلقليمية والدولية 

 .الجيوسياسي، قمنا بتنفيذ عملية دمج تحويلية عززت بشكل كبير قدرتنا على خلق القيمة المضافة لصالح عمالئنا ومساهمينا
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 تحقيق األرباح ونجحنا في تنمية حجم أصولنا تحت اإلدارة واستثمرنا في موظفينا ومنصتنامن  2019لقد تمكنا خالل العام 
مستوى  الرائدة، كما قمنا بتوسيع قاعدتنا من الخدمات والمنتجات وتعزيز قدرتنا على تسويقها وتقديمها، كذلك نجحنا في تقوية

التآزر الناتجة  ملية االندماج في وقت قياسي، وقد شاهدنا منافعالحوكمة الرشيدة لدينا. حققنا كل ذلك بالتزامن مع إنجازنا لع
 .عن هذا اإلندماج

  
 نحن متحمسون للفرص المستقبلية التي يختزنها هذا الكيان الموحد، ونتطلع إلى إطالعكم على المزيد من التفاصيل حول

 في القريب العاجل". انجازاتنا
 ---انتهى---

 التواصل مع:لمزيد من المعلومات، يرجى  

 مجموعة أبوظبي المالية وشعاع كابيتال ل المؤسسي التواصل إدارة
 هاني العبيد، رئيىس التسويق واإلتصال المؤسسي

  8205 610 2 971+ هاتف:
  helabid@shuaa.com البريد اإللكتروني:

 
  بيرسون كون أند ولف -أصداء 
 زهنانطارق 

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة
 7600 450 4 971+ هاتف:

 global.com-tarek.zahnan@bcw البريد اإللكتروني: 
  

 حول  شركة شعاع كابيتال ش.م.ع

( ، تمثل شركة شعاع كابيتال ش.م.ع حاليًا الكيان المدرج ADFGبعد أن أنهت مؤخًرا عملية اندماجها مع مجموعة أبوظبي المالية )
في سوق دبي المالي للمجموعة الموسعة والتي تعتبر اليوم المنصة األبرز إلدارة األصول والصيرفة االستثمارية على مستوى المنطقة، 

 مليار دوالر أميركي. 14حيث يصل حجم األصول تحت إدارتها إلى قرابة 
 

 :الخدمات المصرفية االستثماريةو إدارة األصول قطاعي عبر كل من  تنشط شعاع حالياً 
 

تقوم وحدة إدارة األصول بإدارة الصناديق والمشاريع العقارية والمحافظ وصناديق االستثمار في األسهم اإلقليمية وأنشطة الدخل الثابت 
راتيجيات االستثمار البديلة. تشمل الخدمات المصرفية وأسواق االئتمان. كما توفر حلواًل استثمارية للعمالء مع التركيز على است

mailto:helabid@shuaa.com
mailto:tarek.zahnan@bcw-global.com
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االستثمارية خدمات استشارات تمويل الشركات، خدمات المعامالت والصفقات، الطرح الخاص ، الطرح العام لألسهم، سندات الدين 
 ة. والمنتجات المهيكلة. كما توفر خدمات السيولة في السوق على منتجات الدخل الثابت في السوق الموازي

 
تعمل الشركة حاليًا بصفة شركة مالية استثمارية حاصلة على ترخيص من قبل هيئة األوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات العربية 

 المتحدة.
 

 www.shuaa.comمن المعلومات حول شعاع كابيتال، الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني:  للمزيد
 

 بيان تحذيري بخصوص التصريحات االستشرافية

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

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

"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:

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

اطر والتغيرات في الظروف التي يصعب التنبؤ ونظرًا لكون التصريحات االستشرافية متعلقة بالمستقبل، فإنها عرضة للتقلبات والمخ
بها، والتي يعّد الكثير منها خارجًا عن سيطرتنا. وقد تختلف نتائجنا الفعلية وأوضاعنا المالية بشكل كبير عن تلك المشار إليها في 

مل الهامة التي يمكن أن التصريحات االستشرافية. ولذلك، يجب أال تعتمد على أي من هذه التصريحات االستشرافية. وتشمل العوا
تؤدي إلى تغيرات كبيرة في نتائجنا الفعلية ووضعنا المالي عن تلك المشار إليها في التصريحات االستشرافية، على سبيل المثال ال 

المية الحصر: قدرتنا في الحفاظ على مستويات مناسبة من اإليرادات وضبط النفقات؛ واألوضاع االقتصادية والمالية في األسواق الع
واإلقليمية التي نعمل فيها، بما في ذلك التقلبات في أسعار الفائدة، وأسعار السلع واألسهم وقيمة األصول؛ وتنفيذ المبادرات 

االستراتيجية، بما في ذلك قدرتنا على إدارة عملية إعادة توزيع ميزانيتنا العمومية بصورة فعالة وتحقيق التوسع في أعمالنا 
وقية سياساتنا وإجراءاتنا وأساليبنا الخاصة بإدارة المخاطر؛ واستمرار التقلبات في أسواق رأس المال أو أسواق االستراتيجية؛ موث

االئتمان؛ واألحداث الجيوسياسية؛ والتطورات والتغيرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك تكثيف األنظمة التي تحكم صناعة الخدمات 
 ي والقواعد المنقحة والمعايير التي تطبقها الجهات المنظمة التي نتبع لها. المالية من خالل العمل التشريع

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

http://www.shuaa.com/
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نزاهة المعلومات واآلراء الواردة في هذه الوثيقة. وال نتعهد بأي التزام تجاه تحديث أي تصريح استشرافي علنًا سواء كان ذلك نتيجة 
 لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك. 


