
 

 

 
 نشرة صحفية

 2017 فبراير  13 ،دبي
 

 
 2016لعام "شعاع كابيتال" تعلن نتائجها المالية 

 
 2015مليون درهم خالل العام  178.2مقارنًة مع  ،مليون درهم 173.8عند إجمالي اإليرادات استقرار  -
تطبياا  الشااركة مواصاالة  ضااو ، خااي % علااأ اساان ساانو 30بنساابة المجموعااة انخفاا  صاااخي خسااائر  -

 البعيد للمدى2017 لتنفيذ استراتيجية واستعدادها التكاليف إدارة صارمة خي سياسة 
 تسجالن زيادًة منتظمة خي ارباحهما الستثمار المصرخيوحدة او العقار  اإلستثمار إدارة  ةوحد -
 2017خالل العام التشغيلي  ادا  المجموعةتتوقع حدوث تحول خي  -

 
  ليتتاا در تتئ 173.8إة تتاني إيرادا  تتا بلتت   ، حيتت 2016نلكتتائ أعلنتت" عاتتكاب تابي تتاوع انيتتائ عتتا ن اية تتا ان انيتت  

% 30.4بنستتب   ان ة اعتت   ستتايرإة تتاني ، فتتي حتتيا ان  تت  2015فتتي انكتتائ   ليتتاا در تتئ 178.2 قارنتت م  تت  
 .2015 لياا در ئ في انكائ  190.3 لياا در ئ  قارن م     132.5ن صو إنى 

 
بان قارنت   ام ان  اضت تا ي لتو  ، ليتاا در تئ 35.1انارت  إيرادا" إة اني بل  ، 2016ا الو انرب  انراب   ا انكائ 

  ليتاا در تئ 18.9ن صتو إنتى  ستاير ا تبيترام فتي  ام ضتاان  سةل" ت ا  ،على أساس ربكيدر ئ  لياا  40.1   
 الو قايام أداءم احدة إدارة األصاو سةل" ا . 2015 لياا در ئ  الو انرب  األ ير  ا انكائ  161.8 قارن م    

فتي ان  لتت  انكربيت  انستكادي  ادانت  ات تارا" عقاري  ا ااري  إدارة صناديق حي   ض ن" أناط  ا  2016انكائ 
ناتاطام ةيتدام احدة االس ل ار ان صترفي اسةل" .   س  أضكاف في أرباح ا ب قدار زيادة سةل  ، انكربي  ان  حدة

اانص قا" انكا ت   كدد  ا ص قا" اند ج ااالس حااذن د ا  ا االس ااري   حي  قا " ب قديئ،  الو انكائ ان اضي
% 14حّصت  است را يةي  بنستب  باالست حااذ علتى قا ت" اناترت   2016ديست بر  فتيا  .نكدد  ا اناترتا" اتقلي يت 

 ان درج في انبحريا. عان صرف ان ليةي ان ةاريفي ع
 
 
 
 



 

 

ع ، ن ي ةنب  ا ارت  عان ليج نل  ايوا  صصا" انباتو رييسي إنى عاكاب تابي اوع ان ساير ان ي  تبد  ا  كّزى ا 
 الو انكتائ   لياا در ئ 150.1اان ي بلغ"   غطي   ساير انقرا  ان  كلرة ناحدة اتقرا  ان ابك  نل ة اع ،  

 ليتتاا در تتئ  119.9  ستتاير بقي تت   قارنتت م  تت  ليتتاا در تتئ  110 ستتاير بقي تت  اتقتترا  استتّةل" احتتدة  .2016
 ليتاا  159.7 قارنت م  ت   لياا در تئ  130.1 اناحدة إيرادا"إة اني  بل  ،ابانرغئ  ا ذنك .2015 الو انكائ 

عتادة ا ااستتك   إعتادة  يتلت    طتت  حانيتام ن عان لتتيج نل  ايتوعاترت    ضت  ا .  تالو انكتائ ان اضتتي در تئ فتتي    رتز تاا 
ات د ستاق ان تسستا" اي. ااالست  ادة  تا  كتافي قطتاب ان تسستا" انصتغيرة اان  استط ب تدف  كزيتز أداي تا انساق 

، اتستتال ي   ايتو ان  اافقت   ت  أحتتائ اناتريك علتى  ن ةتا" ان ن تاام فتي انطلت  انصتغيرة اان  استط  فتي انستكادي  
 تت  ب تتا ي  ااتتى  ةتتاال" االق صتتادي  ن طتتاير أع ان تتا انقطاعتتا" اانانستتكادي   تتا    لتتف اناتترتا" حيتت   ستتكى 

 .ع2030رتي  ان  لت  عاف أ د
 

بتدأنا انكتائ انةديتد علتى نحتا  ايةتابي  : عجاسم الصديقي، رئين مجلن إدارة "شعاع كابيتاال"اب ذه ان ناسب ، قتاو 
 اقت  أا نا    سلئ أعضاء  ةلتس اتدارة انةتدد  ناصتب ئ . انكائ ان ي ااة   ا انارت   الوبانرغئ  ا ان حديا" 

 .ان حاو في اداء انارت سن   2017  تاا
 

، عتابي تتتاواتتكاب عاتتتارت" حيتت    تتالو انكتتتائ ان اضتتي،ان   تتت  ديتتتد  تتا ان تتر  انك تتا استت  اد" احتتدا" أع اننتتتا 
في تتا  ان تتي  انينتتا ان  تتردة ان ستت قبلي  نكقتتاد األستت ئ عدبتتيناستتداك عستتاق فتتي إطتتالق  ، ة اعتت   تتا اناتترتا"بةانتت  

في  ،ان   صص  بانكقارا" ان ندقي  ناصناديقا  نا ااريكت ا حظي"  .آا ذاك حصرياألاو اانساق ان     صان  
فتي ا اتارت نا بكد نةاحنا فتي  ستليئ أاو فنادقنتا فتي انستكادي  في انساق   لحاظبا   ائ ، ادبي انسكادي تو  ا 

 .عدبيإطالق فندق آ ر في 
 
 علتتىاالستت ل اري   ستتاعد انك تتالء فتتي  حقيتتق أ تتداف ئ ط   بّستتعلتتى  تتافير حلتتاو  عاتتكاب تابي تتاوعقتتد ستتا ئ  رتيتتز ا 

انقاي  قاعدة ع الي ا انح اظ على ان تانيف، في  نضبطصار   إنى ةان   دابير ا انان س اييا ان ردي اان تسسي، 
 تالو انكتائ  نلاترت ان اتغيلي  ن قتا" اناست قر إة تاني ا اةه ان حديا" اانظراف االق صادي  انصتكب . في اانص اد 
ن قتتا" انان  ضتت" ، فتتي حتتيا 2015فتتي انكتتائ  ليتتاا در تتئ  164.3 قارنتت م  تت   ليتتاا در تتئ  167.4 عنتتد 2016
  لياا در ئ. 126.8 لياا در ئ إنى  130.6 ا % 2.9بنسب  ااتداري    انكا 

 
بحلتتاو  ليتتار در تتئ  1.3، حيتت  بلتت  إة تتاني أصتتان ا  ستت قرة تتذا اال  تتزاو عاتتكاب تابي تتاوع     تت  ب يزانيتت  ع ا يتت  

قايتت   بلتت  نقديتت    ستتيان حتت  ظ ان ة اعتت  ب. ا 2015انكتتائ بن ايتت   ليتتار در تتئ  1.6 قارنتت م  تت   2016انكتتائ ن ايتت  
  لياا در ئ  638,6 لياا در ئ  قارن م     474.7ان    إة اني ان زا ا  ا إنى في حيا ،  لياا در ئ 346.6

 



 

 

 ، ليتاا در تئ 825,8عنتد است قر صتافي أصتاو عاتكاب تابي تاوع ، 2016ديست بر  31ابحلتاو . 2015في انكائ 
% 0.45بلغتت" نستتب  انرافكتت  ان انيتت  اإة تتاني انتتدياا تنستتب   يايتت   تتا إة تتاني حقتتاق ان ستتا  يا  نلاتترت  بين تتا 

 بن اي  انكائ.
 
 

 وحدات األعمالادا  
 

 شعاع كابيتال العربية السعودية – إدارة األصول
 ليتتاا در تتئ  8.3ن صتتو إنتتى  2016فتتي أرباح تتا  تتالو انكتتائ % 492زيتتادةم بنستتب  احتتدة إدارة األصتتاو ستتّةل" 

 لياا  16 لياا در ئ  قارن م     27.4، في حيا بلغ" إيرادا  ا 2015 لياا در ئ  الو انكائ  1.4 قارن م    
 اتاري  عقاريت  ، ان تي  تدير احتدةانانن ايج ان انيت  انقايت  ان تي حقق  تا ايرة  ان ضو في . 2015انكائ  الو در ئ 

، ان اصت ان حتافظ االست ل اري  باتضاف  إنى سلستل   تا حستابا" إدارة    صص  في انكقارا" ان ندقي  صناديق ا 
فنتدق  تا نةحت" اناحتدة فتي إطتالق ، 2016 الو انكائ ف اات ارا ي.انسكادي انساقيا نااط ا انقاي ض ا إنى 

 طتاير  اتراب إنى ةانت  اتعتالا عتا ،  ا را اناعاا يا ة  ح" انكال   ان ةاري  عسن را في  أرب  نةائ في ةدّ 
 ارت  را انا تدارة ان نادقع. عاانكقاري  ع ة اع  تيااع ، بان كااا    انستني اان ةاري في دبي عتياا تان اراع

 
 اسوا  ران المال

 ليتاا در تئ  قارنت م  8.6% ن صتو إنتى 38.1بنستب   2016إيرادا" احتدة أستااق رأس ان تاو  تالو انكتائ ار  ك" 
 لياا در تئ  قارنت م  ت  صتافي  ستاير بقي ت   8,4ابل  صافي  ساير ا ، 2015 الو انكائ  لياا در ئ  6.2   
اذنتتك   تتاإ تانتتا" فريتق ع لع لتت" اناحتتدة  تالو انكتتائ ان اضتتي علتى  كزيتتز ا  .2015 ليتاا در تتئ فتتي انكتائ  7,2

ة اد تا دعئ نت األست ئ اان ن ةتا" االي  انيت  ااألبحتا أقستائ ضت ا كليتا انان كيينتا"  تا  ة اعت  إةتراء  ا  الو 
 عاتتكاب تابي تتاو كيتتيا  تتا اناحتتدة  ان تتي حققا تتا بتتيا أبتترز اتنةتتازا"  .انبكيتتد علتتى ان تتدىأع ان تتا أ تتداف ن حقيتتق 

كقتاد عناستداك دبتيع نستاق فتي  تستس ن  ستاق اصتتان  لاتت  بانتا تو  تا قبتو اتكاب تابي تاو ع انكان ي  ان حتدادة
  ةتتاال"قطاعتتا" ا ن اتت و  غطي تته نطتتاق فتتي  استتي   أبحتتا  األستت ئفريتتق ت تتا نةتت  ، األستت ئ ان ستت قبلي  ان  تتردة

 .ي ان ليةاألسااق في اق صادي  أتلر 
 

 االستثمار المصرخي
 1.9 ساير بقي ت   لياا در ئ  قارن م     1.9بقي   أرباحام  2016احدة االس ل ار ان صرفي  الو انكائ سّةل" 

 ليتتاا در تتئ  قارنتت م  تت   8.4% ن صتتو إنتتى 17.4ر  كتت" إيرادا  تتا بنستتب  ا، بين تتا 2015 ليتتاا در تتئ  تتالو انكتتائ 
 في  قديئ  د ا  ا االس ااري  نكدد  ا انكائ ان اضي انةح" اناحدة  الو  .2015انكائ  الو  لياا در ئ  7.1



 

 

نتتت ع ة اعتت  ات تتارا" انك تتو ت س اتتار  تتاني ، ب تتا فتتي ذنتتك أ تترى صتت قا" عا تت ا ااالستت حااذ نتتد اج االصتت قا" 
على حصت  فتي اناترت  س را يةي  نالس حااذ اال   ال  ا قر ا دان  ات ارا"، في ص قاناطني ع، ارت  اننقو ان  تا 

فتتتي اتتترت  عأ انتتتا" انقابضتتت ع ن ؛ ت تتتا قتتد " اس اتتارا  اة نلنقتتو انة تتتاعي ..ئ.ئ. ع صتتر بتت عان صتتري  ان  طتتار 
ع ة اعت  نتت ؛ اقتد " اس اتارا  ا أيضتام علتتى حصتت  استت را يةي  فتتي  ة اعتت  ع تتدارسع ان كلي يتت ص ق  است حااذ ا 

ند اج اناحدة  قديئ  د ا  ا االس ااري  نكدد  ا ص قا" االااصو ا  .في ص ق  بي  اس را يةي  االس ل اري  ي عانلّ 
ت تا  ضت ا عتدد  تا انقطاعتا".انك تالء فتي  نطقت  ان لتيج ن ة اعت   تا  تاو انأستااق رأس اص قا"  ااالس حااذ

 ت  ع تسست   ح تد بتا رااتد ن ن يت  ان اتاري  انصتغيرة اان  استط ع  تذترة   تا ئ باالست ل ار ان صترفي  تر بط احتدة 
 .ارت  صغيرة ا  اسط  في دبيع 100لارتا" األعضاء في ع صنيف أفضو نان قيي ي   ا  ااس اار حي   افر 

 
 اإلقرا 

سّةل" احدة   ايو ان تسسا" انصغيرة اان  اسط ، اان ي  ضئ تتالم  تا اترت  عان لتيج نل  ايتو ات تارا"ع ااترت  
 قارنت   2016 ليتاا در تئ  تالو انكتائ  110ن صتو إنتى فتي  ستاير ا  راةكتام عان لتيج نل  ايتو انكربيت  انستكادي ع، 

 ليتتاا در تتئ  130.1% إنتتى 18.5بنستتب    تتاإيرادا ت تتا ان  ضتت" . 2015 ليتتاا در تتئ  تتالو انكتتائ  119.9 تت  
ن يةتت  انقتترا  ان  كلتترة  ستتاير ن غطيتت  اناحتتدة  ةنيتت    صصتتا"  ليتتاا در تتئ . اااصتتل"  159.7ا قارنتت   تت  

عان ليج نل  ايو انكربي  انسكادي ع، ان ي  افر سةل" اس  رار ضكف أداء قطاب ان تسسا" انصغيرة اان  اسط . ا 
ب ضتو انطلت  انقتاي  تا  ام  ست قر  ام ك  اتسال ي  نل تسسا" انصتغيرة اان  استط ، ن تا حلاو   ايو   اافق     اناري

 . انذي   د ه انقطاب
 

انكربيت  ، بل  حةئ  ح ظ  قرا  تو  ا عان ليج نل  ايتو ات تارا"ع اعان لتيج نل  ايتو 2016ابحلاو ن اي  انكائ 
 ليتتاا در تتئ  193 ليتتاا در تئ ا 925 ليتتاا در تئ علتتى ان تااني،  قارنتت   ت   189 ليتتاا در تئ ا 500انستكادي ع 

. ا  تتتازب قتتترا  اتتترت  عان لتتتيج نل  ايتتتوع علتتتى  ة اعتتت    ناعتتت   تتتا انقطاعتتتا" تان صتتتني  2015 تتتالو انكتتتائ 
 اان ةارة اانرعاي  انصحي  ااننقو اان د ا" انلاةس ي . 

 
 اإلدارة الرئيسية

إيترادا" ، انك الء  بااترةم  َ  دئان ي ا انك اد ان قري ناحدا" األع او ب لاب  سّةل" احدة اتدارة انرييسي ، ان ي ُ كد 
  ا  لياا در ئ  9.5بقي    ، ا ساير 2015 لياا در ئ  الو انكائ  1.2  قارن م   ا لياا در ئ  8.8بقي   

 
اااصتل"   .2015 ليتاا در تئ  تالو انكتائ  12 ستاير بقي ت   اس ل ارا  ا فتي صتناديق اتكاب ان تدارة ا قارنت   ت 

  لياا  33 إنىن قا  ا انكا   ااتداري  اناحدة ة اد ا ن بسيط ع ليا  ا اتداري  ا كزيز ت اء  ا، ن نة  في     
 



 

 

انكتائ   ستايرفي تبيرام اناحدة  راةكام  "لاباتو عائ، سةّ  .2015انكائ   الو  لياا در ئ 34.6در ئ  قارن م    
 .2015 لياا در ئ  الو انكائ  62.6  لياا در ئ  قارن     24.3إنى  2016

 
 -ان  ى-

 بيان تحذير  بخصوص التصريحات االستشراخية 
 

  ضت ا  تذه اناليقت  بيانتا" أا  صتريحا" اس اتترافي ، اان تي ال  اتتو حقتايق  اري يت  أا ضتت انا" نت،داء ان ست قبلي، إن تا  ست ند فقتتط 
إنتتتتى  اقكا نتتتتا ا ك قتتتتدا نا ااف راضتتتتا نا انحانيتتتت  باتتتتطا  ستتتت قبو أع اننتتتتا، اان طتتتتط ااالستتتت را يةيا" ان ستتتت قبلي ، اان قتتتتديرا"، ااألحتتتتدا  

 ، اانظراف االق صادي  اغير ا  ا انظراف ان س قبلي . اي تا   ييز أي بيانا" أا  صريحا" اس اترافي  ع ا تام ااال ةا ا" ان  اقك
 تتتتا  تتتتالو استتتت  دائ   تتتتردا"  لتتتتو عن اقتتتت ع، عنرةتتتتاع، عنك تتتتزئع، عن طتتتتطع، عنستتتت  دفع، ع تتتتدفع، عننتتتتايع، عنتتتتت اع، عنقتتتتّدرع، عنتتتترة ع، 

ان  تتتاع، عقتتدع، عينبغتتيع، عستتافع، أا عتتتس  تتذه انتل تتا" أا غير تتا  تتا  اتت قا  ا أا  عاستت را يةي ع، عا ةتتاهع، ع ستت قبوع، عغايتت ع، ع تتا
 ابي ا  ا ان ي  اير إنى ان س قبو. 

 
 اقد  ا و ان صريحا" االس ارافي ، على سبيو ان لاو ال انحصر،  صريحا" ب صا :

 انن ايج ان اغيلي  ان  اقك   لو ن ا اتيرادا" أا األرباح -
   نلن قا" ااس  دا ا" رأس ان اوان س ايا" ان  اقك -
 ان قلبا" انحاني  أا ان س قبلي  في أسااق رأس ان او اأسااق االي  اا اظراف انساق ان س قبلي   -

 
انظرام نتاا ان صتريحا" االس اترافي    كلقت  بان ست قبو، ف ن تا عرضت  نل قلبتا" اان  تاطر اان غيترا" فتي انظتراف ان تي يصتك  ان نبتت 

انتليتر  ن تا  تارج عتا ستيطر نا. اقتد    لتف ن ايةنتا ان كليت  اأاضتاعنا ان انيت  باتتو تبيتر عتا  لتك ان اتار إني تا فتي ب ا، اان ي يكتّد 
ان صتريحا" االس اتترافي . انتتذنك، يةتت  أال  ك  تتد علتى أي  تتا  تتذه ان صتتريحا" االس اتترافي . ا ات و انكاا تتو ان ا تت  ان تتي ي تتتا أا 

كليت  ااضتكنا ان تاني عتا  لتك ان اتار إني تا فتي ان صتريحا" االس اترافي ، علتى ستبيو ان لتاو ال  تدي إنى  غيرا" تبيرة في ن ايةنا ان 
انحصر: قدر نا على انح اظ على  س ايا"  ناسب   ا اتيرادا" اضبط انن قا"؛ ااألاضاب االق صادي  اان اني  في األسااق انكان ي  

كار ان ايتتتدة، اأستتتكار انستتتل  ااألستتت ئ اقي تتت  األصتتتاو؛ ا ن يتتتذ ان بتتتادرا" ااتقلي يتتت  ان تتتي نك تتتو في تتتا، ب تتتا فتتتي ذنتتتك ان قلبتتتا" فتتتي أستتت
االستتتت را يةي ، ب تتتتا فتتتتي ذنتتتتك قتتتتدر نا علتتتتى إدارة ع ليتتتت  إعتتتتادة  ازيتتتت   يزاني نتتتتا انك ا يتتتت  بصتتتتارة فكانتتتت  ا حقيتتتتق ان استتتت  فتتتتي أع اننتتتتا 

ةراءا نتتتا اأستتتانيبنا ان اصتتت  بتتت دارة ان  تتتاطر؛  ااستتت  رار ان قلبتتتا" فتتتي أستتتااق رأس ان تتتاو أا أستتتااق االستتت را يةي ؛  الاقيتتت  سياستتتا نا اا 
االي  اا؛ ااألحدا  انةياسياسي ؛ اان طارا" اان غيرا" في انقاانيا اانلااي ، ب ا في ذنك  تليف األنظ   ان ي  حتئ صناع  ان تد ا" 

  ي ن ب  ن ا.ان اني   ا  الو انك و ان اريكي اانقااعد ان نقح  اان كايير ان ي  طبق ا انة ا" ان نظ   ان
 

ايس ند أي  تا ان صتريحا" االس اترافي  ان تي نقتد  ا فتي  تذه اناليقت  اانكتر  فقتط إنتى ان كلا تا" ان  تافرة نتدينا حانيتام، ا تي  نطبتق 
فقتتط اع بتتارام  تتا ان تتاريد ان تتي صتتدر" فيتته. انتتيس  نتتاك أي   ليتتو أا ضتت انا"، صتتريح  أا ضتت ني ، في تتا ي كلتتق بدقتت  أا ات  تتاو أا 

 كلا ا" ااآلراء انتااردة فتي  تذه اناليقت . اال ن ك تد بتطي ان تزائ  ةتاه  حتدي  أي  صتري  اس اترافي علنتام ستااء تتاا ذنتك ن يةت  نزا   ان
 ن كلا ا" ةديدة أا  طارا"  س قبلي  أا غير ذنك.

***** 



 

 

 
 قدئ اكاب  د ا"  اني    تا ل   ر تز على  لبي  اح ياةا" انك تالء، ا  تدئ  تا  قر تا فتي نبذة عن شركة شعاع كابيتال ش.م.ع: 

ات ارا" انكربيت  ان  حتدة ع الء تا  تا اناترتا" اان تسستا" فضتالم عتا اناترتا" انكايليت  ااألفتراد ذاي ان تالءة ان انيت  انكانيت . دان  
دارة األصاو اان  ايو االي  تاني. ا ان صرفي ا د ا" أسااق رأس ان او اس اارا" االس ل ار اتس ل ار ا ا     اكاب في  ةاال"  ا 
ا تتي اتترت   ستتا    عا تت  ا نظ تت   تتا قبتتو  صتترف ات تتارا" ان رتتتزي تاتترت  استت ل ار  انيتت ،  1979ا طسستت" اتتكاب فتتي انكتتائ 

  www.shuaa.comاأس   ا  درة  في ساق دبي ان اني. ن زيد  ا ان كلا ا"، يرةى زيارة ان اق  اتنت راني 
 

 بقسم اإلتصال المؤسسي لدى شركة شعاع كابيتال: للمزيد من المعلومات، الرجا  االتصال
+971 4 3651 872 

ccdesk@SHUAA.com  
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