
 

 2018فبراير 7

 2017األرباح لسنة بيان 

 
  2007لعام أعلى أرباح منذ ا تحقق"شعاع كابيتال" 

 التحول نجاح استراتيجيةالنتائج تَُثبِّت 

 

ركود  مليون درهم إماراتي للمرة األولى منذ  74تبلغ حدود و  ترتفع إلى مستويات غير مسبوقة  األرباح -
 (2016لعام مليون درهم إماراتي من الخسائر ل 132.5) 2008 اإلقتصاد العالمي في

 48.3حصة مسيطرة ُتعادل استحواذ مجموعة أبوظبي المالية على  بعداستراتيجية التحول انطلق تطبيق  -
 من ملكية شعاع  في المئة

 شكل، حيث تيمستوى اإلقليمالالشركة تمضي قدمًا صوب المزيد من التوسع وتنمية أعمالها على  -
األسواق الرئيسية للمجموعة للسنوات الخمس القادمةاإلمارات والسعودية ومصر 

عن نتائجها المالية السنوية  أعلنت "شعاع كابيتال" اليوم :2018فبراير  7دولة اإلمارات العربية المتحدة، دبي، 
أولى ظهرت . وقد 2007منذ العام  ، والتي أظهرت تحقيق الشركة أعلى مستوى من األرباح السنوية2017للعام 

 هذه لقصة التحول التي تشهدها واضحاً  بوادر تلك النتائج منذ الربع األول من العام الماضي، مشكلة نموذجاً 
 مليون درهم إماراتي 74ما مجموعه  2017األرباح السنوية لشعاع مع نهاية العام  وبلغت. مرموقةالالمؤسسة المالية 

 (.2016مليون درهم من الخسائر للعام  132.5)  2016في المئة عن العام  156 وفق اتجاه تصاعدي بمعدل

مليون درهم  18.9لشركة والتي تحولت من تسجيل ا نهضة ملحوظة في أداءشهد الربع الرابع من العام الماضي، 
نفس الفترة مليون درهم إماراتي من األرباح خالل  14.2إلى تحقيق  2016الخسائر خالل الربع الرابع  إماراتي من
في المئة عن الربع  22مليون درهم إماراتي، بزيادة  42.8 الشركة للربع األخير. وبلغت إيرادات 2017 من العام
عام مليء بالتحديات لألسواق اإلقليمية،  ظل مليون درهم إماراتي. وفي 35.1والذي بلغت إيراداته  2016الرابع 

على مقومات متينة، سجلت قطاعات األعمال الخمس أداءًا وبموجب التوجهات التي تضمنتها االستراتيجية القائمة 
 وثابرت على توليد اإليرادات.مثاليًا 

 

 



 

في كل من المملكة العربية السعودية واإلمارات  التي تدير الصناديق والمشاريع العقارية األصولواصلت وحدة إدارة و 
في المئة في أرباحها لتصل  105دة بزياأدائها القوي كما واألسهم الخاصة وأدوات الدخل الثابت  العربية المتحدة

في  أحد أبرز األحياء التجارية والسكنيةالواقعة في ثاني مشاريعها  وقد سلمت  الوحدة .درهم إماراتيمليون  17
 وتستمر تلك الوحدة بالعمل على تنفيذ مجموعةهذا  .الرياض  واحة" "سنترو فندق وهو، ط العاصمة السعوديةوس
، وغيرها من متعدد االستخداماتوادي الهدى استراتيجية واعدة، من بينها مشروع المشاريع األساسية في مواقع  من

أن كشفت في سبتمبر الماضي عن خططها  . وسبق لـشعاع2018خالل العام  المشاريع التي من المرتقب إطالقها
 .في مدينة دبي الشيخ زايدشارع لتطوير برج "دبوي"، المشروع العقاري الذي سيشكل معلمًا مميزًا على 

عدد من التفويضات المهمة خالل السنة المالية المنصرمة، بما فيها مهام المدير  اإلستثمار المصرفيتولت وحدة و 
لدار التكافل، ومهام المدير الرئيسي المشارك لإلصدار الرئيسي المفوض ومتعهد التغطية إلصدار الحقوق العائد 

ميركي، وقدم خدمات أدوالر مليون  105ريت" العائد لبنك اإلمارات دبي الوطني والبالغ ـ "األولي الخاص بصندوق ال
 اإلدراج الثانوي ألسهمه في سوق دبي المالي.مصرف الخليج التجاري في البحرين فيما خص صالح المشورة ل

بمجموعة واعدة من الصفقات الُمفوَّض اليها مثل اإلندماج العكسي لشركتي ريم  2018وتستهل الوحدة سنة 
وأخرى تتطلع الى اإلدراج  ريت""إتحاد بصندوق  ةالخاصة لعامة األوليواإلكتتابات ا ،لإلستثمار و إشراق العقارية

 في أسواق اإلمارات. 

ناحية توسيع دورها وحضورها في مجال صناعة من ، أظهرت "شعاع" قوة ملحوظة أسواق رأس المالعلى مستوى 
السوق وتوفير السيولة لألسهم المدرجة والعقود اآلجلة للشركات المصدرة في سوق "ناسداك دبي"، كما حصلت شعاع 

لتوفير خدمات مزود  سوق دبي الماليو المالية لألوراق سوق أبوظبي على التراخيص القانونية من قبل كل من 
ليوم شعاع على أكبر حصة في مجال تداول المشتقات في اإلمارات وتتطلع الى توسيع نطاق وتسيطر ا .السيولة

، أنجزت شعاع االتفاقيات الالزمة لالستحواذ 2017وخالل العام لتشمل دول المنطقة.  خدماتها لهذة األدوات المالية
فع باتجاه تعزيز تقديمات "شعاع" في قطاع تدعلى شركتي "المتكاملة لألوراق المالية" و"المتكاملة كابيتال"، في خطوة 

. يميةظالتنكافة الموافقات  في إطار انجازووصلت الصفقة اليوم إلى المراحل النهائية األسواق المالية وقاعدة زبائنها. 
السوق المصرية، محطة مهمة أخرى في  عملهاالذراع التابعة للمجموعة في قطاع خدمات الوساطة ة مباشر ل وشك  
مصر"، بعد الحصول على الموافقات  -حيث تم إطالق نشاط شركة "شعاع لتداول األوراق المالية .مسيرة الشركةفي 

 لشبكة خدمات في مصر امتدادًا طبيعيًا  "شعاع"ويشكل تواجد الرسمية من الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر. 

 

 



 

من كافة أنحاء المنطقة منفذًا  الثرواتفراد وأصحاب األعمالء من المؤسسات و للالوساطة لدى "شعاع"، والتي توفر 
  سهاًل على أسواق المال المصرية.

تعزيز  من الوحدة عام من األرباح بعد أن تمكنت سجيل، فقد أدى إلى تالتمويلأما التحول المتين في نشاط وحدة 
تتمتع  الجهود الخاصة بتحصيل المدفوعات المتوجبة وتقليص المخصصات بشكل ملحوظ. وما تزال تلك الوحدة

بعالقة متينة مع العمالء في ظل النمو المستمر في الطلب على الحلول المالية اإلسالمية في السوق السعودية 
-الخليج للتمويلو للتمويل ومقرها االمارات ،  خصوصًا، حيث تضم تلك الوحدة تحت مظلتها كل من شركة الخليج

  السعودية التي تتوافق أعمالها مع احكام الشريعة اإلسالمية. 

تطوير األعمال و ، وهي الوحدة المركزية المسؤولة عن األنشطة الخاصة بعمالء المجموعة إلدارة الرئيسيةا أما وحدة 
إتمام عدد من الصفقات  ثابرت علىو ، اليومية  واإلدارية التشغيلية ت تحسيناً لألعمالدواالستثمارات الرئيسية، فقد شه

مجموعة من االستثمارات  أيضاً  نفذتالتجارية عبر منتجات وخدمات الوحدات األخرى للعمالء الحاليين كما
 االستراتيجية في مؤسسات مالية عاملة في الكويت والبحرين. 

ما راكمته "شعاع كابيتال" من محطات نفتخر ب " :رئيس مجلس إدارة "شعاع كابيتال" ،جاسم الصديقيوقال 
، بدءًا 2017نجحنا في تحقيق الكثير خالل العام  اشك فيه أنن . مما الها الواعدمستقبلب ملتزمون  ونحنتاريخية، 

من إعادة بناء األسس التي تقوم عليها الشركة وصواًل إلى وضع قيد التنفيذ استراتيجية جديدة متخصصة تشمل 
مختلف القطاعات بالتوازي مع االرتقاء بأداء الجهاز البشري واإلداري الخاص بالمجموعة. وتشكل إنجازات العام 

خريطة الطريق الجديدة التي رسمناها قد وضعتنا على المسار السليم باتجاه على أن قاطعًا ومتينًا  دليل 2017
دور تغييري على مستوى السوق والخروج بمجموعة مختارة من لعب تحقيق نمو طويل األمد. وسنثابر على 

دارة األصول العقاريةأسواق رأس المال  مجال . إن موقعنا المتقدم فيالحصريةالمنتجات والخدمات  شكل ، يوا 
داللة على الطريقة التي عبرها استطعنا تسجيل تغيير ملموس في سوق تضيق بعدد الالعبين فيها. وسنستمر 

 بقطف ثمار أي فرصة استراتيجية سانحة".

"علمنا منذ اليوم األول الستالم عملنا حجم  س التنفيذي لشركة "شعاع كابيتال":الرئي ،اد طارق خانو  ف بدوره قال
وتظهر تلك النتائج أن  الشركة واالرتقاء بها إلى الربحية المستدامة. هذهلتحويل مسار  عاتقنا ىالمهام الملقاة عل

 خصوصًا في ظل التاريخ المشهود لشعاع كأحد ابرز التي اتخذناها قد جاءت في مكانها، اإلجراءات المفصلية 

 

 



 

إلجراءات على وقع حالة التذبذب الشديدة التي تعاني منها اوان كنا قد قمنا بتطبيق تلك  .االستثماريةالبنوك 
 المنطقة".

تجاه قطاعات عملنا  األسواق اإلقليمية نشاهد تجاوب ملفت من"لقد حققنا نتائج مذهلة في وقت  :فو اد وأضاف 
شهرا  12الخمس. وكلي ثقة أن االستراتيجية الجديدة طويلة األمد، مضافًا إليها الجهود الجبارة التي بذلناها خالل الـ 

بالتركيز على مسيرتنا  اإلستمرار إلى قدماً  الماضية، ستكون في خدمة "شعاع كابيتال" جديدة وأكثر تطورًا. ونتطلع
 فريقيا". أفي مجال الخدمات المالية على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال  الرياديوالمحاظة على موقعنا 

 1.3: 2016مليار درهم إماراتي ) 1.2، بلغ حجم ميزانية "شعاع" ومجموع أصولها 2017ديسمبر  31بحلول 
مليون درهم إماراتي.  148.1مليار درهم إماراتي(. كما بلغ حجم السيولة لدى المجموعة مستويات قوية وصلت إلى 

مليون درهم إماراتي للعام  325.4إلى  2016مليون درهم إماراتي العام  474.7أما المطلوبات فتراجعت من 
بنهاية  0.24في حين بلغ معدل الرافعة المالية نسبة  ،مليون درهم إماراتي 899.1. وبلغ صافي األصول 2017

بنسبة  2017ت إلى خفض مصاريف النفقات العامة واإلدارية للعام العام. وأدت اإلجراءات المستمرة لضبط النفقا
 مليون درهم إماراتي(. 126.8: 2016مليون درهم إماراتي ) 90.5في المئة لتصل إلى  29

 
 أداء وحدات األعمال

 إدارة األصول 
: 2016درهم إماراتي )مليون  36.8لتبلغ  2017في المئة في إيراداتها للعام  34حققت هذه الوحدة زيادة بنسبة 

 8.3: 2016مليون درهم إماراتي ) 17في المئة لتبلغ  105مليون درهم إماراتي(، وارتفعت األرباح بنسبة  27.4
مليون درهم إماراتي(. وتقوم المجموعة بتحضير خطط لتوسعة النشاط العقاري، خصوصًا على مستوى السوق 

مؤخرًا، وذلك بغرض التركيز على المشاريع الراقية كمثال مشروع  اإلماراتية، بواسطة فريق عمل متخصص تم تجهيزه
 "دبوي" وغيرها من المشاريع التي سيتم اإلعالن عنها قريبًا.

 
 أسواق رأس المال

 8.6: 2016مليون درهم إماراتي ) 16.4في المئة لتصل إلى  91سجلت إيرادات هذه الوحدة نموا سنويًا بنسبة 
 مليون درهم إماراتي  3.3في المئة لتصل إلى  68من تقليص خسائرها بنسبة مليون درهم إماراتي(. فيما تمكنت 

 
 



 

تدشين مكاتبها وعملياتها في  الوحدة توسعع تضمنت مشاريمليون درهم إماراتي من الخسائر(. و  10.4: 2016)
 ما يمكنها من توسيع نشاطها عبر دول المنطقة. جمهورية مصر العربية وستستمر في قصد عمليات استحواذ 

 
  اإلستثمار المصرفي

مليون درهم  7.1بنسبة بسيطة لتصل إلى  اإلستثمار المصرفي انخفضت اإليرادات المحققة من قبل فريق 
مليون درهم إماراتي  1.9بة بسيطة إلى سبنمليون درهم إماراتي(، فيما انخفضت األرباح  8.4: 2016إماراتي )

بمجموعة واعدة من الصفقات الُمفوَّض اليها مثل  2018وتستهل الوحدة سنة  .مليون درهم إماراتي( 2: 2016)
"إتحاد بصندوق  ةالخاصاإلندماج العكسي لشركتي ريم لإلستثمار و إشراق العقارية، واإلكتتابات العامة األولية 

وأخرى تتطلع الى اإلدراج في أسواق اإلمارات. ريت"  
 

 التمويل
 ُبعيدمليون درهم إماراتي(،  130.1: 2016مليون درهم إماراتي ) 69.5تراجعت إيرادات وحدة التمويل إلى 

لكن يقتضي التنويه بنجاح تلك الوحدة في تجاوز خسائرها السابقة  . السجل اإلتماني قيامها بعملية الزمة لتفريغ
في المئة عن العام األسبق. كما قامت  120 دةمليون درهم إماراتي، بزيا 22.1وتحقيق أرباح قياسية بلغت 
وتفعيل  تحديد فرص ألصول مجزيةو  عملت على تطوير العالقة مع العمالء بينما بتخفيض ملفت للمخصصات

 جهود التحصيل.
 

 الرئيسية اإلدارة
تطوير و وهي الوحدة المركزية المسؤولة عن األنشطة الخاصة بعمالء المجموعة ، اإلدارة الرئيسيةحققت وحدة  

 0.6: خسائر بقيمة 2016مليون درهم إماراتي ) 4.9إيرادات قياسية وقدرها  األعمال واالستثمارات الرئيسية،
إن نشاط تطوير األعمال واالستثمارات الخاصة التي تم تنفيذها خالل العام الماضي، مليون درهم إماراتي(. 

مليون درهم  36.3 ها لتصل إلىأرباح في المئة في 263زيادة سنوية بنسبة  ساهمت في تحقيق هذه الوحدة
 (.مليون درهم إماراتي 22.3: خسائر بقيمة 2016) إماراتي

 –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"، "نقد ر"، "نرجح"، "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 -
 المستقبلية التقلبات الحالية أو المستقبلية في أسواق رأس المال وأسواق االئتمان وظروف السوق  -

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

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

ناسبة من اإليرادات وضبط النفقات؛ واألوضاع االقتصادية والمالية في األسواق العالمية واإلقليمية التي نعمل الحفاظ على مستويات م
نا فيها، بما في ذلك التقلبات في أسعار الفائدة، وأسعار السلع واألسهم وقيمة األصول؛ وتنفيذ المبادرات االستراتيجية، بما في ذلك قدرت

 يع ميزانيتنا العمومية بصورة فعالة على إدارة عملية إعادة توز 
 

جراءاتنا وأساليبنا الخاصة بإدارة المخاطر؛ واستمرار التقلبات في أسوا ق وتحقيق التوسع في أعمالنا االستراتيجية؛ موثوقية سياساتنا وا 
 بما في ذلك تكثيف رأس المال أو أسواق االئتمان؛ واألحداث الجيوسياسية؛ والتطورات والتغيرات في القوانين واللوائح، 

 
األنظمة التي تحكم صناعة الخدمات المالية من خالل العمل التشريعي والقواعد المنقحة والمعايير التي تطبقها الجهات المنظمة التي 

يًا، وهي ويستند أي من التصريحات االستشرافية التي نقدمها في هذه الوثيقة والعرض فقط إلى المعلومات المتوفرة لدينا حال نتبع لها.
تنطبق فقط اعتبارًا من التاريخ التي صدرت فيه. وليس هناك أي تمثيل أو ضمانات، صريحة أو ضمنية، فيما يتعلق بدقة أو اكتمال 
 أو نزاهة المعلومات واآلراء الواردة في هذه الوثيقة. وال نتعهد بأي التزام تجاه تحديث أي تصريح استشرافي علنًا سواء كان ذلك نتيجة

 ومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك.لمعل
***** 

 
اإلمارات دولة تقدم شعاع خدمات مالية متكاملة ترتكز على تلبية احتياجات العمالء، وتخدم من مقرها في نبذة 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
دارة األصول والتمويل االئتماني. وتأسست و استشارات االستثمار المصرفي وخدمات أسواق رأس المال اإلستثمار و   ا 

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 
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