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 بيان األرباح 

  2018أغسطس  6

 

 

 2018 لعام لربع الثانيأرباح ا% في 21شعاع كابيتال تسجل زيادة بنسبة 

  هاللموافقة على شراء أسهم لعقد جمعية عمومية وتدعو

  2018 لعام لنصف األولعن ا نقدية وتوزيع أرباح

 

 12.1: 2017مليون درهم إماراتي )الربع الثاني  14.6ترتفع إلى  2018أرباح المجموعة للربع الثاني  -

 مليون درهم إماراتي(

)النصف األول  2018خالل النصف األول مليون درهم إماراتي  64إلى إيرادات المجموعة ترتفع  -

 خالل الفترة المذكورة مليون درهم إماراتي 26.3، واألرباح تبلغ مليون درهم إماراتي( 62: 2017

 مليون درهم إماراتي( 36.8: 2017النصف األول )

المجموعة وتقترح توزيع أرباح بقيمة  أسهم% من 10نسبة  شراء على المساهمين للموافقة تدعوالشركة  -

 2018 لعام لنصف األولعن ادرهم للسهم  0.02
 

، والتي أظهرت تحقيق المجموعة 2018يونيو  30للفترة المنتهية في أعلنت شعاع كابيتال اليوم عن نتائجها المالية 

: 2017)الربع الثاني  مليون درهم إماراتي 30.8والتي ارتفعت إلى  2018إيراداتها للربع الثاني من العام  نمواُ في

إماراتي )الربع الثاني  مليون درهم 14.6% إلى 21مليون درهم إماراتي(، فيما ارتفعت األرباح بنسبة  30.4

  مليون درهم إماراتي(. 12: 2017

 

، التابعة لمجموعة "شعاع كابيتال"، بسداد كامل شركة الخليج للتمويل، قيام 2018الربع الثاني من العام وشهد 

مليون  450والبالغة قيمته  2015ة في العام القرض المستحق لصالح بنك أبوظبي التجاري الذي حصلت عليه الشرك

 .مستوى عالي من السيولة ضمن ميزانيتهاالمحافظة على ا عزز من قدرتها على ممدرهم إماراتي، 

 

استمرت  في وقت“  "شعاع كابيتال":قال فّواد طارق خان، الرئيس التنفيذي لشركة تعليقاً على هذه النتائج و

نتيجة جملة أسواق المنطقة  على العديد من األنشطة المالية والتجارية في مختلف حالة الترقب والتباطؤفيه سيطرة 

، بذلت شعاع جهد استثنائي في وضع وبناء أسس صلبة للمستقبل على مدار األشهر الستة من من التحديات والعقبات

ية ومصر نمواً قوياً وتصاعدياً. ويبرز بشكل أساسي وسجلت أعمال وأنشطة الشركة في كل من السعودالعام الحالي، 

نجاح الشركة في تعزيز معدالت السيولة لديها وتعافيها من الصعوبات المالية التي عانت منها سابقاً، وهو ما مكنها 

إن تحقيق عوائد وأضاف قائالً، " سنوات. 10منذ  بتوزيع األرباح النقدية على المساهمين، ألول مرة من اتخاذ قرار

بقدرة المجموعة على مواصلة مسيرة الربحية  "شعاع"، ونحن على ثقة ادارةمجلس اإلدارة ول أولويةللمساهمين 

 .  “للنمو والتوسع ابفضل استراتيجيتهالمستدامة 

 

أداءاً قوياً واستثنائياً خالل الربع الثاني من هذا العام، محققةً ما مجموعه  سجلت وحدة إدارة األصول لدى "شعاع"

مليون درهم إماراتي(، وارتفعت أرباحها بنسبة  5.6: 2017مليون درهم إماراتي من اإليرادات )الربع الثاني  10.5

تي(. وتتولى هذه الوحدة مليون درهم إمارا 1.3: 2017مليون درهم إماراتي )الربع الثاني  4.6% لتصل إلى 255

الريادية في كل من المملكة العربية السعودية واإلمارات  ةإدارة تطوير عدد من الفرص والمشاريع االستثماري

العربية المتحدة عبر مجموعة متنوعة من الصناديق االستثمارية. وتقترب هذه الوحدة من انجاز المراحل اإلنشائية 
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خ النهائي في مدينة الدمام، ثالث أكبر المدن السعودية، حيث سيتم قريباً اإلعالن عن التاريالنهائية العائدة لبناء فندقي 

سكني متعدد االستخدامات ال مجمع "وادي الهدى"يستمر العمل بزخم على االنتهاء من إنشاء لتسليم المشروع. كذلك 

 هذا العام اإلعالن عن شراكةوعلى مستوى المجموعة األم، تم خالل النصف األول من  .في مدينة الرياض

، وير، أحد أبرز شركات التطوير العقاري المدرجة في المملكة العربية السعوديةاستراتيجية مع شركة جبل عمر للتط

وغيرها من مناطق مدينة مكة المكرمة في لتطوير العقاري وواعدة في قطاع افرص جديدة إدارة تطوير تستهدف 

 "الصكوك الوطنية"، تحدد اع كابيتال" مذكرة تفاهم مع شركة"شعكذلك وقعت  المملكة العربية السعودية. ومدن

السعودية. وسيتم خالل النصف الثاني من العام  العربية المملكة في واالستثمار لالدخار خطط بتقديم التزاماتهما

 االعالن عن مزيد من التفاصيل فيما خص هاتين الشراكتين.

أما وحدة التمويل، والتي تضم شركة الخليج للتمويل في دولة اإلمارات العربية المتحدة وشركتها الزميلة شركة 

الخليج للتمويل السعودية والتي تتوافق أعمالها مع أحكام الشريعة االسالمية، فقد حققت بدورها نتائج جيدة خالل 

 19.4: 2017مليون درهم إماراتي )الربع الثاني  9.4ويل ففي وقت بلغت إيرادات وحدة التم، 2018الربع الثاني 

مليون درهم  10.1مليون درهم إماراتي مقارنة بخسائر قدرها  4.4مليون درهم إماراتي( وصلت أرباحها إلى 

 . 2017إماراتي خالل الربع الثاني 

 

ل صناعة السوق وتوفير السيولة األكبر حجماً واألكثر نشاطاً في مجا اإلدارةوحدة أسواق راس المال  بدورها تضم

ما  2018بلغت إيراداتها للربع الثاني المالية الثالث العاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، حيث  سواقاأل في

سجلت خالل الربع في حين ، رهم إماراتي(مليون د 4: 2017مليون درهم إماراتي )الربع الثاني  8.3مجموعه 

 .مليون درهم إماراتي( 0.9: 2017مليون درهم إماراتي )الربع الثاني  0.7خسائر بقيمة الثاني من العام الحالي 

وكان لحالة الركود والتباطؤ المسيطرة على األسواق المالية وأسواق االئتمان مؤخراً، اثره على نشاط وأداء هذه 

وء موقع متقدم على الئحة أولى المملوكة من قبل "شعاع" في  تب "المتكاملة لألوراق المالية". وتستمر الوحدة

-ع لتداول األوراق الماليةشركة "شعاشركات الوساطة العاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. بدورها تثابر 

شركات أول عشرين شركة من تحقيق أداء ملفت تمكنت بموجبه من تبوأ موقع متقدم ضمن الئحة  مصر" على

 تأسيسها ومباشرتها أعمالها.  تلتخالل فترة زمنية قصيرة الوساطة العاملة في مصر، 

 

 0.4إلى  2018بدورها سجلت وحدة االستثمار المصرفي تراجع في اإليرادات التي انخفضت خالل الربع الثاني 

 مليون 0.4مليون درهم إماراتي(، لتبلغ بذلك خسائرها لنفس الفترة  1.4: 2017مليون درهم إماراتي )الربع الثاني 

 مليون درهم إماراتي(. 0.22: أرباح بقيمة 2017درهم إماراتي )الربع الثاني 

 

أما وحدة اإلدارة الرئيسية، وهي الوحدة المركزية المسؤولة عن األنشطة الخاصة بعمالء المجموعة وتطوير األعمال 

مليون درهم إماراتي )الربع الثاني  9.4على  2018اقتصرت ايراداتها للربع الثاني  واالستثمارات الرئيسية، فقد

 21.7: 2017مليون درهم )الربع الثاني  6.7مليون درهم إماراتي( وبلغت أرباحها لنفس الفترة  19.4: 2017

 مليون درهم إماراتي( وجاء هذا التراجع نتيجة التغير في أرباح القيمة العادلة على االستثمارات. 
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ديسمبر  31مليار درهم إماراتي ) 1.6، بلغ حجم ميزانية "شعاع" وإجمالي أصولها 2018 يونيو 30وكما في 

 899: 2017ديسمبر  31)مليون درهم إماراتي  884هم إماراتي(، وبلغ صافي األصول مليار در 1.2: 2017

 مليون درهم إماراتي(.

 

أرباح مرحلية للمساهمين، إضافة إلى قراره توزيع باتخذ مجلس إدارة شركة "شعاع كابيتال" قراراً بالتوصية  وقد

بدعوة الجمعية العمومية لمساهمي الشركة إلى الشركة. وستقوم الشركة  سهمأعادة شراء إوالخاص ب نالسابق المعل

األساسي تعديل النظام  على ، والموافقةاالنعقاد خالل الربع الثالث من هذا العام إلقرار عملية إعادة شراء األسهم

 المرحلية.توزيع األرباح البرنامج الموضوع ل بتنفيذ بما يسمحللشركة 
 
 

 

 -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 عموماً من خالل المتوقع

استخدام مفردات مثل "نتوقع"، "نرجو"، "نعتزم"، "نخطط"، "نستهدف"، "هدف"، "ننوي"، "نؤمن"، "نقدّر"، "نرجح"، 

الممكن"، "قد"، "ينبغي"، "سوف"، أو عكس هذه الكلمات أو غيرها من مشتقاتها  "استراتيجية"، "اتجاه"، "مستقبل"، "غاية"، "من

 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 -

 المتوقعة للنفقات واستخدامات رأس المالالمستويات  -

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

 

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

ي يعدّ الكثير منها خارج عن سيطرتنا. وقد تختلف نتائجنا الفعلية وأوضاعنا المالية بشكل كبير عن تلك المشار إليها في بها، والت

التصريحات االستشرافية. ولذلك، يجب أال تعتمد على أي من هذه التصريحات االستشرافية. وتشمل العوامل الهامة التي يمكن أن تؤدي 

جنا الفعلية ووضعنا المالي عن تلك المشار إليها في التصريحات االستشرافية، على سبيل المثال ال الحصر: إلى تغيرات كبيرة في نتائ

قدرتنا على الحفاظ على مستويات مناسبة من اإليرادات وضبط النفقات؛ واألوضاع االقتصادية والمالية في األسواق العالمية واإلقليمية 

ت في أسعار الفائدة، وأسعار السلع واألسهم وقيمة األصول؛ وتنفيذ المبادرات االستراتيجية، بما في التي نعمل فيها، بما في ذلك التقلبا

 ذلك قدرتنا على إدارة عملية إعادة توزيع ميزانيتنا العمومية بصورة فعالة وتحقيق التوسع في أعمالنا االستراتيجية؛ موثوقية سياساتنا

مخاطر؛ واستمرار التقلبات في أسواق رأس المال أو أسواق االئتمان؛ واألحداث الجيوسياسية؛ وإجراءاتنا وأساليبنا الخاصة بإدارة ال

والتطورات والتغيرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك تكثيف األنظمة التي تحكم صناعة الخدمات المالية من خالل العمل التشريعي 

ويستند أي من التصريحات االستشرافية التي نقدمها في هذه  نظمة التي نتبع لها.والقواعد المنقحة والمعايير التي تطبقها الجهات الم

الوثيقة والعرض فقط إلى المعلومات المتوفرة لدينا حالياً، وهي تنطبق فقط اعتباراً من التاريخ التي صدرت فيه. وليس هناك أي تمثيل 

اهة المعلومات واآلراء الواردة في هذه الوثيقة. وال نتعهد بأي التزام أو ضمانات، صريحة أو ضمنية، فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أو نز

 تجاه تحديث أي تصريح استشرافي علناً سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك.

***** 
 

ر شركة االستثمارات واالستشارات المالية األبرز ، حيث تعتب 1979يعود تاريخ تأسيس الشركة إلى العام نبذة عن شركة شعاع كابيتال ش.م.ع: 

هي شركة خدمات مالية متكاملة ترتكز على تلبية احتياجات العمالء، وتخدم  )في منطقة الشرق األوسط، إن شركة شعاع كابيتال ش.م.ع )شعاع
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ات العائلية واألفراد ذوي المالءة المالية العالية. من مقرها في دولة اإلمارات العربية المتحدة عمالءها من الشركات والمؤسسات فضالً عن الشرك

وتختص شعاع في مجاالت اإلستثمار واستشارات االستثمار المصرفي وخدمات أسواق رأس المال وإدارة األصول والتمويل االئتماني. وهي شركة 

إلمارات كشركة استثمار مالية، وأسهمها مدرجة في مساهمة عامة ومنظمة من قبل مصرف اإلمارات المركزي وهيئة األوراق المالية والسلع في ا

 سوق دبي المالي. 

ية" تمتلك المجموعة وتدير شركات فرعية تابعة لها في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية؛ وهي "شعاع كابيتال العربية السعود

لعربية السعودية"، ذراع المجموعة المتخصصة بتقديم القروض المتوافقة التي تعمل كمدير لالستثمارات واألصول العقارية؛ و"الخليج للتمويل ا

مصر"، وهي اإلضافة األحدث إلى المجموعة والمتخصصة بتقديم خدمات الوساطة المالية  -مع أحكام الشريعة اإلسالمية؛ و"شعاع لألوراق المالية

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  ألسواق اإلقليمية.للمؤسسات واألفراد والتي تتيح الفرصة للعمالء سهولة الوصول إلى ا

 www.shuaa.com 

 

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

+971 4 3651 872 

 ccdesk@SHUAA.com 

http://www.shuaa.com/
mailto:ccdesk@SHUAA.com

