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 2009حقق أعلى أرباح نصفية منذ العام شعاع كابيتال ت
 

% في أرباحها للربع الثاني من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من 124المجموعة تسجل نموًا بنسبة  -
: صافي خسائر بقيمة 2016درهم إماراتي )الربع الثاني  مليون 12.1لتصل إلى ،2016العام 
 مليون درهم إماراتي( 50.8

مليون درهم إماراتي )صافي خسائر  36.8تصل إلى % ل147ترتفع بنسبة  أرباح النصف األول -
 مليون درهم إماراتي( 78.3بلغ  2016النصف األول 

 إستمرار التراجع في المخصصات -
 هيكلة للوحدات المختلفةالإستكمال إعادة  -
 بصفة أولية يمي لوحدتي العقار والوساطةلتوسع اإلقلا -

 
في القطاع المالي على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال الريادية مسيرتها إلستعادة مكانتها استكمااًل ل

الحضور التاريخي على مستوى شركة الخدمات المالية المتكاملة وصاحبة ، "شعاع كابيتال" أفريقيا، أعلنت
تها على تسجيل ، والتي أظهرت مثابر 2017يونيو  30فترة المنتهية في للوم عن نتائجها المالية الي المنطقة،

 .2009األرباح للربع الثاني على التوالي، وتحقيقها أفضل نتائج مالية نصفية لها منذ العام 
 

 % في صافي أرباحها لتبلغ124تال" في تسجيل زيادة وقدرها ، نجاح "شعاع كابي2017شهد الربع الثاني 
، وجاءت مليون درهم إماراتي( 50.8: صافي خسائر بقيمة 2016الربع الثاني )مليون درهم إماراتي 12.1

دارة الصناديق  خدمات اإلستشاراتاإلستثمارات الخاصة،  نشاطبدعم من عودة الشركة إلى الربحية  وا 
مليون درهم إماراتي،  36.8أرباحُا صافية بمقدار  2017 من الشركة خالل النصف األولوحققت العقارية. 

 .خالل نفس الفترة من العام الماضي مليون درهم إماراتي 78.3خسائر صافية وصلت إلى  تسجيلهامقابل 
 



 

 

 
مليون درهم إماراتي  30.4 مبلغ ،2017 من للربع الثانيوبلغت العائدات اإلجمالية لشركة "شعاع كابيتال" 

للنصف األول العائدات اإلجمالية وصلت مليون درهم إماراتي(، في حين  44.6: 2016 الثاني )الربع
 .مليون درهم إماراتي( 90.1: 2016 النصف األول)مليون درهم إماراتي  62.2إلى  2017

 
مليون درهم إماراتي )الربع الثاني  22، 2017 من خالل الربع الثاني الدخل من اإلستثمارات الخاصةبلغ 

مليون درهم إماراتي( في حين سجلت المخصصات تراجعًا ملفتًا بالمقارنة مع الربع الثاني من  57: 2016
مليون درهم إماراتي(.  57 :2016)الربع الثاني  مليون درهم إماراتي 11، فإنخفضت إلى 2016العام 

مليون درهم  30.5: 2016)الربع الثاني  مليون درهم إماراتي 17.8 ةالنفقات العامة واإلداريوبلغت 
 إماراتي(.

 
خالل الستة أشهر األولى من العام الحالي  ركزنا"، "فؤاد طارق خان، مدير عام شركة "شعاع كابيتالوقال 
التناغم بين أولهما تعزيز بنيان المجموعة والثاني تقوية وتنظيم نشاطنا بغرض تأمين  محورين إثنين،على 

  2017 لشركة "شعاع كابيتال" خالل العام متماسكمختلف الوحدات ومع شركائنا الخارجيين. ويشكل األداء ال
خالل النصف  نجازاتناايمنحنا أرضية صلبة للبناء على ما دلياًل على أننا نعمل ضمن المسار الصحيح، 

 الثاني من هذا العام".
 
. حيث تم 2017لدى "شعاع كابيتال" عالمة فارقة خالل الربع الثاني  ستثماريةشكل أداء وحدة الصيرفة اإلو 

مليون درهم  50إلصدار حقوق اإلكتتاب في أسهم بقيمة ومتعهد التغطية مدير اإلكتتاب تكليف الشركة بمهام 
بقيمة  العام األولي "شعاع" مهام المدير المشترك للطرح كذلك تولتشركة "دار التكافل"، أصدرتها إماراتي 

كما وتستعد الشركة إلنجاز المزيد  ."شركة اإلمارات دبي الوطني ريتأسهم "في  مليون دوالر اميركي 105
 التي ما تزال في طور التحضير، وذلك خالل الربع الثالث من هذ العام.اإلستشارات من أعمال 

 
 من المحافظةأما على مستوى أسواق رأس المال، فقد تمكنت "شعاع" خالل النصف األول من هذا العام، 

كافة األسواق المالية اإلماراتية، لتشمل لها اعمأ عتوس  بعد ، أكبر صانعي السوق وأكثرهم نشاطاً على مركزها ك
بي". وتخطط الشركة لتوسيع نشاطها ، سوق أبوظبي لألوارق المالية و "ناسداك دأي كل من سوق دبي المالي

 في هذا المجال بإتجاه أسواق إقليمية أخرى.
 -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 توقعاتنا ومعتقداتنا وافتراضاتنا الحالية بشأن مستقبل أعمالنا، والخطط واالستراتيجيات المستقبلية، والتقديرات، واألحداث 

ة، والظروف االقتصادية وغيرها من الظروف المستقبلية. ويمكن تمييز أي بيانات أو تصريحات استشرافية واالتجاهات المتوقع
عمومًا من خالل استخدام مفردات مثل "نتوقع"، "نرجو"، "نعتزم"، "نخطط"، "نستهدف"، "هدف"، "ننوي"، "نؤمن"، "نقد ر"، 

الممكن"، "قد"، "ينبغي"، "سوف"، أو عكس هذه الكلمات أو غيرها من  "نرجح"، "استراتيجية"، "اتجاه"، "مستقبل"، "غاية"، "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 -
 ة للنفقات واستخدامات رأس المالالمستويات المتوقع -
 التقلبات الحالية أو المستقبلية في أسواق رأس المال وأسواق االئتمان وظروف السوق المستقبلية  -

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

الكثير منها خارج عن سيطرتنا. وقد تختلف نتائجنا الفعلية وأوضاعنا المالية بشكل كبير عن تلك المشار التنبؤ بها، والتي يعد  
إليها في التصريحات االستشرافية. ولذلك، يجب أال تعتمد على أي من هذه التصريحات االستشرافية. وتشمل العوامل الهامة 

علية ووضعنا المالي عن تلك المشار إليها في التصريحات االستشرافية، التي يمكن أن تؤدي إلى تغيرات كبيرة في نتائجنا الف
على سبيل المثال ال الحصر: قدرتنا على الحفاظ على مستويات مناسبة من اإليرادات وضبط النفقات؛ واألوضاع االقتصادية 

عار الفائدة، وأسعار السلع واألسهم وقيمة والمالية في األسواق العالمية واإلقليمية التي نعمل فيها، بما في ذلك التقلبات في أس
 األصول؛ وتنفيذ المبادرات االستراتيجية، بما في ذلك قدرتنا على إدارة عملية إعادة توزيع ميزانيتنا العمومية بصورة فعالة 

 
 

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

 
 

ظمة األنظمة التي تحكم صناعة الخدمات المالية من خالل العمل التشريعي والقواعد المنقحة والمعايير التي تطبقها الجهات المن
ويستند أي من التصريحات االستشرافية التي نقدمها في هذه الوثيقة والعرض فقط إلى المعلومات المتوفرة لدينا  التي نتبع لها.

 حاليًا، وهي تنطبق فقط اعتبارًا من التاريخ التي صدرت فيه. وليس هناك أي تمثيل أو ضمانات، صريحة أو ضمنية، فيما 
 



 

 

 
نزاهة المعلومات واآلراء الواردة في هذه الوثيقة. وال نتعهد بأي التزام تجاه تحديث أي تصريح يتعلق بدقة أو اكتمال أو 

 استشرافي علنًا سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك.
***** 

 
تقدم شعاع خدمات مالية متكاملة ترتكز على تلبية احتياجات العمالء، وتخدم من نبذة عن شركة شعاع كابيتال ش.م.ع: 

اإلمارات العربية المتحدة عمالءها من الشركات والمؤسسات فضاًل عن الشركات العائلية واألفراد ذوي المالءة دولة مقرها في 
دارة و المصرفي وخدمات أسواق رأس المال استشارات االستثمار اإلستثمار و المالية العالية. وتختص شعاع في مجاالت  ا 

وهي شركة مساهمة عامة ومنظمة من قبل مصرف اإلمارات  1979األصول والتمويل االئتماني. وتأسست شعاع في العام 
المركزي كشركة استثمار مالية، وأسهمها مدرجة في سوق دبي المالي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

www.shuaa.com  
 

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

ccdesk@SHUAA.com  
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