
 

 

 
 بيان األرباح التمهيدي

 
 2017أبريل  25
 

 شعاع كابيتال تسجل أرباحًا في الربع األول في النتائج التمهيدية
 

 2017مليون درهم إماراتي في الربع األول من  24.8انتقال من خسائر إلى أرباح قياسية بقيمة  -
 مليون درهم إماراتي( 27.5: خسارة بقيمة 2016)الربع األول 

 2015اإلقراض تسجل أرباحًا ألول مرة منذ الربع الثالث في عام وحدة  -

 
والفترة  2017أعلنت "شعاع كابيتال" اليوم عن نتائجها المالية التمهيدية غير المدققة للربع األول لعام 

، حيث عادت شركة الخدمات المالية لتسجل أرباحًا بعد مضي عامين. وكانت 2017مارس  31المنتهية في 
ضبط الصارم على التكاليف المخصصات وال و انخفاضمن قبل االستثمارات الخاصة،  مدعومةهذه النتائج 

 التشغيلية واإلدارية.
  

إلستراتيجية أعمالها، تعافت وحدة اإلقراض لدى "شعاع كابيتال" شركة "الخليج  اعادة هيكلةوعقب عملية 
في ظل األوضاع الصعبة التي تسود قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتسجل أرباحًا بقيمة   للتمويل"

درهم إماراتي(، وهو أول ربع   مليون 17.1: خسارة بقيمة 2016ي )الربع األول مليون درهم إمارات 8.7
. وسمحت جهود خدمة العمالء والتحصيل الفعالة لدى 2015تسجل فيه الوحدة أرباحًا منذ الربع الثالث لعام 

م مليون دره 34.0مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 1.9الشركة بسد فجوة المخصصات التي تراجعت إلى 
مليون درهم إماراتي )الربع  20.1. وتراجعت العائدات في الفترة إلى 2016إماراتي في الربع ذاته من عام 

مليون درهم إماراتي(، مع مواصلة الوحدة للتركيز على التعافي وتخفيض ديون  40.6: 2016األول 
 موازنتها.

  
 



 

 

 
: خسارة بقيمة 2016إماراتي )الربع األول  مليون درهم 16.5وسجلت وحدة الشركة الرئيسية أرباحًا بقيمة 

مليون درهم إماراتي(. ويعود التحرك اإليجابي بشكل رئيسي إلى الدخل من االستثمارات الخاصة  11.7
 مصحوبًة بتخفيض التكاليف وتحسين الكفاءة.

  
، 2017مارس  31وبلغت العائدات اإلجمالية لشركة "شعاع كابيتال" في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

مليون درهم إماراتي(، في حين تراجعت النفقات  45.5: 2016مليون درهم إماراتي )الربع األول  31.8
مليون  33.0: 2016مليون درهم إماراتي )الربع األول  22.8في المائة إلى  31.0العامة واإلدارية بنسبة 

 درهم إماراتي(.
 

باتخاذ خطوات ثابتة في ‘ شعاع كابيتال’ابيتال": "تقوم وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة "شعاع ك
سبيل تطبيق اإلجراءات الالزمة لتعيد األعمال إلى مسار الربحية المستدامة. ونحن مسرورون بهذه البداية 
القوية للعام والتقدم الثابت الذي أحرزناه حتى اآلن، ولكننا ندرك أيضًا أنه ال زال أمامنا الكثير من العمل 

زيد من التحديات. وسنركز في األرباع المقبلة على االستفادة من هذه األسس القوية من خالل معالجة والم
المسائل القديمة الباقية، مع اغتنام الفرص الجديدة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة وخارجها. وتسير 

ليعة قطاع الخدمات المالية في حاليًا على الدرب الذي يؤهلها الستعادة مكانتها في ط‘ شعاع كابيتال’
 المنطقة".

  
مليون درهم إماراتي )الربع األول  5.7وسجلت وحدة إدارة األصول في "شعاع كابيتال" عائدات بقيمة 

)الربع األول مليون درهم،  1.4، فيما بلغت قيمة األرباح المسجلة خالل  مليون درهم إماراتي( 9.4: 2016
. علمًا أن الوحدة التي تدير وتستكشف الفرص العقارية المميزة في المملكة مليون درهم إماراتي( 4.5: 2016

 العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة هي حاليًا بصدد تسليم أحد مشاريعها في الرياض.
 

ثة األولى من العام مليون درهم خالل األشهر الثال 0.7وحدة االستثمار المصرفي سجلت عائدات بقيمة 
مليون درهم إماراتي )الربع األول  0.8وخسارة بقيمة  مليون رهم إماراتي(، 1.4: 2016)الربع األول  2017
باألسهم   سجلت وحدة أسواق المال، التي تدير التداولما فيرهم إماراتي( خالل الفترة. دمليون  0.3: 2016

 والدخل الثابت، وأنشطة صناعة األسواق في سوق األسهم والعقود اآلجلة في "ناسداك دبي" زيادة هامة في 



 

 

 
 

مليون درهم إماراتي( وتخفيض  1.4: 2016مليون درهم إماراتي )الربع األول  4.2العائدات لتصل إلى 
 مليون درهم إماراتي(. 2.9 :2016مليون درهم إماراتي )الربع األول  1.0الخسائر لتصل إلى 

  
وتتوقع "شعاع كابيتال" أن تنشر بيان أرباحها والبيانات المالية المدققة الموجزة المجمعة للربع األول من عام 

 .2017في مايو  2017
  

 -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"، "نقّدر"، 

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

 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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