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للربع األول من العام "شعاع كابيتال" تعلن عن نتائجها المالية 

2016 
 

 مليون درهم 45.5إلى % على أساس سنوي 3.2بنسبة اإليرادات  يإجمالارتفاع  -
 مليون درهم 4.5إدارة األصول إلى وحدة ارتفاع أرباح  -
التبي و ، مليبون درهبم 40.6إلبى % 18.4وحدة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسببة زيادة إيرادات  -

 الصغيرة والمتوسطة الشركات قطاع التي يمر بها الظروف نتيجة تأثرة بمخصصات مال تزال 
 أساس سنوي % على78.0بنسبة تُقلص الخسائر  وحدة االستثمار المصرفي -

 
إجمبالي  ًا فبيارتفاعبوالتبي أظهبرت  ،2016للربب  األول مبن العبام "شعاع كابيتال" اليوم عن نتائجها الماليبة أعلنت 
لت بينمبا ، 2015الفتبرة ااتهبا مبن العبام مليبون درهبم خب ل  44.0مقارنبًة مب   مليون درهبم 45.5إلى إيراداتها  سبجل

 .2015خ ل الفترة ااتها من العام مليون درهم  1.6مقارنًة م   مليون درهم 27.5 صافي خسائر بقيمة
 

لت هاا  والمتوسبطة الصبغيرة  المشباري و  للشركاتالحلول التمويلية  تقوم بتوفيرالتي  ، "الخليج للتمويل" شركةوسجل
زيببادة مخصصببات ، وُيعببزذ الببى إلببى مليببون درهببم 40.6رغببم زيببادة إيراداتهببا إلببى دا  تراجبب  فببي األ ،فببي "شببعاع" 

مببن الصببغيرة والمتوسببطة تحببديات اقتصببادية  الشببركاتاسببتمرار مواجهببة فببي ظببل القببروا المتعثببرة تغطيببة خسببائر 
 .جرا  انخفاا أسعار النفط

 
مليون درهم  38.8إلى والعموالت وصافي الدخل من الرسوم من الفوائد دخل الفي  اً ارتفاع"شعاع كابيتال" سجلت و 
مليببون  9.6)مقارنببًة مبب  مليببون درهببم  14.4و (2015مليببون درهببم فببي الرببب  األول مببن العببام  33.0مقارنببًة مبب  )

تحسلببن الظببروف التشببغيلية فببي وحببدات إدارة  عكببس بمببا ي، علببى التببوالي (2015درهببم فببي الرببب  األول مببن العببام 
 اإلدارة الرئيسية.واإلقراا و األصول 

 



 

 

إجمببالي بزيببادة مدعومببًة ، سببوا  فببي األالراهنببة رغببم التحببديات وحافظببت وحببدة إدارة األصببول علببى أدائهببا المتميلببز 
مليببون  0.4و مليببون درهببم 4.4مقارنببًة مبب   مليببون درهببم 4.5مليببون درهببم وارتفبباع أرباحهببا إلببى  9.4إلببى إيراداتهببا 

االستثمار المصرفي في سبد نجحت وحدة من جهة أخرذ، و . 2015درهم على التوالي خ ل الفترة ااتها من العام 
مليون  0.3إلى  2016خسائرها خ ل الرب  األول من العام حيث انخفضت الخسائر على أساس رب  سنوي فجولة 
تقبديم االسبتثمار المصبرفي اصبلت وحبدة و قبد و  .2015مليون درهم في الرب  األول من العام  1.5مقارنًة م  درهم 

إصببدار سببندات ا هببمببن بين ،أثنببا  الرببب  األول مببن العببام الجبباريفببي عببدد مببن الصببفقات االسببتراتيجية االستشببارات 
 لشبركةفبي أبريبل الماضبي  الوحيبدالمستشار المالي والقيام بمهام إلى أسهم  إلزامية التحويل شركة "الخليج للم حة"ل

فبببي مجموعبببة "مبببدارس"  %16.02اسبببتراتيجية تبلبببـ نسببببتها  "أمانبببات القابضبببة" فبببي صبببفقة اسبببتحوااها علبببى حصبببة
 التعليميبة.

 
التحبديات مبن رغم ببال" :حارب راشدد الحداربر رئديج مجلدج ةدارة شدعاع كابيتدال نعبد الرحموبهاه المناسبة، قال 

دات وحنجحت ، العالمية األسوا تقلبات استمرار على خلفية  2016الرب  األول من العام التي شهدها  االقتصادية
صبل فريب  او . وقبد مسبتويات معقولبةب متكبررةإيبرادات وتحقيب  الصعبة االقتصادية في التكيف م  الظروف أعمالنا 

ل ،التوقعباتالباي تجباوز أدائب  المتميلبز وحدة إدارة األصبول  بدايبًة جيبدًة فبي ت وحبدة االسبتثمار المصبرفي بينمبا سبجل
إحبداها ، اإلمباراتدولبة مقرهمبا   تالشبرك  ةاسبتراتيجي ة استشباري  تاصبفقثب ث إتمبام نجاحها في هاا العام عقب 

تقبديم االستشبارات والعمبل وحبدة االسبتثمار المصبرفي واصبل تو . خبار  الدولبةعلى حصة في شركة استحواا  لعملية
 الحالي".خ ل الفترة المتبقية من العام ا نهأن تنتهي م، حيث من المتوق  صفقات البي  واالستحوااعلى عدد من 

 
 انببتقييمتحسببين و  تشببغيليةعملياتنببا ال ةكفببا بشببأن تعزيببز  نبباقراراتسببعى إلببى الحفبباظ علببى تببوازن ن" وأضدداا الحددارب 

خ ل  في جمي  القطاعات النمو الحارنتوق  أن يستمر و . لتحقي  نتائج طيبة تطوير أعمالناوصواًل إلى لمخاطر ل
 ."الفترة المتبقية من العام الجاري

 
 

 وحدات األعمال الرئيسيةأداء 
 ةدارة األصول

 4.4مليبون درهببم مقارنبًة مبب   9.4إيبرادات بلغببت  2016الرببب  األول مبن العببام سبجلت وحبدة إدارة األصببول خب ل 
مليون درهبم  0.4مليون درهم مقارنًة م   4.5بينما بلغت أرباحها  ،2015خ ل الفترة ااتها من العام مليون درهم 

 . 2015خ ل الفترة ااتها من العام 
 



 

 

ت فعليبببًا وقبببد حققبببوجبببا  أدا  صبببنادي  العقبببارات والضبببيافة التبببي تبببديرها "شبببعاع كابيتبببال العربيبببة السبببعودية" ممتبببازًا 
صبندو  "شبعاع السبعودية الفنبدقي إدارة األصبول وحبدة إنجازات مهمة م  اقتراب إنجباز مشبروعين فنبدقيين. وتبدير 

"، والتي تركز جميعها على مشاري  ضبمن قطباع الضبيافة 1" وصندو  "الدمام ريحان 1" وصندو  "جدة سنترو 1
" وصندو  "كيبان  الهدا"شعاع وادي  صندو . كما تدير "شعاع كابيتال العربية السعودية" الاي يشهد نموًا متسارعاً 

جمبب  سببكني متكامببل فببي الريبباا ومجمبب  سببكني وشببق  فندقيببة فببي منطقببة البرشببا  " لتطببوير م1للتطببوير العقبباري 
 . على التوالي بدبي

 
"بوابببة اإلمببارات" و"البوابببة العربيببة" عوائببد رببب  سببنوية بلغببت وحقبب  الصببندوقان األبببرز اللبباان تببديرهما الوحببدة، وهمببا 

 % على التوالي.-7.6% و1.0
 
مليبون درهبم مقارنبًة  1،385 إلبى  عمب لاألصبول المبدارة مبن قببل شبعاع لإجمالي  نما، 2016مارس  31بحلول و 

 .2015ديسمبر  31بنهاية درهم مليون  856م  
 

 االستثمار المصرفي
مليبون درهبم )مقارنبًة مب   1.4إيبرادات بلغبت  2016الرب  األول من العبام حقلقت وحدة االستثمار المصرفي خ ل 

خسبائر مليبون درهبم )مقارنبًة مب   0.3خسبائر بقيمبة صبافي (، و 2015الرب  األول من العبام مليون درهم في  2.0
 (.2015في الرب  األول من العام  مليون درهم 1.5بقيمة 

 
فبي ، نجب  فريب  عمبل وحبدة االسبتثمار المصبرفي وبالرغم من الصعوبات والتحبديات العديبدة التبي شبهدتها األسبوا 

إصبدار سبندات فيمبا يخبص عمليبة ، بنجاح إغ قهماحيث تمل  أساسيتينقتين استثماريتين صفتقديم االستشارات في 
 "أمانببات القابضببة"شبركة اسبتحواا صبفقة  و ،خب ل الربب  األولإلبى أسبهم إلزاميبة التحويبل  "الخليج للم حة"لشركة 

 % فبي مجموعبة "مبدارس" التعليميبة.16.02علبى حصبة اسبتراتيجية تبلبـ نسببتها  خ ل أبريل
 

كمبا تواصبل  ،الخاصبة االسبتثماريةعبدد مبن الصبفقات ل يةاالستشبار خبدماتها تقبديم علبى العمبل الوحبدة اصل و تهاا و 
مؤسسبة محمبد ببن عبر شراكتها الرائبدة مب  يجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دبي تقديم االستشارات االسترات

 .دائرة التنمية االقتصادية في دبيلب والمتوسطة، التابعةراشد لتنمية المشاري  الصغيرة 
 
 
 



 

 

 اإلقراض
لت وحبببدة تمويبببل المؤسسببات الصبببغيرة والمتوسبببطة، والتبببي تضببم كبببً  مبببن شببركة "الخلبببيج للتمويبببل اإلمبببارات  -" سببجل

بقيمببة مجمعببة إيببرادات صببافي  2016الرببب  األول مببن العببام العربيببة السببعودية، خبب ل  -" وشببركة "الخلببيج للتمويببل
 17.1 تبلغوصافي خسائر  (2015مليون درهم في الرب  األول من العام  34.3)مقارنًة م  مليون درهم  40.6

من الفوائبد المجمل  الدخل ؛ بينما ارتف  (2015مليون درهم في الرب  األول من العام  7.3مليون درهم )مقارنًة م  
بب   الببدخلصببافي نمببا و  مليببون درهببم 38.2إلببى % 17.3 بنسبببة % إلببى 38.8بنسبببة  الرسببوم والعمببوالتمببن المجمل
لت  .على أساس سنوي درهم، مليون 2.5  مليبون درهبم 34.0إلبى  صافي المخصصاتارتفاعًا في الوحدة وقد سجل

القبروا المتعثلبرة فبي قطباع حجبم زيبادة متبأثرًة ب (مبن العبام الماضبيخ ل الربب  األول مليون درهم  5.6 ب)مقارنًة ب
فبي صبعوبة العمب   وشبركاتهم يواجب  ، حيبث ةالباي يمبر بظبروف اقتصبادية صبعب المؤسسات الصغيرة والمتوسبطة

لت الوحببدة و هبباا  .الراهنببة قتصبباديةاالتحببديات فببي ظببل التحصببيل أمببوالهم فببي المواعيببد المحببددة  فببي  اً ضبباانخفسببجل
 (2015مليبون درهبم فبي الربب  األول مبن العبام  16.1)مقارنبًة مب  مليون درهم  14.8إلى  العامة واإلدارية هانفقات
 .المساندةالعمليات  دوائردمج وتعزيز بعد 

 
 839بلببـ حجببم محفظببة قببروا "الخلببيج للتمويببل" فببي كببل مببن اإلمببارات والسببعودية ، 2016مببارس  31 وبحلببول

ديسمبر  31مليون درهم بحلول  193مليون درهم و 925مليون درهم على التوالي، مقارنًة م   220و مليون درهم
2015. 

 
تجبارة اعبات المتخصصبة فبي قطمبن الشبركات الصبغيرة متميلزة شركة الخليج للتمويل مجموعة وتضم قاعدة عم   

 لجملة والنقل والتصني .ا
 

المملكبببة العربيبببة داخبببل اسبببتثماراتها فبببي توسلبببعًا  العربيبببة السبببعودية"شبببركة "الخلبببيج للتمويبببل تشبببهد ومبببن المتوقببب  أن 
بب  الحكومببة فببي ظببل ، خصوصببًا السببعودية تسببهيل اإلجببرا ات السببعودية لجبباب االسببتثمارات األجنبيببة مببن خبب ل توجل

مقرهببا وقببد افتتحببت الشببركة مببؤخرًا  .الصببغيرة والمتوسببطةتبباليل العقبببات أمببام رولاد األعمببال وأصببحاب المؤسسببات و 
 الرياا والدمام.كل من في خ ل العام الجاري أخرذ فتتاح مكاتب وتخطط ال الجديد في جدة

 
 أسواق رأج المال

مقارنة م   مليون درهم 1.4إلى  2016العام الرب  األول من إيرادات وحدة أسوا  رأس المال خ ل صافي تراج  
مليبون درهبم مقارنبة  2.0خسبائر بقيمبة صبافي ، كمبا سبجلت 2015الرب  األول مبن العبام مليون درهم خ ل  2.1
. المسبتمرة والتحبديات االقتصبادية السبو تقلببات ل ، نتيجبةً 2015مليون درهم خ ل الرب  األول مبن العبام  0.8م  



 

 

أسببوا  فببي  "صببان  السببو "فببي مجببال خببدمات  تعزيببز إمكاناتهبباسببتثمار فببي االوتواصببل وحببدة أسببوا  رأس المببال 
 قببببببببببببببببببببببدراتها فببببببببببببببببببببببي مجببببببببببببببببببببببال أبحبببببببببببببببببببببباث تطببببببببببببببببببببببوير علببببببببببببببببببببببى كمببببببببببببببببببببببا تعمببببببببببببببببببببببل ،  واالئتمببببببببببببببببببببببان األسببببببببببببببببببببببهم

 .سهماألألسوا  و ا
 

 اإلدارة الرئيسية 
 12.7بلغببت  المببدارةشببعاع كابيتببال فببي صببنادي   سببتثمارمببن االلخسببائر نتيجببًة  وحببدة اإلدارة الرئيسببيةأدا  تراجبب  

 .2015العام خ ل الرب  األول من  خسائرمليون درهم  7.1مليون درهم مقارنًة م  
 

ويواصل القسم تطبي  استراتيجية حصيفة إلدارة التكاليف بهبدف المسباهمة فبي تحقيب  الكفبا ة التشبغيلية المطلوببة، 
 وقد أثبتت هاه االستراتيجية نجاحها وفعاليتها في الحد من نفقاتها العامة واإلدارية.

 
 

 -انتهى-
 بيان تحذيري بخصوص التصريحات االستشرافية 

 
تتضبمن هباه الوثيقبة بيانبات أو تصبريحات استشببرافية، والتبي ال تشبكل حقبائ  تاريخيبة أو ضببمانات لب،دا  المسبتقبلي، إنمبا تسبتند فقببط 
إلببببى توقعاتنببببا ومعتقببببداتنا وافتراضبببباتنا الحاليببببة بشببببأن مسببببتقبل أعمالنببببا، والخطببببط واالسببببتراتيجيات المسببببتقبلية، والتقببببديرات، واألحببببداث 

ة، والظروف االقتصادية وغيرها من الظروف المستقبلية. ويمكن تمييز أي بيانات أو تصريحات استشبرافية عمومبًا واالتجاهات المتوقع
مببببن خبببب ل اسببببتخدام مفببببردات مثببببل "نتوقبببب "، "نرجببببو"، "نعتببببزم"، "نخطببببط"، "نسببببتهدف"، "هببببدف"، "ننببببوي"، "نببببؤمن"، "نقببببدلر"، "نببببرج "، 

الممكببن"، "قببد"، "ينبغببي"، "سببوف"، أو عكببس هبباه الكلمببات أو غيرهببا مببن مشببتقاتها أو  "اسببتراتيجية"، "اتجبباه"، "مسببتقبل"، "غايببة"، "مببن
 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 أسوا  رأس المال وأسوا  االئتمان وظروف السو  المستقبلية  -

 
ونظرًا لكون التصبريحات االستشبرافية متعلقبة بالمسبتقبل، ف نهبا عرضبة للتقلببات والمخباطر والتغيبرات فبي الظبروف التبي يصبعب التنببؤ 

الكثيبر منهبا خبار  عبن سبيطرتنا. وقبد تختلبف نتائجنبا الفعليبة وأوضباعنا الماليبة بشبكل كبيبر عبن تلبى المشبار إليهبا فبي بها، والتي يعبدل 
التصبريحات االستشببرافية. ولببالى، يجببب أال تعتمببد علبى أي مببن هبباه التصببريحات االستشببرافية. وتشبمل العوامببل الهامببة التببي يمكببن أن 

عليبة ووضبعنا المبالي عبن تلبى المشبار إليهبا فبي التصبريحات االستشبرافية، علبى سببيل المثبال ال تؤدي إلى تغيرات كبيرة في نتائجنا الف
الحصر: قدرتنا على الحفاظ على مستويات مناسبة من اإليرادات وضبط النفقات؛ واألوضاع االقتصادية والمالية في األسوا  العالمية 



 

 

عار الفائبببدة، وأسبببعار السبببل  واألسبببهم وقيمبببة األصبببول؛ وتنفيبببا المببببادرات واإلقليميبببة التبببي نعمبببل فيهبببا، بمبببا فبببي البببى التقلببببات فبببي أسببب
االسببببتراتيجية، بمببببا فببببي الببببى قببببدرتنا علببببى إدارة عمليببببة إعببببادة توزيبببب  ميزانيتنببببا العموميببببة بصببببورة فعالببببة وتحقيبببب  التوسبببب  فببببي أعمالنببببا 

جرا اتنبببا وأسببباليبنا الخاصبببة بببب دارة المخببباطر؛  واسبببتمرار التقلببببات فبببي أسبببوا  رأس المبببال أو أسبببوا  االسبببتراتيجية؛ موثوقيبببة سياسببباتنا وا 
االئتمان؛ واألحداث الجيوسياسية؛ والتطورات والتغيرات في القوانين واللوائ ، بما في الى تكثيف األنظمة التي تحكم صناعة الخبدمات 

 تي نتب  لها.المالية من خ ل العمل التشريعي والقواعد المنقحة والمعايير التي تطبقها الجهات المنظمة ال
 

ويستند أي مبن التصبريحات االستشبرافية التبي نقبدمها فبي هباه الوثيقبة والعبرا فقبط إلبى المعلومبات المتبوفرة لبدينا حاليبًا، وهبي تنطبب  
فقببط اعتبببارًا مببن التبباريد التببي صببدرت فيبب . ولببيس هنبباى أي تمثيببل أو ضببمانات، صببريحة أو ضببمنية، فيمببا يتعلبب  بدقببة أو اكتمببال أو 

معلومات واآلرا  البواردة فبي هباه الوثيقبة. وال نتعهبد ببأي التبزام تجباه تحبديث أي تصبري  استشبرافي علنبًا سبوا  كبان البى نتيجبة نزاهة ال
 لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير الى.

***** 
 

تقبدم شببعاع خببدمات ماليبة متكاملببة ترتكببز علبى تلبيببة احتياجببات العمب  ، وتخببدم مببن مقرهببا نبددذة عددن شددركة شددعاع كابيتددال   م ع  
بببدبي فببي اإلمببارات العربيببة المتحببدة عم  هببا مببن الشبببركات والمؤسسببات فضببً  عببن الشببركات العائليببة واألفببراد اوي المبب  ة الماليبببة 

ار المصببرفي وخبدمات أسببوا  رأس المببال والتمويببل االئتمبباني. العاليبة. وتخببتص شببعاع فببي مجباالت إدارة األصببول واستشببارات االسببتثم
، وهي شركة مساهمة عامة ومنظمة من قبل مصرف اإلمارات المركزي 6وفقًا للمرسوم األميري رقم  1979وتأسست شعاع في العام 

  اإللكترونببببببي كشببببببركة اسببببببتثمار ماليببببببة، وأسببببببهمها مدرجببببببة فببببببي سببببببو  دبببببببي المببببببالي. لمزيببببببد مببببببن المعلومببببببات، يرجببببببى زيببببببارة الموقبببببب
www.shuaa.com 

 
 للمزيد من المعلوماتر الرجاء االتصال بد 

 برنزويى غلف
6270 446 971+ 

shuaa@brunswickgroup.com 
 

 أو بقسم اإلتصال المؤسسي لدى شركة شعاع كابيتال 
+971 4 3651 872 

ccdesk@SHUAA.com  
www.SHUAA.com 
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