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  2007منذ أرباح  مستويات أعلى تعلن عن تحقيقها "شعاع كابيتال"

 
 للسنة المجموعة مربحة للربع الثالث على التوالي

 
  مليون درهم  23محققة  2017"شعاع" تحافظ على مسارها التصاعدي خالل الربع الثالث

 2016نفس الفترة من العام % عن  165إماراتي من األرباح، بزيادة 
 ربحية مدفوعة بالنتائج القوية لوحدتي إدارة األصول العقارية وتمويل األعمال التجارية 
 مليون درهم إماراتي 60الحالي تصل إلى  أرباح "شعاع" للفترة المنقضية من العام 

 

. وقد 2017سبتمبر  30"شعاع كابيتال" اليوم، عن نتائجها المالية الربعية للفترة المنتهية في  شركة أعلنت
اظهرت تلك النتائج نجاح الشركة في المثابرة على تسجيل األرباح للربع الثالث على التوالي، ما يعكس 

دارتهابقيادة مجلس إدارتها الجديد و  ية التي تشهدهاالتحوالت اإليجابإستمرار  . وبلغ صافي أرباح ةالتنفيذي ا 
% عن الفترة نفسها من  165بزيادة  مليون درهم إماراتي 23ام الحالي الشركة خالل الربع الثالث من الع

مجموع أرباح مليون درهم إماراتي(. وبلغ  35ر بقيمة : صافي خسائ2016لث العام الماضي )الربع الثا
مليون درهم إماراتي )التسعة اشهر  60شهر األولى( العام الحالي )التسعة أ الشركة للفترة المنقضية من

السنوية المحققة منذ  النتائج كافة متخطية  ن درهم إماراتي(، و يمل 114يمة : صافي خسائر بق2016األولى 
 منذ يناير من العام الحاليالمساهم الجديد في الشركة  ،مجموعة أبو ظبي المالية. وقد لعبت 2007العام 

 .كالعب مهم في القطاع المالي في المنطقة"شعاع"  بروزإعادة في   رئيسيالا  دورال

في شعاع أداءا  قويا  خالل فترة األشهر وحدة تمويل األعمال التجارية و وحدة إدارة األصول العقارية وسجلت 
 مليون  6.3، حيث بلغت أرباح وحدة إدارة األصول العقارية 2017سبتمبر  30الثالث األخيرة والمنتهية  في 

 



 

 

 

أرباحا  وقدرها  تمويلالوحدة و مليون درهم إماراتي(،  0.7: أرباح بقيمة 2016درهم إماراتي )الربع الثالث 
 .مليون درهم إماراتي( 38.6: خسائر بقيمة 2016راتي )الربع الثالث مليون درهم إما 15.7

السنوات  لالنجاحات التي حققتها في مجال األنشطة العقارية في المملكة العربية السعودية خالمستندة  إلى 
د الثماني الماضية، سواء من خالل إدارتها لعدد من صناديق االستثمار في قطاع الضيافة أم عبر تطوير عد

من كبرى المشاريع العقارية، عمدت "شعاع كابيتال" مؤخرا  إلى تفعيل نشاطها في قطاع إدارة األصول آخر 
التي تشكل المقر الرئيسي لعملياتها، وقد شهد الربع الثالث من العام  تيةالعقارية على مستوى السوق اإلمارا

على طريق في قلب مدينة دبي ستخدامات وي" المتعدد االالشركة عن خططها لتطوير برج "دب نالحالي إعال
 . إماراتيمليار درهم  1.5تصل قيمته إلى والذي ، الشيخ زايد

، "نفتخر  بنجاحنا في توفير فؤاد طارق خان، مدير عام شركة "شعاع كابيتال"تعليقا  على تلك النتائج قال 
البنيان الصلب لتأمين عودة شعاع إلى الربحية المستدامة. لقد تمكنا من بناء نموذج فعال وقوي لتعزيز 

القيمة المضافة التي  خلقيز و لتركيز قدما  على االبتكار والتمل  كافيال المجالوتنمية أعمالنا، ما سيمنحنا 
إعادة بناء شبكة عالقاتها وخدماتها لتقديم قيمة تنافسية على مستوى على  "شعاع"حيث تعمل  ،نصبو إليها

 هاالمنطقة، بدءا  من تنمية نشاطاتها المختلفة على مستوى السوق اإلماراتية، مرورا  بتوسيع حضورها وشراكات
 في السوق السعودية وغيرها من األسواق االقليمية". 

تحقيق نقلة نوعية في عمل وحدة باتجاه ة "شعاع كابيتال" هذا التحول االيجابي في استراتيجيدفع كذلك، 
االماراتية والشركة التابعة لها في  "شركة الخليج للتمويل"التمويل التجاري لدى الشركة، والتي تضم كل من 

المتخصصة في نشاط التمويل االسالمي.  المملكة العربية السعودية وهي شركة "الخليج للتمويل السعودية"
ومعاودة العمل  عادة هيكلة نشاطهم والخروج تدريجا  من مرحلة الخسائرت هاتين الشركتين من إحيث تمكن

 بضمان باألصول. االقراض، عبر التركيز حصرا  على بفعالية تشغيلية مثلى

مختلف أنشطتنا، ونتطلع اليوم إلى تنمية حضورنا  تَيسير و  تنظيم، "لقد تمكنا من فؤاد طارق خانويضيف 
أم من خالل عمليات تملك  عبر عدد من المشاريع التوسعيةسواء  في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا

 ".قد نعمد إلى إجرائها واستحواذ

 



 

 

 

 مختلفالربع الثالث من العام الحالي جملة من المحطات المؤثرة في مسيرة "شعاع" على مستوى  شهدو 
السوق المصرية، حيث من  فيخدمات الوساطة  لمعاودة توفير توجهالكشف عن الوحدات، من ضمنها 

هذا وتستمر  .المرتقب أن يتم إطالق العمل في مكاتب الشركة في القاهرة خالل الربع الرابع من هذا العام
والبناء على سجلها الحافل قي  وحدة األسواق المالية لدى "شعاع كابيتال" في تحقيق المزيد من االنجازات

 من حيث حجم التداوالت.في الدولة في هذا المجال  الصدارةتحتفظ بتوفير خدمات صناعة السوق، حيث 

 -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
عموما  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  -

 
ونظرا  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 

 والمالية 
 



 

 

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

 
 

جراءاتنا وأساليبنا الخاصة بإدارة المخ اطر؛ 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 

 
 

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

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

أو نزاهة المعلومات واآلراء الواردة في هذه الوثيقة. وال نتعهد بأي التزام تجاه تحديث أي تصريح  يتعلق بدقة أو اكتمال
 استشرافي علنا  سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك.

***** 
 

ية احتياجات العمالء، وتخدم من تقدم شعاع خدمات مالية متكاملة ترتكز على تلبنبذة عن شركة شعاع كابيتال ش.م.ع: 
اإلمارات العربية المتحدة عمالءها من الشركات والمؤسسات فضال  عن الشركات العائلية واألفراد ذوي المالءة دولة مقرها في 

دارة و استشارات االستثمار المصرفي وخدمات أسواق رأس المال اإلستثمار و المالية العالية. وتختص شعاع في مجاالت  ا 
وهي شركة مساهمة عامة ومنظمة من قبل مصرف اإلمارات  1979ل والتمويل االئتماني. وتأسست شعاع في العام األصو 

المركزي كشركة استثمار مالية، وأسهمها مدرجة في سوق دبي المالي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 
omwww.shuaa.c  
 

 :ب للمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال
 محمد طهبوب

 رئيس قسم عالقات المستثمرين واإلتصال المؤسسي والتسويق
 شركة شعاع كابيتال

+971 4 3651 872 
ccdesk@SHUAA.com  
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