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 بيان األرباح 
  2018 نوفمبر 5

 

 

 محققة   2018خالل الربع الثالث أرباح م إماراتي مليون دره 30.1 تسجل  "شعاع كابيتال"

  2008من األرباح الربعية منذ العام  لها أعلى مستوى

 
 مسارها التصاعدي وتثابر على النمو رغم الظروف غير المؤاتية لألسواقالمجموعة تحافظ على  -
األستحواذ على شركة أموال الدولية لالستثمار وشركتها  عقبالمجموعة تدخل السوق الكويتية رسميًا  -

 . "نور سي. ام"التابعة 
 قطاع أسواق رأس المال واألسهم حزمة خدماتاالستثمار في توسعة وتنويع  -

 

، والتي 2018سبتمبر  30أعلنت مجموعة شعاع كابيتال اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث المنتهي في 
، حيث بلغ صافي أرباح "شعاع" للربع الثالث 2008أكبر حجم من األرباح الربعية منذ العام  تسجيلهاأظهرت 

% مقارنة بنفس الفترة من العام 31مليون درهم إماراتي بزيادة نسبتها  30.1ما مجموعه  2018من العام 
مليون   56.5، إلى 2018سبتمبر  30. وبذلك وصل صافي أرباح المجموعة للتسعة اشهر المنتهية في 2017

 مليون درهم إماراتي(. 59.8: صافي أرباح بقيمة 2017درهم إماراتي )التسعة أشهر األولى 

% لتصل إلى 35زيادة في أرباحها بنسبة  2018خالل الربع الثالث  األصول لدى "شعاع" دارةوسجلت وحدة إ
مليون درهم إماراتي(، وذلك نتيجة نمو عملياتها  6.3: 2017مليون درهم إماراتي )أرباح الربع الثالث  8.5

وحدة أسواق رأس  سجلترها التشغيلية في أسواق كل من المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة. بدو 
سجلت . و مليون درهم إماراتي( 0.5: خسائر بقيمة 2017الربع الثالث ) 14.2أرباح بلغت  مليون درهم المال 
  .مليون درهم 2.1و مليون درهم 0.3 بلغت خسائروالتمويل اإلستثمار المصرفي وحدتي 

 مليون درهم إماراتي. 9.8 وصلت الىبدورها سجلت وحدة اإلدارة الرئيسية،  أرباحا 

في المئة، مقارنًة بنفس  43نموًا بنسبة  2018من ناحية أخرى، سجلت إيرادات المجموعة خالل الربع الثالث 
مليون درهم إماراتي(،  29.6: 2017مليون درهم إماراتي )الربع الثالث  41.1، لتصل إلى 2017الفترة من العام 

)الربع الثالث مليون درهم إماراتي  29.2% لتصل إلى 38ادة بنسبة كما سجلت النفقات العامة واإلدارية زي
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التشغيلية ومشاريع التوسع  أنشطتها في تنميةالمجموعة  تستثمرفي وقت  مليون درهم إماراتي( 21.2: 2018
 خارج السوق اإلماراتية. 

: "شهد الربع الثالث من كابيتال"فّواد طارق خان، الرئيس التنفيذي لشركة "شعاع تعليقًا على هذه النتائج قال 
العام الحالي نجاح المجموعة في المحافظة على مسارها التصاعدي والسير قدمًا في تطبيق خريطة الطريق 
المعلنة والموضوعة قيد التنفيذ. وتنشط مختلف فرق العمل على بذل ما يلزم من الجهود لتطوير العالقات المميزة 

عمالء، وقطف الفرص العديدة والمجزية في كافة األسواق التي نتواجد فيها التي تجمعنا مع قاعدتنا من ال
التجارية  ومشاريعنا  التوسعية وغيرها من األنشطة على شركة أموال الدولية في الكويت ناستحواذاونستهدفها. إن 

على مستوى  وخارجياً  قطف الفرص المتاحة والمرتقبة محلياً السماح لمقومات التكامل و أن تفيد  من شأنهاالمرتقبة 
الربع  مارية والشراكات، ونتوقع أن يحمل. سيتم في القريب العاجل إطالق عجلة هذه المشاريع االستثالمجموعة

 لمجموعة". لالتطورات اإليجابية اإلنجازات و األخير من هذا العام المزيد من 

جمالي أصولها ، 2018سبتمبر  30وكما في  ديسمبر  31مليار درهم إماراتي ) 1.9بلغ حجم ميزانية "شعاع" وا 
 بلغتهم إماراتي(. وحافظت المجموعة على مستويات سيولة صحية بفضل أصول نقدية مليار در  1.2: 2017
مليون درهم إماراتي، بلغ صافي  887.0المطلوبات إلى مستوى ارتفعت مليون درهم إماراتي. وفيما  323.7
 . 0.46في حين بلغت نسبة الرافعة المالية تي مليون درهم إمارا 892.4 الملكيةالقيمة 

 

 -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 عمومًا واالتجاهات المتوقع
من خالل استخدام مفردات مثل "نتوقع"، "نرجو"، "نعتزم"، "نخطط"، "نستهدف"، "هدف"، "ننوي"، "نؤمن"، "نقّدر"، "نرجح"، 

الممكن"، "قد"، "ينبغي"، "سوف"، أو عكس هذه الكلمات أو غيرها من مشتقاتها أو  "استراتيجية"، "اتجاه"، "مستقبل"، "غاية"، "من
 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  -
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ونظرًا لكون التصريحات االستشرافية متعلقة بالمستقبل، فإنها عرضة للتقلبات والمخاطر والتغيرات في الظروف التي يصعب التنبؤ 
ي يعّد 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 
جنا الفعلية ووضعنا المالي عن تلك المشار إليها في التصريحات االستشرافية، على سبيل المثال ال تؤدي إلى تغيرات كبيرة في نتائ

الحصر: قدرتنا على الحفاظ على مستويات مناسبة من اإليرادات وضبط النفقات؛ واألوضاع االقتصادية والمالية في األسواق العالمية 
ت في أسعار الفائدة، وأسعار السلع واألسهم وقيمة األصول؛ وتنفيذ المبادرات واإلقليمية التي نعمل فيها، بما في ذلك التقلبا

االستراتيجية، بما في ذلك قدرتنا على إدارة عملية إعادة توزيع ميزانيتنا العمومية بصورة فعالة وتحقيق التوسع في أعمالنا 
جراءاتنا وأساليبنا الخاصة بإدارة ال مخاطر؛ واستمرار التقلبات في أسواق رأس المال أو أسواق االستراتيجية؛ موثوقية سياساتنا وا 

االئتمان؛ واألحداث الجيوسياسية؛ والتطورات والتغيرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك تكثيف األنظمة التي تحكم صناعة الخدمات 
ويستند أي من التصريحات  نظمة التي نتبع لها.المالية من خالل العمل التشريعي والقواعد المنقحة والمعايير التي تطبقها الجهات الم

 االستشرافية التي نقدمها في هذه الوثيقة والعرض فقط إلى المعلومات المتوفرة لدينا حاليًا، وهي تنطبق فقط اعتبارًا من التاريخ التي
اهة المعلومات واآلراء الواردة صدرت فيه. وليس هناك أي تمثيل أو ضمانات، صريحة أو ضمنية، فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أو نز 

في هذه الوثيقة. وال نتعهد بأي التزام تجاه تحديث أي تصريح استشرافي علنًا سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات 
 مستقبلية أو غير ذلك.

***** 
 

ر شركة االستثمارات واالستشارات المالية ، 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  )األبرز في منطقة الشرق األوسط، إن شركة شعاع كابيتال ش.م.ع )شعاع

ات العائلية واألفراد ذوي المالءة العمالء، وتخدم من مقرها في دولة اإلمارات العربية المتحدة عمالءها من الشركات والمؤسسات فضاًل عن الشرك
دارة األصول والتمويل  المالية العالية. وتختص شعاع في مجاالت اإلستثمار واستشارات االستثمار المصرفي وخدمات أسواق رأس المال وا 

إلمارات كشركة استثمار االئتماني. وهي شركة مساهمة عامة ومنظمة من قبل مصرف اإلمارات المركزي وهيئة األوراق المالية والسلع في ا
 مالية، وأسهمها مدرجة في سوق دبي المالي. 

ية" تمتلك المجموعة وتدير شركات فرعية تابعة لها في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية؛ وهي "شعاع كابيتال العربية السعود
العربية السعودية"، ذراع المجموعة المتخصصة بتقديم القروض المتوافقة مع التي تعمل كمدير لالستثمارات واألصول العقارية؛ و"الخليج للتمويل 

مصر"، وهي اإلضافة األحدث إلى المجموعة والمتخصصة بتقديم خدمات الوساطة المالية  -أحكام الشريعة اإلسالمية؛ و"شعاع لألوراق المالية
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  األسواق اإلقليمية.للمؤسسات واألفراد والتي تتيح الفرصة للعمالء سهولة الوصول إلى 

 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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