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 2016"شعاع كابيتال" تعلن نتائجها المالية للربع الثالث من العام 
 

  مليون درهم 48,7إلى على أساس ربع سنوي % 42نمو إجمالي اإليرادات بنسبة 
 مخصصات نتيجة تجنيب مليون درهم  35,3بقيمة  تسجيل صافي خسائر 
  ماليين درهم 3,3تسّجل صافي أرباح بقيمة اإلقراضية غير األساسية وحدات األعمال 
  ماليين درهم خالل الربع الثالث 4أرباح وحدة االستثمار المصرفي بلغت 
  2015الربع الثالث من العام مليون درهم، دون تغيير مقارنة ب 32النفقات العامة واإلدارية بلغت  

 
، حيةث بلةإ إجمةالي 2016سةبتمبر  30أعلنت "شعاع كابيتال" اليوم عن نتائجها الماليةة للربةع الثالةث المنتهةي فةي 

مليون درهم خالل الفترة ذاتها من العام الماضي،  34.3% مقارنًة بة 42مليون درهم بزيادة نسبتها  48.7إيراداتها 
خةالل الفتةرة ذاتهةا مةن مليون درهم  28,6مع صافي خسائر بقيمة مليون درهم مقارنًة  35,3 هاصافي خسائر وبلإ 

دارة األصةول اإلقراضةية العام الماضي، في حين سّجلت وحةدات أعمالهةا غيةر  والتةي تشةمل االسةتثمار المصةرفي واة
تغطية خسائر القروض مليون درهم. وبلغت قيمة مخصصات  3,3بقيمة مجمعة  ةصافيأرباحًا وأسواق رأس المال 

مليةون درهةم خةالل الربةع الثالةث مةن العةام  18,1مليون درهةم مقارنةًة مةع  46,3المتعثرة التي جنبتها وحدة التمويل 
2015. 

 
 9,2مليةون درهةم مقارنةًة مةع  13,9% ليصةل إلةى 52بنسةبة مةن الرسةوم والعمةوالت المجموعة صافي دخل ارتفع و 

مليةون درهةم  35,1العام الماضي، بينما انخفةض إجمةالي دخلهةا مةن الفوائةد إلةى  مليون درهم خالل الفترة ذاتها من
التةةةي بةةةذلتها لجهةةةود المتواصةةةلة أسةةةفرت او  .2015مليةةةون درهةةةم خةةةالل الربةةةع الثالةةةث مةةةن العةةةام  42,1مقارنةةةًة مةةةع 
 2015الثالث من العام خالل الربع المسجل مستوى نفس العند بقائها في العامة واإلدارية  هانفقاتدارة إلالمجموعة 
المجموعةة نفقةات بلةإ إجمةالي رغم التعيينةات الجديةدة فةي وحةدات أعمةال المجموعةة. و  ،درهم مليون 32لتصل إلى 

، وُيعةزى ذلةب بشةكل أساسةي 2015مليون درهم خالل الربع الثالث مةن العةام  61,5مليون درهم مقارنًة مع  87,3
 روض المتعثرة لوحدة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.إلى ارتفاع المخصصات المتعلقة بتغطية الق

 
 



 

 
لتصةل  2016تسعة األولةى مةن العةام شهر الوشهدت "شعاع كابيتال" ارتفاعًا طفيفًا في إجمالي اإليرادات خالل األ

ي مليون درهم خالل الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين بلإ صاف 138,1مليون درهم مقارنًة مع  138,7إلى 
تسعة األولى مةن شهر المليون درهم خالل األ 28,6 صافي خسائر بقيمة مليون درهم مقارنًة مع 113,6خسائرها 

 .2015العام 
 

تقلبةات مةع اسةتمرار : ""شدعاع كابيتدال"عبداالرحمن حدارر راشدا الحدارري رئديس مجلدس  اارة وبهذه المناسبة، قال 
إعةةةادة تن ةةةيم وحةةةدات المتعلقةةةة باسةةةتراتيجيتها " العمةةةل وفةةةق كابيتةةةالشةةةعاع "تواصةةةل  المنطقةةةة،فةةةي األسةةةواق الماليةةةة 

بةالرغم  مةن و  جديدة قادرة علةى تحقيةق اإليةرادات.كفاءات من خالل تنويع المنتجات وتعيين  أدائها وتعزيز هاأعمال
ضةغوطات الناتجةة ايجابيًا على ايرادات وحداتنا الرئيسةية فةال تةزال وحةدة التمويةل تواجة  الهذه االستراتيجية انعكاس 

  " .المؤسسات الصغيرة والمتوسطةوضع قطاع عن 
 

إنجاز وتسليم نموذج أعمالنا في سوق السعودية. وقد انتهينا مؤخرًا بنجاح من على قوة أيضًا وأضاف: "أود التأكيد 
فةةي المملكةةة، وهةةو مةةا قيةةد التطةةوير الفندقيةةة الثالثةةة أول مشةةاريعنا فةةي مدينةةة جةةدة الةةذي ُيعةةد  ‘سةةنترو شةةاهين’فنةةدق 

وسنواصةل جهودنةا سوقًا مهمة لنةا. تزال السعودية التي نرى بأنها ال منذ دخولنا سوق يحسب لنا يعتبر إنجازًا كبيرًا 
 شركائنا".بالتعاون مع هناب ستراتيجية إفرص نمو الرامية إلى اغتنام 

 
 أااء وحاات األعمال

 
  اارة األصول

، تشةةةمل كةةةاًل مةةةن قسةةةم إدارة األصةةةول الةةةذي يتخةةةذ مةةةن دولةةةة اإلمةةةارات مقةةةرًا لةةة التةةةي وحةةةدة إدارة األصةةةول، سةةةّجلت 
إيةةرادات االسةةتثمار العقةةاري الخاصةةة، صةةناديق والمطةةور ل مةةديرال، باإلضةةافة إلةةى "شةةعاع كابيتةةال العربيةةة السةةعودية"

مةةن العةةام  مليةةون درهةةم خةةالل الربةةع الثالةةث 3,3مةةع  مقارنةةة% 74 ت نسةةبمليةةون درهةةم، بنمةةو  5.8إجماليةةة بلغةةت 
خةةالل الفتةةرة ذاتهةةا مةةن  مليةةون درهةةم 0,4 بقيمةةة مليةةون درهةةم مقارنةةًة مةةع خسةةائر 0,8، وصةافي أربةةاح بقيمةةة 2015

  .العام الماضي
 

الكفةةاءات عةةددًا مةةن ، "البوابةةة العربيةةة" و"بوابةةة اإلمةةارات"دير صةةندوقي الةةذي يةةعةةين قسةةم إدارة األصةةول، هةةذا وقةةد 
ح ى على مجموعة جديدة من المبادرات الواعدة التي من المتوقع أن ت كما يعمل حالياً  ،الثالث خالل الربعالمهمة 

 توزيع مع أبرز مديري  اتقريبًا عن توقيع اتفاقي بصدد اإلعالن القسم كما أنخالل األشهر القادمة. باهتمام جيد 



 

 
 

ضةمن قبةل "شةعاع كابيتةال"  مةنصةول المةدارة األكمةا حاف ةت منتجةات وحلةول جديةدة. طةرح و األصول في أوروبةا، 
 .2016 خالل الربع الثالث من العام  على مستوى ثابتصناديقها ومحاف ها التقديرية 

 
شةعاع تركز "شعاع كابيتال العربية السعودية" بشةكل رئيسةي علةى قطةاعي العقةارات والضةيافة وهةي تةدير صةندوق و 

، وتواصةل المضةي قةدمًا فةي الفندقيةة الفةاخرة فةي جةدة(، كما أنها انهت بنجاح أولةى مشةاريعها 1السعودية الفندقي )
 الدمام والرياض.كل من في  تطوير فندقين آخرين

 
 أسواق رأس المال
 0,9مليون درهم مقارنًة مع  1.7إلى  خالل الربع الثالث من العام الجاري وحدة أسواق رأس المالارتفعت إيرادات 

بلةةإ و  .فةةي األسةةواقالةةرغم مةةن انخفةةاض أحجةةام التةةداول علةةى مليةةون درهةةم خةةالل الفتةةرة ذاتهةةا مةةن العةةام الماضةةي، 
 مليةةون درهةةم فةةي الربةةع الثالةةث مةةن العةةام 2,8 صةةافي خسةةائر بقيمةةة مليةةون درهةةم مقارنةةًة مةةع 2,6ها صةةافي خسةةائر 

سةبتمبر  1فةي  "ناسةداب دبةيعقةود  األسةهم المسةتقبلية فةي "مهمةًا فةي إطةالق سةوق . وقد لعبت الوحدة دورًا 2015
. وتةأتي هةذه المبةادرة المتداولةة التسةعةلألسةهم الوحيةد سةوق الصةانع دور "شةعاع كابيتةال" الذي تلعب فية  و ، 2016

تطةةةوير األسةةةواق للتنويةةةع واالبتكةةةار والمسةةةاهمة فةةةي المجموعةةةة تماشةةةيًا مةةةع مسةةةاعي  "ناسةةةداب دبةةةي"المشةةةتركة مةةةع 
اإلماراتية واالقتصاد الوطني ككل. وخالل الربع الماضي، قام فريق األبحاث المختص بسوق األسهم بتوسيع نطاق 

الكويةت، المنتجةات االسةتهالكية فةي قطةاع البتروكيماويةات السةعودي والبةدء فةي تغطيةة قطةاع  تغطية  عمل  ليشمل
 .جديدة وقطاعات اً أسواقلتشمل   خالل األشهر القادمة إلى توسيع تغطيتيتطلع و 
 

 االستثمار المصرفي
لتصةل إلةى  ف تقريبةاً عضةبمقةدار ال 2016وحدة االستثمار المصرفي خالل الربةع الثالةث مةن العةام ارتفعت إيرادات 

 4 هةاافي أرباحبينمةا بلةإ صةالفتةرة ذاتهةا مةن العةام الماضةي، خةالل مليةون درهةم  2.9مليون درهم مقارنةًة مةع  6.1
الفترة ذاتها من العام الماضي. ونجحت الوحدة خالل الربع الثالث خالل مليون درهم  0.04مليون درهم مقارنًة مع 

حاليًا على تقةديم خةدماتها تعمل م خدماتها االستشارية لعدد من صفقات البيع لشركات في دولة اإلمارات، و يفي تقد
 االستشارية لعدد من صفقات الدمج واالستحواذ.

 
 
 



 

 
 اإلقراض

وشةركة  (اإلمةارات)سّجلت وحدة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تضم كاًل من شةركة الخلةيج للتمويةل 
مليةةون درهةةم  29.2المجمعةةة لتصةةل إلةةى  هةةاإيرادات% فةةي 33تراجعةةًا بنسةةبة ، (العربيةةة السةةعودية)"الخلةةيج للتمويةةل 

. وقامةةت الوحةةدة بتجنيةةب مخصصةةات بقيمةةة (2015العةةام  مةةنالثالةةث مليةةون درهةةم فةةي الربةةع  43.5)مقارنةةًة مةةع 
مليون درهم خالل الربع الثالث من العام الجاري( في وقت يكافح فية  قطةاع  18.1مليون درهم )مقارنة مع  46.3

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتعافي من الضغوطات المستمرة التي يشهدها االقتصاد الكلي. 
 

 اإلاارة الرئيسية
العمةالء التةي تتعامةل مةع العمةود الفقةري لوحةدات األعمةال بمثابةة التي ُتعةد و ، الُمساِندة وحدة اإلدارة الرئيسيةسّجلت 
مليةون درهةم  16.3خسةائر بقيمةة  مقارنةًة مةع)مليةون درهةم  5.9إيةرادات بقيمةة للشركة،  يةذراع االستثمار المباشرًة و 

مليةون درهةم مقارنةة مةع صةافي خسةائر  1.1وسجلت الوحدة أرباحةًا صةافية بقيمةة  (.2015خالل الربع الثالث من 
تبسةيط عملياتهةا الراميةة لمليون درهم خالل الفتةرة ذاتهةا مةن العةام الماضةي. وواصةلت الوحةدة جهودهةا  28.2بقيمة 

 9.8هةةم مقارنةةًة مةةع مليةةون در  8.7 إلةةىنفقاتهةةا العامةةة واإلداريةةة اإلداريةةة وتعزيةةز كفاءتهةةا، التةةي تبلةةورت فةةي خفةةض 
 .خالل الربع الثالث من العام الماضي مليون درهم

ووضةةع جّيةةد مةةن حيةةث السةةيولة، حيةةث بلةةإ إجمةةالي مسةةتقرة هةةذا وال تةةزال "شةةعاع كابيتةةال" تتمتةةع بميزانيةةة عموميةةة 
. 2015ديسةةةمبر  31بنهايةةةة مليةةةار درهةةم  1.6مقارنةةًة مةةةع  2016سةةةبتمبر  30مليةةةار درهةةم بحلةةةول  1.3أصةةولها 

مليةةون درهةةم مقارنةةًة مةةع  308.1إلةةى نمةةوًا فةةي سةةيولتها النقديةةة وودائعهةةا المصةةرفية لةةدى البنةةوب ّجلت الشةةركة سةةو 
مليون درهم مقارنًة مع  502.4، بينما انخفض إجمالي التزاماتها إلى 2015ديسمبر  31 فيمليون درهم  262,7
لةةى جانةةب ذلةةب، 2015ديسةةمبر  31 فةةيمليةةون درهةةم  638,6 جمةةالي القةةروض فةةي إ اً ضةةاانخفكة سةةجلت الشةةر . واة

مليةون  665,4، منهةا 2015ديسةمبر  31مليون درهم فةي  959,3مليون درهم مقارنًة مع  690,8والسلفيات إلى 
( ُتعةةةزى إلةةةى وحةةةدة تمويةةةل المؤسسةةةات الصةةةغيرة 2015ديسةةةمبر  31مليةةةون درهةةةم فةةةي  951,1درهةةةم )مقارنةةةًة مةةةع 

بلغةةةت نسةةبة الرافعةةةة الماليةةةة )إجمةةالي الةةةديون كنسةةةبة مئويةةة مةةةن إجمةةةالي حقةةوق المسةةةاهمين( للشةةةركة و والمتوسةةطة. 
42.6.% 

 
 -انتهى-

 
 



 

 
 بيان تحذيري بخصوص التصريحات االستشرافية 

 
سةتند فقةةط تتضةمن هةذه الوثيقةة بيانةات أو تصةريحات استشةةرافية، والتةي ال تشةكل حقةائق تاريخيةة أو ضةةمانات لةألداء المسةتقبلي، إنمةا ت

إلةةةةى توقعاتنةةةةا ومعتقةةةةداتنا وافتراضةةةةاتنا الحاليةةةةة بشةةةةأن مسةةةةتقبل أعمالنةةةةا، والخطةةةةط واالسةةةةتراتيجيات المسةةةةتقبلية، والتقةةةةديرات، واألحةةةةداث 
واالتجاهات المتوقعة، وال روف االقتصادية وغيرها من ال روف المستقبلية. ويمكن تمييز أي بيانات أو تصريحات استشةرافية عمومةًا 

اسةةةةتخدام مفةةةةردات مثةةةةل "نتوقةةةةع"، "نرجةةةةو"، "نعتةةةةزم"، "نخطةةةةط"، "نسةةةةتهدف"، "هةةةةدف"، "ننةةةةوي"، "نةةةةؤمن"، "نقةةةةّدر"، "نةةةةرجح"، مةةةةن خةةةةالل 
"اسةةتراتيجية"، "اتجةةاه"، "مسةةتقبل"، "غايةةة"، "مةةن الممكةةن"، "قةةد"، "ينبغةةي"، "سةةوف"، أو عكةةس هةةذه الكلمةةات أو غيرهةةا مةةن مشةةتقاتها 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 -
 المستويات المتوقعة للنفقات واستخدامات رأس المال -
 التقلبات الحالية أو المستقبلية في أسواق رأس المال وأسواق االئتمان و روف السوق المستقبلية  -

 
ون رًا لكون التصةريحات االستشةرافية متعلقةة بالمسةتقبل، فإنهةا عرضةة للتقلبةات والمخةاطر والتغيةرات فةي ال ةروف التةي يصةعب التنبةؤ 

د تختلةف نتائجنةا الفعليةة وأوضةاعنا الماليةة بشةكل كبيةر عةن تلةب المشةار إليهةا فةي بها، والتي يعةّد الكثيةر منهةا خةارج عةن سةيطرتنا. وقة
التصةريحات االستشةةرافية. ولةةذلب، يجةةب أال تعتمةةد علةى أي مةةن هةةذه التصةةريحات االستشةةرافية. وتشةمل العوامةةل الهامةةة التةةي يمكةةن أن 

ر إليهةا فةي التصةريحات االستشةرافية، علةى سةبيل المثةال ال تؤدي إلى تغيرات كبيرة في نتائجنا الفعليةة ووضةعنا المةالي عةن تلةب المشةا
الحصر: قدرتنا على الحفا  على مستويات مناسبة من اإليرادات وضبط النفقات؛ واألوضاع االقتصادية والمالية في األسواق العالمية 

هم وقيمةةةة األصةةةول؛ وتنفيةةةذ المبةةةادرات واإلقليميةةةة التةةةي نعمةةةل فيهةةةا، بمةةةا فةةةي ذلةةةب التقلبةةةات فةةةي أسةةةعار الفائةةةدة، وأسةةةعار السةةةلع واألسةةة
االسةةةةتراتيجية، بمةةةةا فةةةةي ذلةةةةب قةةةةدرتنا علةةةةى إدارة عمليةةةةة إعةةةةادة توزيةةةةع ميزانيتنةةةةا العموميةةةةة بصةةةةورة فعالةةةةة وتحقيةةةةق التوسةةةةع فةةةةي أعمالنةةةةا 

جراءاتنةةةا وأسةةةاليبنا الخاصةةةة بةةةإدارة المخةةةاطر؛ واسةةةتمرار التقلبةةةات فةةةي أسةةةواق رأس  المةةةال أو أسةةةواق االسةةةتراتيجية؛ موثوقيةةةة سياسةةةاتنا واة
االئتمان؛ واألحداث الجيوسياسية؛ والتطورات والتغيرات في القوانين واللوائح، بما في ذلب تكثيف األن مة التي تحكم صناعة الخةدمات 

 المالية من خالل العمل التشريعي والقواعد المنقحة والمعايير التي تطبقها الجهات المن مة التي نتبع لها.
 

التصةريحات االستشةرافية التةي نقةدمها فةي هةذه الوثيقةة والعةرض فقةط إلةى المعلومةات المتةوفرة لةدينا حاليةًا، وهةي تنطبةق ويستند أي مةن 
فقةةط اعتبةةارًا مةةن التةةاريد التةةي صةةدرت فيةة . ولةةيس هنةةاب أي تمثيةةل أو ضةةمانات، صةةريحة أو ضةةمنية، فيمةةا يتعلةةق بدقةةة أو اكتمةةال أو 

هةذه الوثيقةة. وال نتعهةد بةأي التةزام تجةاه تحةديث أي تصةريح استشةرافي علنةًا سةواء كةان ذلةب نتيجةة نزاهة المعلومات واآلراء الةواردة فةي 
 لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلب.

***** 
 

تقةدم شةةعاع خةةدمات ماليةة متكاملةةة ترتكةةز علةى تلبيةةة احتياجةةات العمةالء، وتخةةدم مةةن مقرهةةا نبددذة عددن شددركة شددعاع كابيتددال   م ع  
 ي في اإلمارات العربية المتحدة عمالءها من الشركات والمؤسسات فضاًل عن الشركات العائلية واألفراد ذوي المالءة المالية بدب



 

 
العاليةة. وتخةةتص شةةعاع فةةي مجةاالت إدارة األصةةول واستشةةارات االسةةتثمار المصةةرفي وخةدمات أسةةواق رأس المةةال والتمويةةل االئتمةةاني. 

، وهي شركة مساهمة عامة ومن مة من قبل مصرف اإلمارات المركزي 6وفقًا للمرسوم األميري رقم  1979وتأسست شعاع في العام 
كشةةةةةةركة اسةةةةةةتثمار ماليةةةةةةة، وأسةةةةةةهمها مدرجةةةةةةة فةةةةةةي سةةةةةةوق دبةةةةةةي المةةةةةةالي. لمزيةةةةةةد مةةةةةةن المعلومةةةةةةات، يرجةةةةةةى زيةةةةةةارة الموقةةةةةةع اإللكترونةةةةةةي 

www.shuaa.com 
 

  العامةشركة العالقات للمزيا من المعلوماتي الرجاء االتصال ب
 برنزويك غلف

+971 4 446 6270 

shuaa@brunswickgroup.com 

 
 أو بقسم اإلتصال المؤسسي لاى شركة شعاع كابيتال 

+971 4 3651 872 
ccdesk@SHUAA.com  

www.SHUAA.com 
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