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 بيان األرباح 

  2018مايو 6

 

 

 2018 لسنة لربع األولتواصل الربحية في اشعاع كابيتال 

 واالستمرار في أنشطتها التوسعية

 
مليون درهم  31.8: 2017مليون درهم إماراتي ) الربع األول  33.2تصل إلى  إيرادات المجموعة -

 إماراتي(

 مليون درهم إماراتي( 24.8: 2017مليون درهم إماراتي )الربع األول  11.7أرباح المجموعة تبلغ  -

 األرباحضعف إدارة األصول العقارية يسجل  -

 مليار درهم إمارات 4.2األصول تحت اإلدارة ترتفع إلى  2018مارس  31كما في  -
-  

، والتي أظهرت نجاح المجموعة في المحافظة 2018أعلنت "شعاع كابيتال" اليوم عن نتائجها المالية للربع األول 

مليون درهم إماراتي   33.2د % ليستقر عن4، حيث سجل إجمالي إيرادات المجموعة نمواَ بسيطاً بنسبة الربحية على

مليون درهم إماراتي  11.7، في حين تراجعت األرباح إلى  مليون درهم إماراتي( 31.8: 2017)الربع األول 

انخفاض إيرادات الفوائد لدى الذراع  بسببمليون درهم إماراتي( وجاء هذا التراجع  24.8: 2017)الربع األول 

التمويلية التابعة لشعاع، التي اتخذتها الذراع  المشددة تالتمويلية الخاصة بالمجموعة وذلك كنتيجة طبيعية لإلجراءا

 مجموع بلغ حجم التراجع السنوي فيتخفيض حجم انكشافها على الديون المصرفية. حيث لأي شركة الخليج للتمويل، 

مليون درهم 159 مع نهاية الربع األول من العام الحالي  الديون المصرفية المستحقة على شركة الخليج للتمويل

مليون درهم إماراتي(، ومن المرتقب أن  246: 2017درهم إماراتي )الربع األول مليون  87إماراتي لتستقر عند 

، ما يشكل داللة ملموسة على صالبة التدفق النقدي التشغيلي لدى 2018يتم سداد كامل قيمة الدين خالل الربع الثاني 

 ، وخصوصاً عبر وحدة أسواقوقد قامت شعاع خالل هذا الربع بالمثابرة على االستثمار في مختلف أعمالها الشركة.

 .اإلمارات و جمهورية مصر العربية بما فيها قسم الوساطة المالية فيالمال،  رأس

 

مليون درهم  8.9وقد شهد الربع األول من العام الحالي تسجيل وحدة إدارة األصول لدى "شعاع" ما مجموعه 

كما ارتفعت أرباح هذه %،  56مليون درهم إماراتي( بزيادة  5.7: 2017إماراتي من اإليرادات )الربع األول 

تتولى مليون درهم إماراتي(.  1.4: 2017 مليون درهم إماراتي )الربع األول 4.1% لتصل إلى 204الوحدة بنسبة 

دارة تطوير عدد من المشاريع والفرص االستثمارية الريادية في كل من المملكة العربية السعودية اهذه الوحدة 

مشاريعها في مدينة الدمام في المملكة العربية  استكمال تنفيذ بناء ثالث صددواإلمارات العربية المتحدة، وهي في 

قد باشرت هذه الوحدة األعمال االنشائية األولية لمجمع سكني جديد ومتعدد االستخدامات في مدينة السعودية. و

ومن المرتقب أن يبدأ العمل قريباً مليار لاير سعودي،  1.4الرياض، يعرف باسم "وادي الهدى" وتبلغ تكلفته حوالي 

 مليار درهم.  1.7د ، الذي يبلغ قيمته حوالي على جانب شارع الشيخ زاي على تنفيذ مشروع برج "دبوي"

 

على نفس مستوى من اإليرادات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي،  االستثمار المصرفيبدورها حافظت وحدة 

مليون  0.7: 2017مليون درهم إماراتي )الربع األول  0.7عند مستوى  2018خالل الربع األول  إيراداتهالتستقر 

مليون  0.8: خسائر 2017مليون درهم إماراتي )الربع األول  0.6وبلغت خسائرها لنفس الفترة (، درهم إماراتي

درهم إماراتي(. وتعمل هذه الوحدة حالياً على تنفيذ مهام المفوض لتولي إدارة وتقديم خدمات المشورة لصالح عدد 

 اإلقليمية.صفقات المن 
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التعاون مع الشركة متطلبات وكامل حاجات الدعم  في ظل توفيرهاتوسعاً في أعمالها أسواق رأس المال تشهد وحدة و

كاملة من خدمات الوساطة، وتسهيل عملية دمج أعمال شركة تالتابعة للمجموعة في مصر والتي توفر مجموعة م

تشهده هذه الوحدة من المتكاملة التي تم االستحواذ عليها مؤخراً من قبل مجموعة "شعاع كابيتال"، إضافة إلى ما 

 هاتخصيصها ما يلزم من القدرات الرأسمالية لتنمية نشاطاستثمارات في البنية التحتية التكنولوجية ورأس المال، و

التي ارتفعت خالل الربع األول  افي مجال صناعة السوق وتوفير السيولة. وقد سجلت هذه الوحدة نمواً في إيراداته

انعكست الزيادة و .مليون درهم إماراتي( 4.2: 2017درهم إماراتي )الربع األول  مليون 5.1إلى  2018من العام 

مليون درهم إماراتي  1.7 نتيجة االستثمار في المشاريع التوسعية، خسائر بقيمة التي تكبدتها هذه الوحدة في النفقات

موقع الصدارة لناحية كونها  في تبوأمليون درهم إماراتي من الخسائر(. وتستمر "شعاع"  1: 2017)الربع األول 

األكبر حجماً واألكثر نشاطاً في مجال صناعة السوق وتوفير السيولة على مستوى أسواق دولة اإلمارات العربية 

نشر هذه الخدمة الموجهة لفئة وتخطط لالمتحدة، وهي تتعاون بشكل ناشط مع ثالث أسواق مالية محلية إماراتية، 

 العديد من أسواق المنطقة في القريب العاجل.محددة من العمالء على مساحة 

 

وشركتها الزميلة شركة  التمويل، والتي تضم شركة الخليج للتمويل في دولة اإلمارات العربية المتحدةأما وحدة 

 2.2الخليج للتمويل السعودية والتي تتوافق أعمالها مع أحكام الشريعة اإلسالمية، فقد حافظت على ربحيتها محققة 

 .مليون درهم إماراتي( 8.7: 2017ل مليون درهم إماراتي من األرباح )الربع األو

 

ة عن األنشطة الخاصة بعمالء المجموعة وتطوير األعمال أما وحدة اإلدارة الرئيسية، وهي الوحدة المركزية المسؤول

مليون درهم  16.5: 2017مليون درهم إماراتي )الربع األول  7.7 تبلغأرباح مارات الرئيسية، فقد شهدت واالستث

ار إماراتي(. تقوم المجموعة حالياً باالستثمار في تعزيز كافة أجهزنها البشرية وفرق عملها، باإلضافة إلى االستثم

تحسين بنيتها التحتية التكنولوجية لخدمات أسواق راس المال اإلقليمية بغرض مواكبة التوسع الحاصل في شبكتها في 

التي تضم حالياً كل من اإلمارات ومصر وقريباً الكويت، ما أدى بطبيعة الحال إلى رفع حجم النفقات العامة واإلدارية 

   مليون درهم إماراتي(  22.8: 2017الربع األول مليون درهم إماراتي ) 27.7 للمجموعة إلى 

 

المنصرمة خطوات  12شهدت األشهر الـ " فّواد طارق خان، الرئيس التنفيذي لشركة "شعاع كابيتال":وقال 

مليون درهم إماراتي  160صارمة من قبلنا لتقليص حجم الديون المترتبة علينا، حيث تمكنا من سداد ما مجموعه 

من الديون عبر ما تمكنا من تكوينه من النقد الجاري. وتثابر أعمالنا الرئيسية في تحقيق أداء جيد وفق مضامين 

وضعناها قيد التنفيذ خالل العام المنصرم، وقد بدأنا تلمس النتائج اإليجابية عبر توسعة األمد التي االستراتيجية طويلة 

محفظتنا من الخدمات، وأحدثها إطالقنا خدمات الوساطة في السوق المصرية حيث تمكنت شعاع وخالل فترة قياسية 

ة. وخالل الربع الثاني، سنقوم بتجميع شركة وساطة عاملة في السوق المصري 15من االرتقاء إلى الئحة أفضل 

كافة األنشطة الخاصة بالمتكاملة لألوراق المالية والمتكاملة كابيتال وغيرها من األنشطة التي يجري العمل على 

 لشعاع بمتابعة مسيرتها نحو الربحية المستدامة". ما سيسمح، ضمن منظومة واحدة االستحواذ عليها

 

 1.2: 2017مليار درهم إماراتي ) 1.3حجم ميزانية "شعاع" وإجمالي أصولها ، بلغ 2018مارس  31وكما في 

مليون درهم إماراتي ووصل حجم السيولة لدى المجموعة إلى  869.2هم إماراتي(، وبلغ صافي األصول مليار در

 حقوق الملكية . أما نسبة الدين إلىمليون درهم موزعة ما بين النقد والنقد المعادل 94.1مستويات قوية حيث بلغت 

%( موفرة فرصة لتعزيز الرافعة المالية لدى 29: 2017% )الربع األول 10لدى "شعاع" فانخفضت إلى حدود 

 . المجموعة
 

 –انتهى  -

 بيان تحذيري بخصوص التصريحات االستشرافية 
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تتضمن هذه الوثيقة بيانات أو تصريحات استشرافية، والتي ال تشكل حقائق تاريخية أو ضمانات لألداء المستقبلي، إنما تستند فقط إلى 

ت توقعاتنا ومعتقداتنا وافتراضاتنا الحالية بشأن مستقبل أعمالنا، والخطط واالستراتيجيات المستقبلية، والتقديرات، واألحداث واالتجاها

ة، والظروف االقتصادية وغيرها من الظروف المستقبلية. ويمكن تمييز أي بيانات أو تصريحات استشرافية عموماً من خالل المتوقع

استخدام مفردات مثل "نتوقع"، "نرجو"، "نعتزم"، "نخطط"، "نستهدف"، "هدف"، "ننوي"، "نؤمن"، "نقدّر"، "نرجح"، 

الممكن"، "قد"، "ينبغي"، "سوف"، أو عكس هذه الكلمات أو غيرها من مشتقاتها  "استراتيجية"، "اتجاه"، "مستقبل"، "غاية"، "من

 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  -

 

ونظراً لكون التصريحات االستشرافية متعلقة بالمستقبل، فإنها عرضة للتقلبات والمخاطر والتغيرات في الظروف التي يصعب التنبؤ 

الكثير منها خارج عن سيطرتنا. وقد تختلف نتائجنا الفعلية وأوضاعنا المالية بشكل كبير عن تلك المشار إليها في بها، والتي يعدّ 

التصريحات االستشرافية. ولذلك، يجب أال تعتمد على أي من هذه التصريحات االستشرافية. وتشمل العوامل الهامة التي يمكن أن تؤدي 

علية ووضعنا المالي عن تلك المشار إليها في التصريحات االستشرافية، على سبيل المثال ال الحصر: إلى تغيرات كبيرة في نتائجنا الف

قدرتنا على الحفاظ على مستويات مناسبة من اإليرادات وضبط النفقات؛ واألوضاع االقتصادية والمالية في األسواق العالمية واإلقليمية 

عار الفائدة، وأسعار السلع واألسهم وقيمة األصول؛ وتنفيذ المبادرات االستراتيجية، بما في التي نعمل فيها، بما في ذلك التقلبات في أس

وتحقيق التوسع في أعمالنا االستراتيجية؛ موثوقية سياساتنا ذلك قدرتنا على إدارة عملية إعادة توزيع ميزانيتنا العمومية بصورة فعالة 

ر؛ واستمرار التقلبات في أسواق رأس المال أو أسواق االئتمان؛ واألحداث الجيوسياسية؛ وإجراءاتنا وأساليبنا الخاصة بإدارة المخاط

األنظمة التي تحكم صناعة الخدمات المالية من خالل العمل التشريعي والتطورات والتغيرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك تكثيف 

ويستند أي من التصريحات االستشرافية التي نقدمها في هذه  ظمة التي نتبع لها.والقواعد المنقحة والمعايير التي تطبقها الجهات المن

الوثيقة والعرض فقط إلى المعلومات المتوفرة لدينا حالياً، وهي تنطبق فقط اعتباراً من التاريخ التي صدرت فيه. وليس هناك أي تمثيل 

هة المعلومات واآلراء الواردة في هذه الوثيقة. وال نتعهد بأي التزام أو ضمانات، صريحة أو ضمنية، فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أو نزا

 تجاه تحديث أي تصريح استشرافي علناً سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك.

***** 
 

اإلمارات دولة تقدم شعاع خدمات مالية متكاملة ترتكز على تلبية احتياجات العمالء، وتخدم من مقرها في نبذة عن شركة شعاع كابيتال ش.م.ع: 

االت العربية المتحدة عمالءها من الشركات والمؤسسات فضالً عن الشركات العائلية واألفراد ذوي المالءة المالية العالية. وتختص شعاع في مج

وهي  1979إدارة األصول والتمويل االئتماني. وتأسست شعاع في العام والمصرفي وخدمات أسواق رأس المال استشارات االستثمار اإلستثمار و

شركة مساهمة عامة ومنظمة من قبل مصرف اإلمارات المركزي كشركة استثمار مالية، وأسهمها مدرجة في سوق دبي المالي. لمزيد من 

 www.shuaa.com المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

 

 

 بقسم اإلتصال المؤسسي لدى شركة شعاع كابيتال: للمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال

+971 4 3651 872 

 ccdesk@SHUAA.com 

http://www.shuaa.com/
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