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 2019"شعاع كابيتال" تعلن عن نتائجها المالية للربع األول 
 وتؤكد السير قدمًا مع مجموعة أبوظبي المالية في االندماج في كيان موحد

  

العمل على تشكيل كيان موحد مع مجموعة أبوظبي المالية يدخل مراحله النهائية، بانتظار الحصول على  -
 الموافقات النهائية من الجهات التنظيمية و من ثم المساهمين. 

% مقارنة مع 67مليون درهم إماراتي، بزيادة  55.4تظهر ارتفاع إيرادات شعاع إلى  2019نتائج الربع األول  -
 2018الفترة من العام  نفس

مليون درهم إماراتي بسبب المخصصات التي تم اتخاذها لمرة واحدة  24.9والبالغة  2019خسائر الربع األول  -
 لشطب وتغطية انكشاف الشركة على بعض األصول القديمة. 

 

للدخول في  المالية  تؤكد شركة "شعاع كابيتال" على السير قدمًا نحو إتمام الصفقة المرتقبة مع مجموعة أبوظبي
كيان موحد، من خالل هيكلية استثمارية استراتيجية سيكون بموجبها الكيان الموحد الناتج عن عملية الدمج مدرجًا 
في سوق دبي المالي. وتدخل الصفقة مراحلها النهائية، بانتظار الحصول على الموافقات الالزمة من الجهات 

 التنظيمية.
  

، والتي أظهرت ارتفاع إيرادات الشركة 2019ال" اليوم عن نتائجها المالية للربع األول أعلنت شركة "شعاع كابيت
مليون درهم إماراتي(.  33.2: إيرادات بقيمة 2018مليون درهم إماراتي )الربع األول  55.4إلى  2019للربع األول 

: أرباح 2018)الربع األول  مليون درهم إماراتي 24.9، تسجيل الشركة خسائر بمقدار2019وشهد الربع األول 
مليون درهم إماراتي(، وذلك نتيجة المخصصات التي تم اتخاذها لمرة واحدة لشطب وتغطية انكشاف  11.7بقيمة 

 المحاسبية. المعاييرالشركة على بعض األصول القديمة، والتغيرات في 
  

، نتائج متباينة 2019: "حمل الربع األول من العام فّواد طارق خان، الرئيس التنفيذي لشركة "شعاع كابيتال"وقال 
لوحدات األعمال المختلفة لدى شعاع. ففي حين واصلت أعمالنا التشغيلية الرئيسية في مجال خدمات االستثمار 
المصرفي وأسواق رأس المال وإدارة األصول تحقيق المزيد من األرباح، فإن بعض المخصصات التي تم اتخاذها 

ارتفاع تكاليف التمويل قد دفعت نتائجنا اإلجمالية سلبًا وأدت إلى تسجيل الشركة خسائر خالل الربع لمرة واحدة و 



 

األول من هذا العام. على الرغم من ذلك، فإن النمو المستمر في أعمالنا الرئيسية يخدم استراتيجيتنا الخاصة والقائمة 
 حقيق الربحية المستدامة على المدى الطويل."على تمتين قواعد ومصادر اإليرادات المتكررة للدفع نحو ت

  
مليون درهم إماراتي  2.7نجاح وحدة أسواق رأس المال لدى شعاع في تسجيل أرباح بقيمة  2019وشهد الربع األول 

 1.1مليون درهم إماراتي(، كذلك بلغت أرباح وحدة االستثمار المصرفي  1.7: خسائر بمقدار 2018)الربع األول 
مليون درهم إماراتي(. أما وحدة إدارة األصول لدى  0.6: خسائر بمقدار 2018إماراتي )الربع األول مليون درهم 

: أرباح 2018مليون درهم من الخسائر )الربع األول  3.1شعاع فقد سجلت خالل الربع األول من العام الحالي 
مليون درهم  4.2خاذها والتي بلغت مليون درهم إماراتي(، نتيجة المخصصات لمرة واحدة التي تم ات 4.1بقيمة 

معايير احتساب اإليرادات. كذلك سجلت بإماراتي في مجال إدارة األصول، بغرض التوافق مع التعديالت الخاصة 
مليون درهم  2.2 أرباح بقيمة :2018مليون درهم إماراتي )الربع األول  4.4وحدة التمويل خسائر بمقدار 

: أرباح 2018مليون درهم إماراتي )الربع األول  21.2حدة اإلدارة الرئيسية، في حين بلغت خسائر و  إماراتي(، 
مليون درهم إماراتي(، نتيجة المخصصات التي تم اتخاذها لتغطية االنكشاف على االستثمارات السابقة  7.7بقيمة 

 في أحد صناديق "أبراج" وارتفاع كلفة التمويل.
  

ديسمبر  31مليار درهم إماراتي ) 2.2شعاع وإجمالي أصولها  ، بلغ حجم ميزانية2019مارس  31وكما في 
مليون  572.7مليار درهم إماراتي(. كما بلغ حجم السيولة لدى الشركة مستويات قوية وصلت إلى  2.1: 2018

 مليون درهم إماراتي. 790.2درهم إماراتي وبلغ صافي األصول العائدة للمساهمين 
 

 

 –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 
ة، والتقديرات، واألحداث واالتجاهات توقعاتنا ومعتقداتنا وافتراضاتنا الحالية بشأن مستقبل أعمالنا، والخطط واالستراتيجيات المستقبلي

المتوقعة، والظروف االقتصادية وغيرها من الظروف المستقبلية. ويمكن تمييز أي بيانات أو تصريحات استشرافية عمومًا من خالل 
ستراتيجية"، "اتجاه"، استخدام مفردات مثل "نتوقع"، "نرجو"، "نعتزم"، "نخطط"، "نستهدف"، "هدف"، "ننوي"، "نؤمن"، "نقّدر"، "نرجح"، "ا

"مستقبل"، "غاية"، "من الممكن"، "قد"، "ينبغي"، "سوف"، أو عكس هذه الكلمات أو غيرها من مشتقاتها أو شبيهاتها التي تشير إلى 
 المستقبل. 

 
 وقد تشمل التصريحات االستشرافية، على سبيل المثال ال الحصر، تصريحات بخصوص:



 

 نمو اإليرادات أو األرباحالنتائج التشغيلية المتوقعة مثل  -
 المستويات المتوقعة للنفقات واستخدامات رأس المال -
 التقلبات الحالية أو المستقبلية في أسواق رأس المال وأسواق االئتمان وظروف السوق المستقبلية  -

 
ي الظروف التي يصعب التنبؤ بها، ونظرًا لكون التصريحات االستشرافية متعلقة بالمستقبل، فإنها عرضة للتقلبات والمخاطر والتغيرات ف

 والتي يعّد الكثير منها خارج عن سيطرتنا. وقد تختلف نتائجنا الفعلية وأوضاعنا المالية بشكل كبير عن تلك المشار إليها في التصريحات
كن أن تؤدي إلى تغيرات االستشرافية. ولذلك، يجب أال تعتمد على أي من هذه التصريحات االستشرافية. وتشمل العوامل الهامة التي يم

كبيرة في نتائجنا الفعلية ووضعنا المالي عن تلك المشار إليها في التصريحات االستشرافية، على سبيل المثال ال الحصر: قدرتنا على 
التي نعمل  الحفاظ على مستويات مناسبة من اإليرادات وضبط النفقات؛ واألوضاع االقتصادية والمالية في األسواق العالمية واإلقليمية

نا فيها، بما في ذلك التقلبات في أسعار الفائدة، وأسعار السلع واألسهم وقيمة األصول؛ وتنفيذ المبادرات االستراتيجية، بما في ذلك قدرت
 على إدارة عملية إعادة توزيع ميزانيتنا العمومية بصورة فعالة 

 
 

وإجراءاتنا وأساليبنا الخاصة بإدارة المخاطر؛ واستمرار التقلبات في أسواق  وتحقيق التوسع في أعمالنا االستراتيجية؛ موثوقية سياساتنا
 رأس المال أو أسواق االئتمان؛ واألحداث الجيوسياسية؛ والتطورات والتغيرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك تكثيف 

 
 

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

أو ضمنية، فيما يتعلق بدقة أو اكتمال تنطبق فقط اعتبارًا من التاريخ التي صدرت فيه. وليس هناك أي تمثيل أو ضمانات، صريحة 
 أو نزاهة المعلومات واآلراء الواردة 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.
***** 

، ولطالما عرفت بكونها أشهر الشركات المتخصصة في أعمال 1979اع في العام تأسست شع :نبذة عن شركة شعاع كابيتال ش.م.ع
تقدم شعاع خدمات مالية متكاملة ترتكز على تلبية احتياجات المشورة المالية والمصرفية االستثمارية في منطقة الشرق األوسط، و 

الشركات  تها ومنتجاتها لقاعدة واسعة من العمالء تشملخدما مقرًا. تقدم شعاع اإلمارات العربية المتحدةمتخذًة من دولة العمالء، 
اإلستثمار الشركات العائلية واألفراد ذوي المالءة المالية العالية. وتختص شعاع في مجاالت و  الحكومات والمؤسسات فضاًل عن

هي شركة مساهمة عامة مدرجة شعاع إدارة األصول والتمويل االئتماني. و استشارات االستثمار المصرفي وخدمات أسواق رأس المال و 
وهيئة األوراق مصرف اإلمارات المركزي كل من من قبل ، حاصلة على ترخيص بصفة شركة مالية استثمارية في سوق دبي المالي

  المالية والسلع في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 
المملكة  -شعاع كابيتال شركة متلك الشركة وتدير شركات تابعة لها في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. هم ت

شركة شعاع  العربية السعودية التي تعمل كمدير لألصول واالستثمارات العقارية ، وشركة الخليج للتمويل العربية السعودية ، ذراع
مصر ، أحدث إضافة إلى المجموعة ،  -شركة شعاع لألوراق المالية إضافة إلى المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،  لإلقراض



 

إلى األسواق  والمباشر سلسالوصول والعمالء األفراد وتأمين الخدمات الوساطة للمؤسسات والشركات  توفير والمتخصصة في
 www.shuaa.com :رة الموقع اإللكترونيلمزيد من المعلومات، يرجى زيا اإلقليمية.

 
 بقسم اإلتصال المؤسسي لدى شركة شعاع كابيتال: االتصال أو

+971 4 3651 872 
 ccdesk@SHUAA.com 

www.shuaa.com 
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