
 

 خبر صحفي

 

ذ على شركتي "المتكاملة استحواإلبصدد شعاع كابيتال" "

 "كابيتال" و"المتكاملة لألوراق المالية
 

 

أعلنت "شعاع كابيتال"، الشركة الرائدة  :2017مارس  12اإلمارات العربية المتحدة، األحد 

اتفاقاً لالستحواذ الوصول الى  أنها بصدد للخدمات المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، اليوم

على شركتي "المتكاملة كابيتال" و"المتكاملة لألوراق المالية" التابعتين "للمجموعة المالية 

 ."المتكاملة

 

وموافقة  الصفقة قيد اإلجراءات الالزمة بشأن التحصل على كافة الموافقات الالزمة وال تزال هذه 

 . الجهات التنظيمية بالدولة

 

وتعتبر هذه الخطوة تعزيز لمستويات االنسجام والكفاءة التي توفرها "شعاع كابيتال" من خالل تقديم 

من إطار مساعي الشركة عروض ومنتجات استثمارية أكثر عمقاً. وتندرج عملية االستحواذ ض

 .لتعزيز مكانتها كقوة استثمارية كبرى في المنطقة

 

وتلعب "المتكاملة كابيتال"، المرخصة من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، دوراً 

في إدارة صفقة  2016محورياً في تعامالت الدخل الثابت في المنطقة. وقد شاركت خالل عام 

 . "مليـون دوالر أمريكي لـ "شـركاء االتحاد للطيران 500إصدار سندات بقيمة 

 

آالف عميل من األفراد  3وكما تقدم "المتكاملة لألوراق المالية" خدمات الوساطة المالية ألكثر من 

والمؤسسات، وقد كانت معروفة سابقاً باسم "الخليج األول للخدمات المالية" عندما كانت تعمل 

 ."األول كمؤسسة تابعة لـ "بنك الخليج

 

وفي إطار تعليقه على صفقة االستحواذ المرتقبة، قال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة "شعاع 

الستعادة مكانتها كشركة رائدة في أسواق رأس المال والخدمات ‘ شعاع كابيتال’كابيتال": "تتطلع 

ء عالقات التعاون المصرفية االستثمارية في المنطقة، وهذه عملية تدريجية نركز خاللها على إرسا

 ."وتقديم أفضل المنتجات والخدمات لعمالئنا ومستثمرينا ومساهمينا

 

والتزال صفقة االستحواذ قيد انتظار موافقة الجهات التنظيمية، ومن المتوقع أن يتم استكمالها خالل 

نسبة على  ٢٠١٦ن شعاع كابيتال سبق و ان استحوذت في شهر ديسمبر أعلما ب، األسابيع المقبلة

% من أسهم "المصرف الخليجي التجاري" التابع لـ "مجموعة بيت التمويل الخليجي المالية"، 14

والذي يعتبر من المصارف اإلسالمية الرائدة في مملكة البحرين ، و االستحواذ يعتبر من خطط 

 .اهمينشعاع كابيتال في توسيع نطاق نشاطاتها و فتح آفاق جديدة وطموحه لكل المشتثمرين و المس

 

 - انتهى -

 بيان تحذيري بخصوص التصريحات االستشرافية 
 

تتضممممذه اممممقة بياناتممممت راحاممممحش اا ت،ممممتا حش بكت ممممتبتاتي ابيتمممما ا ت مممم    تممممح   تحتا اممممت اا ضممممذحاحش يمممم  ب  
بيذكمممممتترناي تاذمممممح تكمممممتا  تتمممممد تيمممممت تااتحتامممممح اذتتتممممم بتاح ابتتتبضمممممحتاح بي حيامممممت ر ممممم ه ذكمممممتتر  ا ذحيامممممحي ابي دمممممد 



 

تبتاجاحش بيذكممممتترناتي ابيتتمممم اتبشي ابال مممم با اباتجحاممممحش بيذتااتممممتي ابياممممتا  باات،ممممح ات ا اتاممممح ذممممه اباكممممت
بياممتا  بيذكممتترناتم ااذ ممه تذااممن ا  راحاممحش اا ت،ممتا حش بكت ممتبتات  ذاذممح  ذممه  ممل  بكممت  ب  ذ ممت بش ذنمم  

اتمم "ت"ي "اممتج""ي "بكممتتبتاجات"ي "بتجممحة"ي "اتاامم،"ي "اتجمما"ي "اتتممن "ي "ا دممد"ي "اكممت"  "ي "امم  "ي "اامما "ي "امم ذه"ي "
"ذكمممتتر "ي " حامممت"ي "ذمممه بيذذ مممه"ي "اممم "ي "اارعممما"ي "كممما "ي اا   مممن امممقة بي نذمممحش اا  اتامممح ذمممه ذ مممتتحت"ح اا 

  را"حت"ح بيتا ت ات تيت بيذكتتر م 
 

 اا  ت ذ  بيت،تا حش باكت تبتاتي  نت كرا  بيذنح  ا بي ،تي ت،تا حش ر ،اص:
 بيت عانات بيذتااتت ذن  اذا بإلاتب بش اا بالترححبياتح ج  -
 بيذكتااحش بيذتااتت ينا تحش ابكت  بذحش تان بيذح  -
 بيتتنرحش بي حيات اا بيذكتترنات تا اكاب  تان بيذح  ااكاب  با تذحه ااتا  بيكا  بيذكتترنات  -

 
حش ابيذ محدت ابيتعامتبش تما بيامتا  اااتب  ي اه بيت،متا حش باكت متبتات ذتتنتمت رحيذكمتتر ي ت ا"مح  تضمت ينتتنرم

بيتا ا،تب بيتار  ر"حي ابيتا ات " بي نامت ذا"مح  محتن  مه كمادتتاحم اام  ت تنم  اتح جامح بي تنامت اااضمح اح بيذحيامت 
ر ممم    رامممت  مممه تنمممه بيذ مممحت تيا"مممح تممما بيت،مممتا حش باكت مممتبتاتم ايمممقيهي اجمممب اا تتتذممم   نمممت ا  ذمممه امممقة 

بيتابذممم  بي"حذمممت بيتممما اذ مممه اه تممم    تيمممت تعامممتبش  رامممت  تممما اتح جامممح بي تنامممت  بيت،مممتا حش باكت مممتبتاتم ات مممذ 
ااضممتاح بيذممحيا  ممه تنممه بيذ ممحت تيا"ممح تمما بيت،ممتا حش باكت ممتبتاتي  نممت كممرا  بيذنممح  ا بي ،ممت: امم تتاح  نممت 

اب  بيتحيذامت بي  حا  نت ذكتااحش ذاحكرت ذه بإلاتب بش اضرد بيا تحش؛ ابالاضحع باات،مح ات ابيذحيامت تما بالكم
ابإلاناذات بيتا اتذ  تا"حي رذح تا قيه بيتتنرحش تا اكتحت بي ح   ي ااكتحت بيكمن، ابالكم"  اااذمت بال،ما ؛ اتا امق 
بيذرح تبش باكتتبتاجاتي رذح تا قيه ا تتاح  نت ت بت   ذنات ت مح   تانام، ذانبااتامح بيتذاذامت ر،مات  تتحيمت ات تام  

جتب بتاح ااكحياراح بي ح،ت ر  بت  بيذ حدت؛ ابكمتذتبت بيتتنرمحش بيتاك، تا ا ذحياح باكتتبتاج ات؛ ذانااات كاحكحتاح اب 
تا اكاب  تان بيذح  اا اكاب  با تذحه؛ ابال  با بيجااكاحكات؛ ابيتدماتبش ابيتعامتبش تما بيتمابااه ابينماب "ي رذمح 

بيت مممتاتا ابيتاب ممم  بيذات مممت تممما قيمممه ت ناممم  بالااذمممت بيتممما ت  ممم  ،ممماح ت بي ممم ذحش بيذحيامممت ذمممه  مممل  بيتذممم  
 ابيذتحاات بيتا تدرت"ح بيج"حش بيذااذت بيتا اتر، ي"حم

 
ااكتا  ا  ذمه بيت،متا حش باكت متبتات بيتما اتم ذ"ح تما امقة بياناتمت ابيتمت  تتمد تيمت بيذتناذمحش بيذتماتت  يم ااح 

اا ضممذحاحشي ،ممتا ت اا   حياممح ي اامما تادرمم  تتممد ب ترممحتب  ذممه بيتممحتاه بيتمما ،مم تش تامملم ايممان ااممحه ا  تذنامم 
ضذااتي تاذح اتتن  ر ات اا ب تذح  اا انبات بيذتناذحش ابآلتب  بيابت   تا امقة بياناتمتم اا اتت"م  رم   بيتمنب  تجمحة 

 ت  اا ا  ت،تا" بكت تبتا  ناح  كاب   حه قيه اتاجت يذتناذحش ج ا   اا تداتبش ذكتترنات اا  ات قيهم
***** 

 

تتم    متحع  م ذحش ذحيامت ذت حذنمت تتت من  نمت تنرامت ب تاحجمحش بيتذمل ي نبذة عن شركة شعاع كابيتال ش.م.ع: 
بإلذممحتبش بيتتراممت بيذت مم    ذل اممح ذممه بي ممت حش ابيذ ككممحش تضممل   ممه بي ممت حش  ايممت ات مم   ذممه ذتتاممح تمما 

بكت ممممحتبش باكممممتنذحت بإلكممممتنذحت ا ش بيتح ناممممت ابالتممممتب  قا  بيذممممل   بيذحياممممت بيتحياممممتم ات ممممتص  ممممتحع تمممما ذجممممحا
ااما  1979ب  بت  بال،ما  ابيتذاام  با تذمحاام ات ككمش  متحع تما بيتمح  ا بيذ،تتا ا  ذحش اكاب  تان بيذمح  



 

 ممت ت ذكممحاذت  حذممت اذااذممت ذممه ارمم  ذ،ممت  بإلذممحتبش بيذت ممن    ممت ت بكممتنذحت ذحياممتي ااكمم"ذ"ح ذ تجممت تمما 
  www.shuaa.comتجت ناحت  بيذاا، بإلي تتااا كا   را بيذحيام يذنا  ذه بيذتناذحشي ا

 

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

+971 4 3651 872 

ccdesk@SHUAA.com  
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