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  "التجاري الخليجي المصرف" من% 14 على تستحوذ"شعاع كابيتال" 
 عن المتحدة، العربية اإلمارات بدولة الرائدة المالية الخدمات مؤسسة كابيتال، شعاع شركة اليوم أعلنت
 الخليجي المصرف في( سهم 147.106.849 إجمالي بعدد% )14 بنسبة حصة لتملك صفقة إتمام

 البنوك أبرز وأحد. ب.م.ش المالية إتش إف جي لمجموعة التابعة الشركات إحدى وهو التجاري،
 .البحرين مملكة في اإلسالمية التجارية

 نموا األسرع اإلسالمية التجارية المصارف من واحدا يعد التجاري الخليجي المصرف أن بالذكر الجدير
جمالي بحريني دينار مليون 105 بقيمة مدفوع مال برأس البحرين، في  دينار مليون 709 بقيمة أصول وا 

      قيمته بما المصرف لمساهمي صافيا ربحا التجاري الخليجي المصرف سجل وقد هذا. بحريني
 نمو ومعدل ،2016 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر التسعة لفترة وذلك بحريني دينار مليون 4.58
 . %120 الى يصل ينتيالماض السنتين خالل الربحية

 كابيتال شعاع شركة إدارة مجلس رئيس الصديقي، جاسم السيد صرح الصفقة، هذه على تعليقا
 في% 14 بنسبة حصة تملك في المتمثلة الهامة الصفقة هذه الستكمال بالغة بسعادة نشعر:"بقوله

 نتائج تنعكس أن ونأمل المنطقة، في الرائدة اإلسالمية البنوك من يعتبر الذي التجاري الخليجي المصرف
 أبوظبي ومجموعة كابيتال شعاع شركةوف يقدم من قبل س الذي الدعم مع إيجابيا   الحصه هذه تملك
 ."المصرف على المالية



 

 من الموافقات على الحصول حال في عاليا   نموا   ستشهد المالك حقوق فأن فيه شك ال ومما:"وأضاف
 ".المالي دبي سوق في لإلدراج الرقابية الجهات

 -انتهى-

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

االت العربية المتحدة عمالءها من الشركات والمؤسسات فضال  عن الشركات العائلية واألفراد ذوي المالءة المالية العالية. وتختص شعاع في مج
وفقا  للمرسوم  1979ار المصرفي وخدمات أسواق رأس المال والتمويل االئتماني. وتأسست شعاع في العام إدارة األصول واستشارات االستثم

، وهي شركة مساهمة عامة ومنظمة من قبل مصرف اإلمارات المركزي كشركة استثمار مالية، وأسهمها مدرجة في سوق دبي 6األميري رقم 
 www.shuaa.comع اإللكتروني المالي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموق

 
 
 

 :شركة العالقات العامةللمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال ب
 برنزويك غلف

+971 4 446 6270 

shuaa@brunswickgroup.com 

 
 أو بقسم اإلتصال المؤسسي لدى شركة شعاع كابيتال:

+971 4 3651 872 
ccdesk@SHUAA.com  

www.SHUAA.com 
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