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"أمانات" في صفقة وحيدًا لـ  اً مالي اً شعاع كابيتال" مستشار "
 استحواذها على حصة استراتيجية في "مدارس"

لعبــت "شــعاع كابيتــال" دور المستشــار المــالي الوحيــد لشــركة "أمانــات القابضــة" فــي صــفقة اســتحواذها علــى حصــة 
% فــي مجموعــة "مــدارس" التعليميــة، الشــركة األم لشــركة "تعلــيم"، ثــاني أكبــر مــزود 16.02اســتراتيجية تبلــغ نســبتها 

مليون درهم. وتعزز هذه الصفقة مكانـة  139.4ابل للخدمات التعليمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وذلك مق
"شعاع" باعتبارها مزودًا رائدًا لخـدمات االستشـارات الماليـة للمسـتثمرين والشـركات فـي صـفقات االنـدماج واالسـتحواذ 
بأســواق دول مجلــس التعــاون الخليجــي. كمــا تمثــل الصــفقة اســتكماًال للعالقــة االســتراتيجية التــي تجمــع بــين "شــعاع" 

انــات"، بعــد تــولي "شــعاع" عمليــة إدارة الطــرح األولــي العــام ألســهم "أمانــات" فــي ســوق دبــي المــالي فــي العــام و"أم
  مليار درهم.  1.375، حيث بلغت حصيلة االكتتاب آنذاك 2014

تأسســـت "مـــدارس"، شـــركة مســـاهمة خاصـــة، فـــي دولـــة اإلمـــارات بهـــدف تطـــوير وٕادارة مـــدارس عاليـــة الجـــودة تـــوفر 
يمية لمراحل ريـاض األطفـال واالبتـدائي واإلعـدادي والثـانوي، وهـي الشـركة األم لمؤسسـة "تعلـيم"، التـي خدماتها التعل

مدرســة ودار حضــانة تــوفر منــاهج دوليــة لقاعــدة متنوعــة مــن الطــالب،  11تــدير شــبكة تعليميــة واســعة مؤلفــة مــن 
  . 2016وتخطط لمزيد من التوسع خالل العام 

ويمثل هذا االستحواذ واحدة من أهم الصفقات االستثمارية في قطاع التعلـيم بمنطقـة دول مجلـس التعـاون الخليجـي، 
ــدوليين واإلقليميــين. وتــأتي علــى ضــوء التوقعــات بــأن يشــهد  والــذي يحظــى باهتمــام كبيــر مــن جانــب المســتثمرين ال

ت والجهــات التنظيميــة علــى تشــجيع االســتثمارات القطــاع نمــوًا قويــًا خــالل الســنوات القادمــة، حيــث تعمــل الحكومــا
ـــيم مـــن خـــالل دعـــم المبـــادرات الراميـــة إلـــى تعزيـــز التعـــاون والتنســـيق بـــين  الخاصـــة طويلـــة األجـــل فـــي قطـــاع التعل
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المســتثمرين والمشــغلين والمنظمــين لــدفع عجلــة اإلصــالح فــي القطــاع التعليمــي وســد الــنقص الحاصــل فــي الخــدمات 
 منطقة. التعليمية على مستوى ال

 -انتهى-
  
  

تقـدم شـعاع خـدمات ماليـة متكاملـة ترتكـز علـى تلبيـة احتياجـات العمـالء، نبذة عن شـركة شـعاع كابيتـال ش.م.ع: 
وتخــدم مـــن مقرهـــا بـــدبي فـــي اإلمـــارات العربيـــة المتحــدة عمالءهـــا مـــن الشـــركات والمؤسســـات فضـــًال عـــن الشـــركات 
ار العائليـــة واألفـــراد ذوي المـــالءة الماليـــة العاليـــة. وتخـــتص شـــعاع فـــي مجـــاالت إدارة األصـــول واستشـــارات االســـتثم

وفقـًا للمرسـوم األميـري  1979المصرفي وخدمات أسواق رأس المال والتمويـل االئتمـاني. وتأسسـت شـعاع فـي العـام 
، وهــي شــركة مســاهمة عامــة ومنظمــة مــن قبــل مصــرف اإلمــارات المركــزي كشــركة اســتثمار ماليــة، وأســهمها 6رقــم 

  www.shuaa.comع اإللكتروني مدرجة في سوق دبي 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 

 

 


