
 
 

اتفاقًا لالستحواذ على شركتي "المتكاملة كابيتال" و"المتكاملة  توقعشعاع كابيتال" "
 لألوراق المالية"

  انتظار موافقة الجهات التنظيميةبعملية االستحواذ 
  شعاع كابيتال" وتعزز مستويات االنسجام والكفاءة التي توفرها  باقة خدماتالصفقة توسع"

 للمستثمرين والعمالء

أعلنت "شعاع كابيتال"، شركة الخدمات المالية : 2017 يوليو 20دولة اإلمارات العربية المتحدة، دبي، 
الرائدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، اليوم عن توقيعها اتفاقًا مع "المجموعة المالية المتكاملة" لالستحواذ 

جراءات . وجاء توقيع هذا االتفاق عقب اتمام اإلعلى شركتي "المتكاملة كابيتال" و"المتكاملة لألوراق المالية"
 الالزمة التي انطلقت في مارس الماضي.

ومن شأن هذا االستحواذ االستراتيجي على اثنتين من أنجح المؤسسات المالية في دولة اإلمارات العربية 
م والكفاءة التي أن يعزز مستويات االنسجا -والذي ما زال بانتظار موافقة الجهات التنظيمية  -المتحدة 

 توفرها "شعاع كابيتال" عبر مجموعة منتجاتها وخدماتها، كما يتيح لها أيضًا توسيع رقعة انتشارها.  

وتعتبر شركة "المتكاملة لألوراق المالية"، والتي استحوذت عليها "المجموعة المالية المتكاملة" من "بنك الخليج 
ن حيث حجم التداول في دولة اإلمارات العربية المتحدة. شركات م 10، واحدة من أفضل 2014األول" عام 

آالف عميل، إضافة إلى أسهم تحت اإلدارة قيمتها  3وستضيف إلى قاعدة عمالء "شعاع كابيتال" أكثر من 
مليار درهم إماراتي ستضاف إلى محفظتها، األمر الذي من شأنه أن يعزز مكانة "شعاع  15أكثر من 

 دى المنصات الرائدة للوساطة المالية في المنطقة، ويوفر قاعدة مثالية للتوسع. كابيتال" كشركة تمتلك إح

وخالل فترة زمنية قصيرة، تمكنت "المتكاملة كابيتال" من النمو بسرعة وبناء مكانة رائدة لها في سوق الدخل 
 500بقيمة في إدارة صفقة إصدار سندات  2016شاركت خالل عام  الثابت عالية المردود بالمنطقة. وقد

"، وكانت أيضًا المكتتب األكبر في اإلصدار األصلي بقيمة مليـون دوالر أمريكي لـ "شـركاء االتحاد للطيران
. وستجمع صفقة االستحواذ خبرة "المتكاملة كابيتال" مع أعمال 2015مليون دوالر في شهر سبتمبر  700

األوراق المالية اإلقليمية والدولية في األسواق "شعاع" في أسواق رأس المال النامية بما يتيح الوصول إلى 
 األولية والثانوية. 



 
 

 

الجديدة على عمليات "شعاع كابيتال" بهدف توفير طيف أوسع من الحلول  عزيزاتوتأتي هذه اإلضافات والت
 االستثمارية لعمالء الشركة الحاليين والجدد. 

شعاع ’"يسرنا للغاية في  إدارة "شعاع كابيتال": جاسم الصديقي، رئيس مجلسوبمناسبة توقيع االتفاق، قال 
أن نعلن عن بلوغ المرحلة التالية من عملية االستحواذ هذه التي أقدمنا عليها بعد دراسة وافية لجميع ‘ كابيتال

خياراتنا االستراتيجية، ونحن نؤمن بأن هذه الصفقة ستشكل فصاًل جديدًا في مسيرة نمو المجموعة، وفي 
طقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. إن جميع الفوائد والمزايا التي ستنجم قطاع الخدمات المالية على امتداد من

عن جمع هذه الشركات كلها تحت مظلة واحدة، ستصب في مصلحة مساهمينا بالدرجة األولى، وستسهم دون 
شك في تأسيس قوة مالية جديدة في السوق. ونحن نتطلع قدمًا إلى إتمام المرحلة النهائية بالحصول على 

 قة الجهات التنظيمية المختصة".مواف

"تشكل عملية االستحواذ محطة مهمة في مسيرة  طارق خان، مدير عام "شعاع كابيتال": فؤاد من جانبه قال
الستعادة مكانتها كشركة رائدة للخدمات المالية المتكاملة في المنطقة. ونحن نتطلع قدمًا إلى ‘ شعاع كابيتال’

 التي سيوفرها هذا الكيان الجديد لمساهمي الشركة".   الفرص الوفيرة والقيمة المضافة
 
   

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

ة، والظروف االقتصادية وغيرها من الظروف المستقبلية. ويمكن تمييز أي بيانات أو تصريحات استشرافية واالتجاهات المتوقع
عمومًا من خالل استخدام مفردات مثل "نتوقع"، "نرجو"، "نعتزم"، "نخطط"، "نستهدف"، "هدف"، "ننوي"، "نؤمن"، "نقّدر"، 

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

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

الكثير منها خارج عن سيطرتنا. وقد تختلف نتائجنا الفعلية وأوضاعنا المالية بشكل كبير عن تلك المشار التنبؤ بها، والتي يعّد 
إليها في التصريحات االستشرافية. ولذلك، يجب أال تعتمد على أي من هذه التصريحات االستشرافية. وتشمل العوامل الهامة 

علية ووضعنا المالي عن تلك المشار إليها في التصريحات االستشرافية، التي يمكن أن تؤدي إلى تغيرات كبيرة في نتائجنا الف
على سبيل المثال ال الحصر: قدرتنا على الحفاظ على مستويات مناسبة من اإليرادات وضبط النفقات؛ واألوضاع االقتصادية 

عار الفائدة، وأسعار السلع واألسهم وقيمة والمالية في األسواق العالمية واإلقليمية التي نعمل فيها، بما في ذلك التقلبات في أس
 األصول؛ وتنفيذ المبادرات االستراتيجية، بما في ذلك قدرتنا على إدارة عملية إعادة توزيع ميزانيتنا العمومية بصورة فعالة 

 
 

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

 
 

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

حاليًا، وهي تنطبق فقط اعتبارًا من التاريخ التي صدرت فيه. وليس هناك أي تمثيل أو ضمانات، صريحة أو ضمنية، فيما 
هة المعلومات واآلراء الواردة في هذه الوثيقة. وال نتعهد بأي التزام تجاه تحديث أي تصريح يتعلق بدقة أو اكتمال أو نزا

 استشرافي علنًا سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك.
***** 

 

دولة اجات العمالء، وتخدم من مقرها في تقدم شعاع خدمات مالية متكاملة ترتكز على تلبية احتينبذة عن شركة شعاع كابيتال ش.م.ع: 
اإلمارات العربية المتحدة عمالءها من الشركات والمؤسسات فضاًل عن الشركات العائلية واألفراد ذوي المالءة المالية العالية. وتختص 

دارة األصول والتمويل االئتماني. وتأسست و استشارات االستثمار المصرفي وخدمات أسواق رأس المال اإلستثمار و شعاع في مجاالت   ا 

 

وهي شركة مساهمة عامة ومنظمة من قبل مصرف اإلمارات المركزي كشركة استثمار مالية، وأسهمها مدرجة في  1979شعاع في العام 
  www.shuaa.comسوق دبي المالي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

 

http://www.shuaa.com/


 
 

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

+971 4 3651 872 

ccdesk@SHUAA.com  
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