
 

                           
   

 استكمال صفقة دمج مجموعة أبوظبي المالية و شعاع كابيتال
 "شعاع" ترفع رأس المال المصرح به

 درهم إماراتي 2,535,720,000إلى  
 

يسر شركة "شعاع كابيتال ش.م.ع" اإلعالن عن استكمال  :2019أغسطس  4دبي، اإلمارات العربية المتحدة؛ 
بعد حصولها على الموافقات التنظيمية النهائية وزيادة رأس صفقة الدمج مع مجموعة أبوظبي المالية وذلك 

درهم. ويأتي ذلك عقب إصدار  2,535,720,000درهم إلى  1,065,000,000المال المصرح به للشركة من 
سهمًا جديدًا في سوق دبي المالي لصالح "أبوظبي كابيتال مانجمنت ذ.م.م"، الشركة  1,470,720,000شعاع 

 بي المالية والشريك اإلستراتيجي في شعاع.األم لمجموعة أبوظ

وفي داللة على التزام المستثمر االستراتيجي بالصفقة، ستخضع هذه األسهم الجديدة لفترة حظر تداول مدتها 
 شهرًا من تاريخ االصدار. 12

 –انتهى  -

 

  (www.adfg.ae)حول "مجموعة أبوظبي المالية"

استثمارية عالمية رائدة توفر بشكل متناغم ومن خالل شركاتها التابعة والمرخصة حزمة "مجموعة أبوظبي المالية" هي مجموعة 
واسعة من الفرص االستثمارية والخدمات المالية. وتضم القاعدة الصلبة والمتنوعة من مستثمري المجموعة عددًا من الشركات 

فرص مد الشركة على استراتيجية استثمارية قوامها رصد الوالمؤسسات المالية وصناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية. وتعت
 االستثمارية الُمجدية في قطاعات ومناطق جغرافية متنوعة. 

، وقد نجحت في أن تصبح العبًا رئيسيًا على مستوى المنطقة، 2011يعود تاريخ تأسيس "مجموعة أبوظبي المالية" إلى العام 
أمريكي. وتحظى مجموعة  مليار دوالر 11.5"مجموعة أبوظبي المالية" أصواًل قيمتها  تدير محققة عوائد عالية لعمالئها. واليوم،

شادة واسعة النطاق بفضل سجلها الحافل باإلنجازات ونهجها الريادي في االستثمار.  ابوظبي المالية بسمعة مرموقة وا 

 

 )omwww.shuaa.c( حول "شركة شعاع كابيتال" 
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، ولطالما ُعرفت بكونها أشهر الشركات المتخصصة في أعمال المشورة المالية والمصرفية 1979تأسست شعاع في العام 
االستثمارية في منطقة الشرق األوسط، وتقدم شعاع خدمات مالية متكاملة ترتكز على تلبية احتياجات العمالء، متخذًة من دولة 

ا. تقدم شعاع خدماتها ومنتجاتها لقاعدة واسعة من العمالء تشمل الشركات والمؤسسات فضاًل اإلمارات العربية المتحدة مقرًا له
عن الحكومات والشركات العائلية واألفراد ذوي المالءة المالية العالية. وتختص شعاع في مجاالت االستثمار واستشارات االستثمار 

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

 والسلع في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع: 
  ون أند ولفبيرسون ك -أصداء 

 صوفي ماكنولتي / دانيا إيزاك / طارق زهنان
 دبي، اإلمارات العربية المتحدة

 97144507600 هاتف:
global.com-dhanya.issac@bcw|   global.com-sophie.mcnulty@bcw البريد اإللكتروني: 

global.com-tarek.zahnan@bcw |   

 شعاع كابيتال
 محمد طهبوب، رئيس قسم عالقات المستثمرين والتسويق واالتصال المؤسسي

 mtahboub@shuaa.com البريد االلكتروني:

 مجموعة أبوظبي المالية
 هاني العبيد، مدير أول للتسويق

 helabid@adfg.aeالبريد اإللكتروني:

  

 بيان تحذيري بخصوص التصريحات االستشرافية
أو تصريحات استشرافية ال تشكل حقائق تاريخية أو ضمانات لألداء المستقبلي، إنما تستند فقط إلى  تتضمن هذه الوثيقة بيانات

 تتوقعاتنا ومعتقداتنا وافتراضاتنا الحالية بشأن مستقبل أعمالنا، والخطط واالستراتيجيات المستقبلية، والتقديرات، واألحداث واالتجاها
الظروف المستقبلية. ويمكن تمييز أي بيانات أو تصريحات استشرافية عمومًا من  المتوقعة، والظروف االقتصادية وغيرها من

خالل استخدام مفردات مثل "نتوقع"، "نرجو"، "نعتزم"، "نخطط"، "نستهدف"، "هدف"، "ننوي"، "نؤمن"، "نقّدر"، "نرجح"، "استراتيجية"، 
أو عكس هذه الكلمات أو غيرها من مشتقاتها أو شبيهاتها التي  "اتجاه"، "مستقبل"، "غاية"، "من الممكن"، "قد"، "ينبغي"، "سوف"،

  تشير إلى المستقبل.

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

 النتائج التشغيلية المتوقعة مثل نمو اإليرادات أو األرباح       -
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 امات رأس المالالمستويات المتوقعة للنفقات واستخد       -

 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  
منها خارج عن سيطرتنا. وقد تختلف نتائجنا الفعلية وأوضاعنا المالية بشكل كبير عن تلك المشار التنبؤ بها، والتي يعّد الكثير 

إليها في التصريحات االستشرافية. ولذلك، يجب أال تعتمد على أي من هذه التصريحات االستشرافية. وتشمل العوامل الهامة التي 
ى ضعنا المالي عن تلك المشار إليها في التصريحات االستشرافية، عليمكن أن تؤدي إلى تغيرات كبيرة في نتائجنا الفعلية وو 

سبيل المثال ال الحصر: قدرتنا على الحفاظ على مستويات مناسبة من اإليرادات وضبط النفقات؛ واألوضاع االقتصادية والمالية 
مة األصول؛ ائدة، وأسعار السلع واألسهم وقيفي األسواق العالمية واإلقليمية التي نعمل فيها، بما في ذلك التقلبات في أسعار الف

وتنفيذ المبادرات االستراتيجية، بما في ذلك قدرتنا على إدارة عملية إعادة توزيع ميزانيتنا العمومية بصورة فعالة وتحقيق التوسع 
جراءاتنا وأساليبنا الخاصة بإدارة المخاطر؛ واستمرا سواق رأس المال ر التقلبات في أفي أعمالنا االستراتيجية؛ موثوقية سياساتنا وا 

أو أسواق االئتمان؛ واألحداث الجيوسياسية؛ والتطورات والتغيرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك تكثيف األنظمة التي تحكم 
  ها.ل صناعة الخدمات المالية من خالل العمل التشريعي والقواعد المنقحة والمعايير التي تطبقها الجهات المنظمة التي نتبع

ويستند أي من التصريحات االستشرافية التي نقدمها في هذه الوثيقة والعرض فقط إلى المعلومات المتوفرة لدينا حاليًا، وهي تنطبق 
فقط اعتبارًا من التاريخ التي صدرت فيه. وليس هناك أي تمثيل أو ضمانات، صريحة أو ضمنية، فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أو 

واآلراء الواردة في هذه الوثيقة. وال نتعهد بأي التزام تجاه تحديث أي تصريح استشرافي علنًا سواء كان ذلك نتيجة  نزاهة المعلومات
 لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك. 


