
 

أموال الدولية لالستثمار" الكويتية شركة "استحواذ شعاع كابيتال على 
 سيدفع قدمًا بخطط التوسع 

 
  تمّثل دفعة استراتيجيةالتابعة ألموال " ماركتس شركة "نور كابيتال

 في الشرق األوسط وشمال افريقيا و تركيا الوجودتعزيز ل 

 
مجموعة الخدمات المالية الرائدة في دولة اإلمارات "، شعاع كابيتال" أعلنت: 2018ديسمبر  16دبي، 

"أموال شركة  علىصفقة االستحواذ استكمال العربية المتحدة، عن البدء بخطوات الدمج والتوحيد في أعقاب 
ومية العماجتماع الجمعية  بعد انعقاد و ،بورصة الكويتفي  مؤخرا   التي تمت( أموال)الدولية لالستثمار" 

تعيين مجلس إدارة جديد لشركة  شهد االجتماع المذكور للجمعية العمومية. 2018ديسمبر  12 يومألموال 
حان، فّواد طارق خان، خليفة المهيري، أوليفر لي، علي طارق، يز : بدر الر ضم السادة األعضاءت"أموال" 

   كلداري.عادل مصطفى وعبدهللا 
 

قيمة طويلة األمد للمساهمين، عالوة  بتوفيرجاما  مع رؤية "شعاع كابيتال" ويأتي االستحواذ على "أموال" انس
عاع كابيتال" وشركة "نور أسواق رأس المال في "ش بين وحدة والتكامل على اغتنام آفاق عالقات التعاون 

 " التابعة ألموال. ماركتس كابيتال
 

في مجال تقديم خدمات  اإلقليمية الرائدة شركةلا" التي تتخذ من الكويت مقرا  لها  ماركتس وتعد "نور كابيتال
بإشادة واسعة  الشركة السلع وعقود الفروقات، وتحظىوالمتاجرة برائدة التداول العمالت األجنبية عبر االنترنت 

 التي تعد األفضل ضمن فئتها. وأنشطتها خدماتها جودة بفضل
 

 بدء عملية الدمجمثل ت ركة "شعاع كابيتال":اد طارق خان، الرئيس التنفيذي لشوّ فوفي هذا السياق، قال 
 هذه تتويجا  لجهودنا في توسيع حضورنا الجغرافي في أقوى أسواق المنطقة. وانطالقا  من إرثنا والتوحيد

 مستمر وفر لنا وجود مرموق في توسعما تاله من في دولة اإلمارات العربية المتحدة، و  وتواجدنا التاريخي
تعزز قدرتنا على  سواقاألت بمقدورنا االستفادة بصورة أفضل من مجموعة متنوعة من أخرى، با ست أسواق

، ووضعها في خدمة هذه األسواق الكويت وتركيا واألردن إلىخبراتنا  نقل. ونحن متحمسون إلمكانية النمو



 

. ونؤمن اليا  إلى األسواق التي نتواجد فيها ح‘  ماركتس نور كابيتال’مات ومنتجات باإلضافة إلى تقديم خد
بامتالكنا مزيجا  فريدا  من الخدمات التي من شأنها دعم تحولنا المستمر واالستمرار بمسيرة الربحية 

 المستدامة".
 

في نهاية المطاف، فإن عمالئنا هم الذين سيستفيدون من قدرتنا على تقديم : "قائال   اد طارق خانوّ فوأضاف 
هذا المزيج بوضوح قدرة شعاع على  ظهرع وأموال ونور. ويمجموعة أوسع من الخدمات وتوحيد جهود شعا

تمام  في ونؤكد على استمرارنا الستكمال خطة النمو العضوي. االندماج واالستحواذ  عملياتتحديد وتكوين وا 
 مين".للمساه طويلة األمدتقييم الفرص المختارة بعناية والتي نؤمن بأنها تقدم فائدة نقدية وتوفر قيمة 

 

خيارا  ‘ شعاع كابيتال’"تعتبر  :" ماركتس الرئيس التنفيذي لشركة "نور كابيتال خورام سيد قالجانبه ومن 
، ال سيما عندما ننظر إلى ‘  ماركتس نور كابيتال’ لدىالتداول  لتعزيز نشاط خدمات ومنتجاتمثاليا  

من  بين الطرفين المثلى ات التكامل والتآزرمقومحضورها اإلقليمي الواسع وخبراتها المتنوعة. ويمكن تحقيق 
خالل توحيد الجهود وقطاعات األعمال المختلفة في األسواق الجديدة التي تشمل الكويت واألردن وتركيا. 
وبالنسبة إلى نور، فقد استطعنا إرساء أعمال رائدة في وقت قصير ونحن متحمسون لآلفاق الهائلة لتقديم 

 ع شعاع".خطة عمل مشتركة بالتعاون م
 

، في شهر سبتمبر المنصرم مؤشر "فوتسي لألسواق الناشئة" إلىترقية بورصة الكويت أن تؤدي ومن المتوقع 
إلى جذب تدفقات كبيرة من االستثمارات. ومن ناحية أخرى تشهد كل من األردن وتركيا جملة من 

وير نشاط األسواق المالية في كال اإلصالحات واإلجراءات التنظيمية الهادفة إلى دعم النمو االقتصادي وتط
البلدين. وعلى الرغم من التحديات االقتصادية التي يشهدها األردن، بلغ إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي 

٪. وفي غضون 7.5مليار دوالر أميركي، وهو ما يمثل نموا  بنسبة  1.6المباشر في األردن العام الماضي 
٪ على أساس سنوي من حيث القيمة السوقية 43نموا  بنسبة  2017م ذلك، سجلت البورصة التركية في عا

لألسهم المتداولة، مما يدل على أهميتها اإلقليمية وجاذبيتها. وتعتبر بورصة اسطنبول واحدة من أكبر أسواق 
 مليار دوالر يوميا .  2يتجاوز  يومي التداول في أوروبا بمتوسط تداول

 

الستثمار )"أموال"( شركة استثمارية مرخصة من قبل هيئة أسواق المال في الكويت شركة أموال الدولية ل
توحيد . ومن المتوقع االقراضوالبنك المركزي الكويتي، كما تحوز "أموال" على رخصة لممارسة نشاط 

 .2018األخير من عام الرابع و  المالية خالل الربعالبيانات 



 

 -انتهى-
 صريحات االستشرافية بيان تحذيري بخصوص الت

 
مانات لألداء المستقبلي، إنما تستند تتضمن هذه الوثيقة بيانات أو تصريحات استشرافية، والتي ال تشكل حقائق تاريخية أو ض

فقط إلى توقعاتنا ومعتقداتنا وافتراضاتنا الحالية بشأن مستقبل أعمالنا، والخطط واالستراتيجيات المستقبلية، والتقديرات، واألحداث 
يحات استشرافية واالتجاهات المتوقعة، والظروف االقتصادية وغيرها من الظروف المستقبلية. ويمكن تمييز أي بيانات أو تصر 

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

 اتها التي تشير إلى المستقبل. مشتقاتها أو شبيه
 

 وقد تشمل التصريحات االستشرافية، على سبيل المثال ال الحصر، تصريحات بخصوص:
 النتائج التشغيلية المتوقعة مثل نمو اإليرادات أو األرباح -
 المستويات المتوقعة للنفقات واستخدامات رأس المال -
 ل وأسواق االئتمان وظروف السوق المستقبلية التقلبات الحالية أو المستقبلية في أسواق رأس الما -

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

ير عن تلك المشار التنبؤ بها، والتي يعّد الكثير منها خارج عن سيطرتنا. وقد تختلف نتائجنا الفعلية وأوضاعنا المالية بشكل كب
إليها في التصريحات االستشرافية. ولذلك، يجب أال تعتمد على أي من هذه التصريحات االستشرافية. وتشمل العوامل الهامة 
التي يمكن أن تؤدي إلى تغيرات كبيرة في نتائجنا الفعلية ووضعنا المالي عن تلك المشار إليها في التصريحات االستشرافية، 

ل ال الحصر: قدرتنا على الحفاظ على مستويات مناسبة من اإليرادات وضبط النفقات؛ واألوضاع االقتصادية على سبيل المثا
والمالية في األسواق العالمية واإلقليمية التي نعمل فيها، بما في ذلك التقلبات في أسعار الفائدة، وأسعار السلع واألسهم وقيمة 

بما في ذلك قدرتنا على إدارة عملية إعادة توزيع ميزانيتنا العمومية بصورة فعالة األصول؛ وتنفيذ المبادرات االستراتيجية، 
جراءاتنا وأساليبنا الخاصة بإدارة المخاطر؛ واستمرار التقلبات في  وتحقيق التوسع في أعمالنا االستراتيجية؛ موثوقية سياساتنا وا 

التطورات والتغيرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك تكثيف أسواق رأس المال أو أسواق االئتمان؛ واألحداث الجيوسياسية؛ و 
األنظمة التي تحكم صناعة الخدمات المالية من خالل العمل التشريعي والقواعد المنقحة والمعايير التي تطبقها الجهات المنظمة 

رض فقط إلى المعلومات المتوفرة لدينا ويستند أي من التصريحات االستشرافية التي نقدمها في هذه الوثيقة والع التي نتبع لها.
حاليا ، وهي تنطبق فقط اعتبارا  من التاريخ التي صدرت فيه. وليس هناك أي تمثيل أو ضمانات، صريحة أو ضمنية، فيما 
 يتعلق بدقة أو اكتمال أو نزاهة المعلومات واآلراء الواردة في هذه الوثيقة. وال نتعهد بأي التزام تجاه تحديث أي تصريح

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

، حيث تعتبر شركة االستثمارات واالستشارات المالية  1979يعود تاريخ تأسيس الشركة إلى العام نبذة عن شركة شعاع كابيتال ش.م.ع: 
هي شركة خدمات مالية متكاملة ترتكز على تلبية احتياجات  )ال ش.م.ع )شعاعاألبرز في منطقة الشرق األوسط، إن شركة شعاع كابيت



 

العمالء، وتخدم من مقرها في دولة اإلمارات العربية المتحدة عمالءها من الشركات والمؤسسات فضال  عن الشركات العائلية واألفراد ذوي 
أعمال الوساطة و ، أسواق رأس المالخدمات و  مصرفية االستثمارية،وال إدارة األصول المالءة المالية العالية. وتختص شعاع في مجاالت

التمويل االئتماني. وهي شركة مساهمة عامة ومنظمة من قبل مصرف اإلمارات المركزي وهيئة األوراق المالية والسلع في اإلمارات المالية و 
 كشركة استثمار مالية، وأسهمها مدرجة في سوق دبي المالي. 

جمهورية مصر العربية؛ وهي "شعاع كابيتال العربية الكويت و تدير شركات فرعية تابعة لها في المملكة العربية السعودية و تمتلك المجموعة و 
الحائزة  لخليج للتمويل العربية السعودية""اشركة ؛ و كبنك استثماري حائز على ترخيص هيئة أسواق المال السعوديةالسعودية" التي تعمل 

والتابعة لشركة  المتخصصة بتقديم القروض المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالميةو  العربي السعودي )ساما( على ترخيص مؤسسة النقد
مرخصة  شركة خدمات ماليةوهي  شركة "أموال الدولية لالستثمار" ؛ والخليج للتمويل اإلماراتية والتي تمثل وحدة التمويل لدى المجموعة

المتخصصة بتقديم خدمات الوساطة المالية للمؤسسات  مصر -"شعاع لألوراق المالية ، إضافة إلىمن قبل هيئة أسواق المال في الكويت
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  واألفراد والتي تتيح الفرصة للعمالء سهولة الوصول إلى األسواق اإلقليمية.

 www.shuaa.com 

 

 

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

+971 4 3651 872 

ccdesk@SHUAA.com 
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