
 
 
 
 

 خبر صحفي
 

  مدير اكتتاب و متعهد التغطية لحقوق اكتتاب "شعاع كابيتال" 
 "دار التكافل"

 
 تيامليون درهم إمار  50تخطط لزيادة رأسمالها بواقع  شركة التأمين اإلسالمي •
 لرأس األدنى الحد متطلبات لمعايير االمتثال مواصلةستتيح للشركة  عائدات اإلصدار •

 والمستقبلية الحالية النمو خطط ودعم ،المالية المالءة وتعزيز ،المال
 

شركة الخدمات المالية أعلنت "شعاع كابيتال"، : 2017بريل أ 15اإلمارات العربية المتحدة، 
إلصدار حقوق  متعهد التغطيةو اكتتاب  مديرالرائدة في اإلمارات العربية المتحدة، عن تعيينها 

 على مساهميها.االكتتاب الذي تعتزم "دار التكافل" طرحه 
 

مؤخرًا عن خطط لزيادة  ،المدرجة في سوق دبي المالياإلسالمي  وقد أعلنت شركة التأمين
وسوف من خالل إصدار حقوق اكتتاب للمساهمين. مليون درهم إماراتي  50رأسمالها بواقع 

 لرأس األدنى الحد متطلبات لمعايير االمتثال مواصلةتستخدم الشركة عائدات اإلصدار في 
 .والمستقبلية الحالية النمو خطط ودعم ،للشركة المالية المالءة وتعزيز ،المال
 

دار التكافل أن تكون  تستهدف: " دار التكافل إدارة، رئيس مجلس السيد عبد العزيز البناي و قال
مع مبادئ الشريعة اإلسالمية نجاًحا في اإلمارات العربية المتحدة  ةأكثر شركات التأمين المتوافق

زة واستراتيجيات توسع ُمحَكمة التخطيط".رأسمالية قاعدة  إعتمادًا على  ُمعزَّ
 

 نكون  نأللغاية يسعدنا ": "رئيس مجلس إدارة "شعاع كابيتالجاسم الصديقي، قال من جهته، 
دار ’من قبل  ويعكس اختيارنا. ‘دار التكافل’صدارا حقوق اكتتاب إلالكاملة لتغطية تعهد ام

عام بها ال ‘شعاع كابيتال’ التي استهلت البداية القوية ،هذا اإلصدارإلدارة وضمان  ‘التكافل
ونحن عهدها.  بقلشركة إلى ساعودة ا انشهد فيه ،أوقات مفعمة بالترقب والحماسإنها . 2017

 ". ‘دار التكافل’إلصدار المهم لصالح في إدارة هذا اخبراتنا معرفتنا و نتطلع قدمًا إلى توظيف 
 



 
 
 
 

: قائالً  لدار التكافل صالح الهاشمي، نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدبح السيد صر  وقد 
"عندما يتعلق األمر بخدمة العميل، فإننا نقارن أنفسنا بأفضل العاملين في هذه الصناعة. ويعتبر 
ارتفاع عدد حسابات العمالء التي نحتفظ بها أفضل شهادة على نهج دار التكافل الذي يركز 

 على رضا العمالء".
 

درهم للسهم الواحد، وهو ما  1.02مليون سهم جديد بسعر  50وستقوم "دار التكافل" بإصدار 
يمتلك أسهمًا عند  مساهم لكل سيكون و  درهم إماراتي لكل سهم. 1سمية البالغة يعكس القيمة اإل

 فيه حق يمارس مساهم لكل .االكتتاب في الحق 2017أبريل  20إغالق جلسة التداول في 
 .بتاريخ االستحقاق حيازته في سهمين كل نظير واحد سهم االكتتاب

  
 –انتهى  -

-  
تقدم شععاع خعدمات ماليعة متكاملعة ترتكعز علعى تلبيعة احتياجعات نبذة عن شركة شعاع كابيتال ش.م.ع:  -

العمالء، وتخدم من مقرها في دولة اإلمارات العربية المتحعدة عمالءهعا معن الشعركات والمؤسسعات فضعاًل 
ععععن الشعععركات العائليعععة واألفعععراد لوي المعععالءة الماليعععة العاليعععة. وتخعععت  شععععاع فعععي مجعععاالت اإلسعععتثمار 

المصعععععرفي وخعععععدمات أسعععععواق رأس المعععععال و دارة األصعععععول والتمويعععععل االئتمعععععاني. واستشعععععارات االسعععععتثمار 
وهي شركة مساهمة عامة ومنظمة من قبل مصرف اإلمارات المركزي  1979وتأسست شعاع في العام 

كشركة استثمار مالية، وأسهمها مدرجة في سوق دبي المالي. لمزيد من المعلومعات، يرجعى زيعارة الموقعع 
 www.shuaa.com اإللكتروني 

-  
 للمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بقسم اإلتصال المؤسسي لدى شركة شعاع كابيتال: -
- +971 4 3651 872 
-  ccdesk@SHUAA.com 
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