
 

 

 ل" تستحوذ على حصةا"شعاع كابيت
  "أموال الدولية لالستثمار" شركةفي ملكية 

 

"شعاع كابيتال"، شركة الخدمات المالية  أعلنت :2017 يوليو 31دولة اإلمارات العربية المتحدة، دبي، 
شركة  من أسهم سهم  14،491،378 عن إستحواذها على، اليوم الرائدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

رأس في المئة من  8 أي ما يعادل حوالي التي تتخذ من الكويت مقرًا لها،  أموال الدولية لالستثمار )"أموال"(
 في المئة 3الـ ، التابعة لـ "شعاع كابيتال"، حصة تقارب  للتمويل شركة الخليجمال "أموال". في وقت تمتلك 

 ."أموال" في

 ،تتضمن استثماراتها الرئيسية الكويتبورصة  هي شركة استثمارية مدرجة في "،أموال"تقتضي اإلشارة أن 
للعمالء تتيح  اإلنترنتللتداول عبر وهي منصة  "نور كابيتال ماركيتسشركة "في  في المئة 51 تبلغ حصة

 والمعادن والعمالت.والعقود اآلجلة  (CFDs) الفروقات في عقودإلستثمار فرصة ا

يأتي هذا اإلستثمار : "طارق خان، مدير عام "شعاع كابيتال" فؤاد، قال تلك الصفقةوفي معرض تعليقه على 
لخدمات المالية المتكاملة اإلستراتيجي ضمن خطط الشركة تجاه التطور و المساهمة في رفع مستوى  قطاع ا

حيث نتطلع إلى التعاون الوثيق مع إدارة الشركة  ،لنا مضافةقيمة  "أموالشراكتنا مع " تمثلو  في المنطقة.
التداول الخاصة بـشركة نور  إلى منصة بوابةتأمين و أسواق رأس المال في قطاع  خدماتنالتوفير التكامل بين 
 كابيتال ماركيتس". 

لالستحواذ سواق رأس المال، وذلك من خالل اتفاقياتها األخيرة أل تهاوتعمل "شعاع كابيتال" على توسيع منص
 عن توسيع نطاق عروضها للعمالء. ، فضالعلى شركتي "المتكاملة كابيتال" و"المتكاملة لألوراق المالية"

دعمها لنمو  إستمرار أعلنت مؤخرا عنقد ، و أكبر صانعي السوق وأكثرهم نشاطًا في اإلمارات "شعاع"وتعتبر 
في المئة قي  76ا الشهر، نموًا قياسيًا بنسبة سوق العقود اآلجلة لألسهم في "ناسداك دبي"، والذي سجل هذ

 .قيم التداول

 -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 المخاطر ؛ 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 
 

ة األنظمة التي تحكم صناعة الخدمات المالية من خالل العمل التشريعي والقواعد المنقحة والمعايير التي تطبقها الجهات المنظم
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 
المعلومات واآلراء الواردة في هذه الوثيقة. وال نتعهد بأي التزام تجاه تحديث أي تصريح  يتعلق بدقة أو اكتمال أو نزاهة

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



 

دولة تقدم شعاع خدمات مالية متكاملة ترتكز على تلبية احتياجات العمالء، وتخدم من مقرها في نبذة 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.comوقع اإللكتروني سوق دبي المالي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الم

 

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

+971 4 3651 872 

ccdesk@SHUAA.com  
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