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 تعين فؤاد طارق خان مديرًا عاماً شعاع كابيتال 
 

مديرًا  م عن تعيينها فؤاد طارق خانشعاع كابيتال" اليو " علنتأ : 2017مايو،  30اإلمارات العربية المتحدة،  
مناصب العديد من الد خالله لقت ،خان بخبرة تزيد على عقد من الزمن ويتمتع فؤاد طارق للشركة. عامًا جديدًا 

واالستشارات االئتمانية في مختلف أنحاء الشرق األوسط وأوروبا. قيادية في قطاع استثمارات الملكية الخاصة ال
خلفًا لسلفه حسام بن  ،2017يونيو  1ابتداًء من  عام للشركة خان مسؤوليات منصبه الجديد كمديروسيتولى 

 استقال من منصبه مؤخرًا لظروف خاصة. الحاج عمر والذي 

في الوقت الذي " جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة "شعاع كابيتال":وفي تعليقه على التعيين الجديد، قال 
طارق خان ، يسعدني للغاية أن أرحب بفؤاد ةالمستدام ه شعاع كابيتال مسيرتها على طريق الربحيةودت فياع

الخبرة الواسعة والمهارات الكبيرة التي يتمتع بها تجعل منه خيارًا استثنائيًا لقيادة إذ أن كعضو جديد في فريقنا. 
لحسام بن وبالنيابة عن شعاع كابيتال، أود بهذه المناسبة أن أتقدم الشركة خالل المرحلة القادمة من رحلتها. 

، في الشركةعمله العشر سنوات من خالل فترة جزيل الشكر على خدماته الجليلة ومساهمته القيمة الحاج عمر ب
 ونتمنى له النجاح والتوفيق في المستقبل". 

لشعاع كابيتال، وأنا متحمس للغاية أشعر بالفخر الكبير لتعييني مديرًا عامًا " فؤاد طارق خان:من جهته، قال 
. وفي الوقت الذي تعود فيه الشركة بثبات إلى صدارة قطاع الخدمات المالية في ناالمرتسمة أمام الجديدة لفرصل

العمل عن كثب مع الفريق لتعزيز المكانة الراسخة التي تتمتع بها شعاع كابيتال المنطقة، فإنني أتطلع قدمًا إلى 
 تحقيق المزيد من النجاح في المستقبل".قدمًا نحو وقيادتها 

فريق فؤاد طارق خان إلى شعاع كابيتال قادمًا إليها من مجموعة أبوظبي المالية، حيث كان يقود وينضم 
يضًا منصب شغل فؤاد أاستراتيجيات االستثمار البديلة في المجموعة. كما ويركز على وضع وتنفيذ  ،االستثمارات
لمجموعة أبوظبي المالية. وكان قد استهل "، منصة االئتمان التابعة فاينانس إنتيجريتيد ألتيرنيتيف"مدير شركة 

على االستشارات االستراتيجية والمالية بشكل خاص لمهنية مع شركة "ديلويت" في لندن، حيث ركز مسيرته ا
 ة المتحدة وأوروبا. كالمملأسواق لمجموعة واسعة من العمالء على امتداد 
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 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 عمومًا واالتجاهات المتوقع
من خالل استخدام مفردات مثل "نتوقع"، "نرجو"، "نعتزم"، "نخطط"، "نستهدف"، "هدف"، "ننوي"، "نؤمن"، "نقّدر"، "نرجح"، 

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

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

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

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

 
جراءاتنا وأساليبنا الخاصة بإدارة المخاطر ؛ واستمرار التقلبات في أسواق وتحقيق التوسع في أعمالنا االستراتيجية؛ موثوقية سياساتنا وا 

 رأس المال أو أسواق االئتمان؛ واألحداث الجيوسياسية؛ والتطورات والتغيرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك تكثيف 
 

ة التي 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 حاليًا، وهي  نتبع لها.

تنطبق فقط اعتبارًا من التاريخ التي صدرت فيه. وليس هناك أي تمثيل أو ضمانات، صريحة أو ضمنية، فيما يتعلق بدقة أو اكتمال 
المعلومات واآلراء الواردة في هذه الوثيقة. وال نتعهد بأي التزام تجاه تحديث أي تصريح استشرافي علنًا سواء كان ذلك نتيجة  أو نزاهة

 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: 
عاع في اإلمارات العربية المتحدة عمالءها من الشركات والمؤسسات فضاًل عن الشركات العائلية واألفراد ذوي المالءة المالية العالية. وتختص ش

دارة األصول والتمويل االئتماني. وتأسست شعاع في العام و المصرفي وخدمات أسواق رأس المال استشارات االستثمار اإلستثمار و مجاالت  ا 
وهي شركة مساهمة عامة ومنظمة من قبل مصرف اإلمارات المركزي كشركة استثمار مالية، وأسهمها مدرجة في سوق دبي المالي.  1979

 www.shuaa.com لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

http://www.shuaa.com/
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 بقسم اإلتصال المؤسسي لدى شركة شعاع كابيتال: للمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال

+971 4 3651 872 

 ccdesk@SHUAA.com 
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