 االفصاح عن شراء أسهم: الموضوع
Subject: Purchase of shares disclosure

Al Wathba National Insurance Company PJSC ع عن شراء عدد.م.أعلنت شركة الوثبة الوطنية للتأمين ش
announces the purchase of 25,000,000 share, which "  من أسهم شركة%5  ما يقارب نسبته، سهم25,000,000
is nearly 5% from the shares of “Al Ramz
.الرمز كوربوريشين لالستثمار والتطوير
Corporation Investment and Development PJSC”
His excellency Mr. Rashid Darwish Al Ketbi - Vice و قال سعادة راشد درويش الكتبي – نائب رئيس مجلس االدارة
Chairman and Managing Director of Al Wathba و العضو المنتدب لشركة الوثبة الوطنية للتأمين " بأن الشركة
National Insurance Company states that “the تسعى الى توسيع استثمارتها لتنويع مصادر الدخل باالضافة الى
company is looking for expanding its investments
." دعم عملياتها التأمينية
and diversifying the sources of income in addition to
supporting its insurance operations”.
Brief on Al Ramz Corporation Investment and
Development PJSC:

:نبذة عن شركة الرمز كوربوريشين لالستثمار والتطوير

Al Ramz Corporation Investment & Development
PJSC is a listed company in DFM with a capital of
AED 549,915,858, established in 1975, Al Ramz
offers several financial products and services
through the company or any of its subsidiaries
including Al Ramz Capital LLC which offers trading
services in local and regional markets in addition to
Research & advisory services, margin trading, Islamic
services and others… the company recently launched
its investment management division after getting the
license from SCA.

شركة الرمز كوربوريشين لالستثمار والتطوير هي شركة
549,915,858 مدرجة في سوق دبي المالي برأسمال قدره
 تقدم الرمز عدة منتجات و خدمات،1975  أسست سنة.درهم
مالية من خالل الشركة او من خالل اي من شركاتها التابعة بما
يشمل الرمز كابيتال حيث توفر خدمات التدوال في األسواق
،المحلية و االقليمية باالضافة الى خدمات البحث و االستشارية
 الخدمات االسالمية و غيرها من،خدمات تدوال الهامش
.الخدمات
أطلقت الشركة مؤخرا ً قسم ادارة االستثمارات بعد الحصول على
.الترخيص الالزم من هيئة األوراق المالية و السلع

