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 سوق أبوظبي لألوراق الماليةلدى توسع خدمات تزويد السيولة 

 بنك الشارقةمن قبل  "شعاع كابيتال"مع تعيين 

  

السوق المالي  ,وق أبوظبي لألوراق الماليةاستضاف س: 2018ابريل،  4أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

ق خدمات عن إطالممثلين عن كل من "بنك الشارقة" و"شعاع كابيتال" لإلعالن رسمياً اليوم  الرائد في المنطقة,

"شعاع". وتأتي هذه الخطوة في  المحدودة العالمية تزويد السيولة ألسهم بنك الشارقة من قبل شركة شعاع كابيتال

عها السوق، بهدف جذب و تفعيل مجموعة أكبر من المستثمرين و إطار خارطة الطريق االستراتيجية التي وض

لتوفير السيولة منذ زيادة القيمة السوقية و المنتجات. وتعتبر هذه االتفاقية الثانية من نوعها التي يرعاها السوق 

 .  العام الماضي

على تعزيز مستويات السيولة  ستعمل "شعاع"عتمد من سوق أبوظبي لألوراق المالية، مبصفتها مزود سيولة و

ومنظم مبني على العمق ومعايير االستمرارية التي قوم بالحفاظ على سوق عادل داول بها، وستلألسهم التي يتم الت

تصدر "شعاع" المشهد في مجال صناعة السوق ، تراهنفي الوقت الو. أبوظبي لألوراق المالية سوقأرساها 

م، أو من ناحية عدد الشركات المدرجة المتعاقدة معها، حيث تقوم بتقديم وتزويد السيولة سواء من ناحية الحج

 خدماتها مقابل األسهم النقدية والعقود اآلجلة في أسواق مالية متعددة. 

راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي لألوراق المالية: السيد وفي معرض تعليقه على هذه الخطوة، قال 

ونود في  متزايداً بجودة المنتجات والخدمات التي أطلقناها، بما فيها تفويضات تزويد السيولة."إننا نشهد اهتماماً 

"شعاع  شركة الوقت المناسب بتعيينهذا في وبنك الشارقة  ننتهز هذه الفرصة للترحيب باختيارهذا السياق أن 

تعتبر وفي حين . المتخصص للغاية اء في هذا المجالأبرز الخبر"، التي تعد من إنترناشونال المحدودة كابيتال

من وتوفير التسهيالت المناسبة لها كخدمات تزويد السيولة وصناعة السوق  ،القدرة على تمكين الشركات المدرجة

تبرز الحاجة إلى وسطاء ماليين متمرسين يمكنهم تحديد األسعار ومتطورة،  لتأسيس سوق ناضجةالركائز األساسية 

بنية تحتية متطورة من األنظمة المعلوماتية الالزمة  دوضرورة وجوة فعالة ومسؤولة، المناسبة في السوق بطريق

 لتوفير حلول تسعير سريعة وفعالة". 

إلعالن هذا انحن في بنك الشارقة سعداء للغاية ب: "بنك الشارقة فاروج نركيزيان، مدير عام السيدمن جهته، قال 

ندرك على الدوام حجم  السيولة لدى أسهمنا. إننامستويات من شأنها أن ترفع خدمات تزويد السيولة، والتي عن 

المسؤولية الملقاة على عاتقنا تجاه المستثمرين الحاليين والمحتملين، وبناء عليه سنواصل البحث عن منصات 

الحالية المتقلبة استراتيجية يمكنها اإلسهام بشكل إيجابي في تعزيز اإليرادات والعوائد، خاصة ضمن بيئة العمل 

 ".متمكنةللغاية. ونحن على ثقة تامة بأن احتياجاتنا من خدمات تزويد السيولة تتوالها أيد 

"هناك مجموعة مختارة من  اد طارق خان، الرئيس التنفيذي لشركة "شعاع كابيتال":و  فالسيد بدوره، قال 

. وفي هذا اإلطار، فإن خبرتنا وتطورها الراهنةالسوق أوضاع  مواكبةإلى على الدوام  سعىالشركات المدرجة ت

على إمداد  توى اإلمارات تتيح لنا العمل بتمعنالعميقة في توفير خدمات تزويد السيولة وصناعة السوق على مس

تلك الشركات بالسيناريوهات الالزمة لبناء مستويات جيدة من السيولة، وتزويدها بأسعار مناسبة مترافقة مع 
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لواقع وحركة السوق. ونود بهذه المناسبة تقديم الشكر الجزيل لسوق أبوظبي لألوراق المالية، وبنك  تحليالت دقيقة

 الشارقة على ثقتهما الكبيرة بنا". 

، مزودي سيولة وصناع سوق "بصفتنا: األسهم لدى "شعاع كابيتال" مجدي شنن، رئيس قسم تداوالت السيد وقال

فإننا نبحث بشكل دائم عن وسائل مبتكرة لتطوير السوق لصالح المستثمرين. ويسرنا أن نضع خبراتنا تلك في 

متناول منصة سوق أبوظبي لألوراق المالية. واليوم، يشهد العدد المتنامي من الشركات التي تختار "شعاع" 

لخدمات المتخصصة، وترسخ التزامنا بقاعدة لتزويدها بهذه الخدمات، على نجاح خططنا لتوسيع عروضنا من هذه ا

مستويات أعلى من السيولة وقدرة أقوى  من يوفر لهموالشركات الذين يبحثون ععمالئنا المستثمرين من األفراد 

 على إنجاز التداوالت".

وصانع وتجدر اإلشارة إلى أن سوق أبوظبي لألوراق المالية يوفر خدمات متكاملة في مجاالت مزود السيولة  

السوق، كما يوظف السوق خدمة البلوك تشين في عمليات التصويت اإللكتروني في الجمعيات العمومية. وكان 

السوق قد أطلق أخيراً حزمة من الخدمات أهمها البيع على المكشوف الفني ليكون بذلك أول سوق في المنطقة يطلق 

ضمان إيصال المعلومات إلى المساهمين والمستثمرين , و ألجل هذه الخدمة، لتلبية متطلبات اإلفصاح والشفافية

في وقت آن ومباشر، وضمن إطار منظم من ضوابط الحوكمة، لتلبية مختلف احتياجات الشركات المدرجة 

 والمساهمين والمحللين الماليين.

 -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 

ت توقعاتنا ومعتقداتنا وافتراضاتنا الحالية بشأن مستقبل أعمالنا، والخطط واالستراتيجيات المستقبلية، والتقديرات، واألحداث واالتجاها

 ة، والظروف االقتصادية وغيرها من الظروف المستقبلية. ويمكن تمييز أي بيانات أو تصريحات استشرافية عموماً من خالل المتوقع

 

استخدام مفردات مثل "نتوقع"، "نرجو"، "نعتزم"، "نخطط"، "نستهدف"، "هدف"، "ننوي"، "نؤمن"، "نقدّر"، "نرجح"، 

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

 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 -

 قعة للنفقات واستخدامات رأس المالالمستويات المتو -

 التقلبات الحالية أو المستقبلية في أسواق رأس المال وأسواق االئتمان وظروف السوق المستقبلية  -

 

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

بها، والتي يعدّ الكثير منها خارج عن سيطرتنا. وقد تختلف نتائجنا الفعلية وأوضاعنا المالية بشكل كبير عن تلك المشار إليها في 

افية. ولذلك، يجب أال تعتمد على أي من هذه التصريحات االستشرافية. وتشمل العوامل الهامة التي يمكن أن تؤدي التصريحات االستشر

إلى تغيرات كبيرة في نتائجنا الفعلية ووضعنا المالي عن تلك المشار إليها في التصريحات االستشرافية، على سبيل المثال ال الحصر: 

ناسبة من اإليرادات وضبط النفقات؛ واألوضاع االقتصادية والمالية في األسواق العالمية واإلقليمية قدرتنا على الحفاظ على مستويات م

ي التي نعمل فيها، بما في ذلك التقلبات في أسعار الفائدة، وأسعار السلع واألسهم وقيمة األصول؛ وتنفيذ المبادرات االستراتيجية، بما ف

 يع ميزانيتنا العمومية بصورة فعالة ذلك قدرتنا على إدارة عملية إعادة توز

 

ق وتحقيق التوسع في أعمالنا االستراتيجية؛ موثوقية سياساتنا وإجراءاتنا وأساليبنا الخاصة بإدارة المخاطر؛ واستمرار التقلبات في أسوا

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

 

األنظمة التي تحكم صناعة الخدمات المالية من خالل العمل التشريعي والقواعد المنقحة والمعايير التي تطبقها الجهات المنظمة التي 

ياً، وهي ويستند أي من التصريحات االستشرافية التي نقدمها في هذه الوثيقة والعرض فقط إلى المعلومات المتوفرة لدينا حال نتبع لها.

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

 ومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك.لمعل

***** 

 

( 3بموجب القانون المحلي رقم ) 2000نوفمبر من عام  15تم تأسيس سوق أبوظبي لألوراق المالية في  عن سوق أبوظبي لألوراق المالية: نبذة 

المالي واإلداري وبالصالحيات الرقابية والتنفيذية الالزمة ، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل 2000لسنة 

غان ستانلي كابيتال ورترقية سوق أبوظبي لألوراق المالية إلى فئة األسواق الناشئة من قبل مؤشري "متم  2014عام في   .لممارسة مهامه

ً باستيفاء ً دوليا أسواق الدولة المالية للمعايير الدولية ومقومات البنية التحتية  انترناشيونال" و"ستاندرد آند بورز داو جونز" مما يشكل اعترافا

" من لألسواق، وهي نتيجة لتفاني حكومة اإلمارات في تطوير أسواقها المالية. ويذكر أن سوق أبوظبي لألوراق المالية قد تم تصنيفه "سوق ناشئ

 .  2011ستمنت" في , ومؤشري "ستاندرد آند بورز" و "راسل انفا2009قبل مؤشر "فتسي" عام 

 

في  5 -فرعا  10. ويدير البنك شبكة من 1973أول بنك تجاري تأسس في إمارة الشارقة في عام  .P.S.C بنك الشارقة:   بنك الشارقة نبذة عن

 الخاصة وإدارة الثرواتمن الخدمات المصرفية  فروع تابعة لبنك االمارات ولبنان ش.م.ل. وبدأ البنك عصرا جديدا 5اإلمارات العربية المتحدة و 

(PBWM)  لعمالئها. يتبع بنك الشارقة سياسة محافظة ويركز االلتزام أربعة عقود من بنك الشارقة مؤسسة تقوم على اكثر من ،2012في أبريل 

ى الكيانات الحكومية على األعمال المصرفية للشركات واالستثمارات ، وقاعدة عمالء البنك هي الشركات اإلماراتية بشكل رئيسي، باإلضافة إل

والشركات الصغيرة والمتوسطة. وتشمل األنشطة الخدمات المصرفية التجارية ، واإلقراض الجماعي ، وتمويل المشاريع ، ومرافق التمويل 

 نانشط في إقراض االكتتابات. الخدمات المصرفية الخاصة ، حيث حصلنا على شعار BOS وقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة. التجاري

 ."شريكك في التقدم"

 

اإلمارات العربية دولة تقدم شعاع خدمات مالية متكاملة ترتكز على تلبية احتياجات العمالء، وتخدم من مقرها في عن شعاع كابيتال ش.م.ع: 

اإلستثمار المتحدة عمالءها من الشركات والمؤسسات فضالً عن الشركات العائلية واألفراد ذوي المالءة المالية العالية. وتختص شعاع في مجاالت 

 إدارة األصول والتمويل االئتماني. وتأسست واستشارات االستثمار المصرفي وخدمات أسواق رأس المال و

وهي شركة مساهمة عامة ومنظمة من قبل مصرف اإلمارات المركزي كشركة استثمار مالية، وأسهمها مدرجة في سوق  1979شعاع في العام 
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