
 

 

 

شعاع كابيتال" تعزز موقعها كأكثر صناع السوق ومزودي السيولة نشاطا في اإلمارات"  
"لصالح شركة "ديباوفير تلك الخدمات بعد تكليفها بت  

 

كأكثر شركة "شعاع كابيتال" في تعزيز مكانتها  ستمرت :2018 فبراير 01دبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
شركات الخدمات المالية نشاطًا وخبرة على مستوى اإلمارات في مجال توفير السيولة وصناعة السوق لألسهم 

"شعاع كابيتال إنترناشونال المحدودة" بمهام توفير السيولة  شركتها التابعة تكليفالمدرجة والعقود اآلجلة. وذلك، بعيد 
 .لصالح شركة "ديبا المحدودة" )ديبا(، المجموعة العالمية الرائدة في مجال التصميم والتجهيزات الداخلية

 
تلك  تقديمبقدرتها على  الشركة ، حيث تمتاز2007عام " في مجال صناعة السوق إلى الشعاع" تعود أولى أنشطة

األسهم التي  دعمخدمات المتخصصة بأسلوب متمرس وفائق الدقة، عبر توفير مساعدة ذات طابع استراتيجي لال
. وتنشط "شعاع" إلى جانب العديد من الجهات العاملة في األسواق المالية للدولة بما تعاني من نقص في السيولة

تولت و مساعدة في نمو وتوسع القطاع المالي ودعم تطوره. بهدف الفيها البورصات ومختلف الهيئات الناظمة، 
. وخالل العام 2016خالل العام "ناسداك دبي" للعقود اآلجلة لألسهم المنفردة  سوقل مهام الصانع المؤسس"شعاع" 
 سوق دبي الماليو المالية لألوراق سوق أبوظبي من  من قبل كل، حصلت شعاع على التراخيص القانونية 2017

بأسلوب المحافظة على المستوى المطلوب من السيولة ، و المساعدة في خدمات صانع السوق ومزود السيولة توفيرل
 .في السوقمنتظم 

 
 

"منذ اليوم األول  :"كابيتال "شعاعلدى  األسهم مجدي شنن، رئيس قسم تداوالتقال ليقًا على هذا الموضوع عتو 
على مستوى منطقة  ةومزودي السيول قالسوق، هدفنا أن نكون أكبر صانعي السو  إلطالقنا خدمات وأعمال صناعة

خطط توسع األسواق المالية اإلقليمية. بناءًا عليه، لدي قناعة ل نا المستمرك في إطار دعملذالشرق األوسط، ويأتي 
ح الالعب الرئيسي في كاملة بأننا أصبحنا اليوم في موقع يخولنا تحقيق هذا الهدف، وذلك بعد أن أصبحنا بوضو 

نقوم حاليًا بتأمين السيولة لكافة العقود اآلجلة لألسهم المنفردة و توفير تلك الخدمات على مستوى السوق اإلماراتية. 
ناع السوق إلى قصة النجاح تلك والمساهمة في نمو نضمام المزيد من ص  دبي"، حيث نتمنى افي بورصة "ناسداك 

وأعمال إدراج األسهم الرئيسية في البورصة. ونتطلع قدمًا للتعاون مع الشركات المصدرة المدرجة في سوقي السوق 
  ". دبي الماليو المالية لألوراق أبوظبي 

 
 
 



 

 
"يشهد الطلب على خدمات توفير السيولة نموًا ملحوظًا، : فؤاد طارق خان، الرئيس التنفيذي لشركة شعاعبدوره قال 

شعاع من تبوء موقع قيادي في هذا المجال. يسعدنا أن نكون الخيار األول لشركة ديبا ولغيرها من  وقد تمكنا في
لعب دور رئيسي في تعزيز مستوى السيولة في األسواق. كذلك نتطلع لمدرجة لألسهم والعقود اآلجلة، و الشركات ا

 قة".لتوسيع نطاق خدماتنا المتطورة تلك باتجاه أسواق أخرى على مستوى المنط
 

وفير السيولة في المحافظة على هوامش ضيقة، ورفع تال صناعة السوق و جتساهم "شعاع" عبر خدماتها في م
أحجام التداول، وخفض كلفة التبادالت ومستوى التذبذب، كما تخفيض إجمالي مخاطر السيولة الناتجة عن منح 

.خصومات على أسعار األسهم المدرجة  

 

 –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 
ة، والتقديرات، واألحداث واالتجاهات توقعاتنا ومعتقداتنا وافتراضاتنا الحالية بشأن مستقبل أعمالنا، والخطط واالستراتيجيات المستقبلي

المتوقعة، والظروف االقتصادية وغيرها من الظروف المستقبلية. ويمكن تمييز أي بيانات أو تصريحات استشرافية عمومًا من خالل 
ستراتيجية"، "اتجاه"، استخدام مفردات مثل "نتوقع"، "نرجو"، "نعتزم"، "نخطط"، "نستهدف"، "هدف"، "ننوي"، "نؤمن"، "نقّدر"، "نرجح"، "ا

"مستقبل"، "غاية"، "من الممكن"، "قد"، "ينبغي"، "سوف"، أو عكس هذه الكلمات أو غيرها من مشتقاتها أو شبيهاتها التي تشير إلى 
 المستقبل. 

 
 وقد تشمل التصريحات االستشرافية، على سبيل المثال ال الحصر، تصريحات بخصوص:

 نمو اإليرادات أو األرباحالنتائج التشغيلية المتوقعة مثل  -
 المستويات المتوقعة للنفقات واستخدامات رأس المال -

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

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

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

كبيرة في نتائجنا الفعلية ووضعنا المالي عن تلك المشار إليها في التصريحات االستشرافية، على سبيل المثال ال الحصر: قدرتنا على 
ة التي نعمل الحفاظ على مستويات مناسبة من اإليرادات وضبط النفقات؛ واألوضاع االقتصادية والمالية في األسواق العالمية واإلقليمي

نا فيها، بما في ذلك التقلبات في أسعار الفائدة، وأسعار السلع واألسهم وقيمة األصول؛ وتنفيذ المبادرات االستراتيجية، بما في ذلك قدرت
 على إدارة عملية إعادة توزيع ميزانيتنا العمومية بصورة فعالة 

 



 

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

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

صناعة الخدمات المالية من خالل العمل التشريعي والقواعد المنقحة والمعايير التي تطبقها الجهات المنظمة التي  األنظمة التي تحكم
ويستند أي من التصريحات االستشرافية التي نقدمها في هذه الوثيقة والعرض فقط إلى المعلومات المتوفرة لدينا حاليًا، وهي  نتبع لها.

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

 ذلك. لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير
***** 

 

اإلمارات دولة تقدم شعاع خدمات مالية متكاملة ترتكز على تلبية احتياجات العمالء، وتخدم من مقرها في نبذة عن شركة شعاع كابيتال ش.م.ع: 
االت العربية المتحدة عمالءها من الشركات والمؤسسات فضاًل عن الشركات العائلية واألفراد ذوي المالءة المالية العالية. وتختص شعاع في مج

دارة األصول والتمويل االئتماني. وتأسست و استشارات االستثمار المصرفي وخدمات أسواق رأس المال اإلستثمار و   ا 

وهي شركة مساهمة عامة ومنظمة من قبل مصرف اإلمارات المركزي كشركة استثمار مالية، وأسهمها مدرجة في سوق  1979شعاع في العام 
 www.shuaa.com دبي المالي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

 

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

+971 4 3651 872 
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