
 

 

لألسهم في  لآلجلةالتداول على سوق العقود ارتفاع حجم تدعم  شعاع كابيتال""
 "ناسداك دبي"

  شهرياً 76سجل ارتفاعًا قياسيًا من حيث حجم التداول وصل إلى لألسهم ت اآلجلةالعقود سوق % 

 

واصلت "شعاع كابيتال"، شركة الخدمات المالية المتكاملة : 2017يوليو،  24دبي، اإلمارات العربية المتحدة: 

لألسهم في "ناسداك دبي" والذي سجل رقمًا اآلجلة الرائدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، دعمها لنمو سوق العقود 

لتصل قيمته إلى % 76بنسبة  ارتفاعاً اآلجلة العقود حجم التداول على سوق  قياسيًا جديدًا هذا الشهر، حيث سجل

 التعامالت في شهر يونيو الماضي. قيمة مليون درهم حققها إجمالي 10مقارنة بنحو مليون درهم إماراتي،  17.6
 

صول إلى منصة على تسهيل الو وبصفتها أكبر صانعي السوق وأكثرهم نشاطًا في اإلمارات، تعمل "شعاع كابيتال" 

 لمراكزهمالتحوط و تحركات السوق بالشكل األمثل من الستفادة وتتيح لهم ا ،لمستثمرين العالميين واإلقليميينقوية ل

المشتقات بشكل خاص، و  اآلجلةالعقود باعة السوق، وزيادة الوعي . ومن خالل توسيع مبادراتها الخاصة بصنالمالية

وتتيح إمكانية إطالق مجموعة واسعة من األدوات  ،أسواق رأس المال في المنطقة تحديث ُأُسستعمل الشركة على 

 المالية الجديدة. 

سبتمبر  1لجميع األسهم منذ افتتاح السوق في اآلجلة وتقدم "شعاع كابيتال" خدمات صناعة السوق المتعلقة بالعقود 

2016 . 

 

"إننا سعداء للغاية برؤية سوق العقود  "شعاع كابيتال":تداول في الن، رئيس قسم مجدي شنوبهذه المناسبة، قال 

. ونحن في "شعاع كابيتال" نفخر بكوننا أكبر صانعي بسرعة وقوةفي دولة اإلمارات العربية المتحدة تتطور اآلجلة 

 كما أننا عه بشكل مستمر. تحفيز نمو السوق وتوسونواصل لعب دور أساسي في  ،السوق وأكثرهم نشاطًا في الدولة

 



 

 

وترتيب تزويد المستثمرين بمجموعة واسعة من األدوات التي تمكنهم من تعزيز محافظهم االستثمارية  نهدف إلى

 محتوياتهم من األصول".

 

"شعاع" المتنامية  ريادةيعكس هذا اإلعالن " فؤاد طارق خان، المدير العام في "شعاع كابيتال":من جهته، قال 

العروض الي نقدمها قاعدة ألسواق رأس المال في المنطقة، وسنواصل االستثمار في منصاتنا المتعددة لتوسيع 

 لعمالئنا ومستثمرينا". 

إطالق خطة توسعية على مراحل تشمل منتجات وسوق المشتقات، وذلك من خالل إدراج العقود وتعتزم "ناسداك دبي" 

وعقود خيارات الشراء ألسهم الشركات األخرى المدرجة في األسواق المالية في منطقة الشرق األوسط وشمال اآلجلة 

وقد دخلت مجموعة واسعة من المؤسسات المالية اإلقليمية لمؤشرات األسهم. اآلجلة أفريقيا، باإلضافة إلى العقود 

 والعالمية في مباحثات مع البورصة للمشاركة في السوق. 

 

 -هى انت -

 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 يعدّ 

 إليها في التصريحات االستشرافية. ولذلك، يجب أال تعتمد على أي من هذه التصريحات االستشرافية. وتشمل العوامل الهامة 
 

الفعلية ووضعنا المالي عن تلك المشار إليها في التصريحات االستشرافية، التي يمكن أن تؤدي إلى تغيرات كبيرة في نتائجنا 
على سبيل المثال ال الحصر: قدرتنا على الحفاظ على مستويات مناسبة من اإليرادات وضبط النفقات؛ واألوضاع االقتصادية 

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

 
 

جراءاتنا وأساليبنا الخاصة بإدارة الم خاطر؛ 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 

 
 

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

 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.comموقع اإللكتروني سوق دبي المالي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة ال

 

http://www.shuaa.com/


 

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

+971 4 3651 872 

ccdesk@SHUAA.com  
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