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عقود األسهم لناسداك دبي في سوق  جديدةثالث شركات رائدة أسهم شعاع كابيتال تضيف 

 المستقبلية 

سوق الالممثلة في عدد شركات اإلمارات بنك أبوظبي الوطني وسوق دبي المالي ودبي لالستثمار يرفع  إضافة أسهم •

 شركة 12إلى 

 المتزايدة في السوقزخم التداوالت ستعزز  العقود المستقبلية الجديدة  •

 

( DFM( وسوق دبي المالي )NBADبنك أبوظبي الوطني )أسهم كل من أضافت بورصة ناسداك دبي  – أبريل 11دبي، 

ليرتفع بذلك عدد الشركات اإلماراتية الرائدة والتي يجري تداول  ( إلى سوق عقود األسهم المستقبلية،DICودبي لالستثمار )

 ي عشر شركة.تاثن أسهمها إلىالعقود المستقبلية على 

 
علماً أن  ،الثالثالشركات اإلضافية  ألسهمتقديم خدمات صناعة السوق المتعلقة بالعقود المستقبلية شركة شعاع كابيتال تتولى و

 . 2016سبتمبر  1تقدم خدمات صناعة السوق المتعلقة بجميع العقود المستقبلية منذ افتتاح السوق في  الشركة

 
. ويعد بنك 2017أبريل  2بنك أبوظبي الوطني وسوق دبي المالي ودبي لالستثمار إلى السوق في أسهم تمت إضافة وقد 

أبوظبي الوطني أكبر كيان مصرفي في اإلمارات العربية المتحدة بعد عملية دمجه مع بنك الخليج األول. وسيُطلق على الكيان 

 المدمج اسم بنك أبوظبي األول. 
 

إضافة ثالث من أبرز الشركات اإلماراتية التي يتم تداول أسهمها ضفي ت"  حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي: وقال

المستثمرين  وذلك في ظل االهتمام المتزايد من قبل سوقنا للعقود المستقبلية، علىعلى نطاق واسع، مزيدًا من العمق واالتساع 

سيكون بإمكان المستثمرين استغالل مزايا تعزيز االستثمار والقدرة على وتحوط واالستثمار. للإزاء تلك العقود باعتبارها أداة 

 بما في ذلك توسع السوق أكثر خالل األسابيع واألشهر القادمةمع تحقيق مكاسب سواء كانت األسهم األساسية تنخفض أو ترتفع 

 مؤشرات أسعار األسهم." إضافة
 

سهم. وقد ارتفعت التداوالت إلى  100 ويضم العقد الواحدعقد في السوق منذ افتتاحها،  1,140,000وقد تم تداول أكثر من 

ً إلى% 14 بزيادة نسبتهاعقد في شهر مارس،  184,000 عقد في شهر فبراير. وكان أكثر الوسطاء نشاًطا  162,000 قياسا

  ينا كورب يليها الصفوة مباشر ثم المتكاملة لألوراق المالية.حسب القيمة في السوق خالل شهر مارس شركة م

 

 
 المستقبلية العقود سوق نشهد بأن فخورون" كابيتال شعاع" في إننا: "كابيتال شعاع إدارة مجلس رئيس الصديقي، جاسم قال

 شركات لثالث السوق صناعة لخدمات تقديمنا سيسهم حيث والنمو، التطور من جديدة مرحلة إلى يرتقي الدولة في المزدهر

 واسعة مجموعة من االستفادة للمستثمرين يتيح ،"دبي ناسداك" في المستقبلية العقود لسوق كبير زخم توفير في مرموقة جديدة

 دوراً  كابيتال شعاع بها تتمتع التي العميقة والتجربة الواسعة الخبرة فيه تلعب الذي الوقت وفي. الجديدة الفرص من ومتنامية

 ً ً  نتطلع فإننا المتحدة، العربية اإلمارات دولة في المال أسواق تشهده الذي المستمر التطور في أساسيا  مع كثب عن العمل إلى قدما

 اإلمارة في االستثمارية البيئة وتوسيع تعزيز مواصلة بهدف المقبلة القليلة األشهر خالل فيها المدرجة والشركات" دبي ناسداك"

 ".والدولة

 
تسع شركات رائدة أخرى مدرجة في اإلمارات أسهم بنك أبوظبي الوطني وسوق دبي المالي ودبي لالستثمار إلى أسهم نضم وت

: بنك أبوظبي التجاري والدار العقارية وأرابتك القابضة وتشمل في السوقعلى أسهمها العقود المستقبلية يتم تداول والتي 
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باركس آند ريزورتس وإعمار العقارية ومجموعة اتصاالت باإلضافة إلى  وموانئ دبي العالمية وبنك دبي اإلسالمي ودبي

 االتحاد العقارية. 
 
تخطط ناسداك دبي لتوسيع سوقها للعقود المستقبلية على مراحل، بما في ذلك العقود المستقبلية والخيارات المتعلقة بأسهم و

فريقيا، باإلضافة إلى العقود المستقبلية في مؤشرات الشركات األخرى المدرجة في بورصات منطقة الشرق األوسط وشمال أ

    السوق. ة فيمشاركإمكانية المجموعة من المؤسسات المالية اإلقليمية والدولية حاليًا مع البورصة  وتناقشأسعار األسهم. 

 

 

 دبي ناسداك عن نبذة

 اإلصدار جهات البورصة وتستقبل. آسيا وشرق أوروبا غرب بين الواقعة للمنطقة العالمية المالية البورصة هي دبي ناسداك

. والدولي اإلقليمي المستويين على االستثمارية الفرص من االستفادة إلى تتطلع التي العالم أنحاء شتى من أو المنطقة من سواءً 

ً  البورصة وتدرج  .العقاري االستثمار وصناديق التقليدية والسندات( اإلسالمية السندات) والصكوك والمشتقات األسهم حاليا

. األسهم ثلث دبي بورصة تملك حين في الثلثين، حصتها تبلغ حيث دبي ناسداك في الرئيسي المساهم هو المالي دبي وسوق

 المالي دبي مركز من دبي ناسداك وتتخذ. دبي ناسداك لبورصة التنظيمية السلطة هي( DFSA) المالية للخدمات دبي وسلطة

ً  مقراً  العالمي  .لها رئيسيا

 

 

 

 

 

    
 


