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 التصال املؤسسي التسويق و إدارة ا
 بيان صحفي للنشر الفوري

 
 

ل  املالية لالوراق أبوظيب سوق  للسوق صانع كثالث"  كابيتال  شعاع" ُيسج ِّ
 

 اخلدمات تنويع يف  اجنازا يعد السوق ُصن اع عدد ارتفاع:  البلوشي راشد
 

 
 : 2017مايو  16 الثالاثء –مارات العربية املتحدة أبوظيب، دولة اإل

 
صانع  أعمالملزاولة  ترخيصا   ،التابعة لشركة شعاع كابيتال "شعاع كابيتال إنرتانشيوانل ليمتد"لألوراق املالية لشركة  ظيبأبو منح سوق 

 على حصل من اول هو الوطين ابوظيب بنك أبن علما، شركات ةثالثزاول هذا النشاط إىل لريتفع بذلك عدد الشركات اليت ت، السوق
 . كابيتال  الرمز شركة  تاله النشاط ملمارسة ترخيص

بيتال خالل حفل نظمه سوق ابوظيب لالوراق املالية يوم اوجاء االعالن عن ترخيص خدمة صانع السوق لشركة شعاع ك
الشركات و رؤساء األقسام  مندويباالدارة العليا يف السوق ابالضافة اىل  وذلك حبضور عدد كبري من أعضاء أببوظيب  مقره  يف  الثالاثء 

 . ومجع من املستثمرين
 

يت معززا إن منح ترخيص صانع السوق لشركة شعاع كابيتال أي"راق املالية و وظيب لألأبوقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق 
ر ماأل، تنويع اخلدمات املقدمةزايدة عمق التداوالت عرب يف  املنصرمة ضمن اسرتاتيجية السوقجنازات اليت حققها السوق خالل الفرتة لإل

 وتطوير تنمية خالل من أبوظيب خطة بربانمج السوق التزام إطارو ذلك يف  قدرته التنافسية وتعزيزالذي من شأنه ترسيخ مكانة السوق 
 " يف أبوظيب. األعمال ملمارسة التنافسية البيئة تعزيز وحنو اإلمارة، يف املالية اخلدمات قطاع
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السيولة سيشكل اضافة نوعية  لتقدمي خدمة صانع السوق وتوفريكابيتال ن بدء شركة شعاع  ، "أواوضح البلوشي يف تصريح هبذه املناسبة 
 للتعامالت يف سوق ابوظيب لالوراق املالية خالل الفرتة القادمة ،وذلك نظرا ملا تتمتع به الشركة من خربة واسعة يف ادارة االستثمارات

لدراسة واكد ان السوق لديه طلبات اخرى من شركات ترغب يف تقدمي خدمة صانع السوق لكنها ال زالت حتت ا.وتوفري السيولة 
 . "واستكمال االجراءات الالزمة

 
 لتصبح كابيتال  شعاع مسرية يف أخرى هامة خطوة اإلعالن هذا ميثل: "كابيتال  شعاع" شركة إدارة جملس رئيس الصديقي، جاسم قال

 فإننا للسوق، أكرب عمق وتوفري ُمغرية وعرض طرح أسعار بفروق املدرجة الشركات تزويد خالل ومن. املنطقة يف للسوق صانع أكرب
 الراسخة مكانتنا على ذلك يف مرتكزين السوق، إىل األموال رؤوس من املزيد اجتذاب على الشركات هذه مساعدة إىل قدما   نتطلع

  ."اجملال هذا يف وسجلنا

 املالية، لألوراق أبوظيب سوق تشهده الذي املتواصل التطور يف لإلسهام لنا الفرصة إباتحة للغاية سعداء كابيتال  شعاع يف إننا: "وأضاف
   ."املالية اخلدمات جمال يف للتميز كمركز  املتحدة العربية اإلمارات دولة مكانة تعزيز ويف

 

 نبذة عن سوق أبوظيب لألوراق املالية :

هذا القانون فإن السوق يتمتع  ، ومبوجب2000( لسنة 3مبوجب القانون احمللي رقم ) 2000نوفمرب من عام  15مت أتسيس سوق أبوظيب لألوراق املالية يف 
  .ابلشخصية االعتبارية واالستقالل املايل واإلداري وابلصالحيات الرقابية والتنفيذية الالزمة ملمارسة مهامه

  :مهام سوق أبوظيب لألوراق املالية
 إاتحة الفرصة الستثمار املدخرات واألموال يف األوراق املالية مبا خيدم مصلحة االقتصاد الوطين •
 ضمان سالمة املعامالت ودقتها وضمان تفاعل قوى العرض والطلب لتحديد األسعار •
 محاية املستثمرين من خالل ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بني كافة املستثمرين •
 إحكام الرقابة على عمليات التداول يف األوراق املالية مبا يضمن سالمة التصرفات واإلجراءات •
 اري عن طريق إجراء الدراسات وإصدار التوصيات مبا يكفل توجيه املدخرات إىل القطاعات املنتجةتنمية الوعي االستثم •
  .املسامهة يف حتقيق االستقرار املايل واالقتصادي وتطوير طرق التداول لضمان توفر السيولة واستقرار أسعار األسهم املدرجة يف السوق •

 
لقانون عملية اإلشراف والرقابة على أسواق املال يف الدولة، معتمدة بذلك على معايري الشفافية واإلفصاح. وتعترب وتتوىل هيئة األوراق املالية والسلع مبوجب ا

يف التعامالت اليت حتفظ  اهليئة هي اجلهة التشريعية املخولة بسن التشريعات املنظمة لألسواق، مبا يعزز إرساء معايري التعامل الواضح يف األسواق، ويضمن الدقة
 قوق كافة األطراف. ح
 

مليار  475ورقة مالية كما وبلغت القيمة السوقية للشركات املدرجة يف السوق  71، بلغ عدد األوراق املالية املدرجة يف سوق أبوظيب 2016مع هناية عام 
شركات مسامهة عامة أجنبية، شركتان  3مة حملية, شركة مسامهة عا 63مليار دوالر أمريكي(.  وتتوزع األوراق املالية املدرجة يف السوق كاآليت:  129درهم )

سندات قابلة للتحول.   وحيوي  1سندات حكومة أبوظيب, ابإلضافة إىل عدد  1صندوق استثمار متداول,  1مسامهة خاصة )ضمن منصة السوق الثانية( , 
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لعقارات، قطاع اخلدمات، قطاع السلع االستهالكية، قطاع االتصاالت، قطاعات تتوزع على النحو التايل: قطاع البنوك، قطاع ا 9سوق أبوظيب لألوراق املالية 
 قطاع الطاقة، قطاع الصناعة، قطاع التأمني، قطاع االستثمار واخلدمات املالية. 

 
ات احلفظ األمني مع مخسة وميكن للمستثمرين تداول األوراق املالية املدرجة ابلسوق من خالل أي من الوسطاء املسجلني لديه. كما أيَمن سوق أبوظيب إجراء

تش.إس.يب.سي، مؤسسات مالية حبيث تؤدي هذه املؤسسات دور األمني الذي يُعىن ابألوراق املالية يف سوق أبوظيب لألوراق املالية، وهذه املؤسسات هي: إ
وظيب مع هذه املؤسسات املالية بتوفري املؤسسات دويتشه بنك، سييت بنك، ستاندرد تشارترد، وبنك أبوظيب الوطين.  وتكفل االتفاقيات اليت وقعها سوق أب

تسهيل املالية خدمات الوصاية على األسهم املدرجة ضمن سوق أبو ظيب لصاحل عمالء االستثمار املؤسسايت. وقد سامهت هذه االتفاقيات يف تشجيع و 
 .عدة املستثمرين الدوليني يف سوق أبو ظيب لألوراق املاليةاستقطاب املزيد من االستثمارات العاملية إىل أبو ظيب، األمر الذي يؤدي إىل تعزيز قا

 
، يطمح السوق ألن حيتل مكان الرايدة بني أسواق دول جملس التعاون اخلليجي من خالل قيادة عملية 2030وابلتناسق مع رؤية حكومة أبوظيب االقتصادية 

 تنظيم يف إطار بيئة تشريعية سليمة تضمن املصداقية والشفافية واإلفصاح.تطوير أسواق املال بدولة اإلمارات العربية املتحدة من خالل حسن ال
 

ترقية سوق أبوظيب لألوراق املالية إىل فئة األسواق الناشئة من قبل مؤشري "مرغان ستانلي كابيتال انرتانشيوانل" و"ستاندرد آند بورز  2014وقد مت يف عام 
أسواق الدولة املالية للمعايري الدولية ومقومات البنية التحتية لألسواق، وهي نتيجة لتفاين حكومة اإلمارات يف  داو جونز" مما يشكل اعرتافا  دوليا  ابستيفاء

املزيد من العمق يف  تطوير أسواقها املالية. هذا وقد نتج عن الرتقية املزيد من تدفقات رأس املال على املدى الطويل من املستثمرين األجانب، مما يؤدي إىل
, ومؤشري "ستاندرد آند بورز" و "راسل 2009. ويذكر أن سوق أبوظيب لألوراق املالية قد مت تصنيفه "سوق انشئ" من قبل مؤشر "فتسي" عام السوق

 .  2011انفاستمنت" يف 
 

كابيتال “والذي متنحه سنواي  مؤسسة ، 2015هذا وقد فاز سوق أبوظيب لألوراق املالية، جبائزة البورصة األكثر ابتكارا على مستوى اخلليج العريب يف عام 
كبرية يف اسرتاتيجية فاينانس إنرتانشيوانل" وذلك تقديرا منها لإلجنازات الكبرية اليت حققها خالل السنوات املاضية على صعيد االبتكار الذي حيظى أبولوية  

 عمل السوق.
 
  

 على شبكة اإلنرتنت أو االتصال:  www.adx.ae ملزيد من املعلومات ميكن زايرة موقع السوق اإللكرتوين 
 عبدالرمحن اخلطيب

 مدير قسم االتصال املؤسسي والتسويق الرقمي ابإلانبة
 إدارة التسويق واالتصال املؤسسي
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