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 للسوقتعزيز ومتكني البنية التحتية آبليات رقمية و الستثمار متكاملة للفروع ودعم ا دف إنشاء بيئةهب
  أبوظيبالظفرة إىل من و رأس اخليمة و الفجرية إىل الشارقة  من سوق أبوظيب لألوراق املاليةنقل أفرع 

 
 االلكرتونيننننة لتكننننو تعزيننننز تدماتننننة الرقميننننة و  أعلننننو  سننننوق أبننننوال لنننن وراق ا اليننننة  عننننو :2020 يوليووووو 8أبوووووظيب  

مننننو ندننننو هروعننننة   كننننو  وذلنننن  مننننو تنننن  النننند يدنننندم ا اخلنننندمات  جلمينننن اعتمنننناداى علننننا التدنيننننات ا ديثننننة  لنسننننبة أكثننننر 
 .أبوالإىل الظفرة  هرعندو و ، إمارة الشارقةإمارايت رأس اخليمة والفجرية إىل 

زودهتنننننم ل عتمننننناد علنننننا األدوات االكرتونينننننة وال كينننننة  يننننن  لعمننننن ء ا ةاألتنننننري تنننننداعيات  اوحنننننة كنننننورو   اضننننن رتوقننننند 
 عالينننننننننننننة اجلنننننننننننننودة.منحنننننننننننننت م دورة عمنننننننننننننو  ديننننننننننننندة بتجربنننننننننننننة اسنننننننننننننتباقية و لسنننننننننننننوق اخلننننننننننننندمات الرقمينننننننننننننة واالكرتونينننننننننننننة ل

أ   تاصننننننةى  للعمنننننن ء، ا تعننننننددة خبدماتننننننة السننننننوقأ  الفننننننرتات ا دبلننننننة ستشنننننن د  نننننن ت توعويننننننة مننننننو قبننننننو  السننننننوقوأكنننننند 
إىل تبنننننو ا لنننننو  الرقمينننننة للح نننننو  علنننننا تننننندمات  مجيننننن  ا  سسنننننات  اوحنننننة كنننننورو ، دهعننننن التنننننداعيات الننننند هرضنننننت ا 

تاصنننننة وأ   ة بنننننزلرة الفنننننروع.، األمنننننر الننننن ع اكتشننننن  العمينننننو أننننننة ذو  ننننندو  وأكثنننننر مروننننننة وسننننن ولة مدارننننننأكثنننننر هاعلينننننة
عمننننننو علننننننا ا ننننننوافني، ال والعدينننننند مننننننو سنننننناعاتعلننننننا ا سننننننتثمريو   إ نننننناز معننننننام هتم، مبننننننال  ، سننننننتوهر ا ن ننننننة الرقميننننننة

 .  هض ى عو تدليص الكثري مو اا راءات وا ستندات علا ا تعاملني وعدد الزلرات

وا  نننننننممة علنننننننا تسننننننن يو التسنننننننارع الرقمننننننن  وتدننننننند   اسنننننننرتاتيجية ت نننننننوير األعمنننننننا  للسننننننوقهننننننن   اخل نننننننوة مننننننن   تماشنننننناوت
السنننننتثمار متكاملنننننة للفننننروع ودعننننم ا بيئننننة وإنشنننناءالعمنننن ء، تنننندمات ذكيننننة تن لنننني منننننو إسننننرتاتيجية السننننوق ا رتكننننزة علنننننا 

وأتيت هننننن   اخل نننننوة كاسنننننتجابة لتحنننننو  كبنننننري   أ نننننا  سنننننلوكيات للسنننننوق، تعزينننننز ومتكنننننني البنينننننة التحتينننننة آبلينننننات رقمينننننة و 
األمنننننر الننننن ع  عنننننو زلرة  ن نننننات الرقمينننننة للاننننندمات ا تكاملنننننةبعننننندج ا ا نننننة للتوا ننننند  لفنننننروع والتنننننداو  عننننن  ا العمننننن ء 

 . الفروع مو قبو العم ء أمراى يرتبط   االت الضرورية هدط

 ت ننننوةندننننو األهننننرع هنننن     قوووواا سووووفا ة مل يفووووة سووووا  املنفووووورو الوووورليو ال نفيوووو و ل وووووق أبوووووظيب لووووألوراق املاليووووة:و
اخلنننننننندمات النننننننند ندنننننننندم ا وتعزيننننننننز تعزيننننننننز الننننننننرلدة   اخلنننننننندمات الرقميننننننننة لتدنننننننند   ربننننننننة متعامننننننننو اسننننننننتباقية وسلسننننننننة حنننننننننو 

،  يننننننن  يعتننننننن  تو يننننننند من نننننننة اخلننننننندمات الرقمينننننننة للمسنننننننتثمريو  جننننننناى مركنننننننزلى، و  الوقننننننن  الننننننن ع  ضننننننن  هينننننننة لعم وننننننننا
مننننننن  اسننننننننرتاتيجية  ة لتتماشنننننننا أيضننننننناى لتأكيننننننند السنننننننمات التناهسنننننننية لنمنننننننوذ  أعمالننننننننا اجلديننننننند هدننننننند  ننننننناءت هننننننن   اخل نننننننو 

 تشنننننكيو العشنننننرينات  الننننند تركنننننز علنننننا ت نننننوير األعمنننننا  منننننو تننننن    وانننننن  تشنننننمو التسنننننارع الرقمننننن ، وهننننن  اجلوانننننن  
 الد ُصمم  مجيع ا لتعزيز الكفاءة التشغيلية العا ية وترسيخ مكانتنا وقدراتنا التناهسية ا عرتف هبا .

ري وأ  السنننننننوق  ا نننننننة إىل التنننننننأقلم مننننننن   نننننننوذ  التشنننننننغيو اخلنننننننا  هبننننننن   البيئنننننننة أ  بيئنننننننة التنننننننداو  تتغنننننننوأكووووووور املنفوووووووورو 
ا تغنننننرية، منننننو أ نننننو ا فنننننار علنننننا اسنننننتمرارية ت نننننوير األعمنننننا  علنننننا ا ننننند  ال وينننننو وا فنننننار علنننننا مسنننننتولت عالينننننة منننننو 

 .رضا العم ء
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 ينننننن  يعتنننننن  التحننننننو   للسننننننوق،كمننننننا تعنننننند عوامننننننو رالتوقنننننن  والتكينننننن   ألركننننننات رويسننننننية السننننننرتاتيجية ت ننننننوير األعمننننننا  
الرقمنننن   ننننزء م ننننم مننننو التحننننو  العننننا   للسننننوق وهننننو التحننننو  النننن ع  نننندج ويعننننزز تفاعننننو العمنننن ء منننن  التكامننننو الرقمنننن  

 وتزويدهم خبدمات عالية اجلودة.

ا تعنننننددة الرقمينننننة عنننننو ابتكاراتنننننة  2020أ  السنننننوق هننننناز رننننناوزة البورصنننننة األكثنننننر ابتكننننناراى   اخللننننني  العنننننر  لعننننناج  ويننننن كر
 من ننننننة ت ننننننوات رقميننننننة متسننننننارعة، همننننننو تنننننن     لفعننننننو ت نننننناقنننننند و  .كننننننا  سننننننباقاى   لننننننر  اخلنننننندمات الرقميننننننة   ينننننن 

النننند متكننننو ا سننننتثمريو أصننننحام ا نننني   الت ننننوي  مننننو و سنننن م   النننند يدنننندج مننننو ت اننننا تدمننننة الت ننننوي  االكننننرتو  
  أبرزهنننننننا تنننننننوهري كتنننننننالو   الت ننننننوي  عنننننننو بعننننننند    اجلمعينننننننات العمومينننننننة للشنننننننركات  اضنننننناهة إىل عننننننندة تننننننندمات أتنننننننر 

تدمننننننننة مو نننننننندة للمسننننننننتثمريو، وتاصننننننننية إصنننننننندار رقننننننننم مسننننننننتثمر، و نننننننندي  البيننننننننا ت اخلاصننننننننة   سننننننننتثمريو، وإمكانيننننننننة 
االسنننننننننتع ج عنننننننننو األر   واالستفسنننننننننارات ا رتب نننننننننة بعملينننننننننات االكتتنننننننننام األولينننننننننة، إىل  انننننننننن   وينننننننننو األوراق ا الينننننننننة، 

رير األسننننن م ا ودعنننننة و ريهنننننا ارير التنننننداو ، وتدننننناارير أرصننننندة ا سنننننتثمر، وتدنننننشننننناملة لتدنننننالوإصننننندار تدنننننارير ألفظنننننة ا سنننننتثمر 
  مو التدارير األتر .

والنننند تتننننيو إرسننننا  واسننننتدبا  األمننننوا   Payit السننننوق منننن تراى ألفظتننننة الرقميننننة ا شننننغلة بواسنننن ة نظنننناج أللننننيو  كمننننا
منننننو تننننن    نننننوذ  النننننده  الرقمننننن    الوقننننن  الرقمينننننة بسننننن ولة، ومتكنننننو اسفظنننننة الرقمينننننة ا سنننننتادمني منننننو إدارة مت لبننننناهتم 

الفعلنننننننن ،  ينننننننن  يتلدننننننننا ا سننننننننتثمرو  أر   ننننننننم الندديننننننننة علننننننننا الفننننننننور   ألفظننننننننت م  جننننننننرد توزيع ننننننننا، ويوضننننننننو بننننننننر م  
 . التسري  الرقم      السوق كونة  زءى ألورلى مو التحو  العا   للسوق

حوينننننننو، االبتكنننننننار  يعمنننننننو السنننننننوق علنننننننا ت نننننننوير ومنننننننو تننننننن   مضننننننن  السنننننننوق قننننننندماى حننننننننو اسنننننننرتاتيجيتة راالسنننننننتجابة، الت
األعمنننننننا  االسنننننننرتاتيجية ا سنننننننتدبلية وهدننننننناى لتو  نننننننة حننننننننو التسنننننننارع الرقمننننننن ،  يننننننن  يننننننندعم هننننننن ا النننننننن   أ ننننننند األهنننننننداف 
الرويسننننننية خل ننننننة ا كومننننننة ورميت ننننننا حنننننننو  اخلمسننننننني عامنننننناى ا دبلننننننة  لرتسننننننيخ مكانننننننة أبننننننوال كوا نننننندة مننننننو اسنننننناور ا اليننننننة 

  ستثمار.ا ستدامة الراودة ل

 -انت ا -

 
 

 عن سوق أبوظيب لألوراق املالية: 
 

، و و   ه ا الدانو  هإ  2000  لسنة 3 و   الدانو  اسل  رقم ر 2000نوهم  مو عاج  15مت أتسيس سوق أبوال ل وراق ا الية   
 ، مت2020مارس  17  السوق يتمت   لشا ية االعتبارية واالستد   ا ايل واادارع و ل   يات الرقابية والتنفي ية ال زمة  مارسة م امة. 
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. سوق أبوال ل وراق ا الية 2020  مو عاج 8سوق أبوال ل وراق ا الية مو م سسة عامة إىل شركة مسامهة عامة استناداى للدانو  ر ويو 
   ، الد تعد وا دة مو أك  الشركات الدابضة علا مستو  ا ن دة، والد متتل  ألفظة متنوعة مو ا  سسات الك  ADQاتب  لن  الدابضة  ر

 العاملة   ق اعات رويسية ضمو االقت اد  ري النف     إمارة أبوال.  
 

رة عو سوق أبوال ل وراق ا الية هو سوق لتداو  األوراق ا الية.  ا   ذل  األس م ال ادرة عو الشركات ا سامهة العامة والسندات ال اد
 أدوات مالية أتر  معتمدة مو هيئة األوراق ا الية والسل  ااماراتية. ا كومات أو الشركات وال ناديي ا تداولة   البورصة وأع

 
ماشا م  سوق أبوال ل وراق ا الية هو اث  أك  سوق   ا ن دة العربية واسرتاتيجيتة   توهري أداء مايل مستدر م  م ادر متنوعة للدتو تت

 االستعداد للامسني . ترسم اخل ة الولنية خم ط التنمية االسرتاتيجية لدولة اامارات العربية ا بادئ التو ي ية أل ندة اامارات العربية ا تحدة 
 ا تحدة والد هتدف إىل بناء اقت اد  يوع، مستداج، ومتنوع يساهم بشكو إ ا    االنتدا  إىل  وذ  عا    ديد للتنمية ا ستدامة.

 
 :يرجى ال واصل معملزير من املف ومات 

 لر و اخل ي عبدا
 مدير قسم االت ا  ا  سس  والتسويي الرقم 

 إدارة التسويي واالت ا  ا  سس 
 8774 612 (2) 971+هات : 
 9733 668 (50) 971+ألمو : 

 ALKhateebA@adx.aeبريد إلكرتو : 

 
  بي   شا

 نيو ات كوميونيكاشنز
 0423 442 (2) 971+هات : 
 3799 111 (50) 971+ألمو : 

 habib.bacha@newgatecomms.comبريد إلكرتو : 
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