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العالمي وشركة  لالستثمار إنترناشیونال" "مورغان ستانلي كابیتال خالل زیارة شملت أیضًا مؤتمر

iov42 
الرئیس التنفیذي لسوق أبوظبي لألوراق المالیة یلتقي كبار المسؤولین في بورصة 

 لندن
 

في إطار استراتیجیة سوق أبوظبي لألوراق المالیة، السوق المالي الرائد  :2019 مایو 25أبوظبي، 
في المنطقة، الهادفة إلى تعزیز مكانته الرائدة على مستوى المنطقة وتوسیع آفاق تعاونه مع األسواق 

ن في یسعادة خلیفة المنصوري، الرئیس التنفیذي للسوق باإلنابة، كبار المسؤول المالیة العالمیة، التقى
الیات ، والتي شملت أیضًا مشاركته في فعمؤخراً للعاصمة البریطانیة  تهبورصة لندن وذلك خالل زیار 

المتخصصة  iov42لالستثمار العالمي، وزیارة شركة " ال انترناشیونالت"مورغان ستانلي كابیمؤتمر 
 وتطبیقات تقنیة البلوك تشین.  مجاالت التكنولوجیا المالیةفي 

 
وعقد سعادة المنصوري خالل زیارته لبورصة لندن مجموعة من اللقاءات شملت اجتماعًا مع نیجیل 

ة تم خالله بحث آفاق التعاون بین سوق أبوظبي لألوراق المالی ،الرئیس التنفیذي لبورصة لندن ،راتي
لمنطقة  لمدیر الفایننشال تایمز رس ،غاري رینهودوبورصة لندن، كما التقى سعادة المنصوري مع 

لفرص ا بیانات األسواق المالیة و في اجتماع تم خالله مناقشة مؤشرات و ،الشرق األوسط وأفریقیا
 لمتوفرة.االستثماریة المشتركة ا

 
ة في رئیس األسواق األولی ،وعقد سعادة المنصوري خالل زیارته بورصة لندن لقاًء مع تشارلي ووكر

واق األولیة رئیس األس ،رئیس استراتیجیة األسواق الناشئة، وجوكول ماني ،البورصة، ومارتینا غارسیا
دن، حیث " في بورصة لنالیترئیس برنامج " ،في منطقة الشرق األوسط وأفریقیا والهند، وعمیرة أكرم

 موضوعات اإلدراج المشترك في األسواق ناقش االجتماع إمكانیات التواصل بین السوقین المالیین و
 المالیة. 

 
ن بین سوق قنوات التواصل والتعاو  تفعیلسعادة خلیفة المنصوري على أهمیة وتعلیقًا على الزیارة؛ أكد 
كبریات أسواق األوراق المالیة العالمیة، والترویج للسوق باعتباره وجهة مفضلة  وأبوظبي لألوراق المالیة 
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ن الجوالت سواها م لإلدراج والتداول على مستوى المنطقة. وقال سعادة المنصوري: "تساهم هذه الزیارة و

العالمیة للسوق إلى تأكید حضور سوق أبوظبي لألوراق المالیة على المستوى الدولي، من خالل 
استعراض بنیته التحتیة ذات المعاییر العالمیة، وهو ما یخدم مساعي السوق لتنفیذ خطة أبوظبي الرامیة 
إلى تحقیق التنمیة االقتصادیة المستدامة من خالل تطویر قطاع الخدمات المالیة في اإلمارة وتوفیر 

 بیئة أعمال تنافسیة تستقطب االستثمارات األجنبیة."
 

 نترناشیونالال ات"مورغان ستانلي كابیسعادة خلیفة المنصوري في فعالیات مؤتمر وورش عمل و شارك 
ن في المسؤولی في لندن بحضور مجموعة من القادة و نلالستثمار العالمي والذي عقد على مدار یومی

اریر مالیة تقأهمیة توفیر  مجاالت االستثمار، حیث ناقش االجتماع موضوع االستثمارات المستدامة، و
ى المخاطر سلط الضوء عل ، ومتطلبات أصحاب المصلحة مفصلة تحقق الترابط بین مبادئ الشفافیة و

ضرورة توفیر مصادر جدیدة للبیانات للمحافظة على تنافسیة  بعیدة المدى على االستثمارات، و
  االستثمارات.

 
وتطبیقات تقنیة  التكنولوجیا المالیةالمتخصصة في مجاالت  iov42لشركة  وتطرقت زیارة سعادته

البلوك تشین إلى جملة من المواضیع المتعلقة بتقنیة البلوك تشین، حیث استعرضت الشركة لوفد السوق 
بحث اللقاء إمكانیة عقد شراكة بین الطرفین في مجاالت استخدام تكنولوجیا  قدراتها في هذا المجال، و

 ةاستدامفعیل تیز فعالیة األداء وتخفیض التكالیف، حیث یمكن تعز  الترمیز لحمایة األصول الرقمیة و
  عملیات التداول على مختلف األصول. تكنولوجیا الترمیز في 

 
یواصل سوق أبوظبي لألوراق المالیة العمل بشكل متواصل لتعزیز بنیته تابع سعادة المنصوري: " و

ي للشركات جذب أساسل التكنولوجیة الحدیثة التي تشكل عامل التحتیة المتقدمة من خالل تبني الحلو 
المستثمرین على حد سواء. ومن هذا المنطلق؛ نحرص دائمًا على التواجد الفعال في مختلف  و

الملتقیات واالجتماعات الدولیة للتعرف على آخر المستجدات العالمیة في هذا المجال، ودراسة سبل 
 "لرائدة على مستوى المنطقة.تطبیقها لتعزیز مكانة السوق ا
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یشار إلى أن سوق أبوظبي لألوراق المالیة یعتبر من األسواق المفضلة للمستثمرین البریطانیین على 

من عام  ولاألمستوى المنطقة، حیث وصل عدد المستثمرین البریطانیین في السوق مع نهایة الربع 
تداوالت  بإجماليو ، تثمرین األفرادمن المس 2130مؤسسة و  922منهم  مستثمر 3052إلى  2019

ستثمار بلغ و بصافي ا 2019خالل الربع األول من  ملیار درهم 3نحو وصلت إلى (بیع + شراء) 
ملیون درهم لیشكلوا بذلك أعلى قیمة صافي استثمار بین المستثمرین األجانب خالل الربع  860نحو 

 األول من العام الحالي.  
 -انتهى-

 عن سوق أبوظبي لألوراق المالية: 

، ومبوجب هذا القانون 2000) لسنة 3مبوجب القانون احمللي رقم ( 2000نوفمرب من عام  15مت تأسيس سوق أبوظيب لألوراق املالية يف 
  .ارسة مهامهملمفإن السوق يتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل املايل واإلداري وبالصالحيات الرقابية والتنفيذية الالزمة 

 

مت ترقية سوق أبوظيب لألوراق املالية إىل فئة األسواق الناشئة من قبل مؤشري "مورغان ستانلي كابيتال انرتناشيونال" و"ستاندرد  2014عام يف 
ألسواق، وهي نتيجة لتفاين لتحتية لآند بورز داو جونز" مما يشكل اعرتافاً دولياً باستيفاء أسواق الدولة املالية للمعايري الدولية ومقومات البنية ا

حكومة اإلمارات يف تطوير أسواقها املالية. ويذكر أن سوق أبوظيب لألوراق املالية قد مت تصنيفه "سوق ناشئ" من قبل مؤشر "فتسي" عام 
 .  2011, ومؤشري "ستاندرد آند بورز" و "راسل انفاستمنت" يف 2009

 

 على شبكة اإلنترنت أو االتصال:  www.adx.ae لمزید من المعلومات یمكن زیارة موقع السوق اإللكتروني 
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