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 التداول تالحد األدنى لرسوم عموال يلغيسوق أبوظبي لألوراق المالية 
 في جميع األوراق المالية المدرجة 

 
 تلحد األدنى لرسوم عموالالغائه ل سوق أبوظبي لألوراق المالية أعلن :2021أغسطس  31أبوظبي، 

لتشجيع المستثمرين األفراد ، وذلك أغسطس 31اعتبارًا من اليوم  فيهفي جميع األوراق المالية المدرجة  لالتداو 
 أداًء هذا العام. العالم األفضل أسواقبين  الذي يعتبر منالسوق هذا في بشكل أكبر المشاركة على 

 
تمديد ساعات  وكذلك %،50بنسبة عموالت التداول  خفض مؤخراً  السوق  إعالن ي أعقابف قرارهذا اليأتي 

تندرج هذه المبادرات و . ظهراً  3الساعة  واحدة بحيث يستمر التداول في السوق لغاية إضافية ساعة التداول
التي تم اإلعالن عنها مطلع العام الحالي لتعزيز نشاط السوق وأيضًا  ADX Oneضمن إطار استراتيجية 

 لزيادة السيولة.
 
 أكبر من إجراء كم  بي لألوراق المالية، سوق أبوظفي  التداول تلرسوم عموال قرار إلغاء الحد األدنى سيتيحو 

إيجابية في  أصداءً الفكرة  والقتالتي يقوم بها المستثمرون األفراد عادًة.  الحجم صغيرة عمليات التداول
أصحاب المصلحة الرئيسيين، ]بما في ذلك المستثمرين أوساط بين  التي أجريت غير الرسمية االستطالعات

 والوسطاء والشركات المدرجة[.
 
يشهد " قال السيد سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي لألوراق المالية:بهذه المناسبة و 

الجودة إلى  فائقيوفر للمستثمرين العالميين والمحليين وصواًل زخمًا متزايدًا، وهو سوق أبوظبي لألوراق المالية 
من خالل التنازل عن الحد األدنى و . صوصاً خ، وأبوظبي عموماً االقتصادية القوية في المنطقة  الركائز

 للمستثمرين األفراد نتيح، فإننا في السوق  جميع األوراق المالية المدرجة فيللرسوم وخفض معدالت العمولة 
 وبفضل. اتالمؤسسمن تكلفة، مما يضمن استفادتهم من الفرص االستثمارية المتاحة للمستثمرين أقل  تداوالً 
بال  أكثر جاذبية اً سوق سوق أبوظبي لألوراق المالية، سيصبح نامنتجاتنطاق خدماتنا و توسيع و السيولة  تعزيز

 ".شك
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من مطلع  اعتباراً  ، والذي يسري %0.025% إلى 0.05رسوم التداول من ويعد خفض 
فيما سيتم تطبيق قرار تمديد  سنوات. 3خالل  والثالث 2021 عامخالل  الثاني الذي يقوم به السوق سبتمبر، 

 أكتوبر القادم. 3ات التداول اعتبارًا من ساع
 

 اً نقطة للمرة األولى مدعوم 7700 مستوى  إلى مؤخراً المؤشر العام لسوق أبوظبي لألوراق المالية  وقد ارتفع
منذ % 52المؤشر بنسبة  ارتفعذلك،  عالوًة علىوزيادة مشاركة المستثمرين الدوليين.  اإلدراجاتبسلسلة من 

 أفضل مؤشرات األسهم أداًء في العالم. واحدًا منن، مما يجعله بداية العام حتى اآل
 - انتهى -

 لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي لألوراق المالية، يرجى التواصل مع:
 عبدالرحمن الخطيب

 مدير االتصال المؤسسي والتسويق الرقمي
 8774 612( 2) 971هاتف: +

 9733 668( 50) 971محمول: +
 ALKhateebA@adx.aeبريد إلكتروني: 

 مجموعة برنزويك
 محمود قاسم

 مساعد
  6258 921( 50) 971محمول :  +

 mkassem@brunswickgroup.comبريد إلكتروني:  
 

 نبذة عن سوق أبوظبي لألوراق المالية:
، 2000( لسنة 3بموجب القانون المحلي رقم ) 2000نوفمبر من عام  15تم تأسيس سوق أبوظبي لألوراق المالية في 

وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري وبالصالحيات الرقابية والتنفيذية 
، تم تحويل سوق أبوظبي لألوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة 2020مارس  17الالزمة لممارسة مهامه. في 

(، التي تعد واحدة من أكبر ADQ. سوق أبوظبي لألوراق المالية تابع لـ "القابضة" )2020 ( من عام8عامة استنادًا للقانون )
الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن 

 االقتصاد المتنوع في إمارة أبوظبي.
لتداول األوراق المالية. بما في ذلك األسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة  سوق أبوظبي لألوراق المالية هو سوق 

والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة 
كبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير األوراق المالية والسلع اإلماراتية. سوق أبوظبي لألوراق المالية هو ثاني أ

أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية ألجندة اإلمارات العربية المتحدة "االستعداد 
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للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية االستراتيجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة والتي تهدف 
 لى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في االنتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.إ

 
 


