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في أعقاب اعتماد محمد بن راشد الستراتيجية تطوير قطاع االقتصاد اإلسالمي وتماشيًا مع 
  لالقتصاد اإلسالميرؤيته في جعل دبي عاصمة عالمية 

 دبيناسداك  في أسهم يدرج األوسط والشرق لندن بنك
 

  حمدان بن محمد: اإلدراج دليل االهتمام اإلقليمي والعالمي بمبادرة دبي عاصمة االقتصاد اإلسالمي وجديتنا
 هذا القطاعلفي تحقيق رؤية محمد بن راشد 

 المتوافقة مع لألسواق المالية  ةرئيسخطوة كاإلدراج باالقتصاد اإلسالمي ترحِّب قطاع  لتطويرلجنة العليا ال
 دبيشريعة في ال أحكام

 
إدراج بنك لندن برحبَّت ناسداك دبي، البورصة العالمية في منطقة الشرق األوسط، اليوم  -3102أكتوبر  8دبي، 

متخذ من ال سمامياإل بنكال (،)شركة عامة محدودة ’BLME Holdings plc مسمى تحتوالشرق األوسط 
 أو يشمل زيادة في رأس المال مل اإلدراجبورصة، علمًا أنَّ المن أسهمه في  6,3975591,6 ،لهمقرًا لندن 

 .جديدة ألسهم اً رحط
 

 مكتوم، آل راشد بن محمد الشيخ السمو صاحب إطماق بعد المبذولة الجهود تعزيز األسهم هذه إدراج شأن ومن
 اإلسمامية، للصكوك عالمي مركز إلى دبي تحويل مبادرة دبي، حاكم الوزراء، مجلس رئيس الدولة، رئيس نائب

 .العالم في اإلسمامي لماقتصاد عاصمة دبي جعل في سموه رؤية مع وتماشياً 
 
 احتفالً رئيس مجلس إدارة بنك لندن والشرق األوسط، الجرس في سوق دبي المالي يعقوب المزيني،  قرعو 
الشيخ محمد بن  لصاحب السمو، رئيس المكتب التنفيذي القرقاويبحضور معالي محمد عبداهلل وذلك اإلدراج، ب

المنتدب والرئيس العضو  وعيسى كاظم، ،اإلسماميورئيس اللجنة العليا لتطوير قطاع القتصاد  آل مكتومراشد 
الفهيم،  عبد الواحد، و لتطوير قطاع القتصاد اإلسمامي العليا التنفيذي لسوق دبي المالي، واألمين العام للجنة

 رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي.
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 القتصاد قطاع تطوير مبادرة وراعي، ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتومسمو وقال  

يجابية نحو تحقيق رؤية  كخطوة بنك لندن والشرق األوسط دبي: "يأتي إدراج أسهم في اإلسمامي جديدة وا 
في جعل دبي عاصمة عالمية لماقتصاد اإلسمامي، خاصًة وأنه يأتي بعد  الشيخ محمد بن راشد صاحب السمو

أيام من اعتماد سموه للخطة الستراتيجية لتطوير قطاع القتصاد اإلسمامي، األمر الذي يؤكد على جدية دبي 
ف ، والهتمام الكبير الذي تحظى به المبادرة من مختلبمختلف مؤسساتها وقطاعاتها في تحقيق هذه الرؤية
 المؤسسات اإلقليمية والعالمية الفاعلة في هذا المجال".

 
 السمو صاحب رؤية تحقيق نحو ثابتة بخطى دبي تسير": معالي محمد عبداهلل القرقاويومن جانبه، قال 

 اً إسمامي اً يسرنا أنَّ بنك، و يي عاصمة عالمية لماقتصاد اإلسمامدب جعل في مكتوم آل راشد بن محمد الشيخ
 اإلدراجهذا يعتبر ، حيث ناسداك دبيإدراج أسهمه في اختار قد مثل بنك لندن والشرق األوسط  اً رائد اً عالمي

بين  من رابط وثيقلما يقدمه البنك  توّسع دبي كمركز عالمي ألسواق األسهم اإلسمامية نحو ةرئيسخطوة 
النطاق حضور ناسداك دبي الجغرافي الواسع  ؤكِّدياإلدراج  وهذا ،األسواق المالية في أوروبا والشرق األوسط

 ."على الصعيدين اإلقليمي والدوليالمستثمرين و تخدم المصدرين كبورصة 
 

لبنك لندن  ستوفِّر"إنَّ الروابط الدولية واإلقليمية التي تتمتَّع بها ناسداك دبي ومن جهته، قال السيد المزيني: 
عالمي التنظيمي ال هيكلهامن  من الستفادة ستمكِّنهالمستثمرين و مع  حضورًا وتواصماً والشرق األوسط 

 المستوى".
 

دبي من خمال اللجنة العليا  تعمل إمارة" :األوسط والشرق لندن بنكبيرسي، الرئيس التنفيذي ل همفريوقال 
ما من  ،اإلسمامياإلقتصاد لقطاع عالمية تعزيز مكانتها كعاصمة على لتطوير قطاع القتصاد اإلسمامي 

بنك لندن  ينظرثم  ، حيثمتوافق مع أحكام الشريعةرائد شأنه دعم مكانة بنك لندن والشرق األوسط كبنك 
 ". همساهميفي تحقيق طموحات  رئيسيةخطوة كاإلدراج  هذالوالشرق األوسط 
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عام المين األعيسى كاظم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و ومن جانبه قال سعادة 
إلى فرص الستثمار التي هامة  "تعتبر عملية إدراج أسهم بنك لندن والشرق األوسط إضافةً  :، فقالللجنة العليا

بورصات المن ارتفاع حجم التداول في ممتدة فترة بعد يأتي هذا اإلدراج، و األسواق المالية اإلماراتية. توفرها 
، قوة األسواق المالية اإلماراتية ليؤكِّدالعربية المتحدة، لترقية أسواق اإلمارات  "ام اس سي آي"قرار و اإلماراتية 

 القطاع اإلسمامي". يشملسالذي مزيد من التوسع الشأن تحقيق بواآلفاق الواعدة 
 

إلى فئة اإلمارات  يةترقتقوم بس أنَّهاوتجدر اإلشارة إلى أنَّ وكالة "ام اس سي آي" قد أعلنت في شهر مايو 
 .4162في العام  األسواق الناشئة

 
 كان من شأنها تنظيمالتحسينات المتتالية التي  بعد" :داك دبيواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسعبد الوقال 

روابطها مع المستثمرين، تستمر البورصة بتحديث هيكلها لصالح وتعزيز إجراءات اإلدراج في ناسداك دبي 
تتطلع ناسداك دبي إلى الترحيب بالمزيد من إدراجات األسهم اإلقليمية والدولية الرئيسية،  .في السوقالمتعاملين 

 فئات األصول اإلسمامية والتقليدية".ضمن أولية، فضمًا عن تطوير أسواق جديدة عامة  بما في ذلك اكتتابات
 
 تشاركان منصة تداول واحدة.ت علمًا أنَّ البورصتينعد سوق دبي المالي المساهم الرئيسي في ناسداك دبي ي

 -انتهى -
 
 

م خدماتها للمنطقة بين غرب أوروبا ناسداك دبي البورصة المالية العالمية التي تقدِّ تعد : نبذة عن ناسداك دبي
وشرق آسيا. وتستقبل البورصة الُمصدرين سواء من المنطقة أو من شتى أنحاء العالم الذين يتطلعون إلى 

والمشتقات،  ،الستثمارية على المستويين اإلقليمي والدولي. وتدرج البورصة حاليًا األسهمالستفادة من الفرص 
 والسلع المتداولة في البورصات، والمنتجات المهيكلة، والصكوك )السندات اإلسمامية(، والسندات التقليدية. 
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في حين تملك بورصة دبي عد سوق دبي المالي المساهم الرئيسي في ناسداك دبي حيث تبلغ حصته الثلثين، ي
( السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي. وتتخذ DFSAثلث األسهم. وتعتبر سلطة دبي للخدمات المالية )

 ناسداك دبي من مركز دبي المالي العالمي مقرًا رئيسيًا لها. 

 
هو بنك  )شركة عامة محدودة(”( BLME)“بنك لندن والشرق األوسط عن بنك لندن والشرق األوسط: نبذة 

مستقل يعمل وفق أحكام الشريعة اإلسمامية، يقع مقره الرئيسي في لندن. حصل بنك لندن والشرق األوسط على 
، وهو يعد أكبر البنوك اإلسمامية  في أوروبا. يتمتع البنك 4117تصريح من هيئة الخدمات المالية في يوليو 

وخبراء القطاع المالي اإلسمامي. المجالت الثماثة بإدارة متميزة تجمع بين ذوي الخبرات المصرفية الدولية 
دارة الثروات التي  الرئيسية ألعمال بنك لندن والشرق األوسط هي الخدمات المصرفية للشركات، الخزانة، وا 

 تشمل إدارة األصول والخدمات المصرفية الخاصة.
 
 

أصبحت شركة سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة بعد عملية طرح  نبذة عن شركة سوق دبي المالي:
، وتمثل النسبة التي 4111نوفمبر  64مليار سهم  بقيمة درهم واحد للسهم في اكتتاب أولي بتاريخ  6.1

مليارات درهم. وتمتلك حكومة دبي  8% من إجمالي رأس المال المدفوع للسوق البالغ 41طرحت لماكتتاب 
الشركة بعد طرحها لماكتتاب العام وتمثل الحكومة في هذه الحصة شركة بورصة دبي  % من رأسمال81

". كما يمثل "DFMبرمز تداول  4117مارس  7المحدودة. وتم إدراج شركة سوق دبي المالي في السوق في 
ت التي سوق دبي المالي كسوق ثانوي لتداول األوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة، والسندا

تصدرها الحكومة التحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة وكذلك 
الوحدات الستثمارية الصادرة عن صناديق الستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية 

 .ae.dfmwww. 4111ام مارس من الع 41يقبلها السوق. وقد تم افتتاح السوق بتاريخ 
 

http://www.dfm.ae/

