
كابيتــال«، أن فكرة الجــوالت الترويجية لألســواق 

الماليــة المحليــة باتــت تتجــاوز أهدافهــا للترويج 

للشــركات المدرجة والمزايا التنظيمية فقط لتشمل 

أهداف أكبــر لتصبح مروجاً للدولــة ككل، ومكانتها 

اإلقليمية والعالمية واألسس المتينة لالقتصاد الوطني 

والفــرص االســتثمارية المتاحة. وأكد أهمية توســع 

تلك الجوالت جغرافياً لتــــشمل مناطق أخري حول 

العـــــالم إضـــــافة إلى أوروبا وأمريــكا، إلى جانب 

توسيع نطاق تنظيـــــمها بحيث ال تكون قاصرة على 

األسواق المالية، ولكن تضم جميع األطراف المعنية 

بأسواق المال مثل البنوك وشركات الوساطة المالية، 

بهدف جذب المزيد من االستثمارات األجنبية للدولة.

Ⅶ أعد الملف:  عمرو عادل
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Ⅶ دبي - البيان

قال عيسى كاظــــم، رئــــيس مجـــلـس إدارة 

ســـوق دبي المــــالي، إن السـوق دأب على 

تنظـــيم مؤتمرات للمستـــــثمرين العالميين 

فــي كل مــن نيـــــويورك ولندن منــذ العام 

2007 في خطوة سباقة بين األسواق الــمالية 

اإلقلـــــيمية، الفتاً إلى أن تلك المؤتمـــــرات 

تستهدف في األساس إلقاء الضوء على الفرص 

االستثمارية في الشركات المدرجة والتي تمثل 

قطاعات اقتـــــصادية مــــتعددة ومـــتنامية 

مـــــدعومة بــاألداء االقتصــادي المتميز في 

اإلمارات ودبي بوجه خاص والبنية األساســية 

والتنظيميــة عالميــة المســتوى لســوق دبي 

المالي.

وأوضــح كاظم، فــي تصريحــات لـ»البيان 

يأتــي  المدينتيــن  اختيــار  أن  االقتصــادي«، 

وفــق إطــار مــدروس باعتبارهمــا المركزيــن 

الماليين الرئيســيين عالمياً وتضمان أكبر تركز 

للمؤسســات االســتثمارية التــي لديها اهتمام 

باالســتثمار فــي األســواق العالمية الناشــئة 

ومن بينها ســوق اإلمــارات، باإلضافة إلى أن 

هاتين المدينتين تســتضيفان أكبر المؤتمرات 

العالمية المختصة باألســواق الناشئة سنوياً ما 

يتيح فرصة اســتثمارية أوســع، مؤكداً أن تلك 

المؤتمرات حققت نجاحاً ملموساً في مضاعفة 

حصة االســتثمارات األجنبية في الســوق من 

11% منــذ العام 2012 إلى قرابــة 20% حالياً، 

باإلضافة إلى أنها أثبتت المردود الكبير لجهود 

الســوق المكثفة على مدى السنوات الماضية 

لمســاندة الشركات المدرجة وتهيئتها للتعامل 

»سوق دبـــي«:

في الوقت الذي تلعب فيها الجوالت الترويجية التي تنظمها أسواق المال 

وبنوك االستثمار والمؤسسات المالية في الدولة دوراً محورّياً في تنشيط 

تدفق رؤوس األموال األجنبية إلى األسواق، يرى خبراء ومحللون ماليون، 

أن هناك ٦ تحديات تقلص من فعالية تلك الحمالت في السنوات األخيرة، 

حيث لم تعد مثل السنوات األولى لها قبل 2008، أبرزها توقف حركة 

االكتتابات العامة في األسواق.

وطالب هؤالء عبر »البيان االقتصادي«، بضرورة تعزيز عمق األسواق 

بتشجيع اإلدراجات الجديدة وتنويع القطاعات الممثلة لها، حيث ما زالت 

قوة االقتصاد وتنوعه غير ممثلة بشكل كاٍف في األسواق.

ولفتوا إلى أن الجوالت الترويجية التي ساهمت في جذب االستثمارات 

األجنبية وإضافة السوق المحلية على المؤشرات الدولية مثل »إم.

إس.سي.آي« لألسواق الناشئة و»فايننشال تايمز« وغيرها، لديها فرصة 

للترويج لألسواق التي تزخر بالعديد من الفرص االستثمارية ال سيما وأن 

المستويات السعرية لألسهم المتداولة مغرية وجاذبة للصناديق والمحافظ 

المحلية واألجنبية.

وأكد المحللون، أهمية أال تقتصر الجوالت الترويجية على أوروبا وأمريكا 

وأن تتوسع لتشمل آسيا وأسواق المنطقة بهدف جذب االستثمارات 

األجنبية وتحقيق المزيد من الترقيات ضمن المؤشرات العالمية.

Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

كشف استطالع للرأي أجراه »البيان االقتصادي« 

أن غالبيــة المســتطَلعة آراؤهــم يتوقعون أن 

تســهم زيادة حصص ملكية األجانب في أسهم 

الشــركات المدرجــة في زيادة عمق األســواق 

ورفع كفاءتها وجاذبيتها االستثمارية.

وأوضح االســتطالع، الذي ينشر أسبوعياً، أن 

62% من رواد موقــع »البيان« اإللكتروني يرون 

أن توســيع ملكية األجانب باألسهم يزيد عمق 

وكفاءة األسواق، فيما قال 38% ال، وأجاب %65 

مــن المســتطلعين على »تويتــر« بنعم، و%35 

قالوا ال، بينما كشــف اســتطالع »فيسبوك« أن 

81% قالوا نعم، و19% قالوا ال.

وقــال خبراء ومحــــللون ماليون، اســتطلع 

»البيــان االقتصادي« آراءهــم، إن رفع حصص 

األجانــب فــي الشــركات المدرجة يســتهدف 

باألســاس جــذب اســتثمارات ورؤوس أمــوال 

أجنبية جديدة من مختلف األســواق اإلقليمية 

والعالمية، بما يســمح بدخول ســيولة جديدة 

تعمل على رفع التداوالت وزيادة عمق األسواق 

وتحفيز بيئة االستثمار كلها في األسواق المالية 

المحلية.

وخــالل األشــهر القليلــة الماضيــة عمدت 

شركات وبنوك ُمدرجة إلى زيادة ملكية األجانب 

في خطوة تســتهدف توســيع قاعدة االستثمار 

األجنبي وجذب تدفقات خارجية بما يسهم في 

زيادة عمق األســواق ويرفع كفاءتها وجاذبيتها 

ويعزز وزنها لالرتقاء على المؤشــرات العالمية. 

ووافق »بنك اإلمارات دبي الوطني«، األســبوع 

قبــل الماضي، على رفع الحــد األقصى للملكية 

األجنبيــة في أســهمه إلــى 20% مــن 5%، كما 

أعلن عزمه زيادة الحد إلى 40% في المســتقبل 

المســاهمين  علــى موافقــة  الحصــول  بعــد 

والســلطات المختصــة، وهو ما صعد بالســهم 

ألعلــى مســتوياته فــي 12 عاماً. وفــى يوليو 

الماضــي، اقتــرح مجلس إدارة »بنــك أبوظبي 

األول« فتح الملكية لألجانب في أســهمه دون 

قيــود أو ســقف محدد، وكذلك في الشــركات 

المســاهمة في الدولــة، واصفــاً مقترحه بأنه 

يأتي من منطلق تشــجيع االستثمار. ووفق رصد 

»البيــان االقتصادي«، هناك 31 شــركة مدرجة 

ال تســمح بتملك األجانب ألســهمها، معظمها 

شــركات تعمل في قطاع التأمين، موزعة بواقع 

20 شركة في سوق أبوظبي لألوراق المالية، من 

بينهــا »أبوظبي الوطنية للتكافل«، و»الشــارقة 

للتأميــن«، إضافــة إلى 11 شــركة في ســوق 

دبــي المالي، مــن بينها »بنك دبــي التجاري«، 

و»مصرف اإلمارات اإلسالمي«، و»بنك اإلمارات 

لالستثمار«، و»الصقر للتأمين«.
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وتعد الجوالت الترويجية في عرف األســواق المالية 

ومختلــف الكيانــات االقتصاديــة مــن النشــاطات 

الواجــــبة والفـــّعالة لزيـــــادة حيويــة األســواق 

واستكشــاف فــرص التوســع وجذب االســتثمارات 

ومختلف أنواع الشراكات.

ويحرص ســوق دبي المالي علــى تنظيم فعالياته 

الترويجيــة بصورة ســنوية منذ عــام 2007 انطالقاً 

مــن حرصه علــى تعزيــز التواصل مع المؤسســات 

االستثمارية العالمية، إذ ينظم جولتين ترويجيتين إلى 

لندن ونيويورك. وتعد مؤتمرات السوق للمستثمرين 

العالميين المنصة الرئيســة للتفاعل بين الشــركات 

العالمية، وتسهم  المدرجة والمؤسسات االستثمارية 

بصــورة كبيرة فــي جــذب االســتثمارات الجديدة 

وتعزيــز الصالت بين الشــركات المدرجة والمجتمع 

االستثماري، فيما يعتبر سوق أبوظبي لألوراق المالية 

من أوائل األســواق في المنطقة التي تقوم بجوالت 

ترويجيــة دوليــة، ضمن مســاعيه الدائمــة لزيادة 

عمق الســوق وأحجام الســيولة، ويقوم بجولة في 

الواليات المتحدة األمريكية بشــكل ســنوي 

من أجل تزويد المســتثمرين األمريكيين 

بأفضل الفرص االســتثمارية المتاحة في 

منطقة الشرق األوســط وشمال أفريقيا، 

التــي أدت إلــى اســتقطابه العديد من 

كبرى المؤسسات االستثمارية األمريكية من 

خالل هــذه الحمالت لالســتثمار في الســوق، 

فــــي إطـــــار التزام الســـــوق بخطة أبوظبي نحو 

تــنمية وتطوير قـــطاع الخدمات المالية في اإلمارة 

وتعزيز البيــــئة االستثمارية واســتقطاب المزيد من 

االستثمارات الخارجية.

عمليات الطرح
ومن جهـــته، قال وضاح الطه، المحلل المالي وعضو 

المجلس االستشاري لمعهد األوراق المالية باإلمارات، 

إن الجــوالت الترويجية تزامنت مــع عمليات الطرح 

التاريخيــة الكبرى في األســواق الماليــة في الدولة، 

ما حقق لها نجاحاً مثمراً في وقتها، إذ أســهمت في 

جذب االستثمارات األجنبية، وإضافة السوق المحلية 

على المؤشــرات الدولية »إم.إس.ســي.آي« لألسواق 

الناشئة و»فايننشــال تايمز« وغيرها. 

وأضــاف أن درجة فعاليــة الجوالت 

الترويجية في الســنوات األخيرة لم 

تعد مثل الســنوات األولى، إذ كانت 

فكرة الجــوالت الترويجية في بداية 

نشــأتها قبل 2008 جيدة وآتت أكلهــا، ولكن تباطؤ 

حركــة االكتتابــات العامة في األســواق أثر بشــكل 

ملحــوظ في الســنوات األخيــرة، وهو األمــر الذي 

أثــر فــي درجة نجــاح تلــك الجــوالت، خصوصاً أن 

األســواق في الوقــت الراهن ال تعكــس قوة وتنوع 

القطاعــات في االقتصاد الوطنــي، الفتاً إلى أن تأثير 

تلــك الجــوالت أصبح محل جــدل، نظــراً إلى عدم 

وجــود اكتتابــات جديدة للشــركات، كمــا هي في 

العدد والنشاط، كما أن األداء معروف لدى المحافظ 

النشــطة، والوزن النسبي للشــركات لم يتغير كثيراً، 

إلى جانب أن مســتويات الســيولة تعــادل أقل من 

50% من مســتويات السابقة ال يشــجع على الطرح. 

وأكد أن الوقت الحالي يتطلب تركيز الجهد الحقيقي 

على تعزيز وتعميق األســواق بزيادة حجم الســيولة 

والتداوالت وعدد الشــركات المدرجة بها عبر تنويع 

القطاعــات الممثلــة لها وإضافة الجديــدة منها مثل 

السياحة والنقل، حيث ما زالت قوة االقتصاد وتنوعه 

غير ممثلة بشــكل كاٍف في األســواق المالية، مطالباً 

بالبحــث عن حلــول مبتكــرة من جانب األســواق 

لزيادة حجم الســوق وتنويع القطاعــات، واألولوية 

لجــذب الشــركات الحكومية ناجحة ذات الســمعة 

العالميــة والتاريخ العريق والنجاحات الســابقة، وأن 

تكون الطروحات بطريقة جذابة على شــكل شــرائح 

للشركات والمؤسسات والموظفين واألفراد وأصحاب 

الهمم، الفتاً إلى التوجه الحالي من جانب الشــركات 

والبنوك المدرجة يفتح الباب أمام زيادة االستثمارات 

األجنبية، ولفت أنظار المستثمرين العالميين إلى قوة 

وجاذبية األســهم اإلماراتية، كما أنها تسهم في زيادة 

الوزن النسبي لألسواق على المؤشرات العالمية.

فرصة تسويق
وقال إيهاب رشاد، خبير أسواق المال، إن 

المؤتمرات الترويجية التي تنظمها أسواق 

المــال وبنوك االســتثمار والمؤسســات 

المالية في الدولة تؤدي دوراً محورّياً في 

تنشــيط تدفق رؤوس األموال األجنبية إلى 

السوق، وتمــــثل فرصة تســويق لقصص نجاح 

الشــركات الوطنية، مثل »إعمــار العقارية«، و»بنك 

أبوظبــــي األول«، و»بنك اإلمــارات دبي الوطني«، 

وغيرهــا من الشــركات المســاهمة العامة األخرى، 

مضيفاً أن تلك الجوالت تتالقى مع أهداف الجوالت 

الترويجية التي دائماً ما تسعى لها إدارات البورصات 

في األســـواق المتقدمة أو الناشئة.

وأضاف أنه يجب على األسواق المحلية أاّل تقتصر 

جوالتها الترويجية على أوروبا وأمريكا، وأن تتوســع 

لتشــمل آسيا وأسواق المنطقة، بهدف تحقيق مزيد 

من جذب االستثمارات إلى السوق اإلماراتي.

وأوضــح أن مــن األهداف المهمــة التي تحققها 

الحمالت الترويجية تعريف المســتثمرين وباألخص 

المســتثمرين المؤسساتيين بأســواق المال المحلية 

وما تقدمه من خدمات ومنتجات 

وتســهيالت، ثــم اطالعهم على 

المنــاخ االقتصــادي الذي تتمتع 

به الدولة، وما توفره من عوامل 

للمســتثمر  ومشــجعة  جاذبــة 

األجنبــي، وبطبيعــة الحــال بعد تعريفهــم بالواقع 

االقتصــادي الجــاذب الذي يميــز الدولــة كان من 

السهل استقطابهم. ولفت إلى أن الجوالت الترويجية 

الحالية لديها فرصة للترويج لألســواق المحلية التي 

تزخــر بالعديد مــن الفرص االســتثمارية، ال ســيما 

أن المســتويات السعرية لألســهم المتداولة مغرية 

وجاذبة للتجميع على المديين المتوســط والطويل 

أمام الصناديق والمحافظ المحلية واألجنبية.

أهداف أكبر
في الســياق نفسه، يرى مروان شــراب، رئيس قسم 

األفــراد والحســابات الخاصــة فــي شــركة »الرمز 

استطالع »                  االقتصادي«: توسيع ملكية األجانب يزيد عمق األسواق



  اختيار لندن ونيويورك مدروس

ونخطط لتـكرار النجاح في الشرق األقصى
مع شــرائح أكثــر تنوعاً وطلباً من المؤسســات 

االستثمارية العالمية يصل مجموع قيمة األصول 

المــدارة من قبلهــا إلــى 4 تريليونات 

دوالر.

أن  إلــى  كاظــم  وأشــار 

تنظيــم جــوالت ترويجيــة 

فــي األســواق اإلقليميــة 

األقصى  الشرق  وأســـواق 

كان وما زال ضمن أهداف 

السوق الترويجــــية ولكن 

تنفيذها يرتبط بعدة عوامل 

أبرزهــا التوقيــت المناســب 

إلــى جانب توافــر الطلب على 

تلك  في  المحلية  األســواق 

المناطــق تجــاه األســواق 

النــــاشئة في منطقة الــــشرق األوسط وشمال 

أفريقيا، مضيفاً إن الســوق على تواصل مستمر 

مع البنوك االســتثمارية العالمية للتعريف بأهم 

المزايا والفرص االستثــمارية المتاحة في أسواق 

المــال فــي دبي وتمكيــن الشــركات المدرجة 

من التفاعل مع كبار المســتثمرين المؤسساتيين 

عالميــاً الســتعراض قصص النجــاح واإلنجازات 

وآخر تطورات العمل في تلك الشــركات، األمر 

الذي يعزز في النهاية جهود جذب المستثمرين 

العالميين وتنويع قاعدة المستثمرين.

حضور قوي 
وأضــاف أن ســوق دبــي المالــي يمتلــك كل 

وتنظيميــة  أساســية  بنيــة  مــن  المقومــات 

عالمية المســتوى وخدمات متطورة للشــركات 

والمســتثمرين، وقاعــدة مســتثمرين ضخمــة 

ومتنوعة تتجاوز 844 ألف مســتثمر، 40% منهم 

من المســتثمرين األجانب، كما ويمتلك السوق 

حضوراً مؤثراً لالستثمار المؤسسي واالستثمار 

األجنبــي على حد ســواء، إذ يتجاوز 

االســتثمارية  المؤسســات  عــدد 

المســجلة في السوق 11 ألف 

مؤسســة. وقد وصلت نســبة 

ملكية المؤسسات االستثمارية 

من إجــمالي القيمة السوقية 

إلى 83.6% فـــي نهاية النصف 

األول مــن العــام 2019، كمــا 

من  المؤسســات  وصلت حصــة 

التــداول إلــى 52.3%. وفــي الوقت 

المســتثمرون  يحافــظ  ذاتــه 

األجانــب على نشــاطهم الكبير 

في السوق إذ استحوذوا على 50% من تداوالته 

خــالل النصــف األول مــن العــام 2019، كمــا 

وصلت ملكيتهم إلى 17.5% من إجمالي القيمة 

الســوقية. وتجدر اإلشــارة إلى أن المستثمرين 

األجانــب يحافظون علــى حضورهم القوي في 

سوق دبي المالي إذ بلغت حصتهم من التداول 

50% خــالل النصف األول مــن العام الحالي في 

حيــن بلغت نســبة ملكيتهم 18% مــن القيمة 

السوقية وبمعدل نمو تراكمي سنوي يعادل %6 

منــذ العام 2010. وبلغ صافي قيمة مشــتريات 

المســتثمرين األجانب منذ بدايــة العام الحالي 

1.8 مليار درهم.

جهود مثمرة 
وقال عيســى كاظم، إن سوق دبي المالي نجح 

في إحــداث نقلــة نوعية على صعيد تبنـــــي 

الشركات المساهمة العامة المدرجة فيه ألفضل 

ممارســات عالقات المســتثمرين، وذلك بفضل 

العديد من المبادرات التي قام السوق بتنفيذها 

منــذ العــام 2007، ومنها تنظيــم ورش العمل، 

المواطنين  التعريفية، وتأهيــل  األدلــة  وإصدار 

للعمل في مجال عالقات المستثمرين.

وأشار كاظم، إلى أن السوق قاد التحول المهم 

الذي أسهــم في تحقيق النجاح الكبير في تطبيق 

عالقــات المســتثمرين بصورة اســتباقية، حتى 

قبــل أن يصبح هذا الدور الوظيفــي إلزامياً في 

الشــركات المدرجة، وذلك عبر البدء بنفسه منذ 

تحوله إلى شــركة مساهمة عامة أواخر العــــام 

2006 وإدراج أسهمه في مارس من العام 2007، 

حيث كان استحداث قسم عالقات المستثمرين 

من أوائل الخطوات التي تم اتخــاذها فــي هذا 

الصدد، ومن ثم بدأنا في تنظيم مؤتمرات سوق 

دبي المالــي للمســتثمرين العالميين في لندن 

ونـــيويورك، وتمــثل تلك المؤتمرات أحد أهم 

أدوات عالقات المستثمرين في العام ذاته.

قنوات للتواصل 
وبخالف مؤتمرات المســتثمرين العالمية، أتاح 

السوق للشركات المدرجة العــديد من القنوات 

الفعالــة للتواصــل مــع المجتمع االســتثماري 

محلياً ومنها تســهيل تواصل الشركات المدرجة 

مــع قاعدة مســتثمريها من خــالل حلول ذكية 

وتطبيقات مبتــكرة. 

كما يتيح الســوق لتلك الشــركات إمكانية عقد 

ندوات تعريفية في سوق دبي المالي على مدى 

أسبوع كامل بهـــدف التواصل مع المستثمرين 

والوسطاء وغيرهم من المتعاملين في السوق.
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6 تحديا

 جوالت ترويجية مرتقبة 

لسوق أبوظبي شرقًا وغربًا

Ⅶ  دبي ــ البيان

قال خليفة المنصوري، 

التنفيذي لسوق  الرئيس 

أبوظبي لــألوراق الماليــة باإلنابة، إن 

الســوق يخطــط لتنظيــم 3 حمــالت 

ترويجية في نيويورك ولندن والشــرق 

األقصــى خالل العــام الحالي، في ظل 

اهتمــام المســتثمرين المؤسســاتيين 

بالفــرص االســتثمارية التــي يوفرهــا 

المدرجة.وأضــاف  وشــركاته  الســوق 

لــ»البيان االقتصادي«، أن المستثمرين 

مــن المملكة المتحــدة تصدروا قائمة 

الجنســيات غير اإلماراتية األكثر نشاطاً 

فــي التــداول بالعام الماضــي، حيث 

بلغــت قيمــة تداوالتهــم 10 مليارات 

درهم، وجاء المستثمرون من الواليات 

المتحــدة األمريكية في المرتبة الثانية 

بقيمــة 8.6 مليارات، كما اســتمر هذا 

التفاعل في نشــاط التداول منذ بداية 

العام وحتــى أغســطس، حيث تصدر 

المتحدة  المملكــة  من  المســتثمرون 

قائمة الجنســيات غير اإلماراتية األكثر 

نشــاطاً في التداول بقيمة 11.3 ملياراً 

المســتثمرون  أخــرى  مــرة  وتبعهــم 

األمريكيون بتداوالت 8.5 مليارات. 

وأكد أن جمــــيع األسواق العالمية 

تقع في نطاق أهداف الســوق، وتأتي 

ضمن مســاعيه الهادفة لتحقيق إحدى 

أهم ركائز األهداف االســتراتيجية نحو 

جــذب وتفعيــل مجموعــة أكبــر من 

المســتثمرين وتنويع القيمة الســوقية 

والمنتجــات بما يدعم نظــرة حكومة 

أبوظبي االقتصاديــة 2030 الرامية إلى 

جــذب االســتثمار األجنبــي، وأثمرت 

الحملــة الترويجية العــام الماضي إلى 

مدينــة نيويورك عن لقاء 70 مســتثمراً 

مــن كبــرى شــركات إدارة  مؤسســياً 

األصول االســتثمارية وصناديق التحوط 

األمريكية والعالمية التي يصل إجمالي 

قيمــة األصول التــي تديرهــا إلى 11 

تريليون دوالر.

ولفــت خليفــة المنصــوري إلى أن 

الســوق قام بعدد من الزيــارات العام 

الحالي إلى العديد من األسواق المالية 

األخرى منها بورصات لندن وشــنغهاي 

ونيويورك،  وناســداك  وسنغافورة 

وذلــك فــي أطــر التعاون 

واستكشاف  المشــترك 

وآفــاق  الفــرص 

الثنائــي  العمــل 

المســتقبل،  فــي 

الجوالت  أن  مؤكداً 

الترويجيــة العديدة 

التي قام بها الســوق 

خالل السنوات الماضية 

لعــدد من المراكــز المالية 

مثــل  العالميــة 

ولنــدن  نيويــورك 

والشرق األقصى نجحت في استقطاب 

العديــد من المؤسســات االســتثمارية 

األجنبيــة والتي بلغ عددهــا مع نهاية 

2008 حوالــي 1200 مؤسســة، بينمــا 

وصل عددها مع نهاية 2018 إلى 6200 

مؤسســة أي بمعدل نمو سنوي مركب 

16% كما دخل الســوق منذ بداية العام 

حتى أغســطس الماضي 268 مؤسسة 

استثمارية أجنبية باإلضافة إلى أن أكبر 

25 مؤسســة اســتثمارية في العالم من 

ناحية األصول التي تديرها مسجلة في 

السوق وتتداول بشكل نشط.

وبلغــت القيمة الســوقية لألســهم 

المودعة لألجانب في الشركات المحلية 

في الســوق بنهاية العام الماضي 49.7 

مليار درهم مقارنة بـ 44.1 ملياراً نهاية 

2017 بزيادة 13%، وعلى نفس الصعيد 

وصلت تلــك القيمة إلى 56 ملياراً مع 

نهاية أغسطس الماضي.

الحمــالت  وأســفرت 

التي قام بها الســوق خالل الســنوات 

الماضية عن ارتفاع في صافي االستثمار 

المؤسسي واالستثمار األجنبي على حد 

سواء وفيما يخص االستثمار المؤسسي 

ارتفــع من 1.9 مليار في 2017 إلى 2.1 

مليار في العام الماضي بنمو %8.2. 

وعلــى نفس الصعيــد، ارتفع صافي 

الثمانية  بنهاية  المؤسســي  االســتثمار 

أشــهر من العام الحالــي إلى 2.6 مليار 

مقارنــة بـ 1.4 مليــار بنفس الفترة من 

2018 بزيادة %93. 

وشــكل االســتثمار المؤسسي %70 

مــن إجمالــي التــداوالت التي تمت 

في الســوق خالل 2018 وشــكل %75 

من تــداوالت األشــهر الثمانية األولى 

مــن العام الحالي، ما يؤكد أن ســوق 

أبوظبــي متــزن في الحركــة ويعكس 

واقع الشركات المدرجة والتي يتصف 

والتوزيعات  القــوي  بــاألداء  معظمها 

والعائد الجيــد الذي يفوق العائد في 

الكثير من أسواق المنطقة والعالم. 

أمــا عن صافي االســتثمار األجنبي، 

بلغ منذ بداية العام وحتى أغســطس 

3 مليــارات درهم، مقارنة بحوالي 1.4 

مليار في نفس الفترة من 2018 بزيادة 

117% فيمــا بلغــت قيمــة تــداوالت 

المستثمرين األجانب بيعاً وشراًء، منذ 

بداية العام وحتى أغسطس 36 ملياراً، 

حيث اشــترى المستثمرون األجانب 4 

مليارات ســهم بقيمة 19.5 ملياراً وتم 

البيــع على 3.7 مليارات ســهم بقيمة 

16.5 مليــاراً لتبلغ تــداوالت األجانب 

من التداوالت التي تمت في الســوق 

بيعــاً وشــراًء منذ بدايــة العام وحتى 

نهاية أغسطس %51.5. 

وأوضــح أن ســوق أبوظبــي هــو 

يــدرج  الــذي  المنطقــة  فــي  األول 

ضمن مــزودي مؤشــرات عالمية مثل 

»فوتســي« و»مورغان ستانلي كابيتال 

انترناشــيونال«، ما يمثــل اعترافاً من 

هذه المؤسســات بما تــم إنجازه من 

جانب أســواق الدولة من تطوير لبنية 

السوق المحلية على مختلف األصعدة، 

مؤكــداً أن المنظومــة االقتصادية في 

بمواصفــات جذابة  تحظــى  اإلمــارة 

لالســتثمارات األجنبية السيما الباحثة 

عن مالذات آمنة وشفافة وقادرة 

علــى خلق فرصــاً جديدة 

تتمتــع بآفــاق رحبــة 

تبعث على التفاؤل.

وأضاف  الرئيس 

التنفيــذي لســوق 

أبوظبــي لــألوراق 

باإلنابــة،  الماليــة 

لديــه  الســوق  إن 

التحتيــة  البنيــة  مــن 

التقنية  ســواًء  المتطــورة 

التكنولوجيــا  أو 

الالزمــة  واألدوات 

للقيام بجــذب المزيد من االســتثمار 

األجنبــي، إلــى جانب اتباعــه أفضل 

مجاالت  فــي  العالميــة  الممارســات 

الحوكمــة والشــفافية، وهي من أهم 

مقومات الجذب واإلقناع والثقة لدى 

المستثمرين األجانب والمؤسساتيين.

ولفت إلى مواصلة الســوق ســعيه 

الدائم إلقامة حمالت ترويجية محلية 

تكــون أغلبهــا بالتعاون مــع مجالس 

األعمــال األجنبية في الدولة للتعريف 

بمزايا االســتثمار في األسواق المالية، 

حيــث يتيــح هــذا التعــاون منصــة 

هامــة للقــاء والحــوار مــع الجاليات 

األجنبيــة المقيمة في الدولة لتعريفها 

بالفرص االســتثمارية المميزة، والبيئة 

المســتقرة  والتشــريعية  االقتصاديــة 

للسوق، حيث عقد بالسنوات الماضية 

عــدد كبير من الحمــالت المحلية مع 

عــدد مــن مجالس األعمــال األجنبية  

في الدولة.

3

■ خليفة المنصوري 

■ عيسى كاظم 

1- تباطؤ االكتتابات العامة
2- تراجع مستويات السيولة

3- توسيع نطاق الجوالت 
لتشمل آسيا والخليج

4- إضافة قطاعات جديدة 
على رأسها السياحة والنقل 

5- جذب الشركات الحكومية 
ذات السمعة العالمية

6- استقطاب مستثمرين جدد 
وزيادة تملك األجانب

التحديات

»سوق دبـــي«:


