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عضوًا في سوق ناسداك دبي لمشتقات األسهم لتقدم للعمالء أدوات تصبح سیكو اإلمارات 

 جدیدة یةاستثمار 

تقلبات أسعار  استثماریة وفق كزامر  اتخاذُتمكنهم من للمستثمرین منصة فریدة للعقود المستقبلیة السوق توفر  •

 األسهم

 اإلقلیمي للتوسعسیكو  استراتیجیةضمن حدث األالخطوة  •

المطلقة العقود المستقبلیة لمؤشر أبوظبي العام ومؤشر سوق دبي المالي یمكن لعمالء سیكو اإلمارات تداول  •

 حدیثاً 

 

 سوقعضویة على  اإلمارات (سیكو اإلمارات)  – واالستثمار المالیة األوراق شركةحصلت  – 2018فبرایر،  26دبي، 

 في أسواق األسهم اإلقلیمیة.استثماریة  مراكزالتخاذ تقدم لعمالئها فرصًا جدیدًة لناسداك دبي للمشتقات، وذلك 

اإلقلیمي، ویأتي هذا اإلنجاز ضمن آخر الخطوات التي اتخذتها سیكو، ومقرها البحرین، في إطار استراتیجیتها الطموحة للتوسع 

 .2017والتي تضمنت أیضًا انضمام سیكو اإلمارات كعضو في سوق األسهم في  ناسداك دبي في مارس 

: "تقدم سوق مشتقات األسهم اآلخذة في نجالء الشیراوي، رئیس مجلس إدارة سیكو اإلمارات السیدةوفي هذا الصدد قالت 

عمالئنا المتنامیة، والتي تضم بصورة رئیسیة  مستثمرین من المؤسسات التوسع في ناسداك دبي فرصًا استثماریًة جذابًة لقاعدة 

الكبرى واألفراد من أصحاب الثروات، كما تمهد لنا الطریق لطرح منتجات استثماریة جدیدة ال سّیما وأن كانت  أسواق المنطقة 

المنتجات. كما سیستمتع المستثمرون و حتى وقت قریب تفتقر إلى األدوات التي من شأنها أن تتیح الفرصة لتقدیم مثل هذه 

بالعدید من المزایا المبتكرة، بما في ذلك إمكانیة التحوط واتخاذ مراكزهم االستثماریة فیما یتعلق بالحركة المتوقعة ألسعار األسهم 

 لیة."لتحقیق أكبر عائد مالي من عملیات تداول عقودهم المستقبتسهیالت مالیة  صعودًا أو هبوطًا، وذلك باستخدام 

على األسهم المفردة  لتقدم حالیًا عقودًا مستقبلیةً  2016وقد توسعت سوق ناسداك دبي لمشتقات األسهمالتي ُأطلقت في عام 

 إتش إف جيشركة أدنوك للتوزیع ومجموعة إعمار مولز ومجموعة حیث ُأضیفت شركة رائدة مدرجة في اإلمارات،  17لعدد 

) وسوق DFMمستقبلیة على مؤشرات سوق دبي المالي (ًا البورصة عقودوأطلقت . الماضیةاألشهر الثالثة خالل  المالیة

 .في وقت سابق من هذا الشهر )ADXأبوظبي لألوراق المالیة (
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سوقنا عبر هامًة للمستثمرین جدیدًة ، قائًال: "تقدم سیكو اإلمارات قناًة حامد على، الرئیس التنفیذي لناسداك دبيوعلق 

والتي ستشمل في الوقت المناسب إضافة مجموعة متنوعة من منتجات العقود  ،هانمو تعزیز حیث نستعد للمشتقات األسهم 

یة. وسیعزز تعاوننا مع سیكو، مدعومًا بخبرتها الكبیرة في مجال الوساطة وخبرتها األخرى ستقبلیة في أسواق األسهم اإلقلیمالم

 األسواق المالیة في المنطقة". عمل نطاقمواصلة زیادة لیجي، في جمیع دول مجلس التعاون الخ

 

هذا وتمثل سیكو، المالك الوحید لسیكو اإلمارات، بنك جملة إقلیمي رائد، إذ تتضمن أنشطتها مجموعة منتقاة من الخدمات 

حفظ األوراق المالیة وٕادارة األستثماریة التي تشمل الوساطة وصناعة السوق وٕادارة األصول والخدمات المصرفیة االستثماریة و 

خدمات الصنادیق االستثماریة. كما تقدم سیكو لعمالئها مجموعة واسعة من الحلول المتكاملة عالیة الجودة والمنتجات 

التي تستند إلى األبحاث االستثماریة المستقلة ذات القیمة المضافة، والتي تغطي أسواق منطقة الشرق  االستثماریة المبتكرة

 شمال إفریقیا. األوسط و 

ملیون عقد في سوق ناسداك دبي لمشتقات األسهم منذ إطالقها. ومن بین العقود األكثر تداوًال  2.9وقد جرى تداول أكثر من 

 .إنترتینمنتس بي إكس ديعقود إعمار العقاریة واالتحاد العقاریة و 
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SICO UAE becomes Member of Nasdaq Dubai’s equity derivatives 
market to offer clients new investment tools   

• Investors can use unique futures platform to take a position on share price 
fluctuations 

• Move is latest step in SICO’s regional expansion programme 
• SICO UAE customers can trade newly created DFM and ADX index futures 

  
Dubai, February 26, 2018 –  Securities & Investment Company UAE (SICO UAE) has joined 
Nasdaq Dubai’s derivatives market as a Member, in order to provide its clients with new 
opportunities to take positions on regional share markets. 
 
The move is the latest step in a regional expansion programme by Bahrain-based SICO. This has 
also included SICO UAE becoming equities Member of Nasdaq Dubai in March 2017.  
 
Najla Al Shirawi, Chairperson of SICO UAE, said: “Nasdaq Dubai’s expanding equity derivatives 
market offers attractive investment opportunities to our growing range of mainly institutional 
and high net worth individual clients and paves the way for us to introduce new investment 
products which our markets until recently were lacking the tools to make such products 
feasible. Benefits to investors include the ability to hedge and take a position on the expected 
movement of UAE share prices, both up and down, using leverage to magnify the financial 
outcome of their futures trades.” 

Launched in 2016, Nasdaq Dubai’s equity derivatives market has expanded to currently offer 
single stock futures on shares of 17 leading UAE-listed companies. ADNOC Distribution, Emaar 
Malls and GFH Financial Group have all been added during the past three months. The 
exchange launched futures on the DFMGI index  of Dubai Financial Market (DFM) and ADI index 
of Abu Dhabi Securities Market (ADX) earlier this month.  

Hamed Ali, Chief Executive of Nasdaq Dubai, said: “SICO UAE provides a significant new 
investor channel into our equity derivatives market as we prepare for further growth, which will 
in due course include the addition of a variety of futures products on regional share markets. 
Our cooperation with SICO, backed by its substantial brokerage and other expertise and 
experience around the GCC, will support the continuing expansion of the region’s capital 
markets framework.”   
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SICO, the sole owner of SICO UAE, is a premier regional wholesale bank whose activities include 
brokerage, market making, asset management, investment banking and custody and fund 
administration. SICO specialises in providing its clients with innovative and informed investment 
solutions and products that covers the public capital markets in the MENA region, which are 
underpinned by an independent, value-added research capability. 
 
More than 2.9 million futures contracts have traded on Nasdaq Dubai’s equity derivatives 
market since it launched.  Emaar Properties, Union Properties and DXB Entertainments are 
among the most heavily traded contracts.  
 

 


