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 القسم األول 

 مقدمة 

 

 مقدمة 1.0

المدرجة في سوق أبو ظبي لألوراق المالية، ولتزويد المستثمرين بمجموعة تم تصميم سلسلة مؤشرات فوتسي سوق أبوظبي لتمثّل أداء الشركات  1.1

 شاملة ومتكاملة من المؤشرات التي تقيس أداء فئات رأس المال والقطاعات الرئيسية في سوق أبوظبي لألوراق المالية.

 تتألف سلسلة مؤشرات فوتسي سوق أبوظبي من المؤشرين التاليين:  1.2

 عام مؤشر فوتسي سوق أبوظبي ال •

 ( FADX 15) 15مؤشر فوتسي سوق أبوظبي   •

 مؤشرات فوتسي سوق أبوظبي القطاعية •

 سوق نمو –مؤشر فوتسي سوق أبوظبي  •

(، ويتم احتساب إصدارات السعر والعائد اإلجمالي لكل مؤشر على  AEDيتم احتساب سلسلة مؤشرات فوتسي سوق أبوظبي بالدرهم اإلماراتي ) 1.3

ثانية. يتم احتساب مؤشرات العائد اإلجمالي في نهاية كل يوم عمل.   15األسعار في الوقت الفعلي وإعالنها كل حدة. يتم احتساب مؤشرات 

 مؤشرات العائد اإلجمالي تشمل الدخل بناًء على تعديالت األرباح السابقة.

 (.ESGدامة البيئية واالجتماعية والمؤسسية )تصميم سلسلة مؤشرات فوتسي سوق أبوظبي ال يأخذ في الحسبان الُمعامالت الخاصة بمعايير االست  1.4

 كما ستتاح سلسلة مؤشرات فوتسي سوق أبوظبي بالدوالر األمريكي واليورو في نهاية كل يوم.  1.5

 فوتسي راسل  1.6

، وشركة فرانك راسل  FTSE International Limitedهو اسم التداول لشركة فوتسي الدولية المحدودة   FTSE Russellفوتسي راسل 

Frank Russell Companyوشركة فوتسي المحدودة ألسواق رأس مال الدين ،FTSE Global Debt Capital Markets 

Limited  والشركتان التابعتان لها: فوتسي إنك. ألسواق رأس مال الدين(FTSE Global Debt Capital Markets Inc  وفوتسي ،

( وشركة فوتسي ألدوات الدخل الثابت )شركة ذات  FTSE Fixed Income Europe Limitedالثابتأوروبا المحدودة ألدوات الدخل  

 Beyondوشركة بيوند ريتنجس   The Yield Book Incوشركة ذا يلد بوك إنك.   FTSE Fixed Income LLCمسؤولية محدودة( 

Ratings. 

ات علًما بأنّه أحيانًا تقتضي الظروف )وال سيما األحداث الخارجية  بموجب هذه الوثيقة، تحيط شركة فوتسي راسل مستخدمي سلسلة المؤشر 1.7

الخارجة عن سيطرة الشركة( إجراء تغييرات على سلسلة المؤشرات أو إيقافها. وعليه، فإنَّ أي عقود أو أدوات مالية أخرى تستعين بسلسلة  

أدائها، يجب أن تكون قادرةً على تحّمل )أو التعامل مع   المؤشرات كمرجع، وكذلك أي صناديق استثمار تستعين بسلسلة المؤشرات لقياس

 احتمالية( إدخال تغييرات على سلسلة المؤشرات أو إيقافها. 

يا منهجية  وفي حال اختار مستخدمو المؤشر متابعة هذا المؤشر أو شراء المنتجات التي تزعم بأنَّها تتبع هذا المؤشر، فيجب عليهم عندئذ تقييم مزا 1.8

ة على القواعد، والحصول على المشورة االستثمارية المستقلة، قبل اإلقدام على االستثمار بأموالهم الخاصة أو أموال عمالئهم في  المؤشر القائم

المؤشر. ال تتحمل شركة فوتسي راسل )أو أي شخص معني بإعداد ونشر هذه القواعد األساسية( المسؤولية بأي حال من األحوال عن أي خسائر  

 طالبات أو نفقات يتكبدها أي شخص، سواًء نتيجة لإلهمال أو غير ذلك، نتيجة لما يلي: أو أضرار أو م

 االعتماد على هذه القواعد األساسية بأي شكل من األشكال، و/أو  •
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 أي أخطاء أو نقاط غير دقيقة في هذه القواعد األساسية، و/أو  •

 اعد األساسية، و/أو سوء أو عدم تطبيق السياسات واإلجراءات الوارد ذكرها في هذه القو •

 أي أخطاء أو نقاط غير دقيقة عند تجميع بيانات المؤشر أو أي بيانات أساسية.  •

 هذه القواعد األساسية  1.9

 تُعنى هذه القواعد األساسية بتحديد المنهجية المتبعة في سلسلة مؤشرات فوتسي سوق أبوظبي وتقديم المعلومات المتعلقة بنشرها.  1.9.1
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 القسم الثاني 

 مسؤوليات اإلدارة 

 

 مسؤوليات اإلدارة  2.0

 ( FTSE)فوتسي  FTSE International Limitedشركة فوتسي الدولية المحدودة  2.1

 1شركة فوتسي هي المسؤولة عن نظام المعيار المرجعي للمؤشر.  2.1.1

 تتولى شركة فوتسي مسؤولية االحتساب اليومي لسلسلة المؤشرات وإنتاجها وعملياتها حيث تُعنى بما يلي:  2.1.2

 ميع المؤشرات في السلسلة؛االحتفاظ بسجالت ترجيحات المؤشرات لج •

 إجراء التغييرات على مؤشرات السلسلة وترجيحاتها بما يتفق مع القواعد األساسية  •

 إجراء المراجعات الدورية لمؤشرات السلسلة وتطبيق التغييرات الناتجة عن المراجعات على النحو المطلوب بموجب القواعد األساسية؛ •

 لسلسلة، والناتجة عن االحتفاظ المستمر بها وإجراء المراجعات الدورية لها؛إعالن التغييرات على ترجيحات مؤشرات ا •

 نشر المؤشرات.  •

تتولى شركة فوتسي أيًضا مسؤولية مراقبة أداء سلسلة مؤشرات فوتسي سوق أبوظبي خالل اليوم، وتحديد حالة كل مؤشر )ثابت، استرشادي،   2.1.3

 راق المالية. محظور من التداول( بناًء على مشورة سوق أبوظبي لألو

 التعديالت على القواعد األساسية  2.2

تخضع هذه القواعد األساسية للمراجعة الدورية من طرف شركة فوتسي راسل )مرة واحدة على األقل في السنة( لضمان استمرارها في تمثيل   2.2.1

هذه القواعد األساسية للمداولة مع اللجان أهداف سلسلة المؤشرات على أفضل نحو ممكن. كما ستخضع أي مقترحات إلجراء تعديالت مهمة على 

  االستشارية لدى فوتسي راسل والجهات المعنية األخرى إذا لزم األمر؛ على أن يتم النظر في المالحظات الواردة من هذه المداوالت من طرف

 مجلس حوكمة المؤشرات بشركة فوتسي راسل قبل منح االعتماد. 

ؤشرات األسهم الصادر عن شركة فوتسي راسل، والذي تقرر فيه الشركة أن تكون القواعد األساسية  وبحسب ما ورد في نص إعالن المبادئ لم 2.2.2

(. صامتة وال تنطبق بشكل محدد ال لبس فيه على موضوع أي قرار معين، فإنَّ أي قرار يجب أن يكون مستندًا إلى إعالن المبادئ )قدر اإلمكان

ى شركة فوتسي راسل إخطار السوق بقرارها في أقرب فرصة. وال يتم اعتبار أي أسلوب تعامل من بعد اتخاذ أي قرار من هذا القبيل، يتعين عل

ديث  هذا القبيل استثناًء أو تغييًرا للقواعد األساسية، أو سابقةً ألي إجراء مستقبلي. ومع ذلك، فإنَّ شركة فوتسي راسل ستنظر في وجوب تح

 ح.القواعد فيما بعد، لتوفير قدر أكبر من الوضو

 
الصادرة عن  2016لسنة  1011الالئحة التنفيذية )االتحاد األوروبي( رقم يتم استخدام مصطلح »المسؤول« في هذه الوثيقة بنفس معناه الُمحدد في 1

دوات والعقود المالية أو لقياس أداء صناديق بشأن المؤشرات المستخدمة كمعايير مرجعية لأل 2016يونيو  8البرلمان األوروبي والمجلس المنعقد بتاريخ 

  اللوائح التنظيمية لنظم المعايير المرجعية )التعديل والحكم االنتقالي( )في حال)الالئحة التنظيمية لنظم المعايير المرجعية األوروبية( وأيًضا في االستثمار

 )الالئحة التنظيمية لنظم المعايير المرجعية للمملكة المتحدة(.   2019الخروج من االتحاد األوروبي( لسنة 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1011&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1011&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1011&from=EN
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/657/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/657/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/657/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/657/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/657/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/657/made
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 القسم الثالث 

 سياسات مؤشر فوتسي راسل 

 

 سياسات مؤشر فوتسي راسل  3.0

 تجب قراءة هذه القواعد األساسية جنبًا إلى جنب مع وثائق السياسات التالية، والتي يمكن الوصول إليها من خالل الروابط التالية: 

 الدليل اإلرشادي إلجراءات وأحداث الشركات 3.1

الناتجة عن إجراءات وأحداث الشركات، لالطالع من خالل الدليل  تتوفّر التفاصيل الكاملة للتغييرات في الشركات المدرجة في سلسلة المؤشرات،  3.1.1

 اإلرشادي إلجراءات وأحداث الشركات، والذي يمكن الوصول إليه من خالل الرابط التالي: 

ctions_and_Events_Guide.pdfCorporate_A 

 إعالن مبادئ فوتسي راسل لمؤشرات األسهم )إعالن المبادئ(  3.2

غطي القواعد حدثًا  نظًرا ألنَّه البد للمؤشرات أن تواكب األسواق المتغيرة، ونظًرا ألنَّ القواعد األساسية ال يمكنها توقع كل االحتماالت، فحيثما ال ت 3.2.1

فوتسي راسل أسلوب التعامل المناسب، وذلك بالرجوع إلى إعالن المبادئ، والذي يلخص المبادئ األساسية للنهج  أو تطوًرا معينًا بالكلية، تحدد 

الذي اتبعته الشركة في وضع المؤشر. تتم مراجعة إعالن المبادئ سنويًا وتقديم أي تغييرات مقترحة من طرف شركة فوتسي راسل إلى المجلس  

 مناقشتها، ومن ثم اعتمادها من مجلس إدارة المؤشرات لدى الشركة. االستشاري للسياسات لدى الشركة ل

 يمكن الوصول إلى إعالن المبادئ لشركة فوتسي راسل باستخدام الرابط التالي: 

Statement_of_Principles.pdf 

 الشكاوى واالستفسارات  3.3

 يمكن الوصول إلى الدليل اإلجرائي للتعامل مع الشكاوى لشركة فوتسي راسل باستخدام الرابط التالي:  3.3.1

Benchmark_Determination_Complaints_Handling_Policy.pdf 

 سياسة المؤشر في حاالت إيقاف التداول أو إغالق السوق  3.4

 إغالق السوق باستخدام الرابط التالي: يمكن العثور على التوجيهات بشأن أساليب التعامل مع تغيرات المؤشرات في حالة إيقاف التداول أو  3.4.1

Index_Policy_for_Trading_Halts_and_Market_Closures.pdf 

 على العمالء تداول سوق أو ورقة مالية سياسة المؤشر في حال تعذر  3.5

 يمكن الوصول إلى تفاصيل أساليب التعامل في شركة فوتسي راسل باستخدام الرابط التالي:  3.5.1

Index_Policy_in_the_Event_Clients_are_Unable_to_Trade_a_Market_or_a_Security.pdf 

  

https://research.ftserussell.com/products/downloads/Corporate_Actions_and_Events_Guide.pdf
https://research.ftserussell.com/products/downloads/Statement_of_Principles.pdf
https://research.ftserussell.com/products/downloads/FTSE_Russell_Benchmark_Determination_Complaints-Handling_Policy.pdf?_ga=2.11317684.1218179018.1591631540-184674261.1591013590
https://research.ftserussell.com/products/downloads/FTSE_Russell_Index_Policy_for_Trading_Halts_and_Market_Closures.pdf
https://research.ftserussell.com/products/downloads/FTSE_Russell_Index_Policy_in_the_Event_Clients_are_Unable_to_Trade_a_Market_or_a_Security.pdf
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 السياسات والمبادئ التوجيهية إلعادة احتساب المؤشرات  3.6

بيه مستخدمي سلسلة مؤشرات  تتم إعادة احتساب سلسلة مؤشرات فوتسي سوق أبوظبي كلما حدثت أخطاء أو اختالالت تعتبر ذات أهمية؛ ويتم تن  3.6.1

 فوتسي سوق أبوظبي بذلك عن طريق وسائل اإلعالم المناسبة. 

موقع  للمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى وثيقة السياسات والمبادئ التوجيهية إلعادة االحتساب الصادرة عن شركة فوتسي والمتاحة عبر ال

لي أو عن طريق التواصل على عنوان البريد اإللكتروني التالي: اإللكتروني لشركة فوتسي راسل من خالل الرابط التا

info@ftserussell.com . 

on_Policy_and_Guidelines_Equity_Indices.pdfRecalculati 

 سياسة إجراء التغييرات على منهجية نظام المعيار المرجعي  3.7

 يمكن الوصول إلى تفاصيل سياسات فوتسي راسل إلجراء التغييرات على منهجية نظام المعيار المرجعي باستخدام الرابط التالي:  3.7.1

Policy_for_Benchmark_Methodology_Changes.pdf 

 إطار فوتسي راسل للحوكمة  3.8

لإلشراف على المؤشرات، تستخدم شركة فوتسي راسل إطار حوكمة شامل لحوكمة المنتجات والخدمات والتكنولوجيا. يتضمن إطار الحوكمة   3.8.1

إطار إدارة المخاطر بمجموعة سوق لندن لألوراق المالية )والمكّون من ثالثة خطوط دفاعية(، وهو مصمم بحيث يستوفي متطلبات مبادئ نظم  

والالئحة التنظيمية لنظم المعايير المرجعية   2( IOSCOجعية المالية التابعة للمنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية والسلع )أيوسكو المعايير المر

 لتالي: . يمكن الوصول إلى إطار فوتسي راسل للحوكمة من خالل الرابط ا4والالئحة التنظيمية لنظم المعايير المرجعية للمملكة المتحدة  3األوروبية  

FTSE_Russell_Governance_Framework.pdf 

 
 .2013، يوليو FR07/13( رقم  IOSCOالتقرير النهائي لمتطلبات مبادئ نظم المعايير المرجعية المالية التابعة للمنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية والسلع )أيوسكو  2
بشأن المؤشرات المستخدمة كمعايير مرجعية لألدوات   2016يونيو  8الصادرة عن البرلمان األوروبي والمجلس المنعقد بتاريخ  2016لسنة   1011الالئحة التنفيذية )االتحاد األوروبي( رقم  3

 والعقود المالية أو لقياس أداء صناديق االستثمار 
 2019اللوائح التنظيمية لنظم المعايير المرجعية )التعديل والحكم االنتقالي( )في حال الخروج من االتحاد األوروبي( لسنة  4

mailto:info@ftserussell.com
https://research.ftserussell.com/products/downloads/Equity_Index_Recalculation_Policy_and_Guidelines.pdf
https://research.ftserussell.com/products/downloads/FTSE_Russell_Policy_for_Benchmark_Methodology_Changes.pdf
https://research.ftserussell.com/products/downloads/FTSE_Russell_Governance_Framework.pdf


  

 

 

 

  

 

  

| سلسلة مؤشرات فوتسي سوق أبوظبي،   إحدى شركات مجموعة سوق لندن لألوراق المالية فوتسي راسل 

 2022، أغسطس 1.3اإلصدار 
 20من  8

 

PUBLIC 

 القسم الرابع 

 األوراق المالية المؤهلة 

 

 األوراق المالية المؤهلة  4.0

الشركات المؤهلة والمدرجة في سلسلة المؤشرات جميع الشركات التي تعتبر سوق أبوظبي لألوراق المالية سوق األوراق المالية  يمثل نطاق  4.1

 األساسي لها؛ بيد أنَّه ال يُعتد إال باألسهم العادية عند اإلدراج في المؤشرات. 

 المالية فقط )إدراج حصري( مؤهلة لإلدراج في سلسلة المؤشرات. كما تعد األسهم األجنبية الُمدرجة في سوق أبوظبي لألوراق  4.2

الشركات المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية الرئيسية هي فقط المؤهلة لإلدراج في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ومؤشر فوتسي   4.3

 .15سوق أبوظبي 

 سوق نمو. –هي المؤهلة لإلدراج في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي الشركات المدرجة في سوق نمو بسوق أبو ظبي لألوراق المالية فقط   4.4

 تعدد المصادر  4.5

 في حالة وجود عدة مصادر لرأس المال السهمي في شركة ما، تُدرج المصادر جميعًا ويتم تسعير كل منها على حدة، شريطة أن تجتاز كٌل منها

 فحوصات األهلية لإلدراج بالمؤشر بحد ذاتها.

األسهم المدفوعة جزئيًا على أساس الدفع الكامل إذا كانت طلبات شراء األسهم محددة ومستحقة الدفع في تواريخ مستقبلية  يتم تسعير جميع فئات 

 معروفة. بالنسبة لطلبات الشراء المستقبلية غير المؤكدة من أي جانب، فإنه يتم تسعيرها على أساس الدفع الجزئي.

زة األسهم واالستثمارات األخرى )مثل صناديق االستثمار(، الُمصنفة حسب نظام المعيار المرجعي بالنسبة للشركات التي يتمثل نشاطها في حيا 4.6

(، وأدوات االستثمار غير السهمية الُمصنفة حسب نظام المعيار  30204000لتصنيف القطاعات كاستثمارات مغلقة في قطاعات فرعية )

(، فإنَّها ال تكون مؤهلة لإلدراج بسلسلة 30205000ة في قطاعات فرعية )المرجعي لتصنيف القطاعات كوسائل استثمار مفتوحة ومتنوع

 (، يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني لشركة فوتسي راسل. ICBالمؤشرات. للمزيد من التفاصيل عن نظام المعيار المرجعي لتصنيف القطاعات )
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 معايير التأهل للمؤشر 

 

 معايير التأهل للمؤشر  5.0

 ترجيحات قابلية االستثمار  5.1

 مؤشرات فوتسي سوق أبوظبي ُمعدلة لمراعاة التعويم الحر وال تخضع لقيود الملكية األجنبية. سلسلة 

 يمكن الوصول إلى تفاصيل أكثر عن قيود التعويم الحر من خالل الرابط التالي: 

e_Float_Restrictions.pdfFre5 

 التعويم الحر 5.2

% أو أقل، ما لم تكن قيمتها السوقية المعدلة لمراعاة  5يُشطب من مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام أي شركات ُمدرجة بنسبة تعويم حر قدرها 

ق قيود التعويم الحر اعتباًرا من تاريخ % أو أكثر من إجمالي رسملة مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام، وذلك بعد تطبي 0.25التعويم الحر تبلغ 

 (.6.1.1مراجعة بيانات السوق )انظر القاعدة 

 مرتبة عشرية.  12يتم احتساب التعويم الحر باالستعانة بالمعلومات المتاحة والمنشورة بعد تقريبها إلى أقرب 

 تتألف سلسلة مؤشرات فوتسي سوق أبوظبي من المؤشرات اآلتية:  5.3

 أبوظبي العام مؤشر فوتسي سوق 

قواعد  يتألف المؤشر من جميع الشركات التي يعتبر سوق أبوظبي لألوراق المالية سوق األوراق المالية األساسي لها، مع مراعاة االمتثال لجميع 

 األهلية األخرى والتعويم الحر. 

 ( FADX 15) 15مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 

لمؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام، يقوم على انتقاء أوراق مالية معينة من اللوحة الرئيسية  هو مؤشر فرعي  15مؤشر فوتسي سوق أبوظبي  

 لسوق أبوظبي لألوراق المالية، باستخدام خليط من القيمة السوقية المعدلة لمراعاة التعويم الحر وقيمة التداول اليومية المتوسطة. 

 مؤشرات فوتسي سوق أبوظبي القطاعية

بوظبي القطاعية هي مؤشرات فرعية لمؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام، تستند إلى تصنيف فوتسي الجديد لنظام المعيار  مؤشرات فوتسي سوق أ

 المرجعي لتصنيف القطاعات. متوفر مؤشرات قطاعية على أساس التصنيف الجديد التالي من نظام المعيار المرجعي لتصنيف القطاعات. 

  

 
من وثيقة قيود   5.0( ال تخضع لقاعدة التركيز العالي لحصص األسهم، كما هو مذكور في القسم FTSE ADXسلسلة مؤشرات فوتسي سوق أبوظبي ) 5

 التعويم الحر

https://research.ftserussell.com/products/downloads/Free_Float_Restrictions.pdf
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 سوق نمو  –أبوظبي مؤشر فوتسي سوق 

سوق نمو من األوراق المالية المؤهلة الُمدرجة في سوق نمو بسوق أبوظبي لألوراق المالية، باالستعانة   –يتألف مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 

 اج في المؤشر.% أو أقل ال تعتبر مؤهلة لإلدر5بالقيمة السوقية المعدلة لمراعاة التعويم الحر؛ حيث إنَّ أي شركة بنسبة تعويم حر قدرها 

 

 القطاع  رمز القطاع 

 التكنولوجيا  10

 االتصاالت  15

 الرعاية الصحية  20

 القطاعات المالية  30

 العقارات  35

 قطاع السلع االستهالكية الكمالية  40

 قطاع السلع االستهالكية األساسية  45

 القطاعات الصناعية  50

 المواد األساسية  55

 الطاقة  60

 المرافق العامة  65



  

 

 

 

  

 

  

| سلسلة مؤشرات فوتسي سوق أبوظبي،   لألوراق الماليةإحدى شركات مجموعة سوق لندن  فوتسي راسل 

 2022، أغسطس 1.3اإلصدار 
 20من  11

 

PUBLIC 

 القسم السادس 

 المؤشرات المراجعة الدورية للشركات المدرجة في سلسلة  

 

 المراجعة الدورية للشركات المدرجة في سلسلة المؤشرات  6.0

 مواعيد المراجعات  6.1

تتم مراجعة سلسلة مؤشرات فوتسي سوق أبوظبي بشكل نصف سنوي في شهرْي مارس وسبتمبر. يتم إجراء المراجعات نصف السنوية باستخدام   6.1.1

 األسبوع الثاني من شهرْي فبراير وأغسطس.بيانات السوق عند إغالق التداول في يوم الجمعة من 

في حال أسفرت المراجعة الدورية عن أي تغييرات في الشركات الُمدرجة في سلسلة المؤشرات، يتم تنفيذ تلك التغييرات عقب انقضاء ساعات   6.1.2

المفعول اعتباًرا من يوم االثنين من األسبوع  العمل في يوم الجمعة من األسبوع الثالث من شهرْي مارس وسبتمبر )وتصبح التغييرات سارية 

 التالي(. 

 15مؤشر فوتسي سوق أبوظبي   6.2

للمراجعة على أساس نصف سنوي في شهرْي مارس وسبتمبر، باالستعانة بشركات مؤشر فوتسي سوق   15يخضع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي  6.2.1

ة اعتباًرا من تاريخ التنفيذ وبأسعار األوراق المالية بتاريخ بيانات السوق  أبوظبي العام الُمدرجة في السوق الرئيسية لسوق أبوظبي لألوراق المالي

 (.6.1.2و 6.1.1)انظر القاعدة  

يوم   20تُستبعد من نطاق المراجعة الشركات المدُرجة في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام والتي تعتبر أسهًما حديثة اإلصدار، بعمر مع أقل من  6.2.2

 يوًما تنتهي بتاريخ بيانات السوق.  20يوًما لكل ورقة مالية بأنَّها  20تداول. يتم احتساب فترة 

كجزء من عملية  15، يتم اختبار تداول األسهم حديثة اإلصدار التي تمت إضافتها إلى مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 6.2.5وكجزء من القاعدة  6.2.3

يوم تداول عند مراجعة المؤشر. حيثما   20خمسة أيام تداول ودون  (، على أال يقل عمرها عن7.1.2أهلية األسهم حديثة اإلصدار )انظر القاعدة 

، ويبقى ُمدرًجا في مؤشر فوتسي 6.2.5كان عمر السهم الُمصدر أقل من خمسة أيام تداول، ال يتم ضمه إلى عملية التصنيف بموجب القاعدة 

 .6.2.4شريطة أن يجتاز القاعدة  15سوق أبوظبي 

  31ازليًا بحسب القيمة السوقية المعدلة لمراعاة التعويم الحر، ثم يجري استبعاد األوراق المالية المصنفة في المرتبة  يتم تصنيف األوراق المالية تن 6.2.4

 أو أقل من نطاق المراجعة. 

ة التداول المتوسطة  يوًما. يتم احتساب قيم 20يتم بعد ذلك ترتيب األوراق المالية المتبقية تنازليًا حسب قيمة التداول المتوسطة لفترة زمنية قدرها  6.2.5

يوًما لكل ورقة مالية باستخدام السعر الرسمي عند اإلغالق اليومي مضروبًا في مجموع بيانات حجم التداول في ذلك اليوم   20لفترة زمنية قدرها 

ق اختيار قيمة األوراق المالية  )أي قيمة التداول( للعشرين يوًما السابقة مباشرةً على تاريخ بيانات السوق. يتم احتساب القيمة المتوسطة عن طري 

نيفها  في اليوم الذي حققت فيه تصنيفها المتوسط إذا كان عدد األيام فرديًا، ومتوسط قيمة األوراق المالية في اليومين اللذين حققت فيهما تص 

تكون بها السوق الرئيسية لبورصة أبوظبي   يوًما باأليام التي 20المتوسط إذا كان عدد األيام زوجيًا. يتم احتساب قيمة التداول المتوسطة لفترة 

تبعاد أيام  لألوراق المالية مفتوحة للتداول، وباستبعاد أيام عطالت السوق، على أن تشمل األيام التي ال يتم فيها تداول األوراق المالية. يتم اس

م توفر خمسة أيام من التداول كحد أدنى، وإال فلن تكون  اإليقاف المؤقت لتداول األوراق المالية من حساب قيمة التداول المتوسطة. ومع ذلك، يلز

 األوراق المالية مؤهلةً إلدراجها في المؤشر.

 أو أعلى، يتم إدراجها من المؤشر. 11الـ أي ورقة مالية ترتفع إلى المركز  6.2.6

 أو أقل، يتم استبعادها من المؤشر.  19الـ أي ورقة مالية تتراجع إلى المركز  6.2.7
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ثابتًا عند المراجعة. حيثما كان عدد األوراق المالية المؤهلة لإلدراج   15الشركات الُمدرجة في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي  يتم اإلبقاء على عدد 6.2.8

على  في المؤشر أكبر من عدد األوراق المالية المؤهلة للشطب، يتم شطب الشركة األدنى تصنيفًا وقتئذ من الشركات الُمدرجة في المؤشر حرًصا 

ورقة مالية عند المراجعة الدورية. بالمثل، حيثما كان عدد األوراق المالية المؤهلة   15وراق المالية الُمدرجة في المؤشر ثابتًا عند  أن يظل عدد األ

ًصا  للشطب من المؤشر أكبر من عدد األوراق المالية المؤهلة لإلدراج، يتم إدراج الشركة األعلى تصنيفًا غير الُمدرجة في المؤشر وقتئذ، حر

 ورقة مالية عند المراجعة الدورية.  15ى أن يظل عدد األوراق المالية الُمدرجة في المؤشر ثابتًا عند عل

، تكون جميع تلك الخطوط مؤهلة لإلدراج في 15إذا تم اختيار أكثر من خط من خطوط شركة ما لالنضمام إلى مؤشر فوتسي سوق أبوظبي  6.2.9

شركة. ومن ثم، قد يتضمن مؤشر فوتسي سوق   15مالية إضافية معها للتأكد من أنَّ المؤشر يضم المؤشر، ولكن يتم اختيار ورقة )أوراق( 

 ورقة مالية عند المراجعة.  15أكثر من  15أبوظبي  

 سوق نمو –مؤشر فوتسي سوق أبوظبي  6.3

عانة باألوراق المالية  سوق نمو للمراجعة على أساس نصف سنوي في شهرْي مارس وسبتمبر، باالست -يخضع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي  6.3.1

  6.1.1قاعدةالُمدرجة بسوق نمو بسوق أبو ظبي لألوراق المالية اعتباًرا من تاريخ التنفيذ وبأسعار األوراق المالية بتاريخ بيانات السوق )انظر ال

 (. 6.1.2و

 15إطالق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي  6.4

،  6.2عملية المراجعة الموضحة في القاعدة  2022شر لشهر يونيو ، اتبعت مراجعة المؤ15فيما يخص إطالق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 

ورقة مالية تصنيفًا مرتبةً ترتيبًا تنازليًا من حيث متوسط   15عند اختيار أعلى  6.2.7و 6.2.6لكنَّها لم تطبق االحتياطيات الواردة في القاعدتين 

 يوًما.  20قيمة التداول لفترة 
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 التغييرات في الشركات المدرجة في سلسلة المؤشرات 

 

 الشركات المدرجة في سلسلة المؤشرات التغييرات في  7.0

 اإلصدارات الجديدة  7.1

محدد  في حال كانت أي شركة ُمدرجة حديثًا باالكتتاب العام األولي أو االكتتاب الخاص ومطروحة للتداول المباشر لعامة الجمهور على النحو ال 7.1.1

ل من التداول الرسمي غير المشروط، ذات قيمة سوقية قابلة  من قبل سوق أبوظبي لألوراق المالية باستخدام السعر عند اإلغالق في اليوم األو

% أو أكثر من إجمالي رسملة مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام  بعد تطبيق قيود التعويم الحر، يتم إدراج الورقة المالية  0.5لالستثمار قدرها 

تسي سوق أبوظبي القطاعيين، عقب انقضاء ساعات  للخاصة بالشركة كإحدى الشركات الُمدرجة في مؤشرّي فوتسي سوق أبوظبي العام وفو

( من التداول. عند تقييم وزن االستثمار ألي اكتتاب عام أولي، فإنَّ جميع األسهم المتاحة للمستثمرين األفراد المحليين  5العمل باليوم الخامس )

 حصًرا تُعتبر غير مقيدة. 

% أو أكثر من 1سوق أبوظبي العام، إذا كانت قيمتها السوقية القابلة لالستثمار تبلغ بالنسبة للشركات الجديدة المؤهلة لإلدراج في مؤشر فوتسي  7.1.2

تسي  إجمالي رسملة مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام، بعد تطبيق قيود التعويم الحر، فإنَّ هذه الشركات تعتبر مؤهلة أيًضا لإلدراج في مؤشر فو

م االستعانة بسعر اإلغالق في اليوم األول من التداول الرسمي غير المشروط. ويتم إدراجها  . الحتساب أهلية األوراق المالية، تت15سوق أبوظبي 

 ( من التداول. 5، عقب انقضاء ساعات العمل باليوم الخامس )15عندئذ كإحدى شركات مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 

شركة أو أكثر، فإنَّ   16الُمدرجة في المؤشر يصل إلى سيجعل عدد الشركات  15إذا كان إدراج الشركة الجديدة في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي  7.1.3

سي  الشركة الجديدة عندئذ تحل محل إحدى الشركات الُمدرجة بالفعل في المؤشر. لتحديد أي األوراق المالية الحالية سيتم شطبها من مؤشر فوت

يوًما، ويتم اختيار   20من حيث متوسط قيمة التداول لفترة ، يتم تصنيف الشركات الُمدرجة في المؤشر وترتيبها ترتيبًا تنازليًا 15سوق أبوظبي 

شركة قبل إدراج الشركة الجديدة، ال   15يتألف من أقل من  15الورقة المالية ذات التصنيف األدنى للشطب. إذا كان مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 

يوًما باستخدام البيانات حتى آخر يوم عمل قبل اليوم  20لة لمدة  تُطبّق أي تغييرات عقب إضافة الشركة الجديدة. يتم احتساب متوسط القيمة المتداو

 يوًما(.  20بشأن احتساب متوسط قيمة التداول لمدة  6.2.5األول للتداول في أسهم الشركة الجديدة الُمدرجة )انظر القاعدة 

يتم تقييمها في المراجعة نصف السنوية التالية  بالنسبة لألسهم حديثة اإلصدار الخاصة بالشركات غير المؤهلة للدخول السريع في المؤشر،  7.1.4

 للمؤشر، بغرض تقييم أهليتها لإلدراج في المؤشر.

شر، بالنسبة للشركات الُمدرجة حديثًا في مؤشر سوق نمو بسوق أبوظبي لألوراق المالية، يتم تقييمها في المراجعة نصف السنوية التالية للمؤ 7.1.5

 سوق نمو.  –تسي سوق أبوظبي بغرض تقييم أهليتها لإلدراج في مؤشر فو
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 القسم الثامن

 إجراءات وأحداث الشركات 

 

 إجراءات وأحداث الشركات  8.0

دليل  تتوفّر التفاصيل الكاملة للتغييرات في الشركات المدرجة في سلسلة المؤشرات، الناتجة عن إجراءات وأحداث الشركات، لالطالع من خالل ال 8.1

 اإلرشادي إلجراءات وأحداث الشركات، والذي يمكن الوصول إليه من خالل الرابط التالي: 

Corporate_Actions_and_Events_Guide.pdf 

خذه المساهمون ويكون له تاريخ محدد لالستبعاد من األرباح. تخضع أسعار األسهم للتعديل في تاريخ »إجراء« الشركات هو أي إجراء يت

 االستبعاد من األرباح. يتم تعديل المؤشر بما يتماشى مع تاريخ االستبعاد من األرباح.

 وهي تتضمن ما يلي: 

 مدفوعات رأس المال  •

 أسهم حقوق األولوية/ عروض حق االكتتاب  •

 األسهم تحويل  •

 التقسيم )االنقسام الفرعي( والتقسيم العكسي )التوحيد(  •

 إصدارات األسهم المجانية )الرسملة السهمية أو توزيع أسهم مجانية(  •

»حدث« الشركات هو رد الفعل على أخبار )أو »حدث«( الشركة والذي قد يؤثر على المؤشر تبعًا لقواعد المؤشر. مثال: إعالن إحدى الشركات  

قد يؤدي ذلك إلى تغيير ترجيح التعويم الحر في المؤشر. حيثما  -أحد مساهميها االستراتيجيين بعرض أسهمه للبيع )العرض الثانوي لألسهم( قيام 

 كان تعديل المؤشر مطلوبًا، تقدم فوتسي راسل إخطاًرا لإلعالم بتوقيت التغيير. 

 األسهم المصدرة  8.2

 المالية المدرجة في سلسلة المؤشرات مشمولة في الدليل اإلرشادي إلجراءات وأحداث الشركات. التغييرات في عدد األسهم المصدرة لألوراق  8.2.1

 ترجيحات قابلية االستثمار  8.3

 التغييرات في التعويم الحر لألوراق المالية المدرجة في سلسلة المؤشرات مشمولة في الدليل اإلرشادي إلجراءات وأحداث الشركات.  8.3.1

  

https://research.ftserussell.com/products/downloads/Corporate_Actions_and_Events_Guide.pdf
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 حاالت الحذف واالستبدال  8.4

حال شطب إحدى الشركات المدرجة من سوق أبو ظبي لألوراق المالية، أو لم يعد لها سعر نهائي ثابت، أو خضوعها لعرض استحواذ تم   في 8.4.1

ها من اإلعالن عنه بأنَّه غير مشروط بالكامل، أو ارتأت شركة فوتسي راسل أنَّ إدراج الشركة المعنية في المؤشر لم يعد مجديًا، فستتم إزالت

 المعني، وذلك على النحو المحدد في هذه القواعد. المؤشر 

سوق نمو، يتم استبدالها في  –أو مؤشر فوتسي سوق أبوظبي  15في حال شطب شركة من الشركات الُمدرجة في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 

 المراجعة نصف السنوية التالية. 

 وأحداث الشركات.للمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى الدليل اإلرشادي إلجراءات 

 عمليات الدمج وإعادة الهيكلة واالستحواذ المعقدة  8.5

 عمليات الدمج واالستحواذ بين الشركات المدرجة في سلسلة المؤشرات  8.5.1

المؤشرات،  إذا كان تأثير عملية الدمج أو االستحواذ هو االندماج الكلي لشركة مدرجة في سلسلة المؤشرات مع شركة أخرى مدرجة في سلسلة 

لشركة  يتم شطب الشركة المستهدفة من عملية الدمج أو االستحواذ من سلسلة المؤشرات اعتباًرا من تاريخ سريان عملية االستحواذ، على أن تبقى ا

 الناتجة مدرجة في سلسلة مؤشرات فوتسي سوق أبوظبي. 

نقدًا أو عن طريق شركة غير مدرجة، في بلد الشركة المدرجة أو في  إذا تم االستحواذ على إحدى الشركات المدرجة حاليًا في سلسلة المؤشرات  8.5.2

 بلد آخر، يتم حذف الشركة المدرجة حاليًا من المؤشر ذي الصلة اعتباًرا من تاريخ سريان عملية االستحواذ. 

( أو االستحواذ عليها من سوق نمو –)مؤشر فوتسي سوق أبوظبي  15في حالة اندماج إحدى الشركات المدرجة في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي  8.5.3

طرف شركة غير مدرجة في المؤشر ذاته لكنَّها منضمة لمؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام )سوق نمو بسوق أبوظبي لألوراق المالية(، تبقى 

 الورقة المالية الناتجة ُمدرجة في المؤشر.

بسبب خضوعها   سوق نمو –ر فوتسي سوق أبوظبي أو مؤش 15في حال شطب شركة من الشركات الُمدرجة في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي  8.5.4

 لعملية اندماج أو استحواذ، يتم استبدالها في المراجعة نصف السنوية التالية. 

 عمليات التقسيم واالنفصال  8.6

سلسلة  كلتاهما مؤهلة لإلدراج في   -في حال تقسيم شركة من الشركات المدرجة في سلسلة مؤشرات فوتسي سوق أبوظبي إلى شركتين أو أكثر  8.6.1

 تبقى الشركات الناتجة ُمدرجة كما هي في سلسلة مؤشرات فوتسي سوق أبوظبي.  -مؤشرات فوتسي سوق أبوظبي 

في حال تقسيم شركة من الشركات المدرجة في سلسلة مؤشرات فوتسي سوق أبوظبي إلى شركة مؤهلة وأخرى غير مؤهلة لإلدراج في سلسلة   8.6.2

( تداول، ثم يتم بعد ذلك شطبها بسعر السوق. ويتم  2غير المؤهلة ُمدرجةً في المؤشر لمدة يومّي )مؤشرات فوتسي سوق أبوظبي، تبقى الشركة 

 اإلبقاء على الشركة المؤهلة ُمدرجةً في المؤشر، على أن تتم مراجعة عضويتها المستمرة بالمؤشر ضمن المراجعة التالية للمؤشر.

، إذا كان سعر السوق للشركة الناتجة عن عملية التقسيم غير متوفر، يجوز إبقاء الشركة ُمدرجة في المؤشر 8.6.2و  8.6.1القاعدتين  ألغراض 8.6.3

 يوم عمل، فإذا لم يبدأ التداول بها، يتم اعتبارها ذات قيمة صفرية وشطبها من المؤشر.  20بحد أقصى 

سوق نمو، يتم استبدالها في  –أو مؤشر فوتسي سوق أبوظبي  15شر فوتسي سوق أبوظبي في حال شطب شركة من الشركات الُمدرجة في مؤ 8.6.4

 المراجعة نصف السنوية التالية. 

 وقف التداول الشركات  8.7

 يمكن العثور على القواعد المتعلقة بوقف التداول مؤقتًا في الدليل اإلرشادي إلجراءات وأحداث الشركات.  8.7.1

سوق نمو بسبب وقف تداولها   –أو مؤشر فوتسي سوق أبوظبي  15جة في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي في حال شطب شركة من الشركات الُمدر 8.7.2

 مؤقتًا، يتم استبدالها في المراجعة نصف السنوية التالية. 
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 القسم التاسع 

 ( ICBنظام المعيار المرجعي لتصنيف القطاعات ) 

 

 (ICBالقطاعات )نظام المعيار المرجعي لتصنيف  9.0

 هيكل التصنيف  9.1

تُصنّف الشركات الُمدرجة في سلسلة مؤشرات فوتسي سوق أبوظبي إلى ما يلي: قطاع تفصيلي وقطاع رئيسي وقطاع وقطاع فرعي، على النحو   9.1.1

 (. ICBالمحدد في نظام المعيار المرجعي لتصنيف القطاعات )

فوتسي متاح ومنشور بالتفصيل على موقع فوتسي راسل اإللكتروني نظام المعيار المرجعي لتصنيف القطاعات الصادر عن  9.1.2

(www.ftserussell.com :ويمكن الوصول إليه باستخدام الرابط التالي ) 

stry_Classification_BenchmarkIndu 

 

http://www.ftserussell.com/
https://www.ftserussell.com/data/industry-classification-benchmark-icb
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 القسم العاشر 

 احتساب المؤشرات 

 

 احتساب المؤشرات  10.0

 األسعار  10.1

احتساب  تستخدم سلسلة مؤشرات فوتسي سوق أبوظبي أسعار التداول الفعلية لألوراق المالية مع قائمة أسعار سوق األوراق المالية المحلية. عند  10.1.1

 المؤشرات، يتم استخدام أسعار العمالت اآلنية في الوقت الفعلي من رويترز.

 وتيرة االحتساب  10.2

ثانية خالل ساعات التداول بها باستخدام األسعار في الوقت   15يتم حساب سلسلة مؤشرات فوتسي سوق أبوظبي في الوقت الفعلي وإعالنها كل  10.2.1

 الفعلي.

 احتساب المؤشرات  10.3

بةً إلى أقرب نقطتين عشريتين.تُعرض  10.3.1  سلسلة مؤشرات فوتسي سوق أبوظبي مقرَّ

 يتم احتساب سلسلة مؤشرات فوتسي سوق أبوظبي باستخدام الصيغة التالية:  10.3.2

∑
(𝑝𝑖 × 𝑒𝑖 × 𝑠𝑖 × 𝑓𝑖)

𝑑

𝑁

𝑖=1

 

...  حيث إنَّ

• i=1,2,…,N 

• N هو عدد األوراق المالية في المؤشر. 

• p
i

 .هو آخر سعر تداول للورقة المالية  المدرجة بالمؤشر )أو سعرها عند إغالق التداول بالمؤشر في اليوم السابق( 

• ei هو سعر الصرف المطلوب لتحويل  عملة الورقة المالية إلى  العملة األساسية للمؤشر. 

• si  هو عدد األسهم المصدرة الذي تستخدمه شركة فوتسي راسل للورقة المالية،  على النحو المحدد في القواعد  األساسية. 

• fi هو ُمعامل ترجيح القابلية لالستثمار الذي سيتم  تطبيقه على ورقة مالية ما للسماح بإجراء تعديالت على ترجيحها،  ويتم التعبير عنه كرقم بين 

 .و 1،  حيث 1 يمثل التعويم  الحر المطلق .ويتم  نشر هذا الُمعامل من طرف شركة فوتسي راسل لكل ورقة مالية في  المؤشر األساسي 0

• d هو المقسوم  عليه،  أو الرقم الذي يمثل إجمالي رأسمال األسهم المصدرة المدرجة في المؤشر عند تاريخ األساس .ويمكن تعديل المقسوم  عليه 

 .للسماح بإجراء تغييرات في رأسمال األسهم المصدرة لألوراق المالية الفردية دون تحريف المؤشر
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 الملحق »أ«: ساعات االفتتاح واإلغالق للمؤشرات 

 

 ساعات اإلغالق  ساعات االفتتاح  المؤشر 

 15:00 10:00 فوتسي سوق أبوظبي العام مؤشر 

 15:00 10:00 15مؤشر فوتسي سوق أبوظبي  

 15:00 10:00 مؤشرات فوتسي سوق أبوظبي القطاعية

 15:00 10:00 سوق نمو –مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 

 15:00 10:00 ساعات التداول خالل شهر رمضان 

 (GSTليج الرسمي )أيام االثنين إلى الجمعة، جميع ساعات التداول بتوقيت الخ
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. 

 الملحق »ب«: حالة المؤشر 

 

 حالة المؤشر 

 أبوظبي في الوقت الفعلي. يتم احتساب سلسلة مؤشرات فوتسي سوق 

 لمزيد من التفاصيل حول تعريفات الوقت الفعلي، يُرجى الرجوع إلى الدليل أدناه: 

Real_Time_Status_Definitions.pdf 

. أي اختالفات في ساعات التداول الرسمية للمؤشر يتم اإلعالن أ«» الملحقرسمية لسلسلة مؤشرات فوتسي سوق أبوظبي محددة في ساعات الفتح واإلغالق ال

 عنها من جانب شركة فوتسي راسل. 

 سلسلة مؤشرات فوتسي سوق أبوظبي في أيام اإلجازات والعطالت الرسمية بدولة اإلمارات العربية المتحدة.  لن يتم احتساب

https://research.ftserussell.com/products/downloads/Real_Time_Status_Definitions.pdf
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 الملحق »ج«: معلومات إضافية 

 

 يمكن العثور على مسرد للمصطلحات المستخدمة في وثائق القواعد األساسية لشركة فوتسي راسل من خالل الرابط التالي:

Glossary.pdf 

أو البريد   www.ftserussell.comالموقع اإللكتروني  ، يُرجى زيارةFTSE ADXلمزيد من المعلومات حول سلسلة مؤشرات فوتسي سوق أبوظبي 

 . ويمكن أيًضا العثور على بيانات االتصال على هذا الموقع. info@ftserussell.com  اإللكتروني

 

 

 

 
تندرج الشركات اآلتية تحت مجموعة سوق لندن لألوراق  ”(. LSE Groupمحفوظة لمجموعة سوق لندن لألوراق المالية المحدودة والشركات التابعة لها )مجموعة “ 2023حقوق النشر ©

( شركة فوتسي إنك.  3، و)Frank Russell Company( شركة فرانك راسل2، و )FTSE International Limited( شركة فوتسي الدولية المحدودة LSE Group( :)1المالية )

)معًا  FTSE Global Debt Capital Markets Limitedفوتسي المحدودة ألسواق رأس مال الدين وشركة FTSE Global Debt Capital Markets Incألسواق رأسمال الدين  

( وشركة فوتسي ألدوات الدخل الثابت )شركة ذات  FTSE FI Europe( )”5( وفوتسي أوروبا المحدودة ألدوات الدخل الثابت )“FTSE Canada( )”4يكّونان شركة فوتسي كندا “

 ”( جميع الحقوق محفوظة.BR( وشركة بيوند ريتنجس )شركة مساهمة( )“YB( )”7( وشركة ذا يلد بوك إنك )“ FTSE FI( )”6مسؤولية محدودة( )“
 

أو أّي من الشركات التابعة لها أو وكالئها أو   FTSE International Limitedيتم احتساب سلسلة مؤشرات فوتسي سوق أبوظبي باألصالة أو النيابة عن شركة فوتسي راسل الدولة المحدودة

 شركائها. شركة فوتسي الدولية المحدودة هي خاضعة للتنظيم من قبل هيئة السلوك المالي ومرخصة بصفتها مسؤوالً لنظام المعيار المرجعي.
 

FTSE Russell هو اسم التداول لشركات فوتسي ®FTSE  وراسلRussell   وفوتسي كنداFTSE Canada  وفوتسي إف آي أوروباFTSE FI Europe  وفوتسي إف آيFTSE 
FI  وذا ييلد بوكYB   وبيوند ريتنجزBR. "FTSE" و "®Russell" و "®FTSE Russell" و "®FTSE4Good" و "®ICB " و "®The Yield Book" و "®Beyond 

Ratings هذه الوثيقة )المسجلة وغير المسجلة( هي عالمات تجارية أو عالمات خدمة مملوكة أو مرخصة من طرف  ®" وغيرها من العالمات التجارية وعالمات الخدمة األخرى المستخدمة في

أو راسل   FTSE( أو مانح الترخيص التابع له، وتصبح مملوكة أو مستخدمة بموجب ترخيص صادر عن شركات فوتسي LSE Groupالعضو المعني بمجموعة سوق لندن لألوراق المالية )

Russell وتسي إف آي أوروبا أو فFTSE FI Europe  أو فوتسي كنداFTSE Canada   أو فوتسي إف آيFTSE FI   أو ذا ييلد بوكYB  أو بيوند ريتنجزBR  . 
 

ومع ذلك، ال يمكن ألي عضو من أعضاء  المنشور. جميع المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة هي لألغراض المعلوماتية فقط. تم بذل كل جهد ممكن لضمان دقة جميع المعلومات الواردة في هذا 

(، أو مديريهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو شركائهم أو مانحي التراخيص التابعين لهم تحمل أي مسؤولية أو التزام عن أي أخطاء أو أي  LSE Groupمجموعة سوق لندن لألوراق المالية )

 البيانات الواردة فيه.خسارة قد تنتج عن استخدام هذا المنشور أو أي من المعلومات و
 

(، أو مديريهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو شركائهم أو مانحي التراخيص التابعين لهم، اإلدالء بأي مزاعم أو  LSE Groupيُحظر على أي عضو من أعضاء مجموعة سوق لندن لألوراق المالية )

، أو  FTSE ADXوتسي سوق أبوظبي  توقعات أو ضمانات، أو أي تمثيل من أي نوع، صراحةً أو ضمنًا، بخصوص النتائج التي سيتم الحصول عليها من جراء استخدام سلسلة مؤشرات ف
 خصوص مدى مالءمتها أو مناسبتها ألي غرض معين قد يتم استخدامها من أجله.ب

 
(، أو مديريهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو شركائهم أو مانحي التراخيص التابعين لهم، تقديم أي مشورة  LSE Groupيُحظر على أي عضو من أعضاء مجموعة سوق لندن لألوراق المالية )

(، أو  LSE Groupية )بار أي مما ورد ذكره في هذه الوثيقة بمثابة استشارة مالية أو استثمارية. يُحظر على أي عضو من أعضاء مجموعة سوق لندن لألوراق المالاستثمارية، وال يجوز اعت
االستثمار في أي أصل من األصول. وال يجوز اتخاذ قرار   مديريهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو شركائهم أو مانحي التراخيص التابعين لهم، تقديم أي تصريح من أي نوع فيما يخص جدوى

دراج أي أصل في مؤشر ما ال يُعد توصيةً بشراء هذا األصل  االستثمار في أي أصل من هذه األصول باالعتماد على أي من المعلومات الواردة هنا. وال يُسمح باالستثمار مباشرةً في المؤشرات. إنَّ إ 

االستثمارية من خبراء  لمعلومات الواردة في هذا المنشور هي معلومات عامة وال ينُصح بالتصرف على أساسها إال بعد الحصول على المشورة القانونية والضريبية وأو بيعه أو االحتفاظ به. ا
 مرخصين.

 
، سواًء كانت وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو بالنسخ الضوئي أو التسجيل أو غير  ال تجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذه المعلومات أو تخزينه في نظام استرجاع أو نقله أو بثه بأي شكل أو وسيلة

(. أي استخدام وتوزيع لبيانات مؤشرات مجموعة سوق لندن لألوراق  LSE Groupذلك، دون الحصول على إذن كتابي مسبق بذلك من العضو المناسب في مجموعة سوق لندن لألوراق المالية )

ها )أو جميع َمن سبق(: فوتسي  (، أو استخدام بياناتها في إنشاء منتجات مالية، يستلزم استصدار ترخيص بذلك من أّي من الشركات اآلتية أو مانحي التراخيص التابعين لLSE Groupالمالية )

FTSE راسل ،Russell فوتسي كندا ،FTSE Canadaفوتسي إف آي أوروبا ،FTSE FI Europe فوتسي إف آي ،FTSE FI،  ذا ييلد بوكYB بيوند ريتنجز ،BR. 
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