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دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة مع خطط التنمية المســتدامة
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أبرز إنجازات االســتدامة خالل
العام 2019

المالي” خالل النصف الثاني من العام  ،2019ليصبح أول

فــي اعتقادنــا ،لقــد حققنــا خالل العام  2019نجاحات عدة في

والذي يسهم بشكل فاعل في جذب االستثمارات اإلسالمية

أهمها فيما يلي:
مســيرتنا نحو االســتدامة والتي نورد َّ

تم إدراج شركة سوق دبي المالي في
مؤشر “ ”FTSE4Goodوذلك بعد

استيفائة لمتطلبات معايير سلسلة

المؤشر لألسواق الناشئة ،والتي هي
جزء من سلسلة المؤشرات العالمية

التابعة ل ِـ “ ،”FTSE Russelليصبح بذلك السوق أحد أربع

شركات فقط من دولة اإلمارات العربية المتحدة التي تم

ضمها للمؤشر خالل مراجعة استيفاء المعايير في شهر يوليو

.2019

OUR
SUSTAINABILITY
JOURNEY
2018
Dubai Financial Market PJSC

ً
أيضا “المؤشر اإلسالمي لسوق دبي
كما أطلق السوق

مؤشر شريعة من نوعه في دولة اإلمارات العربية المتحدة،

من خالل تزويد المستثمرين بمعايير خاصة لقياس أداء األوراق
المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

ً
شامال إلعداد تقارير
دليال
أيضا أصدر السوق
وخالل العام
ً
ً
حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية ،والذي

ً
ً
تفصيليا حول أفضل ممارسات
شرحا
يوفر للشركات المدرجة
ً
ً
ومؤشرا
مقياسا
إعداد تقارير االستدامة من خالل تطبيق 32

ً
مختلفا .هذا ،وتم استعراض تفاصيل الدليل عبر ورشة عمل
نظمها السوق للشركات المدرجة ،حيث يشجع سوق دبي

المالي بقوة الشركات المدرجة على المزيد من االلتزام في

ً
طوعيا.
تقديم تقارير االستدامة ،إال أن رفع هذه التقارير ال يزال

كما قمنا بإصدار أول تقرير استدامة

مستقل للعام  ،2018والذي يتضمن
تفاصيل ومعلومات مهمة وموسعة

وفق معايير المبادرة العالمية إلعداد

تقارير االستدامة ( :)GRIالخيار األساسي.

www.dfm.ae

ً
ً
جديدا من الخطة
إصدارا
وتضمن التقرير
َّ

االستراتيجية لالستدامة  ،2025وإطار العمل والسياسات
المتبعة ،باإلضافة إلى تقييم األهمية النسبية لمواضيع

وضمن الجهود المشتركة لكل من سوق دبي المالي

ومؤسسة دبي للمرأة فقد أطلق السوق منصة “”eBoard

اإللكترونية للترشيح لمجالس اإلدارات ،والتي تهدف إلى زيادة

االستدامة الجوهرية بالنسبة للسوق ولكافة المتعاملين.

الوعي بمناصب مجلس اإلدارة المتاحة لدى الشركات المدرجة

وأطلق السوق كذلك وبالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي

كذلك إطالق هذه المنصة بالتزامن مع مناسبة اليوم العالمي

الجهود الحثيثة الداعمة ألهداف التنمية المستدامة في دولة

سوق دبي المالي لقرع جرس التوازن بين الجنسين بحضور

“مجموعة عمل التمويل المستدام في دبي” ،وذلك في إطار
اإلمارات العربية المتحدة  2030وخطة دبي االستراتيجية

 2021والرامية لجعل دبي المركز المالي األكثر استدامة في
المنطقة.
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في السوق وتشجيع تمثيل المرأة في مجالس اإلدارة .تم

للمرأة في مارس  ،2019خالل الحفل السنوي الذي يقيمه

سعادة منى غانم المري ،نائبة رئيس مجلس اإلمارات للتوازن

بين الجنسين.
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استراتيجية االستدامة 2025

األمد للمتعاملين لدى سوق دبي المالي بحلول العام .2025

ً
ً
واسعا من
طيفا
يشمل نموذج عمل أسواق رأس المال

واإلفصاحات المستدامة ،التوعية بشأن االستثمار المستدام،

وتقوم هذه االستراتيجية على أربع ركائز رئيسية هي :التقارير

العالقات مع المتعاملين ،وبهذا فهو يتطلب تطبيق منهجية

إدراج األدوات المالية الخضراء ،والتوازن بين الجنسين وتمكين

ضمن مختلف فئات المتعاملين .ولتحقيق هذه الغاية،

دبي المالي ،حيث ينعكس ذلك في جميع جوانب استراتيجيته

عمل دؤوبة لرعاية تلك العالقات لتوفير قيمة طويلة األمد

تبرهن الخطة االستراتيجية لالستدامة لسوق دبي المالي على
التزامنا الراسخ بتعزيز حضورنا الريادي كواحد من أبرز األسواق
المستدامة في المنطقة عبر توفير قيمة مشتركة وطويلة

الكوادر البشرية .وتأتي االستدامة في مقدمة أولويات سوق
المؤسسية وعملياته التنظيمية ،ما يفضي إلى توفير هذه
القيمة.

المشاركة مع كافة متعاملينا
ندرك في سوق دبي المالي بأن قدرتنا على مواصلة تحقيق النجاح تعتمد بالدرجة األولى على توفير قيمة رفيعة المستوى

لمختلف فئات المتعاملين ،حيث نقوم باستشارة كل من هذه الفئات واالستماع آلرائهم ،وذلك بهدف رسم صورة أوضح

ً
أساسيا في ضمان
عامال
حول احتياجاتهم المتغيرة وتضمين وجهات نظرهم في استراتيجياتنا وأنشطتنا المختلفة .ويعد ذلك
ً

مواكبة سوق دبي المالي لجميع التطورات ،واالستجابة لها ،وتوفير قيمة طويلة األمد ،وضمان سعادة ورضا المتعاملين لدينا.

الجهات التنظيمية
(هيئة األوراق المالية والسلع ،وزارة
االقتصاد ،مؤسسة دبي لتنمية
االستثمار)

شركاؤنا

شركات الوساطة األعضاء
وأعضاء الحفظ األمين

موردونا
ّ

مجتمعنا

المساهمون
والمحللون في
شركة سوق دبي
المالي (ش.م.ع)

الشركات المدرجة في
سوق دبي المالي

موظفونا

المستثمرون
)المؤسسات واألفراد(

لمزيد من المعلومات حول تفاعل سوق دبي المالي مع متعامليه ،يرجى الرجوع إلى الصفحات ( )23-20من تقرير االستدامة
لسوق دبي المالي ش.م.ع للعام .2018

االستدامة
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تقييم األمور الجوهرية

استقرار األداء المالي للسوق ،وأتت خصوصية البيانات في

نحرص على التفاعل المستمر مع المتعاملين وإبقاء قنوات

جدول األهمية النسبية ،يرجى الرجوع إلى الصفحة  25من

الحوار االستراتيجية مفتوحة معهم ،وذلك لضمان فعالية

وشمولية عمليات سوق دبي المالي وإدارة االستدامة بطريقة
متصلة بالواقع ،ما ُيتيح لنا القدرة على إدارة المواضيع

المركز الثالث من حيث األهمية .لمزيد من المعلومات حول

تقرير االستدامة لسوق دبي المالي ش.م.ع للعام .2018

وضمن مساعينا لالستفادة من هذه النتائج لتوجيه إداراتنا

الجوهرية بالنسبة للسوق ولكافة المتعاملين في مجاالت

لالستدامةُ ،قمنا بتطوير “إطار سوق دبي المالي لالستدامة”

من آثارها إن وجدت ،والتي ُيمكن أن تبرز في ظل تغير البيئة

وعملياتنا وإطار إدارة المخاطر المعتمد.

حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية والحد
التشغيلية.

أجرينا خالل العام الماضي “تقييم األهمية النسبية” والذي

لضمان مواكبتنا لهذه النتائج ودمجها في استراتيجيتنا

إطار عمل االستدامة

يبرز المواضيع الجوهرية المتعلقة بمجاالت االستدامة لكافة

يشكل فهمنا العميق لسياق االستدامة الحالي والتوجهات

األفراد غالبية المشاركين في هذا االستبيان بواقع ،%54

عمل االستدامة الخاص بسوق دبي المالي والذي نطمح من

المتعاملين الداخليين والخارجيين؛ حيث ّ
مثل المستثمرون

تالهم موظفوا سوق دبي المالي بنسبة  ،%23ومن ثم

العالمية الناشئة في هذا المجال األساس الذي يقوم عليه إطار
خالله لتوفير قيمة مشتركة طويلة األمد للمتعاملين ،وتعزيز

المدرجة في السوق بواقع .%12
المشاركون من الشركات ُ

حضور سوق دبي المالي كإحدى األسواق المالية الرائدة في

ً
موضوعا
وعلى إثرها أتاح لنا هذا االستبيان الفرصة لتحديد 20

فضال عن المساهمة الفاعلة في تحقيق طموحات االستدامة
ً

للمتعاملين لدينا ،وتأثيرها على الخطة االستراتيجية لسوق

أسواق رأس المال .لمزيد من المعلومات حول إطار سوق دبي

الفساد والرشوة على رأس قائمة األولويات ،بينما تلتها قضية

االستدامة لسوق دبي المالي ش.م.ع .للعام .2018

ً
مهما والتركيز عليها ،لما تمثله هذه المواضيع من أهمية

دبي المالي وأنشطته التشغيلية؛ إذ جاءت قضايا مكافحة

مجال االستدامة على مستوى المنطقة بحلول العام ،2025
ً
نطاقا لألجندات الوطنية والعالمية وأجندات قطاع
األوسع
المالي لالستدامة ،يرجى الرجوع إلى الصفحة  18من تقرير

سوق رأس المال
المستدام الرائد في
المنطقة بحلول
العام 2025

منهجية شاملة لتطبيق أهداف
االستدامة المحلية و  6من أهداف
التنمية المستدامة العالمية

خطة سوق دبي المالي
االستراتيجية 2021

فعال في مبادرات قطاع أسواق رأس
دور ّ
المال العالمية

تسريع استدامة أسواق رأس المال

سوق مالي مسؤول

التقرير السنوي لشركة سوق دبي المالي (ش.م.ع) 2019
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سوق مالي

تسريع استدامة

في إطار سعيه ليصبح سوق رأس

نعمل على االنتقال بالسوق نحو

مسؤول

فعال في مبادرات قطاع
دور ّ

أسواق رأس المال

المال المستدام الرائد في المنطقة،

يطبق سوق دبي المالي خطته ليكون

ً
نموذجا يحتذى به في القطاع .ومن هنا،

فإننا نواصل دمج أفضل ممارسات

أسواق رأس المال العالمية

االستدامة من خالل التركيز على المحاور

في مبادرات قطاع أسواق رأس المال

والمتعاملين معه ،والتي تشمل:

والتعاون الفاعل ،حيث ندعم االستثمار

األربعة الرئيسية لسوق دبي المالي

االستدامة العالمية في عملياتنا وتحديد

رفع تقارير وإفصاحات االستدامة

ً
ً
مسؤوال،
ماليا
سوقا
مستمر .وباعتبارنا
ً

إدراج األدوات المالية الخضراء

الفرص المتاحة لتحسين األداء بشكل

فإننا ملتزمون بما يلي:

نتطلع ألن تصبح مساهمتها هي األبرز

التوعية بشأن االستثمار المستدام

العالمية من خالل إبرام الشراكات

فضال
المسؤول واألسواق المستدامة،
ً
عن تعزيز العمل على مستوى المنطقة
للحصول على نتائج مماثلة.

تحقيق التوازن بين الجنسين وتمكين
الكوادر البشرية

تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة

والشفافية

استقرار األداء المالي للسوق
تطوير االبتكار الرقمي

تطوير مهارات موظفينا
حماية البيئة

إثراء مجتمعاتنا

سياسات االستدامة
انطالقـ ًـا مــن أهميتهــا فــي تحقيــق نجاحنــا ،فإننا نضع االســتدامة علــى رأس أولوياتنا في جميع جوانب عملياتنا واســتراتيجيتنا

المؤسســية ،ما يتيح لنا توفير قيمة مشــتركة طويلة األمد لجميع المتعاملين لدينا .وتُ ظهر سياســة ســوق دبي المالي

لالســتدامة التزامنا بنماذج أفضل الممارســات المســؤولة ومزاولة العمل على نحو يســهم في ضمان مســتقبل مســتدام على
المســتويات البيئية واالجتماعية واالقتصادية .وترتكز سياســة ســوق دبي المالي لالســتدامة على ما يلي:

1

2

3

اﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ

إدارة ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ

5

6

7

ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة واﻟﺸﺒﺎب

اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد
اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻴﺎه

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ

9

10

إﺟﺮاءات وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻞ
ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ

ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وإﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ

االستدامة

إﺳﻌﺎد ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

4

ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ

8
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت
وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ

6

نحــن فخــورون بتنفيــذ التزامنــا المتمثل بإصدار أول تقرير

اســتدامة مســتقل للعام  ،2018والذي يمكن االطالع عليه

مــن خــال الرابط .www.dfm.ae :ونواصل في الصفحات

التاليــة تقديــم لمحــة موجزة حول إنجازاتنا في مجال االســتدامة
للعام  2019بما يتماشــى مع إطار عملنا واســتراتيجية ســوق
دبي المالي لالســتدامة :2025

•

•

•

•

فعال في مبادرات قطاع أســواق رأس المال
دور ّ

العالمية؛ نســلط الضوء على شــراكاتنا وأنشــطة التعاون
الفاعلة لدعم االســتثمارات المســؤولة.

نظــرة مســتقبلية؛ نناقــش توجهاتنا العامة وخططنا

وطموحاتنا لالســتدامة ضمن إطار حوكمة الشــركات
والمســؤولية االجتماعية والبيئية.

ســوق مالي مســؤول؛ نســلط الضوء على أهمية الدور

الــذي نلعبــه في مجال الحوكمة ،وســبل تطوير مهارات

موظفينــا ،وإحــداث تغييــر إيجابي في المجتمع.

تســريع اســتدامة أســواق رأس المال؛ نسلط الضوء

علــى أهميــة رفع التقاريــر وتقديم اإلفصاحات إلى جانب
الجهــود التــي نبذلها لتحقيق التوازن بين الجنســين

وتمكين الكوادر البشــرية.

التقرير السنوي لشركة سوق دبي المالي (ش.م.ع) 2019
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سوق مالي مسؤول
 .1ترســيخنا للحوكمة

واصــل ســوق دبــي المالي تركيزه على تعزيــز ثقة المتعاملين

الممارســات العالمية والمعايير المحاســبية ،وسـ ً
ـعيا لتلبية

متطلبــات االســتثمار األخالقــي والقائم على العقيدة الذي

من خالل تطبيق ممارســات حوكمة الشــركات .وتمثل هيئة

يؤكد على مدى شــفافية عمل الســوق.

فــي الســوق ،من خالل تعريفهــا الواضح لكافة الجوانب

الشركات المدرجة الممتثلة ألحكام الشريعة اإلسالمية 2019

األوراق الماليــة والســلع قاعــدة الدعم إلطار عمل الحوكمة
وعناصــر القيــاس المتعلقة بالحوكمــة .ويتضمن تطبيق

الحوكمــة جوانــب تنحصر بموافقة مجلس إدارة الشــركة،

وجوانــب أخــرى يمكن للمجلس تفويــض اللجان المنبثقة

عنــه ،وإدارة الشــركة بالبــت فيها .وخــال العام المنصرم تابع
الســوق تحديث ســجل المخاطر لديه بما في ذلك قابلية

37

%61

39

%60

41

%61

41

%62

الســوق للمخاطرة خالل ممارســته أعماله بهدف خفض

مدى تعرضه للمخاطر االســتراتيجية والتشــغيلية والمالية

والمخاطــر المتعلقــة باالمتثــال للقوانيــن كما قام بتضمين

أهــم المواضيــع المتعلقــة باالســتدامة في إطار إدارة المخاطر

لديــه .لمزيــد مــن التفاصيــل حول إطار إدارة المخاطر ،يرجى

الرجــوع إلــى الصفحــات  70-72من تقرير الحوكمة.

2016

2017

2018

الربع الثالث
2019

عدد الشــركات الممتثلة ألحكام الشــريعة اإلســامية
نســبة االمتثال من العدد الكلي للشــركات المدرجة

واصــل ســوق دبــي المالي كذلــك التعاون مع معهد حوكمة

في تقديم برنامج اعتماد أمناء ســر مجالس إدارة الشــركات

المدرجــة فــي الســوق ،حيث يهــدف البرنامج إلى تمكين أمناء

الســر مــن القيــام بأعمالهم بأفضــل طريقة ممكنة .ويعد هذا

ً
إلزاميا لجميع الشــركات المدرجة في ســوق دبي
البرنامج

المالــي ،فخــال العام ُ 2019
اختتِ مت ورشــة العمل الرابعة

لهــذا البرنامــج ليصــل إجمالي عدد المشــاركين في هذه الورش
إلــى أكثــر من  100مشــارك ،فــي حين بلغ عدد من اجتاز

امتحانــات االعتمــاد  75أميــن ســر معتمد من معهد حوكمة.
منذ التأســيس ،أثبت ســوق دبي المالي ريادته في مجال
التنمية المســتدامة ،حيث بدأنا من قناعتنا الراســخة

فكنا أول ســوق مالي
بالمســؤولية األخالقية واالجتماعيةّ ،

ً
عالميا بمبادئ الشــريعة اإلســامية ،والتي تتوافق مع
يلتزم

مبادئ التنمية المســتدامة والممارســات األخالقية .تضم

كال من هيئة الفتوى
لجــان مجلــس إدارة ســوق دبي المالــي ً

والرقابة الشــرعية ولجنة التدقيق ،وذلك انسـ ً
ـجاما مع أفضل

االستدامة

8

نجحنــا خــال العــام  2019بتجديد شــهادة الجودة العالمية “آيزو
معيارا أساسـ ً
ً
ـيا إلثبات قدرتنا على
 ”ISO 9001والتي تشــكل
مواصلــة تقديــم منتجات وخدمــات تواكب احتياجات العمالء
والمتطلبــات التنظيميــة ،باإلضافــة إلــى قدرتنا على تحقيق

التقدم المســتمر .ويبرهن هذا اإلنجاز المهم على التزام ســوق

دبــي المالــي المتمثــل باعتماد أرقــى معايير التميز والجودة في
فضال عن ســعيه الحثيث لالرتقاء بمســتوى
قطاع األعمال،
ً
خدماته بما يتماشــى مع أفضل الممارســات العالمية .كما

ســاهمت مبــادرات لجنــة التدقيق واإلجراءات الصادرة عن إدارة
الرقابة الداخلية في حصول ســوق دبي المالي على شــهادات

األيزو التالية:

شــهادة إدارة الجودة ISO 9001

شــهادة إدارة أمن المعلومات ISO 27001

شــهادة إدارة تكنولوجيا المعلومات ISO 20000

شــهادة إدارة اســتمرارية األعمال ISO 22301:2012

ً
ً
وفي خطوة ّ
هاما ،قام مســاهمو ســوق دبي
إنجازا
مثلت

المالي بتعيين ســيدة كعضو في مجلس إدارة الســوق

المؤلف من ســبعة أعضاء ،ما عزز التمثيل النســائي في

مجلس إدارة الشــركة.

ً
جزءا
خصص ســوق دبي المالي في هذا التقرير الســنوي

ـامال حول الحوكمة ،اســتعرض فيه أفضل ممارســات
شـ ً

الحوكمــة ليضــم معلومات إضافية حول ممارســات التوافق
مع الشــريعة اإلســامية ،وإنجازات التدقيق الداخلي،

ومعلومــات عــن مجلس إدارة الســوق يرجى الرجوع للصفحات

 77-56مــن هــذا التقريــر لالطالع علــى مزيد من المعلومات
حول ممارســات الســوق في إطار حوكمة الشــركات.

انظر الصفحة  66لتقرير لجنة التدقيق

انظر الصفحة  67لتقرير لجنة الترشيحات والمكافآت

التقرير السنوي لشركة سوق دبي المالي (ش.م.ع) 2019
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 .2استقرار األداء المالي

العالم اإلسالمي وخارجها األمر الذي يعزز جهود جذب

في إطار جهوده الستدامة األداء المالي وتعزيز مصادر الدخل

المزيد من االستثمارات المالية اإلسالمية إلى السوق.

سوق دبي المالي على تنويع الفرص االستثمارية وزيادة

ً
وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية من قياس أداء
التي تعمل

وتعظيم األرباح وتعزيز القيمة المضافة للمساهمين ،يعمل

السوقي عبر تشجيع ثقافة التحول إلى المساهمة
عمقه
ّ

العامة واإلدراج .كما يسعى السوق إلى زيادة حجم التداول
نوعية غير تقليدية
بتنويع ما يطرحه من منتجات وخدمات
ّ

لكافة المتعاملين ورفع كفاءة العمليات التشغيلية للوسطاء
التقاص والتسوية واإليداع .إضافة إلى توفير
ولعمليات ّ

حيث سيتمكن المستثمرون وصناديق االستثمار العالمية

أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة المدرجة في السوق

ومقارنتها بالمؤشرات اإلسالمية والتقليدية على المستويات

المحلية واإلقليمية والعالمية.

إدراج شركة سوق دبي المالي ضمن مؤشر

خيارات استثمارية جديدة تسهم في تعزيز مستويات السيولة.

“ ”FTSE4Goodالعالمي

وخالل العام  ،2019تضمنت جهودنا الهادفة الستقرار أدائنا

وذلك بعد استيفائة لمتطلبات معايير سلسلة المؤشر

المالي وتنويع مصادر دخلنا اإلنجازات التالية:
تشجيع ثقافة اإلدراج

ضمن منهجية تشجيع ثقافة اإلدراج وفي سياق حث

الشركات العائلية والخاصة على االستفادة من مزايا سوق

تم إدراج شركة سوق دبي المالي في مؤشر “”FTSE4Good

لألسواق الناشئة ،والتي هي جزء من سلسلة المؤشرات

العالمية التابعة ل ِـ “ ،”FTSE Russelليصبح بذلك السوق

أحد أربع شركات فقط من دولة اإلمارات العربية المتحدة

التي تم ضمها للمؤشر خالل مراجعة استيفاء المعايير في
شهر يوليو  .2019يؤكد تصنيف سوق دبي المالي ضمن

المال ،قام سوق دبي المالي بتنظيم ملتقى حول االكتتابات

هذا المؤشر على ريادته المستمرة في االلتزام بمعايير األداء

الشارقة لالستثمار والتطوير (شروق) ،وذلك ضمن “منتدى

الذي يؤثر على تنويع الفرص االستثمارية ورفع قيمة التداول

العامة وسبل االستفادة من أسواق المال بالتعاون مع هيئة
الشارقة لالستثمار األجنبي المباشر” تم خاللها استعراض
المراحل الرئيسة لتحول الشركات الخاصة إلى شركات

ً
بدءا من مرحلة االستعداد والتقييم
مساهمة عامة مدرجة
وصوال إلى التوقيت
وصياغة قصص النجاح االستثمارية
ً

المناسب التخاذ قرار التحول إلى مساهمة عامة واإلدراج في
السوق.

المعنية باالستدامة البيئية واالجتماعية والحوكمة ،األمر

حيث يستقطب هذا التصنيف شريحة المستثمرين المعنيين

باالستثمار المسؤول وحماية البيئة.

تسارع وتيرة نمو آلية “حسـاب التخصيص”

عمل السـوق على تلبية متطلبـات صناديق االسـتثمار

ً
سلسـا ويحفز نشـاط تداولها
وصوال
العالمية بما يوفر لها
ً
حيث أطلق السـوق في بداية العام الماضي آلية “حسـاب

االستعداد إلطالق منصة تداول األوراق المالية لشـركات

التخصيص” .اكتسبت هذه اآللية خالل العام  2019قوة

يسارع سوق دبي المالي إلطالق منصة تداول األوراق المالية

بالنسبة الشركات الوساطة ال سيما تلك التي تقدم خدماتها

من الشركاء االستراتيجيين .ستسمح هذه المنصة لشركات

شركات الوساطة المعتمدة في سوق دبي المالي على

الدولة (حيث تضم دولة اإلمارات  45منطقة حرة ،من بينها

الصفقات التي تم تنفيذها عبر هذه اآللية  436مليون درهم

المناطق الحرة

لشركات المناطق الحرة وذلك بالتعاون مع مجموعة رائدة

المناطق الحرة الناشطة في قطاعات اقتصادية متنوعة في

دفع ملحوظة وسط نشاط متزايد نتيجة أهميتها الكبيرة

للمؤسسات االستثمارية العالمية فقد حصلت ثالث من

ترخيص تقديم هذه الخدمة لعمالئها .وبذلك بلغت قيمة

 22منطقة حرة في دبي وحدها تشتمل على  31ألف شركة)

ً
حاليا على دراسة طلبات
خالل العام  2019ويعكف السوق

دبي المالي.

مماثل.

باالستفادة من المزايا العديدة التي يتيحها اإلدراج في سوق

إطالق “المؤشر االسالمي لسوق دبي المالي”

يمثل إطالق المؤشر خطوة مهمة لمواكبة الطلب المتزايد

على االستثمار األخالقي من قبل المستثمرين في دول

االستدامة

من شركات وساطة أخرى تسعى للحصول على ترخيص

تعزيز حضور االستثمار األجنبي

في إطار اسـتراتيجيته الرامية إلى تعزيز وتنويع مصادر

السـيولة وجذب المزيد من المؤسسـات االسـتثمارية،
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يحرص سـوق دبي المالي على تشـجيع الشركات المدرجة

على االنفتاح بصورة أكبر على المسـتثمرين سـواء الحاليين أو

المحتمليـن واطالعهـم بصـورة منتظمة على تطورات العمل

ارتفع المؤشر الرئيس في  62بورصة من أصل  76بورصة

يتوفر عنها بيانات من البورصات األعضاء في اتحاد البورصات
العالمي بينما انخفض المؤشر في  14بورصة  .استفادت
[]1

واسـتراتيجيات النمو .وفي هذا المجال نظم السـوق مؤتمرين

ً
أيضا من التحسن في حركة
األسواق المالية في الدولة

واجتمع خاللهـا بممثلي صناديق اسـتثمارية عالمية وذلك

ً
إيجابيا على أدائها ،حيث سجل
االقتصادي ،األمر الذي انعكس

سـنويين للمسـتثمرين العالمييـن فـي لندن وفي نيويورك

بالتزامن مع مؤتمرات مهمة تنظمها البنوك االستثمارية.
تعزيز تعلميات التداول بالهامش

قام السوق خالل هذا العام بتعديل تعليمات التداول

النشاط اإلقتصادي ممثلة بارتفاع طفيف في معدل النمو
المؤشر العام لسوق دبي المالي حتى نهاية العام 2019
ً
ارتفاعا بنسبة  %9.3مقارنة بالعام السابق.
1

بالهامش المطبقة لديه والتي من شأنها أن توفر مرونة أعلى
كال من المستثمر والوسيط حرية أكبر بأقل مخاطر
وتمنح ً

المصدر :تقاريـر االتحاد الدولي للبورصات.

فيما يخص األداء المالي لشركة سوق دبي المالي

ممكنة .هذا وقد بلغت قيمة التداوالت بالهامش في سوق

(ش .م .ع ).خالل العام  ،2019فقد بلغ صافي الربح الموحد

تساوي  %14من إجمالي قيمة التداول.

إماراتي خالل العام الماضي .وبلغ إجمالي اإليرادات الموحدة

دبي المالي  15.3مليار درهم خالل العام  2019وبنسبة

 122.1مليون درهم إماراتي مقابل  125.5مليون درهم

 327.1مليون درهم إماراتي خالل العام  ،2019مقابل 334.4

وخالل العام  ،2019فقد غلب الطابع اإليجابي على أداء

األسواق المالية ،األمر الذي يؤشر على تكيفها مع استمرار

تقلب المناخ االقتصادي والسياسي على مستوى العالم ،وما
يرافق هذا التقلب من أجواء عدم التأكد .فخالل العام ،2019

مليون درهم إماراتي خالل العام الماضي ،وتوزعت اإليرادات

بواقع  187مليون درهم إماراتي من العمليات التشغيلية
و 140.1مليون درهم إماراتي من االستثمارات وغيرها.

القيمة االقتصادية المباشرة المتحققة والموزعة (مليون درهم إماراتي)
*449.0

اإليرادات الموحدة

430.9

صافي الربح الموحد
334.4

253.8

327.1

233.5

125.5

2016
هامش صافي الربح:
%56.5
متوسط هامش صافي
الربح (اتحاد البورصات
العالمية) %36.8

2017
هامش صافي الربح:
%54.2
متوسط هامش صافي
الربح (اتحاد البورصات
العالمية) %47.1

2018
هامش صافي الربح:
%37.5
متوسط هامش صافي
الربح (اتحاد البورصات
العالمية) %36.4

ً
استثنائيا من إيرادات أرض الهبة ونفقات مخصص الوكالة بقيمة  5.3مليون درهم إماراتي.
دخال
* ال تشمل
ً
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122.1

2019
هامش صافي الربح:
%37.4
متوسط هامش صافي
الربح (اتحاد البورصات
العالمية) المعلومة غير
متوفرة في تاريخ إصدار
التقرير
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 .3انتهاج البيئة اإللكترونية

أثمرت استراتيجية سوق دبي المالي بشأن التحول إلى
بورصة ذكية نتائج إيجابية ،والتي من أبرز نتائجها تحول

سوق دبي المالي إلى قاعة تداول ذكية توفر الخدمات

اإللكترونية التي تتيح للمستثمرين االطالع على معلومات

المحافظ االستثمارية وتقديم الطلبات مباشرة إلى السوق
عبر تطبيقات الهواتف الذكية والموقع اإللكتروني .كما

تساهم هذه المبادرات الرقمية في تعزيز انسيابية العمليات
بالنسبة للوسطاء ،حيث قام السوق خالل العام بتكريم

ثالث شركات وساطة عاملة في السوق لتوفيرها خدمة

ترشيد استهالك الطاقة عبر تكنولوجيا ()Vblock
2019

%86

2018

%83

2017

%78

%73

2016
2015

%53

2014

%66

المقر الرئيسي الجديد ،صديق للبيئة

سيقع المقر الرئيسي لسوق دبي المالي الجديد في منطقة

التداول عبر تطبيقات الهواتف الذكية .ومن جهة أخرى ،تزود

الخليج التجاري .وقد بدأت عملية التخطيط للمقر الرئيسي

والشركات المصدرة والبنوك المتلقية بمزايا االستخدام

التصميم .يسعى سوق دبي المالي إلى تطوير المبنى

المنصة اإللكترونية لالكتتابات العامة األولية المستثمرين

ً
حاليا مرحلة
الجديد في العام  ،2016ودخل المشروع

اإللكتروني خالل إجراءات االكتتاب العام األولي ،فيما يساهم

ً
ً
ً
ً
ً
قائما على
مستداما،
ذكيا
رئيسيا
مقرا
الجديد بحيث يمثل

 )Managementفي إدارة العالقات مع الموردين عبر منصة

استهالك الطاقة بشكل ملموس في الموقع الجديد ،بحيث

شيكات الصرف لغايات توزيع األرباح ،وذلك بطرح بطاقة

الذكية وشروط الصحة والسالمة والبيئة ،وهي معايير تتبناها

نظام إدارة عالقات العمالء (Customer Relationship

ً
إلكترونيا عن
بديال
إلكترونية .وقد وفر سوق دبي المالي
ً

آيفستر وتعزيزها بإطالق خدمة “حسابي”myAccount -

والتي تمنح المستثمرين أداة مرنة وفعالة إلجراء التحويالت
النقدية من مبالغ التوزيعات بحيث يمكنهم التحويل من

الحساب اإللكتروني الجديد لتوزيعات األرباح لدى سوق دبي

المالي إلى الحسابات المصرفية أو حساب بطاقة آيفستر
الخاصة بهم ،وكذلك إمكانية استخدام المبالغ المتوفرة

أحدث التقنيات .كما حرص السوق على تعزيز جهود ترشيد
يحقق المبنى المعايير العالمية المتعلقة بقوانين المباني
جهات الترخيص المحلية.

 .4موظفونا في صميم اهتماماتنا

موظفو سوق دبي المالي جوهر نجاحنا ،إذ يعمل لدى السوق

ً
موظفا كما في نهاية العام .2019
161

للمشاركة في أية اكتتابات عامة أو حقوق أولوية االكتتاب في

توظيف الكفاءات

المستثمر المتعددة” ُلتمكن فئات محددة من المستثمرين

يلعبه فريق العمل في نجاح عملياته ،ومدى ارتباط قوة

السوق .كذلك أطلق السوق خالل العام  2019خدمة “أرقام
من امتالك أكثر من رقم مستثمر بما يسهل عليهم إدارة
محافظهم االستثمارية.

استهالك الطاقة ومركز البيانات

اتخذ سـوق دبي المالي خطوات عديدة فيإطار سـعيه

لتطويـر عمليـات تكنولوجيـا المعلومـات بحيث تكون صديقة
للبييـة .وقـد ٔاتاح تطبيـق تكنولوجيا في-بلوك ()Vblock
ٔ

في مركز بيانات السـوق تخفيض حجم استهالك الطاقة،

واالستغالل األمثل للمسـاحة وموارد الشـبكات المتاحة .كما

ً
انطالقا من إدراك سوق دبي المالي للدور األساسي الذي
ونجاح السوق بقدرته على جذب أفضل الكفاءات واالحتفاظ

بها ،فإنه يركز جهوده في مجال توظيف الكفاءات المتميزة

والعمل على االحتفاظ بها .ففي نهاية العام  ،2019وصلت
نسبة الموظفين الحاملين لدرجة البكالوريوس أو ما يفوقها

إلى  %74من إجمالي عدد الموظفين .كما يعكس فريق
ً
تنوعا في الفئات العمرية والخبرات.
العمل

مستوى الخبرة واالختصاص في العام 2019
%4

نفذ السـوق عدة مبادرات تهدف لخفض استهالك الطاقة،
منهـا اسـتخدام مصابيـح ( )LEDالموفرة للطاقة ،وفرض

%15

%22

قوانيـن إطفاء المصابيح بعد انتهاء سـاعات العمل.

الفئــة القيادية العليا
الفئة القيادية
الفئة اإلشرافية
الفئة التنفيذية

%60

االستدامة

12

فئات المؤهالت العملية في العام 2019
%12

التنوع االجتماعي
%41

%12

%42

%43

%42

الماجستير
%2

%15

بكالوريوس
الدبلوم

%59

الثانوية

%58

%58

%57

أخرى
%59
2016

لفئات العمرية في العام 2019
أكبر من 51

%12

مــن  - 31إلى 50
اقل من 30

ذكور

2017

2018

2019

إناث

سياسة االحتفاظ بالكفاءات
%73

%15
%100 %80 %60 %40 %20

تحقيق التوازن بين الجنسين

يقدم سوق دبي المالي لموظفيه مجموعة واسعة من الحوافز
ً
وصوال إلى الترقيات والعالوات،
بدءا من التطور الوظيفي،
ً

والرواتب المرتبطة باألداء .وباإلضافة إلى هذه الحوافز ،يحرص
محفزة للنمو .ويطبق
السوق على توفير بيئة عمل مثالية
ّ

ً
ً
إشرافيا يتمثل بنسبة ( 5:1مدير :موظفين
نطاقا
السوق

مباشرين) ،ما يعزز فرص التطوير الذاتي والنمو .وباإلضافة

ً
ً
راسخا بالدور الرائد الذي تلعبه
إيمانا
يؤمن سوق دبي المالي

إلى ذلك ،يطبق السوق نظام الحوافز المرتبطة باألداء ،بما

فريق عمل السوق إلى  %57في نهاية العام  ،2019ما يؤكد

وقد ساهمت سياسة السوق الناجحة في الحفاظ على معدل

بين الجنسين .نجحنا خالل األعوام القليلة الماضية بتحقيق

.2019

النسائي في سوق دبي المالي مجموعة من األهداف وخطط

ً
انطالقا من قناعة السوق بأن رفع هوامش الربحية هو نتيجة

يتولى سوق دبي المالي قيادة الجهود المبذولة في دولة

الكتساب رؤية عميقة حول ردود فعل الموظفين ودوافعهم

المرأة في موقع العمل .فقد وصلت نسبة اإلناث ضمن

التزام السوق بتعزيز التوازن االجتماعي .التنوع والمساواة

تقدم إيجابي ملحوظ في هذا المجال ،حيث حدد المجلس

مستقبال .كما
العمل لمواصلة تعزيز جهودنا في هذا المجال
ً

اإلمارات والرامية إلى دعم تطور المرأة وتوسيع نطاق حضورها

في مجتمع األعمال  -يرجى الرجوع إلى قسم “التوازن بين

الجنسين وتمكين الكوادر البشرية” في تقرير االستدامة لسوق
دبي المالي للعام .2018

استمر المجلس النسائي في سوق دبي المالي خالل العام

 2019في تنفيذ العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز

الكفاءة المهنية واإلدارية لموظفات سوق دبي المالي.

ينسجم مع أفضل الممارسات في مجال “اإلدارة باألهداف”.
منخفض لدوران الموظفين ليسجل  %4في نهاية العام

ً
حثيثا
مباشرة لمساهمة الموظف اإليجابية ،يسعى السوق

ورضاهم من خالل إجراء استطالعات قياس رضا الموظفين
السنوية.

معدل دوران الموظفين
2019
2018
2017
2016

التقرير السنوي لشركة سوق دبي المالي (ش.م.ع) 2019

%4
%5
%5
%9

13

مستوى رضا الموظفين

العمــل فرصـ ًـا عديــدة للتدريب والمنح الدراســية وبرامج التعليم

المســتمر وفرص التغيير الدوري للمناصب داخل الســوق.

2019

%76

2018

عــن تدريــب  125موظفـ ًـا (بنســبة  %78من إجمالي عدد

%82

2017
2016

وقــد تمخضــت هذه المبادرات الشــاملة خالل العام 2019

الموظفين) ما مجموعه  3,556ســاعة تدريب .ويوضح الرســم

%77

البيانــي أدنــاه الفئــات والمجاالت التــي تركز فيها التدريب:

%60

مجاالت التدريب في العام 2019

برنامج التوطين

في إطار جهوده لدعم خطط دولة اإلمارات المتمثلة في

استقطاب الكفاءات الوطنية اإلماراتية وحثها على االنخراط

%13

في قطاع الخدمات المالية ،ينفذ سوق دبي المالي مبادرات

%7

تهدف إلى استقطاب المواطنين .حيث يسعى السوق

من خالل عالقاته مع الجامعات والكليات لجذب المواهب

المحلية ،ويقوم بالمشاركة في معارض التوظيف المهنية

واإلعالن عن فرص العمل في مواقع التوظيف اإللكترونية

الحكومية .ونتيجة لذلك ،استطاع السوق الحفاظ على معدل
توطين يتجاوز الـ  %50على مدى السنوات األربعة الماضية،

وبلغت نسبة القوى العاملة اإلماراتية  %58في نهاية العام

 .2019على الرغم من تراجع نسبة التوطين خالل العامين

تنميــة المهارات الذاتية
العلوم المالية
الهندســة والعلوم التكنولوجية

%80

ساعات التدريب

32

36

36

الماضيين نتيجة لتوظيف المهارات الفنية المتخصصة ،فال

تزال نسبة التوطين في سوق دبي المالي من أعلى النسب

المسجلة في قطاع الخدمات المالية.

نسبة التوطين
2019
2018
2017

%83

2016
%58
%58
%60

2016

%62

%94

%91

2017

2018

28

%78

2019

متوسط ســاعات التدريب للموظف
نســبة الموظفين المتدربين

 .5حمايتنا للبيئة

يحرص سوق دبي المالي على المساهمة في حماية البيئة

ً
انطالقا من دوره
وتقليل بصمته البيئية إلى أدنى حدٍ ممكن،

التعليم والتدريب المستمر يدعم تطوير المواهب والكفاءات

كجهة مؤثرة في السوق ،وكشركة مساهمة عامة مدرجة

يتبنى ســوق دبي المالي ،في إطار أهدافه االســتراتيجية،

توفر تقرير شامل
لتحقيق هذه األهداف .وبالرغم من عدم ّ

الموظفين .ويســعى الســوق لتحقيق ذلك من خالل تزويد

ً
وفقا لعدة مقاييس بسيطة .لمزيد
حول بصمتنا البيئية

ً
وفقا لمناصبهم
الالزمــة لتمكينهــم مــن القيام بمهامهــم

الصفحات ( )47-45من تقرير االستدامة لسوق دبي المالي

الناشئة

سياســة التعليم المســتمر بهدف تعزيز وتطوير قدرات

الموظفيــن بالمهــارات والمعــارف التي تتخطى الخبرات

وأدوارهــم الحاليــة .وفي هذا الصدد ،يوفر الســوق لفريق

االستدامة

ً
ً
عددا من المبادرات الرامية
نفذ السوق
أيضا .وفي هذا اإلطارّ ،

حول األثر البيئي ألعمالنا ،فقد ارتأينا أن نستعرض البيانات
من المعلومات حول مساهمتنا البيئية ،يرجى الرجوع إلى
ش.م.ع .2018

14

ً
وتماشيا مع توجه سوق دبي المالي للوصول إلى بيئة

عمل إلكترونية مستدامة ،فقد اشترك السوق بخدمة (جرين

ويظهر هذا االنخفاض خاصة بعد ارتفاع الكمية المعاد
تدويرها في العام السابق بسبب التخلص من الوثائق

بوكس) منذ العام  .2015وتهدف هذه الخدمة إلى المساهمة

ً
مسبقا على مدى السنوات السابقة (حيث
المحفوظة

الورق ،وإلى زيادة الوعي حول النفايات الورقية وأثرها البيئي

وإلى الزيادة في عدد الصحف المجانية التي تلقاها السوق

في تطوير نظام بيئي مستدام من خالل تسخير تقنيات تدوير

السلبي ،باإلضافة إلى تغيير عادات استهالك الورق الشائعة،
وتخفيض البصمة الكربونية لسوق دبي المالي.

وبحسب تقرير (جرين بوكس) ،فقد أظهرت نتائج سوق دبي

اعتمدت األرشفة في السنوات السابقة على النظام الورقي)
ً
دوما على إعادة تدوير
خالل العام السابق .ويعمل السوق

هذه األوراق لصالح البيئة ويستمر في سعيه تجاه التنمية
المستدامة المنشودة.

المالي انخفاض في كمية الورق المعاد تدويره في

العام .2019

الموفرة (بالغالون)
كمية النفط
َّ

الورق المعاد تدويره (بالكيلوغرام)

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

100

تعويض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

10

20

30

40

50

60

70

10

52

20

2016

2016

52
30

2017

40

2017

40

40

2018

72

2018

72

50

55

60

2019

2019

55

70

الموفرة
عدد األشجار
َّ

300

3,120

500

2016

2016

1,196
700

2017

2,300

2017

916

900

2018

4,312

2018

1,653

1,100

3,325

1,300

2019

2019

1,247

الموفرة (بالغالون)
كمية المياه
َّ
2019

23,275

2018

30,184

2017

16,730

2016
5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

21,840
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 .6مساهمتنا االجتماعية

ً
تماشيا مع سياسة المسؤولية االجتماعية التي ينتهجها

سوق دبي المالي ،وفي إطار استراتيجيته لتحقيق أعلى معايير
االستدامة ،فقد واصل السوق تنظيم فعاليات وأنشطة

ً
انطالقا من إدراكه ألهمية إضافة قيمة
موجهة للمجتمع،

متميزة للمجتمع وما لها من أثر إيجابي يعود على السوق.
وفيما يلي بعض أبرز الفعاليات التي نظمها سوق دبي

المالي خالل العام :2019

تفعيل المشاركة والتواصل مع كافة المتعاملين باعتبارهم

أولوية دائمة

في إطار الحوار العالمي المتعلق بتطبيق حوكمة الشركات

لمزيد من المعلومات حول هذه االستطالعات ،يرجى الرجوع
إلى الصفحة  23من تقرير االستدامة لسوق دبي المالي
ش.م.ع .2018

مستوى رضا العمالء
2019
2018
2017
2016

%80
%80
%87
%80

ً
وانسجاما مع أهداف مؤشر دبي للسعادة ،يحرص يسوق
دبي المالي على االرتقاء بمستويات السعادة لدى كافة

والمسؤولية االجتماعية والبيئية ،استضاف سوق دبي المالي

متعاملي السوق ،حيث تم تنفيذ استطالعات لقياس

 ”Excellenceومعهد حوكمة ،ورشة عمل خاصة

والتي ّ
تمكن العمالء من تقييم مستوى الخدمة المقدمة.

خالل العام  ،2019وبالتعاون مع شركة “Sustainability
بالمستثمرين لتوضيح التفاصيل المتعلقة بدليل سوق

دبي المالي حول إعداد تقارير حوكمة الشركات والمسؤولية

االجتماعية والبيئية ،وتسليط الضوء على أهمية إعداد تقارير

مستوى سعادة المتعاملين عبر مكتب شؤون خدمة العمالء

مؤشر السعادة

االستدامة.

2019

وعالوة على تنظيم عدد من جلسات التوعية بهدف إطالع

2018

شركات الوساطة والشركات المصدرة حول الخدمات أو

التقنيات الجديدة ،واصل سوق دبي المالي جهوده الرامية

إلطالع مجموعة واسعة من المستثمرين حول مزايا إدراج

2017

%100
%100
%100

الشركات في السوق من خالل تنظيم جلسة نقاش خاصة

دعم الطالب

سوق دبي المالي من منصات إدراج متنوعة تشمل “اإلدراج

المال بشكل عملي ،يواصل سوق دبي العالمي تشغيل لعبة

واألولى من نوعها إلدراج شركات المناطق الحرة .وركزت

عدد من دورات التدريب المهني للطالب والتي شارك فيها

بتوعية الشركات الخاصة والعائلية في الشارقة بما يوفره
الرئيسي” و“السوق الثانية” ،عالوة على منصته المرتقبة

المناقشة التي تمت بالتعاون مع هيئة الشارقة لالستثمار

بهدف تطوير مهارات الطالب وتطبيق نظريات أسواق رأس

األسهم التي تحاكي سوق األسهم عبر اإلنترنت ،واستضافة
ً
طالبا .وبهدف دعم الطالب الذين يواجهون
أكثر من 25

والتطوير “شروق” على السبل التي تتيح للشركات الخاصة

ضائقة مالية ،قام سوق دبي المالي بدفع الرسوم الجامعية

ويحرص سوق دبي المالي على االستماع إلى كافة الجهات

تمكين المرأة

مشاركتهم على المستويين الداخلي والخارجي ،حيث قام

وخاصة من خالل رفع مستوى مشاركتها في مجالس

وسعادتهم ،باإلضافة إلى استطالعات رضا الموظفين.

اإللكترونية للترشيح لمجالس اإلدارات ،وذلك بهدف تشجيع

اغتنام الفرص التي يوفرها اإلدراج في سوق دبي المالي.

المعنية في خضم ممارسته ألعماله وبهدف تفعيل

بإجراء عدد من استطالعات الرأي لقياس رضا العمالء

االستدامة

لعدد من الطالب في جامعة دبي.

في إطار جهوده لتمكين المرأة في قطاع أسواق المال
إدارة الشركات المدرجة ،أطلق السوق منصة “”eBoard
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تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة في سوق

ً
تماشيا مع رؤية القيادة واالستراتيجية الوطنية لالبتكار التي

وبما يدعم هدف دولة اإلمارات العربية لتحقيق تمثيل نســائي

ً
ابتكارا على مستوى العالم ،شارك سوق دبي
من أكثر الدول

دبي المالي كجزء من استراتيجية السوق لالستدامة 2025
يعادل  %20من مجالس إدارة الشــركات.

وقد تم إطالق هذه المنصة أثناء احتفالية قرع الجرس

بمناسبة يوم المرأة العالمي  ،2019وذلك في إطار الدور
النشط الذي يقوم به السوق لترسيخ مبدأ التوازن بين

الجنسين وتمكين المرأة في قطاع أسواق المال .حيث انضم

تهدف إلى نقل دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى واحدة

المالي بشكل نشط في “شهر اإلمارات لالبتكار  ”2019من
خالل تنظيم عدد من الفعاليات لتعزيز ثقافة االبتكار .يتخذ
مؤسسية يطبقها بين
السوق من مفهوم االبتكار ثقافة
ّ

موظفيه ومختلف مشاركيه بما في ذلك الشركات المدرجة
وشركات الوساطة.

سوق دبي المالي إلى  70بورصة عالمية تشارك في سلسلة

احتفاليات بالتعاون مع كل من مبادرة األمم المتحدة ألسواق
المال المستدامة ( ،)SSEاتحاد البورصات العالمية ،مؤسسة
التمويل الدولية ،مبادرة االتفاق العالمي لألمم المتحدة،

برنامج األمم المتحدة للمرأة واتحاد المرأة في قطاع صناديق
المؤشرات المتداولة.

المشاركة في عدد من الفعاليات الوطنية والدولية

شارك سوق دبي المالي في عدد من االحتفاالت الوطنية

ً
فاعال في المجتمع .ومن هذه الفعاليات
عضوا
والدولية كونه
ً
يوم العلم واليوم الوطني ويوم الشهيد.

كما شارك سوق دبي المالي في مبادرة “يوم بال مراكز

خدمة” ،وجاءت مشاركته ضمن استراتيجية البورصة الذكية

ً
ودعما لرؤية حكومة دبي .تهدف هذه المبادرة التي أطلقتها

دائرة المالية في حكومة دبي إلى تشجيع التحول إلى القنوات

الذكية للحصول على الخدمات وإجراء المعامالت .وشارك
ً
أيضا في أسبوع جيتكس لتكنولوجيا
سوق دبي المالي

المعلومات ،وذلك في المنطقة االقتصادية ضمن جناح
حكومة دبي الذكية .واستعرض السوق خالل مشاركته
مجموعة متنوعة ومتكاملة من التطبيقات الذكية التي

ً
إقليميا من حيث المبادرات
ساهمت في تعزيز مكانة السوق
واالبتكارات.
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تسريع استدامة أسواق رأس المال

يلتزم سوق دبي المالي بتسريع استدامة أسواق رأس المال على المستويين اإلقليمي والعالمي ،إلى جانب تنفيذ استراتيجية

االستدامة  2025من خالل تفعيل أربع ركائز رئيسية هي :التقارير واإلفصاحات المستدامة ،التوعية بشأن االستثمار المستدام،
إدراج األدوات المالية الخضراء ،والتوازن بين الجنسين وتمكين الكوادر البشرية.

في إطار الدور الرائد الذي يلعبه على مستوى أسواق البورصة
ً
سوقا مالية إقليمية بمقاييس عالمية،
اإلقليمية وباعتباره

أطلق سوق دبي المالي الخطة االستراتيجية لالستدامة
 2025والتي تهدف إلى دعم جهوده المستمرة لتطبيق

ً
نظرا للدور المحوري الذي تلعبه األسواق المالية في تحفيز
التنمية االقتصادية وحشد االستثمارات الالزمة لتحقيق

ً
رسميا
التنمية المستدامة ،أعلن سوق دبي المالي عن التزامه

أفضل ممارسات حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية

بدعم االستدامة في أسواق رأس المال ،والسعي لجذب

المتعاملين.

ً
فاعال في المجموعات
عضوا
االستثمار المسؤول .وباعتباره
ً

والبيئية لدى الشركات المدرجة في السوق وغيرها من

وبهدف متابعة تنفيذ استراتيجية االستدامة ،شكل سوق

دبي المالي لجنة االستدامة التي تركز على تعزيز الوعي لدى

فضال عن تشجيع اعتماد مبادئ
المستثمرين العالميين،
ً

االستشارية الخاصة بمبادرة األمم المتحدة ألسواق المال

المستدامة ( ،)SSEيعمل سوق دبي المالي منذ العام 2016

على نشر أفضل ممارسات االستدامة واالستثمار المسؤول

المستثمرين المحليين واإلقليميين وغيرهم من المتعاملين

لدى مختلف المتعاملين في السوق .ويشكل إصدار

االستثمار ،والمساهمة بشكل فاعل في تنفيذ أجندة التنمية

والمسؤولية االجتماعية والبيئية أحدث المبادرات الرامية

بغية ترسيخ حضور دبي كمركز إقليمي رائد في مجال

المستدامة لدبي ولدولة اإلمارات المتحدة ،وبما يتماشى

مع أهداف التنمية المستدامة العالمية .حيث ستلعب اللجنة

دليل سوق دبي المالي حول إعداد تقارير حوكمة الشركات
لدعم الشركات المدرجة أثناء إعدادها لتقارير االستدامة.

ً
ً
محوريا في تضمين سياسات وممارسات االستدامة في
دورا

ً
ً
ومؤشرا والتي تقوم المؤسسات
مقياسا
ويضم الدليل 32

المدى الطويل ،بما في ذلك تحديد المخاطر وتنفيذ مبادرات

االستثمارية ،ويشمل ذلك  10مقاييس لكل من محوري

جميع عمليات السوق للمساهمة في استمرارية العمل على
التنمية االجتماعية والبيئية.

االستثمارية عادةً بأخذها بعين االعتبار في قراراتها

ً
مقياسا لمحور
الحوكمة والمسؤولية االجتماعية و12

المسؤولية البيئية .توضح هذه المعايير في مجموعها السبل

كما ستقوم اللجنة بإطالق سلسلة من المبادرات الرامية إلى

المتاحة لتحسين عمليات إعداد تقارير حوكمة الشركات

مبادئ حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية،

اإلفصاح في األسواق المالية .وبهدف تسليط الضوء على

زيادة الوعي حول األهمية المتزايدة لالستثمار المتوافق مع
وتشجيع الشركات المدرجة على االلتزام بالتطبيق السليم

ً
وفقا لذلك ،بما يدعم
لممارسات الحوكمة وإعداد تقاريرها

قدرتها على جذب االستثمارات والتمويالت ودخول أسواق

والمسؤولية االجتماعية والبيئية ،وتعزيز الشفافية وعمليات
هذا الدليل ،استضاف سوق دبي المالي ورشة عمل شاملة

ضمت ممثلين عن الشركات المدرجة.

جديدة.

االستدامة
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يمكن تحميل دليل سوق دبي المالي حول إعداد تقارير حوكمة

واصل السوق تنفيذ دوره النشط خالل العام ،2019

.www.dfm.ae

التي تسلط الضوء على األهمية المتزايدة لتطوير أسواق

الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية عبر الرابط:

هذا ،وسيواصل سوق دبي المالي تطوير إعداد تقارير

االستدامة ،إلى جانب التزامه بتسريع الشركات المدرجة إلعداد
تقارير االستدامة.

 .3التوعية بشأن االستثمار المستدام

بالمشاركة في العديد من ندوات ومؤتمرات االستدامة

رأس المال المستدامة ،ونمو التمويل المستدام ،وتشجيع
رفع تقارير االستدامة ،بما في ذلك المشاركة في أسبوع

االستدامة  2019لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) بالتعاون مع

معهد جامعة كامبريدج لريادة االستدامة ( ،)CISLوالمشاركة

في القمة العالمية لالقتصاد األخضر ،وورشة عمل في هيئة
األوراق المالية والسلع (.)SCA

ضمن جهودنا لزيادة الوعي بأهداف التنمية المستدامة

العالمية ،وأهداف التنمية المستدامة في دولة اإلمارات

العربية المتحدة ،واستراتيجية سوق دبي المالي لالستدامة

 2025وسياستها ،نظم سوق دبي المالي دورتين تدريبيتين لـ
ً
موظفا عبر قطاعات السوق المختلفة ،والذي حقق نسبة
18

رضا وصلت إلى ( %88يونيو  .)2019باإلضافة إلى ذلك،

فقد تم عقد ورشتي عمل للتوعية باالستدامة لجميع موظفي

السوق في يوليو .2019
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فعال في مبادرات قطاع
دور ّ
أسواق رأس المال العالمية
فعال في قطاع أسواق رأس المال العالمية
نسعى لنقوم بدور ّ

ً
أيضا في إعداد تقرير مبادرة األمم
ساهم سوق دبي المالي

المؤسسات والمبادرات ،وتعزيز مستويات الوعي .كما ندعم

للبورصات ( )WFEحول “كيف يمكن ألسواق رأس المال

والمسؤولية االجتماعية والبيئية ،ونعمل على تعزيزها على

جهود التنمية المستدامة المطبقة لدى سوق دبي المالي.

من خالل إبرام الشراكات ،والحصول على العضوية في أهم

ً
عالميا في مجال حوكمة الشركات
أفضل الممارسات الرائدة

المتحدة ألسواق المال المستدامة ( )SSEواالتحاد العالمي
تضمين االستدامة في عملياتها” .ويشمل التقرير أمثلة على

المستويين اإلقليمي والمحلي .ويحظى سوق دبي المالي

تم إطالق التقرير في احتفاالت الذكرى السنوية العاشرة

مبادرات قطاع أسواق رأس المال ،حيث يشكل صلة الوصل

نيويورك في  26سبتمبر  ،2019إلى جانب اجتماع الجمعية

بحضور قوي يؤهله إلحداث فارق إيجابي ملموس في

بين مجتمع متنوع من المتعاملين في السوق والشركات في

دولة اإلمارات ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،إلى

جانب المستثمرين العالميين وذلك على مدى دورة االستثمار.

لمبادرة األمم المتحدة ألسواق المال المستدامة ( ،)SSEفي
العامة لألمم المتحدة وقمة األمم المتحدة للعمل من أجل

المناخ .2019

ولمزيد من المعلومات حول خططنا الرامية لتفعيل دورنا على

ً
وتماشيا مع أهداف التنمية المستدامة
وخالل العام ،2019

المستوى العالمي في مجال االستدامة ،يرجى الرجوع إلى

سوق دبي المالي بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي

ش.م.ع .2018

في اإلمارات  2030وخطة دبي االستراتيجية 2021؛ قام

بإطالق “مجموعة عمل التمويل المستدام في دبي” .وتبرهن

الصفحات ( )58-56من تقرير االستدامة لسوق دبي المالي

هذه المبادرة على التزامنا الراسخ بالتعاون مع األطراف
المؤثرة لتعزيز مكانة دبي على أنها المركز المالي الرائد

وعاصمة االقتصاد اإلسالمي على المستوى العالمي.

أفضى تضافر الجهود بين البنوك الرائدة والمؤسسات المالية

إلى جانب الشركات العامة والخاصة في دبي ،بهدف غرس
أفضل مبادىء ممارسات االستدامة في كافة أوجه العمل

بقطاع الخدمات المالية ،إلى انضمام عشرة أعضاء مؤسسين

إلى هذه المجموعة وقت إطالقها وهم :ناسداك دبي،

ومعهد حوكمة الشركات “حوكمة” ،وديوا ،ومركز دبي لتطوير

االقتصاد اإلسالمي ،وأرامكس ،وموانيء دبي العالمية،

واتش اس بي سي ،واإلمارات دبي الوطني ،ودبي اإلسالمي،
وسوسيتيه جينرال .ومنذ ذلك الحين ،ارتفع عدد األعضاء

ً
عضوا لترحب بانضمام شركة إينوك
المشاركين إلى ستة عشر

وماجد الفطيم وزيوريخ للتأمين وستاندرد تشارترد.

االستدامة
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نظرة مستقبلية
حرصنا من خالل استعراض هذا الجزء من التقرير السنوي

المالي سعيه لتحقيق القيمة المرتقبة من تقارير االستدامة

على تسليط الضوء على جهود السوق الرامية لتفعيل تواصله

بهدف دعم التوجه المتزايد نحو معايير االستثمارات البيئية

مستقبل سعينا لتفعيل عالقات
مالي مستدام .وسنواصل
ً

باإلضافة إلى تطوير منظومة متميزة في مجال حوكمة

ومشاركته مع مختلف فئات المتعاملين بهدف تطوير سوق
السوق مع كافة المتعاملين إليجاد قيمة مضافة طويلة

األجل بوصفه شركة مساهمة عامة.

كما تسعى استراتيجية االستدامة التي ينتهجها السوق،

بوصفه جهة مؤثرة ،إلى بناء بيئة متطورة في إعداد تقارير

االستدامة ،ما يشجع الشركات المدرجة على خوض رحلتها

واالجتماعية والحوكمة ،وتعزيز الوعي بأفضل ممارساتها،
الشركات.

ً
قدما في
إننا على يقين بأن سوق دبي المالي سيمضي
مسيرته ليصبح سوق رأس المال المستدام الرائد في
المنطقة بحلول العام .2025

في إعداد تقارير االستدامة .ومن هنا ،سيواصل سوق دبي
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