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ملخص االستدامة

دورا أساسـ ً
ً
ـيا في رســم معالم
تلعب أســواق رأس المال

مســتقبل االقتصــاد العالمــي ،وتكمن جهود دعم وتعزيز

ً
ً
تفصيليا حول االســتدامة
تقريرا
قــد ال تمثــل الصفحــات التالية
بالمعنــى المتعــارف عليــه ،إال أننــا حريصون على تزويد

االســتدامة في جوهر هذا الدور الهام .ندرك في ســوق دبي

القارئ برؤية أفضل حول منهجية االســتدامة لدى ســوق

معلومــات غيــر ماليــة ،باتت تحمــل أهمية متزايدة في قرارات

الضــوء على المحاور األساســية المتعلقــة بالجوانب البيئية

المالي أن القرارات االســتثمارية المدروســة والمســتندة إلى
قطاع االستثمار.

دبــي المالــي ،والتقــدم الذي تم إحرازه حتى اآلن ،مع تســليط
واالجتماعية وشــؤون الحوكمة:

وتماشـ ً
ـيا مع األجندة الخضراء  2030-2015لدولة اإلمارات

•

حمايتنــا للبيئة

اتفاقيــة باريــس مع أهداف التنمية المســتدامة العالمية،

•

ترســيخنا للحوكمة

العربيــة المتحــدة ،وما واكبهــا من التزام الدولة ببنود

وانسـ ً
ـجاما مــع رؤيــة دبي  2021الرامية إلــى تطوير مدينة ذكية
مســتدامة ،قام ســوق دبي المالي بتطبيق عدة مبادرات

•
•

مســاهمتنا المجتمعية
نظرة مستقبلية

داعمة الســتراتيجية االســتدامة .ففي العام  ،2016حصل

الســوق على عضوية مبادرة األمم المتحدة ألســواق رأس

المال المســتدامة ( ،)SSEحيث شــارك في الجهود العالمية

الرامية لتحقيق اســتدامة األداء والشــفافية في قطاع أســواق

رأس المال.

تهدف اســتراتيجية ســوق دبي المالي فيما يتعلق باالســتدامة

إلــى إيجــاد قيمــة مضافة طويلة األجــل لكافة المتعاملين.

يقــوم نمــوذج العمــل في أســواق رأس المال على تعدد

فئــات المتعامليــن .وبشــكل مماثــل ،يقوم نموذج العمل في

ســوق دبــي المالــي على التعامل مــع مجموعة كبيرة ومتعددة
من أصحاب العالقة بما في ذلك المســاهمين والوســطاء

والمســتثمرين (القائمين والمحتملين) ،والشــركات المدرجة

والهيئات التنظيمية والشــركاء االســتراتيجيين والموردين
والشــركات التابعــة والموظفيــن ،باإلضافة إلى المجتمع

المحلــي .لــذا ،فــإن تحقيق قيمة طويلة األجل تشــمل كافة

ً
ً
وجادا ،كما يتطلب
نهجا مدروسـ ًـا
فئــات المتعامليــن يتطلــب
تعزيــز العالقات مــع المتعاملين وتنميتها.
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مقدمة حول االستدامة

حمايتنا للبيئة

يحرص ســوق دبي المالي على المســاهمة في حماية

ً
البيئــة وتقليــل بصمتــه البيئية إلــى أدنى ٍ
انطالقا
حد ممكن،

من دوره كجهة مؤثرة في الســوق ،وكشــركة مســاهمة

ً
عددا من
نفذ الســوق
عامــة مدرجــة أيضـ ًـا .وفي هذا اإلطارّ ،

المبــادرات الراميــة لتحقيق هذه األهداف.

توفر تقرير شــامل حول األثر البيئي
وبالرغــم مــن عــدم ّ

ألعمالنــا ،فقــد ارتأينــا أن نســتعرض البيانات حول بصمتنا
ً
وفقا لعدة مقاييس بســيطة.
البيئيــة

التحــول إلى بورصــة ذكية وانتهاج البيئة
اإللكترونية
أثمرت اســتراتيجية ســوق دبي المالي بشــأن التحول إلى

وخدمــة الحــواالت البنكية .وقد قام الســوق بتوزيع األرباح

بالنيابة عن  39شــركة خالل العام  ،2017مقابل  26شــركة

خالل العام .2016

بالنظر إلى هذه المبادرات ،وتماشـ ً
ـيا مع توجه ســوق دبي
المالــي للوصــول إلــى بيئة عمل إلكترونية مســتدامة ،فقد

اشــترك الســوق بخدمة (جرين بوكس) منذ العام .2015
وتهــدف هــذه الخدمة إلى المســاهمة في تطوير نظام

بيئي مســتدام من خالل تســخير تقنيات تدوير الورق ،وإلى
زيــادة الوعــي حــول النفايات الورقية وأثرها البيئي الســلبي،

باإلضافة إلى تغيير عادات اســتهالك الورق الشــائعة،
وتخفيــض البصمــة الكربونية لســوق دبي المالي.

بورصــة ذكيــة نتائــج إيجابية ،والتــي من أبرز نتائجها األثر

اإليجابــي الناتــج عن خفض معدل االســتهالك الورقي ،مما

أدى بــدوره إلــى تخفيــض البصمة البيئية اإلجمالية للســوق

خالل العام  .2017ويدعم هذه الجهود تحول ســوق دبي
المالــي إلــى قاعة تداول ذكية توفــر الخدمات اإللكترونية

التــي تتيح للمســتثمرين االطالع علــى معلومات المحافظ
االســتثمارية وتقديم الطلبات مباشــرة إلى الســوق عبر

تطبيقــات الهواتــف الذكية والموقع اإللكتروني .كما تســاهم

هذه المبادرات الرقمية في تعزيز انســيابية العمليات بالنســبة

للوســطاء .ومــن جهة أخرى ،تــزود المنصة اإللكترونية

لالكتتابات العامة األولية المســتثمرين والشــركات المصدرة

والبنــوك المتلقيــة بمزايا االســتخدام اإللكتروني خالل إجراءات
االكتتــاب العــام األولي ،فيما يســاهم نظام إدارة عالقات

العمــاء ( )Customer Relationship Managementفي

إدارة العالقــات مــع المورديــن عبــر منصة إلكترونية .وقد وفر

ً
إلكترونيا عن شــيكات الصرف لغايات
بديال
ســوق دبي المالي
ً

توزيع األرباح ،وذلك بطرح بطاقة آيفســتر ()iVESTOR

التقرير السنوي لشركة سوق دبي المالي (ش.م.ع) 2017
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ً
انخفاضا في البصمة البيئية بنســبة  %23خالل العام
وبحســب تقرير (جرين بوكس) ،فقد أظهرت نتائج ســوق دبي المالي
 2017مقارنــة بنتائــج العــام  ،2016على النحو التالي:

الموفرة (بالغالون)
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َّ

0

10

20

30

40

50

60

0

10

20

2016

52

2016

52
30

40

40

2017

2017

40

50

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

0

100

300

500

تعويــض انبعاثات ثاني أكســيد الكربون

60

الموفرة
عدد األشــجار
َّ

700

2016

3,120

2016

1,196
900

2,390

1,100

2017

2017

916

1,300

الورق المعــاد تدويره (بالكيلوغرام)

كميــة الميــاه التي تــم توفيرها (بالغالون)
2017

16,730

2016
0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

21,840

اســتهالك الطاقة ومركز البيانات

المقــر الرئيســي الجديد ،صديق للبيئة

اتخذ ســوق دبي المالي خطوات عدة في إطار ســعيه لتطوير

ســيقع المقر الرئيســي لســوق دبي المالي الجديد في منطقة

وقــد أتــاح تطبيــق تكنولوجيا في-بلوك ( )Vblockفي مركز

ً
حاليا مرحلة
الجديــد فــي العام  ،2016ودخل المشــروع

عمليــات تكنولوجيــا المعلومــات بحيث تكــون صديقة للبيئة.

الخليــج التجــاري .وقــد بدأت عملية التخطيط للمقر الرئيســي

بيانات الســوق تخفيض حجم اســتهالك الطاقة ،واالســتغالل

التصميم .يســعى ســوق دبي المالي إلى تطوير المبنى

عــدة مبــادرات تهدف لخفض اســتهالك الطاقة ،منها

أحدث التقنيات .كما حرص الســوق على تعزيز جهود ترشــيد

األمثل للمســاحة وموارد الشــبكات المتاحة .كما نفذ الســوق

اســتخدام مصابيــح ( )LEDالموفــرة للطاقة ،وفرض قوانين
إطفــاء المصابيــح بعد انتهاء ســاعات العمل.

ً
ً
ً
مقرا رئيسـ ً
ً
قائما على
ـتداما،
ذكيا مسـ
ـيا
الجديد بحيث يمثل

اســتهالك الطاقة بشــكل ملموس في الموقع الجديد ،بحيث
يحقــق المبنــى المعاييــر العالمية المتعلقــة بقوانين المباني
الذكية وشــروط الصحة والســامة والبيئة ،وهي معايير

تتبناهــا جهــات الترخيص المحلية.
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مقدمة حول االستدامة

مساهمتنا المجتمعية

.1

موظفونــا فــي صميم اهتماماتنا

موظفــو ســوق دبــي المالي هم جوهــر نجاحنا .ويعمل لدى

ً
موظفا كما في نهاية العام .2017
الســوق 160

الفئات العمرية
أكبر من 51

%8

مــن  - 31إلى 50

توظيف الكفاءات

ً
انطالقا من إدراك ســوق دبي المالي للدور األساســي الذي

اقل من 30

يلعبــه فريــق العمــل في نجــاح عملياته ،ومدى ارتباط قوة

ونجــاح الســوق بقدرته على جــذب أفضل الكفاءات واالحتفاظ
بهــا ،فإنــه يركــز جهوده في مجال توظيــف الكفاءات المتميزة

%70
%22
%100 %80 %60 %40 %20 %0

تحقيق التوازن بين الجنســين

والعمــل علــى االحتفــاظ بهــا .ففي نهاية العام  ،2017وصلت

إيمانا راسـ ً
ً
ـخا بالدور الرائد الذي تلعبه
يؤمن ســوق دبي المالي

إلــى  %71مــن إجمالــي الموظفين .كمــا يعكس فريق العمل

فريق عمل الســوق إلى  %58في نهاية العام  ،2017ما

نســبة الموظفيــن الحامليــن لدرجــة البكالوريوس أو ما يفوقها

تنوعـ ًـا في الفئات العمرية.

والتــي تهــدف إلــى تعزيز الكفــاءة المهنية واإلدارية لموظفات

الســوق ضمن بيئة العمل .كما تســاهم هذه المبادرة في

%4

تعزيــز التواصــل مع مختلف المجموعات النســائية داخل

الفئــة القيادية العليا
الفئة القيادية

%19

يؤكد التزام الســوق بتعزيز التوازن االجتماعي .أطلق الســوق

خالل العام  2017مبادرة مجلس ســيدات ســوق دبي المالي،

مســتوى الخبرة واالختصاص
%15

المــرأة فــي موقــع العمل .فقد وصلت نســبة اإلناث ضمن

الفئة اإلشرافية
الفئة التنفيذية

وخارج بيئة العمل ،وذلك انسـ ً
ـجاما مع رؤية ســوق دبي
المالي.

التنوع االجتماعي

%62

%42

%41

المؤهالت العلمية

%13

%13

%59

%58

الماجستير
بكالوريوس

%2

الدبلوم

%13

الثانوية
أخرى
%59
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سياســة االحتفاظ بالكفاءات

يقدم ســوق دبي المالي لموظفيه مجموعة واســعة من

الحوافــز بـ ً
وصوال إلى الترقيات
ـدءا من التطــور الوظيفي،
ً

والعــاوات ،والرواتــب المرتبطــة باألداء .وباإلضافة إلى هذه

محفزة
الحوافــز ،يحــرص الســوق على توفير بيئــة عمل مثالية
ّ
ً
ً
ـرافيا يتمثل بنســبة 5:1
نطاقا إشـ
للنمو .ويطبق الســوق

عــدد الموظفيــن) مــا مجموعه  5,754ســاعة تدريب ،وهو ما

يمثــل زيــادة بنســبة  %14مقارنــة بنتائج العام  .2016ويوضح

الرســم البيانــي أدناه الفئــات والمجاالت التي تركز فيها

التدريب:

مجاالت التدريب
%15

(مديــر :موظفين مباشــرين) ،مــا يعزز فرص التطوير الذاتي

والنمــو والتقــدم .وباإلضافة إلى ذلك ،يطبق الســوق نظام
الحوافــز المرتبطــة باألداء ،بما ينســجم مع برنامج “اإلدارة

باألهداف” .وقد ســاهمت سياســة الســوق الناجحة لالحتفاظ
بالكفــاءات فــي خفض معدل دوران الموظفين ليســجل %5

تنميــة المهارات الذاتية
العلوم المالية

%17

الهندســة والعلوم التكنولوجية

%2

الموارد البشرية

فــي نهاية العام .2017

%66

معــدل دوران الموظفين

2017

.2

تماشـ ً
ـيا مع سياســة المســؤولية االجتماعية التي ينتهجها

%5

2016

تفعيــل التواصــل مع المجتمع

ســوق دبي المالي ،وفي إطار اســتراتيجيته لتحقيق أعلى

%9

برنامج التوطين

فــي إطــار جهــوده لدعم خطط دولــة االمارات المتمثلة في

اســتقطاب الكفــاءات الوطنيــة اإلماراتية وحثها على اإلنخراط

فــي قطــاع الخدمــات المالية ،ينفذ ســوق دبي المالي مبادرات

تهدف إلى اســتقطاب المواطنين الذين بلغت نســبتهم %60

مــن إجمالــي فريــق عمل الســوق ،كما في نهاية العام .2017

وفي هذا الصدد ،أصدر ســوق دبي المالي خالل العام 2017
ـا داخليـ ًـا حول برنامج التوطين.
دليـ ً

التعليــم والتدريب المســتمر يدعم المواهب
والكفاءات الناشئة

معايير االســتدامة ،فقد واصل الســوق تنظيم فعاليات

ً
وأنشــطة موجهــة للمجتمــع،
انطالقا من إدراكه ألهمية

إضافــة قيمــة متميــزة للمجتمــع ومــا لها من أثر إيجابي يعود

على السوق.

وفيمــا يلــي بعــض أبرز الفعاليات التي نظمها ســوق دبي

المالــي خالل العام :2017

تفعيــل المشــاركة والتواصل مــع كافة المتعاملين
باعتبارهــم أولوية دائمة

نفــذ ســوق دبــي المالي بنجاح عـ ً
ـددا من ورش العمل التوعوية

التي هدفت إلى تعريف الوســطاء والشــركات المصدرة

بالخدمــات والتقنيــات الجديدة .كما نظم الســوق المنتدى
الرابــع لالكتتابــات العامة األولية ،والذي تضمن جلســة

يتبنى ســوق دبي المالي ،في إطار أهدافه االســتراتيجية،

موجهة للشــركات غير المدرجة ،حول حوكمة الشــركات

الموظفين .ويســعى الســوق لتحقيق ذلك من خالل تزويد

الحوكمــة .وقــد نجــح الســوق بتعزيز تواصله مع كافة األطراف

ً
وفقا لمناصبهم
الالزمــة لتمكينهــم مــن القيام بمهامهــم

رضــى المتعاملين واســتطالعات آراء الموظفين.

العمــل فرصـ ًـا عديدة للتدريب والمنح الدراســية وبرامج

وانسـ ً
ـجاما مع أهداف مؤشــر دبي للســعادة ،يحرص يسوق

سياســة التعليم المســتمر بهدف تعزيز وتطوير قدرات

الموظفيــن بالمهــارات والمعــارف التي تتخطى الخبرات

وأدوارهــم الحاليــة .وفي هذا الصدد ،يوفر الســوق لفريق

التعليــم المســتمر وفــرص التغيير الدوري للمناصب داخل

الســوق .وقد تمخضت هذه المبادرات الشــاملة خالل العام

ً
موظفا (بنســبة  %91من إجمالي
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وأفضل الممارســات البيئية واالجتماعية وممارســات

داخل وخارج الســوق خالل العام  2017عبر إجراء اســتطالعات

دبي المالي على االرتقاء بمســتويات الســعادة لدى كافة

متعاملي الســوق ،حيث تم البدء باســتطالعات لقياس مدى

مســتوى ســعادة المتعاملين عبر مكاتب خدمة العمالء .كما

مقدمة حول االستدامة

يخطــط الســوق لتنفيــذ مبــادرات أخرى في هذا الصدد خالل

العام .2018

دعم الطالب والمســاهمة في رســم مســتقبلهم

نفــذ ســوق دبــي المالي برنامــج التدريب الصيفي لعام ،2017
باإلضافة إلى الدورة الخامســة عشــرة من المســابقة الســنوية
لألســهم ،واســتضاف العديد من برامج تدريب الطالب

في إطار ســعيه لتطوير مهارات الطلبة ومســاعدتهم على

تطبيــق النظريــات المتعلقة بأســواق رأس المال على أرض

التبرع ألهداف إنســانية

ً
ً
هاما من أنشــطة ســوق دبي
جزءا
لطالما مثلت التبرعات

المالــي المجتمعيــة .واصل الســوق خالل العام 2017

تقديــم تبرعــات شــملت أثاث مكاتــب وأجهزة كمبيوتر وأجهزة
تكييف ،لصالح مؤسســة محمد بن راشــد لألعمال الخيرية

واإلنســانية ،ومؤسســة تراحم الخيرية.

المشــاركة في عدد مــن الفعاليات الوطنية
والدولية

الواقــع .وقــد أتاحت هذه األنشــطة والفعاليــات خبرات تعليمية

شــارك ســوق دبي المالي في عدد من االحتفاالت الوطنية

مختلفــة فــي أنحاء دولة اإلمارات.

الفعاليــات يــوم العلم واليوم الوطني ويوم الشــهيد.

وعمليــة ألكثــر مــن  2,000طالب من مدارس وجامعات

تمكين المرأة

وقع ســوق دبي المالي مذكرة تفاهم مع مؤسســة دبي

ً
ـا في المجتمع .ومن هذه
والدوليــة كونــه
عضوا فاعـ ً

كما شــارك ســوق دبي المالي في مبادرة “يوم بال مراكز

ً
ودعما
خدمة” ،وجاءت مشــاركته اســتراتيجية البورصة الذكية،

للمــرأة ،بهــدف تمكيــن المــرأة في قطاع المال واألعمال من

لرؤيــة حكومــة دبي .وتهدف هــذه المبادرة التي أطلقتها

اإلماراتية المدرجة في الســوق ،وذلك في إطار مبادرة

القنــوات الذكيــة للحصول علــى الخدمات وإجراء المعامالت.

خالل رفع مســتوى مشــاركتها في مجالس إدارة الشــركات

دائــرة الماليــة فــي حكومة دبي إلى تشــجيع التحول إلى

“التمثيل النســائي في مجالس إدارة الشــركات” .وفي ذات

ً
أيضا في أســبوع جيتكس
وشــارك ســوق دبي المالي

التنفيــذي ورئيــس تنفيــذي العمليات  -قطاع التقاص

ضمن جناح حكومة دبي الذكية .واســتعرض الســوق خالل

الســياق ،تم تكريم الســيدة مريم فكري ،نائب الرئيس

والتســوية واإليداع في ســوق دبي المالي ،من قبل مجلة

فوربس الشــرق األوســط حيث تم اختيارها من ضمن أقوى
 100ســيدة أعمال عربية ،في خطوة تؤكد دور ســوق دبي
المالــي ومســاهمته في دعــم جهود تمكين المرأة.

التقرير السنوي لشركة سوق دبي المالي (ش.م.ع) 2017

لتكنولوجيــا المعلومــات ،وذلك فــي المنطقة االقتصادية

مشــاركته مجموعــة متنوعــة ومتكاملة مــن التطبيقات الذكية
ً
إقليميا من حيث
التي ســاهمت في تعزيز مكانة الســوق

المبادرات واالبتكارات.
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ترسيخنا للحوكمة

واصل سوق دبي المالي تركيزه على تعزيز ثقة المتعاملين من

ً
ً
وفي خطوة ّ
هاما خالل العام  ،2017قام مساهمو
إنجازا
مثلت

خالل تطبيق ممارسات حوكمة الشركات .وتمثل هيئة األوراق

سوق دبي المالي بتعيين سيدة كعضو في مجلس إدارة

من خالل تعريفها الواضح لكافة الجوانب وعناصر القياس

مجلس إدارة الشركة.

المالية والسلع قاعدة الدعم إلطار عمل الحوكمة في السوق،

المتعلقة بالحوكمة .ويتضمن تطبيق الحوكمة جوانب تنحصر
بموافقة مجلس إدارة الشركة ،وجوانب أخرى يمكن للمجلس

السوق المؤلف من سبعة أعضاء ،ما عزز التمثيل النسائي في

ً
شامال
جزءا
خصص سوق دبي المالي في هذا التقرير السنوي
ً

تفويض اللجان المنبثقة عنه ،وإدارة الشركة بالبت فيها .وخالل

حول الحوكمة ،استعرض فيه أفضل ممارسات الحوكمة

ً
تعريفا لمدى قابلية
تضمن
عمل جديد يختص بإدارة المخاطر،
ّ

اإلسالمية ،وإنجازات التدقيق الداخلي ،ومعلومات عن مجلس

العام  ،2017صادق مجلس إدارة سوق دبي المالي على إطار

ً
شرحا
السوق للمخاطرة خالل ممارسته أعماله كما تضمن

لنهج السوق في خفض مدى تعرضه للمخاطر االستراتيجية

والتشغيلية والمالية والمخاطر المتعلقة باالمتثال للقوانين.
كال من هيئة
تضم لجان مجلس إدارة سوق دبي المالي ً

ً
انسجاما مع
الفتوى والرقابة الشرعية ولجنة التدقيق ،وذلك

ليضم معلومات إضافية حول ممارسات التوافق مع الشريعة

إدارة السوق.

يرجى الرجوع للصفحات  60-42من هذا التقرير للحصول على

مزيد من المعلومات حول ممارسات السوق في إطار حوكمة

الشركات.

ً
وسعيا
أفضل الممارسات العالمية والمعايير المحاسبية،

لتلبية متطلبات االستثمار األخالقي والقائم على العقيدة.

ويؤكد ذلك على مدى شفافية عمل السوق .وفي إطار جهوده

المستمرة لتطوير نظام التمويل اإلسالمي وأسواق رأس
المال اإلسالمية ،أصدرت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

خالل العام  2017معيار سوق دبي المالي للتحوط من مخاطر
االستثمار والتمويل .كما ساهمت مبادرات لجنة التدقيق

واإلجراءات الصادرة عن إدارة الرقابة الداخلية في حصول سوق

دبي المالي على شهادات األيزو التالية:
•
•
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شهادة إدارة الجودة ISO 9001

شهادة إدارة أمن المعلومات ISO 27001

مقدمة حول االستدامة

اآلفاق المستقبلية

حرصنا من خالل اســتعراض هذا الجزء من التقرير الســنوي

في مجال تقارير االســتدامة .ومن هنا ،ســيواصل ســوق دبي

تواصلــه ومشــاركته مع مختلف فئــات المتعاملين بهدف

بهــدف دعــم التوجــه المتزايد نحو معايير االســتثمارات البيئية

على تســليط الضوء على جهود الســوق الرامية لتفعيل

مستقبال سعينا
تطوير ســوق مالي مســتدام .وســنواصل
ً

لتفعيــل عالقــات الســوق مع كافــة المتعاملين إليجاد قيمة

مضافة طويلة األجل بوصفه شــركة مســاهمة عامة.

المالي ســعيه لتحقيق القيمة المرتقبة من تقارير االســتدامة
واالجتماعيــة والحوكمــة ،وتعزيز الوعي بأفضل ممارســاتها،

باإلضافــة إلــى تطويــر منظومــة متميزة في مجال حوكمة

الشركات.

كما تســعى اســتراتيجية االســتدامة التي ينتهجها السوق،

بوصفــه جهــة مؤثــرة ،إلى بناء بيئــة متطورة في إعداد تقارير

االســتدامة ،ما يشــجع الشــركات المدرجة على خوض رحلتها

التقرير السنوي لشركة سوق دبي المالي (ش.م.ع) 2017
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تطبيــق الخدمات الذكية

تطبيق عالقات المســتثمرين

تطبيق شاشــة التداول

