
3435 التقرير االسرتاتيجيالتقرير السنوي

أولوياتنا االسرتاتيجية
يسعى سوق دبي المالي إلى تعزيز حضوره الرائد يف المنطقة بما يتماىش مع رؤيته بأن يصبح “سوق 
مالية إقليمية بمقاييس عالمية”. وساهمت جهودنا االسرتاتيجية المستمرة بشكل فاعل يف ترسيخ 

مكانة دبي كمركز حيوي ألسواق رأس المال على المستوى العالمي من خالل تطبيق أفضل الممارسات 
العالمية، ومواكبة االحتياجات المتنامية للمستثمرين على المستويني المحلي والدولي. 

الركزية 
االسرتاتيجية

زيادة اإلدراجات وتنويع 
المنتجات

 وصول سلس لكافة
خدمات السوق

رفع الفعالية التشغيلية 
واألتمتة

تطوير المواهب واألداء

زيادة االكتتابات األولية واإلدراجات يف كل من سوق دبي 	 
المالي وناسداك دبي، واالستفادة من بدائل اإلدراج المرنة 

والمتنوعة مثل:

     سوق اإلدراج الرئييس وسوق اإلدراج المبارش للرشكات الخاصة يف  
      سوق دبي المالي.

-       السوق الرئييس وسوق النمو يف ناسداك دبي للرشكات الصغرية  
    والمتوسطة ورشكات االقتصاد الجديد، بينما توفر السوق الخاصة  

    يف ناسداك دبي حاًل فعااًل وآمنًا للتقاص والتسوية واإليداع  
    إلجراءات الرشكات المتعلقة باألسهم.

منتجات مالية متنوعة تشمل األسهم، وأدوات الدخل 	 
الثابت، ومشتقات األسهم، وصناديق المؤرشات المتداولة.

تبعًا لالكتتابات العامة األولية، أدرج سوق دبي المالي 	 
5 رشكات حكومية وخاصة، واليت أسهمت بشكل فاعل 

يف تحفزي معدالت النمو يف السوق. كما تم إدراج تعاونية 
االتحاد تماشيًا مع قرار الحكومة المتعلق بتداول أسهم 

الجمعيات التعاونية يف األسواق المالية.
إطالق مجموعة جديدة من العقود اآلجلة لألسهم الفردية 	 

ألربع من أبرز الرشكات المدرجة ليصل بذلك العدد الكلي إلى 
ثالثني عقدًا. ويف ذات الوقت، تم إطالق تداول العقود اآلجلة 

المجزأة للنفط الخام العماني.
شهدت ناسداك دبي إدراج رشكة “21Shares” لمنتج 	 

متداول يف البورصة مدعوم بعملة البيتكوين، وإدراج بنك 
دبي اإلسالمي ألول صكوكه المستدامة بـقيمة 750 

مليون دوالر أمريكي. 
تم طرح أدوات جديدة مثل سندات الخزينة االتحادية 	 

المقومة بالدرهم اإلماراتي.

يف سبيل تعزيز سهولة وصول المستثمرين العالميني 	 
إلى السوق، قمنا بتطبيق نظام الوصول المبارش إلى 
السوق )DMA(، حيث انضم بنك سويسكوت مبارشة 

إلى النظام.
اعُتمدت كل من رشكة xCube ورشكة الفال 	 

سيكيوريتزي بي يف من ضمن الرشكات الصانعة 
السوق، ليصل عددها بذلك إلى 5 رشكات. 

تم ترخيص بنك اتش اس بي يس )HSBC( كأول عضو 	 
تقاص عام دولي.

ارتفاع يف عدد المستثمرين الجدد يف السوق 23 ضعفًا 	 
مقارنة بالعام السابق من خالل استقطاب 167,332 

مستثمرًا جديدًا يف عام 2022.

 زيادة عدد رشكات الوساطة الموفرة للحلول التقنية 	 
المتطورة، وأعضاء التقاص العام والصناديق الصانعة 

للسوق، باإلضافة إلى تعزيز أنشطة الوصول المبارش 
إلى السوق.

استقطاب المستثمرين الجدد مع الرتكزي على األجيال 	 
الشابة من خالل القنوات الرقمية.

 أتمتة العمليات الرئيسية لمرحلة ما بعد التداول.	 
 تنفيذ 80% من العمليات الداخلية غري المرتبطة بالتداوالت 	 

يف نفس اليوم.
تطبيق إطار تنظيمي وامتثال قوي لسوق دبي المالي 	 

والرشكات التابعة له.

مواءمة آليات تطوير أداء الموظفني مع أهداف الرشكة 	 
المتعلقة باألداء.

تطوير مهارات خرباء أسواق رأس المال المستقبليني.	 

أتمتة عمليات المقاصة المركزية لألوراق المالية يف دبي 	 
لزيادة مستويات الكفاءة والدقة، واليت تركز بالدرجة األولى 

على التداوالت الخاصة بالمؤسسات وعمليات التسوية 
اليومية، حيث حصلت المقاصة المركزية لألوراق المالية 

على االعرتاف بها من قبل هيئة األوراق المالية واألسواق 
.)ESMA( األوروبية

يواصل سوق دبي المالي االستثمار يف البنية التحتّية للتحول 	 
الرقمي وتكنولوجيا المعلومات بهدف االرتقاء بالكفاءة 

والفاعلية لجميع المتعاملني.
تعزيز إطار العمل المعمول به لدينا لضمان االلزتام باألنظمة 	 

المعمول بها، وقواعد هيئة األوراق المالية والسلع بما يف 
ذلك االمتثال لمتطلبات الرتخيص، والزتامات مكافحة غسيل 

األموال “AML”، وتقيمي المخاطر، والترشيعات األخرى ذات 
الصلة.

تستند جميع مؤرشات األداء الرئيسية السنوية للموظفني 	 
إلى األهداف االسرتاتيجية لسوق دبي المالي مع الرتكزي 

على تحقيق النمو. 
عقد جلسات توعية شهرية حول منتجات وخدمات سوق 	 

دبي المالي “افهم سوقك”.
مواصلة تنمية المواهب والقدرات من خالل التدريب على 	 

المنتجات المالية، مع حصول بعض الموظفني على شهادات 
يف مختلف مجاالت القطاع.

وانسجامًا مع خطة دبي االسرتاتيجية الرامية لتطوير األسواق المالية بما يتماىش مع رؤية صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي “رعاه هللا”؛ وتحت 

إرشاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير المالية، ورئيس اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات يف دبي؛ تهدف اسرتاتيجية رشكتنا 

لدعم التنمية المستدامة من خالل الرتكزي على األولويات االسرتاتيجية التالية خالل العام 2022:

وصف موجز
اإلنجازات لعام 2022 

-


