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المؤسسات االستثمارية العالمية تُبدي اهتماماً كبيراً بتعزيز حضورها في األسواق المالية 

 :بدبي

 2022لمستثمرين العالميين ا سوق دبي المالي يختتم بنجاح مؤتمر

 في لندن

تدير ُمجتمعًة ما يزيد على تريليوني  مؤسسة عالمية 56 معاجتماعاً  162المؤتمر تضمن 

 دوالر

 

في لندن  2022سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين  مؤتمر استقطب: 2022يو يون 14دبي، 

حشداً من المؤسسات االستثمارية العالمية الكبرى. وحمل المؤتمر رسالة قوية بشأن ثقة تلك 

حضورها ب االرتقاءالمؤسسات الكبيرة في اآلفاق المستقبلية ألسواق المال في دبي وحرصها على 

 .الملموس في السوق إلى آفاق أرحب في المرحلة المقبلة

 

شركات  9يونيو بالتعاون مع بنك اتش اس بي سي، وبمشاركة  10و 9 يومي وقد تم تنظيم المؤتمر

ُمصدرة لألسهم وأدوات الدخل الثابت في سوق دبي المالي وناسداك دبي، وهي: هيئة كهرباء ومياه 

دبي )ديوا(، بنك دبي اإلسالمي، إعمار العقارية، إعمار للتطوير، بنك اإلمارات دبي الوطني، موانئ دبي 

 انات، أرامكس، وشركة سوق دبي المالي.العالمية، أم

 

األصول  ةمؤسسة استثمارية عالمية يصل إجمالي قيم 56اجتماعاً فردياً مع  162وشهد المؤتمر عقد 

  ر.دوال يتريليونما يزيد على إلى التي تديرها ُمجتمعًة 

 

لسوق دبي المالي وتعليقاً على النجاح الكبير ألعمال المؤتمر، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي 

يحافظ المستثمرون الدوليون على حضورهم المتميز في سوقنا من خالل وبورصة ناسداك دبي: "

% من إجمالي القيمة السوقية. ومن جانب 23% من أنشطة التداول و52ما يقارب استحواذهم على 

ويمثل قيام  ،ر األجنبيةالمدرجة حرصاً متزايداً على تعزيز انفتاحها أمام االستثما ناشركاتتُبدي  ،آخر

. % مؤخراً أحدث المستجدات في هذا الشأن100شركة أرامكس بالسماح بالملكية األجنبية بنسبة 

أسواق المال في دبي في مقدمة وتُسهم هذه المؤشرات والمبادرات اإليجابية في ترسيخ مكانة 

ه كس النجاح الكبير الذي حققويع. به األسواق اإلقليمية الُمستقبلة لالستثمار األجنبي والُمرحبة

واالجتماعات المنعقدة خالله، قوة المشاركة المؤتمر، وهو ما يتضح من عدد المؤسسات االستثمارية 

الطموحة  تهاستراتيجيلتنفيذ ادبي لخطوات المتسارعة التي تتخذها الطلب االستثماري في ظل ا

لجهودنا المتواصلة لتنشيط التداول واستقطاب المزيد من  قويةً  مثل دفعةً يُ كما  ،يةالمـال هاأسـواقلتطوير 

 ".االستثمارات المحلية والعالمية
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HSBC 

عبد الفتاح شرف، مدير عام المجموعة، الرئيس التنفيذي لإلمارات العربية المتحدة قال  ،ومن جهته

إلمارات العربية اقتصاد دولة ا ُيوفرالشرق األوسط المحدود: " HSBCورئيس إدارة األعمال الدولية لبنك 

األمر الذي يتضح من  األوسط،الشرق  منطقة في ة أسواق المالطنشرئيسياً ألالمتحدة مركًزا 

لقد أظهر الماضي. خالل العام اإلدراج في الدولة وعمليات االكتتاب العام االنتعاش الكبير الذي شهدته 

جانب من  ارتفاع الطلبالمستمرة مما أسهم في التحديات العالمية ونة في مواجهة مراقتصاد اإلمارات 

للقيام نحن متحمسون والنمو.  ةسريعالناشئة السوق تلك إلى الوصول إلى المستثمرين الساعين 

من خالل  الفرص المتاحة في اإلماراتمن الوصول إلى العالميين  نمستثمريال بدور حيوي لتمكين

 هذا الحدث".تنظيمنا ل

 

 ديوا

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "سعدنا في 

هيئة كهرباء ومياه دبي، المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، بلقاء المستثمرين الدوليين 

من األصول باعتبار الهيئة أكبر وجهاً لوجه لتسليط الضوء على إنجازات الهيئة وقوة وكفاءة محفظتنا 

مليار دوالر(. وخالل  34مليار درهم ) 125 تتجاوزشركة مدرجة في سوق دبي المالي بقيمة سوقية 

مليار دوالر( وبلغ صافي األرباح  1.38مليار درهم ) 5.068، بلغت إيرادات الهيئة 2022الربع األول من عام 

. وكنا 2021% مقارنة بالربع األول من عام 19قدرها  مليون دوالر(، بزيادة 188مليون درهم ) 691

حريصين على التعريف بقوة ومتانة استراتيجية الهيئة للنمو والتي تركز على االستدامة وتهدف إلى 

 توفير مزايا قيّمة لمستثمرينا على الدوام."

 

 أرامكس

: "أتاحت لنا المشاركة في مؤتمر سوق دبي وقال عثمان الجده، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس

فرصة قيّمة للتواصل مع مجتمع المستثمرين الدوليين، وخصوصاً في ظل  2022المالي للمستثمرين 

االزدهار الذي تشهده أرامكس حالياً، والمستويات غير المسبوقة من توّسع أعمالها على المستوى 

سوق دبي المالي ترفع نسبة الملكية األجنبية  العالمي. وباعتبارها أول شركة محلية مدرجة في

%، فإننا نتطلّع قدماً إلى استقطاب مزيد من المستثمرين الدوليين 100ألسهمها المتاحة للتداول إلى 

وزيادة التنويع في قاعدة مساهمينا. ومع صفقة االستحواذ األكبر واألحدث التي أعلنّا عنها مؤخراً، 

وهي منصة عالمية متخصصة في خدمات إعادة ،  MyUSمل على شركةوالمتمثلة في االستحواذ الكا

فإننا نخطو  -توجيه الطرود وتمكين التجارة اإللكترونية عبر الحدود وتتخذ من الواليات المتحدة مقراً لها 

خطوة إضافية نحو توسيع حضورنا العالمي وتنمية قاعدة عمالئنا. وانطالقاً من استراتيجيتنا الواضحة 

ة في اتباع أفضل الممارسات في الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات، فإننا نؤكد والمحدد

 على التزامنا باتباع نهج يراعي المعايير البيئية، ويحقق التنوع والشمولية عبر شبكة أعمالنا."
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الخليجي فعاليات مؤتمر لندن لشركات دول مجلس التعاون تزامن مع المؤتمر تجدر اإلشارة إلى أن و

 أتاح، األمر الذي األسبوع الماضي اتش اس بي سي نظمه بنكختص باألسواق الناشئة، والذي المُ 

ستعراض تطورات أعمالها واستراتيجيات نموها أمام مجموعة ال مثاليةً  شاركة فرصةً للشركات المُ 

  . باألسهم وأدوات الدين العالمية المختصةمتنوعة من المؤسسات االستثمارية 

 

 -انتهى-

 
مليار سهم بقيمة  1.6أصبحت شركة سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة بعد عملية طرح  نبذة عن شركة سوق دبي المالي:

% من إجمالي رأس المال المدفوع 20، وتمثل النسبة التي طرحت لالكتتاب 2006نوفمبر  12درهم واحد للسهم في اكتتاب أولي بتاريخ 
% من رأسمال الشركة بعد طرحها لالكتتاب العام وتمثل الحكومة في هذه الحصة 80رهم. وتمتلك حكومة دبي مليارات د 8للسوق البالغ 

". ويعتبر سوق دبي DFM"برمز تداول  2007مارس  7شركة بورصة دبي المحدودة. وتم إدراج شركة سوق دبي المالي في السوق في 
، وهو يعد سوقاً ثانوياً لتداول األوراق المالية 2007ى المستوى العالمي منذ العام المالي أول سوق مال متوافق مع الشريعة اإلسالمية عل

 الصادرة عن شركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة االتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة
يق االستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية يقبلها السوق. في الدولة وكذلك الوحدات االستثمارية الصادرة عن صناد

 . 2000مارس من العام  26وقد تم افتتاح السوق بتاريخ 
 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ:

 عاطف فتحي
 مدير اإلعالم والعالقات العامة-نائب الرئيس

 +971 4 3055334هاتف :
 afathy@dfm.aeالبريد االلكتروني: 
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