سوق دبي املالي ينضم إلى مبادرة األمم املتحدة ألسواق رأس املال املستدامة بهدف تعزيز جهود
استدامة األداء والشفافية في قطاع أسواق املال
دبي 15 ،يونيو  :2016أعلن سوق دبي املالي اليوم عن حصوله على عضوية مبادرة األمم املتحدة ألسواق رأس املال املستدامة ،والتي تأتي في
إطار الجهود العاملية لتحقيق استدامة األداء والشفافية في قطاع أسواق رأس املال ،حيث سيقوم السوق في ضوء هذه الخطوة بتعزيز
جهوده وتعاونه مع املؤسسات العاملية املعنية بتنفيذ هذه املبادرة بهدف نشر أفضل ممارسات االستدامة في قطاع أسواق رأس املال.
وقال سعادة عيس ى كاظم ،رئيس مجلس اإلدارة ،سوق دبي املالي ":منذ تأسيسه في العام  2000وعبر مسيرته الحافلة بالنجاحات فقد لعب
ً
ً
سوق دبي املالي ،ومازال ،دورا محوريا كقوة دفع حيوية من أجل تطوير قطاع أسواق املال في منطقة الشرق األوسط .وقد قام السوق بتنفيذ
العديد من املبادرات التي أسهمت بصورة كبيرة في االرتقاء بمستويات الشفافية والحوكمة واالستدامة سواء لدى الشركات املدرجة في السوق
أو شركة سوق دبي املالي ذاتها باعتبارها شركة مساهمة عامة مدرجة".
وأشار جيمس زان ،مدير االستثمارات واملشاريع في مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية "األونكتاد" ،إلى أن "قادة العالم اتفقوا العام املاض ي
ً
على أهداف التنمية املستدامة ،واعترفوا بأن هناك فجوة هائلة بين ما هو مستثمر حاليا في قطاعات أهداف التنمية املستدامة وما تدعو
ً
ً
الحاجة إليه" .وأضاف قائال" :إننا نرحب بسوق دبي املالي باعتباره جزءا من مبادرة البورصات املستدامة ونشجعه جميعا على االنضمام إلى
البورصات األخرى في جميع أنحاء العالم من أجل وضع آليات تمويل مبتكرة وتعزيز استدامة الشركات ،وذلك ملساعدتنا على تحقيق األهداف
العاملية".
ً
وأضاف سعادة عيس ى كاظم قائال ":بطبيعة الحال فإن مبادرات سوق دبي املالي في هذا الصدد تعكس قناعتنا الراسخة بأهمية الشفافية
وحوكمة الشركات كعاملين رئيسيين من عوامل تحقيق فعالية واستدامة األعمال .إننا سعداء باالنضمام إلى مبادرة أسواق رأس املال
ً
املستدامة ،األمر الذي يؤكد مجددا التزام سوق دبي املالي التام ببذل كافة الجهود الالزمة لتعزيز االستدامة والشفافية في قطاع أسواق املال
عبر التفاعل الدائم مع املستثمرين والشركات والجهات التنظيمية بهدف تحقيق استدامة االستثمارات في املدى البعيد واالرتقاء بممارسات
حوكمة الشركات وتطوير األداء واإلسهامات البيئية واالجتماعية في الشركات املدرجة بالسوق".
وتجدر اإلشارة إلى أن سوق دبي املالي سيشارك في اجتماعات "الحوار العالمي  "2016املزمع تنظيمها في سنغافورة في السادس من سبتمبر
ً
املقبل ضمن أنشطة مبادرة أسواق رأس املال املستدامة ،بهدف تبادل الخبرات وأفضل املمارسات املتعلقة باالستدامة وأسواق املال ،استنادا
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إلى أهداف األمم املتحدة حول التنمية املستدامة ومخرجات قمة األمم املتحدة في باريس حول التغير املناخي .وعالوة على ذلك سوف يوفر
"الحوار العالمي  "2016منصة للتفاعل بين أسواق املال العاملية وممثلي كافة األطراف املعنية بهدف تقييم أثر التوجهات العاملية الجديدة
حول االستدامة على أسواق رأس املال.
وبدوره قال رئيس مبادرة التمويل لبرنامج األمم املتحدة للبيئة أريك أشر ":يسر مبادرة التمويل لبرنامج األمم املتحدة للبيئة العمل مع قادة
أسواق رأس املال للمساعدة في تسهيل االنتقال الى اقتصاد أخضر منخفض الكربون" .وأضاف ":نحن نرحب بااللتزام العلني لسوق دبي املالي
لتشجيع االستثمار املستدام ودعم سياسات استدامة أفضل للشركات .ستقوم مبادرة التمويل لبرنامج األمم املتحدة للبيئة وتحت رعاية وزارة
التغير املناخي والبيئة لدولة اإلمارات العربية املتحدة بعقد اجتماع الطاولة املستديرة لهذا العام وللمرة األولى في دبي من أجل اشراك املمولين
املحليين في املنطقة يومي  25و 26أكتوبر".
للمزيد من المعلومات-الرجاء الضغط هنا
 انتهى-نبذة عن شركة سوق دبي املالي :أصبحت شركة سوق دبي املالي شركة مساهمة عامة بعد عملية طرح  1.6مليار سهم بقيمة درهم واحد للسهم في اكتتاب أولي بتاريخ 12
نوفمبر  ،2006وتمثل النسبة التي طرحت لالكتتاب  %20من إجمالي رأس املال املدفوع للسوق البالغ  8مليارات درهم .وتمتلك حكومة دبي  %80من رأسمال الشركة بعد

طرحها لالكتتاب العام وتمثل الحكومة في هذه الحصة شركة بورصة دبي املحدودة .وتم إدراج شركة سوق دبي املالي في السوق في  7مارس  2007برمز تداول "."DFM
كما يمثل سوق دبي املالي كسوق ثانوي لتداول األوراق املالية الصادرة عن شركات املساهمة العامة ،والسندات التي تصدرها الحكومة االتحادية ،أو أي من الحكومات
املحلية والهيئات واملؤسسات العامة في الدولة وكذلك الوحدات االستثمارية الصادرة عن صناديق االستثمار املحلية ،أو أية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية يقبلها
السوق .وقد تم افتتاح السوق بتاريخ  26مارس من العام www.dfm.ae .2000
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