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صافي  % في 133تُسجل ارتفاعاً نسبته شركة سوق دبي المالي 

درهم خالل الشهور التسعة األولى من العام مليون  89 الربح إلى

2022 

نتيجة لإلدراجات  مليار درهم 575.5 % إلى40ارتفاع القيمة السوقية بنسبة  •

 تحسن أداء األسهم المدرجة والجديدة 

 الجديدة ساهمت في زيادة عمق وتنوع السوق  موجة اإلدراجات •

 مليار درهم  69.5% إلى  79ارتفاع قيمة التداول بنسبة  •

 مليار درهم 3.2شراء تداول بصافي الاألجانب من قيمة حصة % 47.3 •

 حاجز المليون مستثمر للمرة األولىتتجاوز قاعدة المستثمرين  •

 ضعفاً  41بزيادة تُعادل مستثمراً جديداً  155,060استقطاب  •

 

اليوم عن نتائجها  شركة سوق دبي المالي "ش. م. ع." أعلنت : 2022أكتوبر  27 دبي،

، والتي أظهرت 2022سبتمبر  30المالية للشهور التسعة األولى من العام الحالي المنتهية في 

مليون   38.1مليون درهم مقابل  89 ليصل إلى رباحاألصافي في  %133ارتفاع نسبته تحقيق 

 .2021درهم في الفترة المماثلة من العام 

 

مليون درهم خالل الشهور التسعة األولى من   237.8الشركة إجمالي إيرادات قدره  وحققت

مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي. وتوزعت اإليرادات    183.1مقابل  2022العام 

 مليون درهم من االستثمارات 64.5 مليون درهم من العمليات التشغيلية و  173.3بواقع 

مليون درهم  148.8% إلى 2.6بنسبة  2022سبتمبر النفقات بنهاية  ارتفعتو. األخرىاإليرادات و

، علماً أن النفقات التشغيلية سجلت  2021درهم خالل الفترة المماثلة من   مليون 145 مقابل

األمر  ، % على الرغم من الزيادة الُمضطردة في اإليرادات التشغيلية 0.4نسبته ارتفاعاً طفيفاً 

 الذي يعكس الفعالية التشغيلية وكفاءة اإلنفاق. 

 

سجلت  " وقال سعادة هالل المري، رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي )ش. م. ع.(:

 نشاطالهتمام وشك فيه فإن اال  ومما ال. متميزاً  أداءً الربع الثالث  مؤشرات أداء الشركة بنهاية

، ونمو أسواق رأس المال في دبي خير دليل على حيوية ُيقدمالمستثمرين  المتزايدين من قِبل

نشط األسواق  ضمن أحالياً من خالل وجود سوق دبي المالي بجالء أيضاً يتضح األمر الذي 

 ية على صعيد اإلدراجات الجديدة." عالمال
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مليار   575.5إجمالي القيمة السوقية لألوراق المالية المدرجة ارتفع إلى وتجدر اإلشارة إلى أن 

، مليار درهم 411والبالغ  2021% قياساً إلى مستواها في نهاية العام 40درهم بزيادة نسبتها 

  إلى موجة االكتتابات الناجحة التي يشهدها السوق عالوة على تحسن أداء يعوداألمر الذي 

 %.4.5األسهم المدرجة ليسجل المؤشر العام ارتفاعاً نسبته 

 

 2022من العام  ىاألولشهور التسعة  % خالل ال79.5سبة ارتفع إجمالي قيمة التداوالت بنوقد 

وحافظ . 2021مليار درهم خالل الفترة المماثلة من العام  38.7مليار درهم مقابل  69.5إلى 

% من قيمة 47.3تثمرين األجانب إذ استحوذوا على سوق دبي المالي على جاذبيته للمس

% مقارنة  146وبزيادة نسبتها  مليار درهم 3.2بصافي ُمشتريات قيمته بنهاية سبتمبر تداوالته 

% من إجمالي القيمة 19.1. وبلغت نسبة ملكيتهم مع الفترة المماثلة من العام الماضي

مة يتثمار المؤسسي من إجمالي قبلغت حصة االس. والسوقية لألسهم المدرجة في السوق 

 . مليار درهم كمحصلة شراء 1.3بصافي استثمار %، 46.7التداول 

 

سوق دبي  يوفيما يخص إقبال المستثمرين على السوق قال سعادة هالل المري: "يجن 

  155,060المالي ثمار استراتيجيته الناجحة في مجال التحول الرقمي من خالل استقطاب 

ضعفاً قياساً   41تُعادل مستثمراً جديداً خالل الشهور التسعة األولى من العام الجاري بزيادة 

 مستثمرا، وذلك مع  3799 والبالغ 2021الفترة المماثلة من العام لعدد المستثمرين الُجدد خالل 

سوق  ن للمشاركة في طفرة االكتتابات المتوالية لشركات رائدة أضفت على اليتدافع المستثمر

 " مزيداً من العمق والتنوع.

 

%  9بنسبة  2022 سبتمبر وقد ارتفع إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق بنهاية 

لتتجاوز قاعدة المستثمرين بذلك حاجز المليون مستثمر للمرة  مستثمراً  1,004,486إلى 

ت القائمة المستثمرين الجدد، كما ضم % من71.8شكل المستثمرون األجانب قد واألولى. 

 مؤسسة استثمارية.  647

 – انتهى -

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

% من  20، وتمثل النسبة التي طرحت لالكتتاب 2006نوفمبر   12سهم بقيمة درهم واحد للسهم في اكتتاب أولي بتاريخ 

% من رأسمال الشركة بعد طرحها  80مليارات درهم. وتمتلك حكومة دبي  8المدفوع للسوق البالغ إجمالي رأس المال 

لالكتتاب العام وتمثل الحكومة في هذه الحصة شركة بورصة دبي المحدودة. وتم إدراج شركة سوق دبي المالي في السوق  

". ويعتبر سوق دبي المالي أول سوق مال متوافق مع الشريعة اإلسالمية على  DFMبرمز تداول" 2007مارس  7في 
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، وهو يعد سوقاً ثانوياً لتداول األوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة،  2007المستوى العالمي منذ العام 

المؤسسات العامة في الدولة وكذلك  والسندات التي تصدرها الحكومة االتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات و

الوحدات االستثمارية الصادرة عن صناديق االستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية يقبلها السوق. وقد  

 www.dfm.ae. 2000مارس من العام   26تم افتتاح السوق بتاريخ 
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