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“إن تاريخ دولتنا في القطاع االقتصادي يشــهد على صوابية رؤية قيادتها وســامة التشــريعات التي 
تكفــل االســتقرار والحمايــة األكيدة لكل المســتثمرين فــي القطاعات المختلفة.”

صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم
نائــب رئيــس الدولــة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي
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في تقرير هذا العام

لقد واصلنا رفد تقريرنا الســنوي بمعلومات قيمة، إذ ارتأينا في نســخة هذا العام أن نســتعرض نتائجنا 
بصــورة متكاملــة كمــا يظهــر فــي نموذج أعمالنا كشــركة قابضة، كذلك ســلطنا الضوء على القيمة 

المضافة في مجال االســتدامة ِلُيْعلم ما حققناه في هذا الشــأن من حماية للبيئة وبناء لنســيج اجتماعي 
متعــدد األطراف وترســيخنا لمبادئ الحوكمة.
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01. نبذة
عن الشـركة



نحن أول ســوق مالي تأســس في اإلمارات 
العربيــة المتحــدة فــي العام 2000، نقدم خدماتنا 

فــي الســوق األولية والثانويــة، ونتيجة لتكامل 
عملياتنا مع شــركة ناســداك دبي )الشــركة التابعة( 
اســتطعنا أن نقــدم باقة مــن الخدمات المتكاملة 

للمســتثمرين والجهات المصدرة بصورة سلســة. 
عبر تشــغيل أعمالنا نســعى لتعاضد العاقات 
ومشــاركة القيمــة المضافة مــع كل متعاملينا.

رسالتنا
أن نقــدم للمتعامليــن خدمــات مبتكــرة فــي مجال تداول وتقاص وتســوية وإيداع األوراق المالية، من 

خال بيئة تتســم بالكفاءة والشــفافية والســيولة.

قيمنا
الشفافية: 

الكفاءة: 
السرية: 
النزاهة:
اإلبداع: 

رؤيتنا
ســوق مالية إقليميــة بمقاييس عالمية.

من نحن

نبذة عن الشـركة

نضــع الشــفافية نصــب أعيننا فــي كافة إجراءاتنا وقراراتنا.
نركــز على ترســيخ كفــاءة جميع عملياتنا.

نلتــزم بالســرية المطلقة حمايــًة لمصالح عمائنا.
ملتزمــون بأخاقيات العمــل والنزاهة المطلقة.

نؤمــن بــأن إبداع اليوم هو عماد مســتقبلنا.
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 إضاءة على العام 2017

65
شركة مدرجة متضمنة أربعة إدراجات

جديدة خال العام 2017

%14
معدل نمو القيمة السوقية الكلية

 *)2017-2011(

841
عدد 

المستثمرين

430.9
مليون درهم إماراتي

اإليرادات المتكررة لشركة
 سوق دبي المالي 

%54.2
هامش صافي الربح لشركة

سوق دبي المالي 

%23
انخفاض البصمة البيئية لشركة سوق دبي 

المالي مقارنة بالعام الماضي

160
عدد الموظفين بنسبة إناث بلغت 

58% في نهاية العام 2017

%71
حصة سوق دبي المالي من قيمة األسهم 

المتداولة في دولة اإلمارات خال العام 2017

القيمــة الســوقية الكليــة )مليار درهم إماراتي( 

394
339

308323

260

184182

2017201620152014201320122011

13.3
قيمة األرباح الموزعة نيابة

عن الشركات المدرجة

مليار درهم إماراتي ألف

* معدل نمو تراكمي سنوي
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02. التقرير
االستراتيجي



تمتــاز دولــة اإلمــارات العربية المتحدة بشــكل عام وإمارة دبي 
بشــكل خاص ببيئة محفزة وجاذبة لاســتثمار، ســواًء من 

حيــث توفــر البيئــة التشــريعية المائمة أو مــن حيث توفر البنية 
التحتية المتطورة التي تســهل من ممارســة األعمال من 

جهــة، وتوفــر للمواطنيــن والمقيمين أعلى درجات الرفاهية 
والســعادة مــن جهــة ثانية. وقد جاءت هــذه البيئة اإليجابية 
نتيجــة لجهــود مكثفــة ومتواصلة قامــت بها الحكومة على 
مــدى العقديــن األخيريــن في مجال تطويــر البنيتين التحتية 

والتشــريعية لمواكبــة مثيلتيهمــا فــي الدول المتقدمة، وذلك 
انطاقًا من رؤية ثاقبة وقناعة راســخة لدى القيادة الرشــيدة 

بــأن ذلــك يعتبــر الخطوة األولى التــي ال بد منها للنهوض 
باالقتصاد الوطني للدولة بشــكل عام، وإلمارة دبي بشــكل 

خاص. 

ففــي مجــال البيئة التشــريعية، تــم خال العقدين األخيرين 
تحديــٌث شــامل لمنظومة القوانيــن والتعليمات الناظمة 

لمختلــف جوانب األنشــطة االقتصاديــة والتجارية والمالية في 
الدولــة، ســواء كان ذلــك من خــال تعديل القوانين واألنظمة 

الموجــودة لجعلهــا مواكبة ألحدث الممارســات العالمية، 
أو مــن خــال اســتحداث القوانين واألنظمة الجديدة في 

حــال كانــت القوانيــن الحاليــة ال تفي بالغرض. وفي مجال 
البنيــة التحتيــة، تبّنــت كل مــن الحكومة االتحادية وحكومات 

اإلمارات مشــاريع اســتراتيجية ضخمة تهدف إلى تســهيل 
ممارســة األعمال واختصار عناصر الكلفة الرئيســة المرتبطة 

بممارســة النشــاط االقتصادي من حيث الجهد والوقت 
فضــًا عــن الكلفة المادية. ولم تقتصر هذه المشــاريع 

االســتراتيجية على مشــاريع البنية التحتية التقليدية كالطرق 
والمواصــات والطاقــة، بل تبّنــت الدولة منذ أوائل األلفية 

الثالثــة اســتراتيجية تقــوم على تنويع القاعــدة اإلنتاجية وتقليل 
اإلعتمــاد علــى قطــاع النفط؛ حيث انخفضت نســبة قطاع 

النفــط مــن الناتــج اإلجمالــي المحلي إلى 16.8% في نهاية 

العــام 2017 مــن 57.3% فــي نهاية العام 11975. ولخدمة 
ذات الهــدف، جــاء االنتقال نحــو عالم االقتصاد المعرفي 

المســتند إلــى أفضــل التطبيقــات التقنّية والذكّية، األمر الذي 
يوفــر البيئــة الداعمة لإلبداع واالبتكار.

ونتيجة لهذه االســتراتيجية االســتباقية، حصلت دولة اإلمارات 
علــى المرتبــة األولــى عربيــًا والمرتبة الـ 21 دوليًا من حيث 

تصنيف ســهولة ممارســة األعمال التجارية حســب تقرير البنك 
الدولّي )Doing Business( في اســتقرائه لســهولة ممارســة 
األعمــال ودرجــة مواتــاة البيئــة التنظيمية في دول العالم كما 

فــي نهاية العام 2017.

ترتيب البنك الدولي من حيث ســهولة ممارســة االعمال 

ومــن ناحيــة مقيــاس حماية األقلية من المســاهمين، فقد 
أتــت دولــة اإلمــارات في المرتبة األولــى عربيًا وفي المرتبة 

العاشــرة دوليــًا مــن حيث قــوة حماية حقوق األقلية من 
المســاهمين، وضمانات الحوكمة ومتطلبات الشــفافية 

للشــركات، األمر الذي من شــأنه تقليل المخاطر.

البيئة االقتصادية
والتشريعية

21

66

92

96

اإلمارات العربية المتحدة

البحرين

المملكة العربية السعودية

الكويت

103األردن
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ترتيــب البنــك الدولي مــن حيث حماية األقلية من 
المساهمين 

وإلــى جانــب التزام الحكومة بالمضي قدمًا في المشــاريع 
الرأســمالية وفقــًا للبرامــج المعتمدة في خططها 

االســتراتيجية، فقــد أضفــت هذه البيئــة اإليجابية درجة عالية 
مــن المرونــة علــى اقتصاد الدولة مكنتــه من التكيف بكفاءة 

عاليــة مــع األزمــات والتحديات التي يواجهها، األمر الذي ســاعد 
بــدوره علــى تجــاوز تأثير العوامل الخارجيــة غير المواتية، والتي 

كان مــن أبرزهــا تدنــي أســعار النفط وتدني معدالت النمو 
االقتصــادي العالمي. وتشــير أحــدث التقديرات المتوفرة إلى 

أن النمــو االقتصــادي خــال العام 2017 ســيبلغ حوالي %1.3 
على مســتوى الدولة و3.1% بالنســبة إلمارة دبي، وهما 

معــّدالن يفوقان بشــكل واضح المعــدالت المتوقعة للنمو 
فــي معظــم دول المنطقــة. وعلى المســتوى القطاعي، فقد 

جــاء النمــو خــال العام 2017 مدعومًا بعودة النشــاط إلى 
قطاع اإلنشــاءات وباســتمرار النشــاط في قطاعات التجارة 

والســياحة والعقارات والخدمات المالية، والتي تشــكل في 
مجموعهــا مــا يزيــد على 55% مــن الناتج المحلي اإلجمالي 

إلمارة دبي.

أما بالنســبة لألســواق المالية في الدولة، فقد ظلت وللعام 
الثالــث علــى التوالــي تواجه نفــس التحديات المتمثلة في 
اســتمرار تدني أســعار النفط العالمية واســتمرار العوامل 

الجيوسياســية فــي المنطقــة ومــا رافقهما من أجواء الريبة 
بشــأن عــودة النمــو االقتصادي في دول المنطقة إلى 

المســتويات التي تتناســب ووفرة الموارد المالية والبشــرية 
فــي دول المنطقــة مــن جهة، والخطط االســتراتيجية الطموحة 
التــي طرحتهــا غالبيــة حكومات هذه الــدول، وخصوصًا النفطية 

منهــا، من جهة أخرى. 

ورغــم صعوبــة هذه التحديات، والتي ســاهمت في الحد 
من الســيولة الموّجهة لألســواق نتيجة لتحفظ بعض 

المســتثمرين، إال أن الثقــة العاليــة باقتصاد الدولة 
واإلطمئنان إلى اســتقرار نهج السياســة االقتصادية والبيئة 

الجاذبة لاســتثمارات ســاهمت في المقابل في جذب 
مســتثمرين جدد واســتمرار الحضور النشــط للمستثمرين 

األجانب في الســوق. 

وفــي المحصلــة، جــاء أداء األســواق المالية في الدولة خال 
العــام 2017 مقاربــًا ألدائها خال العامين الســابقين، حيث 

تذبذب المؤشــر العام في كل من ســوق دبي المالي وســوق 
أبوظبــي لــألوراق المالية ارتفاعًا وهبوطًا حول مســتوياتهما 
خــال العــام 2016 لينهيــا العام 2017 على انخفاض نســبته 
4.6% لــألول و3.3% للثانــي2. أما قيمة األســهم المتداولة، 

فقــد بلغــت في ســوق دبــي المالي حوالي 115 مليار درهم 
خــال العــام 2017 مقابــل 133 مليار درهم خال العام 
2016، بينمــا بلغــت في ســوق أبوظبي لألوراق المالية 
خــال العــام 2017 مــا قيمتــه 48 مليار درهم مقابل 49 

مليــار درهــم خــال العام 2016. وإذا مــا أخذنا بعين االعتبار 
جســامة التحديات التي واجهت األســواق المالية في الدولة 
خــال العــام 2017، فــإن هــذه النتائج لم تؤثر ســلبًا على ثقة 
المســتثمرين األجانب باألســواق المالية في الدولة، والذين 

يغلب عليهم صفة المســتثمرين المؤسســاتيين، حيث 
بلغــت محصلــة صافي اســتثمارات األجانب من غير العرب 
والخليجييــن في ســوق دبــي المالي حوالي 1,257 مليون 

درهم إماراتي. 

 2 المصدر: معلومات تداول ســوق دبي المالي وســوق أبوظبي.

1 المصدر: الهيئة االتحادية للتنافســية واإلحصاء - تقديرات الحســابات
 القوميــة )1975- 2016(.

اإلمارات العربية المتحدة

المملكة العربية السعودية

الكويت

البحرين

األردن

10

10

81

108

146
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بســم الله الرحمن الرحيم

المساهمون الكرام، 
يســرني وزمائــي أعضــاء مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة العليا 

أن نقدم لكم التقرير الســنوي الحادي عشــر لشــركة ســوق 
دبــي المالــي )ش. م. ع(، والــذي يتنــاول أهم التطورات التي 
شــهدتها الشــركة والبيانات المالية عن الســنة المنتهية في 

31 ديســمبر من العام 2017.

لقــد شــهد العــام 2017 تحقيــق العديد من اإلنجازات تزامنًا مع 
بدء تنفيذ اســتراتيجية ســوق دبي المالي 2021 التي اعتمدها 

مجلــس اإلدارة فــي ديســمبر مــن العام 2016، حيث تهدف 
االســتراتيجية إلى تعزيز نجاحات الســنوات الماضية من عمر 

الســوق، وتهيئتــه علــى أفضل نحو ممكــن لتحقيق قفزات أكبر 
ونمو أكثر اســتدامة في المرحلة المقبلة بما يتماشــى مع 

الرؤية الثاقبة للقيادة الرشــيدة، واألهداف االســتراتيجية في 
دبــي ودولة اإلمــارات العربية المتحدة.

اســتنادًا إلــى مــا تقــدم، يمكن إيجاز أبرز اإلنجازات وتطورات 
العمــل فــي العام 2017 فيما يلي:

أواًل: ركزت اســتراتيجية الســوق 2021 على تعزيز بنيته 
األساســية والتنظيميــة مــن خال الحرص على تنويع 

المنتجــات عبــر إطــاق منصات لتــداول فئات مختلفة من 
األدوات الماليــة بمــا يزيد الســوق عمقًا وتنوعًا، وتطوير 

الخدمات واســتحداث آليات جديدة وفق أفضل الممارســات 
العالميــة بمــا يلبــي تطلعات مختلــف فئات المتعاملين 

ويمكنهم من التداول بنشــاط وفعالية في الســوق. وعليه، 
فقــد تــم تنفيــذ العديد من الخطــوات التطويرية، بما في ذلك 

إطاق منصة تداول صناديق المؤشــرات ETFs، وتدشــين 
خدمات توفير الســيولة، وصناعة الســوق، والبيع على 

المكشــوف المنظم. وعاوًة على ذلك، فقد شــهد العام 
2017 تدشــين خدمــة “عضــو التقاص العام”، وإصدار نظامين 

جديديــن يتيحــان للمتعاملين تنفيذ صفقات إعادة الشــراء 
)الريبــو( والمرابحــة، كمــا تم توقيع اتفاق مع ناســداك دبي 

إلطاق عقود األســهم اآلجلة على المؤشــر العام لســوق دبي 
المالي.

ثانيــًا: حافــظ الســوق على جاذبيته باعتبــاره الوجهة المفضلة 
للشــركات الســاعية لطرح أســهمها لاكتتاب العام واإلدراج، 

حيث اســتقبل خال العام 2017 إدراج أســهم شــركة إعمار 

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

ركزت اســتراتيجية السوق 
2021 علــى تعزيز بنيته 

األساســية والتنظيمية من 
خــال الحرص على تنويع 

المنتجات بما يزيد الســوق 
عمقــًا وتنوعًا، وتطوير 
الخدمات واستحداث 

آليــات جديدة وفق أفضل 
العالمية. الممارسات 
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للتطويــر، وهــو األكبــر من نوعه في الســوق منذ العام 2014، 
كمــا تــم إدراج أســهم أورينــت يو ان بي تكافل والمصرف 

الخليجي التجاري البحريني، وشــركة أوتاد المســاهمة الخاصة 
في “الســوق الثانية”. ويعتبر الســوق في وضعية مثالية من 
حيث تكامل بنيته األساســية وتفوق خدماته واتســاع وتنوع 
قاعــدة المســتثمرين، عاوة علــى تواصل جهوده الرامية إلى 

التوعيــة بأهميــة التحول إلى مســاهمة عامة واإلدراج بما 
يؤهلــه الســتقبال المزيــد من االكتتابــات العامة المحتملة في 

المقبلة. المرحلة 

ثالثًا: نظم الســوق مؤتمرين للمســتثمرين العالميين في 
كل مــن لنــدن ونيويــورك خــال العام 2017، وذلك في إطار 

الجهــود المتواصلــة لتعزيز الروابط بين الشــركات المدرجة 
والمســتثمرين العالمييــن. وقــد حقــق المؤتمران نجاحًا كبيرًا 

واســتقطبا 76 مؤسســة اســتثمارية عالمية تدير مجتمعًة 
أصــواًل قيمتهــا 3.3 تريليــون دوالر. ومما ال شــك فيه، فإن 

تمتيــن الصــات مع تلك المؤسســات العالمية وإطاعها 
بصــورة منتظمــة على المقومات األساســية القوية لاقتصاد 

الوطني وقصص النجاح في شــركاتنا المدرجة يســهم في 
اســتقطاب المزيد من الســيولة األجنبية وتعزيز أنشــطة 

التداول، علمًا أن المســتثمرين األجانب يشــكلون حضورًا 
متزايــدًا فــي الســوق إذ ارتفعــت ملكيتهم من 11.2% في 

العــام 2011 إلــى 19.8% فــي العام 2017 بمعدل نمو 
ســنوي تراكمي %10.

رابعــًا: فــي إطار اســتراتيجية “البورصــة الذكية” التي يطبقها 
ســوق دبي المالي، فقد افتتح الســوق خال الربع األول من 
العــام 2017 قاعــة التــداول الذكية عقــب عملية التطوير األكبر 

مــن نوعهــا للقاعة، حيث تشــتمل علــى مجموعة كبيرة من 
الخدمــات والتجهيــزات المبتكــرة، كما توفــر لكافة المتعاملين 
العديد من القنوات الرقمية لمتابعة أنشــطتهم في الســوق. 

وجــاءت هــذه الخطوة اســتلهامًا لرؤية وتوجيهات صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس 

الدولــة، رئيــس مجلــس الــوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الرامية 
إلــى تحويــل دبــي إلــى مدينة ذكية تتوفــر خدماتها للجميع من 

خــال األجهزة الذكية.

خامســًا: في إطار اســتراتيجيته لتزويد كافة المتعاملين من 
مســتثمرين وشــركات مدرجة بخدمات نوعية وحلول ذكية 
وفعالــة، يوفــر ســوق دبــي المالي منذ العام 2011 خدمة 

توزيــع األربــاح نيابــة عن الشــركات المدرجة في خطوة رائدة بين 

أســواق المــال. وتلقــى الخدمة إقبــااًل متزايدًا العام تلو اآلخر، 
وقد أنجز الســوق بنجاح وللعام الســادس على التوالي عملية 

توزيــع األربــاح النقديــة الخاصة بالســنة المالية 2016، حيث تم 
توزيــع مــا مجموعــه 13.3 مليار درهم على 429 ألف مســتثمر. 
وقد ارتفع عدد الشــركات التي قام الســوق بإدارة عملية توزيع 

األربــاح نيابــة عنهــا إلى 35 شــركة العام الجاري مقابل 26 
شــركة في العام الماضي.

سادســًا: بدأ ســوق دبي المالي خال العام 2017 الخطوات 
التنفيذيــة إلنشــاء مقــره الجديد فــي الخليج التجاري والمقرر 

تشــييده على مســاحة عشــرة آالف متر مربع، حيث تم تعيين 
االستشــاريين ومدراء المشــروع. ونحن حريصون على إنشــاء 

مقر ذكي ومســتدام وفائق التطور بما يتماشــى مع المكانة 
المرموقــة والمتميــزة لدبي كمركــز مالي عالمي، ويلبي 

التطلعات المســتقبلية ليس لســوق دبي المالي فحســب 
وإنمــا لكافة المتعاملين. 

ســابعًا: فيما يخص جهود الســوق لترســيخ مكانة دبي 
العاصمة العالمية لاقتصاد اإلســامي باعتباره أول ســوق 

مال متوافق مع الشــريعة اإلســامية عالميًا منذ العام 
2007، فقــد مضــى الســوق قدمًا في جهــوده لتوفير منظومة 

معيارية داعمة لتطور قطاع أســواق رأس المال اإلســامية 
وذلــك عبــر إطاق معيار التحوط من مخاطر االســتثمار 

والتمويــل فــي الربــع األول من العام 2017. ويســهم المعيار 
الجديــد جنبــًا إلــى جنــب مع كل من معياري ســوق دبي المالي 

حــول األســهم والصكوك في تكامــل المنظومة المعيارية 
لقطاع التمويل اإلســامي، كما يعزز الســجل الثري بالنجاحات 

التي تحققها دبي في هذا المجال. ويســتعد الســوق حاليًا 
إلصــدار معيــار جديد حول صناديق االســتثمار المتوافقة مع 

أحكام الشــريعة اإلسامية.

فيما يخص األداء المالي للشــركة خال العام 2017، فقد 
أثرت التطورات العالمية المتصلة بواقع أســواق النفط 

وأداء االقتصاد العالمي بوجه عام على نشــاط الســوق وقيم 
التداول التي انخفضت بنســبة 13.4% إلى 115 مليار درهم، 
مما انعكس على دخل الشــركة من عموالت التداول التي ال 
زالــت تمثــل المصــدر الرئيس لإليرادات. وتبعًا لذلك، فقد بلغ 
صافــي الربــح الموحــد 233.5 مليون درهم إماراتي في العام 
2017 مقابــل 253.8 مليــون درهــم إماراتي في العام 2016. 

وبلــغ إجمالــي اإليــرادات الموحدة المتكررة 430.9 مليون درهم 
إماراتــي خــال العــام 2017، مقابل 449 مليون درهم إماراتي 
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فــي العــام 12016، وتوزعــت اإليرادات بواقع 329 مليون 
درهم إماراتي من العمليات التشــغيلية و101.9 مليون درهم 

إماراتي من االســتثمارات وغيرها. 

ختامًا، أتقدم باســمي واســمكم بخالص الشــكر وعظيم 
التقدير إلى ســيدي صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد 

آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، 
حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم الســخي من جانب ســموه 

للســوق. والشــكُر موصول أيضًا لهيئة الفتوى والرقابة 
الشــرعية وجميــع المتعاملين، وفريــق العمل، على جهودهم 
وعملهــم المخلــص لتحقيق األهداف المنشــودة. كما أتقدم 
بوافر الشــكر وعميق االمتنان إلى المســاهمين الكرام الذين 
أولونــا ثقتهــم، ونعاهدهــم علــى أن نكون دائمًا على قدر هذه 

الثقــة، وأال ندخــر وســعًا مــن أجل تحقيــق المزيد من النجاح في 
المســتقبل القريب، إن شــاء الله.

والســام عليكم ورحمة الله وبركاته،

عيســى عبدالفتاح كاظم
رئيــس مجلس اإلدارة

ســوق دبي المالي )ش.م.ع(

1ال تشــمل دخًا اســـتثنائيًا من إيرادات أرض الهبة ونفقات مخصص الوكالة.
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ملخص األداء التشغيلي
نموذج العمل

فئــات األصول المدرجة
كما في 31 ديســمبر 2017

رؤوس األمــوال المجّمعة من
الجهــات المصدرة )2017-2000(

منصة تداول موحدة للســوقين	 
قاعدة مســتثمرين تفوق 841 ألف مســتثمر يقوم على خدمتها 47 شــركة وســاطة	 
مجموعــة متنوعــة مــن األصول يفــوق مجموعها 748 مليار درهم إماراتي.	 

المفتوحة **العقود 

 السوق الثانوية السوق األولية
ســوق دبي المالي وناســداك دبي

فئــات أصــول مدرجة )مليار درهم إماراتي(رؤوس األموال المجّمعة )مليار درهم إماراتي(

االكتتابــات األولّية 23
حقــوق االكتتاب 21

 السندات 39
الســندات القابلة للتحويل 

إلى أسهم 3
الصكوك 107

شــركة سوق دبي 
المالي )تأسســت في 

العام 2000(

ناســداك دبي )تأسست 
في العام 2005(

تمتلــك 66.67 % من

األســهم 65 )منها ممتثلة ألحكام 
الشــريعة اإلسالمية 37( 

صناديق االســتثمار 4
صناديق المؤشــرات المتداولة 1

األســهم 7 )جميعها ممتثلة 
ألحكام الشــريعة اإلسالمية(  

 السندات 23 
الصكوك 63

صناديق االســتثمار 2
العقــود اآلجلة 16

صناديق االســتثمار العقارّي 2 

لقد أدرنا عملياتنا بنجاح خال العام 2017، إذ ركزنا على تطوير خدمات جّذابة، ورفع القيمة المضافة، وتوفير أفضل تجربة لكل 
المتعاملين. فيما يلي ملخص ألهم نتائج أعمالنا نستعرضه من خال نموذج عملنا.

الصكوك

السندات

السندات القابلة
للتحويل إلى أســهم

االكتتابات األولّية

حقوق االكتتاب

20
67

3

70
291

+451 مليار
درهم إماراتي

األسهم*

السندات

الصكوك

العقود اآلجلة**

صناديق االستثمار

صناديق االســتثمار العقارّي
)REITs(

2

503
53

189

0.410.01

+748 مليار
درهم إماراتي

*القيمة الســوقية وتشــمل اإلدراجات المزدوجة.
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قيمتنا المضافة أصولنامن نحن

سوق مالي: نحن أول سوق مالي في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة تأسس في 
عام 2000، وفي العام 2007 أصبحنا أول 

سوق مالي متوافق مع أحكام الشريعة 
اإلسامية على مستوى العالم.

شركة عامة مدرجة: بعد نجاح االكتتاب 
األولي العام، أصبحنا أول سوق مالي 

يتحول إلى شركة عامة مدرجة في العام 
2007، لتبلغ نسبة التداول الحر %20.4 

في نهاية العام 2017.

يتيح تكامل عملياتنا مع الشركة التابعة 
ناسداك دبي تقديم مجموعة متنوعة من 

فئات األصول. حيث يمّكن وجود رقم 
مستثمر موّحد من التداول بساســة عبــر 

البورصتيــن.

عنصر مؤثر: ينطوي نموذج عملنا على 
تعدد فئات المتعاملين وأصحاب العاقة 
من مستثمرين ووسطاء وجهات مصِدرة 

وجهات ناظمة، إلى المجتمع ككل. إن 
إيجاد قيمة مضافة مشتركة على المدى 
الطويل هو في صميم استراتيجية سوق 

دبي المالي.

رأس المال: تتضمن قوائمنا المالية 
رأس مال مدفوع بقيمة 8 مليار درهم 

إماراتي وميزانية خالية من الديون.

أصولنا الفكرية: ويشمل ذلك ترخيص 
سوق دبي المالي والعامات التجارية، 

فضًا عن قاعدة بيانات السوق 
الضخمة.

أصولنا البشرية: تجاوز مجموع خبرات 
اإلدارة التنفيذية لدى سوق دبي المالي
الـ 120 عام مسّخرة في خدمة السوق.

شركاؤنا االستراتيجيون: نستثمر في 
تطوير العاقة مع شركائنا االستراتيجيين 

من جهات تنظيمية ووسطاء 
وبنوك وجهات مصِدرة ومستثمرين 
ومساهمين وكافة أصحاب العاقة.

منصة تداول عالمية: يمتاز نظام 
التداول للعامة التجارية العالمية 

المتطورة )INET( بقدرته على تداول 
أصول متعددة الفئات ويستطيع دعم 
العمليات لدى أسواق متعددة في آن 

واحد.

سوق أولية: نعمل بشكل دؤوب على 
االرتقاء بأدائنا لنقدم للجهات المصِدرة 
خدمات بمعايير عالمية. ومنذ اإلنشاء 

شهد سوق دبي المالي وشركته التابعة 
ناسداك دبي إدراج رؤوس أموال جمعتها 

الشركات المصدرة بقيمة 451 مليار 
درهم إماراتي.

سوق ثانوية: يوفر سوق دبي المالي 
السيولة للحكومات والمؤسسات 

واألفراد، لتلبية مجموعة واسعة من 
االحتياجات المالية. هذا وقد ارتفعت 

القيمة السوقية لألسهم المدرجة بنسبة 
14% منذ العام 2011.

توزیعات أرباح: کشرکة عامة مدرجة 
وّزع سوق دبي المالي أرباحًا وفيرة على 

مدى السنوات، وصلت في مجملها إلى 
3.6 مليار درهم إماراتي حتى نهاية العام 

.2017

القيمة المشتركة: نشجع شركاتنا 
المدرجة على تطبيق أفضل الممارسات 

في التميز المؤسسي، وحوكمة 
الشركات، وعاقات المستثمرين. 

وبصفتنا المؤسسّية كعضو فّعال في 
المجتمع، فإننا نسعى إليجاد قيمة 
مضافة مشتركة مع كافة أصحاب 

العاقة.
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ملخص األداء التشغيلي
أداء السوق

بلغ مؤشر سوق دبي المالي 3370 نقطة في نهاية العام 2017 
مقابل 3531 نقطة في نهاية العام الماضي بانخفاض بلغت 

نسبته 4.6%. وعلى صعيد أداء القطاعات المدرجة في السوق، 
فقد ارتفعت مؤشرات أربعة قطاعات من بين القطاعات التسعة 

الممثلة في السوق، كان أكثرها ارتفاعًا مؤشر قطاع الخدمات 
بنسبة 26.3%، تاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 3.1% ومؤشر 

قطاع التأمين بنسبة 1.9%. وفي المقابل تمثلت القطاعات 
األكثر انخفاضًا في قطاع السلع االستهاكية والكمالية بنسبة 
52.9%، تاه مؤشر قطاع االتصاالت بنسبة 17.7% ومؤشر 

قطاع العقارات واإلنشاءات بنسبة %6.2. 

وفيما يتعلق بالقيمة السوقية، فقد ارتفعت في نهاية العام 
2017 بنسبة 16.7% لتبلغ نحو 394 مليار درهم إماراتي مقارنة 
مع 337.6 مليار درهم إماراتي سجلت في نهاية العام الماضي. 
وفي المقابل بلغت قيمة األسهم المتداولة 115.1 مليار درهم 

إماراتي خال العام 2017 مقابل 133 مليار درهم إماراتي تم 
تداولها خال العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت %13.4. 

وانخفض عدد األسهم المتداولة في السوق خال العام 2017 
بنسبة 22.1% ليبلغ حوالي 82.5 مليار سهم مقارنة مع 105.8 

مليار سهم تم تداولها خال العام الماضي، وانخفض عدد 
الصفقات المنفذة بنسبة 16.9% ليبلغ نحو 1.1 مليون صفقة 

مقابل 1.3 مليون صفقة نفذت خال العام الماضي. 

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، فقد 
استحوذ قطاع العقارات واإلنشاءات على الجزء األكبر من قيمة 

التداوالت في السوق وسجل نحو 45 مليار درهم إماراتي وبنسبة 
39.4% من إجمالي قيمة التداوالت، تاه في المرتبة الثانية 

قطاع البنوك بواقع 3.13 مليار درهم إماراتي وبنسبة 29%، ثم 
قطاع االستثمار والخدمات المالية بحجم تداول مقدراه 11.7 

مليار درهم إماراتي وبنسبة 10.3%، ثم قطاع الخدمات بتداول 
مقداره 6 مليار درهم إماراتي وبنسبة 5.2%، فقطاع النقل 

بتداول 4.9 مليار درهم إماراتي وبنسبة 4.3%، ثم قطاع السلع 
االستهاكية والكمالية بتداول مقداره 4.5 مليار درهم إماراتي 

وبنسبة 4%، فقطاع االتصاالت بتداول مقداره 4.49 مليار درهم 
إماراتي وبنسبة 3.9%، وقطاع التأمين بتداول مقداره 4.43 

مليار درهم إماراتي وبنسبة 3.9%، وأخيرًا قطاع الصناعة بتداول 
42.9 مليون درهم إماراتي. كما بلغت قيمة التداول في السوق 
الثانية لشركات المساهمة الخاصة 440.5 مليون درهم إماراتي، 
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وقيمة الصفقات الكبيرة التي نفذت خارج قاعة التداول 414.5 
مليون درهم إماراتي، فيما بلغت التداوالت على قطاع صناديق 

المؤشرات المتداولة حوالي 20 مليون درهم إماراتي. 

وفيما يتعلق باالستثمار األجنبي في السوق، فقد بلغت قيمة 
مشتريات األجانب من األسهم خال العام 2017 نحو 50.2 

مليار درهم إماراتي لتشكل ما نسبته 43.5% من إجمالي قيمة 
التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خال نفس الفترة نحو 
51.4 مليار درهم إماراتي لتشكل ما نسبته 44.5% من إجمالي 

قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي االستثمار األجنبي 
المتدفق خارج السوق خال العام 2017 نحو 1.2 مليار درهم 

إماراتي.

من جانب آخر، بلغت قيمة األسهم المشتراة من قبل 
المستثمرين المؤسساتيين خال العام 2017 حوالي 41.3 

مليار درهم إماراتي لتشكل ما نسبته 35.7% من إجمالي قيمة 
التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خال نفس الفترة حوالي 

40.3 مليار درهم إماراتي لتشكل ما نسبته 34.9% من إجمالي 
قيمة التداول، وبذلك بلغ صافي االستثمار المؤسسي المتدفق 

الى السوق نحو 967.8 مليون درهم إماراتي.
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ملخص األداء المالي 

فيمــا يلــي أهــم النتائج المالية الموحدة التي حققتها شــركة 
ســوق دبي المالي متضمنة نتائج الشــركة التابعة ناســداك 

دبــي عــن الفترة المنتهية في 31 ديســمبر 2017.

اإليرادات

اإليرادات التشغيلية المتكررة )مليون درهم إماراتي( 

* ال تشــمل دخًا اســـتثنائيًا من إيرادات أرض الهبة ونفقات مخصص الوكالة.

بلـــغ إجمالـــي اإليـــرادات المتكررة الموحدة لشركة سوق   •
دبي المالي خال العام 2017 ما قيمتـــه 430.9 مليـــون 

درهـــم إماراتي بتراجـــع طفيف بلغ 4% مقارنة بالعام 
الماضــي، وذلك بســبب انخفــاض إجمالي قيمة التداول 

بنسبة 13.4%، على الرغم من وجود تحســـن فـــي 
باقـــي اإليرادات األخرى المختلفة كاالســتثمار وإيرادات 

الوســـطاء واإليرادات األخرى المتعلقـــة بخدمات 
توزيعــات األربــاح النقدية نيابة عن الشـــركات المدرجة 
وغيرهــا والتــي ارتفعت في مجموعها بنســبة %13.7.

قامت الشـــركة خال العام 2016 بتســـجيل صافي   •
إيرادات مـــن العمليـــات االستثنائية بقيمة 5.3 مليون 

درهــم إماراتــي نتيجة لاعتراف بالقيمة الســـوقية لألرض 
التي منحت للشـــركة كهبة من أجل إنشـــاء مبنى خاص 

للســـوق في جانب اإليرادات بواقـــع 231 مليـــون 
درهم إماراتي. وباإلضافة إلى ذلك، ســـجلت الشـــركة 
مخصــص مصــروف لوديعة وكالة بقيمة 226 مليـــون 

درهم إماراتي، وانعكســـت هـــذه التعامات على صافي 
اإليرادات االســتثنائية للشـــركة في قائمة الدخل. 

شـــكلت إيرادات التداول ما نســـبته 59% من إجمالي   •
اإليــرادات الموحــدة للشـــركة خال العام 2017 فيما 

شـــكلت إيرادات االستثمار مـــا نســـبته 24% مـن 
اجمالـــي اإليرادات في حين بلغت اإليرادات األخرى 

الناتجـــة عن خدمات التقاص واإليداع والتســـوية 
وخدمات الوســـطاء ورســـوم التقارير واإلدراج وبيع 
المعلومـــات الفوريـة وخدمـــات التوزيعـات النقدية 

وغيرها ما نســـبته %17.

توزيع اإليرادات التشغيلية المتكررة )%(

النفقات
ينتهج ســوق دبي المالي سياســة ترشــيد النفقات بما يخدم 
هدف الربحية، هذا وقد بلـــغ إجمالـــي نفقـــات الشـــركة خال 

العام 2017 ما قيمته 197.4 مليـــون درهـــم إماراتي مقارنة بـ 
200.4 مليــون درهــم إماراتــي خال العام الماضي.
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توزيع المصاريف في العام 2017 

الربــح التشــغيلي قبل خصم مصاريف 
الفوائد والضرائب واالســتهالك 

)EBITDA( واإلطفاء
بلــغ الربــح التشــغيلي قبل خصــم مصاريف الفوائد والضرائب 

واالســتهاك واإلطفاء 302 مليون درهم إماراتي في 
نهايــة العــام 2017 مقارنــة مــع 325.5 مليون درهم إماراتي 
فــي نهايــة العــام الماضــي بانخفاض بلغ 7%. وقد جاء هذا 

االنخفــاض نتيجــة لتراجع اإليــرادات. وعليه، فقد بلغ هامش 
الربــح التشــغيلي 70.1% كمــا فــي نهاية العام 2017 مقارنة

بـــ 72.5% فــي نهاية العام الماضي.

الربح التشغيلي قبل خصم مصاريف الفوائد والضرائب 
)EBITDA( واالستهاك واإلطفاء

صافي الربح
حققت شــركة ســوق دبي المالي صافي أرباح موحدة بلغت 

233.5 مليــون درهــم إماراتــي فــي نهاية العام 2017 بانخفاض 
نســبته 8% مقارنة بالعام الماضي، ويعود ســبب هذا التراجع 
إلــى االنخفــاض فــي إيرادات التــداول، رغم ثبات النفقات خال 

العام 2017. مع العلم أن شــركة ســوق دبي المالي حققت 
هامــش صافــي ربــح بلغ 54.2% بالمقارنة مع 56.5% في 

نهايــة العام الماضي.

صافي الربح الموحد 

الموجودات
بلغت قيمة موجودات شــركة ســوق دبي المالي 9,427.5 

مليــون درهــم إماراتي فــي نهاية العام 2017 مقارنة 
بـــ 8,850.9 مليــون درهــم إماراتي فــي نهاية العام الماضي 
بارتفاع نســبته 7%. حيث يعود ســبب هذا االرتفاع بشــكل 

رئيســي إلى الزيادة في الودائع االســتثمارية والصكوك وذلك 
خال العام. هذا وتتبع شــركة ســوق دبي المالي سياســة 
تحفظيــة في اســتثماراتها والتــي تخضع إلطار المخاطرة 

المعتمد من قبل مجلس إدارة الشــركة.

تمتاز ميزانية شــركة ســوق دبي المالي بالثبات المالي من 
حيــث خلوهــا من الديون والقدرة على ســداد المطلوبات، 

حيــث بلغت نســبة مجمــوع المطلوبات إلى مجموع 
الموجــودات 13% خــال العــام 2017 مقارنة مع %11 

خــال العــام الماضــي. هذا ووصلت نســبة معدل العائد على 
متوســط الموجودات 2.55% خال العام 2017 مقارنة 

بـــ2.87% خال العام الماضي. 

المطلوبات
بلغت قيمة مطلوبات شــركة ســوق دبي المالي 1,266.8 

مليــون درهــم إماراتــي فــي نهاية العام 2017 مقارنة بـ 930.8 
مليــون درهــم إماراتــي في نهاية العام الماضي بارتفاع نســبته 

36%. ويعود ســبب هذا االرتفاع إلى زيادة أرصدة توزيعات 
األرباح الدائنة باإلنابة عن الشــركات المدرجة في ســوق دبي 
المالي وأرصدة حســاب بطاقة آيفســتر. هذا وارتفعت قيمة 

األرباح الموزعة عبر بطاقة آيفســتر خال العام 2017 بنســبة 
25% مقارنــة مــع العــام الماضي ما يعكس اهتمام الشــركات 

المدرجــة فــي ســوق دبي المالــي بخدمات توزيع األرباح التي 
يقدمها ســوق دبي المالي.

التشغيلي الربح 
)مليــون درهم إماراتي(

صافي الربح
)مليــون درهم إماراتي(

هامش الربح
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الربح )%(
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استراتيجيتنا

نجــح ســـوق دبــي المالــي في الوصول إلى مكانة رائدة 
علــى المســـتوى اإلقليمي وذلــك تحقيقًا لرؤيته باعتباره 

“ســوقًا ماليــة إقليميــة بمقاييــس عالمية”، إذ عززت الجهود 
االســـتراتيجية المتوالية للســـوق وضعية إمارة دبي الرائـــدة 
فـــي قطاع أســـواق المال عبر تطبيق أفضل الممارســـات 

العالميــة وبمــا يلبي االحتياجات المتزايدة للمســـتثمرين 
المحلييـــن والعالميين. وبنـــاًء علـــى الدراسات التي نّفذها 

مستشـــارون مســـتقلون، اعتمد مجلس إدارة السوق 

االســـتراتيجية المحّدثة للخمس ســـنوات )2021-2017( 
والمنبثقــة عــن خطــة دبي 2021 بما يدعم نمو الســـوق وزيادة 

اإليــرادات وتعزيز القيمة المضافة للمســاهمين.

نّفذ ســوق دبي المالي خال العام 2017 أعماله على أســاس 
اســتراتيجية خماســية األهداف رســمت معالم توجهاته حتى 

العــام 2021. وهــي على النحو التالي:

 تعزيز ســعادة ورضا المســاهمين وجميع
المتعامليــن الحاليين والمســتقبليين

استراتيجية
خماســية األهداف 

ترســيخ مكانة السوق 
كبورصة ذكية 

 اســتدامة األداء المالي 
وتعزيــز مصادر الدخل

تطوير واســتدامة بنية الســوق وفق 
 بنــاء الكفاءاتأفضل الممارســات العالمية

 واسعادها
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تتمحور اســتراتيجية ســوق دبي المالي حول خمســة أهداف 
رئيســية، فيمــا يلــي أهم مــا أنِجز في ظل كل منها:

تعزيز ســعادة ورضا المساهمين 
وجميــع المتعاملين الحاليين 

والمستقبليين
كان رضا وســعادة المســاهمين وجميع المتعاملين من 

شــركات مدرجة ومســتثمرين وشــركات وساطة وغيرهم أحد 
أهداف اســتراتيجية ســوق دبي المالي على مدى الســنوات 
الســابقة. واليوم أيضًا، يســعى الســوق لتعزيز هذا الهدف 

عبــر تقديــم خدمــات جديدة تجذب اهتمــام جميع المتعاملين 
وعبر تطوير عاقاته مع شــركائه االســتراتيجيين. ويمتد 

هدف الســوق في إســعاده للمتعاملين ليشــمل المجتمع 
الذي ينبثق منه، إذ يســعى الســوق لتحقيق أفضل النتائج 

المتعلقــة بخطتــه في التنمية المســتدامة من حيث 
مســؤوليته المجتمعية، ومســاهماته االقتصادية والبيئية.

1 - تحســين اإلجراءات
عمل الســـوق حثيثًا على تحســين ساســة إجراءات العمل على 

عدة أصعدة. فقد اســتطاع أن يســهل إجراءات إدراج األســهم 
لتشــمل أحدث الخدمات والتقنيات التي تؤّهل الشــركات 

المصــدرة بأفضــل الممارســات خال جميع مراحل اإلدراج، 
وفي وقت قياســي. وبذات األهمّية، لم يأُل الســوق جهدًا 

فــي حــواره مــع الهيئات الناظمة لتســهيل آليات اإلدراج بحيث 
أصبح تلقي طلبات اإلدراج ودراســتها من صاحيات الســوق 

بعدمــا كانــت لــدى هيئة األوراق المالية والســلع، كما أصبح 
ترخيص بعض مهام الوســطاء ضمن صاحيات الســوق ما 

يعــزز وجــود بيئة تنظيمية فّعالة وجاذبة لاســتثمار.

2 - جائــزة أفضــل مركز اتصال
حصل مركز خدمة المســتثمرين في الســوق على جائزة 
“أفضــل مركــز اتصال” ضمن جوائــز برنامج دبي للخدمة 

المتميــزة التــي تنظمهــا “اقتصادية دبي”. وتســتند الجائزة إلى 
نتائج دراســة للتعرف على تقييم المتعاملين لجودة وســرعة 

تقديم الخدمة.

3 - مــن حيث المســؤولية المجتمعية
يأتــي   دعــم ســوق دبي المالي  للفعاليــات   المجتمعية امتدادًا 

الســتراتيجيته في التنمية المســتدامة، وذلك  من   خال 
الحضور الفاعل في  عدة   أنشــطة  كان   أبرزها  المشــاركة في 
األعيــاد الوطنيــة مثل اليوم الوطني، ويوم الشــهيد، ويوم 

العلــم، والمناســبات العالمية مثــل اليوم العالمي للمرأة 
2017، ويــوم األم، واليــوم العالمي للصحة.

ترســيخ مكانة الســوق كبورصة ذكية
يتابع ســوق دبي المالي ترســيخ مكانته كبورصة ذكية، 

والتــي بدأهــا منذ العام 2014 باســتحداث خدمات إلكترونية 
مبتكــرة وتطبيقــات للهواتــف الذكية، وبإطاق المنّصة 

اإللكترونيــة لاكتتابــات األوليــة eIPO في حينه. ويعكف 
الســوق اآلن على توســيع دائرة تطبيق االســتعمال الذكي 

وتطوير الحلول الذكية لتشــمل على ســبيل المثال ال الحصر؛ 
تشــجيع الشــركات المصدرة غير المشــاركة على توزيع أرباحها 
بوســاطة خدمة توزيع األرباح التي يوفرها الســوق عبر بطاقة 
آيفســتر، ونشــر خدمات المســتثمرين الرقمية، وأتمتة جميع 

الخدمــات المقّدمــة للمتعاملين باالســتفادة من تقنيات 
الذكاء االصطناعّي.

1 - توســع اســتخدام المنصة االلكترونية لالكتتاب األولي 
 ”eIPO“

تــم خــال العــام 2017 تنفيــذ عملية االكتتاب باإلصدار األولي 
ألســهم شــركة “إعمار للتطوير” من خال منصة ســوق 

دبــي المالــي اإللكترونيــة لاكتتاب األولي “eIPO”، والتي 
تنجــز االكتتابــات بفاعلّيــة عبر الربط المباشــر مع المصارف 

المتلقيــة، وتتيــح للمســتثمرين أيضــًا تقديم طلبات االكتتاب 
عبــر القنــوات اإللكترونيــة المختلفة ومنها الصراف اآللي، 

الخدمــة المصرفيــة اإللكترونية وبطاقة آيفســتر. األمر الذي 
يســهم في ســرعة إدراج الشــركة فور إنجاز عملية االكتتاب.

2 - افتتــاح قاعــة تداول ذكية
طّور ســوق دبي المالي قاعة تداول عصرية، تشــمل مجموعة 

مــن الخدمــات والتجهيــزات المبتكرة. حيث جّهزت القاعة 
بالعديد من الشاشــات الحديثة و28 جهاز حاســوب يمكن من 
خالها للمســتثمرين متابعة أنشــطة التداول في الســوق، مع 

إضافــة العديــد مــن الخواص الجديدة التي ُتمكن المســتثمر 
من متابعة الســوق عن كثب وفق تفضياته الشــخصية.

3 - تشــجيع توزيع األرباح النقدية عبر حلول الســوق الذكية 
من خال بطاقة آيفســتر والتحويل عبر الحســابات المصرفية، 
وّزع ســوق دبي المالي بنجاح -وللعام الســادس على التوالي-
األرباح النقدية للشــركات المدرجة عن الســنة المالية 2016. 
وقــد بلغــت قيمــة األربــاح الموزعة 13.3 مليار درهم إماراتي 

على 429 ألف مســتثمر. وارتفع عدد الشــركات التي قام 
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الســوق بإدارة عملية توزيع األرباح نيابة عنها إلى 39 شــركة 
خال العام 2017 مقابل 26 شــركة في نهاية العام 2016.

4 - إطــالق تطبيقيــن جديديــن للهواتف الذكية 
أضــاف ســوق دبــي المالي إلى باقــة تطبيقاته للهواتف الذكية 
تطبيقيــن جديديــن خــال العــام 2017 وهما تطبيق الخدمات 

الذكية للمســتثمرين، وتطبيق عاقات المســتثمرين في 
شــركة ســوق دبي المالي. وتشــهد تطبيقات السوق إقبااًل 

متزايدًا من المســتثمرين، حيث وصل عدد مســتخدميها في 
نهايــة العــام 2017 إلــى ما يقارب 108 آالف مســتخدم بارتفاع 
بلغ 36% عن نهاية العام 2016. وســيواصل الســوق التوســع 
فــي هــذا المجــال مع تنفيذ حمــات التوعية الازمة لجذب أكبر 
شــريحة ممكنة من قاعدة المســتثمرين الضخمة في الســوق.

تطوير واســتدامة بنية الســوق وفق 
أفضل الممارســات العالمية

يواصــل الســوق جهوده لارتقــاء بنموذج العمل وتطوير 
عمليات التشــغيل تماشــيًا مع أفضل الممارســات العالمية. 

ينــدرج ضمــن هــذا التوجه االســتراتيجي تطوير أنظمة الّتقاص 
والتســوية واإليداع، فضًا عن تطبيق أفضل الممارســات 

التي تضمن اســتدامة الحوكمة لدى الســوق أواًل ولدى 
الشــركات المدرجة ثانيًا. وينظر الســوق أيضًا إلى تســخير 
أحدث التقنيات لتشــغيل عملياته )مثل البلوك تشــين(، 

ومواصلة تطوير المعايير المتوافقة مع الشــريعة اإلســامية 
التــي تحتكــم إليهــا األدوات المالية اإلســامية في التصنيف، 

على أنها من جملة مبادراته االســتراتيجية في هذا الســياق.

1 - خدمــة “عضــو التقاص العام”
تنطــوي خدمــة عضــو التقاص العام على مزايا تشــغيلية 

عديدة لشــركات الوســاطة، والتي على إثرها تســتطيع شــركات 
الوســاطة تعيين المؤسســات المصرفية كعضو تقاص عام 
إلنجــاز خدمــة التقاص والتســوية نيابــة عنها واالكتفاء بالقيام 

بــدور عضو تداول.

CCP 2 - شــركة للّتقاص المركزي
يـعـتــــزم سـوـــق دبــــي المــالـي إطـاق شــركـــة للـّتـقــاص 

المـركـــزي CCP، والتي ســـتوفر وحـــدة متخصصة في حلول 
تسـويـــة الصفقـــات في الســـوق في إطـــار عمليـة تطـوير 

شـامـلـــة لكـافـــة خـدمـــات ما بعـــد التـداول وذلك بوضعهـا 
تحـــت مظلة شــركة مســتقلة مملوكة بالكامل للسوق. 

وتواكــب مبادرة الســوق هذه القواعــد التنظيمية الصادرة عن 

هيئة األوراق المالية والســلع في العام 2016 بشــأن شــركات 
التقاص المركزي CCP. وســوف يســهم إطاق شــركة 

التقــاص المركــزي CCP في إدارة المخاطــر المرتبطة بتقاص 
وتســوية الصفقــات على أفضل نحو ممكن.

3 - توقيــع اتفاقيــة للتعــاون في مجال تقنيات األســواق 
المالية

قامت كل من بورصة دبي )الشــركة األم لســوق دبي المالي( 
وناســداك خــال العام 2017 بتوقيع اتفــاق لتنفيذ عملية 

تطوير شــاملة لتقنيات التداول والتقاص في أســواق المال 
بدبي بما في ذلك ســوق دبي المالي وناســداك دبي، والتي 

بموجبهــا تتولــى ناســداك توفيــر نظام تداول متعدد الفئات 
INET، أو ما يعرف باســم نظام ناســداك لمطابقة األوامر 

والــذي يتيــح التــداول علــى فئات متعددة من األصول. ومن 
المتوقــع اكتمــال عمليــة تطوير البنيــة التقنية أوائل العام 

2019، مــا يمهــد الطريــق أمــام تطبيق خطوات تطويرية عدة 
في ســوق دبي المالي.

”ISO 9001:2015 4 - شــهادة الجودة “آيزو
حاز ســوق دبي المالي على هذه الشــهادة، من هيئة “لويدز 
ريجســتر كوالتي أشــورانس العالمية” في خطوة تعد األولى 
مــن نوعهــا بين أســواق المــال اإلقليمية، األمر الذي يعكس 

التزام الســوق بمعايير الجودة العالمية وحرصه على التحســين 
المســتمر في مســتويات وآليات تقديم خدماته لكافة 

المتعاملين.

5 - تنظيــم أول دورة تدريبيــة العتمــاد أمناء ســر مجالس إدارة 
الشركات المدرجة

نظــم ســوق دبــي المالــي أول دورة تدريبية ضمن اتفاقية 
شــراكة اســتراتيجية مع معهد “حوكمة”. وتهدف هذه 

االتفاقيــة إلــى تنظيم سلســلة من النــدوات والبرامج التدريبية، 
ما يرتقي بمســتوى تطبيق الحوكمة في أوســاط الشــركات 

المســاهمة العامة ويســهم في رفع أدائها التشــغيلي.

6 - إطــالق الصياغــة النهائيــة لمعيــار التحّوط من مخاطر 
االستثمار والتمويل

أصــدر ســوق دبــي المالي خــال العام 2017 معيار التحوط من 
مخاطــر االســتثمار والتمويــل فــي صيغته النهائية، وذلك في 
إطــار جهــوده المتواصلــة لتعزيز األطــر المعيارية المعمول بها 
في مجال التمويل اإلســامي وأســواق رأس المال. ويســهم 

إصــدار معيــار التحــوط جنبــًا إلى جنب مع كل من معياري ســوق 
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دبــي المالي حول األســهم والصكوك فــي تكامل المنظومة 
المعياريــة لقطــاع التمويل اإلســامي. ويوفر المعيار الجديد 

مرجعًا مهمًا للمصارف والمؤسســات المالية اإلســامية 
األمــر الــذي من شــأنه خدمة تطــور وازدهار صناعة التمويل 

اإلســامي في إمارة دبي.

بناء الكفاءات واســعادها
يدرك ســوق دبي المالي أهمية تزويد المســتثمرين وكافة 

المتعامليــن بأفضــل وأحــدث المنتجات والخدمات على أيدي 
موظفيــن مؤهليــن ومبدعيــن، لذا يضع على ســلم أولوياته 

جذب   وإشــراك وتطوير   الكوادر البشــرية باعتبارها أهم األصول 
ما   يكفل   اســتدامة   هذه   الثروة   الرئيســّية.

1 - تدريب الكوادر البشــرية
يؤمن ســوق دبي المالي   بأن   اإلنســان هو الثروة   الحقيقية  
  والمحفز   األول لتحقيق   النجاح،  لذلك   يســتقطب   الســوق 

أفضــل   الكفــاءات   والمواهب ويحافــظ   عليها. ويتم ذلك  من  
 خــال   تشــجيع   التطــور   الوظيفي، وجعل االبتــكار محورًا  لتحقيق  

 أفضــل   النتائــج. ومــن أجل ذلك، عمل الســوق على تدريب 
وتطويــر 145 موظفــًا بإجمالي ســاعات تدريبية تقارب

الـــ 5,754 ســاعة تدريبيــة خــال العام 2017 بارتفاع بلغ %14 
عن العام 2016.

2 - اإلدارة باألهــداف
في ســبيل تحقيق أهدافه االســتراتيجية، يشــرك سوق دبي 
المالــي موظفيــه فــي تطبيق اســتراتيجيته بداية كل عام عبر 

ربــط األهداف االســتراتيجية باألهــداف المهنية المنوطة 
بالوظيفــة. وتتــم مراجعــة األداء بقياس مدى تحّقق هذه 
األهداف االســتراتيجية، ما يضمن مشــاركة جميع كوادر 

الســوق نحو تحقيق هذه األهداف. 

3 - تعزيــز ثقافــة التميز
حصل ســوق دبي المالي على الجائزة العالمية اإلســامية 
لألعمــال فــي دورتها األولــى. وتعد الجائزة إحدى مبادرات 

“اقتصادية دبي” الرامية إلى تعزيز ونشــر أفضل الممارســات 
والتميــز بيــن المؤسســات فــي مختلف مجاالت األعمال على 

أســاس القيم المســتمدة من الشــريعة اإلسامية. 

اســتدامة األداء المالي وتعزيز مصادر 
الدخل

فــي إطــار جهوده لتعزيز مصــادر الدخل ولتعظيم األرباح 
ولتعزيز القيمة المضافة للمســاهمين، يعمل ســوق دبي 

المالي على تنويع الفرص االســتثمارية وزيادة عمقه الســوقّي 
عبر تشــجيع ثقافة التحول إلى المســاهمة العامة واإلدراج. 

كما يســعى الســوق إلى زيادة حجم التداول بتنويع ما يطرحه 
مــن منتجــات وخدمــات نوعّية غير تقليديــة لكافة المتعاملين 

ورفع كفاءة العمليات التشــغيلية للوســطاء ولعمليات 
الّتقــاص والتســوية واإليــداع. إضافة إلى توفير خيارات 
اســتثمارية جديدة تســهم في تعزيز مســتويات السيولة.

1 - تشــجيع ثقافة اإلدراج يســهم في انضمام أربع شــركات 
جديدة

ضمن منهجية تشــجيع ثقافة اإلدراج وفي ســياق حث 
الشــركات العائلية والخاصة والحكومية على االســتفادة من 

مزايا ســوق المال والتحول إلى شــركات مســاهمة عامة، قام 
ســوق دبــي المالــي بتنظيم المنتدى الرابــع لاكتتابات العامة 
بحضور 91 شــركة وشــارك كذلك في عدة منتديات توعوية 

تعّزز ثقافة اإلدراج. ولذات الهدف، وّقع الســوق مذكرة 
تفاهم مع هيئة الشــارقة لاســتثمار والتطوير “شــروق”، 

فضــًا عــن قيامــه بتوطيد التواصل مع هذه الشــركات عن 
طريــق رفــد قنوات االتصال بكــوادر مختصة وأنظمة متطورة 

إلدارة العاقــة مــع المصدرين المحتملين. 

ونتيجة لهذه الجهود، شــهد الســوق في العام 2017 إدراج 
أربع شــركات جديدة تنشــط ضمن قطاعات متنوعة وهي: 

شــركة إعمار للتطوير )قطاع العقار( وشــركة اورينت يو ان بي 
تكافــل )قطاع التأمين(، وشــركة المصــرف الخليجي التجاري 

)قطاع البنوك( وشــركة أوتاد العقارية )مســاهمة خاصة(. 
وبهــذا ارتفــع إجمالــي عدد األوراق المالية المدرجة في الســوق 
إلى 65 شــركة مســاهمة عامة، منها 14 شــركة بنظام اإلدراج 

المزدوج.

2 - إطالق عقود آجلة مرتبطة بالمؤشــر العام للســوق 
فــي خطــوة هــي األولى من نوعها على المســتوى اإلقليمي 

وقع كل من ســوق دبي المالي وناســداك دبي اتفاقًا لتداول 
عقود آجلة مرتبطة بالمؤشــر العام لســوق دبي المالي في 

ســوق العقود اآلجلة التابع لناســداك دبي. 

4
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3 - إطالق خدمة توفير الســيولة
فــي إطــار جهــوده المتواصلــة لتعزيز أطر وآليات التداول أطلق 

ســوق دبي خدمة توفير الســيولة، والتي تهدف إلى زيادة 
مســتويات الســيولة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب. 

ويوجد اآلن شــركتان مرخصتان كصانعي ســوق.

4 - اســتكمال اســتعدادات خدمة البيع على المكشــوف 
المنّظم

أتم ســوق دبي المالي خال العام 2017 كافة االســتعدادات 
التنظيميــة والفنيــة واإلجرائية الخاصــة بخدمة البيع على 
المكشــوف المَنظم وفق أفضل الممارســات العالمية. 

تتيــح الخدمــة للمســتثمر إمكانيــة بيع أوراق مالية مدرجة في 
الســوق وغير مملوكة له، شــريطة التعهد بردها لمالكها بناء 

علــى اتفاقيــة اإلقراض الموقعة بينهما. وســتتوفر الخدمة 
علــى مجموعــة منتقاة مــن األوراق المالية المدرجة وفق 

معايير محددة.

5 - إطالق خدمة إعادة الشــراء )الريبو( والمرابحة
أطلــق ســوق دبــي المالي فــي نهاية العام 2017 خدمتين 

جديدتيــن تتيحــان للمتعامليــن تنفيذ صفقات إعادة الشــراء 
)الريبــو( والمرابحــة على األوراق المالية المدرجة في الســوق 

عبر آليات جديدة بخاف نشــاط التداول المباشــر ما يثري 
ســجل الخدمات المشــجعة على التداول. 

6 - تعزيز حضور االســتثمار األجنبي
في إطار اســتراتيجية ســوق دبي المالي الرامية إلى تعزيز 
وتنويع مصادر الســيولة وجذب المزيد من المؤسســات 

االســتثمارية، يحرص الســوق على تشــجيع الشركات المدرجة 
على االنفتاح بصورة أكبر على المســتثمرين ســواء الحاليين أو 
المحتمليــن واطاعهــم بصــورة منتظمة على تطورات العمل 

واســتراتيجيات النمو. إذ نظم الســوق مؤتمرين ســنويين 
للمســتثمرين العالمييــن فــي لندن وفي نيويورك واجتمع 

خالهــا بممثلي صناديق اســتثمارية عالمية.
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03. مقدمة
حول االستدامة



تلعب أســواق رأس المال دورًا أساســيًا في رســم معالم 
مســتقبل االقتصــاد العالمــي، وتكمن جهود دعم وتعزيز 

االســتدامة في جوهر هذا الدور الهام. ندرك في ســوق دبي 
المالي أن القرارات االســتثمارية المدروســة والمســتندة إلى 

معلومــات غيــر ماليــة، باتت تحمــل أهمية متزايدة في قرارات 
قطاع االستثمار. 

وتماشــيًا مع األجندة الخضراء 2015-2030 لدولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة، وما واكبهــا من التزام الدولة ببنود 

اتفاقيــة باريــس مع أهداف التنمية المســتدامة العالمية، 
وانســجامًا مــع رؤيــة دبي 2021 الرامية إلــى تطوير مدينة ذكية 

مســتدامة، قام ســوق دبي المالي بتطبيق عدة مبادرات 
داعمة الســتراتيجية االســتدامة. ففي العام 2016، حصل 
الســوق على عضوية مبادرة األمم المتحدة ألســواق رأس 

المال المســتدامة )SSE(، حيث 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 العاقة 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 
فئــات المتعامليــن يتطلــب نهجًا مدروســًا وجادًا، كما يتطلب 

تعزيــز العاقات مــع المتعاملين وتنميتها.

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

القارئ برؤية أفضل حول منهجية االســتدامة لدى ســوق 
دبــي المالــي، والتقــدم الذي تم إحرازه حتى اآلن، مع تســليط 

الضــوء على المحاور األساســية المتعلقــة بالجوانب البيئية 
واالجتماعية وشــؤون الحوكمة: 

حمايتنــا للبيئة  •  
مســاهمتنا المجتمعية  •  

ترســيخنا للحوكمة  •  
نظرة مستقبلية  •  

ملخص االستدامة

مقدمة حول االستدامة32



يحرص ســوق دبي المالي على المســاهمة في حماية 
البيئــة وتقليــل بصمتــه البيئية إلــى أدنى حٍد ممكن، انطاقًا 

من دوره كجهة مؤثرة في الســوق، وكشــركة مســاهمة 
عامــة مدرجــة أيضــًا. وفي هذا اإلطار، نّفذ الســوق عددًا من 

المبــادرات الراميــة لتحقيق هذه األهداف. 

وبالرغــم مــن عــدم توّفر تقرير شــامل حول األثر البيئي 
ألعمالنــا، فقــد ارتأينــا أن نســتعرض البيانات حول بصمتنا 

البيئيــة وفقًا لعدة مقاييس بســيطة.

التحــول إلى بورصــة ذكية وانتهاج البيئة 
اإللكترونية

أثمرت اســتراتيجية ســوق دبي المالي بشــأن التحول إلى 
بورصــة ذكيــة نتائــج إيجابية، والتــي من أبرز نتائجها األثر 

اإليجابــي الناتــج عن خفض معدل االســتهاك الورقي، مما 
أدى بــدوره إلــى تخفيــض البصمة البيئية اإلجمالية للســوق 
خال العام 2017. ويدعم هذه الجهود تحول ســوق دبي 
المالــي إلــى قاعة تداول ذكية توفــر الخدمات اإللكترونية 

التــي تتيح للمســتثمرين االطاع 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 
لاكتتابات العامة األولية المســتثمرين والشــركات المصدرة 

والبنــوك المتلقيــة بمزايا االســتخدام اإللكتروني خال إجراءات 
االكتتــاب العــام األولي، فيما يســاهم نظام إدارة عاقات 

العمــاء )Customer Relationship Management( في 
إدارة العاقــات مــع المورديــن عبــر منصة إلكترونية. وقد وفر 

ســوق دبي المالي بديًا إلكترونيًا عن شــيكات الصرف لغايات 
 )iVESTOR( توزيع األرباح، وذلك بطرح بطاقة آيفســتر

وخدمــة الحــواالت البنكية. وقد قام الســوق بتوزيع األرباح 
بالنيابة عن 39 شــركة خال العام 2017، مقابل 26 شــركة 

خال العام 2016.

بالنظر إلى هذه المبادرات، وتماشــيًا 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 خال تســخير تقنيات تدوير الورق، وإلى 
زيــادة الوعــي حــول النفايات الورقية وأثرها البيئي الســلبي، 

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

حمايتنا للبيئة
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اســتهالك الطاقة ومركز البيانات
اتخذ ســوق دبي المالي خطوات عدة في إطار ســعيه لتطوير 
عمليــات تكنولوجيــا المعلومــات بحيث تكــون صديقة للبيئة. 

وقــد أتــاح تطبيــق تكنولوجيا في-بلوك )Vblock( في مركز 
بيانات الســوق تخفيض حجم اســتهاك الطاقة، واالســتغال 
األمثل للمســاحة وموارد الشــبكات المتاحة. كما نفذ الســوق 

عــدة مبــادرات تهدف لخفض اســتهاك الطاقة، منها 
اســتخدام مصابيــح )LED( الموفــرة للطاقة، وفرض قوانين 

إطفــاء المصابيــح بعد انتهاء ســاعات العمل.

المقــر الرئيســي الجديد، صديق للبيئة
ســيقع المقر الرئيســي لســوق دبي المالي الجديد في منطقة 

الخليــج التجــاري. وقــد بدأت عملية التخطيط للمقر الرئيســي 
الجديــد فــي العام 2016، ودخل المشــروع حاليًا مرحلة 

التصميم. يســعى ســوق دبي المالي إلى تطوير المبنى 
الجديد بحيث يمثل مقرًا رئيســيًا ذكيًا مســتدامًا، قائمًا على 

أحدث التقنيات. كما حرص الســوق على تعزيز جهود ترشــيد 
اســتهاك 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. 

وبحســب تقرير )جرين بوكس(، فقد أظهرت نتائج ســوق دبي المالي انخفاضًا في البصمة البيئية بنســبة 23% خال العام 
2017 مقارنــة بنتائــج العــام 2016، على النحو التالي:

تعويــض انبعاثات ثاني أكســيد الكربون

رة )بالغالون(الورق المعــاد تدويره )بالكيلوغرام( كميــة النفــط الموفَّ

رة عدد األشــجار الموفَّ

كميــة الميــاه التي تــم توفيرها )بالغالون(
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موظفونــا فــي صميم اهتماماتنا  .1
موظفــو ســوق دبــي المالي هم جوهــر نجاحنا. ويعمل لدى 

الســوق 160 موظفًا كما في نهاية العام 2017. 

توظيف الكفاءات
انطاقًا من إدراك ســوق دبي المالي للدور األساســي الذي 

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 

والعمــل علــى االحتفــاظ بهــا. ففي نهاية العام 2017، وصلت 
نســبة الموظفيــن الحامليــن لدرجــة البكالوريوس أو ما يفوقها 
إلــى 71% مــن إجمالــي الموظفين. كمــا يعكس فريق العمل 

تنوعــًا في الفئات العمرية.

تحقيق التوازن بين الجنســين
يؤمن ســوق دبي المالي إيمانًا راســخًا بالدور الرائد الذي تلعبه 

المــرأة فــي موقــع العمل. فقد وصلت نســبة اإلناث ضمن 
فريق عمل الســوق إلى 58% في نهاية العام 2017، ما 

يؤكد التزام الســوق بتعزيز التوازن االجتماعي. أطلق الســوق 
خال العام 2017 مبادرة مجلس ســيدات ســوق دبي المالي، 
والتــي تهــدف إلــى تعزيز الكفــاءة المهنية واإلدارية لموظفات 

الســوق ضمن بيئة العمل. كما تســاهم هذه المبادرة في 
تعزيــز التواصــل مع مختلف المجموعات النســائية داخل 
وخارج بيئة العمل، وذلك انســجامًا مع رؤية ســوق دبي 

المالي.

التنوع االجتماعي 

الفئات العمرية 

العلمية المؤهات 

مســتوى الخبرة واالختصاص

مساهمتنا المجتمعية

الفئــة القيادية العليا

الفئة القيادية

الفئة اإلشرافية

التنفيذية الفئة 
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سياســة االحتفاظ بالكفاءات
يقدم ســوق دبي المالي لموظفيه مجموعة واســعة من 
الحوافــز بــدءًا من التطــور الوظيفي، وصواًل إلى الترقيات 

والعــاوات، والرواتــب المرتبطــة باألداء. وباإلضافة إلى هذه 
الحوافــز، يحــرص الســوق على توفير بيئــة عمل مثالية محّفزة 

للنمو. ويطبق الســوق نطاقًا إشــرافيًا يتمثل بنســبة 5:1 
)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 لاحتفاظ 
بالكفــاءات فــي خفض معدل دوران الموظفين ليســجل %5 

فــي نهاية العام 2017. 

معــدل دوران الموظفين

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 خال العام 2017 
دليــًا داخليــًا حول برنامج التوطين. 

التعليــم والتدريب المســتمر يدعم المواهب 
والكفاءات الناشئة

يتبنى ســوق دبي المالي، في إطار أهدافه االســتراتيجية، 
سياســة التعليم المســتمر بهدف تعزيز وتطوير قدرات 

الموظفين. ويســعى الســوق لتحقيق ذلك من خال تزويد 
الموظفيــن بالمهــارات والمعــارف التي تتخطى الخبرات 

الازمــة لتمكينهــم مــن القيام بمهامهــم وفقًا لمناصبهم 
وأدوارهــم الحاليــة. وفي هذا الصدد، يوفر الســوق لفريق 

العمــل فرصــًا عديدة للتدريب والمنح الدراســية وبرامج 
التعليــم المســتمر وفــرص التغيير الدوري للمناصب داخل 

الســوق. وقد تمخضت هذه المبادرات الشــاملة خال العام 
2017 عن تدريب 145 موظفًا )بنســبة 91% من إجمالي 

عــدد الموظفيــن( مــا مجموعه 5,754 ســاعة تدريب، وهو ما 
يمثــل زيــادة بنســبة 14% مقارنــة بنتائج العام 2016. ويوضح 

الرســم البيانــي أدناه الفئــات والمجاالت التي تركز فيها 
التدريب: 

تفعيــل التواصــل مع المجتمع  .2
تماشــيًا مع سياســة المســؤولية االجتماعية التي ينتهجها 
ســوق دبي المالي، وفي إطار اســتراتيجيته لتحقيق أعلى 
معايير االســتدامة، فقد واصل الســوق تنظيم فعاليات 
وأنشــطة موجهــة للمجتمــع، انطاقًا 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 خال العام 2017: 

تفعيــل المشــاركة والتواصل مــع كافة المتعاملين 
باعتبارهــم أولوية دائمة

نفــذ ســوق دبــي المالي بنجاح عــددًا من ورش العمل التوعوية 
التي هدفت إلى تعريف الوســطاء والشــركات المصدرة 

بالخدمــات والتقنيــات الجديدة. كما نظم الســوق المنتدى 
الرابــع لاكتتابــات العامة األولية، والذي تضمن جلســة 
موجهة للشــركات غير المدرجة، حول حوكمة الشــركات 

وأفضل الممارســات البيئية واالجتماعية وممارســات 
الحوكمــة. وقــد نجــح الســوق بتعزيز تواصله مع كافة األطراف 
داخل وخارج الســوق خال العام 2017 عبر إجراء اســتطاعات 

رضــى المتعاملين واســتطاعات آراء الموظفين. 

وانســجامًا مع أهداف مؤشــر دبي للســعادة، يحرص يسوق 
دبي المالي على االرتقاء بمســتويات الســعادة لدى كافة 

متعاملي الســوق، حيث تم البدء باســتطاعات لقياس مدى 
مســتوى ســعادة المتعاملين عبر مكاتب خدمة العماء. كما 

مجاالت التدريب

2017%5

%9 2016
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%17

%2

%66

تنميــة المهارات الذاتية

العلوم المالية

الهندســة والعلوم التكنولوجية

الموارد البشرية
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يخطــط الســوق لتنفيــذ مبــادرات أخرى في هذا الصدد خال 
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 الطاب 
في إطار ســعيه لتطوير مهارات الطلبة ومســاعدتهم على 

تطبيــق النظريــات المتعلقة بأســواق رأس المال على أرض 
الواقــع. وقــد أتاحت هذه األنشــطة والفعاليــات خبرات تعليمية 

وعمليــة ألكثــر مــن 2,000 طالب من مدارس وجامعات 
مختلفــة فــي أنحاء دولة اإلمارات. 

تمكين المرأة
وقع ســوق دبي المالي مذكرة تفاهم مع مؤسســة دبي 

للمــرأة، بهــدف تمكيــن المــرأة في قطاع المال واألعمال من 
خال رفع مســتوى مشــاركتها في مجالس إدارة الشــركات 

اإلماراتية المدرجة في الســوق، وذلك في إطار مبادرة 
“التمثيل النســائي في مجالس إدارة الشــركات”. وفي ذات 

الســياق، تم تكريم الســيدة مريم فكري، نائب الرئيس 
التنفيــذي ورئيــس تنفيــذي العمليات - قطاع التقاص 

والتســوية واإليداع في ســوق دبي المالي، من قبل مجلة 
فوربس الشــرق األوســط حيث تم اختيارها من ضمن أقوى 

100 ســيدة أعمال عربية، في خطوة تؤكد دور ســوق دبي 
المالــي ومســاهمته في دعــم جهود تمكين المرأة. 

التبرع ألهداف إنســانية
لطالما مثلت التبرعات جزءًا هامًا من أنشــطة ســوق دبي 

المالــي المجتمعيــة. واصل الســوق خال 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 

شــارك ســوق دبي المالي في عدد من االحتفاالت الوطنية 
والدوليــة كونــه عضوًا فاعــًا في المجتمع. ومن هذه 
الفعاليــات يــوم العلم واليوم الوطني ويوم الشــهيد. 

كما شــارك ســوق دبي المالي في مبادرة “يوم با مراكز 
خدمة”، وجاءت مشــاركته اســتراتيجية البورصة الذكية، ودعمًا 

لرؤيــة حكومــة دبي. وتهدف هــذه المبادرة التي أطلقتها 
دائــرة الماليــة فــي حكومة دبي إلى تشــجيع التحول إلى 

القنــوات الذكيــة للحصول علــى الخدمات وإجراء المعامات. 
وشــارك ســوق دبي المالي أيضًا في أســبوع جيتكس 

لتكنولوجيــا المعلومــات، وذلك فــي المنطقة االقتصادية 
ضمن جناح حكومة دبي الذكية. واســتعرض الســوق خال 

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

المبادرات واالبتكارات. 
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واصل سوق دبي المالي تركيزه على تعزيز ثقة المتعاملين من 
خال تطبيق ممارسات حوكمة الشركات. وتمثل هيئة األوراق 
المالية والسلع قاعدة الدعم إلطار عمل الحوكمة في السوق، 

من خال تعريفها الواضح لكافة الجوانب وعناصر القياس 
المتعلقة بالحوكمة. ويتضمن تطبيق الحوكمة جوانب تنحصر 
بموافقة مجلس إدارة الشركة، وجوانب أخرى يمكن للمجلس 

تفويض اللجان المنبثقة عنه، وإدارة الشركة بالبت فيها. وخال 
العام 2017، صادق مجلس إدارة سوق دبي المالي على إطار 
عمل جديد يختص بإدارة المخاطر، تضّمن تعريفًا لمدى قابلية 

السوق للمخاطرة خال ممارسته أعماله كما تضمن شرحًا 
لنهج السوق في خفض مدى تعرضه للمخاطر االستراتيجية 
والتشغيلية والمالية والمخاطر المتعلقة باالمتثال للقوانين. 

تضم لجان مجلس إدارة سوق دبي المالي كًا من هيئة 
الفتوى والرقابة الشرعية ولجنة التدقيق، وذلك انسجامًا مع 

أفضل الممارسات العالمية والمعايير المحاسبية، وسعيًا 
لتلبية متطلبات االستثمار األخاقي والقائم على العقيدة. 

ويؤكد ذلك على مدى شفافية عمل السوق. وفي إطار جهوده 
المستمرة لتطوير نظام التمويل اإلسامي وأسواق رأس 
المال اإلسامية، أصدرت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية 

خال العام 2017 معيار 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: 

ISO 9001 شهادة إدارة الجودة  •  
ISO 27001 شهادة إدارة أمن المعلومات  •  

وفي خطوة مّثلت إنجازًا هامًا خال العام 2017، قام مساهمو 
سوق دبي المالي بتعيين سيدة كعضو في مجلس إدارة 

السوق المؤلف من سبعة أعضاء، ما عزز التمثيل النسائي في 
مجلس إدارة الشركة. 

خصص سوق دبي المالي في هذا التقرير السنوي جزءًا شامًا 
حول الحوكمة، استعرض فيه أفضل ممارسات الحوكمة 

ليضم معلومات إضافية حول ممارسات التوافق مع الشريعة 
اإلسامية، وإنجازات التدقيق الداخلي، ومعلومات عن مجلس 

إدارة السوق. 

يرجى الرجوع للصفحات 42-60 من هذا التقرير للحصول على 
مزيد من المعلومات حول ممارسات السوق في إطار حوكمة 

الشركات. 

ترسيخنا للحوكمة

مقدمة حول االستدامة38



حرصنا من خال اســتعراض هذا الجزء من التقرير الســنوي 
على تســليط الضوء على جهود الســوق الرامية لتفعيل 

تواصلــه ومشــاركته مع مختلف فئــات المتعاملين بهدف 
تطوير ســوق مالي مســتدام. وســنواصل مستقبًا سعينا 

لتفعيــل عاقــات الســوق مع كافــة المتعاملين إليجاد قيمة 
مضافة طويلة األجل بوصفه شــركة مســاهمة عامة. 

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 

في مجال تقارير االســتدامة. ومن هنا، ســيواصل ســوق دبي 
المالي ســعيه لتحقيق القيمة المرتقبة من تقارير االســتدامة 
بهــدف دعــم التوجــه المتزايد نحو معايير االســتثمارات البيئية 
واالجتماعيــة والحوكمــة، وتعزيز الوعي بأفضل ممارســاتها، 

باإلضافــة إلــى تطويــر منظومــة متميزة في مجال حوكمة 
الشركات. 

اآلفاق المستقبلية
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04. الحوكمة



تؤكـــد التعليمـــات والقواعــــد التنظيميــــة الصـادرة عـن هيئـة 
األوراق المـــالية والســلع )الهيئة( في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة وفقــــًا للمعاييــــر العالميـــة، علـــى أهميـة تطبيق 
مبادئ الحوكمة، وعلــــى أهميــــة العمــــل بشــــكل شّفاف 

ومســؤول.

يضّطلع مجلس إدارة شــركة ســوق دبي المالي بمهامه التي 
تســتهدف التوفيق بين مصالح المســتثمرين ومصالح كافة 

الفئــات ذات العاقــة. كمــا أن من أبرز مهامه رفع مســتوى 
األداء التشــغيلي والربحّية، ومأسســة التنمية المســتدامة، 

وتطبيــق مبــادئ الحوكمة الرشــيدة والقيام بالتوجيه 
االســتراتيجي للشــركة، فضًا عن مراقبة وضبط األداء، 

وتحديــد وإدارة المخاطــر في ســبيل الوصول إلى األهداف 
المنشودة.

ويتفــّرد ســوق دبي المالي، كجزء مــن المنظومة االقتصادية، 
بمكانته التي يســتطيع من خالها التأثير في رفع مســتوى 

تطبيق الحوكمة لدى شــركات المســاهمة العامة المدرجة في 
الســوق بما يتاءم مع األنظمة الخاصة بحوكمة الشــركات، 

حيــث أصــدر الســوق فــي العام 2017 قرارًا إلزاميًا يقضي 
بتســجيل الشــركات المدرجة ضمن برامج الحوكمة الخاصة 

بأعضاء وأمناء ســر مجلس اإلدارة واعتماد أمين ســر المجلس 
في ســوق دبي المالي. كذلك قام الســوق بتنظيم ورشــة 

عمــل ألعضــاء مجلس إدارته لشــرح قواعد الحوكمة وأفضل 
الممارســات المتعلقــة بمجالــس اإلدارات خال االجتماع 

األول للمجلــس المنعقــد بتاريــخ 16 أبريل 2017. 

فيما يلي تطبيقات مجلس إدارة شــركة ســوق دبي المالي 
ألهــم بنــود الحوكمة تماشــيًا مــع متطلبات قانون الحوكمة 

الصــادر عــن هيئــة األوراق المالية والســلع رقم )7/ر.م.( للعام 
 :2016

ممارســات حوكمة الشركات  .1
تواصـــل إدارة شـــركة سوق دبي المالي تطبيـــق قواعـد 

الحوكمــة علــى نحــو فعال وبطريقة شـــفافة انطاقًا من 
مســـؤولية مجلس اإلدارة نحو مســـاهمي الشـــركة، وبما 

يحمــي ويعــزز قيمــة حقوق المســـاهمين من خال ما يلي: 

التــزام مجلــس اإلدارة بعقد ســتة اجتماعات خال العام   •
.2017

التــزام أعضاء المجلس باإلفصاح الســـنوي عن   •
استقاليتهم خـــال العـــام 2017 واإلفصاح عن أي 

تغيير يؤثر على استقاليتهم بمـــا في ذلـــك انضمامهم 
لعضويــة مجالــس إدارات أخــرى. حيث قام األعضاء 

بالتوقيــع علــى تعهدهم باإلفصاح واالســتقالية في أول 
اجتمــاع لمجلــس اإلدارة بعــد الجمعية العمومية خال 

العام 2017. 
التـــزام أعضـــاء مجلـــس اإلدارة باإلفصاح عن تداوالتهم   •

وتداوالت أقاربهم من الدرجة األولى على ســـهم 
الشـــركة، وكذلك عن كافة تداوالتهم بأســهم الشــركات 

المدرجة األخرى في الســوق. 

تقرير الحوكمة
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َعقـــد ستة اجتماعـــات للجنـــة التدقيـــق وثاثة اجتماعات   •
للجنــة الترشـــيحات والمكافــآت واجتماع واحد للجنة 
االستثمار، والقيام بتنفيـــذ المهـــام المنوطة بتلك 

اللجان ورفـــع تقرير لمجلس اإلدارة بالنتائـــج والتوصيـــات 
التـــي تتوصــل إليها اللجــان ومتابعة التنفيذ.

التـزام إدارة الشـركة باإلفصاح عـن البيانات المالية ربع   •
السـنوية والسـنوية خال المدة القانونية المسـموح بها.

اعتمــاد تعديــات العديد من اإلجراءات والمعايير   •
والقواعــد مثــل قواعد التــداول بالهامش والتداول عبر 
اإلنترنت وتداول شــركة الوســاطة باســمها ولحسابها 

والتداول المباشــر والمشــتقات المالية. 

تعامــالت أعضاء مجلس اإلدارة   .2
وأزواجهــم وأبنائهــم في األوراق المالية 

للشــركة خالل العام 2017
يلتـــزم أعضـــاء مجلـــس اإلدارة بالمـــادة )17( من قرار مجلس 

الوزراء رقم )12( لعام 2000 بشـــأن النظام الخاص بإدراج 
األوراق الماليــة والســـلع وبالمــادة )36( من قرار مجلس 

إدارة الهيئــة رقــم )3( لعــام 2000 في شـــأن النظام الخاص 
باإلفصاح والشـــفافية، وبالمادة رقـــم )14( مـــن قـــرار مجلـس 

إدارة الهيئــة رقــم )2( لعــام 2001 في شـــأن النظام الخاص 
بالتداول والمقاصة والتســـويات ونقل الملكيـــة وحفـــظ 

األوراق الماليـــة وبإجراءات رقابة التداول الصادرة مـــن ســـوق 
دبـــي المالي في الحصـــول على الموافقات الازمة مـــن 

الجهـــات الرقابيـــة والتقيد بفترة الحظـــر المنصوص عليها 
في المـــادة رقم )14(. كمـــا يلتـــزم أعضاء المجلس باإلفصاح 

الســـنوي عن تعاماتهم وتعامات أقربائهـــم من الدرجة 
األولى على أســهم الشركة.
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تشــكيل مجلس اإلدارة  .3
يتكون مجلس اإلدارة لشـــركة ســـوق دبي المالي من ســبعة أعضاء وفقًا لقرار اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريـــخ 13 

مارس 2017 علـــى النحو التالي:

 *بموجب المرســـوم الصادر من صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتاريخ 23 
أكتوبــر 2013، فقــد تم تعيينه رئيســـًا لمجلس اإلدارة.

وفيما يتعلق بالتمثيل النســائي، يضم مجلس اإلدارة الحالي للشــركة ســيدة واحدة من بين ســبعة أعضاء وهي الســيدة موزة 
ســعيد المري، وذلك في إطار حرص مجلس إدارة الشــركة على ضم كوادر نســائية متميزة بهدف تمكين المرأة وتعزيز مســيرة 

الدولــة في هذا المجال.

إجمالي عملية الشراءإجمالي عملية البيعاألسهم المملوكة كما في 31 ديسمبر 2017المنصب/ صلة القرابةاالسم

عيسى عبدالفتاح كاظم

أقارب الدرجة األولى

رئيس مجلس اإلدارة

الزوجة

5,015,000

29,281

-

-

-

-

---نائب رئيس مجلس اإلدارةراشد حمد الشامسي

---عضو مجلس اإلدارةعلي راشد المزروعي

---عضو مجلس اإلدارةعادل عبدالله الفهيم

---عضو مجلس اإلدارةمحمد حميد المري 

---عضو مجلس اإلدارة مصبح محمد القيزي 

---عضو مجلس اإلدارةموزة سعيد المري

االستقالليةالمنصباإلسم
تنفيذي / غير 

تاريخ االنتخاب األولتنفيذي

فترة العضوية من تاريخ 
االنتخاب األول لغاية نهاية 

العام 2017 

أحد عشر عامًا16 يناير2007 تنفيذي غير مستقل رئيس مجلس اإلدارةعيسى عبدالفتاح كاظم* 

أحد عشر عامًا16 يناير2007 غير تنفيذي مستقل نائب رئيس مجلس اإلدارة راشد حمد الشامسي 

سبع سنوات وثمانية أشهر21 إبريل 2010 غير تنفيذي مستقل عضو مجلس اإلدارةعلي راشد المزروعي 

سبع سنوات وثمانية أشهر21 إبريل 2010 غير تنفيذيمستقل عضو مجلس اإلدارةعادل عبدالله الفهيم

سبع سنوات وثمانية أشهر21 إبريل 2010 غير تنفيذي مستقل عضو مجلس اإلدارةمحمد حميد المري 

أربع سنوات22 ديسمبر 2013 غير تنفيذي مستقل عضو مجلس اإلدارة مصبح محمد القيزي 

تسعة أشهر13 مارس 2017 غير تنفيذيمستقلعضو مجلس اإلدارةموزة سعيد المري

يبين الجـــدول التالي ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم من الدرجة األولى في أســهم شـــركة ســوق دبي المالي:
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ســعادة عيسى عبدالفتاح كاظم
رئيــس مجلس اإلدارة

يضم مجلس إدارة شــركة ســوق دبي المالي مجموعة متميزة من أصحاب الكفاءة المؤهلين لتولي مناصبهم في الشــركة 
وجميـــعهم مـــن مواطنـــي دولة اإلمارات العربية المتحـــدة. فيما يلي أسماء أعضاء المجلس ومؤهاتهم وخبراتهم العملية:

أعضــاء مجلس اإلدارة

يشغل سعادة عيسى كاظم منصب محافظ مركز دبي المالي العالمي، ورئيس مجلس إدارة بورصة دبي المحدودة، ورئيس مجلس إدارة شركة 
سوق دبي المالي، ونائب رئيس اللجنة العليا للتشريعات في دبي، وعضو اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي.

بدأ سعادة عيسى كاظم حياته العملية عام 1988 كمحلل أول في إدارة البحوث واإلحصاء في مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، ثم انتقل 
إلى دائرة التنمية االقتصادية في دبي في العام 1993 كمدير إلدارة التخطيط والتطوير. وشغل سعادته منصب مدير عام سوق دبي المالي منذ 

العام 1999 وحتى العام 2006.

يحمل سعادة عيسى كاظم درجة الدكتوراه الفخرية من كلية كـــو األمريكية، ودرجة ماجستير في االقتصاد من جامعة أيـوا األمريكية، إضافة إلى 
ماجستير في إدارة الجودة الشاملة من جامعة ولنجونج، وبكالوريوس في الرياضيات واالقتصاد وعلوم الكمبيوتر من كلية كـــو األمريكية. 

يشغل سعادة عيسى كاظم أيضًا عددًا من المناصب العليا في العديد من اللجان االستشارية ومجالس اإلدارة، منها عضو المجلس األعلى إلدارة 
مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي لاستثمار، وعضو 
مجلس إدارة بورصة ناسداك دبي، وعضو مجلس إدارة ناسداك إنك، وعضو مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي، وعضو مجلس إدارة نور بنك، 

وعضو مجلس إدارة شركة اتصاالت، باإلضافة إلى منصب عضو مجلس اإلدارة واألمين العام لمركز دبي لتطوير االقتصاد اإلسامي.

يشغل سعادة عيسى كاظم أيضًا منصب عضو مجلس إدارة لدى العديد من المؤسسات التعليمية في المنطقة والعالم.
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راشــد حمد الشامسي
نائــب رئيس مجلس اإلدارة

محمــد حميد المري
عضــو مجلس إدارة

يشــغل الســيد راشــد الشامســي منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة لشــركة ســوق دبي المالي منذ العام 2007. 
ـس لشــركة “ميكون” لاستشارات الهندسية والمعمارية، ومالك  ويعد الســيد الشامســي الشــريك المؤسـّ

شــركة الشامســي إلدارة العقارات في دبي. وهو يحمل شــهادة البكالوريوس في الهندســة المدنية من جامعة 
جنــوب كاليفورنيــا، الواليــات المتحدة في العام 1982.

كما يشــغل/ شــغل الســيد الشامسي الوظائف التالية:

عضو ســابق في مجلس إدارة مؤسســة اإلمارات العامة للمواصات.  •
عضو ســابق في مجلس إدارة شــركة الخليج للماحة )ش.م.ع(.  •

عضو مجلس إدارة ناســداك دبي.  •
عمــل فــي مجال تســويق وتوزيــع منتجات الطاقة على مدى 22 عامًا.  •

مديــر عام مؤسســة اإلمــارات العامة للبترول )إمارات( من العام 2002 وحتى العام 2008 وقــد ترأس خــال   •
تلك الفترة مجالس إدارات العديد من المشــروعات المشــتركة والشــركات التابعة لمؤسسة )إمارات(.

عضــو ســابق في مجلــس إدارة غرفــة تجارة وصناعة دبي من العام 1991 وحتى العام 1997.  •
عضــو ســابق بمجلــس إدارة بورصة دبي للطاقة.  •

رئيس تنفيذي ســابق لشــركة ســما دبي العقارية، إحدى الشــركات التابعة لدبي القابضة.  •

خبيــر مالــي وإداري ذو خبــرة تزيــد عن حوالي 25 عامًا في القطاعين الحكومــي والخــاص. وهــو خريج برنامج 
محمد بن راشــد إلعداد القــادة، فئــة القــادة الحكوميين، ويحمل درجة الماجســتير في إدارة األعمــال مــن 

الجامعــة األمريكية في دبي للعام 2004 ودرجة البكالوريــوس في المحاســبة مــن جامعة اإلمارات في العين 
للعام 1990.

ويشغل/شــغل الســيد المري الذي بدأ حياته المهنية موظفًا في دائرة األراضي واألمالك في العام 1986 
الوظائف التالية:

مســاعد المدير التنفيذي للشــؤون المالية والدعم المؤسســي في مؤسســة محمد بن راشــد لإلسكان   •
منذ أغسطس من العام 2009. 

شــريك في شــركة فارس وشــركاه لتدقيق الحسابات واالستشارات اإلدارية.  •
عضو ســابق في مجلس إدارة تكافل اإلمارات )ش.م.ع(.  •

مديــر اإلدارة الماليــة في هيئة الطرق والمواصات )2009-2006(.  •
مســاعد المدير العام لمؤسســة دبي للمواصات )2006-2005(.  •

عضــو مجلــس اإلدارة لمجلــس اإلعمار – حكومة دبي )2008-2005(.  •
مدير إدارة الشــؤون المالية واإلدارية في دائرة األراضي واألماك حتى العام 2005.  •

وعلــى الصعيــد المهني، يتمتع الســيد المــري بالعضويات التالية:

محاســب قانوني مرخص منذ العام 1990.  •
عضو جمعية المحاســبين ومدققي الحســابات باإلمارات منذ العام 1997.  •

عضــو نــدوة الثقافة والعلوم في دبي منذ التأســيس.  •
حاصل على جائزة الشــيخ راشــد للتميز العلمي إلنجاز شــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمال مــن الجامعة   •

األمريكية في دبي.
حاصل على شــهادة القيادة المؤسســية من مركز القيادة والتعلــم المؤسســي بفلوريــدا – الواليات   •

المتحدة األمريكية.
ممــارس برمجــة لغوية عصبية مرخص من قبل ريتشــارد باندلــر من خال معهد مكلندون ومشــاركوه.  •

حاصــل علــى دبلــوم ممارس في اإليحاء الذاتي من مدرســة براودفــوت لإليحاء الذاتي.  •
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موزة ســعيد المري
عضــو مجلس إدارة

مصبــح محمد القيزي
عضــو مجلس إدارة

تشغل موزة سعيد المري حاليًا منصب مدير إدارة التسويق واالتصال المؤسسي في هيئة الطرق 
والمواصات، فضًا عن كونها عضوًا لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، وأمينًا عامًا لجائزة محمد بن راشد

 آل مكتوم لإلبداع الرياضي، ورئيسًا للجنة رياضة المرأة. 

حصلت موزة على شهادة الماجستير في مجال إدارة األعمال في األعمال العامة من الجامعة األمريكية 
في دبي، وخال مسيرتها المهنية الممتدة إلى 18 عامًا، اكتسبت خالها خبرات متنوعة بفضل العمل في 

مؤسسات حكومية، وشبه حكومية وخاصة، ما منحها أسلوبًا يتسم بالمرونة وسرعة التكيف مع المتطلبات 
المتعددة لمختلف القطاعات.

استهلت المري مسيرتها المهنية في العام 1999 بالعمل في الشركة العماقة “نستله الشرق األوسط”، 
حيث تولت اإلشراف على االتصال الداخلي لسوق الشرق األوسط وباد الشام، وبعدها انتقلت إلى مجال 

المصارف والبنوك حيث انضمت إلى بنك اإلمارات دبي الوطني في العام 2009 وشغلت منصب مدير أول 
تسويق األعمال واالتصال، وفي يناير من العام 2014 اتجهت الى القطاع الحكومي باالنضمام إلى هيئة الطرق 

والمواصات بدبي كمدير إلدارة التسويق واالتصال المؤسسي.

حققت موزة المري العديد من اإلنجازات في مجال عملها، فخال عملها في بنك اإلمارات دبي الوطني نجحت 
في تنفيذ ما يصل إلى 200 رعاية سنوية وفعالية على مستوى المجموعة، والفوز بالجائزة البرونزية للصناعة 

الرياضية ألفضل رعاية في العام 2013 نظير الحملة الترويجية لفعالية “أوميغا دبي ديزرت كاسيك”.

وفي هيئة الطرق والمواصات، ترأست المري عددًا من اللجان المنظمة لفعاليات وأحداث كبرى في إمارة 
دبي؛ مثل اللجان المنظمة لحفل افتتاح ترام دبي )العام 2014(، وقناة دبي المائية )العام 2016(، ومتحف 

االتحاد )العام 2016(، وأسهمت جهودها في حصول الهيئة على جائزة الرابطة الدولية للعاقات العامة )إبرا( من 
جمهورية جنوب أفريقيا في العام 2015، وحصول الهيئة أيضًا على جائزة أفضل جهة داعمة للقراءة عبر )عام 

القراءة 2016(. وعلى الصعيد الشخصي، حصلت المري على جائزة الشرق األوسط لتميز القياديات في العام 
2015 عن فئة التميز في االتصال واإلعام. 

يمتلــك الســّيد مصبــح القيــزي خبــرة عملية تناهز الـ 20 عامًا، قضى أغلبهــا فــي قطــاع التكنولوجيا، متنقًا 
بين العمل واإلشــراف واإلدارة المباشــرة للعديــد مــن األفراد وفرق العمــل متنوعة المهام. ويحمــل السّيد 

القيزي درجــة البكالوريوس في نظم معلومات الكومبيوتــر مــن جامعة أركنســاس في الواليــات المتحدة 
األمريكية في العام 1991.

ويشغل/شــغل الســيد مصبح القيزي الوظائف التالية:

رئيــس إدارة الخدمــات المصرفيــة اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومــات لبنــك دبي اإلســامي باإلضافة   •
إلى مناصب قياديــة أخــرى، كعضــو لجنة األتمتة في بنك دبي اإلســامي، والتي تلعب دورًا في مواءمة 

االســتراتيجية الشاملة للبنك مــع أحــدث ما توصلت إليــه تكنولوجيا المعلومات.
التحق الســّيد مصبح القيزي ببنك دبي اإلســامي في العام 1999 رئيســًا لوحــدة أعمــال البطاقات،   •

والتي تمكن من تطويرها خال ســنتين من العمل.
رئيس قســم نظم المعلومات ببنك دبي اإلســامي ما بين العام 2001 والعام 2008، حيــث تمكــن   •

خال هذه الفترة من بنــاء ودعــم البنيــة التحتية للنظــم المعلوماتية األمر الذي زّوده بخبــرة عمليــة 
مرموقة في مجال إدارة المشــاريع في نطاقــات مصرفية متعددة.

عمل منــذ العام 2008 في وحــدة العمليات المصرفية اإللكترونيــة لتطويــر قنوات االتصال. وتقديــرًا   •
للتطوير الهائل الــذي أحدثــه فــي هذا المجال، حصلت مشــاريعه على عدة جوائــز فــي مجاالت تطوير 

نظــم الصيرفة اإللكترونية.
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علي راشــد المزروعي
عضــو مجلس إدارة

عــادل عبدالله الفهيم
عضــو مجلس إدارة

مــن موقعــه الحالــي كمدير تنفيذي لمجموعة شــركات البحري والمزروعــي، التــي تأّسســت عام 1968 في 
دبي كمجموعة اســتثمارات عامــة فصــارت إحدى أوائل الروافــد الفّعالة للنهضة في دولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحدة. يضّطلع الســّيد علي المزروعي بالمهــام الماليــة واإلداريــة المتعلقة باألنشــطة التجارية والعقارية 
والصناعية والســياحية للمجموعة. توّلــى الســّيد علــي المزروعــي العديد من المهــام الوظيفية إبان فترة عملــة 

لــدى مجموعــة ســيتي بنــك في دبي منذ العام 2000 ولغاية العام 2007؛ منها مدير قســم الحســابات 
التجارية، ورئيس قســم أعمال التخطيط والتحليل لمنطقة الشــرق األوســط وأفريقيا وتركيا، وكذلك شغل 

منصب نائب رئيس قســم اإلدارة المالية.

كما يشــغل الســّيد علي المزروعي منصب عضو مجلس إدارة ســوق دبي المالي وعضو مجلس إدارة شــركة 
الصكوك الوطنية وعضو مجلس إدارة شــركة اإلمارات لاســتثمار والتنمية )ش.م.خ( وعضــو إدارة تعليــم 

القابضــة )ش.م.خ(. حصــل الســّيد علي المزروعــي على بكالوريوس “إدارة أعمال” مــن الجامعــة األمريكية في 
دبي وعلى ماجســتير “إدارة األعمال” من جامعة )ســاوثرن نيو هامبشــاير( األمريكية بالواليات المتحدة األمريكية.

شــغل الفهيــم العديــد مــن المناصب اإلدارية في حكومة دبي، وهو حاصــل علــى عدد من الشــهادات 
األكاديميــة والمهنية مثل درجة البكالوريوس في التجارة، محاســب قانوني معتمد، مستشــار مالــي معتمــد، 

مــدرب معتمد للغــة أوامر التدقيق، ومكافح اختاســات معتمــد. يتمتــع عادل الفهيم بخبــرة عملية طويلة 
في المجــال االقتصــادي والمالــي واإلداري والتدقيق/الرقابة ونظم المعلومات والقانون. هذا وقد حاز 

السّيد الفهيم على جائزة المفكر المالي بالشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا )للعام 2012(، كمــا حصــد جائزة 
الشــخصية صاحبة اإلنجاز مدى الحياة فــي القطــاع االقتصــادي للتدقيق والرقابة )للعام 2013(. وللسّيد الفهيم 

مقاالت ودراســات تناقش أهم األحــداث االقتصادية الحيوية والمؤثــرة على تطــورات االقتصاد العالمي.

ويشغل/شــغل الفهيــم الوظائف/المناصب التالية:

عضــو اللجنــة العليــا في حكومة دبــي لبرنامج تطوير وأتمتة الموازنة العامة.  •
عضــو لجنــة حكومة دبــي للتخطيط المالي.  •

عضو مجلس إدارة ســوق دبي المالي.  •
نائــب الرئيــس التنفيذي لمطارات دبي للشــؤون المالية والمشتريات.  •

مديــر إدارة التدقيــق الداخلــي فــي دائرة المالية في ديوان ســمو الحاكم - حكومة دبي.  •
نائــب مديــر إدارة رقابــة األداء وتدقيق نظم المعلومات والتدريب في ديوان ســمو الحاكم - حكومة دبي.  •

•  المديــر العــام لجمعية االمارات للمحاســبين والمدققين )2002-2000(.
عضــو مجلــس اإلدارة ورئيس لجنــة المؤتمرات في جمعية اإلمارات للمحاســبين والمدققين القانونيين  •

.)2004-2002(  
رئيــس معهــد المدققيــن الداخليين األمريكي )IIA( – فرع اإلمارات العربيــة المتحدة )2007-2006(.  •
النائــب األول لرئيــس مجلــس إدارة جمعية مكافحي االختاســات المعتمديــن دوليــًا في الواليات  •

  المتحدة األمريكية - فرع اإلمارات العربيــة المتحدة.
عضو لجنة قيد مدققي الحســابات بالدولة وأمين الســر العام.  •

ممثــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة في لجنة دول مجلس التعــاون الخليجــي للتجارة اإللكترونية   •
.)AGCC E-Commerce Committee(

ـم وخبيــر مالــي معتمد بفئــة معاونو القضاة في جدول الخبــراء في محاكم دبي. محكـّ  •

وعلــى الصعيــد المهنــي فهــو حاصل علــى عضوية في العديد من الجمعيــات المهنية أهمها: 

.)CPA( عضــو مجمــع المحاســبين القانونيين األمريكي  •
.)CFE( مكافــح اختاســات معتمــد من الواليات المتحدة األمريكية  •

.)CFC( مستشــار مالي معتمد من كندا  •
.)ACL( مــدرب معتمــد للغة أوامــر التدقيق من بلجيكا  •

عضو مؤســس لجمعية اإلمارات للمحاســبين والمدققين القانونين.  •
عضو معتــرف بــه ضمن فئــة معاوني القضاة في جدول الخبــراء فــي محاكــم دبي إلبداء الرأي الفني.   •

جمعيــة تدقيــق نظم المعلومــات والرقابة )الواليات المتحدة(.  •
معهــد المدققيــن الداخليين )الواليات المتحدة(.  •
الجمعيــة األمريكيــة للجودة )الواليات المتحدة(.  •

جمعيــة المحترفيــن الماليين لشــؤون الضيافة والتكنولوجيا للقطاع الفندقي مجمــع المستشــارين   •
الماليين )كندا(.

مجمع المستشارين الماليين )كندا(.  •
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المجموعلجنة االستثمارلجنة الترشيحات والمكافآتلجنة التدقيقعضو مجلس اإلدارة
15,00015,000--عيسى عبدالفتاح كاظم

36,00015,00051,000-راشد حمد الشامسي

78,000-57,00021,000علي راشد المزروعي

102,000-66,00036,000عادل عبدالله الفهيم

62,000--62,000محمد حميد المري

15,00015,000--مصبح محمد القيزي

----موزة سعيد المري

مكافـــآت أعضـــاء مجلس اإلدارة وبدالت حضور اجتماعـــات 
اللجـــان المنبثقــة عن المجلس

وفقًا للمادة رقم )64( من النظام األساســي للشـــركة مع 
مراعاة المادة رقم )169( من قانون الشـــركات رقم )2( 

لعام 2015، واســتنادًا للمادة رقم )21( من قرار مجلس 
إدارة الهيئــة رقــم )7( لعــام 2016 بشـــأن معايير االنضباط 

المؤسســـي وحوكمة الشركات المساهمة، فإن مكافـــآت 
أعضـــاء مجلس اإلدارة وبدالت حضور اجتماعـــات اللجـــان 

المنبثقــة عــن المجلس كما يلي:

ُتحدد مكافـــأة رئيـــس وأعضاء مجلس اإلدارة كنســـبة  أ. 
مئوية مـــن الربـــح الصافـــي علـــى أال تتجاوز 10% من 
األرباح للســـنة الماليـــة، كمـــا يجـــوز أن تدفـع الشـركة 

مصاريف أو أتعاب أو مكافأة إضافيـــة أو مرتبًا شـــهرّيًا 
بالقـــدر الذي يقرره مجلس اإلدارة ألي عضـــو مـــن 

أعضائـــه إذا كان ذلـــك العضـــو يعمل في أي لجنة أو 
يبـــذل جهـــودًا خاصـــة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة 

الشـــركة فوق واجباتـــه العاديـــة كعضو في مجلس إدارة 
الشـركة.

تخصـــم مـــن مكافـــأة رئيـس وأعضاء مجلس اإلدارة أي  ب. 
غرامــات تكــون قــد وقعت على الشـــركة من قبل الهيئة 
أو الســـلطة المختصة بســـبب مخالفات مجلس اإلدارة 

لقانون الشـــركات أو للنظام األساسي للشـــركة خال 
الســـنة المالية المنتهية، وللجمعيـــة العموميـــة عـدم 

خصـــم تلـــك الغرامات أو بعضها إذا تبين لهـــا أن تلـــك 
الغرامـــات ليســـت ناتجة عـــن تقصير أو خطأ من مجلس 

اإلدارة.
ج.  بــدالت حضــور اللجــان المنبثقــة من المجلس وهي على 

النحو التالي:

علمــًا أنــه تــم صــرف مكافأة مجلس اإلدارة عن العام 2016 
بمبلــغ قــدره 300 ألــف درهم إماراتي لــكل عضو وتم اعتمادها 
فــي الجمعيــة العموميــة التــي عقدت بتاريخ 13 مارس 2017. 
هــذا وســتيم صــرف ذات المبلغ لــكل عضو عن أعمال مجلس 
اإلدارة للعــام 2017 والــذي ســيتم عرضه فــي اجتماع الجمعية 

العموميــة الســنوي للمصادقة عليه. 
 

ووفقــًا لنــص المــادة )21( من قــرار رئيس مجلس إدارة هيئة 
األوراق المالية والســلع رقم )7/ر.م.( للعام 2016، يتم 

صــرف مبلــغ 300 ألف درهــم إماراتي لرئيس مجلس اإلدارة 
نظيــر قيامــه بجهود خاصــة وأعمال إضافية فوق واجباته 
العادية كرئيس لمجلس إدارة شــركة ســوق دبي المالي.
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المهـام واالختصاصات التي فوضها مجلس اإلدارة إلـى اإلدارة 

التنفيذية

تم تفويـض اإلدارة التنفيذيـة بالمهام واالختصاصات بموجب الئحة 

الصاحيات المعتمـدة من مجلس اإلدارة بتاريخ 1 مايو 2016 

وهـي على النحو التالي:

إعداد دراسـات جدوى بشـأن مشاريع الشركة.  •

إعـداد السياسـات واللوائح الداخليـة المنظمة للعمل.  •

اعتماد إجراءات العمـل والقرارات والتعميمات اإلدارية   •

المنظمة للعمل.

•  تشـكيل وتغيير وحـل اللجان التنفيذية.

اعتماد صاحية الشـراء باألمر المباشـر حتى 50 ألف درهم   •

إماراتي لرئيـس إدارة المشـتريات والعقـود و250 ألف درهم 

إماراتي لرئيس قطـاع الخدمـات المؤسسـية وحتى 500 ألف 

درهم إماراتي للرئيس التنفيذي.

اعتمـاد صاحيـة التعاقد بالممارسـة حتى مليون درهم إماراتي   •

للرئيس التنفيذي.

اعتمـاد صاحيـة التعاقـد بالمناقصـة المحدودة أو العامة حتى   •

5 مايين درهم إماراتي للرئيس التنفيذي.

•  توقيـع العقـود المعتمـدة حتـى 5 مايين درهم إماراتي من 

صاحيات رئيـس قطـاع الخدمات المؤسسـية وحتى 50 

مليون درهم إماراتي من صاحيات الرئيس التنفيذي. 

توقيـع اتفاقيـة تفاهـم وتمثيل محدود وإيداع فرعي من   •

صاحيات الرئيـس التنفيـذي ورئيس القطاع المعني.

•  تأجير مسـاحات السـوق وتحديد القيمة اإليجارية من 

صاحيات الرئيس التنفيذي. 

اعتمـاد نتائـج الجرد السـنوي من صاحيات الرئيس التنفيذي.  •

قـرار التخلـص من األصول المهلكة دفتريًا من صاحية   •

الرئيس التنفيذي. 

تحديد رسـوم الخدمات والغرامات وتحديث قائمة الرسـوم   •

وفقـًا لمعطيات السـوق من صاحيات الرئيس التنفيذي.

•  توقيـع الغرامات/ الجـزاءات مـن صاحيات رئيس القطاع 

المعني. 

إلغـاء المخالفـة األولى مـن صاحيات رئيس قطاع الخدمات   •

المؤسسـية باالشتراك مع رئيس القطاع المعني وإلغاء 

المخالفـة الثانيـة من صاحيات الرئيس التنفيذي.

•  تفويـض رئيـس قطاع الخدمات المؤسسـية بإعدام الذمم 

المدينة حتى 20 ألف درهم إماراتي خال السـنة المالية. 

تفويض الرئيس التنفيذي بإعفاء المسـتثمرين من رسـوم   •

بعض الخدمات بموجب طلب يقدمه المسـتثمر بنسـب 

محـددة ووفقـًا لقيمة المعاملة.

•  تفويـض رئيـس قطاع التقاص والتسـوية واإليداع باإلعفاء 

من رسـوم المعامات المسـتلمة من جهات عليا أو رسـمية 

وفقًا لتقدير رئيس قطاع التقاص والتسـوية واإليداع.

االستثمار فـي ودائـع قصيرة المـدى غير محددة المبالغ من   •

صاحيات الرئيـس التنفيذي وفق توصيات لجنة االستثمارات 

شـاملة لكسـر الودائع قبل موعد االستحقاق وفقًا لسياسة 

االستثمار المعتمدة. 

•  االستثمار فـي ودائـع طويلة المدى حتى 50 مليون درهـم 

إماراتي مـن صاحيات الرئيـس التنفيذي وفق توجيه لجنة 

االستثمارات الداخلية ووفقًا لسياسـة االستثمار المعتمدة. 

التوقيـع علـى البيانـات الماليـة المرحلية المراجعة من قبل   •

الرئيـس التنفيـذي فـي حال عدم اكتمـال نصاب المجلس بعد 

اعتمادهـا من لجنة التدقيق. 

صاحيـة التوقيـع على الشـيكات والتحويات المصرفية حتى   •

50 مليـون درهـم إماراتي ضمن اإلدارة التنفيذية.

•  تجديـد التسهيات المصرفيـة غير محددة المبالغ من 

صاحيات الرئيس التنفيذي. 

الموافقـة علـى مناقلة المخصصـات المالية بين بنود   •

الموازنـة من اختصـاص الرئيس التنفيذي.

اجتماعــات مجلــس اإلدارة خالل العام 2017

تاريخ االجتماع

عضو مجلس اإلدارة
17 ديسمبر

2017
30 أكتوبر

2017
24 يوليو 

 2017
8 مايو 
2017

16 أبريل 
2017

6 فبراير
2017

عيسى عبدالفتاح كاظم 
راشد حمد الشامسي

- - علي راشد المزروعي* 
- عادل عبدالله الفهيم* 

- محمد حميد المري*
مصبح محمد القيزي

موزة سعيد المري

*تغيــب العضو عــن الحضور بعذر مقبول
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الرقابة
 الداخلية

مجلس إدارة
 سوق دبي

 المالي

العضو
 المنتدب
 والرئيس
 التنفيذي

إدارة المخاطر،
 إدارة المشاريع

تقنية
 المعلومات

الخدمات
 المالية

شؤون خدمةمعلومات السوق
 العمالء

التقاص والتسوية

اإليداع

عالقات
 المستثمرين

االتصاالت
 المؤسسية

العالقات العامة

شؤون الشركات

المالية

المشتريات
 والعقود

التقاص والتسوية
 واإليداع

اإلدراج واإلفصاح

عمليات السوق

قطاع
 العمليات

تطوير
 األعمال

الخدمات
 المؤسسية

الموارد البشرية
 والتخطيط االستراتيجي

الموارد البشرية

الهيــكل التنظيمي:

تاريخ التعيينالمسمى الوظيفياسم الموظف

مجموع الرواتب 
والبدالت المدفوعة 

خالل العام 2017 

المكافآت المدفوعة 
للعام 2017

 )درهم إماراتي(

مكافآت أخرى أو 
مزايا نقدية/عينية 

للعام 2017
المجموع الكلي
)درهم إماراتي(

حسن عبد 
الرحمن السركال

نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي 
011,202,862245,176239,9721,688,010 يونيو 1999للعمليات - رئيس قطاع العمليات

مريم محمد 
فكري

نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي 
للعمليات - رئيس قطاع التقاص

والتسوية واإليداع
011,202,862245,176200,0371,648,075 يونيو 1999

أحمد محمد 
الجزيري

نائب رئيس تنفيذي - رئيس قطاع 
011,076,902219,197172,3051,468,404 يونيو 1999الخدمات المؤسسية

جمال إبراهيم 
الخضر 

نائب رئيس تنفيذي - رئيس قطاع 
011,076,902219,197283,7441,579,843 يونيو 1999الموارد البشرية والتخطيط االستراتيجي

فهيمة عبد 
الرّزاق البستكي

نائب رئيس تنفيذي - رئيس 
قطاع تطوير األعمال

221,005,441204,815267,0861,477,342 مايو 2004

علي عامر 
الهاشمي

نائب رئيس تنفيذي -
رئيس قطاع الخدمات المالية

02 أغسطس 
2009

1,085,916220,150148,4441,454,510

تضـــم اإلدارة التنفيذيـــة العليـــا للشـــركة ستة مـــن كبـــار الموظفيـــن التنفيذيين، ويبين الجدول التالي أســـماء كبار الموظفيـــن 
التنفيذيين في الشـــركة ووظائفهـــم وتواريـــخ تعيينهـــم مـــع بيان بمجموع الرواتـــب والمكافآت المدفوعة لهم:
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معامـــالت األطراف ذات العالقة1
تتألــف األطــراف ذات العاقة من الشــركات الخاضعة 

للملكية أو اإلدارة المشــتركة واإلدارة العليا والشــركات التي 
يســيطر عليها المســاهمون وأعضاء مجلس اإلدارة فضًا 

عن الشــركات التي يمارســون عليها تأثيرًا فعااًل. يتمثل كبار 
أعضــاء اإلدارة العليــا في الرئيس التنفيذي ورؤســاء اإلدارات 

المختلفة. أبرمت شــركة ســوق دبي المالي )المجموعة( خال 
الســنة معامات مع األطراف ذات العاقة في ســياق العمل 
االعتيادي. وتم تنفيذ هذه المعامات بأســعار الســوق. فيما 
يلــي المعامــات مع األطــراف ذات العاقة واألرصدة الناتجة 

عــن هذه المعامات:

معامالت خالل السنة

2017
ألف درهم 

إماراتي

2016
ألف درهم 

إماراتي

شركات تابعة وشركات زميلة

49,26245,893إيرادات االستثمار

1,1601,113مصروف فائدة

-678رسوم رهن

8,4416,753إيرادات توزيعات األرباح

9,7139,569إيجار - مركز دبي التجاري العالمي

تعويضات كبار أعضاء اإلدارة العليا

فيما يلي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا اآلخرين خال 
السنة:

8,8708,416رواتب ومنافع قصيرة األجل

917886معاشات وتأمينات اجتماعية

أعضاء مجلس اإلدارة

1,082929-  مكافآت إلى مجلس إدارة ناسداك دبي

1,0321,078- بدل حضور اجتماعات للمجموعة

مكافآت أعضاء مجلس إدارة شركة سوق 
دبي المالي

1,8001,800

األرصدة

أطراف أخرى ذات عالقة

صناديق مدارة )إيضاح 6 ضمن القوائم 
المالية للعام 2017(

245,287233,857

موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة من 
خال الدخل الشامل اآلخر

319,775309,164

-44,952استثمار بالتكلفة المطفأة

119,370108,257أرصدة نقدية وبنكية

ودائع استثمارية )إيضاح 8 ضمن القوائم 
المالية للعام 2017(

1,215,7681,279,909

الودائع االستثمارية تشمل مبلغ 100 مليون درهم إماراتي )31 ديسمبر 
2016: 100 مليون درهم إماراتي( مودع كضمان لدى أطراف ذات عاقة.

الشركة األم

16,1738,421مصاريف مدفوعة بالنيابة عن المجموعة

26,61625,456قرض مساند

318,500318,500توزيعات أرباح دائنة

1إن المعلومــات المتعلقــة بعنــوان معامـــات األطــراف ذات العاقة هي جزء 
من القوائم المالية لشــركة ســوق دبي المالي كما في نهاية العام 2017 وتقع 

ضمــن إيضاح رقم )16(.

تــم تقديــم القرض المســاند مــن قبل بورصة دبي المحدودة 
إلى ناســداك دبي المحدودة من خال الشــركة )إيضاح 1 

ضمــن القوائــم الماليــة للعــام 2017(. إن القرض غير مضمون 
وبا تاريخ ســداد محدد ويحمل ربحا وفقًا لمعدل الســوق، 

والقــرض ُمضــاف إلى حقــوق كافة الدائنين اآلخرين لدى 
الشركة التابعة. 

لم تقدم شــركة ســوق دبي المالي أي قروض ألعضاء مجلس 
اإلدارة خال الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2017 و2016.

حصلت شــركة ســوق دبي المالي على موافقة من 
المســاهمين عن كل ســنة فيما يتعلق بالمعامات مع 

األطــراف ذات العاقــة من أجــل االمتثال ألحكام القانون 
االتحــادي لدولــة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لســنة 

2015 “قانون الشــركات التجارية”. 

مدقق الحســـابات الخارجي  .4
تعتبر شـــركة برايس وتر هاوس كوبرز من أكبر الشـــركات 
العاملة فـــي مجـــال الخدمـــات المهنية، وتتكون من عدة 

شركات وفروع تعمل في 157 دولـــة، ويعمـــل لديهـــا أكثـــر 
مــن 236,000 موظــف ملتزمــون بتقديم خدمات التدقيق 

والضرائب واالستشارات. تأسســـت الشـــركة في الشـــرق 
األوسط منذ أكثر من أربعين عامًا ولديها مكاتـــب فـــي 

اإلمارات العربيـــة المتحـــدة والبحرين ومصـــر والعراق واألردن 
والكويت ولبنان وليبيا وعمان وفلســـطين وقطر والســـعودية 

واليمن، حيـــث يعمـــل لديها في الشرق األوسط أكثر من 
4,500 موظف. تدير الشـــركة عملياتها بدولـــة اإلمارات 

العربيـــة المتحـــدة منـــذ ما يزيد عن 30 عامًا من خـــال مكاتبهـــا 
فـــي أبوظبي ودبي والشـــارقة، والتي تضم مجتمعة أكثر من 

720 شـــريك ومدير تنفيذي.
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األتعـــاب والتكاليـــف الخاصـة بالتدقيق أو 
الخدمــات التــي قدمها مدقق الحســـابات الخارجي
تبعًا لموافقة المســـاهمين في الجمعية العموميـــة العاديـــة 
التـــي تـــم عقدها بتاريخ 9 مارس 2015 بشأن تعيين مدقق 
الحســـابات الخارجـــي كل ثاث ســـنوات، وبناًء على موافقة 

المســـاهمين في الجمعية العموميـــة العاديـــة التـــي تـم 
عقدها بتاريخ 13 مارس 2017، فقد اســتمر تعييـــن مدقق 

الحســـابات برايس وتر هاوس كوبرز )PwC( للعام 2017 
وبأتعـــاب قدرها 183,500 درهم إماراتي.

اســتمر تعييــن برايــس وتــر هاوس كوبرز )PwC( منذ العام 
2012 ولــم يقــم بــأي خدمات خاصة خــاف التدقيق للبيانات 

المالية للعام 2017. ولم يتم االســتعانة بمدقق حســابات 
خارجــي آخــر ألي مــن مهام التدقيق أو غيرها.

إضافــة الــى ذلــك تم تعييــن برايس وتر هاوس كوبرز كمدقق 
حســابات خارجي لبورصة دبي )الشــركة األم( بأتعاب قدرها 

130,000 درهم إماراتي وللشــركة التابعة ناســداك دبي 
بأتعــاب قدرهــا 125,000 درهم إماراتي للعام 2017.

التدقيق لجنـة   .5
تـــم إعـــادة تشـــكيل لجنـــة التدقيق بموجـب القرار الصادر من 

مجلس اإلدارة خـــال االجتماع المنعقـــد بتاريخ 16 إبريل 
2017، علــى النحو التالي:

محمـــد حميـــد المري - رئيسًا    •

علي راشـــد المزروعي - عضوًا    •

عـــادل عبداللـــه الفهيم - عضوًا    •

وجميـــع األعضاء غيـــر تنفيذيين ومســـتقلين وجميعهم خبراء 
في المحاســـبة والماليـة. 

قامـــت لجنـــة التدقيق خال العام بالمهام التالية:

تطبيق سياســـة التعاقد مع مدقق الحســـابات الخارجي   •
ومراقبة اســتقاليته ومناقشـــته حول طبيعة ونطاق 

عمليــة التدقيــق ومراجعة رأي مدقق الحســـابات الخارجي 
والتأكد من رد اإلدارة الماليـــة واإلدارات التنفيذيـــة على 

االستفســارات المطروحة من قبله، واســـتيفاء جميع 
متطلبــات مدقق الحســـابات الخارجي.

مراقبة ســـامة البيانات المالية للشـــركة وتقاريرها   •
)الســـنوية ونصف الســـنوية وربع الســـنوية( ومراجعتها 
كجــزء مــن عملهــا العــادي خال العام، حيث ركزت على: 

إبـــراز النواحـــي الخاضعة لتقدير مجلس اإلدارة  •  

•  التعديــات الجوهريـــة الناتجــة عن التدقيق  

•  افتراض اســـتمرارية عمل الشركة   

التقيـــد بالمعاييـــر المحاســـبية التي تقّرها الهيئة  •  

•  التقيـــد بقواعـــد اإلدراج واإلفصاح وغيرها من    

المتطلبات القانونيـــة المتعلقة بإعـــداد التقارير    
المالية   

االجتماع مع مدقق الحســـابات الخارجي للشـــركة بشـــكل   •
ربع ســـنوي لمناقشـــة القوائم المالية الربعية والســـنوية 

وتقرير مدقق الحســـابات الخارجـــي الموجهة لإلدارة 
العليا. 

مراجعـــة أنظمـــة الرقابـــة المالية والرقابـة الداخلية وإدارة   •
المخاطر فـــي الشـــركة وفعاليـــة إدارة الرقابـة الداخلية 

وتوفير الموارد الازمة واعتمـــاد خطـــة الرقابـــة الداخلية 
المعدلـــة والمعــدة علــى منهجية المخاطــر المتعلقة بكل 

قطاع/إدارة لشركة ســـوق دبي المالي وناســـداك دبـــي 
ومتابعـــة اإلنجاز في الخطة بشـــكل ربع سنوي.

مراجعة السياســـات واإلجراءات المالية والمحاســـبية   •
في الشـــركة وتطويرها وسياســـة وإجراءات المخاطر 

التشغيلية.
التنســـيق مــع مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية   •

ومناقشـــة المســـائل الـواردة فـــي تقارير الرقابة الداخليـة 
ودائــرة الرقابــة المالية ومتابعــة اإلجراءات التصحيحية 

بشـــكل ربع سـنوي.
مراقبـــة األدوات التـــي تـــم وضعها والتي تمكن موظفي   •

الشـــركة مـــن اإلباغ عـــن أية مخالفات محتملة فـــي 
التقاريــر الماليــة أو الرقابــة الداخلية أو غيرها من المســـائل 

بشـــكل ســـري والخطوات الكفيلـــة بإجـراء تحقيقات 
مســـتقلة وعادلـــة لتلك المخالفات والتي تمثلـــت فـــي 
البريد اإللكتروني whistleblower@dfm.ae وهاتـــف 

رقم: 5665 305 4 971+، وتخصيـــص موظفين 
السـرية. للتقارير 

مراقبة مدى تقيد الشـــركة بقواعد الســـلوك المهني.  •
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لجنة الترشـــيحات والمكافآت  .6
تم تشـــكيل لجنة الترشـــيحات والمكافآت بموجب قرار صادر 

مـــن مجلـــس اإلدارة بتاريـــخ 16 إبريل 2017 حيـــث تضم 
أعضاء غير تنفيذييـــن ومســـتقلين علـــى النحو التالي:

•  راشـــد حمد الشامســـي - رئيسًا

عـــادل عبداللـــه الفهيم - عضوًا    •

موزة ســعيد المري - عضوًا    •

وقامـــت اللجنـــة بالمهـــام الموكلة إليها وهي: 

التحقق من اســتقالية أعضاء مجلس إدارة شـــركة   •
ســـوق دبـــي المالـــي بشكل مستمر وبما يتفق مع 

القوانين واألنظمة. 
رفع مقترحات بشأن بعـــض التعديات على سياســـات   •

الموارد البشـــرية في 12 ديسمبر 2017.

عقـــدت لجنـــة الترشـــيحات والمكافـــآت ثاثة اجتماعات مبّينة 
فــي الجــدول التالي مع الحضور الشـــخصي لألعضاء:

الحضور 

تاريخ االجتماع

1 فبراير
2017

8 مارس 
2017

12 ديسمبر 
 2017

راشـد حمد الشامسـي

عـادل عبداللـه الفهيم

---موزة سعيد المري*

-علي المزروعي*

* اســتمر الســّيد علي المزروعي في عضوية لجنة الترشــيحات والمكافآت حتى 
تاريخ 16 إبريل 2017 وبعد إعادة تشــكيل اللجنة تم تعيين الســّيدة موزة المري 

بتاريــخ 16 إبريــل 2017. علمــًا أنهــا لــم تحضر اجتمــاع اللجنة الثالث بتاريخ 12 
ديسمبر 2017.

تعامـــالت المّطلعين  .7
وفقــًا للمــادة )12( مــن قــرار رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق 

المالية والســلع رقم )7/ر.م.( بشــأن معايير االنضباط 
المؤسســي وحوكمة الشــركات المســاهمة العامة، والتي 

نصت وجوبًا على تشــكيل لجنة تتولى مســؤولية إدارة 
ومتابعــة واإلشــراف على تعامــات المّطلعين وملكيتهم 

واالحتفاظ بالســجل الخاص بهم ورفع الكشــوف والتقارير 
الدورية، فقد تم تشــكيل لجنة دائمة للمتابعة واإلشـــراف 

على تعامات األشـــخاص المّطلعين من خال التنســـيق مع 
اإلدارات المعنية في الشـــركة لحصـــر المّطلعين الدائميـــن 
والمؤقتين من أعضاء مجلس اإلدارة، وموظفـــي شــركة 

ســـوق دبـــي المالـــي وغيرهم، والتحقق من أن التـداوالت 
التـــي تمـــت من قبل المّطلعين وفقًا إلفصاح مســـبق 

وبموافقـــة إدارة رقابـــة التـــداول مع مراعـاة فترة حظر 
التداول وفقًا للمـــادة رقم )14( مـــن النظام الخاص بالتداول 

والمقاصة والتســـويات ونقـــل الملكيـــة وحفظ األوراق 
المالية. وفـــي حـــال مخالفـــة اإلجراء، يتم رفـــع األمر لإلدارة 
العليا واتخاذ إجـــراءات تأديبيـــة وتطبيـــق الجزاء وفقًا لقائمـــة 

المخالفــات الوظيفية.

تمت الموافقة على تشــكيل اللجنة بتاريخ 31 ديســمبر 2017 
ولكنهــا لــم تجتمــع ولم تقــم بمهامها حتى تاريخه.

وتضــم اللجنة األعضاء التالية:

عضوًا أسمه لوتاه عضو من إدارة الرقابة الداخلية

عضوًا عصام الدين محجوب عضو من الشؤون القانونية 

عضوًا حنان الحبشي عضو من إدارة رقابة السوق

عضوًا طيبة كبيتال عضو من الموارد البشرية

عضوًا فاطمة بن قداد عضو من إدارة اإليداع

*تغيـــب العضو عـــن الحضور بعذر مقبول

عقـــدت لجنـــة التدقيـــق ستة اجتماعـــات خـــال العـــام 2017 مبّينة في الجدول التالي مع الحضور الشـــخصي لألعضاء:

الحضور

تاريخ االجتماع

7 نوفمبر 242017 أكتوبر 2017 23 يوليو 2017 2 مايو 2017 25 يناير2017 11 يناير 2017

محمد حميد المري 

-علي راشـد المزروعي*

-عادل عبدالله الفهيم *
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نظــام الرقابة الداخلية  .8

أ. إقرار مجلس اإلدارة بمســؤوليته عن نظام 
الرقابة الداخلية

يقــر مجلــس اإلدارة بمســؤوليته عن نظــام الرقابة الداخلية في 
الشــركة والقيــام بمراجعتــه والتحقــق من مدى فاعليته وذلك 

مــن خــال إدارة الرقابــة الداخليــة، والتي تقوم بدورها، وفقًا 
للمعيــار رقــم 2060 مــن المعايير الدولية المهنية لممارســة 
التدقيــق الداخلــي والصادرة عن معهــد المدققين الداخليين 
بأمريــكا )IIA(، برفــع تقاريــر منتظمة لمجلس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذية عن أهداف وصاحيات ومســؤوليات نشــاط 
التدقيــق الداخلــي، وكذلك اإلنجــازات باإلضافة إلى تقييمها 

لمــدى كفايــة وفعاليــة أنظمة الرقابة الداخلية. 

ب. آليــة عمــل إدارة الرقابة الداخلية
تتبــع إدارة الرقابــة الداخليــة، مــن الناحية اإلدارية، لإلدارة العليا 

للشــركة؛ ومــن الناحيــة الوظيفية لمجلس اإلدارة من خال 
لجنة التدقيق بالشــكل الذي يضمن اســتقاليتها. وتعتمد 

إدارة الرقابــة الداخليــة فــي القيام بدورهــا على أحدث المعايير 
الدوليــة الصــادرة مــن قبل معهد المدققيــن الداخليين بأمريكا 
)IIA( وأفضــل الممارســات العالميــة وذلــك متمثًا فيما يلي:

إعــداد بطاقــة األداء المتوازن لــإلدارة بالتوافق مع الخطة   •
االســتراتيجية للشركة.

وضــع خطــة تدقيــق يتم بناؤها وفــق المخاطر المتعلقة   •
بكل قطاع/ إدارة / قســم لتحديد أولوية البدء باألقســام 

ذات المخاطر الشــديدة وتتم مناقشــتها مع الرئيس 
التنفيــذي للشــركة واعتمادها مــن قبل لجنة التدقيق 

ومجلس اإلدارة.
فــي نهايــة كّل عمليــة تدقيق، يصــدر تقرير عن عمليات   •

التدقيــق علــى اإلدارات المختلفــة يتضمن أهداف 
التدقيــق ونطاقــه ومنهجيته ونتائجــه وتقييم الماحظات 
مــن حيــث درجة المخاطرة، وكذلك تقييم شــامل للقطاع 

أو لــإلدارة الخاضعــة للتدقيق وفــق مصفوفة التقييم. 
قامــت اإلدارة برفــع عــدد مــن التوصيات تم االتفاق عليها   •

مــع القطاعــات المختلفة التــي خضعت للتدقيق خال 
العام 2017 ســواء كانت لشــركة ســوق دبي المالي أو 

ناســداك دبي، األمر الذي ســاهم في تعزيز بيئة الرقابة 
الداخليــة وتقليــل المخاطر، وذلك بما يتماشــى وتعريف 

نشــاط التدقيــق الداخلــي الرامي إلى إضافة قيمة 

إلى المؤسســة وإلى حملة األســهم فيها من خال 
مســاهمته فــي تعزيز فعالية وكفــاءة عمليات الحوكمة 

وإدارة المخاطــر والرقابة.
عــرض جميــع تقارير الرقابــة الداخلية والمتابعة واإلجراءات   •
التصحيحيــة التــي اتخذتهــا اإلدارة المعنية لتعزيز الضوابط 

الداخليــة علــى لجنــة التدقيق ومجلس اإلدارة لكل من 
شــركة ســوق دبي المالي وناســداك دبي خال العام، 

لتمكينهمــا مــن تقييم وضــع الرقابة الداخلية واتخاذ 
التوصيات أو القرارات المناســبة.

تــم انجــاز خطة التدقيق المعتمدة بنســبة %86   •
شــملت الرقابة المالية، الرقابة الشــرعية، االمتثال 

للنظــم والقوانيــن والسياســات، إجراءات العمل وأمن 
المعلومــات والمخاطر ومهام أخرى.

قيــام اإلدارة بمتابعــة تنفيذ اإلجــراءات التصحيحية وفقًا   •
للتقاريــر الصــادرة من الجهات الرقابيــة الداخلية والخارجية 

.TeamMate وذلــك عــن خال برنامج التدقيق
التنســيق مع مدقق الحســابات الخارجي، دائرة الرقابة   •

الماليــة، ومدققــي الجودة، وكذلك مفتشــي هيئة 
األوراق المالية.

تقديم خدمات استشــارية لتطوير وتحســين إجراءات   •
العمل بشــكل ال يؤثر على اســتقالية المدققين ووفق 

مــا هــو منصــوص عليه بميثاق عمل اإلدارة.
تحديــث ميثــاق التدقيــق الداخلــي بهدف اعتماده من قبل   •
لجنــة التدقيــق ليتوافــق مــع أحدث نموذج صادر من قبل 

.)IIA( معهــد المدققيــن الداخليين بأمريكا
تحديث سياســة الباغات الســرية واعتمادها من قبل   •

لجنــة التدقيــق. كما قامت اإلدارة بإرســال توعية تدريبية 
لجميع موظفي الســوق حول هذه السياســة وكيفية 

تطبيقها.
مراقبــة قنــوات االتصال التي تــم تخصيصها للباغات   •

السرية.
ISO قيام اإلدارة بدورها الفّعال بتحديث شــهادة الـ  •

 ISO المعمول بها في الســوق والحصول على شــهادة
2015 في شــهر يناير 2017.
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تتشــكل إدارة الرقابــة الداخليــة من 6 موظفين 
مؤهليــن على النحو التالي:

االســم: أسمه سعيد لوتاه
المســمى الوظيفــي: رئيــس إدارة الرقابة الداخلية واالمتثال

تاريــخ التعييــن: كرئيــس إلدارة الرقابــة الداخلية في العام 2010 
وكضابــط امتثــال في العام 2016.

المؤهالت:
 E.Philip Saunder ماجســتير في المالية من كلية  •

جامعــة RIT مايو 2011.
محاســب مالي معتمد CMA فبراير 2008.  •

مدقــق جــودة معتمــد ISO 9001:2000 من IRCA مايو   •
.2004

بكالوريــوس إدارة أعمــال من كليــة التقنية للطالبات   •
 .2001

دبلــوم عالــي في المحاســبة من كليــة التقنية للطالبات   •
 .2000

رئيــس رابطــة خريجي جامعة روشيســتر في دبي منذ   •
مارس 2014.

عضــو مجلــس استشــاري في كلية إدارة األعمال في   •
جامعة روشيســتر في دبي.

.AAA عضو في  •

وإدارة الرقابــة الداخليــة مدعمــة بفريق مؤهل على 
النحو التالي:

رضا فاروق شــحاته:
مدير – الرقابة الداخلية والشــرعية

 CRMA وشــهادة CFC وشــهادة CIB 2013 يحمل شــهادة
2012، ودبلوم دراســات عليا في المحاســبة المالية من 

جامعة عين شــمس 2003، وبكالوريوس محاســبة من جامعة 
عين شــمس 1998.

جاكوب سيباستيان:
مديــر - قســم تدقيــق نظــم المعلومات - الرقابة الداخلية

 Certified Cobit Asserssors 5.0 2014 يحمل شــهادة
 Certified Lead Auditor وشــهادة CISA 2012 وشــهادة

 CISM وشــهادة CISSP 2011 وشــهادة ISO 27001 2011
2010، وماجســتير في المالية من جامعة بارثي داســن 2014 

وبكالوريوس هندســة حاســوب من جامعة كوشــن 2001.

محمد أحمد العســالة:
نائــب مديــر - قســم االمتثال - الرقابة الداخلية

 CRMA 2012 ،2009 منذ ACCA يحمل شــهادة
وبكالوريــوس محاســبة من جامعة اليرموك 2003.

أحمــد رجب معطي:
نائــب مديــر - قســم االمتثال - الرقابة الداخلية

يحمل شــهادة CIA 2017 وشــهادة ACCA 2011، وليســانس 
آداب مــن جامعــة المنوفية 2000.

فــرح هاني العناني:
مدقق أول - قســم االمتثال - الرقابة الداخلية

تحمل شــهادة CPA 2010، وبكالوريوس محاســبة من 
الجامعــة األردنية 2007.

تعامــل إدارة الرقابــة الداخلية مع أية مشــاكل 
كبيــرة بالشــركة أو تلــك التــي تم اإلفصاح عنها في 

التقارير والحســابات السنوية.
لــم تتعــرض الشــركة أليــة مخاطر جوهرية خال العام 2017 
ولكــن، ووفقــًا لمــا هو منصــوص عليه في دليل عمل إدارة 

الرقابــة الداخليــة، فإن اإلدارة تتعامل مع المشــاكل التي 
تتعرض لها الشــركة من خال اآلتي:

تحديــد طبيعــة المشــكلة وتصنيفها من حيث درجة   •
المخاطــرة مــن خال تحديد حجم المشــكلة ومدى 
الســلبيات الناجمة عنها التي قد تتأثر بها الشــركة.
التواصل مع اإلدارات التنفيذية من خال رؤســاء   •

القطاعــات المختلفــة والرئيــس التنفيذي لبحث كيفية 
تدارك المشــكلة وســبل حلها وعمل التوصيات الازمة.

رفــع األمــر وكذلك التوصيــات المتعلقة به التي تم   •
اقتراحهــا إلــى لجنة التدقيــق والتي بدورها تقوم بعد 

المناقشــة وتقييــم الوضــع بعرض األمر على مجلس 
اإلدارة للوقــوف علــى المشــكلة واتخاذ القرار المائم 

بشأنها.
تقــوم اإلدارة بمتابعــة تنفيذ حل المشــكلة من خال   •

التأكــد مــن تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.
التواصــل مــع المدقق الخارجي للشــركة إن تطلب األمر   •

ذلك.
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لم ترتكب الشــركة أية مخالفات   .9
خالل العام 2017 أو األعوام الســابقة

مســـاهمة الشـركة خالل العام   .10
2017 في تنمية المجتمـــع المحلـــي 

والحفــاظ على البيئة
كجــزء مــن مســاعيه الرامية إلى حماية البيئــة وتقليل البصمة 
البيئية، وتماشــيًا مع اســتراتيجية التحول إلى بورصة ذكية، 

عملت شــركة ســوق دبي المالي بجد نحو بيئة رقمية غير 
ورقيــة. ووفقــًا لتقرير “غرين بوكس”، والمقدم من شــركة 
“إنفــو فــورت” والتــي تهدف إلى المســاهمة في بناء نظام 

بيئي مســتدام، تظِهر نتائج شــركة ســوق دبي المالي انخفاضًا 
بنســبة 23% فــي البصمــة البيئيــة خال العام 2017 مقارنة 

بالعام 2016.

وتماشــيًا مع سياســتها تجاه المســؤولية االجتماعية، واصلت 
شــركة ســوق دبي المالي تنظيم األنشــطة الموجهة لخدمة 
المجتمــع، حيــث قامــت بتنفيذ العديد مــن البرامج التدريبية 

ألكثــر مــن 2000 طالــب من عدة مدارس وجامعات في 
مختلــف أنحاء دولة اإلمــارات العربية المتحدة.

وتفعيــًا لمبــادرة المــرأة في مجلس اإلدارة، وّقع ســوق دبي 
المالي مذكرة تفاهم للتعاون المشــترك مع مؤسســة دبي 
للمرأة خال العام 2017، لتعزيز أطر الشــراكة االســتراتيجية 

بيــن الطرفيــن فــي مجال دعــم وتمكين المرأة في قطاع المال 
واألعمال، وذلك من خال رفع مســتوى مشــاركتها في 

مجالس إدارة الشــركات المســاهمة العامة اإلماراتية والمدرجة 
في ســوق دبي المالي.

واصل الســوق خال العام 2017 تقديم تبرعات شــملت أثاث 
مكاتــب وأجهــزة كمبيوتر وأجهزة تكييف، لصالح مؤسســة 

محمد بن راشــد لألعمال الخيرية واإلنســانية، ومؤسســة تراحم 
الخيرية. هذا ولم يقدم ســوق دبي المالي أي مســاهمات 

مالية اجتماعية خال الســنة.

الهيكل القانوني لشــركة سوق   .11
دبي المالي وتداوالت الســهم

نســتعرض فيما يلي أهم التطّورات القانونية في مســيرة 
ســوق دبي المالي:

26 مارس 2000: تم تأســيس ســوق دبي المالي   •
كمؤسســة عامة ذات شــخصية اعتبارية مســتقلة 
بموجــب قــرار حكومــة دبي رقم )14( لعام 2000. 

وبدأ الســوق نشــاطه في 26 مارس 2000. ويخضع 
ســــوق دبــــــي المــــالي مـــن الناحيـــــة القــانــونـيـة 

والتنــظيــمــيـــــة والرقــابــــية لهـــيئــــة األوراق الــــمالية 
 )Securities and Commodities Authority( والســلع

بدولــة اإلمــارات العربية المتحدة، والتي تملك ســلطة 
فــرض القوانيــن واللوائح والمعايير التي يلتزم ســوق 

دبــي المالي بتطبيقها.
27 ديســمبر 2005: قــرر المجلــس التنفيذي إلمارة دبي   •

تحويل ســوق دبي المالي إلى شــركة مســاهمة عامة.
6 فبراير 2007: تأسســت شــركة ســوق دبي المالي   •

كشــركة مســاهمة عامة في إمارة دبي بموجب القرار 
الــوزاري رقــم )62( لعــام 2007 الصادر عن وزارة 

االقتصاد. وتم طرح أســهم الشــركة في اكتتاب عام 
أولي في ســوق دبي المالي برأس مال مصدر قدره 

8 مليــار درهــم إماراتــي موزع إلى 8 مليار ســهم، بقيمة 
إســمية 1 درهم إماراتي لكل ســهم. وقد تم طرح نســبة 
20% مــن رأس المــال لاكتتــاب العــام أي ما يعادل 1.6 
مليار ســهم لاكتتاب. وقد شــهد االكتتاب العام إقبااًل 
مميــزًا، حيــث وصــل إجمالي المبلــغ المكتتب به إلى ما 

يقــارب 201 مليــار درهم إماراتي.
7 مارس 2007: تم إدراج شــركة ســوق دبي المالي   •

للتداول كشــركة مساهمة عامة.
22 ديسمبر 2009: االستحواذ على شركة ناسداك دبي.  •

فيما يلي رســم توضيحي لهيكل الملكية في شــركة ســوق 
دبــي المالــي كمــا في نهاية العام 2017:

%79.62
%66.67

%33.33

%20.38
التداول الحر
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نبذة عن بورصة دبي )الشــركة األم(
تم إنشــاء شــركة بورصة دبي المحدودة، وهي الشــركة 

القابضة لســوق دبي المالي وناســداك دبي، في 6 أغســطس 
2007، بهدف توحيد مســؤولية إدارة الســوقين الماليين 

التابعيــن لحكومــة دبــي، فضًا عن قيامها باســتثمارات في 
أهــم البورصــات العالميــة، ما رفع مكانة دبي كمركز ألســواق 

رأس المــال العالمية. 

نبذة عن ناســداك دبي )الشــركة التابعة(
 ،)Nasdaq Dubai( أما فيما يتعلق بشــركة ناســداك دبي

والتي كانت تعرف ســابقًا باســم بورصة دبي الدولية
 ،)Dubai International Financial Exchange - DIFX(

تقّدم ناســداك دبي كشــركة رائدة في مجال االبتكار، مجموعة 
واســعة من المنتجات، حيث يمكن للشــركات زيادة رأس 
المال من خال األســهم والصكوك والســندات. كذلك 

يمكــن إدراج الصناديــق المتداولة في البورصة، والمشــتقات، 
والســلع المتداولــة فــي البورصة، فضًا عن صناديق 

االســتثمار العقاري )REITs( وتداولها. تأسســت ناســداك دبي 

 ،)DIFC( فــي ســبتمبر 2005 فــي مركــز دبي المالي العالمي
.)DFSA( وتنظمهــا ســلطة دبــي للخدمات المالية

لقــد أتــاح وجــود جهتين رقابيتيــن متمثلتين في هيئة األوراق 
المالية والســلع والتي تخضع لها شــركة ســوق دبي المالي 

وســلطة دبي للخدمات المالية والتي تخضع لها شــركة 
ناســداك دبي، الخيار للمســتثمرين بين نظامين قانونيين 

لتنظيــم تــداول األوراق الماليــة ما يضيف تنوعًا للمســتثمرين 
مــن حيــث األنظمة القانونية والخدمــات والمنتجات المقدمة 

مــن خال منصتي التداول.

فيما يلي ملخص ألهم معلومات تداول ســهم شــركة ســوق 
دبي المالي:

أ. ســعر ســهم شــركة سوق دبي المالي )ســــعر اإلغالق مقارنًا 
بأعلى وأدنى ســــعر( في نهاية كل شــهر خالل الســنة المالية 

للعام 2017.

الشهر

أعلى سعر خالل 
الشهر

)درهم إماراتي(

أدنى سعر خالل 
الشهر 

)درهم إماراتي(

اإلغالق كما في 
نهاية الشهر

)درهم إماراتي(
مؤشر السوق
)رقم قياسي(

مؤشر قطاع 
الخدمات المالية

)رقم قياسي(

1.411.251.2936433882يناير

1.641.261.4636304056فبراير

1.471.221.2534803843مارس

1.331.141.1534153541إبريل

1.201.031.0933393395مايو

1.211.051.1133923323يونيو

1.261.101.1936333748يوليو

1.241.121.1336383649أغسطس

1.171.101.1135643607سبتمبر

1.201.081.1636363986أكتوبر

1.171.091.1034203762نوفمبر

1.131.081.1233703738ديسمبر
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ب. أداء ســهم الشــركة مقارنة مع المؤشــر العام للســوق ومؤشــر القطاع خالل العام 2017.

حركة ســهم شــركة سوق دبي المالي 

أداء ســهم شــركة ســوق دبي المالي مقارنًا مع مؤشــر الســوق العام خال 2017

أداء ســهم شــركة ســوق دبي المالي مقارنًا مع مؤشــر قطاع الخدمات المالية
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ج. توزيع ملكية المســــاهمين وفقًا لتداوالت 28 ديســمبر 2017 والتســوية بتاريخ 3 يناير 2018 مصنفة على النحو التالي:

د. المســاهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأســمال الشــركة كما في 28 ديســمبر 2017 والتســوية بتاريخ 3 يناير 2018
 حســب الجدول التالي:

نسبة األسهم المملوكة *تصنيف المساهم

المجموعحكومةشركاتأفراد

92.55%0.01%84.23%8.31%محلي 

3.35%-0.73%2.61%عربي**

4.10%-2.58%1.52%أجنبي

100.00%0.01%87.54%12.45%المجموع

* مجموع النسب قد ال يساوي المحصلة بسبب التقريب. 
** تصنيف المساهمين كعربي يشمل المساهمين الخليجيين باإلضافة للمساهمين العرب.

نسبة األسهم المملوكة من رأسمال الشركةعدد األسهم المملوكةاالسم

79.625%6,370,000,000بورصة دبي 

ه. توزيع المســاهمين وفقًا لحجم الملكية كما في 28 ديســمبر 2017 والتســوية بتاريخ 3 يناير 2018 حســب الجدول التالي:

نسبة األسهم المملوكة من رأس المال*عدد األسهم المملوكةعدد المساهمينملكية األسهم )سهم(

1.7%24,699134,755,610أقل من 50,000 

3.5%1,954282,158,248من 50,000 إلى أقل من 500,000 

6.4%384515,214,472من 500,000 إلى أقل من 5,000,000 

88.4%567,067,871,670أكثر من 5,000,000

100.00%27,0938,000,000,000المجموع

*مجموع النسب قد ال يساوي المحصلة بسبب التقريب. 

و. ضوابط عالقات المســتثمرين
تعتبر شــركة ســوق دبي المالي من أوائل الشــركات التي أولت 

عاقــات المســتثمرين أهميــة كبرى منذ العام 2008 حيث 
أسســت الشــركة قسمًا خاصًا لعاقات المســـتثمرين وتم 

إنشـــاء صفحة خاصـــة بعاقـــات المســـتثمرين على الموقع 
اإللكتروني للسوق تحتـــوي على معلومات عن اســـتراتيجية 

الشـــركة، وتحليل ســـعر ســـهم الشركة، وبيانات أعضاء 
مجلــس اإلدارة، وأخبــار وأحداث الشـــركة، وقائمة محللين 

ســـهم الشـــركة، والتقارير المالية، والحوكمة، واألرباح غير 
المســـتلمة، وزكاة األســـهم، وبيانات االتصال مع مســـؤول 

عاقات المســـتثمرين. كما أطلقت الشــركة تطبيقًا لعاقات 
المســتثمرين علــى الهواتــف الذكية فــي إطار جهودها لتعزيز 

التواصل مع المســتثمرين.

لمزيـــد مـــن المعلومـــات يرجى التواصل مع مســـؤول عاقات 
المستثمرين:

النشاشيبي حنين 
رقـــم الهاتف: 5650 305 4 971+

 IR@dfm.ae :البريــد اإللكتروني
أو زيـــارة الموقع اإللكتروني 

http://www.dfm.ae/dfm-investor-relations
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ز. أهــم القــرارات الخاصــة التي تم عرضهــا في اجتماع الجمعية 
العموميــة المنعقــد فــي 13 مارس 2017 واإلجراءات المتخذة 

بشأنها
تمــت المصادقــة علــى القرار الخــاص في الموافقة على إبرام 
الصفقــات مــع أطــراف ذات عاقة )شــركات خاضعة لملكية / 
مشــاركة الحكومة( شــريطة أال تزيد تلك الصفقات عن %30 

مــن رأس مــال الشــركة وذلك دون الحاجــة للرجوع للجمعية 
العمومية مســتقبًا.

ح. ال توجــــد أيــــة أحــــداث يمكن وصفها بالجوهرية صادفت 
الشــــركة خالل العام 2017.

ط. بلغت نســبة التوطين في شــركة ســوق دبي المالي %60 
فــي نهاية العام 2017.

 ي. المشــاريع والمبادرات االبتكارية خالل العام 2017
قامت شــركة ســوق دبي المالي بعدة مشــاريع ومبادرات 

ابتكاريــة خــال العــام 2017 ركزت فــي معظمها على التحول 
إلــى بورصــة ذكية وتحســين إجــراءات العمل حيث تم افتتاح 

قاعــة تــداول ذكية، تشــمل مجموعة مــن الخدمات والتجهيزات 

المبتكرة. عملت الشــركة كذلك على تشــجيع توزيع األرباح 
النقدية عبر حلول الســوق الذكية وبطاقة آيفســتر وتم كذلك 
إطــاق تطبيقيــن جديديــن للهواتــف الذكية. ومن ناحية أخرى 

عمل الســـوق حثيثًا على تطوير أنظمة الّتقاص والتســوية 
واإليــداع، فضــًا عن تطبيق أفضل الممارســات التي تضمن 

اســتدامة الحوكمــة. وفــي خطوة هي األولى من نوعها 
على المســتوى اإلقليمي، وقع كل من ســوق دبي المالي 
وناســداك دبي اتفاقًا لتداول عقود آجلة مرتبطة بالمؤشــر 
العام لســوق دبي المالي في ســوق العقود اآلجلة التابع 

لناسداك دبي. 

سعادة عيســـى عبدالفتاح كاظم
رئيــس مجلس اإلدارة

مارس 2018
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قامــت هيئــة الفتوى والرقابة الشــرعية خال العام 2017 
التالية: بالمهام 

معايير السوق
قامــت الهيئــة بإصدار معيار ســوق دبي المالي للتحوط   •

من مخاطر االســتثمار والتمويل بشــكله النهائي، وذلك 
بعــد إدخــال مــا ورد إليها مــن مقترحات وماحظات علماء 
الشــريعة ورجــال القانون واالقتصــاد والمصرفيين، كما 

قامــت بترجمــة المعيار وأشــرفت على طباعته. 
بدأت الهيئة الدراســات التمهيدية إلصدار معيار ســوق   •
دبي المالي لصناديق االســتثمار، وجاري مناقشــته من 

قبــل أعضــاء الهيئة للموافقة على شــكله ومضمونه 
وصياغتــه، ومــن أجل إثــراء المعيار والوصول به ألعلى 
مســتويات الشــمول الممكنة وإتاحة الفرصة الكافية 

أمــام جميع األطراف المعنية لاطاع ومشــاركة 
االقتراحات، فســيتم طرح المعيار للتشــاور من قبل 

ُعلمــاء الشــريعة ورجــال القانون وخبراء المال واالقتصاد 
لتلقــي مقترحاتهــم وماحظاتهــم عليه قبل إصداره في 

شكله النهائي. 

المنتجــات المتوافقة مع الشــريعة
قامــت الهيئــة بعقــد أكثر من اجتماع مع إدارات الســوق 

المختلفــة لبحــث ُســبل إصــدار منتج الريبو )REPO( المتوافق 
مــع الشــريعة ومــازال العمل والنقاش جاريــًا عليه للتوافق على 

شــكله وصياغة عقوده.

الرقابة الشرعية
قامــت الهيئــة بمراجعــة التقارير التي أعدها قســم الرقابة 

الشــرعية فــي نهايــة كل ربع مــن العام، وتقديم التوصيات 
الخاصة بشــأنها قبل اعتمادها.

الفتاوى
قامــت الهيئــة ببيان الرأي الشــرعي بخصوص كافة 

االستفســارات الشــرعية التي أثيرت خال العام ســواء من قبل 
إدارة الســوق أو الواردة من الجهات الخارجية.

تصنيف الشــركات المدرجة
قامــت الهيئــة بمراجعة واعتماد قوائم تصنيف الشــركات 

الُمدرجة بكل من ســوق دبي المالي وناســداك دبي من حيث 
توافقها مع الشــريعة والتي يقوم بإعدادها قســم الرقابة 
الشــرعية وفقًا لمعيار ســوق دبي المالي لتمّلك وتداول 

األسهم.

احتســاب الزكاة لعام 2016
قامــت الهيئــة بمراجعــة واعتماد قيمة الزكاة الخاصة بشــركة 

ســوق دبي المالي عن العام 2016 والتي قام بإعدادها قســم 
الرقابة الشــرعية وفقًا للميزانية الزكوية للســوق، ومن ثم فقد 
دعــت المســاهمين إلخراجهــا خال الجمعيــة العمومية التي تم 

عقدهــا خال العام 2017. 

احتســاب الدخل غير المتوافق مع 
الشــريعة لعام 2016

قامــت الهيئــة بمراجعــة واعتماد المبلــغ اإلجمالي غير الُمتوافق 
مع الشــريعة لعام 2016 ونســبة كل ســهم منها.

تقرير عن هيئة الفتوى
والرقابة الشرعية 
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05. القوائـم
المالية الموحدة



تقرير مدقق الحسابات 

تقرير مدقق الحســابات المســتقل إلى 
الســادة المســاهمين في شركة سوق 

دبــي المالي )ش.م.ع(

التقريــر حــول تدقيــق البيانات المالية الموحدة

رأينا
برأينــا، تعّبــر البيانــات المالية الموحدة بشــكل عادل ومن كافة 

النواحي الجوهرية عن المركز المالي الموحد لشــركة ســوق 
دبي المالي )ش.م.ع( )“الشــركة”( والشــركات التابعة لها )معًا 

“المجموعــة”( كمــا فــي 31 ديســمبر 2017، وعن أدائها المالي 
الموحــد وتدفقاتهــا النقديــة الموحدة للســنة المنتهية بذلك 

التاريــخ وفقــًا للمعايير الدوليــة للتقارير المالية.

نطاق التدقيق
تشــمل البيانــات المالية الموحــدة للمجموعة ما يلي:

بيــان المركــز المالي الموحد كما في 31 ديســمبر    •
.2017  

بيــان الدخــل الموحد للســنة المنتهية بذلك التاريخ.  •
بيان الدخل الشــامل الموحد للســنة المنتهية بذلك   •

التاريخ.  
بيــان التغيــرات في حقوق الملكية الموحد للســنة   •

المنتهيــة بذلك التاريخ.  
بيــان التدفقــات النقدية الموحد للســنة المنتهية   •

بذلك التاريخ.  
إيضاحــات حــول البيانات المالية الموحدة وتشــمل   •

ملخصًا للسياســات المحاســبية الهامة.  

أساس الرأي
لقــد أجرينــا تدقيقنــا وفقًا لمعاييــر التدقيق الدولية. ويتم 

إيضــاح مســؤولياتنا وفقــًا لهذه المعاييــر بمزيد من التفصيل 
ضمن فقرة مســؤوليات مدقق الحســابات حول تدقيق 

البيانــات الماليــة الموحــدة المدرجة ضمن تقريرنا.

نعتقــد أن إثباتــات التدقيــق التي حصلنــا عليها كافية ومائمة 
لتوفير أســاس مناســب للرأي الذي نبديه بناًء على عملية 

التدقيق.

االستقاللية
إننــا مســتقلون عن المجموعــة وفقًا للقواعد األخاقية 

للمحاســبين المهنييــن الصــادرة عن مجلــس المعايير األخاقية 
الدوليــة للمحاســبين والمتطلبــات األخاقية التي تتعلق 

بتدقيقنــا علــى البيانــات الماليــة الموحدة في دولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة. وقد التزمنا بمســؤولياتنا األخاقية األخرى 

وفقــًا لهــذه المتطلبات والقواعد.

منهجنــا في التدقيق

نظرة عامة
أمور التدقيق الرئيســية

االنخفاض في قيمة الشــهرة والموجودات األخرى   •
غير الملموسة  

كجــزء مــن تصميــم عملية التدقيــق التي نقوم بها، قمنا 
بتحديــد األهمية النســبية وتقييــم مخاطر األخطاء الجوهرية 

فــي البيانــات الماليــة الموحدة. وعلى وجه الخصوص، 
أخذنــا بعيــن االعتبــار قيــام اإلدارة بوضع أحكام ذاتية، على 
ســبيل المثال؛ فيما يتعلق بالتقديرات المحاســبية الهامة 

التــي انطــوت على وضــع افتراضات والنظر في األحداث 
المســتقبلية غيــر المؤكــدة بطبيعتهــا. وكما هو الحال في كل 
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مــن عمليــات التدقيــق التي نقوم بهــا، تطرقنا إلى مخاطر 
تجــاوز اإلدارة لضوابــط الرقابــة الداخليــة، ومن بين أمور أخرى، 

النظــر فيمــا إذا كان هنــاك دليــل علــى التحيز الذي يمثل مخاطر 
األخطاء الجوهرية الناشــئة عن االحتيال.

لقــد قمنــا بتصميــم نطــاق التدقيق لدينا من أجل أداء ما 
يكفــي مــن العمــل الذي يمكننا مــن تقديم رأي حول البيانات 

الماليــة الموحــدة ككل، مع األخــذ بعين االعتبار هيكل 
المجموعــة، والعمليــات والضوابط المحاســبية، والقطاع الذي 

تعمــل فيه المجموعة.

أمور التدقيق الرئيســية
أمــور التدقيــق الرئيســية هي تلــك األمور التي، في تقديرنا 

المهنــي، كانــت أكثــر األمور أهمية أثنــاء تدقيقنا على البيانات 
الماليــة الموحــدة للفتــرة الحاليــة. وقد تم التطرق إلى هذه 
األمــور فــي ســياق تدقيقنا علــى البيانات المالية الموحدة 

ككل، وفــي تكويــن رأينــا حولها، وال نقدم رأيًا منفصًا بشــأن 
هذه األمور.

المعلومات األخرى
يتحمــل أعضــاء مجلس اإلدارة المســؤولية عن المعلومات 

األخــرى. وتشــتمل المعلومــات األخرى على تقرير رئيس 
مجلس اإلدارة وتقرير الشــركة الســنوي الذي من المتوقع أن 

نحصــل عليــه بعــد تاريخ توقيع تقرير مدقق الحســابات.

إن رأينــا حــول البيانــات الماليــة الموحدة ال يتطرق إلى 
المعلومــات األخــرى، وال نبــدي، ولن نبــدي أي تأكيد عليها بأي 

صورة كانت.

وفيمــا يتعلــق بتدقيقنــا على البيانــات المالية الموحدة، تقتصر 
مســؤوليتنا على قراءة المعلومات األخرى المحددة ســلفًا، 
وفــي ســبيل ذلــك، فإننا ننظر فــي ما إذا كانت المعلومات 

األخــرى تتعــارض بصــورة جوهرية مــع البيانات المالية الموحدة 
أو مــع المعلومــات التــي توصلنــا إليهــا أثناء التدقيق، أو ما إذا 

كانــت تبــدو أنهــا تتضمــن أخطاء جوهرية بصورة أو بأخرى.

إذا توصلنــا، عنــد قــراءة تقريــر رئيس مجلس اإلدارة وتقرير 
الشــركة الســنوي، إلى وجود أخطاء جوهرية في هذه 

كيفية تعامل مدقق الحسابات مع أمر التدقيق الرئيسيأمر التدقيق الرئيسي

االنخفاض في قيمة الشهرة والموجودات األخرى غير الملموسة 
نرى أن الشهرة والموجودات األخرى غير الملموسة البالغة 2,9 

مليار درهم و2.2 مليار درهم تشكل أمر تدقيق رئيسي نظرًا 
ألهميتها والحكم الذي ينطوي عليه اختبار هذه البنود لتحري 

االنخفاض في القيمة.

تشكل هذه الموجودات مجتمعة 54% من إجمالي موجودات 
المجموعة، كما أن أي انخفاض في القيمة قد يكون له تأثير 

جوهري على األداء المالي المعلن للمجموعة.

وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 36، يتعين فحص الشهرة 
سنويًا لتحري االنخفاض في القيمة. وإذا تم تحديد مؤشرات 

على انخفاض القيمة، يتم تخفيض قيمتها الدفترية إلى قيمتها 
القابلة لاسترداد المحددة بموجب المعيار المحاسبي الدولي 

رقم 36 على أنها القيمة العادلة لألصل أو الوحدة المولدة 
للنقد ناقصًا تكاليف االستبعاد أو قيمة االستخدام، أيهما 

أعلى. وبالنسبة للموجودات األخرى غير الملموسة، في نهاية 
كل فترة تقرير، يتعين على المنشأة أن تقوم بتقييم ما إذا كان 
هناك أي مؤشر على احتمال تعّرض األصل النخفاض القيمة، 

أو إذا كان هناك تغير في العمر اإلنتاجي المقدر. وقامت 
الشركة بإجراء تقييمها الخاص لتحري االنخفاض في القيمة 
لتقييم انخفاض قيمة الشهرة، وتعتبر اإلدارة أن الشركة من 
وحدات توليد النقد الفردية وفق تعريف المعيار المحاسبي 

الدولي رقم 36.لمزيد من التفاصيل انظر اإليضاح 4 من 
البيانات المالية.

كما في 31 ديسمبر 2017، قامت اإلدارة بفحص الشهرة والموجودات 
األخرى غير الملموسة لتحري االنخفاض في القيمة من خال مقارنة صافي 

موجودات شركة سوق دبي المالي في ذلك التاريخ مع القيمة العادلة للشركة 
بناء على أسعارها المدرجة في السوق في 31 ديسمبر 2017. وقمنا بإعادة 

تنفيذ فحص التقييم الذي قامت به اإلدارة حول تحري االنخفاض في القيمة 
وفحص التقييم أن شركة سوق دبي المالي تعتبر وحدة توليد نقد فردية. 

إن القيمة العادلة لشركة سوق دبي المالي بناء على رأس مالها السوقي كما 
في 31 ديسمبر 2017 بلغت 800 مليون درهم وتجاوزت صافي موجوداتها 

كما في ذلك التاريخ.
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المعلومــات األخــرى، فإننــا ملزمون بإباغ هذا األمر إلى 
القائميــن على الحوكمة.

مســؤوليات اإلدارة والقائميــن علــى الحوكمة حول البيانات 
المالية الموحدة

إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد البيانات المالية الموحدة 
وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقًا للمعايير الدوليــة للتقارير المالية، 

وكذلــك إعدادهــا طبقًا لألحكام الســارية للقانون االتحادي 
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة رقم )2( لســنة 2015، وعن 

تلــك الرقابــة الداخليــة التــي ترى اإلدارة أنها ضرورية لكي 
تتمكــن مــن إعــداد بيانات ماليــة موحدة خالية من أي أخطاء 

جوهرية، ســواًء كانت ناشــئة عن احتيال أو خطأ.

وعنــد إعــداد البيانــات المالية الموحدة، فإن اإلدارة تعد 
مســؤولة عن تقييم مدى قدرة المجموعة على االســتمرار 
فــي عملهــا التجــاري واإلفصــاح - عند الضرورة - عن األمور 

المتعلقة بهذه االســتمرارية، وكذلك اســتخدام مبدأ 
االســتمرارية المحاســبي إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفية 

المجموعــة أو وقــف أنشــطتها أو لــم يكن لديها أي بديل 
واقعي ســوى القيام بذلك.

 يتحمل القائمون على الحوكمة مســؤولية اإلشــراف على 
عمليــة إعداد التقاريــر المالية للمجموعة.

مســؤوليات مدقق الحســابات حول تدقيق البيانات المالية 
الموحدة

تتمثــل أهدافنــا فــي الحصول علــى تأكيد معقول حول ما 
إذا كانــت البيانــات الماليــة الموحــدة ككل خالية من األخطاء 
الجوهرية، ســواء كانت ناشــئة عن احتيال أو خطأ، وإصدار 

تقرير مدقق الحســابات الذي يشــمل رأينا. يعد التأكيد 
المعقــول مســتوًى عاليــًا من التأكيــد، ولكنه ليس ضمانًا على 

أن عمليــة التدقيــق المنفــذة وفقــًا لمعايير التدقيق الدولية 
ستكشــف دائمــًا عــن أي خطــأ جوهري إن وجد. ويمكن أن 

تنشــأ األخطــاء مــن االحتيال أو الخطــأ، وتعتبر جوهرية إذا كان 
مــن المتوقــع إلــى حــد معقول أن تؤثر تلك األخطاء، إفرادًا أو 

إجمــااًل، علــى القرارات االقتصادية التي يتخذها المســتخدمون 
على أســاس هــذه البيانات المالية الموحدة.

وفــي إطــار عمليــة التدقيق المنفذة وفقــًا لمعايير التدقيق 
الدوليــة، فإننــا نمــارس التقدير المهني ونتبع مبدأ الشــك 

المهنــي طــوال أعمــال التدقيق. كمــا أننا نلتزم بالتالي:

تحديــد وتقييــم مخاطر األخطــاء الجوهرية في البيانات   •
المالية الموحدة، ســواء كانت ناشــئة عن االحتيال أو   

الخطــأ، وتصميــم وتنفيذ إجــراءات التدقيق التي تائم   
تلــك المخاطــر، والحصــول على أدلة تدقيق كافية   

ومناســبة توفر أساســًا لرأينا. إن خطر عدم الكشــف   
عــن أي أخطــاء جوهريــة ناتجــة عن االحتيال يعد أكبر   

مــن الخطــر الناجم عــن الخطأ حيث قد ينطوي   
االحتيــال علــى التواطــؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد   

أو التحريــف أو تجــاوز الرقابة الداخلية.  
تكويــن فهــم حول ضوابط الرقابــة الداخلية المتعلقة   •

بأعمــال التدقيــق من أجــل تصميم إجراءات تدقيق   
مائمــة للظــروف، وليــس لغرض إبداء رأي حول   

فعاليــة الرقابــة الداخلية للمجموعة.  
تقييم مدى ماءمة السياســات المحاســبية   •

المســتخدمة ومعقولية التقديرات المحاســبية وما   
يتعلــق بهــا من إفصاحات اإلدارة.  

معرفة مدى ماءمة اســتخدام اإلدارة لمبدأ   •
االســتمرارية المحاســبي، واســتنادًا إلى أدلة التدقيق   

التــي يتــم الحصــول عليهــا تحديد ما إذا كان هناك عدم   
يقيــن مــادي يتعلــق بأحداث أو ظروف يمكن أن   

تثيــر شــكوكًا كبيرة حــول قدرة المجموعة على   
االســتمرار كمنشــأة عاملة. وإذا توصلنا إلى وجود   

عــدم يقيــن مادي، فإننــا مطالبون بلفت االنتباه    
في تقرير مدقق الحســابات إلى اإلفصاحات ذات    

الصلــة فــي البيانات الماليــة الموحدة، أو تعديل رأينا   
إذا كانــت تلــك اإلفصاحــات غير كافية. إن   

االســتنتاجات التــي نتوصــل لها تتوقف على أدلة   
التدقيــق التــي يتــم الحصــول عليها حتى تاريخ تقرير   

مدقق الحســابات. ومع ذلك، فإن األحداث أو   
الظــروف المســتقبلية قــد تدفع المجموعة إلى   

التوقف عن االســتمرار كمنشــأة عاملة.  
تقييــم العــرض الشــامل للبيانات المالية الموحدة   •
ونســقها ومحتوياتهــا، بمــا في ذلك اإلفصاحات،   

وتحديــد مــا إذا كانت البيانــات المالية الموحدة تمثل   
المعامــات واألحــداث ذات العاقــة على النحو الذي   

يضمــن العرض العادل.  
الحصــول علــى أدلة تدقيق كافية ومناســبة فيما   •

يتعلــق بالمعلومــات المالية للكيانات أو األنشــطة   
التجاريــة داخــل المجموعــة إلبداء رأي حول البيانات   

الماليــة الموحــدة. كما أننا مســؤولون عن توجيه   
أعمــال التدقيــق على المجموعة واإلشــراف عليها   
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وأدائهــا، ونظــل مســؤولين دون غيرنا عن رأينا حول   
التدقيق.  

كمــا نتواصــل مــع القائمين على الحوكمــة فيما يتعلق، من 
بيــن أمــور أخــرى، بنطاق وتوقيــت التدقيق المقررين ونتائج 

التدقيــق الجوهريــة، بمــا فــي ذلك أي أوجه قصور مهمة 
نحددهــا فــي الرقابــة الداخلية أثناء تدقيقنا.

نقــدم أيضــًا للقائميــن على الحوكمة بيانــًا بأننا قد امتثلنا 
للمتطلبات األخاقية المعمول بها في شــأن االســتقالية، 
كمــا أننــا نبلغهــم بجميع العاقات وغيرها من المســائل التي 
ُيعتقد إلى حد معقول أنها قد تؤثر على اســتقاليتنا، وســبل 

الحمايــة منهــا إن لزم األمر.

ومــن بيــن األمــور المنقولة للقائميــن على الحوكمة، فإننا 
نحــدد تلــك األمــور التي كانت لها أهميــة قصوى أثناء التدقيق 

علــى البيانــات الماليــة الموحدة للفتــرة الحالية والتي تمثل 
بدورهــا أمــور التدقيق الرئيســية، ثــم ندرجها في تقرير مدقق 
الحســابات باســتثناء ما تحظر النظم أو التشــريعات اإلفصاح 

عنــه للــرأي العــام أو إذا قررنــا - فــي حاالت نادرة للغاية - أن أمر 
مــا ال ينبغــي اإلفصــاح عنــه فــي تقريرنا إذا كنا نتوقع إلى حد 
معقــول بــأن اإلفصــاح عن هذا األمر ســوف يترك تداعيات 

ســلبية تفوق المزايا التي ســتعود على الصالح العام من جراء 
هذا اإلفصاح.

تقريــر حــول المتطلبات القانونيــة والتنظيمية األخرى
إضافــة إلــى ذلك ووفقــًا لمتطلبات القانون االتحادي لدولة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقم )2( لســنة 2015، نفيدكم بما 
يلي:

1( أننــا قــد حصلنــا على كافــة المعلومات التي اعتبرناها 
ضروريــة ألغراض تدقيقنا.

2( أن البيانــات الماليــة الموحــدة قــد ُأعدت، من كافة النواحي 
الجوهريــة، طبقــًا لألحكام الســارية للقانون االتحادي لدولة 

اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لســنة 2015. 

3( أن المجموعة قد احتفظت بدفاتر محاســبية ســليمة.

4( أن المجموعة لم تقم بشـــراء أســـهم أو االستثمار فيها 

خال الســـنة المالية المنتهية في 31 ديســـمبر 2017 ،كما 
هو مبين في اإليضاح رقـــم )22- 5( مـــن البيانات المالية 

الموحدة.

5( أن اإليضــاح رقــم )16( مــن البيانــات المالية الموحدة يبين 
المعامــات الهامــة مع األطراف ذات العاقة والشــروط التي 

بموجبهــا أبرمت هذه المعامات.

6( أنــه بنــاًء علــى المعلومــات المقدمة لنا لــم يلفت انتباهنا ما 
يجعلنــا نعتقــد بــأن المجموعة قد خالفت خال الســنة المالية 

المنتهية في 31 ديســمبر 2017 أيًا من األحكام الســارية 
للقانــون االتحــادي لدولة اإلمــارات العربية المتحدة رقم )2( 
لســنة 2015، أو فيما يتعلق بالشــركة ونظامها األساســي 

بشــكٍل يمكن أن يكون له تأثير جوهري على أنشــطتها أو 
مركزهــا المالــي الموحد كما في 31 ديســمبر 2017.

7( لــم تقــدم المجموعــة أي مســاهمات اجتماعية مالية خال 
الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2017.

برايــس ووترهاوس كوبرز
31 يناير 2018

محمد البورنو
ســـجل مدققي الحســـابات المشـــتغلين رقم: 946

دبي، اإلمــارات العربية المتحدة 
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إيضاحات
2017

ألف درهم
2016

ألف درهم

الموجودات

موجودات غير متداولة

42,878,8742,878,874الشهرة
42,203,0762,259,565موجودات أخرى غير ملموسة 

262,545 275,245 5ممتلكات ومعدات
836,648 856,546 6موجودات مالية أخرى تم قياسها بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر

- 94,756 7استثمار بالتكلفة المطفأة
294,997 292,213 8ودائع استثمارية 

6,600,7106,532,629 مجموع الموجودات غير المتداولة
موجودات متداولة

63,02142,273 9مصاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى
2,290,1481,905,148 8ودائع استثمارية

473,609370,843 10نقد وما في حكمه
2,826,7782,318,264مجموع الموجودات المتداولة

9,427,4888,850,893مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

118,000,0008,000,000رأس المال
)4,364()4,364(أسهم خزينة

7,995,6367,995,636
)738,272()702,860(12احتياطي إعادة تقييم استثمارات - بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر

12429,664406,377احتياطي قانوني 
419,182237,902أرباح محتجزة

8,141,6227,901,643حقوق الملكية العائدة إلى ُماّلك الشركة
19,09118,499الحصص غير المسيطرة

8,160,7137,920,142صافي حقوق الملكية
مطلوبات غير متداولة

1626,61625,456قرض مساند
18,91316,066 13مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 

41,522 45,529 مجموع المطلوبات غير المتداولة
مطلوبات متداولة

14852,695522,546ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
15352,378358,262توزيعات أرباح دائنة 

1616,1738,421مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عاقة
1,221,246889,229مجموع المطلوبات المتداولة

930,751 1,266,775 مجموع المطلوبات
9,427,4888,850,893مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

تم اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 31 يناير 2018 ووقعها بالنيابة عن المجلس:

اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 12 إلى 44 تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

رئيــس مجلس اإلدارة

بيان المركز المالي الموحد
كما في 31 ديسمبر 2017
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اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 12 إلى 44 تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

إيضاحات
2017

ألف درهم
2016

ألف درهم

اإليرادات

294,648 255,254  رسوم عموالت التداول

20,612 21,046  رسوم شركات الوساطة

39,742 36,935  رسوم المقاصة والتسوية واإليداع

9,056 9,814 رسوم اإلدراج وبيانات السوق

5,354 5,963  رسوم أخرى

329,012369,412 إيرادات العمليات

17101,42379,538إيرادات االستثمار

-481إيرادات أخرى

231,306-24ربح القيمة العادلة على أرض الهبة

430,916680,256مجموع اإليرادات

المصاريف

(136,962)(139,797)18مصاريف عمومية وإدارية

(62,367) (56,489) 4إطفاء موجودات غير ملموسة

(1,113)(1,160)16مصروف فائدة

(200,442)(197,446)مصاريف العمليات

(226,000)-8مخصص انخفاض قيمة الوديعة االستثمارية

233,470253,814صافي ربح السنة

العائد إلى:

253,491 232,878 ُمّاك الشركة

592323الحصص غير المسيطرة

233,470 253,814

190.0290.032الربحية األساسية / المخفضة للسهم - بالدرهم

بيان الدخل الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
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2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

233,470253,814 صافي ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر

بنود لن ُيعاد تصنيفها في الربح أو الخسارة

تغيرات في القيمة العادلة لموجودات مالية أخرى تم قياسها بالقيمة العادلة من خال
35,41219,945الدخل الشامل اآلخر

268,882273,759مجموع الدخل الشامل للسنة

العائد إلى:

268,290273,436ُمّاك الشركة 

592323الحصص غير المسيطرة

268,882273,759مجموع الدخل الشامل للسنة

بيان الدخل الشامل الموحد

اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 12 إلى 44 تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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رأس المال
ألف درهم

أسهم 
خزينة

ألف درهم

احتياطي إعادة 
تقييم استثمارات 

بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل 

الشامل اآلخر
ألف درهم

احتياطي 
قانوني

ألف درهم

أرباح 
محتجزة

ألف درهم

العائد إلى
 ُماّلك الشركة

ألف درهم

الحصص 
غير 

المسيطرة
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

381,027431,7878,028,01318,1768,046,189(780,437)(4,364) 8,000,000كما في 1 يناير 2016

253,491253,491323253,814----صافي ربح السنة

تغيرات في القيمة العادلة 
لموجودات مالية أخرى تم 

قياسها بالقيمة العادلة من 
خال الدخل الشامل اآلخر

--19,945--19,945-19,945

253,491273,436323273,759-19,945--مجموع الدخل الشامل للسنة

احتياطي اإليرادات غير 
المتوافقة مع الشريعة 
اإلسامية )إيضاح 21(

----(15,648)(15,648)-(15,648)

توزيعات أرباح معلنة صافية 
من احتياطي اإليرادات غير 

المتوافقة مع الشريعة 
اإلسامية )إيضاح 11(

----(384,140)(384,140)-(384,140)

تحويل إلى االحتياطي القانوني 
---(25,350)25,350---)إيضاح 12(

خسارة محققة من بيع 
---(22,220)-22,220--استثمار

(18)-(18)(18)----الزكاة

406,377237,9027,901,64318,4997,920,142(738,272)(4,364)8,000,000كما في 31 ديسمبر 2016

406,377237,9027,901,64318,4997,920,142(738,272)(4,364) 8,000,000كما في 1 يناير 2017

592233,470 232,878232,878----صافي ربح السنة

تغيرات في القيمة العادلة 
لموجودات مالية أخرى تم 

قياسها بالقيمة العادلة من 
خال الدخل الشامل اآلخر

--35,412--35,412-35,412

592268,882 232,878268,290-35,412--مجموع الدخل الشامل للسنة

احتياطي اإليرادات غير 
المتوافقة مع الشريعة 
اإلسامية )إيضاح 21(

----(28,281)(28,281)-(28,281)

تحويل إلى االحتياطي القانوني 
---(23,287)23,287 ---)إيضاح 12(

(30)-(30)(30)----الزكاة

429,664419,1828,141,62219,0918,160,713 (702,860)(4,364)8,000,000كما في 31 ديسمبر 2017

بيان التغيرات في حقوق
الملكية الموحد

اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 12 إلى 44 تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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إيضاحات
2017

ألف درهم
2016

ألف درهم

التدفقات النقدية من أنشطة العمليات

233,470253,814صافي ربح السنة

تعديالت بسبب:

10,8868,156 5استهاك ممتلكات ومعدات

2,9732,530 13مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

(231,306)- 24ربح القيمة العادلة على أرض الهبة

226,000- 8مخصص االنخفاض في قيمة ودائع استثمارية

56,48962,367 4إطفاء موجودات غير ملموسة

1,1601,113 16مصروف فائدة

(68,460)(88,854) 17إيرادات من ودائع استثمارية

(11,078)(12,569) 17إيرادات توزيعات األرباح

203,555243,136 التدفقات النقدية من العمليات قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة

16,401 (11,710) )الزيادة( / النقص في المصاريف المدفوعة مقدمًا والذمم المدينة األخرى

(144)167,752الزيادة / )النقص( في المبالغ المستحقة لطرف ذي عاقة

301,838114,129الزيادة في الذمم الدائنة والمصاريف المستحقة

501,435373,522 النقد الناتج من أنشطة العمليات

(343)(126) 13تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

501,309373,179 صافي النقد الناتج من أنشطة العمليات

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

18,2984,768عوائد من بيع واسترداد استثمارات

(119,235)(94,756)شراء استثمارات

(17,992)(23,586)5شراء ممتلكات ومعدات

(121,212)(385,000)8صافي الودائع االستثمارية )باستثناء النقد وما في حكمه والحركات غير النقدية(

79,81653,919إيرادات مقبوضة من ودائع استثمارية

1712,56911,078توزيعات أرباح مقبوضة

(188,674)(392,659)صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

(59,016)(5,884)11توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين

(15,648)-11,21توزيع إيرادات غير متوافقة مع الشريعة اإلسامية على المساهمين

(74,664)(5,884)صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

102,766109,841صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

370,843261,002النقد وما في حكمه في بداية السنة

10473,609370,843النقد وما في حكمه في نهاية السنة

بيان التدفقات النقدية الموحد

اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 12 إلى 44 تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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إيضاحات حول البيانات
المالية الموحدة

التأسيس والعمليات  .1
شــركة ســوق دبي المالي ش.م.ع )“الشــركة”( هي شركة 
مســاهمة عامة تأّسســت في إمارة دبي بدولة اإلمارات 

العربية المتحدة بموجب المرســوم رقم )62( لســنة 2007 
الصــادر عــن وزارة االقتصــاد بتاريــخ 6 فبراير 2007، وتخضع 
ألحــكام القانــون االتحادي لدولة اإلمــارات العربية المتحدة 

رقم )2( لســنة 2015 )“قانون الشــركات التجارية”(. كما 
ُســجلت الشــركة لدى هيئة األوراق المالية والســلع بدولة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة بموجب القانون االتحادي رقم )4( 
لســنة 2000 في 4 نوفمبر 2000. 

تتمثل األنشــطة المرّخصة للشــركة في التداول في األدوات 
المالية والعمل بمثابة شــركة قابضة وائتمانية في األنشــطة 
التجاريــة والصناعيــة والزراعية واالستشــارات المالية في مجال 
االســتثمار والوســاطة المالية في األســهم والسندات المحلية 

واألجنبية. وفقًا للنظام األساســي للشــركة، تلتزم الشــركة 
في جميع أنشــطتها وعملياتها ومعاماتها الرســمية بأحكام 
الشــريعة اإلســامية وتســتثمر كافة أموالها بمقتضى تلك 

األحكام.

إن أســهم الشــركة مدرجة في ســوق دبي المالي.
 

تضطلع الشــركة في الوقت الراهن بإدارة عمليات ســوق 
دبــي لــألوراق المالية وعمليــات غرفة المقاصة ذات العاقة 

وتنفيذ األنشــطة االســتثمارية لحسابها الخاص.

إن العنوان المســجل للشــركة هو مركز دبي التجاري العالمي، 
شــارع الشــيخ زايد، ص. ب. 9700، دبي، اإلمارات العربية 

المتحدة.

تعتبــر حكومــة دبــي بمثابة الشــركة األم المطلقة والطرف 
المســيطر حيث تمتلك نســبة 79.63% من شــركة ســوق دبي 

المالي من خال بورصة دبي المحدودة )“الشــركة األم”(، 
وهي شــركة تابعة لحكومة دبي.

تشــمل هذه البيانات المالية الموحدة شــركة ســوق دبي 
المالي )ش.م.ع( والشــركات التابعة لها )يشــار إليهم 

مجتمعيــن بـــ “المجموعة”(. فيما يلي تفاصيل الشــركات 
التابعة:

نسبة الملكيةبلد التأسيسالنشاط اسم الشركة

ناسداك دبي 
المحدودة*

السوق المالية 
اإللكترونية

اإلمارات العربية 
المتحدة

%67

تمتلك ناســداك دبي المحدودة الشــركة التابعة التالية:

نسبة الملكيةبلد التأسيسالنشاط اسم الشركة

ناسداك دبي 
جارديان ليمتد

الممثل الحصري 
لشركة ناسداك دبي 

المحدودة

اإلمارات العربية 
100%المتحدة

* تحتفظ شركة بورصة دبي المحدودة بنسبة 33% المتبقية )انظر إيضاح 20(.

ملخص السياســات المحاسبية   .2
الهامة

إن السياســات المحاســبية الرئيســية المطبقة في إعداد هذه 
البيانــات الماليــة الموحــدة مبينة أدنــاه. لقد تم تطبيق هذه 

السياســات بشــكٍل ثابت على كافة الســنوات المعروضة ما 
لــم ُيذكر خافًا لذلك.

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
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أساس اإلعداد  1-2
لقــد تــم إعــداد هذه البيانات الموحدة الماليــة وفقًا للمعايير 

الدوليــة للتقاريــر المالية والتفســيرات الصادرة عن لجنة 
تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر المالية. كما تم هذه إعداد 

البيانــات الماليــة بموجــب مبدأ التكلفــة التاريخية، المعدل 
بإعــادة تقييــم الموجــودات المالية األخرى التي تم قياســها 

بالقيمــة العادلــة مــن خال الدخل الشــامل اآلخر بعد التطبيق 
المبكــر لنمــوذج التصنيــف والقياس في المعيار الدولي 

للتقاريــر الماليــة رقــم 9 في عام 2009.

إن إعــداد هــذه البيانات الماليــة الموحدة بالتوافق مع 
المعاييــر الدوليــة للتقاريــر المالية يقتضي اســتخدام تقديرات 

محاســبية أساســية محددة، كما يقتضي من اإلدارة إبداء 
رأيها في عملية تطبيق السياســات المحاســبية للمجموعة. 
يتــم اإلفصــاح عــن المجاالت التــي تنطوي على درجة عالية 

مــن إبــداء الــرأي أو التعقيــد أو المجاالت التي تعد فيها 
االفتراضــات والتقديــرات مهمة للبيانــات المالية الموحدة في 

اإليضاح رقم 3.

 لقــد تــم إعــداد هذه البيانات الماليــة الموحدة وعرضها بدرهم 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة )“الدرهم اإلماراتي”(، وهو العملة 

الوظيفيــة وعملــة العــرض للمجموعــة، كما تم تقريبها إلى 
أقــرب عــدد صحيــح باآلالف )ألــف( ما لم ُيذكر خافًا لذلك.

المعاييــر الدوليــة للتقارير المالية الجديدة   2-2
والمعدلة الســارية على الفترات المحاســبية التي 

تبــدأ في 1 يناير 2017

)أ( المعاييــر الجديــدة والمعدلــة المطبقــة من قبل المجموعة
المعايير والتعديات والتفســيرات الســارية على الفترة 

المحاســبية للمجموعــة التــي تبدأ في 1 يناير 2017

فيمــا يلــي التعديات الســارية علــى المعايير الراهنة التي قد 
تم نشــرها وتعتبر ســارية المفعول على الفترة المحاســبية 

للمجموعــة التــي تبــدأ في 1 يناير 2017.

التعديــات علــى المعيار المحاســبي الدولي رقم 7، “بيان 
التدفقات النقدية بشــأن مبادرة اإلفصاح” )تاريخ الســريان - 1 

يناير 2017(

تقــدم التعديــات على المعيار المحاســبي الدولي رقم 7 

إفصاحــًا إضافيــًا لتمكين مســتخدمي البيانات المالية من 
تقييم التغيرات في المطلوبات الناشــئة من األنشــطة 

التمويلية، وهذا يشــمل تلك الناشــئة من التدفقات النقدية 
والتغيــرات غيــر النقديــة األخرى. وعادة مــا يقتضي المتطلب 

الجديــد إجراء تســوية بين األرصــدة االفتتاحية والختامية 
المدرجــة فــي بيــان المركز المالي للمطلوبات الناشــئة من 

التمويلية. األنشطة 

ليــس هنــاك أي تأثيــر جوهري لهــذه التعديات على البيانات 
الماليــة الموحدة للمجموعة.

ال توجــد أي معاييــر أخــرى مــن المعايير الدوليــة للتقارير المالية 
أو تفســيرات صادرة عن لجنة تفســيرات المعايير الدولية 

للتقارير المالية كانت ســارية للمرة األولى على الســنة 
الماليــة التــي بــدأت فــي 1 ينايــر 2017 والتي كان من الممكن 

أن يكــون لهــا تأثيــر جوهري علــى البيانات المالية الموحدة 
للمجموعة.

)ب( المعاييــر الجديــدة والمعدلــة غيــر المطبقة مبكرًا من قبل 
المجموعة

المعايير والتعديات والتفســيرات الصادرة لكن غير الســارية 
علــى الفتــرة المحاســبية للمجموعــة التي تبدأ في 1 يناير 

2017 ولــم يتم تطبيقها بشــكل مبكر

المعيــار الدولــي للتقاريــر المالية رقم 15، “اإليرادات من 
العقــود مــع العمــالء” )تاريخ الســريان - 1 يناير 2018(
يحــل هــذا المعيــار محل المعيار المحاســبي الدولي رقم 

11، “عقــود البنــاء”، والمعيار المحاســبي الدولي رقم 18، 
“اإليرادات”، والتفســيرات ذات الصلة. يتم تســجيل اإليرادات 

عندما يســيطر العميل على ســلعة أو خدمة، وبالتالي 
تكون لديه القدرة على توجيه اســتخدام الســلعة أو الخدمة 
والحصــول علــى فوائد منها. إن المبدأ األساســي للمعيار 
الدولــي للتقاريــر الماليــة رقم 15 هو أن المنشــأة تعترف 

باإليــرادات لبيــان تحويــل البضائــع أو تقديم الخدمات المتفق 
عليهــا للعمــاء بمقابــل مالي يعكــس القيمة التي تتوقع 

المنشــأة الحصول عليها من تلك الســلع أو الخدمات. يشــمل 
المعيــار أيضــًا مجموعــة محكمة مــن متطلبات اإلفصاح التي 
من شــأنها أن تدفع المنشــأة إلى تزويد مســتخدمي البيانات 

الماليــة بمعلومــات شــاملة عــن طبيعة وكمية وتوقيت ومدى 
عــدم التيقــن من اإليرادات والتدفقات النقدية الناشــئة عن 

عقود المنشــأة مع عمائها.
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تشــتمل هــذه التعديــات علــى توضيحات حول تحديد التزامات 
األداء والمحاســبة عــن رخــص حقوق الملكيــة الفكرية وتقييم 

المــوكل مقابــل الوكيل )العــرض اإلجمالي مقابل العرض 
الصافــي لإليــرادات(. كما أدرج المجلس أيضًا حًا مناســبًا 

وعمليــًا إضافيــًا يتعلــق باالنتقــال إلى معيار اإليرادات الجديد.

ليــس هنــاك أي تأثيــر جوهري لهــذه التعديات على البيانات 
الماليــة الموحدة للمجموعة.

المعيــار الدولــي للتقاريــر المالية رقم 16، “اإليجارات”
)تاريخ الســريان - 1 يناير 2019(.

يحــل هــذا المعيــار محل التوجيهــات الحالية في المعيار 
المحاســبي الدولــي رقــم 17، ويعــد المعيار تعديًا كبيرًا في 

عملية المحاســبة من قبل المســتأجرين على وجه الخصوص 
حيــث كان يجــب عليهــم بموجب المعيار المحاســبي الدولي 
رقــم 17 التمييــز بيــن عقود اإليجــار التمويلي )المدرجة في 

الميزانيــة العموميــة( وعقود اإليجار التشــغيلي )غير المدرجة 
فــي الميزانيــة العموميــة(. أما اآلن، فيجب على المســتأجرين 

بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر المالية رقم 16 االعتراف 
بالتزامــات اإليجــار بما يعكس مدفوعات اإليجار المســتقبلية 

و “حــق اســتخدام األصــل” لجميع عقــود اإليجار تقريبًا. كما 
أدرج مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة إعفاًء تاريخيًا لبعض 
عقــود اإليجــار قصيــرة األجل وعقود اإليجار ذات الموجودات 

منخفضــة القيمــة، إال أن هــذا اإلعفــاء ال يمكن تطبيقه إال 
المستأجرين. بواسطة 

وفيمــا يتعلــق بالمؤجرين، تبقى المعالجة المحاســبية نفســها 
تقريبــًا. ومــع ذلــك ونظرًا لقيام مجلس معايير المحاســبة 

الدوليــة بتحديــث التوجيهات بشــأن تعريف عقد اإليجار 
)وكذلــك التوجيهــات حول التجميــع والفصل بين العقود(، 
فســوف يتأثــر المؤجــرون أيضــًا بالمعيار الجديد. وعلى أقل 

تقديــر، فمــن المتوقــع أن يؤثر نموذج المحاســبة الجديد 
للمســتأجرين على المفاوضات بين المؤجرين والمســتأجرين. 

وبموجــب المعيــار الدولــي رقــم 16، فإن العقد يعد، أو 
يتضمــن، إيجــارًا إذا كان العقــد ينقل الحق في الســيطرة على 

اســتخدام أصــل معيــن لفترة مــن الزمن مقابل تعويض ما.

ليــس هنــاك أي تأثيــر جوهري لهــذه التعديات على البيانات 
الماليــة الموحدة للمجموعة.

المعيــار الدولــي للتقاريــر المالية رقم 9 “األدوات المالية” 
)تاريخ الســريان - 1 يناير 2018(

تحل النســخة الكاملة للمعيار رقم 9 محل معظم اإلرشــادات 
المقــررة ضمــن المعيــار المحاســبي الدولي رقم 39. يحتفظ 

المعيــار بنمــوذج القيــاس المختلط لكن يعمل على تبســيطه 
ويحــدد ثاث فئات رئيســية لقيــاس الموجودات المالية وهي: 

التكلفــة المطفــأة والقيمــة العادلة من خال الدخل الشــامل 
اآلخــر والقيمــة العادلة من خال الربح والخســارة. يعتمد 

أســاس التصنيف على النموذج التجاري للمنشــأة وخصائص 
التدفقــات النقديــة التعاقدية المتعلقــة بالموجودات المالية. 
كمــا يقتضــي المعيار قياس االســتثمارات في أدوات حقوق 
الملكيــة بطريقــة القيمــة العادلة من خال الربح أو الخســارة 
مــع خيــار نهائــي بعرض التغيرات فــي القيمة العادلة ضمن 

الدخل الشــامل اآلخر عند نشــوئها. 

 وحاليًا، هناك طريقة جديدة متوقعة الحتســاب الخســائر 
االئتمانيــة لكــي تحــل محل طريقة انخفاض قيمة الخســائر 
المتكبدة المســتخدمة ضمن المعيار المحاســبي الدولي 

رقــم 39. وفيمــا يتعلــق بالمطلوبــات المالية، فلم تطرأ أي 
تغييــرات علــى طريقــة التصنيف والقياس ما عدا تســجيل 

التغيــرات فــي مخاطر االئتمان ضمن الدخل الشــامل اآلخر، 
وذلــك بالنســبة للمطلوبات المصنفــة بالقيمة العادلة 

مــن خــال الربح أو الخســارة. كمــا يخّفف المعيار من حدة 
متطلبــات فعاليــة التحــوط باســتبدال اختبارات فعالية التحوط 

القياســية، ويقتضــي وجود عاقــة اقتصادية بين البند 
المتحــوط وأداة التحــوط، وفيمــا يخص “معدل التحوط” 

فيظــل كالمعــدل الفعلي الذي تســتخدمه اإلدارة في أغراض 
إدارة المخاطر.

ال تــزال الوثائــق المتزامنــة مطلوبــة ولكن تختلف عن تلك 
التــي يجــري إعدادهــا بموجب المعيار المحاســبي الدولي رقم 
39. ُيســمح بالتطبيق المبكر للمعيار وإذا اختارت المنشــأة 

ذلــك، فيلــزم عليهــا تطبيق جميــع المتطلبات في ذات الوقت 
باســتثناء المنشــآت التي طّبقت المعيار مبدئيًا قبل 1 فبراير 

2015 حيــث يظــل الخيــار مطروحًا أمامهــا بتطبيق المعيار على 
مراحــل. طبقــت المجموعــة مبكرًا النســخة الصادرة من المعيار 

فــي نوفمبــر 2009 فيمــا يتعلــق بالتصنيف والقياس. ولما 
كان هــذا التطبيــق قبــل تاريــخ 1 فبراير 2015، فإن المجموعة 

ليســت ملزمــة بالتطبيــق المبكر لمراحــل المعيار المتعلقة 
باالنخفــاض فــي القيمــة والتحوط الصادرة في يوليو 2014 
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وال يوجــد تأثيــر جوهــري لهذه المراحل علــى البيانات المالية 
للمجموعــة. وعليــه، تواصــل المجموعة االعتماد على أحكام 
االنخفــاض فــي القيمة المقررة بموجب المعيار المحاســبي 

الدولي رقم 39.

ال توجــد معاييــر أخــرى مــن المعايير الدوليــة للتقارير المالية أو 
تفســيرات صادرة عن لجنة تفســيرات المعايير الدولية للتقارير 
الماليــة غيــر ســارية حتــى تاريخــه وكان يتوقع أن يكون لها تأثير 

جوهــري علــى البيانات الماليــة الموحدة للمجموعة.

التوحيد  3-2

الشركات التابعة
الشــركات التابعة هي كافة المنشــآت )بما في ذلك المنشــآت 
ذات األغراض الخاصة( الخاضعة لســيطرة المجموعة. تســيطر 

المجموعــة علــى منشــأة ما عندما يكــون للمجموعة حقوق 
أو عوائد متغيرة نتيجة مشــاركتها في المنشــأة، إضافة إلى 

قدرتهــا علــى التأثيــر علــى تلك العوائد من خال ســيطرتها على 
المنشــأة. يؤخــذ باالعتبــار مدى وجــود وتأثير حقوق التصويت 
المحتملــة القابلــة للممارســة أو للتحويــل في الوقت الراهن 

عند تقييم مدى ســيطرة المجموعة على منشــأة ما.

 يتم توحيد حســابات الشــركات التابعة اعتبارًا من تاريخ تحّول 
الســيطرة إلــى المجموعــة. ويتم إلغــاء التوحيد اعتبارًا من تاريخ 

انتهاء السيطرة.

 تســتخدم المجموعة طريقة االســتحواذ الحتســاب اندماجات 
األعمال. إن المقابل المدفوع نظير االســتحواذ على شــركة 

تابعــة يمثــل القيم العادلة للموجــودات المحولة والمطلوبات 
المتكبدة للُمـــاك الســابقين في الشــركة المســتحوذ عليها 
وحصــص حقــوق الملكية الصادرة عن المجموعة. يشــمل 

المقابــل المدفــوع القيمــة العادلــة ألي أصل أو مطلوب ناتج 
عــن أي ترتيبــات طارئــة. يتم مبدئيــًا قياس الموجودات القابلة 

للتحديــد المســتحوذ عليها وكذلــك المطلوبات وااللتزامات 
الطارئــة المحملــة عن اندماجات األعمــال، بقيمها العادلة 

بتاريــخ االســتحواذ. تعتــرف المجموعة بأي حصص غير 
مســيطرة في الشــركة المســتحوذ عليها على أســاس كل 

عمليــة اســتحواٍذ علــى حدة، ويكون ذلك إمــا بالقيمة العادلة 
أو بالحصة المتناســبة للحصة غير المســيطرة في المبالغ 
المعتــرف بهــا لصافي الموجــودات الممكن تحديدها في 

الشــركة المستحوذ عليها.

ُتحتســب التكاليف المتعلقة بعملية االســتحواذ كمصاريف 
عند تكبدها.

فــي حــال تــم إجراء اندماج األعمــال على مراحل، فإن القيمة 
الدفترية للحصص المملوكة ســابقًا للشــركة المســتحوذة في 

الشــركة المســتحوذ عليها تتم إعادة قياســها بالقيمة العادلة 
في تاريخ االســتحواذ. ويتم االعتراف بأي أرباح أو خســائر 

ناتجــة عــن عمليــة إعادة القيــاس في بيان الدخل الموحد.

يتــم قيــاس الشــهرة مبدئيــًا بوصفها الزيادة في إجمالي 
المقابــل المدفــوع والقيمة العادلة للحصة غير المســيطرة 
علــى صافــي الموجودات القابلة للتحديد المســتحوذ عليها 

والمطلوبــات المحّملــة. وفي حــال كان المقابل المدفوع 
أقــل مــن القيمــة العادلة لصافي موجودات الشــركة التابعة 

المســتحوذ عليهــا، يتــم االعتــراف بالفرق في بيان الدخل 
الموحد.

إن إيرادات ومصاريف الشــركات التابعة المســتحوذ عليها أو 
المســتبعدة خال الســنة يتم إدراجها في بيان الدخل الموحد 
اعتبارًا من تاريخ االســتحواذ وحتى التاريخ الفعلي لاســتبعاد، 

حسب االقتضاء.

يتــم حــذف كافة المعامات واألرصدة واإليرادات 
والمصاريــف الداخليــة بيــن شــركات المجموعة. كما يتم حذف 
األرباح والخســائر الناتجة عن المعامات الداخلية بين شــركات 

المجموعة. لقد تم تغيير السياســات المحاســبية للشــركات 
التابعــة عنــد االقتضــاء حتى تتوافق مع السياســات المطبقة 

مــن قبل المجموعة.

موجودات غير ملموســة  4-2
إن الموجودات غير الملموســة المســتحوذ عليها في 

عمليــة اندمــاج األعمــال يتم االعتراف بهــا بالقيمة العادلة 
في تاريخ االســتحواذ. تتمتع الموجودات غير الملموســة 

بعمــر إنتاجــي محــدد ويتم إدراجهــا بالتكلفة ناقصًا اإلطفاء 
المتراكــم واالنخفــاض فــي القيمــة. يتم إطفاء الموجودات غير 

الملموســة على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة، باســتخدام 
طريقــة القســط الثابــت على النحو التالي:

50 سنةترخيص للعمل كسوق لألوراق المالية 

10 سنواتالعاقة مع المشاركين في السوق )الوسطاء(
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تتــم مراجعــة فتــرة اإلطفاء وطريقة احتســابه وتعديلهما، عند 
الضــرورة، بتاريخ بيــان المركز المالي الموحد.

ال تخضع الشــهرة والموجودات غير الملموســة التي ليس 
لهــا عمــر إنتاجــي محــدد لإلطفاء، بل يتم فحصها ســنويًا لتحري 

االنخفــاض فــي قيمتهــا أو على فترات أقصر إذا أشــارت 
األحــداث أو التغيــرات فــي الظروف إلى وجود انخفاض 

محتمــل فــي القيمة. يتــم فحص الموجودات األخرى لتحري 
االنخفــاض فــي قيمتها عندما تشــير األحداث أو التغيرات 

فــي الظــروف إلــى أن القيمــة الدفترية قد ال تكون قابلة 
لاســترداد. يتم احتســاب خســارة االنخفاض في القيمة وفقًا 
للمبلــغ الــذي تتجــاوز به القيمة الدفترية لألصــل قيمته القابلة 

لاســترداد. إن القيمة القابلة لاســترداد هي القيمة العادلة 
لألصــل ناقصــًا تكاليــف البيع أو القيمة قيد االســتخدام، 

أيهمــا أعلــى. وألغراض تقييــم االنخفاض في القيمة، يتم 
تجميــع الموجــودات لــدى أدنى المســتويات التي تتوفر لها 

تدفقــات نقديــة داخلــة يمكن تحديدها بشــكٍل منفصل، والتي 
تعتبر مســتقلة بشــكل كبير عن التدفقات النقدية الداخلة 
لموجــودات أخــرى أو مجموعــات من الموجودات )وحدات 
توليــد النقــد(. تتــم مراجعة الموجــودات غير المالية بخاف 

الشــهرة التــي تعرضــت النخفاض فــي قيمتها لتحري احتمال 
عكــس االنخفــاض فــي القيمة بتاريخ كل تقرير.

الشهرة  5-2
تمثــل الشــهرة الزيــادة في المقابــل المحّول على الحصة 

فــي صافــي القيمة العادلــة للموجودات الصافية المحددة 
والمطلوبات وااللتزامات المحتملة للشــركة المســتحوذ 

عليها والقيمة العادلة للحصص غير المســيطرة في الشــركة 
المستحوذ عليها.

يتــم إجــراء عمليــات المراجعــة لتحري االنخفاض في قيمة 
الشــهرة بشــكٍل ســنوي أو على فترات أقصر إذا أشــارت 
األحــداث أو التغيــرات فــي الظروف إلى وجود انخفاض 

محتمــل فــي القيمــة. تتم مقارنة القيمة الدفترية للشــهرة مع 
القيمة القابلة لاســترداد التي تمثل القيمة قيد االســتخدام 

أو القيمــة العادلــة ناقصــًا تكاليــف البيع، أّيهما أعلى. ويتم 
احتســاب أي انخفاض في القيمة مباشــرًة كمصروف وال يتم 

عكسه الحقًا.

ممتلــكات ومعــدات واألرض المملوكة بنظام   6-2
التملك الحر

يتــم إظهــار الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصًا االســتهاك 
المتراكــم وأي خســارة محددة لانخفــاض في القيمة. تتكون 
التكلفــة المبدئيــة للممتلــكات والمعدات من تكلفة شــرائها 

إضافة إلى أي تكاليف ُتعزى بشــكٍل مباشــر إلى إحضار األصل 
لحالته التشــغيلية وموقعه الازمين الســتخدام األصل في 

الغــرض المقصود منه.

ال يتــم إدراج التكاليــف الاحقــة فــي القيمة الدفترية لألصل أو 
احتســابها كأصل منفصل، حســبما يكون مائمًا، إال عندما 

يكــون مــن المرّجــح أن تتدفق إلــى المجموعة فوائد اقتصادية 
مســتقبلية مرتبطــة بالبنــد ويكون باإلمــكان قياس تكلفة البند 
بشــكٍل موثــوق بــه. يتم تحميل جميــع تكاليف أعمال التصليح 

والصيانــة األخــرى إلى بيان الدخــل الموحد عند تكبدها.

تــم االعتــراف مبدئيًا باألرض الممنوحــة للمجموعة بنظام 
التملــك الحــر بقيمتهــا العادلة، وتــم االعتراف بربح القيمة 

العادلــة الناتــج عــن االعتراف المبدئي فــي بيان الدخل. وتتمثل 
القيمــة الدفتريــة لألرض في قيمتهــا العادلة المبدئية 

وجميــع التكاليــف النثرية األخــرى. الحقًأ لاعتراف المبدئي، 
تــدرج األرض بالتكلفــة التاريخيــة بعــد خصم انخفاض القيمة 

المتراكم، وال يحتســب أي اســتهاك عليها. ال يتم إدراج 
التكاليــف الاحقــة فــي القيمــة الدفترية لألرض إال عندما 

يكــون مــن المرّجــح أن تتدفق إلــى المجموعة فوائد اقتصادية 
مســتقبلية مرتبطــة بالبنــد ويكون باإلمــكان قياس تكلفة البند 

بشــكٍل موثوق به.

ُيحتســب االســتهاك باســتخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع 
تكلفــة الموجــودات وصــواًل إلى قيمهــا المتبقية على مدى 

أعمارهــا اإلنتاجيــة المقــدرة على النحو التالي:

السنوات

 5-3أجهزة حاسوب ونظم معلومات

 7  تحسينات على عقار مستأجر

10-3أثاث ومعدات مكتبية

 4مركبات

تتــم مراجعــة القيم المتبقيــة للموجودات وأعمارها اإلنتاجية، 
وتعديلهــا عنــد الضــرورة، بتاريخ كل فترة تقرير.
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عندمــا تكــون القيمــة الدفتريــة لألصل أكبر من قيمته 
التقديرية القابلة لاســترداد، يتم خفضها مباشــرًة إلى القيمة 

القابلة لاسترداد.

يتم تحديد األرباح والخســائر الناتجة عن اســتبعاد أي بند 
مــن الممتلــكات والمعدات على أســاس الفرق بين عوائد 

المبيعــات والقيــم الدفتريــة لألصل، ويتم احتســابها في بيان 
الدخل الموحد.

 يتــم إظهــار األعمال الرأســمالية قيد اإلنجــاز بالتكلفة وتحويلها 
إلــى فئــة الموجودات المائمــة لها عندما تكون جاهزة 

لاســتخدام، ويتم اســتهاكها وفقًا للسياســة المحاسبية لدى 
المجموعة.

مبالغ مســتحقة من مؤسســات مالية وودائع   7-2
استثمارية

يتم االعتراف بالمبالغ المســتحقة من المؤسســات المالية 
والودائع االســتثمارية مبدئيًا بالقيمة العادلة ويتم قياســها 

الحقــًا بالتكلفــة المطفأة باســتخدام طريقة معدل الفائدة 
الفعلــي. يتــم إجــراء تقييم لانخفاض فــي قيمة المبالغ من 

المؤسســات المالية والودائع االســتثمارية وفقًا لما هو 
موضح في السياســة المحاســبية للموجودات المالية. 

األدوات المالية  8-2
يتــم االعتــراف بالموجودات والمطلوبــات المالية عندما تصبح 

المجموعــة طرفًا فــي األحكام التعاقدية لألداة.

يتــم قيــاس الموجودات والمطلوبات الماليــة مبدئيًا بالقيمة 
العادلــة مــع تســجيل الفرق بيــن القيمة العادلة والمقابل 

المدفــوع أو المقبــوض فــي بيان الدخــل. إن تكاليف المعاملة 
العائدة بشــكٍل مباشــر إلى االســتحواذ على الموجودات 
والمطلوبــات الماليــة أو إصدارها )بخاف الموجودات 

والمطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة من خال الربح أو 
الخســارة( يتــم إضافتهــا إلــى القيمة العادلة للموجودات أو 

المطلوبــات الماليــة أو خصمهــا منها، حســب االقتضاء، عند 
االعتــراف المبدئــي. أما تكاليف المعاملة العائدة بشــكٍل 
مباشــر إلى االســتحواذ على الموجودات أو المطلوبات 

الماليــة بالقيمــة العادلــة من خال الربح أو الخســارة فيتم 
االعتــراف بهــا مباشــرة في بيان الدخل الموحد.

الموجودات المالية  9-2
يتــم االعتــراف وإلغاء االعتراف بالمشــتريات أو المبيعات 

العاديــة للموجــودات المالية على أســاس تاريخ المتاجرة. إن 
المشــتريات أو المبيعات العادية هي المبيعات أو المشــتريات 

التــي تتطلــب تســليم الموجودات خال إطار زمني يحدده 
القانون أو العرف الســائد في الســوق.

إن كافة الموجودات المســجلة يتم قياســها الحقًا إما 
بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة، بناًء على تصنيف 

الموجودات المالية.

تصنيــف الموجودات المالية
إن أدوات الدين التي تســتوفي الشــروط التالية يتم قياســها 

الحقــًا بالتكلفــة المطفأة ناقصــًا االنخفاض في القيمة 
)باســتثناء أدوات الديــن التــي يتم تصنيفهــا بالقيمة العادلة من 

خــال الربــح أو الخســارة عنــد االعتراف األولي للحيلولة دون 
وجود أي مخالفات محاســبية(:

•  أن يتــم االحتفــاظ باألصــل ضمن نموذج أعمال 
يكــون الهدف منــه االحتفاظ بالموجودات لجمع   

التدفقــات النقدية التعاقدية.  
أن تــؤدي األحــكام التعاقديــة لألداة إلى وجود تدفقات   •

نقديــة فــي تواريخ محــددة بحيث تقتصر على   
مدفوعــات المبالــغ األصلية والفائدة المســتحقة على   

القائم منها.  

يتــم قيــاس أدوات الديــن التي ال تســتوفي معايير التكلفة 
المطفــأة بالقيمــة العادلة من خال الربح أو الخســارة. 

وباإلضافــة إلــى ذلــك، فإن أدوات الدين التي تســتوفي معايير 
التكلفــة المطفــأة ولكــن تكون مصنفــة بالقيمة العادلة يتم 

قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خال بيان الدخل. قد يتم 
تصنيــف أدوات الديــن بالقيمــة العادلــة من خال الربح أو 

الخســارة عنــد االعتــراف المبدئي إذا كان هــذا التصنيف يلغي 
أو يقلــل بشــكل ملحــوظ مــن تناقض القياس أو االعتراف 

الــذي قــد ينشــأ عن قيــاس الموجودات أو المطلوبات أو 
االعتراف باألرباح والخســائر المتعلقة بها على أســس 

مختلفــة. يعــاد تصنيــف أدوات الدين مــن التكلفة المطفأة 
إلــى القيمــة العادلــة بالربح أو الخســارة عندمــا يتم تغيير نموذج 

العمــل، وبالتالــي عدم اســتيفاء معاييــر التكلفة المطفأة.يتم 
قيــاس كافــة الموجودات األخرى مبدئيــًا بالقيمة العادلة.
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التكلفــة المطفــأة وطريقــة معدل الفائدة الفعلي
تعتبــر طريقــة معــدل الفائدة الفعلي إحدى طرق احتســاب 

التكلفــة المطفــأة ألداة الديــن وتوزيع إيرادات الفوائد 
والمصاريــف علــى الفتــرة المعنيــة. إن معدل الفائدة الفعلي 
هــو المعــدل الذي يخصم بدقــة المقبوضات والمدفوعات 

المتوقعة في المســتقبل )بما في ذلك كافة الرســوم 
والنقــاط المدفوعــة أو المقبوضــة التي تشــكل جزًء ال يتجزأ 
مــن معــدل الفائدة الفعلــي وتكاليف المعاملة والعاوات 

األخــرى أو الخصومــات( وذلــك مــن خال العمر المتوقع ألداة 
الديــن أو خــال فتــرة أقصر، عنــد االقتضاء، إلى صافي القيمة 

الدفترية.

موجــودات ماليــة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل 
اآلخر

يتــم عنــد االعتراف األولي تســجيل أدوات حقوق الملكية 
بالقيمــة العادلــة مــن خال الربح أو الخســارة، ولكن يجوز 

للمجموعــة أن تختــار نهائيــًا )على أســاس كل أداة على حدة( 
تصنيــف اســتثماراتها فــي حقوق الملكيــة بالقيمة العادلة من 

خــال الدخــل الشــامل اآلخر. إن هذا النــوع من التصنيف غير 
مســموح به إذا كان الغرض من االحتفاظ باســتثمارات حقوق 

الملكيــة هو المتاجرة.

 يتــم تصنيــف األصــل المالــي كمحتفظ به للمتاجرة في أي 
مــن الحاالت التالية:

أن يكــون اقتنــاؤه لغــرض رئيســي يتمثل في بيعه على   •
المدى القريب.  

أن يكــون عنــد االعتــراف األولي جزءًا من مجموعة   •
األدوات الماليــة المحــددة التــي تديرها المجموعة   

معــًا، وكان هنــاك دليــل على نمــط فعلي حديث لجني   
األربــاح من األصــل على المدى القصير.   

أن يكــون أداة مشــتقة غيــر مصنفة وفعالة كأداة   •
تحــوط أو كضمان مالي.   

يتــم قيــاس االســتثمارات في أدوات حقــوق الملكية بالقيمة 
العادلــة مــن خال الدخل الشــامل اآلخر مبدئيــًا بالقيمة العادلة 
مضافــًا إليهــا تكاليــف المعاملة ثم يتم قياســها الحقًا بالقيمة 
العادلة مع االعتراف باألرباح والخســائر الناشــئة عن التغيرات 

فــي القيمــة العادلــة في الدخل الشــامل اآلخر وإضافتها إلى 
احتياطي إعادة تقييم االســتثمارات.

ال تتــم إعــادة تصنيــف األرباح أو الخســائر المتراكمة في بيان 
الدخل الموحد عند اســتبعاد االســتثمارات.

لقــد قامــت المجموعة بتصنيف كافة االســتثمارات في 
أدوات حقــوق الملكيــة غيــر المحتفظ بهــا للمتاجرة بوصفها 
موجــودات ماليــة بالقيمة العادلة من خال الدخل الشــامل 
اآلخــر عنــد التطبيــق األولي للمعيار الدولــي للتقارير المالية 

رقم 9.

يتــم االعتــراف بتوزيعات األرباح عن هذه االســتثمارات في 
أدوات حقــوق الملكيــة فــي بيان الدخــل الموحد عندما يتقرر 
حــق المجموعــة في قبــض توزيعات األرباح. يتم االعتراف 
بتوزيعــات األربــاح المكتســبة فــي بيان الدخل الموحد ويتم 

إدراجها ضمن بند “إيرادات االســتثمار” )إيضاح 17(.

إلغاء االعتــراف بالموجودات المالية
ال تقــوم المجموعــة بإلغــاء االعتــراف بأي أصل مالي إال عندما 
تنقضــي الحقــوق التعاقديــة في قبــض التدفقات النقدية من 
األصــل، أو تقــوم بنقــل األصل المالــي وجميع مخاطر ومزايا 

الملكية المرتبطة باألصل إلى أي منشــاة أخرى بشــكٍل كامل. 
فــإذا لــم تقــم المجموعة بنقل جميــع مخاطر ومزايا الملكية 
أو االحتفاظ بها بشــكٍل كامل واســتمرت في الســيطرة على 
الموجــودات المنقولــة، تعترف المجموعــة بحصتها المتبقية 

فــي األصــل وكذلك بااللتزام المتعلــق بالمبالغ التي قد 
تضطــر المجموعــة لدفعها. أمــا إذا احتفظت المجموعة 

بكافــة مخاطــر ومزايــا الملكية ألصل مالي منقول، تســتمر 
المجموعــة فــي االعتراف باألصــل المالي، وتعترف كذلك 

بالقــروض المرهونــة للعوائد المقبوضة.

عنــد إلغــاء االعتــراف باألصل المالي الذي تم قياســه بالتكلفة 
المطفــأة، فــإن الفــرق بين القيمــة الدفترية لألصل والقيمة 
العادلــة للمقابــل المقبــوض أو المديــن يتم االعتراف به في 

بيــان الدخل الموحد.

عنــد إلغــاء االعتــراف باألصل المالي الذي تــم تصنيفه بمثابة 
موجــودات ماليــة بالقيمة العادلة من خال الدخل الشــامل 

اآلخر، فإن األرباح أو الخســائر المتراكمة ســابقًا في احتياطي 
تقييــم االســتثمارات تتم إعــادة تصنيفها ضمن األرباح 

المحتجزة.
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االنخفــاض فــي قيمة الموجودات المالية
يتــم تقييــم الموجــودات المالية التي تم قياســها بالتكلفة 

المطفــأة لتحــري االنخفــاض في قيمتهــا بتاريخ كل فترة تقرير. 
تعتبــر الموجــودات الماليــة أنها قــد تعرضت لانخفاض في 

القيمــة عندمــا يتوفــر دليــل موضوعي على وقوع االنخفاض 
فــي القيمــة نتيجــة لحدث واحــد أو أكثر يحصل بعد االعتراف 

األولــي بالموجودات المالية.

قــد يشــتمل الدليــل الموضوعي علــى االنخفاض في القيمة 
أي ممــا يلي:

صعوبــة ماليــة كبيرة تواجه الشــركة المصدرة أو   •
الطرف المقابل.  

خــرق بنــود العقــد مثل العجز عن الســداد أو التأخر في   •
ســداد الفوائد أو المدفوعات األصلية.  

وجود احتمال بدخول المدين في إجراءات إشــهار   •
إفــاس أو إعــادة هيكلة مالية.  

عدم وجود ســوق نشــطة لذلك األصل المالي بســبب   •
المالية. الصعوبات   

يتم قياس خســارة االنخفاض في القيمة على أســاس الفرق 
بيــن القيمــة الدفترية لألصل والقيمــة الحالية للتدفقات 

النقديــة المســتقبلية المقــدرة التــي تعكس مبالغ الضمانات 
والكفــاالت، مخصومــة وفقًا لمعــدل الفائدة األصلي الفعلي 

لألصل المالي.

المالية المطلوبات   10-2
يتــم قيــاس المطلوبات المالية الحقــًا بالتكلفة المطفأة 

باســتخدام طريقــة معدل الفائدة الفعلي.

إلغــاء االعتــراف بالمطلوبات المالية
ال تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية إال في 
حالة واحدة تتمثل في استيفاء التزامات المجموعة أو إلغائها أو 

انتهاء مدتها. إن الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوب المالي 
الذي تم إلغاء االعتراف به والمقابل المدفوع والمستحق، بما 
في ذلك أي موجودات غير نقدية محولة أو مطلوبات محملة، 

يتم االعتراف به في بيان الدخل الموحد.

نقــد وما في حكمه  11-2
لغــرض بيــان التدفقــات النقدية، يتكــون النقد وما في حكمه 

من النقد في الصندوق والحســابات الجارية وحســابات 
التوفيــر وحســابات المضاربة لــدى البنوك والودائع البنكية 

بفترة اســتحقاق أصلية تبلغ ثاثة أشــهر أو أقل.

ذمــم مدينة تجارية  12-2
يتــم احتســاب الذمــم المدينة التجارية مبدئيــًا بالقيمة العادلة، 

ويتم قياســها الحقًا بالتكلفة المطفأة باســتخدام طريقة 
معــدل الفائــدة الفعلــي، ناقصًا مخصص االنخفاض في 

القيمــة. يتــم رصد مخصــص لانخفاض في قيمة الذمم 
المدينــة عندمــا يتوفــر دليــل موضوعي على أن المجموعة 

لــن تكــون قــادرة على تحصيل كافة المبالغ المســتحقة لها 
وفقــًا للشــروط األصلية لهذه الذمــم. إن الصعوبات المالية 

الكبيــرة التــي تواجه المديــن واحتمالية دخوله في إجراءات 
إشــهار إفاس أو إعادة هيكلة مالية وعجزه عن الســداد أو 

تأخــره فــي ســداد مدفوعات الفوائــد أو المبالغ األصلية )التي 
يتأخر ســدادها ألكثر من 90 يومًا( تعد جميعها مؤشــرات على 

تعــرض الذمــة المدينة التجاريــة لانخفاض في القيمة.

تمثــل قيمــة المخصــص الفرق بيــن القيمة الدفترية لألصل 
والقيمــة الحاليــة للتدفقات النقدية المســتقبلية المقّدرة 
مخصومــة بمعــدل الفائدة األصلــي الفعلي. يتم خفض 

القيمة الدفترية لألصل من خال اســتخدام حســاب 
المخصص، مع احتســاب قيمة الخســارة في بيان الدخل 

الموحــد. عندمــا تكــون الذمة المدينــة التجارية غير قابلة 
للتحصيــل، يتــم حذفها في مقابل حســاب المخصص 

المرصــود للذمــم المدينــة التجارية. إن المبالغ المســتردة الحقًا 
مــن المبالــغ التــي ســبق حذفها يتم إدراجها في بيان

الدخل الموحد.

تعويضــات ومكافــآت نهاية الخدمة   13-2
للموظفين

يتــم كذلــك رصد مخصص لكامــل قيمة مكافآت نهاية 
الخدمــة المســتحقة للموظفيــن من غير مواطني دولة 

اإلمــارات العربيــة المتحدة وفقــًا لقانون العمل لدولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة وذلــك عن فترات خدمتهم حتى نهاية الســنة. 
يتــم بيــان المخصــص المتعلق بمكافــآت نهاية الخدمة ضمن 

المطلوبــات غير المتداولة.
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يعتبــر الموظفــون مــن مواطني دولة اإلمــارات العربية المتحدة 
أعضــاًء في خطة معاشــات التقاعــد والتأمينات االجتماعية 
المــدارة مــن قبل الحكومــة. وفقًا ألحكام القانون االتحادي 
رقم )7( لســنة 1999، يتعين على المجموعة المســاهمة 
بنســبة تتراوح من 12.5% إلى 15% من “المســاهمات 

المدفوعــة على أســاس الراتــب” وفقًا لتكاليف جدول رواتب 
مواطنــي دولــة اإلمارات العربية المتحدة في خطة معاشــات 

التقاعــد لتمويــل هــذه المنافــع.  

يتعين كذلك على الموظفين المســاهمة في الخطة بنســبة 
5% من هذه “المســاهمات المحتســبة على أســاس الراتب”. 

إن االلتــزام الوحيــد المترتــب علــى المجموعة فيما يتعلق 
بخطــة معاشــات التقاعد والتأمينــات االجتماعية يتمثل في 

ســداد المســاهمات المحددة. يتم تحميل المســاهمات على 
بيــان الدخل الموحد.

إن المخصص المرصود من شــركة ســوق دبي المالي 
لمكافــآت نهايــة الخدمة المســتحقة للموظفين الوافدين 

تمتثــل ألحــكام القانون وذلك عــن فترات خدمة الموظفين 
حتــى تاريــخ بيــان المركز المالي الموحــد. ووفقًا ألحكام المعيار 

المحاســبي الدولــي رقــم 19 ومن أجل تقديــر القيمة الحالية 
اللتزامات الشــركة كما في 31 ديســمبر 2017 و2016 

باســتخدام طريقــة الوحدة اإلضافيــة المقدرة فيما يتعلق 
بمكافــآت نهايــة الخدمة المســتحقة للموظفين بمقتضى 

القانــون، فقــد تــم خصم االلتــزام المتوقع بتاريخ ترك الخدمة 
إلــى صافــي قيمته الحالية باســتخدام معدل خصم %3.5 
)2016: 3.51%(. وبموجــب هــذه الطريقــة فقد تم تقييم 

فتــرة الخدمــة المتوقعة للموظفيــن لدى المجموعة، وكذلك 
الراتــب األساســي المتوقــع بتاريخ ترك الخدمة. وبذلك، فإن 

المعــدل المفتــرض لنمو الراتب الســنوي يبلغ 
.)%3 :2016( %5

كما أن المخصص المرصود من شــركة ناســداك دبي ليمتد 
لمكافــآت نهايــة الخدمة المســتحقة للموظفين الوافدين 

يمتثــل ألحــكام قانــون مركز دبي المالي العالمي. تســتخدم 
اإلدارة طريقــة الوحــدة اإلضافيــة المقدرة لقياس مكافآت 

نهايــة الخدمــة للموظفيــن المســتحقة بموجب قانون العمل 
الصــادر عن مركــز دبي المالي العالمي.

مخصصات  14-2
ُتحتســب المخصصــات عندما يترتــب على المجموعة التزام 

)قانونــي أو ضمنــي( حالي نتيجة لحدٍث ســابق، ويكون 
مــن المحتمــل أن يقتضــي األمــر خروج موارد تمثل منافع 
اقتصاديــة لتســوية االلتــزام، ويكون باإلمكان وضع تقدير 

موثــوق لمبلغ االلتزام.

إن القيمــة المعتــرف بهــا كمخصص هي أفضل تقدير 
للمقابــل المطلــوب لتســوية االلتزام الحالــي بتاريخ التقرير مع 
األخــذ بعيــن االعتبــار المخاطر وحاالت غيــر المؤكدة المحيطة 

بااللتــزام. عندمــا يتم قياس أحد المخصصات باســتخدام 
التدفقــات النقديــة المقدرة لتســوية االلتزام الحالي، فإن 

قيمتــه الدفتريــة تمثــل القيمة الحالية لتلــك التدفقات النقدية 
)عندمــا يكــون تأثير القيمــة الوقتية للمال جوهريًا(.

فــي حــال اقتضــى األمر خــروج بعض أو كافة المنافع 
االقتصادية لتســوية مخصص يتوقع اســترداده من الغير، يتم 

االعتــراف بالذمــة المدينــة كأصــل إذا كان من المؤكد تقريبًا 
اســترداد قيمــة الذمة ويكون باإلمــكان قياس الذمة المدينة 

بشــكل موثوق به.

مقاصــة األدوات المالية  15-2
تتــم مقاصــة الموجودات والمطلوبــات المالية وبيان صافي 

القيمــة فــي بيــان المركز المالــي الموحد عند وجود حق قانوني 
واجــب النفــاذ بمقاصــة المبالغ المحتســبة ويكون هناك نية 

للتســوية على أســاس الصافي أو بيع األصل وتســوية االلتزام 
فــي نفس الوقت.

االعتراف باإليرادات  16-2
يتم احتســاب رســوم عموالت التداول عند اكتمال عملية 

المتاجرة األساســية أو التحويل.

يتم االعتراف برســوم المقاصة والتســوية واإليداع عند 
اكتمــال نقــل ورهن األســهم وإنجاز خدمات المقاصة 

والتسوية واإليداع.

يتم االعتراف برســوم شــركات الوســاطة على أساس القسط 
الثابــت علــى مدى فترة العضوية.

يتم االعتراف برســوم اإلدراج وبيانات الســوق على أســاس 
القســط الثابــت علــى مدى فتــرة اإلدراج والفترة التي يتم فيها 

تقديم خدمات بيانات الســوق.
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تحتســب اإليــرادات مــن توزيعات األربــاح عندما يتقرر الحق في 
قبض الدفعات.

يتم احتســاب العائد على الودائع االســتثمارية اإلســامية على 
أســاس متناســب زمنيًا وتســتند إلى الحد األدنى المتوقع 

لمعــدل العائد في اتفاقية االســتثمار.

المعامــالت بالعملة األجنبية  17-2
لغــرض هــذه البيانات الماليــة الموحدة، يعتبر درهم اإلمارات 
العربيــة المتحــدة )الدرهم اإلماراتي( العملــة الوظيفية وعملة 

العرض للمجموعة.

)أ( العملــة الوظيفيــة وعملة العرض
 تقــاس البنــود المدرجة فــي البيانات المالية الموحدة 

باســتخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيســية التي تعمل 
المنشــأة ضمنهــا )“العملة الوظيفيــة”(. إن البيانات المالية 
الموحــدة معروضــة بدرهم اإلمــارات العربية المتحدة، وهو 

عملــة العرض للمجموعة.

)ب( المعامــالت واألرصدة
يتــم تحويــل المعامات الناشــئة بالعمات األجنبية إلى 

العملة الوظيفية باســتخدام أســعار الصرف الســائدة بتواريخ 
المعامــات أو التقييــم عنــد إعــادة قياس البنود. كما يتم 
احتســاب أرباح وخســائر صرف العمات األجنبية الناتجة 

عــن تســوية هــذه المعامات وعن تحويل الموجودات 
والمطلوبــات النقديــة المقّومة بالعمات األجنبية بأســعار 
الصرف الســائدة في نهاية الســنة، في بيان الدخل الموحد.

التقديرات واألحكام المحاســبية   .3
الهامة

في ســبيل تطبيق السياســات المحاســبية للمجموعة التي ورد 
ذكرهــا باإليضــاح رقــم 2 من هــذه البيانات المالية الموحدة، 
يقتضــي األمــر من اإلدارة إبــداء بعض األحكام والتقديرات 

واالفتراضــات بشــأن القيم الدفتريــة للموجودات والمطلوبات 
التي ال تتوفر بســهولة من مصادٍر أخرى. تســتند التقديرات 
واالفتراضــات المرتبطــة بها إلى الخبرة الســابقة والعوامل 

األخــرى ذات الصلــة. إن النتائــج الفعليــة قد تختلف عن هذه 
التقديــرات. تتــم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساســية 
بشــكٍل مســتمر. ويتم االعتراف بالمراجعات على التقديرات 
المحاســبية فــي الفتــرة التــي تتم فيهــا مراجعة التقدير إذا كان 

تأثيــر التقديــر ينحصــر فــي تلــك الفترة، أو في فترة المراجعة 

والفتــرات المســتقبلية إذا تركــت عمليــة المراجعة تأثيرًا على 
كل من الفترة الحالية والمســتقبلية على حٍد ســواء.

فيمــا يلــي التقديرات واألحكام المحاســبية الهامة التي 
وضعتها اإلدارة خال عملية تطبيق السياســات المحاســبية 

للمجموعــة والتــي لهــا التأثير الهام األكبــر على المبالغ المدرجة 
فــي البيانات المالية الموحدة.

تقييــم اســتثمارات حقــوق الملكية غير المدرجة
تســتند عملية تقييم اســتثمارات حقوق الملكية غير المدرجة 

عادة على معامات الســوق الحديثة المبرمة على أســاٍس 
تجــاري بحــت والقيمة العادلة لألدوات األخرى المشــابهة إلى 

حــد كبير لتلك االســتثمارات والتدفقــات النقدية المتوقعة 
المخصومة باألســعار الحالية لألدوات المشــابهة أو نماذج 

التقييم األخرى.

األعمــار اإلنتاجيــة المقدرة للموجودات غير الملموســة
لقــد قامــت اإلدارة بتقدير األعمــار االقتصادية اإلنتاجية 

للموجودات غير الملموســة اســتنادًا إلى تحليل العوامل ذات 
الصلــة بالفتــرة التــي يتوقع فيهــا أن تعمل الموجودات غير 

الملموســة علــى توليــد تدفقــات نقدية واردة للمجموعة في 
المســتقبل القريــب. تقــوم اإلدارة بتقييم األعمار اإلنتاجية 

المقدرة على أســاس دوري.

االنخفــاض فــي قيمة الشــهرة والموجودات األخرى غير 
الملموسة

يتــم إجــراء عمليــات المراجعــة لتحري االنخفاض في قيمة 
الشــهرة بشــكٍل ســنوي أو على فترات أقصر إذا أشــارت 
األحــداث أو التغيــرات فــي الظروف إلى وجود انخفاض 

محتمــل فــي القيمــة. تتم مقارنة القيمة الدفترية للشــهرة مع 
القيمة القابلة لاســترداد التي تمثل القيمة قيد االســتخدام 

أو القيمــة العادلــة ناقصــًا تكاليــف البيع، أّيهما أعلى. ويتم 
احتســاب أي انخفاض في القيمة مباشــرًة كمصروف وال يتم 

عكسه الحقًا.

تتــم مراجعــة الموجودات غير الملموســة الخاضعة لإلطفاء 
لتحــري االنخفــاض في القيمة عندما تشــير األحداث أو 

التغيــرات فــي الظــروف إلــى أن القيمة الدفترية قد ال تكون 
قابلة لاســترداد. يتم احتســاب خســارة االنخفاض في القيمة 
وفقــًا للمبلــغ الــذي تتجاوز به القيمــة الدفترية لألصل قيمته 
القابلة لاســترداد. إن القيمة القابلة لاســترداد هي القيمة 

القوائـم المالية الموحدة86



العادلــة للموجــودات ناقصــة تكاليــف البيع أو القيمة قيد 
االســتخدام، أّيهمــا أعلى. وألغــراض تقييم االنخفاض في 

القيمــة، يتــم تجميع الموجودات لدى أدنى المســتويات 
التــي تتوفــر لهــا إلى حد كبير تدفقات نقدية واردة مســتقلة. 
تتــم مراجعة االنخفاض الســابق فــي قيمة الموجودات غير 

الملموســة لتحــري احتمال عكــس االنخفاض في القيمة 
بتاريــخ كل تقرير.

اســتهالك الممتلكات والمعدات
يتــم اســتهاك تكلفــة الممتلكات والمعدات على مدى 
أعمارها اإلنتاجية المقدرة، التي تســتند على االســتخدام 
المتوقــع لألصــل والبلــي والتلف المادي المتوقع، الذي 

يعتمــد علــى عوامــل التشــغيل. لم تأخذ اإلدارة باالعتبار أي 
قيمــة متبقيــة كونهــا تعتبــر ضئيلــة للغاية. تقوم اإلدارة بتقييم 

األعمار اإلنتاجية المقدرة على أســاس دوري.

مخصــص الديون المشــكوك في تحصيلها
تجــري اإلدارة فــي تاريــخ كل تقريــر مراجعة تفصيلية ألرصدة 

الذمــم المدينــة، ويتم رصد مخصص للديون المشــكوك في 
تحصيلهــا على أســاس هــذه المراجعة وخبرة اإلدارة والظروف 

االقتصادية السائدة.

مخصــص مكافآت نهاية الخدمة
يتــم فــي تاريــخ كل تقرير رصد مخصــص لالتزام المقّدر فيما 
يتعلق بمســتحقات الموظفين من اإلجازات الســنوية وتذاكر 

الســفر نتيجــة للخدمــات المقدمة مــن قبل الموظفين حتى 
تاريخ التقرير.

لــم يكــن هنــاك دليل على االنخفاض في قيمة الشــهرة بتاريخ 
31 ديســمبر 2017، على أســاس أن القيمة العادلة لألعمال، 

اســتنادًا إلى الســعر الســوقي المعلن للشــركة بتاريخ 31 

ديســمبر 2017، كانــت زائــدة عــن صافي موجوداتها في ذلك 
التاريخ. شــركة ســوق دبي المالي كمنشــأة تعتبر وحدة توليد 

نقــد فردية ألغــراض اختبار انخفاض القيمة. 

الشهرة
ألف درهم

ترخيص العمل كسوق 
لألوراق المالية

ألف درهم

العالقات مع المشاركين في 
السوق )الوسطاء(

ألف درهم
المجموع
ألف درهم

التكلفة

2,878,8742,824,45558,7445,762,073في 1 يناير 2016 و2017

2,878,8742,824,45558,7445,762,073في 31 ديسمبر 2016 و2017

اإلطفاء

623,634 564,89058,744-في 1 يناير 2017

56,489 -56,489-المحمل للسنة

680,123 621,37958,744-في 31 ديسمبر 2017

508,40152,866561,267-في 1 يناير 2016

56,4895,87862,367-المحمل للسنة

564,89058,744623,634-في 31 ديسمبر 2016

القيمة الدفترية

5,081,950-2,878,8742,203,076في 31 ديسمبر 2017

5,138,439-2,878,8742,259,565في 31 ديسمبر 2016

شــهرة وموجودات غير ملموسة  .4
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أجهزة حاسوب 
ونظم معلومات

ألف درهم

تحسينات على 
عقار مستأجر

ألف درهم

أثاث ومعدات
مكتبية

ألف درهم
مركبات

ألف درهم

أعمال رأسمالية 
قيد اإلنجاز
ألف درهم

أرض
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

التكلفة
153,570-120,97711,40314,5993166,275 في 31 ديسمبر 2015

7,251231,306249,298-7,6069362,199إضافات

(11,786)---(745)-(11,041)استبعادات

--(6,889)-4,0212,257611تحويات

121,56314,59616,6643166,637231,306391,082في 31 ديسمبر 2016

23,586 -4,2162,6451,5337215,120إضافات

 (6,879) -- (251)(407)- (6,221)استبعادات

- -(7,398)- 6935,2951,410تحويات

120,25122,53619,20013714,359231,306407,789في 31 ديسمبر 2017

االستهاك المتراكم
132,134--110,41211,27910,176267في 31 ديسمبر 2015

8,156--2,12616 5,665349المحمل للسنة

(11,753)---(712)-(11,041)استبعادات

128,537--105,03611,62811,590283في 31 ديسمبر 2016

10,886--2,52434 6,8641,464المحمل للسنة

(6,879)--(251)(407)-(6,221)استبعادات

132,544--105,67913,09213,70766في 31 ديسمبر 2017

القيمة الدفترية
14,5729,4445,4937114,359231,306275,245في 31 ديسمبر 2017

16,5272,9685,074336,637231,306262,545في 31 ديسمبر 2016

ممتلكات ومعدات  .5

موجودات مالية أخرى تم قياســها    .6
بالقيمــة العادلــة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر

االســتثمارات بحســب التوزيع الجغرافي كالتالي:

)أ( تتضمــن الصناديــق المــدارة مبالغ بقيمة 245.29 مليون 

درهــم )2016: 233.86 مليــون درهــم( )إيضاح 16( تتم إدارتها 
من قبل أحد مســاهمي الشــركة األم.

)ب( يشــمل االســتثمار في الصكوك أدوات دائمة يســتحق 
طلبهــا بخيــار مــن الجهات المصــدرة لها وتقاس بالقيمة 

العادلــة مــن خال الدخل الشــامل اآلخر. وتحمل الصكوك 
معدالت ربح تتراوح بين 6.04% إلى 6.75% ســنويًا )2016: 

6.04% إلى 6.75% ســنويًا(، ويســتحق دفعها بقرار من 
الجهة المصدرة.

اســتثمار بالتكلفة المطفأة  .7

يســتحق االســتثمار في الصكوك في اإلمارات العربية 
المتحــدة خــال 5-10 ســنوات ويحمل معدالت ربح ثابتة 

تتراوح بين 5% إلى 5.112% ســنويا.

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

817,136796,608- داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

39,41040,040- خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

856,546836,648

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

-94,756استثمار في صكوك

94,756-

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

377,035364,967استثمار في أوراق مالية متداولة

275,851267,001صناديق مدارة - إيضاح )أ(

203,660204,680استثمار في صكوك - إيضاح )ب(

856,546836,648
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ودائع استثمارية  .8

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

متداولة:

ودائع استثمارية بفترة استحقاق 
730510,148 ,486تقل عن ثاثة أشهر

ودائع استثمارية بفترة استحقاق 
تزيد عن ثاثة أشهر حتى 

 سنة واحدة
1,803,4181,395,000

2,290,1481,905,148

غير متداولة:

ودائع استثمارية بفترة استحقاق 
292,213294,997تزيد عن سنة واحدة

2,582,3612,200,145

)أ( إن الودائع االســتثمارية مودعة لدى مؤسســاٍت مالية في 
دولــة اإلمــارات العربية المتحــدة وتحمل معدالت ربح تتراوح 

بين 2% إلى 3% )2016: 2% إلى 3%( ســنويًا.

)ب( هنــاك ودائــع اســتثمارية بقيمة 136.73 مليون درهم 
)2016: 136.73 مليــون درهــم( مرهونــة كضمان مقابل 
تســهيات ســحب بنكي على المكشــوف غير مستخدمة 

مقدمــة إلى المجموعة.

)ج( تم خال الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2016 رصد 
مخصــص خــاص بقيمــة 226 مليون درهم عن انخفاض 

القيمــة لوديعــة وكالــة قائمــة بقيمة 271 مليون درهم. لم 
يتــم رصــد مخصصــات إضافية خال الســنة المنتهية في 31 

ديسمبر 2017.

)د( اســتثمرت الشــركة األرباح المقبوضة والمســتحقة الدفع 
باإلنابة عن الشــركات المدرجة في ســوق دبي المالي وأرصدة 

بطاقــات المســتثمر والتــي تبلــغ قيمتها 550 مليون درهم 
)2016: 295 مليــون درهــم( فــي ودائع قصيرة األجل. 

مصاريــف مدفوعة مقدمًا وذمم   .9
مدينة أخرى

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

إيرادات مستحقة من ودائع 
33,33824,300استثمارية

11,6491,845أرصدة طرف رئيسي

9,0437,147مصاريف مدفوعة مقدمًا 

4,2424,193رسوم عموالت تداول مستحقة

3,0112,616ذمم مدينة أخرى

2,0552,520مبالغ مستحقة من وسطاء

63,33842,621

ناقصًا: مخصص ديون 
(348)(317)مشكوك في تحصيلها

63,02142,273

صافــي الحركــة فــي مخصص الديون المشــكوك في تحصيلها

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

348147الرصيد االفتتاحي

201(31))عكس( / مخصص للسنة

317348الرصيد الختامي

*تتعلق هذه األرصدة بشــركة ناســداك دبي ليمتد باعتبارها الطرف الرئيســي 
المقابــل لجميــع التــداوالت، وعــادة ما تتم تســوية هذه األرصدة خال يومين 

.)T+2( مــن تاريخ التعامل

نقــد وما في حكمه  .10

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

207208نقد في الصندوق

أرصدة بنكية:

41,35754,684    حسابات جارية

-1    حسابات توفير

141,00575,137    حسابات مضاربة

182,570130,029

زائدا: ودائع استثمارية بفترات 
استحقاق أصلية ال تزيد على ثاثة 

أشهر
291,039240,814

473,609370,843النقد وما في حكمه
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يتــراوح معــدل العائــد على حســابات التوفير والمضاربة بين 
0.17% إلى 0.44% ســنويًا )2016: 0.25% إلى %0.36 
ســنويًا(. مــا زالــت توزيعات األربــاح البالغة 1 مليون درهم 

)2016: 18 مليــون درهــم( والتــي وزعتها الشــركة بالنيابة عن 
الشــركات المدرجة األخرى غير مقدمة لبنوك الشــركة كما في 

31 ديســمبر 2017.

رأس المال  .11

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

رأس المال المصرح به 
والمصدر والمدفوع:

 8,000,000,000 سهم 
 8,000,000,000 :2016(
سهم( بقيمة درهم واحد 

للسهم )2016: درهم واحد 
للسهم(

8,000,0008,000,000

لم تعلن الشــركة عن أي توزيعات أرباح لســنة 2016، 
ولكــن قامــت بتخصيــص إيرادات غير متوافقة مع الشــريعة 

اإلســامية بقيمة 28 مليون درهم لســنة 2016. وقد بلغت 
قيمــة توزيعــات األرباح المعلنة لســنة 2015 مبلغًأ وقدره 
399.8 مليون درهم، تمثل نســبة 5% للســهم، وتشــمل 

إيرادات غير متوافقة مع الشــريعة اإلســامية بقيمة 15.6 
مليون درهم.

احتياطيات  .12

احتياطي قانوني
وفقــًا للقانــون االتحادي لدولة اإلمــارات العربية المتحدة رقم 

)2( لســنة 2015 )قانون الشــركات التجارية(، فقد خصصت 
المجموعــة احتياطيــًا قانونيــًا بنســبة 10% من صافي األرباح 

الســنوية للشــركة. ويســتمر التحويل إلى االحتياطي حتى يبلغ 
رصيــده مــا يعــادل 50% مــن رأس المال. إن هذا االحتياطي 

غيــر متوفــر للتوزيع، باســتثناء مــا ينص عليه القانون.

 احتياطي قانوني
ألف درهم

381,027الرصيد كما في 31 ديسمبر 2015

25,350تحويل من صافي ربح السنة

406,377الرصيد كما في 31 ديسمبر 2016

23,287تحويل من صافي ربح السنة

429,664الرصيد كما في 31 ديسمبر 2017

احتياطــي إعــادة تقييم اســتثمارات - بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر

يمثل احتياطي إعادة تقييم االســتثمارات األرباح والخســائر 
المتراكمــة الناشــئة عند إعــادة تقييم الموجودات المالية 

بالقيمــة العادلــة من خال الدخل الشــامل اآلخر.

مخصــص تعويضات نهاية   .13
للموظفين الخدمة 

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

16,06613,879الرصيد في بداية السنة

2,9732,530المحّمل خال السنة

(343)(126)المدفوع خال السنة

18,91316,066الرصيد في نهاية السنة

وفقــًا ألحــكام المعيــار المحاســبي الدولي رقم 19، ومن أجل 
تقدير القيمة الحالية اللتزامات الشــركة كما في 31 ديســمبر 

2017 و2016 باســتخدام طريقــة الوحــدة اإلضافية المقدرة 
فيمــا يتعلــق بمكافــآت نهاية الخدمة المســتحقة للموظفين 
بمقتضــى القانــون، فقــد تم خصــم االلتزام المتوقع بتاريخ 

تــرك الخدمــة إلــى صافي قيمته الحالية باســتخدام معدل 
خصــم %3.5 )2016: %3.51(.

ذمم دائنة ومصاريف مســتحقة  .14

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

توزيعات أرباح دائنة باإلنابة عن الشركات 
498,650252,169المدرجة في سوق دبي المالي

231,612184,466بطاقات آيفستر

38,84124,348ودائع أعضاء هامشية

إيرادات غير متوافقة مع أحكام الشريعة 
-28,281اإلسامية

16,48516,638أمانات الوسطاء

14,35217,525مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى

11,6491,845أرصدة طرف مقابل رئيسي )إيضاح 9(

مبالغ مستحقة إلى هيئة األوراق المالية 
8,63515,711والسلع بدولة اإلمارات العربية المتحدة

3,2858,969إيرادات غير مكتسبة

905875الزكاة

852,695522,546
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توزيعــات أرباح دائنة   .15
لم تعلن الشــركة عن أي توزيعات أرباح لســنة 2016، 

ولكــن قامــت بتخصيــص إيرادات غير متوافقة مع الشــريعة 
اإلســامية بقيمة 28 مليون درهم لســنة 2016. وقد بلغت 

قيمــة توزيعــات األرباح المعلنة لســنة 2015 مبلغًا وقدره 
399.8 مليون درهم، تمثل نســبة 5% للســهم، وتشــمل 

إيرادات غير متوافقة مع الشــريعة اإلســامية بقيمة 15.6 
مليون درهم. ويشــمل الرصيد المســتحق مبلغ 318.5 
مليون درهم مســتحق الدفع للشــرکة األم )إيضاح 16(.

معامــالت وأرصدة األطراف ذات   .16
العالقة

تتألف األطراف ذات العاقة من الشركات الخاضعة للملكية 
أو اإلدارة المشتركة واإلدارة العليا والشركات التي يسيطر عليها 

المساهمون وأعضاء مجلس اإلدارة فضًا عن الشركات التي 
يمارسون عليها تأثيرًا فعااًل. يتمثل كبار أعضاء اإلدارة العليا في 
الرئيس التنفيذي ورؤساء اإلدارات المختلفة. أبرمت المجموعة 

خال السنة معامات مع األطراف ذات العاقة في سياق 
العمل االعتيادي. وتم تنفيذ هذه المعامات بأسعار السوق. 

فيما يلي المعامات مع األطراف ذات العاقة واألرصدة 
الناتجة عن هذه المعامات:

تعويضات كبار أعضاء اإلدارة العليا
فيما يلي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا اآلخرين خال السنة:

8,8708,416رواتب ومنافع قصيرة األجل

917886معاشات وتأمينات اجتماعية

أعضاء مجلس اإلدارة
1,082929-    مكافآت إلى مجلس إدارة ناسداك

1,0321,078-    بدل حضور اجتماعات للمجموعة

1,8001,800مكافآت أعضاء مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي

األرصدة
أطراف أخرى ذات عالقة
245,287233,857صناديق مدارة )إيضاح 6(

319,775309,164موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر

-44,952استثمار بالتكلفة المطفأة

119,370108,257أرصدة نقدية وبنكية

1,215,7681,279,909ودائع استثمارية )إيضاح 8(

الودائع االستثمارية تشمل مبلغ 100 مليون درهم )31 ديسمبر 2016: 100 مليون درهم( مودع كضمان لدى أطراف ذات عاقة.
الشركة األم

16,1738,421مصاريف مدفوعة بالنيابة عن المجموعة

26,61625,456قرض مساند

318,500318,500توزيعات أرباح دائنة

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

شركات تابعة وشركات زميلة
49,26245,893إيرادات االستثمار

1,1601,113مصروف فائدة

-678رسوم رهن

8,4416,753إيرادات توزيعات األرباح

9,7139,569إيجار - مركز دبي التجاري العالمي

معامالت خالل الســنة
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تــم تقديــم القرض المســاند مــن قبل بورصة دبي المحدودة 
إلى ناســداك دبي المحدودة من خال الشــركة )إيضاح 1(. 

إن القــرض غيــر مضمــون وبا تاريخ ســداد محدد ويحمل ربحًا 
وفقــًا لمعــدل الســوق، والقرض ُمضاف إلى حقوق كافة 

الدائنين اآلخرين لدى الشــركة التابعة. 

لــم تقــدم المجموعــة أي قــروض ألعضاء مجلس اإلدارة خال 
الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2017 و 2016.

حصلــت المجموعــة علــى موافقة من المســاهمين عن كل 
ســنة فيمــا يتعلــق بالمعامات مع األطراف ذات العاقة 

مــن أجــل االمتثال ألحــكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة رقم )2( لســنة 2015 )“قانون الشــركات 

التجارية”(. 

إيرادات االستثمار  .17

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

68,460 88,854 عائد على ودائع استثمارية
11,078 12,569 توزيعات أرباح

 101,423 79,538

مصاريــف عمومية وإدارية  .18

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

85,47480,843رواتب ومنافع أخرى

10,8868,156استهاك )ايضاح 5(

9,59013,483مصاريف صيانة

9,4409,427إيجار

9,0328,392مصاريف اتصال

2,9443,861مصاريف مهنية

2,7653,111مصاريف آيفستر

9,6669,689أخرى 

139,797136,962

ربحية الســهم الواحد  .19

20172016

صافي ربح السنة العائد إلى مالك 
232,878253,491الشركة )ألف درهم(

رأس المال المصرح به والمصدر 
8,000,0008,000,000والمدفوع )باآلالف(

(4,237)(4,237)ناقصًا: أسهم الخزينة )باآلالف(

7,995,7637,995,763عدد األسهم المصدرة )باآلالف(

0.0290.032ربحية السهم الواحد - بالدرهم

التزامات  .20

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

31,1071,219التزامات لشراء ممتلكات ومعدات

ترتــب علــى الشــركة أيضًا التــزام بقيمة 148 مليون درهم 
)2016: 148 مليــون درهــم( نظير االســتحواذ على بقية 

الحصة في ناســداك دبي المحدودة البالغة %33 )2016: 
33%(، ويتعيــن تســديد هذا االلتــزام عند اكتمال عملية 

االســتحواذ في التاريخ الذي ســيتم االتفاق عليه مع بورصة 
دبي المحدودة. 

إيــرادات غيــر متوافقة مع أحكام   .21
الشريعة اإلسالمية

إن اإليرادات غير المتوافقة مع أحكام الشــريعة اإلســامية 
وفقــًا لمــا تــم اعتماده من قبل مجلس الرقابة الشــرعية 

والفتــوى لدى الشــركة، قــد خصصتها المجموعة من األرباح 
المحتجــزة لتوزيعهــا على المســاهمين إلنفاقها في األغراض 

الخيريــة. وبنــاًء علــى قرار مجلس الرقابة الشــرعية والفتوى، 
يقــع علــى عاتــق كل مســاهم التبرع بحصته من هذه األرباح 

لألغراض الخيرية.

ألف درهمالسنة
201429,646

201515,648

201628,281
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تم تخصيص إيرادات غير متوافقة مع الشــريعة اإلســامية 
بقيمــة 28.28 مليــون درهــم تتعلق بعام 2016 )2016: 15.6 

مليــون درهــم تتعلــق بعام 2015 تــم تخصيصها في عام 
2016( بعــد الحصــول على موافقة مجلس الرقابة الشــرعية 

والفتوى لدى الشــركة.

أهــداف إدارة المخاطر المالية  .22

عوامــل المخاطر المالية  1-22
تــؤدي أنشــطة المجموعة إلى تعريضهــا لمجموعة متنوعة 
مــن المخاطــر الماليــة وتلك األنشــطة تنطوي على التحليل 

والتقييــم وقبــول وإدارة درجــة معينة من المخاطر أو 
مجموعــة مــن المخاطــر. يعتبر قبول المخاطر عامًا أساســيًا 
فــي األعمــال الماليــة، كما تعتبر المخاطر التشــغيلية نتيجة 

حتميــة لاســتمرار في خــوض العمل التجاري. وبالتالي، 
تهــدف المجموعــة إلــى تحقيق توازن مناســب بين المخاطر 

والعوائــد وتقليــل اآلثــار الســلبية المحتملة على األداء المالي 
للمجموعة.

إن سياســات إدارة مخاطــر المجموعــة مصممة لتحديد 
وتحليل هذه المخاطر ووضع ســقوف وضوابط مناســبة لها 
ومراقبتهــا. تعمــل المجموعة على مراجعة سياســاتها إلدارة 

المخاطر بطريقة منتظمة لكي تشــمل التغيرات في األســواق 
والمنتجات وأفضل الممارســات الناشــئة.

تضطلــع اإلدارة الماليــة للمجموعــة بمراقبة وإدارة المخاطر 
الماليــة المتعلقــة بعمليــات المجموعــة من خال التقارير 

الداخليــة حــول المخاطــر التي تعمل علــى تحليل التعرضات 
بحســب درجــة وحجــم المخاطر. تنطــوي تلك المخاطر على 

مخاطــر الســوق )بمــا فيها مخاطــر صرف العمات األجنبية، 
مخاطــر األســعار ومخاطر معــدل الربح( ومخاطر االئتمان 

ومخاطر السيولة.

مخاطر السوق  2-22

)أ( مخاطــر صــرف العمالت األجنبية
إن أنشطة المجموعة غير معرضة للمخاطر المالية الخاصة 

بالتغيرات في أسعار صرف العمات األجنبية نظرًا ألن كافة 
الموجودات والمطلوبات المالية الخاصة بها مقومة بالدرهم 

اإلماراتي أو الدوالر األمريكي المربوط بالدرهم اإلماراتي. 

)ب( مخاطر األســعار
تتعرض المجموعة لمخاطر أســعار األســهم الناشــئة عن 

اســتثمارات األســهم. ال تقوم المجموعة بالتداول بشــكل 
نشــط في هذه االستثمارات.

تحليل حساســية أسعار األسهم
لقد تم تحديد تحليل الحساســية المبين أدناه اســتنادًا إلى 

مدى التعرض لمخاطر أســعار األســهم في الفترة المشــمولة 
بالتقرير.

فيما لو ارتفعت / انخفضت أســعار األســهم بنســبة %5، 
لكانت هناك:

زيــادة / انخفــاض في احتياطي إعادة تقييم االســتثمارات   •
بواقــع 43 مليــون درهــم )2016: 42 مليون درهم( 
نتيجــة للتغيــرات في القيمة العادلة لاســتثمارات.

)ج( مخاطــر معدل الربح
إن مخاطــر معــدل الربــح هي المخاطــر المتعلقة بتقلب قيمة 

التدفقات النقدية المســتقبلية لألدوات المالية بســبب 
التغيــرات فــي معدالت الربح الســوقية. تتمثل المخاطر 

الرئيســية التــي تتعرض لها الموجــودات والمطلوبات المالية 
فــي مخاطــر الخســارة الناتجة عــن التقلبات في التدفقات 

النقديــة المســتقبلية أو القيــم العادلة لــألدوات المالية نتيجة 
التغير في معدل الربح في الســوق. يتم تســعير الموجودات 

والمطلوبــات الماليــة طويلة األجل للمجموعة بشــكل عام 
على أســاس الســعر المتغير، والذي يتتبع التغيرات في أســعار 

الفائدة في الســوق.

إن التغيــر بمقــدار +/- 50 نقطــة أســاس في منحنى العائد 
قد يؤدي إلى زيادة/ نقص في إيرادات االســتثمار وحقوق 

الملكيــة بواقــع 15.9 مليــون درهم )2016: 13.2 مليون 
درهم(. 

مخاطر االئتمان  3-22
تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان وهي المخاطر المتعلقة 

بتسبب الطرف المقابل في خسارة مالية للمجموعة نتيجة 
إخفاقه في الوفاء بالتزاماته. تنطوي الموجودات المالية 

التي ُيحتمل أن تعّرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشكل 
أساسي على المبالغ المستحقة من مؤسسة مالية والودائع 

االستثمارية واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى.
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 لقــد تبنــت المجموعــة سياســة تحظر التعامل إال مع األطراف 
المقابلــة التــي تتمتــع بجــدارة ائتمانية وبعد الحصول على 
ضمانــات كافيــة، عند االقتضاء، وذلك كوســيلة لتخفيف 

مخاطر الخســائر المالية الناتجة عن حاالت العجز عن الســداد. 
ال تتعامــل المجموعــة إال مــع الوســطاء المرّخص لهم مع 

الحصــول علــى كفــاالت بنكيــة مقابل الذمم المدينة من 
الوســطاء. تتم الســيطرة على مخاطر االئتمان بوضع ســقوف 
ائتمانيــة لــكل طــرف مــع مراجعتها واعتمادها من قبل اإلدارة.

إن مخاطــر االئتمــان علــى األموال الســائلة تعتبر محدودة نظرًا 
ألن معظــم البنــوك تتمتــع بتصنيــف ائتماني مرتفع من قبل 

وكاالت التصنيــف االئتمانــي العالمية.

فيمــا يلــي الحــد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بالنســبة 
لبنــود بيــان المركز المالي الموحد:

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

الموجودات المالية
2,677,1172,200,145ودائع استثمارية

53,97835,126ذمم مدينة أخرى )إيضاح 9(

473,402370,635أرصدة نقدية وبنكية )إيضاح 10(

2,605,906 3,204,497مجموع الموجودات المالية

رصدت المجموعة مخصصًا إجماليًا بقيمة 0.32 مليون درهم 
كما في 31 ديسمبر 2017 )2016: 0.35 مليون درهم( مقابل 

ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها. لم تتعرض بقية الذمم 
المدينة ألي تأخر في السداد أو انخفاض في القيمة بتاريخ 

بيان المركز المالي الموحد.

فيمــا يلــي التصنيــف االئتمانــي للبنوك وفقًا لوكالة موديز 
واألرصدة المعادلة:

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

التصنيف االئتماني للبنك
P1725,165606,992

P21,938,3851,618,791

100,00050,000غير مصّنف

2,763,5502,275,783المجموع

مخاطر السيولة  4-22
يضطلــع مجلــس اإلدارة بالمســؤولية المطلقة عن إدارة 

مخاطــر الســيولة حيث قــام المجلس بوضع إطار عمل 
مناســب إلدارة مخاطر الســيولة وذلك من أجل إدارة 

متطلبــات التمويــل الخاصــة بالمجموعــة على المدى القصير 
والمتوســط والطويل إضافة إلى متطلبات إدارة الســيولة. 

تديــر المجموعــة مخاطر الســيولة عن طريق االحتفاظ 
باحتياطيــات كافيــة والمراقبة المســتمرة للتدفقات النقدية 
المتوقعــة والفعليــة ومطابقة آجال اســتحقاق الموجودات 

المالية. والمطلوبات 

توضــح الجــداول التالية فترة االســتحقاق التعاقدي المتبقية 
للمطلوبــات الماليــة غير المشــتقة الخاصة بالمجموعة. 

لقــد تــم إعداد هذه الجداول اســتنادًا إلــى التدفقات النقدية 
غيــر المخصومــة للمطلوبات المالية اســتنادًا إلى فترات 

االســتحقاق التعاقديــة بتاريخ بيــان المركز المالي الموحد.
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فيمــا يلي تحليل الســيولة الخــاص بالمطلوبات المالية:

خالل 3 أشهر
ألف درهم

3 إلى 6 
أشهر

ألف درهم

من 6 
أشهر إلى 
12 شهرًا

ألف درهم

من سنة 
واحدة إلى 
5 سنوات

ألف درهم

أكثر من 5 
سنوات

ألف درهم
المجموع

ألف درهم
31 ديسمبر 2016
المطلوبات المالية

871,839----871,839ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

26,616-26,616---قرض مساند

8,421--8,421--مبالغ مستحقة لطرف ذي عاقة

16,06616,066----مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

8,42126,61616,066922,942-871,839مجموع المطلوبات المالية

31 ديسمبر 2017
المطلوبات المالية

1,201,789----1,201,789ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

27,830-27,830---قرض مساند

16,173--16,173--مبالغ مستحقة لطرف ذي عاقة

18,91318,913----مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

16,17327,83018,9131,264,705-1,201,789مجموع المطلوبات المالية

القيمــة العادلة لألدوات المالية  5-22
تشمل الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة األرصدة 

النقدية والبنكية والودائع االستثمارية والذمم المدينة والدائنة 
المستحقة على المدى القصير. تحمل الودائع االستثمارية 

طويلة األجل معدالت عائد حسب السائد في السوق. 
وبالتالي، فإن قيمتها العادلة تقارب القيمة الدفترية، وبعد 

األخذ في االعتبار أي انخفاض في القيمة، المدرجة في بيان 
المركز المالي الموحد.

 لقد قامت المجموعة بتصنيف أساليب قياس القيمة 
العادلة باستخدام تسلسل هرمي للقيمة العادلة يعكس مدى 
أهمية المعطيات المستخدمة في أساليب القياس. فيما يلي 

المستويات المختلفة لتسلسل القيمة العادلة:

األسعار الُمعلنة )غير الُمعدلة( في األسواق النشطة   •
للموجودات أو المطلوبات المتطابقة )المستوى األول(.  
المعطيــات األخــرى بخاف األســعار الُمعلنة المدرجة   •
ضمن المســتوى األول، الجديرة بالماحظة بالنســبة   

لألصل أو المطلوب، ســواًء كانت مباشــرة )وهي   
األســعار( أو غير مباشــرة )وهي المســتمدة من   

األســعار( )المستوى الثاني(.  

المعطيات الخاصة باألصل أو المطلوب التي ال   •
تستند إلى بيانات سوق جديرة بالماحظة )وهي   

المدخات غير الجديرة بالماحظة( )المستوى الثالث(.  

تســتند القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في أســواق 
نشــطة إلى أســعار الســوق المعلنة بتاريخ بيان المركز المالي 
الموحد. تعتبر الســوق ســوقًا نشــطة في حال كانت األســعار 

المعلنــة جاهــزة ومتوفرة بانتظام من األســواق المالية أو 
الوكاء أو الوســطاء أو قطاعات العمل أو خدمات التســعير 

أو الهيئــات الرقابيــة بحيث تمثل هذه األســعار معامات 
الســوق الفعلية والمتكررة بانتظام على أســاس تجاري بحت. 
وُتدرج هذه األدوات ضمن المســتوى األول. تتكون األدوات 
المدرجة في المســتوى األول بصفة أساســية من اســتثمارات 
األســهم المتداولــة المصنفــة بالقيمــة العادلة من خال الدخل 

الشامل اآلخر.

يتــم تحديــد القيمــة العادلة لــألدوات المالية غير المتداولة 
في ســوق نشــطة )مثل المشــتقات المتداولة خارج سوق 
المال( باســتخدام أســاليب التقييم. تعمل هذه األســاليب 

على تحقيق االســتفادة القصوى من معطيات الســوق 
المتاحــة الجديــرة بالماحظــة وتعتمــد على أقل قدر ممكن 

مــن التقديــرات الخاصة بالمنشــأة. فــي حال كانت المعطيات 
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الهامــة المطلوبــة لقياس القيمــة العادلة لألداة معطيات 
جديــرة بالماحظــة، فإنــه يتم إدراج هذه األدوات ضمن 

المســتوى الثاني. تتألف هذه االســتثمارات من صناديق 
تســتند قيمهــا العادلــة على صافــي قيمة الموجودات المحددة 

مــن قبل مديري الصناديق.

إذا كانــت هنــاك واحــدة أو أكثر مــن هذه المعطيات غير 
مســتندة إلى بيانات جديرة بالماحظة في الســوق، فإن 

األداة تــدرج ضمــن المســتوى الثالث. تمثل موجودات 
المســتوى الثالث حقوق الملكية غير المســّعرة واســتثمارات 

الصناديــق المشــتركة التــي يتم تحديــد قيمها العادلة بناًء على 
افتراضــات متغيــرة غيــر قابلة للماحظــة تعتمد على نطاق 
واســع مــن العوامــل المرتبطة باالقتصــاد الكلي. يتم تعديل

 القيــم الدفتريــة لهــذه االســتثمارات على النحو التالي:

•  أدوات حقــوق الملكيــة الخاصة – باســتخدام أحدث 
قيمــة دفتريــة صافية متوفرة وتقييم الســوق   

باســتخدام األسعار الســائدة في السوق الثانوية   
لألدوات المشابهة.  

الصناديــق الخاصــة – على أســاس صافي قيمة   •
الموجــودات المســتمدة من األرباح قبل الفوائد   

والضرائب واالســتهاك واإلطفاء أو قيمة الســهم   
المحــددة مــن قبل مديري الصناديق.  

لم يطرأ أي تغيير على أســاليب التقييم خال الســنة.

يعــرض الجــدول التالي موجــودات ومطلوبات المجموعة 
المقاســة بالقيمة العادلة بتاريخ 31 ديســمبر 2016 و2017.

لم تكن هناك أي تحويات بين المســتوى األول والمســتوى 
الثاني خال الســنة. خال الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 
2017، لم تقم المجموعة بشــراء أي أســهم جديدة )2016: 

قامت المجموعة بشــراء أســهم بقيمة 28 مليون درهم(.

مطابقة قياســات القيمة العادلة للموجودات المالية بحســب 
المستوى الثالث

تم قياسها بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل اآلخر

أسهم غير مدرجة
2017

ألف درهم
2016

ألف درهم

48,40351,708الرصيد االفتتاحي

-(4,005)مستردات خال السنة

(3,305) (811)خسائر غير محققة

43,58748,403الرصيد الختامي

31 ديسمبر 2016

المستوى 
األول

ألف درهم

المستوى 
الثاني

ألف درهم

المستوى 
الثالث

ألف درهم
المجموع

ألف درهم
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

47,382364,967-317,585- أسهم

265,9801,021267,001-- صناديق مدارة

204,680--204,680- استثمارات في صكوك

522,265265,98048,403836,648المجموع

31 ديسمبر 2017

المستوى 
األول

ألف درهم

المستوى 
الثاني

ألف درهم

المستوى 
الثالث

ألف درهم
المجموع

ألف درهم
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

43,417377,035-333,618- أسهم

275,681170275,851-- صناديق مدارة

203,660 --203,660- استثمارات في صكوك

537,278275,68143,587856,546المجموع
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إن القيمــة العادلــة للموجودات والمطلوبــات المالية التالية 
تقارب قيمتها الدفترية: ودائع اســتثمارية، إيرادات مســتحقة 

من ودائع اســتثمارية، رســوم عموالت تداول مســتحقة، 
مبالغ مســتحقة من الوســطاء، ذمم مدينة أخرى، أمانات 
الوســطاء، مبالغ مســتحقة لهيئة األوراق المالية والســلع 
بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة، أرباح دائنة باإلنابة عن 

الشــركات المدرجة في ســوق دبي المالي، بطاقات آيفســتر، 
ودائع أعضاء هامشــية، مصاريف مســتحقة، ذمم دائنة أخرى.

خال الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2017، اســتحوذت 
الشــركة على اســتثمار في صكوك )إيضاح 7( والذي يقاس 

بالتكلفــة المطفــأة فــي بيان المركــز المالي الموحد. يلخص 
الجــدول التالــي التكلفة المطفــأة والقيمة العادلة للصكوك 

في 31 ديســمبر 2017: 

القيمة العادلةالقيمة الدفترية

ألف درهمألف درهم

استثمار بالتكلفة المطفأة

94,75695,728استثمار في صكوك

الموجــودات والمطلوبات المالية  .23

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

الموجودات بحسب بيان المركز المالي الموحد

856,546836,648موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

التكلفة المطفأة

473,402370,635أرصدة نقدية وبنكية )إيضاح 10(

2,677,1172,200,145ودائع استثمارية

53,97835,126ذمم مدينة أخرى )إيضاح 9(

3,204,4972,605,906

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

المطلوبات بحسب بيان المركز المالي الموحد

مطلوبات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة

1,201,789871,839ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

26,61625,456قرض مساند

16,1738,421مبالغ مستحقة لطرف ذي عاقة

18,91316,066مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

1,263,491921,782

الموجودات المالية بحســب الفئة

المطلوبــات المالية بحســب الفئة
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ربــح القيمــة العادلة على أرض   .24
الهبة

خال الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2016، اســتلمت 
الشــركة قطعــة أرض بنظــام التملك الحر فــي منطقة الخليج 

التجــاري مــن مجموعــة دبي العقاريــة، خالية من األعباء بغرض 
إنشــاء مقر جديد لمكاتب الشــركة. وبناء على شــهادة التثمين 

الصــادرة مــن دائــرة األراضي واألماك، بلغت قيمة أرض 
الهبة بتاريخ االســتام 231.3 مليون درهم، وُســجلت في 

بيان الدخل.

إدارة مخاطــر رأس المال  .25
تتمثــل أهــداف المجموعــة عنــد إدارة رأس المال في حماية 

قدرة المجموعة على االســتمرار كمنشــأة عاملة بهدف توفیر 
العوائــد للمســاھمین والفوائــد ألصحاب المصلحة اآلخرین.

ومــن أجــل الحفــاظ على هيــكل رأس المال أو تعديله، فقد 
تقــوم المجموعــة بتعديل مبالــغ توزيعات األرباح المدفوعة 

إلى المســاهمين أو إعادة رأس المال إليهم أو إصدار أســهم 
جديــدة أو بيــع الموجودات لخفض الدين.

تقارير القطاعات  .26
يتــم رفــع التقاريــر عن القطاعات التشــغيلية وفقًا لألغراض 

اإلداريــة المقــررة بموجــب المعيار الدولــي للتقارير المالية رقم 
8 وبمــا يتســق مــع آلية رفع التقاريــر الداخلية إلى مجلس 

اإلدارة )الذي يعتبر المســؤول الرئيســي عن اتخاذ القرارات 
بشــأن العمليات التشــغيلية( والذي يقع على عاتقه تخصيص 
مــوارد القطاعــات المدرجــة في التقاريــر وتقييم أدائها. تتم إدارة 

المجموعــة كوحــدة واحــدة، ولذلك يرى أعضاء مجلس اإلدارة 
أن المجموعــة تــزاول عملياتهــا من خال قطاع تشــغيلي واحد 

يتمثــل فــي عمليات ســوق المــال وعمليات غرفة المقاصة 
ذات العاقة.

المســاهمات االجتماعية   .27
لــم تقــدم المجموعــة أي مســاهمات مالية اجتماعية خال 

الســنة، أما المســاهمات االجتماعية غير المالية فهي مبينة 
بالتفصيل في تقارير الحوكمة لكل شــركة من شــركات 

المجموعة التي اســتلمت المســاهمات.

القوائـم المالية الموحدة98
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