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صافي الربح ربع الســنوي للشــركة  )مليون درهم(

2016لمحة عامة عن العام

المؤشــر العام لســوق دبي المالي خالل عام 2016



2

“إن تاريــخ دولتنــا في القطاع االقتصادي يشــهد على صوابية رؤية 

قيادتها وســامة التشــريعات التي تكفل االستقرار والحماية األكيدة 

لكل المســتثمرين في القطاعات المختلفة”

صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائــب رئيــس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي
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نبــذة عن الشــركة

 نبذة عن سوق دبي المالي

نجح ســوق دبي المالي ســريعًا في الوصول إلى مكانة رائدة على 
المســتوى اإلقليمي. وقد عززت الجهود اإلســتراتيجية المتوالية 
للســوق عبر نشــر أفضل الممارســات العالمية مكانة دبي كمركز 

للتميز على المســتوى اإلقليمي، ورســخت وضعية اإلمارة 
الرائــدة فــي قطاع أســواق المال، مــن خالل الحرص على تبني 

أفضل الممارســات بما يلبي االحتياجات المتزايدة للمســتثمرين 
المحلييــن والعالميين.

يعمل ســوق دبي المالي كســوق ثانوي لتداول األوراق المالية 
الصادرة عن الشــركات المســاهمة العامة، والســندات التي 
تصدرهــا الحكومــة االتحادية، أو أي مــن الحكومات المحلية 

والهيئــات والمؤسســات العامــة في الدولة وكذلك الوحدات 
االســتثمارية الصادرة عن صناديق االســتثمار المحلية، أو أية 

أدوات ماليــة أخــرى محليــة أو غير محلية يقبلها الســوق.

أول ســوق مالي في اإلمارات العربية المتحدة

تم تأســيس ســوق دبي المالي كمؤسســة عامة ذات شــخصية 
اعتباريــة مســتقلة بموجــب قــرار حكومة دبي رقم 14 لعام 2000، 

وبدأ الســوق نشــاطه في 26 مارس 2000. وفي 27 ديســمبر 
2005 قــرر المجلــس التنفيــذي إلمارة دبي تحويل ســوق دبي 
المالي إلى شــركة مســاهمة عامة برأســمال قدره 8 مليارات 

درهم مقســمة إلى 8 مليارات ســهم، وتم طرح نســبة 20 % من 
رأســمال الســوق، أي ما يعادل 1.6 مليار ســهم لالكتتاب العام. 

وقــد شــهد االكتتــاب العام إقبااًل كبيــرًا ومتميزًا فاق كل التوقعات 
حيــث وصــل المبلــغ المكتتــب بــه إلى ما يقارب 201 مليار درهم.  

وفي 7 مارس 2007 تم إدراج شــركة ســوق دبي المالي في 
.)DFM( الســوق برمز تداول

أول ســوق مالــي يطــرح لالكتتاب العام إقليميًا

يعتبر ســوق دبي المالي أول ســوق مالي يتم طرح أســهمه 
لالكتتاب العام في الشــرق األوســط، األمر الذي يعكس ريادة 
حكومــة دبــي فــي مجال تخصيص المؤسســات الحكومية في 

المنطقة.

أول ســوق مالي متوافق مع الشــريعة اإلســالمية

كما أن ســوق دبي المالي متوافق مع الشــريعة اإلســالمية 
وأحكامهــا، وهــو مــا يعبر عن الرؤية الطموحة لصاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس 

مجلــس الوزراء، حاكم دبي.

خاضــع تنظيميــًا لهيئة األوراق المالية والســلع 

يخضع ســوق دبي المالي تنظيميًا لهيئة األوراق المالية والســلع 
فــي اإلمــارات العربيــة المتحدة، والتي لديها الســلطة لفرض 
قوانيــن ومعاييــر يجــب تطبيقها من قبل ســوق دبي المالي. 

يتعاون ســوق دبي المالي بشــكل وثيق مع هيئة األوراق المالية 
والســلع لحماية المســتثمرين وتوفير أفضل بيئة للتداول عبر 
مبــادرات عديــدة مثــل التداول بالهامش وآلية التســليم مقابل 

.)DVP( الدفع

أول ســوق مالي إقليمي يدمج عملياته

أنجــز ســوق دبــي المالــي بنجاح في العــام 2010 ، تكامل العمليات 
مع ناســداك دبي بهدف إيجاد قوة حيوية في أســواق رأس المال 

في المنطقة. وقد ســهلت تلك العملية وصول المســتثمرين 
األفراد من المنطقة إلى األســهم المدرجة في ناســداك دبي 

عن طريق رقم مســتثمر واحد مما يتيح للمســتثمرين التداول 
بسالســة عبــر البورصتيــن. وبالرغم مــن ذلك تحافظ البورصتان 

علــى العمــل تحــت مظلتين تنظيميتيــن مختلفتين، حيث يخضع 
ســوق دبي المالي لهيئة األوراق المالية والســلع، وناســداك دبي 

لســلطة دبي للخدمات المالية.

SCA
(UAE regulations)

DFSA
(International regulations)
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نبــذة عن الشــركة

الّرؤية، الّرسالة، والقيم

رؤيتنا
ســوق مالية إقليميــة بمقاييس عالمية.

رسالتنا
أن نقــدم للمتعامليــن خدمــات مبتكــرة في مجال تداول وتقاص
وتســوية وإيداع األوراق المالية، من خالل بيئة تتســم بالكفاءة

والشفافية والسيولة.

قيمنا
القيــم الرئيســية الخمــس التالية تحكــم تعامالتنا داخليًا وخارجيا:

الشفافية
نضــع الشــفافية نصــب أعيننا فــي كافة إجراءاتنا وقراراتنا.

الكفاءة
نركــز على ترســيخ كفــاءة جميع عملياتنا.

السرية
نلتــزم بالســرية المطلقة حمايــًة لمصالح عمالئنا.

النزاهة
ملتزمــون بأخالقيات العمــل والنزاهة المطلقة.

اإلبداع
نؤمــن بــأن إبداع اليوم هو عماد مســتقبلنا.
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كلمة سعادة/ عيسى عبد الفتاح كاظم

بســم الله الرحمن الرحيم

المساهمون الكرام،
يســرني وزمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة وفريق اإلدارة العليا أن 

نقدم لكم التقرير الســنوي العاشــر لشــركة ســوق دبي المالي 
)ش م ع(، والذي يتناول أهم التطورات التي شــهدتها الشــركة 

والبيانات المالية عن الســنة المنتهية في 31 ديســمبر من العام 
.2016

ويطيب لي أن أســتعرض معكم أبرز اإلنجازات التي شــهدها العام 
2016، حيــث كثــف ســوق دبــي المالي من جهوده الرامية إلى 

اســتدامة النجاحات والمكتســبات التي حققها على مدى الســنوات 
الماضية، ليس هذا فحســب بل الســعي الحثيث من أجل تعزيزها 
عبــر التوســع فــي تطبيــق العديد مــن المبادرات الهادفة إلى تطوير 

بنيتــه األساســية وقواعــده التنظيميــة وخدماته المقدمة لكافة 
فئــات المتعامليــن. وقــد ركزت جهودنــا التطويرية على زيادة عمق 
وتنوع الســوق من خالل إدراج منتجات وشــركات جديدة وتوفير 
آليــات متطــورة تلبــي تطلعات المتعاملين وتتماشــى مع أفضل 

العالمية. الممارسات 

ومن خالل الســطور التالية ُنلقي، في ُعجالة ســريعة، 
الضــوء على أبرز اإلنجازات:

1.  نجــح ســوق دبــي المالــي إلى حــد بعيد في احتواء وتحييد 
التداعيــات الســلبية لبعــض التطورات غيــر المواتية ومنها انخفاض 

أســعار النفط وتقلبات األســواق العالمية، وذلك بفضل جاذبيته 
الكبيــرة لمختلف شــرائح المســتثمرين وتطــور بنيته التنظيمية 

واألساســية. وتصدر المؤشــر العام للســوق مؤشرات األسواق 
الخليجيــة خــالل العــام 2016 محققًا أحــد أعلى معدالت النمو بين 

األســواق الرئيســية العالمية بنسبة %12.

2. واصــل الســوق جهــوده التطويرية الراميــة إلى تعزيز بنيته 
األساســية والتنظيمية وفق أفضل الممارســات العالمية، وقد 

تم في هذا الســياق إطالق خدمة “الصفقات الكبيرة المباشــرة” 
بما يتيح إنجاز صفقات على أســهم الشــركات المدرجة ضمن بيئة 

تداول عادلة وشــفافة مع عدم التقيد بنطاق الحدود الســعرية 
المعمول به في الســوق. وقد شــهد الســوق تنفيذ ثالث صفقات 

كبيــرة مباشــرة خــالل العــام 2016 بقيمة إجمالية قدرها 535 
مليون درهم. وفي إطار اســتراتيجية االبتكار والتنويع في الســوق، 
بمــا يلبــي تطلعــات المتعامليــن ويوفر تنوعًا في الفرص واألدوات 

االســتثمارية، شــهد الســوق أواخر يونيو الماضي إدراج وحدات 

نبــذة عن الشــركة

ســعادة عيســى عبد الفتاح كاظم - رئيس مجلس اإلدارة - ســوق دبي المالي
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صندوق المؤشــرات المتداولة لشــركة أفكار كابيتال، وذلك للمرة 
األولى. واكتســبت جهود الســوق لتوفير أدوات مالية جديدة 
للمســتثمرين دفعة قوية حيث شــهد الســوق تنفيذ تداوالت 
بقيمــة 530 مليــون درهــم على حقوق االكتتاب بأســهم زيادة 

رأســمال خمس شــركات مدرجة، األمر الذي يعكس التفاعل الكبير 
مــن قبل المســتثمرين مــع تلك األداة المالية الجديدة.

3. في إطار اســتراتيجية “البورصة الذكية” التي يطبقها ســوق دبي 
المالي، اســتلهامًا لرؤية وتوجيهات صاحب الســمو الشــيخ محمد 

بــن راشــد آل مكتــوم، نائب رئيــس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، 
حاكم دبي، رعاه الله، وبما يتماشــى مع المكانة الرائدة للســوق 

وتطلعات المتعاملين، حافظ الســوق على الوتيرة المتســارعة 
لجهــود التحــول الرقمــي عبر التوســع في توفيــر خدماته لكافة فئات 

المتعامليــن مــن خــالل تطبيقــات ذكية ومتطورة، وقد تم خالل 
العــام 2016 توفيــر المزيــد من الخدمــات عبر منصة الخدمات 
االلكترونيــة للمســتثمرين، كما تمــت إضافة خدمات المنصة 

االلكترونيــة لالكتتــاب األولــي eIPO إلــى تطبيق الهواتف الذكية، 
وتم أيضًا إطالق تطبيق عالقات المســتثمرين لشــركة ســوق دبي 

المالي الذي يوفر لمســاهمي الشــركة والمحللين واإلعالميين 
بصــورة فوريــة كافة البيانــات واإلفصاحات والتقارير الصادرة عن 

الشركة.

4. فــي إطــار جهودنــا لتقديم خدمات متطــورة وفعالة لكافة فئات 
المتعاملين بوجه عام، والشــركات المدرجة والمســتثمرين على 

وجــه الخصــوص، فقد أنجز الســوق، وللعــام الخامس على التوالي، 
توزيع األرباح النقدية للســنة المالية 2015 نيابًة عن الشــركات 

المدرجــة، حيــث تــم توزيــع مــا مجموعه 10,5 مليار درهم على 223 
ألف مســتثمر. وقد ارتفع عدد الشــركات التي قام الســوق بإدارة 

عمليــة توزيــع األربــاح نيابــًة عنها إلى 26 شــركة في العام 2016 
مقابل 13 شــركة في العام 2015.

5. كدأبه على مدى الســنوات الماضية، فقد نظم ســوق دبي 
المالــي وبنجــاح كبيــر خالل العام 2016 مؤتمرين للمســتثمرين 

العالمييــن فــي كل مــن لنــدن ونيويورك في إطار الجهود 
المتواصلة لتعزيز الروابط بين الشــركات المدرجة والمســتثمرين 
العالمييــن، وقــد حقــق المؤتمران نجاحًا كبيرًا وأعربت مؤسســات 

اســتثمارية عالمية عدة عن تطلعها لتعزيز تواجدها في ســوق 
المال بدبي وســط ثقة متزايدة إزاء اآلفاق المســتقبلية 

لالقتصــاد الوطنــي وقدرتــه علــى المحافظة على معدالت نمو 
مرتفعــة عــالوة علــى المرونــة العالية التــي يتمتع بها في مواجهة 
المتغيــرات العالميــة بفضــل التنوع الشــديد في هيكل االقتصاد 
وامتالكه للعديد من القطاعات الحيوية ســريعة النمو. ويســجل 

المســتثمرون األجانب حضورًا متميزًا في ســوق دبي المالي، بما 
يعكــس ثقتهــم فــي جودة وتنوع الفرص االســتثمارية التي يوفرها، 

وفــي قدرته على تحقيق النمو المســتدام.

6. قطعــت جهــود ســوق دبي المالــي لتوفير األطر الداعمة لتطور 
قطاع أســواق رأس المال اإلســالمية شــوطًا كبيرًا نحو اســتكمال 
تلــك المنظومــة المعياريــة وذلك بطرح مســودة “معيار التحوط 
من مخاطر االســتثمار والتمويل”، للتشــاور. ويعد هذا المعيار 

المتكامــل واألول مــن نوعــه في هــذا المجال، كما أنه بمثابة 
الحلقة األحدث في سلســلة معايير ســوق دبي المالي جنبًا إلى 

جنب مع معيار ســوق دبي المالي حول األســهم الصادر في العام 
2007 ومعيــار ســوق دبــي المالــي حول الصكوك الصادر في 

العــام 2014. وتعكــس هــذه الخطوة المهمة الدور الفعال لســوق 
دبــي المالــي فــي توفير األطر المعياريــة المتوافقة مع أحكام 

الشــريعة اإلســالمية باعتباره أول ســوق مال متوافق مع الشــريعة 
على المســتوى العالمي منذ العام 2007، وكذلك في ســياق 

جهــوده الدؤوبــة لترســيخ مكانة دبي العاصمــة العالمية لالقتصاد 
اإلســالمي، وفق مبادرة صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد 

آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة، رئيس مجلس الوزراء، وحاكم 
دبــي، رعاه الله.

            ركــزت جهودنــا التطويريــة علــى زيــادة عمق وتنوع 
الســوق من خال إدراج منتجات وشــركات جديدة وتوفير آليات 

متطــورة تلبي تطلعات المتعاملين وتتماشــى مع أفضل 
العالمية. الممارسات 
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7. تلقت جهود الســوق لبناء مقره الرئيســي الجديد دفعًة كبيرًة 
خــالل العــام 2016 بعــد الحصول على قطعة أرض تزيد مســاحتها 

على العشــرة آالف متر مربع وتقدر قيمتها الســوقية بحوالي 231 
مليــون درهــم كهبــة مــن حكومة دبي، بغرض تشــييد المقر الجديد 

فــي الخليــج التجــاري. ويعكف الســوق حاليًا على وضع الخطط 
الالزمــة للبــدء فــي التنفيــذ بما في ذلك تعيين االستشــاريين ومدراء 

المشــروع، حيث نســعى ألن يخرج بأفضل صورة ممكنة تلبي 
التطلعات المســتقبلية ليس لســوق دبي المالي فحســب وإنما 

لكافة المتعاملين من شــركات وســاطة وشــركات استشــارات مالية 
ومصــارف حفــظ ومزودي خدمات علــى تنوعهم. ونحن حريصون 
على إنشــاء مقر ذكي ومســتدام وفائق التطور بما يتماشــى مع 

المكانــة المرموقــة والمتميزة لدبــي كمركز مالي عالمي.

8. عزز ســوق دبي المالي من مكانته الرائدة في صدارة أســواق 
المــال اإلقليميــة علــى صعيد مواكبة التطــورات العالمية فيما 

يتعلق بجهود االســتدامة، وقد حصل الســوق خالل العام 
2016 علــى عضويــة مبــادرة األمم المتحدة ألســواق رأس المال 

المســتدامة، والتــي تأتــي في إطار الجهــود العالمية لتحقيق 
اســتدامة األداء والشــفافية في قطاع أســواق رأس المال، حيث 

ســيقوم الســوق في ضوء هذه الخطوة بتكثيف جهوده وتعاونه 
مــع المؤسســات العالميــة المعنيــة بتنفيذ هذه المبادرة بهدف 

نشــر أفضل ممارســات االســتدامة في قطاع أســواق رأس المال. 
وقد قام الســوق بتنفيذ العديد من المبادرات التي أســهمت 

بصورة كبيرة في االرتقاء بمســتويات الشــفافية والحوكمة 
واالســتدامة ســواء لدى الشــركات المدرجة في الســوق أو شركة 
ســوق دبي المالي ذاتها باعتبارها شــركة مســاهمة عامة مدرجة.

فيمــا يخــص األداء المالــي للشــركة خالل العام 2016، فقد ألقت 
التطورات الســابق اإلشــارة إليها والمتصلة بواقع أســواق النفط 

وأداء االقتصــاد العالمــي بوجــه عــام بظاللها على قيم التداول 
التــي انخفضــت بنســبة تقــارب 12% إلى 133.7 مليار درهم، 
ممــا أثــر علــى دخل الشــركة من عموالت التداول التي ال زالت 

تمثــل المصــدر الرئيــس لإليرادات. وتبعــًا لذلك فقد تراجع صافي 
الربــح إلــى 253.5 مليــون درهــم في العام 2016 مقابل 261 

مليــون درهــم فــي العام 2015. وبلغ إجمالي اإليرادات 439.3 
مليــون درهــم خــالل العــام 2016، مقابل 451 مليون درهم في 

العــام 2015، وتوزعــت اإليــرادات بواقع 360.5 مليون درهم 
من العمليات التشــغيلية و78.8مليون درهم من االســتثمارات 

وغيرها. 

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

نائــب رئيــس الدولــة، رئيــس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، 
على الدعم الســخي من جانب ســموه للســوق. والشــكُر موصوُل 

أيضــًا لهيئــة الفتوى والرقابة الشــرعية وجميــع المتعاملين، وفريق 

العمــل، علــى جهودهم وعملهــم المخلص لتحقيق األهداف 
المنشــودة. كما أتقدم بوافر الشــكر وعميق االمتنان إلى 

المســاهمين الكــرام الذيــن أولونا ثقتهــم، ونعاهدهم على أن نكون 
دائمــًا علــى قــدر هذه الثقة، وأال ندخر وســعًا مــن أجل تحقيق المزيد 

من النجاح في المســتقبل القريب، إن شــاء الله.

والســالم عليكم ورحمة الله وبركاته، 

عيســى عبد الفتاح كاظم

رئيــس مجلس اإلدارة
ســوق دبي المالي )ش م ع(

نبــذة عن الشــركة
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الشركة  استراتيجية 
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ملخص األداء المالي 

حققت شــركة ســوق دبي المالي صافي ربح قدره 254 مليون 
درهم كما في 31 ديســمبر 2016 بانخفاض طفيف بنســبة %3 

مقارنــة بعــام 2015، ويعود ســبب هــذا التراجع إلى االنخفاض في 

قيمــة التــداول بنســبة 12% لتصــل الى 133,7 مليار درهم مقابل  
152 مليــار درهــم لعــام 2015، مع وجود ارتفــاع طفيف للنفقات 

خالل عام 2016 بنســبة 1% عن عام 2015.

%20122013201420152016البيان

-1%445*191453936451مجموع اإليرادات ) مليون درهم (

1%156168177190191مجموع النفقات ) مليون درهم (

-3%35285759261254صافي الربح ) مليون درهم ( 

صافي األرباح قبل  مصاريف االستهالك واإلطفاء     
) مليون درهم (

108354828329325%1-

4%7,7128,2929,0028,534.58,850.9مجموع األصول ) مليون درهم (

91%234340572488.3930.8مجموع المطلوبات ) مليون درهم (

حقوق المساهمين العائدة الى مالك الشركة ) مليون 
-2%7,4587,9358,4138,0287,901.6درهم (

2%20171718.218.5حقوق االقلية ) مليون درهم (

2%1.022.472.011.231.25السعر السوقي للسهم  بالدرهم

-3%0.0040.0360.0950.0330.032معدل العائد على السهم بالدرهم

0.63%3.19%3.17%9.3%3.7 %0.47%معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين 

-2%2.92%2.98%8.78%3.6%0.46%معدل العائد على متوسط الموجودات 

-2%57%58%81%63%18%نسبة هامش الربح

153%74%140%-نسبة التوزيعات النقدية إلى صافي األرباح 
-

%100-

أهم المؤشــرات المالية

صافي الربح الســنوي )مليون درهم(

*شــاملة صافي دخل اســتثنائي من ايرادات أرض الهبة و نفقات مخصص الوكالة.

 اســتراتيجية الشــركة
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صافي الربح ربع الســنوي للشــركة )مليون درهم(
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اإليرادات

بلــغ إجمالــي إيــرادات الشــركة الكلية خالل العام 2016 ما 	 
قيمتــه 445 مليــون درهــم بتراجــع طفيف بلغ 1% مقارنة 

مع العام 2015، ويعود أســباب هذا التراجع بشــكل رئيســي 
إلى انخفاض إيرادات التداول بنســبة 12% مع وجود تحســن 

فــي باقــي اإليرادات األخرى المختلفة كاالســتثمار وإيرادات 
الوســطاء وإيرادات التقاص واإليداع والتســوية  واإليرادات 

األخــرى المتعلقــة بخدمات توزيعات األرباح النقدية للشــركات 
بواقع 32% مع وجود انخفاض بســيط في إيرادات الشــركة 

التابعة
قامت الشــركة خالل عام 2016 بتســجيل صافي إيرادات 	 

مــن العمليــات االســتثنائية بواقــع 5,3 مليون درهم  نتيجة 
لالعتراف بالقيمة الســوقية لألرض التي منحت للشــركة 

كهبة من أجل إنشــاء مبنى خاص للســوق في جانب 
اإليــرادات بواقــع 231 مليــون درهم. وباإلضافة إلى ذلك، 
ســجلت الشــركة مخصص مصروف لوديعة وكالة بقيمة 

226 مليــون درهم، وانعكســت هــذه التعامالت على صافي 
إيرادات االســتثنائية للشــركة في قائمة الدخل

شــكلت إيرادات التداول ما نســبته 64% من إجمالي إيرادات 	 
الشــركة خالل العام 2016  فيما شــكلت إيرادات االســتثمار 

مــا نســبته 17% مــن اجمالــي اإليرادات  في حين بلغت 
اإليــرادات األخــرى الناتجــة عن خدمات التقاص واإليداع 

والتســوية وخدمات الوســطاء ورســوم التقارير و اإلدراج وبيع 
المعلومــات الفوريــة و خدمــات التوزيعــات النقدية وغيرها  ما 

نســبته 15%، أما إيرادات الشــركة التابعة فقد شــكلت ما 
نســبته 4% من اإليرادات اإلجمالية

اإليــرادات )مليون درهم(

 اســتراتيجية الشــركة

إيرادات التداولإيرادات االستثماراإليرادات اإلدارية األخرى إيرادات الشركة التابعة
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النفقات 

بلــغ إجمالــي نفقــات الشــركة خالل العام 2016 ماقيمته 191 
مليــون درهــم متضمنــة نفقات الشــركة التابعة البالغة 17 مليون 

درهــم بزيــادة طفيفــة بلغت 1% نتيجــة للزيادة في المصاريف 
العموميــة واإلداريــة ومصاريف االســتهالك واكبها انخفاض في 

نفقــات الموظفين .

تفاصيــل النفقات )مليون درهم(

 تركــز النفقات  

نفقات الشركةاإلجمالي
التابعة

النفقات العموميةنفقات االستهالكنفقات اإليجار
و اإلدارية

نفقات اإلطفاءنفقات الموظفين

نفقات الشركة التابعة

نفقات اإليجار

نفقات االستهالك

نفقات اإلطفاء

نفقات الموظفين

النفقات العمومية و اإلدارية



التقرير السنوي 2016   -  سوق دبي المالي )ش  م  ع(20

أداء سوق دبي المالي 

ســجل مؤشــر ســوق دبي المالي في نهاية العام 2016 ارتفاعًا 
بلغــت نســبته 12,1% ليبلــغ 3531 نقطــة مقابل 3151 نقطة في 

نهايــة العــام 2015. وعلــى صعيــد أداء القطاعات المدرجة في
الســوق، فقد ارتفعت مؤشــرات ثمانية قطاعات من بين 

القطاعات التســعة الممثلة في الســوق، كان أعالها مؤشــر 
قطاع الخدمات الذي ارتفع بنســبة 36%، تاله مؤشــر قطاع 

الســلع االســتهالكية والكمالية ومؤشــر قطاع االتصاالت اللذان 
ارتفعــا بنســبة 22,1% و21,6% علــى التوالــي. وفي المقابل فقد 

انخفض مؤشــر قطاع الصناعة بنســبة %16,7.

وفيمــا يتعلــق بالقيمــة الســوقية، فقــد ارتفعت في نهاية هذا العام 
بنســبة 12,3% لتبلــغ نحــو 337,6 مليــار درهم إماراتي مقارنة 

مــع 300,7 مليــار درهم إماراتي ســجلت فــي نهاية العام الماضي 
وانخفضت قيمة األســهم المتداولة في الســوق خالل هذا العام 
بنســبة 12% لتبلــغ حوالــي 133,7 مليــار درهم إماراتي مقارنة مع

152 مليــار درهــم إماراتي ســجلت خــالل العام الماضي. كما ارتفع 
عدد األســهم المتداولة بنســبة 14,2% ليبلغ 105,8 مليار ســهم 
خــالل هــذا العــام مقابــل 92,7 مليار ســهم تم تداولها خالل العام 

الماضــي. وانخفــض عــدد الصفقات المنفذة بنســبة 14,4% ليبلغ 
نحــو 1,3 مليــون صفقــة مقابــل 1,5 مليون صفقة نفذت خالل 

العام الماضي.

وعلــى صعيــد المســاهمة القطاعيــة في أحجام التداول، فقد 
اســتحوذ قطاع العقارات واإلنشــاءات على الجزء األكبر من قيمة 

التداوالت في الســوق وســجل نحو 57,2 مليار درهم إماراتي 
وبنســبة 43% مــن إجمالــي قيمــة التداوالت، تاله في المرتبة 
الثانيــة قطــاع البنــوك بواقع 35,3 مليار درهم إماراتي وبنســبة 
26,5%، ثــم قطاع االســتثمار والخدمــات المالية بحجم تداول 

مقدراه 13.3 مليار درهم إماراتي وبنســبة 10% ثم قطاع الســلع 
االســتهالكية والكماليــة بتــداول مقداره 8,7 مليار درهم إماراتي 
وبنســبة 6,5%، فقطــاع النقــل بتــداول 6,4 مليار درهم إماراتي 
وبنســبة 4,8%، ثــم قطــاع الخدمــات بتداول مقداره 5,8 مليار 
درهم إماراتي وبنســبة 4,3%، فقطاع االتصاالت بتداول 3,9 

مليــار درهــم إماراتي وبنســبة 2,9%، وقطاع التأمين بتداول 
مقــداره 2,6 مليــار درهــم إماراتي وبنســبة 1,9% وأخيرا قطاع 

الصناعــة بتــداول 9,2 مليــون درهم إماراتي )%0,01(.

 اســتراتيجية الشــركة

المؤشــر العام لســوق دبي المالي خالل عام 2016
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صافي االستثمار 
)درهم إماراتي(

إجمالي قيمة البيع 
)درهم إماراتي(

إجمالي قيمة الشراء 
)درهم إماراتي(

)630,247,864( 26,103,668,756 25,473,420,892 العرب

)1,379,722,690( 12,589,630,856 11,209,908,166 الخليجيون

2,370,437,337 21,733,822,036 24,104,259,373 جنسيات 
أخرى

360,466,782 60,427,121,648 60,787,588,430
إجمالي 

تداوالت 
األجانب

)360,466,782( 73,280,143,128 72,919,676,346 اإلماراتيون

133,707,264,776 133,707,264,776 المجموع

صافي االستثمار 
)درهم إماراتي(

إجمالي قيمة البيع 
)درهم إماراتي(

إجمالي قيمة الشراء 
)درهم إماراتي(

2,178,694,712 37,944,798,086 40,123,492,798 االستثمار 
المؤسسي

)2,178,694,712( 95,762,466,691 93,583,771,978 األفراد

133,707,264,776 133,707,264,776 المجموع

وفيما يتعلق باالســتثمار األجنبي في الســوق، فقد بلغت قيمة 
مشــتريات األجانب من األســهم خالل هذا العام نحو 60,8 مليار 

درهم إماراتي لتشــكل ما نســبته 45,5% من إجمالي قيمة 
التــداول، فــي حيــن بلغــت قيمة مبيعاتهــم خالل نفس الفترة نحو 
60,4 مليار درهم إماراتي لتشــكل ما نســبته 45,2% من إجمالي 

قيمــة التــداول. ونتيجــة لذلك، بلغ صافي االســتثمار األجنبي 
المتدفــق إلــى الســوق خالل هــذا العام نحو 360,5 مليون درهم 

إماراتي.

تــداوالت اإلماراتييــن واألجانب خالل العام 2016

من جانب آخر، بلغت قيمة األســهم المشــتراة من قبل 
المســتثمرين المؤسســاتيين خالل هذا العام حوالي 40,1 مليار 

درهم إماراتي لتشــكل ما نســبته 30% من إجمالي قيمة التداول، 
فــي حيــن بلغــت قيمة مبيعاتهــم خالل نفس الفترة حوالي 37,9 
مليار درهم إماراتي لتشــكل ما نســبته 28,4% من إجمالي قيمة 
التداول، وبذلك بلغ صافي االســتثمار المؤسســي المتدفق إلى 

الســوق نحو2,2 مليار درهم إماراتي.

االســتثمار المؤسســي والفردي خالل العام 2016
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التطورات االقتصادية العامة وبيئة السوق

يمتــاز المنــاخ االقتصادي واالســتثماري في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة بشــكل عام، وفي إمارة دبي بشــكل خاص، بدرجة عالية 
مــن المرونــة بفضــل التنوع في القاعدة اإلنتاجيــة والبيئة المحفزة 
والجاذبة لالســتثمار. وقد ســاهم هذا المناخ اإليجابي إلى جانب 

التزام الحكومة بالمضي قدما في المشــاريع الرأســمالية وفقا 
للبرامــج المعتمــدة ســابقا في تعزيز قــوى الدفع اإليجابية، وتجاوز 

تأثير العوامل الخارجية غير المواتية، والمتمثلة بشــكل أساســي 
في اســتمرار تدني أســعار النفط وتحقيق معدل نمو اقتصادي 

عالمــي أقــل ممــا كان متوقعا. وتشــير أحدث التقديرات أن النمو 
االقتصادي خالل عام 2016 ســيبلغ حوالي 2,5% على مســتوى 

الدولــة و2,7% بالنســبة إلمــارة دبــي. ومع أن هذين المعدلين 
يقالن قليال عما اعتدناه في الســنوات الســابقة، فإنهما يظالن 

مــن بيــن أعلــى المعدالت المتوقعة فــي المنطقة من جهة، 
وبرهانــا يثبــت بعــد نظر القيادة الرشــيدة عندمــا تبنت خيار تنويع 

هيــكل االقتصــاد الوطنــي منذ عدة ســنوات. فلوال هذا التنوع وما 
أضفــاه مــن مرونــة على بنية االقتصــاد الوطني، لكانت معدالت 

النمــو الفعليــة أقــل كثيــرا مما تحقق. وكما هو الحال في الســنوات 
الســابقة، فقد جاء النمو خالل العام 2016 مدعوما باســتمرار 

النشــاط في قطاعات الســياحة والنقل والعقارات والتجارة، والتي 
تشــكل فــي مجموعهــا حوالي 57% مــن الناتج المحلي اإلجمالي 

إلمارة دبي.

وبالنســبة لألســواق المالية في الدولة، فقد كان أداؤها خالل 
العــام 2016 مقاربــا ألدائهــا خالل العام الســابق، وذلك بفعل 

اســتمرار تأثير نفس العوامل. فمن جهة ســاهمت الثقة 
العالية باقتصاد الدولة واالطمئنان إلى اســتقرار نهج السياســة 
االقتصادية والبيئة الجاذبة لالســتثمارات في جذب مســتثمرين 
جدد وعدم انســحاب المســتثمرين من الســوق. ومن جهة ثانية 

ســاهم اســتمرار المســتوى المتدني ألسعار النفط والعوامل 
الجيوسياســية في منطقة الشــرق األوســط، في الحد من الســيولة 

الموجهة لألســواق نتيجة لتحفظ بعض المســتثمرين. وفي 
المحصلــة كان األداء ايجابيــا مــن حيــث االتجاه العام للرقم القياســي 

العام في كل من ســوق دبي المالي وســوق أبو ظبي لألوراق 
المالية، واللذان ســجال خالل العام 2016 ارتفاعا بنســبة %12,1 

لــألول و5,6% للثانــي، وذلك مقابل انخفاض في مؤشــري 
الســوقين بنســبة 16,5% و4,9% على التوالي خالل عام 2015. 
ورغم ارتفاع مؤشــري الســوقين خالل العام، إال أن تراجع الســيولة 

الموجهة لألســواق المالية في الدولة ســاهم في تراجع قيمة 
األســهم المتداولة في الســوقين، إذ انخفضت قيمة األســهم 

المتداولة خالل العام 2016 في ســوق دبي المالي بما نســبته 
12% عــن القيمــة المتداولــة خالل نفس الفترة من العام الســابق 
لتبلــغ 133,7 مليــار درهــم وانخفضت في ســوق أبو ظبي لألوراق 

الماليــة بنســبة 18,2% لتبلــغ 49 مليار درهم.
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لمحة عن استراتيجية الشركة 

أنجز ســوق دبي المالي بنجاح اســتراتيجية الخمس ســنوات مع 
نهايــة عــام 2015، وركــز خالل 2016 على مجاالت القوة األساســية 

باإلضافة إلى تطوير اســتراتيجية جديدة لتســريع النمو مدتها 
خمس ســنوات تنتهي في عام 2021، بما يتماشــى مع رؤية دبي 

2021 وبمــا يدعــم جهــود دبي فــي التنمية االقتصادية في إطار 
ســعيها لتصبــح أحد أبرز مراكــز االقتصاد العالمية.

وقد ســاهمت عوامل عدة في دعم وتعزيز نقاط القوة األساســية 
لــدى الســوق، منهــا البيئة االقتصادية العامــة، واالبتكارات التقنية، 

والتحســينات فــي مجــال القوانيــن التنظيمية، والتطور والتغير 
الدائمين في احتياجات ومتطلبات المســتثمرين. وقد ركز ســوق 

دبــي المالــي خــالل عام 2016 على ثالثة أولويات اســتراتيجية هي: 
تقديم خدمات الســوق المالي وفق أعلى مســتويات الجودة، 

الريادة والمبادرة في جهود تطوير الســوق، والمســاهمة كعامل 
دعــم وتحفيــز البتكار األســواق المالية فــي أنحاء المنطقة من خالل 

اســتراتيجية “البورصة الذكية”. 

شــّكلت هذه األولويات الثالث اللبنة األساســية الســتراتيجية 
تســريع النمو التي حددها ســوق دبي المالي للســنوات الخمس 

المقبلة.

وقد ســاهم تركيز ســوق دبي المالي على نقاط القوة الرئيســية 
وتعزيزهــا فــي تحقيقــه إنجــازات عديدة خالل عام 2016 فيما يلي 

أبرزها:

1. تقديم خدمات الســوق المالي وفق أعلى 
مســتويات الجــودة وتعزيز قنوات التواصل مع 

المستثمرين

إدراج كل مــن الشــركة الوطنيــة الدوليــة القابضة الكويتية 	 
في ســوق دبي المالي، وشــركة الصفوة للخدمات المالية 

اإلســالمية في “الســوق الثانية” لتداول أســهم الشركات 
الخاصة المساهمة 

كما تم إدراج أول صندوق للمؤشــرات المتداولة لشــركة 	 
أفكار كابيتال

شــهد الســوق خالل عام 2016 تنفيذ تداوالت بقيمة 530 	 
مليون درهم على حقوق االكتتاب بأســهم زيادة رأســمال 

خمس شــركات مدرجة 
نظم ســوق دبي المالي مؤتمراته الســنوية للمســتثمرين 	 

العالمييــن فــي كل مــن نيويــورك ولندن، وذلك في إطار 
الجهود المســتمرة لجذب االســتثمارات األجنبية

طرح ســوق دبي المالي “دليل االتصاالت المؤسســية 	 
لالكتتابات األولية” تماشــًيا مع جهوده المتواصلة لنشــر 
أفضل الممارســات وتقديم الدعم الالزم للشــركات التي 

تخطط للتحول إلى شــركات مســاهمة عامة

2. المبــادرة والريــادة في جهود تطويــر البنية التحتية 
للسوق

اعتمد ســوق دبي المالي عدًدا من شــركات الوســاطة المحلية 	 
لتقديم خدمات الســوق مباشــرة لصالح شــركات الوساطة 

العالمية
زاد ســوق دبي المالي عدد شــركات الوســاطة المعتمدة 	 

لممارســة خدمــات التــداول بالهامش ليصبح عددها 35 
شــركة في عام 2016

طرح ســوق دبي المالي مســودة “معيار التحوط من مخاطر 	 
االســتثمار والتمويل” تماشــًيا مع دوره الفعال في توفير 
األطر المعيارية المتوافقة مع أحكام الشــريعة اإلســالمية

طــرح ســوق دبي المالي خدمة جديــدة )لتنفيذ الصفقات 	 
المباشــرة( للمستثمرين والوسطاء

حــاز ســوق دبــي المالي علــى عضوية مبادرة األمم المتحدة 	 
ألســواق رأس المال المســتدامة، والتي تأتي في إطار 

الجهود العالمية لتحقيق اســتدامة األداء والشــفافية
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3. عامــل دعــم وتحفيز لالبتكار في األســواق المالية

ارتفعــت مســتويات التداول عبــر تطبيقات الهواتف الذكية 	 
بنســبة 27,3% خالل عام 2016 

وقــع ســوق دبــي المالي مذكــرة تفاهم مع محاكم دبي حول 	 
اســتخدام بوابــة الخدمات اإللكترونيــة كقناة اتصال معتمدة

وقــع ســوق دبــي المالي مذكــرة تفاهم مع دائرة المالية 	 
بحكومــة دبــي ومــع بنك دبي اإلســالمي حول إنجاز مدفوعات 

االكتتابات األولية
اســتعرض ســوق دبي المالي مجموعة متكاملة من خدمات 	 

وحلــول “البورصــة الذكية” خالل أســبوع جيتكس لتكنولوجيا 
المعلومات

وبشــكل عام، فقد نجح الســوق في تنويع مصادر اإليرادات 
خــالل عــام 2016 عبر التطوير المســتمر لبنيتــه التحتية، ومواصلة 
الجهــود لدعــم إدراج الشــركات الجديدة، وتنفيــذ االبتكارات التقنية 
مــن خــالل طــرح منتجات وخدمات جديدة تندرج تحت اســتراتيجية 

“البورصة الذكية”.

اســتراتيجية تسريع النمو 2021-2017

بنــاء علــى تحليــل أوضاع الســوق، واآلراء والمقترحات التي تم 
جمعهــا مــن أبــرز األطــراف المعنية ومن فريق اإلدارة العليا 
لســوق دبي المالي عن طريق مستشــارين مســتقّلين، تم 

إعداد اســتراتيجية الخمس ســنوات الجديدة لســوق دبي المالي 
واعتمادها من قبل مجلس إدارة الســوق في ديســمبر 2016. 

وامتداًدا لرؤية الســوق وســعيه ليصبح “ســوًقا مالًيا إقليمًيا 
بمواصفــات عالميــة” باإلضافة إلى األولويات االســتراتيجية 

المذكورة آنًفا، ســتركز اســتراتيجية الســوق الجديدة من عام 2017 
حتى عام 2021 على خمســة برامج اســتراتيجية رئيســية تهدف إلى 

دعم تســريع نمو الســوق وزيادة اإليرادات وتعزيز القيمة المتاحة 
للمساهمين. 

رصــد وإدارة تطور األعمال

ترتكز جميع أنشــطة وخطط أعمال ســوق دبي المالي على القيم 
الجوهرية الراســخة، التي تمّثل القاعدة األساســية التي يقوم عليها 

الســوق، وهي النزاهة والكفاءة واالبتكار والســرية والشــفافية. 

وســيتم تطبيق البرامج االســتراتيجية الخمســة المذكورة بما يتســق 
مع أنشــطة وأعمال الســوق وســتتم متابعة ما يتم تنفيذه ســنوًيا 

وقياســه اســتناًدا إلى مؤشــرات األداء الرئيســية وعبر آلية بطاقة 
النتائج. 
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اإلنجازات االستراتيجية خال العام 2016

أوًل: فــرص اســتثمارية جديــدة وتعزيز التواصل مع 
المســتثمرين العالميين

1. إدراج شــركات جديدة في الســوق 

يســعى ســوق دبي المالي باســتمرار إلى تنويع الفرص االســتثمارية 
المتاحــة لقاعدتــه الضخمــة من المســتثمرين من خالل التعاون مع 
العديد من الشــركات اإلقليمية الناشــطة في قطاعات اقتصادية 

عدة وتشــجيعها على اإلدراج وتداول أســهمها في الســوق الرائد 
علــى المســتوى اإلقليمــي. وفــي هذا اإلطار تم خالل هذا العام 

إدراج أســهم الشــركة الوطنية الدولية القابضة الكويتية في 
الســوق ليرتفع إجمالي عدد األوراق المالية المدرجة في الســوق 

إلى 61 شــركة مســاهمة عامة، من بينها 13 شــركة بنظام اإلدراج 
المــزدوج، كمــا يرتفــع إجمالي عدد الشــركات الكويتية المدرجة 

في الســوق إلى 9 شــركات. ويعزز اإلدراج الجديد المكانة الرائدة 
لســوق دبي المالي كوجهة إدراج مفضلة بالنســبة للعديد من 

الشــركات الرائــدة محليــًا وإقليميــًا. كما تم خالل هذا العام إدراج 
شــركة الصفوة للخدمات المالية اإلســالمية، وهي أول شــركة 

تدرج ضمن “الســوق الثانية” لتداول أســهم شــركات المساهمة 
الخاصة. 

وتمثل الســوق الثانية قيمًة مضافًة للشــركات والمســتثمرين على 
حد ســواء، حيث ُتتيح للمســتثمرين إنجاز عمليات التداول ضمن 

بيئــة نظاميــة متطــورة ومن خالل أنظمــة التداول االلكترونية، كما 
ُتمكن شــركات المســاهمة الخاصة، التي تلعب دورًا مهمًا في 
النشــاط االقتصادي، من االســتفادة من المزايا العديدة التي 

يمنحها اإلدراج في األســواق المالية.

2. إدراج صندوق المؤشــرات المتداولة لشــركة أفكار 
كابيتال

شــهد ســوق دبي المالي خالل هذا العام إدراج صندوق المؤشــرات 
المتداولــة التابــع لشــركة أفــكار كابيتال، حيث يقوم الصندوق 

 ،S&P UAE BMI Liquid 20       بمحاكاة المؤشــر االسترشــادي
والذي يضم األســهم الكبرى من حيث القيمة الســوقية في دولة 

اإلمــارات العربية المتحدة.

ويعزز إدراج الصندوق من اســتراتيجية االبتكار والتنويع في ســوق 
دبــي المالــي، األمــر الذي يثري جهــود تنويع فئات األصول المتاحة 
في ســوق دبي المالي ويوفر أداة اســتثمارية بديلة لالســتثمار في 

مجموعــة من الشــركات الرائدة في اإلمــارات العربية المتحدة. 

3. تــداول حقوق االكتتاب 

يتيــح تــداول حقــوق االكتتاب للمســاهمين ممن ال يرغبون 
باســتخدام حقهــم فــي االكتتــاب بيع هــذا الحق كليًا أو جزئيًا في 
الســوق آلخرين يرغبون باالكتتاب بأســهم الزيادة في رأس مال 

الشــركة. وتعتبــر حقــوق االكتتاب أدوات ماليــة تمثل الحق الممنوح 
قانونًا لمســاهمي الشــركة بأولوية االكتتاب بأســهم الزيادة في 

رأس المال. وقد شــهد الســوق خالل عام 2016 تنفيذ تداوالت 
بقيمــة 530 مليــون درهــم على حقوق االكتتاب بأســهم زيادة 

رأســمال خمس شــركات مدرجة، األمر الذي يعكس التفاعل الكبير 
مــن قبل المســتثمرين مــع تلك األداة المالية الجديدة.

4. تعزيز حضور االســتثمار األجنبي

نّظم ســوق دبي المالي خالل 2016 فعاليات مؤتمر ســوق دبي 
المالــي للمســتثمرين العالمييــن، حيث جــرى عقد 76 اجتماعًا بين 
مدراء صناديق االســتثمار العالمية وكبار مســؤولي 10 شــركات 

مدرجة في ســوق دبي المالي وناســداك دبي. وقد تم تنظيم 
المؤتمــر بالتعــاون مــع بنك أوف أميــركا ميريل لينش في إطار 

الجهود الدؤوبة والمتواصلة من جانب الســوق لوضع الشــركات 
المدرجة على رادار شــريحة أكبر وأكثر تنوعًا من المؤسســات 

االســتثمارية العالمية، علمًا أن الســوق دأب على تنظيم مؤتمرات 
للمســتثمرين العالمييــن فــي كل مــن نيويورك ولندن منذ العام 

2007 فــي خطــوة رائــدة بين األســواق المالية اإلقليمية. وقد 
أبدت المؤسســات االســتثمارية في الواليات المتحدة اهتمامًا 

كبيــرًا بالتواصــل مع الشــركات المدرجة واالطالع على أحدث 
التطورات وآفاق النمو في تلك الشــركات. 

ويحافظ ســوق دبي المالي على جاذبيته لكافة شــرائح 
المســتثمرين بوجه عام حيث نجح في اســتقطاب 2627 مســتثمرًا 

جديدًا خالل العام الحالي بينهم 418 مؤسســة اســتثمارية، 
وذلــك علــى الرغــم من التطورات غيــر المواتية فيما يخص وضع 
االقتصــاد العالمــي، وهــي تطورات بعيــدة الصلة عن المقومات 

األساســية المتميــزة لالقتصــاد الوطني، األمر الذي يبرهن 
مجددًا على الثقة المتزايدة التي يحظى بها الســوق في أوســاط 

المســتثمرين محليًا وعالميًا.

كما نظم الســوق خالل هذا العام مؤتمر المســتثمرين العالميين 
في لندن بمشــاركة 17 شــركة مســاهمة عامة مدرجة في ســوق 

دبي المالي وناســداك دبي، حيث قام مســؤولون بارزون من تلك 
الشــركات باطالع مدراء صناديق االســتثمار العالمية في لندن 
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علــى اســتراتيجيات ومقومــات النمــو وأحدث تطورات العمل. وقد 
أســهمت مؤتمرات ســوق دبي المالي للمســتثمرين العالميين 
في اجتذاب المزيد من المؤسســات االســتثمارية العالمية إلى 

الســوق األمر الذي يعكس تنامي شــهية المؤسســات االســتثمارية 
العالمية إزاء الفرص الســانحة المتوفرة في الســوق ورغبتهم في 
المشــاركة في قصة النجاح الملفتة التي تســطرها دبي العام تلو 

اآلخر.

5. توفيــر دليــل االتصاالت المؤسســية لالكتتابات 
األولية

في إطار جهوده لنشــر أفضل الممارســات بين الشــركات المحتمل 
تحولها إلى مســاهمة عامة وبهدف تنشــيط قطاع االكتتابات 

األولية واجتذاب المزيد من الشــركات العائلية، أطلق ســوق دبي 
المالــي “دليــل االتصاالت المؤسســية لالكتتابات األولية”. ويعتبر 

الدليــل اإلضافــة األحدث لسلســلة األدلــة التعريفية الصادرة عن 
الســوق والتي توفر للشــركات المحتمل تحولها إلى مســاهمة 
عامــة عبــر طرح أســهمها لالكتتاب العــام وثيقة مفصلة تدعم 

كافــة خطواتهــا خــالل مراحل مــا قبل االكتتاب وخالل االكتتاب 
ومــا بعــد االكتتــاب. ويلقي الدليل الضوء على ســبل إعداد خطط 

االتصال المؤسســي لالكتتابات األولية ويشــجع على تبني مقاربة 
اتصالية متكاملة للتفاعل مع المســتثمرين ســواء من األفراد أو 
المؤسســات باســتخدام مجموعة متنوعة من قنوات التواصل 

واألدوات اإللكترونيــة، عــالوة علــى تقديــم نماذج لعدد من التجارب 
الناجحــة الكتتابــات عامة تم طرحها في الســوق. 

ثانًيــا: بنية تحتية وتشــريعات متطورة

1. اعتماد شــركات وســاطة مالية لمزاولة خدمة 
التداول المباشر

فــي إطــار االهتمــام المتزايد من قبل المســتثمرين العالميين 
باالســتثمار في األوراق المالية المدرجة في ســوق دبي المالي، 

اعتمد الســوق خالل هذا العام عدد من شــركات الوســاطة المحلية 
لمزاولة نشــاط التداول المباشــر في الســوق DMA ليصل بذلك 

عدد الشــركات التي توفر هذه الخدمة إلى 14 شــركة. وتتيح 
خدمة التداول المباشــر لشــركات الوســاطة تفويض أحد الوســطاء 

العالميين لتنفيذ أوامر البيع والشــراء مباشــرة في ســوق دبي 
المالــي مــن خــالل حزمة برامج التداول المباشــر DMA التي 

تخصصها الشــركة، وذلك كشــكل من أشــكال التداول اإللكتروني 
عبــر االنترنــت، بمــا يعني أنه أصبح بمقدور الوســيط العالمي 

التداول مباشــرة في السوق.

2. اعتماد شــركات وســاطة مالية لممارســة نشاط 
التداول بالهامش

ارتفع عدد شــركات الوســاطة المالية التي توفر خدمة التداول 
بالهامش في ســوق دبي المالي خالل العام الحالي إلى 35 شــركة 

مقابــل 31 شــركة خــالل العام الماضــي. ويتيح التداول بالهامش 
لشــركات الوســاطة تمويل نســبة من اســتثمارات عمالئها في 

األوراق الماليــة بضمــان تلــك األوراق الماليــة أو أي ضمانات أخرى 
فــي الحــاالت الــواردة حصرًا في قــرار هيئة األوراق المالية حول 

التــداول بالهامــش. وقــد بلغ إجمالــي قيمة التداول بالهامش 70,5 
مليــار درهــم خــالل العام 2016 بما نســبته 26,5% من إجمالي 

قيمة التداول في الســوق، مقابل 62,5 مليار درهم وبما نســبته 
20,6% خــالل العام الماضي.

3. طرح مســودة معيار التحوط من مخاطر االســتثمار 
والتمويل

فــي إطــار الدور الفعال لســوق دبــي المالي في توفير األطر 
المعيارية المتوافقة مع أحكام الشــريعة اإلســالمية، وفي 

ســياق جهوده لترســيخ مكانة دبي العاصمة العالمية لالقتصاد 
اإلســالمي، طرح ســوق دبي المالي خالل العام الحالي مســودة 

“معيــار التحــوط مــن مخاطر االســتثمار والتمويل”، وذلك عبر 
موقعــه االلكترونــي ودعا الســوق الخبــراء والمختصين في مجال 

الخدمات المالية اإلســالمية إلى إبداء الرأي بشــأن المعيار وتقديم 
مالحظاتهــم عليــه تمهيــدًا إلصداره رســميًا في صورته النهائية. 
ويعــد معيــار التحــوط بمثابة الحلقة األحدث في سلســلة معايير 
ســوق دبي المالي جنبًا إلى جنب مع معيار ســوق دبي المالي 

حول األســهم الصادر في العام 2007 ومعيار ســوق دبي المالي 
حــول الصكــوك الصــادر فــي العام 2014. ويعد هذا المعيار 

األول من نوعه بشــأن التحوط في عمليات االســتثمار والتمويل 
اإلســالمية، ويتســم بالشــمول كونه يطبق على جميع صيغ 

االســتثمار والتمويل في كافة المؤسســات المالية اإلســالمية. 
ــل المعيــار أنواع المخاطر بحســب محلهــا وطبيعتها، كما  وُيفصِّ

ل تلك  يضــع ضوابــط ألدوات وآليات التحوط المشــروعة، وُيفصِّ
األدوات واآلليات، الســيما العقود الخاصة التي يمكن اســتخدامها 

للتحــوط مــن المخاطر واالشــتراطات والتعهدات والتحوطات 
المباشــرة، والبدائل المشــروعة للتحوط التقليدي باســتخدام 
المشــتقات، وتطبيقــات التحــوط بالموجودات، والتحوط في 

العمــالت، وآليــات التحــوط للحصول على الســيولة وللوقاية من 
تقلبات معدالت العوائد المســتأنس في تحديدها بالمؤشــرات. 
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4. توفيــر خدمــة جديدة لتنفيــذ “الصفقات الكبيرة 
المباشرة”

أطلــق ســوق دبــي المالي خالل هــذا العام خدمة “الصفقات 
الكبيرة المباشــرة”، وهي آلية جديدة يوفرها الســوق للمســتثمرين 

وشــركات الوســاطة بما يتيح إنجاز صفقات من هذا النوع على 
أســهم شــركة مدرجة دون التقيد بنطاق الحدود الســعرية المعمول 
به في الســوق )15% صعودًا و10% هبوطًا(، شــريطة أال يزيد أو 

يقل الســعر المحدد لتنفيذ الصفقة عن ســعر إغالق الســهم في 
اليوم الســابق إلبرامها بنســبة 25%. وال تؤثر الصفقات الكبيرة 

المباشــرة المنفذة على ســعر إغالق ســهم الشــركة المعنية وال 
على المؤشــر العام، كما أنها ال تؤثر على أعلى وأدنى ســعر تم 
تنفيذه خالل الجلســة أو خالل آخر 52 أســبوعًا. ويقوم الســوق 

بتنفيذ الصفقة الكبيرة المباشــرة عبر نظام التداول خالل جلســة 
خاصة تمتد ما بين الســاعة الثامنة وحتى الســاعة الثامنة والنصف 

صباحــًا، علمــًا أن الحــد األدنى لعدد األســهم المراد تداولها يجب 
أال يقــل عــن 3% مــن رأس مــال الشــركة المدرجة، أو أال تقل قيمة 

الصفقــة عــن 200 مليــون درهــم في وقت اإلعالن عن الصفقة 
المباشرة.

ثالًثــا: البورصــة الذكية وخدمــات إلكترونية متطورة 

1. تطبيقــات الهواتف الذكية

ارتفع عدد شــركات الوســاطة التي توفر لعمالئها خدمة تطبيقات 
التــداول عبــر الهواتــف الذكية في ســوق دبي المالي خالل هذا 
العام إلى 26 شــركة. ويقدم الســوق كافة التســهيالت الالزمة 
لتمكين شــركات الوســاطة من توفير هذه الخدمة بما يســهل 

على المســتثمرين إنجاز تداوالتهم في الســوق أينما كانوا ووقتما 
شــاءوا انطالقًا من اســتراتيجية “البورصة الذكية” التي يطبقها. 
وقــد ارتفــع إجمالــي قيمة التداول عبــر تطبيقات الهواتف الذكية 
في ســوق دبي المالي بنســبة 27,3% إلى 4,2 مليار درهم منذ 

بدايــة العــام 2016 مقابــل 3,3 مليار درهم فــي الفترة المماثلة 
مــن العــام 2015. وينتظــر أن يكتســب قــوة دفع أكبر في المرحلة 
المقبلــة مــع قيــام المزيــد من الشــركات بتوفير هذه الخدمة بدعم 

وتشــجيع كاملين من قبل الســوق.

2. مذكــرة تفاهــم مــع محاكم دبي حول اســتخدام بوابة 
الخدمــات اإللكترونيــة كقناة اتصال معتمدة 

وقــع ســوق دبــي المالــي مذكرة تفاهــم مع محاكم دبي تهدف إلى 
تعزيــز التعــاون بينهمــا في المجاالت ذات االهتمام المشــترك، 

وبصفة خاصة اإلجراءات المشــتركة بين المحاكم وســوق 
دبــي المالــي فيمــا يخص أية إجراءات تقرها محاكم دبي بشــأن 

المتعاملين في الســوق، حيث ســيتم في إطار تلك المذكرة إنجاز

 الربــط اإللكترونــي بيــن ســوق دبي المالي ومحاكــم دبي بما يمكنها 
من االســتفادة من بوابة الخدمات االلكترونية بالســوق عند تقديم 
الطلبــات المتعلقــة بإجــراءات قضائية تخــص المتعاملين. وتعكس 

تلــك الخطــوة قناعــة كل من ســوق دبي المالي ومحاكم دبي 
بأهمية التنســيق والتعاون بينهما في زيادة فعالية األنشــطة التي 

يتوالهــا كل منهمــا، ودعــم جهودهما الراميــة إلى تعزيز المكانة 
الرائــدة لدبــي ودولــة اإلمارات العربية المتحــدة فيما يخص التميز 

المؤسســي وجودة الخدمات.

3. مذكــرة تفاهــم مــع دائرة المالية وبنك دبي 
اإلســالمي إلنجاز مدفوعات االكتتابات األولية

وقــع ســوق دبــي المالي مذكرة تفاهم مع الدائــرة المالية بحكومة 
دبــي وبنــك دبي اإلســالمي والذي أصبــح بمقتضاها أول بنك 

يعتمد آلية ســداد قيمة االكتتاب ورد الفائض إلى حســابات 
المســتثمرين ممن يشــاركون في عمليات االكتتاب األولية 

وحقــوق اإلصــدار التــي يتم تنفيذها عبر منصة ســوق دبي 
المالــي اإللكترونيــة لالكتتابــات األولية “eIPO”. ويأتي توقيع 

مذكــرة التفاهــم فــي إطار التعاون البناء بين ســوق دبي المالي 
وكافــة الجهــات المعنيــة لتوفير خدمــات ذكية ومتطورة لكافة 
المتعامليــن. ويمثــل هــذا التطــور دفعًة جديدًة تعزز من نجاح 

 ،”eIPO“ منصــة ســوق دبي المالــي اإللكترونية لالكتتابات األولية
الحل الفعال الذي قام الســوق بتطويره لتســهيل إنجاز االكتتابات 

األوليــة وتوفيــر الكثيــر من الوقت والجهــد على المكتتبين 
والمؤسســات األخرى المشــاركة في تنفيذ عملية االكتتاب. وتتيح 
الخدمــة ســداد المدفوعــات الخاصــة باالكتتابات األولية عبر الخصم 

المباشــر من حســاب العميل لدى البنوك المشــاركة في بوابة 
الدفع اإللكتروني. 

4. معــرض جيتكــس لتكنولوجيا المعلومات

شــارك الســوق في فعاليات الدورة الجديدة من معرض جيتكس 
لتكنولوجيــا المعلومــات خــالل هــذا العام وذلك من خالل عرض 

مجموعــة متنوعــة ومتكاملة مــن الخدمات والحلول المتطورة 
التــي تــم إطالقهــا في إطار اســتراتيجية “البورصة الذكية” التي 

يطبقهــا. وقــد عرض الســوق خدمات المنصــة االلكترونية لالكتتاب 
األولــي “eIPO” التــي تمــت إضافتها إلــى تطبيق الهواتف الذكية، 
عــالوة علــى خدمــة الواقع المعزز التي توفر للمســتخدمين إمكانية 

االطــالع علــى البيانــات واألدلة التعريفية عبر مشــاهدة مجموعة 
من المقاطع الشــارحة لكيفية التداول في الســوق والخدمات 

االلكترونية ومحفظة األســهم وخدمات بطاقة آيفســتر. كما عرض 
الســوق نموذجــًا وفــق تقنية الطباعــة ثالثية األبعاد لخدمة بث 

معلومات شاشــة التداول عبر واجهة القيادة التي يوفرها الســوق 
فــي إطــار التزامــه بنشــر المعرفة الماليــة عبر قنوات متعددة، حيث 

توفــر هــذه الخدمــة معلومات التداول في ســوق دبي المالي ضمن 
واجهة القيادة، على أن يشــمل ذلك معلومات التداول وأســعار 

األســهم وشــريط األســعار والجداول التوضيحية ألداء السوق. 
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رابعــا: اإلنجازات الداعمة والمســئولية الجتماعية 

1. برنامــج تدريبــي لموظفي 7 بورصات ومؤسســات 
مالية عربية

في إطار حرص ســوق دبي المالي الدائم على مســاندة جهود 
تطويــر األســواق الماليــة في العديد من الــدول العربية وبالتعاون 

مــع اتحــاد البورصــات العربية، نظم الســوق برنامجًا تدريبيًا 
مكثفًا لمجموعة من موظفي أســواق المال والمؤسســات 

الماليــة العربيــة. اســتهدف البرنامــج التدريبي إطالع العاملين في 
البورصــات األعضــاء في االتحاد وممثلي المؤسســات المالية 
العربيــة األخــرى علــى تجربة الســوق المتميزة في مجال تطبيق 

أفضل الممارســات العالمية المتعلقة بالبنيتين األساســية 
والتنظيميــة ألســواق المــال، عالوة على إطالق العديد من 
المبــادرات الرائــدة والخدمات المبتكــرة والذكية التي حظيت 

بترحيــب كافــة فئات المتعاملين. شــارك فــي البرنامج التدريبي
18 مســؤواًل في 7 بورصات ومؤسســات مالية عربية. 

2. حملــة للتبرع بالدم 

في إطار التزامه الدائم بالمســؤولية االجتماعية، نظم ســوق دبي 
المالي حملة للتبرع بالدم بمشــاركة العديد من موظفي الســوق 

والعاملين في مكاتب الوســاطة والمســتثمرين المتواجدين 
فــي قاعــة التــداول. وقد تم تنظيــم الحملة بالتعاون مع مركز 

دبي للتبرع بالدم. واســتهدفت الحملة مســاندة الجهود الوطنية 
المتواصلــة لحشــد الكميات الالزمــة للمرضى المحتاجين 

لنقل الدم ســواء من األطفال المصابين بأمراض الثالســيميا 
واللوكيميــا، باإلضافــة إلــى المحتاجيــن لنقل الدم في الحاالت 

المرضيــة األخــرى مثــل حاالت النزيف الناتجة عن حوادث الســير 
وعمليــات القلب المفتوح. 

3. تعزيز جهود اســتدامة األداء والشــفافية

حــاز ســوق دبــي المالي خالل هذا العــام على عضوية مبادرة األمم 
المتحدة ألســواق رأس المال المســتدامة، والتي تأتي في إطار 
الجهود العالمية لتحقيق اســتدامة األداء والشــفافية في قطاع 

أســواق رأس المال، حيث ســيقوم الســوق في ضوء هذه الخطوة 
بتعزيــز جهــوده وتعاونه مع المؤسســات العالميــة المعنية بتنفيذ 

هذه المبادرة بهدف نشــر أفضل ممارســات االســتدامة. وقد قام 
الســوق بتنفيذ العديد من المبادرات التي أســهمت بصورة كبيرة 
في االرتقاء بمســتويات الشــفافية والحوكمة واالســتدامة سواء 
لدى الشــركات المدرجة في الســوق أو شــركة ســوق دبي المالي 

ذاتها باعتبارها شــركة مســاهمة عامة مدرجة.

4. ورشــة عمل حول أفضل ممارســات الحوكمة

فــي إطــار جهــوده المتواصلة لالرتقاء بمســتوى تطبيقات الحوكمة 
واالنضباط المؤسســي في الشــركات المدرجة وتشــجيعها على 

التوســع في تطبيق هذه القواعد، نظم ســوق دبي المالي ورشــة 
عمل حول أفضل ممارســات حوكمة الشــركات بمشــاركة 10 

شــركات مســاهمة عامة مدرجة في الســوق. شــارك في ورشة 
العمل 11 من مســؤولي الحوكمة والتقيد في الشــركات المدرجة. 

وتناولــت ورشــة العمــل دور الحوكمــة في تعزيز تطور ونمو 
الشــركات عبــر االرتقــاء بأداء مجالس اإلدارة واللجــان المنبثقة عنها 
وفــرق التدقيــق والتقيــد، األمر الذي يســهم في إيجاد إطار محكم 
لعملية اتخاذ القرار، وينعكس إيجابًا على ســمعة الشــركة وأدائها 

التشــغيلي. كما تناولت الورشــة أهمية اإلفصاح والشــفافية 
فــي تزويد المســتثمرين وكافة األطــراف المعنية بالمعلومات 

والتطــورات الخاصــة بالشــركة وفق أطــر زمنية محددة بما يعمق 
من معرفتهم بشــأن الشــركة ويســاعدهم في اتخاذ القرارات 

االستثمارية.

5. تنظيــم احتفاليــة خاصة بمناســبة يوم العلم

نظم ســوق دبي المالي احتفالية خاصة بمناســبة “يوم العلم” 
حيــث تــم رفــع علم اإلمارات العربية المتحدة وعزف الســالم 

الوطني وســط حضور كثيف من كافة موظفي الســوق وشــركات 
الوســاطة والمســتثمرون المتواجدون في قاعة التداول. وقد جاء 

إطالق هذه المناســبة الوطنية في إطار مبادرة صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس 

مجلــس الــوزراء، حاكــم دبــي، رعاه الله، لرفــع العلم واالحتفاء به عبر 
سلســلة مــن الفعاليــات تعبيــرًا عن الفخــر بعلم الدولة وتجديد الوالء 
واالنتمــاء لدولــة اإلمارات وقيادتها الرشــيدة. ويتزامن “يوم العلم” 

مع يوم تولي صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
حفظــه الله، رئاســة الدولة فــي الثالث من نوفمبر.

6. المشــاركة في أســبوع اإلمارات لالبتكار

في إطار مشــاركته في أســبوع اإلمارات لالبتكار 2016، اســتضاف 
ســوق دبي المالي ورشــة عمل لتبادل المعرفة حول أفضل 

الممارســات في مجال الخدمات المالية، وذلك بمشــاركة عدد من 
المؤسســات المالية المحلية والعالمية الرائدة. وقد ركزت ورشــة 

العمل على واقع ومســتقبل قطاع الخدمات المالية والتوســع 
المتزايــد فــي االســتفادة من التطورات التقنيــة المتالحقة لتقديم 

خدمــات ماليــة ذكيــة ومبتكرة، عالوة علــى أهمية التحول نحو 
اعتمــاد تكنولوجيــا البلوك تشــين التي توفــر تطبيقات عديدة تدعم 

البنية التحتية لقطاع الخدمات المالية وتســهم في التوســع في 
توفيــر تلــك الخدمــات بين أطــراف متعددة بصورة آمنة وموثوقة.
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7. إحياء ذكرى يوم الشــهيد

نظم ســوق دبي المالي احتفالية خاصة بمناســبة يوم الشــهيد 
تقديــرًا لذكــرى شــهداء الواجب مــن أبناء دولة اإلمارات العربية 

المتحدة، وســط مشــاركة كبيرة من جانب العاملين في ســوق دبي 
المالي، وكذلك موظفي شــركات الوســاطة والمســتثمرين. وعبر 

الســوق عن فخره واعتزازه بالتضحيات البطولية لشــهداء اإلمارات 
األبطــال، شــهداء الواجــب الذين قدموا أكبــر التضحيات ولقوا ربهم 

إعــالء لكلمــة الحــق، والذين ســتظل ذكراهم دائمًا وأبدًا محفورة 
فــي قلــوب أبنــاء اإلمــارات وتاريخ هذا الوطــن العزيز دلياًل حيًا على 

أن اإلمــارات كانــت وســتظل في طليعــة المدافعين عن الحق 
ونصرة المظلوم. 

8. االحتفــال باليــوم الوطني الخامس واألربعين 

نظم ســوق دبي المالي احتفالية خاصة بمناســبة اليوم الوطني 
الخامــس واألربعيــن لدولة اإلمارات العربية المتحدة، وســط 
مشــاركة كبيرة من جانب موظفي الســوق وكذلك موظفي 

شــركات الوســاطة والمستثمرين. وشــهدت االحتفالية العديد من 
الفعاليــات، حيــث انطلقــت بأداء النشــيد الوطني تاله تقديم العديد 
من األعمال الفنية المســتندة إلى تراث وثقافة اإلمارات بمشــاركة 

طلبــة مــن المــدارس. كما تم تنظيم مســابقات بين الحضور حول 
تاريــخ دولــة اإلمــارات العربية المتحــدة الحافل باإلنجازات وتراثها 

الثري.

9. مســابقة األسهم 

نظم ســوق دبي المالي وبورصة ناســداك دبي خالل هذا العام 
الدورة الرابعة عشــرة من المســابقة الســنوية لألســهم حيث 
اســتقطبت 2362 طالبًا وطالبة من 26 مؤسســة تعليمية. 

وتعكس المســابقة التزام البورصتين الدائم بالمســؤولية 
االجتماعيــة والعمــل معــًا من أجل نشــر المعرفة المالية واالرتقاء 
بمهــارات وقــدرات األجيال الجديدة ومســاعدة الطالب على ربط 
المعرفــة النظريــة بالتطبيقــات العملية في قطاع أســواق المال. 
وتتيح المســابقة تداول األســهم كما أنها تشــهد وللمرة األولى 

تداول المشــتقات. وتحمل النســخة الجديدة من المســابقة العديد 
مــن اإلضافــات القيمة وفــي مقدمتها إطالق موقع الكتروني 

جديد يتســم بالســرعة والفعالية. وتمثل المســابقة وســيلة مثالية 
لتعزيــز التعــاون مــع القطاع التعليمي بهــدف إيجاد جيل يتمتع 

بدرجــة عاليــة من الوعي والمعرفة بقطاع األســواق المالية 
واالســتثمار وذلك عبر إتاحة الفرصة للطالب للتعلم واكتســاب 

الخبــرات وإبــراز قدراتهــم وتطبيق مــا تعلموه من نظريات وتأهيل 
أكاديمــي ضمــن بيئة تداول افتراضية. 

10. برنامــج التدريب الصيفي

أتــاح برنامــج ســوق دبي المالــي للتدريب الصيفي 2016 الفرصة 
لمجموعــة مــن الطــالب المواطنين، يمثلون عدة مدارس 

وجامعــات فــي اإلمــارات العربية المتحــدة، لالطالع على مختلف 
جوانــب العمــل فــي قطاع األســواق المالية، وذلك عبر حضورهم 

لمجموعــة متنوعــة من المحاضــرات التعريفية وورش العمل، 
عــالوة علــى التدريــب العملي في قطاعات الســوق المختلفة 
وشــركات الوســاطة. وحضر المتدربون عددًا من المحاضرات 

التعريفيــة حــول ســوق دبي المالــي وورش عمل تخصصية من 
بينهــا “برنامج المســتثمر الواعــد” و”برنامج التقني الواعد”، 

علمــًا أن ســوق دبــي المالي حرص علــى تضمين برنامج التدريب 
الصيفــي مثــل هــذه الورش منذ العــام 2012 بهدف توفير المعرفة 
والمهــارات التخصصيــة المطلوبــة في قطاع أســواق المال لهؤالء 

المتدربين.

11. يــوم المرأة اإلماراتية 

نظم الســوق احتفالية خاصة بمناســبة يوم المرأة اإلماراتية، 
المبادرة الســنوية التي أطلقتها صاحبة الســمو الشــيخة فاطمة 

بنــت مبــارك )أم اإلمــارات(، تقديرًا لإلنجازات الملفتة والمســاهمة 
الفعالــة للمــرأة اإلماراتيــة في نهضــة الدولة وازدهارها في مختلف 

المجاالت. ويعتبر ســوق دبي المالي في طليعة المؤسســات 
الوطنية التي اســتلهمت رؤية القيادة الرشــيدة في تمكين المرأة 
باعتبارها شــريكًا رئيســيًا في نهضة اإلمارات منذ مرحلة تأســيس 

الســوق حيث لعب العنصر النســائي دورًا مهمًا في مســيرة 
الســوق الحافلة بالنجاحات على مدى الســتة عشــر عامًا الماضية، 

علمًا أن نســبة الســيدات من إجمالي عدد العاملين في الســوق 
تصــل حاليًا إلى %59.

12. اتفاقية شــراكة مع معهد حوكمة الشــركات

وقع ســوق دبي المالي ومعهد حوكمة الشــركات “حوكمة” 
اتفاقية شــراكة اســتراتيجية تهدف إلى نشــر أفضل ممارســات 

حوكمــة الشــركات فــي اإلمارات العربيــة المتحدة. ووفقًا لالتفاقية 
ســتتعاون المؤسســتان من أجل تنظيم سلســلة من الندوات 

والبرامــج والــدورات التدريبيــة وإصدار األدلة التعريفية بما يســهم 
في االرتقاء بمســتوى تطبيق الحوكمة في الشــركات المســاهمة 

العامــة المدرجــة في ســوق دبــي المالي على وجه الخصوص 
والشــركات اإلماراتية بوجه عام. وســوف يعمل الجانبان معا 

لتشــجيع جهود تطوير هذا المجال في دبي بما يرســخ من مكانة 
اإلمارة كمركز حيوي ألســواق المال ومركزًا للتميز المؤسســي.
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ويتمثل الهدف األساســي لالتفاقية في العمل المشــترك من 
أجــل تطويــر هــذا القطاع واالرتقاء بممارســات الحوكمة عبر 4 

مرتكزات رئيســية تتمثل في: زيادة الوعي بحوكمة الشــركات وإبراز 
مــدى أهميتهــا فــي تعزيز تطور ونمو الشــركات في دبي واإلمارات 

العربية المتحدة، االرتقاء بممارســات الحوكمة في الشــركات 
المدرجة في ســوق دبي المالي األمر الذي يســهم في إيجاد إطار 

محكــم لعمليــة اتخــاذ القرار ينعكس إيجابًا على ســمعتها وأدائها 
التشــغيلي وقدرتها على اســتقطاب التمويل الالزم، التعاون من 

أجل إرســاء ثقافة حوكمة الشــركات على المســتوى المؤسســي 
لــدى الشــركات المدرجــة في دبــي من خالل االرتقاء بأداء مجالس 

اإلدارة وأمناء الســر وغيرهم من المعنيين في تلك الشــركات 
عبر نشــر أفضل ممارســات الحوكمة، خلق بيئة عمل تنافســية 
وتشــجيعية بين الشــركات المدرجة من خالل إبراز وتقدير جهود 

الشــركات المتميــزة فــي تطبيق قواعد الحوكمة.



الحوكمة
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يشــغل ســعادة عيســى كاظم منصب محافظ مركز دبي المالي 
العالمــي، ورئيــس مجلــس إدارة بورصة دبي المحدودة، ورئيس 

مجلس إدارة شــركة ســوق دبي المالي، نائب رئيس اللجنة العليا 
للتشــريعات في دبي، وعضو اللجنة العليا للسياســة المالية في 

دبي.

بدأ ســعادة عيســى كاظم حياته العملية عام 1988 كمحلل أول 
فــي إدارة البحــوث واإلحصــاء في مصرف اإلمــارات العربية المتحدة 

المركــزي، ثــم انتقــل إلى دائــرة التنمية االقتصادية في دبي في 
العام 1993 كمدير إلدارة التخطيط والتطوير. وشــغل ســعادته 

منصــب مديــر عــام ســوق دبي المالــي منذ العام 1999 وحتى العام 
.2006

يحمل ســعادة عيســى كاظم درجة الدكتوراه الفخرية من كلية 
كـــــو األمريكية، ودرجة ماجستير في االقتصاد من جامعة أيـــوا 
األمريكية، إضافة إلى ماجســتير في إدارة الجودة الشــاملة من 

جامعــة ولونغونــغ، وبكالوريوس فــي الرياضيات واالقتصاد وعلوم 
الكمبيوتــر من كلية كـــــو األمريكية.

يشــغل ســعادة عيســى كاظم أيضًا عددًا من المناصب العليا 
فــي العديــد مــن اللجان االستشــارية ومجالس اإلدارة، منها عضو 

المجلــس األعلــى إلدارة مركــز دبي المالــي العالمي ورئيس مجلس 
إدارة ســلطة مركــز دبــي المالــي العالمــي و رئيس مجلس إدارة مركز 
دبــي العالمــي لالســتثمار، وعضــو مجلس دبي اإلقتصادي و عضو 
مجلس إدارة بورصة ناســداك دبي، و عضو مجلس إدارة ناســداك، 

وعضــو مجلــس المناطــق الحــرة في إمارة دبي، و عضو مجلس 
إدارة نــور بنــك، وعضــو مجلس إدارة شــركة اتصاالت، باإلضافة 

إلــى منصــب عضــو مجلــس إدارة و أمين عــام اللجنة العليا لمبادرة 
االقتصاد اإلسالمي.

يشــغل ســعادة عيســى كاظم أيضًا منصب عضو مجلس إدارة لدى 
العديــد من المؤسســات التعليمية فــي المنطقة والعالم.

جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن مواطنــي دولة اإلمارات العربية المتحــدة ويتمتعون بالخبرات والمؤهالت 
المطلوبــة لتولــي مناصبهم وهــي على النحو التالي:

مجلس اإلدارة

الحوكمــة

سعادة عيسى كاظم
محافظ مركز دبي المالي العالمي
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يشــغل الســيد راشــد الشامســي منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة 
لشــركة ســوق دبي المالي منذ عام 2007. ويعد الســيد الشامســي 

الشــريك المؤســس لشــركة “ميكون” لالستشارات الهندسية 
والمعمارية، ومالك شــركة الشامســي إلدارة العقارات في دبي. 

وهو يحمل شــهادة البكالوريوس في الهندســة المدنية من جامعة 
جنــوب كاليفورنيــا، الواليــات المتحدة في العام 1982. 

كما ويشــغل/ شــغل الســيد الشامسي الوظائف التالية:
عضو ســابق في مجلس إدارة مؤسســة اإلمارات العامة 	 

للمواصالت
عضو ســابق في مجلس إدارة شــركة الخليج للمالحة 	 

) ش م ع (
عضو مجلس إدارة ناســداك دبي	 

العمــل فــي مجال تســويق وتوزيــع منتجات الطاقة على مدى 	 
22 عامًا

مديــر عام مؤسســة اإلمــارات العامة للبترول )إمارات( من 	 
2002 إلــى 2008 وقــد رأس خــالل تلك الفترة مجالس 

إدارات العديد من المشــروعات المشــتركة والشــركات التابعة 
إلمارات

عضــو ســابق بمجلــس إدارة غرفــة تجارة وصناعة دبي من 	 
1991 إلى 1997 

عضــو ســابق بمجلــس إدارة بورصة دبي للطاقة	 
رئيس تنفيذي ســابق لشــركة ســما دبي العقارية، احدى 	 

الشــركات التابعة لدبي القابضة

راشد حمد الشامسي

يمتلــك الســيد مصبــح القيــزي خبــرة عملية تناهز 20 عامًا، قضى 
أغلبهــا فــي قطــاع التكنولوجيا، متنقال بين العمل واإلشــراف على 

واإلدارة المباشــرة للعديــد مــن فرق العمــل متنوعة المهام وعدد 
المشــاركين، وهــو يحمــل درجــة البكالوريوس في نظم معلومات 

الكومبيوتــر مــن جامعة أركنســاس في الواليــات المتحدة األمريكية 
فــي العام 1991 .

ويشغل/شــغل الســيد مصبح القيزي الوظائف التالية:
رئيــس إدارة الخدمــات المصرفيــة اإللكترونية وتكنولوجيا 	 

المعلومــات لبنــك دبي اإلســالمي باإلضافة الى مناصب 
قياديــة أخــرى، وعضــو لجنة األتمتة في بنك دبي اإلســالمي 

التي تلعب دورًا في تنســيق وَصف اســتراتيجية البنك 
الشــاملة مــع أحــدث ما توصلت إليــه تكنولوجيا المعلومات

التحق الســيد مصبح القيزي ببنك دبي اإلســالمي في عام 	 
1999 رئيســا لوحــدة أعمــال البطاقات، والتي تمكن من 

تطويرها خالل ســنتين من العمل
رئيس قســم نظم المعلومات ببنك دبي اإلســالمي ما بين 	 

عــام 2001 وعــام 2008 ، حيــث تمكــن خالل هذه الفترة من 
بنــاء ودعــم البنيــة التحتية للنظــم المعلوماتية األمر الذي 

أعطــاه خبــرة عمليــة مرموقة في مجال إدارة المشــاريع في 
نطاقــات مصرفية متعددة

العمــل منــذ عام 2008 في وحــدة العمليات المصرفية 	 
اإللكترونيــة لتطويــر قنوات االتصال. وتقديــرا للتطوير الهائل 

الــذي أحدثــه فــي هذا المجال، حصلت مشــاريعه على عدة 
جوائــز فــي مجاالت تطوير نظــم الصيرفة الكترونية

مصبح محمد القيزي
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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 

اختالســات معتمــد. يتمتــع عادل الفهيم بخبــرة عملية طويلة في 
المجــال االقتصــادي والمالــي واإلداري والتدقيق/الرقابة ونظم 

المعلومات والقانون.
الفهيم حائز على جائزة المفكر المالي بالشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا )2012(، كمــا حصــد جائزة الشــخصية صاحبة اإلنجاز مدى 
الحيــاة فــي القطــاع االقتصــادي للتدقيق والرقابة )2013(، كما أن 
لــه مقاالت ودراســات تناقش أهم االحــداث االقتصادية الحيوية 

والمؤثــرة للتطــورات االقتصادية على مســتوى العالم.

ويشغل/شــغل الفهيــم الوظائف/المناصب التالية:
عضــو اللجنــة العليــا بحكومة دبــي لبرنامج تطوير وأتمته 	 

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 	 

القانونيين 2002-2000
عضــو مجلــس اإلدارة ورئيس لجنــة المؤتمرات في جمعية 	 

االمــارات للمحاســبين والمدققين القانونيين )2004-2002(
رئيــس معهــد المدققيــن الداخليين األمريكي )IIA(- فرع 	 

االمارات 2007-2006
النائــب األول للرئيــس بمجلــس إدارة جمعية مكافحي 	 

االختالســات المعتمديــن دوليــًا بالواليات المتحدة - فرع 
اإلمارات

عضو لجنة قيد مدققي الحســابات بالدولة وأمين الســر العام	 
ممثــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة في لجنة دول مجلس 	 

التعــاون الخليجــي للتجارة االلكترونية
)AGCC E-Commerce Committee(

محكــم وخبيــر مالــي معتمد بفئــة معاونو القضاة في جدول 	 
الخبــراء في محاكم دبي

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

 	)CPA( عضــو مجمــع المحاســبون القانونيون األمريكي
 	)CFE( مكافــح اختالســات معتمــد من الواليات المتحدة
 	)CFC( مستشــار مالي معتمد من كندا
 	)ACL( ُمــدرب معتمــد للغة أوامــر التدقيق من بلجيكا
عضو مؤســس لجمعية اإلمارات للمحاســبين والمدققين 	 

القانونين
عضــو 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 	 

الفندقي للقطاع 
مجمــع المستشــارين الماليين كندا	 

عادل عبد اهلل الفهيم

الحوكمــة
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مــن موقعــه الحالــي كمدير تنفيذي لمجموعة شــركات البحري 
والمزروعــي، التــي تأسســت عام 1968 في دبي كمجموعة 

اســتثمارات عامــة فصــارت احدى أوائل الروافــد الفعالة للنهضة 
بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة. يضطلع الســيد علي المزروعي 
بالمهــام الماليــة واإلداريــة المتعلقة باألنشــطة التجارية والعقارية 

والصناعية والســياحية للمجموعة.
تولــى الســيد علــي المزروعــي العديد من المهــام الوظيفية إبان فترة 

عملــة لــدى مجموعــة ســيتي بنــك في دبي منذ عام 2000 ولغاية 
2007 منها مدير قســم الحســابات التجارية، ورئيس قســم أعمال 

التخطيط والتحليل لمنطقة الشــرق األوســط وأفريقيا وتركيا، 
ونائب رئيس قســم اإلدارة المالية.

كما يشــغل الســيد علي المزروعي منصب عضو مجلس إدارة 
ســوق دبي المالي وعضو مجلس إدارة شــركة الصكوك الوطنية 

وعضو مجلس إدارة شــركة اإلمارات لإلســتثمار و التنمية 
) ش م خ ( وعضــو إدارة تعليــم القابضــة ) ش م خ (.

حصــل الســيد علي المزروعــي على بكالوريوس “إدارة أعمال” 
مــن الجامعــة األمريكية بدبي وعلى ماجســتير “إدارة األعمال” 

من جامعة ســاوثرن نيو هامبشــاير األمريكية بالواليات المتحدة 
األمريكية.

علي راشد المزروعي

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

إدارة األعمــال مــن الجامعــة األمريكية بدبي ســنة 2004 ودرجة 
البكالوريــوس في المحاســبة مــن جامعة اإلمارات بالعين

سنة 1990 .

ويشغل/شــغل الســيد المري الذي بدأ حياته المهنية موظفًا 
بدائرة األراضي واألمالك ســنة 1986 الوظائف التالية:

مســاعد المدير التنفيذي للشــؤون المالية والدعم 	 
المؤسســي في مؤسســة محمد بن راشــد لإلسكان منذ 

أغسطس 2009
شــريك في شــركة فارس وشــركاه لتدقيق الحسابات 	 

واالستشارات اإلدارية 
عضو ســابق في مجلس إدارة تكافل اإلمارات ش.م.ع 	 
مديــر اإلدارة الماليــة بهيئة الطرق والمواصالت          	 

2009-2006
مســاعد المدير العام لمؤسســة دبي للمواصالت	 

2006-2005 

عضــو مجلــس اإلدارة لمجلــس اإلعمار – حكومة دبي            	 
2008-2005

مدير إدارة الشــئون المالية واإلدارية بدائرة األراضي 	 
واألمالك حتى 2005م

وعلــى الصعيــد المهني، يتمتع الســيد المــري بالعضويات التالية:
محاســب قانوني مرخص منذ 1990	 
عضو جمعية المحاســبين ومدققي الحســابات باإلمارات من 	 

سنة 1997
عضــو نــدوة الثقافة والعلوم بدبي منذ التأســيس	 
حاصل على جائزة الشــيخ راشــد للتميز العلمي إلنجاز شــهادة 	 

الماجســتير فــي إدارة األعمال مــن الجامعة األمريكية بدبي
حاصل على شــهادة القيادة المؤسســية من مركز القيادة 	 

والتعلــم المؤسســي بفلوريــدا – الواليات المتحدة
ممــارس برمجــة لغوية عصبية مرخص من قبل ريتشــارد 	 

باندلــر من خالل معهد مكلندون ومشــاركوه
حاصــل علــى دبلــوم ممارس في اإليحاء الذاتي من مدرســة 	 

براودفــوت لإليحاء الذاتي

محمد حميد المري
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تقرير الحوكمة

1. ممارســات حوكمة الشركة

تواصــل إدارة الشــركة تطبيــق قواعــد الحوكمة على نحو فعال 
وبطريقة شــفافة انطالقا من مســؤولية مجلس اإلدارة نحو 

مســاهمي الشــركة وبما يحقق حماية وتعزيز قيمة حقوق 
المســاهمين من خالل:

التــزام مجلــس اإلدارة بعقــد 6 اجتماعــات خالل العام وفقا 	 
للمواقيــت المعتمدة

التزام أعضاء المجلس باإلفصاح الســنوي عن اســتقالليتهم 	 
خــالل العــام 2016 واإلفصاح عــن أي تغيير يؤثر على 

اســتقالليتهم بمــا في ذلــك انضمامهم لعضوية مجالس 
إدارات أخرى

التــزام أعضــاء المجلــس باإلفصاح عن تداوالتهم وتداوالت 	 
أقاربهم من الدرجة األولى على ســهم الشــركة.

عقــد 5 اجتماعــات للجنــة التدقيــق واجتماع واحد للجنة 	 
الترشــيحات والمكافآت واجتماع واحد للجنة االســتثمار 

وتنفيــذ المهــام المناطــة بهما ورفــع تقرير خطي لمجلس 
اإلدارة بالنتائــج والتوصيــات التــي تتوصل إليها اللجان 

التنفيذ ومتابعة 
التــزام إدارة الشــركة باإلفصاح عــن البيانات المالية ربع 	 

الســنوية والســنوية خالل المدة القانونية المســموح بها.
إصدار النظام األساســي للشــركة وفقا لقانون الشــركات 	 

الجديد رقم 2 لســنة 2015
مراجعة الخطة االســتراتيجية للشــركة للخمس ســنوات 	 

القادمــة واعتمادها بتاريخ 2016/12/18.
مراجعــة مجلــس اإلدارة لبعض السياســات خالل العام 	 

واعتمادها مثل سياســة المكافأة الســنوية، الئحة 
المخالفــات، نظــام اإلفصاح والشــفافية ونظام التداول 

ونظام الوســطاء وقواعد الســلوك المهني، قواعد االفصاح 
واإلدراج لصناديــق المؤشــرات المتداولــة األجنبية، الئحة 

المالية الصالحيات 
اعتمــاد التعديــل على الهيــكل التنظيمي في 2016/5/1.	 
تم اســتبيان رضا مجلس اإلدارة في شــهر نوفمبر 2016 عن 	 

إدارة المجلــس ومجــاالت التطوير والتحســين وكانت 
النتيجة %98

2. تعامــالت أعضــاء مجلــس اإلدارة وأقاربهم من 
الدرجة األولى في األوراق المالية للشــركة خالل 

العام 2016 

يلتــزم أعضــاء مجلــس اإلدارة بالمــادة 17 من قرار مجلس الوزراء 
رقم 12 لســنة 2000 بشــأن النظام الخاص بإدراج األوراق المالية 

والســلع وبالمادة 36 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لســنة 
2000 في شــأن النظام الخاص باإلفصاح والشــفافية، وبالمادة 

رقــم 14 مــن قــرار مجلــس إدارة الهيئة رقم 2 لســنة 2001 في 
شــأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتســويات ونقل 

الملكيــة وحفــظ األوراق الماليــة وبإجراءات رقابة التداول الصادرة 
مــن ســوق دبــي المالي في الحصــول على الموافقات الالزمة 

مــن الجهــات الرقابيــة والتقيد بفترة الحظــر المنصوص عليها في 
المــادة 14. كمــا يلتــزم أعضاء المجلس باإلفصاح الســنوي عن 
تعامالتهــم وتعامــالت أقربائهــم من الدرجة األولى في األوراق 

المالية لســهم الشركة.

يمثــل الجــدول أدناه األســهم المملوكــة من قبل أعضاء مجلس 
اإلدارة وأقاربهم من الدرجة األولى في ســهم الشــركة.

المنصب/ السم
صلة القرابة

األسهم 
المملوكة 

كما في 
2016/12/31

إجمالي 
عملية 

البيع

إجمالي 
عملية 
الشراء

1

عيسى عبد 
الفتاح كاظم

رئيس مجلس 
--5,015,000اإلدارة

أقارب الدرجة 
--29,281الزوجةاألولى

راشد حمد 2
الشامسي

نائب رئيس 
مجلس 

اإلدارة
---

محمد حميد 3
المري

عضو مجلس 
---اإلدارة

عادل عبدالله 4
الفهيم

عضو مجلس 
---اإلدارة

علي راشد 5
المزروعي

عضو مجلس 
---اإلدارة

الحوكمــة
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3. تشــكيل مجلس اإلدارة 

يتكون مجلس إدارة شــركة ســوق دبي المالي من 6 أعضاء وفقا 

للمرســوم الصادر من صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد 
آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي 

بتاريــخ 2013/12/22 علــى النحو التالي:

تاريخ النتخاب الولتنفيذي / غير تنفيذيالستقالليةالصفةالسم

فترة العضوية من تاريخ

النتخاب األول لغاية

2016/12/31

عشر سنوات16/ 01 / 2007تنفيذيغير مستقلرئيس مجلس اإلدارة*عيسى عبدالفتاح كاظم

عشر سنوات16/ 01 / 2007غير تنفيذيمستقلنائب رئيس مجلس اإلدارةراشد حمد الشامسي

ثالث سنوات22 / 12 / 2013غير تنفيذيمستقلعضو مجلس اإلدارةمصبح محمد القيزي

ست سنوات وثمانية أشهر21 / 04 / 2010غير تنفيذيمستقلعضو مجلس إدارةعلي راشد المزروعي

ست سنوات وثمانية أشهر21 / 04 / 2010غير تنفيذيمستقلعضو مجلس إدارةعادل عبدالله الفهيم

ست سنوات وثمانية أشهر21 / 04 / 2010غير تنفيذيمستقلعضو مجلس إدارةمحمد حميد المري

*بموجب المرســوم الصادر من صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي بتاريخ 2013/10/23 فقد تم تعيينه رئيســًا 
لمجلس اإلدارة.

*لم يوجد تمثيل نســائي في مجلس اإلدارة حيث أن مجلس اإلدارة ُمشــكل مســبقًا قبل صدور قرار هيئة األوراق المالية والســلع. 

مكافــآت أعضــاء مجلس اإلدارة وبدالت حضور 
اجتماعــات اللجــان المنبثقة عن المجلس

وفقًا للمادة رقم 64 من النظام األساســي للشــركة مع مراعاة 
المادة رقم 169 من قانون الشــركات رقم 2 لســنة 2015 
واستنادًا للمادة رقم 21 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 

7 لســنة 2016 بشــأن معايير االنضباط المؤسســي وحوكمة 
الشركات المساهمة. 

أ. تتكــون مكافــأة رئيــس وأعضاء مجلس اإلدارة من نســبة مئوية 
مــن الربــح الصافــي علــى أن ال تتجاوز 10% من تلك األرباح للســنة 

الماليــة، كمــا يجــوز أن تدفــع الشــركة مصاريف أو أتعابًا أو مكافأة 
إضافيــة أو مرتبــًا شــهريًا بالقــدر الذي يقرره مجلس اإلدارة ألي 
عضــو مــن أعضائــه إذا كان ذلــك العضــو يعمل في أي لجنة أو 

يبــذل جهــودًا خاصــة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشــركة فوق 
واجباتــه العاديــة كعضو في مجلس إدارة الشــركة.

ب. ال يجــوز صــرف بــدل حضــور لرئيــس أو عضو مجلس اإلدارة عن 
اجتماعات المجلس.

ج. تخصــم مــن مكافــأة رئيــس وأعضاء مجلس اإلدارة الغرامات 
التي تكون قد أوقعت على الشــركة من الهيئة أو الســلطة 

المختصة بســبب مخالفات مجلس اإلدارة لقانون الشــركات 
أو للنظام األساســي للشــركة خالل الســنة المالية المنتهية، 

وللجمعيــة العموميــة عــدم خصــم تلــك الغرامات أو بعضها إذا تبين 
لهــا أن تلــك الغرامــات ليســت ناتجة عــن تقصير أو خطأ من مجلس 

اإلدارة.

د. المبالــغ المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة لغرض المكافئات هي:

مكافــأة رئيــس مجلــس اإلدارة للمهام االضافية 25 ألف 	 
درهم شــهريا تقرر في 2014/12/11

بــدل حضــور لجــان مجلس اإلدارة 6000 درهم للعضو	 
بــدل حضــور عبر الوســائل التقنية الحديثة: 2000 درهم 	 

للعضــو تقرر في 2012/2/26
مكافــأة عضــو مجلــس اإلدارة 300 ألف درهم تقرر 	 

في 2011/1/8
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المهــام واالختصاصــات التي فوضها مجلس اإلدارة 
إلــى اإلدارة التنفيذية

تــم تفويــض اإلدارة التنفيذيــة بالمهام واالختصاصات بموجب 
الئحــة الصالحيــات المعتمــدة من مجلس اإلدارة بتاريخ 2016/5/1 

وهــي على النحو التالي:

إعداد دراســات جدوى بشــأن مشاريع الشركة	 
إعــداد السياســات واللوائح الداخليــة المنظمة للعمل	 
اعتمــاد إجراءات العمــل والقرارات والتعميمات اإلدارية 	 

للعمل المنظمة 
تشــكيل وتغيير وحــل اللجان التنفيذية	 
اعتماد صالحية الشــراء باألمر المباشــر حتى 50 ألف درهم 	 

لرئيــس إدارة المشــتريات والعقــود و250 ألف درهم لرئيس 
قطــاع الخدمــات المؤسســية وحتى 500 ألف درهم للرئيس 

التنفيذي
اعتمــاد صالحيــة التعاقد بالممارســة حتى مليون درهم 	 

التنفيذي للرئيس 
اعتمــاد صالحيــة التعاقــد بالمناقصــة المحدودة أو العامة حتى 	 

5 مليــون درهــم للرئيس التنفيذي
توقيــع العقــود المعتمــدة حتــى 5 مليون درهم من صالحية 	 

رئيــس قطــاع الخدمات المؤسســية وحتى 50 مليون درهم 
من صالحيــة الرئيس التنفيذي

توقيــع اتفاقيــة تفاهــم وتمثيل محدود وإيداع فرعي من 	 
صالحيــة الرئيــس التنفيــذي ورئيس القطاع المعني

تأجير مســاحات الســوق وتحديد القيمة اإليجارية من صالحية 	 
التنفيذي الرئيس 

اعتمــاد نتائــج الجرد الســنوي من صالحيــة الرئيس التنفيذي	 
قــرار التخلــص من األصــول المهلكة دفتريا من صالحية 	 

التنفيذي الرئيس 
تحديد رســوم الخدمات والغرامات وتحديث قائمة الرســوم 	 

وفقــا لمعطيات الســوق من صالحيــة الرئيس التنفيذي
توقيــع الغرامات/الجــزاءات مــن صالحية رئيس القطاع 	 

المعني
إلغــاء المخالفــة األولى مــن صالحية رئيس قطاع الخدمات 	 

المؤسســية باالشــتراك مع رئيس القطاع المعني وعن 
المخالفــة الثانيــة من صالحيــة الرئيس التنفيذي

تفويــض رئيــس قطاع الخدمات المؤسســية بإعدام الذمم 	 
المدينة حتى 20 ألف درهم خالل الســنة

تفويض الرئيس التنفيذي بإعفاء المســتثمرين من رســوم 	 
بعض الخدمات بموجب طلب يقدمه المســتثمر بنســب 

محــددة ووفقــا لقيمة المعاملة
تفويــض رئيــس قطاع التقاص والتســوية واإليداع من 	 

اإلعفاء من رســوم المعامالت المســتلمة من جهات عليا أو 
رســمية وفقا لتقدير رئيس قطاع التقاص والتســوية واإليداع

االســتثمار فــي ودائــع قصيرة المــدى غير محددة المبالغ من 	 
صالحيــة الرئيــس التنفيذي وفق توصيات لجنة االســتثمارات 

الداخلية شــاملة كســر الوديعة قبل موعد االســتحقاق وفقا 
لسياسة االســتثمار المعتمدة

االســتثمار فــي ودائــع طويلة المدى حتى 50 مليون 	 
درهــم مــن صالحية الرئيــس التنفيذي وفق توجيه لجنة 

االســتثمارات الداخلية ووفقا لسياســة االســتثمار المعتمدة
التوقيــع علــى البيانــات الماليــة المرحلية المراجعة من قبل 	 

الرئيــس التنفيــذي فــي حال عدم اكتمــال نصاب المجلس بعد 
اعتمادهــا من لجنة التدقيق

صالحيــة التوقيــع على الشــيكات والتحويالت المصرفية حتى 	 
50 مليــون درهــم ضمن اإلدارة التنفيذية

تجديــد التســهيالت المصرفيــة غير محددة المبالغ من 	 
صالحيــة الرئيس التنفيذي

الموافقــة علــى مناقلة المخصصــات المالية بين بنود 	 
الموازنــة من اختصــاص الرئيس التنفيذي
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الهيــكل التنظيمي

تضــم اإلدارة التنفيذيــة العليــا للشــركة خمســة مــن كبــار الموظفيــن التنفيذيين ويبين الجدول التالي أســماء كبار الموظفيــن التنفيذيين في 
الشــركة ووظائفهــم وتواريــخ تعيينهــم مــع بيان بمجموع الرواتــب والمكافآت المدفوعة لهم.

تاريخ التعيينالمسمى الوظيفياسم الموظف
مجموع الرواتب والبدلت 

المدفوعة لعام 2016 
)درهم(

مساهمات التقاعد 
والضمان الجتماعي

مجموع المكافآت 
المدفوعة في 2016 

)درهم(

حسن عبد الرحمن السركال
رئيس تنفيذي للعمليات - 

رئيس قطاع العمليات
1999/06/011,274,499.52156,032.93233,040.00

مريم محمد فكري
رئيس تنفيذي للعمليات 

- رئيس قطاع التقاص 
والتسوية واإليداع

1999/06/011,196,999.52156,032.93233,040.00

أحمد محمد الجزيري
نائب رئيس تنفيذي- رئيس 
قطاع الخدمات المؤسسية

1999/06/011,059,643.20142,116.48207,650.00

جمال إبراهيم الخضر
نائب رئيس تنفيذي - رئيس 

قطاع الموارد البشرية 
والتخطيط اإلستراتيجي

1999/06/011,187,465.20142,116.48207,650.00

فهيمة عبدالرزاق البستكي
نائب رئيس تنفيذي- رئيس 

قطاع تطوير األعمال
2004/05/221,115,227.20132,004.08194,400.00

الحوكمــة



43

معامــالت األطراف ذات العالقة 

تتألــف األطــراف ذات العالقــة من الشــركات الخاضعة للملكية أو 
اإلدارة المشــتركة واإلدارة العليا والشــركات التي يســيطر عليها 
المســاهمون وأعضاء مجلس اإلدارة فضاًل عن الشــركات التي 

يمارســون عليهــا تأثيــرًا فعــااًل. يتمثــل كبار أعضاء اإلدارة العليا في 
الرئيــس التنفيــذي ورؤســاء اإلدارات المختلفة. أبرمت المجموعة 

خــالل الفتــرة معامــالت مع األطراف ذات العالقة في ســياق 
العمل االعتيادي بأســعار السوق.

 وفيمــا يلــي المعامــالت مــع األطراف ذات العالقة واألرصدة 
الناتجــة عن هذه المعامالت:

فيمــا يلــي مكافــآت أعضــاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا 
اآلخريــن خالل الفترة:

لــم تقــدم المجموعــة أي قــروض ألعضاء مجلس اإلدارة خالل 
الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2016

تحصــل المجموعــة علــى موافقة من المســاهمين كل عام فيما 
يتعلــق بالمعامــالت مــع األطــراف ذات العالقة من أجل االمتثال 
ألحكام القانون االتحادي رقم )2( لســنة 2015 “قانون الشــركات 

التجارية”.

2016معامالت خالل السنة 

ألف درهم

شركات تابعة: 

21,307إيرادات استثمارية 

1,113مصروف فائدة

إيرادات توزيعات األرباح 

رسوم رهن

شركات زميلة:

إيرادات استثمارية 

إيجار- مركز دبي التجاري العالمي 

6,753

-

24,586

9,569

2016

ألف درهم

تعويضات كبار أعضاء اإلدارة العليا

8,416رواتب ومنافع قصيرة األجل

886المعاشات والتأمينات االجتماعية

أعضاء مجلس اإلدارة 

929مكافآت إلى مجلس إدارة ناسداك 

1,078بدل حضور اجتماعات للمجموعة 

1,800مكافآت أعضاء مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي 

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

الشركة األم 

-ودائع استثمارية )إيضاح 7(

-إيرادات مستحقة من ودائع استثمارية

أطراف أخرى ذات عالقة 

233,857صناديق مدارة )إيضاح 6(

309,164موجودات مالية أخرى )إيضاح 6(

108,257أرصدة نقدية وبنكية

1,279,909ودائع استثمارية )إيضاح 7(

الودائع االستثمارية تشمل مبلغ 100 مليون درهم 
)31 ديسمبر 2015: 100 مليون درهم( مودع كضمان لدى أطراف ذات عالقة.

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

الشركة األم 

8,421مصاريف مدفوعة بالنيابة عن المجموعة 

25,456قرض مساند 

318,500توزيعات أرباح مستحقة 

تم تقديم القرض المســاند من قبل بورصة دبي المحدودة إلى ناســداك دبي 
المحدودة من خالل الشــركة إيضاح.)1( إن القرض غير مضمون وبال تاريخ ســداد 
محدد ويحمل ربحًا وفقًا لمعدل الربح حســب ســعر الســوق، والقرض ُمضاف إلى 

حقــوق كافــة الدائنين اآلخرين لدى الشــركة التابعة. 
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4. مدقق الحســابات الخارجي

تعتبر شــركة برايس ووترهاوس كوبرز من أكبر الشــركات العاملة 
فــي مجــال الخدمــات المهنية، وتتكون من عدة شــركات تعمل في 

158 دولــة، ويعمــل لديهــا أكثــر من 180,000 موظف ملتزمون 
بتقديم خدمات التدقيق والضرائب واالستشــارات. تأسســت 
الشــركة في الشــرق األوســط منذ أكثر من أربعين عام ولديها 
مكاتــب فــي البحرين ومصــر والعراق واألردن والكويت ولبنان 

وليبيا وعمان وفلســطين وقطر والســعودية واإلمارات واليمن، 
حيــث يعمــل بهــا أكثر من )2500( موظف. تدير الشــركة عملياتها 

بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة منــذ ما يزيد عن 30 عامًا من 
خــالل مكاتبهــا فــي أبوظبي ودبي والشــارقة، والتي تضم مجتمعة 

أكثر من 700 شــريك ومدير تنفيذي وموظف.

األتعــاب والتكاليــف الخاصــة بالتدقيق أو الخدمات 
التي قدمها مدقق الحســابات الخارجي

وفقــًا لتوصيــات لجنــة التدقيق في اجتماعهــا المنعقد بتاريخ 
2015/2/24 في وضع سياســة داخلية بتدوير مدقق الحســابات 

الخارجــي كل ثــالث ســنوات وبعــد موافقة مجلس اإلدارة على 
توصيــات لجنــة التدقيق وموافقة المســاهمين في الجمعية 

العموميــة العاديــة التــي تــم عقدها بتاريخ 2016/3/9، فقد تم 
إعــادة تعييــن مدقق الحســابات برايس وترهاوس للعام 2016 

وبأتعــاب قدرها 183,500 درهم.
 PwC مدقق الحســابات منذ عام 2012. 

إضافــة الــى ذلــك تم تعيين برايس وترهاوس مدقق حســابات 
خارجي لبورصة دبي  )الشــركة األم( بأتعاب قدرها 130,000 درهم 

و لناســداك دبي بأتعاب قدرها 125,000درهم لعام 2016.

تــم تعييــن مدقق حســابات خارجــي KPMG لتقديم دورة تدريبية 
للموظفيــن فــي إدارة المخاطــر بتكلفة قدرها 18,375 درهم.

5. لجنــة التدقيق

 تــم إعــادة تشــكيل لجنــة التدقيق بموجــب القرار الصادر من مجلس 
اإلدارة خــالل االجتمــاع المنعقــد بتاريخ 2014/3/16، على النحو 

التالي :

محمــد حميــد المري – رئيس اللجنة	 
علي راشــد المزروعي- عضوًا 	 
عــادل عبداللــه الفهيم – عضوًا 	 

وجميــع األعضــاء غيــر تنفيذيين ومســتقلين وجميعهم خبراء في 
المحاســبة والماليــة. قامــت لجنــة التدقيق خالل العام بالمهام 

التالية:

1( تطبيق سياســة التعاقد مع مدقق الحســابات الخارجي ومراقبة 
اســتقالليته ومناقشــته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق 

ومراجعة رســالة مدقق الحســابات الخارجي والتأكد من رد اإلدارة 
الماليــة واإلدارات التنفيذيــة على االستفســارات المطروحة من 

قبله واســتيفاء جميع متطلبات مدقق الحســابات الخارجي.

2( مراقبة ســالمة البيانات المالية للشــركة وتقاريرها )الســنوية 
ونصف الســنوية وربع الســنوية( ومراجعتها كجزء من عملها 

العادي خالل الســنة، حيث ركزت على:

إبــراز النواحــي الخاضعة لتقدير مجلس اإلدارة	 
التعديــالت الجوهريــة الناتجة عن التدقيق	 
افتراض اســتمرارية عمل الشركة	 
التقيــد بالمعاييــر المحاســبية التي تقررها الهيئة	 
التقيــد بقواعــد اإلدراج واإلفصــاح وغيرها من المتطلبات 	 

القانونيــة المتعلقة بإعــداد التقارير المالية 

3( االجتماع مع مدقق الحســابات الخارجي للشــركة بشــكل ربع 
ســنوي لمناقشــة القوائم المالية الربعية و الســنوية وتقرير مدقق 

الحســابات الخارجــي الموجهة لإلدارة العليا.

4( مراجعــة أنظمــة الرقابــة المالية والرقابــة الداخلية وإدارة المخاطر 
فــي الشــركة وفعاليــة إدارة الرقابــة الداخلية وتوفير الموارد الالزمة 

واعتمــاد خطــة الرقابــة الداخلية المعدلــة والمعدة على منهجية 
المخاطر المتعلقة بكل قطاع/إدارة لســوق دبي المالي و ناســداك 

دبــي بتاريــخ 2016/1/25 ومتابعــة اإلنجاز في الخطة بشــكل ربع 
سنوي.

5( مراجعة السياســات واإلجراءات المالية والمحاســبية في 
الشــركة وتطويرها وسياســة وإجراءات المخاطر التشــغيلية .

6( التنســيق مع مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ومناقشــة 
المســائل الــواردة فــي تقارير الرقابة الداخليــة ودائرة الرقابة المالية 

ومتابعة اإلجراءات التصحيحية بشــكل ربع ســنوي.

7( مراقبــة األدوات التــي تــم وضعها والتي تمكن موظفي الشــركة 
مــن اإلبــالغ عــن أية مخالفات محتملة فــي التقارير المالية أو 

الرقابة الداخلية أو غيرها من المســائل بشــكل ســري والخطوات 
الكفيلــة بإجــراء تحقيقات مســتقلة وعادلــة لتلك المخالفات والتي 

 whistleblower@dfm.ae: تمثلــت فــي البريد االلكتروني
الهاتــف: 3055665-04، وتخصيــص موظفين للتقارير الســرية.

8( مراقبة مدى تقيد الشــركة بقواعد الســلوك المهني.
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6. لجنة الترشــيحات والمكافآت

تم تشــكيل لجنة الترشــيحات والمكافآت بموجب القرار الصادر 
مــن مجلــس اإلدارة بتاريــخ 2014/3/16 حيــث تضم أعضاء غير 

تنفيذييــن ومســتقلين علــى النحو التالي :

راشــد حمد الشامســي – رئيس اللجنة	 
عــادل عبداللــه الفهيم – عضوا	 
علي راشــد المزروعي- عضوا	 

وقامــت اللجنــة بالمهــام الموكلة إليها وهي:

مراجعة والتأكد من اســتقاللية أعضاء مجلس إدارة شــركة 	 
ســوق دبــي المالــي لعــام 2016 من خالل نموذج يعبأ من 

قبــل العضو المســتقل ويوقع عليه 
رفــع توصيــة لمجلــس اإلدارة العتماده في الجمعية 	 

العموميــة التــي عقــدت بتاريخ 2016/3/9 لصرف مكافأة 
ألعضــاء المجلــس عن عام 2015

اعتمــاد بعــض التعديالت المقترحة على سياســات الموارد 	 
البشــرية في 2016/3/14

التحقــق مــن أن المكافــآت والمزايا الممنوحة لإلدارة 	 
التنفيذية العليا للشــركة معقولة وتتناســب وأداء الشــركة

مراجعــة نتائــج تقييــم األداء الوظيفي شــامال كبار التنفيذيين 	 
واعتمــاد العــالوة الدورية عن عام 2015

عقــدت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت اجتماع واحد خالل العام 
2016 بتاريــخ 2016/3/14 بحضــور جميع االعضاء.

7. تعامــالت المطلعين

تتولى أمانة ســر مجلس اإلدارة المتابعة واإلشــراف على تعامالت 
األشــخاص المطلعين من خالل التنســيق مع إدارات معنية في 

الشــركة لحصــر المطلعيــن الدائميــن والمؤقتين من أعضاء مجلس 
اإلدارة، وموظفــي ســوق دبــي المالــي وغيرهم والتحقق من أن 

التــداوالت التــي تمــت من قبل المطلعين وفقا إلفصاح مســبق 
وبموافقــة إدارة رقابــة التــداول مع مراعــاة فترة حظر التداول وفقا 

للمــادة 14 مــن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتســويات 
ونقــل الملكيــة وحفظ األوراق المالية. 

وفــي حــال مخالفــة اإلجراء، يتم رفــع األمر لإلدارة العليا واتخاذ 
إجــراءات تأديبيــة وتطبيــق الجزاء وفقا لقائمــة المخالفات الوظيفية. 

كما تقوم امانة ســر مجلس اإلدارة بالتنســيق مع إدارة الموارد 
البشــرية وإدارة رقابة التداول في نشــر الوعي وتثقيف المطلعين 

فــي إتبــاع اإلجراءات المتعلقــة بتداوالت المطلعين.

ال يوجد أي تداول من قبل موظفي ســوق دبي المالي على ســهم 
الشــركة خالل عام 2016.

الحضور الشخصي
تاريخ الجتماع

2016/1/42016/1/252016/4/202016/7/202016/7/252016/10/23

--*محمد حميد المري

عادل عبدالله الفهيم

علي راشد المزروعي

عقــدت لجنــة التدقيــق ســتة اجتماعــات خــالل العــام 2016 مبينه في الجدول التالي مع الحضور الشــخصي لألعضاء:

*تغيــب العضو عــن الحضور بعذر مقبول
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8. نظــام الرقابة الداخلية

أ. إقــرار مجلــس اإلدارة بمســؤوليته عــن نظام الرقابة الداخلية

يقــر مجلــس اإلدارة بمســؤوليته عن نظــام الرقابة الداخلية في 
الشــركة والقيــام بمراجعتــه والتحقق مــن مدى فعاليته وذلك من 

خــالل إدارة الرقابــة الداخليــة والتي تقــوم بدورها وفقًا للمعيار 
رقــم 2060 مــن المعاييــر الدولية المهنية لممارســة التدقيق 

الداخلــي والصــادرة عــن معهد المدققين الداخلييــن بأمريكا بتقديم 
تقاريــر منتظمــة لمجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية عن أهداف 

وصالحيات ومســؤوليات نشــاط التدقيق الداخلي وكذا اإلنجازات 
المتعلقــة بالخطــة الموضوعــة باإلضافة إلــى تقييمًا لمدى كفاية 

وفعاليــة أنظمــة الرقابة الداخلية. 

ب. آليــة عمــل إدارة الرقابة الداخلية

تتبــع إدارة الرقابــة الداخليــة مــن النواحي اإلدارية إلى اإلدارة العليا 
للشــركة ومــن النواحــي الوظيفيــة إلى مجلس اإلدارة من خالل 

لجنة التدقيق بالشــكل الذي يضمن اســتقالليتها. وتعتمد إدارة 
الرقابــة الداخليــة فــي القيام بدورها على أحــدث المعايير الدولية 

الصــادرة مــن قبــل معهد المدققيــن الداخليين بأمريكا )IIA( وأفضل 
الممارســات العالميــة وذلك متمثاًل في اآلتي:

إعــداد بطاقــة األداء المتوازن لــإلدارة بالتوافق مع الخطة 	 
االســتراتيجية للشركة

قيــام اإلدارة بعمــل مقارنــه معيارية علــى مصفوفة تقييم 	 
بيئــة الرقابــة الداخلية والمخاطر وتقييم المالحظات اســتنادا 
للمعاييــر العالميــة مثــل ISO 31000 وCOSO والمعمول 
بــه فــي الشــركات العالمية وتحديــث تقارير الرقابة الداخلية 

بموجب ذلك خالل شــهر يونيو 2016 
وضــع خطــة تدقيــق يتم بناؤها وفق المخاطــر المتعلقة بكل 	 

قطاع / إدارة / قســم لتحديد أولوية البدء باألقســام ذات 
المخاطــر المرتفعــة وتتم مناقشــتها مــع الرئيس التنفيذي 

للشــركة واعتمادهــا مــن قبــل لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة
فــي نهايــة كّل عمليــة تدقيق، يصــدر تقرير عن عمليات 	 

التدقيــق علــى اإلدارات المختلفــة ُتعــرض فيه أهداف التدقيق 
ونطاقــه ومنهجيتــه ونتائجــه وتقييم المالحظات من حيث 

درجــة المخاطــرة وكذلك تقييم شــامل للقطاع أو لإلدارة 
الخاضعــة للتدقيق وفــق مصفوفة التقييم 

عــرض جميــع تقارير الرقابــة الداخلية والمتابعة واإلجراءات 	 
التنفيذيــة التــي اتخذتهــا اإلدارة المعنية لتعزيز الضوابط 

الداخليــة علــى لجنــة التدقيق ومجلس اإلدارة لكل من شــركة 
ســوق دبي المالي وناســداك دبي خالل العام، لتمكينهما 
مــن تقييــم وضــع الرقابة الداخلية للشــركة المعنية واتخاذ 

التوصيات أو القرارات المناســبة

تم انجاز خطة التدقيق المعتمدة بنســبة 90% شــملت 	 
الرقابــة المالية، الرقابة الشــرعية، االمتثــال للنظم والقوانين 

والسياســات، إجــراءات العمل وأمــن المعلومات والمخاطر 
ومهام أخرى

قامــت اإلدارة بعمــل تدقيق شــامل وتفصيلي على إجراءات 	 
وملفــات التوزيعــات النقديــة التــي تم إدارتها من قبل إدارة 

الســوق لجميع الســنوات بداء من ســنة 2010
قامــت اإلدارة برفــع عــدد مــن التوصيات تم االتفاق عليها 	 

مــع القطاعــات المختلفــة التي خضعــت للتدقيق خالل العام 
2016 ســواء كان لســوق دبي المالي أو ناســداك دبي األمر 
الذي ســاهم في رفع مســتوى بيئة الرقابة الداخلية وتقليل 

المخاطر وذلك بما يتماشــى وتعريف نشــاط التدقيق 
الداخلــي الرامــي إلــى إضافة قيمة إلى المؤسســة وإلى حملة 
األســهم فيها من خالل مســاهمته في تعزيز فعالية وكفاءة 

عمليــات الحوكمــة وإدارة المخاطــر والرقابة فيها
قيــام اإلدارة بمتابعــة تنفيذ اإلجــراءات التصحيحية وفقا 	 

للتقاريــر الصــادرة من الجهات الرقابيــة الداخلية والخارجية
التنســيق مع مدقق الحســابات الخارجي، دائرة الرقابة 	 

الماليــة، ومدققــي الجودة، مفتشــي هيئة األوراق المالية
تقديم خدمات استشــارية لتطوير وتحســين إجراءات العمل 	 

بشــكل ال يؤثر على اســتقاللية المدققين ووفق ما هو 
منصــوص عليــة بميثاق عمل اإلدارة

تحميــل كافــة المالحظات الســابقة والتي صدرت من إدارة 	 
التدقيــق أو مــن الجهــات الخارجيــة على برنامج التدقيق 

TeamMate وإعداد ورشــة عمل للمســتخدمين على البرنامج
مراقبــة قنــوات االتصــال التي تم تخصيصها للتقارير الســرية	 
المشــاركة في مؤتمر مكافحة االحتيال في الشــرق االوســط 	 

بصفــة راٍع داعــم مــع دائرة الرقابة المالية وجمعية مكتشــفي 
االحتيال خالل شــهر فبراير 2016

تنظيــم دورة تدريبيــة لموظفي الســوق من مختلف اإلدارات 	 
وبالتنســيق مع إدارة الموارد البشــرية ومكتب التدقيق 

الخارجي KPMG في إدارة المخاطر المؤسســية ERM خالل 
شــهر ديسمبر 2016

التنســيق مع إدارات الســوق في إعداد ســجل للمخاطر	 
إعــداد تقريــر الحوكمة لعام 2016 	 
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تتشــكل إدارة الرقابــة الداخليــة من 5 موظفين 
مؤهليــن على النحو التالي:

االســم: اسمه سعيد لوتاه
المســمى الوظيفي: نائب رئيس - أمين ســر مجلس اإلدارة 

رئيــس إدارة الرقابــة الداخلية واالمتثال

المؤهالت :

ماجســتير فــي الماليــة من كلية E.Philip Saunder -جامعة 	 
RIT مايو 2011

محاســب مالي معتمد CMA فبراير 2008	 
 	 IRCA من ISO 9001:2000 مدقــق جــودة معتمد

مايو 2004
بكالوريــوس إدارة أعمــال من كليــة التقنية للطالبات 2001	 
دبلــوم عالــي في المحاســبة من كليــة التقنية للطالبات 2000	 
رئيــس رابطــة خريجــي جامعة روشيســتر في دبي منذ مارس 	 

2014
عضــو مجلــس استشــاري فــي كلية إدارة األعمال في جامعة 	 

روشيســتر في دبي
 	   AAA  عضــو في
 	ICSA Gulf Forum  عضــو فــي

وإدارة الرقابــة الداخليــة مدعمــة بفريق مؤهل على 
النحو التالي:

رضا فاروق شــحاته: مدير – الرقابة الداخلية والشــرعية ويحمل 
شــهادة CIB 2013، وشــهادة CFC و CRMA 2012، دبلوم 

دراســات عليا في المحاســبة المالية من جامعة عين شــمس 2003 
وبكالوريوس محاســبة من جامعة عين شــمس 1998 .

محمد أحمد العســالة: نائب مدير -قســم االمتثال-الرقابة الداخلية، 
ويحمل شــهادة ACCA منذ CRMA 2012 ،2009 وبكالوريوس 

محاســبة من جامعة اليرموك 2003 .

أحمــد رجــب معطــي: نائب مدير -قســم االمتثال -الرقابة الداخلية 
ويحمل شــهادة ACCA منذ 2011، وليســانس آداب من جامعة 

المنوفية 2000.

فــرح هانــي العناني: مدقق أول-قســم االمتثال-الرقابة الداخلية، 
وتحمل شــهادة CPA 2010، وبكالوريوس محاســبة من الجامعة 

األردنية 2007.

تعامــل إدارة الرقابــة الداخلية مع أية مشــاكل كبيرة 
بالشــركة أو تلــك التــي تم اإلفصــاح عنها في التقارير 

والحسابات السنوية

لــم تتعــرض الشــركة ألية مخاطــر جوهرية خالل عام 2016 ولكنه 
ووفقــًا لمــا هــو منصوص عليــه في دليل عمل إدارة الرقابة 

الداخليــة فــإن اإلدارة تتعامــل مع المشــاكل التي تتعرض لها 
الشــركة من خالل اآلتي:

تحديــد طبيعــة المشــكلة وتصنيفهــا من حيث درجة المخاطر 	 
من خالل تحديد حجم المشــكلة ومدى الســلبيات الناجمة 

عنها التي قد تتأثر بها الشــركة
التواصــل مــع اإلدارات التنفيذية من خالل رؤســاء القطاعات 	 

المختلفــة والرئيــس التنفيــذي لبحث كيفية تدارك المشــكلة 
وســبل حلها وعمل التوصيات الالزمة

رفــع األمــر وكذلــك التوصيات المتعلقــة به التي تم اقتراحها 	 
إلــى لجنــة التدقيــق والتي بدورها تقوم بعد المناقشــة وتقييم 

الوضــع بعــرض األمر علــى مجلس اإلدارة للوقوف على 
المشــكلة واتخاذ القرار المالئم بشــأنها

تقــوم اإلدارة بمتابعــة تنفيــذ حل المشــكلة من خالل التأكد 	 
مــن تنفيــذ قرارات مجلس اإلدارة

التواصــل مــع المدقــق الخارجي للشــركة إن تطلب األمر ذلك	 

9. لــم ترتكــب الشــركة أيــة مخالفات خالل العام 2016 
أو األعوام الســابقة

10. مســاهمة الشــركة خالل العام 2016 في تنمية 
المجتمــع المحلــي والحفاظ على البيئة

التبرع لمؤسســة محمد بن راشــد لألعمال الخيرية )أثاث 	 
المكاتب وأجهزة الحاســب اآللي ومكيفات( في شــهر فبراير، 

مايــو، يونيو، نوفمبر 2016.
التبــرع للهــالل األحمــر اإلماراتي )أثاث المكاتب وأجهزة 	 

الحاســب اآللي( بتاريخ 2016/2/16
رعاية إعالن في مركز راشــد للمعاقين	 
االحتفــال بيــوم المرأة 08 مارس 2016	 
االحتفــال بيــوم األم 21 مارس 2016	 
تنظيــم يــوم صحــي للموظفين وأبنائهم 6-7 أبريل 2016	 
الحفل الســنوي لموظفي ســوق دبي المالي 13 أبريل 2016 	 
تنظيم الدورة الرابعة عشــر لمســابقة ســوق دبي المالي 	 

لألســهم للطلبة في 26 أبريل 2016
تنظيــم احتفاليــه بيوم العمال للمراســلين ورجال األمن 	 

01 مايو 2016
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المســاهمة بصفحة إعالنية مع مركز راشــد للمعاقين 	 
8 يونيو 2016

رعايــة جائــزة دبــي الدوليــة للقرآن الكريم في 12 يونيو 2016	 
تنظيــم الــدورة الصيفيــة للطالب في 17 يوليو 2016	 
تنظيــم يــوم التبرع بالدم 21 ســبتمبر 2016	 
تنظيــم يــوم العلم في شــهر 03 نوفمبر 2016	 
تنظيــم اليــوم الوطنــي في 29 نوفمبر 2016	 
تنظيم يوم الشــهيد 30 نوفمبر 2016	 
تنظيــم محاضــرات مجانية: إعداد وتنظيم مســتمر لورش 	 

عمــل ومحاضــرات فنية وماليــة مجانية لطلبة 
اســتخدام إضاءة LED للحفاظ على الكهرباء	 

قام ســوق دبي مالي باالشــتراك في خدمة جرين بوكس المقدمة 
من شــركة  “إنفورفورت” و التي تهدف بالمســاهمة في بناء نظام 

بيئي مســتدام يســهم في ما يلي:

تعزيز الوعي بشــأن النفايات الورقية وأثرها الســلبي	 
التعريــف بإعــادة تدوير الورق وفوائده	 
تغيير العادات الشــائعة الســتهالك الورق	 
تعزيز االســتدامة وتقليص األثر البيئي الســلبي	 

من خالل توفير صناديق يتم تركيبها في الشــركات الســتخدامها 
للنفايــات الورقيــة.  تقــوم شــركة “إنفورفورت” بأخذ الصناديق 
الممتلئة وإعادة تدوير محتوياتها شــهريا واســتبدالها بصناديق 

فارغة.

و يتم الحصول على تحليل شــهري يبّين أثر ســوق دبي المالي 
البيئــي ومســاهمته فــي خفــض انبعاثات الكربون، ويقيس هذا 

التقريــر العناصر التالية:

وزن الــورق المعاد تدويره	 
جالونــات المياه الموّفرة	 
جالونــات النفط الموّفرة	 
نســبة المســاهمة في خفض انبعاثات الكربون،	 
يســمح كل واحــد مــن صناديــق ’جرين بوكس‘ بإعادة تدوير 	 

30 كــغ من الورق

وإليكم نتائج أثر مســاهمة ســوق دبي المالي البيئي لعام 2016:

المجموع عناصر القياس

164عدد الصناديق المعاد تدويرها

4,923وزن الورق المعاد تدويره )كغم(

34,461وزن المياه الموّفرة )جالون(

1,887وزن النفط الموّفر )جالون(

 عدد األشجار المساهم في حمايتها و خفض انبعاثات
82الكربون

11. معلومــات عامة

أ. ســعر ســهم الشــركة في الســوق )ســعر اإلغالق، أعلى ســعر وأدنى ســعر( في نهاية كل شــهر خالل الســنة المالية للعام 2016 

أعلى سعر خالل الشهرالشهر
)درهم(

أدنى سعر خالل الشهر
)درهم(

اإلغالق كما في نهاية 
الشهر )درهم(

مؤشر السوق )رقم 
قياسي(

مؤشر القطاع )رقم 
قياسي(

1.230.981.192997.772790.32يناير

1.41.081.383239.73105.59فبراير

1.471.291.363355.533382.21مارس

1.591.331.533491.913533.57إبريل

1.541.21.233313.723084.03مايو

1.321.191.263311.13194.42يونيو

1.391.261.323484.323288.78يوليو

1.441.291.343504.43347.53أغسطس

1.381.31.313474.383299.01سبتمبر

1.311.121.153332.413179.29أكتوبر

1.231.061.143360.913540.41نوفمبر

1.361.151.253530.883730.41ديسمبر

الحوكمــة
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أداء ســعر ســهم الشــركة مقارنة مع مؤشــر السوق العام 

أداء ســعر ســهم الشــركة مقارنة مع مؤشــر قطاع الخدمات المالية 

سعر اإلغالق

أعلى سعر

أدنى سعر

أداء ســعر ســهم الشــركة )ســعر اإلغالق مقارنة  بأعلى وأدنى ســعر(

يناير
2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016

فبراير مارس إبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

مؤشر السوقســعر سهم الشركة
يناير

2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016
فبراير مارس إبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

مؤشر السوق ســعر سهم الشركة

مؤشر السوقســعر سهم الشركة
يناير

2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016
فبراير مارس إبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

الخدمات المالية ســعر سهم الشركة
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ب. توزيع ملكية المســاهمين وفقا لتداولت 2016/12/29 والتســوية بتاريخ 2017/1/3 )أفراد، شــركات، حكومات( مصنفة على النحو 
التالي: 

ج. تمتلك بورصة دبي 6,370,000,000 ســهم من أســهم الشــركة بما نســبته %79,63

د. توزيع المســاهمين وفقا لحجم الملكية كما في 2017/1/3 حســب الجدول التالي:

نسبة األسهم المملوكةتصنيف المساهم

المجموعحكومةشركاتأفراد

7.489884.16200.209591.6518محلي

1.73830.14181.8801عربي

0.62990.93461.5645خليجي

1.33353.36064.6941أجنبي

11.191588.59900.2095100المجموع

نسبة األسهم المملوكة من 
رأس المال عدد األسهم المملوكة عدد المساهمين ملكية األسهم م

1.405 499, 141,026 25,286 أقل من 50,000 1

3.354 267,250,741 1,896 من 50,000 إلى أقل من 500,000 2

6.306 504,082,719 373 من 500,000 إلى أقل من 5,000,000 3

88.596 7,087,640,401 56 أكثر من 5,000,000 4

ه. عالقات المســتثمرين

تلتزم إدارة الشــركة بالضوابط المتعلقة بعالقات المســتثمرين 
حيث تم تعيين مســؤول عالقات المســتثمرين وتم إنشــاء صفحة 

خاصــة بعالقــات المســتثمرين وتحتــوي على  معلومات عن 
اســتراتيجية الشــركة، تحليل ســعر ســهم الشركة، بيانات أعضاء 

مجلس اإلدارة، أخبار وأحداث الشــركة، قائمة محللين ســهم 
الشــركة، التقارير المالية، الحوكمة، األرباح غير المســتلمة، زكاة 
األســهم، بيانات االتصال مع مســؤول عالقات المســتثمرين.  

لمزيــد مــن المعلومــات يرجى التواصل مع مســؤول  عالقات 
المستثمرين:

رشــا الحسن شموط
رقــم الهاتف:  0097143055650 

ir@dfm.ae:البريد اإللكتروني
أو زيــارة الموقع اإللكتروني:

 http://www.dfm.ae/dfm-investor-relations

الحوكمــة
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و. القــرارات الخاصة

القــرارات الخاصــة التــي تم عرضها فــي الجمعية العمومية 
المنعقــدة خــالل عــام 2016 تتمثل فــي اعتماد التعديالت على 

النظام األساســي للشــركة بما يتوافق مع القانون االتحادي 
رقــم 2 لســنة 2015 وذلــك بعد موافقــة الجهات المختصة. وتم 
الحصــول علــى موافقــة دائــرة التنمية االقتصادية وهيئة األوراق 

المالية والســلع ونشــره على موقع الشــركة في شــهر إبريل 2016. 

ز. ل توجــد أيــة أحــداث يمكن وصفها بالجوهرية صادفت الشــركة 
خالل العام 2016 

عيســى عبد الفتاح كاظم
رئيــس مجلس اإلدارة

2017/2/6
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الحوكمــة

بســم الله الرحمن الرحيم

الحمــد للــه رب العالميــن، والصالة والســالم على خاتم األنبياء 
والمرسلين.

قامــت هيئــة الفتوى والرقابة الشــرعية خالل عام 
2016 بالمهــام التالية

1. معايير الســوق

1.1. انتهت هيئة الفتوى والرقابة الشــرعية من صياغة النســخة 
النهائيــة مــن معيار ســوق دبي المالــي للتحوط من مخاطر 

االســتثمار والتمويل تمهيدا إلصداره في شــكله النهائي وذلك 
بعــد إدخــال كافــة التعديالت الناتجــة عن مالحظات ومقترحات 
علمــاء الشــريعة ورجال القانــون واالقتصاديين والمصرفيين. 

1.2. وجهــت الهيئــة إدارة الســوق إلــى ترجمة التعديالت التي 
طــرأت علــى معيــار التحوط بســبب المقترحات والمالحظات التي 

تــم اعتمادهــا من قبل الهيئة.

1.3. بدأت الهيئة الدراســات التمهيدية إلصدار معيار ســوق دبي 
المالي لصناديق االســتثمار، وجاري مناقشــته من قبل أعضاء 
الهيئة، وســوف ُتحدد جلســة االســتماع التي ســوف يدعى لها 

ُعلمــاء الشــريعة ورجــال القانون وخبــراء المال واالقتصاد لتلقي 
مقترحاتهــم ومالحظاتهــم عليــه فــور االنتهاء من التوافق على 

شــكله ومضمونه وصياغته.

1.4. تم توقيع اتفاقية التعاون المشــترك بين ســوق دبي المالي 
وتومســون رويترز لتزويدهم بمعايير الســوق الشــرعية وكذلك 

القوائم المحدثة والمعتمدة للشــركات المتوافقة مع الشــريعة 
لســوقي دبي المالي وناســداك دبي لتحميلها على بوابة “ســالم 

االلكترونية” لالقتصاد اإلســالمي.

1.5. قام ســوق دبي المالي بالمشــاركة في فعاليات مؤتمر 
القّمــة العالمّيــة لالقتصاد اإلســالمي “GIES 2016” والذي ٌأقَيم 

بدبــي خــالل الفتــرة من 11 إلى 12 أكتوبر 2016، وعمل قســم 
الرقابــة الشــرعية مــن خــالل المنصة التي تــم تخصيصها له على ما 

يلي:

1.5.1. عرض معياري ســوق دبي المالي لألســهم والصكوك 
وتوضيــح مــدى أهميتهمــا في إثــراء العمل االقتصادي ليتوافق 

مع أحكام الشــريعة اإلســالمية الســمحة، باإلضافة الى ذلك فقد 
قام بعرض مســودة معيار ســوق دبي المالي للتحوط من مخاطر 

االســتثمار والتمويــل والتــي كانــت قد ٌطرحت للنقاش ألخذ آراء 
وتعليقات الســادة المشــاركين عليها.

1.5.2 شــرح كيفية إعداد قائمة الشــركات المتوافقة مع الشــريعة 
وفقًا لمعيار ســوق دبي المالي لتملك وتداول األســهم.

1.5.3.  الرد على كافة تســاؤالت واستفســارات المشــاركين.

1.5.4. تزويد المشــاركين بأحدث القوائم المعتمدة للشــركات 
المتوافقة مع الشــريعة المدرجة بســوقي دبي المالي وكذا 

ناسداك دبي.

2. الرقابة الشــرعية

قامت الهيئة بمراجعة التقارير التي أعدها قســم الرقابة الشــرعية 
فــي نهايــة كل ربــع من العام، وتقديم التوصيات الخاصة بشــأنها 

قبل اعتمادها.

3. الفتاوى

قامت الهيئة ببيان الرأي الشــرعي بخصوص كافة االستفســارات 
الشــرعية التي أثيرت خالل العام ســواء من قبل إدارة الســوق أو 

الــواردة من الجهات الخارجية.

4. تصنيف الشــركات المدرجة

قامــت الهيئــة بمراجعــة واعتماد قوائم تصنيف الشــركات المدرجة 
بكل من ســوق دبي المالي وكذا ناســداك دبي من حيث توافقها 

مع الشــريعة والتي يقوم بإعدادها قســم الرقابة الشــرعية وفقًا 
لمعيار ســوق دبي المالي لتملك وتداول األســهم.

5. احتســاب الزكاة لعام 2015

5.1. قامــت الهيئــة بمراجعــة واعتماد قيمة الزكاة الخاصة بشــركة 
ســوق دبي المالي عن عام 2015 والتي قام بإعدادها قســم 

الرقابة الشــرعية وفقًا للميزانية الزكوية للســوق، ومن ثم فقد 
دعــت المســاهمين إلخراجهــا خالل الجمعيــة العمومية التي تم 

عقدهــا خالل العام 2016.

تقرير عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
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5.2. قامــت الهيئــة بمراجعــة واعتمــاد صفحة الزكاة التي تم 
إضافتها على موقع الســوق من أجل مســاعدة المســتثمرين 

الحتســاب زكاتهم المتعلقة بســهم ســوق دبي المالي بســهولة 
ويســر. وكذلك وجه قســم الرقابة الشــرعية بالتواصل مع كافة 

الشــركات المدرجة للعمل على توفير مثل ذلك، ســواًء كان من 
خــالل مواقعهــم اإللكترونيــة أو من خالل موقع ســوق دبي المالي

6. احتســاب الدخل غير المتوافق مع الشــريعة لعام 
2015

قامــت الهيئــة بمراجعــة واعتماد المبلــغ اإلجمالي غير المتوافق مع 
الشــريعة لعام 2015 ونســبة كل ســهم منها، ومن ثم فقد دعت 
المســاهمين إلخراجهــا خــالل الجمعيــة العمومية التي تم عقدها 

خالل العام 2016.

داعين الله أن يســدد الخطى، ويوفق المســعى في خدمة اإلســالم 
والمسلمين.



القوائم المالّية الموحدة
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القوائــم الماّليــة الموحــدة

تقرير مدقق الحسابات

تقرير مدقق الحســابات المســتقل إلى الســادة 
المســاهمين في شــركة ســوق دبي المالي )ش.م.ع(

التقريــر حــول تدقيــق البيانات المالية الموحدة

رأينا 

برأينــا، تعّبــر البيانــات المالية الموحدة بشــكٍل عادل ومن كافة 
النواحي الجوهرية عن المركز المالي الموحد لشــركة ســوق دبي 
المالي ش.م.ع )“الشــركة”( وشــركاتها التابعة )معًا “المجموعة”( 

كمــا فــي 31 ديســمبر 2016 وأدائها المالــي الموحد وتدفقاتها 
النقديــة الموحــدة للســنة المنتهية بذلك التاريــخ وفقًا للمعايير 

الدوليــة للتقارير المالية.

نطاق التدقيق

تشــمل البيانــات المالية الموحــدة للمجموعة ما يلي:

بيــان المركــز المالــي الموحد كما في 31 ديســمبر 2016	 
بيــان الدخــل الموحد للســنة المنتهية بذلك التاريخ	 
بيان الدخل الشــامل الموحد للســنة المنتهية بذلك التاريخ	 
بيــان التغيــرات فــي حقوق الملكية الموحد للســنة المنتهية 	 

بذلك التاريخ
بيــان التدفقــات النقدية الموحد للســنة المنتهية بذلك 	 

التاريخ.
إيضاحــات حــول البيانات المالية الموحدة وتشــمل ملخصًا 	 

للسياســات المحاسبية الهامة 

أساس الرأي 

لقــد أجرينــا تدقيقنــا وفقًا لمعاييــر التدقيق الدولية. ويتم إيضاح 
مســؤولياتنا وفقــًا لهــذه المعايير بمزيــد من التفصيل ضمن 

فقرة مســؤوليات مدقق الحســابات حول تدقيق البيانات المالية 
الموحــدة المدرجة ضمن تقريرنا. 

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

الستقاللية
إننا مستقلون عن المجموعة وفقًا للقواعد األخالقية للمحاسبين 

المهنيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين 
والمتطلبات األخالقية التي تتعلق بتدقيقنا على البيانات 

المالية الموحدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وقد التزمنا 
بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لهذه المتطلبات والقواعد. 

منهجيتنــا في التدقيق

نظرة عامة
أمور التدقيق الرئيســية

انخفاض قيمة الشــهرة وموجودات أخرى غير ملموســة 	 
التقييــم والمعالجة المحاســبية ألرض الهبة	 
انخفــاض قيمــة الموجودات المالية - الوديعة االســتثمارية	 

كجــزء مــن تصميــم عمليــة التدقيق التي نقــوم بها، قمنا بتحديد 
األهميــة النســبية وتقييــم مخاطر األخطــاء الجوهرية في البيانات 

الماليــة الموحــدة. وعلــى وجه الخصــوص، أخذنا بعين االعتبار 
قيــام اإلدارة بوضــع أحــكام ذاتية، على ســبيل المثال؛ فيما يتعلق 
بالتقديــرات المحاســبية الهامــة التــي انطوت على وضع افتراضات 

والنظــر فــي األحداث المســتقبلية غير المؤكــدة بطبيعتها. وكما هو 
الحــال فــي كل مــن عمليــات التدقيق التــي نقوم بها، تطرقنا إلى 

مخاطــر حــدوث احتيــال في تســجيل اإليرادات ومخاطر تجاوز اإلدارة 
لضوابــط الرقابــة الداخليــة، ومن بيــن أمور أخرى، النظر فيما إذا 

كان هنــاك دليــل علــى التحيــز الذي يمثــل مخاطر األخطاء الجوهرية 
الناشــئة عن االحتيال. 

لقــد قمنــا بتصميــم نطــاق التدقيق من أجــل تنفيذ أعمال كافية 
تمكننــا مــن تقديــم رأي حــول البيانــات المالية الموحدة ككل، مع 

األخــذ بعيــن االعتبــار هيكل المجموعة، والعمليات المحاســبية 
والضوابــط، والقطــاع الــذي تعمل فيه المجموعة.
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أمور التدقيق الرئيســية 
أمــور التدقيــق الرئيســية هــي تلك األمور التي، فــي تقديرنا المهني، 

كانــت أكثــر األمــور أهمية أثناء تدقيقنا علــى البيانات المالية 

الموحــدة للفتــرة الحاليــة. وقــد تم التطرق إلى هذه األمور في 
ســياق تدقيقنــا علــى البيانات الماليــة الموحدة ككل، وفي تكوين 

رأينــا حولهــا، وال نقــدم رأيًا منفصاًل بشــأن هذه األمور. 

كيفية تعامل مدقق الحسابات مع أمر التدقيق الرئيسيأمر التدقيق الرئيسي

انخفاض قيمة الشــهرة وموجودات أخرى غير ملموســة

لقد رأينا أن الشــهرة والموجودات األخرى غير الملموســة البالغة 2,878 مليون درهم 
همــا مــن أمــور التدقيق الرئيســية بســبب أهميتهما واألحكام التي انطــوت عليها عملية 

فحــص انخفــاض قيمــة هذيــن البنديــن. وفقًا للمعيار المحاســبي الدولي رقم 36، يتعين 
فحص الشــهرة ســنويا لتحري االنخفاض في القيمة. وإذا تم تحديد مؤشــرات على 

انخفــاض القيمــة، يتــم تخفيــض قيمتهــا الدفترية إلى قيمتها القابلة لالســترداد المحددة 
بموجــب المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 36 على أنهــا القيمة العادلة لألصل أو الوحدة 

المولدة للنقد ناقصًا تكاليف االســتبعاد أو قيمة االســتخدام، أيهما أعلى. وبالنســبة 
للموجــودات األخــرى غيــر الملموســة، فــي نهاية كل فترة تقرير، يتعين على المنشــأة 
أن تقــوم بتقييــم مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى احتمال تعّرض األصل النخفاض 

القيمــة، أو إذا كان هنــاك تغيــر فــي العمــر اإلنتاجي المقدر. أجرت الشــركة تقييمها 
الخــاص حــول انخفــاض القيمــة، ولغــرض تقييم انخفاض قيمة الشــهرة تعتبر اإلدارة أن 
الشــركة مــن وحــدات توليــد النقــد الفردية وفقًا لتعريف المعيار المحاســبي الدولي رقم 
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لمزيــد مــن التفاصيــل انظر اإليضاح 4 مــن البيانات المالية.

كما في 31 ديســمبر 2016، تم فحص الشــهرة والموجودات األخرى غير الملموســة 
لتحري االنخفاض في القيمة من خالل مقارنة صافي موجودات شــركة ســوق دبي 
المالــي فــي ذلــك التاريــخ مع القيمة العادلة للشــركة بناء على أســعارها المدرجة في 

الســوق في 31 ديســمبر 2016. وقمنا أيضا بفحص األســاس الرئيســي لالفتراضات 
التي وضعتها اإلدارة حول أن شــركة ســوق دبي المالي كمنشــأة تعتبر وحدة توليد نقد 

فردية.   
إن القيمة العادلة لشــركة ســوق دبي المالي بناء على رأس مالها الســوقي كما في 31 
ديســمبر 2016 بلغــت 2,1 مليــار درهــم وتجــاوزت صافي قيمــة موجوداتها كما في ذلك 

التاريخ. 

التقييــم والمعالجة المحاســبية ألرض الهبة 

خالل الســنة، حصلت الشــركة على قطعة أرض بدون تكلفة من منشــأة مملوكة 
للقطــاع الخــاص. تــم تســجيل أرض الهبة بالقيمة العادلة ضمــن الممتلكات والمعدات 
وتــم إدراج الربــح الناتــج البالــغ 231.3 مليــون درهم ضمن بيان الدخل للســنة المنتهية 
في 31 ديســمبر 2016. وقد رأينا أن ذلك من أمور التدقيق الرئيســية حيث إن هناك 

عــددا مــن المجــاالت التــي يمكــن من خاللها أن تؤثر أحكام اإلدارة على المحاســبة 
والقيمــة الدفتريــة لهــذا العقار بما في ذلك: 

1. قــرار حــول مــا إذا تــم الحصــول علــى أرض الهبة من مســاهم أو من طرف ذي عالقة. 
2. اعتبــارات المحاســبة الفنيــة التــي تحيــط بالتصنيف واإلدراج المبدئي لألرض. 

3. تقييــم أرض الهبة.

لمزيــد مــن التفاصيــل انظر اإليضاح 23 مــن البيانات المالية. 

قمنــا بتنفيــذ اإلجــراءات التاليــة من أجل تحديد مدى مالءمة المعالجة المحاســبية 
المطبقة من قبل الشــركة: 

قمنــا بمراجعــة هيــكل ملكيــة المنشــأة التي تم اســتالم األرض منها للتأكد من 	 
اســتنتاج اإلدارة بأن المنشــأة لم تكن طرفًا ذي عالقة أو جهة تابعة لحكومة 

دبي. 
كمــا قمنــا بمراجعــة االتفاقيــة الموقعة لتحويل األرض للتحقق من الشــروط 	 

العامة حول نوع البناء الذي قد تحتاج شــركة ســوق دبي المالي ش.م.ع إلى 
بنــاؤه، وكذلــك الموافقــة على التصميم لكي ينســجم البناء مع المســاحة الكلية. 

وقمنــا بتكليــف خبرائنــا في المحاســبة الفنية لتقييــم التصنيف واإلدراج المبدئي 	 
ألرض الهبة 

قمنــا أيضــا بفحــص ســند ملكيــة األرض لتحديــد التاريخ الذي تم فيه إدراج األرض 	 
في الســجالت المحاســبية لشــركة سوق دبي المالي 

وقمنــا بمراجعــة التقييــم المســتقل مــن دائرة األراضي واألمالك بإمارة دبي الذي 	 
أكد القيمة التي تم إدراج أرض الهبة بها من قبل شــركة ســوق دبي المالي في 

ســجالتها المحاسبية 
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كيفية تعامل مدقق الحسابات مع أمر التدقيق الرئيسيأمر التدقيق الرئيسي

انخفــاض قيمــة الموجودات المالية - الوديعة الســتثمارية

لقد رأينا أن الوديعة االســتثمارية هي من أمور التدقيق الرئيســية بســبب أهمية أرصدة 
هــذه الوديعــة وألن مخصصــات انخفــاض القيمة تمثل أفضل تقديرات اإلدارة للخســائر 

فــي الموجــودات الماليــة المتكبــدة بتاريخ الميزانيــة العمومية. ويجب اتخاذ أحكام 
لتحديــد توقيــت ظهــور حــدث االنخفــاض في القيمة ومن ثّم تقديــر التدفقات النقدية 

المســتقبلية المتوقعــة المتعلقــة بالموجــودات المالية وخصــم التدفقات النقدية 
المســتقبلية المتوقعــة لتحديــد صافــي قيمتهــا الحالية للمقارنة مــع القيمة الدفترية. 

حــددت اإلدارة أن وديعــة اســتثمار بقيمــة 271 مليــون درهم قد تتعرض النخفاض 
محتمــل فــي القيمــة، وبالتالــي قامت بتقييم أحدث المعلومــات المالية المقدمة 

مــن المقتــرض بمــا فــي ذلك تحليل الســيناريوهات المختلفة بشــأن برنامج تحقيق 
الموجــودات الخاص بالطرف المقابل  

وبنــاء علــى نتائــج هــذا التقييم، ســجلت اإلدارة مخصص انخفاض فــي القيمة بمبلغ 
226 مليون درهم مقابل الوديعة االســتثمارية خالل الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 

  .2016

لمزيــد مــن التفاصيــل انظر اإليضاح 7 مــن البيانات المالية.

لقــد قمنــا بمراجعــة أحــدث المعلومات حول برنامــج تحقيق الموجودات المقدم 
مــن المقتــرض للدائنيــن وتقييــم مدى معقولية االفتراضات األساســية، وعلى وجه 

الخصــوص تلــك المتعلقــة بتوقعــات التدفقات النقدية للمقتــرض. وقمنا أيضا باختبار 
حســابات انخفــاض القيمــة التــي قامت بها اإلدارة عنــد تقييم مخصص انخفاض 

القيمة. 

المعلومات األخرى

يتحمــل أعضــاء مجلــس اإلدارة المســؤولية عن المعلومات األخرى. 
وتشــتمل المعلومــات األخرى علــى تقرير رئيس مجلس اإلدارة 

وتقرير الشــركة الســنوي الذي من المتوقع أن نحصل عليه بعد 
تاريــخ توقيــع تقريــر مدقق الحســابات. إن رأينا حــول البيانات المالية 
الموحــدة ال يتطــرق إلــى المعلومــات األخرى، ونحن لم ولن نبدي 

أي اســتنتاج تأكيــد عليهــا بأي صورة كانت. 

وفيمــا يتعلــق بتدقيقنــا على البيانــات المالية الموحدة، تقتصر 
مســؤوليتنا على قراءة المعلومات األخرى المحددة ســلفًا، وفي 

ســبيل ذلــك فإننــا ننظر في مــا إذا كانت المعلومات األخرى 
تتعــارض بصــورة جوهريــة مع البيانــات المالية الموحدة أو مع 

المعلومــات التــي توصلنــا إليهــا أثنــاء التدقيق، أو ما إذا كانت تبدو 
أنهــا تتضمــن أخطــاء جوهرية بصورة أو بأخرى. 

إذا توصلنــا، عنــد قــراءة تقرير أعضاء مجلس اإلدارة وتقرير الشــركة 
الســنوي، إلــى وجــود أخطاء جوهريــة في هذه المعلومات األخرى، 

فإننــا ملزمــون بإبــالغ هذا األمر إلــى القائمين على الحوكمة. 

مســؤوليات اإلدارة والقائميــن على الحوكمة حول 
البيانــات المالية الموحدة

إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد البيانــات المالية الموحدة وعرضها 
بصــورة عادلــة وفقــًا للمعايير الدوليــة للتقارير المالية، وكذلك 

إعدادهــا طبقــًا لألحكام الســارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة رقم )2( لســنة 2015، وعــن تلك الرقابة الداخلية 
التــي تــرى اإلدارة أنهــا ضروريــة لكي تتمكــن من إعداد بيانات مالية 

موحدة خالية من أي أخطاء جوهرية، ســواًء كانت ناشــئة عن احتيال 
أو خطأ. 

وعنــد إعــداد البيانــات المالية الموحدة، فإن اإلدارة تعد مســؤولة 
عــن تقييــم مــدى قدرة المجموعة على االســتمرار في عملها 

التجــاري واإلفصــاح - عنــد الضرورة - عن األمــور المتعلقة بهذه 
االســتمرارية، وكذا اســتخدام مبدأ االســتمرارية المحاسبي إال إذا 
كانــت اإلدارة تعتــزم تصفيــة المجموعة أو وقف أنشــطتها أو لم 

يكــن لديهــا أي بديل واقعي ســوى القيام بذلك. 

يتحمل القائمون على الحوكمة مســؤولية اإلشــراف على عملية 
إعــداد التقاريــر المالية للمجموعة.

القوائــم الماّليــة الموحــدة
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مســؤوليات مدقق الحســابات حول تدقيق البيانات 
المالية الموحدة

تتمثــل أهدافنــا فــي الحصــول علــى تأكيد معقول حول ما إذا كانت 
البيانــات الماليــة الموحــدة ككل خالية من األخطاء الجوهرية، ســواء 

كانت ناشــئة عن احتيال أو خطأ، وإصدار تقرير مدقق الحســابات 
الذي يشــمل رأينا. يعد التأكيد المعقول مســتوى عال من التأكيد، 
ولكنــه ليــس ضمانــًا علــى أن عملية التدقيــق المنفذة وفقًا لمعايير 

المحاســبة الدولية ستكشــف دائمًا عن أي خطأ جوهري إن وجد. 
يمكــن أن تنشــأ األخطــاء مــن االحتيــال أو الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا 
كان مــن المتوقــع إلــى حــد معقــول أن تؤثر تلك األخطاء، إفرادًا أو 

إجمــااًل، علــى القــرارات االقتصادية التي يتخذها المســتخدمون على 
أســاس هذه البيانات المالية الموحدة. 

وفــي إطــار عمليــة التدقيق المنفذة وفقــًا لمعايير التدقيق الدولية، 
فإننــا نمــارس التقديــر المهني ونتبع مبدأ الشــك المهني طوال 

أعمــال التدقيــق. كمــا أننا نلتزم بالتالي:

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

وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات التدقيق التــي تالئم تلك المخاطر، 
والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناســبة توفر أساســًا 
لرأينــا. إن خطــر عدم الكشــف عــن أي أخطاء جوهرية ناتجة 

عــن االحتيــال يعــد أكبــر من الخطــر الناجم عن الخطأ حيث قد 
ينطــوي االحتيــال علــى التواطــؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد 

أو التحريــف أو تجــاوز الرقابة الداخلية 
تكويــن فهــم حــول ضوابط الرقابة الداخليــة المتعلقة بأعمال 	 

التدقيــق مــن أجل تصميم إجــراءات تدقيق مالئمة للظروف، 
وليــس لغــرض إبداء رأي حــول فعالية الرقابة الداخلية 

للمجموعة 
تقييم مدى مالءمة السياســات المحاســبية المســتخدمة 	 

ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية وما يتعلق بها من 
إفصاحات اإلدارة 

معرفة مدى مالءمة اســتخدام اإلدارة لمبدأ االســتمرارية 	 
المحاســبي، واســتنادًا إلى أدلة التدقيق التي يتم الحصول 

عليهــا تحديــد مــا إذا كان هناك عــدم يقين مادي يتعلق 
بأحــداث أو ظــروف يمكــن أن تثير شــكوكًا كبيرة حول قدرة 

المجموعة على االســتمرار كمنشــأة عاملة. وإذا توصلنا 
إلــى وجــود عــدم يقين مادي، فإننــا مطالبون بلفت االنتباه 
فــي تقريــر مدقق الحســابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة 

فــي البيانــات الماليــة الموحــدة، أو تعديل رأينا إذا كانت تلك 
اإلفصاحــات غيــر كافية. إن االســتنتاجات التي نتوصل لها 
تتوقــف علــى أدلــة التدقيق التي يتــم الحصول عليها حتى 

تاريــخ تقريــر مدقــق الحســابات. ومع ذلك، فإن األحداث أو 

الظــروف المســتقبلية قــد تدفــع المجموعة إلى التوقف عن 
االســتمرار كمنشأة عاملة 

تقييم العرض الشــامل للبيانات المالية الموحدة ونســقها 	 
ومحتوياتهــا، بمــا فــي ذلــك اإلفصاحات، وتحديد ما إذا كانت 
البيانــات الماليــة الموحــدة تمثل المعامالت واألحداث ذات 

العالقــة علــى النحــو الذي يضمن العرض العادل
الحصــول علــى أدلــة تدقيق كافية ومناســبة فيما يتعلق 	 

بالمعلومــات الماليــة للكيانات أو األنشــطة التجارية داخل 
المجموعــة إلبــداء رأي حول البيانــات المالية الموحدة. كما 
أننــا مســؤولون عــن توجيه أعمــال التدقيق على المجموعة 
واإلشــراف عليها وأدائها، ونظل مســؤولين دون غيرنا عن 

رأينــا حول التدقيق
نتواصــل مــع القائميــن 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 األخالقية المعمول بها في شــأن االســتقاللية، 
كمــا أننــا نبلغهــم بجميع العالقات وغيرها من المســائل التي 
ُيعتقد إلى حد معقول أنها قد تؤثر على اســتقالليتنا، وســبل 

الحمايــة منهــا إن لزم األمر  

ومــن بيــن األمــور المنقولة للقائمين علــى الحوكمة، فإننا نحدد 
تلــك األمــور التــي كانت لها أهمية قصــوى أثناء التدقيق على 

البيانــات الماليــة الموحــدة للفترة الحاليــة والتي تمثل بدورها أمور 
التدقيق الرئيســية، ثم ندرجها في تقرير مدقق الحســابات باســتثناء 

مــا تحظــر النظــم أو التشــريعات اإلفصــاح عنه للرأي العام أو إذا 
قررنــا - فــي حــاالت نــادرة للغايــة - أن أمر مــا ال ينبغي اإلفصاح عنه 

فــي تقريرنــا إذا كنــا نتوقــع إلى حــد معقول بأن اإلفصاح عن هذا 
األمر ســوف يترك تداعيات ســلبية تفوق المزايا التي ســتعود على 

الصالــح العــام من جراء هذا اإلفصاح. 
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التقريــر حــول المتطلبات القانونيــة والتنظيمية األخرى

إضافــة إلــى ذلك ووفقــًا لمتطلبات القانون التحادي لدولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقم )2( لســنة 2015، نفيدكم بما يلي:

1( أننــا قــد حصلنــا علــى كافة المعلومــات التي اعتبرناها ضرورية 
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 المعلومــات الماليــة التــي يتضمنهــا تقرير رئيس مجلس 
اإلدارة تتوافــق مــع الدفاتر المحاســبية للمجموعة. 

5( أن المجموعة لم تقم بشــراء أســهم أو االســتثمار فيها خالل 
الســنة المالية المنتهية في 31 ديســمبر 2016، كما هو مبين في 

اإليضــاح رقــم )21-5( مــن البيانات المالية الموحدة.

6( أن اإليضــاح رقــم )15( مــن البيانــات المالية الموحدة يبين 
المعامــالت الهامــة مع األطراف ذات العالقة والشــروط التي 

بموجبهــا أبرمت هذه المعامالت. 

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

المنتهية في 31 ديســمبر 2016 أيًا من األحكام الســارية للقانون 
االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربية المتحدة رقم )2( لســنة 2015، 

أو فيما يتعلق بالشــركة ونظامها األساســي بشــكٍل يمكن أن 
يكون له تأثير جوهري على أنشــطة الشــركة أو مركزها المالي كما 

في 31 ديســمبر 2016.

8( لــم تقــدم المجموعــة أي مســاهمات اجتماعية نقدية خالل 
الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2016.

برايــس ووترهاوس كوبرز 
6 فبراير 2017

محمد البورنو
ســجل مدققي الحســابات المشــتغلين رقم: 946

دبي، اإلمــارات العربية المتحدة

القوائــم الماّليــة الموحــدة
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القوائــم الماّليــة الموحــدة

بيان المركز المالي الموحد
كما في 31 ديسمبر 2016

20162015إيضاحات

ألف درهم    ألف درهم    الموجودات

موجودات غير متداولة

42,878,8742,878,874الشهرة 

42,259,5652,321,932موجودات أخرى غير ملموسة  

5262,54521,436ممتلكات ومعدات

6836,648702,149موجودات مالية أخرى تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

7294,997727,947ودائع استثمارية

6,532,6296,652,338مجموع الموجودات غير المتداولة

موجودات متداولة

842,27346,211مصاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى

71,905,1481,574,962ودائع استثمارية

9370,843261,002نقد وما في حكمه

2,318,2641,882,175مجموع الموجودات المتداولة

8,850,8938,534,513مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

108,000,0008,000,000رأس المال

(4,364)(4,364)أسهم خزينة

7,995,6367,995,636

(780,437)(738,272)11احتياطي إعادة تقييم استثمارات - بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

11406,377381,027احتياطي قانوني

237,902431,787أرباح محتجزة

7,901,6438,028,013حقوق الملكية العائدة إلى ُماّلك الشركة

18,49918,176الحصص غير المسيطرة

7,920,1428,046,189صافي حقوق الملكية

مطلوبات غير متداولة

1525,45624,343قرض مساند

1216,06613,879مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

41,52238,222مجموع المطلوبات غير المتداولة

مطلوبات متداولة

13522,546408,398ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

14358,26233,139توزيعات أرباح دائنة

158,4218,565مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

889,229450,102مجموع المطلوبات المتداولة

157,039488,324مجموع المطلوبات 

8,850,8938,534,513مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

تــم اعتمــاد هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة مــن قبــل مجلس اإلدارة بتاريخ 6 فبراير 2017 ووقعهــا بالنيابة عن المجلس:

ســعادة عيســى عبد الفتاح كاظم
رئيــس مجلس اإلدارة

تشــكل اإليضاحــات المرفقــة جــزءًا ال يتجّزأ من هــذه البيانات المالية الموحدة
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بيان الدخل الموحد للسنة المنتهية
في 31 ديسمبر 2016

20162015إيضاحات

ألف درهم    ألف درهم    

اإليرادات

294,648335,162 رسوم عموالت التداول

19,440   20,612 رسوم شركات الوساطة

39,74234,799 رسوم المقاصة والتسوية واإليداع

9,0569,267رسوم اإلدراج وبيانات السوق

5,3544,515 رسوم أخرى

369,412403,183       إيرادات العمليات

1679,53857,673إيرادات استثمارية

433-إيرادات أخرى

-23231,306ربح القيمة العادلة على أرض الهبة

680,256461,289مجموع اإليرادات

المصاريف

(136,060)(136,962)17مصاريف عمومية وإدارية 

(62,363)(62,367)4إطفاء موجودات غير ملموسة

(1,061)(1,113)15مصروف فائدة

(199,484)(200,442)مصاريف العمليات

-(226,000)7مخصص انخفاض قيمة الوديعة االستثمارية

253,814261,805صافي ربح السنة

العائد إلى:

253,491260,983ُماّلك الشركة

323822الحصص غير المسيطرة

253,814261,805

180.0320.033الربحية األساسية / المخفضة للسهم - بالدرهم

تشــكل اإليضاحــات المرفقــة جــزءًا ال يتجّزأ من هــذه البيانات المالية الموحدة
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 بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2016

20162015

ألف درهم    ألف درهم    

253,814261,805 صافي ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر 

بنود لن ُيعاد تصنيفها في الربح أو الخسارة

(85,693)19,945تغيرات في القيمة العادلة لموجودات مالية أخرى تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

273,759176,112مجموع الدخل الشامل للسنة

العائد إلى:

273,436175,290ُماّلك الشركة

 822 323الحصص غير المسيطرة

273,759176,112مجموع الدخل الشامل للسنة
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القوائــم الماّليــة الموحــدة

بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2016

20162015إيضاحات

ألف درهم    ألف درهم    

التدفقات النقدية من أنشطة العمليات

253,814261,805صافي ربح السنة

تعديالت بسبب:

58,1565,848استهالك ممتلكات ومعدات

122,5302,278مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

-(231,306)23ربح القيمة العادلة على االرض الممنوحة كهبة

-7226,000مخصص االنخفاض في القيمة

462,36762,363إطفاء موجودات غير ملموسة

151,1131,061 مصروف فائدة

(46,828)(68,460)16إيرادات من ودائع استثمارية

(10,845)(11,078)16إيرادات من توزيعات أرباح

243,136275,682التدفقات النقدية من العمليات قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة

(14,583)16,401 الزيادة / )النقص( في المصاريف المدفوعة مقدمًا والذمم المدينة األخرى

3,083(144)15)الزيادة( / النقص في المبالغ المستحقة لطرف ذي عالقة

(93,942)114,129الزيادة / )النقص( في الذمم الدائنة والمصاريف المستحقة                             

373,522170,240النقد الناتج من أنشطة العمليات

(405)(343)12تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين                           

373,179169,835صافي النقد الناتج من أنشطة العمليات

التدفقات النقدية من أنشطة الستثمار

4,76831,699عوائد من بيع واسترداد استثمارات  

(101,468)(119,235)شراء استثمارات 

(12,015)(17,992)5شراء ممتلكات ومعدات 

(121,212)7صافي الودائع االستثمارية )باستثناء النقد وما في حكمه والحركات غير النقدية(
 (10,352)

53,91941,022إيرادات مقبوضة من ودائع استثمارية

1611,07810,845توزيعات أرباح مقبوضة

(40,269)(188,674)صافي النقد المستخدم في أنشطة الستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل                  

(526,176)(59,016)10توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين 

(29,646)(15,648)10,20توزيع إيرادات غير متوافقة مع الشريعة اإلسالمية على المساهمين

(555,822)(74,664)صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

(426,256)109,841صافي الزيادة / )النقص( في النقد وما في حكمه

261,002687,258النقد وما في حكمه في بداية السنة

9370,843261,002النقد وما في حكمه في نهاية السنة 

تشــكل اإليضاحــات المرفقــة جــزءًا ال يتجّزأ من هــذه البيانات المالية الموحدة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2016 

1. التأســيس والعمليات

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 الصادر عن 

وزارة االقتصــاد بتاريــخ 6 فبرايــر 2007، وتخضــع ألحكام القانون 
االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربية المتحدة رقم )2( لســنة 2015   

)“ قانون الشــركات التجارية ”(.   

دخــل القانــون االتحادي لدولة اإلمــارات العربية المتحدة رقم 
)2( لســنة 2015 )“قانون الشــركات التجارية”( حيز التنفيذ اعتبارًا 
مــن األول مــن يوليــو لعام 2015 وتخضــع المجموعة ألحكامه. 
تقــوم المجموعــة حاليــا االمتثال ألحــكام القانون ، ويتعين على 

المجموعــة االمتثــال الكامــل ألحكام هــذا القانون خالل فترة أربعة 
وعشــرين شــهرًا من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، وذلك وفقًا 

لألحــكام االنتقاليــة الواردة بالقانون.

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 

تمتلك ناســداك دبي المحدودة الشــركة التابعة التالية:

* تحتفظ شــركة بورصة دبي المحدودة بنســبة 33% المتبقية )انظر المالحظة 19(.

واألجنبية. وفقًا للنظام األساســي للشــركة، تلتزم الشــركة في 
جميع أنشــطتها وعملياتها ومعامالتها الرســمية بأحكام الشــريعة 

اإلســالمية وتســتثمر كافة أموالها بمقتضى تلك األحكام.

إن أســهم الشــركة مدرجة في ســوق دبي المالي.
 

تضطلع الشــركة في الوقت الراهن بإدارة عمليات ســوق دبي 
لــألوراق الماليــة وعمليــات غرفــة المقاصة ذات العالقة وتنفيذ 

األنشــطة االســتثمارية لحسابها الخاص.

إن العنوان الُمســجل للشــركة هو مركز دبي التجاري العالمي، 
شــارع الشــيخ زايد، ص. ب. 9700، دبي.

تعتبــر حكومــة دبــي بمثابة الشــركة األم المطلقة والطرف 
المســيطر حيث تمتلك نســبة 79,63% من شــركة ســوق دبي 

المالــي مــن خــالل بورصة دبي المحدودة )“الشــركة األم”(، وهي 
شــركة تابعة لحكومة دبي.

تشــمل هذه البيانات المالية الموحدة شــركة ســوق دبي المالي 
)ش م ع( والشركات التابعة لها )يشار إليهم مجتمعين بـ “المجموعة”(. 

فيمــا يلي تفاصيل الشــركات التابعة: 

نسبة الملكية       بلد التأسيسالنشاط   اسم الشركة

%67اإلمارات العربية المتحدة السوق المالية اإللكترونيةناسداك دبي المحدودة*

نسبة الملكية       بلد التأسيسالنشاط   اسم الشركة

الممثل الحصري لشركة ناسداك دبي ناسداك دبي جارديان ليمتد
%100اإلمارات العربية المتحدةالمحدودة
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2. ملخص السياســات المحاســبية 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 لم 
ُيذكــر خالفًا لذلك.

2.1 أساس اإلعداد

لقــد تــم إعــداد هــذه البيانات الموحدة المالية وفقــًا للمعايير الدولية 
للتقارير المالية والتفســيرات الصادرة عن لجنة تفســيرات المعايير 

الدوليــة للتقاريــر الماليــة. كما تم إعداد هــذه البيانات المالية 
بموجــب مبــدأ التكلفــة التاريخية، المعــدل بإعادة تقييم الموجودات 

الماليــة األخــرى التــي تــم قياســها بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشــامل اآلخــر بعــد التطبيــق المبكر للمعيار الدولــي للتقارير المالية 

رقــم 9 في عام 2009.

إن إعــداد هــذه البيانــات المالية الموحــدة بالتوافق مع المعايير 
الدولية للتقارير المالية يقتضي اســتخدام تقديرات محاســبية 

أساســية محــددة، كمــا يقتضي مــن اإلدارة إبداء رأيها في عملية 
تطبيق السياســات المحاســبية للمجموعة. يتم اإلفصاح عن 

المجــاالت التــي تنطــوي علــى درجة عاليــة من إبداء الرأي أو التعقيد 
أو المجــاالت التــي تعد فيهــا االفتراضات والتقديرات مهمة 

للبيانــات الماليــة الموحــدة في اإليضاح رقم 3. 

لقــد تــم إعــداد هذه البيانات الماليــة الموحدة وعرضها بدرهم 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة )“الدرهم اإلماراتي”(، وهو العملة 

الوظيفيــة وعملــة العــرض للمجموعة، كمــا تم تقريبها إلى أقرب 
عــدد صحيــح باآلالف )ألــف( ما لم ُيذكر خالفًا لذلك. 

2.2 المعاييــر الدوليــة للتقاريــر المالية الجديدة 
والمعدلة الســارية على الفترات المحاســبية التي تبدأ 

فــي 1 يناير 2016

)أ( المعاييــر الجديــدة والمعدلــة المطبقــة من قبل المجموعة

المعايير والتعديالت على المعايير المنشــورة ســارية المفعول على 
الفتــرة المحاســبية للمجموعــة التــي تبدأ في 1 يناير 2016

فيمــا يلــي التعديــالت الســارية علــى المعايير الراهنة التي قد تم 
نشــرها وتعتبر ســارية المفعول على الفترة المحاســبية للمجموعة 

التــي تبــدأ في 1 يناير 2016.

التعديــل علــى المعيــار المحاســبي الدولي رقم 16، “الممتلكات 
والمنشــآت والمعدات” والمعيار المحاســبي الدولي رقم 38، 

“الموجودات غير الملموســة” بخصوص االســتهالك واإلطفاء 
)تاريخ الســريان - 1 يناير 2016(.

يوضــح هــذا التعديــل أنه مــن المفترض بوجه عام أن اإليرادات 
ال تعتبر أساســًا مالئمًا لقياس اســتهالك المنافع االقتصادية 

المتضمنــة فــي األصــل غيــر الملموس. وال يتم دحض هذا 
االفتــراض إال فــي بعض الحاالت المعينة.

التعديــالت علــى المعيار المحاســبي الدولي رقم 1، “عرض 
البيانــات الماليــة” )تاريخ الســريان - 1 يناير 2016(

توضــح التعديــالت أنــه قد يكون مــن الضروري فصل بعض البنود 
المباشــرة المحــددة فــي الفقرة 54 )بيــان المركز المالي( والفقرة 
رقم 82 )بيان الربح أو الخســارة( في المعيار المحاســبي الدولي 

رقــم 1 حيــث يلــزم فصــل هذه البنــود عندما يكون الهدف من ذلك 
فهم المركز أو األداء المالي للمنشــأة.

ليــس للتعديــالت المذكــورة أعاله علــى المعايير الراهنة أي تأثير 
جوهــري علــى البيانــات المالية الموحــدة للمجموعة أو بياناتها 

المالية الموحدة للســنة التي المنتهية في 31 ديســمبر 2016.

التحســينات الســنوية لعام 2014 )تاريخ الســريان - 1 يوليو 
)2016

تعمل هذه التحســينات الســنوية على تعديل المعايير لفترة التقارير 
الماليــة مــن 2012 - 2014، وتشــمل تغييــرات على ما يلي:

المعيــار الدولــي للتقاريــر المالية رقم 7، “األدوات المالية: 	 
اإلفصاحــات” - يتطلــب التعديــل المتعلق بعقود الخدمات 

أنــه عندمــا تقــوم المنشــأة بتحويل أصل مالي إلى طرف ثالث 
بموجب شــروط تســمح للمتنازل بإيقاف تســجيل األصل، 

فعندئٍذ يجب اإلفصاح عن جميع أنواع المشــاركة المســتمرة 
التــي قــد تظل المنشــأة محتفظة بها في الموجودات 

المحولة 

المعيــار المحاســبي الدولي رقــم 19، “منافع الموظفين” 	 
- يوضــح التعديــل أنــه عند تحديــد معدل الخصم اللتزامات 

منافــع مــا بعــد الخدمــة يتم التركيز علــى العملة المقومة بها 
تلــك االلتزامــات وليس البلد التي تنشــأ فيها

المعيــار المحاســبي الدولي رقــم 34، “التقارير المالية 	 
المرحليــة”، بخصــوص المعلومــات المفصح عنها في أي 

موقــع آخــر فــي التقرير المالــي المرحلي. يوضح التعديل 
الغــرض من اإلشــارة في المعيــار إلى عبارة “المعلومات 

المفصــح عنهــا فــي أي موقع آخــر في التقرير المالي 
المرحلــي”، فضــاًل عــن تعديل آخر ينص على اإلشــارة داخل 
البيانــات الماليــة عــن موقع تلــك المعلومات. ويطبق هذا 

التعديــل بأثر رجعي 

القوائــم الماّليــة الموحــدة



69

التعديــالت علــى المعيــار الدولــي للتقارير المالية رقم 10، 
“البيانــات الماليــة الموحدة” والمعيار المحاســبي الدولي رقم 

28، “الســتثمارات في الشــركات الزميلة والمشــاريع المشتركة” 
)ســارية المفعول على الفترات الســنوية التي تبدأ في أو بعد 1 

يناير 2016(

تتنــاول هــذه التعديــالت التناقض بيــن متطلبات المعيار الدولي 
للتقاريــر الماليــة رقــم 10 والمعيار المحاســبي الدولي رقم 28 

فيما يتعلق ببيع أو مشــاركة الموجودات بين المســتثمر وشــركته 
الزميلة أو مشــروعه المشــترك. إن النتيجة األبرز من هذا التعديل 
هــو إثبــات مجمــل الربح أو الخســارة عندمــا تنطوي المعاملة على 

نشــاط تجاري )ســواء كان ذلك من خالل شــركة تابعة أم ال(، بينما 
يتــم إثبــات جزء من الربح أو الخســارة عندمــا تنطوي المعاملة 
على موجودات ال تشــكل نشــاطًا تجاريًا، حتى ولو كانت تلك 

الموجــودات محتفظ بها في شــركة تابعة.

المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقم 15، “اإليرادات من العقود 
مع العمالء” )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 
العميــل علــى ســلعة أو خدمة، وبالتالــي تكون لديه القدرة على 

توجيه اســتخدام الســلعة أو الخدمة والحصول على فوائد منها. 
إن المبــدأ األساســي للمعيــار الدولــي للتقارير المالية رقم 15 هو 

أن المنشــأة تعتــرف باإليــرادات لبيــان تحويل البضائع أو تقديم 
الخدمــات المتفــق عليهــا للعمالء مقابــل مبلغًا من المال يعكس 

القيمة التي تتوقع المنشــأة الحصول عليها مقابل تلك الســلع أو 
الخدمــات. يشــمل المعيــار أيضًا مجموعــة محكمة من متطلبات 

اإلفصاح التي من شــأنها أن تدفع المنشــأة إلى تزويد مســتخدمي 
البيانــات الماليــة بمعلومات شــاملة عــن طبيعة وكمية وتوقيت 

ومــدى عــدم التيقــن من اإليرادات والتدفقات النقدية الناشــئة عن 
عقود المنشــأة مع عمالئها.

المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 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 ثالث فئات رئيســية لقيــاس الموجودات المالية وهي: 

التكلفــة المطفــأة والقيمــة العادلة من خالل الدخل الشــامل 
اآلخر والقيمة العادلة من خالل الربح والخســارة. يعتمد أســاس 
التصنيــف علــى النموذج التجاري للمنشــأة وخصائص التدفقات 
النقديــة التعاقديــة المتعلقــة بالموجــودات المالية. كما يقتضي 
المعيــار قيــاس االســتثمارات في أدوات حقــوق الملكية بطريقة 

القيمــة العادلــة مــن خــالل الربح أو الخســارة مع خيار نهائي بعرض 
التغيــرات فــي القيمــة 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 رقم 39. 
وفيمــا يتعلــق بالمطلوبــات المالية، فلــم تطرأ أي تغييرات على 

طريقــة التصنيــف والقيــاس ما عدا تســجيل التغيرات في مخاطر 
االئتمان ضمن الدخل الشــامل اآلخر، وذلك بالنســبة للمطلوبات 
المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خالل الربح أو الخســارة. كما يخّفف 

المعيــار مــن حــدة متطلبات فعالية التحوط باســتبدال اختبارات 
فعاليــة التحــوط القياســية، ويقتضي وجــود عالقة اقتصادية بين 

البنــد المتحــوط وأداة التحــوط، وفيما يخص “معدل التحوط” 
فيظــل كالمعــدل الفعلــي الذي تســتخدمه اإلدارة في أغراض إدارة 

المخاطر.

ال تــزال الوثائــق المتزامنــة مطلوبــة ولكــن تختلف عن تلك التي 
يجري إعدادها بموجب المعيار المحاســبي الدولي رقم 39. ُيســمح 

بالتطبيــق المبكــر للمعيــار وإذا اختارت المنشــأة ذلك فيلزم عليها 
تطبيق جميع المتطلبات في ذات الوقت باســتثناء المنشــآت 

التــي طّبقــت المعيــار مبدئيــًا قبــل 1 فبراير 2015 حيث يظل الخيار 
مطروحــًا أمامهــا بتطبيــق المعيار على مراحــل. طبقت المجموعة 

مبكــرًا النســخة الصــادرة مــن المعيار فــي نوفمبر 2009 فيما يتعلق 
بالتصنيــف والقيــاس. ولمــا كان هــذا التطبيــق قبل تاريخ 1 فبراير 
2015، فــإن المجموعــة ليســت ملزمــة بالتطبيق المبكر لمراحل 

المعيــار المتعلقــة باالنخفــاض فــي القيمة والتحوط الصادرة في 
يوليــو 2014. وعليــه، تواصــل المجموعة االعتماد على أحكام 

االنخفــاض فــي القيمــة المقررة بموجب المعيار المحاســبي الدولي 
رقم 39.

)ب( المعاييــر الجديــدة والمعدلــة غيــر المطبقة مبكرًا من قبل 
المجموعة

المعيــار الدولــي للتقاريــر المالية رقم 16، “اإليجارات” )تاريخ 
الســريان - 1 يناير 2019(.

 يحــل هــذا المعيــار محل المعيار المحاســبي الدولي رقم 17 
“اإليجارات” والتفســير الصادر عن لجنة تفســيرات المعايير 

الدوليــة للتقاريــر الماليــة رقــم 4 “تحديــد ما إذا كانت الترتيبات 
تتضمن إيجارات” وتفســير لجنة التفســيرات القياســية رقم 15 

“اإليجارات التشــغيلية - الحوافز” وتفســير لجنة التفســيرات 
القياســية رقــم 27 “تقييــم جوهــر المعامالت التي تنطوي على 

الشــكل القانونــي لإليجــار”. يحــدد المعيار طرق االعتراف والقياس 
والعــرض واإلفصاحــات المتعلقــة باإليجارات. ويختص المعيار 

بتقديم نموذج فردي لمحاســبة المســتأجر، األمر الذي يتطلب من 
المســتأجرين االعتــراف بالموجــودات والمطلوبات لجميع اإليجارات 
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مــا لــم تكــن مــدة اإليجار 12 شــهرا أو أقل أو أن تكون قيمة األصل 
األساســي منخفضــة. تــم إصدار المعيــار في يناير 2016 ويدخل حيز 

التطبيــق للفتــرات المحاســبية التــي تبــدأ في 1 يناير 2019 أو بعد 
ذلك التاريخ. 

وبخــالف نمــوذج التصنيــف والقياس فــي المعيار الدولي للتقارير 
الماليــة رقــم 9، الــذي تــم تطبيقه مبكــرا، فقد قامت اإلدارة بتقييم 

تأثيــر المعاييــر الجديــدة والتعديالت المذكــورة أعاله على المعايير 
الراهنــة وتوصلــت إلــى أنه ليس مــن المتوقع أن يكون للتعديالت 

أي تأثيــر جوهــري علــى البيانات المالية الموحــدة للمجموعة. كما 
ال توجــد أي معاييــر أخــرى مــن المعايير الدوليــة للتقارير المالية أو 

تفســيرات صــادرة عــن لجنة تفســير المعايير الدوليــة للتقارير المالية 
غيــر ســارية حتــى تاريخــه وكان يتوقع أن يكــون لها تأثير جوهري على 

البيانــات الماليــة الموحدة للمجموعة.

2.3 التوحيد

الشركات التابعة

الشــركات التابعة هي كافة المنشــآت )بما في ذلك المنشــآت 
ذات األغراض الخاصة( الخاضعة لســيطرة المجموعة. تســيطر 

المجموعــة علــى منشــأة مــا عندما يكــون للمجموعة حقوق أو عوائد 
متغيرة نتيجة مشــاركتها في المنشــأة إضافة إلى قدرتها على 

التأثير على تلك العوائد من خالل ســيطرتها على المنشــأة. يؤخذ 
باالعتبــار مــدى وجــود وتأثير حقوق التصويــت المحتملة القابلة 

للممارســة أو للتحويل 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 تابعة 
يمثــل القيــم العادلــة للموجودات المحولــة والمطلوبات المتكبدة 

للُمـــالك الســابقين في الشركة المســتحوذ عليها وحصص 
حقــوق الملكيــة الصــادرة عن المجموعة. يشــمل المقابل المدفوع 
القيمــة العادلــة ألي أصــل أو مطلــوب ناتــج عن أي ترتيبات طارئة. 
يتــم مبدئيــًا قيــاس الموجودات القابلة للتحديد المســتحوذ عليها 
وكذلــك المطلوبــات وااللتزامات الطارئــة المحملة عن اندماجات 

األعمــال، بقيمهــا العادلــة بتاريخ االســتحواذ. تعترف المجموعة بأي 
حصص غير مســيطرة في الشــركة المســتحوذ عليها على أســاس 

كل عمليــة اســتحواٍذ علــى حــدة، ويكون ذلك إمــا بالقيمة العادلة أو 
بالحصــة المتناســبة للحصة غير المســيطرة فــي المبالغ المعترف 

بها لصافي الموجودات الممكن تحديدها في الشــركة المســتحوذ 
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 ناتجة عن 

عمليــة إعــادة القيــاس في بيان الدخل الموحد.

يتــم قيــاس الشــهرة مبدئيًا بوصفها الزيــادة في إجمالي المقابل 
المدفــوع والقيمــة العادلــة للحصة غير المســيطرة على صافي 

الموجــودات القابلــة للتحديد المســتحوذ عليها والمطلوبات 
المحّملــة. وفــي حــال كان المقابــل المدفوع أقــل من القيمة العادلة 
لصافي موجودات الشــركة التابعة المســتحوذ عليها، يتم االعتراف 

بالفــرق فــي بيان الدخل الموحد.

إن إيرادات ومصاريف الشــركات التابعة المســتحوذ عليها أو 
المســتبعدة خالل الســنة يتم إدراجها في بيان الدخل الموحد 
اعتبارًا من تاريخ االســتحواذ وحتى التاريخ الفعلي لالســتبعاد، 

حسب االقتضاء.

يتــم حــذف كافــة المعامالت واألرصدة واإليرادات والمصاريف 
الداخلية بين شــركات المجموعة. كما يتم حذف األرباح والخســائر 
الناتجــة عــن المعامــالت الداخلية بين شــركات المجموعة. لقد تم 

تغيير السياســات المحاســبية للشــركات التابعة عند االقتضاء حتى 
تتوافــق مع السياســات المطبقــة من قبل المجموعة.

2.4 موجودات غير ملموســة 

إن الموجودات غير الملموســة المســتحوذ عليها في عملية اندماج 
األعمــال يتــم االعتــراف بها بالقيمة العادلة في تاريخ االســتحواذ. 

تتمتــع الموجــودات غيــر الملموســة بعمر إنتاجي محدد ويتم 
إدراجهــا بالتكلفــة ناقصــًا اإلطفاء المتراكــم واالنخفاض في القيمة. 
يتــم إطفــاء الموجودات غير الملموســة علــى مدى أعمارها اإلنتاجية 

المقدرة، باســتخدام طريقة القســط الثابت على النحو التالي:

تتــم مراجعــة فتــرة اإلطفاء وطريقة احتســابه وتعديلهما، عند 
الضــرورة، بتاريخ بيــان المركز المالي الموحد.
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2.5 الشهرة 

تمثــل الشــهرة الزيــادة فــي المقابل المحــّول على الحصة في صافي 
القيمــة العادلــة للموجودات الصافيــة المحددة والمطلوبات 

وااللتزامات المحتملة للشــركة المســتحوذ عليها والقيمة العادلة 
للحصص غير المســيطرة في الشــركة المســتحوذ عليها.

يتــم إجــراء عمليــات المراجعة لتحري االنخفاض في قيمة الشــهرة 
بشــكٍل ســنوي أو على فترات أقصر إذا أشــارت األحداث أو 

التغيــرات فــي الظــروف إلى وجود انخفــاض محتمل في القيمة. 
تتم مقارنة القيمة الدفترية للشــهرة مع القيمة القابلة لالســترداد 

التــي تمثــل القيمــة قيد االســتخدام أو القيمة العادلة ناقصًا 
تكاليــف البيــع، أّيهمــا أعلــى. ويتم احتســاب أي انخفاض في القيمة 

مباشــرًة كمصروف وال يتم عكســه الحقًا.

2.6 ممتلــكات ومعــدات و األرض المملوكــة بنظام 
التملك الحر

يتــم إظهــار الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصًا االســتهالك 
المتراكــم وأي خســارة محددة لالنخفــاض في القيمة. تتكون 

التكلفــة المبدئيــة للممتلــكات والمعدات من تكلفة شــرائها إضافة 
إلى أي تكاليف ُتعزى بشــكٍل مباشــر إلى إحضار األصل لحالته 
التشــغيلية وموقعه الالزمين الســتخدام األصل في الغرض 

المقصود منه.

ال يتــم إدراج التكاليــف الالحقــة فــي القيمة الدفترية لألصل أو 
احتســابها كأصل منفصل، حســبما يكون مالئمًا، إال عندما يكون 
مــن المرّجــح أن تتدفــق إلى المجموعة فوائد اقتصادية مســتقبلية 
مرتبطــة بالبنــد ويكــون باإلمكان قياس تكلفة البند بشــكٍل موثوق 

بــه. يتــم تحميــل جميع تكاليف أعمــال التصليح والصيانة األخرى 
إلــى بيان الدخــل الموحد عند تكبدها.

تــم االعتــراف مبدئيــا باألرض الممنوحــة للمجموعة بنظام التملك 
الحــر بقيمتهــا العادلــة، وتم االعتراف بربــح القيمة العادلة الناتج 

عــن االعتــراف المبدئــي في بيان الدخــل. والحقا لالعتراف المبدئي، 
تــدرج األرض بالتكلفــة التاريخيــة بعــد خصم انخفاض القيمة 
المتراكم، وال يحتســب أي اســتهالك عليها. وتتمثل القيمة 

الدفتريــة لــألرض فــي قيمتها العادلة المبدئيــة وجميع التكاليف 
النثريــة األخــرى. وال تــدرج التكاليف الالحقة فــي القيمة الدفترية 

لــألرض إال عندمــا يكــون من المرجــح أن تتدفق إلى المجموعة 
منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مرتبطة باألرض ويمكن قياس 

قيمتهــا علــى نحو موثوق به.

ُيحتســب االســتهالك باســتخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع 
تكلفــة الموجــودات وصــواًل إلى قيمهــا المتبقية على مدى أعمارها 

اإلنتاجيــة المقدرة، وذلــك على النحو التالي:

تتــم مراجعــة القيم المتبقيــة للموجودات وأعمارها اإلنتاجية، 
وتعديلهــا عنــد الضــرورة، بتاريخ كل فترة تقرير.

عندمــا تكــون القيمــة الدفترية لألصل أكبر مــن قيمته التقديرية 
القابلة لالســترداد، يتم خفضها مباشــرًة إلى القيمة القابلة 

لالسترداد.

يتم تحديد األرباح والخســائر الناتجة عن اســتبعاد أي بند من 
الممتلــكات والمعــدات على أســاس الفــرق بين عوائد المبيعات 

والقيــم الدفتريــة لألصــل، ويتم احتســابها في بيان الدخل الموحد. 

يتــم إظهــار األعمال الرأســمالية قيد اإلنجــاز بالتكلفة وتحويلها إلى 
فئــة الموجــودات المالئمــة لها عندما تكون جاهزة لالســتخدام، 

ويتم اســتهالكها وفقًا للسياســة المحاســبية لدى المجموعة.

2.7 مبالغ مســتحقة من مؤسســات مالية وودائع 
استثمارية

يتم االعتراف بالمبالغ المســتحقة من المؤسســات المالية 
والودائع االســتثمارية مبدئيًا بالقيمة العادلة ويتم قياســها الحقًا 

بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معدل الفائدة الفعلي. 
يتــم إجــراء تقييــم لالنخفاض في قيمة المبالغ من المؤسســات 

المالية والودائع االســتثمارية وفقًا لما هو موضح في السياســة 
المحاســبية للموجودات المالية.   

2.8 األدوات الماليــة

يتــم االعتــراف بالموجودات والمطلوبــات المالية عندما تصبح 
المجموعــة طرفًا فــي األحكام التعاقدية لألداة. 

يتــم قيــاس الموجودات والمطلوبات الماليــة مبدئيًا بالقيمة 
العادلــة مــع تســجيل الفرق بين القيمــة العادلة والمقابل المدفوع 

أو المقبــوض فــي بيــان الدخل. إن تكاليــف المعاملة العائدة 
بشــكٍل مباشــر إلى االســتحواذ على الموجودات والمطلوبات 

الماليــة أو إصدارهــا )بخالف الموجــودات والمطلوبات المالية 
بالقيمــة العادلــة مــن خالل الربح أو الخســارة( يتم إضافتها إلى 
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القيمــة العادلــة للموجــودات أو المطلوبــات المالية أو خصمها 
منهــا، حســب االقتضــاء، عند االعتــراف المبدئي. أما تكاليف 

المعاملة العائدة بشــكٍل مباشــر إلى االســتحواذ على الموجودات 
أو المطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة من خالل الربح أو الخســارة 

فيتــم االعتــراف بها مباشــرة في بيان الدخل الموحد. 

2.9 الموجــودات المالية 

يتــم االعتــراف وإلغــاء االعتراف بالمشــتريات أو المبيعات العادية 
للموجودات المالية على أســاس تاريخ المتاجرة. إن المشــتريات 
أو المبيعــات العاديــة هــي المبيعات أو المشــتريات التي تتطلب 
تســليم الموجــودات خــالل إطــار زمني يحدده القانون أو العرف 

الســائد في السوق. 

إن كافة الموجودات المســجلة يتم قياســها الحقًا إما بالتكلفة 
المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة، بنــاًء على تصنيف الموجودات 

المالية. 

تصنيــف الموجودات المالية

إن أدوات الدين التي تســتوفي الشــروط التالية يتم قياســها الحقًا 
بالتكلفــة المطفــأة ناقصــًا االنخفاض في القيمة )باســتثناء أدوات 

الديــن التــي يتــم تصنيفهــا بالقيمــة العادلة من خالل الربح أو 
الخســارة عنــد االعتــراف األولــي للحيلولة دون وجود أي مخالفات 

محاسبية(: 

أن يتــم االحتفــاظ باألصــل ضمن نموذج أعمال يكون 	 
الهــدف منــه االحتفاظ بالموجودات لجمــع التدفقات النقدية 

التعاقدية 
أن تــؤدي األحــكام التعاقديــة لــألداة إلى وجود تدفقات نقدية 	 

فــي تواريــخ محــددة بحيث تقتصــر على مدفوعات المبالغ 
األصليــة والفائــدة المســتحقة على القائم منها 

يتــم قيــاس أدوات الديــن التي ال تســتوفي معاييــر التكلفة المطفأة 
بالقيمــة العادلــة مــن خالل الربح أو الخســارة. وباإلضافة إلى ذلك، 

فــإن أدوات الديــن التي تســتوفي معاييــر التكلفة المطفأة ولكن 
تكــون مصنفــة بالقيمــة العادلة يتم قياســها بالقيمة العادلة من 
خــالل بيــان الدخــل. قد يتم تصنيف أدوات الديــن بالقيمة العادلة 

مــن خــالل الربح أو الخســارة عنــد االعتراف المبدئي إذا كان هذا 
التصنيــف يلغــي أو يقلــل بشــكل ملحــوظ من تناقض القياس أو 
االعتــراف الــذي قد ينشــأ عن قيــاس الموجودات أو المطلوبات 

أو االعتراف باألرباح والخســائر المتعلقة بها على أســس مختلفة. 
يعــاد تصنيــف أدوات الديــن من التكلفــة المطفأة إلى القيمة 

العادلــة بالربــح أو الخســارة عندما يتــم تغيير نموذج العمل، 
وبالتالــي عدم اســتيفاء معاييــر التكلفة المطفأة.

يتــم قيــاس كافــة الموجودات األخرى مبدئيــًا بالقيمة العادلة.

التكلفــة المطفــأة وطريقــة معدل الفائدة الفعلي

تعتبــر طريقــة معــدل الفائدة الفعلي هي إحدى طرق احتســاب 
التكلفــة المطفــأة ألداة الديــن وتوزيــع إيرادات الفوائد والمصاريف 
علــى الفتــرة المعنيــة. إن معــدل الفائــدة الفعلي هو المعدل الذي 

يخصــم بدقــة المقبوضــات والمدفوعات المتوقعة في المســتقبل 
)بمــا فــي ذلك كافة الرســوم والنقــاط المدفوعة أو المقبوضة التي 
تشــكل جــزًء ال يتجــزأ مــن معدل الفائدة الفعلــي وتكاليف المعاملة 

والعــالوات األخــرى أو الخصومــات( وذلك مــن خالل العمر المتوقع 
ألداة الديــن أو خــالل فتــرة أقصــر، عند االقتضاء، إلى صافي 

الدفترية.  القيمة 

موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر

يتــم عنــد االعتراف األولي تســجيل أدوات حقــوق الملكية بالقيمة 
العادلــة مــن خالل الربح أو الخســارة، ولكــن يجوز للمجموعة أن 

تختار نهائيًا )على أســاس كل أداة على حدة( تصنيف اســتثماراتها 
فــي حقــوق الملكيــة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل 

اآلخــر. إن هــذا النــوع مــن التصنيف غير مســموح به إذا كان الغرض 
مــن االحتفاظ باســتثمارات حقــوق الملكية هو المتاجرة. 

يتــم تصنيــف األصــل المالي كمحتفــظ به للمتاجرة في أي من 
الحاالت التالية:

أن يكــون اقتنــاؤه لغرض رئيســي يتمثــل في بيعه على المدى 	 
القريب 

أن يكــون عنــد االعتــراف األولي جزءًا من مجموعة األدوات 	 
الماليــة المحــددة التــي تديرهــا المجموعة معًا، وكان هناك 

دليــل علــى نمــط فعلي حديــث لجني األرباح من األصل على 
المدى القصير 

أن يكــون أداة مشــتقة غيــر مصنفــة وفعالة كأداة تحوط أو 	 
كضمان مالي 

يتــم قيــاس االســتثمارات في أدوات حقــوق الملكية بالقيمة 
العادلــة مــن خالل الدخل الشــامل اآلخر مبدئيــًا بالقيمة العادلة 
مضافــًا إليهــا تكاليــف المعاملة ثم يتم قياســها الحقًا بالقيمة 

العادلة مع االعتراف باألرباح والخســائر الناشــئة عن التغيرات في 
القيمــة العادلــة في الدخل الشــامل اآلخــر وإضافتها إلى احتياطي 

إعادة تقييم االســتثمارات.

ال تتــم إعــادة تصنيــف األربــاح أو الخســائر المتراكمة في بيان الدخل 
الموحد عند اســتبعاد االســتثمارات.

القوائــم الماّليــة الموحــدة
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لقــد قامــت المجموعــة بتصنيف كافة االســتثمارات في أدوات 
حقــوق الملكيــة غيــر المحتفظ بهــا للمتاجرة بوصفها موجودات 

ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خالل الدخل الشــامل اآلخر عند التطبيق 
األولــي للمعيــار الدولــي للتقارير المالية رقم 9.

يتــم االعتــراف بتوزيعات األرباح عن هذه االســتثمارات في 
أدوات حقــوق الملكيــة فــي بيان الدخــل الموحد عندما يتقرر حق 
المجموعــة فــي قبض توزيعات األربــاح. يتم االعتراف بتوزيعات 

األربــاح المكتســبة فــي بيان الدخل الموحــد ويتم إدراجها ضمن بند 
“إيرادات اســتثمارية” )إيضاح 16(.

إلغاء االعتــراف بالموجودات المالية

ال تقــوم المجموعــة بإلغــاء تســجيل أي 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. فإذا 
لــم تقــم المجموعــة بنقــل جميع مخاطر ومزايــا الملكية أو االحتفاظ 

بها بشــكٍل كامل واســتمرت في الســيطرة على الموجودات 
المنقولــة، تعتــرف المجموعــة بحصتهــا المتبقية في األصل 

وكذلــك بااللتــزام المتعلــق بالمبالغ التي قــد تضطر المجموعة 
لدفعهــا. أمــا إذا احتفظــت المجموعة بكافــة مخاطر ومزايا الملكية 

ألصــل مالــي منقول، تســتمر المجموعة في االعتراف باألصل 
المالــي، وتعتــرف كذلك بالقروض المرهونــة للعوائد المقبوضة. 

عنــد إلغــاء االعتــراف باألصل المالي الذي تم قياســه بالتكلفة 
المطفــأة، فــإن الفــرق بين القيمة الدفتريــة لألصل والقيمة العادلة 

للمقابــل المقبــوض أو المديــن يتــم االعتراف به في بيان الدخل 
الموحد. 

عنــد إلغــاء االعتــراف باألصل المالي الذي تــم تصنيفه بمثابة 
موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر، 

فإن األرباح أو الخســائر المتراكمة ســابقًا في احتياطي تقييم 
االســتثمارات تتــم إعادة تصنيفهــا ضمن األرباح المحتجزة. 

االنخفــاض فــي قيمة الموجودات المالية

يتــم تقييــم الموجــودات الماليــة التي تم قياســها بالتكلفة المطفأة 
لتحــري االنخفــاض فــي قيمتها بتاريــخ كل فترة تقرير. تعتبر 

الموجــودات الماليــة أنهــا قد تعرضت لالنخفــاض في القيمة عندما 
يتوفــر دليــل موضوعــي على وقوع االنخفاض فــي القيمة نتيجة 
لحــدث واحــد أو أكثــر يحصــل بعد االعتراف األولي بالموجودات 

المالية. 

قــد يشــتمل الدليــل الموضوعي علــى االنخفاض في القيمة أي 
مما يلي:

صعوبــة ماليــة كبيرة تواجه الشــركة المصدرة أو الطرف 	 
المقابل

خرق بنود العقد مثل العجز عن الســداد أو التأخر في ســداد 	 
الفوائــد أو المدفوعات األصلية

وجود احتمال بدخول المدين في إجراءات إشــهار إفالس 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 الدفتريــة لألصل والقيمة الحاليــة للتدفقات النقدية 
المســتقبلية المقــدرة التــي تعكــس مبالغ الضمانات والكفاالت، 
مخصومــة وفقــًا لمعــدل الفائدة األصلــي الفعلي لألصل المالي.

2.10 المطلوبــات المالية 

يتــم قيــاس المطلوبــات المالية الحقًا بالتكلفة المطفأة باســتخدام 
طريقــة معدل الفائدة الفعلي. 

إلغــاء االعتــراف بالمطلوبات المالية

ال تقــوم المجموعــة بإلغــاء االعتــراف بالمطلوبات المالية إال في 
حالــة واحــدة تتمثــل في اســتيفاء التزامــات المجموعة أو إلغائها أو 

انتهــاء مدتهــا. إن الفــرق بين القيمة الدفتريــة للمطلوب المالي 
الــذي تــم إلغــاء االعتراف به والمقابل المدفوع والمســتحق، بما 
فــي ذلــك أي موجــودات غير نقدية محولــة أو مطلوبات محملة، 

يتــم االعتــراف بــه في بيان الدخل الموحد. 

2.11 نقــد وما في حكمه

لغــرض بيــان التدفقــات النقدية، يتكــون النقد وما في حكمه 
من النقد في الصندوق والحســابات الجارية وحســابات التوفير 

وحســابات المضاربة لدى البنوك والودائع البنكية بفترة اســتحقاق 
أصلية تبلغ ثالثة أشــهر أو أقل.
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2.12 ذمــم مدينة تجارية

يتــم احتســاب الذمــم المدينة التجارية مبدئيــًا بالقيمة العادلة، 
ويتم قياســها الحقًا بالتكلفة المطفأة باســتخدام طريقة معدل 
الفائــدة الفعلــي، ناقصــًا مخصــص االنخفاض في القيمة. يتم 

رصــد مخصــص لالنخفــاض في قيمة الذمــم المدينة عندما يتوفر 
دليــل موضوعــي علــى أن المجموعة لــن تكون قادرة على تحصيل 

كافة المبالغ المســتحقة لها وفقًا للشــروط األصلية لهذه الذمم. 
إن الصعوبــات الماليــة الكبيــرة التي تواجــه المدين واحتمالية 

دخولــه فــي إجراءات إشــهار إفالس أو إعــادة هيكلة مالية وعجزه عن 
الســداد أو تأخره في ســداد مدفوعات الفوائد أو المبالغ األصلية 

)التي يتأخر ســدادها ألكثر من 90 يومًا( تعد جميعها مؤشــرات 
علــى تعــرض الذمــة المدينة التجاريــة لالنخفاض في القيمة. 

تمثــل قيمــة المخصــص الفرق بيــن القيمة الدفترية لألصل 
والقيمــة الحاليــة للتدفقات النقدية المســتقبلية المقّدرة 

مخصومــة بمعــدل الفائــدة األصلي الفعلــي. يتم خفض القيمة 
الدفترية لألصل من خالل اســتخدام حســاب المخصص، مع 

احتســاب قيمة الخســارة في بيان الدخل الموحد. عندما تكون 
الذمــة المدينــة التجاريــة غيــر قابلة للتحصيــل، يتم حذفها في مقابل 

حســاب المخصــص المرصــود للذمم المدينــة التجارية. إن المبالغ 
المســتردة الحقًا من المبالغ التي ســبق حذفها يتم إدراجها في 

بيــان الدخل الموحد.

2.13 تعويضــات ومكافــآت نهايــة الخدمة للموظفين 

يتــم كذلــك رصــد مخصص لكامل قيمــة مكافآت نهاية الخدمة 
المســتحقة للموظفيــن مــن غيــر مواطني دولة اإلمارات العربية 
المتحــدة وفقــًا لقانــون العمل لدولة اإلمــارات العربية المتحدة 

وذلــك عــن فتــرات خدمتهــم حتى نهاية الســنة. يتم بيان المخصص 
المتعلــق بمكافــآت نهايــة الخدمة ضمــن المطلوبات غير المتداولة.

يعتبــر الموظفــون مــن مواطني دولة اإلمــارات العربية المتحدة 
أعضــاًء فــي خطة معاشــات التقاعــد والتأمينات االجتماعية المدارة 
مــن قبــل الحكومــة. وفقًا ألحكام القانون االتحادي رقم )7( لســنة 

1999، يتعين على المجموعة المســاهمة بنســبة تتراوح من 
12.5% إلى 15% من “المســاهمات المدفوعة على أســاس 
الراتــب” وفقــًا لتكاليــف جدول رواتب مواطني دولة اإلمارات 

العربيــة المتحــدة في خطة معاشــات التقاعــد لتمويل هذه المنافع. 

يتعين كذلك على الموظفين المســاهمة في الخطة بنســبة %5 
من هذه “المســاهمات المحتســبة على أســاس الراتب”. إن االلتزام 

الوحيــد المترتــب علــى المجموعة فيما يتعلق بخطة معاشــات 
التقاعد والتأمينات االجتماعية يتمثل في ســداد المســاهمات 

المحــددة. يتــم تحميــل المســاهمات على بيان الدخل الموحد.
إن المخصص المرصود من شــركة ســوق دبي المالي لمكافآت 

نهايــة الخدمــة المســتحقة للموظفيــن الوافدين تمتثل ألحكام 
القانــون وذلــك عــن فترات خدمة الموظفيــن حتى تاريخ الميزانية 

العموميــة. ووفقــًا ألحــكام المعيار المحاســبي الدولي رقم 19 
ومــن أجــل تقديــر القيمة الحالية اللتزامات الشــركة كما في 31 

ديســمبر 2016 و2015 باســتخدام طريقة الوحدة اإلضافية 
المقــدرة فيمــا يتعلــق بمكافآت نهاية الخدمة المســتحقة 

للموظفيــن بمقتضــى القانــون، فقد تــم خصم االلتزام المتوقع 
بتاريــخ تــرك الخدمــة إلى صافي قيمته الحالية باســتخدام معدل 
خصــم 3.51% )2015: 4.16%(. وبموجــب هــذه الطريقة فقد 
تــم تقييــم فتــرة الخدمة المتوقعــة للموظفين لدى المجموعة، 

وكذلــك الراتب األساســي المتوقــع بتاريخ ترك الخدمة. وبذلك، 
فــإن المعــدل المفتــرض لنمو الراتب الســنوي يبلغ %3 )2015: 

.)%2

كما أن المخصص المرصود من شــركة ناســداك دبي ليمتد 
لمكافــآت نهايــة الخدمــة المســتحقة للموظفين الوافدين يمتثل 

ألحــكام قانــون مركز دبي المالي العالمي. تســتخدم اإلدارة 
طريقــة الوحــدة اإلضافيــة المقدرة لقيــاس مكافآت نهاية الخدمة 
المســتحقة للموظفيــن بموجــب قانــون العمل بمركز دبي المالي 

العالمي.

2.14 مخصصات

ُتحتســب المخصصــات عندمــا يترتب علــى المجموعة التزام )قانوني 
أو ضمنــي( حالــي نتيجــة لحدٍث ســابق، ويكون من المحتمل 

أن يقتضــي األمــر خــروج موارد تمثل منافع اقتصادية لتســوية 
االلتــزام، ويكــون باإلمكان وضع تقديــر موثوق لمبلغ االلتزام.

إن القيمــة المعتــرف بهــا كمخصص هي أفضــل تقدير للمقابل 
المطلــوب لتســوية االلتــزام الحالي بتاريــخ التقرير مع األخذ بعين 
االعتبــار المخاطــر وحــاالت غير المؤكــدة المحيطة بااللتزام. عندما 

يتــم قيــاس أحد المخصصات باســتخدام التدفقات النقدية 
المقــدرة لتســوية االلتــزام الحالي، فــإن قيمته الدفترية تمثل 

القيمــة الحاليــة لتلــك التدفقــات النقدية )عندمــا يكون تأثير القيمة 
الوقتيــة للمال جوهريًا(.

فــي حــال اقتضــى األمر خروج بعض أو كافــة المنافع االقتصادية 
لتســوية مخصص يتوقع اســترداده من الغير، يتم االعتراف بالذمة 

المدينــة كأصــل إذا كان مــن المؤكد تقريبًا اســترداد قيمة الذمة 
ويكــون باإلمــكان قياس الذمة المدينة بشــكل موثوق به.

القوائــم الماّليــة الموحــدة
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2.15 مقاصــة األدوات المالية

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 في 

نفس الوقت.

2.16 االعتــراف باإليرادات

يتم احتســاب رســوم عموالت التداول عند اكتمال عملية المتاجرة 
األساســية أو التحويل.

يتم االعتراف برســوم المقاصة والتســوية واإليداع عند اكتمال 
نقل ورهن األســهم وإنجاز خدمات المقاصة والتســوية واإليداع.

يتم االعتراف برســوم شــركات الوســاطة على أساس القسط 
الثابــت على مدى فترة اســتخدام المنافع. 

يتم االعتراف برســوم اإلدراج وبيانات الســوق على أســاس القســط 
الثابــت علــى مدى فتــرة اإلدراج والمزايا الممنوحة.

تحتســب اإليــرادات مــن توزيعات األربــاح عندما يتقرر الحق في 
قبض الدفعات.

يتم احتســاب العائد على الودائع االســتثمارية اإلســالمية على 
أســاس متناســب زمنيًا وتســتند إلى الحد األدنى المتوقع لمعدل 

العائد في اتفاقية االســتثمار.

2.17 المعامــالت بالعملــة األجنبية

لغــرض هــذه البيانات الماليــة الموحدة، يعتبر درهم اإلمارات 
العربيــة المتحــدة )الدرهم اإلماراتي( العملــة الوظيفية وعملة 

العرض للمجموعة. 

)أ( العملــة الوظيفيــة وعملة العرض

يتــم قيــاس البنــود المدرجة في البيانات المالية الموحدة باســتخدام 
عملة البيئة االقتصادية الرئيســية التي تعمل المنشــأة ضمنها 

وهــي )›العملــة الوظيفيــة‹(. إن البيانــات المالية الموحدة معروضة 
بدرهــم اإلمــارات العربية المتحــدة )الدرهم اإلماراتي(، وهو عملة 

العرض للمجموعة.

)ب( المعامــالت واألرصدة

يتــم تحويــل المعامالت الناشــئة بالعمــالت األجنبية إلى العملة 
الوظيفية باســتخدام أســعار الصرف الســائدة بتواريخ المعامالت 

أو التقييــم عنــد إعــادة قياس البنود. كما يتم احتســاب أرباح 
وخســائر صرف العمالت األجنبية، الناتجة عن تســوية هذه 
المعامــالت وعــن تحويل الموجــودات والمطلوبات النقدية 

المقّومة بالعمالت األجنبية بأســعار الصرف الســائدة في نهاية 
الســنة، في بيان الدخل.

3. التقديــرات واألحكام المحاســبية 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 بهــا إلى الخبرة الســابقة والعوامل األخرى 
ذات الصلــة. إن النتائــج الفعليــة قــد تختلف عن هذه التقديرات. 

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساســية بشــكٍل مســتمر. 
ويتــم االعتــراف بالمراجعــات على التقديرات المحاســبية في الفترة 

التــي تتــم فيهــا مراجعــة التقدير إذا كان تأثيــر التقدير ينحصر في 
تلــك الفتــرة، أو فــي فتــرة المراجعة والفترات المســتقبلية إذا تركت 

عمليــة المراجعــة تأثيــرًا علــى كل من الفترة الحالية والمســتقبلية 
على حٍد ســواء.

فيمــا يلــي التقديــرات واألحكام المحاســبية الهامة التي وضعتها 
اإلدارة خالل عملية تطبيق السياســات المحاســبية للمجموعة 

والتــي لهــا التأثيــر الهــام األكبر على المبالــغ المدرجة في البيانات 
المالية الموحدة.

تقييــم اســتثمارات حقــوق الملكية غير المدرجة

تســتند عملية تقييم اســتثمارات حقوق الملكية غير المدرجة عادة 
على معامالت الســوق الحديثة المبرمة على أســاٍس تجاري بحت 

والقيمــة العادلــة لــألدوات األخرى المشــابهة إلى حد كبير لتلك 
االســتثمارات والتدفقات النقدية المتوقعة المخصومة باألســعار 

الحاليــة لــألدوات المشــابهة أو نماذج التقييم األخرى.

الموجودات غير الملموســة

لقــد قامــت اإلدارة بتقدير األعمــار اإلنتاجية للموجودات غير 
الملموســة اســتنادًا إلى تحليل العوامل ذات الصلة بالفترة التي 

يتوقــع فيهــا أن تعمــل الموجودات غير الملموســة على توليد 
تدفقــات نقديــة واردة للمجموعــة في المســتقبل القريب. تقوم 

اإلدارة بتقييــم األعمــار اإلنتاجية المقدرة على أســاس دوري.
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االنخفــاض في قيمة الشــهرة والموجودات غير 
الملموسة

يتــم إجــراء عمليــات المراجعة لتحري االنخفاض في قيمة الشــهرة 
بشــكٍل ســنوي أو على فترات أقصر إذا أشــارت األحداث أو 

التغيــرات فــي الظــروف إلى وجود انخفــاض محتمل في القيمة. 
تتم مقارنة القيمة الدفترية للشــهرة مع القيمة القابلة لالســترداد 

التــي تمثــل القيمــة قيد االســتخدام أو القيمة العادلة ناقصًا 
تكاليــف البيــع، أّيهمــا أعلــى. ويتم احتســاب أي انخفاض في القيمة 

مباشــرًة كمصروف وال يتم عكســه الحقًا. 

تتم ســنويًا مراجعة الموجودات غير الملموســة الخاضعة لإلطفاء 
لتحــري االنخفــاض فــي القيمة عندما تشــير األحداث أو التغيرات 

فــي الظــروف إلــى أن القيمــة الدفترية قد ال تكون قابلة لالســترداد. 
يتم احتســاب خســارة االنخفاض في القيمة وفقًا للمبلغ الذي 
تتجــاوز بــه القيمــة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالســترداد. إن 

القيمــة القابلــة لالســترداد هي القيمــة العادلة للموجودات ناقصة 
تكاليــف البيــع أو القيمــة قيد االســتخدام، أّيهما أعلى. وألغراض 

تقييــم االنخفــاض فــي القيمة، يتــم تجميع الموجودات لدى أدنى 
المســتويات التــي تتوفــر لها إلى حــد كبير تدفقات نقدية واردة 

مســتقلة. تتم مراجعة االنخفاض الســابق في قيمة الموجودات 
غيــر الملموســة لتحــري احتمال عكس االنخفــاض في القيمة بتاريخ 

كل تقرير.

اســتهالك الممتلكات والمعدات

يتــم اســتهالك تكلفــة الممتلــكات والمعدات على مدى أعمارها 
اإلنتاجية المقدرة، التي تســتند على االســتخدام المتوقع لألصل 

والبلــي والتلــف المــادي المتوقع، الــذي يعتمد على عوامل 
التشــغيل. لــم تأخــذ اإلدارة باالعتبــار أي قيمــة متبقية كونها تعتبر 

ضئيلــة للغايــة. تقــوم اإلدارة بتقييم األعمــار اإلنتاجية المقدرة على 
أساس دوري.

مخصــص الديون المشــكوك في تحصيلها

تجــري اإلدارة فــي تاريــخ كل تقرير مراجعــة تفصيلية ألرصدة الذمم 
المدينــة، ويتــم رصــد مخصص للديون المشــكوك في تحصيلها 
علــى أســاس هذه المراجعــة وخبرة اإلدارة والظروف االقتصادية 

السائدة. 

مخصــص مكافآت نهاية الخدمة

يتــم فــي تاريــخ كل تقرير رصد مخصــص لاللتزام المقّدر فيما 
يتعلق بمســتحقات الموظفين من اإلجازات الســنوية وتذاكر 

الســفر نتيجــة للخدمــات المقدمة من قبــل الموظفين حتى تاريخ 
التقرير.

القوائــم الماّليــة الموحــدة
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4. شــهرة وموجودات غير ملموســة

لــم يكــن هنــاك دليــل على االنخفاض في قيمة الشــهرة بتاريخ 31 
ديســمبر 2016، على أســاس أن القيمة العادلة لألعمال، اســتنادًا 
إلى الســعر الســوقي المعلن للشــركة بتاريخ 31 ديســمبر 2016، 
كانــت زائــدة عــن صافي موجوداتها في ذلك التاريخ. تعتبر شــركة 

ســوق دبــي المالــي كيان واحد لتوليد النقــد لغرض اختبار انخفاض 
القيمة. 

 ترخيص العمل كسوقالشهرة
لألوراق المالية

 العالقات مع المشاركين في
السوق )الوسطاء

المجموع

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

التكلفة 

في 1 يناير 2015 و2016
2,878,8742,824,45558,7445,762,073

2,878,8742,824,45558,7445,762,073في 31 ديسمبر 2015 و2016

اإلطفاء

508,40152,866561,267-في 1 يناير 2016 

56,4895,87862,367-المحّمل للسنة 

564,89058,744623,634-في 31 ديسمبر 2016 

451,91246,992498,904-في 1 يناير 2015

56,4895,87462,363-المحّمل للسنة

508,40152,866561,267-في 31 ديسمبر 2015

القيمة الدفترية

5,138,439-2,878,8742,259,565في 31 ديسمبر 2016

2,878,8742,316,0545,8785,200,806في 31 ديسمبر 2015

(
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6. موجــودات ماليــة أخرى تم قياســها بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشــامل اآلخر

االســتثمارات بحســب التوزيع الجغرافي كالتالي:

)أ( تتضمــن الصناديــق المــدارة مبالــغ بقيمة 233,86 مليون درهم 
)2015: 240,39 مليــون درهــم( )إيضــاح 15( تتــم إدارتها من قبل 

أحد مســاهمي الشركة األم. 
)ب( يشــمل االســتثمار في الصكوك أداة دائمة يســتحق طلبها 

بخيــار مــن الجهــة المصــدرة لها وتقــاس بالقيمة العادلة من خالل 
الدخــل الشــامل اآلخــر. وتحمــل الصكوك معدل ربح يتراوح بين 

6.04% إلى 6.75% ســنويًا )2015: 6.04% إلى 6.75% ســنويًا(، 
ويســتحق دفعــه بقرار من الجهة المصدرة.

7. ودائع اســتثمارية

)أ( إن الودائع االســتثمارية مودعة لدى مؤسســاٍت مالية في دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة وتحمــل معدالت ربح تتراوح بين %2 

إلى 3% )2015: 1% إلى 5.5%( ســنويًا.
)ب( هنــاك ودائــع اســتثمارية بقيمــة 136,73 مليون درهم )2015: 
136,73 مليون درهم( مرهونة كضمان مقابل تســهيالت ســحب 

بنكي على المكشــوف غير مســتخدمة مقدمة إلى المجموعة.
)ج( تــم خــالل العــام رصــد مخصص خاص عن االنخفاض في 

قيمــة وديعــة الوكالة القائمــة بمبلغ 271 مليون درهم.
)د( تم اســتثمار توزيعات األرباح المســتحقة بالنيابة عن الشــركات 

المدرجة في شــركة ســوق دبي المالي )ش.م.ع( بقيمة 295 
مليــون درهــم فــي ودائع قصيرة األجل من قبل الشــركة.   

8. مصاريــف مدفوعــة مقدمــًا وذمم مدينة أخرى

صافــي الحركــة فــي مخصص الديون المشــكوك في تحصيلها:

20162015

ألف درهمألف درهم 

364,967323,164استثمار في أوراق مالية متداولة 

267,001277,120صناديق مدارة - إيضاح )أ(

204,680101,865استثمار في صكوك - ايضاح )ب(

836,648702,149

20162015

ألف درهمألف درهم 

796,608659,505داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

40,04042,644خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

836,648702,149

20162015

ألف درهم ألف درهم 

 متداولة:

ودائع استثمارية بفترة استحقاق تقل عن 
510,148244,021ثالثة أشهر 

ودائع استثمارية بفترة استحقاق تزيد 
1,395,0001,330,941عن ثالثة أشهر حتى سنة واحدة 

1,905,1481,574,962

غير متداولة

ودائع استثمارية بفترة استحقاق تزيد 
294,997727,947عن سنة واحدة

2,200,1452,302,909

20162015

ألف درهم ألف درهم 

24,30011,837إيرادات مستحقة من ودائع استثمارية

4,1932,236رسوم عموالت تداول مستحقة

2,5202,973مبالغ مستحقة من وسطاء 

7,1477,853مصاريف مدفوعة مقدمًا

مقابــل  )طــرف  أخــرى  ماليــة  موجــودات 
* 1,84519,769رئيســي( 

2,6161,690ذمم مدينة أخرى

42,62146,358

ناقصــًا: مخصــص ديــون مشــكوك فــي 
(147)(348)تحصيلهــا

42,27346,211

20162015

ألف درهم ألف درهم 

147214الرصيد االفتتاحي 

(67)201 المحمل / )المحذوف( خالل السنة 

348147الرصيد الختامي

* تتعلق هذه األرصدة بشــركة ناســداك دبي ليمتد باعتبارها الطرف الرئيســي المقابل لجميع 

التــداوالت، وعــادة مــا تتــم تســوية هــذه األرصدة خالل يومين من تاريــخ التعامل )T+2(. كما تحتفظ 

الشــركة بودائع هامشــية من األعضاء وضمانات إلدارة مخاطرها العامة.



التقرير السنوي 2016   -  سوق دبي المالي )ش  م  ع(80

 9. نقــد ومــا في حكمه

يتــراوح معــدل العائــد على حســابات التوفير والمضاربة بين %0,25 
إلى 0.36% ســنويًا )31 ديســمبر 2015: 0,15% إلى %0,23(.  

مــا تــزال توزيعــات األرباح البالغة 18 مليون درهم )31 ديســمبر 
2015: ال شــيء( والموزعة من قبل الشــركة بالنيابة عن الشــركات 

األخرى غير معروضة على بنوك الشــركة كما في 31 ديســمبر 
 .2016

10. رأس المال

خالل الســنة، قامت الشــركة بتوزيع أرباح بقيمة 399,8 مليون 
درهــم )2015: 559,7 مليــون درهــم(، تشــمل إيرادات غير متوافقة 

مع الشــريعة اإلســالمية بقيمة 15,6 مليون درهم 
)2015: 29,6 مليــون درهــم( )إيضــاح 20(، بواقع 0,05 درهم 

للســهم )2015: بواقع 0,07 درهم للســهم(، وتمت الموافقة 
عليها من قبل المســاهمين في االجتماع الســنوي العام المنعقد 

بتاريــخ 9 مارس 2016.

11. احتياطيات

احتياطي قانوني

وفقــًا للقانــون االتحــادي لدولة اإلمــارات العربية المتحدة رقم )2( 
لســنة 2015 )قانون الشــركات التجارية(، فقد خصصت المجموعة 
احتياطيًا قانونيًا بنســبة 10% من صافي األرباح الســنوية للشــركة 
ويســتمر التحويــل إلــى االحتياطي حتــى يبلغ رصيده ما يعادل %50 

مــن رأس المــال. إن هــذا االحتياطي غير متوفر للتوزيع، باســتثناء 
مــا ينص عليه القانون.

احتياطــي إعــادة تقييــم اســتثمارات - بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشــامل اآلخر

يمثل احتياطي إعادة تقييم االســتثمارات األرباح والخســائر 
المتراكمــة الناشــئة عنــد إعادة تقييم الموجــودات المالية بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر.

12. مخصــص تعويضــات نهايــة الخدمة للموظفين

ووفقــًا ألحــكام المعيــار المحاســبي الدولي رقم 19 ومن أجل تقدير 
القيمة الحالية اللتزامات الشــركة كما في 31 ديســمبر 2016 

و2015 باســتخدام طريقــة الوحــدة اإلضافيــة المقدرة فيما يتعلق 
بمكافــآت نهايــة الخدمة المســتحقة للموظفيــن بمقتضى القانون، 

فقــد تــم خصــم االلتزام المتوقــع بتاريخ ترك الخدمة إلى صافي 
قيمتــه الحاليــة باســتخدام معدل خصم %3,51 )2015: %4,16(.

20162015

ألف درهم ألف درهم 

208226نقد في الصندوق

أرصدة بنكية:

54,68444,866حسابات جارية 

59,632-حسابات توفير 

75,13796,278حسابات مضاربة 

130,029201,002

زائدا: ودائع استثمارية بفترات استحقاق 
240,81460,000أصلية ال تزيد على ثالثة أشهر 

370,843261,002النقد وما في حكمه

20162015

ألف درهم ألف درهم 

رأس المال المصرح به 
والمصدر والمدفوع: 

            8,000,000,000
)2015: 8,000,000,000 سهم( 

بقيمة درهم واحد للسهم 
8,000,0008,000,000)2015: درهم واحد للسهم(

احتياطي قانوني

ألف درهم 

354,929الرصيد كما في 31 ديسمبر 2014

26,098تحويل من صافي إيرادات السنة

381,027الرصيد كما في 31 ديسمبر 2015

25,350تحويل من صافي إيرادات السنة

406,377الرصيد كما في 31 ديسمبر 2016

20162015

ألف درهم ألف درهم 

13,87912,006الرصيد في بداية السنة

2,5302,278المحّمل خالل السنة

(405)(343)مدفوع خالل السنة

16,06613,879الرصيد في نهاية السنة

القوائــم الماّليــة الموحــدة
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13. ذمم دائنة ومصاريف مســتحقة

14. توزيعــات أرباح دائنة

قامت الشــركة خالل الســنة بتوزيع أرباح بقيمة 399,8 مليون 
درهــم )2015: 559,7 مليــون درهــم(. تمت الموافقة على األرباح 

من قبل المســاهمين في االجتماع الســنوي العام المنعقد بتاريخ 
9 مارس 2016. تشــمل األرصدة الدائنة مبلغ 3,185 مليون 

درهم تدفع للشــركة األم )إيضاح 15(.

15. معامــالت األطراف ذات العالقة

تتألــف األطــراف ذات العالقــة من الشــركات الخاضعة للملكية أو 
اإلدارة المشــتركة واإلدارة العليا والشــركات التي يســيطر عليها 
المســاهمون وأعضاء مجلس اإلدارة فضاًل عن الشــركات التي 

يمارســون عليهــا تأثيــرًا فعــااًل. يتمثــل كبار أعضاء اإلدارة العليا في 
الرئيــس التنفيــذي ورؤســاء اإلدارات المختلفة. أبرمت المجموعة 

خالل الســنة معامالت مع األطراف ذات العالقة في ســياق 
العمل االعتيادي وتم تنفيذ هذه المعامالت بأســعار الســوق. 

فيمــا يلــي المعامــالت مع األطــراف ذات العالقة واألرصدة الناتجة 
عــن هذه المعامالت:

معامالت خالل الســنة

20162015

ألف درهمألف درهم 

توزيعات أرباح دائنة باإلنابة عن الشركات 
252,169156,357المدرجة في سوق دبي المالي 

184,466156,025بطاقات آيفستر

24,34827,920ودائع أعضاء هامشية 

1,84519,769موجودات مالية أخرى )إيضاح 8(

17,52517,219مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى

8,9699,427إيرادات غير مكتسبة 

16,63816,400أمانات الوسطاء 

مبالغ مستحقة إلى هيئة األوراق المالية 
15,7114,425والسلع بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

875856الزكاة

522,546408,398
20162015

ألف درهم ألف درهم 

شركات تابعة: 

21,30713,410إيرادات استثمارية

1,1131,061مصروف فائدة

6,7536,002إيرادات توزيعات األرباح

7,280-رسوم رهن

شركات زميلة

24,58618,675إيرادات استثمارية

9,5699,493إيجار - مركز دبي التجاري العالمي
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20162015فيما يلي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا اآلخرين خالل الفترة:

ألف درهم ألف درهم 

تعويضات كبار أعضاء اإلدارة العليا

8,4167,962رواتب ومنافع قصيرة األجل

886817المعاشات والتأمينات االجتماعية

أعضاء مجلس اإلدارة 

9291,025مكافآت إلى مجلس إدارة ناسداك 

1,0781,359بدل حضور اجتماعات للمجموعة 

1,8001,800مكافآت أعضاء مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي 

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

صناديق مدارة )إيضاح 6(

موجودات مالية أخرى )إيضاح 6(

233,857

309,164

240,398

194,607

108,257224,894أرصدة نقدية وبنكية

1,279,9091,212,200ودائع استثمارية )إيضاح 7(

الودائع االستثمارية تشمل مبلغ 100 مليون درهم )31 ديسمبر 2015: 100 مليون درهم( مودع كضمان لدى أطراف ذات عالقة.

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

الشركة األم 

8,4218,565مصاريف مدفوعة بالنيابة عن المجموعة 

25,45624,343قرض مساند 

-318,500توزيعات أرباح مستحقة

تــم تقديــم القرض المســاند مــن قبل بورصة دبي المحدودة إلى 
ناســداك دبي المحدودة من خالل الشــركة )إيضاح 1(. إن القرض 

غيــر مضمــون وبال تاريخ ســداد محــدد ويحمل ربحا وفقًا لمعدل 
الربح حســب ســعر الســوق، والقرض ُمضاف إلى حقوق كافة 

الدائنين اآلخرين لدى الشــركة التابعة. 

لــم تقــدم المجموعــة أي قــروض ألعضاء مجلس اإلدارة خالل 
الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2016. 

المجموعــة تحصــل علــى موافقة من المســاهمين كل عام فيما 
يتعلــق بالمعامــالت مــع األطــراف ذات العالقة من أجل االمتثال 
ألحكام القانون االتحادي رقم 2 عام 2015 )“قانون الشــركات”(.

16.إيرادات استثمارية

17. مصاريــف عمومية وإدارية

20162015

ألف درهم ألف درهم 

68,46046,828عائد على ودائع استثمارية

11,07810,845توزيعات أرباح 

79,53857,673

20162015

ألف درهم ألف درهم 

80,54383,817رواتب ومنافع أخرى

9,4279,442إيجار 

8,1565,848استهالك 

3,8611,968مصاريف مهنية

13,48312,413مصاريف صيانة

8,3928,355مصاريف اتصال

3,1113,349مصاريف آيفستر

9,98910,868أخرى  

136,962136,060

القوائــم الماّليــة الموحــدة
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18. ربحية الســهم الواحد

19. التزامات 

ترتــب علــى الشــركة أيضًا التــزام بقيمة 148 مليون درهم 
)2015: 148 مليــون درهــم( نظيــر االســتحواذ على بقية الحصة 

فــي ناســداك دبــي المحــدودة البالغة 33% )2015: 33%(، ويتعين 
تســديد هذا االلتزام عند اكتمال عملية االســتحواذ في التاريخ 

الــذي ســيتم االتفــاق عليه مع بورصة دبي المحدودة. 

20. إيرادات غير متوافقة مع أحكام الشــريعة 
اإلسالمية 

إن اإليرادات غير المتوافقة مع أحكام الشــريعة اإلســالمية وفقًا 
لمــا تــم اعتمــاده من قبل مجلس الرقابة الشــرعية والفتوى 
لــدى الشــركة قــد تم تخصيصها مــن األرباح المحتجزة حيث 

تقــوم المجموعــة بتوزيــع هذه األرباح على مســاهميها إلنفاقها 
فــي األغــراض الخيريــة. وبناًء على قرار مجلس الرقابة الشــرعية 
والفتــوى، يقــع علــى عاتق كل مســاهم التبرع بحصته من هذه 

األربــاح لألغراض الخيرية. 

تم تخصيص إيرادات غير متوافقة مع الشــريعة اإلســالمية بقيمة 
15,6 مليــون درهــم تتعلــق بعــام 2015 )2015: 29,6 مليون درهم 

تتعلــق بعــام 2014 تــم تخصيصهــا في عام 2015( بعد الحصول 
على موافقة مجلس الرقابة الشــرعية والفتوى لدى الشــركة.

21. أهــداف إدارة المخاطــر المالية

21.1  عوامــل المخاطــر المالية

تــؤدي أنشــطة المجموعــة إلى تعريضهــا لمجموعة متنوعة من 
المخاطــر الماليــة وتلك األنشــطة تنطوي علــى التحليل والتقييم 

وقبــول وإدارة درجــة معينــة من المخاطــر أو مجموعة من المخاطر. 
يعتبــر قبــول المخاطر عاماًل أساســيًا فــي األعمال المالية، كما 
تعتبر المخاطر التشــغيلية نتيجة حتمية لالســتمرار في خوض 
العمــل التجــاري. وبالتالــي، تهــدف المجموعة إلى تحقيق توازن 

مناســب بين المخاطر والعوائد وتقليل اآلثار الســلبية المحتملة 
علــى األداء المالي للمجموعة.  

إن سياســات إدارة مخاطــر المجموعــة مصممــة لتحديد وتحليل 
هذه المخاطر ووضع ســقوف وضوابط مناســبة لها ومراقبتها. 

تعمــل المجموعــة علــى مراجعة سياســاتها إلدارة المخاطر بطريقة 
منتظمة لكي تشــمل التغيرات في األســواق والمنتجات وأفضل 

الناشئة.  الممارسات 

تضطلــع اإلدارة الماليــة للمجموعــة بمراقبــة وإدارة المخاطر المالية 
المتعلقــة بعمليــات المجموعــة من خــالل التقارير الداخلية حول 

المخاطــر التــي تعمــل على تحليل التعرضات بحســب درجة وحجم 
المخاطــر. تنطــوي تلــك المخاطر على مخاطر الســوق )بما فيها 

مخاطــر صــرف العمــالت األجنبية ومخاطر األســعار ومخاطر معدل 
الربــح( ومخاطر االئتمان ومخاطر الســيولة. 

21.2  مخاطر الســوق

)أ( مخاطــر صــرف العمالت األجنبية

إن أنشــطة المجموعــة غيــر معرضــة للمخاطر المالية الخاصة 
بالتغيــرات فــي أســعار صرف العمــالت األجنبية نظرًا ألن كافة 
الموجــودات والمطلوبــات المالية الخاصــة بها مقومة بالدرهم 

اإلماراتــي أو الــدوالر األمريكــي المربوط بالدرهم اإلماراتي.   

)ب( مخاطر األســعار

تتعرض المجموعة لمخاطر أســعار األســهم الناشــئة عن 
اســتثمارات األســهم. ال تقوم المجموعة بالتداول بشــكل نشــط 

في هذه االســتثمارات. 

20162015

صافي ربح السنة العائد إلى مالك الشركة 
253,491260,983)ألف درهم(

رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع 
8,000,0008,000,000)باآلالف(

(4,237)(4,237)ناقصًا: أسهم الخزينة )باآلالف(

7,995,7637,995,763عدد األسهم المصدرة )باآلالف(

0.0320.033ربحية السهم الواحد - بالدرهم

20162015

ألف درهم ألف درهم 

1,2194,541التزامات لشراء ممتلكات ومعدات

ألف درهم السنة

201315,697

201429,646

201515,648

60,991
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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 42 مليــون درهــم )2015: 35 مليون درهم( نتيجة 

للتغيــرات في القيمة العادلة لالســتثمارات

)ج( مخاطــر معدل الربح

إن مخاطــر معــدل الربــح هي المخاطــر المتعلقة بتقلب قيمة 
التدفقات النقدية المســتقبلية لألدوات المالية بســبب التغيرات 

فــي معــدالت الربح الســوقية. إن غالبيــة الموجودات والمطلوبات 
الماليــة لــدى المجموعــة محملــة بمعدل ربح ثابت، ولذلك فإن 

المجموعــة غيــر معرضــة ألي خطر هام يتعلــق بالتدفقات النقدية.

21.3 مخاطــر االئتمان 

تتعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمان وهــي المخاطر المتعلقة 
بتســبب الطرف المقابل في خســارة مالية للمجموعة نتيجة 

إخفاقــه فــي الوفــاء بالتزاماته. تنطــوي الموجودات المالية التي 
ُيحتمل أن تعّرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشــكل أساســي 

على المبالغ المســتحقة من مؤسســة مالية والودائع االســتثمارية 
واألرصدة لدى البنوك والمؤسســات المالية األخرى. 

لقــد تبنــت المجموعــة سياســة تحظر التعامل إال مع األطراف 
المقابلــة التــي تتمتــع بجدارة ائتمانية وبعــد الحصول على ضمانات 

كافية، عند االقتضاء، وذلك كوســيلة لتخفيف مخاطر الخســائر 
الماليــة الناتجــة عــن حــاالت العجز عن الســداد. ال تتعامل المجموعة 

إال مــع الوســطاء المرّخــص لهم مع الحصــول على كفاالت بنكية 
مقابل الذمم المدينة من الوســطاء. تتم الســيطرة على مخاطر 

االئتمــان بوضــع ســقوف ائتمانية لــكل طرف مع مراجعتها 
واعتمادهــا من قبل اإلدارة. 

إن مخاطــر االئتمــان علــى األموال الســائلة تعتبر محدودة نظرًا ألن 
معظــم البنــوك تتمتــع بتصنيــف ائتماني مرتفع من قبل وكاالت 

التصنيــف االئتماني العالمية.

رصــدت المجموعــة مخصصــًا إجماليــًا بقيمة 0,35 مليون درهم 
كما في 31 ديســمبر 2016 )2015: 0,14 مليون درهم( مقابل 

ذمــم مدينــة مشــكوك في تحصيلها. لــم تتعرض بقية الذمم 
المدينــة ألي تأخــر فــي الســداد أو انخفاض فــي القيمة بتاريخ بيان 

المركــز المالي الموحد.

فيمــا يلــي التصنيــف االئتمانــي للبنوك وفقًا لوكالة موديز 
واألرصدة المعادلة:

21.4 إدارة مخاطر الســيولة

يضطلــع مجلــس اإلدارة بالمســؤولية المطلقــة عن إدارة مخاطر 
الســيولة حيث قام المجلس بوضع إطار عمل مناســب إلدارة 

مخاطــر الســيولة وذلــك من أجــل إدارة متطلبات التمويل الخاصة 
بالمجموعــة علــى المدى القصير والمتوســط والطويل إضافة 
إلى متطلبات إدارة الســيولة. تدير المجموعة مخاطر الســيولة 
عــن طريــق االحتفاظ باحتياطيات كافية والمراقبة المســتمرة 

للتدفقــات النقديــة المتوقعــة والفعلية ومطابقة آجال اســتحقاق 
الموجــودات والمطلوبات المالية.

20162015

ألف درهم ألف درهم 

الموجودات المالية

2,440,9592,362,909ودائع استثمارية

35,12638,358ذمم مدينة أخرى

200,776      129,821أرصدة نقدية وبنكية

2,605,9062,602,043مجموع الموجودات المالية

20162015

ألف درهم ألف درهم 

التصنيف الئتماني للبنك

A1148,683 200,368 

A210,019 21,279 

A3552,665 7 

AA2- 50,167

Aa348,160-

Baa1325,292  851,209  

1,190,964712,708غير مصّنف

2,275,7831,835,738المجموع

القوائــم الماّليــة الموحــدة
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توضــح الجــداول التالية فترة االســتحقاق التعاقدي المتبقية 
للمطلوبــات الماليــة غير المشــتقة الخاصــة بالمجموعة. لقد تم 

إعــداد هــذه الجداول اســتنادًا إلى التدفقــات النقدية غير المخصومة 

للمطلوبات المالية اســتنادًا إلى فترات االســتحقاق التعاقدية 
بتاريــخ بيــان المركز المالي الموحد.

فيمــا يلي تحليل الســيولة الخــاص بالمطلوبات المالية:

21.5 القيمــة العادلــة لألدوات المالية

تشــمل الموجــودات والمطلوبــات المالية للمجموعة األرصدة 
النقديــة والبنكيــة والودائع االســتثمارية والذمم المدينة والدائنة 

المســتحقة على المدى القصير. تحمل الودائع االســتثمارية طويلة 
األجل معدالت عائد حســب الســائد في الســوق. وبالتالي، فإن 

قيمتهــا العادلــة تقــارب القيمة الدفتريــة المدرجة في بيان المركز 
المالي الموحد. 

لقــد قامــت المجموعــة بتصنيف أســاليب قياس القيمة العادلة 
باســتخدام تسلســل هرمي للقيمة العادلة يعكس مدى أهمية 

المعطيات المســتخدمة في أســاليب القياس. فيما يلي 
المســتويات المختلفة لتسلســل القيمة العادلة: 

األســعار المعلنة )غير المعدلة( في األســواق النشــطة 	 
للموجــودات أو المطلوبــات المتطابقة )المســتوى األول(

المعطيــات األخــرى بخالف األســعار المعلنة المدرجة ضمن 	 
المســتوى األول، الجديرة بالمالحظة بالنســبة لألصل أو 

المطلوب، ســواًء كانت مباشــرة )وهي األســعار( أو غير 
مباشــرة )وهي المســتمدة من األســعار( )المستوى الثاني(

المعطيــات الخاصــة باألصــل أو المطلوب التي ال تســتند إلى 	 
بيانــات ســوق جديــرة بالمالحظة )وهــي المعطيات غير الجديرة 

بالمالحظة( )المســتوى 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 ومتوفــرة بانتظام من األســواق المالية أو الوكالء 
أو الوســطاء أو قطاعات العمل أو خدمات التســعير أو الهيئات 

الرقابية بحيث تمثل هذه األســعار معامالت الســوق الفعلية 
والمتكــررة بانتظــام علــى أســاس تجاري بحت. وُتدرج هذه األدوات 
ضمن المســتوى األول. تتكون األدوات المدرجة في المســتوى 

األول بصفة أساســية من اســتثمارات األســهم المتداولة 
المصنفــة بالقيمــة العادلــة من خالل الدخل الشــامل 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 المتاحة الجديرة 

بالمالحظــة وتعتمــد علــى أقل قدر ممكــن من التقديرات الخاصة 

خالل 

3 أشهر

3 إلى 6

أشهر

6 إلى 12

شهرا

1 إلى 5

سنوات

أكثر من

5 سنوات
المجموع

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 31 ديسمبر 2015

المطلوبات المالية

ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
432,110----

432,110

25,453-25,453---قرض مساند

8,565--8,565--مبالغ مستحقة لطرف ذي عالقة

مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
----13,879

13,879

8,56525,45313,879480,007-432,110مجموع المطلوبات المالية

31 ديسمبر 2016

المطلوبات المالية

ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
871,839----

871,839

26,622-26,622---قرض مساند

8,421--8,421--مبالغ مستحقة لطرف ذي عالقة

مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
----16,066

16,066

8,42126,62216,066922,948-871,839مجموع المطلوبات المالية
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بالمنشــأة. فــي حــال كانت المعطيات الهامــة المطلوبة لقياس 
القيمــة العادلــة لــألداة معطيات جديــرة بالمالحظة، فإنه يتم إدراج 
هذه األدوات ضمن المســتوى الثاني. تتألف هذه االســتثمارات 

مــن صناديــق تســتند قيمها العادلة علــى صافي قيمة الموجودات 
المحــددة مــن قبل مديري الصناديق.

إذا كانــت هنــاك واحــدة أو أكثــر من هذه المعطيات غير مســتندة 
إلــى بيانــات جديــرة بالمالحظة في الســوق، فإن األداة تدرج 

ضمن المســتوى الثالث. تمثل موجودات المســتوى الثالث 
حقوق الملكية غير المســّعرة واســتثمارات الصناديق المشــتركة 
التــي يتــم تحديــد قيمهــا العادلة بناًء علــى افتراضات متغيرة غير 

قابلــة للمالحظــة تعتمد على نطاق واســع مــن العوامل المرتبطة 
باالقتصــاد الكلــي. يتــم تعديل القيم الدفترية لهذه االســتثمارات 

علــى النحو التالي: 

أدوات حقــوق الملكيــة الخاصة – باســتخدام أحدث قيمة 	 
دفترية صافية متوفرة وتقييم الســوق باســتخدام األســعار 

الســائدة في الســوق الثانوية لألدوات المشابهة
الصناديــق الخاصــة – على أســاس صافي قيمة الموجودات 	 

المســتمدة من األرباح قبل الفوائد والضرائب واالســتهالك 
واإلطفــاء أو قيمــة الســهم المحددة من قبل مديري 

الصناديق 

لــم يطــرأ أي تغييــر على أســاليب التقييم خالل الفترة.

يعــرض الجــدول التالي موجودات ومطلوبات المجموعة المقاســة 
بالقيمــة العادلــة بتاريخ 31 ديســمبر 2015 و2016.

لم تكن هناك أي تحويالت بين المســتوى األول والمســتوى 
الثاني خالل الســنة. 

قامت الشــركة بشــراء اســهم بقيمة 28 مليون درهم خالل العام 
الحالي

31 ديسمبر 2015

المجموعالمستوى  الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

47,319323,164-275,845أسهم

272,7314,389277,120-صناديق مدارة

101,865--101,865استثمارات في صكوك

377,710272,73151,708702,149المجموع

31 ديسمبر 2016

المجموعالمستوى  الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

47,382364,967-317,585أسهم

265,9801,021267,001-صناديق مدارة

204,680--204,680استثمارات في صكوك

522,265265,98048,403836,648المجموع

القوائــم الماّليــة الموحــدة
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تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر

أسهم غير مدرجة

20162015

ألف درهم ألف درهم 

51,70866,163الرصيد االفتتاحي

28-إضافات خالل السنة

(12,938)-مستردات خالل السنة

-- تحويل من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني

(1,545)(3,305) خسائر غير محققة في الخسارة الشاملة األخرى

48,40351,708الرصيد الختامي

مطابقة قياســات القيمة العادلة للموجودات المالية بحســب المســتوى الثالث

تحليل الحساســية لبنود المســتوى الثالث

تمثل الموجودات الواردة ضمن المســتوى الثالث األســهم غير 
المدرجة واالســتثمارات المالية المشــتركة التي يتم تحديد قيمتها 

العادلــة علــى أســاس افتراضات متنوعــة غير جديرة بالمالحظة 

تعتمــد علــى مجموعة واســعة مــن عوامل االقتصاد الكلي. إذا 
كانت أســعار األســهم ألدوات حقوق الملكية المســتوى الثالث  

5% أعلــى/ أقــل، فــإن قيمتهــا كانت زادت / انخفضت بنســبة 2,42 
مليــون درهــم )2015: 2,58  مليــون درهــم( نتيجة للتغيرات في 

القيمة العادلة لالســتثمارات

22. الموجــودات والمطلوبات المالية 

الموجودات المالية بحســب الفئة

المطلوبــات المالية بحســب الفئة

20162015

ألف درهم ألف درهم 

الموجودات بحسب بيان المركز المالي الموحد 

836,648702,149موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

التكلفة المطفأة

130,029201,002أرصدة نقدية وبنكية

2,440,9592,362,909ودائع استثمارية

35,12638,358ذمم مدينة أخرى

2,606,1142,602,269

20162015

ألف درهم ألف درهم 

المطلوبات بحسب بيان المركز المالي الموحد 

        مطلوبات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة

871,839432,110ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

25,45624,343قرض مساند

8,4218,565مبالغ مستحقة لطرف ذي عالقة

16,06613,879مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

921,782478,897
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23. ربــح القيمــة العادلــة على أرض الهبة

خالل الربع األول، اســتلمت الشــركة قطعة أرض بنظام التملك 
الحــر فــي منطقــة خليــج األعمال من مجموعــة دبي العقارية، خالية 

من األعباء بغرض إنشــاء مقر جديد لمكاتب الشــركة. وبناء على 
شــهادة التثميــن الصــادرة من دائرة األراضي واألمالك، بلغت 
قيمــة االرض الممنوحــة كهبة بتاريخ االســتالم 231.3 مليون 

درهم، وُســجلت في بيان الدخل.

24. إدارة مخاطــر رأس المال

تتمثــل أهــداف المجموعــة عنــد إدارة رأس المال في حماية قدرتها 
على االســتمرار كمنشــأة عاملة بهدف توفير العوائد للمســاهمين 

والمنافــع ألصحــاب المصلحة اآلخريــن والمحافظة على هيكل 
رأســمالي قوي لخفض تكلفة رأس المال.

ومــن أجــل الحفــاظ على هيــكل رأس المال أو تعديله، فقد 
تقــوم المجموعــة بتعديــل مبالــغ توزيعات األرباح المدفوعة إلى 

المســاهمين أو إعادة رأس المال إلى المســاهمين أو إصدار أســهم 
جديــدة أو بيــع الموجودات لخفض الدين

25. تقاريــر القطاعات 

يتــم رفــع التقاريــر عن القطاعات التشــغيلية وفقًا لألغراض اإلدارية 
المقــررة بموجــب المعيــار الدولــي للتقارير المالية رقم 8 وبما 

يتســق مــع آليــة رفع التقاريــر الداخلية إلى مجلس اإلدارة )الذي 
يعتبر المســؤول الرئيســي عن اتخاذ القرارات بشــأن العمليات 

التشــغيلية( والــذي يقــع على عاتقــه تخصيص موارد القطاعات 
المدرجــة فــي التقاريــر وتقييم أدائهــا. تتم إدارة المجموعة كوحدة 
واحــدة، ولذلــك يــرى أعضــاء مجلس اإلدارة أن المجموعة تزاول 

عملياتها من خالل قطاع تشــغيلي واحد يتمثل في عمليات ســوق 
المــال وعمليــات غرفة المقاصة ذات العالقة.

26. عمليــات إعادة التصنيف

لقــد ُأعيــد تصنيــف بعض األرقــام المقارنة، عند الضرورة، حتى 
تتوافــق مــع طريقــة العرض المتبعة في الفتــرة الحالية. تعتقد 

اإلدارة أّن طريقــة العــرض للفتــرة الحاليــة توفــر معلومات أكثر قيمة 
لمســتخدمي البيانــات المالية الموحدة.

27.   المســاهمات الجتماعية

لم تقدم المجموعة أي مســاهمات مالية اجتماعية خالل الســنة، 
أمــا المســاهمات االجتماعيــة غير المالية فهــي مبينة بالتفصيل 

في تقارير الحوكمة لكل شــركة من شــركات المجموعة.

القوائــم الماّليــة الموحــدة



89




