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

صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم
نائــب رئيــس الدولــة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي
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في تقرير هذا العام
لقد واصلنا رفد تقريرنا الســنوي بمعلومات قيمة، إذ ارتأينا في نســخة هذا العام أن نســتعرض ممارســات ســوق دبي المالي 
فــي إدارتــه للمخاطــر التــي قــد يواجههــا أثنــاء تشــغيل أعماله، فضًا عــن القيمة المضافة في مجال االســتدامة لُيْعلم ما حققناه 

في هذا الشــأن من حماية للبيئة وبناء لنســيج اجتماعي متعدد األطراف وترســيخنا لمبادئ الحوكمة.
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01. نبذة
عن الشـركة



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

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

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

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

خال بيئة تتســم بالكفاءة والشــفافية والســيولة.

قيمنا
الشــفافية: نضــع الشــفافية نصــب أعيننــا في كافــة إجراءاتنا وقراراتنا.

الكفاءة: نركز على ترسيخ كفاءة جميع عملياتنا.
الســرية: نلتــزم بالســرية المطلقــة حمايًة لمصالــح عمائنا.

النزاهة:ملتزمــون بأخاقيــات العمــل والنزاهــة المطلقة.
اإلبــداع: نؤمــن بأن إبــداع اليوم هو عماد مســتقبلنا.

رؤيتنا
ســوق مالية إقليميــة بمقاييس عالمية.

من نحن
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 إضاءة على العام 2018

67
شركة مدرجة متضمنة إدراجين 

جديدين خال العام 2018

%10
معدل نمو القيمة السوقية الكلية  

 * )2018-2011(
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عدد 

المستثمرين

125.5
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اإليرادات الموحدة المتكررة لشركة
 سوق دبي المالي 

%37.5
هامش صافي الربح لشركة

سوق دبي المالي 

%45
نسبة تداول المستثمرين األجانب من قيمة 

األسهم المتداولة خال العام 12018
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58% في نهاية العام 2018

%60
حصة سوق دبي المالي من قيمة األسهم 

المتداولة في دولة اإلمارات خال العام 2018 

القيمــة الســوقية الكليــة )مليار درهم إماراتي( 
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قيمة األرباح الموزعة نيابة عن 

الشركات المدرجة

مليار درهم إماراتي ألف

* معدل نمو تراكمي سنوي
1 المستثمرين األجانب هم من غير مواطني دولة اإلمارات.
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02. التقرير
االستراتيجي



تواصــل دولــة اإلمارات العربية المتحدة بشــكل عام وإمارة 
دبــي بشــكل خــاص جني ثمار نهجهــا االقتصادي المتميز، 
والمتمثــل بتنــوع القاعــدة اإلنتاجية وتوفيــر البيئة المحفزة 

والجاذبــة لاســتثمار، فضــًا عن االنفتــاح على العالم الخارجي 
والتكامــل معــه. فقــد أفضى هذا النهج الذي تم ترســيخه 

بفضــل جهــود مكثفــة ومتواصلة قامــت بها الحكومة منذ 
تســعينات القــرن الماضــي في مجال تطويــر البنيتين التحتية 

والتشــريعية لمواكبــة مثيلتيهمــا فــي الدول المتقدمة إلى 
إضفــاء مزيــد مــن المرونــة علــى بنية االقتصاد الوطنــي تمكنه 

مــن التكيــف والتفاعــل مع كافة التحديــات والصعوبات، 
فضــًا عــن توفيــر بيئــة تشــريعية مائمة وبنيــة تحتية متطورة 

تســاهمان في تســهيل ممارســة األعمال من جهة، وتوفير 
أعلــى درجــات الرفاهية والســعادة للمواطنيــن والمقيمين 

على حد ســواء.
 

ولــم تتوقــف جهود الحكومة، وبشــكل خاص حكومة 
دبي، عند تطوير وترســيخ البنيتين التشــريعية والتحتية، 

وإنمــا تجــاوزت ذلــك إلى قيادة النهضة التعليمية وترســيخ 
اقتصــاد المعرفــة فــي الدولة، وذلــك انطاقًا من القناعة بأن 
التنميــة ال يمكــن أن تتحقــق دون التوظيــف األمثل للموارد 
االقتصاديــة المتاحــة، والــذي ال يمكــن بدوره أن يتحقق دون 

توفر الموارد البشــرية المؤهلة تعليمًا ومعرفة. واســتنادًا إلى 
هــذه القناعــة ركــزت القيادة الرشــيدة في الدولة منذ أوائل 

األلفيــة الثالثــة علــى االنتقال نحــو عالم االقتصاد المعرفي 
المســتند إلــى أفضــل التطبيقــات التقنّية والذكّية، األمر الذي 

يوفــر البيئــة الداعمة لإلبداع واالبتكار.

وتبعــًا لهــذه الجهود، واســتكمااًل لما تحقق على مدى 
الســنوات العشــر الماضية، حققت دولة اإلمارات مزيدًا 

 Ease( من التقدم على مؤشــر ســهولة ممارســة األعمال
of Doing Business( الــذي يعــده البنــك الدولي من خال 
اســتقرائه لســهولة ممارســة األعمال التجارية ودرجة مواتاة 
البيئــة التنظيميــة فــي مختلــف دول العالم، حيث واصلت 

رها المرتبة األولــى عربيًا وتقدمت كذلك  دولــة اإلمــارات تصدُّ
عالميــًا إلــى المرتبــة الـــ 11 فــي العام 2018 من المرتبة الـ 26 

فــي العــام 2017. وقــد نَجم هــذا التقدم من مكانة الدولة من 
حيث ســهولة ممارســة األعمال عن التحســن الملموس في 

التشــريعات واإلجراءات المتعلقة بمباشــرة األعمال الجديدة، 
والقــدرة علــى الوصول إلى التمويل المناســب، وااللتزام 

بتنفيــذ التعاقــدات، فضًا عــن تطوير إجراءات معالجة 
حــاالت اإلفــاس. ومــن ناحيــة ثانية، أظهر آخر تقرير صادر 

عــن المنتــدى االقتصادي العالمي )دافوس( حول التنافســية 
ر دولــة اإلمارات المرتبــة األولى عربيًا وحلولها  العالميــة تصــدُّ

في المرتبة الســابعة عشــر دولياً                     .

الترتيب العالمي للبنك الدولي من حيث ســهولة ممارســة 
األعمال  

ومــن ناحيــة مقيــاس حماية األقلية من المســاهمين، فقد 
أتــت دولــة اإلمــارات في المرتبة الثانيــة عربيًا وفي المرتبة 
الخامســة عشــر دوليًا من حيث قوة حماية حقوق األقلية 

من المســاهمين، وضمانات الحوكمة ومتطلبات الشــفافية 
للشــركات التي من شــأنها تقليل المخاطر.

الترتيــب العالمــي للبنــك الدولي مــن حيث حماية األقلية من 
المساهمين  

البيئة االقتصادية
والتشريعية

104األردن

97الكويت

92المملكة العربية الســعودية

62البحرين

11اإلمــارات العربية المتحدة

125األردن

البحرين

72 الكويت
38

15اإلمــارات العربية المتحدة
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ونتيجة لهذه االســتراتيجية االســتباقية تمكنت الدولة من 
تنويــع القاعــدة اإلنتاجيــة وتقليــل االعتماد على قطاع النفط؛ 

حيث انخفضت نســبة مســاهمة قطاع النفط في الناتج 
اإلجمالــي المحلــي للدولــة إلــى أقل من 30% في الوقت 

الحاضــر مــن 58% فــي العــام 1975، األمر الذي انعكس إيجابًا 
علــى مرونــة االقتصــاد في الدولة وقدرتــه بالتالي على تحقيق 

النمــو المســتدام. وليــس أدل علــى ذلك من تمكن اقتصاد 
الدولــة مــن تجــاوز التحديــات الكبيرة التي تعرض لها خال 
الســنوات األخيرة، والمتمثلة في انخفاض أســعار النفط 

وتراجــع النمــو فــي الدول المتقدمة اقتصاديًا عن مســتوياته 
المنشــودة بعــد األزمــة الماليــة العالمية في العام 2008 من 
جهــة، وفي التحديات الجيوسياســية التــي تعصف بالمنطقة 

منــذ عــدة ســنوات وما يرافقها مــن ظروف عدم اليقين. فرغم 
جســامة هــذه التحديــات، تمكــن اقتصاد الدولة من تحقيق 
معــدالت نمــو تفوق بشــكل واضــح مثياتها في كثير من 

دول المنطقــة والــدول المتقدمة اقتصاديًا.
 

وتشــير أحــدث التقديــرات المتوفرة إلى أن النمو االقتصادي 
خال العام 2018 ســيبلغ حوالي 2.9% على مســتوى الدولة   

و2.3% بالنســبة إلمــارة دبــي، وهما معدالن يفوقان معدل 
النمو الوســطي لمجموعة دول الشــرق األوســط ووسط 

آســيا، ويعتبــران مــن أعلى المعــدالت المتوقعة للنمو في 
معظــم دول المنطقــة، فضــًا عــن كونهما أعلى من معدالت 

النمــو المتوقعــة للعديد من الــدول المتقدمة اقتصاديًا. 
وعلــى المســتوى القطاعــي، فقــد جاء النمو خال العام 2018 

مدعومًا بتزايد النشــاط في قطاع اإلنشــاءات وباســتمرار 
النشــاط في قطاع العقارات تنفيذًا الحتياجات إكســبو 2020، 

فضــًا عــن مواصلة النمو في قطاعات التجارة والســياحة 
والخدمــات الماليــة، والتي تشــكل فــي مجموعها ما يزيد على 

55% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالي إلمارة دبي. 

أما بالنســبة لألســواق المالية، فقد خيمت عليها أجواء من 
عدم اليقين انعكســت ســلبيًا على أداء غالبية األســواق المالية 
العالميــة. فخــال العام 2018، انخفض المؤشــر الرئيس في 
62 بورصــة مــن أصــل 75 بورصــة عضو في اتحاد البورصات 
الدولي بينما لم يرتفع المؤشــر ســوى في 13 بورصة1. وقد 

انعكســت هذه األجواء باإلضافة إلى التحديات الســالفة الذكر 
التي تواجه االقتصاد بشــكل عام على أداء األســواق المالية 
فــي الدولــة، وخصوصًا ســوق دبي المالــي نظرًا لتكامله مع 

األســواق الخارجية، حيث انخفض المؤشــر العام لســوق دبي 

المالي خال العام 2018 بنســبة 24.9% بينما ارتفع المؤشــر 
العام لســوق أبو ظبي لألوراق المالية بنســبة 11.7%. أما 

قيمة األســهم المتداولة، فقد بلغت في ســوق دبي المالي 
حوالــي 59.7 مليــار درهــم إماراتي خال العام 2018 مقابل 
115.1 مليــار درهــم إماراتــي خــال العام 2017، بينما بلغت 

في ســوق أبو ظبي لألوراق المالية خال العام 2018 ما 
قيمتــه 39.6 مليــار درهــم إماراتــي مقابل 48 مليار درهم 

إماراتــي خال العام 2017.

2 المصدر: معلومات تداول ســوق دبي المالي وســوق أبوظبي.
1 المصــدر: تقاريــر االتحاد الدولي للبورصات.
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بسم الله الرحمن الرحيم

المساهمون الكرام، 
يسرني وزمائي أعضاء مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة العليا 

أن نقدم لكم التقرير السنوي الثاني عشر لشركة سوق دبي 
المالي )ش.م.ع( والذي يتناول أهم التطورات التي شهدتها 

الشركة والبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 
من العام 2018.

لقد شهد العام الُمنصرم تسارعًا ملحوظًا في وتيرة الجهود 
التطويرية في إطار استراتيجية سوق دبي المالي 2021، التي 
تركز على تعزيز القدرات التنافسية، وتنويع المنتجات والفرص 

االستثمارية، والتطوير واالبتكار المستمرين فيما يخص 
خدمات السوق.

وفي حقيقة األمر، فإنه يسعدني أنا وزمائي أعضاء مجلس 
اإلدارة قيادة جهود التطوير والتوجيه االستراتيجي في السوق 

في هذه المرحلة العامرة بالتحديات والفرص في آن واحد، كما 
يسعدنا استكمال تلك الخطوات المهمة التي تم قطعها على 

طريق تنفيذ االستراتيجية، وفي تقديرنا فإن ما تمخضت 

عنه حتى تاريخه وما سيتم تنفيذه في إطارها من خطط تطويرية 
أخرى في المرحلة المقبلة كفيُل بتعزيز تنافسية السوق وتهيئته 

على أفضل نحو ممكن بهدف تحفيز واستدامة النمو.

المساهمون الكرام،
استنادًا إلى ما تقدم يمكن إيجاز أبرز اإلنجازات وتطورات العمل 

في العام 2018 فيما يلي:

: في إطار محور تطوير واستدامة بنية السوق وفق أفضل  أواًلً
الممارسات العالمية وسعيًا لتعزيز مسيرة التميز المؤسسي في 

سوق دبي المالي واالرتقاء باألداء واستباق التحديات وضمان 
الجاهزية الكاملة لمواجهة استحقاقات التطور والنمو، فقد 

قطعت الشركة الشوط األكبر إلنجاز خطة إعادة تنظيم أنشطتها، 
على تنوعها وتباين سماتها التشغيلية والمخاطر المرتبطة بكل 

نشاط، وذلك بفصل أنشطة التداول عن خدمات ما بعد التداول 
بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال أسواق المال. 
ومن المقرر استكمال هذه المبادرة الريادية الجديدة، التي تشمل 

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

وفــي تقديرنا فإن ما 
تمخضت عنه اســتراتيجية 
الســوق حتى تاريخه وما 

ســيتم تنفيذه في إطارها 
مــن خطط تطويرية أخرى 

فــي المرحلــة المقبلة كفيٌل 
بتعزيز تنافســية السوق 

وتهيئتــه على أفضل نحو 
ممكــن بهدف تحفيز 

واستدامة النمو.
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إطاق شركتين جديدتين لخدمات اإليداع والتقاص خال العام 
2019، األمر الذي يرسخ مكانة سوق دبي المالي الرائدة من 

حيث قيادة جهود التطوير في أسواق المال اإلقليمية.

ثانيًا: يمضي السوق ُقدمًا في جهوده لتنويع المنتجات وفئات 
األصول، حيث تستهدف استراتيجية السوق توفير أدوات 

استثمارية جديدة للمستثمرين وتعزيز سيولة ونشاط السوق، 
ومن ثم فقد أنجز السوق كافة االستعدادات إلطاق منصة 
متكاملة لتداول صناديق االستثمار العقاري “REITs”، والتي 

سُتمثل إضافة مهمة إلى قائمة األدوات المالية المتداولة في 
السوق. وقد أصدر السوق الضوابط الخاصة بإدراج وتداول 

وحدات صناديق االستثمار وصناديق االستثمار العقاري، 
وذلك عقب االنتهاء من إنجازها وفق أفضل الممارسات 
العالمية، ومن ثم اعتمادها من ِقبل هيئة األوراق المالية 

والسلع. وقد حرص السوق على توفير إطار عمل ُمحفز لتطور 
قطاع صناديق االستثمار العقاري الذي يمتلك آفاق نمو 

واعدة بالنظر إلى الحضور الملفت والسمعة العالمية للقطاع 
العقاري في دبي.

ثالثًا: اكتسبت جهود سوق دبي المالي الرامية إلى توفير آليات 
لتعزيز أنشطة التداول بصورة مستدامة وبالتعاون مع شركاء 

العمل من شركات وساطة وغيرها، قوة دفع كبيرة حيث شهد 
العام 2018 إطاق آلية حساب التخصيص في خطوة أولى 

من نوعها بين أسواق المال اإلقليمية. وقد عمل السوق على 
ابتكار هذه اآللية لتلبية متطلبات صناديق االستثمار العالمية. 
وفي إطار تعزيز خدمات ما بعد التداول فقد تم إطاق خدمة 
إعادة الشراء “Repo” التي تتيح للمستثمرين االستفادة مما 

بحوزتهم من أوراق مالية لتوفير سيولة دون البيع النهائي لتلك 
األوراق المالية في خطوة رائدة بين األسواق اإلقليمية.

وواصلت خدمات التداول بالهامش، توفير السيولة وصناعة 
السوق، البيع على المكشوف المنظم “RSS” والتداول 

المباشر في السوق “DMA” توسعها في العام 2018، ليصل 
عدد شركات الوساطة الموفرة لخدمة التداول بالهامش في 
السوق إلى 30 شركة، كما بلغ عدد شركات الوساطة التي 

حصلت على ترخيص التداول المباشر “DMA”     شركة، كما 
يضم السوق حاليًا 4 شركات تنشط في مجال صناعة السوق 

وتوفير السيولة.

رابعًا: أنجز سوق دبي المالي خال العام 2018 المرحلة 
األولى من خطة نقل الصاحيات بموجب توجه هيئة األوراق 

 Self-Regulatory المالية والسلع نحو األسواق ذاتية التنظيم
Organization، حيث تم نقل اختصاص ترخيص الوسطاء 

بجميع أنشطتها إلى إدارة السوق، وعلى أثر ذلك تم االنتهاء 
من تعديات التداول بالهامش الجديدة إلعطاء مرونة أكبر 

للمســتثمرين ويجــري حاليــًا العمل على إنجــاز المرحلة الثانية 
من األســواق ذاتية التنظيم والخاصة بإدراج الشــركات 

والمنتجات األخرى.

خامسًا: استقبل سوق دبي المالي خال العام 2018 إدراج 
أسهم كل من شركة اإلثمار القابضة البحرينية، وشركة 

النعيم القابضة لاستثمارات المصرية، في داللة جديدة على 
احتفاظه بجاذبيته باعتباره الوجهة المفضلة للشركات الساعية 

لإلدراج، حيث وصل عدد الشركات المدرجة في سوق دبي 
المالي إلى 67 في نهاية العام 2018 من بينها 16 شركة 
ذات إدراج مزدوج. ويعتبر السوق في وضعية مثالية من 

حيث تكامل بنيته األساسية وتفوق خدماته واتساع وتنوع 
قاعدة المستثمرين، عاوة على تواصل جهوده الرامية إلى 

التوعية بأهمية التحول إلى مساهمة عامة واإلدراج، حيث يوفر 
السوق بدائل إدراج تتسم بالمرونة وتشمل “اإلدراج الرئيسي” 

و“اإلدراج المزدوج” و“السوق الثانية” للشركات الخاصة، بما 
يؤهله الستقبال المزيد من اإلدراجات في المرحلة المقبلة.

سادسًا: عززت مؤتمرات سوق دبي المالي للمستثمرين 
العالميين، التي اعتاد السوق تنظيمها منذ العام 2007 في 

خطوة ريادية بين أسواق المنطقة، رصيدها الحافل بالنجاحات 
خال العام 2018، فعقب تنظيم السوق لمؤتمر المستثمرين 

العالميين في نيويورك أوائل مايو الماضي، سجل مؤتمر 
سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين في لندن، الذي تم 

تنظيمه بالتعاون مع بنك HSBC في سبتمبر 2018 وبالتزامن 
مع ملتقى األسواق العالمية الناشئة، أحد أكبر الملتقيات 
االستثمارية العالمية المختصة باألسواق الناشئة، وذلك 

للمرة األولى، نجاحًا الفتًا واستقطب 49 مؤسسة استثمارية 
عالمية، 28% منها سجلت حضورها األول في المؤتمر، األمر 

الذي يعكس قدرة السوق المتزايدة على استقطاب مستثمرين 
من مختلف الفئات نتيجة تنوع وجودة فرصه االستثمارية 

المستندة إلى أرضية صلبة بفضل قوة المقومات األساسية 
لاقتصاد الوطني. وقد استقطب السوق خال العام 2018 

ما يزيد على ألفي مستثمر جديد ليرتفع عدد المستثمرين 
المسجلين في السوق إلى ما يزيد عن 843,000 مستثمر.

14
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سابعًا: فيما يخص تطوير خدمات وحلول مبتكرة لخدمة كافة 
فئات المتعاملين في إطار محور “البورصة الذكية” ضمن 
استراتيجية 2021 وبما يواكب رؤية القيادة بشأن التوسع 

في تطبيق التحول الرقمي، أطلق السوق خال العام 2018 
نظامًا الكترونيًا مبتكرًا لتوزيع األرباح النقدية على المساهمين 
في خطوة أولى من نوعها بما يعزز مكانته الرائدة في صدارة 
األسواق األكثر ابتكارًا وتميزًا. وتبعًا لذلك، أنجز السوق بنجاح 
عملية توزيع األرباح النقدية نيابة عن الشركات المدرجة وذلك 

عن السنة المالية 2017، حيث تم توزيع ما مجموعه 17.6 
مليار درهم إماراتي على ما يقارب الـ 575,000 مستثمر. وارتفع 

عدد الشركات التي قام السوق بإدارة عملية توزيع األرباح نيابة 
عنها إلى 46 شركة مقابل 39 شركة في السنة السابقة.

وشــهد معــرض جيتكس 2018 اإلطــاق التجريبي لخدمة 
إدارة الجمعيات العمومية للشــركات المدرجة باســتخدام 

تقنيــات بلوك تشــين، وخدمة المحادثــة النصية االلكترونية 
مع المستثمرين.

وقد حظيت جهود السوق في مجال التطوير واالبتكار بإشادة 
المتعاملين، وفاز السوق خال العام 2018 بجائزة هيئة 

األوراق المالية لابتكار عن خدمته المبتكرة لتوزيع األرباح 
النقدية عبر بطاقة آيفستر.

ثامنًا: في إطار مساهمات السوق المتواصلة والبناءة لترسيخ 
مكانة دبي عاصمًة لاقتصاد اإلسامي عالميًا وباعتباره 

أول سوق مال متوافق مع الشريعة اإلسامية عالميًا منذ 
العام 2007، أصدر ســوق دبي المالي نســخًا محدثًة لثاثة 

من معاييره الشــرعية، وهي معيار األســهم الصادر في العام 
2007، ومعيار الصكوك الصادر في العام 2014، ومســودة 

معيار صناديق االســتثمار التي طرحها الســوق للتشــاور في 
العام 2018. وتعد معايير ســوق دبي المالي المتوافقة مع 
الشــريعة أول معايير إســامية في العالم تناولت بالتفصيل 

األدوات واألوعية االســتثمارية اإلســامية، ودعت إلى التوسع 
في اســتخدامها، وقد أولت التعديات الجديدة، وللمرة 

األولــى، عنايــًة خاصــًة بإيجاد األطر الداعمة لتطوير األدوات 
واألوعية المالية الخضراء ســواء من الصكوك أو األســهم أو 

الصناديق االستثمارية.

المساهمون الكرام،
فيما يخص األداء المالي للشركة خال العام 2018، فقد أثر 
تراجع قيم التداول في السوق بنسبة 48% إلى 59.7 مليار 
درهم إماراتي على دخل الشركة من عموالت التداول التي 

ال زالت تمثل المصدر الرئيس لإليرادات. وتبعًا لذلك، فقد 
بلغ صافي الربح الموحد 125.5 مليون درهم إماراتي في 

العام 2018 مقابل 233.5 مليون درهم إماراتي خال العام 
الماضي. وبلغ إجمالي اإليرادات الموحدة 334.4 مليون درهم 
إماراتي خال العام 2018، مقابل 430.9 مليون درهم إماراتي 
خال العام الماضي، وتوزعت اإليرادات الموحدة بواقع 203.3 
مليون درهم إماراتي من العمليات التشغيلية و 131.1 مليون 

درهم إماراتي من االستثمارات وغيرها.

المساهمون الكرام،
ختامًا، أتقدم باسمي واسمكم بخالص الشكر وعظيم التقدير 
إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، 
على الدعم السخي من جانب سموه للسوق. والشكُر موصوٌل 

أيضًا لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية وجميع المتعاملين، 
وفريق العمل، على جهودهم وعملهم المخلص لتحقيق 

األهداف المنشودة. كما أتقدم بوافر الشكر وعميق االمتنان 
إلى المساهمين الكرام الذين أولونا ثقتهم، ونعاهدهم على 
أن نكون دائمًا على قدر هذه الثقة، وأال ندخر وسعًا من أجل 

تحقيق المزيد من النجاح في المستقبل القريب، إن شاء الله.

والسام عليكم ورحمة الله وبركاته،

عيسى عبدالفتاح كاظم
رئيس مجلس اإلدارة

سوق دبي المالي )ش.م.ع(
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ملخص األداء التشغيلي
نموذج العمل

رؤوس األمــوال المجّمعة من
الجهــات المصدرة )2018-2000(

 السوق الثانوية السوق األولية
(تشمل ســـوق دبي المالي وناســـداك دبي(

فئــات األصــول المدرجة )مليار درهم إماراتي(رؤوس األموال المجّمعة )مليار درهم إماراتي(

االكتتابــات األولّية 23
حقــوق االكتتاب 24

 السندات 44
الســندات القابلة للتحويل 

إلى أسهم 3
الصكوك 120

شــركة سوق دبي 
المالي )تأسســت في 

العام 2000(

ناسداك دبي 
)تأسســت في العام 

)2006

تمتلــك 66.67 % من

األســهم 67 )منها 41 ممتثلة 
ألحكام الشــريعة اإلسالمية( 

صناديق االســتثمار 2
صناديق المؤشــرات المتداولة 1

األســهم 9 )منها 8 ممتثلة ألحكام 
الشريعة اإلسالمية(  

السندات 27 
الصكوك 69

العقــود اآلجلة 19
صناديق االســتثمار العقارّي 2

لقد أدرنا عملياتنا بنجاح خال العام 2018، إذ ركزنا على تطوير خدمات جّذابة، ورفع القيمة المضافة، وتوفير أفضل تجربة لكل 
المتعاملين. فيما يلي ملخص ألهم نتائج أعمالنا نستعرضه من خال نموذج عملنا.

24

67

3

83 335

الصكوك

السندات

السندات القابلة
للتحويل إلى أســهم

االكتتابات األولّية

حقوق االكتتاب

+512 مليار
درهم إماراتي

المفتوحة **العقود 
*القيمة الســـوقية وتشـــمل اإلدراجات المزدوجة

2

439

66

220

0.10.01

 +727 مليار
درهم إماراتي

األسهم*

السندات

الصكوك

العقود اآلجلة** 

صناديق االستثمار

صناديق االســتثمار العقارّي
)REITs(

فئــات األصول المدرجة
كما في 31 ديســمبر 2018

      منصة تداول موحدة للســـوقين.
      قاعدة مســـتثمرين تفوق الـ 843 ألف مســـتثمر يقوم على خدمتها 56 

       شـــركة وســـاطة.
      مجموعـــة متنوعـــة مـــن األصول تفوق قيمتها السوقية الـ 727 مليار درهم إماراتي.

•

•

•
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قيمتنا المضافة أصولنامن نحن

       سوق مالي: 
نحن أول سوق مالي في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة تأسس في عام 2000، 

وفي العام 2007 أصبحنا أول سوق مالي 
متوافق مع أحكام الشريعة اإلسامية 

على مستوى العالم.

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

مدرجة في العام 2007، لتبلغ نسبة 
التداول الحر 20.4% في نهاية العام 

2018. يتيح تكامل عملياتنا مع الشركة 
التابعة ناسداك دبي تقديم مجموعة 

متنوعة من فئات األصول. حيث يمّكن 
وجود رقم استثماري موّحد من التداول 

بساســة عبــر البورصتيــن.

       عنصر مؤثر: 
ينطوي نموذج عملنا على تعدد فئات 

المتعاملين وأصحاب العاقة من 
مستثمرين ووسطاء وجهات مصِدرة 

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

دبي المالي.

       رأس المال:
تتضمن قوائمنا المالية رأس مال 

مدفوع بقيمة 8 مليار درهم إماراتي 
وميزانية خالية من الديون.

       أصولنا الفكرية:
ويشمل ذلك ترخيص سوق دبي المالي 

والعامات التجارية، فضًا عن قاعدة 
بيانات السوق الضخمة.

       أصولنا البشرية:
تجاوز مجموع خبرات اإلدارة التنفيذية 

لدى سوق دبي المالي الـ 125 عام 
مسّخرة في خدمة السوق.

       شركاؤنا االستراتيجيون: 
نستثمر في تطوير العاقة مع شركائنا 

االستراتيجيين من جهات تنظيمية 
ووسطاء وبنوك وجهات مصِدرة 

ومستثمرين ومساهمين وكافة أصحاب 
العاقة.

       منصة تداول عالمية:
يمتاز نظام التداول للعامة التجارية 

العالمية المتطورة )INET( بقدرته على 
تداول أصول متعدد الفئات ويستطيع 

دعم العمليات لدى أسواق متعددة في 
آن واحد.

       سوق أولية: 
نعمل بشكل دؤوب على االرتقاء بأدائنا 

لنقدم للجهات المصِدرة خدمات بمعايير 
عالمية. كمصدر موثوق للتمويل، ومنذ 
اإلنشاء شهد سوق دبي المالي وشركته 
التابعة ناسداك دبي إدراج رؤوس أموال 
جمعتها الشركات المصدرة بقيمة 512 

مليار درهم إماراتي.

       سوق ثانوية:
 يوفر سوق دبي المالي السيولة 

للحكومات والمؤسسات واألفراد، 
لتلبية مجموعة واسعة من االحتياجات 

المالية. هذا وقد ارتفعت القيمة السوقية 
لألسهم المدرجة بنسبة 10% منذ العام 

.2011

       توزیعات أرباح:
کشرکة عامة مدرجة وّزع سوق دبي 

المالي أرباحًا وفيرة على مدى السنوات، 
وصلت في مجملها إلى 3.6 مليار درهم 

إماراتي حتى نهاية العام 2018.

       القيمة المشتركة:
نشجع شركاتنا المدرجة على تطبيق 

أفضل الممارسات في التميز 
المؤسسي، وحوكمة الشركات، وعاقات 

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

أصحاب العاقة.
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ملخص األداء التشغيلي
أداء السوق

بلغ المؤشــر العام لســوق دبي المالي 2,530 في نهاية 
العــام 2018 مقابــل 3,370 نقطــة فــي نهاية العام الماضي 
بانخفاض نســبته 24.9%. وفيما يتعلق بالقيمة الســوقية، 

فقــد بلغــت نحــو 344 مليار درهــم إماراتي في نهاية العام 
2018 مقارنــة مــع 394 مليــار درهم إماراتي ســجلت في نهاية 

العــام الماضــي بانخفــاض نســبته 13%، كما بلغت قيمة 
األســهم المتداولــة 59.7 مليــار درهم إماراتي مقابل 115.1 

مليــار درهــم إماراتــي تم تداولها خــال العام الماضي بانخفاض 
نســبته 48.1%. هذا، وبلغ عدد األســهم المتداولة 45.4 

مليار ســهم في الســوق خال العام 2018 مقارنة مع 82.5 
مليار ســهم تم تداولها خال العام الماضي بانخفاض نســبته 
45%، وانخفــض عــدد الصفقــات المنفذة خال العام 2018 

بنســبة 38.8% ليبلــغ نحــو 660.3 ألــف صفقة مقابل 1.1 
مليــون صفقــة نفذت خال العام الماضي.

وعلــى صعيــد المســاهمة القطاعيــة في أحجام التداول، فقد 

اســتحوذ قطاع العقارات واإلنشــاءات على الجزء األكبر من 
قيمة التداوالت في الســوق وســجل نحو 25.8 مليار درهم 
إماراتــي وبنســبة 43.6% مــن إجمالي قيمة التداوالت، تاه 

فــي المرتبــة الثانيــة قطــاع البنوك بواقع 18.7 مليار درهم 
إماراتــي وبنســبة 31.7%، ثــم قطاع النقل بحجم تداول 

مقــداره 4.4 مليــار درهــم إماراتي وبنســبة 7.5% ثم قطاع 
االســتثمار والخدمــات الماليــة بتداول مقداره 4 مليار درهم 
إماراتــي وبنســبة 6.7%، فقطــاع التأمين بتداول 2.4 مليار 
درهم إماراتي وبنســبة 4%، ثم قطاع الســلع االســتهاكية 
والكماليــة بتــداول مقداره 2.0 مليار درهم إماراتي وبنســبة 
3.4%، فقطــاع الخدمــات بتــداول 1.3 مليار درهم إماراتي 
وبنســبة 2.2%، وقطاع االتصاالت بتداول مقداره 607 
مليــون درهــم إماراتي وبنســبة 1% وأخيرا قطاع الصناعة 

بتــداول 8.9 مليــون درهم إماراتــي. كما بلغت وقيمة 
الصفقــات الكبيــرة التــي نفذت خارج قاعة التداول 543.0 
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مليــون درهــم إماراتي وقيمة التداول في الســوق الثانية 
لشــركات المســاهمة الخاصة 3.3 مليون درهم إماراتي.

وفيما يتعلق باالســتثمار األجنبي في الســوق، فقد بلغت 
قيمة مشــتريات األجانب من األســهم خال العام 2018 

نحو 25.9 مليار درهم إماراتي لتشــكل ما نســبته 43.4% من 
إجمالــي قيمــة التــداول، في حين بلغــت قيمة مبيعاتهم خال 
نفس الفترة نحو 27.3 مليار درهم إماراتي لتشــكل ما نســبته 
45.8% مــن إجمالــي قيمــة التــداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي 

االســتثمار األجنبي المتدفق خارج الســوق خال هذا العام 
نحــو 1.4 مليــار درهم إماراتي.

من جانب آخر، بلغت قيمة األســهم المشــتراة من قبل 
المســتثمرين المؤسســاتيين خال هذا العام حوالي 29.5 

مليار درهم إماراتي لتشــكل ما نســبته 49.5% من إجمالي 
قيمــة التــداول، فــي حين بلغت قيمــة مبيعاتهم خال نفس 

الفترة حوالي 29.2 مليار درهم إماراتي لتشــكل ما نســبته 
48.9% مــن إجمالــي قيمــة التداول، وبذلك بلغ صافي 

االســتثمار المؤسســي المتدفق الى الســوق نحو 334 مليون 
درهم إماراتي.
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ملخص األداء المالي 

فيما يلي أهم النتائج المالية الموحدة التي حققتها شركة 
سوق دبي المالي متضمنة نتائج الشركة التابعة ناسداك 

دبي عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

اإليرادات

اإليــرادات التشــغيلية المتكــررة )مليون درهم إماراتي(

* ال تشــمل دخًا اســـتثنائيًا من إيرادات أرض الهبة ونفقات مخصص الوكالة 
بقيمــة 5.3 مليــون درهم إماراتي.

بلـغ إجمالـي اإليـرادات المتكررة الموحدة لشركة سوق دبي   •
المالي خال العام 2018 ما قيمتـه 334.4 مليـون درهـم 

إماراتي بتراجـع بلغ 22% مقارنة بالعام الماضي، ويعود 
ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إجمالي قيمة التداول 

في سوق دبي المالي بنسبة 48%، على الرغم من وجود 
تحسـن فـي باقـي اإليرادات األخرى المختلفة كاالستثمار 
وإيرادات الوسـطاء واإليرادات األخرى المتعلقـة بخدمات 

توزيعات األرباح النقدية نيابة عن الشـركات المدرجة وغيرها 
والتي ارتفعت في مجموعها بنسبة %12.

شـكلت إيرادات التداول ما نسـبته 41% من إجمالي   •
اإليرادات الموحدة للشـركة خال العام 2018 فيما شـكلت 

إيرادات االستثمار مـا نسـبته 39% مـن اجمالـي اإليرادات 
في حين بلغت اإليرادات األخرى الناتجـة عن خدمات 

التقاص واإليداع والتسـوية وخدمات الوسـطاء ورسـوم 
التقارير واإلدراج وبيع المعلومـات الفوريـة وخدمـات 

التوزيعـات النقدية وغيرها ما نسـبته %20.

اإليرادات التشــغيلية المتكررة )%(

النفقات
بلـــغ إجمالـــي النفقـــات خال العام 2018 ما قيمته 208.9 

مليـــون درهـــم إماراتي مقارنة بـ 197.4 مليون درهم إماراتي 
خــال العــام الماضي، ويتبنى ســوق دبي المالي أفضل 

الممارســات العالمية في الحفاظ على الكفاءة التشــغيلية 
المقرونــة بتحقيــق هوامش ربحية.

توزيــع المصاريــف في العام 2018
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بلــغ الربــح التشــغيلي قبل خصــم مصاريف الفوائد والضرائب 
واالســتهاك واإلطفاء 195.2 مليون درهم إماراتي في 

نهايــة العــام 2018 مقارنــة مــع 302  مليون درهم إماراتي 
فــي نهايــة العــام الماضــي بانخفاض بلغ 35%. وقد جاء هذا 
االنخفــاض نتيجــة لتراجع اإليــرادات. وعليه، فقد بلغ هامش 

الربــح التشــغيلي 58.4% كمــا فــي نهاية العام 2018 مقارنة بـ 
70.1% فــي نهايــة العام الماضي.

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

صافي الربح

حققت شــركة ســوق دبي المالي صافي أرباح موحدة بلغت 
125.5 مليــون درهــم إماراتــي فــي نهاية العام 2018 بانخفاض 

نســبته 46% مقارنة بالعام الماضي، ويعود ســبب هذا 
التراجــع إلــى االنخفــاض في إيرادات التداول، رغم ارتفاع 

اإليرادات األخرى. مع العلم أن شــركة ســوق دبي المالي 
حققــت هامــش صافــي ربــح بلغ 37.5% بالمقارنة مع %54.2 

فــي نهاية العام الماضي.

صافــي الربح الموحد 

الموجودات

بلغت قيمة موجودات شــركة ســوق دبي المالي 9,443 
مليــون درهــم إماراتــي فــي نهاية العام 2018 مقارنة بـ 

9,427.5 مليــون درهــم إماراتي فــي نهاية العام الماضي. 
تمتاز ميزانية شــركة ســوق دبي المالي بالثبات المالي من 

حيــث خلوهــا مــن الديون والقدرة على ســداد المطلوبات، حيث 
بلغــت نســبة مجمــوع المطلوبات إلى مجموع الموجودات 

18% خــال العــام 2018 مقارنــة مع 13% خال العام 
الماضي. هذا ووصلت نســبة معدل العائد على متوســط 
الموجــودات 1.33% خــال العــام 2018 مقارنة بـ %2.55 

خــال العام الماضي.

المطلوبات

بلغت قيمة مطلوبات شركة سوق دبي المالي 1,659.3 
مليون درهم إماراتي في نهاية العام 2018 مقارنة بـ 1,266.8 

مليون درهم إماراتي في نهاية العام الماضي بارتفاع نسبته 
31%. ويعود سبب هذا االرتفاع بشكل رئيس إلى زيادة 

أرصدة توزيعات األرباح الدائنة باإلنابة عن الشركات المدرجة 
في سوق دبي المالي وأرصدة حساب بطاقة آيفستر. هذا 

وارتفعت قيمة األرباح الموزعة عبر بطاقة آيفستر خال العام 
2018 بنسبة 32% مقارنة مع العام الماضي ما يعكس 

اهتمام الشركات المدرجة في سوق دبي المالي بخدمات 
توزيع األرباح التي يقدمها سوق دبي المالي.
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استراتيجيتنا

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

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

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

مستشـــارون مســـتقلون، اعتمد مجلس إدارة السوق 

االســـتراتيجية المحّدثة للخمس ســـنوات )2021-2017( 
والموائمــة لخطــة دبــي 2021 بما يدعم نمو الســـوق وزيادة 

اإليــرادات وتعزيــز القيمة المضافــة لجميع المتعاملين.

نّفذ ســوق دبي المالي خال العام 2018 أعماله على أســاس 
اســتراتيجية خماســية الغايات رســمت معالم توجهاته حتى 

العــام 2021. وهــي على النحو التالي:

تعزيز ســعادة ورضا المســاهمين وجميع 
المتعامليــن الحاليين والمســتقبليين

استراتيجية
خماســية الغايات 

ترســيخ مكانة السوق 
كبورصة ذكية 

اســتدامة األداء المالي 
وتعزيــز مصادر الدخل

تطوير واســتدامة بنية الســوق وفق 
بناء الكفاءات أفضل الممارســات العالمية

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

تعزيز ســعادة ورضا المساهمين 
وجميــع المتعاملين الحاليين 

والمستقبليين
كان رضا وســعادة المســاهمين وجميع المتعاملين من 

شــركات مدرجة ومســتثمرين وشــركات وساطة وغيرهم أحد 
أهداف اســتراتيجية ســوق دبي المالي على مدى الســنوات 

الســابقة. واليوم أيضًا، ما زال الســوق يســعى لتعزيز هذا 
الهــدف عبــر تقديم خدمات جديــدة تجذب اهتمام جميع 

المتعاملين وعبر تطوير عاقاته مع شــركائه االســتراتيجيين. 
ويمتد هدف الســوق في إســعاده للمتعاملين ليشــمل 

المجتمع الذي ينبثق منه، إذ يســعى الســوق لتحقيق أفضل 
النتائــج المتعلقــة بخطتــه في التنمية المســتدامة من حيث 
مســؤوليته المجتمعية، ومســاهماته االقتصادية والبيئية.

1 - اســتمرار العمل الممنهج لرفع مســتوى ســعادة 
المتعاملين

عمــل ســوق دبــي المالي على تزويــد المتعاملين بالعديد من 
الخدمات واألدوات التي تســهم في رفع مســتويات الســعادة 

لديهم، ومنذ العام 2013 يقوم الســوق بمســوحات لرضا 
المتعامليــن، وفــي العام 2018، اعتمد ســوق دبي المالي 

نظامــًا جديــدًا يمتــاز بفاعلية أعلى عن األنظمة الســابق 
تطبيقها لتقييم رضا المتعاملين. كذلك اســتمرت مســوحات 

تقييم الســعادة لدى مركز خدمة المســتثمرين في الســوق 
خال العام المنصرم، حيث وصل تقييم مؤشــر الســعادة إلى 

نســبة 100% خال العام 2018.

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

الســتراتيجيته في التنمية المســتدامة، وذلك  من   خال 
الحضور الفاعل في  عدة   أنشــطة  كان   أبرزها  المشــاركة في 
األعيــاد الوطنيــة مثل اليوم الوطني، ويوم الشــهيد، ويوم 
العلــم، والمناســبات العالمية مثــل اليوم العالمي للمرأة 

2018، ويــوم األم، واليــوم العالمــي للصحة واليوم العالمي 
للمســؤولية المجتمعية. وخال هذا العام أيضًا، وقع ســوق 

دبي المالي مذكرة تفاهم مع مؤسســة األوقاف وشــؤون 
القّصــر بدبــي في خطوة تهدف إلى تســهيل اإلجراءات 

المشــتركة بشــأن وقف األوراق المالية حيث تتيح االتفاقية 
إضافة المؤسســة كمســتثمر مســجل لدى السوق بحيث 

يتســنى له تنفيذ طلبات التحويل من حســابات المســتثمرين 
إلى حســاب الوقف الخيري الخاص بالمؤسســة، وذلك 

بغرض إدارة وقف األوراق المالية واســتام األرباح النقدية 
الخاصــة عن طريــق التحويل المصرفي.

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

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

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

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

الخدمــات المقّدمــة للمتعاملين باالســتفادة من تقنيات 
الذكاء االصطناعّي.

1 -تطويــر باقــة من الحلول الذكية 
نجــح الســوق فــي تطوير مجموعة مــن الحلول المبتكرة 

التــي توظــف أحــدث التقنيات في توفير خدماته عبر وســائط 
متعــددة تتناســب مع احتياجات كافــة المتعاملين. وتضم 

باقة الخدمات الجديدة إطاق النســخة المحدثة من تطبيق 
السوق للهواتف الذكية وإطاق خدمات التوقيع االلكتروني 
واستخراج رقم المستثمر من خال بطاقة الهوية اإلماراتية، 

عاوة على اإلطاق التجريبي لخدمة إدارة الجمعيات 
العمومية باستخدام تقنيات بلوك تشين، واإلطاق التجريبي 

لخدمة المحادثة النصية التفاعلية  Chatbot المعتمدة على 
الذكاء االصطناعّي، باإلضافة إلى اإلطاق التجريبي مسابقة 

ســوق دبي المالي لألســهم المفتوحة للجمهور.

2 - تشــجيع توزيع األرباح النقدية عبر حلول الســوق الذكية  
من خال بطاقة آيفســتر والتحويل عبر الحســابات المصرفية، 

وّزع ســوق دبي المالي بنجاح -وللعام الســابع على التوالي- 
األرباح النقدية للشــركات المدرجة عن الســنة المالية 2017. 
وقــد بلغــت قيمــة األربــاح الموزعة 17.6 مليار درهم إماراتي 

على ما يقارب الـ 575,000 مســتثمر. وارتفع عدد الشــركات 
التــي قــام الســوق بإدارة عملية توزيــع األرباح نيابة عنها إلى 

46 شــركة خال العام 2018 مقابل 39 شــركة في نهاية 
العام 2017.
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3 - إطــالق خصائــص جديــدة لتطبيقات الهواتف الذكية   
أضــاف ســوق دبــي المالي إلى باقــة تطبيقاته للهواتف الذكية 

خاصيــة جديــدة تعــزز قدرة حاملي بطاقة الخصم المباشــر 
آيفســتر على اســتخدامها بكفاءة ويمنحهم مســتويات أعلى 

من التحكم بمعاماتها. وتشــهد تطبيقات الســوق إقبااًل 
متزايدًا من المســتثمرين، حيث وصل عدد المســتثمرين الذين 

قامو بتحميل تطبيقات الســوق على اختافها خال العام 
2018 إلى ما يزيد عن الـ 14,000 مســتخدم. وســيواصل 

الســوق التوســع في هذا المجال مع تنفيذ حمات التوعية 
الازمة لجذب أكبر شــريحة ممكنة من قاعدة المســتثمرين 

الضخمة في السوق.

تطوير واســتدامة بنية السوق وفق 
أفضل الممارســات العالمية

يواصل الســوق جهوده لارتقاء بنموذج العمل وتطوير 
عمليات التشــغيل تماشــيًا مع أفضل الممارســات العالمية. 

يندرج ضمن هذا التوجه االســتراتيجي تطوير أنظمة الّتقاص 
والتســوية واإليداع، فضًا عن تطبيق أفضل الممارســات 

التي تضمن اســتدامة الحوكمة لدى الســوق أواًل ولدى 
الشــركات المدرجة ثانيًا. وينظر الســوق أيضًا إلى تســخير أحدث 

التقنيات لتشــغيل عملياته )مثل البلوك تشــين(، ومواصلة 
تطوير المعايير المتوافقة مع الشــريعة اإلســامية التي تحتكم 
إليها األدوات المالية اإلســامية في التصنيف، على أنها من 

جملة مبادراته االســتراتيجية في هذا الســياق.

1 - توقيع مذكرة تفاهم إلطالق مشــروع تطوير منصة 
تداول األوراق المالية لشــركات المناطق الحرة  

وقعت كل من ســلطة المنطقة الحرة بمطار دبي “دافزا”، 
“هيئة األوراق المالية والســلع”، “ســوق دبي المالي” و“اللجنة 

العليا للتشــريعات في إمارة دبي” مذكرة تفاهم لتحديد أطر 
التعاون في مشــروع إطاق “منصة تداول األوراق المالية 

 .10X لشــركات المناطق الحرة” والذي يأتي ضمن خطة دبي
ويهدف المشــروع إلى تمكين شــركات المناطق الحرة من 

التحول إلى شــركات مســاهمة عامة واإلدراج في الســوق مع 
فرصة زيادة رأســمالها وتعزيز أنشــطتها وخلق بيئة مشــجعة 

لاســتثمارات األجنبية في دبي والدولة بشــكل عام.

2 - تحديث معايير الشــريعة لتواكب االهتمام المتزايد 
باالقتصاد األخضر واالســتدامة وطرح مســودة جديدة

طرح ســوق دبي المالي مســودة “معيار صناديق االســتثمار” 
تمهيدًا إلصداره ضمن البنية المعيارية الداعمة لنمو ســوق 

رأس المال والتمويل اإلســامي. كما أصدر ســوق دبي 
المالي خال العام 2018 نســخًا محدثة على معاييره الشــرعية 
الثاث، وهي معيار األســهم الصادر في العام 2007، ومعيار 

الصكــوك الصــادر فــي العام 2014، ومعيار التحوط الصادر 
فــي العــام 2017، وذلــك بإجراء تعديات هامة في هذه 

المعاييــر ومــن أهمهــا ما يتعلق باالقتصاد األخضر، الذي 
يركز على مفاهيم االســتدامة والحفاظ على البيئة وهما من 
المقاصد الرئيســية للشــريعة اإلسامية. وُتفصل التعديات 

الجديــدة األدوات واألوعيــة المالية الخضراء مثل الصكوك 
الخضراء واألســهم الخضراء والصناديق الخضراء التي باتت 

من اهتمامات المســتثمرين حديثًا.

3 - إطالق نظام الكتروني لتوزيع األرباح النقدية للشــركات 
المدرجة

يتســم النظام الجديد بغياب أي تداخل للعنصر البشــري في 
عملية التوزيع سواء للحسابات المصرفية للمستثمرين أو 

لحساب بطاقة آيفستر، إذ يستند إلى قاعدة بيانات متكاملة 
ومحدثة باستمرار توضح التوزيعات الجديدة لكل مستثمر 

وتلك غير المستلمة والمستلمة سابقًا، األمر الذي ينطوي 
على قيمة مضافة كبرى على صعيد سرعة إنجاز عملية توزيع 

األرباح للمستثمر وللشركات المدرجة على حد سواء.

4 - الحيازة على شهادة استمرارية األعمال “آيزو  
 ”2012 : 22301

حاز سوق دبي المالي وشركة ناسداك دبي على شهادة “آيزو 
22301: 2012”، من هيئة “لويدز ريجستر كوالتي أشورانس 

العالمية” لنظام إدارة استمرارية األعمال )BCMS(. وتعد 
الشهادة معيارًا أساسيًا إلدارة استمرارية األعمال واعترافًا 

بفعالية تصميم النظام وكيفية تطبيقه لحماية البورصتين 
من التعرض للمخاطر المرتبطة بحاالت الطوارئ وإدارة 

األزمات، األمر الذي يعكس التزام السوق بمعايير الجودة 
العالمية وحرصه على التحسين المستمر في مستويات 

وآليات تقديم خدماته لكافة المتعاملين.

5 - تنظيم ثالث دورة تدريبية العتماد أمناء سر مجالس إدارة 
الشركات المدرجة

نظم سوق دبي المالي ثالث دورة تدريبية ضمن اتفاقية 
الشراكة االستراتيجية مع معهد حوكمة. وتهدف هذه الدورة 
إلى االرتقاء بمستوى تطبيق الحوكمة في أوساط الشركات 

المساهمة العامة ويسهم في رفع أدائها التشغيلي. وقد 
اخُتِتمت ورشة العمل الثالثة لهذا البرنامج ليصل إجمالي عدد 
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المشاركين في الورش الثاث إلى 76، كما بلغ عدد من اجتاز 
امتحانات االعتماد وحصلوا على الشهادة 49 أمين سر معتمد 

من معهد حوكمة.

بناء الكفاءات واسعادها
يدرك سوق دبي المالي أهمية تزويد المستثمرين وكافة 

المتعاملين بأفضل وأحدث المنتجات والخدمات على أيدي 
موظفين مؤهلين ومبدعين، لذا يضع على سلم أولوياته 

جذب   وإشراك وتطوير   الكوادر البشرية باعتبارها أهم األصول 
ما   يكفل   استدامة   هذه الثروة الرئيسية. 

1 - تدريب الكوادر البشرية
يؤمن سوق دبي المالي   بأن   اإلنسان هو الثروة   الحقيقية  
 والمحفز   األول لتحقيق   النجاح،  لذلك   يستقطب   السوق 

أفضل   الكفاءات   والمواهب ويحافظ   عليها. ويتم ذلك  من      
خــال تشــجيع   التطــور   الوظيفي، وجعل االبتــكار محورًا  لتحقيق  

 أفضــل   النتائــج. ومــن أجل ذلك، عمل الســوق على تدريب 
وتطويــر 154 موظفــًا بإجمالي ســاعات تدريبية تقارب الـ 

5,839 ســاعة تدريبيــة خــال العــام 2018 بارتفاع بلغ 2% عن 
العام 2017.

2 - اإلدارة باألهداف
في سبيل تحقيق أهدافه االستراتيجية، يشرك سوق دبي 

المالي موظفيه في تطبيق استراتيجيته بداية كل عام عبر ربط 
األهداف االستراتيجية باألهداف الفردية المنوطة بالوظيفة. 

وتتم مراجعة األداء بقياس مدى تحّقق هذه األهداف 
االستراتيجية، ما يضمن مشاركة جميع كوادر السوق نحو 

تحقيق هذه األهداف. وخال هذا العام، قام السوق بتطبيق 
برنامج إدارة األداء الجديد )Cubes(، والذي يتيح أتمتة 

المبادرات والمشاريع التطويرية باإلضافة إلى متابعة أداء 
القطاعات والموظفين. 

3 - تعزيز ثقافة التميز المؤسسّي
حاز سوق دبي المالي خال العام 2018 على جائزة االبتكار 

التي تنظمها هيئة األوراق المالية والسلع عن خدمته المبتكرة 
لتوزيع األرباح النقدية الخاصة بالشركات المدرجة وعلى جائزة 

التميز من فئة “الخمسة نجوم” من المؤسسة األوروبية 
إلدارة الجودة )EFQM( والتي تهدف إلى رفع مستوى 

التنافسية لدى الشركات المشاركة وتقدير دور الشركات 
والمؤسسات التي حققت مستويات بارزة من التميز 

المستدام حسب معايير التميز العالمية و المحلية. وفي هذا 
اإلطار، حقق السوق أعلى معدالت المؤشرات التنافسية عبر 

تبّني أحدث الحلول الذكية والتطبيقات التكنولوجية، وتوظيفه 
اإلبداع واالبتكار في تقديم الخدمات وتحقيق السعادة، 

والمساهمة في بناء مستقبل مستدام. 

استدامة األداء المالي وتعزيز  
مصادر الدخل

في إطار جهوده لتعزيز مصادر الدخل ولتعظيم األرباح ولتعزيز 
القيمة المضافة للمساهمين، يعمل سوق دبي المالي على 
تنويع الفرص االستثمارية وزيادة عمقه السوقّي عبر تشجيع 

ثقافة التحول إلى المساهمة العامة واإلدراج. كما يسعى 
السوق إلى زيادة حجم التداول بتنويع ما يطرحه من منتجات 

وخدمات نوعّية غير تقليدية لكافة المتعاملين ورفع كفاءة 
العمليات التشغيلية للوسطاء ولعمليات الّتقاص والتسوية 

واإليداع. إضافة إلى توفير خيارات استثمارية جديدة تسهم في 
تعزيز مستويات السيولة.

1 - تشجيع ثقافة اإلدراج 
ضمن منهجية تشجيع ثقافة اإلدراج وفي سياق حث الشركات 

العائلية والخاصة على االستفادة من مزايا سوق المال، قام 
سوق دبي المالي بتنظيم حلقة نقاشية حول فرص اإلدراج في 

“السوق الثانية” وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي 
ومجلس دبي لرواد األعمال، تم خالها استعراض دور “السوق 

الثانية” في فتح آفاق أسواق المال أمام الشركات الخاصة 
بالنظر إلى ما توفره من مزايا عديدة من شأنها اإلسهام في 
وضع تلك الفئة من الشركات على طريق النمو المستدام. 

استقطبت الحلقة النقاشية ممثلي 45 شركة خاصة تنشط في 
قطاعات متنوعة ومنها: الصناعة والتقنية والتجزئة والتمويل 
والعقارات واإلنشاءات والمواد الغذائية، باإلضافة إلى العديد 

من الخبراء والمختصين من شركات االستشارات الناشطة في 
مجال االكتتابات العامة واإلدراج.

ومن الجدير بالذكر، شهد العام 2018 إدراج أسهم كل 
من شركة النعيم القابضة لاستثمارات المصرية واإلثمار 
القابضة البحرينية حيث وصل عدد الشركات المدرجة في 

نهاية العام 2018 إلى 67 شركة، وكذلك شهد العام تداول 
حقوق االكتتاب في أسهم زيادة رأس المال في كل من 

مصرف عجمان وبنك دبي اإلسامي وشركة الخليج للماحة 
القابضة.

4
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2 - تشــجيع إدراج وتداول وحدات صناديق االســتثمار 
 )REITs( وصناديق االســتثمار العقاري

وقع سوق دبي المالي مذكرة تفاهم مع دائرة األراضي 
واألماك بهدف تنشيط االستثمار في القطاع العقاري 

باستخدام آليات أكثر مواءمة مع معطيات السوق العقاري من 
خال استقطاب صناديق االستثمار العقاري )REITs( وتسهيل 

إدراج الشركات العاملة في القطاع العقاري فضًا عن فئات 
األصول المتعلقة بالعقارات. وخال هذا العام أصدر السوق 

ضوابط إدراج وتداول وحدات صناديق االستثمار وصناديق 
االستثمار العقاري )REITs( استعدادًا إلطاق منصة تداول 

لهذه الصناديق االستثمارية ما يمثل إضافة مهمة إلى قائمة 
األدوات المالية المتداولة في السوق. 

3 - إطالق آلية “حســاب التخصيص” 
انطاقــًا مــن أهمية تواجد صناديق االســتثمار العالمية 

في تداوالت ســوق دبي المالي، عمل الســوق على تلبية 
متطلبــات هــذه الصناديــق بما يوفر لها وصواًل سلســًا ويحفز 

نشــاطها حيث أطلق الســوق آلية “حســاب التخصيص” 
التي تتيح لشــركات الوســاطة فتح حســاب تخصيص موحد 

لــدى المقاصــة يتــم من خاله إجراء تعامات بيع وشــراء 
األوراق المالية باســم الشــركة نيابة عن عمائها على أن يتم 

تخصيــص تلــك التعامات بحســابات العماء خال فترة 
التخصيــص وخــال مــدة ال تتجــاوز ال 45 دقيقة من انتهاء 

جلســة التــداول، األمــر الذي يرفع مــن فاعلية إنجاز الصفقات 
لصالــح العمــاء. هــذا، وتم منح ترخيص لشــركة “المجموعة 

الماليــة هيرميــس للتداول” لتقديم خدمة “حســاب 
التخصيص”، لتصبح بذلك أولى شــركات الوســاطة التي توفر 

لعمائهــا هذه الخدمة.

4 - ترخيص أول مزّودْين لخدمة إعادة الشــراء )الريبو( 
والمرابحــة ولخدمــة البيع على المكشــوف المنّظم

فــي إطــار جهــوده الرامية إلــى توفير خدمات وآليات جديدة 
لخدمة كافة شــرائح المتعاملين وتعزيز تداوالت المســتثمرين 

ورفع مســتويات الســيولة، قام ســوق دبي المالي 
بترخيص شــركة “ايكوتيز فيرســت هولدنجز” األمر الذي 

يتيح للمســتثمرين الحصول على ســيولة نقدية من شــركة 
اإلقــراض نظيــر مــا يحوزونه مــن أوراق مالية، كما أن بمقدور 
الشــركة بيع األوراق المالية في الســوق ما يعزز من أنشــطة 
التداول. وتســهم هذه الخدمة في تعزيز قدرة المســتثمرين 

علــى الوصــول إلى الســيولة من خــال توقيع اتفاقيات إعادة 
شــراء “الريبو” مع الشــركة دون التفريط في أية فرص نمو 

مســتقبلية لتلك األوراق المالية. كذلك منح ســوق دبي 
المالي الترخيص لشــركة الرمز كابيتال لمزاولة نشــاط البيع 

على المكشوف المنظم كأولى شركات الوساطة التي توفر 
لعمائها هذه الخدمة والتي تتيح للمستثمر إمكانية بيع أوراق 

مالية مدرجة في السوق وغير مملوكة له، شريطة التعهد 
بردها لمالكها بناء على اتفاقية اإلقراض الموقعة بينهما.

5 -توســيع خدمة توفير الســيولة وصناعة الســوق
في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز التداول اســتكمل ســوق 
دبــي المالــي خدمــة توفير الســيولة، والتي تهدف إلى زيادة 
مســتويات الســيولة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب. 
وفي نهاية العام 2018، ضمت الســوق 4 شــركات تنشــط 

في مجال صناعة الســوق وتوفير الســيولة. 

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

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

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

خالهــا بممثلي صناديق اســتثمارية عالمية.

28 التقرير االستراتيجي
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03. االستدامة



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

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

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

حســب تقرير مؤشــر أهداف التنمية المســتدامة العالمية 
)SDGs( للعــام 2018، تــم تصنيــف األداء اإلجمالي لدولة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي المرتبة الـ 60 من أصل 156 
دولــة علــى مســتوى العالــم، وتأتي دولة اإلمارات في المرتبة 

األولــى مقارنــة مع تصنيف دول مجلــس التعاون الخليجي. 
ويشــير التقييــم إلى تفوق اإلمــارات بتحقيقها 50% من 
مؤشــرات التنمية المســتدامة فضًا عن تصّدرها دول 

المنطقــة العربيــة بالنظــر إلى هدف “عقد الشــراكات لتحقيق 
األهداف”1 . وتماشــيًا مع األجندة الخضراء 2030-2015 

لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة، ومــا واكبها من التزام الدولة 
ببنود اتفاقية باريس مع أهداف التنمية المســتدامة العالمية، 
وانسجامًا مع رؤية دبي 2021 الرامية إلى تطوير مدينة ذكية 

مستدامة، قام سوق دبي المالي بتطبيق عدة مبادرات 
داعمة الستراتيجية االستدامة حيث تتماشى مؤشرات سوق 

دبي المالي مع ستة من أهداف التنمية المستدامة لألمم 
المتحدة )هدف رقم 4 و 5 و 8 و 12 و 13 و 17(. ففي العام 

2018، وكعضو في مبادرة األمم المتحدة ألسواق رأس 
المال المستدامة )SSE(، شارك السوق بخبراته في إعداد 
ورقة عمل لألمم المتحدة حول “آلية دعم أهداف التنمية 
المستدامة لمشرعي األوراق المالية” وسيستمر السوق 
في دعم الجهود العالمية الرامية لتحقيق استدامة األداء 

والشفافية في قطاع أسواق رأس المال. 

ينطوي نموذج العمل في أسواق رأس المال على تعدد 
فئات المتعاملين، إذ يشمل مجموعة واسعة من أصحاب 

المصلحة من مستثمرين ووسطاء وموردين وغيرهم، األمر 
الذي يتطلب تنفيذ نهج دؤوب لتعزيز وبناء العاقات مع كل 

فئة بهدف خلق قيمة طويلة األجل. وعليه، تهدف استراتيجية 
االستدامة في سوق دبي المالي إلى ريادة األسواق اإلقليمية 

بمقاييس االستدامة العالمية من خال خلق قيمة مشتركة 
طويلة األجل ألصحاب المصلحة في سوق دبي المالي 

بحلول العام 2025. ولدى تطبيق خطته االستراتيجية 
وعملياته التنظيمية، يضع السوق تحقيق االستدامة على 

سلم أولوياته من أجل الوصول إلى هذا الهدف.

تمثــل النقــاط التاليــة المحاور الرئيســية التي تهدف إليها 
اســتراتيجية االســتدامة في سوق دبي المالي: 

تشــجيع الشــركات المدرجة على تبني ممارســات    •  
إعداد تقارير االســتدامة.  

زيــادة الوعــي حول االهتمــام المتنامي بالتنمية    •  
المســتدامة لدى المســتثمرين العالميين   

والمحلييــن وفئات المتعاملين في الســوق.   
المســاهمة في جدول أعمال التنمية المســتدامة    •  

إلمــارة دبــي خاصة ولدولة اإلمارات العربيــة     
المتحدة عامة.  

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

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

الضــوء على المحاور األساســية المتعلقــة بالجوانب البيئية 
واالجتماعية وشــؤون الحوكمة: 

حمايتنــا للبيئة  •
مســاهمتنا المجتمعية  •

ترســيخنا للحوكمة  •
نظرة مستقبلية  •

ملخص االستدامة

1 الهيئة االتحادية للتنافســية واإلحصاء - مؤشــر أهداف التنمية المســتدامة العالمية )SDGs( للعام 2018.

اإلمــارات العربية المتحدة

البحرين

عمان

المملكة العربية الســعودية 

105الكويت

98

94

80

60

تحقيــق أهــداف التنمية المســتدامة 2018 )ترتيب الدول 
عالميًا(1
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يحرص ســوق دبي المالي على المســاهمة في حماية 
البيئــة وتقليــل بصمتــه البيئية إلــى أدنى حٍد ممكن، انطاقًا 

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

المبــادرات الراميــة لتحقيق هذه األهداف. 

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

البيئيــة وفقًا لعدة مقاييس بســيطة.

التحــول إلى بورصــة ذكية وانتهاج البيئة 
اإللكترونية

أثمرت اســتراتيجية ســوق دبي المالي بشــأن التحول إلى 
بورصــة ذكيــة نتائــج إيجابية، والتي مــن أبرز نتائجها تحول 
ســوق دبــي المالــي إلى قاعــة تداول ذكية توفر الخدمات 

اإللكترونيــة التــي تتيح للمســتثمرين االطاع على معلومات 
المحافظ االســتثمارية وتقديم الطلبات مباشــرة إلى 

الســوق عبــر تطبيقات الهواتــف الذكية والموقع اإللكتروني. 
كما تســاهم هذه المبادرات الرقمية في تعزيز انســيابية 

العمليات بالنســبة للوســطاء، حيث قام الســوق خال العام 
بتكريم ثاث شــركات وســاطة عاملة في الســوق لتوفيرها 

خدمــة التــداول عبــر تطبيقــات الهواتف الذكية.  ومن جهة 
أخــرى، تــزود المنصة اإللكترونيــة لاكتتابات العامة األولية 

المســتثمرين والشــركات المصدرة والبنوك المتلقية بمزايا 
االســتخدام اإللكترونــي خــال إجراءات االكتتاب العام األولي، 

 Customer( فيما يســاهم نظام إدارة عاقات العماء
Relationship Management( فــي إدارة العاقــات مع 

المورديــن عبــر منصــة إلكترونية. وقد وفر ســوق دبي المالي 
بديــًا إلكترونيــًا عن شــيكات الصرف لغايات توزيع األرباح، 

وذلــك بطــرح بطاقة آيفســتر وخدمــة الحواالت البنكية حيث 
قام الســوق بتوزيع األرباح بالنيابة عن 46 شــركة خال العام 
2018، وأطلــق كذلــك خاصية جديــدة لتطبيقات الهاتف تعزز

 قدرة حاملي بطاقة آيفســتر على اســتخدامها بكفاءة 
ويمنحهــم مســتويات أعلى مــن التحكم بمعاماتها. وقد 
أطلق الســوق خال العام 2018 كذلك خدمات مســاندة 

للتحــول إلــى بورصــة ذكية منهــا التوقيع اإللكتروني وإصدار 
رقم المســتثمر باســتخدام بطاقة الهوية اإلماراتية، باإلضافة 

إلــى اإلطــاق التجريبي لخدمــة إدارة اجتماعات الجمعيات 
العمومية باســتخدام تقنيات بلوك تشــين.

بالنظر إلى هذه المبادرات، وتماشــيًا مع توجه ســوق دبي 
المالــي للوصــول إلــى بيئة عمل إلكترونية مســتدامة، فقد 

اشــترك الســوق بخدمة )جرين بوكس( منذ العام 2015. 
وتهــدف هــذه الخدمة إلى المســاهمة في تطوير نظام 

بيئي مســتدام من خال تســخير تقنيات تدوير الورق، وإلى 
زيــادة الوعــي حــول النفايات الورقية وأثرها البيئي الســلبي، 

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

وبحســب تقرير )جرين بوكس(، فقد أظهرت نتائج ســوق دبي 
المالــي زيــادة فــي كمية الــورق المعاد تدويره في العام 2018. 

وعلــى عكــس مــا قد تظهره هــذه النتيجة من تعارض مع 
أهــداف ســوق دبــي المالــي المتمثلة في التحول إلى بورصة 

ذكيــة، ترجــع الزيــادة في الــورق المعاد تدويره إلى التخلص 
من الوثائق المحفوظة مســبقًا على مدى الســنوات الســابقة 
)حيث اعتمدت األرشــفة في الســنوات الســابقة على النظام 
الورقــي( وإلــى الزيــادة في عدد الصحــف المجانية التي تلقاها 
الســوق خال العام. ورغم ذلك، اســتطاع الســوق أن يضمن 

إعادة تدوير هذه األوراق لصالح البيئة ويســتمر في ســعيه 
تجاه التنمية المســتدامة المنشــودة.

حمايتنا للبيئة
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اســتهالك الطاقة ومركز البيانات

اتخذ ســوق دبي المالي خطوات عديدة في إطار ســعيه 
لتطويــر عمليــات تكنولوجيــا المعلومــات بحيث تكون صديقة 

 )Vblock( للبيئــة. وقــد أتاح تطبيــق تكنولوجيا في-بلوك
في مركز بيانات الســوق تخفيض حجم اســتهاك الطاقة، 

واالســتغال األمثل للمســاحة وموارد الشــبكات المتاحة. كما 
نفذ الســوق عدة مبادرات تهدف لخفض اســتهاك الطاقة، 

منهــا اســتخدام مصابيــح )LED( الموفرة للطاقة، وفرض 
قوانيــن إطفــاء المصابيح بعد انتهاء ســاعات العمل.

)Vblock( ترشــيد اســتهاك الطاقة عبر تكنولوجيا  

المقــر الرئيســي الجديد، صديق للبيئة

ســيقع المقر الرئيســي لســوق دبي المالي الجديد في منطقة 
الخليــج التجــاري. وقــد بدأت عملية التخطيط للمقر الرئيســي 

الجديــد فــي العام 2016، ودخل المشــروع حاليًا مرحلة 
التصميم. يســعى ســوق دبي المالي إلى تطوير المبنى 

الجديد بحيث يمثل مقرًا رئيســيًا ذكيًا مســتدامًا، قائمًا على 
أحدث التقنيات. كما حرص الســوق على تعزيز جهود ترشــيد 

اســتهاك الطاقة بشــكل ملموس في الموقع الجديد، بحيث 
يحقــق المبنــى المعاييــر العالمية المتعلقــة بقوانين المباني 

الذكية وشــروط الصحة والســامة والبيئة، وهي معايير 
تتبناهــا جهــات الترخيص المحلية. 

تعويــض انبعاثات ثاني أكســيد الكربون

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

رة عدد األشــجار الموفَّ

رة )بالغالون( كميــة الميــاه الموفَّ

2018
2017
2016
2015
2014

%83
%78

%73
%66

%53
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موظفونــا فــي صميم اهتماماتنا  .1
موظفــو ســوق دبــي المالي جوهــر نجاحنا، إذ يعمل لدى 

الســوق 164 موظفًا كما في نهاية العام 2018. 

توظيف الكفاءات

انطاقًا من إدراك ســوق دبي المالي للدور األساســي الذي 
يلعبــه فريــق العمــل في نجــاح عملياته، ومدى ارتباط قوة 

ونجــاح الســوق بقدرته على جــذب أفضل الكفاءات واالحتفاظ 
بهــا، فإنــه يركــز جهوده في مجال توظيــف الكفاءات المتميزة 

والعمــل علــى االحتفــاظ بهــا. ففي نهاية العام 2018، وصلت 
نســبة الموظفيــن الحامليــن لدرجــة البكالوريوس أو ما يفوقها 

إلــى 73% مــن إجمالــي عــدد الموظفين. كما يعكس فريق 
العمــل تنوعــًا فــي الفئات العمرية والخبرات.

تحقيق التوازن بين الجنســين

يؤمن ســوق دبي المالي إيمانًا راســخًا بالدور الرائد الذي تلعبه 
المــرأة فــي موقــع العمل. فقد وصلت نســبة اإلناث ضمن 

فريق عمل الســوق إلى 58% في نهاية العام 2018، ما 
يؤكــد التزام الســوق بتعزيز التوازن االجتماعي. 

اســتمر المجلس النســائي في ســوق دبي المالي خال العام 
2018 فــي تنفيــذ العديــد من المبــادرات التي تهدف إلى تعزيز 

الكفــاءة المهنيــة واإلدارية لموظفات ســوق دبي المالي، 
حيــث شــاركت الموظفــات طــوال العام في العديد من ورش 

العمــل واالجتماعــات التي تناولت مجموعة واســعة من 
المواضيــع: تلــك المعلقة بالصحة، وأخرى متعلقة بمشــاركة 

قصــص نجــاح حقيقيــة عبر توفير مدونة، وتشــجيع الموظفات 
على المشــاركة فــي الحمات الرمضانية.

مساهمتنا المجتمعية

فئــات المؤهــات العملية في العام 2018

مســتوى الخبرة واالختصاص في العام 2018

%12
%13

%2

%14

%59

الفئــة القيادية العليا

الفئة القيادية

الفئة اإلشرافية

التنفيذية الفئة 

%4
%15

%20

%61

الماجستير

بكالوريوس

الدبلوم

الثانوية 

أخرى

الفئــات العمريــة في العام 2018

التنوع االجتماعي 

إناثذكور
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سياســة االحتفاظ بالكفاءات

يقدم ســوق دبي المالي لموظفيه مجموعة واســعة من 
الحوافــز بــدءًا من التطــور الوظيفي، وصواًل إلى الترقيات 

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

للنمو. ويطبق الســوق نطاقًا إشــرافيًا يتمثل بنســبة 5:1 
)مديــر: موظفين مباشــرين(، مــا يعزز فرص التطوير الذاتي 

والنمــو. وباإلضافــة إلى ذلك، يطبق الســوق نظام الحوافز 
المرتبطة باألداء، بما ينســجم مع أفضل الممارســات في 
مجال  “اإلدارة باألهداف”. وقد ســاهمت سياســة الســوق 

الناجحــة فــي الحفــاظ على معــدل منخفض لدوران الموظفين 
ليســجل 5% في نهاية العام 2018. 

انطاقــًا مــن قناعة الســوق بــأن رفع هوامش الربحية هو 
نتيجة مباشــرة لمســاهمة الموظف اإليجابية، يســعى السوق 

حثيثــًا الكتســاب رؤية عميقــة حول ردود فعل الموظفين 
ودوافعهــم ورضاهــم من خال إجراء اســتطاعات قياس رضا 

السنوية. الموظفين 

معــدل دوران الموظفين

مســتوى رضا الموظفين 
 

برنامج التوطين

فــي إطــار جهــوده لدعم خطط دولــة اإلمارات المتمثلة في 
اســتقطاب الكفــاءات الوطنيــة اإلماراتية وحثها على االنخراط 

فــي قطــاع الخدمــات المالية، ينفذ ســوق دبي المالي مبادرات 
تهدف إلى اســتقطاب المواطنين. حيث يســعى الســوق 

مــن خــال عاقاته مع الجامعــات والكليات لجذب المواهب 
المحليــة، ويقوم بالمشــاركة في معــارض التوظيف المهنية 

واإلعــان عــن فرص العمل في مواقــع التوظيف اإللكترونية 
الحكومية. ونتيجة لذلك، اســتطاع الســوق الحفاظ على 

معــدل توطيــن يتجــاوز الـ 50% على مدى الســنوات الثاثة 
الماضيــة، وبلغــت نســبة القــوى العاملــة اإلماراتيــة %58 

فــي نهايــة العــام 2018. وياحــظ انخفاض النســبة بشــكل 
طفيــف فــي األعــوام األخيــرة ويعود ذلــك لتوظيف مهارات 

تقنيــة متخصصــة.

نسبة التوطين

التعليــم والتدريب المســتمر يدعم تطوير 
المواهب والكفاءات الناشــئة

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

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

الازمــة لتمكينهــم مــن القيام بمهامهم وفقًا لمناصبهم 
وأدوارهم الحالية. وفي هذا الصدد، يوفر الســوق لفريق 

العمل فرصًا عديدة للتدريب والمنح الدراســية وبرامج التعليم 
المســتمر وفرص التغيير الدوري للمناصب داخل الســوق. 
وقد تمخضت هذه المبادرات الشــاملة خال العام 2018 

عن تدريب 154 موظفًا )بنســبة 94% من إجمالي عدد 
الموظفين( ما مجموعه 5,839 ســاعة تدريب، وهو ما يمثل 

زيادة بنســبة 2% مقارنة بالعام 2017. ويوضح الرســم البياني 
أدنــاه الفئــات والمجاالت التي تركز فيها التدريب: 

%9 2016

2017%5

2018%5

%60 2016

2017%77

2018%82

2017

2018

%60

%58

%62 2016

مجــاالت التدريــب في العام 2018

%13

%5
%2

%80

تنميــة المهارات الذاتية

العلوم المالية

الهندســة والعلوم التكنولوجية

الموارد البشرية
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تفعيــل التواصــل مع المجتمع  .2

تماشــيًا مع سياســة المســؤولية االجتماعية التي ينتهجها 
ســوق دبي المالي، وفي إطار اســتراتيجيته لتحقيق أعلى 
معايير االســتدامة، فقد واصل الســوق تنظيم فعاليات 
وأنشــطة موجهــة للمجتمــع، انطاقًا من إدراكه ألهمية 

إضافــة قيمــة متميــزة للمجتمــع ومــا لها من أثر إيجابي يعود 
على السوق. 

وفيمــا يلــي بعــض أبرز الفعاليات التي نظمها ســوق دبي 
المالــي خال العام 2018: 

تفعيــل المشــاركة والتواصل مــع كافة المتعاملين 
باعتبارهــم أولوية دائمة

في بداية العام 2018، ســاهم ســوق دبي المالي بأن يكون 
جزءًا من حوار عالمي وإقليمي لمناقشــة أهمية االســتثمار 

المعني بالتنمية المســتدامة، وبالتعاون مع مؤسســة 
مبادئ االســتثمار المســؤول )PRI( المدعومة من قبل األمم 

المتحدة ومعهد ســي إف إيه )CFA(، اســتضاف ســوق دبي 
المالي ورشــة عمل اســتهدف فيها المســتثمرين واألطراف 

المعنية واســتعرض االهتمام المتزايد في االســتثمارات 
المتعلقــة بقضايــا التنمية المســتدامة وناقش أفضل 

الممارســات وأحدث الدراســات في هذا الصدد.

وبالتعــاون مــع غرفــة تجــارة وصناعة دبي، ومع مجلس دبي 
لرواد األعمال نظم الســوق حلقة نقاشــية حول فرص إدراج 

الشــركات الخاصة في “الســوق الثانية”، حيث تم خالها 
اســتعراض دور “الســوق الثانية” في فتح آفاق أســواق رأس 
المــال أمــام الشــركات الخاصــة بالنظر إلى ما توفره من مزايا 

عديدة من شــأنها اإلســهام في وضع تلك الفئة من الشــركات 
علــى طريــق النمو المســتدام. إلــى جانب تنفيذ عدد من ورش 

العمل التوعوية التي هدفت إلى تعريف الوســطاء والشــركات 
المصــدرة بالخدمــات والتقنيات الجديدة، أطلق ســوق دبي 

المالــي برنامــج تقييم للوســطاء بهــدف تقييم جودة الخدمات 
المقدمة للمســتثمرين. 

خال العام 2018 أيضًا، عزز ســوق دبي المالي من جهوده 
لدعــم ثقافــة الوقــف لــألوراق المالية كجزء من مبادرات “عام 
زايــد” مــن خــال توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسســة األوقاف 
ــر بدبــي )AMAF(. تهدف مذكرة التفاهم إلى  وشــؤون القصَّ

تنفيــذ اســتراتيجية مبتكرة تمكن المســتثمرين والمتبرعين 
من تحويل أوقافهم مباشــرة إلى حســاب مؤسســة الوقف 

ــدة لــألوراق الماليــة لما فيــه مصلحة المجتمع اإلماراتي. الموحَّ

يحــرص ســوق دبــي المالــي على االســتماع إلــى كافة 
الجهــات المعنيــة فــي خضــم ممارســته ألعمالــه. حيــث، 

نفــذ الســوق العديــد مــن اســتطاعات الــرأي التــي تقيس 
رضــا العمــاء والســعادة باإلضافــة إلــى اســتطاعات رضا 

الموظفيــن.

مســتوى رضا العماء

وانسجامًا مع أهداف مؤشر دبي للسعادة، يحرص يسوق 
دبي المالي على االرتقاء بمستويات السعادة لدى كافة 

متعاملي السوق، حيث تم تنفيذ استطاعات لقياس 
مستوى سعادة المتعاملين عبر مكتب شؤون خدمة العماء 

والتي تمّكن العماء من تقييم مستوى الخدمة المقدمة.

ساعات التدريب

متوسط ســاعات التدريب للموظف
نســبة الموظفين المتدربين
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مؤشر السعادة

دعــم الطالب وأصحاب الهمم

في إطار ســعيه لتطوير مهارات الطلبة وتطبيق النظريات 
المتعلقة بأســواق رأس المال على أرض الواقع، تم خال 
معــرض جيتكــس 2018 اإلطاق التجريبي للموقع الرائد 

للعبة األســهم المعروفة التي يديرها ســوق دبي المالي والتي 
تــروج للمعرفــة الماليــة منذ العام 2003. تمكن هذه اللعبة 

الطاب والجمهور على حد ســواء من التعلم أثناء تطبيق 
نظريات االســتثمار التجريبي. كذلك اســتمر ســوق دبي المالي 

في اســتضافة العديد من دورات الطاب التدريبية، وبالشــراكة 
مــع الجامعــة الكنديــة فــي دبي، تم افتتاح قاعة تداول تعليمية 

جديــدة فــي حــرم الجامعة، ما يتيح للطاب فرصة للتعلم 
واختبــار وتطويــر مهاراتهــم في بيئة تداول تحاكي الواقع.

ولخدمة حاجات أصحاب الهمم، قام ســوق دبي المالي 
بتعزيز مرافق وخدمات قاعة التداول بحيث يســهل الوصول 

إلى مكتب شــؤون خدمة العماء في الســوق والذي يوفر 
خدمات مجانية كخدمة الكرســي المتحرك مع وجود إشــارات 

واضحة على أرض القاعة تدل على االتجاهات لتســهيل حركة 
المســتثمرين أصحاب الهمم.

تمكين المرأة

وقع ســوق دبي المالي مذكرة تفاهم مع مؤسســة دبي 
للمــرأة، بهــدف تمكيــن المرأة في قطاع المال واألعمال من 

خال رفع مســتوى مشــاركتها في مجالس إدارة الشــركات 
اإلماراتية المدرجة في الســوق. وفي هذا اإلطار شــهد العام 

2018 احتفالية قرع الجرس بمناســبة يوم المرأة العالمي، 
وذلك في إطار الدور النشــط الذي يقوم به الســوق لترســيخ 
مبدأ التوازن بين الجنســين وتمكين المرأة في قطاع أســواق 
المال. حيث انضم ســوق دبي المالي إلى 61 بورصة عالمية 
تشــارك في سلســلة احتفاليات بالتعاون مع كل من مبادرة 
األمم المتحدة ألســواق المال المســتدامة، اتحاد البورصات 

العالمية، مؤسســة التمويل الدولية، مبادرة االتفاق العالمي 
لألمــم المتحــدة، برنامــج األمم المتحدة للمرأة واتحاد المرأة 

في قطاع صناديق المؤشــرات المتداولة. 

المشــاركة في عدد من الفعاليات 
الوطنية والدولية 

شــارك ســوق دبي المالي في عدد من االحتفاالت الوطنية 
والدوليــة كونــه عضــوًا فاعًا في المجتمع. ومن هذه الفعاليات 

يوم العلم واليوم الوطني ويوم الشــهيد. 

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

الذكيــة، ودعمــًا لرؤيــة حكومــة دبي. وتهدف هذه المبادرة 
التــي أطلقتهــا دائــرة المالية في حكومة دبي إلى تشــجيع 

التحــول إلــى القنــوات الذكيــة للحصول على الخدمات وإجراء 
المعامات. وشــارك ســوق دبي المالي أيضًا في أســبوع 

جيتكــس لتكنولوجيــا المعلومــات، وذلك في المنطقة 
االقتصاديــة ضمــن جناح حكومة دبي الذكية. واســتعرض 
الســوق خال مشــاركته مجموعة متنوعة ومتكاملة من 

التطبيقات الذكية التي ســاهمت في تعزيز مكانة الســوق 
إقليميــًا مــن حيث المبادرات واالبتكارات. 

تماشــيًا مــع رؤيــة القيادة واالســتراتيجية الوطنية لابتكار التي 
تهــدف إلــى نقــل دولة اإلمــارات العربية المتحدة إلى واحدة 

من أكثر الدول ابتكارًا على مســتوى العالم، شــارك ســوق دبي 
المالي بشــكل نشــط في “شــهر اإلمارات لابتكار 2018” من 
خــال تنظيــم عــدد مــن الفعاليات لتعزيــز ثقافة االبتكار. يتخذ 

الســوق من مفهوم االبتكار ثقافة مؤسســّية يطبقها بين 
موظفيه ومختلف مشــاركيه بما في ذلك الشــركات المدرجة 

وشركات الوساطة.

2017

2018
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واصــل ســوق دبــي المالي تركيزه على تعزيــز ثقة المتعاملين 
من خال تطبيق ممارســات حوكمة الشــركات. وتمثل هيئة 

األوراق الماليــة والســلع قاعــدة الدعم إلطار عمل الحوكمة 
فــي الســوق، من خال تعريفهــا الواضح لكافة الجوانب 
وعناصــر القيــاس المتعلقة بالحوكمــة. ويتضمن تطبيق 
الحوكمــة جوانــب تنحصر بموافقة مجلس إدارة الشــركة، 
وجوانــب أخــرى يمكن للمجلس تفويــض اللجان المنبثقة 

عنــه، وإدارة الشــركة بالبــت فيهــا. وخال العام 2017، صادق 
مجلــس إدارة ســوق دبــي المالــي على إطار عمل يختص بإدارة 

المخاطــر، تضّمــن تعريفًا لمدى قابلية الســوق للمخاطرة 
خال ممارســته أعماله كما تضمن شــرحًا لنهج الســوق في 

خفض مدى تعرضه للمخاطر االســتراتيجية والتشــغيلية 
والماليــة والمخاطــر المتعلقــة باالمتثال للقوانين. وبهدف 
رفع مســتوى الشــفافية، صادق مجلس إدارة ســوق دبي 
المالــي هــذا العــام على تحديث سياســة تداول المطلعين 

باإلضافــة إلــى تحديث سياســة اإلباغ عن المخالفات، 
وكاهما وســائل لمحاربة الفســاد ومنع تضارب المصالح. 

لمزيــد مــن التفاصيــل حول إطــار إدارة المخاطر، يرجى الرجوع 
إلــى الصفحــات 60-62 من تقرير الحوكمة.

واصــل ســوق دبــي المالي كذلــك التعاون مع معهد حوكمة 
في تقديم برنامج اعتماد أمناء ســر مجالس إدارة الشــركات 

المدرجــة فــي الســوق، حيث يهــدف البرنامج إلى تمكين أمناء 
الســر مــن القيــام بأعمالهم بأفضــل طريقة ممكنة. ويعد 
هذا البرنامج إلزاميًا لجميع الشــركات المدرجة في ســوق 
دبــي المالــي، فخال العام 2018 اخُتِتمت ورشــة العمل 
الثالثــة لهــذا البرنامــج ليصل إجمالي عدد المشــاركين في 

الــورش الثــاث إلــى 76، في حين بلــغ عدد من اجتاز امتحانات 
االعتمــاد 49 أميــن ســر معتمد من معهد حوكمة.

تضــم لجــان مجلــس إدارة ســوق دبي المالــي كًا من هيئة 
الفتــوى والرقابــة الشــرعية ولجنــة التدقيق، وذلك انســجامًا 

مــع أفضــل الممارســات العالمية والمعايير المحاســبية، 
وســعيًا لتلبيــة متطلبــات االســتثمار األخاقــي والقائم على 

العقيــدة الــذي يؤكــد على مدى شــفافية عمل الســوق. وفي 
إطــار جهــوده المســتمرة لتطوير نظام التمويل اإلســامي 

وأســواق رأس المال اإلســامية، أصدرت هيئة الفتوى 
والرقابــة الشــرعية خــال العام 2018 مســودة معيارها 

الخــاص بصناديــق االســتثمار التي تشــرح متطلبات الشــريعة 
باإلضافــة إلــى الجوانــب اإلجرائية األخرى إلنشــاء وإدارة 

صنــدوق متوافــق مع الشــريعة. وبهــدف تلبية االهتمام 
المتزايــد باالقتصــاد األخضر واالســتدامة، أصدر ســوق دبي 

المالــي نســخًا محدثــة من معايير الشــريعة اإلســامية بما 
فــي ذلــك تلــك المتعلقة بالصكوك واألســهم وصناديق 

االســتثمار الخضــراء، والتــي تســلط الضوء علــى العاقة بين 
مبادئ الشــريعة اإلســامية واالستدامة.

الشركات المدرجة الممتثلة ألحكام الشريعة اإلسامية

ترسيخنا للحوكمة

 عدد الشــركات الممتثلة ألحكام الشــريعة اإلســامية 

نســبة االمتثال من العدد الكلي للشــركات المدرجة
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كمــا ســاهمت مبــادرات لجنة التدقيق واإلجراءات الصادرة 
عــن إدارة الرقابــة الداخليــة في حصول ســوق دبي المالي على 

شــهادات األيزو التالية:

 

 

وفي خطوة مّثلت إنجازًا هامًا، قام مســاهمو ســوق دبي 
المالي بتعيين ســيدة كعضو في مجلس إدارة الســوق 

المؤلف من ســبعة أعضاء، ما عزز التمثيل النســائي في 
مجلس إدارة الشــركة. 

خصص ســوق دبي المالي في هذا التقرير الســنوي جزءًا 
شــامًا حول الحوكمة، اســتعرض فيه أفضل ممارســات 

الحوكمــة ليضــم معلومات إضافية حول ممارســات التوافق 
مع الشــريعة اإلســامية، وإنجازات التدقيق الداخلي، 

ومعلومــات عــن مجلس إدارة الســوق يرجى الرجوع للصفحات 
44-67 مــن هــذا التقريــر لاطاع علــى مزيد من المعلومات 

حول ممارســات الســوق في إطار حوكمة الشــركات. 

ISO 9001  شــهادة إدارة الجودة  

ISO 27001  شــهادة إدارة أمن المعلومات  

 ISO 20000 شــهادة إدارة تكنولوجيا المعلومات

 ISO 22301:2012 شــهادة إدارة اســتمرارية األعمال  

40 االستدامة



حرصنــا مــن خــال اســتعراض هذا الجزء من التقرير الســنوي 
علــى تســليط الضــوء على جهود الســوق الراميــة لتفعيل 

تواصلــه ومشــاركته مــع مختلــف فئــات المتعاملين بهدف 
تطوير ســوق مالي مســتدام. وســنواصل مســتقبًا ســعينا 

لتفعيــل عاقــات الســوق مع كافــة المتعامليــن إليجاد قيمة 
مضافــة طويلــة األجل بوصفه شــركة مســاهمة عامة. 

كما تســعى اســتراتيجية االســتدامة التي ينتهجها الســوق، 
بوصفــه جهــة مؤثــرة، إلــى بنــاء بيئة متطورة فــي إعداد تقارير 

االســتدامة، ما يشــجع الشــركات المدرجة على خوض 

رحلتهــا فــي مجــال تقارير االســتدامة. ومن هنا، ســيواصل 
ســوق دبــي المالــي ســعيه لتحقيق القيمــة المرتقبة من 

تقاريــر االســتدامة بهــدف دعــم التوجه المتزايد نحــو معايير 
االســتثمارات البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمــة، وتعزيز الوعي 
بأفضــل ممارســاتها، باإلضافــة إلــى تطوير منظومــة متميزة 

فــي مجال حوكمة الشــركات. 

نظرة مستقبلية
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04. الحوكمة



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

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

ومســؤول.

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

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

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

وتحديــد وإدارة المخاطــر في ســبيل الوصول إلى األهداف 
المنشودة.

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

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

حيث اســتمر الســوق وبالتعاون مع معهد حوكمة بتقديم 
برنامج اعتماد أمناء ســر مجالس إدارة الشــركات المدرجة في 

الســوق وللعــام الثالــث على التوالــي، حيث يهدف البرنامج 
إلــى تمكيــن أمناء الســر من القيــام بأعمالهم بأفضل طريقة 

ممكنــة. ويعــد هــذا البرنامج إلزاميًا لجميع الشــركات المدرجة 
في ســوق دبي المالي، حيث وصل إجمالي عدد المشــاركين 

فــي البرنامــج منــذ إطاقــه خال العام الماضي إلى 76 
مشــاركًا، كمــا بلــغ عدد من اجتــاز امتحانات االعتماد وحصلوا 
على الشــهادة 49 أمين ســر معتمد من معهد حوكمة. وفي 

ذات الســياق، قامت المزيد من الشــركات المدرجة في ســوق 
دبــي المالــي بطلــب عقد ورش عمــل تعريفية إلطاع مجالس 

إدارتهــا علــى أحدث التوجهــات العالمية وُنُظم الحوكمة 
المعتمــدة فــي الدولــة التي تهدف إلــى تعزيز فعالية مجالس 

اإلدارة.

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

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

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

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

يحمــي ويعــزز قيمــة حقوق المســـاهمين من خال ما يلي:  

التــزام مجلــس اإلدارة بعقــد ســتة اجتماعــات خال   •
.2018 العام 

التــزام أعضاء المجلس باإلفصاح الســـنوي عن   •
استقاليتهم خـــال العـــام 2018 واإلفصاح عن أي 

تغيير يؤثر على استقاليتهم بمـــا في ذلـــك انضمامهم 

تقرير الحوكمة
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لعضويــة مجالــس إدارات أخــرى. حيــث قام األعضاء 
بالتوقيــع علــى تعهدهــم باإلفصاح واالســتقالية في 
أول اجتمــاع لمجلــس اإلدارة بعــد الجمعيــة العمومية 

خــال العام 2017. 
َعقـــد اثنا عشــر اجتماعًا للجنـــة التدقيـــق واجتماعين   •

اثنيــن للجنــة الترشـــيحات والمكافــآت، والقيام بتنفيـــذ 
المهـــام المنوطــة بتلــك اللجان ورفـــع تقريــر لمجلس 

اإلدارة بالنتائـــج والتوصيـــات التـــي تتوصــل إليهــا اللجان 
ومتابعــة التنفيذ. 

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

إقرار سياسة تنظيم تعارض المصالح ألعضاء مجلس   •

اإلدارة والموظفين في سوق دبي المالي، مع مراعاة 
الشركة في جميع تعاماتها بأن تكون قائمة على أسس 

نظامية عادلة سواء في تعاماتها مع جميع األطراف من 
موردين وعماء أو شركاتها أو مساهميها أو موظفيها.

إقــرار السياســة واإلجراءات الناظمــة لعمليات التصرف   •
فــي األوراق الماليــة لألشــخاص المطلعين الدائمين 

والمؤقتين في ســوق دبي المالي تفاديًا الســتغال أي 
معلومــات تــم االّطاع عليها بحكم العمل في الســوق 
لتحقيــق منفعــة ماديــة للنفس أو للغير ســواء تم ذلك 

بشــكل مباشــر أو غير مباشر. 
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تشــكيل مجلس اإلدارة  .3
وفقــًا لقــرار اجتمــاع الجمعيــة العموميــة المنعقــد بتاريــخ 13 مــارس 2017، تم انتخاب أعضــاء مجلس اإلدارة من تاريخه ولفترة 

عضوية ثاث ســنوات. يتكون مجلس اإلدارة لشــركة ســوق دبي المالي من ســبعة أعضاء على النحو التالي:

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

إجمالي عملية الشراءإجمالي عملية البيعاألسهم المملوكة كما في 31 ديسمبر 2018المنصب/ صلة القرابةاالسم

عيسى عبدالفتاح كاظم

أقارب الدرجة األولى

رئيس مجلس اإلدارة

الزوجة

5,015,000

29,281

-

-

-

-

---نائب رئيس مجلس اإلدارةراشد حمد الشامسي

---عضو مجلس اإلدارةعلي راشد المزروعي

---عضو مجلس اإلدارةعادل عبدالله الفهيم

---عضو مجلس اإلدارةمحمد حميد المري 

---عضو مجلس اإلدارة مصبح محمد القيزي 

---عضو مجلس اإلدارةموزة سعيد المري

االستقالليةالمنصباإلسم
تنفيذي / غير 

تاريخ االنتخاب األولتنفيذي

فترة العضوية من تاريخ 
االنتخاب األول لغاية نهاية 

العام 2018

إثنا عشر عامًا16 يناير 2007  غير تنفيذي غير مستقل رئيس مجلس اإلدارةعيسى عبدالفتاح كاظم* 

إثنا عشر عامًا16 يناير 2007 غير تنفيذي مستقل نائب رئيس مجلس اإلدارة راشد حمد الشامسي 

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

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

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

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

سنة وتسعة أشهر13 مارس 2017 غير تنفيذيمستقلعضو مجلس اإلدارةموزة سعيد المري

يلتـــزم أعضـــاء مجلـــس اإلدارة بالمـــادة )17( من قرار مجلس 
الوزراء رقم )12( لعام 2000 بشـــأن النظام الخاص بإدراج 

األوراق الماليــة والســـلع وبالمــادة )36( من قرار مجلس 
إدارة الهيئــة رقــم )3( لعــام 2000 في شـــأن النظام الخاص 

باإلفصاح والشـــفافية، وبالمادة رقـــم )14( مـــن قـــرار مجلـس 
إدارة الهيئــة رقــم )2( لعــام 2001 في شـــأن النظام الخاص 

بالتداول والمقاصة والتســـويات ونقل الملكيـــة وحفـــظ 

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

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

الســـنوي عن تعاماتهم وتعامات أقربائهـــم من الدرجة 
األولى على أســهم الشركة.

يبيــن الجـــدول التالــي ملكيــة أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم 
من الدرجة األولى في أســهم شـــركة ســوق دبي المالي:

وفيما يتعلق بالتمثيل النســـائي، يضم مجلس اإلدارة الحالي للشـــركة ســـيدة واحدة من بين ســـبعة أعضاء وهي الســـيدة موزة 
ســـعيد المري، وذلك في إطار حرص مجلس إدارة الشـــركة على ضم كوادر نســـائية متميزة بهدف تمكين المرأة وتعزيز مســـيرة 

الدولـــة في هذا المجال.
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ســعادة عيسى عبدالفتاح كاظم
رئيــس مجلس اإلدارة

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

أعضــاء مجلس اإلدارة

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

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

العام 1999 وحتى العام 2006.

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

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

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

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

محمــد حميد المري
عضــو مجلس إدارة

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

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

كما يشــغل/ شــغل الســيد الشامسي الوظائف التالية:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وعلــى الصعيــد المهني، يتمتع الســيد المــري بالعضويات التالية:

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

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

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

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

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

تشغل موزة سعيد المري حاليًا منصب مدير إدارة تنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في 
هيئة الطرق والمواصات، كما تشغل منصب عضو مجلس إدارة سوق دبي المالي. فضًا عن كونها عضوًا 

لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، وأمينًا عامًا لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع الرياضي، ورئيسًا للجنة 
رياضة المرأة. 

حصلت موزة على شهادة الماجستير في مجال إدارة األعمال في األعمال العامة من الجامعة األمريكية 
في دبي، وخال مسيرتها المهنية الممتدة إلى 20 عامًا، اكتسبت خالها خبرات متنوعة بفضل العمل في 

مؤسسات حكومية، وشبه حكومية وخاصة، ولجان متنوعة المهام في مختلف القطاعات، ما منحها أسلوبًا 
يتسم بالمرونة وسرعة التكيف مع المتطلبات المتعددة لمختلف القطاعات.

استهلت موزة مسيرتها المهنية في 1999 بالعمل في شركة “نستله الشرق األوسط”، حيث تولت اإلشراف 
على االتصال الداخلي لسوق الشرق األوسط وباد الشام، وبعدها انتقلت إلى مجال المصارف والبنوك حيث 

انضمت إلى بنك اإلمارات دبي الوطني في 2009 وشغلت منصب مدير أول تسويق األعمال واالتصال، وفي 
يناير 2014 اتجهت الى القطاع الحكومي باالنضمام إلى هيئة الطرق والمواصات بدبي كمدير إلدارة التسويق 

واالتصال المؤسسي، ومن ثم مدير إدارة تنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة.

وتترأس موزة في منصبها الحالي عددًا من اللجان الحيوية التي تساهم في عناصر التنمية الشاملة في الدولة، 
منها: الفريق المعني بدراسة متابعة مشروع استشراف مستقبل التنقل، المعني بمتابعة االستراتيجيات 

والمبادرات الخاصة بالتحول الذكي في قطاع النقل وتعزيز ريادة الهيئة واإلمارة في صناعة مستقبل النقل. 
وتترأس أيضًا اللجنة النسائية في هيئة الطرق والمواصات، والتي تساهم في تمكين وتطوير وتنمية العنصر 
النسائي في الهيئة. حيث عملت على طرح العديد من المبادرات النوعية، وتنظيم مختلف الفعاليات الثقافية 

والرياضية. 

وعلى الصعيد الشخصي حصلت موزة على جائزة الشرق األوسط لتميز القياديات في 2015 عن فئة التميز في 
االتصال واإلعام، وجائزة برونزية من جوائز دبي لينكس 2018.

مصبــح محمد القيزي
عضــو مجلس إدارة

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

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

ويشغل/شــغل الســيد مصبح القيزي الوظائف التالية:

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

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

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

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

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

نظــم الصيرفة اإللكترونية.
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علي راشــد المزروعي
عضــو مجلس إدارة

عــادل عبدالله الفهيم
عضــو مجلس إدارة

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

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

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

منصب نائب رئيس قســم اإلدارة المالية.

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

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

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

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

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

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

ويشغل/شــغل الفهيــم الوظائف/المناصب التالية:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مجمع المستشارين الماليين )كندا(.  •
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المجموعلجنة الترشيحات والمكافآتلجنة التدقيقعضو مجلس اإلدارة
---عيسى عبدالفتاح كاظم

30,00030,000-راشد حمد الشامسي

170,000-170,000علي راشد المزروعي

180,00030,000210,000عادل عبدالله الفهيم

165,000-165,000محمد حميد المري

---مصبح محمد القيزي

---موزة سعيد المري

مكافـــآت أعضـــاء مجلس اإلدارة وبدالت حضور اجتماعـــات 
اللجـــان المنبثقــة عن المجلس

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

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

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

المنبثقــة عــن المجلس كما يلي:

ُتحدد مكافـــأة رئيـــس وأعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ ثابت   أ. 
فيتــم صرفهــا كمبلــغ مقطوع قدره 300 ألف درهم 
لكافــة أعضــاء المجلس  وذلــك بعد اعتماد وموافقة 

الجمعية العمومية للشــركة في اجتماعها الســنوي. علمًا 
بــأن مجمــوع هــذه المكافــآت ال يتعدى 2-3% من صافي 

األرباح الســنوية للشــركة، وذلك التزامًا بنص المادة 
)169( من قانون الشــركات والذي حدد مكافأة أعضاء 

مجلس اإلدارة بنســبة 10% كحد أقصى من صافي 
األرباح السنوية. كمـــا يجـــوز أن تدفـــع الشـــركة مصاريف 

أو أتعاب أو مكافأة إضافيـــة أو مرتبًا شـــهرّيًا بالقـــدر الذي 
يقرره مجلس اإلدارة ألي عضـــو مـــن أعضائـــه إذا كان 

ذلـــك العضـــو يعمل في أي لجنة أو يبـــذل جهـــودًا خاصـة 
أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشــركة فوق واجباتـــه 

العاديـــة كعضو في مجلس إدارة الشـــركة.
تخصـــم مـــن مكافـــأة رئيـس وأعضاء مجلس اإلدارة  ب. 
أي غرامــات تكــون قــد وقعت على الشـــركة من قبل 

الهيئة أو الســـلطة المختصة بســـبب مخالفات مجلس 
اإلدارة لقانون الشـــركات أو للنظام األساسي للشـــركة 

خال الســـنة المالية المنتهية، وللجمعيـــة العموميـــة 
عـــدم خصـــم تلـــك الغرامات أو بعضها إذا تبين لهـــا أن 

تلـــك الغرامـــات ليســـت ناتجــة عـــن تقصيــر أو خطــأ من 
اإلدارة. مجلس 

بــدالت حضــور اللجان المنبثقــة من المجلس وهي على  ت. 
النحو التالي:

علمـــًا أنـــه تـــم صـــرف مكافأة مجلس اإلدارة عن العام 2017 
بمبلـــغ قـــدره 300 ألـــف درهم إماراتي لـــكل عضو وتم 

اعتمادها فـــي الجمعيـــة العموميـــة التـــي عقدت بتاريخ 28 

مارس 2018. هـــذا وســـيتم صـــرف ذات المبلغ لـــكل عضو 
عن أعمال مجلس اإلدارة للعـــام 2018 والـــذي ســـيتم عرضه 

فـــي اجتماع الجمعية العموميـــة الســـنوي للمصادقة عليه. 
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المهام واالختصاصات التي فوضها مجلس اإلدارة إلى اإلدارة 
التنفيذية ومدة وصالحية التفويض

يتم تفويض اإلدارة التنفيذية بالقيام بمهام واختصاصات 
محددة بموجب الئحة الصاحيات المعتمدة من مجلس اإلدارة 

بتاريخ 1 مايو 2016. وحيث أن هذا التفويض يرتبط بالصفة 
الوظيفية وليس بشخوص شاغلي اإلدارة التنفيذية، فإن مدة 
التفويض تبقى سارية المفعول إلى حين صدور قرار بإلغائها 

أو بتعديلها من قبل مجلس اإلدارة. وفيما يلي قائمة بالمهام 
والصاحيات التي تم تفويضها لإلدارة التنفيذية:

إعداد دراسـات جدوى بشـأن مشاريع الشركة.  •
إعـداد السياسـات واللوائح الداخليـة المنظمة للعمل.  •

اعتماد إجراءات العمـل والقرارات والتعميمات اإلدارية   •
المنظمة للعمل.

•  تشـكيل وتغيير وحـل اللجان التنفيذية.
اعتماد صاحية الشـراء باألمر المباشـر حتى 50 ألف درهم   •
إماراتي لرئيـس إدارة المشـتريات والعقـود وحتى 250 ألف 

درهم إماراتي لرئيس قطـاع الخدمـات المؤسسـية وحتى 
500 ألف درهم إماراتي للرئيس التنفيذي.

اعتمـاد صاحيـة التعاقد بالممارسـة حتى مليون درهم   •
إماراتي للرئيس التنفيذي.

اعتمـاد صاحيـة التعاقـد بالمناقصـة المحدودة أو العامة   •
حتى 5 مايين درهم إماراتي للرئيس التنفيذي.

•  توقيـع العقـود المعتمـدة حتـى 5 مايين درهم إماراتي 
من صاحيات رئيـس قطـاع الخدمات المؤسسـية وحتى 

50 مليون درهم إماراتي من صاحيات الرئيس التنفيذي. 
توقيـع اتفاقيـة تفاهـم وتمثيل محدود وإيداع فرعي من   •

صاحيات الرئيـس التنفيـذي ورئيس القطاع المعني. 
تأجير مسـاحات السـوق وتحديد القيمة اإليجارية من   •

صاحيات الرئيس التنفيذي.

اعتمـاد نتائـج الجرد السـنوي من صاحيات الرئيس   •
التنفيذي.

اعتمـاد صاحيـة التخلـص من األصول المهلكة دفتريًا   •
للرئيس التنفيذي. 

تحديد رسـوم الخدمات والغرامات وتحديث قائمة الرسـوم   •
وفقـًا لمعطيات السـوق من صاحيات الرئيس التنفيذي.

•  توقيـع الغرامات/ الجـزاءات مـن صاحيات رئيس 
القطاع المعني.   

إلغاء المخالفـة األولى مـن صاحيات رئيس قطاع   •
الخدمات المؤسسـية باالشتراك مع رئيس القطاع 

المعني وإلغاء المخالفـة الثانيـة من صاحيات 
الرئيس التنفيذي.  

تفويـض رئيـس قطاع الخدمات المؤسسـية بإعدام   •
الذمم المدينة حتى 20 ألف درهم إماراتي خال 

السـنة المالية.   
تفويض لجنة المراجعة اإلدارية بإعفاء المسـتثمرين من   •
رسـوم بعض الخدمات بموجب طلب يقدمه المسـتثمر 

بنسـب محـددة ووفقـًا لقيمة المعاملة. 
•  تفويـض رئيـس قطاع التقاص والتسـوية واإليداع 

باإلعفاء من رسـوم المعامات المسـتلمة من جهات 
عليا أو رسـمية وفقًا لتقدير رئيس قطاع التقاص 

والتسـوية واإليداع.
االستثمار فـي ودائـع قصيرة المـدى غير محددة   •

المبالغ من صاحيات الرئيـس التنفيذي وفق توصيات 
لجنة االستثمارات شـاملة لكسـر الودائع قبل موعد 

االستحقاق وفقًا لسياسة االستثمار المعتمدة.
االستثمار فـي ودائـع طويلة المدى حتى 50 مليون   •

درهـم إماراتي مـن صاحيات الرئيـس التنفيذي وفق 
توجيه لجنة االستثمارات الداخلية ووفقًا لسياسـة 

االستثمار المعتمدة.

اجتماعــات مجلــس اإلدارة خالل العام 2018

تاريخ االجتماع خالل العام 2018
17 ديسمبرعضو مجلس اإلدارة 5 نوفمبر 20 سبتمبر 23 يوليو 16 إبريل 6 فبراير

عيسى عبدالفتاح كاظم  
- راشد حمد الشامسي*

- علي راشد المزروعي*
- - عادل عبدالله الفهيم* 

محمد حميد المري
مصبح محمد القيزي

موزة سعيد المري

*تغيــب العضو عــن الحضور بعذر مقبول
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الرقابة
 الداخلية

مجلس إدارة
 سوق دبي

 المالي

إدارة المخاطر،
 إدارة المشاريع

تقنية
 المعلومات

الخدمات
 المالية

شؤون خدمةمعلومات السوق
 العمالء

التقاص والتسوية

اإليداع

عالقات
 المستثمرين

االتصاالت
 المؤسسية

العالقات العامة

شؤون الشركات

المالية

المشتريات
 والعقود

التقاص والتسوية
 واإليداع

اإلدراج واإلفصاح

عمليات السوق

قطاع
 العمليات

تطوير
 األعمال

الخدمات
 المؤسسية

الموارد البشرية
 والتخطيط االستراتيجي

الموارد البشرية

لجنة المراجعة 
اإلدارية

الهيــكل التنظيمي:

تضـــم اإلدارة التنفيذيـــة العليـــا للشـــركة ستة مـن كبـار 
الموظفيـــن التنفيذيين، ويبين الجدول التالي أســـماء كبار 
الموظفيـــن التنفيذيين في الشـــركة ووظائفهـــم وتواريـخ 

تعيينهـــم مـــع بيان بمجموع الرواتـــب والمكافآت المدفوعة 
لهم:

تاريخ التعيينالمسمى الوظيفياسم الموظف

مجموع الرواتب 
والبدالت المدفوعة 

خالل العام 2018

المكافآت المدفوعة 
للعام 2018 

)درهم إماراتي(

مكافآت أخرى أو 
مزايا نقدية/عينية 

للعام 2018
)درهم إماراتي(

المجموع الكلي
)درهم إماراتي(

حسن عبد 
الرحمن السركال

نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي 
للعمليات - رئيس قطاع العمليات

01  يونيو 
1999

1,253,262208,877245,7711,707,910

مريم محمد 
فكري

نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي 
للعمليات - رئيس قطاع التقاص

والتسوية واإليداع

01  يونيو 
1999

1,253,262208,877197,4511,659,590

أحمد محمد 
الجزيري

نائب رئيس تنفيذي - رئيس قطاع 
الخدمات المؤسسية

01  يونيو 
1999

1,121,302186,884176,6341,484,820

جمال إبراهيم 
الخضر 

نائب رئيس تنفيذي - رئيس قطاع 
الموارد البشرية والتخطيط االستراتيجي

01  يونيو 
1999

1,121,302186,884319,4561,627,642

فهيمة عبد 
الرّزاق البستكي

نائب رئيس تنفيذي - رئيس 
قطاع تطوير األعمال

22  مايو
2004

1,049,841174,973265,9151,490,729

علي عامر 
الهاشمي

نائب رئيس تنفيذي -
رئيس قطاع الخدمات المالية

02  أغسطس 
2009

1,095,648182,608124,1551,402,411

التوقيـع علـى البيانـات الماليـة المرحلية المراجعة من قبل   •
الرئيـس التنفيـذي فـي حال عدم اكتمـال نصاب المجلس. 

بعد اعتمادهـا من لجنة التدقيق. 
صاحيـة التوقيـع على الشـيكات والتحويات المصرفية   •

حتى 50 مليـون درهـم إماراتي ضمن صاحيات 

اإلدارة التنفيذية.  
•  تجديـد التسهيات المصرفيـة غير محددة المبالغ من 

صاحيات الرئيس التنفيذي. 
الموافقـة علـى مناقلة المخصصـات المالية بين بنود   •

الموازنـة من اختصـاص الرئيس التنفيذي.
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المعامالت مع األطراف ذات العالقة1
تعتبر األطراف أنها أطراف ذات عاقة إذا كان لدى أحد األطراف 
القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير ملحوظ 

عليه عند اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية. 

تتألف األطراف ذات العاقة من الشركات الخاضعة للملكية 
أو اإلدارة المشتركة واإلدارة العليا والشركات التي يسيطر عليها 

المساهمون وأعضاء مجلس اإلدارة فضًا عن الشركات التي 
يمارسون عليها تأثيرًا هامًا. يتمثل موظفي اإلدارة الرئيسيين 

في رؤساء القطاعات المختلفة. أبرمت المجموعة خال السنة 
معامات مع األطراف ذات العاقة في سياق األعمال 

االعتيادية، وتم تنفيذ هذه المعامات وفقًا ألسعار السوق. 
فيما يلي المعامات مع األطراف ذات العاقة واألرصدة 

الناتجة عن هذه المعامات:

معامالت خالل السنة

2018
ألف درهم 

إماراتي

2017
ألف درهم 

إماراتي

شركات تابعة وشركات زميلة

51,82249,262إيرادات االستثمار

1,2131,160مصروف فائدة

719678رسوم رهن

8,4418,441إيرادات توزيعات األرباح

9,7839,713إيجار - مركز دبي التجاري العالمي

تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

فيما يلي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
وغيرهم من موظفي اإلدارة الرئيسيين 

خال السنة:

2018
ألف درهم 

إماراتي

2017
ألف درهم 

إماراتي

9,2018,870رواتب ومنافع قصيرة األجل

940917معاشات عامة وتأمينات اجتماعية

أعضاء مجلس اإلدارة

1,5911,082-  مكافآت إلى مجلس إدارة ناسداك دبي

9841,032- بدل حضور اجتماعات للمجموعة

مكافآت إلى مجلس إدارة شركة سوق 
دبي المالي

2,1001,800

األرصدة
2018

ألف درهم 
إماراتي

2017
ألف درهم 

إماراتي

أطراف أخرى ذات عالقة

250,737245,287صناديق مدارة )إيضاح 8(

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال 
اإليرادات الشاملة األخرى )إيضاح 8(

326,802319,775

135,22244,952استثمار بالتكلفة المطفأة

141,715119,370النقد واألرصدة المصرفية

1,214,8101,215,768ودائع استثمارية )إيضاح 10(

تشمل الودائع االستثمارية مبلغ 100 مليون درهم )31 ديسمبر 2017: 
100 مليون درهم( مودع كضمان لدى أطراف ذات عاقة.

الشركة األم
2018

ألف درهم 
إماراتي

2017
ألف درهم 

إماراتي

10,14316,173مصروفات مدفوعة باإلنابة عن المجموعة

27,82926,616قرض ُمساند

487,000318,500توزيعات أرباح مستحقة الدفع

1إن المعلومات المتعلقة بعنوان معامـات األطراف ذات العاقة هي جزء من 
القوائم المالية لشركة سوق دبي المالي كما في نهاية العام 2018 وتقع ضمن 

إيضاح رقم )18(.

تم تقديم القرض المساند من قبل بورصة دبي المحدودة إلى 
ناسداك دبي المحدودة من خال الشركة )إيضاح 1(. ال يخضع 

القرض المساند لضمان وليس له تاريخ سداد ثابت ويخضع 
لمعدل فائدة وفقًا لمعدالت الفائدة السائدة لدى السوق 

والقرض ُمضاف إلى حقوق كافة الدائنين اآلخرين لدى 
الشركة التابعة.

وافقت الشركة على عدم المطالبة بالقرض الُمساند من الشركة 
التابعة لمدة سنة على األقل من تاريخ اعتماد البيانات المالية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

لم تقدم المجموعة أي قروض ألعضاء مجلس اإلدارة خال 
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 و2017.

حصلت المجموعة على موافقة من المساهمين عن كل 
سنة فيما يتعلق بالمعامات مع األطراف ذات العاقة من 
أجل االمتثال ألحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية 

المتحدة رقم )2( لسنة 2015 )“قانون الشركات التجارية”(.

قامت المجموعة بتطبيق إعفاء جزئي مسموح به بموجب 
المعيار المحاسبي الدولي رقم 24 للمنشآت المملوكة للحكومة 

وتم اإلفصاح فقط عن المعامات الهامة سواء بشكل فردي 
أو جماعي. إن الطرف األساسي والمسيطر هي حكومة دبي 
التي تمتلك 79.63% من سوق دبي المالي عبر بورصة دبي 

المحدودة، وهي مؤسسة تابعة لحكومة دبي.
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مدقق الحسـابات الخارجي  .4
إن “كي بي إم جي” شبكة عالمية من شركات الخدمات المهنية 

التي تقدم خدمات التدقيق والضرائب واالستشارات. تعمل 
الشركات األعضاء لدى “كي بي إم جي” في 154 دولة، ويتجاوز 

إجمالي موظفيها 200,000 موظف. تأسست الشركة في 
منطقة الشرق األوسط منذ أكثر من 50 عامًا ولها مكاتب في 

اإلمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر واألردن والكويت 
ولبنان وُعمان وفلسطين وقطر والمملكة العربية السعودية 
واليمن، حيث يعمل بها أكثر من 4,000 موظف في منطقة 
الشرق األوسط. تعمل الشركة في اإلمارات العربية المتحدة 

منذ أكثر من 40 عامًا من خال مكاتبها في أبو ظبي ودبي 
والشارقة، والتي تضم أكثر من 110 شريك ومدير تنفيذي وأكثر 

من 1000 موظف.

األتعـاب والتكاليـف الخاصـة بالتدقيق أو الخدمات 
التي قدمها مدقق الحسـابات الخارجي

تبعًا لموافقة المسـاهمين في الجمعية العموميـة العاديـة التـي 
تـم عقدها بتاريخ 9 مارس 2015 بشأن تعيين مدقق الحسـابات 
الخارجـي كل ثاث سـنوات، وبناًء على موافقة المسـاهمين في 

الجمعية العموميـة العاديـة التـي تـم عقدها بتاريخ 28  مارس 
2018، فقد تم تعييـن مدقق الحسـابات “كي بي إم جي” 

)KPMG( للعام 2018 وبأتعـاب قدرها 180,000 درهم إماراتي.

تم تعيين “كي بي إم جي” )KPMG( منذ مارس العام 2018 ولم 
تقم الشركة بأي خدمات خاصة خاف التدقيق للبيانات المالية 

للعام 2018 ولم يتم االستعانة بمدقق حسابات خارجي آخر ألي 
من مهام التدقيق أو غيرها.

إضافة الى ذلك تم تعيين “كي بي إم جي” )KPMG( كمدقق 
حسابات خارجي لبورصة دبي )الشركة األم( بأتعاب قدرها 

120,000 درهم إماراتي وللشركة التابعة ناسداك دبي بأتعاب 
قدرها  120,000 درهم إماراتي للعام 2018.

رأي مدقق حسابات الشركة حسب القوائم المالية 
المرحلية والسنوية للعام 2018 

قامت شركة “كي بي إم جي” بتدقيق القوائم المالية المرحلية 
والسنوية للعام 2018 ولم يكن لديها أي تحفظات في الرأي، 

لاطاع على رأي مدقق الحسابات الرجاء الرجوع إلى الصفحات 
72-75 من هذا التقرير.

5. لجنـة التدقيق
تـم إعـادة تشـكيل لجنـة التدقيق بموجـب القرار الصادر من 

مجلس اإلدارة خـال االجتماع المنعقـد بتاريخ 16 إبريل 2017 
على النحو التالي:

محمـد حميـد المري - رئيسًا    •

علي راشـد المزروعي - عضوًا    •
عـادل عبداللـه الفهيم - عضوًا    •

وجميـع األعضاء غيـر تنفيذيين ومسـتقلين وجميعهم خبراء في 
المحاسـبة والماليـة. 

قامـت لجنـة التدقيق خال العام بالمهام التالية:
تطبيق سياسـة التعاقد مع مدقق الحسـابات الخارجي   •

ومراقبة استقاليته ومناقشـته حول طبيعة ونطاق 
عملية التدقيق ومراجعة رأي مدقق الحسـابات الخارجي 
والتأكد من رد اإلدارة الماليـة واإلدارات التنفيذيـة على 
االستفسارات المطروحة من قبله، واسـتيفاء جميع 

متطلبات مدقق الحسـابات الخارجي.
مراقبة سـامة البيانات المالية للشـركة وتقاريرها )السـنوية   •

ونصف السـنوية وربع السـنوية( ومراجعتها كجزء من 
عملها العادي خال العام، حيث ركزت على: 

إبـراز النواحـي الخاضعة لتقدير مجلس اإلدارة  •  

التعديات الجوهريـة الناتجة عن التدقيق  •  

افتراض اسـتمرارية عمل الشركة    •  

التقيـد بالمعاييـر المحاسـبية التي تقّرها الهيئة  •  

التقيـد بقواعـد اإلدراج واإلفصاح وغيرها من     •  

المتطلبات القانونيـة المتعلقة بإعـداد التقارير المالية  
االجتماع مع مدقق الحسـابات الخارجي للشـركة بشـكل   •
ربع سـنوي لمناقشـة القوائم المالية الربعية والسـنوية 

وتقرير مدقق الحسـابات الخارجـي الموجهة لإلدارة العليا. 
مراجعـة أنظمـة الرقابـة المالية والرقابـة الداخلية وإدارة   •

المخاطر فـي الشـركة وفعاليـة إدارة الرقابـة الداخلية وتوفير 
الموارد الازمة واعتمـاد خطـة الرقابـة الداخلية المعدلـة 

والمعدة على منهجية المخاطر المتعلقة بكل قطاع/إدارة 
لشركة سـوق دبي المالي وناسـداك دبـي ومتابعـة اإلنجاز 

في الخطة بشـكل ربع سنوي.
مراجعة السياسـات واإلجراءات المالية والمحاسـبية في   •

الشـركة وتطويرها وسياسـة وإجراءات المخاطر التشغيلية.
التنسـيق مع مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ومناقشـة   •
المسـائل الـواردة فـي تقارير الرقابة الداخليـة ودائرة الرقابة 
المالية ومتابعة اإلجراءات التصحيحية بشـكل ربع سـنوي.
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عقـــدت لجنـــة التدقيـــق اثنا عشر اجتماعًا خـــال العـــام 2018 مبّينة في الجدول التالي مع الحضور الشـــخصي لألعضاء:

*تغيـــب العضو عـــن الحضور بعذر مقبول

تاريخ االجتماع خالل العام 2018

الحضور
24 و 30 

يناير 
28

فبراير
17 و 26 

ابريل
3

مايو
23 و 30 

يوليو 
23

اكتوبر
20

نوفمبر
4 و 11 
ديسمبر

عدم حضور 4 محمد حميد المري*
ديسمبر

حضور بالفيديو علي راشـد المزروعي 
23 يوليو

عادل عبدالله الفهيم

لجنة الترشـــيحات والمكافآت  .6
تم تشـــكيل لجنة الترشـــيحات والمكافآت بموجب قرار صادر 

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

•  راشـــد حمد الشامســـي - رئيسًا

عـــادل عبداللـــه الفهيم - عضوًا    •

موزة ســعيد المري - عضوًا   •

وقامـــت اللجنـــة بالمهـــام الموكلة إليها وهي:  
التحقق من اســتقالية أعضاء مجلس إدارة شـــركة   •
ســـوق دبـــي المالـــي بشكل مستمر وبما يتفق مع 

القوانين واألنظمة. 
رفع مقترحات بشأن بعـــض التعديات على سياســـات   •

الموارد البشـرية.
عقـــدت لجنـــة الترشـــيحات والمكافـــآت اجتماعين اثنين حسب 

الجــدول التالــي مع الحضور الشـــخصي لألعضاء:

الحضور 

تاريخ االجتماع خالل العام 
2018

10 ديسمبر 8 مارس 

راشـد حمد الشامسـي

عـادل عبداللـه الفهيم

--موزة سعيد المري*

تعامـالت المّطلعين  .7
وفقــًا للمــادة )12( مــن قرار رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق 

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

نصت وجوبًا على تشــكيل لجنة تتولى مســؤولية إدارة ومتابعة 
واإلشــراف على تعامات المّطلعين وملكيتهم واالحتفاظ 

بالســجل الخاص بهم ورفع الكشــوف والتقارير الدورية، فقد 
تم تشكيل لجنة دائمة للمتابعة واإلشـــراف على تعامات 

األشـــخاص المّطلعين بتاريخ 31 ديسمبر 2017.

وتضم اللجنة األعضاء التالية أســماؤهم:

ممثًا عن إدارة الرقابة الداخليةأسمه لوتاهرئيسًا

ممثًا عن الشؤون القانونية عصام الدين محجوبعضوًا

ممثًا عن إدارة رقابة السوقحنان الحبشيعضوًا

ممثًا عن الموارد البشريةطيبة كبيتالعضوًا

ممثًا عن إدارة اإليداعفاطمة بن قدادعضوًا

خال العام 2018، عقدت اللجنة خمســة اجتماعات ناقشــت 
خالهــا العديــد مــن األمور نورد منها ما يلي:

مراجعــة كافــة تــداوالت المّطلعين التي تمت للتحقق من   •
مدى التقيد بالسياسة المعمول بها، مع مراعـــاة فترة 

حظر التداول وفقًا للمـــادة رقم )14( مـــن النظام الخاص 
بالتداول والمقاصة والتســـويات ونقـــل الملكيـة وحفظ 

األوراق المالية.

مراقبـة األدوات التـي تـم وضعها والتي تمكن موظفي   •
الشـركة مـن اإلباغ عـن أية مخالفات محتملة فـي التقارير 

المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسـائل بشـكل 
سـري والخطوات الكفيلـة بإجـراء تحقيقات مسـتقلة 

وعادلـة لتلك المخالفات والتي تمثلـت فـي البريد 
اإللكتروني whistleblower@dfm.ae وهاتـف رقم:

  5665 305 4 971+، وتخصيـص موظفين للتقارير السـرية.
مراقبة مدى تقيد الشـركة بقواعد السـلوك المهني.  •

*تغيـــب العضو عـــن الحضور بعذر مقبول
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مراجعة سياســة تداوالت المّطلعين الحالية لتنقيحها   •
وفقًا ألفضل الممارســات العالمية بهدف إضفاء المزيد 
من الضوابط الرقابية عليها، بالتشــاور مع لجنة التدقيق.
فـــي حـــال مخالفـــة اإلجراءات، يتم اتخاذ إجـراءات تأديبيـة   •

وتطبيـــق الجزاء وفقًا لقائمـــة المخالفات الوظيفية.

لــم يقــر مجلس اإلدارة أي لجان   .8
أخــرى عدا المذكورة أعاله  

نظــام الرقابة الداخلية وإدارة    .9
المخاطر  

أ. إقرار مجلس اإلدارة بمســؤوليته عن نظام 
الرقابة الداخلية.

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

مــن خــال إدارة الرقابــة الداخليــة، والتي تقوم بدورها، وفقًا 
لإلطــار المهنــي الدولي لممارســة أعمال التدقيق الداخلي 

والصــادر عــن معهــد المدققيــن الداخليين بأمريكا )IIA(، برفع 
تقاريــر منتظمــة لمجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية عن أهداف 

وصاحيات ومســؤوليات نشــاط التدقيق الداخلي، وكذلك 
اإلنجــازات باإلضافــة إلــى تقييمها لمــدى كفاية وفعالية أنظمة 

الرقابة الداخلية.

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

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

إدارة الرقابــة الداخليــة فــي القيام بدورها على أحدث المعايير 
الدولية الصادرة من قبل معهد المدققين الداخليين بأمريكا 
)IIA( وأفضل الممارسات العالمية وذلك متمثًا فيما يلي:

إعداد بطاقة األداء المتوازن لإلدارة بالتوافق مع الخطة   •
االستراتيجية للشركة.

وضع خطة تدقيق يتم بناؤها وفق المخاطر المتعلقة بكل   •
قطاع/ إدارة / قسم لتحديد أولوية البدء باألقسام ذات 
المخاطر الشديدة وتتم مناقشتها مع الرئيس التنفيذي 

للشركة واعتمادها من قبل لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة.
فــي نهايــة كّل عمليــة تدقيق، يتــم إصدار تقرير يتضمن:  •

أهداف التدقيق  -  

نطاق التدقيق   -  
التدقيق منهجيات   -  

نتائج التدقيق  -  
تقييــم الماحظــات من حيث درجة المخاطرة  -  

وكذلــك تقييم شــامل لبيئــة الرقابة الداخلية في   -  
القطــاع أو اإلدارة الخاضعــة للتدقيق وفق    

التقييم. مصفوفة    

قامــت اإلدارة برفــع عــدد مــن التوصيات تم االتفاق عليها   •
مــع القطاعــات المختلفة التــي خضعت للتدقيق خال 
العام 2018 ســواء كانت لشــركة ســوق دبي المالي أو 

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

نشــاط التدقيــق الداخلــي الرامي إلى إضافة قيمة 
إلى المؤسســة وإلى حملة األســهم فيها من خال 

مســاهمته فــي تعزيز فعالية وكفــاءة عمليات الحوكمة 
وإدارة المخاطــر والرقابة.

عــرض جميع تقاريــر الرقابة الداخلية واإلجراءات   •
التصحيحيــة التــي اتخذتهــا اإلدارات المعنية لتعزيز 

الضوابــط الداخليــة علــى لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة 
لكل من شــركة ســوق دبي المالي وناســداك دبي خال 

العــام، لتمكينهمــا من تقييــم وضع الرقابة الداخلية 
واتخاذ التوصيات أو القرارات المناســبة.

تــم انجــاز خطة التدقيق المعتمدة بنســبة %89   •
شــملت الرقابة المالية، الرقابة الشــرعية، االمتثال 

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

قيــام اإلدارة بمتابعــة تنفيــذ اإلجــراءات التصحيحية   •
وفقــًا للتقاريــر الصــادرة من الجهــات الرقابية 

الداخليــة والخارجيــة وذلــك من خال برنامــج التدقيق 
.TeamMate

التنســيق مــع مدقق الحســابات الخارجــي، جهاز الرقابة   •
الماليــة، ومدققــي الجــودة، وكذلك مفتشــي هيئة 

األوراق المالية والســلع.
تقديــم خدمــات استشــارية لتطوير وتحســين إجراءات   •

العمــل بشــكل ال يؤثــر علــى اســتقالية المدققين ووفق 
مــا هــو منصــوص عليــه بميثاق عمل اإلدارة.

تحديــث ميثــاق التدقيــق الداخلــي واعتماده من قبل   •
لجنــة التدقيــق بمــا يتوافــق مع أحــدث نموذج صادر من 

.)IIA( قبــل معهــد المدققيــن الداخلييــن بأمريكا

58 الحوكمة



مراقبــة قنــوات االتصــال التي تــم تخصيصها   •
للباغات الســرية.  

تتشــكل إدارة الرقابــة الداخليــة من 6 موظفين 
مؤهليــن على النحو التالي:

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

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

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

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

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

بكالوريــوس إدارة أعمــال من كليــة التقنية للطالبات   •
 .2001

دبلــوم عالــي في المحاســبة من كليــة التقنية للطالبات   •
 .2000

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

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

.AAA عضو في  •

وإدارة الرقابــة الداخليــة مدعمــة بفريق مؤهل على 
النحو التالي:

رضا فاروق شــحاته:
مدير – الرقابة الداخلية والشــرعية

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

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

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

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

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

وبكالوريوس هندســة حاســوب من جامعة كوشــن 2001.

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

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

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

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

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

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

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

التقارير والحســابات السنوية
لــم تتعــرض الشــركة أليــة مخاطر جوهرية خال العام 2018 
ولكــن، ووفقــًا لمــا هو منصــوص عليه في دليل عمل إدارة 

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

تحديــد طبيعــة المشــكلة وتصنيفها من حيث درجة   •
المخاطرة من خال تحديد حجم المشكلة ومدى 
السلبيات الناجمة عنها التي قد تتأثر بها الشركة.

التواصل مع اإلدارات التنفيذية من خال رؤساء القطاعات   •
المختلفة والرئيس التنفيذي لبحث كيفية تدارك المشكلة 

وسبل حلها وعمل التوصيات الازمة.
رفع األمر وكذلك التوصيات المتعلقة به التي تم اقتراحها   •

إلى لجنة التدقيق والتي بدورها تقوم بعد المناقشة 
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المعلومات 
والنظم 

التكنولوجية

تقييم المخاطر 
والقياس

حوكمة
المخاطر

ثقافة إدارة
المخاطر

تقارير المخاطر 
واإلدراك

إدارة المخاطر 
والمراقبة

استراتيجية إدارة 
المخاطر ومدى 
تقبل المخاطر

وتقييم الوضع بعرض األمر على مجلس اإلدارة للوقوف   
على المشكلة واتخاذ القرار المائم بشأنها.

تقــوم اإلدارة بمتابعــة تنفيذ حل المشــكلة من خال   •
التأكــد مــن تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.

التواصل مع المدقق الخارجي للشركة إن تطلب األمر ذلك.  •

ج. إدارة المخاطر
في عالم يتزايد فيه عدم اليقين، أصبح رفع مســتوى كفاءة 

التداول وتوفير المعلومات اللحظية باإلضافة إلى االستعداد 
للمخاطر المقترن بأحدث أدوات إدارة المخاطر، بنودًا ذات 

أهمية قصوى على أجندة نجاح األسواق العالمية. يضع سوق 
دبي المالي إدارة المخاطر بشكل استباقي على سلم أولوياته 

في تحقيقه الستراتيجيته الخماسية )2017-2021( والتي 
تهدف إلى دفع عجلة النمو وزيادة العائدات ورفع القيمة 

المضافة المساهمين. وبناًء على ذلك، قام السوق بوضع 
استراتيجية وتنفيذ سياسات وإجراءات مصممة لقياس وإدارة 

ومراقبة واإلباغ عن التعرض للمخاطر، والتي تتم مراجعتها 
بانتظام من قبل هيئات اإلدارة واإلشراف المختصة.

أثناء تنفيذه الستراتيجيته، قام سوق دبي المالي بتطبيق 
 )ERM( نظام الرقابة الداخلية وإطار إدارة المخاطر للمؤسسات

وفقًا لمباديء وبنود أفضل الممارسات الصادرة عن عدة 
جهات في هذا المجال، حيث كان من أبرزها: إطار الرقابة 

الداخلية الصادر عن كوسو )COSO ERM(  –  والتي تعنى 
بربط نظام إدارة المخاطر باستراتيجية المؤسسة وأدائها، 

وشهادة الجودة ISO 31000 :2018، ونموذج عمل “كي بي 
إم جي” إلدارة المخاطر )ERM KPMG(، والتي تحدد جميعها 

أفضل الممارسات وتهدف إلى تحقيق أهداف المؤسسة.

مبادئ إدارة المخاطر في ســوق دبي المالي متوافقة مع 
أهداف الســوق االستراتيجية

إطــار إدارة المخاطر
في خضم ســعيه لتحقيق رؤيته ورســالته وأهدافه، يهدف 

إطــار إدارة المخاطــر الــذي يطبقه ســوق دبي المالي إلى رفع 
قــدرة الســوق علــى إدارة المخاطر مع قبــول درجة معينة منها. 
يختلــف مــدى تقبــل المخاطرة في ســوق دبي المالي باختاف 
النشــاط الــذي يتــم االضطاع به، وتخضــع أي مخاطر لتحليل 
التكلفــة مقابــل المنفعــة قبل الموافقــة عليها مع اتخاذ كافة 

التدابيــر واإلجــراءات المعقولة لتخفيفها.

ضمــن هــذا اإلطار، وضع ســوق دبي المالــي عملية منهجية 
لتحديد وتحليل وتقييم المخاطر االســتراتيجية والتشــغيلية 

التي يواجهها أثناء تســيير أعماله. حيث تم بناء شــبكة اإلباغ 
عــن المخاطــر وتســجيلها لتبــدأ بالموظفين كافة وذلك عبر 

تطبيق سياســة وإجراءات التبليغ عن الممارســات المخالفة 
والمخاطــر وتعييــن موظف مســؤول عن المخاطر في كل 

قســم من قطاعات الســوق.  بمجرد تحديد الخطر، يتم 
تســجيله وتتبعه من خال ســجل المخاطر. هذا، ويشــرف على 

قســم إدارة المخاطر فريق مختص من الســوق حيث تقوم 
لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة باإلشــراف على قســم إدارة 
المخاطر المؤسســية. ويقوم ســوق دبي المالي بالتطوير 

المســتمر إلطار إدارة المخاطر من خال توفير سلســلة من 
ورش عمــل للتوعيــة بالمخاطر وتعيين أدوار ومســؤوليات 

مختلفــة لمفوضــي إدارة المخاطــر فــي كل القطاعات. يوضح 
الرســم البياني أدناه تكامل عمليات إدارة المخاطر في ســوق 

دبي المالي.

1 لجنة المنظمات الراعية للجنة تريدواي )كوســو( هي مبادرة مشــتركة إلدارة 

المخاطــر ومنع االحتيال.

1
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المخاطر
االستراتيجية

المخاطر التي تؤثر على أداء السوق على المدى 
الطويل بما في ذلك العوامل الخارجية التي تحد 

من قدرة السوق على تنفيذ استراتيجيته وتؤثر 
على استمراريته. ويشمل ذلك على سبيل المثال 

ال الحصر؛ مخاطر السوق، ومخاطر المنافسة، 
والمخاطر الجيوسياسية، ومخاطر السمعة، 

والمخاطر المرتبطة بالمنتجات والخدمات والمخاطر 
اإللكترونية، ومخاطر تسرب البيانات، ومخاطر 

الخصوصية.

يقوم سوق دبي المالي بإدارة التغيرات الناشئة عن 
تنفيذ مبادراته االستراتيجية بحذر شديد، حيث يتم 

وضع تقييم شامل للمخاطر التي قد تؤثر على بيئة 
عمل السوق نتيجة لهذه المبادرات. يقوم مجلس 

إدارة سوق دبي المالي ولجنة التدقيق بمراجعة 
استراتيجية سوق دبي المالي والمخاطر المرتبطة 
بها والتأكد من تحديثها بشكل دائم بحيث تكون 

قطاعات السوق قادرة على خلق قيمة اقتصادية 
بأفضل فاعلية. كما يقوم مجلس اإلدارة بتحليل 

المشهد التنافسي وآثاره على تنفيذ المبادرات 
االستراتيجية عالية التأثير.

ملخــص ألهم المخاطر 
كأي شــركة، يواجه ســوق دبي المالي أنواعًا مختلفة من 

المخاطر التي تنقســم إلى مخاطر اســتراتيجية ومخاطر 
العمليــات. تؤثــر البيئــة الخارجية على المخاطر االســتراتيجية، 

في حين تشــتمل مخاطر العمليات على المخاطر التشــغيلية 
والماليــة واالمتثــال للقوانيــن واألنظمة حيث تعمل الوحدات 

التشــغيلية الداخلية على إدارة مخاطر العمليات بشــكل 
منتظــم. ومــن أمثلــة الهيئــات الداخلية التي تعمل على إدارة 

مخاطــر العمليــات لجنة إدارة المخاطــر، ولجنة المطلعين، 
ولجنــة التدقيــق. فيمــا يلي ملخص لفئات المخاطر الرئيســية 

وطرق إدارة ســوق دبي المالي لها.

 الخط الثالث: التدقيق الداخلي 

الخط األول: اإلجراءات الرقابية
ي: التميز المؤسسي وأمن المعلومات والدائرة التنظيمية 
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تكامــل إطار إدارة المخاطر
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المالية تؤدي أنشطة سوق دبي المالي إلى تعريضه المخاطر 
لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية وتلك 

األنشطة تنطوي على التحليل والتقييم وقبول 
وإدارة درجة معينة من المخاطر أو مجموعة من 

المخاطر. يعتبر قبول المخاطر عامًا أساسيًا في 
األعمال المالية، كما تعتبر المخاطر التشغيلية 

نتيجة حتمية لاستمرار في خوض العمل التجاري. 
وبالتالي، يهدف السوق إلى تحقيق توازن مناسب 

بين المخاطر والعوائد وتقليل اآلثار السلبية 
المحتملة على األداء المالي لسوق دبي المالي.

يتبع سوق دبي المالي سياسات مصممة لتحديد 
وتحليل هذه المخاطر بوضع سقوف وضوابط 

مناسبة لها ومراقبتها. يعمل السوق كذلك على 
مراجعة سياساته إلدارة المخاطر بطريقة منتظمة 

لكي تشمل التغيرات في األسواق والمنتجات 
وأفضل الممارسات.

تضطلع اإلدارة المالية للسوق بمراقبة وإدارة 
المخاطر المالية المتعلقة بعمليات السوق من 
خال التقارير الداخلية حول المخاطر التي تعمل 

على تحليل التعرض للمخاطر بحسب درجة وحجم 
المخاطر. تنطوي تلك المخاطر على مخاطر السوق 
)بما فيها مخاطر صرف العمات األجنبية، مخاطر 

األسعار ومخاطر معدل الربح( ومخاطر االئتمان 
ومخاطر السيولة.*

تعالج هذه الفئة من المخاطر تلك المتعلقة مخاطر التشغيل
بتشغيل األعمال، وتكنولوجيا المعلومات واألمن، 

والمشاريع التكتيكية، واستمرارية الخدمة.

يعمل سوق دبي المالي على تقليل المخاطر 
التشغيلية التي قد تؤدي إلى تعطيل عمليات 

السوق أو التسويات من خال تطبيق ضوابط 
متينة تضمن استمرارية األعمال.

يتم مراجعة مخاطر تكنولوجيا المعلومات 
والمخاطر المتعلقة بالموظفين بشكل دوري. حاز 
السوق على شهادة األيزو ISO 22301:2012 ما 
يشهد على حرص سوق دبي المالي على مواجهة 

المخاطر المتعلقة باستمرار األعمال.

مخاطر عدم 
االمتثال

يتعرض سوق دبي المالي أثناء تنفيذ أعماله لخطر 
عدم االمتثال؛ إذ يمكن فرض عقوبات قانونية 
وخسائر مادية إذا ما قصر السوق في التصرف 

وفقًا لقوانين وأنظمة الحكومة االتحادية والهيئات 
الحكومية الناظمة لعمله. 

يولي سوق دبي المالي أهمية كبرى لمخاطر عدم 
االمتثال، لذلك فهو يعمل بشكل وثيق مع جميع 

مشاركي السوق من أجل االمتثال للمتطلبات 
التنظيمية والقانونية. ويحافظ السوق على روابط 

قوية مع الجهات والهيئات التنظيمية وصانعي 
السياسات )مثل هيئة األوراق المالية والسلع 
ووزارة االقتصاد على سبيل المثال ال الحصر(. 

كما يراقب سوق دبي المالي عن كثب التطورات 
الجديدة في اإلطار التنظيمي، في حين يبادر 

السوق بمشاركاته في المناقشات والمشاورات 
مع السلطات التنظيمية المعنية القتراح التغيير 

وإبداء الرأي حول اإلصاحات التشريعية والتطورات 
التنظيمية المؤثرة على السوق بشكل منتظم.

* يمكــن االطــاع علــى تفاصيــل المخاطــر الماليــة بالرجــوع إلــى الماحظة رقم 24 من البيانات الماليــة الموحدة في هذا التقرير.

62 الحوكمة



لم ترتكب الشــركة أية مخالفات   .10
خالل العام 2018 أو األعوام الســابقة

مســـاهمة الشـركة خالل العام   .11
2018 في تنمية المجتمـــع المحلـــي 

والحفــاظ على البيئة
تماشــيًا مع سياســة ســوق دبي المالي تجاه المسؤولية 

االجتماعية واهتمامه بالتنمية المســتدامة، واصل الســوق 
تنظيم األنشــطة الموجهة لخدمة المجتمع، حيث وقع ســوق 

دبي المالي مذكرة تفاهم مع مؤسســة األوقاف وشــؤون 
القّصــر بدبــي في خطوة تهدف إلى تســهيل اإلجراءات 

المشــتركة بشــأن وقف األوراق المالية حيث تتيح االتفاقية 
إضافة المؤسســة كمســتثمر مســجل لدى السوق بحيث 

يتســنى له تنفيذ طلبات التحويل من حســابات المســتثمرين 
إلى حســاب الوقف الخيري الخاص بالمؤسســة، وذلك 

بغرض إدارة وقف األوراق المالية واســتام األرباح النقدية 
الخاصــة عن طريــق التحويل المصرفي.       

يســهم ســوق دبي المالي بفعالية في الجهود الرامية إلى 
تعزيــز مكانــة دبــي في قطاع االقتصاد اإلســامي من خال 
العديــد مــن المبــادرات النوعية التي أقــدم على تنفيذها منذ 

العــام 2007، وفــي مقدمتهــا توفير البيئــة المعيارية الداعمة 
لنمو القطاع، حيث طرح الســوق مســودة “معيار صناديق 

االســتثمار” تمهيــدًا إلصداره ضمن البنيــة المعيارية الداعمة 
لنمو ســوق رأس المال والتمويل اإلســامي. كما أصدر 

الســوق خال العام 2018 نســخًا محدثة على معاييره الشــرعية 
الثــاث، وذلــك بإجــراء تعديات هامــة في هذه المعايير ومن 

أهمهــا مــا يتعلــق باالقتصاد األخضر، الــذي يركز على مفاهيم 
االســتدامة والحفاظ على البيئة وهما من المقاصد الرئيســية 

للشــريعة اإلســامية. وُتفصل التعديات الجديدة األدوات 
واألوعيــة الماليــة الخضراء مثل الصكوك الخضراء واألســهم 

الخضــراء والصناديــق الخضــراء التي باتت من اهتمامات 
المســتثمرين حديثًا.

الهيكل القانوني لشــركة ســوق   .12
دبــي المالي وتداوالت الســهم

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

26 مارس 2000: تم تأســيس ســوق دبي المالي   •
كمؤسســة عامة ذات شــخصية اعتبارية مســتقلة 

بموجــب قــرار حكومــة دبي رقم )14( لعام 2000. وبدأ 
الســوق نشــاطه في 26 مارس 2000. ويخضع ســوق 

دبــي المالــي من الناحية القانونيــة والتنظيمية والرقابية 
 Securities and( لهيئة األوراق المالية والســلع

Commodities Authority( بدولــة اإلمارات العربية 
المتحــدة، والتــي تملك ســلطة فرض القوانين واللوائح 

والمعاييــر التي يلتزم ســوق دبــي المالي بتطبيقها.
27 ديســمبر 2005: قــرر المجلــس التنفيذي إلمارة دبي   •

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

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

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

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

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

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

فيما يلي رســم توضيحي لهيكل الملكية في شــركة ســوق 
دبــي المالــي كمــا في نهاية العام 2018:

%79.62
%66.67

%33.33

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

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

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

رأس المــال العالمية. 

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

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

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

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

االســتثمار العقاري )REITs( وتداولها. تأسســت ناســداك دبي 
 ،)DIFC( فــي ســبتمبر 2005 فــي مركــز دبي المالي العالمي

.)DFSA( وتنظمهــا ســلطة دبــي للخدمات المالية

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

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

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

مــن خال منصتي التداول.

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

أ. ســعر ســهم شــركة ســوق دبي المالي )ســــعر اإلغالق مقارنًا بأعلى وأدنى ســــعر( في نهاية كل شــهر خالل الســنة 
الماليــة للعام 2018.

الشهر

أعلى سعر خالل 
الشهر

)درهم إماراتي(

أدنى سعر خالل 
الشهر 

)درهم إماراتي(

اإلغالق كما في 
نهاية الشهر

)درهم إماراتي(
مؤشر السوق
)رقم قياسي(

مؤشر قطاع 
الخدمات المالية

)رقم قياسي(

1.121.101.123,3943,726يناير

1.091.071.093,2443,461فبراير

1.041.031.043,1093,278مارس

0.980.960.983,0663,005إبريل

1.081.071.082,9643,260مايو

0.980.960.972,8212,992يونيو

0.970.970.972,9563,145يوليو

0.950.940.952,8403,091أغسطس

0.930.920.922,8352,926سبتمبر

0.880.860.872,7852,603أكتوبر

0.860.830.832,6692,248نوفمبر

0.810.790.802,5302,094ديسمبر
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ب. أداء ســهم الشــركة مقارنة مع المؤشــر العام للســوق ومؤشــر القطاع خالل العام 2018.

حركة ســهم شــركة سوق دبي المالي 

أداء ســهم شــركة ســوق دبي المالي مقارنًا مع مؤشــر الســوق العام خال 2018

أداء ســهم شــركة ســوق دبي المالي مقارنًا مع مؤشــر قطاع الخدمات المالية

درهم إماراتي

سعر اإلغالق أعلى سعر أدنى سعر
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مؤشر قطاع الخدمات المالية سهم شركة سوق دبي المالي
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ج. توزيع ملكية المســــاهمين وفقًا لتداوالت 31 ديســمبر 2018 والتســوية بتاريخ 3 يناير 2019 مصنفة على النحو التالي:

د. المســاهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشــركة كما في 31 ديســمبر 2018 والتســوية بتاريخ 3 يناير 2019 
حســب الجدول التالي:

نسبة األسهم المملوكة *تصنيف المساهم

المجموعحكومةشركاتأفراد

92.96%0.01%84.26%8.69%محلي 

2.3%   - 0.57%2.64%عربي**

3.84%   - 2.38%1.46%أجنبي

100.00%0.01%87.20%12.78%المجموع

* مجموع النسب قد ال يساوي المحصلة بسبب التقريب. 
** تصنيف حملة األسهم في الفئة العربية يجمع بين جنسيات المساهمين في كل من دول مجلس التعاون الخليجي والعرب. 

نسبة األسهم المملوكة من رأس مال الشركةعدد األسهم المملوكةاالسم

79.63%6,370,000,000بورصة دبي 

ه. توزيع المســاهمين وفقًا لحجم الملكية كما في 31 ديســمبر 2018 والتســوية بتاريخ 3 يناير 2019 حســب الجدول التالي:

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

1.64% 131,005,730 24,331أقل من 50,000 

3.52% 281,387,347 1,941من 50,000 إلى أقل من 500,000 

6.50% 520,070,594 396من 500,000 إلى أقل من 5,000,000 

88.34% 7,067,536,329 54أكثر من  5,000,000

100.00%26,7228,000,000,000المجموع

*مجموع النسب قد ال يساوي المحصلة بسبب التقريب. 

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

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

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

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

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

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

التواصل مع المســتثمرين.

لمزيـــد مـــن المعلومـــات يرجى التواصل مع مســـؤول عاقات 
المستثمرين:

النشاشيبي حنين 
رقـــم الهاتف: 5650 305 4 971+

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

http://www.dfm.ae/dfm-investor-relations
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ز. أهــم القــرارات الخاصــة التي تم عرضهــا في اجتماع الجمعية 
العموميــة المنعقــد فــي 28 مارس 2018 واإلجراءات المتخذة 

بشأنها

تمــت المصادقــة على قرارين خاصين خال 
الجمعيــة العمومية:

األول يتعلــق فــي الموافقــة على إبرام الصفقات  •
مع أطراف ذات عاقة )شــركات خاضعة لملكية /   
مشــاركة الحكومة( شــريطة أال تزيد تلك الصفقات 

عن 30% من رأس مال الشــركة وعلى أن يتم عرض 
تلــك المعامــات على الجمعية العمومية مســتقبًا 

للمصادقة عليها.
والثاني بشــأن إعادة تنظيم أنشــطة ســوق دبي  •

المالي بما يتماشــى مع أفضل الممارســات العالمية   
من خال تأســيس شــركات مســتقلة لكل نشاط على 

حــدة، وذلــك بمــا ال يتعارض مع القانون والنظام 
األساســي للشــركة، وبعد موافقة كافة الجهات 

المختصة. ومن بين الشــركات المســتقلة التي يســتعد 
الســوق لتأسيســها شــركة التقاص وشــركة اإليداع 

المركــزي، واللتــان ســيتم إطاقهما في إطــار عملية 
تطويــر شــاملة لخدمــات ما بعــد التداول، إضافة إلى 

الشــركة المعنيــة بأنشــطة التداول، وذلــك تحت مظلة 
شــركة مســاهمة عامة قابضة مدرجة. ومن شــأن هذه 

الخطــوة تعزيــز جهود الســوق فيما يخــص الفعالية 
التشــغيلية وإدارة المخاطــر ذات الصلــة بــكل دور 

وظيفــي على حدة.

 ح. تــم تعييــن الســيد محمد غانــم كمقرر اجتماعات مجلس 
اإلدارة بتاريــخ 16 إبريل 2017.

ط. ال توجــــد أيــــة أحــــداث يمكن وصفها بالجوهرية صادفت 
الشــــركة خالل العام 2018.

ي. بلغت نســبة التوطين في شــركة ســوق دبي المالي %58  
فــي نهاية العام 2018

ك. المشــاريع والمبادرات االبتكارية خالل العام 2018
قامت شــركة ســوق دبي المالي بعدة مشــاريع ومبادرات 

ابتكاريــة خــال العــام 2018 ركزت فــي معظمها على التحول 
إلى بورصة ذكية وتحســين إجراءات العمل. عملت الشــركة 

كذلك على تشــجيع توزيع األرباح النقدية عبر حلول الســوق 
الذكيــة وبطاقة آيفســتر وتــم كذلك إطاق تطبيق جديد  

للهواتــف الذكيــة. ومــن ناحية أخرى عمل الســـوق حثيثًا على 
تطويــر أنظمــة الّتقــاص والتســوية واإليداع، فضًا عن تطبيق 

أفضل الممارســات التي تضمن اســتدامة الحوكمة. 

سعادة عيســـى عبدالفتاح كاظم

3 مارس 2019
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قامــت هيئــة الفتوى والرقابة الشــرعية خال العام 2018 
التالية: بالمهام 

معايير السوق
اســتمر ســوق دبي المالي بشــكل فعال في توفير المعايير 

المتوافقة مع الشــريعة اإلســامية وذلك باعتبار مكانة 
الســوق كأول بورصة متوافقة مع أحكام الشــريعة اإلســامية 

عالميــًا منــذ العــام 2007. وقد قامــت هيئة الفتوى والرقابة 
الشــرعية بالعديد من اإلنجازات لدعم مســيرة الســوق في 
ســياق تطوير الرقابة الشــرعية ومعايير الســوق المختلفة 

ونوجــز أهمهــا على النحو التالي:
فرغــت الهيئــة من إعداد النســخة المبدئية لمعيار   •

صناديق االســتثمار، حيث أشــرفت على طرح مســودة 
المعيــار للتشــاور خــال العام 2018 من أجل إضفاء 

المزيــد من الشــمولية عليهــا، وقامت كذلك بتصنيف 
ودراســة ومراجعة كل ما ورد إليها من مقترحات أو 

ماحظــات، وراجعــت الهيئة الصيغــة األولية للمعيار في 
ضوئهــا، تمهيــدًا إلصداره فــي صيغته النهائية. 

قامــت الهيئــة بمراجعة كافة معايير الســوق وتنقيحها   •
لمواكبــة أخر التطورات.

تم تحديث األســئلة األكثر شــيوعًا على موقع ســوق دبي   •
المالي االلكتروني - قســم الشــريعة.

الرقابة الشرعية
قامــت الهيئــة بمراجعــة التقارير التي أعدها قســم الرقابة 

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

الفعاليات
قام ســوق دبي المالي من خال قســم الرقابة الشــرعية 

بالمشــاركة فــي فعاليات مؤتمر القّمــة العالمّية لاقتصاد 
اإلســامي “GIES 2018” والذي أقيم في دبي خال شــهر 

أكتوبر 2018. كما واســتقبل الســوق الدكتور عدنان حســن، 
عضو هيئة الشــريعة في البورصة الماليزية خال شــهر أكتوبر 

2018، حيــث تــم التباحــث في آفــاق التعاون وتبادل الخبرات 
في مجال االقتصاد اإلســامي.

الفتاوى
قامــت الهيئــة ببيان الرأي الشــرعي بخصوص كافة 

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

تصنيف الشــركات المدرجة
قامــت الهيئــة بمراجعة واعتماد قوائم تصنيف الشــركات 

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

وتداول األسهم.

احتســاب الزكاة لعام 2017
قامــت الهيئــة بمراجعــة واعتماد قيمة الزكاة الخاصة بشــركة 

ســوق دبي المالي عن العام 2017 والتي قام بإعدادها قســم 
الرقابة الشــرعية وفقًا للميزانية الزكوية للســوق، ومن ثم فقد 
دعــت المســاهمين إلخراجهــا خال الجمعيــة العمومية التي تم 

عقدهــا خال العام 2018. 

احتســاب الدخل غير المتوافق مع 
الشــريعة لعام 2017

قامــت الهيئــة بمراجعــة واعتماد المبلــغ اإلجمالي غير الُمتوافق 
مع الشــريعة لعام 2017 ونســبة كل ســهم منه، ومن ثم 

دعت المســاهمين الســتبعاده خال الجمعية العمومية التي 
تــم عقدها خال العام 2018.

تقرير عن هيئة الفتوى
والرقابة الشرعية 
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05. البيانات
المالية الموحدة



تقرير مدققي الحسابات 
المستقلين  

الســادة مســاهمي شركة سوق دبي 
المالي )ش.م.ع(

التقريــر حــول تدقيــق البيانات المالية الموحدة

الرأي

لقــد قمنــا بتدقيق البيانات المالية الموحدة لشــركة 
ســوق دبي المالي )ش.م.ع( )“الشــركة”( وشــركاتها التابعة 

)“المجموعــة”(، التــي تشــتمل على بيــان المركز المالي الموحد 
كمــا فــي 31 ديســمبر 2018، وكذلك البيانات الموحدة 

للدخــل، الدخل الشــامل، التغيــرات في حقوق الملكية 
والتدفقــات النقديــة للســنة المنتهية في ذلك التاريخ، 

باإلضافة إلى إيضاحات تتضمن السياســات المحاســبية 
الهامــة ومعلومات إيضاحية أخرى. 

فــي رأينــا، إن البيانــات المالية الموحــدة المرفقة ُتعبر بصورة 
عادلــة، مــن كافــة النواحي المادية، عــن المركز المالي الموحد 
للمجموعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2018، وعن أدائها المالي 

الموحــد وتدفقاتهــا النقديــة الموحدة للســنة المنتهية في ذلك 
التاريــخ وفقــًا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة. 

أساس إبداء الرأي

لقــد قمنــا بتنفيــذ تدقيقنا وفقًا للمعاييــر الدولية للتدقيق. 
قمنــا بتوضيــح مســؤوليتنا بموجب هذه المعايير في 

فقرة مســؤولية مدققي الحســابات عن تدقيق البيانات 
الماليــة الموحــدة مــن هذا التقرير. إننا نتمتع باســتقالية 

عن المجموعة وفقًا لقواعد الســلوك المهني للمحاســبين 
القانونييــن الصــادرة عن مجلــس المعايير األخاقية الدولية 

للمحاســبين باإلضافــة إلــى متطلبات أخاقيات المهنة 
المتعلقــة بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحدة في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة، وقد استوفينا مسؤولياتنا 
األخاقية األخرى وفقًا لهذه المتطلبات ولقواعد السلوك 

المهني للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعايير 
األخاقية الدولية للمحاسبين. هذا ونعتقد أن أدلة التدقيق 

التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا. 

أمور التدقيق الرئيســية

تتمثــل أمــور التدقيــق الرئيســية في تلك األمور التي نراها، 
وفقــًا ألحكامنــا المهنيــة، أكثر األمــور أهمية في تدقيقنا 
للبيانــات الماليــة الموحــدة للفتــرة الحالية. تم تناول هذه 

األمور في ســياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة بشــكل 
مجمــل وأثنــاء تكويــن رأينا حولهــا، وال نبدي رأيًا منفصًا حول 

هذه األمور.

االنخفــاض فــي قيمة الشــهرة التجارية والموجودات غير 
الملموسة األخرى 

راجــع اإليضــاح 6 ‘الشــهرة التجارية والموجودات غير 
الملموسة األخرى’ 

يعتبــر االنخفــاض فــي قيمة الشــهرة التجارية والموجودات غير 
الملموســة األخرى أحد أمور التدقيق الرئيســية ألن

حجم الرصيد )يمثل 53.2% من إجمالي     •

الموجودات(؛ و  
تحديد القيمة القابلة لاسترداد التي تمثل  •

  القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع أو القيمة   
من االستخدام، أيهما أكبر، يتطلب وضع أحكام من   

جانب اإلدارة.  
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إن تقييــم اإلدارة لانخفــاض في قيمة الشــهرة التجارية 
والموجودات غير الملموســة األخرى، من خال اســتخدامها 

لنمــوذج القيمــة من االســتخدام، ينطوي على أحكام 
وتقديــرات جوهريــة مثل التدفقــات النقدية المتوقعة 

ومعــدالت الخصــم المطبقة واالفتراضــات المرتبطة بالنمو 
المتوقــع ومعــدالت النمو النهائي. 

اإلجراءات التي قمنا بها في هذا الشــأن
 

قمنــا بتقييــم تحديد اإلدارة للوحــدات المنتجة للنقد    •

بنــاء علــى فهمنا ألعمــال المجموعة ومتطلبات    
المعايير المحاســبية ذات الصلة.   

قمنــا بتقييــم الطريقــة التــي تم بها إعداد تنبؤات    •

التدفقــات النقديــة المســتقبلية، بما في ذلك   
فحــص الحســابات ذات الصلة ومطابقتها مــع     

أحــدث األهــداف الماليــة المعتمدة من قبل مجلس    
اإلدارة. كمــا قمنــا بتحليل القدرة الســابقة للمجموعة    

علــى التنبــؤ بالتدفقات النقدية بشــكل دقيق كما    
تحققنــا مــن مــدى معقوليــة التنبؤات الحالية من خال    

مقارنــة االفتراضات الرئيســية مــع النتائج التاريخية    
والتنبــؤات االقتصادية والتنبــؤات المتعلقة بقطاع    

العمل )افتراضات الســوق الخارجي( وبيانات   
الداخلي.  التخطيط   

قمنــا باالســتعانة ببعــض المتخصصين في التقييم    •

لدينــا إلجــراء تقييــم دقيق لمدى ماءمة معدالت    
الخصــم ومعــدالت النمو طويل المدى المســتخدمة،    

ومقارنة تلك االفتراضات مع بيانات الســوق     
الخارجي.   

قمنا بإجراء تحليل الحساســية لافتراضات الرئيســية    •

مثــل معدالت الخصــم ومعدالت النمو المتوقع    
ومعــدالت النمو النهائي.    

كمــا قمنــا بتقييــم مدى كفاية اإلفصاحات ذات    •

الصلــة في البيانــات المالية للمجموعة.   

أمر آخر

تــم تدقيــق البيانــات المالية الموحــدة للمجموعة كما في 
وللســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2017 من قبل شــركة 
تدقيــق أخــرى التــي أبدت رأيًا غيــر معدل حول تلك البيانات 

الماليــة الموحــدة للســنة بتاريخ 31 يناير 2018. 

المعلومات األخرى

إن اإلدارة مســؤولة عن المعلومات األخرى. تشــتمل 
المعلومــات األخــرى علــى المعلومات الواردة في التقرير 

الســنوي، ولكنهــا ال تتضمــن البيانــات المالية الموحدة وتقرير 
مدققي الحســابات حولها )’التقرير الســنوي‘(. من المتوقع أن 
يتــم تزويدنــا بالتقرير الســنوي بعد تاريــخ إصدارنا تقرير مدققي 

الحسابات. 

ال يشــتمل رأينــا حول البيانــات المالية الموحدة على 
المعلومــات األخــرى، كمــا أننا لن ُنعبر عن أي اســتنتاجات 

تدقيقية بشــأن هذه المعلومات.

فيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للبيانــات المالية الموحدة، تنحصر 
مســؤوليتنا فــي قــراءة المعلومات األخرى المحددة أعاه 

عندمــا تصبــح متاحــة، وعند القيــام بذلك نضع في االعتبار 
مــا إذا كانــت المعلومــات األخرى غير متســقة بصورة مادية 

مــع البيانــات الماليــة الموحدة أو مــع المعلومات التي تم 
الحصــول عليهــا أثنــاء عمليــة التدقيق، أو ما إذا كانت تشــوبها 

أخطاء مادية.

مســؤولية اإلدارة ومســؤولي الحوكمة عن البيانات المالية 
الموحدة

إن اإلدارة مســؤولة عن إعداد وعرض البيانات المالية 
الموحــدة بصــورة عادلــة وفقًا للمعاييــر الدولية إلعداد التقارير 

الماليــة، وإعدادهــا بمــا يتوافــق مع األحكام ذات الصلة من 
القانــون االتحــادي لدولة اإلمــارات العربية المتحدة رقم )2( 

لســنة 2015، وعــن الرقابــة الداخليــة التي ترى اإلدارة أنها 
ضروريــة إلعــداد البيانــات المالية الموحــدة بحيث تكون خالية 

مــن األخطــاء الماديــة، الناتجة عن االحتيال أو الخطأ.

عنــد إعــداد البيانات المالية الموحدة، تكون اإلدارة مســؤولة 
عــن تقييــم قــدرة المجموعة على مواصلــة أعمالها وفقًا لمبدأ 

االســتمرارية واإلفصاح، حيثما يكون مناســبًا، عن األمور 
المتعلقة بمبدأ االســتمرارية واســتخدام مبدأ االســتمرارية 

كأســاس للمحاســبة، إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفية 
المجموعــة أو إيقــاف عملياتهــا أو لــم يكــن لديها بديل فعلي 

غير ذلك.
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يتحمل مســؤولو الحوكمة مســؤولية اإلشــراف على عملية  
إعــداد التقاريــر المالية للمجموعة.

مســؤولية مدققي الحســابات عن تدقيق البيانات المالية 
الموحدة

تتمثــل أهدافنــا فــي الحصول علــى تأكيدات معقولة حول ما 
إذا كانــت البيانــات الماليــة الموحدة، بشــكل مجمل، خالية من 

األخطــاء الماديــة، التــي تنتــج عن االحتيال أو الخطأ، وإصدار 
تقريــر مدققــي الحســابات الــذي يتضمن رأينا. إن التأكيد 

المعقــول هــو عبــارة عن درجة عالية مــن التأكيد، لكنه ليس 
ضمانــًا بــأن أعمــال التدقيــق التي تم القيام بهــا وفقًا للمعايير 

الدولية للتدقيق ســوف تكتشــف دائمًا أي خطأ مادي عند 
وجــوده. قــد تنشــأ األخطاء نتيجــة االحتيال أو الخطأ وُتعتبر 
هــذه األخطــاء ماديــة إذا كان مــن المتوقع بصورة معقولة 

أن تؤثــر بصــورة فرديــة أو جماعيــة على القرارات االقتصادية 
التــي يتخذهــا المســتخدمون بناًء على هــذه البيانات المالية 

الموحدة.

كجــزء مــن أعمــال التدقيــق التي يتم القيام بهــا وفقًا للمعايير 
الدوليــة للتدقيــق، قمنــا بوضع أحــكام مهنية مع اتباع مبدأ 
الشــك المهنــي خــال عملية التدقيــق. قمنا أيضًا بما يلي:

تحديــد وتقييــم مخاطر األخطــاء المادية في البيانات   •
الماليــة الموحدة، ســواء كانــت نتيجة االحتيال أو الخطأ،   

وتصميــم وتنفيــذ إجراءات التدقيق المناســبة لتلك   
المخاطــر والحصــول على أدلــة تدقيق كافية ومائمة   

لتزويدنا بأســاس إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشــاف   
األخطــاء الماديــة الناتجة عــن االحتيال تكون أعلى مقارنًة   

باألخطــاء الماديــة الناتجة عــن الخطأ نظرًا ألن االحتيال   
قــد ينطــوي علــى تواطــؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو    

تحريــف أو تجــاوز الرقابة الداخلية.  
فهــم نظــام الرقابة الداخليــة المتعلق بأعمال التدقيق   •

وذلــك بغرض تصميم إجراءات تدقيق مناســبة   
للظــروف الراهنــة، وليــس بغرض إبداء الرأي حول فعالية   

الرقابــة الداخلية للمجموعة.  
تقييم مدى ماءمة السياســات المحاســبية   •

المتبعــة ودرجة معقولية التقديرات المحاســبية   
واإلفصاحــات ذات الصلــة الموضوعــة من قبل اإلدارة.  

التحقق من مدى ماءمة اســتخدام اإلدارة لألســس    •
المحاســبية المتعلقة بمبدأ االســتمرارية وتحديد ما إذا    
كان هنــاك عــدم يقيــن جوهــري، بناًء على أدلة التدقيق    

التــي تــم الحصول عليهــا، فيما يتعلق باألحداث أو    
الظروف التي قد ُتثير شــكوك جوهرية حول   

قــدرة المجموعــة على مواصلــة أعمالها وفقًا لمبدأ    
االســتمرارية. فــي حــال َخُلصنا إلى وجود عدم يقين    

جوهــري، فإنــه يتعيــن علينا أن نلفت االنتبــاه فــي     
تقريــر مدققــي الحســابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة    

فــي البيانــات الماليــة الموحــدة، أو نقوم بتعديل رأينا إذا    
كانــت هــذه اإلفصاحات غير كافية. تعتمد اســتنتاجاتنا    
علــى أدلــة التدقيــق التي تم الحصــول عليها حتى تاريخ    
إصدارنا تقرير مدققي الحســابات. إال أن األحداث أو    

الظروف المســتقبلية قد تتســبب في توقف المجموعة    
        عــن مواصلــة أعمالهــا وفقــًا لمبــدأ االســتمرارية. 

تقييــم عــرض البيانات المالية الموحــدة وهيكلهــا     •
ومحتواهــا بشــكل عــام، بما في ذلك اإلفصاحات،    

ومــا إذا كانــت البيانــات الماليــة الموحــدة تمثــل     
المعامــات واألحــداث ذات الصلة بطريقة تضمن    

عــرض البيانــات المالية الموحدة بصورة عادلة.  
الحصــول علــى أدلة تدقيق كافية ومائمة بشــأن    •

المعلومات المالية للمنشــآت أو األنشــطة التجارية    
داخــل المجموعــة إلبداء رأي حــول البيانات المالية    

الموحــدة. كمــا نتحمل مســؤولية توجيه أعمال التدقيق    
للمجموعة واإلشــراف عليها وتنفيذها. نحن مســؤولون    

وحدنــا عن رأينا التدقيقي.  

نتواصل مع مسؤولي الحوكمة بخصوص عدة أمور من 
ضمنها نطاق أعمال التدقيق واإلطار الزمني المحدد لها 

والنتائج الجوهرية ألعمال التدقيق بما في ذلك أي قصور 
جوهري يتم اكتشافه في نظام الرقابة الداخلية خال تدقيقنا.

ُنقــدم أيضــًا إقرارًا لمســؤولي الحوكمة نؤكــد بموجبه التزامنا 
بقواعد الســلوك المهني فيما يتعلق باالســتقالية، 

ونطلعهــم علــى كافــة العاقات واألمور األخرى التي قد 
ُيعتقــد بصــورة معقولــة أنها تؤثر على اســتقاليتنا، والضوابط 

ذات الصلــة، إن وجدت.

في ضوء األمور التي يتم التواصل بشــأنها مع مســؤولي 
الحوكمــة، نحــدد األمــور التي كانت أكثــر أهمية أثناء تدقيق 

البيانــات الماليــة الموحــدة للفتــرة الحالية، وبذلك ُتعتبر هذه 
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األمور هي أمور التدقيق الرئيســية. نقوم باســتعراض هذه 
األمــور فــي تقريــر مدققي الحســابات ما لم يكن اإلفصاح عن 
تلــك األمــور للعامــة محظورًا بموجب القوانين أو التشــريعات 

أو عندمــا نــرى، فــي حاالت نــادرة للغاية، أنه يجب عدم 
اإلفصــاح عــن أمــر مــا في تقريرنــا إذا كان من المتوقع أن تكون 

التداعيــات الســلبية للقيــام بذلك أكثر مــن المنافع التي تعود 
علــى المصلحــة العامــة نتيجة هذا اإلفصاح.

التقريــر حــول المتطلبات القانونيــة والتنظيمية األخرى
 

كمــا يقتضــي القانــون االتحادي لدولة اإلمارات العربية 
المتحــدة رقــم )2( لســنة 2015، فإننــا ننوه إلى ما يلي:

لقــد حصلنــا على كافــة المعلومات واإليضاحات التي    )1

نعتبرهــا ضروريــة ألغراض تدقيقنا؛  

تــم إعــداد البيانات الماليــة الموحدة، من كافة النواحي    )2
الماديــة، بمــا يتوافــق مع األحكام ذات الصلة من    
القانــون االتحادي لدولة اإلمــارات العربية المتحدة    

رقم )2( لســنة 2015؛   

قامت المجموعة باالحتفاظ بســجات محاســبية    )3
منتظمة؛  

تتفــق المعلومــات الماليــة الواردة في تقرير رئيس    )4
مجلــس اإلدارة، وبحــدود مــا يتعلق بهذه البيانات    

المالية الموحدة، مع ما جاء في الســجات  
المحاســبية للمجموعة؛  

كمــا هــو مبيــن فــي اإليضــاح 24-5 حــول     )5
البيانــات الماليــة الموحدة، قامت المجموعة بشــراء    

أســهم خال الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2018؛  

يبيــن اإليضــاح رقم 18 حــول البيانات المالية الموحدة    )6

المعامــات الماديــة مع األطراف ذات العاقة    
والشــروط التــي تم بموجبهــا تنفيذ هذه المعامات؛و   

بنــاًء علــى المعلومات التي ُأتيحت لنا، لم يســترع    )7
انتباهنــا مــا يجعلنــا نعتقــد أن المجموعة قد خالفت،    

خال الســنة المالية المنتهية في 31 ديســمبر    
2018، أي مــن األحــكام ذات الصلــة من القانون    

االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربية المتحدة رقم )2(    
لســنة 2015، أو النظام األساســي للشــركة، على    

وجــه قــد يكــون له تأثير مادي على أنشــطتها أو مركزها    
المالي الموحد كما في 31 ديســمبر 2018.   

كــي بــي إم جي لوار جلف ليمتد

إيميليو بيرا
رقم التســجيل: 1146

دبي، اإلمــارات العربية المتحدة
التاريــخ: 13 فبراير 2019 
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إيضاح
2018

ألف درهم
2017

ألف درهم

الموجودات

الموجودات غير المتداولة

62,878,8742,878,874الشهرة التجارية
62,146,5872,203,076الموجودات غير الملموسة األخرى 

7294,445275,245الممتلكات والمعدات
8752,614856,546الموجودات المالية األخرى المقاسة بالقيمة العادلة من خال اإليرادات الشاملة األخرى

9185,01794,756استثمار بالتكلفة المطفأة
10364,749292,213الودائع االستثمارية

6,622,2866,600,710إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة

1174,32663,021المصروفات المدفوعة مقدمًا والذمم المدينة األخرى
102,465,1482,290,148الودائع االستثمارية

12280,943473,609النقد وما يعادله
2,820,4172,826,778إجمالي الموجودات المتداولة

9,442,7039,427,488إجمالي الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

138,000,0008,000,000رأس المال
)4,364((4,364(أسهم الخزينة

7,995,6367,995,636
)702,860((815,844(14احتياطي إعادة تقييم االستثمارات - بالقيمة العادلة من خال اإليرادات الشاملة األخرى

14442,211429,664االحتياطي القانوني
142,249419,182األرباح المحتجزة

7,764,2528,141,622حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الشركة
19,13719,091الحصص غير المسيطرة

7,783,3898,160,713إجمالي حقوق الملكية
المطلوبات غير المتداولة

1827,82926,616قرض مساند
21,38818,913 15مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

49,21745,529إجمالي المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة

161,083,932852,695الذمم الدائنة والمصروفات المستحقة 
17516,022352,378توزيعات األرباح مستحقة الدفع
1810,14316,173المستحق ألطراف ذات عاقة
1,610,0971,221,246إجمالي المطلوبات المتداولة

1,659,3141,266,775إجمالي المطلوبات
9,442,7039,427,488إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

تم اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة بتاريخ 13 فبراير 2019 من قبل مجلس اإلدارة وتم توقيعها بالنيابة عنه من قبل:

بيان المركز المالي الموحد
كما في 31 ديسمبر 2018

…………………………………...
رئيس مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 81 إلى 109 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من 72 إلى 75. 
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إيضاح
2018

ألف درهم
2017

ألف درهم

اإليرادات

138,214255,254 رسوم عموالت التداول

21,64621,046 رسوم شركات الوساطة

26,04336,935 رسوم المقاصة والتسوية واإليداع

9,4869,814رسوم اإلدراج وبيانات السوق

7,8655,963 رسوم أخرى

203,254329,012 اإليرادات التشغيلية

19129,781101,423إيرادات االستثمار

1,358481إيرادات أخرى

334,393430,916إجمالي اإليرادات

المصروفات

(139,797)(151,179)20المصروفات العمومية واإلدارية

(56,489) (56,489)6إطفاء موجودات غير ملموسة أخرى 

(1,160)(1,213)18مصروفات الفائدة

(197,446)(208,881)المصروفات التشغيلية

125,512233,470صافي أرباح السنة 

األرباح منسوبة إلى: 

125,466232,878مالكي الشركة

46592الحصص غير المسيطرة

125,512233,470

ربحية السهم األساسية والمخفضة - درهم 
210.0160.029

بيان الدخل الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 81 إلى 109 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من 72 إلى 75. 
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2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

125,512233,470صافي أرباح السنة  

اإليرادات الشاملة األخرى

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر 

التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

35,412(130,744(من خال اإليرادات الشاملة األخرى 

268,882(5,232(إجمالي )الخسائر(/اإليرادات الشاملة للسنة    

منسوبة إلى:

268,290(5,278(مالكي الشركة 

46592الحصص غير المسيطرة

)5,232)268,882

 بيان الدخل الشامل الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 81 إلى 109 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من 72 إلى 75. 
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رأس 
المال

ألف درهم  

أسهم الخزينة

ألف درهم

احتياطي إعادة تقييم 
االستثمارات بالقيمة 

العادلة من خالل اإليرادات 
الشاملة األخرى

ألف درهم

االحتياطي 
القانوني

ألف درهم 

األرباح 
المحتجزة

ألف درهم

المنسوبة إلى 
مالكي الشركة

ألف درهم

الحصص غير 
المسيطرة

ألف درهم

اإلجمالي

ألف درهم

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

232,878232,878592233,470----صافي أرباح السنة  

التغيرات في القيمة العادلة للموجودات 
المالية المقاسة بالقيمة العادلة من 

خال اإليرادات الشاملة األخرى
--35,412--35,412-35,412

232,878268,290592268,882-35,412--إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 

ااستقطاع اإليرادات غير المتوافقة مع 
الشريعة اإلسامية )إيضاح 23(

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

تحويل إلى االحتياطي القانوني )إيضاح 
)14

---23,287(23,287)---

(30)-(30)(30)----الزكاة

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

429,664419,1828,141,62219,0918,160,713)702,860()4,364(8,000,000كما في 1 يناير 2018

التعديل الناتج عن التطبيق المبدئي 
للمعيار رقم 9 من المعايير الدولية 

إلعداد التقارير المالية

----(547)(547)-(547)

429,664418,6358,141,07519,0918,160,166(702,860)(4,364)8,000,000الرصيد المعدل في 1 يناير 2018

125,466125,46646125,512----صافي أرباح السنة 

التغيرات في القيمة العادلة للموجودات 
المالية المقاسة بالقيمة العادلة من 

خال اإليرادات الشاملة األخرى

--(130,744)--(130,744)-(130,744)

(5,232)46(5,278)125,466-(130,744)--إجمالي الخسائر الشاملة للسنة 

المعامات مع مالكي الشركة

توزيعات األرباح المعتمدة، بعد استقطاع 
اإليرادات غير المتوافقة مع الشريعة 

اإلسامية )إيضاح 13(
----(335,508)(335,508)-(335,508)

استقطاع اإليرادات غير المتوافقة مع 
الشريعة اإلسامية )إيضاح 23(

----(35,999)(35,999)-(35,999)

تحويل إلى االحتياطي القانوني )إيضاح 
)14---12,547)12,547(---

---(17,760)-17,760--الخسائر المحققة من استبعاد استثمار

(38)-(38)(38)----الزكاة

442,211142,2497,764,25219,1377,783,389(815,844)(4,364)8,000,000كما في 31 ديسمبر 2018

بيان التغيرات في حقوق الملكية 
الموحد 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 81 إلى 109 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من 72 إلى 75. 
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إيضاح
2018

ألف درهم
2017

ألف درهم

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

125,512233,470صافي أرباح السنة 

تعديالت لـ : 

711,94310,886االستهاك للممتلكات والمعدات 

152,5092,973مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

56,48956,489 6إطفاء موجودات غير ملموسة أخرى 

181,2131,160مصروفات الفائدة

(88,854)(110,053(19اإليرادات من الودائع االستثمارية

(12,569)(19,728(19إيرادات توزيعات األرباح

67,885203,555التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 

التغيرات في: 

(11,710)8,660- المصروفات المدفوعة مقدمًا والذمم المدينة األخرى

7,752(6,030(- المستحق من طرف ذي عاقة

259,480301,838- الذمم الدائنة والمصروفات المستحقة

329,995501,435النقد الناتج من العمليات

(126)(34( 15تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

329,961501,309صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

36,69518,298عوائد من بيع واسترداد استثمارات

(94,756)(130,969(شراء استثمارات 

(23,586)(31,143(7شراء ممتلكات ومعدات )بعد استبعاد معاملة غير نقدية بمبلغ 138 ألف درهم(

(385,000)(275,000(صافي الودائع االستثمارية )باستثناء النقد وما يعادله والمعامات غير النقدية(

93,62779,816إيرادات مستلمة من الودائع االستثمارية

1919,72812,569توزيعات األرباح المستلمة

(392,659)(287,062(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

(5,884)(171,285(13توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين

-(64,280(13و23توزيع إيرادات غير متوافقة مع الشريعة اإلسامية على المساهمين

(5,884)(235,565(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

102,766(192,666(صافي )النقص(/الزيادة في النقد وما يعادله 

473,609370,843النقد وما يعادله في بداية السنة  

12280,943473,609النقد وما يعادله في نهاية السنة  

بيان التدفقات النقدية الموحد 

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 81 إلى 109 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من 72 إلى 75. 
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إيضاحات حول البيانات المالية 
الموحدة  

التأسيس والعمليات   .1

تم تأســيس شــركة ســوق دبي المالي )ش.م.ع( )“الشركة”( 
كشــركة مســاهمة عامة في إمارة دبي، دولة اإلمارات العربية 

المتحدة بموجب المرســوم رقم )62( لســنة 2007 الصادر 
عــن وزارة االقتصــاد بتاريــخ 6 فبرايــر 2007، وتخضع ألحكام 
القانــون االتحــادي لدولة اإلمــارات العربية المتحدة رقم )2( 

لســنة 2015 )“قانون الشــركات”(. هذا وقد تم تســجيل 
الشــركة بموجب القانون االتحادي رقم )4( لســنة 2000 لدى 

هيئــة األوراق الماليــة والســلع بتاريخ 4 نوفمبر 2000.

تتمثل األنشــطة المصرح بها للشــركة في التداول في 
األدوات الماليــة والعمــل بمثابة شــركة قابضة وائتمانية 

في األنشــطة التجارية والصناعية والزراعية واالستشــارات 
المالية في مجال االســتثمار والوســاطة المالية في األســهم 

والســندات المحلية واألجنبية. وفقًا للنظام األساســي 
للشــركة، تلتزم الشــركة في جميع أنشــطتها وعملياتها 

ومعاماتها الرســمية بأحكام الشــريعة اإلســامية وتستثمر 
كافــة أموالهــا بمقتضى تلك األحكام.

إن أســهم الشــركة مدرجة في ســوق دبي المالي.

تضطلع الشــركة في الوقت الراهن بإدارة عمليات ســوق 
دبــي لــألوراق المالية وعمليــات غرفة المقاصة ذات العاقة 

وتنفيذ األنشــطة االســتثمارية لحسابها الخاص.

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

المتحدة. العربية 

تعتبر حكومة دبي بمثابة الشــركة األم األساســية والطرف 
المســيطر، حيث تمتلك نســبة 63. 79% من شــركة ســوق 

دبــي المالــي من خال بورصة دبي المحدودة )“الشــركة 
األم”(، وهي شــركة تابعة لحكومة دبي. 

تشــتمل البيانات المالية الموحدة على شــركة ســوق دبي 
المالي )ش.م.ع( وشــركاتها التابعة )ُيشــار إليها مجتمعة بـ 

“المجموعــة”(. فيمــا يلي تفاصيل الشــركات التابعة:

نسبة الملكيةبلد التأسيسالنشاط اسم الشركة

ناسداك دبي 
المحدودة*

السوق المالية 
اإللكترونية

اإلمارات العربية 
المتحدة

%67

فيما يلي الشــركات التابعة لناســداك دبي المحدودة:

نسبة الملكيةبلد التأسيسالنشاط اسم الشركة

ناسداك دبي 
جارديان ليمتد

الممثل الحصري 
لشركة ناسداك دبي 

المحدودة

اإلمارات العربية 
100%المتحدة

* تمتلك شركة بورصة دبي المحدودة حصة الملكية المتبقية البالغة %33 

)إيضاح 22(.

أساس اإلعداد  .2

بيان التوافق )أ( 

تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية 
إلعداد التقارير المالية الصادرة من مجلس المعايير المحاسبية 

الدولية، واألحكام ذات الصلة من القانون االتحادي لدولة 
اإلمارات العربية المتحدة رقم 2 لسنة 2015 )“قانون 

الشركات بدولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة 2015”(.

أساس القياس )ب( 

تــم إعــداد البيانــات المالية الموحدة وفقــًا لمبدأ التكلفة 
التاريخية، باســتثناء الموجودات المالية التي يتم قياســها 

بالقيمــة العادلــة من خال اإليرادات الشــاملة األخرى. 
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العملــة الرســمية وعملة عــرض البيانات المالية )ج( 

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

الرســمية وعملــة العــرض للمجموعــة، كما تم تقريبها إلى 
أقــرب رقــم صحيــح باأللف، ما لم ُيذكر خاف ذلك.

اســتخدام التقديرات واألحكام )د( 

يتطلــب إعــداد البيانات المالية الموحــدة وفقًا للمعايير 
الدوليــة إلعــداد التقاريــر المالية من اإلدارة وضع األحكام 

والتقديــرات واالفتراضــات التي تؤثر على تطبيق السياســات 
المحاســبية والمبالــغ المعلنــة للموجودات والمطلوبات 

واإليــرادات والمصروفــات. وقد تختلــف النتائج الفعلية عن 
هذه التقديرات.

تتــم مراجعــة التقديرات واالفتراضات التابعة بصفة مســتمرة. 
ويتــم االعتــراف بالتعديات على التقديرات المحاســبية بصورة 

مستقبلية.

بصــورة محــددة، يتــم في اإليضاح رقم 5 اإلفصاح عن 
المعلومــات حــول المجــاالت الهامة لعدم التأكد من 
التقديــرات واألحــكام الهامة عند تطبيق السياســات 

المحاســبية التــي لهــا التأثير األكبر علــى المبالغ المعترف بها 
فــي البيانات المالية الموحدة.

التغيرات في السياســات   .3
الهامة      المحاسبية 

يســري اإلصــدار النهائــي مــن المعيار رقم 9 من المعايير 
الدوليــة إلعــداد التقاريــر المالية على الفترات الســنوية التي 

تبــدأ فــي أو بعــد 1 يناير 2018 ويجــوز تطبيقه قبل ذلك 
التاريخ. قامت المجموعة بشــكل مســبق بتطبيق متطلبات 
تصنيــف وقيــاس األدوات الماليــة الــواردة في المعيار رقم 9 
مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقارير المالية في عام 2011. 
كمــا قامــت المجموعــة بتقييم التغيرات بين نســخة المعيار 
رقــم 9 مــن المعاييــر الدولية إلعــداد التقارير المالية الصادرة 
في يوليو 2014 وبين النســخة الســابقة المطبقة وخلصت 

إلــى عــدم وجــود تغيرات جوهريــة مترتبة على التغيرات في 
متطلبــات التصنيــف. وبذلــك ليس هنــاك تأثير على الرصيد 

االفتتاحــي لحقــوق الملكيــة كمــا في 1 يناير 2018 نتيجة 

التغيــرات فــي متطلبــات التصنيــف طبقًا للمعيار رقم 9 من 
المعاييــر الدوليــة إلعداد التقاريــر المالية. قامت المجموعة 

اآلن بتطبيــق اإلصــدار النهائــي مــن المعيار رقم 9 من المعايير 
الدوليــة إلعــداد التقاريــر المالية بشــكل تام اعتبارًا من 1 يناير 

2018 وقــد قامــت مبدئيــًا بتطبيــق المعيار رقم 15 من 
المعاييــر الدوليــة إلعداد التقاريــر المالية اعتبارًا من 

1 يناير 2018.

تســري أيضــًا مجموعــة مــن المعايير الجديدة األخرى اعتبارًا 
مــن 1 ينايــر 2018 ولكنهــا ليــس لهــا تأثير مادي على البيانات 
الماليــة للمجموعــة. اســتنادًا إلى طــرق االنتقال التي اختارتها 

المجموعــة عنــد تطبيــق هــذه المعايير، لم يتم إعادة بيان 
معلومــات المقارنــة فــي هذه البيانات الماليــة لبيان متطلبات 

الجديدة. المعايير 

المعيــار رقــم 15 مــن المعايير الدولية إلعــداد التقارير المالية 
“اإليــرادات مــن العقود مع العمالء”

يضــع المعيــار رقــم 15 من المعاييــر الدولية إلعداد التقارير 
الماليــة إطــار شــامل لتحديــد كيفية وحجم وتوقيت االعتراف 
باإليــرادات. حــل هــذا المعيار محل المعيار المحاســبي الدولي 

رقم 18 “اإليرادات” والمعيار المحاســبي الدولي رقم 11 
“عقود اإلنشــاءات” والتفســيرات ذات الصلة. وفقًا للمعيار 

رقــم 15 مــن المعاييــر الدولية إلعــداد التقارير المالية، يتم 
االعتــراف باإليــرادات عندمــا يســيطر العميل على البضائع أو 

الخدمــات. إن تحديــد توقيــت تحويل الســيطرة - في وقت 
محــدد أو علــى مــدى فتــرة زمنية - يتطلب وضع أحكام.

قامــت المجموعــة بتطبيــق المعيــار رقم 15 من المعايير 
الدوليــة إلعــداد التقارير المالية باســتخدام طريقة التأثير 

المتراكــم )دون اســتخدام بدائــل عملية( مع االعتراف بتأثير 
التطبيــق األولــي لهــذا المعيار فــي تاريخ التطبيق األولي )أي 

1 ينايــر 2018(. وعليــه لــم تتــم إعادة بيــان المعلومات التي تم 
عرضهــا لســنة 2017 – أي تــم عرضهــا كمــا هي مفصح عنها 

ســابقًا وفقًا للمعيار المحاســبي الدولي رقم 18 والمعيار 
المحاســبي الدولي رقم 11 والتفســيرات ذات الصلة. عاوة 
علــى ذلــك، لــم يتم بصورة عامــة تطبيق متطلبات اإلفصاح 

الــواردة فــي المعيــار رقم 15 مــن المعايير الدولية إلعداد 
التقاريــر المالية علــى معلومات المقارنة.
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لــم يكــن لتطبيــق المعيار رقم 15 مــن المعايير الدولية إلعداد 
التقاريــر الماليــة تأثيــر جوهري على البيانــات المالية للمجموعة 

باســتثناء التغير في السياســات المحاســبية الموضحة في 
اإليضاح 15-4.

المعيــار رقــم 9 مــن المعايير الدولية إلعــداد التقارير المالية 
“األدوات المالية”   

يحــدد المعيــار رقــم 9 من المعاييــر الدولية إلعداد التقارير 
الماليــة متطلبــات االعتــراف وقياس الموجودات المالية 

والمطلوبــات الماليــة وبعــض العقود الخاصة بشــراء أو بيع 
أدوات غيــر ماليــة. يحــل هذا المعيار محل المعيار المحاســبي 

الدولــي رقــم 39 األدوات الماليــة: االعتراف والقياس. 

نتيجــًة لتطبيــق المعيــار رقم 9 مــن المعايير الدولية إلعداد 
التقاريــر الماليــة، قامت المجموعــة بتطبيق التعديات الاحقة 

للمعيــار المحاســبي الدولــي رقم 1 “عــرض البيانات المالية”، 
التــي تتطلــب عــرض االنخفاض فــي قيمة الموجودات المالية 

بصــورة منفصلــة في بيان األرباح أو الخســائر واإليرادات 
الشــاملة األخــرى. طبقــًا للمنهج الذي كانــت تتبعه المجموعة 

ســابقًا، كان يتــم إدراج االنخفــاض فــي قيمة الذمم المدينة 
التجاريــة ضمــن المصروفــات األخرى ولذلــك لم يتم تغييرها 

في بيان الدخل الموحد للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 
2017. يتــم عرض خســائر انخفــاض قيمة الموجودات المالية 

ضمــن ’تكاليــف التمويــل‘، على غــرار طريقة العرض طبقًا 
للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 39، وال يتم عرضها بصورة 

منفصلة في بيان األرباح أو الخســائر واإليرادات الشــاملة 
األخرى العتبارات األهمية النســبية.  

عاوة على ذلك، قامت المجموعة بتطبيق التعديات 
الاحقة للمعيار رقم 7 من المعايير الدولية إلعداد التقارير 
المالية: األدوات المالية: اإلفصاحات، والتي تنطبق على 

اإلفصاحات المتعلقة بسنة 2018، ولكن لم يتم تطبيقها 
على معلومات المقارنة بصورة عامة.

تصنيف وقياس الموجودات المالية   )1)
والمطلوبات  المالية  

يشــتمل المعيــار رقــم 9 من المعاييــر الدولية إلعداد التقارير 
الماليــة علــى ثاث فئات رئيســية لتصنيف الموجودات 

الماليــة وهــي: الموجودات المالية المقاســة بالتكلفة 
المطفــأة والموجــودات الماليــة بالقيمة العادلة من خال 
اإليــرادات الشــاملة األخرى والموجــودات المالية بالقيمة 

العادلة من خال األرباح أو الخســائر. يســتند عامة تصنيف 
الموجــودات الماليــة طبقــًا للمعيار رقم 9 مــن المعايير الدولية 

إلعــداد التقاريــر الماليــة إلــى نموذج األعمال الذي يتم فيه 
إدارة األصــل المالي وســمات التدفقــات النقدية التعاقدية. 
يلغــي هــذا المعيــار فئات التصنيــف الحالية بموجب المعيار 
المحاســبي الدولــي رقــم 39 للموجــودات المحتفظ بها حتى 
تاريــخ االســتحقاق والقــروض والذمم المدينة والموجودات 

المحتفــظ بهــا للبيــع. طبقــًا للمعيار رقم 9 مــن المعايير الدولية 
لإعداد التقارير المالية، ال يتم مطلقًا فصل المشتقات 

المتضمنة في العقود التي يكون فيها العقد األساسي عبارة 
عن أصل مالي ضمن نطاق هذا المعيار. وبداًل من ذلك، يتم 
تقييم األداة المالية المختلطة بشكل كلي بغرض التصنيف.

قامــت المجموعــة بشــكل مبكر بتطبيــق متطلبات التصنيف 
والقيــاس طبقــًا لنســخة المعيار رقم 9 مــن المعايير الدولية 

إلعــداد التقاريــر الماليــة الصادرة فــي نوفمبر 2009 وعليه فإن 
تطبيــق المعيــار رقــم 9 من المعاييــر الدولية إلعداد التقارير 

المالية لم يكن له تأثير جوهري على السياســات المحاســبية 
للمجموعــة المتعلقــة بالتصنيف والقياس. 

االنخفــاض فــي قيمة الموجودات المالية  )2)

يســتبدل المعيــار رقــم 9 من المعاييــر الدولية إلعداد التقارير 
الماليــة نمــوذج ‘الخســائر المتكبدة’ الوارد في المعيار 

المحاســبي الدولي رقم 39، بنموذج ’خســائر االئتمان 
المتوقعــة‘. ســوف يتم تطبيــق نموذج انخفاض القيمة 
الجديد على الموجودات المالية الُمقاسة بالتكلفة المطفأة 

واالستثمارات في الدين بالقيمة العادلة من خال اإليرادات 
الشاملة األخرى، باستثناء االستثمارات في أدوات حقوق 

الملكية. وفقًا للمعيار رقم 9 من المعايير الدولية إلعداد التقارير 
المالية، يتم االعتراف بخسائر االئتمان بشكل مبكر مقارنة 
باالعتراف بها بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 39.

توصلــت المجموعــة إلــى أن تطبيــق متطلبات انخفاض القيمة 
طبقــًا للمعيــار رقــم 9 من المعاييــر الدولية إلعداد التقارير 

الماليــة فــي 1 ينايــر 2018 ترتــب عليه مخصص إضافي 
النخفــاض القيمــة بمبلــغ 547 ألف درهــم على النحو التالي. 
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التحول   )3)
تم تطبيق التغيرات في السياســات المحاســبية الناتجة عن 
تطبيــق المعيــار رقــم 9 من المعاييــر الدولية إلعداد التقارير 

الماليــة بأثــر رجعي باســتثناء ما هو موضح أدناه:

اســتخدمت المجموعــة اإلعفاء مــن إعــادة بيــان     •
معلومــات المقارنــة لفترات ســابقة فيما يتعلق    

بمتطلبــات انخفــاض القيمــة. إن المعلومات التي تم    
عرضها لســنة 2017 ال توضح بشــكل عام متطلبات    

المعيــار رقــم 9 من المعاييــر الدولية إلعداد التقارير    
الماليــة ولكنهــا توضع المتطلبــات الخاصة بالمعيار    

المحاســبي الدولي رقم 39.  
إذا كان االستثمار في سندات الدين ينطوي على    •

مخاطر ائتمان منخفضة في تاريخ التطبيق األولي    
للمعيار رقم 9 من المعايير الدولية إلعداد التقارير    

المالية، عندئِذ تفترض المجموعة أن خسائر االئتمان    
لألصل لم تزداد بصورة جوهرية منذ االعتراف     
المبدئي به. تم إجراء هذا التقييم على أساس     

الحقائق والظروف القائمة في تاريخ   
التطبيق األولي.  

المعاييــر الجديــدة والمعدلة التــي لم تقم المجموعة 
بتطبيقهــا مبكرًا

المعايير والتعديات والتفســيرات المصدرة ولكن لم تســر 
بعــد علــى الفتــرة المحاســبية للمجموعــة التي تبدأ في 1 يناير 

2018 ولــم يتــم تطبيقها مبكرًا. 

المعيــار رقــم 16 مــن المعايير الدولية إلعــداد التقارير المالية 
“عقــود اإليجــار” )تاريخ ســريان المفعول 1 يناير 2019(

يتعيــن علــى المجموعــة تطبيــق المعيار رقم 16 من المعايير 
الدوليــة إلعــداد التقارير الماليــة “عقود اإليجار” اعتبارًا من 

1 ينايــر 2019. يقــدم المعيــار رقم 16 مــن المعايير الدولية 

إلعداد التقارير المالية للمســتأجرين نموذج واحد الحتســاب 
عقــود اإليجــار في الميزانية العمومية. يقوم المســتأجر 

باالعتــراف باألصــل المتعلــق بحق االســتخدام الذي يمثل حقه 
فــي اســتخدام األصــل ذو الصلــة باإلضافة إلى التزام اإليجار 

الــذي يمثــل التزامه بســداد دفعات اإليجار. توجد إعفاءات 
مــن االعتــراف بعقود اإليجــار قصيرة األجل وعقود اإليجار 

للموجــودات ذات القيمــة المنخفضة. تبقى طريقة االحتســاب 
المتبعة من المؤجر مشــابهه للمعيار الحالي – أي يســتمر 

المؤجــرون فــي تصنيــف عقود اإليجار إلــى عقود إيجار تمويلي 
أو عقود إيجار تشــغيلي. 

يحــل المعيــار رقــم 16 من المعاييــر الدولية إلعداد التقارير 
الماليــة محــل المعيار المحاســبي الدولي رقم 17 “عقود 

اإليجار”، والتفســير رقم 4 الصادر عن لجنة تفســيرات المعايير 
الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة “تحديد ما إذا كان الترتيب 
ينطــوي علــى إيجــار”، والتفســير رقم 15 الصادر عن لجنة 
تفســيرات المعايير “عقود اإليجار التشــغيلي – الحوافز”، 
والتفســير رقـــم 27 الصادر عن لجنة تفســيرات المعايير 

“تقييــم جوهــر المعامــات التي تنطوي على الشــكل القانوني 
لعقد اإليجار”.

عقــود اإليجــار التي تكــون فيها المجموعة هي   )1)
المستأجر  

ســوف تقــوم المجموعة باالعتــراف بالموجودات والمطلوبات 
الجديدة لعقود اإليجار التشــغيلي للعقارات. ســوف تتغير اآلن 

طبيعــة المصروفــات المتعلقة بتلــك العقود ألن المجموعة 
ســوف تقوم باالعتراف بمصروفات االســتهاك لموجودات 
حــق االســتخدام ومصروفات الفائــدة على مطلوبات اإليجار.  

كان تقــوم المجموعــة ســابقًا باالعتراف بمصروفات عقود 
اإليجار التشــغيلي على أســاس القســط الثابت على مدى 

فتــرة اإليجــار، كما كانت تعتــرف بالموجودات والمطلوبات 
طالمــا كان هنــاك فــارق زمني بيــن دفعات اإليجار الفعلية 

والمصروفــات المعترف بها. 

عــاوة على ذلك، ســوف تتوقــف المجموعة عن االعتراف 
بمخصصــات عقــود اإليجــار التشــغيلي التي ترى أنها عقود 

مثقلــة بالتزامــات. عوضًا عن ذلك، ســوف تقوم المجموعة 
بتســجيل الدفعات المســتحقة بموجب عقد اإليجار ضمن 

مطلوبــات عقد اإليجار.    

ألف درهم

مخصص الخسارة في 31 ديسمبر 2017 طبقًا 
317للمعيار المحاسبي الدولي رقم 39

االنخفاض اإلضافي في القيمة المعترف به في 
1 يناير 2018 بشأن:

467الودائع االستثمارية

80االستثمارات بالتكلفة المطفأة

مخصص الخسائر في 1 يناير 2018 طبقًا للمعيار 
864رقم 9 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
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تقــوم المجموعــة حاليــًا بتقييم التأثيــر المحتمل للمعيار رقم 
16 مــن المعاييــر الدوليــة إلعداد التقاريــر المالية على بياناتها 

المالية الموحدة.

التحول  )2)
تخطــط المجموعــة لتطبيــق المعيــار رقم 16 من المعايير 
الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة مبدئيًا في 1 يناير 2019 

باســتخدام منهجية اســترجاعية معدلة. لذلك، ســوف يتم 
االعتــراف بالتأثيــر المتراكــم لتطبيــق المعيار رقم 16 من 

المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقارير الماليــة كتعديل على الرصيد 
االفتتاحــي لألربــاح المحتجــزة فــي 1 يناير 2019، دون إعادة 

بيــان المعلومات المقارنة.

تخطــط المجموعــة لتطبيــق البديــل العملي لعدم التقيد 
بتعريــف عقــد اإليجــار عند التحول. ويعني ذلك أنها ســتطبق 
المعيــار رقــم 16 مــن المعايير الدولية إلعــداد التقارير المالية 

علــى كافــة العقــود المبرمــة قبل 1 يناير 2019 والمحددة 
كعقــود إيجــار طبقــًا للمعيار المحاســبي الدولي رقم 17 

والتفســير رقم 4 الصادر عن لجنة تفســيرات المعايير الدولية 
إلعــداد التقارير المالية.

معايير أخرى

خصائــص الدفــع مقدمــًا مع التعويض عن اآلثار      •
الســلبية )التعديــات علــى المعيــار رقم 9 من المعايير    

الدولية إلعــداد التقارير المالية(؛  
الحصــص طويلــة األجل في الشــركات الزميلــة     •

واالئتافــات المشــتركة )التعديات على المعيار    
المحاســبي الدولي رقم 28(؛  

تعديــل الخطــة والتقليص أو التســوية )التعديات على    •
المعيار المحاســبي الدولي رقم 19(؛   

التحســينات الســنوية على المعايير الدولية إلعداد    •
التقاريــر الماليــة – الفتــرة 2015 - 2017 – معاييــر    

متعددة؛ و  
التعديــات علــى مراجع اإلطــار المفاهيمي الواردة في    •

المعاييــر الدولية إلعــداد التقارير المالية.  

ملخص للسياســات المحاسبية   .4
الهامة   

التوحيد  1-4

الشركات التابعة 
تتمثل الشــركات التابعة في كافة المنشــآت )بما في ذلك 

المنشــآت ذات األغراض الخاصة( التي تخضع لســيطرة 
المجموعة. تســيطر المجموعة على منشــأة ما عندما تتعرض 
المجموعــة أو يكــون لهــا الحق في عائــدات متغيرة من ارتباطها 

مــع تلــك المنشــأة ويكون لديها القــدرة على التأثير في تلك 
العائــدات مــن خال نفوذها على تلك المنشــأة.

يتــم إدراج البيانــات الماليــة للشــركات التابعة ضمن بيان 
البيانــات الماليــة الموحــدة اعتبارًا من تاريخ بدء الســيطرة عليها 

وحتى تاريخ انتهاء هذه الســيطرة.

تطبق المجموعة طريقة االســتحواذ الحتســاب عمليات دمج 
األعمال. يتمثل الثمن المدفوع مقابل االســتحواذ على شــركة 

تابعــة فــي القيمة العادلة للموجــودات المحولة والمطلوبات 
ك الســابقين للشــركة المســتحوذ عليها  التي دفعها إلى الُمـــاَّ

وحصــص الملكيــة الصادرة من قبل المجموعة. يشــتمل 
الثمــن المدفــوع علــى القيمــة العادلة ألي أصل أو التزام 

ناتــج عــن أي ترتيــب محتمل. يتــم مبدئيًا قياس الموجودات 
المســتحوذ عليها المحددة وكذلك المطلوبات وااللتزامات 

المحتملة عن دمج األعمال بقيمها العادلة بتاريخ االستحواذ. 
تقوم المجموعة باالعتراف بالحصة غير المسيطرة في 

الشركة المستحوذ عليها على أساس كل عملية استحواذ على 
حدة ويكون ذلك إما بالقيمة العادلة أو بالحصة المتناسبة 

للحصة غير المسيطرة في المبالغ المعترف بها لصافي 
الموجودات الممكن تحديدها في الشركة المستحوذ عليها.

ُتحتســب التكاليف المتعلقة بعملية االســتحواذ كمصروفات 
عند تكبدها باســتثناء التكاليف المتعلقة بإصدار ســندات دين 

أو ســندات ملكية.

إذا تــم دمــج األعمــال على مراحــل، تتم إعادة قياس القيمة 
الدفترية للحصص المملوكة ســابقًا للشــركة المســتحوذة 

في الشــركة المســتحوذ عليها بالقيمة العادلة في تاريخ 
االســتحواذ. ويتم االعتراف بأي أرباح أو خســائر ناتجة عن 

عمليــة إعــادة القيــاس في بيان الدخل الموحد.
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يتــم قيــاس الشــهرة مبدئيــًا بوصفها الزيادة في إجمالي 
المقابــل المدفــوع والقيمة العادلة للحصة غير المســيطرة 
علــى صافــي الموجودات القابلة للتحديد المســتحوذ عليها 

والمطلوبــات المفترضــة. وفــي حــال كان المقابــل المدفــوع 
أقــل مــن القيمــة العادلــة لصافــي موجودات الشــركة التابعة 

المســتحوذ عليهــا، يتــم االعتــراف بالفــرق فــي بيان 
الدخــل الموحد.

يتم إدراج إيرادات ومصروفات الشــركات التابعة المســتحوذ 
عليها أو المســتبعدة خال الســنة في بيان الدخل الموحد 

اعتبــارًا مــن التاريــخ الفعلي لاســتحواذ وحتى التاريخ الفعلي 
لاســتبعاد، حسب االقتضاء.

يتــم حــذف كافة المعامات واألرصــدة الداخلية باإلضافة إلى 
اإليــرادات والمصروفــات غير المحققــة الناتجة عن المعامات 
بين شــركات المجموعة. لقد تم تغيير السياســات المحاســبية 

للشــركات التابعة عند الضرورة حتى تتوافق مع السياســات 
المطبقــة مــن قبل المجموعة.

فقدان السيطرة
عندما تفقد المجموعة الســيطرة على شــركة تابعة، يتم 
االعتراف بأرباح أو خســائر فقدان الســيطرة ضمن بيان 

األرباح أو الخســائر الموحد ويتم احتســابها على أنها الفرق 
بيــن )1( إجمالــي القيمــة العادلة للمبلــغ المقبوض والقيمة 
العادلــة للحصــص المتبقيــة، و )2( القيمة الدفترية الســابقة 

للموجــودات )بمــا في ذلك الشــهرة التجارية(، ومطلوبات 
الشــركة التابعة وأي حصص غير مســيطرة. يتم احتســاب كافة 

المبالغ المعترف بها مســبقًا في اإليرادات الشــاملة األخرى 
فيمــا يتعلــق بهــذه الشــركة التابعــة كما لو أن المجموعة قد 
اســتبعدت الموجودات والمطلوبات ذات الصلة بالشــركة 

التابعة بشــكل مباشــر )أي تم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو 
الخســائر أو تحويلهــا إلــى فئة أخرى مــن فئات حقوق الملكية 
كمــا تقتضــي / تجيــز المعايير الدولية إلعــداد التقارير المالية 

ذات الصلة(. 

الموجودات غير الملموســة األخرى   2-4
يتــم االعتــراف بالموجودات غير الملموســة األخرى التي تم 
االســتحواذ عليهــا فــي عملية دمج األعمــال بالقيمة العادلة 

في تاريخ االســتحواذ. لدى الموجودات غير الملموســة األخرى 
أعمــار إنتاجيــة محــددة ويتم تســجيلها بالتكلفة ناقصًا اإلطفاء 

المتراكــم واالنخفــاض فــي القيمة. يتم إطفاء الموجودات 

غيــر الملموســة األخــرى على مــدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة، 
باســتخدام طريقة القســط الثابت على النحو التالي: 

 

50 سنة ترخيص للعمل كسوق لألوراق المالية

تتــم مراجعــة طريقة اإلطفــاء واألعمار اإلنتاجية والقيم 
المتبقيــة احتســابه وتعديلهــا، عند الضــرورة، بتاريخ بيان المركز 

المالي الموحد.

ال تخضــع الموجــودات غيــر الملموســة األخرى التي ليس لها 
أعمــار إنتاجيــة محــددة لإلطفاء، ويتم فحصها ســنويًا للتحقق 

مــن مــدى تعرضهــا لانخفاض فــي القيمة أو على فترات 
أقصر إذا أشــارت األحداث أو التغيرات في الظروف إلى وجود 

انخفــاض محتمل في القيمة.

تتــم رســملة التكاليــف الاحقــة عندما تزيد من المنافع 
االقتصاديــة المســتقبلية المتضمنــة في األصل المحدد 

الــذي تتعلــق بــه. يتم االعتراف بكافــة التكاليف األخرى ضمن 
األرباح أو الخســائر عند تكبدها.

الشهرة التجارية  3-4

تمثــل الشــهرة الزيادة فــي المقابل المحّول عن الحصة 
فــي صافــي القيمة العادلــة للموجودات الصافية المحددة 

والمطلوبات وااللتزامات المحتملة للشــركة المســتحوذ 
عليها والقيمة العادلة للحصص غير المســيطرة في الشــركة 

المستحوذ عليها. 

يتــم إجــراء عمليــات مراجعة للتحقق من مدى تعرض الشــهرة 
التجاريــة النخفــاض فــي القيمة بصورة ســنوية أو على فترات 

أقصر إذا أشــارت األحداث أو التغيرات في الظروف إلى وجود 
انخفــاض محتمــل فــي القيمة. تتم مقارنــة القيمة الدفترية 
للشــهرة التجارية مع القيمة القابلة لاســترداد التي تمثل 
القيمــة مــن االســتخدام أو القيمــة العادلة ناقصًا تكاليف 
البيــع، أّيهمــا أعلــى. ويتم فورًا احتســاب أي انخفاض في 

القيمة كمصروف وال يتم عكســه الحقًا.

الممتلكات والمعدات   4-4

يتــم بيــان الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصًا االســتهاك 
المتراكــم وأي خســارة محددة لانخفــاض في القيمة. تتكون 
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التكلفة المبدئية للممتلكات والمعدات من ســعر شــرائها 
باإلضافة إلى أي تكاليف منســوبة بشــكٍل مباشــر إليصال 

األصل إلى حالته التشــغيلية والموقع الازمين لاســتخدام 
المحدد له. 

يتــم إدراج التكاليــف الاحقــة فــي القيمة الدفترية لألصل 
واالعتــراف بهــا كأصــل منفصل، حســبما يكون مائمًا، فقط 

عندمــا يكــون مــن المرّجح أن تتدفق إلــى المجموعة منافع 
اقتصاديــة مســتقبلية مرتبطــة بالبنــد ويمكن قياس تكلفة 
البنــد بشــكٍل موثــوق به. يتم تحميــل جميع تكاليف أعمال 

التصليــح والصيانــة األخــرى على بيان الدخل الموحد 
عند تكبدها.

تتمثــل القيمــة الدفتريــة لألرض في قيمتهــا العادلة المبدئية 
وجميــع التكاليــف العرضية األخــرى. الحقًا لاعتراف المبدئي، 

يتــم تســجيل األرض بالتكلفــة التاريخيــة بعد خصم انخفاض 
القيمة المتراكم، وال يحتســب أي اســتهاك عليها. ال يتم 

إدراج التكاليــف الاحقــة فــي القيمــة الدفترية لألرض إال عندما 
يكــون مــن المرّجــح أن تتدفق إلــى المجموعة منافع اقتصادية 
مســتقبلية مرتبطــة بالبنــد ويمكن قياس تكلفة البند بشــكٍل 

موثوق به.

ُيحتســب االســتهاك باســتخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع 
تكلفــة الموجــودات وصــواًل إلى قيمهــا المتبقية على مدى 

أعمارهــا اإلنتاجيــة المقــدرة على النحو التالي:

السنوات

 3 - 5أجهزة كمبيوتر ونظم معلومات

  7 تحسينات على عقارات مستأجرة

3 - 10أثاث ومعدات مكتبية

4مركبات

تتــم مراجعــة طريقة االســتهاك واألعمار اإلنتاجية والقيم 
المتبقيــة للموجــودات، وتعديلهــا عنــد الضرورة، في نهاية كل 

فترة تقرير.

عندمــا تكــون القيمــة الدفتريــة لألصل أكبر من قيمته 
التقديريــة القابلــة لاســترداد، يتم خفــض قيمته الدفترية فورًا 

إلى القيمة القابلة لاســترداد.

يتم تحديد األرباح والخســائر الناتجة عن اســتبعاد أي بند من 
الممتلــكات والمعــدات علــى أســاس الفرق بين عوائد البيع 

والقيمــة الدفتريــة لألصــل، ويتم االعتراف بها في بيان 
الدخل الموحد.

 يتــم بيــان األعمال الرأســمالية قيد اإلنجــاز بالتكلفة وتحويلها 
إلــى فئــة الموجودات المائمــة لها عندما تكون جاهزة 

لاســتخدام، ويتم احتســاب االســتهاك لها وفقًا للسياسة 
المحاســبية لدى المجموعة.

النقد وما يعادله والودائع االســتثمارية   5-4

يتــم االعتــراف مبدئيــًا بالنقد وما يعادله والودائع االســتثمارية 
بالقيمــة العادلــة ويتم قياســها الحقــًا بالتكلفة المطفأة 

باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعلية. يتــم تقييم االنخفاض في 
قيمة المبالغ المســتحقة من المؤسســات المالية والودائع 
االســتثمارية وفقًا لما هو موضح في السياســة المحاســبية 

المتعلقــة بالموجودات المالية.   

األدوات المالية  6-4

االعتــراف والقياس المبدئي  )1)

يتــم االعتــراف بالموجودات الماليــة والمطلوبات المالية 
عندمــا تنشــأ وتصبــح المجموعة طرفًا في األحكام 

التعاقدية لألداة.

يتــم قيــاس الموجودات المالية والمطلوبــات المالية مبدئيًا 
بالقيمــة العادلــة مــع االعتراف بالفــرق بين القيمة العادلة 

والمقابــل المدفــوع أو المقبــوض في بيان الدخل الموحد. 
إن تكاليف المعاملة المنســوبة مباشــرة إلى االســتحواذ 

علــى الموجــودات والمطلوبــات المالية أو إصدارها )بخاف 
الموجــودات الماليــة والمطلوبات الماليــة بالقيمة العادلة من 

خــال األربــاح أو الخســائر( يتم إضافتهــا إلى القيمة العادلة 
للموجــودات الماليــة أو المطلوبــات الماليــة أو خصمها منها، 

حســبما تقتضــي الضرورة، عنــد االعتراف المبدئي. يتم 
االعتراف فورًا بتكاليف المعاملة المنســوبة مباشــرة إلى 

االســتحواذ علــى الموجودات الماليــة أو المطلوبات المالية 
بالقيمــة العادلــة مــن خال األرباح أو الخســائر في بيان 

الدخل الموحد.
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يتــم االعتــراف بجميــع األدوات المالية األخرى )بما فيها 
المشــتريات والمبيعات بالطــرق االعتيادية ومبيعات 

الموجــودات الماليــة( في تاريــخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي 
تصبــح فيــه المجموعــة طرفًا فــي األحكام التعاقدية لألداة. 

التصنيــف والقياس الالحق  )2)

الموجودات المالية )أ( 
عنــد االعتــراف المبدئي، يتــم تصنيف األصل المالي وفقًا 

لقياســه: بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلة من خال 
اإليرادات الشــاملة األخرى – االســتثمار في الدين؛ القيمة 

العادلة من خال اإليرادات الشــاملة األخرى – اســتثمار في 
حقــوق الملكيــة؛ أو بالقيمــة العادلة من خال األرباح 

أو الخسائر. 

يتــم الحقــًا قيــاس جميع الموجــودات المالية المعترف بها 
إمــا بالتكلفــة المطفــأة أو القيمة العادلــة بناء على تصنيف 

الموجودات المالية. 

يتــم قيــاس األصل المالــي بالتكلفة المطفأة عندما:

يتــم االحتفــاظ باألصل ضمن نموذج أعمـــال يهدف    •
إلــى االحتفــاظ بالموجودات مــن أجـــل تحصيــل     

التدفقات النقديـــة التعاقديـــة؛ و  
ينشــأ عن الشــروط التعاقدية المتعلقة باألصل    •

المالــي، فــي تواريخ محــددة، تدفقات نقدية تمثل    
فقــط دفعــات المبلغ األصلــي والفائدة على المبلغ    

األصلي المستحق.      

تقييــم نموذج األعمال
تقــوم المجموعــة بتقييــم هــدف نموذج األعمال الذي يتم فيه 
االحتفــاظ باألصــل المالــي على مســتوى المحفظة حيث يعتبر 

ذلــك أفضــل أســلوب يوضــح الطريقة التي تدار بها األعمال 
وتقــدم بهــا المعلومــات إلى اإلدارة. تشــتمل المعلومات التي 

تــم وضعهــا فــي االعتبار على ما يلي:

السياســات واألهداف المعلنــة للمحفظة وتطبيق    •
تلك السياســات. تشــمل تلك السياســات ما إذا    

كانــت اســتراتيجية إدارة المجموعــة تركز على تحقيق    
إيــرادات الفوائد التعاقدية واالحتفاظ بســجل خاص    

بأســعار الفائدة والتوافق بين فترة اســتحقاق     
الموجــودات المالية وفترة اســتحقاق المطلوبات    

ذات الصلــة أو التدفقــات النقديــة الخارجة المتوقعة    
أو تحقــق التدفقــات النقديــة من خال بيع   

الموجودات؛  
كيفيــة تقييــم أداء المحفظــة ورفع تقارير بشــأنها إلى    •

إدارة المجموعة؛  
المخاطــر التــي تؤثــر علــى أداء نمــوذج األعمــال     •

)والموجــودات الماليــة المحتفــظ بها ضمن نموذج    
األعمــال( وكيفيــة إدارة تلك المخاطر؛  

كيفية تعويض مديري األعمال - ســواء كان     •
التعويــض يرتكــز علــى أســاس القيمــة العادلــة     

للموجــودات المــدارة أو التدفقــات النقدية التعاقدية    
التــي تم تحصيلها؛ و  

مــدى تكرار وحجــم وتوقيت مبيعات الموجودات    •
المالية في فترات ســابقة، أســباب هذه المبيعات    

والتوقعات بشــأن نشــاط المبيعات في المســتقبل.  

إن عمليــات تحويــل الموجــودات الماليــة إلى أطراف أخرى في 
معامــات غيــر مؤهلة إليقاف االعتــراف ال تعتبر مبيعات 

لهــذا الغــرض، وذلــك بما يتوافق مع سياســة المجموعة فيما 
يخــص مواصلة االعتراف بالموجودات. 

تقييــم مــا إذا كانــت التدفقات النقديــة التعاقدية تمثل فقط 
دفعــات المبلــغ األصلــي والفائــدة المســتحقة.  

ألغــراض هــذا التقييم، يتم تعريــف “المبلغ األصلي” على 
أنــه القيمــة العادلــة لألصــل المالي عند االعتراف األولي. يتم 

تعريــف “الفائــدة” علــى أنها المقابــل للقيمة الزمنية للمال 
ومخاطــر االئتمــان المرتبطة بالمبلغ األصلي المســتحق 

خــال فتــرة زمنية محددة ومقابــل تكاليف ومخاطر اإلقراض 
األساســية األخرى )مثل مخاطر الســيولة والتكاليف اإلدارية(، 

باإلضافــة إلى هامش الربح. 

عنــد تقييــم مــا إذا كانت التدفقات النقديــة التعاقدية تمثل 
فقــط المدفوعــات مــن المبلغ األصلي والفائدة، تأخذ 

المجموعــة فــي االعتبار الشــروط التعاقدية لألداة. ويتضمن 
ذلــك تقييــم مــا إذا كان األصل المالي يتضمن شــرط تعاقدي 

يترتــب عليــه تغييــر توقيت أو قيمــة التدفقات النقدية 
التعاقديــة بحيــث ال يفــي األصل بهذا الشــرط. عند إجراء هذا 

التقييــم، تضــع المجموعــة بعين االعتبار ما يلي:
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أحداث محتملة قد تغير قيمة أو توقيت   •
التدفقات النقدية؛  

شروط قد يترتب عليها تعديل معدل العائد  •
التعاقدي في القسيمة، بما في ذلك معدالت   

الفائدة المتغيرة؛  
مزايا الدفع مقدمًا أو تمديد أجل السداد؛ و  •

شروط تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات     •
النقدية من موجودات محددة )مثل شرط   

عدم الرجوع(.  

تتوافق خصائص الدفع مقدمًا مع المعايير الخاصة 
بدفعات المبلغ األصلي والفائدة فقط في حال كان المبلغ 

المدفوع مقدمًا يمثل بشكل كبير مبالغ غير مسددة من 
المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي قيد السداد، 

والتي قد تشتمل على تعويض إضافي معقول مقابل 
اإلنهاء المبكر للعقد. عاوة على ذلك، فيما يتعلق باألصل 

المالي الذي تم االستحواذ عليه بسعر مخفض أو بقيمة 
تزيد عن قيمته االسمية التعاقدية، فإن الميزة التي تجيز أو 
تتطلب الدفع المسبق لمبلغ يمثل بشكل جوهري القيمة 

االسمية التعاقدية باإلضافة إلى الفائدة التعاقدية )ولكن غير 
المدفوعة( المستحقة )التي قد تتضمن أيًضا تعويًضا إضافًيا 
معقواًل لإلنهاء في وقت مبكر( يتم اعتبارها أنها تتوافق مع 

هذا المعيار إذا كانت القيمة العادلة لميزة الدفع المسبق غير 
جوهرية عند االعتراف المبدئي.

القياس الالحق واألرباح والخسائر 
يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة الحقًا 

بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم 
تخفيض التكلفة المطفأة بما يعادل خسائر انخفاض القيمة. 
يتم االعتراف بإيرادات الفوائد وأرباح وخسائر صرف العمات 

األجنبية وخسائر االنخفاض في القيمة ضمن األرباح أو 
الخسائر. ويتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن إيقاف 

االعتراف ضمن األرباح أو الخسائر.

يتم قياس االستثمار في الدين بالقيمة العادلة من خال 
اإليرادات الشاملة األخرى إذا انطبق عليه كا الشرطين 

التاليين ولم يكن قد تم تصنيفه بالقيمة العادلة من خال 
األرباح أو الخسائر: 

إذا كان يتــم االحتفــاظ بــه ضمــن نمــوذج     •
أعمــال يتــم تحقيــق هدفــه مــن خــال تحصيــل     

التدفقــات النقديــة التعاقديــة وكذلــك بيــع     
الموجــودات المالية؛ و   

إذا ترتب على شــروطه التعاقدية في     •
مواعيــد محــددة تدفقــات نقديــة تتمثــل فقــط     
فــي دفعــات المبلــغ األصلــي والفائــدة علــى     

المبلغ األصلي المســتحق.  

يتم قياس االستثمارات في الدين بالقيمة العادلة من خال 
األرباح أو الخسائر الحقًا بالقيمة العادلة. يتم االعتراف 

بإيرادات الفوائد المحتسبة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية 
وأرباح وخسائر صرف العمات األجنبية وانخفاض القيمة 

ضمن األرباح أو الخسائر. ويتم االعتراف بصافي األرباح 
والخسائر األخرى ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. عند إيقاف 

االعتراف، يتم إعادة تصنيف األرباح والخسائر المتراكمة في 
اإليرادات الشاملة األخرى إلى األرباح أو الخسائر. 

عند االعتراف المبدئي باالستثمار في حقوق الملكية الذي ال 
يتم االحتفاظ به لغرض المتاجرة، قد تختار المجموعة بشكل 
نهائي عرض التغيرات الاحقة في القيمة العادلة لاستثمار 

ضمن اإليرادات الشاملة األخرى وذلك على أساس كل 
استثمار على حدة.  

فيما يتعلق باالستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة 
من خال األرباح أو الخسائر، يتم قياسها الحقًا بالقيمة 

العادلة. يتم االعتراف بتوزيعات األرباح كإيرادات ضمن األرباح 
أو الخسائر ما لم تمثل تلك التوزيعات بشكل واضح استرداد 

جزء من تكلفة االستثمار. يتم االعتراف بصافي األرباح 
والخسائر األخرى ضمن اإليرادات الشاملة األخرى وال يتم 

إعادة تصنيفها الحقًا إلى األرباح أو الخسائر. 

فيما يتعلق بجميع الموجودات المالية غير المصنفة على 
أنها مقاسة بالتكلفة أو القيمة العادلة من خال اإليرادات 

الشاملة األخرى كما هو موضح أعاه، يتم قياسها بالقيمة 
العادلة من خال األرباح أو الخسائر ويتضمن ذلك جميع 

الموجودات المشتقة األخرى. قد تقوم المجموعة بشكل 
نهائي عند االعتراف المبدئي بتصنيف األصل المالي بالقيمة 

العادلة من خال األرباح أو الخسائر على الرغم أنه يفي 
بمتطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من 

خال اإليرادات الشاملة األخرى إذا كان هذا التصنيف ينهي أو 
يقلل بصورة جوهرية التباين المحاسبي الذي قد ينشأ فيما لو 

تم تصنيفه غير ذلك. 
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الموجودات المالية   7-4

ُيعتبــر األصــل المالــي أنــه محتفظ به لغرض المتاجرة إذا:

تم شــراؤه أساســًا لغرض البيع في المســتقبل    •
القريب، أو  

كان، عنــد االعتــراف المبدئــي، جزءًا من محفظة أدوات    •
ماليــة محــددة تديرهــا المجموعة وله طابع فعلي    
حديــث للحصــول علــى أرباح في فترات قصيرة، أو  

كان أداة مشــتقة غيــر مصنفــة وفّعالة كأداة تحوط.  •

يتــم قيــاس االســتثمارات في أدوات الملكيــة مبدئيًا بالقيمة 
العادلــة مــن خال اإليرادات الشــاملة األخرى مضافًا إليها 

تكاليــف المعاملــة. ويتم قياســها الحقــًا بالقيمة العادلة مع 
االعتـــراف باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيـــرات في القيمة 

العادلــة ضمن اإليرادات الشــاملة األخــرى ويتم بيان القيمة 
المتراكمــة فــي احتياطي إعادة تقييم االســتثمارات. 

ال تتــم إعــادة تصنيــف األرباح أو الخســائر المتراكمة إلى بيان 
الدخل الموحد عند اســتبعاد االســتثمارات.

قامت المجموعة بتصنيف جميع االستثمارات في أدوات 
حقوق الملكية التي ال يحتفظ بها بغرض المتاجرة بالقيمة 

العادلة من خال اإليرادات الشاملة األخرى عند التطبيق 
األولي للمعيار رقم 9 من المعايير الدولية إلعداد 

التقارير المالية.

يتــم االعتــراف بتوزيعات األرباح من هذه االســتثمارات في 
أدوات حقــوق الملكيــة فــي بيان الدخــل الموحد عندما يثبت 
حــق المجموعة في اســتام هــذه التوزيعات. يتم االعتراف 
بتوزيعــات األربــاح المكتســبة فــي بيان الدخل الموحد ويتم 

إدراجها ضمن ‘إيرادات االســتثمار’ )اإليضاح 19(.

الموجودات المالية غير المشــتقة   )1)

إيقاف االعتــراف بالموجودات المالية
تقــوم المجموعــة بإيقــاف االعتراف باألصــل المالي عند انتهاء 
الحقــوق التعاقديــة بالحصــول علــى تدفقات نقدية من األصل 

المالــي، أو عندمــا تقــوم بتحويــل الحقوق بالحصول على 
التدفقــات النقديــة التعاقديــة من خــال معاملة يتم بموجبها 

بصــورة فعليــة تحويــل كافة مخاطــر وامتيازات الملكية لألصل 

المالــي، أو مــن خــال معاملة ال تقــوم المجموعة بموجبها 
بتحويــل أو االحتفــاظ بجميــع مخاطــر وامتيازات الملكية بصورة 

فعليــة وال تحتفــظ بالســيطرة على األصل المالي.

تبــرم المجموعــة معامات يقــوم بموجبها بتحويل موجودات 
معتــرف بهــا ضمــن بيــان المركز المالــي، ولكنها تحتفظ بكل أو 

معظــم مخاطــر وامتيازات ملكيــة الموجودات المحولة. وفي 
مثــل هــذه المعامات، ال يتــم إيقاف االعتراف بالموجودات 

المحولة.  

انخفــاض قيمــة الموجودات المالية
تقوم المجموعة باالعتراف بمخصصات الخســائر لخســائر 

االئتمــان المتوقعة لما يلي: 

الموجــودات الماليــة التي يتم قياســها بالتكلفة    •
المطفأة؛ و  

االســتثمارات في الدين التي يتم قياســها بالقيمة    •
العادلة من خال اإليرادات الشــاملة األخرى.   

تقــوم المجموعــة بقياس مخصصات الخســائر بقيمة تعادل 
خســائر االئتمــان المتوقعــة على مدى عمر األداة المالية، 

باســتثناء ما يلي حيث يتم قياس مخصصات الخســائر بقيمة 
تعادل خســائر االئتمان المتوقعة لمدة 12 شــهرًا:

ســندات الدين التي تنطوي على مخاطر  •
ائتمــان منخفضــة كمــا في تاريخ التقرير؛ و   

ســندات الدين األخرى واألرصدة المصرفية التي    •
لــم تــزداد مخاطر االئتمــان المرتبطة بها بصورة    

جوهريــة منــذ االعتراف المبدئــي بها )أي مخاطر التعثر    
التــي تحــدث على مدى العمــر المتوقع لألداة المالية(.   

يتــم دائمــًا قياس مخصصات الخســائر للذمــم المدينة التجارية 
بقيمــة تعــادل خســائر االئتمــان المتوقعة على مدى عمر 

األداة المالية. 

عنــد تحديــد مــا إذا كانــت مخاطر االئتمان ألصل مالي قد 
زادت بشــكل ملحــوظ منــذ االعتــراف المبدئي، تأخذ المجموعة 

باالعتبــار المعلومــات المعقولــة والمدعومة بأدلة والتي 
تكــون مائمــة ومتاحــة دون تكلفــة أو مجهود زائد والتي 

تشــمل التحليــات والمعلومات الكميــة والنوعية بنْاًء على 
الخبــرة الســابقة للمجموعــة والتقييــم االئتماني القائم على 
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معلومات والمعلومات االستشــرافية.

تفتــرض المجموعــة أن مخاطر االئتمــان المتعلقة باألصل 
المالــي قــد زادت بصــورة جوهرية إذا تم التأخر عن الســداد 

لمــدة تزيد عن 30 يومًا.

تعتبــر المجموعــة أن األصــل المالي متعثر الســداد عندما: 

يكــون مــن غيــر المحتمــل أن يفي المقترض / الجهة    •
المصــدرة لســندات الدين، بكافــة التزاماته االئتمانية    

تجــاه المجموعــة دون لجــوء المجموعة التخاذ إجراءات    
مثــل مصــادرة الضمان )إن وجد(؛ أو  

أن يكــون األصــل المالي مســتحق منذ أكثر من  •
  90 يومَا؛

تتمثــل خســائر االئتمــان المتوقعة على مدى عمر األداة 
الماليــة فــي خســائر االئتمان المتوقعــة التي تنتج عن جميع 

أحــداث التعثــر المحتمــل على مــدى العمر المتوقع لألداة 
المالية.

تتمثل خســائر االئتمان المتوقعة لمدة 12 شــهرًا في الجزء 
مــن خســائر االئتمــان المتوقعة التــي تنتج عن أحداث التعثر 

المحتمــل حدوثهــا خــال 12 شــهرًا بعد تاريخ التقرير )أو خال 
فتــرة أقصــر إذا كان العمــر المتوقع لألداة أقل من 12 شــهرًا(. 

تتمثــل الفتــرة القصــوى التي يتم أخذهــا باالعتبار عند تقدير 
خســائر االئتمــان المتوقعــة في الحد األقصــى للفترة التعاقدية 

التــي تتعــرض خالهــا المجموعة لمخاطر االئتمان.

قياس خسائر االئتمان المتوقعة
للموجودات المالية بالتكلفة المطفأة وسندات الدين بالقيمة 

العادلة من خال اإليرادات الشاملة األخرى

تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة في التقدير المرجح لخسائر 
االئتمان. يتم قياس خسائر االئتمان على أنها القيمة الحالية 
لكافة حاالت العجز النقدي )أي الفرق بين التدفقات النقدية 
المستحقة إلى المنشأة وفقًا للعقد وبين التدفقات النقدية 

التي تتوقع المجموعة الحصول عليها(. 

يتم تخفيض خسائر االئتمان المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي 
لألصل المالي.

تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كانت 
الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة وسندات 

الدين بالقيمة العادلة من خال اإليرادات الشاملة األخرى قد 
تعرضت النخفاض ائتماني. يعتبر األصل المالي أنه ’تعرض 

النخفاض ائتماني‘ عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي على 
التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي..

تشتمل األدلة الموضوعية على تعرض األصل المالي 
النخفاض ائتماني على البيانات الملحوظة التالية:

التعثر المالي الجوهري من قبل المقترض أو     •
الُمصدر؛  

اإلخال بالعقد، مثل التعثر أو التأخر في السداد لفترة    •
تزيد عن 90 يومًا؛  

إعادة هيكلة قرض أو سلفية من قبل المجموعة بناء    •
على شروط ما كانت المجموعة لتقبلها في ظروف    

أخرى؛   
أن يكون من المحتمل تعرض المقترض لإلفاس أو    •

إعادة هيكلة مالية أخرى؛ أو  
عدم وجود سوق نشط للسند نتيجة أزمات مالية.  •

كان يتم االعتراف سابقًا بقيمة خسائر انخفاض القيمة 
على أنها الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية 
للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة التي تعكس قيمة 

الضمانات والكفاالت المخفضة بمعدل الفائدة الفعلي 
األصلي لألصل المالي.

المطلوبات المالية  8-4

يتم قياس جميع المطلوبات المالية الحقًا بالتكلفة المطفأة 
باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. تم االعتراف بمصروفات 

الفائدة وأرباح وخسائر صرف العمات األجنبية ضمن األرباح 
أو الخسائر. يتم أيضًا االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن 

إيقاف االعتراف ضمن األرباح أو الخسائر.

إيقاف االعتراف بالمطلوبات المالية
تقــوم المجموعــة بإيقاف االعتــراف بالمطلوبات المالية 

عندمــا تتــم تســوية التزاماتها التعاقديــة أو عندما يتم إلغاؤها 
أو انتهاؤهــا. يتــم االعتــراف بالفرق بيــن القيمة الدفترية 

لالتــزام المالــي الــذي يتم إيقاف االعتــراف به والقيمة العادلة 
للثمــن المدفــوع ومســتحق الدفــع، بما في ذلك أية موجودات 
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غيــر نقديــة تــم تحويلها أو التزامــات محتملة( ضمن بيان 
الدخل الموحد. 

مقاصــة األدوات المالية  9-4

تتــم مقاصــة الموجودات والمطلوبــات المالية وبيان صافي 
القيمــة فــي بيــان المركز المالــي الموحد عند وجود حق قانوني 
واجــب النفــاذ بمقاصــة المبالغ المعتــرف بها ويكون هناك نية 

للتســوية على أســاس صافي القيمة أو بيع األصل وتســوية 
االلتــزام بصورة متزامنة.

انخفــاض قيمــة الموجودات غير المالية   10-4

تقــوم المجموعــة بمراجعة القيــم الدفترية لموجوداتها غير 
الماليــة فــي تاريــخ كل تقريــر للتحقق مما إذا كان هناك 

أي مؤشــر علــى تعرضهــا النخفــاض في القيمة. في حالة 
وجــود مثــل ذلك المؤشــر، يتم تقديــر قيمة األصل القابلة 
لاســترداد. يتم اختبار الشــهرة التجارية ســنويًا للتحقق من 

مــدى تعرضهــا النخفاض في القيمة.

لغــرض اختبــار انخفــاض القيمة، يتــم تجميع الموجودات معًا 
فــي أصغــر مجموعة من الموجــودات تنتج تدفقات نقدية 
داخلة من االســتخدام المســتمر وتكون مســتقلة إلى أبعد 

الحــدود عــن التدفقات النقديــة الداخلة للموجودات األخرى أو 
الوحــدات المنتجة للنقد.

تتمثــل القيمــة القابلــة لاســترداد لألصل أو الوحدة المنتجة 
للنقــد فــي القيمــة من االســتخدام أو القيمة العادلة ناقصًا 

تكاليــف البيــع، أيهمــا أكبر. ترتكز القيمة من االســتخدام على 
التدفقــات النقدية المســتقبلية المقــدرة، ويتم تخفيضها 
لقيمتهــا الحاليــة باســتخدام معــدل خصم ما قبل الضريبة 

يعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمة الزمنية للمال 
والمخاطــر المتعلقــة بذلــك األصل أو الوحــدة المنتجة للنقد.

يتــم االعتــراف بخســائر انخفاض القيمــة عندما تزيد القيمة 
الدفتريــة لألصــل أو الوحــدة المنتجة للنقــد عن قيمته المقدرة 

القابلة لاسترداد.

يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو 
الخسائر. يتم تخصيص خسائر انخفاض القيمة أوال لتخفيض 

القيمة الدفترية ألي شهرة تجارية مخصصة للوحدة المنتجة 
للنقد ثم لتخفيض القيم الدفترية للموجودات األخرى في 

الوحدة المنتجة للنقد على أساس تناسبي.

ال يتم عكس خســائر انخفاض القيمة المتعلقة بالشــهرة 
التجارية. فيما يتعلق بالموجودات األخرى، يتم عكس خسائر 

انخفاض القيمة إلى الحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية 
لألصل عن القيمة الدفترية التي كان ليتم تحديدها، بعد 

خصم االســتهاك أو اإلطفاء، ما لم يتم االعتراف بخســائر 
انخفــاض القيمة.

الذمــم المدينة التجارية  11-4
يتــم االعتــراف بالذمم المدينة التجاريــة مبدئيًا بالقيمة 

العادلة، ويتم قياســها الحقًا بالتكلفة المطفأة باســتخدام 
طريقــة معــدل الفائدة الفعلــي، ناقصًا مخصص االنخفاض 

فــي القيمــة. يتــم تكوين مخصــص لانخفاض في قيمة 
الذمــم المدينــة عندما يكــون هناك دليل موضوعي على 

أن المجموعــة لــن تكــون قادرة علــى تحصيل كافة المبالغ 
المســتحقة لها وفقًا للشــروط األصلية المتعلقة بهذه الذمم 

المدينــة. إن الصعوبــات الماليــة الكبيــرة التي تواجه المدين 
واحتمالية قيام المدين بإشــهار إفاســه أو إعادة هيكلة مالية 

وعجزه عن الســداد أو تأخره في ســداد الدفعات المســتحقة 
)ألكثــر مــن 90 يومــًا( تعد جميعها مؤشــرات على تعرض 

الذمــم المدينــة التجاريــة لانخفاض في القيمة.

تتمثــل قيمــة المخصــص في الفرق بيــن القيمة الدفترية 
لألصــل والقيمــة الحالية للتدفقات النقدية المســتقبلية 
المقــّدرة مخفضــة بمعدل الفائــدة األصلي الفعلي. يتم 

خفض القيمة الدفترية لألصل من خال اســتخدام حســاب 
المخصــص، مــع االعتراف بقيمة الخســارة في بيان الدخل 

الموحــد. عندمــا تكــون الذمم المدينــة التجارية غير قابلة 
للتحصيل، يتم شــطبها مقابل حســاب المخصص المكون 

للذمــم المدينــة التجاريــة. إن المبالغ المســتردة الحقًا من 
المبالغ التي ســبق شــطبها يتم إدراجها في بيان 

الدخل الموحد.

تســتخدم المجموعة مصفوفة مخصصات لقياس خســائر 
االئتمــان المتوقعــة للذمــم المدينة التجاريــة تتضمن عدد كبير 

مــن األرصدة الصغيرة. 
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تعويضــات نهايــة الخدمة للموظفين  12-4

يتــم كذلــك تكويــن مخصص لكامــل قيمة تعويضات نهاية 
الخدمــة المســتحقة للموظفيــن من غير مواطني دولة 

اإلمــارات العربيــة المتحدة وفقــًا لقانون العمل لدولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة وذلــك عن فترات خدمتهم حتى نهاية الســنة. 

يتــم اإلفصــاح عن المخصص المتعلــق بتعويضات نهاية 
الخدمــة ضمــن المطلوبات غير المتداولة.

يعتبــر الموظفــون مــن مواطني دولة اإلمــارات العربية المتحدة 
أعضــاًء في خطة معاشــات التقاعــد والتأمينات االجتماعية 
التــي تديرهــا الحكومة. وفقــًا ألحكام القانون االتحادي رقم 

)7( لســنة 1999، يتعين على المجموعة المســاهمة بنســبة 
تتراوح من 12.5% إلى 15% من “المســاهمات المدفوعة 

علــى أســاس الراتب” وفقــًا لتكاليف جدول رواتب مواطني 
دولــة اإلمــارات العربية المتحدة في خطة معاشــات التقاعد 

لتمويــل هذه التعويضات.

يتعين كذلك على الموظفين المســاهمة في الخطة بنســبة 
5% من “الراتب الذي تحتســب عنه المســاهمة”. يتمثل 

االلتــزام الوحيــد المترتب علــى المجموعة فيما يتعلق 
بخطة معاشــات التقاعد والتأمينات االجتماعية في ســداد 

المســاهمات المحددة. يتم تحميل المســاهمات على بيان 
الدخل الموحد.

تقدم المجموعة تعويضات نهاية الخدمة لموظفيها استنادًا 
إلى تقدير قيمة التعويضات المستقبلية التي اكتسبها 

الموظفون مقابل خدمتهم حتى تقاعدهم. يتم احتساب تلك 
التعويضات استنادًا إلى طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة.  

المخصصات  13-4

يتــم االعتــراف بمخصــص ما في بيــان المركز المالي الموحد 
عندمــا يترتــب علــى المجموعة التــزام قانوني أو ضمني نتيجة 
ألحــداث ســابقة، ويكــون مــن المرجح أن يلزم األمر تدفقات 
نقديــة خارجــة للمنافع االقتصادية لتســوية االلتزام ويمكن 

تقديــر قيمــة االلتــزام بصورة موثوقة. يتــم تحديد المخصصات 
مــن خــال خصم التدفقات النقدية المســتقبلية المتوقعة 

بمعــدل يعكــس تقييمات الســوق الحاليــة للقيمة الزمنية 
للمــال والمخاطــر التــي ينطوي عليها االلتزام، إن وجدت. 

ويتــم االعتــراف بالتغيرات فــي توقيت أو القيمة المقدرة 
للمصروفــات أو معــدل الخصــم في بيان األرباح أو الخســائر 

الموحد عندما تنشــأ هذه التغيرات. 

رأس المال  14-4

األسهم العادية
يتم االعتراف بالتكاليف اإلضافية المنســوبة مباشــرة إلصدار 

األســهم العاديــة كاقتطــاع من حقوق الملكية.

أسهم الخزينة
عندما يتم إعادة شــراء األســهم المعترف بها كحقوق ملكية، 

يتــم االعتــراف بالثمن المدفوع، الــذي يتضمن التكاليف 
المنســوبة له بصورة مباشــرة، كاقتطاع من حقوق الملكية. 

يتم تصنيف األســهم المعاد شــراؤها كأســهم خزينة ويتم 
عرضهــا فــي احتياطي أســهم الخزينــة. عندما يتم بيع أو إعادة 

إصــدار أســهم الخزينة، يتم االعتــراف بالمبالغ المقبوض 
كزيــادة فــي حقــوق الملكيــة ويتم عرض الفائض أو العجز 

المترتــب على المعاملة ضمن عاوة األســهم. 

االعتراف باإليرادات  15-4

التزامات األداء وسياســات االعتراف باإليرادات
يتــم قيــاس اإليرادات اســتنادًا إلــى المقابل المحدد في العقد 

المبــرم مــع العميل. تقــوم المجموعة باالعتراف باإليرادات 
عندما تحول الســيطرة على الســلعة أو الخدمة إلى العميل. 

يوضــح الجــدول التالــي معلومات حــول طبيعة وتوقيت الوفاء 
بالتزامــات األداء فــي العقــود مــع العماء، بما في ذلك 

شــروط الســداد الجوهرية والسياســات المتعلقة باالعتراف 
باإليرادات.
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المعامــالت بالعمالت األجنبية   16-4

يتــم تحويــل المعامات بالعمــات األجنبية إلى العملة 
الرســمية باســتخدام أســعار الصرف السائدة بتواريخ 

المعامــات أو التقييــم عنــد إعــادة قياس البنود. كما يتم 
االعتــراف بأرباح وخســائر صرف العمــات األجنبية الناتجة 

عــن تســوية هــذه المعامات وعن تحويل الموجودات 
والمطلوبــات النقديــة المقّومة بعمات أجنبية بأســعار 

الصرف الســائدة في نهاية الســنة في بيان الدخل الموحد.

التقديرات واألحكام المحاســبية   .5
الهامة  

في ســبيل تطبيق السياســات المحاســبية للمجموعة التي ورد 
ذكرهــا باإليضــاح رقــم 4 حول هــذه البيانات المالية الموحدة، 

يتعيــن علــى اإلدارة وضــع بعض األحكام والتقديرات 
واالفتراضــات بشــأن القيم الدفتريــة للموجودات والمطلوبات 

التي ال تتوفر بســهولة من مصادٍر أخرى. تســتند التقديرات 
واالفتراضــات المرتبطــة بها إلى الخبرة الســابقة والعوامل 

األخــرى ذات الصلــة. قــد تختلــف النتائج الفعلية عن هذه 
التقديــرات. تتــم مراجعة التقديــرات واالفتراضات المرتبطة 

بها بشــكٍل مســتمر. يتم االعتراف بالتعديات على التقديرات 
المحاســبية فــي الفتــرة التــي تتم فيهــا تعديل التقدير إذا كان 

التعديــل يؤثــر علــى تلك الفتــرة فقط، أو في فترة التعديل 
والفتــرات المســتقبلية إذا كان التعديــل يؤثــر على كل منالفترة 

الحالية والمســتقبلية على حٍد ســواء.

نوع الخدمة

التزامات األداء،  طبيعة وتوقيت الوفاء ب
بما في ذلك شروط السداد الجوهرية

االعتراف باإليرادات بموجب 
المعيار رقم 15 من المعايير 

الدولية إلعداد التقارير المالية 
ارًا من 1 يناير 2018( )مطبق اعتب

االعتراف باإليرادات بموجب المعيار 
المحاسبي الدولي رقم 18 )مطبق 

قبل 1 يناير 2018(

رسوم عموالت 
التداول 

تتمثل رسوم عموالت التداول في الرسوم 
المفروضة من شركة سوق دبي المالي 

على كل عملية تداول )شراء وبيع( ينفذها 
الوسطاء طبقًا لقوانين ولوائح هيئة األوراق 

المالية والسلع. 

يتم االعتراف برسوم عموالت 
التداول في الوقت الذي تم فيه 

االنتهاء من عملية التداول. 

تم االعتراف برسوم عموالت التداول 
في تاريخ عملية التداول. 

يتم إصدار فواتير إلى الوسيط كاشتراك رسوم شركات الوساطة
سنوي/يومي وتكون مستحقة الدفع عند 

تقديمها. 

تتألف رسوم الوساطة من التراخيص 
والخدمات المختلفة المقدمة إلى الوسيط.

يتم االعتراف باإليرادات في الوقت 
الذي ينتفع فيه الوسيط من 

الخدمات المقدمة من شركة سوق 
دبي المالي، أي على مدى فترة 

االشتراكات السنوية.

يتم االعتراف باإليرادات من 
الخدمات التي تقدم مرة واحدة 

فقط في الوقت الذي ُتقدم فيه 
الخدمة إلى الوسيط.

تم االعتراف برسوم الوساطة على 
أساس القسط الثابت على مدى 

فترة العضوية التي يتم خالها 
تقديم الخدمات.

رسوم اإلدراج وبيانات 
السوق

يتم تحميل رسوم اإلدراج على الشركات 
التي تدرج أسهمهما في سوق دبي المالي.

يتم تحميل رسوم بيانات السوق مقابل 
استخدام بيانات سوق دبي المالي.

تفرض رسوم اإلدراج وبيانات السوق على 
ًا ويتم دفعها عند  لمدة سنة واحدة أو شهري

الطلب. 

يتم االعتراف باإليرادات على مدى 
فترة اإلدراج والفترة التي يمنح 

العميل خالها حق االطاع على 
بيانات السوق طبقًا لمدة العقد.

تم االعتراف برسوم اإلدراج وبيانات 
السوق على أساس القسط الثابت 
على مدى فترة اإلدراج والفترة التي 

يتم خالها تقديم خدمات بيانات 
السوق.

رسوم المقاصة 
والتسوية واإليداع

يشترك العميل في هذه الخدمات يوميًا/
ًا ويتم سداد هذه الرسوم عند الطلب. سنوي

يتم االعتراف باإليرادات في الوقت 
الذي يتم فيه تقديم الخدمة إلى 

العميل/الشركة.

تم االعتراف برسوم المقاصة 
والتسوية واإليداع عند تقديم 

الخدمات ذات الصلة إلى العميل/
الشركة.

يتم إصدار الفواتير بناء على طلب العميل / رسوم أخرى 
الشركة ويتم سدادها عند تقديم الفاتورة. 

يتم االعتراف باإليرادات في الوقت 
الذي يتم فيه تقديم الخدمة إلى 

العميل/الشركة. 

تم االعتراف بهذه الرسوم عند تقديم 
الخدمات ذات الصلة إلى الشركة.
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فيمــا يلــي التقديرات واألحكام المحاســبية الهامة التي 
وضعتها اإلدارة خال عملية تطبيق السياســات المحاســبية 

للمجموعــة والتــي لهــا التأثير الهام األكبــر على المبالغ المدرجة 
فــي البيانات المالية الموحدة.

تقييــم االســتثمارات في حقــوق الملكية غير المدرجة
تســتند عادة عملية تقييم االســتثمارات في حقوق الملكية 

غيــر المدرجــة إلــى معامات الســوق الحديثة المبرمة على 
أســاٍس تجاري بحت أو القيمة العادلة لألدوات األخرى 

المشــابهة إلى حد كبير لتلك االســتثمارات أو التدفقات 
النقديــة المتوقعــة المخصومة باألســعار الحالية لألدوات 

المشــابهة أو صافي قيمة موجودات الشــركة / الصناديق 
المســتثمر بهــا أو نماذج التقييم األخرى.

األعمــار اإلنتاجيــة المقدرة للموجودات غير الملموســة األخرى 
قامــت اإلدارة بتقدير األعمــار االقتصادية اإلنتاجية 

للموجودات غير الملموســة األخرى اســتنادًا إلى تحليل 
العوامــل ذات الصلــة بالفتــرة التــي من المتوقع أن تقوم 

الموجــودات غير الملموســة األخــرى خالها بإنتاج تدفقات 
نقديــة داخلــة إلــى المجموعة في المســتقبل القريب. تقوم 

اإلدارة بتقييــم األعمــار اإلنتاجية المقدرة بشــكل دوري.

االنخفــاض فــي قيمة الشــهرة التجارية والموجودات غير 
الملموسة األخرى

يتــم إجــراء مراجعــة للتحقق من مدى تعرض الشــهرة التجارية 
النخفاض في القيمة بشــكٍل ســنوي أو على فترات أقصر إذا 
أشــارت األحداث أو التغيرات في الظروف إلى وجود انخفاض 

محتمــل فــي القيمــة. تتم مقارنة القيمة الدفترية للشــهرة 
التجاريــة مــع القيمة القابلة لاســترداد التــي تمثل القيمة من 

االســتخدام أو القيمة العادلة ناقصًا تكاليف االســتبعاد، أّيهما 
أعلــى. ويتــم فورًا احتســاب أي انخفــاض في القيمة كمصروف 

وال يتــم عكســه الحقــًا. راجــع اإليضاح رقم 6 لاطاع على 
التقديرات واألحكام. 

تقوم المجموعة ســنويًا بالتحقق مما إذا كانت الشــهرة 
التجاريــة قــد تعرضــت النخفاض فــي القيمة. يتطلب ذلك 

تقدير القيمة القابلة لاســترداد باســتخدام القيمة من 
االســتخدام للوحــدات المنتجــة للنقد التي تم تخصيص 

الشــهرة التجارية لها. إن تقدير القيمة من االســتخدام 
يتطلــب مــن المجموعــة تقدير التدفقات النقدية المســتقبلية 

المتوقعة من الوحدات المنتجة للنقد وكذلك اختيار معدل 
خصم مناسب الحتساب القيمة الحالية لتلك 

التدفقات النقدية. 

يتــم اختبــار الموجودات غير الملموســة األخرى الخاضعة 
لإلطفــاء للتحقــق مــن مدى تعرضهــا النخفاض في القيمة 

عندمــا تشــير األحــداث أو التغيــرات في الظروف إلى أن 
القيمــة الدفتريــة قــد ال تكون قابلة لاســترداد. يتم االعتراف 
بخســائر االنخفــاض فــي القيمة بمــا يعادل القيمة الذي تزيد 

بهــا القيمــة الدفتريــة لألصل عن قيمته القابلة لاســترداد. 
تتمثــل القيمــة القابلة لاســترداد فــي القيمة العادلة لألصل 
ناقصًا تكاليف االســتبعاد أو القيمة من االســتخدام، أّيهما 
أعلــى. وألغــراض تقييــم االنخفاض فــي القيمة، يتم تجميع 
الموجــودات لــدى أدنــى المســتويات التي تتوفر لها إلى حد 

كبيــر تدفقــات نقديــة داخلة مســتقلة. تتم مراجعة االنخفاض 
الســابق في قيمة الموجودات غير الملموســة األخرى لتقييم 

إمكانيــة عكــس االنخفــاض فــي القيمة بتاريخ كل تقرير.

االســتهالك للممتلكات والمعدات
يتــم اســتهاك تكلفــة الممتلــكات والمعدات على مدى أعمارها 

اإلنتاجية المقدرة التي تســتند إلى االســتخدام المتوقع لألصل 

والبلــي والتلــف المــادي المتوقع، ويعتمد ذلك على عوامل تشــغيلية. 

لــم تأخــذ اإلدارة باالعتبــار أي قيمــة متبقية كونها تعتبــر ضئيلة للغاية. 

تقــوم اإلدارة بتقييــم األعمار اإلنتاجية المقدرة بشــكل دوري.

خســائر االنخفــاض في قيمة الذمــم المدينة التجارية
تســتخدم المجموعة مصفوفة مخصصات لقياس خســائر 
االئتمــان المتوقعــة للذمم المدينــة التجارية. يتم االعتراف 

بخســائر انخفاض القيمة للذمم المدينة التجارية اســتنادًا إلى 
خســائر االئتمان المتوقعة.

مخصــص تعويضــات نهاية الخدمة
تقــوم المجموعــة بتكوين مخصــص لتعويضات نهاية الخدمة 

المســتحقة لموظفيهــا غيــر المواطنيــن وفقًا لقانون العمل 
بدولة اإلمارات العربية المتـــحدة. يرتكز اســتحقاق الموظف 

فــي الحصــول على هــذه التعويضات على الراتب األخير 
للموظــف ومــدة خدمتــه شــريطة أن يكون قد أكمل فترة 

خدمــة واحــدة علــى األقل. تســتحق التكاليف المتوقعة لهذه 
التعويضــات علــى مدى فترة الخدمة.   

تقوم المجموعة بالمســاهمة في مخصص المعاشــات 
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والتأمينــات الوطنيــة لموظفيهــا من مواطني دولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة وفقــًا للقانون االتحادي رقم 2 لســنة 2000.

الشــهرة التجارية والموجودات غير   .6
الملموسة األخرى  

اختبــار انخفاض قيمة الشــهرة التجارية

إن تحديــد مــا إذا كان هنــاك انخفاض في قيمة الشــهرة 
التجاريــة يتطلــب تقدير للمبلغ القابل لاســترداد للوحدات 

المنتجــة للنقــد التــي تم تخصيص الشــهرة التجارية لها. 
يعتبر ســوق دبي المالي باعتباره كيان مســتقل وحدة منتجة 

للنقــد لغــرض اختبــار انخفاض القيمــة ولتحديد القيمة من 
االســتخدام للوحدة المنتجة للنقد، اســتخدمت اإلدارة 

التدفقــات النقديــة المخصومة الحتســاب القيمة القابلة 
لاســترداد المخصص لها الشــهرة التجارية. ال ترى إدارة 

الشــركة وجود انخفاض في قيمة الشــهرة التجارية كما في 
تاريخ التقرير. تم اســتخدام االفتراضات. الرئيســية التالية 

في النموذج:

تــم توقــع التدفقات النقدية المســتخدمة في تحديد    .1
القيمة من االستخدام لمدة خمس سنوات استنادًا    

إلى الخبرة التاريخية؛ ونمو حجم وقيمة التداول    
للسنوات الخمس التالية استنادًا إلى التوقعات    

المالية االستراتيجية الُمعتمدة للسنوات 2019-   
2023. تم افتراض أنه في السنوات الخمس     
القادمة، ستزداد اإليرادات التشغيلية الرئيسية    

بمعدل 31% سنويًا ومعدل نمو األرباح قبل خصم    
الفائدة والضرائب واالستهاك واإلطفاء بمعدل    

42% سنويًا خال الفترة مع األخذ في االعتبار    
العوامل االقتصادية مثل اكسبوا 2020 وقوانين    

التحول واالستثمار الُمعتمدة والتحسن في إجمالي    
الناتج المحلي وغيرها من العوامل.  

تم استخدام معدل خصم بنسبة 10.92% لتخفيض    .2
التدفقات النقدية المتوقعة والتي تم تقديرها على    

أساس المعدل الحالي الخالي من المخاطر البالغ    
3.2% والعاوة الحالية لمخاطر السوق البالغة    

6.16% وعاوة المخاطر المتعلقة بالدولة البالغة    
0.57% ومعامل بيتا البالغ 1.15 المتعلق بالوحدة   

المنتجة للنقد.  
تضمنت توقعات التدفقات النقدية تقديرات     .3

محددة لمدة خمس سنوات ومعدل نمو نهائي بلغ    
2% بعد ذلك. تم تحديد النمو النهائي بناًء على    

تقدير اإلدارة لمعدل نمو سنوي مركب طويل األجل    
لألرباح قبل خصم الفائدة والضرائب واالستهاك    

واإلطفاء، والذي يتوافق مع االفتراض الذي قد    
يضعه أحد المشاركين في السوق.  

قد يؤدي إلى انحراف مادي عن هذه االفتراضات الرئيسية إلى 
خسائر انخفاض القيمة. يري مجلس اإلدارة أن االفتراضات 
الرئيسية مناسبة كما في 31 ديسمبر 2018 وال يوجد أي 

انخفاض في قيمة الشهرة التجارية.

إن القيمة القابلة لاسترداد المقدرة للوحدة المنتجة للنقد 
كما في 31 ديسمبر 2018 تزيد من قيمتها الدفترية بما 
يقارب 32 مليون درهم )2017: 860 مليون درهم(. وقد 

خلصت اإلدارة إلى أن الزيادة في معدل الخصم بنسبة %0.1 
واالنخفاض في معدل النمو الُمقدر لألرباح قبل خصم 

الفائدة والضرائب واالستهاك واإلطفاء بنسبة 0.5% قد 
يتسبب في تجاوز القيمة الدفترية للقيمة القابلة لاسترداد.

اإلجمالي
ألف درهم

ترخيص 
العمل كسوق 
لألوراق المالية

ألف درهم

الشهرة 
التجارية

ألف درهم
التكلفة

5,703,329 2,824,455 2,878,874
في 1 يناير 2017 

و2018

اإلطفاء

621,379 621,379 - في 1 يناير 2018

56,489 56,489 - المحمل للسنة

677,868 677,868 في 31 ديسمبر 2018

564,890 564,890 - في 1 يناير 2017

56,489 56,489 - المحمل للسنة

621,379 621,379 - في 31 ديسمبر 2017

القيمة الدفترية

5,025,461 2,146,587 2,878,874 في 31 ديسمبر 2018

5,081,950 2,203,076 2,878,874 في 31 ديسمبر 2017
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الممتلكات والمعدات  .7

اإلجمالي
ألف درهم

أراضي
ألف درهم

مباني
قيد اإلنشاء
ألف درهم

أخرى
ألف درهم

مركبات
ألف درهم

أثاث ومعدات
مكتبية

ألف درهم

تحسينات 
على عقارات 

مستأجرة
ألف درهم

أجهزة كمبيوتر ونظم 
معلومات

ألف درهم

التكلفة

391,082 231,306 - 6,637 316 16,664 14,596 121,563 في 31 ديسمبر 2016

23,586 - 1,063 14,057 72 1,533 2,645 4,216 إضافات

)6,879(  -  -  - )251( )407(  - )6,221( استبعادات

- - - )7,398( - 1,410 5,295 693 تحويات

407,789 231,306 1,063 13,296 137 19,200 22,536 120,251 في 31 ديسمبر 2017

31,281 - 12,442 10,504 - 4,106 481 3,748 إضافات

)5,136( - - - - )2,103( - )3,033( استبعادات

- - - )8,518( - 6,691 - 1,827 تحويات

433,934 231,306 13,505 15,282 137 27,894 23,017 122,793 في 31 ديسمبر 2018

االستهالك المتراكم

128,537 - - - 283 11,590 11,628 105,036 في 31 ديسمبر 2016

10,886 - - - 34  2,524 1,464 6,864 المحمل للسنة

)6,879( - - - )251( )407( - )6,221( استبعادات

132,544 - - - 66 13,707 13,092 105,679 في 31 ديسمبر 2017

11,943 - - - 34 3,302 1,673 6,934 المحمل للسنة

)4,998( - - - - )2,049( - )2,949( استبعادات

139,489 - - - 100 14,960 14,765 109,664 في 31 ديسمبر 2018

القيمة الدفترية

294,445 231,306 13,505 15,282 37 12,934 8,252 13,129 في 31 ديسمبر 2018

275,245 231,306 1,063 13,296 71 5,493 9,444 14,572 في 31 ديسمبر 2017

أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز

97 التقرير السنوي لشركة سوق دبي المالي )ش.م.ع( 2018



الموجــودات المالية األخرى   .8
الُمقاســة بالقيمة العادلة من  

خالل اإليرادات الشــاملة األخرى   

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

ُمصنفة على أنها أدوات ملكية
282,506377,035استثمار في سندات ملكية

268,361275,851صناديق مدارة – إيضاح 1-8
استثمار في صكوك – إيضاح 

2-8201,747203,660

752,614856,546

قررت المجموعة بشــكل نهائي تصنيف االســتثمار في 
ســندات الملكية والصناديق المدارة واالســتثمار في 

الصكــوك علــى أنهــا بالقيمة العادلة من خال اإليرادات 
الشــاملة األخــرى، وذلــك عند االعتــراف المبدئي وفقًا للمعيار 

رقــم 9 مــن المعاييــر الدولية إلعــداد التقارير المالية على أن 
يتــم االعتــراف بالتغيــرات الاحقة فــي القيمة العادلة ضمن 

اإليرادات الشــاملة األخرى.

فيما يلي االســتثمارات حســب التركز الجغرافي:

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

- داخل دولة اإلمارات العربية 
721,312817,136المتحدة

- خارج دولة اإلمارات العربية 
31,30239,410المتحدة

752,614856,546

تتضمــن الصناديــق المدارة مبلغ 250.74 مليون   1-8

درهم )31 ديســمبر 2017: 245.29 مليون درهم(    
)إيضاح 18( مدارة من قبل أحد مســاهمي   

الشركة األم.  

يمثل االســتثمار في الصكوك أداة دائمة     2-8

تخضــع للطلــب وفقــًا لتقديــر الجهــة المصــدرة     
لهــا  ويتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــال     

اإليـــرادات الشــاملة األخرى. تخضع الصكوك لمعدل    
فائـــدة يتراوح مـــن 6.04% إلـــى 6.75% سنويـًا    

)2017: 6.04% إلـــى 6.75%(، ويستحق سدادها    
وفقــًا لتقدير الجهة المصدرة.  

االستثمارات بالتكلفة المطفأة  .9

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

185,01794,756استثمار في صكوك

185,01794,756

إن االستثمار في الصكوك داخل دولة اإلمارات العربية 
المتحدة سوف يستحق خال فترة تتراوح من 4 - 9 سنوات 

ويخضع لمعدل فائدة ثابت يتراوح من 4.50% إلى %5.112 
سنويًا )2017: 5% إلى 112. 5% سنويًا(.

الودائع االستثمارية  .10

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

متداولة:

ودائع استثمارية ذات فترة 
86,730486,730استحقاق أقل من ثاثة أشهر

ودائع استثمارية ذات فترة 
استحقاق تزيد عن ثاثة أشهر 

إلى سنة  
2,378,4181,803,418

2,465,1482,290,148

غير متداولة:

364,749292,213ودائع استثمارية تستحق بعد سنة

2,829,8972,582,361

يتم إيداع الودائع االستثمارية لدى مؤسسات مالية    1-10

في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتخضع لمعدالت    
فائدة تتراوح من 3% إلى 4.1% )31 ديسمبر 2017:    

2% إلى 3%( سنويًا.  

تم رهن ودائع استثمارية بقيمة 136.73 مليون    2-10

درهم )31 ديسمبر 2017: 136.73 مليون درهم(    
كضمان مقابل تسهيات سحب مصرفي على    

المكشوف غير مستخدمة مقدمة إلى المجموعة.  

قامت الشركة باستثمار توزيعات األرباح     3-10

المستلمة من ومستحقة الدفع باإلنابة عن     
الشركات المدرجة في سوق دبي المالي وأرصدة    

بطاقات آيفستر البالغة 1,003.2 مليون درهم    
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كما في 31 ديسمبر 2018 )2017: 730 مليون    
درهم(، من إجمالي هذا المبلغ، تم استثمار     
900 مليون درهم )2017: 550 مليون درهم(    
في ودائع قصيرة األجل، حيث تم استثمار 45    
مليون درهم في استثمار بالتكلفة المطفأة     
)2017: ال شيء( ومبلغ 58.2 مليون درهم     
في الحساب  المصرفي الجاري )2017: 180     

مليون درهم(.  

قامت الشركة باستثمار توزيعات األرباح الُمعلنة    4-10

ومستحقة الدفع من قبل المجموعة إلى الشركة    
األم بقيمة 487 مليون درهم )31 ديسمبر     

2017: 319 مليون درهم( في ودائع.  

المصروفات المدفوعة مقدمًا   .11
والذمم المدينة األخرى

صافي التغير في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

317348الرصيد االفتتاحي
)31((250(مخصص تم عكسه خال السنة

67317الرصيد الختامي

تتعلق هذه األرصدة بشركة ناسداك دبي المحدودة     1-11

باعتبارها الطرف المقابل الرئيسي لجميع عمليات    
التداول التي يتم تسويتها عادة خال يومين من تاريخ    

 .)T+2( التداول  

12. النقد وما يعادله

يتراوح معدل العائد على حسابات التوفير والمضاربة    1-12

من 0.25% إلى 0.66% سنويًا )31 ديسمبر 2017:    
0.17% إلى 0.44% سنويًا(.   

بلغت توزيعات األرباح المستلمة من ومستحقة    2-12

الدفع باإلنابة عن الشركات المدرجة في سوق دبي    
المالي وأرصدة بطاقات آيفستر 1,003.2 مليون    

درهم كما في 31 ديسمبر 2018 )2017: 730 مليون    
درهم(، من إجمالي هذا المبلغ، تم االحتفاظ بمبلغ    
58.2 مليون درهم )2017: 180 مليون درهم( في   

حسابات مضاربة )إيضاح 3-10(.  

2017
ألف درهم

2018
ألف درهم

33,338 48,586 إيرادات مستحقة من ودائع استثمارية

11,649 6,818 أرصدة طرف مقابل رئيسي )إيضاح 11-1(

9,043 8,480 مصروفات مدفوعة مقدمًا

4,242 901 رسوم عموالت تداول مستحقة

3,011 7,488 ذمم مدينة أخرى

2,055 1,617 المستحق من الوسطاء

- 503 ضريبة القيمة المضافة مستحقة القبض 
بشأن مصروفات رأسمالية

63,338 74,393

)317( )67) ناقصًا: مخصص الديون المشكوك في 
تحصيلها

63,021 74,326

2017
ألف درهم

2018
ألف درهم

207 193 النقد في الصندوق

األرصدة المصرفية:

41,357 38,955 حسابات جارية

1 - حسابات توفير )إيضاح 1-12(

141,005 118,902 حسابات مضاربة )إيضاح 2-12(

182,570 158,050

291,039 122,893 زائدًا: ودائع استثمارية ذات فترات استحقاق 
أصلية ال تزيد عن ثاثة أشهر

473,609 280,943 النقد وما يعادله
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رأس المال  .13

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

رأس المال المصرح به والمصدر 
والمدفوع بالكامل:

8,000,000,000 سهمًا )31 
ديسمبر 2017: 8,000,000,000 

سهمًا( بقيمة 1 درهم للسهم )31 
ديسمبر 2017: 1 درهم للسهم(

8,000,0008,000,000

أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بقيمة 399.8 مليون درهم 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )31 ديسمبر 2016: 

ال شيء(، بما في ذلك إيرادات غير متوافقة مع أحكام 
الشريعة اإلسامية بقيمة 36 مليون درهم للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2017 و28 مليون درهم للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2016 )إيضاح 23(، وهو ما يمثل 05. 0 للسهم. 

تم اعتماد توزيعات األرباح خال اجتماع الجمعية العمومية 
المنعقد في 28 مارس 2018 )إيضاح 17(.

االحتياطيات  .14

القانوني االحتياطي 
وفقــًا للقانــون االتحادي لدولة اإلمــارات العربية المتحدة رقم 

)2( لســنة 2015 )قانون الشــركات التجارية(، قامت المجموعة 
بتكويــن احتياطــي قانوني من خال تخصيص نســبة %10 
من صافي األرباح الســنوية للشــركة ويســتمر التحويل إلى 

االحتياطــي حتــى يبلــغ رصيــده ما يعادل 50% من رأس المال. 
إن هــذا االحتياطــي غيــر متاح للتوزيع، باســتثناء ما ينص 

عليه القانون.

احتياطــي إعــادة تقييــم اســتثمارات – بالقيمة العادة من خالل 
اإليرادات الشــاملة األخرى

يمثل احتياطي إعادة تقييم االســتثمارات األرباح والخســائر 

المتراكمــة الناتجــة من إعــادة تقييم الموجودات المالية 
بالقيمــة العادلــة من خال اإليرادات الشــاملة األخرى.

مخصــص تعويضات نهاية   .15
للموظفين الخدمة 

الذمم الدائنة والمصروفات   .16
المستحقة

بلغ إجمالي توزيعات األرباح المستلمة من      1-16

والمستحق الدفع بالنيابة عن شركات مدرجة في    
سوق دبي المالي وأرصدة بطاقات آيفستر1,003.2    

مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2018 )2017:    
730 مليون درهم(، من إجمالي هذا المبلغ، تم    
استثمار 900 مليون درهم )2017: 550 مليون    

درهم( في ودائع قصيرة األجل، حيث تم استثمار 45    
مليون درهم في استثمار بالتكلفة المطفأة )2017:   

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

18,91316,066الرصيد في بداية السنة
2,5092,973الُمحمل خال السنة
)126((34(المدفوع خال السنة

21,38818,913الرصيد في نهاية السنة

2017
ألف درهم

2018
ألف درهم

498,650 679,392

توزيعات أرباح مستحقة الدفع باإلنابة عن 
الشركات المدرجة في سوق دبي المالي 

)إيضاح 1-16(

231,612 323,825 بطاقات آيفستر

38,841 23,534 ودائع هامشية خاصة باألعضاء

28,281 -
إيرادات غير متوافقة مع أحكام الشريعة 

اإلسامية

16,485 24,641 أمانات الوسطاء

14,352 18,558 مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى

11,649 6,818 أرصدة طرف مقابل رئيسي )إيضاح 1-11(

8,635 4,876
المستحق إلى هيئة األوراق المالية والسلع 

بدولة اإلمارات العربية المتحدة

3,285 852 إيرادات غير مكتسبة

905 943 الزكاة

- 493 ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع

852,695 1,083,932

احتياطي 
قانوني

ألف درهم

406,377الرصيد كما في 31 ديسمبر 2016
23,287تحويل من صافي إيرادات السنة

429,664الرصيد كما في 31 ديسمبر 2017

12,547تحويل من صافي إيرادات السنة
442,211الرصيد كما في 31 ديسمبر 2018
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ال شيء( ومبلغ 58.2 مليون درهم في الحساب المصرفي 
الجاري )2017: 180 مليون درهم(

توزيعات األرباح مســتحقة الدفع  .17

أعلنــت الشــركة عن توزيعــات أرباح بقيمة 399.8 مليون 
درهــم بمــا فــي ذلك اإليرادات غيــر المتوافقة مع أحكام 

الشــريعة بمبلغ 36 مليون درهم للســنة المنتهية في 31 
ديســمبر 2017 )2016: ال شــيء( ومبلغ 28 مليون درهم 
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2016 )إيضاح 23(. لم 
تعلن الشــركة عن أي توزيعات أرباح لســنة 2016، ولكن 

قامــت بتخصيــص إيــرادات غير متوافقة مع أحكام الشــريعة 
اإلســامية بقيمة 28 مليون درهم لســنة 2016. يشــتمل 
الرصيــد المســتحق الدفــع مبلغ 487 مليون درهم )2017: 

319 مليون درهم( مســتحق إلى الشــركة األم )إيضاح 18(. 

األرصــدة والمعامالت مع    .18
األطــراف ذات العالقة

تعتبر األطراف أنها أطراف ذات عاقة إذا كان لدى أحد األطراف 
القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير ملحوظ 

عليه عند اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية. 

تتألف األطراف ذات العاقة من الشركات الخاضعة للملكية 
أو اإلدارة المشتركة واإلدارة العليا والشركات التي يسيطر عليها 

المساهمون وأعضاء مجلس اإلدارة فضًا عن الشركات التي 
يمارسون عليها تأثيرًا هامًا. يتمثل موظفي اإلدارة الرئيسيين 

في رؤساء القطاعات المختلفة. أبرمت المجموعة خال السنة 
معامات مع األطراف ذات العاقة في سياق األعمال 

االعتيادية، وتم تنفيذ هذه المعامات وفقًا ألسعار السوق. 
فيما يلي المعامات مع األطراف ذات العاقة واألرصدة 

الناتجة عن هذه المعامات:

معامالت خالل السنة
2018

ألف درهم
2017

ألف درهم

شركات تابعة وشركات زميلة

51,82249,262إيرادات االستثمار

1,2131,160مصروف فائدة

719678رسوم رهن

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

8,4418,441إيرادات توزيعات األرباح

9,7839,713إيجار - مركز دبي التجاري العالمي

تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

فيما يلي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
وغيرهم من موظفي اإلدارة الرئيسيين 

خال السنة:

9,2018,870رواتب ومنافع قصيرة األجل

940917معاشات عامة وتأمينات اجتماعية

أعضاء مجلس اإلدارة

1,5911,082-  مكافآت إلى مجلس إدارة ناسداك دبي

9841,032- بدل حضور اجتماعات للمجموعة

مكافآت إلى مجلس إدارة شركة سوق 
دبي المالي

2,1001,800

األرصدة

أطراف أخرى ذات عالقة

250,737245,287صناديق مدارة )إيضاح 8(

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال 
اإليرادات الشاملة األخرى )إيضاح 8(

326,802319,775

135,22244,952استثمار بالتكلفة المطفأة

141,715119,370النقد واألرصدة المصرفية

1,214,8101,215,768ودائع استثمارية )إيضاح 10(

تشمل الودائع االستثمارية مبلغ 100 مليون درهم )31 ديسمبر 2017: 
100 مليون درهم( مودع كضمان لدى أطراف ذات عاقة.

الشركة األم
2018

ألف درهم
2017

ألف درهم

10,14316,173مصروفات مدفوعة باإلنابة عن المجموعة

27,82926,616قرض ُمساند

487,000318,500توزيعات أرباح مستحقة الدفع

تم تقديم القرض المساند من قبل بورصة دبي المحدودة إلى 
ناسداك دبي المحدودة من خال الشركة )إيضاح 1(. ال يخضع 

القرض المساند لضمان وليس له تاريخ سداد ثابت ويخضع 
لمعدل فائدة وفقًا لمعدالت الفائدة السائدة لدى السوق 

والقرض ُمضاف إلى حقوق كافة الدائنين اآلخرين لدى 
الشركة التابعة.

وافقت الشركة على عدم المطالبة بالقرض الُمساند من 
الشركة التابعة لمدة سنة على األقل من تاريخ اعتماد البيانات 

المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
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لم تقدم المجموعة أي قروض ألعضاء مجلس اإلدارة خال 
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 و2017.

حصلت المجموعة على موافقة من المساهمين عن كل 
سنة فيما يتعلق بالمعامات مع األطراف ذات العاقة من 
أجل االمتثال ألحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية 

المتحدة رقم )2( لسنة 2015 )“قانون الشركات التجارية”(.

قامت المجموعة بتطبيق إعفاء جزئي مسموح به بموجب 
المعيار المحاسبي الدولي رقم 24 للمنشآت المملوكة 

للحكومة وتم اإلفصاح فقط عن المعامات الهامة سواء 
بشكل فردي أو جماعي. إن الطرف األساسي والمسيطر هي 
حكومة دبي التي تمتلك 79.63% من سوق دبي المالي عبر 

بورصة دبي المحدودة، وهي مؤسسة تابعة لحكومة دبي.

إيرادات االستثمار   .19

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

110,05388,854عائد على ودائع استثمارية
19,72812,569توزيعات أرباح

129,781101,423

المصروفات العمومية واإلدارية   .20

2017
ألف درهم

2018
ألف درهم

85,474 91,737 رواتب وامتيازات أخرى

 10,886 11,943 استهاك )إيضاح 7(

9,590 10,750 مصروفات صيانة

9,440 10,579 إيجار

9,032 9,267 مصروفات اتصاالت

2,944 2,854 مصروفات مهنية

2,765 2,514 مصروفات آيفستر

9,666 11,535 أخرى

139,797 151,179

ربحية السهم  .21

2018 2018

232,878 125,466
صافي أرباح السنة المنسوبة إلى 

مالكي الشركة )ألف درهم(

8,000,000 8,000,000 رأس المال المصرح به والمصدر 
والمدفوع - )ألف(

(4,237) )4,237) ناقصًا: أسهم الخزينة )ألف(

7,995,763 7,995,763 عدد األسهم المصدرة )ألف(

0.029 0.016 ربحية السهم – درهم

االلتزامات  .22

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

29,23531,107 التزامات لشراء ممتلكات ومعدات

أبرمت الشركة اتفاقية مع بورصة دبي المحدودة في 2010 
لاستحواذ على الحصة المتبقية البالغة %33 )2017: %33( 
في ناسداك دبي المحدودة مقابل 148 مليون درهم )2017: 
148 مليون درهم(. يتوقف تنفيذ وإتمام هذا االستحواذ على 

االتفاق المتبادل بين الشركة وبورصة دبي المحدودة وعلى 
التاريخ الذي سيتم االتفاق عليه بين الشركة وبورصة 

دبي المحدودة.

إيرادات غير متوافقة مع أحكام    .23
الشريعة اإلسالمية  

إن اإليرادات غير المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسامية 
وفقًا لما تم اعتماده من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية 
لدى الشركة، قد خصصتها المجموعة من األرباح المحتجزة 

لتوزيعها من قبل المجموعة على المساهمين إلنفاقها 
في األغراض الخيرية. وبناًء على قرار هيئة الفتوى والرقابة 

الشرعية، يقع على عاتق كل مساهم التبرع بحصته من هذه 
األرباح لألغراض الخيرية.

ألف درهم السنة

29,646 2014

15,648 2015

28,281 2016

35,999 2017
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تم تخصيص إيرادات غير متوافقة مع أحكام الشريعة 
اإلسامية بقيمة 35.9 مليون درهم تتعلق بسنة 2017 

)2017: 28.3 مليون درهم تتعلق بسنة 2016( بعد موافقة 
هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لدى الشركة.

أهداف إدارة المخاطر المالية  .24
عوامل المخاطر المالية    1-24

تــؤدي أنشــطة المجموعة إلى تعريضهــا لمجموعة متنوعة 
مــن المخاطــر الماليــة وتلك األنشــطة تنطوي على التحليل 

والتقييــم وقبــول وإدارة درجــة معينة مــن المخاطر أو مجموعة 
مــن المخاطــر. يعتبــر قبول المخاطر أســاس األعمال المالية، 

كمــا تعتبــر المخاطر التشــغيلية نتيجــة حتمية لمواصلة 
األعمــال. وبالتالــي، تهــدف المجموعة إلى تحقيق توازن 

مناســب بين المخاطر والعوائد وتقليل اآلثار الســلبية 
المحتملــة علــى األداء المالي للمجموعة.

إن سياســات إدارة مخاطــر المجموعــة ُمصممــة لتحديد وتحليل 
هــذه المخاطــر ووضع حدود وضوابط مناســبة لها ومراقبتها. 

تعمــل المجموعــة بصورة منتظمة على مراجعة سياســاتها 
إلدارة المخاطــر لتوضيــح التغيرات في األســواق والمنتجات 

وأفضل الممارســات الناشئة.

تتولــى اإلدارة الماليــة للمجموعــة مراقبة وإدارة المخاطر 
الماليــة المتعلقــة بعمليــات المجموعــة من خال التقارير 

الداخليــة حــول المخاطــر التي تعمل علــى تحليل التعرضات 
بحســب درجــة وحجــم المخاطر. تنطــوي تلك المخاطر على 

مخاطــر الســوق )بما فــي ذلك مخاطر صرف العمات 
األجنبيــة ومخاطــر األســعار ومخاطر معدل الربح( ومخاطر 

االئتمان ومخاطر الســيولة.

مخاطر السوق  2-24
مخاطر صرف العمالت األجنبية (أ ( 

إن أنشطة المجموعة غير معرضة للمخاطر     
المالية الخاصة بالتغيرات في أسعار صرف العمات    

األجنبية  نظرًا ألن كافة الموجودات والمطلوبات    
المالية الخاصة بها مقومة بالدرهم اإلماراتي     

أو الدوالر  األمريكي المثبت أمام الدرهم اإلماراتي.   

مخاطر األسعار ( ب ( 
تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار األسهم الناشئة    

عن استثمارات األسهم. ال تقوم المجموعة بالتداول    
بشكل نشط في هذه االستثمارات. كما في 31    

ديسمبر 2018، لدى المجموعة محفظة استثمارات    
أسهم ٌمقاسة بالقيمة العادلة من خال اإليرادات    

الشاملة  األخرى بقيمة 753 مليون درهم )2017:    
857 مليون درهم(.  

تحليل حساسية أسعار األسهم

لقد تم تحديد تحليل الحساســية المبين أدناه اســتنادًا إلى 
مدى التعرض لمخاطر أســعار األســهم في تاريخ التقرير.

في حال ارتفعت/انخفضت أســعار األســهم بنســبة %5، 
لكانت هناك:

زيادة/انخفاض في احتياطي إعادة تقييم     •
االستثمارات بمبلغ 37 مليون درهم )2017: 43   
مليون درهم( نتيجة للتغيرات في القيمة العادلة    

لاستثمارات.  

مخاطر معدل الربح )ج( 
تمثــل مخاطــر معــدل الربح فــي المخاطر من تقلب قيمة 

التدفقــات النقدية المســتقبلية لــألدوات المالية نتيجة 
التغيــرات فــي معدالت الربح لدى الســوق. تتمثل المخاطر 

الرئيســية التــي تتعرض لها الموجــودات والمطلوبات المالية 
فــي مخاطــر الخســارة الناتجة عــن التقلبات في التدفقات 

النقديــة المســتقبلية أو القيــم العادلة لــألدوات المالية نتيجة 
التغير في معدل الربح لدى الســوق. يتم تســعير الموجودات 

والمطلوبــات الماليــة طويلة األجل للمجموعة بشــكل عام 
على أســاس الســعر المتغير، والذي يتتبع التغيرات في أســعار 

الفائدة في الســوق.

إن الموجــودات الماليــة التــي قد تعــرض المجموعة لمخاطر 
معــدل الربــح تتألف بصورة أساســية من ودائع وأرصدة 

اســتثمارية لدى البنوك والمؤسســات المالية األخرى. التغير 
بمقــدار +/50- نقطــة أســاس فــي منحنى العائد قد يؤدي إلى 
زيــادة/ نقــص إيرادات االســتثمار وحقوق الملكية بواقع 16.7 

مليــون درهــم )2017: 15.9 مليون درهم(. 
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مخاطر االئتمان  3-24

تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان وهي المخاطر من أن 
يتسبب الطرف المقابل في خسارة مالية للمجموعة نتيجة 

إخفاقه في الوفاء بالتزاماته. تنطوي الموجودات المالية 
التي ُيحتمل أن تعّرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشكل 
أساسي على الودائع االستثمارية واالستثمارات بالتكلفة 

المطفأة واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 
األخرى.

اتبعــت المجموعــة سياســة يتــم بموجبها التعامل فقط مع 
األطــراف المقابلــة التي تتمتع بجــدارة ائتمانية والحصول 
علــى ضمانــات كافيــة، حيثما كان مائمًا، وذلك كوســيلة 

للحــد مــن مخاطر الخســائر الماليــة الناتجة عن حاالت التعثر. 
تتعامــل المجموعــة فقــط مع الوســطاء المرّخص لهم وتخضع 

المبالغ المســتحقة من الوســطاء لضمانات مصرفية. تتم 
الســيطرة علــى مخاطــر االئتمان مــن خال وضع حدود ائتمانية 

لألطــراف المقابلــة باإلضافــة إلى مراجعة تلك الحدود 
واعتمادهــا من قبل اإلدارة.

إن مخاطــر االئتمــان مــن األرصــدة لدى البنوك محدود نظرًا 
ألن معظــم البنــوك تتمتــع بتصنيفــات ائتمانية عالية من قبل 

وكاالت التصنيــف االئتمانــي العالمية.

فيمــا يلــي الحــد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بالنســبة 
لبنــود بيــان المركز المالي الموحد:

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

الموجودات المالية

2,829,9872,582,361الودائع االستثمارية )إيضاح 10(

185,01794,756االستثمارات بالتكلفة المطفأة )إيضاح 9(

201,747203,660االستثمارات في صكوك )إيضاح 8(

280,750473,402النقد وما يعادله )إيضاح 12(

65,34353,978ذمم مدينة األخرى )إيضاح 11(

3,562,8443,408,157إجمالي الموجودات المالية

رصــدت المجموعــة مخصــص بقيمة 0.067 مليون درهم 
كما في 31 ديســمبر 2018 )2017: 0.032 مليون درهم( 

لذممهــا المدينــة المشــكوك فــي تحصيلها. لم تتعرض بقية 
الذمــم المدينــة ألي تأخــر في الســداد أو انخفاض في القيمة 

بتاريــخ بيــان المركز المالي الموحد.

فيمــا يلــي التصنيــف االئتماني للبنــوك وفقًا لتصنيف موديز 
وفيتــش واألرصدة ذات الصلة:

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

التصنيف االئتماني للبنك

P11,816,510725,165

P2925,0011,938,385

104,387725,165غير مصّنف

2,845,8982,763,550اإلجمالي

تســتخدم المجموعة مصفوفة مخصصات لقياس خســائر 
االئتمــان المتوقعــة مــن الذمم المدينــة التجارية لكل عميل 

علــى حــدة، والتــي تتألف من عــدد كبير من األرصدة الصغيرة.

يتم احتســاب معدالت الخســائر باســتخدام طريقة „معدل 
الــدوران“ اســتنادًا إلى احتماليــة األداء الجيد للذمم المدينة 

خــال مراحــل متتالية بدًء من التعثر إلى الشــطب.

ترتكز معدالت الخســائر على خبرة خســائر االئتمان الفعلية 
علــى مــدى الســنتين الماضيتيــن. يتم ضرب هذه المعدالت 
بعوامــل قياســية لتعكس الفــروق بين الظروف االقتصادية 

خــال الفتــرة التــي تم خالها جمــع البيانات التاريخية والظروف 
الحاليــة ورؤيــة المجموعــة للظروف االقتصادية على مدى 

العمــر المتوقــع للذمم المدينة.

عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في بيان
المركز المالي

يتم خصم مخصصات الخســائر للموجودات المالية الُمقاســة 
بالتكلفــة المطفــأة مــن إجمالي القيمــة الدفترية للموجودات.

الشطب
يتم شطب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي عندما 
ال يكون لدى المجموعة توقعات معقولة السترداد أصل 
مالي بالكامل أو جزء منه. تتوقع المجموعة عدم استرداد 

جزء كبير من المبلغ المشطوب. ومع ذلك، يمكن أن تخضع 
الموجودات المالية المشطوبة ألنشطة اإلنفاذ من أجل 
االلتزام بإجراءات المجموعة السترداد المبالغ المستحقة.

سندات الدين بالتكلفة المطفأة
تحــد المجموعــة مــن تعرضهــا لمخاطر االئتمان من خال 

االســتثمار فقط في ســندات الدين الصادرة عن المؤسســات 
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الماليــة المرموقــة بدولة اإلمــارات العربية المتحدة باإلضافة 
إلى المنشــآت المملوكة للحكومة والمنشــآت األخرى الكائنة 

فــي دولة اإلمــارات الغير المصنفة.

فيما يتعلق بالمنشآت المصنفة، تراقب المجموعة التغييرات 
في مخاطر االئتمان من خال تتبع تقييمات االئتمان الخارجية 

الُمعلنة. لتحديد ما إذا كانت التصنيفات الُمعلنة ال تزال 
محدثة ولتقييم ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر 

االئتمان في تاريخ التقرير والتي لم تنعكس في التصنيفات 
الُمعلنة من خال إضافتها إلى المعلومات الصحفية 

والتنظيمية المتاحة حول الُمصدرين. بالنسبة للمنشآت غير 
المصنفة، تقوم المجموعة بشكل دوري بتقييم األداء المالي 

للُمصدرين لمراقبة التغيرات في مخاطر االئتمان والمعلومات 
اإلضافية مع المعلومات الصحفية والتنظيمية المتاحة حول 

الُمصدرين.

تستند احتماالت التعثر على مدى 12 شهرًا وعلى مدى عمر 
األداة إلى البيانات التاريخية بناء على تصنيفات موديز وفيتش. 
بشكل عام، تعكس معايير الخسائر المحتملة عند التعثر معدل 

استرداد مفترض يبلغ 27% للمؤسسات المالية المرموقة 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة و 40% للمنشآت األخرى 

باستثناء حاالت تعرض الضمان النخفاض ائتماني، في هذه 
الحالة يستند تقدير الخسائر إلى سعر السوق الحالي لألداة 

ومعدل الفائدة الفعلي األصلي.

يقدم الجدول التالي تحليًا للجودة االئتمانية لسندات الدين 
المصنفة بأنها استثمار بالتكلفة المطفأة وودائع استثمارية 

طويلة األجل لدى أطراف مقابلة باستثناء البنوك. يشر 
التحليل إلى ما إذا كانت الموجودات المقاسة بالتكلفة 

المطفأة تخضع لمخصص خسائر ائتمان متوقعة لمدة 12 
شهرًا أو على مدى عمر األداة، في الحالة األخيرة، ما إذا كانت 

تعرضت النخفاض ائتماني.

خسائر االئتمان المتوقعة لمدة التصنيف االئتماني
12 شهرًا

بالتكلفة المطفأة 
31 ديسمبر -2018 خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى عمر األداة – لم 

تتعرض النخفاض ائتماني

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
عمر األداة – تعرضت النخفاض 

ائتماني

بألف درهم

إجمالي القيم الدفترية )التكلفة 

المطفأة قبل انخفاض القيمة(
135,221276,549279,129

)240,630(--انخفاض القيمة

)62()442(-مخصص الخسائر

135,221276,10738,437التكلفة المطفأة

القيمة الدفترية
135,221276,10738,437في 1 يناير 2018

لــم يكــن لــدى المجموعة أي ســندات دين تجاوزت موعد 
اســتحقاقها ولكنهــا لــم تتعــرض النخفاض القيمة في 31 

ديسمبر 2017.

ليــس لــدى المجموعة أي ضمانــات فيما يتعلق بهذه 
االستثمارات.

النقــد وما يعادله
تحتفــظ المجموعــة بالنقــد ومــا يعادله بقيمة 281 مليون 

درهم كما في 31 ديســمبر 2018 )2017: 474 مليون درهم( 
وودائــع اســتثمارية قصيرة األجــل بمبلغ 2,465 مليون درهم 

)2017: 2,290 مليون درهم( وودائع اســتثمارية طويلة 

األجل بمبلغ 100 مليون درهم )2017: ال شــيء( لدى البنك 
ومؤسســات ماليــة، والتــي تــم تصنيفها P1 أو P2، بناًء على 

تصنيفــات موديــز وفيتــش أو أنها غير ُمصنفة.
 

تــم قيــاس انخفاض قيمة النقــد والنقد المعادل على 
أســاس الخســائر المتوقعة لمدة 12 شــهرًا ويعكس فترات 

االســتحقاق القصيــرة للتعرضــات. تــرى المجموعة أن ما لديها 
مــن النقــد ومــا يعادله ذات مخاطــر ائتمان منخفضة وذلك 

اســتنادًا إلــى التصنيفــات االئتمانيــة الخارجية لألطراف المقابلة 
وبالتالــي، لــم يتم االعتراف بخســائر ائتمان متوقعة.
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31 ديسمبر 2017
خالل 3 أشهر

ألف درهم

3 إلى 6 
أشهر

ألف درهم
من 6 أشهر إلى 12 

شهرًا ألف درهم
من سنة إلى 5 سنوات

ألف درهم
أكثر من 5 سنوات

ألف درهم
اإلجمالي

ألف درهم
المطلوبات المالية

الذمم الدائنة والمصروفات 

849,410----849,410المستحقة

26,616-26,616---قرض مساند

16,173--16,173--المستحق لطرف ذي عاقة

352,378---352.378-توزيعات األرباح مستحقة الدفع

1,244,577-849,410352,37816,17326,616إجمالي المطلوبات المالية

31 ديسمبر 2018

المطلوبات المالية

الذمم الدائنة والمصروفات 

1,083,080----1,083,080المستحقة

27,829-27,829---قرض مساند

10,143--10,143--المستحق لطرف ذي عاقة

516,022---516,022-توزيعات األرباح مستحقة الدفع

1,637,074-1,083,080516,02210,14327,829إجمالي المطلوبات المالية

مخاطر السيولة  4-24

يتولى مجلس اإلدارة المسؤولية المطلقة عن إدارة مخاطر 
السيولة حيث قام المجلس بوضع إطار عمل مناسب إلدارة 

مخاطر السيولة وذلك من أجل إدارة متطلبات التمويل 
قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل لدى المجموعة باإلضافة 
إلى متطلبات إدارة السيولة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر 

السيولة عن طريق االحتفاظ باحتياطيات كافية والمراقبة 
المستمرة للتدفقات النقدية المتوقعة والفعلية ومطابقة 

فترات استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية.

تتضمن الجداول التالية تفاصيل فترة االستحقاق التعاقدي 
المتبقية للمطلوبات المالية غير المشتقة لدى المجموعة. 

لقد تم إعداد هذه الجداول استنادًا إلى التدفقات النقدية غير 
المخصومة للمطلوبات المالية استنادًا إلى فترات االستحقاق 

التعاقدية المتبقية بتاريخ بيان المركز المالي الموحد.

فيما يلي تحليل السيولة للمطلوبات المالية:

القيمة العادلة لألدوات المالية  5-24
 

تتمثل “القيمة العادلة” في المبلغ الذي يمكن قبضه مقابل 
بيع أصل، أو يتم دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين 
المشاركين في السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسي 
أو، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق يكون متاحًا للمجموعة 

في ذلك التاريخ. 

تتألف الموجودات والمطلوبات المالية لدى لمجموعة من 
النقد واألرصدة المصرفية والودائع االستثمارية والذمم 
المدينة والدائنة المستحقة على المدى القصير. تخضع 
الودائع االستثمارية طويلة األجل لمعدالت عائد وفقًا 

للمعدالت السائدة لدى السوق، وبالتالي، فإن قيمتها 
العادلة تقارب قيمتها الدفترية المدرجة في بيان المركز المالي 

المرحلي الموجز الموحد.

تقوم المجموعة بتصنيف قياسات القيمة العادلة باستخدام 
النظام المتدرج للقيمة العادلة الذي يوضح أهمية المدخات 

المستخدمة في وضع هذه القياسات. فيما يلي مستويات 
النظام المتدرج للقيمة العادلة.

األسعار المدرجة )غير معدلة( في سوق  •
نشط للموجودات أو المطلوبات المماثلة     

)المستوى 1(.   
مدخات بخاف األسعار المدرجة ضمن    •

المستوى 1 التي تكون ملحوظة للموجودات أو    
المطلوبات  إما بصورة مباشرة )مثل األسعار( أو    

بصورة غير مباشرة )أي مشتقة من األسعار(    
)المستوى 2(.  

المدخات الخاصة بالموجودات أو المطلوبات    •
التي ال تستند إلى بيانات السوق الملحوظة )وهي    

المدخات غير الملحوظة( )المستوى 3(.  
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تستند القيم العادلة لألدوات المالية التي يتم تداولها في 
األسواق النشطة إلى أسعار السوق المدرجة في تاريخ 

بيان المركز المالي الموحد. يعتبر السوق أنه نشط إذا كانت 
األسعار المدرجة متاحة بسهولة وبصورة منتظمة من 
البورصة أو منسق األسعار أو الوسيط أو قطاع العمل 

أو خدمة التسعير أو الهيئة التنظيمية وتمثل تلك األسعار 
المعامات السوقية الفعلية المتكررة بصورة منتظمة وفقًا 

لشروط السوق االعتيادية. يتم إدراج هذه األدوات ضمن 
المستوى األول. تتألف األدوات المدرجة ضمن المستوى 

األول بصورة أساسية من استثمارات الملكية المدرجة 
المصنفة بالقيمة العادلة من خال اإليرادات الشاملة األخرى.

يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة 
في سوق نشطة )مثل األدوات المشتقة المتداولة خارج 

البورصة( باستخدام أساليب التقييم. تعمل أساليب التقييم 
هذه على تحقيق االستفادة القصوى من معطيات السوق 
الملحوظة المتاحة وتعتمد بشكل محدود قدر اإلمكان على 
التقديرات الخاصة بالمنشأة. في حال كانت كافة المعطيات 

الهامة المطلوبة لقياس القيمة العادلة لألداة ملحوظة، 
يتم إدراج هذه األدوات ضمن المستوى الثاني. تتألف هذه 
االستثمارات من صناديق تستند قيمها العادلة على صافي 

قيمة الموجودات المحددة من قبل مدراء الصناديق.

يتم إدراج األداة ضمن المستوى 3 إذا كان هناك واحدة أو 

أكثر من هذه المعطيات غير مستندة إلى معطيات السوق 
الملحوظة. تمثل موجودات المستوى 3 حقوق الملكية غير 

المدرجة واستثمارات الصناديق المشتركة التي يتم تحديد 
قيمها العادلة بناًء على افتراضات متغيرة غير ملحوظة تعتمد 

على نطاق واسع من العوامل المرتبطة باالقتصاد الكلي. 
يتم تعديل القيم الدفترية لهذه االستثمارات على 

النحو التالي:

استثمارات حقوق الملكية الخاصة – باستخدام    •
أحدث صافي قيمة دفترية متاحة ومنهج السوق    
المرتكز على األسعار السائدة في السوق الثانوي    

لألدوات المماثلة.  
الصناديق المتبادلة – على أساس صافي قيمة    •

الموجودات المستمدة من مضاعف األرباح قبل    
خصم الفائدة والضرائب واالستهاك واإلطفاء/    

األسهم الخاصة أو قيمة السهم المحددة من قبل    
مدراء الصناديق.  

 لم يطرأ أي تغيير على أساليب التقييم خال السنة.

يوضح الجدول التالي الموجودات والمطلوبات الخاصة 
بالمجموعة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة في 31 

ديسمبر 2017 و31 ديسمبر 2018.

31 ديسمبر 2017

اإلجمالي
ألف درهم

المستوى 3
ألف درهم

المستوى 2
ألف درهم

المستوى 1
ألف درهم

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

377,035 43,417 - 333,618 - أسهم

275,851 170 275,681 - - صناديق مدارة

203,660 - - 203,660 - استثمارات في صكوك

856,546 43,587 275,681 537,278 اإلجمالي

اإلجمالي
ألف درهم

المستوى 3
ألف درهم

المستوى 2
ألف درهم

المستوى 1
ألف درهم

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

282,506 22,940 - 259,566 - أسهم

268,361 - 268,361 - - صناديق مدارة

201,747 - - 201,747 - استثمارات في صكوك

752,614 22,940 268,361 461,313 اإلجمالي

31 ديسمبر 2018
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لم تكن هناك أي تحويات بين المستوى 1 والمستوى 2 
خال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

قامت المجموعة بشراء أسهم بمبلغ 33.3 مليون درهم خال 
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 )2017: 

ال شيء(.
 

مطابقة لقياسات القيم العادلة للموجودات المالية في 
المستوى 3

إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التالية 
تقارب قيمها الدفترية: النقد وما يعادله، ودائع استثمارية، 

إيرادات مستحقة من ودائع استثمارية، رسوم عموالت 
تداول مستحقة، أرصدة طرف مقابل رئيسي، مبالغ 

مستحقة من الوسطاء، ذمم مدينة أخرى، أمانات الوسطاء، 
مبالغ مستحقة لهيئة األوراق المالية والسلع بدولة اإلمارات 

العربية المتحدة، توزيعات أرباح مستحقة الدفع باإلنابة عن 
الشركات المدرجة في سوق دبي المالي، بطاقات آيفستر، 

ودائع أعضاء هامشية، مصروفات مستحقة وذمم دائنة 
أخرى.

استحوذت الشركة خال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 
2018 على استثمار في صكوك )إيضاح 9( والذي يتم 

قياسه بالتكلفة المطفأة ضمن بيان المركز المالي الموحد.  
يتضمن الجدول التالي تلخيصًا للتكلفة المطفأة والقيمة 

العادلة للصكوك في 31 ديسمبر 2018، والتي تم تصنيفها 
ضمن المستوى 2 في النظام المتدرج للقيمة العادلة:

القيمة الدفترية
ألف درهم

القيمة العادلة
ألف درهم

االستثمار بالتكلفة 
المطفأة

185,017174,963استثمار في صكوك

يتضمن الجدول التالي تلخيصًا للتكلفة المطفأة والقيمة 
العادلة للصكوك في 31 ديسمبر 2017:

الموجودات والمطلوبات المالية  .25  مقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
اإليرادات الشاملة األخرى

أسهم غير مدرجة

2017
ألف درهم

2018
ألف درهم

48,403 43,587 الرصيد االفتتاحي

)4,005( )1,714) االستبعاد خال السنة

)811( )18,933) التغيرات في القيمة العادلة

43,587 22,940 الرصيد الختامي

القيمة العادلة
ألف درهم

القيمة الدفترية
ألف درهم

االستثمار بالتكلفة المطفأة

95,728 94,756 استثمار في صكوك

2017
ألف درهم

2018
ألف درهم

الموجودات المالية حسب الفئة

الموجودات وفقًا لبيان المركز المالي 
الموحد

856,546 752,614
موجودات مالية تم قياسها بالقيمة 
العادلة من خال اإليرادات الشاملة 

األخرى

التكلفة المطفأة

473,609 280,943 نقد وما يعادله )إيضاح 12(

2,582,361 2,829,987 ودائع استثمارية

94,756 185,017 استثمار بالتكلفة المطفأة

53,978 65,343 ذمم مدينة أخرى

3,204,704 3,361,290

المطلوبات المالية بحسب الفئة

2017
ألف درهم

2018
ألف درهم

المطلوبات وفقًا لبيان المركز المالي 
الموحد 

مطلوبات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة

849,410 1,083,080 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة

26,616 27,829 قرض مساند

16,173 10,143 مستحق لطرف ذي عاقة

352,378 516,022 توزيعات أرباح مستحقة الدفع

1,244,577 1,637,074
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إدارة مخاطر رأس المال  .26
تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في حماية 

قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها وفقًا لمبدأ االستمرارية 
بهدف توفير عائدات للمساهمين وامتيازات ألصحاب 

المصلحة األخرين.

من أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، قد تقوم 
المجموعة بتعديل مبالغ توزيعات األرباح المدفوعة إلى 

المساهمين أو إعادة رأس المال إليهم أو إصدار أسهم جديدة 
أو بيع الموجودات لخفض الدين.

تقارير حول القطاعات التشغيلية  .27
يتم رفع التقارير عن القطاعات التشغيلية وفقًا لألغراض 

اإلدارية المقررة بموجب المعيار رقم 8 من المعايير الدولية 
إلعداد التقارير المالية وبما يتسق مع آلية رفع التقارير الداخلية 

إلى مجلس اإلدارة )الجهة الرئيسية المسؤولة عن اتخاذ 
القرارات( والذي يقع على عاتقه تخصيص موارد القطاعات 

الصادر تقارير بشأنها وتقييم أدائها. تتم إدارة المجموعة 
كوحدة واحدة وعليه، يرى أعضاء مجلس اإلدارة أن المجموعة 

تزاول عملياتها من خال قطاع تشغيلي واحد يتمثل في 
عمليات سوق المال وعمليات غرفة المقاصة ذات العاقة.

المساهمات المجتمعية   .28
لم تقدم المجموعة أي مساهمات مجتمعية مالية جوهرية 

خال السنة. تم بيان المساهمات المجتمعية غير المالية 
بالتفصيل في تقارير الحوكمة لكل شركة من شركات 

المجموعة التي استلمت المساهمات.
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