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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

يعتبر العام  2010بكل جدارة
هو “عام التمكني بالنسبة
إلستراتيجية سوق دبي املالي

املساهمون الكرام،
يسرني وزمالئي أعضاء مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة العليا أن نقدم لكم التقرير السنوي الرابع لشركة
سوق دبي املالي ،والذي يتناول أهم التطورات التي شهدتها شركتكم خالل العام  ،2010والبيانات املالية
للشركة عن السنة املنتهية في  31ديسمبر من هذا العام .
إنه ملن دواعي الفخر واالعتزاز بالنسبة لي ولزمالئي أعضاء مجلس اإلدارة أن جاءت السنة األولى من والية
هذا اجمللس حافلة باالجنازات والتطورات التي نأمل أن تترك أثرا ً ايجابيا ً كبيرا ً على الشركة في املرحلة
املقبلة إن شاء اهلل .ورغم أنه ال يخفى على أي منكم ذلك القدر الكبير من التحديات التي واجهناها
خالل هذا العام مع استمرار تداعيات األزمة املالية العاملية ،فإن هذه التحديات لم تزدنا إال عزما وتصميما
على استخالص الدروس والعبر وحتويل هذه التحديات إلى حافز يدعم مسيرتنا نحو املستقبل بخطى
واثقة .وفي هذا السياق  ،فإنه ميكنني القول بكل ثقة ،أننا استطعنا بعون اهلل حتويل هذا العام إلى
فرصة للتنقيب في ثنايا األزمة بحثا عن العوامل الكامنة التي متكننا من التطلع إلى غ ٍد مشرق حافل
بالنجاحات ،لكي تظل إمارة دبي ،كما عهدها اجلميع ،مركزا ً للتميز والتطور والنمو ،وساحة لإلجناز
واالبتكار.
لقد سارت دبي خالل العام  ،2010ومعها شركتكم بطبيعة احلال  ،في الطريق الذي خط معامله صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  ،بغية
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رئيس مجلس اإلدارة
شركة سوق دبي املالي (ش م ع)

تقرير احلوكمة

عبد اجلليل يوسف درويش

كلمة رئيس
�
مجلس اإلدارة

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

أداء سوق دبي
املالي

وفقنا اهلل جميعا ً إلى ما فيه اخلير.

إجنازات سوق دبي
املالي

إن دليلنا ومرشدنا في سعينا نحو حتقيق أهدافنا يتمثل بالدرجة األولى في الرؤية الثاقبة لصاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  ،نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،التي
جتسدها مقولة سموه” :إن رحلتنا التنموية كانت وستظل سباق ًا نحو التميز ،سباق لترسيخ موقع
دبي كمركز رائد ومتطور لألعمال ولتأكيد استحقاقها لصفة العاصمة املالية والتجارية ملنطقة
الشرق األوسط من دون منازع” .ورغم إدراكنا التام أن تداعيات األزمة املالية العاملية خلقت واقعا ً
جديدا ً حمل في طياته العديد من التحديات ،فإننا على يقني بأن ما اتخذته قيادة اإلمارة من إجراءات
فعالة على أكثر من صعيد تدعونا إلى التفاؤل بأن املستقبل واعد ومشرق بإذن اهلل  ،سواء كان ذلك
على مستوى إمارة دبي ،أو على مستوى سوق دبي املالي  ،الذي ميثل الركيزة األساسية لتحقيق األهداف
اإلستراتيجية لإلمارة كمركز عاملي ألسواق املال  ،وما يستتبع ذلك بطبيعة احلال من أثر ايجابي على
مستوى الدولة بصفة عامة.

التطورات االقتصادية العامة
وبيئة السوق

والواقع أن جهود سوق دبي املالي نحو حتقيق رؤية حكومة اإلمارة بالتحول إلى مركز مالي عاملي حديث
ليست وليدة اليوم أو حتى األمس القريب ،بل هي إستراتيجية ثابتة منذ انطالقة السوق قبل ما يزيد عن
 10سنوات ومت تنفيذها تدريجيا من خالل العديد من املبادرات اخلالقة واملبتكرة ،األمر الذي جعله اخليار
املفضل للمستثمرين على كافة املستويات احمللية واإلقليمية والدولية .وقد جاءت اخلطوات النوعية التي
مت إقرارها وتنفيذ اجلانب األكبر منها خالل العامني األخيرين بوجه عام ،والعام  2010بوجه خاص ،لتتوج
هذه اجلهود من خالل منصة تداول متطورة تخدم تداوالت سوق دبي املالي وبورصة ناسداك دبي في آن
واحد ،ومن خالل هيكل تنظيمي يوفر األرضية املناسبة للعديد من اخلدمات املشتركة بني البورصتني.

ملخص األداء املالي
لشركة سوق دبي املالي

في هذا السياق ،يعتبر العام  2010بكل جدارة هو “عام التمكني” بالنسبة إلستراتيجية سوق دبي
املالي .ففي تناغم تام مع الهدف األسمى حلكومة دبي على صعيد التحول إلى مركز حيوي رئيسي
ألسواق املال في هذه املنطقة من العالم ،بادرت شركتكم الى تنفيذ خططها اإلستراتيجية الرامية
إلى حتقيق أعلى درجات التكامل املمكنة بني سوق دبي املالي وبورصة ناسداك دبي سعيا ً منها لتوحيد
عناصر القوة واملزايا التنافسية لدى اجلانبني وتعزيز معدالت السيولة وزيادة اجلاذبية لكل منهما أمام
املستثمرين مبختلف شرائحهم وجنسياتهم.

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

التحول إلى مركز مالي عاملي ،وحرصت اإلمارة على استكمال املقومات الالزمة لتحقيق هذا الطموح
دومنا انحراف عن الهدف ودون التوقف طويال عند أية متغيرات عابرة وآنية بطبيعتها .فقد متكنت إمارة
دبي خالل هذا العام من جتاوز الكثير من تداعيات األزمة املالية العاملية ومعاجلة العديد من امللفات بصورة
القت اإلعجاب من مختلف املراقبني ،وأكدت مجددا ً قدرة القيادة على ابتكار احللول وتخطي أصعب
املواقف بسالسة وثقة .ولعل معاجلة ملف شركة دبي العاملية خالل فترة زمنية قياسية  ،لهو خير دليل
على ذلك  ،بشهادة العديد من كبريات املؤسسات املالية العاملية  ،وهو ما يعكس حنكة ودراية ،وقناعة
راسخة بأن الفرص تولد من رحم األزمات.
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كلمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

الشك أن العام  2010هو
بامتياز عام استكمال جاهزية
سوق دبي املالي النطالقة
جديدة واعدة

سعادة األستاذ  /عبد اجلليل يوسف درويش رئيس مجلس اإلدارة،
السادة الزمالء أعضاء اجمللس
املساهمون الكرام،
يسرني وزمالئي أعضاء فريق اإلدارة التنفيذية العليا في شركة سوق دبي املالي (ش م ع) ،أن نضع بني
أيديكم التقرير السنوي للشركة عن العام  .2010ويطيب لي في هذا املقام أن أستعرض معكم أبرز
اإلجنازات والتطورات التي شهدتها الشركة خالل العام  ،2010والتي صبت في مجملها في خدمة
إستراتيجية سوق دبي املالي ،وإعداد خطط العمل الالزمة لتجسيد أهداف الشركة على أرض الواقع
والبدء فعليا ً في تنفيذ العديد من تلك اخلطط.
لقد واصل سوق دبي املالي خالل عام  2010تنفيذ مبادراته الرامية إلى مواكبة التطورات العاملية
رغم ما حتمله من حتديات كبيرة .ولعل اخلطوة األبرز في هذا اجملال كانت تسريع إجراءات تكامل النظم
العملياتية املرتبطة بعملية االستحواذ على بورصة ناسداك دبي ،حيث مت استكمال تلك النظم
واملباشرة ،اعتبارا من شهر يوليو  ،2010بتقدمي جميع عمليات التداول اخلاصة بناسداك دبي واخلدمات
املالية املرتبطة بها من خالل منصة سوق دبي املالي للتداول .وال تقتصر أهمية تلك اخلطوة على كونها
تتماشى مع التوجه العاملي املتزايد لدمج مشغلي البورصات في كيانات عاملية عمالقة فحسب ،بل
تتجسد تلك األهمية بصورة أكبر في كونها أفضل تعبير عن مواكبة الهدف االستراتيجي حلكومة دبي
املتمثل في حتويل اإلمارة إلى مركز عاملي ألسواق رأس املال.

سوق دبي املالي
التقرير السنوي 2010

كلمة رئيس
�
مجلس اإلدارة
البيانات املالية

وختاماً ،اسمحوا لي أن أتقدم باسمي واسمكم بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي على الدعم غير احملدود
من جانب سموه للسوق .كما أتقدم بالشكر إلى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وجميع املتعاملني،
وفريق العمل على جهودهم الدؤوبة وعملهم اخمللص لتحقيق األهداف املنشودة .كما ال يسعني في هذا
املقام سوى التقدم بجزيل الشكر وعميق االمتنان إلى كافة املساهمني الكرام ملا أبدوه دائما ً وأبدا ً من

تقرير احلوكمة

إننا على ثقة أن ما مت اتخاذه من خطوات خالل العام  2010سيسهم تدريجيا ً في حتقيق الهدف املنشود
املتمثل في تنويع مصادر إيرادات وأرباح الشركة وصوال ً إلى تركيبة أكثر توازنا ً لتلك املصادر ،األمر الذي
نتطلع أن تلمسوه بأنفسكم في املديني املتوسط والبعيد إن شاء اهلل.

إجنازات سوق دبي
املالي

وفيما يخص األداء املالي لشركتكم خالل العام  ،2010فقد ترك تراجع التداوالت بنسبة تقارب 60%
أثره بطبيعة احلال على إيرادات وأرباح الشركة ،إذ حققت الشركة أرباحا ً صافية قدرها  78.9مليون درهم
مقابل  346.6مليون درهم في العام  .2009كما بلغت اإليرادات  260.5مليون درهم مقابل 502.9
مليون درهم في العام السابق.

أداء سوق دبي
املالي

وفيما يختص بالصورة األشمل لقطاع األسواق املالية في الدولة واصلت الشركة خالل العام 2010
جهودها الرامية إلى االرتقاء بأسواقنا احمللية لتواكب أفضل املمارسات العاملية .وقد حظيت حتركاتنا في
هذا الشأن بترحيب كبير من املؤسسات املالية احمللية والعاملية مبا أسهم في ترقية أسواق اإلمارات إلى
فئة األسواق العاملية الناشئة ضمن مؤشرات “فوتسي” .وينتظر في السياق ذاته تبني املزيد من املبادرات
في املرحلة املقبلة ،ومنها اعتماد آلية “التسليم مقابل السداد” التي تعد أحد متطلبات ترقية أسواق
اإلمارات إلى فئات أعلى ضمن مؤشرات عاملية أوسع نطاقا ً وخاصة مؤشرات مورجان ستانلي ،األمر الذي
سيعزز من جاذبية أسواقنا لالستثمارات العاملية.

ملخص األداء املالي
لشركة سوق دبي املالي

وعملت إدارة الشركة خالل العام  2010على تكثيف احلوار مع قطاعات األعمال اخملتلفة سعيا ً لتشجيع
اإلصدارات األولية وجذب إدراجات جديدة .ويعد تنويع قاعدة الشركات املدرجة وزيادة متثيل القطاعات
االقتصادية اخملتلفة في إمارة دبي ،وجذب إدراجات من قطاعات تغيب متاما ً عن السوق رغم دورها احليوي
في اقتصاد اإلمارة ،مثل قطاعات التجارة والسياحة والصحة ،من األولويات التي توليها شركتكم عناية
خاصة في املرحلة املقبلة.

عيسى عبد الفتاح كاظم

العضو املنتدب والرئيس التنفيذي
شركة سوق دبي املالي (ش م ع)

التطورات االقتصادية العامة
وبيئة السوق

الشك أن العام  2010هو بامتياز عام استكمال جاهزية سوق دبي املالي النطالقة جديدة واعدة ،فما مت
إجنازه على صعيد ترتيب البيت الداخلي يوفر األرضية املناسبة لسوق مال أكثر حيوية وجاذبية وعمقا ً.
فباإلضافة الى استكمال تكامل النظم التي تخدم كال من سوق دبي املالي وناسداك دبي ،عملت
الشركة على وضع األسس الالزمة لتنويع مصادر إيراداتها وإيجاد صيغة أكثر توازنا ً بني إيرادات التداول
ومصادر الدخل األخرى ،السيما وأن إيرادات التداول ال زالت تهيمن على مصادر إيرادات الشركة لتشكل
ما نسبته  85%في املتوسط من إجمالي اإليرادات .وتعمل الشركة على تعزيز املصادر األخرى لإليرادات
للنزول بهذه النسبة الى املعدالت السائدة في األسواق العاملية .وفي هذا الصدد ،فإننا نركز على أكثر
من محور لعل أبرزها بيع بيانات السوق ،وهو ما بدأناه فعليا ً مع مطلع العام  ،2011وإطالق خدمات
مالية جديدة تعد بطاقة آيفستر باكورتها ،والتوسع في تقدمي خدمات إدارة سجالت االكتتابات األولية
وعمليات توزيع األرباح .ولتمكني سوق دبي املالي من حتقيق األهداف املتوخاة من املبادرات سالفة الذكر،
تبنت الشركة قبل نهاية العام  2010هيكالً تنظيميا ً جديدا ً يواكب التحوالت األخيرة ويوفر فعالية
ومرونة كبيرتني السيما على صعيد اخلدمات املشتركة بني سوق دبي املالي وبورصة ناسداك دبي.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

ورغم أن عمر هذه التجربة ال يتجاوز بضعة شهور ،فإن العام  2010سيظل خير شاهد على صواب
توجهات سوق دبي املالي ،وعلى األهمية الكبيرة خلطوته التاريخية املتمثلة في االستحواذ على بورصة
ناسداك دبي بعد أن أثبتت تلك اخلطوة جناحها امللحوظ في توفير الفرصة للمستثمرين واملشاركني في
السوق لالستفادة من مزايا عديدة توفرها “بورصتان ضمن منصة تداول واحدة” .فبفضل إتاحة األوراق
املالية املدرجة في بورصة ناسداك دبي أمام املستثمرين املسجلني لدى سوق دبي املالي ،والذين يزيد
عددهم عن  550ألفا ،بدأت هذه اخلطوة تؤتي ثمارها وشاهدنا تداوالت بورصة ناسداك دبي ترتفع مبا
يزيد على  20%خالل بضعة شهور فقط.

مساندة للشركة في خططها التطويرية اخملتلفة
األمر الذي يعد الدعامة األساسية لتحقيق املزيد
من النجاح في املستقبل القريب إن شاء اهلل.
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ملخص األداء المالي لشركة سوق دبي المالي

نتيجة الستمرار تبعات األزمة
املالية العاملية على األسواق
املالية بشكل عام وتزايد حدتها
خالل عام  ،2010فقد سجلت
أحجام التداول في سوق دبي
املالي انخفاضا نسبته 60%
مقارنة مع العام .2009
وحيث أن عموالت التداول
تشكل املورد الرئيس إليرادات
السوق ،فقد أثر هذا االنخفاض
احلاد في أحجام التداول سلبيا
على األداء املالي للشركة
و يوضح اجلدول التالي أهم
املؤشرات املالية للسنوات األربع
األخيرة :

أهم املؤشرات املالية
البيان

2007

2008

2009

2010

نسبة التغير ()%

مجموع اإليرادات (مليون درهم)

1,136

1,013

502.9

260.5

-48.2%

�مجموع النفقات
(مليون درهم)

165

158

156.3

181.6

+16.2%

صافي الربح (مليون درهم)

*971

**855

346.6

78.9

-77.2%

صافي األرباح قبل مصاريف
االستهالك واإلطفاء والفائدة
(مليون درهم)

1,525

944

433.7

171

-60.6%

مجموع األصول( مليون درهم)

10,223

8,636

8,221

7,915

-3.7%

�مجموع املطلوبات
( مليون درهم)

620

385.4

197.3

360.4

+82.7%

حقوق املساهمني
�
( مليون درهم)

9,603

8,251

8,023

7,523

-6.2%

السعر السوقي للسهم
(درهم)

6.2

1.25

1.88

1.51

-19.7%

معدل العائد على السهم
بالدرهم

0.18

0.08

0.04

0.01

-75.0%

مضاعف السهم (مرة)

34.4

15.6

47

151

+221.3%

معدل العائد على متوسط
حقوق املساهمني
�
(نسبة مئوية)

15%

6.8%

4.3%

0.93%

-78.3%

معدل العائد على متوسط
املوجودات (نسبة مئوية)

14%

6.4%

4.1%

0.90%

-78.0%

نسبة التوزيعات النقدية إلى
صافي األرباح

55%

105%

115%

0

* متثل صافي الربح بعد إستبعاد عوائد اإلكتتاب.
** مت إعادة تصنيف اخلسارة الناجمة عن انخفاض قيمة االستثمارات في عام  2008إلى أرباح بقيمة
 250مليون درهم نتيجة لتطبيق معيار كتابة التقارير املالية رقم .)IFRS9( 9
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2009

2010

2010

2007

النفقات (مليون درهم)
2009

971
855

502.9

200

573.7

374.7

156.3

160

78.9

74.4
88.3
1.1

27.2

71.5
-3.0

117.3
220.8

245.4
128.3

95

58.5
53.6

0
8.4

36.7
26.8

19.4
0

5.8
5.9

اجملموع

الربع الرابع

الربع الثالث

الربع الثاني

الربع االول

اجملموع

ايرادات الشركات
التابعة

االيرادات االدارية
االخرى

ايرادات االستثمار

ايرادات التداول

االجمالي

نفقات الشركات
التابعة

نفقات االيجار

نفقات االستهالك

النفقات العمومية
واالدارية

نفقات املوظفني

نفقات االطفاء

 •شكلت مصاريف اإلطفاء لألصول غير
امللموسة بقيمة  75.8مليون درهم ما
نسبته  42%من النفقات اإلجمالية ،فيما
شكلت مصاريف املوظفني ما نسبته
 ،26%واملصاريف العمومية واإلدارية ،12%
ومصاريف استهالك املوجودات الثابتة
 6%ومصاريف اإليجار  3%باإلضافة إلى
مصاريف الشركات التابعة .11%

التطورات االقتصادية العامة
وبيئة السوق

 •بلغت النفقات اجلارية الفعلية للسوق في
العام  2010حوالي  105.8مليون درهم مبا
في ذلك نفقات الشركات التابعة والبالغة
 19.4مليون درهم ،وذلك مقابل 80.5
مليون درهم للعام  ،2009أي بزيادة نسبتها
 .31%وجتدر اإلشارة هنا إلى أن االرتفاع
في النفقات اإلجمالية يعود إلى نفقات
الشركات التابعة التي مت تضمينها في
نفقات الشركة لعام  2010ولم تظهر في
�النفقات لعام .2009

أداء سوق دبي
املالي

 •شكلت إيرادات التداول ما نسبته  59%من
إجمالي إيرادات الشركة خالل العام ،2010
بينما شكلت إيرادات االستثمار ما نسبته
 .28%كما بلغت مساهمة اإليرادات اإلدارية
اخملتلفة الناجتة عن خدمات إدارة التقاص
واإليداع والتسوية وخدمات الوسطاء
ورسوم التقارير ما نسبته  10%من اإليرادات
اإلجمالية للشركة ،وشكلت إيرادات
الشركات التابعة ما نسبته  3%فقط من
اإليرادات اإلجمالية.

0

إجنازات سوق دبي
املالي

 •بلغ إجمالي إيرادات الشركة خالل العام
 2010حوالي  260.5مليون درهم بتراجع
نسبته  48%مقارنة مع العام  .2009وكما
سبقت اإلشارة ،فإن سبب التراجع يعود
أساسا إلى انخفاض إيرادات التداول .أما
إيراد االستثمار فقد انخفض نتيجة لتدني
معدالت الربح على الودائع من جهة ،والى
إنخفاض رصيد اإلستثمارات نتيجة لدفع
التوزيعات النقدية عن أرباح العام السابق
من جهة ثانية ،مما كان له أثر واضح على
تراجع اإليرادات بشكل عام.

11.3
11.8

0
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91.5
72.4

185

314.4

200

43.2
47.4

152.9

75.8
75.8

346.6

260.5

120

300

200
0

400

181.6

500

400

 •يعود انخفاض صافي األرباح خالل عام 2010
بشكل أساسي إلى االنخفاض امللموس في
أحجام التداول ،والذي شكل سمة عامة
اتسمت بها األسواق املالية عامليا ،باإلضافة
إلى خسائر الشركات التابعة ( ناسداك دبي)
من تاريخ االستحواذ الفعلي وحتى نهاية
العام وبواقع  11مليون درهم.

220

600

600

 •بلغ صافي األرباح السنوية لشركة سوق
دبي املالي عن السنة املالية املنتهية بتاريخ
 31/12/2010حوالي  78.9مليون درهم
مقارنة مع  346.6مليون درهم عن عام
 2009بتراجع نسبته .77%

2009

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

1000
800

2010

كلمة رئيس
�
مجلس اإلدارة

صافي األرباح (مليون درهم)
2008

اإليرادات (مليون درهم)
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التطورات االقتصادية العامة وبيئة السوق

لقد أظهر االقتصاد العاملي عام  2010إشارات
متناقضة فيما يتعلق باستعادة الثقة بني
املستثمرين واملستهلكني بشكل عام وفي أوساط
األسواق املالية بشكل خاص .فقد حقق االقتصاد
العاملي منوا ايجابيا يزيد عن  5%متجاوزا بذلك
التوقعات والتقديرات الصادرة خالل النصف األول
من العام عن جهات دولية وإقليمية عدة .غير أن
هذا النمو املرتفع نسبيا لم يساعد في تبديد
حالة الغموض وعدم الثقة التي هيمنت على
األسواق العاملية منذ اندالع األزمة املالية العاملية
في أواخر عام  .2008فإلى جانب التباين امللموس
في معدالت النمو بني مجموعات الدول الصناعية
املتقدمة والدول النامية واإلقتصادات الناشئة،
فإن النمو املتحقق لم يكن له تأثير ملموس على
مستوى اإلنفاق االستهالكي أو على معدالت
التوظيف ،األمر الذي أثار شكوكا حول مدى عمق
واستمرارية هذا النمو.
ففي الدول الصناعية املتقدمة جاء النمو البالغ
 3.5%أقل مما كان متوقعا وانعكس أساسا
على حجم التجارة الدولية وخصوصا في املواد
املصنعة .وحيث أن هذا النمو كان مدفوعا بزيادة
اخملزون وزيادة االستثمار في رأس املال الثابت،
فإنه لم ينعكس ايجابيا على معدالت التوظيف
وبالتالي على دخول األسر ،األمر الذي أبقى على
ثقة املستهلكني و حجم اإلنفاق االستهالكي عند
مستويات متدنية وجعل بالتالي قابلية هذا النمو
لالستمرار في موضع التساؤل .ومع أن الوضع في
الدول النامية واالقتصادات الناشئة كان أحسن
حاال ،حيث بلغ معدل النمو االقتصادي حوالي 8%
وساهم االستثمار في خلق فرص جديدة للعمل،
إال أن ذلك لم ينعكس ايجابيا على أجواء عدم
الثقة السائدة في القطاعات املالية واملصرفية
في هذه الدول بسبب استمرار حتفظ املؤسسات
املصرفية في منح االئتمان وتركيزها على تقوية
مراكزها املالية وحتسني نوعية موجوداتها ،مما أدى
إلى استمرار حرمان قطاع واسع من املستثمرين
من التمويل الالزم.
وبالنسبة لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،فإن
السياسات املرنة التي انتهجتها احلكومة منذ
اندالع األزمة ،واملتمثلة في إجراءات تعزيز الثقة
ودعم القطاع املصرفي فضال عن اإلصرار على
املضي قدما في اإلنفاق الرأسمالي وفقا للخطط
والبرامج املرسومة سابقا ،وخصوصا على مشاريع
البنية التحتية ،ساعدت على تقليص اآلثار
السلبية على اقتصاد الدولة إلى احلدود الدنيا،
األمر الذي جعل األداء الفعلي لالقتصاد الوطني

خالل عامي  2009و  2010أفضل من جميع التوقعات والتقديرات املنشورة حتى منتصف العام .2010
فتشير أحدث البيانات املتوفرة إلى أن الدولة سجلت في عام  2009منوا اقتصاديا نسبته  1.3%مقابل
التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى تراجع االقتصاد الوطني بنسبة  .0.7%وبينما كانت التوقعات
السابقة تشير إلى أن النمو االقتصادي في الدولة لن يتجاوز  0.6%خالل عام  ،2010تشير أحدث
التقديرات إلى أن هذا النمو ،مدعوما على ما يبدو باالرتفاع الذي طرأ خالل العام على أسعار النفط مبا
نسبته  29%في املتوسط ،يقدر بحدود  ،3.2%األمر الذي يعكس تسارع وتيرة النمو واكتسابها زخما ً
إضافيا ً بني العامني املذكورين.
ولم يقتصر التحسن في األداء االقتصادي للدولة على جتاوز معدالت النمو الفعلية للتوقعات وحسب،
وإمنا تعداه إلى التغير االيجابي في هيكل االقتصاد الوطني .فباإلضافة إلى تزايد األهمية النسبية
للقطاعات غير النفطية في الناجت احمللي اإلجمالي عبر السنوات املاضية ،شهد عاما  2009و 2010
حدوث تغيير هيكلي بني القطاعات غير النفطية نفسها .فنتيجة النخفاض معدالت العائد في القطاع
العقاري بعد األزمة املالية  ،و استكمال العديد من مشاريع البنية التحتية وغيرها من املشروعات
االستثمارية ،بدأت رؤوس األموال باالنتقال من قطاع العقارات إلى قطاعات اخلدمات وخصوصا قطاعات
التجارة والسياحة واخلدمات اللوجستية مما ساعد على رفع نسبة مساهمة هذه القطاعات في الناجت
احمللي اإلجمالي للدولة.
وبالطبع ،فإن األداء االقتصادي إلمارة دبي لم يكن استثناءا عن األداء الكلي للدولة .فرغم أن النفط ال
يشكل سوى نسبة ضئيلة من الناجت احمللي لإلمارة ،إال أن البيانات املتاحة تشير إلى أن النمو االقتصادي
فيها قد بلغ حوالي  2.5%في التسعة أشهر األولى من العام  2010مقابل نفس الفترة من ،2009
بينما كانت التوقعات الصادرة عن كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تتراوح بني  0.5%و 1%
للعام بأكمله .وقد تصدر قطاع التجارة بفرعيه ،اجلملة والتجزئة ،بقية القطاعات االقتصادية من حيث
النمو نتيجة الرتفاع إجمالي صادرات إمارة دبي (الصادرات وإعادة الصادرات) بنسبة  .15%كما سجلت
قطاعات النقل والتخزين واالتصاالت معدالت منو مرتفعة خالل عام  2010بلغت  10%في املتوسط.
ورغم هذه التطورات االيجابية على صعيد االقتصاد الكلي ،فإن األسواق املالية في الدولة ظلت تعاني
من شح السيولة املوجهة نحوها األمر الذي انعكس سلبيا على أداء سوق دبي املالي من حيث أحجام
التداول وأسعار األسهم على حد سواء .ويعود السبب في ذلك إلى عاملني رئيسني يتمثل أولهما في
استمرار هيمنة حالة من عدم الثقة على األسواق املالية على مستوى العالم مما جعل مؤشرات هذه
األسواق تسير خالل عام  2010في نفس االجتاه فتتذبذب صعودا وهبوطا في نفس الوقت تقريبا رغم
تباين حدة الصعود أو الهبوط من بورصة الى أخرى .أما العامل الثاني الذي اثر على أداء سوق دبي املالي،
وجعله ينخفض مبعدالت أكثر حدة من بقية األسواق في أوقات االنخفاض ،فيتمثل في تركز الشركات
املدرجة في السوق في قطاعات املال واملصارف والبناء والتشييد والعقارات ،وهي القطاعات التي تأثرت
باألزمة املالية العاملية أكثر من غيرها مما جعل عودة هذه القطاعات الى النمو أبطأ من غيرها وأثر بالتالي
على أداء الشركات العاملة فيها مبا في ذلك الشركات املدرجة في السوق.
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.1

.4

أداء سوق دبي
املالي
البيانات املالية

وعلى الصعيد الداخلي في شركة سوق دبي املالي ،فإن عملية االستحواذ على ناسداك دبي وما تبعها
من إجراءات إعادة هيكلة ،مت مبوجبها توحيد النظم العملياتية وغيرها من اخلدمات املساندة لتمكني
كال السوقني من تنفيذ عملياتهما من خالل منصة تداول واحدة ،بدأت تؤتي ثمارها على شكل زيادة
ملموسة في أحجام التداول في ناسداك دبي .ومما ال شك فيه أن أثر تلك اإلجراءات على حجم التداول
سيكون أكثر وضوحا في املستقبل .كما شملت إعادة الهيكلة أيضا استحداث الوحدات التنفيذية
املناسبة لتنفيذ اإلستراتيجية اجلديدة التي اعتمدتها الشركة لتنويع مصادر الدخل من خالل تقدمي
خدمات مالية ومعلوماتية جديدة .وعالوة على ذلك ،فإن اجلهود املستمرة بالتنسيق مع هيئة األوراق

تقرير احلوكمة

1 .1ارتفاع إجمالي موجوداتها بعد طرح اخملصصات بنسبة  5.7%خالل عام  2010مقابل 4.3%
خالل عام  ،2009وارتفاع معدل كفاية رأس املال لديها من  19.2%بنهاية عام  2009الى 20.8%
بنهاية عام .2010
2 .2مواصلة منو الودائع مبعدل يفوق معدل منو التسهيالت االئتمانية مما انعكس ايجابيا على أوضاع
ميزانيات البنوك .فقد بلغ منو الودائع لدى البنوك ما نسبته  6.8%أو ما يزيد على خمسة أمثال منو
التسهيالت االئتمانية املمنوحة ،األمر الذي انعكس ايجابيا على نسبة القروض إلى الودائع والتي
انخفضت من  103.6%بنهاية  2009إلى  98.2%بنهاية  ،2010علما بأن هذه هي املرة األولى
التي تنخفض فيها هذه النسبة إلى ما دون  100%منذ سنوات.
3 .3استمرار البنوك الوطنية بالتوسع في شبكة فروعها في الدولة وبواقع  58فرعا جديدا إضافة
إلى  63فرعا مت افتتاحها خالل عام  ،2009األمر الذي يؤشر على ثقة البنوك باملستقبل وأن هذه
البنوك تهيء ملرحلة جديدة من النمو والتوسع.

إجنازات سوق دبي
املالي

وعلى صعيد القطاع املصرفي ،تشير البيانات املتوفرة إلى أن البنوك قطعت خالل عام  2010شوطا
كبيرا في تصويب االختالالت التي رافقت مرحلة الفورة قبل األزمة املالية العاملية .ويستدل على ذلك من
املؤشرات التالية:

التطورات االقتصادية العامة
وبيئة السوق

.3

كل هذه العوامل إلى جانب املستويات املتدنية
ألسعار األسهم ،والتي وصلت إلى مستويات
تعتبر مجدية بكل املقاييس ،تعزز من التفاؤل
بعودة األسواق املالية في الدولة إلى الصعود
مبجرد عودة السيولة احمللية إلى النمو باملعدالت
الطبيعية وتخلي البنوك عن حتفظها املبالغ فيه
فيما يتعلق مبنح االئتمان ومبا يساعد العديد من
شركات القطاع اخلاص على معاجلة مديونياتها
واالنطالق نحو اإلنفاق االستثماري من جديد.

ملخص األداء املالي
لشركة سوق دبي املالي

.2

1يؤكد األداء االقتصادي خالل العامني املنصرمني أن اقتصاد دولة اإلمارات ميلك من املقومات ما
يجعله قادرا على جتاوز األزمات مبرونة وكفاءة عاليني.
2إن إصرار القيادة الرشيدة على املضي قدما في مسيرة التنمية الشاملة على مستوى االمارات
ميثل ركنا أساسيا في دفع عجلة النمو الى األمام .ولعل مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة بتخصيص  5.7مليار درهم لالستثمار في مشاريع البنية التحتية
في اإلمارات الشمالية ،وتأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
الدولة ،رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي على ضرورة املضي قدما ً في تنفيذ كافة مشروعات
التطوير والبنية األساسية في دبي حسب اخملطط سلفاً ،خير مثال على التزام القيادة بدفع هذه
املسيرة التنموية إلى األمام.
3إن ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى يتجاوز  100دوالر أمريكي سيعزز بال شك من تراكم الفوائض
املالية في االقتصاد احمللي ودول املنطقة ويسهل من متويل املشروعات التنموية.
4إن االستقرار السياسي واألمن االجتماعي اللذان تتمتع بهما الدولة يشكالن عنصرا هاما من
عناصر جذب االستثمار .وإذا ما أضيف لهما البنية التحتية املتطورة في الدولة والتي توفر البيئة
املناسبة ملمارسة األعمال ،فإن دولة اإلمارات العربية املتحدة تكتسب مكانة متقدمة على صعيد
استقطاب االستثمارات اخلارجية الوافدة.

كلمة رئيس
�
مجلس اإلدارة

في الوقت الذي يتطلع فيه سوق دبي املالي إلى املستقبل بتفاؤل مدروس غير متجاهل التحديات التي
تواجهها األسواق املالية عموما ،فانه على يقني أن استعادة الثقة في السوق ليست سوى مسألة وقت
وان الطريق أصبح ممهدا لعودة النشاط إلى مستوياته الطبيعية .فعلى صعيد االقتصاد الكلي ،فإن
جميع املؤشرات والتحليالت الصادرة عن بيوت اخلبرة العاملية تؤكد أن اقتصاد الدولة مؤهل ملواصلة
النمو ،وان منوه خالل عام  2011سيكون من بني املعدالت األعلى على املستويني اإلقليمي والدولي ،وذلك
استنادا إلى احلقائق التالية:

املالية لتطوير التشريعات الناظمة لسوق رأس
املال ستفتح الباب أمام استحداث أدوات مالية
جديدة للتداول في السوق كأدوات صناديق
االستثمار وحقوق االكتتاب.

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

نظرة مستقبلية
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كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي
إجنازات سوق دبي
املالي

1 .1إطالق بطاقة آيفستر( )IVESTORالتي تتيح إيداع األرباح املوزعة على املساهمني في حساب
البطاقة مباشرة وبصورة سريعة وسلسة ،وذلك بالتعاون مع نتورك انترناشيونال وفيزا ،مزودو

البيانات املالية

واصل سوق دبي املالي مبادراته الرامية إلى تطوير سوق األوراق املالية ،سواء كان ذلك على صعيد تعميق
السوق من خالل تعزيز اإلصدارات األولية واستحداث أدوات مالية جديدة ،أو على صعيد رفع مستوى رضا
أطراف السوق اخملتلفني من خالل توسيع نطاق اخلدمات املوفرة لهم فضال عن تسهيل حصولهم على
تلك اخلدمات .وفيما يلي أبرز املبادرات التي قام بها السوق خالل عام  2010في هذا اجملال:

تقرير احلوكمة

تطوير السوق

أداء سوق دبي
املالي

•جاء تأسيس السوق ليحقق نقلة نوعية مهمة في بيئة عمل أسواق رأس املال إذ حتولت إلى بيئة
نظامية منضبطة ،وحتول تداول األسهم من األسلوب الورقي التقليدي إلى منصة تداول الكترونية
متكاملة.
•ساهم السوق في تعميق سوق رأس املال في الدولة من خالل املبادرات الرامية إلى تعزيز قطاع
اإلصدارات األولية ،وتشجيع الشركات العائلية على التحول إلى مساهمة عامة.
•عمل السوق منذ تأسيسه على ترسيخ مبادئ حوكمة الشركات من خالل تعميق دور اإلفصاح
وزيادة الشفافية.
•حتول سوق دبي املالي في العام  ،2006وفي خطوة رائدة على املستوى اإلقليمي إلى شركة
مساهمة عامة عبر طرح  20%من رأس املال البالغ  8مليارات درهم لالكتتاب العام ،ليتم إدراج
أسهم شركة سوق دبي املالي في السوق اعتبارا من  7مارس .2007
•يعتبر سوق دبي املالي سوق املال اإلسالمي األول على املستوى العاملي.
•يعد سوق دبي املالي في طليعة األسواق املالية اإلقليمية على صعيد اعتماد أفضل منصات
وتقنيات التداول على املستوى العاملي ،وقد دشن السوق في العام  2009منصة التداول املتطورة
“اكسترمي”.
•يعد سوق دبي املالي في طليعة األسواق املالية اإلقليمية على صعيد توفير بيئة تداول تتسم
بالعدالة والشفافية ،إذ اعتمد السوق في العام  2010نظام “سمارتس” املتطور لرقابة التداول.

التطورات االقتصادية العامة
وبيئة السوق

وقد مت في االحتفال التأكيد على دور سوق دبي املالي في تطوير وتنمية سوق رأس املال في دولة االمارات
العربية املتحدة ،منذ تأسيس السوق في أواخر شهر مارس  .2000ومن أبرز مالمح هذا الدور:

ملخص األداء املالي
لشركة سوق دبي املالي

احتفل سوق دبي املالي خالل العام  2010مبناسبة مرور  10سنوات على تأسيسه .وقد حضر االحتفال
كل من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران املدني في دبي ،الرئيس األعلى
لطيران اإلمارات ،ومعالي أحمد حميد الطاير محافظ مركز دبي املالي العاملي ،وسعادة عبد اهلل الطريفي
الرئيس التنفيذي لهيئة األوراق املالية والسلع ،إلى جانب حشد من كبار املسؤولني ،ورؤساء مجالس
اإلدارات والرؤساء التنفيذيني في الشركات املساهمة العامة املدرجة في السوق وشركات الوساطة
والبنوك وشركات االستشارات املالية.
وقد مت في االحتفال تكرمي عدد من أعضاء وشركاء السوق تقديرا ً جلهودهم املثمرة وتعاونهم الكبير الذي
كان له دور ملموس في رحلة النجاح التي حققها السوق خالل السنوات العشر املاضية .فقد قدم سمو
الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الدروع التذكارية بهذه املناسبة إلى ممثلي  8شركات مساهمة عامة
كانت أسهمها األكثر نشاطا ً خالل السنوات العشر ،وإلى ممثلي خمس شركات وساطة كانت األكثر
نشاطا ،وإلى ممثلي ست من شركات االستشارات واخلدمات املالية العاملة في مجال إدارة اإلصدارات
العامة األولية أظهر كل منها متيزا ملحوظا في تعاونه مع السوق ،وإلى سعادة عبد اهلل الطريفي
الرئيس التنفيذي لهيئة األوراق املالية والسلع تقديرا ً لتعاون الهيئة الكبير مع السوق .كما كرم سمو
الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أيضا أعضاء اللجنة التي شكلت في العام  2006لتحويل السوق
إلى شركة مساهمة عامة في خطوة سباقة على املستوى اإلقليمي ،تقديرا ً جلهودهم في عضوية
اللجنة التأسيسية لشركة سوق دبي املالي.

كلمة رئيس
�
مجلس اإلدارة

الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس سوق دبي املالي

اخلدمة ،وبنك اإلمارات دبي الوطني،
اجلهة املصدرة للبطاقة .وسيكون مبقدور
املستثمرين استخدام بطاقة آيفستر
للسحب النقدي من شبكة أجهزة الصراف
اآللي واسعة االنتشار التابعة لبنك اإلمارات
دبي الوطني ،أو من أي جهاز صراف آلي
يحمل عالمتي "فيزا" أو "بلس" .وكذلك
ميكن استخدام البطاقة في احلجوزات
والسفر ،والتسوق عبر املاليني من نقاط
البيع التي تقبل بطاقات فيزا حول العالم.
ويعد سوق دبي املالي السوق األول على
املستوى العاملي الذي يقدم هذه البطاقة
لقاعدة عمالئه .وال تقتصر استخدامات
البطاقة على نواحي االستخدام املتعارف
عليها لبطاقات الدفع فحسب ،بل
ستشمل أيضا العديد من اخلدمات النوعية
ذات القيمة املضافة ومنها التسجيل
والتصويت خالل اجتماعات اجلمعيات
العمومية ،وكذلك االشتراك في االكتتابات
العامة وإصدارات احلقوق املدارة من خالل
سوق دبي املالي.
2 .2تعهيد خدمات التداول والتقاص والتسوية
والوصاية اخلاصة بناسداك دبي إلى سوق
دبي املالي ،مالك غالبية أسهم بورصة
ناسداك دبي  ،وذلك اعتبارا من شهر
يوليو  .2010وبذلك فقد أصبح مبقدور
املستثمرين تداول األوراق املالية املدرجة في
كل من سوق دبي املالي وبورصة ناسداك
دبي عبر منصة تداول سوق دبي املالي،
وباستخدام نفس رقم املستثمر الصادر
من سوق دبي املالي .ويتم تداول تلك األوراق
املالية خالل ساعات التداول املعمول بها في
سوق دبي املالي.
3 .3أجنزت شركة سوق دبي املالي (ش م ع) في
مايو  2010عملية شراء ثلثي أسهم
بورصة ناسداك دبي من كل من بورصة
دبي احملدودة ومجموعة ناسداك أو ام اكس
العاملية .وتأتي أهمية هذه اخلطوة لكونها
تتماشى مع التوجه العاملي املتزايد لدمج
مشغلي البورصات في كيانات عاملية
عمالقة ،فضال عن كونها أفضل تعبير عن
التقدم نحو الهدف االستراتيجي حلكومة
دبي املتمثل في حتويل اإلمارة إلى مركز عاملي
ألسواق رأس املال.
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4 .4تعيني بنك ستاندرد تشارترد كمصرف
7 .7أنهت إدارة السوق كافة املتطلبات الفنية الالزمة لتطبيق آلية التسليم مقابل السداد (،)DVP
للتسوية في سوق دبي املالي ليصبح أول
مبا في ذلك إجناز الترتيبات املطلوبة مع الوسطاء ومصارف احلفظ األمني ،األمر الذي يضع السوق
بنك عاملي يقدم خدمات التسوية للسوق.
في مقدمة األسواق املالية اإلقليمية املطبقة لتلك اآللية .حيث من املقرر إجناز تلك اخلطوة خالل
ومبقتضى هذا التعيني سيتولى البنك إدارة
الربع الثاني من العام  .2011وميثل هذا التطور املرحلة األولى من التحرك احلالي للسوق لتبني
احلسابات النقدية املستخدمة من قبل
أفضل املمارسات العاملية ،واالستمرار في مواكبة املتطلبات املستقبلية لهيئة األوراق املالية
أعضاء السوق لتسوية التزاماتهم ذات
والسلع ،والتعاون عن كثب مع الهيئة في جهودها لتطوير األسواق املالية في الدولة .وتتسم آلية
الصلة بالصفقات املنفذة في سوق دبي
“التسليم مقابل السداد" بالفعالية الكبيرة واحلد من اخملاطر ،فضال عن كونها أحد املتطلبات
املالي .ويأتي هذا التعيني في إطار التزام سوق
الرئيسية الالزمة لترقية أسواق اإلمارات من فئة “األسواق ما قبل الناشئة" إلى فئة “األسواق
دبي املالي إزاء أعضائه وعمالئه برفع كفاءة
الناشئة" ضمن مؤشرات “ام اس سي آي" التي تعدها مؤسسة مورجان ستانلي العاملية .وقد
اخلدمات التي يوفرها لهم من خالل توفير
أجنز السوق كافة الترتيبات واالختبارات الالزمة للنظم التكنولوجية ،مبا في ذلك نظام املقاصة
خيارات متنوعة من مصارف التسوية احمللية
االلكتروني ،لتسهيل تطبيق هذه اآللية ،وعقد سلسلة من االجتماعات مع مكاتب الوساطة
والعاملية ،علما أن بنك ستاندرد تشارترد يعد
ومصارف احلفظ األمني ومختلف األطراف املعنية للتنسيق وضمان اجلاهزية لتطبيق هذا النظام.
أحد مصارف احلفظ األمني املعتمدة في سوق
دبي املالي منذ العام .2008
5 .5االنتهاء من الدراسة املكثفة التي مت إعدادها
بالتعاون مع مستشارين مستقلني في
املرشحة
مجال البحوث حول القطاعات
ضمن مسيرة التحديث والتطوير التي ينتهجها السوق لتحقيق سوق فعال وعادل من حيث الشفافية
خطة
وإعداد
األولية،
لدخول سوق اإلصدارات
واالستخدام األمثل للموارد املتاحة ،فقد مت خالل عام  2010تطبيق النسخة احملدثة من نظام املتابعة
تلك
نتائج
على
تسويقية شاملة بناء
والتحري “سمارتس” الذي يوفر تطبيقات وخصائص فعالة خلدمة وضمان حقوق املتعاملني بكفاءة عبر
في
التنفيذ
موضع
وضعها
الدراسة سيتم
مراقبة التداوالت ومنع التالعب والعمليات املشبوهة أثناء جلسة التداول في السوق .إضافة إلى ذلك
من
املالي
دبي
سوق
ويسعى
العام .2011
فقد مت توقيع مذكرة تفاهم وتعاون في مجال الرقابة على التداوالت مع هيئة األوراق املالية والسلع
العالقات
وتعميق
تعزيز
إلى
اخلطوة
وراء هذه
لتعزيز وتنظيم عملية الرقابة بني الطرفني مبا يضمن كشف املمارسات غير املشروعة واتخاذ التدابير
حتولها
احملتمل
والشركات
السوق
بني
القائمة
واإلجراءات املناسبة بشأنها .وبلغ عدد التقارير الصادرة إلى هيئة األوراق املالية والسلع خالل العام 26
إطالعهم
خالل
من
عامة
مساهمة
إلى
تقريرا عن قضايا التداول والتالعب في مسار أسعار السوق.
بصورة دائمة على تطورات البيئة التنظيمية
في أسواق اإلمارات ،وكيفية االستعداد
للتحول إلى مساهمة عامة.
6 .6الترويج لسوق دبي املالي كسوق إقليمي واعد
من خالل املشاركة في العديد من املؤمترات
التزمت شركة سوق دبي املالي باإلفصاح عن قوائمها املالية املرحلية واملدققة مبا يتوافق مع األنظمة
وورش العمل املتخصصة في أسواق رأس
والقوانني السارية في الدولة و املعايير احملاسبية ومعايير كتابة التقارير املالية الصادرة عن املؤسسات
إلى
املال ،وخاصة في مجال حتول الشركات
العاملية .وقام السوق خالل عام  2010بتطوير أنظمة التقارير املالية من خالل تطبيق أسلوب امليزانيات
قبل
من
مساهمة عامة ،واملؤمترات املنظمة
التقديرية للقطاعات املالية عند إعداد امليزانية التقديرية لعام  ،2011األمر الذي يساهم بشكل فاعل
عامليني.
املصارف االستثمارية ملستثمرين
في الرقابة على أداء القطاعات اخملتلفة ومبا يضمن تخفيض النفقات والتركيز على زيادة مصادر اإليرادات.
على
السوق
وضمن نفس اإلطار ،عملت إدارة
كما عمل السوق على تطوير نظام األصول الثابتة “ الباركود “ والذي من شأنه أن يزيد من إحكام الرقابة
اجلهات
مختلف
توطيد أواصر العالقات مع
على األصول الثابتة وصيانتها واحملافظة عليها.
اخلارجية من خالل استقبال وفود املستثمرين
ومدراء الصناديق االستثمارية من دول العالم
اخملتلفة .وفي ضوء االهتمام العاملي مبنطقة
شرق آسيا ،كأسرع مناطق العالم منوا خالل
السنوات األخيرة ،كان من أبرز الوفود التي
استقبلها سوق دبي املالي خالل عام 2010
وفد رفيع املستوى من كبرى شركات األوراق
املالية في الصني ،حيث تناولت املناقشات
استكشاف فرص التعاون وتبادل اخلبرات بني
اجلانبني الى جانب العديد من املوضوعات
ذات الصلة باألسواق املالية في آسيا والشرق
األوسط.

رقابة السوق

اإلدارة املالية
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التحويالت اإلرثية

1,213

564,378

التحويالت األخرى

666

1,693,712

الرهن البنكي

133

1,889,930

غرامات مكاتب الوساطة

13

140,000

تعديل الصفقة بعد التداول

14

25,937

كشف رصيد األوراق املالية

2,333

36,415

معامالت أخرى

967

5,164,106

اجملموع

8,410

9,920,998

االلتزام باملعايير الدولية للجودة

مت خالل عام  2010تعيني ثالثة موظفني جدد في سوق دبي املالي في حني استقال ثمانية موظفني.
وبذلك فقد بلغ عدد املوظفني العاملني في السوق بنهاية العام  133موظفا ،منهم  94مواطنا أو ما
نسبته  71%من إجمالي عدد املوظفني .وفي إطار سعي سوق دبي املالي املستمر لرفع كفاءة العاملني

البيانات املالية

االستثمار البشري

ومن جانب آخر ،وفي إطار اجلهود الرامية إلى تعزيز
وتعميق معرفة العاملني في سوق دبي املالي
بطبيعة األسواق املالية ودورها في رفع كفاءة
تخصيص املوارد الرأسمالية ،وإبقائهم على إطالع
دائم على أحدث املستجدات في هذا اجملال ،مت في
عام  2010جتهيز مكتبة متكاملة في السوق
تتسم بالتنوع والثراء .وتضم املكتبة عددا ً كبيرا ً
من الكتب وأوراق العمل التي تتناول مختلف

تقرير احلوكمة

وتركز سياسة اجلودة في شركة سوق دبي املالي على مجموعة من العناصر الرئيسية ومنها رضاء
العمالء من املستثمرين والشركات املدرجة وشركات الوساطة واستباق تطلعاتهم ورضاء املوظفني
وتدريبهم وتأهيلهم وتبسيط إجراءات العمل مبا يواكب التطور في األنظمة التقنية والسعي للتطوير
املستمر.

أداء سوق دبي
املالي

ويذكر أن سوق دبي املالي كان من أوائل الشركات التي حصلت على شهادة اجلودة “آيزو ”9001:2000
في العام  .2001كما تستقبل الشركة بانتظام ممثلي لويدز الذين يقومون بزيارات دورية لضمان
صالحية نظام اجلودة في الشركة .وتعتبر شهادة اآليزو  9001:2008معيارا ً عامليا ً ميثل منوذجا ً لكيفية
تأسيس وتنفيذ وتشغيل ومراقبة ومراجعة وصيانة وتطوير نظام إدارة اجلودة في املؤسسات .وقد
نظمت إدارة الشركة مجموعة من ورش العمل في مجال إدارة اجلودة الشاملة  ،TQMمت من خاللها
تدريب  107موظفني ،بينهم  90من التنفيذيني و 17من القيادات ،فيما يختص بثقافة اجلودة وارتباطها
بإستراتيجية الشركة ونتائج األداء املؤسسي.

وكذلك ،فقد نظم السوق خالل العام ،وبالتعاون
مع أكادميية ناسداك دبي ،عدة دورات وندوات
تدريبية تثقيفية ملمثلي شركات الوساطة ،تناولت
مختلف اجملاالت واملفاهيم اخلاصة بسوق رأس املال
بهدف ضمان استيعابهم منهجية عمل السوق
ومتكينهم من تقدمي أفضل اخلدمات لعمالئهم
من حيث عدالة وسالمة عمليات التداول في
ضوء تكامل أنظمة العمل والبدء بتنفيذ عمليات
التداول في السوقني من خالل منصة واحدة .وقد
شملت هذه الدورات على سبيل املثال ال احلصر،
مكافحة عمليات غسيل األموال ،مبدأ االمتثال،
إدارة اخملاطر ،مشتقات األسهم ،التحليل املالي.

إجنازات سوق دبي
املالي

جددت شركة سوق دبي املالي عضويتها في شهادة اجلودة العاملية “آيزو  ،”9001:2008بعد خضوعها
لتدقيق شامل من قبل هيئة لويدز ريجستر كوالتي أشورانس ،حيث حافظت الشركة على التزامها
مبختلف متطلبات احلصول على جتديد عضوية الشهادة للمرة الثالثة ،األمر الذي يعكس التزام شركة
سوق دبي املالي مبعايير اجلودة العاملية واالستمرار في حتسني األداء وتقدمي اخلدمات وفق أفضل املعايير
العاملية.

ملخص األداء املالي
لشركة سوق دبي املالي

التحويالت العائلية

3,071

406,520

التطورات االقتصادية العامة
وبيئة السوق

نوع املعاملة

عدد املعامالت

الرسوم

وعالوة على التدريب املهني للموظفني ،ومن
منطلق حرصه على تفعيل دور الشباب في احلياة
العملية ،واصل سوق دبي املالي تنفيذ برنامج
التدريب الصيفي الذي بدأ بتنظيمه منذ العام
 ،2004وذلك تأكيدا لدوره اجملتمعي ولرسالته
الوطنية في بناء وتأهيل جيل ناجح قادر على
حتمل املسؤولية من خالل إعداد وتأهيل الكوادر
الوطنية .وضمن هذا اإلطار ،مت خالل عام 2010
تنظيم برنامج للتدريب الصيفي شارك فيه
 17طالبا وطالبة ميثلون عددا ً من اجلامعات
واملدارس في الدولة .وقد مت توزيع املتدربني على
مختلف دوائر وأقسام السوق باإلضافة إلى عدد
من شركات الوساطة العاملة بالسوق ،حيث
مت تدريبهم على األعمال الفنية واإلدارية ،فضال
عن إتاحة الفرصة لهم لتطبيق بعض اجلوانب
النظرية في اجملاالت العملية .وباإلضافة إلى هؤالء
الطلبة ،مت خالل العام تدريب  12طالبا جامعيا في
إطار برامج التدريب العملي التي تعتبر متطلبا
للتخرج في العديد من اجلامعات في الدولة.

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

بلغ عدد معامالت التقاص والتسوية واإليداع التي نفذت في السوق خالل عام  2010حوالي 8410
معاملة ،بلغت الرسوم احملصلة منها  9.9مليون درهم مقارنة مع  9.8مليون درهم خالل العام املاضي.
ويبني اجلدول التالي أعداد املعامالت التي متت في سوق دبي املالي حسب النوع والرسوم املتحصلة منها.

وتعزيز معرفتهم ،كثف السوق خالل العام من
توفير فرص التدريب ملوظفيه ،حيث مت إجناز 2920
ساعة تدريب توزعت على  38برنامجا ً ودورة
واستفاد منها  113موظفا ،وذلك مقابل 1300
ساعة تدريب استفاد منها  54موظفا في عام
.2009

كلمة رئيس
�
مجلس اإلدارة

التقاص والتسوية واإليداع
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إنجازات سوق دبي المالي خالل عام 2010

املوضوعات ذات العالقة باألسواق املالية مثل
التشريعات والقواعد التنظيمية اخملتلفة
واملصطلحات املالية واالستثمارية وحوكمة
الشركات .كما تضم املكتبة إصدارات
متنوعة للعديد من األسواق واملؤسسات
املالية العربية.

مسابقة األسهم
نظم سوق دبي املالي خالل هذا العام الدورة
الثامنة ملسابقته السنوية لألسهم اخملصصة
لطالب املدارس واجلامعات وسط إقبال كبير
من جانب املؤسسات التعليمية والطالب
على حد سواء .فقد شارك في الدورة الثامنة
للمسابقة  4000طالب وطالبة ميثلون
 20جهة تعليمية ،وذلك في مقابل 2103
طالب خالل دورة العام املاضي .وبذلك ،فقد
بلغ إجمالي عدد الطالب املشاركني في هذه
املسابقة منذ إطالقها قبل ثمان سنوات
 14000طالب وطالبة ميثلون  40مؤسسة
تعليمية مختلفة.
وتتيح املسابقة للطالب التداول االفتراضي
في األوراق املالية املدرجة في سوق دبي املالي
وفق األسعار الفورية أثناء ساعات التداول
الرسمي من خالل موقع السوق على شبكة
اإلنترنت .هذا وقد حملت النسخة الثامنة
من املسابقة إضافة جديدة متثلت في تدشني
موقع املسابقة باللغة العربية .وتعكس
املسابقة إدراك سوق دبي املالي للحاجة
املتزايدة إلى نشر ثقافة االستثمار بني األجيال
اجلديدة وتطوير مهارات وقدرات الطالب باعتبار
ذلك أحد مرتكزات تنمية وتطوير الكوادر
البشرية في اإلمارات العربية املتحدة.

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
واصلت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية خالل عام  2010النظر في القضايا املتعلقة بإصدار معيار متلك
وتداول الصكوك ،حيث قامت بإعداد ستة مسودات متتابعة للمعيار املذكور ،األمر الذي قرب الهيئة
من إصدار املسودة النهائية للمعيار متهيدا إلصداره قبل نهاية عام  .2011كما واصلت الهيئة متابعة
أنشطة السوق وتقييمها من الناحية الشرعية ،وتقدمي الفتاوى في املوضوعات التي تعرض عليها ،فضال
عن إمداد السوق بقوائم الشركات املتوافقة مع الشريعة ،وفقا آلخر قوائم مالية متاحة ،في نهاية كل
ربع سنة .واستجابة لطلب هيئة الرقابة الشرعية ،فقد استحدثت شركة سوق دبي املالي ،وضمن إطار
إدارة الرقابة الداخلية ،وحدة للرقابة الشرعية ملساعدة الهيئة في أداء واجباتها.

الرقابة الداخلية
واصلت إدارة الرقابة الداخلية في سوق دبي املالي ،والتي تتبع مجلس إدارة السوق مباشرة من خالل جلنة
التدقيق املنبثقة عن اجمللس ،أعمالها الرامية إلى التأكد من التزام اإلدارات بالقوانني واألنظمة وغيرها
من التشريعات التي حتكم عمل الشركة مبا في ذلك االلتزام بضوابط احلوكمة ،والتأكد من حتقيق
األهداف واخلطط املوضوعة من اإلدارة العليا في السوق بكفاءة و فعالية و ضمن الصالحيات اخملولة،
والتأكد من دقة وسالمة البيانات والتقارير املعروضة على اإلدارة العليا و مجلس اإلدارة و توافقها مع
املعايير الدولية.
واستنادا إلى اخلطة املعتمدة من قبل جلنة التدقيق ،مت خالل عام  2010اجناز العديد من عمليات املراجعة
شملت إدارة الشؤون املالية  ،املوارد البشرية ،رقابة السوق و املتابعة و التحري و شؤون الوسطاء .وعلى
ضوء أعمال التدقيق واملراجعة أعدت اإلدارة تقارير التدقيق التي أسفرت عن بعض املالحظات و التوصيات
استهدفت تعزيز الضوابط الداخلية .و مت عرض و مناقشة جميع التقارير مع جلنة التدقيق وذلك بعد
أخذ ردود اإلدارات اخلاضعة للتدقيق .وكذلك قامت إدارة الرقابة الداخلية ببعض املهام األخرى وفق طلب
اإلدارة العليا مبا ال يتعارض مع استقالليتها .وحرصا من الشركة على االلتزام مبعايير اجلودة العاملية ،مت
خالل العام كذلك جتديد احلصول على شهادة  .ISO 9001:2008كما قامت إدارة الرقابة الداخلية خالل
العام بتحليل الفجوات و اخملاطر ووضع إجراءات العمل و السياسات مع اإلدارات ذات العالقة املتعلقة
بأمن املعلومات وفق معيار اجلودة .ISO27001
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أداء سوق دبي المالي خالل عام 2010

املؤشر العام وحجم السوق
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سجل مؤشر سوق دبي املالي في نهاية عام 2010
انخفاضا بلغت نسبته  9.6%ليبلغ 1630.5
نقطة مقابل  1803.6نقطة في نهاية العام
املاضي .وعلى الرغم من انخفاض املؤشر في نهاية
هذا العام مقارنة مع نهاية العام الذي سبقه ،إال
أن أداءه خالل العام كان متباينا بشكل ملحوظ.
فبينما حقق املؤشر ارتفاعا نسبته  2.2%خالل
الربع األول وارتفاعا نسبته  15.2%خالل الربع
الثالث من العام ،فقد سجل انخفاضا حادا
خالل الربع الثاني بلغت نسبته ،20.7%األمر
الذي انعكس سلبيا على محصلة األداء للعام
بأكمله .ومن اجلدير ذكره أن أفضل أداء ملؤشر سوق
دبي املالي كان خالل شهر سبتمبر عندما ارتفع
بنسبة  13.5%محتال املركز األول من بني األسواق
املالية العربية والعاملية.

املؤشر العام لسوق دبي املالي 2010

وجتدر اإلشارة إلى أن سوق دبي املالي اعتمد خالل هذا العام مجموعة من القواعد اجلديدة للمؤشر العام
للسوق بحيث يضمن حتقيق أعلى متثيل ممكن لألسهم النشطة مبا يعكس حركة النشاط في السوق
بصورة أفضل .ويأتي اعتماد القواعد اجلديدة للمؤشر في إطار املراجعة الدورية التي تقوم بها جلنة املؤشر
مرتني سنويا في يناير ويوليو ،حيث تراجع املؤشر وتعدل قواعده إذا دعت احلاجة إلى ذلك ،حرصا من إدارة
السوق على حتقيق أعلى مستويات الدقة وتطبيق أفضل املعايير العاملية في هذا اجملال.
ووفقا لهذه القواعد ،فقد مت حتديد عدد األسهم احلرة املتاحة للتداول واملدرجة في املؤشر عند 20%
فقط للشركات األقل تداوال ،األمر الذي يسهم في احلد من انعكاسات حتركات تلك األسهم على املؤشر
صعودا وهبوطا .كما مت تخفيض احلد األقصى لوزن الشركة الواحدة في املؤشر بحيث ال يتجاوز 20%
بدال من  25%وذلك للحد من تأثير أسهم الشركات مرتفعة القيمة السوقية على املؤشر ولتحقيق
مزيد من التوازن مع أسهم الشركات األخرى .وبناء على هذه التعديالت ،فقد بلغ عدد الشركات املدرجة
في املؤشر خالل هذا العام  30شركة ،منها  15شركة تصنف على أنها األكثر تداوال ،يبلغ وزنها في
املؤشر حوالي  .81%من جانب آخر ونظرا الستمرار أثار األزمة املالية واالقتصادية وما صاحبها من
انخفاض في قيم التداول على األسهم بشكل عام وعلى األسهم غير النشطة بشكل خاص ،فقد
قام السوق بتوحيد نطاق تقلب أسعار جميع األسهم املدرجة في السوق عند  15%ارتفاعا و10%
انخفاضا بهدف منح فرص متساوية جلميع األسهم من حيث نسبة التذبذب اليومية في األسعار،
األمر الذي من شأنه أن يعزز من حركة التداول على األسهم وخصوصا على ما كان يعرف بفئة األسهم
غير النشطة ،والتي كانت تضم شركات إماراتية ذات أهمية كبيرة في السوق.
كما مت خالل العام  2010تعديل وحدة عرض األسعار مبا يتيح إدخال أوامر البيع والشراء حتى اخلانة
العشرية الثالثة بالنسبة لألسهم التي يقل سعرها السوقي عن درهم إماراتي واحد ،األمر الذي أتاح
للمستثمرين إمكانية تداول تلك األسهم بكسر الفلس .ويسهم هذا التعديل الذي مت إقراره بالتشاور
مع كل من هيئة األوراق املالية والسلع و مكاتب الوساطة العاملة في السوق في توفير خيارات أكثر
آللية عرض األسعار ،األمر الذي مينح املستثمرين مرونة أكبر في حتديد أسعار البيع والشراء.
وعلى صعيد القطاعات املدرجة في السوق ،فقد ارتفع مؤشر ثالثة قطاعات فقط من بني القطاعات
التسعة املمثلة في السوق ،كان أفضلها قطاع السلع االستهالكية الذي ارتفع مؤشره بنسبة 20.8%
ثم قطاعا النقل واالتصاالت اللذان ارتفع مؤشراهما بنسبة  8.0%و 2.5%على التوالي .وفي املقابل
سجلت مؤشرات باقي القطاعات انخفاضات متفاوتة بلغ أقصاها في قطاع االستثمار واخلدمات املالية
بنسبة  ،23.3%ثم قطاعي التأمني والعقارات بنسبة  14.5%و 14.3%على التوالي.
وفيما يتعلق بالقيمة السوقية ألسهم الشركات املدرجة ،والتي تعتبر مؤشرا على حجم سوق رأس
املال ،فقد انخفضت بنسبة  6.6%لتبلغ حوالي  199.1مليار درهم في نهاية عام  2010مقابل 213.2
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قيمة التداول في سوق دبي املالي في عام  2010حسب
القطاعات

السلع اإلستهالكية 0% -

اإلتصاالت 4% -
أداء سوق دبي
املالي

اإلستثمار واخلدمات املالية 15% -

النقل 6% -

إجنازات سوق دبي
املالي

البنوك 1% -

املرافق العامة 1% -

التطورات االقتصادية العامة
وبيئة السوق

وعلى املستوى القطاعي ،فقد استحوذ قطاع العقارات واإلنشاءات الهندسية على اجلزء األكبر من
قيمة التداوالت في السوق إذ سجل نحو  46.9مليار درهم أو ما نسبته  67.3%من إجمالي قيمة
التداوالت في السوق .تاله في املركز الثاني قطاع االستثمار واخلدمات املالية بقيمة  10.5مليار درهم
وبنسبة  ،15.1%ثم قطاع النقل بقيمة  4.19مليار درهم وبنسبة .6.0%

ملخص األداء املالي
لشركة سوق دبي املالي

بلغت قيمة األسهم املتداولة خالل عام  2010حوالي  69.7مليار درهم مقارنة مع  173.5مليار
درهم سجلت خالل العام املاضي ،أي بانخفاض نسبته  .59.8%وقد انخفض املعدل اليومي لقيمة
األسهم املتداولة إلى  277.5مليون درهم خالل هذا العام مقارنة مع  694مليون درهم خالل عام
 .2009وجتدر اإلشارة إلى أن حركة التداول كانت أكثر نشاطا في بدايات العام  ،2010حيث بلغت
قيمة التداوالت خالل الربع األول من العام حوالي  29مليار درهم أو ما نسبته  41.6%من إجمالي
قيمة التداوالت .وفي املقابل ،بلغت قيمة التداوالت أدناها خالل الربع الثالث من العام ،حيث بلغت 9
مليار درهم أو ما نسبته  13%من إجمالي التداوالت.

كلمة رئيس
�
مجلس اإلدارة

أحجام التداول

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

مليار درهم سجلت في نهاية العام املاضي .وجتدر اإلشارة إلى أن قطاع البنوك قد احتل املركز األول
من حيث احلجم ،حيث شكلت القيمة السوقية ألسهم الشركات احمللية املدرجة من هذا القطاع
ما نسبته  38.4%من إجمالي القيمة السوقية للشركات احمللية املدرجة في السوق .وشكل قطاع
العقارات واإلنشاءات الهندسية ما نسبته  29.2%من إجمالي القيمة السوقية ليحتل بذلك
املركز الثاني .تاله قطاع االستثمار واخلدمات املالية وقطاع االتصاالت مبا نسبته  13.9%و10.2%
على التوالي.
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التأمني 1% -

العقارات واإلنشاءات الهندسية67% -

البيانات املالية

املواد 0% -
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أداء سوق دبي المالي خالل عام 2010

وباملقارنة مع األسواق املالية العربية ،فقد احتل سوق دبي املالي املركز الرابع من بني هذه األسواق
من حيث قيمة األسهم املتداولة ،إذ شكلت قيمة التداوالت فيه ما نسبته  5.7%من إجمالي قيمة
التداوالت في األسواق املالية في مجلس التعاون لدول اخلليج العربية ومصر واألردن .وجتدر املالحظة هنا
أن قيمة األسهم املتداولة قد تراجعت خالل عام  2010في جميع هذه األسواق بال استثناء .فقد بلغت
قيمة التداوالت في هذه األسواق مجتمعة ما يقارب  335مليار دوالر مقارنة مع  670مليار دوالر خالل
العام السابق أي بانخفاض نسبته .50%

قيمة األسهم املتداولة (مليون دوالر)
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50000
0

البحرين

مسقط
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أبوظبي

قطر

دبي

مصر

الكويت

السعودية

أما فيما يتعلق بعدد األسهم املتداولة في سوق دبي املالي ،فقد انخفض بنسبة  65.3%ليبلغ 38.4
مليار سهم خالل هذا العام مقابل  110.7مليار سهم مت تداولها خالل العام املاضي .وعلى الرغم من
هذا االنخفاض احلاد ،إال أن سوق دبي قد احتل املركز الثاني من بني األسواق املالية العربية الرئيسية فيما
يتعلق بعدد األسهم املتداولة واستحوذ على ما نسبته  19%من إجمالي عدد األسهم املتداولة في
األسواق العربية الرئيسية.

عدد األسهم املتداولة (مليون سهم)
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وكذلك ،فقد انخفض عدد الصفقات املنفذة في السوق بنسبة  60%ليبلغ نحو  794.7ألف صفقة
مقابل  1.984مليون صفقة نفذت خالل العام املاضي .وانخفض بذلك املعدل اليومي لعدد الصفقات
املنفذة من  7937صفقة إلى  3166صفقة خالل عام .2010
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تداوالت اإلماراتيني واألجانب خالل عام 2010
صافي االستثمار
(درهم)

إجمالي قيمة الشراء إجمالي قيمة البيع
(درهم)
(درهم)

جنسيات أخرى

10,538,875,614

10,219,013,369

319,862,245

إجمالي تداوالت األجانب

30,817,732,282

180,313,609 30,637,418,673

اإلماراتيون   

38,847,036,104

-180,313,609 39,027,349,713

اجملموع

69,664,768,386

0 69,664,768,386

من جانب آخر ،بلغت قيمة األسهم املشتراة من قبل املستثمرين املؤسساتيني خالل هذا العام حوالي
 16.0مليار درهم لتشكل ما نسبته  23%من إجمالي قيمة التداول ،وبلغت قيمة مبيعاتهم خالل
نفس الفترة حوالي  15.2مليار درهم لتشكل ما نسبته  21.8%من إجمالي قيمة التداول .ونتيجة
لهذه التطورات ،فقد بلغ صافي االستثمار املؤسسي املتدفق إلى السوق خالل هذا العام نحو 864.7
مليون درهم.

إجمالي قيمة الشراء إجمالي قيمة البيع
(درهم)
(درهم)

صافي االستثمار
�
(درهم)

األفراد

53,629,750,071

54,494,425,422

-864,675,351

اجملموع

69,664,768,386

69,664,768,386

0

أداء سوق دبي
املالي

االستثمار املؤسسي

16,035,018,315

15,170,342,964

864,675,351

إجنازات سوق دبي
املالي

االستثمار املؤسسي والفردي خالل عام 2010

ملخص األداء املالي
لشركة سوق دبي املالي

اخلليجيون  

4,352,442,609

4,307,349,999

45,092,610

التطورات االقتصادية العامة
وبيئة السوق

العرب    

15,926,414,059

16,111,055,306

-184,641,246

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

شكلت تداوالت املستثمرين األجانب في سوق دبي املالي خالل عام  2010ما نسبته  44.1%من
إجمالي قيمة األسهم املتداولة في السوق .فقد بلغت قيمة مشتريات األجانب من األسهم خالل العام
نحو  30.8مليار درهم بينما بلغت قيمة مبيعاتهم حوالي  30.6مليار درهم .وبذلك فقد بلغ صافي
االستثمار األجنبي املتدفق إلى السوق خالل عام  2010نحو  180.3مليون درهم.

كلمة رئيس
�
مجلس اإلدارة

االستثمار األجنبي واملؤسسي
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تقرير الحوكمة لعام 2010

 1 .1ممارسات حوكمة الشركة
تؤمن شركة سوق دبي املالي بأهمية املواظبة على التطبيق الفعال لضوابط احلوكمة و معايير
االنضباط املؤسسي ،حفاظا على مصالح الشركة و مساهميها و متعامليها و األطراف املتعاقد
معها .وقد وفقت الشركة أوضاعها مبا يتناسب مع متطلبات القرار الوزاري  518من حيث الفصل بني
منصب رئيس مجلس اإلدارة و منصب الرئيس التنفيذي مع انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة اجلديد بتاريخ
 21/4/2010في اجلمعية العمومية .ومت أيضا إعادة تشكيل اللجان املنبثقة عن اجمللس و إناطتهم
باملهام الواردة في القرار الوزاري.
تؤكد الشركة استمرارها االلتزام بالقرار الوزاري  518و تطبيق األحكام الواردة فيه.

2 .2تعامالت مجلس اإلدارة في األوراق املالية
تلتزم الشركة بالقواعد املنصوص عليها في املادة  14واملادة  15من النظام اخلاص بالتداول و املقاصة و
التسويات و حفظ األوراق املالية وتطبق سياسة معتمدة بشأن تداوالت املطلعني كاآلتي :
•حتدد الشركة قائمة املطلعني من أعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية و كل من تتطلب طبيعة
عمله االطالع على معلومات غير معلن عنها ،و حتدث تلك القائمة بشكل دوري عند حدوث أي
تغيير/تعديل فيها.
•تزود الشركة إدارة اإلفصاح في السوق بتلك القائمة و أي تغيير يطرأ عليها.
•تقوم شركات الوساطة بأخذ املوافقة على إدخال أمر تداول ألعضاء مجلس اإلدارة من إدارة رقابة
السوق .كما يفصح أعضاء مجلس اإلدارة ألمانة سر مجلس اإلدارة في نهاية السنة املالية عن
كافة عمليات التداول التي نفذوها وذلك متاشيا مع مبدأ التقييم (الرقابة ) الذاتي.
•تتم مراجعة عمليات التداول التي مت تنفيذها من قبل املطلعني بشكل ربع سنوي للتأكد من
االلتزام باللوائح و األنظمة املعمول بها.
•يفصح املوظف املعني حديثا أو القائم على رأس عمله عن رقم حساب املستثمر اخلاص به إلدارة
املوارد البشرية حيث يتم تعميم تلك البيانات لإلدارات املعنية والتي تقوم بدورها بتغذيته في نظام
التقاص و التسوية و اإليداع.
•يقوم املوظف الراغب في التداول على سهم الشركة بتعبئة النموذج اخلاص املعتمد و يقدمه إلى
إدارة رقابة التداول للموافقة ،و التي تقوم بدورها بالتأكد من خلو الطلب من املوانع القانونية وال
سيما فترة احلظر على التداول .
•وفقا ً للقانون ،تكون فترة حظر التداول على سهم الشركة كاآلتي :
 •قبل ( )10عشرة أيام عمل من اإلعالن عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر علـى
سعـر السهـم صعودا ً أو هبوطا ً إال إذا كانت املعلومة ناجتة عن أحداث طارئة ومفاجئة.
 •قبل ( )15خمسة عشر يوما ً من نهاية الفترة املالية الربعية أو النصف السنوية أو السنوية
وحلني اإلفصاح عن البيانات املالية.
و لقد أقر جميع أعضاء مجلس اإلدارة بعدم قيامهم بأية تداوالت على سهم الشركة خالل عام
.2010
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اإلسم

الصفة

غير تنفيذي

مستقل

تنفيذي

غير مستقل

محمد حميد املري

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

مستقل

علي راشد املزروعي

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

مستقل

مصبح محمد القيزي

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

مستقل

عادل عبد اهلل الفهيم

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

مستقل

عبد اجلليل يوسف درويش رئيس مجلس اإلدارة
راشد حمد الشامسي

نائب رئيس
مجلس اإلدارة

عيسى عبدالفتاح كاظم العضو املنتدب و
الرئيس التنفيذي

ملخص األداء املالي
لشركة سوق دبي املالي

غير تنفيذي

مستقل

التطورات االقتصادية العامة
وبيئة السوق

تنفيذي/غير تنفيذي

مستقل/غير مستقل

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

مبوجب النظام األساسي للشركة  ،يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من  7أعضاء تنتخبهم
اجلمعية العمومية العادية للشركة بالتصويت السري و تكون مدة اجمللس ثالث سنوات .و عليه مت في
 21/4/2010انتخاب مجلس اإلدارة اجلديد الذي ضم سبعة أعضاء جميعهم من مواطني دولة االمارات
العربية املتحدة ومشهود لهم باخلبرة و الكفاءة على أن تنتهي عضويتهم بتاريخ  .21/4/2013وفيما
يلي بيان تشكيل اجمللس حسب فئات أعضائه و البيانات اخلاصة بهم و اخلبرات و املؤهالت التي يتمتعون
بها:

كلمة رئيس
�
مجلس اإلدارة

3 .3تشكيل مجلس اإلدارة
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تقرير الحوكمة لعام 2010
البيانات اخلاصة بأعضاء مجلس اإلدارة
�عبد اجلليل يوسف درويش
خبير مصرفي ورجل أعمال ،يشغل حاليا ً املناصب التالية:
�
•رئيس مجلس إدارة مجموعة مشاريع اإلمارات العربية املتحدة.
•عضو مجلس إدارة وأمني الصندوق ،غرفة جتارة وصناعة دبي.
•عضو مجلس أمناء اجلامعة األمريكية بالشارقة.
•عضو مجلس دبي اإلقتصادي.
•عضو مجلس إدارة بنك أم القيوين الوطني منذ تأسيسه في عام .1982
•نائب رئيس مجلس إدارة معهد اإلمارات للدراسات املصرفية واملالية.
•نائب رئيس جلنة تنمية املوارد البشرية في القطاع املصرفي واملالي.
•عضو مجلس أمناء جامعة دبي.
•عضو مجلس إدارة املال كابيتال ،ش.م.خ.
•عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية.
�املناصب السابقة للسيد عبد اجلليل يوسف درويش:
•الرئيس التنفيذي لبنك إتش أس بي سي الشرق األوسط احملدود ،اإلمارات العربية املتحدة.
•عضو مجلس اإلدارة التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك إتش أس بي سي الشرق األوسط احملدود.
•رئيس مجلس إدارة شركة إتش أس بي سي الشرق األوسط للتمويل احملدودة.
•عضو مجلس إدارة إتش أس بي سي للخدمات املالية ( الشرق األوسط ) احملدودة.

راشد حمد الشامسي
شغل السيد راشد الشامسي منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة لشركة سوق دبي املالي منذ حتول السوق
إلى شركة مساهمة عامة ولغاية انتهاء والية مجلس اإلدارة بتاريخ  .21/4/2010ويعد السيد الشامسي
الشريك املؤسس لشركة “ميكون” لالستشارات الهندسية واملعمارية ،ومالك شركة الشامسي إلدارة
العقارات في دبي .وهو يحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة املدنية من جامعة جنوب كاليفورنيا،
الواليات املتحدة في العام  .1982ويشغل /شغل السيد الشامسي الوظائف التالية:
•عضو مجلس إدارة مؤسسة اإلمارات العامة للمواصالت.
•عضو مجلس إدارة شركة اخلليج للمالحة (ش م ع).
•عضو مجلس إدارة ناسداك دبي.
•العمل في مجال تسويق وتوزيع منتجات الطاقة على مدى  22عاما ً.
•مدير عام ملؤسسة اإلمارات العامة للبترول “إمارات” من  2002إلى  .2008وقد رأس خالل تلك الفترة
مجالس إدارات العديد من املشروعات املشتركة والشركات التابعة إلمارات.
•عضو سابق مبجلس إدارة غرفة جتارة وصناعة دبي من  1991إلى .1997
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أداء سوق دبي
املالي

يتمتع السيد علي املزروعي بخبرة عملية تزيد على  10سنوات في اجملال املالي واإلداري في القطاع
املصرفي والتجاري .وهو يحمل درجة املاجســتير من جامعة ساوثرن نيو هامبشــاير األمريكية في العام
 ،2002و درجة البكالوريوس في إدارة األعمـال من اجلامعة األمريكية بدبــي في العام  .1999ويشغل/
شغل السيد املزروعي املناصب التالية:
•مـدير تنفـيـــذي لدى مجموعة شركـات البــحري والـمــزروعي ،والتي تأسســـت في عـام
 1968في دبـي .وتدير اجملموعة استثمارات عامة في قطاعات التجارة ،العقارات ،الصناعة،
السياحة والسفر وغيرها.
•العمل لدى مجـموعــة سيـتي بنك في دبـي خالل الفترة  2000ولغـــاية  2007تولى خاللها
العـديـد من املهام الوظيفية واإلدارية منها مدير قسم املشاريع الصغيرة واملتوسطة ،ورئيس
قسـم أعمـال التخطيـــط والتحليل ملنطقة (تركيـا ،الشرق األوســــط  ،وأفــريقيـا).

إجنازات سوق دبي
املالي

علي راشد املزروعي

التطورات االقتصادية العامة
وبيئة السوق

وجتدر اإلشارة إلى أن السيد كاظم قاد عملية تطوير السوق خالل السنوات القليلة املاضية عبر مبادرات
مبتكرة من أبرزها حتويل السوق إلى شركة مساهمة عامة تعمل وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية،
كأول بورصة إقليمية تقدم على خطوة من هذا النوع في العام  ،2006ومن ثم إدراج أسهم الشركة
في سوق دبي املالي في العام  .2007وقاد السيد كاظم عملية التحول من بيئة العمل احلكومية إلى
بيئة عمل الشركات املساهمة العامة بكفاءة عالية .و يحمل السيد عيسى كاظم درجة املاجستير
في االقتصاد من جامعة أيـوا األمريكية في العام  ،1987ودرجة املاجستير في إدارة اجلودة الشاملة من
جامعة ولنجوجن باإلمارات العربية املتحدة في العام  ،1998ودرجة البكالوريوس في الرياضيات واالقتصاد
وعلوم الكمبيوتر من كلية كـــو األمريكية في العام .1985

ملخص األداء املالي
لشركة سوق دبي املالي

•رئيس مجلس إدارة بورصة دبي احملدودة.
•عضو مجلس إدارة مركز دبي املالي العاملي.
•عضو مجلس دبي االقتصادي.
•عضو مجلس إدارة بورصة ناسداك دبي.
•عضو مجلس إدارة بورصة ناسداك او إم إكس نيويورك.
•عضو مجلس إدارة بنك نور االسالمي.
•عضو مجلس إدارة معهد روتشستر للتكنولوجيا.
•عضو مجلس محافظي جامعة حمدان بن محمد االلكترونية.

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

شغل السيد عيسى عبدالفتاح كاظم منصب رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي لشركة سوق دبي املالي
منذ أن مت حتويل السوق إلى شركة مساهمة عامة في العام  ،2007علما أنه تولى منصب املدير العام
لسوق دبي املالي منذ إنشائه في العام  .2000وباإلضافة إلى ذلك ،يشغل السيد عيسى كاظم حاليا
املناصب التالية:

كلمة رئيس
�
مجلس اإلدارة

عيسى عبدالفتاح كاظم
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تقرير الحوكمة لعام 2010

محمد حميد املري
مدير مالي وإداري ذو خبرة تزيد عن  20سنة في القطاع احلكومي و اخلاص .وهو خريج برنامج محمد
بن راشد إلعداد القادة فئة القادة احلكوميني ،ويحمل درجة املاجستير في إدارة األعمال من اجلامعة
األمريكية بدبي سنة  2004ودرجة البكالوريوس في احملاسبة من جامعة اإلمارات بالعني سنة .1990
ويشغل/شغل السيد املري الذي بدأ حياته املهنية موظفا بدائرة األراضي و األمالك سنة  1986الوظائف
التالية:
•مساعد املدير التنفيذي للشئون املالية واإلدارية في مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان اعتبارا من
أغسطس .2009
•شريك في شركة فارس و شركاه لتدقيق احلسابات واالستشارات اإلدارية من سنة .1995
•عضو مجلس إدارة نادي الوصل الرياضي من يوليو .2009
•مدير اإلدارة املالية بهيئة الطرق واملواصالت من يونيو  –2006أغسطس .2009
•مساعد املدير العام ملؤسسة دبي للمواصالت من مارس  – 2005يونيو .2006
•عضو مجلس اإلدارة جمللس اإلعمار – حكومة دبي في الفترة بني ديسمبر  2005إلى ابريل .2008
•�مدير إدارة الشئون املالية واإلدارية بدائرة األراضي واألمالك من نوفمبر  2000إلى مارس .2005
�وعلى الصعيد املهني ،يتمتع السيد املري بالعضويات التالية:
•محاسب قانوني مرخص منذ .1990
•عضو جمعية احملاسبني ومدققي احلسابات باإلمارات من سنة .1997
•عضو ندوة الثقافة والعلوم بدبي منذ التأسيس.
•حاصل على جائزة الشيخ راشد للتميز العلمي الجناز شهادة املاجستير في إدارة األعمال من
اجلامعة األمريكية بدبي.
•حاصل على شهادة القيادة املؤسسية من مركز القيادة والتعلم املؤسسي بفلوريدا – الواليات
املتحدة.
•ممارس برمجة لغوية عصبية مرخص من قبل ريتشارد باندلر من خالل معهد مكلندون ومشاركوه.
•حاصل على دبلوم ممارس في اإليحاء الذاتي من مدرسة براودفوت لإليحاء الذاتي.

مصبح محمد القيزي
ميتلك السيد مصبح القيزي خبرة عملية تناهز  18سنة ،قضى أغلبها في قطاع التكنولوجيا ،متنقال
بني العمل واإلشراف على واإلدارة املباشرة للعديد من فرق العمل متنوعة املهام وعدد املشاركني ,وهو
يحمل درجة البكالوريوس في نظم معلومات الكومبيوتر من جامعة أركنساس في الواليات املتحدة
األمريكية في العام .1991
ويشغل/شغل السيد مصبح القيزي الوظائف التالية:
•رئيس إدارة اخلدمات املصرفية االلكترونية لبنك دبي اإلسالمي باإلضافة الى مناصب قيادية
أخرى ،منها عضوية مجلس إدارة اإلسالمي للخدمات املالية (إحدى الشركات التابعة لبنك دبي
وصف إستراتيجية
اإلسالمي) ورئيس جلنة األمتتة في بنك دبي اإلسالمي التي تلعب دورا ً في تنسيق َ
البنك الشاملة مع أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا املعلومات.
•العمل في سلطة دبي للموانئ كمشرف الدعم لقسم تكنولوجيا املعلومات ورئيسا للقسم
الحقا ً .وقد متكن خالل سنوات عمله السبع في موانئ دبي العاملية من بناء خبرة عملية ومعرفية
جيدة من خالل تعامله مع األقسام الوظيفية اخملتلفة.
•التحق السيد مصبح القيزي ببنك دبي اإلسالمي في عام  1997رئيسا لوحدة أعمال البطاقات،

سوق دبي املالي
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أداء سوق دبي
املالي
تقرير احلوكمة

•عضو مجمع احملاسبون القانونيون األمريكي (.)CPA
•مكافح اختالسات معتمد من الواليات املتحدة (.)CFE
•مستشار مالي معتمد من كندا (.)CFC
• ُمدرب معتمد للغة أوامر التدقيق من بلجيكا (.)ACL
•عضو مؤسس جلمعية االمارات للمحاسبني واملدققني القانونيني.
•عضو معترف به ضمن فئة معاوني القضاة في جدول اخلبراء في محاكم دبي إلبداء الرأي الفني.
•جمعية تدقيق نظم املعلومات والرقابة (الواليات املتحدة).
•معهد املدققني الداخليني (الواليات املتحدة).
•اجلمعية األمريكية للجودة (الواليات املتحدة).
•جمعية احملترفني املاليني لشؤون الضيافة والتكنولوجيا للقطاع الفندقي.
•مجمع املستشارين املاليني في كندا.

التطورات االقتصادية العامة
وبيئة السوق

�وعلى الصعيد املهني ،فإن السيد الفهيم حاصل على عضوية العديد من اجلمعيات املهنية منها:

إجنازات سوق دبي
املالي

•مدير التدقيق الداخلي في دائرة املالية-حكومة دبي.
•نائب مدير إدارة رقابة األداء و تدقيق نظم املعلومات والتدريب في ديوان سمو احلاكم -حكومة دبي.
•نائب الرئيس للشؤون املالية في شركة مطارات دبي التي انضم إليها في عام .2006
•عضو جلنة حكومة دبي للتخطيط املالي.
•املدير العام جلمعية اإلمارات للمحاسبني واملدققني القانونيني (.)2000-2002
•عضو مجلس اإلدارة ورئيس جلنة املؤمترات في جمعية اإلمارات للمحاسبني واملدققني القانونني
(.)2002-2004
•رئيس معهد املدققني الداخليني األمريكي ( -)IIAفرع اإلمارات (.)2006-2007
•النائب األول للرئيس ،إدارة جمعية مكافحي االختالسات املعتمدين دوليا ً بالواليات املتحدة -فرع
اإلمارات،
•عضو جلنة قيد مدققي احلسابات بالدولة وأمني السر.
•ممَثل دولة اإلمارات العربية املتحدة في جلنة دول مجلس التعاون اخلليجي للتجارة اإللكترونية
(.)AGCC E-Commerce Committee

كلمة رئيس
�
مجلس اإلدارة

يتمتع السيد عادل الفهيم بخبرة عملية تزيد على ( )10عشر سنوات في اجملال املالي واإلداري والتدقيق/
الرقابة ونظم املعلومات والقانون التجاري .وهو يحمل درجة البكالوريوس في احملاسبة من جامعة عني
شمس في القاهرة في العام  .1999ويشغل/شغل السيد الفهيم الوظائف/املناصب التالية:

ملخص األداء املالي
لشركة سوق دبي املالي

عادل عبد اهلل الفهيم

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

والتي متكن من تطويرها خالل سنتني من العمل.
•رئيس قسم نظم املعلومات ببنك دبي اإلسالمي ما بني عام  2001وعام  ،2008حيث متكن خالل
هذه الفترة من بناء ودعم البنية التحتية للنظم املعلوماتية األمر الذي أعطاه خبرة عملية
مرموقة في مجال إدارة املشاريع في نطاقات مصرفية متعددة.
•العمل منذ عام  2008في وحدة العمليات املصرفية االلكترونية لتطوير قنوات متعددة لوصل
العمالء مع البنك .وتقديرا للتطوير الهائل الذي أحدثه في هذا اجملال ،حصل مشروعه على جائزة
أفضل مشروع لعام  ،2009وعلى جائزة أفضل مشروع نظام صيرفة الكترونية فريد من نوعه في
بنك دبي اإلسالمي.
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طريقة حتديد مكافآت أعضاء مجلس
اإلدارة

وفقا ألحكام املادة  33و املادة  67من النظام
األساسي للشركة ،و مع مراعاة أحكام املادة
 118من قانون الشركات رقم  8لسنة  1984و
تعديالته ،حتدد مكافأة مجلس اإلدارة مبا ال يتجاوز
 % 10من صافي الربح بعد خصم التكاليف
واملصروفات واالحتياطي القانوني والتوزيع األولي
على املساهمني بنسبة  5%من رأسمال الشركة.
وقد حدد مجلس اإلدارة في اجتماعه بتاريخ
 8/1/2011مقدار مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
مببلغ قدره  300ألف درهم يُصرف لكل عضو من
أعضاء اجمللس بعد موافقة املساهمني في اجلمعية
العمومية.

اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام

عقد مجلس إدارة الشركة خالل عام 2010
سبعة اجتماعات مكتملة النصاب في التواريخ
التالية 2 :مارس  20 ،2010أبريل  1 ،2010مايو
 26 ،2010مايو  24 ،2010يوليو 27 ،2010
سبتمبر  2010و  7نوفمبر  .2010وقد التزمت
الشركة باإلفصاح عن جدول األعمال قبل
االجتماع وعن نتائج االجتماع في الوقت احملدد.

فرعي.
• اعتماد البيانات املالية املرحلية املراجعة ،وذلك بعد مراجعتها من جلنة التدقيق.
• االقتراض واحلصول على التسهيالت املصرفية حتى مبلغ  10مليون درهم.
• توقيع الشيكات و التحويالت املصرفية حتى مبلغ  100مليون درهم من قبل شخصني.
• فتح وإدارة احلسابات االستثمارية لدى املصارف واملؤسسات اإلسالمية و/أو أي مشتقات إسالمية
أخرى ملدة سنة أو أقل غير محددة املبالغ بناء على توصيات جلنة االستثمارات.
• فتح وإدارة احلسابات االستثمارية لدى املصارف واملؤسسات اإلسالمية و/أو أي مشتقات إسالمية
أخرى ملدة تزيد عن سنة حتى مبلغ  50مليون درهم بناء على توصيات جلنة االستثمارات.

 4 .4أتعاب مدقق احلسابات اخلارجي
يتم اختيار مدقق احلسابات اخلارجي بتوصية من جلنة التدقيق وبعد استعراض العروض املقدمة من
الشركات و التأكد من استقاللية مدقق احلسابات اخلارجي ،و يتم إقرار التعيني في اجلمعية العمومية.
وقد مت تعيني شركة ديلويت أند توش للتدقيق على حسابات الشركة لعام  2010وفق توصية جلنة
التدقيق واعتماد اجلمعية العمومية التي مت عقدها في  ،21/4/2010مببلغ إجمالي قدره  213ألف
درهم .وحرصت جلنة التدقيق على التأكد من استقاللية املدقق ،حيث يتم استبعاد شركة ديلويت أند
توش من تقدمي أي خدمات أخرى للشركة.

 5 .5جلنة التدقيق
مت إعادة تشكيل جلنة التدقيق مبوجب قرار مجلس اإلدارة في اجتماعه املنعقد بتاريخ  ،1/5/2010بينما
مت بتاريخ  26/5/2010انتخاب رئيس اللجنة .و تضم اللجنة األعضاء التالية أسمائهم:

املهام و االختصاصات التي فوضها
مجلس اإلدارة إلى اإلدارة التنفيذية

اعتمد مجلس اإلدارة في اجتماعه بتاريخ 26
مايو  2010الصالحيات املالية و اإلدارية للشركة
و التي تفوض اإلدارة التنفيذية مبمارسة املهام
املوكلة إليها و هي على النحو التالي:
•صالحية التعاقد بالشراء املباشر حتى
مليون درهم للرئيس التنفيذي ،على أن
تتم موافاة مجلس اإلدارة مباشرة بعملية
الشراء التي يتم تنفيذها.
• صالحية التعاقد باملمارسة في املشتريات
حتى  1مليون درهم للرئيس التنفيذي .
• صالحية تسييل االستثمارات حتى مبلغ
 50مليون درهم ،شريطة موافاة مجلس
اإلدارة بالعملية املنفذة و اخلسارة املتكبدة/
الربح احملقق من تنفيذ الصفقة.
• اعتماد أدلة اإلجراءات والقرارات
والتعميمات اإلدارية املنظمة للعمل .
• توقيع الغرامات  /اجلزاءات .
• اإلعفاء من الرسوم بحد أقصى  100ألف
درهم من املبلغ املستحق.
• توقيع اتفاقية تفاهم/متثيل محدود/إيداع

•محمد حميد املري – رئيس اللجنة
•علي راشد املزروعي
•عادل عبداهلل الفهيم
وحرص اجمللس أن يكون جميع أعضاء اللجنة غير تنفيذيني و مستقلني وأن يكونوا خبراء في احملاسبة و
املالية .وانسجاما مع أحكام القرار الوزاري رقم  ،518فقد مت إناطة املهام التالية للجنة التدقيق:
.1
.2
.3

.4

1وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق احلسابات اخلارجي  ،ورفع تقرير جمللس اإلدارة حتدد فيه
املسائل التي ترى اللجنة أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقدمي توصياتها باخلطوات الالزم اتخاذها .
2متابعة ومراقبة استقاللية مدقق احلسابات اخلارجي ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعة
ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقا ملعايير التدقيق املعتمدة.
3مراقبة سالمة البيانات املالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية)
ومراجعتها كجزء من عملها العادي خالل السنة ،مع التركيز بشكل خاص على ما يلي-:
•أية تغييرات في السياسات واملمارسات احملاسبية .
•إبراز النواحي اخلاضعة لتقدير مجلس اإلدارة .
•التعديالت اجلوهرية الناجتة عن التدقيق .
•افتراض استمرارية عمل الشركة .
•التقيد باملعايير احملاسبية التي تقررها الهيئة .
•التقيد بقواعد اإلدراج واإلفصاح وغيرها من املتطلبات القانونية املتعلقة بإعداد التقارير
املالية .
4التنسيق مع مجلس إدارة الشركة واإلدارة التنفيذية واملدير املالي أو املدير القائم بنفس املهام في
الشركة في سبيل أداء مهامها  ،وعلى اللجنة االجتماع مع مدقق احلسابات اخلارجي للشركة مرة
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كلمة رئيس
�
مجلس اإلدارة
كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي
ملخص األداء املالي
لشركة سوق دبي املالي
التطورات االقتصادية العامة
وبيئة السوق

على األقل في السنة .
5 .5النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير واحلسابات وإيالء االهتمام
الالزم بأية مسائل يطرحها املدير املالي للشركة أو املدير القائم بنفس املهام أو ضابط االمتثال أو
مدقق احلسابات اخلارجي.
6 .6مراجعة أنظمة الرقابة املالية والرقابة الداخلية وإدارة اخملاطر في الشركة .
7 .7مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع اإلدارة والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة
الداخلية.
8 .8النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس اإلدارة
أو تتم مببادرة من اللجنة وموافقة مجلس اإلدارة .
9 .9التأكد من وجود التنسيق فيما بني مدققي حسابات الشركة ومدقق احلسابات اخلارجي والتأكد
من توفر املوارد الالزمة جلهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك اجلهاز .
1010مراجعة السياسات واإلجراءات املالية واحملاسبية في الشركة .
1111مراجعة رسالة مدقق احلسابات اخلارجي وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها املدقق
على اإلدارة التنفيذية بخصوص السجالت احملاسبية أو احلسابات املالية أو أنظمة الرقابة وردها
وموافقتها عليه.
1212التأكد من رد مجلس اإلدارة في الوقت املطلوب على االستيضاحات واملسائل اجلوهرية املطروحة
في رسالة مدقق احلسابات اخلارجي.
1313وضع الضوابط التي متكن موظفي الشركة من اإلبالغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير
املالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من املسائل بشكل سري واخلطوات الكفيلة بإجراء حتقيقات
مستقلة وعادلة لتلك اخملالفات .
1414مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك املهني.
1515ضمان تطبيق قواعد العمل اخلاصة مبهامها والصالحيات املوكلة إليها من قبل مجلس اإلدارة.
1616تقدمي تقرير إلى مجلس اإلدارة عن املسائل الواردة في هذا البند.
1717النظر في أية مواضيع أخرى يحددها مجلس اإلدارة .

35

اجتماعات اللجنة

ولقد عقدت جلنة التدقيق أربعة اجتماعات خالل عام  2010بتاريخ ،1/3/2010 ،26/1/2010
 7/7/2010و 4/11/2010ملتزمة بتنفيذ املهام املوكلة إليها.

تقرير احلوكمة

صالحيات اللجنة

تلتزم الشركة بأن توفر للجنة التدقيق املوارد الكافية ألداء واجباتها مبا في ذلك التصريح لها باالستعانة
باخلبراء كلما كان ذلك ضروريا .

أداء سوق دبي
املالي

في حالة عدم موافقة مجلس اإلدارة على توصيات جلنة التدقيق بشأن اختيار أو تعيني أو استقالة أو
فصل مدقق احلسابات اخلارجي ،فعلى مجلس اإلدارة أن يضمن في تقرير احلوكمة بيانا يشرح توصيات
جلنة التدقيق واألسباب التي دعت مجلس اإلدارة لعدم األخذ بها.

إجنازات سوق دبي
املالي

تعقد جلنة التدقيق اجتماعاتها مرة واحدة كل ثالثة أشهر على األقل أو كلما دعت احلاجة وحتفظ
محاضر اجتماعات اللجنة من قبل املقرر ،ويجب توقيع مسودات محاضر اجتماعات اللجنة من كافة
أعضائها احلاضرين قبل اعتمادها .وفي حالة امتناع أحد األعضاء عن التوقيع يثبت اعتراضه في احملضر
وتذكر أسباب االعتراض حال إبدائها على أن ترسل لألعضاء نسخ نهائية من احملضر بعد اعتماده
لالحتفاظ به لديهم.

البيانات املالية
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تقرير الحوكمة لعام 2010

6 .6نظام الرقابة الداخلية
يقر مجلس اإلدارة مبسؤوليته و مبراجعته لنظام
الرقابة الداخلية و فعاليته من خالل جلنة التدقيق
املنبثقة من مجلس اإلدارة.

تعريف الرقابة الداخلية

مبوجب معهد املراقبني الداخليني –اجلهة املسؤولة
عن معايير الرقابة الداخلية املعترف بها دوليا ً-
تعرف الرقابة الداخلية كما يلي:
“ نشاط استشاري وضمان موضوعي ومستقل
يرمي إلى إضافة قيمة وحتسني عمليات
الشركة .فهو يعمل على مساعدة الشركة
على حتقيق أهدافها من خالل جلب نهج منتظم
ومنضبط لتقييم وحتسني فعالية عمليات إدارة
اخملاطر والرقابة واحلوكمة”.
تنظم إدارة الرقابة الداخلية التابعة لسوق دبي
املالي ويتم تشغيلها مبا يتماشى مع معايير
الرقابة املهنية ملعهد املراقبني الداخلني.

مهمة الرقابة الداخلية

تقتضي مهمة إدارة الرقابة الداخلية التابعة
للشركة توفيراخلدمات الرقابية املستقلة
واالستباقية واخلدمات االستشارية جمللس اإلدارة ،
وجلنة التدقيق ،والرئيس التنفيذي ،واإلدارة وتقدمي
الدعم للسوق من أجل حتقيق أهدافها التنظيمية
من خالل حتسني خدمات رقابة وإدارة اخملاطر،
واخلدمات األخرى املدرجة في بيان نطاق الرقابة
الداخلية.

األنشطة التي أدت إلى ذلك اإلجناز.
• تقييم مدى ارتباط ومصداقية ونزاهة املعلومات اإلدارية واملالية.
• تقييم استخدام املوارد فيما يتعلق باالقتصاد والفعالية والكفاءة.
• تقييم وسائل وطرق حماية األصول والتحقق من وجودها وكفايتها وكفاءة إدارتها.
• التأكد مما إذا كانت اإلدارة أسست معايير جيدة و كافية لتقييم حتقيق األهداف.
• تقدمي توصيات مالئمة لتحسني عملية احلوكمة فيما يتعلق بوظائفها:
» »الترويج للقيم املالئمة.
» »التأكد من إدارة األداء و الفعالية واملسؤولية.
» »تبليغ املعلومات اخلاصة بالرقابة واخملاطر إلى األطراف املعنية في الشركة.
• تنسيق أعمال مجلس اإلدارة  ،واملدققني اخلارجيني ومراقبي احلكومة.
• تبليغ نتائج عمليات املراقبة إلى األطراف املعنية ،ومراقبة اإلجراءات التي تتخذ في ضوء تلك
النتائج.
• منع وجتنب واكتشاف عمليات الغش واالحتيال.
• تنسيق األنشطة ومشاركة املعلومات مع األطراف الداخلية واخلارجية األخرى التي تقدم خدمات
الضمان واالستشارات.
• ممارسة دور نشط في دعم ثقافة القيم األخالقية للشركة.
• التأكد من مدى االلتزام بالسياسات املطبقة واإلجراءات والتعليمات.
• تقدمي توصيات لتحسني اإلجراءات واألنظمة من أجل منع الهدر والتبذير واالحتيال والغش.
• تقدمي النصح واإلرشاد بشأن أنظمة الرقابة وغيرها من الشؤون احملاسبية والتشغيلية بصفة
استشارية.
• لفت االنتباه إلى أي فشل من اجل اتخاذ اإلجراءات التصحيحية املالئمة.
• القيام بالتقييمات وعمليات الفحص والتحقيقات أو املراجعات التي تطلبها جلنة التدقيق ،أو
مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا.
• توفير خدمات استشارية لإلدارة العليا بشأن تبني وإصدار القرارات اإلدارية والتعاميم ،والضوابط
واإلجراءات والنماذج.
• متابعة تنفيذ التوصيات واإلجراءات التصحيحية التي يتطلبها النشاط الرقابي واملتفق عليها
مع اإلدارة ،سواء كانت تلك اإلجراءات قد أوصت بها تقارير الرقابة الداخلية أو رقابة احلكومة ،أو
رقابة اجلودة أو مدقق احلسابات اخلارجي.
• تنفيذ الواجبات التي تكلفها بها اإلدارة العليا أو جلنة التدقيق ،أو مجلس اإلدارة.
• االلتزام مبعايير الرقابة املهنية من خالل احلفاظ على الكفاءات املهنية لفريق الرقابة وموضوعيته
واستقالليته.
• التنسيق مع مدقق احلسابات اخلارجي ومراقبي احلكومة للتأكد من وجود تغطية شاملة لكافة
جوانب الرقابة.
• التنسيق مع جلنة التدقيق من أجل التأكد من تنفيذ سياسات مجلس اإلدارة وقراراته.

مسؤوليات الرقابة الداخلية

• إعداد خطة رقابة سنوية وفقا ً لتقييم
مخاطر الوظائف التي تؤديها الدوائر اخملتلفة
التابعة لسوق دبي املالي.
• أداء عمليات رقابية شاملة للعمليات
والوظائف التي تقوم بها اإلدارات اخملتلفة،
ويشمل ذلك – على سبيل املثال ال احلصر-
عمليات الرقابة املالية ،عمليات رقابة األداء،
عمليات رقابة اإلمتثال للقوانني و رقابة
العمليات و رقابة تقنية املعلومات و الرقابة
الشرعية.
• مراجعة األنظمة والعمليات من أجل
تقييم مدى حتقيق األهداف التنظيمية،
ومدى كفاءة الضوابط املطبقة على

موارد الرقابة

تلتزم إدارة الرقابة الداخلية في سوق دبي املالي بأعلى املعايير املطبقة في وظيفة الرقابة ،وتعمل على
حتقيق ذلك من خالل:
• اختيار وتعيني األفراد ذوي أفضل املؤهالت واخلبرات واملهارات.
• إعطاء أهمية وأولوية كبرى لتعيني مواطني دولة اإلمارات ذوي املؤهالت واخلبرات واملهارات
املطلوبة.
• إطالع مراقبي اإلدارة على أفضل املمارسات واملعايير واملعرفة من خالل التعليم والتدريب املستمر.
• تشجيع املراقبني للحصول على شهادات مهنية مصدقة عامليا ً مثل .CPA، CIA، CMA
• احلفاظ على استقاللية اإلدارة و املراقبني ،حيث يعني ذلك قيام املراقبني الداخليني بأعمالهم
بحرية وموضوعية ويسمح لهم باستنتاج أحكام نزيهة وغير انحيازية.
• تقييم متتابع ودوري للمراقبني وأنشطتهم ،استنادا إلى معايير عادلة وواضحة وسهلة الفهم
مصممة لتحسني التحفيز الذاتي.
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ملخص األداء املالي
لشركة سوق دبي املالي
إجنازات سوق دبي
املالي
أداء سوق دبي
املالي

•لم تتعرض الشركة و منذ تأسيسها إلى أي عقوبات أو مخالفات أو إنذارات من هيئة األوراق املالية
و السلع أو من سلطات رقابية أخرى.

البيانات املالية

�معلومات عامة

تقرير احلوكمة

•خدمات الرقابة املالية :والتي يتم القيام بها مبا يتفق مع معايير الرقابة املقبولة بشكل عام من
أجل التعبير عن الرأي بشأن دقة وعدالة البيانات املالية التابعة لسوق دبي املالي في كافة اجلوانب
املادية ،والوضع املالي ،ونتائج العمليات ،والتدفقات النقدية مبا يتفق مع معايير احملاسبة املتعارف
عليها.
• الرقابة على االمتثال :مراجعة الضوابط املالية والتوظيفية واملعامالت مبا يتفق مع القوانني
واملعايير واللوائح واإلجراءات.
• الرقابة على العمليات التوظيفية :مراجعة الوظائف املتنوعة التي جترى في سوق دبي املالي من
أجل تقييم فعالية وكفاءة واقتصادية تلك الوظائف.
•اخلدمات االستشارية ودراسات ما قبل البدء في املشاريع :أنشطة استشارية وأخرى ذات صلة
بها تهدف إلى إضافة القيمة وحتسني حوكمة سوق دبي املالي ،وإدارة اخملاطر ،وعمليات الرقابة.
ويكون القيام بها كجزء من األنشطة العادية أو الروتينية باإلضافة إلى كونها استجابة لطلبات
اإلدارة.
•تطبيق الرقابة على نظم املعلومات :تشمل تقييم مخاطر أمن نظم املعلومات ،ومراقبة تطبيق
اإلجراءات التصحيحية ،وتقييم ضوابط األمن.
•رفع قضايا الرقابة :تلتزم إدارة الرقابة الداخلية برفع تقارير أعمال الرقابة إلى مجلس اإلدارة واملدير
التنفيذي للشركة ،وخاصة فيما يتعلق باالنتهاك و حاالت الغش.

التطورات االقتصادية العامة
وبيئة السوق

نطاق الرقابة الداخلية

توفر إدارة الرقابة الداخلية نطاق موسع خلدمات الضمان واخلدمات االستشارية التالية:

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

سلطة نشاط الرقابة الداخلية

• من أجل التأكد من استقاللية وموضوعية أنشطة الرقابة الداخلية ،يرفع رئيس إدارة الرقابة
الداخلية تقاريره مباشرة إلى مجلس اإلدارة أو من خالل جلنة التدقيق ،كما يرفع التقارير إداريا ً إلى
الرئيس التنفيذي للشركة.
• يحصل املراقبون الداخليون على حق الدخول الكامل واحلر والغير محدد إلى كافة الدوائر
واألنشطة والوظائف والسجالت والعقارات واألشخاص الذين لهم عالقة بالنشاط اخلاضع
للرقابة.
• ليس للمراقبني الداخليني أية مسؤولية مباشرة أو سلطة على أي أنشطة أو وظائف خاضعة
للرقابة .وعليه ،فإن تنفيذ نشاط الرقابة الداخلية ال يعفي اجلهات اخلاضعة للرقابة من
مسؤوليتها عن العمل الذي تقوم به.
• من أجل احلفاظ على استقالليتهم وموضوعيتهم ،ال يتم تكليف املراقبني الداخليني بأي عمل
غير رقابي ،ولكن في بعض األحيان التي تتطلب تكليف مراقب داخلي بعمل غير رقابي ،يجب أن
تتم مناقشة األمر بني مدير الرقابة الداخلية واملدير املعني من اجل تقييم ضرورة تلك املسألة
وعواقبها ،مع التأكيد على أنه ليس بإمكان املراقب املشاركة في عمل أو نشاط رقابي على عمل
أو نشاط كان هو مسؤوال ً عن تنفيذه.

•عقدت جلنة الترشيحات و املكافآت
اجتماعني خالل العام بتاريخ 6/6/2010
و  20/12/2010و رفعت توصياتها جمللس
اإلدارة.
•مت تكرمي شركة سوق دبي املالي من قبل
هيئة األوراق املالية و السلع بتاريخ
 28/2/2010من ضمن الشركات املبادرة
بتطبيق ضوابط احلوكمة و معايير االنضباط
املؤسسي.

كلمة رئيس
�
مجلس اإلدارة

• احلفاظ على قيم الفريق واخلطط الزمنية ملنتجات الرقابة من أجل متكني اإلدارة أخذ اإلجراءات
التصحيحية في الوقت املناسب.
•لتركيز على أهمية التقنية كأداة لتحسني األنشطة الرقابية والتعامل مع حتديات التقنية احلالية
واملتوقعة املستخدمة واملطبقة في العمل.
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39

تقرير مدقق الحسابات المستقل
حضرات السادة املساهمني
شركة سوق دبي املالي (ش .م .ع).
دبي
اإلمارات العربية املتحدة

الرأي
في رأينا ،أن البيانات املالية املوحدة تظهر بصورة عادلة ،من جميع النواحي اجلوهرية ،الوضع املالي لشركة سوق دبي املالي («ش.
م .ع«( ،)».الشركة») والشركات التابعة لها ،دبي،اإلمارات العربية املتحدة ،كما في  31ديسمبر  2010وأدائها املالي وتدفقاتها
النقدية للسنة املنتهية بذلك التاريخ وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير املالية.

البيانات املالية

دبي
 14مارس 2011

تقرير احلوكمة

أنيس صادق
رقم التسجيل 521

أداء سوق دبي
املالي

ديلويت آند توش (الشرق األوسط)

إجنازات سوق دبي
املالي

تقرير حول املتطلبات النظامية و القانونية األخرى
وبرأينا أيضـا ً أن الشركة متسك حسابات منتظمة .وقد حصلنا على املعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق.
وفي حدود املعلومات التي توفرت لنا لم تقع مخالفات ألحكام قانون الشركات التجارية االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم
( )8لسنة  1984وتعديالته أو عقد تأسيس الشركة والتي قد تؤثر بشكل جوهري على نشاط الشركة أو مركزها املالي للسنة.

ملخص األداء املالي
لشركة سوق دبي املالي

نعتقد أن ب ّينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساسا ً لرأينا حول التدقيق.

التطورات االقتصادية العامة
وبيئة السوق

مسؤولية مدقق احلسابات
إن مسـؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات املالية املوحدة استنادا ً إلى تدقيقنا .لقد قمنا بتدقيقنا وفقا ً للمعايير الدولية
للتدقيق ،وتتطلب تلك املعايير أن نتقيد مبتطلبات قواعد السلوك املهني وأن نقوم بتخطيط وإجراء التدقيق للحصول على تأكيد
معقول فيما إذا كانت البيانات املالية املوحدة خالية من األخطاء اجلوهرية .يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على ب ّينات
تدقيق ثبوتية للمبالغ واإلفصاحات في البيانات املاليةاملوحدة  .تستند اإلجراءات اخملتارة إلى تقدير مدقق احلسابات ،مبا في ذلك
تقييم مخاطر األخطاء اجلوهرية في البيانات املالية املوحدة  ،سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ .وعند القيام بتقييم تلك
اخملاطر ،يأخذ مدقق احلسابات في االعتبار إجراءات الرقابة الداخلية للمنشأة واملتعلقة باإلعداد والعـرض العادل للبيانات املالية
املوحدة ،وذلك لغرض تصميم إجراءات التدقيق املناسبة حسب الظروف ،وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى
املنشأة .يتضمن التدقيق كذلك تقييم مالءمة السياسات احملاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات احملاسبية املعدة من قبل اإلدارة،
وكذلك تقييم العرض اإلجمالي للبيانات املالية املوحدة.

كلمة رئيس
�
مجلس اإلدارة

مسؤوليات اإلدارة عن البيانات املالية
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات املالية املوحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير املالية ،وعن تلك
الرقابة الداخلية التي حتددها اإلدارة لتتمكن من إعداد بيانات مالية موحدة خالية من أخطاء جوهرية ،سواء كانت ناشئة عن إحتيال
أو خطأ.

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

تقرير حول البيانات املالية املوحدة
قمنا بتدقيق البيانات املالية املوحدة املرفقة لشركة سوق دبي املالي («ش .م .ع«( ،)».الشركة») والشركات التابعة لها (يُشار إليها
معا ً بـ «اجملموعة») ،دبي ،اإلمارات العربية املتحدة ،والتي تتكون من بيان املركز املالي املوحد كما في  31ديسمبر  ،2010وبيان الدخل
املوحد ،وبيان الدخل الشامل املوحد ،وبيان التغيرات في حقوق امللكية املوحد ،وبيان التدفقات النقدية املوحد للسنة املنتهية بذلك
التاريخ ،وملخص للسياسات احملاسبية الهامة ،ومعلومات تفسيرية أخرى
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بيان المركز المالي
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2010
إيضاحات
املوجودات
املوجودات غير املتداولة
ودائع استثمارية
موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
املمتلكات واملعدات
موجودات غير ملموسة
الشهرة
مجموع املوجودات غير املتداولة

2010
ألف درهـم

ألف درهـم

5
7
8
9

416,391
515,407
40,006
2,647,238
2,878,874
6,497,916

38,527
1,003,793
29,932
2,723,092
2,878,874
6,674,218

املوجودات املتداولة
نقد وأرصدة لدى البنوك
موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر
ودائع استثمارية
مصاريف مدفوعة مقدما ً وذمم مدينة أخرى
مطلوب من طرف ذي عالقة
مجموع املوجودات املتداولة
مجموع املوجودات

10
6
5
11
19

247,980
9,777
1,133,019
23,674
2,618
1,417,068
7,914,984

33,462
     1,482,292
26,680
             3,914
      1,546,348
8,220,566

املطلوبات وحقوق امللكية
حقوق امللكية
رأس املال
أسهم اخلزينة
صافي إيرادات إصدار األسهم
احتياطي إعادة تقييم االستثمارات – بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
احتياطي إلزامي واحتياطيات أخرى
األرباح املستبقاة
إحتياطي رأس املال
حقوق امللكية موزعة على مالكي الشركة
أطراف غير مسيطرة
مجموع حقوق امللكية
املطلوبات غير املتداولة
مخصص تعويض نهاية خدمة املوظفني
قرض مساند
مجموع املطلوبات غير املتداولة
املطلوبات املتداولة
ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
توزيعات أرباح مستحقة
مطلوب لطرف ذي عالقة
مجموع املطلوبات املتداولة

( 12أ)
( 12ب)

2009

8,000,000
)(4,364
7,995,636
31,608
)(944,741
247,016
375,634
)(181,950
7,523,203
31,370
7,554,573

7,944,136
31,608
)  (1,163,469
239,120
                                             971,837
8,023,232
8,023,232

17
19

6,065
58,414
64,479

3,279
3,279

18
16
19

41,022
206,410
48,500
295,932
360,411
7,914,984

22,415
123,140
48,500
          194,055
197,334
        8,220,566

13
14
14
15

مجموع املطلوبات

مجموع حقوق امللكية واملطلوبات
تشكل اإليضاحات املرفقة جزءا ً ال يتجزّأ من هذه البيانات املالية
مت اعتماد البيانات املالية من الصفحة  40إلى  73من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  14مارس 2011

       8,000,000

)(55,864

سوق دبي املالي
التقرير السنوي 2010
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بيان الدخل
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2010

21
9

984
)(113,922
)(75,854
)(1,536

                    )  (80,460
)(75,854
-

73,463

346,615

78,961
)(5,498
73,463
0.01

346,615
346,615
0.04

صافي ربح السنة
موزع علـى :
مالكي الشركة
أطراف غير مسيطرة
الربح لكل سهم  -بالدرهم

22

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

اإليرادات التشغيلية
صافي اإليرادات من االستثمارات
إيرادات أخرى
التغير في القيمة العادلة للموجودات املالية
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
مصاريف عمومية وإدارية
إطفاء املوجودات غير امللموسة
تكاليف التمويل

ملخص األداء املالي
لشركة سوق دبي املالي

20

189,648
73,168
975

405,878
91,510
5,541

التطورات االقتصادية العامة
وبيئة السوق

158,725
20,838
6,867
3,218

         374,738
20,785
5,672
           4,683

اإليرادات
رسوم عموالت التداول
رسوم شركات الوساطة
رسوم حتويالت أوراق مالية ورهنها
رسوم أخرى

2009

كلمة رئيس
�
مجلس اإلدارة

إيضاحات

2010
ألف درهـم

ألف درهـم

إجنازات سوق دبي
املالي
أداء سوق دبي
املالي
تقرير احلوكمة
البيانات املالية

تشكل اإليضاحات املرفقة جزءا ً ال يتجزّأ من هذه البيانات املالية املوحدة
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بيان الدخل الشامل
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2010

إيضاحات

2010
ألف درهـم

ألف درهـم

صافي ربح السنة

73,463

       346,615

(اخلسارة)  /الدخل الشامل اآلخر
(خسائر)  /أرباح إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

)(51,252

61,285

(اخلسارة)  /الدخل الشامل اآلخر للسنة

)(51,252

61,285

مجموع الدخل الشامل للسنـة

22,211

407,900

27,709
)(5,498
22,211

407,900
407,900

مجموع الدخل الشامل موزع على:
مالكي الشركة
أطراف غير مسيطرة

تشكل اإليضاحات املرفقة جزءا ً ال يتجزّأ من هذه البيانات املالية املوحدة

2009

رأس املال

أطراف غير
مسيطرة

االحتياطي
اإللزامي
واالحتياطات
األخرى

اجملموع

8,000,000

-

-

أرباح مستبقاة موزع على
مالكي
الشركة

-

-

ألف درهـم

)31,608       (55,864
-

إحتياطي
احتياطي
احتياطي
أسهم اخلزينة صافي
رأس املال
إعادة تقييم
إيرادات إصدار إعادة تقييم
االستثمارات  -االستثمارات
األسهم
متاحة للبيع بالقيمة العادلة
من خالل الدخل
الشامل اآلخر
ألف درهـم
ألف درهـم ألف درهـم
ألف درهـم

ألف درهـم

)(974,754
     974,754

-

ألف درهـم

)(1,224,754

)(1,224,754
61,285
  61,285
-

ألف درهـم
-

-

ألف درهـم
613,374
              -

613,374
34,662

ألف درهـم
636,628
  250,000

886,628
346,615
346,615
)(34,662

-

               -

              -

-

-

-

ألف درهـم

8,250,992
346,615
61,285
407,900
-

)(408,916

31,608

(55,864) 8,000,000
-

- 8,250,992
  -

)(635,660) (635,660
    -     408,916

-

-

31,608
           -

8,250,992
                -

8,250,992
346,615
61,285
407,900
-

)- (1,163,469

-

8,023,232

)(635,660
-

239,120

            -

كلمة رئيس
�
مجلس اإلدارة

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

ملخص األداء املالي
لشركة سوق دبي املالي

(55,864) 8,000,000

971,837

               -

- 8,023,232

)(51,252
)(51,252

78,961
            78,961

-

78,961
)(51,252
27,709

              -

)(5,498
)(5,498

-

73,463
)(51,252
22,211

-

-

-

-

-

)(181,950

-

36,868

)(181,950

)(145,082

-

-

7,896

-

)(7,896

-

-

269,980

-

-

-

-

-

-

-

-

)(269,980

-

-

-

-

-

-

-

-

-

)(397,288

-

)(397,288

               -

-

-

-

-

)(397,288

-

-

-

51,500

51,500

              -               -

-

)247,016 (181,950

375,634

31,370 7,523,203

7,554,573

51,500

-

)(944,741

التطورات االقتصادية العامة
وبيئة السوق

الرصيد كما في  31ديسمبر 2008

تأثير التغيرات على السياسات
احملاسبية لتصنيف وقياس املوجودات
املالية ( IFRS 9إيضاح )26
الرصيد كما في  1يناير - 2009
معاد عرضه
صافي الربح للسنة
الدخل الشامل اآلخر للسنة
مجموع الدخل الشامل للسنة
محول إلى احتياطي إلزامي
توزيعات أرباح
حتويل من إحتياطيات إلى أرباح
مستبقاة (إيضاح )14

الرصيد كما في  31ديسمبر 2009

صافي الربح للسنة
اخلسارة الشاملة األخرى للسنة
مجموع الدخل الشامل للسنة
الناجت عن اإلستحواذ على شركة
تابعة (إيضاح )15
محول إلى إحتياطي قانوني
محول إلى أرباح مستبقاة عند بيع
إستثمارات بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل األخر
توزيعات أرباح معلنة (إيضاح )16
محول من أسهم خزينة عند
اإلستحواذ على شركة تابعة
(إيضاح )15

الرصيد كما في  31ديسمبر 2010

(4,364) 8,000,000

31,608

إجنازات سوق دبي
املالي

أداء سوق دبي
املالي

تقرير احلوكمة

البيانات املالية

تشكل اإليضاحات املرفقة جزءا ً ال يتجزّأ من هذه البيانات املالية املوحدة
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
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بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2010

2010
ألف درهـم

ألف درهـم

2009

التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
صافي ربح السنة
تعديالت لـ:
استهالك ممتلكات ومعدات
مخصص تعويض نهاية خدمة املوظفني
إطفاء املوجودات غير امللموسة
مخصص حسابات مشكوك في حتصيلها
التغير في القيمة العادلة إلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر
الربح من بيع استثمارات متاحة للبيع
تكلفة التمويل
عوائد ودائع استثمارات إسالمية
إيرادات توزيعات أرباح

73,463

346,615

17,212
1,475
75,854
560
)(984
1,536
)(69,647
)(3,521

11,327
957
75,854
237
)(688
             )(85,205
)(5,600

الربح التشغيلي قبل التغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية
النقص ( /الزيادة) في مصاريف مدفوعة مقدما ً وذمم مدينة أخرى
النقص في املطلوب من طرف ذو عالقة
النقص في الذمم الدائنة واملصاريف املستحقة

95,948
52,371
1,296
)(42,444

343,497
)(1,736
637
)(11,190

التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
تعويضات نهاية خدمة املوظفني املدفوعة

107,171
)(298

331,208
)(256

صافي النقد الناجت من العمليات التشغيلية

106,873

330,952

التدفقات النقدية من العمليات االستثمارية
املبالغ احملصلة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر
اإلستحواذ على شركة تابعة ،صافي النقد املستحوذ عليه
شراء ممتلكات ومعدات
صافي ودائع االستثمارات
أرباح مستلمة من ودائع االستثمارات
توزيعات أرباح مقبوضة

437,134
)(140, 410
)(11,389
)(13,775
69,647
3,521

2,546
)(12,882
)(652,988
93,154
5,600

صافي النقد الناجت من ( /املستخدم في) العمليات االستثمارية

344,728

)(564,570

التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمني
صافي النقد املستخدم في العمليات التمويلية

)(314,018
)(314,018

)(532,685
)(532,685

صافي الزيادة ( /النقص) في النقد وما يعادله
النقد وما يعادله في بداية السنة
النقد وما يعادله في نهاية السنة (إيضاح )10

137,583
339,244
476,827

)(766,303
1,105,547
339,244
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2010

1 .1التأسيس والنشاط
شركة سوق دبي املالي (ش.م.ع“( ).الشركة”) هي شركة مساهمة عامة تأسست في إمـارة دبي – اإلمارات العربية املتحدة مبوجب القرار الوزاري رقم ()62
لسنة  2007الصادر عن وزارة االقتصاد بتاريخ  6فبراير  2007وخاضعة ألحكام القانون االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم ( )8لسنة 1984
وتعديالته.

كلمة رئيس
�
مجلس اإلدارة

تتمثل النشاطات املرخص بها للشركة في املضاربة املالية ،االستثمار في املشروعات التجارية والصناعية والزراعية وتأسيسها وإدارتها ،استشارات
االستثمارات املالية ،العمل كوسيط مالي لبيع وشراء األسهم والسندات احمللية واألجنبية .وفقا ً لعقد التأسيس فإن الشركة تلتزم في كل معامالتها
ونشاطاتها بأحكام الشريعة اإلسالمية وتقوم باستثمار أموالها وفق هذه األحكام.

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

أسهم الشركة ُمدرجة في سوق دبي املالي.

إن عنوان مكتب الشركة املسجل هو مركز دبي التجاري العاملي – بر دبي – شارع الشيخ زايد ،صندوق بريد رقم  – 9700دبي.
إن املالك الرئيسي والطرف املسيطر على الشركة هي حكومة دبي.

ملخص األداء املالي
لشركة سوق دبي املالي

تقوم الشركة حاليا ً بإدارة سوق دبي املالي ،أعمال املقاصة التابعة لها واالستثمارات اخلاصة بها.

األسهم التي متلكها حكومة دبي مسجلة باسم بورصة دبي احملدودة ،الشركة األم.
التطورات االقتصادية العامة
وبيئة السوق

في  24مايو  ،2010إستحوذت الشركة على  ٪ 67من رأس مال ناسداك دبي مببلغ  204مليون درهم كمقابل نقدي و  50مليون سهم خزينة بقيمة  92مليون
درهم حيث تعود ملكية الـ  ٪ 33من رأس املال املتبقي لنسداك دبي إلى الشركة األم (إيضاح .)16

إجنازات سوق دبي
املالي
أداء سوق دبي
املالي
تقرير احلوكمة
البيانات املالية
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 -تتمة

للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2010
2 .2تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية اجلديدة واملع ّدلة
املعايير والتفسيرات التي تؤثر على اإلفصاحات في الفترة احلالية (و/أو الفترات السابقة)
مت تطبيق املعيار اجلديد التالي في الفترة احلالية وكان لها تأثير على اإليضاحات في البيانات املالية املوحدة.
حتسني اإلفصاح حول األدوات املالية (التعديالت على
املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية ( )IFRSرقم  7البيانات
املالية :اإلفصاح)

تفرض التعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية ( )IFRSرقم  7توسعا ً في اإلفصاحات املطلوبة املتعلقة بقياس
القيمة العادلة ومخاطر السيولة .وقد ارتأت الشركة عدم تقدمي أرقام املقارنة لهذه اإلفصاحات اإلضافية في السنة احلالية
وفقا ً لإلعفاءات االنتقالية التي متنحها هذه التعديالت.
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للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2010

توضح التعديالت أن جميع املوجودات واملطلوبات للشركة التابعة يجب تصنيفها كمحتفظ
تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 5
موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع وعمليات بها للبيع ،عندما تكون (اجملموعة) ملتزمة بخطة بيع تتضمن خسارة السيطرة على تلك
متوقفة (كجزء من التحسينات على املعايير الدولية الشركة التابعة ،دون األخذ في اإلعتبار إذا كانت (اجملموعة) ستحتفظ بحصة غير مسيطرة
في الشركة التابعة بعد عملية البيع.
للتقارير املالية الصادرة في سنة )2009

تفسير جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية رقم
 18-حتويل موجودات من العمالء

يتناول التفسير احملاسبة التي يجب أن يتبعها مستلمو التحويالت من املمتلكات ،اآلالت
واملعدات من "العمالء" ويقرر وجوب اعتراف املستلم لألصل بالقيمة العادلة له كما بتاريخ
التحويل عندما تطابق املمتلكات اآلالت واملعدات احمل ّولة لتعريف األصل من وجهة نظر املستلم،
ويجب االعتراف بالقيد الدائن كإيرادات وفقا ً للمعيار احملاسبي الدولي رقم  :18اإليرادات.

التحسينات على املعايير الدولية للتقارير املالية
الصادرة في عام 2009

عدلت
إن تطبيق التحسينات على املعايير الدولية للتقارير املالية الصادرة في عام  2009والتي ّ
املعايير الدولية للتقارير املالية أرقام  ،8 ،5 ،2ومعايير احملاسبة الدولية أرقام 36 ،18 ،17 ،7 ،1
 ،39 ،38تفسير جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية أرقام  16 ,9لم يكن له أي أثر مادي على
املبالغ املدرجة في البيانات املالية (املوحدة).

إجنازات سوق دبي
املالي

تفسير جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية رقم
 17-توزيع املوجودات غير النقدية على املالكني.

يقدم التفسير إرشادات للمعاجلة احملاسبية املناسبة عندما تقوم املنشأة بتوزيع موجودات غير
ّ
نقدية كأرباح ملساهميها.

أداء سوق دبي
املالي

تعديالت على املعيار احملاسبي الدولي رقم – 39
األدوات املالية :اإلعتراف والقياس – بنود التحوط
املستوفية للشروط

تقدم التعديالت توضيحات على بندين من بنود محاسبة التحوط :حتديد التضخم كخطر
حتوط أو كجزء والتحوط باستعمال اخليارات.

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 3
(املعدل) اندماج األعمال والتعديالت الناجتة للمعيار
ّ
(املعدل) البيانات املالية
احملاسبي الدولي رقم 27
ّ
املوحدة واملنفصلة واملعيار احملاسبي الدولي رقم 28
(املعدل) احملاسبة عن االستثمار في املنشآت الزميلة،
ّ
(املعدل) احلصص
واملعيار احملاسبي الدولي رقم 31
ّ
في املشاريع املشتركة.

مراجعة شاملة لتطبيق طريقة الشراء.

ملخص األداء املالي
لشركة سوق دبي املالي

تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية ()IFRS
رقم  – 2الدفع على أساس األسهم – معامالت
التسويات النقدية للبنك للدفع على أساس
األسهم.

توضح التعديالت نطاق املعيار الدولي للتقارير املالية ( )IFRSرقـم  ،2باإلضافة إلى معامالت
التسويات النقدية اجلماعية للدفع على أساس األسهم في البيانات املالية املنفصلة (أو
الفردية) للمنشأة التي تستلم بضائع أو خدمات عندما يكون لدى منشأة أخرى أو مساهم
إلتزام لتسوية املكافأة

التطورات االقتصادية العامة
وبيئة السوق

تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية ()IFRS
رقم  1تبني املعايير الدولية للتقارير املالية للمرة
األولى – اعفاءات اضافية عند اعتماده للمرة األولى

تنص التعديالت على إثنني من اإلعفاءات عند إعتماد املعايير الدولية للتقارير املالية للمرة
األولى واملتعلقة مبوجودات النفط والغاز لتحديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد إيجار

كلمة رئيس
�
مجلس اإلدارة

املعايير والتفسيرات التي مت تطبيقها دون أن يكون لها تأثير على البيانات املالية املوحدة
واملعدلة التالية في هذه البيانات املالية املوحدة .لم يؤد تطبيق هذه املعايير والتفسيرات إلى تأثيرات كبيرة في
كما مت تطبيق املعايير والتفسيرات اجلديدة
ّ
املبالغ املسجلة في هذه البيانات املالية املوحدة ولكنها قد تؤثر على حسابات املعامالت والترتيبات املستقبلية.

تقرير احلوكمة
البيانات املالية
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املعايير والتفسيرات قيد اإلصدار ولم يتم تطبيقها بعد
واملعدلة التالية قيد اإلصدار وغير سارية املفعول بعد:
كما بتاريخ املوافقة على إصدار هذه البيانات املالية املوحدة ،كانت املعايير والتفاسير اجلديدة
ّ
املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية ( )IFRSرقم  - 1تبني
املعايير الدولية للتقارير املالية للمرة األولى – إستبدال "تواريخ
ثابتة" إلعفاءات معينة بـ "تاريخ التحويل إلى املعايير الدولية
إلعداد التقارير املالية"

للفترات السنوية ابتدا ًء من أو بعد  1يوليو 2011

املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية ( )IFRSرقم  7األدوات
املالية :اإلفصاحات – تعديالت ناجتة عن التحسينات السنوية
على املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية في شهر مايو .2010

للفترات السنوية ابتدا ًء من أو بعد  1يوليو 2011

املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  7األدوات املالية:
اإلفصاحات – تعديالت تُعزز اإلفصاحات حول حتويالت املوجودات
املالية

للفترات السنوية ابتدا ًء من أو بعد  1يناير 2011

املعيار احملاسبي الدولي ( )IASرقم  1عرض البيانات املالية-
تعديالت ناجتة عن التحسينات السنوية على املعايير الدولية
إلعداد التقارير املالية في شهر مايو 2010

للفترات السنوية ابتدا ًء من أو بعد  1يناير 2011

املعيار احملاسبي الدولي ( )IASرقم  12ضرائب الدخل -تعديل
محدود النطاق (إسترداد املوجودات األساسية)

للفترات السنوية ابتدا ًء من أو بعد  1يناير 2011

املعيار احملاسبي الدولي ( )IASرقم  24اإلفصاحات عن الطراف
ذات العالقة -تعريف معدل لألطراف ذات العالقة

للفترات السنوية ابتدا ًء من أو بعد  1يناير 2011

املعيار احملاسبي الدولي ( )IASرقم  34إعداد التقارير املالية
املرحلية -تعديالت ناجتة عن التحسينات السنوية على املعايير
الدولية إلعداد التقارير املالية في شهر مايو 2010

للفترات السنوية ابتدا ًء من أو بعد  1يناير 2011

تفسير جلنة املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ( )IFRICرقم
 13برامج والء العمالء -تعديالت ناجتة عن التحسينات السنوية
على املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية في شهر مايو 2010

للفترات السنوية ابتدا ًء من أو بعد  1يناير 2011

التعديل على تفسير جلنة املعايير الدولية إلعداد التقارير
املالية ( )IFRICرقم  :14املعيار احملاسبي الدولي رقم  :19حد
أصل املنفعة احملددة واحلد األدنى ملتطلبات التمويل وتفاعالتها-
تعديالت نوفمبر  2009فيما يتعلق بالتبرعات املدفوعة مسبقا ً

للفترات السنوية ابتدا ًء من أو بعد  1يناير 2011

	
يتوقع مجلس اإلدارة اإلدارة أن تطبيق هذه املعايير والتفسيرات لن يكون له تأثير على البيانات املالية املوحدة للمجموعة.

سوق دبي املالي
التقرير السنوي 2010

إيضاحات حول البيانات المالية

49
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كلمة رئيس
�
مجلس اإلدارة

3 .3أهم السياسات احملاسبية
 3.1بيان التطبيق وااللتزام
مت إعداد البيانات املالية املوحدة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير املالية (.)IFRS
 3.2أساس اإلعداد
سجلت بالقيمة العادلة .تعتمد التكلفة
مت إعداد البيانات املالية املوحدة طبقا ً ملبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء إعادة تقييم بعض األدوات املالية التي ّ
التاريخية عموما ً على القيمة العادلة للمقابل املدفوع لقاء املوجودات.

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

 3.3أساس التوحيد
املوحدة للمجموعة تتضمن البيانات املالية للشركة والشركات التابعة لها (يُشار إليها معا ً بـ “اجملموعة”) .تتمثل السيطرة في قدرة الشركة على
التحكم في السياسات املالية والتشغيلية للشركات التابعة لالستفادة من نشاط هذه الشركات.

ملخص األداء املالي
لشركة سوق دبي املالي

فيما يلي أهم السياسات احملاسبية املتبعة:

فيمل يلي تفاصيل الشركات التابعة:

ناسداك دبي

سوق مالي إلكتروني

اإلمارات العربية املتحدة

67%

متتلك ناسداك دبي الشركة التابعة التالية:
اسم الشركة

النشــاط

مكان التأسيس

نسبة امللكية %

ناسداك دبي جارديان ليمتد

متثيل مجرد لناسداك دبي احملدودة

اإلمارات العربية املتحدة

100%

عند الضرورة ،يتم إجراء تعديالت على البيانات املالية للشركات التابعة لتتماشى سياساتها احملاسبية مع تلك املستخدمة من قبل الشركات األخرى
التابعة للمجموعة.

إجنازات سوق دبي
املالي

يتم إضافة نتائج الشركات التابعة التي مت االستحواذ عليها أو بيعها خالل العام في بيان الدخل املوحد اعتبارا ً من التاريخ الفعلي لالستحواذ أو لغاية
تاريخ البيع حسب ما يقتضي األمر.

التطورات االقتصادية العامة
وبيئة السوق

اسم الشركة

النشــاط

مكان التأسيس

نسبة امللكية %

عند توحيد البيانات املالية ،يتم استبعاد كافة األرصدة واملعامالت واإليرادات واملصاريف الداخلية املتبادلة بني اجملموعة.
أداء سوق دبي
املالي
البيانات املالية

 3.4اندماج األعمال
يتم تسجيل عملية استحواذ الشركات التابعة ،باستخدام مبدأ الشراء احملاسبي .يتم قياس تكلفة االستحواذ بإجمالي القيم العادلة (كما في تاريخ
مبادلة) املوجودات املمنوحة ،املطلوبات املتكبدة أو املفترضة وأدوات حقوق امللكية الصادرة من قبل الشركة مقابل السيطرة على الشركة املستحوذ
عليها من قبل املستحوذ ،باإلضافة إلى أي تكاليف مباشرة متعلقة بدمج األعمال .يتم االعتراف باملوجودات احملددة واملطلوبات للشركة املستحوذ
عليها وااللتزامات احملتملة والتي تتوافق مع شروط االعتراف املنصوص عليها ضمن املعيار الدولي للتقارير املالية ( )IFRSرقم  3اندماج األعمال بقيمتها
العادلة في تاريخ االستحواذ.

تقرير احلوكمة

يتم إدراج حقوق األطراف غير املسيطرة (بإستثناء الشهرة) في صافي موجودات الشركـات التابعة املوحدة بصورة منفصلة عن حقوق ملكية اجملموعة.
ميكن قياس حصة حقوق األطراف غير املسيطرة مبدئيا ً بالقيمة العادلة أو بحصة حقوق األطراف غير املسيطرة في القيمة العادلة لصافي املوجودات
القابلة للتحديد للمنشأة املستحوذ عليها على أساس تناسبي .يتم اختيار أساس القياس على أساس كل حالة استحواذ على حدة .والحقا ً لالستحواذ،
حتدد القيمة الدفترية حلقوق األطراف غير املسيطرة باحلصص التي مت االعتراف بها مبدئيا ً باإلضافة إلى حصة حقوق األطراف غير املسيطرة في التغيرات
الالحقة على حقوق امللكية.
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يتم تسجيل الشهرة الناجتة عن االستحواذ كأصل ويتم قياسها بشكل أولي بالتكلفة ،والتي تتمثل بالزيادة في تكلفة اندماج األعمال عن حصة
الشركة في صافي القيمة العادلة للموجودات احملددة واملطلوبات وااللتزامات احملتملة التي مت تسجيلها .في حال كانت حصة الشركة ،بعد إعادة
التقييم ،من صافي القيمة العادلة للموجودات احملددة واملطلوبات وااللتزامات احملتملة املسجلة للشركة املستحوذ عليها تزيد عن تكلفة اندماج األعمال
فإنه يتم تسجيل الزيادة في األرباح واخلسائر.
 3.5املوجودات غير امللموسة الناجتة عن اندماج األعمال
يتم حتديد واالعتراف باملوجودات غير امللموسة الناجتة عن اندماج األعمال بشكل مستقل عن الشهرة في حال أن ينطبق عليها تعريف املوجودات غير
امللموسة وميكن قياس قيمتها العادلة بشكل معتمد .تتمثل تكلفة املوجودات غير امللموسة في قيمها العادلة كما بتاريخ االستحواذ.
الحقا ً لالعتراف املبدئي ،مت تسجيل املوجودات غير امللموسة املستحوذ عليها من إندماج األعمال بالتكلفة ناقصا ً اإلطفاء املتراكم واالنخفاض املتراكم
في القيمة.
يتم إطفاء املوجودات غير امللموسة حتى يتم إلغاء تكلفتها على مدى فترة االنتفاع املقدرة ،باستخدام طريقة القسط الثابت كما يلي:
سنوات
الترخيص (االسم التجاري)

  50

العالقة مع مشاركي السوق (الوسطاء)

10

قاعدة البيانات اخلاصة بالسوق

5

 3.6الشـهرة
يتم اإلعتراف بالشهرة الناجتة عن اإلستحواذ كأصل ويتم قياسها مبدئيا ً بالتكلفة ،التي متثل فائض تكلفة اندماج األعمال على حصة اجملموعة في
صافي القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات واملطلوبات احملتملة احملددة .وفي حال كانت حصة اجملموعة ،بعد إعادة التقييم ،من صافي القيمة العادلة
للموجودات واملطلوبات واملطلوبات احملتملة احملددة للمنشأة املشتراة تزيد عن مجموع تكلفة اندماج األعمال فإنه يتم تسجيل الزيادة فورا ً في بيان الدخل
املوحد.
متثل الشهرة الناجتة عن إستحواذ شركة تابعة أو منشأة حتت سيطرة مشتركة فائض تكلفة اإلستحواذ على حصة اجملموعة في صافي القيمة العادلة
للموجودات واملطلوبات واملطلوبات احملتملة احملددة للشركة التابعة أو املنشأة حتت السيطرة املشتركة واملعترف بها كما في تاريخ اإلستحواذ .يتم
اإلعتراف بالشهرة مبدئيا ً كأصل على أساس التكلفة ،ويتم قياسها الحقا ً على أساس التكلفة ناقصا ً اإلنخفاض املتراكم في القيمة.
ألغراض إختبار إنخفاض القيمة ،يتم توزيع الشهرة على كل الوحدات املنتجة للنقد في اجملموعة والتي يتوقع إستفادتها من عملية اإلندماج .يتم إجراء
إختبار سنوي إلنخفاض القيمة للوحدات املنتجة للنقد والتي مت توزيع الشهرة عليها أو على فترات أكثر تقاربا ً إذا وجد ما يشير إلى إنخفاض قيمة
الوحدة.
إذا كانت القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة املنتجة للنقد أقل من قيمتها املدرجة يتم حتميل خسارة اإلنخفاض أوال ً لتخفيض القيمة املدرجة للشهرة
املوزعة على الوحدة ثم على األصول األخرى للوحدة تناسبيا ً على أساس القيمة املدرجة لكل أصل في الوحدة .إن خسائر إنخفاض القيمة املسجلة
للشهرة ال ميكن عكسها في فترات الحقة.
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يتم االعتراف برسوم تراخيص شركات الوساطة كما بتاريخ منح التراخيص على أساس الفترة الزمنية املستحقة.
توزيعات األرباح
يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح من االستثمارات عندما ينشأ حق املساهم في استالمها.

 3.8عقود اإليجار
يتم تصنيف عقود اإليجار كإيجارات متويلية عندما تنص عقود اإليجار على حتويل جميع مخاطر ومنافع التملك إلى املستأجر .أما أنواع اإليجارات األخرى
فيتم تصنيفها كعقود إيجار تشـغيلية.

اجملموعة كمستأجر
يتم تسجيل مدفوعات اإليجار التشغيلي كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار ،إال إذا كان هناك أساس منهجي آخر أكثر مالئمة
لتوزيع املنافع االقتصادية من األصل املستأجر على فترة اإليجار .يتم االعتراف بااللتزامات اإليجارية احملتملة التي تظهر ضمن عقود اإليجار التشغيلية
كمصروف في الفترة التي استحدثت بها.

إجنازات سوق دبي
املالي

في حالة استالم حوافز إيجار إلبرام عقود إيجار تشغيلية ،فإنه يتم االعتراف بتلك احلوافز كمطلوب .يتم االعتراف بإجمـالي املنافع من احلوافز كتخفيض
ملصروف اإليجار على أساس القسط الثابت ،إال إذا كان هناك أساس منهجي آخر أكثر مالئمة لتوزيع املنافع االقتصادية من األصل املستأجر على مدى
فترة اإليجار.

التطورات االقتصادية العامة
وبيئة السوق

اجملموعة كمؤجر
يتم االعتراف بإيرادات عقود التأجير التشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار .تضاف التكاليف املباشرة املتكبدة أثناء املفاوضات
والترتيبات املتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية إلى القيمة الدفترية لألصل املؤجر ويتم االعتراف بها على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

ملخص األداء املالي
لشركة سوق دبي املالي

العائد من ودائع االستثمارات اإلسالمية
يتم االعتراف بالعائد من ودائع االستثمارات اإلسالمية على أساس احلد األدنى املتوقع من العائد الذي يتم حتديده في اتفاقية االستثمار على أساس
الفترات الزمنية املعنية .كما يتم تسوية أي فرق بني العائد املسجل والعائد الفعلي بتاريخ االستحقاق.

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

يتم االعتراف برسوم عموالت التداول ،التنازل عن امللكية ورسوم الرهن كما بتاريخ إجراء املعامالت في السوق.

كلمة رئيس
�
مجلس اإلدارة

 3.7االعتراف باإليراد
شريطة أن يكون من احملتمل أن املنافع االقتصادية سوف تتدفق إلى اجملموعة واإليرادات والتكاليف ،إن وجدت ،ميكن قياسها بشكل موثوق به ،يتم اإلعتراف
باإليرادات في بيان الدخل املوحد في القيمة العادلة للمبالغ املستلمة أو املدينة على النحو التالي:

 3.9املعامالت بالعمالت األجنبية

تقرير احلوكمة

يتم تسجيل املعامالت احملددة بالعمالت بخالف العملة التي متارس فيها الشركة نشاطها (العمالت األجنبية) على أساس أسعار الصرف السائدة بتاريخ
إجراء تلك املعامالت .عند نهاية كل فترة محاسبية ،يتم إعادة حتويل البنود املالية املدرجة بالعمالت األجنبية على أساس أسعار الصرف السائدة
بذلك التاريخ .يتم حتويل قيمة املوجودات واملطلوبات غير النقدية املق ّيمة بالعمالت األجنبية بتاريخ التقرير على أساس سعر الصرف السائد بتاريخ
حتديد القيمة العادلة .ال يتم إعادة حتويل البنود غير النقدية التي مت قياسها على أساس التكلفة التاريخية واملق ّيمة بالعمالت األجنبية.

أداء سوق دبي
املالي

ألغراض هذه البيانات املالية املوحدة ،درهم اإلمارات (الدرهم) هو العملة املستخدمة في اجملموعة وعملة العرض.

البيانات املالية
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 3.10املنح احلكومية

ال يتم تسجيل املنح احلكومية إال أذا كان هناك تأكيد معقول بأن اجملموعة سوف تقوم بالتقيد بالشروط املرفقة لهذه املنح وبأن املنح سوف يتم
استالمها.
يتم تسجيل املنح احلكومية التي يشترط فيها أن تشتري الشركة أو تبني أو تستحوذ على موجودات غير متداولة ،كدخل مؤجل في امليزانية العمومية
ويتم حتويلها إلى األرباح واخلسائر على أساس محدد مبنيا ً على مدة اخلدمة الفعلية للتكاليف اخلاصة باملبنى.

 3.11املمتلكات واملعدات

تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعـد طرح االستهالك املتراكم وأي خسائر متراكمة لإلنخفاض في القيمة ،فيما عدا األراضي والتي تظهر بالقيمة
العادلة .تتضمن التكاليف األولية للمتلكات واملعدات سعر الشراء وأي تكاليف أخرى مباشرة مرتبطة بتهيئة األصل لإلستخدام املقصود منه في
مكانه اخملصص لذلك.

أي تكاليف يتم دفعها الحقا ً يتم إضافتها إلى القيمة الدفترية للموجودات أو يعترف بها كموجودات منفصلة ،فقط عندما يكون من احملتمل أن املنافع
االقتصادية املستقبلية املرتبطة بالبند سوف تتدفق إلى اجملموعة ،وميكن قياس تكلفة البند بشكل يعتمد عليه .يتم حتميل جميع تكاليف اإلصالحات
والصيانة األخرى في بيان الدخل املوحد عند تكبدها.
يتم احتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت لتوزيع تكاليف املوجودات لقيمها املتبقية على مدة اخلدمة الفعلية املتوقعة لألصل كما يلي:
سنوات
حتسينات على مأجور

  4

أجهزة حاسوب وأنظمة معلومات

3-5

آثاث وأدوات مكتبية

3-10

سيـارات

4

يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل فورا إلى مبلغه القابل لالسترداد إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أكبر من قيمته املتوقعة القابلة لالسترداد.
يتم إحتساب الربح أو اخلسارة الناجتة عن استبعاد أو إقصاء بند من املمتلكات واآلالت واملعدات بالفرق بني عائدات املبيعات والقيمة الدفترية للموجودات
ويتم اإلعتراف بها في األرباح واخلسائر.

 3.12انخفاض قيمة املوجودات امللموسة وغير امللموسة فيما عدا الشهرة

تقوم اجملموعة بتاريخ كل تقرير مبراجعة صافي قيمة املوجودات امللموسة وغير امللموسة لتحديد فيما إذا كان هناك مؤشر على أن تلك املوجودات تعاني
من انخفاض في القيمة .في حال ظهور مثل هذه املؤشرات ،يتم تقدير القيمة املستردة للموجودات لكي يتم حتديد مدى اخلسارة( ،إن وجد) .وفي حال
يصعب فيها تقدير القيمة املستردة لألصل فرديا ً تقوم اجملموعة بتقدير القيمة املستردة لوحدة توليد النقد التابعة لألصل .في حالة عدم إمكانية تقدير
القيمة القابلة لالسترداد لكل أصل على حده ،تقوم اجملموعة بتقدير قيمة وحدة توليد النقد التي ينتمي لها األصل .في حال حتديد أساس معقول وثابت
للتوزيع ،يتم توزيع املوجودات على وحدات توليد النقد كالً على حدا .وفيما عدا ذلك يتم توزيعها على أصغر مجموعة من وحدات توليد النقد في حالة مت
حتديد أساس معقول وثابت للتوزيع.
إن القيمة املستردة هي القيمة األعلى ما بني القيمة العادلة مطروحا ً منها تكلفة البيع وقيمة اإلستخدام .عند تقييم قيمة اإلستخدام ،يتم خصم
التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة حلساب القيمة احلالية باستخدام نسبة خصم تعكس التقديرات السوقية احلالية لقيمة الوقت على النقد
واخملاطر احملددة لألصل والتي من أجلها مت تعديل التدفقات النقدية املستقبلية.
أما إذا كانت القيمة املستردة املقدرة لألصل (أو وحدة توليد النقد) أقل من قيمته احلالية ،يتم خفض القيمة احلالية لألصل (أو وحدة توليد النقد) 
للوصول إلى قيمته املستردة .حتمل خسائر انخفاض القيمة فور وقوعها على بيان الدخل إال إذا كان األصل قد مت إعادة تقييمه وفي هذه احلالة فإن
خسارة االنخفاض في القيمة تعامل كانخفاض في إعادة التقييم.
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أما موظفي الشركة من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة فهم مطالبون بدورهم باملساهمة بنسبة  5%من إجمالي “الرواتب اخلاضعة” عن
مساهمتهم في هذا النظام .إن التزام اجملموعة الوحيد بالنسبة خملصص التقاعد والضمان اإلجتماعي هو القيام بتحويل املساهمات احملددة فقط .يتم
إظهار مساهمات اجملموعة في نظام التقاعد والتأمني الوطني ضمن بيان الدخل للسنة.

يتم قياس اخملصصات بالقيمة احلالية للمصروفات املتوقع أن تكون مطلوبة لتسديد االلتزامات احلالية كما في نهاية الفترة احملاسبية  ،بإستخدام سعر
يوضح التقييمات السوقية احلالية للقيمة الزمنية لألموال ومخاطر اإللتزام.

 3.15األدوات املالية

يتم اإلعتراف باملوجودات واملطلوبات املالية عندما تكون اجملموعة طرفا ً في البنود التعاقدية لألدوات.

 3.16املوجودات املالية

بعد اإلعتراف املبدئي يتم قياس جميع املوجودات املالية إما بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة ،إعتمادا على تصنيف املوجودات املالية.

تقرير احلوكمة

يتم اإلعتراف أو اإلستبعاد لكافة املشتريات أو املبيعات العادية للموجودات املالية على أساس تاريخ املتاجرة .املشتريات أو املبيعات تتمثل في مشتريات
أو مبيعات املوجودات املالية التي تتطلب تسليم املوجودات خالل اإلطار الزمني احملدد مبوجب اللوائح أو االتفاقية في السوق.

أداء سوق دبي
املالي

يتم قياس املوجودات واملطلوبات املالية مبدئيا ً بالقيمة العادلة .عند االعتراف األولي تضاف أو تخصم تكاليف املعامالت التي تخص مباشرة حيازة أو
إصدار املوجودات واملطلوبات املالية (عدا املوجودات واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر) من القيمة العادلة للموجودات املالية
أو املطلوبات املالية ،حسب االقتضاء .تكاليف املعامالت التي تخص مباشرة حيازة موجودات مالية أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح
واخلسائر يتم اإلعتراف بها مباشرة في األرباح أو اخلسائر.

إجنازات سوق دبي
املالي

عند توقع استرداد بعض أو جميع املنافع االقتصادية املطلوبة لتسديد االلتزام من طرف ثالث ،فإنه يتم تسجيل املبالغ املدينة كأصل إذا ما مت التأكد فعالً
من أن التسديدات سوف يتم حتصيلها وأن تكون املبالغ املدينة قابلة للقياس بشكل موثوق.

التطورات االقتصادية العامة
وبيئة السوق

 3.14اخملصصات

يتم االعتراف باخملصصات عندما يكون على اجملموعة التزام حالي (قانوني أو استنتاجي) نتيجة أحداث سابقة ويكون من احملتمل أنه سيكون مطلوبا ً من
اجملموعة تسديد هذا االلتزام وميكن تقدير تكلفة هذه اخملصصات بشكل يعتمد عليه.

ملخص األداء املالي
لشركة سوق دبي املالي

املوظفني مواطني اإلمارات العربية املتحدة هم أعضاء في برنامج معاش التقاعد والضمان اإلجتماعي الذي تديره احلكومة .وفقا ً للقانون االحتادي رقم 7
لعام  ،1999مطلوب من اجملموعة املساهمة مبا نسبته  15%من إجمالي “الرواتب اخلاضعة” عن موظفيها من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة في
برنامج منافع التقاعد لتمويل تلك املنافع.

كلمة رئيس
�
مجلس اإلدارة

 3.13منافـع املوظفيـن

يتم احتساب مخصص تعويض نهاية اخلدمة للموظفني من غير مواطني الدولة وفقا ً لقانون العمل االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،وذلك
استنادا ً إلى فترات اخلدمة املتراكمة للموظفني حتى نهاية العام .يتم اإلفصاح عن املستحقات املتعلقة باإلجازة السنوية كمطلوبات متادولة ،بينما
يتم اإلفصاح عن مخصص نهاية خدمة املوظفني كمطلوبات غير متداولة.

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

في حال مت عكس خسارة إنخفاض القيمة الحقاً ،يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل (أو وحدة توليد النقد) إلى أن تصل للقيمة املقدرة املستردة على أن
ال تكون الزيادة أعلى من القيمة الدفترية فيما لو لم يكن هناك إنخفاض في قيمة األصل (وحدة توليد النقد) في السنوات السابقة .إن عكس خسارة
االنخفاض في القيمة يتم تسجيله في بيان الدخل املوحد إال إذا كان األصل قد مت إعادة تقييمه ،وفي هذه احلالة فإن عكس خسارة االنخفاض في القيمة
تعامل كزيادة في إعادة التقييم.

البيانات املالية
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تصنيف املوجودات املالية
أدوات الدين التي تطابق الشروط التالية سيتم قياسها الحقا ً بالتكلفة املطفأة بعد طرح خسارة إنخفاض القيمة (باستثناء إستثمارات الدين التي مت
تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسارة عند اإلعتراف األولي):
 •إذا كان األصل محتفظا ً به وفقا ً لنموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باملوجودات بغرض جمع التدفقات النقدية املتعاقد عليها؛ و
 •إذا كان ينشأ عن البنود التعاقدية للموجودات املالية مواعيد محددة للتدفقات املالية املتعلقة حصريا ً بأصل املبالغ غير املسددة
والفوائد عليها.
يتم قياس كافة املوجودات املالية األخرى في الفترات الالحقة مبجملها بالقيمة العادلة.
التكلفة املُطفأة وطريقة الفائدة الفعلية:
طريقة الفائدة الفعلية هي الطريقة التي يتم فيها احتساب التكلفة املطفأة ألداة الدين وتوزيع إيرادات الفوائد على الفترات التي تخصها .نسبة
الفائدة الفعلية هي حتديدا ً النسبة التي يتم فيها خصم النقد املقدر استالمه في املستقبل (مبا في ذلك جميع الرسوم والنقاط املدفوعة أو املستلمة
والتي تُشكل جزءا ً ال يتجزأ من طريقة الفائدة الفعلية ،وتكاليف املعامالت واألقساط أو اخلصومات األخرى) عبر املدة املتوقعة ألداة الدين أو ،أينما كان
مناسباً ،عبر فترة أقصر ،إلى صافي القيمة الدفترية عند االعتراف املبدئي.
يتم االعتراف بالدخل واملصروفات على أساس نسبة الفائدة الفعلية ألدوات الدين والتي يتم قياسها الحقا ً بالتكلفة املطفأة  .يتم اإلعتراف بإيرادات
الفوائد واملصروفات في بيان األرباح أو اخلسائر وتظهر حتت بند “صافي إيراد اإلستثمارات”.
املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ()FVTOCI
عند االعتراف املبدئي ،ميكن للمجموعة أن تختار مبا ال يقبل النقض (على أساس كل أداة على حدة) أن تصنف اإلستثمارت في أدوات امللكية
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .وال يسمح التصنيف بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا كان االستثمار بأداة امللكية
محتفظ به لغرض املتاجرة.
                                                                                                                                                                    
تعتبر املوجودات املالية محتفظ بها لغرض املتاجرة إذا:
 •مت شراؤها أساسا ً لغرض بيعها في املستقبل القريب،
 •كانت عند االعتراف املبدئي جزء من محفظة أدوات مالية محددة تديرها اجملموعة ولها طابع فعلي حديث للحصول على أرباح في فترات
قصيرة ،أو
وفعالة كأداة حتوط أو كضمان مالي.
 •كانت أدوات مشتقة غير مصنفة ّ
                                   
يتم قياس االستثمارات في أدوات امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مبدئيا ً بالقيمة العادلة مضاف إليها تكاليف املعاملة .ويتم
قياسها الحقا ً بالقيمة العادلة ويتم االعتراف باألرباح واخلسائر الناشئة عن التغير في القيمة العادلة حتت بند الدخل الشامل األخر وتضاف إلى
احتياطي إعادة تقييم االستثمارات .ال يتم إعادة تصنيف األرباح أو اخلسائر املتراكمة إلى بيان الدخل عند بيع اإلستثمارات.
قامت اجملموعة بتصنيف كل اإلستثمارات في أدوات امللكية والتي ليست لغرض املتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر عند التطبيق
األولي للمعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ( 9أنظر إيضاح .)26
يتم االعتراف بتوزيعات األرباح على هذه االستثمارات في أدوات امللكية في بيان األرباح أو اخلسائر عندما ينشأ حق اجملموعة في استالم هذه التوزيعات
وفقا للمعيار احملاسبي الدولي ( )IASرقم  18اإليرادات ،إال إذا كانت هذه التوزيعات متثل بشكل واضح استرداد جلزء من تكاليف االستثمار .يتم اإلعتراف
بالتوزيعات املكتسبة في األرباح أو اخلسائر ويتم تضمينها حتت بند “صافي إيرادات اإلستثمارات” (إيضاح .)20
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يتم إعادة تصنيف أداوت الدين من التكلفة املطفأة إلى القيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر بسبب تغيير منوذج األعمال بحيث لم يعد هناك توافق
مع معايير التكلفة املطفأة .ال يجوز إعادة تصنيف أدوات الدين املصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر عند االعتراف املبدئي.

يتم اإلعتراف بالدخل من الفوائد على أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسارة في صافي األرباح واخلسائر املوضح كما هو أعاله.

أرباح وخسائر أسعار صرف العمالت األجنبية
يتم حتديد القيمة العادلة للموجودات املالية بالعمالت األجنبية بتلك العملة األجنبية ويتم حتويلها على أساس السعر احلالي الصرف في نهاية كل
ّ
يشكل سعر الصرف للعمالت األجنبية جزءا ً من القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر الناجتة
فترة محاسبية.
عنها ،وبالتالي:

بالنسبة ألدوات الدين املقيمة بالعمالت االجنبية واملقاسة بالتكلفة املطفأة في نهاية الفترة املالية ،يتم حتديد أرباح وخسائر أسعار صرف العمالت
األجنبية على أساس التكلفة املطفأة لألصل املالي ويتم االعتراف بها حتت بند «أرباح وخسائر أخرى» في بيان الدخل املوحد.

البيانات املالية

بالنسبة لبعض فئات املوجودات املالية ،مثل الذمم التجارية املدينة ،واملوجودات التي ال يتم خفض قيمتها بشكل إفرادي حيث يتم فحصها إلنخفاض القيمة بشكل
إجمالي .يتمثل الدليل املوضوعي إلنخفاض قيمة محفظة الذمم املدينة باخلبرة السابقة للمجموعة في حتصيل الذمم ،الزيادة في عدد الدفعات املستحقة للمحفظة
خالل الفترة السابقة ،إضافة إلى التغيرات امللحوظة في ظروف اإلقتصاد الوطني أو احمللي والتي لها عالقة بتحصيالت الذمم.

تقرير احلوكمة

 •صعوبات مالية كبيرة للمصدر أو للطرف املقابل ،أو
 •إهمال أو تقصير في الدفعات الرئيسية ودفعات الفائدة ،أو
 •من احملتمل أن يدخل املقترض في مرحلة افالس أو إعادة تنظيم ألموره املالية.

أداء سوق دبي
املالي

إنخفاض قيمة املوجودات املالية

يتم تقييم املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة في نهاية كل فترة محاسبية ،لتحديد فيما إذا كان هناك مؤشرات على انخفاض في قيمة هذه املوجودات املالية .تنخفض
قيمة املوجودات املالية عندما يكون هناك دليل موضوعي ناجت عن حدث أو أكثر بعد التسجيل املبدئي للموجودات املالية أدى إلى تأثر التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة
لالستثمار.
قد يتضمن الدليل املوضوعي اخلسارة املسجلة لإلنخفاض ما يلي:

إجنازات سوق دبي
املالي

 •بالنسبة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر ،يتم االعتراف مبكونات أسعار صرف العمالت األجنبية في بيان
الدخل املوحد ،و
 •أما بالنسبة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فيتم االعتراف مبكونات أسعار صرف العمالت األجنبية
في الدخل الشامل اآلخر.

التطورات االقتصادية العامة
وبيئة السوق

يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح على االستثمارات في أدوات امللكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر في بيان الدخل املوحد عندما ينشأ
حق اجملموعة في استالم هذه التوزيعات وفقا للمعيار احملاسبي الدولي رقم  18اإليرادات ،ويتم تضمينها في األرباح واخلسائر املوضحة أعاله.

ملخص األداء املالي
لشركة سوق دبي املالي

في نهاية كل فترة محاسبية يتم قياس املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر بالقيمة العادلة ،ويتم االعتراف باألرباح أو اخلسائر
الناجتة عن إعادة القياس في األرباح واخلسائر .يتم حتديد القيمة العادلة بالطريقة املنصوص عليها في اإليضاح .25

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

يتم قياس أداوت الدين التي ال تنطبق عليها معايير التكلفة املطفأة (كما هو موضح أعاله) بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر .إضافة إلى ذلك،
يجوز تصنيف أدوات الدين التي تنطبق عليها معايير التكلفة املطفأة بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر .يجوز تصنيف أدوات الدين بالقيمة
العادلة من خالل األرباح واخلسائر عند اإلعتراف املبدئي إذا كان هذا التصنيف يلغي عدم التطابق احملاسبي أو يقلل منه بدرجة كبيرة والذي ينشأ عن
قياس املوجودات أو املطلوبات أو االعتراف باألرباح واخلسائر فيها على أسس مختلفة.

كلمة رئيس
�
مجلس اإلدارة

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر ()FVTPL
يتم تصنيف االستثمارات في أدوات امللكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر ،إال إذا قامت اجملموعة بتصنيف استثمار محتفظ به لغير املتاجرة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند االعتراف املبدئي (كما هو موضح أعاله).
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تتمثل خسارة إنخفاض القيمة في املوجودات املالية املدرجة في الفرق بني القيمة الدفترية لتلك املوجودات املالية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية
املستقبلية املتوقعة منها والتي تعكس مقدار الضمان والكفالة مخصوما ً على سعر الفائدة الفعلي لتلك املوجودات املالية .
يتم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات املالية بالتكلفة املطفأة مباشر ًة مبقدار خسارة االنخفاض في القيمة ،باستثناء الذمم التجارية املدينة،
حيث يتم تخفيض القيمة الدفترية باستخدام حساب اخملصص .وفي حال إعتبار الذمم التجارية املدينة غير ممكن حتصيلها ،يتم شطبها مقابل حساب
اخملصص .ويتم إضافة املبالغ املستردة عن ذمم مت شطبها في وقت سابق إلى حساب اخملصص .ويتم االعتراف بالتغيرات على القيمة الدفترية حلساب
اخملصص في األرباح أو اخلسائر.
إذا ،في فترة الحقة ،إنخفض مبلغ خسارة اإلنخفاض في القيمة ،وكان من املمكن أن يكون اإلنخفاض ذو صلة بشكل موضوعي بحدث وقع بعد اإلعتراف
باإلنخفاض في القيمة ،يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة املعترف بها في السابق وذلك من خالل بيان األرباح واخلسائر إلى حد أن تكون القيمة
الدفترية للموجودات املالية في تاريخ عكس اإلنخفاض في القيمة ال تتجاوز التكلفة املطفأة في حالة عدم االعتراف باإلنخفاض في القيمة.

إلغاء االعتراف باملوجودات املالية

تقوم اجملموعة بإلغاء االعتراف بأصل مالي فقط عند انتهاء احلق املتعاقد عليه املتعلق باستالم التدفقات النقدية من األصل املالي؛ أو عندما تقوم
اجملموعة بتحويل األصل املالي وجميع مخاطر ومزايا ملكية األصل بصورة جوهرية إلى منشأة أخرى .إذا لم تقم اجملموعة بتحويل كافة مخاطر ومزايا
امللكية أو حتويلها بصورة جوهرية واستمرت بالسيطرة على األصل احملولة ملكيته ،تعترف اجملموعة بالفوائد احملتجزة على األصل املالي واملطلوبات
املصاحبة عن األموال التي قد تدفعها .إذا احتفظت اجملموعة بصورة جوهرية بكافة مخاطر ومزايا ملكية األصل املالي احملول فإن اجملموعة تستمر
احملصلة.
باالعتراف باألصل املالي واالعتراف كذلك باالقتراض املضمون بالرهن عن صافي املبالغ ّ
عند إلغاء اإلعتراف باملوجودات املالية بالتكلفة املطفأة ،يتم االعتراف بالفرق بني القيمة الدفترية لألصل ومبلغ املقابل املقبوض في بيان األرباح واخلسائر.
عند إلغاء اإلعتراف باملوجودات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر  ،FVTOCIفإن مبلغ األرباح أو اخلسائر املتراكمة املتكبدة سابقا في
إحتياطي إعادة تقييم االستثمارات ال يعاد تصنيفه في بيان الدخل املوحد ،ولكن يُعاد تصنيفه ضمن حساب األرباح املستبقاة.
املطلوبات املالية وأدوات امللكية
التصنيف كدين أو حقوق ملكية
أدوات الدين وامللكية التي تُصدرها اجملموعة يتم تصنيفها إما كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقا ً جلوهـر العملية املتعاقد عليها في العقد
وتعريف املطلوبات املالية وأدوات امللكية.
أدوات امللكية
تع ّرف أداة امللكية على أنها العقد الذي يثبت فائدة مستبقاة في األصول املالية للشركة بعد اقتطاع كافة املطلوبات املترتبة عليها .تسجل أدوات
احملصلة بعد طرح صافي تكلفة اإلصدار.
امللكية التي تصدرها اجملموعة بقيمة صافي املبالغ ّ
إعادة شراء اجملموعة ألدوات ملكيتها اخلاصة يتم اإلعتراف به وإقتطاعة مباشرة من حقوق امللكية .ال يتم اإلعتراف مبكاسب أو خسارة في األرباح واخلسائر
عند شراء ،بيع ،إصدار أو إلغاء أدوات امللكية اخلاصة باجملموعة.
املطلوبات املالية
يتم قياس جميع املطلوبات املالية فيما بعد بالتكلفة املطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر.
املطلوبات املالية املُقاسة فيما بعد بالتكلفة املطفأة
يتم قياس املطلوبات املالية غير احملتفظ بها للمتاجرة والتي لم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر  FVTPLبالتكلفة املطفأة عند
نهاية الفترات احملاسبية الالحقة .يتم حتديد القيم الدفترية للمطلوبات املالية التي يتم الحقا ً قياسها بالتكلفة املطفأة على أساس طريقة الفائدة
الفعلية .يتم تضمني مصروفات الفوائد التي لم يتم رسملتها كجزء من تكاليف املوجودات ويتم تضمينها حتت بند «تكاليف التمويل».
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في طور تطبيق السياسات احملاسبية للشركة واملوضحة في إيضاح رقم  3حول البيانات املالية املوحدة ،يتطلب من اإلدارة القيام بأحكام ،وتقديرات
وافتراضات للقيمة الدفترية للموجودات واملطلوبات لعدم وجود مصادر أخرى مؤكدة .يتم حتديد هذه التقديرات واالفتراضات على أساس اخلبرة التاريخية
والعوامل األخرى ذات العالقة .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

االفتراضات الهامة املستخدمة في تطبيق سياسات اجملموعة احملاسبية

تصنيف االستثمارات
عند تطبيق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية ( )IFRSرقم  9من قبل نسداك دبي ،قررت إدارة الشركة إعادة تصنيف استثمارات الشركة التابعة
إلى موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل .وقامت اإلدارة بإعادة تصنيف إستثماراتها املتاحة للبيع في أدوات الدين إلى موجودات مالية
بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.

انخفاض قيمة املوجودات
بتاريخ كل تقرير ،تقوم اإلدارة مبراجعة قيمة املوجودات للتأكد من أن قيمها الدفترية لم تتجاوز املبالغ املمكن استردادها منها .تقوم اإلدارة بتقدير
املبالغ القابلة لالسترداد لكل أصل على حدة أو بنا ًء على وحدة توليد النقد التي ينتمي لها األصل.

البيانات املالية

انخفاض قيمة الشهرة
يتطلب حتديد ما إذا كان هنالك انخفاض في قيمة الشهرة  ،تقدير القيمة املستخدمة لوحدة توليد النقد التي وزعت عليها الشهرة .ترى اإلدارة،
وحيث أن الوحدة الوحيدة املولدة للنقد التابعة لسوق دبي املالي هي على مستوى الشركة ،فإن مقارنة القيمة العادلة مطروحا ً منها التكاليف
(احلد األعلى لتكلفة السوق) إلى القيمة الدفترية لصافي مجموع موجودات الشركة ستكون مؤشرا ً جيدا ً الختبار فيما
املتعلقة بعملية بيع الشركة
ّ
إذا كان هناك انخفاض في القيمة.

تقرير احلوكمة

املوجودات غير امللموسة
قامت اإلدارة بتقدير األعمار االفتراضية للموجودات غير امللموسة على أساس حتليل عوامل متعلقة بالفترة املتوقعة للموجودات غير امللموسة التي
يتوقع أن تنتج تدفقات نقدية في املستقبل القريب .

أداء سوق دبي
املالي

التقديرات غير املؤكدة

فيما يلي أهم االفتراضات اخلاصة باملستقبل واالفتراضات غير املؤكدة األخرى بتاريخ التقرير والتي لها نسبة مخاطرة والتي قد تتسبب بتعديل جوهري
للقيمة الدفترية للموجودات واملطلوبات خالل السنة املالية القادمة.

إجنازات سوق دبي
املالي

تقييم األدوات املالية غير املدرجة في األسواق
إن تقييم األدوات املالية غير املدرجة في األسواق يتم عادة بالرجوع إلى املعامالت السوقية األخيرة تبعا ً لألسس التجارية مع الغير ،القيمة السوقية
الستثمارات مماثلة أخرى ،التدفقات النقدية املتوقعة مخصومة بنسبة الفائدة احلالية الستثمارات مماثلة أو باستخدام تقنيات التقييم.

التطورات االقتصادية العامة
وبيئة السوق

فيما يلي اإلفتراضات الهامة ،عدا عن تلك املتعلقة بالتقديرات (انظر أدناه) ،التي إستخدمتها اإلدارة في طور تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة
والتي كان لها تأثير كبير على املبالغ املسجلة في البيانات املالية املوحدة.

ملخص األداء املالي
لشركة سوق دبي املالي

يتم مراجعة هذه التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر .حيث يتم تسجيل التعديالت على التقديرات احملاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل هذه
التقديرات وذلك في حالة أن التعديالت الناجتة عن إعادة التقييم تؤثر على تلك الفترة ،أو في فترة التعديل أو الفترات املستقبلية إذا كان التعديل يؤثر
على الفترة احلالية والفترات املستقبلية.

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

4 .4االفتراضات احملاسبية الهامة والتقديرات غير املؤكدة

كلمة رئيس
�
مجلس اإلدارة

إلغاء االعتراف باملطلوبات املالية
تقوم اجملموعة بإلغاء االعتراف باملطلوبات املالية ،فقط عندما يتم إعفاء اجملموعة من التزاماتها أو إلغاؤها أو انتهاء صالحيتها .يتم اإلعتراف بالفرق
بني القيمة الدفترية للمطلوبات املالية التي مت إلغاء اإلعتراف بها واملقابل املدفوع أو واجب الدفع ،مبا في ذلك األصول غير النقدية احملولة أو املطلوبات
املفترضة في األرباح واخلسائر.
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استهالك املمتلكات واملعدات
يتم استهالك تكلفة املمتلكات واملعدات على مدة اخلدمة الفعلية املتوقعة التي يتم تقديرها بنا ًء على االستخدام املتوقع والتقادم والتي تعتمد على
العوامل التشغيلية .لم تقم اإلدارة باحتساب أية قيمة متبقية لألصل على اعتبار أنها غير هامة.
مخصص الذمم املشكوك في حتصيلها
تقوم اإلدارة مبراجعة تفصيلية للحسابات املدينة بتاريخ كل تقرير وباحتساب مخصص الذمم املشكوك في حتصيلها بنا ًء على هذه املراجعة وعلى أساس
خبرة اإلدارة والظروف االقتصادية السائدة.

5 .5ودائع إستثمارية


2010
ألف درهم
متداولـة:
ودائع استثمارات إسالمية تستحق خالل أقل من ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع (إيضاح )10
ودائع استثمارات إسالمية تستحق خالل أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع
ولكن قبل  31ديسمبر 2011
ودائع إستثمارية
غير متداولـة:
ودائع استثمارات إسالمية تستحق بعد  31ديسمبر 2011

2009

ألف درهم

228,847
812,422

305,782
1,176,510

1,133,019

1,482,292

1,549,410

38,527
1,520,819

91,750

416,391

وفقا ً إلتفاقيات الودائع ،تتراوح نسبة العائدات املتوقعة لهذه الستثمارات من  3,00%إلى  % 6,50سنويا ً ( :2009من  3,75%إلى .)7%
حصلت شركة ناسداك الشركة التابعة للمجموعة على تسهيالت بنكية متمثلة في سحب على املكشوف بقيمة  91,75مليون درهم ( 25مليون
دوالر أمريكي) ألغراض رأس املال العامل ،حيث أن هذه التسهيالت غير مستخدمة من قبل الشركة التابعة .هذه التسهيالت مضمونة بالكامل بوديعة
ثابتة بقيمة  91,75مليون درهم ( 25مليون دوالر أمريكي).
6 .6موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة من خالل بيان األرباح واخلسائر


صندوق أسهم  CROCIاإلسالمي العاملي حلماية رأس املال (إيضاح )15

2010

2009

ألف درهم

ألف درهم

9,777

-

صندوق أسهم  CROCIاإلسالمي العاملي حلماية رأس املال هو منتج إستثمار مضمون برأس املال الذي يتيح التعرض ألسواق األوراق املالية العاملية .املنتج
له حماية رأسمالية مدتها  5سنوات حتى يوليو  2011وميزة إستردادية كل إسبوعني.
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2010
ألف درهم

515,407

ألف درهم
265,726
738,067
1,003,793

 داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة -خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة

435,181
80,226
515,407

889,764
114,029
1,003,793

2009

التطورات االقتصادية العامة
وبيئة السوق

2010
ألف درهم

ألف درهم

ملخص األداء املالي
لشركة سوق دبي املالي

االستثمارات من خالل التركيز اجلغرافي كما يلي:

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

استثمارات في أدوات ملكية
صناديق مدارة

181,704
333,703

2009

كلمة رئيس
�
مجلس اإلدارة

7 .7موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل

إجنازات سوق دبي
املالي
أداء سوق دبي
املالي
تقرير احلوكمة
البيانات املالية
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8 .8املمتلكات واملعدات
األرض

التكلفة أو القيمة العادلة
كما في  31ديسمبر 2008
إضافات
حتويالت
منحة معادة*
كما في  31ديسمبر 2009
إستحواذ على شركة تابعة (إيضاح
)15
إضافات
حتويالت
كما في  31ديسمبر 2010

أجهزة حاسوب حتسينات على
وأنظمة معلومات مأجور

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

252
                 -
252
-

7,254
5,982
)(3,882
9,354
-

366,049
12,882
             )(280,000
98,931
60,386

252

10,282
)(10,285
9,351

11,389
170,706

ألف درهم

ألف درهم

280,000
)(280,000
-

10,985
57,425
281
6,569
3,467
   -                  -
11,266
67,461
45,186

10,133
50
415
   -
10,598
15,200

11,266

141
25,939

            -
-

966
10,285
123,898

ألف درهم

أثاث وأدوات
مكتبية

سيارات

أعمال قيد اإلجناز

اجملموع

االستهالك املتراكم
كما في  31ديسمبر 2008
االستهالك خالل السنة
كما في  31ديسمبر 2009
إستحواذ على شركة تابعة (إيضاح
)15
االستهالك خالل السنة
كما في  31ديسمبر 2010

-

39,552
9,262
48,814
37,238

9,408
872
10,280
-

8,471
1,182
9,653
7,251

241
11
252
-

-

15,246
101,298

500
10,780

1,466
18,370

252

القيمة الدفترية
كما في  31ديسمبر 2010
كما في  31ديسمبر 2009

-

22,600
18,647

486
986

7,569
945

9,351
9,354              -

                 57,672                  11,32768,999
44,489
-

17,212
130,700

40,006
29,932

* خالل العام  ،2007قامت حكومة دبي مبنح الشركة قطعة أرض إلنشاء مبنى جديد .لم يتم تسجيل األرض باسم الشركة وقامت الشركة بتسجيل
أكدت اإلدارة بأنه لم يتم الوفاء بالشروط املتعلقة باملنحة ،وبالتالي ،مت عكس قيمة
األرض بقيمتها العادلة .خالل السنة املنتهية في  31ديسمبر ّ ،2009
األرض والبالغة  280مليون درهم وكذلك الدخل املؤجل املتعلق بها والبالغ  280مليون درهم.
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الترخيص (االسم
التجاري)

العالقة مع مشاركي
السوق (الوسطاء)

قاعدة املعلومات اخلاصة اجملموع
بالسوق

القيمة الدفترية
كما في  31ديسمبر 2010
كما في  31ديسمبر 2009

2,598,499
2,654,988

35,247
41,121

13,492
26,983

2,647,238
2,723,092

1010نقد وأرصدة لدى البنوك

228,847

305,782

476,827

339,244

إن املعدل املتوقع للعائد السنوي على حسابات املضاربة هو من  1,50%إلى  :2009( 1,68%من  1,00%إلى  )2,00%سنويا ًَ.

البيانات املالية

* تتضمن احلسابات اجلارية ودائع التأمينات النقدية لألعضاء واملطلوب من أعضاء املقاصة توفيرها فيما يتعلق مبقاصتهم والتزامات التسوية لناسداك
دبي .يتم اإلحتفاظ بتلك الودائع في حساب منفصل بإسم ناسداك دبي في بنك املقاصة .تستخدم الودائع املقدمة من قبل ناسداك دبي نحو الوفاء
بالتزامات أعضاء املقاصة جتاه ‘ ناسداك دبي (إن وجدت) بعد اإلعالن عن عدم السداد من قبل عضو املقاصة.

تقرير احلوكمة

النقد وما يعادلـة

17,901
231
229,544
247,980

1,075
2,505
29,840
33,462

إجنازات سوق دبي
املالي

يُضاف :ودائع إستثمارات إسالمية تستحق في أقل من  3شهور من تاريخ اإليداع (إيضاح )5

304

42

أداء سوق دبي
املالي

نقد في الصندوق
األرصدة لدى البنوك :
احلسابات اجلارية *
حسابات التوفير
حسابات مضاربة

2010
ألف درهـم

2009
ألف درهـم

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

اإلطفاء
كما في  31ديسمبر 2008
محمل خالل السنة
كما في  31ديسمبر 2009
محمل خالل السنة
كما في  31ديسمبر 2010

112,978
56,489
169,467
56,489
225,956

11,748
5,874
17,622
5,874
23,496

26,982
13,491
40,473
13,491
53,964

151,708
75,854
227,562
75,854
303,416

كما في  31ديسمبر 2010

ملخص األداء املالي
لشركة سوق دبي املالي

2,824,455
2,824,455
2,824,455

58,743
58,743
58,743

67,456
67,456
67,456

2,950,654
2,950,654
2,950,654

القيمة العادلة
كما في  31ديسمبر 2008
كما في  31ديسمبر 2009

التطورات االقتصادية العامة
وبيئة السوق

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

كلمة رئيس
�
مجلس اإلدارة

9 .9املوجودات غير امللموسة
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�1111مصاريف مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى
2010
ألف درهـم

ألف درهـم

إيرادات مستحقة عن ودائع استثمارات اسالمية
رسوم عموالت تداول مستحقة
مطلوب من شركات وساطة
مصاريف مدفوعة مقدما ً
ذمم مدينة أخرى

9,941
751
5,461
5,601
4,739
26,493

14,827
2,129
5,467
2,957
3,559
28,939

يطرح :مخصص ديون مشكوك في حتصيلها

)(2,819
23,674

)(2,259
26,680

2009

يتم حتصيل رسوم عموالت التداول املستحقة خالل فترة يومي عمل من تاريخ التداول .يتم حتصيل اإليرادات املستحقة من ودائع االستثمارات االسالمية
بتاريخ استحقاق األرباح كما هو متفق عليه ضمن الترتيبات التعاقدية مع املؤسسات املالية.
صافي احلركة على مخصص الديون املشكوك في حتصيلها.

الرصيد االفتتاحي
محمل خالل السنة
الرصيد اخلتامي

2010
ألف درهـم

ألف درهـم

2,259
560
2,819

2,023
236
2,259

2009

1212رأس املال
أ .أ�يتكون رأس مال الشركة من  8مليار درهم مقسم إلى  8مليار سهم بقيمة اسمية درهم للسهم الواحد.
لدى الشركة فئة واحدة من األسهم العادية والتي ال تخول باحلق في دخل ثابت.
ب .بكجزء من االستحواذ على ناسداك دبي (إيضاح  ،)15قامت الشركة بتحويل  50مليون من أسهم اخلزينة اخلاصة بها إلى ناسداك
اومكس.

1313صافي إيرادات إصدار األسهم
مصاريف اإلصدار احملصلة من عملية االكتتاب بواقع ( 3فلس للسهم الواحد)
يطرح :تكاليف التأسيس املتكبدة
لفائض احملول إلى حقوق امللكية خالل السنة 2007

ألف درهـم
48,000
)(16,392
31,608
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كما في  31ديسمبر 2009

احملول من صافي الدخل للسنة

خالل السنة املنتهية في  31ديسمبر  ،2009اقترح مجلس اإلدارة وقف تخصيص نسبة  10%من صافي ربح الشركة السنوي لالحتياطي العام ،وحتويل
االحتياطي العام إلى األرباح املستبقاة .متت املصادقة على هذا اإلقتراح بقرار من املساهمني خالل اجتماع الهيئة العمومية العادي املنعقد بتاريخ 5
أبريل .2009

احتياطي إلزامي
وفقا ملتطلبات قانون الشركـات التجارية االحتادي رقم ( )8لعام  1984لدولة اإلمارات العربية املتحدة وتعديالته  ،يتم تكوين االحتياطي اإللزامي
باستقطاع ما نسبته  10%من األرباح الصافية للسنة إلى أن يصل إلى نسبة  50%من رأس املال ،هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في احلاالت التي
نص عليها القانون.

خالل عام  2009قرر املساهمون إيقاف التحويل إلى االحتياطي اخلاص وحتويل الرصيد املتراكم في االحتياطي اخلاص إلى حساب األرباح املستبقاة.

احتياطي إعادة تقييم االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
ميثل احتياطي إعادة تقييم االستثمارات من األرباح أو اخلسائر املتراكمة الناجتة عن إعادة تقييم املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر.

أداء سوق دبي
املالي

االحتياطي العام
وفقا ً لعقد تأسيس الشركة ،يتم حتويل ما نسبته  10%من صافي الربح السنوي للمجموعة إلى االحتياطي اخلاص حتى يصل هذا االحتياطي إلى
 20%من رأس املال املدفوع .خالل عام  2009قرر املساهمون خالل الفترة إيقاف التحويل إلى االحتياطي العام وحتويل الرصيد املتراكم إلى حساب األرباح
املستبقاة.

إجنازات سوق دبي
املالي

االحتياطي اخلاص
وفقا ً لعقد تأسيس اجملموعة ،يتم حتويل ما نسبته  10%من صافي الربح السنوي للمجموعة إلى االحتياطي اخلاص حتى يصل هذا االحتياطي إلى 50%
من رأس املال املدفوع.

التطورات االقتصادية العامة
وبيئة السوق

باإلضافة إلى ذلك ،اقترح مجلس اإلدارة وقف تخصيص نسبة  10%من صافي ربح الشركة السنوي إلى االحتياطي اخلاص وحتويل االحتياطي إلى األرباح
املستبقاة .متت املصادقة على هذا اإلقتراح بقرار من املساهمني خالل اجتماع الهيئة العمومية السنوي غير العادي املنعقد بتاريخ  5أبريل .2009

ملخص األداء املالي
لشركة سوق دبي املالي

الرصيد كما في  31ديسمبر 2010

204,458
34,662
             239,120
7,896
247,016

204,458
)(204,458
-

204,458
)(204,458
-

613,374
34,662
)(408,916
239,120
7,896
247,016

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

كما في  31ديسمبر 2008
احملول من صافي الدخل للسنة
محول إلى األرباح املستبقاة

احتياطي إلزامي
ألف درهم

احتياطي خاص
ألف درهم

احتياطي عام
ألف درهم

اجملموع
ألف درهم

كلمة رئيس
�
مجلس اإلدارة

1414االحتياطي اإللزامي واالحتياطات األخرى

تقرير احلوكمة
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1515اإلستحواذ على ناسداك دبي
في  22ديسمبر  ،2009أعلنت شركة سوق دبي املالي (ش .م .ع) أنها تقدمت بعرض إلى كل من شركة بورصة دبي احملدودة (“بورصة دبي”) ومجموعة
ناسداك أو ام اكس (“ناسداك أو ام اكس”) لالستحواذ على  100%من ناسداك دبي.
وقد مت تقييم العرض ،الذي حظي مبوافقة كل من بورصة دبي وناسداك أو ام اكس ،مببلغ  445مليون درهم 353 ،مليون درهم نقدا و  50مليون سهم
من أسهم سوق دبي املالي .وقد حظيت الصفقة مبوافقة مجلس إدارة سوق دبي املالي خالل االجتماع الذي عقد يوم االثنني  21ديسمبر  2009على أن
تستوفي بعض الشـروط .بتاريخ  2مارس  ،2010قام األطراف بتوقيع اتفاقية بيع وشراء األسهم والتي تخضع لشروط معينة.
ومبقتضي الصفقة ستنضم ناسداك أو ام اكس إلى مساهمي سوق دبي املالي من خالل حصة أقلية نسبتها  ،1%ستستمر ناسداك أو ام اكس
بالسماح لناسداك دبي استخدام عالمة ناسداك التجارية وتقنياتها .لن تستدعي حصة ناسداك أو ام اكس في سوق دبي املالي إصدار أسهم جديدة
حيث سيتم حتويل  50مليون سهم من أسهم سوق دبي املالي ،عالوة على  30مليون سهم سيتم شرائها من بورصة دبي.
وفقا ً لوثيقة شروط الصفقة فقد اتفقت األطراف على قيام سوق دبي املالي باالستحواذ على  100%من أسهم رأسمال ناسداك دبي من شركة بورصة
دبي احملدودة ومجموعة ناسداك أو ام اكس (متتلك اجلهتان  67%و 33%من ناسداك دبي على الترتيب) .وتصل القيمة اإلجمالية املستحقة على شركة
سوق دبي املالي مبلغ  445مليون درهم تدفع على النحو التالي:
1 .1املرحلة األولى مت تنفيذها في  24مايو  2010بتحويل  50مليون سهم من أسهم خزينة سوق دبي املالي إلى ناسداك أو ام اكس ودفع مقابل نقدي
يبلغ  56مليون درهم لبورصة دبي لتحويل  30مليون سهم من أسهم شركة سوق دبي املالي إلى ناسداك او ام اكس لالستحواذ على  5مليون
سهم من أسهم ناسداك دبي.
�
2 .2املرحلة الثانية ،مت تنفيذها في  24مايو  2010بدفع مقابل نقدي يبلغ  148مليون درهم لبورصة دبي لالستحواذ على  5مليون سهم من أسهم
�ناسداك دبي.
3 .3املرحلة الثالثة ،وتتعلق بتحويل  5مليون سهم من أسهم ناسداك دبي (واململوكة من قبل بورصة دبي) لسوق دبي املالي مقابل  148مليون درهم.
وقد كان متوقع تنفيذ هذه املرحلة في موعد أقصاه  31ديسمبر ( 2010أو أي تاريخ آخر يتم اإلتفاق عليه من قبل الشركة وبورصة دبي) .هذا وقد
قرر مجلس إدارة شركة سوق دبي املالي بتاريخ  8يناير  2011تأجيل تنفيذ املرحلة الثالثة من عملية اإلستحواذ إلى تاريخ يتم اإلتفاق عليه في
بورصة دبي.
بعد امتام املرحلتني األولى والثانية ميتلك سوق دبي املالي  67%من أسهم ناسداك دبي ،ومتتلك بورصة دبي الشركة األم .33%
تتضمن البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2010إجمالي موجودات بقيمة  182مليون درهم وإجمالي مطلوبات بقيمة  88مليون
درهم وصافي خسارة بقيمة  16مليون درهم نتيجة لدمج الشركة التابعة ناسداك دبي .كما في  24مايو  2010كانت القيمة الدفترية للموجودات
واملطلوبات املستحوذ عليها كما يلي:
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 24مايو 2010
ألف درهم

احتياطي رأس املال:
الفرق بني مقابل الشراء وصافي املوجودات املستحوذ عليها
عالوة ناجتة عن حتويل  50مليون سهم خزينة إلى ناسداك او ام اكس

)  (204,192
           63,782
)(140,410

إجنازات سوق دبي
املالي

صافي التدفق اخلارجي للنقد نتيجة االستحواذ
املقابل املدفوع نقدا ً
النقد وما يعادله املستحوذ عليه

)(223,033
41,083
)(181,950

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

الفرق بني مقابل الشراء وصافي املوجودات املستحوذ عليها

التطورات االقتصادية العامة
وبيئة السوق

يطرح :حصص األطراف غير املسيطرة
صافي املوجودات املستحوذ عليها
مقابل الشراء

    15,897
     8,792
  91,750
  63,782
    5,872
   44,051
)  (17,022
)   (44,021
)  (56,878
)  (1,609
110,614
)     (36,868
   73,746
)(296,779
)(223,033

ملخص األداء املالي
لشركة سوق دبي املالي

صافي املوجودات املستحوذ عليها بالقيمة الدفترية
ومعدات
ممتلكات
ّ
استثمارات في أوراق مالية
ايداعات بنكية
النقد وما يعادله
موجودات أخرى
احلسابات البنكية اجلارية -تأمينات عمالء
ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
املطلوب لألعضاء
قروض مساندة
مخصص تعويضات نهاية اخلدمة للموظفني

كلمة رئيس
�
مجلس اإلدارة

االستحواذ على ناسداك دبي “تتمة”

أداء سوق دبي
املالي
تقرير احلوكمة
البيانات املالية
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1616توزيعات األرباح
اقترح مجلس اإلدارة في إجتماعه املنعقد بتاريخ  21أبريل  5 :2009( 2010أبريل  )2009توزيعات أرباح نقدية بنسبة  )8% :2009( 5%من رأس املال
املصدر ،متت املصادقة على هذا املقترح بقرار من املساهمني خالل اجتماع الهيئة العمومية العادي املنعقد بتاريخ  21أبريل .2010

1717مخصص تعويض نهاية اخلدمة للموظفني

الرصيد كما في بداية السنة
إستحواذ على شركة تابعة (إيضاح )15
محمل خالل السنة
مبالغ مدفوعة خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

2010
ألف درهــم

ألف درهــم

2009

3,279
1,609
1,475
)(298
6,065

2,578
               957
)(256
3,279

1818الذمم الدائنـة واملصاريـف املستحقة

ودائع شركات الوساطة
مطلوب لهيئة األوراق املالية والسلع بدولة اإلمارات العربية املتحدة
األرباح املقبوضة مقدما ً
مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى
ودائع تأمينات نقدية للعمالء

2010
ألف درهــم

ألف درهــم

2009

1,496
5,368
22,953
11,205
41,022

830
6,464
6,648
            8,473
22,415

متثل ودائع التأمينات النقدية للعمالء املبالغ املستلمة من أعضاء املقاصة فيما يتعلق مبقاصتهم والتزامات التسوية لناسداك دبي .يتم اإلحتفاظ بتلك
اإليداعات في حساب منفصل بإسم ناسداك دبي في بنك مقاصة (إيضاح .)10
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كما في تاريخ التقرير ،كان الرصيد املطلوب من أطراف ذات عالقة كما يلي :
2010
ألف درهــم

2009

ألف درهــم

الشركة األم

بورصة دبي احملدودة – ودائع إستثمارية إسالمية
بورصة دبي احملدودة – حساب جاري
مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

149,882
2,618

140,000
3,914

ملخص األداء املالي
لشركة سوق دبي املالي

مطلوب من طرف ذي عالقة

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

جتري اجملموعة معامالت مختلفة مع شركات ومنشآت ذات عالقة كما مت تعريفها في املعيار احملاسبي الدولي رقم  24األطراف ذات العالقة اخلاصة .تتمثل
األطراف ذات العالقة في شركات وجهات تكون امللكية فيها و/أو إدارتها من قبل الشركة املسيطرة/القابضة كما تتضمن تلك األطراف كبار األشخاص
القائمني باإلدارة.

كلمة رئيس
�
مجلس اإلدارة

1919معامالت مع أطراف ذات عالقة

املالك الرئيسي
الشركة األم

بورصة دبي احملدودة –توزيعات أرباح مستحقة
قرض بورصة دبي– قرض مساند

164,000
58,414

99,000
-

حسب نشرة االكتتاب فإن القيمة االسمية لنسبة  20%من رأس املال والتي مت طرحها لالكتتاب العام واملتمثلة مببلغ  1,600,000.000درهم هي من
حق حكومة دبي .لقد أودعت املتحصالت من عمليات االكتتاب في احلسابات البنكية للشركة وقد مت دفع قسم منها للحكومة وسجل الباقي والبالغ
 48.500.000درهم كمطلوب حلكومـة دبي

طبيعة أهم املعامالت مع األطراف ذات العالقة واملبالغ املعنية هي كما يلي:

9,463
9,030
1,536

11,310
5,767
-

كانت مكافأة كبار أعضاء اإلدارة خالل الفترة كما يلي :

4,852
569

4,409
568

2009

البيانات املالية

تعويضات كبار أعضار اإلدارة
منافع قصيرة األجل
مساهمات التقاعد والضمان االجتماعي

2010
ألف درهــم

ألف درهــم

أداء سوق دبي
املالي

2009

تقرير احلوكمة

أرباح الودائع اإلستثمارية
مصروفات اإليجار واخلدمات
تكاليف التمويل

2010
ألف درهــم

ألف درهــم

إجنازات سوق دبي
املالي

قدمت الشركة األم املسيطرة بورصة دبي احملدودة قرض مساند للمجموعة .ال يوجد أي ضمان مقابل القرض املساند وال يخضع لتاريخ سداد ثابت ويحمل
ّ
أكدت الشركة األم أنها لن
معدل الفائدة السائد بني بنوك لندن (ليبور) ملدة  12شهرا ً باإلضافة إلى  .3,25%يُصنف القرض املساند كغير متداول حيث ّ
ّ
تطالب بالسداد.

التطورات االقتصادية العامة
وبيئة السوق

حكومة دبي

48,500

48,500
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2020صافي إيرادات االستثمارات

عوائد ودائع إستثمارية إسالمية
الربح من بيع استثمارات
توزيعات أرباح

2010
ألف درهــم

ألف درهــم

2009

69,647
3,521
73,168

85,205
               705
5,600
91,510

2121مصاريف عمومية وإدارية

الرواتب واملنافع األخرى
إيجارات
االستهالك
مصاريف مهنية
أخرى

2010
ألف درهــم

ألف درهــم

2009

57,226
9,030
17,212
1,889
28,565
113,922

43,141
5,767
11,327
1,478
18,747
80,460

2222ربح السهم الواحد

صافي ربح السنة موزع على مالكي الشركة (ألف درهم)
رأس املال املص ّرح به (ألف درهم)
يطرح :أسهم اخلزينة (ألف درهم)
عدد األسهم املُصدرة (الف درهم)
املتوسط املرجح لعدد األسهم (ألف درهم)
الربح األساسي للسهم  -درهم

2010
ألف درهــم

ألف درهــم

2009

78,961
8,000,000
)(4,237
7,995,763
7,976,037
0.01

346,615
8,000,000
)(54,236
7,945,764
7,945,764
0.04

يتم إحتساب الربح األساسي لكل سهم عن طريق توزيع صافي الربح للسنة املوزع على مالك الشركة على عدد املتوسط املرجح للسهم كما في تاريخ
التقرير.
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2009

5,177

3,656

يوجد لدى الشركة التزام لالستحواذ على احلصة املتبقية من شركة ناسداك دبي بنسبة  33%بقيمة  148مليون درهم .القيمة الدفترية حلصص
األطراف غير املسيطرة في ناسداك دبي بنسبة  33%كما في  30سبتمبر  2010تبلغ  31مليون درهم.

تقوم الشركة بإدارة رأس املال بحيث حترص على ضمان استمرارية عمل ونشاط الشركة ،وفي ذات الوقت احلفاظ على وزيادة العائد للمساهمني.

ملخص األداء املالي
لشركة سوق دبي املالي

2424إدارة مخاطر رأس املال

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

التزامات لشراء املمتلكات واملعدات (الف درهم)

2010
ألف درهــم

ألف درهــم

كلمة رئيس
�
مجلس اإلدارة

2323التزامات

2525األدوات املالية

أهداف إدارة اخملاطر املالية
تعمل اإلدارة املالية على إدارة ومراقبة اخملاطر املالية والتي لها عالقة بنشاط وعمليات الشركة من خالل إعداد تقارير داخلية ألغراض حتليل ومراقبة درجة
هذه اخملاطر وحجمها .وتتضمن مثل هذه اخملاطر مخاطر السوق (تتضمن مخاطر أسعار صرف العمالت ومخاطر األسعار) مخاطر االئتمان ومخاطر
السيولة.

تقرير احلوكمة

حتليل احلساسية ألسعار األسهم
مت حتديد حتليل احلساسية املوضح أدناه بناء على التعرض خملاطر أسعار الفائدة لألدوات غير املشتقة بتاريخ التقرير .بالنسبة للمطالبات ذات األسعار
املتقلبة ،مت إعداد التحليل بفرض مبالغ املطلوبات املستحقة في تاريخ التقرير كان مستحقا للسنة بأكملها .إرتفاع أو إنخفاض سعر الفائدة  50نقطة
أساس عن مستوى سعر الفائدة ميثل تقدير اجملموعة للتغير املمكن املعقول في أسعار الفائدة .إذا إرتفعت /إنخفضت أسعار الفائدة مبقدار  50نقطة
أساس وفي ظل ثبات املتغيرات األخرى فإن أثر ذلك يتمثل في زيادة  /إنخفاض أرباح اجملموعة للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2010مببلغ 292,070
درهم.

أداء سوق دبي
املالي

مخاطر أسعـار الفائـدة
تتعرض اجملموعة خملاطر سعر الفائدة وذلك فيما يتعلق بقرضها املساند وودائعها الثابتة لدى البنوك.

إجنازات سوق دبي
املالي

مخاطر العملـة
ال تتعرض نشاطات الشركة للمخاطر املالية نتيجة التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت الفائدة حيث أن املوجودات املالية وكذلك
املطلوبات املالية مقيمة بدرهم اإلمارات العربية املتحدة أو بالدوالر األمريكي الذي يربطه سعر صرف ثابت مقابل الدرهم اإلماراتي.

التطورات االقتصادية العامة
وبيئة السوق

أهم السياسات احملاسبية
مت شرح تفاصيل السياسات احملاسبية مبا في ذلك أساس التسجيل والقياس واألسس التي يتم فيها تسجيل الدخل واملصاريف مبا يخص كل صنف من
املوجودات املالية واملطلوبات املالية وأدوات امللكية في إيضاح رقم  3حول البيانات املالية.

البيانات املالية

70

سوق دبي املالي
التقرير السنوي 2010

إيضاحات حول البيانات المالية

 -تتمة

للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2010
مخاطر األسعار
تتعرض الشركة خملاطر أسعار األسهم الناجتة عن اإلستثمارات في األسهم .يتم تصنيف اإلستثمارات في األسهم كإستثمارات إستراتيجية وليست بغرض
املتاجرة .ال تقوم الشركة باملتاجرة بشكل نشط في هذه األسهم.
حتليل احلساسية ألسعار األسهم
حتليل احلساسية املوضح أدناه يعتمد على التعرض خملاطر أسعار األسهم بتاريخ التقرير.
إذا ما ارتفعت أسعار األسهم أو انخفضت بنسبة  5%فإن :
 •صافي الربح للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2010يزيد  /ينقص مببلغ  488,850مليون درهم ،ذلك مبا يخص املوجودات املالية من خالل
األرباح أو اخلسائر.
 •إحتياطي إعادة تقييم اإلستثمارات سوف يزيد/ينقص مببلغ  47مليون درهم ( 58 :2009مليون درهم) كنتيحة للتغيرات في القيم العادلة
لإلستثمارات.
إدارة مخاطر االئتمان
تشير مخاطر االئتمان إلى مخاطر إخفاق العميل أو الطرف املقابل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يسبب خسائر مالية للمجموعة .قامت الشركة
بتطبيق سـياسة التعامل مع أطراف ذوي جدارة ائتمانية واحلصول على ضمانات كافية كما هو مناسب ،كوسائل لتخفيف مخاطر اخلسارة املالية نتيجة
عدم االلتزام .تتعامل اجملموعة فقط مع وسطاء مرخصني .يتم مراقبة محدودية التعرض االئتماني ومراجعته واعتماده من قبل اإلدارة.
وعلى الرغم من أن اخملاطر التي تتعرض لها اجملموعة ناجتة عن تشابه صفات ومجاالت األطراف املدينة ،فإن مخاطر االئتمان محدودة ألن اجملموعة حتتفظ
بضمانات مقابل هذه الديون.
إن مخاطر االئتمان على السيولة النقدية محدودة نظرا ً ألن اجملموعة حتتفظ بحساباتها لدى مؤسسات ائتمانية ذات تصنيف ائتماني عالي.
إدارة مخاطر السيولة
تقع املسؤولية األساسية إلدارة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة ،والذي يقوم بإنشاء نظام مناسب إلدارة مخاطر السيولة وذلك إلدارة سيولة
اجملموعة على املدى القصير ،املتوسط والطويل وكذلك متطلبات إدارة السيولة .تقوم اجملموعة بإدارة مخاطر السيولة عن طريق االحتفاظ باحتياطيات كافية،
من خالل املراقبة املستمرة للخطط والتدفقات النقدية الفعلية ومالئمة استحقاقات املوجودات واملطلوبات املالية.
فيما يلي حتليل للموجودات املالية واملطلوبات املالية من ناحية سيولتها:
 31ديسمبر 2010
املوجودات املالية

نقد وأرصدة لدى البنوك
ودائع استثمارات إسالمية
موجودات مالية أخرى من خالل الدخل الشامل األخر
مطلوب من طرف ذي عالقة
موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة من خالل األرباح
واخلسائر
ذمم مدينة أخرى
مجموع املطلوبات املالية

خالل 3
أشهر
ألـف درهــم

أكثر من
من  1إلى
من  6إلى
من  3إلى
 12شهرا ً
 6شهرا ً
 5سنوات
 5سنوات
ألـف درهــم
ألـف درهـم
ألـف درهــم
ألـف درهــم
ألـف درهــم
اجملموع

-

247,980
324,873
-

1,850
-

155,427
2,618
9,777

1,067,260
515,407
-

20,892
593,745

1,850

167,822

- 1,582,667

247,980
1,549,410
515,407
2,618
9,777
20,892
2,346,084

املطلوبات املالية
ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
قرض مساند
مطلوب لطرف ذو عالقة

235,997
-

-

48,500

58,414
-

6,065
-

242,062
58,414
48,500

مجموع املطلوبات املالية

235,997

-

48,500

58,414

6,065

348,976
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املوجودات املالية

3,914
25,982
369,140

196,895

979,615

1,042,320

-

3,914
25,982
2,587,970

املطلوبات املالية

ذمم دائنة ومصاريف مستحقة  
مطلوب لطرف ذو عالقة

مجموع املطلوبات املالية

39,907
39,907

99,000
99,000

48,500
48,000

-

-

138,907
48,500
187,407

القيمة العادلة لألدوات املالية املقيّمة بالتكلفة املطفأة
يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة بأن القيم الدفترية للموجودات املالية واملطلوبات املالية املق ّيمة في البيانات املالية بالتكلفة املطفأة تقارب قيمتها العادلة:

 •حتدد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية اخلاضعة لشروط وبنود قياسية على أساس أسعار السوق (وتتضمن السندات املدرجة
القابلة لالسترداد ،وصكوك املقايضة ،وصكوك الدين).
 •حتدد القيمة العادلة للموجودات املالية األخرى واملطلوبات املالية األخرى (باستثناء األدوات املشتقة) وفقا ً لنماذج األسعار املقبولة عموما ً بنا ًء
على حتليل التدفقات النقدية اخملصومة باستخدام األسعار السائدة في السوق وعروض األسعار من املتاجرين ألدوات مشابهة.

البيانات املالية

املعدلة) ملوجودات أو مطلوبات مطابقة في أسواق
 •قياس القيمة العادلة من املستوى األول وهي القيم املستنبطة من األسعار املدرجة (غير
ّ
نشطة.
 •قياس القيمة العادلة من املستوى الثاني وهي القيم املستنبطة من البيانات عدا عن األسعار احملددة املستخدمة في املستوى األول واملالحظة
للموجودات أو املطلوبات ،سواء بطريقة مباشرة (كأسعار) أو غير مباشر (مستنبطة من األسعار).
 •قياس القيمة العادلة من املستوى الثالث وهي القيم املستنبطة باالعتماد على أساليب التقييم وتتضمن مدخالت للموجودات أو املطلوبات
ال تعتمد على أسعار السوق املالحظة (مدخالت غير املالحظة).

تقرير احلوكمة

يبني اجلدول التالي حتليالً لألدوات املالية التي مت قياسها بعد االعتراف املبدئي بالقيمة العادلة ،ومقسمة إلى مستويات من  3 – 1باالعتماد على مدى وضوح
القيم العادلة.

أداء سوق دبي
املالي

قياس القيم العادلة املعترف بها في بيان املركز املالي

إجنازات سوق دبي
املالي

اآلليات واالفتراضات املطبقة في قياس القيمة العادلة
حتدد القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية كما يلي:

التطورات االقتصادية العامة
وبيئة السوق

القيمة العادلة لألدوات املالية
القيمة العادلة هي القيمة التي ميكن بها مقايضة األصل أو تسوية مطلوب بني أطراف راغبة بإمتام العملية على أساس جتاري بحت .ونتيجة لذلك ،قد تنتج
فروق بني تقديرات القيم الدفترية والقيم العادلة .ويعتمد تقدير القيمة العادلة على افتراض أن الشركة ستستمر في نشاطاتها دون أية نية أو التزام
لتقليص حجم عملياتها أو إجراء أية معامالت وفق بنود معاكسة.

ملخص األداء املالي
لشركة سوق دبي املالي

مجموع املوجودات املالية

33,462
305,782
-

196,895
-

979,615
-

38,527
1,003,793

-

33,462
1,520,819
1,003,793

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

نقد وأرصدة لدى البنوك
ودائع استثمارات إسالمية
موجودات مالية أخرى من خالل الدخل
الشامل األخر
مطلوب من طرف ذي عالقة
ذمم مدينة أخرى

ألـف درهــم

كلمة رئيس
�
مجلس اإلدارة

 31ديسمبر 2009

خالل 3
أشهر
ألـف درهــم

من  6إلى
من  3إلى 6
 12شهرا ً
شهرا ً
ألـف درهــم
ألـف درهــم

أكثر من 5
من  1إلى 5
سنوات
سنوات
ألـف درهـم
ألـف درهــم

اجملموع
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املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر ()FVTOCI
 أوراق امللكية صناديق مدارةاجملموع

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر ()FVTOCI
أدوات دين

املستوى 1
ألـف درهــم

171,190
171,190

-

املستوى 2
ألـف درهــم

ألـف درهــم

ألـف درهــم

267,541
267,541

10,514
66,162
76,676

181,704
333,703
515,407

9,777
9,777

قياس القيم العادلة املعترف بها في بيان املركز املالي
املستوى 1

املستوى 2

ألـف درهــم

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر ()FVTOCI
 أوراق امللكية247,310
 صناديق مدارة247,310
اجملموع

 31ديسمبــــر 2010
املستوى 3

اجملموع

-

9,777
9,777

 31ديسمبــــر 2010
املستوى 3

اجملموع

ألـف درهــم

ألـف درهــم

ألـف درهــم

642,455
642,455

18,416
95,612
114,028

265,726
738,067
1,003,793

لم تكن هناك حتويالت بني املستوى األول والثاني خالل السنة.
تسوية قياس القيمة العادلة للموجودات املالية من املستوى الثالث
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر ()FVTOCI
حقوق ملكية غير مدرجة

الرصيد االفتتاحي
محمل  /إستبعادات خالل السنة
(خسارة)  /دخل شامل أخر
الرصيد االختتامي

2010
ألف درهــم

ألف درهــم

2009

114,028
)(19,151
)(18,201
76,676

114,166
)(1,842
1,704
114,028

تقدر التكلفة بأفضل تقدير للقيمة العادلة حيث ال يوجد
تتضمن االستثمارات املصنفة من املستوى  3مبلغ  36مليون درهم مصنفة بالتكلفةّ .
مؤشرات أن التكلفة قد ال متثل القيمة العادلة لالستثمارات في أوراق امللكية غير املدرجة.
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كان تأثير تطبيق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية ( )IFRSرقم  9عكس اخلسائر غير احملققة والبالغة  974مليون درهم إماراتي من احتياطي إعادة
تقييم االستثمارات  -املتاحة للبيع إلى احتياطي إعادة تقييم االستثمارات  -بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ( )FVTOCIوذلك نتيجة
إعادة تصنيفها من استثمارات متاحة للبيع إلى موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما في  31ديسمبر  .2009وكذلك،
نتج عن إعادة التصنيف عكس خسائر انخفاض القيمة واملسجلة سابقا ً في بيان الدخل من األرباح املستبقاة إلى احتياطي إعادة تقييم االستثمارات –
الدخل الشامل اآلخر بقيمة  250مليون.

 2727إعتماد البيانات املالية املوحدة
متت املوافقة على البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2010من قبل مجلس اإلدارة والتصديق عليها للنشر في  14مارس .2011

التطورات االقتصادية العامة
وبيئة السوق

اإلستحواذ على ناسداك دبي خالل 2010
األرقام الواردة في بيان املركز املالي املوحد  ،بيان الدخل املوحد  ،بيان الدخل الشامل املوحد  ،بيان التغيرات في حقوق امللكية املوحد وبيان التدفقات
النقدية املوحد غير قابلة للمقارنة حيث أن أرقام الفترة السابقة ال تتضمن املوجودات واملطلوبات والنتائج التشغيلية للشركة التابعة املستحوذ عليها
(مالحظة  )15خالل هذه الفترة.

ملخص األداء املالي
لشركة سوق دبي املالي

وبتطبيق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية ( )IFRSرقم  9خالل عام  ،2009لم يتم اختبار انخفاض قيمة التغير املتراكم في القيمة العادلة
لالستثمارات املتاحة للبيع بقيمة  1,163مليون درهم ولكن مت حتويله إلى “احتياطي إعادة تقييم االستثمارات  -الدخل الشامل اآلخر” وفقا ً للمعيار
الدولي إلعداد التقارير املالية ( )IFRSرقم .9

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

تطبيق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية ( )IFRSرقم  9بتاريخ يسبق موعد التطبيق الفعلي خالل عام 2009
ط ّبقت الشركة املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية ( )IFRSرقم  :9األدوات املالية في العام  2009وبتاريخ يسبق موعد التطبيق الفعلي .وقد اختارت
الشركة  31ديسمبر  2009موعدا ً للتطبيق األولي (أي التاريخ الذي قامت به الشركة بتقييم األدوات املالية املوجودة).

كلمة رئيس
�
مجلس اإلدارة

 2626أرقـام مقارنـة

إجنازات سوق دبي
املالي
أداء سوق دبي
املالي
تقرير احلوكمة
البيانات املالية

