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نوع تنشأ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن استخدام تلك البيانات والمعلومات المتاحة في أي من مطبوعاته.
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الموحدة
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لمحة عامة

يوفر سوق دبي المالي ،القلب النابض لمنظومة أسواق رأس المال في
ً
فرصا غير مسبوقة تتيح لكم االستفادة من النمو والزخم اإليجابيين
دبي،
ً
ً
ً
عالميا يتسم بالتنوع والحيوية ،ليتسنى لكم
ماليا
مركزا
لدبي باعتبارها
االنطالق من دبي إلى العالمية.
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لمحة عامة

لمحة عن الشركة
رأس المال البشري

من نحن
جاء تأسيس سوق دبي المالي في العام  2000ليعلن بداية
حقبة جديدة في قطاع أسواق رأس المال في دبي واإلمارات
ٍ

ً
ً
حيويا في
دورا
العربية المتحدة .ولعب السوق ألكثر من عقدين
استقطاب االستثمارات وتعزيز التنمية االقتصادية ،بصفته

155

%57

%22

العدد اإلجمالي
للموظفين

نسبة الموظفات

نسبة السيدات في
مجلس اإلدارة

منصة رائدة لجمع األموال وإدراج وتداول أنواع مختلفة من
ً
األوراق المالية وفئات األصول .ويقدم السوق خدماته في
السوق األولية والثانوية للمستثمرين وجهات اإلصدار على
حد سواء ،ويربط بسالسة بين مختلف األطراف المعنية في
ّ
ً
ً
ً
كل
مع
عملياته
لتكامل
نتيجة
ً
،
وعالميا
وإقليميا
محليا
السوق
ٍ

من شركة دبي للمقاصة واإليداع المركزي والبورصة الشقيقة
ناسداك دبي.

 8مليار
عدد األسهم
المصدرة

26,654

عدد مساهمي
الشركة

وفق نمط الملكية

وفق الجنسية

األسهم الحرة %19.34
بورصة دبي %80.66

رؤيتنا

األجانب %3.76

العرب ودول مجلس التعاون
الخليجي %2.59

اإلماراتيون %93.65

سوق مالية إقليمية بمقاييس عالمية.

رسالتنا
أن نقــدم للمتعامليــن خدمــات مبتكــرة فــي مجــال تــداول وتقــاص وتســوية وإيــداع األوراق الماليــة،
من خالل بيئة تتسم بالكفاءة والشفافية والسيولة.

قيمنا
الشفافية :نضع الشفافية نصب أعيننا في كافة إجراءاتنا وقراراتنا.

الكفاءة :نركز على ترسيخ كفاءة جميع عملياتنا.

حماية لمصالح عمالئنا.
ً
السرية :نلتزم بالسرية المطلقة

األسواق

الجهات التنظيمية
هيئة األوراق
المالية والسلع

سلطة دبي للخدمات
المالية (الجهة التنظيمية
لناسداك دبي)

النزاهة :ملتزمون بأخالقيات العمل والنزاهة المطلقة.

اإلبداع :نؤمن بأن إبداع اليوم هو عماد مستقبلنا.
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لمحة عامة

إضاءة على عام 2021
وزخم إيجابي ،وحققنا نتائج
ٍ
نجحت شركة سوق دبي المالي خالل العام 2021في تسريع وتيرة تطبيق استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق نمو
قوية تُ هيء شركتنا وأسواقنا على أفضل نحو ممكن لضمان استدامة االزدهار والنجاح.

 298.1مليون درهم إماراتي

 99.1مليون درهم إماراتي

إجمالي اإليرادات الموحدة

صافي الربح الموحد

 22.7مليار درهم إماراتي

 2.84درهم إماراتي

القيمة السوقية لشركة سوق دبي
المالي ش.م.ع
( %205+مقارنة بالعام السابق)

سعر سهم شركة سوق دبي المالي كما
في  31ديسمبر
( %205+مقارنة بالعام السابق)

%80

7,342

نسبة تدريب الموظفين خالل العام

المستثمرون الجدد
(بما فيهم  677مؤسسة)

إدراج في مؤشر عالمي
مؤشر  FTSE4Goodلألسواق الناشئة
الخاص باالستدامة
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لمحة عامة

لمحة عن أسواقنا
رسخت دبي مكانتها الرائدة كمركز مالي رئيسي في النظام المالي العالمي ،بفضل الرؤية القيادية المتطورة وحيوية اقتصادها وقدرتها
العالية على جذب المواهب العالمية المتميزة ،األمر الذي مكنها من توفير منصة فريدة للنمو والنجاح المستدام لألعمال والمستثمرين من
جميع أنحاء العالم.

مركز مالي عالمي فريد
تُ صنَّ ف دبي بالمرتبة األولى في الشرق األوسط
ً
عالميا على صعيد سهولة
وشمال أفريقيا والمرتبة 16
ممارسة األعمال التجارية.
البنك الدولي

دبي مركز عالمي رائد في مجال التكنولوجيا
المالية واالبتكار.
مسرع للتكنولوجيا المالية في المنطقة
أول وأكبر
ّ

تٌ صنَّ ف اإلمارات من أفضل  10اقتصادات تنافسية.

مركز دبي المالي العالمي من أفضل 19
مراكز مالية عالمية.
يحتضن أكثر من  2,500شركة عالمية وإقليمية ومحلية

ً
عالميا.
دبي عاصمة االقتصاد اإلسالمي
أول مصرف إسالمي تجاري في العالم
وأول سوق مالي إسالمي

دبي في المرتبة السادسة على قائمة المدن
ً
األكثر
أمانا في العالم.1
تقدم جودة حياة عالية للمواطنين والمقيمين والزوار

تصنيف التنافسية العالمية من المعهد الدولي للتنمية اإلدارية

سوق دبي المالي بوابة العبور إلى اقتصاد دبي
مؤشرات أداء ملفتة

قاعدة مستثمرين متنوعة

قيم تداول مرتفعة

 411مليار درهم
إماراتي

 72.3مليار
درهم إماراتي

إجمالي القيمة السوقية
( %20.5+مقارنة بالعام السابق)

إجمالي قيمة التداول
( %10.2+مقارنة بالعام السابق)

68

عدد الشركات المحلية والدولية
المدرجة في دبي*

134

عدد السندات والصكوك
المدرجة بقيمة تزيد عن 108
مليارات دوالر أمريكي

30

العقود اآلجلة لألسهم الفردية
في اإلمارات العربية المتحدة
والمنطقة

%252+

زيادة نشاط تداول السوق في
نوفمبر ( 2021مقارنة بالعام
السابق) ،بعد إعالن حكومة دبي
عن استراتيجية تطوير األسواق
المالية عبر برنامج لالكتتاب العام

 103+مليارات
درهم إماراتي
إجمالي األموال التي
جمعتها الجهات المصدرة منذ
تأسيس السوق

%46

حصة المستثمرين
األجانب من إجمالي
قيمة التداول

%22.5

الملكية األجنبية من
إجمالي القيمة السوقية

%46

حصة المستثمرين
المؤسسيين من إجمالي
قيمة التداول

 852+ألف

|جمالي عدد المستثمرين
من  206جنسيات

3

العقود اآلجلة للمؤشرات
1ذا ناشيونال

10

* تشمل الشركات المدرجة في كل من سوق دبي المالي وناسداك دبي.
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قصة نجاحنا

أكثر من عقدين من النمو المستمر واالبتكار

ً
ـتفيدا بذلك من الزخم اإليجابي
وضع ســوق دبي المالي أسسـ ًـا صحيحة هذا العام ،مسـ
الناتــج عــن قــرارات اللجنــة العليا لتطوير أســواق المــال والبورصات في دبي ،بما فيها إدراج
 10شــركات حكومية في ســوق دبي المالي وإنشــاء صندوق صانع للســوق وتأســيس
صنــدوق لالكتتابــات لدعــم شــركات التكنولوجيا ،باإلضافة إلى مجموعة مــن التطورات الهيكلية
والتنظيميــة الهامــة التــي تضمن مواكبة أســواقنا للمعايير والممارســات الدولية الرائدة.
ويمكن القول إن ســوق دبي المالي قد نجح بترســيخ مكانة مثالية ،لالســتفادة من هذا الزخم
ودفــع عجلــة النمو المســتدام والتنويع في العام المقبل.

بدأ سوق دبي المالي منذ تأسيسه في العام  2000رحلته المتميزة لالرتقاء بمكانة دبي كمركز مالي عالمي رائد ،من خالل إطالق منتجات
مالية جديدة ومتنوعة واستقطاب االستثمارات وتعزيز الحوكمة لدفع عجلة النمو وتنويع اقتصاد دبي.

تــم تأســيس ســوق دبــي المالــي  -أول بورصــة فــي دولــة
اإلمــارات  -كمؤسســة عامــة ذات شــخصية اعتباريــة مســتقلة
بموجــب قــرار حكومــة دبــي رقــم  14لعــام .2000

2000

2006
تــم إدراج شــركة ســوق دبــي المالــي فــي الســوق برمــز
تــداول  ،DFMوأصبحــت أول بورصــة متوافقــة مــع الشــريعة
اإلســامية علــى مســتوى العالــم ،فــي إطــار الرؤيــة الطموحــة
لحكومــة دبــي لتحويــل اإلمــارة إلــى وجهــة عالميــة رائــدة فــي
مجــال التمويــل اإلســامي.

2007

2010
اســتراتيجية البورصــة الذكيــة لقيــادة التحــول الرقمــي فــي
قطــاع أســواق رأس المــال بفعاليــة ،مــن خــال حلــول مبتكــرة
أرســت معاييــر جديــدة لتجربــة المســتثمرين ،بمــا فيهــا بطاقــة
آيفســتر لتوزيــع األربــاح النقديــة ونظــام إفصــاح اإللكترونــي
ومنصــة الخدمــات اإللكترونيــة وتطبيقــات األجهــزة المحمولــة.

شركات حكومية ستدرج في سوق دبي

قيمة صندوق صانع السوق لزيادة السيولة

المالي.

والنشاط في األسواق.

دورا أساسـ ً
ً
ـيا فــي ترقيــة أســواق المــال
لعــب ســوق دبــي المالــي
فــي دولــة اإلمــارات إلــى فئــة “األســواق الناشــئة” مــن قبــل
وكاالت التصنيــف الدوليــة مثــل إم إس ســي آي وســتاندرد آنــد
بــورز داو جونــز ،مــن خــال المســاهمة فــي إرســاء أعلــى المعاييــر
وأفضــل الممارســات الدوليــة ،بمــا فيهــا مبــادرة التســليم مقابــل
الدفــع وصفقــات إقــراض واقتــراض األوراق الماليــة.

دائرتان قضائيتان
جديدتان
للفصل في المنازعات حول األسهم والسندات

لتقديم الدعم المالي لتكاليف اإلدراج وإعفاءات

أو غيرها من األوراق المالية.

الرسوم على مدى ثالث سنوات لإلدراجات الجديدة.

اســتراتيجية خاصــة باالســتدامة ،والتــي
ً
أول بورصــة تطلــق
تهــدف إلــى تحويــل ســوق دبــي المالــي إلــى بورصــة مســتدامة
رائــدة فــي المنطقــة بحلــول العــام  2025مــن خــال ترســيخ قيــم
مشــتركة وطويلــة األجــل لكافــة المتعامليــن فــي الســوق.

2019

1

•
•
•
•
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أول سوق إقليمي يتيح تداول مشتقات األسهم اإلقليمية (العقود اآلجلة على األسهم الفردية) في إطار خطة السوق لتنويع
المنتجات المالية.
أطلق سوق دبي المالي مؤشر اإلمارات للبيئة والمسؤولية االجتماعية والحوكمة بالتعاون مع شركة مؤشرات أسواق المال ستاندرد
آند بورز  -داو جونز ومعهد حوكمة الشركات.
تأسيس بنية تحتية مستقلة لخدمات ما بعد التداول ،بما يتماشى مع األطر التنظيمية العالمية ،وتأسيس شركتين تابعتين جديدتين،
هما دبي لإليداع ودبي للمقاصة.
إطالق منصة تداول األوراق المالية لشركات المناطق الحرة ،لتلبية احتياجات شركات المنطقة الحرة.
التحول الناجح إلى نظام اإلطار المالي المتكامل ( )NFFمن شركة ناسداك ،وهو نظام يوفر أحدث تطبيقات التداول والرقابة والتقاص
ونشر معلومات السوق على المستوى العالمي.

مليار درهم
إماراتي

لالستثمار في شركات التكنولوجيا في مرحلة ما
قبل االكتتاب وتشجيع المنتجات والحلول المالية
المبتكرة.

2020

•

برنامج حوافز القطاع
الخاص

2014

2018
إطــاق مؤشــر الشــريعة بســوق دبــي المالــي ،لتزويــد
المســتثمرين بمعاييــر خاصــة لقيــاس أداء األوراق الماليــة
المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية.
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مليار درهم
إماراتي

2011

2013
أول بورصــة تطــور منصــة إلكترونيــة لالكتتــاب ،وهــي حــل
ذكــي لالشــتراك فــي برامــج االكتتابــات العامــة يرتبــط مباشــرة
مــع البنــوك المتلقيــة لطلبــات االكتتــاب ،مــا يتيــح اإلدراج
المباشــر بعــد إنجــاز االكتتــاب العــام.

أول بورصــة إقليميــة تتحــول إلــى شــركة مســاهمة عامــة برأســمال
قــدره  8مليــارات درهــم إماراتــي حيــث تــم طــرح نســبة  %20مــن
رأســمال الســوق لالكتتــاب العــام ووصــل المبلــغ المكتتــب بــه إلــى
مــا يقــارب  201مليــار درهــم إماراتــي.

تكامــل العمليــات مــع ناســداك دبــي ممــا أدى إلــى تعزيــز حيويــة
أســواق رأس المــال فــي المنطقــة ،وأتــاح للمســتثمرين خيــارات
أوســع ضمــن فئــات أصــول متنوعة وســهولة الوصول إلــى األوراق
الماليــة المدرجــة فــي البورصتيــن عــن طريــق رقــم مســتثمر واحــد.

لمحة عامة

أهم إنجازات عام 2021

تغيير أيام العمل
وساعات التداول
ً
اعتبارا من
تحديد أيام العمل من االثنين إلى الجمعة
ً
فضال
تماشيا مع األسواق العالمية،
يناير  2022وذلك
ً
ً
يوميا.
عن تمديد ساعات التداول من  4إلى  5ساعات

تعزيز وصول المستثمرين
إلى الفرص
•

تسهيل وصول المستثمرين وشركات الوساطة
والشركات المصدرة لكافة خدمات السوق.

•

متطلبات إدراج تمتاز بمتانتها.
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لمحة عامة

لماذا تستثمر في شركة سوق دبي
المالي؟
يوفر سوق دبي المالي للشركات والمستثمرين فرصة فريدة لالستفادة من مكانة دبي لالنطالق إلى العالمية ،ويتحقق ذلك من خالل
موقع سوق دبي المالي باعتباره البوابة الرئيسية إلى عالم من الفرص االستثمارية التي يوفرها اقتصاد دبي المتنامي.

متسارع ومستدام
إمكانيات متميزة تفتح آفاق نمو
ٍ
•

دعم حكومي شامل مع االلتزام ببرنامج االكتتاب العام.

•

 3تريليونات درهم إماراتي إجمالي القيمة السوقية المستهدفة ألسواق رأس المال في دبي.

•

تعديالت قانون الشركات التجارية تفتح حدود الملكية األجنبية للشركات المدرجة.

•

نسبة إجمالي القيمة السوقية إلى الناتج المحلي اإلجمالي تتيح المجال أمام المزيد من فرص النمو.

االلتزام بالحوكمة وإدارة المخاطر
•

وجود شركتين تابعتين مستقلتين لخدمات ما بعد التداول لتعزيز الكفاءة وإدارة المخاطر ،هما دبي لإليداع ودبي للمقاصة.

•

هيئتان تنظيميتان رائدتان ،حيث تنظم هيئة األوراق المالية والسلع سوق دبي المالي ،كما تنظم سلطة دبي للخدمات المالية ناسداك دبي.

•

يلتزم سوق دبي المالي بجميع متطلبات حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية في اإلمارات العربية المتحدة ،ويتماشى مع
المعايير الدولية لضمان استدامة األعمال وتحفيز أفضل ممارسات حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية في جميع أسواق رأس
المال في دبي.

استخدام أحدث التقنيات واالبتكارات
•

يتســم نظــام اإلطــار المالــي ( )NFFمــن شــركة ناســداك بكفــاءة عاليــة وبروتوكــول فعــال ،وهــو نظــام متكامــل يوفــر أحــدث تطبيقــات التــداول
والرقابــة والتقــاص ونشــر معلومــات الســوق.

•

يسهم التحول الرقمي في إجراءات تسجيل المستثمرين في النمو في أعداد المستثمرين الجدد.

•

ســجل حافــل بإنجــازات غيــر مســبوقة علــى مســتوى المنطقــة لتوفيــر خيــارات متنوعــة للمســتثمرين ،بمــا فيهــا الصناديــق القائمــة علــى البيتكويــن
وصناديــق االســتثمار المتداولــة والعقــود اآلجلــة وصناديــق االســتثمار العقاريــة وغيرهــا.

وضع مالي قوي وأرباح مستدامة
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•

ميزانية عمومية وسيولة نقدية قوية.

•

هامش صافي ربح إيجابي ( %40+معدل خمسة أعوام).

•

سجل حافل بتوزيعات األرباح.

•

أداء مالي وتشغيلي متفوق بفضل التكامل الرأسي لسلسلة القيمة المضافة.
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التقرير
االستراتيجي
15

دبي منصة االنطالق
إلى العالمية

التقرير االستراتيجي

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

يفخــر ســوق دبــي المالــي بتوفيــر بنيــة أســواق ماليــة عالميــة

ومــن بيــن اإلصالحــات العديــدة الجديــرة بالذكــر التــي تــم اإلعــان

المصــدرة لــأوراق الماليــة
المســتوى تجمــع الشــركات ُ
والمســتثمرين ضمــن بيئــة عمــل تمتــاز بالفعاليــة والشــفافية

عنهــا خــال العــام ،الســماح بتملــك األجانــب للشــركات بنســبة

والســيولة ،مدعومـ ًـة بحزمــة مــن الخدمــات المبتكــرة والكفيلــة

دبــي مــع األســواق العالميــة ،إلــى جانــب القــرارات الراميــة إلــى

بتوفيــر القيمــة المضافــة ،حيــث نجحنــا منــذ انطالقتنــا فــي دعــم

تعزيــز حمايــة الملكيــة الفكريــة والبيانــات ،واســتقطاب أفضــل

المصــدرة علــى جمــع أكثــر مــن  103مليــارات درهــم
الشــركات ُ
إماراتــي ،مــن خــال مســاهمات أكثــر مــن  852ألــف مســتثمر

الكفــاءات مــن مختلــف أنحــاء العالــم لتدعيــم قطاعــات األعمــال

محلــي وعالمــي ينشــطون بقــوة فــي أســواقنا.
رسخ سوق دبي المالي على مدى أكثر من
ّ
عقدين دوره كمحرك أساسي لتنمية وتنويع

اقتصاد دبي ،من خالل استقطاب االستثمارات

من مختلف أنحاء العالم والمساهمة في بناء

فضال عن تركيزه
بيئة اقتصادية حيوية ومتنوعة،
ً

على االبتكار والتطوير المستمرين لالرتقاء

بمعايير وأداء األسواق على مستوى المنطقة.
وقد واصلنا خالل العام الماضي تركيزنا

االستراتيجي على التحسينات المستمرة

فيما يختص بسالسة الوصول إلى السوق

وتنويع المنتجات المالية وفئات األصول

والتحول الرقمي والحوكمة والمسؤولية البيئية
واالجتماعية ،بهدف توفير قيمة مستدامة

لمساهمينا والحفاظ على زخمنا كسوق حيوي
للمستثمرين والمؤسسات الساعية لتحقيق

طموحاتها باالنطالق نحو العالمية من دبي.

 %100فــي قطاعــات اســتراتيجية ،ومواءمــة أســبوع العمــل فــي

ـزا إقليميـ ًـا رائـ ً
ـرا لكونــه مركـ ً
ونظـ ً
ـدا لجمــع األمــوال وإدراج وتــداول

واالقتصــاد فــي دبي.

مرحلــة جديــدة مــن النمــو ألســواق المــال في دبي

طيــف واســع مــن األوراق الماليــة وفئــات األصــول ،فــإن ســوق

تؤ ّكــد القــرارات التــي أعلنــت عنهــا حكومــة دبــي فيمــا يتعلــق

دبــي المالــي يســهم بشــكل كبيــر فــي تنميــة إمــارة دبــي،

بأســواق المــال الرؤيــة الطموحــة التــي تحملهــا الحكومــة لهــذا

بالتعــاون مــع مجتمــع متنــوع مــن المتعامليــن ومــزودي الخدمــات،

القطــاع .ففــي أكتوبــر الماضــي ،تــم تشــكيل اللجنــة العليــا

لدعــم المســاهمين فــي تحقيــق قيمــة مضافــة والدفــع بعجلــة

لتطويــر أســواق المــال والبورصــات بقيــادة ســمو الشــيخ مكتــوم

النمــو االقتصــادي.

بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،والتــي أعلنــت عــن اســتراتيجية

انتعــاش ُمتســارع فــي دبي

لتطويــر أســواق المــال ،تشــمل إدراج  10شــركات حكوميــة وشــبه
حكوميــة مــن قطاعــات اســتراتيجية متنوعــة فــي ســوق دبــي
ً
ـجاما مــع هــدف اإلمــارة المتمثــل بزيــادة قيمــة
المالــي ،انسـ

أثبتــت دبــي مجـ ً
ـددا مرونتهــا الكبيــرة ومكانتهــا العالميــة الفريــدة،

أســواق دبــي الماليــة وبورصاتهــا إلــى ثالثــة تريليونــات درهــم

مــن خــال االســتجابة المتفــردة لحكومــة دبــي بهــدف حمايــة

إماراتي.

االقتصــاد والشــركات واألفــراد مــن اآلثــار الســلبية للجائحــة
ـا خــال عــام ،2021
العالميــة .وحققــت كذلــك انتعاشـ ًـا مذهـ ً

ووافقــت اللجنــة علــى إنشــاء صنــدوق لصناعــة الســوق بقيمــة

باالســتفادة مــن نجــاح إكســبو  2020دبــي وتعافــي قطاعــي

مليــاري درهــم إماراتــي لزيــادة الســيولة فــي األســواق ،كمــا

الســياحة والتجــارة ،وارتفــاع أســعار النفــط الــذي عــزز الثقــة علــى

أعلنــت عــن خطــة إلنشــاء صنــدوق آخــر بقيمــة مليــار درهــم

المســتويين المحلــي واإلقليمــي ،لتتجــاوز اإلمــارة هــذه الفتــرة

إماراتــي لتوفيــر الدعــم الــازم لعمليــات االكتتــاب العــام األولــي

العامــرة بالتحديــات بزخــم إيجابــي ورؤيــة واضحــة.

لشــركات التكنولوجيــا وتشــجيع المنتجــات والحلــول الماليــة

وأطلقــت القيــادة الرشــيدة فــي دبــي مجموعـ ًـة مــن اإلصالحــات

المبتكــرة فــي اإلمــارة .وتـ ّـم تشــكيل لجنــة تتولــى مراقبــة حقــوق
المســاهمين والمســتثمرين واإلشــراف عليهــا وحمايتهــا،

تجســد رؤيتهــا المســتقبلية
التنظيميــة واالقتصاديــة التــي
ّ

وتعزيــز مبــادئ الشــفافية واالمتثــال للقوانيــن فــي أســواق

ـض النظــر عــن أي تحديــات ،مســتندةً إلــى األســس
بغـ ّ

االقتصاديــة القويــة لإلمــارة ومكانتهــا كوجهـ ٍـة ســياحية

دبــي لــأوراق الماليــة والســلع مــن خــال التعــاون الفاعــل بيــن
الجهــات المعنيــة ذات الصلــة.

واجتماعيــة وماليــة رائــدة علــى مســتوى العالــم .وتأتــي هــذه
القــرارات الحكوميــة لتعزيــز تنافســية دبــي وقدرتهــا علــى

سعادة هالل المري
رئيــس مجلس اإلدارة

اســتقطاب االســتثمارات العالميــة ،وتســريع مســيرتها نحــو

المختصــة بأســواق رأس المــال فــي دبــي ،بهــدف تســوية

مســتقبل أفضــل للشــركات والمواطنيــن والمقيميــن والــزوار
علــى حــد ســواء ،علمـ ًـا أن اقتصــاد دبــي ُيعــد أساسـ ًـا مــن أقــوى

النزاعــات المتعلقــة بــاألوراق الماليــة مــن مختلــف األحجــام

 10اقتصــادات مــن حيــث التنافســية العالميــة بحســب تقريــر

16

كمــا تــم اإلعــان عــن خطــة إلنشــاء اثنتيــن مــن الدوائــر القضائيــة

بشــكل أكثــر كفــاءة ،بالتــوازي مــع اإلصالحــات التنظيميــة الجديــدة
والكفيلــة برســم مســتقبل االقتصــاد فــي دبــي مــن خــال

الكتــاب الســنوي للتنافســية العالميــة  ،2021الصــادر عــن مركــز

اســتقطاب أصــول رقميــة جديــدة وترســيخ ممارســات الحوكمــة

التنافســية العالمــي التابــع للمعهــد الدولــي للتنميــة اإلداريــة.

والمســؤولية االجتماعيــة والبيئيــة.
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منصــة فعالــة لالرتقــاء باألعمــال

أتوجه بخالص الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل

ـات تتيــح لــه ترجمــة هــذه الرؤيــة علــى أرض الواقــع،
يمتلــك مؤهـ ٍ

ً
عددا من التغييرات واإلنجازات الهامة ،التي
شهد عام 2021

مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي ،رعاه

مــن خــال توفيــر منصــة انطــاق للشــركات المدرجــة فيــه لتحقيــق

تستند إلى هيكل متميز إلدارة المخاطر والحوكمة المؤسسية في

الله ،على قيادته الرشيدة .كما أود أن أشكر سمو الشيخ حمدان

طموحاتهــا العالميــة ،بمــا يعــزز مــن مكانــة دبــي كمركــز مالــي

سوق دبي المالي ،والتزامه طويل األمد بالتعزيز المستمر لقيم

بن محمد بن راشد آل مكتوم ،ولي عهد دبي ،رئيس المجلس

رئيســي علــى المســتويين اإلقليمــي والدولــي.

الشفافية والمساءلة واالمتثال ،بما يتماشى مع القوانين المحلية

التنفيذي ،على توجيهاته الحكيمة؛ وسمو الشيخ مكتوم بن محمد

وأفضل الممارسات الدولية.

بن راشد آل مكتوم ،نائب حاكم دبي ،نائب رئيس مجلس الوزراء،

ويتســم نمــوذج عملنــا بهيكليــة واضحــة تقــوم علــى التكامــل

وزير المالية ،على إرشاداته وإشرافه على اللجنة العليا لتطوير

الرأســي لسلســلة القيمــة واســتغالل نقــاط قوتنــا ومواردنــا

وفي هذا السياق ،أعلنت حكومة دبي ،في نوفمبر 2021تعيين

لتنفيــذ اســتراتيجيتنا وإضافــة قيمــة مســتدامة لمســاهمينا.

مجلس اإلدارة الجديد لسوق دبي المالي ،وكان لي شرف تولي

ونحــن نعمــل بــدأب علــى تنفيــذ اســتراتيجيتنا المؤسســية،

مسؤولية رئاسة هذا المجلس.

وتســهيل الوصــول إلــى ســوقنا وتعزيــز الكفــاءة فــي عملياتنــا

أسواق المال والبورصات في دبي.
كما أود أن أنتهز هذه الفرصة ألعبر عن تقديري للمساهمات القيمة
لألعضاء السابقين في مجلس إدارة سوق دبي المالي ،وأعضاء

وشــكل المجلــس لجنــة جديــدة لالمتثــال تحرص علــى ضمان االلتزام

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في السوق ،وجميع المساهمين

كوادرنــا البشــرية لتحســين األداء وتقديــم منتجــات ماليــة

بأنظمــة الســوق بمــا يتماشــى مــع أفضل الممارســات الدولية،

واســتقطاب إدراجــات جديــدة ،مــا يضمــن تحقيــق رؤيتنــا وترســيخ

كمــا أوصــى المجلــس بزيــادة عدد أعضائه من ســبعة إلى تســعة

مكانتنــا المتميــزة.

أعضــاء ،وقــد صادقــت الجمعيــة العموميــة لســوق دبي المالي

وقاعدتنا المتميزة من المستثمرين والمتعاملين ،والذين ساهموا
نط ً
ً
لقا لتحقيق
عاما
في جعل العام 2021
ً
وم َ
حافال باإلنجازات ُ

مــن خــال االعتمــاد علــى أحــدث التقنيــات المتطــورة وتنميــة

التقرير االستراتيجي

يســتلهم ســوق دبــي المالــي رؤيــة دبــي فــي كافــة أعمالــه ،إذ

االلتزام بأفضل ممارسات االستدامة والحوكمة
المؤسسية

شكر وعرفان

نجاحات أكبر في المستقبل.

علــى تلــك التوصية.
تقدم كبير في مختلف محاور العمل
ٍ
وقد شهد العام  2021تحقيق
االستراتيجية ،حيث عمل سوق دبي المالي على دعم اإلصالحات

وباالنسجام مع جهود إمارة دبي في مجال االستدامة ،واصل

في أسواق المال اإلماراتية وعلى إحداث تغيير إيجابي لصالح

سوق دبي المالي خالل العام الماضي السير بخطى ثابتة ليصبح

المصدرة والمستثمرين الحاليين والمستقبليين .وفي
الجهات ُ

أبرز سوق مالي ُمستدام على مستوى المنطقة بحلول عام ،2025

هذا اإلطار ،فقد أطلق السوق برنامج حوافز غير مسبوق بهدف

من خالل التعاون الوثيق مع المؤسسات الرائدة والجهات الفاعلة

تشجيع عمليات االكتتاب األولي وعمليات اإلدراج للشركات الخاصة

ضمن قطاع التمويل في اإلمارة ،بهدف الترويج ألفضل الممارسات

الناشطة في القطاعات االقتصادية االستراتيجية ،بما في ذلك

في مجال االستدامة والحوكمة والمسؤولية االجتماعية والبيئية،

تقديم الدعم المالي لتكاليف االكتتاب العام األولي ومرحلة ما بعد

للمساهمة في مستقبل أفضل لشركتنا وقطاعنا والعالم ككل.

اإلدراج وتخفيض الرسوم .وباإلضافة إلى ذلك ،فقد مددنا ساعات
التداول وألغينا الحد األدنى لعمولة التداول بما ُيسهل الوصول

إلى السوق ،كما أطلقنا مجموعة جديدة من العقود المستقبلية
وحدثنا القوانين الناظمة إلدراج شركات المناطق
لألسهم الفردية
ّ

األداء المالي وتعزيز القيمة المضافة
ً
دائما
نحرص على منح مساهمينا والجهات المعنية لدينا األولوية

الحرة ،وعززنا من تنوع فئات األصول من خالل اثنين من الصناديق

في جميع نشاطاتنا ،بفضل أدائنا المالي المستدام وممارساتنا

الجديدة المتداولة في البورصة ،وأول صندوق للبيتكوين على

في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر .وقد واصلنا خالل عام 2021

مستوى المنطقة ،إلى جانب أول صندوق لالستثمار العقاري في

تعزيز القيمة المضافة لجميع المتعاملين ،وهو ما تجسد في

سوق دبي المالي.

إجمالي اإليرادات الموحدة الذي بلغ  298.1مليون درهم إماراتي
وصافي الربح الموحد الذي بلغ  99.1مليون درهم إماراتي.
وأوصى مجلس اإلدارة في ضوء هذه النتائج بتوزيع أرباح نقدية

وساهمت هذه المبادرات االستراتيجية في استقطاب 7,342
ً
ً
جديدا ،وتحقيق زيادة بنسبة  %10.2في إجمالي قيمة
مستثمرا

لعام  2021بـواقع  0.03درهم إماراتي للسهم الواحد ،بإجمالي

التداول ،شملت قفزة بنسبة  %126في نشاط تداول السوق

 240مليون درهم إماراتي ،وبانتظار الموافقة على التوصية في

بعد القرارات التي أعلنتها حكومة دبي خالل الربع الرابع من العام

اجتماع الجمعية العمومية المقبل.

والمتعلقة بعمليات االكتتاب العام األولي .وترافق ذلك مع زيادة
بنسبة  %20.5في القيمة السوقية لألوراق المالية المدرجة،
و %28.2في المؤشر العام لسوق دبي الماليُ ،لينهي العام عند

أعلى مستوياته منذ عام .2013

18

19

تســتقطب وتدعــم ُمصــدري األوراق الماليــة والمســتثمرين علــى

وتحققــت هــذه النتائــج بفضــل االســتثمار المتواصــل لســوق

التقرير االستراتيجي

رسالة الرئيس التنفيذي

وقــد قطــع ســوق دبــي المالــي خــال الســنوات الماضيــة
ً
ـواطا ُمميــزة ،ليرســخ مكانتــه كمنصــة حيويــة ومتنوعــة
أشـ

وقــد وصلــت نســبة المســتثمرين األجانــب بينهــم إلــى ،%63
دبــي المالــي فــي تحســين قدراتــه فــي مجــال التحــول الرقمــي.

حــد ســواء ،مــن خــال بنيتــه التحتيــة رفيعــة المســتوى وااللتــزام
بأفضــل معاييــر الحوكمــة ،والتفاعــل الكبيــر مــن قبــل كافــة

وتفــوق ســوق دبــي المالــي علــى معظــم أســواق األوراق

المتعامليــن فــي الســوق.

الماليــة فــي المنطقــة مــن حيــث األداء اإلجمالــي لعــام ،2021
إذ حقــق المؤشــر العــام للســوق نمـ ً
ـوا بنســبة  %28.2ليســجل

ويلبــي ســوق دبــي المالــي ،الــذي يضــم بورصتيــن تمتــازان
ُ

أفضــل أداء لــه منــذ عــام  ،2013فيمــا ارتفعــت القيمــة الســوقية

وحســن التنظيــم،
بتعــدد المنتجــات وفئــات األصــول
والعمــات ُ
ُ

المدرجــة بنســبة  %20.5لتصــل إلــى  411مليــار
لــأوراق الماليــة ُ

المصــدرة لــأوراق الماليــة خيــارات إدراج متنوعــة
للشــركات ُ
ومرونــة عاليــة ،بالتــوازي مــع الفــرص المتنوعــة والجذابــة التــي

كمــا شــهدت بورصــة ناســداك دبــي بدورهــا عامـ ًـا إيجابيـ ًـا للغايــة،

احتياجــات الشــركات مــن مختلــف األحجــام والقطاعــات ،إذ يتيــح

يوفرهــا للمســتثمرين المحلييــن واإلقليمييــن والدولييــن.

حيــث عــززت موقعهــا كإحــدى أبــرز وجهــات إدراج الصكــوك علــى

وقــد واصلنــا خــال عــام  2021دعــم هــذا األســاس المتيــن ،من

مســتوى العالــم ،وســجلت أفضــل أداء لهــا فــي تاريخهــا مــن

آفــاق النمــو وضمــان اســتدامته ،بمــا يتماشــى مــع رؤيــة القيــادة

المدرجــة وقيمتهــا .واســتقبلت
ناحيــة عــدد الســندات الجديــدة ُ
ناســداك دبــي  30إدراجـ ًـا جديـ ً
ـدا مــن الصكــوك والســندات خــال
عــام  ،2021مقارنـ ًـة بـــ  26إدراجـ ًـا فــي العــام الســابق ،وبلغــت

خــال التركيــز علــى أولوياتنــا االســتراتيجية المتمثلــة فــي تعزيــز
الرشــيدة فــي دبــي واســتراتيجيتها طويلــة األمــد.

أداء إيجابي وزخم
ُمتسارع

أداء متميــز
وضعــت عــودة األنشــطة االقتصاديــة فــي دبــي مــن جديــد إلــى
أعمالهــا االعتياديــة ،فــي أعقــاب نجــاح حملــة التطعيــم الوطنيــة،
المدرجــة فــي ســوق دبــي المالــي فــي موقــع مثالــي
الشــركات ُ

ُيؤهلهــا لدفــع عجلــة االنتعــاش االقتصــادي واالســتفادة منــه،

نجح سوق دبي المالي خالل عام 2021

درهــم إماراتــي فــي نهايــة العــام.

وذلــك فــي ضــوء ارتباطهــا الكبيــر بقطاعــات الســياحة والخدمــات
والقطاعــات اللوجســتية .وحــرص ســوق دبــي المالــي علــى

قيمــة اإلدراجــات الجديــدة  11.9مليــار دوالر أمريكــي للصكــوك
و  11.2مليــار دوالر أمريكــي للســندات ،بمجمــوع  23.1مليــار
دوالر أمريكــي ،لتتجــاوز القيمــة اإلجماليــة لإلدراجــات حاجــز 103
مليــارات دوالر أمريكــي فــي نهايــة العــام.

الحفــاظ علــى الربحيــة وتســريع وتيــرة النمــو
بلــغ صافــي الربــح الموحــد لســوق دبــي المالــي  99.1مليــون
درهــم إماراتــي خــال عــام ُ ،2021مسـ ً
ـتندا إلــى قــوة هامــش

في الحفاظ على زخمه وتوسيع قاعدته من

ضمــان اســتمرارية األعمــال بسالســة كبيــرة ،علــى الرغــم مــن
التحديــات التــي تســببت بهــا جائحــة كوفيــد ُ ،19-ليحقــق نمـ ً
ـوا

الفعالة ،والتغلب على التحديات والتقلبات،
ّ
األمر الذي مكنه من تجاوز مستويات ما قبل

كبيـ ً
ـرا فــي إجمالــي قيمــة التــداول ،والتــي بلغــت  72.3مليــار

درهــم إماراتــي مــن اإليــرادات التشــغيلية ،و 82.3مليــون درهــم

ـجلة زيــادة بنســبة %10.2
درهــم إماراتــي خــال عــام  ،2021مسـ ً

إماراتــي مــن إيــرادات االســتثمار واإليــرادات األخــرى؛ وذلك

أزمة كوفيد ،19-وتحقيق أفضل أداء سنوي

مقارنــة بالعــام الســابق وبنســبة  %36.2مقارنــة بمســتويات مــا

بالتــوازي مــع نجاحنــا فــي الحفــاظ علــى ميزانيــة قويــة خاليــة مــن

قبــل الجائحــة العالميــة عــام .2019

الديــون والقــدرة علــى ســداد المطلوبــات.

.2013

كمــا اختتــم ســوق دبــي المالــي عــام  2021بــأداء قــوي ،حيــث

وتســارع نمــو صافــي الربــح الموحــد خــال الربــع الرابــع مــن

المستثمرين ،من خالل تعزيز الوصول إلى

السوق وإجراء سلسلة من عمليات التطوير

للمؤشر العام لسوق دبي المالي منذ عام

صافــي الربــح والــذي بلــغ  ،%33فيمــا بلــغ إجمالــي اإليــرادات
الموحــدة  298.1مليــون درهــم إماراتــي ،منهــا  215.8مليــون

ومع االنتعاش االقتصادي الذي تشهده دبي

قفــزت قيمــة التــداول بنســبة  %126خــال الربــع الرابــع

العــام ،وذلــك إثــر صــدور إعــان حكومــة دبــي الســتراتيجية

لتبلــغ  33.6مليــار درهــم إماراتــي ،أي مــا ُيعــادل %46.5

أســواق المــال وأثــره اإليجابــي علــى إقبــال المســتثمرين ،ليحقــق

أسواق رأس المال في اإلمارة ،شهدت قيمة
ً
ً
سريعا في أواخر
صعودا
السوق ونشاطه

اإليجابــي إلطــاق اســتراتيجية دبــي ألســواق رأس المــال.

وبلغــت مســاهمة المســتثمرين الدولييــن  %46مــن إجمالــي

المتسارع خالل الفترة المقبلة.

ـح علــى جهودنــا
قيمــة التــداول لعــام  ،2021فــي مؤشـ ٍر واضـ ٍ
المســتمرة للتنويــع وتعزيــز جاذبيــة أســواقنا ،والتــي تعــززت مــن

 %67ليصــل إلــى  112.4مليــون درهــم إماراتــي ،مقارنــة بـــ

خــال القــرار األخيــر بفتــح ســقف الملكيــة األجنبيــة ،مــا ســاهم

 67.2مليــون درهــم إماراتــي خــال الفتــرة ذاتهــا مــن عــام .2020

المؤشــرات الدوليــة ،مثــل مؤشــري إم إس ســي آي وفوتســي.
ً
ـتثمرا ،
وازداد عــدد المســتثمرين فــي الســوق بواقــع  7,342مسـ

وفيمــا يخــص ســعر ســهم شــركة ســوق دبــي المالــي ،فقــد ســجل
أيضـ ًـا ارتفاعـ ًـا كبيـ ً
ـرا بنســبة  %205فــي العــام  2021ليصــل إلــى

بمــا فــي ذلــك  677مؤسســة اســتثمارية ،ليصــل العــدد

 2.84درهــم إماراتــي ،مــا عكــس ثقــة المســتثمرين فــي التوجــه

المعلنة لدعم سيولة
وسلسلة اإلجراءات ُ

العام ،ما يشير لدخولنا مرحلة هامة من النمو

مــن قيمــة التــداول للعــام بأكملــه ،وهــو مــا ُيؤكــد علــى التأثيــر

قفــزة بنســبة  %295ويصــل إلــى  64.7مليــون درهــم إماراتــي،
مقارنــة بـــ  16.4مليــون درهــم إماراتــي للفتــرة ذاتهــا مــن
العــام الســابق .وترافــق ذلــك مــع زيــادة ُمشــابهة فــي إجمالــي
اإليــرادات الموحــدة خــال الربــع األخيــر مــن الســنة ،وذلــك بنســبة

فــي وضــع الشــركات المدرجــة لدينــا فــي دائــرة اهتمــام أبــرز

حامد علي
الرئيــس التنفيذي

اإلجمالــي إلــى أكثــر مــن  852ألــف مســتثمر ،يتوزعــون علــى

االســتراتيجي للشــركة وتركيزهــا علــى تحقيــق النمــو خــال عــام

 206جنســية مختلفــة .وتشــير هــذه األرقــام إلــى زيــادة النمــو

 2021وســعيها للمحافظــة علــى هــذه الوتيــرة فــي عــام .2022

الجــدد بنســبة تفــوق الـــ ،%100
الســنوي لعــدد المســتثمرين ُ

20

21

التميــز التشــغيلي
تعزيــز االبتــكار لتحقيــق
ّ

والتطويــر لتعزيــز القــدرة علــى اســتقطاب ُمصــدري األوراق

الماليــة والمســتثمرين وغيرهــم مــن المتعامليــن فــي الســوق،

ودعــم هــذه األطــراف والتفاعــل معهــا؛ حيــث جــاءت هــذه الجهــود
بالتكامــل مــع إعــان حكومــة دبــي عــن حزمــة مــن اإلصالحــات
التنظيميــة وخططهــا إلدراج  10شــركات حكوميــة وشــبه حكوميــة
فــي الســوق ،إلــى جانــب إنشــاء صنــدوق صانــع للســوق بقيمــة
مليــاري درهــم إماراتــي وصنــدوق آخــر بقيمــة مليــار درهــم
إماراتــي لدعــم االكتتــاب العــام األولــي لشــركات التكنولوجيــا.
كمــا اتخذنــا خطــوة مهمــة فــي هــذا الســياق مــن خــال إطــاق
برنامــج حوافــز غيــر مســبوق لتشــجيع االكتتابــات األوليــة الجديــدة
وعمليــات اإلدراج للشــركات الخاصــة الناشــطة فــي القطاعــات
الرئيســية ،والــذي يتضمــن دعمـ ًـا ماليـ ًـا كبيـ ً
ـرا لإلدراجــات الجديــدة،
والدعــم والترويــج فــي مرحلــة مــا بعــد اإلدراج مــع اإلعفــاء مــن
الرســوم لمــدة ثــاث ســنوات ،وغيرهــا مــن المزايــا المغريــة.
وسـ ً
ـعيا منــا لتحقيــق مزيــد مــن التنويــع فــي المنتجــات وفئــات

وقــدرات الكفــاءات العاملــة لدينــا مــن خــال جهــود التدريــب

فــي ختــام هــذه الســنة التــي كانــت مليئــة بالمحطــات البــارزة

المالــي وناســداك دبــي ،مــع االســتثمار فــي تنميــة معــارف
والتطويــر .وعززنــا مــن التزامنــا بمبــدأ التــوازن بيــن الجنســين
والشــمول ،حيــث بلغــت نســبة النســاء فــي قوتنــا العاملــة
 ،%57فيمــا يشــكل الحضــور النســائي نســبة  %22فــي مجلــس
إدارتنــا ،وذلــك فــي نهايــة عــام .2021
وصممــت جميــع هــذه المبــادرات واألنشــطة لتعزيــز قدراتنــا
ُ

التنافســية ،والبنــاء علــى األداء اإليجابــي الــذي حققنــاه خــال
العــام ،وتحقيــق المزيــد مــن النمــو للســنة المقبلــة.

مكانــة مثاليــة لتعزيــز النمــو المتســارع خــال عــام 2022
نتطلــع إلــى الســنة المقبلــة بنظــرة مليئــة بالثقــة بأولويــات

أول صنــدوق للبيتكويــن علــى مســتوى المنطقــة ،إلــى جانــب

بخدمــة صناعــة الســوق علــى كافــة األوراق الماليــة المدرجــة.
كمــا أدرجــت الحكومــة االتحاديــة لإلمــارات العربيــة المتحــدة أول
إصداراتهــا مــن الســندات الســيادية فــي ناســداك دبــي ،حيــث
فاقــت طلبــات االكتتــاب المســتوى المســتهدف بمعــدل 5.6
مــرة ،لتظهــر الــدور الهــام الــذي تلعبــه البورصــة فــي تنميــة
اقتصــاد الدولــة بشــكل عــام ودبــي بشــكل خــاص.
وقــد قمنــا بتمديــد ســاعات التــداول مــن  4إلــى  5ســاعات يوميـ ًـا ،
كمــا عدلنــا أســبوع العمــل لمواكبــة نظــام عمــل المســتثمرين
الدولييــن بشــكل أفضــل ،إلــى جانــب إلغــاء الحــد األدنــى لعمولــة
التــداول بهــدف دعــم مســتثمري التجزئــة والمتداوليــن عبــر
الخوارزميــات .كمــا حققنــا خــال عــام  2021تقدمـ ًـا هامـ ًـا فــي
مجــال تعزيــز الشــفافية ،ودعــم ســيولة الســوق وحمايــة حقــوق
المســاهمين ،إضافــة إلــى إنجــاز شــركة دبــي لإليــداع لنقلــة
نوعيــة فــي جهــود التحــول الرقمــي ،والتــي أثمــرت عــن تحقيــق
الجــدد وتســهيل
التحســن المنشــود فــي زيــادة عــدد المســتثمرين ُ
وصولهــم إلــى الســوق بكفــاءة أكبــر.

وفــي إطــار تعزيــز مكانتنــا كواحــدة مــن الشــركات المفضلــة
للعمــل علــى مســتوى القطــاع ،مــن خــال ثقافتنــا المؤسســية
التــي تقــوم علــى األداء والجــدارة والتمكيــن؛ فقــد اتخذنــا
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كمــا أود أن أتقــدم بالشــكر لرئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة علــى
التوجيــه االســتراتيجي الهــادف إلــى مواءمــة اســتراتيجية ســوق
دبــي المالــي مــع التطلعــات االقتصاديــة لدبــي ،وأشــكر أيضـ ًـا
زمالئــي المتميزيــن فــي مختلــف قطاعــات ســوق دبــي المالــي
وناســداك دبــي علــى جهدهــم الكبيــر وتفانيهــم فــي تنفيــذ هــذه
االســتراتيجية.

فــي مجــاالت الحوكمــة والتكنولوجيــا ،ومكانتنــا الفريــدة كبوابــة

كمــا نتطلــع قدمـ ًـا إلــى اســتقبال اإلدراجــات الحكوميــة المرتقبــة،

اســتثمار عقــاري فــي ســوق دبــي المالــي ،إلــى جانــب الســماح

يتيــح لهــذه األســواق تحقيــق النجــاح المســتدام.

علــى ثقتهــم وتفاعلهــم مــع خططنــا واســتراتيجيتنا .ونحــن إذ

األصــول ،أطلقنــا مجموعــة جديــدة مــن العقــود اآلجلــة لألســهم

اثنيــن مــن الصناديــق المتداولــة فــي البورصــة ،وأول صنــدوق

وضعهــا الســتراتيجية طموحــة مــن شــأنها تنميــة اقتصــاد
اإلمــارة ،وزيــادة التميــز النوعــي ألســواق رأس المــال فيهــا بمــا

نتطلــع إلــى الحفــاظ علــى هــذا الزخــم واســتغالل الفــرص المتاحــة
أمامنــا ،ندعوكــم جميعـ ًـا للمشــاركة فــي رحلــة النمــو المشــوقة

نحــو الفــرص التــي يزخــر بهــا اقتصــاد دبــي.

الفرديــة لثــاث مــن أبــرز الشــركات المدرجــة ،ورحبنــا بــإدراج

والزخــم الكبيــر ،أود أن أشــكر قيــادة دبــي علــى رؤيتهــا ،وعلــى

ســوق دبــي المالــي ومكانتــه الحاليــه والفــرص واآلفــاق المتاحــة
ً
ـتداما ،
لــه ،إذ يتخــذ نمــو ســوقنا اآلن منحــى تصاعديـ ًـا ومسـ
ُمعتمديــن علــى بنيتنــا التحتيــة عالميــة المســتوى ،وممارســاتنا

التقرير االستراتيجي

واصــل ســوق دبــي المالــي خــال عــام  2021جهــود االبتــكار

خطــوات لتحقيــق التكامــل بيــن فــرق العمــل فــي ســوق دبــي

شــكر وعرفان

وختامـ ًـا  ،أتوجــه بالشــكر إلــى جميــع المتعامليــن فــي الســوق

التــي تنتظرنــا فــي ســوق دبــي المالــي.

والتــي ستشــكل محطــة بــارزة لســوق دبــي المالــي ،وتدفــع

بعجلــة نمــوه بقــوة كبيــرة مــن خــال اســتقطاب ُمصدريــن جـ ً
ـددا

لــأوراق الماليــة ،بالتــوازي مــع تعزيــز أنشــطة قاعــدة مســتثمرينا
الحالييــن .ونســعى إلــى أن نكــون منصــة فعالــة تتيــح لهــذه
الشــركات المرموقــة تســريع وتيــرة نموهــا ،واالســتفادة مــن
الفــرص التــي يتيحهــا إدراج أســهمها للتــداول فــي الســوق.
وعلــى نطــاق أوســع ،ســنواصل التركيــز علــى تنفيــذ اســتراتيجيتنا
المتمثلــة فــي تقديــم منتجــات جديــدة ،وتنميــة الكفــاءات
العاملــة لدينــا ،وتطويــر البنيــة التحتيــة ،وتســهيل الوصــول إلــى
الســوق لزيــادة عــدد المتعامليــن ،واســتقطاب إدراجــات جديــدة
مــن القطــاع الخــاص فــي دبــي وخارجهــا علــى حد ســواء.
كمــا سنســعى إلــى رفــع معاييــر االســتدامة والحوكمــة
المؤسســية ،وتعزيــز مكانتنــا الرياديــة علــى مســتوى المنطقــة
فــي مجــال تقاريــر الحوكمــة والمســؤولية االجتماعيــة والبيئيــة،
وإدخــال تقنيــات جديــدة لتحســين الكفــاءة وتســهيل تقديــم
الخدمــات لجميــع المتعامليــن فــي الســوق.
ومــن خــال المضــي ُقدمـ ًـا وتعزيــز إنجازاتنــا فــي مختلــف مجــاالت
العمــل الرئيســية ،فإننــا نســعى للمســاهمة فــي تحقيــق هــدف
دبــي االســتراتيجي المتمثــل فــي زيــادة قيمــة أســواق دبــي
الماليــة لتبلــغ  3تريليونــات درهــم إماراتــي وتعزيــز مكانــة اإلمــارة
كمركــز حيــوي ألســواق رأس المــال علــى المســتوى العالمــي.
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نموذج العمل
ً
عموما ،حيث واصل السوق مساعيه لتقديم
عزز سوق دبي المالي دوره المحوري في التنمية االقتصادية إلمارة دبي ودولة اإلمارات
المصدرة والمستثمرين
قيمة مضافة مستدامة إلى مساهمينا وكافة متعاملينا من خالل بناء منظومة متنوعة ومتكاملة من الشركات ُ

وشركات الوساطة ومقدمي الخدمات مدعومة بأحدث التقنيات واالبتكار المستمر وااللتزام العميق بمعايير االستدامة العالمية.

نقاط قوتنا الرئيسة

المتعاملون

نموذج خلق القيمة

أداء مالي مستدام

المساهمون

	•شركة مساهمة عامة برأسمال مدفوع يبلغ  8مليارات درهم إماراتي.

	•التزام قوي تجاه مســاهمينا يرتكز على ســجل حافل بتوزيعات األرباح،

	•ميزانية عمومية خالية من الديون ووضع مالي قوي.

حيــث بلــغ إجمالــي توزيعــات األربــاح مــا قيمته  4.04مليار درهم إماراتي

	•أداء مالي وتشغيلي متفوق؛ تكاليف مستقرة بمعدل نمو تراكمي

بنهايــة عام .2021
ً
ً
ً
متراكما بنسبة تزيد عن %8
سنويا
نموا
	•سجل إجمالي القيمة السوقية

سنوي يقل عن  %1بين .2021 - 2011

منذ عام .2012

تميز في األداء التشغيلي

المتعاملون في السوق

	•منصة تداول عالمية المستوى :يشكل نظام اإلطار المالي ( )NFFمن
شركة ناسداك منظومة عمل متكاملة للتداول توفر أحدث تطبيقات
التداول والرقابة والمقاصة ونشر معلومات السوق ضمن بروتوكول
عالي الكفاءة.
	•أداء تشغيلي متفوق بفضل التكامل الرأسي لسلسلة القيمة باإلضافة
إلى وجود شركات تابعة مستقلة لخدمات ما بعد التداول.
	•حضور رائد في مجال خدمات البورصة الذكية من خالل مجموعة
واسعة من الحلول التي تشمل الخدمات اإللكترونية ومنصة االكتتاب
اإللكتروني ،باإلضافة إلى عمليات التسجيل الرقمي للمستثمرين.

أصولنا البشرية
ً
موظفا لدى السوق ،ندرك بأن قوة المؤسسة ترتبط بشكل
	•بوجود 155
مباشر مع قدرتها على جذب واستمرارية أفضل الموظفين.

ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮق
دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ

2
1

	•المستثمرون :وصل إجمالي قيمة التداول لعام  2021إلى  72.3مليار
درهم إماراتي (مرتفعة بنسبة  % 10.2مقارنة بالعام السابق).
	•الشركات المصدرة :نقدم للشركات الحكومية والشركات العائلية
والخاصة ،منصة عالية الكفاءة لجمع التمويالت ما يتيح للجميع إمكانية

ﻣﻨﺼﺔ ﺗﺪاول واﺣﺪة وﻓﺌﺎت
أﺻﻮل ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

ﺑﻮرﺻﺘﺎن
اﻷﺳﻬﻢ

ﺳﻮق ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺣﺪ
وﺳﻴﻮﻟﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ

تمويل االستراتيجيات الخاصة بالنمو .ومنذ إنشاء سوق دبي المالي

اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
ﺳﻮق اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﺴﻮق اﻟﺨﺎص

المصدرة رؤوس أموال تزيد قيمتها عن  103مليارات
جمعت الشركات ُ
درهم إماراتي حتى نهاية العام .2021

أدوات اﻟﺪﻳﻦ ﻓﺌﺎت أﺧﺮى
اﻟﺴﻨﺪات
اﻟﺼﻜﻮك

	•الوسطاء :تشمل أنشطة التعاون المكثفة مع وسطائنا تقديم خدمات

اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ
اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت
ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻤﺆﺷﺮات
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﻌﻘﺎري
ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

	•يتمتع فريق اإلدارة التنفيذية في سوق دبي المالي بخبرة جماعية تزيد

	•يشمل ذلك ترخيص سوق دبي المالي والعالمات التجارية التابعة،
فضال عن قاعدة بيانات السوق الضخمة.
ً

منظومة عمل شاملة
	•بورصتان ضمن سوق رأسمال واحد ،وهما سوق دبي المالي وسوق
ناسداك دبي ولكل منهما مزاياه.
	•جهتان تنظيميتان ،حيث تتولى كل من هيئة األوراق المالية والسلع
وسلطة دبي للخدمات المالية تنظيم سوق دبي المالي وناسداك دبي
على الترتيب.
	•أكثر من  852,000مستثمر.
	• 25شركة وساطة و 3شركات صانعة للسوق.
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توعوية والتدريب ،وتصنيف الوسطاء حسب تميز أدائهم.
	•نعمل على تعزيز التميز في مجاالت األعمال واتباع أفضل ممارسات
الحوكمة وشؤون عالقات المستثمرين الخاصة بالشركات المصدرة.

الموظفون
	•ينصب تركيز سوق دبي المالي على دعم المواهب وتعزيز التميز

ً
عاما.
عن 236

أصولنا الفكرية

التداول عبر المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية ،وتنظيم ورش عمل

واإلبداع واالبتكار حيث تم تدريب أكثر من  % 80من الموظفين خالل
العام .2021
اﻹﻳﺪاع واﻟﻤﻘﺎﺻﺔ

ﻧﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺳﻮق دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ إذ ﻳﺮﺗﻜﺰ
ﻧﻤﻮذج ﻋﻤﻠﻨﺎ إﻟﻰ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وإﻃﺎر راﺳﺦ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ وإدارة
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ،
ً

	•نفخر باعتماد أعلى مبادئ الشمول والمساواة بين الجنسين ،حيث
وصلت نسبة اإلناث ضمن فريق عمل السوق إلى  %57في نهاية
العام .2021

المساهمات المجتمعية
ً
استنادا إلى التزامنا الراسخ بالمساهمة اإليجابية للشركات ،فإننا نوفر
	•
قيمة مضافة من خالل مشاركتنا االستباقية مع الجهات المجتمعية
على امتداد سلسلة القيمة المضافة بأكملها .ويشمل ذلك تقديم
دورات تدريبية للطالب ،والندوات التعليمية االفتراضية عبر اإلنترنت إلى
مجموعة واسعة من الوسطاء والمستثمرين والموظفين.
ً
ً
محوريا في دعم التنمية االقتصادية ،ونلتزم بتعزيز
دورا
	•كما نلعب
االستدامة االقتصادية في الدولة.
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يسعى سوق دبي المالي إلى تعزيز حضوره الرائد في المنطقة بما يتماشى مع رؤيته بأن يصبح “سوق مالية إقليمية بمقاييس

ً
وانسجاما مع خطة دبي االستراتيجية الرامية لتطوير األسواق والتداوالت المالية بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن

عالمية” .وساهمت جهودنا االستراتيجية المستمرة بشكل فاعل في ترسيخ مكانة دبي كمركز حيوي ألسواق رأس المال على المستوى

راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء ،وحاكم دبي “رعاه الله”؛ وتحت إشراف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد

العالمي من خالل تطبيق أفضل الممارسات العالمية ،ومواكبة االحتياجات المتنامية للمستثمرين على المستويين المحلي والدولي.

آل مكتوم ،نائب حاكم دبي ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ،ورئيس اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي؛
تهدف استراتيجية شركتنا لدعم التنمية المستدامة من خالل التركيز على األولويات االستراتيجية التالية خالل العام :2021

الركائز
االستراتيجية

وصف موجز
اإلنجازات لعام 2021
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زيادة اإلدراجات وتنويع المنتجات

وصول سلس لكافة خدمات السوق

رفع الفعالية التشغيلية واألتمتة

تطوير المواهب واألداء

	•زيادة االكتتابات األولية واإلدراجات في كل من سوق
دبي المالي وناسداك دبي ،واالستفادة من خيارات
اإلدراج المرنة والمتنوعة مثل:
oسوق اإلدراج الرئيسي وسوق اإلدراج المباشر
للشركات الخاصة في سوق دبي المالي.
oالسوق الرئيسي وسوق النمو في ناسداك دبي
للشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات االقتصاد
الجديد ،بينما توفر السوق الخاصة في ناسداك
فعاال للتقاص والتسوية واإليداع إلجراءات
حال
ً
دبي ً
الشركات المتعلقة باألسهم.
	•إضافة منتجات مالية متنوعة تشمل األسهم ،وأدوات
الدخل الثابت ،ومشتقات األسهم ،وصناديق المؤشرات
المتداولة.

	•زيادة عدد شركات الوساطة الموفرة للحلول التقنية
المتطورة ،وأعضاء التقاص العام والصناديق الصانعة
للسوق ،باإلضافة إلى تعزيز أنشطة الوصول المباشر
إلى السوق.
	•استقطاب المستثمرين الجدد مع التركيز على األجيال
الشابة من خالل القنوات الرقمية.

	• أتمتة العمليات الرئيسية لمرحلة ما بعد التداول.
	• تنفيذ  % 80من العمليات الداخلية غير المرتبطة
بالتداوالت في نفس اليوم.

	•مواءمة آليات تطوير أداء الموظفين مع أهداف الشركة
المتعلقة باألداء.
	• تطوير مهارات خبراء أسواق رأس المال المستقبليين.

	•أعلنت دبي في شهر أكتوبر الماضي عن خطط إلجراء
اكتتابات عامة أولية لعشرة شركات حكومية ومملوكة
للدولة ،والتي ستسهم بشكل فاعل في تحفيز معدالت
النمو في السوق.
	•إطالق برنامج حوافز غير مسبوق لتشجيع االكتتابات األولية
الجديدة وعمليات اإلدراج لشركات القطاع الخاص في
أسواق رأس المال بدبي.
	•إطالق مجموعة جديدة من العقود اآلجلة لألسهم الفردية
لثالث من أبرز الشركات المدرجة وهي :أرامكس ،وشركة
العربية للطيران ،وشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة (دو).
	•شهدت ناسداك دبي اإلدراج المزدوج لصندوق البيتكوين
نظم في
لشركة  3iQأول صندوق بيتكوين رئيسي ُم ّ
العالم يتم إدراجه في أسواق رأس المال في منطقة
ً
سعيا لتنويع فئات
الشرق األوسط وشمال أفريقيا،
األصول.

	•إضافة اثنتين من الشركات المزودة لخدمات التداول
بالهامش قصير األجل ليصل عددها إلى ثالث شركات.
	•إعالن حكومة دبي خالل شهر أكتوبر عن إنشاء صندوق
صانع للسوق بقيمة ملياري درهم إماراتي لتعزيز
أنشطة التداول في سوق دبي المالي ،وصندوق
بقيمة مليار درهم إماراتي لتشجيع شركات التكنولوجيا
على إدراج أسهمها في البورصة.
	•ارتفاع في عدد المستثمرين الجدد في السوق بنسبة
ً
مستثمرا
تزيد عن  % 100من خالل استقطاب 7,342
ً
جديدا في عام .2021

	•أتمتة عمليات المقاصة المركزية لألوراق المالية في
دبي لزيادة مستويات الكفاءة والدقة ،والتي تركز
بالدرجة األولى على التداوالت الخاصة بالمؤسسات
وعمليات التسوية اليومية.
التحتية
البنية
في
االستثمار
	•يواصل سوق دبي المالي
ّ
للتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات بهدف االرتقاء
بالكفاءة والفاعلية لجميع المتعاملين.

	•تستند جميع مؤشرات األداء الرئيسية السنوية
للموظفين إلى األهداف االستراتيجية لسوق دبي
المالي مع التركيز على تحقيق النمو.
	•عقد جلسات توعية شهرية حول منتجات وخدمات سوق
دبي المالي “افهم سوقك”.
	•مواصلة تنمية المواهب والقدرات من خالل التدريب
على المنتجات المالية ،مع حصول بعض الموظفين
على شهادات في مختلف مجاالت القطاع.

	•إلغاء الحد األدنى لعمولة التداول على األوراق المالية
المدرجة في إطار مبادرات سوق دبي المالي الرامية
لتعزيز مشاركة مستثمري التجزئة في السوق وكافة
المتداولين.
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التقرير االستراتيجي

أولوياتنا االستراتيجية

المشرفة التي
احتفلت دولة اإلمارات العربية المتحدة في عام  2021باليوبيل الذهبي لتأسيسها ،وقد أبرزت تلك االحتفالية المسيرة
ّ
ً
عاما الماضية في التنمية والتنوع االقتصادي بما جعلها محط إعجاب على المستوى العالمي .وتؤكد القيادة
سجلتها الدولة على مدى 50
ً
عاما القادمة أن ما حققته اإلمارات من إنجازات كبيرة تشكل مجرد البداية في مسيرة االزدهار
الحكيمة للدولة في خطتها للخمسين
مزيد من النجاح.
ٍ
والتطور لتحقيق

التقرير االستراتيجي

البيئة االقتصادية والتنظيمية
التطور في تصنيف سهولة ممارسة األعمال
منذ عام 2008
2008

2011

وأظهرت دبي وأسواقها المالية خالل العام  2021مرونة وقوة جلية خالل هذه األوقات االستثنائية ،ما يبرهن على المزايا الفريدة التي
توفرها للمواطنين والمقيمين والشركات والمستثمرين على حد سواء .وتحقق ذلك من خالل مواجهة التحديات المستمرة لهذا العام،
ً
استنادا إلى رؤية واضحة واستراتيجية شاملة للتنمية االقتصادية المستدامة.
لتبرز دبي كواحدة من أقوى المراكز المالية العالمية

2014
23

40

2017

2021
16
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البنك الدولي

سهولة ممارسة األعمال
دبي
•

وشمال أفريقياالعالمية

-52

دبــي :صعــود قــوي كمركــز مالــي رائد علــى المســتويين
اإلقليمــي والدولــي
لــم تقــف الدولــة عمومـ ًـا  ،ودبــي خصوصـ ًـا باعتبارهــا محــرك
االقتصــاد غيــر النفطــي لإلمــارات ،مكتوفــة األيــدي تجــاه
تداعيــات جائحــة كوفيــد  .19-ونجحــت الدولــة بإجــراء إصالحــات
اقتصاديــة وتنظيميــة جذريــة أثنــاء قيامهــا بتنفيــذ واحــدة مــن
أفضــل حمــات التطعيــم لحمايــة المواطنيــن والمقيميــن
ـا عــن الحفــاظ علــى اســتمرارية األعمــال التجاريــة
والــزوار ،فضـ ً
لتســريع وتيــرة التعافــي االقتصــادي مــن تداعيــات الجائحــة
العالميــة .وأقدمــت الدولــة علــى تنفيــذ سلســلة مــن اإلصالحــات
شــملت علــى ســبيل المثــال إتاحــة الفرصــة أمــام المســتثمرين
األجانــب لتملــك الشــركات بنســبة  % 100فــي قطاعــات
ـا عــن
اســتراتيجية ،وحمايــة الملكيــة الفكريــة والبيانــات ،فضـ ً
اســتحداث فئــات جديــدة للتأشــيرات وحمايــة العمــال .ويضــاف
ذلــك كلــه إلــى األســس االقتصاديــة القويــة ،والمســتوى الرفيــع
لجــودة الحيــاة ،والقــدرة علــى جــذب المواهــب العالميــة؛ ممــا
ســاهم فــي ترســيخ مكانــة الدولــة فــي منطقــة الشــرق األوســط
ـا عــن االرتقــاء بمســتوى التنافســية
وشــمال أفريقيــا ،فضـ ً
لدبــي علــى المســتوى العالمــي كوجهــة موثوقــة لالســتثمار
األمــر الــذي يمنحهــا زخمـ ًـا قويـ ًـا للمضــي قدمـ ًـا نحــو تحقيــق
التقــدم واالزدهار.
ومــع انتعــاش أســعار النفــط فــي عــام  2021إلــى متوســط
يتجــاوز  70دوالر أمريكــي للبرميــل ،والــذي يمثــل ارتفاعـ ًـا بنســبة
تزيــد عــن  % 70بالمقارنــة مــع عــام 2020؛ نجحــت حكومــات دول
الخليــج العربــي بتقليــص العجــز فــي ميزانياتهــا بشــكل كبيــر.
وســاعدت اســتضافة إكســبو  2020دبــي ،إلــى جانــب انتعــاش
قطــاع الســياحة الــذي أدى إلــى زيــادة الطلــب المحلــي ،علــى
تســجيل أداء إيجابــي فــي نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي غيــر
النفطــي لدولــة اإلمــارات خــال هــذا العــام ليحقــق نمـ ً
ـوا بحوالــي

وتشــير توقعــات مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي
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المرتبة  1في منطقة الشرق األوسط

•

ً
عالميا
المرتبة 16

إلــى نمــو االقتصــاد اإلماراتــي بنســبة  %4.2فــي عــام ،2022
بارتفــاع عــن مســتويات النمــو المقــدرة للعــام الماضــي والتــي
بلغــت % 2.1فــي المقابــل ،تتوقــع دائــرة االقتصــاد والســياحة
بدبــي بــأن ينمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي لإلمــارة بنســبة % 3.1
فــي عــام  2021وبنســبة  % 3.4فــي عــام .2022
وتتمتــع دولــة اإلمــارات عمومـ ًـا  ،ودبــي علــى وجــه التحديــد،
بقــدرة كبيــرة علــى مواجهــة مختلــف التحديــات واغتنــام
الفــرص المتاحــة ،علــى الرغــم مــن التحديــات الكبيــرة وحالــة
عــدم اليقيــن التــي قــد تؤثــر علــى الزخــم االقتصــادي اإليجابــي
علــى المســتويين اإلقليمــي والدولــي ،بمــا فــي ذلــك ظهــور
متحــورات جديــدة لفيــروس كورونــا وزيــادة التضخــم وارتفــاع
مســتويات الفائــدة وصعــود الــدوالر األمريكــي .ومــن المتوقــع

منظمة الشفافية الدولية
مؤشر مدركات الفساد
اإلمارات
•

المرتبة  1في الشرق األوسط وشمال
أفريقيا العالمية

•

ً
عالميا
المرتبة - 24

المعهد الدولي للتنمية اإلدارية
2021
تصنيف التنافسية العالمية
اإلمارات
•
•
•

علــى ســبيل المثــال أن تعمــل الدولــة علــى تعزيــز حضورهــا الرائــد

•

فــي قائمــة االقتصــادات التــي نجحــت بالتعافــي مــن تداعيــات

المرتبة  - 9التنافسية االقتصادية العالمية
المرتبة  - 9األداء االقتصادي
المرتبة  - 3الكفاءة الحكومية

المرتبة  1على مستوى الشرق األوسط
وشمال أفريقيا في جميع ما سبق

األزمــة الصحيــة العالميــة بفضــل برامــج التحفيــز واإلصــاح
االقتصــادي ،باإلضافــة إلــى اتباعهــا منهجيــة اســتباقية لدعــم
االنفتــاح االقتصــادي وتعافــي القطــاع الســياحي ،ودفــع
القطاعــات االقتصاديــة الرئيســية األخــرى لممارســة أنشــطتها
بشــكل اعتيــادي .وقــد تــم أخــذ النمــو االقتصــادي غيــر النفطــي
لإلمــارات باالعتبــار عنــد إعــداد الميزانيــات الوطنيــة للدولــة للعــام
المقبــل إلــى جانــب المســاهمات األكبــر مــن القطــاع النفطــي،
مــا ســيؤدي علــى األرجــح إلــى تعزيــز الثقــة بالســوق وزيــادة
اســتثمارات القطــاع العــام فــي عــام  .2022ومــن المتوقــع

تصنيفات ائتمانية مرتفعة

علــى المدييــن القريــب والمتوســط فحســب ،وإنمــا علــى المــدى
الطويــل أيضـ ًـا .

	•وكالة ستاندرد آند بورز / AA :نظرة مستقبلية

أن تــؤدي رؤيــة القيــادة الحكيمــة والمبــادرات واإلصالحــات
العديــدة إلــى دفــع عجلــة النمــو االقتصــادي المســتدام ،ليــس

اإلمارات

مستقرة
	•وكالة موديزAa2 :
	•وكالة فيتشAA :

منصة عالمية إلدراج الصكوك
ناسداك دبي
•
•

ً
عالميا لإلدراجات الدولية للصكوك
المرتبة 2

ً
تعدت حاجز
93
إدراجا للصكوك بقيمة إجمالية ّ

الـ  79مليار دوالر أمريكي

 %3.5فــي أعقــاب االنكمــاش الحــاد الــذي شــهده فــي عــام
 2020والمرتبــط بتداعيــات جائحــة كوفيــد .19-

28

29

تُ عد أســواق رأس المال في دبي نقطة وصول رئيســية للشــركات

للفصــل فــي منازعــات األوراق المالية ،ســواء الكبيرة أو الصغيرة

منهــا ،بمنتهــى الكفاءة بحســب القيمــة المالية لكل قضية.

• إجــراء إصالحــات هيكليــة وتنظيمية لجذب أصول رقمية جديدة
لتنطلــق مــن دبــي ،ودعم عوامل التنمية المســتدامة وإعداد

المصدرة لألوراق المالية والمســتثمرين من جميع أنحاء المنطقة
ُ

التقارير المتعلقة بها بما يســاهم في رســم مالمح اقتصاد

والعالم ،لالســتفادة من النمو الالفت لدبي وإمكاناتها الهائلة

مستقبال.
دبي
ً

كالعب رئيســي في المنظومة المالية العالمية .وقامت حكومة
دبي في نهاية عام  2021بتشــكيل اللجنة العليا لتطوير أســواق
المــال والبورصــات فــي دبــي ،كما أعلنت عن خطط إلدراج 10

شــركات حكومية وشــبه حكومية في ســوق دبي المالي انسـ ً
ـجاما مع
الهدف المعلن لإلمارة والمتمثل بزيادة قيمة أســواق دبي المالية

وبورصاتهــا إلــى ثالثة تريليونات درهم إماراتي.
وفي إطار تســريع وتيرة عمليات اإلدراج الجديدة في مختلف

دعم السيولة وعمليات اإلدراج في السوق
واصلت حكومة دبي وأسواق رأس المال التابعة لها ترسيخ التزامها
في قيادة جهود تنويع االقتصاد ،من خالل استقطاب ودعم
المصدرة والمستثمرين في اإلمارات والمنطقة وجميع
الشركات ُ

أنحاء العالم .وتجسدت هذه الجهود في التطورات التالية:

القطاعات ،والتي تشــمل قطاعات الطاقة والخدمات اللوجســتية

•إنشــاء صنــدوق صانع للســوق تصــل قيمته إلى ملياري

وتجارة التجزئة؛ تم تحديد أســماء أربعة من الشــركات العشــرة التي

درهــم إماراتــي ( 545مليــون دوالر أمريكي) لزيادة الســيولة

تــم اإلعالن عنها وهي:

والنشــاط في األسواق.

• هيئــة كهربــاء وميــاه دبي :الجهــة الناظمة ومزود خدمات الطاقة

•إنشــاء صنــدوق بقيمــة مليار درهــم إماراتي ( 272مليون

والميــاه في دبي.

دوالر أمريكــي) لتوفيــر الدعــم الــازم لعمليات االكتتاب

• ســالك :نظام التعرفة المرورية في دبي.

العام األولي لشــركات التكنولوجيا وتشــجيع المنتجات

ومجمعات
• مجموعــة تيكــوم :تتولــى إدارة المنطقة الحرة
ّ

والحلول المالية المبتكرة.

األعمــال ،بمــا فــي ذلك مدينة دبــي لإلنترنت ،ومدينة دبي

ومجمع دبي الصناعي.
لإلعــام ،وحــي دبي للتصميــم،
ّ

تفوق سوق دبي المالي على معظم أسواق األسهم في
ّ

المنطقة خالل عام  ،2021حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي
وصوال إلى  3,196نقطة،
المالي بنسبة  %28على أساس سنوي
ً
وهي أعلى زيادة سنوية له منذ عام . 2013

إجمالي القيمة السوقية لسوق دبي المالي (مليار درهم إماراتي)

أداء أسواق األسهم خالل عام )%( 2021

68.2
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إدراج أول صندوق بيتكوين رئيســي ُمنظم في منطقة الشــرق
األوســط وشمال أفريقيا.

-

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
معدل نمو ســنوي مركب خالل  10ســنوات بنســبة %8

إدراج اثنين من صناديق المؤشــرات المتداولة لألســهم
اإلماراتية.

-

184

-

260

والعالمي ،ويشمل ذلك:

المالي بنسبة .%30.8

333

بالمكانة الرائدة التي تتميز بها دبي على المستويين اإلقليمي

العقارات بنسبة  ،%36.9ثم المؤشر اإلسالمي لسوق دبي

302

منتجات مالية جديدة ومبتكرة الستقطاب المستثمرين واالرتقاء

القطاعات المدرجة في السوق بنسبة  ،%69.6تاله مؤشر قطاع

341

وساهم في إنجاز هذه التطورات االلتزام المستمر في طرح

وسجل مؤشر قطاع االستثمار والخدمات المالية أعلى زيادة بين

394

خــال التعــاون الفاعــل بين الجهــات المعنية ذات الصلة.

أداء إيجابي على مستوى القطاعات

وتقليل الرسوم.

واإلشــراف عليها وحمايتها ،وتعزيز مبادئ الشــفافية واالمتثال
للقوانين في أســواق دبي لألوراق المالية وأســواق الســلع من

إلدراج  10شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي.

المالي لتكاليف االكتتاب العام األولي ومرحلة ما بعد اإلدراج

العديد من المبادرات وعمليات اإلصالح لتعزيز هذا االلتزام ،ومنها:
• تشــكيل لجنة تتولى مراقبة حقوق المســاهمين والمســتثمرين

االستراتيجية الرامية إلى تطوير أسواقها المالية وزيادة القيمة اإلجمالية ألسواق رأس المال إلى  3تريليونات درهم إماراتي ،مع برنامج

344

أخرى للمنطقة والعالم .وأطلقت حكومة دبي في عام 2021

فضال عن األداء القوي للشركات المدرجة .وبلغت هذه العوامل المثمرة ذروتها بفضل التأثيرات اإليجابية التي وفرتها خطة دبي
ً

375

المستمرين لضمان االلتزام بالمعايير العالمية وإرساء معايير جديدة

المستمر الذي يشهده االقتصاد الوطني واألرقام المشجعة التي حققتها القطاعات االقتصادية الرئيسية ،مثل السياحة والعقارات،

340

وعملياتها وحتى بين موظفيها ،ويخضع للتدقيق والتحسين

بنسبة ارتفاع بلغت  .%36.3وارتفع إجمالي القيمة السوقية بنسبة  %20.5لتصل إلى  411مليار درهم إماراتي في نهاية عام ،2021
ً
مدفوعا بشكل رئيسي بالتحسن
مسجال بذلك معدل نمو تراكمي سنوي تجاوز نسبة ال  %8خالل  10سنوات .وجاء هذا األداء المتميز
ً

411

من الركائز األساسية في جميع مؤسسات حكومة دبي وأسواقها

إماراتي بالمقارنة مع  260.8مليون درهم في عام  2020بنسبة زيادة بلغت  ،%11.4ومقارنة مع  213.2مليون درهم في عام 2019

الخاص في أسواق رأس المال بدبي ،من خالل تقديم الدعم

تعزيز الحوكمة والشفافية

عد هذا االلتزام
وي ّ
هذه األسواق على مدى السنوات الماضيةُ .

في إجمالي قيمة التداول التي وصلت إلى  72.3مليار درهم إماراتي .ووصل متوسط قيمة التداول اليومية إلى  290.5مليون درهم

عمليات االكتتاب األولي وعمليات اإلدراج لشركات القطاع

لخدمــات تبريــد المناطق في العالم.

والمساءلة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية ،عن نجاح

ً
ً
ً
ً
مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو المحقق بنسبة %10.2
قويا
أداء
مستمرا خالل عام  ،2021حيث قدم
نجاحا
شهد سوق دبي المالي
ً

•إطالق برنامج حوافز ســوق دبي المالي بهدف تشــجيع

• مؤسســة اإلمــارات ألنظمــة التبريد المركزي (إمباور) :أكبر مزود

أثمر التزام أسواق رأس المال بدبي بجوانب الحوكمة والشفافية

أداء سوق دبي المالي

التقرير االستراتيجي

أسواق رأس المال في دبي :إنجازات غير مسبوقة ودعم
شامل للنمو

• تشــكيل دوائر قضائية مختصة ألســواق رأس المال في دبي

إطالق أول صندوق اســـتثمار عقاري في ســوق دبي المالي.

التوســع المتســارع لسوق العقود المســتقبلية لألسهم.

مؤشرات سوق دبي المالي لعام 2021
5,400
4,900
4,400
3,900
3,400
2,900
2,400
1,900
1,400

يناير

فبراير

مارس

مؤشــر السوق العام ()DFMGI
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إبريل

مايو

يونيو

يوليو

مؤشــر قطاع االســتثمار والخدمات المالية

أغسطس

سبتمبر

أكتوبر

المؤشــر اإلســامي لسوق دبي المالي

نوفمبر

ديسمبر

مؤشــر قطاع العقارات
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إقبال قوي من المستثمرين األجانب

تحليل القطاعات
فيمــا يتعلــق بمســاهمة مختلف القطاعات في إجمالي قيمة
التداول ،حقق قطاع العقارات واإلنشــاءات أعلى قيمة تداول
إجمالــي قيمــة التــداول .جاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية ليســجل

الحضــور المتميــز للمســتثمرين األجانب ،حيث بلغت حصتهم ما

 19.1مليار درهم إماراتي بنســبة  ،%26.4يليه قطاع االســتثمار

نســبته  %46من إجمالي قيمة التداول في الســوق ،وبلغ صافي

والخدمات المالية بقيمة  11.7مليار درهم إماراتي وبنســبة

عمليات الشــراء نحو  1.9مليار درهم إماراتي .هذا وبلغت نســبة

وقدرهــا  29.8مليــار درهــم إماراتــي ،أي ما يعادل  %41.2من

 ،%16.2وقطاع النقل بقيمة  4.9مليار درهم إماراتي وبنســبة

ملكية المســتثمرين األجانب من إجمالي القيمة الســوقية %22.5

 .%6.7وبلغت قيمة التداول للصفقات المباشــرة  1.9مليار درهم

بحلــول نهاية عام .2021

القطاعات المدرجة في ســوق دبي المالي بنســب متفاوتة .وتجدر

أحجام التداول بحسب الجنسية 2021

نستعرض من خالل هذا الملخص األداء المالي لشركة سوق دبي
المالي ليشهد بذلك على نهاية عام ناجح آخر ،قمنا خالله بالعديد
من التحسينات المتعلقة بتسهيل إمكانية الوصول واالستفادة
من كافة خدمات السوق ،وتنويع المنتجات وتطوير الخدمات،

بنســبة  ،%2.7بينما توزعت أحجام التداول المتبقية على بقية
اإلشــارة إلى النمو الكبير الذي ســجلته قيمة التداول خالل الربع

فضال عن التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية و االبتكار.
ً
أنهى سوق دبي المالي العام  2021بصافي ربح موحد قدره

مقارنة بالفترة نفســها من العام الســابق،
ً
الرابع من العام 2021

صاف نسبته ،%33.2
ٍ
 99.1مليون درهم إماراتي وبهامش ربح

حيــث بلــغ معــدل النمــو  %125.5في أعقاب القرارات التي أعلنت

ً
حثيثا على تسريع النمو على جميع األصعدة
ويعمل السوق اآلن

%9.9

عنها الحكومة في شــهر أكتوبر الماضي.

%8.4

إجمالي قيمة التداول في عام ( 2021مليار درهم إماراتي)
33.6

15.4

الربع الثاني

الربع األول

وذلك في ظل اإلعالن عن الخطط إلدراج  10شركات حكومية

الربع الثالث

مساهمة القطاع في القيمة السوقية

%27.5

أداء ناسداك دبي

8.8
7.7
8.14

50.6

10.5
21.5

17.5

32

البنوك

العقارات واإلنشاءات

االســتثمار والخدمات المالية

االتصاالت

التأمين

الصناعة

الســلع االستهالكية
والكمالية

2021

الصيني والبنك اإلســامي للتنمية وحكومة المالديف ،ما يشــكل
دليال ملموسـ ًـا على ثقة جهات اإلصدار اإلقليمية والدولية في
ً
اللوائــح والهيــاكل التنظيمية والخدمات عالمية المســتوى التي

 %39.9خــال عــام  ،2021ليصــل فــي نهاية العام إلى 4,284.7
النقل

وخدمــات التوزيعــات النقدية وغيرها ما نســبته .%17

2019

يتتبع أداء أســهم
دبي اإلمارات  20لبورصة ناســداك دبي ،الذي ّ
ً
ً
قويا نســبته
نموا
أكبر الشــركات المدرجة في البورصات اإلماراتية،

الخدمات

الوســطاء ورســوم التقارير واإلدراج وبيع المعلومات الفورية

مثل الحكومة االتحادية لإلمارات وحكومة إندونيســيا وبنك التعمير

وفيما يتعلق بأداء ســوق األســهم ،ســجل مؤشــر فوتسي ناسداك

2021

المركزي القابضة ،وذلك عن الفترة المنتهية في  31ديســمبر.2021

األخــرى الناتجــة عــن خدمات التقاص واإليداع والتســوية وخدمات

2020

تقدمها ناســداك دبي.

2020

شــركة ناســداك دبي المحدودة وشــركة دبي للمقاصة واإليداع

مــا نســبته  %27مــن اجمالــي اإليــرادات في حين بلغت اإليرادات

ناســداك دبي بإدراج صكوك وســندات بقيمة  23.1مليار دوالر

وجاءت اإلدراجات من جهات إصدار ســيادية ومؤسســية مرموقة،

49.6

دبي المالي (ش.م.ع ).متضمنة نتائج الشــركات التابعة لكل من

الموحدة للشــركة خالل العام  2021فيما شــكلت إيرادات االســتثمار

اإليرادات التشغيلية الموحدة (مليون درهم إماراتي)

مليار دوالر أمريكي من الســندات .وارتفع عدد اإلدراجات الجديدة
1.38
1.68
2.83
5.37

فيما يلي أهم النتائج المالية الموحدة التي حققتها شــركة ســوق

شــكلت إيرادات التداول ما نســبته  %56من إجمالي اإليرادات

فضال عن قدرتها على اســتقطاب القيمة
الصكوك العالمية،
ً
والعدد األكبر من عمليات إدراج الســندات .وخالل عام  ،2021رحبت

ً
إدراجا في عام .2020
إلــى  30إدراجـ ًـا فــي عــام  2021مقارنــة بـ 26

0.69

الرئيس التنفيذي للشــؤون المالية واالســتراتيجية

اإليرادات

أمريكــي ،تتــوزع بيــن  11.9مليــار دوالر أمريكي من الصكوك و11.2

7.3

علي الهاشمي

اإلمارات
العربيــة المتحدة

نجحت ناســداك دبي في الحفاظ على مكانتها بين أبرز مراكز إدراج

0.5 1.4 1.5
2.4

يرفع من قدرة السوق على تعظيم القيمة المضافة للمساهمين.

دول أخرى

10.2

الربع الرابع

وشبه حكومية في سوق دبي المالي .األمر الذي من شأنه أن

دول عربية
مجلس التعاون
الخليجي

%54.2

13.1

التقرير االستراتيجي

اســتطاع ســوق دبي المالي خالل عام  2021اســتقطاب 7,342

ً
ً
جديدا ليصل إجمالي قاعدة المســتثمرين في الســوق
ـتثمرا
مسـ
ً
بنهاية العام إلى  852,212مســتثمرا .كما حافظ الســوق على

رسالة الرئيس التنفيذي المالي

نقطة .أما بالنســبة لنشــاط التداول ،بلغ إجمالي قيمة األســهم
المتداولة في ناســداك دبي  21مليون دوالر أمريكي في عام
 ،2021في حين بلغ حجم التداول  35مليون ســهم.

2018

298.1

توزيع اإليرادات التشغيلية ()%
%20

351.8

%39

%18

%22

%43

%33

%17
%27

327.1
334.4

%41

%45

%39

%56

بلغ إجمالي اإليرادات الموحدة لشــركة ســوق دبي المالي خالل
العــام  2021مــا قيمتــه  298.1مليــون درهم إماراتي ،وجاء هذا
نتيجة الرتفاع إيرادات التداول في ســوق دبي المالي بنســبة %6
ً
ـابق،متأثرا بالتراجع في إيرادات االســتثمار والتي
مقارنة بالعام السـ
ً
تبعا لتراجع أرباح الودائع بشــكل رئيســي.
انخفضت بنســبة %31

2018
إيرادات التداول

2019

2020

إيرادات االستثمار

2021
اإليرادات األخرى

وارتفعت إجمالي اإليرادات الموحدة خالل الربع األخير من السنة،
وذلك بنسبة  %67ليصل إلى  112.4مليون درهم إماراتي ،مقارنة
بـ  67.2مليون درهم إماراتي خالل الفترة ذاتها من عام .2020
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بلــغ إجمالــي النفقــات خــال العام  2021ما قيمته  198.9مليون

حققت شــركة ســوق دبي المالي صافي ربح موحد بلغ 99.1

درهــم إماراتــي مقارنــة ب  209.2مليون درهم إماراتي مقارنة

مليــون درهــم إماراتــي فــي نهايــة العام  2021وبلغ هامش صافي

بالعام الســابق ،ويتبنى ســوق دبي المالي أفضل الممارســات

الربح  .%33.2وتســارع نمو صافي الربح الموحد خالل الربع الرابع

العالميــة فــي الحفــاظ على الكفاءة التشــغيلية المقرونة بتحقيق

مــن العــام ،وذلــك إثــر صدور إعالن حكومة دبي وأثره اإليجابي على

هوامش ربحية ،إذ لم يتعد االرتفاع الســنوي التراكمي للنفقات

إقبال المســتثمرين ،ليحقق قفزة بنســبة  %295ويصل إلى 64.7

ما نســبته  %1خالل الفترة ما بين  2011إلى .2021

مليــون درهــم إماراتــي ،مقارنــة ب  16.4مليون درهم إماراتي للفترة
ذاتها من العام الســابق.

توزيع المصاريف في العام 2021

%12

نفقات اإلطفاء

عجلة النمو وزيادة العائدات ورفع القيمة المضافة المســاهمين.
وبناء على ذلك ،قام الســوق بوضع اســتراتيجية وتنفيذ سياســات
ً

واإلشراف المختصة.

122
37.3%

142.6
40.5%

99.1
33.2%

نفقات أخرى

%42

%11

37.5%

ســلم أولوياته في تحقيقه الســتراتيجيته والتي تهدف إلى دفع

للمخاطــر ،والتــي تتــم مراجعتهــا بانتظام من قبل هيئات اإلدارة

%1 %6
نفقــات الموظفين

يضع ســوق دبي المالي إدارة المخاطر بشــكل اســتباقي على

وإجــراءات مصممــة لقيــاس وإدارة ومراقبة واإلبالغ عن التعرض

صافي الربح الموحد

125.5

إدارة المخاطر

نفقات الصيانة
نفقات الفائدة

%28

2018

2019

صافــي الربــح الموحــد (مليون درهم إماراتي)

2020

هامــش صافي الربح ()%

قــام ســوق دبــي المالــي بتطبيــق نظام الرقابــة الداخلية وإطار
إدارة المخاطــر للمؤسســات ( )ERMوفقـ ًـا لمبــادىء وبنــود أفضل
الممارســات الصــادرة عــن عــدة جهــات في هــذا المجال ،حيث كان
من أبرزها:

الربح التشــغيلي قبل خصم مصاريف الفوائد والضرائب
واالســتهالك واإلطفاء ()EBITDA
بلغ الربح التشــغيلي قبل خصم مصاريف الفوائد والضرائب

بلغت قيمة موجودات شــركة ســوق دبي المالي 9,937.7مليون
درهــم إماراتــي فــي نهايــة العام  2021مقارنة بـ  9,901.3مليون

واالســتهالك واإلطفاء  181.7مليون درهم إماراتي في نهاية

درهم إماراتي في نهاية العام الســابق .تمتاز ميزانية شــركة ســوق

العــام  2021مقارنــة مــع  225.7مليــون درهم إماراتي في نهاية

دبــي المالــي بالثبــات المالــي من حيث خلوها من الديون والقدرة

العام الســابق .وعليه ،فقد بلغ هامش الربح التشــغيلي  %61كما

على ســداد المطلوبات ،حيث بلغت نســبة مجموع المطلوبات إلى

في نهاية العام  2021مقارنة بـ  %64.2في نهاية العام الســابق.

مجمــوع الموجــودات  %20خــال العام  2021مقارنة مع %21.2
خالل العام الســابق.

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

195.2
%58.4

2018

203.7
%62.3

إطار الرقابة الداخلية الصادر عن كوسو ( 1 ) COSO ERMوالتي تعنى
بربط نظام إدارة المخاطر باستراتيجية المؤسسة وأدائها وشهادة
الجودة  ISO31000:2018نموذج عمل “كي بي إم جي” إلدارة
وتهدف إلى تحقيق أهداف المؤسســة.

2019

الربــح التشــغيلي (مليون درهم إماراتي)

الســوق على إدارة المخاطر مع قبول درجة معينة منها .يختلف مدى
تقبل المخاطرة في ســوق دبي المالي باختالف النشــاط الذي يتم
قبــل الموافقــة عليهــا مــع اتخاذ كافة التدابير واإلجراءات المعقولة
لتخفيفها.
ضمن هذا اإلطار ،وضع ســوق دبي المالي عملية منهجية لتحديد
أثناء تســيير أعماله .حيث تم بناء شــبكة اإلبالغ عن المخاطر
وتســجيلها لتبدأ بالموظفين كافة وذلك عبر تطبيق
سياســة وإجراءات التبليغ عن الممارســات المخالفة والمخاطر
وتعيين موظف مســؤول عن المخاطر في كل قســم من قطاعات
الســوق .بمجرد تحديد الخطر ،يتم تســجيله وتتبعه من خالل ســجل
المخاطر .هذا ،ويشــرف على قســم إدارة المخاطر فريق مختص

1لجنة المنظمات الراعية للجنة تريدواي (كوســو) هي مبادرة مشــتركة
إلدارة المخاطــر ومنع االحتيال.

من الســوق حيث تقوم لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة باإلشــراف
على قســم إدارة المخاطر المؤسســية .ويقوم ســوق دبي المالي
بالتطوير المســتمر إلطار إدارة المخاطر من خالل توفير سلســلة من
ورش عمل للتوعية بالمخاطر وتعيين أدوار ومســؤوليات مختلفة
لمفوضــي إدارة المخاطــر في كل القطاعات.

مبادئ إدارة المخاطر في سوق دبي المالي متوافقة مع
أهداف السوق االستراتيجية

المعلومات
والنظم
التكنولوجية

بلغت قيمة مطلوبات شــركة ســوق دبي المالي  1,974.5مليون
181.7

%61

درهــم إماراتــي فــي نهايــة العام  2021مقارنة ب  2,100.7مليون
درهم إماراتي في نهاية العام الســابق بانخفاض نســبته .%6
حوكمة
المخاطر

2020

إدارة المخاطر الذي يطبقه ســوق دبي المالي إلى رفع قدرة

المطلوبات

225.7
%64.2

في خضم ســعيه لتحقيق رؤيته ورســالته وأهدافه ،يهدف إطار

وتحليل وتقييم المخاطر االســتراتيجية والتشــغيلية التي يواجهها

المخاطر ( ،)ERM KPMGوالتي تحدد جميعها أفضل الممارســات

الموجودات

إطار إدارة المخاطر

االضطــاع بــه ،وتخضــع أي مخاطــر لتحليل التكلفة مقابل المنفعة

نفقات االستهالك

2021

التقرير االستراتيجي

النفقات

صافي الربح

تقارير المخاطر
واإلدراك

استراتيجية إدارة
المخاطــر ومدى تقبل
المخاطر

2021

هامش الربح التشــغيلي ()%

إدارة المخاطر
والمراقبة

ثقافة إدارة
المخاطر

تقييم المخاطر
والقياس
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فيما يلي ملخص لفئات المخاطر الرئيسية وطرق إدارة سوق دبي المالي لها:

يوضح الرســم البياني أدناه تكامل عمليات إدارة المخاطر في ســوق دبي المالي

تفسير الخطر

اﻹﺷﺮاف

ﺣﻮﻛﻤﺔ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

وﺗ
ﻄﺒﻴ
اﻻ
ﻖ

اﻟﻌﻨﺼﺮ
اﻟﺒﺸﺮي

ﺮاﺗ
ﺳﺘ

اﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

اﻹﺟﺮاءات

المخاطر المالية

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻹدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﺠﻴﺔ
ﻴ

اﻟﺨﻄﺮ

ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﺿﺒﻂ وﺗﻘﻠﻴﻞ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ورﻓﻊ
ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ
وﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

اﻟﺨﻂ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ وأﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺨﻂ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

مخاطر التشغيل

اﻟﺨﻂ اﻷول :اﻹﺟﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ

فئة الخطر

إﺟﺮاءات إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﺗﻌﺮﻳﻒ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

إدارة الخطر

المخاطر التي تؤثر على أداء السوق على المدى
الطويل بما في ذلك العوامل الخارجية التي تحد
من قدرة السوق على تنفيذ استراتيجيته وتؤثر على
استمراريته .ويشمل ذلك على سبيل المثال ال
الحصر؛ مخاطر السوق ،ومخاطر المنافسة ،والمخاطر
الجيوسياسية ،ومخاطر السمعة ،والمخاطر المرتبطة
بالمنتجات والخدمات والمخاطر اإللكترونية ،ومخاطر
تسرب البيانات ،ومخاطر الخصوصية.

يقوم سوق دبي المالي بإدارة التغيرات الناشئة عن تنفيذ مبادراته
االستراتيجية بحذر شديد ،حيث يتم وضع تقييم شامل للمخاطر التي
قد تؤثر على بيئة عمل السوق نتيجة لهذه المبادرات .يقوم مجلس
إدارة سوق دبي المالي ولجنة التدقيق بمراجعة استراتيجية سوق
دبي المالي والمخاطر المرتبطة بها والتأكد من تحديثها بشكل دائم
بحيث تكون قطاعات السوق قادرة على خلق قيمة اقتصادية بأفضل
فاعلية .كما يقوم مجلس اإلدارة بتحليل المشهد التنافسي وآثاره
على تنفيذ المبادرات االستراتيجية عالية التأثير.

تؤدي أنشطة سوق دبي المالي إلى تعريضه لمجموعة
متنوعة من المخاطر المالية وتلك األنشطة تنطوي
على التحليل والتقييم وقبول وإدارة درجة معينة من
المخاطر أو مجموعة من المخاطر .يعتبر قبول المخاطر
ً
ً
أساسيا في األعمال المالية ،كما تعتبر المخاطر
عامل

يتبع سوق دبي المالي سياسات مصممة لتحديد وتحليل هذه
المخاطر بوضع سقوف وضوابط مناسبة لها ومراقبتها .يعمل
السوق كذلك على مراجعة سياساته إلدارة المخاطر بطريقة منتظمة
لكي تشمل التغيرات في األسواق والمنتجات وأفضل الممارسات.
تضطلع اإلدارة المالية للسوق بمراقبة وإدارة المخاطر المالية
المتعلقة بعمليات السوق من خالل التقارير الداخلية حول المخاطر
التي تعمل على تحليل التعرض للمخاطر بحسب درجة وحجم المخاطر.
تنطوي تلك المخاطر على مخاطر السوق )بما فيها مخاطر صرف
العمالت األجنبية ،مخاطر األسعار ومخاطر معدل الربح) ومخاطر
االئتمان ومخاطر السيولة*.

تعالج هذه الفئة من المخاطر تلك المتعلقة بتشــغيل
األعمال ،وتكنولوجيا المعلومات واألمن ،والمشــاريع
التكتيكية ،واســتمرارية الخدمة.

يعمل سوق دبي المالي على تقليل المخاطر التشغيلية التي قد
تؤدي إلى تعطيل عمليات السوق أو التسويات من خالل تطبيق
ضوابط متينة تضمن استمرارية األعمال.
يتم مراجعة مخاطر تكنولوجيا المعلومات والمخاطر المتعلقة
بالموظفين بشكل دوري .حاز السوق على شهادة األيزو
 ISO: 22301:2019يشهد على حرص سوق دبي المالي على
مواجهة المخاطر المتعلقة باستمرار األعمال .كما أن السوق حاصل
على شهادة األيزو المتعلقة بأمن المعلومات . ISO27001:2013

يتعرض سوق دبي المالي أثناء تنفيذ أعماله لخطر عدم
االمتثال؛ إذ يمكن فرض عقوبات قانونية وخسائر مادية
ً
وفقا لقوانين وأنظمة
إذا ما قصر السوق في التصرف
الحكومة االتحادية والهيئات الحكومية الناظمة لعمله.

يولي سوق دبي المالي أهمية كبرى لمخاطر عدم االمتثال ،لذلك
فهو يعمل بشكل وثيق مع جميع مشاركي السوق من أجل االمتثال
للمتطلبات التنظيمية والقانونية .ويحافظ السوق على روابط قوية
مع الجهات والهيئات التنظيمية وصانعي السياسات (مثل هيئة
األوراق المالية والسلع ووزارة االقتصاد على سبيل المثال ال الحصر).
كما يراقب سوق دبي المالي عن كثب التطورات الجديدة في
اإلطار التنظيمي ،في حين يبادر السوق بمشاركاته في المناقشات
والمشاورات مع السلطات التنظيمية المعنية القتراح التغيير وإبداء
الرأي حول اإلصالحات التشريعية والتطورات التنظيمية المؤثرة على
السوق بشكل منتظم.

إ
ﺪاد
ﻋ

ﺳ
ﺘﺪ ا
ﻣﺔ
اﻟﺘ
ﻄﻮ

المخاطر االستراتيجية

ﺧﻄﻮط اﻟﺪﻓﺎع

رو
اﻻ

ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

التقرير االستراتيجي

تكامل إطار إدارة المخاطر

التشغيلية نتيجة حتمية لالستمرار في خوض العمل
التجاري .وبالتالي ،يهدف السوق إلى تحقيق توازن
مناسب بين المخاطر والعوائد وتقليل اآلثار السلبية
المحتملة على األداء المالي لسوق دبي المالي.

ملخص ألهم المخاطر

الخارجية على المخاطر االســتراتيجية ،في حين تشــتمل مخاطر العمليات على المخاطر التشــغيلية والمالية واالمتثال للقوانين واألنظمة
حيــث تعمــل الوحــدات التشــغيلية الداخليــة علــى إدارة مخاطــر العمليات بشــكل منتظم .ومن أمثلــة الهيئات الداخلية التي تعمل على إدارة
مخاطــر العمليــات لجنة المطلعين ،ولجنة التدقيق.

مخاطر عدم االمتثال

ً
أنواعا مختلفة من المخاطر التي تنقســم إلى مخاطر اســتراتيجية ومخاطر العمليات .تؤثر البيئة
كأي شــركة ،يواجه ســوق دبي المالي

* يمكـــن االطـــاع علـــى تفاصيـــل المخاطـــر الماليـــة بالرجـــوع إلـــى المالحظة رقم  25من البيانات الماليـــة الموحدة في هذا التقرير.
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حافل باألحداث االستثنائية تحسين كفاءة عملياتنا بوتيرة متسارعة ودفع عجلة الريادة في مجال االبتكار ،وإضافة قيمة
عام
واصلنا خالل ٍ
ٍ

مستدامة ألعمالنا واالرتقاء بتجربة مختلف المتعاملين من جهات اإلصدار والمستثمرين والمساهمين.
أعلنــت دبــي ،أواخــر أكتوبــر الماضي ،عن خططها إلجراء اكتتابات

أفضل الممارســات العالمية ،حيث تأتي هذه الخطوة لتوســع نطاق

عامة أولية لعشــرة شــركات حكومية ،مما ســيحفز النمو في ســياق

الفرص المتاحة للمســتثمرين المحليين والدوليين.

ســعيها لوصول قيمة أســواقها المالية إلى  3تريليونات درهم
إماراتي ،واســتقطاب المزيد من االســتثمارات األجنبية .وستوســع

ً
ً
ـتثماريا
صندوقا اسـ
كما أدرجت شــركة شــيميرا كابيتال المحدودة

هذه الخطوة نطاق القطاعات االقتصادية الممثلة في ســوق

متداوال يتتبع أداء األســهم اإلماراتية األكثر ســيولة في ســوق دبي
ً

دبي المالي ،إلى جانب زيادة الســيولة ،والتي ســتعزز بدورها ثقة

المالــي ،فــي خطوة تعكس اإلقبال المتزايد للمســتثمرين ورغبتهم

المستثمرين.

فــي الوصــول إلــى أســواق دبي .ويمتــاز الصندوق بأن وحداته

تم اإلعالن عن خطط دبي إلنشــاء صندوق صانع للســوق
كما ّ

قابلة لالســتبدال والتداول بشــكل كامل وشــفاف ،وهو ُيحاكي
المؤشــر االسترشــادي  ،S&P UAE BMI Liquid 20/35الذي تم

بقيمة ملياري درهم إماراتي لتعزيز أنشــطة التداول في ســوق

ويضم أســهم
ُ
تطويره بواســطة اس اند بي داو جونز انديســيس،

دبي المالي ،وصندوق بقيمة مليار درهم إماراتي لتشــجيع شــركات

الشــركات الكبــرى فــي اإلمــارات العربيــة المتحدة من حيــث القيمة

التكنولوجيا على إدراج أســهمها في الســوق ،إضافة إلى تشــكيل

وشــمال أفريقيا ،ما يؤكد على دور دبي الريادي في ســوق رأس

ـداء مــن  1ينايــر عــام  ،2022والذي يعــزز من مواكبة
األســبوعية ابتـ ً

المالُ .يذكر أن  3iQهي أكبر شــركة إلدارة األصول الرقمية في
ً
مزيدا من التنوع على
كنــدا ،حيــث ُيضفــي إدراج صندوقهــا للبيتكوين
المنتجات المالية في الســوق ،كما يتيح للمســتثمرين الوصول

بشــكل غير مباشــر إلى البيتكوين من خالل تداول وحدات الصندوق
ضمن بيئة ذات مســتوى عالمي تمتاز بالشــفافية والتنظيم.

المالــي التــي تهــدف إلــى تعزيز مشــاركة مســتثمري التجزئة في

وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن الصندوق يتيح الفرصة لتنمية رأس
ً
مالئما عن
بديال
المــال علــى المــدى الطويــل ،من خالل توفيره
ً

الســوق .وتســاهم الخطــوة فــي تخفيــض تكاليف التداول بشــكل

االســتثمار المباشــر في العمالت الرقمية.

فــي خطــوة تُ ظهر مرونة دبي وقدرتها
على التأقلم ،واالســتجابة االستثنائية
للدولة بشــكل عام واإلمارة بشــكل خاص
وحرصهما على حماية األفراد والشــركات
واالقتصاد من اآلثار الســلبية لجائحة
كوفيد19-؛ شــهد شــهر فبراير من عام

بأســواق رأس المال ،بهدف اإلشــراف والمراقبة وحماية حقوق
حملة األســهم والمســتثمرين ،إلى جانب التســوية العادلة للنزاعات

أول إصداراتها من الســندات في بورصة ناســداك دبي ،في

فــي حال حدوثها.

خطوة هي األولى من نوعها على مســتوى الدولة ،حيث جمعت

وجــاء اإلعــان فــي أعقــاب التعديالت الجديدة على القانون االتحادي
لســنة  2015بشــأن الشــركات التجارية ،والتي تسمح للمستثمرين
األجانب بتملك الشــركات بنســبة  %100في قطاعات اســتراتيجية
معينة ،إلى جانب التعديالت المرافقة التي تهدف إلى تســهيل

مــرة ،لتؤكــد علــى الجدارة االئتمانيــة الكبيرة لإلمارات العربية المتحدة

األنشــطة االســتثمارية واستقطاب االستثمارات األجنبية؛ حيث

وقوة اقتصادها من جهة ،والدور البارز لبورصة ناســداك دبي في

أثمرت هذه اإلجراءات المرتبطة بالســوق عن ازدياد نشــاط ســوق

دعــم نمــو اقتصــاد دبي وتطويره من جهة أخرى.

دبــي المالــي فــي أواخــر العام ،ووضعه في موقع مثالي لتحقيق
نمو ُمتســارع في عام  2022وما بعده.

تعزيز االستثمار والنمو

وعلــى صعيــد اإلدراجــات الحكوميــة األجنبية خالل عام  ،2021فقد
ً
صكوكا بقيمة  1,836مليون درهم
أدرجــت حكومــة جــزر المالديــف
إماراتي في ناســداك دبي ،لترتفع نســبة اإلدراجات األجنبية (غير
اإلماراتية) إلى  ،%46فيما بلغت قيمة الســندات والصكوك التي

في إطار اســتراتيجيتنا لتنويع فرص االســتثمار ،أطلق ســوق دبي

أدرجتها كل من الحكومة اإلندونيســية والبنك اإلســامي للتنمية

المالي مجموعة جديدة من العقود المســتقبلية لألســهم الفردية

وبنــك التعميــر الصينــي  16مليــار درهم إماراتي ،لتصل القيمة

لثالث شــركات بارزة مدرجة في الســوق ،وهي أرامكس ،وشــركة

اإلجمالية لعمليات اإلدراج المرتبطة بحوكمة الشــركات والمســؤولية

العربية للطيران ،وشــركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة (دو) .وتأتي

البيئيــة واالجتماعيــة إلــى  45مليــار درهم إماراتي بنهاية العام.

هــذه الخطــوة بعــد النجــاح الذي حققه إطالق أول ُدفعة من عقود

األســهم المســتقبلية عام  ،2020حيث ستســاهم العقود الجديدة

وفي يونيو ،نقلت شــركة ماالبار للذهب واأللماس مقرها إلى

ألجل شــهر واحد وشــهرين وثالثة أشــهر ،في توســيع سوق العقود
ً
مزيدا من الخيارات.
المســتقبلية وإعطاء المســتثمرين

مركز دبي المالي العالمي ،وأدرجت أســهمها في ســوق ناســداك

وفي محطة بارزة أخرى على طريق تنفيذ اســتراتيجية التنويع ،دشــن

دبي الخاص ،ما مكّن الشــركة من تعزيز صالتها بالمســتثمرين،
ـا يمتاز بالشــفافية والتنظيم والفعالية واألمان لكافة
ووفــر لهــا حـ ً

إجراءاتها المتعلقة باألســهم.

ســوق دبي المالي تداول صناديق االســتثمار العقاري من خالل
إدراج صندوق المال كابيتال ريت في الســوق في أوائل عام ،2021

كما شــهدت بورصة ناســداك دبي اإلدراج المزدوج لصندوق

باالعتماد على اآللية المتطورة لإلدراج والتداول بما يتماشــى مع

نظم في
البيتكوين لشــركة  ،3iQأول صندوق بيتكوين رئيســي ُم ّ
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المزيــد مــن النمــو للســوق ومختلــف المتعامليــن من مســتثمرين

كمــا أعلــن ســوق دبــي المالي عن منح شــركتي الرمــز كابيتال
ً
ترخيصا لممارســة نشــاط التداول
واألنصــاري للخدمــات الماليــة

مــن ناحيـ ٍـة أخــرى ،أدرجــت الحكومة االتحادية لإلمارات العربية المتحدة

افتتاحي بين دول مجلس التعاون الخليجي .وشــهدت الســندات
ً
ً
كبيرا من المســتثمرين فاق المعدل المســتهدف بواقع 5.6
طلبا

زيــادة تداوالتهــم في الســوق ،األمر الذي يســهم فــي تحقيق

تحســين الخيارات وسهولة الوصول

األســهم المدرجة إلى مســتواه االعتيادي
ً
مؤقتا
وهــو  ،%10وذلــك بعد خفضه

درهم إماراتي في ثالث شــرائح ،لتحقق أقل عائد إلصدار ســيادي

مباشــر وبالتالــي زيــادة العوائــد ،مــا يشــجع مســتثمري التجزئة على

وشركات وســاطة وغيرهم.

ومســتوى السيولة.

حزمة الســندات الســيادية الصادرة عن وزارة المالية  15مليار

وإضافــة إلــى ذلــك ،تــم إلغــاء الحد األدنى لعمولــة التداول على
األوراق الماليــة المدرجــة ،وذلــك فــي إطار مبادرات ســوق دبي

 2021إعادة الحد األقصى لهبوط أســعار

لجنة لإلشــراف على الســوق واثنتين من الدوائر القضائية المختصة

الدولــة وأســواقها أليــام العمل في األســواق العالمية.

بالهامــش قصيــر األمــد ،ليرتفــع العدد اإلجمالي لشــركات الوســاطة
أسهم االرتقاء بعمليات
التسجيل الرقمي
للمستثمرين بتعزيز
النمو في عدد
المستثمرين الجدد

المقدمــة لهــذه الخدمــة فــي الســوق إلى ثالث شــركات ،األمر الذي
يســهم في دعم أنشــطة التداول وتمكين شــركات الوســاطة من
تقديــم المزيــد مــن الخدمــات ذات القيمــة المضافة للمســتثمرين.

بنسبة فاقت %100

وفي إطار الســعي لتســهيل وصول عدد أكبر من الشــركات

خالل عام .2021

إلــى ســوق رأس المــال ،اعتمدنــا قواعــد تنظيمية جديــدة تتعلق

إلــى  %5منــذ مارس عام .2020

بــإدراج الشــركات الصغيــرة والمتوســطة وشــركات المناطق الحرة
ً
حجما في ســوق دبي المالي الرئيســي وســوق ناســداك
األكبر

وفــي إطــار اســتراتيجيته الراميــة إلــى مواكبة األســواق العالمية

دبــي للنمــو؛ حيــث تهــدف هــذه الخطــوة لتنشــيط موجة جديدة من

مدد ســوق دبي المالي
واســتقطاب المزيد من االســتثماراتّ ،

اإلدراجــات وتمكيــن ُمــاك الشــركات من جمع رؤوس األموال

ـداء من أكتوبر
ســاعات التــداول إلــى خمــس ســاعات في اليوم ابتـ ً

لشــركاتهم وتعزيــز اإلقبــال عليهــا في األســواق العالمية.

الماضــي ،حيــث ستســاهم هــذه المبــادرة الجديدة ،والتي جاءت
تماشـ ً
ـيا مــع توجيهــات هيئــة األوراق الماليــة والســلع وبالتنســيق مع

مجتمعة في اســتقطاب االســتثمارات
ً
وســاهمت هــذه المبــادرات

األطــراف المعنيــة ،فــي تعزيــز مكانة ســوق دبــي المالي بوصفه

وزيــادة فعاليــة الســوق فــي الربــع األخير مــن العام ،مع إعالن

البوابــة الرئيســية لالســتثمار فــي المنطقــة والوصول إلــى مجموعة
أكثــر تنوعـ ًـا مــن المســتثمرين علــى مســتوى العالــم .وتتكامل هذه

المزيــد مــن الخطــوات التطويريــة والخطــط الجديــدة لالكتتاب العام،
ليبــدأ الســوق عــام  2022بزخــم إيجابي كبير.

تحفيز االكتتابات العامة األولية للشركات الخاصة في القطاعات االقتصادية االستراتيجية
أعلن ســوق دبي المالي عن إطالق برنامج حوافز غير مســبوق لتشــجيع االكتتابات العامة األولية الجديدة وعمليات اإلدراج لشــركات
القطاع الخاص في أســواق رأس المال بدبي.
ويقدم البرنامج ،الذي يأتي في إطار الجهود الواســعة لتعزيز مكانة دبي كمركز حيوي عالمي ألســواق رأس المال ،مجموعة من
ّ

الحوافز للشــركات الخاصة ،تشــمل الدعم المالي لالكتتابات العامة في ســوق دبي المالي الرئيســي أو الســوق المباشــر ،والدعم

بعد االكتتاب واإلدراج من خالل المشــاركة في مؤتمرات ســوق دبي المالي للمســتثمرين اإلقليميين والعالميين ،إضافة إلى
اإلعفاء من رســوم اإلدراج ورســوم عقد الجمعيات العمومية ورســوم توزيع األرباح لمدة ثالث ســنوات.
ويشــكل برنامج الحوافز خطوة بارزة تهدف إلى تعزيز النمو في القطاعات االقتصادية الرئيســية ،التي تســهم بشــكل كبير في الناتج
المحلي اإلجمالي لإلمارة واســتراتيجيتها المســتقبلية .وتشــمل هذه القطاعات:
التقنية الزراعية

الرعاية الصحية

التصنيع

الصناعات الدوائية

التكنولوجيا

النقل والخدمات
اللوجستية
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التقرير االستراتيجي

استعراض تطورات األعمال

العالم يتم إدراجه في البورصة في منطقة الشــرق األوســط

الخطــوة أيضـ ًـا مــع تغييــر اإلمــارات العربية المتحــدة أليام العمل

المزيد من التميز في األعمال

والتواصــل الفعــال مــع الجهات المعنية وتحقيــق النمو ألعمالنا.

تطوير األعمال
حافــظ فريــق تطويــر األعمــال خالل عام  2021على تركيزه على
اســتقطاب إدراجات جديدة وتعزيز قيمة االســتثمارات وبناء
الشــراكات الجديدة ،مع االســتمرار في التعريف بســوق دبي
المالي وأســواقه المتنوعة وإيضاح القيمة الفريدة التي تضيفها
للمســتثمرين على نحو أكبر.
المنعقد مرتين
ونجح مؤتمرنا الســنوي للمســتثمرين العالميين ُ
في مايو ونوفمبر الماضيين ،في تعزيز الصالت بين الشــركات
المصدرة لألســهم وأدوات الدخل الثابت من الصكوك والســندات
ُ
في أســواق المال بدبي من جهة ،وبين المؤسســات االســتثمارية
الرائدة في الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا وآســيا
ومنطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا من جهة أخرى.
اجتماعا مباشـ ً
ً
ـرا مع كبار مســؤولي  81من
وشــهد المؤتمر 175
أصوال بقيمة تتراوح بين 40
المؤسســات الدولية ،والتي تدير
ً

مليــار دوالر أمريكــي و 2.5تريليــون دوالر أمريكــي ،وجاء نجاحه ليعزز
مســتويات االهتمام والثقة الكبيرة في فرص وآفاق أســواق رأس
المال في دبي.
كما أقمنا جلســات تعريفية لعدد من أهم ســلطات المناطق الحرة
بدبــي ،بمــا فيهــا ســلطة المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا) وتيكوم
ومركز دبي للســلع المتعددة وســلطة المنطقة الحرة بمطار دبي
(دافزا) ،حيث مكننا االجتماع مع هذه الســلطات والعديد غيرها من

الشــركات واالستشــاريين من هذه المناطق الحرة ،من التواصل
الفعــال مــع الجمهــور والترويج لالكتتابات العامة األولية وفرص
اإلدراج في ســوق دبي المالي.
ً
نطاقا على مســتوى
وفي ســبيل الوصول إلى فئات أوســع
المنطقة والعالم ،أقمنا جلســات تواصل وتعريف بأســواق رأس
المال بصيغ مختلفة للمســتثمرين وطالب ماجســتير إدارة األعمال،
إلى جانب المشــاركة بهذه الجلســات في العديد من الفعاليات
والمنتديــات حــول العالــم .وفي هذا اإلطــار ،عقدنا  8فعاليات
افتراضية اســتهدفت الشــركات التجارية والقانونية والمســتثمرين
في الصين ،والتي تعد سـ ً
ـوقا اســتراتيجية رئيســية للنمو بالنســبة
ألســواق رأس المــال فــي دبــي  ،منها جولــة افتراضية أقامتها غرفة
دبــي للترويــج لمعرض إكســبو  2020دبــي ،والمنتديات المتعلقة
بحوكمة الشــركات والمســؤولية االجتماعية والبيئية ،بالشــراكة مع
البنــك الصناعــي والتجاري الصيني.

االجتماعيــة والبيئيــة فــي القطــاع المالي ،وفي إطار الترويج

االتحاد الدولي لشــركات التقاص المركزي  ،CCP12والذي يضم
ً
عضوا ُيشـ ِـغلون أكثر من  60شــركة للتقاص المركزي في أوروبا
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للتمويل المســتدام ،شــاركنا في الندوة االفتراضية حول تســريع
اعتماد ممارســات حوكمة الشــركات والمســؤولية االجتماعية

والشــرق األوســط وأفريقيا واألمريكيتين ومنطقة آســيا والمحيط

والبيئيــة ،مــن تنظيــم مجموعة عمل التمويل المســتدام في

الهادي .ويهدف االتحاد إلى دعم أفضل الممارســات واإلجراءات

دبي ،والتي تضم العديد من المؤسســات الرائدة على مســتوى

العملية والفعالة إلدارة المخاطر ،والتزام شــركات التقاص المركزي

اإلمــارة .وتخلــل الفعاليــة إطــاق أول دليلين مــن نوعهما في مجال

بالمعايير التشــغيلية لضمان ســامة وفعالية األســواق المالية التي
ً
أيضا اعتماد
تمثلها .ومن المحطات البارزة للشــركة خالل العام

ودليل االســتثمار المستدام.

األتمتة في جوانب رئيســية من عملياتها بهدف زيادة الفعالية،

االســتدامة على مســتوى دبي ،وهما دليل اإلصدار المســتدام

التقرير االستراتيجي

واصــل فريقنــا عالــي الكفاءة والخبرة على مختلف المســتويات
العمــل بإصــرار طيلــة العــام الماضي لتحقيــق التميز في العمليات،

وتماشـ ً
ـيا مع دورنا الريادي في مجال حوكمة الشــركات والمســؤولية

كما نالت دبي للمقاصة خالل عام  2021العضوية الرئيســية في

والتي تركزت بشــكل رئيســي في عمليات الرفض واإللغاء
كمــا تــم عقد سلســلة من النــدوات االفتراضية والفعاليات التعريفية
األخــرى علــى مــدار العام ،بهدف التواصل مع األطراف المعنية

للتداوالت المؤسســية وإجراءات التســوية في نهاية يوم التداول.

والتعريف بعدد من المواضيع ،منها العقود المســتقبلية لألســهم

التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات

األولية العامة للشــركات الصغيرة والمتوســطة واالســتثمار في
أدوات الدخل الثابت ،وغيرها من المواضيع التي تتماشــى مع

التحتية للتحول
يواصل ســوق دبي المالي االســتثمار في البنية
ّ

الرقمــي وتكنولوجيــا المعلومــات بهدف االرتقاء بكفاءة جميع

أهداف وأنشــطة سوق دبي المالي.

األطراف المعنية ،خاصة في ظل زيادة تطلعات المســتثمرين

وصندوق البيتكوين وصناديق االســتثمار العقاري واالكتتابات

المحليين واإلقليميين والدوليين اآلخذة في التســارع بســبب أزمة

دبي لإليداع

كوفيد.19-

واصلت شــركة دبي لإليداع (ذ.م.م ).التزامها بتوفير خدمات اإليداع

وفي هذا الســياق ،أجرى فريقنا لتكنولوجيا المعلومات تحســينات

المركزية “اآلمنة والفعالة والشــفافة” ،وحفظ األوراق المالية

هامــة علــى البنــى التحتية واألنظمة المركزية والتطبيقات

المدرجة في ســوق دبي المالي وناســداك دبي .وشــهد عام 2021
ً
أرباحا نقدية بلغت  8.3مليار درهم إماراتي بالنيابة
توزيع الشــركة

والعمليات ،ليدعم بذلك مبادراتنا االســتراتيجية في مختلف
العمليات وعلى مختلف المســتويات المؤسســية؛ ومنها تحســين

عن  32شــركة مدرجة في ســوق دبي المالي وبورصة ناســداك

عدد من األنظمة والمنصات الرئيســية ،وأتمتة العمليات لتحســين

دبي ،على أكثر من  330ألف مســتثمر .كما اســتقطبت الشــركة أربع

الفعاليــات والخدمــات ،وتحســين القنوات والبنى التحتية لتعزيز

شــركات خاصة جديدة لخدمات اإليداع وإدارة ســجل األســهم ،ليرتفع

تجربــة كافــة فئات المتعاملين معنا.

عدد الشــركات الخاصة المســتفيدة من هذه الخدمة إلى  14شــركة.
وحققت دبي لإليداع زيادة بنســبة تفوق  %100في عدد
ً
ً
جديدا في عام
ـتثمرا
المســتثمرين الجدد ،والذي بلغ  7,342مسـ

ً
ـتثمرا .كما شــهدت
 ،2021ليصل العدد اإلجمالي إلى  852,212مسـ
ً
نموا في عدد المســتثمرين الذين يســتخدمون القنوات
الشــركة
الرقمية ،حيث ارتفع عدد مســتخدمي منصة الشــركة للخدمات
اإللكترونية بنســبة  %12ليصل إلى  81,000مســتخدم في عام
 ،2021مقارنة بـ  72,346في العام الســابق.

دبي للمقاصة
واصلت شــركة دبي للمقاصة (ذ.م.م ،).والتي تأسســت عام 2020
بهدف تقديم خدمات التقاص المركزي لألوراق المالية والتســوية
في ســوق دبي المالي ،التزامها الراســخ بتقديم “خدمات تقاص
موثوقــة” .ففــي عــام  ،2021بلغت القيمة اإلجمالية لعمليات
التقاص التي أجرتها الشــركة  72.3مليار درهم إماراتي ،بزيادة
نســبتها  %10مقارنة بعام  ،2020حيث بلغ الهامش الوســطي
اليومي أكثر من  50مليون درهم إماراتي ،فيما احتفظت الشــركة
بضمانــات بقيمــة تتجــاوز  2.13مليــار درهم إماراتي لصالح أعضاء
التقــاص في عام .2021
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ملخص االستدامة
حافظنا في سوق دبي المالي على مكانتنا المتقدمة في
مجال تعزيز أجندة االستدامة في قطاع الخدمات المالية
وفي أسواق رأس المال بالمنطقة على أوسع نطاق؛
حيث يندرج ذلك ضمن إطار سعينا المستمر لتصدر الجهود
اإلقليمية لتطوير وتبني أفضل ممارسات حوكمة الشركات
والمسؤولية االجتماعية والبيئية في أسواق رأس المال.
منذ مرحلة مبكرة أدركنا أهمية تحقيق القيمة المضافة لجميع
األطراف المعنية ومزاولة أعمالنا بما يتماشى مع مبادئ

ً
ً
نمونا على المدى
حيويا لتعزيز
عامل
االستدامة ،باعتبار ذلك
ّ
ً
ً
محوريا في دعم
دورا
الطويل .وبذات األهمية ،يلعب السوق

التنمية المستدامة على مستوى إمارة دبي ودولة اإلمارات العربية
المتحدة .وتتماشى الخطة االستراتيجية لالستدامة  2025في
سوق دبي المالي مع رؤى وخطط دولة اإلمارات العربية المتحدة،
وأهداف التنمية المستدامة العالمية ،واألجندة الوطنية الخضراء
 ،2030 - 2015والتزام دولة اإلمارات ببنود اتفاقية باريس للمناخ،
ورؤية دبي  2021الرامية لبناء مدينة ذكية ومستدامة .فحسب
تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة العالمية ( )SDGsللعام
 ،2021تم تصنيف األداء اإلجمالي لدولة اإلمارات العربية المتحدة
في المرتبة ال  71من أصل  175دولة على مستوى العالم،
وتستمر دولة اإلمارات في المرتبة األولى مقارنة مع تصنيف دول
مجلس التعاون الخليجي.1
الترتيب العالمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2021
اإلمــارات العربية المتحدة
األردن
ُعمان
قطر

71
72
73
94

المملكة العربية الســعودية
البحرين

03
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الكويت

98
100
113

 1تقرير التنمية المستدامة العالمية (.2021 )SGDs

فــي حيــن يتضمــن هــذا القســم مــن التقريــر الســنوي أبــرز
انجازاتنــا فــي مجــال االســتدامة لعــام  2021بمــا يتماشــى مــع
دليــل إعــداد التقاريــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمــة الخــاص
بســوق دبــي المالــي ،فإننــا نهــدف إلــى نشــر تقريــر اســتدامة
مســتقل متعمــق يغطــي األداء والمبــادرات خــال العــام 2021
بشــكل تفصيلــي وذلــك خــال األشــهر المقبلــة.
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واصلنا في العام  2021تحقيق اإلنجازات المفصلية في مسيرتنا الرامية لتطوير االستدامة وتعزيز مكانتنا كسوق مسؤول؛ حيث ّ
كثفنا
الجهود لبناء سوق رأس مال رائد ومستدام في المنطقة ،إضافة إلى ترسيخ مكانتنا كجهة رئيسية ومؤثرة في قطاع البورصات العالمي.
ونستعرض فيما يلي بعض أهم إنجازاتنا:

ً
ً
واسعا من العالقات مع
طيفا
يشمل نموذج عمل أسواق رأس المال

نــدرك فــي ســوق دبــي المالــي بــأن قدرتنــا علــى مواصلــة

المتعاملين ،وبهذا فهو يتطلب تطبيق منهجية عمل دؤوبة لرعاية تلك

تحقيــق النجــاح تعتمــد بالدرجــة األولــى علــى توفيــر قيمــة رفيعــة

العالقات لتوفير قيمة طويلة األمد ضمن مختلف فئات المتعاملين.

المســتوى لمختلــف فئــات المتعامليــن ،حيــث نقــوم باستشــارة

ولتحقيق هذه الغاية ،تبرهن الخطة االستراتيجية لالستدامة لسوق

كل مــن هــذه الفئــات واالســتماع آلرائهــم ،وذلــك بهــدف رســم

دبي المالي على التزامنا الراسخ بتعزيز حضورنا الريادي كواحد من أبرز

صــورة أوضــح حــول احتياجاتهــم المتغيــرة وتضميــن وجهــات

األمد للمتعاملين لدى سوق دبي المالي بحلول العام  2025وتقوم

نظرهــم فــي اســتراتيجياتنا وأنشــطتنا المختلفــة .ويعــد ذلــك
ـل أساسـ ً
ـيا فــي ضمــان مواكبــة ســوق دبــي المالــي لجميــع
عامـ ً

األسواق المستدامة في المنطقة عبر توفير قيمة مشتركة طويلة
هذه االستراتيجية على أربع ركائز رئيسية هي :التقارير واإلفصاحات

التطــورات ،واالســتجابة لهــا ،وتوفيــر قيمــة طويلــة األمــد.

المستدامة ،التوعية بشأن االستثمار المستدام ،إدراج األدوات المالية
الخضراء ،والتوازن بين الجنسين وتمكين الكوادر البشرية .وتأتي
االستدامة في مقدمة أولويات سوق دبي المالي ،حيث ينعكس
ذلك في جميع جوانب استراتيجيته المؤسسية وعملياته التنظيمية ،ما
يفضي إلى توفير هذه القيمة.

جزء من مؤشر””FTSE4Good
لالستدامة

إطــاق دليلين لإلصدار
المستدام واالستثمارات

بعد االنضمام إلى مؤشر “ ”FTSE4Goodلألسواق الناشئة في

واصل سوق دبي المالي بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي قيادة

يونيو  ،2019أكدت نتائج مراجعة المؤشر لشهر مايو  2021إدراج

خطط وأنشطة “مجموعة عمل التمويل المستدام في دبي” خالل

شركة سوق دبي المالي (ش.م.ع) ضمن هذا المؤشر.

العام  ،2021إذ شارك السوق في إطالق دليلين لإلصدار المستدام

الجهات التنظيمية (هيئة األوراق المالية

شركاؤنا

والسلع ،وزارة االقتصاد)

موردونا
ّ

شركات الوساطة األعضاء

ووسع ذلك ليشمل المشاركين في السوق في ندوة عبر
واالستثمارات
ّ

وأعضاء الحفظ األمين

مجتمعنا

اإلنترنت حضرها عدد كبير من المشاركين.

مساهمو شركة سوق

الشركات المدرجة في

دبي المالي (ش.م.ع)
والمحللون

 12.15مليار دوالر أمريكي
 %57+مقارنة بالعام السابق

 %7+مقارنة بالعام السابق

واصلت ناسداك دبي مكانتها كأبرز بورصة في مجال السندات

معدل نمو مؤشر اإلمارات للبيئة والمسؤولية االجتماعية

واإلصدارات واإلدراجات الخضراء في المنطقة حيث وصل

والحوكمة بالتعاون مع شركة مؤشرات أسواق المال “ستاندرد آند

إجمالي اإلصدارات الخضراء  12.15مليار دوالر أمريكي من

بورز -داو جونز” ،ومعهد حوكمة الشركات (حوكمة).

تسعة صكوك وأربعة سندات تقليدية في عام .2021

%83

%57

نسبة التزام الشركات المدرجة في سوق دبي المالي باإلفصاح

نسبة مساهمة السيدات في القوى العاملة في سوق دبي

عن تقارير االستدامة للسنة المالية  2021تماشيا مع متطلبات

المالي ،نفخر بمساعينا نحو تعزيز التنوع االجتماعي.

هيئة األوراق المالية والسلع.

%60
متوسط نسبة المواطنين اإلماراتين في القوى العاملة في
سوق دبي المالي على مدى السنوات الخمس الماضية؛
حيث يلتزم بتعزيز العمالة المحلية.

سوق دبي المالي

موظفونا

المستثمرون
(المؤسسات واألفراد)

تقييم األمور الجوهرية

إطار عمل االستدامة

نحرص على التفاعل المستمر مع المتعاملين وإبقاء قنوات الحوار

شكل فهمنا العميق لسياق االستدامة الحالي والتوجهات العالمية

االستراتيجية مفتوحة معهم ،وذلك لضمان فعالية وشمولية عمليات

الناشئة في هذا المجال األساس الذي يقوم عليه إطار عمل

سوق دبي المالي وإدارة االستدامة بطريقة متصلة بالواقع ،ما ُيتيح لنا

االستدامة الخاص بسوق دبي المالي والذي نطمح من خالله

القدرة على إدارة المواضيع الجوهرية بالنسبة للسوق ولكافة المتعاملين

لتوفير قيمة مشتركة طويلة األمد لكافة المتعاملين ،وتعزيز

في مجاالت حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية والحد من

حضور سوق دبي المالي كإحدى األسواق المالية الرائدة في مجال

آثارها إن وجدت ،والتي ُيمكن أن تبرز في ظل تغير البيئة التشغيلية.
ً
سابقا ،قمنا
وبناء على نتائج “تقييم األهمية النسبية” الذي أجري
ً

فضال عن
االستدامة على مستوى المنطقة بحلول العام ،2025
ً

ً
نطاقا
المساهمة الفاعلة في تحقيق طموحات االستدامة األوسع

ً
ً
مهما والتركيز عليها ،لما تمثله هذه المواضيع من
موضوعا
بتحديد 20

لألجندات الوطنية والعالمية وأجندات قطاع أسواق رأس المال.

أهمية للمتعاملين لدينا ،وتأثيرها على الخطة االستراتيجية لسوق دبي

وينسجم إطار سوق دبي المالي لالستدامة مع األهداف العالمية

المالي وأنشطته التشغيلية؛ إذ جاءت قضايا مكافحة الفساد والرشوة

الست للتنمية المستدامة ،والخطة االستراتيجية لسوق دبي

على رأس قائمة األولويات ،بينما تلتها قضية استقرار األداء المالي

المالي لعام  .2021ويرتكز هذا اإلطار إلى نقاط قوتنا الرئيسية،

للسوق ،وأتت خصوصية البيانات في المركز الثالث من حيث األهمية.

ويستهدف ثالثة مجاالت رئيسية تتيح لنا تقديم الدعم بهدف

سيقوم سوق دبي المالي بمراجعة تقييم األهمية النسبية ،وسنعمل

إحداث تغيير إيجابي وتعزيز أدائنا ،كما هو موضح في الرسم

على تحديث أولوياتنا في تقرير االستدامة المستقل لعام .2021

البياني أدناه:

وضمن مساعينا لالستفادة من هذه النتائج لتوجيه إداراتنا لالستدامة،
ُقمنا بتطوير “إطار سوق دبي المالي لالستدامة” لضمان مواكبتنا لهذه
النتائج ودمجها في استراتيجيتنا وعملياتنا وإطار إدارة المخاطر المعتمد.
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أبرز اإلنجازات لعام 2021

استراتيجية االستدامة الشاملة

المشاركة مع كافة متعاملينا

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺠﻴﺪ

اﻟﻤﺴﺎواة
ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ
وﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد

اﻻﺳﺘﻬﻼك
واﻹﻧﺘﺎج
اﻟﻤﺴﺆوﻻن

اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ

ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺎت
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف

منهجية شاملة لتطبيق
أهداف االستدامة المحلية
تدعم  6من أهداف التنمية
المستدامة العالمية

سوق رأس المال
المستدام الرائد في
المنطقة بحلول
العام 2025

خطة سوق دبي المالي
االستراتيجية 2021

فعال في مبادرات قطاع أسواق رأس
دور ّ
المال العالمية

تسريع استدامة أسواق رأس المال

سوق مالي مسؤول

2

1

سوق مالي
مسؤول

3

فعال في مبادرات
دور ّ
قطاع أسواق رأس المال
العالمية

تسريع استدامة
أسواق رأس المال

نواصل ترســيخ ممارســات االســتدامة الرائدة في عملياتنا
وتطويرها بشــكل مســتمر .بصفتنا سـ ً
مسؤوال ،نحن
ـوقا
ً

ملتزمون بتطوير ما يلي :الحوكمة الرشــيدة والشــفافية ،وأدائنا

المالــي ،واالبتــكار الرقمي ،وتطويــر كوادرنا ،وحماية البيئة وإثراء
مجتمعاتنا.

واصل سوق دبي المالي كذلك التعاون مع معهد حوكمة في
تقديم برنامج اعتماد أمناء سر مجالس إدارة الشركات المدرجة في
السوق ،حيث يهدف البرنامج إلى تمكين أمناء السر من القيام
بأعمالهم بأفضل طريقة ممكنة.
منذ التأسيس ،أثبت سوق دبي المالي ريادته في مجال

 .1تعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية

التنمية المستدامة ،حيث بدأنا من قناعتنا الراسخة بالمسؤولية
ً
عالميا بمبادئ
األخالقية واالجتماعية ،فكّنا أول سوق مالي يلتزم

واصل سوق دبي المالي تركيزه على تعزيز ثقة المتعاملين من

الشريعة اإلسامية ،والتي تتوافق مع مبادئ التنمية المستدامة

خالل تطبيق ممارسات حوكمة الشركات .وتمثل هيئة األوراق

والممارسات األخالقية .تضم لجان مجلس إدارة سوق دبي المالي
ً
كل من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ولجنة التدقيق ،وذلك

المالية والسلع قاعدة الدعم إلطار عمل الحوكمة في السوق ،من
بالحوكمة .ويتضمن تطبيق الحوكمة جوانب تنحصر بموافقة مجلس

ً
انسجاما مع أفضل الممارسات العالمية والمعايير المحاسبية،
ً
وسعيا لتلبية متطلبات االستثمار األخالقي والقائم على العقيدة

إدارة الشركة ،وجوانب أخرى يمكن للمجلس تفويض اللجان المنبثقة

الذي يؤكد على مدى شفافية عمل السوق .وصل عدد الشركات

خالل تعريفها الواضح لكافة الجوانب وعناصر القياس المتعلقة

عنه ،واإلدارة التنفيذية بالبت فيها .وخالل العام المنصرم تابع

المدرجة الممتثلة ألحكام الشريعة اإلسالمية ما نسبته  %66كما

السوق تحديث سجل المخاطر لديه بما في ذلك قابلية السوق

في نهاية الربع الثالث .2021

للمخاطرة خالل ممارسته أعماله بهدف خفض مدى تعرضه للمخاطر
االستراتيجية والتشغيلية والمالية والمخاطر المتعلقة باالمتثال
للقوانين كما قام بتضمين أهم المواضيع المتعلقة باالستدامة

الشركات المدرجة الممتثلة ألحكام الشريعة اإلسالمية 2021

في إطار إدارة المخاطر لديه .لمزيد من التفاصيل حول إطار إدارة
المخاطر ،يرجى الرجوع إلى الصفحات  37 - 35من تقرير الحوكمة.

في إطار سعيه ليصبح سوق رأس المال
المستدام الرائد في المنطقة ،يطبق سوق
ً
نموذجا يحتذى به في
دبي المالي خطته ليكون
القطاع .ومن هنا ،فإننا نواصل دمج أفضل
ممارسات االستدامة العالمية في عملياتنا
وتحديد الفرص المتاحة لتحسين األداء بشكل
ً
ً
مسؤوال ،فإننا
ماليا
سوقا
مستمر .وباعتبارنا
ً
ملتزمون بما يلي:
تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة
والشفافية
استقرار األداء المالي للسوق
تطوير االبتكار الرقمي
تطوير مهارات موظفينا
حماية البيئة
إثراء مجتمعاتنا

نعمل على االنتقال بالسوق نحو االستدامة
من خالل التركيز على المحاور األربعة
الرئيسية لسوق دبي المالي والمتعاملين
معه ،والتي تشمل:

		

رفع تقارير وإفصاحات االستدامة
التوعية بشأن االستثمار المستدام
إدراج األدوات المالية الخضراء
تحقيق التوازن بين الجنسين
وتمكين الكوادر البشرية

نستعرض في الصفحات التالية لمحة موجزة حول إنجازاتنا

نتطلع ألن تصبح مساهمتها هي األبرز في
مبادرات قطاع أسواق رأس المال العالمية من
خالل إبرام الشراكات والتعاون الفاعل ،حيث ندعم
فضال
االستثمار المسؤول واألسواق المستدامة،
ً
عن تعزيز العمل على مستوى المنطقة للحصول
على نتائج مماثلة.

واستراتيجية سوق دبي المالي لالستدامة :2025
• ســوق مالي مســؤول؛ نســلط الضوء على أهمية الدور الذي

لالســتدامة ضمن إطار حوكمة الشــركات والمســؤولية

وإحــداث تغييــر إيجابي في المجتمع.

• تســريع اســتدامة أســواق رأس المال؛ نسلط الضوء على

أهميــة رفــع التقاريــر وتقديم اإلفصاحــات إلى جانب الجهود التي

نبذلهــا لتحقيــق التــوازن بين الجنســين وتمكين الكوادر البشــرية.
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بنسبة  %98والتي أفصحت عن نتائج العام  2021خالل الفترة
ً
يوما من نهاية الربع .يؤكد سوق
القانونية المسموحة ذات ال 45
دبي المالي كذلك ،من خالل قسم اإلدراج واإلفصاح ،قيام شركاته
المدرجة باإلفصاح عن تقرير الحوكمة السنوي وأي تغييرات رئيسية

نلتزم بدعم البورصات العالمية على تطبيق أفضل معايير حوكمة

في مجال االستدامة للعام  2020بما يتماشى مع إطار عملنا

• نظــرة مســتقبلية؛ نناقــش توجهاتنا العامــة وخططنا وطموحاتنا
االجتماعيــة والبيئية.

41

%61

%62

%60

%66

عمليات اإلفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية .فخالل العام
ً
امتثال
 ،2020سجلت الشركات المدرجة في سوق دبي المالي

عضوا في مبادرة األمم المتحدة للبورصات المستدامة،
وبصفتنا
ً

االســتثمارات المسؤولة.

نلعبــه فــي مجال الحوكمة ،وســبل تطويــر مهارات موظفينا،

لدى جميع األطراف المعنية ،بما يسهم في زيادة الشفافية في

المطلعين بحذر شديد ورقابة عالية المستوى.
ّ

نســلط الضوء على شــراكاتنا وأنشــطة التعاون الفاعلة لدعم

41

39

41

يلتزم سوق دبي المالي بتعزيز معايير الحوكمة الرشيدة والشفافية

تتعلق بانتخاب أعضاء مجلس إداراتها ،كما يدير السوق عملية تداول

فعال في مبادرات قطاع أســواق رأس المال العالمية؛
• دور ّ

االستدامة

سوق مالي مسؤول

إطار عمل يدعم أهداف االستدامة العالمية

الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية .ومنذ إطالق “دليل
إعداد تقارير حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية” في

2018

2019

 2020الربع الثالث 2021

عدد الشــركات الممتثلة ألحكام
الشريعة اإلسالمية

نســبة االمتثال من العدد الكلي
للشركات المدرجة

واصل سوق دبي المالي جهوده لدعم التنوع االجتماعي واإلدماج
ً
تماشيا مع استراتيجيته لالستدامة
في مجالس إدارة الشركات،
لعام  ، 2025والتي تتضمن مبدأ “التوازن بين الجنسين وتمكين
الموظفين” .وخالل العام  ،2021سجل السوق نسبة  %30من
التمثيل النسائي في مجالس إدارة الشركات المدرجة لديه .ويشمل
ً
أيضا شركة “سوق دبي المالي” (ش.م.ع) ،التي يضم
ذلك
مجلس إدارتها  9أعضاء بينهم سيدتين.

سوق دبي المالي خالل العام  2019بهدف دعم وتشجيع الشركات
المدرجة على زيادة اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة باالستدامة،

تبرهن هذه اإلنجازات على التزام سوق دبي المالي باعتماد أرقى

واصلنا تشجيع الشركات على تطبيق أفضل الممارسات العالمية

فضال عن سعيه الحثيث
معايير التميز والجودة في قطاع األعمال،
ً

في هذا الشأن ،بهدف تعزيز قدرتها على جذب االستثمارات
ً
وحاليا ،تلتزم  %83من
وفرص التمويل ودخول أسواق جديدة.

العالمية .كما ساهمت مبادرات لجنة التدقيق واإلجراءات الصادرة

الشركات المدرجة في سوق دبي المالي باإلفصاح عن تقارير

عن إدارة الرقابة الداخلية في حصول سوق دبي المالي على

االستدامة للسنة المالية  2021ويتماشى هذا مع متطلبات هيئة

شهادات األيزو التالية:

لالرتقاء بمستوى خدماته بما يتماشى مع أفضل الممارسات

األوراق المالية والسلع.
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المتداولة ومشتقات األسهم وصناديق االستثمار العقاري.
أدرجت شركة ، 3iQفي يونيو  ،2021أكبر شركة كندية إلدارة األصول
المعلومات

 ISO 22301:2012نظام إدارة
استمرارية األعمال

%42

المدارة  2.5مليار دوالر كندي،
الرقمية والتي تتجاوز قيمة أصولها ُ

%43

%43

%43

يلتزم سوق دبي المالي بالمساهمة في حماية البيئة وتقليل بصمته
ً
انطالقا من دوره كجهة مؤثرة في السوق،
البيئية ألدنى حد ممكن،

%57

عدة مبادرات ترمي إلى تحقيق هذه األهداف .ولعبت مبادراتنا لالبتكار
ً
ً
رئيسيا في تمكين سوق دبي المالي من تخفيض
دورا
الرقمي

صندوق البيتكوين (رمز التداول )QBTC :التابع لها في بورصة

ويعد هذا الصندوق أول صندوق بيتكوين رئيسي
ناسداك دبيُ .

%58

ُمنظم في العالم ُيدرج في أسواق رأس المال في منطقة الشرق
مستفيدا من بيئة دبي التنظيمية عالمية
األوسط وشمال أفريقيا،
ً

%57

%57

المستوى والداعمة لنمو أعمال واستثمارات االقتصاد الجديد.

متطورة وشفافة ،مع إمكانية تحقيق مكاسب رأسمالية في المدى
ً
عوضا عن
وميسرة
البعيد ،األمر الذي يوفر للمستثمرين أداة بديلة ُ

االستثمار المباشر في العملة الرقمية.

المتاحة عبر تطبيقات الهواتف الذكية والمواقع اإللكترونية الخاصة بنا،
2018

2019

2020

إناث

ذكور

2021

ً
انطالقا من إدراك سوق دبي المالي للدور األساسي الذي يلعبه
فريق العمل في نجاح عملياته ،ومدى ارتباط قوة ونجاح السوق بقدرته

للتحول إلى
كما أثمرت استراتيجية سوق دبي المالي ،الرامية
ّ

على جذب أفضل الكفاءات واالحتفاظ بها ،فإنه يركز جهوده في مجال

ً
شامل حول
جزءا
خصص سوق دبي المالي في هذا التقرير السنوي ً

بورصة ذكية عن تحقيق نتائج إيجابية الفتة ،شملت توظيف حلول

توظيف الكفاءات المتميزة والعمل على االحتفاظ بها .في نهاية

التكنولوجيا المالية المتقدمة “ ”Fintechلتزويد العمالء بحلول
ً
أيضا في
ذكية ومبتكرة .تساعد مبادرات السوق في هذا المجال

العام  ،2021وصلت نسبة الموظفين الحاملين لدرجة البكالوريوس أو
ما يفوقها إلى  %74من إجمالي عدد الموظفين ،كما قام السوق

إضافية حول ممارسات التوافق مع الشريعة اإلسالمية ،وإنجازات

تطوير عمليات الوسطاء ودعم تقديمهم خدمات رقمية لعمالئهم.

بتدريب ما نسبته  %80من العدد الكلي للموظفين.

الحوكمة ،استعرض فيه أفضل ممارسات الحوكمة ليضم معلومات

التدقيق الداخلي ،ومعلومات عن مجلس إدارة السوق يرجى الرجوع

ومن جهة أخرى ،تزود المنصة المحدثة اإللكترونية لالكتتابات العامة

للصفحات  81 - 54من هذا التقرير لالطالع على مزيد من المعلومات

األولية المستثمرين والشركات المصدرة والبنوك المتلقية بمزايا

حول ممارسات السوق في إطار حوكمة الشركات.

االستخدام اإللكتروني خالل إجراءات االكتتاب العام األولي .عالوة

 .2استقرار األداء المالي

على ذلك ،فإن النظام اإللكتروني لتوزيع األرباح ( )DDSالذي يوفر
مدفوعات إلكترونية سريعة وسلسة لتوزيع األرباح قد مكّن شركة
دبي للمقاصة ،وهي شركة تابعة لسوق دبي المالي ،من توزيع

وخالل العام  ، 2020تضمنت جهودنا الهادفة الستقرار أدائنا المالي

أرباح نقدية بقيمة  8.3مليار درهم إماراتي بالنيابة عن  36شركة

وتنويع مصادر دخلنا العديد من اإلنجازات التي كان من أهمها زيادة

الثانوية

اإلدراجات في فئات األصول المختلفة ،وإطالق منصات تداول جديدة

تعزيز إمكانية الوصول إلى السوق ،قمنا بتطوير عملية التسجيل

تستهدف الشركات في قطاعات اقتصادية متنوعة ،باإلضافة إلى
اإلنجازات االستراتيجية على الصفحات  27 - 26من هذا التقرير.

الرقمية ما نسبته  %44من المستثمرين الجدد خالل عام .2021

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة  %28.3خالل عام

 .4موظفونا في صميم اهتماماتنا

العديد من اإلنجازات األخرى .لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى

 ،2021وفيما يخص األداء المالي لشركة سوق دبي المالي (ش.
م .ع ).خالل العام  ،2021فقد بلغ صافي الربح الموحد 298.1
مليون درهم إماراتي .وبلغ إجمالي اإليرادات الموحدة  99.1مليون
درهم إماراتي خالل العام  ،2021لمزيد من المعلومات حول األداء
المالي يرجى الرجوع إلى الصفحات  34 - 33من هذا التقرير.

 .3االبتكار الرقمي

موظفو سوق دبي المالي جوهر نجاحنا ،إذ يعمل لدى السوق 155
ً
موظفا كما في نهاية العام  ،2021ويركز سوق دبي المالي على

أخرى

%13

%17

%57

ضمن إطار جهوده لدعم خطط دولة اإلمارات في استقطاب
الكفاءات الوطنية المتخصصة بقطاع الخدمات المالية ،واصل سوق
دبي المالي خالل العام  2021إطالق مبادرات تستهدف جذب
المواهب والكوادر الوطنية الواعدة ،عبر االستفادة من عالقاته
مع الجامعات والكليات المختلفة ،باإلضافة إلى اإلعالن عن فرص
العمل الشاغرة في منصات التوظيف اإللكترونية وتنظيم ورش

تمكين موظفيه وتوفير بيئة عمل شاملة وصحية تعزز المساواة.
ً
وإيمانا منا بالدور الرائد الذي تلعبه المرأة في موقع العمل ،فقد

السوق خالل شهر ديسمبر  2021الدفعة الثانية من الطلبة

وصلت نسبة اإلناث ضمن فريق عمل السوق إلى  %57في

اإلماراتيين المنتسبين لبرنامج “االقتصاديين الشباب” الذي تقدمه

عمل مخصصة للطالب .وعلى سبيل المثال ،فقد استضاف

نهاية العام  ،2021ما يؤكد التزام السوق بتعزيز التوازن االجتماعي

المؤسسة االتحادية للشباب ،تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن

والتنوع والمساواة بين الجنسين .نجحنا خالل األعوام القليلة

ً
عموما ،من
رأس المال في دولة اإلمارات العربية المتحدة والمنطقة

الماضية بتحقيق تقدم إيجابي ملحوظ في هذا المجال ،حيث حدد

إلمارة دبي .ونتيجة لذلك ،استطاع السوق الحفاظ على معدل

المجلس النسائي في سوق دبي المالي مجموعة من األهداف

توطين بلغ  %59خالل عام .2021

ومتطورة للسوق
خالل استراتيجيته الرامية لتوفير بنية تحتية متينة
ّ

مستقبال.
وخطط العمل لمواصلة تعزيز جهودنا في هذا المجال
ً

مع االعتماد على أنظمة تكنولوجية فعالة ،بما ينسجم مع أفضل

الممارسات الدولية .وباستخدام نظام ناسداك المالي
” ،”Nasdaq Financial Frameworkاستطاع السوق توفير منصات
تداول مرنة متعددة األصول وتنويع المنتجات خالل العام ،2021

2020
2019
2018
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البيئية ،فمنذ عام  ،2015قمنا بإعادة تدوير ما يصل إلى  12,208كجم
سنويا من خالل برنامج  GreenBoxبفضل إدخال الممارسات
من الورق
ً
الصديقة للبيئة (مثل الطباعة األكثر مسؤولية) .عالوة على ذلك،

باستخدام تقنية  Vblockفي مركز البيانات لدينا ،زاد توفير الطاقة في

وفي إطار استراتيجيته لتحقيق أعلى معايير االستدامة ،فقد واصل

ً
مراعيا بذلك إجراءات
السوق تنظيم فعاليات وأنشطة موجهة للمجتمع
ً
انطالقا من إدراكه ألهمية إضافة قيمة متميزة للمجتمع وما
السالمة،

لها من أثر إيجابي يعود على السوق .يتبنى سوق دبي المالي أفضل
ففي عام  ،2021واصل سوق دبي المالي المشاركة في عدة
فعاليات وطنية ودولية خالل العام  ،2021وذلك باستخدام المنصات
اإللكترونية ،وشملت هذه الفعاليات االحتفال بيوم العلم اإلماراتي،
واليوم الوطني لدولة اإلمارات ،ويوم الشهيد .ونتطلع إلى الخمسين
ً
عاما القادمة بثقة أن بالدنا ستبني على نجاحاتها لتعزيز مكانتها
ً
عالميا كمركز رئيسي القوة االقتصادية .يتمتع كل من
المشهود لها

سوق دبي المالي وناسداك دبي بوضع جيد يسمح لهما بالحفاظ على
دورهما الديناميكي في دعم التنمية االقتصادية في دبي واإلمارات
العربيةالمتحدة.

نسبة التوطين
2021

والسيما إطالق السوق للمنصات الخاصة بصناديق المؤشرات

إلكترونية مستدامة ،قمنا بتنفيذ العديد من المبادرات للحد من بصمتنا

الممارسات إلحداث تأثير اجتماعي إيجابي على المجتمعات المحلية،

محمد بن راشد آل مكتوم ،ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي

يواصل سوق دبي المالي تعزيز مكانته الريادية كداعم لتطوير سوق

ً
وتماشيا مع توجه السوق إلرساء بيئة عمل
وبالنظر إلى هذه المبادرات

 .6مساهمتنا االجتماعية

%10

الماجيستير

مدرجة من خالل بطاقة آيفستر والتحويالت المصرفية .وكجزء من

للشيكات من خالل بطاقة “آيفستر  ”iVESTORوالتحويالت المصرفية.

للطاقة وتطبيق قواعد إطفاء األنوار بعد ساعات العمل.
%3

البكالوريوس

إضافة إلى أتمتة توزيعات أرباح المستثمرين ،وتوفير بديل إلكتروني

سوق دبي المالي من  %66في  2015إلى  %82في عام .2021
ً
أيضا بتخفيض استهالك الكهرباء باستخدام مصابيح  LEDالموفرة
قمنا

مستوى الخبرة واالختصاص في العام 2021

الدبلوم

الرقمي للمستثمرين للتسم بالسهولة والسرعة .األمر الذي القى
ً
رواجا في أوساط المستثمرين حيث انضم من خالل هذه القناة

ً
أيضا .وفي هذا اإلطار ،أطلق السوق
وكشركة مساهمة عامة مدرجة

استهالك الورق؛ حيث يشمل ذلك خدماتنا واستماراتنا اإللكترونية

وتتولى شركة  3iQإدارة الصندوق ،الذي ُيتيح االستثمار غير المباشر

في عملة البيتكوين من خالل تداول وحداته ضمن بيئة أسواق مالية

 ISO 9001:2015نظام إدارة الجودة

التنوع االجتماعي

%59
%57
%58
%58
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االستدامة

 ISO 27001:2013نظام إدارة أمن وحماية

 .5حمايتنا للبيئة

يلتزم سوق دبي المالي بتسريع استدامة أسواق رأس المال على

“ستاندرد آند بورز -داو جونز” ،ومعهد حوكمة الشركات (حوكمة)

المستويين اإلقليمي والعالمي ،إلى جانب تنفيذ استراتيجية

في العام  ،2020يضم المؤشر  20شركة مدرجة في مختلف

االستدامة  2025من خالل تفعيل أربع ركائز رئيسية هي :التقارير

بورصات اإلمارات ،والتي تخضع لعملية تقييم سنوية تقيس مدى

واإلفصاحات المستدامة ،التوعية بشأن االستثمار المستدام ،إدراج

االلتزام بمعايير حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية،

األدوات المالية الخضراء ،والتوازن بين الجنسين وتمكين الكوادر

بما يضمن تقييم ممارسات اإلفصاح لكل شركة من قبل معهد

البشرية.

حوكمة ،الذي يعتبر شريك الفرز والتقييم لمؤشر ستاندرد آند بورز

 .1مؤشر اإلمارات للبيئة والمسؤولية االجتماعية
والحوكمة

بنمو نسبته .%7

عن جوانب حوكمة الشركات والمسؤولية البيئية واالجتماعية ،عبر

إلى أن سوق ناسداك دبي أصبح السوق الرائد في المنطقة

تقديم توجيهات تدعم إعداد تقارير حوكمة الشركات والمسؤولية

من حيث عمليات اإلدراج المرتبطة بحوكمة الشركات والمسؤولية

البيئية واالجتماعية ،بهدف دعم الشركات المدرجة على تقديم

البيئية واالجتماعية ،إذ بلغت القيمة اإلجمالية لإلدراجات المتعلقة

إفصاحات مستدامة خالل العام .2021

باالستدامة  12.15مليار دوالر أمريكي خالل العام  2021بارتفاع

 .2زيادة اإلصدارات المستدامة في أسواق
رأس المال بدبي

جميع جهات اإلصدار على تعزيز االمتثال بمبادئ حوكمة الشركات
والمسؤولية البيئية واالجتماعية ،بهدف ترسيخ الممارسات اإليجابية
وتلبية لطلب المستثمرين المتزايد.

أسواق رأس المال بدبي وقطاع الخدمات المالية على أوسع نطاق،

ً
مميزا
أداء
في منطقة الشرق األوسط .استطاع المؤشر أن يحقق
ً
اإلصدارات المستدامة في ناسداك دبي كما في  31ديسمبر 2021

اإلصدار

تاريخ اإلدراج

القيمة (مليار
دوالر أمريكي)

الحكومة اإلندونيسية

صكوك

مارس 2018

1.25

الحكومة اإلندونيسية

صكوك

فبراير 2019

0.75

الحكومة اإلندونيسية

صكوك

يونيو 2020

0.75

الحكومة اإلندونيسية

صكوك

يونيو 2021

0.75

منذ أطلق سوق دبي مالي مؤشر اإلمارات للبيئة والمسؤولية

مؤشر اإلمارات للبيئة والمسؤولية االجتماعية والحوكمة خالل 2021
1,500
1,400
1,300

شركة ماجد الفطيم

صكوك

مايو 2019

0.6

1,100

شركة ماجد الفطيم

صكوك

أكتوبر 2019

0.6

1,000

البنك اإلسالمي للتنمية

صكوك

ديسمبر 2019

1.1

البنك اإلسالمي للتنمية

صكوك

يونيو 2020

1.5

البنك اإلسالمي للتنمية

صكوك

إبريل 2021

2.5

بنك التعمير الصيني

سندات

أغسطس 2020

0.5

بنك التعمير الصيني

سندات

أغسطس 2020

0.7

بنك التعمير الصيني

سندات

إبريل 2021

0.6

بنك التعمير الصيني

سندات

إبريل 2021

0.55

1,200

900
يناير

فبراير

مارس

إبريل

يونيو

يوليو

أغسطس

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

الشركات الداخلة في المؤشر :أعلى عشر شركات حسب الوزن في المؤشر (كما في  31ديسمبر )2021
الشركة
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بلغت نسبته  %57مقارنة بالعام السابق .وتشجع ناسداك دبي

يدرك سوق دبي المالي أهمية تطوير التمويل المستدام في

االجتماعية والحوكمة ،بالتعاون مع شركة مؤشرات أسواق المال

مايو

االستدامة

تسريع استدامة أسواق رأس المال

واصل سوق دبي المالي تشجيع الشركات المدرجة على اإلفصاح

وخاصة في ظل االهتمام المتزايد للمستثمرين .وتجدر اإلشارة

الرمز

شركة سوق دبي المالي ش.م.ع

DFM

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

ETISALAT

شركة أرامكس ش.م,ع

ARAMEX

شركة بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع

ADCB

شركة الدار العقارية ش.م.ع

ALDAR

شركة بنك أبوظبي األول ش.م.ع

FAB

الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع

TABREED

شركة دبي لإلستثمار ش .م .ع

DIC

شركة مصرف أبو ظبي اإلسالمي ش.م.ع

ADIB

شركة بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع

ENBD

ديسمبر

اإلجمالي

12.15

 .3التوعية بشأن االستثمار المستدام
واصل سوق دبي المالي دوره الفاعل خالل العام  ،2021عبر
مشاركته في العديد من الفعاليات وجلسات الحوار االفتراضية
المتخصصة بمجاالت حوكمة الشركات والمسؤولية البيئة
واالجتماعية ،والتي سلطت الضوء على األهمية المتزايدة لتطوير
أسواق رأس المال المستدامة ،وتنمية التمويل المستدام،
والتشجيع على االلتزام بتقارير االستدامة .وتضمنت تلك
المشاركات إطالق دليلين تعريفيين شاملين حول التمويل
المستدام بهدف نشر

أفضل الممارسات ذات الصلة بالحوكمة والمسؤولية االجتماعية
والبيئية وبالتعاون مع مجموعة عمل التمويل المستدام في
دبي وذلك خالل حلقة نقاشية افتراضية التي نظمتها المجموعة
حول التمويل المستدام .عالوة على ذلك ،وبالتنسيق مع البنك
الصناعي والتجاري الصيني ،قدمنا منتدى عبر اإلنترنت حول دور
التقنيات في تمكين االستدامة وبالتعاون مع وسطاءنا ،قمنا
بتنظيم سلسلة من الندوات التعليمية االفتراضية للتعريف بسوق
المشتقات لمستثمرينا.
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فعال في قطاع أسواق رأس المال العالمية
نسعى لنقوم بدور ّ

من خالل إبرام الشراكات ،والحصول على العضوية في أهم

المؤسسات والمبادرات ،وتعزيز مستويات الوعي .كما ندعم
ً
عالميا في مجال حوكمة الشركات
أفضل الممارسات الرائدة

الحوكمة

فعال في مبادرات قطاع أسواق
دور ّ
رأس المال العالمية
إن تضافر الجهود بين البنوك الرائدة والمؤسسات المالية إلى
جانب الشركات العامة والخاصة في دبي ،يهدف لغرس أفضل
مبادىء ممارسات االستدامة في كافة أوجه العمل بقطاع الخدمات
ً
عضوا وهم :سوق
المالية ،وتتكون المجموعة من خمسة عشر

والمسؤولية االجتماعية والبيئية ،ونعمل على تعزيزها على

دبي المالي ،ومركز دبي المالي العالمي ،وناسداك دبي ،ومعهد

المستويين اإلقليمي والمحلي .ويحظى سوق دبي المالي

حوكمة الشركات “حوكمة” ،وديوا ،وموانيء دبي العالمية ،وشركة

بحضور قوي يؤهله إلحداث فارق إيجابي ملموس في مبادرات

إينوك ،وماجد الفطيم ،وزيوريخ للتأمين ،وستاندرد تشارترد،

قطاع أسواق رأس المال ،حيث يشكل صلة الوصل بين مجتمع

واتش اس بي سي ،واإلمارات دبي الوطني ،ودبي اإلسالمي،

متنوع من المتعاملين في السوق والشركات في دولة اإلمارات

وسوسيتيه جينرال .وخالل العام  ،2021أطلق أعضاء المجموعة

ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،إلى جانب المستثمرين

دليلين عمليين؛ أولهما “دليل اإلصدار المستدام” الذي أعده أعضاء

العالميين وذلك على مدى دورة االستثمار.

المجموعة ستاندرد تشارترد وسوق دبي المالي وناسداك دبي
ليتناول بالتفصيل الخطوات المتصلة بإصدار مختلف فئات األوراق

ً
وتماشيا مع أهداف التنمية المستدامة في
وخالل العام ،2021

المالية من السندات والصكوك واألسهم وغيرها من المنتجات

اإلمارات  2030وخطة دبي االستراتيجية 2021؛ استمر سوق

الملبية لمتطلبات الحوكمة والمسؤولية االجتماعية والبيئية،
المالية ُ

دبي المالي بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي بتطبيق خطط

مع التشديد على أهمية قيام الشركات بصياغة استراتيجياتها

“مجموعة عمل التمويل المستدام في دبي” والتي تم إطالقها

لالستدامة .وثانيهما“دليل االستثمار المستدام” ،الذي أعده بنك

في العام  .2019وتبرهن هذه المبادرة على التزامنا الراسخ بالتعاون

اإلمارات دبي الوطني واتش اس بي سي ،ويبرز بدوره الفرص

مع األطراف المؤثرة لتعزيز مكانة دبي على أنها المركز المالي الرائد

المتزايدة التي توفرها الحوكمة والمسؤولية االجتماعية والبيئية

وعاصمة االقتصاد اإلسالمي على المستوى العالمي.

للمستثمرين ،وذلك في ظل تركيز الشركات واألسواق المالية على
وضع االستدامة في صلب اهتماماتها الرئيسية.

نظرة مستقبلية
حرصنا من خالل استعراض هذا الجزء من التقرير السنوي على

	•بهدف دعم التوجه المتزايد نحو االستثمار في مجاالت

تسليط الضوء على جهود السوق الرامية لتفعيل تواصله ومشاركته

االستدامة ،سيواصل سوق دبي المالي تعزيز الوعي

مع مختلف فئات المتعاملين بهدف تطوير سوق مالي مستدام.

بأفضل الممارسات في هذا المضمار إضافة إلى االستثمار

مستقبال سعينا لتفعيل عالقات السوق مع كافة
وسنواصل
ً
المتعاملين لتحقيق قيمة مضافة طويلة األجل بوصفه شركة

المستدام ،من خالل جهوده الريادية ،ومن خال التعاون مع
الشركاء لتطوير معايير جيدة للحوكمة المؤسسية وأسواق

مساهمة عامة.

تتسم بالشفافية.

باعتبارنا إحدى الجهات المؤثرة في القطاع ،تهدف استراتيجية

	•االستمرار بتسليط الضوء على الشركات المستدامة المدرجة

االستدامة لعام  2025في سوق دبي المالي إلى مواصلة التركيز

في أسوق رأس المال اإلماراتية الرائدة ،وخاصة الشركات التي

على المجاالت التالية:

تتميز بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والمسؤولية االجتماعية
والبيئية في مؤشر اإلمارات للبيئة والمسؤولية االجتماعية

	•تطوير بيئة إعداد التقارير ،وتشجيع الشركات المدرجة في سوق

والحوكمة ،باإلضافة إلى التركيز على جذب االستثمار.

دبي المالي على االنطالق بمسيرة إعداد تقارير االستدامة.
وتساعد أحدث اللوائح التنظيمية لدى هيئة األوراق المالية
والسلع ،المرتبطة بإعداد تقارير االستدامة على تسريع جهود
الشركات المدرجة في تحقيق نسبة  %100من اإلفصاحات

	•التشجيع على إصدار السندات الخضراء في أسواق رأس
المال بدبي وتنمية مكانتنا الرائدة في المنطقة.

04

الحوكمة

المتعلقة بحوكمة الشركات والمسؤولية البيئية واالجتماعية
بحلول العام .2025
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تقرير الحوكمة

 .2ملكيــة وتعامــات أعضــاء مجلــس اإلدارة وأزواجهــم وأبنائهــم فــي األوراق الماليــة للشــركة خــال العــام 2021

تؤكــد التعليمــات والقواعــد التنظيميــة الصــادرة عــن هيئــة

االتحــادي (  ) 26لســنة  2020وقــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم

األوراق الماليــة والســلع (الهيئــة) فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة وفقـ ًـا للمعاييــر العالميــة ،علــى أهميــة تطبيــق مبــادئ

( /3ر.م) لســنة  2020بشــأن اعتمــاد دليــل حوكمــة الشــركات

الحوكمــة ،وعلــى أهميــة العمــل بشــكل شـ ّـفاف ومســؤول.
يضطلــع مجلــس إدارة شــركة ســوق دبــي المالــي بمهامــه التــي
ّ

تســتهدف التوفيــق بيــن مصالــح المســتثمرين ومصالــح كافــة
الفئــات ذات العالقــة .كمــا أن مــن أبــرز مهامــه رفــع مســتوى
والربحيــة ،وتحقيــق التنميــة المســتدامة،
األداء التشــغيلي
ّ
وتطبيــق مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة والقيــام بالتوجيــه

ـا عــن مراقبــة وضبــط األداء ،وتحديــد وإدارة
االســتراتيجي ،فضـ ً
المخاطــر فــي ســبيل الوصــول إلــى األهــداف المنشــودة.

المســاهمة العامــة وتعديالتــه.

 .1اإلجــراءات المتخــذة الســتكمال تطبيــق نظــام حوكمــة
الشــركات خــال العام 2021
تواصـــل إدارة شـــركة ســوق دبــي المالــي تطبيـــق قواعـــد
الحوكمــة علــى نحــو فعــال وبطريقــة شـــفافة انطالقـ ًـا مــن
مســـؤولية مجلــس اإلدارة نحــو مســـاهمي الشـــركة ،وبمــا

بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،بمكانتــه التــي تســتطيع مــن

العــام .2021

خاللهــا التأثيــر فــي رفــع مســتوى تطبيــق الحوكمــة لــدى الشــركات
المســاهمة العامــة المدرجــة لديــه بمــا يتــاءم مــع األنظمــة

يؤثــر علــى اســتقالليتهم بمــا فــي ذلــك انضمامهــم

الخاصــة بحوكمــة الشــركات ،حيــث اســتمر الســوق وبالتعــاون مــع

لعضويــة مجالــس إدارات أخــرى .حيــث قــام األعضــاء

معهــد حوكمــة بتقديــم برنامــج اعتمــاد أمنــاء ســر مجالــس إدارة

بالتوقيــع علــى تعهــد بكافــة المناصــب التــي يشــغلونها كمــا

الشــركات المدرجــة فيــه منــذ العــام  .2017يعــد هــذا البرنامــج
إلزاميـ ًـا لجميــع الشــركات المدرجــة فــي ســوق دبــي المالــي،

فــي نهايــة توليهــم عضويــة مجلــس اإلدارة وبنهايــة العــام
 ،2021فضـ ًـا عــن التأكــد الــدوري مــن اســتقاللية أعضــاء

إذ يهــدف إلــى رفــع كفــاءة وتوحيــد عمــل أمنــاء ســر ومقــرري
ســوق دبــي المالــي وتمكينهــم مــن القيــام بأعمالهــم بأفضــل
طريقــة ممكنــة .قــام الســوق كذلــك بالمشــاركة فــي العديــد مــن
الــدورات والنــدوات المتعلقــة بحوكمــة الشــركات والتــي تــم
تنظيمهــا مــن قبــل هيئــة األوراق الماليــة والســلع أو المنظمــات
األخــرى ،بهــدف تعزيــز مفهــوم الحوكمــة واالطــاع علــى أفضــل
الممارســات المتبعــة ،كمــا يقــوم الســوق بالمشــاركة بشــكل
مســتمر فــي صياغــة القــرارات التــي تعمــل هيئــة األوراق الماليــة
والســلع علــى إصدارهــا بشــأن حوكمــة الشــركات.

مجلــس اإلدارة.
	• َعقــد خمســة اجتماعــات للجنــة التدقيــق وأربعــة اجتماعــات
للجنــة الترشــيحات والمكافــآت ،والقيــام بتنفيــذ المهــام
المنوطــة بتلــك اللجــان ورفــع تقريــر لمجلــس اإلدارة بالنتائــج
والتوصيــات التــي تتوصــل إليهــا اللجــان ومتابعــة التنفيــذ.
	•التــزام إدارة الشــركة باإلفصــاح عــن البيانــات الماليــة ربــع

سعادة /وسام العباس لوتاه

نائب رئيس مجلس
اإلدارة

-

-

-

السيد /عبد القادر عبيد علي

عضو مجلس إدارة

15,000

-

-

السيد /عبد الواحد عبد الرحيم العلماء

عضو مجلس إدارة

-

-

-

السيد /يوفراج ناريان

عضو مجلس إدارة

-

-

-

السيد /محمد حميد المري

عضو مجلس إدارة

-

10,000

-

األستاذة /موزة سعيد المري

عضو مجلس إدارة

-

-

-

السيد /سعيد راشد اليتيم

عضو مجلس إدارة

-

-

-

األستاذة /هدى سبيل محمد

عضو مجلس إدارة

-

-

-

األعضاء المنتهية عضويتهم أثناء العام 2021
المنصب/
صلة القرابة

االسم
سعادة /عيسى عبدالفتاح كاظم

إجمالي عملية
البيع

األسهم المملوكة كما في
 3نوفمبر 2021

إجمالي عملية
الشراء

رئيس مجلس اإلدارة

5,015,000

-

-

الزوجة

29,281

-

-

السيد /راشد حمد الشامسي

نائب رئيس مجلس
اإلدارة

-

-

-

السيد /عادل عبد الله الفهيم

عضو مجلس إدارة

-

-

-

السيد /علي راشد المزروعي

عضو مجلس إدارة

-

-

-

السيد /مصبح محمد القيزي

عضو مجلس إدارة

-

-

-

 .3تشــكيل مجلس اإلدارة
أ .تشــكيل مجلس اإلدارة الحالي:

الســنوية والســنوية خــال المــدة القانونيــة المســموح بهــا.
	•وضــع وتطبيــق سياســات عمــل لمجلــس اإلدارة واللجــان
التابعــة لــه ،ومتابعــة تنفيذهــا.
	•توقيــع أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي كل اجتمــاع للمجلــس
علــى إقــرار تعــارض مصالــح.

فيمــا يلــي تطبيقــات مجلــس إدارة شــركة ســوق دبــي المالــي
ألهــم بنــود الحوكمــة تماشـ ً
ـيا مــع متطلبــات قانــون المرســوم

سعادة /هالل سعيد المري

رئيس مجلس اإلدارة

15,000

-

-

	•التــزام أعضــاء المجلــس باإلفصــاح الســنوي عــن
اســتقالليتهم خــال العــام  2021واإلفصــاح عــن أي تغييــر

مجالــس إدارات الشــركات المســاهمة العامــة المدرجــة فــي

االسم

األسهم المملوكة كما في
 31ديسمبر 2021

إجمالي عملية
الشراء

يحمــي ويعــزز قيمــة حقــوق المســـاهمين مــن خــال مــا يلــي:
	•التــزام مجلــس اإلدارة بعقــد أكثــر مــن أربعــة اجتماعــات خــال

ويتفـ ّـر د ســوق دبــي المالــي ،كجــزء مــن المنظومــة االقتصاديــة

المنصب/
صلة القرابة

إجمالي عملية
البيع

الحوكمة

أعضــاء مجلــس اإلدارة الحالــي

	•وضــع وتطبيــق سياســة تعــارض المصالــح والصفقــات مــع
األطــراف ذات العالقــة.

االسم

العضوية

انتهاء العضوية

تاريخ العضوية

الصفة

سعادة /هالل سعيد المري

رئيس مجلس إدارة

مستقل – غير تنفيذي

 3نوفمبر 2021

-

سعادة /وسام العباس لوتاه

عضو مجلس إدارة

مستقل – غير تنفيذي

 3نوفمبر 2021

-

السيد /محمد حميد المري

عضو مجلس إدارة

مستقل – غير تنفيذي

 21إبريل 2010

-

األستاذة /موزة سعيد المري

عضو مجلس إدارة

مستقل – غير تنفيذي

 14مارس 2017

-

السيد /عبد القادر عبيد علي

عضو مجلس إدارة

مستقل – غير تنفيذي

 3نوفمبر 2021

-

السيد /عبد الواحد عبد الرحيم العلماء

عضو مجلس إدارة

مستقل – غير تنفيذي

 3نوفمبر 2021

-

السيد /يوفراج ناريان

عضو مجلس إدارة

مستقل – غير تنفيذي

 3نوفمبر 2021

-

السيد /سعيد راشد اليتيم المهيري

عضو مجلس إدارة

مستقل – غير تنفيذي

 21ديسمبر 2021

-

األستاذة /هدى سبيل محمد عبد الله

عضو مجلس إدارة

مستقل – غير تنفيذي

 21ديسمبر 2021

-

تشكيل مجلس اإلدارة السابق حتى  3نوفمبر 2021
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سعادة /عيسى عبد الفتاح كاظم

رئيس مجلس إدارة

مستقل – غير تنفيذي

-

 3نوفمبر 2021

السيد /راشد حمد الشامسي

عضو مجلس إدارة

مستقل – غير تنفيذي

-

 3نوفمبر 2021

السيد /عادل عبد الله الفهيم

عضو مجلس إدارة

مستقل – غير تنفيذي

-

 3نوفمبر 2021

السيد /على راشد المزروعي

عضو مجلس إدارة

مستقل – غير تنفيذي

-

 3نوفمبر 2021

السيد /مصبح محمد القيزي

عضو مجلس إدارة

مستقل – غير تنفيذي

-

 3نوفمبر 2021
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الحوكمة

سعادة  /هالل سعيد المري

االسم

رئيس مجلس اإلدارة
مستقل – غير تنفيذي

الفئة

الخبرات والمؤهالت

• يحمل المري درجة الماجستير في إدارة األعمال من كلية لندن لألعمال ،كما أنه محاسب قانوني معتمد من معهد
ً
سابقا
المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ،ويتمتع بمجموعة من الخبرات المتنوعة في مجاالت عدة ،حيث أنه عمل
في أكبر الشركات العالمية في مجال خدمات استشارات االعمال مثل  :ماكينزي آند كومباني” و”كي بي إم جي”.

المدة التي قضاها
كعضو في مجلس إدارة
الشركة من تاريخ أول
انتخاب له

• شهرين

العضوية والمناصب في
أية شركة مساهمة أخرى

• وقد تم تعيين المري خالل شهر نوفمبر  2021بمنصب رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي ،كما أنه عضو في
اللجنــة العليــا لـ”إكســبو  ،”2020إضافــة إلــى كونــه عضـ ً
ـوا فــي مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعــة دبي ،وإعمار العقارية،
ومؤسسة تعليم.
• يقوم المري بالكثير من المهام والمسؤوليات التي تهدف في مجملها إلى تعزيز مكانة دبي لتكون الوجهة المفضلة
لالستثمار ،واألعمال ،والترفيه ،وبما ينعكس بشكل إيجابي على تطور ونمو اقتصاد دبي.

المناصب في أية مواقع
رقابية أو حكومية أو تجارية
هامة أخرى

• يشغل سعادة هالل سعيد المري منصب المدير العام لدائرة االقتصاد والسياحة بدبي ،وهو عضو في المجلس
التنفيذي إلمارة دبي ،وعضو مجلس إدارة مؤسسة دبي لإلستثمارات الحكومية ،والمدير العام لسلطة مركز دبي التجاري
العالمي.

سعادة  /وسام العباس لوتاه

االسم

نائب رئيس مجلس اإلدارة
مستقل – غير تنفيذي

الفئة

الخبرات والمؤهالت

• يحمل وسام درجة الماجستير في علوم وهندسة الكمبيوتر من جامعة والية بنسلفانيا ودرجة البكالوريوس من جامعة
والية أوهايو ،وهو أيضا مؤلف لعدد من األبحاث المنشورة في مجال أمن الحاسوب ومتحدث بارز في المحافل
والفعاليات العالمية المرموقة في مجال المدن الذكية والتحول الرقمي.

المدة التي قضاها
كعضو في مجلس إدارة
الشركة من تاريخ أول
انتخاب له

• شهرين

العضوية والمناصب في
أية شركة مساهمة أخرى

•

•

•

•

•

المناصب في أية مواقع
رقابية أو حكومية أو تجارية
هامة أخرى
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عاما في مجال القيادة االستراتيجية ،استخدم خاللها تقنية المعلومات إلنشاء قنوات
يتمتع وسام بخبرة تزيد على ً 20
جديدة مبتكرة وبنية تحتية حكومية ذكية عالمية المستوى لتحسين جودة الخدمات العامة للمواطنين والمقيمين والزائرين
والشركات على حد سواء في دبي.
ومنذ توليه منصب الرئيس التنفيذي في العام  ،2014تمكن وسام من إحداث تحول كبير في دور التكنولوجيا من كونها
العمود الفقري لمبادرة دبي الرقمية لتصبح أداة تمكين حقيقية للتحول الرقمي ،مع التركيز على أنسنة التكنولوجيا إلثراء
تجارب الحياة.
ً
ً
ً
رياديا في تنفيذ استراتيجية دبي الرقمية وخططها المتعلقة بالذكاء االصطناعي ،وكان له السبق
دورا
أيضا
لعب وسام
في إطالق أول مختبر للذكاء االصطناعي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،باإلضافة إلى إطالق مئات
المبادرات وأكثر من  1000خدمة ذكية.
وباإلضافة إلى قيادة المبادرات الرائدة في مؤسسة حكومة دبي الذكية ،حقق وسام إنجازات عديدة في مجال
المدن الذكية كونه من أوائل القيادات التي بادرت إلى تبني التقنيات الحديثة ،مثل تقنية البلوك تشين .وفي ظل
قيادته لمؤسسة حكومة دبي الذكية ،فازت استراتيجية دبي للبلوك تشين بالعديد من الجوائز وشهادات التقدير على
المستويين اإلقليمي والعالمي ،أبرزها جائزة “سيتي بروجيكت” التي حصدتها المؤسسة في “المعرض والمؤتمر
بلدا.
العالمي للمدن الذكية” للعام  ،2017متصدرة بذلك  308مشاريع أخرى من ً 58
قبل منصبه الحالي ،شغل وسام منصب نائب الرئيس لشؤون تقنية المعلومات في مركز التجارة العالمي ،حيث قاد
أيضا
هناك جهود التحول في تكنولوجيا المعلومات من خالل عدد من المبادرات التي أشرف على تنفيذها .كما شغل ً
ولمدة عامين منصب مدير تقنية المعلومات في شركة إعمار العقارية ،تولى خاللها إدارة أتمتة المبيعات وتخطيط موارد
المؤسسات عبر فروع إعمار في باكستان ومصر والمملكة العربية السعودية وكندا .وكرئيس لخدمات التطبيقات من 2002
إلى  ،2007قاد وسام تنفيذ إجراءات العمل الموحدة وتخطيط موارد المؤسسات في عدة جهات حكومية في دبي.

• يشغل وسام لوتاه منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية في دبي الرقمية ،وهي جهة حكومية مكلفة
ً
وفقا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
بتنفيذ التحول الرقمي على مستوى دبي
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
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الحوكمة

مجاالت الخبرة:
• تكنولوجيا المعلومات
• االبتكار
• التدقيق الداخلي
المدة التي قضاها
كعضو في مجلس إدارة
الشركة من تاريخ أول
انتخاب له

الخبرات والمؤهالت

• يحمل السيد عبد الواحد ليسانس الحقوق من جامعة اإلمارات بتقدير امتياز في العام  .1999وفي العام  ،2000تم قبوله
ً
أيضا على منحة تشيفنينج الدراسية في نفس
لممارسة مهنة المحاماة أمام محاكم اإلمارات العربية المتحدة وحصل
العام .لدى السيد عبد الواحد كذلك شهادة ماجستير في القانون البحري والتجارة الدولية من جامعة كوليدج بلندن (جامعة
لندن) للعام .2001

المدة التي قضاها
كعضو في مجلس إدارة
الشركة من تاريخ أول
انتخاب له

• شهرين

• حاصل على بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا الهندسة اإللكترونية من جامعة والية أريزونا بالواليات المتحدة األمريكية
وماجستير العلوم في إدارة التكنولوجيا من جامعة ستيرلنغ ،اسكتلندا ،المملكة المتحدة .أكمل بنجاح “برنامج اإلدارة العامة
الدولي للتنمية “ الذي أجراه المعهد الدولي للتطوير اإلداري ( ، )IMDسويسرا.

• التميز في األعمال
• إدارة المخاطر
• الحوكمة

عضو مجلس إدارة
مستقل – غير تنفيذي

الفئة

عضو مجلس إدارة
مستقل – غير تنفيذي

الفئة

الخبرات والمؤهالت

االسم

السيد /عبد القادر عبيد علي

االسم

السيد /عبد الواحد عبد الرحيم العلماء

• أعمال المقاوالت والبناء
• مكافحة الفساد
• الموارد البشرية

العضوية والمناصب في
أية شركة مساهمة أخرى

• مجموعة بريد اإلمارات  -عضو مجلس إدارة مستقل.
• مركز دبي للسلع المتعددة  -عضو مجلس إدارة مستقل.

• شهرين

الرئيس التنفيذي  -سمارت وورلد.
رئيس مجلس اإلدارة  -جمعية المدققين الداخليين باإلمارات.
نائب رئيس مجلس إدارة مركز النور لتدريب األشخاص ذوي الهمم.
عضو مستقل بلجنة التدقيق لدى “المصرف العربي لالستثمار والتجارة الخارجية ش.م.ع”.

العضوية والمناصب في
أية شركة مساهمة أخرى

•
•
•
•

المناصب في أية مواقع
رقابية أو حكومية أو تجارية
هامة أخرى

عددا من الشركات العالمية مثل موانئ دبي
• رئيس التدقيق الداخلي لمجموعة دبي العالمية ،الشركة القابضة التي تدير
ً
العالمية ،والمناطق االقتصادية  ،EZWواألحواض الجافة العالمية ،ونخيل ،واستثمار ،من أغسطس  2005حتى أكتوبر
 2014في هذا المنصب ،كان يعمل في البداية مع رئيس مجلس اإلدارة ثم مباشرة مع لجنة التدقيق والمخاطر في دبي
معتمدا في
محققا
ً
العالمية بشأن القضايا المتعلقة بالتدقيق ومكافحة الفساد .خالل فترة عمله بجانب التدقيق ،بصفته
ً
مكافحة الفساد ،قاد حوالي  500حالة تحقيق بما في ذلك حاالت خاصة في الواليات المتحدة األمريكية واإلنتربول.
• شركة دبي لأللمنيوم دوبال ترأس مختلف األقسام تكنولوجيا المعلومات ،الجودة ،الموارد البشرية .شارك في ضمان
الجودة ،وتطوير معايير  ISOوشهاداتها وضمان استمراريتها ،والتقدم بطلب الحصول على جائزة دبي للجودة ،وترأس
مسؤوال عن التوظيف والتدريب وضمان استمرارية األعمال.
برنامج  DUBALللمقترحات .أثناء عمله مديرا كان عبد القادر
ً

المناصب في أية مواقع
رقابية أو حكومية أو تجارية
هامة أخرى

• أحد الشركاء لدى مكتب المحاماة وايت آند كيس بفريق االندماجات واالستحواذات العالمي والشريك التنفيذي للمكتب
في اإلمارات العربية المتحدة ومقراته في دبي نائب رئيس مجلس اإلدارة لدى مركز دبي للسلع المتعددة ()DMCC
ورئيس مجلس إدارة رمكو.
• نائب رئيس مجلس اإلدارة لدى مجموعة بريد اإلمارات وعضو رمكو.
• المنارة للتسجيل العقاري :المالك.

إنجازات جديرة بالذكر
•
•
•
•
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مؤسس  Ideas Arabiaومقيم لدى .Ideas America
أول مواطن إماراتي يحصل على جائزة  Wilfred Thesiger Awardالمرموقة ،حيث ُمنحت له منحة درجة الماجستير.
عضو لجنة تحكيم جائزة دبي للجودة و ، SKEAجائزة الشيخ خليفة المتميزة.
حصل على المؤهل في قيادة التدقيق الداخلي  QIALفي عام  ،2014والذي يندرج تحت مظلة جمعية المدققين
الداخليين مدقق االحتيال المعتمد من جمعية مدققي االحتيال المعتمدين في الواليات المتحدة األمريكية وحاصل على
شهادة في ضمان إدارة المخاطر  CRMAمن .IIA
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الحوكمة

السيد /يوفراج ناريان

االسم

عضو مجلس إدارة
مستقل – غير تنفيذي

الفئة

الخبرات والمؤهالت

• حصل السيد نارايان على لقب أفضل رئيس مالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في أربع مناسبات في األعوام 2008
و 2015و 2016و ،2018وقد فاز فريقه المالي بالعديد من الجوائز ال سيما جائزة أفضل فريق مالي للعام في سنة  ،2015وقد
فازت موانئ دبي العالمية بانتظام بجائزة “أفضل شركة لعالقات المستثمرين في الشرق األوسط.
رئيسا لقسم
• وقد شغل قبل انضمامه إلى موانئ دبي العالمية مناصب تنفيذية في مجموعة آيه إن زيد ( ،)ANZ Groupبصفته ً
أيضا منصب عضو مجلس إدارة
ماليا ،وشغل ً
رئيسا ً
تمويل الشركات والمشاريع لجنوب آسيا ،وخدمات ميناء صاللة في عمان بصفته ً
أيضا محاسب قانوني معتمد مؤهل.
غير التنفيذي لشركة استثمار العالمية وشركة أي دي إف سي ( )IDFCلألوراق المالية ،وهو ً

المدة التي قضاها كعضو
في مجلس إدارة الشركة من
تاريخ أول انتخاب له

• شهرين

العضوية والمناصب في
أية شركة مساهمة أخرى

	•يشغل يوفراج نارايان منصب الرئيس التنفيذي لألعمال واالستراتيجية والشؤون المالية لمجموعة موانئ دبي
العالمية ،وهي إحدى أكبر شركات النقل والخدمات اللوجستية العالمية التي تضم أكثر من  120وحدة من وحدات
األعمال في  60دولة.
	•يقع المقر الرئيسي لموانئ دبي العالمية في دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،وهي موطن األصول الرئيسية
للمجموعة ،ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي ،والتي تمثل ما يقارب  %33من الناتج المحلي اإلجمالي لدبي.
مشغل موانئ
َ
رئيسيا في تحويل األعمال من
دورا
ً
	•انضم السيد نارايان إلى موانئ دبي العالمية في عام  2004وأدى ً
محلي إلى شركة لوجستية عالمية تدير حوالي  %10من التجارة العالمية .وقد قاد عملية االكتتاب العام األولي
لموانئ دبي العالمية والذي بلغت قيمته  21مليار دوالر في عام .2007
	•أدار السيد نارايان عملية نمو موانئ دبي العالمية ورافعتها المالية من خالل الوصول إلى األسواق المالية بما في
ذلك استخدام السندات والصكوك .تتمتع موانئ دبي العالمية بامتالكها أكثر من  10مليارات دوالر من السندات المتداولة
رئيسيا.
ماليا
ً
في بورصة ناسداك دبي (اإلمارات العربية المتحدة) مما ساهم بشكل كبير في أن تصبح دبي مركزً ا ً
أساسيا في العديد من عمليات االستحواذ بما فيها عملية شراء بقيمة  3.5مليار
دورا
	•وقد أدى ً
ً
أيضا السيد نارايان ً
دوالر من أسهم شركة المناطق االقتصادية العالمية م م ح ،مما أدى إلى إنشاء ميناء متكامل رائد ومنطقة حرة رائدة
في الشرق األوسط.

المناصب في أية مواقع
رقابية أو حكومية أو تجارية
هامة أخرى
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وتشمل المعامالت البارزة األخرى ما يلي:
	•التسهيل المالي لالستحواذ على عمليات سي إس إكس ( )CSXو بي آند أو ( )P&Oفي عامي  2005و.2006
	•تنظيم إصدار صكوك ما قبل االكتتاب العام األولي.
	•تسليم تصفية أصول بي آند أو ( )P&Oفي الساحل الشرقي في الواليات المتحدة.
	•إصدار أول صك إسالمي على اإلطالق لمدة  10سنوات.
عاما في الشرق األوسط.
	•إصدار أول سند على اإلطالق لمدة ً 30
	•إطالق االكتتاب العام األولي لشركة موانئ دبي العالمية بقيمة  21مليار دوالر.
	•استحواذ موانئ دبي العالمية على ميناء السخنة في مصر ومحطة فيرفيو للحاويات على الساحل الغربي لكندا
وميناءين في تشيلي.
	•تسييل األصول في أستراليا وهونغ كونغ وكندا.
	•االستحواذ على شركة يونيفيدر ( )Unifeederوشركة بي آند أو فيريز ( )P&O Ferriesبأكثر من  1مليار دوالر لتنمية
العمليات اللوجستية لموانئ دبي العالمية.
	•االستحواذ على شركة توباز للطاقة والمالحة لبناء القدرات اللوجستية البحرية لموانئ دبي العالمية في قطاع الطاقة
	•مشروع إعادة التمويل بقيمة  9مليار دوالر لموانئ دبي العالمية.
	•صفقات الشراكة مع مدير األصول الكندي ،صندوق الودائع والتوظيف في كيبيك ()CDPQ؛ صندوق الثروة السيادية
الروسي؛ صندوق االستثمار المباشر الروسي ( )RDIFصندوق الثروة السيادية الهندية والصندوق الوطني لالستثمار
والبنية التحتية (.)NIIF
-

السيد /محمد حميد المري

االسم

عضو مجلس إدارة
مستقل – غير تنفيذي

الفئة

الخبرات والمؤهالت

المدة التي قضاها
كعضو في مجلس إدارة
الشركة من تاريخ أول
انتخاب له
العضوية والمناصب في
أية شركة مساهمة أخرى

المناصب في أية مواقع
رقابية أو حكومية أو تجارية
هامة أخرى

	• خبير مالي وإداري له أ كثر من  25سنة من الخبرة في القطاع الحكومي والخاص وهو خريج برنامج محمد بن اشد
إلعداد القادة فئة القادة الحكوميين ويحمل شهادة الماجستير في إدارة األعمال من الجامعة األمريكية بدبي وشهادة
بكالوريوس المحاسبة من جامعة اإلمارات بالعين ويعمل على التحضير لشهادة الدكتوراه في إدارة الجودة الشاملة من
جامعة حمدان بن محمد الذكية وقد بدأ حياته المهنية موظفا بد ائرة األراضي واألمالك سنة .1986

•  11عام و 8أشهر

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مساعد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والدعم المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان حتى تاريخه.
الفائز بجائزة القائد المبدع لسنة  2015م من برنامج جائزة دبي لألداء الحكومي.
الفائز بجائزة فيجنبام لفئة القائد المنجز لسنة  2015من جامعة حمدان بن محمد الذكية.
مدقق حسابات معتمد منذ .1991
خبير حسابي محلف لدى محاكم الدولة اعتبارا من .2001
عضو مجلس إدارة سوق دبي المالي من تاريخ إبريل .2010
عضو مجلس إدارة سابق في نادي الوصل الرياضي .2011 – 2009
عضو مجلس إدارة سابق في شركة تكافل االمارات .2015 – 2011
مدير اإلدارة المالية بهيئة الطرق والمواصالت .2009 – 2006
مساعد المدير العام لمؤسسة دبي للمواصالت .2006 – 2005
عضو مجلس إدارة سابق في مجلس األعمار – حكومة دبي .2008 - 2005

-
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الحوكمة

األستاذة /موزة سعيد المري

االسم

عضو مجلس إدارة
مستقل – غير تنفيذي

الفئة

السيد /سعيد راشد اليتيم

االسم

عضو مجلس إدارة
مستقل – غير تنفيذي

الفئة

الخبرات والمؤهالت

• حصلت موزة على شهادة الماجستير في مجال إدارة األعمال في األعمال العامة من الجامعة األمريكية في دبي ،وخالل
ً
عاما ،اكتسبت خاللها خبرات متنوعة بفضل العمل في مؤسسات حكومية ،وشبه
مسيرتها المهنية الممتدة إلى 20
ً
أسلوبا يتسم بالمرونة وسرعة التكيف مع
حكومية وخاصة ،ولجان متنوعة المهام في مختلف القطاعات ،ما منحها
المتطلبات المتعددة لمختلف القطاعات.

الخبرات والمؤهالت

• بكالوريوس علوم سیاسیة ،كلیة العلوم االقتصادية واالداریة ،تخصص علوم سیاسیة ،جامعة االمارات العربية المتحدة .1995

المدة التي قضاها
كعضو في مجلس إدارة
الشركة من تاريخ أول
انتخاب له

•  4أعوام و 9أشهر

المدة التي قضاها
كعضو في مجلس إدارة
الشركة من تاريخ أول
انتخاب له

•  11يوم

العضوية والمناصب في
أية شركة مساهمة أخرى

ً
حاليا منصب مدير إدارة تنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق
• تشغل موزة سعيد المري
ً
فضال عن كونها عضوا لمجلس إدارة مجلس
والمواصالت ،كما تشغل منصب عضو مجلس إدارة سوق دبي المالي.
ً
ً
ً
ً
ورئيسا للجنة رياضة المرأة.
عاما لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع الرياضي،
وأمينا
دبي الرياضي،

العضوية والمناصب في
أية شركة مساهمة أخرى

المناصب في أية مواقع
رقابية أو حكومية أو تجارية
هامة أخرى

• استهلت موزة مسيرتها المهنية في  1999بالعمل في شركة “نستله الشرق األوسط” ،حيث تولت اإلشراف على
االتصال الداخلي لسوق الشرق األوسط وبالد الشام ،وبعدها انتقلت إلى مجال المصارف والبنوك حيث انضمت إلى
بنك اإلمارات دبي الوطني في  2009وشغلت منصب مدير أول تسويق األعمال واالتصال ،وفي يناير  2014اتجهت
الى القطاع الحكومي باالنضمام إلى هيئة الطرق والمواصالت بدبي كمدير إلدارة التسويق واالتصال المؤسسي ،ومن
ثم مدير إدارة تنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة.
ً
عددا من اللجان الحيوية التي تساهم في عناصر التنمية الشاملة في الدولة ،منها:
• وتترأس موزة في منصبها الحالي
الفريق المعني بدراسة متابعة مشروع استشراف مستقبل التنقل ،المعني بمتابعة االستراتيجيات والمبادرات الخاصة
بالتحول الذكي في قطاع النقل وتعزيز ريادة الهيئة واإلمارة في صناعة مستقبل النقل .وتترأس أيضا اللجنة النسائية
في هيئة الطرق والمواصالت ،والتي تساهم في تمكين وتطوير وتنمية العنصر النسائي في الهيئة .حيث عملت على
طرح العديد من المبادرات النوعية ،وتنظيم مختلف الفعاليات الثقافية والرياضية.
• وعلى الصعيد الشخصي حصلت على جائزة الشرق األوسط لتميز القياديات في  2015عن فئة التميز في االتصال
واإلعالم ،وجائزة برونزية من وائز دبي لينكس .2018

	•عضو في مجلس ادارة الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي.
	•عضو في مجلس ادارة شركة االتحاد للقطارات.
	•عضو مجلس االمارات للثورة الصناعیة الرابعة.
	•عضو مجلس جامعة االمارات العربیة المتحدة.
	•عضو مجلس االمارات للخدمات الحكومیة.
	•عضو في مجلس إدارة الھیئة االتحادیة للضرائب.
	•عضو في مجلس إدارة مؤسسة الخلیج لالستثمار.
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المناصب في أية مواقع
رقابية أو حكومية أو تجارية
هامة أخرى

•
•
•
•
•
•
•

 2009حتى تاريخه وكیل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والمیزانیة بوزارة المالیة.
 2009-2002مدیر إدارة المیزانیة بوزارة المالیة.
 2002نائب مدیر إدارة االستثمارات -وزارة المالیة.
 2001إداري رئیسي – ادارة االستثمارات -وزارة المالیة.
 2001مدیر مكتب المدیر العام -دائرة جمارك دبي.
 2001-1998مدير مكتب المدير العام – دائرة جمارك دبي.
 1998-1996باحث في إدارة البحوث والدراسات – دائرة جمارك دبي.
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األعضــاء المنتهيــة عضويتهــم أثنــاء العــام 2021

الفئة

رئيس مجلس اإلدارة

المدة التي قضاها كعضو

ً
عاما
أربعة عشر

ً
عاما
أربعة عشر

العضوية والمناصب في أية

عضو مجلس إدارة شركة اتصاالت

ال يوجد

مجلس إدارة

شركات مساهمة أخرى
الخبرات والمؤهالت

•

بدأ سعادة عيسى كاظم حياته العملية عام  1988كمحلل أول في

•

المركزي ،ثم انتقل إلى دائرة التنمية االقتصادية في دبي في

•

االسم

عضو مجلس إدارة
مستقل – غير تنفيذي

الفئة

الخبرات والمؤهالت

	•شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا ،وهي تحمل العديد من الشهادات
المهنية ،منها شهادة المحاسب اإلسالمي المعتمد من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية
وشهادة في اإلدارة من جامعة ولونغونغ دبي وشهادة المحاسب اإلداري المعتمد من معهد المحاسبين اإلداريين في
الواليات المتحدة األمريكية .كما أتمت بنجاح برنامج الريادة األساسية من كلية لندن لألعمال.
ً
وتقديرا لدورها القيادي المثالي ،تم تقليد السيدة هدى بجائزة الشرق األوسط السابعة عشر للتميز المستقبلي عن
	•
فئة القطاع المصرفي وجائزة المرأة المتميزة في القطاع المصرفي والمالي من معهد اإلمارات للدراسات المصرفية
والمالية.

المدة التي قضاها
كعضو في مجلس إدارة
الشركة من تاريخ أول
انتخاب له

•  11يوم

العضوية والمناصب في
أية شركة مساهمة أخرى

ً
عاما
	•تعتبر السيدة هدى من المصرفيين ذوي الخبرة الواسعة في مجال الخدمات المالية ،حيث تحظى بخبرة تزيد عن 26
في القطاعين المصرفي والمالي ،بما فيهما اإلسالمي والتقليدي .بدأت حياتها المهنية مع مجموعة اإلمارات دبي
ً
عاما وعملت داخل المجموعة في العديد األقسام مثل قسم الموارد البشرية والمحاسبة والرقابة
الوطني منذ 26
المالية وتمويل األعمال وإدارة األداء واألصول وعالقات المستثمرين.
ً
ً
محوريا في شتى المجاالت ضمن المصرف وخاصة تطوير األدوات واألنظمة بغية توفير
دورا
	•تلعب السيدة هدى
المعلومات المالية والتشغيلية الهامة ،إضافة إلى توجيه المحادثات االستراتيجية للمؤسسة .وقد شملت بعض
إسهاماتها البارزة إدارة تطبيق أسعار التحويل المالي الذي أتاح للمؤسسة إدارة التسعير والسيولة على نحو فعال .كما
امتازت بريادتها في إنشاء أفضل أطر األرباح االقتصادية بما يتماشى مع إطار بازل وتقنيات الربح االقتصادي المثبتة
في المنطقة.
	•في عام  ،2019أصبحت السيدة هدى أول امرأة إماراتية يتم تعيينها كمسؤول رئيسي للشؤون المالية في القطاع
المصرفي على مستوى الدولة .وقد برعت في منصبها الحالي لدورها الريادي المؤثر وأدائها الكبير في دفع عجلة
النجاحات المالية التي وصل إليها اإلمارات اإلسالمي من خالل إدارتها الفعالة للكفاءة المالية والتخطيط االستراتيجي
وإدارة األرباح والخسائر االستباقية والتي قادت بدورها إلى استمرار الربحية ونمو الميزانية العمومية في اإلمارات
اإلسالمي.
	•المسؤول الرئيسي للشؤون المالية في مصرف اإلمارات اإلسالمي منذ عام  2019وهي المؤسسة اإلسالمية
التابعة لمجموعة اإلمارات دبي الوطني ،حيث تتولى مسؤولية إدارة الشؤون المالية واالستراتيجية للمؤسسة.
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يحمل سعادة عيسى كاظم درجة الدكتوراه الفخرية من كلية كـو

•

عضو ســابق في مجلس إدارة شــركة الخليج للمالحة (ش.م.ع).

األمريكية ،ودرجة ماجستير في االقتصاد من جامعة أيوا األمريكية،

•

مديــر عام مؤسســة اإلمــارات العامة للبترول (إمارات) من العام

إضافة إلى ماجستير في إدارة الجودة الشاملة من جامعة ولنجونج،

 2002وحتى العام  2008وقــد ترأس خــالل تلك الفترة مجالس

وبكالوريوس في الرياضيات واالقتصاد والعلوم.

إدارات العديد من المشــروعات المشــتركة والشــركات التابعة
لمؤسسة (إمارات).
•

عضــو ســابق في مجلــس إدارة غرفــة تجارة وصناعة دبي من العام
 1991وحتى العام .1997

•

عضــو ســابق بمجلــس إدارة بورصة دبي للطاقة.

•

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

المناصب في أية مواقع

مناصبهم في أية مواقع
رقابية أو حكومية أو تجارية
هامة أخرى

•

عضو ســابق في مجلس إدارة مؤسســة اإلمارات العامة
للمواصالت.

.2006
•

حاصل على شــهادة البكالوريوس في الهندســة المدنية من جامعة
جنــوب كاليفورنيــا ،الواليــات المتحدة في العام 1982

العام  1993كمدير إلدارة التخطيط والتطوير .وشغل سعادته
منصب مدير عام سوق دبي المالي منذ العام  1999وحتى العام

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

إدارة البحوث واإلحصاء في مصرف اإلمارات العربية المتحدة

األستاذة /هدى سبيل محمد

الحوكمة

االسم

عيسى عبدالفتاح كاظم

راشد حمد الشامسي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

رقابية أو حكومية أو تجارية
هامة أخرى

•

نائب رئيس اللجنة العليا للتشريعات في دبي.

•

عضو اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي.

•

محافظ مركز دبي المالي العالمي.

•

رئيس مجلس إدارة بورصة دبي المحدودة.

•

عضو المجلس األعلى إلدارة مركز دبي المالي العالمي.

•

رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي.

•

رئيس مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي لالستثمار.

•

عضو مجلس إدارة بورصة ناسداك دبي.

•

عضو مجلس إدارة ناسداك إنك.

•

عضو مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي.

•

عضو مجلس اإلدارة واألمين العام لمركز دبي لتطوير االقتصاد

•

الشريك المؤس ّــس لشــركة “ميكون” لالستشارات الهندسية
والمعمارية ،ومالك شــركة الشامســي إلدارة العقارات في دبي.

•

عضو مجلس إدارة ناســداك دبي.

•

ً
عاما.
عمــل فــي مجال تســويق وتوزيــع منتجات الطاقة على مدى 22

اإلسالمي.
•

عضو مجلس إدارة لدى معهد روتشستر للتكنولوجيا.

•

عضو مجلس األمناء في جامعة حمدان بن محمد اإللكترونية.

•

عضو مجلس األمناء في جامعة اإلمارات العربية المتحدة.

-
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االسم

عادل عبد الله الفهيم

االسم

علي راشد المزروعي

مصبح محمد القيزي

المدة التي قضاها كعضو

الفئة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

مجلس إدارة
العضوية والمناصب في أية

ال يوجد

المدة التي قضاها كعضو

عشرة أعوام وثمانية أشهر

سبعة أعوام

الخبرات والمؤهالت

العضوية والمناصب في أية

	•عضو مجلس إدارة شــركة الصكوك الوطنية،
	•عضو مجلس إدارة شــركة اإلمارات لالســتثمار والتنمية (ش.م.خ).
	•عضــو مجلس إدارة تعليــم القابضــة (ش.م.خ).

ال يوجد

السيد الفهيم على العديد من الشهادات المهنية واألكاديمية التالية:
حصل
ّ

مجلس إدارة

شركات مساهمة أخرى

الخبرات والمؤهالت

•

تأسســت
مدير تنفيذي لمجموعة شــركات البحري والمزروعــي ،التــي ّ

•
•

كما ّ
تولــى العديد من المهــام الوظيفية إبان فترة عمله لــدى
•

رئيس قســم نظم المعلومات ببنك دبي اإلســالمي ما بين العام

2007؛ منها مدير قســم الحســابات التجارية ،ورئيس قســم أعمال

 2001والعام  ،2008حيــث تمكــن خالل هذه الفترة من بنــاء ودعــم

التخطيط والتحليل لمنطقة الشــرق األوســط وأفريقيا وتركيا ،وكذلك

زوده بخبــرة عمليــة
البنيــة التحتية للنظــم المعلوماتية األمر الذي ّ
مرموقة في مجال إدارة المشــاريع في نطاقــات مصرفية متعددة.

حاصل على بكالوريوس “إدارة أعمال” مــن الجامعــة األمريكية

•

حاصل على البكالوريوس في نظم معلومات الكومبيوتــر مــن
جامعة أركنســاس في الواليــات المتحدة األمريكية في العام .1991

في دبي وماجســتير “إدارة األعمال” من جامعة (ســاوثرن نيو
هامبشــاير) بالواليات المتحدة األمريكية.

المناصب في أية مواقع
المناصب في أية مواقع
رقابية أو حكومية أو تجارية

•

مدير تنفيذي لمجموعة شــركات البحري والمزروعــي.

•

رئيــس إدارة الخدمــات المصرفيــة اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومــات

رقابية أو حكومية أو تجارية
هامة أخرى

لبنــك دبي اإلســالمي باإلضافة إلى مناصب قياديــة أخــرى ،كعضــو

هامة أخرى

ً
دورا في
لجنة األتمتة في بنك دبي اإلســالمي ،والتي تلعب
مواءمة االســتراتيجية الشاملة للبنك مــع أحــدث ما توصلت إليــه
تكنولوجياالمعلومات.
•

•

حاز على جائزة المفكر المالي بالشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا (للعام .)2012

•

كمــا حصــد جائزة الشــخصية صاحبة اإلنجاز مدى الحياة فــي القطــاع االقتصــادي للتدقيق والرقابة (للعام .)2013

•

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

وشغل المناصب التالية:

ســنتين من العمل.

شغل منصب نائب رئيس قســم اإلدارة المالية.
•

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

باألنشــطة التجارية والعقارية والصناعية والســياحية للمجموعة.
•

ً
عاما ،قضى أغلبهــا فــي قطــاع التكنولوجيا،
خبــرة عملية تناهز الـ 20
األفراد وفرق العمــل متنوعة المهام.

•

شــغل الفهيــم العديــد مــن المناصب اإلدارية في حكومة دبي ،ويتمتــع بخبــرة عملية طويلة في المجــال االقتصــادي والمالــي واإلداري
والتدقيق/الرقابة ونظم المعلومات والقانون.

متنقال بين العمل واإلشــراف واإلدارة المباشــرة للعديــد مــن
ً

الفعالة للنهضة في دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة.
أوائل الروافــد
ّ

مجموعــة ســيتي بنــك في دبي منذ العام  2000ولغاية العام

•

حاصل على البكالوريوس في التجارة ،محاســب قانوني معتمد ،مستشــار مالــي معتمــد ،مــدرب معتمد للغــة أوامر التدقيق ،ومكافح
اختالســات معتمــد.

عام  1968في دبي كمجموعة اســتثمارات عامــة فصــارت إحدى
الســيد علي المزروعي بالمهــام الماليــة واإلداريــة المتعلقة
يضطلع
ّ
ّ

شركات مساهمة أخرى

الحوكمة

الفئة

رعضو مجلس إدارة
عشرة أعوام وثمانية أشهر

•

المديــر العــام لجمعية اإلمارات للمحاســبين والمدققين (.)2002-2000

•

عضــو مجلــس اإلدارة ورئيس لجنــة المؤتمرات في جمعية اإلمارات للمحاســبين والمدققين القانونيين (.)2004-2002

•

رئيــس معهــد المدققيــن الداخليين األمريكي ( – )IIAفرع اإلمارات العربيــة المتحدة (.)2007-2006

•

ً
دوليــا في الواليات المتحدة األمريكية  -فرع اإلمارات العربيــة المتحدة.
النائــب األول لرئيــس مجلــس إدارة جمعية مكافحي االختالســات المعتمديــن

•

عضو لجنة قيد مدققي الحســابات بالدولة وأمين الســر العام.

•

محك ّــم وخبيــر مالــي معتمد بفئــة معاوني القضاة في جدول الخبــراء في محاكم دبي.

•

عضــو اللجنــة العليــا في حكومة دبــي لبرنامج تطوير وأتمتة الموازنة العامة.

•

عضــو لجنــة حكومة دبــي للتخطيط المالي.

•

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية ( - )CFOمطارات دبي.

•

مديــر إدارة التدقيــق الداخلــي فــي دائرة المالية في ديوان ســمو الحاكم  -حكومة دبي.

•

نائــب مديــر إدارة رقابــة األداء وتدقيق نظم المعلومات والتدريب في ديوان ســمو الحاكم  -حكومة دبي.

•

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

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

ب .نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس اإلدارة
للعام 2021
تم زيادة نسبة التمثيل النسائي مع إعادة تشكل المجلس ،إذ يضم المجلس الحالي

سعادة /هالل سعيد المري

عضوتين من النساء ،وذلك في إطار حرص مجلس إدارة الشركة على ضم كوادر نسائية

سعادة /وسام العباس لوتاه

48,493

السيد /عبد القادر عبيد علي

48,493

السيد /عبد الواحد عبد الرحيم العلماء

48,493

السيد /يوفراج ناريان

48,493

السيد /محمد حميد المري

300,000

األستاذة /موزة سعيد المري

300,000

وقدره  300,000درهم إماراتي لكل عضو من أعضاء المجلس

السيد /سعيد راشد اليتيم

9,041

والتي قد تم اعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية التي ُعقدت

األستاذة /هدى سبيل محمد

9,041

سعادة /عيسى عبد الفتاح كاظم*

251,507

السيد /راشد حمد الشامسي*

251,507

السيد /علي راشد المزروعي*

251,507

السيد /عادل عبدالله الفهيم*

251,507

السيد /مصبح محمد القيزي*

251,507

متميزة بهدف تمكين المرأة وتعزيز مسيرة الدولة في هذا المجال.

ج .بدالت ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 .1مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة عن العام 2020

تم صرف مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن العام  2020بمبلغ

بتاريخ  22مارس .2021

 .2مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة عن العام 2021
والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي
للمصادقة عليها

سوف يتم اقتراح صرف المبالغ التالية لكل عضو من أعضاء مجلس
ً
وفقا لمدة التعيين خالل السنة:
اإلدارة السابقين والحاليين
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اسم العضو

قيمة المكافاة المقترحة
48,493

* انتهت العضوية بمجلس اإلدارة بتاريخ  3نوفمبر .2021
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 .3تفاصيل بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية 2021

عدد االجتماعات

السيد /راشد حمد الشامسي

لجنة الترشيحات والمكافآت

60,000

4

السيد /عادل عبدالله الفهيم

لجنة الترشيحات والمكافآت

60,000

4

السيد /مصبح محمد القيزي

لجنة الترشيحات والمكافآت

60,000

4

السيد /محمد حميد المري

لجنة التدقيق ولجنة المخاطر لشركة دبي للمقاصة

95,000

5

السيد /عادل عبدالله الفهيم

لجنة التدقيق ولجنة المخاطر لشركة دبي للمقاصة

100,000

5

السيد /علي راشد المزروعي

لجنة التدقيق ولجنة المخاطر لشركة دبي للمقاصة

100,000

5

 .4تفاصيل البدالت أو الرواتب أو األتعاب اإلضافية التي تقاضها عضو مجلس اإلدارة بخالف بدالت حضور اللجان وأسبابها
تقاضى سعادة /عيسى كاظم – رئيس مجلس اإلدارة مبلغ  25,000درهم إماراتي خالل العام  2021وذلك نظير األعمال اإلضافية التي
قام بها لخدمة الشركة فوق واجباتـه العاديـة كرئيس سابق لمجلس إدارة الشـركة.

د .عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي ُعقدت خالل السنة المالية  2021مع بيان تواريخ انعقادها ،وعدد مرات الحضور
الشخصي لجميع األعضاء واألعضاء الحاضرين بالوكالة
عدد الحضور

تاريخ االجتماع
 02فبراير 2021

أسماء األعضاء الغائبين

الحضور بالوكالة

7

ال يوجد

ال يوجد

 03مايو 2021

7

ال يوجد

ال يوجد

 29يوليو 2021

7

ال يوجد

ال يوجد

 27أكتوبر 2021

6

ال يوجد

السيد /راشد الشامسي

 08نوفمبر 2021

7

ال يوجد

ال يوجد

 21ديسمبر 2021

6

ال يوجد

سعادة /وسام العباس لوتاه

ذ .عدد قرارات مجلس اإلدارة التي صدرت بالتمرير خالل
السنة المالية  2021مع بيان تواريخ انعقادها

ر .مهام واختصاصات مجلس اإلدارة التي قام بها أحد
أعضاء المجلس أو اإلدارة التنفيذية خالل العام 2021
بناء على تفويض من المجلس
ً

يقوم مجلس إدارة سوق دبي المالي باتخاذ قراراته بالتمرير في حدود
ً
ووفقا للنظام األساسي لشركة سوق دبي المالي ،حسب
ضيقة

يتم تفويض اإلدارة التنفيذية بالقيام بمهام واختصاصات محددة

ضرورة العمل ،بحيث يتم إرسال كافة األوراق والمستندات الخاصة

بموجب الئحة صالحيات يتم اعتمادها من مجلس اإلدارة .وحيث أن

بالقرار المراد اتخاذه وتوصية اللجان الداخلية حسب الحالة ،بحيث يتمكن

هذا التفويض يرتبط بالصفة الوظيفية وليس بشخوص شاغلي

أعضاء مجلس اإلدارة من مراجعة واالطالع على المعلومات والبيانات

اإلدارة التنفيذية ،فإن مدة التفويض تبقى سارية المفعول إلى حين

الالزمة التخاذ القرار بالتمرير ،وخالل العام  2021تم اتخاذ  3قرارات

صدور قرار بإلغائها أو بتعديلها من قبل مجلس اإلدارة .وفيما يلي

بالتمرير بالتواريخ التالية:

قائمة بالمهام والصالحيات التي تم تفويضها لإلدارة التنفيذية:

•

 25مايو 2021

•

 20سبتمبر 2021

•

 24نوفمبر 2021
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اعتماد وتعديل هذه الالئحة

-

مجلس اإلدارة

-

اعتماد السياسات واألنظمة

-

مجلس اإلدارة

وفقا الختصاص اللجان المنبثقة من
المجلس

اعتماد الهيكل التنظيمي وتعديالته

-

مجلس اإلدارة

-

.رفع الدعاوى والتحكيم باسم الشركة/الصلح/التنازل

-

رئيس مجلس اإلدارة

وفق دراسة وتوصية لجنة التدقيق

تمثيل الشركة أمام القضاء والتحكيم وفي عالقتها
مع الغير

-

رئيس مجلس اإلدارة

المادة  27من النظام االساسي
المادة  155من قانون الشركات

حق التوقيع عن الشركة على انفراد

-

رئيس مجلس اإلدارة أو أي عضو آخر
يفوضه المجلس في حدود قرارات
مجلس اإلدارة

-

اعتماد أدلة اإلجراءات والقرارات والتعميمات اإلدارية
المنظمة للعمل

-

الرئيس التنفيذي

-

اعتماد التعميمات اإلدارية وأوامر العمل على
مستوى القطاع

-

رئيس القطاع او نائبه في حالة غيابه

-

اعتماد الخطة االستراتيجية العامة وأهداف الشركة

-

مجلس اإلدارة

-

تحديد نسبة التوزيعات النقدية من األسهم المصدرة
كأرباح لمساهمي الشركة

-

توصية مجلس اإلدارة واإلقرار في
الجمعية العمومية

-

تشكيل وتغيير وحل اللجان التنفيذية

-

الرئيس التنفيذي

-

الحوكمة

االسم

الصالحية
العمليات التنظيمية

قيمة البدل
(درهم إماراتي)

اسم اللجنة

حدود الصالحية

المستوى اإلداري المخول بالسلطة

مالحظات

المشتريات والعقود
الموافقة على الشراء المباشر

اعتماد التعاقد بالممارسة

اعتماد التعاقد بالمناقصة المحدودة أو العامة

حتى  50,000درهم

رئيس إدارة المشتريات والعقود

عرض واحد

حتى  250,000درهم

الرئيس التنفيذي للِ شؤون المالية
واالستراتيجية

-

حتى  500,000درهم

الرئيس التنفيذي

-

ما زاد على ذلك

يعرض على مجلس اإلدارة لالعتماد

-

حتى  1,000,000درهم

الرئيس التنفيذي

 3عروض وأن تكون ضمن توصيات
لجنة المشتريات والمناقصات
والمزايدات.

ما زاد على ذلك

يعرض على مجلس اإلدارة

حتى  5,000,000درهم

الرئيس التنفيذي

-

ما زاد على ذلك

مجلس اإلدارة

-

البت في العطاءات

-

لجنة المشتريات والمناقصات
والمزايدات

-

توقيع العقود المعتمدة (بما في إتفاقيات التحكيم
واالتفاقيات المتضمنة شرط تحكيم)

حتى  5,000,000درهم

الرئيس التنفيذي للِ شؤون المالية
واالستراتيجية

مع مراعاة صالحيات االعتماد

حتى  50,000,000درهم

الرئيس التنفيذي

ما زاد على ذلك

يعرض على مجلس اإلدارة

-

الرئيس التنفيذي

توقيع اتفاقية تفاهم/تمثيل محدود/إيداع فرعي/
سرية المعلومات (بما في ذلك المتضمنة شرط
تحكيم)
اعتماد وتعديل وتقييم قائمة الموردين

-

-

لجنة المشتريات والمناقصات
والمزايدات

حتى  50.000درهم

مسؤول المخازن

باإلضافة إلى ممثل من القسم
الطالب حسب الحاجة

ما زاد على ذلك

تشكل لجنة مؤقتة لالستالم

من القسم الطالب وذوي االختصاص
ومسؤول المخازن

-

تشكل لجنة فنية من ذوي الخبرة
واالختصاص

يمكن االستعانة بفنيين من خارج
السوق

صرف القرطاسية

-

تنفيذي  -الخدمات اإلدارية

-

الموافقة على صرف مواد ومعدات رأسمالية من
المخزن

-

رئيس إدارة المشتريات والعقود

-

الموافقة على نقل األصول خارج السوق ألغراض
العمل

-

الرئيس التنفيذي للِ شؤون المالية
واالستراتيجية

-

اعتماد نتائج الجرد السنوي

-

الرئيس التنفيذي

بناءا على توصيات لجنة الجرد السنوي

قرار التخلص من المخلفات واألصول المهلكة
ً
دفتريا

-

الرئيس التنفيذي

حسب توصيات اللجنة المختصة

فحص واستالم المشتريات

االستالم االبتدائي والنهائي لألعمال والخدمات

-
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حدود الصالحية

الصالحية

المستوى اإلداري المخول بالسلطة

مالحظات

التوقيع على الشيكات والتحويالت المصرفية

قرار تأجير مساحات السوق وتحديد القيمة اإليجارية

-

الرئيس التنفيذي

وفق توصيات لجنة المشتريات
والمناقصات المزايدات

تحديد رسوم الخدمات والغرامات وتحديث قائمة
الرسوم وفقا لمعطيات السوق.

-

الرئيس التنفيذي

إعالم مجلس اإلدارة بأي تغيير يطرأ
على جدول الرسوم

سياسة االئتمان

تمديد ألكثر من  30يوم
حتى  60يوم

الرئيس التنفيذي للِ شؤون المالية
واالستراتيجية

القرار االداري  57لسنة 2012

تمديد ألكثر من  60يوم
حتى  90يوم

الرئيس التنفيذي

الرسوم
الخصم /اإلعفاء من الرسوم

حسب رسم المعاملة،
للمعاملة الواحدة:


الرئيس التنفيذي

تسري على جميع الرسوم المطبقة
لدى سوق دبي المالي

 ما يزيد عن  500ألف
حتى مليون درهم -
خصم %20
 ما يزيد عن مليون
درهم  -خصم %30

التوقيع على الشيكات

ما زاد على ذلك

رئيس مجلس اإلدارة أو نائب
رئيس مجلس اإلدارة والفئات
المحددة من اإلدارة التنفيذية

بشرط توفر توقيعين

التوقيع على جسابات التسوية المالية

غير محددة المبالغ

رئيس مجلس اإلدارة والفئات
المحددة من اإلدارة التنفيذية
وإدارة المخاطر لشركة دبي
للمقاصة

بشرط توفر توقيعين أو أكثر

التوقيع على حسابات التوزيعات النقدية
للشركات

حتى مبلغ  50مليون
درهم

الفئات المحددة من اإلدارة
التنفيذية

بشرط توفر توقيعين أو أكثر

ما زاد على ذلك

رئيس مجلس اإلدارة أو نائب
رئيس مجلس اإلدارة والفئات
المحددة من اإلدارة التنفيذية

بشرط توفر توقيعين

التوقيع على فتح أو إغالق الحسابات لدى
البنوك

-

رئيس مجلس اإلدارة و نائب
رئيس مجلس

بشرط توفر توقيعين

التوقيع على فتح أو إغالق الحسابات مع
الوسطاء

-

الفئات المحددة من اإلدارة
التنفيذية

بشرط توفر توقيعين

التمويل

اعفاء كامل لرسوم تحويل
من جهة حكومية لحساب
آخر بناء على أمر سامي
من الحاكم

الرئيس التنفيذي

القرار االداري رقم  16لسنة 2014

اعفاء كامل للرسوم الرمزية
للطلب المقدم من الجهات
العليا والرسمية

الرئيس التنفيذي للعمليات

-

رسوم تداوالت صانع السوق

اإلعفاء/إعادة كامل رسوم
صانع السوق (جميع
األوراق المالية)

الرئيس التنفيذي

حسب البرنامج المعتمد من مجلس
اإلدارة
يتم عرض اإلعفاء/وإعادة الرسوم
وتقرير آداء صانع السوق على
مجلس اإلدارة في كل فصل أو في
أول إجتماع للمجلس

إلغاء المخالفة

عن أول مخالفة

الرئيس التنفيذي للِ شؤون المالية
واالستراتيجية
باالشتراك مع رئيس قطاع الوحدة
المعنية

في السنة المالية الواحدة

عن المخالفة التالية

الرئيس التنفيذي

في السنة المالية الواحدة

حتى  20ألف درهم

الرئيس التنفيذي للِ شؤون المالية
واالستراتيجية

في السنة المالية الواحدة

ما يزيد عن  20ألف درهم

مجلس اإلدارة

وفق توصيات لجنة التدقيق

االستثمار

االقتراض والحصول على التسهيالت
المصرفية

غير محددة المبالغ

بموجب موافقة مجلس اإلدارة
وتوقيع من يفوضه المجلس
للتوقيع على القرض أو
التسهيالت

ً
وفقا للنظام االساسي

تجديد التسهيالت المصرفية

غير محددة المبالغ

الرئيس التنفيذي

مراعاة تطابق كافة شروط المنح
االصلي على االئتمان

التبرعات  /الهبات

التبرع بمبلغ مادي مساهمات طوعية

يجب أال تزيد على  %2بموجب قرار من مجلس اإلدارة
وتوقيع حسب الصالحيات
من متوسط األرباح
الصافية للشركة الشركة المقررة.
خالل السنتين الماليتين
السابقتين للسنة
التي تقدم فيها تلك
المساهمات الطوعية

ً
وفقا للنظام االساسي للشركة

الموازنة والتقارير المالية

اعتماد الموازنة التقديرية والتعديل عليها

-

مجلس اإلدارة

-

الموافقة على مناقلة المخصصات المالية
بين بنود الموازنة

من بند الى بند آخر

الرئيس التنفيذي

بما ال يتجاوز المخصصات
المعتمدة

من حساب الى حساب
آخر في نفس البند

الرئيس التنفيذي للِ شؤون
المالية واالستراتيجية

-

-

مجلس اإلدارة

بعد مراجعة لجنة التدقيق

المساهمات في رؤوس أموال الشركات،
االستحواذ وشراء حصص

غير محددة المبالغ

مجلس اإلدارة

بناء على توصيات لجنة االستثمار
الداخلية

اعتماد البيانات المالية المرحلية المراجعة.

االشتراك في الصناديق والمحافظ االستثمارية،
و الصكوك االسالمية واالستثمار في المشتقات
اإلسالمية

غير محددة المبالغ

مجلس اإلدارة

بناء على توصيات لجنة االستثمار
الداخلية

الموارد البشرية

استثمارات ودائع قصيرة المدى

غير محددة المبالغ

الرئيس التنفيذي بناء على توصيات
لجنة االستثمارات الداخلية

الصالحية المحددة تشمل كسر
الوديعة (سحبها قبل موعد
االستحقاق)
مع االلتزام بالسياسة االستثمارية

استثمارات ودائع طويلة المدى

حتى  50,000,000درهم

الرئيس التنفيذي بناء على توصيات
لجنة االستثمارات الداخلية

الصالحية المحددة تشمل كسر
الوديعة (سحبها قبل موعد
االستحقاق)
مع االلتزام بالسياسة االستثمارية

مجلس اإلدارة

بناء على توصيات لجنة االستثمار
الداخلية

تسييل االستثمارات
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حتى مبلغ  50مليون
درهم

رئيس مجلس اإلدارة والفئات
المحددة من اإلدارة التنفيذية

بشرط توفر توقيعين

حتى  500ألف درهم
 -خصم %10

إعدام الذمم المدينة/األصول
ذو قيمة دفترية

الصالحية

الحوكمة

المشتريات والعقود

حدود الصالحية

المستوى اإلداري المخول بالسلطة

مالحظات

اعتماد خطة التعيينات والتوظيف لمجموعة
سوق دبي المالي واعتمادها أو الموافقة
عليها.

مجلس اإلدارة

-

بناء على توصيات لجنة
الترشيحات والمكافآت

مقابلة واعتماد تعيين الرئيس التنفيذي ونائبة
ضمن مجموعة سوق دبي المالي

لجنة الترشيحات
والمكافآت

-

ضمن خطة التعيينات المعتمدة
من مجلس اإلدارة
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الصالحية

حدود الصالحية

المستوى اإلداري المخول بالسلطة

مالحظات

التوقيع على عرض وعقد تعيين وقبول
استقالة أو إقالة ونقل الرئيس التنفيذي
ونائبة ضمن مجموعة سوق دبي المالي

رئيس مجلس اإلدارة

-

بناء على موافقة مجلس اإلدارة

مقابلة واعتماد وتوقيع عروض وعقود تعيين
وقبول استقالة وإقالة وترقية ونقل رؤساء
القطاعات أو المدراء التنفيذيين للقطاعات أو
الرئيس التنفيذي للعمليات ومن في حكمهم
حسب الهيكل التنظيمي

الرئيس التنفيذي

-

بشرط موافقة رئيس مجلس
اإلدارة

التوقيع على عروض التعيين وعقود العمل
وتجديدها واإلقالة وقبول االستقالة
للموظفين فيما عدا وظيفة الرئيس
التنفيذي ونائبة

الرئيس التنفيذي

-

حسب خطة التعيينات المعتمدة
من مجلس اإلدارة
يجب إتباع اإلجراءات الداخلية
حسب األصول

ترقية الموظفين (بما في ذلك الدرجة
والمسمى الوظيفي او المالي)

الرئيس التنفيذي

مع رئيس القطاع المعني

حسب خطة التعيينات المعتمدة
من مجلس اإلدارة.
يجب إتباع اإلجراءات الداخلية
حسب األصول

نقل الموظفين وتعديل المسمى أو الدرجة
الوظيفية (دون الدرجة المالية)

الرئيس التنفيذي

مع رئيس القطاع المعني

يجب إتباع اإلجراءات الداخلية
حسب األصول

ال يقل عن  %30من رأسمالها ،وكذلك الشركات التابعة أو الشقيقة
أو الحليفة.

يتبع سوق دبي المالي القواعد واألنظمة المتبعة لدى هيئة األوراق

كما أن الصفقات أو التعامالت هي؛ التعامالت أو العقود أو االتفاقيات

المالية والسلع بشأن تعريف األطراف ذات العالقة والصفقات بشكل
عام ،وعلى وجه التحديد قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (/3ر.م)

تعويض/إعادة سداد حاالت االحتيال بحد
أقصى  10آالف درهم بالسنة وبحد أقصى
 5000درهم للحالة الواحدة

الرئيس التنفيذي

-

بناء على إجراءات وتوصية قطاع
الخدمات المالية

فيما زاد عن ذلك أو حاالت تعويض نفس
المستثمر ألكثر من مرة

مجلس اإلدارة

-

بناء على إجراءات وتوصية قطاع
الخدمات المالية

لسوق دبي المالي أو التي تتضمن شروط تفضيلية ال تمنحها سوق

لسنة  2020بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة

دبي المالي عادةً للمتعاملين معها وأية صفقات اخرى تحددها الهيئة

وتعديالته.

من وقت آلخر بقرارات أو تعليمات أو تعاميم تصدرها.

لقد تم تعريف األطراف ذات العالقة على أنها؛ رئيس وأعضاء مجلس
إدارة سوق دبي المالي وأعضاء اإلدارة التنفيذية العليا والعاملين
في ضوء التعريف أعاله ،لم يقم سوق دبي المالي بإبرام أية معامالت
مع أطراف ذات عالقة خالل العام .2021

الطرف ذو العالقة
ال يوجد

تعويض  /إعادة السداد بحاالت االحتيال

التي تبرمها سوق دبي المالي والتي ال تدخل ضمن النشاط الرئيسي

توضيح طبيعة العالقة

قيمة التعامل باأللف درهم

نوع التعامل

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

في ضوء تعريف الهيئة لألطراف ذات العالقة والصفقات ،يعمل

السوق ،وفيما زاد عن هذه النسبة ،فقد تم الحصول على موافقة

سوق دبي المالي على تحري األطراف ذات العالقة والصفقات التي

الجمعية العمومية عن نهاية السنة  – 2020بموجب قرار خاص  -على

تقوم بإبرامها بشكل مستمر ،وبحيث يتم الحصول على موافقة

إبرام صفقات مع أطراف ذات عالقة للعام  2021في حدود  %30من

مجلس اإلدارة على الصفقات التي ال تتجاوز  %5من رأس مال

رأس مال سوق دبي المالي.

س .الهيكل التنظيمي لشركة سوق دبي المالي

ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل

ﺳﻮق دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ
)ش.م.ع(

ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

100%

ﺷﺮﻛﺔ دﺑﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ واﻹﻳﺪاع
اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ش.ذ.م.م

أﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت و
اﻟﻤﻜﺎﻓﺄت

100%

اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ و
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻋﻤﺎل

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

100%

ﺷﺮﻛﺔ دﺑﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ
ش.ذ.م.م

ﺷﺮﻛﺔ دﺑﻲ ﻟﻺﻳﺪاع
ش.ذ.م.م

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم

اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
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ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺎﺳﺪاك دﺑﻲ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

66.67%

إدارة اﻷﻓﺮاد
و اﻟﻘﺪرات

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ

ﻗﻄﺎع
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الحوكمة

الموارد البشرية

ز .التعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة (أصحاب
المصالح) خالل العام 2021

بسوق دبي المالي ،والشركات التي يساهم فيها أي من هؤالء بما

ر .بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع
بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة

ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم:

المسمى
الوظيفي

اسم الموظف

تاريخ التعيين

مجموع الرواتب
والبدالت
المدفوعة خالل
العام 2021

مكافآت أخرى
أو مزايا نقدية/
عينية للعام
( 2021درهم
إماراتي)

المكافآت
المدفوعة
للعام 2021
(درهم إماراتي)

المجموع الكلي
(درهم إماراتي)

حامد علي

الرئيس التنفيذي

 27يوليو 2020

2,525,273.20

-

-

2,525,273.20

حسن السركال

مستشار رئيس مجلس
اإلدارة

 1يونيو 1999

1,710,090.00

-

-

1,710,090.00

خليفة أحمد رباع

الرئيس التنفيذي للعمليات -
رئيس قطاع العمليات

 3أغسطس 2002

785,115.00

-

-

785,115.00

مريم فكري

الرئيس التنفيذي لشركة
المقاصة واإليداع المركزي،
الرئيس التنفيذي لشركة دبي
لإليداع والمستشار الرئيسي
لشركة دبي للمقاصة

 1يونيو 1999

1,710,090.00

-

-

1,710,090.00

جمال الخضر

نائب رئيس تنفيذي  -رئيس
قطاع إدارة األفراد والقدرات

 1يونيو 1999

1,487,487.56

-

-

1,487,487.56

علي الهاشمي

الرئيس التنفيذي للِ شؤون
المالية واالستراتيجية

 2أغسطس 2009

1,210,428.00

-

-

1,210,428.00

فاطمة الحمادي

نائب رئيس – رئيس قطاع
التسويق

 17يونيو 2006

549,321.82

-

-

549,321.82

خالد حواس

نائب رئيس أول – رئيس
قطاع التكنولوجيا

 25يوليو 2010

755,085.00

-

-

755,085.00

فهيمة البستكي*

نائب رئيس تنفيذي  -رئيس
قطاع تطوير األعمال

 25يوليو 2010

502,147.92

-

-

502,147.92

أحمد الجزيري**

نائب رئيس تنفيذي  -رئيس
قطاع الخدمات المؤسسية

 1يونيو 1999

1,833,896.08

-

-

1,833,896.08

**تم قبول استقالة السيد /أحمد الجزيري بتاريخ  1يوليو .2021

عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة

2

إجمالي أتعاب التدقيق للعام 2021

درهم إماراتي 360,000
عن تدقيق شركة سوق دبي المالي والشركات التابعة المملوكة بنسبة %100

أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة األخرى بخالف التدقيق للبيانات المالية لعام 2021

ً
وفقا لطلب
تم تكليف  PWCلمراجعة التوزيعات النقدية لسوق دبي المالي
هيئة األوراق المالية والسلع مقابل أتعاب قدرها  4,500درهم إماراتي

تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة األخرى

ال يوجد

بيان بالخدمات األخرى التي قام مدقق حسابات خارجي أخر غير مدقق حسابـات
الشركة بتقديمهـا خالل العام 2021

ال يوجد

ج .تحفظات مدقق حسابات الشركة في القوائم المالية
المرحلية و السنوية للعام 2021
ال يوجد أي تحفظات قام مدقق الحسابات بتضمينها في القوائم

األوسط أكثر من  7,000شخص في المنطقة بما في ذلك أكثر
موقعا) في 12
مكتبا (في 22
من  300شريك يعملون من 23
ً
ً

دولة :البحرين ،ومصر ،والعراق ،واألردن ،والكويت ،ولبنان ،وليبيا،
وعمان ،واألراضي الفلسطينية وقطر والمملكة العربية السعودية
واإلمارات العربية المتحدة.
نحن واحدة من أسرع الشركات األعضاء في برايس ووترهاوس

ً
نموا في جميع أنحاء العالم وأكبر شركة خدمات مهنية في
كوبرز

الشرق األوسط .تساعد حلولنا المصممة العمالء على مواجهة
التحديات والفرص لممارسة األعمال التجارية في سوق الشرق

أُ .يقر السيد محمد حميد المري رئيس لجنة التدقيق
السابق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة
وعن مراجعته آللية عملها والتأكد من فعاليتها وذلك

االسم

ب .أسماء أعضاء لجنة التدقيق ،وبيان اختصاصاتها
والمهام الموكلة لها.
جميـع أعضاء اللجنة مستقلين وغيـر تنفيذيين وجميعهم خبراء في
التخصصات المالية والمحاسبة على النحو التالي:

العضوية

انتهاء العضوية

تاريخ العضوية

السيد /عبد القادر عبيد علي

رئيس لجنة التدقيق

 3نوفمبر 2021

-

السيد /سعيد راشد اليتيم

عضو

 21ديسمبر 2021

-

السيد /محمد حميد المري

ً
رئيسا للجنة التدقيق السابقة وعضو لجنة التدقيق الحالية منذ  3نوفمبر 2021

السيد /عادل عبد الله الفهيم

عضو

 3نوفمبر 2021

السيد /على راشد المزروعي

عضو

 3نوفمبر 2021

	•تطبيق سياسـة التعاقد مع مدقق الحسـابات الخارجي ومراقبة

أ .نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين
تعمل برايس ووترهاوس كوبرز في منطقة الشرق األوسط منذ
ً
عاما .بشكل جماعي ،توظف شبكتنا في الشرق
أكثر من 40

 . 5لجنــة التدقيــق

منذ بداية العام وحتى تاريخ تشكيل اللجنة الحالية
برئاسة السيد /عبد القادر عبيد علي والذي يقر بدوره
بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته
آللية عملها والتأكد من فعاليتها وذلك منذ تولية
منصب رئاستها بتاريخ  3نوفمبر .2021

وقامت اللجنة بالمهام الموكلة إليها وهي كما يلي:

 .4مدقق الحسـابات الخارجي
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اسم المدقق الشريك

سعد قديري

المالية للعام .2021

*تم قبول استقالة السيدة /فهيمة البستكي بتاريخ  19مايو .2021

األوسط وخارجها.

اسم مكتب التدقيق

برايس ووترهاوس كوبرز

الحوكمة

تضم اإلدارة التنفيذية العليا للشركة ثمانية من كبار الموظفين التنفيذيين ،ويبين الجدول التالي أسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة

ب .األتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي

استقالليته ومناقشـته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق
لدينا خبرة في الصناعات بما في ذلك الطيران والحكومة والطاقة
والمرافق والخدمات المالية والمصرفية وتجارة التجزئة والبناء
والهندسة والتصنيع والترفيه واالتصاالت .يشمل عمالؤنا في
الشرق األوسط الشركات العامة والخاصة البارزة والحكومات
والبنوك والشركات العائلية.

ومراجعة رأي مدقق الحسـابات الخارجي والتأكد من رد اإلدارة
الماليـة واإلدارات التنفيذيـة على االستفسارات المطروحة من
قبله ،واسـتيفاء جميع متطلبات مدقق الحسـابات الخارجي.
	•مراقبة سـالمة البيانات المالية للشـركة وتقاريرها (السـنوية

	•االجتماع مع مدقق الحسـابات الخارجي للشـركة بشـكل ربع
سـنوي لمناقشـة القوائم المالية الربعية والسـنوية وتقرير مدقق
الحسـابات الخارجـي الموجهة لإلدارة العليا.
	•مراجعـة أنظمـة الرقابـة المالية والرقابـة الداخلية وإدارة المخاطر
فـي الشـركة وفعاليـة إدارة الرقابـة الداخلية وتوفير الموارد الالزمة
واعتمـاد خطـة الرقابـة الداخلية المعدلـة والمعدة على منهجية

ونصف السـنوية وربع السـنوية) ومراجعتها كجزء من عملها

المخاطر المتعلقة بكل قطاع أو إدارة لشركة سـوق دبي المالي

العادي خالل العام ،حيث ركزت على:

وناسـداك دبـي ومتابعـة اإلنجاز في الخطة بشـكل ربع سنوي.
	•مراجعة السياسـات واإلجراءات المالية والمحاسـبية في الشـركة

	•إبـراز النواحـي الخاضعة لتقدير مجلس اإلدارة
	•التعديالت الجوهريـة الناتجة عن التدقيق

وتطويرها وسياسـة وإجراءات المخاطر التشغيلية.
	•التنسـيق مع مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ومناقشـة

	•افتراض اسـتمرارية عمل الشركة

المسـائل الـواردة فـي تقارير الرقابة الداخلية وتقارير الجهات

تقرها الهيئة
	•التقيـد بالمعاييـر المحاسـبية التي ّ
	•التقيـد بقواعـد اإلدراج واإلفصاح وغيرها من المتطلبات

الرقابية الخارجية (مثل جهاز الرقابة المالية لحكومة دبي ،وهيئة

القانونيـة المتعلقة بإعـداد التقارير المالية

األوراق المالية والسلع وغيرها) ومتابعة اإلجراءات التصحيحية
بشكل ربع سنوي.
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ج .االجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خالل العام 2021

وضعت لتمكن موظفي الشركة من
	•مراقبة الوسائل التي ِ
اإلبالغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة
بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة
وعادلة لتلك المخالفات والتي تمثلت في البريد اإللكتروني

عدد الحضور

 17يناير 2021

لها ،وتكون قراراتها بأغلبية األصوات.

 whistleblower@dfm.aeوهاتف رقم،+ 971 4 305 5665 :

3

ال يوجد

 24يناير 2021

3

ال يوجد

وتخصيص موظفين للتقارير السرية باالضافة إلى بوابة

 25إبريل 2021

3

ال يوجد

 25يوليو 2021

3

ال يوجد

المصدرة من قبل الشركة أو الشركة األم أو الشركات التابعة

 24أكتوبر 2021

3

ال يوجد

الموظفين على الشبكة الداخلية للشركة.
المطلعين المؤقتين بسياسة
المطلعين أو
	•مراقبة مدى تقيد
َّ
َّ

أو الشقيقة لها.
المطلعين
3 .إدارة ومتابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص
َّ
وملكياتهم واالحتفاظ بالسجل الخاص بهم ورفع الكشوف

تداوالت المطلعين.

والتقارير الدورية الى اإلدارة العليا ولجنة التدقيق.
المرتكبة (إن وجدت) ودراسة كل مخالفة
4 .مراجعة المخالفات ُ
على حدة ورفع تقرير بالقرارات أو الجزاءات التي تراها مناسبة

 .6لجنة الترشيحات والمكافآت

إلدارة الموارد البشرية لتنفيذها.

ُيقر السيد راشد حمد الشامسي رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت السابق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته
آللية عملها والتأكد من فعاليتها وذلك منذ بداية العام وحتى تاريخ تشكيل اللجنة الحالية برئاسة سعادة /وسام العباس لوتاه والذي
يقر بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية عملها والتأكد من فعاليتها وذلك منذ تولية منصب رئاستها بتاريخ

 3نوفمبر .2021

المطلعين في بداية كل
5 .إخطار الهيئة بقائمة محدثة بأسماء
ّ
سنة مالية وأي تعديالت تطرأ عليها خالل السنة المالية.

بناء على طلبها.
6 .تسليم نسخة من سجل
المطلعين الى الهيئة ً
َّ
ً
وفقا للنموذج الوارد منها في
7 .االلتزام باالفصاح للهيئة
شهر يونيو  ،2019على أن يكون بشكل ربع سنوي بالتزامن
المطلعين
مع البيانات المالية وأن يشتمل الكشف على
َّ

ب .أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ،وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة له

والمطلعين المؤقتين.
َّ

8 .االلتزام بأي متطلبات أخرى تحددها هيئة األوراق المالية

تضم لجنة الترشيحات والمكافآت أعضاء غير تنفيذييـن ومسـتقلين علـى النحو التالي:

والسلع.

تاريخ العضوية

العضوية

االسم

انتهاء العضوية

سعادة /وسام العباس لوتاه

رئيس لجنة الترشيحات

 3نوفمبر 2021

-

السيد /يوفراج ناريان

عضو

 3نوفمبر 2021

-

األستاذة /موزة سعيد المري

عضو

 3نوفمبر 2021

-

السيد /راشد حمد الشامسي

رئيس لجنة الترشيحات

-

 3نوفمبر 2021

السيد /عادل عبد الله الفهيم

عضو

-

 3نوفمبر 2021

السيد /مصبح محمد القيزي

عضو

-

 3نوفمبر 2021

وقامـت اللجنـة بالمهـام الموكلة إليها كما يلي:
	•التحقق من استقاللية أعضاء مجلس إدارة شـركة سـوق دبـي
المالـي بشكل مستمر وبما يتفق مع القوانين واألنظمة.
	•رفع مقترحات بشأن بعـض التعديالت على سياسـات الموارد
البشـرية.

ج .عدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل العام 2021
وتواريخ انعقادها ،وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع
أعضاء اللجنة.
تاريخ االجتماع

عدد الحضور

أسماء األعضاء
الغائبين

 20يناير 2021

3

ال يوجد

 02مايو 2021

3

ال يوجد

 05مايو 2021

3

ال يوجد

 23سبتمبر 2021

3

ال يوجد
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عليهم السياسة وذلك من خالل الوسيلة التي تراها مالئمة
2 .وضع قواعد وتنظيم تداوالت الموظفين في األوراق المالية

	•مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني.

أ.

1 .منح الموافقات الالزمة للطلبات التي تُ قدم ممن تنطبق

 .7لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص
المطلعين
أ.

المطلعين بمسؤوليتها
تٌ قر أسمه لوتاه رئيس لجنة تداوالت
َّ

عن نظام المتابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص

المطلعين في الشركة وعن مراجعتها آللية عمله والتأكد من
َّ

فعاليته.

المطلعين برئاسة أسمه لوتاه – رئيس
ب .تتشكل لجنة تداوالت
َّ
إدارة الرقابة الداخلية  -وعضوية كل من:

	•حنان الحبشي ،إدارة عمليات السوق
	•هيثم محمد الجبالي ،المكتب القانوني
	•سميه حسين البلوشي ،شركة دبي للمقاصة
	•خلود محمد المطوع ،شركة دبي لإليداع
	•مريم مراد ،إدارة األفراد والقدرات

ً
مقررا للجنة
	•رضا فاروق ،إدارة الرقابة الداخلية -

ج .قامــت اللجنــة بعقــد  8اجتماعــات خــال العام  2021تم
فيهمــا مناقشــة كافــة المعامــات المتعلقة بتداوالت
المطلعيــن ،التحديثــات المطلوبــة على السياســة ،كما
َّ
قامــت أيضـ ًـا بمناقشــة آليــة أتمتة اإلجراءات الخاصة
ومراقبتهــا .وموافاة هيئة
بتــداوالت
المطلعيــن ُ
َّ
األوراق المالية والســلع والســوق بتقرير ربع ســنوي
المطلعيــن بصورة مؤقتة بســوق
المطلعيــن /
بأســماء
َّ
َّ
دبي المالي.
 .8أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس اإلدارة
تم اإلقرار بتشكيل لجنة االمتثال ولجنة االستثمارات بتاريخ 21
ديسمبر .2021

 .9نظام الرقابة الداخلية
أُ .يقر مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية
في الشركة والقيام بمراجعته والتحقق من مدى فاعليته
وذلك من خالل لجنة التدقيق المنبثقة عن المجلس
و التي تُ تابع أعمال إدارة الرقابة الداخلية .تقوم إدارة
ً
وفقا لإلطار المهني الدولي
الرقابة الداخلية بمهامها
لممارسة أعمال التدقيق الداخلي والصادر عن معهد
المدققين الداخليين بأمريكا (The Institute of
 ،)Internal Auditors - IIAبرفع تقارير منتظمة لمجلس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية عن نشاط إدارة الرقابة الداخلية،
وكذلك إنجازاتها ،باإلضافة إلى تقييمها لمدى كفاية
وفعالية أنظمة و بيئة الرقابة الداخلية المتبعة من قبل
الجهات المختلفة في الشركة.

تتبع إدارة الرقابة الداخلية ،من الناحية اإلدارية ،لإلدارة العليا

الحوكمة

الداخلية أو اإلبالغ عن المخاطر أو غيرها من المسائل

تاريخ االجتماع

أسماء األعضاء
الغائبين

وتختص اللجنة بالمهام التالية:

للشركة؛ ومن الناحية الوظيفية لمجلس اإلدارة من خالل لجنة
التدقيق بالشكل الذي يضمن استقالليتها .تعتمد إدارة الرقابة
الداخلية في القيام بدورها على أحدث المعايير الدولية الصادرة من
قبل معهد المدققين الداخليين بأمريكا (  ) IIAوأفضل الممارسات
ً
متمثل فيما يلي:
العالمية وذلك
	•بناء خطة تدقيق وفق تقييم موضوعي للمخاطر المتعلقة بكل
جهة تدقيق لتحديد أولوية البدء بالجهات ذات المخاطر العالية.
تتم مناقشة الخطة مع الرئيس التنفيذي للشركة واعتمادها
من قبل لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة.
	•في نهاية كل عملية تدقيق يتم إصدار تقرير لنتائج التدقيق
بعد ُمناقشته مع الجهات المعنية و من ثم ُيعرض على

الرئيس التنفيذي و لجنة التدقيق .يتضمن تقرير التدقيق:
oأهداف التدقيق
oنطاق التدقيق
oمنهجيات التدقيق
oنتائج التدقيق
oتقييم المالحظات من حيث درجة المخاطرة
oوكذلك تقييم شامل لبيئة الرقابة الداخلية للجهة الخاضعة
للتدقيق وفق مصفوفة التقييم

	•عرض جميع تقارير الرقابة الداخلية باإلضافة الى التقارير
الصادرة من الجهات الخارجية (على سبيل المثال ،جهاز
الرقابة المالية لحكومة دبي) واإلجراءات التصحيحية التي
اتخذتها الجهات المعنية لتعزيز الضوابط الداخلية على لجنة
التدقيق ومجلس اإلدارة لتمكينهم من تقييم بيئة الرقابة
الداخلية في الشركة.
	•التنسيق مع مدقق الحسابات الخارجي ،جهاز الرقابة المالية
لحكومة دبي ،ومدققي الجودة ،وكذلك مفتشي هيئة
األوراق المالية والسلع ،وغيرهم.
	•تقديم خدمات استشارية لتطوير وتحسين إجراءات العمل
بشكل ال يؤثر على استقاللية المدققين ووفق ما هو
منصوص عليه بميثاق عمل اإلدارة.
	•تحديث ميثاق التدقيق الداخلي لمواكبة أحدث المعايير
العالمية والتي تصدر من قبل معهد المدققين الداخليين
بأمريكا ( )IIAواعتماده من قبل لجنة التدقيق.
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ب .مدير اإلدارة ومؤهالته وتاريخ التعيين

المؤهالت:
	•ماجستير في المالية من كلية  E.Philip Saunderجامعة RIT
مايو .2011
	•محاسب مالي معتمد  CMAفبراير .2008
	•مدقق جودة معتمد  ISO 9001:2000من  IRCAمايو .2004
	•بكالوريوس إدارة أعمال من كلية التقنية للطالبات .2001
	•دبلوم عالي في المحاسبة من كلية التقنية للطالبات .2000
	•رئيس رابطة خريجي جامعة روشيستر في دبي منذ مارس
.2014
	•عضو مجلس استشاري في كلية إدارة األعمال في جامعة
روشيستر في دبي.
تاريخ التعيين :تم تعيين رئيس إدارة الرقابة الداخلية في العام .2010
إدارة الرقابة الداخلية مدعمة بفريق مؤهل على النحو التالي:
رضا فاروق شحاته :مدير – الرقابة الداخلية
المؤهالت:

شهادة Certified Islamic Banker - CIB 2013
	•شهادة Certified Financial Consultant - CFC 2013
	•شهادةThe Certification in Risk Management 2012
Assurance - CRMA
	•دراسات ُعليا في المحاسبة المالية من جامعة عين شمس
 -مصر 2003

	•بكالوريوس محاسبة من جامعة عين شمس  -مصر
جاكوب سيباستيان :مدير – الرقابة الداخلية
المؤهالت:

	•شهادة Certified Cobit Assessors 2014 5.0
	•ماجستير في المالية من جامعة بارثي داسن 2014
	• شهادة Certified Information Systems Auditor - CISA 2012
	•شهادة 2011Certified Lead Auditor ISO 27001
	•شهادة Certified Information Systems Security 2011
Professional – CISSP
	• شهادة Certified Information Security Manager – CISM 2010
	• بكالوريوس هندسة حاسوب من جامعة كوشن 2001

المؤهالت:

	•شهادة Certified Internal Auditor - CIA 2020
	•شهادة The Certification in Risk Management 2012
Assurance - CRMA
	•شهادة Association of Chartered Certified 2009
Accountants – ACCA
	•بكالوريوس محاسبة من جامعة اليرموك 2003

ج .اسم ضابط االمتثال ومؤهالته وتاريخ التعيين

 .10المخالفات المرتكبة خالل العام  2021وأسبابها،
وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبالً

لم ترتكب الشركة أي مخالفات خالل العام  2021أو األعوام السابقة.

 .11المساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة
خالل العام  2021في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ
على البيئة

لم يقم السوق بأي مساهمات نقدية أو عينية خالل العام .2021

أ .سعر سهم شركة سوق دبي المالي (سعر اإلغالق ،أعلى سعر ،وأدنى سعر) في نهاية كل شهر للسنة المالية .2021

تم تعيين رئيس إدارة الرقابة الداخلية كضابط امتثال في

بالشركة أو تلك التي تم اإلفصاح عنها في التقارير
والحسابات السنوية

ً
ووفقا
لم تتعرض الشركة ألي مخاطر جوهرية خالل العام ،2021
لما هو منصوص عليه في دليل عمل إدارة الرقابة الداخلية ،فإن
اإلدارة تتعامل مع المشاكل التي تتعرض لها الشركة من خالل
اآلتي:
	•تحديد طبيعة المشكلة وتصنيفها من حيث درجة المخاطرة

أعلى سعر
خالل الشهر
)درهم إماراتي(

الشهر

عام .2016
د .كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة

أدنى سعر
خالل الشهر
(درهم إماراتي)

اإلغالق كما في
نهاية الشهر
(درهم إماراتي)

مؤشر قطاع
الخدمات المالية
(رقم قياسي)

مؤشر السوق
(رقم قياسي)

يناير

1.290

0.920

1.22

2,654.06

2,740.05

فبراير

1.250

0.994

1.06

2,551.54

2,477.77

مارس

1.110

1.010

1.03

2,550.23

2,625.19

إبريل

1.100

1.030

1.06

2,605.38

2,541.52

مايو

1.200

1.050

1.13

2,797.52

2,711.25

يونيو

1.230

1.120

1.16

2,810.56

2,785.75

يوليو

1.160

1.060

1.09

2,765.71

2,782.90

أغسطس

1.130

1.000

1.13

2,902.97

2,939.03

سبتمبر

1.150

1.030

1.04

2,845.49

2,775.98

أكتوبر

1.070

0.980

1.02

2,864.21

2,706.20

نوفمبر

3.050

1.050

2.40

3,072.91

3,714.60

ديسمبر

2.990

2.310

2.84

3,195.91

4,016.53

من خالل تحديد حجم المشكلة ومدى السلبيات الناجمة عنها
التي قد تتأثر بها الشركة.
	•التواصل مع اإلدارات التنفيذية من خالل رؤساء القطاعات

حركة سهم شركة سوق دبي المالي خالل العام 2021

المختلفة والرئيس التنفيذي لبحث كيفية تدارك المشكلة

3.0

وسبل حلها وعمل التوصيات الالزمة.

2.5

	•رفع األمر والتوصيات المتعلقة به التي تم اقتراحها إلى
لجنة التدقيق والتي بدورها تقوم بعد المناقشة وتقييم
الوضع بعرض األمر على مجلس اإلدارة للوقوف على
المشكلة واتخاذ القرار المالئم بشأنها.

2.0
1.5
1.0
يناير

	•تقوم اإلدارة بمتابعة تنفيذ حل المشكلة من خالل التأكد من

فبراير

مارس

تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.
	•التواصل مع المدقق الخارجي للشركة إن تطلب األمر ذلك.
	•تحديث سجل المخاطر واإلجراءات الوقائية واالفصاح عنها
في التقارير السنوية.
ه .عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة
الشركة

أدنى سعر

3.5

3,400
3,200

3
2.5

2,600

2

2,400

1.5

2,200
2,000

1

1,800

0.5

1,600
1,400

يناير

فبراير

مارس

إبريل

مايو

يونيو

ســهم شــركة سوق دبي المالي

يوليو

أغسطس

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

) (DFMGIمؤشــر السوق العام
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درهم إماراتي

التقارير:

	• 1تقرير للرقابة الشرعية

سعر اإلغالق

ً
مقارنا مع مؤشر السوق العام خالل 2021
أداء سهم شركة سوق دبي المالي

2,800

	• 8تقارير أمن وتقنية المعلومات؛

إبريل

يونيو

يوليو

أغسطس

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

ً
مقارنا مع المؤشر العام للسوق ومؤشر القطاع خالل العام 2021
ب .أداء سهم شركة سوق دبي المالي

تم إنجاز  34مهمة تدقيق خالل العام  2021وإصدار ما يلي من

والسياسات،

مايو

أعلى سعر

3,000

	• 13تقرير للرقابة على االمتثال للنظم والقوانين
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فيما يلي ملخص ألهم معلومات تداول سهم شركة سوق
دبي المالي:

الحوكمة

رئيس اإلدارة :أسمه لوتاه

محمد أحمد العسالة :نائب مدير  -الرقابة الداخلية

 .12معلومات عامة

و .ضوابط عالقات المستثمرين

ً
مقارنا مع مؤشر قطاع الخدمات المالية خالل العام 2021
أداء سهم شركة سوق دبي المالي

3,900

3

3,400

2.5

المسـتثمرين على الموقع اإللكتروني للسوق تحتـوي على معلومات

2

2,900

1.5
2,400

1

1,900
1,400

0.5
يناير

فبراير

مارس

إبريل

مايو

يونيو

يوليو

أغسطس

مؤشــر قطاع االســتثمار والخدمات المالية

سبتمبر

ديسمبر

نوفمبر

أكتوبر

عن اسـتراتيجية الشـركة ،وتحليل سـعر سـهم الشركة ،وبيانات أعضاء
مجلس اإلدارة ،وأخبار وأحداث الشـركة ،وقائمة محللين سـهم الشـركة،
والتقارير المالية ،والحوكمة ،واألرباح غير المسـتلمة ،وزكاة األسـهم،
وبيانات االتصال مع مسـؤول عالقات المسـتثمرين .كما أطلقت
ً
تطبيقا لعالقات المستثمرين على الهواتف الذكية في إطار
الشركة
جهودها لتعزيز التواصل مع المستثمرين.

لمزيـد مـن المعلومـات يرجى التواصل مع مسـؤول عالقات
المستثمرين:

ســهم شــركة سوق دبي المالي

ج .توزيع ملكية المساهمين كما في  31ديسمبر ( 2021أفراد وشركات وحكومات) مصنفة على النحو التالي :محلي،
عربي ،وأجنبي.

حنين النشاشيبي

رقـم الهاتف+971 4 305 5650 :
أوزيـارةالموقعاإللكتروني

شركات

أفراد

المجموع

حكومة

محلي

% 8.71

%84.84

% 0.09

%93.65

عربي**

%1.89

%0.70

-

%2.59

أجنبي

% 0.94

%2.82

-

المجموع

%3.77

% 11.54

% 88.36

% 0.09

%100

* مجموع النسب قد ال يساوي المحصلة بسبب التقريب.

ذات عالقة ،شريطة أال تزيد تلك الصفقات عن  %30من رأس مال

االسم
بورصة دبي

نسبة األسهم المملوكة من رأس مال الشركة

عدد األسهم المملوكة

%80.6625

6,453,000,000

عدد المساهمين

ملكية األسهم (سهم)
أقل من 50,000

من  50,000إلى أقل من 500,000

من  500,000إلى أقل من 5,000,000
أكثر من 5,000,000
اإلجمالي

*مجموع النسب قد ال يساوي المحصلة بسبب التقريب.
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عدد األسهم المملوكة

الشركة ،وعلى أن يتم عرض تلك المعامالت على الجمعية العمومية
مستقبال للمصادقة عليها.
ً

نسبة األسهم المملوكة من
رأس المال*

24,267

135,375,738

%1.692

1,989

283,269,938

%3.541

351

448,739,181

%5.609

47

7,132,615,143

%89.158

26,654

8,000,000,000

%100.00

(ش.م.ع) ،ومن العام  2006وحتى العام  2010شغل منصب
المستشار العام لشركة الرمز لألوراق المالية (الرمز كوربوريشن
ً
حاليا).
“ش.م.ع”
يتمتع السيد الجبالي بخبرة قانونية مميزة في أسواق رأس المال
فضال عن خبرته في مجال التحكيم والتقاضي،
واالستثمار،
ً

باإلمارات العربية ومنطقة الخليج.

ط .ال توجــد أيــة أحــداث يمكن وصفها بالجوهرية صادفت
الشــركة خالل العام .2021

نسبة التوطين

العام
2019

%58

2020

%57

2021

%59

ك .المشاريع والمبادرات االبتكارية خالل العام 2021
قامت شركة سوق دبي المالي بعدة مشاريع ومبادرات ابتكارية
خالل العام  2021تركزت في معظمها على إضافة باقة من الخدمات
الجديدة وتحسين البنية التحتية للعمل .من ناحية أخرى عمل السوق

ح .مقرر اجتماعات مجلس اإلدارة

ً
فضال عن
حثيثا على تطوير بنيته التقنية وإطالق منصات إدراج جديدة،
ً

•اسم مقرر اجتماعات مجلس اإلدارة :السيد هيثم محمد

ً
وفقا لحجم الملكية كما في  31ديسمبر  2021حسب الجدول التالي:
ه .بيان بكيفية توزيع المساهمين

 2018شغل منصب مستشار قانوني لدى شركة شعاع كابيتال

ز .أهم القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية
العمومية المنعقدة خالل العام  2021واإلجراءات
المتخذة بشأنها

 22مارس  2021على القرار الخاص بإبرام الصفقات مع أطراف

د .المساهمين الذين يملكون  %5أو أكثر من رأس مال الشركة كما في  31ديسمبر  2021حسب الجدول التالي:

لمجموعة شركات تالل لالستثمار ،ومن العام  2010وحتى العام

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

وافقت الجمعية العمومية عن نهاية العام  2020والمنعقدة بتاريخ

** تصنيف حملة األسهم في الفئة العربية يجمع بين جنسيات المساهمين في كل من دول مجلس التعاون الخليجي والعرب.

القانون واالستشارات القانونية ،شغل السيد هيثم الجبالي
قبل االنضمام إلى سوق دبي المالي ،منصب المستشار العام

ي .بلغت نسبة التوطين في شركة سوق دبي المالي
كما يلي:

البريداإللكترونيIR@dfm.ae:.

نسبة األسهم المملوكة*
تصنيف المساهم

0

ً
خاصا لعالقات المسـتثمرين وتم إنشـاء صفحة خاصـة بعالقـات

الحوكمة

4,400

3.5

تعتبر شركة سوق دبي المالي من أوائل الشركات التي أولت عالقات
ً
قسما
المستثمرين أهمية كبرى منذ العام  2008حيث أسست الشركة

ً
عاما في مجال
محامي ومستشار قانوني ذو خبرة تتجاوز الـ 20

الجبالي.

•تاريخ التعيين :تم تعيينه كمقرر اجتماعات مجلس اإلدارة
بتاريخ  15ديسمبر .2019

•المؤهالت والخبرات :حاصل على بكالوريوس في القانون
العام وماجستير في القانون الخاص ،باإلضافة إلى دبلوم

عالي في االقتصاد والمالية العامة من جامعات جمهورية
مصر العربية ،ومرخص كمسؤول مراقبة داخلية من هيئة
األوراق المالية والسلع ،وعضو جمعية األوراق المالية

تطبيق أفضل الممارسات التي تضمن استدامة الحوكمة.

فيمــا يلــي قائمــة بالمشــاريع التــي تم إطالقها خالل العام :2021
أ.

ممارسة نشاط التداول بالهامش قصير األمد.

ب .إدراج صناديق مؤشرات التداول في سوق دبي المالي.
ج .حصول دبي للمقاصة على العضوية الرئيسية في االتحاد
الدولي لشركات التقاص المركزي .CCP12
ً
برنامجا لتحفيز االكتتابات العامة بهدف
د .إطالق سوق دبي المالي
استقطاب شركات القطاع الخاص من قطاعات اقتصادية متنوعة.

واالستثمار بإنجلترا.
توقيع
رئيس مجلس اإلدارة

توقيع
رئيس لجنة التدقيق

توقيع
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

توقيع
مدير إدارة الرقابة الداخلية

التاريخ2022/03/02 :

التاريخ2022/03/02 :

التاريخ2022/03/02 :

التاريخ2022/03/02 :
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ما قامت به هيئة الفتوى والرقابة الشرعية خالل العام :2021

مراجعة حساب الزكاة لعام 2020

منتجات السوق

قامت الهيئة بمراجعة واعتماد قيمة الزكاة الخاصة بشركة سوق دبي
المالي عن العام  2020والتي قامت إدارة المالية بإعدادها ومراجعة
ً
وفقا للميزانية الزكوية للسوق ،ومن ثم فقد
قسم الرقابة الشرعية لها

قامت الهيئة بمراجعة آلية عمل منتجات السوق التي ُعرضت عليها
خالل العام  2021وبيان الرأي الشرعي بخصوصها ،وتقديم النصائح

دعت المساهمين إلخراجها خالل الجمعية العمومية التي تم عقدها

واالستشارات الشرعية ذات الصلة لتكون منتجات متوافقة مع

خالل العام .2021

المعايير الشرعية.

الرقابة الشرعية
قامت الهيئة بمراجعة التقارير التي أعدها قسم الرقابة الشرعية

البيانات المالية الموحدة

تقرير نشاط هيئة الفتوى والرقابة
الشرعية

احتساب الدخل غير المتوافق مع الشريعة لعام 2020
المتوافق مع
قامت الهيئة بمراجعة واعتماد المبلغ اإلجمالي غير ُ

الشريعة لعام  2020ونسبة كل سهم منها.

وتقديم التوصيات الخاصة بشأنها قبل اعتمادها.

الفتاوى
قامت الهيئة ببيان الرأي الشرعي بخصوص كافة االستفسارات
سواء من قبل إدارة السوق أو
الشرعية التي أثيرت خالل العام 2021
ً
الواردة من الجهات الخارجية.

الدكتور عبدالله سالم آل طه

رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
سوق دبي المالي

تصنيف الشركات المدرجة
المدرجة بكل
قامت الهيئة بمراجعة واعتماد قوائم تصنيف الشركات ُ
من سوق دبي المالي وناسداك دبي من حيث توافقها مع الشريعة
ً
وفقا لمعيار سوق دبي
والتي يقوم بإعدادها قسم الرقابة الشرعية
ّ
لتملك وتداول األسهم.
المالي

05

البيانات المالية
الموحدة
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االنخفاض في قيمة الشهرة والموجودات األخرى غير
الملموسة

البيانات المالية الموحدة

تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى
السادة المساهمين في شركة سوق
دبي المالي (ش.م.ع)

أمر التدقيق الرئيسي

كيفية تعامل مدقق الحسابات مع أمر التدقيق الرئيسي
قامت اإلدارة بإجراء اختبار انخفاض القيمة على الشهرة
كما في  31ديسمبر  ،2021من خالل مقارنة صافي
موجودات سوق دبي المالي في ذلك التاريخ بالقيمة

نرى أن الشهرة والموجودات األخرى غير الملموسة البالغة 2.9
مليار درهم و 2مليار درهم على التوالي كما في  31ديسمبر

بناء على
العادلة
ناقصا تكلفة البيع لسوق دبي الماليً ،
ً
سعرها السوقي المعلن لسوق دبي المالي كما في

نظرا ألهميتها والحكم الذي
 2021تشكل أمر تدقيق رئيسي ً

 31ديسمبر  .2021لقد قمنا بتنفيذ إجراءات التدقيق

ينطوي عليه اختبار هذه البنود لتحري االنخفاض في القيمة.

التالية على الشهرة المدرجة في البيانات المالية الموحدة

معا  %49من مجموع موجودات المجموعة
يشكل هذان البندان ً

للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2021

وأي مخصص لالنخفاض في القيمة قد يكون له تأثير جوهري

التقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
رأينا

منهجنا في التدقيق

الجوهرية عن المركز المالي الموحد لشركة سوق دبي المالي

المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك
ً
وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.
التاريخ

نطاق التدقيق

تتكون البيانات المالية الموحدة للمجموعة مما يلي:
• بيان المركز المالي الموحد كما في  31ديسمبر 2021؛
• بيان الدخل الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ؛
• بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ؛
• بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية 		
بذلك التاريخ؛
• بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ؛
• إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة وتشمل السياسات
المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى.

أساس الرأي

ً
وفقا لمعايير التدقيق الدولية .ويتم إيضاح
لقد أجرينا تدقيقنا
ً
وفقا لهذه المعايير بمزيد من التفصيل ضمن فقرة
مسؤولياتنا
مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
المدرجة ضمن تقريرنا.
ونرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير
أساس لرأينا.
االستقاللية

وفقا للقواعد األخالقية الدولية
ً
إننا مستقلون عن المجموعة
للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير االستقاللية الدولية)

المركز المالي الموحد.
وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  ،36يجب اختبار الشهرة
ً

نظرة عامة

بشكل عادل ومن كافة النواحي
تعبر البيانات المالية الموحدة
برأيناّ ،
ٍ

(ش.م.ع) (“الشركة” أو “سوق دبي المالي”) والشركات التابعة
ً
(معا “المجموعة”) كما في  31ديسمبر  ،2021وعن أدائها
لها

على األداء المالي للمجموعة وعلى قيمها الدفترية في بيان

أمر التدقيق الرئيسي

سنويا لتحديد االنخفاض في القيمة .إذا تم تحديد مؤشرات
ً

االنخفاض في قيمة الشهرة
والموجودات األخرى غير الملموسة

في إطار تصميم تدقيقنا ،قمنا بتحديد األهمية النسبية وتقييم
مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة .وعلى وجه
الخصوص ،أخذنا باالعتبار األحكام الذاتية التي وضعتها اإلدارة،
ومنها ما يتعلق بالتقديرات المحاسبية الهامة التي انطوت
على وضع افتراضات ومراعاة األحداث المستقبلية غير المؤكدة
بطبيعتها .وكما هو الحال في كل من عمليات التدقيق لدينا ،تطرقنا
أيضا إلى مخاطر تجاوز اإلدارة للرقابة الداخلية ،بما في ذلك بين
أمور أخرى ،النظر فيما إذا كان هناك دليل على التحيز الذي يمثل
مخاطر وجود أخطاء جوهرية بسبب االحتيال.
لقد قمنا بتصميم نطاق التدقيق من أجل تنفيذ أعمال كافية
تمكننا من تقديم رأي حول البيانات المالية الموحدة ككل ،مع األخذ

انخفاض القيمة ،يتم تخفيض قيمتها الدفترية إلى قيمتها

القابلة لالسترداد المقدرة والتي يتم تحديدها بموجب المعيار
المحاسبي الدولي رقم  36على أنها القيمة العادلة لألصل
ً
ناقصا تكلفة البيع أو قيمتها قيد
أو الوحدة المولدة للنقد

• لقد أعدنا إجراء تقييم اإلدارة النخفاض قيمة الشهرة
بما في ذلك مراجعة االفتراضات األساسية.
• قمنا بتقييم تحديد اإلدارة لسوق دبي المالي كوحدة
بناء على فهمنا لعمل المجموعة
واحدة لتوليد النقد ً
ومتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية.

• قمنــا بمراجعــة تقديــر اإلدارة للعمــر اإلنتاجي لترخيص
البورصــة ،والــذي يعد أهــم عنصر في الموجودات
غير الملموســة األخرى .اســتندت مراجعتنا إلى تحليل

االستخدام ،أيهما أعلى .وحددت اإلدارة أن القيمة العادلة
ً
ناقصا تكلفة البيع تجاوزت القيمة الدفترية.

التــي مــن المتوقــع خاللهــا أن ينتج عن ترخيص

بالنسبة للموجودات األخرى غير الملموسة ،في نهاية كل

البورصــة تدفقــات نقدية داخلة إلــى المجموعة .قمنا

فترة تقرير ،يتعين على المنشأة تقييم ما إذا كان هناك أي

أيضــا بمقارنــة مدى مالءمة العمــر اإلنتاجي لترخيص
ً

مؤشر على أن األصل قد انخفضت قيمته أو إذا كان هناك

البورصــة بتراخيــص مماثلة لبورصات أخرى.

تغيير في العمر اإلنتاجي المقدر.
قامت إدارة المجموعة بتقييم انخفاض قيمة الشهرة

العوامــل ذات الصلــة المتعلقــة بالفترة المتوقعة

• وقد قمنا بتقييم إفصاحات البيانات المالية الموحدة
لضمان التزامها بالمعيار المحاسبي الدولي رقم .36

والموجودات األخرى غير الملموسة .في حالة الشهرة ،ترى
اإلدارة أن المجموعة تتكون فقط من وحدة واحدة لتوليد النقد
على النحو المحدد في المعيار المحاسبي الدولي رقم .36

بعين االعتبار هيكل المجموعة ،والعمليات المحاسبية والضوابط،
والقطاع الذي تعمل فيه المجموعة.

أمور التدقيق الرئيسية

لمزيد من التفاصيل ،انظر اإليضاحات  2-4و 3-4و 5و 6من
البيانات المالية الموحدة.

أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي ،في تقديرنا المهني،
كانت أكثر األمور أهمية أثناء تدقيقنا على البيانات المالية الموحدة
للفترة الحالية .وقد تم التطرق إلى هذه األمور في سياق تدقيقنا
على البيانات المالية الموحدة ككل ،وفي تكوين رأينا حولها ،وال
نقدم ً
منفصال بشأن هذه األمور.
رأيا
ً

معلومات أخرى

إن اإلدارة مسئولة عن المعلومات األخرى .وتشتمل المعلومات
األخرى على تقرير رئيس مجلس اإلدارة وتقرير المجموعة السنوي
(ولكنها ال تشمل البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات
متاحا لنا بعد تاريخ تقرير مدقق
بشأنها) والذي من المتوقع أن يكون
ً
الحسابات الماثل.

إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يتطرق إلى المعلومات
األخرى ،وال ولن نبدي أي تأكيد عليها بأي صورة كانت.

وفيما يتعلق بتدقيقنا على البيانات المالية الموحدة ،تقتصر
ً
سلفا ،وفي
مسؤوليتنا على قراءة المعلومات األخرى المحددة
سبيل ذلك فإننا ننظر في ما إذا كانت المعلومات األخرى تتعارض
بصورة جوهرية مع البيانات المالية الموحدة أو مع المعلومات التي
توصلنا إليها أثناء التدقيق ،أو ما إذا كانت تبدو أنها تتضمن أخطاء
جوهرية بصورة أو بأخرى.
إذا توصلنا ،عند قراءة تقرير رئيس مجلس اإلدارة وتقرير المجموعة
السنوي ،إلى وجود أخطاء جوهرية فيهما ،فإننا ملزمون بإبالغ هذا
األمر إلى القائمين على الحوكمة.

الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولي للمحاسبين
والمتطلبات األخالقية التي تتعلق بتدقيقنا على البيانات
المالية الموحدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة .وقد التزمنا
وفقا لهذه المتطلبات والقواعد.
ً
بمسؤولياتنا األخالقية األخرى
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إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها
ً
وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ،وكذلك إعدادها
بصورة عادلة
ً
طبقا لألحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية

المتحدة رقم ( )2لسنة  ،2015كما تم تعديله وعن تلك الرقابة

معقوليــة التقديــرات المحاســبية واإلفصاحات ذات العالقة
التــي قامت بها اإلدارة.
• معرفة مدى مالءمة اســتخدام اإلدارة لمبدأ االســتمرارية
ً
ـتنادا إلى أدلة التدقيق التي يتم الحصول
المحاســبي ،واسـ

الداخلية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية لكي تتمكن من إعداد بيانات

عليهــا تحديــد مــا إذا كان هنــاك عدم يقيــن مادي يتعلق بأحداث
ً
ـكوكا كبيــرة حول قدرة المجموعة
أو ظــروف يمكــن أن تثيــر شـ

احتيال أو خطأ.

على االســتمرار كمنشــأة عاملة .وإذا توصلنا إلى وجود عدم

مالية موحدة خالية من أي أخطاء جوهرية ،سواء كانت ناشئة عن

يقيــن مــادي ،فإننــا مطالبــون بلفــت االنتباه في تقرير مدقق
وعند إعداد البيانات المالية الموحدة ،فإن اإلدارة تعد مسؤولة

الحســابات إلــى اإلفصاحــات ذات الصلة فــي البيانات المالية

عن تقييم مدى قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة

الموحــدة ،أو تعديــل رأينــا إذا كانــت تلــك اإلفصاحات غير كافية.

واإلفصاح  -عند الضرورة  -عن األمور المتعلقة بهذه االستمرارية،

إن االســتنتاجات التــي نتوصــل لها تتوقــف على أدلة التدقيق

وكذلك استخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي إال إذا كانت اإلدارة

التــي يتــم الحصــول عليهــا حتى تاريخ تقرير مدقق الحســابات.

تعتزم تصفية المجموعة أو وقف أنشطتها أو لم يكن لديها أي

ومــع ذلــك ،فــإن األحداث أو الظروف المســتقبلية قد تدفع

بديل واقعي سوى القيام بذلك.

المجموعة إلى التوقف عن االســتمرار كمنشــأة عاملة.

ً
ووفقا لمتطلبــات القانون االتحادي لدولة
إضافــة إلــى ذلــك

يجعلنــا نعتقــد بــأن المجموعــة قد خالفت خالل الســنة المنتهية
في  31ديســمبر ً 2021
أيا من األحكام الســارية للقانون

اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقم ( )2لســنة  2015وتعديالته ,نفيدكم

االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربية المتحدة رقم ( )2لســنة ،2015

بما يلي:

ـكل
وتعديالته أو فيها يتعلق بالشــركة ونظامها األساســي بشـ ٍ
يمكــن أن يكــون لــه تأثيــر جوهري على أنشــطتها أو مركزها

 )1أننــا قــد حصلنــا علــى كافة المعلومات التــي اعتبرناها ضرورية

المالي كما في  31ديســمبر 2021؛ و .2020

ألغراض تدقيقنا؛
 )2أن البيانــات الماليــة الموحــدة قــد ُأعدت ،من كافة النواحي
الجوهريــة ،طبقـ ًـا لألحــكام الســارية للقانون االتحادي لدولة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقم ( )2لســنة  2015وتعديالته؛
 )3أن المجموعة قد احتفظت بدفاتر محاســبية ســليمة؛

 )7أن المجموعــة لــم تقــدم أي مســاهمات اجتماعية نقدية هامة
خالل الســنة المنتهية في  31ديســمبر  ،2021كما هو مبين
فــي اإليضــاح رقــم ( )29من البيانــات المالية الموحدة.
برايــس ووترهاوس كوبرز
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 )4أن المجموعة قد قامت بشــراء أســهم أو االســتثمار فيها خالل
الســنة المنتهية في  31ديســمبر  ،2021كما هو مبين في

يتحمل القائمون على الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية
إعداد التقارير المالية للمجموعة.
مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

• تقييم العرض الشــامل للبيانات المالية الموحدة ونســقها
ومحتوياتهــا ،بمــا فــي ذلــك اإلفصاحات ،وتحديد ما إذا كانت
البيانــات الماليــة الموحــدة تمثل المعامالت واألحداث ذات
العالقــة علــى النحو الــذي يضمن العرض العادل.

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت
خالية من األخطاء الجوهرية ،سواء
ً
البيانات المالية الموحدة ككل

كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ ،وإصدار تقرير مدقق الحسابات الذي
عال من التأكيد ،ولكنه
يشمل رأينا .يمثل التأكيد المعقول مستوى
ٍ

وفقا لمعايير التدقيق
ً
ليس ضمانً ا على أن عملية التدقيق المنفذة

أننــا مســؤولون عــن توجيه أعمال التدقيــق على المجموعة

دائما عن أي خطأ جوهري إن وجد .يمكن أن تنشأ
الدولية ستكشف
ً

واإلشــراف عليها وأدائها ،ونظل مســؤولين دون غيرنا عن رأينا
حول التدقيق.

القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه

نتواصــل مــع القائميــن علــى الحوكمة فيمــا يتعلق ،من بين أمور

البيانات المالية الموحدة.

أخــرى ،بنطــاق وتوقيــت التدقيق المقررين ونتائــج التدقيق الجوهرية،

فإننا نمارس التقدير المهني ونتبع مبدأ الشك المهني طوال
أعمال التدقيق .كما أننا نلتزم بالتالي:

المــكان :دبي ،اإلمــارات العربية المتحدة

• الحصــول علــى أدلــة تدقيق كافية ومناســبة فيما يتعلق
بالمعلومــات الماليــة للكيانــات أو األنشــطة التجارية داخل

ً
وفقا لمعايير التدقيق الدولية،
وفي إطار عملية التدقيق المنفذة

 )5أن اإليضــاح رقــم ( )15مــن البيانــات المالية الموحدة يبين
المعامــات الهامــة مــع األطراف ذات العالقة والشــروط التي

ســجل مدققي الحســابات المشــتغلين رقم 1152

بموجبهــا أبرمــت هذه المعامالت؛

المجموعــة إلبــداء رأي حــول البيانــات المالية الموحدة .كما

األخطاء من االحتيال أو الخطأ وتعتبر جوهرية إذا كان من المتوقع
ً
إجمال ،على
إفرادا أو
إلى حد معقول أن تؤثر تلك األخطاء،
ً

اإليضــاح رقــم ( )25.5من البيانــات المالية الموحدة؛

رامي سرحان

بمــا فــي ذلــك أي أوجــه قصور مهمة نحددها فــي الرقابة الداخلية
أثناء تدقيقنا.
ً
ً
بيانا بأننا قد امتثلنا للمتطلبات
أيضا للقائمين على الحوكمة
نقدم
األخالقية المعمول بها في شأن االستقاللية ،كما أننا نبلغهم

• تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطاء الجوهرية فــي البيانات المالية

بجميع العالقات وغيرها من المسائل التي ُيعتقد إلى حد معقول

الموحدة ،ســواء كانت ناشــئة عن االحتيال أو الخطأ ،وتصميم

أنها قد تؤثر على استقالليتنا ،واإلجراءات المتخذة للحد من المخاطر

وتنفيــذ إجــراءات التدقيــق التي تالئم تلــك المخاطر ،والحصول
على أدلة تدقيق كافية ومناســبة توفر أساسـ ًـا لرأينا .إن خطر

أو سبل الحماية المطبقة إن لزم األمر.

عــدم الكشــف عــن أي أخطــاء جوهريــة ناتجة عن االحتيال يعد

ومن بين األمور المنقولة للقائمين على الحوكمة ،فإننا نحدد تلك

أكبــر مــن الخطــر الناجــم عن الخطأ حيث قــد ينطوي االحتيال على

األمور التي كانت لها أهمية قصوى أثناء التدقيق على البيانات

التواطــؤ أو التزويــر أو الحــذف المتعمــد أو التحريــف أو تجاوز

المالية الموحدة للفترة الحالية والتي تمثل بدورها أمور التدقيق

الرقابة الداخلية.

الرئيسية ،ثم ندرجها في تقرير مدقق الحسابات باستثناء ما تحظر
النظم أو التشريعات اإلفصاح عنه للرأي العام أو إذا قررنا  -في

• تكويــن فهــم حــول ضوابط الرقابة الداخليــة المتعلقة بأعمال

حاالت نادرة للغاية  -أن أمر ما ال ينبغي اإلفصاح عنه في تقريرنا

التدقيــق مــن أجــل تصميم إجــراءات تدقيق مالئمة للظروف،

إذا كنا نتوقع إلى حد معقول بأن اإلفصاح عن هذا األمر سوف

وليــس لغــرض إبــداء رأي حول فعالية الرقابــة الداخلية للمجموعة.

يترك تداعيات سلبية تفوق المزايا التي ستعود على الصالح العام
من جراء هذا اإلفصاح.
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مسؤوليات اإلدارة والقائمين على الحوكمة حول البيانات المالية

• تقييم مدى مالءمة السياســات المحاســبية المســتخدمة ومدى

التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

ـاء علــى المعلومــات المقدمة لنا لــم يلفت انتباهنا ما
 )6أنــه بنـ ً

البيانات المالية الموحدة

بيان المركز المالي الموحد
كما في  31ديسمبر 2021
اإليضاحات

2021
ألف درهم

2020
ألف درهم

الموجودات
موجودات غير متداولة
الشهرة

6

2,878,874

2,878,874

موجودات أخرى غير ملموسة

6

1,977,120

2,033,609

ممتلكات ومعدات

7

335,257

351,858

موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر

8

813,221

800,635

استثمارات بالتكلفة المطفأة

9

296,071

166,075

ودائع استثمارية

10

222,225

241,054

مجموع الموجودات غير المتداولة

6,522,768

6,472,105

ً
مقدما وذمم مدينة أخرى
مصاريف مدفوعة

موجودات متداولة
11

124,775

157,005

ودائع استثمارية

10

3,031,117

2,851,501

نقد وما في حكمه

12

258,990

420,675

3,414,882

3,429,181

9,937,650

9,901,286

مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
13

رأس المال

8,000,000

8,000,000

()4,364

()4,364

7,995,636

7,995,636

احتياطي إعادة تقييم استثمارات  -بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

14

()742,729

()841,395

احتياطي نظامي

14

478,445

468,062

أرباح محتجزة

211,322

152,964

حقوق الملكية العائدة إلى ُم ّلك الشركة

7,942,674

أسهم الخزينة

7,775,267

حصص غير مسيطرة

20,458

25,275

مجموع حقوق الملكية

7,963,132

7,800,542

31,837

30,490

مطلوبات غير متداولة
15

قرض مساند
مطلوبات إيجار

16

7,570

17,156

مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

17

22,277

25,545

61,684

73,191

مجموع المطلوبات غير المتداولة
مطلوبات متداولة
18

1,798,671

1,545,561

توزيعات أرباح مستحقة الدفع

19 ,15

103,087

469,588

مبالغ مستحقة إلى طرف ذي عالقة

15

11,076

12,404

ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

مجموع المطلوبات المتداولة

1,912,834

2,027,553

مجموع المطلوبات

1,974,518

2,100,744

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

9,937,650

9,901,286

تم اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  31يناير  2022ووقعها بالنيابة عن المجلس:
…………………………………...
رئيس مجلس اإلدارة

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  94إلى  115تعتبر
تقرير مدقق الحسابات المستقل مدرج على الصفحات من  84إلى .87

89

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
اإليضاحات

2021
ألف درهم

2020
ألف درهم

إيرادات
رسوم عموالت التداول

168,078

157,905

رسوم شركات الوساطة

14,571

15,518

رسوم المقاصة والتسوية واإليداع

18,205

43,128

صافي ربح السنة

البيانات المالية الموحدة

بيان الدخل الموحد

بيان الدخل الشامل الموحد
2021
ألف درهم

2020
ألف درهم

99,141

142,599

الدخل الشامل اآلخر
بنود لن ُيعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة

رسوم اإلدراج وبيانات السوق

9,813

10,212

التغيرات في القيمة العادلة لموجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

94,756

()58,294

رسوم أخرى

5,139

5,335

مجموع الدخل الشامل للسنة

193,897

84,305

اإليرادات التشغيلية

215,806

232,098

العائد إلى:

72,208

104,870

6,857

9,998

إيرادات االستثمار
إيرادات توزيعات األرباح

20

إيرادات أخرى

3,196

4,867

مجموع اإليرادات

298,067

351,833

ُم ّلك الشركة

198,596

79,606

حصص غير مسيطرة

()4,699

4,699

193,897

84,305

مصاريف
مصاريف عمومية وإدارية

21

()139,533

()149,292

إطفاء موجودات أخرى غير ملموسة

6

()56,489

()56,489

16 ,15

()2,904

()3,453

مصاريف تشغيلية

()198,926

()209,234

صافي ربح السنة

99,141

142,599

ُم ّلك الشركة

103,840

137,900

حصص غير مسيطرة

()4,699

4,699

99,141

142,599

0.013

0.017

مصاريف الفوائد

الربح العائد إلى:

والمخفضة للسهم  -بالدرهم
ّ
الربحية األساسية

22

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  94إلى  115تعتبر
تقرير مدقق الحسابات المستقل مدرج على الصفحات من  84إلى .87
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بيان التغيرات في حقوق الملكية
الموحد

البيانات المالية الموحدة

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
اإليضاحات

رأس المال
ألف درهم

أسهم
الخزينة
ألف درهم

احتياطي إعادة تقييم
استثمارات بالقيمة
العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر
ألف درهم

احتياطي
نظامي
ألف درهم

أرباح محتجزة
ألف درهم

العائد إلى
ُم ّلك الشركة
ألف درهم

حصص غير
مسيطرة
ألف درهم

2021
ألف درهم

2020
ألف درهم

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
المجموع
ألف درهم

كما في  1يناير 2020

8,000,000

()4,364

()803,542

454,272

224,424

7,870,790

20,576

7,891,366

صافي ربح السنة

-

-

-

-

137,900

137,900

4,699

142,599

التغيرات في القيمة العادلة
لموجودات مالية مقاسة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

-

-

()58,294

-

-

()58,294

-

()58,294

مجموع الدخل الشاملة للسنة

-

-

()58,294

-

137,900

79,606

4,699

84,305

المعامالت مع ُم ّلك الشركة

صافي ربح السنة
تسويات لـ:
استهالك ممتلكات ومعدات

7

23,194

23,154

مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

17

2,774

2,449

إطفاء موجودات أخرى غير ملموسة

6

56,489

56,489

مصاريف الفوائد

2,904

3,453

إيرادات االستثمار

()72,208

()104,870

()6,857

()9,998

مخصص المصاريف

2,905

-

التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

108,342

113,276

ً
مقدما والذمم المدينة األخرى
(الزيادة)  /النقص في المصاريف المدفوعة

()810

34,325

الزيادة في الذمم الدائنة والمصاريف المستحقة

238,158

239,457

(النقص)  /الزيادة في المبالغ المستحقة لطرف ذي عالقة

()1,329

6,439

344,361

393,497

()6,042

()104

338,319

393,393

إيرادات توزيعات األرباح

توزيعات أرباح معلنة صافية من
احتياطي اإليرادات غير المتوافقة مع
الشريعة اإلسالمية (إيضاح )19

-

-

-

-

()152,554

()152,554

-

()152,554

احتياطي اإليرادات غير المتوافقة مع
الشريعة اإلسالمية (إيضاح )24

-

-

-

-

()22,539

()22,539

-

()22,539

تحويل إلى احتياطي نظامي
(إيضاح )14

-

-

-

13,790

()13,790

-

-

-

النقد الناتج من العمليات

خسارة محققة من بيع استثمارات

-

-

20,441

-

()20,441

-

-

-

مكافآت نهــاية الخدمة المدفوعة للموظفين

الزكاة

-

-

-

-

()36

()36

-

()36

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

كما في  31ديسمبر 2020

8,000,000

()4,364

()841,395

468,062

152,964

7,775,267

25,275

7,800,542

كما في  1يناير 2021

8,000,000

()4,364

()841,395

468,062

152,964

7,775,267

25,275

7,800,542

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

صافي ربح السنة

-

-

-

-

103,840

103,840

()4,699

99,141

التغيرات في القيمة العادلة
لموجودات مالية مقاسة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

-

-

94,756

-

-

94,756

-

94,756

مجموع الدخل الشامل للسنة

-

-

94,756

-

103,840

198,596

()4,699

193,897

المعامالت مع ُم ّلك الشركة
توزيعات أرباح معلنة صافية من
احتياطي اإليرادات غير المتوافقة مع
الشريعة اإلسالمية (إيضاح )19

-

-

-

-

-

-

-

-

احتياطي اإليرادات غير المتوافقة مع
الشريعة اإلسالمية (إيضاح )24

-

-

-

-

()30,914

()30,914

-

()30,914

تحويل إلى احتياطي نظامي
(إيضاح )14

-

-

-

10,383

()10,383

-

-

-

خسارة محققة من بيع استثمارات

-

-

3,910

-

()3,910

-

-

-

الزكاة

99,141

142,599

20

17

()6,567

()30,148

الحركة في الودائع االستثمارية (باستثناء النقد وما في حكمه والمعامالت غير النقدية)

()160,787

()44,122

استردادات استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
وبالتكلفة المطفأة

215,637

21,712

استثمارات في صكوك وموجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

()261,536

()55,646

إيرادات مقبوضة من ودائع استثمارية

82,562

127,377

شراء ممتلكات ومعدات

توزيعات أرباح مقبوضة

7

20

صافي النقد (المستخدم في)  /الناتج من األنشطة االستثمارية

6,857

9,998

()123,834

29,171

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين

19,15

()366,500

()196,806

مطلوبات إيجار

16

()9,670

()14,184

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

()376,170

()210,990

-

-

-

-

()36

()36

-

()36

صافي (النقص)  /الزيادة في النقد وما في حكمه

()161,685

211,574

أخرى

-

-

-

-

()239

()239

()118

()357

النقد وما في حكمه في بداية السنة

420,675

209,101

كما في  31ديسمبر 2021

8,000,000

()4,364

()742,729

478,445

211,322

7,942,674

20,458

7,963,132

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

258,990

420,675

12

خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2021تتعلق المعامالت الرئيسية غير النقدية باالعتراف بموجودات حق االستخدام بمبلغ  18مليون
درهم ( 31ديسمبر  26 :2020مليون درهم) ومطلوبات اإليجار بمبلغ  18مليون درهم ( 31ديسمبر  26 :2020مليون درهم).
(انظر اإليضاح )16
جزءا ً
تعتبر ً
الموحدة.
الماليةالموحدة.
البياناتالمالية
هذهالبيانات
منهذه
يتجزأمن
جزءاالاليتجزأ
115تعتبر
إلى 52
 11إلى
من 94
الصفحات من
على الصفحات
المدرجة على
اإليضاحات المدرجة
اإليضاحات
إلى.87.5
84إلى
من 1
الصفحات من
على الصفحات
مدرج على
المستقل مدرج
الحسابات المستقل
مدقق الحسابات
تقرير مدقق
تقرير
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2021تابع)

 .1التأسيس والعمليات

اسم الشركة

شركة سوق دبي المالي (ش.م.ع) (“الشركة”) هي شركة
تأسست في إمارة دبي بدولة اإلمارات العربية
مساهمة عامة ّ

المتحدة بموجب المرسوم رقم ( )62لسنة  2007الصادر عن وزارة
االقتصاد بتاريخ  6فبراير  ،2007وتخضع ألحكام القانون االتحادي

لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة ( 2015قانون الشركات
التجارية) .كما ُسجلت الشركة لدى هيئة األوراق المالية والسلع

بدولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب القانون االتحادي رقم ()4
لسنة  2000في  4نوفمبر .2000
المرخصة للشركة في التداول في األدوات المالية
ّ
تتمثل األنشطة
والعمل بمثابة شركة قابضة وائتمانية في األنشطة التجارية
والصناعية والزراعية واالستشارات المالية في مجال االستثمار
والوساطة المالية في األسهم والسندات المحلية واألجنبية.

ً
وفقا للنظام األساسي للشركة ،تلتزم الشركة في جميع أنشطتها

وعملياتها ومعامالتها الرسمية بأحكام الشريعة اإلسالمية وتستثمر
كافة أموالها بمقتضى تلك األحكام.

النشاط

بلد التأسيس

نسبة الملكية

شركة دبي للمقاصة
ذات شخص واحد
ش.ذ.م.م

خدمات التقاص
المركزي لألوراق
المالية

اإلمارات العربية
المتحدة

%100

شركة دبي لإليداع
ذات شخص واحد
ش.ذ.م.م

خدمات إيداع
األوراق المالية

اإلمارات العربية
المتحدة

%100

**تمتلك شركة ناسداك دبي المحدودة الشركة التابعة التالية:
اسم الشركة

النشاط

بلد التأسيس

ناسداك دبي جارديان
ليمتد

الممثل
الحصري لشركة
ناسداك دبي
المحدودة

اإلمارات العربية
المتحدة

نسبة الملكية

%100

***تحتفظ شركة بورصة دبي المحدودة بنسبة  %33المتبقية
(إيضاح .)23
يتعين على المجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2021أن
 2لعام  2015وتعديالته.

تضطلع الشركة في الوقت الراهن بإدارة عمليات سوق دبي لألوراق
المالية وعمليات غرفة المقاصة ذات العالقة وتنفيذ األنشطة
المسجل للشركة هو مركز
االستثمارية لحسابها الخاص .إن العنوان ُ

دبي التجاري العالمي ،شارع الشيخ زايد ،ص .ب ،9700 .دبي.

تعتبر حكومة دبي بمثابة الشركة األم المطلقة والطرف المسيطر
حيث تمتلك نسبة  31( %80.66ديسمبر  )%80.66 :2020من شركة
سوق دبي المالي من خالل بورصة دبي المحدودة (“الشركة
األم”) ،وهي شركة تابعة لحكومة دبي.

في  20سبتمبر  ، 2021صدر قانون المرسوم االتحادي لدولة
اإلمارات العربية المتحدة رقم  32لعام “( 2021قانون الشركات”)
ودخل حيز التنفيذ في  2يناير  2022والذي ألغى القانون االتحادي
لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  2لعام  .2015تمتلك الشركة
شهرا من  2يناير  2022لالمتثال ألحكام المرسوم بقانون اتحادي
12
ً

لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  32لعام .2021

 .2أساس اإلعداد
قامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية التالية بما يتسق

تشمل هذه البيانات المالية الموحدة شركة سوق دبي المالي
(ش.م.ع) والشركات التابعة لها (يشار إليهم مجتمعين باسم
“المجموعة”) .وفيما يلي تفاصيل الشركات التابعة كما في 31
ديسمبر  2021و:2020

مع كافة السنوات المعروضة في هذه البيانات المالية الموحدة.
(أ) بيان االلتزام

ً
وفقا للمعايير الدولية للتقارير
تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة

المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية واألحكام السارية

اسم الشركة

النشاط

بلد التأسيس

نسبة الملكية

شركة دبي للمقاصة
واإليداع المركزي
القابضة ذات شخص
واحد ش.ذ.م.م*

شركة قابضة

اإلمارات العربية
المتحدة

%100

ناسداك دبي
المحدودة**

السوق
المالية
اإللكترونية

اإلمارات العربية
المتحدة

***%67

للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة 2015
(“قانون الشركات اإلماراتي لسنة  )”2015وتعديالته.
(ب) أساس القياس

ً
طبقا لمبدأ التكلفة التاريخية،
تم إعداد البيانات المالية الموحدة
باستثناء الموجودات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة من

*تمتلك شركة دبي للمقاصة واإليداع المركزي القابضة ذات

خالل الدخل الشامل اآلخر.

العربية المتحدة (“الدرهم اإلماراتي”) ،وهو العملة الوظيفية
وعملة العرض للمجموعة ،كما تم تقريبها إلى أقرب عدد صحيح
ً
خالفا لذلك.
باآلالف (ألف) ما لم ُيذكر

في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة إصالح

(د) استخدام التقديرات واألحكام

معدل الفائدة المعياري (إيبور) عن طريق تحديث معدل الفائدة
الفعلي باستخدام التوجيهات الواردة في الفقرة ب5-4-5
من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  .9ونتيجة لذلك ،ال

ً
وفقا للمعايير الدولية للتقارير
إن إعداد البيانات المالية الموحدة

يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر فورية .تنطبق هذه الطريقة

المالية يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات تؤثر على تطبيق

العملية فقط على مثل هذا التغيير وفقط بالقدر الضروري

السياسات المحاسبية للمجموعة والمبالغ المدرجة للموجودات

كنتيجة مباشرة إلصالح إيبور وعندما يكون األساس الجديد

والمطلوبات واإليرادات والمصاريف .وقد تختلف النتائج الفعلية

اقتصاديا لألساس السابق .يتعين على شركات التأمين
مكافئ
ً

عن هذه التقديرات.

التي تطبق اإلعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقارير المالية
أيضا تطبيق نفس الوسيلة العملية .تم تعديل المعيار
رقم ً 9

تتم مراجعة التقديرات وما يتعلق بها من افتراضات بصورة

أيضا ليتطلب من المستأجرين
الدولي للتقارير المالية رقم ً 16

مستمرة ،ويتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية

استخدام وسيلة عملية مماثلة عند المحاسبة عن تعديالت

على أساس مستقبلي.

عقود اإليجار التي تغير أساس تحديد دفعات اإليجار المستقبلية
نتيجة إلصالح إيبور (على سبيل المثال ،عند ربط دفعات اإليجار

وعلى وجه الخصوص فقد تم اإلفصاح في اإليضاح رقم  5عن

تمتثل ألحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم

إن أسهم الشركة مدرجة في سوق دبي المالي.

لقد تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بدرهم اإلمارات

لألدوات التي ينطبق عليها قياس التكلفة المطفأة ،تتطلب
التعديالت من الكيانات ،كوسيلة عملية ،المحاسبة عن التغيير

بمعدل إيبور).

المعلومات الخاصة بالجوانب الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة
واألحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية التي لها التأثير

لدى المجموعة نهج لإلشراف على انتقال الليبور بالتنسيق مع

الجوهري األكبر على المبالغ المسجلة في البيانات المالية الموحدة.

التطورات الدولية .هذا التحول له آثار على اقتراض المجموعة
والمساهمين فيها تتراوح من االعتبارات القانونية والمالية

(ه) تأثير كوفيد19-

منذ أوائل يناير  ،2020تفشى فيروس كوفيد 19-في جميع أنحاء
العالم وتسبب في تعطيل مستمر لألنشطة التجارية واالقتصادية،
مما أدى إلى إجراءات وتدابير دعم جوهرية من الحكومة والمصرف
المركزي في عدة دول لحماية االقتصاد .لم يكن هناك أي تأثير
جوهري على أداء أعمال المجموعة كما في  31ديسمبر  ،2021ومع

والفنية والتشغيلية .تتوقع المجموعة االنتهاء من عملية تقييم
بعيدا عن إيبور
األثر وتنفيذ التغييرات الالزمة لالنتقال السلس
ً
على مدار عام .2022

• التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم “ - 16عقود
اإليجار”  -امتيازات اإليجار ذات الصلة بكوفيد - 19 -نتيجة لوباء

ذلك سوف تستمر المجموعة في مراقبة الوضع وتطوراته من أجل

فيروس كورونا (كوفيد ،)19-تم منح امتيازات إيجار للمستأجرين.
ً
أشكال متنوعة ،بما في ذلك التوقف
قد تتخذ هذه االمتيازات

تقييم أي أثر مالي محتمل.

المؤقت عن السداد وتأجيل دفعات اإليجار .في  28مايو

 .3تطبيق المعايير الدولية للتقارير
المالية الجديدة والمعدلة
(أ) المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المطبقة
على البيانات المالية الموحدة

تعديال على
 ،2020نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية
ً

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16الذي يوفر وسيلة عملية
اختيارية للمستأجرين لتحديد ما إذا كان امتياز اإليجار المرتبط
بفيروس كوفيد 19-هو تعديل لعقد اإليجار .يمكن للمستأجرين
اختيار حساب امتيازات اإليجار بنفس طريقة االحتساب إذا لم
يكن هنالك تعديالت على عقد اإليجار .في كثير من الحاالت،
سينتج عن ذلك حساب االمتياز كدفعات إيجار متغيرة في الفترة

تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي

(الفترات) التي يحدث فيها الحدث أو الحالة التي تؤدي إلى

أصبحت سارية المفعول على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد

تخفيض الدفعات .التعديل ليس له تأثير مادي على البيانات

 1يناير  ،2021في هذه البيانات المالية الموحدة .ولم يكن لتطبيق هذه

المالية الموحدة للمجموعة.

المعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة ،باستثناء ما هو مذكور ،أي
تأثيـر جوهري على المبالغ المعروضة للسنتين الحالية والسابقة.
• تعديالت المرحلة الثانية على المعيار الدولي للتقارير المالية

رقم  ،9والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ،39والمعيار الدولي
للتقارير المالية رقم  ،7والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم

 ،4والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 16إصالح معدل

الفائدة المعياري (إيبور)  -تعالج تعديالت المرحلة الثانية التي
صدرت في  27أغسطس  2020القضايا التي تنشأ عن تنفيذ

(ب) المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة
بشكل مبكر
لكن غير السارية حتى تاريخه وغير المطبقة
ٍ

ً
مبكرا المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة
لم تطبق المجموعة
التالية التي قد تم إصدارها لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخه:
• التعديالت الطفيفة على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 3والمعيار المحاسبي الدولي رقم  16والمعيار المحاسبي

شخص واحد ش.ذ.م.م الشركات التابعة التالية:

94

95

البيانات المالية الموحدة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

(ج) العملة الوظيفية وعملة العرض

اإلصالحات ،بما في ذلك استبدال معيار واحد بآخر بديل.

الدولي للتقارير المالية رقم  9والمعيار الدولي للتقارير المالية

تحدث التعديالت على
رقم ( 16تاريخ السريان  1يناير ّ - )2022

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم “ 3اندماجات األعمال”

ً
مرجعا في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  3حول اإلطار
المفاهيمي إلعداد التقارير المالية دون تغيير المتطلبات

 .4ملخص السياسات المحاسبية الهامة
 1-4التوحيد
الشركات التابعة

المحاسبية لعمليات اندماج األعمال .تحظر التعديالت على

الشركات التابعة هي كافة المنشآت (بما في ذلك المنشآت

المعيار المحاسبي الدولي رقم “ 16الممتلكات والمنشآت

المهيكلة) التي تسيطر عليها المجموعة .تسيطر المجموعة على

والمعدات” على الشركة أن تقتطع من تكلفة الممتلكات

ً
حقوقا نتيجة
منشأة ما عندما تكون معرضة لعوائد متغيرة أو تمتلك

والمنشآت والمعدات المبالغ المستلمة من بيع األصناف

مشاركتها في المنشأة ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك

وبدال
المنتجة أثناء إعداد الشركة لألصل الستخدامه المقصود.
ً
من ذلك ،ستعترف الشركة بمتحصالت البيع والتكاليف ذات

العوائد من خالل سيطرتها على المنشأة.

الصلة في الربح أو الخسارة .تحدد التعديالت على المعيار

يتم إدراج البيانات المالية للشركات التابعة في البيانات المالية

المحاسبي الدولي رقم “ 37المخصصات والمطلوبات

الموحدة من تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ انتهاء السيطرة.

المحتملة والموجودات المحتملة” التكاليف التي تأخذها الشركة

تستخدم المجموعة طريقة االستحواذ الحتساب اندماجات األعمال.

خاسرا.
في عين االعتبار عند تقييم ما إذا كان العقد سيكون
ً

إن المقابل المدفوع نظير االستحواذ على شركة تابعة يمثل

تُ دخل التحسينات السنوية تعديالت طفيفة على المعيار

للمـالك
القيم العادلة للموجودات المحولة والمطلوبات المتكبدة ُ

الدولي للتقارير المالية رقم “ 9األدوات المالية” واألمثلة

السابقين في الشركة المستحوذ عليها وحصص حقوق الملكية

التوضيحية المصاحبة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16

الصادرة عن المجموعة .يشمل المقابل المدفوع القيمة العادلة
ً
مبدئيا قياس
ألي أصل أو مطلوب ناتج عن أي ترتيبات طارئة .يتم

“عقود اإليجار”.

الموجودات القابلة للتحديد المستحوذ عليها وكذلك المطلوبات
• التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم “ ،1عرض

وااللتزامات الطارئة المحملة عن اندماجات األعمال ،بقيمها العادلة

البيانات المالية” تصنيف المطلوبات (تاريخ السريان  1يناير

بتاريخ االستحواذ .تعترف المجموعة بأي حصص غير مسيطرة في

 - )2023توضح هذه التعديالت الطفيفة التي أجريت على

استحواذ على حدة،
ٍ
الشركة المستحوذ عليها على أساس كل عملية

المعيار المحاسبي الدولي رقم “ ،1عرض البيانات المالية”

ويكون ذلك إما بالقيمة العادلة أو بالحصة المتناسبة للحصة غير

أن المطلوبات مصنفة إما كمطلوبات متداولة أو غير متداولة،

المسيطرة في المبالغ المعترف بها لصافي الموجودات الممكن

اعتمادا على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير .ال يتأثر
ً

تحديدها في الشركة المستحوذ عليها.

التقرير (على سبيل المثال ،استالم تنازل أو خرق تعهد) .يوضح

يتم تحميل التكاليف المتعلقة باالستحواذ على المصاريف عندما

أيضا ما يعنيه المعيار المحاسبي الدولي رقم  1عند
التعديل ً

يتم تكبدها ،بخالف تلك التكاليف المرتبطة بإصدار سندات دين أو

اإلشارة إلى “تسوية” التزام.

سندات ملكية.

التصنيف بتوقعات المنشأة أو األحداث الالحقة بعد تاريخ

• التعديالت الطفيفة على المعيار المحاسبي الدولي رقم 1
وبيان الممارسة رقم  2والمعيار المحاسبي الدولي رقم 8

(تاريخ السريان  1يناير  - )2023تهدف التعديالت إلى تحسين

في حال أجري اندماج األعمال على مراحل ،فإن القيمة الدفترية
ً
سابقا للشركة المستحوذة في الشركة
للحصص المملوكة
المستحوذ عليها يعاد قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ.

إفصاحات السياسة المحاسبية ومساعدة مستخدمي البيانات

ويتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن عملية إعادة القياس

المالية على التمييز بين التغييرات في التقديرات المحاسبية

في بيان الدخل الموحد.

والتغيرات في السياسات المحاسبية.
مبدئيا بوصفها الزيادة في إجمالي المقابل
يتم قياس الشهرة
ً

ً
حاليا بتقييم تأثير هذه المعايير والتفسيرات
تقوم المجموعة

المدفوع والقيمة العادلة للحصة غير المسيطرة على صافي

والتعديالت على البيانات المالية الموحدة المستقبلية وتعتزم
ً
مالئما ،عندما تصبح سارية المفعول.
تطبيقها ،حيثما يكون

المحملة.
الموجودات القابلة للتحديد المستحوذ عليها والمطلوبات
ّ
وفي حال كان المقابل المدفوع أقل من القيمة العادلة لصافي

موجودات الشركة التابعة المستحوذ عليها ،يتم االعتراف بالفرق
ليس هناك معايير أخرى من المعايير الدولية للتقارير المالية أو

في بيان الدخل الموحد.

تعديالت على المعايير المنشورة أو تفسيرات صادرة عن لجنة
يتم تطبيقها للمرة األولى على السنة المالية للمجموعة التي تبدأ

إن إيرادات ومصاريف الشركات التابعة المستحوذ عليها أو
ً
اعتبارا
المستبعدة خالل السنة يتم إدراجها في بيان الدخل الموحد

في  1يناير  2021ويتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على البيانات

من تاريخ االستحواذ وحتى التاريخ الفعلي لالستبعاد ،حسب

المالية الموحدة للمجموعة.

االقتضاء.

تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية قد تم إصدارها ولكن لم

السياسات المحاسبية للشركات التابعة عند الضرورة لضمان

ً
ناقصا االستهالك
يتم قياس الممتلكات والمعدات بالتكلفة

محققة ناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة .تم تغيير
توافقها مع السياسات المتبعة من قبل المجموعة .ويتم استبعاد
الخسائر غير المحققة بنفس طريقة استبعاد األرباح غير المحققة،

المتراكم وأي خسارة محددة لالنخفاض في القيمة .تتكون التكلفة
المبدئية للممتلكات والمعدات من تكلفة شرائها إضافة إلى أي

ولكن فقط بالقدر الذي ال يوجد فيه دليل على انخفاض القيمة.

بشكل مباشر إلى إحضار األصل لحالته التشغيلية
تكاليف تُ عزى
ٍ

عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة ،تقوم بإلغاء

الحقا فقط عندما يكون من المحتمل تدفق
ً
تتم رسملة النفقات

وموقعه الالزمين الستخدام األصل في الغرض المقصود منه.

فقدان السيطرة
االعتراف بالموجودات والمطلوبات الخاصة بالشركة التابعة
باإلضافة إلى الحصص غير المسيطرة ذات الصلة والبنود األخرى
لحقوق الملكية .ويتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة في
بيان الدخل الموحد .وتقاس أي حصة متبقية في الشركة التابعة
السابقة بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة.

منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالنفقات إلى المجموعة.
تتمثل القيمة الدفترية لألرض في قيمتها العادلة المبدئية
والحقا لالعتراف المبدئي ،تدرج
ً
وجميع التكاليف النثرية األخرى.
األرض بالتكلفة التاريخية بعد خصم انخفاض القيمة المتراكمة،
وال يحتسب أي استهالك عليها .ال يتم إدراج التكاليف الالحقة

 2-4موجودات أخرى غير ملموسة

المرجح أن تتدفق
في القيمة الدفترية لألرض إال عندما يكون من
ّ

يتم قياس الموجودات األخرى غير الملموسة المستحوذ عليها من

ً
ناقصا اإلطفاء
قبل المجموعة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة بالتكلفة

إلى المجموعة فوائد اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون
بشكل موثوق به.
باإلمكان قياس تكلفة البند
ٍ

المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمةُ .يحتسب اإلطفاء لشطب

ُيحتسب االستهالك لشطب تكلفة بنود الممتلكات والمنشآت

باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة،

القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة ،ويتم االعتراف به

تكلفة الموجودات غير الملموسة بعد خصم قيمها المتبقية المقدرة

عموما في بيان الدخل الموحد.
ويتم االعتراف به
ً

عموما في بيان الدخل الموحد .وال ُيحتسب استهالك على األرض.
ً

فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للفترة الحالية والفترة المقابلة:
ترخيص للعمل كسوق لألوراق المالية

والمعدات بعد خصم قيمها المتبقية المقدرة باستخدام طريقة

 50سنة

تتم مراجعة طرق حساب اإلطفاء واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية
بتاريخ كل تقرير مع تعديلها عند الضرورة.
ال تتم رسملة النفقات الالحقة إال عندما تؤدي إلى زيادة في الفوائد

فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات
والمنشآت والمعدات للفترتين الحالية والمقارنة:

السنوات

أجهزة حاسوب ونظم معلومات

5-3

تحسينات على عقار مستأجر

7

أثاث ومعدات مكتبية

10 - 3

مركبات

4

موجودات حق االستخدام

5-3

االقتصادية المستقبلية المرتبطة باألصل المحدد الذي تتعلق به.
سجل جميع النفقات األخرى في الربح أو الخسارة عند تكبدها.
تُ ّ

 3-4الشهرة

تتم مراجعة طريقة حساب االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم
المتبقية للموجودات بتاريخ كل تقرير مع تعديلها عند الضرورة.
عندما تكون القيمة الدفترية لألصل أكبر من قيمته التقديرية القابلة

المحول على الحصة في
تمثل الشهرة الزيادة في المقابل
ّ
صافي القيمة العادلة للموجودات الصافية المحددة والمطلوبات

لالسترداد ،يتم خفضها مباشرةً إلى القيمة القابلة لالسترداد.

وااللتزامات المحتملة للشركة المستحوذ عليها والقيمة العادلة

يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن استبعاد أحد بنود

للحصص غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها.

الممتلكات والمنشآت والمعدات في بيان الدخل الموحد.

يتم إجراء عمليات المراجعة لتحري االنخفاض في قيمة الشهرة

يتم إظهار األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بالتكلفة وتحويلها إلى

بشكل سنوي أو على فترات أقصر إذا أشارت األحداث أو التغيرات
ٍ

في الظروف إلى وجود انخفاض محتمل في القيمة .تتم مقارنة
القيمة الدفترية للشهرة مع القيمة القابلة لالسترداد التي تمثل
ً
ناقصا تكاليف البيعّ ،أيهما
القيمة المستخدمة أو القيمة العادلة

أعلى .ويتم احتساب أي انخفاض في القيمة مباشرةً كمصروف
ً
الحقا.
وال يتم عكسه

فئة الموجودات المالئمة لها عندما تكون متاحة لالستخدام ،ويتم
ً
وفقا للسياسة المحاسبية لدى المجموعة.
استهالكها

 5-4نقد وما في حكمه وودائع استثمارية
ً
مبدئيا
يتم االعتراف بالنقد وما في حكمه والودائع االستثمارية
ً
الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام
بالقيمة العادلة ويتم قياسها
طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم إجراء تقييم لالنخفاض في
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الدولي رقم  17وبعض التحسينات السنوية على المعيار

يتم استبعاد األرصدة والمعامالت وأي إيرادات أو مصاريف غير

 4-4ممتلكات ومعدات

لما هو موضح في السياسة المحاسبية للموجودات المالية.

محددة ،تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات المبلغ األصلي
والفائدة على المبلغ األصلي المستحق.

لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد ،يتكون النقد وما في حكمه
من النقد في الصندوق والحسابات الجارية وحسابات التوفير
استحقاق أصلية أقل من ثالثة أشهر.

وحسابات المضاربة لدى البنوك والودائع االستثمارية بفترة

 6-4األدوات المالية
( )1االعتراف والقياس المبدئي
يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية عند إنشائها وعندما
ً
طرفا في األحكام التعاقدية لألداة.
تصبح المجموعة

مقابل القيمة الزمنية للنقود ،ومخاطر االئتمان المرتبطة بالمبلغ

كإيرادات في بيان الدخل الموحد (إيضاح  )20ما لم تمثل توزيعات

التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار في الدخل الشامل

األصلي المستحق خالل فترة زمنية معينة ،ومخاطر وتكاليف

األرباح بوضوح استرداد جزء من تكلفة االستثمار .يتم االعتراف

اآلخر .ويتم هذا الخيار على أساس كل استثمار على حدة.

اإلقراض األساسية األخرى (مثل مخاطر السيولة والتكاليف

بصافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل الشامل اآلخر وال يتم

اإلدارية) ،وكذلك هامش الربح.

مطلقا إلى بيان الدخل الموحد.
ً
إعادة تصنيفها

وفي سبيل تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية دفعات

موضح أعاله ،بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .ويشمل

حصرية للمبالغ األصلية والفائدة ،تأخذ المجموعة في االعتبار

إلغاء االعتراف بالموجودات المالية

تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف باألصل المالي عندما تنتهي

ذلك جميع الموجودات المالية المشتقة .وعند االعتراف المبدئي،
ً
نهائيا قياس أي أصل مالي ،يفي بشكل
يجوز للمجموعة أن تقرر

الشروط التعاقدية لألداة التي تشمل تقييم ما إذا كان األصل

الحقوق التعاقدية في استالم تدفقات نقدية من ذلك األصل

يغير من توقيت أو مقدار
المالي يحتوي على بند تعاقدي يمكن أن ّ

المالي ،أو تقوم بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية

كمقاسة بالتكلفة
تقاس جميع الموجودات المالية غير المصنفة ُ
المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما هو

يتم قياس الموجودات أو المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة

من خالل الدخل الشامل اآلخر ،بالقيمة العادلة من خالل الربح أو

زائدا ،ألي بند غير مدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة،
ً

الخسارة إذا كان ذلك يلغي أو يقلل إلى حد كبير من عدم التطابق
المحاسبي الذي قد ينشأ بطريقة أو بأخرى.

( )2التصنيف والقياس الالحق

تقييم نموذج األعمال

(أ) الموجودات المالية
عند االعتراف المبدئي ،يتم تصنيف األصل المالي على أنه مقاس

ألغراض هذا التقييمُ ،يعرف “المبلغ األصلي” بأنه القيمة العادلة

تقوم المجموعة ﺑﺈﺟراء ﺗﻘﯾﯾم لهدف ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل اﻟذي ُﯾﺣﺗﻔظ

لألصل المالي عند االعتراف المبدئي .وتُ عرف “الفائدة” بأنها

تُ قاس استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل

عند االعتراف المبدئي باالستثمارات في حقوق الملكية غير
ً
نهائيا أن تعرض
المحتفظ بها لغرض المتاجرة ،قد تختار المجموعة

أو بآخر بمتطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة

تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة إلى االستحواذ أو اإلصدار.

حصرية للمبالغ األصلية وفوائدها

في الدخل الشامل اآلخر إلى بيان الدخل الموحد.

التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال يستوفي هذا الشرط .عند
إجراء هذا التقييم ،تأخذ المجموعة في االعتبار ما يلي:

الحقا بالقيمة العادلة .يتم االعتراف بتوزيعات األرباح
ً
الشامل اآلخر

التعاقدية من خالل معاملة يتم بموجبها تحويل كافة مخاطر ومزايا
ملكية هذا األصل المالي بصورة فعلية أو ال تقوم المجموعة
بموجبها بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا الملكية بصورة

• أحداث محتملة من شأنها أن تغير قيمة أو توقيت التدفقات

فعلية وال يحتفظ بسيطرته على األصل المالي.

النقدية.
• الشروط التي قد يترتب عليها تعديل سعر الفائدة التعاقدي،
بما في ذلك شروط السعر المتغير.

تدخل المجموعة في معامالت تقوم بموجبھا بتحویل الموجودات
المعترف بھا في بيان المركز المالي الموحد ولكنها تحتفظ بجميع

بموجبه باﻷﺻل المالي ﻋﻟﯽ مستوى اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻷن ذلك ﯾﻌﮐس

• شروط الدفع المسبق والتمديد.

أو معظم المخاطر والمزایا الجوھریة للموجودات المحولة .في هذه

أﻓﺿل طرﯾﻘﺔ إلدارة األعمال وتقديم اﻟﻣﻌﻟوﻣﺎت إﻟﯽ اﻹدارة.

• الشروط التي تحول دون مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية

الحاالت ،ال يتم إلغاء االعتراف بالموجودات المحولة.

وتشمل المعلومات المعنية ما يلي:

من موجودات محددة (على سبيل المثال ،شروط عدم الرجوع).

بالتكلفة المطفأة ،أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 -استثمار دين ،أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -

• السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة والتطبيق العملي

أداة حقوق الملكية ،أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

لتلك السياسات .ويشمل ذلك ما إذا كانت استراتيجية إدارة

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية غير المشتقة

تتوافق شروط الدفع المسبق مع مبدأ الدفعات الحصرية للمبالغ

تقوم المجموعة باالعتراف بمخصصات الخسائر فيما يتعلق

األصلية والفائدة إذا كانت قيمة الدفعات المسبقة تمثل بشكل

بالخسارة االئتمانية المتوقعة من:

المجموعة تركز على كسب إيرادات الفوائد من العقود ،أو

جوهري المبالغ غير المسددة من المبلغ األصلي والفائدة على

االحتفاظ بمعدل فائدة معين ،أو مطابقة آجال الموجودات

المبلغ األصلي المستحق ،والذي قد يشتمل على تعويض إضافي

• الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة.

ما لم تغير المجموعة نموذج أعمالها إلدارة الموجودات المالية،

المالية مع آجال أي مطلوبات ذات صلة أو تدفقات نقدية خارجة

وفي هذه الحالة تتم إعادة تصنيف كافة الموجودات المالية التي

متوقعة ،أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع الموجودات.

معقول إلنهاء العقد بشكل ُمبكر .عالوة على ذلك ،بالنسبة
للموجودات المالية التي يتم االستحواذ عليها بخصم أو عالوة على

• استثمارات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل

ً
مبدئيا
ال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية عقب االعتراف بها

تأثرت بهذا التغيير في أول يوم من أول فترة يتم إعداد تقارير
بشأنها عقب التغيير في نموذج األعمال.

• كيفية تقييم أداء المحفظة وتقديم تقارير عن ذلك إلى إدارة
المجموعة.
• المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات

يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى كال

المالية المحتفظ بها ضمن ذلك النموذج) والطريقة التي تدار

مصنفا بالقيمة العادلة من خالل الربح
ً
الشرطين التاليين ولم يكن

بها تلك المخاطر.

أو الخسارة:

• كيفية تعويض مديري األعمال ،على سبيل المثال ما إذا كان
التعويض يستند إلى القيمة العادلة للموجودات المدارة أو

• أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ
بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.
• أن تؤدي األحكام التعاقدية لألداة إلى وجود تدفقات نقدية
في تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدفوعات المبالغ األصلية

التدفقات النقدية التعاقدية المتحصلة.

على أنه متوافق مع هذا المبدأ إذا كانت القيمة العادلة لشرط الدفع
المسبق غير هامة عند االعتراف المبدئي.

تحدد على أنها ذات مخاطر ائتمان منخفضة
• سندات الدين التي َّ

القياس الالحق واألرباح والخسائر

• سندات الدين األخرى واألرصدة البنكية التي لم تزداد مخاطر االئتمان

في تاريخ التقرير.

الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة
ً
تقاس الموجودات المالية

فترات سابقة ،وأسباب هذه المبيعات وتوقعات بشأن نشاط

الفائدة الفعلية .تخفض التكلفة المطفأة بخسائر االنخفاض في

المبيعات في المستقبل.

القيمة .يعترف بإيرادات الفوائد وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية

• مدى تكرار وحجم وتوقيت مبيعات الموجودات المالية في

واالنخفاض في القيمة في بيان الدخل الموحد .ويتم االعتراف بأي
إن عمليات تحويل الموجودات المالية إلى أطراف أخرى من خالل

تقاس استثمارات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر إذا استوفت الشرطين التاليين ولم تكن مصنفة بالقيمة

وتستمر المجموعة باالعتراف بها.

العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
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الفائدة التعاقدية (ولكن غير المدفوعة) المستحقة (والتي قد تتضمن
ً
أيضا تعويض إضافي معقول عن اإلنهاء المبكر) يتم التعامل معه

المتوقعة على مدار العمر ،باستثناء ما يلي ،والتي يتم قياسها
ً
شهرا:
عند الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 12

التعثر التي تحدث على مدى العمر المتوقع لألداة المالية).

معامالت غير مؤهلة إللغاء االعتراف ال تعتبر مبيعات لهذا الغرض،

خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية.

القيمة التعاقدية االسمية ،فإن الشرط الذي ُيجيز أو يتطلب الدفع
ً
فعليا القيمة التعاقدية االسمية باإلضافة إلى
المسبق بقيمة تمثل

تقيس المجموعة مخصص الخسارة بمبلغ يعادل الخسارة االئتمانية

المرتبطة بها بصورة جوهرية منذ االعتراف المبدئي بها (أي مخاطر

والفائدة المستحقة على القائم منها.

• أن يتم االحتفاظ باالستثمار ضمن نموذج أعمال يتحقق أهدافه من

الشامل اآلخر.

ربح أو خسارة عند إلغاء االعتراف في بيان الدخل الموحد.

دائما بقيمة تعادل
تُ قاس مخصصات الخسائر للذمم المدينة التجارية
ً

الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر .عند تحديد ما إذا كانت
مخاطر االئتمان لألصل المالي قد زادت زيادة جوهرية منذ االعتراف

تُ قاس استثمارات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

المبدئي وعند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة ،فإن المجموعة

الحقا بالقيمة العادلة .يتم االعتراف بإيرادات الفوائد
ً
اآلخر

تنظر في المعلومات المعقولة والمؤيدة ذات الصلة والمتاحة دون

إن الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو التي تتم إدارتها

المحتسبة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية وأرباح وخسائر صرف

تكبد أي تكلفة أو جهد غير ضروري ،ويشمل ذلك المعلومات الكمية

ويتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة ،يتم قياسها بالقيمة

العمالت األجنبية وانخفاض القيمة في بيان الدخل الموحد .ويتم

العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

االعتراف بصافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل الشامل اآلخر.

بناء على التجربة التاريخية للمجموعة والتقييم
والنوعية والتحليلً ،
االئتماني المتوفر ،بما في ذلك المعلومات التطلعية.

99

البيانات المالية الموحدة

ً
وفقا
قيمة المبالغ من المؤسسات المالية والودائع االستثمارية

• أن ينشأ عن الشروط التعاقدية المتعلقة باالستثمار ،في تواريخ

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل دفعات

وعند إلغاء االعتراف ،يتم إعادة تصنيف األرباح والخسائر المتراكمة

يوما.
بشكل جوهري إذا تأخر موعد االستحقاق ألكثر من ً 30
ً
متعثرا في الحالتين التاليتين:
تعتبر المجموعة األصل المالي

• عدم وجود سوق نشطة للورقة المالية بسبب الصعوبات المالية.

بتاريخ كل تقرير ،تقوم المجموعة بمراجعة القيم الدفترية
لموجوداتها غير المالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر يدل على

على المجموعة المساهمة بنسبة تتراوح من  %12.5إلى  %15من
ً
وفقا لتكاليف جدول
“المساهمات المدفوعة على أساس الراتب”

هيكلة مالية أخرى.

عرض مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة في بيان المركز

تعرضها لالنخفاض في القيمة .وفي حال وجود مثل هذا المؤشر،

• أن يكون من غير المرجح أن يؤدي المدين التزاماته االئتمانية إلى

المالي

كتحقيق الضمان (إذا كانت هناك ضمانات محتفظ بها).
ً
يوما.
• يتأخر سداد األصل المالي ألكثر من 90

يتم خصم مخصصات خسارة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة
المطفأة من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات.

ﺗﻌﺗﺑر المجموعة أن أداة اﻟدﯾن لها ﻣﺧﺎطر اﺋﺗﻣﺎن ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﮐون

بالنسبة لسندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

ﺗﺻﻧﯾف ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن معادال ﻟﺗﻌرﯾف المفهوم العالمي لدرجة

اآلخر ،يتم تحميل مخصص الخسارة على الربح أو الخسارة ويتم

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.

االعتراف به في الدخل الشامل اآلخر.

الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر تمثل الخسائر

(ب) المطلوبات المالية

تستفيد من مزايا االندماج.

مبدئيا بالقيمة العادلة وفي
يتم االعتراف بكافة المطلوبات المالية
ً

تعتبر القيمة القابلة لالسترداد ألصل ما أو الوحدة المولدة للنقد
ً
مخصوما منها تكاليف
هي القيمة المستخدمة أو القيمة العادلة

المجموعة بالكامل دون أن تلجأ المجموعة إلى اتخاذ إجراءات

االئتمانية المتوقعة الناتجة عن جميع أحداث التعثر المحتملة على
مدى العمر المتوقع لألداة المالية.
ً
شهرا في الجزء من
تتمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 12
الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن أحداث التعثر المحتمل

ً
شهرا بعد تاريخ التقرير (أو خالل فترة أقصر إذا كان
حدوثها خالل 12
ً
شهرا).
العمر المتوقع لألداة أقل من 12

ناقصا تكاليف
حالة القروض  ،بالقيمة العادلة للمقابل المستلم
ً
الحقا بالتكلفة المطفأة
ً
المعامالت المنسوبة مباشرة ويتم قياسه
باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .تشتمل المطلوبات
المالية على ذمم دائنة وتوزيعات أرباح مستحقة لطرف ذي صلة
وقرض ثانوي ومطلوبات إيجار غير متداولة.

أقصى فترة يتم أخذها في االعتبار عند تقدير الخسائر االئتمانية

ُيعترف بإيرادات الفوائد وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية
في بيان الدخل الموحد .يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة عند إلغاء

لمخاطر االئتمان.

االعتراف في بيان الدخل الموحد.

المتوقعة هي أقصى فترة تعاقدية تتعرض خاللها المجموعة

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية

تتمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة في التقدير المرجح للخسائر

تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بااللتزام المالي عندما تتم تسوية

االئتمانية .يتم قياس الخسائر االئتمانية على أنها القيمة الحالية

التزاماتها التعاقدية أو عندما يتم إلغاؤها أو انتهاؤها .تقوم

ً
أيضا بإلغاء االعتراف بااللتزام المالي عندما يتم تعديل
المجموعة

لكافة حاالت العجز النقدي (أي الفرق بين التدفقات النقدية
ً
وفقا للعقد وبين التدفقات النقدية التي
المستحقة إلى المنشأة

شروطه وتكون التدفقات النقدية لاللتزام المعدل مختلفة بصورة

تتوقع المجموعة الحصول عليها).

جوهرية ،وفي هذه الحالة يتم االعتراف بالتزام مالي جديد بناء على

يتم خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي

الشروط المعدلة بالقيمة العادلة.

لألصل المالي.
الموجودات المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية

عند إلغاء االعتراف بااللتزام المالي ،يتم االعتراف بالفرق بين
القيمة الدفترية المشطوبة والثمن المدفوع (بما في ذلك أية

تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كانت الموجودات

موجودات غير نقدية تم تحويلها أو مطلوبات طارئة) ضمن بيان

المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة وسندات الدين بالقيمة العادلة

الدخل الموحد.

االئتمانية .يعتبر األصل المالي أنه “تعرض النخفاض في قيمته

 7-4مقاصة األدوات المالية

النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي.

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة

من خالل الدخل الشامل اآلخر قد تعرضت النخفاض في قيمتها
االئتمانية” عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي على التدفقات

في بيان المركز المالي في حالة واحدة وهي أن يكون لدى
تشتمل األدلة على تعرض األصل المالي النخفاض في قيمته

ً
حاليا حق قانوني واجب النفاذ بمقاصة المبالغ ويكون
المجموعة

االئتمانية على أي من البيانات الملحوظة التالية:

لديها نية إما للتسوية على أساس الصافي أو تحقيق األصل
وتسوية االلتزام بصورة متزامنة.

• صعوبة مالية كبيرة تواجه المدين.
• خرق بنود العقد مثل التعثر أو تأخر السداد ألكثر من  90يوما.
• إعادة هيكلة القروض أو السلفيات من قبل المجموعة وفق
شروط ما كانت المجموعة لتقبلها في ظل الظروف العادية.

يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد .ويتم فحص الشهرة
ً
سنويا لتحري االنخفاض في القيمة.
ً
معا في
لغرض اختبار انخفاض القيمة ،يتم تجميع الموجودات
أصغر مجموعة من الموجودات تنتج تدفقات نقدية داخلة من
االستخدام المستمر وتكون مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات
النقدية الداخلة من الموجودات األخرى أو الوحدات المولدة للنقد.
يتم تخصيص الشهرة الناتجة عن اندماج األعمال إلى الوحدة
المولدة للنقد أو مجموعة الوحدات المولدة للنقد التي يتوقع أن

البيع ،أيهما أعلى .وتستند القيمة المستخدمة إلى التدفقات
النقدية المستقبلية التقديرية مخصومة إلى قيمتها الحالية
باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة يعكس تقييمات السوق
الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة باألصل أو الوحدة
المولدة للنقد.
يتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة إذا تجاوزت القيمة الدفترية
ألصل ما أو الوحدة المولدة للنقد قيمته القابلة لالسترداد .وتدرج
خسائر انخفاض القيمة في بيان الدخل الموحد .ويتم تخصيصها
أوال لتقليل القيمة الدفترية ألي شهرة مخصصة للوحدات المولدة
ً

للنقد ثم لتقليل القيم الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة
المولدة للنقد على أساس تناسبي.

ال يتم عكس خسارة انخفاض القيمة المتعلقة بالشهرة .بالنسبة
للموجودات األخرى ،يتم عكس خسارة انخفاض القيمة فقط إلى
المدى الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية لألصل عن القيمة الدفترية
التي كان يمكن تحديدها ،بعد خصم االستهالك أو اإلطفاء ،إذا لم
يكن قد تم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة.

 9-4مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

رواتب مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة في خطة معاشات
التقاعد لتمويل هذه المنافع.
يتعين كذلك على الموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية
المتحدة المساهمة في الخطة بنسبة  %5من هذه “المساهمات
المحتسبة على أساس الراتب” .إن االلتزام الوحيد المترتب على
المجموعة فيما يتعلق بخطة معاشات التقاعد والتأمينات االجتماعية
يتمثل في سداد المساهمات المحددة .يتم تحميل المساهمات
على بيان الدخل الموحد.
تقوم المجموعة برصد مخصص لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين
بناء على تقدير قيمة المكافآت المستقبلية التي يكون الموظفون
قد اكتسبوها طوال مدة خدمتهم حتى تقاعدهم .ويتم احتساب
هذا المخصص بناء على طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة.

 10-4مخصصات
يتم االعتراف بالمخصص في بيان المركز المالي الموحد عندما يكون
لدى المجموعة التزام قانوني أو استداللي نتيجة ألحداث سابقة،
ً
ً
خارجا للمنافع االقتصادية
تدفقا
ويكون من المحتمل أن يتطلب ذلك
لسداد ذلك االلتزام ،ويكون باإلمكان وضع تقدير معقول لمبلغ
االلتزام .يتم تحديد المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية
المستقبلية المتوقعة بمعدل يعكس تقييمات السوق الحالية
للقيمة الزمنية للنقود ،والمخاطر المحددة لذلك االلتزام ،حيثما كان
ً
درج تحميل الخصم ضمن تكلفة التمويل .يتم إدراج
ذلك
مناسباُ .ي َ

التغييرات في التوقيت أو المبلغ المقدر للنفقات أو معدل الخصم

في بيان األرباح أو الخسائر الموحد عند نشوئها.

 11-4رأس المال
األسهم العادية

يتم االعتراف بالتكاليف اإلضافية المنسوبة مباشرة إلصدار
األسهم العادية كاقتطاع من حقوق الملكية.

ً
وفقا لقانون
يتم تكوين مخصص لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين

أسهم الخزينة

العمل في اإلمارات العربية المتحدة عن فترات خدمتهم حتى تاريخ
ً
ووفقا ألحكام المعيار المحاسبي الدولي رقم ،19
المركز المالي.

االعتراف بها كاقتطاع من حقوق الملكية .يتم تصنيف األسهم غير

فقد قامت اإلدارة بتقدير القيمة الحالية اللتزاماتها بتاريخ التقرير،
باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة ،وذلك فيما يتعلق
بمكافآت نهاية الخدمة المستحقة للموظفين بموجب قانون العمل
لدولة اإلمارات العربية المتحدة .لقد تم خصم االلتزام المتوقع

عندما تكون األسهم المعترف بها كحقوق ملكية غير مخصصة ،يتم
المخصصة كأسهم خزينة ويتم عرضها في احتياطي أسهم الخزينة.
الحقا ،يتم االعتراف بالمبلغ
ً
عند بيع أسهم الخزينة أو إعادة إصدارها
المستلم كزيادة في حقوق الملكية ويتم عرض الفائض أو العجز
الناتج عن المعاملة ضمن عالوة إصدار األسهم.

بتاريخ ترك الخدمة إلى صافي القيمة الحالية باستخدام معدل
خصم مالئم بناء على افتراضات اإلدارة لمتوسط تكاليف الزيادات
 /الترقيات السنوية .إن القيمة الحالية لاللتزام كما في  31ديسمبر
ً
ً
جوهريا عن المخصص المحتسب
اختالفا
 2020و  ,2021ال تختلف
ً
وفقا لقانون العمل لدولة اإلمارات العربية المتحدة .يتم بيان

المخصص المتعلق بمكافآت نهاية الخدمة كالتزام غير متداول.
100

101

البيانات المالية الموحدة

تفترض المجموعة أن مخاطر االئتمان على األصل المالي قد زادت

• من المحتمل دخول المدين في إجراءات إشهار إفالس أو إعادة

 8-4االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

أعضاء
يعتبر الموظفون من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة
ً
في خطة معاشات التقاعد والتأمينات االجتماعية المدارة من قبل
ً
وفقا ألحكام القانون االتحادي رقم ( )7لسنة  ،1999يتعين
الحكومة.

التزامات األداء وسياسات االعتراف باإليرادات

بناء على المقابل المحدد في العقد المبرم مع
تُ قاس اإليرادات ً

العميل .تعترف المجموعة باإليرادات عندما تقوم بتحويل السيطرة

نوع الخدمة

على المنتج أو الخدمة إلى العميل .يستعرض الجدول التالي

الثابت من تاريخ البدء إلى نهاية مدة عقد اإليجار ،ما لم ينقل عقد

معلومات حول طبيعة وتوقيت الوفاء بالتزامات األداء في العقود

اإليجار ملكية األصل األساسي للمجموعة في نهاية مدة عقد

اختارت المجموعة عدم إدراج موجودات حق االستخدام ومطلوبات

المبرمة مع العمالء ،بما في ذلك شروط السداد الهامة وسياسات

اإليجار أو تشير تكلفة أصل حق االستخدام أن المجموعة ستقوم

اإليجار لعقود اإليجار منخفضة القيمة وعقود اإليجار قصيرة األجل،

االعتراف باإليرادات ذات الصلة.

بممارسة خيار الشراء .في هذه الحالة ،سيتم استهالك أصل حق

بما في ذلك معدات تقنية المعلومات .تقوم المجموعة بإدراج

االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل األساسي ،والذي يتم

دفعات اإليجار المرتبطة بعقود اإليجار هذه كمصاريف على أساس

تحديده على غرار االستهالك على الممتلكات والمعدات .باإلضافة

القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

طبيعة وتوقيت الوفاء بالتزامات األداء،
بما في ذلك شروط السداد الهامة

سياسات االعتراف باإليرادات

إلى ذلك ،يتم تخفيض أصل حق االستخدام بشكل دوري بخسائر
االنخفاض في القيمة ،إن وجدت ،وتعديلها بأي عمليات إعادة
قياس معينة اللتزام اإليجار.

 .5التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة

رسوم عموالت التداول

تمثل رسوم عموالت التداول الرسوم التي تفرضها شركة يتم االعتراف برسوم عموالت التداول في
الوقت عند اكتمال عملية المتاجرة األساسية.
سوق دبي المالي على كل عملية متاجرة (شراء وبيع)
ً
وفقا لقوانين ولوائح هيئة األوراق
يقوم بها الوسطاء
المالية والسلع.

رسوم شركات الوساطة

يتم االعتراف باإليرادات في الوقت الذي
يستخدم فيه الوسيط الخدمات التي تقدمها
شركة سوق دبي المالي ،أي على مدى فترة
االشتراكات السنوية.

معدل االقراض اإلضافي كمعدل الخصم.

يتم االعتراف بإيرادات الخدمات المقدمة لمرة
واحدة في وقت تقديم الخدمة للوسيط.

تحدد المجموعة معدل االقتراض اإلضافي من خالل الحصول على
معدالت الفائدة من مصادر تمويل خارجية مختلفة وإجراء تعديالت

بشكل مستمر .ويتم االعتراف بالمراجعات على
األساسية
ٍ

التقديرات المحاسبية في الفترة التي تتم فيها مراجعة التقدير

معينة لتعكس شروط اإليجار ونوع األصل المستأجر.

إذا كان تأثير التقدير ينحصر في تلك الفترة ،أو في فترة المراجعة
ً
تأثيرا على كل من
والفترات المستقبلية إذا تركت عملية المراجعة

تشمل دفعات اإليجار المتضمنة في قياس التزام اإليجار ما يلي:

حد سواء.
الفترة الحالية والمستقبلية على ٍ

• الدفعات الثابتة ،بما في ذلك الدفعات الثابتة من حيث الجوهر.

فيما يلي التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة التي وضعتها اإلدارة

• دفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل،
ً
مبدئيا باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاريخ البدء.
تقاس

خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والتي لها التأثير

يتم إصدار الفواتير للوسيط على أساس االشتراكات
السنوية  /اليومية ويتم دفعها عند تقديمها.
تتكون إيرادات الوساطة من مختلف التراخيص والخدمات
المقدمة للوسيط.

رسوم اإلدراج وبيانات السوق

يتم فرض رسوم اإلدراج على الشركات التي تدرج أسهمها
في شركة سوق دبي المالي.
يتم احتساب رسوم بيانات السوق مقابل استخدام بيانات
السوق في شركة سوق دبي المالي.

يتم االعتراف باإليرادات على مدى فترة اإلدراج
والفترة التي يمكن للعميل خاللها الوصول إلى
وفقا لفترة العقد.
ً
موجز بيانات السوق

رسوم اإلدراج وبيانات السوق قابلة للتطبيق لمدة سنة
واحدة أو على أساس شهري ويتم دفعها عند تقديم
الفاتورة.
رسوم المقاصة والتسوية واإليداع

يشترك العميل في هذه الخدمات على أساس يومي/
سنوي ،ويستحق دفعها عند تقديم الفاتورة.

يتم االعتراف باإليرادات في وقت تقديم الخدمة
األساسية للعميل  /الشركة.

رسوم أخرى

بناء على طلب العميل  /الشركات
يتم إصدار الفواتير ً
ويتم دفعها عند تقديم الفاتورة.

يتم االعتراف باإليرادات في وقت تقديم الخدمة
األساسية للعميل /الشركة.

 13-4المعامالت بالعمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالت الناشئة بالعمالت األجنبية إلى العملة
الوظيفية باستخدام أسعار الصرف السائدة بتواريخ المعامالت أو
التقييم عند إعادة قياس البنود .كما يتم احتساب أرباح وخسائر صرف
العمالت األجنبية ،الناتجة عن تسوية هذه المعامالت وعن تحويل
المقومة بالعمالت األجنبية بأسعار
الموجودات والمطلوبات النقدية
ّ

الصرف السائدة في نهاية السنة ،في بيان الدخل الموحد.

كمستأجر
عند بدء أو تعديل العقد الذي يحتوي على عنصر إيجار ،تخصص
المجموعة الثمن المقابل في العقد لكل عنصر من عناصر اإليجار
على أساس األسعار المستقلة النسبية .على الرغم من ذلك،
بالنسبة لعقود إيجار الممتلكات فقد اختارت المجموعة عدم فصل
العناصر غير اإليجارية ويتم حساب عناصر اإليجار وغير اإليجار كعنصر
إيجاري واحد.

 14-4إيجارات

تقوم المجموعة بإدراج أصل حق االستخدام والتزام اإليجار عند بدء
ً
مبدئيا بالتكلفة
تاريخ عقد اإليجار .يتم قياس أصل حق االستخدام

عند بدء العقد ،تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يعد ،أو
ً
ً
إيجارا إذا كان العقد ينقل
إيجارا .إن العقد يعد ،أو يتضمن
يتضمن

التي تشمل المبلغ المبدئي اللتزام اإليجار المعدل بأي دفعات

الحق في السيطرة على استخدام أصل معين لفترة زمنية مقابل
تعويض ما .ولتقييم ما إذا كان العقد ينقل الحق في السيطرة على
استخدام أصل معين ،تستخدم الشركة تعريف عقد اإليجار في
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم .16

إيجار مسددة في أو قبل تاريخ بدء العقد ،باإلضافة إلى أي تكاليف
مبدئية مباشرة وتقدير تكاليف تفكيك وإزالة األصل األساسي أو
ً
ناقصا
إعادة األصل األساسي إلى حالته أو الموقع الذي يوجد عليه،
أي حوافز إيجار مستلمة.

ً
مبدئيا بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي لم
ُيقاس التزام اإليجار
تُ دفع في تاريخ بدء العقد ،مخصومة باستخدام معدل الفائدة المدرج

من اإلدارة إبداء بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات بشأن

في عقد اإليجار أو إذا تعذر تحديد هذا المعدل بسهولة ،معدل

القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي ال تتوفر بسهولة

االقتراض اإلضافي للمجموعة .وبشكل عام ،تستخدم المجموعة

من مصاد ٍر أخرى .تستند التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها إلى

باإليضاح رقم  4من هذه البيانات المالية الموحدة ،يقتضي األمر

الخبرة السابقة والعوامل األخرى ذات الصلة .إن النتائج الفعلية قد
تختلف عن هذه التقديرات .تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات

• المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية.
• سعر الممارسة بموجب خيار الشراء الذي من المؤكد بشكل
معقول أن تمارسه المجموعة ودفعات اإليجار في فترة التجديد
االختيارية إذا كانت المجموعة متأكدة إلى حد معقول من

ً
مبكرا ما لم
ممارسة خيار التمديد ،وغرامات فسخ عقد اإليجار
ً
مبكرا.
تكن المجموعة متأكدة إلى حد معقول من عدم الفسخ

الهام األكبر على المبالغ المدرجة في البيانات المالية الموحدة.
تقييم استثمارات حقوق الملكية غير المدرجة

تستند عملية تقييم استثمارات حقوق الملكية غير المدرجة عادة على

أساس تجاري بحت والقيمة
ٍ
معامالت السوق الحديثة المبرمة على
العادلة لألدوات األخرى المشابهة إلى حد كبير لتلك االستثمارات
والتدفقات النقدية المتوقعة المخصومة باألسعار الحالية لألدوات
المشابهة أو صافي قيمة الموجودات للشركة المستثمر فيها /

يتم قياس التزام اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة
الفعلية .ويتم إعادة قياسه عند وجود تغير في دفعات اإليجار
المستقبلية نتيجة وجود تغير في المؤشر أو المعدل ،إذا كان هناك

الصناديق أو نماذج التقييم األخرى.
األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات األخرى غير الملموسة

القيمة المتبقية أو إذا قامت المجموعة بتغيير تقييمها حول ما إذا

لقد قامت اإلدارة بتقدير األعمار االقتصادية اإلنتاجية للموجودات
ً
استنادا إلى تحليل العوامل ذات الصلة بالفترة
األخرى غير الملموسة

كانت ستمارس خيار الشراء أو التمديد أو الفسخ ،أو إذا كان هناك

التي يتوقع فيها أن تعمل الموجودات األخرى غير الملموسة على

دفعة إيجار ثابتة ضمنية معدلة.

توليد تدفقات نقدية واردة للمجموعة في المستقبل القريب .تقوم

تغير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع سداده بموجب ضمان

اإلدارة بتقييم األعمار اإلنتاجية المقدرة على أساس دوري.
عندما يتم إعادة قياس التزام اإليجار بهذه الطريقة ،يتم إجراء تعديل
مقابل على القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام ،أو يتم تسجيله

االنخفاض في قيمة الشهرة والموجودات األخرى غير الملموسة

في بيان الدخل الموحد إذا تم تخفيض القيمة الدفترية ألصل حق

يتم إجراء عمليات المراجعة لتحري االنخفاض في قيمة الشهرة

االستخدام إلى صفر.

بشكل سنوي أو على فترات أقصر إذا أشارت األحداث أو التغيرات
ٍ

تعرض المجموعة موجودات حق االستخدام ضمن “الممتلكات

القيمة الدفترية للشهرة مع القيمة القابلة لالسترداد التي تمثل
ً
ناقصا تكاليف البيعّ ،أيهما
القيمة المستخدمة أو القيمة العادلة

في الظروف إلى وجود انخفاض محتمل في القيمة .تتم مقارنة

والمعدات” ومطلوبات إيجار غير متداولة ضمن “بيان المركز
المالي” ومطلوبات إيجار متداولة ضمن “الذمم الدائنة
والمصاريف المستحقة”.
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في سبيل تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة التي ورد ذكرها

أعلى .ويتم احتساب أي انخفاض في القيمة مباشرةً كمصروف وال
ً
الحقا .راجع اإليضاح  6للتقديرات واألحكام.
يتم عكسه
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البيانات المالية الموحدة

 12-4االعتراف باإليرادات

ً
الحقا باستخدام طريقة القسط
يتم استهالك أصل حق االستخدام

اإليجارات قصيرة األجل وإيجارات الموجودات منخفضة القيمة

النخفاض في قيمتها .ويتطلب ذلك تقدير القيمة القابلة لالسترداد

النقدية المستقبلية المتوقعة من األرض وكذلك اختيار معدل خصم

ناقصا تكاليف البيع ،أو القيمة المستخدمة
باستخدام القيمة العادلة
ً

بغرض احتساب القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية.

وتعتبر المجموعة شركة سوق دبي المالي وحدة مولدة للنقد فردية
ألغراض اختبار انخفاض القيمة معتبرةً أنها تدار كوحدة واحدة تعمل

استهالك الممتلكات والمعدات

يتم استهالك تكلفة الممتلكات والمعدات على مدى أعمارها

وبالتالي فإنها تعتبر كوحدة مولدة للنقد فردية ألغراض اختبار

في قطاع واحد من أسواق األوراق المالية العاملة وغرفة المقاصة

اإلنتاجية المقدرة ،التي تستند على االستخدام المتوقع لألصل

انخفاض القيمة .تقوم اإلدارة بتقييم المبلغ القابل لالسترداد

ناقصا تكاليف البيع يتطلب
ذات العالقة .إن تقدير القيمة العادلة
ً
من المجموعة وضع تقدير لعالوة السيطرة من أجل احتساب القيمة

والبلي والتلف المادي المتوقع ،الذي يعتمد على عوامل التشغيل.

للوحدة المنتجة للنقد باستخدام نموذج القيمة المستخدمة والقيمة

لم تأخذ اإلدارة باالعتبار أي قيمة متبقية كونها تعتبر ضئيلة للغاية.

ناقصا تكاليف البيع  ،أيهما أعلى .توصلت اإلدارة إلى أن
العادلة
ً

لوحدات مولدة للنقد التي يتم تخصيص الشهرة لها ،أيهما أعلى.

ناقصا تكاليف البيع .إن تقدير القيمة المستخدمة يتطلب من
العادلة
ً
المجموعة وضع تقدير حول التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة
من وحدات توليد النقد وكذلك اختيار معدل خصم مناسب بغرض

إن تحديد ما إذا كانت الشهرة قد انخفضت قيمتها يتطلب تقدير

وبناء
( 31ديسمبر  756 :2020مليون درهم) كما في ذلك التاريخ.
ً
عليه  ،فإن إدارة المجموعة ال تعتقد أن هناك أي انخفاض في قيمة

للقيمة القابلة لالسترداد للوحدات المولدة للنقد التي تم تخصيص

الشهرة كما في تاريخ التقرير.

الشهرة لها .تعتبر شركة سوق دبي المالي كمنشأة منفصلة،

تقوم اإلدارة بتقييم األعمار اإلنتاجية المقدرة على أساس دوري.
خسارة االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية

فيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة في :2021

ناقصا تكاليف بيع وحدة توليد النقد تجاوزت قيمتها
القيمة العادلة
ً
ناقصا
الدفترية كما في  31ديسمبر :2020( 2021القيمة العادلة
ً

تكاليف البيع تجاوزت القيمة الدفترية) .وللوصول إلى القيمة

سعر السوق المدرج عند اإلغالق كما في 31
ديسمبر 2021

 2.84درهم  /للسهم

عالوة السيطرة  -صافي تكاليف البيع

%15

ناقصا تكاليف بيع القياس على أنها
تعتبر هذه القيمة العادلة
ً

المستوى  2في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.

احتساب القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية.

تقيم المجموعة على أساس مستقبلي الخسائر
في كل تاريخ تقريرّ ،

ناقصا تكاليف البيع للوحدة المولدة للنقد التي تم تخصيص
العادلة
ً

تتم مراجعة الموجودات األخرى غير الملموسة الخاضعة لإلطفاء

المطفأة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .وتعتمد

لسوق دبي المالي كما في  31ديسمبر  2021وعالوة سيطرة

حددت اإلدارة أن أي تغيير معقول محتمل في االفتراضين الرئيسيين

لتحري االنخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في

منهجية انخفاض القيمة المطبقة على ما إذا كانت هناك زيادة

(بالصافي من تكاليف البيع) بنسبة  )%15 :2020( %15لحساب القيمة

لن يؤدي إلى تجاوز القيمة الدفترية للمبلغ الممكن استرداده.

الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد .يتم
ً
وفقا للمبلغ الذي تتجاوز به
احتساب خسارة االنخفاض في القيمة

جوهرية في مخاطر االئتمان .وبالنسبة للذمم المدينة التجارية ،تطبق

القابلة لالسترداد.

المجموعة النهج المبسط الذي يسمح به المعيار الدولي للتقارير

القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد .إن القيمة القابلة

المالية رقم  ،9وهو ما يتطلب االعتراف بالخسائر المتوقعة على

المقدرة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد
بلغت القيمة
ّ

االئتمانية المتوقعة المرتبطة بالموجودات المالية المدرجة بالتكلفة

لالسترداد هي القيمة العادلة للموجودات ناقصة تكاليف البيع أو

مدى العمر منذ االعتراف المبدئي بالذمم المدينة .انظر اإليضاح

القيمة المستخدمةّ ،أيهما أعلى .وألغراض تقييم االنخفاض في

 3-25لمزيد من التفاصيل حول تقييم مخاطر االئتمان.

القيمة ،يتم تجميع الموجودات لدى أدنى المستويات التي تتوفر لها
إلى حد كبير تدفقات نقدية واردة مستقلة .تتم مراجعة االنخفاض

مخصص مكافآت نهاية الخدمة

السابق في قيمة الموجودات األخرى غير الملموسة لتحري احتمال

ً
وفقا
تدفع المجموعة مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها الوافدين

عكس االنخفاض في القيمة بتاريخ كل تقرير.

لقانون العمل لدولة اإلمارات العربية المتحدة .ويستند استحقاق

االنخفاض في قيمة األرض

تحدد المجموعة ،على أساس سنوي ،ما إذا كانت األرض قد تعرضت

ناقصا تكاليف بيع
لألرض ،أيهما أعلى .يتم تقدير القيمة العادلة
ً
األرض من قبل خبير تقييم مستقل خارجي .إن احتساب القيمة

في ذلك التاريخ.

 .7ممتلكات ومعدات
أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز
أجهزة
حاسوب
ونظم
معلومات
ألف درهم

مدى فترة العمل.
تقوم المجموعة بأداء مساهمات المعاشات والتأمينات االجتماعية

في  31ديسمبر  ،2021وال يوجد انخفاض في قيمة الشهرة كما

 26,128مليون درهم كما في  31ديسمبر  2021والتي تتجاوز قيمتها

لفترة الخدمة .تُ ستحق التكاليف المتوقعة عن هذه المكافآت على

موجودات حق
االستخدام
ألف درهم

أثاث
ومعدات
مكتبية
ألف درهم

تحسينات
على عقار
مستأجر
ألف درهم

مركبات
ألف درهم

أخرى
ألف درهم

مبنى قيد
االنشاء
ألف درهم

أراضي
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

التكلفة
في  31ديسمبر 2019

125,993

47,005

23,252

28,633

137

16,197

33,333

231,306

505,856

بمقتضى أحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم

إضافات

658

-

91

212

-

7,592

22,587

-

31,140

استبعادات

()123

-

()501

()9

-

-

-

-

()633

( )2لسنة .2000

تحويالت

23,064

-

1

21

-

()23,086

-

-

-

في  31ديسمبر 2020

149,592

47,005

22,843

28,857

137

703

55,920

231,306

536,363

إضافات

4,101

-

169

372

-

1,565

360

-

6,567

استبعادات

()45,732

-

-

()2,293

-

-

-

-

()48,025

المستحقة للموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة

 .6الشهرة وموجودات أخرى غير ملموسة
الشهرة
ألف درهم

ترخيص العمل كسوق
لألوراق المالية ألف درهم

التكلف ة
في  1يناير  2020و2021

يعتقد مجلس إدارة المجموعة أن االفتراضات الرئيسية مالئمة كما

هذه المكافآت إلى طول مدة خدمة الموظف واستيفاء الحد األدنى

النخفاض في قيمتها .ويتطلب ذلك تقدير القيمة القابلة لالسترداد
ناقصا تكاليف البيع ،أو القيمة المستخدمة
باستخدام القيمة العادلة
ً

الشهرة لها ،استخدمت اإلدارة سعر السوق المدرج عند اإلغالق

2,878,874

2,824,455

إطفاء
ف ي  1ي ن اي ر 2021

-

790,846

ال م ح ّم ل ل ل س ن ة

-

56,489

في  31ديسمبر 2021

-

847,335

ف ي  1ي ن اي ر 2020

-

734,357

ال م ح ّم ل ل ل س ن ة

-

56,489

ف ي  31دي س م ب ر 2020

-

790,846

تحويالت

901

-

-

-

-

()901

-

-

-

في  31ديسمبر 2021

108,862

47,005

23,012

26,936

137

1,367

56,280

231,306

494,905

االستهالك المتراكم
في  31ديسمبر 2019

116,165

9,719

16,466

18,524

119

-

-

-

160,993

المحمل للسنة (إيضاح )21
ّ

8,925

9,719

1,624

2,868

18

-

-

-

23,154

استبعادات

()123

-

()209

()8

-

-

-

-

()340

التعديل

698

-

-

-

-

-

-

-

698

في  31ديسمبر 2020

125,665

19,438

17,881

21,384

137

-

-

-

184,505

المحمل للسنة (إيضاح )21
ّ

9,480

9,719

1,648

2,347

-

-

-

-

23,194

استبعادات

()45,767

-

-

()2,284

-

-

-

-

()48,051

في  31ديسمبر 2021

89,378

29,157

19,529

21,447

137

-

-

-

159,648

في  31ديسمبر 2021

19,484

17,848

3,483

5,489

-

1,367

56,280

231,306

335,257

في  31ديسمبر 2020

23,927

27,567

4,962

7,473

-

703

55,920

231,306

351,858

القيمة الدفترية

القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2021

2,878,874

1,977,120

ف ي  31دي س م ب ر 2020

2,878,874

2,033,609
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سنويا ،ما إذا كانت الشهرة قد تعرضت
تحدد المجموعة ،مرة واحدة
ً

المستخدمة يتطلب من المجموعة وضع تقدير حول التدفقات

فحص انخفاض قيمة الشهرة

الدفترية مبلغ  7,963مليون درهم بما يقارب  18,165مليون درهم

2021
ألف درهم

2020
ألف درهم

257,564

199,194

مصنفة كأدوات حقوق ملكية
استثمار في أوراق مالية متداولة

خالل  8-1سنوات وتحمل معدالت ربح ثابتة تتراوح بين %5.112 - %3.2
سنويا.
سنويا ( 31ديسمبر )%5.112- %4.50 :2020
ً
ً

 .10ودائع استثمارية
2021
ألف درهم

صناديق مدارة  -إيضاح 1-8

275,711

241,321

استثمارات في صكوك  -إيضاح 2-8

279,946

360,120

متداولة:

813,221

800,635

ً
ً
نهائيا بتصنيف االستثمار في األوراق
قرارا
اتخذت المجموعة

ودائع استثمارية بفترة استحقاق تقل عن
ثالثة أشهر

371,117

186,730

ودائع استثمارية بفترة استحقاق تزيد عن
ثالثة أشهر حتى سنة واحدة

2,660,000

2,664,771

3,031,117

2,851,501

المالية والصناديق المدارة واالستثمار في صكوك البنك من الشق
األول على أنها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند

غير متداولة:

وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9وتم
ً
االعتراف المبدئي

ودائع استثمارية بفترة استحقاق بعد
سنة واحدة

عرض التغييرات الالحقة في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل
اآلخر .وهذه االستثمارات تمثل استثمارات استراتيجية غير محتفظ
بها للمتاجرة ،وترى المجموعة أن هذا التصنيف هو األنسب .تم
تقييم جميع االستثمارات وتصنيفها كأدوات حقوق ملكية في
الكيانات ذات الصلة .ولم يتم تصنيف الكيانات األساسية على
أنها حقوق ملكية لسبب وحيد وهو اإلعفاء المحدد في المعيار
المحاسبي الدولي رقم .32

3,253,342

3,092,555

مؤسسات مالية في دولة
ٍ
 1-10إن الودائع االستثمارية مودعة لدى
اإلمارات العربية المتحدة وتحمل معدالت ربح تتراوح بين %1.20
ً
سنويا.
إلى  %1.50 :2020( %1.65إلى )%2.90

 136.73مليون درهم) مرهونة كضمان مقابل تسهيالت سحب
بنكي على المكشوف غير مستخدمة مقدمة إلى المجموعة.

2021
ألف درهم

2020
ألف درهم

 -داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

734,050

773,619

 -خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

79,171

27,016

813,221

800,635

 3-10يبلغ إجمالي توزيعات األرباح المقبوضة والمستحقة الدفع

باإلنابة عن الشركات المدرجة في سوق دبي المالي المحتفظ
بها في أرصدة “حسابي” وبطاقات آيفستر كما في 31
ً
مبلغا وقدره  1,151مليون درهم ( 31ديسمبر
ديسمبر 2021
 1,357 :2020مليون درهم) ،وهي متاحة للشركة الستثمارها

 1-8تتضمن الصناديق المدارة مبالغ بقيمة  258مليون درهم (31
ديسمبر  218 :2020مليون درهم) (إيضاح  )15تتم إدارتها من
قبل أحد مساهمي الشركة األم.

وفقا لتقديرها الخاص في موجودات مدرة للدخل مثل
ً
االستثمارات في ودائع قصيرة األجل بقيمة  1,010مليون
درهم ( 31ديسمبر  1,050 :2020مليون درهم) ،واستثمارات
بالتكلفة المطفأة بقيمة  100مليون درهم ( 31ديسمبر :2020

 2-8تشمل االستثمارات في الصكوك أدوات دائمة يستحق طلبها

بخيار من الجهات المصدرة لها وتقاس بالقيمة العادلة من خالل

الدخل الشامل اآلخر .وتحمل الصكوك معدالت ربح تتراوح بين
ً
سنويا ( 31ديسمبر  %4.625 :2020إلى %6.75
 %3.375إلى %5

ً
سنويا) ،ويستحق دفعها بقرار من الجهة المصدرة.

 .9استثمارات بالتكلفة المطفأة

استثمارات في صكوك

222,225

241,054

 2-10هناك ودائع استثمارية بقيمة  136.73مليون درهم (:2020

االستثمارات بحسب التوزيع الجغرافي كالتالي:

 37مليون درهم) ،وحسابات مضاربة وحسابات جارية بقيمة
 41مليون درهم ( 31ديسمبر  270 :2020مليون درهم).
التزاما بدفع هذه المبالغ لمساهمي
ولذلك ،تتحمل المجموعة
ً

الشركات المدرجة (راجع اإليضاح رقم  .)1-18وحتى يتم

19,518

34,606

أرصدة طرف مقابل مركزي (إيضاح )1-11

92,340

109,815

ً
مقدما
مصاريف مدفوعة

5,948

بتقييم إمكانية استرداد النقد وما في حكمه وخلصت إلى أن

5,883

مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة غير جوهري.

رسوم عموالت تداول مستحقة

1,003

1,062

ذمم مدينة أخرى

2,542

3,005

مبالغ مستحقة من وسطاء

1,998

738

ضريبة القيمة المضافة المستحقة
القبض على المصروفات الرأسمالية

2,641

2,634

125,990

157,743

ً
ناقصا :مخصص ديون مشكوك في
تحصيلها

()1,215

()738

124,775

157,005

صافي الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:

الرصيد االفتتاحي

2021
ألف درهم

2020
ألف درهم

738

93

مخصص السنة

477

645

الرصيد الختامي

1,215

738

االستثمارات في بيان الدخل.
 4-10استثمرت الشركة توزيعات األرباح المعلنة والمستحقة الدفع
من المجموعة إلى الشركة األم بمبلغ  100مليون درهم (31

2021
ألف درهم

2020
ألف درهم

ديسمبر  467 :2020مليون درهم) في ودائع استثمارية  ،قيد

296,071

166,075

التوزيع للشركة األم.

طرف ذي عالقة .راجع المالحظات  15.1و.18.2

 3-12في  31ديسمبر  2021و 31ديسمبر  ،2020قامت المجموعة

 .13رأس المال
2021
ألف درهم
رأس المال المصرح به والمصدر
والمدفوع 8,000,000,000 :سهم (31
ديسمبر  8,000,000,000 :2020سهم)
بقيمة درهم واحد للسهم ( 31ديسمبر
 :2020درهم واحد للسهم)

2020
ألف درهم

8,000,000

8,000,000

 .14احتياطيات
احتياطي نظامي

ً
وفقا للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ()2

لسنة ( 2015قانون الشركات التجارية) ،فقد خصصت المجموعة
ً
ً
قانونيا بنسبة  %10من صافي األرباح السنوية للشركة
احتياطيا
ويستمر التحويل إلى االحتياطي حتى يبلغ رصيده ما يعادل %50

 1-11تتعلق هذه األرصدة بشركة دبي للمقاصة ذات شخص واحد

ش.ذ.م.م وشركة ناسداك دبي المحدودة باعتبارها األطراف

من رأس المال .إن هذا االحتياطي غير متوفر للتوزيع ،باستثناء ما
ينص عليه القانون.

المركزية المقابلة لجميع التداوالت ،وعادة ما تتم تسوية هذه

احتياطي نظامي
ألف درهم

األرصدة خالل يومين من تاريخ التعامل ( .)T+2يمثل الرصيد

ً
ذمما مدينة من وسطاء مقابل تداوالت لم تتم تسويتها كما

بنهاية السنة .وتم تسجيل الرصيد المستحق المقابل لنفس
المبلغ كالتزام كما بنهاية السنة (إيضاح .)18
 2-11ال تحتفظ المجموعة بأي رهن عن المصاريف المدفوعة
مقدما والذمم المدينة األخرى.
ً

 .12نقد وما في حكمه

الوفاء بهذا االلتزام ،تقوم المجموعة باالعتراف بأرباح هذه

 5-10تم إيداع ودائع استثمارية بقيمة  430مليون درهم بالنيابة عن

106

2021
ألف درهم

2020
ألف درهم

إيرادات مستحقة من ودائع استثمارية
2020
ألف درهم

 2-12يبلغ متوسط معدل العائد على حسابات المضاربة %0.09
ً
ً
سنويا).
سنويا ( 31ديسمبر %0.35 :2020

تحويل من صافي ربح سنة 2020

13,790

الرصيد كما في  31ديسمبر 2020

468,062

تحويل من صافي ربح سنة 2021

10,383

الرصيد كما في  31ديسمبر 2021

478,445

احتياطي إعادة تقييم استثمارات  -بالقيمة العادلة من خالل

الدخل الشامل اآلخر
2021
ألف درهم

نقد في الصندوق

الرصيد كما في  31ديسمبر 2019

454,272

140

2020
ألف درهم
148

أرصدة بنكية:
حسابات جارية

97

209,694

حسابات ادخار (إيضاح )1-12

2,165

10

حسابات مرابحة (إيضاح  3-10و2-12
و)1-15

156,583

112,823

158,985

322,675

زائدا :ودائع استثمارية بفترات استحقاق
أصلية ال تزيد على ثالثة أشهر

100,005

98,000

نقد وما في حكمه

258,990

420,675

يمثل احتياطي إعادة تقييم االستثمارات األرباح والخسائر المتراكمة

الناشئة عن إعادة تقييم الموجودات المالية المقاسة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

 .15معامالت وأرصدة األطراف ذات
العالقة
يتم اعتبار األطراف كأطراف ذات عالقة عندما يكون ألحد األطراف
قدرة السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير ملحوظ على
الطرف اآلخر في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية.
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 .8موجودات مالية مقاسة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

تستحق االستثمارات في الصكوك في اإلمارات العربية المتحدة

 .11مصاريف مدفوعة مقدماً وذمم 		
مدينة أخرى

 1-12يتراوح متوسط معدل العائد على حسابات االدخار %0.30
ً
ً
سنويا).
سنويا ( 31ديسمبر %0.40 :2020

اإلدارة المشتركة واإلدارة العليا والشركات التي يسيطر عليها

 430مليون درهم إماراتي وحساب المضاربة بقيمة  20مليون

فضال عن الشركات التي
المساهمون وأعضاء مجلس اإلدارة
ً
ً
فعاال .يتمثل كبار أعضاء اإلدارة العليا في
تأثيرا
يمارسون عليها
ً

درهم إماراتي مودعة نيابة عن طرف ذي صلة (راجع إيضاح

رؤساء اإلدارات المختلفة .أبرمت المجموعة خالل السنة معامالت
مع األطراف ذات العالقة في سياق العمل االعتيادي .وتم تنفيذ
هذه المعامالت بأسعار السوق .فيما يلي المعامالت مع األطراف
ذات العالقة واألرصدة الناتجة عن هذه المعامالت:
2021
ألف درهم

26,481

50,570

مصاريف الفوائد

1,347

1,392

إيرادات توزيعات األرباح

6,706

8,754

دفعات اإليجار ومصاريف أخرى ذات
عالقة

8,930

8,951

فائدة على عقود اإليجار

1,290

1,676

الشركات التابعة والزميلة للمجموعة
إيرادات االستثمار

 2.15تم تقديم القرض المساند من قبل بورصة دبي المحدودة
إلى ناسداك دبي المحدودة .إن القرض المساند غير
ً
وفقا لمعدل
مضمون وبال تاريخ سداد محدد ويحمل ربحا

السوق ،والقرض ُمضاف إلى حقوق كافة الدائنين اآلخرين

2020
ألف درهم

معامالت خالل السنة

.)18.2

تعويضات موظفي اإلدارة العليا

لدى الشركة التابعة .وافقت الشركة األم على عدم المطالبة
بالقرض الثانوي من الشركة التابعة لها لمدة سنة واحدة على
األقل من تاريخ إصدارالبيانات المالية للسنة المنتهية في 31
ديسمبر .2021
لم تقدم المجموعة أي قروض ألعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة
المنتهية في  31ديسمبر  2021و.2020

مبين أدناه معلومات حول عقود اإليجار التي تكون المجموعة
ً
مستأجرا فيها.

 .1موجودات حق االستخدام

القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة
 2015وتعديالته (قانون الشركات).

رواتب ومنافع قصيرة األجل

10,279

8,470

معاشات وتأمينات اجتماعية

873

960

 -مكافآت إلى مجلس إدارة ناسداك دبي

793

907

 -بدل حضور اجتماعات للمجموعة

648

634

 مكافآت أعضاء مجلس إدارة شركةسوق دبي المالي

2,100

2,100

أعضاء مجلس اإلدارة

المعيار المحاسبي الدولي رقم  24على الكيانات المملوكة للحكومة
وأفصحت عن طبيعة ومبلغ كل معاملة فردية هامة ،وللمعامالت
األخرى التي تعتبر بشكل جماعي ،ولكن ليس بشكل فردي ،هامة
أفصحت عن مؤشر نوعي أو كمي حسب نطاق المعاملة .تعتبر
حكومة دبي بمثابة الشركة األم المطلقة والطرف المسيطر حيث

بطاقات آيفستر (إيضاح )1-18

330,921

ودائع أعضاء هامشية (إيضاح )2-18

468,073

إيرادات غير متوافقة مع أحكام الشريعة
اإلسالمية (إيضاح )2-19

30,914

-

أمانات الوسطاء

21,917

22,573

مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى

14,540

18,650

أرصدة طرف مقابل مركزي (إيضاح )1-11

92,340

109,815

2021
ألف درهم

2020
ألف درهم

مبالغ مستحقة إلى هيئة األوراق المالية
والسلع بدولة اإلمارات العربية المتحدة

315

6,071

مطلوبات إيجار غير متداولة

7,570

17,156

إيرادات غير مكتسبة

4,377

2,567

مطلوبات إيجار متداولة

9,945

8,470

الزكاة

1,048

1,012

17,515

25,626

مطلوبات اإليجارالحالية (إيضاح )16

9,945

8,470

ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع

4,271

1,268

1,798,671

1,545,561

يتم عرض موجودات حق االستخدام المتعلقة بمكاتبها المؤجرة
في الممتلكات والمعدات (إيضاح .)7

 .2مطلوبات إيجار

 .3المبالغ المعترف بها في بيان الدخل الموحد

األرصدة

شركة تابعة لحكومة دبي .تتحمل المجموعة في سياق عملها

شركات تابعة زميلة وشركات زميلة
صناديق مدارة من قبل مساهم في
الشركة األم (إيضاح )8

257,986

218,271

موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
(إيضاح )8

352,957

432,655

استثمارات بالتكلفة المطفأة (إيضاح )9

208,654

116,283

ودائع استثمارية (إيضاح )10

584,273

1,245,550

نقد وما في حكمه (إيضاح )12

155,521

321,691

الودائع االستثمارية تشمل مبلغ  100مليون درهم ( 31ديسمبر
 100 :2020مليون درهم) مودع كضمان لدى طرف ذي عالقة.
2021
ألف درهم

2020
ألف درهم

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

فوائد على مطلوبات اإليجار

رسوما
المعتاد في سوق دبي لألوراق المالية مصاريف وتتلقى
ً
بناء على الشروط القياسية المطبقة في السوق من الكيانات
ً

الحكومية ذات الصلة .باإلضافة إلى ذلك ،تقوم المجموعة بأنشطة
استثمارية مع الجهات الحكومية ذات الصلة بالنيابة عنها .ال توجد
معامالت أخرى هامة بشكل فردي أو جماعي.

 .16عقود اإليجار
عقود اإليجار  -المجموعة كمستأجر (المعيار الدولي للتقارير

المالية رقم )16

تقوم المجموعة بتأجير مقرات لمكاتبها .ويسري عقد اإليجار عادة
لمدة  5 - 3سنوات مع خيار تجديد عقد اإليجار بعد ذلك التاريخ.
يتم إعادة التفاوض على دفعات اإليجار كل  5 - 3سنوات لتعكس

2021
ألف درهم

2020
ألف درهم

1,557

2,060

 .4المبالغ المعترف بها في بيان التدفقات النقدية
الموحد

تمتلك نسبة  )%80.66 :2020( %80.66من شركة سوق دبي المالي
(ش.م.ع) من خالل مؤسسة دبي لالستثمارات الحكومية ،وهي

820,010

1,004,189

18,572

اإلدارة خالل السنة:
قامت المجموعة بتطبيق اإلعفاء الجزئي المسموح به بموجب

توزيعات أرباح دائنة باإلنابة عن الشركات
المدرجة في سوق دبي المالي
(„حسابي“) (إيضاح )1-18

2021
ألف درهم

2020
ألف درهم

352,374

حصلت المجموعة على موافقة من المساهمين فيما يتعلق
بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة من أجل االلتزام بأحكام

فيما يلي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وغيرهم من كبار موظفي

على أساس سنوي.

مجموع التدفقات النقدية الصادرة
اللتزامات عقود اإليجار

2021
ألف درهم

2020
ألف درهم

9,670

14,184

 1-18يبلغ إجمالي توزيعات األرباح المقبوضة والمستحقة الدفع
بالنيابة عن الشركات المدرجة في سوق دبي المالي

المحتفظ بها في أرصدة “حسابي” وبطاقات آيفستر كما
ً
مبلغا وقدره  1,151مليون درهم (31
في  31ديسمبر 2021
ديسمبر  1,357 :2020مليون درهم) ،وهي متاحة للشركة
وفقا لتقديرها الخاص في موجودات مدرة
ً
الستثمارها
للدخل مثل االستثمارات في ودائع قصيرة األجل بقيمة
 1,010مليون درهم ( 31ديسمبر  1,050 :2020مليون درهم)،
واستثمارات بالتكلفة المطفأة بقيمة  100مليون درهم
( 31ديسمبر  37 :2020مليون درهم) ،وحسابات مضاربة
وحسابات جارية بقيمة  41مليون درهم ( 31ديسمبر :2020
التزاما بدفع
 270مليون درهم) .ولذلك ،تتحمل المجموعة
ً

 .17مخصص مكافآت نهاية الخدمة 		
للموظفين

الرصيد في بداية السنة

البيانات المالية الموحدة

تتألف األطراف ذات العالقة من الشركات الخاضعة للملكية أو

 1.15تتكون ودائع هامش األعضاء من ودائع استثمارية بقيمة

تم الدخول في عقود إيجار الممتلكات كعقود إيجار مجمعة وتجدد

 .18ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

2021
ألف درهم

2020
ألف درهم

25,545

23,200

المحمل خالل السنة
ّ

2,774

2,449

المسدد خالل السنة

()6,042

()104

الرصيد في نهاية السنة

22,277

25,545

هذه المبالغ لمساهمي الشركات المدرجة (راجع اإليضاح

رقم  .)1-18وحتى يتم الوفاء بهذا االلتزام ،تقوم المجموعة
باالعتراف بأرباح هذه االستثمارات في بيان الدخل.
 2-18يتعين على أعضاء المقاصة توفير هوامش فيما يتعلق

بالتزامات المقاصة والتسوية تجاه المجموعة .يتم االحتفاظ
بالهامش في حسابات منفصلة باسم سوق دبي المالي
في بنوك المقاصة .تستخدم المجموعة الهوامش المقدمة

من قبل أعضاء المقاصة من أجل الوفاء بالتزامات أعضاء
المقاصة تجاه المجموعة في حالة تخلف عضو المقاصة عن
السداد فيما يتعلق بالتسويات التجارية .راجع المالحظات
 10.5و .15.1

مركز دبي التجاري العالمي  -التزام اإليجار

14,316

21,457

ودائع أعضاء هامشية (إيضاح  1-15و)2-18

450,000

-

مصاريف مدفوعة بالنيابة عن المجموعة

11,076

12,404

قرض مساند (إيضاح )2-15

31,837

30,490

قامت بتخصيص إيرادات غير متوافقة مع الشريعة

توزيعات أرباح مستحقة الدفع

100,000

466,500

اإلسالمية بقيمة  30.9مليون درهم لسنة  .2020وقد بلغت

الشركة األم
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إيجارات السوق .وتنص بعض عقود اإليجار على دفعات إيجار
إضافية تستند إلى التغيرات في مؤشرات األسعار المحلية.

 .19توزيعات أرباح مستحقة الدفع
 1-19لم تعلن الشركة عن أي توزيعات أرباح لسنة  ،2020ولكن
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في  ،2010أبرمت الشركة اتفاقية مع بورصة دبي المحدودة

مليون درهم ،تمثل نسبة  0.025درهم للسهم ،وتشمل

لالستحواذ على نسبة  % 33المتبقية ( )%33 :2020من حقوق

المتعلقة بعمليات المجموعة من خالل التقارير الداخلية حول

تسعير الموجودات والمطلوبات المالية طويلة األجل للمجموعة

إيرادات غير متوافقة مع الشريعة اإلسالمية بقيمة 22.5

الملكية في ناسداك دبي المحدودة مقابل مبلغ  148مليون درهم

المخاطر التي تعمل على تحليل التعرضات بحسب درجة وحجم

بشكل عام على أساس السعر المتغير ،والذي يتتبع التغيرات في

مليون درهم للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019

( 31ديسمبر  148 :2020مليون درهم) .يتوقف إنجاز وممارسة

المخاطر .تنطوي تلك المخاطر على مخاطر السوق (بما فيها مخاطر

أسعار الفائدة في السوق.

وبقيمة  24.8مليون درهم للسنة المنتهية في  31ديسمبر

هذا االستحواذ على االتفاق المتبادل بين الشركة وبورصة دبي

صرف العمالت األجنبية ومخاطر األسعار ومخاطر معدل الربح)

( 2018إيضاح .)24

المحدودة وبتاريخ تتفق عليه الشركة مع بورصة دبي المحدودة.

ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.

 2-19تبلغ توزيعات األرباح غير المدفوعة للمساهمين بخالف الشركة
االم  3مليون درهم ( 31ديسمبر  3 :2020مليون درهم).

 .20إيرادات توزيعات األرباح

 .24إيرادات غير متوافقة مع أحكام
الشريعة اإلسالمية

		

ً
وفقا
إن اإليرادات غير المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2021تم االعتراف بتوزيعات
األرباح المستلمة من الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر والبالغة  6.9مليون درهم (31
ديسمبر  9.9 :2020مليون درهم) ضمن إيرادات توزيعات األرباح
في بيان الدخل الموحد.

 .21مصاريف عمومية وإدارية
2021
ألف درهم

2020
ألف درهم

رواتب ومنافع أخرى

84,414

90,142

استهالك (إيضاح )7

23,194

23,154

مصاريف صيانة

12,799

11,023

مصاريف اتصال

6,692

7,217

مصاريف مهنية

2,347

5,529

مصاريف آيفستر

2,661

2,803

مصاريف أخرى

7,426

9,424

139,533

149,292

لما تم اعتماده من قبل مجلس الرقابة الشرعية والفتوى لدى
الشركة ،قد خصصتها المجموعة من األرباح المحتجزة لتوزيعها على
وبناء على قرار مجلس
المساهمين إلنفاقها في األغراض الخيرية.
ً
الرقابة الشرعية والفتوى ،يقع على عاتق كل مساهم التبرع بحصته

من هذه األرباح لألغراض الخيرية.

2019
2020

30,914

بالتداول بشكل نشط في هذه االستثمارات .تعمل المجموعة على

والذمم المدينة األخرى.

إن اإليرادات غير المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية البالغة
قيمتها  30.9مليون درهم والمتعلقة بعام  22.5 :2020( 2020مليون
ً
وفقا لما تم اعتماده من قبل هيئة
درهم متعلقة بعام )2019
الفتوى والرقابة الشرعية لدى الشركة ،قد خصصتها المجموعة
من األرباح المحتجزة خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
وسوف توزعها على المساهمين إلنفاقها في األغراض الخيرية

رأس المال المصرح به والمصدر
والمدفوع (باآلالف)

8,000,000

8,000,000

ربحية السهم الواحد  -بالدرهم

التزامات لشراء ممتلكات ومعدات

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

ً
أساسيا في األعمال المالية ،كما تعتبر
عامال
يعتبر قبول المخاطر
ً

المخاطر التشغيلية نتيجة حتمية لالستمرار في خوض العمل

التجاري .وبالتالي ،تهدف المجموعة إلى تحقيق توازن مناسب
بين المخاطر والعوائد وتقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء

 .23التزامات

المالي للمجموعة.
2021
ألف درهم

2020
ألف درهم

1,179

11,848

إن سياســات إدارة مخاطر المجموعة مصممة لتحديد وتحليل
هذه المخاطر ووضع ســقوف وضوابط مناســبة لها ومراقبتها.
تعمل المجموعة على مراجعة سياســاتها إلدارة المخاطر بطريقة
منتظمة لكي تشــمل التغيرات في األســواق والمنتجات وأفضل
الممارسات الناشئة.
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بتسبب الطرف المقابل في خسارة مالية للمجموعة نتيجة إخفاقه

2018

صافي ربح السنة العائد إلى مالك
الشركة (بآالف الدراهم)

0.013

تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان وهي المخاطر المتعلقة

22,539

103,840

0.017

 3-25مخاطر االئتمان

24,801

137,900

ً
ناقصا :أسهم الخزينة (باآلالف)

 17.4 :2020مليون درهم).

حقوق الملكية المدرجة .يتم االحتفاظ باالستثمارات في األسهم

تؤدي أنشطة المجموعة إلى تعريضها لمجموعة متنوعة من

عدد األسهم المصدرة (باآلالف)

االستثمار وحقوق الملكية بواقع  16.4مليون درهم ( 31ديسمبر

تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشكل أساسي على الودائع
ّ
االستثمارية واالستثمارات بالتكلفة المطفأة والنقد وما في حكمه

2021
ألف درهم

()4,237

الدوالر األمريكي المربوط بالدرهم اإلماراتي.

من خالل الدخل الشامل اآلخر .إن التغير بمقدار  50 -/+نقطة
أساس في منحنى العائد قد يؤدي إلى زيادة /نقص في إيرادات

السنة

2020
ألف درهم

7,995,763

والمطلوبات المالية الخاصة بها مقومة بالدرهم اإلماراتي أو

واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى والصكوك
المقاسة بالتكلفة المطفأة والصكوك المقاسة بالقيمة العادلة

ألف درهم

 1-25عوامل المخاطر المالية

()4,237

إن أنشطة المجموعة غير معرضة للمخاطر المالية الخاصة بالتغيرات
ً
نظرا ألن كافة الموجودات
في أسعار صرف العمالت األجنبية

لمخاطر معدل الربح بشكل أساسي من الودائع االستثمارية

تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار األسهم الناشئة عن استثمارات

 .25أهداف إدارة المخاطر المالية

7,995,763

(أ) مخاطر صرف العمالت األجنبية

(ب) مخاطر األسعار

من جانب المساهمين.

 .22ربحية السهم الواحد

 2-25مخاطر السوق

تتكون الموجودات المالية التي من المحتمل أن تعرض المجموعة

ألغراض استراتيجية وليس ألغراض تجارية وال تقوم المجموعة

في الوفاء بالتزاماته .تنطوي الموجودات المالية التي ُيحتمل أن

الحد من مخاطر أسعار األسهم بتنويع محفظة االستثمار والمتابعة
المستمرة لتطورات السوق .وإضافة إلى ذلك ،تراقب المجموعة

فيما يلي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة لبنود

بشكل فاعل العوامل الرئيسية التي تؤثر على حركات األسهم

بيان المركز المالي الموحد:

والسوق ،ويشمل ذلك تحليل األداء المالي والتشغيلي للكيانات
المستثمر فيها .وتمتلك المجموعة كما في  31ديسمبر 2021

2021
ألف درهم

محفظة استثمار في حقوق ملكية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر بمبلغ  813مليون درهم ( 31ديسمبر :2020
 801مليون درهم).
تحليل حساسية أسعار األسهم
ً
استنادا إلى مدى
لقد تم تحديد تحليل الحساسية المبين أدناه
التعرض لمخاطر أسعار األسهم في فترة التقرير.
فيما لو ارتفعت  /انخفضت أسعار األسهم بنسبة  ،%5لكانت هناك:

2020
ألف درهم

الموجودات المالية
استثمارات بالتكلفة المطفأة (إيضاح )9

296,071

166,075

ودائع استثمارية (إيضاح )10

3,253,342

3,092,555

ذمم مدينة أخرى (إيضاح )11

116,186

148,488

نقد وما في حكمه (إيضاح )12

258,990

420,675

مجموع الموجودات المالية

3,924,589

3,827,793

نقد وما في حكمه وودائع استثمارية

تحتفظ المجموعة بالنقد وما في حكمه بمبلغ  258مليون درهم
كما في  31ديسمبر  31( 2021ديسمبر  421 :2020مليون درهم)

• زيادة  /انخفاض في احتياطي إعادة تقييم االستثمار بواقع

وودائع استثمارية جارية بقيمة  3,031مليون درهم ( 31ديسمبر

 41مليون درهم ( 31ديسمبر  40 :2020مليون درهم) نتيجة

 2,851 :2020مليون درهم) لدى البنوك واألطراف المقابلة من

للتغيرات في القيمة العادلة الستثمارات حقوق الملكية.

بناء
المؤسسات المالية ،والتي تم تصنيفها بدرجة ( )P1أو (ً ،)P2
على تصنيفي وكالة موديز ووكالة فيتش .تم قياس االنخفاض

(ج) مخاطر معدل الربح
إن مخاطر معدل الربح هي المخاطر المتعلقة بتقلب قيمة

في قيمة النقد وما في حكمه على أساس خسارة متوقعة على
شهرا ،ويعكس فترات االستحقاق القصيرة للتعرضات.
مدار 12
ً
منهجا لتقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة
تستخدم المجموعة
ً

التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغيرات

للنقد وما في حكمه يشابه المنهج المستخدم لسندات الدين .وترى

في معدالت الربح السوقية .تتمثل المخاطر الرئيسية التي تتعرض
لها الموجودات والمطلوبات المالية في مخاطر الخسارة الناتجة

بناء على
المجموعة أن النقد وما في حكمه له مخاطر ائتمان ضئيلة ً

التصنيفات االئتمانية الخارجية لألطراف المقابلة ،وبالتالي لم يتم

عن التقلبات في التدفقات النقدية المستقبلية أو القيم العادلة

االعتراف بخسائر ائتمانية متوقعة.
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البيانات المالية الموحدة

قيمة توزيعات األرباح المعلنة لسنة  2019مبلغا وقدره 200

تضطلع اإلدارة المالية للمجموعة بمراقبة وإدارة المخاطر المالية

لألدوات المالية نتيجة التغير في أسعار الربح في السوق .يتم

تحد المجموعة من تعرضها لمخاطر االئتمان من خالل االستثمار

فيتش واألرصدة المعادلة:
2021
ألف درهم

فقط في سندات الدين الصادرة عن المؤسسات المالية اإلماراتية
2020
ألف درهم

المرموقة والكيانات المملوكة للحكومة والكيانات األخرى القائمة
في اإلمارات العربية المتحدة.

تصنيف البنك
P1

36,730

36,730

P2

3,253,237

3,085,298

غير مصنّ فة

-

150,000

المجموع

3,289,967

3,272,028

بالتكلفة المطفأة  31ديسمبر 2021

االئتمان من خالل رصد التصنيفات االئتمانية الخارجية المنشورة
لتحديد ما إذا كانت التصنيفات المنشورة تظل محدثة ولتقييم ما إذا
كانت هناك أي زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان بتاريخ التقرير لم
تؤخذ باالعتبار في التصنيفات المنشورة من خالل إضافة المعلومات
المصدرين .وبالنسبة للكيانات
الصحفية والتنظيمية المتوفرة حول ُ

المتوقعة للذمم المدينة التجارية للعمالء األفراد والتي تشمل
ً
ً
كبيرا للغاية من األرصدة منخفضة القيمة.
عددا

للمصدرين
غير المصنفة ،تقوم المجموعة بتقييم األداء المالي ُ

تُ حتسب معدالت الخسارة باستخدام طريقة “معدل االنتقال”

المصدرين.
على المعلومات الصحفية والتنظيمية المتاحة حول ُ

ويتوقف ذلك على احتمال انتقال الذمة المدينة بين المراحل
المتعاقبة بداية من مرحلة التخلف عن السداد حتى مرحلة الشطب.
تستند معدالت الخسارة إلى تجربة الخسارة االئتمانية الفعلية على
مدى السنتين الماضيتين .ويتم ضرب هذه المعدالت في عوامل
قياسية لبيان الفروق بين الظروف االقتصادية خالل الفترة التي
ُجمعت خاللها البيانات التاريخية والظروف الحالية ورؤية المجموعة

للظروف االقتصادية على مدى األعمار المتوقعة للذمم المدينة.

عرض مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي

يتم خصم مخصصات خسارة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة
المطفأة من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات.
شطب

بشكل دوري لمراقبة التغيرات في مخاطر االئتمان مع االعتماد كذلك

شهرا وعلى مدى العمر إلى البيانات
تستند احتمالية التعثر لمدة 12
ً

التاريخية المقدمة من تصنيفي وكالة موديز ووكالة فيتش .وتعكس
معايير الخسارة الناتجة عن التعثر بشكل عام معدل استرداد مفترض
قدره  %27للمؤسسات المالية اإلماراتية المرموقة و %40للكيانات
األخرى باستثناء عندما تكون األوراق المالية قد تعرضت النخفاض
في قيمتها االئتمانية ،وفي هذه الحالة يعتمد تقدير الخسارة على
سعر السوق الحالي لألداة ومعدل الفائدة الفعلي األصلي.
تحليال للجودة االئتمانية لسندات الدين
يعرض الجدول التالي
ً

المصنفة كاستثمارات بالتكلفة المطفأة والودائع االستثمارية طويلة

األجل لدى أطراف مقابلة بخالف البنوك .وهي تشير إلى ما إذا

يكون لدى المجموعة توقعات معقولة السترداد أصل مالي في
مجمله أو جزء منه .ال تتوقع المجموعة أي استرداد هام من المبلغ
المشطوب .ومع ذلك ،فإن الموجودات المالية التي يجري شطبها

االنخفاض في القيمة

-

()9,195

()252,067

مخصص الخسارة

-

()451

()52

القيمة الدفترية

116,195

258,118

32,728

لم يكن لدى المجموعة أي سندات دين تأخر سدادها ولم تتعرض

السيولة وذلك من أجل إدارة متطلبات التمويل الخاصة بالمجموعة

لالنخفاض في القيمة كما في  31ديسمبر  2021و 31ديسمبر .2020

على المدى القصير والمتوسط والطويل إضافة إلى متطلبات

ليس لدى المجموعة أي ضمانات فيما يتعلق بهذه االستثمارات

إدارة السيولة .تدير المجموعة مخاطر السيولة عن طريق االحتفاظ

ولم يكن هناك حركة بين المراحل خالل السنوات المنتهية في 31

باحتياطيات كافية والمراقبة المستمرة للتدفقات النقدية المتوقعة

ديسمبر  2021و 31ديسمبر .2020

والفعلية ومطابقة آجال استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية.

بلغ مبلغ مخصص االنخفاض في القيمة كما في  31ديسمبر

توضح الجداول التالية فترة االستحقاق التعاقدي المتبقية

 2021للودائع االستثمارية طويلة األجل واالستثمارات بالتكلفة

للمطلوبات المالية غير المشتقة الخاصة بالمجموعة .لقد تم
ً
استنادا إلى التدفقات النقدية غير المخصومة
إعداد هذه الجداول

 4-25مخاطر السيولة

المتبقية بتاريخ بيان المركز المالي الموحد .فيما يلي تحليل آجال

المطفأة  503ألف درهم ( 503 :2020ألف درهم).

شهرا أو على مدى العمر ،وفي الحالة
ائتمانية متوقعة على مدار 12
ً

المطلوبات المالية

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر :2021

امتثاال إلجراءات المجموعة
يمكن أن تظل خاضعة ألنشطة التنفيذ
ً
السترداد المبالغ المستحقة.

خالل  3أشهر
ألف درهم

 3إلى  6أشهر
ألف درهم

 6إلى  12أشهر
ألف درهم

 1إلى  5سنوات
ألف درهم

أكثر من  5سنوات
ألف درهم

ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

1,794,294

-

-

-

مطلوبات إيجار

-

-

-

7,570

-

قرض مساند

-

-

-

33,287

-

المجموع
ألف درهم

-

1,794,294
7,570
33,287

مبالغ مستحقة إلى طرف ذي عالقة

-

-

11,076

-

-

11,076

توزيعات أرباح مستحقة الدفع

103,087

-

-

-

-

103,087

مجموع المطلوبات المالية

1,897,381

-

11,076

40,857

-

1,949,314

 31ديسمبر 2020

خالل  3أشهر
ألف درهم

 3إلى  6أشهر
ألف درهم

 6إلى  12أشهر
ألف درهم

 1إلى  5سنوات
ألف درهم

أكثر من  5سنوات
ألف درهم

لمجموع
ألف درهم

ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

1,542,994

-

-

-

-

1,542,994

مطلوبات إيجار

-

-

-

17,156

-

17,156

قرض مساند

-

-

-

31,837

-

31,837

مبالغ مستحقة إلى طرف ذي عالقة

-

-

12,404

-

-

12,404

توزيعات أرباح مستحقة الدفع

469,588

-

-

-

-

469,588

مجموع المطلوبات المالية

2,012,582

-

12,404

48,993

-

2,073,979

المطلوبات المالية

بالتكلفة المطفأة  31ديسمبر 2021
التصنيف االئتماني
بآالف الدراهم

الخسائر االئتمانية
المتوقعة لمدة
ً
شهرا
١٢

الخسارة االئتمانية المتوقعة
على مدى العمر  -لم تتعرض
لالنخفاض في القيمة االئتمانية

الخسارة االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر  -تعرضت
لالنخفاض في
القيمة االئتمانية

إجمالي القيم الدفترية (التكلفة المطفأة قبل االنخفاض في القيمة)

208,654

256,131

287,746

االنخفاض في القيمة

-

()13,493

()257,865

مخصص الخسارة

-

()447

()57

القيمة الدفترية

208,654

242,191

29,824

 5-25القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن قبضه نظير بيع أصل أو دفعه
نظير تحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق
في تاريخ القياس في السوق الرئيسية أو ،في حالة عدم توفر
ً
نفعا للمجموعة في ذلك التاريخ.
سوق رئيسية ،في السوق األكثر

112

السيولة الخاص بالمطلوبات المالية:

السيولة حيث قام المجلس بوضع إطار عمل مناسب إلدارة مخاطر

كانت الموجودات المقاسة بالتكلفة المطفأة تخضع لمخصص خسارة

توضح الجداول التالية االنخفاض في القيمة ومخصص الخسارة

ً
استنادا إلى فترات االستحقاق التعاقدية
للمطلوبات المالية

يضطلع مجلس اإلدارة بالمسؤولية المطلقة عن إدارة مخاطر

 31ديسمبر 2021

األخيرة ،ما إذا كانت قد تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية.

يتم شطب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي عندما ال

إجمالي القيم الدفترية (التكلفة المطفأة قبل االنخفاض في القيمة)

116,195

267,764

284,847

الخسائر االئتمانية
المتوقعة لمدة
ً
شهرا
١٢

التصنيف االئتماني
بآالف الدراهم

بالنسبة للكيانات المصنفة ،تراقب المجموعة التغيرات في مخاطر

تستخدم المجموعة مصفوفة مخصصات لقياس الخسائر االئتمانية

الخسارة االئتمانية المتوقعة
على مدى العمر  -لم تتعرض
لالنخفاض في القيمة االئتمانية

الخسارة االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر  -تعرضت
لالنخفاض في
القيمة االئتمانية

تشمل الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة نقد وما في حكمه
واستثمارات بالتكلفة المطفأة ،ودائع استثمارية ،إيرادات مستحقة
من ودائع استثمارية ،رسوم عموالت تداول مستحقة ،أرصدة طرف
مقابل مركزي ،مبالغ مستحقة من الوسطاء ،ذمم مدينة أخرى ،أمانات
الوسطاء ،مبالغ مستحقة لهيئة األوراق المالية والسلع بدولة اإلمارات
العربية المتحدة ،توزيعات أرباح دائنة باإلنابة عن الشركات المدرجة في

113

البيانات المالية الموحدة

ً
وفقا لوكالة موديز ووكالة
فيما يلي التصنيف االئتماني للبنوك

سندات دين بالتكلفة المطفأة

توضح الجداول التالية االنخفاض في القيمة ومخصص الخسارة للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر :2020

يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة في سوق

ليس هناك أي تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني

مستحقة ،مبالغ مستحقة إلى طرف ذي عالقة وذمم دائنة أخرى الذي

نشطة (مثل المشتقات المتداولة في السوق الموازية) باستخدام

خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  31( 2021ديسمبر  :2020ال

يكون استحقاقه قصير األجل .تحمل الودائع االستثمارية طويلة األجل

أساليب التقييم .تعمل هذه األساليب على تحقيق االستفادة

شيء درهم).

معدالت عائد حسب السائد في السوق .وبالتالي ،فإن قيمتها العادلة

القصوى من معطيات السوق المتاحة الجديرة بالمالحظة وتعتمد

تقارب القيمة الدفترية ،بعد األخذ في االعتبار االنخفاض في القيمة،

على أقل قدر ممكن من التقديرات الخاصة بالمنشأة .في حال كانت

قامت المجموعة بشراء أي أسهم أو االستثمار فيها خالل السنة

المدرجة في بيان المركز المالي الموحد.

المعطيات الهامة المطلوبة لقياس القيمة العادلة لألداة معطيات

المنتهية في  31ديسمبر  2021بمبلغ مليون درهم ( 31ديسمبر

للمساھمین والفوائد ألصحاب المصلحة اآلخرین.

جديرة بالمالحظة ،فإنه يتم إدراج هذه األدوات ضمن المستوى

 :2020ال شيء درهم).

لقد قامت المجموعة بتصنيف أساليب قياس القيمة العادلة

الثاني .تتألف هذه االستثمارات من صناديق تستند قيمها العادلة

ومن أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله ،فقد

باستخدام تسلسل هرمي للقيمة العادلة يعكس مدى أهمية

على صافي قيمة الموجودات المحددة من قبل مديري الصناديق.

يلخص الجدول التالي التكلفة المطفأة والقيمة العادلة للصكوك

سوق دبي المالي ،بطاقات آيفستر ،ودائع أعضاء هامشية ،مصاريف

المعطيات المستخدمة في أساليب القياس .فيما يلي المستويات
المختلفة لتسلسل القيمة العادلة:

تسلسل أساليب قياس القيمة العادلة:

إلى بيانات جديرة بالمالحظة في السوق ،فإن األداة تدرج ضمن
• األسعار المعلنة (غير المعدلة) في األسواق النشطة
للموجودات أو المطلوبات المتطابقة (المستوى األول).

المسعرة واستثمارات الصناديق المشتركة التي يتم تحديد
غير
ّ

بناء على افتراضات متغيرة غير قابلة للمالحظة
قيمها العادلة ً

المستوى  1التي تعتبر جديرة بالمالحظة بالنسبة لألصل أو

تعتمد على نطاق واسع من العوامل المرتبطة باالقتصاد الكلي.

سواء كانت مباشرة (وهي األسعار) أو غير مباشرة
االلتزام،
ً

يتم تعديل القيم الدفترية لهذه االستثمارات على النحو التالي:

(وهي المستمدة من األسعار) (المستوى الثاني).

• المعطيات الخاصة باألصل أو االلتزام التي ال تستند إلى

• أدوات حقوق الملكية الخاصة – باستخدام أحدث قيمة دفترية

بيانات سوق جديرة بالمالحظة (وهي المعطيات غير الجديرة

صافية متوفرة وتقييم السوق باستخدام األسعار السائدة في

بالمالحظة) (المستوى الثالث).

السوق الثانوية لألدوات المشابهة.
• الصناديق الخاصة – على أساس صافي قيمة الموجودات

تستند القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في أسواق نشطة

المستمدة من األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك

إلى أسعار السوق المعلنة بتاريخ بيان المركز المالي الموحد .تعتبر

واإلطفاء أو قيمة السهم المحددة من قبل مديري الصناديق.

ً
سوقا نشطة في حال كانت األسعار المعلنة جاهزة ومتوفرة
السوق
بانتظام من األسواق المالية أو الوكالء أو الوسطاء أو قطاعات العمل

لم يطرأ أي تغيير على أساليب التقييم خالل السنة المنتهية في 31

أو خدمات التسعير أو الهيئات الرقابية بحيث تمثل هذه األسعار

ديسمبر .2021

معامالت السوق الفعلية والمتكررة بانتظام على أساس تجاري بحت.
وتُ درج هذه األدوات ضمن المستوى األول .تتكون األدوات المدرجة
في المستوى األول بصفة أساسية من استثمارات األسهم المتداولة

بالقيمة العادلة في  31ديسمبر  2021و.2020

المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

استثمارات بالتكلفة المطفأة
استثمارات في صكوك

296,071

304,092

يلخص الجدول أدناه التكلفة المطفأة والقيمة العادلة للصكوك كما
في  31ديسمبر :2020
القيمة الدفترية
ألف درهم

القيمة العادلة
ألف درهم

استثمارات بالتكلفة المطفأة
استثمارات في صكوك

166,075

168,734

 .26الموجودات والمطلوبات المالية

المستوى األول
ألف درهم

المستوى الثاني
ألف درهم

المستوى الثالث
ألف درهم

موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
251,137

6,427

-

257,564

 -صناديق مدارة

-

275,711

-

275,711

 -استثمارات في صكوك

279,946

-

-

279,946

المجموع

531,083

282,138

-

813,221

المساهمين أو إعادة رأس المال إليهم أو إصدار أسهم جديدة أو
بيع الموجودات لخفض الدين.

 .28تقارير القطاعات
ً
وفقا لألغراض اإلدارية
يتم رفع التقارير عن القطاعات التشغيلية
المقررة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  8وبما يتسق
مع آلية رفع التقارير الداخلية إلى مجلس اإلدارة (الذي يعتبر
المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات بشأن العمليات التشغيلية)
والذي يقع على عاتقه تخصيص موارد القطاعات المدرجة في
التقارير وتقييم أدائها .تتم إدارة المجموعة كوحدة واحدة ،ولذلك
يرى أعضاء مجلس اإلدارة أن المجموعة تزاول عملياتها من خالل
غرفة المقاصة ذات العالقة.

 .29المساهمات االجتماعية
لم تقدم المجموعة أي مساهمات مالية اجتماعية جوهرية خالل

2020
ألف درهم

 .30أحداث الحقة
لم تظهر أي أحداث الحقة لتاريخ بيان المركز المالي كان يمكن أن

813,221

800,635

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
استثمارات بالتكلفة المطفأة (إيضاح )9

296,071

166,075

ودائع استثمارية (إيضاح )10

3,253,342

3,092,555

نقد وما في حكمه (إيضاح )12

258,990

420,675

ذمم مدينة أخرى (إيضاح )3-25

116,186

148,488

3,924,589

3,827,793

يكون لها تأثير جوهري على المبالغ المدرجة في البيانات المالية
الموحدة كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر .2021

المطلوبات المالية بحسب الفئة

 31ديسمبر 2021

المستوى األول
ألف درهم

تقوم المجموعة بتعديل مبالغ توزيعات األرباح المدفوعة إلى

السنة المنتهية في  31ديسمبر .2021
2021
ألف درهم

موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر (إيضاح )8
المجموع
ألف درهم

المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة بهدف توفیر العوائد

قطاع تشغيلي واحد يتمثل في عمليات سوق المال وعمليات

الموجودات بحسب بيان المركز المالي الموحد
 31ديسمبر 2021

المستوى الثاني
ألف درهم

المستوى الثالث
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

2021
ألف درهم

2020
ألف درهم

المطلوبات بحسب بيان المركز المالي الموحد
5,322

-

 -صناديق مدارة

-

241,321

-

241,321

 -استثمارات في صكوك

360,120

-

-

360,120

المجموع

553,992

246,643

-
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القيمة العادلة
ألف درهم

الموجودات المالية بحسب الفئة

يعرض الجدول التالي موجودات ومطلوبات المجموعة المقاسة

 -أسهم

القيمة الدفترية
ألف درهم

المستوى الثالث .تمثل موجودات المستوى الثالث حقوق الملكية

المعلنة المدرجة ضمن
• المعطيات األخرى بخالف األسعار ُ

 -أسهم

تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في حماية قدرة

في  31ديسمبر  ،2021وجميعها مصنفة في المستوى الثاني من
إذا كانت هناك واحدة أو أكثر من هذه المعطيات غير مستندة

البيانات المالية الموحدة

 .27إدارة مخاطر رأس المال

193,872

199,194

مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة
قرض مساند (إيضاح )15

31,837

30,490

مبالغ مستحقة إلى طرف ذي عالقة (إيضاح )15

11,076

12,404

800,635

توزيعات أرباح مستحقة الدفع (إيضاح )19،15

103,087

469,588

حسابات دائنة ومصاريف مستحقة (إيضاح )18

1,794,114

1,542,994

مطلوبات إيجار

7,750

17,156

1,947,864

2,072,632
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