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.01
لمحة عامة

يوفر سوق دبي المالي، القلب النابض لمنظومة أسواق رأس المال يف دبي، فرصًا غري مسبوقة 
تتيح لكم االستفادة من النمو والزخم اإليجابيني لدبي باعتبارها مركزًا ماليًا عالميًا يتمس بالتنوع 

والحيوية، ليتسىن لكم االنطالق من دبي نحو العالمية.
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عدد مساهمي 26,937
الرشكة

وفق الجنسيةوفق نمط الملكية

األسهم الحرة %19.34 
بورصة دبي %80.66

األجانب %3.49
العرب ودول مجلس 

التعاون الخليجي %2.66
اإلماراتيون %93.85

المساهمون

الجهات التنظيميةاألسواق

نسبة السيدات يف مجلس اإلدارةنسبة العنصر النسائيالعدد اإلجمالي للموظفني
 145%52%22

رأس المال البرشي
جاء تأسيس سوق دبي المالي يف العام 2000 
ليعلن بداية حقبٍة جديدة يف قطاع أسواق رأس 

المال يف دبي واإلمارات العربية المتحدة. 

ولعب السوق ألكرث من عقدين دورًا حيويًا يف 
استقطاب االستثمارات وتعزيز التنمية االقتصادية، 

بصفته منصًة رائدة لجمع األموال وإدراج وتداول 

أنواع مختلفة من األوراق المالية وفئات األصول. 
ويقدم السوق خدماته يف السوق األولية والثانوية 
للمستثمرين وجهات اإلصدار على حّد سواء، ويربط 

بسالسة بني مختلف األطراف المعنية يف السوق 
محليًا وإقليميًا وعالميًا، نتيجًة لتكامل عملياته 

مع كٍل من رشكاته التابعة رشكة دبي للمقاصة 
واإليداع المركزي والبورصة الشقيقة ناسداك دبي.

رؤيتنا
نؤمن بقدرتنا على ترسيع وترية النمو ونؤمن كذلك بإمكانات األفراد والرشكات واألفكار والرؤى الطموحة. 

رسالتنا
نساهم يف تعزيز نمو اقتصاد دبي من خالل دور السوق الملموس يف توطيد مكانة دبي كمركز عالمي لألسواق 

المالية، وُنتيح لكافة المتعاملني وصواًل سلسًا إلى األسواق المالية من خالل منظومة أسواق مالية ذكية 
وحيوية، بما يسهم يف تنمية استثمارات وثروات األفراد والرشكات بصورة متسارعة وُمستدامة.

قيمنا
الحرص: نعمل بحرص ودقة، ونؤمن أن التفاصيل تصنع الفارق.

االنفتاح: ندرك أن العالم يف حالة حراك دائم، ومن ثم نسعى بدأب للوصول إلى أفكار وآراء ووجهات نظر 
جديدة ومختلفة.

التعاون: نعمل معًا يدًا بيد من أجل النمو إذ نؤمن بأن ازدهار عمالئنا يرتقي أيضًا بأعمالنا.

المثابرة: نقوم بأعمالنا انطالقًا من وضوح الهدف النهائي، ونعمل بعزم ال يلني للوصول إلى النتائج المرجوة.

االستباقية: نأخذ زمام المبادرة إلحداث التغيري.  

لمحة عن 
الرشكة

من نحن

8 مليار 
عدد األسهم 

المصدرة
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إضاءة 
على العام 

2022
نجحت رشكة سوق دبي المالي خالل العام 2022 يف تطبيق اسرتاتيجيتها 

وتعزيز نموها، وتكلل ذلك بنتائج قوية ُتهيء رشكتنا وأسواقنا على أفضل 
نحو ممكن لضمان استدامة االزدهار والنجاح.

إجمالي اإليرادات 
الموحدة

صايف الربح الموحد 

القيمة السوقية لرشكة سوق 
 دبي المالي )ش.م.ع( كما يف

31 ديسمرب 2022

سعر سهم رشكة سوق دبي 
المالي كما يف 31 ديسمرب 2022

144 مليون درهم إماراتي354.6 مليون درهم إماراتي

1.51 درهم إماراتي12.1 مليار درهم إماراتي

مؤرش FTSE4GOOD لألسواق 
الناشئة الخاص باالستدامة

إدراج ضمن 
مؤرش عالمي

المستثمرون الجدد

167,332 ألف
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مركز مالي عالمي فريد

مؤرشات أداء
ملفتة

قمي تداول
مرتفعة

قاعدة مستثمرين 
متنوعة

* تشمل الرشكات المدرجة يف كل من سوق دبي المالي وناسداك دبي.

إجمالي قيمة التداول
)+24.5% مقارنة بالعام السابق(

+90 مليار درهم إماراتي

عدد الرشكات المحلية والدولية 
المدرجة يف دبي*

73

حصة المستثمرين المؤسسيني من 
إجمالي قيمة التداول

%58

إجمالي القيمة السوقية
)+41.4% مقارنة بالعام السابق(

582 مليار درهم إماراتي

العقود اآلجلة للمؤرشات

3

الملكية األجنبية من إجمالي القيمة 
السوقية

%19

العقود اآلجلة لألسهم الفردية يف 
اإلمارات العربية المتحدة والمنطقة

30

عدد السندات والصكوك المدرجة بقيمة 
تزيد عن 117.3 مليارات دوالر أمريكي

151

إجمالي األموال اليت جمعتها الجهات 
الُمصدرة منذ تأسيس السوق

+134 مليار درهم إماراتي

إجمالي عدد المستثمرين من 212 
جنسية

أكرث من 1 مليون

حصة المستثمرين األجانب من إجمالي 
قيمة التداول

%49

لمحة 
عن 

أسواقنا
وطدت دبي مكانتها الرائدة كمركز مالي رئييس يف النظام المالي العالمي، 

بفضل الرؤية القيادية المتطورة وحيوية اقتصادها وقدرتها العالية على جذب 
المواهب العالمية المتمزية، األمر الذي مكنها من توفري منصة فريدة للنمو 

والنجاح المستدام لألعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم. 

ُتصنَّف اإلمارات العربية المتحدة بالمرتبة األولى يف 
الرشق األوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 16 عالميًا 

على صعيد سهولة ممارسة األعمال التجارية.
البنك الدولي

دبي عاصمة االقتصاد اإلسالمي عالميًا.
موطن أول مصرف تجاري إسالمي وأول سوق مالي إسالمي على 

المستوى العالمي

 تصنف اإلمارات من ضمن
أفضل 12 اقتصادات تنافسية.

التنافسية العالمية من المعهد الدولي للتنمية اإلدارية

 دبي مركز عالمي رائد يف مجال
التكنولوجيا المالية واالبتكار.

أول وأكرب ُمرّسع للتكنولوجيا المالية يف المنطقة 
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قصة نجاحنا
أكرث من عقدين من النمو المستمر واالبتكار 

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

2021 20142018

وضع السوق أسسـًا صحيحة هذا العام، مسـتفيدًا 
بذلك من الزخم اإليجابي الناتـج عـن قـرارات 

اللجنـة العليا لتطوير أسـواق المـال والبورصات يف 
دبي، واليت تستهدف إدراج 10 شـركات حكومية 

يف سـوق دبي المالي وإنشـاء صندوق صانع 
للسـوق وتأسـيس صنـدوق لالكتتابات لدعـم 

شـركات التكنولوجيا، باإلضافة إلى مجموعة مـن 
التطورات الهيكلية والتنظيميـة الهامـة التـي تشمل 

التحول الرقمي وتضمن مواكبة أسـواقنا للمعايري 
والممارسـات الدولية الرائدة.  

أول بورصة تطور منصة إلكرتونية 
لالكتتاب، وهي حل ذكي لالشرتاك يف 

االكتتابات العامة يرتبط مبارشة مع 
البنوك المتلقية لطلبات االكتتاب، ما 

يتيح اإلدراج يف أرسع وقت ممكن بعد 
إنجاز االكتتاب العام.

أول بورصة تطلق اسرتاتيجيًة خاصة 
باالستدامة، واليت تهدف إلى تحويل 

سوق دبي المالي إلى بورصة 
مستدامة رائدة يف المنطقة بحلول 
العام 2025 من خالل ترسيخ قمي 

مشرتكة وطويلة األجل لكافة 
المتعاملني يف السوق. 

2000

تم تأسيس سوق دبي المالي 
- أول بورصة يف دولة اإلمارات- 
كمؤسسة عامة ذات شخصية 
اعتبارية مستقلة بموجب قرار 

حكومة دبي رقم 14 لعام 2000. 

2010

تكامل العمليات مع ناسداك دبي مما 
أدى إلى تعزيز حيوية أسواق رأس 

المال يف المنطقة، وأتاح للمستثمرين 
خيارات أوسع ضمن فئات أصول متنوعة 

وسهولة الوصول إلى األوراق المالية 
المدرجة يف البورصتني عن طريق رقم 

مستثمر واحد.

2020

أول سوق إقليمي يتيح تداول مشتقات 
األسهم اإلقليمية )العقود اآلجلة على 

األسهم الفردية( يف إطار خطة السوق 
لتنويع المنتجات المالية. تم خالل العام 

أيضًا إطالق مؤرش اإلمارات لحوكمة 
الرشكات والمسؤولية االجتماعية 

والبيئية وإنجاز التحول الناجح إلى نظام 
اإلطار المالي المتكامل )NFF( من رشكة 

ناسداك.

2007

تم إدراج رشكة سوق دبي المالي 
يف السوق برمز تداول DFM، وأصبحت 

أول بورصة متوافقة مع الرشيعة 
اإلسالمية على مستوى العالم، يف 
إطار الرؤية الطموحة لحكومة دبي 

لتحويل اإلمارة إلى وجهة عالمية رائدة 
يف مجال التمويل اإلسالمي.

2013

لعب سوق دبي المالي دورًا أساسيًا 
يف ترقية أسواق المال يف دولة اإلمارات 

إلى فئة “األسواق الناشئة” من قبل 
وكاالت التصنيف الدولية مثل إم إس 
يس آي وستاندرد آند بورز داو جونز، 
من خالل المساهمة يف إرساء أعلى 
المعايري وأفضل الممارسات الدولية، 

بما فيها مبادرة التسلمي مقابل الدفع 
وإقراض واقرتاض األوراق المالية.

2006

أول بورصة إقليمية تتحول إلى رشكة 
مساهمة عامة برأسمال قدره 8 

مليارات درهم إماراتي حيث تم طرح 
نسبة 20% من رأسمال السوق 

لالكتتاب العام ووصل المبلغ المكتتب 
به إلى ما يقارب 201 مليار درهم 

إماراتي.

2011

اسرتاتيجية البورصة الذكية لقيادة 
التحول الرقمي يف قطاع أسواق 

رأس المال بفعالية، من خالل حلول 
مبتكرة أرست معايري جديدة لتجربة 

المستثمرين، بما فيها بطاقة 
آيفسرت لتوزيع األرباح النقدية ونظام 
إفصاح اإللكرتوني ومنصة الخدمات 

اإللكرتونية وتطبيقات األجهزة 
المحمولة. 

2019

إطالق مؤرش الرشيعة بسوق دبي 
المالي، لزتويد المستثمرين بمعايري 

خاصة لقياس أداء األوراق المالية 
المتوافقة مع أحكام الرشيعة 

اإلسالمية.
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أهم إنجازات عام 2022
استطاع سوق دبي المالي تحقيق نتائج قوية هذا العام، مستفيدًا بذلك من الزخم اإليجابي الناتج عن قرارات اللجنة العليا لتطوير 

أسواق المال والبورصات يف دبي، بما فيها خطة إدراج 10 رشكات حكومية يف سوق دبي المالي وجملة من التطورات الهيكلية 
والتنظيمية الهامة اليت تضمن مواكبة أسواقنا للمعايري والممارسات الدولية الرائدة. حيث تم إدراج 5 رشكات ويمكن القول إن سوق 

دبي المالي قد نجح برتسيخ مكانة مثالية، لالستفادة من هذا الزخم ودفع عجلة النمو المستدام والتنويع يف العام المقبل.

تم إطالق تداول العقود اآلجلة لخام نفط ُعمان كما تم 
إدراج منتج مالي مدعوم بعملة بيتكوين من قبل رشكة 

“21Shares” كإدراج مزدوج يف بورصة ناسداك دبي.

تم إدراج 5 رشكات حكومية وخاصة رائدة يف سوق 
دبي المالي، إذ جمعت الرشكات المصدرة ما حصيلته 
31 مليار درهم إمارتي، وتم أيضا إدراج أول تعاونية يف 

خطوة أولى من نوعها.

لزيادة السـيولة والنشـاط يف األسواق، تم اعتماد 
ترخيص رشكة اكس كيوب xCube خالل العام كأحدث 

موفر لهذه الخدمة يف السوق. 

5 رشكات صانعة 5
للسوق

اكتتابات 
أولية

تم إطالق المؤرش العام الجديد للسوق نتيجة لعملية 
تطوير شاملة لمنهجية مؤرشات السوق بهدف تزويد 

كافة المتعاملني بمؤرشات عالمية يسهل تداولها 
واالستثمار وفقًا لها. وقد تولت رشكة “اس& بي داو 

جونز انديسزي” العالمية مهمة “وكيل احتساب المؤرش”. 

إطالق المؤرش العام 
الجديد

إضافة فئتني من 
األصول الجديدة 

جهود التحول الرقمي تسهم يف زيادة أعداد 
المستثمرين الجدد بشكل متنام بزيادة بلغت 23 ضعفًا 

عن العام السابق.

تعزيز وصول 
المستثمرين إلى الفرص
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لماذا تستثمر يف رشكة 
سوق دبي المالي؟

يوفر سوق دبي المالي للرشكات 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 اليت يوفرها اقتصاد دبي المتنامي. 

إمكانيات متمزية تفتح آفاق نمو 
متسارٍع ومستدام

الزتام حكومي بربنامج االكتتاب العام.	 
إصالحات قانون الرشكات التجارية تفتح حدود 	 

الملكية األجنبية للرشكات المدرجة. 
نسبة إجمالي القيمة السوقية إلى الناتج 	 

المحلي اإلجمالي تتيح المجال أمام المزيد من 
فرص النمو.

االلزتام بالحوكمة     
وإدارة المخاطر

وجود رشكتني تابعتني مستقلتني 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 رشكة ناسداك دبي.
يلزتم سوق دبي المالي بجميع متطلبات حوكمة الرشكات 	 

والمسؤولية االجتماعية والبيئية يف اإلمارات العربية المتحدة، 
ويتماىش مع المعايري الدولية لضمان استدامة األعمال وتبين 

أفضل ممارسات حوكمة الرشكات والمسؤولية االجتماعية 
والبيئية يف أسواق رأس المال يف دبي.

وضع مالي قوي     
وأرباح مستدامة

مزيانية عمومية وسيولة نقدية قوية.	 
سجل حافل بتوزيعات األرباح.	 
هامش صايف ربح إيجابي )+38% معدل خمسة أعوام(.	 
أداء مالي وتشغيلي متفوق بفضل التكامل الرأيس لسلسلة 	 

القيمة المضافة.

 استخدام أحدث التقنيات
واالبتكارات

يتمس نظام اإلطار المالي )NFF( من رشكة ناسداك بكفاءة 	 
عالية وبروتوكول فعال، وهو نظام متكامل يوفر أحدث تطبيقات 

التداول والرقابة والتقاص ونرش معلومات السوق.
يسهم التسجيل الرقمي للمستثمرين يف زيادة أعداد 	 

المستثمرين الجدد بشكل كبري.
سجل حافل بإنجازات غري مسبوقة على مستوى المنطقة لتوفري 	 

خيارات متنوعة للمستثمرين، بما فيها الصناديق القائمة على 
البيتكوين وصناديق االستثمار المتداولة والعقود اآلجلة وصناديق 

االستثمار العقارية وغريها.
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اإلدارة التنفيذية

تاريخ االنضمام

تاريخ االنضمام

الخربات
والمؤهالت

الخربات
والمؤهالت

2020  	

2002  •

يحمل السيد حامد على عاتقه مهمة تنفيذ رؤية مجلس إدارة سوق دبي المالي لتحقيق توسع مضطرد يف أسواق رأس المال 	 
يف دبي. وسبق له تولي منصب نائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي من يوليو 2020 إلى نوفمرب 2021. يتولى السيد 

حامد علي أيضًا قيادة بورصة ناسداك دبي كرئيس تنفيذي منذ العام 2012. شغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي للعمليات يف 
سلطة مركز دبي المالي العالمي والمدير التنفيذي لهيئة المعرفة والتنمية البرشية يف دبي. حاصل على ماجستري إدارة األعمال 

التنفيذي من كلية لندن لألعمال.

شخصية قيادية ناجحة يف سوق دبي المالي منذ العام 2002. يمتلك خربة تزيد عن 20 عاًما يف عمليات السوق بما 	 
يف ذلك اإلدراج واإلفصاح وأمن المعلومات بعد أن شغل سابًقا منصب نائب رئيس تنفيذي للعمليات يف سوق دبي 

المالي والعديد من األدوار القيادية األخرى عرب السنوات. السيد خليفة حاصل على درجة الماجستري يف إدارة األعمال 
المالية والمصرفية من جامعة ولونغونغ.

السيد حامد
علي 

السيد خليفة
رباع

الرئيس
التنفيذي

الرئيس التنفيذي
للعمليات 

تاريخ االنضمام

تاريخ االنضمام

الخربات
والمؤهالت

الخربات
والمؤهالت

1998  •

2009  •

يضمن السيد جمال، بفضل خربته اليت تزيد عن 20 عاًما حيث انضم إلى سوق دبي المالي يف مرحلة ما 	 
قبل اإلنشاء، تطبيق أفضل المعايري والممارسات مما يساعد المؤسسة على االستمرار يف تقديم الدعم 

الالزم لنمو الفريق وتمزيه. حاصل على درجة الماجستري يف إدارة الجودة من جامعة ولونغونغ يف دبي.

بخربة تزيد عن 25 عامًا يف مجال المصارف وأسواق رأس المال، يقود السيد علي عجلة النجاح مدفوعًا بسعيه 	 
الدائم لتحقيق النتائج المرجوة. وتشمل المناصب السابقة اليت شغلها منصب الرئيس التنفيذي للعمليات 

يف بنك دبي ومناصب أخرى يف مصرف أبوظيب اإلسالمي وبنك الخليج األول وبنك أبوظيب الوطين. حاصل على 
ماجستري إدارة األعمال من جامعة بغداد.

السيد جمال
الخضر

السيد علي
الهاشمي

 رئيس إدارة 
األفراد والقدرات

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية 
واالسرتاتيجية
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تاريخ االنضمام

الخربات
والمؤهالت

2022  •

يقود السيد إريك مبادرات تطوير المنتجات واألسواق ويزيد من تنوع فئات األصول. وقد عمل يف سوق المشتقات واألوراق المالية 	 
ألكرث من 25 عاًما يف هولندا واإلمارات العربية المتحدة وشغل سابًقا دوًرا قيادًيا يف اإلدارة التنفيذية - قمس األسواق يف سلطة 

دبـي للخدمات المالية )DFSA(، ولجنة IOSCO لألسواق الثانوية، كما كان صانع سوق المشتقات يف أمسرتدام أوبشن ترايدرز 
)ساكسو بنك حاليًا(. من خريجي برنامج أكسفورد برينستون وتخرج من جامعة فريجي يف أمسرتدام.

السيد إريك
سالومونز

نائب رئيس تنفيذي -
رئيس تطوير المنتجات

تاريخ االنضمام

الخربات
والمؤهالت

2020  •

يقود السيد طاهر تطوير األعمال يف رشكة سوق دبي المالي ورشكة ناسداك دبي، ويرشف على منتجات متنوعة ُتقّدم من ِقَبل 	 
البورصتني. وبهدف تنمية وتوسيع أعمال أسواق رأس المال بدبي بما فيها طرح إدراجات ومنتجات جديدة، يتمحور دور السيد طاهر 

حول توطيد الصالت وإنشاء العالقات مع المتعاملني الرئيسيني مثل الرشكات المصدرة والهيئات التنظيمية والمحامني والبنوك. 
يحمل السيد طاهر شهادة البكالوريوس يف الحوسبة التجارية من جامعة سييت يف لندن.

السيد طاهر 
محمود

نائب رئيس أول –
رئيس تطوير األعمال

تاريخ االنضمام

تاريخ االنضمام

الخربات
والمؤهالت

الخربات
والمؤهالت

2006  •

2022  •

ترشف السيدة فاطمة على اسرتاتيجية االتصاالت التسويقية وصورة العالمة التجارية وآلية إطالق منتجات ومبادرات جديدة. 	 
تمتد خربتها ألكرث من 10 سنوات يف مجال االتصال المؤسيس وتطوير العالمات التجارية بما يف ذلك تقديم المشورة للعديد 

من الرشكات بشأن اسرتاتيجيات اتصاالت االكتتاب العام وبناء قصص ملهمة عن األسهم. درست األعمال واإلدارة والتسويق 
والخدمات المساندة ذات الصلة يف كليات التقنية العليا بدبي.

يقود السيد محمد عملية التحول الرقمي وتحديث التكنولوجيا واالبتكار. وتعد خربته الواسعة يف مجال الذكاء االصطناعي وإنرتنت 	 
األشياء وتحليالت البيانات المتقدمة وتكنولوجيا المال والتسويق وغري ذلك من األمور األساسية لمرونة األسواق يف المستقبل 

وقدرتها التنافسية. كان له محطات سابقة يف مركز دبي التجاري العالمي ومطارات دبي ورشكة دايملر كرايسلر. حاصل على 
ماجستري يف علوم الحاسوب من جامعة بيون.

السيدة فاطمة 
الحمادي

السيد محمد 
جلسولكار

الرئيس التنفيذي
للتسويق

الرئيس التنفيذي
للتكنولوجيا

اإلدارة التنفيذية
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واصلت قيادة دبي التشييد على األساسات االقتصادية 
القوية اليت تتمتع بها دبي، كما واصلت توطيد مكانة اإلمارة 

كمركز مالي واجتماعي وسياحي عالمي رائد. وقد ركزت 
اسرتاتيجية سوق دبي المالي خالل العام 2022 على 

تعزيز سالسة الوصول إلى السوق وتنويع المنتجات المالية 
وفئات األصول والتحول الرقمي والحوكمة والمسؤولية 

البيئية واالجتماعية مما أسهم يف تمزي األداء، األمر الذي 
يعكس الطاقات الكامنة والقدرات الهائلة اليت يمكنها إعادة 

تشكيل خارطة األسواق المالية يف اإلمارات والمنطقة.

تسارع النمو االقتصادي
تتسارع وترية المبادرات والقرارات اليت من شأنها تعزيز التنافسية، وجذب 

االستثمارات الدولية، وترسيع مسرية تقدم اإلمارة نحو مستقبل أفضل 
لألعمال والمواطنني والمقيمني والزوار على حد سواء. ويتجلى ذلك يف 

النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 4.6% مقارنة بالعام السابق، 
عدا عن وصول التبادالت التجارية غري النفطية إلى 1.9 تريليون درهم إماراتي، 

على الرغم مما طرحته جائحة كورونا من تحديات. أما على صعيد السياحة، 
فقد واصل القطاع التقدم من نجاح إلى نجاح مع وصول أعداد الزوار الدوليني 

القادمني إلى دبي خالل العام 2022 إلى 14.36 مليون زائر. ومن جهته 
شهد االستثمار األجنيب المبارش نموًا قويًا على خلفية تأثري إكسبو 2020 
دبي، بالتضافر مع االنتعاش الرسيع الذي شهدته دبي على أعقاب جائحة 

كورونا. ففي خالل الستة أشهر األولى من عام 2022 استقطبت دبي 492 
من مشاريع االستثمار األجنيب المبارش، بنمو نسبته 80.2% مقارنة بالفرتة 

نفسها من العام الماضي.

عزز معرض إكسبو 2020 دبي زخم النشاط االقتصادي، كما عمل كمحفز 
لالنتعاش والنمو االقتصادي المستدام. فقد استقطب المعرض، الذي وصف 

بالحدث األروع يف العالم، أكرث من 24 مليون زيارة، ودخل التاريخ من أوسع 
أبوابه وأضاف الكثري إلى ثقة ونشاط األعمال يف دبي.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
رئيس مجلس اإلدارة

سعادة / هالل سعيد المري

وبالتوازي مع ذلك، يربهن أداء مركز دبي المالي العالمي على مدى قدرة 
دبي على ترسيع وترية النمو القائم على المعرفة واالبتكار، بفضل اقتصاد 
مزدهر ومستقر يف سياق عالمي حافل بالتغريات المتسارعة. ومنذ تصنيف 
دبي ضمن مؤرش أفضل 10 مراكز مالية عالمية للمرة األولى يف عام 2019، 
رسخت اإلمارة موقعها كأحد أبرز مراكز األعمال الرائدة يف العالم والمركز 

المالي الفعلي لمنطقة الرشق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وذلك 
بفضل ما توفره من خدمات مالية متنوعة لثالثة مليارات نسمة من سكان 

المنطقة ضمن بيئة تنظيمية متطورة.

أداء استثنائي خالل العام 2022

كان العام 2022 واعدًا يف سوق دبي المالي؛ حيث تؤكد نتائجنا يف هذه 
السنة المالية على قّوة نموذج أعمال الرشكة، والتطّور الكبري الذي ننجزه 

على صعيد تطوير أعمالنا، وسعينا نحو فرص جديدة، وعملنا الدؤوب لترسيع 
تطوير األسواق المالية يف دولة اإلمارات العربية المتحدة. ونحن واثقون 

بأن البنية التحتية الحديثة لسوق دبي المالي، ولوائحه التنظيمية ونموذج 
أعماله الفّعال، ستكون جميعها نقطة انطالق لتعزيز نمّوه وترسيخ مكانة 

دبي كمركز مالي عالمي.

أثمر تركزينا المتواصل على إسرتاتيجيتنا لتطوير األسواق المالية يف دبي، 
بجعل سوق دبي المالي من أكرث األسواق نشاطًا على مستوى العالم يف 

االكتتابات العامة األولية ويف إدراجات الرشكات الجديدة، حيث شهد السوق 
5 اكتتابات عامة ناجحة لرشكات حكومية وخاصة رائدة. وأطلقنا مؤرشًا عامًا 

جديدًا يواكب أفضل الممارسات العالمية ويوفر مؤرشات أكرث شفافية 
للمستثمرين. كما عّززنا جهود سوق دبي المالي لتنويع فئات األصول عرب 

إطالق تداوالت عقود النفط الخام )عقد خام نفط ُعمان الُمجزأ(، باإلضافة إلى 
إطالق عقود آجلة جديدة لألسهم، وهو األمر الذي رّسخ مكانة سوق دبي 
المالي بني األسواق اإلقليمية الرائدة من حيث تنويع الفرص االستثمارية 

وفئات األصول.

أنهى سوق دبي المالي العام 2022 بأداء قوي، مع ارتفاع إجمالي قيمة 
التداول بنسبة 24.5% مقارنة بالعام 2021، كما ارتفع إجمالي القيمة 

السوقية لألوراق المالية المدرجة بنسبة 41.4% مقارنة بالعام السابق إلى 
582 مليار درهم إماراتي. وسّجل المؤرش العام للسوق ارتفاعًا بنسبة %4.4، 

كما حافظ المستثمرون األجانب على حضورهم الكبري خالل العام 2022، 
اذ استحوذوا على نسبة 49% من قيمة التداوالت يف سوق دبي المالي 
بُمحصلة رشاء بلغت 5 مليارات درهم إماراتي، واليت ارتفعت ثالثة أضعاف 
مقارنة بالعام السابق. وارتفع العدد اإلجمالي للمستثمرين المسجلني يف 

السوق إلى أكرث من مليون مستثمر بما يؤكد على نجاح سوق دبي المالي 
يف رحلته نحو التحّول الرقمي.

معايري الحوكمة والمسؤولية االجتماعية والبيئية 
)ESG(

يواصل سوق دبي المالي تنفيذ اسرتاتيجية االستدامة 2025 ليصبح 
السوق المالي األكرث استدامة على مستوى المنطقة، مدفوعًا بالزتامه 

بتطوير وتنمية التمويل المستدام. وفيما تتأهب دولة اإلمارات الستضافة 
قمة المناخ 28 المقبلة، قمنا بتنفيذ العديد من المبادرات كما نتعاون 

مع المؤسسات الرائدة والقطاع المالي على نطاق أوسع للرتويج ألفضل 
ممارسات االستدامة ومعايري الحوكمة والمسؤولية االجتماعية والبيئية. 

انطالقًا من وعينا بأهمية خلق قيمة مضافة للمتعاملني يف السوق، 
وممارسة أعمالنا بما يتماىش مع مبادئ االستدامة، لضمان نمونا على 

المدى الطويل، ال يزال سوق دبي المالي هو األبرز من حيث عدد الرشكات 
المدرجة الملزتمة باإلفصاح عن تقارير االستدامة من بني األسواق المالية 

اإلقليمية األخرى.

الحوكمة

يبقى تعزيز ثقة المتعاملني من خالل تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة يف 
طليعة أولوياتنا وجزءًا ال يتجزأ من اسرتاتيجيتنا طويلة األمد اليت تهيئ 

لنا سبيل النجاح المستدام على المدى الطويل. كما يضّطلع مجلس إدارة 
السوق بمهامه بتمرس وتفاٍن يف ظل االلزتام التام بالضوابط األخالقية، 

مما يمكننا من الوفاء بواجباتنا على أكمل وجه لنكون نموذجًا يحتذى به 
للحوكمة المتمزية. تنصب مهام مجلس اإلدارة الرئيسية على رفـع مسـتوى 

األداء التشــغيلي والربحيــة، وتحقيــق التنميــة المســتدامة، وتطبيـق 
مبـادئ الحوكمـة والقيـام بالتوجيـه االسرتاتيجي، فضاًل عـن مراقبـة 

وضبـط األداء، وتحديـد وإدارة المخاطـر فـي سـبيل الوصـول إلـى األهداف 
المنشـودة.

األداء المالي وخلق القيمة المضافة

َنحرص على منح مساهمينا ومختلف األطراف ذات الصلة األولوية دائمًا 
يف جميع نشاطاتنا، بفضل أدائنا المالي المستدام وممارساتنا يف مجال 

الحوكمة وإدارة المخاطر. وقد واصلنا خالل عام 2022 تعزيز القيمة 
للمساهمني مما رفع إجمالي اإليرادات الموحدة إلى 354.6 مليون درهم 

إماراتي وصايف الربح الموحد إلى 144 مليون درهم إماراتي. وأوصى مجلس 
اإلدارة يف ضوء هذه النتائج بتوزيع أرباح نقدية لعام 2022 بـواقع 0.0168 

درهم إماراتي للسهم الواحد، بقيمة إجمالية تبلغ 134.7 مليون درهم 
إماراتي، بانتظار إقرار التوصية يف اجتماع الجمعية العمومية المقبل. وتم 
أيضًا رفع توصية إلى الجمعية العمومية للرشكة العتماد سياسة جديدة 

ثابتة لتوزيع األرباح بما ال يقل عن 50% من صايف األرباح السنوية، وذلك بعد 
اقتطاع كافة المخصصات واالحتياطيات المطلوبة.

مستقبل واعد

ُتعد مسرية سوق دبي المالي جزءًا ال يتجزأ من مسرية دبي ودولة 
اإلمارات التنموية، ونحن عازمون على مواصلة عملنا الدؤوب والمشاركة 

بفعالية يف تنفيذ مختلف المبادرات والمرشوعات االسرتاتيجية وبخاصة 
مبادرات اللجنة العليا لتطوير األسواق المالية والبورصات يف دبي ومرشوعات 
أجندة دبي االقتصادية D33 لرتسيخ مكانة دبي كمركز مالي وتجاري عالمي. 

شكر وعرفان 

أتوجه بخالص الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، رعاه هللا، على قيادته 
الرشيدة ورؤيته االسترشافية الثاقبة. كما أود أن أشكر سمو الشيخ حمدان 

بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، 
على توجيهاته الحكيمة؛ وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، 

نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على متابعته 
الحثيثة، فلوال إرشاداتهم وإرشافهم السديد لما أثمرت جهود اللجنة العليا 
لتطوير أسواق المال والبورصات يف دبي وما تمكنت أسواق المال من تعزيز 

تطورها وحيويتها خالل الفرتة الماضية، األمر الذي أرىس دعائم راسخة 
تؤهلها لتحقيق النمو المستدام.
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رسالة الرئيس التنفيذي
الرئيس التنفيذي

حامد علي

انطالقًا من إيماننا بقدرتنا على ترسيع وترية النمو وبإمكانات 
األفراد والرشكات واألفكار والرؤى الطموحة، فقد تمكنا 
بفضل تركزينا االسرتاتيجي من تعزيز الدور الفعال لسوق 
دبي المالي يف ترسيخ مكانة دبي كمركز حيوي ألسواق 

رأس المال على مستوى العالم. وسوف تتواصل إنجازاتنا 
يف هذا الصدد عرب تطبيق أفضل الممارسات العالمية وجذب 

المؤسسات المتنوعة إلى السوق والمواظبة على تلبية 
االحتياجات المتنامية للمستثمرين المحليني والدوليني.

يف حني شهد عام 2021 إرساء سوق دبي المالي لبنية تحتية داعمة 
للنجاح، كان عام 2022 هو عام تكليل تلك البنية باإلنجازات. فقد نجحنا 

يف تشييد قاعدة قوية على أرضية الزخم اإليجابي الذي شهدناه هذا 
العام إثر إعالن اللجنة العليا لتطوير أسواق المال يف دبي عن خططها، 

ومن ضمنها إدراج عرش رشكات مرتبطة بالحكومة، وإطالق صندوق 
صناعة السوق، وإنشاء صندوق لالكتتابات العامة معين برشكات 

التكنولوجيا. فكانت محصلة ذلك ارتفاع القيمة السوقية إلى 582 مليار 
درهم إماراتي، بنمو ُملفت نسبته 41.4% مقارنة بالعام الماضي. 

ولقد وظفنا هذا الزخم يف سبيل دفع عجلة النمو والتنويع، مواصلني 
تركزي أولوياتنا االسرتاتيجية على ثالث ركائز رئيسية: تنويع 
المنتجات، وتسهيل الوصول إلى السوق، والتطوير الداخلي.

تنويع المنتجات

لقد قمنا بتنويع منتجاتنا لتشمل األسهم، وأدوات الدخل الثابت، 
والمشتقات، وصناديق المؤرشات المتداولة )ETFs(. ففي سبيل توسيع 
مدى السوق، عززنا نطاق األسهم المعروضة عرب إدراج مجموعة جديدة 

من االكتتابات العامة األولية تجاوزت قيمتها 31 مليار درهم إماراتي خالل 

عام 2022، ليصل بذلك إجمالي الرشكات المدرجة يف السوق إلى 73 رشكة، 
بما فيها تلك المدرجة يف ناسداك دبي. كما تجاوز إجمالي قيمة طلبات 

االكتتاب خالل االكتتابات العامة الخمس لكل من هيئة كهرباء ومياه دبي 
)DEWA(، ومجموعة تيكوم، وسالك، ومؤسسة اإلمارات ألنظمة التربيد 

المركزي )Empower(، ومجموعة تعلمي القابضة )Taaleem(، المستوى 
المستهدف بكثري، إذ بلغت القيمة اإلجمالية للمبالغ المكتتبة 672 مليار 

درهم إماراتي. وتماشيًا مع قرار الحكومة المتعلق بتداول أسهم الجمعيات 
التعاونية يف األسواق المالية يف سبيل تعزيز البيئة التنظيمية لقطاع 

التعاونيات ودعم قدرتها التنافسية، قامت تعاونية االتحاد بإدراج أسهمها 
يف سوق دبي المالي لتكون بذلك أول تعاونية إماراتية يف قطاع التجزئة 

تقدم على هذه الخطوة.

كما قمنا بتوسيع فرص االستثمار يف عقود األسهم اآلجلة من خالل طرح 
عقود جديدة على األسهم الفردية، ليصل إجمالي عدد الرشكات اليت يوفر 
السوق عقودًا آجلة على أسهمها إلى ثالثني رشكة. وبالتعاون مع بورصة 
دبي للطاقة، أطلقنا تداول العقود اآلجلة المجزأة للنفط الخام العماني، 

موفرين فرصة استثمارية فريدة للمستثمرين األفراد.

أما على صعيد االستدامة، فقد عملنا على تنمية الوعي وترسيع تطبيق 
معايري الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الرشكات )ESG(، مواصلني 

مثابرتنا على دفع اسرتاتيجية االستدامة اليت انتهجناها بني أسواق رأس 
المال يف المنطقة وقطاع الخدمات المالية بشكل عام. وتماشيًا مع توجهات 

االستدامة يف إمارة دبي، يواصل سوق دبي المالي السري بخطى ثابتة 
الحتالل موقع الصدارة كسوق مالي رائد لالستدامة على مستوى المنطقة 

بحلول عام 2025. 

ويف هذا السياق، تعد بورصة ناسداك دبي من بني األبرز على صعيد إدراجات 
السندات الخضراء واإلصدارات واإلدراجات ذات الصلة بالحوكمة والمسؤولية 
البيئية واالجتماعية بإجمالي يزيد عن 19 مليار  دوالر أمريكي، تشمل 11.8 

مليار  دوالر أمريكي من الصكوك و7.2 مليار  دوالر أمريكي من السندات.

جذب المستثمرين الجدد

يمتلك سوق دبي المالي رؤية تتخطى الحدود ومن ثم كان لزامًا علينا أن 
نسعى إلى توسيع آفاقنا لما وراء حدود إمارة دبي ودولة اإلمارات لمواصلة 
جذب المستثمرين الدوليني. لذا، واصلنا عقد مؤتمرنا السـنوي للمسـتثمرين 

العالميني يف المملكة المتحدة، والذي تضمن 162 اجتماعًا مبارشًا مع كبار 
المسؤولني يف 56 من الصناديق الدولية، واليت تدير أصواًل تتجاوز قيمتها 2 

تريليون دوالر أمريكي. كما واصل المستثمرون الدوليون المشاركة بنشاط 
 يف سوق دبي المالي، حيث وصلت حصتهم إلى 49% من نشاط التداول 

و19% من القيمة السوقية بحلول نهاية عام 2022.

عزز نجاح المؤتمر األخري ما حققته دوراته السابقة من نجاحات، منذ بدأنا 
يف تنظيمه يف عام 2007، يف خطوة سّباقة على صعيد األسواق المالية 
واإلقليمية. ويدلل عدد االجتماعات المعقودة ضمن المؤتمر على قوة 

الطلب فيما ترّسع دبي خطوات تطبيق اسرتاتيجيتها الطموحة لتطوير 
أسواقها المالية، مما يمنحنا حافزًا إضافيًا لمواصلة جهودنا لتعزيز أنشطة 

التداول وجذب المزيد من االستثمارات المحلية والدولية. 

ولقد أثمرت جهود السوق عن نتائج مبهرة يف عام 2022، حيث وصل إجمالي 
قيمة التداول إلى ما يزيد عن 90 مليار درهم إماراتي، بنسبة زيادة بلغت 

24.5% مقارنة بالعام الماضي، وبمتوسط قيمة تداول يومية وصل إلى 
357.3 مليون درهم إماراتي، مرتفعًا بنسبة 23% مقارنة بالفرتة نفسها من 

العام الماضي.

وعلى صعيد بورصة ناسداك دبي، حظيت البورصة كذلك بعام إيجابي، حيث 
شهدت يف شهر مايو من عام 2022 إدراج أول سندات الخزينة االتحادية 

المقومة بالدرهم اإلماراتي. ويف الشهر الذي يليه استقبلت البورصة إدراج 
خمس رشائح من السندات حيادية الكربون، بقيمة إجمالية قدرها 2.68 مليار  

دوالر أمريكي، أصدرها البنك الصناعي والتجاري الصيين من خالل فروعه يف 
كل من دبي وهونغ كونغ ولندن وسنغافورة. فيما شهدت البورصة يف شهر 

نوفمرب إدراج بنك دبي اإلسالمي ألول صكوكه المستدامة، والمقدرة قيمتها 
 ”21Shares“ بـ 750 مليون  دوالر أمريكي. ورحبنا يف نفس العام بإدراج رشكة

لمنتج بيتكوين متداول يف البورصة مدعوم باألصول المادية، وذلك على إثر 
ما حققته البورصة من نجاح بإدخال تداول العمالت المشفرة إلى المنطقة 

يف العام الماضي. حيث أدرجت رشكة “3iQ” يف العام السابق صندوق البيتكوين 
التابع لها يف بورصة ناسداك دبي، والذي يعد أول صندوق أصول افرتاضية يف 

العالم يدرج يف أسواق رأس المال يف منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا.

سهولة الوصول إلى السوق

تسهيل الوصول إلى الفرص والخدمات المتوفرة يف السوق هو جزء ال يتجزأ 
من إسرتاتيجية نمونا. ويتجلى ذلك فيما ننفذه من مبادرات عديدة، بما فيها 

خدمات تسجيل صناع السوق الجدد، وأعضاء التداول الدوليني من خالل الوصول 
المبارش إلى السوق )DMA(، وخدمة أعضاء التقاص العام )GCM( الجدد من 

المؤسسات الدولية، إلى جانب خدمات التسجيل الرقمي للمستثمرين. تمكننا 
هذه الخدمات من تعزيز تنافسية األسواق المالية يف دبي، وبالتالي جذب 

المزيد من رؤوس األموال والمستثمرين من داخل الدولة وخارجها. ومن بني 
أبرز األمثلة على أهمية تلك الخدمات الدور الحيوي لصناع السوق، كرشكة 
“xCube”، الذين يعملون على االستثمار يف األسهم الواعدة ويساهمون يف 

التحوط من المخاطر، مما يؤدي بدوره إلى رفع ثقة المستثمرين وخلق سوق 
أسهم حيوية.
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ولتلبية احتياجات المستثمرين اإلقليميني والعالميني فيما يخص االستثمار 
 )HSBC( يف األسهم على نطاق أوسع، قمنا برتخيص بنك اتش اس بي يس
كأول عضو تقاص عام دولي. ويف سياق الزتامنا بالتطوير المستمر لخدماتنا 

بما يتماىش مع أفضل الممارسات العالمية، وحرصنا على تلبية رغبة 
المستثمرين المزتايدة يف الوصول إلى الفرص المتنوعة، تبىن سوق دبي 

المالي يف عام 2022 منهجية جديدة لمؤرشاته، حيث تتولى رشكة ســتاندرد 
آنــد بـورز داو جونـز )S&P Dow Jones( احتسابها. وتوفر هذه الخطوة 

للمتعاملني يف السوق معايري استثمارية عالمية المستوى لسوق األسهم 
ضمن سوق دبي المالي. وعليه، وصل المؤرش العام لسوق دبي المالي إلى 

3,336 نقطة، محققًا ارتفاعًا بنسبة 4.4% مقارنة بالعام السابق.

لقد تخطى عدد المستثمرين يف سوق دبي المالي يف عام 2022 عتبة 
المليون مستثمر، ويعود الفضل األكرب يف ذلك إلى توسعنا يف توفري 

خدمات التسجيل الرقمي، إذ ساهمت تلك الخدمات يف زيادة عدد 
المستثمرين الجدد المنضمني إلى السوق خالل العام بـ 167,332 مستثمر، 
أي بنمو يقدر بـ 23 ضعفًا مقارنة بالعام الماضي. فبتطويرنا لمنصة رقمية 

لتسجيل المستثمرين، تمكنا من تبسيط عملية التسجيل، وتقليص 
اإلجراءات الورقية، وإلغاء حاجة المتقدمني للحضور الشخصي إلى مقر 

السوق، محافظني يف سياق ذلك كله على ضوابط االمتثال.

المحافظة علـى الربحيـة وتسـريع وتيـرة النمـو

بلـغ صافـي الربـح الموحـد لسـوق دبـي المالـي 144 مليـون درهـم 
إماراتـي خالل عـام 2022، مستندًا إلـى قـوة هامـش صافـي الربـح 

والـذي بلـغ 41%، فيمـا بلـغ إجمالـي اإليرادات الموحـدة 354.6 مليـون 
درهـم إماراتـي، منهـا 256.9 مليـون درهـم إماراتـي مـن اإليرادات 
التشـغيلية، و97.7 مليـون درهـم إماراتـي مـن إيـرادات االستثمار 

واإليرادات األخرى، وذلك بالتـوازي مـع نجاحنـا فـي الحفـاظ علـى مزيانيـة 
قويـة خاليـة مـن الديـون والقـدرة علـى سـداد المطلوبـات.

التمزي القيادي

واصل مجلس اإلدارة الجديد لسوق دبي المالي العمل وفق أعلى معايري 
الحوكمة المؤسسية للوفاء بمسؤولياته تجاه الرشكة. ويتمتع سائر أعضاء 

المجلس برثوة من الخربة المقرونة بالعزيمة وااللزتام بمطابقة األقوال 
لألفعال، لخدمة مصالح سوق دبي المالي العليا. وسيكون دفع مسرية 

التقدم بخطوات واثقة قائمة على االبتكار والتفاعل المستمر مع التكنولوجيا 
المالية هو منهجنا لتحقيق التوسع واالزدهار. كما يعكس انضمام سيدتني 
رائدتني لمجلس إدارتنا حرص المجلس على تواجد حضور نسائي متمزي، يف 

سبيل تمكني التنوع والشمول تماشيًا مع رؤية قيادة دولة اإلمارات.

العام المقبل

فيما نتطلع إلى عام 2023 بثقة، يظل االلزتام بتحقيق اإلنجازات هو محور 
تركزينا ومناط أولوياتنا. فنحن متأهبون للنمو معتمديــن علــى بنيتنــا 

التحتيــة عالميــة المســتوى، وممارســاتنا فـي مجاالت الحوكمـة 
والتكنولوجيـا، ومكانتنـا الفريـدة كبوابـة عبور رئيسية إلى ما يزخر به اقتصاد 

دبي من فرص.

لذا، أود أن أشـكر قيـادة دبـي علـى رؤيتهـا اليت تلهمنا للعمل واإلنجاز، 
وعلـى وضعهـا السرتاتيجية طموحـة مـن شـأنها تعزيز اقتصـاد اإلمارة، 

وتعزيز التميـز النوعـي ألسواق رأس المـال فيهـا بمـا يتيـح لهـذه األسواق 
تحقيـق النجـاح المسـتدام. كمـا أتقـدم بالشـكر لرئيـس وأعضـاء مجلـس 
اإلدارة علـى كل ما يقدمونه من توجيـه اسرتاتيجي هـادف إلـى مواءمـة 

اسـرتاتيجية سـوق دبي المالـي مـع التطلعـات االقتصادية إلمارة دبي. 
وأشـكر كذلك زمالئي المتمزييـن من كافة المستويات يف سـوق دبي 

المالـي وناسـداك دبي علـى جهدهـم وتفانيهـم فـي تنفيـذ هـذه 
االسرتاتيجية.

وختامًا، أتوجـه بالشـكر إلـى جميـع المتعامليـن فـي سـوق دبي المالي 
علـى ثقتهـم وتفاعلهـم مـع خططنـا واسـرتاتيجيتنا. وإذ نتطلـع إلـى الحفـاظ 

علـى هـذا الزخـم واغتنام ما يطرحه من فـرص، ندعوكـم جميعـًا للمضي 
معنا يف مسرية النمـو الماثلة أمامنا.
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سوق مالي موحد
02بورصتانوسيولة مشرتكة 01

 نموذج العمل

نقاط قوتنا الرئيسة
أداء مالي مستدام

متعاملونانموذج خلق القيمة

عزز سوق دبي المالي دوره المحوري يف التنمية االقتصادية إلمارة دبي ودولة اإلمارات عمومًا، واصل السوق مساعيه لتقديم قيمة 
مضافة مستدامة إلى مساهمينا وكافة متعاملينا من خالل منظومته المتنوعة والمتكاملة من الرشكات الُمصدرة والمستثمرين 
ورشكات الوساطة ومقدمي الخدمات مدعومة بأحدث التقنيات واالبتكار المستمر وااللزتام العميق بمعايري االستدامة العالمية.

رشكة مساهمة عامة برأسمال مدفوع يبلغ 8 مليارات درهم إماراتي. 	 
مزيانية عمومية خالية من الديون ووضع مالي قوي. 	 
أداء مالي وتشغيلي متفوق؛ تكاليف مستقرة بمعدل نمو تراكمي 	 

سنوي يقل عن 0.5% بني 2022-2012.

تمزي يف األداء التشغيلي
منصة تداول عالمية المستوى: يشكل نظام اإلطار المالي )NFF( من 	 

رشكة ناسداك منظومة عمل متكاملة للتداول توفر أحدث تطبيقات 
التداول والرقابة والمقاصة ونرش معلومات السوق. وتم اعتماد هذا 
النظام المتطور للتداول يف عام 2020 لزتويد السوق بربوتوكول فعال 

ورسيع وعالي الكفاءة للتداول.
أداء تشغيلي متفوق بفضل التكامل الرأيس لسلسلة القيمة باإلضافة 	 

إلى االعتماد على رشكات تابعة مستقلة لخدمات ما بعد التداول.
حضور رائد يف مجال خدمات البورصة الذكية من خالل مجموعة 	 

واسعة من الحلول اليت تشمل الخدمات اإللكرتونية ومنصة االكتتاب 
اإللكرتوني، باإلضافة إلى عمليات التسجيل الرقمي للمستثمرين.

أصولنا البرشية
بوجود 145 موظفًا لدى السوق، ندرك بأن قوة المؤسسة ترتبط بشكل 	 

مبارش مع قدرتها على جذب واستمرارية أفضل الموظفني. 
يتمتع فريق اإلدارة التنفيذية يف سوق دبي المالي بخربة جماعية تصل 	 

إلى 200 عام.

أصولنا الفكرية
يشمل ذلك ترخيص سوق دبي المالي والعالمات التجارية التابعة، 	 

فضاًل عن قاعدة بيانات السوق الضخمة. 

منظومة عمل شاملة 

 رشكة سوق
 دبي المالي

بورصتان ضمن سوق رأسمال واحد، وهما سوق دبي المالي وبورصة 	 
ناسداك دبي ولكل منهما مزاياه.

جهتان تنظيميتان، حيث تتولى كل من هيئة األوراق المالية والسلع 	 
وسلطة دبي للخدمات المالية تنظمي سوق دبي المالي وناسداك 

دبي على الرتتيب. 
أكرث من مليون مستثمر.	 
23 رشكة وساطة و5 رشكات صانعة للسوق.	 

نعمل يف سوق دبي المالي على خلق القيمة المستدامة 
إذ يرتكز نموذج عملنا إلى اسرتاتيجية متكاملة وإطار راسخ 

للحوكمة وإدارة المخاطر، فضاًل عن الزتامنا بمعايري االستدامة 
العالمية

المساهمون
الزتام قوي تجاه مساهمينا يرتكز على سجل حافل بتوزيعات األرباح، 	 

حيث بلغ إجمالي توزيعات أرباح 4.17 مليار درهم إماراتي بنهاية عام 
.2022

سجل إجمالي القيمة السوقية نموًا سنويًا مرتاكمًا بنسبة تزيد عن 	 
12% منذ عام 2012.

المتعاملون يف السوق
المستثمرون: وصل إجمالي قيمة التداول لعام 2022 إلى ما يزيد عن 	 

90 مليار درهم إماراتي )مرتفعة بنسبة 24.5% مقارنة بالعام السابق(.
الرشكات المصدرة: نقدم للرشكات الحكومية والرشكات العائلية 	 

والخاصة، منصة عالية الكفاءة لجمع التمويالت تتيح للجميع إمكانية 
تمويل االسرتاتيجيات الخاصة بالنمو. ومنذ إنشاء سوق دبي المالي 
جمعت الرشكات الُمصدرة رؤوس أموال بقيمة تزيد عن 134 مليارات 

درهم إماراتي حىت نهاية العام 2022.
الوسطاء: تشمل أنشطة التعاون المكثفة مع وسطائنا تقديم خدمات 	 

التداول عرب المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية، وتنظمي ورش عمل 
التوعية والتدريب، وتصنيف تمزي الوسطاء. 

نعمل على تعزيز التمزي يف مجاالت األعمال واتباع أفضل ممارسات 	 
الحوكمة وعالقات المستثمرين الخاصة بالرشكات المصدرة.

الموظفون
ينصب تركزي سوق دبي المالي على دعم المواهب وتعزيز التمزي 	 

واإلبداع واالبتكار حيث يمت تدريب الموظفني يف شىت المجاالت.
نفخر باعتماد أعلى مبادئ الشمول والتوازن بني الجنسني، حيث وصلت 	 

نسبة العنصر النسائي ضمن فريق عمل السوق إلى 52% يف نهاية 
العام 2022.

المساهمات المجتمعية
استنادًا إلى الزتامنا الراسخ بالمساهمة اإليجابية للرشكات، 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 االفرتاضية عرب اإلنرتنت 

إلى مجموعة واسعة من الوسطاء والمستثمرين والموظفني. 
كما نلعب دورًا محوريًا يف دعم التنمية االقتصادية، ونلزتم بتعزيز 	 

االستدامة االقتصادية يف الدولة. 

منصة تداول واحدة 
وفئات أصول متنوعة

فئات اخرىأدوات الديناألسهم

• السوق الرئييس
• السوق المبارش

• سوق النمو
• السوق الخاص

• السندات
• الصكوك

• العقود اآلجلة
• المشتقات

• صناديق المؤرشات
   المتداولة

• صناديق االستثمار
   العقاري

• صناديق االستثمار

اإليداع والمقاصة
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أولوياتنا االسرتاتيجية
يسعى سوق دبي المالي إلى تعزيز حضوره الرائد يف المنطقة بما يتماىش مع رؤيته بأن يصبح “سوق 
مالية إقليمية بمقاييس عالمية”. وساهمت جهودنا االسرتاتيجية المستمرة بشكل فاعل يف ترسيخ 

مكانة دبي كمركز حيوي ألسواق رأس المال على المستوى العالمي من خالل تطبيق أفضل الممارسات 
العالمية، ومواكبة االحتياجات المتنامية للمستثمرين على المستويني المحلي والدولي. 

الركزية 
االسرتاتيجية

زيادة اإلدراجات وتنويع 
المنتجات

 وصول سلس لكافة
خدمات السوق

رفع الفعالية التشغيلية 
واألتمتة

تطوير المواهب واألداء

زيادة االكتتابات األولية واإلدراجات يف كل من سوق دبي 	 
المالي وناسداك دبي، واالستفادة من بدائل اإلدراج المرنة 

والمتنوعة مثل:

     سوق اإلدراج الرئييس وسوق اإلدراج المبارش للرشكات الخاصة يف  
      سوق دبي المالي.

-       السوق الرئييس وسوق النمو يف ناسداك دبي للرشكات الصغرية  
    والمتوسطة ورشكات االقتصاد الجديد، بينما توفر السوق الخاصة  

    يف ناسداك دبي حاًل فعااًل وآمنًا للتقاص والتسوية واإليداع  
    إلجراءات الرشكات المتعلقة باألسهم.

منتجات مالية متنوعة تشمل األسهم، وأدوات الدخل 	 
الثابت، ومشتقات األسهم، وصناديق المؤرشات المتداولة.

تبعًا لالكتتابات العامة األولية، أدرج سوق دبي المالي 	 
5 رشكات حكومية وخاصة، واليت أسهمت بشكل فاعل 

يف تحفزي معدالت النمو يف السوق. كما تم إدراج تعاونية 
االتحاد تماشيًا مع قرار الحكومة المتعلق بتداول أسهم 

الجمعيات التعاونية يف األسواق المالية.
إطالق مجموعة جديدة من العقود اآلجلة لألسهم الفردية 	 

ألربع من أبرز الرشكات المدرجة ليصل بذلك العدد الكلي إلى 
ثالثني عقدًا. ويف ذات الوقت، تم إطالق تداول العقود اآلجلة 

المجزأة للنفط الخام العماني.
شهدت ناسداك دبي إدراج رشكة “21Shares” لمنتج 	 

متداول يف البورصة مدعوم بعملة البيتكوين، وإدراج بنك 
دبي اإلسالمي ألول صكوكه المستدامة بـقيمة 750 

مليون دوالر أمريكي. 
تم طرح أدوات جديدة مثل سندات الخزينة االتحادية 	 

المقومة بالدرهم اإلماراتي.

يف سبيل تعزيز سهولة وصول المستثمرين العالميني 	 
إلى السوق، قمنا بتطبيق نظام الوصول المبارش إلى 
السوق )DMA(، حيث انضم بنك سويسكوت مبارشة 

إلى النظام.
اعُتمدت كل من رشكة xCube ورشكة الفال 	 

سيكيوريتزي بي يف من ضمن الرشكات الصانعة 
السوق، ليصل عددها بذلك إلى 5 رشكات. 

تم ترخيص بنك اتش اس بي يس )HSBC( كأول عضو 	 
تقاص عام دولي.

ارتفاع يف عدد المستثمرين الجدد يف السوق 23 ضعفًا 	 
مقارنة بالعام السابق من خالل استقطاب 167,332 

مستثمرًا جديدًا يف عام 2022.

 زيادة عدد رشكات الوساطة الموفرة للحلول التقنية 	 
المتطورة، وأعضاء التقاص العام والصناديق الصانعة 

للسوق، باإلضافة إلى تعزيز أنشطة الوصول المبارش 
إلى السوق.

استقطاب المستثمرين الجدد مع الرتكزي على األجيال 	 
الشابة من خالل القنوات الرقمية.

 أتمتة العمليات الرئيسية لمرحلة ما بعد التداول.	 
 تنفيذ 80% من العمليات الداخلية غري المرتبطة بالتداوالت 	 

يف نفس اليوم.
تطبيق إطار تنظيمي وامتثال قوي لسوق دبي المالي 	 

والرشكات التابعة له.

مواءمة آليات تطوير أداء الموظفني مع أهداف الرشكة 	 
المتعلقة باألداء.

تطوير مهارات خرباء أسواق رأس المال المستقبليني.	 

أتمتة عمليات المقاصة المركزية لألوراق المالية يف دبي 	 
لزيادة مستويات الكفاءة والدقة، واليت تركز بالدرجة األولى 

على التداوالت الخاصة بالمؤسسات وعمليات التسوية 
اليومية، حيث حصلت المقاصة المركزية لألوراق المالية 

على االعرتاف بها من قبل هيئة األوراق المالية واألسواق 
.)ESMA( األوروبية

يواصل سوق دبي المالي االستثمار يف البنية التحتّية للتحول 	 
الرقمي وتكنولوجيا المعلومات بهدف االرتقاء بالكفاءة 

والفاعلية لجميع المتعاملني.
تعزيز إطار العمل المعمول به لدينا لضمان االلزتام باألنظمة 	 

المعمول بها، وقواعد هيئة األوراق المالية والسلع بما يف 
ذلك االمتثال لمتطلبات الرتخيص، والزتامات مكافحة غسيل 

األموال “AML”، وتقيمي المخاطر، والترشيعات األخرى ذات 
الصلة.

تستند جميع مؤرشات األداء الرئيسية السنوية للموظفني 	 
إلى األهداف االسرتاتيجية لسوق دبي المالي مع الرتكزي 

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 الموظفني على شهادات 
يف مختلف مجاالت القطاع.

وانسجامًا مع خطة دبي االسرتاتيجية الرامية لتطوير األسواق المالية بما يتماىش مع رؤية صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي “رعاه هللا”؛ وتحت 

إرشاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير المالية، ورئيس اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات يف دبي؛ تهدف اسرتاتيجية رشكتنا 

لدعم التنمية المستدامة من خالل الرتكزي على األولويات االسرتاتيجية التالية خالل العام 2022:

وصف موجز
اإلنجازات لعام 2022 

-
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البيئة االقتصادية 
والتنظيمية

وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عام 2022 بأنه عام التمزي والصدارة، حيث نجحت الدولة يف تخطي 
تحديات جائحة كورونا يف عام 2021 مواصلة مسريتها نحو مستقبل مزدهر ومستدام. شهدت جميع مؤرشات االقتصاد 

الكلي لدولة اإلمارات تحسًنا يف عام 2022، ليواصل اقتصاد الدولة مسرية النمو والتطوير المستدامني.

لقد انطلقت البالد يف ظل رؤية قيادتها الرشيدة آلفاق أبعد يف عام 2022، فبينما كانت اقتصادات العالم األخرى تواجه التضخم 
وعدم االستقرار الجيوسيايس، ظلت اإلمارات محصنة ومتمتعة باالزدهار واالستقرار. فالمخاطر العالمية مثل ارتفاع معدالت 

التضخم وأسعار الفائدة، وظواهر سوق العمل مثل االستقاالت الصامتة، وعدم االستقرار السيايس، اليت أثرت على المراكز 
المالية األخرى يف عام 2022، لم تؤثر على دولة اإلمارات بنفس المستوى مقارنًة بالعديد من دول العالم.

ستواصل دولة اإلمارات، وإمارة دبي على وجه الخصوص، توفري أنظمة اقتصادية ومالية آمنة ومستتبة 
للمستثمرين اإلقليميني والعالميني وللمتعاملني يف أسواق رأس المال.

لتملـك الشـركات بنسـبة 100% فـي قطاعـات اسـرتاتيجية، وحمايـة 
الملكيـة الفكريـة والبيانـات، واسـتحداث فئـات جديـدة للتأشـريات، وأنظمة 

حمايـة العمـال، يف تحسني سهولة الوصول إلى السوق وتعزيز جاذبيتها 
لنطاق أوسع من المستثمرين األجانب.

وبالمثل، حقق اقتصاد دبي نموًا الفتًا، حيث ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي 
الحقيقي السنوي لإلمارة بنسبة 4.6%* يف األشهر التسعة األولى من عام 

2022. ومع رفع العديد من القيود على التنقل والسفر، وصل عدد الزوار 
المتوافدين على اإلمارة إلى 14.36 مليون زائر يف عام 2022، بزيادة قدرها 

97% مقارنة بعام 2021.

وقد ارتفع تصنيف دبي ضمن مؤرش القوة العالمية للمدن للمرتبة 11 على 
مستوى العالم، بفضل ارتفاع تقيمي “التفاعل الثقايف”، وجودة المعيشة 
العالية، وقدرة المدينة على اجتذاب المواهب الماهرة. كما صّنفت دبي 
الوجهة األفضل يف العالم لمشاريع االستثمار األجنيب المبارش يف النصف 
األول من عام 2022 2. ووفقًا لوكالة رويرتز، حافظت دبي على موقعها 

كالمركز العالمي المفضل لممارسة األعمال بالنسبة للمؤسسات 
اإلقليمية والعالمية.

تطور تصنيف سهولة ممارسة 
األعمال – منذ 2008

المرتبة 2 - يف تبين 
تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت

تقرير االستثمار 
األجنيب المبارش لمدن 

المستقبل العالمية 
2022

78
مليار دوالر أمريكي 

قيمة إجمالية 

سهولة ممارسة 
األعمال 3

المعهد الدولي للتنمية 
اإلدارية - تصنيف 
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* مركز دبي لإلحصاء - الحسابات القومية.
1  قاعدة بيانات البنك الدولي  - بيانات مقّدرة، فيما عدا قيمة االرتفاع يف دولة اإلمارات.

2 المكتب اإلعالمي لحكومة دبي.

3 بحسب آخر تحديث متاح كما يف 2021.

4 الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022. 

5  اإلصدار 32 من مؤرش المراكز المالية العالمية لعام 2022. 

التوجهات االقتصادية والتنظيمية 

أعلن مصـــرف اإلمارات العربيـــة المتحـــدة المركـــزي أن الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي لإلمارات قد شــهد نمًوا بنســبة 7.6% يف عام 

2022، وهــو األعلــى خــالل الـ 11 عامًا الماضيــة. ويعود هذا االرتفاع إلى 
الزيــادة يف اإليــرادات النفطيــة - الكميات المتداولة، إذ بلغ متوســط 

ســعر الربميل 99 دوالرًا أمريكًا يف عام 2022 – وكذلك إلى التحســن 
الملحــوظ يف الناتــج المحلــي اإلجمالي الحقيقــي غري النفطي خالل 

العام.

فقد واصل االقتصاد غري النفطي لدولة اإلمارات انتعاشه، متجاوًزا 
مستويات ما قبل الجائحة، وحافظ على قوة نموه داعًما بذلك النمو 
االقتصادي العام. كما ساهمت سلسلة اإلصالحات اليت تم تنفيذها 

خالل السنوات السابقة، مثل إتاحـة الفرصـة أمـام المسـتثمرين األجانب 
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اإلصالحات واألنظمة

شهد عام 2022 تنفيذ العديد من اإلصالحات التنظيمية الهادفة إلى تعزيز 
مواكبة أسواق رأس المال يف دبي ودولة اإلمارات للمعايري الدولية الرائدة. 

فقد دخل القانون االتحادي بمرسوم رقم 32 لعام 2021 بشأن الرشكات 
التجارية )قانون الرشكات الجديد( حزي التنفيذ يف 2 يناير 2022 يف سائر أنحاء 

الدولة. وقد اشتمل على تحديثات مهمة، مثل إضافة آليات مؤسسية 
جديدة إلى جانب تغيريات متعلقة بالرشكات ذات المسؤولية المحدودة 

ورشكات المساهمة العامة. كما أضاف القانون المزيد من الوضوح للشؤون 
المتعلقة برشكات المساهمة العامة، مثل تعيني أعضاء مجلس اإلدارة، 
وأسهم االكتتاب يف رشكات المساهمة العامة، ومكافآت أعضاء مجلس 

اإلدارة، وإمكانية إصدار رشكات المساهمة العامة ألسهم مخفضة. إضافة 
إلى ذلك، أصدرت الحكومة قرارها بشأن تداول أسهم التعاونيات يف األسواق 

المالية.

منظومة مالية مزدهرة للمستثمرين العالميني 
واإلقليميني

عززت دبي يف عام 2022 جاذبيتها للمستثمرين اإلقليميني والعالميني 
بفضل مواكبتها وامتثالها للمعايري المالية العالمية وأفضل الممارسات. 

وقد حافظت أسواق رأس المال يف اإلمارة على تمزيها يف مجالي الشفافية 
والحوكمة الرشيدة من خالل:

تعزيز جاذبية المنظومة المالية بشكل عام من خالل توفري المنتجات 	 
المتنوعة، بما يف ذلك االكتتابات الجديدة، واألسهم، والسندات 

الخضراء، وسندات الخزينة االتحادية المقومة بالدرهم اإلماراتي، 
وصناديق االستثمار المتداولة، واألصول الرقمية؛

تكثيف نشاط اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات يف دبي، 	 
واليت يتمثل دورها يف تعزيز الشفافية من خالل اإلرشاف والرقابة 

وحماية حقوق المساهمني والمستثمرين يف سياق تطبيق القانون.
تقديم دعم إضايف للمحاكم المتخصصة لرفع كفاءة تسوية المنازعات 	 

 فيما يتعلق بأسواق رأس المال يف دبي.

ترسيع النمو القائم على االبتكار عرب معايري 
الحوكمة والمسؤولية االجتماعية والبيئية

واصلت إمارة دبي وسوق دبي المالي مسرية التوسع والتنويع خالل 
عام 2022 من خالل الرتكزي على توفري القيمة المضافة العالية، وفرص 

االستثمار، وترسيع تبين ممارسات معايري الحوكمة والمسؤولية 
االجتماعية والبيئية، وطرح فرص جديدة لالستثمار يف العمالت المشفرة، 

ودعم النمو القائم على االبتكار، وقد تحقق ذلك على النحو التالي:

●ازدادت إصدارات السندات الخضراء والحوكمة والمسؤولية البيئية 	 
واالجتماعية خالل عام 2022، ليصل إجماليها إلى أكرث من 19 

مليار  دوالر أمريكي )تشمل 11.8 مليار  دوالر أمريكي من الصكوك 
و7.2 مليار  دوالر أمريكي من السندات( وعرب التقدم باسرتاتيجية 

االستدامة التابعة لسوق دبي المالي؛

●دعم النمو القائم على االبتكار من خالل إطالق مركز دبي المالي 	 
العالمي لمبادرة “مخترب التمويل المفتوح”، األولى من نوعها 

يف المنطقة، واليت ستدفع بمستقبل قطاع التمويل عرب دعمها 
لنماذج األعمال القائمة على البيانات القادرة على توليد موجة من 

االبتكار المالي؛

●تزويد المستثمرين بفرص االستثمار يف األصول الرقمية؛ 	 

●تؤكد كل تلك المجريات على عزم دبي على تعزيز مكانتها كمركز 	 
مالي عالمي فيما تواصل دعمها القوي ألسواق رأس المال وكافة 

المتعاملني اإلقليميني والعالميني فيها.

أداء سوق دبي المالي
شهد سوق دبي المالي أداًء قويًا خالل عام 2022 مدفوعًا بشكل رئييس بالنمو المحقق بنسبة 24.5% يف إجمالي قيمة التداول اليت 

وصلت إلى أكرث من 90 مليار درهم إماراتي. ووصل متوسط قيمة التداول اليومية إلى 357.3 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع 290.5 
مليون درهم إماراتي يف عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 23%. وارتفع إجمالي القيمة السوقية بنسبة 41.4% لتصل إلى 582 مليار درهم 

إماراتي يف نهاية عام 2022، مسجاًل بذلك معدل نمو تراكمي سنوي تجاوز نسبة ال 12% خالل 10 سنوات. وجاء هذا األداء المتمزي مدفوعًا 
بشكل رئييس باالكتتابات العامة األولية حيث تم إدراج 5 رشكات حكومية وخاصة، فضاًل عن األداء القوي للرشكات المدرجة والتحسن 

المستمر الذي يشهده االقتصاد الوطين واألرقام المشجعة اليت حققتها القطاعات االقتصادية الرئيسية، مثل السياحة والعقارات. 

أداء إيجابي

تفّوق سوق دبي المالي على عدد من أسواق األسهم يف المنطقة ويف العالم خالل عام 2022، حيث ارتفع 
المؤرش العام لسوق دبي المالي بنسبة 4.4% على أساس سنوي وصواًل إلى 3,336.07 نقطة. 
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فيما يتعلق بمساهمة مختلف القطاعات يف إجمالي قيمة التداول، 
حقق القطاع المالي أعلى قيمة تداول وقدرها 34.3 مليار درهم 
إماراتي، أي ما يعادل 38% من إجمالي قيمة التداول. جاء قطاع 

العقارات يف المرتبة الثانية ليسجل 34.1 مليار درهم إماراتي 
بنسبة 37.7%، يليه قطاع الصناعات بقيمة 10 مليار درهم إماراتي 

وبنسبة 11.1%، وقطاع المرافق العامة بقيمة 9.2 مليار درهم 
إماراتي وبنسبة 10.2%. وبلغت قيمة التداول للصفقات المبارشة 

)الصفقات الضخمة اليت ُعقدت خارج قاعة التداول( 496 مليون درهم 
إماراتي بنسبة 0.6%، بينما توزعت أحجام التداول المتبقية على 

بقية القطاعات المدرجة يف سوق دبي المالي بنسب متفاوتة.

استطاع سوق دبي المالي خالل عام 2021 استقطاب 167,332 
مستثمرًا جديدًا ليفوق إجمالي قاعدة المستثمرين يف السوق 

بنهاية العام المليون مستثمرًا. كما حافظ السوق على الحضور 
المتمزي للمستثمرين األجانب، حيث بلغت حصتهم ما نسبته 

49% من إجمالي قيمة التداول يف السوق، وبلغ صايف عمليات 
الرشاء ما يزيد عن 5 مليار درهم إماراتي بارتفاع قدره ثالثة 
أضعاف عن العام السابق. وبلغت نسبة ملكية المستثمرين 
األجانب من إجمالي القيمة السوقية 19% نهاية عام 2022.

نجحت ناسداك دبي يف الحفاظ على مكانتها بني أبرز مراكز إدراج الصكوك العالمية، فضاًل عن قدرتها على استقطاب القيمة والعدد األكرب من عمليات 
إدراج السندات. وخالل عام 2022، واصلت ناسداك دبي توسيع عروضها للعمالت المشفرة حيث رحبت بإدراج منتج “21Shares” المدعوم بعملة 
البيتكوين. وارتفع عدد اإلدراجات الجديدة إلى 32 إدراجًا يف عام 2022 مقارنة بـ 31 إدراجًا يف عام 2021. وجاءت اإلدراجات من جهات إصدار سيادية 

ومؤسسية مرموقة، مثل الحكومة االتحادية لإلمارات وحكومة إندونيسيا والبنك اإلسالمي للتنمية والبنك الصناعي والتجاري الصيين، ما يشكل 
دلياًل ملموسًا على ثقة جهات اإلصدار اإلقليمية والدولية يف اللوائح والهياكل التنظيمية والخدمات عالمية المستوى اليت تقدمها ناسداك دبي.

تحليل القطاعات

 إقبال قوي من المستثمرين األجانب

أداء ناسداك دبي 

مساهمة القطاع يف القيمة السوقية 2022 )%(

أحجام التداول بحسب الجنسية 2022 )%(
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قطاع االتصاالت
قطاع السلع االستهالكية

قطاع الخدمات االستهالكية
قطاع المواد األساسية

 الرئيس التنفيذي للشـؤون المالية
واالسـرتاتيجية

السيد علي الهاشمي

رسالة الرئيس التنفيذي المالي

نستعرض من خالل هذا الملخص األداء المالي لرشكة سوق دبي 
المالي، حيث أنهى سوق دبي المالي العام 2022 بصايف ربح قدره 

144 مليون درهم إماراتي، وبهامش ربح صاٍف نسبته 40.6%، وتأتي 
هذه النتائج حصيلة إدراج 5 رشكات حكومية وخاصة يف سوق دبي 

المالي والعديد من التحسينات المتعلقة بتسهيل إمكانية الوصول 
واالستفادة من كافة خدمات السوق، وتنويع المنتجات وتحسني 
الخدمات، فضاًل عن الرتكزي على رفع الكفاءة التشغيلية و االبتكار.

اإليرادات الموحدة

بلغ إجمالي اإليرادات الموحدة لرشكة سوق دبي المالي خالل العام 2022 ما قيمته 354.6 مليون 	 
درهم إماراتي واليت ارتفعت بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق. وجاء االرتفاع يف اإليرادات نتيجة 

 إلرتفاع إجمالي قيمة التداول يف سوق دبي المالي بنسبة 24.5% مقارنة بالعام السابق.

شكلت إيرادات التداول ما نسبته 57% من إجمالي اإليرادات الموحدة للرشكة خالل العام 2022 فيما 	 
شكلت إيرادات االستثمار ما نسبته 27% من اجمالي اإليرادات يف حني بلغت اإليرادات األخرى الناتجة 

عن خدمات التقاص واإليداع والتسوية وخدمات الوسطاء ورسوم التقارير واإلدراج وبيع المعلومات 
الفورية وخدمات التوزيعات النقدية وغريها ما نسبته %16.

فيما يلي أهم النتائج المالية الموحدة اليت حققتها رشكة سوق دبي المالي )ش.م.ع( متضمنة نتائج الرشكات التابعة لها بما يف ذلك 
رشكة ناسداك دبي المحدودة ورشكة دبي للمقاصة واإليداع المركزي القابضة، وذلك عن الفرتة المنتهية يف 31 ديسمرب 2022.

2022
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النفقات

بلغ إجمالي النفقات خالل العام 2022 ما قيمته 210.7 مليون درهم إماراتي 
مقارنة ب 198.9 مليون درهم إماراتي مقارنة بالعام السابق، ويتبىن سوق 
دبي المالي أفضل الممارسات العالمية يف الحفاظ على الكفاءة التشغيلية 

المقرونة بتحقيق هوامش ربحية، إذ لم يتعد االرتفاع السنوي الرتاكمي 
للنفقات نسبة 0.5% خالل الفرتة ما بني 2012 إلى 2022.

)EBITDA( الربح قبل خصم مصاريف الفوائد والضرائب وااالستهالك واإلطفاء

 الربح قبل خصم مصاريف الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء

بلغ الربح قبل خصم مصاريف الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء 223 
مليون درهم إماراتي يف نهاية العام 2022 مقارنة مع 181.7مليون درهم 

إماراتي يف نهاية العام 2021. وعليه، فقد بلغ هامش الربح التشغيلي %63 
كما يف نهاية العام 2022 مقارنة بـ 61% يف نهاية العام 2021.

توزيع االيرادات الموحدة )%(

توزيع المصاريف يف العام 2022* )%(

إيرادات التداول إيرادات االستثمار اإليرادات األخرى
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2019202020212022

%58.4
%62.3

%64.2

%61

%63

مصاريف رواتب ومنافع أخرى
إطفاء موجودات أخرى غري ملموسة

مصاريف إدارية وعمومية
مصاريف استهالك

مصاريف فوائد
مصاريف صيانة

* يستثين التوزيع أعاله مصروفات األرباح غري التشغيلية لعام 2022.

صايف الربح الموحد

حققت رشكة سوق دبي المالي صايف ربح موحد بلغ 144 مليون درهم إماراتي يف نهاية العام 2022 وبلغ هامش صايف الربح %40.6.

الموجودات

بلغت قيمة موجودات رشكة سوق دبي المالي 9,494 مليون درهم إماراتي يف نهاية العام 2022 مقارنة بـ 9,937.7 مليون درهم إماراتي 
يف نهاية العام السابق. تمتاز مزيانية رشكة سوق دبي المالي بالثبات المالي من حيث خلوها من الديون والقدرة على سداد المطلوبات، 

حيث بلغت نسبة مجموع المطلوبات إلى مجموع الموجودات 16.3% خالل العام 2022 مقارنة مع 20% خالل العام 2021. 

المطلوبات

بلغت قيمة مطلوبات رشكة سوق دبي المالي 1,546 مليون درهم إماراتي يف نهاية العام 2022

2018

125.5122
142.6

99

144

2019202020212022

%37.5
%37.3

%40.5

%33.2

%40.6

هامش صايف الربح الموحد )%( صايف الربح الموحد )مليون درهم إماراتي(

مقارنة بـ 1,974.5 مليون درهم إماراتي
يف نهاية العام 2021 بانخفاض نسبته %22.
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إدارة المخاطر
يضع سوق دبي المالي إدارة المخاطر بشكل استبايق على سلم أولوياته يف تحقيقه السرتاتيجيته واليت تهدف إلى دفع عجلة النمو 

وزيادة العائدات ورفع القيمة المضافة المساهمني. وبناًء على ذلك، قام السوق بوضع اسرتاتيجية وتنفيذ سياسات وإجراءات مصممة 
لقياس وإدارة ومراقبة واإلبالغ عن التعرض للمخاطر، واليت تمت مراجعتها بانتظام من قبل هيئات اإلدارة واإلرشاف المختصة.

قام سوق دبي المالي بتطبيق نظام الرقابة الداخلية وإطار إدارة المخاطر للمؤسسات )ERM( وفقًا لمبادىء 
وبنود أفضل الممارسات الصادرة عن عدة جهات يف هذا المجال، حيث كان من أبرزها:

إطار الرقابة الداخلية الصادر عن كوسو )COSO ERM( – واليت تعىن بربط نظام إدارة المخاطر باسرتاتيجية المؤسسة وأدائها	 
 	 ISO31000:2018 وشهادة الجودة
 	)ERM KPMG( نموذج عمل “كي بي إم جي” إلدارة المخاطر

تحدد جميعها أفضل الممارسات وتهدف إلى تحقيق أهداف المؤسسة.

مبادئ إدارة المخاطر يف سوق دبي المالي متوافقة مع 
أهداف السوق االسرتاتيجية

اسرتاتيجية إدارة 
المخاطر ومدى تقبل 

المخاطر

المخاطر  تقيمي 
والقياس

والنظم  المعلومات 
التكنولوجية

المخاطر  تقارير 
واإلدراك

ثقافة إدارة
المخاطر

إدارة المخاطر 
والمراقبة

حوكمة
المخاطر

1

1لجنة المنظمات الراعية للجنة تريدواي )كوسو( هي مبادرة مشرتكة إلدارة المخاطر ومنع االحتيال.

تكامل إطار إدارة المخاطر  

إطار إدارة المخاطر

يف خضم سعيه لتحقيق رؤيته ورسالته وأهدافه، يهدف إطار إدارة المخاطر 
الذي يطبقه سوق دبي المالي إلى رفع قدرة السوق على إدارة المخاطر مع 

قبول درجة معينة منها. يختلف مدى تقبل المخاطرة يف سوق دبي المالي 
باختالف النشاط الذي يمت االضطالع به، وتخضع أي مخاطر لتحليل التكلفة 

مقابل المنفعة قبل الموافقة عليها مع اتخاذ كافة التدابري واإلجراءات 
المعقولة لتخفيفها.

ضمن هذا اإلطار، وضع سوق دبي المالي عملية منهجية لتحديد وتحليل 
وتقيمي المخاطر االسرتاتيجية والتشغيلية اليت يواجهها أثناء تسيري أعماله. 

حيث تم بناء شبكة اإلبالغ عن المخاطر وتسجيلها لتبدأ بالموظفني كافة 
وذلك عرب تطبيق سياسة وإجراءات التبليغ عن الممارسات المخالفة 

والمخاطر وتعيني موظف مسؤول عن المخاطر يف كل قمس من قطاعات 
السوق. بمجرد تحديد الخطر، يمت تسجيله وتتبعه من خالل سجل المخاطر. 
هذا، ويرشف على قمس إدارة المخاطر فريق مختص من السوق حيث تقوم 

لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة باإلرشاف على قمس إدارة المخاطر المؤسسية. 
ويقوم سوق دبي المالي بالتطوير المستمر إلطار إدارة المخاطر من خالل 
توفري سلسلة من ورش عمل للتوعية بالمخاطر وتعيني أدوار ومسؤوليات 

مختلفة لمفوضي إدارة المخاطر يف كل القطاعات. يوضح الرمس البياني أدناه 
تكامل عمليات إدارة المخاطر يف سوق دبي المالي.

 

خطوط الدفاع                     عن المخاطر

اللجنة التنفيذية الخطر
واللجنة اإلدارية

التطور واالستدامة

جية
رتاتي

 االس
يق

طب
 وت

داد
إع

حوكمة 
المخاطر

لجنة 
التدقيق

االرشاف 

البنية التحتية إلدارة المخاطر

إجراءات إدارة المخاطر

اإلجراءات الرقابية الخط األول:  
الخط الثاني:  التميزي المؤسيس وأمن المعلومات و الدائرة التنظيمية

الخط الثالث:  التدقيق الداخلي

ثقافة المخاطر

األنظمة 
التكنولوجية

تعريف
 المخاطر

تحليل وتقيمي 
المخاطر

ضبط وتقليل 
المخاطر

الرقابة ورفع 
تقارير المخاطر

العنصر اإلجراءات
البرشي
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ملخص ألهم المخاطر

كأي رشكة، يواجه سوق دبي المالي أنواعًا مختلفة من المخاطر اليت تنقمس إلى مخاطر اسرتاتيجية ومخاطر العمليات. تؤثر البيئة الخارجية على المخاطر 
االسرتاتيجية، يف حني تشتمل مخاطر العمليات على المخاطر التشغيلية والمالية واالمتثال للقوانني واألنظمة حيث تعمل الوحدات التشغيلية الداخلية على 

إدارة مخاطر العمليات بشكل منتظم. ومن أمثلة الهيئات الداخلية اليت تعمل على إدارة مخاطر العمليات لجنة المطلعني، ولجنة التدقيق. 
فيما يلي ملخص لفئات المخاطر الرئيسية وطرق إدارة سوق دبي المالي لها.

المخاطر اليت تؤثر على أداء السوق على المدى 
الطويل بما يف ذلك العوامل الخارجية اليت تحد 

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

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

والمخاطر المرتبطة بالمنتجات والخدمات والمخاطر 
اإللكرتونية، ومخاطر ترسب البيانات، ومخاطر 

الخصوصية.

يقوم سوق دبي المالي بإدارة التغريات الناشئة عن تنفيذ مبادراته االسرتاتيجية 
بحذر شديد، حيث يمت وضع تقيمي شامل للمخاطر اليت قد تؤثر على بيئة عمل السوق 
نتيجة لهذه المبادرات. يقوم مجلس إدارة سوق دبي المالي ولجنة التدقيق بمراجعة 

اسرتاتيجية 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 التنافيس وآثاره على تنفيذ المبادرات 

االسرتاتيجية عالية التأثري.

تؤدي أنشطة سوق دبي المالي إلى تعريضه 
لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية وتلك 

األنشطة تنطوي على التحليل والتقيمي وقبول 
وإدارة درجة معينة من المخاطر أو مجموعة من 
المخاطر. يعترب قبول المخاطر عاماًل أساسيًا يف 
األعمال المالية، كما تعترب المخاطر التشغيلية 

نتيجة حتمية لالستمرار يف خوض العمل التجاري. 
وبالتالي، يهدف السوق إلى تحقيق توازن مناسب 

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

يتبع سوق دبي المالي سياسات مصممة لتحديد وتحليل هذه المخاطر بوضع 
سقوف وضوابط مناسبة لها ومراقبتها. يعمل السوق كذلك على مراجعة سياساته 

إلدارة المخاطر بطريقة منتظمة لكي تشمل التغريات يف األسواق والمنتجات وأفضل 
الممارسات. تضطلع اإلدارة المالية للسوق بمراقبة وإدارة المخاطر المالية المتعلقة 

بعمليات السوق من خالل التقارير الداخلية حول المخاطر اليت 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.*

تفسري 
الخطر

فئة 
الخطر 

إدارة 
الخطر

المخاطر 
سرتاتيجية

اال
المخاطر 
المالية

* يمكـن االطـالع علـى تفاصيـل المخاطـر الماليـة بالرجـوع إلـى المالحظة رقم 27 من البيانات الماليـة الموحدة يف هذا التقرير. 

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

والمشاريع التكتيكية، واستمرارية الخدمة.

يتعرض سوق دبي المالي أثناء تنفيذ أعماله لخطر 
عدم االمتثال؛ إذ يمكن فرض عقوبات قانونية 

وخسائر مادية إذا ما قصر السوق يف التصرف وفقًا 
لقوانني وأنظمة الحكومة االتحادية والهيئات 

الحكومية الناظمة لعمله.

يعمل سوق دبي المالي على تقليل المخاطر التشغيلية اليت قد تؤدي إلى 
تعطيل عمليات السوق أو التسويات من خالل تطبيق ضوابط متينة تضمن 
استمرارية األعمال. يمت مراجعة مخاطر تكنولوجيا المعلومات والمخاطر 
 المتعلقة بالموظفني بشكل دوري. حاز السوق سابقًا على شهادة األيزو

ISO 22301:2019 ما يشهد على حرص سوق دبي المالي على مواجهة المخاطر 
المتعلقة باستمرار األعمال. وحصل السوق كذلك على شهادة األيزو المتعلقة 

.ISO 27001:2013 بأمن المعلومات

يولي سوق دبي المالي أهمية كربى 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 
يف اإلطار التنظيمي، يف حني يبادر السوق بمشاركاته يف المناقشات والمشاورات 

مع السلطات التنظيمية المعنية القرتاح التغيري وإبداء الرأي حول اإلصالحات 
الترشيعية والتطورات التنظيمية المؤثرة على السوق بشكل منتظم.

مخاطر 
شغيل

الت
مخاطر عدم 
االمتثال

تطورات األعمال

االكتتابات العامة واإلدراجات الجديدة

شهد عام 2022 خمسة اكتتابات عامة بارزة، وهي هيئة كهرباء ومياه 
دبي )DEWA(، ومجموعة تيكوم، وسالك، ومؤسسة اإلمارات ألنظمة 

التربيد المركزي )Empower(، ومجموعة تعلمي القابضة )Taaleem(. وقد 
تمزيت جميعها بتجاوز القيمة اإلجمالية للمبالغ المكتتبة، اليت بلغت 
670 مليار درهم إماراتي، للقيمة المستهدفة البالغة 31 مليار درهم 

إماراتي.

تزامن ذلك مع تزايد اإلقبال على السوق وفتح سـقف الملكيـة 
األجنبية يف عدد من الرشكات، مؤديًا إلى رفع القيمة السوقية مع 

ختام العام إلى 582 مليار درهم إماراتي، بنمو ُملفت نسبته %41.4 
مقارنة بالعام الماضي. 

كما قامت تعاونية االتحاد بإدراج أسهمها يف سوق دبي المالي، 
تماشيًا مع قرار الحكومة المتعلق بتداول أسهم الجمعيات التعاونية 
يف األسواق المالية، لتكون بذلك أول وأكرب تعاونية إماراتية يف قطاع 

التجزئة تندرج يف سوق دبي المالي.

وإلى جانب ما ولده زخم إدراجات الرشكات المرتبطة بالحكومة 
والرشكات الخاصة من قيمة إضافية لجميع مساهمينا، فقد مّكننا 

كذلك من زيادة السيولة يف سوق دبي المالي وتنويع القطاعات 
وتوسيع مدى السوق، مما انعكس إيجابًا وبشكل مبارش على 

مكاسب المستثمرين وإقبالهم على السوق.

وقد أسهمت تلك االكتتابات العامة الجذابة، بالتوازي مع خدمات 
تسجيل المستثمرين الرقمية متعددة القنوات اليت ضمنت لالكتتابات 

األولية أقصى قدر من الحضور يف أوساط المستثمرين، إضافًة إلى 
طرحنا للمزيد من المنتجات المتنوعة، يف انضمام أكرث من 167,000 

مستثمر جديد إلى السوق.

االكتتابات األولية البارزة

تجاوزت القيمة اإلجمالية للمبالغ المكتتبة 670 مليار درهم إماراتي يف 
مقابل القيمة المستهدفة البالغة 31 مليار درهم إماراتي. ووصلت زيادة 

الطلب بني 18 ضعفًا إلى 49 ضعفًا.

هيئة كهرباء ومياه دبي
قطاع المرافق

12 إبريل

مجموعة تيكوم )إدارة المناطق الحرة 
ومجمعات األعمال(

قطاع العقارات
5 يوليو

سالك )نظام التعرفة المرورية يف دبي(
قطاع الصناعات

28 سبتمرب

مؤسسـة اإلمارات ألنظمـة التربيد 
المركزي “إمباور”

قطاع المرافق
15 نوفمرب

مجموعة تعلمي القابضة )مزود 
خدمات تعليمية(

الخدمات االستهالكية
29 نوفمرب

تعاونية االتحاد
18 يوليو

إدراجات أخرى

تجاوز سوق دبي المالي يف عام 2022 التوقعات المرجوة، بفضل أسسه المالية الراسخة وحرصه على تلبية احتياجات كافة المتعاملني. فقد انطلقنا بعزيمة
وإصرار مولدين المزيد من القيمة لجميع أصحاب المصلحة، ومحققني التمزي بسبل مستدامة، إلى جانب التحسني المستمر لمؤرشات األداء الرئيسية.

وعليه، بلغ عدد الرشكات المدرجة يف سوق دبي المالي وناسداك دبي مجتمعني 73 رشكة بنهاية عام 2022 ويعود الفضل يف ذلك إلى االكتتابات العامة
الجذابة المتعددة والتنويع المستمر للمنتجات.
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السعي الدؤوب نحو االستدامة

الزتامنا بالتوسع يف تطبيق معايري الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة 
الرشكات هو عامل حيوي ضمن اسرتاتيجية نمونا، تماشيًا مع رؤية 

“نحن اإلمارات 2031” المطلقة حديثًا من قبل قيادة الدولة. لهذا، أجرينا 
مراجعة إلطار عملنا واسرتاتيجيتنا الخاصة بالحوكمة والمسؤولية البيئية 
واالجتماعية لتقريبها من أهداف االستدامة، آخذين باالعتبار نتائج “تقيمي 

األهمية النسبية” الذي أجريناه يف مطلع عام 2022 وشارك فيه 2,000 ممن 
استطلعنا آراءهم.

كما مضينا ُقدمًا يف ترسيخ موقعنا كسوق رائد يف مجال معايري الممارسات 
البيئية واالجتماعية وحوكمة الرشكات من خالل عضويتنا يف مجموعة 

عمل التمويل المسـتدام يف دبي، واليت أطلقت دليلها التوجيهي الثاني 
للممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الرشكات، لتستفيد منه الرشكات 

المدرجة يف السوق يف إعداد تقاريرها المتعلقة بهذا المجال.

إضافة إلى ذلك، عقدت مجموعة عمل التمويل المسـتدام يف دبي سلسـلة 
من النـدوات االفرتاضية والفعاليات التعريفية علـى مـدار العام، بهدف 

التواصل مع األطراف المعنية ورفع الوعي بمواضيع متعددة، مثل العقود 
المسـتقبلية لألسهم، وصندوق البيتكوين، وصناديق االستثمار العقارية، 

واالكتتابات العامة للشـركات الصغرية والمتوسـطة، واالستثمار يف أدوات 
الدخل الثابت. وقد ساعدت مثل هذا المبادرات يف رفع وعي ودراية أصحاب 

المصلحة بمسائل الحوكمة واالستدامة والمسائل التنظيمية.

وواصلت ناسداك دبي احتاللها لموقع الصدارة كالوجهة المفضلة إقليميًا 
وعالميًا على صعيد إدراجات السندات الخضراء واإلصدارات واإلدراجات ذات 

الصلة بالحوكمة والمسؤولية البيئية واالجتماعية، إذ تجاوزت قيمتها 
اإلجمالية 19 مليار دوالر بنهاية عام 2022. وفيما تواصل األسواق التوجه 

نحو تبين معايري الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الرشكات، يتمتع 
سوق دبي المالي بموقع جيد لالستحواذ على فرص نمو وتطوير األعمال يف 

هذا المجال، إلى جانب المساهمة يف تحول دبي إلى مدينة ذكية.
وقد قمنا كذلك بتحديث أنظمة السوق عرب إدخال مجموعة من اإلصالحات 
الهيكلية والتنظيمية الهامة اليت من شأنها تبسيط عملياتنا الداخلية وفتح 

الباب أمام إمكانية إطالق المبادرات المشرتكة بني سوق دبي المالي 
والجهات التنظيمية يف دولة اإلمارات.

تنويع المنتجات – محفز رئييس لالستثمار والنمو

شهدت منتجاتنا المالية يف عام 2022 تنوعًا غري مسبوق عرب إطالق العديد 
من المنتجات الجديدة، من ضمنها طرح 4 عقود جديدة على األسهم اآلجلة 

الفردية، إلى جانب أدوات جديدة مثل سندات الخزينة االتحادية المقومة 
بالدرهم اإلماراتي. كما قمنا بتنمية وتوسيع نطاق األسهم يف السوق، 
وأدوات الدخل الثابت من الصكوك والسـندات، والمشتقات، والمنتجات 

المتداولة يف البورصة، ومنتجات الصناديق المتداولة.

ويشمل هذا التنويع توسيع فرص االستثمار يف عقود األسهم اآلجلة، من 
خالل طرح عقود جديدة على األسهم الفردية وكذلك العقود اآلجلة المجزأة 

للنفط الخام العماني، إلى جانب إدراج رشكة “21Shares” لمنتج متداول يف 
البورصة مدعوم بعملة البيتكوين، وإدراج بنك دبي اإلسالمي ألولى صكوكه 

المستدامة بـقيمة 750 مليون دوالر أمريكي.

كما تبىّن سوق دبي المالي منهجية جديدة لمؤرشاته، حيث تتولى رشكة 
ســتاندرد آنــد بـورز داو جونـز )S&P Dow Jones( احتسابها، بهدف توفري 

مؤرشات عالمية المستوى لسوق األسهم ضمن سوق دبي المالي.

العقود اآلجلة لألسهم
30 عقدًا آجاًل لألسهم الفردية

العقود اآلجلة للسلع
العقود اآلجلة المجزأة للنفط الخام العماني

نقاط بارزة أخرى
 سندات الخزينة االتحادية المقومة

بالدرهم اإلماراتي

اإلدراجات
أول صكوك مستدامة بنك دبي اإلسالمي

إدراج “21Shares” لمنتج متداول يف البورصة 
مدعوم بعملة البيتكوين  

تعزيز سهولة الوصول إلى الفرص والخدمات

فيما واصلنا اجتذاب اإلدراجات الجديدة، وزيادة قيمة االستثمار، وتكوين 
رشاكات جديدة، القت جهودنا لزيادة الوعي والمعرفة بشأن ما يوفره سوق 
دبي المالي من خدمات متمزية لكافة المتعاملني نجاحًا مزتايدًا، حيث نجحنا 

يف جذب وتسجيل المزيد من صناع السوق والمستثمرين الجدد.

فقد عملنا على تعزيز سهولة الوصول إلى السوق من خالل التحسينات 
اليت أدخلناها على بنيتنا التكنولوجية التحتية وابتكارات خدماتنا الرقمية، 

مما ساهم يف ترسيع إجراءات تسجيل المستثمرين وإلغاء الحاجة لحضورهم 
الشخصي إلى مقر السوق يف دبي. وقد أسفرت تلك التحديثات عن انضمام 

167,332 مستثمرًا جديدًا يف عام 2022، أي بنمو يقدر بـ 23 ضعفًا مقارنة 
بالعام الماضي.

ويف عام 2022 حملنا مؤتمرنا السـنوي للمسـتثمرين العالميني، الذي 
بدأنا يف تنظيمه منذ عام 2007، إلى لندن. حيث ساهم المؤتمر يف تعزيز 

الصالت بني الشـركات الُمصدرة لألسهم وأدوات الدخل الثابت من الصكوك 
والسـندات يف أسـواق المال بدبي من جهة، وبني المؤسسـات االستثمارية 

الرائدة يف الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا وآسـيا ومنطقة 
الشـرق األوسط وشـمال أفريقيا من جهة أخرى. إذ عقدت الرشكات المدرجة 
يف سوق دبي المالي خالل المؤتمر 162 اجتماعًا مبارشًا مع كبار مسـؤولي 

56 من المؤسسـات الدولية، واليت تدير أصواًل تبلغ قيمتها اإلجمالية 2 
تريليـون  دوالر أمريكي.

ويف سبيل تعزيز سهولة وصول المستثمرين العالميني إلى السوق، والذين 
يمثلون 49% من نشاط التداول و19% من القيمة السوقية، قمنا بتطبيق 

نظام الوصول المبارش إلى السوق )DMA(، كما رحبنا بانضمام أعضاء تقاص 
عام جدد للسوق. ففي إبريل من عام 2022 قمنا برتخيص بنك اتش اس 

بي يس )HSBC( كأول عضو تقاص عام دولي، مما يمكنه من توفري خدمات 
التقاص والتسوية لعمالئه حول العالم إلى جانب أعضاء التداول يف سوق 
دبي المالي. ويف شهر أكتوبر من نفس العام، تم ربط بنك سويسكوت، 
المصرف السويرسي الرائد يف مجال الخدمات المالية اإللكرتونية، بخدمة 

التداول المبارش يف سوق دبي المالي.

كما اعتمدنا كل من رشكة xCube ورشكة الفال سيكيوريتزي بي يف، 
لتكونا بذلك رابع وخامس صانع سوق فاعل ينضم إلى سوق دبي المالي. 
وستساعد الرشكتان، بصفتهما صانع سوق، على تضييق الفارق بني العرض 

والطلب على األسهم المتاحة يف السوق. ويجدر بالذكر أن رشكة الفال، اليت 
تتخذ من أمسرتدام مقرا لها، هي أول مزود لخدمة صناعة السوق يرتبط مع 

سوق دبي المالي عن بعد.

دبي لإليداع 
توزيع األرباح

16.8 مليار درهم إماراتي أرباح نقدية
موزعة على 507,109 مستثمرين

بالنيابة عن 43 رشكة.

دبي للمقاصة
حصلت على اعرتاف الهيئة األوروبية لألوراق 

المالية واألسواق )ESMA( كرشكة تقاص مركزي 
من المستوى األول يف بلد ثالث، بما ُيمكن 

الرشكات األوروبية من الوصول إلى خدمات دبي 
للمقاصة.

صناع السوق الجدد

عضو تقاص عام دولي 

المؤتمر السـنوي للمسـتثمرين العالميني
162 اجتماعًا مبارشًا
56 مؤسسة دولية
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جزء من مؤرش”FTSE4GOOD” لالستدامة
أكدت مراجعة نتائج مؤرش“FTSE4Good”  لألسواق الناشئة إدراج رشكة 

سوق دبي المالي )ش.م.ع( ضمن الرشكات المكونة لهذا المؤرش كما يف 
 نهاية ديسمرب عام 2022، محافظًة على مكانتها منذ انضمامها لمؤرش

االستدامة يف يونيو 2019.

%52
نسبة السيدات العاملة يف سوق دبي المالي. فنحن، وبكل فخر، نتبىن مبدأ 

المساواة بني الجنسني يف مكان العمل.

%57
متوسط نسبة المواطنني اإلماراتيني العاملني يف سوق دبي المالي على 

مدى السنوات الخمس الماضية فنحن ملزتمون بتعزيز التوظيف المحلي 
للمواطنني اإلماراتيني.

%98
نسبة الزتام الرشكات المدرجة يف سوق دبي المالي باإلفصاح عن تقارير 
االستدامة للسنة المالية لعام 2021 تماشيًا مع متطلبات هيئة األوراق 

 .)SCA( المالية والسلع

+19 مليار دوالر أمريكي
+57% مقارنة بالعام السابق

واصلت ناسداك دبي مكانتها كأبرز بورصة إلدراج السندات الخضراء وإصدارات 
المتعلقة بالبيئة والمسؤولية االجتماعية والحوكمة )ESG( يف منطقتنا، 
بإجمالي أكرث من 19 مليار دوالر أمريكي من أحد عرش صكًا وثالثة عرش 

سندًا تقليديًا خالل عام 2022.

%67
نسبة الرشكات المدرجة يف سوق دبي المالي والمصنفة كرشكات متوافقة 

مع أحكام الرشيعة اإلسالمية كما يف نهاية الربع الثالث من عام 2022.

+167 ألف مستثمر جديد 
انضم إلى السوق عرب منصتنا الرقمية الجديدة للمستثمرين.

دليل إعداد تقارير حوكمة الرشكات
والمسؤولية االجتماعية والبيئية 

لقد طورنا خالل العام السابق دليلنا الثاني يف هذا الصدد كجزء من دعم رحلة 
إعداد تقارير حوكمة الرشكات والمسؤولية االجتماعية والبيئية للرشكات

المدرجة يف سوق دبي المالي والذي سنصدره خالل العام 2023. 

أبرز اإلنجازات 
لعام 2022

سياق 
االستدامة 

حافظنا يف سوق دبي المالي على مكانتنا المتقدمة يف مجال تعزيز 
أجندة االستدامة يف قطاع الخدمات المالية ويف أسواق رأس المال 
بالمنطقة على أوسع نطاق خالل العام 2022. كما واصلنا جهودنا 

طوال العام مركزين على توجهنا األول لتحقيق القيمة المضافة لجميع 
المتعاملني يف سوق دبي المالي وإدارة أعمالنا بما يتماىش مع مبادئ 

االستدامة، لما لذلك من دور حيوي يف تعزيز نمو الرشكة على المدى 
الطويل ودعم التنمية المستدامة على مستوى إمارة دبي ودولة 

اإلمارات العربية المتحدة.

وتتماىش خطة سوق دبي المالي لالستدامة لعام 2025 مع مجموعة 
متنوعة من األطر تشمل: أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة 

)SDGs(، واألجندة الخضراء لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2015-2030، 
باإلضافة إلى تماشيها مع الزتام دولة اإلمارات العربية المتحدة باتفاقية 

باريس للمناخ واليت تهدف للوصول إلى صايف انبعاثات صفرية بحلول عام 
2050، كما تتوافق خطة االستدامة مع رؤية دبي 2021، والرؤية األحدث 

لدولة اإلمارات “نحن اإلمارات 2031” وأهداف التنمية األوسع لدولة 
اإلمارات العربية المتحدة. وفًقا لتقرير مؤرش أهداف التنمية المستدامة 
العالمي لعام 2022، احتل األداء اإلجمالي ألهداف التنمية المستدامة 

لدولة اإلمارات العربية المتحدة المرتبة 85 من أصل 193 دولة حول العالم. 
وبناًء على هذا التقيمي، احتلت اإلمارات المرتبة الثانية بني دول مجلس 

التعاون الخليجي.

الرتتيب العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 12022   

1 تقرير التنمية المستدامة العالمية )SDGs( للعام 2022.

81عمان

اإلمارات العربية المتحدة
85

94قطر

96المملكة العربية السعودية

101الكويت

102مملكة البحرين
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اسرتاتيجية االستدامة 
2025

يشمل نموذج عمل أسواق رأس المال طيفًا واسعًا من العالقات مع 
المتعاملني، وبهذا فهو يتطلب تطبيق منهجية عمل دؤوبة لرعاية تلك 

العالقات لتوفري قيمة طويلة األمد ضمن مختلف فئات المتعاملني. ولتحقيق 
هذه الغاية، تربهن الخطة االسرتاتيجية لالستدامة لسوق دبي المالي على 

الزتامنا الراسخ بتعزيز حضورنا الريادي كواحد من أبرز األسواق المستدامة 
يف المنطقة عرب توفري قيمة مشرتكة طويلة األمد للمتعاملني لدى سوق 
دبي المالي بحلول العام 2025. وتقوم هذه االسرتاتيجية على ثالث ركائز 

رئيسية هي: تعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة، وتعزيز مركزنا كسوق 
رأس مال مستدام، والتأثري االجتماعي والبييئ اإليجابي. وتأتي االستدامة 

يف مقدمة أولويات سوق دبي المالي، حيث ينعكس ذلك يف جميع جوانب 
اسرتاتيجيته المؤسسية وعملياته التنظيمية، ما يفضي إلى توفري هذه 

القيمة.
 

الرتكزي على المواضيع الجوهرية يف االستدامة

نحرص على التفاعل المستمر مع المتعاملني وإبقاء قنوات الحوار 
االسرتاتيجية مفتوحة معهم، وذلك لضمان فعالية وشمولية عمليات 

سوق دبي المالي وإدارة االستدامة بطريقة متصلة بالواقع، ما ُيتيح لنا 
القدرة على إدارة المواضيع الجوهرية بالنسبة للسوق ولكافة المتعاملني 

يف مجاالت حوكمة الرشكات والمسؤولية االجتماعية والبيئية والحد من آثار 
أخطارها إن وجدت، واليت ُيمكن أن تربز يف ظل تغري البيئة التشغيلية.

لقد أجرينا مراجعة شاملة لألهمية النسبية من أجل تحديد أهم األمور 
الجوهرية اليت تؤثر على سوق دبي المالي والمجتمع والبيئة. تم إجراء 
المراجعة الثانية خالل العام 2022 مع األخذ يف االعتبار أحدث اتجاهات 

االستدامة، والنظر يف المواضيع البيئية والمجتمعية الجديدة يف تحليلنا. كما 
قمنا بتضمني األمور الجوهرية اليت تم تحديدها مسبقًا )يف 2018( لتوفري 

فهم أكرث شمواًل للمشهد المتطور لالستدامة.

استهدف استطالع األهمية النسبية، والذي تم عرب استطالع الكرتوني، 
كافة المتعاملني الداخليني والخارجيني حيث شكل المستثمرون غالبية 

المشاركني، يليهم موظفو سوق دبي المالي، ثم الرشكات المدرجة يف 
السوق والموردون. كما تضمن تقيمي 2022 تحليل أحدث التوجهات الخارجية 
مثل أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة، ومجلس معايري محاسبة 

االستدامة، واالتحاد العالمي للبورصات، والقضايا الجوهرية للرشكات 
المحلية والدولية، لنعكس وجهة نظر األطراف الخارجية.

وبهدف تصنيف القضايا ذات الصلة بنا، قمنا بجمع األراء من أصحاب المصلحة 
لدينا، وقمنا بتحليل أولوياتنا اإلسرتاتيجية ورسالتنا ورؤيتنا ودمج النتائج 

للمراجعة مع إدارتنا التنفيذية.

تم االنتهاء من التقيمي يف شهر مارس 2022، وتوضح النتائج يف الجدول 
أدناه خطط وإجراءات االستدامة لدينا باإلضافة إلى موضوعات إعداد التقارير 

الخاصة بنا واليت سيمت إضافة أهمها إلى إطار إدارة المخاطر الخاص بنا. لم 
تكن هناك تغيريات كبرية على موضوعاتنا ذات األولوية، لكننا وجدنا أن 
المتعاملني لدينا ركزوا بشكل أكرب على الممارسات التجارية األخالقية 

والحوكمة. إن هذه المجاالت ضرورية السرتاتيجية االستدامة الخاصة بنا 
ولتحقيق أهدافنا وتخصيص الموارد الالزمة، وتبقى موضوعات الحوكمة 
والمسؤولية االجتماعية والبيئية اإلضافية جزءًا من ممارساتنا التجارية 

وتقاريرنا السنوية نظرًا الهتمام أصحاب المصلحة وأهمية هذه الموضوعات 
يف صياغة اسرتاتيجية وثقافة رشكة سوق دبي المالي.

اسرتاتيجية
 االستدامة 

كافة متعاملينا

 األمور الجوهرية
ذات الصلة

أخالقيات العمل 1

2 حوكمة الرشكة

3 ممارسات اإلفصاح

4 إدارة المخاطر
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اسرتاتيجية االستدامة 2025 

مسرتشدين بنتائج مراجعتنا لألهمية النسبية وبهدفنا لدفع النمو الشامل 
واالزدهار، نسعى لتوسيع تأثرينا إلى ما وراء عملياتنا من خالل تمكني 

كافة المتعاملني لدينا والمجتمع بأكمله. نهدف إلى تحقيق قيمة مضافة 
مشرتكة طويلة األمد ألصحاب المصلحة لدينا، وترسيخ أنفسنا كسوق 

مالي مستدام رائد يف المنطقة بحلول عام 2025، والمساهمة يف أجندات 
االستدامة الوطنية والقطاعية والعالمية.

تعكس خطتنا لالستدامة فهمنا التجاهات وسياقات االستدامة العالمية، 
وتتماىش هذه الخطة مع خطتنا االسرتاتيجية الشاملة، مع الرتكزي على 
ثالث مجاالت رئيسية: تعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة، وتعزيز مركزنا 

كسوق رأس مال مستدام، والتأثري االجتماعي والبييئ اإليجابي.

ركائز
اسرتاتيجية االستدامة

لسوق دبي المالي

03

01
الحوكمة الرشيدة

02

التأثري االجتماعي والبييئ اإليجابي 

سوق رأس المال المستدام

01. الحوكمة الرشيدة 

استقطاب المواهب وتنميتها والحفاظ عليها	 
التنوع والشمول	 
الممارسات البيئية	 
التثقيف المالي وتنمية المجتمع المحلي	 
صحة وسالمة الموظفني	 
مشاركة ورضا الموظفني	 
ادارة المخاطر المناخية	 
سالسل التوريد المستدامة	 

03. التأثري االجتماعي   
            والبييئ اإليجابي

إفصاحات االستدامة	 
استقطاب إدراجات جديدة	 
منتجات مستدامة	 
التوعية بممارسات الحوكمة 	 

 والمسؤولية االجتماعية والبيئية 
بني الرشكات المدرجة

حوكمة الرشكة	 
مشاركة كافة المتعاملني	 
أخالقيات العمل	 
 إدارة المخاطر	 
المخاطر التكنولوجية 	 
خصوصية البيانات وأمن المعلومات	 
المكافآت والحوافز اإلدارية	 
 مكافحة الفساد والرشوة 	 

وغسيل األموال

 02. سوق رأس المال 
             المستدام

الحوكمة الرشيدة 

واصل سوق دبي المالي تركزيه على تعزيز ثقة المتعاملني من خالل تطبيق 
ممارسات حوكمة الرشكات. وتمثل هيئة األوراق المالية والسلع قاعدة 

الدعم إلطار عمل الحوكمة يف السوق، من خالل تعريفها الواضح لكافة 
الجوانب وعناصر القياس المتعلقة بالحوكمة بما يف ذلك تلك اليت تتطلب 

موافقة مجلس اإلدارة وتلك اليت يمكن تفويضها إلى لجان مجلس اإلدارة 
واإلدارة العليا. تتمثل المسؤوليات الرئيسية لمجلس اإلدارة يف تحسني 

األداء التشغيلي ومستويات األرباح، وإضفاء الطابع المؤسيس على التنمية 
المستدامة، وتنفيذ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتوفري التوجيه االسرتاتيجي 

للمؤسسة. باإلضافة إلى ذلك، فإن مجلس اإلدارة مسؤول عن مراقبة 
األداء وإدارة المخاطر لضمان تحقيق أهدافنا.

أصدر سوق دبي المالي يف السنوات األخرية قرارًا يقضي بأن الرشكات 
المدرجة ملزمة بتسجيل أعضاء مجلس اإلدارة وأمناء رس مجلس اإلدارة 

يف برامج الحوكمة للتأكد من اعتمادهم من قبل سوق دبي المالي. وواصل 
السوق كذلك التعاون مع معهد “حوكمة” يف تقديم برنامج اعتماد أمناء 

رس مجالس إدارة الرشكات اإللزامي لجميع الرشكات المدرجة يف سوق دبي 
المالي والموصى به أيضًا للرشكات غري المدرجة. حيث يهدف الربنامج إلى 

تمكني أمناء الرس من القيام بأعمالهم بأفضل طريقة ممكنة. 

يف هذا التقرير السنوي، خصصنا تقريرًا كاماًل عن الحوكمة، يعرض أفضل 
ممارساتنا يف هذا السياق مع معلومات إضافية حول ممارساتنا المتوافقة 

مع أحكام الرشيعة اإلسالمية، وإنجازات التدقيق الداخلي لدينا، ومجلس 
إدارتنا. لقراءة المزيد عن ممارسات وإطار الحوكمة لدينا، يرجى الرجوع إلى 

الصفحات 74 - 100 يف هذا التقرير.

تمهيد الطريق لالمتثال ألحكام الرشيعة اإلسالمية

إلى جانب االمتثال المالي وغري المالي، يعد سوق دبي المالي أول سوق 
يلزتم عالميًا بمبادئ الرشيعة اإلسالمية، واليت تتوافق مع مبادئ التنمية 

المستدامة والممارسات األخالقية. تضم لجان مجلس إدارة سوق دبي 
المالي هيئة الفتوى والرقابة الرشعية، وحيث نعمل لتلبية متطلبات 

االستثمار األخاليق والقائم على العقيدة الذي يؤكد على مدى شفافية 
عمل السوق. وصل عدد الرشكات المدرجة الممتثلة ألحكام الرشيعة 

اإلسالمية ما نسبته 67% يف نهاية الربع الثالث 2022.

حوكمة الرشكة

أصبحت رشكة دبي للمقاصة واإليداع المركزي القابضة، التابعة لسوق 
دبي المالي، أول رشكة مقاصة إقليمية تعرتف بها هيئة األوراق المالية 

واألسواق األوروبية )ESMA( كرشكة تقاص مركزي من المستوى األول يف 
بلد ثالث. يوضح هذا االعرتاف امتثال دبي للمقاصة الكامل لإلطار التنظيمي 

المتني للقارة األوروبية، جنبًا إلى جنب مع أعلى المعايري الدولية.

الرشكات المدرجة المتوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية

4141

%61

20182019202020212022

%62%60%65%67

41
45

39

الرشكات المتوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية

النسبة من الرشكات المدرجة

االعرتاف من هيئة األوراق المالية 
)ESMA(  واألسواق األوروبية
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التواصل الشفاف والمسؤول

تنظم هيئة األوراق المالية والسلع )SCA( أعمالنا بصفتنا مقدم خدمات 
مالية، ويضم تواصلنا اإلفصاحات اإللزامية واإلخطارات المهمة للمستثمرين 
حول كيفية الوصول إلى خدماتنا واستخدامها. كما أننا حريصون للغاية على 

مراجعة وتدقيق الرسائل المنشورة من خالل قنوات االتصال المختلفة 
التابعة لنا، بما يف ذلك المحتوى المنشور يف وسائل التواصل االجتماعي.

ونعطي األولوية للشفافية يف جميع إجراءاتنا وقراراتنا حيث نلزتم بتلبية 
احتياجات المستثمرين والمتعاملني للمعلومات من خالل تقديم إفصاح واضح 

ودقيق يف الوقت المناسب. يقوم فريق عالقات المستثمرين لدينا بتثقيف 
المتعاملني بشكل منتظم عرب العروض التقديمية واالجتماعات والمكالمات 

والموقع اإللكرتوني الخاص بنا.

مشاركة كافة المتعاملني

ندرك يف سوق دبي المالي بأن قدرتنا على مواصلة تحقيق النجاح تعتمد بالدرجة األولى على توفري قيمة رفيعة المستوى لمختلف فئات المتعاملني، حيث 
نقوم باستشارة كل من هذه الفئات واالستماع آلرائهم، وذلك بهدف رمس صورة أوضح حول احتياجاتهم المتغرية وتضمني وجهات نظرهم يف اسرتاتيجياتنا 

وأنشطتنا المختلفة. ويعد ذلك عاماًل أساسيًا يف ضمان مواكبة سوق دبي المالي لجميع التطورات واالستجابة لها، وتوفري قيمة طويلة األمد، وضمان رضا 
المتعاملني لدينا.

التنوع االجتماعي يف مجلس اإلدارة

واصل سوق دبي المالي جهوده لدعم التنوع االجتماعي واإلدماج يف 
مجالس إدارة الرشكات، تماشيًا مع اسرتاتيجيته لالستدامة لعام 2025، 

واليت تتضمن مبدأ “التوازن بني الجنسني وتمكني الموظفني”. وخالل العام 
2022، سجلت رشكة “سوق دبي المالي” نسبة 22% من تمثيل العنصر 

النسائي يف مجلس اإلدارة، والذي يضم 9 أعضاء بينهم سيدتني. 

نسبة تمثيل العنصر النسائي 
يف مجلس اإلدارة %22

الجهات التنظيمية (هيئة األوراق 
رشكاؤناالمالية والسلع، وزارة االقتصاد)

موّردونا

مساهمو رشكة 
سوق دبي المالي (ش.م.ع) 

والمحللون

موظفونا

مجتمعنا

المستثمرون
(المؤسسات واألفراد)

الرشكات المدرجة 
يف سوق دبي المالي

رشكات الوساطة األعضاء
وأعضاء الحفظ األمني

أخالقيات العمل

إن الممارسات األخالقية تدعم اسرتاتيجية أعمالنا بالكامل. فقد وضعنا 
إطارًا تنظيميًا يعزز المعايري العالية ألخالقيات العمل واالستقرار واإلدارة. 

كما نهدف إلى حماية نزاهة السوق وحماية مصالح المتعاملني األساسيني 
والمعامالت والمشاركني يف السوق. ويضمن هذا اإلطار تحقيق أفضل 

الممارسات المطبقة يف األسواق المالية المشابهة ألسواقنا.

عالوة على ذلك، قمنا بتنفيذ العديد من اإلجراءات لضمان أن تظل عملياتنا 
عادلة ومتوافقة مع القانون. لقد وضعنا مدونة شاملة لقواعد السلوك، 

باإلضافة إلى السياسات واإلجراءات والمعايري والكتيبات األخرى اليت 
تحدد بوضوح المسؤوليات األخالقية والمتعلقة باالمتثال المتوقعة من 

إدارة وموظفي سوق دبي المالي. تم تصممي هذه السياسات لدعم أكرث 
معايري السلوك األخاليق مهنية والتأكد من أن فريقنا يعمل بأقصى درجات 

الزناهة والشفافية يف جميع األوقات. يعد االلزتام بسياسات وإجراءات 
تداول المطلعني جزءًا ال يتجزأ من إطار حوكمة سوق دبي المالي، وسيمت 

اتخاذ اإلجراءات الصارمة يف حال حدوث أي حاالت من عدم االمتثال لهذه 
السياسات واإلجراءات.

تحدد سياسة الشفافية اليت وضعناها يف سوق دبي المالي المبادئ 
واإلجراءات اإلرشادية لإلبالغ عن أي سوء سلوك إلى الجهات المختصة داخل 
السوق من أجل اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة. تغطي السياسة جميع 

اإلفصاحات الطوعية اليت يقوم بها أي موظف يف سوق دبي المالي أو أي 
شخص آخر لديه أو لديه حق الوصول إلى البيانات أو األحداث أو المعلومات 

حول أي مخالفات داخل سوق دبي المالي بما يف ذلك األطراف االستشارية 
ومزودي الخدمات من األطراف الثالثة وما إلى ذلك.

المخاطر التكنولوجية

يقوم سوق دبي المالي بتطبيق أحدث تقنيات حماية البيانات لمواجهة أي 
تهديدات إلكرتونية محتملة. وألننا نعترب األمن السيرباني عنصرًا أساسيًا يف 
تعامالتنا، قمنا بتطوير بنية تحتية قوية واعتمدنا تكنولوجيا مراقبة تحمينا 

من مجموعة واسعة من المخاطر التكنولوجية بما يف ذلك، على سبيل 
المثال ال الحصر: الربمجيات الضارة أو ترسب المعلومات أو التصيد االحتيالي.

كما نعمل عن كثب مع موفري الحلول لمكافحة أي مخاطر تتعلق بحماية 
بيانات العمالء، ونخترب باستمرار الثغرات األمنية الموجودة يف الربامج. 

وتغطي سياساتنا جميع مخاطر األمن السيرباني اليت ترتاوح بني الحماية 
من فقدان البيانات إلى التشفري وجدار الحماية وإدارة مخاطر االمتثال.

إدارة المخاطر

إن مواجهة المخاطر االسرتاتيجية ومخاطر العمليات أمر محتوم. وبينما 
تخضع المخاطر االسرتاتيجية لعوامل خارجية، فإن مخاطر العمليات وتشمل 

المخاطر التشغيلية والمالية ومخاطر االمتثال، ُتدار من قبل األطراف 
الداخلية يف سوق دبي المالي، مثل لجنة التدقيق. 

وانطالقًا من إطار عمل إدارة المخاطر المعتمد من مجلس اإلدارة لعام 
2017، واصلنا تحديث طريقة التعامل مع المخاطر للتقليل من احتمالية 

حدوثها، وكذلك واصلنا دمج األمور الجوهرية المتعلقة بحوكمة الرشكات 
والمسؤولية االجتماعية والبيئية بشكل متكامل يف إطار العمل. لمزيد من 
التفاصيل حول إطار إدارة المخاطر يف سوق دبي المالي، يرجى الرجوع إلى 

الصفحات 45 - 46 يف هذا التقرير.
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خصوصية البيانات وأمن المعلومات

ُتعد خصوصية البيانات إحدى أهم القمي األساسية لسوق دبي المالي، 
حيث نمنح أقصى درجات الرسية لكافة متعالمينا ومصالحهم. وبالنظر إلى 

مكانتنا البارزة يف السوق المالية، فإن حماية السجالت والمعلومات التجارية 
الحساسة أمر بالغ األهمية.

ولدينا العديد من اإلجراءات الوقائية المعمول بها لحماية بيانات المتعاملني 
مثل جدران الحماية، وضوابط أمان أجهزة المستخدمني، ومراقبة النشاط، 

ونظام التحكم يف الوصول، والتشفري والمصادقة متعددة العوامل المدعومة 
بمجموعة من السياسات واإلجراءات مع تحديثات دورية. وتأكيدًا على 

الزتامنا بحماية بيانات المتعاملني واتخاذ أفضل الممارسات الدولية، قمنا 

باعتماد إطار إلدارة أمن المعلومات يتماىش مع المعايري الدولية كاإلطار 
العام لألمن السيرباني التابع للمعهد العالي للمعايري والتكنولوجيا ومعيار 

اإلدارة األمنية الشاملة ولذلك لضمان تحقيق لوائح أمن المعلومات. كما 
يمت تدقيق برامجنا األمنية بانتظام من قبل مدققني ومستشارين مستقلني 

لضمان الحفاظ على المستوى األمين وتدابري الرقابة يف أفضل حاالتها.

ندير خوادمنا داخل مركز البيانات الداخلي لدينا، األمر الذي يمنحنا تحكمًا 
كبريًا يف إدارة الملفات والمعلومات والبيانات. إال أننا أيضًا نعتمد بشكل 
مزتايد على الحلول السحابية اليت نوفر لها نفس المستوى من األمان 

وحماية البيانات وذلك تماشيًا مع أهداف االستدامة اليت وضعناها ألنفسنا.

سوق رأس المال المستدام

نساهم يف نقل السوق نحو مزيد االستدامة من خالل الرتكزي على: تقارير وإفصاحات االستدامة، وتعزيز الممارسات 
الداعمة للحوكمة والمسؤولية االجتماعية والبيئية بني الرشكات المدرجة، وطرح المزيد من المنتجات المالية الُملبية 

لمتطلبات االستدامة، وزيادة اإلدراجات المتوافقة معها.

إفصاحات االستدامة 

استنادًا على مكانتنا كسوق مالي رائد، فإننا نملك فرصة َقيمة لدعم تبين 
توجهات االستدامة من قبل المشاركني يف السوق يف المنطقة وخارجها. 

استمر سوق دبي المالي خالل عام 2022 بزيادة الجهود لتشجيع الرشكات 
المدرجة لإلفصاح عن الممارسات المرتبطة بحوكمة الرشكات والمسؤولية 

االجتماعية والبيئية وتقديم إرشادات حول إعداد التقارير ذات الصلة 
وتحسينها.

قامت 98% من الرشكات المدرجة بسوق دبي المالي يف العام 2022 بتطوير 
تقارير االستدامة للسنة المالية 2021، امتثااًل لقرارات هيئة األوراق المالية 

والسلع )SCA( يف اإلفصاح عن الممارسات المرتبطة بحوكمة الرشكات 
والمسؤولية االجتماعية والبيئية.

المنتجات واإلدراجات المستدامة 

تدعم اسرتاتيجيتنا لحوكمة الرشكات والمسؤولية االجتماعية والبيئية 
االستثمار المستدام حيث ندرك أهمية اإلصدارات المستدامة يف لفت 

انتباه المستثمرين المزتايد بالتمويل المستدام عرب أسواق رأس المال يف 
دبي وقطاع الخدمات المالية األوسع. وتجدر اإلشارة إلى أن ناسداك دبي، 
الرشكة التابعة لسوق دبي المالي، قد أصبحت البورصة الرائدة يف المنطقة 
لإلدراجات المستدامة بقيمة إجمالية تتجاوز 19 مليار دوالر أمريكي بحلول 

عام 2022 بزيادة قدرها 57% مقارنة عن عام 2021. وهذا يشجع جميع 
جهات اإلصدار على تقديم أو تعزيز االمتثال لمبادئ االستدامة لتلبية طلب 

المستثمرين المزتايد.

كما قمنا يف العام الماضي بتطوير النسخة الثانية من دليل إعداد 
االستدامة يف سوق دبي المالي الذي يشجع الرشكات المدرجة لإلفصاح 

عن ممارسات االستدامة وتبين الممارسات الداعمة لحوكمة الرشكات 
والمسؤولية االجتماعية والبيئية مع التخطيط لنرشها يف عام 2023. 
وتعزز هذه اإلجراءات قدرة رشكاتنا على جذب االستثمارات ودخول 

أسواق جديدة من خالل ممارسات الحوكمة الرشيدة.

                       نسبة الزتام الرشكات المدرجة 
يف سوق دبي المالي باإلفصاح عن تقارير 

االستدامة للسنة المالية لعام 2021 

%98
 نسبة النمو

%57

 قيمة سندات وصكوك االستدامة يف ناسداك دبي 
)مليار دوالر أمريكي(

2022 2021 2020

12.15
19.04

7.75
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تعزيز ممارسات حوكمة الرشكات والمسؤولية 
االجتماعية والبيئية بني الرشكات المدرجة

تعزيز االستدامة

مؤرش الحوكمة والمسؤولية االجتماعية والبيئية 

منذ إطالقه يف عام 2020، تكّون مؤرش البيئة والمسؤولية االجتماعية والحوكمة بالتعاون مع رشكة مؤرشات أسواق المال “ستاندرد آند بورز/حوكمة” من 
20 رشكة مدرجة يف البورصات اإلماراتية. وتخضع الرشكات لتقيمي سنوي يتضمن مؤرشات األداء المرتبطة بالبيئة والمسؤولية االجتماعية والحوكمة اليت 

يمت على أساسها تقيمي ممارسات اإلفصاح للرشكة من قبل “حوكمة” الذي يعترب الرشيك الفاحص لرشكة “ستاندرد آند بورز” يف الرشق األوسط.

نؤمن بأن التعاون أمر بالغ األهمية لضمان إعداد تقارير متسقة وقوية على 
مستوى الصناعة حول حوكمة الرشكات والمسؤولية االجتماعية والبيئية، 

ونعلم أننا يف مكانة ممتازة للعمل مع مجتمع متنوع من المشاركني يف 
السوق. تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة لدولة اإلمارات العربية 

المتحدة 2030 وخطة دبي االسرتاتيجية D33، واصلنا جهود “مجموعة عمل 
التمويل المستدام يف دبي”، وهو كيان قوي مكون من 23 عضوًا تأسس يف 
عام 2019. وتؤكد المبادرة الزتامنا بالتعاون مع أصحاب المصالح الرئيسيني 

لتعزيز موقع دبي كمركز مالي رائد.

نركز يف سوق دبي المالي على تشجيع جميع الرشكات المدرجة على 
اعتماد إجراءات إعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية االجتماعية والبيئية، 
وعلى وزيادة فهم المشاركني يف السوق آلخر تطورات االستدامة حول 

العالم فذلك رشط جوهري مسبق لالستثمار المستدام وعامل مهم 
لمصلحة المستثمرين.

بصفتنا عضوًا يف مبادرة األمم المتحدة لبورصات األوراق المالية المستدامة 
)UN SSE( ومجموعة عمل استدامة االتحاد العالمي للبورصات، فإننا 

ملزتمون بتعزيز أداء حوكمة الرشكات والمسؤولية االجتماعية والبيئية 
واإلفصاحات يف سوق رأس المال الخاص بنا. يف عام 2022، و بالتعاون مبادرة 

األمم المتحدة لبورصات األوراق المالية المستدامة )UN SSE( ومؤسسة 
التمويل الدولية )IFC( وبرنامج التطوير المهين المستمر )CPD(، استضاف 

سوق دبي المالي تدريبًا تعريفيًا لإلفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ 
)TCFD( بهدف تحسني وزيادة اإلفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة 

بالمناخ بني الرشكات المدرجة. وعلى مدى يومني، شاركت 42 رشكة مدرجة 
بوجود 72 ممثاًل.

مؤرش الحوكمة والمسؤولية االجتماعية والبيئية  بالتعاون مع ستاندرد آند بورز

نوفمرب/22 سبتمرب/22 يوليو/22 مايو/22 مارس/22 يناير/21 نوفمرب/21 سبتمرب/21 يوليو/21 مايو/21 مارس/21 يناير/21
800

1,100

1,400

1,700

التأثري االجتماعي والبييئ اإليجابي
يلزتم سوق دبي المالي بأن يكون السوق األكرث استداًمة يف المنطقة بحلول عام 2025. وهذا ال يعين فقط قيادة 

التغيري نحو االستثمار األخضر والمستدام، بل يقتضي أيضًا إحداث تأثري مبارش وإيجابي من خالل عملياتنا اليت تتمحور 
حول اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن بصمتنا البيئية ودعم مجتمعاتنا المحلية والجيل القادم من القوى العاملة داخل دولة 

اإلمارات العربية المتحدة.

استقطاب المواهب وتنميتها والحفاظ عليها 

موظفو سوق دبي المالي مصدر قوتنا وجوهر نجاحنا، إذ وصل عدد 
الموظفني لدى السوق إلى 145 موظفًا بحلول نهاية العام 2022، ويركز 

سوق دبي المالي على خلق بيئة عمل رائعة تساهم يف استقطاب أفضل 
المواهب وتمكينها واستبقائها لتكون قادرة على تعزيز قمي هذا السوق. 

نسعى جاهدين، تماشيًا مع سياسة االستدامة لدينا، لتمكني وإرشاك 
موظفينا من خالل توفري فرص للتعلم والنمو واالزدهار يف بيئة تشجع على 

االبتكار والتمزي.

التوطني

يف إطار سعينا الدائم لدعم خطط التنمية واالزدهار المستمرة يف دبي 
ودولة اإلمارات العربية المتحدة بشكل عام، فقد واصل سوق دبي 

المالي إطالق مبادرات تستهدف استقطاب المزيد من الكفاءات الوطنية 
وتوظيفها يف السوق. وتفيد مؤرشات العام 2022 بأن نسبة 54% من 
موظفينا هم من الكفاءات الوطنية، إذ تعد هذه النسبة األعلى ضمن 

قطاع الخدمات المالية. وال بد لنا أن نفخر بهذا اإلنجاز الذي لم يكن 
ليتحقق لوال اتخاذنا مجموعة من اإلجراءات والتدابري كتوفري بيئة عمل 

تعزز ثقافة االحرتام إلى جانب اعتماد حزمة من التعويضات والمزايا 
المعززة إضاًفة إلى جهودنا الحثيثة يف عملية التوظيف.

145                 موظفًا
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تمكني المرأة وتنميتها

يؤكد سوق دبي المالي الزتامه بتعزيز التوازن االجتماعي والتنوع 
والمساواة بني الجنسني. وإيمانًا منا بالدور الرائد الذي تلعبه المرأة يف 

سوق العمل، فقد وصلت نسبة اإلناث ضمن فريق عمل السوق إلى %52 
يف نهاية العام 2022، إذ تعكس هذه النسبة سياسات العمل المالئمة 
لدينا، واليت تشمل استحقاقات األمومة وساعات العمل المرنة وفرص 

العمل عن ُبعد.

تمكني الموظفني

استمرت أولويتنا لدعم موظفينا وتطويرهم من خالل تزويدهم بفرص 
مختلفة لتعزيز مهاراتهم والمضي قدمًا يف أدوارهم على مدار العام. كما 

طورنا برنامج الخرباء الذي يستهدف الموظفني العاملني يف الوظائف القيادية 
لتحسني مهاراتهم ومعرفتهم يف سوق المال وقطاع التحليل المالي. 

باإلضافة إلى ذلك، يساعد برنامج قادة المستقبل لدينا يف إعداد قادة سوق 
دبي المالي المستقبليني وصقل مهاراتهم القيادية واإلدارية.

بالتطلع إلى عام 2023، فإننا نعزتم الرتكزي على استثمارنا يف موظفينا 
بمزيانية مخصصة للشهادات المهنية والتدريب وورش العمل األمر الذي 

سيساعدهم على توسيع معرفتهم وخرباتهم الرتاكمية.

برنامج الخرباء  

استمرارًا لنهجنا المتبع بدعم العاملني يف سوق المال، نختار قادة المستقبل المحتملني من القوى العاملة لدينا للمشاركة يف تدريب مكثف ترشف 
عليه اإلدارة العليا، األمر الذي يؤدي إلى تحسني مهاراتهم القيادية عالوة على حصولهم على شهادة احرتافية. 

تطوير المواهب الشابة

انطالقًا من كون سوق دبي المالي رشكة رائدة يف قطاع التمويل، فإن 
قيادة التثقيف المالي يف جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة 

يصب يف محور اهتماماتنا. نهمت بتمكني الناس بالمعرفة والموارد اليت 
يحتاجون إليها للمساهمة يف مجتمع مزدهر وقوي اقتصاديًا. فباإلضافة 

إلى الربنامـج التثقيفـي ”االقتصاديني الشـباب“، نقدم أيضًا برنامج تدريب 
شامل كل عام لعدد من الطالب من مختلف جامعات اإلمارات العربية 

المتحدة. ونرحب أيضًا بالرحالت الميدانية من المؤسسات التعليمية مما 
يساعد الطالب على معرفة المزيد حول العمل يف سوق المال.                      نسبة العنصر 

النسائي يف السوق
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التنوع االجتماعي 

ذكور

إناث

صحة وسالمة الموظفني

نولي أقصى درجات االهتمام لضمان صحة وسالمة القوى العاملة 
لدينا من خالل تقديم مجموعة من الربامج والممارسات لدعم أولويات 
موظفينا وأهدافهم يف العمل والحياة. وكجزء من هذه العملية، نلزتم 

بإتباع أفضل اإلرشادات والممارسات اليت حددها القانون الفيدرالي، 
وبلدية دبي، ومركز دبي التجاري العالمي )DWTC( حيث يوجد مقرنا.

ُتجرى التدريبات بشكل دوري على مكافحة الحرائق واإلخالء اآلمن، وتتوفر 
مجموعات اإلسعافات األولية يف جميع أقسام سوق دبي المالي مع 

إجراء فحوصات شاملة لتحديد المخاطر المتعلقة بمقر العمل.

يركز فريق إدارة المرافق على الحفاظ على بيئة العمل نظيفة ومرتبة 
وصحية ويمت تشجيع موظفينا على التنقل يف أرجاء المكان وأخذ فرتات 

راحة منتظمة. وبالمقارنة مع نظرائنا يف المنطقة، نقدم نظام تأمني صحي 
تنافيس يغطي الوجهات المحلية واإلقليمية وبعض الجهات الدولية. 

كما نعمل عن كثب مع الموظفني الذين يعانون من المشكالت الصحية 
السائدة، ونضمن اتخاذ اإلجراءات الصحيحة الالزمة لهم لكي يتمكنوا من 

أداء مهامهم براحة وأمان.

حمايتنا للبيئة

يلزتم سوق دبي المالي بالمساهمة يف حماية البيئة وتقليل بصمته 
البيئية السنوية ألدنى حد ممكن انطالقًا من دوره كجهة مؤثرة يف السوق، 

وكرشكة مساهمة عامة مدرجة أيضًا.

 ويف هذا اإلطار، لعبت مبادراتنا لالبتكار الرقمي دورًا رئيسيًا يف تمكني 
سوق دبي المالي من تخفيض استهالك الورق؛ من خالل التحول إلى البيئة 

الرقمية يف العديد من العمليات، بما يف ذلك التسجيل الرقمي للمستثمرين، 
وأتمتة توزيعات األرباح كبدائل إلكرتونية للشيكات.

ينصب اهتمامنا على تطبيق الممارسات الصديقة للبيئة ال سيما أننا ندير 
 )VBlock( مركز البيانات الخاص بنا الذي قمنا بدمج تقنية الخوادم االفرتاضية
فيه لتحديث وتبسيط البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لدينا على نطاق 

واسع. وقد أدى ذلك إلى زيادة توفري الطاقة لدينا من 66% يف عام 2015 
إلى 83% يف عام 2022.
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تؤكد التعليمات والقواعد التنظيمية الصادرة عن هيئة األوراق المالية والسلع )الهيئة( يف دولة اإلمارات العربية المتحدة 
على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة، وعلى أهمية العمل بشكل شّفاف ومسؤول وفقًا للمعايري العالمية.

يضّطلع مجلس إدارة رشكة سوق دبي المالي بمهامه اليت تستهدف التوفيق بني مصالح المستثمرين ومصالح كافة الفئات ذات 
العالقة. كما أن من أبرز مهامه رفع مستوى األداء التشغيلي والربحّية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة 

والتوجيه االسرتاتيجي، فضاًل عن مراقبة وضبط األداء، وتحديد وإدارة المخاطر يف سبيل الوصول إلى األهداف المنشودة.

فيما يلي تطبيقات مجلس إدارة رشكة سوق دبي المالي ألهم بنود الحوكمة تماشيًا مع متطلبات قانون المرسوم االتحادي )26( لسنة 
2020 وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم )3/ر.م( لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الرشكات المساهمة العامة و تعديالته.

تقرير 
الحوكمة 

الزتام مجلس اإلدارة بعقد أربعة اجتماعات خالل العام 2022.	 
الزتام أعضاء المجلس باإلفصاح السنوي عن استقالليتهم خالل العام 2022 واإلفصاح عن أي تغيري يؤثر على استقالليتهم بما يف ذلك 	 

انضمامهم لعضوية مجالس إدارات أخرى. حيث قام األعضاء بالتوقيع على تعهد بكافة المناصب اليت يشغلونها كما يف نهاية العام 2022.
َعقد ست اجتماعات للجنة التدقيق وثالثة اجتماعات للجنة الرتشيحات والمكافآت، والقيام بتنفيذ المهام المنوطة بتلك اللجان ورفع تقرير 	 

لمجلس اإلدارة بالنتائج والتوصيات اليت تتوصل إليها اللجان ومتابعة التنفيذ.
الزتام إدارة الرشكة باإلفصاح عن البيانات المالية ربع السنوية والسنوية خالل المدة القانونية المسموح بها.	 
وضع وتطبيق سياسات عمل لمجلس اإلدارة واللجان التابعة له، ومتابعة تنفيذها. 	 
توقيع أعضاء مجلس اإلدارة يف كل اجتماع للمجلس على إقرار تعارض مصالح. 	 
متابعة تطبيق سياسة تعارض المصالح والصفقات مع األطراف ذات العالقة.  	 
اعتماد سياسات عمل محدثة لتداوالت المطلعني وسياسة التصعيد وسياسة الشفافية وقواعد السوق وغريها.	 

 تواصـل إدارة شـركة سوق دبي المالي تطبيـق قواعـد الحوكمة على نحو فعال وبطريقة شـفافة انطالقًا من مسـؤولية 
مجلس اإلدارة نحو مسـاهمي الشـركة، وبما يحمي ويعزز قيمة حقوق المسـاهمني من خالل ما يلي:  

األسهم المملوكة كما المنصب/ صلة القرابةاالمس
يف 31 ديسمرب 2022

إجمالي عملية 
البيع

إجمالي عملية 
الرشاء

--15,000رئيس مجلس اإلدارة سعادة/ هالل سعيد المري 

---نائب رئيس مجلس اإلدارة سعادة / وسام العباس لوتاه 

عضو مجلس إدارةالسيد/ عبد القادر عبيد علي 
الزوجة

15,000 
2،262--

---عضو مجلس إدارةالسيد/ عبد الواحد عبد الرحمي العلماء 

---عضو مجلس إدارةالسيد/ يوفراج ناريان 

---عضو مجلس إدارةالسيد/ محمد حميد المري 

---عضو مجلس إدارةاألستاذة/ موزة سعيد المري 

---عضو مجلس إدارةالسيد/ سعيد راشد اليتمي 

---عضو مجلس إدارةاألستاذة/ هدى سبيل محمد 

1. اإلجراءات المتخذة الستكمال تطبيق نظام حوكمة الرشكات خالل العام 2022

 2. ملكية وتعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأبنائهم 
    يف األوراق المالية للرشكة خالل العام 2022



7677 الحوكمةالتقرير السنوي

مدير عام دائرة االقتصاد والسياحة بدبي 	 
عضو المجلس التنفيذي إلمارة دبي	 
عضو مجلس إدارة مؤسسة دبي لالستثمارات الحكومية	 
مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي	 
عضو اللجنة العليا لمعرض إكسبو 2020	 
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي	 

●المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسيس يف بلدية دبي 	 

سعادة / هالل سعيد المري

الخربات 
والمؤهالت

الخربات 
والمؤهالت

المدة اليت قضاها كعضو يف 
مجلس إدارة الرشكة من 

تاريخ أول انتخاب له

المدة اليت قضاها كعضو يف 
مجلس إدارة الرشكة من 

تاريخ أول انتخاب له عضوياتهم ومناصبهم يف 
أية رشكة مساهمة أخرى

عضوياتهم ومناصبهم يف 
أية رشكة مساهمة أخرى مناصبهم يف أية مواقع 

رقابية أو حكومية أو تجارية 
هامة أخرى

مناصبهم يف أية مواقع 
رقابية أو حكومية أو تجارية 

هامة أخرى

رئيس مجلس اإلدارة
مستقل

غري تنفيذي

●عضو مجلس إدارة رشكة إعمار العقارية ش.م.ع	 
عضو مجلس إدارة رشكة تعلمي القابضة ش.م.ع 	 

●عضو مجلس رشكة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة )دو( ش.م.ع	 

سنة وشهرين 	 

سنة وشهرين 	 

●درجة الماجستري يف إدارة األعمال من كلية لندن لألعمال	 
●محاسب قانوني معتمد من معهد المحاسبني القانونيني يف إنجلرتا وويلز	 
عمل سابقًا يف أكرب الرشكات العالمية يف مجال خدمات استشارات األعمال مثل: “ماكيزني آند كومباني” و”كي بي إم جي”	 

●درجة الماجستري يف علوم وهندسة الكمبيوتر من جامعة بنسلفانيا 	 
●درجة البكالوريوس من جامعة أوهايو	 
مؤلف لعدد من األبحاث المنشورة يف مجال أمن الحاسوب	 
متحدث بارز يف مجال المدن الذكية والتحول الرقمي مع خربة ألكرث من 20 عامًا يف مجال القيادة االسرتاتيجية	 

سعادة / وسام العباس 
لوتاه 

نائب رئيس مجلس اإلدارة
مستقل

غري تنفيذي

3. تشكيل مجلس اإلدارة

أ. تشكيل مجلس اإلدارة الحالي:
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مستشار رشكة إي أند المؤسسات )اتصاالت ديجيتال سابقًا( للذكاء االصطناعي وتكنولوجيا األشياء	 
رئيس مجلس اإلدارة - جمعية اإلمارات للمدققني الداخليني	 
عضو مجلس اإلدارة، رئيس لجنة التدقيق - سوق دبي المالي	 
نائب رئيس لجنة التدقيق - الهيئة االتحادية للضرائب	 
عضو مجلس إدارة مستقل – بنك المصرف	 
نائب رئيس مجلس إدارة مركز النور لتدريب األشخاص ذوي اإلعاقة	 
عضو المجلس االستشاري المهين - جامعة عجمان	 
عضو المجلس االستشاري، كلية دبي لألعمال - جامعة دبي	 
عضو المجلس االستشاري لربنامج المحاسبة - كليات التقنية العليا	 

 السيد/ عبد القادر 
عبيد علي 

الخربات 
والمؤهالت

المدة اليت قضاها كعضو يف 
مجلس إدارة الرشكة من 

تاريخ أول انتخاب له

الجوائز

مناصبهم يف أية مواقع 
رقابية أو حكومية أو تجارية 

هامة أخرى

عضو مجلس اإلدارة
مستقل

غري تنفيذي

أول إماراتي يحصل على جائزة ويلفريد ثيسيجر	 
حائز على جائزة KANO MEDAL EXCELLENCE CATALYST لعام 2011	 
جائزة زمالة IDEAS UK لعام 2012	 
 	IDEAS AMERICA وُمقمّي IDEAS ARABIA مؤسس

سنة وشهرين 	 

ماجستري إدارة تقنية المعلومات - جامعة ستريلنغ	 
بكالوريوس، تكنولوجيا الهندسة اإللكرتونية - جامعة والية أريزونا	 
مدقق عمليات احتيال معتمد - جمعية مدققي االحتيال المعتمدين يف الواليات المتحدة األمريكية	 
شهادة يف ضمان إدارة المخاطر )CRMA( - معهد المدققني الداخليني	 
االنتهاء من “برنامج اإلدارة العامة الدولي للتنمية التنفيذية” الذي أجراه المعهد الدولي للتطوير اإلداري )IMD(، سويرسا	 

نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بريد اإلمارات	 
 	)DMCC( نائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي للسلع المتعددة ●
● رئيس مجلس إدارة رمكو	 

الخربات 
والمؤهالت

المدة اليت قضاها كعضو يف 
مجلس إدارة الرشكة من 

تاريخ أول انتخاب له

مناصبهم يف أية مواقع 
رقابية أو حكومية أو تجارية 

هامة أخرى

سنة وشهرين 	 

●درجة الماجستري يف القانون البحري والتجارة الدولية - كلية لندن الجامعية )جامعة لندن(	 
●درجة البكالوريوس يف الحقوق من جامعة اإلمارات )بتقدير امتياز( 	 
رشيك يف مكتب المحاماة وايت آند كيس بفريق االندماجات واالستحواذات العالمي ومالك رشكة المنارة للتسجيل العقاري	 

 السيد/ عبد الواحد 
عبد الرحمي العلماء 

عضو مجلس اإلدارة
مستقل

غري تنفيذي
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●نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة موانئ دبي العالمية 	 
●رئيس لجنة المراجعة يف المجلس الدولي للكريكت	 
● عضو مجلس إدارة رشكة HDFC للتأمني على الحياة 	 
● عضو مجلس إدارة فريجن هايربلوب ون	 
● عضو مجلس إدارة جمعية التأمني المتبادل للنقل المحدودة  	 

 السيد/ يوفراج 
ناريان 

الخربات 
والمؤهالت

المدة اليت قضاها كعضو يف 
مجلس إدارة الرشكة من 

تاريخ أول انتخاب له

الجوائز

مناصبهم يف أية مواقع 
رقابية أو حكومية أو تجارية 

هامة أخرى

عضو مجلس اإلدارة
مستقل

غري تنفيذي

سنة وشهرين 	 

●محاسب قانوني معتمد من معهد المحاسبني القانونيني يف إنجلرتا وويلز	 

جائزة أفضل مدير مالي يف منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا يف أربع مناسبات يف أعوام 2008 و2015 و2016 و2018	 

●المدير المالي لمؤسسة محمد بن راشد لإلسكان	 
● مدير اإلدارة المالية بهيئة الطرق والمواصالت )2006-2009(	 
● عضو جمعية اإلمارات للمحاسبني والمدققني	 
● عضو ندوة الثقافة والعلوم يف دبي	 
● عضو مجلس إدارة سابق يف مجلس تطوير دبي )ديسمرب 2005 - أبريل 2008(	 
●مدير إدارة الشؤون المالية لدائرة األراضي واألمالك )دبي( )2000-2005(	 

الخربات 
والمؤهالت

المدة اليت قضاها كعضو يف 
مجلس إدارة الرشكة من 

تاريخ أول انتخاب له

مناصبهم يف أية مواقع 
رقابية أو حكومية أو تجارية 

هامة أخرى

12 سنة و8 أشهر	 

●درجة الماجستري يف إدارة األعمال - الجامعة األمريكية يف دبي	 
● درجة البكالوريوس يف المحاسبة - جامعة اإلمارات يف العني	 
● محاسب عام معتمد	 
●برنامج محمد بن راشد إلعداد القادة، فئة القادة الحكوميني	 
●شهادة القيادة المؤسسية - مركز القيادة والتعلم يف فلوريدا، الواليات المتحدة األمريكية	 
رشيك مؤسس يف فارس ورشكاه. محاسبون قانونيون مع أكرث من 20 عاًما من الخربة اإلدارية والمالية 	 

السيد/ محمد 
حميد المري 

عضو مجلس اإلدارة
مستقل

غري تنفيذي
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●عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي	 
●المديرة التنفيذية لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين يف هيئة 	 

الطرق والمواصالت 

األستاذة/ موزة سعيد 
المري 

الخربات 
والمؤهالت

المدة اليت قضاها كعضو يف 
مجلس إدارة الرشكة من 

تاريخ أول انتخاب له

الجوائز

مناصبهم يف أية مواقع 
رقابية أو حكومية أو تجارية 

هامة أخرى

عضو مجلس اإلدارة
مستقل

غري تنفيذي

5 سنوات و9 أشهر	 

●درجة الماجستري يف إدارة األعمال يف األعمال العامة - الجامعة األمريكية يف دبي	 
20 عامًا من الخربة يف القطاعات الخاصة وشبه الحكومية والحكومية	 

●جائزة الرشق األوسط لتمزي القيادات النسائية )2015( لالتصاالت والتمزي اإلعالمي	 
●الجائزة الربونزية - دبي لينكس	 

●الوكيل المساعد لقطاع الموارد والمزيانية يف وزارة المالية 	 
● عضو مجلس إدارة االتحاد للقطارات	 
● عضو مجلس إدارة جامعة اإلمارات	 
● عضو مجلس إدارة الهيئة االتحادية للضرائب	 
● عضو مجلس إدارة مؤسسة الخليج لالستثمار	 
● عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية 	 

الخربات 
والمؤهالت

المدة اليت قضاها كعضو يف 
مجلس إدارة الرشكة من 

تاريخ أول انتخاب له

مناصبهم يف أية مواقع 
رقابية أو حكومية أو تجارية 

هامة أخرى

سنة و11 يوم	 

●البكالوريوس يف العلوم السياسية، كلية العلوم االقتصادية واإلدارية - جامعة اإلمارات العربية المتحدة	 
أكرث من 25 عامًا من الخربة يف اإلدارة المالية والتنظمي اإلداري يف الوظائف الحكومية	 

 السيد/ سعيد 
راشد اليتمي 

عضو مجلس اإلدارة
مستقل

غري تنفيذي
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المسؤول الرئييس للشؤون المالية يف مصرف اإلمارات اإلسالمي التابع 	 
لمجموعة اإلمارات دبي الوطين 

األستاذة/ هدى سبيل 
محمد 

الخربات 
والمؤهالت

المدة اليت قضاها كعضو يف 
مجلس إدارة الرشكة من 

تاريخ أول انتخاب له

الجوائز

عضو مجلس اإلدارة
مستقل

غري تنفيذي

سنة و11 يوم	 

●درجة البكالوريوس يف إدارة األعمال - جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا	 
 	)AAOIFI( محاسب إسالمي معتمد - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية●
●شهادة يف اإلدارة - جامعة ولونغونغ دبي	 
●محاسب إداري معتمد - معهد المحاسبني اإلداريني يف الواليات المتحدة االمريكية	 
●برنامج الريادة األساسية - كلية لندن لألعمال	 

●جائزة الرشق األوسط السابعة عرش للتمزي المستقبلي )فئة القطاع المصريف(	 
●جائزة المرأة المتمزية يف القطاع المصريف والمالي - معهد اإلمارات للدراسات المصرفية والمالية	 

عضوياتهم ومناصبهم يف 
أية رشكة مساهمة أخرى

ب . نسبة تمثيل العنصر النسائي يف مجلس اإلدارة للعام 2022

ج .  بدالت ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة عن العام 2021
تم صرف مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن العام 2021 وفقًا لمدة التعيني خالل السنة 

وقد تم اعتمادها يف اجتماع الجمعية العمومية اليت ُعقدت بتاريخ 22 مارس 2022.

2.  مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المقرتحة عن العام 2022 واليت سيمت 
عرضها يف اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها

سوف يمت اقرتاح صرف مبلغ 300 ألف درهم لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة وعرضها 
يف الجمعية العمومية لالعتماد.

3.  تفاصيل بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس اليت تقاضاها أعضاء 
مجلس اإلدارة عن السنة المالية 2022 

4. تفاصيل البدالت أو الرواتب أو األتعاب اإلضافية اليت تقاضها عضو مجلس اإلدارة بخالف بدالت حضور اللجان وأسبابها

قيمة المكافأة عن العام 2021امس العضو
)درهم إماراتي( 

48,493سعادة/ هالل سعيد المري 

48,493سعادة / وسام العباس لوتاه 

48,493السيد/ عبد القادر عبيد علي 

48,493السيد/ عبد الواحد عبد الرحمي العلماء 

48,493السيد/ يوفراج ناريان 

300,000السيد/ محمد حميد المري 

300,000األستاذة/ موزة سعيد المري 

9,041السيد/ سعيد راشد اليتمي 

9,041األستاذة/ هدى سبيل محمد 

251,507سعادة/ عيىس عبد الفتاح كاظم*

251,507السيد/ راشد حمد الشاميس*

251,507السيد/ علي راشد المزروعي*

251,507السيد/ عادل عبد هللا الفهمي*

251,507السيد/ مصبح محمد القزيي*

يضم المجلس الحالي عضوتني من النساء، وذلك يف إطار حرص مجلس إدارة الرشكة على ضم كوادر نسائية متمزية بهدف تمكني المرأة وتعزيز مسرية 
الدولة يف هذا المجال.

* انتهت العضوية بمجلس اإلدارة بتاريخ 3 نوفمرب 2021.

ال يوجد.

االمس
بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس

قيمة البدلامس اللجنة
عدد االجتماعات)درهم إماراتي(

45,0003لجنة الرتشيحات والمكافآتسعادة/ وسام العباس لوتاه

السيد/ عبدالواحد عبدالرحمي 
30,0002لجنة الرتشيحات والمكافآتالعلماء  

45,0003لجنة الرتشيحات والمكافآتاألستاذة/ موزة سعيد المري

6 اجتماعات لجنة التدقيق + 4 اجتماعات لجنة 110,000لجنة التدقيق ولجنة المخاطر لرشكة دبي للمقاصةالسيد/ عبد القادر عبيد علي
المخاطر لرشكة دبي للمقاصة 

6 اجتماعات لجنة التدقيق + 4 اجتماعات لجنة 110,000لجنة التدقيق ولجنة المخاطر لرشكة دبي للمقاصةالسيد/ محمد حميد المري 
المخاطر لرشكة دبي للمقاصة 

6 اجتماعات لجنة التدقيق + 4 اجتماعات لجنة 110,000لجنة التدقيق ولجنة المخاطر لرشكة دبي للمقاصةالسيد/ سعيد راشد اليتمي
المخاطر لرشكة دبي للمقاصة 

45,0003لجنة االستثمارسعادة/ وسام العباس لوتاه

30,0002لجنة االستثمارالسيد/ يوفراج نارايان

45,0003لجنة االستثماراألستاذة/ موزة سعيد المري

15,0001لجنة االلزتامالسيد/ عبد الواحد العلماء

15,0001لجنة االلزتامالسيد/ عبد القادر عبيد علي

15,0001لجنة االلزتامالسيد/ سعيد راشد اليتمي
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يقوم مجلس إدارة سوق دبي المالي باتخاذ قراراته بالتمرير يف حدود ضيقة 
ووفقًا للنظام األسايس لرشكة سوق دبي المالي، وحسب ضرورة العمل، 

بحيث يمت إرسال كافة األوراق والمستندات الخاصة بالقرار المراد اتخاذه 
وتوصية اللجان الداخلية حسب الحالة، بحيث يتمكن أعضاء مجلس اإلدارة من 

مراجعة واالطالع على المعلومات والبيانات الالزمة التخاذ القرار بالتمرير، 
وخالل العام 2022 تم اتخاذ 4 قرارات بالتمرير بالتواريخ التالية:

2 مارس – 6 مارس 2022	 
30 مارس – 4 إبريل 2022	 
16 سبتمرب – 20 سبتمرب 2022	 
16 ديسمرب - 20 ديسمرب 2022	 

يمت تفويض اإلدارة التنفيذية بالقيام بمهام واختصاصات محددة 
بموجب الئحة صالحيات يمت اعتمادها من مجلس اإلدارة. وحيث 

أن هذا التفويض يرتبط بالصفة الوظيفية وليس بشخوص شاغلي 
اإلدارة التنفيذية، فإن مدة التفويض تبقى سارية المفعول إلى حني 
صدور قرار بإلغائها أو بتعديلها من قبل مجلس اإلدارة. وفيما يلي 

قائمة بالمهام والصالحيات اليت تم تفويضها لإلدارة التنفيذية:

مالحظاتالمستوى اإلداري المخول بالسلطةحدود الصالحيةالصالحية

العمليات التنظيمية

-مجلس اإلدارة-اعتماد وتعديل هذه الالئحة

وفقا الختصاص اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة-اعتماد السياسات واألنظمة  
المجلس 

-مجلس اإلدارة-اعتماد الهيكل التنظيمي وتعديالته 

وفق دراسة وتوصية لجنة التدقيقرئيس مجلس اإلدارة-رفع الدعاوى والتحكمي بامس الرشكة/الصلح/التنازل.

المادة 27 من النظام االسايسرئيس مجلس اإلدارة -تمثيل الرشكة أمام القضاء والتحكمي ويف عالقتها مع الغري
المادة 155 من قانون الرشكات

رئيس مجلس اإلدارة أو أي عضو آخر يفوضه المجلس يف حدود -حق التوقيع عن الرشكة على انفراد
-قرارات مجلس اإلدارة

اعتماد أدلة اإلجراءات والقرارات والتعميمات اإلدارية المنظمة 
-الرئيس التنفيذي -للعمل 

-رئيس القطاع او نائبه يف حالة غيابه -اعتماد التعميمات اإلدارية وأوامر العمل على مستوى القطاع  

-مجلس اإلدارة-اعتماد الخطة االسرتاتيجية العامة وأهداف الرشكة

تحديد نسبة التوزيعات النقدية من األسهم المصدرة كأرباح 
-توصية مجلس اإلدارة واإلقرار يف الجمعية العمومية-لمساهمي الرشكة

-الرئيس التنفيذي -تشكيل وتغيري وحل اللجان التنفيذية

د .  حضور اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام 2022

و .  مهام واختصاصات مجلس اإلدارة اليت قام بها أحد أعضاء ه .  قرارات مجلس اإلدارة اليت صدرت بالتمرير
المجلس أو اإلدارة التنفيذية خالل العام 2022 بناًء على 

تفويض من المجلس

أسماء األعضاء الغائبنيالحضور بالوكالةعدد الحضورتاريخ االجتماع

ال يوجدال يوجد319 يناير 2022

ال يوجدال يوجد289 إبريل 2022

السيد/ عبد الواحد العلماء ال يوجد288 يوليو 2022

ال يوجدال يوجد279 أكتوبر 2022

مالحظاتالمستوى اإلداري المخول بالسلطةحدود الصالحيةالصالحية

المشرتيات والعقود

الموافقة على الرشاء المبارش 

عرض واحدرئيس إدارة المشرتيات والعقودحىت 50,000 درهم

-الرئيس التنفيذي لِلشؤون المالية واالسرتاتيجيةحىت 250,000 درهم

-الرئيس التنفيذي حىت 500,000 درهم

-يعرض على مجلس اإلدارة لالعتمادما زاد على ذلك

اعتماد التعاقد بالممارسة
3 عروض وأن تكون ضمن توصيات لجنة الرئيس التنفيذي حىت 1,000,000 درهم

المشرتيات والمناقصات والمزايدات

-يعرض على مجلس اإلدارة ما زاد على ذلك

اعتماد التعاقد بالمناقصة المحدودة أو العامة
-الرئيس التنفيذي حىت 5,000,000 درهم

-مجلس اإلدارة ما زاد على ذلك 

-لجنة المشرتيات والمناقصات والمزايدات-البت يف العطاءات

 توقيع العقود المعتمدة 
)بما يف إتفاقيات التحكمي واالتفاقيات المتضمنة رشط تحكمي( 

الرئيس التنفيذي لِلشؤون المالية واالسرتاتيجيةحىت 5,000,000 درهم
مع مراعاة صالحيات االعتماد 

حىت 50,000,000 
الرئيس التنفيذي درهم

-يعرض على مجلس اإلدارةما زاد على ذلك

توقيع اتفاقية تفاهم/تمثيل محدود/إيداع فرعي/رسية المعلومات )بما 
-الرئيس التنفيذي -يف ذلك المتضمنة رشط تحكمي(

-لجنة المشرتيات والمناقصات والمزايدات-اعتماد وتعديل وتقيمي قائمة الموردين 

فحص واستالم المشرتيات
باإلضافة إلى ممثل من القمس الطالب مسؤول المخازنحىت 50,000 درهم

حسب الحاجة

من القمس الطالب وذوي االختصاص تشكل لجنة مؤقتة لالستالمما زاد على ذلك
ومسؤول المخازن

يمكن االستعانة بفنيني من خارج السوقتشكل لجنة فنية من ذوي الخربة واالختصاص -االستالم االبتدائي والنهائي لألعمال والخدمات

-تنفيذي - الخدمات اإلدارية-صرف القرطاسية

-رئيس إدارة المشرتيات والعقود-الموافقة على صرف مواد ومعدات رأسمالية من المخزن

-الرئيس التنفيذي لِلشؤون المالية واالسرتاتيجية-الموافقة على نقل األصول خارج السوق ألغراض العمل 

بناء على توصيات لجنة الجرد السنويالرئيس التنفيذي -اعتماد نتائج الجرد السنوي

 رشيطة ان ال يتجاوز صايف القيمة الدفرتية الرئيس التنفيذي -قرار التخلص من المخلفات واألصول 
لألصل عن 20 الف درهم
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مالحظاتالمستوى اإلداري المخول بالسلطةحدود الصالحيةالصالحية

الرسوم

وفق توصيات لجنة المشرتيات والمناقصات الرئيس التنفيذي -قرار تأجري مساحات السوق وتحديد القيمة اإليجارية
والمزايدات

تحديد رسوم الخدمات والغرامات وتحديث قائمة الرسوم وفقا لمعطيات 
السوق

الرئيس التنفيذي -
إعالم مجلس اإلدارة بأي تغيري يطرأ على 

جدول الرسوم

-

سياسة االئتمان

تمديد ألكرث من 30 
-الرئيس التنفيذي لِلشؤون المالية واالسرتاتيجيةيوم حىت 60 يوم

تمديد ال كرث من 60 
-الرئيس التنفيذي يوم حىت يوم 90 يوم   

الخصم/اإلعفاء من الرسوم 

حسب رمس المعاملة، 
للمعاملة الواحدة

    حىت 500 ألف درهم 
- خصم %10

    ما يزيد عن 500 
ألف حىت مليون درهم 

-خصم %20
    ما يزيد عن مليون 

درهم - خصم %30 

ترسي على جميع الرسوم المطبقة لدى الرئيس التنفيذي 
سوق دبي المالي 

اعفاء كامل لرسوم 
تحويل من جهة 

حكومية لحساب آخر 
بناء على أمر سامي 

من الحاكم

الرئيس التنفيذي 

- اعفاء كامل للرسوم 
الرمزية للطلب 

المقدم من الجهات 
العليا والرسمية

الرئيس التنفيذي للعمليات 

الرئيس التنفيذي وبما ال يزيد عن 20 ألف درهم اعفاء كامل للرسوم

 رسوم تداوالت صانع السوق

اإلعفاء/ إعادة كامل 
رسوم صانع السوق 

)جميع األوراق 
المالية(

الرئيس التنفيذي

حسب الربنامج المعتمد من مجلس اإلدارة

يمت عرض اإلعفاء/إعادة الرسوم وتقرير أداء 
صانع السوق على مجلس اإلدارة بشكل 

ربع سنوي او يف اول اجتماع للمجلس

 يف حدود اللوائح والسياسات رئيس القطاع المعين او من ينوب عنه يف غيابه-توقيع الغرامات/الجزاءات
المقررة للسوق

إلغاء المخالفة
الرئيس التنفيذي لِلشؤون المالية واالسرتاتيجيةعن أول مخالفة

يف السنة المالية الواحدة باالشرتاك مع رئيس قطاع الوحدة المعنية

يف السنة المالية الواحدةالرئيس التنفيذي عن المخالفة التالية 

إعدام الذمم المدينة/األصول ذو قيمة دفرتية
يف السنة المالية الواحدةالرئيس التنفيذي لِلشؤون المالية واالسرتاتيجيةحىت 20 ألف درهم

ما يزيد عن 20 ألف 
وفق توصيات لجنة التدقيقمجلس اإلدارةدرهم 

مالحظاتالمستوى اإلداري المخول بالسلطةحدود الصالحيةالصالحية

االستثمار

بناء على توصيات لجنة االستثمار مجلس اإلدارةغري محددة المبالغ المساهمات يف رؤوس أموال الرشكات، االستحواذ ورشاء حصص 

االشرتاك يف الصناديق والمحافظ االستثمارية، والصكوك االسالمية 
بناء على توصيات لجنة االستثمار مجلس اإلدارةغري محددة المبالغ واالستثمار يف المشتقات اإلسالمية

الرئيس التنفيذي  غري محددة المبالغ استثمارات ودائع قصرية المدى
الصالحية المحددة تشمل كرس الوديعة 

)سحبها قبل موعد االستحقاق(
مع االلزتام بالسياسة االستثمارية

حىت 50,000,000 استثمارات ودائع طويلة المدى 
الرئيس التنفيذي درهم  

الصالحية المحددة تشمل كرس الوديعة 
)سحبها قبل موعد االستحقاق(

مع االلزتام بالسياسة االستثمارية

بناء على توصيات لجنة االستثمار مجلس اإلدارة-تسييل االستثمارات 

توقيع الشيكات 
توقيع ثاني)فئة ب(توقيع أول )فئة أ(حدود الصالحيةوالتحويالت المصرفية

حىت 500,000 درهم

رئيس مجلس اإلدارة 	 
الرئيس التنفيذي 	 
الرئيس التنفيذي لِلشؤون المالية واالسرتاتيجية	 
رئيس اإلدارة المالية 	 

الرئيس التنفيذي للعمليات  	 
يشرتط توفر توقيعني )من كل فئة رئيس قطاع االفراد وإدارة المواهب 	 

توقيع(

حىت 50,000,000 درهم 
رئيس مجلس اإلدارة 	 
الرئيس التنفيذي 	 
الرئيس التنفيذي لِلشؤون المالية واالسرتاتيجية	 

الرئيس التنفيذي للعمليات 	 
يشرتط توفر توقيعني )من كل فئة رئيس قطاع االفراد وإدارة المواهب	 

توقيع( أو )توقيعني من الفئة أ(

رئيس مجلس اإلدارة 	 ما زاد على ذلك 
نائب رئيس مجلس اإلدارة 	 

الرئيس التنفيذي 	 
الرئيس التنفيذي لِلشؤون المالية 	 

واالسرتاتيجية
يشرتط توفر توقيعني 

مالحظاتتوقيع ثالث )فئة ج(توقيع ثاني )فئة ب(توقيع أول )فئة أ(حسابات التسوية المالية 

غري محدد المبالغ

رئيس مجلس اإلدارة 	 
الرئيس التنفيذي 	 
الرئيس التنفيذي لِلشؤون 	 

المالية واالسرتاتيجية
رئيس قطاع االفراد وإدارة 	 

المواهب
الرئيس التنفيذي للعمليات	 

المدير العام لرشكة دبي 	 
للمقاصة 

نائب المدير العام لرشكة دبي 	 
للمقاصة

رئيس إدارة شؤون التقاص 	 
لرشكة دبي للمقاصة

رئيس إدارة شؤون التقاص 	 
لرشكة دبي للمقاصة

يشرتط توفر توقيعني
)من كل فئة توقيع أ و ب (

مالحظاتتوقيع ثاني )فئة ب(توقيع أول )فئة أ(حسابات التوزيعات النقدية للرشكات 

حىت 50,000,000 درهم

المدير العام لرشكة دبي لإليداع 	 
نائب المدير العام لرشكة دبي لإليداع	 
نائب رئيس اول لرشكة دبي للمقاصة 	 

وااليداع المركزي القابضة

يشرتط توفر توقيعني من الفئة )أ( 	 رئيس اإلدارة المالية 	 
وتوقيع من الفئة )ب( مجتمعني

ما زاد على ذلك 

رئيس مجلس اإلدارة 	 
نائب رئيس مجلس اإلدارة	 
الرئيس التنفيذي	 
الرئيس التنفيذي لِلشؤون المالية 	 

واالسرتاتيجية
رئيس قطاع االفراد وإدارة المواهب	 

المدير العام لرشكة 	 
دبي لإليداع

نائب المدير العام 	 
لرشكة دبي لإليداع

نائب رئيس اول لرشكة 	 
دبي للمقاصة وااليداع 

المركزي القابضة

يشرتط توفر توقيعني )من كل فئة 	 
توقيع(

فتح او إغالق الحسابات المصرفية بجميع أنواعها لدى البنوك المحلية أو 
توقيعني مجتمعني	 رئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة 	 األجنبية

الرئيس التنفيذي مع الرئيس التنفيذي للشؤون المالية واالسرتاتيجية	 فتح او اغالق الحسابات مع الوسطاء 
توقيعني مجتمعني )مراعاة صالحيات 	 

االستثمار او البيع ضمن البنود 
34 و37(

مالحظاتالمستوى اإلداري المخول بالسلطةحدود الصالحيةالصالحية

التمويل

بموجب موافقة مجلس اإلدارة وتوقيع من يفوضه المجلس غري محددة المبالغاالقرتاض والحصول على التسهيالت المصرفية 
وفقًا للنظام االسايسللتوقع على القرض أو التسهيالت 

 مراعاة تطابق كافة رشوط المنح االصلي الرئيس التنفيذي غري محددة المبالغ تجديد التسهيالت المصرفية
على االئتمان

مالحظاتالمستوى اإلداري المخول بالسلطةحدود الصالحيةالصالحية

التربعات / الهبات

التربع بمبلغ مادي مساهمات طوعية

يجب أال تزيد على 2% من متوسط 
األرباح الصافية للرشكة خالل السنتني 
الماليتني السابقتني للسنة اليت تقدم 

فيها تلك المساهمات الطوعية

 بموجب قرار من مجلس اإلدارة وتوقيع 
وفقًا للنظام االسايس للرشكةحسب الصالحيات المقررة
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مالحظاتالمستوى اإلداري المخول بالسلطةحدود الصالحيةالصالحية

الموازنة والتقارير المالية

-مجلس اإلدارة-اعتماد الموازنة التقديرية والتعديل عليها

الموافقة على مناقلة المخصصات المالية بني بنود الموازنة 
بما ال يتجاوز المخصصات المعتمدةالرئيس التنفيذي من بند الى بند آخر

 من حساب الى حساب آخر 
يف نفس البند

 الرئيس التنفيذي 
-لِلشؤون المالية واالسرتاتيجية

-اعتماد البيانات المالية المرحلية المراجعة.
بعد مراجعة لجنة التدقيقمجلس اإلدارة

يف حال عدم اكتمال نصاب مجلس اإلدارةالرئيس التنفيذي 

بعد اعتماد لجنة التدقيقمجلس اإلدارة-اعتماد البيانات المالية السنوية المدققة 

الموارد البرشية 

 اعتماد خطة التعيينات والتوظيف لمجموعة 
بناء على توصيات لجنة الرتشيحات -مجلس اإلدارةسوق دبي المالي واعتمادها أو الموافقة عليها

والمكافآت

 مقابلة واعتماد تعيني الرئيس التنفيذي 
ضمن خطة التعيينات المعتمدة -لجنة الرتشيحات والمكافآتونائبة ضمن مجموعة سوق دبي المالي

من مجلس اإلدارة

التوقيع على عرض وعقد تعيني وقبول استقالة أو إقالة 
بناء على موافقة مجلس اإلدارة-رئيس مجلس اإلدارةونقل الرئيس التنفيذي ونائبة ضمن مجموعة سوق دبي المالي

مقابلة واعتماد وتوقيع عروض وعقود تعيني وقبول استقالة وإقالة 
وترقية ونقل رؤساء القطاعات أو المدراء التنفيذيني للقطاعات أو الرئيس 

التنفيذي للعمليات ومن يف حكمهم حسب الهيكل التنظيمي
برشط موافقة رئيس مجلس اإلدارة -الرئيس التنفيذي 

التوقيع على عروض التعيني وعقود العمل وتجديدها واإلقالة وقبول 
-الرئيس التنفيذياالستقالة للموظفني فيما عدا وظيفة الرئيس التنفيذي ونائبة

 حسب خطة التعيينات المعتمدة
من مجلس اإلدارة

يجب إتباع اإلجراءات الداخلية حسب األصول

مع رئيس القطاع المعينالرئيس التنفيذي ترقية الموظفني )بما يف ذلك الدرجة والمسمى الوظيفي او المالي(
حسب خطة التعيينات المعتمدة من 

مجلس اإلدارة
يجب إتباع اإلجراءات الداخلية حسب األصول

 نقل الموظفني وتعديل المسمى 
يجب إتباع اإلجراءات الداخلية حسب األصولمع رئيس القطاع المعينالرئيس التنفيذيأو الدرجة الوظيفية )دون الدرجة المالية(

تعويض/إعادة السداد بحاالت االحتيال

تعويض/إعادة سداد حاالت االحتيال بحد أقصى 10 آالف درهم بالسنة 
بناء على إجراءات وتوصية قطاع الخدمات -الرئيس التنفيذي وبحد أقصى 5000 درهم للحالة الواحدة 

المالية 

 بناء على إجراءات وتوصية -مجلس اإلدارة فيما زاد عن ذلك أو حاالت تعويض نفس المستثمر ألكرث من مرة 
قطاع الخدمات المالية 

يتبع سوق دبي المالي القواعد واألنظمة المتبعة لدى هيئة األوراق 
المالية والسلع بشأن تعريف األطراف ذات العالقة والصفقات بشكل عام، 

وعلى وجه التحديد قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم )3/ر.م( لسنة 
2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الرشكات المساهمة العامة و تعديالته.

لقد تم تعريف األطراف ذات العالقة على أنها؛ ر رئيس وأعضاء مجلس 
إدارة سوق دبي المالي وأعضاء اإلدارة التنفيذية العليا والعاملني بسوق 

دبي المالي، والرشكات اليت يساهم فيها أي من هؤالء بما ال يقل عن 
30% من رأسمالها، وكذلك الرشكات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة. 

كما أن الصفقات أو التعامالت هي؛ التعامالت أو العقود أو االتفاقيات اليت 
تربمها سوق دبي المالي واليت ال تدخل ضمن النشاط الرئييس لسوق دبي 

المالي أو اليت تتضمن رشوط تفضيلية ال تمنحها سوق دبي المالي عادًة 
للمتعاملني معها وأية صفقات اخرى تحددها الهيئة من وقت آلخر بقرارات 

أو تعليمات أو تعاممي تصدرها. 

ز .  التعامالت اليت تمت مع األطراف ذات العالقة )أصحاب المصالح( خالل العام 2022

 ط .  كبار الموظفني التنفيذيني حسب الهيكل التنظيمي للرشكة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب   
     والمكافآت المدفوعة لهم:

ح. الهيكل التنظيمي لرشكة سوق دبي المالي

تضم اإلدارة التنفيذية العليا للرشكة مجموعة من كبار الموظفني التنفيذيني، ويبني الجدول التالي أسماء كبار الموظفني التنفيذيني يف الرشكة 
ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم:

%100 %100

%66.67 %100

سوق دبي المالي
ش.م.ع لجنة االمتثال

لجنة االستثمار

لجنة الرتشيح والمكافآت

لجنة التدقيق

التدقيق الداخلي

مجلس اإلدارة

االمتثال

تطوير المنتجاتالعملياتتطوير األعمالالتكنولوجياالتسويق  المالية 
والخدمات المالية

إدارة األفراد
والقدرات

رشكة دبي للمقاصة
ش.ذ.م.م

رشكة دبي للمقاصة وااليداع
المركزي ش.ذ.م.م

رشكة دبي لإلبداع
ش.ذ.م.م

الرئيس التنفيذي

الرئيس التنفيذي

المكتب القانوني

أمني رس مجلس اإلدارة

قيمة التعاملنوع التعاملتوضيح طبيعة العالقةالطرف ذو العالقة
باأللف درهم

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد

يف ضوء التعريف أعاله، لم يقم سوق دبي المالي بإبرام أية معامالت مع أطراف ذات عالقة خالل العام 2022

يف ضوء تعريف الهيئة لألطراف ذات العالقة والصفقات، يعمل 
سوق دبي المالي على تحري األطراف ذات العالقة والصفقات 

اليت تقوم بإبرامها بشكل مستمر، وبحيث يمت الحصول على 
موافقة مجلس اإلدارة على الصفقات اليت ال تتجاوز 5% من رأس 

مال السوق، وفيما زاد عن هذه النسبة، فقد تم الحصول على 
موافقة الجمعية العمومية المنعقدة يف عام 2022 – بموجب 

قرار خاص - على إبرام صفقات مع أطراف ذات عالقة للعام 2022 
يف حدود 30% من رأس مال سوق دبي المالي.   

تاريخ التعينيالمسمى الوظيفيامس الموظف

مجموع الرواتب 
والبدالت المدفوعة 

 خالل العام 2022
)درهم إماراتي(

المكافآت المدفوعة 
للعام 2022

)درهم إماراتي(

أي مكافآت أخرى أو مزايا 
نقدية/عينية للعام 2022 

 أو تستحق مستقباًل
)درهم إماراتي(

271,939,53600 يوليو 2020الرئيس التنفيذيحامد علي

3846,42500 أغسطس 2002الرئيس التنفيذي للعملياتخليفة رباع

11,504,93900 يونيو 1999رئيس إدارة األفراد والقدراتجمال الخضر

21,244,43800 أغسطس 2009الرئيس التنفيذي لِلشؤون المالية واالسرتاتيجيةعلي الهاشمي

17623,44700 يونيو 2006الرئيس التنفيذي للتسويقفاطمة الحمادي

734,98200 4 إبريل 2022الرئيس التنفيذي للتكنولوجيامحمد آدم

20732,16700 يونيو 2022نائب رئيس تنفيذي – رئيس تطوير المنتجاتأريك سالومونس

1,110,27800 9 يوليو 2013 نائب رئيس أول – رئيس تطوير األعمالطاهر محمود

مريم فكري*
الرئيس التنفيذي لرشكة المقاصة واإليداع المركزي، الرئيس 

التنفيذي لرشكة دبي لإليداع والمستشار الرئييس لرشكة دبي 
للمقاصة

1905,25101,705,775 يونيو 1999

 25455,8560718,575 يوليو 2010نائب رئيس أول – رئيس قطاع التكنولوجيا خالد حواس**

**  تم قبول استقالة السيد/ خالد حواس بتاريخ 26 يوليو 2022. *  تم قبول استقالة السيدة/ مريم فكري بتاريخ 30 يونيو 2022.

رشكة ناسداك دبي
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أ . تقديم نبذة عن مدقق حسابات الرشكة للمساهمني

تعمل برايس ووترهاوس كوبرز يف منطقة الرشق األوسط منذ أكرث من 
40 عامًا. بشكل جماعي، توظف الرشكة يف الرشق األوسط أكرث من 7,000 
شخص يف المنطقة بما يف ذلك أكرث من 300 رشيك يعملون من 23 مكتبًا 

)يف 22 موقعًا( يف 12 دولة: البحرين، ومصر، والعراق، واألردن، والكويت، 

ولبنان، وليبيا، وعمان، واألراضي الفلسطينية، وقطر، والمملكة العربية 
السعودية، واإلمارات العربية المتحدة. لدى الرشكة خربة يف الصناعات بما 

يف ذلك الطريان والحكومة والطاقة والمرافق والخدمات المالية والمصرفية 
وتجارة التجزئة والبناء والهندسة والتصنيع والرتفيه واالتصاالت. 

ال يوجد أي تحفظات قام مدقق الحسابات بتضمينها يف القوائم المالية للعام 2022.

جميـع أعضاء اللجنة مستقلني وغيـر تنفيذيني وجميعهم خرباء يف التخصصات 
المالية والمحاسبة على النحو التالي:

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

ج .  التحفظات اليت قام مدقق حسابات الرشكة بتضمينها يف القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2022

4. مدقق الحسـابات الخارجي

برايس ووترهاوس كوبرزامس مكتب التدقيق

السيد جيجيش شاه امس المدقق الرشيك

3 سنواتعدد السنوات اليت قضاها كمدقق حسابات خارجي للرشكة

تم تعيني السيد جيجش شاه يف أكتوبر 2022عدد السنوات اليت قضاها المدقق الرشيك يف تدقيق الرشكة

بلغ إجمالي أتعاب التدقيق 360,000 درهم إماراتيإجمالي أتعاب التدقيق للعام 2022
لرشكة سوق دبي المالي والرشكات التابعة المملوكة بنسبة %100

أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة األخرى بخالف التدقيق للبيانات 
المالية لعام 2022

-دراسة جدوى بقيمة 55,000 دوالر أمريكي
-استشارة ضريبّية بقيمة 25,000 جنيه اسرتليين

-تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة األخرى

بيان بالخدمات األخرى اليت قام مدقق حسابات خارجي أخر غري مدقق 
حسابـات الرشكة بتقديمهـا خالل العام 2022

خدمات مقدمة من رشكة التدقيق ديلويت: 
-دراسة جدوى بقيمة 53,000 دوالر أمريكي

-تقيمي الضوابط الرقابية لإلجراءات المتعلقة بغسيل األموال بقيمة 60,000 دوالر أمريكي

خدمات مقدمة من رشكة التدقيق إرنست ويونغ:
-تقيمي إجراءات االمتثال الضرييب لرشكة دبي للّتقاص بقيمة 4,000 دوالر أمريكي

-تقيمي إجراءات االمتثال الضرييب لرشكة دبي لإليداع المركزي بقيمة 17,500 دوالر أمريكي

العضوية االمس 

رئيس السيد/ عبد القادر عبيد علي 

عضو السيد/ سعيد راشد اليتمي

عضو السيد/ محمد حميد المري 

5.  لجنــة التدقيــق

 أ.  ُيقر السيد عبد القادر عبيد علي رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته 
عن نظام اللجنة يف الرشكة وعن مراجعته آللية عملها والتأكد من 

فعاليتها.

 ب.  أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاصاتها والمهام 
الموكلة لها.

تطبيق سياسـة التعاقد مع مدقق الحسـابات الخارجي ومراقبة 	 
استقالليته ومناقشـته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومراجعة 

رأي مدقق الحسـابات الخارجي والتأكد من رد اإلدارة الماليـة واإلدارات 
التنفيذيـة على االستفسارات المطروحة من قبله، واسـتيفاء جميع 

متطلبات مدقق الحسـابات الخارجي.

مراقبة سـالمة البيانات المالية للشـركة وتقاريرها )السـنوية ونصف 	 
السـنوية وربع السـنوية( ومراجعتها كجزء من عملها العادي خالل 

العام، حيث ركزت على:

 ب.  أسماء أعضاء لجنة الرتشيحات والمكافآت، وبيان اختصاصاتها 
والمهام الموكلة لها

تضم لجنة الرتشيحات والمكافآت أعضاء غري تنفيذييـن ومسـتقلني علـى النحو 
التالي:

وقامت اللجنة بالمهام الموكلة إليها كما يلي:

التحقق من استقاللية أعضاء مجلس إدارة رشكة سوق دبي المالي 	 
بشكل مستمر وبما يتفق مع القوانني واألنظمة.

رفع مقرتحات بشأن بعض التعديالت على سياسات الموارد البرشية.	 

ج. عدد االجتماعات اليت عقدتها اللجنة خالل العام 2022
وتواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء

اللجنة.

وقامت اللجنة بالمهام الموكلة إليها وهي كما يلي:
 ج.  االجتماعات اليت عقدتها لجنة التدقيق خالل العام 2022

أسماء األعضاء الغائبنيعدد الحضورتاريخ االجتماع

ال يوجد3 26 يناير 2022

ال يوجد3 25 إبريل 2022

ال يوجد3 07 يونيو 2022

ال يوجد3 27 يوليو 2022

ال يوجد3 24 أكتوبر 2022

ال يوجد3 08 ديسمرب 2022

إبـراز النواحـي الخاضعة لتقدير مجلس اإلدارة	 
التعديالت الجوهريـة الناتجة عن التدقيق	 
افرتاض اسـتمرارية عمل الرشكة  	 
التقيـد بالمعاييـر المحاسـبية اليت تقّرها الهيئة	 
التقيـد بقواعـد اإلدراج واإلفصاح وغريها من المتطلبات 	 

القانونيـة المتعلقة بإعـداد التقارير المالية

6.  لجنة الرتشيحات والمكافآت
 أ.  ُيقر السيد وسام العباس لوتاه رئيس لجنة الرتشيحات 

 والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة يف الرشكة وعن 
مراجعته آللية عملها والتأكد من فعاليتها.

أسماء األعضاء الغائبنيعدد الحضورتاريخ االجتماع

ال يوجد3 27 يناير 2022

ال يوجد3 27 إبريل 2022

بالتمرير3 18-20 أكتوبر 2022

ال يوجد3 15 ديسمرب 2022

العضوية االمس 

رئيس السيد/ وسام العباس لوتاه

عضو السيد/ عبد الواحد العلماء

عضو األستاذة/ موزة سعيد المري

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 وتوفري الموارد 

الالزمة واعتمـاد خطـة الرقابـة الداخلية المعدلـة والمعدة على 
منهجية المخاطر المتعلقة بكل قطاع أو إدارة لرشكة سـوق دبي 

المالي وناسـداك دبـي ومتابعـة اإلنجاز يف الخطة بشـكل ربع 
سنوي.

مراجعة السياسـات واإلجراءات المالية والمحاسـبية يف الشـركة 	 
وتطويرها وسياسـة وإجراءات المخاطر التشغيلية.

التنسـيق مع مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ومناقشـة 	 
المسـائل الـواردة فـي تقارير الرقابة الداخلية وتقارير الجهات 

الرقابية الخارجية )مثل جهاز الرقابة المالية لحكومة دبي، وهيئة 
األوراق المالية والسلع وغريها( ومتابعة اإلجراءات التصحيحية 

بشكل ربع سنوي.

مراقبة الوسائل اليت وِضعت لتمكن موظفي الرشكة من اإلبالغ 	 
عن أية مخالفات محتملة يف التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو 

اإلبالغ عن المخاطر أو غريها من المسائل بشكل رسي والخطوات 
 الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات 
 transparency@dfm.ae واليت تمثلت يف الربيد اإللكرتوني 

 وهاتف رقم: 5665 305 4 971+،
 وتخصيـص موظفني للتقارير الرسية باإلضافة إلى بوابة 

الموظفني على الشبكة الداخلية للرشكة.

مراقبة مدى تقيد الشـركة بقواعد السـلوك المهين.	 

لعني المؤقتني بسياسة 	  لعني أو المطَّ مراقبة مدى تقيد المطَّ
تداوالت المطلعني.

اعتماد التعديالت المقرتحة على سياسة تداوالت الموظفني 	 
وسياسة الشفافية وسياسة التصعيد.

7.  لجنة متابعة واإلرشاف على تعامالت األشخاص 
المطلعني

لعني بمسؤوليتها عن   أ.  ٌتقر أسمه لوتاه رئيس لجنة تداوالت المطَّ
لعني يف  نظام المتابعة واإلرشاف على تعامالت األشخاص المطَّ

الرشكة وعن مراجعتها آللية عمله والتأكد من فعاليته.

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

حنان الحبيش، إدارة عمليات السوق	 
هيمث محمد الجبالي، المكتب القانوني	 
سميه حسني البلويش، رشكة دبي للمقاصة	 
فاطمة قداد، رشكة دبي لإليداع	 
مريم مراد، إدارة األفراد والقدرات	 
رضا فاروق، إدارة الرقابة الداخلية - مقررًا للجنة	 

mailto:transparency%40dfm.ae%20?subject=
mailto:transparency%40dfm.ae%20?subject=
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8.  أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس اإلدارة

أ.  لجنة االستثمار

ُيقر السيد يوفراج نارايان رئيس لجنة االستثمار بمسؤوليته عن نظام 
اللجنة يف الرشكة وعن مراجعته آللية عملها والتأكد من فعاليتها.

أسماء أعضاء لجنة االستثمار، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها

تضم لجنة االستثمار أعضاء غري تنفيذييـن ومسـتقلني علـى النحو التالي:

ج. قامت اللجنة بعقد 4 اجتماعات خالل العام 2022 تم فيهما
لعني، مناقشة كافة المعامالت المتعلقة بتداوالت المطَّ

التحديثات المطلوبة على السياسة، كما قامت أيضًا بمناقشة
لعني وُمراقبتها. آلية أتمتة اإلجراءات الخاصة بتداوالت المطَّ

وموافاة هيئة األوراق المالية والسلع والسوق بتقرير ربع
لعني بصورة مؤقتة بسوق دبي لعني / المطَّ سنوي بأسماء المطَّ

المالي.

وتختص اللجنة بالمهام التالية:

9. نظام الرقابة الداخلية

 أ.  ُيقر مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية يف 
الرشكة والقيام بمراجعته والتحقق من مدى فاعليته وذلك من 

خالل لجنة التدقيق المنبثقة عن المجلس واليت ُتتابع أعمال إدارة 
الرقابة الداخلية. تقوم إدارة الرقابة الداخلية بمهامها وفقًا لإلطار 

المهين الدولي لممارسة أعمال التدقيق الداخلي والصادر عن 
 THE INSTITUTE OF INTERNAL( معهد المدققني الداخليني بأمريكا

AUDITORS - IIA(، برفع تقارير منتظمة لمجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية عن نشاط إدارة الرقابة الداخلية، وكذلك إنجازاتها، 

باإلضافة إلى تقييمها لمدى كفاية وفعالية أنظمة وبيئة الرقابة 
الداخلية المتبعة من قبل الجهات المختلفة يف الرشكة.

تتبع إدارة الرقابة الداخلية، من الناحية اإلدارية، لإلدارة العليا للرشكة؛ ومن 
الناحية الوظيفية لمجلس اإلدارة من خالل لجنة التدقيق بالشكل الذي 

يضمن استقالليتها. تعتمد إدارة الرقابة الداخلية يف القيام بدورها على أحدث 
 )IIA( المعايري الدولية الصادرة من قبل معهد المدققني الداخليني بأمريكا

وأفضل الممارسات العالمية وذلك متمثاًل فيما يلي:

بناء خطة تدقيق وفق تقيمي موضوعي للمخاطر المتعلقة بكل جهة 	 
تدقيق لتحديد أولوية البدء بالجهات ذات المخاطر العالية. تمت مناقشة 
الخطة مع الرئيس التنفيذي للرشكة واعتمادها من قبل لجنة التدقيق 

ومجلس اإلدارة.

يف نهاية كل عملية تدقيق يمت إصدار تقرير لنتائج التدقيق بعد 	 
ُمناقشته مع الجهات المعنية ومن ثم ُيعرض على الرئيس التنفيذي 

ولجنة التدقيق. يتضمن تقرير التدقيق:
أهداف التدقيق  -
نطاق التدقيق  -

منهجيات التدقيق  -
نتائج التدقيق  -

تقيمي المالحظات من حيث درجة المخاطرة  -
وكذلك تقيمي شامل لبيئة الرقابة الداخلية للجهة      -

الخاضعة للتدقيق وفق مصفوفة التقيمي  

منح الموافقات الالزمة للطلبات اليت ُتقدم ممن تنطبق عليهم . 1
السياسة وذلك من خالل الوسيلة اليت تراها مالئمة لها، وتكون 

قراراتها بأغلبية األصوات.
وضع قواعد وتنظمي تداوالت الموظفني يف األوراق المالية المصدرة . 2

من قبل الرشكة، أو الرشكة األم، أو الرشكات التابعة أو الشقيقة 
لها.

لعني . 3 إدارة ومتابعة واإلرشاف على تعامالت األشخاص المطَّ
وملكياتهم واالحتفاظ بالسجل الخاص بهم ورفع الكشوف والتقارير 

الدورية الى اإلدارة العليا ولجنة التدقيق.
مراجعة المخالفات الُمرتكبة )إن وجدت( ودراسة كل مخالفة على . 4

حدة ورفع تقرير بالقرارات أو الجزاءات اليت تراها مناسبة إلدارة 
الموارد البرشية لتنفيذها.

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

لعني الى الهيئة بناًء على طلبها.. 6 تسلمي نسخة من سجل المطَّ
االلزتام باإلفصاح للهيئة وفقًا للنموذج الوارد منها يف شهر يونيو . 7

2019، على أن يكون بشكل ربع سنوي بالزتامن مع البيانات المالية 
لعني المؤقتني.  لعني والمطَّ وأن يشتمل الكشف على المطَّ

االلزتام بأي متطلبات أخرى تحددها هيئة األوراق المالية والسلع.. 8

مراجعة وإعادة تقيمي مدى كفاية إطار الرقابة على السوق . 1
المطبق من قبل السوق فيما يتعلق بمسؤوليات التنظمي الذاتي 
لضمان التوافق مع القوانني واللوائح المعمول بها، والتوصية إلى 

مجلس اإلدارة بأي تغيريات يراها مناسبة.
مراجعة ومراقبة إطار الرقابة على السوق من أجل تعزيز الشفافية . 2

والفعالية والنظام يف تشغيل السوق، ودعم إنفاذ القواعد واللوائح 
المعمول بها بالتعاون مع السلطات ذات الصلة.

تقيمي أداء الرقابة على السوق، ومساعدة مجلس اإلدارة واللجان . 3
األخرى التابعة لمجلس اإلدارة يف مراجعة خطة الرقابة على 

السوق ومدى فاعليته.
مراقبة اتجاهات حوكمة الرشكات الناشئة واإلرشاف على . 4

سياسات وبرامج الرقابة على السوق وتقييمها والتوصية لمجلس 
اإلدارة بهذه التغيريات اليت تراها اللجنة ضرورية أو مرغوب فيها.

متابعة التعديالت اليت تطرأ على القوانني والقرارات الصادرة من . 5
الهيئة واليت قد يكون لها تأثري على السوق.

العضوية االمس 

رئيس السيد/ يوفراج نارايان 

عضو السيد/ وسام العباس لوتاه  

عضو األستاذة/ هدى سبيل   

وتختص اللجنة بالمهام التالية:

رفع تقرير إلى مجلس اإلدارة واإلبالغ عن أية مشكالت قد تنشأ فيما . 1
يتعلق باستثمارات سوق دبي المالي.

رفع توصية إلى مجلس اإلدارة بما تراه اللجنة مناسبًا وضروريًا يف أي . 2
مجال ضمن اختصاصها.

العمل كخرباء متخصصني فيما يتعلق باالستثمارات وتقديم خرباتهم . 3
حسب االقتضاء.

تقديم تقرير سنوي إلى المجلس يلخص أنشطة اللجنة واستنتاجاتها . 4
وتوصياتها خالل العام السابق وأي مسائل أخرى تعتربها مناسبة.

المراجعة والتقيمي الذاتي ألداء اللجنة بشكل سنوي.. 5

عدد االجتماعات اليت عقدتها اللجنة خالل العام 2022 وتواريخ 
انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

أسماء األعضاء الغائبنيعدد الحضورتاريخ االجتماع

السيد/ يوفراج نارايان272 يناير 2022

ال يوجد3 18 إبريل 2022

ال يوجد3 17 يونيو 2022

ب.  لجنة االمتثال

ُيقر السيد عبد الواحد العلماء رئيس لجنة االمتثال بمسؤوليته عن نظام 
اللجنة يف الرشكة وعن مراجعته آللية عملها والتأكد من فعاليتها.

أسماء أعضاء لجنة االمتثال، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها

العضوية االمس 

رئيس السيد/ عبد الواحد عبد الرحمي العلماء 

عضو السيد/ عبد القادر عبيد علي 

عضو السيد/ سعيد راشد اليتمي 

وتختص اللجنة بالمهام التالية:

االجتماع مع رئيس إدارة الرقابة على السوق لمناقشة أداء وظائف . 6
الرقابة والتنظمي الذاتي للسوق، سواء تم إجراؤها من خالل اإلدارة 

ذاتها أو تم االستعانة بطرف خارجي، بما يف ذلك، مراقبة السوق، 
واإلفصاح عن السوق، واختبارات األعضاء والتنفيذ.

التشاور مع اإلدارة فيما يتعلق بالموظفني والموارد األخرى لوظيفة . 7
الرقابة على السوق.

تقديم التقارير والتوصيات إلى مجلس اإلدارة يف كل اجتماع عادي . 8
للمجلس.

المراجعة والتقيمي الذاتي ألداء اللجنة بشكل سنوي.. 9

عدد االجتماعات اليت عقدتها اللجنة خالل العام 2022 وتواريخ 
انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

أسماء األعضاء الغائبنيعدد الحضورتاريخ االجتماع

ال يوجد263 يناير 2022

عرض جميع تقارير الرقابة الداخلية باإلضافة الى التقارير الصادرة من 	 
الجهات الخارجية )على سبيل المثال، جهاز الرقابة المالية لحكومة 

دبي( واإلجراءات التصحيحية اليت اتخذتها الجهات المعنية لتعزيز 
الضوابط الداخلية على لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة لتمكينهم من 

تقيمي بيئة الرقابة الداخلية يف الرشكة.

التنسيق مع مدقق الحسابات الخارجي، جهاز الرقابة المالية لحكومة 	 
دبي، مركز دبي لألمن اإللكرتوني وكذلك مفتيش هيئة األوراق 

المالية والسلع، وغريهم.

تقديم خدمات استشارية لتطوير وتحسني إجراءات العمل بشكل ال 	 
يؤثر على استقاللية المدققني ووفق ما هو منصوص عليه بميثاق 

عمل اإلدارة.

تحديث ميثاق التدقيق الداخلي لمواكبة أحدث المعايري العالمية واليت 	 
تصدر من قبل معهد المدققني الداخليني بأمريكا )IIA( واعتماده من 

قبل لجنة التدقيق.

 ب.  مدير اإلدارة ومؤهالته وتاريخ التعيني

رئيس اإلدارة: أسمه لوتاه
المؤهالت:

 	 E.PHILIP SAUNDER ماجستري يف المالية من كلية 
جامعة RIT مايو 2011

محاسب مالي معتمد CMA فرباير 2008	 
مدقق جودة معتمد ISO 9001:2000 من IRCA مايو 2004	 
بكالوريوس إدارة أعمال من كلية التقنية للطالبات 2001	 
دبلوم عالي يف المحاسبة من كلية التقنية للطالبات 2000.	 
رئيس رابطة خريجي جامعة روشيسرت يف دبي منذ مارس 2014	 
 عضو مجلس استشاري يف كلية إدارة األعمال 	 

يف جامعة روشيسرت يف دبي

تاريخ التعيني: تم تعيني رئيس إدارة الرقابة الداخلية يف العام 2010

إدارة الرقابة الداخلية مدعمة بفريق مؤهل على النحو التالي:

رضا فاروق شحاته: مدير أول – الرقابة الداخلية 
المؤهالت:

 	CERTIFIED ISLAMIC BANKER - CIB  2013 شهادة
 	CERTIFIED FINANCIAL CONSULTANT - CFC 2013 شهادة
 	 - CRMA 2012 شهادة 

  THE CERTIFICATION IN RISK MANAGEMENT ASSURANCE
 دراسات ُعليا يف المحاسبة المالية من جامعة 	 

عني شمس - مصر 2003
بكالوريوس محاسبة من جامعة عني شمس - مصر 1998	 
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 11.  المساهمات النقدية والعينية اليت قامت بها الرشكة خالل العام 2022 
يف تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة 

قام سوق دبي المالي بالعديد من المساهمات اليت تعىن بتطوير المجتمعات المحلية واليت تضمنت التربع باألصول 
للجمعيات الخريية، وتطبيق سياسة البيئة الرقمية الخالية من األوراق المطبوعة، والمشاركة يف مبادرة إعادة 

التدوير “بيئة”. للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على قمس االستدامة من هذا التقرير.

12.  معلومات عامة

فيما يلي ملخص ألهم معلومات تداول سهم رشكة سوق دبي المالي:

 أ.  سعر سهم رشكة سوق دبي المالي )سعر اإلغالق، أعلى سعر، وأدنى سعر( يف نهاية كل شهر للسنة المالية 2022

الشهر
أعلى سعر خالل الشهر

)درهم إماراتي(
أدنى سعر خالل الشهر

)درهم إماراتي(
اإلغالق كما يف نهاية الشهر

)درهم إماراتي(
مؤرش السوق
)رقم قيايس(

مؤرش القطاع المالي
)رقم قيايس(

2.742.292.383,203.082,416.75يناير

2.462.152.333,354.642,549.30فرباير

2.562.192.413,526.602,587.59مارس

2.952.402.673,719.632,659.38إبريل

2.732.042.163,347.242,399.45مايو

2.211.661.663,223.292,312.80يونيو

1.751.461.713,337.962,368.10يوليو

1.861.671.793,443.112,359.33أغسطس

1.801.481.493,339.152,381.43سبتمرب

1.511.361.413,331.762,351.51أكتوبر

1.701.361.633,323.962,348.51نوفمرب

1.751.471.513,336.072,354.84ديسمرب

حركة سهم رشكة سوق دبي المالي خالل العام 2022

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

 درهم
إماراتي

ديسمرب نوفمرب أكتوبر سبتمرب أغسطس يوليو يونيو مايو إبريل مارس فرباير يناير

جاكوب سيباستيان: مدير – الرقابة الداخلية
المؤهالت:

 	 CERTIFIED COBIT ASSESSORS 2014  5.0  شهادة
ماجستري يف المالية من جامعة بارثي داسن 2014	 
 	 CERTIFIED INFORMATION SYSTEMS AUDITOR - CISA 2012 شهادة
 	2011CERTIFIED LEAD AUDITOR ISO 27001 شهادة
 	CERTIFIED INFORMATION SYSTEMS SECURITY PRO- 2011  شهادة

FESSIONAL – CISSP
 	 CERTIFIED INFORMATION SECURITY MANAGER – 2010 شهادة

CISM
 بكالوريوس هندسة حاسوب من جامعة كوشن 2001	 

محمد أحمد العسالة: مدير أول - الرقابة الداخلية
المؤهالت:

 	CERTIFIED INTERNAL AUDITOR - CIA 2020 شهادة
 	THE CERTIFICATION IN RISK MANAGEMENT ASSUR- 2012  شهادة

 ANCE - CRMA
 	ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNT- 2009  شهادة

ANTS – ACCA
بكالوريوس محاسبة من جامعة الريموك 2003	 

 ج.  امس ضابط االمتثال ومؤهالته وتاريخ التعيني

فاطمة لوتاه - رئيس االمتثال للمجموعة
المؤهالت:

 	 PANTHEON - ASSAS PARIS II – ماجستري يف القانون من جامعة
2021

بكالوريوس يف المحاسبة من جامعة زايد - 2018	 
 شهادة يف االمتثال من	 

 INTERNATIONAL COMPLIANCE ASSOCIATION IN ASSOCIATION
 WITH THE UNIVERSITY OF MANCHESTER ALLIANCE 

 MANCHESTER BUSINESS SCHOOL – 2023

تاريخ التعيني: 31 يناير 2023

د.  كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبرية 
بالرشكة أو تلك اليت تم اإلفصاح عنها يف التقارير والحسابات 

السنوية

لم تتعرض الرشكة ألي مخاطر جوهرية خالل العام 2022، ووفقًا لما هو 
منصوص عليه يف دليل عمل إدارة الرقابة الداخلية، فإن اإلدارة تتعامل مع 

المشاكل اليت تتعرض لها الرشكة من خالل اآلتي:

تحديد طبيعة المشكلة وتصنيفها من حيث درجة المخاطرة من خالل 	 
تحديد حجم المشكلة ومدى السلبيات الناجمة عنها اليت قد تتأثر بها 

الرشكة.
التواصل مع اإلدارات التنفيذية من خالل رؤساء القطاعات المختلفة 	 

والرئيس التنفيذي لبحث كيفية تدارك المشكلة وسبل حلها وعمل 
التوصيات الالزمة.

رفع األمر والتوصيات المتعلقة به اليت تم اقرتاحها إلى لجنة التدقيق 	 
واليت بدورها تقوم بعد المناقشة وتقيمي الوضع بعرض األمر على 

مجلس اإلدارة للوقوف على المشكلة واتخاذ القرار المالئم بشأنها
تقوم اإلدارة بمتابعة تنفيذ حل المشكلة من خالل التأكد من تنفيذ 	 

قرارات مجلس اإلدارة.
التواصل مع المدقق الخارجي للرشكة إن تطلب األمر ذلك.	 
تحديث سجل المخاطر واإلجراءات الوقائية واالفصاح عنها يف التقارير 	 

السنوية.

 ه. عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة 
الرشكة

تم إنجاز 33 مهمة تدقيق خالل العام 2022 وإصدار ما يلي من التقارير:

12 تقرير للرقابة على االمتثال للنظم والقوانني والسياسات	 
10 تقارير أمن وتقنية المعلومات	 
1 تقرير للرقابة الرشعية	 

10. المخالفات المرتكبة خالل العام 2022 وأسبابها، 
وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقباًل

لم ترتكب الرشكة أي مخالفات خالل العام 2022 أو األعوام السابقة.



9899 الحوكمةالتقرير السنوي

 ج.  توزيع ملكية المساهمني كما يف 31 ديسمرب 2022 )أفراد ورشكات وحكومات( مصنفة على النحو 
     التالي: محلي، عربي، وأجنيب

أداء سهم رشكة سوق دبي المالي مقارنًا مع مؤرش السوق العام خالل العام 2022

أداء سهم رشكة سوق دبي المالي مقارنًا مع مؤرش القطاع المالي خالل العام 2022
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مؤرش السوق العام DFMGIسهم رشكة سوق دبي المالي
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مؤرش القطاع المالي سهم رشكة سوق دبي المالي

ديسمرب نوفمرب أكتوبر سبتمرب أغسطس يوليو يونيو مايو إبريل مارس فرباير يناير

ديسمرب نوفمرب أكتوبر سبتمرب أغسطس يوليو يونيو مايو إبريل مارس فرباير يناير

تصنيف 
المساهم

نسبة األسهم المملوكة*

المجموعحكومةرشكاتأفراد

93.848%0.004%84.114%9.73%محلي

2.658%-0.314%2.344%عربي**

3.494%-2.316%1.178%أجنيب

100%0.004%86.744%13.252%المجموع

*  مجموع النسب قد ال يساوي المحصلة بسبب التقريب.
** تصنيف حملة األسهم يف الفئة العربية يجمع بني جنسيات المساهمني يف كل من دول مجلس التعاون الخليجي والعرب.

 د.  المساهمني الذين يملكون 5% أو أكرث من رأس مال الرشكة كما يف 31 ديسمرب 2022 حسب الجدول التالي:

 ه.  بيان بكيفية توزيع المساهمني وفقًا لحجم الملكية كما يف 31 ديسمرب 2022 حسب الجدول التالي:

و. ضوابط عالقات المستثمرين

  ز.  أهم القرارات الخاصة اليت تم عرضها يف الجمعية العمومية المنعقدة خالل العام 2022 
    واإلجراءات المتخذة بشأنها

نسبة األسهم المملوكة من رأس مال الرشكةعدد األسهم المملوكةاالمس

80,6625%6,453,000,000بورصة دبي

نسبة األسهم المملوكة من رأس المال*عدد األسهم المملوكةعدد المساهمنيملكية األسهم

1.69%24,369135,397,614أقل من 50,000 

3.93%2,133314,137,243من 50,000 إلى أقل من 500,000 

6.54%394523,401,343من 500,000 إلى أقل من 5,000,000 

87.84%417,027,063,800أكرث من 5,000,000

100%26,9378,000,000,000المجموع

*  مجموع النسب قد ال يساوي المحصلة بسبب التقريب.

يستمر سوق دبي المالي بالتواصل مع المستثمرين ملزتمًا بأفضل الممارسات العالمية يف مجال 
عالقات المستثمرين. ويعمل يف هذا الجانب فريق مختص من خالل القنوات المختلفة، بما يف ذلك الموقع 

اإللكرتوني والمنشورات الدورية. نحن ملزتمون بتوفري معلومات شفافة ودقيقة لمستثمرينا يف الوقت 
المناسب، مع مراعاة تطبيق ضوابط للحد من أي مخاطر محتملة.

وافقت الجمعية العمومية عن نهاية العام 2021 
والمنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022 على القرار الخاص 

بإبرام الصفقات مع أطراف ذات عالقة، رشيطة أال 

لمزيـد مـن المعلومـات يرجى التواصل مع مدير عالقات المستثمرين:
موزة الشعفار

 رقـم الهاتف:

 الربيد اإللكرتوني:
   IR@dfm.ae 

أو زيـارة الموقع اإللكرتوني 
http://www.dfm.ae/dfm-investor-relations

+971 4 305 5447

تزيد تلك الصفقات عن 30% من رأس مال الرشكة، وعلى أن 
يمت عرض تلك المعامالت على الجمعية العمومية مستقباًل 

للمصادقة عليها.

 درهم
إماراتي

1,000

 درهم
إماراتي

ب.  أداء سهم رشكة سوق دبي المالي مقارنًا مع المؤرش العام للسوق ومؤرش القطاع خالل العام 2022

mailto:IR%40dfm.ae?subject=
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توقيع
مدير إدارة الرقابة الداخلية

توقيع
رئيس لجنة الرتشيحات 

والمكافآت

توقيع
رئيس لجنة التدقيق

توقيع
رئيس مجلس اإلدارة

Date: 20/02/2023 Date: 20/02/2023 Date: 20/02/2023 Date: 20/02/2023

ط.. ال توجــد أيــة أحــداث يمكن وصفها بالجوهرية صادفت الشــركة 
خالل العام 2022. 

 ح.  مقرر اجتماعات مجلس اإلدارة
 امس مقرر اجتماعات مجلس اإلدارة:

السيد/ هيمث محمد الجبالي.

 تاريخ التعيني: 
تم تعيينه كمقرر اجتماعات مجلس اإلدارة بتاريخ 15 ديسمرب 2019.

 المؤهالت والخربات:
حاصل على بكالوريوس يف القانون العام وماجستري يف القانون الخاص، باإلضافة 

إلى دبلوم عالي يف االقتصاد والمالية العامة من جامعات جمهورية مصر 
العربية، ومرخص كمسؤول مراقبة داخلية من هيئة األوراق المالية والسلع، 

وعضو جمعية األوراق المالية واالستثمار بإنجلرتا. 

محامي ومستشار قانوني ذو خربة تتجاوز الـ 20 عاماً يف مجال القانون 
واالستشارات القانونية، شغل السيد هيمث الجبالي قبل االنضمام إلى سوق 

دبي المالي، منصب المستشار العام لمجموعة رشكات تالل لالستثمار، ومن 
العام 2010 وحىت العام 2018 شغل منصب مستشار قانوني لدى رشكة شعاع 
كابيتال )ش.م.ع(، ومن العام 2006 وحىت العام 2010 شغل منصب المستشار 

العام لرشكة الرمز لألوراق المالية )الرمز كوربوريشن “ش.م.ع” حالياً(.  

يتمتع السيد الجبالي بخربة قانونية ممزية يف أسواق رأس المال 
واالستثمار، فضاًل عن خربته يف مجال التحكمي والتقاضي، باإلمارات العربية 

ومنطقة الخليج. 

تقرير نشاط هيئة 
الفتوى والرقابة 

الرشعية
ما قامت به هيئة الفتوى والرقابة الرشعية خالل العام 2022:

منتجات السوق
قامت الهيئة بمراجعة آلية عمل منتجات السوق اليت ُعرضت عليها 

خالل العام 2022 وأوضحت الرأي الرشعي بخصوصها، وكذلك قدمت 
النصائح واالستشارات الرشعية ذات الصلة لتكون منتجات متوافقة 

مع المعايري الرشعية ذات الصلة.

الرقابة الرشعية
قامت الهيئة بمراجعة التقارير اليت أعدها قمس الرقابة الرشعية 

وتقديم التوصيات الخاصة بشأنها قبل اعتمادها. باإلضافة إلى 
مراجعة وتنقيح صفحة الرشيعة على موقع السوق االلكرتوني.

الفتاوى
قامت الهيئة ببيان الرأي الرشعي بخصوص كافة االستفسارات 

الرشعية اليت أثريت خالل العام 2022 سواًء من قبل إدارة السوق أو 
الواردة من الجهات الخارجية.

تصنيف الرشكات المدرجة
قامت الهيئة بمراجعة واعتماد قوائم تصنيف الرشكات الُمدرجة بكل 

من سوق دبي المالي والرشكات التابعة له من حيث توافقها مع 
الرشيعة واليت يقوم بإعدادها قمس الرقابة الرشعية وفقًا لمعيار 

سوق دبي المالي لتمّلك وتداول األسهم.

احتساب الدخل غري المتوافق مع الرشيعة لعام 2021
قامت الهيئة بمراجعة واعتماد المبلغ اإلجمالي غري الُمتوافق مع 

الرشيعة لعام 2021 ونسبة كل سهم منها.

مراجعة حساب الزكاة لعام 2021
قامت الهيئة بمراجعة واعتماد قيمة الزكاة الخاصة برشكة سوق 

دبي المالي عن العام 2021 واليت قامت إدارة المالية بإعدادها 
ومراجعة قمس الرقابة الرشعية لها وفقًا للمزيانية الزكوية للسوق، 

ومن ثم فقد دعت المساهمني إلخراجها خالل الجمعية العمومية 
اليت تم عقدها خالل العام 2022. 

 

مراجعة معايري سوق دبي المالي الرشعية
قامت الهيئة بالرتكزي على مراجعة معيار سوق دبي المالي لتملك 
وتداول األسهم واقرتحت بعض التعديالت اليت رأتها مناسبة، آخذة 

بعني االعتبار التحديثات اليت تمت يف المعايري الرشعية األخرى.

موىس طارق خوري
                                                                                         

رئيس هيئة الفتوى والرقابة الرشعية 
سوق دبي المالي

ي. بلغت نسبة التوطني يف رشكة سوق دبي المالي كما يلي:

ك. المشاريع والمبادرات االبتكارية خالل العام 2022

نسبة التوطنيالعام
2020%57
2021%59
2022%54

قامت رشكة سوق دبي المالي بعدة مشاريع ومبادرات ابتكارية خالل 
العام 2022 تركزت يف معظمها على إضافة باقة من الخدمات الجديدة 

باإلضافة إلى تعزيز أنشطة الوصول المبارش إلى السوق وتحسني البنية 
التحتية للعمل. من ناحية أخرى عمل السوق حثيثًا على تطوير بنيته التقنية 
وتوسيع استخدام المنصة الرقمية لتسجيل المستثمرين، فضاًل عن تطبيق 

أفضل ممارسات الحوكمة.

توقيع 
رئيس لجنة االمتثال 

توقيع
رئيس لجنة االستثمار 

Date: 20/02/2023 Date: 20/02/2023
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.05
التقرير 

والبيانات 
المالية 

الموحدة
للسنة المنتهية يف 31 ديسمرب 2022 
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منهجنا يف التدقيق

يف إطار تصممي تدقيقنا، قمنا بتحديد األهمية النسبية وتقيمي مخاطر 
األخطاء الجوهرية يف البيانات المالية الموحدة. وعلى وجه الخصوص، 
أخذنا باالعتبار األحكام الذاتية اليت وضعتها اإلدارة، ومنها ما يتعلق 

بالتقديرات المحاسبية الهامة اليت انطوت على وضع افرتاضات ومراعاة 
األحداث المستقبلية غري المؤكدة بطبيعتها. وكما هو الحال يف كل من 

عمليات التدقيق لدينا، تطرقنا أيضا إلى مخاطر تجاوز اإلدارة للرقابة 
الداخلية، بما يف ذلك بني أمور أخرى، النظر فيما إذا كان هناك دليل على 

التحزي الذي يمثل مخاطر وجود أخطاء جوهرية بسبب االحتيال.

لقد قمنا بتصممي نطاق التدقيق من أجل تنفيذ أعمال كافية تمكننا من 
تقديم رأي حول البيانات المالية الموحدة ككل، مع األخذ بعني االعتبار 

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

أمور التدقيق الرئيسية 
أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور اليت، يف تقديرنا المهين، كانت 
أكرث األمور أهمية أثناء تدقيقنا على البيانات المالية الموحدة للفرتة 

الحالية. وقد تم التطرق إلى هذه األمور يف سياق تدقيقنا على البيانات 
المالية الموحدة ككل، ويف تكوين رأينا حولها، وال نقدم رأيًا منفصاًل 

بشأن هذه األمور.

رأينا
برأينا، تعرّب البيانات المالية الموحدة بشكٍل عادل ومن كافة 

النواحي الجوهرية عن المركز المالي الموحد لرشكة سوق دبي 
المالي )ش.م.ع( )“الرشكة” أو “سوق دبي المالي”( والرشكات 

التابعة لها )معًا “المجموعة”( كما يف 31 ديسمرب 2022، وعن 
أدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة 

المنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايري الدولية للتقارير المالية.

نطاق التدقيق
تشمل البيانات المالية الموحدة للمجموعة ما يلي:

بيان المركز المالي الموحد كما يف 31 ديسمرب 2022.	 

بيان الدخل الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ.	 

بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ.	 

بيان التغريات يف 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 التفسريية األخرى. 

أساس الرأي 
لقد قمنا بعملية التدقيق وفقًا لمعايري التدقيق الدولية. ويمت 

إيضاح مسؤولياتنا وفقًا لهذه المعايري بمزيد من التفصيل ضمن 
فقرة مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية 

الموحدة المدرجة ضمن تقريرنا. 

نرى أن أدلة التدقيق اليت حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفري 
أساس لرأينا. 

االستقاللية 
إننا مستقلون عن المجموعة وفًقا للقواعد األخالقية الدولية 

للمحاسبني المهنيني )بما يف ذلك معايري االستقاللية الدولية( 
الصادرة عن مجلس المعايري األخالقية الدولية للمحاسبني 

والمتطلبات األخالقية اليت تتعلق بتدقيقنا على البيانات 
المالية الموحدة يف دولة اإلمارات العربية المتحدة. وقد الزتمنا 
بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفًقا لهذه المتطلبات والقواعد.

أمر التدقيق الرئييس
االنخفاض يف قيمة الشهرة 

والموجودات األخرى غري الملموسة

نظرة عامة

تقرير مدقق الحسابات 
المستقل إلى السادة 

المساهمني يف رشكة سوق 
دبي المالي )ش.م.ع(

التقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
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االنخفاض يف قيمة الشهرة والموجودات األخرى غري الملموسة
نرى أن القيمة الدفرتية الشهرة والموجودات األخرى غري الملموسة 

البالغة 2,9 مليار درهم و1.9 مليار درهم على التوالي كما يف 31 
ديسمرب 2022 تشكل أمر تدقيق رئييس نظًرا ألهميتها والحكم الذي 

ينطوي عليه اختبار هذه البنود لتحري االنخفاض يف القيمة. يشكل 
هذان البندان مًعا 51٪ من مجموع موجودات المجموعة وأي مخصص 

لالنخفاض يف القيمة قد يكون له تأثري جوهري على األداء المالي 
للمجموعة وعلى قيمها الدفرتية يف بيان المركز المالي الموحد.

وفًقا للمعيار المحاسيب الدولي رقم 36، يجب اختبار الشهرة سنوًيا 
لتحديد االنخفاض يف القيمة. إذا تم تحديد مؤرشات انخفاض القيمة، 
يمت تخفيض قيمتها الدفرتية إلى قيمتها القابلة لالسرتداد المقدرة 

واليت يمت تحديدها بموجب المعيار المحاسيب الدولي رقم 36 على أنها 
القيمة العادلة لألصل أو الوحدة المولدة للنقد ناقصًا تكلفة البيع أو 

قيمتها قيد االستخدام، أيهما أعلى. وحددت اإلدارة أن القيمة العادلة 
ناقصًا تكلفة البيع تجاوزت القيمة الدفرتية.

بالنسبة للموجودات األخرى غري الملموسة، يف نهاية كل فرتة تقرير، 
يتعني على المنشأة تقيمي ما إذا كان هناك أي مؤرش على أن األصل قد 

انخفضت قيمته أو إذا كان هناك تغيري يف العمر اإلنتاجي المقدر. 
قامت إدارة المجموعة بتقيمي انخفاض قيمة الشهرة والموجودات 
األخرى غري الملموسة. يف حالة الشهرة، ترى اإلدارة أن المجموعة 

تتكون فقط من وحدة واحدة لتوليد النقد على النحو المحدد يف المعيار 
المحاسيب الدولي رقم 36. 

لمزيد من التفاصيل، انظر االيضاحات 4-2 و4-3 و5 و6 من البيانات المالية الموحدة.

قامت اإلدارة بإجراء اختبار انخفاض القيمة على الشهرة كما يف 31 
ديسمرب 2022، من خالل مقارنة صايف موجودات سوق دبي المالي يف 

ذلك التاريخ بالقيمة العادلة ناقًصا تكلفة البيع لسوق دبي المالي، بناًء 
على السعر السويق المدرج لسوق دبي المالي كما يف 31 ديسمرب 

2022. لقد قمنا بتنفيذ إجراءات التدقيق التالية على الشهرة والموجودات 
األخرى غري الملموسة المدرجة يف البيانات المالية الموحدة للمجموعة 

للسنة المنتهية يف 31 ديسمرب 2022.

لقد أعدنا إجراء تقيمي اإلدارة النخفاض قيمة الشهرة بما يف ذلك 	 
مراجعة االفرتاضات األساسية. 

قمنا بتقيمي تحديد اإلدارة لسوق دبي المالي كوحدة واحدة لتوليد 	 
النقد بناًء على فهمنا لعمل المجموعة ومتطلبات المعايري الدولية 

للتقارير المالية.

قمنا بمراجعة تقدير اإلدارة للعمر اإلنتاجي لرتخيص البورصة، 	 
والذي يعد أهم عنصر يف الموجودات غري الملموسة األخرى. 

استندت مراجعتنا إلى تحليل العوامل ذات الصلة المتعلقة بالفرتة 
المتوقعة اليت من المتوقع خاللها أن ينتج عن ترخيص البورصة 
تدفقات نقدية داخلة إلى المجموعة. قمنا أيًضا بمقارنة مدى 

مالءمة العمر اإلنتاجي لرتخيص البورصة برتاخيص مماثلة لبورصات 
أخرى.

وقد قمنا بتقيمي إفصاحات البيانات المالية الموحدة لضمان 	 
الزتامها بالمعيار المحاسيب الدولي رقم 36.

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 بشأنها( والذي 

من المتوقع أن يكون متاًحا لنا بعد تاريخ تقرير مدقق 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 مسؤوليتنا 
على قراءة المعلومات األخرى المحددة سلفًا، ويف سبيل ذلك فإننا ننظر 

فيما إذا كانت المعلومات األخرى تتعارض بصورة جوهرية مع البيانات 
المالية الموحدة أو مع المعلومات اليت توصلنا إليها أثناء التدقيق، أو ما إذا 

كانت تبدو أنها تتضمن أخطاء جوهرية بصورة أو بأخرى. 

إذا توصلنا ، بناًء على العمل الذي نكون قد قمنا بھ على المعلومات 
األخرى اليت حصلنا علیھا قبل تاریخ تقریر مدقق الحسابات، إلى وجود أخطاء 

جوھریة يف ھذه المعلومات األخرى ، فإننا ملزمون ببیان ھذه الحقائق يف 
تقریرنا. ولیس لدینا ما ندرجھ يف التقریر بھذا الشأن.

إذا توصلنا، عند قراءة تقرير رئيس مجلس اإلدارة وتقرير المجموعة 
السنوي، إلى وجود أخطاء جوهرية فيهما، فإننا ملزمون بإبالغ هذا األمر 

إلى القائمني على الحوكمة.

مسؤوليات اإلدارة والقائمني على الحوكمة حول البيانات 
المالية الموحدة

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة 
عادلة وفًقا للمعايري الدولية للتقارير المالية، وكذلك إعدادها طبًقا 

لمرسوم القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )32( لسنة 
2021، وعن تلك الرقابة الداخلية اليت ترى اإلدارة أنها ضرورية لكي تتمكن من 

إعداد البيانات المالية الموحدة خالية من أي أخطاء جوهرية، سواء كانت 
ناشئة عن احتيال أو خطأ. 

وعند إعداد البيانات المالية الموحدة، فإن اإلدارة تعد مسؤولة عن تقيمي 
مدى قدرة المجموعة على االستمرار يف عملها التجاري واإلفصاح - عند 

الضرورة - عن األمور المتعلقة بهذه االستمرارية، وكذا استخدام مبدأ 
االستمرارية المحاسيب إال إذا كانت اإلدارة تعزتم تصفية المجموعة أو 

وقف أنشطتها أو لم يكن لديها أي بديل واقعي سوى القيام بذلك. 

يتحمل القائمون على الحوكمة مسؤولية اإلرشاف على عملية إعداد 
التقارير المالية للمجموعة.

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية 
الموحدة

تتمثل أهدافنا يف الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات 
المالية الموحدة ككل خاليًة من األخطاء الجوهرية، سواء كانت ناشئة 

عن احتيال أو خطأ، وإصدار تقرير مدقق الحسابات الذي يشمل رأينا. يمثل 
التأكيد المعقول مستوى عاليًا من التأكيد، ولكنه ليس ضماًنا على أن 

عملية التدقيق المنفذة وفًقا لمعايري التدقيق الدولية ستكشف دائًما عن 
أي خطأ جوهري إن وجد. يمكن أن تنشأ األخطاء من االحتيال أو الخطأ وتعترب 
جوهرية إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر تلك األخطاء، إفراًدا أو 

إجمااًل، على القرارات االقتصادية اليت يتخذها المستخدمون على أساس 
هذه البيانات المالية الموحدة. 

ويف إطار عملية التدقيق المنفذة وفقًا لمعايري التدقيق الدولية، فإننا 
نمارس الحكم المهين ونتبع مبدأ الشك المهين طوال أعمال التدقيق. كما 

أننا نلزتم بالتالي:

تحديد وتقيمي مخاطر األخطاء الجوهرية يف البيانات المالية الموحدة، 	 
سواء كانت ناشئة عن االحتيال أو الخطأ، وتصممي وتنفيذ إجراءات 

التدقيق اليت تالئم تلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية 
ومناسبة توفر أساسًا لرأينا. إن خطر عدم الكشف عن أي أخطاء 

جوهرية ناتجة عن االحتيال يعد أكرب من الخطر الناجم عن الخطأ حيث 
قد ينطوي االحتيال على التواطؤ أو الزتوير أو الحذف المتعمد أو 

التحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية.

تكوين فهم حول ضوابط الرقابة الداخلية المتعلقة بأعمال التدقيق من 	 
أجل تصممي إجراءات تدقيق مالئمة للظروف، وليس لغرض إبداء رأي 

حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.

تقيمي مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية 	 
التقديرات المحاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات اإلدارة. 

معرفة مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسيب، 	 
واستنادًا إلى أدلة التدقيق اليت يمت الحصول عليها تحديد ما إذا كان 

هناك عدم يقني مادي يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثري شكوكًا 
كبرية حول قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة. وإذا 

توصلنا إلى وجود عدم يقني مادي، فإننا مطالبون بلفت االنتباه 
يف تقرير مدقق الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة يف البيانات 

المالية الموحدة، أو تعديل رأينا إذا كانت تلك اإلفصاحات غري كافية. 
إن االستنتاجات اليت نتوصل لها تتوقف على أدلة التدقيق اليت يمت 

الحصول عليها حىت تاريخ تقرير مدقق الحسابات. ومع ذلك، فإن 
األحداث أو الظروف المستقبلية قد تدفع المجموعة إلى التوقف عن 

االستمرار كمنشأة عاملة.

كيفية تعامل مدقق الحسابات مع أمر التدقيق الرئييسأمر التدقيق الرئييس
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بيان المركز المالي الموحد
كما يف 31 ديسمرب 2022

تم اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 31 يناير 2023 ووقعها بالنيابة عن المجلس:

اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 114 إلى 143 تعترب جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
تقرير مدقق الحسابات المستقل مدرج على الصفحات من 104 إلى 108.

…………………………………...
رئيس مجلس اإلدارة

تقيمي العرض الشامل للبيانات المالية الموحدة ونسقها ومحتوياتها، 	 
بما يف ذلك اإلفصاحات، وتحديد ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة 

تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة على النحو الذي يضمن 
العرض العادل.

الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات 	 
المالية للكيانات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء رأي 

حول البيانات المالية الموحدة. كما أننا مسؤولون عن توجيه أعمال 
التدقيق على المجموعة واإلرشاف عليها وأدائها، ونظل مسؤولني 

دون غرينا عن رأينا حول التدقيق.

نتواصل مع القائمني على الحوكمة فيما يتعلق، من بني أمور أخرى، بنطاق 
وتوقيت التدقيق المقررين ونتائج التدقيق الجوهرية، بما يف ذلك أي أوجه 

قصور مهمة نحددها يف الرقابة الداخلية أثناء تدقيقنا. 

نقدم أيضًا للقائمني على الحوكمة بيانًا بأننا قد امتثلنا للمتطلبات 
األخالقية المعمول بها يف شأن االستقاللية، كما أننا نبلغهم بجميع 

العالقات وغريها من المسائل اليت ُيعتقد إلى حد معقول أنها قد تؤثر 
على استقالليتنا، واإلجراءات المتخذة للحد من المخاطر أو سبل الحماية 

المطبقة إن لزم األمر. 

ومن بني األمور المنقولة للقائمني على الحوكمة، فإننا نحدد تلك األمور 
اليت كانت لها أهمية قصوى أثناء التدقيق على البيانات المالية الموحدة 

للفرتة الحالية واليت تمثل بدورها أمور التدقيق الرئيسية، ثم ندرجها يف 
تقرير مدقق الحسابات باستثناء ما تحظر النظم أو الترشيعات اإلفصاح 

عنه للرأي العام أو إذا قررنا - يف حاالت نادرة للغاية - أن أمرًا ما ال ينبغي 
اإلفصاح عنه يف تقريرنا إذا كنا نتوقع إلى حد معقول بأن اإلفصاح عن هذا 
األمر سوف يرتك تداعيات سلبية تفوق المنافع اليت ستعود على الصالح 

العام من جراء هذا اإلفصاح.

برايس ووترهاوس كوبرز 
31 يناير 2023

رامي رسحان
سجل مدققي الحسابات المشتغلني رقم 1152

المكان: دبي، اإلمارات العربية المتحدة

التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى  
إضافة إلى ذلك ووفقًا لمتطلبات مرسوم القانون االتحادي لدولة اإلمارات 

العربية المتحدة رقم )32( لسنة 2021، نفيدكم بما يلي:

أننا حصلنا على كافة المعلومات اليت اعتربناها ضرورية ألغراض . 1
تدقيقنا.

أن البيانات المالية الموحدة قد ُأعدت، من كافة النواحي الجوهرية، . 2
طبقًا لألحكام المعمول بها من مرسوم القانون االتحادي لدولة 

اإلمارات العربية المتحدة رقم 32 لسنة 2021.  

أن المجموعة قد احتفظت بدفاتر محاسبية سليمة.. 3

أن المجموعة قد قامت برشاء أسهم أو االستثمار فيها خالل السنة . 4
المنتهية يف 31 ديسمرب 2022، كما هو مبني يف اإليضاح رقم 27-5 من 

البيانات المالية الموحدة.

أن اإليضاح رقم 15 من البيانات المالية الموحدة يبني المعامالت . 5
الهامة مع األطراف ذات العالقة والرشوط اليت بموجبها أبرمت هذه 

المعامالت. 

أنه بناًء على المعلومات المقدمة لنا لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا . 6
نعتقد بأن المجموعة قد خالفت خالل السنة المنتهية يف 31 ديسمرب 
2022 أيًا من األحكام السارية لمرسوم بقانون اتحادي لدولة اإلمارات 

العربية المتحدة رقم 32 لسنة 2021، أو فيما يتعلق بالرشكة ونظامها 
األسايس بشكٍل يمكن أن يكون له تأثري جوهري على أنشطة الرشكة 

أو مركزها المالي كما يف 31 ديسمرب 2022.

أن المجموعة لم تقدم أي مساهمات اجتماعية نقدية هامة خالل . 7
السنة المنتهية يف 31 ديسمرب 2022، كما هو مبني يف اإليضاح رقم 31 

من البيانات المالية الموحدة.

2022إيضاحات
ألف درهم

2021
ألف درهم

الموجودات

موجودات غري متداولة

62,878,8742,878,874الشهرة 

61,920,6311,977,120موجودات أخرى غري ملموسة  

7320,469335,257ممتلكات ومعدات

813,221 8969,455موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

9273,990296,071استثمارات بالتكلفة المطفأة

10204,189222,225ودائع استثمارية                                               

6,567,6086,522,768مجموع الموجودات غري المتداولة

موجودات متداولة

11143,750124,775مصاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى

102,313,2303,031,117ودائع استثمارية

12469,401258,990نقد وما يف حكمه

2,926,3813,414,882مجموع الموجودات المتداولة

9,493,9899,937,650مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

138,000,0008,000,000رأس المال

)4,364()4,364(أسهم الخزينة

7,995,6367,995,636

)742,729()693,211(14احتياطي إعادة تقيمي استثمارات - بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر                   

14493,156478,445احتياطي نظامي                                       

134,727211,322أرباح محتجزة

7,930,3087,942,674حقوق الملكية العائدة إلى ُماّلك الرشكة

17,24120,458حصص غري مسيطرة

7,947,5497,963,132مجموع حقوق الملكية

مطلوبات غري متداولة

1532,18931,837قرض مساند

7,570-16مطلوبات اإليجار

1723,16222,277مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفني                                      

55,35161,684مجموع المطلوبات غري المتداولة

مطلوبات متداولة

181,470,4241,798,671ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

153,087103,087، 19توزيعات أرباح مستحقة الدفع                       

1517,57811,076مبالغ مستحقة إلى طرف ذي عالقة

1,491,0891,912,834مجموع المطلوبات المتداولة

1,546,4401,974,518مجموع المطلوبات 

9,493,9899,937,650مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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بيان الدخل الشامل الموحدبيان الدخل الموحد 
للسنة المنتهية يف 31 ديسمرب 2022للسنة المنتهية يف 31 ديسمرب 2022

2022إيضاحات
ألف درهم

2021
ألف درهم

اإليرادات

200,493168,078رسوم عموالت التداول

13,64614,571رسوم رشكات الوساطة

25,67918,205رسوم المقاصة والتسوية واإليداع

9,9819,813رسوم اإلدراج وبيانات السوق

7,1085,139رسوم أخرى

256,907215,806اإليرادات التشغيلية

2079,98972,208إيرادات االستثمار

2113,7816,857إيرادات توزيعات األرباح

3203,196إيرادات أخرى

-223,639إيرادات األرباح

354,636298,067مجموع اإليرادات

المصاريف

)139,533()149,577(23مصاريف عمومية وإدارية

)56,489()56,489(6إطفاء موجودات أخرى غري ملموسة

)2,904()1,035(15، 16مصاريف الفوائد

)198,926()207,101(المصاريف التشغيلية

-)3,639(22مصاريف األرباح

)198,926()210,740(مجموع المصاريف

143,89699,141صايف ربح السنة

الربح العائد إلى:

147,113103,840ُماّلك الرشكة

)4,699()3,217(حصص غري مسيطرة

143,89699,141

240,0180,013ربحية السهم األساسية والمخففة - بالدرهم 

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

143,89699,141صايف ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر

البنود اليت لن ُيعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة

49,51894,756التغريات يف القيمة العادلة لموجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

193,414193,897مجموع الدخل الشامل للسنة

العائد إلى:

196,631198,596ُماّلك الرشكة                                                                      

)4,699()3,217(حصص غري مسيطرة

193,414193,897

اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 114 إلى 143 تعترب جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
تقرير مدقق الحسابات المستقل مدرج على الصفحات من 104 إلى 108.

اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 114 إلى 143 تعترب جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
تقرير مدقق الحسابات المستقل مدرج على الصفحات من 104 إلى 108.
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بيان التدفقات النقدية الموحد بيان التغريات يف حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية يف 31 ديسمرب 2022للسنة المنتهية يف 31 ديسمرب 2022

أسهم الخزينةرأس المال

احتياطي 
إعادة تقيمي 
استثمارات 

بالقيمة 
العادلة من 
خالل الدخل 

الشامل اآلخر
احتياطي 

أرباح محتجزةنظامي
العائد إلى 

ُماّلك الرشكة
حصص غري 

المجموعمسيطرة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

468,062152,9647,775,26725,2757,800,542)841,395()4,364(8,000,000كما يف 1 يناير 2021

99,141)4,699(103,840103,840----صايف ربح السنة

التغريات يف القيمة العادلة لموجودات مالية مقاسة بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

--94,756--94,756-94,756

193,897)4,699(103,840198,596-94,756--مجموع الدخل الشامل للسنة

المعامالت مع ُماّلك الرشكة

احتياطي اإليرادات غري المتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية 
)إيضاح 26(

----)30,914()30,914(-)30,914(

---)10,383(10,383---تحويل إلى احتياطي نظامي )إيضاح 14(

---)3,910(-3,910--خسارة محققة من بيع استثمارات

)36(-)36()36(----الزكاة

)357()118()239()239(----أخرى

478,445211,3227,942,67420,4587,963,132)742,729()4,364(8,000,000كما يف 31 ديسمرب 2021

478,445211,3227,942,67420,4587,963,132)742,729()4,364(8,000,000كما يف 1 يناير 2022

143,896)3,217(147,113147,113----صايف ربح السنة

التغريات يف القيمة العادلة لموجودات مالية مقاسة بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

--49,518--49,518-49,518

193,414)3,217(147,113196,631-49,518--مجموع الدخل الشامل للسنة

المعامالت مع ُماّلك الرشكة

توزيعات أرباح معلنة صافية من احتياطي اإليرادات غري 
المتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية )إيضاح 19(

----)192,135()192,135(-)192,135(

احتياطي اإليرادات غري المتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية 
)إيضاح 26(

----)16,824()16,824(-)16,824(

---)14,711(14,711-تحويل إلى احتياطي نظامي )إيضاح 14(

)38(-)38()38(----الزكاة

493,156134,7277,930,30817,2417,947,549)693,211()4,364(8,000,000كما يف 31 ديسمرب 2022

اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 114 إلى 143 تعترب جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
تقرير مدقق الحسابات المستقل مدرج على الصفحات من 104 إلى 108.

اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 114 إلى 143 تعترب جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
تقرير مدقق الحسابات المستقل مدرج على الصفحات من 104 إلى 108.

2022إيضاحات
ألف درهم

2021
ألف درهم

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

143,89699,141صايف ربح السنة

تعديالت لـ:

721,79923,194استهالك ممتلكات ومعدات

172,6742,774مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفني

656,48956,489إطفاء موجودات أخرى غري ملموسة

1,0352,904مصاريف الفوائد 

)72,208()79,989(20إيرادات االستثمار

)6,857()13,781(21إيرادات توزيعات األرباح

-)3,639(22إيرادات األرباح

-223,639مصاريف األرباح

2,905-مخصص المصاريف

132,123108,342التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغريات يف الموجودات والمطلوبات التشغيلية

)810()1,521(زيادة يف المصاريف المدفوعة مقدمًا والذمم المدينة األخرى

238,158)293,930()نقص( / زيادة يف الذمم الدائنة والمصاريف المستحقة                             

)1,329(6,502زيادة / )نقص( يف المبالغ المستحقة إلى طرف ذي عالقة

344,361)156,826(النقد )المستخدم يف( / الناتج من العمليات

)6,042()1,789(17مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفني                           

338,319)158,615(صايف النقد )المستخدم يف( / الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)6,567()8,218(7رشاء ممتلكات ومعدات 

)160,787(735,923الحركة يف الودائع االستثمارية 

)261,536()115,000(رشاء موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

-)37,097(رشاء استثمارات بالتكلفة المطفأة

67,427215,637اسرتداد موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واستثمارات بالتكلفة المطفأة

61,15082,562إيرادات مقبوضة من ودائع استثمارية

2113,7816,857توزيعات أرباح مقبوضة

)123,834(717,966صايف النقد الناتج من / )المستخدم يف( األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية                  

)9,670()9,067(16مطلوبات اإليجار

)366,500()339,873(15، 19توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمني 

)376,170()348,940(صايف النقد المستخدم يف األنشطة التمويلية

)161,685(210,411صايف الزيادة / )النقص( يف النقد وما يف حكمه

258,990420,675النقد وما يف حكمه يف بداية السنة

12469,401258,990النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة 

خالل السنة المنتهية يف 31 ديسمرب 2022، تتعلق المعامالت الرئيسية غري النقدية باالعرتاف بموجودات حق االستخدام اليت تبلغ 8 مليون درهم )31 ديسمرب 
2021: 18 مليون درهم( ومطلوبات االيجار اليت تبلغ 8 مليون درهم )31 ديسمرب 2021: 18 مليون درهم( على التوالي. )انظر اإليضاح 16(.
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1. التأسيس والعمليات
 

رشكة سوق دبي المالي )ش.م.ع( )»الرشكة«( هي رشكة مساهمة 
عامة تأّسست يف إمارة دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب 

المرسوم رقم )62( لسنة 2007 الصادر عن وزارة االقتصاد بتاريخ 6 فرباير 
2007، وتخضع ألحكام مرسوم القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة رقم 32 لسنة 2021 )»قانون الرشكات«(. كما ُسجلت الرشكة 

لدى هيئة األوراق المالية والسلع بموجب القانون االتحادي رقم 4 
لسنة 2000 يف 4 نوفمرب 2000.

تتمثل األنشطة المرّخصة للرشكة يف التداول يف األدوات المالية والعمل 
بمثابة رشكة قابضة وائتمانية يف األنشطة التجارية والصناعية والزراعية 
واالستشارات المالية يف مجال االستثمار والوساطة المالية يف األسهم 

والسندات المحلية واألجنبية. وفقًا للنظام األسايس للرشكة، تلزتم 
الرشكة يف جميع أنشطتها وعملياتها ومعامالتها الرسمية بأحكام 
الرشيعة اإلسالمية وتستثمر كافة أموالها بمقتضى تلك األحكام.

إن أسهم الرشكة مدرجة يف سوق دبي المالي.
 

تضطلع الرشكة يف الوقت الراهن بإدارة عمليات سوق دبي لألوراق 
المالية وعمليات غرفة المقاصة ذات العالقة وتنفيذ األنشطة 

االستثمارية لحسابها الخاص. إن العنوان الُمسجل للرشكة هو مركز دبي 
التجاري العالمي، شارع الشيخ زايد، ص. ب. 9700، دبي.

تعترب حكومة دبي بمثابة الرشكة األم المطلقة والطرف المسيطر حيث 
تمتلك نسبة 80,66٪ )31 ديسمرب 2021: 80,66٪( من رشكة سوق دبي 
المالي من خالل بورصة دبي المحدودة )»الرشكة األم«(، وهي رشكة 

تابعة لحكومة دبي.

تشمل هذه البيانات المالية الموحدة رشكة سوق دبي المالي 
)ش.م.ع( والرشكات التابعة لها )يشار إليهم مجتمعني بامس 

»المجموعة«(. وفيما يلي تفاصيل الرشكات التابعة كما يف 31 ديسمرب 
2022 و2021:

*تمتلك رشكة دبي للمقاصة واإليداع المركزي القابضة ذات شخص واحد 
ش.ذ.م.م الرشكات التابعة التالية:

**تمتلك رشكة ناسداك دبي المحدودة الرشكة التابعة التالية:

***تحتفظ رشكة بورصة دبي المحدودة بنسبة 33٪ المتبقية  
)إيضاح 25(.

نسبة الملكيةبلد التأسيسالنشاطامس الرشكة

رشكة دبي للمقاصة واإليداع 
المركزي القابضة ذات شخص 

واحد ش.ذ.م.م*
اإلمارات العربية رشكة قابضة

100٪المتحدة

السوق المالية ناسداك دبي المحدودة**
اإللكرتونية

اإلمارات العربية 
67٪ ***المتحدة

نسبة الملكيةبلد التأسيسالنشاطامس الرشكة

ناسداك دبي جارديان ليمتد
الممثل الحصري 
لرشكة ناسداك 
دبي المحدودة

اإلمارات العربية 
100٪المتحدة

نسبة الملكيةبلد التأسيسالنشاطامس الرشكة

رشكة دبي للمقاصة ذات 
شخص واحد ش.ذ.م.م

خدمات التقاص 
المركزي لألوراق 

المالية

اإلمارات العربية 
100٪المتحدة

رشكة دبي لإليداع ذات 
شخص واحد ش.ذ.م.م

خدمات إيداع 
األوراق المالية

اإلمارات العربية 
100٪المتحدة

تطبيق قانون الضرائب للمؤسسات اإلماراتية وتطبيق معيار المحاسبة 
الدولي رقم 12 الخاص بضرائب الدخل:

يف 9 ديسمرب 2022 ، أصدرت وزارة المالية اإلماراتية المرسوم بقانون اتحادي 
رقم 47 لعام 2022 بشأن فرض الضرائب على الرشكات والرشكات )قانون 
ضرائب الرشكات أو القانون( لسن نظام ضرائب اتحادية على الرشكات يف 

دولة اإلمارات العربية المتحدة. تم نرش القانون سابًقا يف 10 أكتوبر 2022 ، 
وأصبح قانوًنا بعد 15 يوًما. سيصبح نظام ضريبة الرشكات ساري المفعول 

للفرتات المحاسبية اليت تبدأ يف أو بعد 1 يونيو 2023. بشكل عام ، ستخضع 
الرشكات اإلماراتية لمعدل ضريبة الرشكات بنسبة 9٪،  بينما سيمت تطبيق 
معدل 0٪ على الدخل الخاضع للضريبة الذي ال يتجاوز حًدا معيًنا إلى بموجب 

قرار من مجلس الوزراء )يتوقع أن يكون 375.000 درهم إماراتي بناًء على 
المعلومات الصادرة عن وزارة المالية(                                                            

ومع ذلك ، هناك عدد من القرارات المهمة اليت لم يمت االنتهاء منها بعد 
عن طريق قرار مجلس الوزراء ، بما يف ذلك الحد األدنى المذكور أعاله ، 

واليت تعترب حاسمة بالنسبة للكيانات لتحديد وضعها الضرييب ومبلغ الضريبة 
المستحقة. لذلك ، يف انتظار مثل هذه القرارات المهمة من قبل مجلس 
الوزراء ، قررت المجموعة أن القانون لم يكن ساري المفعول عملًيا يف 31 
ديسمرب 2022 ، وبالتالي لم يمت سنه أو سنه بشكل جوهري من منظور 
معيار المحاسبة الدولي 12 - ضرائب الدخل. ستواصل المجموعة مراقبة 

توقيت إصدار قرارات مجلس الوزراء الحاسمة هذه لتحديد وضعها الضرييب 
ومدى انطباق معيار المحاسبة الدولي رقم 12 - ضرائب الدخل.      

 تعمل المجموعة حالًيا على تقيمي التأثري المحتمل على بياناتها المالية 
الموحدة ، سواء من منظور الضرائب الحالية أو المؤجلة ، بمجرد تطبيق 

القانون بشكل جوهري.                                                                                                                 

2. أساس اإلعداد

) أ( بيان االلزتام
أعدت هذه البيانات المالية الموحدة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير المالية 

الصادرة عن مجلس معايري المحاسبة الدولية وأحكام القوانني النافذة يف 
دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

صدر المرسوم بقانون اتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )32( 
لسنة 2021 )»قانون الرشكات«( يف 20 سبتمرب 2021 ودخل حزي التنفيذ يف 2 
يناير 2022 والذي ألغى القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
رقم )2( لسنة 2015. المجموعة بصدد مراجعة األحكام الجديدة وستطبق 

متطلباتها.

) ب( أساس القياس
أعدت البيانات المالية الموحدة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية، فيما 

عدا الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر. تعتمد التكلفة التاريخية عمومًا على القيمة العادلة للمقابل المدفوع 

مقابل الموجودات.

) ج( العملة الوظيفية وعملة العرض
لقد تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بدرهم اإلمارات العربية 

المتحدة )»الدرهم اإلماراتي«(، وهو العملة الوظيفية وعملة العرض 
للمجموعة، كما تم تقريبها إلى أقرب عدد صحيح باآلالف )ألف( ما لم ُيذكر 

خالفًا لذلك. 

) د( استخدام التقديرات واألحكام
إن إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير المالية 

يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات تؤثر على تطبيق السياسات 
المحاسبية للمجموعة والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات 

واإليرادات والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

تمت مراجعة التقديرات وما يتعلق بها من افرتاضات بصورة مستمرة، ويمت 
االعرتاف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية على أساس مستقبلي. 

وعلى وجه الخصوص فقد تم اإلفصاح يف اإليضاح رقم 5 عن المعلومات 
الخاصة بالجوانب الرئيسية للتقديرات غري المؤكدة واألحكام الهامة يف 

تطبيق السياسات المحاسبية اليت لها التأثري الجوهري األكرب على المبالغ 
المسجلة يف البيانات المالية الموحدة.

3. تطبيق المعايري الدولية للتقارير المالية الجديدة 
والمعدلة

)أ( المعايري الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المطبقة يف 
البيانات المالية الموحدة 

تم تطبيق المعايري الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية اليت 
أصبحت سارية المفعول على الفرتات السنوية اليت تبدأ يف أو بعد 1 يناير 
2022، يف هذه البيانات المالية الموحدة. ولم يكن لتطبيق هذه المعايري 

الدولية للتقارير المالية المعدلة، باستثناء ما هو مذكور، أي تأثيـر جوهري 
على المبالغ المعروضة للسنتني الحالية والسابقة.

التعديالت الطفيفة على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3، 	 
والمعيار المحاسيب الدولي رقم 16، والمعيار المحاسيب الدولي رقم 
37، وبعض التحسينات السنوية على المعيار الدولي للتقارير المالية 

رقم 1، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، والمعيار المحاسيب 
الدولي رقم 41، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16. 

إيضاحات حول البيانات 
المالية الموحدة 

للسنة المنتهية يف 31 ديسمرب 2022 
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تحّدث التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 
»اندماجات األعمال« مرجعًا يف المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 
حول اإلطار المفاهيمي إلعداد التقارير المالية دون تغيري المتطلبات 

المحاسبية لعمليات اندماج األعمال.

تحظر التعديالت على المعيار المحاسيب الدولي رقم 16 »الممتلكات 
والمنشآت والمعدات« على الرشكة أن تقتطع من تكلفة الممتلكات 

والمنشآت والمعدات المبالغ المستلمة من بيع األصناف المنتجة أثناء 
إعداد الرشكة لألصل الستخدامه المقصود. وبداًل من ذلك، ستعرتف 

الرشكة بمتحصالت البيع والتكلفة ذات الصلة يف الربح أو الخسارة.

تحدد التعديالت على المعيار المحاسيب الدولي رقم 37 »المخصصات 
والمطلوبات الطارئة والموجودات الطارئة« التكاليف اليت تأخذها 

الرشكة يف عني االعتبار عند تقيمي ما إذا كان العقد سيكون خارًسا.

ُتدخل التحسينات السنوية تعديالت طفيفة على المعيار الدولي 
للتقارير المالية رقم 1 »تبين المعايري الدولية للمرة األولى« والمعيار 
الدولي للتقارير المالية رقم 9 »األدوات المالية« والمعيار المحاسيب 

الدولي رقم 41 »الزراعة« واألمثلة التوضيحية المصاحبة للمعيار 
الدولي للتقارير المالية رقم 16 »عقود اإليجار«.

قرار جدول أعمال لجنة تفسريات المعايري الدولية للتقارير المالية - 	 
إعفاء المؤجر من دفعات اإليجار )المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

9 والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16(

يف أكتوبر 2022، انتهى مجلس معايري المحاسبة الدولية من قرار 
جدول األعمال الذي وافقت عليه لجنة تفسري المعايري الدولية للتقارير 

المالية بشأن »إعفاء المؤجر من دفعات اإليجار )المعيار الدولي 
للتقارير المالية رقم 9 والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16(«. 

يتناول قرار جدول األعمال المحاسبة من منظور المؤجر، وعلى وجه 
الخصوص: 

كيفية تطبيق نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة يف المعيار  	
الدولي للتقارير المالية رقم 9 على الذمم المدينة لعقد اإليجار 
التشغيلي عندما يتوقع المؤجر اإلعفاء من الدفعات المستحقة 

من المستأجر بموجب عقد اإليجار قبل منح امتياز اإليجار.
ما إذا كان سيمت تطبيق متطلبات إلغاء االعرتاف يف المعيار  	

الدولي للتقارير المالية رقم 9 أو متطلبات تعديل عقد اإليجار 
يف المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 عند المحاسبة عن 

امتياز اإليجار.

)ب( المعايري الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة لكن غري 
السارية حىت تاريخه وغري المطبقة بشكٍل مبكر 

 
لم تطبق المجموعة مبكرًا المعايري والتعديالت والتفسريات الجديدة التالية 

اليت قد تم إصدارها لكنها لم تدخل حزي التنفيذ حىت تاريخه:

التعديالت الطفيفة على المعيار المحاسيب الدولي رقم 1 وبيان 	 
الممارسة رقم 2 والمعيار المحاسيب الدولي رقم 8 )سارية المفعول 

على الفرتات السنوية اليت تبدأ يف أو بعد 1 يناير 2023( 

تهدف التعديالت إلى تحسني إفصاحات السياسات المحاسبية 
ومساعدة مستخدمي البيانات المالية على التميزي بني التغيريات يف 

التقديرات المحاسبية والتغريات يف السياسات المحاسبية.

التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 - »عقود اإليجار 	 
للبيع وإعادة التأجري« )ساري المفعول على الفرتات السنوية اليت 

تبدأ يف أو بعد 1 يناير 2023( 

تتضمن هذه التعديالت متطلبات معامالت البيع وإعادة التأجري يف 
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 لرشح كيفية احتساب المنشأة 
للبيع وإعادة التأجري بعد تاريخ المعاملة. من المرجح أن تتأثر معامالت 

البيع وإعادة التأجري حيث تكون بعض أو كل دفعات اإليجار عبارة عن 
دفعات إيجار متغرية ال تعتمد على مؤرش أو معدل. 

التعديل على المعيار المحاسيب الدولي رقم 1 - المطلوبات غري 	 
المتداولة مع التعهدات )سارية المفعول على الفرتات السنوية اليت 

تبدأ يف أو بعد 1 يناير 2024( 

توضح هذه التعديالت مدى تأثري الرشوط اليت يجب أن تلزتم بها 
المنشأة يف غضون اثين عرش شهًرا بعد فرتة إعداد التقارير على تصنيف 

المطلوبات.

تقوم المجموعة حاليًا بتقيمي تأثري هذه المعايري والتفسريات والتعديالت 
على البيانات المالية الموحدة المستقبلية وتعزتم تطبيقها، حيثما يكون 

مالئمًا، عندما تصبح سارية المفعول.

ليس هناك معايري جديدة أخرى ذات صلة أو تعديالت على المعايري 
المنشورة أو تفسريات صادرة عن لجنة تفسريات المعايري الدولية للتقارير 

المالية اليت تم إصدارها ولكنها ال ترسي للمرة األولى على السنة المالية 
للمجموعة اليت تبدأ يف 1 يناير 2022 وكان يتوقع أن يكون لها تأثري جوهري 

على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

4. ملخص السياسات المحاسبية الهامة
 

إن السياسات المحاسبية المتبعة يف إعداد هذه البيانات المالية الموحدة 
تتوافق مع سياسات إعداد البيانات المالية الموحدة السنوية المدققة 

للسنة المنتهية يف 31 ديسمرب 2021.

إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة يف إعداد هذه البيانات المالية 
الموحدة مبينة أدناه:

4-1  التوحيد

الرشكات التابعة
الرشكات التابعة هي كافة المنشآت )بما يف ذلك المنشآت المهيكلة( اليت 

تسيطر عليها المجموعة. تسيطر المجموعة على منشأة ما عندما تكون 
معرضة لعوائد متغرية أو تمتلك حقوقًا نتيجة مشاركتها يف المنشأة ويكون 
لديها القدرة على التأثري على تلك العوائد من خالل سيطرتها على المنشأة. 

يمت إدراج البيانات المالية للرشكات التابعة يف البيانات المالية الموحدة من 
تاريخ بدء السيطرة حىت تاريخ انتهاء السيطرة. 

تستخدم المجموعة طريقة االستحواذ الحتساب اندماجات األعمال. إن 
المقابل المدفوع نظري االستحواذ على رشكة تابعة يمثل القمي العادلة 

للموجودات المحولة والمطلوبات المتكبدة للُمـالك السابقني يف الرشكة 
المستحوذ عليها وحصص حقوق الملكية الصادرة عن المجموعة. يشمل 

المقابل المدفوع القيمة العادلة ألي أصل أو مطلوب ناتج عن أي ترتيبات 
طارئة. يمت مبدئيًا قياس الموجودات القابلة للتحديد المستحوذ عليها 

وكذلك المطلوبات وااللزتامات الطارئة المحملة عن اندماجات األعمال، 
بقيمها العادلة بتاريخ االستحواذ. تعرتف المجموعة بأي حصص غري مسيطرة 

يف الرشكة المستحوذ عليها على أساس كل عملية استحواٍذ على حدة، 
ويكون ذلك إما بالقيمة العادلة أو بالحصة المتناسبة للحصة غري المسيطرة 

يف المبالغ المعرتف بها لصايف الموجودات الممكن تحديدها يف الرشكة 
المستحوذ عليها.

يمت تحميل التكاليف المتعلقة باالستحواذ على المصاريف عندما يمت 
تكبدها، بخالف تلك التكاليف المرتبطة بإصدار سندات دين أو سندات ملكية. 

يف حال أجري اندماج األعمال على مراحل، فإن القيمة الدفرتية للحصص 
المملوكة سابقًا للرشكة المستحوذة يف الرشكة المستحوذ عليها يعاد 
قياسها بالقيمة العادلة يف تاريخ االستحواذ. ويمت االعرتاف بأي أرباح أو 

خسائر ناتجة عن عملية إعادة القياس يف بيان الدخل الموحد.

يمت قياس الشهرة مبدئًيا بوصفها الزيادة يف إجمالي المقابل المدفوع 
والقيمة العادلة للحصة غري المسيطرة على صايف الموجودات القابلة 

للتحديد المستحوذ عليها والمطلوبات المحّملة. ويف حال كان المقابل 
المدفوع أقل من القيمة العادلة لصايف موجودات الرشكة التابعة المستحوذ 

عليها، يمت االعرتاف بالفرق يف بيان الدخل الموحد.

إن إيرادات ومصاريف الرشكات التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل 
السنة يمت إدراجها يف بيان الدخل الموحد اعتبارًا من تاريخ االستحواذ وحىت 

التاريخ الفعلي لالستبعاد، حسب االقتضاء.

يمت استبعاد األرصدة والمعامالت وأي إيرادات أو مصاريف غري محققة ناتجة 
عن المعامالت بني رشكات المجموعة. تم تغيري السياسات المحاسبية 

للرشكات التابعة عند الضرورة لضمان توافقها مع السياسات المتبعة من 
قبل المجموعة. ويمت استبعاد الخسائر غري المحققة بنفس طريقة استبعاد 
األرباح غري المحققة، ولكن فقط بالقدر الذي ال يوجد فيه دليل على انخفاض 

القيمة.

فقدان السيطرة
عندما تفقد المجموعة السيطرة على رشكة تابعة، تقوم بإلغاء االعرتاف 

بالموجودات والمطلوبات الخاصة بالرشكة التابعة باإلضافة إلى الحصص غري 
المسيطرة ذات الصلة والبنود األخرى لحقوق الملكية. ويمت االعرتاف بأي 

أرباح أو خسائر ناتجة يف بيان الدخل الموحد. وتقاس أي حصة متبقية يف 
الرشكة التابعة السابقة بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة.

4-2  موجودات أخرى غري ملموسة 

يمت قياس الموجودات األخرى غري الملموسة المستحوذ عليها من قبل 
المجموعة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة بالتكلفة ناقصًا اإلطفاء المرتاكم 

وخسائر انخفاض القيمة المرتاكمة. ُيحتسب اإلطفاء لشطب تكلفة 
الموجودات غري الملموسة بعد خصم قيمها المتبقية المقدرة باستخدام 

طريقة القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة، ويمت االعرتاف 
به عموًما يف بيان الدخل الموحد.

فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للفرتة الحالية والفرتة المقابلة:

تمت مراجعة طرق حساب اإلطفاء واألعمار اإلنتاجية والقمي المتبقية بتاريخ 
كل تقرير مع تعديلها عند الضرورة.

ال تمت رسملة النفقات الالحقة إال عندما تؤدي إلى زيادة يف الفوائد 
االقتصادية المستقبلية المرتبطة باألصل المحدد الذي تتعلق به. ُتسّجل 

جميع النفقات األخرى يف الربح أو الخسارة عند تكبدها.
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4-3  الشهرة 

يمت قياس الشهرة مبدئًيا بالتكلفة ، واليت تمثل الزيادة يف المقابل 
المحول على الحصة يف صايف القيمة العادلة لصايف الموجودات والمطلوبات 

والمطلوبات الطارئة القابلة للتحديد للرشكة المقتناة والقيمة العادلة 
للحصة غري المسيطرة يف الرشكة المشرتاة.

بعد االعرتاف المبدئي ، يمت قياس الشهرة بالتكلفة ناقًصا الخسائر 
المرتاكمة.. يمت إجراء عمليات المراجعة لتحري االنخفاض يف قيمة الشهرة 

بشكٍل سنوي أو على فرتات أقصر إذا أشارت األحداث أو التغريات يف الظروف 
إلى وجود انخفاض محتمل يف القيمة. تمت مقارنة القيمة الدفرتية للشهرة 

مع القيمة القابلة لالسرتداد اليت تمثل القيمة المستخدمة أو القيمة 
العادلة ناقصًا تكاليف البيع، أّيهما أعلى. ويمت احتساب أي انخفاض يف القيمة 

مبارشًة كمصروف وال يمت عكسه الحقًا. تم اإلفصاح عن سياسة انخفاض 
القيمة بالتفصيل يف اإليضاح 8-4.

4-4  ممتلكات ومعدات

يمت قياس الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصًا االستهالك المرتاكم وأي 
خسارة محددة لالنخفاض يف القيمة. تتكون التكلفة المبدئية للممتلكات 

والمعدات من تكلفة رشائها إضافة إلى أي تكاليف ُتعزى بشكٍل مبارش إلى 
إحضار األصل لحالته التشغيلية وموقعه الالزمني الستخدام األصل يف الغرض 

المقصود منه.

تمت رسملة النفقات الحقًا فقط عندما يكون من المحتمل تدفق منافع 
اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالنفقات إلى المجموعة.

  تتمثل القيمة الدفرتية لألرض يف قيمتها العادلة المبدئية وجميع التكاليف 
النرثية األخرى. والحًقا لالعرتاف المبدئي، تدرج األرض بالتكلفة التاريخية 

بعد خصم انخفاض القيمة المرتاكم، وال يحتسب أي استهالك عليها. ال يمت 
إدراج التكاليف الالحقة يف القيمة الدفرتية لألرض إال عندما يكون من المرّجح 

أن تتدفق إلى المجموعة فوائد اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون 
باإلمكان قياس تكلفة البند بشكٍل موثوق به.

ُيحتسب االستهالك لشطب تكلفة بنود الممتلكات والمعدات بعد خصم 
قيمها المتبقية المقدرة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى 

أعمارها اإلنتاجية المقدرة، ويمت االعرتاف به عموًما يف بيان الدخل الموحد. 
وال ُيحتسب استهالك على األرض.

فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات للفرتتني الحالية 
والمقارنة:

تمت مراجعة طريقة حساب االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقمي المتبقية 
للموجودات بتاريخ كل تقرير مع تعديلها عند الضرورة.

عندما تكون القيمة الدفرتية لألصل أكرب من قيمته التقديرية القابلة 
لالسرتداد، يمت خفضها مبارشًة إلى القيمة القابلة لالسرتداد.

يمت االعرتاف بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن استبعاد أحد بنود الممتلكات 
والمعدات يف بيان الدخل الموحد.

يمت إظهار األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بالتكلفة وتحويلها إلى فئة 
الموجودات المالئمة لها عندما تكون متاحة لالستخدام، ويمت استهالكها 

وفقًا للسياسة المحاسبية لدى المجموعة.

4-5  نقد وما يف حكمه وودائع استثمارية

يمت االعرتاف بالنقد وما يف حكمه والودائع االستثمارية مبدئيًا بالقيمة 
العادلة ويمت قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل 

الفائدة الفعلي. يمت إجراء تقيمي لالنخفاض يف قيمة المبالغ من المؤسسات 
المالية والودائع االستثمارية وفقًا لما هو موضح يف السياسة المحاسبية 

للموجودات المالية.   

لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد، يتكون النقد وما يف حكمه من النقد 
يف الصندوق والحسابات الجارية وحسابات التوفري وحسابات المضاربة لدى 

البنوك والودائع االستثمارية بفرتة استحقاق أصلية أقل من ثالثة أشهر.

4-6  األدوات المالية

)1( االعرتاف والقياس المبدئي
يمت االعرتاف بالموجودات والمطلوبات المالية عند إنشائها وعندما تصبح 

المجموعة طرفًا يف األحكام التعاقدية لألداة. 

السنوات

3-5أجهزة حاسوب ونظم معلومات

7تحسينات على عقار مستأجر

3-10أثاث ومعدات مكتبية

4مركبات

3-5موجودات حق االستخدام

يمت قياس الموجودات أو المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة زائًدا، 
ألي بند غري مدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف 

المعاملة المنسوبة مبارشة إلى االستحواذ أو اإلصدار.

)2( التصنيف والقياس الالحق
) أ( الموجودات المالية

عند االعرتاف المبدئي، يمت تصنيف األصل المالي على أنه مقاس بالتكلفة 
المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر - استثمار دين، 
أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر - أداة حقوق الملكية، أو 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

ال يمت إعادة تصنيف الموجودات المالية عقب االعرتاف بها مبدئيًا ما لم تغري 
المجموعة نموذج أعمالها إلدارة الموجودات المالية، ويف هذه الحالة تمت 
إعادة تصنيف كافة الموجودات المالية اليت تأثرت بهذا التغيري يف أول يوم 

من أول فرتة يمت إعداد تقارير بشأنها عقب التغيري يف نموذج األعمال.

يمت قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوىف كال الرشطني التاليني 
ولم يكن مصنًفا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

أن يمت االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ 	 
بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. 

أن تؤدي األحكام التعاقدية لألداة إلى وجود تدفقات نقدية يف 	 
تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدفوعات المبالغ األصلية والفائدة 

المستحقة على القائم منها. 

تقاس استثمارات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا 
استوفت الرشطني التاليني ولم تكن مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح 

أو الخسارة: 
أن يمت االحتفاظ باالستثمار ضمن نموذج أعمال يتحقق أهدافه من 	 

خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية. 
أن ينشأ عن الرشوط التعاقدية المتعلقة باالستثمار، يف تواريخ 	 

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

عند االعرتاف المبدئي باالستثمارات يف حقوق الملكية غري المحتفظ بها 
لغرض المتاجرة، قد تختار المجموعة نهائيًا أن تعرض التغريات الالحقة يف 
القيمة العادلة لالستثمار يف الدخل الشامل اآلخر. ويمت هذا الخيار على 

أساس كل استثمار على حدة.

تقاس جميع الموجودات المالية غري المصنفة كُمقاسة بالتكلفة المطفأة 
أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما هو موضح أعاله، 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ويشمل ذلك جميع الموجودات 

المالية المشتقة. وعند االعرتاف المبدئي، يجوز للمجموعة أن تقرر نهائيًا 
قياس أي أصل مالي، يفي بشكل أو بآخر بمتطلبات القياس بالتكلفة 

المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، بالقيمة العادلة 
من خالل الربح أو الخسارة إذا كان ذلك يلغي أو يقلل إلى حد كبري من عدم 

التطابق المحاسيب الذي قد ينشأ بطريقة أو بأخرى. 

تقيمي نموذج األعمال
تقوم المجموعة بإجراء تقییم لهدف نموذج األعمال الذي ُیحتفظ بموجبه 

باألصل المالي علی مستوى المحفظة ألن ذلك یعکس أفضل طریقة إلدارة 
األعمال وتقديم المعلومات إلی اإلدارة. وتشمل المعلومات المعنية ما 

يلي: 

السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة والتطبيق العملي لتلك 	 
السياسات. ويشمل ذلك ما إذا كانت اسرتاتيجية إدارة المجموعة 

تركز على كسب إيرادات الفوائد من العقود، أو االحتفاظ بمعدل فائدة 
معني، أو مطابقة آجال الموجودات المالية مع آجال أي مطلوبات ذات 

صلة أو تدفقات نقدية خارجة متوقعة، أو تحقيق تدفقات نقدية من 
خالل بيع الموجودات.

كيفية تقيمي أداء المحفظة وتقديم تقارير عن ذلك إلى إدارة 	 
المجموعة.

المخاطر اليت تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية 	 
المحتفظ بها ضمن ذلك النموذج( والطريقة اليت تدار بها تلك المخاطر.

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

التعاقدية المتحصلة.
مدى تكرار وحجم وتوقيت مبيعات الموجودات المالية يف فرتات 	 

سابقة، وأسباب هذه المبيعات وتوقعات بشأن نشاط المبيعات يف 
المستقبل.

إن عمليات تحويل الموجودات المالية إلى أطراف أخرى من خالل معامالت 
غري مؤهلة إللغاء االعرتاف ال تعترب مبيعات لهذا الغرض، وتستمر 

المجموعة باالعرتاف بها.

إن الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو اليت تمت إدارتها ويمت تقيمي 
أدائها على أساس القيمة العادلة، يمت قياسها بالقيمة العادلة من خالل 

الربح أو الخسارة.

تقيمي ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل دفعات حصرية للمبالغ 
األصلية وفوائدها

ألغراض هذا التقيمي، ُيعرف »المبلغ األصلي« بأنه القيمة العادلة لألصل 
المالي عند االعرتاف المبدئي. وُتعرف »الفائدة« بأنها مقابل القيمة الزمنية 

للنقود، ومخاطر االئتمان المرتبطة بالمبلغ األصلي المستحق خالل فرتة 
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زمنية معينة، ومخاطر وتكاليف اإلقراض األساسية األخرى )مثل مخاطر 
السيولة والتكاليف اإلدارية(، وكذلك هامش الربح.

ويف سبيل تقيمي ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية دفعات حصرية 
للمبالغ األصلية والفائدة، تأخذ المجموعة يف االعتبار الرشوط التعاقدية 

لألداة اليت تشمل تقيمي ما إذا كان األصل المالي يحتوي على بند تعاقدي 
يمكن أن يغرّي من توقيت أو مقدار التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال 

يستويف هذا الرشط. عند إجراء هذا التقيمي، تأخذ المجموعة يف االعتبار ما 
يلي:

أحداث محتملة من شأنها أن تغري قيمة أو توقيت التدفقات النقدية.	 
الرشوط اليت قد يرتتب عليها تعديل سعر الفائدة التعاقدي، بما يف 	 

ذلك رشوط السعر المتغري.
رشوط الدفع المسبق والتمديد.	 
الرشوط اليت تحول دون مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من 	 

موجودات محددة )على سبيل المثال، رشوط عدم الرجوع(.

تتوافق رشوط الدفع المسبق مع مبدأ الدفعات الحصرية للمبالغ األصلية 
والفائدة إذا كانت قيمة الدفعات المسبقة تمثل بشكل جوهري المبالغ 

غري المسددة من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي المستحق، 
والذي قد يشتمل على تعويض إضايف معقول إلنهاء العقد بشكل ُمبكر. 
عالوة على ذلك، بالنسبة للموجودات المالية اليت يمت االستحواذ عليها 
بخصم أو عالوة على القيمة التعاقدية االسمية، فإن الرشط الذي ُيجزي 
أو يتطلب الدفع المسبق بقيمة تمثل فعليًا القيمة التعاقدية االسمية 

باإلضافة إلى الفائدة التعاقدية )ولكن غري المدفوعة( المستحقة )واليت قد 
تتضمن أيضًا تعويض إضايف معقول عن اإلنهاء المبكر( يمت التعامل معه على 

أنه متوافق مع هذا المبدأ إذا كانت القيمة العادلة لرشط الدفع المسبق 
غري هامة عند االعرتاف المبدئي.

القياس الالحق واألرباح والخسائر:
تقاس الموجودات المالية الحًقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة 

الفعلية. تخفض التكلفة المطفأة بخسائر االنخفاض يف القيمة. يعرتف 
بإيرادات الفوائد وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية واالنخفاض يف 

القيمة يف بيان الدخل الموحد. ويمت االعرتاف بأي ربح أو خسارة عند إلغاء 
االعرتاف يف بيان الدخل الموحد.

ُتقاس استثمارات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
الحًقا بالقيمة العادلة. يمت االعرتاف بإيرادات الفوائد المحتسبة باستخدام 

طريقة الفائدة الفعلية وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية وانخفاض 
القيمة يف بيان الدخل الموحد. ويمت االعرتاف بصايف األرباح والخسائر األخرى 

يف الدخل الشامل اآلخر. وعند إلغاء االعرتاف، يمت إعادة تصنيف األرباح 
والخسائر المرتاكمة يف الدخل الشامل اآلخر إلى بيان الدخل الموحد.

ُتقاس استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر الحًقا بالقيمة العادلة. يمت االعرتاف بتوزيعات األرباح كإيرادات يف بيان 
الدخل الموحد )إيضاح 20( ما لم تمثل توزيعات األرباح بوضوح اسرتداد جزء 

من تكلفة االستثمار. يمت االعرتاف بصايف األرباح والخسائر األخرى يف الدخل 
الشامل اآلخر وال يمت إعادة تصنيفها مطلًقا إلى بيان الدخل الموحد.

إلغاء االعرتاف بالموجودات المالية:
تقوم المجموعة بإلغاء االعرتاف باألصل المالي عندما تنتهي الحقوق 

التعاقدية يف استالم تدفقات نقدية من ذلك األصل المالي، أو تقوم بتحويل 
حقوق استالم التدفقات النقدية التعاقدية من خالل معاملة يمت بموجبها 

تحويل كافة مخاطر ومزايا ملكية هذا األصل المالي بصورة فعلية أو ال 
تقوم المجموعة بموجبها بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا الملكية 

بصورة فعلية وال يحتفظ بسيطرته على األصل المالي.

تدخل المجموعة يف معامالت تقوم بموجبھا بتحویل الموجودات المعرتف 
بھا يف بيان المركز المالي الموحد ولكنها تحتفظ بجميع أو معظم المخاطر 

والمزایا الجوھریة للموجودات المحولة. يف هذه الحاالت، ال يمت إلغاء 
االعرتاف بالموجودات المحولة.

االنخفاض يف قيمة الموجودات المالية غري المشتقة
تقوم المجموعة باالعرتاف بمخصصات الخسائر فيما يتعلق بالخسارة 

االئتمانية المتوقعة من: 
الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة.	 
استثمارات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 	 

اآلخر. 

تقيس المجموعة مخصص الخسارة بمبلغ يعادل الخسارة االئتمانية 
المتوقعة على مدار العمر، باستثناء ما يلي، واليت يمت قياسها عند الخسائر 

االئتمانية المتوقعة لمدة 12 شهرًا:
د على أنها ذات مخاطر ائتمان منخفضة يف تاريخ 	  سندات الدين اليت تحدَّ

التقرير. 
سندات الدين األخرى واألرصدة البنكية اليت لم تزداد مخاطر االئتمان 	 

المرتبطة بها بصورة جوهرية منذ االعرتاف المبدئي بها )أي مخاطر 
التعرث اليت تحدث على مدى العمر المتوقع لألداة المالية(. 

ُتقاس مخصصات الخسائر للذمم المدينة التجارية دائًما بقيمة تعادل 
الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر. عند تحديد ما إذا كانت 

مخاطر االئتمان لألصل المالي قد زادت زيادة جوهرية منذ االعرتاف 
المبدئي وعند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة، فإن المجموعة تنظر يف 

المعلومات المعقولة والمؤيدة ذات الصلة والمتاحة دون تكبد أي تكلفة أو 
جهد غري ضروري، ويشمل ذلك المعلومات الكمية والنوعية والتحليل، بناًء 
على التجربة التاريخية للمجموعة والتقيمي االئتماني المتوفر، بما يف ذلك 

المعلومات التطلعية. 

تفرتض المجموعة أن مخاطر االئتمان على األصل المالي قد زادت بشكل 
جوهري إذا تأخر موعد االستحقاق ألكرث من 30 يوًما. 

تعترب المجموعة األصل المالي متعرثًا يف الحالتني التاليتني: 
أن يكون من غري المرجح أن يؤدي المدين الزتاماته االئتمانية إلى 	 

المجموعة بالكامل دون أن تلجأ المجموعة إلى اتخاذ إجراءات كتحقيق 
الضمان )إذا كانت هناك ضمانات محتفظ بها(. 

يتأخر سداد األصل المالي ألكرث من 90 يومًا. 	 

تعتبر المجموعة أن أداة الدین لها مخاطر ائتمان منخفضة عندما یکون تصنیف 
مخاطر االئتمان معادال لتعریف المفهوم العالمي لدرجة االستثمار.

الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر تمثل الخسائر االئتمانية 
المتوقعة الناتجة عن جميع أحداث التعرث المحتملة على مدى العمر 

المتوقع لألداة المالية. 
تتمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 12 شهرًا يف الجزء من الخسائر 

االئتمانية المتوقعة اليت تنتج عن أحداث التعرث المحتمل حدوثها خالل 12 
شهرًا بعد تاريخ التقرير )أو خالل فرتة أقصر إذا كان العمر المتوقع لألداة 

أقل من 12 شهرًا(. 

أقصى فرتة يمت أخذها يف االعتبار عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة 
هي أقصى فرتة تعاقدية تتعرض خاللها المجموعة لمخاطر االئتمان. 

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 
تتمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة يف التقدير المرجح للخسائر االئتمانية. 
يمت قياس الخسائر االئتمانية على أنها القيمة الحالية لكافة حاالت العجز 

النقدي )أي الفرق بني التدفقات النقدية المستحقة إلى المنشأة وفقًا 
للعقد وبني التدفقات النقدية اليت تتوقع المجموعة الحصول عليها(. 

يمت خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي لألصل 
المالي.

الموجودات المالية اليت انخفضت قيمتها االئتمانية
تقوم المجموعة يف تاريخ كل تقرير بتقيمي ما إذا كانت الموجودات المالية 

المدرجة بالتكلفة المطفأة وسندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر قد تعرضت النخفاض يف قيمتها االئتمانية. يعترب األصل المالي 

أنه »تعرض النخفاض يف قيمته االئتمانية« عند وقوع حدث أو أكرث له تأثري 
سليب على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي.

تشتمل األدلة على تعرض األصل المالي النخفاض يف قيمته االئتمانية على 
أي من البيانات الملحوظة التالية: 

صعوبة مالية كبرية تواجه المدين. 	 
خرق بنود العقد مثل التعرث أو تأخر السداد ألكرث من 90 يوما. 	 
إعادة هيكلة القروض أو السلفيات من قبل المجموعة وفق رشوط ما 	 

كانت المجموعة لتقبلها يف ظل الظروف العادية. 

من المحتمل دخول المدين يف إجراءات إشهار إفالس أو إعادة هيكلة 	 
مالية أخرى. 

عدم وجود سوق نشطة للورقة المالية بسبب الصعوبات المالية. 	 

عرض مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة يف بيان المركز المالي
يمت خصم مخصصات خسارة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة 

من إجمالي القيمة الدفرتية للموجودات.

بالنسبة لسندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يمت 
تحميل مخصص الخسارة على الربح أو الخسارة ويمت االعرتاف به يف الدخل 

الشامل اآلخر.

) ب(  المطلوبات المالية
يمت االعرتاف بجميع المطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة، ويف حالة 

القروض، بالقيمة العادلة للمبلغ المقبوض ناقصًا تكاليف المعاملة العائدة 
مبارشة للقرض وُتقاس الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة 
الفعلية. تشتمل المطلوبات المالية على ذمم دائنة وأرباح دائنة ومبالغ 

مستحقة لطرف ذي عالقة وقرض مساند ومطلوبات إيجار غري متداولة.

ُيعرتف بمصروف الفائدة وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية يف بيان 
الدخل الموحد. يمت االعرتاف بأي ربح أو خسارة عند إلغاء االعرتاف يف بيان 

الدخل الموحد. 

إلغاء االعرتاف بالمطلوبات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء االعرتاف بااللزتام المالي عندما تمت تسوية 

الزتاماتها التعاقدية أو عندما يمت إلغاؤها أو انتهاؤها. تقوم المجموعة أيضًا 
بإلغاء االعرتاف بااللزتام المالي عندما يمت تعديل رشوطه وتكون التدفقات 

النقدية لاللزتام المعدل مختلفة بصورة جوهرية، ويف هذه الحالة يمت 
االعرتاف بالزتام مالي جديد بناء على الرشوط المعدلة بالقيمة العادلة.

عند إلغاء االعرتاف بااللزتام المالي، يمت االعرتاف بالفرق بني القيمة 
الدفرتية المشطوبة والثمن المدفوع )بما يف ذلك أية موجودات غري نقدية 

تم تحويلها أو مطلوبات طارئة( ضمن بيان الدخل الموحد.

4-7  مقاصة األدوات المالية

تمت مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صايف القيمة يف بيان 
المركز المالي الموحد يف حالة واحدة وهي أن يكون لدى المجموعة حاليًا 

حق قانوني واجب النفاذ بمقاصة المبالغ ويكون لديها نية إما للتسوية على 
أساس الصايف أو تحقيق األصل وتسوية االلزتام بصورة مزتامنة.
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4-8  االنخفاض يف قيمة الموجودات غري المالية 

بتاريخ كل تقرير، تقوم المجموعة بمراجعة القمي الدفرتية لموجوداتها غري 
المالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤرش يدل على تعرضها لالنخفاض يف 

القيمة. ويف حال وجود مثل هذا المؤرش، يمت تقدير قيمة األصل القابلة 
لالسرتداد. ويمت فحص الشهرة سنويًا لتحري االنخفاض يف القيمة. 

لغرض اختبار انخفاض القيمة، يمت تجميع الموجودات معًا يف أصغر مجموعة 
من الموجودات تنتج تدفقات نقدية داخلة من االستخدام المستمر وتكون 
مستقلة إلى حد كبري عن التدفقات النقدية الداخلة من الموجودات األخرى 
أو الوحدات المولدة للنقد. يمت تخصيص الشهرة الناتجة عن اندماج األعمال 

إلى الوحدة المولدة للنقد أو مجموعة الوحدات المولدة للنقد اليت يتوقع أن 
تستفيد من مزايا االندماج.

تعترب القيمة القابلة لالسرتداد ألصل ما أو الوحدة المولدة للنقد هي 
القيمة المستخدمة أو القيمة العادلة مخصومًا منها تكاليف 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.

يمت االعرتاف بخسارة انخفاض القيمة إذا تجاوزت القيمة الدفرتية ألصل ما 
أو الوحدة المولدة للنقد قيمته القابلة لالسرتداد. وتدرج خسائر انخفاض 
القيمة يف بيان الدخل الموحد. ويمت تخصيصها أواًل لتقليل القيمة الدفرتية 

ألي شهرة مخصصة للوحدات المولدة للنقد ثم لتقليل القمي الدفرتية 
للموجودات األخرى يف الوحدة المولدة للنقد على أساس تناسيب. 

ال يمت عكس خسارة انخفاض القيمة المتعلقة بالشهرة. بالنسبة 
للموجودات األخرى، يمت عكس خسارة انخفاض القيمة فقط إلى المدى 

الذي ال تزيد فيه القيمة الدفرتية لألصل عن القيمة الدفرتية اليت كان يمكن 
تحديدها، بعد خصم االستهالك أو اإلطفاء، إذا لم يكن قد تم االعرتاف 

بخسارة انخفاض القيمة.

4-9  مكافآت نهاية الخدمة للموظفني 

يمت تكوين مخصص لمكافآت نهاية الخدمة للموظفني وفقًا لقانون العمل 
يف اإلمارات العربية المتحدة عن فرتات خدمتهم حىت تاريخ الممركز المالي. 
ووفقًا ألحكام المعيار المحاسيب الدولي رقم 19، فقد قامت اإلدارة بتقدير 
القيمة الحالية اللزتاماتها بتاريخ التقرير، باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية 
المقدرة، وذلك فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة المستحقة للموظفني 

بموجب قانون العمل لدولة اإلمارات العربية المتحدة. لقد تم خصم االلزتام 
المتوقع بتاريخ ترك الخدمة إلى صايف القيمة الحالية باستخدام معدل خصم 

مالئم بناء على افرتاضات اإلدارة لمتوسط تكاليف الزيادات / الرتقيات 

السنوية. إن القيمة الحالية لاللزتام كما يف 31 ديسمرب 2022 ال تختلف 
اختالفًا جوهريًا عن المخصص المحتسب وفقًا لقانون العمل لدولة اإلمارات 

العربية المتحدة. يمت اإلفصاح عن المخصص المتعلق بمكافآت نهاية الخدمة 
للموظفني كالزتام غري متداول.

يعترب الموظفون من مواطين دولة اإلمارات العربية المتحدة أعضاًء يف 
خطة معاشات التقاعد والتأمينات االجتماعية المدارة من قبل الحكومة. 

وفقًا ألحكام القانون االتحادي رقم )7( لسنة 1999، يتعني على المجموعة 
المساهمة بنسبة ترتاوح من 12,5٪ إلى 15٪ من »المساهمات المدفوعة 

على أساس الراتب« وفقًا لتكاليف جدول رواتب مواطين دولة اإلمارات 
العربية المتحدة يف خطة معاشات التقاعد لتمويل هذه المنافع. 

 
يتعني كذلك على الموظفني من مواطين دولة اإلمارات العربية المتحدة 
المساهمة يف الخطة بنسبة 5٪ من هذه »المساهمات المحتسبة على 
أساس الراتب«. إن االلزتام الوحيد المرتتب على المجموعة فيما يتعلق 

بخطة معاشات التقاعد والتأمينات االجتماعية يتمثل يف سداد المساهمات 
المحددة. يمت تحميل المساهمات على بيان الدخل الموحد.

تقوم المجموعة برصد مخصص لمكافآت نهاية الخدمة للموظفني بناء على 
تقدير قيمة المكافآت المستقبلية اليت يكون الموظفون قد اكتسبوها طوال 

مدة خدمتهم حىت تقاعدهم. ويمت احتساب هذا المخصص بناء على طريقة 
الوحدة اإلضافية المقدرة.

4-10  مخصصات

يمت االعرتاف بالمخصص يف بيان المركز المالي الموحد عندما يكون لدى 
المجموعة الزتام قانوني أو استداللي نتيجة ألحداث سابقة، ويكون من 

المحتمل أن يتطلب ذلك تدفقًا خارجًا للمنافع االقتصادية لسداد ذلك 
االلزتام، ويكون باإلمكان وضع تقدير معقول لمبلغ االلزتام. يمت تحديد 

المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل 
يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود، والمخاطر المحددة 

لذلك االلزتام، حيثما كان ذلك مناسبًا. ُيدَرج تحميل الخصم ضمن تكلفة 
التمويل. يمت إدراج التغيريات يف التوقيت أو المبلغ المقدر للنفقات أو معدل 

الخصم يف بيان األرباح أو الخسائر الموحد عند نشوئها. 

4-11  رأس المال

األسهم العادية
يمت االعرتاف بالتكاليف اإلضافية المنسوبة مبارشة إلصدار األسهم العادية 

كاقتطاع من حقوق الملكية. 

أسهم الخزينة
عندما تكون األسهم المعرتف بها كحقوق ملكية غري مخصصة، يمت االعرتاف 
بها كاقتطاع من حقوق الملكية. يمت تصنيف األسهم غري المخصصة كأسهم 

خزينة ويمت عرضها يف احتياطي أسهم الخزينة. عند بيع أسهم الخزينة أو 
إعادة إصدارها الحًقا، يمت االعرتاف بالمبلغ المستلم كزيادة يف حقوق 

الملكية ويمت عرض الفائض أو العجز الناتج عن المعاملة ضمن عالوة إصدار 
األسهم. 

االعرتاف باإليرادات   12-4

الزتامات األداء وسياسات االعرتاف باإليرادات
ُتقاس اإليرادات بناًء على المقابل المحدد يف العقد المربم مع العميل. 

تعرتف المجموعة باإليرادات عندما تقوم بتحويل السيطرة على المنتج أو 
الخدمة إلى العميل. يستعرض الجدول التالي معلومات حول طبيعة وتوقيت 

الوفاء بالزتامات األداء يف العقود المربمة مع العمالء، بما يف ذلك رشوط 
السداد الهامة وسياسات االعرتاف باإليرادات ذات الصلة. 

طبيعة وتوقيت الوفاء بالزتامات األداء، بما يف ذلك رشوط السداد نوع الخدمة
سياسات االعرتاف باإليراداتالهامة

رسوم عموالت التداول
تمثل رسوم عموالت التداول الرسوم اليت تفرضها رشكة سوق دبي 
المالي على كل عملية متاجرة )رشاء وبيع( يقوم بها الوسطاء وفقًا 

لقوانني ولوائح هيئة األوراق المالية والسلع. 
يمت االعرتاف باإليرادات يف وقت إتمام عملية التداول األساسية.

رسوم رشكات الوساطة
تتكون إيرادات الوساطة من مختلف الرتاخيص والخدمات المقدمة 
للوسيط. تصدر فواتري رسوم الوساطة إلى الوسطاء على أساس 

االشرتاك السنوي/ اليومي ويمت دفعها عند تقديمها.

يمت االعرتاف باإليرادات يف الوقت الذي يستخدم فيه الوسيط الخدمات 
اليت تقدمها رشكة سوق دبي المالي، أي على مدى فرتة االشرتاكات 

السنوية. 

يمت االعرتاف بإيرادات الخدمات المقدمة لمرة واحدة يف وقت تقديم 
الخدمة للوسيط.

يشرتك العميل/ الرشكة يف هذه الخدمات على أساس يومي/ رسوم المقاصة والتسوية واإليداع
سنوي، ويستحق دفعها عند تقديم الفاتورة.

يمت االعرتاف باإليرادات يف وقت تقديم الخدمة األساسية        
للعميل / الرشكة.

رسوم اإلدراج وبيانات السوق

يمت فرض رسوم اإلدراج على الرشكات اليت تدرج أسهمها يف رشكة 
سوق دبي المالي. 

يمت احتساب رسوم بيانات السوق مقابل استخدام بيانات السوق يف 
رشكة سوق دبي المالي. 

رسوم اإلدراج وبيانات السوق قابلة للتطبيق لمدة سنة واحدة أو 
على أساس شهري ويمت دفعها عند تقديم الفاتورة.

يمت االعرتاف باإليرادات على مدى فرتة اإلدراج والفرتة اليت يمكن 
للعميل خاللها الوصول إلى موجز بيانات السوق وفًقا لفرتة العقد.

يمت إصدار الفواتري بناًء على طلب العميل / الرشكة ويمت دفعها عند رسوم أخرى
تقديم الفاتورة.

االعرتاف باإليرادات يف وقت تقديم الخدمة األساسية للعميل / 
الرشكة.
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4-13  المعامالت بالعمالت األجنبية 

يمت تحويل المعامالت الناشئة بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية 
باستخدام أسعار الصرف السائدة بتواريخ المعامالت أو التقيمي عند إعادة 

قياس البنود. كما يمت احتساب أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية، 
الناتجة عن تسوية هذه المعامالت وعن تحويل الموجودات والمطلوبات 

النقدية المقّومة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة يف نهاية 
السنة، يف بيان الدخل الموحد.

4-14  عقود اإليجار

عند بدء العقد، تقوم المجموعة بتقيمي ما إذا كان العقد يعد، أو يتضمن 
إيجارًا. إن العقد يعد، أو يتضمن إيجارًا إذا كان العقد ينقل الحق يف السيطرة 

على استخدام أصل معني لفرتة زمنية مقابل تعويض ما. ولتقيمي ما إذا كان 
العقد ينقل الحق يف السيطرة على استخدام أصل معني، تستخدم الرشكة 

تعريف عقد اإليجار يف المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16.

كمستأجر
عند بدء أو تعديل العقد الذي يحتوي على عنصر إيجار، تخصص المجموعة 
الثمن المقابل يف 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 غري اإليجارية ويمت حساب عناصر 

اإليجار وغري اإليجار كعنصر إيجاري واحد.

تقوم المجموعة بإدراج أصل حق االستخدام والزتام اإليجار عند بدء تاريخ 
عقد اإليجار. يمت قياس أصل حق االستخدام مبدئيًا بالتكلفة اليت تشمل 

المبلغ المبدئي اللزتام اإليجار المعدل بأي دفعات إيجار مسددة يف أو قبل 
تاريخ بدء العقد، باإلضافة إلى أي تكاليف مبدئية مبارشة وتقدير تكاليف 

تفكيك وإزالة األصل األسايس أو إعادة األصل األسايس إلى حالته أو 
الموقع الذي يوجد عليه، ناقصًا أي حوافز إيجار مستلمة.

يمت استهالك أصل حق االستخدام الحقًا باستخدام طريقة القسط الثابت 
من تاريخ البدء إلى نهاية مدة عقد اإليجار، ما لم ينقل عقد اإليجار ملكية 

األصل األسايس للمجموعة يف نهاية مدة عقد اإليجار أو تشري تكلفة 
أصل حق االستخدام أن المجموعة ستقوم بممارسة خيار الرشاء. يف هذه 

الحالة، سيمت استهالك أصل حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي 
لألصل األسايس، والذي يمت تحديده على غرار االستهالك على الممتلكات 

والمعدات. باإلضافة إلى ذلك، يمت تخفيض أصل حق االستخدام بشكل دوري 
بخسائر االنخفاض يف القيمة، إن وجدت، وتعديلها بأي عمليات إعادة قياس 

معينة اللزتام اإليجار.

يقاس الزتام اإليجار مبدئيًا بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار اليت لم ُتدفع يف 
تاريخ بدء العقد، مخصومة باستخدام معدل الفائدة المدرج يف عقد اإليجار 

أو إذا تعذر تحديد هذا المعدل بسهولة، معدل االقرتاض اإلضايف للمجموعة. 
وبشكل عام، تستخدم المجموعة معدل االقراض اإلضايف كمعدل الخصم، 

والذي تم تحديده من خالل الحصول على معدالت الفائدة من مصادر تمويل 
خارجية مختلفة وإجراء تعديالت معينة لتعكس رشوط اإليجار ونوع األصل 

المستأجر.  

يمت تخصيص كل دفعة إيجار بني االلزتام وتكلفة التمويل. ويمت تحميل تكلفة 
التمويل على الربح أو الخسارة على مدى فرتة اإليجار للحصول على معدل 

فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االلزتام لكل فرتة.

تشمل دفعات اإليجار المتضمنة يف قياس الزتام اإليجار ما يلي:

الدفعات الثابتة، بما يف ذلك الدفعات الثابتة من حيث الجوهر.	 
دفعات اإليجار المتغرية اليت تعتمد على مؤرش أو معدل، تقاس 	 

مبدئيًا باستخدام المؤرش أو المعدل كما يف تاريخ البدء.
المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية.	 
سعر الممارسة بموجب خيار الرشاء الذي من المؤكد بشكل معقول 	 

أن تمارسه المجموعة ودفعات اإليجار يف فرتة التجديد االختيارية إذا 
كانت المجموعة متأكدة إلى حد معقول من ممارسة خيار التمديد، 
وغرامات فسخ عقد اإليجار مبكرًا ما لم تكن المجموعة متأكدة إلى 

حد معقول من عدم الفسخ مبكرًا.

يمت قياس الزتام اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. 
ويمت إعادة قياسه عند وجود تغري يف دفعات اإليجار المستقبلية نتيجة 

وجود تغري يف المؤرش أو المعدل، إذا كان هناك تغري يف تقدير المجموعة 
للمبلغ المتوقع سداده بموجب ضمان القيمة المتبقية أو إذا قامت 
المجموعة بتغيري تقييمها حول ما إذا كانت ستمارس خيار الرشاء أو 
التمديد أو الفسخ، أو إذا كان هناك دفعة إيجار ثابتة ضمنية معدلة.

عندما يمت إعادة قياس الزتام اإليجار بهذه الطريقة، يمت إجراء تعديل مقابل 
على القيمة الدفرتية ألصل حق االستخدام، أو يمت تسجيله يف بيان الدخل 

الموحد إذا تم تخفيض القيمة الدفرتية ألصل حق االستخدام إلى صفر.
تعرض المجموعة موجودات حق االستخدام ضمن »الممتلكات والمعدات« 
ومطلوبات إيجار غري متداولة ضمن »بيان المركز المالي« ومطلوبات إيجار 

متداولة ضمن »الذمم الدائنة والمصاريف المستحقة«.

عقود اإليجار قصرية األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة
اختارت المجموعة عدم إدراج موجودات حق االستخدام ومطلوبات اإليجار 

لعقود اإليجار منخفضة القيمة وعقود اإليجار قصرية األجل، بما يف ذلك 
معدات تقنية المعلومات. تقوم المجموعة بإدراج دفعات اإليجار المرتبطة 
بعقود اإليجار هذه كمصاريف على أساس القسط الثابت على مدى فرتة 

اإليجار.

5. التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة
 

يف سبيل تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة اليت ورد ذكرها باإليضاح 
رقم 4 من هذه البيانات المالية الموحدة، يقتضي األمر من اإلدارة إبداء 
بعض األحكام والتقديرات واالفرتاضات بشأن القمي الدفرتية للموجودات 

والمطلوبات اليت ال تتوفر بسهولة من مصادرٍ أخرى. تستند التقديرات 
واالفرتاضات المرتبطة بها إلى الخربة السابقة والعوامل األخرى ذات الصلة. 

إن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات. تمت مراجعة التقديرات 
واالفرتاضات األساسية بشكٍل مستمر. ويمت االعرتاف بالمراجعات على 

التقديرات المحاسبية يف الفرتة اليت تمت فيها مراجعة التقدير إذا كان تأثري 
التقدير ينحصر يف تلك الفرتة، أو يف فرتة المراجعة والفرتات المستقبلية إذا 
تركت عملية المراجعة تأثريًا على كل من الفرتة الحالية والمستقبلية على 

حٍد سواء.

فيما يلي التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة اليت وضعتها اإلدارة خالل 
عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة واليت لها التأثري الهام 

األكرب على المبالغ المدرجة يف البيانات المالية الموحدة.

تقيمي استثمارات حقوق الملكية غري المدرجة
تستند عملية تقيمي استثمارات حقوق الملكية غري المدرجة عادة على 

معامالت السوق الحديثة المربمة على أساٍس تجاري بحت والقيمة العادلة 
لألدوات األخرى المشابهة إلى حد كبري لتلك االستثمارات والتدفقات 

النقدية المتوقعة المخصومة باألسعار الحالية لألدوات المشابهة أو صايف 
قيمة الموجودات للرشكة المستثمر فيها / الصناديق أو نماذج التقيمي 

األخرى.

األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات األخرى غري الملموسة
لقد قامت اإلدارة بتقدير األعمار االقتصادية اإلنتاجية للموجودات األخرى 
غري الملموسة استنادًا إلى تحليل العوامل ذات الصلة بالفرتة اليت يتوقع 

فيها أن تعمل الموجودات األخرى غري الملموسة على توليد تدفقات 
نقدية واردة للمجموعة يف المستقبل القريب. تقوم اإلدارة بتقيمي األعمار 

اإلنتاجية المقدرة على أساس دوري.

االنخفاض يف قيمة الشهرة والموجودات األخرى غري الملموسة
يمت إجراء عمليات المراجعة لتحري االنخفاض يف قيمة الشهرة بشكٍل سنوي 

أو على فرتات أقصر إذا أشارت األحداث أو التغريات يف الظروف إلى وجود 
انخفاض محتمل يف القيمة. تمت مقارنة القيمة الدفرتية للشهرة مع القيمة 
القابلة لالسرتداد اليت تمثل القيمة المستخدمة أو القيمة العادلة ناقصًا 

تكاليف البيع، أّيهما أعلى. ويمت احتساب أي انخفاض يف القيمة مبارشًة 
كمصروف وال يمت عكسه الحقًا. راجع اإليضاح 6 للتقديرات واألحكام.

تحدد المجموعة، مرة واحدة سنوًيا، ما إذا كانت الشهرة قد تعرضت 
النخفاض يف قيمتها. ويتطلب ذلك تقدير القيمة القابلة لالسرتداد باستخدام 

القيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع، أو القيمة المستخدمة لوحدات مولدة 
للنقد اليت يمت تخصيص الشهرة لها، أيهما أعلى. وتعترب المجموعة رشكة 

سوق دبي المالي كوحدة مولدة للنقد فردية ألغراض اختبار انخفاض القيمة 
معتربًة أنها تدار كوحدة واحدة تعمل يف قطاع واحد من أسواق األوراق 

المالية العاملة وغرفة المقاصة ذات العالقة. إن تقدير القيمة العادلة ناقًصا 
تكاليف البيع يتطلب من المجموعة وضع تقدير لعالوة السيطرة من أجل 

احتساب القيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع. إن تقدير القيمة المستخدمة 
يتطلب من المجموعة وضع تقدير حول التدفقات النقدية المستقبلية 

المتوقعة من وحدات توليد النقد وكذلك اختيار معدل خصم مناسب بغرض 
احتساب القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية.

تمت مراجعة الموجودات األخرى غري الملموسة الخاضعة لإلطفاء لتحري 
االنخفاض يف القيمة عندما تشري األحداث أو التغريات يف الظروف إلى أن 

القيمة الدفرتية قد ال تكون قابلة لالسرتداد. يمت احتساب خسارة االنخفاض 
يف القيمة وفقًا للمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفرتية لألصل قيمته القابلة 

لالسرتداد. إن القيمة القابلة لالسرتداد هي القيمة العادلة للموجودات 
ناقصة تكاليف البيع أو القيمة المستخدمة، أّيهما أعلى. وألغراض تقيمي 
االنخفاض يف القيمة، يمت تجميع الموجودات لدى أدنى المستويات اليت 

تتوفر لها إلى حد كبري تدفقات نقدية واردة مستقلة. تمت مراجعة االنخفاض 
السابق يف قيمة الموجودات األخرى غري الملموسة لتحري احتمال عكس 

االنخفاض يف القيمة بتاريخ كل تقرير.

االنخفاض يف قيمة األرض
تحدد المجموعة، على أساس سنوي، ما إذا كانت األرض قد تعرضت 

النخفاض يف قيمتها. ويتطلب ذلك تقدير القيمة القابلة لالسرتداد باستخدام 
القيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع، أو القيمة المستخدمة لألرض، أيهما 

أعلى. يمت تقدير القيمة العادلة ناقًصا تكاليف بيع األرض من قبل خبري تقيمي 
مستقل خارجي. إن احتساب القيمة المستخدمة يتطلب من المجموعة وضع 
تقدير حول التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من األرض وكذلك اختيار 

معدل خصم بغرض احتساب القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية.

استهالك ممتلكات ومعدات
يمت استهالك تكلفة الممتلكات والمعدات على مدى أعمارها اإلنتاجية 

المقدرة، اليت تستند على االستخدام المتوقع لألصل والبلي والتلف المادي 
المتوقع، الذي يعتمد على عوامل التشغيل. لم تأخذ اإلدارة باالعتبار 

أي قيمة متبقية كونها تعترب ضئيلة للغاية. تقوم اإلدارة بتقيمي األعمار 
اإلنتاجية المقدرة على أساس دوري.
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فحص انخفاض قيمة الشهرة
إن تحديد ما إذا كانت الشهرة قد انخفضت قيمتها يتطلب تقدير للقيمة 

القابلة لالسرتداد للوحدات المولدة للنقد اليت تم تخصيص الشهرة لها. تعترب 
رشكة سوق دبي المالي كمنشأة منفصلة، وبالتالي فإنها تعترب كوحدة 

مولدة للنقد فردية ألغراض اختبار انخفاض القيمة. تقوم اإلدارة بتقيمي 
القيمة القابلة لالسرتداد للوحدة المولدة للنقد باستخدام نموذج القيمة 

المستخدمة والقيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع، أيهما أعلى. وخلصت 
اإلدارة إلى أن القيمة العادلة ناقًصا تكاليف بيع الوحدة المولدة للنقد 

تجاوزت قيمتها الدفرتية كما يف 31 ديسمرب 2022 )31 ديسمرب 2021: القيمة 
العادلة ناقًصا تكاليف البيع تجاوزت القيمة الدفرتية(. وللوصول إلى القيمة 
العادلة ناقًصا تكاليف البيع للوحدة المولدة للنقد اليت تم تخصيص الشهرة 

لها، استخدمت اإلدارة سعر السوق المدرج عند اإلغالق لسوق دبي المالي 
كما يف 31 ديسمرب 2022 وعالوة سيطرة )بالصايف من تكاليف البيع( بنسبة 

15٪ )31 ديسمرب 2021: 15٪( لحساب القيمة القابلة لالسرتداد. 

بلغت القيمة المقّدرة القابلة لالسرتداد للوحدة المولدة للنقد 13,892 
مليون درهم كما يف 31 ديسمرب 2022 واليت تتجاوز قيمتها الدفرتية مبلغ 

7,947 مليون درهم بما يقارب 5,945 مليون درهم )31 ديسمرب 2021: 18,165 
مليون درهم( كما يف هذا التاريخ. لذلك، ال تعتقد إدارة المجموعة أن هناك 

أي انخفاض يف قيمة الشهرة كما يف تاريخ التقرير.

فيما يلي االفرتاضات الرئيسية المستخدمة يف 2022:

تعترب هذه القيمة العادلة ناقًصا تكاليف بيع القياس على أنها المستوى 2 
يف التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. 

حددت اإلدارة أن أي تغيري مناسب محتمل يف االفرتاضني الرئيسيني لن يؤدي 
إلى تجاوز القيمة الدفرتية للمبلغ القابل لالسرتداد. 

يعتقد مجلس إدارة المجموعة أن االفرتاضات الرئيسية مالئمة كما يف 31 
ديسمرب 2022، وال يوجد انخفاض يف قيمة الشهرة كما يف ذلك التاريخ.

خسارة االنخفاض يف قيمة الذمم المدينة التجارية
يف كل تاريخ تقرير، تقمّي المجموعة على أساس مستقبلي الخسائر 

االئتمانية المتوقعة المرتبطة بالموجودات المالية المدرجة بالتكلفة 
المطفأة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. وتعتمد منهجية 
انخفاض القيمة المطبقة على ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية يف مخاطر 

االئتمان. وبالنسبة للذمم المدينة التجارية، تطبق المجموعة النهج المبسط 
الذي يسمح به المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، وهو ما يتطلب 
االعرتاف بالخسائر المتوقعة على مدى العمر منذ االعرتاف المبدئي 

بالذمم المدينة. انظر اإليضاح 27-3 لمزيد من التفاصيل حول تقيمي مخاطر 
االئتمان.

مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفني
تدفع المجموعة مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها الوافدين وفقًا لقانون 

العمل لدولة اإلمارات العربية المتحدة. ويستند استحقاق هذه المكافآت 
إلى طول مدة خدمة الموظف واستيفاء الحد األدنى لفرتة الخدمة. ُتستحق 

التكاليف المتوقعة عن هذه المكافآت على مدى فرتة العمل. تقوم 
المجموعة بأداء مساهمات المعاشات والتأمينات االجتماعية المحلية 
للموظفني من مواطين دولة اإلمارات العربية المتحدة بمقتضى أحكام 

القانون االتحادي لدولة اإلمارات بالعربية المتحدة رقم 2 لسنة 2000.

6. الشهرة وموجودات أخرى غري ملموسة
 

الشهرة
ألف درهم

ترخيص العمل كسوق لألوراق المالية
ألف درهم

التكلفة 

2,878,8742,824,455يف 1 يناير 2021 و2022

إطفاء

847,335-يف 1 يناير 2022

56,489-المحّمل للسنة 

903,824-يف 31 ديسمرب 2022

790,846-يف 1 يناير 2021

56,489-المحّمل للسنة

847,335-يف 31 ديسمرب 2021

القيمة الدفرتية

2,878,8741,920,631يف 31 ديسمرب 2022

2,878,8741,977,120يف 31 ديسمرب 2021

سعر السوق المدرج عند اإلغالق كما يف 
31 ديسمرب 2022

1,51 درهم/ للسهم

15٪عالوة السيطرة - صايف تكاليف البيع
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7. ممتلكات ومعدات
 

أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز

أجهزة 
حاسوب ونظم 

معلومات
موجودات حق 

االستخدام
تحسينات على 

عقار مستأجر
أثاث ومعدات 

أخرىمركباتمكتبية
مبىن قيد 

المجموعأراضياالنشاء

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

التكلفة 

149,59247,00522,84328,85713770355,920231,306536,363يف 31 ديسمرب 2020

6,567-1,565360-169372-4,101إضافات

)48,025(----)2,293(--)45,732(استبعادات

---)901(----901تحويالت

108,86247,00523,01226,9361371,36756,280231,306494,905يف 31 ديسمرب 2021

8,218--5,503-25321-2,369إضافات

)8,606(--)339(-)620(-)1,948()5,699(استبعادات

---)841(-38--803تحويالت

106,33545,05723,03726,6751375,69056,280231,306494,517يف 31 ديسمرب 2022

االستهالك المرتاكم

184,505---125,66519,43817,88121,384137يف 31 ديسمرب 2020

23,194----9,4809,7191,6482,347المحّمل للسنة

)48,051(----)2,284(--)45,767(استبعادات

159,648---89,37829,15719,52921,447137يف 31 ديسمرب 2021

21,799----9,0299,6151,6611,494المحّمل للسنة

)7,399(----)547(-)1,472()5,380(استبعادات

174,048---93,02737,30021,19022,394137يف 31 ديسمرب 2022

القيمة الدفرتية

5,69056,280231,306320,469-13,3087,7571,8474,281يف 31 ديسمرب 2022

1,36756,280231,306335,257-19,48417,8483,4835,489يف 31 ديسمرب 2021

8. موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل  
     الدخل الشامل اآلخر

 

تخذت المجموعة قرارًا نهائيًا بتصنيف االستثمار يف األوراق المالية 
والصناديق المدارة واالستثمار يف صكوك البنك من الشق األول على أنها 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند االعرتاف المبدئي 
وفًقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، وتم عرض التغيريات الالحقة 

يف القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر. وهذه االستثمارات تمثل 
استثمارات اسرتاتيجية غري محتفظ بها للمتاجرة، وترى المجموعة أن هذا 

التصنيف هو األنسب. تم تقيمي جميع االستثمارات وتصنيفها كأدوات حقوق 
ملكية يف الكيانات ذات الصلة. ولم يمت تصنيف المنشآت الرئيسية على أنها 

حقوق ملكية لسبب وحيد وهو اإلعفاء المحدد يف المعيار المحاسيب الدولي 
رقم 32.

االستثمارات بحسب التوزيع الجغرايف كالتالي:

تتضمن الصناديق المدارة مبالغ بقيمة 296 مليون درهم )31 ديسمرب  8-1
2021: 258 مليون درهم( )إيضاح 15( تمت إدارتها من قبل أحد مساهمي 

الرشكة األم. 

تشمل االستثمارات يف الصكوك أدوات دائمة يستحق طلبها بخيار من  8-2
الجهات المصدرة لها وتقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

اآلخر. وتحمل الصكوك معدالت ربح ترتاوح بني 3,375٪ إلى 5٪ سنويًا 
)31 ديسمرب 2021: 3,375٪ إلى 5٪ سنويًا(، ويستحق دفعها بقرار من 

الجهة المصدرة.

9. استثمارات بالتكلفة المطفأة 
 

تستحق االستثمارات يف الصكوك يف اإلمارات العربية المتحدة خالل 9-5 
سنوات وتحمل معدالت ربح ثابتة ترتاوح بني 2,591٪ - 5٪ سنوًيا )31 

ديسمرب 2021: 3,2٪ - 5,112٪( سنوًيا.

10. ودائع استثمارية 
 

إن الودائع االستثمارية مودعة لدى مؤسساٍت مالية يف دولة اإلمارات  10-1
العربية المتحدة وتحمل معدالت ربح ترتاوح بني 2,80٪ إلى ٪5,50 

)2021: 1,20٪ إلى 1,65٪( سنويًا.

هناك ودائع استثمارية بقيمة 36,73 مليون درهم )2021: 136,73  10-2
مليون درهم( مرهونة كضمان مقابل تسهيالت سحب بنكي على 

المكشوف غري مستخدمة مقدمة إلى المجموعة.

يبلغ إجمالي توزيعات األرباح المقبوضة والمستحقة الدفع باإلنابة  10-3
عن الرشكات المدرجة يف سوق دبي المالي المحتفظ بها يف أرصدة 
»حسابي« وبطاقات آيفسرت كما يف 31 ديسمرب 2022 مبلغًا وقدره 

1,266 مليون درهم )31 ديسمرب 2021: 1,151 مليون درهم(، وهي متاحة 
للرشكة الستثمارها وفًقا لتقديرها الخاص يف موجودات مدرة للدخل 

مثل االستثمارات يف ودائع قصرية األجل بقيمة 1,130 مليون درهم 
)31 ديسمرب 2021: 1,010 مليون درهم(، واستثمارات بالتكلفة المطفأة 

بقيمة 93 مليون درهم )31 ديسمرب 2021: 100 مليون درهم(، وحسابات 
مضاربة وحسابات جارية بقيمة 43 مليون درهم )31 ديسمرب 2021: 

41 مليون درهم(. ولذلك، تتحمل المجموعة الزتاًما بدفع هذه المبالغ 
لمساهمي الرشكات المدرجة )راجع إيضاح 18-1(. وحىت يمت الوفاء بهذا 

االلزتام، تقوم المجموعة باالعرتاف بأرباح هذه االستثمارات يف بيان 
الدخل الموحد.

تشمل الودائع االستثمارية للسنة السابقة مبلغ 430 مليون درهم  10-4
واليت تمثل أموااًل من ودائع هامشية تم إيداعها من قبل طرف ذي 

عالقة. راجع اإليضاحني 15-1 و2-18.

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

مصنفة كأدوات حقوق ملكية

393,547257,564استثمارات يف أوراق مالية متداولة 

313,678275,711صناديق مدارة - إيضاح 1-8

262,230279,946استثمارات يف صكوك - إيضاح 2-8

969,455813,221

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

متداولة:

36,730371,117ودائع استثمارية بفرتة استحقاق تقل عن ثالثة أشهر 

ودائع استثمارية بفرتة استحقاق تزيد عن ثالثة أشهر 
حىت سنة واحدة 

2,276,5002,660,000

2,313,2303,031,117

غري متداولة:

204,189222,225ودائع استثمارية بفرتة استحقاق بعد سنة واحدة

2,517,4193,253,342

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

273,990296,071استثمار يف صكوك

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

893,043734,050داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

76,41279,171خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

969,455813,221
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14. احتياطيات

احتياطي نظامي
وفقًا لمرسوم بقانون اتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )32( 
لسنة 2021، فقد خصصت المجموعة احتياطيًا قانونيًا بنسبة 10٪ من صايف 

األرباح السنوية للرشكة ويستمر التحويل إلى االحتياطي حىت يبلغ رصيده ما 
يعادل 50٪ من رأس المال. إن هذا االحتياطي غري متوفر للتوزيع، باستثناء 

ما ينص عليه القانون.

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

يمثل احتياطي إعادة تقيمي االستثمارات األرباح والخسائر المرتاكمة 
الناشئة عن إعادة تقيمي الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل اآلخر.

15. معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة

يمت اعتبار األطراف كأطراف ذات عالقة عندما يكون ألحد األطراف قدرة 
السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثري ملحوظ على الطرف اآلخر يف 

اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية. 

تتألف األطراف ذات العالقة من الرشكات الخاضعة للملكية أو اإلدارة 
المشرتكة واإلدارة العليا والرشكات اليت يسيطر عليها المساهمون وأعضاء 

مجلس اإلدارة فضاًل عن الرشكات اليت يمارسون عليها تأثريًا فعااًل. يتمثل 
كبار أعضاء اإلدارة العليا يف رؤساء اإلدارات المختلفة. أبرمت المجموعة 

خالل السنة معامالت مع األطراف ذات العالقة يف سياق العمل االعتيادي. 
وتم تنفيذ هذه المعامالت بأسعار السوق. 

فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة واألرصدة الناتجة عن هذه 
المعامالت:

تعويضات كبار موظفي اإلدارة
فيما يلي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وغريهم من كبار موظفي اإلدارة 

خالل السنة:

11. مصاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى
 

صايف الحركة يف مخصص الديون المشكوك يف تحصيلها:

تتعلق هذه األرصدة برشكة دبي للمقاصة ذات شخص واحد ش.ذ.م.م  11-1
ورشكة ناسداك دبي المحدودة باعتبارها األطراف المركزية المقابلة 
لجميع التداوالت، وعادة ما تمت تسوية هذه األرصدة خالل يومني من 

تاريخ التعامل )T+2(. يمثل الرصيد ذممًا مدينة من وسطاء مقابل 
تداوالت لم تمت تسويتها كما بنهاية السنة. وتم تسجيل الرصيد 

المستحق المقابل لنفس المبلغ كالزتام كما بنهاية السنة )إيضاح 18(.

ال تحتفظ المجموعة بأي رهن عن المصاريف المدفوعة مقدًما والذمم  11-2
المدينة األخرى.

12. نقد وما يف حكمه

يرتاوح متوسط معدل العائد على حسابات االدخار 0,30٪ سنويًا )31  12-1
ديسمرب 2021: 0,30٪ سنويًا(.

يبلغ متوسط معدل العائد على حسابات المضاربة 1٪ سنويًا )31  12-2
ديسمرب 2021: 0,09٪ سنويًا(.

يبلغ إجمالي توزيعات األرباح المقبوضة والمستحقة الدفع باإلنابة  12-3
عن الرشكات المدرجة يف سوق دبي المالي المحتفظ بها يف أرصدة 
»حسابي« وبطاقات آيفسرت كما يف 31 ديسمرب 2022 مبلغًا وقدره 

1,266 مليون درهم )31 ديسمرب 2021: 1,151 مليون درهم(، وهي متاحة 
للرشكة الستثمارها وفًقا لتقديرها الخاص يف موجودات مدرة للدخل 

مثل االستثمارات يف ودائع قصرية األجل بقيمة 1,130 مليون درهم 
)31 ديسمرب 2021: 1,010 مليون درهم(، واستثمارات بالتكلفة المطفأة 

بقيمة 93 مليون درهم )31 ديسمرب 2021: 100 مليون درهم(، وحسابات 
مضاربة وحسابات جارية بقيمة 43 مليون درهم )31 ديسمرب 2021: 

41 مليون درهم(. ولذلك، تتحمل المجموعة الزتاًما بدفع هذه المبالغ 
لمساهمي الرشكات المدرجة )راجع إيضاح 18-1(. وحىت يمت الوفاء بهذا 

االلزتام، تقوم المجموعة باالعرتاف بأرباح هذه االستثمارات يف بيان 
الدخل الموحد.

يف 31 ديسمرب 2022 و31 ديسمرب 2021، قامت المجموعة بتقيمي  12-4
إمكانية اسرتداد النقد وما يف حكمه وخلصت إلى أن مخصص الخسارة 

االئتمانية المتوقعة غري جوهري.

13. رأس المال

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

37,67719,518إيرادات مستحقة من ودائع استثمارية

91,17492,340أرصدة طرف مقابل مركزي )إيضاح 1-11(

5,9565,948مصاريف مدفوعة مقدمًا                                                                             

1,1341,003رسوم عموالت تداول مستحقة

5,3122,542ذمم مدينة أخرى

1,0411,998مبالغ مستحقة من وسطاء 

ضريبة القيمة المضافة المستحقة القبض على 
المصروفات الرأسمالية

2,2102,641

144,504125,990

)1,215()754(ناقصًا: مخصص الديون المشكوك يف تحصيلها

143,750124,775

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

150140نقد يف الصندوق

أرصدة بنكية:

14,12816,258    حسابات جارية 

212,165    حسابات ادخار )إيضاح 1-12(

134,310140,422    حسابات مرابحة )إيضاح 12-2 و12-3 و1-15(

148,609158,985

زائدا: ودائع استثمارية بفرتات استحقاق أصلية ال تزيد 
على ثالثة أشهر 

320,792100,005

469,401258,990نقد وما يف حكمه

2022معامالت خالل السنة
ألف درهم

2021
ألف درهم

الرشكات التابعة والزميلة للمجموعة

22,34926,481إيرادات االستثمار 

3521,347مصاريف الفوائد

13,1736,706إيرادات توزيعات األرباح

8,6308,930دفعات اإليجار ومصاريف أخرى ذات عالقة

5401,290فائدة على عقود اإليجار 

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

8,11414,316 مركز دبي التجاري العالمي - الزتام اإليجار

38,917450,000 ودائع أعضاء هامشية )إيضاح 15-1 و2-18(

الرشكة األم

17,57811,076مصاريف مدفوعة بالنيابة عن المجموعة 

32,18931,837قرض مساند )إيضاح 2-15(

100,000-توزيعات أرباح مستحقة الدفع 

10,93610,279رواتب ومنافع قصرية األجل

816873معاشات وتأمينات اجتماعية

أعضاء مجلس اإلدارة 

838793- مكافآت إلى مجلس إدارة ناسداك دبي 

799648- بدل حضور اجتماعات للمجموعة 

- مكافآت أعضاء مجلس إدارة رشكة سوق دبي 
المالي 

2,1182,100

األرصدة

رشكات تابعة ورشكات زميلة 

صناديق مدارة من قبل مساهم يف الرشكة األم 
)إيضاح 1-8(

295,953257,986

موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر )إيضاح 8(

482,085352,957

198,206208,654استثمارات بالتكلفة المطفأة )إيضاح 9(

432,845584,273ودائع استثمارية )إيضاح 10(

142,228155,521نقد وما يف حكمه )إيضاح 12(

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

1,215738الرصيد االفتتاحي 

477)461()عكس( / مخصص للسنة

7541,215الرصيد الختامي

احتياطي نظامي
ألف درهم

468,062الرصيد كما يف 31 ديسمرب 2020

10,383تحويل من صايف ربح سنة 2021

478,445الرصيد كما يف 31 ديسمرب 2021

14,711تحويل من صايف ربح سنة 2022

493,156الرصيد كما يف 31 ديسمرب 2022

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع: 
8,000,000,000 سهم )31 ديسمرب 2021: 8,000,000,000 سهم( 
بقيمة درهم واحد للسهم )31 ديسمرب 2021: درهم 

واحد للسهم( 

8,000,0008,000,000
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تتكون ودائع األعضاء الهامشية من حساب المضاربة بمبلغ 39 مليون  15-1
درهم )31 ديسمرب 2021: 20 مليون درهم( تم إيداعها نيابة عن طرف 
ذي عالقة. كما تضمن رصيد السنة السابقة ودائع استثمارية بمبلغ 

430 مليون درهم )راجع إيضاح 2-18(.

 تم تقديم القرض المساند من قبل بورصة دبي المحدودة إلى  15-2
ناسداك دبي المحدودة. إن القرض المساند غري مضمون وبال تاريخ 

سداد محدد وال يحمل أي معدل فائدة اعتبارًا من 1 أبريل 2022. ويعترب 
هذا القرض ُمضاف إلى حقوق كافة الدائنني اآلخرين لدى الرشكة 

التابعة. وافقت الرشكة األم على عدم المطالبة بالقرض المساند 
من الرشكة التابعة لها لمدة سنة واحدة على األقل من تاريخ إصدار 

البيانات المالية للسنة المنتهية يف 31 ديسمرب 2022.

لم تقدم المجموعة أي قروض ألعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المنتهية 
يف 31 ديسمرب 2022 و2021.

حصلت المجموعة على موافقة من المساهمني فيما يتعلق بالمعامالت 
مع األطراف ذات العالقة من أجل االمتثال ألحكام مرسوم بقانون اتحادي 

لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )32( لسنة 2021.

قامت المجموعة بتطبيق اإلعفاء الجزئي المسموح به بموجب المعيار 
المحاسيب الدولي رقم 24 على الكيانات المملوكة للحكومة وأفصحت 
عن طبيعة ومبلغ كل معاملة فردية هامة، وللمعامالت األخرى اليت 

تعترب بشكل جماعي، ولكن ليس بشكل فردي، هامة أفصحت عن مؤرش 
نوعي أو كمي حسب نطاق المعاملة. تعترب حكومة دبي بمثابة الرشكة 
األم المطلقة والطرف المسيطر حيث تمتلك نسبة 80,66٪ )31 ديسمرب 
2021: 80,66٪( من رشكة سوق دبي المالي )ش.م.ع( من خالل مؤسسة 

دبي لالستثمارات الحكومية، وهي رشكة تابعة لحكومة دبي. تتحمل 
المجموعة يف سياق عملها المعتاد يف سوق دبي لألوراق المالية مصاريف 

وتتلقى رسوًما بناًء على الرشوط القياسية المطبقة يف 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.

16. عقود اإليجار

عقود اإليجار - 
المجموعة كمستأجر )المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16(

تقوم المجموعة بتأجري مقرات لمكاتبها. ويرسي عقد اإليجار عادة لمدة 3 
- 5 سنوات مع خيار تجديد عقد اإليجار بعد ذلك التاريخ. يمت إعادة التفاوض 
على دفعات اإليجار كل 3 - 5 سنوات لتعكس إيجارات السوق. وتنص بعض 

عقود اإليجار على دفعات إيجار إضافية تستند إلى التغريات يف مؤرشات 
األسعار المحلية.

تم إبرام عقود إيجار العقارات كعقود إيجار مجمعة ويمت تجديدها على 
أساس سنوي. 

مبني أدناه معلومات حول عقود اإليجار اليت تكون المجموعة مستأجرًا فيها.

موجودات حق االستخدام. 1
يمت عرض موجودات حق االستخدام المتعلقة بمكاتبها المؤجرة يف 

الممتلكات والمعدات )إيضاح 7(.

مطلوبات اإليجار. 2

المبالغ المعرتف بها يف بيان الدخل الموحد. 3

المبالغ المعرتف بها يف بيان التدفقات النقدية الموحد. 4

17. مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفني

18. ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

يبلغ إجمالي توزيعات األرباح المقبوضة والمستحقة الدفع باإلنابة  18-1
عن الرشكات المدرجة يف سوق دبي المالي المحتفظ بها يف أرصدة 
»حسابي« وبطاقات آيفسرت كما يف 31 ديسمرب 2022 مبلغًا وقدره 

1,266 مليون درهم )31 ديسمرب 2021: 1,151 مليون درهم(، وهي متاحة 
للرشكة الستثمارها وفًقا لتقديرها الخاص يف موجودات مدرة للدخل 

مثل االستثمارات يف ودائع قصرية األجل بقيمة 1,130 مليون درهم 
)31 ديسمرب 2021: 1,010 مليون درهم(، واستثمارات بالتكلفة المطفأة 

بقيمة 93 مليون درهم )31 ديسمرب 2021: 100 مليون درهم(، وحسابات 
مضاربة وحسابات جارية بقيمة 43 مليون درهم )31 ديسمرب 2021: 

41 مليون درهم(. ولذلك، تتحمل المجموعة الزتاًما بدفع هذه المبالغ 
لمساهمي الرشكات المدرجة. وحىت يمت الوفاء بهذا االلزتام، تقوم 

المجموعة باالعرتاف بأرباح هذه االستثمارات يف بيان الدخل الموحد.

يتعني على أعضاء المقاصة تقديم هوامش فيما يتعلق بالزتاماتهم  18-2
الخاصة بالمقاصة والتسوية تجاه المجموعة. يمت االحتفاظ بالهوامش 

يف حسابات منفصلة بامس رشكة سوق دبي المالي يف بنوك المقاصة. 
تستخدم المجموعة الهوامش المقدمة من قبل أعضاء المقاصة من 

أجل الوفاء بالزتامات أعضاء المقاصة تجاه المجموعة يف حالة تقصري 
عضو المقاصة فيما يتعلق بتسويات التداول. راجع اإليضاحني 4-10 

و1-15.

19. توزيعات أرباح مستحقة الدفع

أعلنت الرشكة يف الجمعية العمومية السنوية المنعقدة يف 22 مارس  19-1
2022 عن توزيعات أرباح لسنة 2021 بقيمة 240 مليون درهم واليت 

تمثل 0,03 درهم للسهم بما يف ذلك إيرادات غري متوافقة مع أحكام 
الرشيعة بقيمة 16,8 مليون درهم للسنة المنتهية يف 31 ديسمرب 

2021 )31 ديسمرب 2021: إيرادات غري متوافقة مع أحكام الرشيعة بقيمة 
30,9 مليون درهم للسنة المنتهية يف 31 ديسمرب 2020 والمعلن عنها 
يف الجمعية العمومية السنوية المنعقدة يف 22 مارس 2021. لم تعلن 

الرشكة عن أي توزيعات أرباح للسنة المنتهية يف 31 ديسمرب 2020(.

تبلغ توزيعات األرباح غري المدفوعة للمساهمني بخالف الرشكة األم  19-2
3 مليون درهم )31 ديسمرب 2021: 3 مليون درهم(.

20. إيرادات االستثمار

21. إيرادات توزيعات األرباح

للسنة المنتهية يف 31 ديسمرب 2022، تم االعرتاف بتوزيعات األرباح 
المستلمة من الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر والبالغة 13,8 مليون درهم )31 ديسمرب 2021: 6,9 

مليون درهم( ضمن إيرادات توزيعات األرباح يف بيان الدخل الموحد. 

22. إيرادات ومصاريف األرباح

تكبدت المجموعة مصاريف أرباح قدرها 3,6 مليون درهم )31 ديسمرب: 
ال يشء( على ودائع األعضاء الهامشية )إيضاح 15-1( والمودعة لدى 

المجموعة بمعدل ربح مكائف.

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

7,570-مطلوبات إيجار غري متداولة

8,8859,945مطلوبات إيجار متداولة

8,88517,515

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

22,27725,545الرصيد يف بداية السنة

2,6742,774المحمل خالل السنة

)6,042()1,789(المسدد خالل السنة

23,16222,277الرصيد يف نهاية السنة

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

إيرادات االستثمارمن األصول المالية األخرى المقاسة 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

11,64410,031

11,40212,987إيرادات االستثمارمن االستثمارات بالتكلفة المطفأة

56,85249,190إيرادات االستثمارمن الودائع االستثمارية

79,89872,208

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

توزيعات أرباح مستحقة الدفع باإلنابة عن الرشكات 
المدرجة يف سوق دبي المالي )"حسابي"( )إيضاح 

)1-18

877,499820,010

388,866330,921بطاقات آيفسرت )إيضاح 1-18(

48,403468,073ودائع أعضاء هامشية )إيضاح 2-18(

إيرادات غري متوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية 
)إيضاح 26(

-30,914

26,27021,917أمانات الوسطاء

19,78714,540مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى

91,17492,340أرصدة طرف مقابل مركزي )إيضاح 1-11(

مبالغ مستحقة إلى هيئة األوراق المالية والسلع 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

545315

4,8184,377إيرادات غري محققة

1,0861,048الزكاة

8,8859,945مطلوبات اإليجار المتداولة )إيضاح 16(

-18اكتتابات العمالء يف الطرح العام األولي

3,0734,271ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع

1,470,4241,798,671

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

6831,557مصاريف الفوائد على مطلوبات اإليجار

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

مجموع التدفقات النقدية الصادرة اللزتامات عقود 
9,0679,670اإليجار
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مخاطر السوق 27-2

مخاطر صرف العمالت األجنبية)أ( 
إن أنشطة المجموعة غري معرضة للمخاطر المالية الخاصة بالتغريات يف 
أسعار صرف العمالت األجنبية نظرًا ألن كافة الموجودات والمطلوبات 

المالية الخاصة بها مقومة بالدرهم اإلماراتي أو بالدوالر األمريكي المربوط 
بالدرهم اإلماراتي.

مخاطر األسعار)ب( 
تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار األسهم الناشئة عن استثمارات 

حقوق الملكية المدرجة. يمت االحتفاظ باالستثمارات يف األسهم ألغراض 
اسرتاتيجية وليس ألغراض تجارية وال تقوم المجموعة بالتداول بشكل نشط 
يف هذه االستثمارات. تعمل المجموعة على الحد من مخاطر أسعار األسهم 

بتنويع محفظة االستثمار والمتابعة المستمرة لتطورات السوق. وإضافة 
إلى ذلك، تراقب المجموعة بشكل فاعل العوامل الرئيسية اليت تؤثر على 

حركات األسهم والسوق، ويشمل ذلك تحليل األداء المالي والتشغيلي 
للكيانات المستثمر فيها. وتمتلك المجموعة كما يف 31 ديسمرب 2022 

محفظة استثمار يف حقوق ملكية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر بمبلغ 969 مليون درهم )31 ديسمرب 2021: 813 مليون 

درهم(.

تحليل حساسية أسعار األسهم
لقد تم تحديد تحليل الحساسية المبني أدناه استنادًا إلى مدى التعرض 

لمخاطر أسعار األسهم يف فرتة التقرير.

فيما لو ارتفعت / انخفضت أسعار األسهم بنسبة 5٪، لكانت هناك:
زيادة / انخفاض يف احتياطي إعادة تقيمي االستثمار بواقع 48 مليون 	 

درهم )31 ديسمرب 2021: 41 مليون درهم( نتيجة للتغريات يف القيمة 
العادلة الستثمارات حقوق الملكية. 

مخاطر معدل الربح)ج( 
إن مخاطر معدل الربح هي المخاطر المتعلقة بتقلب قيمة التدفقات النقدية 

المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغريات يف معدالت الربح السوقية. 
تتمثل المخاطر الرئيسية اليت تتعرض لها الموجودات والمطلوبات المالية 

يف مخاطر الخسارة الناتجة عن التقلبات يف التدفقات النقدية المستقبلية أو 
القمي العادلة لألدوات المالية نتيجة التغري يف أسعار الربح يف السوق. يمت 

تسعري الموجودات والمطلوبات المالية طويلة األجل للمجموعة بشكل 
عام على أساس السعر المتغري، والذي يتتبع التغريات يف أسعار الفائدة يف 

السوق.

تتكون الموجودات المالية اليت من المحتمل أن تعرض المجموعة لمخاطر 
معدل الربح بشكل أسايس من الودائع االستثمارية واألرصدة لدى البنوك 
والمؤسسات المالية األخرى واالستثمارات بالتكلفة المطفأة واالستثمار 

يف الصكوك المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. إن 
التغري بمقدار +/- 50 نقطة أساس يف منحىن العائد قد يؤدي إلى زيادة/ 
نقص يف إيرادات االستثمار وحقوق الملكية بواقع مليون 15,9 درهم )31 

ديسمرب 2021: 16,4 مليون درهم(.

مخاطر االئتمان  27-3
تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان وهي المخاطر المتعلقة بتسبب الطرف 

المقابل يف خسارة مالية للمجموعة نتيجة إخفاقه يف الوفاء بالزتاماته. 
تنطوي الموجودات المالية اليت ُيحتمل أن تعّرض المجموعة لمخاطر االئتمان 

بشكل أسايس على االستثمارات بالتكلفة المطفأة والودائع االستثمارية 
والذمم المدينة األخرى والنقد وما يف حكمه.

فيما يلي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمانات الُمحتفظ 
بها أو التعزيزات االئتمانية األخرى:

يمثل الجدول أعاله أسوأ احتمال من حيث تعّرض المجموعة لمخاطر 
االئتمان، دون األخذ يف االعتبار أي ضمانات محتفظ بها أو تعزيزات ائتمانية 

أخرى مرفقة. تستند التعّرضات الموضحة أعاله إلى صايف القمي الدفرتية 
للموجودات المالية كما هو مدرج يف بيان المركز المالي.

23. مصاريف عمومية وإدارية
 

24. ربحية السهم األساسية والمخففة

25. الزتامات 

يف 2010، أبرمت الرشكة اتفاقية مع بورصة دبي المحدودة لالستحواذ 
على نسبة 33٪ المتبقية )31 ديسمرب 2021: 33٪( من حقوق الملكية يف 
ناسداك دبي المحدودة مقابل مبلغ 148 مليون درهم )31 ديسمرب 2021: 

148 مليون درهم(. يتوقف إنجاز وممارسة هذا االستحواذ على االتفاق 
المتبادل بني الرشكة وبورصة دبي المحدودة وبتاريخ تتفق عليه الرشكة مع 

بورصة دبي المحدودة.

26. إيرادات غري متوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية 

إن اإليرادات غري المتوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية وفقًا لما تم 
اعتماده من قبل مجلس الرقابة الرشعية والفتوى لدى الرشكة، قد 
خصصتها المجموعة من األرباح المحتجزة لتوزيعها على المساهمني 
إلنفاقها يف األغراض الخريية. وبناًء على قرار مجلس الرقابة الرشعية 

والفتوى، يقع على عاتق كل مساهم التربع بحصته من هذه األرباح لألغراض 
الخريية. 

إن اإليرادات غري المتوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية البالغة قيمتها 
16,8 مليون درهم والمتعلقة بسنة 2021 )31 ديسمرب 2021: 30,9 مليون 

درهم متعلقة بسنة 2020 والمخصصة يف سنة 2021( وفقًا لما تم اعتماده من 
قبل هيئة الفتوى والرقابة الرشعية لدى الرشكة، قد خصصتها المجموعة 

من األرباح المحتجزة خالل السنة المنتهية يف 31 ديسمرب 2022 وتم توزيعها 
على المساهمني إلنفاقها يف األغراض الخريية من جانب المساهمني.

27. أهداف إدارة المخاطر المالية 

 عوامل المخاطر المالية 27-1
تؤدي أنشطة المجموعة إلى تعريضها لمجموعة متنوعة من المخاطر 

المالية وتلك األنشطة تنطوي على التحليل والتقيمي وقبول وإدارة درجة 
معينة من المخاطر أو مجموعة من المخاطر. يعترب قبول المخاطر عاماًل 
أساسيًا يف األعمال المالية، كما تعترب المخاطر التشغيلية نتيجة حتمية 

لالستمرار يف خوض العمل التجاري. وبالتالي، تهدف المجموعة إلى تحقيق 
توازن مناسب بني المخاطر والعوائد وتقليل اآلثار السلبية المحتملة على 

األداء المالي للمجموعة.

إن سياسات إدارة مخاطر المجموعة مصممة لتحديد وتحليل هذه المخاطر 
ووضع سقوف وضوابط مناسبة لها ومراقبتها. تعمل المجموعة على 

مراجعة سياساتها إلدارة المخاطر بطريقة منتظمة لكي تشمل التغريات يف 
األسواق والمنتجات وأفضل الممارسات الناشئة. 

تضطلع اإلدارة المالية للمجموعة بمراقبة وإدارة المخاطر المالية المتعلقة 
بعمليات المجموعة من خالل التقارير الداخلية حول المخاطر اليت تعمل على 

تحليل التعرضات بحسب درجة وحجم المخاطر. تنطوي تلك المخاطر على 
مخاطر السوق )بما فيها مخاطر صرف العمالت األجنبية ومخاطر األسعار 

ومخاطر معدل الربح( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

85,28882,299رواتب ومنافع أخرى

21,79923,194استهالك )إيضاح 7(

13,33812,799مصاريف صيانة

7,4296,692مصاريف اتصال

4,4942,347مصاريف مهنية

5,3282,661مصاريف آيفسرت

3,7553,541مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة

8,1466,000مصاريف أخرى

149,577139,533

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

الموجودات المالية

273,990296,071استثمارات بالتكلفة المطفأة )إيضاح 9(

2,517,4193,253,342ودائع استثمارية )إيضاح 10(

135,583116,186ذمم مدينة أخرى )إيضاح 11(

469,401258,990نقد وما يف حكمه )إيضاح 12(

3,396,3933,924,589مجموع الموجودات المالية

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

صايف ربح السنة العائد إلى مالك الرشكة 
)بآالف الدراهم(

147,113103,840

8,000,0008,000,000رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع )باآلالف(

)4,237()4,237(ناقصًا: أسهم الخزينة )باآلالف(

7,995,7637,995,763عدد األسهم المصدرة )باآلالف(

0,0180,013ربحية السهم األساسية والمخففة - بالدرهم

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

10,1471,179الزتامات لرشاء ممتلكات ومعدات

ألف درهمالسنة

201824,801

201922,539

202030,914

202116,824
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بالتكلفة المطفأة 
31 ديسمرب 2022

المرحلة الثالثةالمرحلة الثالثةالمرحلة األولى

الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة بآالف الدراهم
12 شهرًا

الخسارة االئتمانية المتوقعة على 
مدى العمر - لم تتعرض لالنخفاض 

يف القيمة االئتمانية 

الخسارة االئتمانية المتوقعة على 
مدى العمر - تعرضت لالنخفاض يف 

القيمة االئتمانية

273,990195,323290,675إجمالي القمي الدفرتية )التكلفة المطفأة قبل االنخفاض يف القيمة( 

)263,722()17,583(-انخفاض يف القيمة

)57()447(-مخصص الخسارة

273,990177,29326,896القيمة الدفرتية

بالتكلفة المطفأة 
31 ديسمرب 2021

المرحلة الثالثةالمرحلة الثالثةالمرحلة األولى

الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة بآالف الدراهم
12 شهرًا

الخسارة االئتمانية المتوقعة على 
مدى العمر - لم تتعرض لالنخفاض 

يف القيمة االئتمانية 

الخسارة االئتمانية المتوقعة على 
مدى العمر - تعرضت لالنخفاض يف 

القيمة االئتمانية

296,071256,131287,746إجمالي القمي الدفرتية )التكلفة المطفأة قبل االنخفاض يف القيمة( 

)257,865()13,493(-انخفاض يف القيمة

)57()447(-مخصص الخسارة

296,071242,19129,824القيمة الدفرتية

الودائع االستثمارية والنقد وما يف حكمه 
تحتفظ المجموعة بودائع استثمارية متداولة بقيمة 2,313 مليون درهم )31 

ديسمرب 2021: 3,031 مليون درهم( ونقد وما يف حكمه بقيمة 469 مليون 
درهم كما يف 31 ديسمرب 2022 )31 ديسمرب 2021: 258 مليون درهم( لدى 

البنوك واألطراف المقابلة من المؤسسات المالية، واليت تم تصنيفها بدرجة 
)P1( أو )P2(، بناًء على تصنيفي وكالة موديز ووكالة فيتش. تم قياس 

االنخفاض يف قيمة النقد وما يف حكمه والودائع االستثمارية المتداولة على 
أساس خسارة متوقعة على مدار 12 شهًرا، ويعكس فرتات االستحقاق 

القصرية للتعرضات. 

وترى المجموعة أن النقد وما يف حكمه والودائع االستثمارية المتداولة 
لها مخاطر ائتمان ضئيلة بناًء على التصنيفات االئتمانية الخارجية لألطراف 

المقابلة، وبالتالي لم يمت االعرتاف بخسائر ائتمانية متوقعة. 

فيما يلي تصنيف البنوك وفًقا لتصنيف موديز وفيتش وأرصدة الودائع 
االستثمارية المتداولة ذات الصلة والنقد وما يف حكمه:

بالنسبة للودائع االستثمارية غري المتداولة المحتفظ بها لدى أطراف مقابلة 
أخرى، تم تطبيق نموذج كامل للخسائر االئتمانية المتوقعة وفًقا للمعيار 

الدولي للتقارير المالية رقم 9 وتم االعرتاف بخسارة انخفاض يف القيمة 
قدرها 282 مليون درهم كما يف 31 ديسمرب 2022 )31 ديسمرب 2021: 272 

مليون درهم(. 

فيما يلي مخصص انخفاض القيمة والخسارة للسنة المنتهية يف 31 ديسمرب 2021:

لم يكن لدى المجموعة أي استثمار يف صكوك كانت غري عاملة يف 31 ديسمرب 2022 و 31 ديسمرب 2021.
ليس لدى المجموعة أي ضمانات فيما يتعلق باالستثمارات أعاله ولم يكن هناك حركة بني المراحل خالل السنوات المنتهية يف 31 ديسمرب 2022 و31 

ديسمرب 2021. 

فيما يلي مخصص انخفاض القيمة والخسارة للسنة المنتهية يف 31 ديسمرب 2022:

استثمارات بالتكلفة المطفأة
تحد المجموعة من تعرضها لمخاطر االئتمان من خالل االستثمار فقط يف 
الصكوك الصادرة عن المؤسسات المالية اإلماراتية المرموقة والكيانات 

المملوكة للحكومة والكيانات األخرى القائمة يف اإلمارات العربية المتحدة 
وغري المصنفة. 

بالنسبة للكيانات المصنفة، تراقب المجموعة التغريات يف مخاطر االئتمان 
من خالل رصد التصنيفات االئتمانية الخارجية المنشورة لتحديد ما إذا كانت 

التصنيفات المنشورة تظل محدثة ولتقيمي ما إذا كانت هناك أي زيادة 
جوهرية يف مخاطر االئتمان بتاريخ التقرير لم تؤخذ باالعتبار يف التصنيفات 

المنشورة من خالل إضافة المعلومات الصحفية والتنظيمية المتوفرة 
حول الُمصدرين. وبالنسبة للكيانات غري المصنفة، تقوم المجموعة بتقيمي 

األداء المالي للُمصدرين بشكل دوري لمراقبة التغريات يف مخاطر االئتمان 
مع االعتماد كذلك على المعلومات الصحفية والتنظيمية المتاحة حول 

الُمصدرين.

بالنسبة للخسائر االئتمانية المتوقعة على االستثمارات بالتكلفة المطفأة، 
تستند احتمالية التعرث لمدة 12 شهًرا وعلى مدى العمر إلى البيانات 

التاريخية المقدمة من تصنيفي وكالة موديز ووكالة فيتش. وتعكس معايري 
الخسارة الناتجة عن التعرث بشكل عام معدل اسرتداد مفرتض قدره ٪27 
للمؤسسات المالية اإلماراتية المرموقة و40٪ للكيانات األخرى باستثناء 

عندما تكون األوراق المالية قد تعرضت النخفاض يف قيمتها االئتمانية، ويف 
هذه الحالة يعتمد تقدير الخسارة على سعر السوق الحالي لألداة ومعدل 

الفائدة الفعلي األصلي. 

يعرض الجدول التالي تحلياًل للجودة االئتمانية للصكوك المصنفة 
كاستثمارات بالتكلفة المطفأة والودائع االستثمارية غري المتداولة لدى 

أطراف مقابلة بخالف البنوك. وهي تشري إلى ما إذا كانت الموجودات 
المقاسة بالتكلفة المطفأة تخضع لمخصص خسارة ائتمانية متوقعة على 

مدار 12 شهًرا أو على مدى العمر، ويف الحالة األخرية، ما إذا كانت قد 
تعرضت النخفاض يف قيمتها االئتمانية.

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

تصنيف البنك

P1708,17336,730

P22,074,1443,253,237

2,782,3173,289,967المجموع
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ذمم مدينة أخرى 
تطبق المجموعة النهج المبسط الذي يسمح به المعيار الدولي للتقارير 

المالية رقم 9 للذمم المدينة التجارية بمبلغ 135 مليون درهم كما يف 31 
ديسمرب 2022 )31 ديسمرب 2021: 116 مليون درهم(، والذي يتطلب االعرتاف 

بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر منذ االعرتاف المبدئي 
بالموجودات المالية. قامت المجموعة بتكوين مخصص كامل قدره 0,7 مليون 
درهم )31 ديسمرب 2021: 1,2 مليون درهم( مقابل الذمم المدينة المشكوك 
يف تحصيلها كما يف 31 ديسمرب 2022. لقد اعتمدت المجموعة سياسة تحظر 
التعامل إال مع األطراف المقابلة اليت تتمتع بجدارة ائتمانية وبعد الحصول 
على ضمانات كافية، عند االقتضاء، وذلك كوسيلة لتخفيف مخاطر الخسائر 

المالية الناتجة عن حاالت التعرث. ال تتعامل المجموعة إال مع الوسطاء 
المرّخص لهم مع الحصول على كفاالت بنكية مقابل الذمم المدينة من 

الوسطاء. تمت السيطرة على مخاطر االئتمان بوضع سقوف ائتمانية لكل 
طرف مع مراجعتها واعتمادها من قبل اإلدارة.

مخاطر السيولة  27-4
يضطلع مجلس اإلدارة بالمسؤولية المطلقة عن إدارة مخاطر السيولة 

حيث قام المجلس بوضع إطار عمل مناسب إلدارة مخاطر السيولة وذلك 
من أجل إدارة متطلبات التمويل الخاصة بالمجموعة على المدى القصري 

والمتوسط والطويل إضافة إلى متطلبات إدارة السيولة. تدير المجموعة 
مخاطر السيولة عن طريق االحتفاظ باحتياطيات كافية والمراقبة المستمرة 
للتدفقات النقدية المتوقعة والفعلية ومطابقة آجال استحقاق الموجودات 

والمطلوبات المالية.

توضح الجداول التالية فرتة االستحقاق التعاقدي المتبقية للمطلوبات 
المالية غري المشتقة الخاصة بالمجموعة. لقد تم إعداد هذه الجداول 

استنادًا إلى التدفقات النقدية غري المخصومة للمطلوبات المالية استنادًا 
إلى فرتات االستحقاق التعاقدية المتبقية بتاريخ بيان المركز المالي الموحد. 

فيما يلي تحليل آجال السيولة الخاص بالمطلوبات المالية:

القيمة العادلة لألدوات المالية  27-5
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن قبضه نظري بيع أصل أو دفعه نظري 

تحويل الزتام يف معاملة منتظمة بني المشاركني يف السوق يف تاريخ القياس 
يف السوق الرئيسية أو، يف حالة عدم توفر سوق رئيسية، يف السوق األكرث 

نفعًا للمجموعة يف ذلك التاريخ. 

تشمل الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة النقد وما يف حكمه 
والودائع االستثمارية والموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل اآلخر واالستثمارات بالتكلفة المطفأة والقرض المساند 
والذمم المدينة والدائنة المستحقة على المدى القصري. تحمل الودائع 

االستثمارية غري المتداولة معدالت عائد حسب السائد يف السوق. وبالتالي، 
فإن قيمتها العادلة تقارب القيمة الدفرتية، بعد األخذ يف االعتبار االنخفاض 

يف القيمة المدرج يف بيان المركز المالي الموحد. 
لقد قامت المجموعة بتصنيف أساليب قياس القيمة العادلة باستخدام 

تسلسل هرمي للقيمة العادلة يعكس مدى أهمية المعطيات المستخدمة 
يف أساليب القياس. فيما يلي المستويات المختلفة لتسلسل القيمة 

العادلة: 
األسعار الُمعلنة )غري المعدلة( يف األسواق النشطة للموجودات أو 	 

المطلوبات المتطابقة )المستوى األول(.
المعطيات األخرى بخالف األسعار الُمعلنة المدرجة ضمن المستوى 	 

1 اليت تعترب جديرة بالمالحظة بالنسبة لألصل أو المطلوب، سواًء 
كانت مبارشة )وهي األسعار( أو غري مبارشة )وهي المستمدة من 

األسعار( )المستوى 2(.
المعطيات الخاصة باألصل أو المطلوب اليت ال تستند إلى بيانات 	 

سوق جديرة بالمالحظة )وهي المعطيات غري الجديرة بالمالحظة( 
)المستوى الثالث(.

تستند القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة يف أسواق نشطة إلى 
أسعار السوق المعلنة بتاريخ بيان المركز المالي الموحد. تعترب السوق 

سوقًا نشطة يف حال كانت األسعار المعلنة جاهزة ومتوفرة بانتظام من 

األسواق المالية أو الوكالء أو الوسطاء أو قطاعات العمل أو خدمات 
التسعري أو الهيئات الرقابية بحيث تمثل هذه األسعار معامالت السوق 

الفعلية والمتكررة بانتظام على أساس تجاري بحت. وُتدرج هذه األدوات 
ضمن المستوى األول. تتكون األدوات المدرجة يف المستوى األول بصفة 

أساسية من استثمارات األسهم المتداولة المصنفة بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر.

يمت تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية غري المتداولة يف سوق نشطة 
)مثل المشتقات المتداولة يف السوق الموازية( باستخدام أساليب التقيمي. 
تعمل هذه األساليب على تحقيق االستفادة القصوى من معطيات السوق 

المتاحة الجديرة بالمالحظة وتعتمد على أقل قدر ممكن من التقديرات 
الخاصة بالمنشأة. يف حال كانت المعطيات الهامة المطلوبة لقياس القيمة 

العادلة لألداة معطيات جديرة بالمالحظة، فإنه يمت إدراج هذه األدوات 
ضمن المستوى الثاني. تتألف هذه االستثمارات من صناديق تستند قيمها 

العادلة على صايف قيمة الموجودات المحددة من قبل مديري الصناديق.

إذا كانت هناك واحدة أو أكرث من هذه المعطيات غري مستندة إلى بيانات 
جديرة بالمالحظة يف السوق، فإن األداة تدرج ضمن المستوى الثالث. تمثل 

موجودات المستوى الثالث أسهم حقوق الملكية الخاصة غري المدرجة 
واستثمارات الصناديق المشرتكة اليت يمت تحديد قيمها العادلة بناًء على 

افرتاضات متغرية غري قابلة للمالحظة تعتمد على نطاق واسع من العوامل 
المرتبطة باالقتصاد الكلي. يمت تعديل القمي الدفرتية لهذه االستثمارات 

على النحو التالي: 

أدوات حقوق الملكية الخاصة – باستخدام أحدث قيمة دفرتية صافية 	 
متوفرة وتقيمي السوق باستخدام األسعار السائدة يف السوق الثانوية 

لألدوات المشابهة.
الصناديق الخاصة – على أساس صايف قيمة الموجودات المستمدة 	 

من األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء أو قيمة 
السهم المحددة من قبل مديري الصناديق. 

31 ديسمرب 2022
المجموعأكرث من 5 سنوات1 إلى 5 سنوات6 إلى 12 شهًرا3 إلى 6 أشهرخالل 3 أشهر 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

المطلوبات المالية

1,465,606----1,465,606ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

------مطلوبات اإليجار)غري متداولة(

32,18932,189---قرض مساند

17,578--17,578--مبالغ مستحقة إلى طرف ذي عالقة

3,087----3,087توزيعات أرباح مستحقة الدفع 

1,518,460-17,57832,189-1,468,693مجموع المطلوبات المالية

31 ديسمرب 2021
المجموعأكرث من 5 سنوات1 إلى 5 سنوات6 إلى 12 شهًرا3 إلى 6 أشهرخالل 3 أشهر 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

المطلوبات المالية

1,794,294---1,794,294ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

7,570-7,570---مطلوبات اإليجار)غري متداولة(

33,28733,287---قرض مساند

11,076--11,076--مبالغ مستحقة إلى طرف ذي عالقة

103,087----103,087توزيعات أرباح مستحقة الدفع 

1,949,314-11,07640,857-1,897,381مجموع المطلوبات المالية
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أساليب التقيمي واالفرتاضات المطبقة ألغراض قياس القيمة العادلة
يمت تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية باستخدام 

أساليب التقيمي واالفرتاضات اليت تماثل تلك المستخدمة للسنة المنتهية 
يف 31 ديسمرب 2021.

القيمة العادلة للموجودات المالية للمجموعة المقاسة بالقيمة العادلة 
على أساس متكرر

تقاس بعض الموجودات المالية للمجموعة بالقيمة العادلة يف نهاية فرتة 
التقرير. يعرض الجدول التالي هذه الموجودات المالية المقاسة بالقيمة 

العادلة كما يف 31 ديسمرب 2022 و2021:

ال توجد تحويالت بني المستويات خالل السنة. كما ال توجد أي مطلوبات 
مالية ينبغي تصنيفها ضمن أي مستوى من المستويات المذكورة يف الجدول 

أعاله.

قامت المجموعة برشاء أي أسهم أو االستثمار فيها خالل السنة المنتهية 
يف 31 ديسمرب 2022 بمبلغ 115 مليون درهم )31 ديسمرب 2021: 1 مليون 

درهم(.

يلخص الجدول التالي القيمة الدفرتية والقيمة العادلة لالستثمارات 
بالتكلفة المطفأة يف 31 ديسمرب 2022، وجميعها مصنفة يف المستوى الثاني 

من تسلسل أساليب قياس القيمة العادلة:

يلخص الجدول التالي القيمة الدفرتية والقيمة العادلة لالستثمارات 
بالتكلفة المطفأة كما يف 31 ديسمرب 2021:

31 ديسمرب 2022

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

393,547-387,1206,427- أسهم

313,678-313,678-- صناديق مدارة

262,230--262,230- استثمارات يف صكوك

969,455-649,350320,105المجموع

31 ديسمرب 2021

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

257,564-251,1376,427- أسهم

275,711-275,711-- صناديق مدارة

279,946--279,946- استثمارات يف صكوك

813,221-531,083282,138المجموع

القيمة الدفرتية
ألف درهم

القيمة العادلة
ألف درهم

استثمارات بالتكلفة المطفأة
273,990247,640استثمارات يف صكوك

القيمة الدفرتية
ألف درهم

القيمة العادلة
ألف درهم

استثمارات بالتكلفة المطفأة
296,071304,092استثمارات يف صكوك
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28. الموجودات والمطلوبات المالية  

يبني الجدول أدناه تصنيف المجموعة لكل فئة من فئات الموجودات 
والمطلوبات المالية وقيمها الدفرتية كما يف 31 ديسمرب 2022 و31 ديسمرب 

.2021

29. إدارة مخاطر رأس المال  

تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال يف حماية قدرة المجموعة 
على االستمرار كمنشأة عاملة بهدف توفیر العوائد للمساھمین والفوائد 

ألصحاب المصلحة اآلخرین.

ومن أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، فقد تقوم المجموعة 
بتعديل مبالغ توزيعات األرباح المدفوعة إلى المساهمني أو إعادة رأس 

المال إليهم أو إصدار أسهم جديدة أو بيع الموجودات لخفض الدين.

30. تقارير القطاعات 

يمت رفع التقارير عن القطاعات التشغيلية وفقًا لألغراض اإلدارية المقررة 
بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 8 وبما يتسق مع آلية رفع 
التقارير الداخلية إلى مجلس اإلدارة )الذي يعترب المسؤول الرئييس عن 

اتخاذ القرارات بشأن العمليات التشغيلية( والذي يقع على عاتقه تخصيص 

موارد القطاعات المدرجة يف التقارير وتقيمي أدائها. تمت إدارة المجموعة 
كوحدة واحدة، ولذلك يرى أعضاء مجلس اإلدارة أن المجموعة تزاول 

عملياتها من خالل قطاع تشغيلي واحد يتمثل يف عمليات سوق المال 
وعمليات غرفة المقاصة ذات العالقة.

31. المساهمات االجتماعية

لم تقدم المجموعة أي مساهمات مالية اجتماعية كبرية خالل السنة 
المنتهية يف 31 ديسمرب 2022 )31 ديسمرب 2021: ال يشء(. 

32. أحداث الحقة

لم تظهر أي أحداث الحقة لتاريخ بيان المركز المالي كان يمكن أن يكون 
لها تأثري جوهري على المبالغ المدرجة يف البيانات المالية الموحدة كما يف 

وللسنة المنتهية يف 31 ديسمرب 2022.

الموجودات بحسب بيان المركز المالي الموحد 
2022

ألف درهم
2021

ألف درهم

الموجودات بحسب بيان المركز المالي الموحد 

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر

موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر )إيضاح 8(

969,455813,221

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

273,990296,071استثمارات بالتكلفة المطفأة )إيضاح 9(

2,517,4193,253,342ودائع استثمارية )إيضاح 10(

135,583116,186ذمم مدينة أخرى )إيضاح 3-27(

469,401258,990نقد وما يف حكمه )إيضاح 12(

3,396,3933,924,589

المطلوبات المالية بحسب الفئة
2022

ألف درهم
2021

ألف درهم

المطلوبات بحسب بيان المركز المالي الموحد 

مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة

32,18931,837قرض مساند )إيضاح 15(

7,750-مطلوبات اإليجار

1,465,6061,794,114حسابات دائنة ومصاريف مستحقة )إيضاح 18(

3,087103,087توزيعات أرباح مستحقة الدفع )إيضاح 15 و19(

17,57811,076مبالغ مستحقة إلى طرف ذي عالقة )إيضاح 15(

1,518,4601,947,864

إن القمي الدفرتية للموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة ال تختلف جوهرًيا عن قيمتها العادلة يف تاريخ المزيانية العمومية.
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