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صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي

“كل عام البد أن يكون أفضل من الذي قبله...
وكل إنجاز البد أن يكون أقوى من الذي سبقه”.
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آيفستر شباب مصصمة حصريا ً جليل جديد من املستثمرين .لقد دأب سوق دبي املالي منذ تأسيسه في العام  2000على تقدمي كل
ماهو جديد ومبتكر رغب ًة منا في تعزيز وتطوير مهارات جيل الشباب من خالل العديد من البرامج التعليمية وخاصة مسابقة األسهم.
وتأكيدا ً لهذا االلتزام الدائم ،بطاقة آيفستر شباب اجلديدة في خطوة هي األولى من نوعها بني أسواق املال على الصعيد العاملي ،و هي
بطاقة دفع مسبقة متوافقة مع الشريعة اإلسامية متكن الشباب من االستفادة من املهارات املكتسبة ،وتأهيلهم للتداول في األسواق
مستقبال.
متثل آيفستر شباب بطاقة التعريف اخلاصة بك في تعامالتك مع سوق دبي املالي ،كما تتيح لك احلصول تلقائيا على رقم مستثمرمن
السوق،باإلضافة إلى العديد من املزايا ذات الصلة بإجناز عمليات الشراء عبر االنترنت ،والدفع على املستوى العاملي عن طريق أي جهة
تقبل بطاقات فيزا.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

إن الـشـركة بصــدد
الدخول إلى مرحلة
جديـدة من التطـور
والنمو.

بسم اهلل الرحمن الرحيم،
حضرات املساهمني الكرام،
يسرني وزمالئي أعضاء مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة العليا أن نقدم لكم التقرير السنوي
السادس لشركة سوق دبي املالي (ش م ع) ،والذي يتناول أهم التطورات التي شهدتها
شركتكم خالل العام  ،2012والبيانات املالية للشركة عن السنة املنتهية في  31ديسمبر
من ذلك العام.
لقد تركزت جهود مجلس اإلدارة ومعه اإلدارة التنفيذية العليا لشركة سوق دبي املالي
خالل العام  2012على مواصلة تطبيق إستراتيجيته الهادفة إلى حتسني أداء الشركة ورفع
كفاءتها ،وتعزيز قيمة استثماراتكم .وحتى ميكن حتقيق هذه الرؤية اإلستراتيجية ،متحورت
جهود الشركة حول خمسة أهداف رئيسية هي:
.1
.2
.3
.4
.5

تطوير خدمات تلبي تطلعات املتعاملني وتسهم في تنشيط السوق.
حتويل خدمات ومنتجات الشركة إلى مصادر جديدة للدخل.
التركيز على تنشيط سوق اإلصدار األولى.
تطوير بنية السوق وفق أفضل املمارسات العاملية.
فعالية اإلنفاق.

إن ما أجنزته الشركة خالل العام  ،2012كما توجزه السطور التالية ويرد تفصيالً في التقرير
السنوي ،ال يعدو أن يكون غيضا ً من فيض ،وهو مجرد مقدمة تبشر بتحقيق املزيد في قادم األيام
بإذن اهلل تعالى.
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أوالً :لقد انعكس اإلدراك املتزايد من جانب مختلف شرائح املستثمرين للقيم الكامنة التي يوفرها السوق عبر الشركات املدرجة ،وكذلك
اإلستقبال اإليجابي من جانبهم ملا أجنزه السوق في الفترة املاضية ،إنعكس بصورة ملحوظة على أداء السوق  ،حيث جاء سوق دبي املالي في
صدارة األسواق اإلقليمية األفضل أداء في العام  ،2012وبلغ معدل منو املؤشر العام  ،%20في حني ارتفع إجمالي قيمة تداوالت السوق بنسبة %52
ليصل إلى  48.7مليار درهم.

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

ثانياً :في إطار إستراتيجية تنويع مصادر الدخل واالستفادة من خدمات وموارد الشركة على أفضل وجه ،قام السوق خالل العام  2012بتوقيع
 27عقدا ً لبث البيانات ،بزيادة نسبتها  %35مقارنة بالعام  ،2011وشملت خدمات البث وكاالت أنباء وشبكات تلفزيونية وشركات تزويد بيانات
محلية وإقليمية وعاملية .ولهذا ارتفعت إيرادات السوق من بيع البيانات بنسبة  %12خالل العام  .2012ويسعى السوق إلى تعزيز اإليرادات الناجتة
عن تسويق البيانات عن طريق زيادة عدد مزودي البيانات بشكل سنوي ،وذلك عن طريق احلمالت التسويقية والتعاون مع الشركات العاملية.

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

رابعاً :لقد توسع سوق دبي املالي في توفير خدمة التداول بالهامش عبر شركات الوساطة العاملة في السوق ،حيث مت خالل العام  2012اعتماد
 3شركات جديدة ،مقابل شركة واحدة في العام  ،2011ليرتفع بذلك عدد الشركات املرخصة من قبل سوق دبي املالي لتوفير هذه اخلدمة إلى
 4شركات ،األمر الذي سيترك أثرا ً إيجابيا ً على نشاط السوق ،وبالتالي على إيرادات الشركة في املرحلة املقبلة ،السيما في ظل وجود املزيد من
شركات الوساطة التي تقدمت بطلبات لتوفير تلك اخلدمة لعمالئها.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

تقرير احلوكمة
خالل عام 2012

عبد الجليل يوسف درويش
رئيس مجلس اإلدارة
شركة سوق دبي املالي (ش م ع)

أداء سوق دبي املالي
خالل عام 2012

وفقنا اهلل جميعا ً إلى ما فيه اخلير.

إجنازات سوق دبي
املالي خالل عام 2012

إنني وزمالئي أعضاء مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة التنفيذية العليا ،نعاهدكم على أن نبقى دائما ً كما عهدمتونا ،من حيث اإلخالص والتفاني
والتطلع نحو األفضل ،مسترشدين بالرؤية الثاقبة واملتجددة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس
مجلس الوزراء ،حاكم دبي .واهلل أدعو في ختام كلمتي أن يكلل جهودنا بالنجاح مبا يضع سوق دبي املالي في املكانة الالئقة به كسوق رائد على
املستويني اإلقليمي والعاملي.

إستراتيجية شركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

إن شركتكم بصدد الدخول إلى مرحلة جديدة من التطور والنمو إن شاء اهلل ،وذلك بفضل املناخ اإلقتصادي املزدهر في إمارة دبي ودولة اإلمارات
العربية املتحدة ،حيث يسجل أداء اإلقتصاد حتسنا ً الفتا ً ومتسارعاً ،وتنمو غالبية قطاعاته مبعدالت عالية .عالوة على ذلك ،فقد شهد العام
 2012بداية جتاوز القطاع العقاري حلالة التباطؤ التي مر بها وكذلك استمرار حتسن أداء القطاع املصرفي ،وهذان القطاعان ،كما تعلمون ،ميثالن
معا ً الركيزة األساسية لسوق دبي املالي											 .
												
وفي يقيننا أن هذا املناخ اإليجابي سوف يوفر األرضية املناسبة جلني ثمار إستراتيجية النمو التي بلورها وأقرها مجلس اإلدارة وعمل على
تنفيذها منذ بداية حتمله شرف مسؤولية رعاية مصاحلكم ،وهو ما يصب في النهاية في صالح اقتصاد إمارة دبي ودولة اإلمارات العربية املتحدة
على النحو املنشود.

التطورات االقتصادية
العامة وبيئة السوق

خامساً :في إطار احلرص على التواصل الفعال مع املتعاملني ومواكبة تطلعاتهم ،نفذت إدارة السوق في مارس  2012سلسلة من استطالعات
الرأي الرامية إلى قياس رضا املتعاملني من مستثمرين وشركات مدرجة وشركات وساطة وغيرها ،واإلستماع إلى مالحظاتهم بشأن سبل
تطوير خدماتنا واستحداث خدمات جديدة .وتركزت اإلستطالعات على  4محاور رئيسية وهي :األنظمة والقوانني ،اإلجراءات املطبقة في السوق،
اخلدمات التي يوفرها السوق ،وسلوكيات املوظفني.

ملخص األداء املالي لشركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

ثالثاً :في إطار توفير خدمات عالية القيمة للمتعاملني ،توسع السوق خالل العام  2012في توفير خدمة توزيع األرباح نيابة عن الشركات املدرجة
حيث مت توزيع أرباح مالية عن العام  2011نيابة عن ثمان شركات مدرجة ،بقيمة إجمالية قدرها  1.35مليار درهم وبزيادة نسبتها  %21مقارنة
باألرباح املوزعة عن العام الذي سبقه .كما ارتفع عدد املستثمرين املستفيدين من تلك األرباح بنسبة  %83إلى  130ألف مستثمر مقارنة بالعام
السابق .ومت توزيع األرباح من خالل ثالث وسائل هي :الشيكات ،والتحويل املصرفي ،وبطاقة آيفستر.

البيانات
املالية
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كلمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

.

عملـت اإلدارة التنفيدية
خــالل العــام  2012علـى
زيادة فعالية سوق المال
وتعزيز دوره في خدمة
االقتصاد الوطني.

بسم اهلل الرحمن الرحيم،
سعادة األستاذ  /عبد اجلليل يوسف درويش رئيس مجلس اإلدارة،
السادة الزمالء أعضاء اجمللس،
املساهمون الكرام،
يسرني وزمالئي أعضاء فريق اإلدارة التنفيذية العليا في شركة سوق دبي املالي (ش م ع)،
أن نضع بني أيديكم التقرير السنوي للشركة عن العام  .2012ويطيب لي في هذا املقام أن
أستعرض معكم أبرز اإلجنازات والتطورات التي شهدتها الشركة خالل العام  ،2012والتي
صبت في مجملها في خانة حتقيق أهداف إستراتيجية النمو في سوق دبي املالي.
لقد عملت اإلدارة العليا التنفيذية خالل العام  2012على جتسيد تلك األهداف وحتويلها
إلى حقائق على أرض الواقع ،من خالل صياغة وإطالق العديد من املبادرات والدخول في
حوار مكثف وبناء مع اجلهات املعنية كافة سواء من الشركات العامة واخلاصة أو اجلهات
التنظيمية أو شركات االستشارات املالية ومصارف االستثمار ،بهدف زيادة فعالية سوق
املال وتعزيز دوره في خدمة االقتصاد الوطني.
وإجماال ً ميكن إيجاز جهود السوق خالل العام  ،2012على سبيل املثال ال احلصر ،فيما يلي:
أوالً :عمل سوق دبي املالي خالل العام  2012على جذب شركات جديدة إلى السوق من
قطاعات اقتصادية غير ممثلة مبا يقود إلى تنويع الفرص االستثمارية ،إضافة إلى اإلعداد
لتنويع شرائح األصول عبر توفير أدوات مالية جديدة .ولتهيئة الشركات الصغيرة
واملتوسطة لإلدراج في السوق مستقبالً ،تعاون السوق مع كل من ناسداك دبي ومؤسسة
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ثانياً :أطلق سوق دبي املالي في أكتوبر من العام  2012نظام اإلفصاح االلكتروني اجلديد “إفصاح” ،وهو تطبيق متطور وآمن يتيح للشركات
املساهمة العامة املدرجة أعلى مستويات الفعالية والسرعة في نشر االفصاحات ،مبا يرفع مستوى الشفافية ويعزز بيئة التداول في السوق
القائمة دائما ً وأبدا ً على العدالة وتكافؤ الفرص بني كافة املتعاملني.

خامساً :سعيا ً لتعزيز التواصل مع كافة املتعاملني احلاليني واحملتملني ،ومساعدة الشركات املدرجة ،أو احملتمل إدراجها مستقبالً ،على
التوسع في تطبيق أفضل املمارسات ،والتفاعل بصورة أكبر مع اجملتمع االستثماري ،نظم السوق في مايو  2012ورشة العمل التفاعلية
الثانية حول “تطبيق أفضل ممارسات عالقات املستثمرين واحلوكمة “ ،التي استقطبت  140مشاركا ً ميثلون  80شركة ،بينهم العديد من كبار
املسؤولني في الشركات املدرجة واخلاصة والعائلية ،إضافة إلى مستشارين وخبراء بارزين.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

إجنازات سوق دبي
املالي خالل عام 2012

عيسى عبد الفتاح كاظم
العضو املنتدب والرئيس التنفيذي
شركة سوق دبي املالي (ش م ع)

إستراتيجية شركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

ختاماً ،اسمحوا لي أن أتقدم باسمي واسمكم بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
الدولة ،رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي على الدعم غير احملدود من جانب سموه للسوق .كما أتقدم بالشكر إلى هيئة الفتوى والرقابة
الشرعية وجميع املتعاملني ،وفريق العمل على جهودهم وعملهم اخمللص لتحقيق األهداف املنشودة .كما ال يسعني في هذا املقام سوى
التقدم بجزيل الشكر وعميق االمتنان إلى كافة املساهمني الكرام ملا أبدوه دائما ً وأبدا ً من مساندة للشركة في خططها التطويرية اخملتلفة،
األمر الذي يعد الدعامة األساسية لتحقيق املزيد من النجاح في املستقبل القريب إن شاء اهلل.

التطورات االقتصادية
العامة وبيئة السوق

فيما يخص األداء املالي لشركتكم خالل العام  ،2012فقد حققت الشركة أرباحا ً صافية قدرها  35.2مليون درهم مقابل خسارة صافية
قدرها  6.9مليون درهم في العام  .2011وبلغ إجمالي إيرادات الشركة  191مليون درهم خالل العام  ،2012مقابل  176.5مليون درهم في العام
 .2011وتوزعت اإليرادات بواقع  146.5مليون درهم من العمليات التشغيلية و  44.5مليون درهم من االستثمارات وغيرها.

ملخص األداء املالي لشركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

رابعاً :بدأ السوق اإلعداد لتوفير خدمة الدفع االلكتروني ،ولهذا الغرض مت توقيع اتفاقية مع حكومة دبي االلكترونية ستتيح للمتعاملني
سداد رسوم املعامالت عبر بوابة الدفع التابعة لها ،سواء ببطاقات االئتمان أو عبر اخلصم املباشر من احلساب املصرفي .ومن املقرر إطالق تلك
اخلدمة في النصف الثاني من العام  2013مبجرد اكتمال كافة االستعدادات الفنية الالزمة.

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

ثالثاً :بدأت إدارة السوق في الربع األخير من العام  2012االستعداد لتطبيق النظم اجلديدة التي أقرتها هيئة األوراق املالية والسلع ،وهي
“صانع السوق” ،وإقراض واقتراض األوراق املالية” ،و”بيع األوراق املالية على املكشوف” ،و”توفير السيولة” .وتشمل استعداداتنا في هذا الصدد
تعديل قواعد العمل احلالية وإقرارها من اجلهة التنظيمية ،وكذلك التواصل الفعال مع املتعاملني لشرح منوذج العمل اجلديد مبا يضمن
سالسة التطبيق.

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة واملتوسطة من أجل تعريف تلك الشريحة احليوية من الشركات بسبل االستفادة من أسواق املال.

أداء سوق دبي املالي
خالل عام 2012
تقرير احلوكمة
خالل عام 2012
البيانات
املالية
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ملخص األداء المالي لشركة سوق دبي المالي (ش م ع)
اظهر االداء املالي للسوق عن عام  2012حتسنا ملموسا على الرغم من الظروف االقتصادية العاملية السائدة  ،مع العلم بان احجام التداول قد
حتسنت وعاودت االرتفاع الول مرة منذ العام  ، 2008حيث ارتفعت قيمة التداوالت في سوق دبي املالي عن عام  2012لتصل الى  48.8مليار درهم
بارتفاع بلغ  %52مقارنة مع العام السابق  ، 2011مبا اثر على األداء املالي للشركة عن العام  2012وكما هو موضح أدناه.
أهم المؤشرات المالية
البيان

2009

2008

2011

2010

%

2012

مجموع اإليرادات (مليون درهم)

1,013

502.9

260.5

176.5

191

%8

مجموع النفقات (مليون درهم)

158

156.3

181.6

183.4

155.8

%15-

* 855

346.6

78.9

6.9-

35.2

%610-

944

433.7

171

89.5

108.1

%21

8,636

8,220.5

7,914.9

7,698

7,711.6

%0.2

385

197.3

360.4

196

233.5

%19

8,251

8,023.2

7,523.2

7,479

7,457.9

%0.3-

سعر السهم بالدرهم

1.25

1.88

1.51

0.84

1.02

%21

معدل العائد على السهم بالدرهم

0.11

0.04

0.01

0.001-

0.004

%500-

معدل العائد على متوسط حقوق
املساهمني

%9.5

%4.3

%1

%0.091-

%0.47

%616-

%9

4.1%

%0.98

%0.088-

%0.46

%623-

%105

%115

-

-

-

-

صافي الربح (اخلسارة) (مليون درهم)
صافي األرباح قبل مصاريف االستهالك
واإلطفاء والفائدة (مليون درهم)
مجموع األصول(مليون درهم)
مجموع املطلوبات(مليون درهم)
حقوق املساهمني بدون حقوق االقلية
(مليون درهم)

معدل العائد على متوسط املوجودات
نسبة التوزيعات النقدية إلى صافي األرباح
*

مت إعادة تصنيف اخلسارة الناجمة عن انخفاض قيمة االستثمارات في عام  2008إلى أرباح بقيمة  250مليون درهم نتيجة تطبيق 			
معيار كتابة التقارير املالية رقم .)IFRS9( 9

1.1صافي األرباح
•بلغ صافي الربح السنوي جملموعة شركة سوق دبي املالي عن السنة املالية املنتهية بتاريخ  31/12/2012ما قيمته  35.2مليون درهم مقارنة
مع خسارة بلغت  6.9مليون درهم عن عام  2011بتحسن نسبتة .%610
•حقق سوق دبي املالي ( بدون الشركات التابعة ) أرباح بلغت  41.6مليون درهم عن عام  2012مقارنة مع أرباح بلغت  8.9مليون درهم عن عام
 2011بزيادة نسبتها .%367
•يعود اسباب التحسن في االداء املالي للمجموعة عن عام  2012الى حتسن قيم التداول ،زيادة قيمة االيرادات االخرى املستحدثة ،انخفاض
النفقات  ،وكذلك انخفاض خسائر الشركات التابعة ( ناسداك دبي ).
			
صافي األرباح ( الخسائر) التاريخية للمجموعة ( مليون درهم)
855

900
800

78.9

700

2008

600

2009

400

220.8

35.2

78.9
-6.9

-3.8

-14.5

88.3
1.1

-1.7

-3

-9.3

74.4

71.5

10.2

27.2

14.7

30.5

53.6

2.2

0
-100

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ

ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

2011
2012

58.5

100

128.3

200

245.4

300

314.4

346.6

500

2010

ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻻﻭﻝ
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90%
80%

30.3

40.2

26.8

91.5
72.4

42.7

60%

52.9

50%

152.9
105.9

374.7

التطورات االقتصادية
العامة وبيئة السوق

40%

20%

48.6

324.2

70%

30%

0.0

36.7

640.2

70.8

10%
0

2011

2012

2010
ﺍﻻﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻻﺧﺮﻯ

2008

2009
ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ

ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ

181.6
183.4

200.0
155.8

158.0
156.3

160.0

أداء سوق دبي املالي
خالل عام 2012

تفاصيل النفقات للمجموعة (مليون درهم).

140.0
120.0
100.0
46.3
43.2
47.4
43.0
44.3

60.0

0.0
0.0

5.1
5.8
5.9
5.9
5.9

12.8
11.3
11.8
13.0
10.1

19.4
27.0
16.9

2011

18.0
20.2
21.3
18.7
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0

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﻧﻔﻘﺎﺕ
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ﻧﻔﻘﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ

ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ

2010

2012

ﻧﻔﻘﺎﺕ
ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ

ﻧﻔﻘﺎﺕ
ﺍﻻﻃﻔﺎﺀ

البيانات
املالية

20.0

75.8
75.8
75.8
75.8
62.4

80.0

2009

تقرير احلوكمة
خالل عام 2012

2008

40.0

إجنازات سوق دبي
املالي خالل عام 2012

3.3النفقات
•بلغت النفقات الكلية للمجموعة 155.8مليون درهم في العام  2012متضمنة نفقات الشركات التابعة البالغة  16.9مليون درهم
مقابل  183.4للعام  2011بتراجع نسبته  ، %15وجاء هذا التراجع في النفقات كنتيجة للسياسة التي تنتهجها ادارة السوق في مجال
تخفيض النفقات العمومية واالدارية  ،وانخفاض مصاريف االطفاء السنوية الناجمة عن االطفاء الكامل لالصول الغير ملموسة
اخلاصة بقاعدةبيانات التداول التاريخية والتي تقدر بواقع  13.5مليون درهم سنويا وكذلك انخفاض بعض مصاريف الشركات التابعة مثل
مصروف شطب بعض املوجودات الثابتة في عام  2011مببلغ  6مليون درهم كنتيجة لتخفيض مساحة املكان املستاجر وتخفيض قيمة االيجار
السنوي.
•شكلت مصاريف اإلطفاء لألصول غير امللموسة البالغة  62.3مليون درهم ما نسبته  %40من املصاريف اإلجمالية ،فيماشكلت نفقات
املوظفني ما نسبته  ،%28.4والنفقات العمومية واإلدارية  ،%10.3ومصاريف استهالك املوجودات الثابتة  %6.5ونفقات اإليجار %3.8
باإلضافة إلى نفقات الشركات التابعة .%11

إستراتيجية شركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

180.0

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

100%

12.1

12.6

8.4

ملخص األداء املالي لشركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

تفاصيل اإليرادات (مليون درهم).

0.0

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

2.2اإليرادات
•بلغ إجمالي إيرادات اجملموعة خالل العام  2012حوالي  191مليون درهم بزيادة نسبتها  %8مقارنة مع العام  .2011وجتدر اإلشارة بالذكر
إلى أن أسباب الزيادة يعود إلى زيادة إيرادات التداول وااليرادات االخرى املستحدثة مع استمرار االنخفاض في مصادر االيرادات االخرى
كرسوم الوسطاء نتيجة الستمرار خروج الوسطاء من السوق ،وايرادات االستثمار نتيجة الستمرار تدني معدالت العائد السائدة في
السوق وكذلك ايرادات خدمات التقاص والتسوية نتيجة لوجود معامالت غير متكررة من عام .2011
• شكلت إيرادات التداول ما نسبته  %55.4من إجمالي إيرادات الشركة خالل العام  ، 2012مقابل  %22.4إليرادات االستثمار .وبلغت مساهمة اإليرادات
اإلدارية اخملتلفة الناجتة عن خدمات التقاص واإليداع والتسوية وخدمات الوسطاء ورسوم التقارير باإلضافة عدد أخر من مصادر الدخل املستحدثة
في مجاالت اإلدراج وبيع املعلومات الفورية وغيرها ما نسبته  ،%16أما إيرادات الشركات التابعة فقد شكلت  %6.2من اإليرادات اإلجمالية.
•ارتفعت قيمة اإليرادات املستحدثة لسوق دبي املالي بدون أثر الشركات التابعة عن عام  2012من رسوم اإلدراج  ،بيع املعلومات .خدمة
اإلعالن على املوقع االلكتروني للسوق  ،خدمات توزيع األرباح النقدية ،وكذلك خدمات احلفظ األمني الى ما نسبته  %4من االيرادات
الكلية مقابل  %2.8في عام  2011بنسبة منو بلغت .%54
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التطورات االقتصادية العامة وبيئة السوق
لقد اتسم عام  2012بالظروف غير املواتية
لالستثمار على املستوى العاملي نتيجة
لهيمنة الشكوك وعدم وضوح الرؤية فيما
يتعلق مبستقبل أداء االقتصاد العاملي وخاصة
إقتصادات الدول املتقدمة .ولعل السبب
الرئيس الذي ساهم في خلق هذه الظروف
غير املواتية يعود إلى فشل السياسات
االقتصادية املتبعة في الدول املتقدمة في
استعادة الثقة العامة لدى املستثمرين
واملستهلكني على حد سواء الى مستويات
مرضية تساعد على حتفيز الطلب الكلي
وبالتالي على دعم معدالت النمو االقتصادي
في تلك الدول وضمان قابليتها لالستدامة.
				
ففي منطقة اليورو ظل الغموض والتشكك
هو السائد بشأن قدرة السلطات احمللية في
الدول التي تعاني من وضع مالي حرج على
تصميم وتنفيذ سياسات مالية أقل تشددا،
بهدف حفز معدالت النمو االقتصادي ،دون
انتكاس الوضع املالي ملوازناتها وتفاقم العجز
بشكل يهدد االستقرار املالي في تلك الدول
بشكل خاص وفي منطقة اليورو بشكل عام.
				
وفي الواليات املتحدة األمريكية ،ظل التخوف
من عواقب الهاوية املالية* على منو االقتصاد
األمريكي هو سيد املوقف .وقد أدى تأخر
السلطات األمريكية في التوصل إلى اتفاق
على صيغة مقبولة لتخفيف حدة هذه
اإلجراءات إلى فرض حالة من الترقب والتردد
في أوساط املستثمرين ليس في السوق
األمريكية وحسب ،وإمنا على مستوى العالم
نظرا لألهمية العالية التي يحتلها االقتصاد
		
األمريكي في الطلب العاملي.

الوحيد ضمن هذه اجملموعة التي يتوقع أن يرتفع معدل النمو فيها قليال ليصل إلى %2.2
خالل عام  .2012وبالنسبة للدول النامية واملتحولة نحو تفعيل قوى السوق ،فتشير
التقديرات إلى أنها سجلت كمجموعة تباطؤا ً في معدل النمو من  %6.2في عام 2011
إلى  %5.3في عام  .2012وجاء هذا التباطؤ شامال جلميع دول هذه اجملموعة باستثناء دول
اآلسيان )ASIAN-5( -5التي يتوقع ارتفاع معدل النمو فيها من  %4.5إلى  %5.4ودول الشرق
األوسط وشمال إفريقيا التي يتوقع أن تسجل ارتفاعا في معدل النمو من  %3.3إلى .%5.3
وجدير بالذكر هنا أن التحسن املتوقع في النمو االقتصادي لدول الشرق األوسط وشمال
إفريقيا يقتصر على الدول املصدرة للنفط التي استفادت من أسعار النفط املرتفعة
وحافظت على مستويات مرتفعة نسبيا من اإلنفاق ،األمر الذي انعكس ايجابيا على
معدل النمو االقتصادي فيها الذي يتوقع أن يرتفع من  %4في عام  2011إلى  %6.6في عام
 .2012أما الدول املستوردة للنفط في هذه اجملموعة ،فقد عانت خالل العام من االضطرابات
السياسية وضعف الطلب اخلارجي نتيجة لتباطؤ النمو االقتصادي لدى شركائها التجاريني
الرئيسني ،األمر الذي انعكس سلبا على معدل النمو االقتصادي فيها الذي يتوقع أن يتراجع
من  %1.4إلى .%1.2
وملا كانت األسواق املالية من أكثر القطاعات تأثرا مبستوى الثقة العامة السائدة في أوساط
املتعاملني ،وتوقعاتهم املستقبلية ،كان من الطبيعي أن تنعكس الظروف غير املواتية
سلبا على أداء األسواق املالية في مختلف دول العالم .فباستثناء عدد قليل من البورصات،
سجلت البورصات على املستوى العاملي انخفاضا حادا في قيمة األسهم املتداولة خالل
عام  ،2012حيث تراجع إجمالي قيمة األسهم املتداولة في البورصات األعضاء في جمعية
البورصات العاملية وعددها  53بورصة بنسبة  .%22.6وقد كان االنخفاض سمة مشتركة
بني جميع البورصات العاملية الكبرى ،حيث انخفضت قيمة األسهم املتداولة في بورصتي
ناسداك أومكس ونيويورك يورونكست في الواليات املتحدة األمريكية بنسبة  %23و %25
على التوالي ،وفي بورصة لندن بنسبة  ،%21وفي بورصة نيويورك يورونكست أوروبا بنسبة
 ،%72وفي بورصتي هونغ كونغ وطوكيو بنسبة  %23و  %14على التوالي.
وبالنسبة لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،فقد ظل املناخ االقتصادي واالستثماري فيها
مشابها ملا كان عليه احلال في عام  .2011فمن جهة ،ساهم ارتفاع أسعار النفط في
متكني احلكومة من املضي قدما في اإلنفاق الرأسمالي وفقا للخطط والبرامج املرسومة
سابقا ،وخصوصا على مشاريع البنية التحتية ،األمر الذي كان له دور ملموس في
تعزيز الثقة بقدرة االقتصاد الوطني على النمو واحلفاظ على البيئة املناسبة واجلاذبة
لالستثمار .ومن جهة ثانية ،ظلت عوامل الشد العكسي املتمثلة في استمرار حالة عدم
االستقرار السياسي في عدد من الدول العربية ،واستمرار حالة اإلحباط الناجمة عن
فشل االقتصادات املتقدمة في حتقيق معدالت منو مناسبة مبعثا للشكوك بشأن الطلب
اخلارجي وسببا في تعكير صفو األجواء االيجابية سالفة الذكر ،وخلق حالة من التردد لدى
املستثمرين .ورغم قوة وأهمية عوامل الشد العكسي سالفة الذكر ،إال أن املؤشرات املتاحة
تثبت أن عوامل الدفع االيجابية كانت أقوى منها أثرا على االقتصاد الوطني .فتشير أحدث
التقديرات املتوفرة إلى ارتفاع معدل النمو احلقيقي في القطاعات غير النفطية من %2.7
في عام  2011إلى  %3.5خالل عام .2012

في ضوء ما تقدم من ظروف غير مواتية،
فقد ظلت الثقة العامة عند مستوياتها
املتدنية التي سادت خالل العامني املاضيني،
وظلت معدالت النمو االقتصادي ضعيفة
ومعدالت البطالة مرتفعة نسبيا .وتشير
التقديرات األولية الصادرة عن املنظمات
الدولية إلى تراجع معدل النمو االقتصادي
وبالنسبة إلمارة دبي ،وحيث أن مساهمة قطاع النفط في الناجت احمللي اإلجمالي لإلمارة ال
العاملي من  %3.8في عام  2011إلى %3.3
في عام  .2012وقد كان التباطؤ في معدالت
تتجاوز  %2في املتوسط ،فإن األثر التخفيضي لقطاع النفط على املعدل اإلجمالي للنمو
النمو االقتصادي بني عامي  2011و 2012
االقتصادي لم ينعكس على الناجت احمللي لإلمارة ،فجاء معدل النمو فيها ليعكس قوة الدفع
سمة عامة لكل من الدول املتقدمة والنامية
اإليجابية التي متيزت بها القطاعات غير النفطية .ومع أن البيانات الرسمية عن منو الناجت
على حد سواء ،باستثناء عدد محدود من
احمللي اإلجمالي احلقيقي في اإلمارة لعام  2012غير متاحة حتى اآلن ،إال أن املشاهدات احلية
الدول التي يتوقع أن تسجل ارتفاعا طفيفا
على أرض الواقع متكن املراقب من التوقع ،وبدرجة عالية من الثقة ،أن النمو احلقيقي للناجت
في معدل النمو االقتصادي .فبينما تباطأ
احمللي اإلجمالي في إمارة دبي لن يقل عن  %5في عام  2012مقارنة مع منو نسبته  %2.8في
معدل النمو االقتصادي في مجموعة الدول
عام 							.2011
الصناعية املتقدمة من  %1.6إلى  ،%1.3كانت
								
الواليات املتحدة األمريكية هي االستثناء
ومن املشاهدات التي تعزز هذا التفاؤل إزاء معدل النمو املتوقع في إمارة دبي استمرار
* االنخفاض احلاد في عجز املوازنة الناجم عن الزيادات الكبيرة التي ستطرأ على الضرائب بعد إلغاء اإلعفاءات الضريبية النافذة من جهة ،والتخفيضات املبرمجة على النفقات بهدف ضبط
املوازنة من جهة ثانية.
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التطورات االقتصادية العامة وبيئة السوق

 .3على الصعيد الداخلي في شركة سوق دبي املالي ،فقد واصلت الشركة تنفيذ
مجموعة من املبادرات اإلستراتيجية اجلديدة التي تعزز من بنية السوق مبا يتواكب مع
أفضل املمارسات العاملية ويهيئه ملواصلة النشاط والنمو .ومن أبرز هذه املبادرات:

إجنازات سوق دبي
املالي خالل عام 2012

 .2في مجال تطوير البيئة التشريعية ،أقرت هيئة األوراق املالية والسلع في أواخر العام
املاضي نظام “صانع السوق” ،ومعه ثالثة أنظمة داعمة أخرى وهي“ :إقراض واقتراض
األوراق املالية” و”بيع األوراق املالية على املكشوف” و”توفير السيولة” .ومما ال شك فيه،
أن إقرار هذه األنظمة ينطوي على أهمية بالغة ملستقبل سوق رأس املال في اإلمارات
العربية املتحدة ويعزز من جاذبية السوق للمستثمرين احملليني واألجانب مما يفتح آفاقا
جديدة لتنشيط حركة التداول في هذه األسواق			.

إستراتيجية شركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

 .1تشير تقديرات بيوت اخلبرة الدولية إلى أن االقتصاد الوطني مؤهل ملواصلة النمو ،وان
منوه سيعود إلى اجتاهه التصاعدي اعتبارا من عام  2013ليكون من بني املعدالت األعلى
					
على املستويني اإلقليمي والدولي.

التطورات االقتصادية
العامة وبيئة السوق

إن التحسن امللموس في أداء سوق دبي املالي خالل عام  ،2012والذي جاء مغايرا لالجتاه العام
ألداء أسواق املال العاملية ،لهو خير دليل على أن التوقعات املتفائلة التي اعتمدتها إدارة
السوق في بداية العام لم تكن من فراغ ،وان التحديات التي واجهها السوق خالل السنوات
املاضية وما زال يواجه بعض عواقبها ليست سوى نتيجة لظروف عابرة .وبينما يأخذ السوق
التحديات التي تواجهها األسواق املالية عموما ،واألسواق املالية في املنطقة خصوصا
بجدية تامة ،فإنه يتطلع إلى املستقبل بتفاؤل كبير ،ويواصل تبني املبادرات التي من شأنها
متهيد الطريق لعودة النشاط إلى مستوياته الطبيعية .ويستند سوق دبي املالي في هذا
التفاؤل الى جملة من العوامل اإليجابية التي يتوقع أن تساهم في حتفيز مستوى النشاط
في السوق؛ ومن أبرزها:

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

نظرة مستقبلية

ج 		.يواصل سوق دبي املالي جهوده لتعديل
قواعد العمل احلالية والسعي إلقرارها
من اجلهة التنظيمية مبا يسمح بتوفير
نظم صانع السوق والبيع على املكشوف
في وقت الحق من العام .2013

ملخص األداء املالي لشركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

ورغم ظروف عدم اليقني وموجة التراجع في قيم التداول التي عمت مختلف أسواق املال
العاملية ،فقد كان أداء األسواق املالية في الدولة منسجما مع التوقعات املتفائلة بشأن
معدل النمو في االقتصاد الوطني .فبعد االنخفاض احلاد الذي سجله كل من املؤشر العام
لسوق دبي املالي وقيمة األسهم املتداولة خالل عام  ،2011سجل املؤشر العام للسوق خالل
عام  2012ارتفاعا نسبته  %20وسجلت قيمة األسهم املتداولة ارتفاعا نسبته  %52لتبلغ
 48.8مليار درهم .كما سجل مؤشر سوق أبو ظبي لألوراق املالية خالل عام  2012ارتفاعا
نسبته .%9.5

ب 		.عملت إدارة السوق على إعداد املرحلة
األولى من نظام العمل اخلاص بإقراض
واقتراض األوراق املالية وسيتم رفعها إلى
هيئة األوراق املالية قريبا .وينتظر في هذا
الصدد توفير آلية إقراض واقتراض األوراق
املالية قبل نهاية الربع األول من العام
			.2013

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

النشاط امللحوظ في قطاعات اخلدمات بشكل عام وفي قطاعات التجارة بفرعيها اجلملة
والتجزئة والسياحة والنقل والتخزين واالتصاالت بشكل خاص .فضال عن بوادر عودة
النشاط واالنتعاش إلى قطاع العقارات ،حيث شهدت أسعار العقارات واإليجارات بعض
االرتفاع خالل عام  ،2012ومت اإلعالن عن طرح العديد من املشروعات العقارية من قبل عدد
من املطورين.

أ 		.إعداد منوذج العمل اجلديد وتعديل
اإلجراءات مبا يتناسب مع تطبيق
النظم واآلليات التي أقرتها
الهيئة .وسيتم رفع هذه التعديالت
إلى الهيئة قريبا ً إلبداء الرأي بشأنها
واملوافقة عليها متهيدا ً لتطبيقها.

		
		
		

أداء سوق دبي املالي
خالل عام 2012
تقرير احلوكمة
خالل عام 2012
البيانات
املالية
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سوق دبي املالي يطلق في أكتوبر  2012النظام االلكتروني املتطور لنشر إفصاحات الشركات بسرعة وفعالية “إفصاح” ،وهو تطبيق متطور
وآمن يتيح للشركات املساهمة العامة املدرجة في السوق أعلى مستويات الفعالية والسرعة في نشر االفصاحات				 .
			
وميكن للشركات املدرجة الولوج إلى نظام اإلفصاح االلكتروني من خالل كلمة سر معتمدة ،ومن ثم القيام بتعبئة النموذج املعياري
					
لإلفصاحات بسالسة باللغتني العربية واالجنليزية مع إرفاق نص اإلفصاح وفق صيغ تخزين مختلفة.
			
وميكن للشركات املفصحة اإلطالع على نسخة أولية من اإلفصاح ملراجعته بصورة نهائية قبل تقدميه ،كما أن مبقدورها إضافة عناوين البريد
االلكتروني التي قد ترغب في توجيه االفصاحات إليها مثل البريد االلكتروني للمستثمرين واحملللني وغيرهم من املعنيني مبتابعة االفصاحات.
ويتيح النظام اجلديد للشركات أيضا ً إمكانية توقيت االفصاحات بشكل مسبق بحيث يتم حتويلها إلى سوق دبي املالي في يوم محدد أو
													
ساعة بعينها.
وقد عقدت إدارة السوق  9جلسات تدريبية مت من خاللها تدريب  68من مسؤولي اإلفصاح في  43شركة مساهمة عامة محلية مدرجة في
السوق على كيفية استخدام هذا النظام بفعالية .ومن املقرر تدريب مسؤولي اإلفصاح في شركات اإلدراج املزدوج خالل املرحلة املقبلة.
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إستراتيجية شركة سوق دبي المالي (ش م ع
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تتحدد الثقافة املؤسسية لشركة سوق دبي املالي في ضوء الرؤية والرسالة والقيم الرئيسية للسوق املتمثلة في النزاهة ،الكفاءة ،االبتكار،
السرية ،والشفافية .وتدعم تلك العناصر مجتمعة جهود السوق الرامية إلى حتقيق أهدافه اإلستراتيجية.

ملخص األداء املالي لشركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

اإلستراتيجية

يتمثل هدفنا في السعي احلثيث لتطبيق اإلستراتيجية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتوفير أدوات وخدمات مالية مبتكرة مبا يحفز نشاط
السوق ،ويعود بالفائدة على كافة املتعاملني ،ويحقق الهدف األسمى املتمثل في تنفيذ إستراتيجية النمو.

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

الرؤية

“سوق مالية إقليمية مبقاييس عاملية”

الرسالة

“أن نقدم للمتعاملني خدمات مبتكرة في مجال تداول وتقاص
وتسوية وإيداع األوراق املالية من خالل بيئة تتسم بالكفاءة
والشفافية والسيولة”.

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

بعزم ال يلني واصل سوق دبي املالي خالل العام  2012جهوده احلثيثة الرامية إلى حتقيق أهدافه اإلستراتيجية ،ومواجهة حتديات القطاع ،ومواكبة
تطلعات املستثمرين واملتعاملني ،مع االلتزام الدائم بتعظيم القيمة لكافة املتعاملني ،وفي مختلف مجاالت عمل السوق.

التطورات االقتصادية
العامة وبيئة السوق
إستراتيجية شركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

وقد حشد السوق خالل العام  2012كافة جهوده وموارده وقدراته لضمان التطبيق الفعال للعديد من مبادرات التطوير اإلستراتيجية ،واستنادا ً
إلى مؤشرات أداء رئيسية مت متابعتها على مدار العام ،مما أسفر عن حتقيق العديد من اإلجنازات ،ووضع السوق في صدارة األسواق اإلقليمية
األفضل أداء خالل العام .2012

أداء سوق دبي املالي
خالل عام 2012

.1
.2
.3
.4
.5

تطوير خدمات تلبي تطلعات املتعاملني وتسهم في تنشيط السوق.
حتويل خدمات ومنتجات الشركة إلى مصادر جديدة للدخل.
التركيز على تنشيط سوق اإلصدار األولى.
تطوير بنية السوق وفق أفضل املمارسات العاملية.
فعالية اإلنفاق.

إجنازات سوق دبي
املالي خالل عام 2012

خالل العام  ،2012تركزت جهود شركة سوق دبي املالي (ش م ع) بغرض حتقيق الرؤية اإلستراتيجية على  5أهداف رئيسية هي:

تقرير احلوكمة
خالل عام 2012
البيانات
املالية
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ورشة العمل الثانية لسوق دبي المالي حول عالقات المستثمرين

نظم سوق دبي املالي ورشة العمل التفاعلية الثانية حول “تطبيق أفضل ممارسات عالقات املستثمرين واحلوكمة “ يوم الثالثاء املوافق  8مايو  2012في فندق “ذي
آدرس” بوسط مدينة دبي .وتعد ورشة العمل تلك أحدث مبادرات سوق دبي املالي ،وتأتي في إطار جهود السوق املتواصلة والرامية إلى مساعدة الشركات املدرجة
وكذلك احملتمل إدراجها مستقبالً على التوسع في تطبيق أفضل املمارسات العاملية ،وتشجيعها على التفاعل بصورة أكبر مع اجملتمع االستثماري.
مت تنظيم ورشة العمل بالتعاون مع جمعية الشرق األوسط لعالقات املستثمرين واستقطبت  140مشاركا ً ميثلون  80شركة ،بينهم العديد من كبار املسؤولني في
الشركات املدرجة والشركات اخلاصة والعائلية ،إضافة إلى مستشارين وخبراء بارزين حيث مت مناقشة أحدث األساليب واالستراتيجيات الفعالة في مجالي عالقات
املستثمرين وحوكمة الشركات

سوق دبي المالي  -التقرير السنوي 2012
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إنجازات سوق دبي المالي خالل عام 2012

.1

تحويل خدمات ومنتجات الشركة إلى مصادر جديدة للدخل
أ.

 .2تطوير خدمات تلبي تطلعات المتعاملين وتسهم في تنشيط السوق

كما قام سوق دبي املالي بتنفيذ عدة استطالعات رأي للتعرف على مقترحات وأراء املتعاملني في السوق من مستثمرين ووسطاء وشركات
مدرجة .وتهدف هذه االستطالعات إلى حتديد احتياجات كافة املتعاملني وقياس درجة رضاهم عن اإلجراءات واخلدمات التي يقدمها السوق،
والتعرف على أرائهم ومقترحاتهم بهدف تنشيط السوق وزيادة فعاليته.
وفي ضوء نتائج االستطالعات التي نفذت وجهود السوق الرامية إلى التطوير الدائم ،مت خالل العام  2012تطوير العديد من اخلدمات في السوق من
أبرزها:

إجنازات سوق دبي
املالي خالل عام 2012
أداء سوق دبي املالي
خالل عام 2012

أ.

البيانات
املالية

							
تهيئة الشركات اخلاصة للتحول إلى شركات مساهمة عامة
استمر السوق في تعاونه مع املؤسسات احلكومية بهدف التواصل مع الشركات اخلاصة وتهيئتها للتحول إلى شركات مساهمة عامة وتسهيل
وصولها إلى مصادر التمويل وتعريفها بقواعد ومتطلبات أسواق األسهم في دولة اإلمارات .فقد بادر سوق دبي املالي وناسداك دبي بالتعاون مع
مؤسسة محمد بن راشد لتنمية املشاريع الصغيرة واملتوسطة إلى تنظيم ورشة عمل خاصة ملدراء أفضل  100شركة صغيرة ومتوسطة في
إمارة دبي هدفت في مجملها إلى حتديد الشركات املؤهلة لإلدراج والعمل على توفير البنية الالزمة الستقطاب هذه الشركات.

تقرير احلوكمة
خالل عام 2012

										
ب .خدمة الدفع االلكتروني
ملواكبة اإلقبال املتزايد من جانب املتعاملني على خدمات السوق االلكترونية قام السوق بتوقيع اتفاقية مع حكومة دبي االلكترونية
تتيح للمتعاملني سداد رسوم املعامالت عبر بوابة الدفع االلكتروني حلكومة دبي االلكترونية ،والتي تعد إحدى أبرز مبادرات حكومة
دبي الرامية إلى تسهيل التعامالت مع اجلهات احلكومية عبر قنوات مبتكرة وآمنة وفعالة توفر الوقت واجلهد على املراجعني.
وتتيح اخلدمة سداد كافة الرسوم إلكترونيا ً سواء ببطاقات االئتمان أو عبر اخلصم املباشر من حساب العميل لدى البنوك املشاركة
في بوابة الدفع االلكتروني وهي ،بنك دبي اإلسالمي وبنك دبي التجاري وبنك أبو ظبي التجاري ومصرف أبو ظبي اإلسالمي وبنك االحتاد الوطني.
		
 .3التركيز على تنشيط سوق اإلصدار األولي

إستراتيجية شركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

أ.

										
نظام اإلفصاح االلكتروني “إفصاح”
في إطار حرص السوق على حتقيق أعلى مستويات اإلفصاح والشفافية وتوفير البيئة االستثمارية اآلمنة وتعزيز العدالة وتكافؤ
الفرص بني املستثمرين وحماية ملصاحلهم ،قام سوق دبي املالي خالل العام  2012بإطالق نظام اإلفصاح االلكتروني “إفصاح” .ويعتبر
هذا النظام اجلديد تطبيقا ً متطورا ً وآمنا ً يتيح للشركات املساهمة العامة املدرجة في السوق أعلى مستويات الفعالية والسرعة في
نشر اإلفصاحات ،ويسهم في زيادة فعالية وسرعة عملية اإلفصاح مبا يصب في صالح املتعاملني بفضل سرعة وسهولة اإلطالع على
املعلومات .وقد أثمرت سالسة اإلجراءات في سوق دبي املالي والتعاون الوثيق مع الشركات املدرجة في احملافظة على معدالت التزام
باإلفصاح عن البيانات الفصلية والسنوية تصل إلى .%100
وميثل النظام اجلديد نقلة نوعية قياسا ً إلى سابقه الذي كان يعتمد على قيام الشركات املدرجة بتوجيه اإلفصاحات للسوق سواء عبر
البريد االلكتروني أو الفاكس ،ومن ثم قيام فريق اإلفصاح في السوق مبراجعتها وحتميلها إلى موقع السوق ،حيث يدمج نظام اإلفصاح
االلكتروني اخلطوتني معا ً بحيث تقوم الشركة بتعبئة النموذج املعياري لإلفصاح وحتميل نصوص اإلفصاحات دفعة واحدة وإرسالها
إلى السوق الذي يقوم بدوره بتدقيق اإلفصاح قبل نشره على موقعه االلكتروني .وقد عقدت إدارة السوق  9جلسات تدريبية مت خاللها
تدريب  68من مسؤولي اإلفصاح في  43شركة مساهمة عامة محلية مدرجة على كيفية استخدام هذا النظام بفعالية.

التطورات االقتصادية
العامة وبيئة السوق

في إطار سعيه ملواكبة تطلعات املستثمرين وتوفير منتجات وخدمات عالية املستوى ضمن بيئة تداول فعالة ،نظم سوق دبي املالي
وناسداك دبي مؤمتر “املستثمرين في اإلمارات  ”2012بالتعاون مع مصرف دويتشه بنك ،وسط حضور ملمثلي املؤسسات االستثمارية
اإلقليمية وكبار مسؤولي الشركات املدرجة في البورصتني .وجاء هذا املؤمتر في إطار سلسلة املبادرات املشتركة لسوق دبي املالي وناسداك
دبي والرامية إلى تعزيز تواصل الشركات املدرجة في البورصتني مع املستثمرين احملليني واإلقليميني ،واستكماال ً للدور الرائد للبورصتني في
إقامة مؤمترات للمستثمرين العامليني ،وتشجيع الشركات املدرجة على تبني أفضل املمارسات في مجال عالقات املستثمرين.

ملخص األداء املالي لشركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

									
ب .إدارة توزيع أرباح الشركات املساهمة
قام السوق خالل العام  2012نيابة عن ثمان شركات مدرجة بتوزيع أرباحها املالية عن العام  .2011وقد بلغ إجمالي قيمة األرباح
املوزعة لهذه الشركات  1.35مليار درهم وذلك بزيادة نسبتها  %12مقارنة بقيمة األرباح التي تولى السوق توزيعها عن العام  .2010أما
بالنسبة لعدد املستثمرين الذين استلموا تلك األرباح ،فقد ارتفع بنسبة  %83مقارنة بالعام السابق ليبلغ حوالي  130ألف مستثمر.
وقد مت توزيع األرباح عبر وسائل ثالث هي بطاقة آيفستر ،واإليداع مباشرة في احلسابات ،والشيكات املصرفية.

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

											
زيادة عدد مزودي البيانات
في إطار إستراتيجيته في تنويع مصادر اإليرادات وزيادتها ،يسعى سوق دبي املالي إلى زيادة عدد مزودي البيانات بشكل سنوي لضمان وصول
بياناته ألكبر عدد من املتعاملني وذلك من خالل احلمالت التسويقية والتعاون مع الشركات العاملية بهذا اخلصوص .وفي هذا اإلطار ،وقع
السوق  27عقدا ً لبث البيانات خالل العام  2012شملت وكاالت أنباء وشبكات تلفزيونية وشركات تزويد بيانات محلية وإقليمية وعاملية
بزيادة نسبتها  %35مقارنة بالعام  ،2011األمر الذي أدى إلى ارتفاع إيرادات السوق من بيع البيانات بنسبة  %12خالل العام .2012

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

											
اإلنجازات اإلستراتيجية
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وركزت ورشة العمل على تعريف مالكي املشاريع الصغيرة واملتوسطة بفرص متويل النمو وآليات زيادة رأس املال .واستعرضت الورشة جتربة
شركة دريك آند سكل في هذا اجملال والتي أدرجت في سوق دبي املالي في العام  .2009ويسعى سوق دبي املالي وناسداك دبي من خالل مثل
هذه الفعاليات إلى شرح مزايا البدائل التمويلية اخملتلفة ،وإلى إعداد الشركات التي قد تكون مؤهلة للتحول إلى مساهمة عامة عبر شرح
متطلبات وخطوات عملية التحول			.
										
ب .مؤمتر عالقات املستثمرين
استمر السوق في تواصله مع الشركات املرشحة لتنفيذ خطط للنمو والتحول إلى شركة مساهمة عامة كإحدى خياراتها من خالل
مبدأ اإلعداد املبكر ،حيث نظم السوق مؤمتر عالقات املستثمرين بحضور ممثلي املؤسسات االستثمارية اإلقليمية ومسؤولي الشركات
املساهمة اخلاصة والعامة والعديد من اخلبراء في قطاع استشارات االكتتابات العامة األولية وخدمات عالقات املستثمرين.
								
ج .دليل سوق دبي املالي حول عالقات املستثمرين
أطلق السوق “دليل سوق دبي املالي حول عالقات املستثمرين” ،الذي مت إعداده بالتعاون مع مجموعة من اخلبراء واملستشارين العامليني
باإلضافة إلى عدد من مصارف االستثمار املرموقة .ويهدف الدليل إلى تقدمي املساعدة العملية للشركات من خالل استكشاف أفضل
املمارسات واملبادئ الرئيسية التي يجب أن تؤخذ بعني االعتبار عند اإلعداد لبرنامج عالقات املستثمرين .وينطوي الدليل على فائدة
كبيرة إلدارات الشركات اخلاصة التي تخطط لتنفيذ طروحات عامة أولية ألسهمها ،باإلضافة إلى الشركات املدرجة التي تتطلع إلى
مواصلة تعزيز أنشطة عالقات املستثمرين.
وعلى الرغم من أن هذه اجلهود لم تتمخض عن إدراجات جديدة خالل العام  ،2012فإن تواصل السوق الدائم مع الشركات احملتمل حتولها
إلى مساهمة عامة ورغبة تلك الشركات في تأهيل نفسها لعملية التحول ميهد للعودة املرتقبة لنشاط اإلصدار األولي واإلدراجات في
املرحلة املقبلة في ظل التوقعات االقتصادية االيجابية وحتسن املناخ االقتصادي في اإلمارات العربية املتحدة واستمرار منو وانتعاش أعمال
		
الشركات.
.4

تطوير بنية السوق وفق أفضل الممارسات العالمية
أ.

تطوير وحتديث األنظمة االلكترونية									
في إطار حرص السوق على مواكبة املستجدات واخلطط التطويرية التي تستهدف االرتقاء بالبنية األساسية للسوق ،مت العمل على حتديث
وحتسني العديد من األنظمة االلكترونية  .فقد مت حتسني نظام األمان االلكتروني بالسوق باعتماد تقنيات التحكم بالدخول الشبكي ومانعات
املتطفلني ،كما مت حتديث النسخة اخلاصة بنظام التداول اكسترمي ،وحتديث نظام مركز االتصال ،وتطوير برامج التقارير باملوقع االلكتروني.

								
ب .اعتماد وسطاء ملمارسة نشاط التداول بالهامش
في إطار سعي سوق دبي املالي لتنشيط عمليات التداول بالهامش وذلك في ظل حتسن أداء السوق وحتسن مستويات السيولة ومتانة
الوضع املالي للبنوك ،اعتمد سوق دبي املالي خالل العام  2012ثالث شركات وساطة مت ترخيصها من قبل الهيئة ملزاولة خدمات
			
التداول بالهامش وهي اجملموعة املالية هيرمس ،الرمز لألوراق املالية ،والوسيط املباشر للخدمات املالية.
.5

فاعلية اإلنفاق
فيما يتعلق بفاعلية اإلنفاق وتخفيض النفقات التشغيلية لشركة سوق دبي املالي ،فقد مت تفصيل الهدف اإلستراتيجي إلى أهداف
تشغيلية على مستوى القطاعات واإلدارات العاملة في السوق مع استهداف االلتزام بامليزانيات املقدرة لكل إدارة بنسبة  ،%100كما مت
إعداد ميزانيات اإلدارات على أساس خفض النفقات التشغيلية بنسبة  %15عن العام .2011
وقد تركزت املبادرات واملشاريع التي تهدف إلى تخفيض النفقات فيما يلي:
أ.

تطوير أنظمة العمل الداخلية في كافة اإلدارات والقطاعات وأمتتتها بالتعاون مع فريق إدارة تقنية املعلومات بهدف احلد من املعامالت الورقية .

ب .الربط اإللكتروني لنظم التداول األمر الذي أتاح إعداد التقارير املالية املتخصصة للمتعاملني (املستثمرون ،الوسطاء ،الشركات
املدرجة ،بنوك الوصاية ،املوردون والشركات اإلعالمية) إلكترونيا ً وبالتالي تقليص النفقات التشغيلية الالزمة إلعداد هذه التقارير.
ج.

مراجعة كافة عقود الصيانة مع مزودي اخلدمة بهدف حصر اخلدمات الرئيسية التي يحتاجها السوق ،مما أدى إلى جتديد عقود الصيانة بتكاليف أقل
عن العام .2011

د.

تنفيذ عدد كبير من املشاريع اإللكترونية املدرجة في خطة  2012داخليا ً بالتعاون ما بني القطاعات اخملتصة باملشاريع وما بني إدارة تقنية املعلومات،
مما أدى إلى تقليص نفقات تلك املشاريع.

ه .اعتماد منهجية مشاركة كافة القطاعات اخملتلفة في بناء امليزانية التقديرية من حيث إعدادها ومناقشتها وحتديد األولويات منها،
باإلضافة إلى منهجية التحليل املالي اعتمادا ً على البيانات املالية التاريخية مع األخذ بعني االعتبار كافة الظروف االقتصادية املتوقعة
اخلاصة بعوامل التضخم وغيرها ،بحيث يتم حتديد تكلفة تشغيلية لكل نشاط وتطبيقها على كافة اإلدارات وضبط األداء من خالل
عدد من املؤشرات التشغيلية على مستوى القطاعات واإلدارات واملوظفني							 .
						
								
و .اعتماد منهجية الصيانة الوقائية لألنظمة اإللكترونية املطبقة في السوق والتي كان لها أثر كبير في تقليص عدد األخطاء
واألعطال املتكررة لبعض األنظمة وبالتالي تقليص نفقات الصيانة الدورية لهذه األنظمة.
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1.1المسؤولية االجتماعية
أ.

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

									
مسابقة سوق دبي املالي السنوية لألسهم
تستهدف مسابقة األسهم التي ينظمها السوق بشكل سنوي رفع الوعي االستثماري وتعزيز ثقافة االستثمار في أوساط الطالب.
وقد جرت فعاليات املسابقة للعام  2012مبشاركة  1844طالبا ً وطالب ًة ميثلون  29جهة تعليمية .وتعكس املسابقة إدراك سوق دبي
املالي للحاجة املتزايدة إلى نشر ثقافة االستثمار بني األجيال اجلديدة وتطوير مهارات وقدرات الطالب باعتبار ذلك أحد مرتكزات تنمية
وتطوير الكوادر البشرية في اإلمارات العربية املتحدة .كما متثل املسابقة خير دليل على التفاعل اإليجابي بني سوق دبي املالي من جهة
واملؤسسات التعليمية اخملتلفة من جهة أخرى .ولعل األعداد الكبيرة للمشاركني تؤكد مبا ال يدع مجاال ً للشك على الشعبية املتزايدة
		
التي تكتسبها هذه املبادرة التعليمية املهمة.

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

اإلنجازات الداعمة

											
ب .قاعة تداول تعليمية
في إطار التزام سوق دبي املالي الراسخ باملسؤولية إزاء اجملتمع ،واحلرص على تعزيز العملية التعليمية من خالل ربط الدراسة النظرية
بالتجربة العملية وإتاحة الفرصة للطالب للتعلم بطريقة تفاعلية ،مت افتتاح قاعتي تداول تعليميتني في كل من كلية تقنية دبي
للطالب واجلامعة األمريكية في اإلمارات .ومتثل هاتان القاعتان منوذجا ً مصغرا ً من قاعة التداول الرئيسية لسوق دبي املالي ،وتضم
شاشتي عرض توضحان حركة التداول وشريطا ً متحركا ً لعرض األسعار يبث من خالله السوق حركة التداول بصورة فورية من خالل
ارتباطه إلكترونيا ً مبحرك التداول في سوق دبي املالي .كما مت دعم جهود هيئة األوراق املالية والسلع من خالل تنفيذ جتربة السوق في
هذا اجملال بتشغيل قاعة التداول التعليمية في جامعة الشارقة بحضور كرمي من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
		
القاسمي ،عضو اجمللس األعلى لالحتاد حاكم إمارة الشارقة ،وهي خطوة رائدة بني أسواق املال على املستوى اإلقليمي.

ملخص األداء املالي لشركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

										
ج .برنامج التدريب الصيفي
يحرص سوق دبي املالي على تنظيم برامج التدريب الصيفي منذ العام  ،2004وذلك من منطلق التزام اإلدارة بتفعيل دور الشباب في
احلياة العملية وتأكيد االلتزام جتاه اجملتمع من خالل بناء وتأهيل جيل ناجح قادر على حتمل املسؤولية .وقد أسهم برنامج التدريب
الصيفي لعام  2012في وضع النواة األولى جليل جديد وواعد من العاملني في قطاع األسواق املالية بفروعه اخملتلفة ،من خالل
استحداث برنامجي الوسيط الواعد والتقني الواعد بهدف استكشاف مواهب جديدة ينتظر أن متثل إضافة مهمة لهذا القطاع
احليوي في املستقبل القريب.

التطورات االقتصادية
العامة وبيئة السوق
إجنازات سوق دبي
املالي خالل عام 2012

تكمن أهمية تطوير اإلستراتيجية التفصيلية من خالل معرفة نتائج تطبيق منهجية بطاقات األداء املتوازن للعام  2011على كافات

تقرير احلوكمة
خالل عام 2012

			
القطاعات العاملة في سوق دبي املالي ،والتي كونت نظاما ً متكامالً إلدارة األداء املؤسسي في الشركة.
														
														
		

أداء سوق دبي املالي
خالل عام 2012

2.2التخطيط االستراتيجي
عملت شركة سوق دبي املالي على تطبيق نظام التخطيط اإلستراتيجي احلديث باستخدام السيناريوهات اإلستراتيجية ،حيث اعتمدت
الشركة على التطبيق األمثل ملبادئ اإلدارة اإلستراتيجية (التخطيط ،التطبيق ،املتابعة واملراجعة اإلستراتيجية) .إذ مت حتديد أهم نقاط
الضعف ومجاالت التحسني من خالل نتائج تطبيق نظام بطاقات األداء املتوازن للعام  ،2011والتي مت بناء عليها وضع اإلستراتيجيات
التفصيلية املساعدة لتشمل كل من التوجهات التالية									 :
			
•إستراتيجية زيادة األرباح وتخفيض النفقات من املنظور املالي.
•إستراتيجية التعرف على احتياجات وتطلعات املتعاملني (املستثمرون ،الوسطاء ،املوردون ،بنوك الوصاية ،الشركات املدرجة) وقياس
مدى رضاهم.
•إستراتيجية تطوير املنتجات واخلدمات والتحول اإللكتروني من منظور العمليات الداخلية.
				
•إستراتيجية التطوير والنمو ورفع الكفاءة الوظيفية من منظور املوظفني العاملني في سوق دبي املالي.

إستراتيجية شركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

وقد شارك في البرنامج  18طالبا ً وطالب ًة من مواطني اإلمارات العربية املتحدة ،وقد مت تنظيمه طوال شهر يوليو  2012مبعدل 6
ساعات عمل يومياً ،وحفل البرنامج بالعديد من جوانب التدريب العملي املتعلقة بعدد من اجملاالت املهمة في قطاع أسواق املال والتي
								
مثلت حتديا ً كبيرا ً بالنسبة للطالب املشاركني.

البيانات
املالية

24

سوق دبي المالي  -التقرير السنوي 2012

إنجازات سوق دبي المالي خالل عام 2012
اإلستراتيجية والتشغيلية على كافة املستويات ،حيث مت إعداد مؤشرات ومقاييس األداء الرئيسية على النحو ا متكنت اإلدارة العليا
في الشركة عبر تطبيق هذه املنهجيات من متابعة وضبط األداء بشكل دوري ومنهج يبني نسب اإلجناز في حتقيق اخلطط اإلستراتيجية
والتشغيلية على كافة املستويات ،حيث مت إعداد مؤشرات ومقاييس األداء الرئيسية على النحو التالي			:
							
•	 مؤشرات أداء إستراتيجية على مستوى سوق دبي املالي.
•	 مؤشرات تشغيلية على مستوى كافة الوحدات اإلدارية العاملة في سوق دبي املالي.
•	 مقاييس أداء رئيسية على املستوى الفردي لكل موظف من موظفي سوق دبي املالي.
من أهم مزايا تطبيق منهجية بطاقات األداء املتوازن ()Balanced Scorecards؛ أنها تعكس األداء الفردي للموظفني على تطبيق اخلطة
اإلستراتيجية للسوق ومعرفة نسبة اإلجناز في املستهدفات املطلوبة بشكل دوري بحيث تضمن اتخاذ خطط اإلجراءات التصحيحية
			
الالزمة لبلوغ هذه املستهدفات ،والتي تسمى حديثا باإلستراتيجيات التفصيلية املساعدة (.)Supportive Strategies
		
 .3تطوير الموارد البشرية 												
				
ميدانية
										  44ورشة عمل وبرامج تدريبية وزيارات
أ .في إطار حرص سوق دبي املالي على تطوير كوادره البشرية ،نظمت إدارة املوارد البشرية
												
خالل العام 2012
		
ب .مت تدشني مشروع البوابة اإللكترونية التي يتواصل املوظفون من خاللها مع لوائح وأنظمة وأنشطة السوق.

ج .مت حتويل أكثر من  %90من إجراءات العمل للبيئة اإللكترونية بتدشني نظام املوارد البشرية اإللكتروني اجلديد خلدمة املوظفني بشكل
إلكتروني متكامل.
.4

برنامج إعداد قيادات الصفين الثاني والثالث:
أطلق سوق دبي املالي برنامجا ً داخليا ً إلعداد القادة وهو مشروع يستهدف إعداد قيادات الصفني الثاني والثالث في كافة قطاعات السوق،
حيث يستهدف البرنامج مدراء اإلدارات ورؤساء األقسام لتزويدهم مبهارات القيادة والتفكير االستراتيجي في اإلدارة وإدخالهم في برنامج
متكامل يلبي تطلعات السوق ويساهم في رفع مستوى املدراء لتولي مناصب قيادية أو تعزيز مهاراتهم احلالية .ومن املتوقع أن يستمر
										
البرنامج لنهاية العام .2013

.5

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
قامت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية خالل العام  2012باملهام التالية:
أ.

معايير السوق
 .1إعداد املسودة األخيرة من معيار متلك وتداول الصكوك ،ومراجعة ترجمته إلى اللغة االجنليزية ،متهيدا لعرضها على مجموعة من
املتخصصني واملهتمني باملوضوع خالل جلسة استماع ،ومن ثم إصدار الصياغة النهائية.
 .2اإلشراف على كافة اإلجراءات التي قام بها قسم الرقابة الشرعية خملاطبة الشركات املدرجة بالسوق من أجل احلصول على
		
البيانات اإلضافية الالزمة والتي متكن من تصنيف الشركات وفقا ملعيار السوق اخلاص بتملك وتداول األسهم.

ب .الرقابة الشرعية
قامت الهيئة بتحديد مهام قسم الرقابة الشرعية ،وبإمداد السوق بقوائم الشركات املتوافقة مع الشريعة ،وفقا ً آلخر قوائم مالية
متاحة ،في نهاية كل ربع سنة .كما قامت مبتابعة أنشطة السوق وتقييمها من الناحية الشرعية ،وتقدمي الفتاوى في املوضوعات
التي مت عرضها عليها .كما قامت الهيئة مبراجعة التقارير التي أعدها القسم في نهاية كل ربع من العام ،وتقدمي التوصيات اخلاصة
بشأنها قبل اعتمادها			.
ج .في مجال الفتاوى
				
قامت الهيئة بالرد على كافة االستفسارات الشرعية التي أثيرت خالل العام من قبل إدارة السوق.
د.

احتساب الزكاة لعام 2011
قامت الهيئة مبراجعة واعتماد قيمة الزكاة اخلاصة بالسوق عن العام  2011والتي قام بإعدادها قسم الرقابة الشرعية وفقا ً للميزانية
الزكوية للسوق ،ومن ثم فقد دعت املساهمني إلخراجها خالل اجلمعية العمومية التي عقدت خالل العام .2012
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أداء سوق دبي المالي خالل عام 2012

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي
التطورات االقتصادية
العامة وبيئة السوق
إجنازات سوق دبي
املالي خالل عام 2012
أداء سوق دبي املالي
خالل عام 2012

وعلى صعيد املساهمة القطاعية في
حجام التداول ،فقد استحوذ قطاع العقارات
واإلنشاءات الهندسية على اجلزء األكبر من
قيمة التداوالت في السوق وسجل نحو
 23.2مليار درهم وبنسبة  %47.7من إجمالي
قيمة التداوالت .تاله في املرتبة الثانية قطاع
البنوك بواقع  8.9مليار درهم وبنسبة ،%18.2
ثم قطاع االستثمار واخلدمات املالية بحجم
تداول مقدراه  5.1مليار درهم وبنسبة 10.5%
ثم قطاع اخلدمات بتداول مقداره  4.1مليار
درهم وبنسبة  ،%8.4فقطاع االتصاالت وقطاع
النقل بتداول  2.83مليار درهم وبنسبة %5.8
لكل منهما،

إستراتيجية شركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

وفيما يتعلق بالقيمة السوقية ،فقد ارتفعت
في نهاية العام  2012بنسبة  %1.0لتبلغ
نحو  181.9مليار درهم مقارنة مع 180.1
مليار درهم سجلت في نهاية العام املاضي.
وارتفعت قيمة األسهم املتداولة في السوق
خالل العام  2012بنسبة  %51.4لتبلغ حوالي
 48.6مليار درهم مقارنة مع  32.1مليار درهم
سجلت خالل العام املاضي ،وارتفع عدد
ثم قطاع التأمني بتداول  1.7مليار درهم وبنسبة  .%3.5ويوضح الرسم البياني التالي األهمية
األسهم املتداولة بنسبة  %60.8ليبلغ 40.5
النسبية لكل قطاع من قيمة األسهم املتداولة في السوق خالل عام 			 .2012
مليار سهم خالل العام  2012مقابل 25.2
							
مليار سهم مت تداولها خالل العام املاضي.
كما ارتفع عدد الصفقات املنفذة بنسبة
مقابل
 %39.7ليبلغ نحو  621.4ألف صفقة
توزيع قيمة التدوالت خالل عام  2012حسب القطاعات
 444.8ألف صفقة نفذت خالل العام املاضي.

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

المؤشر العام لسوق دبي المالي خالل عام 2012

ملخص األداء املالي لشركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

سجل املؤشر العام لسوق دبي املالي في
نهاية عام  2012ارتفاعا نسبته 19.9%
ليبلغ  1622.5نقطة في نهاية العام مقابل
 1353.4نقطة في نهاية العام  .2011وعلى
صعيد أداء القطاعات املدرجة في السوق،
فقد ارتفعت مؤشرات سبعة قطاعات من
بني القطاعات التسعة املمثلة في السوق،
كان أكثرها ارتفاعا مؤشر قطاع اخلدمات
الذي ارتفع بنسبة  ،%144تاله مؤشر قطاع
الصناعة ومؤشر قطاع العقارات واإلنشاءات
الهندسية اللذان ارتفعا بنسبة  %44.6و
 %42.5على التوالي .وفي حني لم يطرأ أي
تغير على مؤشر قطاع السلع االستهالكية،
فقد انخفض مؤشر قطاع البنوك بنسبة
.%4.5

تقرير احلوكمة
خالل عام 2012
البيانات
املالية
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أداء سوق دبي المالي خالل عام 2012
وفيما يتعلق باالستثمار األجنبي في السوق ،فقد بلغت قيمة مشتريات األجانب من األسهم خالل العام  2012نحو  22.5مليار درهم لتشكل
ما نسبته  46.2%من إجمالي قيمة التداول ،في حني بلغت قيمة مبيعاتهم خالل نفس الفترة نحو  22مليار درهم لتشكل ما نسبته  45.3%من
		
إجمالي قيمة التداول .ونتيجة لذلك ،بلغ صافي االستثمار األجنبي املتدفق إلى السوق خالل هذا العام نحو  461.2مليون درهم.
قيمة التداوالت في سوق دبي املالي خالل عام  2012حسب فئات اجلنسية
إجمالي قيمة البيع
إجمالي قيمة الشراء
(درهم)
(درهم)
العرب

صافي االستثمار
(درهم)

11,999,431,361

12,053,426,121

()53,994,759

اخلليجيون

2,981,771,798

3,060,715,754

()78,943,957

جنسيات أخرى

7,470,235,461

6,876,139,801

594,095,660

إجمالي تداوالت األجانب

22,451,438,621

21,990,281,676

461,156,944

اإلماراتيون

26,136,636,482

26,597,793,427

()461,156,944

اجملموع

48,588,075,103

48,588,075,103

0

من جانب آخر ،بلغت قيمة األسهم املشتراة من قبل املستثمرين املؤسساتيني خالل عام  2012حوالي  11.3مليار درهم لتشكل ما نسبته
 %23.2من إجمالي قيمة التداول ،في حني بلغت قيمة مبيعاتهم خالل نفس الفترة حوالي  10.2مليار درهم لتشكل ما نسبته  %21من
إجمالي قيمة التداول ،وبذلك بلغ صافي االستثمار املؤسسي املتدفق إلى السوق نحو  1.1مليار درهم.
قيمة التداوالت في سوق دبي املالي خالل عام  2012حسب نوع املستثمر
إجمالي قيمة الشراء
(درهم)

إجمالي قيمة البيع
(درهم)

صافي االستثمار
(درهم)

االستثمار املؤسسي

11,290,765,546

10,183,220,706

1,107,544,840

األفراد

37,297,309,557

38,404,854,397

()1,107,544,840

اجملموع

48,588,075,103

48,588,075,103

0
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تقريــر الحوكمة للعام 2012

البيانات
املالية

ويسمح ملوظفي الشركة بالتداول بيعا وشراء على سهم الشركة ملدة  30يوم فقط بعد كل فترة حظر دون اإلخالل باملادة رقم  14و .17ومت
توجيه شركات الوساطة برفض تنفيذ صفقات املوظفني دون احلصول على املوافقات الالزمة من رقابة السوق.

تقرير احلوكمة
خالل عام 2012

•قبل عشرة ( )10أيام عمل من اإلعالن عن أي معلومات جوهرية من شانها أن تؤثر على سعر السهم صعودا أو هبوطا إال إذا كانت
املعلومة ناجتة عن أحداث طارئة و مفاجئة.
•قبل خمسة عشر ( )15يوما من نهاية الفترة املالية الربعية أو النصف سنوية أو السنوية حلني اإلفصاح عن البيانات املالية وتصديقها
من قبل اجلمعية العمومية العادية للبيانات املالية السنوية								 .

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

وقد مت حتديد فترة حظر التداول وفقا للمادة رقم  14من النظام الصادر من هيئة األوراق املالية و السلع اخلاص بالتداول و املقاصة و التسويات و
نقل امللكية و حفظ األوراق املالية على النحو التالي 										:

أداء سوق دبي املالي
خالل عام 2012

وعالوة على السياسة املعتمدة بخصوص تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة ،تعتمد الشركة سياسة لتعامالت املوظفني على أسهم
الشركات املدرجة في السوق (شامال سهم الشركة) حيث مبوجب القرار اإلداري رقم  6لسنة  2012الصادر من إدارة الشركة ،يعامل موظفو
سوق دبي املالي معاملة املطلعني في الشركات املدرجة ،و يقع على عاتق جميع املوظفني تزويد إدارة املوارد البشرية برقم املستثمر اخلاص
بهم وأبنائهم القصر و على املوظف الراغب بالتداول (بنفسه أو بواسطة غيره) ،تعبئة منوذج خاص معد لذلك يقوم بتقدميه إلى إدارة رقابة
التداول للموافقة عليه والتي تقوم بدورها بالتأكد من خلو الطلب من املوانع القانونية وال سيما فترة احلظر على التداول			 .

إجنازات سوق دبي
املالي خالل عام 2012

•راشد حميد املزروعي  ،عملية بيع بقيمة  349,848درهم.
•محمد علي القيزي عملية شراء بقيمة  5مليون درهم.

إستراتيجية شركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

ووفقا ً إلفادة أعضاء مجلس اإلدارة في يناير  .2013فإن عمليات التداول على سهم الشركة من قبل أقارب الدرجة األولى كانت على النحو التالي:

ملخص األداء املالي لشركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

.2

تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم من الدرجة األولى في األوراق المالية للشركة خالل العام .2012
يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة باملادة  17من قرار مجلس الوزراء رقم  12لسنة  2000بشأن النظام اخلاص بإدراج األوراق املالية والسلع وبالسياسة
املتبعة بشأن تعامالتهم بسهم الشركة ،والواردة في إجراءات الرقابة ودليل احلوكمة للشركة من خالل احلصول على املوافقات الالزمة من
اجلهات الرقابية و التقيد بفترة احلظر املنصوص عليها في املادة  14من النظام الصادر من هيئة األوراق املالية و السلع اخلاص بالتداول و املقاصة و
التسويات و نقل امللكية و حفظ األوراق املالية .كما يلتزم أعضاء اجمللس باإلفصاح السنوي عن تعامالتهم وتعامالت أقربائهم من الدرجة األولى.

التطورات االقتصادية
العامة وبيئة السوق

•توافق تشكيل مجلس اإلدارة مع متطلبات القانون والتزام اجمللس باملهام املنصوص عليها في القرار الوزاري والنظام األساسي للشركة.
•التزام مجلس اإلدارة بعقد  6اجتماعات خالل العام وفقا للمواقيت املعتمدة ومواصلة اجمللس تنفيذ مهامه املنصوص عليها في دليل
احلوكمة و القرار الوزاري  518لسنة .2009
•التزام أعضاء اجمللس باإلفصاح السنوي عن استقالليتهم خالل العام  2012واإلفصاح عن أي تغيير يؤثر على استقالليتهم مبا في ذلك
انضمامهم لعضوية مجالس إدارات أخرى.
•التزام أعضاء اجمللس باإلفصاح عن تداوالتهم وتداوالت أقاربهم من الدرجة األولى ألسهم الشركات املدرجة في السوق.
•عقد  6اجتماعات للجنة التدقيق و  4اجتماعات للجنة الترشيحات واملكافآت وتنفيذ املهام املناطة بهما ورفع تقرير خطي جمللس
اإلدارة بالنتائج والتوصيات التي تتوصل إليها اللجان ومتابعة التنفيذ.
•موافاة مجلس اإلدارة بكل ما يعرض على جلان مجلس اإلدارة من أوراق عمل اللجان شامال تقارير إدارة الرقابة الداخلية واخلارجية.
•تسجيل مناقشات واستفسارات املساهمني في محضر اجتماع اجلمعية العمومية التي عقدت في  15ابريل .2012
•التزام باإلفصاح عن البيانات املالية الربع سنوية والسنوية خالل املدة القانونية املسموح بها.
•تشكيل جلنة استثمارات منبثقة من مجلس اإلدارة لإلشراف على احملفظة االستثمارية للشركة.
•اعتماد ميثاق محدث إلدارة الرقابة الداخلية ودليل عمل اإلدارة وفقا ألفضل املمارسات العاملية وتعديل هيكل إدارة الرقابة الداخلية مبا
يعزز من استقاللية اإلدارة وموظفيها.
•حتديث صالحيات اإلدارة التنفيذية .
•االلتزام بتطوير مهارات وخبرات أعضاء اجمللس من خالل الندوات وورش العمل التي ينظمها السوق مثل ورشة العمل بعنوان تطبيق
أفضل ممارسات عالقات املستثمرين واحلوكمة التي عقد في  8مايو .2012
•اصدار تعميم إداري محدث ينظم تداوالت موظفي سوق دبي املالي وأبنائهم القصر على سهم الشركة واسهم الشركات املدرجة
بالسوق مبا يزيد من الضوابط الرقابية على تداوالت املطلعني.

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

.1

ممارسات حوكمة الشركة
تعمل إدارة الشركة على تطبيق قواعد احلوكمة املنصوص عليها في القرار الوزاري  518لسنة  ،2009والتعميم اإلداري الصادر من الهيئة بتاريخ
 30/4/2012بشأن تطبيق ضوابط احلوكمة على نحو فعال وبطريقة شفافة انطالقا من مسؤولية مجلس اإلدارة نحو مساهمي الشركة ومبا
يحقق حماية وتعزيز قيمة حقوق املساهمني من خالل:

28

سوق دبي المالي  -التقرير السنوي 2012

تقريــر الحوكمة للعام 2012
اإلدارة
 .3تشكيل مجلس
			

يتكون مجلس إدارة شركة سوق دبي املالي من  7أعضاء عمال بأحكام املادة ( )20من النظام األساسي للشركة على النحو التالي:
االسم

الصفة

االستقاللية

تنفيذي  /غير
تنفيذي

فترة العضوية من تاريخ
تاريخ االنتخاب
االنتخاب األول لغاية
االول
31/12/2012

عبداجلليل يوسف درويش

رئيس مجلس اإلدارة

مستقل

غير تنفيذي

21/04/2010

سنتني وثمانية أشهر

راشد حمد الشامسي

نائب رئيس مجلس
اإلدارة

مستقل

غير تنفيذي

16/01/2007

ست سنوات

عيسى عبدالفتاح كاظم

العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

غير مستقل

تنفيذي

16/01/2007

ست سنوات

مصبح محمد القيزي

عضو مجلس إدارة

مستقل

غير تنفيذي

21/04/2010

سنتني وثمانية أشهر

علي راشد املزروعي

عضو مجلس إدارة

مستقل

غير تنفيذي

21/04/2010

سنتني وثمانية أشهر

عادل عبداهلل الفهيم

عضو مجلس إدارة

مستقل

غير تنفيذي

21/04/2010

سنتني وثمانية أشهر

محمد حميد املري

عضو مجلس إدارة

مستقل

غير تنفيذي

21/04/2010

سنتني وثمانية أشهر

جميع أعضاء مجلس اإلدارة من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة ويتمتعون باخلبرات واملؤهالت املطلوبة لتولي مناصبهم وهي على النحو
التالي:
عبد الجليل يوسف درويش 												
خبير مصرفي ورجل أعمال ،يشغل حاليا ً املناصب التالية:
•رئيس مجلس إدارة مجموعة مشاريع اإلمارات العربية املتحدة.
•رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي املالي.
•عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية.
•عضو مجلس إدارة وأمني الصندوق ،غرفة جتارة وصناعة دبي.
•عضو مجلس دبي االقتصادي.
•عضو مجلس إدارة بنك أم القيوين الوطني منذ تأسيسه في عام .1982
•عضو مجلس أمناء اجلامعة األمريكية بالشارقة.
•نائب رئيس جلنة تنمية املوارد البشرية في القطاع املصرفي واملالي.
•عضو مجلس أمناء جامعة دبي.
املناصب السابقة للسيد عبد اجلليل يوسف درويش:
•الرئيس التنفيذي لبنك إتش أس بي سي الشرق األوسط احملدود ،اإلمارات العربية املتحدة.
•عضو مجلس اإلدارة التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك إتش أس بي سي الشرق األوسط احملدود.
•رئيس مجلس إدارة شركة إتش أس بي سي الشرق األوسط للتمويل احملدودة.
•عضو مجلس إدارة إتش أس بي سي للخدمات املالية (الشرق األوسط) احملدودة.
•نائب رئيس مجلس إدارة معهد اإلمارات للدراسات املصرفية واملالية.
راشد حمد الشامسي
يشغل السيد راشد الشامسي منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة لشركة سوق دبي املالي منذ العام . 2007ويعد السيد الشامسي الشريك
املؤسس لشركة “ميكون” لالستشارات الهندسية واملعمارية ،ومالك شركة الشامسي إلدارة العقارات في دبي .وهو يحمل شهادة البكالوريوس
في الهندسة املدنية من جامعة جنوب كاليفورنيا ،الواليات املتحدة في العام  .1982كما ويشغل /شغل السيد الشامسي الوظائف التالية:
•عضو مجلس إدارة مؤسسة اإلمارات العامة للمواصالت.
•عضو مجلس إدارة شركة اخلليج للمالحة (ش م ع).
•عضو مجلس إدارة ناسداك دبي.
•العمل في مجال تسويق وتوزيع منتجات الطاقة على مدى  22عاماً.
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ويحمل السيد كاظم درجة الدكتوراه الفخرية من كلية كـــو األمريكية ،ودرجة ماجستير في االقتصاد من جامعة أيـوا األمريكية ،إضافة إلى
ماجستير في إدارة اجلودة الشاملة من جامعة ولنجوجن ،وبكالوريوس في الرياضيات واالقتصاد وعلوم الكمبيوتر من كلية كو األمريكية		 .
													
يشغل السيد كاظم أيضا ً عددا ً من املناصب الرئيسية ،ومنها									 :

التطورات االقتصادية
العامة وبيئة السوق
إجنازات سوق دبي
املالي خالل عام 2012
تقرير احلوكمة
خالل عام 2012
البيانات
املالية

•محاسب قانوني مرخص منذ .1990
•عضو جمعية احملاسبني ومدققي احلسابات باإلمارات من سنة .1997
•عضو ندوة الثقافة والعلوم بدبي منذ التأسيس.
•حاصل على جائزة الشيخ راشد للتميز العلمي الجناز شهادة املاجستير في إدارة األعمال من اجلامعة األمريكية بدبي.
•حاصل على شهادة القيادة املؤسسية من مركز القيادة والتعلم املؤسسي بفلوريدا – الواليات املتحدة.
•ممارس برمجة لغوية عصبية مرخص من قبل ريتشارد باندلر من خالل معهد مكلندون ومشاركوه.
•حاصل على دبلوم ممارس في اإليحاء الذاتي من مدرسة براودفوت لإليحاء الذاتي.

أداء سوق دبي املالي
خالل عام 2012

محمد حميد المري
خبير مالي وإداري ذو خبرة تزيد عن  20عاما ً في القطاع احلكومي و اخلاص .وهو خريج برنامج محمد بن راشد إلعداد القادة ،فئة القادة احلكوميني،
ويحمل درجة املاجستير في إدارة األعمال من اجلامعة األمريكية بدبي سنة  2004ودرجة البكالوريوس في احملاسبة من جامعة اإلمارات بالعني
			
سنة  .1990ويشغل/شغل السيد املري الذي بدأ حياته املهنية موظفا بدائرة األراضي و األمالك سنة  1986الوظائف التالية:
			
•مساعد املدير التنفيذي للشئون املالية واإلدارية في مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان اعتبارا ً من أغسطس .2009
•شريك في شركة فارس و شركاه لتدقيق احلسابات واالستشارات اإلدارية من سنة .1995
•عضو مجلس إدارة تكافل االمارات ش.م.ع منذ ابريل 2012م
•مدير اإلدارة املالية بهيئة الطرق واملواصالت من يونيو  –2006أغسطس .2009
•مساعد املدير العام ملؤسسة دبي للمواصالت من مارس  – 2005يونيو .2006
•عضو مجلس اإلدارة جمللس اإلعمار – حكومة دبي في الفترة بني ديسمبر  2005إلى ابريل .2008
						
مدير إدارة الشئون املالية واإلدارية بدائرة األراضي واألمالك من نوفمبر  2000إلى مارس .2005
							
وعلى الصعيد املهني ،يتمتع السيد املري بالعضويات التالية 									 :

إستراتيجية شركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

•عضو مجلس إدارة اتصاالت.
•عضو مجلس اإلدارة األعلى ملركز دبي املالي العاملي وعضو مجلس إدارة هيئة مركز دبي املالي العاملي.
•عضو مجلس دبي االقتصادي.
•عضو مجلس إدارة بورصة ناسداك دبي.
•عضو مجلس إدارة بنك نور اإلسالمي.
•عضو مجلس إدارة معهد روتشستر للتكنولوجيا.
•عضو مجلس إدارة ناسداك او ام اكس.
•عضو مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد االلكترونية.
•عضو مجلس األعمال اإلماراتي البريطاني.
•األمني العام للجنة العليا ملبادرة االقتصاد االسالمي									 .

ملخص األداء املالي لشركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

وقد بدأ السيد كاظم حياته العملية في العام  1988في وظيفة محلل أول بإدارة البحوث واإلحصاء في مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي،
ومن ثم انتقل إلى دائرة التنمية االقتصادية في دبي كمدير إلدارة التخطيط والتطوير في العام  .1993وقد مت تعيني السيد كاظم مديرا ً عاما ً
لسوق دبي املالي منذ العام  1999وحتى العام 										 .2006

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

											
عيسى عبد الفتاح كاظم
يشغل السيد عيسى كاظم منصب رئيس مجلس إدارة بورصة دبي احملدودة ،والعضو املنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي املالي.

		

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

•مدير عام مؤسسة اإلمارات العامة للبترول (إمارات) من  2002إلى  .2008وقد رأس خالل تلك الفترة مجالس إدارات العديد من املشروعات
املشتركة والشركات التابعة إلمارات.
•عضو سابق مبجلس إدارة غرفة جتارة وصناعة دبي من  1991إلى .1997
•عضو سابق مبجلس إدارة بورصة دبي للطاقة.
						
•رئيس تنفيذي سابق لشركة سما دبي العقارية ،احدى الشركات التابعة لدبى القابضة.
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عادل عبد اهلل الفهيم
يتمتع السيد عادل الفهيم بخبرة عملية تزيد عن ( )13ثالثة عشر سنة في اجملال املالي واإلداري والتدقيق/الرقابة ونظم املعلومات والقانون
التجاري .وهو يحمل درجة البكالوريوس في احملاسبة من جامعة عني شمس في القاهرة في العام .1999
													
حاصل على جائزة « الفكر املالي للعام  2013للشرق األوسط وشمال أفريقيا» ،في القمة املنعقدة لقادة الفكر املالي بحفل توزيع جوائز
“القيادات املؤسسية ذات الرؤية املستقبلية” ،احلدث نظمته الشركة الفرنسية الرائدة في مجال املعلومات التجارية“نسيبا”			 .
ويشغل/شغل الفهيم الوظائف/املناصب التالية:

										

•عضو جلنة حكومة دبي للتخطيط املالي.
•نائب الرئيس للشؤون املالية في شركة مطارات دبي التي انضم إليها في عام  2006وحتى تاريخه.
•مدير التدقيق الداخلي في دائرة املالية في ديوان سمو احلاكم -حكومة دبي.
•نائب مدير إدارة رقابة األداء وتدقيق نظم املعلومات والتدريب في ديوان سمو احلاكم-حكومة دبي.
•املدير العام جلمعية االمارات للمحاسبني واملدققني القانونيني (.)2002-2000
•عضو مجلس اإلدارة ورئيس جلنة املؤمترات في جمعية االمارات للمحاسبني واملدققني القانونيني (.)2002-2004
•رئيس معهد املدققني الداخليني األمريكي (-)IIAفرع االمارات (.)2006-2007
•النائب األول للرئيس .إدارة جمعية مكافحي االختالسات املعتمدين دوليا ً بالواليات املتحدة –فرع اإلمارات.
•عضو جلنة قيد مدققي احلسابات بالدولة وأمني السر.
•ممثل دولة اإلمارات العربية املتحدة في جلنة دول مجلس التعاون اخلليجي للتجار ة االلكترونية ( .)AGCC E-Commerce Committee
وعلى الصعيد املهني فهو حاصل على عضوية في العديد من اجلمعيات املهنية أهمها:

						

•عضو مجمع احملاسبني القانونيني األمريكي (.)CPA
•مكافح اختالسات معتمد من الواليات املتحدة (CFE(.
•مستشار مالي معتمد من كندا (.)CFE
• ُمدرب معتمد للغة أوامر التدقيق من بلجيكا (.)ACL
•عضو مؤسس جلمعية اإلمارات للمحاسبني واملدققني القانونني.
•عضو معترف به ضمن فئة معاوني القضاة في جدول اخلبراء في محاكم دبي إلبداء الرأي الفني.
•جمعية تدقيق نظم املعلومات والرقابة ( الواليات املتحدة).
•معهد املدققني الداخليني (الواليات املتحدة).
•اجلمعية األمريكية للجودة (الواليات املتحدة).
•جمعية احملترفني املاليني لشؤون الضيافة والتكنولوجيا للقطاع الفندقي.
										
•مجمع املستشارين املاليني كندا.
علي راشد المزروعي
يتمتع السيد علي املزروعي بخبرة عملية تزيد على  12سنة في اجملال املالي واإلداري في القطاع املصرفي والتجاري .وهو يحمل درجة املاجســتير
من جامعة ساوثرن نيو هامبشــاير األمريكية في العام  ،2002ودرجة البكالوريوس في إدارة األعمـال من اجلامعة األمريكية بدبــي في العام
 .1999ويشغل/شغل السيد املزروعي املناصب التالية										:
		
•مـدير تنفـيـــذي للشؤون املالية منذ ابريل  2007لدى مجموعة شركـات البــحري والـمــزروعي ،والتي تأسســـت في عـام  1968في
دبـي .وتدير اجملموعة استثمارات عامة في قطاعات التجارة ،العقارات ،الصناعة ،السياحة والسفر وغيرها.
•عضو مجلس إدارة في شركة الصكوك الوطنية ش.م.خ ورئيس جلنة االستثمارات منذ مايو .2011
•العمل لدى مجـموعــة سيـتي بنك في دبـي خالل الفترة  2000ولغـــاية  2007تولى خاللها العـديـد من املهام الوظيفية واإلدارية منها
نائب رئيس مقيم إلدارة الرقابة املالية ،رئيس قسـم أعمـال التخطيـــط والتحليل ملنطقة (تركيـا ،الشرق األوســــط  ،وأفــريقيـا) ومدير
										
قسم املشاريع الصغيرة واملتوسطة.
مصبح محمد القيزي
ميتلك السيد مصبح القيزي خبرة عملية تناهز  18عاماً ،قضى أغلبها في قطاع التكنولوجيا ،متنقال بني العمل واإلشراف على واإلدارة املباشرة
للعديد من فرق العمل متنوعة املهام وعدد املشاركني ,وهو يحمل درجة البكالوريوس في نظم معلومات الكومبيوتر من جامعة أركنساس في
الواليات املتحدة األمريكية في العام .1991

سوق دبي المالي  -التقرير السنوي 2012

31

تقريــر الحوكمة للعام 2012

07/05/2012

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

20/06/2012

✓

✓

✓

✘

✓

✓

✓

04/08/2012

✓

✓

✓

✘

✓

✓

✓

03/11/2012

✓

✓

✓

✘

✓

✓

✘

19/12/2012

✓

✓

✓

✓

✘

✓

✓

تقرير احلوكمة
خالل عام 2012
البيانات
املالية

املهام واالختصاصات التي فوضها مجلس اإلدارة إلى اإلدارة التنفيذية
وفقا لقرارات مجلس اإلدارة في اجتماعاته في عام  2011و ،2012مت تفويض اإلدارة التنفيذية باملهام واالختصاصات التالية:
•تفويض الرئيس التنفيذي بتمثيل الشركة في احملاكم واعتماد توقيعه من الكاتب العدل لتوقيع االتفاقيات باإلنابة عن رئيس مجلس
االدارة لتيسير اعمال الشركة.
•اعداد دراسات جدوى بشأن مشاريع الشركة.
•إعداد السياسات واللوائح الداخلية املنظمة للعمل منها سياسة مكافآت املوظفني  ،سياسة االستثمار ،اإلعفاء من الرسوم.
•اعتماد إجراءات العمل والقرارات والتعميمات اإلدارية املنظمة للعمل.
•تشكيل وتغيير وحل اللجان التنفيذية.

أداء سوق دبي املالي
خالل عام 2012

26/02/2012

✓

✓

✓

✘

✓

✓

✓

إجنازات سوق دبي
املالي خالل عام 2012

تاريخ االجتماع

عبداجلليل
يوسف
درويش

راشد حمد
الشامسي

محمد
مصبح محمد
عيسى
حميد املري
القيزي
عبدالفتاح كاظم

عادل عبداهلل علي راشد
املزروعي
الفهيم

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

عدد مرات احلضور الشخصي

التطورات االقتصادية
العامة وبيئة السوق

اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة املالية
عقد مجلس إدارة شركة سوق دبي املالي ( )6اجتماعات خالل عام  2012على النحو التالي:

إستراتيجية شركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وبدالت حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن اجمللس
وفقا ً للمادة  33و املادة  67من النظام األساسي للشركة ومع مراعاة أحكام املادة  118من قانون الشركات التجارية رقم  8لسنة  1984و
تعديالته واملادة رقم  7من القرار الوزاري  ،518تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من نسبة مئوية تعادل  %10من صافي الربح بعد خصم التكاليف
واملصروفات واالحتياطي القانوني والتوزيع األولي على املساهمني بنسبة  %5من رأسمال الشركة ويتم إقرارها في اجلمعية العمومية العادية.
وقد حدد اجمللس مقدار املكافأة في اجتماعه بتاريخ  8/1/2011مببلغ قدره  300ألف درهم يصرف للعضو بعد موافقة املساهمني في اجلمعية
العمومية .كما أقر مجلس اإلدارة في اجتماعه املنعقد بتاريخ  26/2/2012وفق توصية جلنة الترشيحات واملكافآت بدل حضور اجتماعات مجلس
اإلدارة مببلغ  15ألف درهم و بدل حضور اللجان مببلغ قدره  6آالف درهم للحضور الشخصي و آلفني درهم بدل حضور عبر الهاتف أو التصوير املرئي.
													
•لن تكون هناك مكافآت مقترحة جمللس اإلدارة عن العام .2012
مت خالل العام صرف املبلغ اإلجمالي (  ) 708,000لبدالت احلضور موزعة على النحو التالي:
•بدل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة 540,000 :درهم.
•بدل حضور اجتماعات جلنة التدقيق 102,000 :درهم.
						
•بدل حضور اجتماعات جلنة الترشيحات واملكافآت 66,000 :درهم.

ملخص األداء املالي لشركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

•رئيس إدارة اخلدمات املصرفية االلكترونية لبنك دبي اإلسالمي باإلضافة الى مناصب قيادية أخرى ،منها عضوية مجلس إدارة اإلسالمي
وصف
للخدمات املالية ( إحدى الشركات التابعة لبنك دبي اإلسالمي ) ورئيس جلنة األمتتة في بنك دبي اإلسالمي التي تلعب دورا ً في تنسيق َ
إستراتيجية البنك الشاملة مع أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا املعلومات.
•العمل في سلطة دبي للموانئ كمشرف الدعم لقسم تكنولوجيا املعلومات ورئيسا للقسم الحقاً .وقد متكن خالل سنوات عمله السبع
في موانئ دبي العاملية من بناء خبرة عملية ومعرفية جيدة من خالل تعامله مع األقسام الوظيفية اخملتلفة.
•التحق السيد مصبح القيزي ببنك دبي اإلسالمي في عام  1999رئيسا لوحدة أعمال البطاقات ،والتي متكن من تطويرها خالل سنتني من العمل.
•رئيس قسم نظم املعلومات ببنك دبي اإلسالمي ما بني عام  2001وعام  ،2008حيث متكن خالل هذه الفترة من بناء ودعم البنية التحتية
للنظم املعلوماتية األمر الذي أعطاه خبرة عملية مرموقة في مجال إدارة املشاريع في نطاقات مصرفية متعددة.
•العمل منذ عام  2008في وحدة العمليات املصرفية االلكترونية لتطوير قنوات متعددة لوصل العمالء مع البنك .وتقديرا للتطوير الهائل
الذي أحدثه في هذا اجملال ،حصل مشروعه على جائزة أفضل مشروع لعام  ،2009وعلى جائزة أفضل مشروع نظام صيرفة الكترونية فريد
من نوعه في بنك دبي اإلسالمي.

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

ويشغل/شغل السيد مصبح القيزي الوظائف التالية:
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•اعتـماد صالحية الشراء باألمر املباشر حتى  250ألف درهم لرئيس قـطاع اخلـدمات املؤسسية و حتى  500ألف درهم للرئيس التنفيذي.
•اعتماد صالحية التعاقد باملمارسة حتى مليون درهم للرئيس التنفيذي .
•اعتماد صالحية التعاقد باملناقصة احملدودة أو العامة حتى  5مليون درهم للرئيس التنفيذي .
•توقيع العقود املعتمدة حتى  5مليون درهم من صالحية رئيس قطاع اخلدمات املؤسسية و حتى  50مليون درهم من صالحية الرئيس التنفيذي.
•توقيع اتفاقية تفاهم ومتثيل محدود وإيداع فرعي من صالحية الرئيس التنفيذي ورئيس القطاع املعني.
•تأجير مساحات السوق وحتديد القيمة االيجارية من صالحية الرئيس التنفيذي.
•اعتماد نتائج اجلرد السنوي من قبل الرئيس التنفيذي.
•قرار التخلص من األصول املهلكة دفتريا من الرئيس التنفيذي.
•حتديد رسوم اخلدمات والغرامات وحتديث قائمة الرسوم وفقا ملعطيات السوق من صالحية الرئيس التنفيذي.
•توقيع الغرامات/اجلزاءات من صالحية رئيس القطاع املعني.
•إلغاء اخملالفة األولى من صالحية رئيس قطاع اخلدمات املؤسسية باالشتراك مع رئيس القطاع املعني وعن اخملالفة الثانية من صالحية الرئيس
التنفيذي.
•تفويض الرئيس التنفيذي بإعفاء املستثمرين من رسوم اخلدمات املقدمة لهم مبوجب طلب يقدمه املستثمر بنسب محددة ووفقا لقيمة املعاملة.
•االستثمار في ودائع قصيرة املدى غير محددة املبالغ من صالحية الرئيس التنفيذي وفق توصيات جلنة االستثمارات شاملة كسر الوديعة قبل
موعد االستحقاق.
•التوقيع على البيانات املالية املرحلية املراجعة من قبل الرئيس التنفيذي في حال عدم اكتمال نصاب اجمللس بعد اعتمادها من جلنة التدقيق .
•صالحية التوقيع على الشيكات والتحويالت املصرفية حتى  50مليون درهم ضمن اإلدارة التنفيذية.
تتكون اإلدارة التنفيذية العليا للشركة من ( )6من كبار املوظفني التنفيذيني ويبني اجلدول التالي أسماء كبار املوظفني التنفيذيني في الشركة
							
ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان مبجموع الرواتب واملكافآت املدفوعة لهم.
														

تاريخ التعيني

اسم املوظف

املسمى الوظيفي

عيسى عبدالفتاح
كاظم

العضو املنتدب والرئيس التنفيذي 01/05/1999

*مجموع الرواتب
والبدالت املدفوعة
لعام ( 2012درهم)

مساهمات
التقاعد والضمان
االجتماعي

مجموع املكافآت
املدفوعة لعام 2012
()Bonuses
(درهم)

1,407,542

168,115

-

أحمد محمد اجلزيري

نائب رئيس أول -رئيس قطاع
اخلدمات املؤسسية

01/06/1999

714,905

84,541

-

حسن عبدالرحمن
السركال

نائب رئيس تنفيذي -رئيس قطاع
العمليات

01/06/1999

903,213

91,381

-

جمال إبراهيم اخلضر

نائب رئيس أول -رئيس قطاع
املوارد البشرية والتخطيط
اإلستراتيجي

01/06/1999

695,499

83,977

-

مرمي محمد فكري

نائب رئيس تنفيذي – رئيس قطاع
التقاص والتسوية واإليداع

01/06/1999

839,979

91,992

-

766,105

84,541

-

نائب رئيس أول -رئيس قطاع
فهيمة عبدالرزاق
تطوير األعمال
البستكي
*يشمل بدل األثاث ،بدل السيارة ،بدل تكاليف تعليم األبناء ،تذاكر السفر ،العالوة السنوية
22/05/2004
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ألف درهم
رسوم حتويل ملكية ورهن
مصاريف فوائد

5,517
931

فيما يلي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا خالل الفترة:
2012

ألف درهم

ملخص األداء املالي لشركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

إيرادات من ودائع استثمارية

-

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

معامالت خالل السنة:

2012

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

املعامالت مع األطراف ذات العالقة
تتألف األطراف ذات العالقة من الشركات اخلاضعة للملكية املشتركة أو اإلدارة واإلدارة العليا واألعمال التي يسيطر عليها املساهمني وأعضاء
مجلس اإلدارة فضال ً عن األعمال التي ميارسون عليها تأثيرا ً فعاالً .أبرمت اجملموعة خالل السنة معامالت مع األطراف ذات العالقة في سياق
العمل العادي ،ومت إجراء تلك املعامالت وفقا ً لألحكام والشروط املتفق عليها بني األطراف .فيما يلي املعامالت مع األطراف ذات العالقة واألرصدة
												
الناجتة عن تلك املعامالت:

مكافآت أعضاء اإلدارة العليا
املعاشات والتأمينات االجتماعية

657

أعضاء مجلس اإلدارة:
 -بدل حضور اجتماعات للمجموعة

1,988

األرصدة

2012

ألف درهم

ودائع استثمارية (إيضاح )7
مبلغ مستحق من طرف ذي عالقة
إيرادات مستحقة من ودائع استثمارية

140,477
2,862

مبلغ مستحق من مؤسسة مالية

257,260

صناديق مدارة (إيضاح )6

177,601

قرض مساند

21,297

الطرف املسيطر الرئيسي

البيانات
املالية

حكومة دبي
														
														
48,500

تقرير احلوكمة
خالل عام 2012

مبلغ مستحق لطرف ذي عالقة
الشركة األم

1,831

أداء سوق دبي املالي
خالل عام 2012

أطراف أخرى ذات عالقة

إجنازات سوق دبي
املالي خالل عام 2012

مبلغ مستحق من مؤسسة مالية
الشركة األم

إستراتيجية شركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

 -مكافآت إلى مجلس إدارة ناسداك

1,006

التطورات االقتصادية
العامة وبيئة السوق

منافع قصيرة األجل

6,647

34

سوق دبي المالي  -التقرير السنوي 2012
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وفقا ً لنشرة االكتتاب العام األولي في عام  ،2006مت طرح نسبة  ٪20من رأس املال بقيمة  1,600,000,000درهم لالكتتاب العام دائنة حلكومة دبي،
وما زال منها مبلغ  48.5مليون درهم مستحق السداد إلى حكومة دبي .إن الرصيد غير محمل بأي ربح.
إن القرض املساند مقدم من الشركة األم بورصة دبي احملدودة إلى ناسداك دبي ليمتد (إيضاح  ،)1وهو غير مضمون وليس لديه تاريخ سداد ثابت
ويحمل معدل فائدة (ليبور) لفترة  12شهرا ً زائدا ً نسبة  ٪3.25ويخضع حلقوق كافة الدائنني اآلخرين بالشركة التابعة				 .
 .4مدقق الحسابات الخارجي:
متثل املبالغ املستحقة من مؤسسة مالية وديعة وكالة لدى منشأة حكومية وهي اآلن تخضع لعملية إعادة هيكلة .تعتبر شركة برايس
ووترهاوس كوبرز من أكبر الشركات العاملة في مجال اخلدمات املهنية ،وتتكون من شبكة شركات تعمل في  158دولة ،ويعمل لديها أكثر من
 180.000موظف ملتزمون بتقدمي خدمات التدقيق والضرائب واالستشارات .تأسست الشركة في الشرق األوسط منذ أكثر من أربعني عام
ولديها مكاتب في البحرين ومصر والعراق واألردن والكويت ولبنان وليبيا وعمان وفلسطني وقطر والسعودية واإلمارات واليمن ،حيث يعمل بها
أكثر من ( )2500موظف .تدير الشركة عملياتها بدولة اإلمارات العربية املتحدة منذ ما يربو عن  30عاما من خالل مكاتبها في أبوظبي ودبي
والشارقة ،والتي تضم مجتمعة أكثر من  700شريك ومدير تنفيذي وموظف.
														
في مايو  ،2009أبرمت شركة برايس ووترهاوس كوبرز – الشرق األوسط اتفاقية حتالف إستراتيجي مع مكتب الشركة باململكة املتحدة ،ومن
شأن ذلك أن مينح برايس ووترهاوس كوبرز – الشرق األوسط املقدرة واالستفادة واخلبرة املعمقة املتوفرة ضمن مكتب الشركة باململكة املتحدة.
			
األتعاب والتكاليف اخلاصة بالتدقيق أو اخلدمات التي قدمها مدقق احلسابات اخلارجي
وفقا ً لتوصيات جلنة التدقيق في اجتماعها املنعقد بتاريخ  23/2/2012وموافقة مجلس اإلدارة على توصيات جلنة التدقيق في اجتماعها املنعقد
بتاريخ  26/2/2012وموافقة املساهمني في اجلمعية العمومية العادية التي مت عقدها بتاريخ  ،15/4/2012فقد مت تعيني مدقق حسابات جديد هو
برايس وترهاوس للعام  2012وبأتعاب قدرها  183,500درهم .وقد مت تعيينهم بناء على مبدأ تدوير مدققي احلسابات والفترة التي قضاها املدقق
السابق حيث كانت  6سنوات ،كما مت مراجعة العروض املقدمة من شركات التدقيق األخرى والتأكد من استقاللية الشركة .لم يتم تعيني مدقق
حسابات خارجي آخر لتقدمي خدمات أخرى للشركة في العام .2012
إضافة الى ذلك مت تعيني برايس وترهاوس مدقق حسابات خارجي لبورصة دبي (الشركة األم) بأتعاب قدرها  120,000درهم و لناسداك دبي لعام
 2012بأتعاب قدرها  130,000درهم .
.5

لجنة التدقيق:
مت تشكيل جلنة التدقيق مبوجب القرار الصادر من مجلس اإلدارة خالل اجتماعيه املنعقدين بتاريخ  01/05/2010وتاريخ  ،26/05/2010على النحو التالي :
• محمد حميد املري – رئيس اللجنة.
• علي راشد املزروعي -عضوا ً .
• عادل عبداهلل الفهيم – عضوا ً.
و جميع األعضاء غير تنفيذيني ومستقلني وجميعهم خبراء في احملاسبة واملالية .ومبوجب القرار الوزاري رقم  518لسنة  2009واملهام املوكلة لها،
قامت جلنة التدقيق باملهام التالية:
.1
.2

.3
.4

تطبيق سياسة التعاقد مع مدقق احلسابات اخلارجي ومراقبة استقالليته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق بتاريخ 		
 .3/4/2012ومراجعة رسالة مدقق احلسابات اخلارجي وخطة عمله والتأكد من رد اإلدارة املالية واإلدارات التنفيذية على االستفسارات
املطروحة من قبله واستيفاء جميع متطلبات مدقق احلسابات اخلارجي بتاريخ .23/7/2012
مراقبة سالمة البيانات املالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خالل
											
السنة  ،حيث ركزت على:
•أية تغييرات في السياسات واملمارسات احملاسبية .
•إبراز النواحي اخلاضعة لتقدير مجلس اإلدارة.
•التعديالت اجلوهرية الناجتة عن التدقيق.
•افتراض استمرارية عمل الشركة.
•التقيد باملعايير احملاسبية التي تقررها الهيئة.
•التقيد بقواعد اإلدراج واإلفصاح وغيرها من املتطلبات القانونية املتعلقة بإعداد التقارير املالية .
االجتماع مع مدقق احلسابات اخلارجي للشركة بتاريخ  12/2/2012ملناقشة القوائم املالية السنوية وتقرير مدقق احلسابات اخلارجي
املوجهة لإلدارة العليا.
مراجعة أنظمة الرقابة املالية والرقابة الداخلية وإدارة اخملاطر في الشركة وفعالية إدارة الرقابة الداخلية و توفير املوارد الالزمة واعتماد
خطة الرقابة الداخلية املعدة على منهجية اخملاطر املتعلقة بكل قطاع/إدارة لسوق دبي املالي و ناسداك دبي بتاريخ 		 12/2/2012
ومتابعة االجناز في اخلطة بشكل ربع سنوي.
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.6
.7

.9

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

.8

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

.5

اعتماد دليل عمل إدارة الرقابة الداخلية بتاريخ  23/2/2012وميثاق إدارة الرقابة الداخلية بتاريخ  23/7/2012وتعديل هيكل إدارة الرقابة
الداخلية بتاريخ .23/7/2012
مراجعة السياسات واإلجراءات املالية واحملاسبية في الشركة وتطويرها واعتماد سياسة االئتمان وإعدام الديون بتاريخ . 26/2/2012
التنسيق مع مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية ومناقشة املسائل الواردة في تقارير الرقابة الداخلية ودائرة الرقابة املالية ورسالة هيئة
األوراق املاليةوالسلع عن تدقيقها بشأن التأكد من مدى التزام الشركات املدرجة بتطبيق ضوابط ومتطلبات احلوكمة بتاريخ 		
 23/2/2012ومتابعة االجرارات التصحيحية بشكل ربع سنوي.
مراقبة األدوات التي مت وضعها و التي متكن موظفي الشركة من اإلبالغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير املالية أو الرقابة 		
الداخلية أو غيرها من املسائل بشكل سري واخلطوات الكفيلة بإجراء حتقيقات مستقلة وعادلة لتلك اخملالفات والتي متثلت في البريد
االلكتروني  whistleblower@dfm.ae.الهاتف ،04-3055665 :الفاكس 04-3055584 :وتخصيص موظفني للتقارير السرية.
مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك املهني.

تتاريخ االجتماع

عدد مرات احلضور الشخصي
علي راشد املزروعي
عادل عبداهلل الفهيم
محمد حميد املري

12/02/2012

✓

✓

✓

23/02/2012

✓

✓

✓

03/04/2012

✓

✘

✓

01/05/2012

✓

✓

✓

23/07/2012

✓

✓

✓

17/10/2012

✓

✓

✓

التطورات االقتصادية
العامة وبيئة السوق

.6

ملخص األداء املالي لشركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

عقدت جلنة التدقيق ست اجتماعات خالل عام  2012مبينه في اجلدول التالي مع احلضور الشخصي لألعضاء:

إستراتيجية شركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

لجنة الترشيحات والمكافآت:
مت تشكيل جلنة الترشيحات واملكافآت مبوجب القرار الصادر من مجلس اإلدارة خالل اجتماعيه املنعقدين بتاريخ  01/05/2010وتاريخ 26/05/2010
حيث تضم أعضاء غير تنفيذيني ومستقلني على النحو التالي								 :
•راشد حمد الشامسي – رئيس اللجنة.
•مصبح محمد القيزي – عضوا.
•علي راشد املزروعي -عضوا.

.

30/04/2012

✓

✓

✓

27/05/2012

✓

✓

✘

08/10/2012

✓

✓

✓

البيانات
املالية

06/02/2012

✓

✓

✓

تقرير احلوكمة
خالل عام 2012

عقدت جلنة الترشيحات واملكافآت  4اجتماعات خالل عام  2012مبينه في اجلدول التالي مع احلضور الشخصي لألعضاء:
			
											
عدد مرات احلضور الشخصي
تتاريخ االجتماع
راشد حمد
علي راشد املزروعي
مصبح محمد القيزي
الشامسي

أداء سوق دبي املالي
خالل عام 2012

•مراجعة والتأكد من استقاللية أعضاء مجلس إدارة شركة سوق دبي املالي لعام  2012في  6/2/2012من خالل منوذج يعبأ من قبل
العضو املستقل ويوقع عليه .
•اعتماد بعض سياسات املوارد البشرية شامال جدول الرواتب ومنهجية تقييم كبار التنفيذيني.
•التحقق من أن املكافآت واملزايا املمنوحة لإلدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتناسب وأداء الشركة وتكليف شركة مستقلة
في  8/10/2012بدارسة الرواتب واملزايا وتقييم الوظائف.
•مراجعة نتائج تقييم األداء الوظيفي واعتماد العالوة الدورية وترقية املستحقني في .30/4/2012
•حتديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى اإلدارة التنفيذية العليا واملوظفني وأسس اختيارهم وسياسة التدريب بتاريخ 27/5/2012

		

إجنازات سوق دبي
املالي خالل عام 2012

ووفقا ً للقرار الوزاري رقم  518واملهام املوكلة لها فقد قامت اللجنة بالتالي:
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 .7نظام الرقابة الداخلية:

أ .إقرار مجلس اإلدارة مبسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية
يقر مجلس اإلدارة مبسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة والقيام مبراجعته والتحقق من مدى فعاليته وذلك من خالل إدارة الرقابة
الداخلية والتي تقوم بدورها وفقا ً للمعيار رقم  2060من املعايير الدولية املهنية ملمارسة التدقيق الداخلي والصادرة عن معهد املدققني
الداخليني بأمريكا بتقدمي تقارير منتظمة جمللس اإلدارة واإلدارة التنفيذية عن األهداف  ،صالحيات ومسؤوليات نشاط التدقيق الداخلي وكذا
اإلجنازات املتعلقة باخلطة املوضوعة  ،تقييم ملدى كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية .وقد كان مستوى اخملاطر بشكل عام خالل العام 2012
منخفضا نظرا ً لكفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية.
ب .آلية عمل إدارة الرقابة الداخلية
تتبع إدارة الرقابة الداخلية من النواحي اإلدارية إلى اإلدارة العليا للشركة ومن النواحي الوظيفية إلى مجلس اإلدارة من خالل جلنة التدقيق
بالشكل الذي يضمن استقالليتها .وتعتمد إدارة الرقابة الداخلية في القيام بدورها على أحدث املعايير الدولية الصادرة من قبل معهد املدققني
الداخليني بأمريكا (  ) IIAوأفضل املمارسات العاملية وذلك متمثال ً فى األتي:
•إعداد بطاقة األداء املتوازن لإلدارة بالتوافق مع اخلطة اإلستراتيجية للشركة.
•قيام اإلدارة بعمل التحديثات الالزمة على دليل اإلجراءات وامليثاق ليتوافقا مع احدث املعايير الدولية الصادرة ومتت املوافقة علية 		
من قبل جلنة التدقيق.
•وضع خطة تدقيق يتم بناؤها وفق اخملاطر املتعلقة بكل قطاع  /إدارة  /قسم لتحديد أولوية البدء باألقسام ذات اخملاطر املرتفعة 		
وتتم مناقشتها مع الرئيس التنفيذي للشركة واعتمادها من قبل جلنة التدقيق ومجلس اإلدارة.
•في نهاية ّ
			
كل عملية تدقيق ،يصدر تقرير عن عمليات التدقيق على اإلدارات اخملتلفة تُعرض فيه أهداف التدقيق ونطاقه
		
ومنهجيته ونتائجه وتقييم املالحظات من حيث درجة اخملاطرة وكذا تقييم شامل للقطاع أو لإلدارة اخلاضعة للتدقيق وفق
مصفوفة التقييم .ويتم كذلك تزويد جلنتي التدقيق لكل من شركة سوق دبي املالي و شركة ناسداك دبي بنسخة من التقرير 		
			
ونتائجه بعد مناقشته مع اإلدارة املعنية لتمكينهما من تقييم وضع الرقابة الداخلية كل في نطاق اختصاصه.
فـي نـهايـة العـام يتـم تقييم مستـوى درجة اخملاطـر وفق استقصاء الـرقابة الـمعتمد مـن قبلCommittee of Sponsoring ،
( Organizations of the Treadway Commission (COSOوالذي يتكون من خمسة عناصر أساسية متمثلة في البيئة الرقابية
( ،)Control Environmentتقييم اخملاطر ( ،)Risk Assessmentتقييم املعلومات واالتصاالت ( ،)Information & Communicationتقييم
		
أنشطة الرقابة ( )Control Activitiesوتقييم أنشطة املراقبة (.)Monitoring
•قيام إدارة الرقابة الداخلية بعمل تقارير عن تأكيدات اجلودة خالل العام للتحقق من مدى كفاءة مهمات التدقيق التي مت اجنازها 		
ومن توافر امللفات الدائمة واملؤقتة لكل مهمة وفق ما تتطلبه املعايير الدولية .
			
•مت اجناز خطة التدقيق املعتمدة بنسبة جتاوزت  %85شملت الرقابة املالية ،الرقابة الشرعية ،االمتثال للنظم والقوانني
والسياسات ،إجراءات العمل وامن املعلومات واخملاطر.
•قامت اإلدارة برفع  45توصية مت االتفاق عليها مع القطاعات اخملتلفة التي خضعت للتدقيق خالل العام  2012سواء كان لسوق 		
		
دبي املالي أو ناسداك دبي األمر الذي ساهم في رفع مستوى بيئة الرقابة الداخلية وتقليل اخملاطر وذلك مبا يتماشى وتعريف
		
التدقيق الداخلي في إضافة نشاط التدقيق الداخلي قيمة إلى املؤسسة والى حملة األسهم فيها من خالل مساهمته في
تعزيز فعالية وكفاءة عمليات احلوكمة وإدارة اخملاطر والرقابة فيها.
•قيام اإلدارة مبتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية وفقا للتقارير الصادرة من اجلهات الرقابية الداخلية واخلارجية.
•عرض جميع تقارير الرقابة الداخلية واملتابعة واإلجراءات التنفيذية التي اتخذتها اإلدارة املعنية لتعزيز الضوابط الداخلية على 		
جلنة التدقيق و مجلس اإلدارة لكل من شركة سوق دبي املالي وناسداك دبي خالل عام  ،2012لتمكينهما من تقييم وضع 			
الرقابة الداخلية للشركة املعنية ورفع التوصيات الضرورية جمللس اإلدارة.
•التنسيق مع مدقق احلسابات اخلارجي ،دائرة الرقابة املالية ،مدققي اجلودة.
•تقدمي خدمات استشارية لتطوير وحتسني إجراءات العمل بشكل ال يؤثر على استقاللية املدققني ووفق ما هو منصوص علية 		
مبيثاق عمل اإلدارة.
•مراقبة قنوات االتصال التي مت تخصيصها للتقارير السرية.
•إعداد تقرير احلوكمة لعام  2012في ضوء ما نص علية القرار الوزاري رقم  518والصادر من هيئة األوراق املالية والسلع.
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•رضا فاروق شحاته :مدير مساعد  -مراقب داخلي وشرعي ويحمل شهادة  ،CRMA 2012دبلوم دراسات عليا في احملاسبة املالية من		

جامعة عني شمس  2003وبكالوريوس محاسبة من جامعة عني شمس 						.1998
		

•نشأت حسيبا :ضابط امتثال ويحمل بكالوريوس محاسبة من جامعة دمشق .1976
تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي مت اإلفصاح عنها في التقارير واحلسابات السنوية.

 .8لم ترتكب الشركة أية مخالفات خالل العام  2012أو األعوام السابقة.
قامت الشركة بطرح برامج تعليمية وتفاعلية تخدم كافة املوظفني واملستثمرين على حد سواء من خالل إجناز التالي:
•تدشني قاعات تداول تعليمية حتتوي على شاشة عرض األسعار الفورية وشريط أسعار فوري وملصق ضخم يبني هوية قاعة التداول		
الرسمية لسوق دبي املالي مما يضفي نوع من التعليم التفاعلي في:
 oقاعة واحدة في اجلامعة األمريكية في اإلمارات في ابريل .2012
 oقاعتني (للطالب والطالبات) في جامعة الشارقة في يوليو .2012

أداء سوق دبي املالي
خالل عام 2012

 .9مساهمة الشركة خالل العام  2012في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.

إجنازات سوق دبي
املالي خالل عام 2012

•حتديد طبيعة املشكلة وتصنيفها من حيث درجة اخملاطر من خالل حتديد حجم املشكلة ومدى السلبيات الناجمة عنها التي قد تتأثر		
بها الشركة.
•التواصل مع اإلدارات التنفيذية من خالل رؤساء القطاعات اخملتلفة والرئيس التنفيذي لبحث كيفية تدارك املشكلة وسبل حلها		
وعمل التوصيات الالزمة.
•رفع األمر وكذلك التوصيات املتعلقة به التي مت اقتراحها إلى جلنة التدقيق والتي بدورها تقوم بعد املناقشة وتقييم الوضع بعرض		
األمر على مجلس اإلدارة للوقوف على املشكلة واتخاذ القرار املالئم بشأنها.
•تقوم اإلدارة مبتابعة تنفيذ حل املشكلة من خالل التأكد من تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.
						
•التواصل مع املدقق اخلارجي للشركة إن تطلب األمر ذلك.

إستراتيجية شركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

لم تتعرض الشركة ألية مخاطر جوهرية خالل عام  2012ولكنه ووفقا ً ملا هو منصوص عليه في دليل عمل إدارة الرقابة الداخلية فإن اإلدارة
تتعامل مع املشاكل التي تتعرض لها الشركة من خالل األتي:

التطورات االقتصادية
العامة وبيئة السوق

•محمد أحمد العساله :مدير مساعد – الرقابة املالية ويحمل شهادة ACCA 2009، CRMA 2012وبكالوريوس محاسبة من جامعة
											
اليرموك .2003

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

وإدارة الرقابة الداخلية مدعمة بفريق مؤهل على النحو التالي:

								

ملخص األداء املالي لشركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

االسم :اسمه سعيد لوتاه
املسمى الوظيفي :نائب رئيس -أمني سر مجلس اإلدارة ورئيس إدارة الرقابة الداخلية
املؤهالت :
•ماجستير في املالية من كلية - E.Philip Saunderجامعة  RITمايو 2011
•محاسب مالي معتمد  CMAفبراير2008
•مدقق جودة معتمد  ISO 9001:2000من  IRCAفي مايو 2004
•بكالوريوس إدارة أعمال من كلية التقنية للطالبات 2001
•دبلوم عالي في احملاسبة من كلية التقنية للطالبات 2000
•عضو في  IMAو AAA
•عضو في ICSA Gulf Forum

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

تتشكل إدارة الرقابة الداخلية من  4موظفني مؤهلني على النحو التالي:

تقرير احلوكمة
خالل عام 2012
البيانات
املالية
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•تنظيم الدورة العاشرة ملسابقة سوق دبي املالي لألسهم للطلبة مبشاركة  1847طالبا وطالبة و 29جهة تعليمية من  16إلى  30أبريل .2012
•تنظيم مسابقة األسهم الصيفية لطالب التدريب الصيفي في سوق دبي املالي مبشاركة  16متدربا من  22إلى  30يوليو .2012
•تدشني حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي في ابريل .2012
•الراعي الرسمي حلفل جائزة دبي الدولية للقران الكرمي للدورة السادسة عشر ليوم واحد والذي اقيم في مسرح غرفة جتارة وصناعة دبي
بتاريخ .27/7/2012
•تدشني اليوم الصحي للموظفني وهو عبارة عن فحص طبي لكافة موظفي السوق وشركات الوساطة في فبراير وديسمبر .2012
•تدشني حملة ساعة األرض ،حدث عاملي يتم خالله إطفاء األضواء واألجهزة اإللكترونية غير الضرورية ملدة ساعة واحدة في أخر سبت من
شهر مارس.
•تنظيم حلقة دينية توعوية ملوظفي سوق دبي املالي – .دعوة فضيلة الشيخ د .أحمد احلداد إللقاء محاضرة دينية خالل شهر رمضان املبارك
في أغسطس .2012
•املشاركة في تنظيم اليوم الوطني للدولة ضمن فريق قطاع تطوير السوق في ديسمبر .2012
•تنظيم يوم إلطالق املسح الوطني السنوي الثاني  2012بالتعاون مع مركز البحوث في ديسمبر .2012
•تنظيم محاضرات مجانية :إعداد وتنظيم مستمر لورش عمل ومحاضرات فنية ومالية مجانية لطلبة الكليات واجلامعات مبجموع 50
محاضرة مبشاركة 1401طالب من مجموع  50كلية وجامعة خالل عام .2012
 .10معلومات عامة:
سعر سهم الشركة في السوق (أعلى سعر وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خالل السنة املالية للعام .2012
أعلى سعر خالل
الشهر (درهم)

ادني سعر خالل
الشهر (درهم)

اإلغالق كما في
نهاية الشهر
(درهم)

مؤشر السوق
(رقم قياسي)

مؤشر القطاع
(رقم قياسي)

يناير

0.849

0.678

0.81

1435.72

1186.74

فبراير

1.1

0.791

1.07

1730.43

1577.6

مارس

1.34

1.02

1.15

1648.87

1659.49

ابريل

1.25

1.12

1.13

1630.95

1607.92

مايو

1.13

0.93

0.945

1471.49

1316.79

يونيو

0.984

0.901

0.938

1451.87

1330.57

يوليو

1.02

0.938

0.977

1542.64

1378.39

أغسطس

1.01

0.945

0.946

1547.82

1381.2

سبتمبر

1.05

0.94

0.975

1578.79

1469.43

أكتوبر

1.11

0.976

1.01

1619.61

1574.48

نوفمبر

1.04

0.965

0.993

1607.9

1526.49

ديسمبر

1.05

0.98

1.02

1622.53

1535.37

الشهر

39

سوق دبي المالي  -التقرير السنوي 2012

تقريــر الحوكمة للعام 2012

Max: 1.34

1.2

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

أداء سعر سهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة.
		
Min: 0.678

1.1

0.9

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

1.0

0.8
0.7
Jan 13

Dec 12

Nov 12

Oct 12

Sep 12

Aug 12

July 12

Jun 12

May 12

Apr 12

Mar 12

Feb 12

Jan 12

Max: 1778.25

1700

ملخص األداء املالي لشركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

Min: 1294.1
1600
1500
1400
1300
Jan 13

Dec 12

Nov 12

Oct 12

Sep 12

Aug 12

July 12

Jun 12

May 12

Apr 12

Mar 12

Feb 12

Jan 12

التطورات االقتصادية
العامة وبيئة السوق

Max: 1946.54

1800

Min: 1050.7
1600

1400

1200

Jan 13

Dec 12

Nov 12

Oct 12

Sep 12

Aug 12

July 12

Jun 12

May 12

Apr 12

Mar 12

Feb 12

Jan 12

إستراتيجية شركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

1000

		

إجنازات سوق دبي
املالي خالل عام 2012
أداء سوق دبي املالي
خالل عام 2012
تقرير احلوكمة
خالل عام 2012
البيانات
املالية
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تقريــر الحوكمة للعام 2012
توزيع ملكية املساهمني وفقا لتداوالت  31/12/2012والتسوية بتاريخ ( 3/1/2013أفراد ،شركات ،حكومات) مصنفة على النحو التالي:
محلي ،خليجي ،عربي ،وأجنبي.
م

الوصف

اجلنسية

عدد األسهم

نسبة التملك

1

شركة

عربي

9,685,245

0.12

2

شركة

خليجي

20,370,147

0.25

3

شركة

أجنبي

218,744,170

2.73

4

شركة

محلي

6,821,018,482

85.26

5

حكومة

محلي

3,269,363

0.04

6

فرد

عربي

149,174,119

1.86

7

فرد

خليجي

18,120,795

0.23

8

فرد

أجنبي

135,721,741

1.70

9

فرد

محلي

623,895,938

7.80

													
							
متتلك بورصة دبي  6,370,000,000سهم من أسهم الشركة مبا نسبته .% 79.625
							
ال توجد أية أحداث ميكن وصفها باجلوهرية صادفت الشركة خالل العام . 2012
														
														
														
														
														
													

عبد الجليل يوسف درويش											
							
توقيع رئيس مجلس اإلدارة
											
شركة سوق دبي (ش م ع)
التاريخ 18/02/2013:
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كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

ملخص األداء املالي لشركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

التطورات االقتصادية
العامة وبيئة السوق

إستراتيجية شركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

إجنازات سوق دبي
املالي خالل عام 2012

أداء سوق دبي املالي
خالل عام 2012

تقرير احلوكمة
خالل عام 2012

البيانات
املالية
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تقرير مدقق الحسابات المستقل

						
مسؤولية مدقق الحسابات
تنحصر مسؤوليتنا في إبداء رأينا حول هذه البيانات املالية املوحدة بنا ًء على عملية التدقيق
التي قمنا بها .لقد أجرينا تدقيقنا وفقا ً ملعايير التدقيق الدولية .تستدعي هذه املعايير
التزامنا باملتطلبات األخالقية والقيام بتخطيط وتنفيذ عملية التدقيق للتوصل إلى تأكيد
معقول حول ما إذا كانت البيانات املالية املوحدة خالي ًة من أية أخطاء جوهرية.

 .4أن املعلومات املالية التي يتضمنها تقرير
رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة
تتفق مع دفاتر حسابات الشركة ،و
 .5لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن
الشركة قد أخلت بأي من األحكام السارية
للقانون االحتادي لدولة اإلمارات العربية
املتحدة رقم ( )8لعام  1984وتعديالته أو
نظامها األساسي بشكل ميكن أن يؤثر
بشكل جوهري على أنشطتها أو مركزها
املالي كما في  31ديسمبر .2012

.2

أن البيانات املالية تتوافق من كافة النواحي اجلوهرية مع األحكام

البيانات
املالية

.1

أننا حصلنا على كافة املعلومات التي اعتبرناها ضرورية ألغراض تدقيقنا،

تقرير احلوكمة
خالل عام 2012

تأكيد أمر
وفقا ً ملا يقتضيه القانون االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم ( )8لعام 1984
وتعديالته ،نفيدكم مبا يلي:

أداء سوق دبي املالي
خالل عام 2012

الرأي
برأينا ،تعبر البيانات املالية املوحدة املرفقة بشكل عادل ومن كافة النواحي اجلوهرية عن
املركز املالي للمجموعة كما في  31ديسمبر  2012وأدائها املالي وتدفقاتها النقدية للسنة
املنتهية في ذلك التاريخ وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير املالية.

إستراتيجية شركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

مناسب للرأي
أساس
نعتقد أن إثباتات التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير
ٍ
ٍ
الذي نبديه بنا ًء على عملية التدقيق.

إجنازات سوق دبي
املالي خالل عام 2012

تتضمن عملية التدقيق القيام بإجراءات للحصول على إثباتات تدقيق حول املبالغ
واإلفصاحات الواردة في البيانات املالية املوحدة .تستند اإلجراءات اخملتارة إلى تقدير مدقق
احلسابات ،مبا في ذلك تقييم مخاطر األخطاء اجلوهرية للبيانات املالية املوحدة  ،سوا ًء
 18فبراير 2013
كان ذلك بسبب االحتيال أو اخلطأ .وعند القيام بتقييم تلك اخملاطر ،يأخذ مدقق احلسابات
في االعتبار الرقابة الداخلية املتصلة بإعداد املنشأة وعرضها العادل للبيانات املالية
املوحدة بهدف تصميم إجراءات التدقيق املناسبة حسب الظروف ،وليس لغرض إبداء الرأي
				
حول فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة .تتضمن عملية التدقيق كذلك تقييما ً ملالئمة
بول سودابي
السياسات احملاسبية املستخدمة ومعقولية التقديرات احملاسبية املعدة من قبل اإلدارة،
سجل مدققي احلسابات رقم 309
وكذلك تقييما ً ألسلوب عرض البيانات املالية بشكل عام.
دبي ،اإلمارات العربية املتحدة
برايس ووترهاوس كوبرز

التطورات االقتصادية
العامة وبيئة السوق

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

 .3أن الشركة قد احتفظت بسجالت
محاسبية صحيحة وتتطابق مع البيانات
املالية،

ملخص األداء املالي لشركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

لقد مت تدقيق البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2011من قبل شركة
تدقيق حسابات أخرى وأصدرت تقرير تدقيق غير متحفظ مع فقرة التركيز على أمر بتاريخ
 26فبراير .2012

السارية للقانون االحتادي لدولة
اإلمارات العربية املتحدة رقم  8لسنة 1984
وتعديالته والنظام األساسي للشركة،

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

التقرير حول البيانات المالية الموحدة
لقد دققنا البيانات املالية املوحدة املرفقة لشركة سوق دبي املالي ش.م.ع«( .الشركة»)
والشركات التابعة لها (يُـشار إليهم مجتمعني بلفظ «اجملموعة») ،والتي تتكون من بيان
املركز املالي املوحد كما في  31ديسمبر  ،2012والبيانات املوحدة للدخل والدخل الشامل
والتغيرات في حقوق امللكية والتدفقات النقدية للسنة املنتهية في ذلك التاريخ وملخص
السياسات احملاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية األخرى.

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

إلى السادة املساهمني في شركة سوق دبي املالي (ش.م.ع)
دبي
اإلمارات العربية املتحدة
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بيان المركز المالي الموحد

			

كما في  31ديسمبر 2012

إيضاحات

2012

2011

ألف درهـم

ألف درهـم

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
الشهرة

4

2,878,874

2,878,874

موجودات غير ملموسة

4

2,509,021

2,571,384

ممتلكات ومعدات

5

14,664

21,889

15

257,260

257,260

موجودات مالية أخرى مت قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

6

377,494

456,400

ودائع استثمارية

7

810,000

810,000

6,847,313

6,995,807

مبالغ مستحقة من مؤسسة مالية

مجموع املوجودات غير املتداولة
الموجودات المتداولة
طرف ذي عالقة
مبالغ مستحقة من
ٍ

15

-

917

مصاريف مدفوعة مقدما ً وذمم مدينة أخرى

8

20,888

19,164

ودائع استثمارية

7

778,126

631,426

أرصدة نقدية ومصرفية

9

65,295

50,980

864,309

702,487

7,711,622

7,698,294

مجموع املوجودات املتداولة
مجموع الموجودات

تشكل اإليضاحات املرفقة جزءا ً ال يتجزّأ من هذه البيانات املالية املوحدة
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كما في  31ديسمبر 2012

ألف درهـم

ألف درهـم

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

7,995,636

7,995,636

احتياطي اعادة تقييم االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر

11

()1,002,816

()821,.981

احتياطي قانوني

11

250,535

247,016

214,516

218,190

7,457,871

7,479,021

20,288

23,511

7,478,159

7,502,532

أسهم خزينة

أرباح محتجزة
حقوق امللكية العائدة إلى مالك الشركة
احلصص غير املسيطرة
مجموع حقوق امللكية
المطلوبات غير المتداولة
مخصص تعويضات نهاية اخلدمة للموظفني

12

8,294

6,717

29,591

27,083

مجموع املطلوبات غير املتداولة
المطلوبات المتداولة

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

15

50,331

48,500

مجموع املطلوبات املتداولة

203,872

168,679

مجموع املطلوبات

233,463

195,762

7,711,622

7,698,294

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
مت اعتماد هذه البيانات املالية املوحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  18فبراير  ،2013ووقعها بالنيابة عنه:

عبد اجلليل درويش
رئيس مجلس اإلدارة

		

عيسى كاظم 								
العضو املنتدب والرئيس التنفيذي

أداء سوق دبي املالي
خالل عام 2012

														
							
					
							
					
							
					
...........................................
			
..........................................

إستراتيجية شركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

توزيعات أرباح مستحقة

14

19,377

20,071

إجنازات سوق دبي
املالي خالل عام 2012

ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

13

134,164

100,108

التطورات االقتصادية
العامة وبيئة السوق

قرض مساند

15

21,297

20,366

ملخص األداء املالي لشركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

()4,364

()4,364

10

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

رأس املال

8,000,000

8,000,000

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

إيضاحات

2012

2011

تقرير احلوكمة
خالل عام 2012
البيانات
املالية

تشكل اإليضاحات املرفقة جزءا ً ال يتجزّأ من هذه البيانات املالية املوحدة
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بيان الدخل الموحد
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2012

إيضاحات

2012

ألف درهـم

2011

ألف درهـم

اإليرادات
رسوم عموالت التداول
رسوم شركات الوساطة
رسوم حتويل ملكية ورهون
رسوم أخرى
إيرادات العمليات
إيرادات استثمارية

16

إيرادات أخرى
التغير في القيمة العادلة ملوجودات مالية أخرى مت قياسها
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
مجموع اإليرادات

114,753

76,795

14,199

18,082

8,413

19,251

12,332

9,776

149,697

123,904

45,328

54,555

2,073

4,724

-

()405

197,098

182,778

املصاريف
مصاريف عمومية وإدارية

17

()101,842

()113,755

شطب ممتلكات ومعدات

5

-

()6,173

إطفاء موجودات غير ملموسة

4

()62,363

()75,854

15

()931

()1,715

31,962

()14,719

مصروف فوائد
صافي ربح ( /خسارة) السنة
العائد إلى:
مالَّك الشركة

35,185

()6,860

احلصص غير املسيطرة

()3,223

()7,859

31,962

()14,719

0.004

()0.001

ربحية ( /خسارة) السهم الواحد – بالدرهم

تشكل اإليضاحات املرفقة جزءا ً ال يتجزّأ من هذه البيانات املالية املوحدة
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بيان الدخل الشامل الموحد
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2012

ألف درهـم

ألف درهـم

31,962

()14,719

مجموع اخلسارة الشاملة للسنة
العائد إلى:

()14,886

()52,041

مالك الشركة

()11,663

()44,182

()3,223

()7,859

()14,886

()52,041

احلصص غير املسيطرة
مجموع اخلسارة الشاملة للسنة

ملخص األداء املالي لشركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

تغييرات القيمة العادلة للموجودات التي مت قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

()46,848

()37,322

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

خسارة شاملة أخرى

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

صافي ربح ( /خسارة) السنة

2012

2011

التطورات االقتصادية
العامة وبيئة السوق
إستراتيجية شركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)
إجنازات سوق دبي
املالي خالل عام 2012
أداء سوق دبي املالي
خالل عام 2012
تقرير احلوكمة
خالل عام 2012
البيانات
املالية

تشكل اإليضاحات املرفقة جزءا ً ال يتجزّأ من هذه البيانات املالية املوحدة

رأس املال

أسهم
اخلزينة

كما في  1يناير 2011

صافي خسائر السنة

اخلسارة الشاملة األخرى السنة

مجموع الخسارة الشاملة للسنة

حتويل إلى أرباح محتجزة

حتويل من استبعاد وشطب
استثمارات

صافي
فائض
االكتتاب

8,000,000

-

-

-

-

-

صافي أرباح السنة

خسارة شاملة أخرى للسنة

مجموع الخسارة الشاملة للسنة

حتويل إيرادات غير متوافقة مع
الشريعة (إيضاح  13و )20

حتويل إلى احتياطي قانوني

حتويل من استبعاد وشطب
استثمارات

احتياطي
رأسمالي

ألف درهـم ألف درهـم
()4,364
-

8,000,000

-

-

-

-

-

-

احتياطي
قانوني

ألف درهـم
31,608
()31,608
-

()4,364
-

أرباح
محتجزة

ألف درهـم
()944,741
()37,322
()37,322
242

-

8,000,000

العائد إلى
مالك
الشركة

()181,950
181,950
-

()981,821
()46,848
()46,848
25,853

()4,364

احلصص
غير
املسيطرة

247,016
-

-

-

)1,002,816( -

اجملموع

()6,860
()6,860
 ()150,342()242

247,016
3,519
-

-

احتياطي
إعادة تقييم
االستثمارات
بالقيمة
العادلة من
خالل الدخل
الشامل اآلخر

7,523,203 375,634
()6,860
()37,322
()44,182
-

35,185
35,185
()9,487
()3,519
()25,853

250,535

الرصيد في  31ديسمبر 2012

ألف درهـم ألف درهـم

ألف درهـم ألف درهـم
31,370
()7,859
()7,859
-

7,479,021 218,190
35,185
()46,848
()11,663
()9,487
-

7,457,871 214,516

ألف درهـم

ألف درهـم
7,554,573
()14,719
()37,322
()52,041
23,511
()3,223
()3,223
20,288

الرصيد في  31ديسمبر 2011

7,502,532
31,962
()46,848
()14,886
()9,487
7,478.159

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

تشكل اإليضاحات املرفقة جزءا ً ال يتجزّأ من هذه البيانات املالية املوحدة
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بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2012

ألف درهم

ألف درهم

التدفقات النقدية من أنشطة العمليات
صافي أرباح ( /خسائر) السنة
تعديالت بسبب:

مخصص ( /عكس) ملصروف حسابات مشكوك في حتصيلها

8

318

()329

التغيير في القيمة العادلة لالستثمارات التي مت قياسها بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو اخلسائر

-

405

شطب ممتلكات ومعدات

-

6,173

مصروف فوائد

15

931

1,715

إيرادات من ودائع استثمارية

16

()41,316

()51,046

إيرادات توزيعات أرباح

16

()4,012

()3,509

-

11

التدفقات النقدية من العمليات قبل التغييرات في موجودات ومطلوبات العمليات

63,084

32,527

(الزيادة)  /النقص في املصاريف املدفوعة مقدما ً والذمم املدينة األخرى

()1,439

6,518

2.748

1,701

الزيادة في الذمم الدائنة واملصاريف املستحقة

24,569

59,086

النقد الناجت من أنشطة العمليات

88,962

99,832

()449

()587

88,513

99,245

خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات

صافي التغير في املبالغ املستحقة من  /إلى طرف ذي عالقة

15

تعويضات نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني
صافي النقد الناجت من أنشطة العمليات
عوائد من بيع واسترداد استثمارات
شراء ممتلكات ومعدات

5

عوائد من بيع ممتلكات ومعدات
ودائع استثمارية

7

-

108

()363,066

()34,470

40,713
4,012

3,509

()289,870

44,663

توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمني

()694

()186,339

صافي النقد املستخدم في أنشطة التمويل

()694

()186,339

()202,051

()42,431

434,396

476,827

232,345

434,396

إيرادات مقبوضة من ودائع استثمارية
توزيعات أرباح مقبوضة

16

صافي النقد (املستخدم في)  /الناجت من أنشطة االستثمار
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

صافي النقص في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية السنة
النقد وما في حكمه في نهاية السنة
تشكل اإليضاحات املرفقة جزءا ً ال يتجزّأ من هذه البيانات املالية املوحدة

9

البيانات
املالية

49,367

أداء سوق دبي املالي
خالل عام 2012

()3,587

()4,908

تقرير احلوكمة
خالل عام 2012

32,058

31,057

إجنازات سوق دبي
املالي خالل عام 2012

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

ملخص األداء املالي لشركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

إطفاء موجودات غير ملموسة

4

62,363

854,.75

مخصص تعويضات نهاية اخلدمة للموظفني

التطورات االقتصادية
العامة وبيئة السوق

12

2,026

1,239

استهالك ممتلكات ومعدات

إستراتيجية شركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

5

10,812

16,733

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

31,962

()14,719

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

إيضاحات

2012

2011
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2012

 .1التأسيس والعمليات
شركة سوق دبي املالي (ش.م.ع) “الشركة” هي شركة مساهمة عامة تأسست في إمارة دبي ،اإلمارات العربية املتحدة مبوجب املرسوم رقم
 62لسنة  ،2007الصادر عن وزارة االقتصاد بتاريخ  6فبراير  ،2007وتخضع ألحكام القانون االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم ()8
لسنة  ،1984وتعديالته.
تنطوي األنشطة املرخصة للشركة مزاولتها على التداول في األدوات املالية والعمل مبثابة شركة جتارية وصناعية وزراعية قابضة
وكوسيط مالي لبيع وشراء األسهم والسندات احمللية واألجنبية .وفقا ً للنظام
وائتمانية واالستشارات املالية املعن ِّيـة باالستثمارات
ٍ
األساسي ،تلتزم الشركة في جميع عملياتها وأنشطتها ومعامالتها بأحكام الشريعة اإلسالمية وتستثمر كافة أموالها مبقتضى تلك
األحكام.
إن أسهم الشركة مدرجة في سوق دبي لألوراق املالية.
تضطلع الشركة في الوقت الراهن بإدارة عمليات سوق دبي لألوراق املالية وعمليات غرفة املقاصة ذات العالقة وتنفيذ األنشطة االستثمارية
حلسابها اخلاص.
العنوان املسجل للشركة هو مركز دبي التجاري العاملي ،شارع الشيخ زايد ،ص .ب ،9700 .دبي.
متتلك بورصة دبي احملدودة “الشركة األم” نسبة  ٪80من أسهم شركة سوق دبي املالي ،بينما متتلك مؤسسة دبي لالستثمار ،وهي شركة
تابعة حلكومة دبي ،نسبة  %90من أسهم الشركة األم.
تشمل هذه البيانات املالية املوحدة شركة سوق دبي املالي والشركات التابعة لها (يشار إليهم مجتمعني بلفظ «اجملموعة») .فيما يلي
تفاصيل الشركات التابعة										:
النشاط

اسم الشركة

بلد التأسيس

نسبة امللكية
%67

اإلمارات العربية املتحـدة
السوق املالية اإللكترونية
ناسداك دبي ليمتد*
													
متتلك ناسداك دبي الشركة التابعة التالية:
													
نسبة امللكية
بلد التأسيس
النشاط
اسم الشركة
ناسداك دبي جارديان
ليمتد

املمثل بالنيابة عن شركة
ناسداك دبي ليمتد

اإلمارات العربية املتحـدة

%100

* حتتفظ شركة بورصة دبي احملدودة بنسبة  33٪املتبقية.
.2

ملخص السياسات المحاسبية الهامة

										

إن السياسات احملاسبية الرئيسية املتبعة في إعداد البيانات املالية املوحدة مبينة أدناه .لقد مت تطبيق هذه السياسات بشكل ثابت على
كافة السنوات املعروضة ما لم يذكر خالفا ً لذلك.
 2.1أساس اإلعداد
لقد مت إعداد هذه البيانات املوحدة املالية وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير املالية والتفسيرات الصادرة عن جلنة تفسيرات املعايير الدولية
للتقارير املالية .لقد مت إعداد البيانات املالية مبوجب مبدأ التكلفة التاريخية املعدل بإعادة تقييم املوجودات املالية األخرى التي مت قياسها
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بعد التبني املبكر للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم  9في العام .2009
إن إعداد البيانات املالية املوحدة بالتوافق مع املعايير الدولية للتقارير املالية يقتضي استخدام تقديرات محاسبية أساسية محددة ،كما
يقتضي من اإلدارة إبداء رأيها في عملية تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة .لقد مت اإلفصاح عن اجملاالت التي تنطوي على درجة عالية
من إبداء الرأي أو التعقيد أو اجملاالت التي تعد فيها االفتراضات والتقديرات أساسية للبيانات املالية في اإليضاح رقم .3
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2012

(ب) املعايير والتعديالت والتفسيرات اجلديدة الصادرة غير السارية على السنة املالية التي تبدأ في  1يناير  2012ولم تتبناها
اجملموعة في وقت مبكر
			
لم تعمل اجملموعة على تبني املعايير الدولية اجلديدة األخرى للتقارير املالية التالية الصادرة وغير السارية حتى اآلن:
			
											
املعايير والتفسيرات اجلديدة على املعايير:

 1يناير 2013

البيانات
املالية

تتوقع اإلدارة بأنها ستتبنى هذه املعايير الدولية للتقارير املالية والتعديالت في الفترة األولى التي تصبح فيها إلزامية .يشير التقييم األولي
تأثير جوهري ينتج عن تطبيق هذه املعايير على املبالغ الواردة في البيانات املالية ،إال أن األمر
للتأثير احملتمل إلى أنه من غير املتوقع أن يكون ثمة
ٍ
سيقتضي إبداء املزيد من اإلفصاحات.

أداء سوق دبي املالي
خالل عام 2012

 1يناير 2013

تقرير احلوكمة
خالل عام 2012

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم " ،12اإلفصاح عن احلصص في الشركات األخرى"
– يحل محل املتطلبات املدرجة مسبقا ً في املعيار احملاسبي الدولي رقم " ،27البيانات
املالية املوحدة واملنفصلة ،واملعيار احملاسبي الدولي رقم " ،31احلصص في املشاريع
املشتركة" ،واملعيار احملاسبي الدولي رقم " ،28االستثمارات في الشركات الزميلة".
بشكل عام ،تعتبر متطلبات اإلفصاح أكثر اتساعا ً من املعايير احلالية.
ٍ
املعيار الدولي للتقارير املالية رقم " ،13قياس القيمة العادلة" – ميثل إجناز املشروع
املشترك بهدف وضع مصدرٍ واح ٍد للمتطلبات حول كيفية قياس القيمة العادلة
مبوجب املعايير الدولية للتقارير املالية .يهدف املعيار إلى حتسني االتساق واحلد من
دقيق للقيمة العادلة وحتسني متطلبات اإلفصاح في
تعريف
التعقيد من خالل تقدمي
ٍ
ٍ
كافة املعايير الدولية للتقارير املالية.

 1يناير 2013

إجنازات سوق دبي
املالي خالل عام 2012

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  ،11الترتيبات املشتركة" – املعيار رقم  11هو
إنعكاس أكثر واقعية للترتيبات املشتركة عن طريق التركيز على احلقوق والواجبات
للترتيبات بدال ً من شكلها القانوني .هناك نوعان من الترتيبات املشتركة :العمليات
املشتركة واملشاريع املشتركة .وتنشأ العمليات املشتركة عندما يكون للمشغل
املشترك حقوق باملوجودات واملطلوبات تتعلق بالترتيبات وبالتالي حتتسب حلصته في
املوجودات واملطلوبات واإليرادات واملصاريف .وتنشأ املشاريع املشتركة عندما يكون
للمشغل املشترك حقوق في صافي موجودات الترتيبات وبالتالي حتتسب امللكية
بحصته .التوحيد النسبي للمشاريع املشتركة لم يعد مسموح به.

 1يناير 2013

إستراتيجية شركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم " ،10البيانات املالية املوحدة" – يحل محل اجلزء
اخلاص باملعيار احملاسبي الدولي رقم " ،27البيانات املالية املوحدة واملنفصلة" فيما
يتعلق بالبيانات املالية املوحدة ،ويحل محل املعيار رقم  12الصادر عن جلنة التفسيرات
الدائمة "املنشآت االقتصادية ذات األغراض اخلاصة" .وفقا ً للمعيار الدولي للتقارير
تعريف
املالية رقم  ،10هناك أساس واحد للتوحيد ،وهو السيطرة ،حيث جرى إدراج
ٍ
جدي ٍد له.

 1يناير 2014

التطورات االقتصادية
العامة وبيئة السوق

التعديالت على املعيار احملاسبي الدولي رقم " ،32األدوات املالية" :العرض" – توضح
التعديالت معايير عملية املقاصة في املعيار احملاسبي الدولي رقم  ،32ملعاجلة
االختالفات في تطبيقها .سيترتب على املنشآت االقتصادية حق قانوني ملزم إلجراء
عملية مقاصة فقط إن لم تكن تابعة في طبيعتها ،ويكون ذلك احلق القانوني نافذا ً
في سياق األعمال العادية وفي حالة العجز واإلعسار واإلفالس.

 1يناير 2013

ملخص األداء املالي لشركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

املعيار احملاسبي الدولي رقم « ،27البيانات املالية املنفصلة (املعدل في العام )2011
واملعيار احملاسبي الدولي رقم « ،28االستثمارات في الشركات الزميلة واملشاريع
املشتركة (املعدل في العام  – )2011املعدل مبوجب املعيار الدولي للتقارير املالية رقم
 ،10رقم  11ورقم .12

تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

		

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

			
 2.2املعايير الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة السارية على الفترات احملاسبية التي تبدأ في  1يناير 2012
(أ) املعايير اجلديدة واملعدلة التي تبنتها اجملموعة
ال توجد أي معايير دولية للتقارير املالية أو تفسيرات صادرة عن جلنة تفسيرات املعايير الدولية للتقارير املالية لتبني املعايير الدولية 		
للتقارير املالية ألول مرة للسنة املالية التي تبدأ في  1يناير  ،2012والتي قد يكون لها تأثير جوهري على البيانات املالية املوحدة للمجموعة.
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 2.3التوحيد
الشركات التابعة
الشركات التابعة هي كافة الشركات التي متلك فيها اجملموعة القدرة على التحكم بالسياسات املالية والتشغيلية بشكل عام ويرافق
ذلك عادة متلك ما يزيد على نصف حقوق التصويت .إن وجود وتأثير حقوق التصويت احملتملة التي ميكن ممارستها أو حتويلها في الوقت احلالي
تؤخذ بعني االعتبار عند تقييم ما إذا كانت اجملموعة تسيطر على منشأة أخرى .جتري اجملموعة أيضا ً تقييم لوجود السيطرة في حال لم
تكن متلك أكثر من  50٪من حقوق التصويت ولكنها تستطيع التحكم في السياسات املالية والتشغيلية مبوجب السيطرة الفعلية.
قد تنشأ السيطرة الفعلية في ظروف حيث يكون حجم حقوق التصويت للمجموعة بسيط بالنسبة للحجم الكلي وتشتت حصص
املساهمني األخرى مما مينح اجملموعة القدرة على التحكم في السياسات املالية والتشغيلية ،وما إلى ذلك.
يتم توحيد الشركات التابعة بشكل كامل من تاريخ حتول السيطرة إلى اجملموعة ،ويتوقف توحيد الشركات التابعة اعتبارا ً من التاريخ الذي
تنتهي فيه هذه السيطرة.
تستخدم اجملموعة طريقة الشراء احملاسبية في احتساب اندماجات األعمال .إن املقابل املادي احملول لالستحواذ على شركة تابعة هي القيمة
العادلة للموجودات التي مت حتويلها واملطلوبات التي تكبدها املُـالك السابقني للشركة املستحوذ عليها وحصص حقوق امللكية الصادرة
عن اجملموعة .يشمل املقابل املادي القيمة العادلة ألي أصل أو التزام ناجت عن أي مقابل طارئ .يتم القياس املبدئي للموجودات املمكن حتديدها
وكذلك املطلوبات واملطلوبات الطارئة املتفق على حتملها نتيجة اندماج األعمال بقيمها العادلة بتاريخ االستحواذ .تعترف اجملموعة بأي
حصص غير مسيطرة في الشركة املستحوذ عليها على أساس كل استحواذٍ على حدا ،إما بالقيمة العادلة أو باحلصة املتناسبة للحصة
غير املسيطرة للمبالغ املعترف بها لصافي املوجودات املمكن حتديدها في الشركة املستحوذ عليها
يتم إدراج التكاليف املتعلقة بعملية االستحواذ كمصاريف في بيان الدخل عند تكبدها.
في حال مت حتقيق اندماج األعمال على مراحل ،فإن القيمة الدفترية لتاريخ االستحواذ للشركة املستحوذة احملتفظ بها سابقا ً في حصص
حقوق ملكية الشركة املستحوذ عليها يتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ .يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناجتة عن
عملية إعادة التقييم في بيان الدخل املوحد.
يتم قياس الشهرة مبدئيا ً بوصفها الزيادة في إجمالي املقابل املادي احملول والقيمة العادلة للحصة غير املسيطرة على صافي املوجودات
املستحوذ عليها واملمكن حتديدها وااللتزامات املفترضة .وفي حال كان املقابل املادي أقل من القيمة العادلة لصافي املوجودات في الشركة
التابعة املستحوذ عليها ،يتم االعتراف بالفرق في بيان الدخل املوحد.
بالنسبة إليرادات ومصاريف الشركات التابعة املستحوذ عليها أو املستبعدة خالل السنة يتم إدراجها في بيان الدخل املوحد اعتبارا ً من
تاريخ االستحواذ وحتى التاريخ الفعلي لالستبعاد ،حسب االقتضاء.
يتم حذف كافة املعامالت واألرصدة واإليرادات والنفقات بني شركات اجملموعة .كما يتم حذف األرباح واخلسائر الناجتة عن املعامالت الداخلية بني
شركات اجملموعة .مت تغيير السياسات احملاسبية للشركات التابعة حسب االقتضاء لضمان التوافق مع السياسات التي تبنتها اجملموعة.
											
 2.4موجودات غير ملموسة
إن املوجودات غير امللموسة املستحوذ عليها في إحدى عمليات اندماج األعمال يتم االعتراف بها بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ .تتمتع
املوجودات غير امللموسة بعمر إنتاجي محدد ويتم إدراجها بالتكلفة ناقصا ً اإلطفاء املتراكم.
يتم إطفاء املوجودات غير امللموسة على مدى أعمارها اإلنتاجية املقدرة باستخدام طريقة القسط الثابت على النحو التالي:
سنوات
ترخيص للعمل كسوق لألوراق املالية

 50سنة

العالقة مع مشاركي السوق (الوسطاء)

 10سنوات

قاعدة بيانات التداول التاريخية

 5سنوات

												
 2.5الشهرة
تنشأ الشهرة نتيجة لالستحواذ على الشركات التابعة ومتثل الزيادة في املقابل املالي احملول على صافي القيمة العادلة للموجودات
الصافية القابلة للتحديد واملطلوبات ،واملطلوبات الطارئة للشركة املستحوذ عليها والقيمة العادلة للحصص غير املسيطرة في الشركة
املستحوذ عليها.
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 2.6ممتلكات ومعدات
													
بالتكلفة التاريخية ناقصا ً االستهالك املتراكم وأي خسارة لالنخفاض في القيمة ميكن حتديدها .تتكون
يتم إظهار املمتلكات واملعدات
					
				 من تكلفة شرائها إضافة إلى أية تكاليف تعود بشكل مباشرة إلى إحضار األصل إلى حالته التشغيلية
تكلفة املمتلكات واملعدات
وموقعه لالستخدام املقصود منه.

يتم حساب االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع تكلفة املوجودات على قيمها املتبقية على مدى أعمارها اإلنتاجية املقدرة
على النحو التالي:

أجهزة كمبيوتر ونظم معلومات
حتسينات على عقار مستأجر
أثاث ومعدات مكاتب

5-3
4
10 - 3
4

عندما تكون القيمة الدفترية ألحد املوجودات أعلى من قيمته التقديرية املمكن استردادها ،يتم خفضها مباشرة إلى القيمة املمكن استردادها.
يتم حتديد األرباح واخلسائر الناجتة عن عمليات االستبعاد من خالل مقارنة العوائد مع القيم الدفترية لألصل ،ويتم حتديدها بوصفها الفرق
بني عوائد البيع والقيمة الدفترية لألصل ،ويتم احتسابها في بيان الدخل املوحد.

												
 2.8أدوات مالية
يتم االعتراف باملوجودات واملطلوبات املالية عندما تصبح اجملموعة طرفا ً في األحكام التعاقدية لألداة.

تقرير احلوكمة
خالل عام 2012

يتم قياس املوجودات واملطلوبات املالية مبدئيا ً بالقيمة العادلة .إن تكاليف املعاملة العائدة بشكل مباشر إلى االستحواذ أو اصدار
املوجودات واملطلوبات املالية (بخالف املوجودات واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر) يتم إضافتها أو خصمها
من القيمة العادلة للموجودات أو املطلوبات املالية ،حسب االقتضاء ،عند االعتراف األولي .إن تكاليف املعاملة العائدة بشكل مباشر إلى
االستحواذ على املوجودات أو املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر يتم االعتراف بها مباشرة في بيان الدخل املوحد.

أداء سوق دبي املالي
خالل عام 2012

								
 2.7مبالغ مستحقة من مؤسسة مالية وودائع استثمارية 				
املستحقة من املؤسسات املالية والودائع االستثمارية مبدئيا ً بالقيمة العادلة وقياسها الحقا ً بالتكلفة املطفأة
يتم االعتراف باملبالغ
				
الفعال .يتم إجراء تقييم لالنخفاض في قيمة املبالغ من املؤسسات املالية والودائع االستثمارية كما مت
باستخدام طريقة سعر الفائدة
ّ
توضيحه في السياسة احملاسبية للموجودات املالية.

إجنازات سوق دبي
املالي خالل عام 2012

يتم إظهار األعمال الرأسمالية قيد اإلجناز بالتكلفة وحتويلها إلى فئة املوجودات املالئمة عند استخدامها ويتم استهالكها وفقا ً لسياسة
اجملموعة احملاسبية.

إستراتيجية شركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

مركبات
														
تتم مراجعة القيم املتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات ويتم تعديلها عندما يكون ذلك مالئما ً بتاريخ كل فترة مالية.

التطورات االقتصادية
العامة وبيئة السوق

السنوات

ملخص األداء املالي لشركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو احتسابها كأصل منفصل حسبما يكون مالئماً ،فقط عندما يكون من املرجح
أن تتدفق إلى املؤسسة فوائد اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة البند بشكل موثوق .يتم إدراج كافة
مصروفات عمليات اإلصالح والصيانة األخرى في بيان الدخل املوحد عند تكبدها.

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

يتم إجراء عمليات مراجعة للشهرة بشكل سنوي أو بشكل متكرر إذا أشارت األحداث أو التغييرات في الظروف إلى انخفاض محتمل في
القيمة .تتم مقارنة القيمة الدفترية للشهرة مع القيمة املمكن استردادها ،وهي القيمة األعلى من القيمة قيد االستخدام والقيمة
العادلة ناقصا ً تكاليف البيع .يتم احتساب أي انخفاض في القيمة مباشرة بوصفه مصروف وال يتم عكسه الحقاً.

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

ألغراض فحص االنخفاض في القيمة ،يتم تخصيص الشهرة املستحوذ عليها في اندماجات األعمال إلى كل وحدة من الوحدات املولدة
للنقد ،أو اجملموعات املولدة للنقد ،التي من املتوقع أن تستفيد من التفاعل املتبادل من اندماجات األعمال .إن كل وحدة من الوحدات املولدة
للنقد أو اجملموعات املولدة للنقد متثل أقل مستوى ضمن الشركة والذي يتم من خالله مراقبة الشهرة لألغراض اإلدارية الداخلية.

البيانات
املالية
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 2.9موجودات مالية
يتم االعتراف وإلغاء االعتراف باملشتريات العادية أو مبيعات املوجودات املالية على أساس تاريخ املتاجرة .إن املشتريات العادية أو مبيعات
املوجودات املالية التي تقتضي توريد املوجودات خالل اإلطار الزمني احملدد من قبل إحدى التنظيمات أو العرف السائد في السوق.
يتم قياس كافة املوجودات املعترف بها بتكلفتها املطفأة أو القيمة العادلة بنا ًء على تصنيف املوجودات املالية.

				

											
تصنيف الموجودات المالية
إن أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية يتم قياسها الحقا ً بالتكلفة املطفأة ناقصا ً االنخفاض في القيمة (باستثناء أدوات الدين التي يتم
تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر عند االعتراف األولي ملنع أي عدم تطابق محاسبي):
•األصل احملتفظ به ضمن منوذج األعمال والذي يهدف إلى االحتفاظ باملوجودات جلمع التدفقات النقدية التعاقدية ،و
•األحكام التعاقدية لألداة التي تؤدي إلى التدفقات النقدية في تواريخ محددة وهي عبارة عن مدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على
املبلغ األصلي القائم.
يتم قياس كافة املوجودات األخرى مبدئيا ً بالقيمة العادلة.
									
الفعال
التكلفة المطفأة وطريقة سعر الفائدة
ّ
الفعال هي طريقة تعمل على احتساب التكلفة املطفأة ألداة الدين وتوزيع إيرادات الفوائد واملصاريف على الفترة
إن طريقة سعر الفائدة
ّ
الفعال الذي يخصم مقبوضات ومدفوعات التدفقات النقدية املتوقعة (مبا في ذلك كافة الرسوم والنقاط املدفوعة أو
املعنية ،وهي مبثابة املعدل
ّ
الفعال وتكاليف املعاملة والعالوات األخرى أو اخلصومات) من خالل العمر املتوقع ألداة الدين
املقبوضة التي تشكل جز ًء ال يتجزأ من سعر الفائدة
ّ
أو فترة أقصر ،عند االقتضاء ،إلى صافي القيمة الدفترية عند االعتراف املبدئي.
								
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
يجوز للمجموعة عند االعتراف املبدئي إجراء اختيار غير قابل لإللغاء (على أساس كل أداة على حدا) لتصنيف االستثمارات في حقوق امللكية بوصفها
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .ال يُـسمح مبثل هذا التصنيف إذا كان االستثمار في حقوق امللكية محتفظ به للتداول.
يعتبر األصل املالي محتفظ به للتداول إذا:
•مت اقتنائه بصفة أساسية لغرض بيعه على املدى القريب،
•كان عند االعتراف األولي جزء من مجموعة األدوات املالية القابلة للتحديد والتي تخضع إلدارة اجملموعة ،وكان هناك دليل على منط
فعلي أخير على املدى القصير جلني األرباح ،أو
•كان أداة مشتقة غير مصنفة وفعالة كأداة حتوط أو ضمان مالي.
يتم قياس االستثمارات في أدوات حقوق امللكية للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مبدئيا ً بالقيمة العادلة
مضافا اليها تكاليف املعاملة .وبعد ذلك ،يتم قياسها بالقيمة العادلة مع االعتراف باألرباح واخلسائر الناشئة من التغييرات في القيمة العادلة
في الدخل الشامل اآلخر واملتراكمة في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات.
ال يتم إعادة تصنيف األرباح أو اخلسائر املتراكمة في بيان الدخل املوحد عن استبعاد االستثمارات.
صنَّـفت اجملموعة كافة االستثمارات في أدوات حقوق امللكية غير احملتفظ بها للتداول بوصفها موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر عند التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم .9
يتم االعتراف بتوزيعات األرباح عن تلك االستثمارات في أدوات حقوق امللكية في بيان الدخل املوحد عندما ينشأ للمجموعة احلق في قبض
توزيعات األرباح .يتم االعتراف بتوزيعات األرباح في بيان الدخل املوحد ويتم إدراجها ضمن بند «إيرادات استثمار» (إيضاح .)16
								
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
يتم تصنيف االستثمارات في حقوق امللكية مبثابة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر ،إال أن تعمل اجملموعة على
تخصيص االستثمار في حقوق امللكية غير احملتفظ به للتداول كقيمة عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر) عند االعتراف املبدئي.
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عند إلغاء االعتراف باألصل املالي الذي مت قياسه بالتكلفة املطفأة ،فإن الفرق بني القيمة الدفترية لألصل واملقابل املالي املقبوض أو املدين يتم
االعتراف به في بيان الدخل املوحد.
عند إلغاء االعتراف باألصل املالي الذي مت تصنيفه مبثابة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإن األرباح أو اخلسائر
املتراكمة سابقا ً في احتياطي القيمة العادلة يتم إعادة تصنيفها ضمن األرباح احملتجزة.
االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

قد يشمل الدليل على االنخفاض في القيمة:

إن مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة املعترف به هو الفرق بني القيمة الدفترية لألصل والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة
الفعال األصلي لألصل املالي.
التي تعكس مبلغ الرهن والضمان مخصومة بسعر الفائدة
ّ

										
إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية

											
 2.11النقد وما في حكمه
لغرض بيان التدفقات النقدية املوحد ،يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق واحلسابات اجلارية وحسابات التوفير وحسابات
مضاربة لدى املصارف وودائع مصرفية بفترة استحقاق أصلية تبلغ ثالث أشهر أو أقل.

تقرير احلوكمة
خالل عام 2012
البيانات
املالية

												
 2.12ذمم دائنة جتارية
الفعال
يتم احتساب الذمم املدينة التجارية مبدئيا ً بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقا ً بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة
ّ
ناقصا ً اخملصص املرصود لالنخفاض في القيمة .يتم رصد مخصص لالنخفاض في قيمة الذمم املدينة التجارية عندما ينشأ دليل موضوعي
على أن اجملموعة لن تكون قادرة على حتصيل كافة املبالغ املستحقة وفقا ً للشروط األصلية للذمم املدينة .إن الصعوبات املالية الكبيرة التي
تواجه املدين ،واحتمالية أن املدين سيدخل في إجراءات إشهار إفالس أو إعادة هيكلة مالية أو العجز عن السداد أو التأخر في سداد الفوائد
أو املدفوعات األصلية (تأخر سدادها أكثر من  90يوم) تعتبر مؤشرات على تعرض الذمة املدينة التجارية لالنخفاض في قيمتها.

أداء سوق دبي املالي
خالل عام 2012

تُـلغي اجملموعة االعتراف باملطلوبات املالية فقط عند وفاءها بالتزاماتها أو إلغاؤها أو انتهاء مدتها .إن الفرق بني القيمة الدفترية للمطلوب املالي الذي مت
إلغاء االعتراف به واملقابل املالي املدفوع أو املستحق ،مبا في ذلك أي موجودات غير نقدية محولة أو مطلوبات مفترضة ،يتم االعتراف به في بيان الدخل
املوحد.

إجنازات سوق دبي
املالي خالل عام 2012

												
 2.10مطلوبات مالية
الفعال.
يتم الحقا ً قياس كافة املطلوبات املالية بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة
ّ

إستراتيجية شركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

•صعوبة مالية كبيرة تواجه الشركة املصدرة أو الطرف املقابل ،أو
•انتهاك العقد ،مثل العجز عن السداد أو التأخر في سداد الفوائد أو املدفوعات األصلية ،أو
•احتمالية أن املدين سيدخل في إجراءات إشهار إفالس أو إعادة هيكلة مالية ،أو
•عدم وجود سوق نشطة لألصل املالي بسبب الصعوبات املالية.

التطورات االقتصادية
العامة وبيئة السوق

يتم إجراء تقييم للموجودات املالية التي مت قياسها بالتكلفة املطفأة لتحري االنخفاض في قيمتها بتاريخ كل فترة مالية .تعتبر املوجودات
املالية قد تعرضت لالنخفاض في القيمة عند توفر دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة كنتيجة حلدث واحد أو أكثر يحصل بعد االعتراف
املبدئي للموجودات املالية.

ملخص األداء املالي لشركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

تُـلغي اجملموعة االعتراف باألصل املالي فقط عند انقضاء احلقوق التعاقدية في استالم التدفقات النقدية من األصل أو عند حتويلها األصل
املالي وكافة اخملاطر وعوائد امللكية لألصل إلى منشأة أخرى .في حال لم تعمل اجملموعة على التحويل أو االحتفاظ ،بشكل كبير ،بكافة اخملاطر
وعوائد امللكية واستمرت في السيطرة على األصل احملول ،تعترف اجملموعة بحصصها احملتفظ بها في األصل واملطلوب املرتبط به عن املبالغ التي
قد تضطر إلى دفعها .وفي حال احتفاظ اجملموعة بكافة اخملاطر وعوائد امللكية بشكل كبير لألصل املالي احملول ،تستمر اجملموعة في االعتراف
باألصل املالي وتعترف كذلك بالقروض املرهونة للعوائد املقبوضة.

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

										
إلغاء االعتراف بالموجودات المالية

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

بالنسبة ألدوات الدين التي ال تستوفي معايير التكلفة املطفأة (على النحو املوضح أعاله) يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
اخلسائر .باإلضافة إلى ذلك ،فإن أدوات الدين التي تستوفي معايير التكلفة املطفأة ولكن مت تصنيفها مبثابة موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو اخلسائر ،يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر .يجوز تصنيف أداة الدين مبثابة موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل األرباح أو اخلسائر عند االعتراف املبدئي إذا كان هذا التصنيف يلغي أو يقلل إلى حد كبير من قياس أو عدم اثبات االعتراف الذي قد ينشأ
من قياس املوجودات واملطلوبات او االعتراف باألرباح واخلسائر على أساس مختلف.
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إن قيمة اخملصص هي الفرق بني القيمة الدفترية لألصل والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة اخملصومة بسعر الفائدة
الفعال األصلي .يتم خفض القيمة الدفترية لألصل من خالل استخدام حساب اخملصص ويتم احتساب مبلغ اخلسارة في بيان الدخل
ّ
املوحد  .عندما تكون الذمة املدينة التجارية غير قابلة للتحصيل ،يتم خفضها في مقابل حساب اخملصص للذمم املدينة التجارية .يتم إدراج
						
عمليات االسترداد الالحقة للمبالغ احملذوفة سابقا في بيان الدخل املوحد.

														

 2.13منافع املوظفون											
يتم رصد مخصص أيضا ً لكامل مبلغ مكافآت نهاية اخلدمة املستحقة للموظفني غير اإلماراتيني وفقا ً لقانون العمل لدولة اإلمارات
العربية املتحدة ،وذلك عن فترات خدمتهم حتى نهاية السنة .يتم عرض اخملصص املتعلق مبكافآت نهاية اخلدمة للموظفني كمطلوب غير
متداول.
يعتبر املوظفون من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة أعضاء في خطة املعاشات التي تديرها الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات
االجتماعية .ووفقا ً ألحكام القانون االحتادي رقم ( )7لسنة  ،1999يتعني على اجملموعة املساهمة بنسبة  ٪15 - ٪12.5من «مساهمة حساب
الرواتب» لتكاليف جدول رواتب مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة إلى خطة املعاشات لتمويل املنافع.
كما يتعني على املوظفني أيضا ً املساهمة في اخلطة بنسبة  5٪من «مساهمة حساب الرواتب» .ينطوي االلتزام الوحيد على اجملموعة فيما
يتعلق بخطة املعاشات والتأمينات االجتماعية على سداد مساهمات محددة .يتم إدراج املساهمات في بيان الدخل املوحد للسنة.
												
 2.14مخصصات
ألحداث سابقة ،ويكون من املرجح أن يقتضي
التزام قانوني أو ضمني حالي كنتيجة
اجملموعة
لدى
ينشأ
عندما
اخملصصات
احتساب
يتم
ٍ
ٍ
األمر خروج مواردٍ لتسوية االلتزام ،ويكون باإلمكان تقدير مبلغ االلتزام مبوثوقية.
إن القيمة املعترف بها هي مبثابة مخصص هي أفضل تقدير للمقابل املالي املطلوب لتسوية االلتزام احلالي بتاريخ الفترة املالية مع األخذ
بعني االعتبار اخملاطر وحاالت عدم اليقني احمليطة بااللتزام .عندما يتم قياس إحدى اخملصصات باستخدام التدفقات النقدية املقدرة لتسوية
االلتزام احلالي فإن قيمته الدفترية هي القيمة احلالية لتلك التدفقات النقدية (عندما يكون تأثير القيمة مقابل املال جوهرياً).
في حال اقتضى األمر خروج بعض أو كافة املنافع االقتصادية لتسوية مخصص يتوقع استرداده من طرف ثالث ،يتم االعتراف بالذمة املدينة
بوصفها أصل إذا كان من املؤكد تقريبا ً قبض التعويض و ويكون باإلمكان قياس الذمة املدينة مبوثوقية.
											
 2.15مقاصة األدوات املالية
حق مبوجب القانون ملقاصة
يتم إجراء مقاصة للموجودات واملطلوبات املالية ويُـدرج صافي القيمة في بيان املركز املالي املوحد عند وجود ٍ
املبالغ املعترف بها ،وعند وجود نية للتسوية على أساس الصافي أو حتقيق األصل وتسوية املطلوب في نفس الوقت.
												
 2.16حتقق اإليرادات
يتم احتساب رسوم عموالت التداول ونقل امللكية والرهن العقاري بتاريخ املعامالت في السوق.
يتم االعتراف برسوم ترخيص شركات الوساطة بتاريخ منح الترخيص ويتم االعتراف بها على أساس القسط الثابت.
العائد على الودائع االستثمارية اإلسالمية
													
يتم احتساب العائد على الودائع االستثمارية اإلسالمية على أساس يتناسب زمنيا ً ويستند إلى معدل احلد األدنى املتوقع من العائد في
االتفاقية االستثمارية.
 2.17معامالت عمالت أجنبية
لغرض هذه البيانات املالية املوحدة ،يعتبر الدرهم اإلماراتي هو العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة.
(أ) العملة الوظيفية وعملة العرض
يتم قياس البنود املدرجة في البيانات املالية املوحدة باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل اجملموعة ضمنها («العملة
الوظيفية») .البيانات املالية املوحدة معروضة بدرهم اإلمارات العربية املتحدة وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة.
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في سبيل تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة ،والتي ورد ذكرها باإليضاح  2في هذه البيانات املالية املوحدة ،يقتضي األمر من اإلدارة
إبداء األحكام والتقديرات واالفتراضات بشأن القيم الدفترية للموجودات واملطلوبات التي ال تتوفر بسهولة من مصادرٍ أخرى .تستند
التقديرات واالفتراضات املرتبطة بها إلى اخلبرة السابقة وعوامل أخرى يعتقد بأنها ذات صلة ،وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه
بشكل مستمر .يتم االعتراف بعمليات مراجعة التقديرات احملاسبية في الفترة
التقديرات .تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية
ٍ
التي تتم مراجعة التقدير فيها إذا كان التقدير يؤثر فقط على تلك الفترة ،أو في فترة املراجعة والفترات املستقبلية إذا تركت عملية
املراجعة تأثيرا ً على كل من الفترة احلالية واملستقبلية على ح ٍد سواء.

أساس جتاري بحت والقيمة العادلة
تستند عملية تقييم استثمارات حقوق امللكية غير املدرجة عادة إلى معامالت السوق احلديثة التي تتم على
ٍ
لألداة األخرى التي تعتبر متشابهة إلى ح ٍد كبير والتدفقات النقدية اخملصومة املتوقعة باألسعار احلالية لألدوات املشابهة أو مناذج تقييم أخرى.
عملت اإلدارة على تقدير العمر اإلنتاجي للموجودات غير امللموسة استنادا ً إلى حتليل للعوامل ذات الصلة املتعلقة بالفترة التي يتوقع فيها
أن تعمل املوجودات على توليد تدفقات نقدية للمجموعة في املستقبل القريب.
										
 .4الشهرة والموجودات غير الملموسة

اجملموع

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

كما في  31ديسمبر 2011

2,878,874

2,824,455

58,744

67,455

5,829,528

كما في  31ديسمبر 2012

2,878,874

2,824,455

58,744

67,455

5,829,528

اإلطفاء

في  31ديسمبر 2011

-

282,445

29,370

67,455

379,270

مصروف السنة

-

56,489

5,874

-

62,363

في  31ديسمبر 2012

-

338,934

35,244

67,455

441,633

القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2011

2,878,874

2,542,010

29,374

-

5,450,258

													

لم يكن هناك انخفاض في قيمة الشهرة بتاريخ  31ديسمبر  ،2012على أساس القيمة العادلة لألعمال ،استنادا ً إلى السعر السوقي املعلن
للشركة بتاريخ  31ديسمبر  2012والذي يزيد على صافي موجوداتها في ذلك التاريخ.

البيانات
املالية

في  31ديسمبر 2012

2,878,874

2,485,521

23,500

-

5,387,895

أداء سوق دبي املالي
خالل عام 2012

مصروف السنة

-

56,489

5,874

13,491

75,854

تقرير احلوكمة
خالل عام 2012

كما في  31ديسمبر 2010

-

225,956

23,496

53,964

303,416

إجنازات سوق دبي
املالي خالل عام 2012

التكلفة

إستراتيجية شركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

الشهرة

ترخيص
للعمل كسوق
لألوراق املالية

العالقات مع
مشاركي
السوق
(الوسطاء)

قاعدة بيانات
التداول
التاريخية

التطورات االقتصادية
العامة وبيئة السوق

موجودات غير ملموسة

ملخص األداء املالي لشركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

فيما يلي التقديرات احملاسبية الهامة واألحكام التي وضعتها اإلدارة في عملية تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة والتي لها تأثير
كبير على املبالغ املدرجة في البيانات املالية املوحدة.
													
تقييم استثمارات حقوق امللكية غير املدرجة

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

 .3التقديرات المحاسبية الهامة واألحكام

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

(ب) األرصدة واملعامالت
يتم حتويل املعامالت الناشئة بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية باستخدام أسعار الصرف السائدة بتواريخ املعامالت أو التقييم
عند إعادة قياس البنود .إن أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناجتة عن تسوية هذه املعامالت وعن حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية
املقيمة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في نهاية السنة يتم احتسابها في بيان الدخل املوحد.
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 .5ممتلكات ومعدات
												

أجهزة
كمبيوتر
وأنظمة
معلومات

حتسينات
على عقار
مستأجر

أثاث ومعدات
مكتبية

مركبات

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

أعمال
رأسمالية
قيد اإلجناز

اجملموع
ألف درهم

ألف درهم

التكلفة
في  31ديسمبر 2010

123,898

11,266

25,939

252

170,706 9,351

إضافات

500

-

1,851

-

2,557

4,908

حتويالت

10,071

-

863

-

()10,934

-

شطب

-

-

()13,447

-

-

()13,447

()2,098

-

()1,655

-

-

()3,753

132,371

11,266

13,551

252

158,414 974

إضافات

2,323

7

817

-

440

3,587

حتويالت

73

-

-

-

()73

-

134,767

11,273

14,368

252

استبعاد
في  31ديسمبر 2011

في  31ديسمبر 2012

162,001 1,341

استهالك متراكم
في  31ديسمبر 2010

101,298

10,780

18,370

252

130,700 -

14,436

486

1,811

-

-

16,733

-

-

()7,274

-

-

()7,274

()2,094

-

()1,540

-

-

()3,634

113,640

11,266

11,367

252

136,525 -

10,043

-

769

-

10,812

123,683

11,266

12,136

252

147,337 -

في  31ديسمبر 2012

11,084

7

2,232

-

1,341

14,664

في  31ديسمبر 2011

18,731

-

2,184

-

974

21,889

استهالك السنة
شطب
استبعاد
في  31ديسمبر 2011
استهالك السنة
كما في  31ديسمبر 2012

-

القيمة الدفترية

في  ،2011مت شطب ممتلكات ومعدات بصافي قيمة دفترية بلغت  6مليون درهم.
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ألف درهم

ألف درهم

استثمار في أوراق مالية متداولة

139,441

118,707

صناديق ُمـدارة (إيضاح أ)

238,053

337,693

377,494

456,400

فيما يلي االستثمارات بحسب التركيز اجلغرافي:
ألف درهم

ألف درهم

 -ضمن دولة اإلمارات العربية املتحدة

314,439

384,971

 -خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة

63,055

71,429

377,494

456,400

.7

ودائع استثمارية

ألف درهم

ألف درهم

متداولة:
ودائع استثمارية بتاريخ استحقاق تقل عن ثالثة أشهر (إيضاح )9

167,050

383,416

ودائع استثمارية بتاريخ استحقاق لسنة واحدة وأكثر من  3أشهر

611,076

248,010

778,126

631,426

ودائع استثمارية بتاريخ استحقاق بعد سنة واحدة

810,000

810,000

1,588,126

1,441,426

								

هناك وديعة استثمارية بقيمة  86.73مليون درهم ( 36.73 :2011مليون درهم) مرهونة كضمان مقابل تسهيالت سحب مصرفية على
املكشوف غير مستخدمة مقدمة إلى اجملموعة.

تقرير احلوكمةالبياناتالبيانات
خالل عام 2012املالية املالية

تتضمن الودائع االستثمارية مبلغ  140.47مليون درهم ( 134.73 :2011مليون درهم) مودعة لدى الشركة األم وحتمل معدل ربح يبلغ ٪3.72
( )٪4.19 :2011سنويا ً (إيضاح .)15

أداء سوق دبي املالي
خالل عام 2012

مؤسسات مالية في دولة اإلمارات العربية املتحدة وحتمل معدالت ربح تتراوح بني  ٪1.2إلى :2011( ٪4
إن الودائع االستثمارية مودعة لدى
ٍ
 ٪0.6إلى  )٪4.2سنوياً.

إجنازات سوق دبي
املالي خالل عام 2012

غير متداولة:

إستراتيجية شركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

2012

2011

التطورات االقتصادية
العامة وبيئة السوق

(أ)

تتضمن الصناديق املدارة تتضمن أموال بقيمة  177,6مليون درهم ( 31ديسمبر  268,49 :2011مليون درهم) (إيضاح  )15تتم إدارتها من
قبل أحد مساهمي الشركة األم.

ملخص األداء املالي لشركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

2012

2011

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

2012

2011

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

 .6موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
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 .8مصاريف المدفوعة مقدما ً وذمم مدينة أخرى
2012

2011

ألف درهم

ألف درهم

إيرادات مستحقة عن ودائع استثمارية

9.094

8.491

رسوم عموالت تداول مستحقة

1.245

471

مبالغ مستحقة من وسطاء

2.205

2.894

مصاريف مدفوعة مقدما ً

6.253

5.371

ذمم مدينة أخرى

4.899

4.427

23.696

21.654

()2.808

()2.490

20.888

19.164

ناقصا :مخصص ذمم مشكوك في حتصيلها
		
صافي احلركة على مخصص الذمم املشكوك في حتصيلها:

الرصيد االفتتاحي
مخصص ( /عكس) خالل السنة
الرصيد اخلتامي

.9

2012

2011

ألف درهم

ألف درهم

2.490

2.819

318

()329

2.808

2.490

أرصدة نقدية ومصرفية

نقد في الصندوق

2012

2011

ألف درهم

ألف درهم

363

267

أرصدة مصرفية:
حسابات جارية – إيضاح (أ)

17.664

30.409

حسابات توفير – إيضاح (ب)

20.332

11.954

حسابات مضاربة (ج)

26.936

8.350

65.295

50.980

167.050

383.416

232.345

434.396

يضاف :ودائع بتاريخ استحقاق أقل من ثالث أشهر (إيضاح )7
النقد وما في حكمه

									

(أ)

تشمل احلسابات اجلارية (إيضاح  )13ودائع هامشية من أعضاء بخصوص التزامات املقاصة والتسوية اخلاصة بهم .إن الودائع محتفظ
حسابات منفصلة باسم اجملموعة لدى مصرف املقاصة وتستخدم لسداد التزامات األعضاء في حال العجز عن السداد.
بها في
ٍ

شركات محددة مدرجة في سوق دبي املالي على حساب األرباح املعلنة من قبل تلك الشركات 		
(ب) تشمل حسابات التوفير املبالغ املقبوضة من
ٍ
املدرجة ،وتتولى الشركة عملية إدارة توزيع تلك احلسابات .إن العائد السنوي على حسابات التوفير هو ( )٪1 :2011( ٪0.5إيضاح .)13
(ج) حتمل حسابات املضاربة معدل ربح يبلغ  ٪0.5 :2011( ٪0.5إلى  )٪1سنوياً.
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ألف درهم

ألف درهم

8,000,000

8,000,000

 .11االحتياطيات
وفقا ً للقانون االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة في شأن الشركات التجارية رقم ( )8لسنة  ،1984وتعديالته ،خصصت اجملموعة
احتياطي قانوني بنسبة  %10من صافي أرباح اجملموعة عن كل سنة إلى أن يساوي االحتياطي نسبة  %50من رأس املال .إن هذا االحتياطي
غير متوفر للتوزيع باستثناء ما ينص عليه القانون.
احتياطي قانوني

ملخص األداء املالي لشركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

احتياطي قانوني

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

رأس املال املصرح به واملصدر واملدفوع بالكامل:
 8.000.000.000 :2011( 8.000.000.000سهم) بقيمة درهم واحد للسهم
( :2011درهم واحد للسهم)

2011

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

 .10رأس المال

													
2012

ألف درهم
حتويل من صافي إيرادات السنة

247,016

الرصيد كما في  31ديسمبر 2011

3,519

حتويل من صافي إيرادات السنة
الرصيد كما في  31ديسمبر 2012

												

احتياطي إعادة تقييم استثمارات – بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر
يتمثل احتياطي إعادة تقييم االستثمارات باألرباح واخلسائر املتراكمة الناشئة عند إعادة تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر.

ألف درهم

ألف درهم

الرصيد في بداية السنة

6,717

6,065

مرصود خالل السنة

2,026

1,239

مدفوع خالل السنة

()449

()587

8,294

6,717

الرصيد في نهاية السنة

								

أداء سوق دبي املالي
خالل عام 2012

2012

2011

إجنازات سوق دبي
املالي خالل عام 2012

 .12مخصص تعويض مكافآت الخدمة للموظفين

إستراتيجية شركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

250,535

التطورات االقتصادية
العامة وبيئة السوق

الرصيد كما في  31ديسمبر 2010

247,016

تقرير احلوكمة
خالل عام 2012
البيانات
املالية
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 .13ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
2012

2011

ألف درهم

ألف درهم

توزيعات أرباح مستحقة باإلنابة عن الشركات املدرجة في سوق دبي املالي
(إيضاح )9

47,473

26,636

بطاقات آيفستر

32,985

19,424

8,652

21,192

15,097

16,584

6,526

6,790

11,746

8,030

مبالغ مستحقة إلى هيئة األوراق املالية والسلع بدولة اإلمارات العربية املتحدة

2,198

1,452

إيرادات غير متوافقة مع الشريعة اإلسالمية (إيضاح )20

9,487

-

ودائع أعضاء هامشية (إيضاح )9
مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى
إيرادات مقبوضة مقدما ً
امانات الوسطاء

100,108
134,164
														

 .14توزيعات أرباح مستحقة

لم تعلن اجملموعة عن أي توزيعات أرباح خالل عامي  2012و  .2011ميثل الرصيد املستحق توزيعات أرباح غير مستلمة من قبل املستثمرين
منذ العام .2007
 .15معامالت مع األطراف ذات العالقة
تتألف األطراف ذات العالقة من الشركات اخلاضعة للملكية املشتركة أو اإلدارة واإلدارة العليا واألعمال التي يسيطر عليها املساهمني
وأعضاء مجلس اإلدارة فضالً عن األعمال التي ميارسون عليها تأثيرا ً فعاالً .أبرمت اجملموعة خالل السنة معامالت مع األطراف ذات العالقة في
سياق العمل العادي ،ومت إجراء تلك املعامالت وفقا ً لألحكام والشروط املتفق عليها بني األطراف .فيما يلي املعامالت مع األطراف ذات العالقة
										
واألرصدة الناجتة عن تلك املعامالت:
معامالت خالل السنة:
رسوم حتويل ملكية ورهن
إيرادات من ودائع استثمارية
مصاريف فوائد
فيما يلي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا خالل الفترة:

2012

2011

ألف درهم

ألف درهم

-

15,543

5,517

7,268

931

1,715
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ألف درهم

ألف درهم

منافع قصيرة األجل
املعاشات والتأمينات االجتماعية

6,647

7,267

657

577

أعضاء مجلس اإلدارة:
 -بدل حضور اجتماعات للمجموعة

1,988

1,285

األرصدة
2012

2011

ألف درهم

ألف درهم

ودائع استثمارية (إيضاح )7
مبلغ مستحق من طرف ذي عالقة
إيرادات مستحقة من ودائع استثمارية

140,477

134,728

-

917

2,862

3,094

صناديق مدارة (إيضاح )6

177,601

268,493

1,831

-

21,297

20,366

مبلغ مستحق لطرف ذي عالقة
الشركة األم
قرض مساند
الطرف املسيطر الرئيسي

48,500
حكومة دبي
													

48,500

إن القرض املساند مقدم من الشركة األم بورصة دبي احملدودة إلى ناسداك دبي ليمتد (إيضاح  ،)1وهو غير مضمون وليس لديه تاريخ سداد
ثابت ويحمل معدل فائدة (ليبور) لفترة  12شهرا ً زائدا ً نسبة  ٪3.25ويخضع حلقوق كافة الدائنني اآلخرين بالشركة التابعة.
متثل املبالغ املستحقة من مؤسسة مالية وديعة وكالة لدى منشأة حكومية وهي اآلن تخضع لعملية إعادة هيكلة.

أداء سوق دبي املالي
خالل عام 2012

وفقا ً لنشرة االكتتاب العام األولي في عام  ،2006مت طرح نسبة  ٪20من رأس املال بقيمة  1.600.000.000درهم لالكتتاب العام دائنة
حلكومة دبي ،وما زال منها مبلغ  48.5مليون درهم مستحق السداد إلى حكومة دبي .إن الرصيد غير محمل بأي ربح.

إجنازات سوق دبي
املالي خالل عام 2012

مبلغ مستحق من مؤسسة مالية

257,260

257,260

إستراتيجية شركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

أطراف أخرى ذات عالقة

التطورات االقتصادية
العامة وبيئة السوق

مبلغ مستحق من أطراف ذات عالقة
الشركة األم

ملخص األداء املالي لشركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

 -مكافآت إلى مجلس إدارة ناسداك

1,006

1,248

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

مكافآت أعضاء اإلدارة العليا

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

2012

2011

تقرير احلوكمة
خالل عام 2012
البيانات
املالية
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 .16إيرادات استثمار											

العائد على ودائع استثمارية
توزيعات أرباح

2012

2011

ألف درهم

ألف درهم

41,316

51,046

4,012

3,509

45,328

54,555

										

											
 .17مصاريف عمومية وإدارية
2012

2011

ألف درهم

ألف درهم

57,473

56,649

7,612

9,202

10,812

16,733

مصاريف مهنية

1.385

1,619

مصاريف صيانة

10,529

9,531

مصاريف أخرى

14,031

20,021

101,842

113,755

رواتب ومنافع أخرى
إيجار
استهالك

							

										
 .18ربحية ( /خسارة) السهم الواحد
2012

2011

35,185

()6,860

8,000,000

8,000,000

ناقصاً :أسهم اخلزينة – (ألف سهم)

()4,237

()4,237

عدد االسهم املصدرة ( الف سهم )

7.995,763

7,995,763

صافي أرباح ( /خسارة) السنة العائدة إلى مالك الشركة (ألف درهم)
راس املال املصرح به( -ألف سهم)

0,004
ربحية ( /خسارة) السهم الواحد – بالدرهم
														
 .19التزامات

()0.001

2012

2011

ألف درهم

ألف درهم

التزامات لشراء ممتلكات ومعدات
														
ترتب على الشركة أيضا ً التزام بقيمة  148مليون درهم عن االستحواذ على بقية احلصة في ناسداك دبي احملدودة بواقع  ،33٪ومن املتوقع
1,343

465
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.21

أهداف إدارة المخاطر المالية

لقد مت تصميم سياسات إدارة مخاطر اجملموعة لتحديد وحتليل هذه اخملاطر ووضع سقوف وضوابط مناسبة للمخاطر ومراقبتها .تعمل
اجملموعة على مراجعة سياساتها إلدارة اخملاطر بطريقة منتظمة لتعكس التغيرات في األسواق واملنتجات وأفضل املمارسات الناشئة.

 21.2مخاطر السوق
									
(أ) مخاطر صرف العمالت األجنبية

											
(ب) مخاطر األسعار
تتعرض اجملموعة خملاطر أسعار األسهم الناجتة عن االستثمارات في األسهم .يتم االحتفاظ باستثمارات األسهم ألغراض استراتيجية
وليس ألغراض التداول ،وال تعمل اجملموعة بالتداول بشكل نشط في هذه االستثمارات.

في حال ارتفاع أو انخفاض أسعار األسهم بنسبة  ٪5لكان هناك:

(ج) مخاطر أسعار الربح
إن مخاطر أسعار الربح هي اخملاطر التي تؤدي إلى تقلب قيمة التدفقات النقدية املستقبلية لألدوات املالية بسبب التغيرات في أسعار
الربح السوقية .ال متتلك اجملموعة موجودات أو مطلوبات كبيرة تخضع خملاطر أسعار الربح للتدفقات النقدية أو القيمة العادلة.

أداء سوق دبي املالي
خالل عام 2012

•ارتفاع أو انخفاض في احتياطيات إعادة تقييم االستثمارات بقيمة  19مليون درهم ( 23 :2011مليون درهم) نتيجة للتغيرات في
القيمة العادلة لالستثمارات.

إجنازات سوق دبي
املالي خالل عام 2012

حتليل حساسية أسعار األسهم
لقد مت حتديد عمليات حتليل احلساسية أدناه استنادا ً إلى التعرض خملاطر أسعار األسهم في الفترة املشمولة بالتقرير.

إستراتيجية شركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

إن أنشطة اجملموعة غير معرضة للمخاطر املالية اخلاصة بالتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية نظرا ً ألن كافة املوجودات
واملطلوبات اخلاصة بها مقومة بالدرهم اإلماراتي أو الدوالر األمريكي الذي يرتبط بالدرهم اإلماراتي.

التطورات االقتصادية
العامة وبيئة السوق

تضطلع اإلدارة املالية للمجموعة مبراقبة وإدارة اخملاطر املالية املتعلقة بعمليات اجملموعة من خالل تقارير اخملاطر الداخلية التي تعمل على
حتليل التعرضات بحسب درجة وحجم اخملاطر .تنطوي تلك اخملاطر على مخاطر السوق (مبا فيها مخاطر صرف العمالت األجنبية ومخاطر
األسعار ومخاطر أسعار الفائدة) ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.

ملخص األداء املالي لشركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

 21.1عوامل اخملاطر املالية										
تؤدي أنشطة اجملموعة إلى تعريضها جملموعة متنوعة من اخملاطر املالية وتلك اخملاطر تنطوي على التحليل وقبول وإدارة درجة معينة من
اخملاطر أو مجموعة من اخملاطر .يعتبر قبول اخملاطر مبثابة عامل أساسي لألعمال املالية ،كما تعتبر اخملاطر التشغيلية نتيجة حتمية
لالستمرارية في العمل التجاري .وبالتالي ،تهدف اجملموعة إلى حتقيق توازن مناسب بني اخملاطر والعوائد وتقليل اآلثار السلبية احملتملة على
األداء املالي للمجموعة.

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

إن األرباح غير املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية بقيمة  9.4مليون درهم املتعلقة بالسنة السابقة ( :2011ال شيء) ،وفقا ً ملا أقرته هيئة
الفتوى والرقابة الشرعية لسوق دبي املالي في اجتماعها املنعقد بتاريخ  21مارس  ،2012واملصادق عليه من قبل املساهمني خالل اجلمعية
العمومية السنوية التي عقدت بتاريخ  15إبريل  ،2012مت تخصيصها من األرباح احملتجزة ليصرفها املساهمني على األغراض اخليرية .بنا ًء
على القواعد الشرعية لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية خالل اجتماعها املنعقد في  15ديسمبر  ،2012يقع على عاتق املساهمني مسؤولية
إخراج وتوزيع هذه األرباح لألغراض اخليرية .وبالتالي ،مت تخصيص هذا املبلغ من األرباح احملتجزة في البيانات املالية املوحدة.

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

 .20أرباح غير متوافقة مع الشريعة اإلسالمية

تقرير احلوكمة
خالل عام 2012
البيانات
املالية
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 21.3مخاطر االئتمان
تتعرض اجملموعة خملاطر االئتمان وهي اخملاطر في أن تتسبب إحدى األطرف في خسارة مالية للمجموعة من خالل إخفاقها في الوفاء بإحدى
التزاماتها .تنطوي املوجودات املالية التي من احملتمل أن تعرض اجملموعة خملاطر االئتمان بشكل أساسي على مبالغ مستحقة من مؤسسة
مالية وودائع استثمارية لدى مصارف ومؤسسات مالية أخرى .تبنت اجملموعة سياسة تقضي بالتعامل فقط مع أطراف تتمتع مبالءة
ائتمانية جيدة واحلصول على الضمانات الكافية ،عند االقتضاء ،كوسيلة لتخفيف مخاطر اخلسائر املالية كنتيجة للعجز عن السداد.
جتري اجملموعة معامالتها بصفة حصرية مع الوسطاء املرخص لهم مع وجود كفاالت مصرفية .تتم السيطرة على اخملاطر االئتمانية من
قبل الطرف املقابل من خالل وضع السقوف االئتمانية التي تتم مراجعتها واعتمادها من قبل اإلدارة.
تعتبر مخاطر االئتمان على األموال السائلة محدودة نظرا ً ألن األطراف املقابلة هي مصارف ذات تصنيفات ائتمانية عالية مت تصنيفها من
قبل وكاالت تصنيف ائتماني عاملية.
فيما يلي احلد األقصى للتعرض خملاطر االئتمان بالنسبة ملكونات بيان املركز املالي املوحد:
2012

2011

ألف درهم

ألف درهم

موجودات مالية
مبالغ مستحقة من مؤسسة مالية
ودائع استثمارية
ذمم مدينة أخرى
مبلغ مستحق من طرف ذو عالقة
أرصدة نقدية ومصرفية
مجموع املوجودات املالية
							

257,260

257,260

1,588,126

1,441,426

14,635

13,793

-

917

64,932

50,713

1,924,953

1,764,109

رصدت اجملموعة مخصص بقيمة  2.8مليون درهم ( 2.5 :2011مليون درهم) مقابل ذممها املدينة املشكوك في حتصيلها كما في  31ديسمبر
 .2012لم تتعرض بقية الذمم املدينة إلى التأخر في السداد أو االنخفاض في القيمة بتاريخ بيان املركز املالي املوحد.
													
 21.4إدارة مخاطر السيولة
يضطلع أعضاء مجلس اإلدارة باملسؤولية احلصرية عن إدارة مخاطر السيولة ،حيث عملوا على إعداد إطار مناسب إلدارة مخاطر السيولة
وإدارة متطلبات التمويل للمجموعة على املدى القصير واملتوسط والطويل باإلضافة إلى متطلبات إدارة السيولة .تدير اجملموعة مخاطر
السيولة من خالل احملافظة على احتياطيات كافية واملراقبة املستمرة للتنبؤات والتدفقات النقدية الفعلية ومن خالل مطابقة تواريخ
استحقاق املوجودات واملطلوبات املالية.
توضح اجلداول التالية فترة االستحقاق التعاقدي للمجموعة للموجودات واملطلوبات املالية غير املشتقة اخلاصة باجملموعة .مت إعداد اجلداول
استنادا ً إلى التدفقات النقدية غير اخملصومة للموجودات املالية ،واملطلوبات استنادا ً إلى فترات االستحقاق التعاقدية بتاريخ بيان املركز
املالي املوحد.
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ألـف درهــم

ألـف درهــم

ألـف درهــم

ألـف درهــم

ألـف درهــم

ألـف درهـم

مطلوبات مالية
قرض مساند

-

-

-

21,297

-

21,297

مبلغ مستحق الى طرف ذي
عالقة

-

-

50,331

-

-

50,331

147,015

-

50,331

21,297

-

218,643

ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

مجموع املطلوبات املالية
 31ديسمبر 2011
مطلوبات مالية
ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
قرض مساند

-

-

-

20,366

-

20,366

مبلغ مستحق الى طرف ذي
عالقة

-

-

48,500

-

-

48,500

113,389

-

48,500

20,366

-

182,255

مجموع املطلوبات املالية

												

•األسعار املعلنة (غير املعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو املطلوبات املتطابقة (املستوى األول).
•مدخالت أخرى بخالف األسعار املعلنة املدرجة ضمن املستوى األول اجلديرة باملالحظة لألصل أو املطلوب ،سواء كان ذلك بشكل مباشر
(كما في األسعار) أو غير مباشر (املستمدة من األسعار) (املستوى الثاني).
•مدخالت لألصل أو املطلوب التي ال تستند إلى بيانات سوق جديرة باملالحظة (مدخالت ال ميكن مالحظتها) (املستوى الثالث).

إجنازات سوق دبي
املالي خالل عام 2012
تقرير احلوكمة
خالل عام 2012

في حال عدم استناد مدخالت هامة أو أكثر على بيانات السوق اجلديرة باملالحظة ،يتم إدراج األداة ضمن املستوى الثالث.

أداء سوق دبي املالي
خالل عام 2012

بتاريخ بيان املركز املالي ،استندت القيمة العادلة لألدوات املالية املتداولة في أسواق نشطة إلى أسعار السوق املعلنة .تعتبر السوق نشطة
في حال كانت األسعار املعلنة جاهزة ومتوفرة بشكل منتظم من األسواق املالية أو أحد الوكالء أو الوسطاء أو مجموعة القطاع أو خدمة
التسعير أو إحدى هيئات الرقابة التنظيمية ،ومتثل هذه األسعار معامالت السوق الفعلية التي حتدث بشكل منتظم على أساس جتاري
بحت ،ويتم إدراج هذه األدوات ضمن املستوى األول .تتكون األدوات املدرجة في املستوى األول بصفة أساسية من استثمارات حقوق امللكية
املعلنة املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
													
بالنسبة للقيمة العادلة لألدوات املالية غير املتداولة في سوق نشطة (مثل :العمليات التي تتم خارج البورصة) يتم حتديدها باستخدام
أساليب التقييم .تعمل أساليب التقييم هذه على حتقيق االستفادة القصوى من بيانات السوق اجلديرة باملالحظة عند وجودها وتعتمد
على أقل قدر ممكن من التقديرات احملددة للمنشأة .في حالة كانت كافة املدخالت الهامة املطلوبة إليجاد القيمة العادلة إلحدى األدوات
جديرة باملالحظة ،يتم إدراج األداة ضمن املستوى الثاني.

إستراتيجية شركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

										
 21.5القيمة العادلة لألدوات املالية
صنفت اجملموعة مقاييس القيمة العادلة باستخدام التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الذي يعكس أهمية املدخالت املستخدمة في
وضع املقاييس .فيما يلي مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة:

التطورات االقتصادية
العامة وبيئة السوق

113,389

-

-

-

-

113,389

ملخص األداء املالي لشركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

147,015

-

-

-

-

147,015

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

 31ديسمبر 2012

في غضون
 3أشهر

من  3شهور
إلى  6أشهر

من  6شهور
إلى  12شهرا ً

أكثر من
من سنة واحدة
إلى  5سنوات خمس سنوات

اجملموع

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

فيما يلي حتليل السيولة للموجودات واملطلوبات املالية:

البيانات
املالية
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يوضح اجلدول التالي املوجودات واملطلوبات اخلاصة باجملموعة التي مت قياسها بالقيمة العادلة في  31ديسمبر  2012و  31ديسمبر .2011
 31ديسمبــــر 2012

املستوى
األول

املستوى
الثاني

املستوى
الثالث

اجملموع

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 -أسهم عادية

130,315

-

9,126

139,441

 -صناديق مدارة

-

186,743

51,310

238,053

60,436
186,743 130,315
اجملموع
													

377,494

 31ديسمبــــر 2011
املستوى
األول

املستوى
الثاني

املستوى
الثالث

اجملموع

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 -أسهم عادية

108,826

-

9,881

118,707

 -صناديق مدارة

-

278,166

59,527

337,693

456,400
69,408
278,166 108,826
اجملموع
														

لم يتم إجراء عمليات حتويل بني املستوى األول والثاني خالل السنة.
														
							
تسوية املستوى الثالث ملقاييس القيمة العادلة للموجودات املالية
														
		
مت قياسها بالقيمة العادلة من 			
			
خالل الدخل الشامل اآلخر
أسهم غير مدرجة
2012

2011

ألف درهم

ألف درهم

رصيد االفتتاح

69,408

76,676

استبعاد خالل السنة

()5,577

-

ضمن خسارة شاملة أخرى

()3,395

()7,268

رصيد اإلغالق

60,436

69,408
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املوجودات املالية بحسب الفئة
ألف درهم

ألف درهم

املوجودات بحسب بيان املركز املالي املوحد
موجودات مالية مت قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

377,494

456,400

التكلفة املطفأة
1,588,126

1,441,426

مبلغ مستحق من طرف ذي عالقة

-

917

مبلغ مستحق من مؤسسة مالية

257,260

257,260

14,635

13,793

1,925,316

1,764,376

أرصدة نقدية ومصرفية
ودائع استثمارية

ذمم مدينة أخرى

2011

2012

ألف درهم

ألف درهم

مطلوبات مالية أخرى بالتكلفة املطفأة
قرض مساند

21,297

20,366

مبلغ مستحق إلى طرف ذي عالقة

50,331

48,500

218,643

182,255

ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

									
 .23إدارة مخاطر رأس المال

وبهدف احملافظة على هيكل رأس املال أو تعديله ،ميكن أن تعدل اجملموعة مبلغ توزيعات األرباح املدفوعة للمساهمني أو إصدار أسهم جديدة
خلفض الدين.
 .24تقارير القطاعات

تقرير احلوكمة
خالل عام 2012

عقب إتباع اإلدارة ملنهجية املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  ،8يتم رفع تقارير القطاعات التشغيلية وفقا ً للتقارير الداخلية املقدمة
إلى مجلس اإلدارة (املسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية) ،حيث يتولى مسؤولية تخصيص املوارد للقطاعات املعلنة وتقييم
أدائها .تتم إدارة اجملموعة كوحدة واحدة ،وبالتالي يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة بأن اجملموعة تعمل مبثابة قطاع تشغيلي واحد في البورصة
وعمليات املقاصة ذات العالقة.

أداء سوق دبي املالي
خالل عام 2012

تتمثل أهداف اجملموعة عند إدارة رأس املال في حماية قدرة اجملموعة على االستمرارية في العمل على أساس جتاري بهدف توفير العوائد
للمساهمني واملنافع لألطراف املعنية األخرى واحملافظة على هيكل قوي لرأس املال خلفض تكلفة رأس املال.

إجنازات سوق دبي
املالي خالل عام 2012

147,015

113,389

إستراتيجية شركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

املطلوبات بحسب بيان املركز املالي املوحد

التطورات االقتصادية
العامة وبيئة السوق

املطلوبات املالية بحسب الفئة
													

ملخص األداء املالي لشركة
سوق دبي املالي (ش.م.ع)

65,295

50,980

كلمة العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

2012

2011

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

 .22الموجودات والمطلوبات المالية
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Notes to the Consolidated Financial Statements (contd..)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2011

