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ي دولة اإلمارات العربية المتحدة فقط  العام  لالكتتابطرح أسهم 
 
 ف

ة االكتتاب    ألسهمللطرح العام  نشر

كة االنصاري للخدمات المالية كة" أو  قيد التأسيس((ش.م.ع  شر كة ")"الشر االنصاري للخدمات شر

 "( المالية

ي بدولة اإلمارات العربية المتحدة(   ي إمارة دب 
 
كة مساهمة عامة قيد التأسيس ف  )شر

 

 2023 مارس 9 :بتاري    خ

"( االكتتاب  ة  نشر ة هي  النشر االكتتابإن هذه  ة  "  " نشر ة أو    سبعمائة )   750,000,000د  عدلبيع  (  "النشر

   وخمسون
 
ي درهم    0.01  قدرها   سميةابقيمة  من األسهم العادية   ( مليونا

ي   لكل سهم  فلس(   1)   إمارات 
 تمثل   والت 

ي من إجمالي األسهم المصدرة  بالمائة(   ةعشر % ) 10  نسبة
كة  ف  ي اكتتاب   ("أسهم الطرح")   رأس مال الشر

ف 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة )"
"( اإلمارات العربية المتحدة" أو "الدولة   دولة"أو  دولة اإلمارات"  عام ف 

كةفقط، من قبل   ي الشر
يحتفظ المساهم   . "( البائع  المساهم)"  االنصاري القابضة ذ.م.م.   ؛المساهم الوحيد ف 

يحة    أيجم  وح  حجم الطرح  لالبائع بحق تعدي ا لتقديره المطلق،  شر
 
ة االكتتاب وفق ي أي وقت قبل نهاية فت 

ف 

ا للقواني    
 
ي دولة اإلمارات وموافقة هيئة األوراق المالية والسلع )"ووفق

يكون سعر    "(. الهيئةالمعمول بها ف 

ي ويتم تحديده من خالل نطاق سعري للطرح
بالدرهم اإلمارات  والذي   "( للطرح  السعري  النطاق)"  الطرح 

ي 
ه ف  ي إعالن اإلدراج الذي سيتم نشر

ة االكتتاب    وقبل  يومالنفس   سوف يتم اإلعالن عنه ف  ي افتتاح فت 
  تاري    خ   ف 

ي تاري    خ اإلدراج لألسهم العادية   سيتم إصدار.  2023 مارس  16
أسهم الطرح عىل النحو الواجب والصحيح ف 

كة )" ي رأس مال الشر
ي المالي عىل   "( األسهمف  ي المالي )"  سوق دت  ي    "( سوق دب 

 لما هو منصوص عليه ف 
 
وفقا

ة  . هذه النشر

"(  الطرح سيتم اإلعالن عن سعر ي
ي )"سعر الطرح النهاب 

ي )"حجم الطرح النهاب 
وحجم الطرح النهاب 

 )" ي
يحة الثانية بعد غلق باب االكتتابالنهاب  . يرج  االطالع عىل الجزء الخاص ب  "سعر الطرح للشر

 . ي
ة والذي يوضح كيفية احتساب سعر الطرح النهاب  ي القسم األول من هذه النشر

 
" ف ي

 النهاب 

ي دولة االمارات العربية المتحدة   أنحيث  و 
ي أسهم الطرح ف 

ها بغرض االكتتاب ف  ة سوف يتم نشر هذه النشر

  
 
ي أسهم الطرح وفقا

ي أي دولة أخرى ُيسمح فيها باالكتتاب العام ف 
فقط، فإنه لم ولن يتم اتخاذ أي إجراء ف 
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ي أي دولة أخرى. وبن
ة ف  ة؛ أو حيازة أو تداول أو توزي    ع هذه النشر اًء عىل ذلك، لن يتم بيع أو عرض لهذه النشر

ة أو أي مواد أخرى متعلقة   ة، وال يجوز توزي    ع أو نشر هذه النشر ة أو غت  مباشر أسهم الطرح، بصورة مباشر

ي أي دولةبأسهم الطرحبالطرح أو اإلعالن عن الطرح أو أي مستند آخر يتعلق 
 أو   ، ف 

 
ي إال وفقا

اختصاص والت 

. للقواني   واللوائح المعمول بها  ي
ي هذه الدولة أو االختصاص الوالت 

 ف 

َمِلي    
َ
ي أسهم الطرح عىل درجة عالية من المخاطرة؛ لذا، يتعي   عىل المكتتبي   الُمحت

 
ينطوي االستثمار ف

ة بعناية وذلك   قراءة الجزء الذي يحمل عنوان "مخاطر االستثمار" و"إشعار هام" ضمن هذه النشر

ي عليهم أخذها بعي   االعتبار قبل  بغرض الحصول عىل المعلومات الكافية عن ا
ي ينبغ 

لعوامل الت 

ي 
 
أسهم الطرح. االكتتاب ف  

ة الطرح  فت 

يحة الثانية يحة األول والشر ة الطرح للشر ة)  تبدأ فت  ي هذه النشر
 
ي (، عىل النحو الموضح ف

 
  مارس 16ف

ي  2023
 
يحة  2023مارس  23 ومن المتوقع أن تنتهي ف ي األول للشر

 
يحة  2023مارس 24وتنتهي ف للشر

 .الثانية

ي ذلك الطرح المخصص لجهاز اإلمارات لالستثمار )"الطرحهذا هو الطرح العام )"
  اإلمارات   جهاز"(، بما ف 

   وخمسون  سبعمائة)  750,000,000عدد  ل"(،  لالستثمار
 
كةسهم   ( مليونا الشر مال  رأس  كة و   ،من  هي شر

ي دولة اإلمارات، إذ  (  قيد التأسيس) عامة   مساهمة
كة  ف  كة ذات مسؤولية محدودة إل شر سيتم تحولها من شر

ي من خالل اتباع آلية البناء السعري للسهم حيث يتم إنشاء    .مساهمة عامة 
سيتم تحديد سعر الطرح النهات 

في     سجل أوامر االكتتاب من خالل طلبات االكتتاب المقدمة فقط من
كما هو معرف  )  المستثمرين المحت 

ي ما يىلي 
 .( ف 

ي حال تم  
ي  االكتتاب  ف 

  نسبة  تخصيص جميع أسهم الطرح فإن أسهم الطرح ستمثلتم  و   جميع أسهم الطرحف 

ة) %  10 يحة وحجم    يحتفظ المساهم البائع بحق تعديل حجم الطرحمن إجمالي األسهم.   بالمائة(   عشر   أي شر

ا للقواني    
 
ا لتقديره المطلق، ووفق

 
ة االكتتاب وفق ي أي وقت قبل نهاية فت 

ي دولة اإلمارات ف 
المعمول بها ف 

 . وموافقة الهيئة

أي سوق مالي ولم يتم ولم يحدث أي تسويق عام لألسهم. وبعد  عىلقبل هذا الطرح، لم يتم إدراج األسهم 

ة الطرحغلق   يحة الثانية  فت  يحة األول والشر كة ذات مسؤولية    لكل من الشر كة من شر وإتمام عملية تحول الشر

كة إلدراج أسهمها  كة مساهمة عامة، سوف تتقدم الشر .   عىلمحدودة إل شر ي المالي  سوق دت 

ة من قبل   2023مارس  7 :هيئةالتاري    خ اعتماد النشر

ة    لقواعد اإلصدار واإلفصاح الصادرة من هيئة  االكتتاب  تحتوي نشر
ً
هذه عىل بيانات تم تقديمها وفقا

الهيئة  ة من  النشر المتحدة، وقد تم اعتماد إعالن هذه  العربية  المالية والسلع بدولة اإلمارات  األوراق 
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ة بمثابة اعتماد نشر اوال يعد اعتماد الهيئة ل   ت إ  / خ2023/ 1018/   متحت رق  2023مارس    7  بتاري    خ لنشر

ة تتضمن الحد األدب  من   النشر أن  ي فقط 
لجدوى االستثمار وال توصية باالكتتاب باألسهم، وإنما يعت 

ات االكتتاب   ي نشر
 
 لقواعد اإلصدار واإلفصاح عن المعلومات والمعمول بها ف

ً
المعلومات المطلوبة وفقا

الهيئة مسؤولة عن دق   ة الهيئة، وال تعتت   ي هذه   الصادرة عن 
 
الواردة ف المعلومات  أو كفاية  اكتمال  أو 

أو خسائر تلحق بأي شخص نتيجة االعتماد عىل هذه   ار  أية أض  ة وال تتحمل أي مسؤولية عن  النشر

ة أو أي جزء منها، ويتحمل أعضاء   كامل المسؤولية فيما يتعلق بصحة المعلومات    مؤسسي   ال لجنة  النشر

ة   ي نشر
 
، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم وبعد بذل العناية الالزمة وإجراء االكتتابوالبيانات الواردة ف

ة إل  الدراسات الممكنة، بعدم وجود أية وقائع أخرى أو معلومات جوهرية يؤدي عدم تضمينها بالنشر

 . ي القرار االستثماري للمكتتبي  
 
 جعل أي إفادة واردة فيها مضللة أو مؤثرة ف
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ي ا 
 
كتتاب عام طريقة إصدار وبيع أسهم الطرح ف  

الطرح   أسهم  قدرها  ابقيمة   سهم) مليون  وخمسون  سبعمائة)   750,000,000تمثل  درهم    0.01سمية 

ي 
ي اكتتاب عام  سيتم   ،لكل سهم  فلس(   1)   إمارات 

سيتم تحديد سعر الطرح  و بيعها من قبل المساهم البائع ف 

ي من خالل اتباع آلية البناء السعري للسهم حيث يتم إنشاء سجل أوامر االكتتاب من خالل طلبات 
النهات 

  . في  
 يحتفظ المساهم البائع بحق تعديل حجم الطرح االكتتاب المقدمة فقط من قبل المستثمرين المحت 

يحةوحجم   ة    أي شر ي أي وقت قبل نهاية فت 
ا للقو ف 

 
ا لتقديره المطلق، ووفق

 
ي  ااالكتتاب وفق

ني   المعمول بها ف 

 دولة اإلمارات وموافقة الهيئة. 

في    عند إنشاء سجل أوامر االكتتاب، سوف تمثل أسهم الطرح المكتتب فيها من قبل
المستثمرين المحت 

الطرح.   أسهم  لكل سهم من  ي 
النهات  الطرح  المستخدمة عند احتساب سعر  الطرح  أجل نجاح  و أسهم  من 

المستثمرين   اكتتاب  نسبة  تقل  أال  يجب  الطرح،  في    عملية 
نسبة  و   %60عن  المحت  تتجاوز   االكتتاب أال 

يحة األول  بالمجمل.  أسهم الطرح إجمالي  % من 40 للشر

يحة الثانية.   ا إذ يحة األول، سيتم تخصيص أسهم الطرح المتبقية للشر ي الشر
 لم يتم االكتتاب بكامل األسهم ف 

يحة األول لغرض   ي االكتتاب برد مبالغ االكتتاب الفائضة المستلمة من المكتتبي   من الشر
م بنوك تلق  وتلت  

ي أسهم الطرح باإلضافة إل  
تبة عىل تلك المبالغ خالل مدة  ممحققة    أرباح  أي  االكتتاب ف  أيام   ( خمسة)   5ت 

في   عمل من التاري    خ المحدد لتخصيص أسهم الطرح إل المكتتبي   من  
يحة األول والمستثمرين المحت   .  الشر

ي  
كاته التابعة، االكتتاب ف  ال يجوز للمساهم البائع، سواًء بشكل مباشر أو غت  مباشر أو من خالل أي من شر

 أسهم الطرح. 

 البناء السعري:  آلية

 . ي
ي تحديد سعر الطرح النهات 

 البناء السعري هي آلية تنفذ خالل عملية الطرح تساعد ف 

 تتضمن آلية البناء السعري الخطوات التالية: 

1.  
ُ
كة    عي   ت  بنكالشر

 
 استثماري  ا

 
    ا

 
 للقيام بدور مدير االكتتاب وهو مستشار مالي مرخص له من واحدا

أو أكتر

الهيئة   بالطرح،    – قبل  المتعلقة  االستشارات  وتقديم  األسهم،  طرح  بإدارة  كة  الشر عن   
ً
نيابة للقيام 

كة عىل تحديد النطاق السعري  ي عملية الطرح، ومساعدة الشر
 والتنسيق مع الهيئة واألطراف المشاركة ف 

ة االكتتاب إلرسالها إل المستثمرين. إضافة  للسهم  إل صياغة نشر

كي   المش يقوم مديري االكتتاب .2
كة بدعوة بعض المستثمرين المؤهلي   الذي تم تعينهم    ت  من قبل الشر

  
ً
ة عىل    وا قتص يولكن ال  وهم عادة المستثمرين من المؤسسات المؤهلة وكبار المستثمرين من ذوي الخت 

ائها واألسعار   ي شر
ي يرغبون ف 

ومديري الصناديق االستثمارية، إل تقديم عطاءات بشأن عدد األسهم الت 
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ي دفعها مقابل تلك األسهم
ي يرغبون ف 

ي السجل الخاص بأوامر   تسجل عروض   .الت 
المستثمرين المؤهلي   ف 

ي 
  األسهم المطروحة.  االكتتاب ف 

 آللية البناء السعري من خالل تقييم حجم الطلب الكىلي عىل   .3
 
األسهم المطروحة يتم تحديد السعر وفقا

 من العروض المقدمة. تقوم البنوك االستثمارية بتحليل سجل أوامر االكتتاب من المستثمرين المؤهلي   

ي ألسهم الطرح من قبل الشر 
كة والمساهم البائع، والذي يطلق عليه السعر  وعليه يتم تحديد السعر النهات 

ي ألسهم الطرح. 
 النهات 

كة والمساهم   بعد ذلك  يتم .4 تخصيص األسهم إل المستثمرين المؤهلي   المقبولي   بناًء عىل تقدير الشر

 البائع 

ي  "  التعريفات واالختصاراتالقسم المعنون ب   "    يتضمن
ة. قائمة بالتعريفات واالختصارات الواردة ف   هذه النشر

ائح   هيكلة الشر

يحة األول  .أ  الشر

ة   لهذه النشر
 
يحة األول وفقا بالمائة( من  خمسة)   %5 يتم تخصيص نسبةو  ،سوف يتم طرح أسهم للشر

ي تمثل  
   وثالثون  سبعة)  37,500,000أسهم الطرح والت 

 
يحة األول  لفأ  وخمسمائة  مليونا ( سهم للشر

ي تقتص عىل األشخاص التالي 
 وصفهم: والت 

 من األفراد  المكتتبي    •

ي 
ون من    ذلك  األشخاص الطبيعيي   )بما ف  في   األشخاص الطبيعيي   الذين يعتت 

 المستثمرين المحت 

يحة    المقيمي    ي الشر
يحة الثانية والذين ال يشاركون ف  ي الشر

الذين يمتلكون    ( )الثانية)كما هو موضح ف 

ي المالي وحساب بنكي   ي دولة اإلماراترقم مستثمر لدى سوق دت 
ي   فيما )   ف 

عدا أي شخص مقيم ف 

ي قانون األوراق المالية للواليات المتحدة األمريكية لسنة  
الواليات المتحدة األمريكية كما هو معرف ف 

يوجد أي متطلبات أو قيود عىل الجنسية . ال ( ( "قانون األوراق المالية األمريكي ، وتعديالته )"1933

 هل كأحد المكتتبي   األفراد. أأو مكان اإلقامة من أجل الت

ي 
 لإلجراءات المعمول بها لدى بنوك تلق 

 
ي أسهم الطرح وفقا

يجوز للقص التقدم بطلبات لالكتتاب ف 

ي هذا الشأن. 
 االكتتاب والقواني   السارية والمطبقة ف 

 المستثمرين اآلخرين  •

يحة الثانية والذين يمتلكون  المستث ي الشر
كات والمؤسسات( الذين ال يشاركون ف  مرين اآلخرين )الشر

ي المالي   ي دولة اإلمارات )فيما عدا أي شخص مقيم    ورقمرقم مستثمر لدى سوق دت 
حساب بنكي ف 
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ي قانون األوراق المالية األمريكي 
ي الواليات المتحدة األمريكية كما هو معرف ف 

 . )ف 

يحة األول، سوف تكون األسهم الغت  مكتتب فيها   إذا لم يتم ي جميع أسهم الطرح للشر
االكتتاب ف 

، أو يمكن للمساهم البائع كحل بديل )وبالتشاور   في  
متاحة لالكتتاب من قبل المستثمرين المحت 

يحة  1)   مع الهيئة(  يحة األول والشر ي الشر
(  2الثانية؛ أو ) ( أن يقوم بتمديد تاري    خ غلق باب االكتتاب ف 

 غلق الطرح عند الحد المستلم من الطلبات. 

يحة  ي الشر
.  األوليجب عىل كل مكتتب ف  ي المالي  أن يحمل رقم مستثمر لدى سوق دت 

ا    تعديليحتفظ المساهم البائع بحق  
 
ة االكتتاب وفق ي أي وقت قبل نهاية فت 

يحة األول ف  حجم الشر

للقواني     ا 
 
وفق المطلق، وذلك  الحصول عىل موافقة  التقديره  اإلمارات وبعد  ي دولة 

بها ف  لمعمول 

يحة الثانية  الهيئة ي الشر
يطة أال تقل نسبة المكتتبي   ف  من أسهم الطرح وأال تزيد نسبة    %60 عن، شر

يحة األول عن  ي الشر
 . بالمجمل % من أسهم الطرح40المكتتبي   ف 

يحة األول هو   ي الشر
  تقديم   درهم مع  ( الفآ)خمسة    5.000الحد األدت  لحجم طلبات االكتتاب ف 

   . ذلك  مضاعفاتألقل أو عىل ا درهم ) ألف( 1.000 بقيمة إضافيةأي طلبات 

يحة األول ي الشر
 .  ال يوجد حد أقىص لحجم طلبات المكتتبي   ف 

يحة الثانية  .ب  الشر

نسبة تخصيص  ي   بالمائة(  وتسعون  ةخمس)   %95 يتم 
والت  الطرح  أسهم    712,500,000تمثل    من 

   عشر   واثنا   سبعمائة) 
 
"(  ألف  وخمسمائة  مليونا عىل  تقتص  ي 

والت  الثانية  يحة  للشر  المستثمرين سهم 

في   
ي  ("  المحت 

بصيغته    2021ر.م لسنة    13قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم  عىل النحو المحدد ف 

ي تشمل عىل وجه التحديد المستثمرين الذين يتم تصنيفهم عىل النحو   إل  المعدلة من وقت
آخر( والت 

 :  التالي

ف بطبيعته   : والذي يشملالمستثمر المحت 

 مركزية أو سلطات نقدية وطنية.  •
 
 أو بنوكا

ً
 الهيئات والمنظمات الدولية ممن يكون أعضاؤها دوال

بها   • الخاصة  والهيئات  والمؤسسات  والجهات  كات الحكومات  الشر أو  االستثمارية  وغت   االستثمارية 

 المملوكة بالكامل ألي منها. 

ي أي بلد أو أي والية أو سلطة قانونية.  •
 بنك مركزي أو سلطة نقدية وطنية أخرى ف 

 مؤسسات سوق رأس المال المرخصي   من الهيئة أو من سلطة رقابية مثيلة للهيئة.  •
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 المنشآت المالية.  •

كة إدارة صندوق تقاعد منظم أو    مؤسسة مالية منظمة أو صندوق • ي أو شر صناديق  استثمار محىلي أو أجنت 

 . ة تقاعد منظم

ي األدوات المالية أو توريق األصول أو المعامالت المالية.  •
 أي جهة يمثل نشاطها الرئيسي االستثمار ف 

ي منظمة •
ي أي سوق لدولة عضو ف 

كة يتم إدراج أسهمها أو قبول تداولها ف   .  IOSCO أي شر

 ال تقل عن  Trustee of a Trustدة ) أمي   عه •
ً
 الماضية أصوال

 
ي عشر شهرا

  35( ممن لديه خالل االثت 

 مليون درهم. 

المالية ألداء   • أنشطته  بمزاولة  يتعلق فقط  فيما  الواحدة(  األشة  )مكتب  أنظمة  بموجب  مالك رخصة 

 ال تقل عن 
ً
 مليون درهم.  15واجباته )كمكتب أشة واحدة( ولديه أصوال

كات ال • ي أي وقت خالل العامي   الماضيي   شر
ي يكون لديها أو كان لديها ف 

محاصة أو المنشأة األهلية الت 

ي أصول بقيمة ال تقل عن  
كة المحاصة دون خصم القروض    25صاف  ي حالة شر

ماليي   درهم وتحسب ف 

كاء.   المستحقة ألي من الشر

ة   • آخر بيانات مالية له الثني      إذا استوف  بتاري    خ   Large undertakingالشخص المتعهد بأعمال كبت 

 عىل األقل من المتطلبات اآلتية: 

ي )قب75إجمالي أصوله ال تقل عن )  .1
ة وطويلة األجل(.  ل( مليون درهم إمارات  امات قصت   

 خصم االلت 

ي إيرادات سنوية ال يقل عن )  .2
. 150صاف  ي

 ( مليون درهم إمارات 

ي قائمة المركز المالي أو مجم .3
 منه  مجموع النقد واالستثمارات ف 

 
وع رأس ماله المصح به مخصوما

. 7رأس ماله المدفوع ال يقل عن )  ي
 ( مليون درهم إمارات 

ف مقيم   : والذي يتضمنمستثمر محت 

ي أصول   •
( مليون  4ال تقل عن )   –باستثناء قيمة مسكنه الرئيسي    –الشخص الطبيعي الذي يملك صاف 

 . ي
 درهم إمارات 

•  :  الشخص الطبيعي

 المعتمد من الهيئة أو من سلطة رقابية مثيلة لها.   -



 

 
 8  

 

 لدى أي منهما خالل   -
 
الموظف لدى الجهة المرخصة أو مؤسسة مالية منظمة أو من كان موظفا

 .  العامي   الماضيي  

 لمعايت  المالءة أو  -
 
ي مجال االستثمار المقدم عليه ومخاطره وفقا

ة الكافيتي   ف  لديه المعرفة والخت 

وط ترخيصها.  تمثله جهة مرخصة  من قبل الهيئة بما ال يتعارض مع شر

وط ترخيصها.  -  تمثله جهة مرخصة من قبل الهيئة بما ال يتعارض مع شر

 للبند   •
 
ف مقيم وفقا ك مع شخص طبيعي يمثل مستثمر محت  الشخص الطبيعي الذي لديه حساب مشت 

وط اآلتية: 1)  ( عىل أن تستوف  الشر  ( )صاحب الحساب الرئيسي

( حت  الدرجة الثانية. أن يكون  - ي الحساب( أحد أفراد عائلة )صاحب الحساب الرئيسي
ك ف   )المشت 

كي   معه.  -
 أن يتم استخدام الحساب إلدارة استثمارات صاحب الحساب الرئيسي والمشت 

ك  - ي الحساب أن قرارات االستثمار المتعلقة بالحساب المشت 
ك ف  ي من الشخص المشت  تأكيد كتات 

. يتم اتخاذها   عنه من قبل صاحب الحساب الرئيسي
ً
 نيابة

األصول ألصحاب  تم إنشاؤه بهدف إدارة محفظة من (trust) أي مؤسسة أو صندوق استثماري أو عهدة •

وات من المستثمرين المقيمي   
 التر

 الشخص المتعهد الذي لديه:  •

ي قائمة المركز المالي أو مجموع رأس ماله ا -
 مجموع ما لديه من نقد واستثمارات ف 

 
لمصح به مخصوما

.  4منه رأس المالي المدفوع ال يقل عن  ي
 مليون درهم إمارات 

ة والفهم الكافيي   لألسواق والمنتجات المالية والمعامالت المالية ذات الصلة والمخاطر  - لديه الخت 

 لمعايت  المالءة. 
 
 المرتبطة بها وفقا

كة ما أو   - ي شر
قادر عىل السيطرة عىل أغلبية  شخص طبيعي مسيطر عليه يمتلك غالبية الحصص ف 

 تها. ر حقوق التصويت فيها أو لديه القدرة عىل تعيي   أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدا

كة قابضة أو تابعة.  -  شر

ك )  - وع استثماري مشت  ف بطبيعته   ( a joint venture partnerمشر ي بتعريف المستثمر المحت 
يق 

م.  ف الُمقيَّ  والمستثمر المحت 

كة و  ي جميع األحوال من قبل الشر
بالتشاور مع مديري   المساهم البائع  وهم الذين تتم الموافقة عليهم ف 
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كي   
المشت  )   االكتتاب  التالية  المواصفات  من  أي  عليهم  الواليات أوتنطبق  خارج  شخص  يكون  أن   )

 لالئحة س ) المتحدة األ 
 
ي سوق ب(، أو ) Sمريكية ممن يجوز تقديم عرض لهم استنادا

( أن يكون شخص ف 

ي  
ي العالمي يجوز تقديم عرض له وفقا لإلعفاء من التسجيل بموجب نموذج قواعد السوق الموجودة ف  دت 

ي للخدمات المالية؛   ي العالمي ممن ج أو) . الدليل اإلرشادي لسلطة دت  ي سوق أبوظت 
( أن يكون شخص ف 

ال قواعد  بموجب  التسجيل  من  لإلعفاء   
 
وفقا له  عرض  تقديم  ومن  يجوز  واألسواق  المالية  خدمات 

افية  لقواعد ست     (Professional Client)األشخاص الذين تنطبق عليهم معايت  العميل ذو االحت 
 
وفقا

ي العالمي  ي سوق أبوظت 
 . العمل الصادرة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية ف 

ي الما يجب أن يحمل  رقم مستثمر لدى سوق دت 
في  

. جميع المستثمرين المحت   لي

ي أسهم الطرح.  
  ولكن،  ال يوجد حد أقىص لالكتتاب ف 

 
ي دولة لوفقا

وط الصادرة عن المصف المركزي ف  لشر

كة المصدر   %5اإلمارات العربية المتحدة ال يجوز أن يمتلك أي شخص نسبة   أو أكتر من رأس مال الشر

ط بشكل    يطبق مصف المركزي.  للموافقة المسبقة  الدون الحصول عىل   :  النحو التالي   عىل  عامهذا الشر

ي حال  1) 
ي  األفراد ( ف 

ائها من قبل  ، عىل األسهم الت  ة )الزوج/الزوجة    الشخصسيتم شر وأفراد األشة المباشر

ي حال الكيان2واألوالد(؛ ) 
كاته التابعة.  ةاالعتباري ات( ف  اة من قبل هذا الكيان وشر  ، لألسهم المشت 

يحة الثانية، سيتم سحب عملية الطرح.  ا إذ ي جميع أسهم الطرح للشر
 لم يتم االكتتاب ف 

ا 
 
االكتتاب وفق ة  نهاية فت  قبل  أي وقت  ي 

الثانية ف  يحة  الشر تعديل حجم  البائع بحق  المساهم  يحتفظ 

ي دولة اإلمارات وبعد الحصول عىل موافقة ال
ا للقواني   المعمول بها ف 

 
هيئة، لتقديره المطلق، وذلك وفق

يحة الثانية عن ي الشر
يطة أال تقل نسبة المكتتبي   ف  ي   %60 شر

من أسهم الطرح وأال تزيد نسبة المكتتبي   ف 

يحة األول عن   . بالمجمل من أسهم الطرح %40الشر

في   هو 
 درهم. )خمسة مليون(  5,000,000الحد األدت  لحجم طلبات االكتتاب للمستثمرين المحت 

 . في  
 ال يوجد حد أقىص لحجم طلبات االكتتاب من المستثمرين المحت 

 جهاز اإلمارات لالستثمار  .ج

   وثالثون  سبعة (37,500,000  يتم حجز عدد 
 
الطرح  ) ألف  وخمسمائة  مليونا أسهم  تمثل  (من  ي 

والت 

 للمادة رقم    )ةئابالم)خمسة    %5ل  إنسبة تصل  
 
ا
 
من المرسوم بقانون اتحادي   127من أسهم الطرح، وفق

كات التجارية    2021لسنة    32رقم   كات)"  ( كما يتم تعديله بي   الحي   واآلخر) بشأن الشر "(.  قانون الشر

اإلمارات لالستثمار بموجب هذه الحقوق التفضيلية  وسوف يتم خصم أسهم الطرح المخصصة لجهاز  

يحة الثانية. وإذا لم يمارس جهاز اإلمارات لالستثمار هذه الحقوق التفضيلية للتقدم لالكتتاب   من الشر

المستثمرين  من  المكتتبي    قبل  من  فيها  لالكتتاب  متاحة  األسهم  هذه  تكون  الطرح سوف  أسهم  ي 
ف 

 . في  
 المحت 
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  يتعي   عىل كل مكتتب  
ً
ي المالي ورقم حساب بنكي لكي يكون مؤهال ي سوق دت 

أن يمتلك رقم مستثمر ف 

ي 
ي أسهم الطرح ف 

ي أسهم الطرح. يجوز للمكتتبي   التقدم بطلبات االكتتاب ف 
للتقدم بطلب لالكتتاب ف 

يحة، يحق   ي أكتر من شر
ي حالة تقدم أي شخص لالكتتاب ف 

يحة واحدة فقط. وف  ي االكتتاب شر
لبنك تلق 

، . و  الرئيسي كي   رصف النظر عن أحد أو كال الطلبي  
ي االكتتاب ومديري االكتتاب المشت 

 لبنوك تلق 

ة النشر هذه  إعالن  عىل  الهيئة  موافقة  عىل  الحصول  دولة   تم  ي 
ف  العام  لالكتتاب  أسهم  لطرح  وذلك 

ي المالي العالمي   اإلمارات ي العالمي ومركز دت  ل األسهم  يتم تسجي  ولم) العربية المتحدة )خارج سوق أبوظت 

ي أي اختصاص وال أي/دولة أخرى. 
 لدى أي هيئة رقابية أخرى ف 

كات   الشر قانون   ألحكام 
 
وفقا الهيئة  قبل  من  ة  النشر العربية من هذه  النسخة  الموافقة عىل نشر  تمت 

 . 2023 مارس 7بتاري    خ 

ي 
وت  اإللكت  الموقع  عىل  يتوفر  من    https://www.aafs.aeو    /IPOhttps://www.aafs.ae   وسوف  نسخة 

المتع الثانيةالوثيقة  يحة  للشر بالطرح  فقط(  لقة  ية  اإلنجلت   " )باللغة  إليها ب  المتعلقة  )يشار  الوثيقة 

الثانية يحة  للشر الهيئة وال  بالطرح  قبل  الموافقة عليها من  أو  اعتمادها  أو  يتم مراجعتها  لم  ي 
والت   ،)"

ي هذه 
ة وال تدرج المعلومات الواردة فيها ف  ة. تشكل هذه الوثيقة جزء من هذه النشر  النشر

َمِلي    
َ
ي أسهم الطرح عىل درجة عالية من المخاطرة؛ لذا، يتعي   عىل المكتتبي   الُمحت

 
ينطوي االستثمار ف

ة بعناية وذلك بغرض الحصول  مخاطر االستثمارقراءة الجزء الذي يحمل عنوان " " ضمن هذه النشر

ي عليهم أخذها بعي   االعت 
ي ينبغ 

ي أسهم  عىل المعلومات الكافية عن العوامل الت 
 
بار قبل االكتتاب ف

 الطرح. 

ة بتاري    خ   2023مارس 9تم إصدار هذه النشر

كة  ي الخاص بالشر
وت  ة متاحة عىل الموقع اإللكت   هذه النشر

 https://www.aafs.ae/IPO 

https://www.aafs.ae 
 
 

  

https://www.aafs.ae/IPO
https://www.aafs.ae/
https://www.aafs.ae/
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ي عملية الطرح باألطراف المشاركة أسماء وبيانات االتصال الخاصة 
 
 ف

كي    مديري االكتتاب
المشت   

ي  بنك .م.عش التجاري أبوظت   

ي  لبنك الرئيسي  المقر  .م.ع ش التجاري  أبوظت   

سالمال شارع  

939.ب. ص  

، ي  اإلمارات العربية المتحدة  أبوظت 

ي  إي ميساف ج   .م.مذ اإلمارات العربية المتحدة  هت 

 3 المكاتب، 106 رقم مكتب

ال ي  مركز ، 1 سنت   العالمي  التجاري دت 

 112736.ب ص

، ي    المتحدة العربية اإلمارات دت 

ي كابيتال
ي الوطت   ش.م.خ اإلمارات دب 

ي ش.م.ع الطابق األول، المقر الرئيسي لبنك 
ي الوطت   اإلمارات دت 

ي ياس، ديرة 
 شارع بت 

 2336ص.ب 

، اإلمارات العربية ي  المتحدة  دت 

 

ي االكتتاب الرئيسي 
 بنك تلق 

ي ش.م.ع
ي الوطت   بنك اإلمارات دب 

ي ش.م.ع 
ي الوطت   المقر الرئيسي لبنك اإلمارات دت 

ي ياس، ديرة 
 شارع بت 

777ص.ب   

، اإلمارات العربية المتحدة  ي  دت 

 

ي االكتتاب بنوك 
تلق   

ي الملحق 
ي االكتتاب المرفقة ف 

ة ( 3)يرج  االطالع عىل قائمة بنوك تلق   من هذه النشر
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 المستشارون القانونيون لعملية الطرح 

كة فيما يخص قانون  ي للشر
المستشار القانوب 

 اإلمارات العربية المتحدة 

كة فيما يخص  ي للشر
قانون  ال المستشار القانوب 

ي  واألمريكي اإلنجلت    

 إبراهيم ومشاركوه 

 ، مربعة ، برج السلع24الطابق 

ي العالمي   سوق أبوظت 

 (+ 971) 2694 8668 هاتف رقم: 

 : ي
وت  يد اإللكت   Info@inp.legal الت 

 5100746 ص.ب

، اإلمارات العربية المتحدة  ي  أبوظت 

ي   كليفورد تشانس ال ال ب 

32أي سي دي بروكفيلد بليس، الطابق   

ي المالي العالمي   مركز دت 

9380ص.ب   

ي  ، اإلمارات العربية المتحدة دت   

ي   كليفورد تشانس ال ال ب 

شارع أبر بانك، لندن  10 E14 5JJ 

ا   إنجلت 

ي واألمريكي 
ي لمديري االكتتاب فيما يخص القانون اإلنجلت  

 المستشار القانوب 

 وايت اند كيس 

 الطابق السادس، برج ضمان، شارع المستقبل 

ي المالي العالمي   مركز دت 

 9705ص.ب 

، اإلمارات العربية المتحدة  ي  دت 

كة  ي الحسابات للشر
 مدقق 

ي 
   2022و 2021و 2020ديسمت   31للسنوات الثالثة المنتهية ف 

ي )فرع  برايس ووترهاوس كوبرز  ( دب   

سكوير  إعمار ، 5رقم  مبت    

11987 ص.ب.   

، ي اإلمارات العربية المتحدة  دت   

mailto:Info@inp.legal
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ي حسابات طرح األسهم
 مدقق 

ق األوسط(   توتش اند  ديلويت  )الشر

 ( Downtown)  سكوير إعمار ، 6، طابق رقم 3مبت  

 4254ص.ب. 

 8888 4376 971+هاتف رقم: 

، اإلمارات العربية المتحدة  ي  دت 

 

 مسؤول عالقات المستثمرين 

 خلف  دانا السيدة/ 

شاء 804مكتب   6176، ص.ب 1، مركز االنصاري لألعمال، الت 

، اإلمارات العربية المتحدة  ي  دت 

يد  :   الت  ي
وت   dana.khalaf@alansari.aeاإللكت 

 0644 501 05 971+رقم:  هاتف

 

ة بتاري    خ   2023 مارس 9تم إصدار هذه النشر

  

mailto:dana.khalaf@alansari.ae
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 إش ع ار ه  ام 

 بعناية(  هذا اإلشعار )يتعي   عىل جميع المكتتبي   قراءة 

ة إل تزويد المكتتبي   المحتملي   بمعلومات من شأنها أن تساعدهم عىل اتخاذ القرار  • تهدف هذه النشر

بعملية   يتعلق  فيما  لقرار المناسب  اتخاذهم  عند  عليهم،  ي 
ينبع  والذين  الطرح،  أسهم  ي 

ف  االكتتاب 

ي  
ف  كةاالستثمار  ة  الشر النشر هذه  قراءة  جمبشكل  ،  ي 

ف  والنظر  وفحص  ومراجعة  البيانات كامل  يع 

ي أسهم الطرح  
وعىل األخص القسم (والمعلومات الواردة فيها بعناية قبل اتخاذ أي قرار باالكتتاب ف 

كة.   )"( مخاطر االستثمار "تحت عنوان ) (  11قم ) ر   باإلضافة إل عقد التأسيس والنظام األساسي للشر

أسهم   • ي 
ف  محتمل  مكتتب  عىل كل  يجب  باالستثمار،  قرار  اتخاذ  اال عند  دراسته  الطرح  عىل  عتماد 

وط الطرح، بما   كة وشر ي  وتحليله للشر
ي ذلك ما ينطوي عليه هذا الطرح من مزايا ومخاطر، كما ينبع 

ف 

القانونيي    عىل مقدمي طلبات االكتتاب الحصول عىل المشورة   ورية من مستشاري  هم  الالزمة والص 

ي أسهم استثمار. سينطوي اال والماليي   بشأن اال 
ي عىل  ستثمار ف 

ة، لذلك ال ينبع  لطرح عىل مخاطر كبت 

ي أسهم الطرح إال إذا كانت لديهم القدرة عىل تحمل المكتتبي   المحتملي   التقدم بطلب لال 
كتتاب ف 

 خسارة كل أو جزء من استثماراتهم. 

ة مفوضي     • ي أسهم الطرح    الستخدامها يعتت  المستلمي   لهذه النشر
ي االكتتاب ف 

فقط، لغرض النظر ف 

ة أو أي جزء منها، وال يجوز استخدام أي من المعلومات الواردة بها   وال يجوز نسخ أو توزي    ع هذه النشر

يحة األول ويوافق ألي   ي أسهم الطرح للشر
غرض آخر باستثناء اتخاذ القرار المناسب بشأن االكتتاب ف 

ة عىل ال  مستلمو  ة. هذه النشر وط السابقة بمجرد الموافقة عىل استالم هذه النشر    شر

يبية.  • ة عىل أنها مشورة قانونية أو مالية أو رص  ي أال يتم تفست  محتويات هذه النشر
 ينبع 

ة   • ي هذه النشر
ال تخضع ألي مراجعة أو إضافة دون الحصول عىل موافقة الهيئة المعلومات الواردة ف 

أو  المراجعة  بهذه  الجمهور  دولة وذلك  اإلضافة    وإبالغ  ي 
ف  تصدران  يوميتي    صحيفتي    ي 

ف  بالنشر 

 للقواعد الصادرة من قبل الهيئة. يحتفظ المساهم البائع
 
ي أي وقت    اإلمارات وفقا

بحق إلغاء الطرح ف 

يطة الحصول عىل موافقة خطية مسبقة من  ا لتقديره المطلق شر
 
 هيئة. المن األوقات ووفق

ي دولة اإلمارات العربية  أسهم الطرح المعروضة للبيع بمو  •
ة مقدمة بغرض االكتتاب ف  جب هذه النشر

ة أو تعتت  جزء من أي عرض أو دعوة لبيع   أو إصدار أو حث عىل  المتحدة فقط. وال تشكل هذه النشر

ي أي أوراق مالية أخرى غت  أسهم الطرح أو أي عرض أو دعوة لبيع أو 
اء أو االكتتاب ف  أي عرض لشر

ا  ي خارج  إصدار، أو حث عىل شر
ي أي اختصاص والت 

ي أسهم الطرح من قبل أي شخص ف 
ء أو االكتتاب ف 

 .) ي المالي العالمي ي العالمي ومركز دت  ي ذلك سوق أبوظت 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة )بما ف 
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ة ويجب أن ال يتم إرسالها أو نقلها إل أي دولة أخرى بخالف دولة   لن يتم نشر  • أو توزي    ع هذه النشر

( اإلمارات العربية المتحدة   ي المالي العالمي ي العالمي ومركز دت  ي ذلك سوق أبوظت 
. لم يتم تسجيل  )بما ف 

ي أي دولة أخرى بخالف الهيئة. 
ي أي هيئة تنظيمية ف 

 أسهم الطرح ف 

ي والية قضائية خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة، يجب أن يتم طرحها إذا تم طرح أسهم ال  •
طرح ف 

القضائية   الوالية  ي 
ف  المختصة  للهيئات  والمقبولة  السارية  واألنظمة  القواني    مع  تتماسر  بطريقة 

 المعنية. 

ة أن تكون بمثابة تروي    ج مالي أو عرض أو بيع أو تسليم ألية أسهم    المقصود ليس   •
أو أوراق  من هذه النشر

ي العالمي ولقانون   ي سوق أبوظت 
 األسواق مالية أخرى وفقا لقواعد سلطة تنظيم الخدمات المالية ف 

العالمي وتعديالته من وقت   المالي  ي  بمركز دت  الخاصة إل  الخاص  أو بموجب قواعد األسواق  آخر 

 . ي المالي العالمي  بمركز دت 

ب الهيئة التنظيمية للخدمات المالية أو سلطة  لم يتم الموافقة عىل هذا الطرح أو ترخيصه من جان   •

ي للخدمات   ا لقواعد  دت 
 
ي العالمي وفق ي سوق أبوظت 

 ألي أوراق مالية ف 
 
المالية، كما أنه ال ُيعد أي عرضا

 لقانون األسواق أو األسواق لدى الهيئة التنظيمية  
 
ي المالي العالمي وفقا ي مركز دت 

للخدمات المالية أو ف 

ي 
ي قواعد األسواق ف  .  مركز دت   المالي العالمي

ة من قبل الهيئة، وال يجوز اعتبار موافقة الهيئة عىل إعالن هذه  • تمت الموافقة عىل إعالن هذه النشر

ة بمثابة اعتماد أو موافقة عىل جدوى اال  ي فقط أنه قد النشر
ستثمار وال توصية باالكتتاب، ولكن يعت 

ات    اإلفصاحقواعد اإلصدار و تم استيفاء الحد األدت  من متطلبات   عن المعلومات المطبقة عىل نشر

أي   المالي  ي  دت  سوق  وال  الهيئة  تتحمل  وال  والسلع.  المالية  األوراق  هيئة  عن  والصادرة  االكتتاب 

ة، وال تتحمل أي مسؤولية عن  ي هذه النشر
مسؤولية عن دقة أو اكتمال أو كفاية المعلومات الواردة ف 

ار أو خسارة يتعر  ة االكتتاب هذه أو أي جزء منها. أي أرص   ض لها أي شخص بسبب االعتماد عىل نشر

ة بتاري    خ الموفقة عىل إعالن تتم   2023مارس 7 هذه النشر
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 عرض البيانات المالية والمعلومات األخرى 

ة  ي نشر
 
 :هي   االكتتابالبيانات المالية التاريخية المدرجة ف

ي   •
ف  المنتهية  وللسنة  ي 

ف  كة كما  للشر المدققة  الموحدة  المالية  ي  2022ديسمت     31البيانات 
والت   ،

ي   تتضمن المعلومات المالية المقارنة كما
ي وللسنة المنتهية ف 

ذات    واإليضاحات  2021ديسمت     31ف 

 "(؛ 2022 لسنة المالية البيانات)" العالقة

ي   •
المنتهية ف  ي وللسنة 

كة كما ف  المعاد إصدارها للشر المدققة  الموحدة  المالية  ديسمت    31البيانات 

المعلومات2021 تتضمن  ي 
والت  ي    ، 

ف  المنتهية  وللسنة  ي 
ف  المقارنة كما    2020ديسمت     31المالية 

 "(؛ و 2021 لسنة المالية البيانات")  العالقةذات  واإليضاحات

ي   •
ف  المنتهية  وللسنة  ي 

ف  كة كما  للشر المدققة  الموحدة  المالية  ي  2020ديسمت     31البيانات 
والت   ،

ي  
ي وللسنة المنتهية ف 

ذات   واإليضاحات  2019ديسمت     31تتضمن المعلومات المالية المقارنة كما ف 

والبيانات المالية    2022لسنة    ، إل جانب البيانات المالية"( 2020  لسنة  المالية  البيانات)"  العالقة

 "(. المالية البيانات)"، 2021لسنة 

وفقا للمعايت  الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايت  المحاسبة  الموحدة  تم إعداد البيانات المالية  

ات الصادرة المالية،    الدولية، والتفست  للتقارير  الدولية  المعايت   السارية لقواني     واألحكامعن لجنة تفست  

 .العربية المتحدة  اإلمارات

ي 
كة ف  إل أي سنة مالية إل السنة المنتهية   اإلشاراتتشت   .ديسمت  من كل سنة  31تنتهي السنة المالية للشر

ي  
ي القسم أدناه    .المحددة  الميالديةمن السنة    ديسمت    31ف 

إعادة البيان المتعلق "باستثناء ما هو موضح ف 

الما المدققةبالبيانات  السنوية  إليه  "لية  المشار  أو  ة    بخالف،  نشر ي 
ف    استخالص تم    ( 1)   :االكتتابذلك 

ي  
ي وللسنة المنتهية ف 

كة كما ف    2022 من البيانات المالية لسنة  2022ديسمت     31المعلومات المالية للشر

ي    استخالصتم    ( 2) 
ف  المنتهية  ي وللسنة 

ف  كة كما  المالية للشر البيانات   2021ديسمت     31المعلومات  من 

ي    استخالصتم    ( 3)   2021.المالية لسنة  
ي وللسنة المنتهية ف 

كة كما ف  ديسمت     31المعلومات المالية للشر

 2020.لسنة  من البيانات المالية 2020

 العمليات المتوقفة 

ي  قرر  
األسهم ، إجراء إعادة هيكلة داخلية للمجموعة حيث تقرر بيع كامل  2022سبتمت     30مجلس اإلدارة، ف 

)"ا ذ.م.م  المالية  للوساطة  األنصاري  كة  وشر ذ.م.م  العقارية  األنصاري  كة  شر ي 
ف  كة  للشر كات  المملوكة  لشر

ي سنة  التابعة
ي تم تأسيسها ف 

كة األم الت  كة األنصاري القابضة ذ.م.م، وهي الشر . تم بيع هذه  2022"( إل شر

ي  
كات التابعة ف  ي البيانات المالية لسنة عىل ا   2022نوفمت     30و  2022نوفمت     24الشر

لتوالي وتم إدراجها ف 

بالسنة    2022 المتعلقة  اإلفصاحات  بإعادة عرض  المجموعة  قامت   ، وبالتالي المتوقفة.  العمليات  ضمن 
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ي  
ي البيانات المالية لسنة  2021ديسمت     31المنتهية ف 

ي بيان الدخل الشامل الموحد ف 
.  2022  المعروضة ف 

ي المركز المالي والتدفقات النقدية.  2021فصاحات المتعلقة بسنة لم يتم إعادة عرض اإلومع ذلك، 
ي بيات 

 ف 

ي  
ي بيان الدخل الشامل الموحد ف 

كات التابعة تم إدراجها ضمن العمليات الجارية ف  إن المعلومات المالية للشر

ي    2021و  2021 لسنة المالية البيانات
د عرضها  المعا  2021ديسمت     31قد تختلف عن أرقام المقارنة كما ف 

لسنة   المالية  البيانات  ي 
األخرى  2022ف  والمعلومات  المالية  المعلومات  "عرض  عىل  االطالع  يرج    . -  

 . 2022حول البيانات المالية لسنة  5العمليات المتوقفة" واإليضاح رقم 

 إعادة البيان المتعلق بالبيانات المالية السنوية المدققة

بمبلغ    "( العمالء  أموال)"  عمالئها المستلمة من    لألموالتحتفظ المجموعة بحسابات بنكية منفصلة   •

ي    75.16
ف  تتاح مليون درهم  56.92  : 2020ديسمت     31)   2021ديسمت     31مليون درهم كما    (. وال 

ي حسابات التداول    المعامالتلتسوية    إال للمجموعة    العمالءأموال  
ليس للمجموعة    .للعمالءالمنفذة ف 

ي السنة    .من هذه الموجودات  ىل منافع اقتصادية تحصل ع  وال   األرصدةسيطرة عىل  
عىل هذا النحو، ف 

ي  
ي تعريف    ال وقررت أنها    األرصدة، راجعت المجموعة عرض هذه  2021ديسمت     31المنتهية ف 

تستوف 

امأو    األصل     االلت  
 
وفقا الدولية  إلطار للمجموعة  للمعايت   المفاهيمي  المالية    العمل  ي   وال للتقارير 

ينبع 

اف  .ا ضمن بيان المركز المالي الموحدبه االعت 

ي بمعايت  التصنيف كأحد مكونات النقد وما    ال   "الصافة  ووكالءمكاتب    ( إل)   /المبالغ المستحقة من  " •
تق 

ي حكمه، وبالتالي تظهر أرصدة بقيمة  
ي بيان التدفقات   2020درهم لسنة    مليون  45,11ف 

بشكل منفصل ف 

 .التشغيلية األنشطةالتدفقات النقدية من  النقدية الموحد بموجب

ي الودائع الثابتة"يجب اعتبار   •
   االستثمارية  األنشطةكجزء من    "التغيت  ف 

ً
ي   األنشطةمن    بدال

التشغيلية ف 

ي الدولي رقم   ي الوديعة الثابتة بمبلغ    7ضوء متطلبات المعيار المحاست 
ا لذلك، يظهر التغيت  ف 

 
  203وفق

 .التدفقات النقدية الموحد كأنشطة تشغيلية  2020 لسنة ( زيادة) درهم  مليون

ات   ة السابقة بإعادة بيان كل بند من بنود البيانات المالية المتأثرة التالية للفت  تم إجراء تصحيح أخطاء الفت 
ي  بمزيد م  السابقة كما هو موضح

 :( 2021من البيانات المالية لسنة    "أرقام المقارنة"  29  اإليضاحن التفصيل ف 

ي   .1
ف  المالي كما  المركز  الموجودات   -  2020ديسمت     31بيان  ومجموع  البنوك  من  المستحقة  المبالغ 

ومجموع  المتداولة  المطلوبات  ومجموع  وأخرى  تجارية  دائنة  وذمم  الموجودات  ومجموع   المتداولة 

 .المطلوبات ومجموع المطلوبات وحقوق الملكية

ي   .2
ف  المنتهية  للسنة  النقدية  التدفقات  مكاتب    : 2020ديسمت     31بيان  من  المستحقة   كالء وو المبالغ 

الصافة   ووكالءوالودائع الثابتة والمبالغ المستحقة إل مكاتب  واألخرىالصافة والذمم الدائنة التجارية 

ي النقد الناتج من  
ي    األنشطةوصاف 

ي النقد المستخدم ف 
ي الودائع الثابتة وصاف 

 األنشطة التشغيلية والتغت  ف 
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ي  االستثمارية
ي حكمه والنقد وما ف 

ي النقد وما ف 
ي التغت  ف 

ي حكمه  وصاف 
ي بداية السنة والنقد وما ف 

حكمه ف 

ي نهاية السنة
 .ف 

ي   أعالهالمذكور  إصدارهد أو الحصول عىل بنود بيان المركز المالي المعا استخالصعىل ذلك، تم  ءً وبنا  
كما ف 

ي    2020ديسمت     31
ي مكان  2020ديسمت     31وبنود بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية ف 

، المدرجة ف 

ة  ي نشر
 . 2021لسنة  من البيانات المالية االكتتابآخر ف 

 التدابت  غت  التابعة للمعايت  الدولية للتقارير المالية 

أو    اإلفصاحتم   يتم تحديدها  لم  ي 
الت  المالية  التدابت   لبعض  التعريفات  افعن  المعايت    االعت  بها بموجب 

ي ذلك  
، بما ف 

 
قبل   واألرباحالتشغيلية،    اإليراداتالدولية للتقارير المالية، أو أي مبادئ محاسبية مقبولة عموما

التمويل   ائب  مصاريف  وهامش  واإلطفاء   واالستهالكوالص  التمويلقبل    األرباح،  ائب   مصاريف  والص 

توزي    ع  واإلطفاء   واالستهالك ونسبة  النقدي  والتحويل  الحرة،  النقدية  والتدفقات  الرأسمالية،  والنفقات   ،

 ،    "( المالية  للتقارير  الدولية  للمعايت    التابعة  غت    التدابت    القسم الثالث: )"  األرباح
 
ح   جنبا إل جنب مع شر

ا للمعايت  الدولية   األكتر والمطابقات مع التدابت     مالءمتها 
 
ة والمحسوبة والمعروضة وفق قابلية للمقارنة مباشر

ي قسم
هذه التدابت     يتم الحصول عىل  ".األخرىالمعلومات المالية    -المالية    اإلفصاحات  "للتقارير المالية، ف 

كة غت  التابعة للمعايت  الدولية للتقارير المالية من المعلومات ي البيانات المالية للشر
 .المالية المدرجة ف 

 العملة 

ي هذه 
ةما لم يذكر خالف ذلك، فإن جميع اإلشارات الواردة ف   إل:  النشر

ي "
 " هي إشارة إل العملة الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة؛ و درهم" أو "الدرهم اإلماراب 

 العملة الرسمية للواليات المتحدة. " هي إشارة إل دوالر" أو " الدوالر األمريكي "

ي بالدوالر األمريكي بمعدل  
ي لكل دوالر أمريكي واحد منذ   3.6725تم ربط قيمة الدرهم اإلمارات 

درهم إمارات 

ة  1997عام   ي هذه نشر
ي / الدوالر األمريكي ف 

عىل   االكتتاب. وقد تم احتساب جميع تحويالت الدرهم اإلمارات 

 . أساس هذا المعدل 

 التقريب 

ي هذه  
ةتم تقريب بعض البيانات ف    النشر

ً
ي ذلك المعلومات المالية واإلحصائية، والتشغيلية، ونتيجة

، بما ف 

ي تبلغ مدتها عشر سنوات تكون عادة أقل من عشر سنوات سبيل  فعىل    لهذا التقريب،
المثال، العقود الت 

تقريبها.  تم  وقد  ه  بقليل  ي 
ف  الواردة  البيانات  مجموع  فإن  ةذه  لذلك  مجموع   النشر عن   

ً
قليال يختلف  قد 

ي الجداول وبناًء عىل ذلك فإنها قد ال تصل 
الحساب الفعىلي لهذه البيانات. لقد تم تقريب النسب المئوية ف 



 

 
 19  

 

ي مجموعها إل 
 . %100ف 
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 البيانات ذات النظرة التطلعية 

تهدف   تطلعية،  نظرة  تحمل  ي 
الت  البيانات  بعض  ة عىل  النشر التطلعية تحتوي هذه  النظرة  ذات  البيانات 

ة، وتنطوي تلك البيانات   ي تاري    خ هذه النشر
ة إل استعراض الرؤية المستقبلية كما هي ف  ي هذه النشر

الواردة ف 

كة   الشر سيطرة  عن  خارج  منها  الكثت   يكون  قد  ي 
والت  المعلومة  وغت   المعلومة  والشكوك  المخاطر  عىل 

وكذ الحالية  توقعاتنا  ي عىل 
مبت  األحيان  وجميعها  بعض  ي 

ف  البيانات  تلك  تعرف  المستقبلية.  األحداث  لك 

 " ي
باستخدام مصطلحات النظرة التطلعية مثل "يعتقد" أو "يتوقع" أو "يمكن" أو "سوف" أو "قد" أو "ينبع 

ض" أو "يتمركز"   أو "ينطوي" أو "يقدر" أو "مخاطرة" أو "يهدف" أو "يخطط" أو "يتنبأ" أو "يستمر" أو "يفت 

هذه    تتضمن  لمتوقع" أو ما يفيد السلب من هذه المصطلحات أو مرادفاتها المختلفة أو ما يماثلها. أو "من ا

ة  ي هذه النشر
ي عدد من الفقرات ف 

ي ال تشكل حقائق تاريخية. وتوجد هذه البيانات ف 
البيانات كافة األمور الت 

ي تشمل بيانات حول النوايا والتوقعات الحالية بخصوص  
نتائج   - يد من األمور األخرى  من بي   العد  -والت 

اتيجيات، وسياسة األرباح، والقطاع  ، والسيولة، والتوقعات، والنمو، واالست  كة، ووضعها المالي
عمليات الشر

كة.   الذي تعمل به الشر

ي ال  
ة فيما يتعلق باألمور الت  ي هذه النشر

إن هذه البيانات ذات النظرة التطلعية والبيانات األخرى المتضمنة ف 

ة قد تشتمل عىل تنبؤات. وال يمكن التأكيد أنه سوف يتم  تعتت   ي تاري    خ هذه النشر
 حقائق تاريخية وكما ف 

 تحقيق هذه النتائج المستقبلية. 

ي 
ة لتعكس أي تغيت  ف  ي هذه النشر

ام أو تعهد بتحديث البيانات ذات النظرة التطلعية الواردة ف  ال يوجد أي الت  

ي األحداث،  
إذا كان ذلك  توقعاتهم أو أي تغت  ف  البيانات إال  ي تستند عليها هذه 

الت  أو الظروف  أو األوضاع 

 بموجب ) 
 
وريا ي الدولة؛ أو ) 1رص 

ي  2( القواني   المعمول بها ف 
ي حالة وجود تغيت  مهم ف 

جوهري وارد    بيان( ف 

ة.  ي هذه النشر
 ف 

 نتيجة  
 
 جوهريا

 
ي تواجهها  لمخاطر أو األمو اقد تختلف األحداث الفعلية أو النتائج اختالفا

ر غت  المؤكدة الت 

ي نتائج فعلية تغاير بشكل جوهري النتائج المستقبلية المشار إليها، أو  
كة. وقد تتسبب هذه المخاطر ف  الشر

ي البيانات ذات النظرة التطلعية. وللمزيد من المعلومات 
ي ف 
المنصوص عليها رصاحة أو المذكورة بشكل ضمت 

ي هذا الصدد، يرج  االطالع عىل "
 ". طر االستثمارمخاف 
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 معلومات هامة 

اء أو االستثمار  ة أي عرض أو دعوة لبيع أو إصدار أو التشجيع عىل أي عرض لشر ال تشكل أو تمثل هذه النشر

ة. كما أنها ال تشكل أي عرض أو دعوة لبيع أو   ي أي أوراق مالية أخرى غت  األوراق المالية موضوع هذه النشر
ف 

ي ت
اء أو االستثمار ف  شخص    أيلك األوراق المالية من قبل  إصدار أو تشجيع أو توصية عىل أي عرض لشر

 . ي
 تحت أي ظرف يكون بموجبها هذا العرض غت  قانوت 

ي جدوى اال 
ة مفوضي   باستخدامها فقط لغايات النظر ف  ي أسهم الطرح وال يكون مستلمي هذه النشر

ستثمار ف 

ة سواءً  ي كما ال يجوز لهم استخدام الم يجوز لهم نسخ أو توزي    ع هذه النشر
علومات الواردة بشكل كىلي أو جزت 

ي أسهم الطرح. ويوافق  
ي جدوى االستثمار ف 

ة عىل ما سبق   المستلمي   بها ألي غرض غت  النظر ف  لهذه النشر

اال  ي 
ف  الراغبي    المكتتبي    عىل  يجب  بأنه  علما  ة،  النشر لهذه  استالمهم  قبل  وقت  قرار تخاذ  استثمار  أي 

ة بأكملها )و باال  ي أسهم الطرح قراءة هذه النشر
"( عند مخاطر االستثماربالتحديد القسم المعنون ب  " ستثمار ف 

باال  كة. عند  التفكت   كة باإلضافة إل عقد التأسيس والنظام األساسي للشر ي أسهم الشر
قرار تخاذ  استثمار ف 

اال  المكتتبي    عىل  يجب  كة  االكتتاب،  الشر عن  الخاصة  واستفساراتهم  وتحليالتهم  تحرياتهم  عىل  عتماد 

وط الطرح بما  ي ذلك ما ينطوي عليه من المزايا والمخاطر. وشر
 ف 

ة فيما   ي هذه النشر
ال يوجد أي شخص مفوض بتقديم أية معلومات أو تعهدات أو ضمانات غت  تلك الواردة ف 

أو يتعلق   المعلومات  هذه  عىل  االعتماد  يجوز  ال  فإنه  منها  أي  تقديم  حال  ي 
وف  الطرح.  أسهم  أو  بالطرح 

ي عملية التعهدات والضمانات عىل أنه
هم من المشاركي   ف  كة أو المساهم البائع أو غت  ا مقدمة من قبل الشر

يعتمد عىل المعلومات  (  1الطرح. من خالل التقدم بطلب للحصول عىل أسهم الطرح ،يقر المكتتب بأنه ) 

ة فقط وبأنه ي هذه النشر
كة أو المسا2)  الواردة ف  البائع  هم  ( ال توجد أية معلومات أخرى مقدمة من قبل الشر

االكتتاب مديري  أو  المشاركة  األطراف  أو   أو  كي   
من   المشت  أي  أو  الطرح  ي عملية 

ف  المشاركي    من  هم  غت 

 "(. المستشارون)"مستشاري المساهم البائع 

ي 
ي االكتتاب كما هو محدد ف 

كي   وبنوك تلق 
ال يشارك أي شخص أو مستشار بخالف مديري االكتتاب المشت 

ي   13و    12و  11 صفحة
أو يتلقون أي أموال اكتتاب من الطرح العام أو يديرون الطرح العام ألسهم الطرح ف 

 اإلمارات العربية المتحدة. دولة 

كةال تعتت  محتويات أي موقع   ي للشر
وت  ي يمكن   إلكت 

وت  ي آخر أو محتويات أي موقع إلكت 
وت  أو أي موقع إلكت 

ونية موج ونية، بأنها من  الوصول إليه من خالل أي روابط إلكت  محتويات  ود عىل أي من هذه المواقع اإللكت 

ي عملية  
هم من المشاركي   ف  كة أو المساهم البائع أو غت  ة أو جزء منها. كما ال تتحمل أو تقبل الشر هذه النشر

ونية أو ما تضمنه أي منها. الطرح أو أي من المستشارون، أية مسؤولية عن محتويات هذه    المواقع اإللكت 

كي   أو المستشارون ال 
ي عملية الطرح أو مديري االكتتاب المشت 

كة أو المساهم البائع أو المشاركي   ف   تقبل الشر

األخرى وال  أية مسؤولية عن دقة أو كفاية أي من المعلومات المقدمة من قبل الصحافة أو وسائل اإلعالم  
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راء أدلت بها الصحافة أو وسائل اإلعالم عن نزاهة أو مصداقية أو مالءمة أية توقعات أو وجهات نظر أو آ

هم من  كة أو المساهم البائع لألسهم أو غت  كة أو الطرح أو أسهم الطرح. ال تقدم الشر األخرى فيما يتعلق بالشر

كي   أو أي من المستشارون أي تعهد أو ضمان بشأن 
ي عملية الطرح أو مديري االكتتاب المشت 

المشاركي   ف 

ات. كفامالءمة أو دقة أو    ية أو مصداقية أي من تلك المعلومات أو النشر

ي عملية الطرح
كة أو المساهم البائع أو أي من المشاركي   ف  كي     كما ال تقدم الشر

أية   أو مديري االكتتاب المشت 

ة.  ي تتم بموجب هذه النشر
كة أو عائدات االستثمارات الت   ضمانات أو تعهدات بشأن األداء المستقبىلي للشر

ي تاري    خ إصدارها، ما لم يتم تحديد وقت سابق يتعلق بهذه  تم  
ة كما هي ف  ي هذه النشر

تقديم البيانات الواردة ف 

 لها( بأنه تفست  عىل أنه لم يطرأ أي تغيت  عىل البيانات.  
 
ة )أو أي إجراٍء ُيتخذ وفقا ي نشر هذه النشر

وال يعت 

كة أو   التاري    خ. الحقائق الخاصة بها أو شؤونها منذ ذلك وضع الشر

ة للتنقيح والمراجعة بعد الحصول عىل موافقة خطية مسبقة من الهيئة. ولن تشي  قد تخضع هذه النشر

ي دولة اإلمارات.  أية  
ي صحيفتي   يوميتي   تصدران ف 

ة إال بعد اإلعالن عنها ف  ويحتفظ  تعديالت عىل هذه النشر

ي أي وق
ة وإلغاء الطرح ف  ي سحب النشر

يطة  المساهم البائع بحقه ف  الحصول عىل ت وفق تقديره وذلك شر

،   لإ  بالكامل  االكتتاب  مبالغ  رد   سيتم  الطرح،  عمليةتم سحب    اذا موافقة مسبقة بذلك من الهيئة.     المكتتبي  

تبة  أرباحال أي    افةضباإل  ة أو أي بيع يتم بموجبها، تحت أي ظرف    . عليها   مت  من  ال يعتت  تسليم هذه النشر

ة كما ال الظروف، بمثابة   كة منذ تاري    خ إعداد هذه النشر ي شؤون الشر
إشارة ضمنية إل عدم وجود أي تغيت  ف 

 . ي أي وقت الحق لتاري    خ النشر
ي أن المعلومات الواردة بها صحيحة ف 

 يعت 

ي كابيتال ش.م.خي    يتع  وقد تم
ي الوطت  ميس  ،اإلمارات دت  ي هت    ، اإلمارات العربية المتحدة ذ.م.م   إي اف ج 

ي   وبنك إليه فيما يىلي باسم "   ع.م. ش   التجاري  أبوظت  )ُيشار   
كي  

االكتتاب  مديري  كمديري االكتتاب المشت 

كي   
  2021/ 10/ 27و  2017/ 11/ 5و  2018/ 10/ 10م مرخصي   من قبل الهيئة بتاري    خ  هوجميع"(  المشت 

كة  وسيتول    ،عىل التوالي  وي    ج لطرح األسهم والتنسيق مع كل من الشر إصدار أسهم الطرح وتسويقها والت 

ي دولة اإلمارات. كما  
ي عملية الطرح فيما يتعلق بعملية االكتتاب العام ف 

  تعيي   تم  والهيئة واألطراف المشاركة ف 

ي   بنك
ي الوطت  ي االكتتاب الرئيسي )"أ  .م.عشاإلمارات دت 

ي يضا كبنك تلق 
"( وبناًء االكتتاب الرئيسي بنك تلق 

 للقواعد والقواني   
 
ة وفقا ي أموال االكتتاب المحددة بهذه النشر

عىل هذه الصفة، سوف يكون مسؤول عن تلق 

يحة الثانية.  يحة األول والشر  للشر
 
 المعمول بها بالدولة وذلك داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقا

ي ذلك  
ي إجراءات الطرح بما ف 

ي الطرح المسؤولية عن مشاركتهم ف 
يتحمل كل طرف من األطراف المشاركة ف 

ة   لجنة المؤسسي   وأعضاء    البائع المساهم ي هذه النشر
فيما يتعلق بالمسؤولية عن صحة البيانات الواردة ف 

ي عملية الطرح. 
ي نطاق عمل وتخصص كل طرف من األطراف المشاركة ف 

 وذلك ف 

كي     مل مديري االكتتابيع
كة والمساهم  المشت  شخص  البائع وليس لصالح أي    بشكل حصي لصالح الشر

ةكان أحد مستلمي هذه    ءً آخر فيما يتعلق بالطرح، وال يعتت  أي شخص آخر )سوا  أم ال( كعميل لعملية   النشر
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 الطرح. 

كوا  ي عملية الطرح قد اشت 
كي   ف 

كات التابعة لهم( قد يكون مديري االكتتاب المشت  ة أو من خالل الشر )مباشر

والمساهم كة  الشر مع  معامالت  ي 
وخدمات    ف  متنوعة  استثمارية  مصفية  أعمال  خدمات  وقدموا  البائع 

ها من الخدمات لهم، وقاموا بتحصيل الرسوم المعتادة لقاءها وال تشكل المعامالت  استشارية   مالية وغت 

كة والمساهم البائع ثمة أي تعارض مصالح المشت    االكتتاب  مديريالسابقة بي     ي عملية الطرح والشر
كي   ف 

 بينهما. 

أعضاء   المؤسسي   يتحمل  وصحة   لجنة  واكتمال  دقة  عن  المسؤولية  ة(  النشر هذه  ي 
ف  أسماؤهم  )الواردة 

بأن   واعتقادهم  علمهم  حد  وإل  الواجبة،  العناية  تحقيقات  إجراء  بعد  ويقرون،  ة.  النشر هذه  محتويات 

ي تاري    خ إصدارها، هي معلومات واقعية ودقيقة، وكاملة وصحيحة 
ة كما هي ف  ي هذه النشر

المعلومات الواردة ف 

ة مضللة. ولم ي ي هذه النشر
 تم إغفال أية معلومات من شأنها أن تجعل أية بيانات ف 

 
 
كات، يجب عىل    121للمادة    وفقا ي عملية  المستشارين و من قانون الشر

 االكتتاب العاماألطراف المشاركة ف 

 عناية  بذلومن ينوب عنهم 
ً
ي أدائه لمهامه.   الشخص الحريص ويكون كل منهم مسؤوال
 ف 

 لقواعد اإلصدار واإلفصاح الصادرة عن الهيئة. تحتوي هذه ال
 
ة عىل بيانات مقدمة وفقا  نشر

يجب أن يعتمد كل من المكتتبي   المحتملي   عىل تشخيصهم وتحليلهم معتمدين  عند اتخاذ قرار االستثمار،  

ي مجملها(. 
ة )ف  ي هذه النشر

ي تم تزويدها من قبل المساهم البائع    عىل مراجعة وقراءة المعلومات الواردة ف 
والت 

ة.  لجنة المؤسسي   وأعضاء  ي هذه النشر
 الوارد أسماؤهم ف 

ي أي بلد )بخالف دولة اإلمارات العربية المتحدة( من شأنه أن يسمح باالكتتاب  
لم ولن ُيتخذ أي إجراء ف 

ة   ها أو توزيعها أو حيالعام أو بيع أسهم الطرح أو حيازة هذه النشر ازة أو نشر أو توزي    ع أية مواد أخرى  أو نشر

ي أي بلد أو  
كة أو أسهم الطرح ف  منطقة حيثما يلزم اتخاذ أي إجراء لذلك الغرض. وبناًء عليه، ال  متعلقة بالشر

  ، ة أو أي إعالن أو مواد اكتتاب يتم طرح األسهم أو بيعها بشكل مباشر أو غت  مباشر وال يجوز توزي    ع هذه النشر

أية دولة أو والية قضائية  أخرى أو مستندات   ي أو من 
ها ف  أو معلومات أخرى متعلقة بأسهم الطرح أو نشر

ي تسمح بها القواعد واألنظمة السارية  
ي تلك الدولة أو الوالية القضائية. يجب عىل  باستثناء الحاالت الت 

ف 

ا بهذه القيود   ة أن يحيطوا أنفسهم علم   صوا عىل مراعاتها.  وأن يحر األشخاص الذين حصلوا عىل هذه النشر

ي عملية الطرح وال 
هم من األطراف المشاركة ف  كة وال المساهم البائع وال غت  االكتتاب  مديريال تتحمل الشر

كي   
وال أي من المستشارون اآلخرون أي مسؤولية قانونية عن أي انتهاك ألية قيود متعلقة بالطرح أو  المشت 

أي شخص   أو حث  البيع  أسهم  عرض  اء  أية والية لشر ي 
ف  األسهم  لتلك   

ً
ا محتمًل ي  سواًء كان مشت  الطرح، 

(، وسواًء تم هذا قضائية خارج دولة اإلمارات   ي المالي العالمي ي العالمي ومركز دت  ي ذلك سوق أبوظت 
)بما ف 

. كما   ي
وت  يد اإللكت  ي ذلك الت 

، بما ف 
 
 أو كتابيا

 
كة وال المساهم الباالعرض أو الحث شفويا وال أي  ئعال تقدم الشر



 

 
 24  

 

كي   أو 
ي عملية الطرح أو مديري االكتتاب المشت 

من المستشارون )أو ممثليهم( أية تعهدات  من المشاركي   ف 

ي أسهم الطرح
بموجب القواني      ألي من المكتتبي   المحتملي   فيما يتعلق بمدى قانونية تقدمه لالكتتاب ف 

 السارية والمطبقة عليهم. 

ةهذه   الموافقة عىل إعالن تتم   . 2023مارس  7 بتاري    خ من قبل الهيئة  النشر
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 التعريفات واالختصارات 

ي العالمي  ي العالمي  سوق أبوظت   .سوق أبوظت 

ي 
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة.  درهم أو درهم إماراب 

 العملة الرسمية ف 

كة النظام األساسي  الملحق   النظام األساسي للشر ي 
)   كما هو موضح ف  من هذه ( 2رقم 

ة  .  النشر

كة.  المجلس/مجلس اإلدارة    مجلس إدارة الشر

 مصف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.  المرصف المركزي

األول   2023  مارس  23 تاري    خ غلق باب االكتتاب   يحة  ي وللشر
يحة  2023  مارس  24  ف  للشر

   .الثانية

كات  كات التجارية بشأن    2021لسنة    32مرسوم بقانون اتحادي رقم  ال قانون الشر الشر

 )كما يتم تعديله بي   الحي   واآلخر(. 

كة” االنصاري  "أو  "  الشر

 " للخدمات المالية

كة االنصاري للخدمات المالية ش.م.ع    ي إمارة   )قيد التأسيسشر
ف 

ي بدولة اإلمارات العربية المتحدة كة ذات دت  ي يتم تحولها من شر
( والت 

ي  
ف  عامة  مساهمة  كة  إل شر محدودة  اإلمارات  مسؤولية   ، ي دت  إمارة 

ي دولة اإلمارات
 للقواني   ذات الصلة ف 

 
 . العربية المتحدة وفقا

ي للتطوير ي للتطوير  سلطة دب  ي دولة اإلمارات العربية المتحدة.  سلطة دت 
 ف 

ي  ي  لالقتصاد والسياحة  دائرة دب  ي دولة اإلمارات العربية المتحدة.  والسياحةلالقتصاد دائرة دت 
 ف 

ي المالي   ي دولة اإلمارات العربية المتحدة.  سوق دب 
ي المالي ف   سوق دت 

ي  ي  دائرة دب 
ي  لألراض  ي  دائرة دت 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة.  لألراض 
 ف 

ي للخدمات المالية العالمي  سلطة دب  ي  دت  بمركز  المتعلقة  المالية  للخدمات  ي  دت  دولة    سلطة  ي 
ف 

 . اإلمارات العربية المتحدة 

ي المالي العالمي  ي المالي العالمي  مركز دب   . مركز دت 
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 أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذين وغت  التنفيذين.  أعضاء مجلس اإلدارة 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة.  الستثمار لجهاز اإلمارات  ستثمار لال ز اإلمارات جها
 ف 

ي 
وب   عت  تطبيقات الخدمات المصفية    االكتتاب  طلبات طلبات االكتتاب اإللكت 

 
ونيا المقدمة إلكت 

الهاتفية/   المصفية  البنكية  الخدمات  خالل  من  أو  نت  اإلنت  عت  

الهاتف المحمول، وأجهزة الصاف اآللية عىل النحو الذي توفره بنوك 

ي االك
يحة األول. تلق    تتاب للمكتتبي   من الشر

اإلدارة   مجلس  أعضاء 

 التنفيذين 

كة.   أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذين للشر

ي 
ي به   سعر الطرح النهاب  ي  المكتتبي   سوف يكون سعر الطرح الذي يشت 

ائح  جميع ف  الشر

 . ي
 كل سهم من أسهم الطرح هو سعر الطرح النهات 

ي لكل سهم من أسهم الطرح بعد  
 باتباعيتم تحديد سعر الطرح النهات 

كي     آلية
المشت  االكتتاب  مديري  بي    التشاور  بعد  السعري،  البناء 

كة.   والمساهم البائع والشر

لل المخصصة  الطرح  أسهم  تمثل  أن  في   ويجب 
المحت   مستثمرين 

ي 
ي احتساب سعر الطرح النهات 

لكل   لكامل أسهم الطرح المستخدمة ف 

 . سهم من أسهم الطرح

ي أسهم الطرح
يحة الثانية  عقب إغالق االكتتاب ف  ، سوف تقوم للشر

ي للسهم عىل الموقع 
كة بنشر إعالن ينص عىل سعر الطرح النهات  الشر

كة ي للشر
وت    :اإللكت 

https://www.aafs.ae/IPO 

https://www.aafs.ae 

ي 
ي سيتم عرضها للبيع من قبل المساهم   حجم الطرح النهاب 

ي ألسهم الطرح الت 
العدد النهات 

يحة الثانية. والذي سيتم تحديده   البائع  عقب إغالق الشر

ي  البيانات المالية المدققة الموحدة    البيانات المالية  
ي السنة المنتهية ف 

كة كما وف  للشر

المعاد 2022ديسمت     31 الموحدة  المدققة  المالية  البيانات  ؛ 

ي  
وف  ي  إصدارها كما 

ف  المنتهية  والبيانات  2021ديسمت     31السنة  ؛ 

ي  
ف  المنتهية  السنة  ي 

وف  كة كما  للشر الموحدة  المدققة    31المالية 

https://www.aafs.ae/
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 ا. اإليضاحات المتعلقة بهإل ، باإلضافة 2020ديسمت  

ي األول من   السنة المالية 
كة ف  ي    1تبدأ السنة المالية للشر

ديسمت    31يناير وتنتهي ف 

 من كل عام. 

يحة األول  يحة  الشر الشر ي 
ف  المكتتبي    عىل  اإلمارات  دولة  ي 

ف  الطرح  أسهم  عرض 

 األول.  

يحة األول  المكتتبي    ي الشر
 
ي ذلك األشخاص   المكتتبي    ف

)بما ف  األفراد والمستثمرين اآلخرين  من 

يحة   الشر ي 
ف  يشاركوا  لم  الذين  والمؤسسات(  كات  والشر الطبيعيي   

ي المالي وحساب بنكي   الثانية ي سوق دت 
والذين يمتلكون رقم مستثمر ف 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة.  
 ف 

كة االنصاري القابضة ذ.م.م.  المؤسس   شر

واألسواق سلطة تنظيم الخدمات المالية   المالية  الخدمات  وقواعد  بسوق    2015  لوائح  المطبقة 

 . ي العالمي  أبوظت 

  نظام التحويالت النقدية

(FTS) 

المتحدة  العربية  اإلمارات  مصف  لدى  النقدية  التحويالت  نظام 

 .  (”FTS“) المركزي

ي   مجلس التعاون الخليج 

(GCC) 

المتحدة،  دول مجلس   العربية  ي وهي دولة اإلمارات  الخليج  التعاون 

المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت  

 ومملكة البحرين. 

بشأن اعتماد   2020/ر.م( لسنة  3قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم )  قواعد الحوكمة  

كات المساهمة العامة )كما يتم   تعديله من حي   إل  دليل حوكمة الشر

 آخر(. 

كة االنصاري للخدمات المالية المجموعة   كات التابعة لها شر    .والشر

IFRS المعايت  الدولية إلعداد التقارير المالية . 

ي األشخاص الطبيعيي     المكتتبي   من األفراد  ي سوق دت 
ي ف 
الذين يمتلكون رقم مستثمر وطت 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة  
، وحساب بنكي ف  ي ذلك  المالي

)بما ف 

ال   الطبيعيي   األشخاص   الذي  المقيم  ف  المحت  المستثمر  فيهم  بما 
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يحة الثانية ي الشر
عىل الجنسية   خر (. وال يوجد أي متطلب آيشاركون ف 

 أو مكان اإلقامة. 

لدى   iVESTOR بطاقة   المسجلي    للمكتتبي    تصدر   
 
مدفوعة مسبقا ذكية  ا  فت   بطاقة 

وط بطاقة   ي المالي وتخضع ألحكام وشر المتوفرة    iVESTORسوق دت 

ي المالي   . )dfm.aehttps://www.(عىل موقع سوق دت 

كي   
ي كابيتال ش.م.خ مديري االكتتاب المشت 

ي الوطت   ؛ اإلمارات دت 

ميس اإلمارات العربية المتحدة ذ.م.م؛ و ي هت   إي اف ج 

ي التجاري ش.م.ع.   بنك أبوظت 

ي االكتتاب الرئيسي 
ي ش بنك تلق 

ي الوطت   .م.ع بنك اإلمارات دت 

عقب غلق باب االكتتاب والتخصيص للمكتتبي   الذين تم تخصيص   أو اإلدراج  إدراج األسهم

ي  هم  لgأسهم  
كة لدى الجهات المختصة ف  بنجاح، وإتمام تأسيس الشر

كة ذات مسؤولية   دولة اإلمارات العربية المتحدة بعد تحولها من شر

كة إلدراج جميع   كة مساهمة عامة سوف تتقدم الشر محدودة إل شر

كة  .  عىلأسهم الشر ي المالي  سوق دت 

سجل  خالل  من  المالي  ي  دت  سوق  ي 
ف  األسهم  تداول  تفعيل  وسيتم 

 األسهم بالسوق.  

ي )شيك مدير( مصدق مستحق الصف من بنك مرخص   شيك المدير )المصدق(
شيك مصف 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
 ويعمل ف 

رق عقد التأسيس  الملحق  ي 
ف  موضح  هو  كة كما  الشر تأسيس  هذه  ( 2) م  عقد  من 

ة  . النشر

يحة األول بقيمة  الحد األدب  لالكتتاب ي أسهم الطرح للشر
تم تحديد الحد األدت  لالكتتاب ف 

ي يتم  )خمسة آالف(   5,000
درهم، عىل أن يكون أي استثمار إضاف 

درهم أو مضاعفات ذلك. وتم تحديد  )ألف(    1,000بزيادات بقيمة  

ألسهم   لالستثمار  األدت   بقيمة  الحد  الثانية  يحة  الشر ي 
ف  الطرح 

 درهم )خمسة مليون(  5,000,000

ي   (NIN)رقم المستثمر  دت  من سوق  المكتتب  عليه  يحصل  أن  يجب  ي 
وطت  مستثمر  رقم 

https://www.dfm.ae/


 

 
 29  

 

 المالي وذلك ألغراض االكتتاب. 

إدارة أعضاء   غت    مجلس 

 التنفيذيي   

كة  أعضاء مجلس إدارة ي الشر
 . غت  التنفيذيي   ف 

ي عدد أسهم االكتتاب العام  /  الطرح
العام ف    سبعمائة وخمسون )   750,000,000 االكتتاب 

 مليون
 
قبل  ( ا من  للبيع  جميها  طرحها  يتم  كة  الشر أسهم  إجمالي  من 

 المساهم البائع. 

يحة وحجم    يحتفظ المساهم البائع بحق تعديل حجم الطرح  أي شر

لتقديره   ا 
 
وفق االكتتاب  ة  فت  نهاية  قبل  وقت  أي  ي 

ا ف 
 
ووفق المطلق، 

ي دولة اإلمارات وموافقة هيئة األوراق المالية  
للقواني   المعمول بها ف 

 والسلع. 

ه   النطاق السعري للطرح  سوف يتم طرح أسهم الطرح من خالل نطاق سعري سوف يتم نشر

ة االكتتاب.   ي اليوم األول من فت 
ه ف   واإلعالن عنه ونشر

ي عملية الطرح  
 
أو    المشاركي   ف

عملية   ي 
 
ف المشاركة  األطراف 

    الطرح

ي الصفحات
ة.  من13وحت   11من  الكيانات المدرجة ف   هذه النشر

ة الطرح/ االكتتاب  األول   فت  يحة  للشر االكتتاب  ة  فت  تبدأ  الثانية  سوف  يحة  ي والشر
 16 ف 

ي   2023  مارس
ف  يحة األول    2023  مارس  23وتنتهي  ي للشر

 24  وف 

يحة الثانية 2023 مارس  .للشر

   وخمسون  سبعمائة)  750.000.000عدد   أسهم الطرح 
 
سهم من األسهم   ( مليونا

ي  
قبلالت  من  بيعها  البائع  سيتم  عام.   المساهم  اكتتاب  عملية  ي 

  ف 

يحة وحجم    يحتفظ المساهم البائع بحق تعديل حجم الطرح  أي شر

ا 
 
ووفق المطلق،  لتقديره  ا 

 
وفق االكتتاب  ة  فت  نهاية  قبل  وقت  أي  ي 

ف 

وموافقة   المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ي 
ف  بها  المعمول  للقواني   

 . الهيئة

ف  إدارة هيئة   المستثمر المحت  قرار مجلس  ي 
ف  " كما هو معرف  في  

المحت  "المستثمرين 

المالية والسلع رقم   عديالته، والذي وت  2021ر.م لسنة    13األوراق 

يتضمن عىل وجه الخصوص المستثمرين الذي يمكن تصنيفهم عىل  
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 : ي
 النحو اآلت 

ف بطبيعته •  : المستثمر المحت 

1.  
 
 أو بنوكا

ً
الهيئات والمنظمات الدولية ممن يكون أعضاؤها دوال

 مركزية أو سلطات نقدية وطنية. 

بها   .2 الخاصة  والهيئات  والمؤسسات  والجهات  الحكومات 

بالكامل  المملوكة  كات  الشر أو  االستثمارية  وغت   االستثمارية 

 ألي منها. 

أي  .3 أو  بلد  أي  ي 
ف  أخرى  وطنية  نقدية  أو سلطة  مركزي  بنك 

 والية أو سلطة قانونية. 

مؤسسات سوق رأس المال المرخصي   من الهيئة أو من سلطة   .4

 رقابية مثيلة للهيئة. 

 المنشآت المالية.  .5

ي أو   مؤسسة مالية منظمة أو صندوق .6 استثمار محىلي أو أجنت 

كة إدارة صندوق تقاعد منظم أو صندوق تقاعد منظم.   شر

ي األدوات المالية  .7
أي جهة يمثل نشاطها الرئيسي االستثمار ف 

 أو توريق األصول أو المعامالت المالية. 

ي أي سوق لدولة  .8
كة يتم إدراج أسهمها أو قبول تداولها ف  أي شر

ي منظمة
 .  IOSCO عضو ف 

ي    Trustee of a Trust))   أمي   عهدة .9
ممن لديه خالل االثت 

 ال تقل عن 
ً
 الماضية أصوال

 
 مليون درهم.  35عشر شهرا

فيما   .10 الواحدة(  األشة  )مكتب  أنظمة  بموجب  رخصة  مالك 

)كمكتب   واجباته  المالية ألداء  أنشطته  بمزاولة  فقط  يتعلق 

 ال تقل عن 
ً
 مليون درهم.  15أشة واحدة( ولديه أصوال

المح .11 كات  أو كان شر لديها  يكون  ي 
الت  األهلية  المنشأة  أو  اصة 

ي أصول بقيمة  
ي أي وقت خالل العامي   الماضيي   صاف 

لديها ف 

كة المحاصة   25ال تقل عن   ي حالة شر
ماليي   درهم وتحسب ف 

كاء.   دون خصم القروض المستحقة ألي من الشر

ة   .12 بأعمال كبت  المتعهد  إذا    Large undertakingالشخص 
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آ بتاري    خ  من استوف   األقل  عىل  الثني    له  مالية  بيانات  خر 

 المتطلبات اآلتية: 

. 75إجمالي أصوله ال تقل عن )  • ي
 ( مليون درهم إمارات 

•  ( عن  يقل  ال  سنوية  إيرادات  ي 
درهم 150صاف  مليون   )

 . ي
 إمارات 

أو  • المالي  المركز  قائمة  ي 
ف  واالستثمارات  النقد  مجموع 

رأس   منه   
 
مخصوما به  المصح  ماله  رأس  ماله مجموع 

. 7المدفوع ال يقل عن )  ي
 ( مليون درهم إمارات 

ف مقيم:  •  مستثمر محت 

ي أصول   -
 
باستثناء قيمة   –الشخص الطبيغي الذي يملك صاف

. 4ال تقل عن ) –مسكنه الرئيسي  ي
 ( مليون درهم إماراب 

-  :  الشخص الطبيغي

 المعتمد من الهيئة أو من سلطة رقابية مثيلة لها. 

المرخصة أو مؤسسة مالية منظمة أو الموظف لدى الجهة  

 .  لدى أي منهما خالل العامي   الماضيي  
 
 من كان موظفا

المقدم   ي مجال االستثمار 
الكافيتي   ف  ة  المعرفة والخت  لديه 

أو تمثله جهة مرخصة   المالءة   لمعايت  
 
عليه ومخاطره وفقا

وط ترخيصها.   من قبل الهيئة بما ال يتعارض مع شر

وط  تمثله جهة مرخصة من   قبل الهيئة بما ال يتعارض مع شر

 ترخيصها. 

ك مع شخص  - الذي لديه حساب مشت  الطبيغي  الشخص 

( للبند   
ً
وفقا مقيم  ف  محت  مستثمر  يمثل  (  1طبيغي 

وط  الشر  
 
تستوف أن  عىل   ) الرئيسي الحساب  )صاحب 

 اآلتية: 

عائلة  • أفراد  أحد  الحساب(  ي 
ف  ك  )المشت  يكون  أن 

( حت    الدرجة الثانية. )صاحب الحساب الرئيسي

صاحب  • استثمارات  إلدارة  الحساب  استخدام  يتم  أن 

كي   معه. 
 الحساب الرئيسي والمشت 
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ي الحساب أن قرارات  •
ك ف  ي من الشخص المشت  تأكيد كتات 

 
ً
ك يتم اتخاذها نيابة االستثمار المتعلقة بالحساب المشت 

 .  عنه من قبل صاحب الحساب الرئيسي

أو صندوق   • أو عهدةأي مؤسسة  تم  ( trust)  استثماري 

ألصحاب  األصول  من  محفظة  إدارة  بهدف  إنشاؤه 

وات من المستثمرين المقيمي   
 التر

 الشخص المتعهد الذي لديه:  -

كة   • ي شر
شخص طبيعي مسيطر عليه يمتلك غالبية الحصص ف 

ما أو قادر عىل السيطرة عىل أغلبية حقوق التصويت فيها أو 

 أغلبية أعضاء مجلس إدارتها.  لديه القدرة عىل تعيي   أو عزل

كة قابضة أو تابعة.  •  شر

ك  • وع استثماري مشت   (a joint venture partner)مشر

كة   الشر قبل  من  األحوال  جميع  ي 
ف  عليهم  الموافقة  تتم  الذين  وهم 

كي   وتنطبق عليهم  
المشت  االكتتاب  بالتشاور مع مديري  والمؤسس 

 ( التالية:  المواصفات  من  شخص  أأي  يكون  أن  الواليات (  خارج 

 لالئحة س  
 
المتحدة األمريكية ممن يجوز تقديم عرض لهم استنادا

 (S ( أو ،)ي  ب
ي ( أن يكون شخص ف  العالمي يجوز تقديم عرض    سوق دت 

السوق   قواعد  نموذج  بموجب  التسجيل  من  لإلعفاء  وفقا  له 

ي للخدمات المالية؛ أو)  ي الدليل اإلرشادي لسلطة دت 
(  جالموجودة ف 

ي 
ف  يكون شخص  تقديم أن  العالمي ممن يجوز  المالي  ي  أبوظت   سوق 

 لإلعفاء من التسجيل بموجب قواعد الخدمات المالية 
 
عرض له وفقا

ذو   العميل  معايت   عليهم  تنطبق  الذين  األشخاص  ومن  واألسواق 

افية    لقواعد ست  العمل الصادرة    (Professional Client)االحت 
 
وفقا

.  من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية ي العالمي ي سوق أبوظت 
 ف 

ي االكتتاب 
ي عملية الطرح   بنوك تلق 

ي تتألف من  هي مجموعة من البنوك المشاركة ف 
والت 

ي 
تلق  الرئيسي   بنك  و االكتتاب  اإلسالمي ،  اإلمارات  بنك  و   ،مصف 

التجاري   ي  ي   وبنك  المارية،  وبنكأبوظت  ي   وبنك  التجاري،  دت   دت 

اإلسالمي   ومصف،  اإلسالمي  ي  بنوك    أبوظت  قائمة  ي 
ف  موضح  هو  كما 

ي الملحق 
ي االكتتاب المرفقة ف 

ة االكتتاب ( 3رقم )  تلق   . من نشر
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لألوراق    –  Sالالئحة س/  Sالالئحة س/  االتحادي  المتحدة  الواليات  قانون  الئحة 

 المالية. 

 المتحدة. هيئة األوراق المالية والسلع بدولة اإلمارات العربية  الهيئة 

يحة الثانية  يحة الثانية   أسهم عرض   الشر  للشر
 
في   وفقا

  .الطرح عىل المستثمرين المحت 

بالطرح   المتعلقة  الوثيقة 

يحة الثانية   للشر

للمستثمرين  وحصي  خاص  بشكل  صياغتها  تم  عرض  مذكرة  هي 

ي أسهم الطرح
في   المكتتبي   ف 

يحة الثانية وبطريقة    المحت  ضمن الشر

تتماسر مع القواني   واألنظمة السارية والمقبولة للهيئات المختصة 

ي الوالية القضائية المعنية، ولم يتم مراجعتها أو المصادقة عليها من  
ف 

تدرج   وال  ة  النشر هذه  من  جزء  الوثيقة  هذه  تشكل  وال  الهيئة  قبل 

ة.  ي هذه النشر
 المعلومات الواردة فيها ف 

يحة الثانية متوفرة عىل الموقع و  ستكون الوثيقة المتعلقة بالطرح للشر

كة ي للشر
وت   : اإللكت 

 https://www.aafs.ae/IPO  

 https://www.aafs.ae 

ذ.م.م المساهم البائع  القابضة  االنصاري  كة  محدودةشر مسؤولية  ذات  كة  شر تم   ، 

صادرة    1117499  رخصة تجارية رقم  لديها  ،  2022تأسيسها عام  

ي   دائرةمن   والسياحة  دت  رأس    %100نسبة  متلك  تو ،  لالقتصاد  من 

كة.    المال المصدر للشر

كة    ( مليون  ةائوخمسمسبعة مليارات  )   7.500.000.000 األسهم  أسهم الشر

بقيمة   ي   0.01سمية  االعادية، 
إمارات  للسهم   ( واحد  )فلس  درهم 

 الواحد.  

 مالك األسهم.  المساهم 

يحة  يحة األول  شر يحة الثانيةو الشر ة.   الشر ي هذه النشر
 كما هو مبي   ف 

ي أسهم الطرح.  المكتتب 
 أي شخص طبيعي أو اعتباري يتقدم بطلب لالكتتاب ف 

يطانيا العظم وإيرلندا الشمالية.  المملكة المتحدة   المملكة المتحدة لت 

https://www.aafs.ae/IPO
https://www.aafs.ae/
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المالية   قانون األوراق المالية األمريكي  األوراق  لسنة  قانون  األمريكية  المتحدة  ،  1933للواليات 

 (. US Securities Actوتعديالته ) 

األمريكية   المتحدة  الواليات 

(United States or US ) 

من والية  أي  وممتلكاتها،  أراضيها  األمريكية،  المتحدة   الواليات 

 الواليات المتحدة األمريكية ومقاطعة كولومبيا. 
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وط   وأحكام االكتتاب القسم األول: شر

 جمهورال لالكتتاب من قبل التفاصيل الرئيسية لألسهم المطروحة

كة • كة: اسم الشر  )قيد التأسيس(.   .م.عش المالية للخدمات االنصاري شر

كة:  • ي  دائرةصادرة من  758204رقم الرخصة التجارية للشر  . لالقتصاد والسياحة  دت 

•   : الرئيسي كة  الشر اال 804مكتب  مكتب  مركز  شاء  ،  الت  لألعمال،  ص.ب  1نصاري   ،6176 ، ي دت   ،

 . اإلمارات العربية المتحدة 

ي تاري    خ اإلدراج ليكون  رأس المال  •
كة ف  خمسة وسبعون  )   75.000.000  بقيمة: ُحدد رأس مال الشر

ي موزع عىل عدد  (  مليون
إمارات  مليار )   7.500.000.000درهم  سهم،  (  مليون  ةائوخمسم  اتسبعة 

ي  0.01بقيمة اسمية 
  .  بالكامل ا دفعه تم ( لكل سهمواحد )فلس درهم إمارات 

سهم، وجميعها  ( وخمسون مليون  سبعمائة)   750,000,000عدد  :  نسبة وعدد ونوع أسهم الطرح •

ي تشكل نسبة  
ي جاري العمل  رأس  من إجمالي    بالمائة(   ةعشر ) %  10أسهم عادية والت 

كة والت  مال الشر

للبيع من قبل المساهم البائع. جميع األسهم من نفس الفئة ولها حقوق تصويت متساوية  عىل طرحها  

امات ي جميع الحقوق وااللت  
يحةوحجم  يحتفظ المساهم البائع بحق تعديل حجم الطرح  .  ف  ي    أي شر

ف 

ي دولة  
ا للقواني   المعمول بها ف 

 
ا لتقديره المطلق، ووفق

 
ة االكتتاب وفق اإلمارات أي وقت قبل نهاية فت 

 وموافقة الهيئة. 

 االكتتاب باب    قبل بدء  : سيتم نشر النطاق السعري للطرح واإلعالن عنهنطاق سعر الطرح لكل سهم •

ة االكتتاب الموافق  ي اليوم األول من فت 
 .2023 مارس 16ف 

 المكتتبي   للتقدم بطلب الحصول عىل أسهم الطرح:  الفئات المؤهلة من أهلية •

يحة األول:  . أ ي   الشر
 لما هو موضح ف 

 
المكتتبي   وفقا أمام  يحة األول  يتم فتح باب االكتتاب للشر

ة. ويجب عىل جميع المكتتبي    التعريفات واالختصارات"  الجزء الخاص ب   ي هذه النشر
" الواردة ف 

يحة األول أن يكون   ي الشر
ي دولة ف 

المالي ورقم حساب بنكي ف  ي  ي سوق دت 
لديهم رقم مستثمر ف 

ي تمثل( من أسهم الطرح  بالمائة خمسة) %  5يتم تخصيص نسبة    اإلمارات. 
   37,500,000 والت 

   وثالثون  سبعة) 
 
األول.  (  ألف  وخمسمائة  مليونا يحة  للشر بحق سهم  البائع  المساهم  ويحتفظ 

ي أي  
يحة األول ف  ا تعديل حجم الشر

 
ا لتقديره المطلق، ووفق

 
ة االكتتاب وفق وقت قبل نهاية فت 

ي دولة اإلمارات وذلك بعد الحصول عىل موافقة الهيئة
يطة أال تقل  للقواني   المعمول بها ف  ، شر

يحة الثانية عن   ي الشر
يحة    % 60نسبة المكتتبي   ف  ي الشر

من أسهم الطرح وأال تزيد نسبة المكتتبي   ف 

 . بالمجمل الطرح من أسهم %40األول عن 
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يحة الثانية:   .ب   الشر
 
في   وفقا

يحة الثانية أمام المستثمرين المحت  يتم فتح باب االكتتاب الخاص بالشر

ة.   ي هذه النشر
ي الجزء الخاص ب  "التعريفات واالختصارات" ف 

جب عىل جميع  ويلما هو موضح ف 

  . ي المالي ي سوق دت 
يحة الثانية أن يكون لديهم رقم مستثمر ف  ي الشر

 يتم تخصيص نسبة  المكتتبي   ف 

ي تمثل    بالمائة(  وتسعون  ةخمس% ) 95
سبعمائة واثنا عشر )  712,500,000من أسهم الطرح والت 

 و 
 
يحة الثانية. (  ألفخمسمائة  مليونا يحة    سهم للشر يحتفظ المساهم البائع بحق تعديل حجم الشر

ا للقواني   المعمول 
 
ا لتقديره المطلق، وذلك وفق

 
ة االكتتاب وفق ي أي وقت قبل نهاية فت 

الثانية ف 

يحة  ي الشر
يطة أال تقل نسبة المكتتبي   ف  ي دولة اإلمارات وبعد الحصول عىل موافقة الهيئة، شر

بها ف 

يحة األول عن    من أسهم الطرح  %60 الثانية عن ي الشر
% من أسهم  40وأال تزيد نسبة المكتتبي   ف 

 . بالمجمل الطرح

ي أسهم الطرح كما هو مبي   أدناه:   •
 
حظر االكتتاب من قبل الجمهور ف

ُ
 ي

اؤه لألسهم مقيدة بموجب   قواني   المعمول بها الُيحظر االكتتاب العام عىل أي مكتتب تكون عملية شر

أو   إقامته  موطن  ي 
المكتتب  ف  ويتحمل  إليها.  ينتمي  ي 

الت  ي 
الوالت  الدولة/االختصاص  قواني    بموجب 

ي  
ي قام بها تتوافق مع قواني   الدولة/االختصاص الوالت 

اء الت  المسؤولية عن تحديد ما إذا كانت عملية الشر

 المعمول بها أم ال. 

  الحد األدب  لالكتتاب:  •

يحة األ ي أسهم الطرح للشر
درهم، عىل أن يكون   )خمسة آالف(   5,000 هو   ولالحد األدت  لالكتتاب ف 

ي بمبل  أي
ي أسهم )ألف(    1,000  غاستثمار إضاف 

درهم ومضاعفاته. وتم تحديد الحد األدت  لالكتتاب ف 

يحة الثانية (   5,000,000 بقيمة الطرح الخاصة بالشر    . رهمد)خمسة ماليي  

 الحد األقىص لالكتتاب:  •

ي أسهم الطرح.  
  ولكن،  ال يوجد حد أقىص لالكتتاب ف 

 
ي دولة لوفقا

وط الصادرة عن المصف المركزي ف  لشر

كة المصدر   %5اإلمارات العربية المتحدة ال يجوز أن يمتلك أي شخص نسبة   أو أكتر من رأس مال الشر

ط بشكل    يطبق مصف المركزي.  للالمسبقة  موافقة  الدون الحصول عىل   :  النحو التالي   عىل  عامهذا الشر

ي حال  1) 
ي  األفراد ( ف 

ائها من قبل  ، عىل األسهم الت  ة )الزوج/الزوجة    الشخصسيتم شر وأفراد األشة المباشر

ي حال الكيان2واألوالد(؛ ) 
كاته التابعة.  ةاالعتباري ات( ف  اة من قبل هذا الكيان وشر  ، لألسهم المشت 

 

  : المساهم البائعاكتتاب  •

كاته التابعة، االكتتاب  ال يجوز للمساهم البائع، سواًء بشكل مباشر أو غت  مباشر أو من خالل أي من شر
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ي أي 
 أسهم الطرح. من ف 

ة الحظر:  •  فت 

ك كة والمساهم البائع ومديري االكتتاب المشت  مها الشر ي ستت 
 قبل  ي   تنص اتفاقية تغطية االكتتاب الت 

ي يملكها المساهم البائع عقب اإلدراج  "االكتتاب  "اتفاقية تغطيةتاري    خ اإلدراج )
( عىل أن األسهم الت 

ي تاري    خ اإلدراج وتنتهي بعدها ب   
ة حظر تبدأ ف  ا،    180ستخضع لفت  ي تخضعيوم 

محددة عمليات  ل  والت 

ي مسموح بها ل
ي اتفاقية   ألسهما لتصف ف 

 . تغطية االكتتابكما هو موضح ف 

 : استخدام حصيلة عوائد الطرح •

ي متحصالت الطرح )بعد خصم عموالت    عىلسيحصل المساهم البائع  
والرسوم التقديرية   البيعصاف 

الطرح.   متحصالت  من  أي  عىل  كة  الشر تحصل  ولن  و المدفوعة(.  البائع كافة هذا  المساهم  يتحمل 

ي ذلك عموالت    مصاريف
ذ الطرح لعدة أغراض من بينها   البيعالطرح )بما ف 

َّ
وأي رسوم تقديرية(. ُينف

ي مجتمعات الخدمات  وذلك    أسهمهالسماح للمساهم البائع ببيع جزء من  
لتعزيز وضعية المجموعة ف 

 االستثمارية والمالية المحلية والدولية. 

 : نفقات/ مصاريف الطرح •

ي ذ
وأي    اإلدارة والتسويق لك عموالت  سيتحمل المساهم البائع جميع نفقات/ مصاريف الطرح )بما ف 

 رسوم تقديرية(. 
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يحة األول   المزيد من المعلومات حول الشر

 طلبات االكتتاب  .1

يحة األوليتعي   عىل المكتتب   ي الشر
ي  1تقديم طلب اكتتاب واحد فقط )   ف 

، ف  ( باسمه الشخىصي

  
ً
ي هذه حالة إذا تم تقديم طلب االكتتاب بواسطة شخص طبيعي )ما لم يكن وكيال

لمكتتب آخر( ف 

ي حالة ما إذا اعتباري شخص  ( باسم  2أو )   ؛الحالة سيتم تقديم طلب االكتتاب باسم المكتتب
، ف 

. وإذا قدم أحد المكتتبي   أكتر من طلب اكتتاب   تم تقديم طلب االكتتاب بواسطة أي كيان مؤسسي

باسم شخص   أو  الشخىصي  باسمه  يحتفظ  اعتباريواحد  االكتتابك  بن،  ي 
ومديري   ئيسي الر   تلق 

كي   
المشت  المكتتب  ب  االكتتاب  المقدمة من هذا  االكتتاب  أو بعض طلبات  استبعاد كل  ي 

ف  الحق 

 وعدم تخصيص أي أسهم لهذا المكتتب.  

ي 
ي طلب االكتتاب وتقديمها إل أي من بنوك تلق 

عىل المكتتبي   استكمال كافة البيانات المطلوبة ف 

قنوات   إحدى  خالل  من  أو  إرفاق كافة  االكتتاب  مع  أدناه  موضح  هو  ونية كما  اإللكت  االكتتاب 

يحة األول.  ة االكتتاب للشر  المستندات المطلوبة ومبلغ االكتتاب وذلك خالل فت 

ي حال مخالفة هذا 
 وبخط مقروء، وف 

 
للبيانات واضحا ي 

المستوف  االكتتاب  أن يكون طلب  يجب 

ي االكتتاب استالم الطلب من ا
فض بنك تلق  ط، ست  لمكتتب لحي   قيام المكتتب باستكمال  الشر

 البيانات والمستندات المطلوبة قبل غلق باب االكتتاب. 

ام  كة وااللت   ي أسهم الطرح الموافقة عىل عقد التأسيس والنظام األساسي للشر
تب عىل االكتتاب ف  ويت 

ضاف إل طلب  
ُ
وط ت كة وتعد أي شر   كتتاب االبكافة القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية للشر

قبل أي نسخ ضوئية من طلبات االكتتاب. ويجب استكمال طلب االكتتاب فقط  
ُ
كأن لم تكن، وال ت

كة بإمعان ويقدم الطلب بعد  ة االكتتاب هذه وعقد التأسيس والنظام األساسي للشر بعد قراءة نشر

ة، ويقر   ي هذه النشر
ي االكتتاب الوارد ذكرها ف 

أو وكالئهم    بي   المكتتذلك ألي فروع تابعة لبنوك تلق 

دم االكتتاب إليه وُيوقع  
ُ
بصحة المعلومات الواردة بطلب االكتتاب بحضور ممثل عن البنك الذي ق

 المكتتب أو من ينوب عنه عىل طلب االكتتاب أو ُيصدق عليه بصورة واضحة. 

يحة   ي الشر
 
المقدمة من أي مكتتب ف ي االكتتاب عدم قبول طلبات االكتتاب 

لبنوك تلق  يحق 

 ألي من األسباب التالية:  األول

إذا كان الطلب غت  كامل أو غت  صحيح فيما يتعلق بالمبلغ المدفوع أو المستندات المقدمة  •

ي عملية الطرح أي مسؤولية عن عدم استالم ما تم  
)وال يتحمل أي من األطراف المشاركة ف 

 أو  تخصيصه من أسهم الطرح إذا لم يتم ملء عنوان المكتتب بشكل صحيح ومقروء(؛

 إذا تم تقديم مبلغ االكتتاب بطريقة مغايرة لطرق الدفع المسموحة؛ أو   •
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وط  • ي الطلب أو مبلغ االكتتاب المقدم مع الطلب مع شر
إذا لم يتطابق مبلغ االكتتاب المبي   ف 

يحة الحد األدت  المطلوب لال   ؛ أو األولستثمار أو الزيادات المحددة للطرح للشر

 االكتتاب المقدم غت  واضح أو غت  مقروء. إذا كان طلب  •

 إذا ارتجع شيك المدير )المصدق( ألي سبب من األسباب؛ أو  •

ي لسداد  •
ي طلب االكتتاب المقدم غت  كاف 

ي الحساب البنكي المذكور ف 
إذا كان المبلغ المتواجد ف 

ي االك
ي نموذج طلب االكتتاب المقدم أو عدم مقدرة بنك تلق 

تتاب مبلغ االكتتاب المذكور ف 

عىل تحصيل المبلغ مقابل الطلب سواٌء كان ذلك لعدم تطابق التوقيع أو ألي أسباب أخرى؛ 

 أو 

 إذا كان رقم المستثمر غت  ساري أو غت  صحيح؛ أو   •

السلطة   • إل  المكرر  الطلب  هذا  مثل  عىل  الموافقة  )وتعود   
 
مكررا االكتتاب  طلب  إذا كان 

 التقديرية المساهم البائع فقط(؛ أو 

وط الطرح؛ أو  إذا  •  ُوجد أن طلب االكتتاب يخالف شر

ي كال   •
يحة    منإذا تبي ّ  أن المكتتب قد قدم أكتر من طلب اكتتاب واحد ال يجوز التقديم ف  الشر

ي أيا منهما ألكتر من مرة؛ أو 
يحة الثانية وال يجوز التقديم ف   األول أو الشر

االكتتاب باسمه الشخىصي )اال إذا  إذا كان المكتتب شخص طبيعي وتبي ّ  أنه لم يتقدم بطلب  •

 عن مكتتب آخر(؛ أو 
ً
 أو ممثال

ً
 كان وكيال

ي الطرح •
ام المكتتب بالقواعد المعمول بها ف  يحة الثانية؛ عدم الت   يحة األول والشر  أو  للشر

كات والنظام  اذ   • وري رفض طلب االكتتاب لضمان االمتثال ألحكام قانون الشر ُوجد أنه من الص 

؛ أواألساسي وهذه النشر  ي المالي  ة أو متطلبات المصف المركزي أو الهيئة أو سوق دت 

والمدفوعات إذا فشل تحويل األموال من خالل نظام المصف المركزي للتحويالت المالية   •

 (PGS  ي الحقول
ي حالة عدم كفاية المعلومات المطلوبة ف 

ونية أخرى أو ف  ( أو أي قنوات إلكت 

ي 
 ف 
 
ي قدما

 التعامل مع الطلب. الخاصة للمىص 

 

ي االكتتاب 
ي االكتتاب الرئيسي  يجوز لبنوك تلق 

كي   رفض الطلب وبنك تلق 
ومديري االكتتاب المشت 
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ي أي وقت حت  تخصيص أسهم الطرح كما أنهم غت  ملزمي    
ألي من تلك األسباب المذكورة أعاله ف 

 بإخطار المكتتب المرفوض قبل إرسال إشعار تخصيص األسهم. 

 لمرفقة بطلبات االكتتاب المستندات ا

 يجب عىل جميع المكتتبي   تقديم المستندات التالية مع طلبات االكتتاب الخاصة بهم: 

 باألفراد:  فيما يتعلق

ي المالي  -  .رقم مستثمر لدى سوق دت 

 أصل وصورة من جواز السفر ساري المفعول أو بطاقة الهوية اإلماراتية سارية المفعول.  -

-  :  آخر بخالف المكتتب، يجب تقديم ما يىلي
 
ي حالة كان الموقع شخصا

 ف 

سند وكالة مصدق حسب األصول لصالح الشخص المخول له بالتوقيع أو صورة معتمدة   ▪

أو حسب   العدل  الكاتب  مثل  اإلمارات  دولة  ي 
ف  التنظيمية  الهيئات  الجهات/  إحدى  من 

ي الدولة؛
 األصول المرعية ف 

بطاق ▪ أو  سفر  جواز  من أصل  للتحقق  بالتوقيع  له  المخول  للشخص  اإلماراتية  الهوية  ة 

 بطاقة الهوية اإلماراتية؛ و  توقيعه وصورة من جواز السفر أو 

 . طاقة الهوية اإلماراتية للشخص المكتتب للتحقق من توقيعه ب صورة جواز سفر /أو  ▪

-  : ي حال كان الموقع وضي عىل قارص، يتم تقديم ما يىلي
 ف 

بطاقة الهوية اإلماراتية للشخص الوضي بالتوقيع للتحقق    جواز السفر أو أصل وصورة من   ▪

 من توقيعه؛ 

 أصل وصورة من جواز سفر القارص؛ و ▪

من   ▪ أصل وصورة عن سند وصاية مصدق  المحكمة،  قبل  من   
 
معينا الوضي  ي حال كان 

ف 

 المحكمة ومن أي جهات مختصة أخرى )مثل كاتب العدل(. 

االعتبا  باألشخاص  يتعلق  الماليةفيما  والمؤسسات  المصارف  ذلك  ي 
 
ف بما  وصناديق    رية 

كات والمؤسسات االستثمار، ها من الشر  : وغت 

ي دولة اإلماراتب -
 العربية المتحدة:  خصوص األشخاص االعتبارية المسجلي   ف 
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أصل وصورة من الرخصة التجارية أو السجل التجاري للتحقق أو صورة معتمدة من إحدى  ▪

ي  الجهات/ الهيئات  
ي اإلمارات مثل الكاتب العدل أو حسب األصول المرعية ف 

التنظيمية ف 

 الدولة؛

أصل وصورة من المستند الذي ُيجت   للمفوض بالتوقيع نيابة عن المكتتب وتقديم طلب   ▪

ونموذج  ة  النشر هذه  ي 
ف  عليها  المنصوص  واألحكام  وط  الشر وقبول  عنه  نيابة  االكتتاب 

 االكتتاب؛ 

ي  ▪ ؛ و رقم مستثمر لدى سوق دت    المالي

 أصل وصورة من جواز سفر /بطاقة الهوية اإلماراتية للشخص المفوض بالتوقيع.  ▪

فإن المستندات المطلوبة ستختلف بناًء عىل طبيعة   األجنبية بخصوص األشخاص االعتبارية -

االكتتاب مديري  مراجعة  يرج   فإنه  ولذا  تسجيلها،  ومكان  كة  للحصول عىل   الشر كي   
المشت 

 ات المطلوبة. قائمة بالمستند

 يحة األول طريقة االكتتاب والدفع للشر  .2

ي هذه  
ي االكتتاب المذكورة ف 

يتعي   عىل المكتتب تقديم طلب االكتتاب إل أي بنك من بنوك تلق 

ة   ي المالي و   و النشر ي باإلضافة إل سداد قيمة  تقديم رقم المستثمر لدى سوق دت 
رقم حسابه المصف 

ي يرغب 
 باالكتتاب بها، ويتم الدفع بإحدى الطرق التالية: أسهم الطرح الت 

دولة  • ي 
ف  ويعمل  مرخص  بنك  من  الصف  مستحق  مصدق  مدير(  )شيك  ي 

مصف  شيك 

كة تحت اسم   ؛ أو ”Al Ansari IPO“اإلمارات العربية المتحدة لصالح الشر

ي االكتتاب؛ أو  •
 الخصم من حساب المكتتب لدى بنك تلق 

ي )يرج  االط •
وت  ي الموضح أدناه(. االكتتاب اإللكت 

وت   الع عىل الجزء الخاص باالكتتاب اإللكت 

ي طلب االكتتاب، حت  لو كان 
يجب أن يتم تعبئة التفاصيل الخاصة بالحساب البنكي للمكتتب ف 

 سيتم سداد مبلغ االكتتاب عن طريق شيك مدير.  

 البائع. لغ عائدات االستحواذ عىل أسهم الطرح إل المساهم ب ما قبل اإلدراج سيتم دفع م

ي 
تلق  بنوك  قبل  من  فيها  االكتتاب  المرغوب  الطرح  أسهم  قيمة  سداد  قبول  يتم  ولن  يجوز،  ال 

 االكتتاب بأي من الطرق التالية: 

ا؛ أو  •
 
 نقد
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 شيك شخىصي )غت  مصدق(؛ أو •

 أي طريقة دفع أخرى تخالف ما هو مذكور أعاله.  •

ي 
ي االكتتاب مبينة ف 

 . 3م ملحق رقتفاصيل الفروع المشاركة لبنوك تلق 

ي اال 
وب   كتتاب االلكت 

ي 
وب  ي المالي  –االكتتاب اإللكت   سوق دب 

ي المالي  ي الطروحات العامة كما هو مبي   أدناه: يوفر سوق دت 
 طريقتي   لالكتتاب ف 

 www.dfm.ae/iposالعام: منصة االكتتاب  •

ي المالي  •  تطبيق الهاتف المحمول الخاص بسوق دت 

ي  إن كل ما تحتاجه لل
من صول عليه  ح تستطيع الوالذي    (NIN)االكتتاب هو رقم المستثمر  بدء ف 

ي المالي أو الوسيطخالل   فع المتاحة لالكتتاب: د. تجدون أدناه طرق التطبيق سوق دت 

 iVESTORبطاقة  •

ونية الخدمات المصفية االع بوابة الدف  •  للمصف المركزيلكت 

 التحويل البنكي  •

ي االكتتاب 
كات الوسأو يجوز لبنوك تلق  ونية خاصة به  لديهمأن يكون اطة المالية شر   م قنوات إلكت 

ونية  إ)تطبيقات   نت، تطبيقات الخدمات المصفية عت   لكت  الهواتف للخدمات المصفية عت  اإلنت 

، المالية  المتنقلة، أجهزة الصاف اآللي الوساطة  كات  ي يوفرها  قنوات  و   شر
الت  ي االكتتاب  سوق دت 

ي المالي الخاص باالكتتاب العام.  المالي  ي يتم ربطها بنظام سوق دت 
 الخ( والت 

وط وأحكام االكتتاب  ي بمثابة موافقة منه عىل شر
وت    ويعتت  تقديم العميل لطلب االكتتاب اإللكت 

 
 
 عن المكتتب، كما يعتت  ذلك تفويضا

ً
ي االكتتاب    iVESTORللبنك المصدر لبطاقة    نيابة

وبنك تلق 

ي يرغب باالكتتاب فيها، وذلك عن طريق خصم المبلغ من بطاقة  
بسداد إجمال قيمة األسهم الت 

iVESTOR    لصالح الطرح  عملية  لحساب  المبلغ  وتحويل  للعميل  ي 
المصف  الحساب   Al"أو 

Ansari IPO ي االكتتاب بنك" المفتوح لدى
ي طلب االكتتاب. الرئيسي  تلق 

 ، عىل النحو الموضح ف 

 فيما يتعلق بالوفاء بمتطلبات تعريف الهوية  
 
 كافيا

 
ونيا وعليه، فإن أي    . ويعد تقديم الطلبات إلكت 

د االكتتاب  مستندات  طلبات  عىل  تطبق  لن  ة  النشر هذه  ي 
ف  آخر  موضع  أي  ي 

ف  مطلوبة  اعمة 

ي هذه الفقرة. 
ي المعنية ف 

وت   اإللكت 

http://www.dfm.ae/ipos
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ي   
النهات  بالتخصيص  اإلخطار  يتم  أن  الطرحيجب  عائدات    ألسهم  الطرحورد  لم    أسهم  ي 

يتم الت 

تبة)إن وجدت( مع    يها تخصص ة االكتتاب وقبل إدر   األرباح المت  ج األسهم، ا عليها عقب إغالق فت 

ي االكتتاب  
ي تم تقديم طلب االكتتاب الرئيسي  ويتم تنفيذ هذا األمر ومعالجته بواسطة بنك تلق 

الت 

  إليها فقط.  األصىلي 

ي 
وت  ة وخاصة فيما يتعلق باالكتتاب اإللكت  ي النشر

ام أي من المستثمرين بما جاء ف  ي حالة عدم الت  
ف 

،    iVESTORدام بطاقة  واستخ ي المالي كة،    أو ،  المؤسس  أو فلن يكون أي من سوق دت  مجلس    أو الشر

،    أو اإلدارة،   ي االكتتاب الرئيسي
ي االكتتاب    أو بنك تلق 

 iVESTORالبنك المصدر لبطاقة  أو  بنوك تلق 

ي من قبل عميل البنك أو المكتتب  عن  مسؤولي   بأي حال  
وت  أو استخدام خدمة االكتتاب اإللكت 

ي االكتتاب الر عن الخصم من حساب العميل من قبل  
ي االكتتاب عن  ئيسي أو  بنك تلق 

بنوك تلق 

فيما يتعلق بأي خسائر .  iVESTORمن قبل البنك المصدر لبطاقة    iVESTORالخصم من بطاقة  

ار  أرص  ة    أو  مباشر غت   أو  ة  مباشر ي نتيجة  بصورة 
وت  اإللكت  االكتتاب  خدمة  بطاقة أو    استخدام 

iVESTOR . 

ي االكتتاب 
ي من خالل بنوك تلق 

وب   االكتتاب اإللكت 

ي االكتتاب  
ونية  إن يكون لها قنوات  أ يجوز لبنوك تلق  خاصة بها )أجهزة الصاف اآللي والخدمات  لكت 

ي  
وت  نت، وتطبيقات الخدمات المصفية عت  الهواتف المتنقلة، والموقع اإللكت  المصفية عت  اإلنت 

 . ي المالي ي يتم ربطها بنظام االكتتاب العام األولي لسوق دت 
ها( والت   وغت 

بمثابة موافقة ي 
وت  العميل لطلب االكتتاب اإللكت  وط الطرح وأحكامه   ويعتت  تقديم  منه عىل شر

ي االكتتاب طلب تفاصيل رقم المستثمر من  
نيابة عن المكتتب، كما يعتت  ذلك موافقة لبنك تلق 

فيها،  باالكتتاب  يرغب  ي 
الت  األسهم  قيمة  إجمالي  االكتتاب ودفع  لتقديم طلب  المالي  ي  دت  سوق 

بالعميل وت الخاص  ي 
المصف  الحساب  من  المبلغ  المبلغ لحساب وذلك عن طريق خصم  حويل 

المالية" للخدمات  النحو  ش.م.ع  االنصاري  عىل  وذلك  االكتتاب،  ي 
تلق  بنك  لدى  المفتوح   ".

ي طلب االكتتاب. 
 الموضح ف 

الهوية وعليه، فإن أي  بالوفاء بمتطلبات تعريف  يتعلق  ا فيما  ا كافي  وني  إلكت  الطلبات  ويعد تقديم 

االكتتاب   طلبات  عىل  تطبق  لن  ة  النشر هذه  ي 
ف  آخر  موضع  أي  ي 

ف  مطلوبة  داعمة  مستندات 

ي هذا القسم.  
ي المعنية ف 

وت   اإللكت 

ي ألسهم الطرح ورد ع
ي لم تخصص  يجب أن يتم اإلخطار بالتخصيص النهات 

ائدات أسهم الطرح الت 

ة الطرح، ويتم تنفيذ هذا األمر والتعامل معه   )إن وجدت( مع العوائد الناجمة عنها عقب إغالق فت 

ي إليه. 
وت  ي تم تقديم طلب االكتتاب اإللكت 

ي االكتتاب الت 
 قبل اإلدراج بواسطة بنك تلق 
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أي من   امتثال  ي حالة عدم 
ة،    المكتتبي   ف  النشر  لهذه 

ً
، ال   خاصة ي

وت  اإللكت  باالكتتاب  يتعلق  فيما 

ي االكتتاب بأي حال  
كة أو مجلس اإلدارة أو بنوك تلق  ي المالي أو المؤسس أو الشر يتحمل سوق دت 

األحوال   أو  دت   أ من  البنك  عميل  قبل  من  ي 
وت  اإللكت  االكتتاب  خدمات  استخدام  عن  مسؤولية 

ي تكبدتها بشكل مباشر أو غت  مباشر أالمكتتب وذلك فيما يتعلق ببعض  
ار الت  و كل الخسائر أو األرص 

. لنتيجة  ي
وت   خدمات االكتتاب اإللكت 

ي 
ي الوطت  ي لبنك اإلمارات دب 

وب   االكتتاب اإللكت 

ي االكتتاب عت  الخدمات المصفية عت   
ي الوطت  يمكن ألصحاب الحسابات لدى بنك اإلمارات دت 

نت   . يمكن لألشخاص المؤهلي   عت  الهاتف المتحرك وك و  أاإلنت  ذلك من خالل أجهزة الصاف اآللي

الخصم   بطاقة  باستخدام  ي 
الوطت  ي  دت  اإلمارات  لبنك  التابعة  اآللي  الصاف  أجهزة  إل  الوصول 

نت أو عت  الهاتف المتحرك باستخدام اسم المستخدم  الخاصة بهم، والخدمات المصفية عت  اإلنت 

ا وكلمة المرور ذات الصلة )كما هو   ونية(. يعتت  هذا كافي 
معتاد مع هذه القنوات المصفية اإللكت 

ي  طلب  المتعلقة بألغراض تحديد الهوية، وبالتالي فإن المستندات الداعمة  
آخر   موضعاالكتتاب ف 

ونية.  من هذه ة لن تنطبق عىل التطبيقات اإللكت   النشر

، سواءً الذين ليس لديهم حساب لدى بنك    للمكتتبي   يمكن   ي
ي ال وطت  ي    اإلمارات دت 

دولة  كانوا ف 

نت    االكتتاباإلمارات العربية المتحدة أو خارجها،   من خالل موقع االكتتاب المخصص عىل اإلنت 

https://IPO.EmiratesNBD.com    عت نت  اإلنت  عت   المصفية  الخدمات  خالل  من  والدفع 

ي    مصفبالبوابة الدفع الخاصة  
 المصف أو من خالل تحويل األموال من    "PGS"المركزي اإلمارات 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدةالمركزي 
 أو نظام السويفت.   ف 

ي المخصص من 
ي الوطت  ي حالة وجود أي مشاكل أو للدعم، يرج  االتصال بفريق بنك اإلمارات دت 

 ف 

 ENBD IPO  ( 8003623476) 800االتصال مركز  خالل

ي مرصف 
 
ي ف

وب   اإلمارات اإلسالمي االكتتاب اإللكت 

يمكن ألصحاب الحسابات لدى مصف اإلمارات اإلسالمي االكتتاب عت  الخدمات المصفية عت   

. يمكن لألشخاص المؤهلي    نت او عت  الهاتف المتحرك وكذلك من خالل أجهزة الصاف اآللي اإلنت 

باستخدا  االسالمي  اإلمارات  لمصف  التابعة  اآللي  الصاف  أجهزة  إل  الخصم الوصول  بطاقة  م 

نت أو عت  الهاتف المتحرك باستخدام اسم المستخدم   الخاصة بهم، والخدمات المصفية عت  ا إلنت 

ا  ونية(. يعتت  هذا كافي 
وكلمة المرور ذات الصلة )كما هو معتاد مع هذه القنوات المصفية اإللكت 

ة  ألغراض تحديد الهوية، وبالتالي فإن المستندات الداعمة بطلب االكت ي النشر
ي مكان آخر ف 

تاب ف 

ونية.     هذه لن تنطبق عىل التطبيقات اإللكت 
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ي حالة وجود أي مشاكل أو للدعم، يرج  االتصال بفريق مصف اإلمارات اإلسالمي المخصص من 
ف 

 ENBD IPO  (8003623476) 800خالل مركز االتصال

ي 
وب  ي لبنك أ  االكتتاب اإللكت   التجاريبوظت 

ي االكتتاب  
وت  ي التجاري  اإللكت  ي بنك أبوظت 

ي التجاري   1#  الخطوة الخطوات:  ف  لعمالء بنك ابوظت 

موقع   العام  https://www.adcb.comزياره  الطرح  ي 
ف  االكتتاب  رابط  # والنقر    2الخطوة 

لمرة   المرور  وكلمة  المحمول  الهاتف  ورقم  )فالعميل  الدخول  تسجيل  مصادقة  استكمال 

ي   3الخطوة #   واحدة( 
الوسيط، أدخل مبلغ االكتتاب،    حدد   4الخطوة #   أدخل رقم المستثمر الوطت 

ي حالة وجود أي مشاكل أو للد حدد الحساب ثم أرسل. 
 600502030 االتصالعم يرج  ف 

ي 
وب     المارية المحىلي لبنك  االكتتاب اإللكت 

ي من خالل تطبيق الهاتف ام بنك االكتتاب اإل
وت   االمارات:  -لكت 

ال   الدخول  ، يرج   المحىلي المارية  بنك  تطبيق   .https://www.mbank.ae/IPOللتقديم من خالل 

ل القسم "كيفية االكتتاب" لتعليمات حول كيفية االكتتاب من خالل التطبيق عىل هاتفك  إاذهب  

يل من خالل ابل ستور وغوغل بالي و هواوي أب جا يمكن   لري(. الجوال )التطبيق موجود للتت  

 تقديم طلبات القارصين من خالل تطبيق ام بنك االمارات. 

ي المالي من خالل تطبيق الهاتف ام    بالطلبات أن يصدروا رقم مستثمر لدى سوق دت 
للمتقدمي  

االمارات.  قبل   بنك  من  تمت  اذا  فقط  ستقبل  المحىلي  المارية  بنك  خالل  من  االكتتاب  طلبات 

ي دولة االمارات.  
ي  مقيمي   ف 

حال مواجهة اية مشاكل او للدعم، يرج  االتصال ببنك المارية المحىلي    ف 

 600571111عىل الرقم 

ي 
وب  ي التجاريل االكتتاب اإللكت   بنك دب 

ي التجاري عن طريق تسجيل الدخول    ا لجميع أصحاب حسابات بنك دت 
سيكون االكتتاب مفتوح 

وتقديم   بهم  الخاص  نت  باإلنت  المصفية  الخدمات  بوابة  سيقوم إل  العام.  لالكتتاب  اهتمامهم 

حساب  فتح  ذلك  ي 
ف  بما  المتطلبات  واستكمال  بالعميل  باالتصال  ذلك  بعد  المخصص  الفريق 

 + ( 971) 42121213ألي استفسارات أخرى، يرج  االتصال بنا عىل  وساطة له. 

ي 
وب  ي ل االكتتاب اإللكت   اإلسالمي بنك دب 

 . الرقمية  الواتس آب  االكتتاب من خالل خدمة  تقديم طلبات  ي اإلسالمي  بنك دت  يمكن لعمالء 

الرقم   واكتب  97146092222أضف  لديك  آب  الواتس  قائمة  ي 
ف   +IPOSUB    اتبع ثم  ومن 

https://www.mbank.ae/IPO
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الرقم   عىل  بنا  االتصال  يرج    ، أخرى  استفسارات  ألية  زيارة  97146092222التعليمات.  أو   +

www.dib.ae  

ي  بكتتااال 
وب  ي  مرصفل اإللكت   اإلسالمي  أبوظت 

ي 
وت  ي اإلسالمي  –االكتتاب االلكت  ي   مصف أبوظت  ي لمصف أبوظت 

وت  تشمل قنوات االكتتاب االلكت 

ي الرسمي  
وت  نت ويمكن الولوج إليها عن طريق الموقع االلكت  اإلسالمي الخدمات المصفية عت  االنت 

 (www.adib.ae  وخدمة تطبيق الهاتف )  تلك القنوات معَرفة حسب األصول مع قاعدة . الذكي

 . ي اإلسالمي ي المالي ومتاحة فقط ألصحاب حسابات مصف أبوظت   بيانات سوق دت 

ي من 
وت  ي اإلسالمي الولوج لقنوات االكتتاب االلكت  يمكن ألصحاب الحسابات لدى مصف أبوظت 

بهم ويعت الخاص  الشي  المرور  المستخدم ورمز  لتحري  خالل استخدام اسم  ي 
ت  ذلك إجراء كاف 

 متطلبات التعريف. 

ي  
وت  االلكت  الطلب  نموذج  استكمال  اإلسالمي  ي  أبوظت  مصف  لدى  الحسابات  ألصحاب  يمكن 

بما فيها رقم   المطلوبة  البيانات  المرغوب فيها وذلك عن طريق استكمال كافة  يحة  بالشر الخاص 

لدى مص  فعال  المالي ورقم حساب  ي  دت  المحدث لسوق  والمبلغ  المستثمر  اإلسالمي  ي  أبوظت  ف 

 المرغوب باالكتتاب به واختيار حساب التداول المخصص. 

وط وبنود  ي اإلسالمي شر ، يقبل صاحب حساب مصف أبوظت  ي
وت  عند تقديم نموذج الطلب االلكت 

ي اإلسالمي   أبوظت  المبلغ من حسابه لدى مصف  ي اإلسالمي بخصم  الطرح ويخول مصف أبوظت 

الطرح لحساب  بطلب   وتحويله  موضح  وكما هو  اإلسالمي  ي  أبوظت  لدى مصف  كة  بالشر الخاص 

 االكتتاب. 

ي رسالة 
ي اإلسالمي ممن نجح اكتتابهم بشكل تلقات  يستلم أصحاب الحسابات لدى مصف أبوظت 

ي يجب االحتفاظ بها حت  استالم إشعار التخصيص. 
ي بتأكيد االستالم والت 

وت   بريد الكت 

ي اإلسالمي عىل ألية استفسارات أخرى، برجاء ا  0097126520878لتواصل مع مصف أبوظت 

 مواعيد هامة لطرق سداد قيمة االكتتاب 

ي حالة سداد مبلغ االكتتاب عن طريق شيك، يجب أن يتم تقديم ذلك الشيك بحلول الساعة •
 ف 

  )الواحدة(  1
 
 . 2023 مارس 21 من يوم ظهرا

طريق   • عن  االكتتاب  مبلغ  سداد  حالة  ي 
المركزي ف  المصف  نظام  خالل  من  األموال  تحويل 

، يجب أن يتم تقديم ذلك الشيك  والسويفت  ( PGSوالمدفوعات )   (FTS)  للتحويالت المالية
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 )الواحدة(  1بحلول الساعة 
 
 . 2023 مارس 22 من يوم ظهرا

نظام • طريق  عن  االكتتاب  حالة  ي 
اآل  ف  الصاف  ،ماكينة  والموقع   لي المتحرك  الهاتف  تطبيق 

ي 
وت   )الواحدة(   1يجب أن يتم تقديم طلبات االكتتاب قبل الساعة    ،اإللكت 

 
  23  من يوم  ظهرا

 .2023 مارس

   مبالغ االكتتاب

يحة األول ي الشر
اء أسهم الطرح بمبلغ    يجب عىل المكتتبي   ف  )خمسة    5.000تقديم طلباتهم لشر

، مع أي استثمار يزيد  (  الفآ ي أو أكتر
ي ليكون  (  الفآ)خمسة    5.000عن  درهم إمارات 

درهم إمارات 

ي أو  )ألف(    1.000بزيادات قدرها  
 لالكتتاب   المكتتبي   وبناًء عليه، يتقدم  .  مضاعفاتها درهم إمارات 

يحة األول بمبلغ   ي الشر
اء أسهم الطرح بسعر الطرح  ف  ي والذي سيتم استعماله لشر

بالدرهم اإلمارات 

ي عدد معي   من أسهم الطرح. 
 من التقدم لالكتتاب ف 

ً
ي بدال

 النهات 

ي 
 سعر الطرح النهاب 

 . ي
ي به كافة المكتتبي   أسهم الطرح سيكون هو سعر الطرح النهات 

 سعر الطرح الذي سيشت 

ي  سهم  األ بيع    سيتم
ي من خالل اتباع آلية  طرح عام وسوف  ف 

 البناء يتم تحديد سعر الطرح النهات 

المقدمة   االكتتاب  طلبات  خالل  من  االكتتاب  أوامر  سجل  بناء  يتم  حيث  للسهم  من  السعري 

في   المستثمرين  
المكتتبي    المحت  يتم دعوة  في   . سوف 

المحت  المستثمرين  لتقديم عطاءات    من 

باستخدام   الطرح  الطرح ضمن نطاق سعر   price sensitive)   دقيق طلبات ذات سعر  ألسهم 

orders  من خالل اإلشارة إل مبلغ الطلب والذي سيختلف عن حجمه(. وسوف يوضي مديري( ،)

كي      االكتتاب
والمساهمالمشت  كة  الشر ي  إل 

ف  يكون  أن  يجب  )الذي  ي 
النهات  الطرح  بسعر    البائع 

ي عملية الطرح. 
 النطاق السعري للطرح( المتعلق بكافة المشاركي   ف 

في   غالبية أسهم الطرح المستخدمة الحتساب السعر  ويجب  
أن تمثل أسهم المستثمرين المحت 

ي ألسهم الطرح
  . النهات 

 عملية االكتتاب 

يحتهم، وتوفت  كافة البيانات المطلوبة. إذا  يجب عىل المكتتبي   تعبئة نموذج الطلب الخاص بشر

ي المالي   ي سوق دت 
ي هذه الحالة لن يكون   بنكي حساب    ورقملم يتم تقديم رقم مستثمر ساري ف 

فق 

ي األسهم ولن يتم تخصيص أي أسهم لهم. 
 هؤالء المكتتبي   مؤهلي   لالكتتاب ف 

المكتت عىل  شخص  يجب  تقدم  حالة  ي 
ف  فقط.  واحدة  يحة  شر ي 

ف  االكتتاب  بطلبات  التقدم  بي   
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كي   رصف النظر 
ي االكتتاب ومديري االكتتاب المشت 

يحة، يحق لبنوك تلق  ي أكتر من شر
لالكتتاب ف 

 .  عن أحد أو كال الطلبي  

ي االكتتاب والذي تتم من خالله عملية  
إل    مباالستال بإصدار إقرار    كتتاباالسوف يقوم بنك تلق 

تلقيه   المكتتب الحفاظ عليه حت   يتعي   عىل  التخصيص. وتعتت  نسخة    إشعار المكتتب والذي 

باستالم طلب    كتتاباالطلب    
 
اقرارا االكتتاب  ي 

تلق  بنك  قبل  من  موقعة ومختومة  تقديمها  عند 

اء بيانات المكتتب وعنوانه والمبلغ المدفوع وطريقة الدفع   االكتتاب. يجب ان يتضمن إيصال الشر

حالة  ي 
ف  اإلقرار/اإليصال،  يتضمن  وسوف  فيها.  االكتتاب  المرغوب  الطرح  أسهم  اء  شر وتاري    خ 

،    الطلبات المقدمة نت وماكينات الصاف اآللي  عن طريق الخدمات المصفية عت  اإلنت 
 
ونيا إلكت 

ي 
المصف  الحساب  ورقم  والتاري    خ  والمبلغ  المستثمر  رقم  مثل  للطلب  األساسية  المعلومات  عىل 

 العميل. 

فإن   صحيح،  بشكل  المكتتب  عنوان  تسجيل  عدم  حالة  ي 
و وف  كة  ومديري الشر البائع  المساهم 

كي   االكتتاب المش
ي االكتتاب ال يتحملون أي  و وبن   ت 

ي المكتتب إشعار   مسؤوليةك تلق 
عن عدم تلق 

 التخصيص الخاص به.  

 المزيد من المعلومات حول عدد من األمور المرتبطة بالطرح  .3

ة  الطرح فت 

ي  
ائح األول والثانية وتنتهي    2023  مارس  16تبدأ ف  يحة األول   2023  مارس  23خ  بتاري    للشر   للشر

يحة الثانية.  2023 مارس 24وبتاري    خ   للشر

 : ي االكتتاب الرئيسي
ي بنك تلق 

ي الوطت   ش.م.ع بنك اإلمارات دت 

ي االكتتاب
 : بنوك تلق 

ي مرفق قائمة بجميع بنوك 
ي الملحق  تلق 

ة.  3االكتتاب ف   من هذه النشر

 طريقة تخصيص أسهم الطرح لفئات المكتتبي   المختلفة 

قرار رئيس مجلس إدارة  اإلصدار والطرح الصادر عن الهيئة بموجبنظام    سيتم التخصيص بموجب

كات المساهمة العامة وتعديالته من وقت   إل  الهيئة بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشر

)كما يتم تعديله من حي   آلخر( سيقوم المساهم البائع بتخصيص   2016ر.م( لسنة    11رقم )   آخر 

 خصيص المحددة أدناه. أسهم الطرح وفقا لسياسة الت

ي حالة تجاوز الحجم الكىلي  
ي تم استالمها عدد أسهم الطرح سيقوم المساهم    لطلبات االكتتابف 

الت 
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مبالغ   برد   
 
أيضا أدناه وسيقومون  المبينة  التخصيص  لسياسة   

 
وفقا الطرح  أسهم  بتخصيص  البائع 

.  واألرباحاالكتتاب الفائضة  تبة عليها للمكتتبي  
 المت 

 تخصيص اإلشعار بال

يحة األول ي الشر
الذين تم تخصيص األسهم لهم عن طريق    سوف يتم إرسال إشعار إل المكتتبي   ف 

ة تؤكد لهم قبول طلب االكتتاب وعدد األسهم المطروحة المخصصة لهم، وسوف   رسالة نصية قصت 

هذا يعقب هذا األمر إشعارات مفصلة تحدد أسهم الطرح المخصصة لكل مكتتب، وسيتم إرسال  

يد المسجل ي نموذج االكتتاب  اإلشعار عن طريق الت 
ي ف 
وت  يد اإللكت  إل كل    )كما هو مطبق(   أو الت 

يحة األول  مكتتب ي الشر
 .  ف 

 طريقة إعادة المبالغ الفائضة للمكتتبي   

أقصاه   ي موعد 
االكتتاب   ( خمسة)   5  أي خالل  2023  مارس   29ف  باب  تاري    خ غلق  أيام عمل من 

، ويجب خالل   يحة الثانية(، يتعي   تخصيص أسهم الطرح للمكتتبي   من   عمل   أيام  ( خمسة)   5للشر

تبة عليها إل المكتتبي   الذين لم يتم تخصيص    ألرباحتاري    خ التخصيص، رد المبالغ الفائضة وا
المت 

يحة األول وكذلك رد قيمة االكتتاب وا ي الشر
يحة   ألرباحأسهم لهم ف  ي الشر

تبة عليها للمكتتبي   ف 
المت 

تبة   ألرباحوايتم إعادة المبلغ الفائض  و   . األول الذين رفضت طلباتهم لألسباب المذكورة أعاله المت 

نفس حساب  عليها   قيام  إل  ي حال 
وف  للطلب،  األصىلي  المبلغ  دفع  تم من خالله  الذي  المكتتب 

ي معتمد، سيتم إعادة تلك المبالغ من خالل االكتتاب  المكتتب بدفع مبلغ  
من خالل شيك مصف 

 شيك مرسل عن طريق بريد مسجل إل عنوان المكتتب الموضح عىل طلب االكتتاب.  

ة االكتتاب هذه، سوف يست    لبنود نشر
 
د المكتتب الفرق، )إن وجد( بي   سعر االكتتاب الذي  وفقا

كة والمساهم البائع ومبلغ طلب االكتتاب المسدد من قبل ذلك   تمت الموافقة عليه من قبل الشر

 المكتتب. 

 االستعالم والشكاوى 

بالطلبات   المتعلقة  األمور  حول  شكاوى  تقديم  أو  االستفسار  ي 
ف  يرغبون  الذين  المكتتبي    عىل 

ي االكتتاب الذي تم االكتتاب من و أو التخصيص أو رد األموال الفائضة االتصال ببنالمرفوضة 
ك تلق 

ي نه يتعي   عىل الجهة إحالة الموضوع إل إخاللها، وإذا لم تستطع الجهة التوصل إل حل ف
بنك تلق 

ي االكتتاب  االكتتاب الرئيسي  
وإبالغ المكتتب بما يتم وتبق  عالقة المكتتب مستمرة مع جهة تلق 

 فقط. 

 إدراج وتداول األسهم 
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ي سوق  
كة، سوف يتم إدراج جميع أسهمها ف  عقب تخصيص أسهم الطرح واالنتهاء من تأسيس الشر

 لقواعد اإلدراج والتداول من تاري    خ اإلدراج. وسيتم تفعيل التداول
 
ي المالي وفقا     دت 

 
عىل األسهم وفقا

، مع التداول المتوقع أن يبدأ  ي المالي ونية من خالل سجل األسهم بسوق دت 
ألنظمة التداول اإللكت 

 عقب االنتهاء من التسجيل. 

 حقوق التصويت 

ي  
بالتساوي ف  الفئة وتتمتع بحقوق تصويت متساوية ويتعي   تصنيفها  تنتمي جميع األسهم لنفس 

ي اإلدالء بصوت واحد ) جميع الحقوق واال
امات األخرى. ويمنح كل سهم لحامله الحق ف  ( فيما 1لت  

 .  يتعلق بجميع قرارات المساهمي  

 المخاطر 

ي الجزء هناك بعض المخاطر الخاصة باال 
ي هذا الطرح. ولقد تمت مناقشة هذه المخاطر ف 

ستثمار ف 

ب   " ة ويجب أن تؤخذ بعي   مخاطر االستثمارالمعنون  ي هذه النشر
االعتبار قبل اتخاذ أي قرار   " ف 

ي أسهم الطرح. 
 باالكتتاب ف 

 اإلمارات لالستثمار جهاز 

ي نسبةاإلمارات لالستثمار االكتتاب    لجهازيحق  
ئة( من أسهم الطرح، ويجب ا)خمسة بالم  % 5  ف 

ل المطروحة  االكتتاب  نسبة  بعملية   جهاز تخصيص  البدء  قبل  بالكامل  لالستثمار  اإلمارات 

ل المخصصة  المطروحة  األسهم  خصم  سيتم  لنظام    جهاز التخصيص.   
 
وفقا لالستثمار  اإلمارات 

اذ الثانية.  يحة  الحجم اإلجمالي للشر التفضيلية من  اإلمارات لالستثمار   يمارس جهاز   لم  ا الحقوق 

في   لالكتتاب.   حقوقها التفضيلية، الجزء المحجوز يجب أن يكون
 متاح للمستثمرين المحت 

ي لالكتتاب واإلدراج  .4
 الجدول الزمت 

كة بالحق   ي المتوقع لالكتتاب. ومع ذلك، تحتفظ الشر
توضح التواري    خ المذكورة أدناه الجدول الزمت 

عقب   المحددة  الزمنية  ات  الفت  تمديد  أو  تقصت   أو  االكتتاب،  تواري    خ/مواعيد  من  أي  تغيت   ي 
ف 

ي الصحف اليومي
ة الطرح ف   ة.  الحصول عىل موافقة السلطات المعنية ونشر ذلك التعديل خالل فت 

 التاري    خ  الحدث  #

 2023مارس  16 تاري    خ بداية االكتتاب    . أ
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 التاري    خ  الحدث  #

يحة األول  تاري    خ   . ب  2023مارس  23 غلق باب االكتتاب للشر

يحة الثانية  تاري    خ  . ج  2023مارس  24 غلق باب االكتتاب للشر

ي   . د
 2023 مارس 27 تاري    خ إعالن سعر الطرح النهاب 

  . ه
يحة األول   تخصيص الشر

أقصاه   موعد  ي 
 
 29ف

 2023مارس 

ي   . و
 
ي ف

اإلخطار من خالل الرسائل النصية بالتخصيص النهاب 

يح  األول  ةالشر

 2023 مارس 29

تمام    . ز ي 
 
ف التأسيسية  العمومية  الجمعية  اجتماع  عقد  تاري    خ 

 
ً
 الساعة التاسعة صباحا

ة   فت  تمديد  وتم  االكتتاب  تغطية  اكتمال  عدم  حالة  ي 
 

ف

يتم   العمومية  االكتتاب سوف  الجمعية  انعقاد  تغيت  موعد 

ي صحيفتي   يوميتي   تصدران 
 

التأسيسية واإلعالن عن ذلك ف

 باللغة العربية 

 2023مارس  30

تبة    . ح تبدأ عملية إعادة مبالغ االكتتاب الفائضة مع األرباح المت 

إخطارات   وإرسال  األول،  يحة  الشر من  المكتتبي    إل  عليها 

يد المسجل من خالل التخصيص   الت 

 2023  بريلا 3

ي المالي  عىلالتاري    خ المتوقع إلدراج األسهم   .ط  2023ابريل  6 سوق دب 

كة:   .5  تحول الشر

كة  عىل جميع   المكتتبي   أخذ العلم بأن اإلخطار الخاص بانعقاد الجمعية العمومية التأسيسية للشر

التأسيسية)" العمومية  من خالل  الجمعية  تقديمه  يتم  سوف  عىل    هذه"(  االطالع  يرج   ة.  النشر

ة )الجمعية العمومية التأسيسية(. سوف يكون اجتماع الجمعية   القسم الرابع العمومية  من هذه النشر

الساعة تمام  ي 
ف  يوم    التاسعة  التأسيسية  من   

 
المشاركة   2023  مارس  30صباحا خالل  من 
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 . ونية/عن بعد وبدون الحضور الشخىصي للمساهمي    اإللكت 

لهم مدعوين لحضور الجمعية   الطرح وبناًء عىل هذا اإلشعار، فإن المكتتبي   الذين تم تخصيص أسهم

اإلشعار  ي 
ف  عليه  المنصوص  التاري    خ  ي 

ف  التأسيسية  الرابع   العمومية  القسم  بمراجعة  التفضل  يرج  

ة"العمومية التأسيسية  الجمعيةانعقاد    إخطار ")  سارية   مستنداتوذلك بتقديم    ،( من هذه النشر

 الموثق(.  التوكيلوصحيحة إلثبات الهوية )وتشمل جواز السفر وبطاقة الهوية اإلماراتية أو نموذج 

الذين تم تخصيص أسهم الطرح لهم والذين سيقومون بحضور االجتماع   المكتبيي   يجب أن يمتلك  

تخص  إتمام  بعد  له  المخصصة  الطرح  أسهم  لعدد  مساوية  األصوات  من  عدد  فيه  يص  والتصويت 

 . األسهم

ائح  .6  الشر

  :  سوف يتم تقسيم أسهم الطرح كما يىلي

يحة األول:   الشر

   وثالثون  سبعة)   37,500,000 الحجم: 
 
ي تمثل (  ألف  وخمسمائة  مليونا

سهم والت 

يحتفظ المساهم البائع بحق من أسهم الطرح.    بالمائة(   خمسة% ) 5نسبة  

ة   نهاية فت  ي أي وقت قبل 
يحة األول ف  ا تعديل حجم الشر

 
االكتتاب وفق

بعد  وذلك  اإلمارات،  دولة  ي 
ف  السارية  للقواني    وفقا  المطلق  لتقديره 

يحة الحصول عىل موافقة الهيئة ي الشر
يطة أال تقل نسبة المكتتبي   ف  ، شر

من أسهم الطرح. وال تزيد نسبة المكتتبي    )ستون بالمائة(    %60الثانية عن  

يحة األول عن   . بالمجمل أسهم الطرح من)أربعون بالمائة(  %40بالشر

هو  األهلية:  لما   
 
)وفقا المكتتبي    أمام  األول  يحة  للشر االكتتاب  باب  فتح  يتم 

ي الجزء الخاص ب
ي هذه   موضح ف 

"التعريفات واالختصارات" الواردة ف 

ة(.   النشر

الحد األدت  

 :لحجم الطلب

ي بقيمة )خمسة آالف(    5,000
أن يكون أي استثمار إضاف  درهم، عىل 

  درهم ومضاعفات ذلك.  )ألف(   1,000

الحد األقىص 

 لحجم الطلب: 

الطرح.   أسهم  ي 
ف  لالكتتاب  أقىص  حد  يوجد    ولكن،  ال 

 
وط  لوفقا لشر

ال  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ي 
ف  المركزي  المصف  عن  الصادرة 

نسبة   أي شخص  يمتلك  أن  كة    %5يجوز  الشر مال  رأس  من  أكتر  أو 
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عىل   الحصول  دون  المسبقة  الالمصدر  المركزي. للموافقة  مصف 

ط بشكل    يطبق  ي حال  1: ) النحو التالي   عىل  عامهذا الشر
، عىل األفراد ( ف 

ي  
الت  قبل  األسهم  من  ائها  شر ة    الشخصسيتم  المباشر األشة  وأفراد 

 ( واألوالد(؛  الكيان2)الزوج/الزوجة  حال  ي 
ف  لألسهم  ةاالعتباري  ات(   ،

كاته التابعة.   اة من قبل هذا الكيان وشر  المشت 

 

سياسة 

 التخصيص: 

يحة األول عن عدد األسهم  ي أسهم الشر
ي حالة زيادة حجم االكتتاب ف 

ف 

لها،   ي المخصص 
ف  المكتتبي    إل  الطرح  أسهم  تخصيص  يتم  سوف 

ي الطلب المقدم 
يحة األول بالتناسب مع مبلغ االكتتاب المحدد ف  الشر

الطلبات   . وسيتم تقليص  ي
النهات  من كل مكتتب وبناًء عىل سعر الطرح 

يحة األول   ي الشر
ي حالة زيادة حجم االكتتاب ف 

بناًء عىل هذا األساس ف 

ي ألسهم    وسيتم تقريب أي مستحقات جزئية ناتجة عن التوزي    ع التناست 

 
 
وفقا األسهم  ستخصص  صحيح.  رقم  أقرب  إل  لسياسية   الطرح 

. يكون لكل مكتتب   ي
التخصيص سالفة الذكر وبناًء عىل سعر الطرح النهات 

يطة أال يتجاوز الحد    سهم.   1.000تخصيص حد أدت  مضمون يساوي   شر

ي ي الشر
حة األول العدد اإلجمالي  األدت  المضمون للتخصيص للمكتتبي   ف 

تقليص   سيتم  الحالة  هذه  ي 
ف  األول؛  يحة  الشر ي 

ف  المتاحة  لألسهم 

 . ي  المخصصات وجعلها عىل أساس تناست 

 

األسهم غت   

 المكتتب فيها: 

يحة األول، سوف تكون  ي جزء من أسهم الطرح للشر
إذا لم يتم االكتتاب ف 

من   لالكتتاب  متاحة  فيها  مكتتب  الغت   طلبات األسهم  مقدمي  قبل 

بديل  كحل  البائع  للمساهم  يجوز  أو  الثانية،  يحة  الشر ي 
ف  االكتتاب 

ي  
ف  االكتتاب  باب  غلق  تاري    خ  بتمديد  يقوم  أن  الهيئة(  مع  )وبالتشاور 

الطلبات  من  المستلم  الحد  عند  الطرح  غلق  أو  والثانية  األول  ائح  الشر

 )االكتفاء بالحد المستلم من الطلبات(. 

يحة الثان  ية:  الشر
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   عشر   واثنا   سبعمائة)   712,500,000 الحجم: 
 
ي  (  ألف  وخمسمائة  مليونا

سهم والت 

نسبة   ) 95تمثل  الطرح.   بالمائة(   وتسعون  خمسة%  أسهم  يحتفظ   من 

ي أي وقت قبل نهاية  
يحة الثانية ف  المساهم البائع بحق تعديل حجم الشر

المطلق   لتقديره  ا 
 
وفق االكتتاب  ة   و فت 

 
دولة    وفقا ي 

ف  السارية  للقواني   

الهيئة أال تقل نسبة اإلمارات، وذلك بعد الحصول عىل موافقة  يطة  ، شر

يحة الثانية عن   ي الشر
أسهم الطرح    من)ستون بالمائة(    %60المكتتبي   ف 

ي  ال تزيد نسبة المكتتبي    أو 
يحة  ف  من )أربعون بالمائة(    %40األول عن  الشر

 . بالمجمل أسهم الطرح

 لما هو موضح  األهلية: 
 
يحة الثانية أمام المكتتبي   وفقا يتم فتح باب االكتتاب للشر

ي الجزء
ة. التعريفات واالختصارات " الخاص ب ف  ي هذه النشر

 " الواردة ف 

األدت  الحد  

 لحجم الطلب: 

 ( ماليي   )خمسة   5,000,000الحد األدت  لحجم طلبات االكتتاب 

الحد األقىص 

 لحجم الطلب: 

 ال يوجد حد أقىص لحجم طلبات االكتتاب. 

سياسة 

 التخصيص: 

كة   الشر بواسطة  الثانية  يحة  بالشر الخاصة  األسهم  تخصيص  يتم  سوف 

من   فإنه  ولذلك  االكتتاب،  مدير  مع  بالتشاور  وذلك  البائع  والمساهم 

الممكن عدم تخصيص أي أسهم للمكتتبي   الذين يقدمون طلبات اكتتاب  

يحة الثانية أو أن يخصص لهم عدد من أسهم الطرح أقل من العدد  ي الشر
ف 

ي 
  طلب االكتتاب الخاص بهم.  المذكور ف 

التخصيص  

 االختياري: 

ي تخصيص أسهم الطرح 
كة والمساهم البائع بالحق ف  يحتفظ كل من الشر

ورية. لذلك من الممكن أال  يحة الثانية بأي طريقة يرونها رص  الخاصة بالشر

يحة أو  ي هذه الشر
يتم تخصيص أي أسهم للمكتتبي   الذين قدموا طلبات ف 

األ  ي طلب  تخصيص عدد من 
المذكورة ف  أقل من عدد األسهم  لهم  سهم 

 االكتتاب الخاص بهم. 

الغت    أسهم الطرح

 مكتتب فيها: 

يتم   سوف  الثانية  يحة  للشر الطرح  أسهم  جميع  ي 
ف  االكتتاب  يتم  لم  إذا 

 سحب عملية الطرح. 
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 طلبات االكتتاب المتعددة 

يحة واحدة فقط. سيتم تجميع   ي شر
ي أسهم الطرح ف 

يجب عىل المكتتبي   التقدم بطلبات االكتتاب ف 

ي    الطلبات
الوطت  المستثمر  يحة واحدة تحت رقم  أي  الالمتعددة ضمن شر تقدم  ي حالة 

واحد. وف 

يحة، يحق لبنوك ي أكتر من شر
ي االكتتاب    مكتتب لالكتتاب ف 

كي   اعتبار    يريدومتلق 
االكتتاب المشت 

 أحد أو كال الطلبي   غت  صحيح أو غت  ساري. 

 ستثمار جهاز اإلمارات لال 

   وثالثون  سبعة)   37,500,000
 
تمثل  (  ألف   وخمسمائة  مليونا ي 

والت  يتم حجزها  الطرح  أسهم  من 

اإلمارات بالمائة  خمسة)   %5نسبة   جهاز  قبل  من  بها  االكتتاب  ليتم  الطرح  أسهم  إجمالي  من   )

 للمادة  
 
يتم تخصيص أسهم الطرح المخصصة    127لالستثمار، وفق ا كات. وسوف  من قانون الشر

يحة الثانية. وإذا  لجهاز اإلمارات لالستثمار بموجب هذه الحقوق التفضيلية من إجمالي حجم الشر

ي أسهم الطرح، سوف  لم يمارس جهاز اإلمارات لال 
ستثمار هذه الحقوق التفضيلية للتقدم لالكتتاب ف 

 . في  
 تكون هذه األسهم متاحة لالكتتاب فيها من قبل المكتتبي   المحت 

 مالحظات هامة 

ة )  يحة األول عن طريق رسالة نصية قصت  ي الشر
( من قبل سوق  SMSسوف يتم إشعار المكتتبي   ف 

ي المالي بقبول أو رفض طلب اال ي أسهم الطرح. دت 
 كتتاب المقدم منهم ف 

ا لما هو    عىلبمجرد إدراج األسهم  
 
ي وفق

وت  ي نظام إلكت 
ي المالي سوف يتم تسجيل األسهم ف  سوق دت 

ي ُملزمة وغت   
وت  ي هذا النظام اإللكت 

. وستكون المعلومات الواردة ف  ي المالي ي سوق دت 
معمول به ف 

ي  
. قابلة لإللغاء، ما لم ُينص عىل خالف ذلك ف  ي المالي  القواعد واإلجراءات واجبة التطبيق بسوق دت 

ي  
ي تغيت  النسبة المئوية ألسهم الطرح الت 

كة بالحق ف  بعد الحصول عىل موافقة الهيئة، تحتفظ الشر

يحة الثانية.  يحة األول أو الشر   سيتم إتاحتها للشر
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كة  : التفاصيل الرئيسية للشر ي
 القسم الثاب 

كة  .1  نظرة عامة عن الشر

كة: اسم  كة االنصاري للخدمات المالية الشر  ( قيد التأسيس)  ش.م.ع شر

كة كة األغراض التالية : األساسية أغراض الشر   :تباشر الشر

كة متفقة مع أحكام   األساسية  تكون األغراض ي أسست من أجلها الشر
الت 

داخل   بها  المعمول  والقرارات  ا  القواني   
 
وفق المتحدة،  العربية  اإلمارات 

كةلعقد التأسيس والنظام األساسي لل ي الملحق   شر
،  ( 2)   رقم  الموضحي   ف 

 :  -عىل النحو التالي

وعات الزراعية وتأسيسها وادارتها؛  • ي المشر
 االستثمار ف 

وعات الصناعية وتأسيسها واداراتها؛ و • ي المشر
 االستثمار ف 

وعات التجارية وتأسيسها وادارتها.  • ي المشر
 االستثمار ف 

 

شاء  ، مركز اال 804مكتب   : المكتب الرئيسي  ، اإلمارات 6176، ص.ب  1نصاري لألعمال، الت  ي ، دت 

 العربية المتحدة. 

تفاصيل السجل التجاري 

 وتاري    خ مزاولة النشاط:  

 758204 رخصة تجارية رقم

تاري    خ   ي 
ف  المتحدة  العربية  اإلمارات   ، ي دت  إمارة  ي 

ف  كة  الشر تأسيس  مايو   9تم 

محدودة  2016 مسؤولية  ذات  كة  الرخصة    كشر رقم بموجب  التجارية 

كة ذات مسؤولية محدودة إل  758204 كة اآلن قيد التحول من شر ، وإن الشر

كة مساهمة عامة.   شر

كة:  التجاري  سنة 100 مدة الشر السجل  ي 
ف  كة  الشر إشهار  تاري    خ  من  تبدأ  لتستمر    ميالدية 

ي ما لم يتم 
 . إنهائها بشكل تلقات 

.  31يناير إل  1من  السنة المالية:   ديسمت 

ي الحسابات 
مدقق 

 :  المستقلي  

ي )فرع  برايس ووترهاوس كوبرز   ( دت 

ي 
كة  اسم البنك  البنوك الرئيسية الت   طبيعة العالقة مع الشر
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كة:  ي التجاري  تتعامل مع الشر المراسلة  بنك أبوظت  البنوك  النقد   ،تمويل  وإدارة 
كاء األعمال. والتسويات   للموردين وشر

ي 
ي الوطت  كاء األعمال. التسويات  بنك اإلمارات دت   للموردين وشر

ي اإلسالمي  مع  بنك أبوظت  للتسويات  السفر  بطاقة  نامج  لت  يك  شر
ا )  كة فت    . ( VISAشر

ي األول األعمال ش.م.ع   بنك أبوظت  كاء  وشر للموردين  ، التسويات 
 من العمالت األجنبية. وترتيبات التحوط 

 

ي سيتم 
ي   تشكيلهتفاصيل مجلس اإلدارة الت 

 
 تاري    خ اإلدراج:  كما ف

 6أعضاء،    )سبعة(   7بمجرد اإلدراج، يتم تشكيل مجلس اإلدارة. ومن المتوقع أن يتألف مجلس اإلدارة من  

، )ستة(  غت    منهم أعضاء مجلس إدارة مستقلي    ( أعضاءثالثة)  3، و تنفيذي واحد ( 1)  وعضو غت  تنفيذيي  

 .  تنفيذيي   

 المنصب  الجنسية  تاري    خ الميالد  االسم 

/ محمد عىلي أبوالحسن  السيد   .1

 نصارياال 

 رئيس مجلس اإلدارة  دولة اإلمارات 1955

 )غت  تنفيذي( 

/ فؤاد عىلي أبوالحسن  السيد   .2

 نصارياال 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة  دولة اإلمارات 1960

 )غت  تنفيذي(  

/ عيس عىلي أبوالحسن  السيد   .3

 نصارياال 

 عضو مجلس إدارة  دولة اإلمارات 1966

 )غت  تنفيذي( 

/ راشد عىلي أبوالحسن  السيد   .4

 نصارياال 

 عضو مجلس إدارة  دولة اإلمارات 1977

 )تنفيذي( 

 عضو مجلس إدارة  الهند 1954 )*(/ نيتي   خانا  السيد   .5

 )غت  تنفيذي( 

 عضو مجلس إدارة  إيطاليا  1972 )*(السيد/ مارسيلو باريكوردي   .6
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 )غت  تنفيذي( 

 عضو مجلس إدارة  دولة اإلمارات 1976 )*(  المزروعي  رجاء/  السيدة  .7

 )غت  تنفيذي( 

 مالحظات: 
 ( إل أن عضو مجلس اإلدارة "مستقل" بموجب قواعد الحوكمة. *يشت  الرمز )  .1

نصاري لألعمال، ، مركز اال 804أعضاء مجلس اإلدارة هو مكتب  عنوان العمل لكل عضو من  إن   .2

شاء  ، اإلمارات العربية المتحدة. 6176، ص.ب 1الت  ي  ، دت 

 : ي دولة اإلمارات كما يىلي
كات المساهمة العامة ف  ي مجالس إدارة الشر

 يشغل أعضاء مجلس اإلدارة عضوية ف 

ي  االسم
 
كات المساهمة ف ي مجالس إدارة الشر

 
 دولة اإلمارات العضوية ف

ي  عضو  •   المزروعي  رجاء/  السيدة
 ( عامة)مساهمة  نكب  زاند مجلس إدارة ف 

ي  إدارة مجلس عضو  •
كة ف   .م.ع ش الصادرات الئتمان تحاد اال  شر

إدارة    عضو  ي مجلس 
والتجارة    ف  لالستثمار  ي  العرت  المصف 

 .م.ع )المصف( ش الخارجية 

اإلفالس عىل أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء  لم يصدر حكم باإلفالس أو ترتيب صلح واق من  

كة.   اإلدارة التنفيذية للشر

ي  
ي  المجموعةال يملك أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا وأقارب  هم من الدرجة األول أي أسهم ف 

، ف 

 : ما عدا 

 ؛ المجموعة % من رأس مال 32.0775متلك يمحمد عىلي االنصاري و  / السيد  •

 ؛ المجموعة% من رأس مال 24.5775متلك يو  فؤاد عىلي االنصاري / السيد  •

 و؛ المجموعة % من رأس مال 21.0775ويمتلك  عيس عىلي االنصاري / السيد  •

 . المجموعة  مال رأس من %14.0775راشد عىلي االنصاري ويمتلك  / السيد  •

ي الدرجة األول ألعضاء مجلس اإلدارة  أقارب ملكية
 
كة  ف  : الشر

 عىلي وتمتلك  •
كة؛  %3.4125السيدة / صديقة مرتىص   من رأس مال الشر
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كة؛ و  %2.38875مريم عىلي االنصاري وتمتلك  /  السيدة •  من رأس مال الشر

كة.  %2.38875ة / فاطمة عىلي االنصاري وتمتلك السيد •  من رأس مال الشر

 اإلدارة. أعضاء مجلس مكافآت 

ا ألن مجلس اإلدارة سيتم تشكيله فقط عند اإلدراج، فإن أعضاء مجلس اإلدارة لم ولن يتلقوا مكافآت  نظر 

كة قبل ذلك التاري    خ.   من الشر

كات التابعة األخرى   ي الشر
 
كة ف  بيان باستثمارات الشر

ة    )4(يرج  االطالع عىل الملحق رقم   كات   صول عىلللحمن هذه النشر ي الشر
كة ف  نبذة عن استثمارات الشر

 . التابعة

 وصف األعمال  .2

ي هذه 
ة إل جانب المعلومات الواردة بمزيد من التفصيل ف  يجب عىل المستثمرين قراءة هذا القسم من النشر

ها من المعلومات  ي ذلك المعلومات المالية وغت 
ة بما ف    . النشر

 نظرة عامة 

المالية   ) إن االنصاري للخدمات  المتحدة وقيد   قيد ش.م.ع  العربية  ي بدولة اإلمارات  إمارة دت  ي 
التأسيس ف 

عامة(   مساهمة  كة  إل شر محدودة  ذات مسؤولية  كة  من شر مجالتحول  المالية الخدمات    موعاتإحدى 

كة عا  الرائدةالمتكاملة   ا يعود إل بداية تأسيسها كشر
 
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة ولديها تاريخ

ئلية مقرها ف 

عام   ي 
وحلول رصف 1966ف  للحدود  عابرة  مدفوعات  للمجموعة  التابعة  العالمية  المنصة  وتوفر  هذا   .

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة وخدمات أخرى مثل  
العمالت األجنبية والوصول إل نظام حماية األجور ف 

ي سوق تحصيل الفواتت  والبطاقات مسبقة الدفع باإلضافة إل حلول تقنية الدفع ل
كات ف  لمستهلكي   والشر

المتحدة.   العربية  اإلمارات  دولة  ي 
ف  والمتنامية  ة  الكبت  والتحويالت  األجنبية  العمالت  المدفوعات ورصف 

 . وتقدم المجموعة منتجاتها وخدماتها من خالل شبكة عالمية شاملة مدعومة بالتكنولوجيا الخاصة

بأكتر من   المجموعة  م  70تتعامل  أكتر  العمالت   50ن  عملة من خالل  ا ألعمال رصف 
 
يك  وشر

ً
ا مراسال

 
بنك

ي    250عملة من خالل أكتر من    45األجنبية ولديها خدمات تحويل بأكتر من  
. كما ف 

ً
ا مراسًل

 
يك ا وشر

 
  31بنك

ي جميع أنحاء دولة اإلمارات    231، قامت المجموعة بتشغيل شبكة واسعة من  2022ديسمت   
ا ف  ا فعلي  فرع 

المتحدة، وا ي تضمنت  العربية 
، و  103لت  ي إمارة دت  ي 

ف  ، و  57فروع  ي أبوظت  إمارة  ي 
ف  ا  إمارة   38فرع  ي 

ف  ا  فرع 

ي إمارة عجمان، و  15الشارقة، و
ا ف  ي إمارة رأس الخيمة، و  9فرع 

ة و  6أفرع ف  ي إمارة الفجت 
ي   3أفرع ف 

أفرع ف 

ا لتقرير  
 
ي أكت  سوق للتحويالت الشخصية ،  EDCإمارة أم القيوين. ووفق

تعد دولة اإلمارات العربية المتحدة ثات 
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،    48الخارجية عىل مستوى العالم من حيث إجمالي قيمة التحويالت الخارجية البالغة   مليار دوالر أمريكي

بي   
ايد من المغت  ي لعب دور مهم بالنظر إل العدد الكبت  والمت  

كات الصافة ف   ذوي ومن المتوقع أن تستمر شر

ي  
الدخل المنخفض والذين لديهم إمكانية وصول أقل إل الحسابات المصفية. وبالنسبة للسنة المنتهية ف 

جري  2022ديسمت   
ُ
ي اليوم. وحسب ما جاء بتقرير    125,556، كانت المجموعة ت

، للسنة  EDCمعاملة ف 

ي  
ويالت الشخصية الصادرة  من سوق التح  %24، مثلت المجموعة ما يقرب من  2021ديسمت     31المنتهية ف 

كات الصافة والبنوك(.  ي ذلك شر
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة )بما ف 

 ف 

  : ي تقدمها المجموعة لعمالئها ما يىلي
 تشمل المنتجات والخدمات والحلول الرئيسية الت 

ي فروع التجزئة التابعة لها وعت  قنواتها ا  –  التحويالت •
لرقمية، توفر المجموعة التحويالت المالية ف 

ي 
وتقدم تحويالت مالية محلية وعالمية من خالل منصات تحويل األموال المملوكة لها والمتمثلة ف 

Cash Express وGlobal Fund Transfer وWorldwide Cash Express  وكذلك من خالل ،

ن يونيون وشبكة تحويل المدفوعات الخاصة بها حيث   ي مجال تحويل األموال مثل ويست 
كائها ف  شر

.  Rippleأو    SWIFTتم تنفيذ التحويالت إل الحسابات المصفية عت  خدمات تحويل األموال مثل  ي

كات.   وتقدم المجموعة تحويالت لعمالئها من األفراد والشر

تشتمل خدمات رصف العمالت األجنبية بالتجزئة والجملة التابعة للمجموعة   –  األوراق النقدية •

اء العمالت ة من وإل عمالء التجزئة والجملة. كما تقدم    بشكل أساسي عىل بيع وشر األجنبية مباشر

وتقدم   لألفراد.  األجنبية  العمالت  رصف  خدمات  من  الدفع كجزء  مسبقة  بطاقات  المجموعة 

ي جميع فروعها.  70المجموعة خدمات األوراق النقدية بأكتر من 
 عملة ف 

األجور   • حماية  حلول    –WPSنظام  المجموعة  يتقدم  مو تتعلق  وتنفيذ  رواتب  كات،  الشر ي 
ظق 

ا لتوجيهات وزارة  
 
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة وفق

كات العاملة ف   عن الشر
ً
مدفوعات األجور نيابة

ي  
ي إطار مبادرة نظام حماية األجور. كما ف 

، كان هناك أكتر من 2022ديسمت     31العمل اإلماراتية، ف 

كة مسجلة الستخدام خدمة نظام حماية األجور الخاصة بالمجموعة. وقد تم رصف    163,438 شر

ي ديسمت   549,756أكتر من 
 . 2022راتب شهري ف 

تشمل عروض المجموعة األخرى، من بي   أمور أخرى، تحصيل الكمبياالت وحلول اإلدارة   –  أخرى •

 النقدية المتكاملة. 

ك الشر المجموعة عدد من  توفت  خدمات  التابعة يتول  كات  الشر لها؛ حيث تشمل هذه  التابعة  العاملة  ات 

 ( : ة االكتتاب الماثلة ما يىلي
ا من تاري    خ نشر ي جميع    Cash Express(  2( االنصاري للصافة؛ ) 1العاملة اعتبار 

ف 

. وتعكف المجموعة كذلك عىل  Digital Pay( االنصاري ديجيتال باي  4؛ و) CashTrans(  3أنحاء العالم؛ ) 

كة االنصاري للصافة  االستحوا الكويت )وهي كيان مملوك لبعض من المساهمي   الحاليي   التابعي      -ذ عىل شر

ي  
والت  البائع(،  العمالت بدورها استحوذت عىل  للمساهم  كات رصف  كة ُعمان للصافة، وهي إحدى شر شر

ي الكويت وبن
ك الكويت المركزي. األجنبية بالكويت. وقد وافق عىل هذا االستحواذ كل من سلطة المنافسة ف 

ي سوق الكويت  
 ف 
 
 رائدا

 
كة تلعب دورا ا لإلدارة، من المتوقع أن يؤدي هذا االستحواذ إل إنشاء رابع أكت  شر

 
ووفق
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ي سادس    %7.7بحصة من السوق تبلغ  
ا ف  ا قوي 

 
من حيث عدد الفروع الفعلية، مما يمنح المجموعة تواجد

ي عام أكت  سوق للتحويالت الشخصية الخارجية عىل م
 . 2021ستوى العالم ف 

 التاري    خ 

ي من عام    هيكلةعىل سبيل االستعداد للطرح العام، أكملت المجموعة إعادة  
ي النصف الثات 

كة ف    2022الشر

كة من االنصاري القابضة ذ.م.م. إل االنصاري للخدمات المالية ذ.م.م. وتجدر اإلشارة إل  ت اسم الشر َّ
وغت 

كة االنصاري للخدمات الما كة ذات مسؤولية محدودة إل أن شر لية ذ.م.م. قيد التأسيس والتحول من شر

ي بدولة اإلمارات العربية المتحدة.   ي إمارة دت 
كة مساهمة عامة مؤسسة ف   شر

ي بدأتها عائلة االنصاري كفرع من األعمال التجارية المزدهرة منذ  
كة االنصاري للصافة، الت    60تأسست شر

ا     عام 
 
عائلة   وذلك،  تقريبا وعمالء  كاء  لشر والتحويالت  ي  األجنت  الصف  احتياجات  لتلبية  األول  المقام  ي 

ف 

ي دولة اإلمارات 
ي وقت كانت فيه الخدمات المصفية الرسمية لم يتم تأسيسها بعد ف 

االنصاري التجاريي   ف 

كات األخرى بمرور الوقت. واليوم، أصبحت المجموعة   العربية المتحدة ومنذ ذلك الحي   نمت لتشمل الشر

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
كة رصافة رائدة، تملك أكت  شبكة فروع فعلية ف   شر

ي منتصف الستينيات، تم افتتاح أول فرع  
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة ف 

ومع تطور الخدمات المصفية ف 

ي عام لال 
ي ف  ي أبوظت 

 . 1966نصاري للصافة ف 

ي 
ي عام    وبعد افتتاح أول فرع للمجموعة ف 

ي المركزي ف  ، تضمنت بعض اإلنجازات التاريخية  1966سوق أبوظت 

ي عام    للمجموعةالرئيسية  
ي جميع المعامالت المالية ف 

ي متكامل ف 
وت  وإطالق برنامج    1987اعتماد نظام إلكت 

عام   ي 
ف  األول  عام  1999الجوائز  ي 

وف  للصافة  2002.  االنصاري  بدأت  الذي كانت    -،  )الكيان  الكويت 

ة المجم ا من تاري    خ نشر ي الكويت.  االكتتابوعة بصدد االستحواذ عليه اعتبار 
 الماثلة( عملياتها ف 

ي  
وقد عملت االنصاري للصافة عىل توحيد شكل ومظهر جميع فروعها وأطلقت هويتها التجارية الجديدة ف 

ي عام  2003عام  
ي جميع أ  Cash Express، أطلقت المجموعة منصة  2004. أما ف 

نحاء العالم للتحويالت ف 

ي عام  
ي وأطلقت حل الرواتب "   100، افتتحت الفرع رقم  2010إل السوق، وف  ي دت 

"، بما يتماسر PayPlusف 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
 مع نظام حماية األجور ف 

 عامي  
ا من المنتجات بي  

 
، وموقعها CashTrans (2011)، تضمنت  2019و  2011وأطلقت المجموعة عدد

ي 
وت  ، وتطبيق الهاتف الجوال Worldwide Cash Express (2017)، وe-Exchange (2016)، واإللكت 

)   إلتاحة نت  اإلنت  عت   المالية  برنامج  2018التحويالت  وتنفيذ   ،)CRM Dynamics   (2019 )  وVisa 

Platinum TravelCard     ي عام  2019عملة )   17ب
ا    2020(. باإلضافة إل ذلك، أصبحت المجموعة ف  عضو 

ا وأسست إدارة للعالقات المؤسسية معها.  كة فت   ي شر
ا ف   رئيسي 
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عام    من  ي شهر سبتمت  
للصافة عىل تصنيف "2020وف  االنصاري  كة  5A1، حصلت   & Dun" من شر

Bradstreet ت  إل الحد األدت  من مخاطر االئتمان ودرجة  ، وهو أعىل مستوى تصنيف يمكن تحقيقه يش

خيص وتنظيم مصف دولة اإلمارات العربية المتحدة المركزي.   عن خضوعها لت 
ً
 عالية من االئتمان، فضال

ي عام   
االنصاري للصافة عىل أنه أفضل تطبيق للتكنولوجيا ب   الخاص  الجوالالهاتف  ، ُصنف تطبيق  2021وف 

ي  
ي وثات  ي دولة اإلمارات العربية المتحدة ومنطقة مجلس التعاون الخليج 

ي منطقة    أفضل تطبيق المالية ف 
ف 

ق األوسط ألفضل   ق األوسط عىل قائمة فوربس الشر ا للتقنية المالية    15الشر
 
ي أغسطس  2021تطبيق

. وف 

ي عام    CashTrans، بدأت تقنية  2022
. وف  ، أعلنت االنصاري 2022الخدمات النقدية المنقولة إل الغت 

ي فروعها بهدف إطالق 
ات ذكية" جديدة ف   ذكي بحلول منتصف   100للصافة عن إدخال ستة "كاونت 

كاونت 

ي   e-Exchange، كما أعلنت المجموعة أنها أطلقت منصة  2023عام  
كات ف  ونية لعمالئها من الشر اإللكت 

 . 2022عام 

 نقاط القوى 

كة الرصافة رائدة  ي دولة اإلمارات العربية المتحدة وقياديةشر
 

 ف

المجموعة   حافلتتمتع  عززت  60  ال  يقارب  بتاري    خ  وقد  ا  دولة   المجموعة  عام  أنحاء  ي جميع 
ف  وجودها 

ة   المتغت  العمالء  احتياجات  لتلبية  خدمات  وقدمت  المتحدة  العربية  عمالئها.   و اإلمارات  تجربة  تعزيز 

األجور  حماية  نظام  خالل  من  البنكية  واألوراق  التحويالت  من  للمجموعة  األساسية  األعمال  ستكمل 
ُ
وت

ي  اتيج   يل الفواتت  وحلول إدارة النقد. تشمل خدمات تحص أخرىعروض إل جانب االست 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة،  
ي    231من خالل  باتت المجموعة تمتلك أكت  شبكة فروع فعلية ف 

ا ف  فرع 

ا لتقرير مع بالمقارنة  وهو أكتر من الضعف، 2022ديسمت   31
 
ي السوق وفق

ي أكت  مجموعة ف 
 . EDCثات 

وتعتقد المجموعة أنها تمكنت من التكيف مع احتياجات العمالء المتطورة من خالل تقديم تجربة معامالت   

من أجل تلبية احتياجات العمالء - قنوات رقمية إلجراء المعامالت التجارية  مريحة؛ حيث قدمت المجموعة  

ا ي تطبيقات الهاتف الجوال  -األكتر تطور 
ا ف  ا شيع  ها اآلن   وشهدت المجموعة نمو  ي تعتت 

الخاصة بها، والت 

ا من عروض خدماتها. وعىل الرغم من أن تركت   المجموعة عىل هذه المنصات الرقمية حت  اآلن  ا حيوي  جزء 

ي دمج حلول المعامالت الرقمية 
ا ف 
 
ينصب بشكل كبت  عىل عمالئها من األفراد، إال أن المجموعة قد بدأت أيض

كات )" كات من خالل عروض "( لعمالئها مB2Bبي   الشر ونية.  e-Exchangeن الشر  اإللكت 

ي أكت  سوق للتحويالت الخارجية  
ي ثاب 

 
 رائد ف

ً
ها تلعب المجموعة دورا  نمًوا  وأكتر

ا لتقرير  
 
ي أكت  سوق للتحويالت الشخصية الخارجية عىل  EDCوفق

، تعد دولة اإلمارات العربية المتحدة ثات 

، ومن المتوقع أن    48مستوى العالم من حيث إجمالي قيمة التحويالت الخارجية البالغة   مليار دوالر أمريكي

المغت   من  ايد  والمت   الكبت   العدد  إل  بالنظر  مهم  دور  لعب  ي 
ف  الصافة  كات  شر الدخل  تستمر  ذوي  بي   
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المنخفض والذين لديهم إمكانية وصول أقل إل الحسابات المصفية. وباإلضافة إل ذلك، من المتوقع أن  

ي 
ات والجنسية المواتية المزيد من األشخاص إل دولة اإلمارات العربية المتحدة، والت  تجذب برامج التأشت 

 
ُ
ي هذا السوق وقد  من المتوقع أن تزيد الطلب عىل التحويالت المالية. وت

كة رائدة ف  عد االنصاري للصافة شر

ي عام  
ا لتقرير    %2.6مع ما يقرب من    2021تعاملت ف 

 
من التحويالت الشخصية الخارجية العالمية. ووفق

EDC  من سوق التحويالت   %38، استحوذت االنصاري للصافة عىل ما نسبته  2021ديسمت    31، وبتاري    خ

كات ال ي  الشخصية الصادرة من شر
ة أشع بكثت  من سوق التحويالت الشخصية ف  ا بوتت  صافة، ونمت تاريخي 

 % 14دولة اإلمارات العربية المتحدة. وعىل الرغم من انكماش سوق التحويالت الشخصية الخارجية بنسبة  

 عامي  
ي النمو وزادت إيرادات التحويالت  2020و  2019بي  

 % 29بنسبة  الخارجية  ، استمرت المجموعة ف 

ي عام  خالل نف
ة. باإلضافة إل ذلك، وف  من حصة   %14، استحوذت االنصاري للصافة عىل  2021س الفت 

ي هذا السوق 
كات الصافة ف  كات الصافة، ولكن انتشار شر كات من خالل سوق شر ي تحويالت الشر

السوق ف 

ا لتقرير    %8.3محدود )تصل إل  
 
الوق EDCوفق ي 

ي تهيمن عىل السوق ف 
الت  البنوك هي  أن  الراهن.  ( كما  ت 

ي  
ف  المنتهية  اإلمارات  2021ديسمت     31وللسنة  دولة  لدى  التحويالت    175، كان  من  ي 

إمارات  مليار درهم 

كات الصافة و  108الشخصية الصادرة، منها   عزى إل شر
ُ
ي ت
عزى    67مليار درهم إمارات 

ُ
ي ت
مليار درهم إمارات 

ي    211شخصية الصادرة إل  إل البنوك. ومن المتوقع أن ينمو إجمالي سوق التحويالت ال
مليار درهم إمارات 

ي  
عزى  2027ديسمت     31بحلول العام المنتهي ف 

ُ
كات الصافة و  138، حيث ت ي إل شر

 73مليار درهم إمارات 

ي إل البنوك. 
 مليار درهم إمارات 

  
ً
ي توفت  األوراق النقدية األكتر طلبا

 
 ف

ً
 بارزا

ً
 تلعب المجموعة دورا

ي وضع 
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة    ترى المجموعة أنها ف 

جيد لالستفادة من صناعة السياحة المتنامية ف 

ي دولة اإلمارات  
ي سوق رصف العمالت األجنبية ف 

 ف 
 
 رائدا

 
ي تلعب دورا

كات الت  كونها واحدة من أفضل الشر

ي  من سوق رصف العمالت األجنبية لألفراد للسنة المنتهي  %35العربية المتحدة بحصة تقدر بنسبة  
  31ة ف 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة نتيجة زيادة 2021ديسمت   
. ومن المتوقع أن ينمو رصف العمالت األجنبية ف 

ا لتقرير  
 
ي الدولة. ووفق

، من المتوقع أن تنمو األحجام النقدية لصف  EDCأعداد السياح واإلنفاق السياجي ف 

المتحدة العربية  اإلمارات  دولة  ي 
ف  األجنبية  نسبته    العمالت  عامي    %4.0بمعدل سنوي مركب   

بي   ا  تقريب 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة بمعدل نمو سنوي 2027و  2022
، ومن المتوقع أن ينمو إنفاق السائحي   ف 

ة.  %6.7مركب يقارب   خالل تلك الفت 

االقتصادي   والنمو  الخارجية،  والسياحة  الوافد،  السياجي  واإلنفاق  الوافدة،  السياحة  المحركات وتعد  هي 

ي وضع جيد لتلبية احتياجات 
الصناعية الرئيسية لعرض األوراق النقدية للمجموعة. وترى المجموعة أنها ف 

ا من الفروع 
 
ا لمواقع فروعها البارزة عت  الوجهات السياحية الرئيسية؛ حيث تملك المجموعة عدد السياح نظر 

ي المراكز التجارية، وتمثل المراكز التجارية موقع  
ا لمراكز الصافة لتحقيق اإلقبال عليها وهي نقطة ف  اتيجي  ا است 

ي مراكز التسوق يتيح للمجموعة تسعت  المعامالت بشكل أفضل مما 
وصول سهلة للسياح، كما أن التواجد ف 

ي مواقع أخرى. 
 يمكن أن تكون عليه ف 
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ا أن تزداد الحاجة إل رصف العمالت األ  
 
 للنمو وباإلضافة إل ذلك، من المتوقع أيض

ً
جنبية بالجملة نتيجة

 عن التآزر القوي بي   معامالت 
ً
كات فضال االقتصادي، وتزايد معامالت األوراق النقدية لكل من األفراد والشر

ي  
ا لموقعها الرائد ف  كات. ومن المتوقع أن تستفيد االنصاري للصافة من ذلك نظر  األوراق المالية لألفراد والشر

كات بدول  ة اإلمارات العربية المتحدة. سوق معامالت الشر

ا بطاقات مسبقة الدفع لعمالئها األفراد، األمر الذي سمح للمجموعة بالوصول إل  
 
وتوفر المجموعة أيض

ي   الصادرة    FlexiblePayو  Travelcardالفضاء الرقمي لصف العمالت األجنبية؛ حيث ُيعد كل من منتج 

لة إلعادة الشحن يمكنها تخزين عمالت مفردة أو متعددة  عن المجموعة عبارة عن بطاقات مسبقة الدفع قاب

اء البطاقات مسبقة   عىل البطاقة، كما تتيح للمستخدم تحويل هذه العمالت إل عمالت أخرى. ويمكن شر

نت أو من خالل  ي فروع المجموعة، عت  اإلنت 
ي تصدرها المجموعة، إن ُوجدت، أو إعادة تحميلها ف 

الدفع الت 

 ال. تطبيق الهاتف الجو 

اتيجية    لمعامالت  بافيما يتعلق    متنامية جذب العمالء واالحتفاظ بهم مدعومة بعروض  لواضحة  است 

كات    ما بي   الشر

لالحتفاظ  ا 
 
جيد اختبارها  تم  اتيجية  است  جانب  إل  العمالء  لجذب   

ً
فعاال ا  نهج  لديها  أن  المجموعة  ترى 

كات  بالعمالء. وتتعامل المجموعة مع عمالئها من خالل   الفروع الفعلية ومنصتها الرقمية وعالقاتها مع الشر

نت والتسويق عت  وسائل التواصل  ي التسويق عت  اإلنت 
وت  وي    ج اإللكت  ويجية. وتشمل طرق الت  والحمالت الت 

ا عىل وصولها إل المجتمع المحىلي للمجموعة  
 
االجتماعي ألعمال المجموعة بأكملها. وتحافظ المجموعة أيض

 فتات واإلعالنات اإلذاعية. من خالل الال

المجموعة   تعمل  ذلك،  إل  الملباة -باإلضافة  غت   االحتياجات  وتلبية  خدماتها  عروض  تعزيز  أجل  من 

كات ي جذب عمالء جدد فحسب، بل   -للشر
ي ال تساعد ف 

كات، والت  عىل توسيع عروض المعامالت ما بي   الشر

ي االحتفاظ بالعمالء من خالل البيع ال
ا ف 
 
ال. تساعد أيض  متقاطع الفعَّ

ة    كات الصغت  ا كقناة حيوية بالنسبة للمجموعة لجذب العمالء لكل من الشر
 
يعمل نظام حماية األجور أيض

يتلقون رواتب من  الذين  الموظفي   واألفراد  ي تستخدم نظام حماية األجور لصف رواتب 
والمتوسطة الت 

ي الواقع الع
مىلي فريق تطوير أعمال متخصص يعمل عىل ضم  خالل نظام حماية األجور. وتمتلك المجموعة ف 

ات   والكاونت  الفروع  إل  الوصول  بإمكانية  ا 
 
أيض األجور  نظام حماية  بطاقة  ويتمتع مستخدمو  عمالء جدد. 

ي تتيح لهم استخدام خدمات السحب النقدي والتحويالت ومدفوعات المرافق. 
 الذكية، والت 

من    المقدم  كات  الشر بي    المعامالت  عرض  كات  ويشمل  الشر بي    المعامالت  مدفوعات  ا 
 
أيض المجموعة 

ا لتقرير    CashTransالعابرة للحدود و
 
كات EDCوتحصيل الكمبياالت. ووفق ، من المتوقع أن يكون سوق الشر

ة والمتوسطة العاملة بدولة اإلمارات العربية المتحدة للمدفوعات العابرة للحدود للمعامالت ما بي     الصغت 

كات أكت  بثال  ، ومن المتوقع أن ينمو  2027ث مرات من سوق التحويالت الشخصية الصادرة بحلول عام  الشر
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ي المتاح لإلدارة النقدية المتكاملة بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة  
ا خالل   %4إجمالي السوق اإلمارات  تقريب 

ة الزمنية.   نفس الفت 

ي قطاع خاضع 
 

 لتنظيمات صارمة وضع معايت  للقطاع وأفضل الممارسات ف

ي قطاع خاضع لتنظيمات صارمة؛ إذ ال يمكن إجراء التحويالت وعمليات رصف العمالت 
تعمل المجموعة ف 

كات الصافة  كات الصافة المرخصة حسب األصول. ويجب أن تمتثل شر األجنبية إال من خالل البنوك وشر

تكون أن  يجب  األموال، كما  غسل  لمكافحة  الصارمة  االمتثال  قدرها    لقواعد  من   %10نسبة  األقل  عىل 

ي أن يمتلك مواطنو  
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة، وينبع 

عىل    %60اإلمارات  دولة  موظفيها من مواطت 

كة، ويتعي   الحصول عىل شهادة عدم ممانعة من مصف اإلمارات العربية المتحدة المركزي  األقل من الشر

 (CBUAE .لفتح فروع جديدة ) 

 ة المبتكرة والخاصة القدرات الرقمي 

تتمتع المجموعة بقدرات رقمية مبتكرة وخاصة بها؛ وتدير المجموعة أحدث مجموعة تكنولوجية مدمجة  

الرقمية  العروض  والتوسع من خالل  المتقاطع  البيع  بفرص  للعمالء مما يسمح  اتصال متعددة  نقاط  عت  

بغرض تنفيذ مجموعة واسعة من القنوات    المتعددة. وقد تم تصميم منصة التكنولوجيا المتكاملة للمجموعة

وتوطي    العالمية،  المجموعة  وعمليات  شبكة  وربط  لها،  المملوكة  الرقمية  منتجاتها  خالل  من  الرقمية 

اتها وتسهيل نهجها القائم عىل البيانات. وال يوجد لدى المجموعة أي حوادث تتعلق   تسويقها ومنتجاتها وخت 

ا للسنة  وبالنسبة  للبيانات.  ي  بخرق 
ف  المتاح  2022ديسمت     31لمنتهية  النظام  وهو    %99.96، كان وقت 

التشغيل.   إعادة  أو  الخادم  أخطاء  مثل  بعوامل  يتأثر  وال  المجموعة  بيانات  نظام  فيه  يعمل  الذي  الوقت 

ي تستخدمها 
وتسمح القدرات الرقمية للمجموعة بجمع تحليالت البيانات لها حول اتجاهات العمالء، والت 

 ضها وتجربة العمالء. لتعزيز عرو 

امج الخاصة بها وبرامج أخرى رائدة ومتطورة تتبع جهات خارجية.    وتستخدم المجموعة مجموعة من الت 

التكنولوجيا  منصة  تتمتع  الحدود،  العابرة  الرقمية  المدفوعات  وتعقيد  المجموعة  أعمال  لحجم  ا  ونظر 

ي  الخاصة بالمجموعة بقدرات واسعة ومعقدة حيث تمنحها باإلضا
ة تنافسية ف  فة إل بيانات المجموعة مت  

للهاتف    Al Ansari Exchangeفهم عمالئها. وتتضمن منصة التكنولوجيا للمجموعة بشكل أساسي تطبيق  

مجلس  ومنطقة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ي 
ف  المالية  للتقنية  تطبيق  ُصنف كأفضل  والذي  الجوال، 

ي كما حصل عىل المرتبة  ق األوسط التعاون الخليج  ق األوسط عىل قائمة فوربس الشر ي منطقة الشر
الثانية ف 

ا للتقنية المالية لعام    15ألفضل  
 
لعمالئها من   e-Exchange. وتقدم المجموعة كذلك منصة  2021تطبيق

كات.   األفراد والشر

ي هذا القطاع ي ذو كفاءة عالية فريق إدارة  
 

ة وافرة ف  تمتع بخت 
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ة تزيد عن يتمتع أعضاء فريق اإلدارة الع ي ذلك أكتر من  20ليا للمجموعة بخت 
ي هذا القطاع، بما ف 

ا ف    75عام 

ي هذا القطاع بي   راشد االنصاري، الرئيس التنفيذي للمجموعة، ومحمد بيطار، 
ة الجماعية ف  ا من الخت 

عام 

اإلضافة  نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، وفيصل أنور، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة. وب

السيد/   والسيد/  راشد  إل  والسيد/  محمد  االنصاري  التنفيذي فيصل  بيطار  الرئيس  من  يتمتع كل  أنور، 

كات   الشر خدمات  ورئيس  ية  البشر الموارد  ورئيس  للتكنولوجيا  التنفيذي  والرئيس  المجموعة  ي 
ف  للعمليات 

العديد من اإلنجازات تضمنت   إدارة المجموعة  القطاع. وقد حقق فريق  ي هذا 
ة عقدين عىل األقل ف  بخت 

قيد التشغيل، وتحقيق الدخل من العمليات التشغيلية ونمو  فرع فعىلي مستهدف    230الوصول إل أكتر من  

قبل   التمويلاألرباح  عامي    مصاريف   
بي   الدين  وإطفاء  واالستهالك  يبة  يجعل  2022و  2020والص  مما   ،

الرقمية، ويقدم  المتحدة تنفذ إجراءات "اعرف عميلك"  العربية  ي اإلمارات 
كة رصافة ف  المجموعة أول شر

التنظيمية. وباإلضافة إل ذلك، يحتفظ  وحدة امتثال للسوق دا بالمتطلبات  ام قوي  الت   خلية رائدة ولديه 

فريق إدارة المجموعة بمستوى عاٍل من االستقاللية حيث إن راشد االنصاري هو العضو الوحيد من عائلة  

ي فريق اإلدارة. ال يمتلك أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية وأقارب  ه
م من الدرجة  االنصاري ف 

اإلدارة   مجلس  من  أسماؤهم  التالية  األعضاء  باستثناء  التابعة،  كاتها  شر أو  المجموعة  ي 
ف  أسهم  أي  األول 

 الدرجة األول:  هم منوأقارب  

 من رأس مال المجموعة؛  %32.0775محمد عىلي االنصاري، ويملك السيد/  •

 من رأس مال المجموعة؛  %24.5775االنصاري، ويملك  فؤاد عىلي السيد/  •

 من رأس مال المجموعة؛  %21.0775عيس عىلي االنصاري، ويملك / السيد  •

 من رأس مال المجموعة؛  %14.0775اشد عىلي االنصاري، ويملك ر يد/ الس •

، وتملك السيدة/  •  عىلي
 من رأس مال المجموعة؛  %3.4125صديقة مرتىص 

 من رأس مال المجموعة؛ و  %2.38875االنصاري، وتملك مريم عىلي السيدة/  •

 من رأس مال المجموعة.  %2.38875فاطمة عىلي االنصاري، وتملك ة/ السيد •

كات   الشر حوكمة  عىل  ف  تشر مستقلي    إدارة  مجلس  أعضاء  برئاسة  الداخلية  اللجان  من  ا 
 
عدد أن  كما 

 للمجموعة. 

ة جائحة كوفيد ي تحقيق معدالت نمو قوية  19-أداء مالي قوي مع مرونة خالل فت 
 
 وتاري    خ ف

كات الصافة بنسبة   التحويالت للخارج لشر انكمش سوق  ي دولة %23.9لقد 
، وانكمش اإلنفاق السياجي ف 

 عامي    %52.4اإلمارات العربية المتحدة بنسبة  
ي جائحة كوفيد  2021و  2019بي  

 لتفسر
ً
. وعىل 19-نتيجة

ة للغاية، إال أن المجموعة تمكنت من اكتساب حصة من الرغم من خلفية هذه البيئة االقتصادية الصعب 

ي السوق؛ حيث نما الدخل من العمليات التشغيلية للتحويالت المالية 
كة رائدة ف  السوق وتعزيز مكانتها كشر

 عامي  %17.7للمجموعة عىل وجه الخصوص بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 
 . 2021و 2019بي  
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ل المجموعة ربحية قوية مع متطلبات نفقات رأسمالية محدودة مع  باإلضافة إل ذلك، حقق نموذج أعما 

 
ً
ونتيجة الرقمية.  عروضها  ي 

ف  االستثمار  ي 
ف  واالستمرار  المجموعة  فروع  شبكة  تمكنت   توسيع  لذلك، 

 عامي 
ي التدفقات النقدية عىل أساس سنوي بي  

 . 2022و 2020المجموعة من تحقيق زيادة مستدامة ف 

اتيجية   االست 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 

 توسيع شبكة الفروع الفعلية للمجموعة ف

المستقبل؛ حيث ترى المجموعة   ي 
ا لتحفت   نمو المجموعة ف   رئيسي 

ً
الفروع عامال أن تظل  المتوقع  ن أ من 

ي التفاعل 
ي المستقبل  من خاللقاعدة عمالئها تفضل االستمرار ف 

نت ف   عن التعامل عت  اإلنت 
ً
فرع فعىلي بدال

الذين لديهم وصول محدود إل  المنخفض  الدخل  بي   ذوي 
المغت  العمالء  الكبت  من  للعدد  ا  المنظور نظر 

ا لتقرير  
 
 تبق  ، فإنه من المتوقع أن  EDCالحسابات المصفية ويعتمدون عىل التعامالت الشخصية. ووفق

ي سوق التحويالت للخارج، حيث من المتوقع أن تظل نسبة  الفروع الفعلية هي ا
 %79.8لفروع الرئيسية ف 

ي عام  
ي صورة التعامل الشخىصي ف 

   2027من سوق التحويالت ف 
ً
ي عام   %89.1بنسبة    )مقارنة

(. لذا،  2021ف 

قوية   خلفية  ذلك  ي 
ف  يدعمها  متنامي  قطاع  ي 

ف  السوق  من  وحصة  انتشار  إل كسب  المجموعة  تسع 

ي المجتمعات/مراكز التسوق الجديدة لتوسيع لالقتصاد
ة المحرك األول" ف  يات الكلية واالستفادة من "مت  

 قاعدة عمالئها وكذلك استخدام فروعها كأول نقطة اتصال لبيع خدماتها الرقمية. 

ي كل من سوق التحويالت   
اح عمالئها ف  وترى المجموعة أن وجود شبكة فعلية قوية أمر بالغ األهمية القت 

خارج وخدمات رصف األوراق النقدية. وباإلضافة إل ذلك، تعمل شبكة الفروع كأداة لجذب العمالء حيث  لل

ي    %32تحققت نسبة  
ا باستخدام   2022ديسمت     31من تحويالت عمالء االنصاري للسنة المنتهية ف 

 
أيض

ة.   خدمات أخرى تقدمها المجموعة خالل تلك الفت 

ي فروعها من خالل التسعت  بناًء عىل المنصة المفضلة وممر وتستخدم المجموعة نموذج تسعت  دي
ناميكي ف 

التحويل وموقع الفرع؛ فعىل سبيل المثال، يعمل دخل نطاقات التجمع وشكلها عىل إمالء األسعار، تكون  

ي األحياء للعمل 
األسعار بمراكز التسوق أعىل من األحياء ذات الدخل المنخفض. ولدى المجموعة فروع ف 

كت   عىل مراكز التسوق( لالستفادة  كنقطة و 
ة )مع الت  ي مواقع ممت  

 عن التواجد ف 
ً
صول سهلة للسكان فضال

ي 
. وترى المجموعة أن هناك ثمة فجوة ف  من معدالت اإلقبال العالية وإتاحة نقطة وصول سهلة للسائحي  

ي خلفها خروج   السوق عىل مستوى الفروع يتعي   عليها سدها كما تخطط لفتح فروع إضافية لسد الفجوة
الت 

كات الصافة. وقد استفادت المجموعة من خروج اإلمارات   ي عدد شر
اإلمارات للصافة واالنخفاض العام ف 

ا وتعتقد المجموعة أنه ال تزال    40إل    30للصافة من السوق وأضافت  
 
ا كان يتبع اإلمارات للصافة سابق فرع 

ي السوق لفتح 
ي  300إل   200هناك فرصة ف 

 . فرع إضاف 

ي عام  
ي ف  ي دت 

ي نقل الفروع؛ فعىل سبيل المثال، تم افتتاح الخيل مول ف 
ا ف 
 
  2009لقد نجحت المجموعة أيض

ي مارس  
 لهذا االنتقال، ارتفع    2021وتم تغيت  موقعه ف 

ً
التسوق. ونتيجة ا داخل مركز  أكتر ظهور  إل موقع 
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تفع متوسط الرب  ح الشهري بنسبة ، وار %24متوسط الدخل الشهري من العمليات التشغيلية للفرع بنسبة  

 . %23، وزاد المتوسط الشهري لعدد المعامالت بنسبة  20%

يعتت  اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة من االقتصادات عالية النمو حيث من المتوقع أن ينمو الناتج  

ي بمعدل سنوي مركب بنسبة  
ة من    %4المحىلي اإلجمالي الحقيق  ا خالل الفت  ا 2027إل    2022تقريب 

 
، وفق

ي األخرى واالقتصادات المتقدمة  EDCلتقرير   ، والذي من المتوقع أن يتفوق عىل دول مجلس التعاون الخليج 

 مثل الواليات المتحدة وأوروبا. 

ي   ي منطقة دول مجلس التعاون الخليج 
 
ي أسواق أخرى ف

 
 التوسع ف

ي منطقة دول مجلس التعاون
ي استحوذت عىل   تهدف المجموعة إل دخول أسواق أخرى ف 

، والت  ي الخليج 

ي عام    %25.4ما يقرب من  
ي جميع أنحاء العالم ف 

ا لتقرير  2021من تدفقات التحويالت للخارج ف 
 
 . EDC، وفق

كة االنصاري للصافة   الكويت )وهي كيان مملوك لبعض من    -وتعكف المجموعة عىل االستحواذ عىل شر

ي  
والت  البائع(،  للمساهم  التابعي    الحاليي    وهي   استحوذتالمساهمي    للصافة،  ُعمان  كة  عىل شر بدورها 

األجنبية   العمالت  كات رصف  للحصو    بالكويت.   الرائدةإحدى شر المجموعة  تتقدم  بعض  سوف  عىل  ل 

 الكويت.  –لالستحواذ عىل االنصاري للصافة الالزمة التنظيمية الموافقات 

ي إطار عملية االستحواذ،  
عىل خطاب نوايا مع السيد/ محمد    2023يناير    31بتاري    خ    المجموعة  وقعتوف 

كة االنصاري للصافة   لالستحواذ عىل ("(  AAEKالكويت )   -االنصاري والسيد/ فؤاد االنصاري )"مساهمي شر

كة االنصاري للصافة  ية لألسهم والقيمة العادلة، أيهما أعىل.  -شر  الكويت بمبلغ مساٍو إل القيمة الدفت 

كة االنصاري للصافة     ستحواذ لال   مليون دوالر   24.5قد دفعت مبلغ  الكويت    -وباإلضافة إل ذلك، فإن شر

ي الكويت وبنك الكويت  
كة ُعمان للصافة. وقد وافق عىل هذا االستحواذ كل من سلطة المنافسة ف  عىل شر

ي يناير  .المركزي
اء بي   الطرفي   ف  ي الرب  ع    اتمامومن المتوقع    2023تم توقيع اتفاقية بيع وشر

دمج الكياني   ف 

كة االنصاري للصافة يتغت  السعر اإلجمالي  ال تتوقع المجموعة أن    . 2023من عام    الثالث بشكل جوهري لشر

كة  الكويت  – ية    عنللصافة    ُعمان، وشر كة  مجموع القيمة الدفت  والسعر    الكويت  -االنصاري للصافة  لشر

كة   أن يؤدي هذا     . للصافة   ُعمانالمدفوع لالستحواذ عىل شر المتوقع  ا لإلدارة، فمن 
 
االستحواذ إل ووفق

ي سوق الكويت بحصة من السوق تبلغ 
 ف 
 
 رائدا

 
كة تلعب دورا من حيث عدد الفروع   %7.7إنشاء رابع أكت  شر

ي سادس أكت  سوق للتحويالت الشخصية الخارجية عىل مستوى 
ا ف  ا قوي 

 
الفعلية، مما يمنح المجموعة تواجد

ي عام
ي عام  إباإلضافة    2021  العالم ف 

الكويت وعمان للصافة   –قت االنصاري للصافة  ، حق 2021ل ذلك، ف 

 مقداره    –
 
 مجتمعا

ً
    33.9الكويت دخال

 
ي وأرباحا

مليون درهم    9.3مجمعة للسنة بمقدار  مليون درهم إمارات 

 . ي
 إمارات 
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كة االنصاري للصافة   ي أن   -وترى المجموعة أن االستحواذ المخطط له عىل شر
الكويت هو الخطوة األول ف 

كة را م مواصلة تقييم إمكانية دخول تصبح شر ، وتعت   ي ي منطقة دول مجلس التعاون الخليج 
ي السوق ف 

ئدة ف 

ي أعقاب االندماج بي   االنصاري 
ا عىل الفرص. وف 

 
ي اعتماد ي منطقة دول مجلس التعاون الخليج 

أسواق أخرى ف 

كة ُعمان للصافة، تخطط المجموعة لتحسي   شبكة الفروع وتوسيع    -للصافة   التغطية من  الكويت وشر

التآزر من خالل  أوجه  قادرة عىل تحقيق عدد من  تكون  أن  المجموعة  تتوقع  المنقولة. كما  الفروع  خالل 

ي المجموعة.   -اندماج االنصاري للصافة 
 الكويت ف 

ي السوق خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل 
م المجموعة زيادة حصتها ف  باإلضافة إل ذلك، تعت  

كتها الف المملوكة لها بالكامل ومن خالل االستفادة من شبكتها من    Worldwide Cash Expressرعية  شر

كة   كاء. وترى المجموعة أن شر عىل وجه الخصوص    Worldwide Cash Expressالبنوك المراسلة والشر

البلدان  ه  تعتت  ما  ي 
ف  ا  اتساع  األكتر  الوكالء  شبكة  بفضل  اآلخرين  بالمنافسي    مقارنة  ة  ممت   عروض  لديها 

 تنافسية ونطاقها الكبت  من طرق الدفع. 
 المستقبلة الرئيسة، وأسعارها األكتر

ي العروض الرقمية للمجموعة 
 

ي االستثمار ف
 

 االستمرار ف

ي  تحويالت المجموعة  من دخل    %10تم توليد  
من خالل تطبيق الهاتف  2022ديسمت     31للسنة المنتهية ف 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الجوال الخاص بها، والذي تم تصنيفه كأفضل تطبيق للتكنولوجيا المالية ف 

ي عام 
ي تقدم خدماتها 2021ف 

ي السوق الت 
كات الصافة القليلة ف  من خالل  ؛ إذ تعد المجموعة واحدة من شر

ي تطبيق الهاتف الجوال الخاص  
تطبيق هاتف جوال لعمالئها، وتحرص المجموعة عىل مواصلة االستثمار ف 

 بها لضمان بقاء المجموعة قادرة عىل المنافسة. 

ي يتم تنفيذها عن طريق الفروع   
تتوج  المجموعة نمو المعامالت الرقمية بشكل أشع من المعامالت الت 

يقرب من   ما  للمجموعة بحلول عام   % 20وتشكل  الخارجية  الشخصية  التحويالت  من إجمالي معامالت 

ي عام  %15، بزيادة تبدأ من 2027
 . 2022ف 

ا من   مليون عميل لتطبيق الهاتف الجوال الخاص بالمجموعة.    1.2، كان هناك  2022ديسمت     31واعتبار 

ي حجم التحويالت للسنة المنت
ي  وبلغت مساهمة تطبيق الهاتف الجوال ف 

ما نسبته   2022  ديسمت     31هية ف 

 بنسبة  15%
ً
ي    %3، مقارنة

ا 2019ديسمت     31للسنة المنتهية ف  . وقد تم تطوير تطبيق الهاتف الجوال خارجي 

ا. يتم   ا، مع رسملة محدودة  تسجيل  غت  أنه تتم صيانته داخلي  تكاليف تطبيق الهاتف الجوال كنفقات سنوي 

كة   االنصاري للصافة حقوق الملكية الفكرية لتطبيق الهاتف الجوال. وتخطط  للغاية للتكاليف، وتملك شر

ي تتمت   بتكاليف أقل وربحية  
ي فروعها لتحويل العمالء نحو القنوات الرقمية، والت 

المجموعة لزيادة األسعار ف 

ا بنسبة    %87أعىل؛ فعىل سبيل المثال، تساهم الفروع بنسبة  
 
ا ولكنها تساهم أيض ي الدخل سنوي 

ي    %97ف 
ف 

ا، وتساهم القنوات الرقمية بنسبة   ة سنوي  ا بينما ال تساهم سوى بنسبة   %11النفقات المباشر ي الدخل سنوي 
ف 

 لخفض أسعار عروضها الرقمية إذا لزم األمر    2%
ً
ا. وترى المجموعة أن هناك مجاًل ة سنوي  ي النفقات المباشر

ف 

 للمنافسة بشكل أكتر فعالية. 
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لمو   ا 
 
أيض المجموعة  الذكية مستأجرة من طرف  تخطط  ات  فالكاونت  الذكية؛  اتها  ي كاونت 

ف  اصلة االستثمار 

ا من قبل 
 
 جيد

ً
ات ذكية، حيث تعتقد أنها لقيت استقباًل . وقامت المجموعة بالفعل بطرح ستة كاونت  ي خارج 

الذكية بح  100عمالئها. وطلبت المجموعة   ات  الكاونت  م استكمال طرح  ي المجموع وتعت  
 ذكي ف 

لول كاونت 

 . 2023منتصف عام 

ي ذلك من خالل إطالق محفظة   
م المجموعة زيادة عروض منتجاتها الرقمية، بما ف  باإلضافة إل ذلك، تعت  

كتها  ي تركز عىل المدفوعات الرقمية من خالل شر
ا الت  ي عدد من المنتجات األكتر ابتكار 

رقمية وهي تبحث ف 

باي"   بالفرعية "االنصاري ديجيتال  ي هي 
التأسيس  دورهوالت  قيد  الرقمية.  ا  للسوق  إنشاء منظومة  بهدف 

كة االنصاري ديجيتال باي  كات الصافة االحتفاظ بأموال العمالء، فإن شر ا ألنه من غت  المسموح لشر ونظر 

بصدد الحصول عىل ترخيص مرافق قيمة المتجر من مصف اإلمارات العربية المتحدة المركزي لتتمكن من  

 ة رقمية. توفت  ذلك وتقديم محفظ

ترى المجموعة أن نقل أعمال نظام حماية األجور إل محفظة رقمية سيسمح لها بزيادة البيع المتقاطع من  

ي السوق الرقمية وتشي    ع انتقال العمالء الذين ال يتعاملون مع البنوك نحو 
خالل االحتفاظ بأموال العمالء ف 

 التحويالت الرقمية. 

عمل المحفظة الرقمية بشكل كامل مع البنية التحتية التكنولوجية   وتتصور المجموعة أن يتم دمج إطار  

كة.  ي ستحتفظ بجميع الوظائف الرئيسية داخل الشر
 الحالية للمجموعة، والت 

 زيادة الهوامش دون المساس بالقدرة التنافسية 

  السوق؛   تعتت  أسعار وهوامش المجموعة ديناميكية ويتم تحديدها عند مستويات تنافسية بناًء عىل ظروف

 
ً
ي السوق وأسعارها مقارنة

ي دولة اإلمارات   فبالنظر إل مركز المجموعة ف 
بتسعت  منافسيها والتسعت  اإلجمالي ف 

العربية المتحدة، تعتقد المجموعة أن هناك ثمة مجال لزيادة أسعارها وتحسي   هوامش الرب  ح اإلجمالية 

 . للمجموعة دون المساس بتنافسية العروض المقدمة لعمالئها 

وباإلضافة إل ذلك، فإن التسعت  ليس هو المعيار الوحيد الختيار موفر التحويالت؛ حيث تعتقد اإلدارة أن 

شبكة الفروع الواسعة للمجموعة، وشعة التحويل، وشبكة وكالء االستالم، ومجموعة خيارات السحب،  

كات الص  ا عن شر
 
ويجية، تمت   المجموعة أيض

كات تحويل والتطبيق الرقمي والعروض الت  افة األخرى، وشر

كات الرقمية والبنوك. (MTO)األموال   ، والشر

ي   
ا ف  ا مسح 

 
ي لألفراد، أجرت المجموعة أيض باستخدام    2022أكتوبر    30وفيما يتعلق بعمليات الصف األجنت 

اتها، فإن  اء للمجموعة مقارنة بنظت  كات الصافة والبنوك ووجدت أنه بناًء عىل أسعار البيع والشر عينة من شر

ه   تسعت  تم  حيث  األمريكي  بالدوالر  تسعت   بقوة  تتمتع  والريال  المجموعة  اليورو  سوق  مع  يتماسر  بما 

ي تقدمها )من حيث  
ا لجودة الخدمات الت   لزيادة األسعار نظر 

ً
ا أن لديها مجاال

 
السعودي. وترى المجموعة أيض
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الشعة والموثوقية وتجربة العمالء( والمستوى العالي للمجموعة لرضا العمالء. لذلك، تعتقد المجموعة أنه  

زيادة هوامشها دون   بزيادة يمكنها  لها  أنها ستسمح  تعتقد  ي 
والت  المستقبل،  ي 

ف  العمالء  تجربة  التأثت  عىل 

 ربحيتها. 

كات   ي سوق تحويالت الشر
 
 توسيع عرض القيمة ف

نظام حماية  أساسي من خالل عرض  للمجموعة بشكل  الحالي  كات 
الشر بي    المعامالت  تمثيل عرض  يتم 

كات عميل    163.438األجور للمجموعة والذي يضم أكتر من   ي الغالب الشر
كات المسجلة، ويمثلهم ف  من الشر

ة والمتوسطة )" ي اإلمارات    370,000"(، من بي   ما يقرب من  SMEsالصغت 
ة ومتوسطة عاملة ف  كة صغت  شر

العربية المتحدة. وعىل الرغم من أن نظام حماية األجور عبارة عن عرض منخفض الرسوم وكبت  الحجم، إال 

م المجموعة توسيع عرض   أنه يمثل قناة بيع متقاطع  لذلك، تعت  
ً
قّيمة للخدمات األخرى للمجموعة. ونتيجة

ي المستقبل، ال سيما فيما يتعلق بسوق التحويالت عت  الحدود. 
كات ف   القيمة لعمالئها من الشر

ا لتقرير   
 
ة والمتوسطة للتحويالت العابرة للحدود أكت  بثالث  EDCووفق كات الصغت  ، فإن حجم سوق الشر

ا من سوق التحويالت الشخصية للخارج مع توقع تخطي حجم السوق المتاح  مرات   مليار درهم    575تقريب 

ي بحلول عام  
ي حجم السوق عن  2027إمارات 

ي    482، بزيادة ف 
 بالسنة المنتهية ف 

ً
ي مقارنة

  31مليار درهم إمارات 

ة والمتو 2021ديسمت    كات الصغت   لذلك، تعتقد المجموعة أن سوق الشر
ً
ة . ونتيجة سطة يمثل فرصة كبت 

ة والمتوسطة،   كات الصغت  ا سوق التحويالت العابرة للحدود للشر لتوسيع قاعدة عمالئها. وتخدم البنوك حالي 

أن  ويمكن  البنوك  من  ي 
الكاف  باالهتمام  والمتوسطة ال تحط   ة  الصغت  كات  الشر أن  تعتقد  المجموعة  لكن 

كات تنافسية من شر أكتر  وط  أفضل بشر للمجموعة    تحصل عىل خدمة  ايدة  يوفر فرصة مت   الصافة، مما 

ي هذا السوق. 
 لزيادة انتشارها ف 

ونتيجة لذلك، أصبح هذا مجال تركت   المجموعة، حيث تخطط للحصول عىل حصة من السوق من خالل   

أكتر من   به  يعمل  كات، والذي  الشر العمالء من  تغطية  يركز عىل  ا  مدير عالقات مع   80إنشاء قسم مؤخر 

كات، من خالل االستفادة من عالقات نظام حماية األجور، ومن خالل زيادة قدرتها عىل إجراء التحويالت   الشر

كات.  e-Exchangeالمالية عىل مستوى العالم من خالل منصة   للشر

ي سوق اإلدارة النقدية المتكاملة  
 

 توسيع عرض القيمة الخاص بها ف

ا استهداف سوق اإلدارة النقد 
 
م المجموعة أيض كة  تعت   التابعة لها،    CashTransية المتكامل من خالل شر

 من عمالء  
ً
كة االنصاري للصافة بدال ي الغالب احتياجات اإلدارة النقدية بشر

ي كانت حت  اآلن تخدم ف 
والت 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة مع احتياجاتهم اللوجستية 
األطراف الخارجية. ويتعامل العمالء الرئيسيون ف 

كاء خارجيي   لنقل ومعالجة األنشطة المتعلقة بالنقد،  النقدية م ي تعتمد عىل شر
ن خالل البنوك اإلماراتية الت 

ا ما تستعي   بمصادر خارجية الحتياجاتها النقدية المنقولة إل موفرين متخصصي     ي غالب 
كات الصافة الت  وشر

ا لتقديم هذه الخدمة( وعمالء الت ي تكاملت رأسي 
ا لتقرير  )فقط المجموعة هي الت 

 
، يتعاقد  EDCجزئة. ووفق
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ي من عالقاتهم   20%
من تجار التجزئة بشكل مباشر مع موفري الخدمات النقدية المنقولة، بينما يستفيد الباف 

ا لتقرير  
 
ي عام  EDCالمصفية. وفق

كة واحدة، "ترانسجارد"، ف  عىل السوق بحصة    2021، فقد سيطرت شر

ي نفذها مصف اإلمارات العربية ، لكن المجموعة تعتقد أ%95سوقية تبلغ  
ة الت  ات التنظيمية األخت  ن التغيت 

ي يونيو  
المركزي ف  التنفيذ من    2022المتحدة  المؤسسات  2023يناير    1ودخلت حت    ي تتطلب من 

، والت 

المالية أن يكون لديها ما ال يقل عن اثني   من موفري خدمات اإلدارة النقدية تعد فرصة جيدة لتنمية أعمال  

ا لتقرير  اإلدا
 
مليون    334حوالي    EDCرة النقدية المتكاملة. وقد بلغ حجم سوق اإلدارة النقدية المتكاملة وفق

ي عام  
ي من حيث فرص الدخل من العمليات التشغيلية ف 

، ومن المتوقع أن ينمو السوق 2021درهم إمارات 

 عامي    %4بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة  
لعمليات التشغيلية  ، ليبلغ فرص دخل من ا2027و  2022بي  

 . 2027مليون درهم بحلول عام  422بقيمة 

 العمليات 

 المنتجات 

ي تقدمها المجموعة لعمالئها التحويالت المالية واألوراق  
تشمل المنتجات والخدمات والحلول الرئيسية الت 

اإل  الكمبياالت وحلول  ي تشمل خدمات تحصيل 
والت  دارة  البنكية ونظام حماية األجور والعروض األخرى، 

 النقدية والبطاقات مسبقة الدفع. 

 التحويالت  

تقدم المجموعة التحويالت المالية من خالل كل من فروع البيع بالتجزئة والقنوات الرقمية، وتقدم تحويالت 

ي مجال تحويل األموال 
كائها ف  مالية محلية ودولية من خالل منصة تحويل األموال المملوكة لها، من خالل شر

الدفع الخاصة التحويل من خالل  ن يونيون ومن خالل شبكة  بها. وتقدم المجموعة خدمات   مثل ويست 

نقطة  أي  إل  إنشاء  أي وسيلة  بي    الجمع  كات من خالل  والشر األفراد  من  لعمالئها  للحدود  العابرة  الدفع 

كة   ي تديرها شر
ا التحويالت المحلية والتحويالت للداخل الت 

 
 Worldwideتوزي    ع. وتقدم المجموعة أيض

Cash Express  أ التفصيل  من  بمزيد  موضح  هو  اختيار كما  المعامالت(  )منشئو  للمرسلي    ويمكن  دناه. 

ا بناًء عىل الممر والقنوات المستخدمة أو عىل الفور، 
 
ات زمنية محددة مسبق ي غضون فت 

تحويل األموال ف 

اح "من أي طرف إل أي  ا. ولتسهيل اقت  حيث يتلق  المستفيدون األموال عىل أساس الوقت الفعىلي تقريب 

ة تدير نموذج إنشاء وتوزي    ع متكامل، والذي بموجبه يمكنها االتصال بالمرسلي   طرف" هذا، فإن المجموع 

ة من خالل فروعها وقنواتها؛ أو )1إما )  كة تحويل األموال )"2( مباشر ويمكن إجراء   .("MTO( من خالل شر

كات   ن يونيون أو من خالل الشر ي مثل ويست  يك خارج  كة تحويل األموال عت  شر المدفوعات من خالل شر

كة   وسيلة    Worldwide Cash Expressالتابعة العاملة الخاصة بالمجموعة. فعىل سبيل المثال، تعد شر

ا  ا إضافي 
 
كة تحويل أموال ألطراف خارجية، مما يوفر للمجموعة تدفق يمكن للمجموعة من خاللها العمل كشر

 لإليرادات. 
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 األوراق النقدية 

اء تشتمل خدمات رصف العمالت األجنبية بالتجزئة و  الجملة التابعة للمجموعة بشكل أساسي عىل بيع وشر

ة من وإل عمالء التجزئة والجملة. كما تقدم المجموعة بطاقات مسبقة الدفع كجزء   العمالت األجنبية مباشر

األجنبية  العمالت  لخدمات رصف  التجزئة  عمالء  ويشمل  لألفراد.  األجنبية  العمالت  خدمات رصف  من 

ي   بدولة اإلمارات العربية المتحدة والسياح الذين يزورونها. ويقوم عمالء الجملة  التابعة للمجموعة المقيم

التابعة  بالجملة  البيع  عمليات  خالل  من  األجنبية  العمالت  وبيع  اء  بشر للمجموعة  التابعي    المحليي   

كات ال ذين للمجموعة. ويشمل عمالء الجملة لخدمات رصف العمالت األجنبية للمجموعة العمالء من الشر

ون أو يبيعون األوراق النقدية من مؤسسات مالية أخرى داخل المجموعة أو خارجها. كما يشمل البيع   يشت 

والبنوك  كات الصافة  العمالت األجنبية من خالل عمالء دوليي   مثل شر اد وتصدير  الدولي استت  بالجملة 

الم إدارة  ي 
ف  ا  مهم  ا  دور  تلعب  المجموعة  أن  اإلدارة  وترى  دولة األجنبية.  ي 

ف  األجنبية  العمالت  من  عروض 

 اإلمارات العربية المتحدة. 

اء فائض من    ي السوق من خالل شر
وترى المجموعة أنها تعمل بمثابة "جهة تجميع للعمالت األجنبية" ف 

ا  ي اإلمارات العربية المتحدة وإعادة توزي    ع األوراق النقدية دولي 
كات الصافة المحلية ف  األوراق النقدية من شر

ي يتم رصفها؛ و 
بالتالي إدارة السيولة المحلية لألوراق النقدية. ويعتمد دخل العمولة والصف عىل العملة الت 

إذ يتولد دخل التجزئة من خالل دخل العمولة الثابتة وإيرادات الصف، بينما يتولد دخل الجملة من خالل 

ا ثابتة. ويعتمد هامش رصف  بدون عمولة  العملة فقط  المطبق عىل دخل الصف عىل  لعمالت األجنبية 

ات الموسمية.   العمالء عىل عوامل مختلفة مثل موقع الفرع وتقلب العملة والتغت 

منتجات   خالل  من  األفراد  لعمالئها  الدفع  مسبقة  بطاقات  ا 
 
أيض المجموعة    Travelcardتقدم 

ي تحمل عالمة    FlexiblePayو
ي    Visaوالت   FlexiblePayو  Travelcardالتجارية. حيث ُيعد كل من منتج 

الصادرين عن بالمجموعة عبارة عن بطاقات مسبقة الدفع قابلة إلعادة الشحن يمكنها تخزين عمالت مفردة  

اء البطاقات  أو متعددة عىل البطاقة، كما تتيح للمستخدم تحويل هذه العمالت إل عمالت أخرى. ويمكن شر

ي تصدرها المجموعة، إن ُوجدت، أو إعاد
نت أو من مسبقة الدفع الت  ي فروع المجموعة، عت  اإلنت 

ة تحميلها ف 

خالل تطبيق الهاتف الجوال وهي سارية لمدة خمس سنوات. وتقدم المجموعة بطاقات مسبقة الدفع إما 

كاء آخرين. ويمكن للعمالء بعد ذلك   ي أسواق معينة أو كموزع للبطاقات الصادرة عن شر
بصفتها جهة إصدار ف 

نت وإلجراء استخدام البطاقة كبطاقة خ ي مواقع التجار أو عت  اإلنت 
صم العادية للدفع مقابل المعامالت ف 

عمليات سحب نقدي. ويشمل الدخل من العمليات التشغيلية من البطاقات مسبقة الدفع بشكل أساسي 

دخل عمليات الصف المحقق من استخدام خدمات العمالت األجنبية. وتتولد العمولة الثابتة عند إصدار  

قة وتحميل عملة السفر عىل البطاقة مسبقة الدفع، بينما يتولد دخل الصف عىل العملة عندما يتم البطا

ي الوقت الذي يتم فيه استخدام البطاقة مسبقة الدفع 
تحميل العملة األجنبية عىل البطاقة مسبقة الدفع وف 

ي  
ي السنة المنتهية ف 

معاملة عن طريق    925,000تنفيذ نحو    2022ديسمت     31إلتمام معاملة. وقد تم ف 

 البطاقات مسبقة الدفع. 
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وإصدار   إليها  التابعي    كات  الشر بي    المعامالت  لعمالء  كات  الشر بطاقات  إطالق  إل  المجموعة  تهدف 

 ". PayPlusالبطاقات الشخصية وتكييف بطاقاتها لعرض نظام حماية األجور "

 نظام حماية األجور  

ي الشر 
ي دولة  تقدم المجموعة حلول لرواتب موظق 

كات العاملة ف   عن الشر
ً
كات، وتنفيذ مدفوعات األجور نيابة

ا لتوجيهات وزارة  
 
ية والتوطي   اإلمارات العربية المتحدة وفق ي إطار مبادرة نظام حماية األجور. الموارد البشر

، ف 

الوكال  عت   العمال  أجور  بدفع  للمؤسسات  يسمح  الرواتب  لنقل  ي 
وت  إلكت  نظام  األجور هو  ء  ونظام حماية 

ا من أغسطس   ، تم دفع ما ال يقل عن  2022المعتمدين والمصح لهم بتقديم مثل هذه الخدمة. واعتبار 

ا لتقرير    90%
 
، EDCمن رواتب الموظفي   بدولة اإلمارات العربية المتحدة عت  نظام حماية األجور. ووفق

ا من أكتوبر   كة رصافة مسموح لهم بتنفيذ عم  35، كان هناك  2022واعتبار  ليات رصف نظام حماية األجور شر

 لنظام حماية األجور.  117وكان هناك 
ً
ي المتوسط ما يصل إل وكيال

ا   50تحتسب المجموعة ف  ا إماراتي  درهم 

عميل   100درهم لكل عملية رصف للرواتب. وقد مثل أفضل    7لكل معالجة لملف الرواتب وما يصل إل  

ي عام  من %9للمجموعة ضمن نظام حماية األجور أقل من 
 . 2022إجمالي عمليات رصف الرواتب ف 

، يرسل صاحب العمل  
ً
تقدم المجموعة خدمات نظام حماية األجور من خالل خيارات متعددة القنوات؛ أوال

ي وملفات الرواتب 
كة ملف تعليم الرواتب إل أحد البنوك، ثم يتم تقديم تفاصيل الحساب المصف  أو الشر

ة المتحدة المركزي، بعد  التابعة لصاحب العمل من خالل نظام حماية األجور إل مصف اإلمارات العربي

ية والتوطي   وزارة  ذلك يتم فحص ملف الراتب ومشاركته مع   . ويتول مصف اإلمارات العربية الموارد البشر

تتول  أن  ذلك  بعد  ويمكن  لدفعها.  الرواتب  لطلب  الوكالء  أحد  إل  المعلومات  إعطاء  المركزي  المتحدة 

أو بطاقة الرواتب أو   PayPlusالقنوات مثل بطاقة  المجموعة توزي    ع الرواتب من خالل خيارات متعددة  

بطاقة   وتتيح   . ي
المصف  دولة   PayPlusالتحويل  داخل  آلي  ماكينة رصاف  أي  من  النقود  للعمالء سحب 

ي جميع أنحاء العالم. وتتيح بطاقة الرواتب للعمالء سحب النقود من أي فرع  
اإلمارات العربية المتحدة أو ف 

 وعة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة. من الفروع التابعة للمجم

ا لتقرير   
 
، تشت  التقديرات إل أن المجموعة تحتفظ بأعىل حصة من سوق نظام حماية األجور بي   EDCوفق

كات الصافة بدولة اإلمارات العربية المتحدة بحوالي   كات   %10شر من الحصة من السوق لحلول رواتب الشر

المتحدة العربية  اإلمارات  ي 
ي    ف 

ف  المنتهي  العام  تفضل  2021ديسمت     31لهذا  كات  الشر أن  اإلدارة  وترى   .

والعروض  للخدمة  المتنوعة  والقنوات  الوصول  الخدمة وسهولة  منافسيها بسبب جودة  المجموعة عىل 

ي تقدمها المجموعة. 
 المتكاملة الت 

العمال   لجذب  للمجموعة  بالنسبة  حيوية  ا كقناة 
 
أيض األجور  حماية  نظام  ي  يعمل 

الت  كات  الشر من  لكل  ء 

تستخدم نظام حماية األجور لصف رواتب الموظفي   واألفراد الذين يتلقون رواتب من خالل نظام حماية  

 األجور. 
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ا لمستخدمي بطاقة نظام حماية األجور مجموعة كاملة من الخدمات من خالل شبكة   
 
وتوفر المجموعة أيض

ة. ويتمتع مستخدمو بطاقة نظام   ات الفروع الكبت  ا بإمكانية الوصول إل الفروع والكاونت 
 
حماية األجور أيض

ي تتيح لهم استخدام خدمات السحب النقدي والتحويالت ومدفوعات المرافق. ويمكن لعمالء  
الذكية، والت 

اء السلع أو   ي نقاط البيع لشر
ا استخدام بطاقة الرواتب الخاصة بهم ف 

 
نظام حماية األجور بالمجموعة أيض

 . .(ATM)دي من ماكينة الصاف اآللي السحب النق

 أخرى  

تشمل العروض األخرى للمجموعة، من بي   أمور أخرى، تحصيل الكمبياالت والمعالجة النقدية وخدمات  

 التوصيل. 

 تحصيل الكمبياالت  

ي تصف فيها  إن  
المجموعة  تحصيل الكمبياالت هي خدمة يتم تقديمها للعمالء األفراد التابعي   للمجموعة الت 

 كمبياالت مثل بطاقات االئتمان وفواتت  المرافق وكذلك خدمات الدفع الحكومية نياب
ً
عد    ة

ُ
عن عمالئها. وت

أنحاء   ي جميع 
ف  كات  الشر من  عدد  عن   

ً
نيابة النقدي  التحصيل  لخدمات  المفضل  يك  الشر المجموعة هي 

كة اتصاالت والهيئة االتحا ي ذلك شر
ان العربية  اإلمارات العربية المتحدة بما ف  كة طت  دية للكهرباء والماء و شر

الفروع   الخدمة من خالل  الوصول إل هذه  ، من بي   جهات آخرين. ويمكن  ي كة فالي دت 
ي وشر وبلدية دت 

لتطبيق   الكمبياالت  تحصيل  توسيع عرض  المجموعة  م  وتعت   ي 
وت  اإللكت  يد  الت  عت   أو  للمجموعة  الفعلية 

منصة   ومن خالل  الجوال.  للعمالء Paykiiالهاتف  المجموعة  تقدم  نت،  اإلنت  عت   للفواتت   منصة  وهي   ،

ي بلدان مختارة. وباإلضافة إل 
إمكانية دفع فواتت  المرافق عندما يكونون خارج اإلمارات العربية المتحدة ف 

كات.  ا فرص بيع متقاطع لعمالء التجزئة وقيمة للعمالء من الشر
 
 ذلك، توفر خدمة تحصيل الكمبياالت أيض

 ل اإلدارة النقدية المتكاملةحلو  

كة  من خالل شر النقود  معالجة  وخدمات  المنقولة  النقدية  الخدمات  الراهن  الوقت  ي 
ف  المجموعة  تقدم 

CashTrans    ي النصف األول من عام
. 2023التابعة لها وتتوقع المجموعة فتح منشأة جديدة للفرز النقدي ف 

الفرز النقدي الجديدة عىل تقديم ودائع وسحب مص وتتوقع المجموعة أن تكون قادرة من خالل منشأة  

، وخدمات تحصيل فروع  اإلمارات العربية المتحدة المركزي، وخدمات تجديد وصيانة ماكينات الصاف اآللي

البنوك والتوصيل، والمعالجة النقدية، والقواد النقدية، وائتمانات العمالء من خالل البنوك وماكينات اإليداع 

ة. ُيرج  الرجوع إل "النقدي للمبال ي  CashTrans  – غ الكبت 
" أدناه لمزيد من المعلومات حول الخدمات الت 

 تقدمها المجموعة كجزء من حلول اإلدارة النقدية المتكاملة. 

المنقولة   النقدية  الخدمات  موفر  يتول  للمجموعة،  المتكاملة  النقدية  اإلدارة  حلول  لمنظومة  وبالنسبة 

كات الصافة عت  األقمار الصناعية والبنوك وعمالء التجزئة. وبعد جمع تحصيل أموال من مختلف   فروع شر
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إل   األموال بشكل آمن  بنقل  المنقولة  النقدية  الخدمات  الفروع، يقوم موفر  النقدية من مختلف  األموال 

ها وضمان إحدى منشآت المعالجة النقدية؛ إذ تتول منشأة المعالجة النقدية معالجة األموال النقدية وَحزم

كة الصافة أو عميل التجزئة.  جودتها. ويتم نقل األموال النقدية إما إل المكتب الرئيسي للفرع ذي الصلة أو شر

ي حالة عمالء البنك، يتم إعادة تدوير  
ونية. وف  ا إكمال هذه الخطوة من خالل التحويالت اإللكت 

 
ويمكن أيض

ي ماكينات الصاف اآللي 
ا ف 
 
 . األموال النقدية أيض

كات التابعة العاملة    الشر

التابعة  كات  الشر لها؛ حيث تشمل هذه  التابعة  العاملة  كات  الشر المجموعة عدد من  توفت  خدمات  يتول 

ة   ا من تاري    خ نشر : ) االكتتاب  العاملة اعتبار  ي جميع    Cash Express(  2( االنصاري للصافة؛ ) 1الماثلة ما يىلي
ف 

العالم؛ ) باي. وتعكف المجموعة كذلك  4؛ و) CashTrans(  3أنحاء  االستحواذ    عن( االنصاري ديجيتال 

كة االنصاري للصافة   الكويت )وهي كيان مملوك للمساهمي   الحاليي   التابعي   للمساهم البائع(،    -عىل شر

كة ُعمان للصافة، و  ا بدورها عىل االندماج مع شر ي تعمل حالي 
كات رصف العمالت األجنبية  والت  هي إحدى شر

 بالكويت. 

 االنصاري للرصافة  

حماية   ونظام  النقدية  واألوراق  التحويالت  عن  المسؤولة  الرئيسية  التابعة  كة  الشر هي  للصافة  االنصاري 

 األجور إل جانب تحصيل الكمبياالت والبطاقات مسبقة الدفع. 

 Worldwide Cash Expressتقنية  

للعمالء بتحويل األموال خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة    Worldwide Cash Expressتسمح تقنية   

يكة واسعة من الوكالء الموجودين عىل مستوى العالم؛ حيث تعد تقنية   Worldwideمن خالل شبكة شر

Cash Express   أموال تحويل  كة  بمثابة شر ليكون  المجموعة  أنشأته  األموال  تحويل  كات  أحد حلول شر

ي  
. وللعام المنتهي ف    Worldwide Cash Express، كان لدى تقنية  2022ديسمت     31للعمالء الخارجيي  

، و  37
ً
ا مرسال

 
يك ي أكتر من    74شر

ا وكانت متوفرة ف  ا مستلم 
 
يك دولة. وتزود المجموعة وكالئها المشاركي      57شر

نت إلرسال التحويالت واستالمها. وباإلضافة   إل دولة اإلمارات العربية المتحدة،  بمنصة تطبيق عت  اإلنت 

النكا،   وشي  وباكستان،  الهند،  أخرى،  أمور  بي    من  العالم،  أنحاء  جميع  ي 
ف  العالم  دول  شبكة  تشمل 

وُعمان،  والكويت،  وقطر،  وتركيا،  ولبنان،  واألردن،  ومص،   ، والفلبي   وإندونيسيا،  ونيبال،  وبنغالديش، 

ي شكل    32والبحرين، وكينيا، وإثيوبيا إل جانب  
ي أوروبا. يمكن للعمالء إرسال تحويالت أو استقبالها ف 

دولة ف 

ونية من خالل مواقع الوكالء.   مدفوعات نقدية أو تحويالت مصفية أو تحويالت إل المحافظ اإللكت 

 CashTransتقنية كاش ترانس 
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ر تقنية
ِّ
ي تأسست    CashTrans  كاش ترانس   توف

ي  الت 
إدارة نقدية وخدمات أمنية لمؤسسات    2011عام  ف 

ي 
الت  الخدمات  المتحدة. وتشمل  العربية  اإلمارات  دولة  ي 

ف  ى  كات كت  رائدة، ومؤسسات خاصة وشر مالية 

ي دولة اإلمارات العربية    CashTrans  كاش ترانستقدمها تقنية  
نقل األموال النقدية ومعالجة كافة األعمال ف 

الجمركي  والتخليص  الحراسة المتحدة،  وخدمات  اآلمن  والتخزين  المدرعة  والمركبات   ، الدولي والشحن   

العمالت   معالجة  إمكانات  مع  النقد  ومركز  النقد،  تدوير  إعادة  وخدمة   ، اآللي الصاف  وخدمات  ية،  البشر

 األجنبية وَحزم العمالت. 

العمالء عىل تحسي   كفاءتهم وتخفيف المخاطر المتعلقة بنقل   CashTrans  كاش ترانس  تساعد خدمات 

حاصلة عىل   CashTransكاش ترانس األموال، وضمان أمن ممتلكاتهم الثمينة. وتجدر اإلشارة إل أن تقنية 

نظام إدارة الجودة" لتقديم خدمات نقل األموال والممتلكات الثمينة داخل   -  ISO 9001: 2015شهادة "

اإلمارات ي    دولة 
ف  المنتهية  وللسنة  المتحدة.  تقنية2022ديسمت     31العربية  لدى  ترانس   ، كان   كاش 

CashTrans 6  .ي اإلمارات العربية المتحدة
 مراكز نقدية ف 

ا، غت  أن   CashTrans  كاش ترانس  وحت  اآلن، تولت االنصاري للصافة تمثيل جميع أعمال تقنية  تقريب 

ي تقديم خدمات ألطر 
ي أغسطس  المجموعة بدأت ف 

أعمالها من   2022اف خارجية ف  كما تخطط لتوسيع 

خالل تقديم خدمات إدارة النقد الشاملة إل المزيد من العمالء الخارجيي   ومنشأة المعالجة النقدية الجديدة 

ي النصف األول من عام 
التابعة لها. ومن المتوقع إطالق تسهيالت المعالجة النقدية الجديدة للمجموعة ف 

2023. 

اإلضافة إل ذلك، تعتقد المجموعة أنه يمكنها تقديم خدمات متخصصة للعمالء عىل وجه التحديد فيما وب 

يتعلق بالتعامل مع األوراق النقدية بالعمالت األجنبية ويمكنها إضافة قيمة إضافية للعمالء الخارجيي   من  

 .المتكاملة، ونقل المسؤولية خالل الرؤية اآلنية، وغرفة التحكم المتوفرة عىل مدار الساعة، والحلول

 االنصاري ديجيتال باي  

كة تابعة جديدة   التأسيس تخطط المجموعة الستخدامها كمحفظة رقمية،   قيد االنصاري ديجيتال باي هي شر

، وأن تكون  ا وتمكي   العمالء من سداد الفواتت  حيث ترى أنها ستوفر لعمالئها المرونة إلجراء التحويالت رقمي 

بيع   باي  نقطة  ديجيتال  االنصاري  كة  األمر، ستكون شر بداية  ي 
وف  الجوالة.  الهواتف  وإعادة شحن  للتجار 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع إطالق االنصاري  
متاحة فقط لعمالء المجموعة المقيمي   ف 

ي النصف األول من عام  
الرقمية بالكامل   . وتتوقع المجموعة أنه سيتم دمج المحفظة2023ديجيتال باي ف 

وتخطط  كة.  الشر داخل  الرئيسية  الوظائف  جميع  عىل  الحفاظ  إل  وتهدف  للمجموعة  الحالي  باإلطار 

المجموعة لتوفت  مصدرين مخصصي   للمحفظة الرقمية وجعل تطبيق الهاتف الجوال يعمل كنقطة اتصال  

ي مع أنظمة الجهات الخارجية اارئيسية للعمالء الذين لديهم اتصال بي
 ألخرى مثل بوابات الدفع. ت 
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تعد مبادرات حكومة اإلمارات العربية المتحدة نحو اقتصاد رقمي والعدد الكبت  من األشخاص الذين ليس  

لديهم حسابات مصفية )عىل وجه التحديد أصحاب الدخل المنخفض وغت  المقيمي   أو الزوار( من العوامل 

خدمات لمقدمي  نمو  فرص  توفر  أن  المتوقع  من  ي 
المتحدة.    الت  العربية  اإلمارات  ي 

ف  المتنقلة  المحافظ 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة، الذين يتمتعون بالذكاء 
وباإلضافة إل ذلك، من المتوقع زيادة عدد الشباب ف 

المتنقلة وتثبيت  الذين يقبلون مدفوعات المحفظة  التجزئة  ايد من تجار  ، إل جانب عدد مت   ي التكنولوج 

إ البيع،  لتغذية سوق محافظ نقاط  الدفع هذه  لمنصات  ايد  المت   المحىلي  ي 
المصف  القطاع  ي 

تبت  ل جانب 

ي اإلمارات العربية المتحدة. 
 الهاتف الجوال ف 

 الكويت  -االنصاري للرصافة  

للصافة   االنصاري  كة  شر عىل  االستحواذ  عىل  المجموعة كذلك  مملوك    -تعكف  )وهي كيان  الكويت 

التاب الحاليي    ي  للمساهمي   
والت  البائع(،  للمساهم  إحدى    عىل  استحوذتعي    وهي  للصافة،  ُعمان  كة  شر

تشغيل   المجموعة عىل  تعمل هذه  أن  المتوقع  ومن  بالكويت.  األجنبية  العمالت  كات رصف  ا   35شر فرع 

الكويت   -من حيث عدد الفروع. ومن المتوقع أن تعمل االنصاري للصافة    %7.7بحصة من السوق تبلغ  

ي  عىل توفت  خ
دمات التحويالت واألوراق النقدية. وقد وافق عىل هذا االستحواذ كل من سلطة المنافسة ف 

ا لإلدارة، من المتوقع أن يؤدي هذا االستحواذ إل إنشاء رابع أكت   
 
كة  الكويت وبنك الكويت المركزي. ووفق شر

 
 
دورا تبلغ    لها  السوق  من  بحصة  الكويت  ي سوق 

ف   
 
الفرو   %7.7رائدا يمنح  من حيث عدد  مما  الفعلية،  ع 

ي عام  
العالم ف  الخارجية عىل مستوى  أكت  سوق للتحويالت الشخصية  ي سادس 

ا ف  ا قوي 
 
المجموعة تواجد

2021. 

ا لتقرير 
 
عد الكويت سادس أكت  سوق من حيث التحويالت الخارجية بقيمة  EDCوفق

ُ
مليار دوالر    18.5، ت

ي عام  
من الناتج المحىلي اإلجمالي للبالد. وتمتلك    %13.6ت  ، حيث بلغت التحويالت من الكوي 2021أمريكي ف 

من إجمالي سكان الكويت مع تزايد عدد السكان.    %69الكويت واحدة من أكت  القوى العاملة الوافدة وتمثل  

ي 
كة االنصاري للصافة  2022ديسمت   31وللسنة المنتهية ف  ، بلغت حصة الدخل المستقلة من السوق لشر

كة ُعمان للصافة  %1.2الكويت   . %2.2بينما كانت حصة الدخل المستقلة من السوق لشر

 إدارة الخزانة 

من   بأكتر  المجموعة  عمليات رصف    70تتعامل  تسهل  مركزية  خزانة  إدارة  وظيفة  ولديها  أجنبية  عملة 

العمالت   الفعلية وإدارة أسعار رصف  النقدية  األوراق  الفروع وتضمن كفاية  ي 
األجنبية  العمالت األجنبية ف 

ي الفروع. ويتم تحديد هوامش رصف العمالت األجنبية لكل عملة أجنبية مع  
لجميع العمالت المحفوظة ف 

ي االعتبار موقع الفرع ودينامي 
ات السوق وتقلب العملة. كما تضمن وظيفة الخزانة إعادة األموال  كياألخذ ف 

 الزائدة بالدرهم والعمالت األجنبية إل مراكز الخزانة. 
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ديناميتحلل   الخزانة  كاء  كيوظيفة  والشر المحلية  البنوك  مع  وتتعامل  المحىلي  للسوق  والطلب  العرض  ات 

المراسلي   لتلبية متطلباتهم من رصف العمالت األجنبية. ويتم بيع أي فائض من العمالت األجنبية الزائدة 

إيداع   يتم  بينما  المراسلي    كاء  الشر أو  األجنبية  للبنوك  المحىلي  السوق  ي  عن طلب 
ف  المحلية  بالعملة  النقد 

اد العمالت األجنبية ذات الصلة. وتتول    من ذلك، يتم سد أي عجز من خالل استت 
ً
. وبدال ي

الحساب المصف 

الموقع  عىل  بناًء  فرع  ي كل 
ف  عملة  لكل  وتحددها  األجنبية  العمالت  أسعار رصف  مراقبة  الخزانة  وظيفة 

 عياد. ات السوق واأليام واأل كوتقلبات العملة ودينامي

ا عن إدارة المخاطر الناشئة عن التعامل مع األوراق النقدية  
 
تجدر اإلشارة إل أن وظيفة الخزانة مسؤولة أيض

تراقب باستمرار مراكز رصف العمالت   -أجل إلدارة مخاطر تقلب العمالت األجنبية-والتحويالت؛ إذا أنها من  

ي ترتيبات تحوط مع  
بنوك مختلفة أو تتخذ الخطوات الالزمة للتخلص األجنبية لجميع العمالت وتدخل ف 

من العمالت غت  المحوطة، كما أنها تراقب التأمي   وحركة عبور الخدمات النقدية المنقولة لألوراق النقدية  

ي الخزينة. وعالوة عىل   الفعلية. 
ات وف  ي الكاونت 

ا تغطية تأمينية لألوراق النقدية الورقية ف 
 
لدى المجموعة أيض

المالية لألطراف ذلك،   القوة  االعتبار  ي 
ف  المقابل مع األخذ  الطرف  بإدارة مخاطر  ا 

 
أيض الخزانة  إدارة  تقوم 

ا عن التأكد من أن جميع 
 
المقابلة ووضع الحدود االئتمانية للتعامل معها. كما أن وظيفة الخزانة مسؤولة أيض

ا حت  تتمكن المجموعة من  
 
خدمة التحويالت الفورية من خالل الحسابات فيما بي   البنوك مجهزة مسبق

 الخاصة بها.  Cash Expressمنصة 

ا عملية إعداد تقارير مركزية؛ وينقسم قسم الشؤون المالية للمجموعة إل ثالثة   
 
وتتوفر لدى المجموعة أيض

ي تشمل العمليات المالية والرقابة المالية وأنظمة المعلومات التنظيمية واإلدارية؛ حيث يق 
دم أقسام، والت 

كل قسم من هذه األقسام الثالثة تقاريره إل رئيس معي   يقوم بدوره بتقديم تقاريره إل الرئيس التنفيذي  

ي ذلك تسويات 
 عن العمليات اليومية بما ف 

ً
للشؤون المالية. ويكون قسم العمليات المالية للمجموعة مسؤوال

ك والوكالء ونظام حماية األجور والمدفوعات الفروع وتسويات البنوك والوكالء وتحويالت األموال إل البنو 

التقارير   أو  الشهرية  اإلدارة  تقارير  بإعداد  للمجموعة  اإلدارية  المعلومات  نظام  ويقوم  والموردين.  للبائعي   

ي أقسام  
. ويوجد لدى المجموعة خمسة موظفي   ف  المخصصة حسب الحاجة ويتكون من خمسة موظفي  

ا   -بصف النظر عن ضمان التقارير المالية وضوابط النظام-ون  المراقبة المالية وفريق تنظيمي يك
 
 أيض

ً
مسؤوال

يبة القيمة المضافة ومصف اإلمارات العربية المتحدة   يبية التنظيمية الخاصة بص  عن تقديم اإلقرارات الص 

ا مسؤولية تسهيل ع
 
كات. ويتول هؤالء الموظفون أيض يبية للشر ها من اإلقرارات الص  مليات  المركزي وغت 

التدقيق والمراجعات والتحقيقات. وبالنسبة لعملية التعامل النقدي للمجموعة، فإنه يتم إجراء العد النقدي  

ي أي تباين يزيد عن  
ي الفروع ويتم التحقيق ف 

ي نهاية كل مناوبة ف 
ا    100ف 

 
. ويحتوي كل فرع أيض ي

درهم إمارات 

إل مركز الخزانة    CashTransن خالل تقنية  عىل حدود لالحتفاظ بالنقد عىل أن يرسل أي فائض نقدي م 

 المركزي. 

 انجاز المعامالت  
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تقدم المجموعة خدمات الدفع العابرة للحدود من خالل عدد من نقاط اإلنشاء والتسوية؛ وبغض النظر 

عن الوسائل المستخدمة إلرسال أو استالم المدفوعات، فإن لكل معاملة ثالث خطوات رئيسية: اإلنشاء 

ال متعددة القنوات للتفاعل وبدء المعامالت(، والمعالجة/ االنجاز )إنجاز المعامالت، وعمليات  )نقاط اتص

 مكتب الدعم، والخزانة، وإدارة المخاطر وفحص االمتثال( والتسوية )تسليم األموال(. 

 اإلنشاء 

 تنسر  المجموعة خدمات المدفوعات العابرة للحدود من خالل القنوات التالية: 

ي جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة، تمت  –  الفروع •
لك المجموعة شبكة واسعة من الفروع ف 

ي  
فق  المعامالت؛  وبدء  العمالء  مع  المباشر  التفاعل  يسهل  لدى  2022ديسمت     31مما  ، كان 

ي جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة.  231المجموعة 
ا ف   فرع 

الذكية • ات  المجموعة    –  الكاونت  ا من  بدأت  اعتبار  أنه  إذ  ي فروعها؛ 
الذكية ف  ات  الكاونت   31بوضع 

ات الذكية   6، كان لدى المجموعة  2022ديسمت    ات ذكية ومن المتوقع أن توسع وجود الكاونت  كاونت 

ي فروعها إل 
 ذكي بحلول منتصف عام   100ف 

 . 2023كاونت 

الرقمية • اإلنشاء عت     –  النواجي  قنوات  ا من 
 
المجموعة عدد نت من خالل منصة  تمتلك  -eاإلنت 

Exchange   والهاتف الجوال. ويتم تقديم هذه الخدمات بشكل أساسي من خالل تطبيق الهاتف

نت.   الجوال وموقع الويب عىل اإلنت 

 المعالجة  

تقوم المجموعة بمعالجة معامالت التحويالت الخاصة بها إما من خالل منصات تحويل األموال المملوكة  

كات تحويل األموال أو شبكة التحويل من خالل الدفع الخاصة بها. لها، أو من  كائها من شر  خالل شر

للمجموعة    المملوكة  األموال  تحويل  منصة  وهي Global Fund Transferو  Cash Expressتشمل   ،

ا للبيع المتقاطع مع القدرة عىل االندماج مع أطرا ا للتحويالت العالمية توفر فرص  ف منصات مطورة داخلي 

 180خارجية من خالل واجهة برنامج التطبيق. وتخدم منصة تحويل األموال الخاصة بالمجموعة أكتر من  

ي شبكتها.  200دولة ولديها أكتر من 
يك ف   بنك مراسل وشر

ن   
ّ
يمك مما  الخارجية،  الرائدة  األموال  تحويل  كات  مع شر الراسخة  اكات  الشر من  ا 

 
عدد المجموعة  وتمتلك 

الوصول من  خدمات    المجموعة  وتشكل  أوسع،  وكالء  شبكة  ة  إل  المباشر معامالت    %83العالقات  من 

أكت   المجموعة.   ن يونيون، وهو 
ي ويست 

كات تحويل األموال ف  يك األساسي للمجموعة من شر ويتمثل الشر

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة. وتملك المجموعة القدرة عىل خدمة أكتر من 
دولة من خالل  200وكيل ف 

ا  كات تحويل شر ي اتفاقية مشاركة اإليرادات مع شر
 ف 
ً
كات تحويل األموال. وتدخل المجموعة عادة كاتها مع شر

األموال الخارجية حيث يدفع الوكالء المرسلون حصة من العمولة ورسوم رصف العمالت األجنبية للمعاملة  



 

 
 81  

 

الوصول   إمكانية  األموال  تحويل  مكاتب  تمنحهم  حيث  بإنشائها،  يقومون  ي 
إلكمال الت  وكالئهم  شبكة  إل 

مواقعهم   شبكة  إل  للوصول  المستلمي    للوكالء  عمولة  األموال  تحويل  كات  شر وتدفع  المعاملة كمستلم. 

 لتسهيل الدفع للمستلم. 

 التسويات  

كاء لتسهيل  ي ترتيبات مع البنوك المراسلة والشر
فيما يتعلق بالمدفوعات العابرة للحدود، دخلت المجموعة ف 

المرسل. وتتوافق معايت  المجموعة الخاصة بمكافحة خدمات   المرسلة من قبل  التحويالت  الدفع مقابل 

غسل األموال مع معايت  مصف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. وتتول المجموعة، كجزء من سياستها،  

العناية من  أعمال. وكجزء  كاء  أي شر قبل ضم  المعززة  الواجبة  العناية  إجراءات  يتم جمع   تنفيذ  الواجبة، 

كة، والذي يعتمد  ا عىل تصنيف مخاطر الشر
 
مستندات مكافحة غسل األموال من األطراف المقابلة اعتماد

ي من بي   عوامل أخرى. وتتول اإلدارة تعيي   معايت  المخاطر 
عىل العمليات التجارية واالختصاص القضات 

عىل   ويتعي    الجديدة.  التجارية  العالقات  مخاطر  الواجبة لتقييم  العناية  تقييم  مراجعة  المسؤول  المدير 

ي بشأن عالقة العمل المحتملة. وبعد إجراء تقييم شامل، إذا لزم األمر، يتم عقد اجتماع 
التخاذ القرار النهات 

إذا كان الطرف   القرار  اتخاذ  ي عملية 
. ويشارك مجلس اإلدارة ف  ي

النهات  القرار  مع فريق االمتثال قبل إصدار 

ي الحاالت  المقابل ممل
ا. وال يمكن للمدير المسؤول ومجلس اإلدارة تجاوز القرارات ف  ا لشخص بارز سياسي 

 
وك

ا أو عند انتهاء   ا. ويتم تكرار عملية العناية الواجبة إما سنوي  ا لشخص بارز سياسي 
 
ي يكون فيها الكيان مملوك

الت 

المراجع إجراء  ويتم   )
ً
أوال )أيهما  المقابل  للطرف  خيص  الت  الطرف صالحية  مخاطر  عىل  بناًء  الخاصة  ات 

ي الملكية وترتيبات األعمال الجديدة. وتسمح الشبكة الموسعة من البنوك المراسلة  
المقابل أو دوافع التغيت  ف 

كاء التابعي   للمجموعة للمرسلي   بتحويل األموال إل الحسابات المصفية أو محافظ الهاتف الجوال،  والشر

ي بعض الحاالت، للمستفيدي
. كما تتيح الشبكة الموسعة  ف  كاء الخارجيي   ن لدى البنوك المعنية أو البنوك والشر

المراسلة   البنوك  هذه  خالل  من  ة  مباشر النقدية  المدفوعات  لتحصيل  للمستفيد  خيار  إعطاء  للمرسلي   

ا ألنه يتم إرسال مدفوعات التحويالت عىل الفور بالنسبة لمعظم المعامالت، فإن الم كاء. ونظر  جموعة والشر

ي البلدان المقصودة. 
ا ف 
 
 مطالبة بتمويل الحسابات مسبق

 الخدمات الرقمية  

تدير المجموعة أحدث مجموعة تكنولوجية مدمجة عت  نقاط اتصال متعددة للعمالء مما يسمح بفرص  

البيع المتقاطع والتوسع من خالل العروض الرقمية المتعددة. وقد تم تصميم منصة التكنولوجيا المتكاملة 

لها،   المملوكة  الرقمية  منتجاتها  الرقمية من خالل  القنوات  تنفيذ مجموعة واسعة من  للمجموعة بغرض 

القائم عىل   اتها وتعزيز نهجها  التابعة للمجموعة، وتوطي   تسويقها ومنتجاتها وخت  العالمية  وربط الشبكة 

 البيانات. 

العاب  الرقمية  المدفوعات  وتعقيد  المجموعة  أعمال  لحجم  ا  التكنولوجيا ونظر  منصة  تتمتع  الحدود،  رة 

ة تنافسية    -باإلضافة إل بيانات المجموعة-الخاصة بالمجموعة بقدرات واسعة ومعقدة حيث تمنحها   مت  
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ي فهم عمالئها. وتتضمن تقنية المجموعة بشكل أساسي تطبيق 
للهواتف الجوالة  Al Ansari Exchangeف 

ات الذكية. وتقدم المجموعة كذلك   كات.  e-Exchangeمنصة والكاونت   لعمالئها من الشر

ا للهاتف الجوال،  
 
كة رصافة تطلق تطبيق ي مجال الصافة كونها أول شر

وترى اإلدارة أن المجموعة رائدة ف 

كت   عىل تحسي   التجربة الرقمية لعمالئها بحسب ما يثبته كونها أول رصافة  
وتخطط المجموعة لمواصلة الت 

 مبتكرة مثل الت
ً
ي اإلمارات العربية المتحدة  UAE Passكامل مع خدمة  تطرح حلوال

، وهي خدمة هوية رقمية ف 

 وخدمة "اعرف عميلك" الرقمية. 

 تطبيق الهاتف الجوال 

ي عام    Al Ansari Exchangeتم إطالق تطبيق  
، حيث يقدم خدمة تحويل األموال وإعادة تعبئة  2018ف 

. ويمكن لألفراد من خالل  Al Ansari  تطبيق   بطاقات السفر ودفع فواتت  بطاقات االئتمان ودفع الفواتت 

Exchang ي أي مكان، ويمكنهم االختيار من بي   خيارات ومزايا
ي أي وقت وف 

نت، ف  ، إرسال األموال عت  اإلنت 

ي التطبيق ويمكن دفع متعدد 
ة. وال يكون الفرد بحاجة لزيارة أحد الفروع الستخدام الخدمات الموجودة ف 

خدمة   خالل  من  التطبيق  باستخدام  التسجيل  دولة  UAE Passاستخدام  ي 
ف  رقمية  هوية  خدمة  وهي   ،

أشع   تسليم  ووقت  للمجموعة  التشغيل  تكاليف  انخفاض  عن  ذلك  وُيسفر  المتحدة.  العربية  اإلمارات 

كة رصافة بدولة اإلمارات العربية المتحدة تعمل عىل دمج خدمة    UAEللعمالء. وكانت المجموعة أول شر

Pass ا من خالل تطبيق الهاتف الجوال الحصول عىل تحليالت البيانات حول
 
. وتستطيع المجموعة أيض

يلك" الرقمية عىل اتجاهات العمالء. وباإلضافة إل ذلك، فإن المجموعة مخولة بإجراء خدمة "اعرف عم

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة ُيسمح له بذلك. ويسمح التطبيق لألفراد 
كة رصافة ف  عمالئها وكانت أول شر

نت أو البطاقات أو بطاقات الخصم من  بالدفع من خالل خيارات متعددة مثل التحويالت البنكية عت  اإلنت 

Visa  أو الخصم المباشر أو بطاقةPayPlus    ي أحد الفروع.  أو حت
ا ف 
 
 نقد

ي   
ف  ا  حالي  بالمجموعة  الخاص  الجوال  الهاتف  تطبيق   Google Playو  Apple App Storeويتوفر 

ا من  AppGalleryو   Huaweiو مراجعة للتطبيق وحصل    114,000، كان هناك  2022ديسمت     31. واعتبار 

تصنيف   عىل  بالمجموعة  الخاص  الجوال  الهاتف  من  4.8تطبيق  ا  واعتبار  أطلقت  2022ديسمت     31.   ،

ا للجّوال.  10خمسة فقط من أكت  
 
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة تطبيق

كات رصافة ف   شر

ات الذكية    الكاونت 

يونيو   ي 
توفر 2022ف  المجموعة؛ حيث  فروع  عت   ذكية"  ات 

"كاونت  ستة  إدخال  عن  المجموعة  أعلنت   ،

ا ات الذكية للمجموعة قناة توصيل باالشت  كة اتصاالت، واالستفادة من التقنيات الحديثة الكاونت  ك مع شر

واجهة  يناسبهم من خالل  الذي  الوقت  ي 
ف  المجموعة  االستفادة من خدمات  يمكنهم  العمالء  أن  لضمان 

سهلة االستخدام تتيح تحويل األموال بسهولة وأمان وبساطة باإلضافة إل الخدمات األخرى دون الحاجة 

ش اف  الصَّ إل  الذهاب  أن  إل  المجموعة  وترى   . ي خارج  طرف  من  مستأجرة  الذكية  ات  فالكاونت  ا،  خصي 
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الموظفي   مع  تكاليف  تقليل  التشغيلية من خالل  الكفاءات  ي زيادة 
الذكية الجديدة ستساعد ف  ات  الكاونت 

دفع  مثل  البسيطة  المعامالت  مقابل  للدفع  مريحة وشيعة  بطريقة  العمالء  وتزويد  الضم  إمكانات  زيادة 

ات الذكية من االحتفاظ بالعمالء ورضاهم بسبب تقليل الفوا ا أن تزيد الكاونت 
 
. وتتوقع المجموعة أيض تت 

أوقات االنتظار، وتحسي   الكفاءة خاصة خالل أيام الذروة، وتثقيف العمالء للتفاعل مع الجهاز، مما يؤدي  

 رص البيع المتقاطع. إل تشي    ع عدد العمالء الذين سيستخدمون تطبيق الهاتف الجوال، وتوفت  ف

 e-Exchangeمنصة 

طلقت منصة 
ُ
ي عام  e-Exchangeأ

ي سبتمت     2016ف 
كات ف  وتم توسيعها لتشمل عمالء المجموعة من الشر

منصة  2022 وتقدم   .e-Exchange   االئتمان بطاقات  فواتت   ومدفوعات  السفر  وبطاقات  التحويالت 

أن   من  الرغم  وعىل  للصافة.  بوابة  خالل  من  األجور  حماية  نظام  لعمالء   e-Exchangeومعالجة  قدم 
ُ
ت

كات، فإن معظم عمالء المجموعة من األفراد يستخدمون تطبيق الهاتف الجوال  المجموعة من األفراد والشر

بالمجموعة منصة    الخاص  من   
ً
منصة  e-Exchangeبدال كات  الشر من  المجموعة  عمالء  ويستخدم   .e-

Exchange  .بشكل أساسي لعرض نظام حماية األجور الخاص بالمجموعة 

اتيجية التكنولوجيا    است 

ات    والكاونت  الجوال  الهاتف  تطبيق   
 
الرقمية، وتحديدا ي عروضها 

المجموعة لمواصلة االستثمار ف  تخطط 

ي ذلك من خالل إطالق الذكية؛ وبا
م المجموعة زيادة عروض منتجاتها الرقمية، بما ف  إلضافة إل ذلك، تعت  

ي تركز عىل المدفوعات الرقمية من خالل  
ا الت  ي عدد من المنتجات األكتر ابتكار 

محفظة رقمية وهي تبحث ف 

باي"   ديجيتال  "االنصاري  الفرعية  كتها  التأسيس  شر قيد  بدورها  هي  ي 
إنشا والت  للسوق  بهدف  منظومة  ء 

ي  
ة تنافسية ف  اتيجية تحول رقمي بهدف تحسي   تجربة العمالء، وخلق مت   الرقمية. وتملك المجموعة است 

، وزيادة الكفاءات التشغيلية وتحسي    ، وإنشاء نماذج أعمال جديدة ومربحة لعرضها الرقمي الفضاء الرقمي

 رضا العمالء ووالئهم واالحتفاظ بهم. 

 توسيع شبكة الفروع 

ي جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة لخدمة عدد 
امية األطراف ف  تملك المجموعة شبكة فروع مت 

ي  
؛ إذ أنه كما ف  بي  

ا، أكتر من    231، كان لدى المجموعة  2022ديسمت     31كبت  من المغت  ا فعلي  مثل   2.5فرع 

كة تالية. وتستخدم المجموعة نموذج تسعت  ديناميكي 
ي فروعها من خالل التسعت  بناًء ما تملكه أكت  شر

 ف 

عىل المنصة المفضلة وممر التحويل وموقع الفرع؛ فعىل سبيل المثال، يعمل دخل نطاقات التجمع وشكلها 

وترى  المنخفض.  الدخل  ذات  األحياء  من  أعىل  التسوق  بمراكز  األسعار  تكون  حيث  األسعار،  إمالء  عىل 

ي السوق عىل  
أن هناك ثمة فجوة ف  يتعي   عليها سدها كما تخطط لفتح فروع المجموعة  الفروع  مستوى 

كات الصافة. وقد  ي عدد شر
العام ف  اإلمارات للصافة واالنخفاض  ي خلفها خروج 

الت  الفجوة  إضافية لسد 

ا كان يتبع اإلمارات    40إل    30استفادت المجموعة من خروج اإلمارات للصافة من السوق وأضافت   فرع 
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ا وتعتقد  
 
ي السوق لفتح  للصافة سابق

. لمزيد   300إل    200المجموعة أنه ال تزال هناك فرصة ف  ي
فرع إضاف 

.  القطاع"   عن"نظرة عامة  من المعلومات بشأن خروج اإلمارات للصافة من السوق، يرج  الرجوع إل قسم  

ي 
ي األحياء حيث تكون بمثابة نقطة وصول سهلة للسكان، كما تحط  بالتواجد ف 

تنتشر فروع المجموعة ف 

نقطة وصول سهلة   وإتاحة  اإلقبال  معدالت  من  لالستفادة  التسوق(  مراكز  كت   عىل 
الت  )مع  ة  ممت   مواقع 

ي دولة اإلمارات العر 
. وتوضح الخريطة أدناه مواقع فروع المجموعة ف   بية المتحدة. للسائحي  

 

 

 

 

 

 

 

 

ة ما بي      47افتتحت المجموعة  
ا خالل الفت 

 
ا جديد م فتح المزيد   2022ديسمت     31و  2020يناير    1فرع  وتعت  

ا من العوامل 
 
ي االعتبار عدد

ي المستقبل ونقل الفروع ذات األداء الضعيف. وتأخذ المجموعة ف 
من الفروع ف 

عت  فروعها. وتتضمن بعض العوامل عند اتخاذ قرار فتح فرع جديد للتأكد من وجود شكل وأسلوب متسقي    

 ( :  االعتبار عند فتح فرع جديد ما يىلي
ي يتم أخذها بعي  

( موقع وحجم وإمكانية رؤية الفرع 1الرئيسية الت 

( منطقة تجمع  2الجديد المحتمل باإلضافة إل اإليجار مقارنة بسوق اإليجار وإيجار أقرب فرع للمجموعة؛ ) 

كة االنصاري للصافة   ( مسافة3الفرع الجديد المحتمل؛ )  الفرع الجديد المحتمل ألقرب فرع من فروع شر

؛ )  ح بناًء عىل زياراتها للفرع  4وفروع المنافسي   ( تقييم المجموعة لإلقبال اليومي حول الفرع الجديد المقت 

 ( اليوم؛  من  مختلفة  أوقات  ي 
ف  ح  المقت  ي  5الجديد 

تق  ال  ي 
الت  الفروع  مواقع  نقل  إلغالق/  عمىلي  نهج   )

و) با م 6لتوقعات؛  وتعت   ح.  المقت  الجديد  الفرع  ي 
ف  الشهرية  المعامالت  لعدد  المتوقع  األدت   الحد  قياس   )

و بدولة اإلمارات العربية المتحدة بهدف فتح  ي المطارات ومحطات المت 
إل   20المجموعة زيادة تواجدها ف 

ي هذه المواقع.   25
ا ف  ق والمواصالت بهدف فتح هيئة الطر   تجري المجموعة مناقشات مستمرة مع  فرع 

و بحلول عام    20قرابة   ي محطات المت 
ي عىل الخطي   األحمر واألخص    . 2023فرع ف  و دت 

وصل عدد ركاب مت 

ي النصف األول من عام  109.1إل 
 . 2022مليون راكب ف 
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ي   
ي ال تستوف 

ي حالة الفروع الت 
وتوافق لجنة الفروع التابعة للمجموعة بشكل عام عىل فتح فروع جديدة إال ف 

ا توافق  الحالة  ي هذه 
وف  اإليجار،  العادية من حيث سعر  فرع  المعايت   افتتاح  للمجموعة عىل  العليا  إلدارة 

تقرير  بمراجعة  للمجموعة  التابعة  الفروع  لجنة  تقوم  جديد،  فرع  فتح  بشأن  قرارها  اتخاذ  وعند  جديد. 

ي  
ي سيتم تنفيذها ف 

الجدوى، والذي يتضمن متطلبات اإليجار والموظفي   والعدد المتوقع من المعامالت الت 

ح. كما تراقب لجنة ال فروع التابعة للمجموعة أداء الفرع الجديد وتقرر ما إذا كان سيتم نقل أو  الفرع المقت 

التنفيذي  والرئيس  التنفيذي  الرئيس  نائب  من  الفرع  لجنة  وتتكون  الضعيف.  األداء  ذات  الفروع  إغالق 

للعمليات. وباإلضافة إل  التنفيذي  والرئيس  كات  الشر التنفيذي لشؤون خدمات  والرئيس  المالية  للشؤون 

 ، يلزم الحصول عىل شهادة عدم ممانعة من مصف اإلمارات العربية المتحدة المركزي لفتح فرع جديد. ذلك

 قاعدة العمالت  

تملك المجموعة ما يقرب من ثالثة ماليي   عميل نشط قاموا بإجراء معامالت تحويل عابرة للحدود أو محلية  

كة االنصاري للصافة.   من خالل شر

ال  المنخفض وتتكون قاعدة عمالء  الدخل  بي   ذوي 
المغت  التابعة للمجموعة بشكل أساسي من  تحويالت 

الذين لديهم إمكانية وصول أقل إل الحسابات المصفية ويعتمدون عىل المعامالت الشخصية. ويتم تقديم  

كات ا ي تشمل السياح والمقيمي   وكذلك العمالء من الشر
ي  األوراق النقدية للمجموعة لعمالء التجزئة، والت 

لت 

كات الصافة األخرى ومصف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. وينضم  كات مثل البنوك وشر تشمل الشر

كات إليها بعد إجراء "اعرف عميلك" وبعد استالم خطاب تفويض   كل عميل من عمالء المجموعة من الشر

ف ع كات وتخصص لهم معرَّ المعنية. وتسجل المجموعة عمالئها من الشر كة  ضوية. ويتم تقديم  من الشر

ي الخارج أو داخل 
بطاقات المجموعة مسبقة الدفع لعمالء التجزئة الذين يمكنهم استخدام هذه البطاقات ف 

وماكينات  البنوك  ي 
ف  العمالت  متعددة  البطاقات  هذه  استخدام  ويمكن  المتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة 

ونية.   الصاف اآللي ومواقع التجار والبوابات اإللكت 

 عم العمالء د 

ي الوقت المناسب. ويقع مقر 
لدى المجموعة فريق مركز اتصال مخصص للرد عىل استفسارات العمالء ف 

ية   ي دولة اإلمارات العربية المتحدة حيث يمكنه اإلجابة عىل األسئلة باللغتي   اإلنجلت  
فريق مركز االتصال ف 

ي يستطيع فريق مركز   والعربية. 
ي عدد المكالمات الت 

ويتمثل مؤشر األداء الرئيسي للمجموعة لدعم العمالء ف 

 
ً
ي لم يتمكن من الرد عليها.  االتصال الرد عليها وإجرائها مقارنة

 بعدد المكالمات الت 

 الموظفون  
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ي مكتب  
ي المجموعة من موظق 

ي الخطال تتكون قاعدة موظق 
ي العمليات ف 

ي وموظق 
وط األمامية. دعم الخلق 

ي  
موظف بدوام كامل   4.123و  3,469و  2,856، كان لدى المجموعة  2022و  2021و  2020ديسمت     31وف 

ي التوالي عىل 
ا يعملون بموجب عقود بدوام كامل.  3.790كان   2022ديسمت   31. وف 

 
 موظف

ا متعدد الوظائف واألدوار؛ حيث تتم  ا مركزي  ا مؤسسي  ا مكتب 
 
كة  يوجد لدى المجموعة أيض ركز وظائف الشر

كة  الرئيسية عىل مستوى المجموعة لضمان كفاءة وفعالية عمليات المجموعة، وتشمل بعض وظائف الشر

ي تمتلكها المجموعة إدارة الشؤون المالية القانونية والمخاطر، والخزانة والتعامل، وتكنولوجيا  
المركزية الت 

واال  ية،  البشر والموارد  والتطوير،  والبحث  ،  المعلومات  الداخىلي والتدقيق  يات، 
والمشت  والمشاري    ع  متثال، 

. وباإلضافة إل الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، الذين  والعالقات المصفية والمراسلي  

كة الرئيس التنفيذي للعمليات، والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية،  يديرون المؤسسة، تشمل قيادة الشر

ال الموارد  للتكنولوجيا ورئيس  التنفيذي  والرئيس  كات،  الشر خدمات  لشؤون  التنفيذي  والرئيس  ية،   بشر

الماليةللمجموعة للشؤون  التنفيذي  والرئيس  االمتثال للمجموعة  ،  ورئيس  المصفية،  العالقات  ورئيس   ،

ي الموضح أدناه عىل تلخيص 
. ويشتمل الرسم البيات   ومكافحة غسل األموال ومدير قسم التدقيق الداخىلي

 لتنظيم المجموعة. 

 

 

ي أفرادها لمساعدتهم عىل التمت   ليس فقط  
ترى المجموعة أن التعلم المستمر هو استثمار، حيث تستثمر ف 

ذهبوا  أينما  سفراؤها  المجموعة هم  فموظفو  ا؛ 
 
أيض المستقبلية  طموحاتهم  ي 

ف  ولكن  الحالية  أدوارهم  ي 
ف 

ي يحتاجونها بطريقة تناسبهم سواء  وتهدف المجموعة إل منحهم الفرصة الكتساب  
المهارات والمؤهالت الت 

 . نت أو فرص التعلم خارج الفصل الدراسي ا لوجه أو الدورات عت  اإلنت 
 كان ذلك من خالل التدريب وجه 
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ي 
ا ف  ا محوري  كة االنصاري للصافة بقيادة فريق التعلم والتطوير دور  وتلعب األكاديمية التعليمية التابعة لشر

 إل برامج التدريب العمىلي أثناء الخدمة حول معرفة المنتج  رحلة ك
ً
ا من تجربة انضمامه وصوال ل موظف بدء 

وير ومكافحة غسل األموال.   وخدمة العمالء واكتشاف الت  

 واالستدامة   المجتمعيةالمسؤولية 

ي عام  
ي دولة اإلما1966منذ إنشاء المجموعة ف 

المجتمعية ف  أولوية عالية للمشاركة  العربية ، أعطت  رات 

 
ً
ية ألنها تشكل   المتحدة، مدركة ي مفهوم المسؤولية االجتماعية وتعزيز األنشطة الخت 

ا مدى أهمية تبت  تمام 

ي تنمية المجتمع. 
ا ف  ا هام  ا ال يتجزأ من الحياة اليومية وتلعب دور   جزء 

امج الخت   كات والت  ية عىل مدار السنوات وأطلقت المجموعة سلسلة من مبادرات المسؤولية االجتماعية للشر

ي تدعم  
تضمنت برامج لتقديم الدعم المالي لألش المحتاجة والمعاقي   واأليتام، باإلضافة إل المبادرات الت 

 عىل ذلك، تهتم المجموعة بشدة بتقديم المساعدات  
ً
ية. وعالوة التعليم والرعاية الصحية والجمعيات الخت 

الكوارث إل ي حاالت 
ام المجموعة بتحقيق   اإلنسانية واإلغاثية ف  الت   العالم كجزء من  مناطق مختلفة من 

ي سبتمت  
ي وتعزيز المسؤولية االجتماعية؛ فعىل سبيل المثال، أعلنت المجموعة ف  عن   2022التغيت  اإليجات 

باكستان. وباإلضافة إل ذلك،   ي 
الفيضانات ف  اإلغاثة من  ي لمساعدة جهود 

إمارات  مليون درهم  بقيمة  ع  تت 

ي ابريل  أعلنت الم
ي لدعم مبادرة "مليار وجبة"، وهي   2022جموعة ف 

عها بقيمة مليون درهم إمارات  عن تت 

ي 
رين من األزمات والكوارث الطبيعية ف  ي المنطقة إلطعام الفئات الضعيفة والمتص 

أكت  حملة من نوعها ف 

ي مارس  50
ع المجموعة ف  ي ذلك بعد تت 

درهم لدعم مبادرات  ماليي    10بمبلغ  2022دولة حول العالم. يأت 

ام المجموعة  ية واإلنسانية عىل مستوى العالم. وقد ساعد الت   "صندوق الفرج" الذي يدعم األنشطة الخت 

ي الحد من اإلصابة بمرض
امج والمبادرات الصحية ف  ي غينيا   بدعم الت 

ي برنامج الحصبة ف 
دودة غينيا وساهم ف 

يا والسنغال. وكجزء من مبادرة القضاء عىل   ي توفت  أكتر  ونيجت 
مرض شلل األطفال، ساعدت المجموعة ف 

ي    1.9من  
ي مالي   41مليون لقاح ف 

مة بالقضاء عىل أمراض المناطق المدارية المهملة ف  دولة والمجموعة ملت  

برامج  دعم  ي 
ف  المجموعة  استثمرت  اإلنسانية. كما  الصناديق  من  العديد  وتدعم  واليمن  يا  ونيجت  والنيجر 

ي التعليم والعالج الط  حمدان بن راشد الخت 
ي "مستشق 

ي لمؤسسة الجليلة. وقد ساهمت المجموعة ف  ت 

ي مص، ووفرت مياه  
لرعاية مرض  الشطان" بدولة اإلمارات العربية المتحدة ومستشق  "مجدي يعقوب" ف 

ي  
ي وجبة للمحتاجي   ف 

ب النظيفة لخمسة ماليي   شخص حول العالم وأكتر من مليوت  دولة حول   50الشر

وركزت عىل أربعة أمراض رئيسية تصيب أكتر البلدان عرضة لها حول العالم. وفيما يتعلق بالتعليم،    العالم

تأهيل   إعادة  ي 
ف  الماضية  العشر  السنوات  مدار  عىل  المجموعة  وتنظيم    300ساهمت    1,000مدرسة، 

، وتجهت   معامل النطق، وتوزي    ع خمسة ماليي   كتاب، وتعليم أكتر من   ي  أل  250معسكر تعليمي
ف طالب ف 

اليون والجئون  جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة وباكستان ونيبال والفلبي   ولبنان والنيجر وست 

 من الروهينجا. 
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ي الهند    4.5ساهمت المجموعة كذلك بأكتر من   
ي من الكوارث ف 

ي لدعم مبادرات التعاف 
مليون درهم إمارات 

كة االنصاري للصافة    ال وسوريا. وباكستان واليمن وإندونيسيا وسنجة والصوم اير  قامت الشر ي فت 
،  2023ف 

ع   تت  عن  واإلنسانية    3.7بقيمة  باإلعالن  اإلغاثية  المبادرات  لدعم  ي 
إمارات  درهم  السوري مليون  للشعب 

ي المنطقة. 
ر من الزلزال ف   المتص 

أغسطس    من  ا  من  2022واعتبار  أكتر  إطالق  تم  أنحاء    20،  ي جميع 
ف  الموظفي    لرفاهية  ا 

 
ونشاط مبادرة 

ا مع   وتماشي  موظفيها.  لجميع  وشاملة  آمنة  عمل  بيئة  توفر  المجموعة  أن  اإلدارة  ترى  المجموعة؛ حيث 

ي تقديم شك
وى، فإن المجموعة  مدونة القواعد السلوكية الخاصة بالمجموعة، فإذا كان الموظف يرغب ف 

لديها إجراء محدد حيث يمكن للموظفي   من خالله تقديم شكاواهم إل اإلدارة، وإذا لزم األمر، حضور جلسة  

ي كل تظلم، كما ال 
استماع مع ممثىلي اإلدارة المسؤولة. وتجدر اإلشارة إل أنه يتم النظر بشكل شي    ع وعادل ف 

ي عملية التظلم كشهود. وإذا كان لدى يتعرض الموظفون لالنتقام بسبب بدء إجراءات 
التظلم أو المشاركة ف 

التظلم  منصة  أو من خالل  مديريه  إل  ة  مباشر رفعها  المجموعة تشجعه عىل  فإن  أي مخاوف،  الموظف 

جري المجموعة استطالعات رأي سنوية حول مشاركة الموظفي   لفهم المشكالت  
ُ
الرسمية للمجموعة. وت

، وتعزيز اإلنتاجية. وتنفيذ الممارسات لرعاية ال  مواهب بشكل مستمر، وتحسي   رضا الموظفي  

 تكنولوجيا المعلومات  

ي ذلك 
ال وغت  المنقطع ألنظمة الكمبيوتر واالتصاالت الخاصة بها، بما ف  تعتمد المجموعة عىل التشغيل الفعَّ

لها،   المملوكة  المعلومات  تكنولوجيا  ي 
الجهات  Cash Expressو  AREXمنصت  أنظمة  إل  باإلضافة   ،

ي يقدمها  
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة وبوابة الدفع اإلماراتية الت 

الخارجية، مثل نظام تحويل األموال ف 

 لتسوية المعامالت.   SWIFTمصف اإلمارات العربية المتحدة المركزي لتحويل األموال وكذلك خدمة 

الخاصة المعلومات  تكنولوجيا  عمليات  التحتية    تشمل  البنية  وإدارة  التطبيقات  تطوير  بالمجموعة 

. وتؤمن  ي
ات  لتكنولوجيا المعلومات وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات وإدارة األمن السيت 

التهديدات   من  للمجموعة  المعلومات  لتكنولوجيا  التحتية  البنية  لدعم  قوية  ضوابط  بوجود  المجموعة 

ولحماية بيانات المستهلكي   والبيانات التنظيمية من خالل إجراءات النسخ االحتياطي الخارجية والداخلية  

 
ً
ي من الكوارث مطبقة تقدم تحليال

المناسبة للبيانات؛ فعىل سبيل المثال، يوجد لدى المجموعة خطة للتعاف 

 للفشل التشغيىلي المحتمل والكوارث واآلثار المرتبطة بها عىل عمليات المجموعة إ
ً
ل جانب خطط شامال

 للمخاطر التشغيلية وحاالت التعرض 
ً
ا مؤهًل ا ونموذج 

 
ي للسيناريوهات المختلفة. وتوفر كذلك عرض

التعاف 

ي تتضمن تطبيقات األعمال الهامة. وباإلضافة إل ذلك، وكجزء من خطة  
للتقنيات التشغيلية للمجموعة والت 

ي إل جانب مركز بيانات احتياطي  المجموعة الستمرارية األعمال، تمتلك المجموعة مركز بيا ي دت 
نات رئيسي ف 

ي أدناه هيكل نظام تكنولوجيا المعلومات للمجموعة. وألغراض الرسم  
. ويوضح الرسم البيات  ي ي أبوظت 

ي ف 
جغراف 

ي الموضح أدناه، تشت  كلمة "
كة االنصاري للخدمات المالية ش.م.ع )قيد التأسيس(. AAFSالبيات   " إل شر
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ي مجال تكنولوجيا المعلومات والبحث والتطوير مع خمس    50تر من  تضم المجموعة أك
ا ف  ا متخصص 

 
موظف

من   ا  اعتبار  الرقمية وذلك  والحلول  وتطويرها  المنتجات  البحث عن  ي 
ف  ديسمت     31موظفي   متخصصي   

ي  2022
ف  المنتهية  المجموعة  2022ديسمت     31. وللسنة  أنفقت  البحث    14،  أنشطة  مليون درهم عىل 

 ر والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. والتطوي

 الملكية الفكرية  

ها من  اخيص باإلضافة إل الشية والخصوصية وغت  تعتمد المجموعة عىل حقوق العالمات التجارية والت 

تطوير   ي 
ف  المجموعة  وتستثمر  بها.  الخاصة  الفكرية  الملكية  حقوق  لحماية  التعاقدية  واألحكام  القواني   

ي للعالمات التجارية وأسماء المجاالت والتطبيقات عالمتها التجا اتيج  رية وحمايتها من خالل التسجيل االست 

ي أعمالها، كما أن جميع األسماء التجارية الرئيسية محمية بواسطة  
ورموز المصدر وما إل ذلك والمستخدمة ف 

ي  
ف  التجارية مسجلة  العالمات  ا. وتكون  أو دولي  ا  تجارية مسجلة وطني  الصلة عالمات  البلدان ذات  معظم 

، من بي   أمور  باالستخدام الفعىلي أو المزمع للعالمة التجارية. ونفذت المجموعة سياسات داخلية تغطي

خارجية،  أطراف  قبل  من  التجارية  العالمات  مختلف  واستخدام  التجارية،  العالمات  تسجيالت  أخرى، 

ال العالمة  وحماية  التجارية  للعالمات  المتسق  المجموعة  واالستخدام  وأبرمت  إبرام-تجارية.    - وستواصل 

، كما أبرمت اتفاقيات  اتفاقيات شية واتفاقيات للتنازل عن الملكية الفكرية مع موظفي   ومقاولي   مستقلي  

شية مع أطراف خارجية تتعامل معها. وتراقب المجموعة بنشاط استخدام حقوق الملكية الفكرية الخاصة 

 ندما ترى أنه من المناسب القيام بذلك. بها وتتخذ خطوات لحمايتها ع

 الممتلكات الثابتة 
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ي   
ي جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية    231، قامت المجموعة بتشغيل  2022ديسمت     31ف 

ا ف  ا فعلي  فرع 

، بدولة اإلمارات   ي ي دت 
ي ذلك المكتب الرئيسي ف 

المتحدة. والجدير بالذكر أن جميع ممتلكات المجموعة، بما ف 

كة   شر من  سنوات  ست  لمدة  مؤجر  للمجموعة  الرئيسي  فالمقر  مؤجرة؛  ممتلكات  هي  المتحدة،  العربية 

وط عىل أسس تجارية بحتة غت  تفضيلية من خالل عقد مكتوب. وتقوم المجموعة  االنصاري العقارية   بشر

باستمرار بمراجعة متطلبات الممتلكات الخاصة بها، مع األخذ بعي   االعتبار ضوابط التكلفة وكذلك مبادرات  

وط التأجت  الخاصة بالمجموعة بناًء عىل اتيجية. وتختلف شر ي األنشطة األساسية االست 
موقع الفروع    النمو ف 

ات اإليجار بي   سنة وثالث 
اوح فت  ة، وتت  ات قصت 

 ما يكون لها فت 
ً
المختلفة وظروف السوق والفرص، وعادة

سنوات. والمجموعة ليست عىل علم بأي قضايا بيئية تؤثر عىل استخدام ممتلكاتها، كما تخطط المجموعة 

ي السنوات القادمة. ُيرج  ال
 توسيع شبكة الفروع".  –رجوع إل "لتوسيع عدد الفروع الفعلية ف 

 التأمي   

واإلجراءات   القضائية  والدعاوى  المحتملة  والمطالبات  الخسائر  من  للعديد  المجموعة  عمليات  تخضع 

واألخطار.   والمخاطر  و األخرى  ار هذا  وأرص  المنقولة،  النقدية  للخدمات  تأمينية  تغطية  المجموعة  لدى 

وأجهز  المحتويات  ذلك  ي 
ف  )بما  الشبكة/المسؤولية الممتلكات  وأمن  األعمال،  وانقطاع  الكمبيوتر(،  ة 

ونية واإلرهاب. كما يوجد لدى المجموعة عىل وجه الخصوص سياسات نقدية مطبقة مع مجموعة  اإللكت 

المجموعة ألي خسائر  تغطية  مع  النقد،  فقدان  أو  التلف  تغطي مخاطر  ي 
الت  التأمي    كات  متنوعة من شر

 تتجاوز المبالغ المخصومة. 

هذه  توفت   بموجبها  يتم  ي 
الت  وط  والشر التعويض  حدود  متضمنة  التأمينية،  تغطيتها  أن  المجموعة  ترى 

 التغطية، معقولة مع األخذ بعي   االعتبار تكلفة التغطية التأمينية والمخاطر المحتملة عىل أعمالها وعملياتها. 

 اإلجراءات القانونية 

ي دعاوى غت  جو  
 عىل ذلك، قد يكون تدخل المجموعة من حي   آلخر ف 

ً
هرية متعلقة بالتوظيف. وعالوة

ي السياق العادي ألنشطة أعمالها، ومن حي   آلخر، منازعات مع العمالء. هذا ولم  
 المجموعة  تكنللمجموعة ف 

 
 
ي ذلك أي إجراءات معلقة أو مهددة تعلم   طرفا

ي أي إجراءات حكومية أو قانونية أو تحكيم جوهرية )بما ف 
ف 

ة   ي تسبق تاري    خ نشر
ا الت  ي عشر شهر 

 االكتتاببها إدارة المجموعة(، بخالف ما هو موضح أدناه، خالل االثت 

ي قد يكون لها أو كان لها تأثت  جوهري عىل المركز المالي للمجم
 وعة أو الربحية. هذه الت 

ائب ) 2020وخالل عام   ي تتلقاها المجموعة من  FTA، قدرت الهيئة االتحادية للص 
( أن حصة الدخل الت 

للهيئة  ا 
 
ووفق  . القياسي يبة  الص  لمعدل  أن تخضع  الواردة يجب  بالتحويالت  يتعلق  فيما  المرسلي    الوكالء 

 ( ائب  ي عىلFTAاالتحادية للص 
ينبع  أنه كان  ي 

ا قدره  (، فإن هذا يعت  ا إضافي 
 
أن تدفع مبلغ  9.4 المجموعة 

العربية  اإلمارات  دولة  ي 
ف  المقيمي    الوكالء  عدد  عىل  بناًء  المضافة  القيمة  يبة  ي رص 

ف  ي 
إمارات  درهم  مليون 

القيمة   يبة  للوائح رص  ا 
 
وفق أنه،  أساس  المحكمة عىل  ي 

ف  التقييم  ي هذا 
ف  المجموعة  المتحدة. وقد طعنت 
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ي أن  
ي تقدمها المجموعة هي إل وكالء المضافة، ال ينبع 

يبة ألن التحويالت الت  يخضع استالم هذا الدخل للص 

ائب 2021مرسلي   يقيمون خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة. وخالل عام  ، قامت الهيئة االتحادية للص 

 (FTA  ائب المستحقة عىل المجموعة إل ي    6.5( بمراجعة تقييمها للص 
ا  8مليون درهم. وف  ،  2022ير  فت 

االتحادية  الهيئة  أن  إال  المجموعة،  لصالح  القضية  ي هذه 
ف  االتحادية حكمها  االبتدائية  المحكمة  أصدرت 

ي محكمة االستئناف. 
ا ف  ي قرار المحكمة والقضية معلقة حالي 

ائب طعنت ف   للص 

ي عام 
عن  2021وباإلضافة إل ذلك، ولتجنب المزيد من العقوبات، قدمت المجموعة إفصاحات طوعية ف 

اير   يبية من فت  ات الص  أكتوبر    2019الفت  القيمة   5.3ودفعت    2020إل  يبة   عن رص 
ً
مليون درهم إجماال

ي طلب  
يبية. وتحتفظ المجموعة بحقها ف  ات الص  المضافة والغرامات ذات الصلة فيما يتعلق بنفس الفت 

ي حال أصدرت محكمة اال 
ائب ف  داد األموال من الهيئة االتحادية للص  ي القضية لصالح  است 

ستئناف حكمها ف 

 المجموعة. 

 

  



 

 
 92  

 

 بيان تطور رأس المال  .3

كة قبل بداية الطرح:   الهيكل الحالي لرأس مال الشر

كة  حدد   الشر مال  عدد   ( مليون  وسبعون  خمسة)   75.000.000بمقدار  رأس  عىل  موزع   درهم، 

ي   0.01  سهم، قيمة كل سهم  ( مليون  وخمسمائةمليارات    سبعة)   7.500.000.000
  فلس)   درهم إمارات 

ي كافة الحقوق. ( واحد
كة متساوية مع بعضها البعض ف   ، وجميع أسهم الشر

كةملكية  هيكلويوضح الجدول التالي   : إتمام عملية الطرح وبعد  قبل الشر

ة  ي تاري    خ هذه النشر
 
 كما ف

 

 قبل الطرح 

/ الجنسية االسم

بلد 

 التأسيس 

نوع 

 األسهم

إجمالي قيمة   عدد األسهم

 األسهم*

نسبة  

الملكية من  

 رأس المال 

كة  شر

 االنصاري

 القابضة

 .م.م. ذ 

دولة 

 اإلمارات 

 درهم  75.000.000 7.500.000.000 عادي

ي 
 إمارات 

100%   

 استناد*
 
 عىل القيمة االسمية ا

 بعد الطرح

الجنسية  االسم
بلد  / 

 التأسيس 

نوع 
 األسهم

إجمالي قيمة   عدد األسهم
 األسهم*

نسبة  
الملكية من  
 رأس المال 

كة  شر
 االنصاري
 القابضة

 .م.م. ذ 

اإلمارات 
العربية 
 المتحدة 

 درهم  67,500,000 6.750.000.000 عادي
ي 
 إمارات 

90% 

المكتتبي    
الذين تم  
تخصيص  

أسهم 
الطرح 
 لهم 

جنسيات  
 مختلفة 

 درهم  7,500,000 750,000,000 عادي
ي 
  إمارات 

10% 
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 استناد*
 
 عىل القيمة االسميةا

كة عند   الطرح  اكتمالهيكل رأس مال الشر

كة المدفوع  يكون  عملية الطرح،    اتمامعند   موزع   درهم  مليون(   خمس وسبعون)   75.000.000رأس مال الشر

 ( لكل سهم. واحد  فلس) درهم   0.01م بقيمة  سهمليون(    وخمسمائة  سبعة مليارات)   7.500.000.000عىل  

ي حال تخصيص جميع أسهم الطرح، سيمتلك  
من أسهم    بالمائة(   تسعون)   بالمجمل  %90  المساهم البائعف 

كة،   يتم زيادة وذلك  الشر أنه لم  المعروضة وعىل فرض  ببيع كامل األسهم  البائع  عىل فرض قيام المساهم 

كة بتقديم خطتها إل الهيئة حت  يطرح المساهم البائع    . حجم الطرح ة)   %10وقد قامت الشر (  بالمائة  عشر

ة  ي أي وقت قبل نهاية فت 
كة. يحتفظ المساهم البائع بحق تعديل حجم الطرح ف  من إجمالي رأس مال الشر

ا للقواني   المعمول بها وموافقة هيئة األوراق 
 
ا لتقديره المطلق، ووفق

 
 .المالية والسلعاالكتتاب وفق

  سبعمائة وخمسونو ستة مليارات )  6,750,000,000  المساهم البائععدد أسهم 

 ( سهم مليون

إجمالي أسهم المكتتبي   )عىل فرض تخصيص  

الطرح أسهم  ائح    جميع  الشر جميع  وتتضمن 

ة(  ي هذه النشر
 المذكورة ف 

 سهم  ( مليونسبعمائة وخمسون  )  750,000,000

مليونسبعة  )   7.500.00.000  المجموع وخمسمائة  ( مليارات 

 سهم 

ة:  .4 كة خالل الثالث السنوات األخت  اعات المتعلقة بالشر  بيان بموقف القضايا واإلجراءات والت  

ي دعاوى غت  جوهرية متعلقة بالتوظيف. وباإلضافة  
ل ذلك، قد يكون إتدخل المجموعة من حي   آلخر ف 

تشارك  ولم  العمالء.  مع  منازعات  آلخر،  حي    ومن  أعمالها،  ألنشطة  العادي  السياق  ي 
ف  للمجموعة 

ي أي إجراءات  
ي ذلك  إجراءات  حكومية أو قانونية أو  جوهرية  المجموعة ف 

أي إجراءات معلقة تحكيم )بما ف 
ي تسبق  

الت  ا  ي عشر شهر 
أدناه، خالل االثت  إدارة المجموعة(، بخالف ما هو موضح  بها  أو مهددة تعلم 

االكتتابتاري    خ   ة  أو   نشر للمجموعة  المالي  المركز  تأثت  جوهري عىل  لها  أو كان  لها  يكون  قد  ي 
الت  هذه 

 الربحية. 

ائب2020وخالل عام   ي تتلقاها المجموعة من FTA)   ، قدرت الهيئة االتحادية للص 
( أن حصة الدخل الت 

ا للهيئة 
 
. ووفق يبة القياسي الوكالء المرسلي   فيما يتعلق بالتحويالت الواردة يجب أن تخضع لمعدل الص 
ا قدره   ا إضافي 

 
ي عىل المجموعة أن تدفع مبلغ

ي أنه كان ينبع 
ائب، فإن هذا يعت  مليون    9.4االتحادية للص 

ي رص  
ي ف 
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة.  درهم إمارات 

يبة القيمة المضافة بناًء عىل عدد الوكالء المقيمي   ف 
يبة القيمة المضافة،  ا للوائح رص 

 
ي المحكمة عىل أساس أنه، وفق

ي هذا التقييم ف 
وقد طعنت المجموعة ف 
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ي تقدمها المجموعة هي 
يبة ألن التحويالت الت  ي أن يخضع استالم هذا الدخل للص 

إل    تحويالت  ال ينبع 
، قامت الهيئة االتحادية 2021وكالء مرسلي   يقيمون خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة. وخالل عام 
إل   المجموعة  عىل  المستحقة  ائب  للص  تقييمها  بمراجعة  ائب  ي    6.5للص 

وف  درهم.  اير    8مليون  فت 
ي هذه القضية ل2022

صالح المجموعة، إال أن الهيئة  ، أصدرت المحكمة االبتدائية االتحادية حكمها ف 
ي قرار المحكمة والقضية  

ائب طعنت ف  ا االتحادية للص  ي محكمة االستئناف. حالي 
 معلقة ف 

ي عام   
  2021وباإلضافة إل ذلك، ولتجنب المزيد من العقوبات، قدمت المجموعة إفصاحات طوعية ف 

اير   يبية من فت  ات الص  يبة    5.3ودفعت    2020إل أكتوبر    2019عن الفت   عن رص 
ً
مليون درهم إجماال

يبية. وتحتفظ المجموعة بحقها  ات الص  القيمة المضافة والغرامات ذات الصلة فيما يتعلق بنفس الفت 
ي 
ي حال أصدرت محكمة االستئناف حكمها ف 

ائب ف  داد األموال من الهيئة االتحادية للص  ي طلب است 
ف 

 القضية لصالح المجموعة. 

ي الم .5
 جموعة: بيان عدد وفئات موظق 

ي  
موظف    333بدوام كامل و  موظف    3.790  بلغ عدد الموظفي   لدينا   ،2022  ديسمت    31  تاري    خكما ف 

: يوضح الجدول أدناه . بساعات عمل مرنة  توزي    ع الموظفي  

 مرن  موظف بدوام دوام كامل موظف ب 

 330 3.366 االنصاري للرصافة ذ.م.م 
 3 113 كاش ترانس 

س   - 11 ورلدوايد كاش إكست 
 3.790 333 

 

كة:  .6 ي الشر
 
 السياسات المحاسبية المعتمدة والمعمول بها ف

كة الشر وفقب  تقوم  المالية  البيانات   إعداد 
 
المالية    ا للتقارير  الدولية  معايت     الصادرةللمعايت   مجلس  عن 
ات الصادرة السارية   واألحكامعن لجنة تفست  المعايت  الدولية للتقارير المالية،    المحاسبة الدولية، والتفست 

 ل
 
 .العربية المتحدة  اإلماراتدولة قواني   وفقا

كة، والتسهيالت اال بتمويالت بيان  .7 وط المتعلقة بها: الشر  ئتمانية والمديونيات وأهم الشر

نوع التسهيل 
 المالي 

كة  حد التسهيل  البنك  اسم الشر

التسهيل 
ي  
المستخدم كما ف 

ديسمت    31
2022 

 الضمان
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 القرض ألجل 
 االنصاري
 للصافة

بنك  
ي   أبوظت 
 التجاري

           
1.000.000.0001 

            
300,000,000 

رهن عىل وديعة بنسبة  
كة   100% مسجلة لصالح شر

القابضة ذ.م.م   االنصاري
 مقابل قرض مستخدم

      

ي  
سحب مصف 

 المكشوف عىل 

 االنصاري
 للصافة

بنك أم  
القيوين 
ي 
 الوطت 

             
50,000,000 

              
 بهامش  رهن عىل وديعة  50,000,000

      
تسهيالت قروض  

لة       مموَّ
          

1.050.000.000 
           

350,000,000    

 المجموعة: بيان الرهونات الحالية واألعباء الواقعة عىل أصول  .8

كة ا  سم الشر
الرهونات لدى  

 البنوك 
 قيمة الرهن 

 ) ي
   ضمانال )درهم إماراب 

 االنصاري
 للصافة

ي   بنك أبوظت 
 التجاري

           
225,000,000 

يداع الهامش مقابل إصدار ضمانات بنكية لصالح المصف  إ 
كاء مراسلة آخرين    المركزي وشر

    

 كاش ترانس 
ي   بنك أبوظت 

 التجاري
               

1,200,000 
الداخلية يداع الهامش مقابل إصدار ضمانات بنكية لصالح وزارة إ

 وآخرين 

    
 االنصاري
 للصافة

بنك أم القيوين  
ي 
 الوطت 

           
100,000,000 

ك    عمل اء إيداع الهامش مقابل إصدار ضمانات بنكية لصالح شر
 آخرين

    

  40.476.000   

كة  المساهمي   ق  رار  .9  األسهم: طرح و بتحول الشر

كة  وافق   كة ذات مسؤولية 1)   عىل  2022من عام    نوفمت    4بتاري    خ  مساهمي الشر كة من شر ( تحول الشر

كة مساهمة عامة عن طريق   كة لالكتتاب العاممحدودة إل شر ( طرح نسبة من 2و)   ؛طرح أسهم الشر

كة لالكتتاب العام من خالل  لسياسة    أسهم الشر
 
كة وفقا ي الشر

بيع المساهم البائع لجزء من أسهمهم ف 

ي اكتتاب عام بآلية البناء السعري 
ها للجمهور وذلك ف  ي سيتم نشر

ة االكتتاب الت  ي نشر
التخصيص الواردة ف 

. 3، و) لألسهم ي المالي ي سوق دت 
كة ف   ( تقديم طلب إدراج كافة أسهم الشر

10.  :  لجنة المؤسسي  

)"  عي    لجنة  البائع  المؤسسي   المساهم  لتتول  لجنة  ورية اتخاذ  "(  الص  واإلجراءات  الخطوات  كافة 

كة و   عنه أو بالنيابة عن الشر
ً
ي  ذلك  نيابة

الستيفاء كافة اإلجراءات الالزمة فيما يتعلق بعملية الطرح بما ف 

 
ة  1 ي تاري    خ نشر

 مع بنك  نقاشات هنالك، االكتتابوكما ف 
 
ي قائمة حاليا وطالتفاوض بشأن  إلعادة التجاري أبوظت    قيمةمن أجل تخفيض  للصافة االنصاريتسهيل  شر

ي  درهم مليار 1 من به المسموح المبلغ
ي )مع  درهممليون  750 إلإمارات 

كة(.  150للصافة، و لالنصاريمليون درهم متاحة  600 وجود إمارات   مليون درهم متاحة للشر
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 . ختصة الهيئات المذلك التعامل مع 

 المؤسسي   من األشخاص التالية أسماؤهم:  لجنةتتألف 

 (؛اللجنة )رئيس نصاريمحمد عىلي أبو الحسن اال السيد/  -

 )عضو(؛   نصاريفؤاد عىلي أبو الحسن اال السيد/  -

   و  ؛)عضو(  نصاريعيس عىلي أبو الحسن اال السيد/  -

 )عضو(.  نصاريراشد عىلي أبو الحسن اال السيد/  -

 باالستثمار )مخاطر االستثمار(: المخاطر المتعلقة  .11

ي األسهم 
ي األسهم وحيازتها عىل مخاطر مالية. لذا يتعي   عىل المستثمرين المحتملي   ف 

ينطوي االستثمار ف 

ة بعناية فائقة واالنتباه بشكل خاص للمخاطر التالية المرتبطة   جميعمراجعة   ي هذه النشر
المعلومات الواردة ف 

ي  
ي االعتبار مع  باالستثمار ف 

ا ف  ي يجب أخذها جميع 
ي األسهم، والت 

المعلومات األخرى   جميعالمجموعة وف 

ة   ي نشر
ي  االكتتاب الواردة ف   من المخاطر التالية، فقد يؤثر ذلك بشكل سلت 

ي حالة ظهور خطر واحد أو أكتر
. وف 

دية، أو وضعها المالي أو سعر وجوهري عىل أعمال المجموعة، أو توقعاتها، أو نتائج عملياتها، أو تدفقاتها النق 

ا منها، قد ال تكون المخاطر الواردة أدناه شاملة،  األسهم، وقد يخش المستثمرون كامل استثماراتهم أو جزء 

ي األسهم. وقد تنشأ مخاطر وشكوك  
ي المجموعة وف 

ورة كل المخاطر المرتبطة باالستثمار ف  وال تتضمن بالص 

للمجموعة معلومة  غت   أ أخرى  ا  ي حالي 
ف  جوهرية  تصبح  قد  أو  الحالي  الوقت  ي 

ف  جوهرية  غت   ها  تعتت  و 

ي جوهري عىل أعمال المجموعة، أو توقعاتها، أو نتائج عملياتها، أو تدفقاتها  المستقبل وقد يكون لها تأثت  سلت 

 النقدية، أو وضعها المالي أو سعر األسهم. 
 

 

 المخاطر المتعلقة بأعمال المجموعة 

ات االقتصادية واالجتماعية والسياسية قد يتأثر الطلب عىل م نتجات المجموعة وخدماتها بالتغت 

العالمية واإلقليمية ووقوع الكوارث الطبيعية و/أو األعمال اإلرهابية و/أو قضايا الصحة العامة، مثل  

ي أنماط الهجرة الدولي
 

ي المستقبل. باإلضافة إل ذلك، فإن أي تغيت  أو اضطراب كبت  ف
 

ي األوبئة ف
ة  تفسر

 . يمكن أن يؤثر سلًبا عىل أعمال المجموعة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي 

ي ذلك األوضاع السياسية    تتأثر أعمال المجموعة
بأحداث وأوضاع االقتصاد الكىلي العالمية والمحلية، بما ف 

يعات،   ي ذلك السياسات والتشر
واالجتماعية، ومعدالت النمو االقتصادي واإلنفاق الحكومي والتنظيم، بما ف 

ي والعمالت امات ناتجة عن أي ضوابط للصف األجنت  ي سياسات االستثمار وأي الت  
ات ف  . قد يكون  والتغت 



 

 
 97  

 

ي األحداث واألوضاع العالمية والمحلية لالقتصاد الكىلي تأثت  عىل الطلب عىل منتجات المجموعة 
ات ف  للتغيت 

كاء.  كات والشر  وخدماتها ومنتجات وخدمات عمالئها من الشر

الوافدين  العمال  قبل  من  التحويالت  ومنتجات  النقدية  األوراق  خالل  من  المعامالت  من  جزء كبت   يبدأ 

لمصطافي   والسياح واألشخاص ذوي األش الذين يعيشون خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة. ويمكن وا

واألحداث  الدولية  الهجرة  تعوق  ي 
الت  الدولي  السفر  عىل  الحكومية  والقيود  الهجرة   

قواني   ي 
ف  ات  للتغيت 

ها من األحداث )مثل الحروب أو األعمال اإلرهابية أو حاالت ي تزيد   السياسية أو غت 
الطوارئ الصحية( الت 

ي معامالت  
ي ف  ي الخارج أن تؤثر بشكل سلت 

ي تواجه األفراد عند السفر أو الهجرة أو العمل ف 
من الصعوبة الت 

األوضاع   ي 
ف  المستمر  التدهور  أن  النمو. كما  معدل  أو  الحدود  العابرة  المدفوعات  وحجم  النقدية  األوراق 

رص االقتصادية أمام العمال المهاجرين ويؤدي إل انخفاض أنماط االقتصادية العالمية يمكن أن يقلل الف

العربية  اإلمارات  ي دولة 
العمال ف  الطلب عىل  ي 

ف  انخفاض  أي  فإن  باإلضافة إل ذلك،  تعطيلها.  أو  الهجرة 

نظام  المتحدة يمكن أن يؤثر عىل عدد العمال لدى العمالء الذين يستخدمون خدمات نظام حماية األجور )"

"( الخاص بالمجموعة، مما يؤثر عىل الدخل الذي يمكن أن تحقيقه من منتج نظام حماية ألجورحماية ا

أنماط الهجرة أو تعطيلها إل تقليل   معامالت تحويل   حجماألجور. لذلك، من المحتمل أن يؤدي خفض 

المجموعة أعمال  عىل  ي  سلت  تأثت   له  سيكون  مما  وتدفقا األموال،  عملياتها  ونتائج  النقدية  وتوقعاتها  تها 

 .  ووضعها المالي

السياسية    واألحداث  اإلرهابية  واألعمال  الطبيعية  الكوارث  أحداث  من  أكتر  أو  حدث  وقوع  يؤدي  وقد 

ي إغالق مؤقت أو 
ي المستقبل إل تقييد أعمال المجموعة من خالل التسبب ف 

العالمية التخريبية واألوبئة ف 

ي الفرع وقلة وسائل النقل المتاحة  دائم لفرع أو أكتر من فروع المجموعة، وانخفا
ض عدد العمال المتاحي   ف 

للعمالء و/أو الموظفي   للوصول إل فروع المجموعة وتراجع إقبال العمالء بشكل عام. عىل سبيل المثال، 

ي جائحة كوفيد
ي تم تنفيذها للحد من انتشار جائحة كوفيد19-كان لتفسر

- ، وكذلك اإلجراءات الحكومية الت 

ي معامالت األوراق النقدية    %48.7بت  عىل عمليات المجموعة، حيث أدى إل انخفاض بنسبة  ، تأثت  ك19
ف 

ي عام  
ي تم تنفيذها ف 

ي عام    2020الت 
ي تم تنفيذها ف 

 بالمعامالت الت 
ً
نتيجة تراجع حركة السياحة    2019مقارنة

المتحدة.  العربية  ي دولة اإلمارات 
المفروضة ف  الدولية  التأثت  األكت    والسفر بسبب قيود السفر  وقد تمثل 

ي عام  
ف  الحكومية  فروع  2020للقيود  وفتح  الحالية  فروعها  المجموعة عىل تشغيل  قدرة  الذي حد من   ،

جديدة، إل إغالق فرعي   من فروع المطارات بشكل دائم وإغالق بعض فروعها األخرى بشكل مؤقت وخفض 

ي تتواجد عدد العمالء الذين يستخدمون خدماتها بسبب حظر التجول و 
ي المواقع الت 

اإلغالق المفروض ف 

ي تتم من خالل 
بها فروع المجموعة، مثل مراكز التسوق. باإلضافة إل ذلك، تأثرت التحويالت النقدية الت 

جائحة كوفيد خالل  بشكل كبت   المجموعة  تقدمه  الذي  التحويالت  ي    19-منتج 
متلق  قدرة  عدم  بسبب 

 النقدي بسبب اإلغالق وحظر التجول.  التحويالت عىل  الوصول إل نقاط الدفع

ي عالقة دولة اإلمارات العربية المتحدة مع أي دولة أو منطقة  
ي حال حدوث أي تدهور ف 

باإلضافة إل ذلك، ف 

ي أي  
يتم إجراء التحويالت إليها من خالل منتج التحويالت الخاص بالمجموعة أو أي عدم استقرار سياسي ف 
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ي عىل حجم التحويالت  دولة أو منطقة من هذا القبيل أ و فرض عقوبات عليها، فقد يؤثر ذلك بشكل سلت 

ي يتم إجراؤها إل هذه الدول أو المناطق و/أو عىل قدرة المجموعة عىل تقديم خدمات التحويالت لعمالئها 
الت 

ي إجراء تحويالت إل هذه الدول أو المناطق.   فعىل سبيل المثال، بعد فرض العقوبات عىل 
 الذين يرغبون ف 

ي عام  
، لم تتمكن المجموعة من تقديم خدمات تحويل األموال إل سوريا. ويمكن ألي أحداث  2011سوريا ف 

أعمال   عىل  ي  سلت  تأثت   له  سيكون  مما  المعامالت،  حجم  من  تقلل  أن  المستقبل  ي 
ف  القبيل  هذا  من 

.  المجموعة  وتوقعاتها ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي

تؤد االقتصادية واالجتماعية والسياسية و/أو حدوث كوارث طبيعية و/أو  وقد  ي األوضاع 
ف  ات  تغيت  أي  ي 

فيها   تعمل  ي 
الت  المناطق  ي 

ف  المستقبل،  ي 
ف  األوبئة  ي 

تفسر مثل  العامة،  الصحة  قضايا  و/أو  إرهابية  أعمال 

ي قدرتها عىل ممارسة ا
ألعمال التجارية، مما المجموعة إل انخفاض الطلب عىل منتجاتها وخدماتها وتؤثر ف 

ي جوهري عىل أعمال المجموعة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ووضعها  قد يكون له تأثت  سلت 

 .  المالي

 . تخضع أعمال المجموعة لمخاطر أسعار ضف العمالت

اء وتسوية المعامالت   70منتجات وخدمات مقومة بأكتر من    تقدم المجموعة عملة وتجري عمليات الشر

. لذا تخضع المجموعة لمختلف مخاطر رصف  ي
مع البنوك المراسلة بالدوالر األمريكي و/أو الدرهم اإلمارات 

ي تشهد
ي ذلك مخاطر المعامالت، كما تتعرض لمخاطر المعامالت ألن التقلبات الت 

ها أسعار العمالت، بما ف 

ي قيمة التدفقات النقدية الناشئة عن أعمال األوراق النقدية بالدوالر األمريكي  
رصف العمالت األجنبية تؤثر ف 

ي الفروع والخزائن ومراكز الخزانة  
ي تحتفظ بها ف 

، ال سيما فيما يتعلق بالعمالت المادية الت  ي
والدرهم اإلمارات 

ة، شهدت ي اآلونة األخت 
أسعار رصف العمالت األجنبية تقلبات شديدة نتيجة الضغوط   والعدادات الذكية. ف 

ي السياسات النقدية والمالية لدى مختلف الدول. 
ات ف   التضخمية العالمية وما ترتب عليها من تغيت 

بالتحوط من   تقوم  اثني   حيث  بنكي    ي مع  ترتيبات تحوط ضد مخاطر الصف األجنت  المجموعة  أبرمت 

الي    16تعرضها ل  
ي والفرنك السويشي، والدوالر األست 

ليت  عملة دولية رئيسية تشمل اليورو والجنيه اإلست 

أنشطة   أن  يضمن  ما  يوجد  فال   ، ي األجنت  الصف  مخاطر  من  المجموعة  تحوط  ورغم  الكندي.  والدوالر 

ي بشكل فعال، ال سيما أن المجموعة قد ال ت ي تنفذها ستعالج مخاطر الصف األجنت 
تمكن من التحوط الت 

بكل  تمويل  عىل  الحصول  من  ا  دائم  تتمكن  ال  وقد  بشكل كامل  معينة  بعمالت  مراكزها  لحماية  التحوط 

ي حال لم تتمكن المجموعة من التحوط لحماية مركزها بإحدى العمالت أو  
ي تطلبها. لذلك، ف 

العمالت الت 

ا فيما يتعلق بتلك العملة، فقد تتعرض المجموعة لخ  سائر محققة أو غت  محققة. لم يكن التحوط كافي 

ي بالدوالر األمريكي منذ  
وتثبيت سعر    1980نوفمت     22باإلضافة إل ذلك، عىل الرغم من ربط الدرهم اإلمارات 

ي األخرى،   ي عمالت لدول مجلس التعاون الخليج 
ا، كباف  ي حالي 

رصف الدوالر األمريكي مقابل الدرهم اإلمارات 

دوالر   3.6725عند   لكل  ي 
إمارات  عام    درهم  منذ  العربية 1997أمريكي  اإلمارات  أن  يضمن  ما  يوجد  فال   ،

ي  
ي األخرى لن تقوم بفك ربط عمالتها بالدوالر األمريكي ف  المتحدة وحكومات دول مجلس التعاون الخليج 
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ي حاالت أخرى تعديل األسعار الثابتة الحالية بطريقة تزيد من بعض تكاليف 
المستقبل. وكبديل لذلك يمكن ف 

ي وعمالت  التشغيل
ي السعر الثابت أو فك ربط الدرهم اإلمارات 

الخاصة بالمجموعة. وقد يكون ألي تعديل ف 

أعمال  عىل  ي  سلت  تأثت   المستقبل  ي 
ف  األمريكي  بالدوالر  األخرى  ي  الخليج  التعاون  مجلس  دول 

.  المجموعة  وتوقعاتها ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي

هجمات  ألي  يكون  سمعة    قد  عىل  جوهري  ي  سلت  تأثت   البيانات  ألمن  انتهاكات  أو  ونية  إلكت 

.  المجموعة  وأعمالها وتوقعاتها ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي

موارد  تخطيط  أنظمة  ذلك  ي 
ف  بما  أعمالها،  لتشغيل  المعلومات  تكنولوجيا  أنظمة  عىل  المجموعة  تعتمد 

و بها  الخاصة  بتطويرها.   Cash Expressو  AREXالمؤسسات  قامت  ي 
الت  المحمول  الهاتف  وتطبيقات 

ي أنظمة المجموعة وتوافرها وسالمتها جراء أي تهديدات لألمن  
ويمكن أن تتأثر شية البيانات الموجودة ف 

ي 
وت  ، والتصيد االحتيالي   اإللكت  ي

وت  از اإللكت  ونية المتقدمة والمستمرة، واالبت   ي ذلك الهجمات اإللكت 
،  ، بما ف 

امج الضارة األخرى، والتدمت  المادي لجميع أنظمة   وسات الكمبيوتر أو الت  وخطط الهندسة االجتماعية، وفت 

المستقبل  ي 
ف  المجموعة  تتعرض  وقد  منها.  ألجزاء  أو  للمجموعة  التحتية  والبنية  المعلومات  تكنولوجيا 

ية أو مخالفات أو تهديدات داخلي ي األنظمة  النتهاكات ألنظمتها بسبب أخطاء بشر
ة أو أخطاء أو نقاط ضعف ف 

 أو أي مخالفات أخرى. 

ي حال الوصول غت  المصح به إل األنظمة أو قواعد البيانات العائدة للمجموعة أو ألطراف خارجية ممن  
وف 

ها، أو حذفها، أو نسخها، أو استخدامها  لديهم إمكانية الوصول إل بياناتها، فقد تتم شقة تلك البيانات، أو نشر

ا إل تكبد المجموعة أو عمالئها 
 
ي أيض

. ويمكن أن يؤدي أي خرق أمت  ي أو احتيالي
أو تعديلها بشكل غت  قانوت 

لخسائر مالية وخسائر أخرى باإلضافة إل شقة الهوية، كما قد يؤدي إل توقف عملياتها بشكل مؤقت وعدم 

لغرامات أو العقوبات من قبل الجهات قدرتها عىل توسيع أعمالها وخضوعها لمزيد من التدقيق والقيود وا

المقرضي    مع  العقود  وانتهاك  مدنية  لدعاوى  والتعرض  الحكومية  السلطات  أو  أو   الممولي   / التنظيمية 

ا عىل عالقاتها مع البنوك المراسلة  األطراف الخارجية األخرى والتعرض لمخاطر السيولة، أو قد يؤثر سلب 

الخ  كاء من مقدمي 
كاء وكذلك الشر الخارجية األخرى. باإلضافة إل ذلك، قد والشر المالية واألطراف  دمات 

ي خدماتها ورفض 
ار ال يمكن معالجتها، مما يؤدي إل فقدان ثقة العمالء ف  تتعرض سمعة المجموعة ألرص 

ي المستقبل. 
 عمالئها الحاليي   والمحتملي   استخدام منتجاتها ف 

ي أو ح
وت  ي حال حدوث أي انتهاكات لألمن اإللكت 

اق للبيانات، فقد تضطر المجموعة إل إنفاق  وف  االت اخت 

األمنية   الحماية  تكاليف  وزيادة  األنظمة  تلف  إصالح  ذلك  ي 
ف  بما  لمعالجتها،  ة  وتشغيلية كبت  مالية  موارد 

امات اإلخطار بخرق البيانات والدفاع   ي أمن المعلومات ومعالجتها واالمتثال اللت  
والبحث عن أي ثغرات ف 

ي يمكن أن تؤدي جميعها إل تحويل الموارد وتشتيت  لدحض أي مطالب
ات قانونية وتنظيمية وتسويتها، والت 

  ، ة. ورغم أن المجموعة تحتفظ بوثائق تأمي   اهتمام إدارتها وموظفيها الرئيسيي   وتكبد تكاليف إضافية كبت 

والخسائر  التكاليف  عن كل  المجموعة  لتعويض  توفرها كافية  ي 
الت  التغطية  تكون  ال  أي    فقد  عن  الناجمة 
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. وال تستطيع المجموعة ضمان استمرار  انتهاكات أمنية، كما قد تؤدي تلك االنتهاكات إل زيادة تكاليف التأمي  

كة التأمي   التغطية   وط مقبولة أو ضمان عدم رفض شر ي بشر
وت  توفر التغطية التأمينية الحالية لألمن اإللكت 

ل يكون  أن  الممكن  ومن  مستقبلية.  مطالبة  ضد  ألي  ة  بمبالغ كبت   
أكتر أو  واحدة  لمطالبة  الناجح  لتأكيد 

ي ذلك  
ي وثائق التأمي   الخاصة بها، بما ف 

ات ف  المجموعة تتجاوز التغطية التأمينية المتاحة أو حدوث تغيت 

ي عىل أعمالها وتوقعاتها  ك، تأثت  سلت 
ة أو متطلبات التأمي   المشت  زيادات األقساط أو فرض مبالغ خصم كبت 

. ونتائج   عملياتها وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي

كائها  كاء التابعون لشبكة التحويالت الخاصة بالمجموعة وشر باإلضافة إل  ذلك، تقوم البنوك المراسلة والشر

الكمبياالت تحصيل  ي 
بوابة   ف  مع  بها  الخاصة  األساسية  المعلومات  تكنولوجيا  أنظمة  بدمج  العادة  ي 

ف 

ك بالمجموعة مع شر الخاصة  المعلومات  تكنولوجيا  أنظمة  يتم دمج  للمجموعة، كما  العائدة    اء التحويالت 

ي  
ا بأن المجموعة تتمتع بقدرة محدودة عىل مراقبة ممارسات ما يتعلق بالمجموعة ف   منتج التحويالت، علم 

ا 
 
ي ، ولذلك قد تواجه المجموعة مزيد

وت  . وقد تتعرض هذه الكيانات لحوادث األمن اإللكت  ي
وت  األمن اإللكت 

 من مخاطر التعرض من خالل تلك الكيانات. 

سمعة  عىل  جوهري  ي  سلت  تأثت   البيانات  ألمن  انتهاكات  أو  ونية 
إلكت  هجمات  أي  لحدوث  يكون  وقد 

. وأعمالها وتوقعاتها ونتائ المجموعة  ج عملياتها وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي

ة للعمالء أو لم تتمكن من الحفاظ عىل رضا العمالء، فقد يؤثر ذلك  إذا لم توفر المجموعة تجربة متمت  

.  سلًبا عىل أعمال المجموعة  وتوقعاتها ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي

، إذا لم تقدم المجموعة تجربة مرضية  تتعامل المجموعة مع العمالء بصفة مس  ي إطار عملياتها. وبالتالي
تمرة ف 

ي فروعها أو عت  قنواتها الرقمية ولم تتمكن من الحفاظ عىل المستويات الحالية لرضا العمالء عن  
للعمالء ف 

ي ذلك لعدم قدرتها عىل تقديم الخدمات عىل الفور و/أو بشكل دق
يق خدماتها ألي سبب من األسباب، بما ف 

ي 
ي أو لعدم تدريب موظق 

وت  ي فروعها أو من خالل تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها أو موقعها اإللكت 
إما ف 

ات االنتظار أو صعوبة الوصول إل  كائها بشكل صحيح أو سوء خدمة العمالء أو طول فت  المجموعة أو شر

م  تعامالتهم  من  الحاليون  العمالء  يحد  فقد  كائها،  شر مواقع  أو  عدم  فروعها  يقررون  قد  أو  المجموعة  ع 

تأثت    العمالء الجدد عن استخدام خدماتها، مما قد يكون له  المستقبل وقد يحجم  ي 
استخدام خدماتها ف 

ي جوهري عىل أعمال المجموعة .  سلت   وتوقعاتها ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي

 

وط مواتية أو لم تتمكن من تجديدها عىل    إذا لم تتمكن المجموعة من تجديد عقود اإليجار الحالية بشر

 اإلطالق، فقد تضطر إلغالق بعض الفروع. 

 

ي    تستأجر المجموعة
اوح مددها ف  ة األجل حيث تت   ما تكون عقود اإليجار قصت 

ً
جميع مواقع فروعها وعادة

وط عقود إيجار  العادة من سنة إل ثالث سنوات. وقد تتأثر قدرة المجموعة عىل إعادة التفاوض بشأن شر
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ي بالتقلبا ي انتهت مدة عقود إيجارها بشكل سلت 
ي يشهدها مقبولة من الناحية المالية بشأن فروعها الت 

ت الت 

ي السوق أو احتدام المنافسة عىل المواقع من جانب  
سوق تأجت  العقارات، مثل ارتفاع اإليجارات السائدة ف 

 مكاتب الصافة أو المؤسسات التجارية األخرى مثل متاجر التجزئة ومشغىلي مساحات المكاتب. 

 

ي حال عدم تجديد عقود اإليجار، فقد يتعي   عىل المجموعة إيجاد  
مواقع بديلة لنقل هذه الفروع. ويمكن  وف 

ي تحديد مواقع بديلة مناسبة والحصول عليها أو قد تضطر إل إغالق الفروع 
ة ف  أن تتكبد تكاليف إضافية كبت 

ي المواقع المرغوبة إذا تعذر إيجاد مواقع بديلة، وبالتالي قد يختار العمالء الذين كانت تخدمهم  
ي تقع ف 

الت 

ي حال إغال
ي المواقع القريبة منهم. وإذا لم تتمكن المجموعة تلك الفروع ف 

قها استخدام خدمات منافسيها ف 

ا أو إيجاد مواقع مناسبة أخرى   وط مقبولة تجاري  من تجديد عقود اإليجار عند انتهاء مدتها أو تجديدها بشر

الحالية ألي سبب من األسباب، إنهاء عدد كبت  من عقود اإليجار  ي حال 
أو ف  وط مقبولة،  فقد يكون    بشر

 . ي جوهري عىل أعمال المجموعة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي   لذلك تأثت  سلت 

ي بمعايت  االختيار  
وط مواتية للفروع الجديدة تق  إذا لم تتمكن المجموعة من تحديد وتوفت  مواقع بشر

اتيجية النم  و الخاصة بها. المطبقة لديها، فقد ال تتمكن من تنفيذ است 

ا إل أن المجموعة تستأجر   ي افتتاح فروع جديدة. نظر 
اتيجية النمو الخاصة بالمجموعة بشكل كبت  ف 

كز است  تت 

المجموعة  وتتبت   آلخر.  وقت  من  ها  وتوفت  جديدة  تأجت   مواقع  إيجاد  عىل  تعتمد  فإنها  فروعها،  جميع 

ا من معايت  
 
اتيجية اختيار مواقع شاملة تتضمن عدد ي ذلك مبلغ اإليجار وكثافة السكان است 

 االختيار، بما ف 

المحليي   ومزي    ج الجنسيات وتواجد فروع مجاورة ألي منافسي   والمسافة بي   الموقع الجديد وأقرب فرع  

إيجار مقبولة من   وط  قائم لها. وقد تتأثر قدرة المجموعة عىل تحديد مواقع جديدة والتفاوض بشأن شر

ي معايت  االختيار الخاصة بها أو تقلبات  الناحية المالية بشكل سل ي تلت 
ي من خالل توفر المواقع المناسبة الت  ت 

سوق تأجت  العقارات أو احتدام المنافسة عىل المواقع المناسبة من جانب المنافسي   أو المؤسسات التجارية  

فيه والمكاتب.   األخرى مثل متاجر التجزئة ومشغىلي أماكن الت 

 لذلك، قد ال ت 
ً
وط  ونتيجة تمكن المجموعة من تحديد المواقع المناسبة والحصول عليها بأسعار إيجار أو شر

ي الوقت المناسب أو قد ال تتمكن من الحصول عليها عىل اإلطالق. إذا لم تتمكن المجموعة من  
مقبولة لها ف 

ي معايت  االختيار المطبقة لديها بأسعار تأجت  مقبولة ضمن اإلطا
ي المخطط  توفت  مواقع كافية تستوف 

ر الزمت 

اتيجية النمو الخاصة بها.   له، فقد ال تتمكن من تنفيذ است 

من   الجديدة ألي  للفروع  مواتية  وط  ها بشر توفت  أو  المواقع  تحديد  المجموعة عىل  قدرة  ي حال عدم 
وف 

ي جوهري عىل أعمال المجموعة ها، فقد يكون لذلك تأثت  سلت  تائج  وتوقعاتها ون األسباب المبينة أعاله أو غت 

 .  عملياتها وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي

اخيص عىل نطاق واسع.   تتعرض المجموعة لمخاطر قانونية وتنظيمية ومتعلقة بالت 
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اف والتنظيم من قبل  ي بيئة شديدة التنظيم وتخضع أعمالها لمستويات متفاوتة من اإلشر
تعمل المجموعة ف 

ي العالمي بالنسبة المرصف المركزيمصف اإلمارات العربية المتحدة المركزي )" "(، وكذلك سوق أبو ظت 

كة   تحدد  .  Worldwide Cash Express Limitedلشر المثال،  سبيل  المتعلقة عىل  القواني    معايت  

كات الصافة )  خيص ومراقبة أعمال شر متطلبات مختلفة  "(  2018معايت  المرصف المركزي  ( )"2018بت 

ي  
ذلك ما يتعلق برأس المال المدفوع، وقيود المساهمة، وتقديم ضمانات لمكاتب الصافة المرخصة، بما ف 

وحوكمة   اإلدارة  مجلس  وتشكيل  والسيولة،  المال،  رأس  وكفاية  واإلبالغ،  المركزي،  المصف  إل  مصفية 

كات، وإدارة المخاطر واالحتيال، ومتطلبات االمتثال لمكافحة غسل األموال. باإلضافة إل ذلك، تطلب  الشر

كة كة أو تطبيق معايت   االنصاري شر للصافة موافقة المصف المركزي قبل تقديم أي توزيعات أرباح إل الشر

للمصف   يحق  ذلك،  إل  باإلضافة  جديدة.  فروع  فتح  أو  الحالية  منتجاتها  أسعار  زيادة  أو  جديدة  تسعت  

تصنيف للمخاطر للكيان  المركزي إجراء فحوصات لمكاتب الصافة المرخصة عندما يراها مناسبة وتعيي    

كات   لشر مخاطر  تصنيفات  بتعيي    المركزي  المصف  يقوم  الفحوصات،  إجراء  وبعد  للفحص.  الخاضع 

اوح من مخاطر "منخفضة" إل مخاطر "غت  مقبولة"، مع عدم السماح للكيانات 
ي تت 
الصافة المرخصة، والت 

ا" و"غت  مقبولة" بم
 
ي حصلت عىل تصنيفات مخاطر "عالية جد

زاولة أنشطة نظام حماية األجور. وفق  الت 

للصافة تقديم    االنصاريآخر فحص أجراه مصف اإلمارات العربية المتحدة لألنصاري للصافة يتعي   عىل  

حة لالستجابة إل مالحظات المصف   خطط عمل إل المصف المركزي توضح تفاصيل اإلجراءات المقت 

. للمصف المركزي إجراء فحوصالمركزي. ويجوز   ي تطبيق تلك التدابت 
ات متابعة لتقييم التقدم المحرز ف 

ة واستنفاد وقت اإلدارة  وقد يؤدي تنفيذ أي خطط عمل من هذا القبيل إل تكبد المجموعة تكاليف كبت 

ي أحدث فحص أجراه مصف اإلمارات العربية المتحدة ل  "اال  واهتمامها. 
نصاري نصاري للصافة". تتعاون اال ف 

وطه  المركزي  للصافة مع المصف المركزي بشأن نتائج تقرير الفحص فيما يتعلق بمتطلبات المصف   وشر

ي  شهادات عدم الممانعةللحفاظ عىل شهادات عدم ممانعة )"
ي تعتمد عليها المجموعة ف 

جزاء رئيسية  أ"( الت 

ا . ال يمكن أن يكو 
 
ي ذلك البطاقات المدفوعة مسبق

ن هناك تأكيد عىل أن شهادات عدم  من أعمالها، بما ف 

ترخيص  عملية  اتباع  المركزي  المصف  وإذا طلب  المستقبل،  ي 
ف  سارية  البقاء  ي 

ف  الممانعة هذه ستستمر 

ي 
ي تقدمها المجموعة والت 

ي المنتجات الت 
ي حدوث اضطراب كبت  ف 

ي المستقبل، فقد يتسبب ذلك ف 
منفصلة ف 

كة اال ذلك،    لتخضع لشهادات عدم الممانعة هذه. باإلضافة إ لقواعد  نصاري للصافة  إذا ثبت عدم امتثال شر

ي المستقبل، فقد تضطر المجموعة إل تغيت  ممارساتها التجارية أو يتعي   عليها تحمل  المصف المركزي  
ف 

أو  عقوبات  الحاالت  تلك  ي 
ف  المركزي  المصف  يفرض  وقد  االمتثال.  عدم  حاالت  لمعالجة  ة  تكاليف كبت 

كة اال   غرامات مالية أو  نصاري للصافة أو إلغائه أو يقرر عدم تجديد ترخيصها أو رفض يقرر تعليق ترخيص شر

كة   . وستخضع شر ديجيتال    االنصاريأي طلبات مستقبلية إلضافة منتجات أو خدمات إل ترخيصها الحالي

كة تابعة تخطط المجموعة ية المتحدة  إلطالقها كمحفظة رقمية، لتنظيم مصف اإلمارات العرب  باي، وهي شر

، فإنها تخضع للوائح أخرى   ا إل حجم تعامالت المجموعة بالدوالر األمريكي
المركزي. باإلضافة إل ذلك، نظر 

كة   ي الواليات المتحدة كما تخضع شر
"(، الكويت  -للرصافة    االنصاريللصافة ذ.م.م )"  االنصاريمعمول بها ف 

ي االستحواذ عليها 
كة ف  ي تنخرط الشر

ا، لرقابة بنك الكويت المركزي. الت   حالي 
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ي ذلك  
وقد يتم فرض متطلبات تنظيمية إضافية عىل المجموعة فيما يتعلق بعمليات جديدة أو قائمة، بما ف 

ات مختلفة أو أكتر رصامة أو إنفاذ قواني   ولوائح قائمة أو جديدة. وقد ال تتمكن المجموعة من   لتفست 
ً
نتيجة

ام  توقع هذه المتطلبات اإلضاف ايدة لاللت   ية، وقد تحتاج إل تغيت  عملياتها بشكل كبت  و/أو تكبد تكاليف مت  

يتغت    وقد  متكررة،  ات  لتغيت  وتخضع  بصفة مستمرة  التنظيمية  المتطلبات  تصدر  اإلضافية.  بالمتطلبات 

ة شيعة وبإشعار قصت  المدة. عىل سب ها من قبل الهيئات التنظيمية ووكاالت اإلنفاذ بوتت  يل المثال، تفست 

ي نوفمت   
المتعلقة بمكافحة   2018بتعديل بعض معايت  المصف المركزي لعام    2021قام المصف المركزي ف 

اير   ي فت 
 2022غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب وتم تطبيق إرشادات جديدة. وقام المصف المركزي ف 

كات الصافة وربطها بمت وسط قيمة التحويالت الشهرية )من حيث  بتعديل متطلبات الضمانات البنكية لشر

ي السنة المالية السابقة، مما أدى إل زيادة متطلبات الضمانات البنكية المطبقة عىل  
حجم المعامالت( ف 

المجموعة ومن ثم تعي َّ  عىل المجموعة ترتيب ضمانات بنكية إضافية لالمتثال للمتطلبات الجديدة. وال  

ي اللوائح الحالية أو تطبيق لوائح جديدة  يمكن للمجموعة التنبؤ بما إذا كا
ات ف  نت ستتمكن من االمتثال للتغيت 

ي الوقت المناسب أو ستتمكن من تطبيقها عىل اإلطالق. 
 ف 

ي تنفيذ  
كاء التابعي   للمجموعة الذين يساعدون ف  باإلضافة إل ذلك، إذا أصبح أي من البنوك المراسلة أو الشر

ي  معامالت التحويالت خاضعي   ألية تغ
ات ف  ي حال حدوث أي تغيت 

ي تشي عليهم أو ف 
ي اللوائح الت 

ات ف  يت 

ي تهدف إل مكافحة اإلرهاب 
ي ذلك عىل سبيل المثال ال الحص تلك الت 

سياسات أو إجراءات عملياتهم، بما ف 

ات عىل إجراءات التشغيل واالمتثال الخاصة بالمجموعة وتزيد  أو غسل األموال، يمكن أن تؤثر هذه التغيت 

 ن تكلفة ممارسة األعمال التجارية. م

ي تخضع لها، أو  
ا للقواني   واللوائح والمعايت  المختلفة الت 

 
وإذا لم تتمكن المجموعة من مزاولة أعمالها وفق

ي عىل أعمالها، فقد  ي االمتثال لها عند تعديلها، أو إذا أثرت التعديالت بشكل سلت 
إذا لم تتمكن من االستمرار ف 

ي 
إنهاء    تخفق المجموعة ف  التوقف عن تقديم منتجات معينة و/أو  الحفاظ عىل تراخيصها، ويتعي   عليها 

ي   خدمات معينة و/أو دفع تكاليف أو غرامات مرتفعة تتعلق بالتشغيل واالمتثال، مما قد يكون له تأثت  سلت 

.  جوهري عىل أعمال المجموعة  وتوقعاتها ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي

ولوائح   اإلرهاب  تمويل  ومكافحة  األموال  غسل  بمكافحة  تتعلق  صارمة  لعقوبات  المجموعة  تخضع 

 . مكافحة الرشوة وتكاليف االمتثال ذات الصلة ومخاطر األطراف الخارجية

تمويل  ومكافحة  األموال  غسل  لمكافحة  المحلية  واللوائح  القواني    من  للعديد  المجموعة  أعمال  تخضع 

ي ذلك تدابت   (AML/CFT) اإلرهاب
ي تتطلب منها اتخاذ إجراءات العناية الواجبة بشأن العمالء، بما ف 

، والت 

العناية الواجبة المعززة عند تحديد مخاطر عالية، واإلبالغ عن المعامالت المشبوهة إل وحدة المعلومات 

عدة مخالفات من بينها المالية بدولة اإلمارات العربية المتحدة. وتم سن هذه القواني   واللوائح لمكافحة  

تخضع  ذلك،  إل  باإلضافة  الصافة.  مكاتب  ذلك  ي 
ف  بما  المالية،  المؤسسات  طريق  عن  األموال  غسل 

األفراد  إل  أو  محددة  دول  إل  األموال  تحويل  عليها  تحظر  ي 
الت  الدولية  واللوائح  للقواني    المجموعة 
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ي ذلك قواني   ولوائح مكتب
ي   المحظورين أو نيابة عنهم، بما ف 

مراقبة األصول األجنبية التابع لوزارة الخزانة ف 

الواليات المتحدة، ووزارة الدخل والجمارك بالمملكة المتحدة واللوائح الصادرة بموجب السياسة الخارجية 

ي ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة.  كة لالتحاد األوروت 
 واألمنية المشت 

ل  فحص  أحدث  ي 
س  ف  اكست  تنظيم    Worldwide Cash Express  ورلدوايد كاش  هيئة  أجرته  الذي 

ي  
ي العالمي     الخدمات المالية ف  ي تتطلب    هيئة تنظيم الخدمات المالية، حددت  سوق أبوظت 

بعض األمور الت 

ي يتعي    بعض    هيئة تنظيم الخدمات الماليةحددت    كما   اتخاذ بعض اإلجراءات التصحيحية
اإلجراءات الت 

ساستكمالها بواسطة   ورلدوايد  اتخذت  هذا وقد    . أو قبل ذلك  2022ديسمت     31بحلول    ورلدوايد كاش اكست 

س ي حددتها  جميع كاش اكست 
 . 2022 ديسمت    بتاري    خ هيئة تنظيم الخدمات الماليةاإلجراءات الت 

(، AML/CFTمطالبة بتنفيذ سياسة شاملة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب )   ورغم أن المجموعة

اإلرهاب  وتمويل  األموال  لمكافحة غسل  فعالة  إجراءات  ووضع  الصلة  ذات  للمخاطر  تقييمها  إل    تستند 

 (AML/CFT م بها الموظفون عند أداء واجباتهم اليومية، فال يوجد ما يضمن التخفيف من مخاطر (، ليلت  

دم االمتثال بشكل كامل من خالل أي سياسة أو إجراءات من هذا القبيل. قد يؤدي أي إخفاق فعىلي أو  ع

اماتها المتعلقة بقواني   مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب   
ي الت 

مشتبه به من جانب المجموعة ف 

(AML/CFT)   ي ذلك التحقيقات التنظيمية و/أو الجنائية والمسؤولية الجنائية و/أو
إل عواقب وخيمة بما ف 

ي جوهري  دفع الغرامات وتعليق ترخيصها أو إلغائها من قبل المصف المركزي، مما قد يكون له تأثت  سلت 

ي حال إخفاق  وأعمالها وتوقعاتها ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ووضع  عىل سمعة المجموعة
. وف  ها المالي

كاءالبنوك المراسلة أو   ي االمتثال لقواني      الشر
أو مقدمي الخدمات من األطراف الخارجية التابعي   للمجموعة ف 

(، المطبقة عليهم، فقد يكون لذلك  AML/CFTولوائح مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب ) 

وأعمال المجموعة  سمعة  عىل  جوهري  ي  سلت  عن  تأثت   والجدد  الحاليي    العمالء  إحجام  إل  يؤدي  وقد  ها 

ي    ع أكتر رصامة لمكافحة غسل األموال أو  استخدام خدمات المجموعة. باإلضافة الي ذلك، فإن تطبيق تشر

الموارد  من  بمزيد  ا  ام  الت   ويتطلب  اإلبالغ  امات  الت   زيادة  إل  يؤدي  أن  يمكن  الرشوة  مكافحة  أو  العقوبات 

 وال أو وظائف االمتثال األخرى، مما يؤدي بدوره إل زيادة التكاليف المرتبطة بالمجموعة. لمكافحة غسل األم

لقواني   ولوائح مكافحة غسل   باالمتثال  المتعلقة  المستقبل  ي 
التنظيمية ف  ما يضمن اإلجراءات  وال يوجد 

ى يمكن أن يكون  (، لن تؤدي إل عقوبات أو غرامات أو إجراءات أخر AML/CFTاألموال وتمويل اإلرهاب ) 

ي جوهري عىل سمعة المجموعة وأعمالها وتوقعاتها ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ووضعها  لها تأثت  سلت 

 .  المالي

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة  
 

كز إيرادات المجموعة وأرباحها وتدفقاتها النقدية ف باإلضافة الي    . تت 

ة من دخل الم الخاصة بها ويتم إجراء نسبة   جموعة من منتجات التحويالتذلك، يتم تحقيق نسبة كبت 

ة من معامالت التحويالت من خالل قنوات تحويل معينة.   كبت 
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ا لذلك،  
 
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة. وفق

كز عمليات المجموعة وإيراداتها وأرباحها وتدفقاتها النقدية ف  تت 

ت بأي  ا  نتائج عمليات المجموعة سلب  تتأثر  أو سياسية سلبية تشهدها دولة اإلمارات قد  طورات اقتصادية 

ي ذلك من 
ا عىل إيرادات المجموعة، بما ف  العربية المتحدة أو تؤثر فيها. ويمكن أن تؤثر هذه العوامل سلب 

من   لمزيد  عام.  بشكل  المتحدة  العربية  اإلمارات  اقتصاد  أو  عمالئها  عىل  الجوهري  ي  السلت  التأثت   خالل 

المخاطر المتعلقة بالبيئة السياسية واالقتصادية واالجتماعية لدولة   -رج  الرجوع إل قسم "المعلومات، ي

ي  اإلمارات العربية المتحدة
ي السنة المنتهية ف 

، تم تحقيق ما نسبته  2021ديسمت     31". باإلضافة إل ذلك، ف 

من   %62من منتج التحويالت الخاص بها وتم توجيه أكتر من    لمجموعةالتشغيلية ليرادات  اإل من    64%

ي حال حدوث  
ي تمت من خالل منتج التحويالت إل الفلبي   والهند وباكستان. وف 

معامالت التحويالت الت 

ي قنوات  
ي الطلب عىل خدمات التحويالت الخاصة بها أو أي تطورات سياسية أو اقتصادية ف 

أي انخفاض ف 

فقات الخارجة أو توفر المبالغ المحولة من دولة اإلمارات العربية المتحدة، فقد يكون  التحويالت تقيد التد 

ي جوهري عىل أعمال المجموعة .  لذلك تأثت  سلت   وتوقعاتها ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي

عنرًصا رئيسًيا    تمثل قدرة المجموعة عىل جذب اإلدارة المؤهلة والموظفي   المتخصصي   واالحتفاظ بهم

 . لنجاحها ونموها

المهرة،  والموظفي    العليا  واإلدارة  التنفيذيي    لمديري  ها  المستمرين  واألداء  الخدمة  المجموعة عىل  تعتمد 

اء التقنيات الرقمية والتسويق والتمويل والتكنولوجيا.  خاصة المهنيي   التجاريي   ومتخصىصي البيانات وخت 

ال اعتماد  يزداد  أن  المرجح  الدفع ومن  قنوات  توسيع  ي 
ف  استمرارها  مع  الموظفي    هؤالء  عىل  مجموعة 

ي السوق عىل 
ي السوق، وكذلك بسبب احتدام المنافسة ف 

ونية والسعي للحفاظ عىل مكانتها الرائدة ف 
اإللكت 

مجة وتكنولوجيا المعلومات. كما أن المهارات المتخصصة  ي مجاالت االمتثال والت 
العمال المهرة، خاصة ف 

ي 
 الكتسابها. الت 

ً
ا طويال

 
  يحتاجها هؤالء الموظفون صعبة وتستغرق وقت

 لذلك، قد ال يتوفر الموظفون الذين يتمتعون بهذه المهارات بأعداد كافية وال األفكار المبتكرة وقد 
ً
ونتيجة

. باإلضافة إل ذلك، حت    ي تعيي   هؤالء الموظفي  
كات الصافة األخرى ف  تواجه المجموعة منافسة من شر

، يجب أن تستثمر المجموعة    لتدريبهم، وال يوجد ما بعد التعيي   الناجح للموظفي   المناسبي  
ً
ا طويال

 
وقت

 يضمن تحقيق الفوائد المتوقعة من هذه االستثمارات. 

أن  من  والتأكد  بهم  واالحتفاظ  المؤهلي    الموظفي    من  توظيف عدد كاٍف  من  المجموعة  تتمكن  لم  وإذا 

ذل ي 
ف  بما  المجموعة،  فيه  تعمل  الذي  القطاع  متطلبات  تغت   ظل  ي 

ف  مالئمة  تزال  ال  التقدم مهاراتهم  ك 

منتجات وخدمات  وإدخال  التنافسي  مركزها  الحفاظ عىل  قدرتها عىل  المجموعة  تفقد  فقد   ، ي التكنولوج 

المجموعة أعمال  ا عىل  يؤثر سلب  تنفيذ ذلك، مما قد  ي 
ف  تتأخر  أو قد  السوق  إل  وتوقعاتها ونتائج   جديدة 

 .  عملياتها وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي
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 . لخسائر محتملة بسبب مناولة مقدار كبت  من األوراق النقدية تتعرض أعمال المجموعة

ي فروعها وعداداتها الذكية 
ة ف  تتطلب أعمال المجموعة منها االحتفاظ بأوراق نقدية بقيم عالية وأحجام كبت 

تقدم   ذلك،  إل  باإلضافة  النقدية.  األوراق  من  القيمة  عالية  نقل   Cash Transوإجراء شحنات  خدمات 

، األموال إ ي المستقبل عىل زيادة األعمال الناتجة عن أطراف خارجية. وبالتالي
ل أطراف خارجية وقد تركز ف 

، مثل الموافقة عىل أي معامالت غت  مصح بها  فإن المجموعة معرضة لخسائر ناتجة عن أخطاء الموظفي  

ي الفروع أو العدادات الذكي
ة ذات الصلة، أو الشقة أو عدم ضمان وجود مخزون كاٍف من األوراق النقدية ف 

ي تؤثر عىل حاويات  
ي يتم فيها تخزين األوراق النقدية أو مناولتها أو الت 

ي أي من المرافق الت 
أو الكوارث المادية ف 

المجموعة   أن  من  الرغم  أعمالها. عىل  تشغيل  ي عىل  بشكل سلت  يؤثر  قد  مما  تنقلها،  ي 
الت  النقدية  األوراق 

ي تحتفظ بتأمي   ضد هذه المخاطر، ف
إنه ال يوجد ما يضمن كفاية تغطيتها التأمينية أو استمرارها أو الدفع ف 

اماتها.   الوقت المناسب للسماح لها بالوفاء بالت  

ي مراقبة أو الحد من أخطاء الموظفي   أو شقة العملة أو الكوارث المادية، فقد  
ي حال حدوث أي إخفاق ف 

وف 

ي وجوهري عىل أعمال المجموعة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ووضعها  يؤثر ذلك بشكل سلت 

 .  المالي

 . كائها التجاريي    تتعرض المجموعة لالحتيال من قبل عمالئها و/أو موظفيها و/أو مورديها و/أو شر

 مزيفة لنقلها أو تبديلها بعمالت أخرى.  
ً
تتعرض المجموعة لخسائر نتيجة االحتيال إذا قدم العمالء أمواال

توفر المجموعة للعمالء إمكانية تحويل األموال باستخدام حساباتهم المصفية، وكذلك  إل ذلك،  باإلضافة  

ها  ا باستخدام تطبيق الهاتف المحمول. تطبق المجموعة أدوات التحقق وغت  من خالل بطاقات الخصم فت  

ي التصديق عىل المعامالت والحماية من االحتيال. ومع ذلك، ال 
ما يضمن أن  يوجد    من األدوات للمساعدة ف 

ي حماية المجموعة
ا ف  ي هذه  تنجح هذه األدوات دائم 

من االحتيال. وقد تتحمل المجموعة، بصفتها التاجر ف 

المعامالت االحتيالية. وقد يتكبد مصدرو   ي 
المرسل ف  المبلغ  بكامل  المتعلقة  المالية  المخاطر  المعامالت، 

ي تتم من خالل خدمات المجموعة  
ا خسائر بسبب المعامالت االحتيالية الت 

 
بطاقات االئتمان والخصم أيض

ي هذه القنوات بموجب إشعار أو من دون إشعار، مما قد  وقد يقررون  
وقف معامالت حامىلي بطاقاتهم ف 

يؤدي إل توقف عمالء المجموعة الذي يستخدمون تلك البطاقات عن االستفادة من خدمات المجموعة  

ي يقدمها المنافسون. باإلضافة إل ذلك، تتعرض المجموع
 من ذلك استخدام الخدمات الت 

ً
ة  ويقررون بدال

ي تتم من خالل منتجات بطاقات الدفع المسبق. 
 لمخاطر رد المبالغ المدفوعة للمعامالت االحتيالية الت 

ي مجموعة متنوعة من األنشطة االحتيالية باستخدام  
وقد يحاول الموظفون واألطراف الخارجية االنخراط ف 

معامالت غت  مصح بها أو منتجاتها وخدماتها. عىل سبيل المثال، قد يقوم للموظف عن قصد بمعالجة  

ي المستقبل، إجراءات احتيالية أو إجراء 
اختالس أوراق نقدية من أحد الفروع. وقد تتخذ أطراف خارجية، ف 

عمليات احتيال، مثل انتحال صفة المجموعة أو منتجاتها، من أجل جذب عمالء تحويل األموال. ورغم أن  

طة االحتيالية ومنعها ووقفها، ال يوجد ما يضمن أن هذه المجموعة تتخذ تدابت  أمنية الكتشاف تلك األنش
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ي التصدي ألشكال االحتيال أو االنتهاكات الجديدة والمتطورة باستمرار أو ما يضمن 
اإلجراءات ستكون فعالة ف 

ي أمن المجموعة. 
 استمرار ثقة العمالء ف 

الخ  مورديها  قبل  من  احتيالية  أنشطة  أي  حدوث  حال  ي 
ف  ذلك،  إل  كائها باإلضافة  شر من  أي  أو  ارجيي   

ار بسمعتها و/أو خسائر وإحجام العمالء الجدد والحاليي    ، فقد يؤدي ذلك إل تكبد المجموعة ألرص  التجاريي  

أنشطة   أي  بسبب  كاء  الشر أو  الموردين  هؤالء  مع  عالقتها  المجموعة  أنهت  وإذا  خدماتها.  استخدام  عن 

كاء أعمال   احتيالية، فال يوجد ما يضمن أنها ستكون قادرة ي ترتيبات مماثلة مع موردين أو شر
عىل الدخول ف 

ي الوقت المناسب أو عىل اإلطالق. 
ا ف  وط معقولة تجاري   آخرين بشر

وال يوجد ما يضمن بأن السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية أو التأمي   الخاص بالمجموعة ستحمي   

ي حال اكتشاف أن   أعمالها أو سمعتها بشكل مناسب أو يحافظ عىل قدرتها 
عىل مواصلة أعمالها، ال سيما ف 

هذه األنشطة غت  القانونية أو غت  الالئقة أو االحتيالية قد حدثت عىل منصاتها. وقد تزيد مصاريف الخسائر 

ي حال تطوير طرق أو 
ي تتكبدها المجموعة إذا فقدت أنظمة االحتيال فعاليتها أو ف 

الناجمة عن االحتيال الت 

لم جديدة  ي  خطط 
الت  والمخططات  األساليب  أن  إل  ا  ونظر  المجموعة.  ضد  االحتيال  أنشطة  مارسة 

ي بعض الحاالت، فال يوجد ما  
يستخدمها مرتكبو االحتيال تتطور باستمرار أو ال يمكن اكتشافها عىل الفور ف 

فعالة   االحتيال ستكون  المجموعة إلدارة  تطبقها  ي 
الت  والضوابط  واإلجراءات  السياسات  أن  بمرور  يضمن 

إل   باإلضافة  الناشئة.  لمعالجة مخاطر االحتيال  ما يضمن قدرتها عىل تحديث هذه اإلجراءات  أو  الوقت 

وعة أو االحتيالية المتعلقة بخدماتها، فقد يؤدي ذلك إل   ذلك، إذا ارتفعت مستويات األنشطة غت  المشر

ار بسمعة المجموعة وأموالها، مم ا قد يؤدي إل إجراءات إنفاذ تنظيمية  تدخل الجهات التنظيمية وإلحاق أرص 

للصافة أو إلغائه أو رفض محتمل لتجديده    االنصاريوتحقيقات من قبل المصف المركزي وتعليق ترخيص  

أو تقليل استخدام خدمات المجموعة وقبولها أو زيادة تكاليف االمتثال الخاصة بها، مما قد يص  بسمعة  

. ومن ناحية أخرى، إذا كانت    المجموعة وأعمالها وتوقعاتها ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي

ي اتخذتها المجموعة للكشف عن أي أنشطة غت  قانونية أو غت  الئقة أو احتيالية شديدة التقييد 
التدابت  الت 

ها دون قصد، فقد يؤدي ذلك إل تعليق نشاط ال عميل  و/أو تؤدي إل إعاقة المعامالت الصحيحة أو تأخت 

عي عىل نظام الدفع الخاص بها، وإحجام العمالء الجدد أو الحاليي   أو التأثت  عىل تجربة عمالء المجموعة  
الشر

ار بأعمال المجموعة.   بأي طريقة أخرى، مما قد يؤدي إل اإلرص 

كاء التجاريي   باإل  ضافة إل ويمكن لحاالت االحتيال من قبل العمالء و/أو الموظفي   و/أو الموردين و/أو الشر

ي وجوهري عىل سمعة   ي تقدمها أن تؤثر بشكل سلت 
ي السيطرة عىل االحتيال المتعلق بالمنتجات الت 

إخفاقها ف 

.  المجموعة  وأعمالها وتوقعاتها ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي
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اتيجية عمل فعالة وتنفيذها، وقد تتأثر    يعتمد نجاح المجموعة إل حد كبت  عىل قدرتها عىل وضع إست 

النمو  وتحقيق  بنجاح  وتنفيذها  اتيجيتها  إست  وضع  من  تتمكن  لم  إذا  المالي  ووضعها  عملياتها  نتائج 

 المتوقع ووفورات التكلفة والكفاءات. 

المع تكنولوجيا  عىل  كت   
الت  المجموعة  أعمال  اتيجية  است  سيما تتضمن  ال  الرقمية،  واالستثمارات  لومات 

إطالق منتج مدفوعات رقمية وإنشاء منظومة سوق رقمية. باإلضافة إل ذلك، يجب عىل المجموعة، لكي  

وعروض  الحالية  أعمالها  اتيجية  إست  مواءمة  عىل  باستمرار  تعمل  أن  التنافسية،  قدرتها  عىل  تحافظ 

اإلضافة إل إطالق منتجات جديدة. وللقيام بذلك، تحتاج إل  التكنولوجيا والمنتجات وتوسيعها وتعزيزها ب

توقع طلب العمالء وتحوالت السوق وتخصيص الموارد المناسبة لتلبية توقعات العمالء. وتنطوي الجهود 

 عن تطوير منتجات وتقنيات جديدة، عىل  
ً
المبذولة لتعزيز المنتجات والتقنيات الحالية وتحسينها، فضال

اتيجية األعمال الحالية للمجموعة من تلبية هذه المطالب والتوقعات، مما  مخاطر كامنة وق د ال تتمكن است 

ي تحقيق أهداف السياسة الداخلية و/أو العامة. 
ار بالسمعة أو اإلخفاق ف   قد يؤدي إل خسارة مالية أو اإلرص 

كات الصافة أو إدخال تقنيات جديدة إل قيام   ي أعمال شر
ات ف  ي وقد تؤدي أي تغيت 

المجموعة باالستثمار ف 

ا خطر يتمثل  
 
ي السوق أو تحقق عوائد كافية. وهناك أيض

ي ال تحط  بقبول ف 
التقنيات وعروض المنتجات الت 

ي 
ي حال حدوث أي تأخت  ف 

ي عدم قدرة المجموعة عىل توفت  المنتجات المناسبة لتلبية طلب عمالئها. وف 
ف 

ي تميت   منتجاتها وخدماتها عن تلك الخاصة بالمنافسي   تسليم المنتجات أو الخدمات الجديدة أو أي إخفا
ق ف 

، فقد يؤدي ذلك عدم رغبة العمالء فيها أو قد تصبح متقادمة. باإلضافة إل ذلك،  الحاليي   أو المستقبليي  

اتيجيات عمل جديدة أو إدخال منتجات جديدة إل تعزيز أو المحافظة  ال يوجد ما يضمن أن يؤدي اتباع است 

رضا   المستمر  عىل  والتنفيذ  التطوير  ي 
ف  لإلخفاق  يكون  وقد  منتجاتها.  عروض  عن  المجموعة  عمالء 

ي جوهري عىل أعمال المجموعة وتوقعاتها ونتائج عملياتها  اتيجية أعمالها عىل النحو األمثل تأثت  سلت 
إلست 

 .  وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي

اتيجيات أعمال المجموعة ي يمكن أن  باإلضافة إل ذلك، تتمثل إحدى است 
كت   عىل زيادة الهوامش الت 

ي الت 
ف 

ي الوقت 
تفرضها عىل العمالء. وال يوجد ما يضمن أن تكون المجموعة قادرة عىل تحقيق هذه الزيادات ف 

جوهر  ي  سلت  تأثت   منهما  ألي  يكون  أن  يمكن  حيث  اإلطالق،  عىل  أو  المجموعة المناسب  أعمال  عىل  ي 

المخاطرة   عامل  راجع  التفاصيل،  من  لمزيد   . المالي النقدية ووضعها  عملياتها وتدفقاتها  ونتائج  وتوقعاتها 

ي سوق تنافسي وقد ال تتمكن من المنافسة بقوة أمام منافسيها الحاليي   والمستقبليي   "
 ". تعمل المجموعة ف 

ي   . لتشغيل أعمالها  تعتمد المجموعة عىل أنظمة تقنية المعلومات 
 

ويمكن ألي انقطاع أو إخفاق كبت  ف

قيات بنجاح أو التقنيات الجديدة لتطبيق الهاتف المحمول  ي تنفيذ الت 
 

ي ذلك اإلخفاق ف
 

توفر النظام، بما ف

ي الخاص به، أن يؤثر سلًبا عىل أعماله وتوقعاته ونتائج عملياته وتدفقاته النقدية  
وب  أو الموقع اإللكت 

. باإلضافة إل ذلك، قد ال تتمكن المجموعة من الحفاظ عىل توافق منصاتها الرقمية مع  ووضعه الما  لي
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أجهزة الهواتف المحمولة ومتصفحات سطح المكتب واألجهزة األخرى، وقد تنخفض إيراداتها وتوقعات 

 نموها. 

ي ذلك تعتمد المجموعة عىل التشغيل الفعال وغت  المنقطع ألنظمة الكمبيوتر واالتصاالت الخا
صة بها، بما ف 

و بها،  الخاصة  المعلومات  تكنولوجيا  الجهات  CashExpressو  AREXمنصات  أنظمة  إل  باإلضافة   ،

ي يقدمها  
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة وبوابة الدفع اإلماراتية الت 

الخارجية، مثل نظام تحويل األموال ف 

سوية المعامالت. وقد يشمل ذلك الحفاظ عىل المصف المركزي لتحويل األموال وكذلك نظام السويفت لت

تصميم غت  مالئم   أي  يؤدي  وقد  األوقات.  ي كل 
ف  لخدماتها  مقبولة  تحميل  وأوقات  العمالء  توفت  وصول 

لألنظمة أو إخفاق األنظمة الحالية أو المستقبلية أو االنتقال إل أنظمة جديدة إل إضعاف قدرة المجموعة  

ي المعامالت ومعالجت
ها وتسويتها وإدارة وظائف االمتثال والمخاطر وإجراء العمليات اليومية األخرى عىل تلق 

ا لتشغيلها، 
 
ألعمالها. وإذا لم تتوفر خدمات المجموعة عندما يحاول العمالء الوصول إليها أو يستغرقون وقت

ي تلبية احتياجاتهم. باإلضافة إل
 ذلك، إذا توقفت فقد يعتت  العمالء هذه الخدمات غت  موثوقة أو بطيئة ف 

إل   التحول  العمالء  يختار  فقد  متكرر،  بشكل  أو  الوقت  من  طويلة  ة  لفت  وخدماتها  المجموعة  منتجات 

ي 
ي ربحية المجموعة ونموها. وإذا أدى أي إخفاق ف 

كات األخرى، مما قد يؤثر ف  ي تقدمها الشر
الخدمات الت 

 
 
كائها، فيمكنهم أيض ر بعمالئها أو شر ، النظام إل إلحاق رص  ي

ة عن خسائرهم، والت  ا المطالبة بتعويضات كبت 

 ومكلفة، مما يؤدي إل تشتيت انتباه اإلدارة 
ً
ا طويال

 
ي حال عدم نجاحها، من المحتمل أن تستغرق وقت

حت  ف 

ا بتوسيع نطاق عروض خدماتها  ي عىل سمعة المجموعة. قامت المجموعة مؤخر  ويمكن أن يكون له تأثت  سلت 

ي المستقبل لتشمل  عىل تطبيقات الهاتف 
المحمول لتشمل بطاقات الدفع المسبق، وقد تواصل توسيعها ف 

ي تستخدم منتجات التحويالت ونظام حماية األجور. باإلضافة 
كات الت  تقديم الخدمات إل العمالء من الشر

الر  القنوات  تتم من خالل  ي 
الت  المعامالت  إيرادات المجموعة إل  ايدة من  عزى نسبة مت  

ُ
ت قمية،  إل ذلك، 

ي عىل عملياتها.  ونية أو تعطلها قد يكون له تأثت  سلت 
 وبالتالي فإن إخفاق البنية األساسية اإللكت 

وهي   بها،  الخاصة  المؤسسات  موارد  تخطيط  أنظمة  بإنشاء  المجموعة  ، CashExpressو  AREXقامت 

نظام   يحتوي  أعمالها.  لتشغيل  عليها  تعتمد  حيث  أخرىAREXوتنفيذها  أمور  بي    من  وحدات  ،  عىل   ،

البنكية واألوراق  وتستخدمه      ،التحويالت  والمحاسبة  األجور  حماية  ونظام  المسبق  الدفع  وبطاقات 

نظام   بينما يحتوي  منتجاتها  العديد من  ي 
ف  أموال.   CashExpressالمجموعة  يتطلب    عىل وحدة تحويل 

ات وتحديثات دورية لتلبية طلبات العمالء أو الوفاء بمتطلبات   CashExpressو  AREX نظام إجراء تغيت 

ي القطاع. إذا لم 
االمتثال أو ألسباب تشغيلية أو لمواكبة التطورات التكنولوجية والممارسات المعمول بها ف 

ات، فقد تتعرض أعمالها   الضطراب تتمكن المجموعة من إدارة مثل هذه التحديثات أو التطورات أو التغيت 

ة. باإلضافة إل ذلك، قد يتطلب تنفيذ أي  ار بسمعتها وتدقيق تنظيمي وتكاليف إضافية كبت  تشغيىلي وأرص 

 تقنيات أخرى ناشئة ومستقبلية تكبد تكاليف باهظة. 

بالمجموعة بشكل جوهري عىل   المعلومات الخاصة  ي أنظمة تكنولوجيا 
أن يؤثر أي تعطل كبت  ف  ويمكن 

ا عىل سمعتها وعالقاتها مع  قدرتها عىل إدارة ت داد و/أو قد يؤثر سلب  تكاليف است  أو يؤدي إل  لك األنظمة 
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كاء األعمال التجارية برفع دعاوى قضائية   ي قيام العمالء أو شر
عمالئها واألطراف الخارجية ويمكن أن يتسبب ف 

ي جوهري عىل أعم ال المجموعة وتوقعاتها أو تقليص قدرتها عىل تشغيل أعمالها، مما قد يكون له تأثت  سلت 

 .  ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي

باإلضافة إل ذلك، يزداد وصول عمالء المجموعة إل عروض منتجاتها من خالل تطبيق الهاتف المحمول  

ات واجهات برمجة التطبيقات الخاص ة والتقنيات األخرى. إذا قام أي من مزودي برامج المجموعة بتغيت  مت  

ي تحكم 
وط الت  بهم، أو التوقف عن دعمهم لها، أو تقييد وصول المجموعة إل تلك الواجهات أو تغيت  الشر

المجموعة تتمكن  بأعمالها، فقد ال  تقلل  استخدامها بطريقة تص   أن  يمكن  ي 
والت  امن،  الت   إمكانات  لتوفت  

عملياتها وتدفقاتها النقدية ووضعها بشكل كبت  من قيمة منصة المجموعة وتص  بأعمالها وتوقعاتها ونتائج  

 .  المالي

ي عىل قدرة المجموعة عىل دمج منصتها مع البنوك  تعتمد وظائف منصة المجموعة 
وشهرتها بشكل جزت 

ها بشكل دوري، وعىل الرغم من قدرة  كاء. وقد تقوم هذه الكيانات بتحديث أنظمتها وتغيت  المراسلة والشر

ي عىل مواءمة م
ي الماض 

ي احتياجاتها المتطورة، فال يوجد ما يضمن بأنها ستكون  المجموعة ف  نصتها بما يلت 

ي المستقبل. تتمتع المجموعة بالعديد من أوجه التكامل لواجهة برمجة التطبيقات 
قادرة عىل القيام بذلك ف 

كائه ي حال لم تتمكن من مواءمة احتياجات منصات شر
ي منصتها، ومع ذلك ف 

كاء ف  ا واندماج عدد كاٍف من الشر

كاء   الشر هؤالء  ينهي  وقد  بها،  الخاصة  المالية  التحويالت  عملية  تتأخر  أو  تتعطل  فقد   ، اتيجيي  
االست 

ي الوقت  
ة من العمالء ف  اتيجيون اتفاقياتهم مع المجموعة، مما يؤدي إل فقدان الوصول إل أعداد كبت 

االست 

ي عىل نموها وعىل قدرتها عىل االح تب عىل ذلك تأثت  سلت   تفاظ بالعمالء. نفسه ويت 

الخدمات   ومقدمي  كاء 
الشر وكذلك  كاء  والشر المراسلة  البنوك  مع  عالقاتها  عىل  المجموعة  تعتمد 

 الخارجيي   لتقديم خدماتها ومنتجاتها. 

ومقدمي    
الخارجيي   كاء  والشر النقدية  واألوراق  الحواالت  كاء  وشر المراسلة  بالبنوك  المجموعة  تستعي   

ي ذلك التحويالت ومنتجات بطاقات الدفع المسبق وتقديم األوراق النقدية الخدمات لتسهيل  
عملياتها، بما ف 

أو ألسباب  المنافسة  بسبب  كاء،  الشر قرر  وإذا  المعامالت.  وإدارة  اللوجستية  والخدمات  النقدي  والتوزي    ع 

كاء جدد أو الحفاظ عىل شبكة كائها بموجب    أخرى، مغادرة شبكة المجموعة، أو إذا لم تتمكن من جذب شر شر

كاء  ي عدد الشر
. وقد يحدث تناقص ف  ي وط الحالية، فقد تتأثر نتائج عملياتها بشكل سلت 

وط مماثلة للشر شر

ي ذلك: ) 
كاء، أو ) 1لعدة أسباب، بما ف  يك عن عالقته بالمجموعة 2( تكليف منافس ألحد الشر ( عدم رضا الشر

يك أو عدم قدرته عىل االمتثال لمعايت  المجموعة  ( عدم رغبة الشر 3أو الدخل الناتج عن تلك العالقة، أو ) 

ي ذلك ما يتعلق باالمتثال لقواني   ولوائح مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل 
أو المتطلبات القانونية، بما ف 

 ( أو  المراقبة،  ومتطلبات  كاء  الشر تسجيل  أو  االحتيال،  مكافحة  إجراءات  أو  ائب  4اإلرهاب،  الص  زيادة   )

بما  لتقديم    المختلفة،   
ً
نتيجة كاء  الشر لها  يخضع  قد  ي 

والت  المقتطعة،  ائب  والص  الدخل  ائب  ذلك رص  ي 
ف 

 ( أو  أو 5خدمات المجموعة،  ي تواجهها المجموعة 
الت   للصعوبة 

ً
نتيجة أو خسارة األعمال  التكاليف  ( زيادة 
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ي إقامة أو الحفاظ عىل العالقات مع البنوك المراسلة الالزمة إلجراء التحويال 
كائها ف  ت. وقد يكون لدى شر

وي    ج   ، قد يختارون الت  ي المستقبل ترتيبات مماثلة مع منافسيها، وبالتالي
ا أو ف  كاء المجموعة حالي  بعض شر

 من منتجات المجموعة وخدماتها. باإلضافة إل ذلك، قد ال  
ً
لعروض منافسي المجموعة لدى عمالئهم بدال

ك اء ومقدمي الخدمات اآلخرين بسبب انخفاض معايت  تتمكن المجموعة من إنهاء عالقاتها الحالية مع الشر

اك  الخدمة أو األداء، وحت  إذا كانت قادرة عىل القيام بذلك، فال يوجد ما يضمن أنها ستكون قادرة عىل إشر

من  اكهم  إشر عىل  قادرة  ستكون  أنها  أو  مماثلة  تجارية  وط  بشر آخرين  خارجيي    خدمات  مقدمي  أو  كاء 
شر

 األساس. 

ا من المعامالت أو باإلضافة إل ذ
 
ا منخفض

 
كاء الذين يسهلون التحويالت الواردة عدد لك، وقد يحقق الشر

ات،   ها من التغيت  ات االقتصادية أو غت  ي ذلك احتدام المنافسة أو التغيت 
إيرادات أقل ألسباب مختلفة، بما ف 

كاء إل عدم جدوى استمرار المج ي عالقتها مع بعض  وقد تؤدي التكاليف المرتبطة بصيانة مواقع الشر
موعة ف 

كاء و/أو العمليات للحصول  ا عىل أنظمة معلومات الشر
 
كاء من الناحية االقتصادية. تعتمد المجموعة أيض الشر

المعلومات  أنظمة  ي 
ف  اضطراب كبت   حدث  أو  المعلومات  كاء  الشر أحد  فقد  وإذا  المعامالت.  بيانات  عىل 

ار تتعلق  الخاصة به أو إذا لم يطبق الضوابط المناسبة أ ا ألنظمته، فقد تتعرض المجموعة ألرص 
 
و واجه خرق

ي بعض الحاالت، قد تقدم  
ي قد تؤدي إل خسائر مالية. باإلضافة إل ذلك، ف 

ار الت  ها من األرص  بالسمعة وغت 

ي معالجة 
كاء ف  ي حال حدوث أي تأخت  من قبل الشر

كائها لتنفيذ المعامالت. وف  المجموعة تعليمات مادية لشر

عليمات وتنفيذ المعامالت، فقد يؤدي ذلك إل عدم رضا العمالء وقد يحول دون استفادة العمالء هذه الت

 الحاليي   والجدد من خدماتها. 

ن يونيون بشأن منتج التحويالت الخاص بها حيث تقدم المجموعة   اكة مع ويست  ي شر
دخلت المجموعة ف 

ن يونيون من خالل عر  وض منتجات التحويالت باإلضافة إل خدمات  خدمات تحمل العالمة التجارية لويست 

ن يونيون لعمالء المجموعة بتحويل مبالغ إل دول  التحويالت الداخلية. وتسمح عالقة المجموعة مع ويست 

كاء. لمزيد من التفاصيل، يرج  الرجوع إل قسم   ال تمتلك فيها المجموعة شبكة من البنوك المراسلة أو الشر

ن يونيوناالتف  –  العقود الجوهرية" ن يونيون أسعار أي خدمات تحمل عالمتها   ". اقية مع ويست  وتحدد ويست 

ي تقدمها المجموعة من خالل منتج التحويالت الخاص بها، وال تملك المجموعة أي سيطرة 
التجارية والت 

كة و  ن  عىل األسعار المقررة عىل العمالء مقابل هذه الخدمات. وبناًء عىل ذلك، تعتمد المجموعة عىل شر يست 

كة   ي تنفذها شر
اتيجيات التسعت  الت 

اتيجية مناسبة وتنافسية، وال يوجد ما يضمن أن است  يونيون لتنفيذ است 

ن   ي تحمل العالمة التجارية لويست 
ا عىل الطلب عىل الخدمات الت  ي المستقبل لن تؤثر سلب 

ن يونيون ف  ويست 

ي تحققها المجموعة من  
ي حي   أن يونيون وبالتالي عىل اإليرادات الت 

هذه الخدمات. باإلضافة إل ذلك، ف 

ات متتالية مدتها عام واحد ما لم يتم   ي لفت 
ن يونيون تنص عىل التجديد التلقات  مة مع ويست  االتفاقية المت 

ي المستقبل أو أن المجموعة 
ن يونيون لن تنهي االتفاقية ف  كة ويست  ا، فال يوجد ما يضمن أن شر إنهاؤها كتابي 

وط تجارية مماثلة أو عىل اإلطالق. باإلضافة إل ستتمكن من تمدي ن يونيون بشر كة ويست  د عالقتها مع شر

ي المستقبل، فال يوجد ما يضمن قدرة المجموعة عىل 
ن يونيون ف  كة ويست  ي حال إنهاء العالقة مع شر

ذلك، ف 
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وط تجارية مماثلة   اكة مع مقدمي خدمات تحويل األموال العالميي   اآلخرين بشر
ي الوقت المناسب إقامة شر

ف 

 أو عىل اإلطالق. 

أعمالها، مثل  ي جوانب معينة من 
بهم ف  ا مع مقدمي خدمات خارجيي   وتستعي   

 
أيض المجموعة  وتتعاون 

أنظمة التشغيل والخزانة وبطاقات الدفع المسبق ومنتجات بطاقات الرواتب الخاصة بنظام حماية األجور 

ي وت ، ومنصات التحوط، وشبكات الدفع وعروض أسعار الصف األجنت  ي حليالت البيانات والتخزين السحات 

ات   ي مت  
ي حال إخفاق أنظمة أي من مقدمي الخدمات، أو حدوث أي تغيت  ف 

وخدمات الدعم األخرى. وف 

ورية، أو عدم مواكبة   اخيص الص  وط التوريد التعاقدية، أو عدم الحفاظ عىل الت  المنتجات الرئيسية أو شر

مة مع أي من مقدمي الخدمات،  تطورات السوق، أو إفالس   مقدمي الخدمات أو إنهاء أي من االتفاقيات المت 

ا عىل قدرة المجموعة عىل تقديم منتجاتها وخدماتها وإيراداتها وسمعتها. باإلضافة إل   فقد يؤثر ذلك سلب 

وط ذلك، ال يوجد أي ضمان بشأن إمكانية العثور عىل مزود مماثل ألي منتجات أو خدمات متأثرة سلب   ا بشر

عىل   أو  المناسب  الوقت  ي 
ف  بديلة  عمليات  أو  تقنية  تطوير  عىل  المجموعة  قدرة  بشأن  أو  ا  تجاري  مقبولة 

 اإلطالق. 

كاء  . تتعرض المجموعة لمخاطر األطراف المقابلة من خالل البنوك المراسلة والشر

أطراف أخرى، مثل البنوك تتعرض المجموعة لمخاطر مختلفة تتعلق باألطراف المقابلة من خالل ارتباطها ب 

ي عىل  ي المركز المالي ألي من هذه األطراف المقابلة بشكل سلت 
ات ف  كاء. وقد تؤثر أي تغيت  المراسلة والشر

الوضع المالي للمجموعة، خاصة عندما تكون األموال المستحقة للمجموعة غت  مشمولة بضمانات أو عندما 

و  داد بموجب شر ط االتفاقيات المعمول بها مبلغ أي مخصصات مالية تسجلها تتجاوز المبالغ القابلة لالست 

المالية  المؤسسات  التقصت  من جانب  لمخاطر  ا 
 
أيض المجموعة  وتتعرض  المالية.  قوائمها  ي 

ف  المجموعة 

ي 
يعت  قد  عام،  العملة. وبشكل  بتوفت   يتعلق  فيما  معهم، خاصة  تتعامل  الذين  كاء  والشر المراسلة  والبنوك 

ي    االعتماد المتبادل
داخل المؤسسات المالية أن حاالت التقصت  المتعلقة باألطراف المقابلة قد تحدث ف 

وإدارتها   المقابلة  األطراف  مخاطر  بمراقبة  المجموعة  تقوم  حي    ي 
وف  صلة.  ذات  بطريقة  أو  شي    ع  تتابع 

ي أعمال المجموعة وتوقعاتها ون
ا ف  ي الحد من تعرضها، مما قد يؤثر سلب 

تائج عملياتها بنشاط، فقد ال تنجح ف 

 .  وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي

ي العمالت 
 

ي تؤثر ف
ي سالسل إمداد العمالت العالمية أو المحلية أو األحداث الت 

 
قد يكون ألي اضطرابات ف

ي عىل أعمال المجموعة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية   ي تحتفظ بها المجموعة تأثت  سلت 
الت 

 .  ووضعها المالي

ي سلسلة إمداد العمالت، وما ينتج عنه من اضطرابات تجارية، إل 
قد يؤدي احتمال حدوث تدهور عام ف 

اماتهم المالية وانعدام االستقرار االقتصادي.  كات واألفراد عىل سداد الت   وقد تتأثر    إضعاف قدرة كل من الشر

ي حالة تعطل آليات تحويل األموا
 ل الوطنية أو الدولية. قدرة المجموعة عىل مزاولة أعمالها ف 
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ة، مما   ي السياق المعتاد ألعمال األوراق النقدية، بأرصدة نقدية كبت 
باإلضافة إل ذلك، تحتفظ المجموعة، ف 

ي أواخر  
ي السياسات النقدية عىل مستوى العالم. عىل سبيل المثال، ف 

ات ف  يزيد من تعرضها لمخاطر التغت 

ي الهند إل نقص نقدي طويل األجل للروبية الهندية ، أدى إلغاء بعض األوراق النقدي2016عام  
ة الورقية ف 

بيع   إل  اضطرت  حيث  الوقت  ذلك  ي 
ف  بها  تحتفظ  ي كانت 

الت  النقدية  األوراق  قيمة  المجموعة  وفقدت 

ي الذي كانت  
ليت  مخزونها من تلك األوراق النقدية بسعر مخفض. وبالمثل، انخفضت قيمة الجنيه اإلست 

ي وقيمة اليورو نتيجة فك ربط  تحتفظ به المجموعة ن تيجة انسحاب المملكة المتحدة من االتحاد األوروت 

ي عام 
ي السويشي ف 

 . 2015الفرنك السويشي باليورو من جانب البنك الوطت 

ي عىل أعمال المجموعة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وتدفقاتها   وقد يكون ألي أحداث من هذا القبيل تأثت  سلت 

. النقدية ووضعها   المالي

ي األنظمة أو أي  
 

ي حالة حدوث أي إخفاق ف
 

ي ضمان استمرارية األعمال ف
 

قد يكون إلخفاق المجموعة ف

ي جوهري عىل سمعتها وأعمالها وتوقعاتها ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية  مشاكل تشغيلية تأثت  سلت 

 . ووضعها المالي 

 

تنفيذ إجراءات إدارة استمرارية   2018بموجب معايت  المصف المركزي المتحدة لعام    يتعي   عىل المجموعة

أي اضطرابات.  ي حالة حدوث 
ف  المناسب  الوقت  ي 

ف  أعمالها  استئناف  إجراءات    األعمال لضمان  بموجب 

نب استمرارية األعمال الخاصة بالمجموعة، يتعي   االمتثال للحد األدت  من المتطلبات، مثل وضع خطط لتج

ة تعليق العمليات لتقليل الخسائر، وكذلك لنقل التدريب للموظفي     تعليق العمليات أو خطط لتقليل فت 

ي 
من أجل التنفيذ الفعال لهذه الخطط. وعىل الرغم من تنفيذ المجموعة لخطط استمرارية األعمال والتعاف 

ا، ال يوجد ما يضمن نجاح هذه الخ ي التخفيف من تأثت  أي من الكوارث واختبار هذه الخطط سنوي 
طط ف 

ي األنظمة أو مشاكل تشغيلية. وإذا كانت إجراءات استمرارية األعمال الخاصة بالمجموعة غت  قادرة  
إخفاق ف 

ي  
ة ف  تتكبد المجموعة تكاليف كبت  تأثت  أي من هذه الحاالت، فقد  ي من 

التخفيف بشكل كىلي أو جزت  عىل 

حاالت إل استنفاد وقت اإلدارة واهتمامها، مما قد يكون له معالجة هذه الحاالت وقد تؤدي أي من هذه ال

ي جوهري عىل سمعة المجموعة وأعمالها وتوقعاتها ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ووضعها  تأثت  سلت 

 .  المالي

 

قد يكون لعدم االمتثال لقواني   حماية    . تخضع المجموعة لمتطلبات حماية البيانات وأمن المعلومات

ي جوهري عىل سمعتها وأعمالها وتوقعاتها ونتائج عملياتها  البيانات ومتطلبات أمن المعلومات تأثت  سلت 

 .  وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي

 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة، بما 
ي ذلك   تخضع المجموعة لمتطلبات حماية البيانات وأمن المعلومات ف 

ف 

المركزي لعام   ا لمعايت  المصف 
 
المركزي لعام  2018وفق يتعي   ضمان  2018. بموجب معايت  المصف   ،

االحتفاظ بقاعدة بيانات العمالء والمعامالت أو تخزينها داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة والحفاظ عىل 
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ي كل أوقات. باإلضافة إل ذلك، يلزم االمتثال للحد ا
ألدت  من متطلبات أمن المعلومات المحددة من شيتها ف 

بيانات  وتشفت   اإلدارة،  من مجلس  المعتمدة  المعلومات  أمن  تنفيذ سياسة  مثل  المركزي،  المصف  قبل 

ا، وإجراء تدريب عىل تكنولوجيا المعلومات للموظفي   عند   معامالت البطاقات عند مشاركة البيانات خارجي 

وتنف أساس سنوي،  البيانات تعيينهم وعىل  وقواعد  والتطبيقات  مجيات  والت  األجهزة  ات عىل  تغيت  أي  يذ 

ات الرسمية والتأكد من إجراء عمليات التدقيق واالختبار  ا إلجراءات مراقبة التغيت 
 
والتهيئة الخاصة بها وفق

اء خارجيي   عىل أساس سنوي. وقد يطبق المصف المركزي إجراءات إضافية بناًء عىل حجم   من قبل خت 

. ا اء خارجي   ي يجري  ها خت 
ي نتائج االختبارات والمراجعات الت 

 ألعمال ودرجة تعقيدها وبعد النظر ف 

 

ي ذلك   
وقد يؤدي أي انتهاك جوهري لهذه المتطلبات إل فرض عقوبات من قبل المصف المركزي، بما ف 

قييد نمو أعمالها من خالل  للصافة أو إلغائه أو ت  االنصاريالعقوبات أو الغرامات المالية، أو تعليق ترخيص  

ي المستقبل. باإلضافة إل ذلك، إذا ثبت عدم 
رفض طلبات الموافقة عىل إنشاء فروع و/أو منتجات جديدة ف 

امتثال المجموعة لهذه المتطلبات أو إذا تعرضت لخرق جوهري ألنظمة أمن المعلومات الخاصة بها، فقد 

ار يتعي   عىل المجموعة اتخاذ تدابت  عالجية قد تك  ا من أرص 
 
ي المجموعة أيض

ة. وقد تعات  بد أعمالها تكلفة كبت 

ي وجوهري   ي يمكن أن تؤثر بشكل سلت 
جوهرية لعالمتها التجارية واحتمال فقدان ثقة العمالء وثقتهم، والت 

 .  عىل سمعة المجموعة وأعمالها وتوقعاتها ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي

 

 موعة الناتجة عن منتجات األوراق النقدية والتحويالت المالية بعوامل الموسمية. تتأثر أعمال المج

 

تخضع أعمال المجموعة الناتجة عن منتج األوراق النقدية بعوامل الموسمية إذ يعتمد هذا المنتج بشكل  

وينا ديسمت   شهري  بشكل خاص خالل  تنشط  ي 
والت  المتحدة،  العربية  اإلمارات  ي 

ف  السياحة  ير  كبت  عىل 

ة الحج السنوية.   اجع خالل أشهر الصيف. باإلضافة إل ذلك، يزداد الطلب عىل الريال السعودي خالل فت  وتت 

ي دولة  
ات العطالت ف  ي حجم المعامالت خالل فت 

كما شهدت منتجات األوراق النقدية والتحويالت زيادة ف 

الد. باإلضافة إل ذلك، قد تؤثر العوامل اإلمارات العربية المتحدة، مثل العيد والعطالت الصيفية وعيد المي

ي تزداد خالل مواسم األعياد، عىل نتائج العمليات خالل رب  ع 
الموسمية، مثل تحويالت العمال المهاجرين الت 

. وعىل وجه الخصوص، يمكن أن يؤثر االحتفال اإلسالمي بشهر رمضان عىل حجم التحويالت  سنة معي  

ا إل أن شهر رم ي  واإليرادات. ونظر 
، تتغت  التواري    خ الت  ضان المبارك هو الشهر التاسع من التقويم اإلسالمي

يقع فيها وفق التقويم الميالدي كل عام. لذلك، قد تتأثر نتائج المجموعة للرب  ع المالي الذي يصادف شهر  

ات مقابلة من السنوات السا ة مع فت  ي رمضان المبارك، مما يؤدي إل عدم قابلية إجراء مقارنات مباشر
بقة ف 

 بعض الحاالت. 

ات تكنولوجية شيعة.  ي تعمل فيها لتغت 
 تخضع أعمال المجموعة واألسواق الت 

ي الشي    ع، مثل اإلقبال عىل استخدام تقنية البلوك تشي   لتسهيل 
يتمت   سوق الخدمات المالية بالتغت  التقت 
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ي تطوير وظائف جديدة ومحدثة ومواكبة بيئات العمل   تحويل األموال. 
وستحتاج المجموعة إل االستمرار ف 

ال ، كما يجب عىل  للمستخدمي    مالئمة وجذابة 
لتبق  والمنافسة  تقنيتها  الجديدة  أن  من  التأكد  مجموعة 

متوافقة مع معايت  القطاع الجديدة أو الناشئة لتتمكن من دمج وتشغيل تطبيقات الجوال الخاصة بها عىل  

وإذا كان المنافسون يتمتعون بقدرة    الهواتف الذكية أو األجهزة اللوحية أو مع تطبيقات األطراف الخارجية. 

أو تقديم وظائف فائقة، فقد تصبح منتجات المجموعة وخدماتها    أكت  عىل استخدام التقنيات المتقدمة

ي جوهري عىل أعمال المجموعة وتوقعاتها  ، مما قد يكون له تأثت  سلت 
أقل مالءمة أو جاذبية للمستخدمي  

 .  ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي

تمنعها   والموارد  بالمنصات  متعلقة  قيود  المجموعة  تواجه  أو وقد  جديدة  وخدمات  منتجات  تطوير  من 

ا.  داد الطلبات عىل    مطورة داخلي  ، ست   ي
وت  ا إل زيادة عداداتها الذكية وعروضها المتعلقة بالدفع اإللكت  ونظر 

يد العبء عىل مواردها الحالية.  وإذا أصبحت التقنيات الحالية للمجموعة   بنيتها التقنية بشكل كبت  مما ست  

ا، فقد تضطر إل ترخيص تقنيات أو الحصول عليها من أطراف   متقادمة أو لم تتمكن من تطوير تقنيات داخلي 

ي  تلت  مطورة  أو  جديدة  تقنيات  إدخال  ي 
ف  أو  المبتكرة  التقنيات  ي 

تبت  ي 
ف  إخفاق  ألي  يكون  وقد  خارجية. 

ي استخدام األموال النقدية، تأثت  س
، مثل حدوث أي انخفاض كبت  ف  ة للمستخدمي   ي  التفضيالت المتغت  لت 

ي خسارة المجموعة لحصتها السوقية. 
 جوهري عىل قدرتها التنافسية وقد يتسبب ف 

ات تقنية أخرى أن   وقد يتطلب االستخدام الواسع النطاق لتقنيات رقمية وتقنيات اتصاالت جديدة أو تغيت 

ي ذلك تعزيز تطور بر 
ة لتعديل بنيتها التقنية أو تكييفها، بما ف  امجها وزيادة قدرة تتكبد المجموعة تكاليف كبت 

ي حال تطور معايت  القطاع الحالية وظهور معايت  جديدة، إجراء  
خوادم األجهزة. وقد يتعي   عىل المجموعة، ف 

ا لتجنب تقادمها.  ات جوهرية عىل بنيتها التقنية أو االنتقال إل بنية )هياكل( وأنظمة تقنية جديدة تمام   تغيت 

ة، وقد تؤدي إل فقدان وقد يكون من الصعب إدخال تلك التغيت   ات وتنفيذها، وقد تتطلب استثمارات كبت 

 . ي الخدمات المقدمة للمستخدمي  
ات أو انقطاعات ف  ات أو التأخت     البيانات وحدوث تأخت  وقد تؤدي التغيت 

إل  المجموعة وخدماتها وتحولهم  منتجات  المستخدمي   عن  إل عدم رضا  ا 
 
أيض الخدمة  ي 

ف  االنقطاع  أو 

ي  منافسي الم
جموعة. باإلضافة إل ذلك، ال يوجد ما يضمن أن المجموعة ستكون قادرة عىل االستمرار ف 

تصميم أنظمة تقنية جديدة توفر القدرات الالزمة لها للمنافسة بفعالية، أو تطوير تلك األنظمة، أو تنفيذها 

الفع اإلدارة  ي 
ف  يكون لإلخفاق  وقد  التكلفة.  فعالة من حيث  بطريقة  استخدامها  التحديات  أو  من  الة ألي 

النقدية ووضعها  المجموعة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وتدفقاتها  أعمال  ي جوهري عىل  تأثت  سلت  السابقة 

 .  المالي

المجموعة الدوالر   تعتمد  و(، بشكل أساسي  المقومة بعمالت أجنبية )نوست  عىل حساباتها المرصفية 

تتمكن  قد ال  الي ذلك،  باإلضافة  التسوية.  إل عمالت  باإلضافة   ، ي
ليت  اإلست  والجنيه  واليورو  األمريكي 

أو قد ال تتمكن من الحصول عليها عىل   وط مواتية  النقدية بشر المجموعة من الحصول عىل األوراق 

 اإلطالق. 
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إل  التسويات،  وقبول  النقدية  األوراق  المالية ومعامالت  التحويالت  معالجة  أجل  المجموعة، من  تحتاج 

األمريكي   بالدوالر  أساسي  أجنبية، بشكل  بعمالت  المقومة  المصفية  الحسابات  إل  المنقطع  الوصول غت  

ال مثل  التسوية  عمالت  إل  باإلضافة   ، ي
ليت  اإلست  والجنيه  والروبية واليورو  الهندية  والروبية  ي 

الفلبيت  و  بت  

ي حال عدم قدرة المجموعة عىل فتح حساباتها المصفية المقومة بعمالت أجنبية أو الوصول 
الباكستانية. وف 

األوراق   ومعامالت  التحويالت  معالجة  بشكل كبت  عىل  المجموعة  قدرة  إعاقة  إل  ذلك  يؤدي  فقد  إليها، 

بطري التسويات  وقبول  ا عىل رضا النقدية  ويؤثر سلب  المعامالت  تكلفة  يزيد من  وفّعالة، مما قد  قة شيعة 

بالتسوية   خاصة  مصفية  حسابات  توافر  عىل  ا 
 
أيض المجموعة  وتعتمد  المجموعة.  خدمات  عن  العمالء 

ي حال عدم  
بعمالت محلية لقبول المدفوعات العابرة للحدود واألوراق النقدية الخاصة بالمؤسسات. وف 

موعة عىل فتح حسابات مصفية مقومة بعمالت محلية للتسويات أو عىل الوصول إليها، فقد قدرة المج

التسويات  النقدية، وقبول  التحويالت واألوراق  ي عىل قدرتها عىل معالجة معامالت  يؤثر ذلك بشكل سلت 

ي الوصول إل حسابات
ي حال تأثر خدمات المجموعة نتيجة إخفاقها ف 

ها المصفية بطريقة شيعة وفّعالة. وف 

ي   ي أو العمالت المحلية، فقد يكون لذلك تأثت  سلت 
ليت  ، أو اليورو، أو الجنيه اإلست  المقومة بالدوالر األمريكي

 .  جوهري عىل أعمال المجموعة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي

ىل األوراق النقدية المقومة بالدوالر األمريكي  باإلضافة إل ذلك، تعتمد المجموعة عىل قدرتها عىل الحصول ع

ة وكبار  ي ذلك البنوك التجارية الكبت 
ي والعمالت األخرى من أطراف خارجية، بما ف 

ليت  واليورو والجنيه اإلست 

 
ً
ي حال لم تعد المجموعة قادرة عىل الحصول عىل العمالت من مصادرها العادية، سواًء نتيجة

كاء. وف  الشر

ة أو تنظيمية، أم نتيجة اختيار األطراف المقابلة أم ألي أسباب أخرى، فستتأثر قدرتها عىل لمتطلبات قانوني 

ي جوهري عىل أعمال المجموعة وتوقعاتها  ، مما قد يكون له تأثت  سلت  ي توفت  العملة لعمالئها بشكل سلت 

 .  ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي

 

تنافسي  سوق  ي 
 

ف المجموعة  الحاليي      تعمل  منافسيها  أمام  بقوة  المنافسة  من  تتمكن  ال  وقد 

 .  والمستقبليي  

وقطاع  الدفع  خدمات  ومقدمي  المالية  والمؤسسات  والبنوك  الصافة  كات  شر مع  المجموعة  تتنافس 

كات ذات األحجام  التكنولوجيا المالية والعمالت الرقمية عىل الصعيد العالمي والمحىلي وغت  ذلك من الشر

المتحدة.   المختلفة العربية  اإلمارات  ي سوق 
ف  ي    العاملة 

ف  التحويالت  يتألف سوق  الخصوص،  وعىل وجه 

ي تقدم خدمات مماثلة مع تنوعها من حيث  
اإلمارات العربية المتحدة من العديد من الجهات الفاعلة الت 

والشبكة.  التجارية  العالمة  المجموعة،    انتشار  منافسو  يتخذها  ي 
الت  اإلجراءات  تؤدي  إل  وقد  باإلضافة 

أسعارها   عىل  الضغط  إل  وسمعتها،  السوقية  حصتها  عىل  للحفاظ  المجموعة  تتخذها  ي 
الت  اإلجراءات 

عقود  عىل  والحصول  الحالية  بالعقود  واالحتفاظ  الموظفي    استبقاء  عىل  وقدرتها  وربحيتها،  وهوامشها 

التحويال   جديدة.  معامالت  الرقمية إلجراء  القنوات  توافر  تزايد  ي ظل 
المالية وف  المؤسسات  قد تسع  ت، 
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كات المناطق الحرة إل   ي ذلك البنوك الرقمية ومنصات الدفع الرقمية الناشئة وشر
األكت  مثل البنوك، بما ف 

ي حي   أن المجموعة قد دخلت   دخول سوق التحويالت، مما يزيد من عدد منافسيها. 
باإلضافة إل ذلك، ف 

ن يونيون من أجل   كة ويست  اكة مع شر ي شر
ا  ف 

 
ن يونيون أيض كة ويست  منتج التحويالت الخاص بها، تقدم شر

ي  
ا بمنافسي المجموعة ف 

 
ي االستعانة أيض

خدمات مماثلة من خالل بعض منافسي المجموعة وقد تستمر ف 

المستقبل أو قد تختار تقديم هذه الخدمات بشكل مستقل. يتألف المنافسون الرئيسيون للمجموعة عىل 

كات معالجة مدفوعات البطاقات، وهي تفوق المجموعة بكثت  من  منتج نظام حماية األج ور من البنوك وشر

كات   ا مع البنوك والبنوك الرقمية وشر
 
حيث الحجم والنطاق وانتشار االسم والموارد. وتتنافس المجموعة أيض

كون معالجة مدفوعات البطاقات ومقدمي خدمات التحويالت غت  الرسميي   من شخص إل آخر والذين قد ي

لديهم قدرة أكت  عىل تصميم المنتجات والخدمات بشكل فّعال وتسويقها بما يتناسب مع تفضيالت العمالء 

 ومتطلباتهم. 

ي السوق أو زيادة عدد المنافسي   أو اندماجهم إل 
وقد تؤدي أي إعادة دخول لمنافسي المجموعة السابقي   ف 

ي ال
مستقبل وتقليل حصتها السوقية الحالية واحتدام تقييد قدرة المجموعة عىل زيادة حصتها السوقية ف 

ي قد تفوق موارد المجموعة بعدة طرق، 
المنافسة. عىل سبيل المثال، قد يستخدم المنافسون مواردهم الت 

ي تطوير المنتجات والقدرات  
ي ذلك من خالل إجراء المزيد من عمليات االستحواذ وزيادة االستثمار ف 

بما ف 

ت المجموعة. باإلضافة إل ذلك، قد يقوم بعض منافسي المجموعة بتقديم  واستقطاب الطلب عىل خدما

منتجات أو خدمات جديدة تعوق قدرة المجموعة عىل االحتفاظ بعمالئها الحاليي   أو عىل جذب عمالء 

اتيجية التسعت  
انيتها التشغيلية. وقد تصبح إست  جدد بأسعار تتناسب مع نموذج التسعت  الخاص بها ومت  

ي تفرضها، غت  جذابة لعمالئها وقد يختار الخاصة  
ي هوامش الرب  ح الت 

ي ذلك أي زيادة ف 
بالمجموعة، بما ف 

كما قد يقرر منافسوها   المنافسون توفت  حزم منتجات وخدمات معينة منافسة لتلك الخاصة بالمجموعة،

ي سوق اإلمارات العربية  
ي حالة   المتحدة. تسعت  خدماتهم بأسعار أقل من األسعار السائدة بشكل عام ف 

وف 

ي تطبقها  
اتيجيات التسعت  الت 

حدوث أي من هذه الحاالت، فمن الممكن أن تضطر المجموعة إل تغيت  است 

ي  ي هوامش الرب  ح أو إلغائها أو خفض أسعارها الحالية، مما قد يكون له تأثت  سلت 
أو تأخت  إدخال أي زيادة ف 

. جوهري عىل أعمال المجموعة وتوقعاتها ونتائج عم  لياتها وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي

ي أسواق  
ا إل اضطرار المجموعة إل المنافسة ف 

 
ي المستقبل أيض

وقد يؤدي تقديم عروض خدمات جديدة ف 

 . ي
ي الماض 

عىل سبيل المثال، يشهد قطاع الخدمات المالية بشكل    جديدة وبطرق لم تضطر الستخدامها ف 

ي 
ي تطوير األصول الرقمية والعمالت المشفرة الت 

ا ف  ي التقنيات، وقد حدث تقدم كبت  مؤخر 
ا ف  ا شيع  عام تطور 

ي تطوير العمالت 
ي المستقبل. وقد أدى التقدم ف 

يمكن أن تؤثر بشكل جوهري عىل قطاع الخدمات المالية ف 

كات   المشفرة إل ي ذلك الشر
ي سوق التحويالت والخدمات المالية بشكل عام، بما ف 

دخول مشاركي   جدد ف 

ي العادة عىل الشبكات االجتماعية. 
ي تركز ف 

ي مراحلها المبكرة،   الت 
وعىل الرغم من أن العمالت المشفرة ال تزال ف 

ي االزدياد، وإذا لم تتمكن المجموعة من دمج العمالت ا
ها من التقنيات فإن استخدامها آخذ ف  لمشفرة أو غت 

ي خدماتها، فقد ال تتمكن من المنافسة بنجاح. 
 المالية الجديدة ف 
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 . يعتمد استمرار القدرة التنافسية للمجموعة جزئًيا عىل قدرتها عىل حماية عالماتها التجارية وسمعتها

ي ذلك  
،  Worldwide CashExpressللصافة و   االنصاريتعتمد المجموعة عىل عالماتها التجارية، بما ف 

ة ألعمالها وهي محمية بموجب تسجيالت العالمات التجارية المملوكة لألنصاري   ي تحط  بأهمية كبت 
والت 

مثل   التسويقية  واألسماء  التجارية  العالمات  بعض  المجموعة  وتستخدم    Cash Transللصافة. 

ي ال تزال طلبات تسجيل العال PayPlusو  TravelCardو   FlexiblePayو
مات التجارية المتعلقة بها ، الت 

ي حال عدم قدرتها عىل الحصول  
ا ف  قيد النظر أو لم يتم تقديمها حت  اآلن. وقد تتأثر أعمال المجموعة سلب 

ار  عىل عالمة تجارية أو فقدانها أو انخفاض الجودة المتصورة المرتبطة بهذه العالمات التجارية نتيجة اإلرص 

المج وتعتمد  ذلك.  غت   أو  العمالء بالسمعة  لجذب  وانتشارها  التجارية  عالماتها  سمعة  عىل  ا 
 
أيض موعة 

بهم.  اإلخفاقات   واالحتفاظ  ذلك  ي 
ف  بما  المشكالت،  من  عدد  أي  نتيجة  التجارية  عالماتها  ر  تتص  وقد 

التشغيلية أو سوء تجربة المستخدمي   أو خروقات البيانات أو التقارير السلبية للصحف أو وسائل التواصل  

االجتماعي االجتماعي  التواصل  ووسائل  نت  اإلنت  عت   المعلومات  انتشار  يؤدي  قد  ذلك،  إل  باإلضافة   .

المحتمل  التأثت   تفاقم  إل  المستخدمي    العامة بشأن تجارب  والمراجعات  المستهلك  ومجموعات حماية 

ها.  يتم نشر دعاية سلبية  التجارية خارج    ألي  العالمة  ي سمعة 
تؤثر ف  ي 

الت  العوامل  تقع  نطاق سيطرة وقد 

النتائج  المواتية أو تعزيزها إل  التجارية  ي جهود المجموعة للحفاظ عىل سمعتها 
المجموعة، وقد ال تفىص 

ي 
ف  ا 
 
طرف لكونها  الخارجية  األطراف  لدعاوى  عرضة  التجارية  وعالماتها  المجموعة  سمعة  عد 

ُ
وت المرجوة. 

كاء. العديد من العالقات التعاقدية وغت  التعاقدية و/أو االتفاقي  ات و/أو االرتباطات مع البنوك المراسلة والشر

ي دولة اإلمارات  
ا لمخاوف بشأن السمعة تؤثر عىل قطاع الصافة بشكل عام ف 

 
كما أن المجموعة معرضة أيض

المتحدة.  المستهلك    العربية  أو مجموعات حماية  المركزي  المصف  ايد من قبل  المت   التدقيق  يؤدي  وقد 

سل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب، أو أي خرق للبيانات أو وقوع أي حادث  نتيجة ممارسات مكافحة غ 

ي القطاع. 
ار تلحق   مماثل لدى منافس جوهري أو ألي سبب آخر، إل تراجع ثقة العامة ف  وقد يكون ألي أرص 

ي حيال ذلك   بأي من الكيانات المرتبطة بالمجموعة أو قطاع الخدمات المالية بشكل عام أو التصور السلت 

ي جوهري عىل المجموعة.   تأثت  سلت 

ي العالمات التجارية للمجموعة أو عروض خدماتها 
وقد يكون ألي حدث يؤدي إل فقدان ثقة المستخدمي   ف 

 . ي جوهري عىل أعمال المجموعة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي  تأثت  سلت 

ي استخدامها. قد ال تتمكن المجموعة من حماية ملكيته 
 

 ا الفكرية أو االستمرار ف

المجموعة   قامت  الفكرية. وقد  ملكيتها  ي عىل 
المنافسة بشكل جزت  المجموعة وقدرتها عىل  يعتمد نجاح 

نظامي   مثل  ا، 
داخلي  الصلة  ذات  امج  والت  المعلومات  تكنولوجيا  أنظمة  من  جزء كبت    AREXبتصميم 

ا تسجيل بCashExpressو ي حي   يجري حالي 
اع لهذه التقنيات، ال يوجد ما يضمن إتمام . وف  راءات االخت 

ي الوقت المناسب أو عىل اإلطالق، أو ما يضمن أن المجموعة ستتمكن من حماية التقنيات  
هذا التسجيل ف 

ي حالة  
الخاصة بها، مما قد يسمح للمنافسي   بتطوير خدمات منافسة. وقد تحاول أطراف خارجية، حت  ف 
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ة للمجموعة، إجراء هندسة عكسية لها أو الحصول عليها و/أو استخدامها و/أو نسخها حماية الملكية الفكري

بطرق أخرى دون الحصول عىل تصي    ح المجموعة أو من دون علمها. باإلضافة إل ذلك، قد تقوم أطراف 

ي طورتها المجموعة واستخدامها بشكل مستقل بطريقة تقلل م
امج الت  ن  خارجية بتصميم برامج مشابهة للت 

تها التنافسية لحقوق الملكية الفكرية العائدة للمجموعة دون انتهاكها.   مت  

بها أطراف  أو يطالب  ا، من وقت آلخر، باستخدام حقوق ملكية فكرية يمتلكها 
 
أيض وقد تقوم المجموعة 

اع   ي المستقبل عىل براءات اخت 
كات واألفراد اآلخرون ف  متعلقة  آخرون. وقد يحصل منافسو المجموعة والشر

ي تستخدمها المجموعة. وال يوجد ما يضمن أن استخدام المجموعة لهذه الملكية الفكرية لن 
بالتقنيات الت 

 يؤدي إل تقديم األطراف الخارجية دعوى بانتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم. 

ي أي دعاوى جوهرية مقامة من جانبها أو  
ي حي   أن المجموعة لم تنخرط حت  اآلن ف 

من جانب أطراف وف 

خارجية بسبب انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، فإن دعاوى الملكية الفكرية تتسم بطبيعة معقدة بشكل 

ي حال لم تتمكن المجموعة 
عام ومكلفة وال يمكن التنبؤ بنتائجها، وقد تؤدي إل تكبدها تكاليف باهظة. وف 

ي جو  هري عىل أعمال المجموعة وتوقعاتها ونتائج من حماية ملكيتها الفكرية، فقد يكون لذلك تأثت  سلت 

 .  عملياتها وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي

وأعمال   المسبق  الدفع  لتشغيل بطاقات  أطراف خارجية  مة مع  المت  تيبات 
الت  المجموعة عىل  تعتمد 

 . نظام حماية األجور

اكة مع بطاقات   ا ونظام حماية تقدم المجموعة منتجات البطاقات الدفع المسبق بالشر الرواتب الخاصة بفت  

ي األول ش.م.ع )" اكة مع بنك أبوظت 
ي األولاألجور بالشر ي تستطيع من خاللها المجموعة بنك أبوظت 

"(، والت 

كارد  ماست  التجارية  العالمة  تحمل  ي 
الت  األجور  حماية  بنظام  الخاصة  الرواتب  بطاقات  وتعتمد ،  إصدار 

ا إل طاقات مسبقة الدفع خارجة لمنتجات البجهات    منبطاقات  الالمجموعة عىل خدمات معالجة   . ونظر 

ا،  كة فت   ي المستقبل، فال يوجد ما يضمن أن شر
توسع عروض بطاقات الدفع المسبق ونظام حماية األجور ف 

ي  
ف  عليها  تعتمد  أو  اكة  المجموعة شر معها  تقيم  قد  أخرى  دفع  معالجات  أو  شبكات،  أي  أو  كارد،  ماست  أو 

ا أو   مة معها حالي  المستقبل، ستعالج معامالت المجموعة بشكل مناسب أو ستحافظ عىل االتفاقيات المت 

عىل   إضافية  اطات  اشت  أو  تكاليف  ا 
 
أيض كات  الشر تلك  تفرض  وقد  ا.  تجاري  معقولة  وط  بشر ستجددها 

ي حال  
. وف  لم تنجح المجموعة  المجموعة، أو يمنحون منافسيها معاملة تفضيلية أو ينافسوها بشكل مباشر

ي المستقبل  
كات معالجة دفع قد تشاركها ف  كات أو أي شبكات وشر ي إقامة عالقات نفعية متبادلة مع تلك الشر

ف 

وتوقعاتها  المجموعة  أعمال  تتأثر  فقد  عليها،  الحفاظ  أو  العالقات  تلك  التفاوض عىل  إعادة  تنجح  لم  أو 

ي وجوهري ا  ومركزها المالي ونتائج عملياتها بشكل سلت  كة فت   ي حال إنهاء العالقة مع شر
. باإلضافة إل ذلك، ف 

كات معالجة   اكة مع شر ي المستقبل، فال يوجد ما يضمن قدرة المجموعة عىل إقامة شر
ي األول ف  وبنك أبوظت 

ي الوقت المناسب أو عىل اإلطالق. 
وط تجارية مماثلة ف   دفع عالمية أخرى بشر
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الممانعة   عدم  شهادات  عىل  المجموعة  الخدمة  تعتمد  مزودي  اك  إلشر المركزي  المصف  عن  الصادرة 

ي وضعها مصف اإلمارات العربية لالمتثال لا  متطلب من أجلوالموردين الخارجيي   وهو  
معايت  ذات الصلة الت 

أي من مزودي الخدمة أو الموردين التابعي   لجهات    استبدال المجموعة    تطلب منالمتحدة المركزي. إذا  

ي المستقبل ،
من المصف المركزي. ال   معدلة يجوز ألي بديل الحصول عىل شهادة عدم ممانعة    خارجية ف 

ي الوقت   المعدلةيمكن أن يكون هناك ما يضمن أن مثل هذه شهادات عدم الممانعة  
سيتم الحصول عليها ف 

ي هذه المتطلبات من  المناسب أو عىل اإلطالق. قد تخضع المجموعة لمزيد من  
المصف المركزي اإلمارات 

ي تعطيل أعمال المجموعة. ب
 سبب هذا االستبدال وقد يتسبب ذلك ف 

وبطاقات   المسبق  الدفع  بطاقات  من  أي  استخدام  عىل  المجموعة  عمالء  قدرة  فإن  ذلك،  إل  باإلضافة 

ي حال 
المعنية. وف  التجزئة  ومتاجر   ، التوالي كارد، عىل 

ا وماست  فت   العالقة  تعتمد عىل  بها  الخاصة  الرواتب 

 لزيادة رسوم    توقف أي متجر 
ً
تجزئة عن قبول المدفوعات باستخدام هذه المنتجات )سواء كان ذلك نتيجة

ي تحمل العالمة التجارية 
التبادل أو غت  ذلك(، فقد ال يتمكن عمالء المجموعة من استخدام بطاقاتهم الت 

جوهري    االنصاري ي  سلت  تأثت   المسألة،  تلك  انتشار  ي 
ف  له،  يكون  قد  مما  المتجر،  ذلك  أعمال مع  عىل 

 .  المجموعة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي

 قد ال تحقق الضوابط واإلجراءات الداخلية للمجموعة السالمة والموثوقية والكفاءة المطلوبة. 

ي تنظم معلومات العمالء  
واإلدارة، والتمويل،  تعتمد أعمال المجموعة عىل الضوابط واإلجراءات الداخلية الت 

ي حال  
، وغت  ذلك من جوانب أعمالها. وف  ، واالمتثال التنظيمي ي والتعرض لالئتمان، ومخاطر الصف األجنت 

ة ألعمالها،  عدم تصميم الضوابط واإلجراءات الداخلية للمجموعة بشكل مناسب لتلبية االحتياجات المتغت 

 فيذها. فقد تتكبد تكاليف إضافية لتصميم ضوابط جديدة وتن 

ي تطبيق الضوابط واإلجراءات بشكل صحيح. 
كائها ف  ا عىل نزاهة إدارتها وموظفيها وشر

 
  تعتمد المجموعة أيض

ي هذه  
ي تحقيق ذلك، فقد ال تكون الضوابط واإلجراءات الداخلية ف 

كاؤها ف  ي حال أخفق موظفوها أو شر
وف 

ي أنظمة االمتثال  باإلضافة إل ذلك، يؤدي تدري  الحالة فّعالة عىل النحو المنشود. 
ب الموظفي   واالستثمار ف 

ي تشغيل أعمالها. 
 لمواصلة االمتثال للقواني   واللوائح المعمول بها إل تكبد تكاليف إضافية ف 

ي 
ي ذلك إخفاق الضوابط الداخلية أو زيادة التكاليف بشكل كبت  ف 

وقد تؤثر أي من العوامل السابقة، بما ف 

ي وجوهري   عىل أعمال المجموعة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية  الحفاظ عليها، بشكل سلت 

 .  ووضعها المالي

ي تتكبدها 
 . قد تكون التغطية التأمينية للمجموعة غت  كافية لتغطية الخسائر الت 

كات تأمي   رائدة لتغطية الخسائر المتعلقة بنقل األموال النقدية   والشقة  لدى المجموعة تأمي   شامل لدى شر

ها من الخسائر.  ار المادية والمخاطر التشغيلية والمسؤولية العامة تجاه الغت  وغت  وعىل   والخسارة أو األرص 
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تغطي  التأمي    كات  من شر متنوعة  مجموعة  لدى  سارية  تأمي    وثائق  المجموعة  تمتلك  الخصوص،  وجه 

ار أخرى   ال تغطيها وثائق التأمي   الحالية أو مخاطر تلف النقود أو فقدانها. وقد يؤدي حدوث خسائر أو أرص 

وعىل وجه الخصوص، إذا تعرضت المجموعة    تتجاوز حدود التأمي   إل تكبد تكاليف إضافية غت  متوقعة. 

ي 
وت  امات فيما يتعلق بمسائل األمن اإللكت      لخسائر أو الت  

ً
أو انتهاكات أمن البيانات، فقد ال يكون التأمي   شامال

امات ال ي قد تتعرض لها. باإلضافة إل ذلك، تخضع وثائق التأمي   الخاصة بالمجموعة  لكامل حجم االلت  
ت 

، مما قد يكون له تأثت   كات التأمي   ذات الصلة حيث قد تتم زيادة قيمة أقساط التأمي   للمراجعة من قبل شر

ي جوهري عىل أعمال المجموعة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي   . سلت 

كة عامة مدرجة.  ي إدارة شر
 

ة محدودة ف  تتمتع المجموعة بخت 

كة عامة مدرجة  ي إدارة شر
ة محدودة ف  عملت المجموعة قبل الطرح كمجموعة خاصة، وبالتالي تتمتع بخت 

ي دولة اإلمارات العربية 
كات العامة المدرجة ف  من حيث التقيد بالقواني   واللوائح المحددة المتعلقة بالشر

ا لسياسات وإجراءات داخلية  
 
ات السابقة وفق المتحدة. وعىل الرغم من أن المجموعة عملت عىل مدار الفت 

كات العامة ستتطلب  امات الرقابة واالمتثال وإعداد التقارير التنظيمية المفروضة عىل الشر صارمة، فإن الت  

الشي    ع لالستثمار  ذلك  ي 
ف  بما  العليا،  اإلدارة  من  ا  ا كبت  

األساسية    اهتمام  البنية  ي 
ف  المالية  والموارد  للوقت 

 عن جذب المهنيي   القادرين عىل ضمان الحوكمة واالمتثال وتمكينهم 
ً
المناسبة للحوكمة واالمتثال، فضال

كة عامة. وال يوجد ما يضمن   ي أو تفوق المتطلبات القانونية والتنظيمية ألي شر واالحتفاظ بهم بطريقة تلت 

ي  
ي جوهري عىل أعمالها. ومن شأن عدم أن المجموعة ستنجح ف  هذا التحول، مما قد يكون له تأثت  سلت 

كة  الشر يعرض  أن  المجموعة  عىل  المفروضة  اإلفصاح  ومتطلبات  للوائح  المناسب  الوقت  ي 
ف  االمتثال 

ي عىل أعمال المجموعة وتوقعاتها ونتائج   لعقوباٍت وغراماٍت تنظيمية. وقد يكون لفرض أي غرامات تأثت  سلت 

. عم  لياتها وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي

ا مهًما   االنصاريوعائلة    االنصاريأدى رئيس مجلس إدارة المجموعة، السيد/ محمد عىلي أبوالحسن   دورً

ي نمو المجموعة
 

ي الحصول عىل دعمهم، فقد تتأثر  ف
 

وتطورها، وإذا لم تتمكن المجموعة من االستمرار ف

 . ي  أعمالها بشكل سلت 

ي نمو أعمال المجموعة وتطويرها االنصاريوعائلة    االنصاريحمد عىلي أبو الحسن  أدى السيد/ م  
ا ف  ا مهم  ، دور 

هم، ،  كة ودعمهم وسمعتهم وتأثت  ة لرأس مال الشر ة وغت  المباشر ة المباشر من خالل ملكيتهم النفعية الكبت 

ي ذلك رئاسة السيد/ محمد عىلي أبوالحسن  
،  لمجموعة مؤسسات الصت    االنصاريبما ف  فة والتحويل المالي

ي قطاع األوراق النقدية 
وهي هيئة صناعية تشكلت بمبادرة المصف المركزي وتتكون من منشآت تعمل ف 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، ال يوجد ما يضمن استمرار توفر المزايا 
والتحويالت التجارية ف 

ا بموجب ارتباطها   ي تتمتع بها المجموعة حالي 
ي دعمهم  االنصاريبعائلة  الت 

ي حال حدوث أي انخفاض ف 
. وف 

عائلة  مع  عالقتها  من  المجموعة  تتوقعها  ي 
الت  المرجوة  المنافع  تحقيق  ي 

ف  اإلخفاق  حال  ي 
ف  أو  توقفه  أو 

، فقد تتأثر قدرتها عىل إقامة عالقات عمل مستقبلية وتحديد األطراف المقابلة المحتملة والتعامل  االنصاري
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ي  قد  مما  وتدفقاتها معهم،  عملياتها  ونتائج  وتوقعاتها  المجموعة  أعمال  عىل  ي جوهري  سلت  تأثت   له  كون 

 .  النقدية ووضعها المالي

ي نزاعات ودعاوى قضائية. 
 

 قد تنخرط المجموعة ف

ي سياق عملها المعتاد، لمخاطر تتعلق باإلجراءات القانونية والتنظيمية، باإلضافة إل  
تتعرض المجموعة، ف 

ي الدعاوى القضائية الجوهرية الموضحة أدناه: ذلك تنخرط الم
ا ف   جموعة حالي 

ائب )"2020خالل عام    ائب ، أصدرت الهيئة االتحادية للص  ا بوجوب إخضاع  الهيئة االتحادية للرص 
 
"( ربط

معدل   إل  الواردة  بالتحويالت  يتعلق  فيما  المرسلي    الوكالء  من  المجموعة  تتلقاها  ي 
الت  اإليرادات  حصة 

يبة ال يبة قيمة  الص  ي أن تدفع رص 
ائب أن المجموعة كان ينبع  ا للهيئة االتحادية للص 

 
ي وفق

، مما يعت  قياسي

ي قدره  
ي بناًء عىل عدد وكالء اإلرسال    9.4مضافة بمبلغ إضاف 

دولة اإلمارات العربية   خارجمليون درهم إمارات 

يبة القيمة   ا لالئحة رص 
 
أنه، وفق ي هذا الربط أمام المحكمة عىل أساس 

المتحدة. وقد طعنت المجموعة ف 

ي عدم إخضاع استالم هذه  
ا إل أن خدمات المجموعة مقدمة إل   التحويالتالمضافة، ينبع  يبة نظر  للص 

الم العربية  اإلمارات  دولة  خارج  يقيمون  إرسال  عام  وكالء  وخالل  االتحادية 2021تحدة.  الهيئة  لت 
ّ
عد  ،

ائب المستحقة عىل المجموعة إل   ائب الربط المتعلق بالص  ي    6.5للص 
اير    8مليون درهم. وف  ،  2022فت 

االتحادية   الهيئة  طعنت  ذلك،  ومع  المجموعة.  لصالح  المسألة  ي 
ف  االتحادية  االبتدائية  المحكمة  فصلت 

وتخ المحكمة  قرار  ي 
ف  ائب  قدمت  للص  ذلك،  إل  باإلضافة  االستئناف.  محكمة  لنظر  ا  حالي  المسألة  ضع 

ي عام  
يبية الممتدة من    2021المجموعة لتجنب المزيد من العقوبات إفصاحات طوعية ف  ات الص  عن الفت 

اير   ا قدره  إجمالي  ودفعت    2020إل أكتوبر    2019فت 
 
يبة القيمة المضافة والغرامات ذات الصلة مبلغ  5.3رص 

ي مليو 
يبية  ن درهم إمارات  ة الص  ي نفس الفت 

داد األموال من  وذلك ف  ي طلب است 
. وتحتفظ المجموعة بالحق ف 

ي المسألة لصالح المجموعة. 
ائب إذا فصلت محكمة االستئناف ف   الهيئة االتحادية للص 

السلط  تقيمها  ي 
الت  اعات  الت   ذلك  ي 

ف  بما  المستقبل،  ي 
ف  جوهرية  نزاعات  ي 

ف  المجموعة  تتورط  ات وقد 

يبية وسلطات حماية المنافسة وكذلك الدعاوى المقامة مع المنافسي   والعمالء والموظفي    التنظيمية والص 

ي الدعاوى القضائية و/أو اإلجراءات التنظيمية إل تعرضها 
واألطراف األخرى. وقد يؤدي انخراط المجموعة ف 

ا القبيل، سواء كانت لها أسس موضوعية  لغرامات أو عقوبات. وقد تكون أي نزاعات أو دعاوى قضائية من هذ

، ويمكن أن تؤدي إل تشتيت انتباه إدارة المجموعة، وإذا كانت نتائجها 
ً
ا طويال

 
أم ال، مكلفة وتستغرق وقت

غت  مواتية، فقد تص  بسمعة المجموعة، و/أو تؤدي إل دفع تعويضات مالية و/أو التعرض لسبل انتصاف 

م تكاليفها،  زيادة  و/أو  ونتائج زجرية  وتوقعاتها  المجموعة  أعمال  عىل  ي جوهري  سلت  تأثت   له  يكون  قد  ما 

 .  عملياتها وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي

ي الوقت المناسب أو قد ال يتم عىل اإلطالق.   الكويت  -للرصافة    االنصاريقد ال يتم إتمام االستحواذ عىل  
 

ف

ل ذلك، قد إ  باإلضافة    يخضع تنفيذ عملية االستحواذ عىل الحصول عىل بعض الموافقات التنظيمية. 
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ي عملية    صعوبات  تنشأ 
 

كة    دمجغت  متوقعة ف مان    الكويت  - االنصاري للرصافة  كل من شر
ُ
للرصافة  وع

ي المجموعة ذ.م.م
 

 . ف

كة   كة بصدد االستحواذ عىل شر مساهمي    من بعض الالكويت )وهي كيان مملوك    -للصافة    االنصاريالشر

كة  للالحاليي     ي شر
كة والمساهمون الحاليون ف  الكويت خطاب    -للصافة    االنصاريمساهم البائع(. أبرمت الشر

ي 
كة عىل االستحواذ عىل  2023 يناير  31نوايا غت  ُملِزم ف  ي   %100وافقت بموجبه الشر

من األسهم القائمة ف 

كة    الكويت    -للصافة    االنصاريشر
 
وط  ل  وفقا ي إلجراءات العناية الواجبة  شر

ي ذلك اإلتمام الُمرض 
محددة، بما ف 

كة  ا  الكويت أي -للصافة  االنصاريالخاصة بالجوانب المالية والتجارية وجوانب االمتثال. وتعكف شر
 
 عن ض

كة   ي الكويت.    ُعمان االستحواذ عىل شر
كة    الموافقة عىل  تتمللصافة ذ.م.م ف    للصافةُعمان  استحواذ شر

ي الكويت  هيئة  من قبل  ذ.م.م.  
كة    ستقومو   ، المركزيالكويت    بنك  ومن قبلالمنافسة ف  للحصول بالتقديم  الشر

كة    لالستحواذ موافقات المطلوبة  ال  عىل كة   الكويت  -للصافة  االنصاري  عىل شر . وال يوجد ما  من قبل الشر

يضمن الحصول عىل هذه الموافقات التنظيمية، وقد يؤدي عدم الحصول عليها إل عدم اكتمال االستحواذ 

كة   كة  الكويت    -للصافة    االنصاريعىل شر ي الوقت المناسب أو عدم االستحواذ عليها عىل  من قبل الشر
ف 

ي إتمام االستحوا
ي حال حدوث أي تأخت  أو إخفاق ف 

كة  اإلطالق. وف  أو   الكويت  –للصافة    االنصاريذ عىل شر

كة    صعوباتأي   ي عملية دمج كل من شر
كة  و   الكويت  -االنصاري للصافة  غت  متوقعة ف  ُعمان للصافة شر

ي المجموعة ذ.م.م
اتيجية النمو ف  ي جوهري عىل قدرة المجموعة عىل تنفيذ است  ، فقد يكون لذلك تأثت  سلت 

ي 
. الخاصة بها للتوسع ف  ي ي منطقة دول مجلس التعاون الخليج 

 أسواق أخرى ف 

 المخاطر المتعلقة بالبيئة السياسية واالقتصادية واالجتماعية لدولة اإلمارات العربية المتحدة  

المتحدة،   العربية  اإلمارات  دولة  ي 
 
ف خاصة  العامة،  والسياسية  والمالية  االقتصادية  األوضاع  تؤثر  قد 

أعمال عىل  وجوهرية  ي  سلت  ووضعها  المجموعة  بشكل  النقدية  وتدفقاتها  عملياتها  ونتائج  وتوقعاتها 

 .  المالي

 
ً
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة، تأثت     قد يكون لألوضاع االقتصادية والمالية والسياسية العامة، خاصة
ف 

ي جوهري عىل أعمال المجموعة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي  . ويمكن أن سلت 

ي لدولة اإلمارات العربية المتحدة و/أو تراجع ثقة المستهلكي    
ي التصنيف االئتمات 

ي ف  يساهم أي تغيت  سلت 

ة أو األحداث التنظيمية أو   ات التضخمية ،أو االنكماشية الكبت  ي البطالة، أو التغت 
ات ف  و/أو إنفاقهم، والتغت 

ي زيادة التقلبات وخف
ي ذلك  الجيوسياسية المضطربة، ف 

ض التوقعات المتعلقة باالقتصاد واألسواق، بما ف 

ي   سوق منتجات المجموعة وخدماتها، ويؤدي إل ضغوط بشأن الطلب أو التكلفة، مما قد يكون له تأثت  سلت 

. وقد يتأثر اقتصاد  جوهري عىل أعمال المجموعة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي

ا نتيجة صعوبة األوضاع االقتصادية العالمية والصدمات الخارجية، بما دولة اإلما رات العربية المتحدة سلب 

ي ذلك تقلبات األسواق المالية واالضطرابات التجارية والسياسات التجارية الحمائية أو التهديدات المرتبطة  
ف 

ي السياسات، بما 
ي ذلك التوجه نحو سياسة   بذلك. عىل وجه الخصوص، يمكن أن يؤدي التحول العالمي ف 

ف 
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، مع انخفاض النمو العالمي بسبب انخفاض التجارة والهجرة وتدفقات االستثمار عت    ي
حماية اإلنتاج الوطت 

ي اإلمارات العربية المتحدة. ويمكن أن تؤثر هذه األوضاع عىل 
ة النمو غت  النفطي ف  الحدود، إل تقويض مست 

: كل منتجات المجموعة. ويمكن أن تشمل ا  ألمثلة عىل هذه األوضاع ما يىلي

ي االقتصاد الكىلي اإلقليمي أو العام أو تعرضه للصدمات؛  •
 تدهور عام أو مطول ف 

ي تعمل فيها المجموعة؛ و •
ي األسواق الت 

ي يمكن أن تؤثر ف 
ات التنظيمية الت   التغيت 

ي يمكن أن تعيق قدرة المجموعة عىل العمل   •
ا الضغوط االقتصادية االنكماشية، الت  بشكل مرب  ح نظر 

ي هيكل التكلفة الخاص بها. 
ي إجراء التعديالت االنكماشية المقابلة ف 

 للتحديات الكامنة ف 

العمالء  طلب  ينخفض  فقد   ، الكىلي االقتصاد  انكماش  أو  ة  جيوسياسية كبت  نزاعات  أي  حدوث  حال  ي 
وف 

ي بعض الدول أو النهائيي   المحتملي   للمجموعة. وبالمثل، قد تؤدي أي اضطرابات  
سياسية أو اقتصادية ف 

اء العتبارات مرتبطة بمخاطر سياسية أو متعلقة بالسمعة. وقد تؤدي  األسواق إل تأخت  العمالء لقرارات الشر

تلك األحداث إل إعاقة قدرة المجموعة عىل الحصول عىل طلبات العمالء وانخفاض الطلبات المستقبلية  

ي جوهري عىل أعمال المجموعة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وتدفقاتها المستلمة، مما قد يكون له تأثت    سلت 

ي المستقبل بما يؤدي إل  
. وال يوجد ما يضمن عدم تصعيد التوترات الجيوسياسية ف  النقدية ووضعها المالي

أعم ي جوهري عىل  تأثت  سلت  له  يكون  واألوضاع االجتماعية، مما قد  الكىلي  االقتصاد  ي 
ف  ال  عدم االستقرار 

من  األنواع  هذه  طبيعة  وتتسم   . المالي ووضعها  النقدية  وتدفقاتها  عملياتها  ونتائج  وتوقعاتها  المجموعة 

ها المحتمل  المخاطر بعدم إمكانية توقعها، لذا يصعب التخطيط لها أو التخفيف من حدتها، مما يفاقم تأثت 

. عىل أعمال المجموعة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدي  ة ووضعها المالي

ي أسعار النفط الخام الدولية، وقد 
 
يتأثر اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة بشكل كبت  بالتقلبات ف

ات طويلة من انخفاض أسعار النفط الخام ومن  ي وجوهري بفت  ي بشكل سلت 
ي الماض 

 
تأثرت اقتصاداتها ف

ي المستقبل. 
 
 المرجح أن تتأثر ف

ات العربية المتحدة بشكل كبت  بأسعار النفط الخام العالمية ويعتمد بشكل كبت  عىل يتأثر اقتصاد دولة اإلمار 

 لمجموعة متنوعة من 
ً
ي استجابة

ي الماض 
عائدات المواد الهيدروكربونية. وقد تقلبت أسعار النفط الخام ف 

 : ي ذلك )عىل سبيل المثال ال الحص( ما يىلي
ي تقع خارج سيطرة المجموعة، بما ف 

 العوامل الت 

 

ق   • ي العالم، خاصة منطقة الشر
ي كل من المناطق المنتجة للنفط ف 

التطورات االقتصادية والسياسية ف 

قد تؤثر األوضاع االقتصادية والمالية   —األوسط وشمال افريقيا )يرج  الرجوع إل "عوامل المخاطرة

ع وجوهري  ي  سلت  بشكل  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ي 
ف  خاصة  العامة،  أعمال  والسياسية  ىل 

المثال،   سبيل  عىل   .)" المالي  ووضعها  النقدية  وتدفقاتها  عملياتها  ونتائج  وتوقعاتها  المجموعة 
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ي الشهرين األولي   من عام  
ا ف  قبل أن تنخفض بشكل   2020تراجعت أسعار النفط العالمية تدريجي 

ي مارس وابريل  
ا أمر   16، حيث انخفض سعر خام برنت إل اقل من  2020حاد ف  ي  دوالر 

ميل ف  ا للت  يكي 

عىل االقتصاد العالمي   19-. وُيعزى ذلك بشكل أساسي بسبب تأثت  انتشار جائحة كوفيد2020ابريل  

العرض.  األخت     وزيادة  الروسي  الغزو  بدء  منذ  تقلبات  النفط  أسعار  شهدت  ذلك،  إل  باإلضافة 

اء النفط ال روسي وما نتج عن ذلك ألوكرانيا، ويرجع ذلك بشكل أساسي إل الحظر المفروض عىل شر

ق األوسط وشمال افريقيا( بزيادة  من الطلب الموجه إل الدول األخرى )ال سيما دول منطقة الشر

 اإلمدادات. 

العرض  • بمستوى  المتعلقة  والتوقعات  واإلقليمي  العالمي  الصعيد  عىل  والطلب  العرض  مستوى 

ي المستقبل عىل منتجات النفط والغاز؛
 والطلب ف 

مة أوبك وأوبك+ عىل التوافق عىل مستويات إنتاج وأسعار عالمية محددة والحفاظ قدرة أعضاء منظ •

ي أكتوبر 
 ؛2022عليها، مثل خفض اإلنتاج الُمعلن عنه ف 

تأثت  اللوائح البيئية الدولية المعدة للحد من انبعاثات الكربون والظروف المناخية والبيئية العالمية؛   •

 و

 علقة باستخدام أنواع الوقود والتقنيات البديلة. األسعار والتوافر واالتجاهات المت •

ا بشكل مباشر أو غت   ال تزال العديد من القطاعات االقتصادية داخل اإلمارات العربية المتحدة تعتمد جزئي 

ي  ات الطويلة من انخفاض أسعار النفط الخام تأثت  سلت  مباشر عىل أسعار النفط الخام، لذلك قد يكون للفت 

االق الوضع  أو  عىل  ي  أبوظت  أو  ي  دت  تقرر  قد  المثال،  سبيل  عىل  اإلمارات.  من  ها  وغت  ي  دت  إلمارة  تصادي 

انخفاض   عن  الناجمة  انية  المت   إل ضغوط  ا  نظر  الحكومية  النفقات  األخرى خفض  اإلماراتية  الحكومات 

ي  أسعار النفط الخام، مما قد يؤدي بدوره إل خفض اإلنفاق المالي عىل البنية التحتية والمشار 
ي    ع األخرى الت 

وقد تواجه المؤسسات المالية المحلية انخفاض   تخلق تدفقات إيرادات لكل من الكيانات العامة والخاصة. 

كات المملوكة للحكومة لتمويل العجز( أو ارتفاع خسائر   ة للحكومة والشر ي السيولة )إذا تم سحب ودائع كبت 
ف 

 القروض أو انخفاض القيمة. 

ا إل تخفيف إجراءا والقيود المفروضة عىل السفر والنقل    19-كوفيد   جائحة  ت اإلغالق الناجمة عنونظر 

، مما قد  ي
الدولي والمحىلي عىل مستوى العالم، قد تزيد الدول المنتجة للنفط من اإلنتاج لتلبية الطلب التعاف 

ي اإلمارات الع
ي أسعار النفط الخام عىل مستوى العالم، خاصة ف 

 ربية المتحدة. يؤدي إل مزيد من التقلبات ف 

بجائحة كوفيد المتعلقة  األخرى  التطورات  ذلك  ي 
ف  بما  أعاله،  المبينة  العوامل  من  ألي  يكون   19-وقد 

ي جوهري عىل الوضع   )وإمكانية حدوث موجات إضافية أو تجددها( وأوبك أو  أوبك + اتفاقيات، تأثت  سلت 
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المتحدة، العربية  اإلمارات  والمالي لدولة  ي جوهري عىل   االقتصادي والسياسي  تأثت  سلت  له  يكون  مما قد 

 .  أعمال المجموعة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي

ا عىل اقتصاداتها   ً ا كبت  ً ق األوسط وشمال افريقيا وال تزال تمارس تأثت  ي منطقة الشر
 
مارست الحكومات ف

ق األوسط وشمال   ي منطقة الشر
 
فريقيا، مما قد يخلق بيئة غت  مستقرة اوأنظمتها القانونية والتنظيمية ف

 ألنشطة االستثمار واألعمال. 

ق ا ي منطقة الشر
ي ذلك اإلمارات العربية المتحدة،  لطالما تدخلت الحكومات ف 

ألوسط وشمال افريقيا، بما ف 

ي السياسة االقتصادية لبلدانهم. وشمل هذا التدخل، عىل سبيل المثال ال الحص، تنظيم أوضاع السوق، 
ف 

ي والتجارة الخارجية، والخدمات المالية، وخدمات النفط والغاز.  ي ذلك االستثمار األجنت 
وقد يكون ألي   بما ف 

ي منطقة  تغيت  
ها من األوضاع ف  ي األوضاع السياسية، أو االجتماعية، أو االقتصادية أو غت 

ات غت  متوقعة ف 

ي جوهري عىل أعمال المجموعة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وتدفقاتها   ق األوسط وشمال افريقيا تأثت  سلت 
الشر

 .  النقدية ووضعها المالي

ات، من بي   أمور أخرى، م : وتشمل هذه التغيت   ا يىلي

ي ذلك من خالل سياسات مثل ضبط  •
زيادة التضخم والتدابت  الحكومية للحد من هذا التضخم، بما ف 

 األسعار؛

 تأثت  أعمال الحروب والصاعات المدنية الخارجية؛  •

ي  •
ي ذلك التعاريف الجمركية وسياسة حماية اإلنتاج الوطت 

اإلجراءات أو التدخالت الحكومية، بما ف 

ي والعمالت واإلعانات؛ وضوابط النقد األجن  ت 

ي ذلك القيود عىل الملكية األجنبية، وإلغاء  •
، بما ف  ي

ي والقانوت  يت 
ي الهيكل التنظيمي والص 

ات ف  التغيت 

 الحقوق التعاقدية، ومصادرة األصول، واحتمالية عدم استقرار ملكية العقارات؛ 

جديدة   • وموافقات  تصاري    ح  عىل  الحصول  ي 
ف  ات  والتأخت  تجديد الصعوبات  أو  جديدة  لعمليات 

 التصاري    ح الحالية؛

ات العمل   • ، وتأشت  ، ومتطلبات التوظيف، وتكلفة استقطاب الموظفي   ي توافر الموظفي  
ات ف  تغيت 

 واإلقامة للموظفي   الوافدين وأشهم؛ 

؛ و  •  سياسات تأميم األصول ومتطلبات تعيي   الموظفي   المحليي  

داد األرباح و/أو  •  . اح األسهم أربعدم القدرة عىل است 
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االمتثال  أو  التشغيل  زيادة مصوفات  إل  اللوائح  أو  السياسات  ي هذه 
المتوقعة ف  ات غت   التغيت  تؤدي  قد 

ات   ي الحد من القدرة التنافسية للمجموعة. وقد يكون ألي من هذه التغيت 
ويمكن أن يكون لها تأثت  يتمثل ف 

ي جوهري عىل أعمال المجموعة و وضعها   المالي و نتائج عملياتها و توقعاتها. تأثت  سلت 

ق األوسط وشمال افريقيا، أو تصاعد  ي منطقة الشر
 
قد يؤثر استمرار حالة عدم االستقرار واالضطراب ف

ي وجوهري عىل أعمال المجموعة اع المسلح، بشكل سلت 
وتوقعاتها ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية  الت  

 .  ووضعها المالي

ل الرئيسي  المقر  ق األوسط  يقع  عد منطقة الشر
ُ
المتحدة. وت العربية  ي دولة اإلمارات 

أعمالها ف  كة وتدير  لشر

واضطرابات  وأمنية  سياسية  مخاوف  شهدت  ة  وجيوسياسية كبت  اتيجية 
است  أهمية  ذات  افريقيا  وشمال 

ا لعدد من ال ق األوسط وشمال افريقيا حالي  ة. تخضع منطقة الشر ي السنوات األخت 
اعات  اجتماعية، خاصة ف  ت  

ي تشارك فيها جهات فاعلة متعددة من الدول وغت   
ي اليمن وسوريا )الت 

ي ذلك تلك تشهدها ف 
المسلحة بما ف 

المسلحي    ، وكذلك رصاعات مع  والعراق وفلسطي   وإيران(  المتحدة وروسيا وتركيا  الواليات  الدول، مثل 

أح أو  حاالت  بحدوث  التنبؤ  يمكن  وال  اإلسالمية.  بالدولة  أو المرتبطي    المدنية،  االضطرابات  مثل  داث 

تب عىل ذلك من آثار عىل دولة اإلمارات العربية المتحدة.   الحرب، أو األعمال العدائية األخرى، أو ما يت 

َّ  اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة، شأنه شأن اقتصادات العديد من األسواق الناشئة، بمشاركة   تمت 

ة من خالل الملكية   ي ذلك االستثمار حكومية كبت 
كات والتنظيم الشامل ألوضاع السوق، بما ف  ة للشر المباشر

ي والتجارة الخارجية والخدمات المالية. ورغم تمتع دولة اإلمارات العربية المتحدة بنمو اقتصادي كبت    األجنت 

ة، ال يوجد ما يضمن استمرار ذلك النمو أو االستقرار  ي السنوات األخت 
ي ف  . باإلضافة إل واستقرار سياسي نست 

ي األداء االقتصادي بشكل عام، فإنه ال يوجد ما  
ا ف 
 
ي حي   أن السياسات الحكومية قد أنتجت تحسن

ذلك، ف 

ي قطاعات محددة  
يضمن استمرار ذلك المستوى من األداء. قد يكون ألي حالة ركود أو عدم استقرار عامة ف 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة أو االقتصاد اإلقليمي 
ي جوهري عىل أعمال المجموعة وتوقعاتها  ف   تأثت  سلت 

 .  ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي

ي تشهدها تلك  باإلضافة الي  
ذلك، تأثرت اإلمارات العربية المتحدة وستظل تتأثر بالتطورات السياسية الت 

ق األوسط وشمال افريقيا بشكل عام أو ال ي تؤثر عليها، وقد تؤثر ردود الدول بشكل خاص ومنطقة الشر
ت 

ق األوسط وشمال افريقيا عىل األوراق المالية  ي منطقة الشر
ي أي دولة ف 

فعل المستثمرين عىل التطورات ف 

ي  
ي ذلك اإلمارات العربية المتحدة. ف 

ي أسواق أخرى، بما ف 
، تعرضت منشأة 2019سبتمت     14للُمصدرين ف 

ي ال
ي بقيق وحقل خريص النفطي ف 

ي  المعالجة ف 
ار جسيمة جراء الهجمات الت  مملكة العربية السعودية ألرص 

كة   ي إنتاج النفط من جانب شر
ي انخفاض كبت  وفوري ف 

شنتها طائرات بدون طيار وصواري    خ، مما تسبب ف 

ي يناير  
ة بي   الواليات المتحدة وإيران عندما قتلت غارة  2020أرامكو السعودية. ف  ، حدثت مواجهة مباشر

ة ي باستخدام صواري    خ    جوية بطائرة مست 
ي العراق، أعقبها هجوم إيرات 

أحد كبار القادة العسكريي   اإليرانيي   ف 

ي سياق هذه المواجهة، أكدت الحكومة اإليرانية أنها لن  
ي العراق. وف 

باليستية عىل قاعدة عسكرية أمريكية ف 
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نامج الطاقة كة فيما يتعلق بت 
م بعد اآلن ببنود خطة العمل الشاملة المشت  ي    تلت  

. وف  ي
ابريل   11النووية اإليرات 

ي مجمع نطت   جنوب طهران، بإيران، نتيجة انفجار قيل إنه  2021
ي ف 
ي التيار الكهربات 

، حدث انقطاع كبت  ف 

ي  
ف   . نطت   بدون طيار شنه  2022يناير    18نتج عن هجوم عىل مجمع  بطائرة  لهجوم  ي  أبو ظت  تعرضت   ،

ي أسفر  عن مقتل ثالثة أشخاص عىل األقل. عىل الرغم من أن   متمردون حوثيون بالقرب من مطار أبو ظت 

ي شهدتها 
ا مثل تلك الت  ا مسلح  دولة اإلمارات العربية المتحدة لم تشهد بشكل عام هجمات إرهابية أو نزاع 

ق األوسط وشمال افريقيا، فإنه ال يوجد ما يضمن أن المتطرفي   أو الجماعات  ي منطقة الشر
عدة دول أخرى ف 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة، أو لن تتأثر اإلرهابية لن ي
ي تنفيذ أنشطة إرهابية أو عنيفة أخرى ف 

عوا ف  شر

. وقد يكون ألي حوادث إرهابية تشهدها دولة اإلمارات العربية المتحدة   اع المسلح اإلقليمي بأي تصعيد للت  

ذلك يشمل دولة اإلمارات العربية   أو تؤثر فيهما وتزايد حالة عدم االستقرار الجيوسياسي اإلقليمي )سواء كان

ي ذلك الصاع القائم بي   روسيا 
ي المنطقة أو العالم، بما ف 

المتحدة أم ال(، أو أي تصاعد للصاع العسكري ف 

ي ورأس  ي جوهري عىل مستوى جاذبية دولة اإلمارات العربية المتحدة لالستثمار األجنت  وأوكرانيا، تأثت  سلت 

ي التجارة الدولية، وقطاع السياحة فيما، وبالتالي عىل أوضاعها االقتصادية المال، وقدرتها عىل االنخرا
ط ف 

ا عىل أعمال المجموعة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية  والخارجية والمالية، مما قد يؤثر سلب 

 .  ووضعها المالي

ي ذلك العمال غت  المهرة باإلضافة إل ذلك، تعتمد دولة اإلمارات العربية المتحدة عىل العمالة  
الوافدة، بما ف 

ي  
ف  ة  ا كبت 

 
جهود بذلت  وقد  الصناعة،  قطاعات  من  مجموعة  ي 

ف  العالية  المهارات  ذوي  المهنيي    وكذلك 

كات األجنبية والسياح إل الدولة. وقد تؤدي هذه الخطوات إل   ة من الشر ة لجذب أعداد كبت  السنوات األخت 

المتحدة   العربية  اإلمارات  أو شن مسلحي    تعرض  اإلقليمي  االستقرار  تفاقم حالة عدم  ي حالة 
ف  للمخاطر 

ي ظل سعي الحكومة لزيادة تنوي    ع اقتصاد دولة اإلمارات 
ي الدولة. باإلضافة إل ذلك، ف 

أجانب عملياتهم ف 

ي قطاعات أخرى، بما فيها السياحة، من المرجح أن يزداد التعرض لالتجاهات االقتصادية  
العربية المتحدة ف 

 والتطورات الجيوسياسية اإلقليمية والعالمية الشاملة. 

ة  ي وإدخال قواني   ولوائح جديدة إل خلق بيئة غت  مستقرة أو متغت 
يمكن أن يؤدي تطوير النظام القانوب 

ي جوهري عىل أعمال المجموعة وتوقعاتها ونتائج  لالستثمار والنشاط التجاري، مما قد يكون له تأثت  سلت 

. عملياتها وتدفق  اتها النقدية ووضعها المالي

تتمت   دولة اإلمارات العربية المتحدة بشكل خاص واقتصادات األسواق الناشئة بشكل عام ببيئات قانونية  

ا. وتخلق عوامل المخاطرة التالية المتعلقة بهذه األنظمة    بالمناطق األكتر تقدم 
ً
وتنظيمية أقل شمولية مقارنة

ي تتخذها المجموعة وقد ال توجد  القانونية حالة من عدم اليقي   ف
يما يتعلق بالقرارات القانونية والتجارية الت 

ا:  ي الدول ذات االقتصادات السوقية األكتر تقدم 
 أوجه غموض من هذا القبيل ف 

التناقضات بي   الدستور والقانون االتحادي والمراسيم الرئاسية والحكومية والوزارية، والتعارض بي    •

يعات   الفيدرالية واإلقليمية والمحلية؛ التشر
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كات واألوراق المالية؛ •  عدم وجود قواني   مالئمة للشر

يعات؛  • ي واإلداري بشأن تفست  التشر
 االفتقار إل التوجيه القضات 

يعات تنفيذية أو عدم توفرها؛  • ي الهيكل التنظيمي بسبب تأخر سن تشر
 الثغرات ف 

ي  •
ة النسبية للقضاة والمحاكم ف  يعات؛ قلة الخت   تفست  التشر

 عدم وجود سلطة قضائية مستقلة؛  •

 صعوبة تنفيذ أوامر المحكمة؛ •

منح مستوى مرتفع من السلطة التقديرية للسلطات الحكومية، مما قد يؤدي إل إجراءات تعسفية  •

 مثل تعليق تراخيصنا أو إنهائها؛ و

ي تكون عرضة لسوء االستخ •
 دام. عدم وضع إجراءات إفالس أو إعسار مالئمة والت 

إل  السوق  تطورات  مع  ا  دائم  امن  تت   ال  قد  بطرق  القانونية  األنظمة  لهذه  الشي    ع  التطور  يؤدي  أن  يمكن 

ي القانون والممارسة القضائية. ويمكن أن تؤثر مواطن الضعف هذه عىل 
الغموض والتضارب وأوجه خلل ف 

فاع عن نفسها ضد مطالبات  قدرة المجموعة عىل حماية حقوقها بموجب تراخيصها وعقودها، أو عىل الد

بامتثال   يتعلق  فيما  والحكومية  التنظيمية  السلطات  قبل  من  المقدمة  الطعون  ذلك  ي 
ف  بما  اآلخرين، 

ي جوهري عىل أعمال المجموعة وتوقعاتها   واللوائح المعمول بها، ما قد يكون له تأثت  سلت 
المجموعة للقواني  

. ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ووضعها ال  مالي

ق األوسط وشمال   ي منطقة الشر
ي ظل تطّور هذه االقتصاديات ورغبة بعض الدول ف 

باإلضافة إل ذلك، ف 

ي االنضمام إل منظمة التجارة العالمية، فإن حكومات تلك  
افريقيا، بما فيها دولة اإلمارات العربية المتحدة، ف 

ي تنفيذ قواني   ولوائح جديدة يمكن أن تؤثر  
ي يمكن من خاللها للمجموعة الدول قد بدأت ف 

ي الطريقة الت 
ف 

ات  مزاولة أعمالها، ومن المتوقع أن تواصل الحكومات تنفيذ تلك القواني   واللوائح. وقد تتسبب أي تغت 

ات عىل اللوائح الحكومية فيما  ي إدخال تغيت 
تطرأ عىل السياسات االستثمارية أو المناخ السياسي السائد ف 

 :  يتعلق بما يىلي

 سعار؛ضوابط األ  •

اد؛  •  ضوابط عمليات التصدير واالستت 

ائب؛  • ها من الص  يبة الدخل وغت   رص 

 قيود الملكية عىل األجانب؛  •
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ي والعمالت؛ و  •  ضوابط الصف األجنت 

 سياسات مزايا العمالة والرفاهية.  •

ائب  ائب الحالية أو فرض أي قواني   أو رص  ، أو الص  ات عىل القواني   وال يوجد ما يضمن أن فرض أي تغيت 

ي وجوهري عىل أعمال المجموعة وتوقعاتها ونتائج  ج ديدة لن يؤدي إل زيادة التكاليف أو يؤثر بشكل سلت 

 .  عملياتها وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي

ي يمكن أن يكون 
ائب، والت  قد تتعرض المجموعة لعدد من حاالت عدم اليقي   المختلفة المتعلقة بالرص 

أعمال   عىل  جوهري  ي  سلت  تأثت   ووضعها لها  النقدية  وتدفقاتها  عملياتها  ونتائج  وتوقعاتها  المجموعة 

 .  المالي

يبة القيمة المضافة، والذي يتعي   عليها دفعه    ا عىل رص  ، الذي يشتمل حالي  ي يت 
ام الص  تحدد المجموعة االلت  

ي ا للتدقيق الص 
 
ائب المعمول بها. وتخضع المجموعة أيض ها لقواني   وأنظمة الص  ي من قبل بناًء عىل تفست  ت 

السلطات الحكومية، الذي يتسم بطبيعة غت  مؤكدة. وقد يكون للنتائج السلبية أو غت  المتوقعة لواحدة أو 

ي جوهري عىل أعمال المجموعة وتوقعاتها ونتائج عملياتها  ي هذه تأثت  سلت  يت 
أكتر من عمليات التدقيق الص 

. وقد يكون للضوابط ال ائب وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي ي قواني   أو لوائح الص 
ات ف  يبية وأي تغيت  ص 

ا لعواقب 
 
أيض المقدم لها إل إخضاع المجموعة  التفست   أو   ) بأثر رجعي ي تشي 

الت  ات  التغيت  ي ذلك 
)بما ف 

الفائدة مدفوعات  ذلك  ي 
ف  بما  سلبية،  يبية  ي   الرب  ح/ رص  سلت  تأثت   له  يكون  قد  مما  المحتملة،  والعقوبات 

المج أعمال  عىل  سبيل  موعةجوهري  عىل   . المالي ووضعها  النقدية  وتدفقاتها  عملياتها  ونتائج  وتوقعاتها 

ي دولة اإلمارات، ولم يكن لدى دولة اإلمارات  
كات ف  يبة دخل الشر ا لص  المثال، ال تخضع المجموعة حالي 

ي 
. ومع ذلك، ف  ي يت 

ا أي نظام رص 
 
ي  نيتها  عن ، أعلنت وزارة المالية2022يناير  31سابق

ائب ف  تطبيق نظام رص 

ي دولة اإلمارات    %9اتحادية بنسبة  
كات ألول مرة ف  ي المالية    سنواتعىل ال  تنفذ عىل الشر

  1بتاري    خ  تبدأ    الت 

ي  )   أو بعده  2023يونيو  
تنتهي ف  ي لديها سنة محاسبية 

الت  .   31بالنسبة للكيانات اإلماراتية  سوف   ديسمت 

مرسوم بقانون اتحادي تم نشر  ،  2022ديسمت     9( وبتاري    خ  2024يناير    1بتاري    خ  النظام  تكون خاضعة لهذا  

كات  نظام  فرض  ذي  وال  2022لسنة    47رقم   ي عىل الشر يت 
ي تبدأ  رص 

ي أو بعد  للسنوات المالية الت 
يونيو    1ف 

كات وتحصيلها   .2023 يبة الشر ي دولة اإلمارات المسؤولية عن إدارة رص 
ائب ف  ستتول الهيئة االتحادية للص 

يبة  ي ستصدرها وزارة المالية. وال يوجد ما يضمن أن فرض رص 
وفرضها بما يتماسر مع القواعد واللوائح الت 

ائب األخرى المطبقة ي دولة اإلمارات العربية المتحدة أو الص 
كات ف  ي تعمل فيها    دخل شر

ي الدول األخرى الت 
ف 

ي جوهري عىل أعمال المجموعة وتوقعاتها   ي تتكبدها المجموعة أو يكون له تأثت  سلت 
لن يزيد من التكاليف الت 

 .  ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي
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فيم التوطي    من  معينة  مستويات  عىل  للحفاظ  معينة  قانونية  لمتطلبات  المجموعة  يتعلق تخضع  ا 

ي 
الت  التكاليف  تزيد من  ي قد 

والت  المتحدة،  العربية  اإلمارات  ي دولة 
 
التوطي   ف ، مثل مبادرة  بالموظفي  

 تتكبدها المجموعة وقد تقلل من قدرتها عىل خفض القوى العاملة لديها. 

تطبق دولة اإلمارات العربية المتحدة قواني   ولوائح تفرض متطلبات بتوظيف نسبة معينة من موظفيها من  

لعام   المركزي  المصف  معايت   بموجب  مطلب  ذلك  ي 
ف  بما   ، اإلماراتيي   عىل   2018المواطني    )المطبقة 

ورة أن يمثل إجمالي عدد الموظفي   من الم  االنصاري
ي كل للصافة( والذي ينص عىل رص 

واطني   اإلماراتيي   ف 

عىل األقل من إجمالي عدد الموظفي   أو تعيي   موظف  %10أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة ما نسبته 

ي كل فرع، أيهما أعىل.  
ي ديسمت   باإلضافة إل ذلك،  واحد عىل األقل من المواطني   اإلماراتيي   ف 

، أعلن 2022ف 

المركزي   كات الصافة  من  متطلب  عن  المصف  التوطي    شر     %4بنسبة  بزيادة نسبة 
 
ل  إ  حت  تصلسنويا

   . 2027بحلول عام من إجمالي عدد الموظفي    %30البالغة و  لنسبة المستهدفةا

التوطي   بدولة اإلمارات العربية المتحدة هو مبادرة أطلقتها الحكومة اإلماراتية لتوظيف مواطنيها بطريقة 

ي  
القطاعي   العام والخاص وتقليل اعتمادها عىل العمالة األجنبية. وبموجب المبادرة، يتم  هادفة وفعالة ف 

ي اإلدارة والمناصب اإلدارية والفنية. ومع ذلك، فإن  
كات عىل توظيف المواطني   اإلماراتيي   ف  تشجيع الشر

ل األجانب. باإلضافة  تكلفة توظيف المواطني   اإلماراتيي   عادة ما تكون أعىل بكثت  من تكلفة توظيف العما

تتمتع به من مرونة  بالمجموعة والحفاظ عليها يحد مما  التوطي   الخاصة  إل ذلك، فإن تحقيق أهداف 

ي العديد من مجاالت عملياتها وقد 
ض قدرتها عىل خفض التكاليف ف  لخفض القوى العاملة لديها، مما يقوِّ

 أو عودة ظهورها.  19-يصبح ذلك أكتر صعوبة نتيجة أي موجات أخرى لجائحة كوفيد

ي جوهري     والحفاظ عليها لن يكون له تأثت  سلت 
 لذلك، ال يوجد ما يضمن أن تحقيق أهداف التوطي  

ً
ونتيجة

 .  عىل أعمال المجموعة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي

 المخاطر المتعلقة بالطرح واألسهم 

كة   إل شر كة    االنصارينظًرا  )"شر ذ.م.م  ي    االنصاريالقابضة 
 
ف الرئيسي  المساهم  بصفتها  القابضة"(، 

المجموعة   تتوافق  ال  فقد  عليها،  ا  ً ا كبت  ً تأثت  وتمارس  المجموعة  ي 
 
ف ة  بحصة كبت  تحتفظ  كة،  الشر

 ومصالحها مع مصالح المساهمي   اآلخرين. 

كة   ة، تمتلك شر ي تاري    خ هذه النشر
كة،  القابضة، بصفتها ا  االنصاريكما ف  ي الشر

من   %100لمساهم الوحيد ف 

كة   كة وحقوق التصويت فيها، وستستمر شر ي امتالك أغلب األسهم وحقوق    االنصاريأسهم الشر
القابضة ف 

كة    لذلك، تمتلك شر
ً
. ونتيجة

ً
ة كة بعد الطرح مباشر ي الشر

ي امتالك،    االنصاريالتصويت ف 
القابضة، وستستمر ف 

تأثت  كبت   لممارسة  تصويت كافية  ذلك  سلطة  ي 
ف  بما   ، المساهمي   موافقة  تتطلب  ي 

الت  المسائل  عىل كل   

يحددها  ي 
الت  المسائل  من  ذلك  وغت   األرباح،  توزيعات  وإعالن  عزلهم،  أو  اإلدارة  مجلس  أعضاء  انتخاب 
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كة   القابضة، عند ممارستها لحقوق التصويت، وفق ما يخدم مصالحها   االنصاريالمساهمون. قد تتصف شر

ي قد تختلف عن
 مصالح المساهمي   اآلخرين.  الت 

كة   المتطلب من قبل المصف المركزي إل  باإلضافة  القابضة بمقتىص  نسبة ملكيتها،    االنصاريوقد تتمتع شر

كة    %5قبل امتالك نسبة    للحصول عىل الموافقة المسبقة من المصف المركزي أو أكتر من رأس مال الشر

ي السيطرة، أو أي عملية اندماج أو توحيد أو استحواذ   أو تأجيل، أو منع  ،بالقدرة عىل تأخت    المصدر 
أي تغيت  ف 

أو محاولة السيطرة عىل   ٍ محتمل عن تقديم عرض عطاء 
ي أي مشت 

أو ثت  أعمال أخرى  أو أي عملية دمج 

ي جوهري عىل سعر تداول األسهم.  كة بطريقة أخرى، مما قد يكون له تأثت  سلت 
 الشر

كة    لما سبق، ستكون شر
ً
ة من التأثت  عىل    ارياالنصونتيجة ي وضع يمكنها من ممارسة درجة كبت 

القابضة ف 

كة   كة وعملياتها. قد ال تتوافق مصالح شر القابضة مع مصالح المساهمي   اآلخرين، مما   االنصاريإدارة الشر

ي جوهري عىل سعر تداول األسهم.   قد يكون له تأثت  سلت 

كة قابضة يتم تنفيذ معظم عملياتها   كة شر عد الشر
ُ
كة ت كاتها التابعة، لذا تعتمد قدرة الشر من خالل شر

نقدية   أو مدفوعات  نقدية  أرباح  توزيعات  ي 
تلق  أرباح عىل األسهم عىل قدرتها عىل  توزيعات  عىل دفع 

 أخرى أو الحصول عىل قروض من تلك الكيانات. 

ك كة قابضة، عمليات تشغيلية جوهرية خاصة بها. وتجري الشر كة، بصفتها شر ا األغلبية  ليس لدى الشر ة حالي 

التشغيىلي   لدخلها  العظم  األغلبية  كات  الشر التابعة، وتحقق هذه  كاتها  عملياتها من خالل شر من  العظم 

هذه   أسهم  تملك  بخالف  جوهرية  أصول  أو  ة  مباشر عمليات  وجود  عدم  إل  ا  ونظر  النقدية.  وتدفقاتها 

كات التابعة بشأن توزيع كة عىل تلك الشر كات، تعتمد الشر ات األرباح النقدية وإيرادات االستثمار وعائدات  الشر

التمويل والتدفقات النقدية األخرى لدفع أرباح، إن وجدت، عىل األسهم وكذلك عىل المدى الطويل دفع 

ي قد تنشأ من وقت آلخر. 
كة القابضة والت  امات األخرى عىل مستوى الشر  االلت  

كة  كات عىل تقديم مدفوعات للشر إل حد كبت  عىل وضعها المالي وقدرتها عىل تحقيق تعتمد قدرة تلك الشر

كة هي كيانات قانونية منفصلة ومستقلة، فلن   كات التابعة للشر ا إل أن الشر أرباح. باإلضافة إل ذلك، نظر 

كة أو منحها أي قروض أو ُسلف، وقد يحظر عليها القيام  ام بدفع أي توزيعات أرباح للشر يكون عليها أي الت  

ي ذلك ترتيبات التمويل أو أحكام االتفاقيات األخرى أو من قبل المساهمي    بذلك بموجب أ
ي عقد، بما ف 

ي تعمل فيها. عىل سبيل المثال، يتعي    
ي مختلف الدول الت 

اآلخرين أو بموجب القواني   واللوائح المعمول بها ف 

كة   كة.  للصافة الحصول عىل موافقة المصف المركزي قبل إجراء أي تو   االنصاريعىل شر زيعات أرباح للشر

كة، فإن مطالبات   كة القابضة الخاص بالشر ا إل طبيعة هيكل الشر كاتها التابعة، بما   ممولي   وبالمثل، نظر  شر

ي ذلك  
كات التابعةف  ، تحط  نوالممولون اآلخرو   والبنوك    الدائني   من التجار،والذي من ضمنهم    ممولي الشر

كات. باألولوية عىل أي مطالبات قد تكون  كة فيما يتعلق بأصول تلك الشر  للشر
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ا وتدفقات  كاتها التابعة، عىل المدى الطويل، ستحقق أرباح  كة ضمان أن شر باإلضافة إل ذلك، ال يمكن للشر

كة أي قروض أو  نقدية كافية، أو تثبت بطريقة أخرى استعدادها أو قدرتها عىل دفع أرباح أسهم أو منح الشر

اماتها ودفع الفوائد ُسلف بمبالغ كافية لتمكين والمصاريف وأرباح األسهم،    مصاريف التمويل/ ها من الوفاء بالت  

 إن وجدت. 

ا أو 
 
كة قروض كات عىل دفع أرباح أسهم أو منح الشر كة واحدة أو أكتر من تلك الشر وقد يكون لعدم قدرة شر

ا، وقيود مراقبة العمالت والقيود المفروضة عىل ترحيل توزيعات  
 
كة أو عىل  ُسلف األرباح المفروضة عىل الشر

أعمالها  وكذلك عىل  أرباح،  توزي    ع  قابضة عىل  كة  بصفتها شر كة  الشر قدرة  ي عىل  سلت  تأثت   التابعة  كاتها 
شر

 .  وتوقعاتها ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي

هن فليس  األسهم،  عىل  أرباح  توزيعات  سداد  كة  الشر ام  اعت   من  الرغم  بذلك. وعىل  قيامها  يضمن  ما  اك 

ي المستقبل حسب تقدير مجلس اإلدارة كما سيعتمد  
وسيصدر أي قرار بشأن اإلعالن عن األرباح ودفعها ف 

التعاقدية  والقيود  النقدية  والمتطلبات  المالي  والوضع  العمليات  ونتائج  السارية   
والقواني   اللوائح  عىل 

كة وغت  ذلك ها مجلس اإلدارة ذات صلة.    والمشاري    ع والخطط المستقبلية للشر ي قد يعتت 
من العوامل الت 

ي األسهم ما لم يبيعوا أسهمهم بسعر 
 لذلك، قد ال يحصل المساهمون عىل أي عائد عىل استثمارهم ف 

ً
ونتيجة

اء )يرج  مراجعة قسم "  "(. سياسة توزي    ع األرباحأعىل من سعر الشر

ة بفعل   ي لألسهم إل تقلبات كبت 
 
عوامل مختلفة، يقع كثت  منها خارج سيطرة قد يخضع السعر السوف

 المجموعة. 

فيما  المالية  األوراق  ي توجهات سوق 
ف  تغيت   أي  ة جراء  تقلبات كبت  إل  ي لألسهم 

السوف  السعر  قد يخضع 

ات   تغت  أي  منها  مختلفة  وأحداث  لعوامل  استجابة  أو  لألسهم  المماثلة  المالية  األوراق  أو  باألسهم  يتعلق 

ي نتائجها التشغيلية الرب  ع سنوية أو السنوية  تنظيمية من شأنها  
ات ف  ي عمليات المجموعة والتغت 

أن تؤثر ف 

ي تطرأ عىل أعمالها أو أعمال منافسيها. 
 والتطورات الت 

ي األسعار وحجم التداول من وقت إل آخر،  
ة ف  إضافة إل ذلك، تشهد أسواق األوراق المالية تقلبات كبت 

ي لألسهم. وقد وهو ما قد يؤدي بجانب األوضاع  
ي عىل السعر السوف  السياسية واالقتصادية إل تأثت  سلت 

يحتاج المستثمرون، من أجل زيادة العائدات، إل حيازة األسهم عىل أساس طويل األجل فقد ال تكون األسهم  

ي لألسهم قد 
 عن أن السعر السوف 

ً
  مالئمة لالستثمار قصت  األجل. وقد تنخفض أو ترتفع قيمة األسهم فضًل

 ال يعكس القيمة األساسية ألعمال المجموعة واستثماراتها. 

. ومع ذلك، ال يوجد ما يضمن   ي المالي ي سوق دت 
كة بطلب إلدراج األسهم ف  مت الشر

ّ
باإلضافة إل ذلك، تقد

ي حال عدم نشوء سوق تداول نشط أو 
ي األسهم عند قبول اإلدراج أو بعده. وف 

تطور سوق تداول نشط ف 

ا عىل سيولة األسهم وسعر تداولها.  عدم استمراره، فقد   يؤثر ذلك سلب 
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كة   شر قبل  من  أسهم  بيع  و/أو  كة  الشر قبل  من  لألسهم  المستقبلية  اإلصدارات  تؤدي   االنصاري قد 

 القابضة، حسبما ينطبق، إل تخفيض ملكية المساهمي   و/أو خفض سعر األسهم. 

كة إصدار وطرح أسهم أو أوراق مالية إضافية   ي قد تقرر الشر
ي ذلك  المستقبل    ف 

قابلة للتحويل إل أسهم ، بما ف 

وحقوق   ملكيتهم  تخفيض  من  المساهمون  ي 
يعات  قد  لذلك،   

ً
ونتيجة األسهم.  عىل  قائم  تعويض  شكل  ي 

ف 

ي 
يعات  فقد  لألسهم،  ي 

إضاف  إصدار  بأي  كة  الشر قامت  إذا  ذلك،  إل  باإلضافة  لهم.  الممنوحة  التصويت 

ي نسبة الملكي 
ي تلك اإلصدارات المساهمون من انخفاض ف 

ة إذا لم يشاركوا أو لم يكونوا مؤهلي   للمشاركة ف 

 اإلضافية. 

كة   القابضة )أو أي مساهم رئيسي آخر من وقت آلخر( ببيع كميات   االنصاريباإلضافة إل ذلك، إذا قامت شر

كة   ي لألسهم. وافقت شر
ي السوق العامة، فقد ينخفض السعر السوف 

ة من األسهم ف  القابضة    االنصاريكبت 

ي اتفاقية  
االكتتاب عىل بعض القيود المفروضة عىل قدرتها عىل بيع أسهمها ونقلها والتصف فيها    تغطيةف 

ي أحوال محدودة معينة، ما لم تحصل عىل   180بأي طريقة أخرى لمدة  
ا من تاري    خ االدراج، إال ف  ا ميالدي  يوم 

كي   )عىل أال  
ها ألسباب غت  معقولة(.  موافقة المنسقي   الدوليي   المشت  يتم حجب هذه الموافقة أو تأخت 

ومع ذلك، ال تستطيع المجموعة التنبؤ بما إن كان سيتم بيع عدد كبت  من األسهم )باإلضافة إل األسهم 

ي  
ي السوق المفتوحة بعد االنتهاء من الطرح. وقد يكون ألي بيع لعدد كبت  من األسهم ف 

ي الطرح( ف 
المتوفرة ف 

ي لألسهم. السوق الع
ي وجوهري عىل السعر السوف   تصور احتمالية إجراء هذه المبيعات، تأثت  سلت 

 امة، أو حت 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة أو  
 
كة ف قد يكون من الصعب عىل المساهمي   تنفيذ األحكام ضد الشر

 ضد أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا لديها. 

كة عامة  إن   كة هي شر ي دولة اإلمارات العربية المتحدة. ويقيم جميع أعضاء مجلس إدارتها  الشر
تأسست ف 

األصول   فإن  ذلك،  إل  باإلضافة  األوروبية.  االقتصادية  والمنطقة  المتحدة  المملكة  خارج  ومسؤوليها 

المتحدة  المملكة  خارج  تقع  العليا  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  أصول  ومعظم  للمجموعة  الجوهرية 

 لذلك، قد ال يكون من الممكن للمستثمرين إقامة الدعاوى خارج والمنط
ً
قة االقتصادية األوروبية. ونتيجة

كة أو أعضاء مجلس إدارتها واإلدارة العليا أو تنفيذ األحكام الصادرة   دولة اإلمارات العربية المتحدة ضد الشر

ي ذلك األ 
ي محاكم خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة، بما ف 

حكام المبنية عىل بنود المسؤولية  ضدهم ف 

 المدنية من قواني   األوراق المالية للمملكة المتحدة أو المنطقة االقتصادية األوروبية. 

قد ال ينتج عن الطرح سوق نشط أو سائل لألسهم، وقد تشهد أسعار تداول األسهم تقلبات ومن ثم 

ي المالي أصغر ب كثت  من أسواق األوراق المالية األخرى، تنخفض. باإلضافة إل ذلك، فإن حجم سوق دب 

ي تسييل األسهم
 
ا ف

ً
 مما قد يؤثر أيض

لم تكن ثمة سوق عامة لتداول األسهم قبل الطرح ، وال يمكن ضمان نشأة سوق تداول نشطة أو استمرارها  

ي لألسهم إل أقل من سعر الطرح بعد انتهاء عملية الطرح.  
بعد انتهاء الطرح ، أو عدم انخفاض السعر السوف 
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 للعديد من العو 
ً
ة نتيجة امل إل جانب تقلبات سوق األسهم  وقد يتعرض سعر تداول األسهم إل تقلبات كبت 

ا عىل   ي تطرأ عىل التوجهات السياسية، وهو ما يمكن أن يؤثر سلب 
ات الت  واألوضاع االقتصادية العامة أو التغيت 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة.  
كة أو أوضاعها ف  ي لألسهم، بغض النظر عن األداء الفعىلي للشر

السعر السوف 

ثل تباين النتائج المالية واألوضاع العامة واألوضاع االقتصادية العامة والبيئة ويمكن أن تتسبب عوامل م

ي سيولة 
ة ف  ي تقلبات كبت 

ي تعمل فيها المجموعة وعوامل أخرى خارجة عن سيطرة المجموعة ف 
التنظيمية الت 

ي السوق. 
 تداول األسهم وسعرها ف 

. وق ي المالي ي سوق دت 
كة بطلب إلدراج األسهم ف  مت الشر

َّ
ي المالي للتداول منذ سبتمت  تقد تح سوق دت 

ُ
د افت

ي السوق فيما يتعلق باألسهم. وتجدر اإلشارة 2005
، غت  أنه ال يمكن ضمان نجاحه المستقبىلي والسيولة ف 

ه من أسواق األوراق   التداول من غت  المالي أصغر إل حد كبت  من حيث الحجم ومقدار  ي  إل أن سوق دت 

ي الواليات المتحدة والمملكة المتحدة. كما أن عموالت الوساطة وتكاليف المالية القائمة، كتلك المو 
جودة ف 

ي دول أوروبا الغربية. 
ي المالي أعىل بشكل عام من تلك المطبقة ف  ي سوق دت 

 المعامالت األخرى ف 

أن   يمكن  ما  أسعار األسهم، وهو  تقلبات  السيولة وتزيد من  تقلل من  أن  العوامل بوجه عام  لهذه  ويمكن 

ي المالي بالحجم والسعر والوقت الذي يرغب به   يضعف ي سوق دت 
قدرة حامل األسهم عىل بيع أي أسهم ف 

ي عىل قيمة األسهم وسعر تداولها.   سيولة، ما يؤثر بشكل سلت 
ي أسواق أكتر

ي إمكانه تحقيقه ف 
 والذي كان ف 

ي المالي عن سعر الطرح ويمكن أن ي  ي سوق دب 
 
تأثر سلًبا بعدد من بعد الطرح ، قد يختلف سعر األسهم ف

 العوامل. 

ي المالي بعد اكتمال الطرح. وقد   ي سوق دت 
قد ال يشت  سعر الطرح إل السعر الذي سيتم تداول األسهم به ف 

بيعها عىل  من  يتمكنون  ال  قد  أو  منه  بأعىل  أو  الطرح  بسعر  األسهم  بيع  إعادة  من  المستثمرون  يتمكن  ال 

ي سوق 
: اإلطالق. وقد يتأثر سعر األسهم ف  ي ذلك ما يىلي

ا بعدة عوامل، بما ف  ي المالي بعد الطرح سلب   دت 

ي األداء التشغيىلي للمجموعة وتحسن أداء منافسيها؛ •
 التقلبات السلبية ف 

ي النتائج التشغيلية رب  ع السنوية أو السنوية؛  •
 التقلبات الفعلية أو المتوقعة ف 

 محلىلي األوراق المالية تقارير بحثية عن المجموعة •
 سيها أو قطاع الخدمات المالية؛أو مناف نشر

 رد الفعل العام عىل البيانات الصحفية للمجموعة واإلعالنات العامة األخرى؛  •

؛  • ي تلبية توقعات المحللي  
 إخفاق أداء المجموعة أو منافسيها ف 

؛ •  استقالة الموظفي   الرئيسيي  

اتيجية العمل؛ • ي است 
ات ف  اتيجية من قبل المجموعة أو منافسيها، والتغت 

 القرارات المهمة واالست 

ي المجموعة أو قطاع الخدمات المالية؛ و •
ات بيئية تنظيمية تؤثر ف   أي تغت 

ي اللوائح والسياسات المحاسبية المعتمدة.  •
ات ف   التغيت 
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ي بعض الدول خارج دولة  حامىلي األسهمقد ال يتمكن  
 
ي ذلك الواليات   ف

 
اإلمارات العربية المتحدة، بما ف

كة بزيادة رأسمالها.   المتحدة، من ممارسة حقوق األولوية الخاصة بهم إذا قامت الشر

ا االكتتاب  كة المقرر اعتماده فيما يتعلق بالطرح، يحق لحامىلي األسهم عموم 
بموجب النظام األساسي للشر

ي ل
كة بعدد يكق  ي األسهم العادية للشر

لحفاظ عىل نسب ملكيتهم النسبية ودفع مقابلها قبل إصدار أي أسهم ف 

األولوية  األمريكيون من ممارسة حقوق  يتمكن حامىلي األسهم  نقدي. وقد ال  عادية جديدة مقابل ِعوض 

ا فيما يتعلق بهذه الحقوق واألسهم   الخاصة بهم ما لم يكن بيان التسجيل بموجب قانون األوراق المالية ساري 

ي قانون األوراق  العاد
ية ذات الصلة أو ما لم يحصلوا عىل إعفاء من متطلبات التسجيل المنصوص عليها ف 

كة   م الشر ي بعض الدول األخرى خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة. وال تعت  
المالية. وتوجد قيود مماثلة ف 

ا تسجيل األسهم بموجب قانون األوراق المالية أو قواني   أي دول أخ رى، وال يمكن تقديم أي ضمان  حالي 

هم من ممارسة حقوق األولوية   حامىلي األسهم األمريكيي   وغت 
بتوفر إعفاء من متطلبات التسجيل لتمكي  

ي حال لم يتمكن حامىلي األسهم األمريكيون  
ي حالة توفره. وف 

كة ستستخدم اإلعفاء ف  الممنوحة لهم أو أن الشر

الممن األولوية  ممارسة حقوق  من  هم  غت  الحصص أو  تخفيض  وسيتم  الحقوق  تلك  ي 
ستنقىص  لهم،  وحة 

هم من حامىلي األسهم. لالنسبية   حامىلي األسهم األمريكيي   أو غت 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 

ائب ف  الرص 

ي   عامة  التالية  التعليقاتإن  
ائب  أنظمة  إل  وتستند   طبيعتها   ف  حةو   الحالية  الص  ي   المطبقة  المقت 

 دولة   ف 
 إل  المتحدة  العربية  اإلمارات

ً
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة   للهيئات  الحالية  الممارسات  إضافة

ي   كما   ف 
 ف 

ة  هذه  تاري    خ     تمثل  التعليقات  هذه  بأن  ادعاء  أي  يوجد   وال .  النشر
ً
   تحليال

ً
يبية  اآلثار   لجميع  شامال  السارية   الص 

ي  نظام  بأي  ترتبط  ال   أنها   كما   المساهمي     أنواع  كافة  عىل يت 
 يتحمل .  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  خارج  رص 

ي   وضعه  عن  المسؤولية  مساهم  كل يت 
ي   الخاص،  الص 

،  وضعك  بشأن  وكشك  وجود   حالة  وف  ي يت 
ي   الص 

 ينبع 
 . تأخت   دون مستقلة مهنية مشورة  عىل الحصول عليك

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 

كات ف يبة الشر  ض 

كات الحالي عىل مستوى  
يبة الشر ي كل إمارة نظام ض 

 
 العربية المتحدة اإلماراتدولة  ف

ي    يوجد   ال 
ي   اإلمارات  دولةف 

يبةاتحادي    نظام  أي  الحالي   الوقت  ف  كات   لص   من ذلك، لدى معظم الشر
ً
. وبدال

يبةالاإلمارات مراسيم خاصة بها بشأن   ي حي   أنه من المحتمل أن    عىل  ص 
كات. وف  هذه المراسيم    تفرضالشر

يبة ا من الناحية العملية تطبيق رص  كات، فال يتم حالي  يبة عىل كافة الشر كات معينة  رص  كات سوى عىل شر الشر
ي قطاع التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما "  تعمل
 إل".  Upstreamف 

ً
 اإلمارات   بعض  أصدرت  ذلك،  إضافة

ائب  مراسيم ي   األجنبية  البنوك  فروع  عىل  تشي  مصفية  رص 
طبق   المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ف 

ُ
 عىل   وت

ي 
كة  تخضع  ال   ،وبناًء عىل ذلك.  الدخل  صاف  ي   الشر

يبة  الحالي   الوقت  ف  كات   لص  ي   الشر
  العربية  اإلمارات  دولة  ف 

يبة بخصوص تقارير  أي بتقديم مطالبة غت   أنها  كما   المتحدة، كات رص   . الشر

 

ح  قانون ال ي دولة اإلمارات العربية المتحدة بخصوصاالتحادي المقت 
 
كات ف يبة الشر  ض 
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ي اإلمارات العربيةأعلنت وزارة المالية  
ي    المتحدة  ف 

يبة إل   نيتها عن    2022يناير   31ف  صدار قانون اتحادي لص 

كات، عىل أن يدخل حت   التنفيذ   ي    عىلالشر
ي تبدأ ف 

)وسوف تصبح  2023يونيو    1  أو بعد السنوات المالية الت 

كات ي  اإل   الشر
ي تنتهي سنتها المحاسبية ف 

ا من   31ماراتية الت  كات االتحادية اعتبار  يبة الشر ديسمت  خاضعة لص 

ا  ال تعتت   (. وقد أصدرت وزارة المالية عقب اإلعالن وثيقة تشاور عامة، و 2024يناير    1
 
تلك الوثيقة قانون

 من ذلك، فقد ُوضعت تلك  
ً
ها بهدف تعريف المكلفي   وليس لها أي صالحية قانونية. وبدال الوثيقة وتم نشر

ح.  كات المقت  يبة الشر ا بالمبادئ العامة لنظام رص  يبي   رص 

ي  
ا بقانون اتحادي رقم  2022ديسمت     9وف    2022لسنة    47، أصدرت دولة اإلمارات العربية المتحدة مرسوم 

كات)" يبة الشر كات للسنوات المقانون ض  يبة الشر ا لص  ي تبدأ  "(، والذي استحدث نظام 
ي أو بعد الية الت 

 1  ف 

ي    هذا . وقد تم نشر  2023يونيو  
ي الجريدة الرسمية ف 

ي  2022  من عامأكتوبر    10المرسوم ف 
ديسمت     9. وف 

ائب كذلك مجموعة من األسئلة الشائعة  2022 ت وزارة المالية والهيئة االتحادية للص  إل تقديم    تهدف، نشر

ي دولة  
كات ف  يبة الشر ي حي   أنه قد تم نشر القواعد واألسئلة الشائعة،  توجيهات حول نظام رص 

اإلمارات. وف 

 
ً
ات ومن المتوقع الحصول عىل توجيهات مستقبلية من وزارة المالية    قد تكون بعض النصوص عرضة للتفست 

ائب   والهيئة كات بقرارات يصدرها االتحادية للص  يبة الشر ي االلتفات إل أنه من المتوقع تعزيز قانون رص 
. وينبع 

ائب الذي تم تنفيذه. مجل  ا تفصيلية لنظام الص   س الوزراء تقدم أحكام 

ا، سواءً  يبي  كات عىل كل شخص مكلف رص  يبة الشر ي ظروف محددة(.    يجب فرض رص 
ا أو غت  مقيم )ف  كان مقيم 

ي  1ويشمل مصطلح الشخص المقيم من بي   جملة أمور أخرى الشخصيات االعتبارية: ) 
ي تأسست ف 

( الت 

ا إلدارة دولة  2أو )   ؛دولة اإلمارات العربية المتحدة ي والية قضائية أجنبية، لكنها تخضع فعلي 
ي تأسست ف 

( الت 

سيطرتها. والشخص غت  المقيم هو شخص غت  مقيم داخل الدولة ويشمل من اإلمارات العربية المتحدة و 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
 بي   جملة أمور أخرى الشخص الذي له مقر دائم ف 

الحالي   كات 
الشر يبة  نظام رص  من  بكثت   ا 

 
نطاق أوسع  تطبيقات  ي 

اإلمارات  االتحادي  يبة  الص  لقانون  سيكون 

اإلم مستوى  عىل  دولة المطبق  داخل  العاملة  التجارية  واألنشطة  كات  الشر عىل كافة  يشي  وسوف  ارات 

 اإلمارات العربية المتحدة، باستثناء: 

ي تعمل  ●
كات الت  ي   الشر

استخراج الموارد الطبيعية بدولة اإلمارات العربية المتحدة )وهي بصفة   مجال  ف 

والغاز،   النفط  وإنتاج  التنقيب  مجال  ي 
ف  العاملة  كات  الشر يبة  أساسية  لص  خاضعة  ستظل  ي 

والت 

كات عىل مستوى اإلمارات(؛  الشر

ي تعمل ●
كات الت  ي أنشطة غت  االستخراج )مثل العمليات الوسيطة(  الشر

 ف 

استثناءها إل وزارة   ● تقديم طلب  يطة  العامة األخرى، شر المنفعة  ية ومؤسسات  الخت    المؤسسات 

 والموافقة عليه بموجب قرار من مجلس الوزراء؛ المالية
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 كومة االتحادية اإلماراتية، وحكومات اإلمارات والدوائر والهيئات المعنية؛الح ●

كات اإلماراتية المملوكة بالكامل    ● ي بشكل مباشر وغت  مباشر  الشر
للحكومة والخاضعة لسيطرتها والت 

يطة أن يكون ذلك بموجب موافقة من مجلس الوزراء ) كة"تنفذ أنشطة محددة، شر   ة خاضع   شر

 (؛ لسيطرة الحكومة

بأي   ● ي 
ي تق 

الت  المنظمة  العامة والخاصة  التقاعدية وصناديق الضمان االجتماعي  المعاش  صناديق 

ط يمكن أن يفرضه وزير المالية )   (؛"الوزير"شر

وط المقررة. يمكن لصناديق االستثمار الُمنظمة وصناديق  ● ي بالشر
ي تق 

صناديق االستثمار المؤهلة الت 

ي حالة وفائها بمتطلبات محددة. االستثمار العقاري 
 المتداول أن تتقدم بطلب استثناء ف 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة المملوكة بالكامل للحكومة  ●
ي تأسست ف 

الشخصيات االعتبارية الت 

 عن الكيانات الخاضعة لسيطرة الحكومة وصناديق االستثمار المؤهلة  
ً
والخاضعة لسيطرتها، فضال

 تقاعدية والضمان االجتماعي الخاصة الُمنظمة. وصناديق المعاشات ال

 من العمل و/أو بصفتهم الشخصية )مثل المرتبات والدخل االستثماري  ●
ً
األفراد الذين يدرون دخال

 وخالفه( طالما أن النشاط الُمدر للدخل ال يأخذ طبيعة العمل أو النشاط التجاري؛ و

ي المناطق الحرة )مثل شخصية اعت ●
ي  الشخصيات المؤهلة ف 

ا لذلك ف 
 
بارية مؤسسة أو مسجلة خالف

كات.  الشر يبة  قانون رص  ي 
ف  وط محددة وردت  ا بشر

 
رهن المؤهل،  بدخلها  يتعلق  فيما  منطقة حرة( 

. ال يرد تعريف للدخل المؤهل   ي يت 
سيكون عىل شخصيات المناطق الحرة التسجيل وتقديم إقرار رص 

 
ً
ة الثانية  للت  ويخضع لقرار رئيس مجلس الوزراء. وهذا األمر عرضة عليقات لدى تطبيق أحكام الركت  

ي موضع الحق من هذه الوثيقة. 
حها ف  ي يرد شر

 الت 

حة   المعدالت المقت 

كات الحالي هو  
يبة الشر يبة الذي يصل إل  صفرمعدل رص    %9درهم، و  375,000% للدخل الخاضع للص 

يبة الذي يتجاوز   درهم.  375,000للدخل الخاضع للص 

كاتتخضع    ة الثانية من    الشر ي تقع ضمن نطاق الركت  
ة متعددة الجنسيات الت  اإلماراتية ضمن مجموعة كبت 

ي وتحويل األرباح   يت 
الصادر عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )أي   2.0إطار عمل تآكل الوعاء الص 

ي تزيد قيمتها عن  
مليار    3.15ل نحو  مليون يورو، بما يعاد  750تلك ذات اإليرادات العالمية الموحدة الت 

ا )لكن يرجح أن  
 
ا( لمعدل أعىل مختلف سيتم اإلعالن عنها الحق ا أو تقريب 

 
ة تحديد ي تاري    خ هذه النشر

درهم ف 

ح من منظمة التعاون االقتصادي  %15يكون   يبة العالمي الساري المقت  ي ضوء الحد األدت  لمعدل الص 
، ف 

 والتنمية(. 
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ا كيفية تفإنه  و   ة  من غت  الواضح حالي  كات االتحادية الجديد، لكن    2اعل نظام الركت   يبة الشر مع نظام رص 

الصفري   يبة  الص  معدل  تطبيق  ي 
ف  يؤثر  قد  هذا  أن  مالحظة  ي 

كاتينبع  داخل    للشر الحرة  المناطق  ي 
ف 

ة  ي تقع ضمن نظام الركت  
 . 2المجموعات الت 

يبة   الرب  ح الخاضع للرص 

كات اإلماراتية مستحقة السداد ع يبة الشر ي  ستكون رص 
الذي يتم اإلخطار عنه ف  ي  ي الرب  ح المحاست 

ىل صاف 

سبيل   يشمل عىل  بما  المصوفات،  محددة عىل خصومات  وقيود  تعديالت  مع  كة،  للشر المالية  البيانات 

 المثال ال الحص: 

يبة   مصوفات التمويلمن األرباح قبل    %30عىل    التمويلسوف تقتص خصومات مصوفات    ● والص 

 ن. واالستهالك وإطفاء الدي

عات المدفوعة للمؤسسات  ● داد أو التت 
يبة القيمة المضافة القابلة لالست  لن تكون الجزاءات أو رص 

ية أو مؤسسة منفعة عامة خاضعة للخصم.  ي هي ليست مؤسسة خت 
 الت 

فيه خاضعة للخصم حت    ●  . %50ستكون مصوفات الت 

المحلية واألرباح الرأسمالية الخاضعة الخصم من الدخل الخاضع لإلعفاء، مثل توزيعات األرباح   ●

 لإلعفاء من المشاركة، إلخ. 

ي ال تتم عىل أسس تجارية بحتة.  ●
 التعديالت ذات الصلة بالصفقات مع األطراف ذات العالقة الت 

يبية  مجموعة رص  تكوين  تختار  أن  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ي 
ف  المقيمة  كات  الشر لمجموعة  يمكن 

كة األم تمتلك  ومعاملتها كشخص   يبة إذا كانت الشر عىل األقل من رأس المال وحقوق   %95واحد خاضع للص 

يبية، ال يمكن أن تكون  ي سبيل تكوين مجموعة رص 
كات التابعة. وف  ي الشر

ي األصول ف 
التصويت واألرباح وصاف 

ي منطقة حرة يستفيد من  
ا ف  ا أو شخص  ا معفي  كات التابعة شخص  كة األم أو أي من الشر المعدل الصفري  الشر

كات، ويجب عىل كافة أعضاء المجموعة استخدام نفس السنة المالية.  يبة الشر  لص 

يبة المقتطعة   الرص 

يبية أخرى  ي اإلمارات العربية المتحدة أو أي تداعيات رص 
يبة ف  ال يوجد أي اقتطاع أو خصم لحساب أي رص 

يعات ا ة، بموجب التشر ي تاري    خ هذه النشر
ي دولة اإلمارات كما ف 

ي دولة اإلمارات، فيما يتعلق بأي ف 
لمطبقة ف 

 مدفوعات عىل األوراق المالية. 

يبة المقتطعة بمعدل صفري عىل   كات، سوف تطبق دولة اإلمارات الص  يبة الشر وعقب تطبيق قانون رص 

كات اإلماراتية.  ي تقوم بها الشر
 المدفوعات المحلية والخارجية الت 
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يبة الم اح بأن تكون الص  ي ضوء االقت 
كات اإلماراتية مطالبة بأي خصومات من وف  ا، لن تكون الشر قتطعة صفر 

يبة المقتطعة.  ام بتقديم تقارير الص  ، ولن يقع عليها الت    المدفوعات إل المقيمي   وغت  المقيمي  

 تسعت  عمليات النقل 

ي يتم تنفيذها بي   
ورة تسعت  الصفقات الت  ي دولة اإلمارات عىل رص 

كات ف  يبة الشر األطراف    ينص قانون رص 

ي يتواءم مع المبادئ 
ذات العالقة عىل أساس تجاري بحت. ويجب دعم تسعت  عمليات النقل بتحليل وظيق 

دراسة   إجراء  جانب  إل  والتنمية  االقتصادي  التعاون  بمنظمة  الخاصة  النقل  عمليات  لتسعت   اإلرشادية 

"  األطراف ذات العالقة يف مصطلح "معيارية تتفق مع مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. ويرد تعر 

ملكية   بينها  من  أمور  جملة  ويشمل  كات،  الشر يبة  قانون رص  ي 
ف  مسيطرة    % 50بالتفصيل  أكتر كحصة  أو 

ة بي   األطراف.  ة/غت  مباشر  مباشر

يبية للمساهمي   المحتملي     االعتبارات الرص 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة
 
يبة األفراد ف  ض 

يبة عىل مستوى   يبة اتحادية أو رص  ا أي رص  اإلمارات عىل الدخل الشخىصي مفروضة عىل دولة  ال توجد حالي 

يبة من  المقيمون الخاضعون للص  ة. وقد يخضع  النشر تاري    خ هذه  ي 
العربية كما ف  ي دولة اإلمارات 

األفراد ف 

يبة مزدوجة،   ي خارج اإلمارات العربية المتحدة، أو المقيمون الخاضعون لص 
ائب ف  كات، للص  واألفراد والشر

ا إل اللوائح  
 
واليات قضائية خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بملكية األسهم أو الطرح استناد

ي بلدانهم ذات الصلة. 
يبية المحلية ف   الص 

اء األسهم  ائب عىل شر  الرص 

ي دولة اامن المرجح أن يتم توصيف  
يبية ف  اء تمام الطرح ألغراض رص  إلمارات العربية المتحدة عىل أنه شر

العربية  اإلمارات  يبية خارج دولة  ا ألغراض رص  المساهم مقيم  ي حال كان 
. وف  المساهمي   أسهم من جانب 

ي  
يبة ف  ي بلد آخر، فقد يتم توصيف الطرح بشكل مختلف وقد يخضع للص 

يبة ف  المتحدة و / أو يخضع للص 

يبية األخرى  . تلك الوالية القضائية الص 

ي أن يؤدي 
ا لذلك، ال ينبع 

 
اء األسهم. ووفق ي اإلمارات العربية المتحدة عىل شر

ائب نقل ملكية ف  ال توجد رص 

المقيمة   كات  أو الشر الملكية للمساهمي   من األفراد  بنقل  يبية ذات صلة  امات رص  الت   اء األسهم إل أي  شر

ال المتحدة. وقد يخضع  العربية  اإلمارات  ي دولة 
يبية ف  يبة من خارج  ألغراض رص  الخاضعون للص  مقيمون 

ي واليات  
ائب ف  يبة مزدوجة، للص  كات الخاضعون لص  اإلمارات العربية المتحدة، أو المقيمون من األفراد والشر

فيما يخص  المتحقق  الدخل  أو  بملكية األسهم  يتعلق  فيما  المتحدة  العربية  اإلمارات  قضائية خارج دولة 

ا إل اللوائح الص  
 
ي بلدانهم ذات الصلة. األسهم استناد

 يبية المحلية ف 
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المضافة القيمة  يبة  بص  يتعلق  المضافة)"  وفيما  القيمة  يبة  المادة  ض  وبموجب  مجلس    42"(  قرار  من 

ي شأن الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم )   2017لسنة    52الوزراء رقم  
يبة   2017( لسنة  8ف  بشأن رص 

يبة القيمة المضافة الالئحة  القيمة المضافة )" يبة "( التنفيذية لرص  ا ألغراض رص  اء األسهم معفي  ، ُيعتت  شر

نتوقع أي  ا عىل ذلك، ال  يبة صفري. وتأسيس  القيمة المضافة ما لم يكن ثمة نص ساٍر لتطبيق معدل رص 

اء األسهم.  يبة القيمة المضافة عىل شر  تداعيات ذات صلة بص 

ائب عىل أرباح األسهم وأرباح رأس   المال بعد البيع الرص 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة 
يبة ف   المساهمون األفراد المقيمون ألغراض الص 

امات   اء األسهم وأي دخل ذي صلة من توزيعات األرباح أو أي أرباح عىل البيع أي الت   تب عىل شر ي أن يت 
ال ينبع 

ي  
يبة ف  ي دولة اإلمارات لألفراد المقيمي   ألغراض الص 

يبية ف  يبية  رص  ا إل الممارسات الص 
 
الدولة، وذلك استناد

 الحالية داخل دولة اإلمارات عىل نحو ما تم بيانه أعاله. 

يبة من خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة    المساهمون األفراد المقيمون ألغراض الرص 

أو   المتحدة،  العربية  اإلمارات  خارج  من  يبة  للص  الخاضعون  المقيمون  يخضع  الخاضعون  قد  المقيمون 

ي واليات قضائية خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بملكية األسهم  
ائب ف  يبة مزدوجة، للص  لص 

ي بلدانهم ذات الصلة. 
يبية المحلية ف  ا إل اللوائح الص 

 
 أو الدخل المتحقق فيما يخص األسهم استناد

ي 
 
يبة ف كات المقيمة ألغراض الرص    دولة اإلمارات العربية المتحدةالمساهمون من الشر

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة، يجب  
ا ف  كات عىل مستوى اإلمارات المطبق حالي  يبة الشر ي ضوء نظام رص 

ف 

ي اإلمارات 
كات الكائنة ف  ي اإلمارات العربية المتحدة للشر

يبية ف  امات رص  اء األسهم أي الت   تب عىل شر أال يت 

ط أال   كات العربية المتحدة، بشر ي دولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب كونها شر
يبة ف  تكون خاضعة للص 

يبيي   فيما يتعلق  ي لهؤالء المساهمي   الرجوع إل مستشاري  هم الص 
. وينبع  ي ا لبنك أجنت 

نفط أجنبية أو فرع 

 . ائب عىل الدخل من توزيعات أرباح األسهم واألرباح عىل البيع المستقبىلي  بالص 

ي ظل نظام رص   
 أعاله(، تكون  وف 

ً
ي دولة اإلمارات )عىل نحو ما ورد تفصيال

كات االتحادي الجديد ف  يبة الشر

يبة. غت  أن األرباح المحققة من جانب   توزيعات األرباح المستلمة من األشخاص المقيمي   معفية من الص 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة فيما يتعلق باستثما
كات المقيمة ف  يبة، المساهمي   من الشر راتها خاضعة للص 

يطة الوفاء بمتطلبات محددة.  كات شر يبة الشر ي ذلك الدخل من رص 
ا باستثناء من المشاركة، والذي قد يعق 

 
 رهن

يبة من خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة  كات الخاضعة للرص   المساهمون من الشر

كات المقيمة من خارج اإلمارات العربية المتحدة، أو  يبة مزدوجة،  قد تخضع الشر المؤسسات الخاضعة لص 
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الدخل  أو  األسهم  بملكية  يتعلق  فيما  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  خارج  قضائية  واليات  ي 
ف  ائب  للص 

ي لهم الرجوع 
ي بلدانهم ذات الصلة، وينبع 

يبية المحلية ف  ا إل اللوائح الص 
 
المتحقق فيما يخص األسهم استناد

 . يبيي    إل مستشاري  هم الص 

توزيعات  وبم تكون  أعاله(،   
ً
تفصيال ورد  ما  نحو  )عىل  الجديدة  االتحادية  اإلماراتية  كات  الشر يبة  وجب رص 

يبة.   األرباح من األشخاص المقيمي   معفية من الص 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة لن 
يبة ف  كات غت  مقيمة ألغراض الص  كما أن األرباح المحققة من جانب شر

يبة ما لم  عزى إل ذلك  تخضع للص 
ُ
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة وما لم تكن األرباح ت

يكن لها مقر دائم ف 

 المقر الدائم. 

يبة المقتطعة    الرص 

يبة مقتطعة بمعدل صفري، لذا ال توجد أي تداعيات فيما   ي الجديد رص 
كات اإلمارات  يبة الشر يطرح قانون رص 

يبة المقتطعة لمدفوعات األرباح عقب ت ي الجديد. يتعلق بالص 
كات اإلمارات  يبة الشر  طبيق قانون رص 

يبة القيمة المضافة   ض 

ي  
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة ف 

يبة القيمة المضافة ف  عىل قرار مجلس   بناءً  2018يناير  1تم تطبيق رص 

يبة القيمة  لالعام  معدل  ال(. ويبلغ  8للمرسوم بقانون اتحادي رقم )   52الوزراء رقم     % 5المضافة نسبة  ص 

يبة صفري أو تكون   ويشي عىل معظم السلع والخدمات، حيث تخضع بعض السلع والخدمات لمعدل رص 

وط محددة(.  يطة استيفاء شر يبة القيمة المضافة )شر  معفية من رص 

ي 
ف  األعضاء  الدول  خارج  المصدرة  والخدمات  السلع  عىل  الصفري  المضافة  القيمة  يبة  معدل رص  يشي 

التعاو  النفط  مجلس  وتوريد  الدولي  النقل  عىل  يشي  المضافة، كما  القيمة  يبة  لص  المطبقة  ي  الخليج  ن 

، وطرح العقارات السكنية للمرة األول، وبعض المجاالت المحددة، مثل الرعاية الصحية   الخام/الغاز الطبيعي

 والتعليم. 

يبة القيمة المضافة عىل خدمات مالية محددة، وكذ  عىل الطرح الالحق للعقارات   لكيشي اإلعفاء من رص 

يبة القيمة المضافة.  ي الفضاء ونقل الركاب المحىلي معفية من رص 
 السكنية. كما أن الصفقات عىل األراض 

 
ً
ي المناطق الحرة المحددة    وعالوة

كات المؤسسة ف  ي السلع بي   الشر
عىل ذلك، قد ال تخضع صفقات محددة ف 

ما   نحو  )عىل  المتحدة  العربية  اإلمارات  المضافة( بدولة  القيمة  يبة  ألغراض رص  ا 
 
تحديد به  اإلخطار  يتم 

المحددة)" المناطق المحددة يخضع المناطق  أن توفت  الخدمات ضمن  القيمة المضافة. غت   يبة  "( لص 

ي دولة اإلمارات. 
يبة القيمة المضافة ف  ي    ع رص  ا للتطبيق العام لتشر

 
يبة القيمة المضافة وفق  لص 
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بائتما المطالبة  كات  للشر ترتبط  يحق  إذا كانت  ياتها  مشت  عىل  المدفوعة  المضافة  القيمة  يبة  مقابل رص  ن 

يبة(. غت  أنه ال  يبية قياسية أو معدالت صفرية )التوريدات الخاضعة للص  بتوريدات تخضع لمعدالت رص 

يبة القيمة المضافة.   يبة قيمة مضافة يتم تكبدها فيما يتعلق بتوريدات معفية من رص  يمكن استعادة أي رص 

داد وإ يبة أو معفية، فيمكن است  ا إل توريدات خاضعة للص 
 
عزى تحديد

ُ
يبة القيمة المضافة ال ت ذا كانت رص 

كات، أو التكاليف ذات الصلة بتوريد  يبة )عىل سبيل المثال، تكاليف النفقات العمومية للشر جزء من الص 

ذلك تنفيذ  ويمكن  معفية(.  وأخرى  يبة  للص  خاضعة  مكونات  عىل  يشتمل  مع   واحد  يتفق  بما  داد  االست 

ي وممارسات   المقاصة السنوية التالية. حسابات التوزي    ع النست 

 من 
ً
ا بإجراءات محددة. وبدال

 
يبة القيمة المضافة الواردة الزائدة، رهن ويمكن من حيث المبدأ استعادة رص 

يبة ة مستقبلية وخصمها من رص  يبة القيمة المضافة إل فت  القيمة المضافة   ذلك، يمكن ترحيل ائتمانات رص 

 المستقبلية الخارجة. 

يبة القيمة المضافة لغرامات وجزاءات.   اماتها الخاصة بص  ي بالت  
ي ال تق 

كات الت  حيث  ويمكن أن تخضع الشر

يبية. أن   هناك جزاءات ثابتة وأخرى رص 

يبة القيمة المضافة   ي    ع رص  ي ظل تشر
ي دولة اإلماراتوف 

يبة قيمة مضافة  ف  مستحقة الدفع  ، ال تكون أي رص 

ي مالحظة أن الرسوم المرتبطة بنقل ملكية األسهم 
فيما يتعلق باالستحواذ عىل األسهم أو بيعها. غت  أنه ينبع 

يبة القيمة المضافة بالمعدل القياسي البالغ   . %5ستخضع لص 

كات ليس لها أي اعتوللتوضيح  ي إحدى الشر
ي ، فإن أرباح األسهم المحصلة من مجرد ملكية األسهم ف  يت 

بار رص 

يبة   ا للص  ا خاضع 
 
ي ال يرف  إل مرتبة اعتباره توريد فيما يتعلق بالتوريدات. ومن ثم فإن دخل األسهم السلت 

يبة القيمة المضافة  ي أن يكون خارج نطاق رص 
ي دولة اإلماراتوينبع 

 . ف 

ة الحظر  ترتيبات متعلقة بفت 

وط   ا لشر
 
ي يمتلكها المساهم البائع بعد اإلدراج  تخضع األسهم  التعهد بتغطية االكتتاب،    اتفاقيةوفق

ة  الت  لفت 

بعد  تبدأ    حظر  ما  وتنتهي  اإلدراج  تاري    خ  ي 
مراعاة    يوم  180ف  األسهم  عمليات  عض  بمع  لما هو نقل   

 
وفقا

ي  
كة والمساهم البائع     بتغطية االكتتاب. التعهد    اتفاقيةمنصوص عليه ف  م الشر ( إصدار 1بعدم ) هذا وستلت  

اء أو ممارسة أي  أو إبرام التعاقد لبيع أو بيع أو عرض   أو بيع أو منح أي خيار أو حق أو الضمان أو التعاقد لشر

اء أي خيار أو عقد لبيع أو إقراض أو نقل أو التصف    سواًء بشكل مباشر أو غت  مباشر أو رهن خيار لبيع أو شر

كة أو أي أوراق مالية قابلة للتحويل ألسهم   ي الشر
ي أي من األسهم أو أي أسهم أخرى ف 

ي  مصلحة  أو أي  ف 
ف 

اء األسهم أو أي ورقة مالية أو منتج مالي يتم   السهم
أو التبادل بأسهم أو ضمانات أو أي حقوق أخرى لشر

تحديد قيمته بشكل مباشر أو غت  مباشر بالرجوع إل سعر األسهم، أو تقديم أي بيان تسجيل بموجب قانون  

المالية األمريكي أو أي مستند مماثل مع أي جهة تنظيمية أخرى لألور  أو بورصة أوراق األوراق  اق المالية، 

ي أي مقايضة، أو أي  
أخرى أو أي صفقة    اتفاقيةمالية، أو سلطة إدراج فيما يتعلق بأي مما سبق؛ أو الدخول ف 



 

 
 144  

 

ي كل حالة، سواًء كان من المقرر تسوية أي معاملة 
ا، التبعات االقتصادية لملكية األسهم، ف  ا أو جزئي  تنقل، كلي 

ا أو غت  ذلك؛ أو اإلفصاح بشكل من هذا القبيل عن طريق تسل
 
يم األسهم أو األوراق المالية األخرى، سواًء نقد

ي عن النية إلجراء أي معاملة من هذا القبيل 
 .علت 

اتفاقية عىل    القيود المذكورة أعاله  لن تنطبق  ي 
 لما هو منصوص عليه ف 

 
بعض عمليات نقل األسهم وفقا

 . التعهد بتغطية االكتتاب 

ل  الرقابةلجنة    تأصدر  التابعة  الداخلية  عية   ي   اإلمارات  بنكالشر ي   دت 
 االمتثال   تؤكد   فتوى  (ISSC)  الوطت 

يعة  ألحكام ي   الشر
  المحتملة   المعامالت  تغطي   ال   العام  الطرح  بخصوص  الصادرة  الفتوىإن  .  العام  الطرح  ف 

يعة مع متوافقة  المعامالت هذه تكن لم ما  أعاله المذكورة  . اإلسالمية الشر



 

 

 قسم الثالث: اإلفصاحات المالية ال

ي 
 
ات المالية الرئيسية كما ف ملخص البيانات المالية وملخص اإليضاحات الرئيسية والمؤشر

ي 
 
 (. 2020ديسمت   31و 2021ديسمت   31و 2022ديسمت   31وللسنوات المنتهية ف

 

ة االكتتاب. ويجب عىل المستثمرين  يجب قراءة ما   ي نشر
ا إل جنب مع البيانات المالية المدرجة ف  يىلي جنب 

ي القسم المعنون "مخاطر االستثمار". 
اء أسهم الطرح ف  ا قراءة بعض المخاطر المرتبطة بشر

 
 أيض

للتقارير   الدولية  بالمعايت   المتعلقة  المقاييس غت   ا بعض 
 
أيض القسم  ي تشمل  يتضمن هذا 

والت  المالية 

ائب واالستهالك واإلطفاء، وهامش األرباح قبل الفوائد  اإليرادات التشغيلية، واألرباح قبل الفوائد والص 

النقدي،  والتحويل  الحرة،  النقدية  والتدفقات  الرأسمالية،  والنفقات  ائب واالستهالك واإلطفاء،  والص 

كة هذه المق اييس غت  المتعلقة بالمعايت  الدولية للتقارير المالية  ونسبة توزيعات األرباح. واحتسبت الشر

 بناًء عىل البيانات المستمدة من البيانات المالية. 

 المعلومات المالية وبيانات التشغيل المختارة 

 إل جنب مع قسم "عرض المعلومات  
 
يجب قراءة المعلومات المالية التاريخية الموجزة الواردة أدناه جنبا

ة االكتتاب. ويجب عىل  المالية   ي نشر
ي أي مكان آخر ف 

والمعلومات األخرى" والبيانات المالية المدرجة ف 

"مخاطر   المعنون  القسم  ي 
ف  الطرح  أسهم  اء  بشر المرتبطة  المخاطر  بعض  قراءة  ا 

 
أيض المستثمرين 

 االستثمار". 



 

 

   بيان الدخل الشامل الموحد  .1
ي   

 
 ديسمت   31للسنة المنتهية ف

 2022 2021 2020 

 )ألف درهم(  

    اإليرادات

ي الرب  ح من رصف العمالت 
 357,424 458,529 607,070  صاف 

ي إيرادات العموالت 
 464,814 515,952 547,410  صاف 

ي   -إيرادات الفوائد 
 16,865 6,570 11,484  بالصاف 

 8,472 13,084 -  إيرادات اإليجار

 1,003 8,313 4,339  إيرادات أخرى 

 1,170,303 1,002,448 848,578 

    المصاريف 

 ( 318,248) ( 355,339) ( 406,607)  رواتب ومنافع 

 ( 92,806) ( 83,983) ( 99,951)  مصاريف عمومية وإدارية 

 - ( 4,000) ( 2,000)  مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 ( 60,109) ( 65,054) ( 70,585)  استهالك وإطفاء 

 ( 2,212) ( 1,642) ( 2,306)  تكاليف التمويل عىل مطلوبات اإليجار

 ( 505) ( 1,215) ( 1,196) رسوم بنكية 

       ال ينطبق       ال ينطبق 587,658  ( 1)رب  ح من العمليات الجارية



 

 

ي   
 
 ديسمت   31للسنة المنتهية ف

 2022 2021 2020 

 )ألف درهم(  

       ال ينطبق       ال ينطبق 7,637  ( 2)رب  ح من العمليات المتوقفة

 374,698 491,215 595,295  رب  ح السنة 

 - - -  الدخل الشامل اآلخر 

 374,698 491,215 595,295  مجموع الدخل الشامل للسنة 

ي الرب  ح العائد إل: 
 
    صاف

كة األنصاري للخدمات المالية ذ.م.م  374,643 491,150 594,859  (3)مساهمو شر

 55 65 436   حصص غت  مسيطرة 

 595,295 491,215 374,698 

ي    (1)
ي البيانات المالية لسنة    2020و   2021ديسمت     31الرب  ح من العمليات الجارية للسنتي   المنتهيتي   ف 

ي    2020والبيانات المالية لسنة    2021ف 
ي سنت 

  2020لم ُيعَرض بشكل منفصل حيث لم تكن هناك عمليات متوقفة ف 
       . 2021و

ي ( 2)
كة األنصاري للوساطة المالية  ، إجراء إعادة2022سبتمت    30قرر مجلس اإلدارة، ف  كة األنصاري العقارية ذ.م.م وشر ي شر

كة ف  كات التابعة"(   هيكلة داخلية للمجموعة حيث تقرر بيع كامل األسهم المملوكة للشر ذ.م.م )"الشر
ي سنة  

ي تم تأسيسها ف 
كة األم الت  كة األنصاري القابضة ذ.م.م، وهي الشر كات التابع2022إل شر ي  . تم بيع هذه الشر

ي البيانات المالية لسنة    2022نوفمت     30و   2022نوفمت     24ة ف 
ضمن العمليات    2022عىل التوالي وتم إدراجها ف 

ي 
، قامت المجموعة بإعادة عرض اإلفصاحات المتعلقة بالسنة المنتهية ف  ي البيانات المالي 2021ديسمت   31المتوقفة. وبالتالي

ي بيان الدخل الشامل الموحد ف 
. لذلك، فإن المعلومات المالية للسنة  2022ة لسنة المعروضة ف 

ي  
ي  2021المعروضة أعاله، والمستخلصة من البيانات المالية لسنة    2021ديسمت     31المنتهية ف 

ي البيانات المالية لسنة    2021ديسمت     31، قد تختلف عن أرقام المقارنة كما ف 
. يرج  االطالع عىل  2022المعاد عرضها ف 

 . 2022حول البيانات المالية لسنة  5العمليات المتوقفة" واإليضاح رقم  -المالية والمعلومات األخرى  "عرض المعلومات

ي من سنة ( 3)
ي النصف الثات 

كة ف  ، قامت المجموعة بإعادة هيكلة الشر ا لالكتتاب العام األولي
كة ا 2022تحسب  كة األنصاري القابضة ذ.م.م إل شر كة من شر ي وقامت بتغيت  اسم الشر

أكتوبر   21ألنصاري للخدمات المالية ذ.م.م ف 
2022 . 

  



 

 

   بيان المركز المالي الموحد .2

ي   
 
 ديسمت   31كما ف

 2022 2021 2020(1 ) 

 )ألف درهم(  

 

    الموجودات 

    موجودات غت  متداولة 

 47,988 49,524 67,235  موجودات حق االستخدام

 48,238 58,055 49,067  ممتلكات ومعدات وموجودات غت  ملموسة 

 2,077 2,598 4,337  أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز

 245,511 240,863 -  استثمارات عقارية 

 120,639 351,040 343,814 

    

      موجودات متداولة

ي الصندوق وقيد التحويل 
 961,619 1,078,135 1,051,113  نقد ف 

 1,725,208 1,674,606 1,432,617  مبالغ مستحقة من البنوك

 45,110 114,411 64,863  مبالغ مستحقة من مكاتب ووكالء الصافة

 5,975 15,857 217  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

 وذمم مدينة أخرى 
 
 107,250 116,730 94,001  مبالغ مدفوعة مقدما

ي أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 3,756 4,612 -  الرب  ح أو الخسارة استثمارات ف 



 

 

ي   
 
 ديسمت   31كما ف

 2022 2021 2020(1 ) 

 )ألف درهم(  

 

 2,642,811 3,004,351 2,848,918 

 3,192,732 3,355,391 2,763,450  مجموع الموجودات 

    

    المطلوبات وحقوق الملكية 

    المطلوبات 

    مطلوبات غت  متداولة 

 17,956 18,115 23,658  مطلوبات اإليجار 

 37,307 39,381 41,853  للموظفي   مخصص مكافآت نهاية الخدمة 

 65,511 57,496 55,263 

    

    مطلوبات متداولة 

 531,457 587,042 657,492  ذمم دائنة تجارية وأخرى 

 20,861 8,836 10,824  مبالغ مستحقة إل البنوك 

 27,078 40,082 39,861  مبالغ مستحقة إل مكاتب ووكالء الصافة

 161,077 109,406 817  أطراف ذات عالقة مبالغ مستحقة إل 

 - - 348,750 قروض من بنوك 



 

 

ي   
 
 ديسمت   31كما ف

 2022 2021 2020(1 ) 

 )ألف درهم(  

 

 22,960 26,059 33,965  مطلوبات اإليجار 

 1,091,709 771,425 763,433 

 818,696 828,921 1,157,220   مجموع المطلوبات 

 

    حقوق الملكية 

 50,000 50,000 75,000   رأس المال

 1,381,043 1,381,043 286,143   احتياطي االستحواذ 

 259,787 96,934 -  حساب جاري للمساهمي   

 668,758 983,980 1,245,087   أرباح محتجزة 

 2,359,588 2,511,957 1,606,230   مجموع حقوق الملكية للمساهمي   

 14,448 14,513 -   حصص غت  مسيطرة 

 2,374,036 2,526,470 1,606,230   مجموع حقوق الملكية

 3,192,732 3,355,391 2,763,450   مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

األخرى ومجموع المطلوبات المتداولة ومجموع المطلوبات  تم استخالص األرصدة المتعلقة بالمبالغ المستحقة من البنوك ومجموع الموجودات المتداولة ومجموع الموجودات والذمم الدائنة التجارية و   (1)
ي  
ي البيانات المالية لسنة    2020يسمت   د  31ومجموع المطلوبات وحقوق الملكية من أرقام المقارنة المعدلة للسنة المنتهية ف 

. يرج  الرجوع إل قسم "عرض المعلومات المالية والمعلومات  2021المدرجة ف 

  األخرى". 

  



 

 

   بيان التدفقات النقدية الموحد  .3

ي   
 
 ديسمت   31للسنة المنتهية ف

 2022 2021 2020(1 ) 

 )ألف درهم(  

 

ي النقد الناتج من األنشطة 
 611,948 487,270 664,811  التشغيلية صاف 

( األنشطة االستثمارية  ي
ي النقد الناتج من / )المستخدم ف 

 ( 233,794) 211,963 ( 245,960)  صاف 

ي األنشطة التمويلية 
ي النقد المستخدم ف 

 ( 241,284) ( 380,132) ( 873,484)  صاف 

ي بداية السنة 
ي حكمه ف 

 2,225,287 2,362,157 2,681,258 النقد وما ف 

ي نهاية السنة 
ي حكمه ف 

 2,362,157 2,681,258 2,226,625  النقد وما ف 

 

ي اإليضاح رقم  (1)
  . 2022حول البيانات المالية لسنة  5تم اإلفصاح عن التدفقات النقدية للعمليات المتوقفة ف 

ي   2020تم استخالص أرصدة بيان التدفقات النقدية الموحد لسنة    (2)
 
ي األنشطة التمويلية"( من أرقام المقارنة المعدلة للسنة المنتهية ف

 
ي النقد المستخدم ف

 
ي    2020ديسمت     31  )باستثناء "صاف

 
المدرجة ف

 . يرج  الرجوع إل قسم "عرض المعلومات المالية والمعلومات األخرى". 2021البيانات المالية لسنة 

  



 

 

ي حقوق الملكية الموحد  .4
 
ات ف    بيان التغت 

ي   
 
 2020ديسمت    31للسنة المنتهية ف

  رأس المال  
احتياطي  
  االستحواذ 

حساب جاري  
  للمساهمي   

أرباح  
  محتجزة 

مجموع حقوق  
  الملكية للمساهمي   

حصص غت   
  مسيطرة 

مجموع  
حقوق  
 الملكية

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

              

ي 
 2,194,004  14,393  2,179,611  630,709  117,859  1,381,043  50,000 2020يناير   1ف 

للسنة  مجموع   الشامل  الدخل 
ي 
 -  - 2020المنتهية ف 

 
- 

 
374,643 

 
374,643  55  374,698 

 ( 336,594)  -  ( 336,594)  ( 336,594)  -  -  - توزي    ع األرباح 

ي حساب جاري 
 141,928  -  141,928  -  141,928  -  - مساهمة ف 

ي 
 2,374,036  14,448  2,359,588  668,758  259,787  1,381,043  50,000 2020ديسمت    31ف 

 

ي   
 
 2021ديسمت    31للسنة المنتهية ف

  رأس المال  
احتياطي  
  االستحواذ 

حساب جاري  
  للمساهمي   

أرباح  
  محتجزة 

مجموع حقوق  
  الملكية للمساهمي   

حصص غت   
  مسيطرة 

مجموع  
حقوق  
 الملكية

 ألف درهم   درهم ألف   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

              

ي 
 2,374,036  14,448  2,359,588  668,758  259,787  1,381,043  50,000 2021يناير   1ف 

للسنة   الشامل  الدخل  مجموع 
ي 
 2021المنتهية ف 

-  -  -  491,150  491,150  65  491,215 



 

 

 ( 175,928)  -  ( 175,928)  ( 175,928)  -  -  - توزي    ع األرباح 

ي حساب جاري 
 
 ( 162,853)  -  ( 162,853)  -  ( 162,853)  -  - مساهمة ف

ي 
 2,526,470  14,513  2,511,957  983,980  96,934  1,381,043  50,000 2021ديسمت    31ف 

 

ي   
 
 2022ديسمت    31للسنة المنتهية ف

  رأس المال  
احتياطي  
  االستحواذ 

حساب جاري  
  للمساهمي   

أرباح  
  محتجزة 

مجموع حقوق  
  الملكية للمساهمي   

حصص غت   
  مسيطرة 

مجموع حقوق  
 الملكية

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

              

ي 
 2,526,470  14,513  2,511,957  983,980  96,934  1,381,043  50,000 2022يناير   1ف 

مجموع الدخل الشامل للسنة  
ي 
 595,295  436  594,859  594,859  -  -  - 2022المنتهية ف 

 ( 1,403,652)  -  ( 1,403,652)  ( 333,752)  -  ( 1,069,900)  - توزي    ع األرباح 

ي حساب جاري 
 
 -  -  -  -  -  -  - مساهمة ف

 ( 96,934)  -  ( 96,934)  -  ( 96,934)  -  - توزي    ع من حساب جاري 

ي رأس المال من خالل  
زيادة ف 

 -  -  -  -  -  ( 25,000)  25,000 التحويل من احتياطي االستحواذ 

كات تابعة   ( 14,949)  ( 14,949)  -  -  -  -  - بيع شر

ي 
 1,606,230  -  1,606,230  1,245,087  -  286,143  75,000 2022ديسمت    31ف 
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   المقاييس المالية غت  المتعلقة بالمعايت  الدولية للتقارير المالية .5

ي يطلق عليها "المقاييس غت  المتعلقة بالمعايت  
ة االكتتاب هذه بعض المقاييس لتقييم األداء المالي ألعمالها والت  ي نشر

 
كة ف الدولية    تعرض الشر

ت أو   ، ي
 
ف المدرجة  المبالغ  ال تشمل  ألنها  المالية"  المحسوبة  للتقارير  ة  مباشر للمقارنة  قابلية  األكتر  المقاييس  من،  المستثناة  المبالغ  شمل 

ا للمعايت  الدولية ل
 
المالية غت  المحسوبة وفق المالية أو المحسوبة باستخدام المقاييس  ا للمعايت  الدولية للتقارير 

 
لتقارير  والمعروضة وفق

المالية المختارة غت    المالية اإليرادات التشغيلية، واألرباح قبل الفوائد المالية. وتشمل هذه المقاييس  المتعلقة بالمعايت  الدولية للتقارير 
النقدية   ائب واالستهالك واإلطفاء، والنفقات الرأسمالية، والتدفقات  ائب واالستهالك واإلطفاء، وهامش األرباح قبل الفوائد والص  والص 

كة المقاييس غت  المتعلقة بالمعايت  الدولية للتقارير المالية ألنها ترى أن هذه  الحرة، والتحويل النقدي، ونسبة توزيعات األرباح . وتعرض الشر

ستخدم عىل نطاق واسع من قبل بعض المستثمرين ومحلىلي األوراق المالية واألطراف المعنية  
ُ
ها من المقاييس المماثلة، ت المقاييس، مع غت 
كة أن هذه المقاييس المالية غت  المتعلقة بالمعايت  الدولية للتقارير المالية هي مؤشر  األخرى كمقاييس تكميلية لألداء والسيولة. وت رى الشر

ي 
 
مفيد عىل قدرتها عىل تحمل ديونها والوفاء بها ويمكن أن تساعد بعض المستثمرين ومحلىلي األوراق المالية واألطراف المعنية األخرى ف

كة. ال توجد تعليمات رقابية أو مع يار عام فيما يتعلق بحساب هذه المقاييس المالية غت  المتعلقة بالمعايت  الدولية للتقارير المالية،  تقييم الشر
كات األخرى هذه المقاييس بشكل مختلف.   وقد تحسب الشر

ي هذا التقرير قا 
 
كة ف ي تعرضها الشر

بلة للمقارنة مع المقاييس  قد ال تكون المقاييس المالية غت  المتعلقة بالمعايت  الدولية للتقارير المالية الت 
ي وضعها بعي   االعتبار بمعزل

كات األخرى، وبالتالي يوجد قيود عليها باعتبارها أدوات تحليلية وال ينبع 
عن  المماثلة المحسوبة من قبل الشر

المالية. ويجب ق للتقارير  الدولية  المعايت   بموجب  المدرجة  كة  للشر التشغيلية  النتائج  لتحليل  أو كبديل  ها  المالية غت   غت  المقاييس  راءة 
ان مع األرقام المالية األساسية المعدة بموجب المعايت  الدولية لل  كة فقط باالقت     تقارير المالية. المتعلقة بالمعايت  الدولية للتقارير المالية للشر

كة للسنوات الموضحة. يوضح الجدول أدناه المقاييس المالية غت  المتعلقة بالمعايت  الدولية للتقارير المالية لدى ا   لشر

 

       

ي   
 
 ديسمت   31للسنة المنتهية ف

 2022 2021 2020 

  

 

 830,710 987,565 1,154,480   )ألف درهم( (1)اإليرادات التشغيلية

ائب واالستهالك   األرباح قبل الفوائد والرص 

  )ألف درهم(  (2)واإلطفاء

656,702 551,341 420,154 

ائب  هامش األرباح قبل  الفوائد والرص 

   (3)واالستهالك واإلطفاء )%(

56,9 % 55,8 % 50,6 % 

 15,101 28,010 30,955  )ألف درهم( (4)النفقات الرأسم الية

 405,053 523,331 625,747  )ألف درهم(  (5)التدفقات النقدية الحرة

 % 96 % 95 % 95  (6)التحويل النقدي )%(

 % 74 % 67 ينطبق ال   (7)نسبة توزيعات األرباح )%(
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الفوائد   ( 1) و"إيرادات  األخرى"  "اإليرادات  باستثناء  "اإليرادات"  أنها  عىل  التشغيلية  اإليرادات  تعريف  احتساب    -يتم  ويتم   ." ي

 
بالصاف

 :  اإليرادات التشغيلية عىل النحو التالي
 

ي   
 
 ديسمت   31للسنة المنتهية ف

 2022 2021 2020 

  )ألف درهم(   

 

 848,578 1,002,448 1,170,303  اإليرادات

 ( 1,003) ( 8,313) ( 4,339)  إيرادات أخرى 

ي  -إيرادات الفوائد 
 
 ( 16,865) ( 6,570) ( 11,484)  بالصاف

 830,710 987,565 1,154,480  اإليرادات التشغيلية 

 
 

ائب واالستهالك واإلطفاء عىل   (2) الفوائد والص  قبل  األرباح  باستثناء "االستهالك واإلطفاء"، و"تكاليف  يتم تعريف  السنة"  "رب  ح  أنها 
ائب واالستهالك واإلطفاء عىل    -التمويل عىل مطلوبات اإليجار" و"إيرادات الفوائد   ". ويتم احتساب األرباح قبل الفوائد والص  ي

بالصاف 
 :  النحو التالي

ي   
 
 ديسمت   31للسنة المنتهية ف

 2022 2021 2020 

 درهم( )ألف  

 

 374,698 491,215 595,295  رب  ح السنة 

ي  -إيرادات الفوائد 
 
 ( 16,865) ( 6,570) ( 11,484)  بالصاف

 60,109 65,054 70,585  استهالك وإطفاء 

 2,212 1,642 2,306  تكاليف التمويل عىل مطلوبات اإليجار 

ائب واالستهالك   األرباح قبل الفوائد والرص 
 420,154 551,341 656,702  واإلطفاء

 
 

ائب واالستهالك واإلطفاء   (3) ائب واالستهالك واإلطفاء عىل أنه األرباح قبل الفوائد والص  يتم احتساب هامش األرباح قبل الفوائد والص 
ا عىل اإليرادات التشغيلية.   مقسوم 
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اء ممتلكات ومعدات وموجودات غت   (4)  ملموسة وأعمال رأسمالية قيد اإلنجاز. تشمل النفقات الرأسمالية دفعات شر
ا منها النفقات الرأسمالية.  (5) ائب واالستهالك واإلطفاء مطروح   يتم احتساب التدفقات النقدية الحرة عىل أنها األرباح قبل الفوائد والص 
ائب واالستهالك واإلطفاء مطرو  (6)   يتم احتساب التحويل النقدي عىل أنه األرباح قبل الفوائد والص 

 
ا منه النفقات الرأسمالية مقسوما ح 

ائب واالستهالك واإلطفاء.   عىل األرباح قبل الفوائد والص 
كة" لنفس السنة.  (7) ي الرب  ح العائد إل الشر

 
 يتم احتساب نسبة توزيعات األرباح بتقسيم توزيعات األرباح المدفوعة لسنة معينة عىل "صاف

 

 

 سياسة توزي    ع األرباح 

كة عىل توزي    ع األرباح عىل عدد من العوامل، من بينها توفر احتياطيات قابلة للتوزي    ع وخططها  تعتمد قدرة   الشر

ات   الفت  ي 
ف  النقدية  المتطلبات  من  ها  وغت   ، مستقبىلي ي 

ائتمات  تصنيف  اعتبارات  وأي  الرأسمالية،  للنفقات 

ا من األساس، أو مقدا كة ستوزع أرباح  ي حالة توزيعها. المستقبلية، وال يوجد ما يضمن أن الشر
ر تلك األرباح ف 

كة قابضة يتم تنفيذ معظم عملياتها   -  المخاطر المتعلقة بأعمال المجموعة  –يرج  االطالع عىل   كة شر عد الشر
ُ
ت

ي 
كة عىل دفع توزيعات أرباح عىل األسهم عىل قدرتها عىل تلق  كاتها التابعة، لذا تعتمد قدرة الشر من خالل شر

 مدفوعات نقدية أخرى أو الحصول عىل قروض من تلك الكيانات. توزيعات أرباح نقدية أو 

سوف يعتمد مستوى توزيعات األرباح أو سدادها عىل عدة أمور من بينها األرباح المستقبلية وخطة عمل   

يطة موافقة الجمعية العمومية.  كة، وسوف يستند ذلك إل تقدير مجلس اإلدارة شر  الشر

ي فيما يتعلق بتوزيعات    600من األرباح بما مقداره    تهدف المجموعة إل سداد حد أدت  
مليون درهم إمارات 

ي أكتوبر    2023األرباح عن عام  
من  ويتم سداد 2023عىل أن يتم سداد النصف األول من توزيعات األرباح ف 

ي ابريل  
ي من تلك التوزيعات ف 

 توزي    ع نسبة تبلغ  2024النصف الثات 
ً
  % عىل 70. ومن المتوقع أن يتم مستقبال

كة تقييم الفرص االستثمارية المتنامية.  ي الرب  ح المحقق بشكل نصف سنوي. هذا وستواصل الشر
األقل من صاف 

كة توزي    ع أرباح أعىل  ي معايت  وعوائد االستثمار المستهدفة، تنوي الشر ي حال عدم وجود فرص مناسبة تلت 
وف 

ي ذلك األرباح ا
 (. 2023لمتعلقة بعام من الحد األدت  لتوزيعات األرباح السنوية )بما ف 

ي 
كة لتدفقات نقدية قوية وتوقعات النمو طويل األجل ف  تهدف سياسة توزي    ع األرباح إل أن تعكس توقع الشر

كة  الشر النقدية ألعمال  اإلدارة  لمتطلبات  اإلدارة  لدراسة مجلس  األرباح هذه  توزي    ع  األرباح. تخضع سياسة 

لنفقات الرأسمالية واالستثمارية المتوقعة. وباإلضافة إل ذلك، الالزمة للنفقات التشغيلية ونفقات التمويل وا

ي أسواق  
كة أن مجلس اإلدارة سوف يدرس كذلك ظروف السوق، وبيئة التشغيل السارية آنذاك ف  تتوقع الشر

ي سيتم سدادها. 
كة وفرص النمو عند تحديد مبالغ األرباح الت  كة، وتوقعات مجلس اإلدارة ألعمال الشر  الشر

كة االنصاري للصافة ذ.م.م غالبية أرباح المجموعة، وسوف يخضع سداد األرباح وباإلضاف ة إل ذلك، تمثل شر

كة االنصاري للصافة ذ.م.م إل  المركزي عىل دفع األرباح من شر المتحدة  العربية  لموافقة مصف اإلمارات 

كة.   الشر
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ي ذلك   الجوهريةوالعقود األحداث المادية 
 
   األطراف ذات العالقة(: صفقات )بما ف

عد جوهرية أو قد تكون كذلك 
ُ
ي ت
ا فيها، والت 

 
ي تكون المجموعة طرف

يرد فيما يىلي ملخص للعقود الجوهرية الت 

ام أو تتمتع باستحقاق جوهري للمجموعة أو قد   ي تتضمن أي أحكام يقع بموجبها عىل المجموعة الت  
أو الت 

ة   نشر تاري    خ  ي 
ف  لي االكتتابيكون كذلك كما  تلك .  وط  شر تصف كافة  أن  الملخصات  هذه  من  الغرض  س 

ي مجملها بالرجوع إل االتفاقيات الفعليةاالتفاقيات وأحكامها وهي 
   . ذات الصلة مقيدة ف 

ن يونيون  االتفاقية مع ويست 

ي أعيد تسميتها لتصبح اآلن "
ن يونيون  االنصاري للرصافةأبرمت مؤسسة االنصاري للصافة )والت  " وويست 

ننيتورك )فرنسا( إس أيه إس )" تعديلها كما يتم  )   2008  ابريل  9"( اتفاقية تعهد دولية بتاري    خ  يونيون  ويست 

ن  اتفاقية( )"من وقت آلخر نهي وتحل محل اتفاقية وكالة سابقة بتاري    خ  يونيون  ويست 
ُ
ي ت
سبتمت    18"(، والت 

يونيون    تعتت  بينهما.    1995 ن  يونيون ومؤسسة االنصاري   اتفاقيةاتفاقية ويست  ن  بي   ويست  وكالة مستمرة 

ن يونيون  ي تقدمها مؤسسة االنصاري للصافة. تشمل اتفاقية ويست 
للصافة المتعلقة بخدمات التحويل الت 

جانب  أحك من  التجارية  يونيون  ن  ويست  عالمة  تحمل  ي 
الت  التحويالت  لخدمات  المستمر  العرض  نظم 

ُ
ت ام 

ي مناطق محددة. 
 مؤسسة االنصاري للصافة ف 

، وتعهدات من جانب مؤسسة    ن يونيون عىل تعهدات وضمانات من جانب الطرفي   تشتمل اتفاقية ويست 

( : ن يونيون التجارية للجمهور ( توفت  خدمات ا1االنصاري للصافة بما يىلي ي تحمل عالمة ويست 
لتحويالت الت 

ن يونيون؛ )  من المواقع كما هو مبي      بحد أدت   عدد  خالل  ( توفت  تلك الخدمات من  2خالل مدة اتفاقية ويست 

ن يونيون؛ )  ي اتفاقية ويست 
كافة خدمات التحويالت الناشئة من جانبها أو من خاللها    وتفاصيل  ( نقل بيانات3ف 

يونيون؛   ن  ويست  تختار 4) وإل  قد  ي 
والت  نفقتها  عىل  مواقعها  ي 

ف  التحويالت  لخدمات  وي    ج  والت  واإلعالن   )

ا لتقديرها المطل
 
ن يونيون، وفق . ويست  ي

 ق، التعويض عنها بشكل كىلي أو جزت 

 يرد   
ً
بيان المقابل الذي تحصل عليه مؤسسة االنصاري للصافة كنسبة مئوية من الرسوم المحتسبة   رصاحة

ي أي من مواقعها. يجوز أن تحصل مؤسسة االنصاري للصافة 
عىل كل خدمة تحويل يتم بدؤها أو سدادها ف 

ي نظت  خدماتها اإلضافي
 محددة.  أهدافة إل جانب مدفوعات تحفت   إضافية لدى إنجاز عىل مقابل إضاف 

ن يونيون األولية لمدة ثابتة تبلغ عامي   من   
ن   اتفاقية  بدء  تاري    خ)"   2008  ابريل  9تحررت اتفاقية ويست   ويست 

ات متتالية  يونيون ن يونيون( لفت  ي )مثلما حدث منذ تاري    خ بدء اتفاقية ويست 
"( وتنص عىل التجديد التلقات 

ن يونيون لمدة ثابتة تبلغ سبع سنوات بداية من    2020يناير    1مدة كل منها عام واحد. تم تجديد اتفاقية ويست 

ا يونيون  ن  ويست  اتفاقية  إنهاء  يتطلب   . ي
التلقات  التجديد  وط  شر مؤسسة  بنفس  جانب  من  ي  الكتات  إلنهاء 

ي مسبق ال تقل مدته عن   ن يونيون بموجب إشعار كتات  ا قبل نهاية المدة،   90االنصاري للصافة وويست  يوم 

ن يونيون. تخضع االتفاقية  وط اتفاقية ويست  ا لشر
 
ي.  القانونألحكام وفق  اإلنجلت  
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 خطاب تسهيل القرض التجاري ألجل 

 نظرة عامة 

ي   
خطاب تسهيل االنصاري خطاب تسهيل قرض تجاري ألجل )"  2022نوفمت     24أبرمت االنصاري للصافة ف 

ي التجاري ش.م.ع )"للرصافة ي التجاري"( مع بنك أبوظت  "( مقابل تسهيل سحب عىل المكشوف بنك أبوظت 

)"  مليار   1قيمته   ي 
إمارات  ة  تسهيل االنصاري للرصافةدرهم  تاري    خ نشر ي 

 نقاشات هنالك  ،  كتتاباال"(. وكما ف 

  قائمة  
 
ي مع بنك  حاليا وطالتفاوض بشأن    إلعادة  التجاري  أبوظت  من أجل تخفيض   للصافة  االنصاريتسهيل    شر

ي    درهم  مليار 1  من  به  المسموح   المبلغ  قيمة
ي    درهممليون    750  إلإمارات 

درهم   مليون  600  وجود   مع)إمارات 

كة(. مليون درهم   150لالنصاري للصافة، ومتاحة   مليون    300  بسحب  االنصاري للصافة  قامت  متاحة للشر

ي 
 بموجب تسهيل االنصاري للصافة.  درهم إمارات 

 الُمدة والفائدة 

ا يمكن تمديدها بناءً  36تبلغ المدة األولية لتسهيل االنصاري للصافة  ي التجاري.  شهر   عىل اختيار بنك أبوظت 

ا األول لتسهيل االنصاري للصافة: ) تبلغ الفائدة واجبة السداد خالل مدة   ي عشر شهر 
( معدل الفائدة  1االثت 

ي دولة اإلمارات لمدة ثالثة أشهر )"
ا. تبلغ الفائدة واجبة    % 0.4(  2"(؛ و) إيبورالمعروض بي   البنوك ف  سنوي 

ة بعد   ا من تسهيل االنصاري للصافة: )   12السداد من التاري    خ الذي يحل مباشر لمدة   ( معدل اإليبور 1شهر 

ا. تكون الفائدة واجبة السداد بصفة رب  ع سنوية.  %0.8( 2ثالثة أشهر؛ و)   سنوي 

ة   آلية السداد / السحبفت 

يحة  ائح متعددة ويجب سداد المبلغ األساسي لكل شر يمكن االستفادة من تسهيل االنصاري للصافة عىل شر

اكمة، خالل ، إل جانب الفائدة المت 
ً
ا من  90 مدة كامال يحة ذات الصلة.  استخداميوم   الشر

حيل  يحة خالل المدة األولية.  استخداميجب السماح بت   المبلغ األساسي لكل شر

 / الغرض الهدف 

 التسهيل ألغراض مؤسسية عامة.  استخدامينص خطاب تسهيل االنصاري للصافة عىل أنه يجوز 

 الضمان 

ا عىل ودائع ثابتة لتغطية   ا حسابي 
 
كة رهن بموجب   استخداممن قيمة كل    %100منحت االنصاري القابضة والشر

 تسهيل االنصاري للصافة. 
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 السداد المعجل اإللزامي 

ي االنصاري للصافة  
كة ف  ي المساهمة الحالية للشر

ي أي وقت تغت  ف 
ي السيطرة إذا حدث ف 

سوف يتحقق التغت  ف 

ي التجاري. بعد   ي  حدوث  بدون موافقة خطية مسبقة من بنك أبوظت  ي السيطرة، يجوز لبنك أبوظت 
أي تغيت  ف 

امات   ي تخول   لناسر  ا  السداد المعجل اإللزامي التجاري إخطار االنصاري للصافة بالت  
بموجب التسهيل، والت 

اكمة.  ي اإلعالن عن االستحقاق الفوري لكافة المبالغ القائمة والفائدة المت 
ي التجاري الحق ف   بنك أبوظت 

ي حالة   سداد معجلة إلزامية يشتمل خطاب تسهيل االنصاري للصافة كذلك عىل حاالت   
ي ذلك ف 

معتادة، بما ف 

ي األصول ) 
 عدم القانونية أو فيما يتعلق بمتحصالت التصف ف 

 
 محددة(. ستثناءات ال  وفقا

 اإلخالل حاالت 

( اإلخفاق 2( عدم السداد؛ و) 1معتادة، من بينها: )   إخالليتضمن خطاب تسهيل االنصاري للصافة حاالت  

ي الوفاء بتعهد مرتبط بالمعلومات؛ و) 
 . واإلفالس ( اإلعسار 4؛ و) هدات متعلقة بالبياناتعتم تحقيق عد( 3ف 

 القانون واجب التطبيق  

ي    وقواني     يخضع خطاب تسهيل االنصاري للصافة ألنظمة  االتحادية لدولة اإلمارات العربية   والقواني   إمارة دت 

 . المتحدة المطبقة عليها

 مع األطراف ذات العالقة:  والصفقاتاالتفاقيات 

تيبات األخرى مع أطراف ذات عالقة، من بينها   ي العديد من االتفاقيات والت 
ا ف 
 
كانت المجموعة وال تزال طرف

كاتها التابعة األخرى. لالطالع عىل تفاصيل تأثت    كة وبعض شر مع األطراف ذات العالقة عىل    الصفقاتالشر

ي السنوات المنت
ي  المركز المالي للمجموعة ونتائجها المالية كما ف 

، 2022و  2021و  2020ديسمت     31هية ف 

رقم   اإليضاح  إل  الرجوع  لسنة    بالبيانات  11يرج   رقم    2020المالية  لسنة    بالبيانات  11واإليضاح  المالية 

ة   2022المالية لسنة  بالبيانات 11و 5رقم  اتواإليضاح،  2021 ي موضع آخر من نشر
 . االكتتابالمدرجة ف 

ي    1.05مبلغ  األطراف ذات العالقة    لصفقاتبلغت القيمة اإلجمالية   
ي للسنة المنتهية ف 

 31مليون درهم إمارات 

ي  329.16و 2021ديسمت  
ي للسنة المنتهية ف 

 . 2022ديسمت   31مليون درهم إمارات 

:  صفقاتتشمل   األطراف ذات العالقة الجوهرية ما يىلي

كة  كة  االنصارياالستحواذ عىل شر  الكويت"( -للرصافة  االنصاريللرصافة ذ.م.م )"شر

كة   ي شر
كة والمساهمون الحاليون ف    31  بتاري    خالكويت خطاب نوايا غت  ُملِزم    -للصافة    االنصاريأبرمت الشر

كة بموجبه عىل االستحواذ    2023  يناير  كة اال   أسهممن    %100  نسبةوافقت الشر الكويت   -نصاري للصافة  شر
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ية    أعىل قيمة  يعادلمبلغ  ب الدفت  الملكية  للقيمة     دلةالعا  والقيمةلحقوق 
 
وط  ل  وفقا ي ذلك  شر

بما ف  محددة، 

إلجراءات   ي 
الُمرض  ي  اإلتمام 

القانوت  للجهالة  ي 
الناف  و  التجاريوالمالي  الفحص  واالمتثال  ام  االلت    وجوانب 

 . 2023م  االرب  ع الثالث لعما بعد    الصفقةمن المتوقع أن تكتمل   بالجوانب المالية والتجارية وجوانب االمتثال. 

كة ا   ي شر
 

كة اال ال الترصف ف  ذ.م.موساطة المالية  للنصاري نصاري العقارية ذ.م.م وشر

ي  
كة ف  إجراء إعادة هيكلة داخلية للمجموعة تقر بموجبها بيع كافة    2022سبتمت     30قرر مجلس إدارة الشر

كة اال  ي شر
كة ف  ي تملكها الشر

كة اال األسهم الت  نصاري لخدمات وساطة األوراق المالية نصاري العقارية ذ.م.م وشر

كة   المالية   بالبيانات  5القابضة ذ.م.م. لمطالعة المزيد من التفاصيل، يرج  مراجعة اإليضاح  نصاري  اال إل شر

ة  2022لسنة  ي موضع آخر من نشر
كة  االكتتاب المدرجة ف  ي شر

كة لألسهم المملوكة لها ف  . وقد اكتمل بيع الشر

كة اال نصاري  اال  كة  للنصاري  العقارية ذ.م.م وشر ي  نصاري  اال وساطة المالية ذ.م.م إل شر
 24القابضة ذ.م.م ف 

.  2022نوفمت   30و 2022نوفمت    عىل التوالي

كة اال    نصاري العقارية ذ.م.ماتفاقيات اإليجار مع شر

كة اال  نصاري العقارية ذ.م.م. ولهذا نصاري للصافة المنشآت لمقر المجموعة وفرعي   ومخزن من اال تستأجر شر

كة اال  كة اال   ةاتفاقينصاري للصافة  الغرض، أبرمت شر ستة نصاري العقارية ذ.م.م لمدة ثابتة تبلغ  إيجار مع شر

ي  سنة وا تبلغلمدة ثابتة  كل منها  يجار،  إ  اتبتأجت  المقر الرئيسي للمجموعة واتفاقيفيما يتعلق   سنوات
حدة ف 

 األخرى المذكورة أعاله.  عقاراتالما يتعلق بتأجت  
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 النعقاد الجمعية العمومية التأسيسية القسم الرابع: الدعوة  

يقدم اإلخطار التالي إل جميع المكتتبي   الذين تم تخصيص أسهم الطرح لهم والذي يعد بمثابة دعوة لحضور 

ي اإلخطار. يحق لكافة المكتتبي   الحضور 
ي التاري    خ والوقت الموضحي   ف 

اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية ف 

االجتماع هذا  ي 
ف  العمومية والتصويت  الجمعية  اجتماع  يحص   مكتتب  ألي  التصويت  حقوق  وتتناسب   .

ي يمتلكها المكتتب عقب عملية التخصيص. 
 التأسيسية مع عدد أسهم الطرح الت 

 الدعوة النعقاد الجمعية العمومية التأسيسية 

 تحية طيبة وبعد، 

كة االنصاري للخدمات الماليةيتقدم مؤسسو   ،   ش.م.ع شر ي ي إمارة دت 
كة مساهمة عامة قيد التأسيس ف  )شر

كة )" اإلمارات العربية المتحدة(  كة. الشر ي الشر
اء أسهم ف   "( بالشكر عىل تقدمكم لشر

  
 
كات التجارية كما يتم   2021لسنة    32من المرسوم بقانون اتحادي رقم    131ألحكام المادة  استنادا بشأن الشر

الحي   واآلخر، يش لجنة   بي    التأسيسية   مؤسسي   التعديله  العمومية  الجمعية  اجتماع  أن تدعوكم لحضور 

كة   التأسيسية)"للشر العمومية   و "(  الجمعية 
 
ونيا إلكت  سيعقد  الشخىصي  / الذي  الحضور  وبدون  بعد  عن 

  التاسعةالساعة تمام  2023 مارس 30 بتاري    خللمساهمي   
 
 . صباحا

 
 
ونيا ي إلكت 

ي االجتماع األول، سوف يتم انعقاد االجتماع الثات 
ي ف 
ي حالة عدم اكتمال النصاب القانوت 

عن بعد  / وف 

ي تمام الساعة 
 من  التاسعةوبدون الحضور الشخىصي للمساهمي   ف 

 
   . 2023 مارس 30يوم الموافق الصباحا

 بحضور عدد من المساهمي   أو من يمثلهم الذين يمتلكون   ويكون
 
انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية صحيحا

أس االجتماع الشخص الذي تنتخبه الجمعية من بي   )خمسون بالمئة(    50% كة، ويت  أو أكتر من أسهم الشر

 . المؤسسي   

ي المالي بإرسال رسالة نصية   تم تخصيص أسهم الطرح لهم وذلك   إل جميع المكتتبي   الذينسيقوم سوق دت 

 ليتمكنوا من حضور اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية والتصويت عىل القرارات. 

 :  وسيكون جدول أعمال الجمعية العمومية التأسيسية كما يىلي

ي استلزمتها.  •
كة والنفقات الت   مراجعة واعتماد تقرير لجنة المؤسسي   بشأن عملية تأسيس الشر

كة. الموافقة عىل ع  •  قد التأسيس والنظام األساسي للشر
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 للمادة    عتماد ا •
 
كة لمدة ثالث سنوات وفقا من النظام    19تعيي   أعضاء أول مجلس إدارة للشر

كة.   األساسي للشر

كة.  •  الموافقة عىل تعيي   مدقق حسابات الشر

كة.  •  اإلعالن عن تأسيس الشر

اإلدارة مقابل   • ي ستدفع ألعضاء مجلس 
الت  المكافآت  أي من لجان مجلس  اعتماد  ي 

ف  عملهم 

كة.   اإلدارة أو الذين يقومون ي مجلس إدارة الشر
 بأعمال خاصة فوق واجباتهم العادية كأعضاء ف 

العمومية   الجمعية  اجتماع  له حضور  الطرح  أسهم  تخصيص  تم  وأي شخص  البائع  للمساهم  يحق 

ا التأسيسية   وني  مفوض  إلكت  من خالل شخص  المساهم  أو  عن  من ممثل  عدد  مساهم  لكل  يكون   .

ي حال حضور ممثل عن المساهم، عليه أن يحص  
ي يمتلكونها. وف 

األصوات يساوي عدد األسهم الت 

تخ خطية  عن وكالة  نموذج  طيه  )مرفق  المساهم  ذلك  عن  بالنيابة  القرارات  واتخاذ  الحضور  وله 

؛ وال يجوز التوكيل  بأن الوكالة يجب أن يتم تصديقها وتوثيقها إذا كان الوكيل من غت  المساهمي  
 
(. علما

كة؛ وال يجوز أن   أن   لعدد من المساهمي   الوكيل    يكونأن يكون الوكيل من بي   أعضاء مجلس إدارة الشر

 يكون 
 
كة %5عىل أكتر من   بهذه الصفة حائزا  . المصدر  من رأس مال الشر

ي المواعيد المذكورة أعاله، سيتم اإلعالن عنها بواسطة الصحف المحلية  
ي حال حدوث أي تغيت  ف 

وف 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة.  
 عقب استالم الموافقة من هيئة األوراق المالية والسلع ف 

ا تقديم   وني  ون اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية إلكت  سُيطلب من جميع األشخاص الذين يحص 

ون االجتماع من   المكتتبي   إذا كان  (.  مثل بطاقة الهوية اإلماراتية أو جواز السفر) إثبات الهوية   يحص 

 رسالة  خطاب التخصيص األصىلي أو(  1: ) خالل ممثل مفوض، سُيطلب من الممثل المفوض تقديم

ة  نصية ؛  سفر   جواز  من  مصدقة  نسخة(  2)   الطرح؛  أسهم  تخصيص  تؤكد  قصت   جواز(  3)   المكتتبي  

؛ سفرهم  . الموثق  الرسمي  التوكيل( 4)  و األصىلي

ام،   وتفضلوا بقبول فائق االحت 

 

 لجنة المؤسسي    
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 نموذج التوكيل 

ي اجتماع الجمعية العمومية 
 
كةتوكيل خاص للحضور والتصويت ف االنصاري  التأسيسية لشر

 (قيد التأسيس()ع . م. ش)للخدمات المالية 

أدناه   الموقع  السّيد/السيدة ،  _________________ نحن/أنا،  التوكيل  هذا  بموجب  أفوض 

كة االنصاري  لحضور اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية  "(،الوكيل)"  _________________  لشر

المالية واألمور   للخدمات  القرارات  عىل كافة  التصويت  حق  وله  ي 
عت   

ً
نيابة التأسيس(  )قيد  )ش.م.ع( 

ي هذا االجتماع سواءً 
تأجيله إل موعد الحق. كما يكون    المطروحة ف  أو تم  المقرر  ي موعده 

تم عقده ف 

ي اتخاذ كافة القرارات و 
ي هذا التوقيع عىل كافة للوكيل الحق ف 

 .الخصوصالمستندات ف 

ام، وتفضلوا بق  بول فائق االحت 

 

 التوقيع: 

 

 _________________ 

 االسم: 

 _________________ 

  

 التاري    خ: 

 _________________ 
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 القسم الخامس: تفاصيل أخرى

ح  كة الهيكل اإلداري المقت   للشر

   هيكل مجلس اإلدارة

  6،  أعضاء   )سبعة(   7  مجلس اإلدارة منيتألف  بمجرد اإلدراج، يتم تشكيل مجلس اإلدارة. ومن المتوقع أن  

أعضاء)ستة(   إدارة  أعضاء   ( ثالثة)   3  و   تنفيذي  ( واحد)   1  وعضو   تنفيذيي   غت     منهم  أعضاء مجلس  منهم 

 . يي   غت  تنفيذ  مستقلي   

ة الذاتية يىلي  وفيما  ات للمحة عن الست  ة كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة: والخت   لهيكل اإلداري وخت 

ات كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة:   موضح أدناه خت 

 إلدارةرئيس مجلس ا -  االنصاريمحمد عىلي أبوالحسن / السيد 

أبو السيد   عىلي  رئيس    االنصاريالحسن    محمد  إدارة  هو  لمجموعة مجلس  المؤسس  الرئيس  وهو  كة.  الشر

فة والتحويل المالي )" ي دولة اإلمارات  FERGمؤسسات الصت 
كات الصافة ف  "(، وهي مؤسسة غت  ربحية لشر

ي الواليات  
العربية المتحدة تأسست بالتعاون مع مصف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. وقد تابع تعليمه ف 

ي أو 
 . 1980ائل المتحدة األمريكية وعاد إل دولة اإلمارات العربية المتحدة ف 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة  – االنصاريفؤاد عىلي أبوالحسن / السيد  

ي عام مجلس إدارة  منصب نائب رئيس    االنصارييشغل فؤاد عىلي أبوالحسن   
كة. وقد التحق بالمجموعة ف  الشر

المؤتمتة  1995 األنظمة  تطوير  عىل  اف  اإلشر خالل  من  للمؤسسة  الرقمي  التحول  جهود  وقاد  إلدارة ، 

ية  ي لعمليات النفط الت  كة أبوظت 
ي شر
المعامالت. وعمل قبل التحاقه بالمجموعة عىل مدار عقد من الزمان ف 

ي الهندسة الميكانيكية من جامعة    االنصاري". وقد حصل فؤاد عىلي أبوالحسن  أدكو"
عىل درجة البكالوريوس ف 

غ بالواليات المتحدة األمريكية.   بيتست 

 مجلس اإلدارة  عضو  – االنصاريبوالحسن عيس عىلي أ/ السيد  

ي    مجلس إدارة  عضو منصب    االنصاري  نأبوالحس يشغل عيس عىلي  
كة. وقد التحق بالمجموعة ف   1995الشر

ة مع المجموعة تتجاوز   عىل درجة بكالوريوس   االنصاريسنة. حصل عيس عىلي أبوالحسن    27ويحط  بخت 

ي مجاالت مهارات  
ي الهندسة الكهربائية من الواليات المتحدة األمريكية. كما حصل عىل تعليم تنفيذي ف 

العلوم ف 

 ال من كلية ميشيغان لألعمال. اإلدارة المالية وإدارة األعم

 عضو مجلس اإلدارة – االنصاريراشد عىلي أبو الحسن / السيد 
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ي عام    االنصاريراشد عىلي أبوالحسن  
، وعمل  2010هو الرئيس التنفيذي للمجموعة. وقد التحق بالمجموعة ف 

كات أخرى. وهو عضو  ي التجارية، من بي   شر ي الصناعية وبورصة دت  ي القابضة ومدينة دت  ي السابق لدى دت 
ف 

ي "برنامج محمد بن راشد للقيادات". وقد حصل 
ي للهندسة الميكانيكية وعضو ف 

يطات  ي المعهد الت 
مشارك ف 

ي إدارة األعمال من كلية االقتصاد 
ي الهندسة من جامعة برادفورد ودرجة الماجستت  ف 

عىل درجة البكالوريوس ف 

عىلي  راشد   
تعيي   تم  وقد  المتحدة.  بالمملكة  ليدز  جامعة  ي 

عام    االنصاريأبوالحسن    ف  ي 
ي   2021ف 

ف  ا  عضو 

" ي  . "المجلس االستشاري لغرفة دت 

 اإلدارةعضو مجلس  -نيتي   خانا / السيد

ة تتجاوز   كة. وهو يحط  بخت  ي الشر
ا    40يتول نيتي   خانا منصب عضو مجلس إدارة غت  تنفيذي مستقل ف  عام 

كة برايس ووترهاوس كوبرز. وقد شغل العديد  ي العمل لدى شر
كز بصفة أساسية ف  ق األوسط، تت  ي منطقة الشر

ف 

كة برايس ووترهاوس كوب أثناء عمله لدى شر ي فرق اإلدارة وإدارة الصفقات بمنطقة  من المناصب العليا 
رز ف 

ي المنطقة. 
كات ف  ق األوسط، حيث ترأس إدارة خدمات المعامالت وإدارة تمويل الشر  الشر

ي   
ف  كة مدرجة  المحدودة، وهي شر القابضة  داود  بن  كة  لشر التنفيذية  اللجنة  ي 

ف  منصب عضو  ا  حالي  ويتول 

كة بن   السوق المالية السعودية )تداول(. وقد شغل منصب عضو مجلس إدارة مستقل غت  تنفيذي لدى شر

كة فيوتشر تكنولوج  ريتيل، 2022داود القابضة حت  مايو   ي شر
. وال يزال يتول منصب عضو مجلس إدارة ف 

ي مجال االستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا. 
كة بن داود القابضة تعمل ف  كة تابعة مملوكة بالكامل لشر وهي شر

ا بصفة  
 
أيض كة ويعمل  ي شر

أول ف  يك  القابضة وهو شر كة ترانسميد  التابعة لشر كات  مستشار للعديد من الشر

لمجموعة  االستشاري  المجلس  ي 
ف  عضو  منصب  السابق  ي 

ف  شغل  وقد  ش.م.ح.  نيكوالس كونسالتينج 

ي 
كة خاصة تزاول أنشطتها ف  ي إن سي آي المحدودة، وهي شر كة ت 

مستشفيات اإلمارات وهو مستشار لرئيس شر

 . ع العقاريالقطا 

ي االقتصاد من جامعة دلهي بالهند، وهو محاسب معتمد من معهد 
حصل نيتي   خانا عىل درجة البكالوريوس ف 

ي الهند. 
 المحاسبي   القانونيي   ف 

 عضو مجلس إدارة -السيد/ مارسيلو باريكوردي  

ة  كة. وهو مسؤول تنفيذي يتمتع بخت  ي الشر
يتول مارسيلو منصب عضو مجلس إدارة غت  تنفيذي مستقل ف 

ي األسواق الناشئة   25تزيد عىل  
كات متعددة الجنسيات ف  ي مجال تشي    ع النمو خاصة للشر

ي العمل ف 
ا ف  عام 

ي شر 
ف  شغلها  ي 

الت  العليا  المناصب  من  ات  خت  مارسيلو  اكتسب  المدفوعات.  ناشيونال ومجال  إنت  نتورك  كة 

األوسط وشمال   ق  الشر لمنطقة  العام  )المدير  ناشيونال  إنت  ا  فت   كة  المعالجة( وشر مجموعة  فريقيا( ا)رئيس 

ا  حالي  مارسيلو  يقدم  ف(.  فيست  كة  شر باسم  ا  حالي  عرف 
ُ
وت إيطاليا،  ي 

ف  المنتدب  )العضو  داتا  فرست  كة  وشر

ي المنطق 
ي تشي    ع النمو ف 

كات ف  انز إل إل سي )برشلونة( المساعدة للشر كة ست  ي مجلس إدارة شر
ا ف  ة بصفته عضو 

ي إدارة األعمال 
. حصل مارسيلو عىل بكالوريوس ف  ي

ت  كة كت  ( وبصفة مستشار أول لشر ي ومجموعة إنزا )أبوظت 

كات وشهادة الحوكمة البيئية واالجتماعية من معهد حوكمة  من جامعة فينيسيا بإيطاليا ودبلوم حوكمة الشر
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كا  ت. الشر

 عضو مجلس إدارة   - رجاء المزروعي /  ةالسيد

المزروعي من قبل مؤسسة   ت رجاء  ي مجال   100لتكون ضمن "أفضل    Innovate Financeاختت 
امرأة ف 

ي ترسيخ مكانة  
عد من الشخصيات الرئيسية ف 

ُ
اإلمارات العربية دولة  التكنولوجيا المالية" عىل مستوى العالم، وت

ة مراكز عالمية للتكنولوجيا المالية.   المتحدة كواحدة من أفضل عشر

مت بتوسيع نطاق  و  ا إل كونها ذات رؤية ثاقبة، فقد الت   اإلمكانات الكامنة لكل فرد وإطالق العنان بكل  نظر 

ي مجال التكنولوجيا المالية بحصولها 
تها المهنية ف  شجاعة للقيام بكل ما هو ممكن. بدأت رجاء المزروعي مست 

ي  
المتحدة ف  العربية  اإلمارات  العالمية من جامعة  واإلدارة  القيادة  ي 

ف  األعمال  إدارة  ي 
ف  الماجستت   عىل درجة 

ي تكنولوجيا المعلومات وإدارة العمليات والتسويق  . وقد  2005
شغلت منذ ذلك الحي   مناصب تنفيذية عليا ف 

. وقد وسعت نطاق مؤهالتها من خالل  ي المالي العالمي كة الصكوك الوطنية ومركز دت 
ي القابضة وشر كة دت 

ي شر
ف 

ي كلية هارفارد لألعمال وكلية لندن لألعمال وجامعة كاليفو 
امج ف  كىلي وجامعة التفرد ومعهد استكمال الت  ي بت 

رنيا ف 

كات.   حوكمة لحوكمة الشر

ي عام  
ي يضم أكتر من  2017ف 

ي إطالق فينتك هايف، وهي مجتمع تعاوت 
كة   200، ساعدت رجاء المزروعي ف  شر

رجاء  قامت   . العالمي المالي  ي  دت  مركز  ي 
ف  تعمل  التأمي    وتكنولوجيا  تنظيمية  وتكنولوجيا  مالية  تكنولوجيا 

  ، ي   1000بصفتها نائب الرئيس التنفيذي، باستقطاب أكتر من  المزروعي
فت عىل اندماجها ف  كة ناشئة وأشر شر

المبكرة  المراحل  ي 
ف  كات  للشر تشي    ع  برامج  وأدارت  المتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة  االقتصادي  المشهد 

ا من األفراد، ا كبت  
 
ها الجريء عدد كة فينتك    ومرحلة النمو ومراحل التوسع. لقد ألهم تفكت  ي جعل شر

مما ساعد ف 

ي العالم. وقد  
ات االبتكار المالي ف  ي المنطقة وواحدة من أفضل مختت 

ا ف  هايف أحد أكتر مراكز التكنولوجيا نجاح 

ي هذا المجال. باإلضافة إل التقدير 
تمت اإلشادة بمساهمات رجاء المزروعي عىل نطاق واسع بصفتها رائدة ف 

ي حظيت به من جانب مؤسسة
ا   50، فقد تم اختيارها ضمن قائمة "أكتر  Innovate Finance  الت  امرأة تأثت  

ق األوسط" من قبل   ي الشر
ي القطاع المالي ف 

ي حي   أدرجتها مجلة فوربس    Dow Jones’s Financial Newsف 
ف 

"أفضل   قائمة  الخدمات    100ضمن  تشكيل مستقبل  ي 
تساعد ف  أنها  األوسط". كما  ق  الشر ي 

ف  أعمال  سيدة 

ي ذلك المجلس االستشاري لكلية هارفارد المالي
ي مجالس إدارة مختلفة، بما ف 

ي المنطقة من خالل العمل ف 
ة ف 

ق األوسط وشمال   ي منطقة الشر
كة األسمنت الوطنية، الألعمال ف  ، وشر فريقيا ومجالس إدارة بنك زاند الرقمي

ي لالستثمار والتجارة ا ، والمصف العرت  ي
كة االتحاد للتأمي   التعاوت  ي مجلس أمناء كلية  وشر

لخارجية وعضو ف 

 محمد بن راشد لإلدارة الحكومية. 

  ، ي ي دول مجلس التعاون الخليج 
باإلضافة إل ذلك، شغلت منصب نائب رئيس نادي كلية هارفارد لألعمال ف 

ي والشخىصي ألكتر من  
المهت  النمو  ي    1,200وهي منظمة غت  ربحية تعزز 

خري    ج من كلية هارفارد لألعمال ف 

ا بنمو  منطقة  امها  الت    عن 
ً
باالبتكار، فضال المزروعي وشغفها  بها رجاء  ي تحلت 

الت  الريادية  الرؤية  إن  لخليج. 

ي  
ي النجاح الكبت  للتكنولوجيا المالية ف 

ا ف  ا رئيسي  األفراد والمؤسسات عىل حد سواء وتطويرهم، جعلتها مساهم 

ها.  ي منطقة الخليج وغت 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة وف 
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 دارة التنفيذية اإل 

مهمة اإلدارة اليومية لعمليات دناه  أالواردين    مجلس اإلدارة، يتول فريق اإلدارة التنفيذيةأعضاء  باإلضافة إل  

كة:   الشر

سنة  االسم

 الميالد 

سنة  المنصب 

 التعيي   

أبوالحسن السيد/   عىلي  راشد 

 ياالنصار 

 2022 للمجموعة الرئيس التنفيذي 1977

 2018 للمجموعة  نائب الرئيس التنفيذي 1974  بيطارمحمد السيد/ 

 2020 الرئيس التنفيذي للعمليات  1980 عىلي النجارالسيد/ 

 2021 للمجموعة  لشؤون الماليةالتنفيذي لرئيس ال 1969  فيصل أنور السيد/ 

ية التنفيذي للموارد ئيس ر ال 1974 جورجيت يوسف ة/ السيد  2021 للمجموعة  البشر

 2020 للمجموعة  لوجيا التنفيذي للتكنو رئيس ال 1970 عبد الهادي مصطق  السيد/ 

مسعد السيد/   ف  أشر

 عبدالحفيظ أحمد 

 للخدمات المؤسسيةالتنفيذي رئيس ال 1969

 للمجموعة 

2021 

ام مدير إدارة  1964 سانجاي سينغ السيد/   2021 ومكافحة غسيل األموال االلت  

فيسواناث السيد/  

 راماسوبرامانيان 

 2019 الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخىلي للمجموعة  1971

كة   1978 عمر فاروق السيد/  س مدير شر  2022 كاش اكست 

شاكر  السيد/   محمود  حسام 

ي 
 شعبات 

 2021 مدير قسم التسويق للمجموعة  1981

محمد هارون سعدات السيد/  

 عىلي 

 2021 كاش ترانس   –مسؤول العمليات  1976

قسم االتصال   –مدير أول للمجموعة  1974 دانا خلف  / ةالسيد

 المؤسسي وعالقات المستثمرين 

2020 

رحيم السيد/   بشت   راشد 

 كاروبامفيتيل

 2021 القنوات الرقمية مدير إدارة  1988

 2022 مدير قسم البطاقات  1989 حمزة حامد خواجة السيد/ 

باراميشاوران السيد/   فيفيك 

 ناير 

ي الكويت مدير  1980
كة ف   2021 الشر
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  والعالقات المصفيةمدير إدارة المراسالت  1977 كابيل ديف أروراالسيد/  

 للمجموعة 

2017 

 

ات كل فرد من أفراد فريق اإلدارة التنفيذية:   نوضح أدناه خت 

 ي راشد عىلي أبوالحسن االنصار السيد/ 

ة الذاتية   . مجلس اإلدارة الرجوع إليرج   يراشد االنصار  / للسيد لالطالع عىل الست 

 محمد بيطار السيد/ 

ة تمتد ألكتر من  للمجموعة  محمد بيطار منصب نائب الرئيس التنفيذي    السيد يتول   ة كبت   20، ويتمتع بخت 

اتيجية والتنظيم والعمليات  ي مجاالت االست 
 من المناصب ف 

 
ي قطاع الخدمات المالية، حيث شغل عددا

 ف 
 
عاما

كات   ي العديد من الشر
ته المهنية العديد من المناصب الهامة ف  د بيطار خالل مست 

ّ
وتكنولوجيا المعلومات. وتقل

ي 
اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ومص واألردن دولة    المحلية والدولية ف 

 ( " كة "أكسنتشر ي وشر
كة الصكوك الوطنية وبنك االتحاد الوطت  (. ويحمل بيطار دبلوم Accentureبما فيها شر

ي الم
ي تكنولوجيا المعلومات واإلدارة من جامعة "شيفيلد هاالم" ف 

ملكة المتحدة، ودرجة الدراسات العليا ف 

ي الهندسة الكهربائية من جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية، باإلضافة إل حصوله عىل االعتماد 
البكالوريوس ف 

وات.  ي إدارة االستثمارات والتر
 من معهد "تشارترد" لألوراق المالية واالستثمار ف 

 عىلي النجار السيد/ 

  
ّ
منصب  د  السييتول النجار  تنفيذ عىلي  عن   

ً
مسؤوال  

 
أيضا عىلي   

ّ
وُيعد كة،  بالشر للعمليات  التنفيذي  الرئيس 

ة مهنية تمتد عىل مدى   اتيجية النمو وإدارة أقسام تطوير األعمال والقنوات الرقمية. ويتمتع عىلي بخت 
 17است 

ي إدارة العمليات التشغيلية وإدارة النقد والخزينة وتجارة العمال 
 من النجاح المؤسسي ف 

 
ت األجنبية. ويحمل عاما

ي المحاسبة والخدمات المصفية والمالية 
ي إدارة األعمال، مع تخصص رئيسي ف 

عىلي النجار شهادة بكالوريوس ف 

ي األردن. 
موك" ف   من "جامعة الت 

 فيصل أنور السيد/ 

  ، ويتول فيصل مسؤولية قيادة   للمجموعة  فيصل أنور منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية  السيد يشغل  

، وأداء األعمال والتحليل، وتنفيذ النظم  انية وتطوير آليات التنبؤ المالي
، وإعداد المت   اتيجيات النمو المالي

است 

المخاطر.  وإدارة  القانونية  بالشؤون  الصلة  ذات  المهام  جانب  إل  ائب،  والص  إل   المالية  انضمامه  وقبل 

المناصب   من  العديد  فيصل  ماتكس"، و"ماجد المجموعة، شغل  من "مجموعة  ي كل 
والرئيسية ف  القيادية 

 ( " ي  (. PricewaterhouseCoopersو"برايس ووترهاوس كوبر" ) (، KPMGالفطيم"، و"كيه بيه إم ج 
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ة مهنية تتجاوز   ي مختلف القطاعات الحيوية، بما فيها الخدمات المالية والبنوك    30ويتمتع فيصل بخت 
 ف 
 
عاما

كات إدارة ي   التجارية وشر
ي معتمد وعضو ف 

األصول وقطاعات التصنيع والطاقة. ويعد فيصل محاسب قانوت 

" منذ العام  ي
 . 1997"معهد المحاسبي   القانونيي   الباكستات 

 جورجيت يوسف ة/ السيد

ية  السيدةتشغل   ، حيث تشمل مهامها للمجموعة  جورجيت يوسف منصب الرئيس التنفيذي للموارد البشر

ي مختلف أعمال المجموعة. وقبل انضمامها إل المجموعة، إدارة كافة العمليات ذات  
ية ف  الصلة بالموارد البشر

كة   ي "أمانات القابضة"، وهي شر
ية وخدمات الدعم ف  مساهمة شغلت جورجيت منصب مدير الموارد البشر

ية" )  ي ممارسة الموارد البشر
. وتحمل جورجيت شهادة "الدبلوم ف  ي المالي ي سوق دت 

( من  CIPDعامة مدرجة ف 

ناشيونال" )  ي المملكة المتحدة. Oakwood International"أوكوود إنت 
 ( ف 

 عبد الهادي مصطق  السيد/ 

للتكنولوجيا   السيد يتول   التنفيذي  الرئيس  منصب  مصطق   الهادي  إل للمجموعة   عبد  انضمامه  وقبل   .

المتحد ي  العرت  ل  "البنك  الرقمي  التحول  الهادي عملية  "، وهو المجموعة، قاد عبد  ي
" و"بنك االتحاد الوطت 

ة مهنية تزيد عن  ي الحلول الرقمية  20يتمتع بخت 
ي تخطيط تكنولوجيا المعلومات وضمان الجودة وتبت ّ

 ف 
 
عاما

وشهادة  المعلومات  نظم  إدارة  ي 
ف  الماجستت   شهادة  الهادي  عبد  ويحمل  األعمال.  بخدمات  واالرتقاء 

ي علوم الكمبيوتر من "الجام
.آي.إل" ) البكالوريوس ف  ي

ي "آي.ت 
(  ITILعة األردنية"، إل جانب شهادة معتمدة ف 

 ( "  (. Scrum Masterو"سكرم ماست 

ف مسعد عبدالحفيظ أحمد السيد/   أشر

ف مسعد،    السيد يتول   ، مسؤولية توسيع  للمجموعة  كرئيس تنفيذي للخدمات المؤسسية  بحكم منصبهأشر

التأجت    عمليات  وإدارة  كة  الشر المرافق. شبكة  وإدارة  اللوجستية  والخدمات  يات  والمشت  التجهت    ومشاري    ع 

ية واإلدارة والوظائف القانونية لال  ف إدارة الموارد البشر نصاري للصافة  وباإلضافة إل ما ورد أعاله، قاد أشر

ي الماضية قبل شغله  
. يتمت    لعىل مدى السنوات الثمات  ة  أمنصبه الحالي ف بخت  يقارب عىل مدار ما    تمتد شر

ي عدد من 
اتيجية واإلدارة والتأجت  وإدارة الجودة والتدريب ف 

ية االست  ي قيادة إدارة الموارد البشر
ثالثة عقود ف 

ي  
كات ف  اإلمارات العربية المتحدة والكويت ومص والمملكة العربية السعودية مثل "مجوهرات  دولة  أبرز الشر

ق و"مجموعة  التعاونية"،  الشارقة  و"جمعية  الشامل".  داماس"،  و"مجموعة  وإن  ص كورينثيا"  ف هذا  أشر

اتيجية من "الجامعة األمريكية"، وهو مراجع  ية االست  ي إدارة الموارد البشر
حاصل عىل دبلوم الدراسات العليا ف 

ي "اإلدارة اللينة/  ISOمعتمد من 
 ". Lean Managementوحاصل عىل دبلوم ف 

 سانجاي سينغ السيد/ 

ام ومكافحة غسيل األموالسانجاي سينغ هو  السيد  إن   لدى المجموعة، حيث يقود وينظم   مدير إدارة االلت  

كة والتأكد من امتثالها لجميع متطلبات الجهات الرقابية داخل الدولة وخارجها بما  عملية مراقبة عمليات الشر

، وإعداد التقارير التنظيمية، وإدار  ي ذلك إدارة مخاطر االمتثال التنظيمي
كات والمؤسسات  ف  ة العالقات مع الشر
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المالية من الناحية التنظيمية، والمحافظة عىل عالقات طويلة األمد مع الجهات القانونية ومصف اإلمارات  

ي مؤسسات مالية مثل بنك ستاندرد تشارترد، وبنك 
العربية المتحدة المركزي. شغل سانجاي مناصب ُعليا ف 

ي األول، كة دنيا للتمويل ذ.م.م حيث قاد أقسام الخدمات المصفية لألفراد،   الخليج األول، وبنك أبوظت  وشر

المخاطر  وإدارة  والحوكمة،  المخاطر  وإدارة  بالمجموعة،  التدقيق  وقسم  المصفية،  والمؤسسات  كات  والشر

ي إدارة األعمال، وشهادات الدراسات العليا المزدو 
كات. وهو حاصل عىل شهادة الماجستت  ف  جة  االئتمانية للشر

ي التجارة والقانون، ودبلوم المصارف واالمتثال التنظيمي الدولي من كلية مانشست  لألعمال، وهو مدقق رئيسي 
ف 

 (. BS 25999معتمد إلدارة استمرارية األعمال ) 

 فيسواناث راماسوبرامانيان السيد/ 

راماسوبرامانيان  السيد  إن   الداخىلي  هو  فيسواناث  للتدقيق  التنفيذي  ويتمتع فيسواناث للمجموعةالرئيس   ،

ة مهنية تفوق   ، والعمليات المصفية، والحوكمة،   25بخت  ، واالمتثال التنظيمي ي مجال التدقيق الداخىلي
 ف 
 
عاما

المصفية  بالمجاالت  الصلة  ذات  التجارية  االستشارية  والخدمات  االحتيال  ي 
ف  والتحقيق  المخاطر،  وإدارة 

ي مختلف أنحاء منطق 
ا والمالية، وذلك ف 

 
ق األوسط وآسيا والمحيط الهادئ. وقد عمل فيسواناث سابق ة الشر

ناشيونال   ، وآر إم إس إنت  ي
ي مؤسسات مرموقة، من بينها بنك االتحاد الوطت 

ي    -ف  ي إم ج  الكويت،   -الكويت، وكي ت 

    -ودويتشه بنك  
 
. ويعد فيسواناث محاسبا ها، حيث قاد العديد من أقسام التدقيق الداخىلي  مومباي وغت 

 
قانونيا

 
ً
إضافة الهندي"،  القانونيي    المحاسبي    "معهد  من   

 
المالية   معتمدا الجرائم  لمكافحة   

 
معتمدا  

 
ا إل كونه خبت 

 وُمدقق معتمد لنظم المعلومات وُمراجع داخىلي معتمد. 

 عمر فاروق  / السيد 

كة    عمر فاروق هو  السيد   س  ورلدوايد مدير شر ي أعمال خدمة . ويقود عمر  كاش اكست 
اتيجيات التوسع ف  است 

ة  ي األسواق والعمليات التشغيلية بشكل عام. يحط  عمر بخت 
التحويالت النقدية العالمية الشيعة واالنتشار ف 

كة   23تتجاوز  ي قطاع التحويالت وإدارة النقدية والمعامالت المصفية. وقد عمل عمر قبل التحاقه بشر
ا ف  عام 

إدارة نصاري لدى بنك فيصل  اال  العالمية. وهو حاصل عىل ماجستت   التحويالت  باكستان بصفته رئيس  ي 
ف 

ي باكستان. 
 األعمال من جامعة هامدارد ف 

ي  / السيد 
 حسام محمود شاكر شعباب 

ي هو  السيد  
ة تتجاوز  للمجموعة   التسويق   مدير قسمحسام محمود شاكر شعبات  ا   20. يحط  حسام بخت  عام 

من   األعمال  إدارة  ماجستت   األعمال. وهو حاصل عىل  وتطوير  التجارية،  والعالمات  والدعاية،  التسويق،  ي 
ف 

من  والتسويق  المبيعات  إدارة  دبلوم  عىل  حاصل  وهو  األمريكية.  المتحدة  الواليات  ي 
ف  هاميفاكس  جامعة 

ي ال
ناشيونال كوليدج ف  يدج إنت  ، كامت  ي السابق لدى ويبتك إي سوليوشت  

مملكة المتحدة. وقد عمل حسام ف 

تينمنت حيث قاد العديد من أقسام التسويق والدعاية.  RSCGMEويورو   وستاليونز هوم إنت 

 محمد هارون سعدات عىلي  / السيد 

كة المرتبطة كاش ترانس  –مسؤول العمليات  محمد هارون هو  السيد   ، حيث يقود ويدير كافة عمليات الشر
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ي السابق  
. وقد عمل هارون ف  بإدارة النقدية واللوجستيات النقدية واألمن ومنع الخسارة واالمتثال التنظيمي

ي   .   4لدى ج  فيست   برايزيس المملكة العربية السعودية، وترانسجارد، وإمريل ست  ، وأبانا إنت  فيست   إس كاش ست 

ي علوم الكمبيوتر.  وهو حاصل عىل
 درجة البكالوريوس ف 

 دانا خلف / السيدة 

دانا هذا وإن  .  قسم االتصال المؤسسي وعالقات المستثمرين   –مدير أول للمجموعة  دانا خلف هي  السيدة/  

ة تتجاوز   ي التسويق وإدارة المحتوى والعالمات التجارية، وتحط  بخت 
ي التخطيط   22مهنية مرموقة ف 

ا ف  عام 

ي والتسويق التفاعىلي وإنشاء المحتوى والتطوير اإلبداعي والعالمات التجارية من عالمات بارزة مثل   اتيج  االست 

ي الفنون الحديثة من  
ي العالمية، ونستله ووترز، وماجد الفطيم. وهي حاصلة عىل درجة البكالوريوس ف   دت 

موات  

وت بلبنان.  ي بت 
 الجامعة األمريكية ف 

 حيم كاروبامفيتيل راشد بشت  ر  / السيد  

كة التنفيذي بصفته محلل   إدارة  مدير راشد بشت  هو  السيد  إن   القنوات الرقمية. وقد كان راشد يتبع رئيس الشر

ة تتجاوز   كت   عىل   10أعمال أول قبل قيادته لفريق القنوات الرقمية. وهو يحط  بخت 
كة مع الت  ي الشر

سنوات ف 

ي التجارة من جامعة بنجالور. توفت  الحلول الرقمية وخدمات األعمال للع
 مالء. يحمل راشد درجة البكالوريوس ف 

 حمزة حامد خواجة / السيد  

مدير  السيد  إن   هو  خواجة  حامد  تقارب    قسمحمزة  ة  بخت  حمزة  يحط   تطوير   10البطاقات.  ي 
ف  سنوات 

يات  ي مجال التقنية المالية ومشت 
المنتجات واالبتكار وخطط المدفوعات العالمية وتطوير األعمال والتعاون ف 

ي االقتصاد وتمويل األعمال  
ي السابق لدى بنك نور. وهو حاصل عىل درجة البكالوريوس ف 

التجار. وقد عمل ف 

ي المملكة المتحدة. من جامعة 
 برونيل ف 

 فيفيك باراميشاوران ناير  / السيد  

كةفيفيك ناير هو  السيد  إن   ي الكويت. وهو يمتلك    مدير الشر
ي المدفوعات العابرة   20تتجاوز    ةخت  ف 

ا ف  عام 

ي للحدود وتوسيع نطاق المنتجات وتطوير األعمال  
ي السابق لدى   كل  ف 

من الكويت وقطر. وقد عمل فيفيك ف 

اإلدارة  ودبلوم  األعمال  إدارة  ي 
ف  الماجستت   درجة  عىل  حاصل  وهو   . ي

موت  ي 
يوت  ورصافة  اإلمارات  رصافة 

اتيجية من معهد إدارة األعم ي ألمانيا. االست 
 ال الدولي ف 

 كابيل ديف أرورا   / السيد 

  22تتجاوز    ةخت  . ويمتلك كابيل  للمجموعة  المصفية  والعالقاتكابيل ديف أرورا إدارة المراسالت  السيد  يرأس  

ي قيادة األعمال الدولية متعددة المهام، وفرق المبيعات والمنتجات  
ا ف  ق األوسط    عىل مستوىعام  منطقة الشر

كة اال و ومنطقة آسيا   نصاري للصافة العديد من المناصب المحيط الهادئ. وقد شغل كابيل قبل التحاقه بشر

ن يونيون ي بنك، وويست 
، وسيت  ي سي كابيل حاصل عىل درجة  هذا وإن  ، وبنك كوتاك.  المرموقة لدى إتش إس ت 

برنامج  أكمل  وقد  الهند.  من  األعمال  إدارة  ي 
ف  عليا  دراسات  دبلوم  جانب  إل  الرياضيات  ي 

ف  الماجستت  
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ي إدارة األعمال" من كلية لندن لالقتصاد. 
 "األساسيات ف 

 الهيكل التنظيمي للمجموعة: 

ي 
كة مرفق ف  ة ( 5)  الملحق رقمإن الهيكل التنظيمي للشر  .  من هذه النشر

كات  الشر و/أو  كة  للشر التابعة  كات  الشر من  أي  ي 
 
ف اإلدارة  مجلس  أعضاء  يشغلها  ي 

الت  الوظيفية  المراكز 

ي دولة اإلمارات المساهمة األخرى
 
 : العربية المتحدة ف

كة  وظيفية  صبامنأي    ال يشغل أي من أعضاء مجلس اإلدارة كات التابعة للشر ي أي من الشر
كات    ف  و/أو الشر

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 . المساهمة األخرى ف 

و  كة  للشر التابعة  كات  الشر أي من  ي 
 
ف التنفيذية  اإلدارة  الوظيفية ألعضاء  المساهمة  أو  / المراكز  كات  الشر

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة: 
 
 األخرى ف

كةيشغل أعضاء اإلدارة التنفيذية  كات التابعةالمراكز الوظيفية التالية   المذكورين أعاله للشر ي الشر
 : التالية ف 

كة اسم  المنصب  االسم  الشر

 االنصاري للصافة ذ.م.م  الرئيس التنفيذي للعمليات  النجار عىلي  / السيد 

إدارة   سانجاي سينغ  / السيد  ام  مدير  ومكافحة االلت  

 األموال غسيل 

 االنصاري للصافة ذ.م.م 

س مدير  عمر فاروق  / السيد  كة كاش اكست  س المحدودة  شر  ورلدوايد كاش إكست 

العمليات   محمد هارون سعدات عىلي  / السيد  كاش   –مسؤول 

 ترانس 

النقود   نقل  لخدمات  ترانس  كاش 

الثمينة   واألشياء  والمجوهرات 

 ش.ذ.م.م 

رحيم    / السيد  بشت   راشد 

 كاروبامفيتيل

 االنصاري للصافة ذ.م.م  القنوات الرقمية مدير إدارة 

 االنصاري للصافة ذ.م.م  مدير قسم البطاقات  حمزة حامد خواجة  / السيد 

ي الكويت  فيفيك باراميشاوران ناير  / السيد 
كة ف  كة االنصاري للصافة   مدير الشر كة ذات    –شر شر

 مسؤولية محدودة 
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المراسالت  أروراكابيل ديف   / السيد  إدارة  مدير 

 والعالقات المصفية

 االنصاري للصافة ذ.م.م 

 

كة:  وط األهلية واالنتخاب لمجلس إدارة الشر  شر

ي اجتماع جمعية عمومية عن طريق 
اكمي   سيتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ف  اع الشي، التصويت الت  باالقت 

ي القسم    فقد تم  وعىل الرغم من ذلك
ة  الخامستعيي   مجلس اإلدارة المشار إليهم ف  من قبل   من هذه النشر

 . ؤسس الم

 اختصاصات ومسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة: 

كة   اتيجية وتحديد سياسات اإلدارة األساسية للشر ي توفت  القيادة االست 
تتمثل المهام الرئيسية لمجلس اإلدارة ف 

لكافة  القرارات  اتخاذ  بها  المنوط  الرئيسية  الجهة  هو  اإلدارة  مجلس  ُيعد  بها، كما  العمل  أداء  اف عىل  واإلشر

كة سواًء فيما يتعلق باآلثار اال  اتيجية أو المالية أو اآلثار األخرى المتعلقة بسمعة الموضوعات المهمة للشر ست 

كة، وإضافة إل ذلك   ية التخاذ القرارات فيما يتعلق بكافة المسائل باستثناء ئمجلس اإلدارة السلطة النها  لدىالشر

كة.  ي تنفرد بها الجمعية العمومية بموجب القانون أو النظام األساسي للشر
 تلك الت 

: تتضمن   المسؤوليات األساسية لمجلس اإلدارة ما يىلي

انيتها وهيكلها؛  . أ كة ومت   اتيجية الشر  تحديد است 

كة؛  . ب  اعتماد السياسات األساسية للشر

ها من  . ج اف عليها وكذلك سياسات إدارة المخاطر وغت  اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعداد التقارير المالية واإلشر

 الضوابط الداخلية والمالية؛

اح إصد . د كة؛ اقت   ار أسهم جديدة وإعادة هيكلة الشر

 تعيي   اإلدارة التنفيذية؛  . ه

أي   . و مع  والتعامل  اإلدارة  مجلس  أعضاء  استقاللية  وضمان  كة  بالشر والمكافآت  األجور  سياسات  تحديد 

 و تضارب محتمل للمصالح؛

 . بصورة مناسبة  الجتماعات المساهمي   وضمان التواصل معهم الدعوة . ز

أعضاء مجلس اإلدارة  انتخاب  ويجوز    سنوات  لمدة ثالثيتم تعيي   أعضاء مجلس اإلدارة من قبل المساهمي    

 . ألي مدد متتالية
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كة   بالشر الخاص  التأسيسية  العمومية  الجمعية  اجتماع  ي 
ف   
 
رسميا اإلدارة  مجلس  أعضاء  جميع  تعيي    يتم 

 الذي سُيعقد  (  "التأسيسية  العمومية  الجمعية") 
 
ونيا الشخىصي   / إلكت  الحضور  بعد وبدون    30  بتاري    خعن 

ي تمام الساعة 2023 مارس
  00: 9 ف 

 
   . صباحا

كة  ويكون عنوان العمل الخاص بكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة ش.م.ع، للخدمات المالية    االنصاري  شر

شا  – العقارية االنصاريملك  ،804 رقم مكتب ،  1الت  ي  .6176، ص.ب اإلمارات العربية المتحدةدت 

 لجان مجلس اإلدارة 

م    ،هوبعد اإلدراجبتاري    خ   شيحات والمكافآت. ال يجوز لرئيس  المجلس اإلدارة تشكيل لجنة  يعت   تدقيق ولجنة الت 

من   أي  ي 
ف   
 
عضوا يكون  أن  اإلدارة  اللجانمجلس  حسب هذه  إضافية  لجان  تشكيل  للمجلس  يجوز  ، كما 

 االقتضاء. 

ي كل لجنة من اللجان المنبثقة عن المجلس كما   يوضح الجدول أدناه عضوية األعضاء
ي ف 

 .  اإلدراج وبعد    تاري    خ  ف 

شيحات والمكافآت لجنة التدقيق مجلس اإلدارة اسم لجنة   لجنة الت 

 مارسيلو باريكوردي  / السيد    نيتي   خانا  / السيد  رئيس اللجنة 

 رجاء المزروعي  / السيدة  مارسيلو باريكوردي / السيد  عضو 

أبوالحسن / السيد  عضو  عىلي  فؤاد 

  االنصاري

أبوالحسن   / السيد  عىلي  عيس 

  االنصاري

 عامة عن مهام كل واحدة من هذه اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة: فيما يىلي نظرة 

 لجنة التدقيق

م  هوبعد اإلدراجبتاري    خ   املجنة التدقيق  ، تعت   ي دولة اإلمارات   االلت  
الواجب للقواني   واللوائح المعمول بها ف 

ي ذلك أحكام قواعد الحوكمة. 
، بما ف  ي المالي  العربية المتحدة، وهيئة األوراق المالية والسلع، وسوق دت 

التدقيق،   ناحية  م  ومن  التدقيق  تعت   باالضطالع تقديم  لجنة  يتعلق  فيما  اإلدارة  مجلس  إل  المساعدة 

ي إعداد التقارير المالية وعمليات الرقابة والضوابط الداخلية والخارجية، ومنها مراجعة  بمسؤولياته الخ
اصة ف 

بها  يقوم  ي 
الت  األعمال  نطاق  مراجعة  وكذلك  ومراقبتها،  كة  للشر والسنوية  المرحلية  المالية  البيانات  سالمة 

المتعلقة المشورة  وإسداء  التدقيق، ومراقبتها  أعمال  ،   مدققون خارجيون بخالف  مدققي   خارجيي   بتعيي   
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، ومراجعة مدى فاعلية وكفاءة عمليات التدقيق الخارجية   كة بالمدققي   الخارجيي   اف عىل عالقة الشر واإلشر

كة.   وكذلك مراجعة مدى فاعلية قسم مراجعة الضوابط الداخلية بالشر

وحساب األرياح    واعتماد التقارير السنويةتبق  المسؤولية النهائية عىل عاتق مجلس اإلدارة فيما يتعلق بمراجعة  

م  .  والخسائر  كة الخارجيي     التدقيق لجنة  تعت   ي حسابات الشر
باتخاذ الخطوات الالزمة لضمان استقاللية مدقق 

الحوكمة،   قواعد  لمتطلبات   
 
الحصول  وفقا م  بالتعليمات  وتعت   امهم  بالت   الحسابات  ي 

مدقق  من  تأكيد  عىل 

 ادرة بهذا الشأن من الجهات المختصة. المتعلقة باالستقاللية والص

ط قواعد الحوكمة، أن تتألف لجنة   من ثالثة أعضاء عىل األقل من أعضاء مجلس اإلدارة غت     التدقيق تشت 

ي األمور المالية والمحاسبية وأن يكون اثني   من أعضاء اللجنة عىل  
ة ف  ، وممن ليهم المعرفة والخت  التنفيذيي  

ا للجنة.  ، ويجب تعيي   أحد األعضاء المستقلي   رئيس   األقل من األعضاء المستقلي  

ي  
غت    مستقل  رئيس)   نيتي   خانا  السيد/    تتألف لجنة التدقيق من  نأ  المتوقعمن    ه وبعد  اإلدراجتاري    خ  كما ف 

 فؤاد عىلي أبوالحسن االنصاري    السيد/   مستقل غت  تنفيذي( و   )عضو   مارسيلو باريكوردي  السيد/   تنفيذي(،

 السنة.  خاللعىل األقل  مرة واحدة كل ثالثة أشهر يتوجب عىل لجنة التدقيق االجتماع عضو غت  تنفيذي(. ) 

شيحات   والمكافآتلجنة الت 

م    هوبعد  اإلدراجبتاري    خ   شيحات والمكافآتتعت   ي تحمل مسؤولياته المتعلقة    مساعدة  لجنة الت 
مجلس اإلدارة ف 

تتحمل هذه اللجنة مسؤولية تقييم المهارات ن  أ من المتوقع  بتشكيل المجلس وأي لجان منبثقة عنه، كما  

 
ً
ات إضافة إل حجم مجلس اإلدارة وهيكله وتشكيله واللجان المنبثقة عنه، وال سيما مراقبة   والمعرفة والخت 

. و   المسؤولية ن  أ من المتوقع  حالة استقالل أعضاء مجلس اإلدارة غت  التنفيذيي   المستقلي  
 
تتحمل اللجنة أيضا

مجلس اإلدارة أو عن المراجعة الدورية لهيكل مجلس اإلدارة وتحديد المرشحي   المحتمل تعيينهم كأعضاء ب

 
ً
وإضافة الحاجة.  ي 

تقتىص  حسبما  باللجان  سبق،    أعضاء  ما  المتوقع  إل  شيحات  ن  أمن  الت  لجنة  تساعد 

ي ذلك تقديم التوصيات لمجلس 
ي تحديد مسؤولياته المتعلقة بالمكافآت بما ف 

 مجلس اإلدارة ف 
 
والمكافآت أيضا

كة بشأن مكافآت أعضاء مجلس اإل  الشاملة  اإلدارة بخصوص سياسة الشر المبادئ  ، وتحديد  التنفيذيي   دارة 

الفردية  والمزايا  المكافآت  كة وتحديد حزمة  بالشر المكافآت  الخاصة بسياسة  الحوكمة  والمعايت  وإطار عمل 

كة.  لجميع  أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشر

شيحات والمكافآت عىل   ط قواعد الحوكمة، أن تتألف لجنة الت  األقل من ثالثة أعضاء مجلس إدارة غت   تشت 

. ويجب اختيار    المستقلي   بمنصب  األعضاءواحد من  تنفيذيي   منهم اثني   عىل األقل من األعضاء المستقلي  

شيحات.   رئيس لجنة الت 

ي تاري    خ 
شيحات والمكافآت من األعضاء التالية أسماؤهم   أنمن المتوقع    وبعده   اإلدراج  كما ف  تتألف لجنة الت 

مستقل غت    عضو ) المزروعي  رجاء    / ةالسيدغت  تنفيذي(، و   مستقل عضو   -)رئيس  مارسيلو باريكوردي  السيد/ 
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االنصاري والسيد/   ،( تنفيذي أبوالحسن  عىلي  تنفيذي(. (  عيس  غت   شيحات    عضو  الت  لجنة  عىل  يتوجب 

   السنة.  خاللمرة واحدة ما ال يقل عن والمكافآت االجتماع 

 حقوق ومسؤوليات المساهمي     -

 إن حقوق المساهمي   الرئيسية 
 
:   وفقا كة هي كما يىلي كات والنظام األساسي للشر  لقانون الشر

ي توزي    ع األرباح   •
ي الحق ف 

احها  ايتم    الت  من الجمعية العمومية؛    الموافقة عليها يتم  من مجلس اإلدارة و قت 

 و

ي حال زيادة رأسو حق األول •
ي االكتتاب باألسهم الجديدة ف 

كة والحصول عىل حصتهم   ية ف  مال الشر

 عند التصفية؛ و 

ي حضور اجتماع  •
كة؛ و  الجمعيةالحق ف   العمومية واستالم نسخة من البيانات المالية للشر

ي الجمعية العمومية ومقاضاة أعضاء مجلس اإلدارة؛ و  •
ي طلب إبطال أي قرار تم تمريره ف 

 الحق ف 

ي التسمية •
شح/الحق ف   مجلس اإلدارة؛ و  لعضوية الت 

ي  •
ي تعيي   مدقق 

كة وتحديد أتعابهم؛ و حساباتالحق ف   الشر

ي التصف باأل  •
 للقانون؛ و الحق ف 

 
 سهم وفقا

ي حدود القيمة  •
كة إال ف  اء األسهم، وليس مديونيات الشر ي سداد قيمة شر

تنحص مسؤولية المساهم ف 

 االسمية غت  المدفوعة لألسهم الخاصة به. 

 عقد التأسيس والنظام األساسي  -

ةمرفق طي   كة وعقد تأسيسها   نشر ي ال  االكتتاب هذه النص الكامل للنظام األساسي للشر
( 2(ملحق رقم  ف 

ة. من    هذه النشر

 األمور القانونية  -

و  التأسيس  أحكام عقد  ي ضوء 
التالي ف  الملخص  كات ذات   النظاميقرأ  الشر قانون  كة ومواد  األساسي للشر

 الصلة. 

 التحول  -
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كة مساهمة عامة وذلك قبل اإلدراج، سيتم  كة ذات مسؤولية محدودة إل شر كة من شر سوف تتحول الشر

كة عند التحول.   ة من قبل الشر ي هذه النشر
كة المشار إليهما ف   اعتماد عقد التأسيس والنظام األساسي للشر

 النظام األساسي  -

ة عىل الحقوق   ي هذه النشر
كة المشار إليه ف  اماتينص النظام األساسي للشر المرتبطة بملكية األسهم   وااللت  

 .
ً
 تفصيال

 حضور الجمعية العمومية وحقوق التصويت  -

، ويكون له عدد أصوات مساوي لعدد أسهمه.   يحق لكل مساهم حضور الجمعية العمومية للمساهمي  

 سجل األسهم -

ي   دت  ي سوق 
ف  اإلدراج  بسجل  المالي عقب  واالحتفاظ  المادية  من صفتها  األسهم  بتجريد  السوق  يقوم   ،

 . ي المالي  األسهم لدى سوق دت 

 المعلومات المالية  -

كة.  البياناتمن  نسخة يحق للمساهم طلب   المالية السنوية المدققة للشر

 السنة المالية  -

كةتبدأ السنة المالية   ي   للشر
ي  اليوم األول من    ف 

ديسمت  من كل عام. وتبدأ السنة المالية    31يناير وتنتهي ف 

ي 
كة مساهمة عامة وتنتهي ف  كة كشر كة عقب تأسيس الشر  ديسمت  من السنة التالية.  31األول للشر

 األرباح وعائدات التصفية  -

كة   الشر ويكون   بتوزي    عتقوم  الهيئة  عن  الصادرة  والقرارات  لألنظمة   
 
وفقا لألسهم  المستحقة  األرباح 

ي األرباح المستحقة عىل تلك األسهم. 
كة، يكون لكل   للمساهم المستحق الحق ف  ي حالة تصفية الشر

وف 

كة وذلك وفقا لنص المادة  ي جزء من أصول الشر
كات.  223مساهم الحق ف   من قانون الشر

 األرباح المرحلية   -

كة توزي    ع أرباح مرحلية عىل أساس نصف سنوي أو رب  ع سنوي   يطة الحصول عىل موافقة  يجوز للشر شر

 .  المساهمي  

 الجمعية العمومية  -
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. يمكن أيضا للمساهمي     الدعوةيجوز لمجلس اإلدارة  
 
كة مت  رأى ذلك الزما لعقد جمعية عمومية للشر

المساهمي   يملكون ما ال   عدد منطلب انعقاد جمعية عمومية من مجلس اإلدارة إذا تقدم بهذا الطلب  

كة المصدر     ( %10بالمائة )   ةعشر يقل عن   ي أي حال من األحوال،  من رأس مال الشر
عقد الجمعية   يجب. وف 

 العمومي
 
( أشهر من نهاية 4عىل األقل عقب استالم دعوة من مجلس اإلدارة خالل )   ة مرة واحدة سنويا

ي الدعوة لعقد الجمعية. 
ي المكان والزمان المحددين ف 

 السنة المالية ف 

 أي قرار تعتمده الجمعية العمومية والذي يصدر لمصلحة فئة معينه من المساهمي   دون  يجوز إبطال

ار    اآلخرين كة. أو اإلرص  هم دون اعتبار لمصلحة الشر  بهم أو لجلب نفع خاص ألعضاء مجلس اإلدارة أو لغت 

تب عىل الحكم   اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إل جميع المساهمي   وعىل مجلس اإلدارة   بالبطالنويت 

ي صحيفتي   محليتي   يوميتي   تصدران باللغة العربية. 
 نشر الحكم بالبطالن ف 

ي  البطالن    دعوىوتسقط  
  بمىص 

 
يوما رفع ستي    عىل  تب  يت  وال  فيه،  المطعون  القرار  تاري    خ صدور  من 

 الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بغت  ذلك. 

 مسؤولية مجلس اإلدارة  -

وإساءة  الغش  أعمال  جميع  عن  الغت   وتجاه  والمساهمي    كة  الشر تجاه  مسؤول  اإلدارة  مجلس  يكون 

، باإلضافة إل سوء اإلدارة. يكون    كل استعمال السلطة، وعن   كة األساسي مخالفة للقانون أو لنظام الشر

  
 
ي رفع دعوى مسؤولية ضد أعضاء مجلس اإلدارة مطالبا

كة الحق ف  ار للشر ي ل  باألرص 
حقت بالمساهمي   الت 

كة وسوء  بسبب إساءة استخدام السلطة من قبل مجلس اإلدارة، مخالفة القانون أو النظام األساسي للشر

كة.   ة الدعوى باسم الشر  اإلدارة. ويجب أن يصدر قرار من الجمعية العمومية تعي   فيه من يقوم بمباشر

ي الحق    مساهملكل  
ي حالة عدم قيا  ف 

 ف 
 
كة برفعها إذا كان من شأن الخطأ الذي أن يقيم الدعوى منفردا م الشر

كة بعزمه عىل رفع الدعوى.  ر به كمساهم. ومع ذلك، عليه أن يخطر الشر  قام به مجلس اإلدارة إلحاق رص 

 له الممنوحةتعيي   رئيس مجلس اإلدارة والصالحيات  -

ينص النظام األساسي عىل أنه يجب عىل مجلس اإلدارة أن ينتخب من بي   أعضائه رئيس مجلس إدارة  

كة أمام المحاكم ويقوم بالتوقيع عىل جميع  ونائب لرئيس مجلس اإلدارة. يمثل رئيس مجلس اإلدارة الشر

ي األصوات بي   أعض
ي حالة حدوث تساوي ف 

اء مجلس اإلدارة  القرارات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. ف 

 يكون لرئيس المجلس الصوت المرجح. 

ي  -
 ي   المستقل الحسابات  مدقق 

المالية   البيانات  كة  و   2022لعام  لقد تم تدقيق  ة من قبل شر النشر ي هذه 
برايس ووترهاوس المتضمنة ف 



 

35 

 

 

 
 

ي الحسابات المستقلون)"  كوبرز
 للمعاير الدولية للتدقيق )"مدقق 

 
ي تقرير  "( كما هو مذكور  ISAs"( وفقا

ف 
ة.  ي النشر

ي الحسابات المستقل الوارد ف 
 مدقق 

المالية لعام   البيانات  كة  المتضمنة  و   2021لقد تم تدقيق  ة من قبل شر النشر ي هذه 
برايس ووترهاوس ف 

 للمعاير الدولية للتدقيق    كوبرز 
 
ي الحسابات المستقل  (  ISAs) وفقا

ي تقرير مدقق 
ي كما هو مذكور ف 

الوارد ف 
ة يحتوي عىل  النشر الفقرةما ورد    بشأنتأكيد   )والذي  ي 

االنتباه  ف  لفت  مع  و) 2اإليضاحات  ل  إ،    29ج( 
ي 
ة،  2021لعام    البيانات المالية  المذكورة ف  ي هذه النشر

ي  والمتضمنة ف 
ي تبي   تفاصيل التعديالت  ، والت 

الت 
ي سبق إصدارها  

ي تم إجرائها عىل البيانات المالية الت 
 . ( 2021ديسمت   31للعام المنتهي ف 

المالية لعام   البيانات  كة    2020لقد تم تدقيق  ة من قبل شر النشر ي هذه 
برايس ووترهاوس والمتضمنة ف 

 للمعاير الدولية للتدقيق    كوبرز 
 
ي (  ISAs) وفقا

ي الحسابات المستقل الوارد ف 
ي تقرير مدقق 

كما هو مذكور ف 

ة  . النشر

 :لبيانات االتصال الخاصة بهموفيما يىلي بيان 

ي )فرع  برايس ووترهاوس كوبرز  ( دب   

سكوير  إعمار ، 5رقم  مبت    

11987ص.ب.   

، ي    اإلمارات العربية المتحدة دت 

 

كة ألسهمها  - ي الشر
 تفاصيل أية برامج تتعلق بتملك موظق 

كة ألسهمها.  ي الشر
كة أية برامج تتعلق بتملك موظق   ال يوجد لدى الشر

 

 إقرار لجنة المؤسسي   

كة  مؤسسي    اليقر أعضاء لجنة   كة مساهمة عامة قيد التأسيس   ش.م.ع  للخدمات المالية  االنصاريلشر )شر

  ، ي ي إمارة دت 
ة بالمسؤولية بدولة  ف  ، بموجب هذه النشر

 
 ومتضامنا

 
اإلمارات العربية المتحدة(، عىل نحو منفردا

ة. و الكاملة فيما يتعلق بصحة البيانات   ي هذه النشر
بعد اتخاذ إجراءات العناية    يؤكدونوالمعلومات الواردة ف 

ي جعل أي بيان غفال  إالواجبة عىل عدم  
ة ألي حقائق أو معلومات جوهرية يتسبب عدم إدراجها ف  هذه النشر

 . ي قرار االستثمار الخاص بالمكتتبي  
ا ف   أو مؤثر 

ً
ة مضلال ي هذه النشر

 ف 
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مون بقواعد اإلصدار   ات كما يلت   واإلفصاح الصادرة عن الهيئة ويتعهدون بإخطار الهيئة بأي أحداث أو تغيت 

 من تاري    خ تقديم طلب عرض األسهم لالكتتاب إل  
 
كة بدءا ي الوضع المالي للشر

جوهرية من شأنها أن تؤثر ف 

 أنهم قد اتخذوا إجراءات العناية الوا
 
ي الهيئة حت  تاري    خ بدء عملية االكتتاب. كما يؤكدون أيضا

جبة المالئمة ف 

وط   ألفضل الشر
 
ي عملية االكتتاب ومسؤولياتهم وفقا

ي تحدد واجبات األطراف المشاركة ف 
إبرام االتفاقيات الت 

وط الصادرة عن الهيئة.   للشر
 
ي تاري    خ التعاقد ووفقا

 المتاحة ف 

اال ي معلومات 
أو تعديل ف  تغيت   الهيئة فور إجراء أي  بإبالغ  باإلضافة إل ذلك  وطه،  ويتعهدون  أو شر كتتاب 

كة   ي قد ترغب الشر
ويجية الت  ات والحمالت الت  والحصول عىل موافقتها فيما يتعلق بالحمالت اإلعالنية والنشر

وي    ج لالكتتاب وعرضه للجمهور.  ي القيام بها للت 
 ف 

ي التاري    خ والوقت والمكان   يتعهدونكما  
عند إتمام االكتتاب بدعوة الجمعية العمومية التأسيسية لالنعقاد ف 

ة باإلضافة إل استكمال تسجيل األسهم المكتتب بها وإدراجها لدى الهيئات المختصة  ي هذه النشر
المذكورين ف 

ة ال تتجاوز الوقت المحدد من قبل الهيئة.   خالل فت 
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 (1) ملحق رقم

 البيانات المالية 

  



  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 األنصاري للخدمات المالیة ذ.م.م 

 (سابقاً، األنصاري القابضة ذ.م.م) 
 

 البیانات المالیة الموحدة 
 

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 
 

  



  

 األنصاري للخدمات المالیة ذ.م.م 
 (سابقاً، األنصاري القابضة ذ.م.م) 

 
 

   والبیانات المالیة الموحدةتقریر مجلس اإلدارة 
 

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 
 
 

 الصفحات             المحتویات 
 
 

 ۱ تقریر مجلس اإلدارة 
 
 

 ٤ - ۲ تقریر مدقق الحسابات المستقل 
 

 
 ٥ بیان المركز المالي الموحد 

 
 

 ٦ بیان الدخل الشامل الموحد 
 
 

 ۷ بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد
 
 

 ۸ بیان التدفقات النقدیة الموحد 
 
 

 ٤٥ - ۹ إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة





 

 
 ۱۰۲٤٥۱برایس ووترھاوس كوبرز (فرع دبي)، رخصة رقم 

 اإلمارات العربیة المتحدة  -، دبي ۱۱۹۸۷، ص. ب. ٥إعمار سكویر، مبنى رقم 
 www.pwc.com/me+، ۹۷۱) ۰(٤ ۳٤٦ ۹۱٥۰+، فاكس: ۹۷۱) ۰(٤ ۳۰٤ ۳۱۰۰ھاتف: 

   ۲صفحة |  ورامي سرحان مسجلون في وزارة االقتصاد في دولة اإلمارات كمدققي حسابات مشتغلین  النسور مراد جاك فاخوري ودوجالس أومھوني و
 

 
 تقریر مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساھمین في شركة األنصاري للخدمات المالیة ذ.م.م 
 

   التقریر حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة
 

  رأینا
 

لشركة   الموحد  المالي  المركز  عن  الجوھریة  النواحي  كافة  ومن  عادل  بشكل  الموحدة  المالیة  البیانات  تعبّر  ذ.م.م  برأینا،  المالیة  للخدمات  األنصاري 
وعن أدائھا المالي الموحد وتدفقاتھا النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة بذلك    ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱("الشركة") والشركات التابعة لھا (معاً "المجموعة") كما في  

 التاریخ وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. 
 

 نطاق التدقیق 
 

 البیانات المالیة الموحدة للمجموعة ما یلي: تشمل 

 .۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱بیان المركز المالي الموحد كما في  ●
 بیان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتھیة بذلك التاریخ.  ●
 بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد للسنة المنتھیة بذلك التاریخ.  ●
 المنتھیة بذلك التاریخ. بیان التدفقات النقدیة الموحد للسنة  ●
   إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة وتشمل السیاسات المحاسبیة الھامة والمعلومات التفسیریة األخرى. ●

 
   أساس الرأي

 
فقرة مسؤولیات مدقق الحسابات حول  لقد أجرینا تدقیقنا وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة. ویتم إیضاح مسؤولیاتنا وفقاً لھذه المعاییر بمزید من التفصیل ضمن 

   تدقیق البیانات المالیة الموحدة المدرجة ضمن تقریرنا.
 

 نعتقد أن إثباتات التدقیق التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمة لتوفیر أساس لرأینا. 
 

 االستقاللیة 
 

للقواعد األخالقیة الدولیة للمحاسبین   المھنیین (بما في ذلك معاییر االستقاللیة الدولیة) الصادرة عن مجلس المعاییر إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً 
ال العربیة  اإلمارات  دولة  في  الموحدة  المالیة  البیانات  على  بتدقیقنا  تتعلق  التي  األخالقیة  والمتطلبات  للمحاسبین  الدولیة  التزمنا  األخالقیة  وقد  متحدة. 

 ه المتطلبات والقواعد. بمسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقاً لھذ



 

 ۳صفحة | 
 

 
تقریر مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساھمین في شركة األنصاري للخدمات المالیة ذ.م.م  

 (تابع) 
 

 اإلدارة والقائمین على الحوكمة حول البیانات المالیة الموحدةمسؤولیات أعضاء مجلس 
 

للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، و كذلك إعدادھا  إن أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون عن إعداد البیانات المالیة الموحدة وعرضھا بصورة عادلة وفقاً 
، وعن تلك الرقابة الداخلیة التي یرى أعضاء مجلس اإلدارة  ۲۰۲۱لسنة    ۳۲بیة المتحدة رقم  طبقاً لألحكام الساریة للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العر

   أنھا ضروریة لكي یتمكنوا من إعداد بیانات مالیة موحدة خالیة من أي أخطاء جوھریة، سواء كانت ناشئة عن احتیال أو خطأ.
 

  - عند الضرورة  -مسؤولة عن تقییم مدى قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة واإلفصاح وعند إعداد البیانات المالیة الموحدة، فإن اإلدارة تعد 
أنشطتھا أو لم یكن  عن األمور المتعلقة بھذه االستمراریة، وكذا استخدام مبدأ االستمراریة المحاسبي إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفیة المجموعة أو وقف  

   یام بذلك.لدیھا أي بدیل واقعي سوى الق 
 

 یتحمل القائمون على الحوكمة مسؤولیة اإلشراف على عملیة إعداد التقاریر المالیة للمجموعة. 
 

 مسؤولیات مدقق الحسابات حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة
 

األخطاء الجوھریة، سواء كانت ناشئة عن احتیال  تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول حول ما إذا كانت البیانات المالیة الموحدة ككل خالیةً من  
التدقیق المنفذة    أو خطأ، وإصدار تقریر مدقق الحسابات الذي یشمل رأینا. یمثل التأكید المعقول مستوى عاٍل من التأكید، ولكنھ لیس ضماناً على أن عملیة

ن أن تنشأ األخطاء من االحتیال أو الخطأ وتعتبر جوھریة إذا كان من  اً لمعاییر التدقیق الدولیة ستكشف دائماً عن أي خطأ جوھري إن وجد. یمكقوف
التي یتخذھا المستخدمون على أساس ھذه الب القرارات االقتصادیة  أو إجماالً، على  المالیة  المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر تلك األخطاء، إفراداً  یانات 

   الموحدة.
 

یر التدقیق الدولیة، فإننا نمارس الحكم المھني ونتبع مبدأ الشك المھني طوال أعمال التدقیق. كما أننا نلتزم  وفي إطار عملیة التدقیق المنفذة وفقاً لمعای
 بالتالي: 

 
المالیة الموحدة، سواء كانت ناشئة عن االحتیال أو الخطأ، وتصمیم وتنفیذ إجراءات   ● تحدید وتقییم مخاطر األخطاء الجوھریة في البیانات 

تالئم تلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة توفر أساساً لرأینا. إن خطر عدم الكشف عن أي أخطاء جوھریة  التدقیق التي  
ناتجة عن االحتیال یعد أكبر من الخطر الناجم عن الخطأ حیث قد ینطوي االحتیال على التواطؤ أو التزویر أو الحذف المتعمد أو التحریف  

   داخلیة.أو تجاوز الرقابة ال
تكوین فھم حول ضوابط الرقابة الداخلیة المتعلقة بأعمال التدقیق من أجل تصمیم إجراءات تدقیق مالئمة للظروف، ولیس لغرض إبداء رأي   ●

   حول فعالیة الرقابة الداخلیة للمجموعة.
 بھا من إفصاحات اإلدارة.   تقییم مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة ومعقولیة التقدیرات المحاسبیة وما یتعلق  ●

ن ھناك  معرفة مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمراریة المحاسبي، واستناداً إلى أدلة التدقیق التي یتم الحصول علیھا تحدید ما إذا كا ●
عاملة. وإذا توصلنا إلى    عدم یقین مادي یتعلق بأحداث أو ظروف یمكن أن تثیر شكوكاً كبیرة حول قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة 

و  وجود عدم یقین مادي، فإننا مطالبون بلفت االنتباه في تقریر مدقق الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البیانات المالیة الموحدة، أ 
تم الحصول علیھا حتى  تعدیل رأینا إذا كانت تلك اإلفصاحات غیر كافیة. إن االستنتاجات التي نتوصل لھا تتوقف على أدلة التدقیق التي ی

 تاریخ تقریر مدقق الحسابات. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تدفع المجموعة إلى التوقف عن االستمرار كمنشأة عاملة. 

  







 األنصاري للخدمات المالیة ذ.م.م 
 (سابقاً، األنصاري القابضة ذ.م.م) 

  ٦صفحة | 
 تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة.  ٤٥إلى  ۹اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

 
 بیان الدخل الشامل الموحد 

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ إیضاح  
 ألف درھم  ألف درھم   

 (معاد عرضھا)    العملیات الجاریة 
    اإلیرادات 

 ٤٥۸٬٥۲۹ ٦۰۷٬۰۷۰  صافي الربح من صرف العمالت 
 ٥۱۱٬٦۸۲ ٥٤۷٬٤۱۰ ۲۳ صافي إیرادات العموالت 

 ٤٬۹٦۸ ۱۱٬٤۸٤  بالصافي  -إیرادات فوائد 
 ۷٬٤۸۱ ٤٬۳۳۹  إیرادات أخرى 

  ۱٬۱۷۰٬۳۰۳ ۹۸۲٬٦٦۰ 
    

    المصاریف 
 )۳٥۱٬۸۹۲( )٤۰٦٬٦۰۷( ۲٤ رواتب ومنافع 

 )۷۹٬۱٦۸( )۹۹٬۹٥۱( ۲٥ مصاریف عمومیة وإداریة 
 )٥۹٬۷۳۰( )۷۰٬٥۸٥( ۲٦ استھالك وإطفاء 

 )٤٬۰۰۰( )۲٬۰۰۰( ٥-۱۰ مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة 
 )۱٬٦۷۹( )۲٬۳۰٦(  تكالیف التمویل لمطلوبات اإلیجار 

 )٦۰٥( )۱٬۱۹٦(    رسوم بنكیة
 ٤۸٥٬٥۸٦ ٥۸۷٬٦٥۸  العملیات الجاریة الربح من 

    
 ٥٬٦۲۹ ۷٬٦۳۷ ٥ الربح من العملیات المتوقفة 

 ٤۹۱٬۲۱٥ ٥۹٥٬۲۹٥  صافي ربح السنة 
    

 - -    الدخل الشامل اآلخر
 ٤۹۱٬۲۱٥ ٥۹٥٬۲۹٥  مجموع الدخل الشامل للسنة 

    
    صافي الربح العائد إلى:

 ٤۹۱٬۱٥۰ ٥۹٤٬۸٥۹  المالیة ذ.م.ممساھمي شركة األنصاري للخدمات 
 ٦٥ ٤۳٦    حصص غیر مسیطرة

  ٥۹٥٬۲۹٤ ٥۹۱٬۲۱٥ 
    

      الربح العائد إلى مساھمي شركة األنصاري للخدمات المالیة ذ.م.م:
 ٤۸٥٬٥۸٦ ٥۸۷٬٦٥۸  العملیات الجاریة 
 ٥٬٥٦٤ ۷٬۲۰۱  العملیات المتوقفة 

  ٥۹٤٬۸٥۹ ٤۹۱٬۱٥۰ 
    

    األساسیة والمخفّضة للسھم الربحیة 
 ۰٬۰٦٤۷ ۰٬۰۷۸٤ ۲۷ بالدرھم اإلماراتي للسھم الواحد  -العملیات الجاریة 
 ۰٬۰۰۰۷ ۰٬۰۰۰۹ ۲۷ بالدرھم اإلماراتي للسھم الواحد  -العملیات المتوقفة 

 ۰٬۰٦٥٤ ۰٬۰۷۹۳  بالدرھم اإلماراتي  -مجموع الربحیة األساسیة والمخفّضة للسھم 
    

 
 
 



 األنصاري للخدمات المالیة ذ.م.م 
 (سابقاً، األنصاري القابضة ذ.م.م) 

 ۷صفحة | 
 تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة.  ٤٥إلى  ۹اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

 

 
 الملكیة الموحد بیان حقوق 

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 
 رأس
  المال 

احتیاطي  
  االستحواذ 

جاري حساب 
  للمساھمین 

 أرباح  
  محتجزة 

 مجموع 
حقوق الملكیة 

  للمساھمین 
حصص غیر  

  مسیطرة 
مجموع حقوق  

 الملكیة 
 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  
              

 ۲٬۳۷٤٬۰۳٦  ۱٤٬٤٤۸  ۲٬۳٥۹٬٥۸۸  ٦٦۸٬۷٥۸  ۲٥۹٬۷۸۷  ۱٬۳۸۱٬۰٤۳  ٥۰٬۰۰۰ ۲۰۲۱ینایر  ۱في 
مجموع الدخل الشامل للسنة المنتھیة في 

۲۰۲۱ -  - 
 

- 
 

٤۹۱٬۱٥۰ 
 

٤۹۱٬۱٥۰  ٤  ٦٥۹۱٬۲۱٥ 
 )۱۷٥٬۹۲۸(  -  )۱۷٥٬۹۲۸(  )۱۷٥٬۹۲۸(  -  -  - )۲۸توزیع األرباح (إیضاح 

 )۱٦۲٬۸٥۳(  -  )۱٦۲٬۸٥۳(  -  )۱٦۲٬۸٥۳(  -  - )۲۲توزیع من حساب جاري (إیضاح 
 ۲٬٥۲٦٬٤۷۰  ۱٤٬٥۱۳  ۲٬٥۱۱٬۹٥۷  ۹۸۳٬۹۸۰  ۹٦٬۹۳٤  ۱٬۳۸۱٬۰٤۳  ٥۰٬۰۰۰ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 

 
 ۲٬٥۲٦٬٤۷۰  ۱٤٬٥۱۳  ۲٬٥۱۱٬۹٥۷  ۹۸۳٬۹۸۰  ۹٦٬۹۳٤  ۱٬۳۸۱٬۰٤۳  ٥۰٬۰۰۰ ۲۰۲۲ینایر  ۱في 

الدخل الشامل للسنة المنتھیة في مجموع 
۲۰۲۲ -  -  -  ٥۹٤٬۸٥۹  ٥۹٤٬۸٥۹  ٤۳٥  ٦۹٥٬۲۹٥ 

 )۱٬٤۰۳٬٦٥۲(  -  )۱٬٤۰۳٬٦٥۲(  )۳۳۳٬۷٥۲(  -  )۱٬۰٦۹٬۹۰۰(  - )۲۸توزیع األرباح (إیضاح 
 )۹٦٬۹۳٤(  -  )۹٦٬۹۳٤(  -  )۹٦٬۹۳٤(  -  - )۲۲توزیع من حساب جاري (إیضاح 

خالل التحویل زیادة في رأس المال من 
 -  -  -  -  -  )۲٥٬۰۰۰(  ۲٥٬۰۰۰ )۲۰من احتیاطي االستحواذ (إیضاح 

 )۱٤٬۹٤۹(  )۱٤٬۹٤۹(  -  -  -  -  - )٥بیع شركات تابعة (إیضاح 
 ۱٬٦۰٦٬۲۳۰  -  ۱٬٦۰٦٬۲۳۰  ۱٬۲٤٥٬۰۸۷  -  ۲۸٦٬۱٤۳  ۷٥٬۰۰۰ ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 



 األنصاري للخدمات المالیة ذ.م.م 
 (سابقاً، األنصاري القابضة ذ.م.م) 

 ۸صفحة | 
 تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة.  ٤٥إلى  ۹اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

 

 الموحد بیان التدفقات النقدیة 
 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ إیضاح  
 ألف درھم  ألف درھم   

    األنشطة التشغیلیة 
 ٤۹۱٬۲۱٥ ٥۹٥٬۲۹٥  صافي ربح السنة بما في ذلك الربح من العملیات المتوقفة 

    تعدیالت لـ:
 ٦٥٬۰٥٤ ۷٥٬٤۷٥ ۲٦، ٥ استھالك وإطفاء* 

 ٤٬۰۰۰ ۲٬۰۰۰ ٥-۱۰ االئتمانیة المتوقعة مخصص الخسائر 
 ٤٬۸۷٦ ٦٬۷۳۱ ۱٥ مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین*

 )٤۹۰( )۱۱۹(    ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات وموجودات غیر ملموسة
التدفقات النقدیة التشغیلیة قبل تسویة مكافآت نھایة الخدمة للموظفین  

 ٥٦٤٬٦٥٥ ٦۷۹٬۳۸۲  والتغیرات في رأس المال العامل 
 )۲٬۸۰۲( )۳٬٦٦٤( ۱٥ تسویة مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 

    التغیرات في رأس المال العامل:
 )٦۹٬۳۰۱( ٤۹٬٥٤۸  مبالغ مستحقة من مكاتب ووكالء الصرافة 

 )۹٬۸۸۲( ۹٬٥۲۹  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة*
 )۹٬٤۸۰( )۱۳٬٥۹۲(  مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدینة أخرى*

 ٥٥٬٥۸٥ ۸۰٬۹۷۷  ذمم دائنة تجاریة وأخرى* 
 )٥۱٬٦۷۱( )۱۰۷٬٥۲۷(  مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة*

 ۱۳٬۰۰٤ )۲۲۱(  مبالغ مستحقة إلى مكاتب ووكالء الصرافة 
 )۲٬۸۳۸( )۲۹٬٦۲۱(  ودائع مجمدة لدى البنوك*

 ٤۸۷٬۲۷۰ ٦٦٤٬۸۱۱  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة 

    األنشطة االستثماریة 
 )۱۳٬۳٥۳( )۱۹٬۳٦٦(  دفعات لشراء ممتلكات ومعدات وموجودات غیر ملموسة 

 - )۱۸٬۱۳۳(  صافي النقد وما في حكمھ المحول عند بیع شركات تابعة
 )۱٤٬٦٥۷( )۱۱٬٥۸۹(  أعمال رأسمالیة قید اإلنجاز 

 )۹۱( )۱۰٦(  استثمارات عقاریة*
 ۲٤۰٬۰۰۰ )۱۹٦٬۹۲٥(  ودائع ثابتة 

 )۸٥٦( )٤(  استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة 
 ۹۲۰ ۱٦۳  متحصالت من بیع ممتلكات ومعدات 

 ۲۱۱٬۹٦۳ ) ۲٤٥٬۹٦۰(  صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) األنشطة االستثماریة 
    

    األنشطة التمویلیة 
 )۱۷٥٬۹۲۸( )۱٬۰۷۷٬۸٥۲( ۲۸ مدفوعة* توزیعات أرباح 

 )۱٦۲٬۸٥۳( )۹٦٬۹۳٤(  حساب جاري للمساھمینمدفوعات من  
 )٤۱٬۳٥۱( )٥٦٬۲۰۸( ۱٤ مطلوبات اإلیجار التمویلي المدفوعة 

 - ۳٥۷٬٥۱۰ ۱۸، ٥ قروض من بنوك* 
 ) ۳۸۰٬۱۳۲( ) ۸۷۳٬٤۸٤(  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة 

    
 ۳۱۹٬۱۰۱ )٤٥٤٬٦۳۳(  التغیر في النقد وما في حكمھ صافي 

 ۲٬۳٦۲٬۱٥۷ ۲٬٦۸۱٬۲٥۸  النقد وما في حكمھ في بدایة السنة 
 ۲٬٦۸۱٬۲٥۸ ۲٬۲۲٦٬٦۲٥ ۱۳ النقد وما في حكمھ في نھایة السنة 

 
 . ۲۸یُرجى الرجوع إلى إیضاح  األنشطة التمویلیة غیر النقدیة:

 .٦یُرجى الرجوع إلى إیضاح  النقدیة:األنشطة االستثماریة غیر 
 

 .٥* فیما یتعلق بالتدفقات النقدیة للعملیات المتوقفة، یرجى الرجوع إلى إیضاح 
  



 األنصاري للخدمات المالیة ذ.م.م 
 ذ.م.م) (سابقاً، األنصاري القابضة 

 ۹صفحة | 
 

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 

 الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة  ۱
 

وتم تسجیلھا بموجب قوانین   ۲۰۱٦مایو    ۹المالیة ذ.م.م (سابقاً، األنصاري القابضة ذ.م.م) ("الشركة") في  تأسست شركة األنصاري للخدمات  
   دولة اإلمارات العربیة المتحدة كشركة ذات مسؤولیة محدودة.

 
األنصاري والسید عیسى علي أبو  ، وھم: السید محمد علي األنصاري والسید فؤاد علي أبو الحسن  ۲۰۲۲نوفمبر    ۱٥قام مساھمو الشركة، في  

الحسن األنصاري والسید راشد علي أبو الحسن األنصاري والسیدة صدیقة مرتضى علي والسیدة فاطمة علي أبو الحسن األنصاري والسیدة مریم 
شركة مؤسسة في  علي أبو الحسن األنصاري بتحویل حصصھم في الشركة إلى منشأة مؤسسة حدیثًا، وھي شركة األنصاري القابضة ذ.م.م (

۲۰۲۲ .( 
 

 وعلیھ، أصبحت شركة األنصاري للخدمات المالیة ذ.م.م شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة األنصاري القابضة ذ.م.م كما في ذلك التاریخ. 
 

نصاري ، كان المساھمون الرئیسیون للمجموعة ھم محمد علي األنصاري وفؤاد علي األنصاري وعیسى علي األ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما في  
 وراشد علي األنصاري والسیدة/ صدیقة مرتضى والسیدة/ فاطمة األنصاري والسیدة/ مریم األنصاري. 

 
 یشار إلى الشركة وشركاتھا التابعة التالیة معًا فیما یلي باسم "المجموعة". 

 
 نسبة الملكیة  اسم الشركة التابعة 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ األنصاري للصرافة ذ.م.م 
 ٪۱۰۰  - )٥شركة األنصاري العقاریة ذ.م.م (إیضاح 

 ٪۷۸  - ) ٥األنصاري للوساطة المالیة ذ.م.م (سابقاً، األنصاري للخدمات المالیة ذ.م.م) (إیضاح 
 ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ورلدواید كاش اكسبرس لیمتد 

 ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ بلو ھورایزن لخدمات التزوید بعاملین تحت الطلب ش.ذ.م.م 
 ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ لخدمات نقل النقود والمجوھرات واألشیاء الثمینة ش.ذ.م.مكاش ترانس 

 
 تأسست جمیع الشركات التابعة المذكورة أعاله في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.

 
بالعمالت المحلیة واألجنبیة، ودفع  تعمل المجموعة في مجال بیع وشراء العمالت األجنبیة والشیكات السیاحیة، والشیكات، وتنفیذ عملیات التحویل  

األجور من خالل الربط مع نظام التشغیل "حمایة األجور"، والخدمات الخاصة (مثل خدمات دفع الفواتیر وتحصیل النقود وبیع بطاقات الدفع 
 المسبق متعددة العمالت وإعادة شحنھا بالرصید) ونقل النقود واألشیاء الثمینة.

 
ودخل حیز   ۲۰۲۱سبتمبر    ۲۰("قانون الشركات") في    ۲۰۲۱) لسنة  ۳۲بقانون اتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (صدر المرسوم  

 . ۲۰۱٥) لسنة ۲والذي ألغى القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم ( ۲۰۲۲ینایر  ۲التنفیذ في 
 

معینة من األسھم (لم یتم تحدیدھا بعد) للعامة من خالل االكتتاب العام األولي. وعلیھ، تم  ، قررت المجموعة طرح نسبة  ۲۰۲۲سبتمبر    ۱في  
المالیة الموحدة كما في وللسنة المنتھیة في   البیانات  بإدراج الشركة في سوق دبي المالي في دولة   ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱إعداد ھذه  یتعلق  فیما 

 اإلمارات العربیة المتحدة. 
 

، إعادة ھیكلة داخلیة للمجموعة حیث قامت الشركة ببیع كامل األسھم المملوكة لھا في شركة األنصاري ۲۰۲۲، في نوفمبر أجرى مجلس اإلدارة
في   تأسیسھا  تم  التي  الشركة األم  ذ.م.م، وھي  القابضة  إلى شركة األنصاري  ذ.م.م  المالیة  للوساطة  ذ.م.م وشركة األنصاري   ۲۰۲۲العقاریة 

شركات في مجال تطویر العقارات وإدارة المرافق وتقدیم خدمات الوساطة في األوراق المالیة المحلیة المتداولة في سوق  ). تعمل ھذه ال٥(إیضاح  
 دبي المالي وسوق أبوظبي لألوراق المالیة.

 
رقم (۲۰۲۲دیسمبر    ۹في   اتحادي  بقانون  مرسوًما  المتحدة  العربیة  اإلمارات  لدولة  المالیة  تطبیق    ۲۰۲۲لسنة  )  ٤۷، أصدرت وزارة  بشأن 

دولة  في  الشركات االتحادیة  نظام ضریبة  القانون)، وذلك لفرض  أو  الشركات  بقانون ضریبة  إلیھ  (یُشار  الشركات واألعمال  الضرائب على 
   اإلمارات العربیة المتحدة.

  



 األنصاري للخدمات المالیة ذ.م.م 
 ذ.م.م) (سابقاً، األنصاري القابضة 

 ۱۰صفحة | 
 

 (تابع) ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 

 (تابع)  الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة ۱
 

یوًما. سیصبح نظام ضریبة الشركات ساري المفعول للفترات المحاسبیة    ۱٥، وأصبح قانوًنا نافذًا بعد  ۲۰۲۲أكتوبر   ۱۰تم نشر القانون سابقًا في  
٪، بینما ۹جھ عام لمعدل ضریبة الشركات بواقع  . ستخضع الشركات في دولة اإلمارات العربیة المتحدة بو۲۰۲۳یونیو    ۱التي تبدأ في أو بعد  

٪ على الدخل الخاضع للضریبة والذي ال یتجاوز حًدا معینًا سیتم توضیحھ بموجب قرار من مجلس الوزراء (من المتوقع أن یكون ۰سیُطبق معدل  
 درھم بناًء على المعلومات الصادرة عن وزارة المالیة). ۳۷٥٬۰۰۰

 
ارات المھمة التي لم یتم االنتھاء منھا بعد بقرار من مجلس الوزراء، بما في ذلك الحد األدنى المذكور أعاله، والتي  ومع ذلك، ھناك عدد من القر

ل  تعتبر مھمة للغایة بالنسبة للمنشآت لتحدید وضعھا الضریبي ومقدار الضریبة المستحقة. لذلك، وحتى صدور مثل ھذه القرارات المھمة من قب 
، ولم یتم سنھ أو سنھ بشكل فعلي  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱لمجموعة إلى أن ھذا القانون غیر ساري المفعول عملیًا كما في  مجلس الوزراء، خلصت ا

ضرائب الدخل. ستواصل المجموعة مراقبة توقیت إصدار ھذه القرارات المھمة من قبل مجلس   -  ۱۲من منظور المعیار المحاسبي الدولي رقم  
التأثیر    -  ۱۲دى تطبیق المعیار المحاسبي الدولي رقم  الوزراء لتحدید وضعھا الضریبي وم تقییم  ضرائب الدخل. تعمل المجموعة حالیًا على 

 المحتمل على بیاناتھا المالیة الموحدة، من منظور الضرائب الحالیة والمؤجلة، بمجرد أن یتم سن القانون بشكل فعلي. 
 

 اإلمارات العربیة المتحدة.، دبي، ٦۱۷٦إن العنوان المسجل للمجموعة ھو ص. ب. 
 

 أساس اإلعداد  ۲
 

 بیان االلتزام  )أ(
 

الصادرة عن لجنة  تم إعداد البیانات المالیة الموحدة وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة، والتفسیرات  
   الساریة لقوانین اإلمارات العربیة المتحدة.تفسیر المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، واألحكام 

 
 أساس القیاس (ب)

 
من خالل الربح أو تم إعداد البیانات المالیة على أساس مبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء المشتقات واالستثمارات في األوراق المالیة بالقیمة العادلة 

مكافآت نھایة الخدمة للموظفین الذي تم قیاسھ بموجب طریقة الوحدة اإلضافیة المقدرة بموجب  الخسارة والتي یُعترف بھا بالقیمة العادلة ومخصص  
 وعلى أساس مبدأ االستمراریة. ۱۹المعیار المحاسبي الدولي رقم 

 
 العملة الوظیفیة وعملة العرض  (ج)

 
 القتصادیة الرئیسیة التي تعمل المجموعة ضمنھا. إن العملة الوظیفیة وعملة العرض للمجموعة ھي الدرھم اإلماراتي، وھي عملة البیئة ا

 
 أساس التوحید  (د)

 
 الشركة التابعة 

 
ة أو الشركة التابعة ھي المنشأة المستثمر فیھا التي تخضع لسیطرة المجموعة. تسیطر المجموعة على منشأة ما عندما تكون معّرضة لعوائد متغیر

المنشأة المستثمر فیھا إضافة إلى قدرتھا على التأثیر على تلك العوائد من خالل سیطرتھا على ھذه المنشأة. لدیھا حقوق فیھا نتیجة مشاركتھا في  
  تدرج البیانات المالیة للشركة التابعة ضمن البیانات المالیة الموحدة اعتباراً من تاریخ بدء السیطرة حتى تاریخ انتفاء ھذه السیطرة. 

 
       ید المعامالت المحذوفة عند التوح

 
أو خسائر  أرباح  (باستثناء  المجموعة  داخل  المعامالت  الناتجة عن  محققة  أو مصاریف غیر  إیرادات  وأي  والمعامالت  األرصدة  استبعاد  یتم 

باح غیر المحققة المعامالت الناشئة بالعملة األجنبیة) عند إعداد البیانات المالیة الموحدة. كما یتم استبعاد الخسائر غیر المحققة بنفس طریقة األر
 في حالة واحدة وھي عندما یتوفر دلیل على حدوث انخفاض في القیمة.
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 (تابع) ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
 

 البیانات المالیة الموحدة المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة المطبقة على  ۳-۱
 

ینایـر    ۱أو بعد    تم تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة التالیة التي أصبحت ساریة المفعول على الفترات السنویة التي تبدأ في 
و مذكور، أي تأثیـر جوھري على المبالغ المعروضة  في ھذه البیانات المالیة. لم یكن لتطبیق ھذه المعاییر الدولیة المعدلة، باستثناء ما ھ  ۲۰۲۲

 للسنتین الحالیة والسابقة. 
 

، ۳۷، والمعیار المحاسبي الدولي رقم ۱٦، والمعیار المحاسبي الدولي رقم ۳التعدیالت الطفیفة على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  •
 ۱٦والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  ۹یة رقم وبعض التحسینات السنویة على المعیار الدولي للتقاریر المال

 
حول   ۳"اندماجات األعمال" مرجعاً في المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    ۳تحّدث التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  

   المحاسبیة لعملیات اندماج األعمال.اإلطار المفاھیمي إلعداد التقاریر المالیة دون تغییر المتطلبات 
 

رقم   الدولي  المحاسبي  المعیار  التعدیالت على  الممتلكات    ۱٦تحظر  تكلفة  من  تقتطع  أن  الشركة  والمعدات" على  والمنشآت  "الممتلكات 
المقصود. وبدالً من ذلك، ستعترف والمنشآت والمعدات المبالغ المستلمة من بیع األصناف المنتجة أثناء إعداد الشركة لألصل الستخدامھ  

 الشركة بعوائد البیع والتكلفة ذات الصلة في الربح أو الخسارة. 
 

تأخذھا   ۳۷تحدد التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم   "المخصصات والمطلوبات الطارئة والموجودات الطارئة" التكالیف التي 
 العقد سیكون خاسًرا. الشركة في عین االعتبار عند تقییم ما إذا كان 

 
"األدوات المالیة" واألمثلة التوضیحیة المصاحبة للمعیار   ۹تُدخل التحسینات السنویة تعدیالت طفیفة على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  

 "عقود اإلیجار". ۱٦الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 

إعفاء المؤجر من دفعات اإلیجار (المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم   -المالیة قرار جدول أعمال لجنة تفسیر المعاییر الدولیة للتقاریر  •
 )۱٦والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  ۹

 
، انتھى مجلس معاییر المحاسبة الدولیة من قرار جدول األعمال الذي وافقت علیھ لجنة تفسیر المعاییر الدولیة للتقاریر ۲۰۲۲في أكتوبر  

)". یتناول ۱٦والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    ۹أن "إعفاء المؤجر من دفعات اإلیجار (المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  المالیة بش
  قرار جدول األعمال المحاسبة من منظور المؤجر، وعلى وجھ الخصوص:

  على الذمم المدینة الخاصة باإلیجارات    ۹ر المالیة رقم  كیفیة تطبیق نموذج الخسارة االئتمانیة المتوقعة في المعیار الدولي للتقاری
 التشغیلیة عندما یتوقع المؤجر اإلعفاء من الدفعات المستحقة من المستأجر بموجب عقد اإلیجار قبل منح امتیاز اإلیجار. 

   بات تعدیل عقد اإلیجار في المعیار  أو متطل  ۹ما إذا كان سیتم تطبیق متطلبات إلغاء االعتراف في المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم
 عند المحاسبة عن امتیاز اإلیجار. ۱٦الدولي للتقاریر المالیة رقم 
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 (تابع) ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 

 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳

 (تابع) للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة الصادرة لكن غیر الساریة حتى تاریخھ وغیر المطبقة بشكٍل مبكرالمعاییر الدولیة  ۳-۲
 

 
 المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة 

ساریة المفعول على الفترات  
 السنویة التي تبدأ في أو بعد 

رقم   المالیة  للتقاریر  الدولي  التأمین"،  ۱۷المعیار  معاییر ۲۰۱۷مایو    ۱۸في    -  "عقود  مجلس  أنھى   ،
المحاسبة الدولیة مشروعھ الطویل لوضع معیار محاسبي حول عقود التأمین وأصدر المعیار الدولي للتقاریر  

  ٤محل المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    ۱۷"عقود التأمین". یحل المعیار الدولي رقم    ۱۷المالیة رقم  
إلى تغییر كبیر في المحاسبة لدى  ۱۷حالیاً بالعدید من الممارسات. سیؤدي المعیار الدولي رقم  والذي یسمح 

جمیع المنشآت التي تصدر عقود تأمین وعقود استثمار تشمل میزة المشاركة االختیاریة. ینطبق المعیار على 
بعد   أو  في  تبدأ  التي  السنویة  المبكر  ۲۰۲۳ینایر    ۱الفترات  بالتطبیق  تطبیق    ویسمح  مع  إذا كان متزامناً 

"اإلیرادات من العقود مع العمالء" والمعیار الدولي للتقاریر المالیة   ۱٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  
نموذج قیاس حالي حیث یعاد قیاس التقدیرات في    ۱۷"األدوات المالیة". یتطلب المعیار الدولي رقم    ۹رقم  

على أسس التدفقات النقدیة المرجحة المخصومة وتعدیل للمخاطر وھامش    كل فترة تقریر. ویعتمد القیاس
الخدمات التعاقدیة الذي یمثل أرباح العقد غیر المكتسبة. وھناك أسلوب تخصیص مبّسط لألقساط یُسمح بھ 
قیاس غیر مختلفة جوھریاً عن  أتاح ھذا األسلوب طریقة  إذا  المتبقیة  التغطیة  فترة  لاللتزامات على مدار 

لنموذج العام أو إذا كانت فترة التغطیة تمتد لسنة أو أقل. ومع ذلك، یجب قیاس المطالبات المتكبدة باالعتماد ا
 على أسس التدفقات النقدیة المرجحة والمعدلة بالمخاطر والمخصومة.

 
رقم   المالیة  للتقاریر  الدولي  المعیار  تطبیق  أن  اإلدارة  تأثیر على    ۱۷تتوقع  لھ  یكون  المدرجة  لن  المبالغ 

 واإلفصاحات الواردة في ھذه البیانات المالیة الموحدة. 
 

 ۲۰۲۳ینایر  ۱

والمعیار المحاسبي الدولي   ۲وبیان الممارسة رقم    ۱التعدیالت الطفیفة على المعیار المحاسبي الدولي رقم  
البیانات المالیة    تھدف التعدیالت إلى تحسین إفصاحات السیاسات المحاسبیة ومساعدة مستخدمي  -  ۸رقم  

 على التمییز بین التغییرات في التقدیرات المحاسبیة والتغیرات في السیاسات المحاسبیة.
 

 من المتوقع أن یكون تأثیر التعدیالت أعاله غیر جوھري على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة. 
 

 ۲۰۲۳ینایر  ۱
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 (تابع) المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة الصادرة لكن غیر الساریة حتى تاریخھ وغیر المطبقة بشكٍل مبكر ۳-۲

 
 

 الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة المعاییر 
ساریة المفعول على الفترات  
 السنویة التي تبدأ في أو بعد 

الضریبة المؤجلة ذات الصلة بالموجودات والمطلوبات   -  ۱۲التعدیل على المعیار المحاسبي الدولي رقم  
تتطلب ھذه التعدیالت من الشركات االعتراف بالضریبة المؤجلة على المعامالت    -الناشئة عن معاملة واحدة  

التي، عند االعتراف المبدئي، تؤدي إلى نشوء مبالغ متساویة من الفروق المؤقتة الخاضعة للضریبة والقابلة  
 للخصم.

 

 ۲۰۲۳ینایر  ۱

تتضمن   -اإلیجار عند البیع وإعادة التأجیر  عقود    -  ۱٦التعدیل على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  
المالیة رقم   للتقاریر  التأجیر في المعیار الدولي  البیع وإعادة  التعدیالت متطلبات معامالت  لشرح   ۱٦ھذه 

كیفیة احتساب المنشأة للبیع وإعادة التأجیر بعد تاریخ المعاملة. من المرجح أن تتأثر معامالت البیع وإعادة  
ن بعض أو كل دفعات اإلیجار عبارة عن دفعات إیجار متغیرة ال تعتمد على مؤشر أو  التأجیر حیث تكو

 معدل. 

الفترات السنویة التي تبدأ في 
 ۲۰۲٤ینایر  ۱أو بعد 

 
رقم   الدولي  المحاسبي  المعیار  على  التعھدات    -  ۱التعدیل  مع  المتداولة  غیر  ھذه    -المطلوبات  توضح 

التعدیالت كیفیة تأثیر الشروط التي یجب أن تلتزم بھا المنشأة في غضون اثني عشر شھراً بعد فترة التقریر 
 على تصنیف االلتزام.

 
الفترات السنویة التي تبدأ في 

 ۲۰۲٤ینایر  ۱أو بعد 

 
والتعدیالت على البیانات المالیة الموحدة المستقبلیة وتعتزم تطبیقھا، حیثما یكون مالئماً، تقوم المجموعة حالیا بتقییم تأثیر ھذه المعاییر والتفسیرات  

عن  عندما تصبح ساریة المفعول. لیس ھناك معاییر أخرى جدیدة ذات صلة قابلة للتطبیق أو تعدیالت على المعاییر المنشورة أو تفسیرات صادرة  
ینایر    ۱مالیة قد تم إصدارھا ولكنھا ال تسري للمرة األولى على السنة المالیة للمجموعة التي تبدأ في  لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر ال

 وكان یتوقع أن یكون لھا تأثیر جوھري على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة. ۲۰۲۳
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ت على كافة إن السیاسات المحاسبیة الرئیسیة المطبقة في إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة مبینة أدناه. لقد تم تطبیق ھذه السیاسات بشكٍل ثاب 
 السنوات المعروضة، ما لم یُذكر خالفاً لذلك.

 
   االعتراف باإلیرادات ۳-۳

 
تتكون اإلیرادات بشكل أساسي من صافي الربح من صرف العمالت والعمولة المكتسبة على التحویالت وبیع وشراء األوراق النقدیة والبطاقات  

 مسبقة الدفع وغیرھا من الخدمات ذات الصلة.
 

االعتراف بصافي الربح من صرف العمالت عند تنفیذ المعاملة. یتم االعتراف بالعمولة على التحویالت واألوراق النقدیة والبطاقات مسبقة یتم  
 الدفع وغیرھا من الخدمات ذات الصلة عند تقدیم ھذه الخدمات ذات الصلة وإصدار / قبول األدوات. وال یتم االعتراف بمصاریف العمولة إال

 جراء التحویالت. عند إ
 

 إیرادات / مصاریف الفوائد  ٤-۳
 

معدالت یتم االعتراف بإیرادات ومصاریف الفوائد لكافة األدوات المالیة التي تحمل فائدة في بیان الدخل الشامل على أساس االستحقاق باستخدام 
 الفائدة الفعلیة للموجودات المالیة أو المطلوبات المالیة المتعلقة بھا.

 
بات مالیة معدل الفائدة الفعلي ھو المعدل الذي یخصم المقبوضات النقدیة المستقبلیة المقدرة والدفعات المكتسبة أو المسددة على موجودات أو مطلو

معدل  على مدى عمرھا المتوقع أو، حسب االقتضاء، على مدى فترة أقصر إلى صافي القیمة الدفتریة للموجودات أو المطلوبات المالیة. یتحدد  
 الفائدة الفعلي عند االعتراف المبدئي بالموجودات أو المطلوبات المالیة وال یتم تعدیلھ الحقاً.

 
ألخذ باالعتبار تقوم المجموعة عند احتساب معدالت الفائدة الفعلیة بتقدیر التدفقات النقدیة مع مراعاة كافة الشروط التعاقدیة لألدوات المالیة دون ا

المستقبلیة. یشتمل حساب معدل الفائدة الفعلي على كافة المبالغ المدفوعة أو المقبوضة بواسطة المجموعة والتي تعتبر جزءاً ال  الخسائر االئتمانیة 
 یتجزأ من معدل الفائدة الفعلي، بما في ذلك تكالیف المعاملة وكافة العالوات أو الخصومات األخرى. 
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 ممتلكات ومعدات  ٥-۳

 
االستھالك على بیان الدخل تظھر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة، إن وجدت. یتم تحمیل  

 الشامل الموحد على أساس القسط الثابت وذلك لحذف تكلفة األثاث والمعدات على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة على النحو التالي:
 

 العمر (بالسنوات)  فئة الموجودات 
 ٥۰ مبانٍ 
 ٤ أثاث

 سنوات أو على مدة اإلیجار، أیھما أقل  ٥ تجھیزات 
 ٤ مكتبیةمعدات 

 ٤ (أجھزة وبرمجیات) حاسوب 
 ۳ مركبات 

 
تسبة في  یتم إعادة تقییم األعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة وطریقة حساب االستھالك بتاریخ كل تقریر مع بیان أثر أي تغیر في التقدیرات المح

 التواریخ المستقبلیة. 
 

والمعدات في القیمة الدفتریة لھذا البند إذا كان من المرجح أن تتدفق للمجموعة منافع اقتصادیة یتم تسجیل تكلفة استبدال جزء من أحد بنود األثاث  
تكالیف  مستقبلیة عن ھذا الجزء ویكون باإلمكان قیاس تكلفتھ بصورة موثوقة. یلغى االعتراف بالقیمة الدفتریة للجزء المستبدل. ویتم االعتراف ب 

 في بیان الدخل الشامل الموحد عند تكبدھا. الخدمة الیومیة للممتلكات والمعدات 
 

 موجودات غیر ملموسة  ٦-۳
 

یمة، إن  تظھر البرمجیات التي تم تطویرھا داخلیًا أو خارجیًا من قبل المجموعة بسعر التكلفة ناقًصا اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في الق
   برنامج معین وتھیئتھ لالستخدام.وجدت. تمثل تكلفة البرمجیات التكالیف المتكبدة لتطویر 

 
ریخ توفره یتم االعتراف باإلطفاء في بیان الدخل الشامل الموحد على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر للبرنامج اعتباراً من تا

 لالستخدام. یبلغ العمر اإلنتاجي المقدر للبرنامج أربع سنوات.
 

 استثمارات عقاریة  ۷- ۳
 
االستثمارات العقاریة ھي العقارات المحتفظ بھا بھدف جني عائدات من تأجیرھا و/أو لزیادة قیمة رأس المال (بما في ذلك االستثمارات  

تھالك  العقاریة قید اإلنشاء لتلك األغراض). یتم قیاس االستثمارات العقاریة بالتكلفة، بما في ذلك تكالیف المعاملة ذات الصلة، ناقًصا االس
 : االستثمارات العقاریة. ٤۰متراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القیمة وفقًا لنموذج التكلفة للمعیار المحاسبي الدولي رقم ال

 
 یحتسب االستھالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة كالتالي: 

 
 العمر (بالسنوات)  

  
 ٥۰ - ۲۰ مبانٍ 

 
 احتساب االستھالك على األرض واألعمال الرأسمالیة قید اإلنجاز. ال یتم 
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 (تابع) ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 

 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
 

 (تابع)استثمارات عقاریة  ۳-۷
 

االستھالك لالستثمارات العقاریة بشكٍل دوري للتأكد من توافق طریقة االستھالك وفترتھ مع النمط  تتم مراجعة األعمار اإلنتاجیة وطریقة  
 المتوقع للمنافع االقتصادیة الناتجة من ھذه العقارات. 

 
 لم تأخذ اإلدارة باالعتبار أي قیمة متبقیة كونھا تعتبر ضئیلة للغایة. 

 
عناصر بنود االستثمارات العقاریة المحتسب بشكٍل منفصل، مع حذف القیمة الدفتریة للعنصر  تتم رسملة النفقات المتكبدة الستبدال أحد  

رات العقاریة  الذي تم استبدالھ. ال تتم رسملة النفقات الالحقة األخرى إال عندما تؤدي إلى زیادة في المنافع االقتصادیة المستقبلیة لبند االستثما
 ات األخرى في بیان الدخل الشامل الموحد عند تكبدھا. ذي الصلة. ویتم االعتراف بكافة النفق

 
عد  یلغى االعتـراف باالستثمارات العقاریة إما عند استبعادھا أو عند سحب االستثمارات العقاریة من االستخدام بصورة دائمة أو عندما لم ی 

من إلغاء االعتراف بالعقار في بیان الدخل الشامل الموحد  ھناك منافع اقتصادیة مستقبلیة من استبعادھا. یتم إدراج أیة أرباح أو خسائر تنتج  
 في الفترة التي تم خاللھا الغاء االعتراف بھذا العقار. 

 
 أعمال رأسمالیة قید اإلنجاز  ۳-۸

 
ا خسارة االنخفاض في تمثل األعمال الرأسمالیة قید اإلنجاز النفقات المتكبدة فیما یتعلق بتجدید الفروع وإنشاء فروع جدیدة، وتدرج بالتكلفة ناقصً 

 القیمة، إن وجدت. وتُحول األعمال الرأسمالیة قید اإلنجاز إلى ممتلكات ومعدات بمجرد االنتھاء من إنشائھا.
 

 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة  ۳-۹

تشیر األحداث أو التغیرات في الظروف إلى أن تتم مراجعة الموجودات التي تخضع لالستھالك أو اإلطفاء لتحري االنخفاض في قیمتھا عندما  
ة لألصل قیمتھ القیمة الدفتریة قد ال تكون قابلة لالسترداد. یتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القیمة وفقاً للمبلغ الذي تتجاوز بھ القیمة الدفتری 

 القابلة لالسترداد.
 

البیع أو القیمة قید االستخدام، أیھما أعلى. وألغراض تقییم االنخفاض في إن القیمة القابلة لالسترداد ھي القیمة العادلة لألصل ناق تكالیف  صاً 
راجعة  القیمة، یتم قیاس الموجودات لدى أدنى المستویات التي تتوفر لھا تدفقات نقدیة یمكن تحدیدھا بشكٍل منفصل (وحدات تولید النقد). تتم م

 یمتھا لتحري احتمال عكس االنخفاض في القیمة بتاریخ كل تقریر. الموجودات غیر المالیة التي تعرضت النخفاض في ق
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 (تابع) ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 

 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
 

 األدوات المالیة  ۳-۱۰
 

 التصنیف والقیاس  )۱(
 

موجودات/ مطلوبات مالیة للمجموعة وموجودات/ مطلوبات مالیة أو أداة حقوق ملكیة لطرف آخر. تصنف  األداة المالیة ھي أي عقد ینشأ عنھ  
 المجموعة موجوداتھا المالیة في فئات القیاس التالیة: 

 
 تلك التي تقاس بالقیمة العادلة. .۱
 تلك التي تقاس بالتكلفة المطفأة.  .۲

 
 جودات المالیة بتاریخ المتاجرة، وھو التاریخ الذي تلتزم فیھ المجموعة بشراء األصل أو بیعھ.تُـحتسب عملیات الشراء والبیع االعتیادیة للمو

 
تُصنف    یعتمد التصنیف على نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات المالیة والشروط التعاقدیة للتدفقات النقدیة الخاصة بالموجودات المالیة.

ارات في األوراق المالیة، ضمن الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة أو المطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة.  جمیع األدوات المالیة، بخالف االستثم
 ویتم تقییم الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة لتحري االنخفاض في القیمة في تاریخ كل تقریر.

 
والنقد في الصندوق والمبالغ المستحقة من مكاتب ووكالء الصرافة والمبالغ المستحقة من تتكون الموجودات المالیة للمجموعة من النقد لدى البنك  

ة المطفأة باستخدام األطراف ذات العالقة والذمم المدینة األخرى. یتم االعتراف بالموجودات المالیة مبدئیًا بالقیمة العادلة ویتم قیاسھا الحقًا بالتكلف
  طریقة الفائدة الفعلیة.

 
ف المعاملة عتراف مبدئیًا باالستثمارات في األوراق المالیة المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقیمة العادلة، مع تكالی یتم اال

شامل الموحد عند  المتكبدة في بیان الدخل عند تكبدھا. ویتم قیاسھا الحقًا بالقیمة العادلة ویتم االعتراف بأیة أرباح أو خسائر في بیان الدخل ال
 ظھورھا.

 
جاریة واألخرى تتكون المطلوبات المالیة للمجموعة من المبالغ المستحقة إلى البنوك والمبالغ المستحقة إلى مكاتب ووكالء الصرافة والذمم الدائنة الت 

المالیة مبدئیًا بالقیمة العادلة ناقًصا تكالیف المعاملة المتكبدة  والمبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة والقروض البنكیة. یتم االعتراف بالمطلوبات  
 ویتم إدراجھا الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي.

 
  إلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیة )۲(

 
اقدیة بالحصول على التدفقات النقدیة من تلك الموجودات أو عندما تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالموجودات المالیة عند انتھاء الحقوق التع

الملكیة    تقوم بتحویل الحقوق في الحصول على التدفقات النقدیة التعاقدیة من الموجودات المالیة في معاملة یتم خاللھا تحویل كافة مخاطر ومزایا
ت المالیة المحولة التي تقوم المجموعة بإنشائھا أو االحتفاظ بھا كموجودات أو  للموجودات المالیة بصورة فعلیة. یتم تسجیل أي فوائد من الموجودا 

 مطلوبات منفصلة.
 

   تلغي المجموعة االعتراف بالمطلوبات المالیة عندما یتم الوفاء بالتزاماتھا التعاقدیة أو إلغاؤھا أو انتھاؤھا.
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 (تابع) ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 

 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
 

 (تابع)األدوات المالیة  ۳-۱۰
 

 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة  )۳(
 

بناًء على  نموذجاً من ثالث مراحل لتحدید االنخفاض في القیمة    ۹قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة: یحدد المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  
العتراف التغیرات في الجودة االئتمانیة منذ االعتراف المبدئي. یتم تصنیف األداة المالیة التي لم تتعرض النخفاض في قیمتھا االئتمانیة عند ا

الجزء م یعادل  بمبلغ  األولى  بالمرحلة  المالیة  للموجودات  المتوقعة  االئتمانیة  الخسائر  تقاس  األولى.  المرحلة  في  االئتمانیة المبدئي  الخسائر  ن 
التالیة أو حتى تاریخ االستحقاق التعاقدي، إ ذا كان المتوقعة على مدى العمر الناتجة عن أحداث التعثر المحتملة خالل فترة االثني عشر شھراً 

الئتمان منذ االعتراف المبدئي، شھراً"). إذا قامت المجموعة بتحدید زیادة جوھریة في مخاطر ا  ۱۲أقصر ("الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى  
تى تاریخ  یتم تحویل األصل إلى المرحلة الثانیة وتقاس خسارتھ االئتمانیة المتوقعة بناء على الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر، أي ح

االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر"). إذا   االستحقاق التعاقدي ولكن مع األخذ في االعتبار المبالغ المتوقع دفعھا مسبقاً، إن وجدت ("الخسائر
ة المتوقعة  قررت المجموعة أن أحد الموجودات المالیة قد انخفضت قیمتھ االئتمانیة، یتم تحویل األصل إلى المرحلة الثالثة وتقاس خسارتھ االئتمانی 

  وقت حدوث الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان.) كیفیة تحدید المجموعة ۱( ٤كخسائر ائتمانیة متوقعة على مدى العمر. یبین اإلیضاح 
 

 تتمثل المعطیات الرئیسیة في قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة في ھیكل الُمدد للمتغیرات التالیة: 
 احتمالیة التعثر.  •
 التعرض الناتج عن التعثر.  •
 الخسارة الناتجة عن التعثر. •

 
 التعثر في السداد خالل فترة زمنیة محددة. ھي تقدیر الحتمالیة  -احتمالیة التعثر 

ھو تقدیر لمستوى التعرض في تاریخ التعثر المستقبلي، مع األخذ بعین االعتبار التغییرات المتوقعة في التعرض بعد    - التعرض الناتج عن التعثر  
 تاریخ التقریر. 

حدث فیھا التعثر في وقت محدد. وتستند إلى الفرق بین التدفقات النقدیة ھي تقدیر للخسارة الناشئة في الحالة التي ی   -الخسارة الناتجة عن التعثر  
ج عن  التعاقدیة المستحقة وتلك التي یتوقعھا المقرض، بما في ذلك من تحقیق أي ضمانات. یتم التعبیر عنھا عادة كنسبة مئویة من التعرض النات 

 التعثر. 
 

نتائج عاد المتوقعة  االئتمانیة  الخسارة  تُظھر  أن  النتیجة  یجب  تأخذ  الحالي.  المنھج  بموجب  بھ  فردي مسموح  تقدیر  بأفضل  مقارنة  لة مرجحة 
 المرجحة في االعتبار عدة سیناریوھات بناًء على توقعات معقولة.

 
دھور االئتمان  منھجاً مكوناً من ثالث مراحل یستند إلى مدى ت  ۹یستخدم نموذج االنخفاض في القیمة بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  

 منذ نشأتھ:
 

شھراً على جمیع الموجودات المالیة التي لم تشھد زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان   ۱۲تنطبق الخسارة االئتمانیة المتوقعة لمدة    -المرحلة األولى  
شھراً   ۱۲استخدام احتمالیة التعثر لمدة  منذ نشأتھا ولم تتعرض لالنخفاض في قیمتھا االئتمانیة. سوف یتم حساب الخسارة االئتمانیة المتوقعة ب 

  ۱۲عن  والتي تمثل االحتمالیة للتعثر الذي یمكن أن یحدث على مدار االثني عشر شھراً القادمة. وبالنسبة للموجودات التي تقل فترة استحقاقھا  
 شھراً، یتم استخدام احتمالیة التعثر التي تتوافق مع فترة االستحقاق المتبقیة.

 
الث  قیمتھا   -انیة  المرحلة  المالیة زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان بعد نشأتھا ولكن دون أن تتعرض لالنخفاض في  عندما تشھد الموجودات 

مر والتي تمثل  االئتمانیة، فإنھا تعتبر في المرحلة الثانیة، ویتطلب ھذا حساب الخسارة االئتمانیة المتوقعة على أساس احتمالیة التعثر على مدار الع 
یادة  حتمالیة للتعثر الذي یمكن أن یحدث على مدى الفترة المقدرة المتبقیة للموجودات المالیة. تكون المخصصات أعلى في ھذه المرحلة بسبب زاال

 المخاطر وتأثیر أفق زمني أطول مقارنة بفترة االثني عشر شھراً في المرحلة األولى. 
 

یة التي یتوفر لھا دلیل موضوعي على االنخفاض في القیمة في ھذه المرحلة. وعلى غرار سوف یتم إدراج الموجودات المال  -المرحلة الثالثة  
 المرحلة الثانیة، سیستمر مخصص الخسائر االئتمانیة في تسجیل الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى عمر الموجودات. 
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 (تابع) ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 

 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
 

 (تابع)األدوات المالیة  ۳-۱۰
 

 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة (تابع)  )۳(
 

بناًء على التغیرات في الجودة االئتمانیة منذ االعتراف المبدئي لالعتراف  تطبق المجموعة نموذجاً مكوناً من ثالث مراحل لتحدید انخفاض القیمة 
   سارة:بمخصصات الخسائر للخسائر االئتمانیة المتوقعة على األدوات المالیة التالیة التي لم یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخ

 
   مبالغ مستحقة من البنوك •
   الصرافةمبالغ مستحقة من مكاتب ووكالء  •
  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة  •

 
المتوقعة. وی  االئتمانیة  الخسائر  الموحد صافیة من مخصص  المالي  المركز  بیان  في  المطفأة  بالتكلفة  المقاسة  المالیة  الموجودات  تم یتم عرض 

 ان الدخل الشامل الموحد.االعتراف بالتغیرات في التكلفة المطفأة صافیة من مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة في بی 
 

ئتمانیة. تقوم المجموعة في تاریخ كل تقریر بتقییم ما إذا كانت الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة قد تعرضت لالنخفاض في قیمتھا اال
تأثیر سلبي على   قیمتھ االئتمانیة" عند وقوع حدث أو أكثر لھ  النقدیة المستقبلیة المقدرة  یعتبر األصل المالي "تعرض لالنخفاض في  التدفقات 

 لألصل المالي. تشتمل األدلة على تعرض األصل المالي لالنخفاض في قیمتھ االئتمانیة على أي من البیانات الملحوظة التالیة: 
 

 صعوبة مالیة كبیرة تواجھ المقترض أو الجھة المصدرة.  •
 خرق بنود العقد مثل أحداث التعثر أو التأخر في السداد. •
 عادة ھیكلة القروض أو السلفیات من قبل المجموعة وفق شروط ما كانت المجموعة لتقبلھا في ظل الظروف العادیة، إ •
 وجود احتمال بدخول المدین في إجراءات إشھار إفالس أو إعادة ھیكلة مالیة أخرى. •
 عدم وجود سوق نشطة للورقة المالیة بسبب الصعوبات المالیة. •

 
، والذي یتطلب االعتراف  ۹ینة األخرى، طبقت المجموعة النھج المبسط الذي یسمح بھ المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  فیما یتعلق بالذمم المد

  بالخسائر المتوقعة على مدى العمر منذ االعتراف المبدئي بالذمم المدینة. وبموجب ھذا النھج، تقوم المجموعة بقیاس مخصص الخسارة للذمم 
ل الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر. یتم تقدیر الخسارة االئتمانیة المتوقعة على الذمم المدینة األخرى باستخدام مصفوفة  المدینة بمبلغ یعاد 

بالمدین  الخاصة  للعوامل  وفقًا  والمعدلة  للمدین،  الحالي  المالي  المركز  وتحلیل  المدین  قبل  من  السابقة  التعثر  تجربة  إلى  بالرجوع  ین  مخصص 
 روف االقتصادیة العامة للقطاع الذي یعمل فیھ المدینون، وتقییم التوجھ الحالي وكذلك المتوقع للظروف في تاریخ التقریر. والظ

 
  تقوم المجموعة بشطب الذمم المدینة عندما تكون ھناك معلومات تشیر إلى أن المدین یواجھ صعوبات مالیة شدیدة وعندما ال یوجد أي احتمال 

 ألموال. واقعي السترداد ا
 

 المقاصة )٤(
 

حالیاً تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة وبیان صافي القیمة في بیان المركز المالي الموحد في حالة واحدة وھي أن یكون لدى المجموعة  
 الموجودات وتسویة المطلوبات بصورة متزامنة. حق قانوني واجب النفاذ بمقاصة المبالغ ویكون لدیھا نیة إما للتسویة على أساس الصافي أو تحقیق  

 
 األدوات المالیة المشتقة )٥(

 
یتم الحصول على القیمة   یتم االعتراف باألدوات المشتقة مبدئیاً بالقیمة العادلة في تاریخ إبرام عقد األداة المشتقة ویُعاد قیاسھا الحقاً بقیمتھا العادلة.

نشطة، بما في ذلك أحدث المعامالت في السوق. تدرج كافة األدوات المشتقة كموجودات عندما تكون  العادلة من األسعار المدرجة في األسواق ال
  قیمتھا العادلة موجبة وكمطلوبات عندما تكون قیمتھا العادلة سالبة.
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 نقد وما في حكمھ  ۳-۱۱
 

ك والودائع لغرض بیان التدفقات النقدیة الموحد، یشتمل النقد وما في حكمھ على النقد في الصندوق والنقد قید التحویل والمبالغ المستحقة من البنو
المبالغ المحتفظ بھا كودائع مجمدة والمبالغ المستحقة إلى البنوك. تعد الودائع المجمدة  الثابتة التي لھا فترات استحقاق تقل عن ثالثة أشھر ناقًصا  

 ھا الیومیة.أموال مودعة من قبل المجموعة وفقًا لترتیبات المراسالت مع مختلف البنوك المقابلة. وتعتبر ھذه األموال غیر متوفرة للمجموعة لعملیات 
 

 ذمم مدینة أخرى  ۳-۱۲
 

دینة األخرى الودائع لدى السلطات الضریبیة المتعلقة بالضرائب بخالف ضریبة الدخل والتي یتم االعتراف بھا كموجودات في  تشمل الذمم الم
داد بیان المركز المالي الموحد ویتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة. إن الودیعة ھي حق الحصول على منافع اقتصادیة مستقبلیة، إما عن طریق استر

 ریق استخدام الودیعة لتسویة مطلوبات الضریبة. األموال أو عن ط
 

 العمالت األجنبیة  ۳-۱۳
تحویل   یتم تحویل المعامالت المقومة بالعمالت األجنبیة إلى الدرھم اإلماراتي بأسعار صرف العمالت األجنبیة السائدة في تاریخ المعاملة. یتم

األجنبیة إلى الدرھم اإلماراتي بأسعار الصرف السائدة في تاریخ التقریر. ویتم تحویل الموجودات  الموجودات والمطلوبات النقدیة المقومة بالعمالت  
بأسعار صرف العمالت األجنبیة السائدة   بالقیمة العادلة بعملة أجنبیة إلى الدرھم اإلماراتي  قیاسھا  یتم  النقدیة التي  تاریخ والمطلوبات غیر  في 

 یر النقدیة التي یتم قیاسھا على أساس التكلفة التاریخیة بعملة أجنبیة. المعاملة. وال یتم تحویل البنود غ
 

 یتم االعتراف بفروق صرف العمالت األجنبیة الناتجة عن التحویل في بیان الدخل الشامل الموحد.
 

 مكافآت نھایة الخدمة للموظفین  ۳-۱٤
 

"منافع الموظفین"، لمكافآت نھایة الخدمة المستحقة للموظفین وفقاً لقانون العمل،    ۱۹یتم رصد مخصص وفقاً ألحكام المعیار المحاسبي الدولي رقم  
 وذلك عن فترة خدمتھم حتى تاریخ بیان المركز المالي الموحد. یتم تحمیل ھذا المبلغ على بیان الدخل الشامل الموحد. 

 
 مخصصات  ۳-۱٥

 
، قانوني أو ضمني، یمكن تقدیره بصورة موثوقة نتیجة لحدث سابق، ویكون یتم االعتراف بمخصص ما عندما یكون لدى المجموعة التزام حالي

توقعة التي من المحتمل أن یستلزم تدفقات خارجة للمنافع االقتصادیة لتسویة االلتزام. یتم تحدید المخصصات بخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة الم
 الضرورة، المخاطر المتعلقة بااللتزام.تعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للمال، وعند 

 
بالذمم المدینة ضمن  یتم االعتراف  إذا كان من المتوقع استرداد بعض أو جمیع المنافع االقتصادیة المطلوبة لتسویة مخصص ما من الغیر، 

 الموجودات إذا كان باإلمكان قیاس قیمتھا بشكٍل موثوق بھ.
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة  ۳-۱٦
 

عالقة، بغض النظر عما إذا  المعامالت مع األطراف ذات العالقة ھي تحویالت للموارد أو الخدمات أو االلتزامات بین المجموعة وطرف ذي  
لة  كان قد تم تحمیل السعر أم ال. وھي تشمل االلتزامات بفعل شيء ما في حالة وقوع حدث معین (أو عدم وقوعھ) في العقود المستقبلیة والقاب 

 ۲٤ر المحاسبي الدولي رقم  للتنفیذ (المعترف بھا أو غیر المعترف بھا). تم عرض جمیع معلومات األطراف ذات العالقة المطلوبة بموجب المعیا
  .۱۱ذات العالقة بالمجموعة في اإلیضاح  

 
 ضریبة القیمة المضافة  ۳-۱۷

 
٪. ٥بة سجلت المجموعة ضریبة القیمة المضافة المستحقة الدفع بالصافي من المدفوعات في البیانات المالیة الموحدة المرفقة بالمعدل المطبق بنس

یر المتعلقة بالخدمات، صافیة من ضریبة القیمة المضافة. كانت وال تزال تخضع جمیع إقرارات ضریبة القیمة  تمثل إیرادات المبیعات قیمة الفوات 
 المضافة للمجموعة للفحص من قبل السلطات الضریبیة لمدة خمس سنوات من تاریخ التقدیم. 

 
   مطلوبات اإلیجار وموجودات حق االستخدام ۳-۱۸

 
 المجموعة وكیفیة المحاسبة عنھا أنشطة اإلیجار لدى 

 
سنوات ولكن   ٥تستأجر المجموعة بشكل رئیسي المكاتب ومواقع الفروع. ویتم إبرام عقود اإلیجار عادة لفترات ثابتة تتراوح بین سنة واحدة إلى  

ي على مجموعة واسعة من األحكام  قد تتمتع بخیارات تمدید كما ھو موضح أدناه. یتم التفاوض حول أحكام عقد اإلیجار على أساس فردي وتحتو
والشروط المختلفة. ال تفرض اتفاقیات اإلیجار أي تعھدات بخالف حقوق الضمان على موجودات اإلیجار التي یحتفظ بھا المؤجر. وال یجوز  

   استخدام موجودات اإلیجار كضمان ألغراض القروض.
 

   قد تحتوي عقود اإلیجار على عناصر إیجاریة وغیر إیجاریة.
 

لدفعات    تُقاس الموجودات والمطلوبات الناشئة من عقد اإلیجار مبدئیًا على أساس القیمة الحالیة. وتتضمن مطلوبات اإلیجار صافي القیمة الحالیة
 اإلیجار التالیة: 

 الدفعات الثابتة (تشمل الدفعات الثابتة من حیث الجوھر)، ناقصاً أي حوافز إیجار مستحقة.  .۱
 رة بناء على المؤشر أو المعدل. دفعات إیجار متغی  .۲
 المبالغ المتوقع دفعھا من قبل المستأجر بموجب ضمانات القیمة المتبقیة. .۳
 سعر الممارسة لخیار الشراء في حال كان المستأجر متأكداً إلى حد معقول من ممارسة ھذا الخیار.  .٤
 إلى استخدام المستأجر ھذا الخیار. دفعات غرامات فسخ عقد اإلیجار، إذا كانت شروط اإلیجار تشیر  .٥

 
موال تُخصم دفعات اإلیجار بناًء على معدل االقتراض اإلضافي المحدد من قبل المجموعة، وھو المعدل الذي یتعین على المستأجر اقتراضھ من األ

 الالزمة للحصول على أصل ذي قیمة مماثلة في بیئة اقتصادیة مماثلة بشروط وأحكام مماثلة. 
 

 تدفقات النقدیة الصادرة المستقبلیة التي قد تتعرض لھا المجموعة والتي ال تنعكس في قیاس مطلوبات اإلیجار ما یلي:تتضمن ال
 

 دفعات اإلیجار المتغیرة.  .۱
 خیارات التمدید واإلنھاء. .۲
 عقود اإلیجار التي لم تبدأ بعد والتي یلتزم بھا المستأجر. .۳

 
 االستخدام بالتكلفة التي تشمل التالي:تُقاس موجودات حق 

 مبلغ القیاس المبدئي لمطلوبات اإلیجار. .۱
 أي دفعات إیجار مسددة في أو قبل تاریخ بدء العقد ناقصاً أي حوافز إیجار مستلمة، حسب االقتضاء. .۲
 أي تكالیف أولیة مباشرة، حسب االقتضاء. .۳

 
 القیمة بشكل أساسي المعدات المكتبیة (ماسح ضوئي وطابعات).تشمل عقود إیجار الموجودات منخفضة 
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 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
 

 (تابع)مطلوبات اإلیجار وموجودات حق االستخدام  ۳-۱۸
 

 دفعات اإلیجار المتغیرة 
 

تأثیر عقود اإلیجار التي تحتوي على شروط دفع متغیرة مرتبطة بالمبیعات المتولدة أو أي نوع آخر من الجوانب المتغیرة غیر جوھري لدى یعد 
 المجموعة.

 
 خیارات التمدید واإلنھاء 

 
غیلیة إلى أقصى حد فیما یتعلق بإدارة  یتم تضمین خیارات التمدید واإلنھاء في عدد من عقود اإلیجار. وتستخدم ھذه الشروط لزیادة المرونة التش

ب  الموجودات المستخدمة في عملیات المجموعة. إن بعض خیارات التمدید واإلنھاء المحتفظ بھا قابلة للممارسة من قبل المجموعة، بینما یتطل
ملیون   ٦٬۹۰شكل المبكر. إن ما یقرب من  البعض اآلخر من المستأجر والمؤجر االتفاق بشكل متبادل بحیث یتم ممارسة خیار التمدید أو اإلنھاء ب 

 كانت اختیاریة.  ۲۰۲۲ملیون درھم) من مجموع دفعات اإلیجار المدرجة في حساب مطلوبات اإلیجار في سنة  ٥٬۰۹: ۲۰۲۱درھم (
 

   القروض ۳-۱۹
 

الحقًا بالتكلفة المطفأة وأي فروق بین المتحصالت (صافیة یتم االعتراف بالقروض مبدئیًا بالقیمة العادلة، صافیة من تكالیف المعاملة، والتي تُدرج  
المطلوبات  القروض ضمن  تُصنف  الفعلیة.  الفائدة  باستخدام طریقة  القروض  قیمة االسترداد على مدى فترة  المعاملة) ویتم إطفاء  تكالیف  من 

 غیر المتداولة. شھًرا وإال یتم تصنیفھا ضمن المطلوبات ۱۲المتداولة في حالة استحقاق السداد خالل 
 

لفائدة طریقة الفائدة الفعلیة ھي طریقة الحتساب التكلفة المطفأة لمطلوبات مالیة وتوزیع مصاریف الفائدة على مدى الفترة ذات الصلة. ومعدل ا
المالیة أو، حیثما یكون مالئماً،  الفعلي فھو الُمعدل الذي یخصم بشكٍل دقیق الدفعات النقدیة المستقبلیة المقدرة على مدى العمر المتوقع للمطلوبات  

یع الشروط على مدى فترة أقصر إلى صافي القیمة الدفتریة عند االعتراف المبدئي. یتم تقدیر الدفعات النقدیة المستقبلیة مع األخذ في االعتبار جم
 التعاقدیة لألداة. 
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 التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة  ٤
 

تقدیرات محاسبیة أساسیة محددة، كما   المالیة استخدام  للتقاریر  بالتوافق مع المعاییر الدولیة  المالیة الموحدة  البیانات  یقتضي من  یقتضي إعداد 
المجاالت التي تنطوي على درجة عالیة من إبداء الرأي أو التعقید أو  اإلدارة إبداء رأیھا في عملیة تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة. إن  

 المجاالت التي تعد فیھا االفتراضات والتقدیرات مھمة للبیانات المالیة الموحدة مبینة أدناه. 
 

 الخسارة االئتمانیة المتوقعة على الموجودات المالیة )۱(
  

. تقوم المجموعة  ۱۰-۳بالتکلفة المطفأة لتحدید االنخفاض في قیمتھا بناء على األساس المبین في اإلیضاح رقم  یتم تقییم الموجودات المالیة المسجلة  
ن بمراجعة موجوداتھا المالیة لتقییم انخفاض القیمة علی أساس منتظم. ولتحدید ما إذا كان یجب تسجیل أي خسارة عن انخفاض القیمة ضمن بیا

موعة أحكاماً حول ما إذا كانت ھناك أي بیانات جدیرة بالمالحظة تشیر إلى وجود انخفاض قابل للقیاس في  الدخل الشامل الموحد، تتخذ المج 
قیت  التدفقات النقدیة المستقبلیة التعاقدیة من أصل أو مجموعة من الموجودات. تخضع المنھجیة واالفتراضات المستخدمة لتقدیر كل من حجم وتو 

 قییم المنتظم وذلك للحد من أي فروق بین تقدیرات الخسارة والخسارة الفعلیة.التدفقات النقدیة المستقبلیة للت 
 

 األعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمعدات  )۲(
 

ف المادي تُستھلك تكلفة الممتلكات والمعدات على مدى أعمارھا اإلنتاجیة المقدرة. ویستند االستھالك على االستخدام المتوقع لألصل والبلي والتل
المقدرة   ، الذي یعتمد على عوامل التشغیل. لم تأخذ اإلدارة باالعتبار أي قیمة متبقیة كونھا تعد ضئیلة للغایة. تتم مراقبة األعمار اإلنتاجیةالمتوقع

 ویتم إجراء التعدیالت في الفترات المستقبلیة عندما توجد عوامل مستقبلیة تشیر إلى أن ھذه التعدیالت مالئمة.
 

 موجودات المالیة تصنیف وقیاس ال )۳(
 

ت یعتمد تصنیف وقیاس الموجودات المالیة على نموذج األعمال الذي تستخدمھ اإلدارة في التعامل مع موجوداتھا المالیة وعلى خصائص التدفقا 
ة یتم تصنیفھا وقیاسھا النقدیة التعاقدیة لألصل المالي الذي یجري تقییمھ. إن اإلدارة على قناعة من أن استثمارات المجموعة في األوراق المالی 

 على النحو المالئم.
 

 مدة اإلیجار والحلول العملیة المطبقة  )٤(
 

دم ممارسة  عند تحدید مدة عقد اإلیجار، تضع اإلدارة في االعتبار جمیع الحقائق والظروف التي تنشئ حافزاً اقتصادیاً لممارسة خیار التمدید، أو ع
الفترات بعد خیارات اإلنھاء) فقط في فترة اإلیجار إذا كان من المؤكد بصورة معقولة تمدید عقد اإلیجار   خیار اإلنھاء. تُدرج خیارات التمدید (أو

درھم) في مطلوبات   ۲۷٬۸۳:  ۲۰۲۱ملیون درھم (  ۳۲٬٤۱(أو عدم إنھائھ). لم یتم إدراج التدفقات النقدیة الصادرة المستقبلیة المحتملة البالغة  
أكدة بصورة معقولة من أنھ سیتم تمدید المستأجرین. یتم مراجعة التقییم في كل فترة تقریر في حالة وقوع حدث  اإلیجار ألن المجموعة لیست مت 

 ھام أو تغیر كبیر في الظروف یؤثر على ھذا التقییم ویخضع لسیطرة المجموعة. 
 

 أحكام أخرى  )  ٥(
 

استندت اإلدارة في حكمھا على الخبرة ودعم حكمھا من خالل خبراء اإلدارة قامت اإلدارة بتطبیق حكمھا في االعتراف ببعض المخصصات. وقد  
 الخارجیین.

 
  
  



 األنصاري للخدمات المالیة ذ.م.م 
 ذ.م.م) (سابقاً، األنصاري القابضة 

 ۲٤صفحة | 
 

 (تابع) ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 

 العملیات المتوقفة  ٥
 

في   اإلدارة،  داخلیة  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰قرر مجلس  إعادة ھیكلة  إجراء  في شركة  ،  للشركة  المملوكة  األسھم  كامل  بیع  تقرر  للمجموعة حیث 
األم  األنصاري العقاریة ذ.م.م وشركة األنصاري للوساطة المالیة ذ.م.م ("الشركات التابعة") إلى شركة األنصاري القابضة ذ.م.م، وھي الشركة  

على التوالي وتم إدراجھا في السنة   ۲۰۲۲نوفمبر    ۳۰و  ۲۰۲۲  نوفمبر  ۲٤. تم بیع ھذه الشركات التابعة في  ۲۰۲۲التي تم تأسیسھا في سنة  
ر المالیة الحالیة ضمن العملیات المتوقفة. تم اعتبار بیع الشركات التابعة بمثابة معاملة سیطرة مشتركة كما ھو محدد في المعیار الدولي للتقاری 

 "اندماج األعمال". ۳رقم 
 ینایر حتى تاریخ بیع الشركات التابعة: ۱التدفقات النقدیة المعروضة بالفترة من تتعلق المعلومات المالیة ومعلومات 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ٤٬۲۷۰ ٥٬۰٦٦ صافي إیرادات العموالت 
 ۱٬٦۰۳ ۱٬۷۰٦ بالصافي  -إیرادات فوائد 

 ۱٥٬٤۲٦ ۱٤٬۹۷٤ إیرادات اإلیجار 
 ۸۳۱ ۱٬۱۲٥ إیرادات أخرى 

 ۲۲٬۸۷۱ ۲۲٬۱۳۰ 
 )۳٬٤٤۸( )۲٬۹٦۹( رواتب ومنافع 

 )۷٬۱۲۰( )٦٬۸۰۷( مصاریف عمومیة وإداریة 
 )٥٬۳۲٤( )٤٬۸۹۰( )۹و ۷استھالك وإطفاء (اإلیضاحان 

 )٦۰۹( )٥٦۸( رسوم بنكیة وتمویلیة
 ٥٬٦۲۹ ۷٬٦۳۷ الربح من العملیات المتوقفة 

   
   

 )۹۹٦( )۱۰٬۷۸٤( التشغیلیةصافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة 
 )۱٬۲۲٤( )۲٬۲٥۸( صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة االستثماریة 

 - ۸٬۷٦۰ صافي التدفقات النقدیة الناتجة من األنشطة التمویلیة
 ) ۲٬۲۲۰( ) ٤٬۲۸۲( صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في العملیات المتوقفة 

 
 

  



 األنصاري للخدمات المالیة ذ.م.م 
 ذ.م.م) (سابقاً، األنصاري القابضة 

 ۲٥صفحة | 
 

 (تابع) ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 

 (تابع) العملیات المتوقفة  ٥
 

 بلغت القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات كما في تاریخ بیع الشركات التابعة ما یلي:
 

 ۲۰۲۲نوفمبر  ۳۰ 
 ألف درھم  
  
  

 ۱۸٬۹۷٤ ملموسة ممتلكات ومعدات وموجودات غیر 
 ۲۳٦٬٦۲٦ استثمارات عقاریة

 ۱۰۳ نقد في الصندوق وقید التحویل 
 ۱۸٬۰۳۰ مبالغ مستحقة من البنوك
 ٤۰٬۹۱۲ ودائع مجمدة لدى البنوك

 ٦٬۱۱۱ مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
 ۳٦٬۳۲۱ مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدینة أخرى

 ٤٬٦۱٦ بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمارات في أوراق مالیة 
 ۳٦۱٬٦۹۳ مجموع الموجودات 

  
  

 ٥۹٥ مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین
 ۱۰٬٥۲۷ ذمم دائنة تجاریة وأخرى 

 ۱٬۰٦۲ مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة 
 ۸٬۷٦۰ قروض من بنوك 

 ۱٤٬۹٤۹ حصص غیر مسیطرة 
 ۳٥٬۸۹۳ مجموع المطلوبات 

  
 ۳۲٥٬۸۰۰ )۲۸صافي الموجودات (لمزید من التفاصیل حول التسویة یُرجى الرجوع إلى إیضاح 

 
 

 موجودات حق االستخدام  ٦
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  

   
 ٤۹٬٥۲٤ ٦۷٬۲۳٥ العقارات  -موجودات حق االستخدام 

 
 العقارات:  -فیما یلي الحركة في موجودات حق االستخدام 

 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  

   
 ٤۷٬۹۸۸ ٤۹٬٥۲٤ ینایر ۱في 

 ٤٤٬٦۰۹ ٦۹٬٦٥۷ عقود إیجار جدیدة  -إضافات 
 )٤۳٬۰۷۳( )٥۱٬۹٤٦( )۲٦مصاریف االستھالك (إیضاح 

 ٤۹٬٥۲٤ ٦۷٬۲۳٥ دیسمبر  ۳۱في 



 األنصاري للخدمات المالیة ذ.م.م 
 (سابقاً، األنصاري القابضة ذ.م.م) 

 ۲٦صفحة | 
 

 (تابع) ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 

 ممتلكات ومعدات وموجودات غیر ملموسة  ۷
 

 

  مبان 
أثاث  

  وتجھیزات 

أجھزة حاسوب 
وبرمجیات 

 المجموع   مركبات   ومعدات مكتبیة 
 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  

          التكلفة 
 ۱۸٥٬۳٥۲  ۱۰٬۷۰۰  ٦٦٬۲٥۸  ۸٤٬۷۲۹  ۲۳٬٦٦٥ ۲۰۲۱ینایر  ۱في 

 ۱۳٬۳٥۳  ۲٬٤۲۸  ۸٬٦۸۷  ۲٬۲۳۸  - إضافات 
تحویل من أعمال رأسمالیة قید اإلنجاز 

 - )۸(إیضاح 
 

۱٤٬۱۳٦  -  -  ۱٤٬۱۳٦ 
 )٥٬۸۰۹(  )٤٬۲۸٥(  )۲۳۳(  )۱٬۲۹۱(  - استبعادات وحذوفات 

 ۲۰۷٬۰۳۲  ۸٬۸٤۳  ۷٤٬۷۱۲  ۹۹٬۸۱۲  ۲۳٬٦٦٥ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 
 ۱۹٬۳٦٦  ۱٬۰٥۰  ۱۳٬٤٥۹  ٤٬۸٥۷  - إضافات 

تحویل من أعمال رأسمالیة قید اإلنجاز 
 - )۸(إیضاح 

 
۹٬۸٥۰  -  -  ۹٬۸٥۰ 

 )٦٬٤٥۹(  -  )٥٬٥٥٦(  )۹۰۳(  - استبعادات وحذوفات 
 )۳۲٬٦۳۲(  )۲۷۰(  )٦٬٤۷٦(  )۲٬۲۲۱(  )۲۳٬٦٦٥( )٥بیع شركات تابعة (إیضاح 

 ۱۹۷٬۱٥۷  ۹٬٦۲۳  ۷٦٬۱۳۹  ۱۱۱٬۳۹٥  - ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 
          

االستھالك المتراكم واإلطفاء وانخفاض  
  القیمة 

 
       

 ۱۳۷٬۱۱٤  ۹٬۱۳۷  ٥۱٬٤۱٦  ۷۲٬۱۰٤  ٤٬٤٥۷ ۲۰۲۱ینایر  ۱في 
 ۱٥٬٤۸۰  ۹۱٥  ٦٬۸٦٦  ۷٬۲۲٥  ٤۷٤ المحّمل للسنة 

 )٥٬۳۷۹(  )٤٬۲۸٥(  )۲۳۳(  )۸٦۱(  - استبعادات وحذوفات 
 ۱٬۷٦۲  -  -  ۱٬۷٦۲  - مخصص االنخفاض في القیمة 

 ۱٤۸٬۹۷۷  ٥٬۷٦۷  ٥۸٬۰٤۹  ۸۰٬۲۳۰  ٤٬۹۳۱ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 
 ۱۹٬۱۸٦  ۹٤۰  ۸٬٤۰۰  ۹٬٤۱۱  ٤۳٥ المحّمل للسنة 

 )٦٬٤۱٥(  -  )٥٬٥٥۰(  )۸٦٥(  - استبعادات وحذوفات 
 )۱۳٬٦٥۸(  )۲٦۰(  )٥٬۹٤۷(  )۲٬۰۸٥(  )٥٬۳٦٦( )٥بیع شركات تابعة (إیضاح 

 ۱٤۸٬۰۹۰  ٦٬٤٤۷  ٥٤٬۹٥۲  ۸٦٬٦۹۱  - ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 
          

          صافي القیمة الدفتریة 
 ٤۹٬۰٦۷  ۳٬۱۷٦  ۲۱٬۱۸۷  ۲٤٬۷۰٤  - ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱كما في 
 ٥۸٬۰٥٥  ۳٬۰۷٦  ۱٦٬٦٦۳  ۱۹٬٥۸۲  ۱۸٬۷۳٤ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 

          
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  

   االستھالك المحّمل للسنة:
 ۱٤٬۸۹٥ ۱۸٬٦۳۹ العملیات الجاریة  -
 ٥۸٥ ٥٤۷ العملیات المتوقفة  -

 ۱۹٬۱۸٦ ۱٥٬٤۸۰ 
 
 

  



 األنصاري للخدمات المالیة ذ.م.م 
 (سابقاً، األنصاري القابضة ذ.م.م) 

 ۲۷صفحة | 
 

 (تابع) ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 

 أعمال رأسمالیة قید اإلنجاز  ۸
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 ألف درھم   ألف درھم  

    
 ۲٬۰۷۷  ۲٬٥۹۸ ینایر ۱في 

 ۱٤٬٦٥۷  ۱۱٬٥۸۹ إضافات 
 )۱٤٬۱۳٦(  )۹٬۸٥۰( )۷تحویل إلى ممتلكات ومعدات وموجودات غیر ملموسة (إیضاح 

 ۲٬٥۹۸  ٤٬۳۳۷ دیسمبر  ۳۱في 
 

 تشمل األعمال الرأسمالیة قید اإلنجاز النفقات المتعلقة بإنشاء وتجدید الفروع الجدیدة والقائمة. 
 

   استثمارات عقاریة  ۹
 

خسائر انخفاض في القیمة بموجب نموذج التكلفة وفقًا  تمثل االستثمارات العقاریة العقارات المحتفظ بھا بالتكلفة ناقًصا االستھالك المتراكم وأي  
 للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. تم االحتفاظ بھا لغرض تولید اإلیجارات وزیادة رأس المال. 

  
 ).٥، تم استبعاد جمیع االستثمارات العقاریة نظًرا لبیع الشركات التابعة (إیضاح ۲۰۲۲نوفمبر  ۳۰كما في 

 

  مبانٍ   أرض  
 أعمال رأسمالیة 

 المجموع   قید اإلنجاز 
 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  

        التكلفة 
 ۲۷۰٬۸٦٦  ۱٬۲٤۰  ۱۸۲٬۸۲٦  ۸٦٬۸۰۰ ۲۰۲۱ینایر  ۱في 

 ۹۱  ۹۱  -  - إضافات 
 ۲۷۰٬۹٥۷  ۱٬۳۳۱  ۱۸۲٬۸۲٦  ۸٦٬۸۰۰ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 
 ۱۰٦  ۱۰٦  -  - إضافات 

 )۲۷۱٬۰٦۳(  )۱٬٤۳۷(  )۱۸۲٬۸۲٦(  )۸٦٬۸۰۰( شركات تابعة بیع 
 -  -  -  - ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱كما في 

        
        االستھالك المتراكم 

 ۲٥٬۳٥٥  -  ۲٥٬۳٥٥  - ۲۰۲۱ینایر  ۱في 
 ٤٬۷۳۹  -  ٤٬۷۳۹  - المحّمل للسنة 

 ۳۰٬۰۹٤  -  ۳۰٬۰۹٤  - ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 
 ٤٬۳٤۳  -  ٤٬۳٤۳  - المحّمل للسنة 

 )۳٤٬٤۳۷(  -  )۳٤٬٤۳۷(  - بیع شركات تابعة 
 -  -  -  - ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 

        
        صافي القیمة الدفتریة 

 -  -  -  - ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 
 ۲٤۰٬۸٦۳  ۱٬۳۳۱  ۱٥۲٬۷۳۲  ۸٦٬۸۰۰  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
  



 األنصاري للخدمات المالیة ذ.م.م 
 (سابقاً، األنصاري القابضة ذ.م.م) 

 ۲۸صفحة | 
 

 (تابع) ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 

 نقد في الصندوق وقید التحویل ومبالغ مستحقة من البنوك ومكاتب ووكالء الصرافة  ۱۰
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  

   نقد في الصندوق وقید التحویل 
 ۱٬۰٥٤٬۱۷٥ ۱٬۰۲۹٬۳۱۰ نقد في الصندوق 
 ۲۳٬۹٦۰ ۲۱٬۸۰۳ نقد قید التحویل 

 ۱٬۰۷۸٬۱۳٥ ۱٬۰٥۱٬۱۱۳ مجموع مبلغ النقد في الصندوق وقید التحویل 
   

   مبالغ مستحقة من البنوك 
   أرصدة لدى البنوك في دولة اإلمارات العربیة المتحدة 

 ۹۰۱٬۸۷٥ ۷۸۳٬٤٤۸ )۱-۱۰حسابات جاریة (إیضاح  -
 ٥٬۰۰۰ ۲۰۱٬۹۲٥ ) ۲-۱۰(إیضاح ودائع ثابتة  -
 ٥۱٬٥۷۹ ٤۰٬٤۷٦ ) ۳-۱۰ودائع مجمدة (إیضاح  -
 ٤٬٥٥۳ ٥٬۲۱۸ دفعات مقدمة للبنوك مقابل تحصیل بطاقات االئتمان -
 ۱۳٬٤۳۹ ۲۳٬۳۸۰ ذمم مدینة من فوري (ذمم مدینة من بطاقات االئتمان) -

 ۱٬۰٥٤٬٤٤۷ ۹۷٦٬٤٤٦ 
   اإلمارات العربیة المتحدة أرصدة لدى البنوك خارج دولة 

 ٦۹۲٬۰۹۲ ۳۷٤٬۲۹۰ حسابات جاریة  - 
 ۱۰٬۰٦۸ ۹٬۸۸۰ )۳-۱۰ودائع مجمدة (إیضاح  - 

 ۷۰۲٬۱٦۰ ۳۸٤٬۱۷۰ أرصدة لدى البنوك خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة 
 )٤٬۰۰۰( )٦٬۰۰۰( )٥-۱۰ناقًصا: مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة (إیضاح 

 ۳۷۸٬۱۷۰ ٦۹۸٬۱٦۰ 
 ۱٬٦۷٤٬٦۰٦ ۱٬٤۳۲٬٦۱۷ مجموع المبالغ المستحقة من البنوك 

   
   مبالغ مستحقة من مكاتب ووكالء الصرافة 

 ٦۹ ٦۸ أرصدة لدى مكاتب ووكالء الصرافة داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة 
 ۱۱٤٬۳٤۲ ٦٤٬۷۹٥ المتحدة أرصدة لدى مكاتب ووكالء الصرافة خارج دولة اإلمارات العربیة 

 ۱۱٤٬٤۱۱ ٦٤٬۸٦۳ مجموع المبالغ المستحقة من مكاتب ووكالء الصرافة 
   

مجموع رصید النقد في الصندوق وقید التحویل ومبالغ مستحقة من البنوك ومكاتب ووكالء 
 ۲٬۸٦۷٬۱٥۲ ۲٬٥٤۸٬٥۹۳ الصرافة 

 
: ال شيء) تم إیداعھ في حساب تحت الطلب محّمل بالفائدة لدى مصرف ۲۰۲۱(ملیون درھم    ۱۸۰تشمل الحسابات الجاریة مبلغ   ۱۰-۱

 اإلمارات العربیة المتحدة المركزي. 
 شھًرا. ۱۲أودعت المجموعة بعض الودائع الثابتة، بأسعار فائدة السوق التجاریة، لدى البنوك في دولة اإلمارات العربیة المتحدة لمدة  ۱۰-۲
بالودائع المجمدة لدى بنوك داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة بالدرھم اإلماراتي كھوامش لدى البنوك مقابل ترتیبات التمویل یُحتفظ   ۱۰-۳

 والضمانات.
األموال یُحتفظ بالودائع المجمدة لدى بنوك خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة بالدوالر األمریكي كھوامش مقابل ترتیبات تحویل   

  وبرنامج بطاقات السفر متعددة العمالت.
 

  



 األنصاري للخدمات المالیة ذ.م.م 
 (سابقاً، األنصاري القابضة ذ.م.م) 

 ۲۹صفحة | 
 

 (تابع) ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 

 (تابع)نقد في الصندوق وقید التحویل ومبالغ مستحقة من البنوك ومكاتب ووكالء الصرافة  ۱۰
 

البنوك والمبالغ المستحقة من مكاتب ووكالء الصرافة بشكل منتظم لتحدید جودة االئتمان مع األخذ في  یتم تقییم المبالغ المستحقة من   ٤-۱۰
 االعتبار تصنیفھا االئتماني المحدد من قبل وكاالت التصنیف الدولیة أو وكاالت تصنیف الدولة المعنیة ومخاطر الدولة.

 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 

 ألف درھم   ألف درھم  
    

 A۱-Baa۳ ( ۱٬۱۳٥٬۰۰۱  ۱٬۲٤۹٬۷۸۱أنھا ذات تصنیف خارجي عالي (مقّیمة على 
 Ba۳-B۱ ( ۱۲٥٬۸۹۹  ۲۱۳٬۳٦۳مقّیمة على أنھا ذات تصنیف خارجي متوسط إلى منخفض (

 ۱۷۰٬۰۰۹  ۱۳۲٬۹٤۱ غیر مصنفة خارجیًا، مقّیمة على أنھا ذات تصنیف داخلي عالي 
 ۱٥۹٬۸٦٤  ۱۰۹٬٦۳۹ أخرى -غیر مصنفة 

 ۱٬٥۰۳٬٤۸۰  ۱٬۷۹۳٬۰۱۷ 
 

 الحركة في مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة خالل السنة:  ٥-۱۰

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 ألف درھم   ألف درھم  
    

 -  ٤٬۰۰۰ ینایر ۱في 
 ٤٬۰۰۰  ۲٬۰۰۰ المخصص خالل السنة 

 ٤٬۰۰۰  ٦٬۰۰۰ دیسمبر ۳۱في 
 

 والمبالغ المستحقة من البنوك ومكاتب ووكالء الصرافة حسب المنطقة الجغرافیة:تركیز أرصدة النقد في الصندوق وقید التحویل  ٦-۱۰

 
 افة.تم تصنیف المعلومات الجغرافیة الموضحة أعاله حسب موقع النقد في الصندوق وقید التحویل، والفروع المعنیة للبنوك، ومكاتب ووكالء الصر

 
 
 
 
 
 
  

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 ألف درھم   ألف درھم  
    

 ۹۷٦٬٥۱٦  ۱٬۰٤۸٬٥۱۳ اإلمارات العربیة المتحدة 
 ۲۲۲٬۱۷۹  ۱۳٥٬۸۰۱ الشرق األوسط 

 ۱۳۷٬٦٦٤  ۱۰٥٬۷۳٤ الفلبین 
 ۱٥٬۸۸٤  ۷٬٥۷٥ سنغافورة 

 ۱٦٦٬٥۷۳  ٦۱٬۲۳۰ الھند
 ۸٥٬٥۷۹  ۳۹٬٦٦۳ باكستان

 ۱۸٬۱٦۱  ٥٬۷۰۷ الوالیات المتحدة األمریكیة 
 ۱۸٬۹۸۱  ۱٤٬۹۰۷ بنغالدیش

 ۲۳٬۲۹۸  ٦٬۹٦۹ أوروبا
 ۱۲٤٬۱۸۲  ۷۱٬۳۸۱ مواقع أخرى 

 ۱٬٤۹۷٬٤۸۰  ۱٬۷۸۹٬۰۱۷ 
 ۱٬۰۷۸٬۱۳٥  ۱٬۰٥۱٬۱۱۳ اإلمارات العربیة المتحدة  -نقد في الصندوق وقید التحویل 

 ۲٬٥٤۸٬٥۹۳  ۲٬۸٦۷٬۱٥۲ 



 األنصاري للخدمات المالیة ذ.م.م 
 (سابقاً، األنصاري القابضة ذ.م.م) 

 ۳۰صفحة | 
 

 (تابع) ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 

 (تابع)نقد في الصندوق وقید التحویل ومبالغ مستحقة من البنوك ومكاتب ووكالء الصرافة  ۱۰
 

 حیث العملة: تصنیف النقد في الصندوق وقید التحویل واألرصدة المستحقة من البنوك ومكاتب ووكالء الصرافة من ۱۰-۷
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ۱٬۳٤۹٬۲۲۰ ۹۳۰٬٥۸۲   العملة المحلیة
 ۱٬٥۱۷٬۹۳۲ ۱٬٦۱۸٬۰۱۱ العملة األجنبیة 

 ۲٬٥٤۸٬٥۹۳ ۲٬۸٦۷٬۱٥۲ 
 

الصرافة، بخالف الودائع نظًرا لطبیعة أعمال المجموعة، یتم تحلیل أعمار المبالغ المستحقة من البنوك والمبالغ المستحقة من مكاتب   ۱۰-۸
 یوًما. ۳۰الثابتة والودائع المجمدة، في غضون 

 
   أطراف ذات عالقة ۱۱

 
، ۲٤تبرم المجموعة معامالت مع منشآت أخرى تندرج ضمن تعریف األطراف ذات العالقة كما ھو محدد في المعیار المحاسبي الدولي رقم  

   إفصاحات األطراف ذات العالقة. 
 العالقة المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة والشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة للمجموعة.تشمل األطراف ذات 

 

 یتم إبرام ھذه المعامالت في سیاق العمل االعتیادي وتشمل بشكل رئیسي ترتیبات صرف العمالت األجنبیة والتحویالت وتأجیر المباني.
 
 

والمعامالت بین المجموعة والشركات التابعة لھا بالكامل، وھي أطراف ذات عالقة بالمجموعة، وذلك عند التوحید ولم یتم  تم حذف األرصدة  
 اإلفصاح عنھا في ھذا اإلیضاح. 

 

 الموحدة:، ترد فیما یلي المعامالت المھمة المدرجة في ھذه البیانات المالیة ٥بخالف المعامالت المفصح عنھا في اإلیضاح 
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  

   معامالت مع أطراف ذات عالقة 
 

 ۳۷۰ ۳۷۸ األنصاري للصرافة، الكویت (شركة خاضعة لسیطرة مشتركة)  -إیرادات عموالت مكتسبة 
 

 ٦۷٥ ٤۳۲ شركات المجموعة (شركات خاضعة لسیطرة مشتركة)  -فوائد مدفوعة 
 

 - ۲٬٥٥۲ األنصاري العقاریة (شركة خاضعة لسیطرة مشتركة)  -إیجارات مدفوعة 
 

 مبالغ مستحقة من / إلى أطراف ذات عالقة  ۱۱-۱
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

شركات المجموعة (شركات خاضعة لسیطرة   -مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
 ۱٥٬۸٥۷ ۲۱۷ مشتركة) 

   
شركات المجموعة (شركات خاضعة لسیطرة   -عالقة مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات 

 ۱۰۹٬٤۰٦ ۸۱۷ مشتركة) 
   

 
 
 
 

  



 األنصاري للخدمات المالیة ذ.م.م 
 (سابقاً، األنصاري القابضة ذ.م.م) 

 ۳۱صفحة | 
 

 (تابع) ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 

 (تابع)أطراف ذات عالقة  ۱۱
 

 (تابع) مبالغ مستحقة من / إلى أطراف ذات عالقة ۱۱-۱
 

ناتجة عن سیاق العمل االعتیادي. تعتبر الخسائر   المستحقة من األطراف ذات العالقة حسابات جاریة غیر مضمونة وبدون فوائدتمثل المبالغ  
 االئتمانیة المتوقعة من المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة ضئیلة. 

 

فوائد، ونتجت عن سیاق العمل االعتیادي. خضعت بعض  تمثل المبالغ المستحقة إلى األطراف ذات العالقة حساباً جاریاً غیر مضمون وبدون  
٪. وتم تسویة ھذه األرصدة بالكامل خالل ۱٬۱٥لمتوسط معدل فائدة بنسبة    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة كما في  

 .۲۰۲۲سنة 
 

   كبار موظفي اإلدارة ۱۱-۲
 

 ار موظفي اإلدارة خالل السنة:فیما یلي المبلغ اإلجمالي للتعویضات المدفوعة لكب 
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ۱۰٬۲۹٥ ۱۰٬٦۹٥ رواتب ومنافع أخرى 
 

 ات. یتألف كبار موظفي اإلدارة من الرئیس التنفیذي ونائب الرئیس التنفیذي والمدیر المالي وغیرھم من المسؤولین التنفیذیین ورؤساء اإلدار
 

 مقدًما وذمم مدینة أخرى مبالغ مدفوعة   ۱۲
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ً  ۸٬۸٦٥ ۷٬۸٦۸ مصاریف مدفوعة مقدما
 ۲٬٦۷۹ ۱۰٬۱۲۸ كمبیاالت مدینة

 ۱۲٬۸۰۱ ۱۲٬۸۰۱ )۱-۱۲ودائع لدى السلطات الضریبیة (إیضاح 
 ٥۱٬۸٤۳ ٥۳٬٦۷٤ ودائع ضمان وذمم مدینة أخرى* 

 ۱۹٬۹٦٦ - ذمم مدینة ھامشیة من العمالء 
 ۳٬۰۸۷ - سوق دبي المالي وسوق أبوظبي لألوراق المالیة -مبالغ مستحقة من أسواق األوراق المالیة 

 ۱۹٤ ۱۳۲ إیرادات عموالت مدینة فیما یتعلق بنظام حمایة األجور 
 ۱۷٬۲۹٥ ۹٬۳۹۸ )۳۰القیمة الموجبة لعقود العمالت األجنبیة اآلجلة الیومیة (إیضاح 

 ۹٤٬۰۰۱ ۱۱٦٬۷۳۰ 
 

ذمم المدینة * تتعلق الذمم المدینة األخرى بشكل أساسي بأطراف مقابلة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. إن الخسارة االئتمانیة المتوقعة على ال
 األخرى ضئیلة.

 
 ودائع لدى السلطات الضریبیة  ۱۲-۱

 
 ملیون درھم ۰٬۹۷بمبلغ  - ۲۰۱۹إلى ینایر  ۲۰۱۸اإلفصاحات الطوعیة المقدمة للفترات الضریبیة من ینایر 

  
، قدمت المجموعة إفصاحات طوعیة نتیجة لتطبیق معادلة توزیع غیر صحیحة لتخصیص ضریبة المدخالت في التوریدات  ۲۰۱۹مارس    ۲۹في  

ب اإلفصاحات الطوعیة، ومع ذلك،  . قبلت الھیئة االتحادیة للضرائ ۲۰۱۹إلى ینایر  ۲۰۱۸الخاضعة للضریبة والمعفاة للفترة الضریبیة من ینایر 
بقیمة   غرامة  البالغ    ۰٬۹۷فرضت  الضریبي  العجز  على  درھم،  مناسبة   ۱٬۸۸ملیون  غیر  معالجة  الستخدام  نتیجة  نشأ  والذي  درھم،  ملیون 

 للتخصیص.
  

 
 
  



 األنصاري للخدمات المالیة ذ.م.م 
 (سابقاً، األنصاري القابضة ذ.م.م) 

 ۳۲صفحة | 
 

 (تابع) ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 

 (تابع)مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدینة أخرى  ۱۲
 

 (تابع) ودائع لدى السلطات الضریبیة ۱۲-۱
 

 (تابع) ملیون درھم ۰٬۹۷بمبلغ  - ۲۰۱۹إلى ینایر  ۲۰۱۸اإلفصاحات الطوعیة المقدمة للفترات الضریبیة من ینایر 
  

یر  طعنت المجموعة على فرض ھذه الغرامات بناًء على االدعاء بأن المجموعة لدیھا موقف ضریبي قابل لالسترداد خالل الفترة الضریبیة من ینا
 ، ولذلك، یجب تسویة أي عجز ضریبي مع الموقف القابل لالسترداد الزائد.۲۰۱۸إلى دیسمبر  ۲۰۱۸

 
، حكًما في ھذا الموضوع ضد المجموعة. واستأنفت المجموعة بشأن ھذا الحكم ۲۰۲۲أغسطس    ۳۰ائیة االتحادیة، في  أصدرت المحكمة االبتد

، أیدت محكمة االستئناف االتحادیة حكم المحكمة االبتدائیة االتحادیة. وفي وقت الحق  ۲۰۲۲نوفمبر    ۱٦. ومع ذلك، في  ۲۰۲۲سبتمبر    ۲۹في  
 ناف لدى المحكمة االتحادیة العلیا.من السنة، تقدمت المجموعة باستئ 

 
 ملیون درھم  ٦٬٥۳بمبلغ  - ۲۰۱۹إلى ینایر  ۲۰۱۸الربوط الضریبیة للفترات الضریبیة من ینایر 

  

، قدرت الھیئة االتحادیة للضرائب أن حصة الدخل المستلمة من الوكالء المرسلین فیما یتعلق بالتحویالت الواردة تخضع للمعدل ۲۰۲۰خالل سنة  
ات  یاري للضریبة. وبناًء على ذلك، قامت الھیئة االتحادیة للضرائب بتقییم النقص في سداد ضریبة القیمة المضافة من قبل المجموعة والغرامالمع

حادیة ، قامت الھیئة االت ۲۰۲۱ملیون درھم، بناء على أن متلقي الخدمة مقیم في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. في سنة    ۹٬٤۳ذات الصلة البالغة  
ملیون درھم. ترى المجموعة أن ھذا الدخل یجب أن یخضع للمعدل صفر وفقًا للوائح ضریبة القیمة  ٦٬٥۳للضرائب بخفض تقییمھا األصلي إلى 

المضافة نظًرا لحقیقة أن الخدمات یتم تقدیمھا إلى الوكیل المرسل وھو شخص غیر مقیم في وقت تقدیم ھذه الخدمات وتقدمت باستئناف أمام 
 لمحكمة االبتدائیة االتحادیة.ا

 
، أصدرت المحكمة االبتدائیة االتحادیة حكًما في ھذا الموضوع لصالح المجموعة. ومع ذلك، طعنت الھیئة االتحادیة للضرائب  ۲۰۲۲فبرایر    ۸في  

 االتحادیة.في حكم المحكمة االبتدائیة االتحادیة ومازال الموضوع قید النظر حالیًا أمام محكمة االستئناف 
 

 ملیون درھم  ٥٬۳۰بمبلغ  - ۲۰۲۰إلى أكتوبر  ۲۰۱۹اإلفصاحات الطوعیة المقدمة للفترات الضریبیة من فبرایر 
 

للفترات    ۲۰۲۱عالوة على ذلك، نتیجة للربط الضریبي المذكور أعاله ولتجنب المزید من الغرامات، قدمت المجموعة إفصاحات طوعیة في سنة  
ملیون درھم (ضریبة القیمة المضافة والغرامات ذات الصلة).   ٥٬۳۰كما قامت بدفع مبلغ إضافي    ۲۰۲۰إلى أكتوبر    ۲۰۱۹فبرایر  الضریبیة من  

 تحتفظ المجموعة بالحق في استرداد األموال من الھیئة االتحادیة للضرائب إذا أصدرت المحكمة حكًما في ھذا الموضوع لصالح المجموعة. 
 

 نقد وما في حكمھ  ۱۳
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ۱٬۰۷۸٬۱۳٥ ۱٬۰٥۱٬۱۱۳   نقد في الصندوق وقید التحویل
 ۱٬٦۷۸٬٦۰٦ ۱٬٤۳۸٬٦۱۷ باإلجمالي  -مبالغ مستحقة من البنوك 
 )۸٬۸۳٦( )۱۰٬۸۲٤(  مبالغ مستحقة إلى البنوك

 ۲٬٤۷۸٬۹۰٦ ۲٬۷٤۷٬۹۰٥ 
   

    ناقصاً:
 )٥٬۰۰۰( )۲۰۱٬۹۲٥( استحقاق أصلیة تزید على ثالثة أشھر ودائع ثابتة بفترات 

 )٥۱٬٥۷۹( )٤۰٬٤۷٦(   ودائع مجمدة لدى البنوك داخل اإلمارات العربیة المتحدة
 )۱۰٬۰٦۸( )۹٬۸۸۰( ودائع مجمدة لدى البنوك خارج اإلمارات العربیة المتحدة 

 )۲٥۲٬۲۸۱ ( )٦٦٬٦٤۷ ( 
 ۲٬۲۲٦٬٦۲٥ ۲٬٦۸۱٬۲٥۸ 

 
 
 

  



 األنصاري للخدمات المالیة ذ.م.م 
 (سابقاً، األنصاري القابضة ذ.م.م) 

 ۳۳صفحة | 
 

 (تابع) ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 

 مطلوبات اإلیجار  ۱٤
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  

   
 ۱۸٬۱۱٥ ۲۳٬٦٥۸ غیر متداولة

 ۲٦٬۰٥۹ ۳۳٬۹٦٥   متداولة
 ٥۷٬٦۲۳ ٤٤٬۱۷٤ 

 
 .۱-۳۰الدفعات التعاقدیة في اإلیضاح تم توضیح استحقاق مطلوبات اإلیجار على أساس 

 
 فیما یلي الحركة في مطلوبات اإلیجار:

 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  

   
 ٤۰٬۹۱٦ ٤٤٬۱۷٤   ینایر ۱كما في 
 ٤٤٬٦۰۹ ٦۹٬٦٥۷ إضافات 
 )٤۱٬۳٥۱( )٥٦٬۲۰۸( دفعات 

 ٤٤٬۱۷٤ ٥۷٬٦۲۳   دیسمبر  ۳۱كما في 
 

 للموظفین مخصص مكافآت نھایة الخدمة  ۱٥
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ۳۷٬۳۰۷ ۳۹٬۳۸۱   ینایر ۱كما في 
 ٤٬۸۷٦ ٦٬۷۳۱ المحّمل للسنة 

 - )٥۹٥( )٥بیع شركات تابعة (إیضاح 
 )۲٬۸۰۲( )۳٬٦٦٤( دفعات خالل السنة

 ۳۹٬۳۸۱ ٤۱٬۸٥۳ دیسمبر  ۳۱كما في 
 

 ذمم دائنة تجاریة وأخرى  ۱٦
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  درھم ألف  
   

 ۱٦۱٬۲٥۱ ۱۷۱٬٦۱٦ ذمم دائنة تجاریة ومصاریف مستحقة 
 ۲۰۸٬٦۸٥ ۲٥۰٬٤۱٥ )۱-۱٦ذمم دائنة عن فواتیر وبطاقات مسبقة الدفع (إیضاح 

 ۱۱٤٬۰۲۰ ۱۲۹٬۰٤۹   أرصدة مستحقة الدفع فیما یتعلق بنظام حمایة األجور
 ٥۷٬۳٤٥ ٦۰٬۸۷۱ ) ۲-۱٦ذمم دائنة عن تحویالت كاش اكسبرس (إیضاح 

 ۱۳٬۲۱۳ ۱۲٬۷۸۰ ذمم دائنة إلى ویسترن یونیون بدالً من تمویل التحویالت 
 ۳۲٬٥۲۸ ۳۲٬۷٦۱ ذمم دائنة أخرى 

 ٦٥۷٬٤۹۲ ٥۸۷٬۰٤۲ 
 

اإلسالمي وتستخدم فقط تمثل الذمم الدائنة عن بطاقات السفر المبالغ المالیة المدفوعة من العمالء التي یتم إیداعھا لدى مصرف أبوظبي   ۱-۱٦
 في التسویات مع شركة فیزا انترناشیونال عند إنفاق العمالء من البطاقات.

 
 تمثل التسویات المعلقة مع المستفیدین بالحواالت التي یقوم بھا العمالء.  ۲-۱٦

 
  



 األنصاري للخدمات المالیة ذ.م.م 
 (سابقاً، األنصاري القابضة ذ.م.م) 

 ۳٤صفحة | 
 

 (تابع) ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 

 مبالغ مستحقة إلى البنوك ومكاتب ووكالء الصرافة  ۱۷
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  

   مبالغ مستحقة إلى البنوك 
 ٤٬۳۳۲ ۲٬۲٦۱ أرصدة لدى البنوك المحلیة 

 ٤٬٥۰٤ ۸٬٥٦۳ األجنبیةأرصدة لدى البنوك 
 ۸٬۸۳٦ ۱۰٬۸۲٤ مجموع المبالغ المستحقة إلى البنوك 

   
   مبالغ مستحقة إلى مكاتب ووكالء الصرافة 

 ۳۹۷ ۱۹۰ أرصدة لدى مكاتب ووكالء الصرافة المحلیة 
 ۳۹٬٦۸٥ ۳۹٬٦۷۱ أرصدة لدى مكاتب ووكالء الصرافة األجنبیة

 ٤۰٬۰۸۲ ۳۹٬۸٦۱ ووكالء الصرافة مجموع المبالغ المستحقة إلى مكاتب 
 ٤۸٬۹۱۸ ٥۰٬٦۸٥   مجموع الرصید المستحق إلى البنوك ومكاتب ووكالء الصرافة

 
 تصنیف الرصید المستحق للبنوك ومكاتب ووكالء الصرافة من حیث العملة: ۱۷-۱

 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ۲٥٬٥۷۲ ۲٦٬٦۳٤   العملة المحلیة
 ۲۳٬۳٤٦ ۲٤٬۰٥۱ األجنبیة العملة 

 ٥۰٬٦۸٤ ٥۸٬۹۱۸ 
 

 قروض من بنوك  ۱۸
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 ألف درھم   ألف درھم  
    

 -  ۲۹۸٬۷٥۰   تسھیل قرض ألجل
 -  ٥۰٬۰۰۰ سحوبات بنكیة على المكشوف 

 ۳٤۸٬۷٥۰  - 
 

 تسھیل قرض ألجل  ۱۸-۱
 

ملیون درھم مع بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع لمدة ثالث سنوات   ۱٬۰۰۰بقیمة على تسھیل قرض ألجل  ۲۰۲۲نوفمبر  ۲٤اتفقت المجموعة في 
. یمكن سحب ھذا التسھیل على عدة شرائح، على أن  ۲۰۲۲دیسمبر    ۲۹ملیون درھم بموجب التسھیل في    ۳۰۰حیث یتم السحب المبدئي لمبلغ  

االستخدام، وذلك مع خیار تجدید التسھیل طوال المدة. یحمل   یوًما من وقت  ۹۰یتم سداد كل شریحة بالكامل باإلضافة إلى الفائدة في غضون  
٪ من مبلغ ۰٬۲٥أشھر زائداً ھامش ثابت سنوي باإلضافة إلى الرسوم المقدمة للحصول على التسھیل بواقع    ۳التسھیل فائدة بسعر إیبور لمدة  

تجري المناقشات مع بنك أبوظبي التجاري إلعادة   ، حیث۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱التسھیل. وافقت المجموعة على دفع نصف الرسوم المقدمة حتى  
 التفاوض بشأن شروط التسھیل. 

 

ملیون درھم مضمون    ۳۰۰وفقًا للتسھیل، یجب ضمان جمیع عملیات السحب من خالل رھن على الودائع الثابتة، وعلیھ فإن مبلغ السحب البالغ  
 مقابل ودیعة بنفس المبلغ من المساھم، األنصاري القابضة ذ.م.م. 

 
  



 األنصاري للخدمات المالیة ذ.م.م 
 (سابقاً، األنصاري القابضة ذ.م.م) 

 ۳٥صفحة | 
 

 (تابع) ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 

 (تابع)  قروض من بنوك ۱۸
 

 سحوبات بنكیة على المكشوف  ۱۸-۲
 

التسھیل لتلبیة  ملیون درھم. یُستخدم ھذا    ٥۰خالل السنة، أبرمت المجموعة اتفاقیة تسھیل للسحب على المكشوف مع بنك أم القیوین الوطني بمبلغ  
أشھر زائداً ھامش    ۳متطلبات رأس المال العامل للمجموعة خالل عطالت نھایة األسبوع والعطالت الممتدة ویحمل فائدة متغیرة بسعر إیبور لمدة  

 ثابت. 
 

 أودعتھا المجموعة. یستحق سداد تسھیل السحب على المكشوف عند الطلب، ویتم ضمانھ بحساب رھن على الودیعة الھامشیة التي 
 

 مطلوبات طارئة والتزامات  ۱۹
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  

   مطلوبات طارئة 
ضمانات صادرة عن البنوك لصالح مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي ("المصرف  

     المركزي")
 ۲۲۰٬۰۰۰ ۷٥٬۰۰۰ 

 ۳۰٬۰۰۰ - سوق دبي المالي 
 ۲۷٬۰۰۰ - المالیة سوق أبوظبي لألوراق 

    )۱-۱۹المؤسسات المالیة لعالقات البنوك المراسلة (إیضاح 
 ۱۱٬۸۲٦٬ ٦۸۹٦ 

 ۱۳۸٬۸۹٦ ۲۳۱٬۸۲٦ مجموع الضمانات التي تم الحصول علیھا والصادرة 
 

المطلوب بموجب شروط  حصلت المجموعة على ضمانات من بنوك تجاریة محلیة، مسحوبة لصالح بعض البنوك المراسلة على النحو   ۱۹-۱
 الترتیبات المقابلة ذات الصلة. 

 
في   ۱۹-۲ المتكبدة كما  الرأسمالیة  بالنفقات  یتعلق  فیما  االلتزامات  ملیون    ۲٬۲:  ۲۰۲۱ملیون درھم (  ۳٬۷قیمة    ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱بلغت 

 درھم).
 

 رأس المال  ۲۰
 

درھم    ۰٬۰۱سھم عادي بقیمة    ۷٬٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰والمدفوع بالكامل من  ، یتكون رأس مال الشركة المصرح بھ والمصدر  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱في  
٪ لشركة األنصاري ۱۰۰سھم عادي بقیمة درھم واحد للسھم). یعتبر رأس المال مملوًكا بنسبة    ٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰:  ۲۰۲۱(فلس واحد) للسھم (

  القابضة ذ.م.م.
 

: ۲۰۲۱ملیون درھم (  ۲٥ملیون درھم عن طریق تحویل    ۷٥ھم إلى  ملیون در   ٥۰، زیادة رأس المال من  ۲۰۲۲نوفمبر    ۱۷قرر المساھم، في  
درھم (فلس واحد)، مما   ۰٬۰۱درھم إلى    ۱ال شيء) من احتیاطي االستحواذ إلى رأس المال. عالوة على ذلك، تم تغییر القیمة االسمیة للسھم من  

 .۷٬٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰نتج عنھ زیادة العدد الفعلي لألسھم إلى 
 

 واذ احتیاطي االستح  ۲۱
 

، أبرمت الشركة اتفاقیة استحواذ على حقوق الملكیة مع مساھمیھا حیث قام جمیع المساھمین بتحویل حصصھم الفردیة في  ۲۰۱۸ینایر    ۱في  
 شركات المجموعة إلى الشركة. 

 
ذ حیث لم یكن ھناك مقابل مدفوع  تم التعامل مع القیمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ علیھا في التاریخ الفعلي للسیطرة كاحتیاطي استحوا

 للمساھمین.
 

  



 األنصاري للخدمات المالیة ذ.م.م 
 (سابقاً، األنصاري القابضة ذ.م.م) 

 ۳٦صفحة | 
 

 (تابع) ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 

 حساب جاري للمساھمین  ۲۲
 

ملیون درھم من المساھمین. یمثل ھذا الرصید حسابات بدون فائدة للمساھمین وبدون تاریخ    ۱۸٤٬٥، حصلت الشركة على  ۲۰۱۹مارس    ٥في  
 ۱٦۲٬۸٥:  ۲۰۲۱ملیون درھم (  ۹٦٬۹۳، سددت المجموعة مبلغ  ۲۰۲۲استحقاق محدد، ویتم سداد الدفعات وفقًا لما تقدره المجموعة. خالل سنة  

  ملیون درھم).
 

 صافي إیرادات العموالت  ۲۳
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  

   إیرادات العموالت 
   

 ٤۳٤٬۸٤۰ ٤٥۳٬۸۲۸   عمولة على التحویالت 
 ٦۹٬۱٦۸ ۷۷٬۷٤۱ عمولة على التحصیالت 

 ۱۳٬۹۲٤ ۲۲٬٤٤۲ عموالت أخرى 
 ٥٥٤٬۰۱۱ ٥۱۷٬۹۳۲ 

 )٦٬۲٥۰( )٦٬٦۰۱( مصاریف وخصم العموالت 
 ٥۱۱٬٦۸۲ ٥٤۷٬٤۱۰ صافي إیرادات العموالت 

 
 رواتب ومنافع  ۲٤

 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ۲٥۸٬٥٥۲ ۲۹۳٬۸۱۳ رواتب وأجور 
 ۲۸٬۰۱٥ ۳۲٬۷٤٦ مكافآت وحوافز الموظفین

 ۲٥٬۰۸۳ ۳۲٬۸٥۲ رواتب اإلجازات وتذاكر الطیران 
 ۳٥٬٤٤۳ ٤۰٬٥۷۹ منافع أخرى 

 ٤٬۷۹۹ ٦٬٦۱۷ مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 
 ٤۰٦٬٦۰۷ ۳٥۱٬۸۹۲ 

 
 مصاریف عمومیة وإداریة  ۲٥

 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ٥۷٬٥۸۸ ۷٤٬۰۲٦ مصاریف إداریة
 ٤٬٤٤٤ ٦٬۰۰۲ مصاریف إیجار ومقرات 

 ۳٬۸۹۰ ٥٬۳۹۸ رسوم ترخیص 
 ۱۳٬۲٤٦ ۱٤٬٥۲٥ مصاریف أخرى 

 ۹۹٬۹٥۱ ۷۹٬۱٦۸ 
 

ملیون درھم) فیما یتعلق بعقود اإلیجار قصیرة األجل للمركبات   ۰٬۳۳:  ۲۰۲۱ملیون درھم (  ۲٬٤٤تشمل المصاریف اإلداریة مبلغ   ۱-۲٥
 ملیون درھم) فیما یتعلق بعقود إیجار الموجودات منخفضة القیمة. ۰٬۹٦: ۲۰۲۱ملیون درھم ( ۰٬۹٦ومبلغ 

 
 ة.: ال شيء) فیما یتعلق بدفعات اإلیجار المتغیر۲۰۲۱ملیون درھم ( ۰٬۲۰تشمل مصاریف اإلیجار والمقرات مبلغ  ۲-۲٥

 
 

  



 األنصاري للخدمات المالیة ذ.م.م 
 (سابقاً، األنصاري القابضة ذ.م.م) 

 ۳۷صفحة | 
 

 (تابع) ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 

 استھالك وإطفاء وانخفاض في القیمة  ۲٦
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  

   استھالك وإطفاء على: 
 ٤۳٬۰۷۳ ٥۱٬۹٤٦ ) ٦موجودات حق االستخدام (إیضاح  -
 ۱٤٬۸۹٥ ۱۸٬٦۳۹ ) ۷ملموسة (إیضاح ممتلكات ومعدات وموجودات غیر  -

 ۱٬۷٦۲ - )۷انخفاض في قیمة ممتلكات ومعدات وموجودات غیر ملموسة (إیضاح 
 ۷۰٬٥۸٥ ٥۹٬۷۳۰ 

 
 ربحیة السھم  ۲۷

 
المتوسط یتم احتساب الربحیة األساسیة والمخفّضة للسھم بتقسیم صافي الربح العائد إلى مساھم شركة األنصاري للخدمات المالیة ذ.م.م على 

 المرجح لعدد األسھم القائمة خالل السنة.
 

 العملیات الجاریة  -ربحیة السھم 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 (معاد بیانھا)   
   

 ٤۸٥٬٥۸٦ ٥۸۷٬٦٥۸ ربح السنة العائد إلى مساھم شركة األنصاري للخدمات المالیة (ألف درھم) 
 ۷٬٥۰۰٬۰۰۰ ۷٬٥۰۰٬۰۰۰ ) ۲۰المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة (إیضاح 

   
 ۰٬۰٦٤۷ ۰٬۰۷۸٤ العملیات الجاریة (درھم)  -الربحیة األساسیة والمخفّضة للسھم 

 
 العملیات المتوقفة  -ربحیة السھم 

 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 (معاد بیانھا)   
   

 ٥٬٥٦٤ ۷٬۲۰۱ ربح السنة العائد إلى مساھم شركة األنصاري للخدمات المالیة (ألف درھم) 
 ۷٬٥۰۰٬۰۰۰ ۷٬٥۰۰٬۰۰۰ ) ۲۰المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة (إیضاح 

   
 ۰٬۰۰۰۷ ۰٬۰۰۰۹ العملیات المتوقفة (درھم)  -الربحیة األساسیة والمخفّضة للسھم 

 

 
 توزیعات أرباح  ۲۸

 
 :۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱تم اإلعالن عن توزیعات األرباح التالیة خالل السنة المنتھیة في 

 
 ربحیة السھم  المبلغ  تاریخ السداد  تاریخ اإلعالن 

 درھم  ۰٬۰٤٤ * ملیون درھم  ٥۳۲۷٬۸ ۲۰۲۲مایو  ۹ ۲۰۲۲مایو  ۹
 درھم  ۰٬۱٤۳ * ملیون درھم  ۰۱٬۰۷٥٬۸ ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱-۲۹ ۲۰۲۲دیسمبر  ۲۷

 درھم ۰٬۱۸۷ * ملیون درھم ٥۱٬٤۰۳٬٦  
 

ملیون درھم منھا نقًدا وتم    ۷٥۰ملیون درھم، حیث تم سداد    ۱٬۰۷٥٬۸۰أرباح بقیمة  دفع توزیعات    ۲۰۲۲دیسمبر    ۲۷* قررت المجموعة في  
 . ٥ملیون درھم مقابل الذمم المدینة من المساھم نتیجة بیع الشركات التابعة كما ھو مبین في اإلیضاح  ۳۲٥٬۸۰تسویة الرصید المتبقي البالغ 
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 (تابع) ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 

 (تابع)  توزیعات أرباح ۲۸
 

 :۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱تم اإلعالن عن توزیعات األرباح التالیة وسدادھا خالل السنة المنتھیة في  
 

 ربحیة السھم  المبلغ  تاریخ السداد  تاریخ اإلعالن 
 (معاد بیانھا)

 درھم  ۰٬۰۲۳ ملیون درھم  ۱۷٥٬۹۳ ۲۰۲۱أبریل  ۱۲ ۲۰۲۱أبریل  ۱۲
 درھم ۰٬۰۲۳ ملیون درھم  ۱۷٥٬۹۳  

 
 قطاعات التقریر  ۲۹

 
قطاعات رئیسیة  ثالثیتم تنظیم المجموعة، ألغراض إداریة، إلى وحدات أعمال استناداً إلى أنشطة األعمال ذات الصلة، ویوجد لدى المجموعة 

 ألغراض رفع التقاریر كما یلي:
 

اء وبیع العمالت األجنبیة وصرف تقدم المجموعة بشكل أساسي خدمات التحویالت المالیة الدولیة والمحلیة وشر  • الصرافة والتحویالت المالیة:
فروع  الرواتب وتحصیل الدیون وبیع بطاقات السفر المدفوعة مقدًما. وتقدم المجموعة ھذه الخدمات لعمالئھا من خالل مجموعة كبیرة من شبكات ال

 والقنوات الرقمیة ومنصات العرض الذكیة. 
 لشركات لألغراض السكنیة والتجاریة.تمتلك المجموعة عقارات وتؤجرھا لألفراد وا تأجیر العقارات:• 
تقدم المجموعة خدمات الوساطة في األوراق المالیة المحلیة المتداولة في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي لألوراق   الوساطة في األوراق المالیة:•  

 المالیة.
 

غیلیة ومراقبة نتائج القطاعات ألغراض اتخاذ القرارات  تعد لجنة اإلدارة العلیا ھي المسؤول الرئیسي عن اتخاذ القرارات بشأن العملیات التش
 المتعلقة بتخصیص الموارد وتقییم األداء.

 
 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

الصرافة   
والتحویالت  

 المالیة 
 تأجیر 

 العقارات 
الوساطة في 
 األوراق المالیة 

قطاعات أخرى  
 غیر مخصصة 

 مجموع 
 القطاعات 

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

      

 ۱٬۱۷۰٬۳۰۳ ۱٥٬۸۲۳ - - ۱٬۱٥٤٬٤۸۰ اإلیرادات 

      المصاریف 

رواتب ومنافع ومصاریف 
عمومیة وإداریة ومصاریف 

 )٥۸۲٬٦٤٥( - - - )٥۸۲٬٦٤٥( أخرى 

 ٥۸۷٬٦٥۸ ۱٥٬۸۲۳ - - ٥۷۱٬۸۳٥ ربح القطاع من العملیات الجاریة

 ۷٬٦۳۷ - ۱٬۹۸۱ ٥٬٦٥٦ - المتوقفة الربح من العملیات 

 ٥۹٥٬۲۹٥ ۱٥٬۸۲۳ ۱٬۹۸۱ ٥٬٦٥٦ ٥۷۱٬۸۳٥ ربح القطاع للسنة
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 (تابع) ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 

 (تابع) قطاعات التقریر ۲۹
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

الصرافة  
والتحویالت  

 المالیة
 تأجیر

 العقارات 
الوساطة في 
 األوراق المالیة

قطاعات أخرى 
 غیر مخصصة 

 مجموع 
 القطاعات

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
      

 ۹۸۲٬٦٦۰ ۱۲٬٤٤۹ - - ۹۷۰٬۲۱۱ اإلیرادات 

      المصاریف 

رواتب ومنافع ومصاریف 
عمومیة وإداریة ومصاریف 

 )٤۹۷٬۰۷٤( - - - )٤۹۷٬۰۷٤( أخرى 

 ٤۸٥٬٥۸٦ ۱۲٬٤٤۹ - - ٤۷۳٬۱۳۷ ربح القطاع من العملیات الجاریة
 

 ٥٬٦۲۹ - ۲۹٥ ٥٬۳۳٤ - الربح من العملیات المتوقفة 

 ٤۹۱٬۲۱٥ ۱۲٬٤٤۹ ۲۹٥ ٥٬۳۳٤ ٤۷۳٬۱۳۷ ربح القطاع للسنة
 

 وتقع جمیع الموجودات غیر المالیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. تحقق المجموعة جمیع إیراداتھا من دولة اإلمارات العربیة المتحدة 
 

 . ۱-۳۰و ٦-۱۰فیما یتعلق بالتركیز الجغرافي للموجودات المالیة، یرجى الرجوع إلى اإلیضاحین 
 

 إدارة المخاطر المالیة  ۳۰
 

 والعملیات:تتعرض المجموعة للمخاطر التالیة من استخدامھا لألدوات المالیة 
 

 مخاطر االئتمان  ●
 مخاطر السوق  ●
 مخاطر السیولة  ●
   إدارة مخاطر التشغیل  ●

 
والسیاسات   المخاطر،  إلدارة  العام  واإلطار  المجموعة،  وأھداف  أعاله  المبینة  للمخاطر  المجموعة  تعّرض  تفاصیل  اإلیضاح  ھذا  یستعرض 

 إدارة المجموعة لرأس المال.واإلجراءات المتبعة لقیاس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى 
 

 إطار إدارة المخاطر  ۳۰-۱
 

أ أي تغییر  توفر اإلدارة مبادئ إلدارة المخاطر المالیة الشاملة. یتم إجراء المراجعات الدوریة لضمان االلتزام بإرشادات سیاسة المجموعة. لم یطر
 إدارة المخاطر وقیاسھا. على تعرض المجموعة لھذه المخاطر المالیة أو الطریقة التي تستخدمھا في 
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 (تابع) ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة ۳۰
 

 (تابع) إطار إدارة المخاطر ۳۰-۱
 

 مخاطر االئتمان  (أ)
 

بالوفاء بالتزاماتھ التعاقدیة مما یؤدي إلى تكبد المجموعة خسارة مالیة. تتعرض تتمثل مخاطر االئتمان في عدم التزام طرف مقابل ألصل مالي  
قید  المجموعة لمخاطر االئتمان من خالل ودائعھا لدى البنوك ومكاتب ووكالء الصرافة واألرصدة المدینة من األطراف المقابلة األخرى والنقد  

 نیة لعمالئھا. التحویل. ال تشارك المجموعة في تقدیم أي تسھیالت ائتما
 

قیقة من  تدار مخاطر االئتمان من قبل المجموعة من خالل التعامل مع األطراف المقابلة ذات السمعة المرموقة والمعتمدة بعد العنایة الواجبة الد
 مي.قبل إدارة المجموعة ومراقبة التعرض مع كل طرف مقابل ومتوسط األرصدة المحتفظ بھا لدى البنوك والوسطاء على أساس یو

 
 أرصدة المجموعة البنكیة مودعة لدى بنوك دولیة ومحلیة مختلفة. وبناًء علیھ، لیس لدى المجموعة تركیز جوھري لمخاطر االئتمان.

 
   الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان

 

 یقتصر التعرض لمخاطر االئتمان على القیمة الدفتریة للموجودات المالیة للمجموعة كما یلي:
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ۲۳٬۹٦۰ ۲۱٬۸۰۳ )۱۰نقد قید التحویل (إیضاح 
 ۱٬٦۷٤٬٦۰٦ ۱٬٤۳۲٬٦۱۷ مبالغ مستحقة من البنوك

 ۱۱٤٬٤۱۱ ٦٤٬۸٦۳ مبالغ مستحقة من مكاتب ووكالء الصرافة 
 ۱٥٬۸٥۷ ۲۱۷ مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

 ٤٬٦۱۲ - العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمارات في األوراق المالیة بالقیمة 
 ۱۰۷٬۸٦٥ ۸٦٬۱۳۳   ذمم مدینة أخرى

 ۱٬٦۰٥٬٦۳۳ ۱٬۹٤۱٬۳۱۱ 
 

ن األطراف  فیما یلي تحلیل جودة االئتمان للمبلغ اإلجمالي فیما یتعلق باألرصدة المستحقة من البنوك ومكاتب ووكالء الصرافة والمبالغ المستحقة م
 قید التحویل والذمم المدینة األخرى: ذات العالقة والنقد 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ۱٬۹٤٥٬۳۱۱ ۱٬٦۱۱٬٦۳۳ باإلجمالي  -موجودات مالیة 
 )٤٬۰۰۰( )٦٬۰۰۰( )٥-۱۰ناقًصا: مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة (إیضاح 

 ۱٬۹٤۱٬۳۱۱ ۱٬٦۰٥٬٦۳۳ بالصافي -موجودات مالیة 
 

   أعمال المجموعة، ال یعتبر تحلیل األعمار مناسبًا وبالتالي لم یتم تقدیمھ. فیما یلي التوزیع الجغرافي للذمم المدینة األخرى:نظًرا لطبیعة 
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ۹۰٬٥۷۰ ۷٦٬۷۳٥   داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة
 ۱۷٬۲۹٥ ۹٬۳۹۸  خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة 

 ۸٦٬۱۳۳ ۱۰۷٬۸٦٥ 
 

 .٦-۱۰یتم بیان التوزیع الجغرافي للمبالغ المستحقة من البنوك ومكاتب الصرافة والنقد قید التحویل في اإلیضاح 
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 (تابع) ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة ۳۰
 

 (تابع) إطار إدارة المخاطر ۳۰-۱
 

 مخاطر السوق  (ب)
 

السوق. تتعرض المجموعة لمخاطر السوق تعترف المجموعة بمخاطر السوق على أنھا التعرض الناتج عن التغیرات المحتملة في أسعار ومعدالت  
الناشئة بشكل رئیسي من المعامالت التي یقودھا العمالء بما في ذلك مراكز صرف العمالت األجنبیة. إن الھدف من سیاسات وعملیات مخاطر  

 السوق للمجموعة ھو الحصول على أفضل توازن للمخاطر وتحقیق العائد مع تلبیة متطلبات العمالء.
 

 ر أسعار الفائدة مخاط )۱(
 

  تتعرض المجموعة لمخاطر أن یكون للتغیرات في أسعار الفائدة تأثیر سلبي على قیمة موجوداتھا ومطلوباتھا المالیة.
 

الجزء للحد من ھذه المخاطر، تدیر المجموعة تعرضھا لمخاطر أسعار الفائدة من خالل إدارة مدة محفظتھا التي تحمل فائدة. یتم إعادة تسعیر  
 األكبر من موجودات ومطلوبات المجموعة خالل سنة واحدة.

 
 حساسیة أسعار الفائدة على الموجودات والمطلوبات  )۲(

 
 ۱۰۰قع  یتم تقییم مخاطر أسعار الفائدة من خالل قیاس تأثیر التغیر المعقول المحتمل في حركات أسعار الفائدة. سیكون لحركة أسعار الفائدة بوا

 ثیر التالي على صافي ربح السنة وصافي الموجودات بذلك التاریخ: نقطة أساس التأ
 

 حقوق الملكیة  صافي ربح السنة  
 ألف درھم  ألف درھم  
   

۲۰۲۲ 
 ۸۲۲± ۸۲۲± نقطة أساس ۱۰۰التقلب في العائد بواقع 

۲۰۲۱   
 ٦٦٦± ٦٦٦± نقطة أساس ۱۰۰التقلب في العائد بواقع 

 
المبینة أعاله ھي ألغراض التوضیح فحسب ومبنیة على تصورات مبّسطة. تستند حساسیة أسعار الفائدة على الموجودات إن حساسیة أسعار الفائدة  

ملیون    ۳٥۰ملیون درھم) والمطلوبات المحّملة بالفائدة البالغة قیمتھا    ٦٦٬٦٤۷:  ۲۰۲۱ملیون درھم (  ٤۳۲٬۲۰المحّملة بالفائدة البالغة قیمتھا  
 : ال شيء).۲۰۲۱( ۲۰۲۲ دیسمبر ۳۱درھم كما في 

 
 ال یتضمن تحلیل الحساسیة أي إجراءات كان یمكن أن تتخذھا اإلدارة للحد من تأثیر حركات أسعار الفائدة.

 
 مخاطر العمالت  )۳(

 
األجنبیة. تدیر المجموعة مخاطر  مخاطر العمالت ھي المخاطر التي تؤدي إلى تقلب قیمة األداة المالیة نتیجة للتغیرات في أسعار صرف العمالت  

بالدوال بالدوالر األمریكي، فإن األرصدة  ر  العمالت من خالل مراقبة تعرضھا الیومي للعمالت األجنبیة. نظًرا ألن الدرھم اإلماراتي مربوط 
  األمریكي ال تمثل مخاطر عملة جوھریة.
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 (تابع) ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة ۳۰
 

 (تابع) إطار إدارة المخاطر ۳۰-۱
 

 مخاطر السوق (تابع) (ب)
 

 مخاطر العمالت (تابع) )۳(
 

 بالعمالت األجنبیة:فیما یلي صافي التعرضات الھامة للمجموعة المقّومة 
 

  طویلة/ (قصیرة) طویلة/ (قصیرة) 
 ۲۰۲۲ 

 ألف درھم 
۲۰۲۱ 

 ألف درھم 
   

 ۱٬۰۰٦٬٤۹٤ ۱٬۱۳۱٬٤۹۷ دوالر أمریكي 
 ۷۷٬۲۲۱ ۷۳٬٥۲٤ لایر سعودي 
 ٤۳٬۹۸۷ ٥۱٬٦٤۸ بیزو فلبیني 

 ٤۱٬۰۳۹ ۱۸٬٤۹۸ روبیة باكستانیة 
 ۳۳٬۲۹۲ ۳۱٬٦۸۷ لایر عماني

 ۲۲٬۱۱۳ )۷٬٥٥۳( جنیھ مصري 
 ۷٬٤٦۳ ۳٬٥۹۸ تاكا بنغالدیشي 

 ٤۷٬۳٦۰ ۱٦٬۹۹۲ روبیة ھندیة
 ۸۰٬٤٥۸ ۸۰٬۹۱٥   أخرى

 ۱٬٤۰۰٬۸۰٦ ۱٬۳٥۹٬٤۲۷ 
 

خرى یحتسب الجدول أدناه أثر الحركة المحتملة المعقولة في سعر صرف الدرھم اإلماراتي مقابل العمالت المختلفة، مع بقاء كافة المتغیرات األ 
   الدخل الشامل (بسبب القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقدیة الحساسة للتغیر في سعر العملة).ثابتة، على بیان 

 

 نسبة الحساسیة 

لایر  
  سعودي 

 بیزو  
  فلبیني 

روبیة  
  باكستانیة 

لایر  
  عماني 

 جنیھ  
  مصري 

 تاكا 
  بنغالدیشي 

روبیة  
  أخرى   ھندیة 

تأثیر  
 الربح 

۱٪  ۱٪  ۱٪  ۱٪  ۱٪  ۱٪  ۱٪  ۱٪  ۱٪ 
                  

۲۰۲۲ 
 ۷۳٥ ألف درھم +

 
٥۱٦ 

 
۱۸٥ 

 
۳۱۷ 

 
)۷٥( 

 
۳٦ 

 
۱۷۰ 

 
۸۰۹ 

 
۲٬٦۹۳ 

                  
۲۰۲۱ 

 ۷۷۲ ألف درھم +
 

٤٤۰ 
 

٤۱۰ 
 

۳۳۳ 
 

۲۲۱ 
 

۷٥ 
 

٤۷٤ 
 

۸۰٥ 
 

۳٬٥۳۰ 
 

   یومیة  –عقود صرف العمالت األجنبیة اآلجلة 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ۲۰٥٬۲٥٦ ۲۲۷٬٥٥۷ القیمة االسمیة (قصیرة األجل)
 ۱۷٬۲۹٥ ۹٬۳۹۸ القیمة العادلة الموجبة للعقود اآلجلة الیومیة
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 ٤۳صفحة | 
 

 (تابع) ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة ۳۰
 

 (تابع) إطار إدارة المخاطر ۳۰-۱
 

 مخاطر السوق (تابع) (ب)
 

 مخاطر األسعار  )٤(
 

ر الفائدة مخاطر األسعار ھي مخاطر تقلب القیمة العادلة لألداة المالیة نتیجة للتغیرات في أسعار السوق (باستثناء تلك التي تنشأ من مخاطر أسعا
باالستثمار أو بالجھة المصدرة لھ أو بعوامل لھا تأثیر على كافة األدوات  أو مخاطر العملة)، سواًء كانت ھذه التغیرات بسبب عوامل خاصة  

 المتداولة في السوق. ال تواجھ المجموعة أي تعّرض ھام لمخاطر األسعار.
 

   مخاطر السیولة (ج)
 

بالتزاماتھا المرتبطة بالمطلوبات المالیة التي تتم تسویتھا  مخاطر السیولة ھي المخاطر المتعلقة بالصعوبات التي قد تواجھھا المجموعة عند الوفاء  
 باستالم مبالغ نقدیة أو موجودات مالیة أخرى.

 
كاٍف    للوقایة من ھذه المخاطر، قامت اإلدارة بتنویع مصادر التمویل وتدار الموجودات مع األخذ بعین االعتبار عنصر السیولة واالحتفاظ برصید

بالتزاماتھا. یتم إعداد بیانات التدفقات النقدیة الیومیة على أساس عملیات الشراء والمبیعات المتوقعة للعمالت وآجال   للنقد وما في حكمھ للوفاء
ا لضمان االستحقاق وتدفقات الفوائد من الودائع البنكیة، ویتم استخدامھا من قبل المجموعة لمراقبة وإدارة ھیكل السیولة لموجوداتھا ومطلوباتھ

تتم معظم معامالت المجموعة على أساس متتالي وتتم إدارة وتمویل  االحتفاظ بر صید مناسب من النقد وما في حكمھ لتلبیة متطلبات السیولة. 
 حساباتھا البنكیة بشكل كاٍف للوفاء بااللتزامات. 

 
بالتنسیق معًا بشكل وثیق لتجنب أي مشكالت سیولة یمكن أن تؤثر المالیة  على عملیات المجموعة. لتجنب أي   تعمل إدارة الخزینة والشؤون 

 ). ۱۸مخاوف تتعلق بالسیولة، قامت المجموعة أیًضا بعقد ترتیبات قرض ألجل وسحوبات بنكیة على المكشوف مع البنوك (إیضاح 
 

 لتعاقدیة وأسعار بناًء على تواریخ السداد ا  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱یلخص الجدول أدناه آجال استحقاق مطلوبات المجموعة المالیة غیر المخصومة في  
 الفائدة الحالیة في السوق. 

 

 تحت الطلب  
 أقل من  

 سنة واحدة 
  ۳إلى  ۲بین 

 سنوات 
 أكثر من  

 سنوات  ۳
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
     

     ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱
 - - - ٦٥۷٬٤۹۲ ذمم دائنة تجاریة وأخرى 
 - - - ۱۰٬۸۲٤ مبالغ مستحقة إلى البنوك

 - - - ۳۹٬۸٦۱ مبالغ مستحقة إلى مكاتب ووكالء الصرافة 
 - - - ۸۱۷ مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة 

 - - ۳۰۰٬۰۰۰ ٥۰٬۰۰۰ قروض من بنوك 
 ۳٬۰۸۲ ۲۱٬۳۸٥ ۳٥٬٤۹۹ - مطلوبات اإلیجار 

 ۳٬۰۸۲ ۲۱٬۳۸٥ ۳۳٥٬٤۹۹ ۷٥۸٬۹۹٤ المجموع 
     

     ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 - - - ٥۸۷٬۰٤۲ وأخرى ذمم دائنة تجاریة 

 - - - ۸٬۸۳٦ مبالغ مستحقة إلى البنوك
 - - - ٤۰٬۰۸۲ مبالغ مستحقة إلى مكاتب ووكالء الصرافة 

 - - - ۱۰۹٬٤۰٦ مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة 
 ٦٬٤۸٤ ۱۲٬۷۲۲ ۲۷٬۰۸٦ - مطلوبات اإلیجار 

 ٦٬٤۸٤ ۱۲٬۷۲۲ ۲۷٬۰۸٦ ۷٤٥٬۳٦٦ المجموع 
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 ٤٤صفحة | 
 

 (تابع) ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة ۳۰
 

 (تابع) إطار إدارة المخاطر ۳۰-۱
 

 إدارة مخاطر التشغیل  (د)
 

نتیجة لحدث أو إجراء ناش التكنولوجیا والعملیات والبنیة مخاطر التشغیل ھي مخاطر الخسارة المباشرة أو غیر المباشرة المتكبدة  ئ عن فشل 
   التحتیة والموظفین والمخاطر األخرى التي لھا تأثیر على مخاطر التشغیل.

 
 تراقب إدارة المجموعة العملیات عن كثب. تتم عملیة وضع الموازنة الرسمیة لمراقبة أداء المجموعة. 

 
 إدارة الشؤون المالیة لمراجعة اإلدارة. یتم إعداد أرباح وخسائر الفروع الشھریة من قبل 

 
إدارة تشكل إجراءات تعافي تقنیة المعلومات من الكوارث وعملیات تدقیق المخاطر واالمتثال والتدقیق الداخلي أیًضا جزًءا ال یتجزأ من عملیة  

 المخاطر التشغیلیة.
 

 إدارة رأس المال  ۳۰-۲
 

و ضمان المحافظة على تصنیف ائتماني قوي ومعدالت رأسمالیة صحیة من أجل دعم أعمال  إن ھدف المجموعة الرئیسي من إدارة رأس المال ھ
 الشركة وزیادة قیمة المجموعة.

 
رأس تدیر المجموعة ھیكل رأس مالھا وتعدلھ بما یتوافق مع التغیرات التي تطرأ على الظروف االقتصادیة وبما یتفق مع المتطلبات التنظیمیة ل

، ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱. كما في  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱تغییرات على األھداف أو السیاسات أو العملیات خالل السنة المنتھیة في  المال. ولم تطرأ أي  
 ملیون درھم) ویتكون من رأس المال المدفوع واالحتیاطیات واألرباح المحتجزة.   ۲٬٥۱۱٬۹٦:  ۲۰۲۱ملیون درھم (  ۱٬٦۰٦٬۲۳بلغ رأس المال  

 
 ت رأسمالیة مفروضة من خارج المجموعة.لم تخضع المجموعة ألي متطلبا

 
 قیاس القیمة العادلة  ۳۱

یاس.  القیمة العادلة ھي الثمن الذي یمكن قبضھ من بیع أصل أو دفعھ لتحویل مطلوبات في معاملة منتظمة بین المشاركین في السوق في تاریخ الق
 المطلوبات تحدث إما في:یستند قیاس القیمة العادلة على افتراض أن معاملة بیع األصل أو تحویل 

 في السوق األساسیة لألصل أو االلتزام، أو -
في السوق األكثر نفعاً للموجودات أو المطلوبات وذلك في حالة عدم وجود سوق أساسیة. یجب أن تكون السوق األساسیة أو األكثر   -

 نفعاً متاحة للمجموعة. 

 المالیة.تتألف األدوات المالیة من الموجودات والمطلوبات 

لمستحقة من  تتكون الموجودات المالیة من النقد قید التحویل والمبالغ المستحقة من البنوك والمبالغ المستحقة من مكاتب ووكالء الصرافة والمبالغ ا
ة. تتكون المطلوبات المالیة  األطراف ذات العالقة والذمم المدینة األخرى واالستثمار في األوراق المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسار 

ذات العالقة من الذمم الدائنة التجاریة واألخرى والمبالغ المستحقة للبنوك والمبالغ المستحقة لمكاتب ووكالء الصرافة والمبالغ المستحقة لألطراف  
الیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة تقارب والقروض من البنوك ومطلوبات اإلیجار. إن القیمة العادلة لجمیع الموجودات المالیة والمطلوبات الم

 قیمتھا العادلة. 

 
  



 األنصاري للخدمات المالیة ذ.م.م 
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 ٤٥صفحة | 
 

 (تابع) ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 

 (تابع)قیاس القیمة العادلة  ۳۱

 التسلسل الھرمي للقیمة العادلة 

 القیمة العادلة لألدوات المالیة عن طریق أسالیب التقییم: تستخدم المجموعة المستویات التالیة لتحدید وبیان 

األسعار (غیر المعدلة) المدرجة في السوق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة التي یمكن للمجموعة الحصول علیھا في    المستوى األول:
 تاریخ القیاس. 

رجة ضمن المستوى األول، الجدیرة بالمالحظة بالنسبة للموجودات أو المطلوبات، : المعطیات األخرى بخالف األسعار المعلنة المدالمستوى الثاني
 سواًء كانت مباشرة أو غیر مباشرة. 

 أسالیب تستخدم فیھا معطیات لھا تأثیر جوھري على القیمة العادلة المسجلة وال تستند إلى بیانات یمكن مالحظتھا في السوق.  المستوى الثالث:

 ة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة قیمھا العادلة. تقارب القیمة الدفتری 

 التقریر.  تشمل الذمم المدینة األخرى العقود اآلجلة التي یتم تقییمھا على أساس الفرق بین السعر اآلجل التعاقدي والسعر اآلجل المحدد في تاریخ

 الدعاوى القضائیة  ۳۲
 

في   القضائیة  الدعاوى  لبعض  المجموعة  تأثیر  تتعرض  القضائیة  الدعاوى  ھذه  لنتائج  یكون  أن  المجموعة  تتوقع  ال  االعتیادیة.  األعمال  سیاق 
 جوھري علی األداء المالي الموحد أو المركز المالي الموحد للمجموعة. 

 
 أحداث الحقة  ۳۳

 
المبالغ المدرجة في البیانات المالیة الموحدة كما  لم تظھر أي أحداث الحقة لتاریخ بیان المركز المالي كان یمكن أن یكون لھا تأثیر جوھري على 

 .۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في وللسنة المنتھیة في 
 
 



 األنصاري القابضة ذ.م.م

 البیانات المالیة الموحدة المعاد إصدارھا

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
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   البیانات المالیة الموحدة المعاد إصدارھا
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 
 
 

 الصفحات                     المحتویات 
 
 

 ۳  -  ۱          تقریر مدقق الحسابات المستقل 
 
 

 ٤                     بیان المركز المالي الموحد 
 
 

 ٥                بیان الدخل الشامل الموحد 
 
 

 ٦               بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد 
 
 

 ۷                بیان التدفقات النقدیة الموحد 
 
 

٤٥ -  ۸                      إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 



 

 
 ۱۰۲٤٥۱برایس ووترھاوس كوبرز (فرع دبي)، رخصة رقم 

 اإلمارات العربیة المتحدة  -، دبي ۱۱۹۸۷، ص. ب. ٥إعمار سكویر، مبنى رقم 
 www.pwc.com/me+، ۹۷۱) ۰(٤ ۳٤٦ ۹۱٥۰+، فاكس: ۹۷۱) ۰(٤ ۳۰٤ ۳۱۰۰ھاتف: 

 
 قتصاد في دولة اإلمارات كمدققي حسابات مشتغلین ورامي سرحان مسجلون في وزارة اال مراد النسور جاك فاخوري ودوجالس أومھوني و

   ۱صفحة |  
 

 
 

 األنصاري القابضة ذ.م.متقریر مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساھمین في شركة 
 

   الموحدةالتقریر حول تدقیق البیانات المالیة 
 

  رأینا
 

("الشركة")    األنصاري القابضة ذ.م.م برأینا، تعبّر البیانات المالیة الموحدة بشكل عادل ومن كافة النواحي الجوھریة عن المركز المالي الموحد لشركة  
وعن أدائھا المالي الموحد وتدفقاتھا النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة بذلك التاریخ وفقاً    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱والشركات التابعة لھا (معاً "المجموعة") كما في  

 للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. 
 

 نطاق التدقیق 
 

 یلي: تشمل البیانات المالیة الموحدة للمجموعة ما 

 .۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱بیان المركز المالي الموحد كما في  ●
 بیان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتھیة بذلك التاریخ.  ●
 بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد للسنة المنتھیة بذلك التاریخ.  ●
 بیان التدفقات النقدیة الموحد للسنة المنتھیة بذلك التاریخ.  ●
   البیانات المالیة الموحدة وتشمل السیاسات المحاسبیة الھامة والمعلومات التفسیریة األخرى.إیضاحات حول   ●

 
   أساس الرأي

 
ت مدقق الحسابات حول  لقد أجرینا تدقیقنا وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة. ویتم إیضاح مسؤولیاتنا وفقاً لھذه المعاییر بمزید من التفصیل ضمن فقرة مسؤولیا

   البیانات المالیة الموحدة المدرجة ضمن تقریرنا.تدقیق 
 

 نعتقد أن إثباتات التدقیق التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمة لتوفیر أساس لرأینا. 
 

 االستقاللیة 
 

للقواعد األخالقیة الدولیة للمحاسبین المھنیین (بما في ذلك معاییر االستقاللیة   الدولیة) الصادرة عن مجلس المعاییر إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً 
ال العربیة  اإلمارات  دولة  في  الموحدة  المالیة  البیانات  على  بتدقیقنا  تتعلق  التي  األخالقیة  والمتطلبات  للمحاسبین  الدولیة  التزمنا  األخالقیة  وقد  متحدة. 

 بمسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقاً لھذه المتطلبات والقواعد. 
 

 
 
 
 



 

 ۲صفحة | 
 

 األنصاري القابضة ذ.م.متقریر مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساھمین في شركة 
 (تابع) 

 
 تأكید على أمر

 
الموحدة الذین یوضحان تفاصیل التعدیالت التي تم إجراؤھا على البیانات المالیة الموحدة  من البیانات المالیة    ۲۹(ج) و   ۲نلفت االنتباه إلى اإلیضاحین  

لتغییر بیان التدفقات النقدیة    ۲۰۲۲مایو    ۳۱. تم تعدیل البیانات المالیة الموحدة الصادرة مسبقًا في  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱الصادرة مسبقًا للسنة المنتھیة في  
  ۲۹(ج) و  ۲ي حكمھ، وبعض تعدیالت الفترة السابقة األخرى وتحسینات اإلفصاح ألغراض اإلدراج. یوفر اإلیضاحان  الموحد فیما یتعلق بالنقد وما ف

لصادرة مسبقًا في  مزیًدا من التفاصیل حول طبیعة ھذه التغیرات. لقد أصدرنا تقریر مدقق الحسابات المستقل غیر المتحفظ بشأن البیانات المالیة الموحدة ا 
 وبعد ھذه التغیرات، نقدم ھذا التقریر الجدید حول البیانات المالیة الموحدة المعاد إصدارھا.  .۲۰۲۲مایو  ۳۱

 
 إن رأینا لیس معدالً فیما یتعلق بھذا األمر.

 
 مسؤولیات أعضاء مجلس اإلدارة والقائمین على الحوكمة حول البیانات المالیة الموحدة

 
للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، وكذلك إعدادھا  إن أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون عن   إعداد البیانات المالیة الموحدة وعرضھا بصورة عادلة وفقاً 

، وتعدیالتھ، وعن تلك الرقابة الداخلیة التي یرى أعضاء  ۲۰۱٥) لسنة  ۲طبقاً لألحكام الساریة للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم ( 
   ة أنھا ضروریة لكي یتمكنوا من إعداد بیانات مالیة موحدة خالیة من أي أخطاء جوھریة، سواء كانت ناشئة عن احتیال أو خطأ.مجلس اإلدار

 
  - عند الضرورة  -وعند إعداد البیانات المالیة الموحدة، فإن اإلدارة تعد مسؤولة عن تقییم مدى قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة واإلفصاح 

نشطتھا أو لم یكن  ن األمور المتعلقة بھذه االستمراریة، وكذا استخدام مبدأ االستمراریة المحاسبي إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفیة المجموعة أو وقف أ ع
   لدیھا أي بدیل واقعي سوى القیام بذلك.

 
 المالیة للمجموعة. یتحمل القائمون على الحوكمة مسؤولیة اإلشراف على عملیة إعداد التقاریر  

 
 مسؤولیات مدقق الحسابات حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة

 
شئة عن احتیال  تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول حول ما إذا كانت البیانات المالیة الموحدة ككل خالیةً من األخطاء الجوھریة، سواء كانت نا

الحسابات الذي یشمل رأینا. یمثل التأكید المعقول مستوى عالیاً من التأكید، ولكنھ لیس ضمانًا على أن عملیة التدقیق المنفذة  أو خطأ، وإصدار تقریر مدقق  
ا كان من  وفقًا لمعاییر التدقیق الدولیة ستكشف دائًما عن أي خطأ جوھري إن وجد. یمكن أن تنشأ األخطاء من االحتیال أو الخطأ وتعتبر جوھریة إذ

التي یتخذھا المستخدمون على أساس ھذه البیاناالمت القرارات االقتصادیة  المالیة  وقع إلى حد معقول أن تؤثر تلك األخطاء، إفراًدا أو إجماًال، على  ت 
   الموحدة.

 
المھني طوال أعمال التدقیق. كما أننا نلتزم  وفي إطار عملیة التدقیق المنفذة وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة، فإننا نمارس الحكم المھني ونتبع مبدأ الشك  

 بالتالي: 
 

المالیة الموحدة، سواء كانت ناشئة عن االحتیال أو الخطأ، وتصمیم وتنفیذ إجراءات   ● تحدید وتقییم مخاطر األخطاء الجوھریة في البیانات 
أساساً لرأینا. إن خطر عدم الكشف عن أي أخطاء جوھریة  التدقیق التي تالئم تلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة توفر  

ناتجة عن االحتیال یعد أكبر من الخطر الناجم عن الخطأ حیث قد ینطوي االحتیال على التواطؤ أو التزویر أو الحذف المتعمد أو التحریف  
   أو تجاوز الرقابة الداخلیة.

التدقیق من أجل تصمیم إجراءات تدقیق مالئمة للظروف، ولیس لغرض إبداء رأي    تكوین فھم حول ضوابط الرقابة الداخلیة المتعلقة بأعمال ●
   حول فعالیة الرقابة الداخلیة للمجموعة.

 تقییم مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة ومعقولیة التقدیرات المحاسبیة وما یتعلق بھا من إفصاحات اإلدارة.   ●
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 األنصاري القابضة ذ.م.م

   ٥صفحة | 
 یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة. تعتبر جزءاً ال   ٤٥إلى  ۸اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

 
 بیان الدخل الشامل الموحد 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ إیضاح 
 ألف درھم ألف درھم  

    اإلیرادات 
 ۳٥۷٬٤۲٤ ٤٥۸٬٥۲۹  صافي الربح من صرف العمالت 

 ٤٦٤٬۸۱٤ ٥۱٥٬۹٥۲ ۲۰ صافي إیرادات العموالت 
 ۱٦٬۸٦٥ ٦٬٥۷۰  بالصافي  -إیرادات فوائد  

 ۸٬٤۷۲ ۱۳٬۰۸٤  إیرادات اإلیجار 
 ۱٬۰۰۳ ۸٬۳۱۳  إیرادات أخرى 

  ۱٬۰۰۲٬٤٤۸ ۸٤۸٬٥۷۸ 
    

    المصاریف 
 ) ۳۱۸٬۲٤۸( ) ۳٥٥٬۳۳۹( ۲۱ رواتب ومنافع

 )۹۲٬۸۰٦( )۸۳٬۹۸۳( ۲۲ مصاریف عمومیة وإداریة 
 - )٤٬۰۰۰( ۳-۹ االئتمانیة المتوقعة مخصص الخسائر 

 )٦۰٬۱۰۹( )٦٥٬۰٥٤( ۲۳ استھالك وإطفاء 
 )۲٬۲۱۲( )۱٬٦٤۲(  تكالیف التمویل لمطلوبات اإلیجار 

 )٥۰٥( )۱٬۲۱٥(    رسوم بنكیة
 ۳۷٤٬٦۹۸ ٤۹۱٬۲۱٥  ربح السنة 

    
 - -    الدخل الشامل اآلخر

 ۳۷٤٬٦۹۸ ٤۹۱٬۲۱٥  مجموع الدخل الشامل للسنة 
    

    الربح العائد إلى: 
 ۳۷٤٬٦٤۳ ٤۹۱٬۱٥۰  األنصاري القابضة ذ.م.م مساھمي شركة 

 ٥٥ ٦٥    حصص غیر مسیطرة
  ٤۹۱٬۲۱٥ ۳۷٤٬٦۹۸ 

 
    

 ۷٬٤۹ ۹٬۸۲ ۱۹ الربحیة األساسیة والمخفّضة للسھم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 األنصاري القابضة ذ.م.م

   ٦صفحة | 
 تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة.  ٤٥إلى  ۸اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

 
 بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 
 رأس
  المال

احتیاطي  
  االستحواذ

حساب جاري  
  للمساھمین

 أرباح 
  محتجزة 

 مجموع حقوق
للمساھمین الملكیة   

حصص غیر  
  مسیطرة

مجموع حقوق 
 الملكیة

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم 
              

 ۲٬۱۹٤٬۰۰٤  ۱٤٬۳۹۳  ۲٬۱۷۹٬٦۱۱  ٦۳۰٬۷۰۹  ۹۱۱۷٬۸٥  ۱٬۳۸۱٬۰٤۳  ٥۰٬۰۰۰ ۲۰۲۰ینایر  ۱في 
مجموع الدخل الشامل للسنة  

 -  - ۲۰۲۰المنتھیة في 
 

 
 

۳۷٤٬٦٤۳ 
 

۳۷٤٬٦٤۳  ٥٥  ۳۷٤٬٦۹۸ 
 ) ۳۳٦٬٥۹٤(  -  ) ۳۳٦٬٥۹٤(  ) ۳۳٦٬٥۹٤(    -  - )۲۸(إیضاح  توزیع األرباح

 ۱٤۱٬۹۲۸  -  ۱٤۱٬۹۲۸  -  ۸۱٤۱٬۹۲  -  - مساھمة في حساب جاري 
 ۲٬۳۷٤٬۰۳٦  ۱٤٬٤٤۸  ۲٬۳٥۹٬٥۸۸  ٦٦۸٬۷٥۸  ۷۲٥۹٬۷۸  ۱٬۳۸۱٬۰٤۳  ٥۰٬۰۰۰ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

 
 ۲٬۳۷٤٬۰۳٦  ۱٤٬٤٤۸  ۲٬۳٥۹٬٥۸۸  ٦٦۸٬۷٥۸  ۲٥۹٬۷۸۷  ۱٬۳۸۱٬۰٤۳  ٥۰٬۰۰۰ ۲۰۲۱ینایر  ۱في 

مجموع الدخل الشامل للسنة  
 -  - ۲۰۲۱المنتھیة في 

 
- 

 
٤۹۱٬۱٥۰ 

 
٤۹۱٬۱٥۰  ٤  ٦٥۹۱٬۲۱٥ 

 ) ۱۷٥٬۹۲۸(  -  ) ۱۷٥٬۹۲۸(  ) ۱۷٥٬۹۲۸(  -  -  - )۲۸(إیضاح  توزیع األرباح
 ) ۱٦۲٬۸٥۳(  -  ) ۱٦۲٬۸٥۳(  -  ) ۱٦۲٬۸٥۳(  -  - توزیع من حساب جاري

 ۲٬٥۲٦٬٤۷۰  ۱٤٬٥۱۳  ۲٬٥۱۱٬۹٥۷  ۹۸۳٬۹۸۰  ۹٦٬۹۳٤  ۱٬۳۸۱٬۰٤۳  ٥۰٬۰۰۰ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 



 األنصاري القابضة ذ.م.م

   ۷صفحة | 
 تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة.  ٤٥إلى  ۸اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

 
 بیان التدفقات النقدیة الموحد

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ إیضاح 
 ألف درھم  ألف درھم   

 (معاد بیانھا)   األنشطة التشغیلیة 
 ۳۷٤٬٦۹۸ ٤۹۱٬۲۱٥  ربح السنة 

    تعدیالت لـ: 
 ٦۰٬۱۰۹ ٦٥٬۰٥٤ ۲۳ استھالك وإطفاء 

 -  ٤٬۰۰۰ ۳-۹ مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة 
 ٥٬٦۷۷ ٤٬۸۷٦ ۱٤ مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین

 ۲٥۲ )٤۹۰(    (ربح) / خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات وموجودات غیر ملموسة
التدفقات النقدیة التشغیلیة قبل تسویة مكافآت نھایة الخدمة للموظفین  

 ٤٤۰٬۷۳٦ ٥٦٤٬٦٥٥  والتغیرات في رأس المال العامل 
 )۲٬٦۹۱( )۲٬۸۰۲( ۱٤ مكافآت نھایة الخدمة للموظفینتسویة 

    التغیرات في رأس المال العامل: 
 )۱۰٬۳٦٥( )٦۹٬۳۰۱(  مبالغ مستحقة من مكاتب ووكالء الصرافة 

 ۲۰٬٦۱۰ )۹٬۸۸۲(  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
 ۲۸٬۰٦۹ )۹٬٤۸۰(  مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدینة أخرى 

 ۸۲٬٤۰۸ ٥٥٬٥۸٥  تجاریة وأخرى ذمم دائنة 
 )۸٬۱۹٤( )٥۱٬٦۷۱(  مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة 

 )۱۸٬۸٦۱( ۱۳٬۰۰٤  مبالغ مستحقة إلى مكاتب ووكالء الصرافة 
 ۸۰٬۲۳٦ )۲٬۸۳۸(  ودائع مجمدة لدى البنوك 

 ٦۱۱٬۹٤۸ ٤۸۷٬۲۷۰  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة 

    االستثماریة األنشطة  
 )۱۱٬۲۹۷( )۱۳٬۳٥۳(  دفعات لشراء ممتلكات ومعدات وموجودات غیر ملموسة 

 )۳٬۸۰٤( )۱٤٬٦٥۷(  أعمال رأسمالیة قید اإلنجاز 
 )۱٤٬۷۰۲( ) ۹۱(  استثمارات عقاریة 

 ) ۲۰۳٬۰۰۰( ۲٤۰٬۰۰۰  ودائع ثابتة
 )۹۹۱( )۸٥٦(  استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة 

 -  ۹۲۰  عوائد من بیع ممتلكات ومعدات 
 ) ۲۳۳٬۷۹٤( ۲۱۱٬۹٦۳  صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) األنشطة االستثماریة 

    
    األنشطة التمویلیة 

 ) ۳۳٦٬٥۹٤( ) ۱۷٥٬۹۲۸(  توزیعات أرباح مدفوعة 
 ۱٤۱٬۹۲۸ ) ۱٦۲٬۸٥۳(  الحركة في الحساب الجاري للمساھمین 

 )٤٦٬٦۱۸( )٤۱٬۳٥۱( ۱۳ مطلوبات اإلیجار التمویلي المدفوعة 
 ) ۲٤۱٬۲۸٤( ) ۳۸۰٬۱۳۲(  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة 

    
 ۱۳٦٬۸۷۰ ۳۱۹٬۱۰۱  صافي النقد المولد وما في حكمھ 
 ۲٬۲۲٥٬۲۸۷ ۲٬۳٦۲٬۱٥۷  النقد وما في حكمھ في بدایة السنة 

 ۲٬۳٦۲٬۱٥۷ ۲٬٦۸۱٬۲٥۸ ۱۰ نھایة السنة النقد وما في حكمھ في 
 

  



 األنصاري القابضة ذ.م.م

 ۸صفحة | 
 

 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  

 
 الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة ۱

 
وتم تسجیلھا بموجب قوانین دولة اإلمارات العربیة    ۲۰۱٦مایو    ۹("الشركة" أو "الشركة األم") في    األنصاري القابضة ذ.م.متأسست شركة  

   المتحدة كشركة ذات مسؤولیة محدودة.
 

 یشار إلى الشركة وشركاتھا التابعة التالیة معًا فیما یلي باسم "المجموعة". 
 

 نسبة الملكیة  اسم الشركة التابعة 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
   

 ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ األنصاري للصرافة ذ.م.م 
 ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ األنصاري العقاریة 

 ٪ ۷۸ ٪ ۷۸ األنصاري للخدمات المالیة 
 ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ ورلدواید كاش اكسبرس المحدودة 

 ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ بلو ھوریزون لخدمات تورید العاملة عند الطلب 
 ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ كاش ترانس لخدمات نقل النقود والمجوھرات واألشیاء الثمینة

 
 تأسست جمیع الشركات التابعة المذكورة أعاله في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. 

 
تعمل المجموعة في مجال بیع وشراء العمالت األجنبیة والحواالت المالیة وبیع بطاقات السفر متعددة العمالت وتطویر العقارات وإدارة  

 المالیة المحلیة المتداولة في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي لألوراق المالیة. المرافق وتقدیم خدمات الوساطة في األوراق 
 

) لسنة  ۲، االمتثال ألحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱یتعین على الشركة، للسنة المنتھیة في  
("قانون الشركات") الصادر في    ۲۰۲۱) لسنة  ۳۲اإلمارات العربیة المتحدة رقم (وتعدیالتھ. دخل المرسوم بقانون اتحادي لدولة    ۲۰۱٥

 لالمتثال ألحكامھ.  ۲۰۲۲ینایر  ۲شھًرا اعتباًرا من   ۱۲. وللشركة مھلة ۲۰۲۲ینایر  ۲حیز التنفیذ في   ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰
 

محمد علي األنصاري وفؤاد علي األنصاري    ، كان المساھمون الرئیسیون للمجموعة ھم۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱و  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كما في  
 وعیسى علي األنصاري وراشد علي األنصاري والسیدة صدیقة مرتضى والسیدة فاطمة األنصاري والسیدة مریم األنصاري. 

  
كات،  ، أعلنت وزارة المالیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة عن تطبیق ضریبة دخل الشركات على أرباح الشر۲۰۲۲ینایر    ۳۱في  

. كما أنھا ستنطبق على صافي األرباح المحاسبیة المعدلة  ۲۰۲۳یونیو    ۱والتي ستدخل حیز التنفیذ في السنة المالیة التي تبدأ في أو بعد  
  للشركات. ومن المتوقع أن تنشر وزارة المالیة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة في الوقت المناسب مزیًدا من التفاصیل المتعلقة بضریبة 

 دخل الشركات. 
 

 ، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة. ٦۱۷٦إن العنوان المسجل للمجموعة ھو ص.ب 
 

 أساس اإلعداد  ۲
 

 بیان االلتزام )أ(
 

الصادرة  تم إعداد البیانات المالیة الموحدة وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة، والتفسیرات  
   لجنة تفسیر المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، واألحكام الساریة لقوانین اإلمارات العربیة المتحدة.عن 
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 (تابع)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  

 
 (تابع)  أساس اإلعداد  ۲

 
 أساس القیاس  (ب) 

 
بتقییم   الالزمة  قام أعضاء مجلس اإلدارة  الموارد  لدیھا  المجموعة  بأن  اقتناع  المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة، وھم على  قدرة 

الستمرار عملھا في المستقبل المنظور. كما أن أعضاء مجلس اإلدارة لیسوا على درایة بأي شكوك جوھریة قد تثیر أي شك كبیر على قدرة  
 یتم االستمرار بإعداد البیانات المالیة الموحدة على أساس مبدأ االستمراریة. المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة. لذلك 

 
الربح أو    تم إعداد البیانات المالیة الموحدة على أساس التكلفة التاریخیة، فیما عدا االستثمارات في األوراق المالیة بالقیمة العادلة من خالل 

 التاریخیة عموماً على القیمة العادلة للمقابل المدفوع مقابل الموجودات. الخسارة المقاسة بالقیمة العادلة. تعتمد التكلفة 
 

 إعادة اإلصدار  (ج) 
 

وحلت محلھا ھذه    ۲۰۲۲مایو    ۳۱الصادرة مسبقًا في    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱تم إلغاء البیانات المالیة الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في  
بیان التدفقات النقدیة الموحد والمبالغ / اإلیضاحات األخرى المدرجة كما ھو مبین في  البیانات المالیة الموحدة في ضوء التعدیالت في  

. لیس لھذه التعدیالت أي تأثیر على صافي الربح المدرج سابقاً وبیان الدخل الشامل الموحد وبیان التغیرات في حقوق الملكیة  ۲۹اإلیضاح 
 .۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱أو  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الموحد للسنتین المنتھیتین في 

 
 العملة الوظیفیة وعملة العرض  (د) 

 
   إن العملة الوظیفیة وعملة العرض للمجموعة ھي الدرھم اإلماراتي، وھي عملة البیئة االقتصادیة الرئیسیة التي تعمل المجموعة ضمنھا.

 
   أساس التوحید ) ه(

 
 الشركة التابعة 

 
تخضع لسیطرة المجموعة. تسیطر المجموعة على منشأة ما عندما تكون معّرضة لعوائد  الشركة التابعة ھي المنشأة المستثمر فیھا التي  

ا  متغیرة أو لدیھا حقوق فیھا نتیجة مشاركتھا في المنشأة المستثمر فیھا إضافة إلى قدرتھا على التأثیر على تلك العوائد من خالل سیطرتھ
ضمن البیانات المالیة الموحدة اعتباراً من تاریخ بدء السیطرة حتى تاریخ انتفاء ھذه على ھذه المنشأة. تدرج البیانات المالیة للشركة التابعة  

  السیطرة. 
 

       المعامالت المحذوفة عند التوحید 
 
یتم استبعاد األرصدة والمعامالت وأي إیرادات أو مصاریف غیر محققة الناتجة عن المعامالت داخل المجموعة (باستثناء أرباح أو خسائر  

ر  امالت الناشئة بالعملة األجنبیة) عند إعداد البیانات المالیة الموحدة. كما یتم استبعاد الخسائر غیر المحققة بنفس طریقة األرباح غی المع
 المحققة في حالة واحدة وھي عندما یتوفر دلیل على حدوث انخفاض في القیمة. 
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 (تابع)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳

 
 المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة المطبقة على البیانات المالیة الموحدة  ۱- ۳

 
  ۱الجدیدة والمعدلة التالیة التي أصبحت ساریة المفعول على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد تم تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 

، في ھذه البیانات المالیة الموحدة. ولم یكن لتطبیق ھذه المعاییر الدولیة المعدلة، باستثناء ما ھو مذكور، أي تأثیـر جوھري  ۲۰۲۱ینایر  
 والسابقة.  على المبالغ المعروضة للسنتین الحالیة

 
والمعیار المحاسبي الدولي رقم    ۹تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    - المرحلة الثانیة    - إصالح معدل الفائدة المعیاري  

(تسري    ۱٦  والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  ٤والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    ۷والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    ۳۹
، تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة  ۲۰۲۰أجرى مجلس معاییر المحاسبة الدولیة، في أغسطس    -   ) ۲۰۲۱ینایر   ۱اعتباًرا من  

الدولي    والمعیار ٤والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    ۷والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    ۳۹والمعیار المحاسبي الدولي رقم    ۹رقم  
 لمعالجة القضایا التي تنشأ أثناء إصالح معدل الفائدة المعیاري، بما في ذلك استبدال معیار بآخر بدیل.  ۱٦للتقاریر المالیة رقم 

 
 تقدم تعدیالت المرحلة الثانیة اإلعفاءات التالیة: 

 
والمطلوبات المالیة (بما في ذلك مطلوبات اإلیجار)، فإن اإلعفاءات التي  عند تغییر أساس تحدید التدفقات النقدیة التعاقدیة للموجودات   •

لھا تأثیر على التغییرات الضروریة كنتیجة مباشرة إلصالح إیبور والتي تعتبر مكافئة اقتصادیًا، لن ینتج عنھا أرباح أو خسائر فوریة  
 في بیان الدخل. 

أو المعیار الدولي   ۳۹ظم عالقات التحوط من المعیار المحاسبي الدولي رقم سوف تسمح إعفاءات محاسبة التحوط باالستمرار في مع •
 التي تتأثر بشكل مباشر بإصالح إیبور. ومع ذلك، قد تكون ھناك حاجة إلى تسجیل عدم فعالیة إضافیة.  ۹للتقاریر المالیة رقم 

 
 تأثیر جوھري على المبالغ المعروضة للسنوات الحالیة والسابقة. لم یكن لتطبیق ھذا المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة المعدلة أي 

 

 
 المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة 

ساریة المفعول على  
الفترات السنویة التي  

 تبدأ في أو بعد 
والمعیار    ۱٦الدولي رقم  والمعیار المحاسبي    ۳التعدیالت الطفیفة على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  

والمعیار    ۱وبعض التحسینات السنویة على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    ۳۷المحاسبي الدولي رقم  
والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    ٤۱والمعیار المحاسبي الدولي رقم    ۹الدولي للتقاریر المالیة رقم  

۱٦ 

 

"اندماجات األعمال" مرجعاً في المعیار الدولي    ۳المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم تحّدث التعدیالت على 
حول اإلطار المفاھیمي إلعداد التقاریر المالیة دون تغییر المتطلبات المحاسبیة لعملیات    ۳للتقاریر المالیة رقم  

   اندماج األعمال. 
 

"الممتلكات والمنشآت والمعدات" على الشركة أن    ۱٦تحظر التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  
تقتطع من تكلفة الممتلكات والمنشآت والمعدات المبالغ المستلمة من بیع األصناف المنتجة أثناء إعداد الشركة  
لألصل الستخدامھ المقصود. وبدالً من ذلك، ستعترف الشركة بعوائد البیع والتكلفة ذات الصلة في الربح أو  

 الخسارة. 
 

"المخصصات والمطلوبات الطارئة والموجودات    ۳۷تحدد التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  
 الطارئة" التكالیف التي تأخذھا الشركة في عین االعتبار عند تقییم ما إذا كان العقد سیكون خاسًرا. 

 
"تبني المعاییر الدولیة    ۱للتقاریر المالیة رقم  تُدخل التحسینات السنویة تعدیالت طفیفة على المعیار الدولي  

، ٤۱"األدوات المالیة" والمعیار المحاسبي الدولي رقم    ۹للمرة األولى" والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  
 "عقود اإلیجار".   ۱٦"الزراعة" واألمثلة التوضیحیة المصاحبة للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 ۲۰۲۲ینایر  ۱
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 (تابع)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  

 
 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳

 

 (تابع)  المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة الصادرة لكن غیر الساریة حتى تاریخھ وغیر المطبقة بشكٍل مبكر ۲- ۳
 

 
 المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة 

ساریة المفعول على  
الفترات السنویة التي تبدأ  

 في أو بعد 
والمعیار    ۱٦والمعیار المحاسبي الدولي رقم    ۳التعدیالت الطفیفة على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  

والمعیار    ۱السنویة على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  وبعض التحسینات    ۳۷المحاسبي الدولي رقم  
والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    ٤۱والمعیار المحاسبي الدولي رقم    ۹الدولي للتقاریر المالیة رقم  

۱٦ 
 

 

المعیار الدولي  "اندماجات األعمال" مرجعاً في   ۳تحّدث التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
حول اإلطار المفاھیمي إلعداد التقاریر المالیة دون تغییر المتطلبات المحاسبیة لعملیات    ۳للتقاریر المالیة رقم  

   اندماج األعمال. 
 

"الممتلكات والمنشآت والمعدات" على الشركة أن    ۱٦تحظر التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  
ت والمنشآت والمعدات المبالغ المستلمة من بیع األصناف المنتجة أثناء إعداد الشركة  تقتطع من تكلفة الممتلكا

لألصل الستخدامھ المقصود. وبدالً من ذلك، ستعترف الشركة بعوائد البیع والتكلفة ذات الصلة في الربح أو  
 الخسارة. 

 
والمطلوبات الطارئة والموجودات  "المخصصات    ۳۷تحدد التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  

 الطارئة" التكالیف التي تأخذھا الشركة في عین االعتبار عند تقییم ما إذا كان العقد سیكون خاسًرا. 
 

"تبني المعاییر الدولیة    ۱تُدخل التحسینات السنویة تعدیالت طفیفة على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  
، ٤۱"األدوات المالیة" والمعیار المحاسبي الدولي رقم    ۹والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  للمرة األولى"  

 "عقود اإلیجار".   ۱٦"الزراعة" واألمثلة التوضیحیة المصاحبة للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

۲۰۲۲ینایر  ۱  
 

 المالیة حول تصنیف المطلوبات ، عرض البیانات ۱التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  
"عرض البیانات المالیة"    ۱توضح ھذه التعدیالت الطفیفة التي أجریت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  

أن المطلوبات تُصنف إما كمطلوبات متداولة أو غیر متداولة، اعتماداً على الحقوق الموجودة في نھایة فترة  
المنشأة أو األحداث الالحقة بعد تاریخ التقریر (على سبیل المثال، استالم  التقریر. ال یتأثر التصنیف بتوقعات  

الدولي رقم   المحاسبي  المعیار  یعنیھ  ما  أیضاً  التعدیل  یوضح  تعھد).  أو خرق  إلى    ۱تنازل  اإلشارة  عند 
 "تسویة" التزام. 

 

مؤجلة حتى الفترات  
  ۱المحاسبیة التي ال تبدأ قبل 

۲۰۲٤ینایر   
 
 

الضریبة المؤجلة ذات الصلة بالموجودات والمطلوبات    -   ۱۲المعیار المحاسبي الدولي رقم  التعدیل على  
تتطلب ھذه التعدیالت من الشركات االعتراف بالضریبة المؤجلة على المعامالت    -الناشئة عن معاملة واحدة  

ضعة للضریبة والقابلة  التي، عند االعتراف المبدئي، تؤدي إلى نشوء مبالغ متساویة من الفروق المؤقتة الخا 
 للخصم. 

 

۲۰۲۳ینایر  ۱  
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 (تابع)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  

 
 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
 (تابع)  وغیر المطبقة بشكٍل مبكرالمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة الصادرة لكن غیر الساریة حتى تاریخھ   ۲- ۳

 
 المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة 

ساریة المفعول على  
الفترات السنویة التي  

 تبدأ في أو بعد 
- امتیازات اإلیجار المرتبطة بكوفید  -، "عقود اإلیجار"  ۱٦تعدیل على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  

   الوسیلة العملیةتمدید   -  ۱۹
، نشر مجلس  ۲۰۲۰)، تم منح امتیازات إیجار للمستأجرین. في مایو  ۱۹-نتیجة لوباء فیروس كورونا (كوفید 

الذي یوفر وسیلة عملیة اختیاریة    ۱٦معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالً على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  
مارس    ۳۱ھو تعدیل لعقد اإلیجار. في    ۱۹-یجار المرتبط بفیروس كوفیدللمستأجرین لتحدید ما إذا كان امتیاز اإل

 ۲۰۲۱یونیو    ۳۰، نشر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالً إضافیاً لتمدید تاریخ الوسیلة العملیة من  ۲۰۲۱
كن . یمكن للمستأجرین اختیار حساب امتیازات اإلیجار بنفس طریقة االحتساب إذا لم ی ۲۰۲۲یونیو    ۳۰إلى  

ھنالك تعدیالت على عقد اإلیجار. في كثیر من الحاالت، سینتج عن ذلك حساب االمتیاز كدفعات إیجار متغیرة 
 في الفترة (الفترات) التي یحدث فیھا الحدث أو الحالة التي تؤدي إلى تخفیض الدفعات. 

۲۰۲۱أبریل  ۱  
 

الخاص    ۲البیانات المالیة"، وبیان الممارسة رقم  "عرض    ۱التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  
"السیاسات المحاسبیة والتغیرات في    ۸بالمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، والمعیار المحاسبي الدولي رقم  

 التقدیرات المحاسبیة واألخطاء" 
البیانات مستخدمي  ومساعدة  المحاسبیة  السیاسات  إفصاحات  تحسین  إلى  التعدیالت  ھذه  المالیة على   تھدف 

 التمییز بین التغیرات في التقدیرات المحاسبیة والتغیرات في السیاسات المحاسبیة. 
یوضح التعدیل أیًضا أنھ من المتوقع أن تكون معلومات السیاسات المحاسبیة جوھریة إذا لم یكن مستخدمو  

البیانات المالیة. عالوة على ذلك،  البیانات المالیة قادرین بدونھا على فھم المعلومات الجوھریة األخرى في 
أنھ ال یلزم اإلفصاح عن معلومات السیاسات المحاسبیة   ۱یوضح التعدیل على المعیار المحاسبي الدولي رقم 

غیر الجوھریة. ومع ذلك، إذا تم اإلفصاح عنھا، فال ینبغي أن تحجب معلومات السیاسات المحاسبیة  
 الجوھریة. 

الخاص بالمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة،  ۲س أیًضا بتعدیل بیان الممارسة رقم لدعم ھذا التعدیل، قام المجل 
"إصدار أحكام األھمیة"، لتوفیر إرشادات حول كیفیة تطبیق مفھوم األھمیة النسبیة على إفصاحات السیاسات  

 المحاسبیة. 
تغیرات في التقدیرات المحاسبیة  ، "السیاسات المحاسبیة وال۸یوضح التعدیل على المعیار المحاسبي الدولي رقم  

واألخطاء"، كیف یجب على الشركات التمییز بین التغییرات في السیاسات المحاسبیة والتغییرات في التقدیرات  
على   مستقبلي  أساس  على  تطبیقھا  یتم  المحاسبیة  التقدیرات  في  التغییرات  ألن  مھم،  التمییز  إن  المحاسبیة. 

المستقبلیة األخرى، ولكن التغییرات في السیاسات المحاسبیة یتم تطبیقھا بشكل  المعامالت المستقبلیة واألحداث  
 عام بأثر رجعي على المعامالت السابقة واألحداث السابقة األخرى وكذلك الفترة الحالیة. 

۲۰۲۳ینایر  ۱  
 

 
لیة الموحدة المستقبلیة وتعتزم تطبیقھا، حیثما یكون  تقوم المجموعة حالیا بتقییم تأثیر ھذه المعاییر والتفسیرات والتعدیالت على البیانات الما

أو   المنشورة  المعاییر  تعدیالت على  أو  للتطبیق  قابلة  ذات صلة  أخرى جدیدة  لیس ھناك معاییر  المفعول.  مالئماً، عندما تصبح ساریة 
ولكنھا ال  إصدارھا  تم  قد  المالیة  للتقاریر  الدولیة  المعاییر  تفسیرات  لجنة  المالیة  تفسیرات صادرة عن  السنة  األولى على  للمرة  تسري   

 وكان یتوقع أن یكون لھا تأثیر جوھري على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة.  ۲۰۲۲ینایر  ۱للمجموعة التي تبدأ في 
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 (تابع)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  

 
 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳

ت على  إن السیاسات المحاسبیة الرئیسیة المطبقة في إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة مبینة أدناه. لقد تم تطبیق ھذه السیاسات بشكٍل ثاب 
 السنوات المعروضة، ما لم یُذكر خالفاً لذلك. كافة 

 
   االعتراف باإلیرادات  ۳- ۳

 
تتكون اإلیرادات بشكل أساسي من صافي األرباح من صرف العمالت والعمولة على الحواالت عند الطلب والتحویالت والشیكات السیاحیة  

 العمالء وغیرھا من الخدمات ذات الصلة. والوساطة المكتسبة من بیع/ شراء األوراق المالیة المحلیة نیابة عن 
 
یتم االعتراف بصافي الربح من صرف العمالت عند تنفیذ المعاملة. یتم االعتراف بالعمولة على الحواالت عند الطلب والتحویالت والشیكات  

ف بمصاریف العمولة إال عند إجراء  السیاحیة وغیرھا من الخدمات عند تقدیم الخدمات ذات الصلة وإصدار / قبول األدوات. وال یتم االعترا
 التحویالت. 

 
یتم االعتراف بإیرادات اإلیجار من عقود إیجار تشغیلیة تكون بموجبھا المجموعة مؤجراً في الربح أو الخسارة على أساس القسط الثابت  

ي إلى القیمة الدفتریة لألصل المؤجر ویتم  طوال مدة اإلیجار. تُضاف التكالیف المباشرة المبدئیة المتكبدة في الحصول على عقد إیجار تشغیل
االعتراف بھا كمصروف على مدى فترة اإلیجار بنفس األساس كإیرادات إیجار. یتم إدراج الموجودات ذات الصلة في بیان المركز المالي  

 كاستثمارات عقاریة. 
 

   مدى فترة اتفاقیات اإلیجار. یتم تأجیل اإلیجار السنوي المستلم مقدًما من المستأجرین واالعتراف بھ على 
 
 مصاریف الفوائد  / إیرادات ٤- ۳

 
یتم االعتراف بإیرادات ومصاریف الفوائد لكافة األدوات المالیة التي تحمل فائدة في بیان الدخل الشامل على أساس االستحقاق باستخدام  

 المتعلقة بھا.معدالت الفائدة الفعلیة للموجودات المالیة أو المطلوبات المالیة 
 

الي  معدل الفائدة الفعلي ھو المعدل الذي یخصم المقبوضات النقدیة المستقبلیة المقدرة والدفعات المكتسبة أو المسددة على أصل أو التزام م
د معدل الفائدة  على مدى عمره المتوقع أو، حسب االقتضاء، على مدى فترة أقصر إلى صافي القیمة الدفتریة لألصل أو االلتزام المالي. یتحد

 الفعلي عند االعتراف المبدئي باألصل أو االلتزام المالي وال یتم تعدیلھ الحقاً. 
 

ألخذ  تقوم المجموعة عند احتساب معدالت الفائدة الفعلیة بتقدیر التدفقات النقدیة مع مراعاة كافة الشروط التعاقدیة لألدوات المالیة دون ا 
االئتمانیة المستقبلیة. یشتمل حساب معدل الفائدة الفعلي على كافة المبالغ المدفوعة أو المقبوضة بواسطة المجموعة والتي  باالعتبار الخسائر  

 تعتبر جزءاً ال یتجزأ من معدل الفائدة الفعلي، بما في ذلك تكالیف المعاملة وكافة العالوات أو الخصومات األخرى. 
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 (تابع)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ة الموحدة للسنة المنتھیة في  إیضاحات حول البیانات المالی

 
 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳

 
 ممتلكات ومعدات وموجودات غیر ملموسة  ٥- ۳

 
تظھر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة، إن وجدت. یتم تحمیل االستھالك على بیان 

 الدخل الشامل على أساس القسط الثابت وذلك لحذف تكلفة األثاث والمعدات على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة على النحو التالي: 
 

 العمر (بالسنوات)                  فئة الموجودات 
 ٥۰                     مبانٍ 
 ٤            أثاث

 ٥            تجھیزات
 ٤           معدات مكتبیة

 ٤         (أجھزة وبرمجیات) الحاسب اآللي 
 ۳            مركبات

         
 

تسبة  یتم إعادة تقییم األعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة وطریقة حساب االستھالك بتاریخ كل تقریر مع بیان أثر أي تغیر في التقدیرات المح
 في التواریخ المستقبلیة.

  
تطویرھا داخلیًا من قبل المجموعة بسعر التكلفة ناقًصا اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة، إن وجدت.  تظھر البرمجیات التي تم  

   تمثل تكلفة البرمجیات التكالیف المتكبدة لتطویر برنامج معین وتھیئتھ لالستخدام.
 

العمر اإلنتاجي المقدر للبرنامج اعتباراً من تاریخ توفره  یتم االعتراف باإلطفاء في بیان الدخل الشامل على أساس القسط الثابت على مدى
 لالستخدام. یبلغ العمر اإلنتاجي المقدر للبرنامج أربع سنوات. 

 
 التكالیف الالحقة  (أ) 

 
للمجموعة منافع  یتم تسجیل تكلفة استبدال جزء من أحد بنود األثاث والمعدات في القیمة الدفتریة لھذا البند إذا كان من المرجح أن تتدفق  

بالقیمة الدفتریة للجزء المستبدل. ویتم   اقتصادیة مستقبلیة عن ھذا الجزء ویكون باإلمكان قیاس تكلفتھ بصورة موثوقة. یلغى االعتراف 
 االعتراف بتكالیف الخدمة الیومیة للممتلكات والمعدات في بیان الدخل الشامل عند تكبدھا. 

 
 یر المالیة االنخفاض في قیمة الموجودات غ ٦- ۳

تتم مراجعة الموجودات التي تخضع لالستھالك أو اإلطفاء لتحري االنخفاض في قیمتھا عندما تشیر األحداث أو التغیرات في الظروف إلى  
القیمة الدفتریة لألصل  أن القیمة الدفتریة قد ال تكون قابلة لالسترداد. یتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القیمة وفقاً للمبلغ الذي تتجاوز بھ  

 قیمتھ القابلة لالسترداد. 
 

نخفاض  إن القیمة القابلة لالسترداد ھي القیمة العادلة لألصل ناقصاً تكالیف البیع أو القیمة قید االستخدام، أیھما أعلى. وألغراض تقییم اال
یمكن تحدیدھا بشكٍل منفصل (وحدات تولید النقد). تتم    في القیمة، یتم قیاس الموجودات لدى أدنى المستویات التي تتوفر لھا تدفقات نقدیة 

 مراجعة الموجودات غیر المالیة التي تعرضت النخفاض في قیمتھا لتحري احتمال عكس االنخفاض في القیمة بتاریخ كل تقریر. 
 
 
 
 

  



 األنصاري القابضة ذ.م.م

 ۱٥صفحة | 
 

 
 (تابع)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  

 
 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳

 
 استثمارات عقاریة  ۷- ۳

 
االستثمارات العقاریة ھي العقارات المحتفظ بھا بھدف جني عائدات من تأجیرھا و/أو لزیادة قیمة رأس المال (بما في ذلك االستثمارات  

بالتكلفة، بما في ذلك تكالیف المعاملة ذات الصلة، ناقًصا االستھالك  العقاریة قید اإلنشاء لتلك األغراض). یتم قیاس االستثمارات العقاریة  
 : االستثمارات العقاریة. ٤۰المتراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القیمة وفقًا لنموذج التكلفة للمعیار المحاسبي الدولي رقم 

 
 رة كالتالي: یحتسب االستھالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقد

 
 العمر (بالسنوات)  

  
 ٥۰ - ۲۰ مبانٍ 

 
 ال یتم احتساب االستھالك على األرض واألعمال الرأسمالیة قید اإلنجاز. 

 
  تتم مراجعة األعمار اإلنتاجیة وطریقة االستھالك لالستثمارات العقاریة بشكٍل دوري للتأكد من توافق طریقة االستھالك وفترتھ مع النمط 

 المتوقع للمنافع االقتصادیة الناتجة من ھذه العقارات. 
 

 لم تأخذ اإلدارة باالعتبار أي قیمة متبقیة كونھا تعتبر ضئیلة للغایة. 
 
تتم رسملة النفقات المتكبدة الستبدال أحد عناصر بنود االستثمارات العقاریة المحتسب بشكٍل منفصل، مع حذف القیمة الدفتریة للعنصر  

  دالھ. ال تتم رسملة النفقات الالحقة األخرى إال عندما تؤدي إلى زیادة في المنافع االقتصادیة المستقبلیة لبند االستثمارات العقاریة الذي تم استب 
 ذي الصلة. ویتم االعتراف بكافة النفقات األخرى في بیان الدخل الشامل عند تكبدھا. 

 
دھا أو عند سحب االستثمارات العقاریة من االستخدام بصورة دائمة أو عندما لم یعد  یلغى االعتـراف باالستثمارات العقاریة إما عند استبعا

ي  ھناك منافع اقتصادیة مستقبلیة من استبعادھا. یتم إدراج أیة أرباح أو خسائر تنتج من إلغاء االعتراف بالعقار في بیان الدخل الشامل ف 
 الفترة التي تم خاللھا الغاء االعتراف بھذا العقار. 

 
 أعمال رأسمالیة قید اإلنجاز  ۸- ۳

 
القیمة،  تمثل األعمال الرأسمالیة قید اإلنجاز النفقات المتكبدة فیما یتعلق بتجدید وإنشاء فروع جدیدة، وتدرج بالتكلفة ناقًصا خسارة انخفاض  

 إن وجدت. 
 

 األدوات المالیة  ۹- ۳
 

 التصنیف والقیاس  ) ۱(
 

التزام مالي للمجموعة وأصل / التزام مالي أو أداة حقوق ملكیة لطرف آخر. تصنف المجموعة   األداة المالیة ھي أي عقد ینشأ عنھ أصل /
 موجوداتھا المالیة في فئات القیاس التالیة:

 
 تلك التي تقاس بالقیمة العادلة.  -۱
 تلك التي تقاس بالتكلفة المطفأة.  -۲
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 (تابع)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  
 

 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
 

 (تابع)األدوات المالیة   ۹- ۳
 

 التصنیف والقیاس (تابع)  ) ۱(
 

التاریخ الذي تلتزم فیھ المجموعة بشراء األصل أو  تُـحتسب عملیات الشراء والبیع االعتیادیة للموجودات المالیة بتاریخ المتاجرة، وھو  
 بیعھ.

 
   ویعتمد التصنیف على النموذج التجاري للمجموعة في إدارة الموجودات المالیة والشروط التعاقدیة للتدفقات النقدیة للموجودات المالیة. 

 
نفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو یتعین تصنف المجموعة مطلوباتھا المالیة بالتكلفة المطفأة ما لم یكن لدیھا مطلوبات مص

 علیھا قیاس المطلوبات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مثل المطلوبات المشتقة. 
 

 موجودات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 

بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقیمة العادلة، مع االعتراف بتكالیف المعاملة  یتم االعتراف مبدئیًا باألدوات المالیة المحتفظ بھا  
   في بیان الدخل عند تكبدھا. ویتم قیاسھا الحقًا بالقیمة العادلة ویتم االعتراف بأیة أرباح أو خسائر في بیان الدخل عند ظھورھا.

 
 عادلة من خالل الربح أو الخسارة األدوات المالیة المصنفة بأنھا مقاسة بالقیمة ال

 
تصنیف   یجوز  ال  الخسارة.  أو  الربح  من خالل  العادلة  بالقیمة  مقاسة  أنھا  المالیة على  األدوات  تصنیف  یمكن  المبدئي،  االعتراف  عند 

عدم مطابقة القیاس أو    الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إال إذا كان ذلك یقضى على أو یقلل بشكل كبیر من
االعتراف (أي یقضى على عدم التطابق المحاسبي) الذي قد یظھر بطریقة أو بأخرى من قیاس الموجودات أو المطلوبات المالیة على أساس  

   مختلف.
 

ل بشكل كبیر من عدم  ال یجوز تصنیف المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إال إذا كان ذلك یقضي على أو یقل
 التطابق المحاسبي أو: 

 
 إذا كان العقد األساسي یحتوي على واحدة أو أكثر من األدوات المشتقة الضمنیة.  ●
  إذا كانت الموجودات والمطلوبات المالیة تُدار على حد سواء ویتم تقییم أدائھا على أساس القیمة العادلة، وفقاً لسیاسة إدارة المخاطر  ●

 استراتیجیة االستثمار. الموثقة أو 
 

ي  عند تصنیف المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، یتم عرض الحركة في القیمة العادلة العائدة إلى التغیرات ف
 جودة االئتمان الخاصة بالمجموعة بشكل منفصل في الدخل الشامل اآلخر. 

 
د وما في حكمھ واالستثمارات في األوراق المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  تتكون الموجودات المالیة للمجموعة من النق

ة العادلة والذمم المدینة والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة والذمم المدینة األخرى. یتم االعتراف بالموجودات المالیة مبدئیًا بالقیم
 ة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. ویتم قیاسھا الحقًا بالتكلفة المطفأ

 
وبات  تتكون المطلوبات المالیة للمجموعة من المبالغ المستحقة لألطراف ذات العالقة والذمم الدائنة التجاریة واألخرى. یتم االعتراف بالمطل 

 تكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. المالیة مبدئیًا بالقیمة العادلة ناقًصا تكالیف المعاملة المتكبدة ویتم إدراجھا الحقًا بال
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 (تابع)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  

 
 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳

 
 (تابع)األدوات المالیة   ۹- ۳

 
   إلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیة   ) ۲(

 
المجموعة بإلغاء االعتراف بالموجودات المالیة عند انتھاء الحقوق التعاقدیة بالحصول على التدفقات النقدیة من تلك الموجودات أو  تقوم  

عندما تقوم بتحویل الحقوق في الحصول على التدفقات النقدیة التعاقدیة من الموجودات المالیة في معاملة یتم خاللھا تحویل كافة مخاطر  
الم أو  ومزایا  بإنشائھا  المجموعة  تقوم  التي  المحولة  المالیة  الموجودات  فوائد من  أي  تسجیل  یتم  فعلیة.  المالیة بصورة  للموجودات  لكیة 

 االحتفاظ بھا كموجودات أو مطلوبات منفصلة. 
 

   اؤھا.تلغي المجموعة االعتراف بالمطلوبات المالیة عندما یتم الوفاء بالتزاماتھا التعاقدیة أو إلغاؤھا أو انتھ
 

 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة ) ۳(
 تقیس المجموعة الخسائر االئتمانیة المتوقعة حسب الفئات التالیة للموجودات المالیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة: 

 
 نقد في الصندوق وقید التحویل  ●
 مبالغ مستحقة من البنوك  ●
 مبالغ مستحقة من مكاتب ووكالء الصرافة  ●
 مستحقة من أطراف ذات عالقة مبالغ  ●
 ذمم مدینة مالیة أخرى  ●

 
نھجیة  تقوم المجموعة على أساس تنبؤي بتقییم الخسائر االئتمانیة المتوقعة المرتبطة بموجوداتھا المالیة المقاسة بالتکلفة المطفأة. وتعتمد م

ما إذا کانت قد حدثت زیادة جوھریة في مخاطر    انخفاض القیمة على ما إذا كانت قد حدثت زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان. ولتقییم
 االئتمان، تأخذ المجموعة في االعتبار المعلومات المستقبلیة المعقولة والداعمة المتاحة. 

 
عة  تقیس المجموعة في تاریخ كل تقریر مخصص الخسائر للموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة بمبلغ یعادل الخسائر االئتمانیة المتوق

ى مدى العمر إذا زادت مخاطر االئتمان زیادة جوھریة منذ االعتراف المبدئي. وإذا لم تزد مخاطر االئتمان زیادة جوھریة منذ االعتراف  عل
شھراً.    ۱۲المبدئي، كما في تاریخ التقریر المالي، تقیس المجموعة مخصص الخسائر بمبلغ یعادل الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى  

عوبات المالیة الھامة التي یواجھھا الطرف المقابل، وإمکانیة أن یدخل الطرف المقابل في اإلفالس أو إعادة الھیكلة المالیة، والتعثر تعتبر الص
في السداد جمیعاً مؤشرات على ضرورة رصد مخصص للخسائر. وإذا زادت مخاطر االئتمان إلى الحد الذي یعتبر فیھ أنھ قد حدث انخفاض  

ان، فإن خسارة انخفاض القیمة المقاسة على أساس الفرق بین القیمة الدفتریة لألصل المالي والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة  في قیمة االئتم
 المستقبلیة المقدرة المخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل یتم االعتراف بھا كخسائر ائتمانیة متوقعة على مدى العمر. 

 
یوماً. وأي دفعات    ۳۰ي مخاطر االئتمان بحسب تعریف اإلدارة ھي أي دفعات تعاقدیة تتجاوز مدة استحقاقھا أكثر من  إن الزیادة الجوھریة ف

یوماً تعتبر أنھا تعرضت النخفاض القیمة. ال ترى اإلدارة وجود أي زیادة جوھریة في مخاطر    ۹۰تعاقدیة تتجاوز فترة استحقاقھا أكثر من  
 التعاقدیة مستحقة من طرف ذي عالقة. االئتمان إذا كانت الدفعات 

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة (تابع)  ) ۳(

 
تعرضت    تم تقییم جمیع الموجودات المالیة على أنھا منتظمة السداد بالكامل، باستثناء تلك المفصح عنھا في البیانات المالیة الموحدة على أنھا

الموجودات المالیة على أنھا قد شھدت زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان، ومن ثّم یجب رصد  النخفاض القیمة، ولم یتم تقییم أي من ھذه  
شھراً. أجرت اإلدارة عملیة حسابیة وقررت أن مخصص االنخفاض في القیمة عن    ۱۲مخصص للخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى  

 ھذه الموجودات المالیة لیس لھ قیمة كبیرة.
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 (تابع)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  

 
 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳

 
 (تابع)األدوات المالیة   ۹- ۳

 
 المقاصة  ) ٤(

 
یكون لدى المجموعة حالیاً  تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة وبیان صافي القیمة في بیان المركز المالي في حالة واحدة وھي أن  

 . حق قانوني واجب النفاذ بمقاصة المبالغ ویكون لدیھا نیة إما للتسویة على أساس الصافي أو تحقیق األصل وتسویة االلتزام بصورة متزامنة
 

 أدوات مالیة مشتقة  ) ٥(
 

بالقیمة العادلة في تاریخ إبرام عقد األداة المش بقیمتھا العادلة. یتم الحصول  یتم االعتراف باألدوات المشتقة مبدئیاً  تقة ویُعاد قیاسھا الحقاً 
المشتقة   األدوات  كافة  تدرج  السوق.  في  المعامالت  أحدث  ذلك  في  بما  النشطة،  األسواق  في  المدرجة  األسعار  من  العادلة  القیمة  على 

 كموجودات عندما تكون قیمتھا العادلة موجبة وكمطلوبات عندما تكون قیمتھا العادلة سالبة. 
 

 العقود اآلجلة التي یتم تقییمھا على أساس الفرق بین السعر اآلجل التعاقدي والسعر اآلجل المحدد في تاریخ التقریر. 
 

 مبادئ قیاس القیمة العادلة  ) ٦(
 

تسویة الغالبیة  ال تختلف القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة بشكل جوھري عن قیمھا الدفتریة، حیث سیتم استالم /  
 منھا على المدى القصیر (أي أقل من سنة واحدة). 

 
 نقد وما في حكمھ  ۱۰- ۳

 
بالغ  لغرض بیان التدفقات النقدیة، یشتمل النقد وما في حكمھ على النقد في الصندوق والنقد قید التحویل من الفروع إلى المركز الرئیسي والم

والودائع الثابتة التي لھا فترات استحقاق تقل عن ثالثة أشھر ناقًصا المبالغ المحتفظ بھا  المستحقة من وإلى المراسلین األجانب والبنوك  
كودائع مجمدة. الودائع المجمدة ھي أموال مودعة من قبل المجموعة وفقًا لترتیبات المراسالت مع مختلف البنوك المقابلة. وتعتبر ھذه  

 األموال غیر متوفرة للمجموعة لعملیاتھا الیومیة.
  

 ذمم مدینة أخرى  ۱۱- ۳
 
تشمل الذمم المدینة األخرى الودائع لدى السلطات الضریبیة المتعلقة بالضرائب بخالف ضریبة الدخل والتي یتم االعتراف بھا كأصل في  

طریق استرداد األموال  بیان المركز المالي ویتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة. إن الودیعة ھي حق الحصول على منافع اقتصادیة مستقبلیة، إما عن  
 أو عن طریق استخدام الودیعة لتسویة التزام الضریبة. 

 
 العمالت األجنبیة  ۱۲- ۳

یتم بالعمالت األجنبیة إلى الدرھم اإلماراتي بأسعار صرف العمالت األجنبیة السائدة في تاریخ المعاملة.    یتم تحویل المعامالت المقومة 
لمقومة بالعمالت األجنبیة إلى الدرھم اإلماراتي بأسعار الصرف السائدة في تاریخ التقریر. ویتم تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة ا

العمالت   بأسعار صرف  اإلماراتي  الدرھم  إلى  أجنبیة  بعملة  العادلة  بالقیمة  قیاسھا  یتم  التي  النقدیة  الموجودات والمطلوبات غیر  تحویل 
 م تحویل البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا على أساس التكلفة التاریخیة بعملة أجنبیة. األجنبیة السائدة في تاریخ المعاملة. وال یت 

 
 یتم االعتراف بفروق صرف العمالت األجنبیة الناتجة عن التحویل في بیان الدخل الشامل. 
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 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳

 
 مكافآت نھایة الخدمة للموظفین  ۱۳- ۳
 

"منافع الموظفین"، لمكافآت نھایة الخدمة المستحقة للموظفین وفقاً لقانون    ۱۹یتم رصد مخصص وفقاً ألحكام المعیار المحاسبي الدولي رقم  
 المالي. یتم تحمیل ھذا المبلغ على بیان الدخل الشامل. العمل، وذلك عن فترة خدمتھم حتى تاریخ بیان المركز 

 
 المخصصات  ۱٤- ۳
 

یتم االعتراف بمخصص ما عندما یكون لدى المجموعة التزام حالي، قانوني أو ضمني، یمكن تقدیره بصورة موثوقة نتیجة لحدث سابق،  
زام. یتم تحدید المخصصات بخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة  ویكون من المحتمل أن یستلزم تدفقات خارجة للمنافع االقتصادیة لتسویة االلت 

 ، وعند الضرورة، المخاطر المتعلقة بااللتزام. المتوقعة التي تعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للمال
 

تم االعتراف بالذمم المدینة ضمن  إذا كان من المتوقع استرداد بعض أو جمیع المنافع االقتصادیة المطلوبة لتسویة مخصص ما من الغیر، ی 
 الموجودات إذا كان باإلمكان قیاس قیمتھا بشكٍل موثوق بھ. 

 
 اإلیجار التشغیلي  ۱٥- ۳
 

سنوات، ولكن قد یكون لھا    ٥شھًرا إلى    ۱۲تقوم المجموعة بتأجیر عدة فروع. وعادة ما تكون عقود اإلیجار لفترات محددة تتراوح من  
یتم   تمدید.  الشروط واألحكام  خیارات  التفاوض على شروط اإلیجار على أساس كل حالة على حدة ویتضمن ذلك مجموعة واسعة من 

   المختلفة. 
 

، كانت عقود إیجار الفروع تصنف كعقود إیجار تشغیلي. وكان یتم تحمیل الدفعات التي یتم أداؤھا بموجب عقود  ۲۰۱۸حتى السنة المالیة  
   فوائد المستلمة من المؤّجر) على بیان األرباح أو الخسائر بطریقة القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار. اإلیجار التشغیلي (صافیة من ال

 
، یتم االعتراف باإلیجارات بناًء على موجودات حق االستخدام وااللتزامات المقابلة في التاریخ الذي تكون فیھ  ۲۰۱۹ینایر    ۱اعتباراً من  

ام المجموعة. یتم توزیع كل دفعة من دفعات اإلیجار بین االلتزام وتكلفة التمویل. یتم تحمیل تكلفة التمویل  الموجودات المؤجرة متاحة الستخد
على الربح أو الخسارة على مدى فترة عقد اإلیجار وذلك للحصول على معدل دوري ثابت للفائدة المستحقة على الرصید المتبقي من االلتزام 

موجودات حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو مدة عقد االیجار، أیھما أقصر، بطریقة   لكل فترة. ویحتسب االستھالك على
   القسط الثابت.

 
 ربحیة السھم  ۱٦- ۳
 

تعرض المجموعة بیانات ربحیة السھم األساسیة والمخفضة ألسھمھا العادیة. تحتسب ربحیة السھم األساسیة بقسمة األرباح أو الخسائر  
 لة األسھم العادیة لدى المجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل السنة. المنسوبة لحم

 
 معامالت األطراف ذات العالقة  ۱۷- ۳
 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة ھي تحویالت للموارد أو الخدمات أو االلتزامات بین المجموعة وطرف ذي عالقة، بغض النظر عما  
تم تحمیل السعر أم ال. وھي تشمل االلتزامات بفعل شيء ما في حالة وقوع حدث معین (أو عدم وقوعھ) في العقود المستقبلیة  إذا كان قد  

والقابلة للتنفیذ (المعترف بھا أو غیر المعترف بھا). تم عرض جمیع معلومات األطراف ذات العالقة المطلوبة بموجب المعیار المحاسبي  
 . ۱۱القة بالمجموعة في اإلیضاح ذات الع  ۲٤الدولي رقم 
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 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
 

 ضریبة القیمة المضافة  ۱۸- ۳
 

البیانات المالیة الموحدة المرفقة بالمعدل المطبق بنسبة  سجلت المجموعة ضریبة القیمة المضافة المستحقة الدفع بالصافي من المدفوعات في  
٪. تمثل إیرادات المبیعات قیمة الفواتیر المتعلقة بالخدمات، صافیة من ضریبة القیمة المضافة. كانت وال تزال تخضع جمیع إقرارات  ٥

 ریخ التقدیم.ضریبة القیمة المضافة للمجموعة للفحص من قبل السلطات الضریبیة لمدة خمس سنوات من تا
 

   مطلوبات اإلیجار وموجودات حق االستخدام  ۱۹- ۳
 

 أنشطة اإلیجار لدى المجموعة وكیفیة المحاسبة عنھا 
 

سنوات ولكن قد یكون    ٥تقوم المجموعة بتأجیر المكاتب بشكل رئیسي. عادة ما یتم إبرام عقود اإلیجار لفترات محددة من سنة واحدة إلى  
وضح أدناه. یتم التفاوض على شروط اإلیجار على أساس كل حالة على حدة ویتضمن ذلك مجموعة واسعة من  لھا خیارات تمدید كما ھو م
   الشروط واألحكام المختلفة.

 
   قد تحتوي العقود على عناصر إیجاریة وغیر إیجاریة. 

 
األحكام والشروط المختلفة. ال تفرض اتفاقیات  یتم التفاوض حول أحكام عقد اإلیجار على أساس فردي وتحتوي على مجموعة واسعة من  

اإلیجار أي تعھدات بخالف حقوق الرھن في الموجودات المؤجرة التي یحتفظ بھا المؤجر. وال یجب أن تستخدم الموجودات المستأجرة  
   كضمان ألغراض القروض.

 
یجار تشغیلي. وكان یتم تحمیل الدفعات التي یتم أداؤھا  ، تم تصنیف جمیع عقود اإلیجار في جمیع الفئات كعقود إ۲۰۱۸حتى السنة المالیة  

بموجب عقود اإلیجار التشغیلي (صافیة من أي حوافز مستلمة من المؤّجر) على بیان األرباح أو الخسائر بطریقة القسط الثابت على مدى  
 الفترة.

 
 (تابع) مطلوبات اإلیجار وموجودات حق االستخدام  ۱۹- ۳

 
وبات الناشئة من عقد اإلیجار مبدئیًا على أساس القیمة الحالیة. وتتضمن مطلوبات اإلیجار صافي القیمة الحالیة  تُقاس الموجودات والمطل 

 لدفعات اإلیجار التالیة: 
 الدفعات الثابتة (تشمل الدفعات الثابتة من حیث الجوھر)، ناقصاً أي حوافز إیجار مستحقة.  . ۱
 . دفعات إیجار متغیرة بناء على المؤشر أو المعدل  . ۲
 المبالغ المتوقع دفعھا من قبل المستأجر بموجب ضمانات القیمة المتبقیة.  . ۳
 سعر الممارسة لخیار الشراء في حال كان المستأجر متأكداً إلى حد معقول من ممارسة ھذا الخیار.  . ٤
 دفعات غرامات فسخ عقد اإلیجار، إذا كانت شروط اإلیجار تشیر إلى استخدام المستأجر ھذا الخیار.  . ٥

 
تُخصم دفعات اإلیجار بناًء على معدل االقتراض اإلضافي المحدد من قبل المجموعة، وھو المعدل الذي یتعین على المستأجر اقتراضھ من  

 األموال الالزمة للحصول على أصل ذي قیمة مماثلة في بیئة اقتصادیة مماثلة بشروط وأحكام مماثلة. 
 

 التي قد تتعرض لھا المجموعة والتي ال تنعكس في قیاس مطلوبات اإلیجار ما یلي: تتضمن التدفقات النقدیة الصادرة المستقبلیة 
 

 دفعات اإلیجار المتغیرة.  . ۱
 خیارات التمدید واإلنھاء.  . ۲
 عقود اإلیجار التي لم تبدأ بعد والتي یلتزم بھا المستأجر.  . ۳
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 (تابع)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  

 
 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳

 
 (تابع) مطلوبات اإلیجار وموجودات حق االستخدام  ۱۹- ۳

 
 تُقاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة التي تشمل التالي: 

 اإلیجار. مبلغ القیاس المبدئي اللتزام  . ۱
 أي دفعات إیجار مسددة في أو قبل تاریخ بدء العقد ناقصاً أي حوافز إیجار مستلمة، حسب االقتضاء.  . ۲
 أي تكالیف أولیة مباشرة، حسب االقتضاء.  . ۳

 
 تشمل عقود إیجار الموجودات منخفضة القیمة بشكل أساسي المعدات المكتبیة (ماسح ضوئي وطابعات). 

 
 المتغیرة دفعات اإلیجار 

 
یعد تأثیر عقود اإلیجار التي تحتوي على شروط دفع متغیرة مرتبطة بالمبیعات المتولدة أو أي نوع آخر من الجوانب المتغیرة غیر جوھري  

 لدى المجموعة. 
 

 خیارات التمدید واإلنھاء 
 

ة المرونة التشغیلیة إلى أقصى حد فیما یتعلق  یتم تضمین خیارات التمدید واإلنھاء في عدد من عقود اإلیجار. وتستخدم ھذه الشروط لزیاد
قبل   للممارسة من  قابلة  بھا  المحتفظ  التمدید واإلنھاء  المستخدمة في عملیات األنصاري للصرافة. إن بعض خیارات  الموجودات  بإدارة 

ارسة خیار التمدید أو اإلنھاء  األنصاري للصرافة، بینما یتطلب البعض اآلخر من المستأجر والمؤجر االتفاق بشكل متبادل بحیث یتم مم
ملیون درھم) من مجموع دفعات اإلیجار المدرجة في حساب التزام    ۷٬۸٤:  ۲۰۲۰ملیون درھم (  ٥٬۰۹بشكل المبكر. إن ما یقرب من  

 كانت اختیاریة.  ۲۰۲۱اإلیجار في سنة 
 

 األحكام الھامة في تحدید مدة عقد اإلیجار
 

اإلدارة في االعتبار جمیع الحقائق والظروف التي تنشئ حافزاً اقتصادیاً لممارسة خیار التمدید، أو عدم  عند تحدید مدة عقد اإلیجار، تضع 
ممارسة خیار اإلنھاء. تُدرج خیارات التمدید (أو الفترات بعد خیارات اإلنھاء) فقط في فترة اإلیجار إذا كان من المؤكد بصورة معقولة  

 ۲۸٬۹٥:  ۲۰۲۰ملیون درھم (  ۲۷٬۸۳لم یتم إدراج التدفقات النقدیة الصادرة المستقبلیة المحتملة البالغة    تمدید عقد اإلیجار (أو عدم إنھائھ). 
ة  درھم) في التزام اإلیجار ألن األنصاري للصرافة لیست متأكدة بصورة معقولة من أنھ سیتم تمدید المستأجرین. یتم مراجعة التقییم في حال

 روف یؤثر على ھذا التقییم ویقع تحت سیطرة األنصاري للصرافة. وقوع حدث ھام أو تغیر كبیر في الظ
 

 ۱۹-تأثیر كوفید  ۲۰- ۳
 

في جمیع أنحاء العالم وتسبب في تعطیل مستمر لألنشطة التجاریة واالقتصادیة، مما أدى    ۱۹-، تفشى فیروس كوفید۲۰۲۰منذ أوائل ینایر  
كزي في عدة دول لحمایة االقتصاد. لم یكن ھناك أي تأثیر جوھري على  إلى إجراءات وتدابیر دعم جوھریة من الحكومة والمصرف المر

، ومع ذلك سوف تستمر المجموعة في مراقبة الوضع وتطوراتھ من أجل تقییم أي أثر  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱أداء أعمال المجموعة كما في  
 مالي محتمل. 

 
 التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة ٤
 

البیانات المالیة الموحدة بالتوافق مع المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة استخدام تقدیرات محاسبیة أساسیة محددة، كما یقتضي  یقتضي إعداد  
من اإلدارة إبداء رأیھا في عملیة تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة. إن المجاالت التي تنطوي على درجة عالیة من إبداء الرأي أو  

 جاالت التي تعد فیھا االفتراضات والتقدیرات مھمة للبیانات المالیة الموحدة مبینة أدناه. التعقید أو الم
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 (تابع)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  

 
 (تابع)التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة  ٤

 
 الموجودات المالیة الخسارة االئتمانیة المتوقعة على  ) ۱(
  

. تقوم  ۹-۳یتم تقییم الموجودات المالیة المسجلة بالتکلفة المطفأة لتحدید االنخفاض في قیمتھا بناء على األساس المبین في اإلیضاح رقم  
ن انخفاض  المجموعة بمراجعة موجوداتھا المالیة لتقییم انخفاض القیمة علی أساس منتظم. ولتحدید ما إذا كان یجب تسجیل أي خسارة ع

القیمة ضمن بیان الدخل الشامل، تتخذ المجموعة أحكاماً حول ما إذا كانت ھناك أي بیانات جدیرة بالمالحظة تشیر إلى وجود انخفاض قابل  
كل  للقیاس في التدفقات النقدیة المستقبلیة التعاقدیة من أصل أو مجموعة من الموجودات. تخضع المنھجیة واالفتراضات المستخدمة لتقدیر 

 من حجم وتوقیت التدفقات النقدیة المستقبلیة للتقییم المنتظم وذلك للحد من أي فروق بین تقدیرات الخسارة والخسارة الفعلیة. 
 

 األعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمعدات  ) ۲(
 

تخدام المتوقع لألصل والبلي والتلف  تُستھلك تكلفة الممتلكات والمعدات على مدى أعمارھا اإلنتاجیة المقدرة. ویستند االستھالك على االس
عمار  المادي المتوقع، الذي یعتمد على عوامل التشغیل. لم تأخذ اإلدارة باالعتبار أي قیمة متبقیة كونھا تعد ضئیلة للغایة. تتم مراقبة األ

 إلى أن ھذه التعدیالت مالئمة. اإلنتاجیة المقدرة ویتم إجراء التعدیالت في الفترات المستقبلیة عندما توجد عوامل مستقبلیة تشیر 
 

 انخفاض قیمة االستثمارات العقاریة  ) ۳(
 

تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كانت ھناك أیة مؤشرات على انخفاض قیمة االستثمارات العقاریة في تاریخ كل تقریر. یتم اختبار انخفاض  
 الدفتریة أعلى من قیمھا العادلة. قیمة االستثمارات العقاریة عندما تكون ھناك مؤشرات على أن القیم 

 
، أجرت إدارة المجموعة تقییًما داخلیًا للقیمة السوقیة الستثماراتھا العقاریة. لمزید من التفاصیل راجع اإلیضاح  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 

۸. 
 

 العقاریة لالستثمارات  اإلنتاجیة األعمار ) ٤(
 

ى مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات. تستند األعمار اإلنتاجیة المقدرة إلى  یتم استھالك تكالیف االستثمارات العقاریة المكتملة عل
 االستخدام المتوقع للموجودات والبلي والتلف المادي المتوقع، والذي یعتمد على عوامل التشغیل. 

 
ا یكون األصل في موقع ووضع مناسبین  یبدأ احتساب االستھالك لالستثمارات العقاریة المكتملة عندما تكون متاحة لالستخدام، أي عندم

 یجعاله قادراً على العمل بالطریقة التي تحددھا اإلدارة. 
 

متوقع  تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة وطریقة االستھالك بشكٍل دوري للتأكد من توافق طریقة االستھالك وفترتھ مع النمط ال
 موجودات. للمنافع االقتصادیة الناتجة من ھذه ال 

  
 تصنیف وقیاس الموجودات المالیة  ) ٥(
 

یعتمد تصنیف وقیاس الموجودات المالیة على نموذج األعمال الذي تستخدمھ اإلدارة في التعامل مع موجوداتھا المالیة وعلى خصائص  
ات المجموعة في األوراق المالیة یتم  التدفقات النقدیة التعاقدیة لألصل المالي الذي یجري تقییمھ. إن اإلدارة على قناعة من أن استثمار

 تصنیفھا وقیاسھا على النحو المالئم. 
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 (تابع)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  
 

 (تابع)التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة  ٤
 

 مدة اإلیجار والحلول العملیة المطبقة  ) ٦(
 

عقد اإلیجار، تضع اإلدارة في االعتبار جمیع الحقائق والظروف التي تنشئ حافزاً اقتصادیاً لممارسة خیار التمدید، أو عدم  عند تحدید مدة 
ممارسة خیار اإلنھاء. تُدرج خیارات التمدید (أو الفترات بعد خیارات اإلنھاء) فقط في فترة اإلیجار إذا كان من المؤكد بصورة معقولة  

(أو عدم إنھائھ). یتم مراجعة التقییم في حالة وقوع حدث كبیر أو تغیر ھام في الظروف یؤثر على ھذا التقییم و یقع تحت    تمدید عقد اإلیجار
 سیطرة المجموعة. 

 
  القیمة المتبقیة لالستثمارات العقاریة  ) ۷(

 
 جوھریة. أجرت اإلدارة تقییًما داخلیًا واعتبرت القیمة المتبقیة لالستثمارات العقاریة غیر  

 
 موجودات حق االستخدام  ٥

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم ألف درھم 

   
 ٤۷٬۹۸۸ ٤۹٬٥۲٤ ممتلكات

 
 العقارات:  -فیما یلي الحركة في موجودات حق االستخدام  

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم ألف درھم 

   
 ٦٦٬۳٦۱ ٤۷٬۹۸۸ ۲۰۲۱ینایر  ۱في 

 ۳٥٬۷۰۹ ٤٤٬٦۰۹ عقود إیجار جدیدة  - إضافات 
 )۱۳٬۰۰۹( - إنھاء عقود اإلیجار 

 )٤۱٬۰۷۳( )٤۳٬۰۷۳( ) ۲۳مصاریف االستھالك (إیضاح 
 ٤۷٬۹۸۸ ٤۹٬٥۲٤ ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في 
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 (تابع)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  

 
 ممتلكات ومعدات وموجودات غیر ملموسة  ٦

 
 

  أثاث وتجھیزات   مبان 

أجھزة حاسوب  
وبرمجیات  

 المجموع   مركبات   ومعدات مكتبیة
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم 

          التكلفة
 ۱۷۳٬٥۸۳  ۱۰٬٥٤٤  ٥۷٬٥۹٤  ۸۱٬۷۸۰  ۲۳٬٦٦٥ ۲۰۲۰ینایر  ۱في 

 ۱۱٬۲۹۷  ۸۰۳  ۹٬۳۸۰  ۱٬۱۱٤  - إضافات 
تحویل من أعمال رأسمالیة قید اإلنجاز  

 - ) ۷(إیضاح 
 

۳٬۸۰٤  -  -  ۳٬۸۰٤ 
 )۳٬۳۳۲(  )٦٤۷(  )۷۱٦(  )۱٬۹٦۹(  - استبعادات وحذوفات 

 ۱۸٥٬۳٥۲  ۱۰٬۷۰۰  ٦٦٬۲٥۸  ۸٤٬۷۲۹  ۲۳٬٦٦٥ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 
 ۱۳٬۳٥۳  ۲٬٤۲۸  ۸٬٦۸۷  ۲٬۲۳۸  - إضافات 

تحویل من أعمال رأسمالیة قید اإلنجاز  
 - ) ۷(إیضاح 

 
۱٤٬۱۳٦  -  -  ۱٤٬۱۳٦ 

 )٥٬۸۰۹(  )٤٬۲۸٥(  )۲۳۳(  )۱٬۲۹۱(  - استبعادات وحذوفات 
 ۲۰۷٬۰۳۲  ۸٬۸٤۳  ۷٤٬۷۱۲  ۹۹٬۸۱۲  ۲۳٬٦٦٥ ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في 

          
          االستھالك المتراكم واإلطفاء 

 ۱۲٤٬۸۸۷  ۸٬٤٤۹  ٤٦٬٥٥۷  ٦٥٬۸۹۸  ۳٬۹۸۳ ۲۰۲۰ینایر  ۱في 
 ۱٤٬۰۱۳  ۱٬۲٤۹  ٥٬٥۷٥  ٦٬۷۱٥  ٤۷٤ المحّمل للسنة 

 )۲٬٥۱۸(  )٥٦۱(  )۷۱٦(  )۱٬۲٤۱(  - استبعادات وحذوفات 
 ۷۳۲  -  -  ۷۳۲  - مخصص االنخفاض في القیمة 

 ۱۳۷٬۱۱٤  ۹٬۱۳۷  ٥۱٬٤۱٦  ۷۲٬۱۰٤  ٤٬٤٥۷ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 
 ۱٥٬٤۸۰  ۹۱٥  ٦٬۸٦٦  ۷٬۲۲٥  ٤۷٤ المحّمل للسنة 

 )٥٬۳۷۹(  )٤٬۲۸٥(  )۲۳۳(  )۸٦۱(  - استبعادات وحذوفات 
 ۱٬۷٦۲  -  -  ۱٬۷٦۲  - مخصص االنخفاض في القیمة 

 ۱٤۸٬۹۷۷  ٥٬۷٦۷  ٥۸٬۰٤۹  ۸۰٬۲۳۰  ٤٬۹۳۱ ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في 
          

          صافي القیمة الدفتریة 
 ٥۸٬۰٥٥  ۳٬۰۷٦  ۱٦٬٦٦۳  ۱۹٬٥۸۲  ۱۸٬۷۳٤ ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كما في 
 ٤۸٬۲۳۸  ۱٬٥٦۳  ۱٤٬۸٤۲  ۱۲٬٦۲٥  ۱۹٬۲۰۸ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 

 
المجموعة الستخدامھا كمقر رئیسي للشركة، مع االحتفاظ بالباقي  تمثل المبان ممتلكات ذات استخدام مزدوج، أي مشغولة جزئیاً من قبل  

   إلیرادات اإلیجار.
 

ملیون درھم على أساس صافي المساحة القابلة للتأجیر، المستخدمة من قبل المجموعة    ٦۷٬٦تم تخصیص مجموع التكلفة للمبان بقیمة  
 ملیون درھم ضمن االستثمارات العقاریة وفقًا لذلك.     ٤۳٬۹٤ملیون درھم، وتم تصنیف الجزء المتبقي البالغ  ۲۳٬٦٦والبالغة 

  



 األنصاري القابضة ذ.م.م

 ۲٥صفحة | 
 

 
 (تابع)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  

 
 أعمال رأسمالیة قید اإلنجاز  ۷
 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم 

    
 ۱٬٥۱٥  ۲٬۰۷۷ ینایر ۱في 

 ٤٬۳٦٦  ۱٤٬٦٥۷ إضافات 
 )۳٬۸۰٤(  )۱٤٬۱۳٦( ) ٦تحویل إلى ممتلكات ومعدات وموجودات غیر ملموسة (إیضاح 

 ۲٬۰۷۷  ۲٬٥۹۸ دیسمبر   ۳۱في 
 

 تشمل األعمال الرأسمالیة قید اإلنجاز النفقات المتعلقة بإنشاء وتجدید الفروع الجدیدة والقائمة. 
 

   استثمارات عقاریة ۸
 

العقاریة   االستثمارات  القیمة بموجب  تمثل  في  انخفاض  المتراكم وأي خسائر  االستھالك  ناقًصا  بالتكلفة  بھا  المحتفظ  العقارات 
 نموذج التكلفة وفقًا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. یتم االحتفاظ بھا لغرض تولید اإلیجارات وزیادة رأس المال. 

 
 الحركة خالل السنة كالتالي: 

  مبانٍ   أراض  
رأسمالیة قید  أعمال  
 المجموع   اإلنجاز 

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم 
        التكلفة

 ۲٥٦٬۱٦٤  ۹٤٬۱۳۰  ۷٥٬۲۳٤  ۸٦٬۸۰۰ ۲۰۲۰ینایر  ۱في 
 ۱٤٬۷۰۲  ۱٤٬۷۰۲  -  - إضافات 
 -  ) ۱۰۷٬٥۹۲(  ۱۰۷٬٥۹۲  - تحویالت 
 ۲۷۰٬۸٦٦  ۱٬۲٤۰  ۱۸۲٬۸۲٦  ۸٦٬۸۰۰ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 
 ۹۱  ۹۱  -  - إضافات 
 ۲۷۰٬۹٥۷  ۱٬۳۳۱  ۱۸۲٬۸۲٦  ۸٦٬۸۰۰ ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كما في 

        
        االستھالك المتراكم 

 )۲۱٬۰٦٤(  -  )۲۱٬۰٦٤(  - ۲۰۲۰ینایر  ۱في 
 )٤٬۲۹۱(  -  )٤٬۲۹۱(  - المحّمل للسنة 

 )۲٥٬۳٥٥(  -  )۲٥٬۳٥٥(  - ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 
 )٤٬۷۳۹(  -  )٤٬۷۳۹(  - المحّمل للسنة 

 ) ۳۰٬۰۹٤(  -  ) ۳۰٬۰۹٤(  - ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في 
        

        صافي القیمة الدفتریة 
 ۲٤۰٬۸٦۳  ۱٬۳۳۱  ۱٥۲٬۷۳۲  ۸٦٬۸۰۰ ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في 
 ۲٤٥٬٥۱۱  ۱٬۲٤۰  ۱٥۷٬٤۷۱  ۸٦٬۸۰۰   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

 
شركة بانوراما العقاریة لبناء والمشاركة في امتالك مبنى في دبي الند. إن المبنى قید اإلنشاء. تمتلك أبرمت المجموعة اتفاقیة مع   )أ

:  ۲۰۲۰ملیون درھم (  ۱٬۳۳٪ في العقار. تبلغ الحصة النسبیة من التكالیف المتكبدة ألعمال البناء  ۸٤٬۸٤المجموعة حصة بنسبة  
 ملیون درھم).  ۱٬۲٤

 
ملیون درھم) شارك في ملكیتھا المجموعة مع    ٥۳٬۹۳۲:  ۲۰۲۰ملیون درھم (  ٥۳٬۹۳۲بقیمة  تشمل تكلفة األرض قطعتي أرض   ) ب

 أطراف ثالثة. 
 

ملیون درھم) وھي تكلفة مستودعات مسجلة باسم طرف ذي عالقة،    ۷٬۲۷٦:  ۲۰۲۰ملیون درھم (  ۷٬۲۷٦تشمل تكلفة المباني   ) ج
 مقامة على قطعة أرض مستأجرة من حكومة دبي. 

 
  



 األنصاري القابضة ذ.م.م

 ۲٦صفحة | 
 

 
 (تابع)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  

 
 (تابع) استثمارات عقاریة  ۸

 
أبرمت المجموعة اتفاقیة مع شركاء العملیات المشتركة لبناء والمشاركة في امتالك مبنى برج النور. تمتلك المجموعة حصة ملكیة   )د

٪ مملوكة للشركاء العملیات المشتركة. بلغت الحصة النسبیة من التكالیف المتكبدة  ۲٥المتبقیة البالغة  ٪، في حین أن النسبة  ۷٥بنسبة  
 ملیون درھم).  ۱۰۷٬٥۹۲: ۲۰۲۰ملیون درھم ( ۱۰۷٬٥۹۲إلنشاء مبنى برج النور مبلغ 

 
ملیون درھم    ٤۳٬۹٤للتأجیر بتكلفة    ) وقد تم تقسیمھا على أساس المساحة القابلة ٦تمثل المبان عقارات ذات استخدام مزدوج (إیضاح   ) ه

   .۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱مصنفة ضمن االستثمارات العقاریة كما في 
 

، أجرت إدارة المجموعة تقییًما داخلیًا لالستثمارات العقاریة، حیث ال تختلف القیمة العادلة بشكل جوھري عن  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كما في  
 ملیون درھم).  ۲٤٥٬٥۱: ۲۰۲۰ھم (ملیون در ۲٤۰٬۸٦صافي القیمة الدفتریة البالغة 

 
 نقد في الصندوق وقید التحویل ومبالغ مستحقة من البنوك ومكاتب ووكالء الصرافة  ۹

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم ألف درھم 

 (معاد بیانھا)  نقد في الصندوق وقید التحویل 
 ۹۳۳٬۳۰۷ ۱٬۰٥٤٬۱۷٥ نقد في الصندوق 
 ۲۸٬۳۱۲ ۲۳٬۹٦۰ نقد قید التحویل 

 ۹٦۱٬٦۱۹ ۱٬۰۷۸٬۱۳٥ مجموع المبلغ للنقد في الصندوق وقید التحویل 
   

   مبالغ مستحقة من البنوك 
   أرصدة لدى البنوك في دولة اإلمارات العربیة المتحدة 

 ۷۰۳٬۱۹۰ ۹۰۱٬۸۷٥ حسابات جاریة  -  
 ۲٤٥٬۰۰۰ ٥٬۰۰۰ ) ۱-۹ودائع ثابتة (إیضاح  -  
 ٥۰٬٥۷۷ ٥۱٬٥۷۹ ) ۲-۹ودائع مجمدة (إیضاح  -  
 ٤٬۸۳٥ ٤٬٥٥۳ دفعات مقدمة للبنوك مقابل تحصیل بطاقات االئتمان -  
 ۸٬۱۹٦ ۱۳٬٤۳۹ ذمم مدینة من فواري (ذمم مدینة من بطاقات االئتمان) -  

 ۹۷٦٬٤٤٦ ۱٬۰۱۱٬۷۹۸ 
   أرصدة لدى البنوك خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة 

 ۷۰٥٬۱۷۸ ٦۹۲٬۰۹۲ حسابات جاریة  -  
 ۸٬۲۳۲ ۱۰٬۰٦۸ ) ۲-۹ودائع مجمدة (إیضاح  -  

 ۷۱۳٬٤۱۰ ۷۰۲٬۱٦۰ أرصدة لدى البنوك خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة 
 - )٤٬۰۰۰( ) ۳-۹ناقًصا: مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة (إیضاح 

 ٦۹۸٬۱٦۰ ۷۱۳٬٤۱۰ 
 ۱٬۷۲٥٬۲۰۸ ۱٬٦۷٤٬٦۰٦ البنوكمجموع المبالغ المستحقة من 

   
   مبالغ مستحقة من مكاتب ووكالء الصرافة 

 ٤٥ ٦۹ أرصدة لدى مكاتب ووكالء الصرافة داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة 
 ٤٥٬۰٦٥ ۱۱٤٬۳٤۲ أرصدة لدى مكاتب ووكالء الصرافة خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة 

 ٤٥٬۱۱۰ ۱۱٤٬٤۱۱ ) ٦- ۹المستحقة من مكاتب ووكالء الصرافة (إیضاح  مجموع المبالغ 
   

مجموع رصید النقد في الصندوق وقید التحویل ومبالغ مستحقة من البنوك  
 ۲٬۷۳۱٬۹۳۷ ۲٬۸٦۷٬۱٥۲ ومكاتب ووكالء الصرافة 

 
  



 األنصاري القابضة ذ.م.م

 ۲۷صفحة | 
 

 
 (تابع)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  

 
 والوكالء (تابع)نقد في الصندوق وقید التحویل ومبالغ مستحقة من البنوك ومكاتب ووكالء الصرافة  ۹

 
المؤّسسات المالیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة  یتم االحتفاظ بالودائع الثابتة، بأسعار فائدة السوق التجاریة، لدى البنوك /   ۱- ۹

 شھًرا.   ۱٥شھًرا إلى  ۱۲لمدة تتراوح من 
 

یتم االحتفاظ بالودائع المجمدة، بأسعار فائدة السوق التجاریة، كھامش لدى البنوك المراسلة مقابل ترتیبات التمویل والحواالت   ۲- ۹
 التي تم الحصول علیھا. 

 
النقد في الصندوق وقید التحویل والمبالغ المستحقة من البنوك ومكاتب ووكالء الصرافة لمتطلبات انخفاض القیمة وفقًا  تم تقییم   ۳- ۹

دیسمبر    ۳۱ملیون درھم كما في    ٤. تم تقدیر مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة بمبلغ  ۹للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  
 : ال شيء). ۲۰۲۰( ۲۰۲۱

 
 ن العمالت للنقد في الصندوق وقید التحویل واألرصدة المستحقة من البنوك ومكاتب ووكالء الصرافة: تكوی  ٤- ۹

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۱٬۱۸۲٬۷۷۰ ۱٬۳٤۹٬۲۲۰   العملة المحلیة
 ۱٬٥٤۹٬۱٦۷ ۱٬٥۱۷٬۹۳۲ العملة األجنبیة

 ۲٬۸٦۷٬۱٥۲ ۲٬۷۳۱٬۹۳۷ 
 

النقد في الصندوق وقید التحویل والمبالغ المستحقة من البنوك ومكاتب ووكالء الصرافة حسب المنطقة  التركیز على أرصدة   ٥- ۹
 الجغرافیة: 

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۱٬۰۱۱٬۸٤۲ ۹۷٦٬٥۱٦ اإلمارات العربیة المتحدة 
 ۱۱٬٦۳۳ ۲۳٬۲۹۸ أوروبا 

 ۲۱٦٬۲۲۷ ۲۲۲٬۱۷۹ الشرق األوسط 
 ۳۳٬۲٤٦ ۱۸٬۱٦۱ المتحدة األمریكیة الوالیات 

 ۸٤٬۳۲٤ ۱٦٦٬٥۷۳ الھند
 ۱۳۲٬۰۹۳ ۱۳۷٬٦٦٤ الفلبین 

 ۲٥٬۰۸۱ ۱۸٬۹۸۱ بنغالدیش 
 ۲٥٥٬۸۷۲ ۲۲٥٬٦٤٥ مواقع أخرى 

 ۱٬۷۸۹٬۰۱۷ ۱٬۷۷۰٬۳۱۸ 
 ۹٦۱٬٦۱۹ ۱٬۰۷۸٬۱۳٥ اإلمارات العربیة المتحدة  -نقد في الصندوق وقید التحویل  

 ۲٬۸٦۷٬۱٥۲ ۲٬۷۳۱٬۹۳۷ 
 

ووكالء    ومكاتب   للبنوك  المعنیة  والفروع  التحویل،  وقید  الصندوق  في  النقد  موقع  حسب  أعاله  الموضحة  الجغرافیة  المعلومات  تصنیف  تم
 الصرافة. 

 
الصرافة في غضون  نظًرا لطبیعة أعمال المجموعة، یتم تحلیل تقادم المبالغ المستحقة من البنوك والمبالغ المستحقة من مكاتب   ٦- ۹

 یوًما. ۳۰
 
 
 

  



 األنصاري القابضة ذ.م.م

 ۲۸صفحة | 
 

 
 (تابع)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  

 
 نقد وما في حكمھ ۱۰

 
 دیسمبر  ۳۱ 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم ألف درھم 
 (معاد بیانھا)  

 ۹٦۱٬٦۱۹ ۱٬۰۷۸٬۱۳٥   نقد في الصندوق وقید التحویل
 ۱٬۷۲٥٬۲۰۸ ۱٬٦۷۸٬٦۰٦ باإلجمالي -مستحقة من البنوك  مبالغ 

 )۲۰٬۸٦۱( )۸٬۸۳٦(  مبالغ مستحقة إلى البنوك
 ۲٬۷٤۷٬۹۰٥ ۲٬٦٦٥٬۹٦٦ 
   

     ناقصاً:
 ) ۲٤٥٬۰۰۰( )٥٬۰۰۰( ودائع ثابتة بفترات استحقاق أصلیة تزید على ثالثة أشھر 

 )٥۰٬٥۷۷( )٥۱٬٥۷۹(   المتحدةودائع مجمدة لدى البنوك داخل اإلمارات العربیة 
 )۸٬۲۳۲( )۱۰٬۰٦۸( ودائع مجمدة لدى البنوك خارج اإلمارات العربیة المتحدة 

 )٦٦٬٦٤۷ ( )۳۰۳٬۸۰۹ ( 
 ۲٬٦۸۱٬۲٥۸ ۲٬۳٦۲٬۱٥۷ 

 
   أطراف ذات عالقة ۱۱

 
اآلخر أو ممارسة تأثیر ملحوظ  یتم اعتبار األطراف كأطراف ذات عالقة عندما یكون ألحد األطراف قدرة السیطرة على الطرف  

على الطرف اآلخر في اتخاذ القرارات المالیة أو التشغیلیة. في حالة المجموعة، تشمل األطراف ذات العالقة، كما ھو وارد في  
ن  ، المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة ومسؤولي المجموعة والمنشآت التي یكونوا مالكین رئیسیی۲٤المعیار المحاسبي الدولي رقم  

فیھا وكبار موظفي اإلدارة. ویتم إبرام ھذه المعامالت في سیاق العمل االعتیادي وتشمل بشكل رئیسي ترتیبات الحواالت. كما یتم  
إبرام المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقاً ألحكام وشروط متفق علیھا من قبل المساھم. بخالف المعاملة المفصح عنھا في  

 عامالت الھامة المدرجة في البیانات المالیة الموحدة ھي كالتالي:فإن الم ،۲۷اإلیضاح 
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم ألف درھم 

   معامالت مع أطراف ذات عالقة
 ۲۳۰ ۳۷۰ إیرادات عموالت محققة 

 ۱٬۳۰٦ ٦۷٥   فوائد مدفوعة 
 

 مبالغ مستحقة من / إلى أطراف ذات عالقة  ۱۱-۱
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
درھمألف  ألف درھم   
   

 ٥٬۹۷٥ ۱٥٬۸٥۷ مبالغ مستحقة من أطراف أخرى ذات عالقة 
   

 ۱٦۱٬۰۷۷ ۱۰۹٬٤۰٦ مبالغ مستحقة ألطراف أخرى ذات عالقة 
 

  



 األنصاري القابضة ذ.م.م

 ۲۹صفحة | 
 

 
 (تابع)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  

 
 أطراف ذات عالقة (تابع)  ۱۱

 
   كبار موظفي اإلدارة ۱۱-۲

 
 فیما یلي المبلغ اإلجمالي للتعویضات المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة خالل السنة: 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۸٤۹ ۸٤۹ ومنافع أخرى رواتب  
 

 مبالغ مدفوعة مقدًما وذمم مدینة أخرى ۱۲
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ً  ۱۱٬۲٦۳ ۸٬۸٦٥ مصاریف مدفوعة مقدما
 ۱٬۳٤۱ ۲٬٦۷۹ كمبیاالت مدینة

 ۱۰٬٤۰۰ ۱۲٬۸۰۱ ) ۱-۱۲ودائع لدى السلطات الضریبیة (
 ٥٤٬۲۲۳ ٥۱٬۸٤۳ ودائع ضمان وذمم مدینة أخرى 

 ۱٥٬۳۲۲ ۱۹٬۹٦٦ ذمم مدینة ھامشیة من العمالء 
سوق دبي المالي وسوق أبوظبي لألوراق   - مبالغ مستحقة من أسواق األوراق المالیة 

 - ۳٬۰۸۷ المالیة
 ۱۷۲ ۱۹٤ إیرادات عموالت مدینة فیما یتعلق بنظام حمایة األجور 
 ۱٤٬٥۲۹ ۱۷٬۲۹٥ ) ۲٤(إیضاح القیمة الموجبة لعقود العمالت األجنبیة اآلجلة الیومیة  

 ۱۱٦٬۷۳۰ ۱۰۷٬۲٥۰ 
 

 ودائع لدى السلطات الضریبیة  ۱۲-۱
 

 ملیون درھم  ۰٬۹۷بمبلغ   -  ۲۰۱۹إلى ینایر  ۲۰۱۸اإلفصاحات الطوعیة المقدمة للفترات الضریبیة من ینایر 
  

صحیحة لتخصیص ضریبة المدخالت في  ، قدمت المجموعة إفصاحات طوعیة نتیجة لتطبیق صیغة توزیع غیر  ۲۰۱۹مارس    ۲۹في  
. قبلت الھیئة االتحادیة للضرائب اإلفصاحات  ۲۰۱۹إلى ینایر    ۲۰۱۸التوریدات الخاضعة للضریبة والمعفاة للفترة الضریبیة من ینایر  

نتیجة الستخدام  ملیون درھم، والذي نشأ    ۱٬۸۸ملیون درھم، على العجز الضریبي البالغ    ۰٬۹۷الطوعیة، ومع ذلك، فرضت غرامة بقیمة  
 معاملة غیر مناسبة للتخصیص. 

  
طعنت المجموعة في ضریبة ھذه الغرامات بناًء على االدعاء بأن المجموعة لدیھا موقف ضریبي قابل لالسترداد خالل الفترة الضریبیة  

 لالسترداد الزائد.، ولذلك، یجب تعدیل أي عجز ضریبي مع الموقف القابل ۲۰۱۸إلى دیسمبر  ۲۰۱۸من ینایر 
 

، أصدرت المحكمة االبتدائیة االتحادیة حكًما في ھذه المسألة ضد المجموعة. قدمت المجموعة  ۲۰۲۲أغسطس    ۳۰بعد نھایة السنة في  
 ومازال قید النظر حالیًا أمام محكمة االستئناف االتحادیة.  ۲۰۲۲سبتمبر   ۲۹استئنافًا ضد القرار في 

 
  



 األنصاري القابضة ذ.م.م

 ۳۰صفحة | 
 

 
 (تابع)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱لمالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  إیضاحات حول البیانات ا 

  
 مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدینة أخرى (تابع)  ۱۲

 
 ملیون درھم  ٦٬٥۳بمبلغ  -  ۲۰۱۹إلى ینایر  ۲۰۱۸الربوط الضریبیة للفترات الضریبیة من ینایر  

  
المستلمة من الوكالء المرسلین فیما یتعلق بالتحویالت الواردة تخضع  ، قدرت الھیئة االتحادیة للضرائب أن حصة الدخل ۲۰۲۰خالل سنة 

وعة  للمعدل المعیاري للضریبة. وبناًء على ذلك، قامت الھیئة االتحادیة للضرائب بتقییم النقص في سداد ضریبة القیمة المضافة من قبل المجم
، ۲۰۲۱الخدمة مقیم في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. في سنة  ملیون درھم، بناء على أن متلقي    ۹٬٤۳والغرامات ذات الصلة البالغة  

ملیون درھم. ترى المجموعة أن استالم ھذا الدخل یجب أن یكون صفر    ٦٬٥۳قامت الھیئة االتحادیة للضرائب بخفض تقییمھا األصلي إلى  
كیل المرسل غیر المقیم في وقت تقدیم ھذه الخدمات وتقدم  وفقًا للوائح ضریبة القیمة المضافة نظًرا لحقیقة أن الخدمات یتم تقدیمھا إلى الو

 طلب استئناف أمام المحكمة االبتدائیة االتحادیة. 
 

، أصدرت المحكمة االبتدائیة االتحادیة حكًما في ھذه المسألة لصالح المجموعة. ومع ذلك، طعنت الھیئة  ۲۰۲۲فبرایر    ۸بعد نھایة السنة في  
 حكمة االبتدائیة االتحادیة ومازالت المسألة قید النظر حالیًا أمام محكمة االستئناف االتحادیة. االتحادیة للضرائب في حكم الم 

 
 ملیون درھم ٥٬۳۰بمبلغ   -  ۲۰۲۰إلى أكتوبر   ۲۰۱۹اإلفصاحات الطوعیة المقدمة للفترات الضریبیة من فبرایر 

 
 ۲۰۲۱المزید من الغرامات، قدمت المجموعة إفصاحات طوعیة في سنة  عالوة على ذلك، نتیجة للربط الضریبي المذكور أعاله ولتجنب  

ملیون درھم (ضریبة القیمة المضافة والغرامات ذات    ٥٬۳۰كما قامت بدفع مبلغ    ۲۰۲۰إلى أكتوبر    ۲۰۱۹للفترات الضریبیة من فبرایر  
ذا أصدرت المحكمة حكًما في ھذه المسألة لصالح  الصلة). تحتفظ المجموعة بالحق في استرداد األموال من الھیئة االتحادیة للضرائب إ

 المجموعة. 
 

 مطلوبات اإلیجار  ۱۳
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم ألف درھم 

   
 ۱۷٬۹٥٦ ۱۸٬۱۱٥ غیر متداولة 

 ۲۲٬۹٦۰ ۲٦٬۰٥۹   متداولة
 ٤٤٬۱۷٤ ٤۰٬۹۱٦ 

 
 . ۱-۲٤تم توضیح استحقاق مطلوبات اإلیجار على أساس الدفعات التعاقدیة في اإلیضاح 

 
 فیما یلي الحركة في مطلوبات اإلیجار: 

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم ألف درھم 

   
 ٦٤٬۸۳٤ ٤۰٬۹۱٦ ۲۰۲۱ینایر  ۱كما في 
 ۳٥٬۷۰۹ ٤٤٬٦۰۹ إضافات 

 )۱۳٬۰۰۹( - إنھاء عقود اإلیجار 
 )٤٦٬٦۱۸( )٤۱٬۳٥۱( دفعات 

 ٤۰٬۹۱٦ ٤٤٬۱۷٤ ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كما في 
 

 الخدمة للموظفین مخصص مكافآت نھایة   ۱٤
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۳٤٬۳۲۱ ۳۷٬۳۰۷  ینایر ۱كما في 
 ٥٬٦۷۷ ٤٬۸۷٦ المحّمل للسنة 

 )۲٬٦۹۱( )۲٬۸۰۲( دفعات خالل السنة 
 ۳۷٬۳۰۷ ۳۹٬۳۸۱ دیسمبر   ۳۱كما في 

  



 األنصاري القابضة ذ.م.م

 ۳۱صفحة | 
 

 
 (تابع)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  

 
 ذمم دائنة تجاریة وأخرى  ۱٥

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم ألف درھم 
 (معاد بیانھا)  

 ۱٤٥٬٦۸۳ ۱٦۱٬۲٥۱ ذمم دائنة تجاریة ومصاریف مستحقة 
 ۱٥٦٬٤۷٥ ۲۰۸٬٦۸٥ ذمم دائنة للفواتیر وبطاقات السفر 

 ۱۰٥٬٤٥۷ ۱۱٤٬۰۲۰   أرصدة مستحقة الدفع فیما یتعلق بنظام حمایة األجور 
 ۷٥٬۳٥۳ ٥۷٬۳٤٥ تحویالت كاش اكسبرس مستحقة الدفع

 ۷٬۸۹۳ ۱۳٬۲۱۳ ذمم دائنة إلى ویسترن یونیون بدالً من تمویل التحویالت 
 ٤۰٬٥۹٦ ۳۲٬٥۲۸ ذمم دائنة أخرى 

 ٥۸۷٬۰٤۲ ٥۳۱٬٤٥۷ 
 

 مستحقة إلى البنوك ومكاتب ووكالء الصرافة مبالغ  ۱٦
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم ألف درھم 

   مبالغ مستحقة إلى البنوك 
 ۲٬٥۸۹ ٤٬۳۳۲ أرصدة لدى البنوك المحلیة 
 ۱۸٬۲۷۲ ٤٬٥۰٤ أرصدة لدى البنوك األجنبیة 

 ۲۰٬۸٦۱ ۸٬۸۳٦ مجموع المبالغ المستحقة إلى البنوك
   

   ووكالء الصرافة مبالغ مستحقة إلى مكاتب 
 ۲۱۹ ۳۹۷ أرصدة لدى مكاتب ووكالء الصرافة المحلیة 
 ۲٦٬۸٥۹ ۳۹٬٦۸٥ أرصدة لدى مكاتب ووكالء الصرافة األجنبیة

 ۲۷٬۰۷۸ ٤۰٬۰۸۲ مجموع المبالغ المستحقة إلى مكاتب ووكالء الصرافة 
 ٤۷٬۹۳۹ ٤۸٬۹۱۸   مجموع الرصید المستحق إلى البنوك ومكاتب ووكالء الصرافة

 
 تكوین العمالت للرصید المستحق للبنوك ومكاتب ووكالء الصرافة:  ۱-۱٦

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۲۹٬۰۸۳ ۲٥٬٥۷۲   العملة المحلیة
 ۱۸٬۸٥٦ ۲۳٬۳٤٦ العملة األجنبیة

 ٤۸٬۹۱۸ ٤۷٬۹۳۹ 
 

 مطلوبات طارئة والتزامات  ۱۷
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم ألف درھم 

   مطلوبات طارئة 
الضمانات الصادرة عن البنوك لصالح مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي  

     ("المصرف المركزي") 
 ۷٥٬۰۰۰ ۷٥٬۰۰۰ 

 ۳۰٬۰۰۰ ۳۰٬۰۰۰ سوق دبي المالي 
 ۲۷٬۰۰۰ ۲۷٬۰۰۰ سوق أبوظبي لألوراق المالیة 

     ) ۱-۱۷المؤسسات المالیة لعالقات البنوك المراسلة (إیضاح 
 ٦٬۸۹٦ ۱۷٬۰۳۲ 

 ۱٤۹٬۰۳۲ ۱۳۸٬۸۹٦ مجموع الضمانات التي تم الحصول علیھا والصادرة 
 

حصلت المجموعة على ضمانات من بنوك تجاریة / مؤسسات مالیة محلیة، مسحوبة لصالح بعض البنوك المراسلة على النحو   ۱۷-۱
  المطلوب بموجب شروط الترتیبات المقابلة ذات الصلة. 



 األنصاري القابضة ذ.م.م

 ۳۲صفحة | 
 

 
 (تابع)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  

 
 مطلوبات طارئة والتزامات (تابع)  ۱۷

 
 التزامات رأسمالیة: 

 
ملیون    ۲٬۸۰۳:  ۲۰۲۰ملیون درھم (  ۲٬۱۹٦  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱بلغت االلتزامات فیما یتعلق بالنفقات الرأسمالیة على الفروع كما في  

 درھم). 
 

 رأس المال  ۱۸
 

سھم عادي بقیمة درھم    ٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰، یتكون رأس المال المصرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل للشركة من  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في  
 سھم عادي بقیمة درھم واحد للسھم).  ٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰: ۲۰۲۰واحد للسھم (

 
 ربحیة السھم  ۱۹

 
على المتوسط المرجح    األنصاري القابضة ذ.م.م ربح السنة العائد إلى مساھمي شركة  یتم احتساب الربحیة األساسیة والمخفّضة للسھم بتقسیم  

 لعدد األسھم القائمة خالل السنة على النحو التالي: 
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ۳۷٤٬٦٤۳ ٤۹۱٬۱٥۰ (ألف درھم)  األنصاري القابضة ذ.م.مربح السنة العائد إلى مساھمي شركة 

 ٥۰٬۰۰۰ ٥۰٬۰۰۰ القائمة خالل السنة (باآلالف) المتوسط المرجح لعدد األسھم 
 ۷٬٤۹ ۹٬۸۲ الربحیة األساسیة والمخفّضة للسھم (بالدرھم لكل سھم) 

   
كما في تاریخ التقریر، فإن ربحیة السھم المخفضة تعادل ربحیتھ األساسیة حیث لم تصدر الشركة أي أسھم إضافیة یجب أخذھا في االعتبار  

 السھم المخفضة. عند احتساب ربحیة 
 

 صافي إیرادات العموالت  ۲۰
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم ألف درھم 

   إیرادات العموالت 
   

 ۳۹٤٬۲۰۰ ٤۳٤٬۸٤۰   عمولة على التحویالت
 ٦٤٬۹۷۷ ٦۹٬۱٦۸ عمولة على التحصیالت 

 ۱۰٬۸٦٥ ۱۸٬۱۹٤ عموالت أخرى 
 ٥۲۲٬۲۰۲ ٤۷۰٬۰٤۲ 

 )٥٬۲۲۸( )٦٬۲٥۰( مصاریف وخصم العموالت 
 ٤٦٤٬۸۱٤ ٥۱٥٬۹٥۲ صافي إیرادات العموالت 

 
 
 



 األنصاري القابضة ذ.م.م

 ۳۳صفحة | 
 

 
 (تابع)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  

 
 

 رواتب ومنافع  ۲۱
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۲۳۷٬۰۰۰ ۲٦۰٬٦۳۳ رواتب وأجور 
 ٥٬٦۷۷ ٤٬۸۷٦ مكافآت نھایة الخدمة للموظفین

 ۷٥٬٥۷۱ ۸۹٬۸۳۰ مكافآت أخرى 
 ۳٥٥٬۳۳۹ ۳۱۸٬۲٤۸ 

 
 ملیون درھم).  ۲٤٬۰٦: ۲۰۲۰ملیون درھم ( ۲۸٬۰۲تشمل المكافآت األخرى مكافأة سنویة وحوافز أداء تصل إلى 

 
 مصاریف عمومیة وإداریة  ۲۲

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ٤۹٬۷۳۳ ٥۸٬۲٦۱ مصاریف إداریة 
 ۹٬۹۷۰ ۹٬٥۹۹ مصاریف إیجار ومقرات 

 ٥٬٦۷۳ ٤٬٦٤۲ رسوم ترخیص 
 ۲۷٬٤۳۰ ۱۱٬٤۸۲ مصاریف أخرى 

 ۸۳٬۹۸۳ ۹۲٬۸۰٦ 
 

 استھالك وإطفاء وانخفاض في القیمة ۲۳
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم ألف درھم 

   استھالك وإطفاء على: 
 ٤۱٬۰۷۳ ٤۳٬۰۷۳ )٥موجودات حق االستخدام (إیضاح  -
 ۱٤٬۰۱۳ ۱٥٬٤۸۰ ) ٦ممتلكات ومعدات وموجودات غیر ملموسة (إیضاح  -
 ٤٬۲۹۱ ٤٬۷۳۹ ) ۸استثمارات عقاریة (إیضاح  -

 ۷۳۲ ۱٬۷٦۲ )٦انخفاض في قیمة ممتلكات ومعدات وموجودات غیر ملموسة (إیضاح 
 ٦٥٬۰٦ ٥٤۰٬۱۰۹ 

 إدارة المخاطر المالیة  ۲٤
 

 تتعرض المجموعة للمخاطر التالیة من استخدامھا لألدوات المالیة والعملیات: 
 

 مخاطر االئتمان ●
 مخاطر السوق  ●
 مخاطر السیولة  ●
   إدارة مخاطر التشغیل ●

 
یستعرض ھذا اإلیضاح تفاصیل تعّرض المجموعة للمخاطر المبینة أعاله وأھداف المجموعة، واإلطار العام إلدارة المخاطر، والسیاسات  

 واإلجراءات المتبعة لقیاس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة المجموعة لرأس المال. 
 
 

  



 األنصاري القابضة ذ.م.م

 ۳٤صفحة | 
 

 
 (تابع)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  

 
 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  ۲٤

 
 إطار إدارة المخاطر  ۱-۲٤

 
المجموعة. لم یطرأ  توفر اإلدارة مبادئ إلدارة المخاطر المالیة الشاملة. یتم إجراء المراجعات الدوریة لضمان االلتزام بإرشادات سیاسة  

 أي تغییر على تعرض المجموعة لھذه المخاطر المالیة أو الطریقة التي تستخدمھا في إدارة المخاطر وقیاسھا.
 

 مخاطر االئتمان (أ) 
 

الیة.  تتمثل مخاطر االئتمان في عدم التزام طرف مقابل ألصل مالي بالوفاء بالتزاماتھ التعاقدیة مما یؤدي إلى تكبد المجموعة خسارة م
المقابلة   األطراف  المدینة من  الصرافة واألرصدة  البنوك ومكاتب ووكالء  لدى  االئتمان من خالل ودائعھا  لمخاطر  المجموعة  تتعرض 

 األخرى والنقد قید التحویل. ال تشارك المجموعة في تقدیم أي تسھیالت ائتمانیة لعمالئھا.
 

التعامل مع األطراف المقابلة ذات السمعة المرموقة والمعتمدة بعد العنایة الواجبة الدقیقة  تدار مخاطر االئتمان من قبل المجموعة من خالل  
 من قبل إدارة المجموعة ومراقبة التعرض مع كل طرف مقابل ومتوسط األرصدة المحتفظ بھا لدى البنوك والوسطاء على أساس یومي. 

 
 لفة. وبناًء علیھ، لیس لدى المجموعة تركیز جوھري لمخاطر االئتمان.أرصدة المجموعة البنكیة مودعة لدى بنوك دولیة ومحلیة مخت 

 
 مخاطر االئتمان (تابع) (أ) 

 
   الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان

 
 یقتصر التعرض لمخاطر االئتمان على القیمة الدفتریة للموجودات المالیة للمجموعة كما یلي: 

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم ألف درھم 
 (معاد بیانھا)  

 ۱٬۷۲٥٬۲۰۸ ۱٬٦۷٤٬٦۰٦ مبالغ مستحقة من البنوك 
 ۳٬۷٥٦ ٤٬٦۱۲ استثمارات في األوراق المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 ٤٥٬۱۱۰ ۱۱٤٬٤۱۱ مبالغ مستحقة من مكاتب ووكالء الصرافة 
 ٥٬۹۷٥ ۱٥٬۸٥۷ مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

 ۲۸٬۳۱۲ ۲۳٬۹٦۰ ) ۹التحویل (إیضاح نقد قید 
 ۹٥٬۹۸۷ ۱۰۷٬۸٦٥   ذمم مدینة أخرى

 ۱٬۹٤۱٬۳۱۱ ۱٬۹۰٤٬۳٤۸ 
 
 
ن  فیما یلي تحلیل جودة االئتمان للمبلغ اإلجمالي فیما یتعلق باألرصدة المستحقة من البنوك ومكاتب ووكالء الصرافة والمبالغ المستحقة م

 التحویل والذمم المدینة األخرى: األطراف ذات العالقة والنقد قید 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم ألف درھم 
 (معاد بیانھا)  

 ۱٬۹۰۱٬٦۹٤ ۱٬۹٤٥٬۳۱۱ باإلجمالي  - موجودات مالیة 
 - )٤٬۰۰۰( ) ۳-۹ناقًصا: مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة (إیضاح 

 ۱٬۹۰۱٬٦۹٤ ۱٬۹٤۱٬۳۱۱ بالصافي  - موجودات مالیة 
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 (تابع)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  

 
 (تابع)  إدارة المخاطر المالیة ۲٤

 
 (تابع)  إطار إدارة المخاطر  ۱-۲٤

 
   فیما یلي التوزیع الجغرافي للذمم المدینة األخرى:           

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۸۱٬٤٥۷ ۹۰٬٥۷۰  اإلمارات العربیة المتحدةداخل دولة 
 ۱٤٬٥۳۰ ۱۷٬۲۹٥  خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة

 ۱۰۷٬۸٦٥ ۹٥٬۹۸۷ 
 . ٥-۹یتم بیان التوزیع الجغرافي للمبالغ المستحقة من البنوك ومكاتب الصرافة والنقد قید التحویل في اإلیضاح 

 

 مخاطر السوق  (ب) 
 

بمخاطر السوق على أنھا التعرض الناتج عن التغیرات المحتملة في أسعار ومعدالت السوق. تتعرض المجموعة لمخاطر  تعترف المجموعة  
الھدف من سیاسات   إن  األجنبیة.  العمالت  ذلك مراكز صرف  في  بما  العمالء  یقودھا  التي  المعامالت  بشكل رئیسي من  الناشئة  السوق 

 ل على أفضل توازن للمخاطر وتحقیق العائد مع تلبیة متطلبات العمالء. وعملیات مخاطر السوق للمجموعة ھو الحصو 
 

 مخاطر أسعار الفائدة ) ۱(
 

   تتعرض المجموعة لمخاطر أن یكون للتغیرات في أسعار الفائدة تأثیر سلبي على قیمة موجوداتھا ومطلوباتھا المالیة.
 
للحد من ھذه المخاطر، تدیر المجموعة تعرضھا لمخاطر أسعار الفائدة من خالل إدارة مدة محفظتھا التي تحمل فائدة. یتم إعادة تسعیر  

 سنة واحدة.  خاللالجزء األكبر من موجودات ومطلوبات المجموعة 
 

 حساسیة أسعار الفائدة على الموجودات والمطلوبات  ) ۲(
 

فائدة من خالل قیاس تأثیر التغیر المعقول المحتمل في حركات أسعار الفائدة. سیكون لحركة أسعار الفائدة بواقع  یتم تقییم مخاطر أسعار ال
 نقطة أساس التأثیر التالي على صافي ربح السنة وصافي الموجودات بذلك التاریخ:  ۱۰۰

 
 حقوق الملكیة صافي ربح السنة  
 ألف درھم ألف درھم 
   

۲۰۲۱ 
٦٦٦±  نقطة أساس  ۱۰۰العائد بواقع التقلب في    ±٦٦٦  

۲۰۲۰   
۳٬۰۳۸±  نقطة أساس  ۱۰۰التقلب في العائد بواقع    ±۳٬۰۳۸  

 
إن حساسیة أسعار الفائدة المبینة أعاله ھي ألغراض التوضیح فحسب ومبنیة على تصورات مبّسطة. تستند حساسیة أسعار الفائدة على  

ملیون درھم) والمطلوبات المحّملة بالفائدة بقیمة ال    ۳۰۳٬۸۰۹:  ۲۰۲۰ملیون درھم (  ٦٦٬٦٤۷البالغة قیمتھا  الموجودات المحّملة بالفائدة  
: ال شيء). ال یتضمن تحلیل الحساسیة أي إجراءات كان یمكن أن تتخذھا اإلدارة للحد من تأثیر ۲۰۲۰(  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱شيء كما في 

 حركات أسعار الفائدة. 
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 (تابع)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱بیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  إیضاحات حول ال

 
 (تابع)  إدارة المخاطر المالیة ۲٤

 
 (تابع)  إطار إدارة المخاطر  ۱-۲٤

 
 مخاطر السوق (تابع)  (ب) 

 
 مخاطر العمالت  ) ۳(

 
للتغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. تدیر المجموعة  مخاطر العمالت ھي المخاطر التي تؤدي إلى تقلب قیمة األداة المالیة نتیجة 

مخاطر العمالت من خالل مراقبة تعرضھا الیومي للعمالت األجنبیة. نظًرا ألن الدرھم اإلماراتي مربوط بالدوالر األمریكي، فإن األرصدة  
   بالدوالر األمریكي ال تمثل مخاطر عملة جوھریة. 

 
 للمجموعة المقّومة بالعمالت األجنبیة: فیما یلي صافي التعرضات الھامة 

 
   طویلة/ (قصیرة) طویلة/ (قصیرة)  
 ۲۰۲۱ 

 ألف درھم
۲۰۲۰ 

 ألف درھم
 (معاد بیانھا)  

 ۱٬۱۱۱٬۱۳۸ ۱٬۰۰٦٬٤۹٤ دوالر أمریكي 
 ٦۹٬۰۰٤ ۷۷٬۲۲۱ لایر سعودي 
 ٦٥٬۹۲۲ ٤۳٬۹۸۷ بیزو فلبیني

 ۳۱٬۱٦٦ ٤۱٬۰۳۹ روبیة باكستانیة
 ۲۳٬٦۰۳ ۳۳٬۲۹۲ لایر عماني

 ۱۷٬۸۲۸ ۲۲٬۱۱۳ جنیھ مصري 
 ۱۳٬۸۷٤ ۷٬٤٦۳ تاكا بنغالدیشي 

 ۳۳٦ ٤۷٬۳٦۰ روبیة ھندیة 
 ٦۳٬۲٤٥ ۸۰٬٤٥۸   أخرى

 ۱٬۳٥۹٬٤۲۷ ۱٬۳۹٦٬۱۱٦ 
 

المتغیرات  یحتسب الجدول أدناه أثر الحركة المحتملة المعقولة في سعر صرف الدرھم اإلماراتي مقابل العمالت المختلفة، مع بقاء كافة  
   األخرى ثابتة، على بیان الدخل الشامل (بسبب القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقدیة الحساسة للتغیر في سعر العملة).

 

نسبة  
 الحساسیة 

لایر 
  بیزو فلبیني   سعوي 

روبیة  
  باكستانیة 

لایر 
  عماني 

 
جنیھ  

  مصري
تاكا  

  بنغالدیي 
روبیة  
  أخرى  ھندیة 

تأثیر  
 الربح 

۱٪  ۱٪  ۱٪  ۱٪  ۱٪  ۱٪  ۱٪  ۱٪  ۱٪ 
                  

۲۰۲۱ 
 ۷۷۲ ألف درھم +

 
٤٤۰ 

 
٤۱۰ 

 
۳۳۳ 

 
۲۲۱ 

 
۷٥ 

 
٤۷٤ 

 
۸۰٥ 

 
۳٬٥۳۰ 

                  
۲۰۲۰ 

 ٦۹۰ ألف درھم +
 

٦٥۹ 
 

۳۱۲ 
 

۲۳٦ 
 

۱۷۸ 
 

۱۳۹ 
 

۳ 
 

٦۳۲ 
 

۲٬۸٤۹ 
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 (تابع)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  

 
 (تابع)  إدارة المخاطر المالیة ۲٤

 
 (تابع)  إطار إدارة المخاطر  ۱-۲٤

 
 مخاطر السوق (تابع)  (ب) 

 
 مخاطر العمالت (تابع) ) ۳(

 
   یومیة  –عقود صرف العمالت األجنبیة اآلجلة 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
درھمألف    ألف درھم 
   

 ۱۹۸٬۸۳۱ ۲۰٥٬۲٥٦ القیمة االسمیة (قصیرة األجل)  
 ۱٤٬٥۲۹ ۱۷٬۲٥۹ القیمة العادلة الموجبة للعقود اآلجلة الیومیة

 
 مخاطر األسعار  ) ٤(

 
تنشأ من مخاطر أسعار  مخاطر األسعار ھي مخاطر تقلب القیمة العادلة لألداة المالیة نتیجة للتغیرات في أسعار السوق (باستثناء تلك التي  

ة  الفائدة أو مخاطر العملة)، سواًء كانت ھذه التغیرات بسبب عوامل خاصة باالستثمار أو بالجھة المصدرة لھ أو بعوامل لھا تأثیر على كاف 
 األدوات المتداولة في السوق. ال تواجھ المجموعة أي تعّرض ھام لمخاطر األسعار. 

 
   مخاطر السیولة (ج) 

 
السیولة ھي المخاطر المتعلقة بالصعوبات التي قد تواجھھا المجموعة عند الوفاء بالتزاماتھا المرتبطة بالمطلوبات المالیة التي تتم  مخاطر  

 تسویتھا باستالم مبالغ نقدیة أو موجودات مالیة أخرى. 
 

المخاطر، قامت اإلدارة بتنویع مصادر التمویل وتدار الموجودات مع األخذ بعین االعتبار عنصر السیولة واالحتفاظ برصید  للوقایة من ھذه  
ة للعمالت  كاٍف للنقد وما في حكمھ للوفاء بالتزاماتھا. یتم إعداد بیانات التدفقات النقدیة الیومیة على أساس عملیات الشراء والمبیعات المتوقع

تحقاق وتدفقات الفوائد من الودائع البنكیة، ویتم استخدامھا من قبل المجموعة لمراقبة وإدارة ھیكل السیولة لموجوداتھا ومطلوباتھا وآجال االس
لضمان االحتفاظ برصید مناسب من النقد وما في حكمھ لتلبیة متطلبات السیولة. تتم معظم معامالت المجموعة على أساس متتالي وتتم إدارة  

ساباتھا البنكیة بشكل كاٍف للوفاء بااللتزامات. وتمویل ح 
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 (تابع)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  

 
 (تابع)  إدارة المخاطر المالیة ۲٤

 
 (تابع)  إطار إدارة المخاطر  ۱-۲٤

 
 مخاطر السیولة (تابع) (ج) 

 
 المالیة بالتنسیق الوثیق من أجل تجنب أي مشكالت سیولة یمكن أن تؤثر على عملیات المجموعة. تعمل إدارة الخزینة والشؤون 

 
بناًء على تواریخ السداد التعاقدیة    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱یلخص الجدول أدناه آجال استحقاق مطلوبات المجموعة المالیة غیر المخصومة في  

 وأسعار الفائدة الحالیة في السوق. 

من سنة واحدة أقل  تحت الطلب    
  ۳إلى  ۲بین  

سنوات  ۳أكثر من  سنوات   
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
     

     ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱
 ٦٬٤۸٤ ۱۲٬۷۲۲ ۲۷٬۰۸٦ - مطلوبات اإلیجار 

 - - - ۱۰۹٬٤۰٦ مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 
 - - - ۸٬۸۳٦ مبالغ مستحقة إلى البنوك

 - - - ٤۰٬۰۸۲ مكاتب ووكالء الصرافة مبالغ مستحقة إلى 
 - - - ٥۸۷٬۰٤۲ ذمم دائنة تجاریة وأخرى 

 ٦٬٤۸٤ ۱۲٬۷۲۲ ۲۷٬۰۸٦ ۷٤٥٬۳٦٦ المجموع 
     

     (معدلة)   ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱
 ۲٬٦٤٦ ۱٦٬۱۳٤ ۲٤٬٥٥٥ - مطلوبات اإلیجار 

 - - - ۱٦۱٬۰۷۷ مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 
 - - - ۲۰٬۸٦۱ البنوكمبالغ مستحقة إلى 

 - - - ۲۷٬۰۷۸ مبالغ مستحقة إلى مكاتب ووكالء الصرافة 
 - - - ٥۳۱٬٤٥۷ ذمم دائنة أخرى ومستحقات 

 ۲٬٦٤٦ ۱٦٬۱۳٤ ۲٤٬٥٥٥ ۷٤۰٬٤۷۳ المجموع 
     

 إدارة مخاطر التشغیل  (د) 
 

لحدث أو إجراء ناشئ عن فشل التكنولوجیا والعملیات والبنیة  مخاطر التشغیل ھي مخاطر الخسارة المباشرة أو غیر المباشرة المتكبدة نتیجة  
   التحتیة والموظفین والمخاطر األخرى التي لھا تأثیر على مخاطر التشغیل.

 
 تراقب إدارة المجموعة العملیات عن كثب. تتم عملیة وضع الموازنة الرسمیة لمراقبة أداء المجموعة. 

 
 من قبل إدارة الشؤون المالیة لمراجعة اإلدارة.  یتم إعداد أرباح وخسائر الفروع الشھریة

 
عملیة  تشكل إجراءات تعافي تقنیة المعلومات من الكوارث وعملیات تدقیق المخاطر واالمتثال والتدقیق الداخلي أیًضا جزًءا ال یتجزأ من  

إدارة المخاطر التشغیلیة. 
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 (تابع)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  

 
 (تابع)  إدارة المخاطر المالیة ۲٤

 
 إدارة رأس المال  ۲-۲٤

 
ومعدالت رأسمالیة صحیة من أجل دعم  إن ھدف المجموعة الرئیسي من إدارة رأس المال ھو ضمان المحافظة على تصنیف ائتماني قوي 

 أعمال الشركة وزیادة قیمة المجموعة. 
 
تقوم المجموعة بإدارة ھیكل رأس مالھا وإجراء التعدیالت علیھ تمشیاً مع التغیرات التي تطرأ على الظروف االقتصادیة وبما یتفق مع  

.  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱األھداف أو السیاسات أو العملیات خالل السنة المنتھیة في  المتطلبات التنظیمیة لرأس المال. ولم تطرأ أي تغییرات على  
في   المال  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كما  رأس  بلغ   ،۲٬٥۱۲  ) درھم  المدفوع    ۲٬۳٦۰:  ۲۰۲۰ملیون  المال  رأس  من  ویتكون  درھم)  ملیون 

 واالحتیاطیات واألرباح المحتجزة. 
 

 القطاعات  معلومات  ۲٥
 

المجموعة   تنظیم  المجموعة ثالثة قطاعات    ألغراض یتم  الصلة ویوجد لدى  أنشطة األعمال ذات  إلى  استناداً  إلى وحدات أعمال  إداریة 
 كما یلي:تحلیل القطاعات  رئیسیة ألغراض 

 
األجنبیة  : تقدم المجموعة بشكل أساسي خدمات التحویالت المالیة الدولیة والمحلیة وشراء وبیع العمالت  • الصرافة والتحویالت المالیة

وصرف الرواتب وتحصیل الدیون وبیع بطاقات السفر المدفوعة مقدًما. وتقدم المجموعة ھذه الخدمات لعمالئھا من خالل مجموعة كبیرة  
 من شبكات الفروع والقنوات الرقمیة ومنصات العرض الذكیة. 

 لسكنیة والتجاریة. : تمتلك المجموعة عقارات وتؤجرھا لألفراد والشركات لألغراض اتأجیر العقارات • 
: تقدم المجموعة خدمات الوساطة في األوراق المالیة المحلیة المتداولة في سوق دبي المالي وسوق أبو ظبي  الوساطة في األوراق المالیة•  

 لألوراق المالیة. 
 

تائج القطاع ألغراض اتخاذ القرارات  تعد لجنة اإلدارة العلیا ھي المسؤول الرئیسي عن اتخاذ القرارات بشأن العملیات التشغیلیة ومراقبة ن 
   المتعلقة بتخصیص الموارد وتقییم األداء.

 



 األنصاري القابضة ذ.م.م

 ٤۰صفحة | 
 

 
 (تابع)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  

 
 القطاعات (تابع)  معلومات  ۲٥

 
 

 ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
الصرافة  

 تأجیر العقارات  والتحویالت المالیة 
الوساطة في  
 األوراق المالیة 

قطاعات أخرى غیر  
 مخصصة

مجموع  
 القطاعات 

معامالت  حذف 
بین شركات  
 المجموع  المجموعة 

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

 ۱٬۰۰۲٬٤٤۸ )۲٬۳٤۲( ۱٬۰۰٤٬۷۹۰ ۸٬٤۹۳ ٥٬۷٥۸ ۱٦٬۳۷۲ ۹۷٤٬۱٦۷ اإلیرادات 

        المصاریف 

رواتب ومنافع ومصاریف عمومیة  
 ٥۱۱٬۲۳۳ )۲٬۳٤۲( ٥۱۳٬٥۷٥ ۳٬٦۷۰ ٥٬٤٦۳ ۱۱٬۰۳۸ ٤۹۳٬٤۰٤ وإداریة ومصاریف أخرى 

 ٤۹۱٬۲۱٥ - ٤۹۱٬۲۱٥ ٤٬۸۲۳ ۲۹٥ ٥٬۳۳٤ ٤۸۰٬۷٦۳ صافي ربح القطاع للسنة 

 ۳٬۳٥٥٬۳۹۱ - ۳٬۳٥٥٬۳۹۱ ۲۸٦٬۱۱۱ ٦۷٬۷۱۸ ۲۹۲٬۸۲٤ ۲٬۷۰۸٬۷۳۸ موجودات القطاع 

 ۸۲۸٬۹۲۱ - ۸۲۸٬۹۲۱ ۹٤٬٦۲۰ ۱٬۷٥۰ ۲٥٬٦۸۰ ۷۰٦٬۸۷۱ مطلوبات القطاع 
 

  



 األنصاري القابضة ذ.م.م

 ٤۱صفحة | 
 

 
 القطاعات (تابع)  ات معلوم  ۲٥

 ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 
 
 

 ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

الصرافة  
 تأجیر العقارات  والتحویالت المالیة 

الوساطة في  
 األوراق المالیة 

قطاعات أخرى غیر  
 مجموع القطاعات  مخصصة

حذف معامالت  
بین شركات  
 المجموع  المجموعة 

درھم ألف  ألف درھم  ألف درھم    ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
 ۸٤۸٬٥۷۸ )۲٬٤۲٤( ۸٥۱٬۰۰۲ ۱۱٬۰۱۲ ٤٬٤٦۰ ۱۲٬۲۷۸ ۸۲۳٬۲٥۲ اإلیرادات 

        المصاریف 
رواتب ومنافع ومصاریف  

عمومیة وإداریة ومصاریف  
 ٤۷۳٬۸۸۰ )۲٬٤۲٤( ٤۷٦٬۳۰٤ ۳٬۸۹۷ ٤٬۲۱۲ ۱۰٬٤۱۱ ٤٥۷٬۷۸٤ أخرى 

 ۳۷٤٬٦۹۸ - ۳۷٤٬٦۹۸ ۷٬۱۱٥ ۲٤۸ ۱٬۸٦۷ ۳٦٥٬٤٦۸ صافي ربح القطاع للسنة 
 ۳٬۱۹۲٬۷۳۱ - ۳٬۱۹۲٬۷۳۱ ٤۷٤٬۱۹۷ ٦۸٬۸۰۸ ۳۰۹٬۳۱۰ ۲٬۳٤۰٬٤۱٦ موجودات القطاع 
 ۸۱۸٬٦۹٦ - ۸۱۸٬٦۹٦ ۱۲٤٬٦۷۷ ۳٬۱۳٦ ٤۷٬٥۰۰ ٦٤۳٬۳۸۳ مطلوبات القطاع 

 
 
 

  العربیة المتحدة. یتم إنشاء إجمالي إیرادات المجموعة من عملیاتھا داخل دولة اإلمارات  



 األنصاري القابضة ذ.م.م

 ٤۲صفحة | 
 

 (تابع)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  

 احتیاطي االستحواذ  ۲٦
 

الفردیة  ، أبرمت الشركة اتفاقیة استحواذ على حقوق الملكیة مع مساھمیھا حیث قام جمیع المساھمین بتحویل حصصھم ۲۰۱۸ینایر  ۱في 
 في شركات المجموعة إلى الشركة. 

 
ل  تم التعامل مع القیمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ علیھا في التاریخ الفعلي للسیطرة "كاحتیاطي استحواذ" حیث لم یكن ھناك مقاب 

 مدفوع للمساھمین.
 

 حساب جاري للمساھمین  ۲۷
 

ملیون درھم من المساھمین. یمثل ھذا الرصید حسابات بدون فائدة للمساھمین وبدون   ۱۸٤٬۸، حصلت الشركة على ۲۰۱۹مارس  ٥في 
   ، قامت المجموعة بتسویة الرصید بالكامل. ۲۰۲۲تاریخ استحقاق محدد، ویتم سداد الدفعات وفقًا لما تقدره المجموعة. خالل سنة 

 
 توزیعات األرباح  ۲۸

 
 ملیون درھم).  ۳۳٦٬٥۹٤: ۲۰۲۰ملیون درھم ( ۱۷٥٬۹۲۸جمالیة بقیمة خالل السنة، قامت المجموعة بتوزیعات أرباح إ

 
   األرقام المقارنة ۲۹

 
:  ۲۰۲۰ملیون درھم (  ۷٥٬۱٦تحتفظ المجموعة بحسابات بنكیة منفصلة لألموال المستلمة من عمالئھا ("أموال العمالء") بمبلغ   ۲۹-۱

المعامالت المنفذة في حسابات التداول للعمالء. لیس للمجموعة سیطرة على    ملیون). وال تتاح أموال العمالء للمجموعة إال لتسویة  ٥٦٬۹۲
األرصدة وال تحصل على منافع اقتصادیة من ھذه الموجودات. على ھذا النحو، في السنة الحالیة، راجعت المجموعة عرض ھذه األرصدة  

الع إلطار  وفقاً  للمجموعة  االلتزام  أو  تعریف األصل  تستوفي  أنھا ال  ینبغي وقررت  المالیة وال  للتقاریر  الدولیة  للمعاییر  المفاھیمي  مل 
 االعتراف بھا ضمن بیان المركز المالي الموحد. 

 
 تم إجراء تصحیح خطأ الفترة السابقة بإعادة بیان كل بند من بنود البیانات المالیة المتأثرة للفترة السابقة على النحو التالي: 

 :۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱بیان المركز المالي كما في 
 

 ً  كما أدرج سابقا
النقص بسبب إعادة  

 كما أعید بیانھ البیان 
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم  

 ۱٬۷۲٥٬۲۰۸ )٥٦٬۹۲۱( ۱٬۷۸۲٬۱۲۹ مبالغ مستحقة من البنوك 
 ۲٬۸٤۸٬۹۱۸ ) ٥٦٬۹۲۱( ۲٬۹۰٥٬۸۳۹ مجموع الموجودات المتداولة 

 ۳٬۱۹۲٬۷۳۲ ) ٥٦٬۹۲۱( ۳٬۲٤۹٬٦٥۳ مجموع الموجودات 
 ٥۳۱٬٤٥۷ )٥٦٬۹۲۱( ٥۸۸٬۳۷۸ ذمم دائنة تجاریة وأخرى 

 ۷٦۳٬٤۳۳ ) ٥٦٬۹۲۱( ۸۲۰٬۳٥٤ مجموع المطلوبات المتداولة 
 ۸۱۸٬٦۹٦ ) ٥٦٬۹۲۱( ۸۷٥٬٦۱۷ مجموع المطلوبات 

 ۳٬۱۹۲٬۷۳۲ ) ٥٦٬۹۲۱( ۳٬۲٤۹٬٦٥۳ مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة 
  
  



 األنصاري القابضة ذ.م.م

 ٤۳صفحة | 
 

 
 (تابع)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  

 
 األرقام المقارنة (تابع)  ۲۹

 
 : ۲۰۲۰ینایر  ۱/  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱بیان المركز المالي كما في 

 
 ً  كما أدرج سابقا

الزیادة / (النقص)  
 كما أعید بیانھ بسبب إعادة البیان

 ألف درھم ألف درھم ألف درھم  
 ۱٬٥۸۰٬٤۷٦ )۳٤٬٦٥۹( ۱٬٦۱٥٬۱۳٥ مبالغ مستحقة من البنوك 

 ۲٬٦۳٤٬۷٥۹ ) ۳٤٬٦٥۹( ۲٬٦٦۹٬٤۱۸ مجموع الموجودات المتداولة 
 ۲٬۹۸٦٬٤۳۱ ) ۳٤٬٦٥۹( ۳٬۰۲۱٬۰۹۰ مجموع الموجودات 

 ٤٤۹٬۰٤۹ )۳٤٬٦٥۹( ٤۸۳٬۷۰۸ ذمم دائنة تجاریة وأخرى 
 ۷۳۰٬٦٤۱ ) ۳٤٬٦٥۹( ۷٦٥٬۳۰۰ مجموع المطلوبات المتداولة 

 ۷۹۲٬٤۲۷ ) ۳٤٬٦٥۹( ۸۲۷٬۰۸٦ مجموع المطلوبات 
 ۲٬۹۸٦٬٤۳۱ ) ۳٤٬٦٥۹( ۳٬۰۲۱٬۰۹۰ مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة 

 
 خالل السنة، قامت المجموعة بمراجعة تقییمھا فیما یتعلق بالعرض في بیان التدفقات النقدیة وخلصت إلى أن: ۲۹-۲

 
(إلى) مكاتب ووكالء الصرافة" ال تفي بمعاییر التصنیف كأحد مكونات النقد وما في حكمھ، وبالتالي  "المبالغ المستحقة من /   ●

بقیمة   التدفقات    ۳٤٬۷٤٥:  ۲۰۱۹(  ۲۰۲۰ألف درھم لسنة    ٤٥٬۱۱۰تظھر أرصدة  بیان  ألف درھم) بشكل منفصل في 
 النقدیة الموحد بموجب التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة. 

 
اعتبار "التغییر في الودائع الثابتة" كجزء من األنشطة االستثمارّیة بدالً من األنشطة التشغیلیة في ضوء متطلبات المعیار  یجب   ●

 ۲۰۲۰ألف درھم (زیادة) لسنة    ۲۰۳٬۰۰۰. وفقًا لذلك، یظھر التغییر في الودیعة الثابتة بمبلغ  ۷المحاسبي الدولي رقم  
 في بیان التدفقات النقدیة الموحد كأنشطة تشغیلیة.  ۲۰۱۹درھم (نقص) لسنة  ۲۲۰٬۰۰۰ومبلغ 

 
  



 األنصاري القابضة ذ.م.م

 ٤٤صفحة | 
 

 
 (تابع)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  

 
 األرقام المقارنة (تابع)  ۲۹

 
 للفترة السابقة على النحو التالي: تم إجراء تصحیح خطأ الفترة السابقة بإعادة بیان كل بند من بنود البیانات المالیة المتأثرة 

 
 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱بیان التدفقات النقدیة للسنة المنتھیة في  

 
  ً  كما أدرج سابقا

الزیادة / (النقص)  
 كما أعید بیانھ بسبب إعادة البیان

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   
     التغیرات في رأس المال العامل: 

 )۱۰٬۳٦٥( )۱۰٬۳٦٥( -  ووكالء الصرافة مبالغ مستحقة من مكاتب 
 ۸۲٬٤۰۸ )۲۲٬۲٦۲( ۱۰٤٬٦۷۰  ذمم دائنة تجاریة وأخرى 

 - ۲۰۳٬۰۰۰ ) ۲۰۳٬۰۰۰(  ودائع ثابتة
 )۱۸٬۸٦۱( )۱۸٬۸٦۱( -  مبالغ مستحقة إلى مكاتب ووكالء الصرافة 
 ٦۱۱٬۹٤۸ ۱٥۱٬٥۱۲ ٤٦۰٬٤۳٦  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة 

 ) ۲۰۳٬۰۰۰( ) ۲۰۳٬۰۰۰( -  التغیر في الودائع الثابتة 
 ) ۲۳۳٬۷۹٤( ) ۲۰۳٬۰۰۰( ) ۳۰٬۷۹٤(  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریّة 

 ۱۳٦٬۸۷۰ )٥۱٬٤۸۸( ۱۸۸٬۳٥۸   صافي التغیر في النقد وما في حكمھ
 ۲٬۲۲٥٬۲۸۷ )۲۳٬٤٦٥( ۲٬۲٤۸٬۷٥۲  النقد وما في حكمھ في بدایة السنة 

 ۲٬۳٦۲٬۱٥۷ ) ۷٤٬۹٥۳( ۲٬٤۳۷٬۱۱۰  النقد وما في حكمھ في نھایة السنة 
 
 
 

 : ۲۰۲۰ینایر  ۱/    ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱بیان التدفقات النقدیة للسنة المنتھیة في  
 

 

  ً  كما أدرج سابقا

الزیادة /  
(النقص) بسبب  

 إعادة البیان
كما أعید 

 بیانھ 
 ألف درھم   ألف درھم   

 ٦٬۱۲٥ ٦٬۱۲٥ -  مستحقة من مكاتب الصرافة مبالغ 
 ٤٤٬۷۱۲ ٦٬۷۸۳ ۳۷٬۹۲۹  ذمم دائنة أخرى ومستحقات 

 - ) ۲۲۰٬۰۰۰( ۲۲۰٬۰۰۰  ودائع ثابتة
 )٦۸٬۷۹۳( )٦۸٬۷۹۳( -  مبالغ مستحقة إلى مكاتب الصرافة 

 ۳٦٦٬۷۸۲ ) ۲۷٥٬۸۸٥( ٦٤۲٬٦٦۷  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة 
 ۲۲۰٬۰۰۰ ۲۲۰٬۰۰۰ -  الودائع الثابتة التغیر في 

 ۱٦۰٬۰۳۸ ۲۲۰٬۰۰۰ ) ٥۹٬۹٦۲(  صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) األنشطة االستثماریة 
 ۳۳٤٬٦۹٤ ) ٥٥٬۸۸٥( ۳۹۰٬٥۷۹   صافي التغیر في النقد وما في حكمھ

 ۱٬۸۹۰٬٥۹۳ ۳۲٬٤۲۰ ۱٬۸٥۸٬۱۷۳  النقد وما في حكمھ في بدایة السنة 
 ۲٬۲۲٥٬۲۸۷ ) ۲۳٬٤٦٥( ۲٬۲٤۸٬۷٥۲  في حكمھ في نھایة السنة النقد وما 

 
  .۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱لم یكن إلعادة البیان أي تأثیر على الربح المسجل في بیان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتھیة في 

 
المالیة واإلیرادات واألطراف ذات العالقة. باإلضافة  عند إعادة إصدار البیانات المالیة، تم تحسین بعض اإلفصاحات فیما یتعلق باألدوات  

 إلى ذلك، تم إدراج اإلفصاحات المتعلقة بتقاریر القطاعات وربحیة السھم. 
 
 

 
 
 
 



 األنصاري القابضة ذ.م.م

 ٤٥صفحة | 
 

 
 (تابع)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  

 
 الدعاوى  ۳۰

 
تتعرض المجموعة لبعض الدعاوى القضائیة في سیاق األعمال االعتیادیة. ال تتوقع المجموعة أن یكون لنتائج ھذه الدعاوى القضائیة تأثیر 

 لي أو المركز المالي الموجز الموحد المرحلي للمجموعة. جوھري علی األداء المالي الموجز الموحد المرح
 

 أحداث الحقة ۳۱
 

وحدة  لم تظھر أي أحداث الحقة لتاریخ بیان المركز المالي كان یمكن أن یكون لھا تأثیر جوھري على المبالغ المدرجة في البیانات المالیة الم 
 باستثناء ما یلي: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في وللسنة المنتھیة في 

 

 ملیون درھم.  ۳۲۷٬۸٥، دفعت المجموعة توزیعات أرباح نقدیة بقیمة ۲۰۲۲مایو  ۹في  ●
، قررت المجموعة طرح نسبة معینة من األسھم (لم یتم تحدید النسبة بعد) للعامة من خالل االكتتاب العام  ۲۰۲۲سبتمبر    ۱في   ●

 األولي. 
داخلیة للمجموعة حیث تقوم الشركة ببیع كامل األسھم المملوكة  ، قرر مجلس اإلدارة إجراء إعادة ھیكلة  ۲۰۲۲سبتمبر   ۳۰في   ●

في شركة األنصاري العقاریة ذ.م.م وشركة األنصاري للخدمات المالیة ("المجموعة المستبعدة") للمساھمین الحالیین للشركة  
 (من خالل إنشاء شركة قابضة جدیدة). 

" إلى "شركة األنصاري للخدمات  األنصاري القابضة ذ.م.من "شركة  ، قام المساھمون بتغییر اسم الشركة م۲۰۲۲أكتوبر    ۲۱في   ●
 المالیة ذ.م.م" من خالل تعدیل عقد التأسیس. 



    

   

 

 

  األنصاري القابضة ذ.م.م

  تقرير مدقق الحسابات المستقل والبيانات المالية الموحدة

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

    



    

  األنصاري القابضة ذ.م.م
 

    تقرير مدقق الحسابات المستقل والبيانات المالية الموحدة 
 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 
 
 

  الصفحات   المحتويات 
 
 

  ٣ - ١  تقرير مدقق الحسابات المستقل
 
 

  ٤  بيان المركز المالي الموحد 
 
 

  ٥  بيان الدخل الشامل الموحد 
 
 

  ٦  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
 
 

  ٧  بيان التدفقات النقدية الموحد 
 
 

  ٣٩ - ٨  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 



  

   ١٠٢٤٥١برايس ووترهاوس كوبرز (فرع دبي)، رخصة رقم 
   العربية المتحدةاإلمارات  -، دبي ١١٩٨٧، ص. ب.  ٥إعمار سكوير، مبنى رقم 

   www.pwc.com/me+، ٩٧١) ٠(٤ ٣٤٦ ٩١٥٠+، فاكس: ٩٧١) ٠( ٤ ٣٠٤ ٣١٠٠هاتف: 
 

  غلين محمد البورنو وجاك فاخوري ودوجالس أومهوني ومراد النسور ورامي سرحان مسجلون في وزارة االقتصاد في دولة اإلمارات كمدققي حسابات مشت
    ١ | صفحة  

 

شركة   في  المساهمين  السادة  إلى  المستقل  الحسابات  مدقق  ذ.م.متقرير  القابضة    األنصاري 
  

    التقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

  رأينا
   

("الشركة")   األنصاري القابضة ذ.م.م برأينا، تعبّر البيانات المالية الموحدة بشكل عادل ومن كافة النواحي الجوهرية عن المركز المالي الموحد لشركة  
المنتهية بذلك التاريخ وفقاً    وعن أدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١والشركات التابعة لها (معاً "المجموعة") كما في  

  للمعايير الدولية للتقارير المالية. 

  نطاق التدقيق 
  

  تشمل البيانات المالية الموحدة للمجموعة ما يلي:

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١بيان المركز المالي الموحد كما في.  
  .بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ  
  الملكية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ. بيان التغيرات في حقوق  
 .بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ  
 .إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة وتشمل السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى    

 

  أساس الرأي 
   

مسؤوليات مدقق الحسابات حول لقد أجرينا تدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. ويتم إيضاح مسؤولياتنا وفقاً لهذه المعايير بمزيد من التفصيل ضمن فقرة  
   المدرجة ضمن تقريرنا. تدقيق البيانات المالية الموحدة

  وفير أساس لرأينا.نعتقد أن إثباتات التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لت
 

  االستقاللية 
 

للقواعد األخالقية الدولية للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير االستقاللية الدولية) الصادرة ع ن مجلس المعايير  إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً 
على   بتدقيقنا  تتعلق  التي  األخالقية  والمتطلبات  للمحاسبين  الدولية  التزمنا األخالقية  وقد  المتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  في  الموحدة  المالية  البيانات 

  بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه المتطلبات والقواعد. 

 

 
 
 
 
 

 



  

    ٢ صفحة |
 

  (تابع)   األنصاري القابضة ذ.م.متقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شركة  
  مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة والقائمين على الحوكمة حول البيانات المالية الموحدة 

  
ا بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، وكذلك إعدادها طبقاً  إن أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولين عن إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضه

، وعن تلك الرقابة الداخلية التي يرى أعضاء مجلس اإلدارة أنها ٢٠١٥) لسنة ٢لألحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (
   موحدة خالية من أي أخطاء جوهرية، سواًء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ. ضرورية لكي يتمكنوا من إعداد بيانات مالية

عند    -فصاح  وعند إعداد البيانات المالية الموحدة، فإن أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولين عن تقييم مدى قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة واإل
ا استخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي إال إذا كان أعضاء مجلس اإلدارة يعتزموا تصفية المجموعة  عن األمور المتعلقة بهذه االستمرارية، وكذ  -الضرورة  

   أو وقف أنشطتها أو لم يكن لديهم أي بديل واقعي سوى القيام بذلك.

  يتحمل القائمون على الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة. 

 

  مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة مسؤوليات 
 

شئة عن احتيال  تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خاليةً من األخطاء الجوهرية، سواء كانت نا
معقول مستوى عالياً من التأكيد، ولكنه ليس ضمانًا على أن عملية التدقيق المنفذة أو خطأ، وإصدار تقرير مدقق الحسابات الذي يشمل رأينا. يمثل التأكيد ال 

ا كان من  وفقًا لمعايير التدقيق الدولية ستكشف دائًما عن أي خطأ جوهري إن وجد. يمكن أن تنشأ األخطاء من االحتيال أو الخطأ وتعتبر جوهرية إذ
اًدا أو إجماًال، على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات المالية المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر تلك األخطاء، إفر 

    الموحدة.

لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس الحكم المهني ونتبع مبدأ الشك المهني طوال أعمال التد قيق. كما أننا نلتزم وفي إطار عملية التدقيق المنفذة وفقاً 
  : بالتالي

   التدقيق تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناشئة عن االحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات
جوهرية ناتجة عن التي تالئم تلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساساً لرأينا. إن خطر عدم الكشف عن أي أخطاء  

االحتيال يعد أكبر من الخطر الناجم عن الخطأ حيث قد ينطوي االحتيال على التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التحريف أو تجاوز 
    الرقابة الداخلية.

 لظروف، وليس لغرض إبداء رأي تكوين فهم حول ضوابط الرقابة الداخلية المتعلقة بأعمال التدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مالئمة ل
   حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة. 

 .تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات اإلدارة  

  ً إلى أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها تحديد ما إذا    معرفة مدى مالءمة استخدام أعضاء مجلس اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، واستنادا
نا  كان هناك عدم يقين مادي يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة. وإذا توصل

إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية الموحدة، أو  إلى وجود عدم يقين مادي، فإننا مطالبون بلفت االنتباه في تقرير مدقق الحسابات  
تاريخ تعديل رأينا إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية. إن االستنتاجات التي نتوصل لها تتوقف على أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها حتى  

  ع المجموعة إلى التوقف عن االستمرار كمنشأة عاملة.تقرير مدقق الحسابات. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تدف 

  







  األنصاري القابضة ذ.م.م

     ٥ صفحة |
  تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.  ٣٩إلى  ٨اإليضاحات المدرجة في الصفحات من 

  بيان الدخل الشامل الموحد 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح  
  ألف درهم   ألف درهم   

   اإليرادات 
  ٣١٢٬٥٤٤  ٣٥٧٬٤٢٤   صافي الربح من صرف العمالت 

  ٤٢٧٬٧٥٤  ٤٦٤٬٨١٤  ١٩  العموالتصافي إيرادات 
  ٢٤٬١٦٠  ١٦٬٨٦٥   إيرادات الفوائد
  ٧٬٩٤٥  ٨٬٤٧٢   إيرادات اإليجار
  ١٢٬١٤١  ١٬٠٠٣   إيرادات أخرى

  ٣٩  -   ربح من استبعاد استثمارات
  ٧٨٤٬٥٨٣  ٨٤٨٬٥٧٨  
  

   المصاريف
  ) ٣١٠٬٩٣٢(  ) ٣١٨٬٢٤٨(  ٢٠  رواتب ومنافع 

  ) ٧٤٬٦٥٣(  ) ٩٢٬٨٠٦(  ٢١  مصاريف عمومية وإدارية
  ) ٦٤٬٨٨١(  ) ٦٠٬١٠٩(  ٢٢  استهالك وإطفاء 

  ) ٣٬١٢٩(  ) ٢٬٢١٢(   تكاليف التمويل لمطلوبات اإليجار 
  ) ٩١٦(  ) ٥٠٥(    رسوم بنكية
  ٣٣٠٬٠٧٢  ٣٧٤٬٦٩٨   ربح السنة 

  
  -  -    الدخل الشامل اآلخر

  ٣٣٠٬٠٧٢  ٣٧٤٬٦٩٨   مجموع الدخل الشامل للسنة 
  

   العائد إلى:الربح 
  ٣٣٠٬٠٣٩  ٣٧٤٬٦٤٣   األنصاري القابضة ذ.م.م مساهمي شركة 

  ٣٣  ٥٥     حصص غير مسيطرة
  ٣٣٠٬٠٧٢  ٣٧٤٬٦٩٨  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  األنصاري القابضة ذ.م.م

     ٦ صفحة |  تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.  ٣٩إلى  ٨اإليضاحات المدرجة في الصفحات من 

  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

  احتياطي    رأس 
  حساب   

  جاري  
 

  أرباح 
   مجموع 

 مجموع  غير  حصص   حقوق ملكية
حقوق الملكية   مسيطرة    لمساهمينل   محتجزة    للمساهمين   االستحواذ   المال 
  ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم  
 

٢٬٠١٧٬٦١٧  ٢٤٬١٨٨  ١٬٩٩٣٬٤٢٩  ٣٣٨٬٢٣٤  ٧٧٬٢٣٧ ١٬٥٢٧٬٩٥٨  ٥٠٬٠٠٠  ٢٠١٩يناير  ١في 
  ٣٣٠٬٠٧٢  ٣٣  ٣٣٠٬٠٣٩  ٣٣٠٬٠٣٩  -  -  -٢٠١٩مجموع الدخل الشامل للسنة المنتهية في 

  -  -  -  )٣٧٬٥٦٤(  ١٨٤٬٤٧٩  )١٤٦٬٩١٥(  -  توزيع األرباح 
  ) ١٤٣٬٨٥٧(  -  ) ١٤٣٬٨٥٧(  -  )١٤٣٬٨٥٧(  -  -  سحب من حساب جاري 

  )٩٬٨٢٨(  )٩٬٨٢٨(  -  -  -  -  -  استحواذ على حصص غير مسيطرة
٢٬١٩٤٬٠٠٤  ١٤٬٣٩٣  ٢٬١٧٩٬٦١١  ٦٣٠٬٧٠٩  ١٬٣٨١٬٠٤٣١١٧٬٨٥٩  ٥٠٬٠٠٠  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

 
  ٣٧٤٬٦٩٨  ٥٥  ٣٧٤٬٦٤٣  ٣٧٤٬٦٤٣  -  -  -٢٠٢٠مجموع الدخل الشامل للسنة المنتهية في 

  -  -  -  )٣٣٦٬٥٩٤(  ٣٣٦٬٥٩٤  -  -  توزيع األرباح 
  ) ١٩٤٬٦٦٦(  -  ) ١٩٤٬٦٦٦(  -  )١٩٤٬٦٦٦(  -  -  سحب من حساب جاري 

٢٬٣٧٤٬٠٣٦  ٢٬٣٥٩٬٥٨٨١٤٬٤٤٨  ٦٦٨٬٧٥٨  ١٬٣٨١٬٠٤٣٢٥٩٬٧٨٧  ٥٠٬٠٠٠  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
 



  األنصاري القابضة ذ.م.م

     ٧ صفحة |  تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.  ٣٩إلى  ٨اإليضاحات المدرجة في الصفحات من 

  بيان التدفقات النقدية الموحد
 

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح  
 

  ألف درهم   ألف درهم  
     األنشطة التشغيلية

  ٣٣٠٬٠٧٢  ٣٧٤٬٦٩٨   ربح السنة
    تعديالت لـ: 

  ٦٤٬٨٨١  ٦٠٬١٠٩  ٢٢  استهالك وإطفاء 
  ٥٬٤٢٠  ٥٬٦٧٧  ١٤  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

  ١٬٠٤٨  ٢٥٢     خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة
  ) ٣٩(  -   ربح من استبعاد استثمارات

التدفقات النقدية التشغيلية قبل تسوية مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
  ٤٠١٬٣٨٢  ٤٤٠٬٧٣٦   والتغيرات في رأس المال العامل 

  ) ٢٬٤١١(  ) ٢٬٦٩١(  ١٤  الخدمة للموظفينتسوية مكافآت نهاية 
    التغيرات في رأس المال العامل: 

  ) ١٨٬٥٧٥(  ٢٠٬٦١٠  ١١  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
  ) ٣١٬٣٠٦(  ٢٨٬٠٦٩   مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى 

  ٣٧٬٩٢٩  ١٠٤٬٦٧٠   ذمم دائنة أخرى ومستحقات 
  ٣٩٬٥٨٢  ) ٨٬١٩٤(  ١١  مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

  ٢٢٠٬٠٠٠  ) ٢٠٣٬٠٠٠(   ودائع ثابتة 
  ) ٣٬٩٣٤(  ٨٠٬٢٣٦   ودائع مجمدة لدى البنوك

  ٦٤٢٬٦٦٧  ٤٦٠٬٤٣٦   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

    األنشطة االستثمارية
  ) ١٥٬١٧٨(  ) ١١٬٢٩٧(   دفعات لشراء ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة

  ٧٧٧٬٨  ) ٣٬٨٠٤(   رأسمالية قيد اإلنجازأعمال 
  ) ٤٧٦٠٬٢(  ) ١٤٬٧٠٢(   استحواذ على استثمارات عقارية

  ٦٬٧١٣  ) ٩٩١(   استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة 
  )٥٩٬٩٦٢(  )٣٠٬٧٩٤(   صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماريّة

   
    األنشطة التمويلية 

  ) ١٤٣٬٨٥٧(  ) ١٩٤٬٦٦٦(   بالصافي -أرباح مدفوعة توزيعات 
  ) ٩٬٨٢٨(  -   تغيرات في الحصص غير المسيطرة
  ) ٣٨٬٤٤١(  ) ٤٦٬٦١٨(  ١٣  مطلوبات اإليجار التمويلي المدفوعة

  )١٩٢٬١٢٦(  )٢٤١٬٢٨٤(   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 
   

  ٣٩٠٬٥٧٩  ١٨٨٬٣٥٨   صافي النقد المولد وما في حكمه 
  ١٬٨٥٨٬١٧٣  ٢٬٢٤٨٬٧٥٢   النقد وما في حكمه في بداية السنة 

  ٢٬٢٤٨٬٧٥٢  ٢٬٤٣٧٬١١٠  ١٠  النقد وما في حكمه في نهاية السنة 
 

    



  األنصاري القابضة ذ.م.م

    ٨ صفحة |
 

  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

  الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية ١
 

وتم تسجيلها بموجب قوانين دولة   ٢٠١٦مايو    ٩("الشركة" أو "الشركة األم") في    القابضة ذ.م.ماألنصاري  تأسست شركة  
  اإلمارات العربية المتحدة كشركة ذات مسؤولية محدودة. 

 
  يشار إلى الشركة وشركاتها التابعة التالية معًا فيما يلي باسم "المجموعة".

 
  نسبة الملكية  اسم الشركة التابعة

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
   

  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  األنصاري للصرافة ذ.م.م 
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  األنصاري العقارية

  ٪ ٧٨  ٪ ٧٨  األنصاري للخدمات المالية 
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  ورلدوايد كاش اكسبرس المحدودة
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  الة عند الطلبمبلو هوريزون لخدمات توريد الع

  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  الثمينة كاش ترانس لخدمات نقل النقود والمجوهرات واألشياء 
   

 
  تأسست جميع الشركات التابعة المذكورة أعاله في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 
تعمل المجموعة في مجال بيع وشراء العمالت األجنبية والحواالت المالية وبيع بطاقات السفر متعددة العمالت وتطوير العقارات 

خدمات   وتقديم  المرافق  لألوراق وإدارة  أبوظبي  المالي وسوق  دبي  سوق  في  المتداولة  المحلية  المالية  األوراق  في  الوساطة 
  المالية.

    
  ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.٦١٧٦إن العنوان المسجل للمجموعة هو ص.ب 

 
  أساس اإلعداد ٢

 
  بيان االلتزام   )أ(

 
والتفسيرات   الدولية،  المحاسبة  معايير  مجلس  عن  الصادرة  المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقا  الموحدة  المالية  البيانات  إعداد  تم 

  الصادرة عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية، واألحكام السارية لقوانين اإلمارات العربية المتحدة. 
 

  أساس القياس   (ب) 
 

أعضاء مجلس اإلدارة بتقييم قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة، وهم على اقتناع بأن المجموعة لديها الموارد الالزمة قام  
الستمرار عملها في المستقبل المنظور. كما أن أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا على دراية بأي شكوك جوهرية قد تثير أي شك كبير  

  ستمرار كمنشأة عاملة. لذلك يتم االستمرار بإعداد البيانات المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية.على قدرة المجموعة على اال
 
  تم إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية، فيما عدا االستثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل

  المقاسة بالقيمة العادلة. تعتمد التكلفة التاريخية عموماً على القيمة العادلة للمقابل المدفوع مقابل الموجودات.الربح أو الخسارة 
 

  العملة الوظيفية وعملة العرض  (ج) 
 
ة  إن العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة هي الدرهم اإلماراتي، وهي عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل المجموع

    ضمنها.
 
 
  



  األنصاري القابضة ذ.م.م

    ٩ صفحة |
 

  (تابع)  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

  (تابع) أساس اإلعداد  ٢
 

  أساس التوحيد      )د (
 

  الشركة التابعة
 

معّرضة  الشركة التابعة هي المنشأة المستثمر فيها التي تخضع لسيطرة المجموعة. تسيطر المجموعة على منشأة ما عندما تكون  
لعوائد متغيرة أو لديها حقوق فيها نتيجة مشاركتها في المنشأة المستثمر فيها إضافة إلى قدرتها على التأثير على تلك العوائد من 
من تاريخ بدء   خالل سيطرتها على هذه المنشأة. تدرج البيانات المالية للشركة التابعة ضمن البيانات المالية الموحدة اعتباراً 

    ى تاريخ انتفاء هذه السيطرة.السيطرة حت
 

              المعامالت المحذوفة عند التوحيد
 

يتم استبعاد األرصدة والمعامالت وأي إيرادات أو مصاريف غير محققة الناتجة عن المعامالت داخل المجموعة (باستثناء أرباح 
المالية الموحدة. كما يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس  أو خسائر المعامالت الناشئة بالعملة األجنبية) عند إعداد البيانات  

  طريقة األرباح غير المحققة في حالة واحدة وهي عندما يتوفر دليل على حدوث انخفاض في القيمة.
 

  السياسات المحاسبية الهامة  ٣
 

  ٢٠٢٠يناير  ١للمجموعة التي تبدأ في المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات السارية على الفترة المحاسبية   ١-٣
 
دخلت المعايير التالية حيز التطبيق على فترة التقرير الحالية، وكان على المجموعة تغيير سياساتها المحاسبية وإجراء التعديالت 

  كما هو موضح أدناه: 
 

    



  األنصاري القابضة ذ.م.م

    ١٠ صفحة |
 

  (تابع)  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة   ٣
 

 ٢٠٢٠يناير    ١المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات السارية على الفترة المحاسبية للمجموعة التي تبدأ في    ١-٣
  (تابع) 

 
 
 

  والتعديالت والتفسيرات الجديدة المعايير 

سارية المفعول على  
الفترات السنوية التي 

  تبدأ في أو بعد
   "اندماج األعمال" ٣التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

توضح التعديالت تعريف النشاط بهدف مساعدة المنشآت في تحديد ما إذا كان يجب المحاسبة عن المعاملة
كاندماج أعمال أو كاستحواذ على أصل. ويسلط التعديل الضوء على أن "ناتج النشاط يتمثل في تقديم
أو أرباح  توزيعات  صورة  في  العوائد  على  السابق  بينما ركز التعريف  إلى العمالء،  بضائع وخدمات 

التعدي هذا  إن  وغيرها".  للمستثمرين  األخرى  االقتصادية  المنافع  أو  التكاليف  تأثيرانخفاض  له  ليس  ل 
   جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

  ٢٠٢٠يناير  ١

    ٨والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  
، "عرض البيانات١أجرى مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  

والمع رقم  المالية"  الدولي  المحاسبي  المحاسبية  ٨يار  التقديرات  في  والتغيرات  المحاسبية  "السياسات 
لألهمية النسبية في جميع المعايير الدولية للتقارير المالية وإطار ثابتاً  واألخطاء"، التي تستخدم تعريفاً 

هات في المعيارالمفاهيم للتقارير المالية، وتوضح متى تكون المعلومات جوهرية وتدرج بعض التوجي
   حول المعلومات غير الجوهرية. ١المحاسبي الدولي رقم 

    توضح التعديالت على وجه الخصوص ما يلي:
 أن اإلشارة إلى المعلومات المحجوبة تتناول المواقف التي يكون فيها التأثير مشابهاً لحذف تلك

أهميتها في سياق البيانات المالية الموحدةالمعلومات أو الخطأ في بيانها، وأن المجموعة تقيّم  
    ككل.

 معنى "المستخدمين الرئيسيين للبيانات المالية لألغراض العامة" الذين يتم توجيه البيانات المالية
إليهم، من خالل تعريفهم على أنهم "مستثمرون ومقرضون ودائنون آخرون حاليون ومحتملون"

لمالية لألغراض العامة لكثير من المعلومات المالية التيالذين يجب أن يعتمدوا على البيانات ا
  يحتاجونها. 

  ٢٠٢٠يناير  ١

    



  األنصاري القابضة ذ.م.م

    ١١ صفحة |
 

  (تابع)  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة   ٣
 

 ٢٠٢٠يناير    ١المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات السارية على الفترة المحاسبية للمجموعة التي تبدأ في    ١-٣
  (تابع) 

 
 
 

  المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة 

سارية المفعول على  
الفترات السنوية التي تبدأ

  في أو بعد
   المالية اإلطار المفاهيمي المعدل إلعداد التقارير 

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية إطاراً مفاهيمياً معدالً سيتم استخدامه في قرارات وضع المعايير
  بأثر فوري. وتشمل التغييرات الرئيسية: 

 .زيادة أهمية الرقابة في سياق الهدف من التقارير المالية  
 .إعادة إرساء االحتراز كعنصر من عناصر الحياد  
  الكيان المقدم للتقارير، والذي قد يكون كيانًا قانونيًا أو جزًءا من كيان ما. تحديد  
  .مراجعة تعريفات األصل وااللتزام  
  .إزالة شرط االحتمال لالعتراف وإضافة إرشادات بشأن عدم االعتراف  
 .إضافة توجيهات حول أسس القياس المختلفة  
 داء الرئيسي وأنه، من حيث المبدأ،اإلشارة إلى أن عنصر الربح أو الخسارة هو مؤشر األ

ينبغي إعادة تدوير اإليرادات والمصاريف في الدخل الشامل اآلخر عندما يعزز ذلك من
  الدقة أو التمثيل العادل للبيانات المالية الموحدة.

 
     

  ٢٠٢٠يناير  ١

صادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير  ال توجد أي معايير أخرى من المعايير الدولية للتقارير المالية أو تفسيرات  
والتي كان من الممكن أن يكون لها تأثير   ٢٠٢٠يناير    ١المالية كانت سارية للمرة األولى على السنة المالية التي بدأت في  

  جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
    



  األنصاري القابضة ذ.م.م

    ١٢ صفحة |
 

 
  (تابع)  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١نتهية في إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة الم

 
  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة   ٣

 
يناير    ١المعايير والتعديالت والتفسيرات الصادرة لكن غير السارية على الفترة المحاسبية للمجموعة التي تبدأ في    ٢-٣

  ولم يتم تطبيقها بشكل مبكر ٢٠٢٠
 

والتعديالت والتفسيرات الجديدة التالية التي قد تم إصدارها لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى  لم تطبق المجموعة مبكراً المعايير  
  تاريخه: 

 
 
 

  المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة 

سارية المفعول على  
الفترات السنوية التي 

  تبدأ في أو بعد
   ١٦الدولي للتقارير المالية رقم تعديالت على المعيار   - ١٩-امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد

، تم منح امتيازات إيجار للمستأجرين. قد تتخذ هذه االمتيازات أشكاًال متنوعة،١٩-نتيجة لجائحة كوفيد 
، أجرى مجلس معايير٢٠٢٠بما في ذلك التوقف المؤقت عن السداد وتأجيل دفعات اإليجار. في مايو 

على   تعديالً  الدولية  رقم  المحاسبة  المالية  للتقارير  الدولي  يوفر  ١٦المعيار  الذي  اإليجار"  "عقود 
هنالك يكن  لم  إذا  االحتساب  طريقة  بنفس  المؤهلة  اإليجار  امتيازات  مع  للتعامل  خياًرا  للمستأجرين 
تعديالت على عقد اإليجار. في كثير من الحاالت، سينتج عن ذلك حساب االمتيازات كدفعات إيجار

    رة التي تُمنح فيها.متغيرة في الفت
 
بمبلغ االعتراف  تم  وعليه،  المؤهلة.  اإليجار  امتيازات  جميع  على  العملية  الوسائل  المجموعة  طبقت 

    مليون درهم في الربح أو الخسارة الناتجة عن امتيازات اإليجار. ٢٬٢٥

  ٢٠٢٠يونيو  ١

 

ليس هناك معايير أخرى من المعايير الدولية للتقارير المالية أو تعديالت على المعايير المنشورة أو تفسيرات صادرة عن لجنة  
ولكنها ال تسري للمرة األولى على السنة المالية للمجموعة التي تبدأ   ،إصدارهاتفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية قد تم  

  توقع أن يكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة. وي ٢٠٢٠يناير  ١في 
 
إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة مبينة أدناه. لقد تم تطبيق هذه السياسات بشكٍل  

    ثابت على كافة السنوات المعروضة، ما لم يُذكر خالفاً لذلك.



  األنصاري القابضة ذ.م.م

    ١٣ صفحة |
 

  (تابع)  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  إيضاحات
 

  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  ٣
 

    االعتراف باإليرادات  ٣-٣
 
والتحويالت   الطلب  عند  الحواالت  على  والعمولة  العمالت  صرف  من  األرباح  صافي  من  أساسي  بشكل  اإليرادات  تتكون 

ذات والشيكات   من الخدمات  وغيرها  عن العمالء  نيابة  المحلية  األوراق المالية  شراء  بيع/  من  السياحية والوساطة المكتسبة 
  الصلة. 

 
 
الطلب   عند  الحواالت  على  بالعمولة  االعتراف  يتم  المعاملة.  تنفيذ  عند  العمالت  صرف  من  الربح  بصافي  االعتراف  يتم 

الخدمات عند تقديم الخدمات ذات الصلة وإصدار / قبول األدوات. وال يتم االعتراف  والتحويالت والشيكات السياحية وغيرها من  
  بمصاريف العمولة إال عند إجراء التحويالت.

 
في الربح أو الخسارة على أساس   يتم االعتراف بإيرادات اإليجار من عقود إيجار تشغيلية تكون بموجبها المجموعة مؤجراً 

ر. تُضاف التكاليف المباشرة المبدئية المتكبدة في الحصول على عقد إيجار تشغيلي إلى القيمة  القسط الثابت طوال مدة اإليجا
إدراج  يتم  إيجار.  كإيرادات  األساس  بنفس  اإليجار  فترة  مدى  على  كمصروف  بها  االعتراف  ويتم  المؤجر  لألصل  الدفترية 

  الموجودات ذات الصلة في بيان المركز المالي كاستثمارات عقارية. 
 

  تم تأجيل اإليجار السنوي المستلم مقدًما من المستأجرين واالعتراف به على مدى فترة اتفاقيات اإليجار.  ي
 

  إيرادات/ مصاريف الفوائد  ٤-٣

 
يتم االعتراف بإيرادات ومصاريف الفوائد لكافة األدوات المالية التي تحمل فائدة في بيان الدخل الشامل على أساس االستحقاق  

  الت الفائدة الفعلية للموجودات المالية أو المطلوبات المالية المتعلقة بها. باستخدام معد 
 

معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة والدفعات المكتسبة أو المسددة على أصل أو  
فترة أقصر إلى صافي القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام التزام مالي على مدى عمره المتوقع أو، حسب االقتضاء، على مدى  

  المالي. يتحدد معدل الفائدة الفعلي عند االعتراف المبدئي باألصل أو االلتزام المالي وال يتم تعديله الحقاً. 
 

الشروط التعاقدية لألدوات المالية تقوم المجموعة عند احتساب معدالت الفائدة الفعلية بتقدير التدفقات النقدية مع مراعاة كافة  
دون األخذ باالعتبار الخسائر االئتمانية المستقبلية. يشتمل حساب معدل الفائدة الفعلي على كافة المبالغ المدفوعة أو المقبوضة  

الع وكافة  المعاملة  تكاليف  ذلك  في  بما  الفعلي،  الفائدة  معدل  من  يتجزأ  ال  جزءاً  تعتبر  والتي  المجموعة  أو بواسطة  الوات 
  الخصومات األخرى. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  األنصاري القابضة ذ.م.م

    ١٤ صفحة |
 

  (تابع)  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة   ٣
 

  ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة   ٥-٣
 

المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت. يتم تحميل االستهالك تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك  
على بيان الدخل الشامل على أساس القسط الثابت وذلك لحذف تكلفة األثاث والمعدات على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة على  

  النحو التالي:
 

  العمر (بالسنوات)   فئة الموجودات
  ٥٠  مبانٍ 
  ٤  أثاث

  ٥  تجهيزات 
  ٤  معدات مكتبية 

  ٤  (أجهزة وبرمجيات) الحاسب اآللي
  ٣  مركبات 

 

يتم إعادة تقييم األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية وطريقة حساب االستهالك بتاريخ كل تقرير مع بيان أثر أي تغير في التقديرات  
  المحتسبة في التواريخ المستقبلية.

    
داخليًا من قبل المجموعة بسعر التكلفة ناقًصا اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة،  تظهر البرمجيات التي تم تطويرها  

   إن وجدت. تمثل تكلفة البرمجيات التكاليف المتكبدة لتطوير برنامج معين وتهيئته لالستخدام.
 

إلنتاجي المقدر للبرنامج اعتباراً من  يتم االعتراف باإلطفاء في بيان الدخل الشامل على أساس القسط الثابت على مدى العمر ا
  تاريخ توفره لالستخدام. يبلغ العمر اإلنتاجي المقدر للبرنامج أربع سنوات.

 
  التكاليف الالحقة  (أ)

 
يتم تسجيل تكلفة استبدال جزء من أحد بنود األثاث والمعدات في القيمة الدفترية لهذا البند إذا كان من المرجح أن تتدفق للمجموعة 

ع اقتصادية مستقبلية عن هذا الجزء ويكون باإلمكان قياس تكلفته بصورة موثوقة. يلغى االعتراف بالقيمة الدفترية للجزء  مناف
  المستبدل. ويتم االعتراف بتكاليف الخدمة اليومية للممتلكات والمعدات في بيان الدخل الشامل عند تكبدها. 

 
  المالية االنخفاض في قيمة الموجودات غير   ٦-٣

 
تتم مراجعة الموجودات التي تخضع لالستهالك أو اإلطفاء لتحري االنخفاض في قيمتها عندما تشير األحداث أو التغيرات في  
الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة وفقاً للمبلغ الذي تتجاوز 

  ترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد. به القيمة الدف
 
إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع أو القيمة قيد االستخدام، أيهما أعلى. وألغراض تقييم  

يمكن   نقدية  تدفقات  لها  تتوفر  التي  المستويات  أدنى  لدى  الموجودات  قياس  يتم  القيمة،  في  منفصل  االنخفاض  بشكٍل  تحديدها 
(وحدات توليد النقد). تتم مراجعة الموجودات غير المالية التي تعرضت النخفاض في قيمتها لتحري احتمال عكس االنخفاض  

  في القيمة بتاريخ كل تقرير. 
 
 
 
 
  



  األنصاري القابضة ذ.م.م

    ١٥ صفحة |
 

  (تابع)  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة   ٣
 

  استثمارات عقارية  ٧-٣
 

االستثمارات العقارية هي العقارات المحتفظ بها بهدف جني عائدات من تأجيرها و/أو لزيادة قيمة رأس المال (بما في ذلك 
ما في ذلك تكاليف المعاملة ذات االستثمارات العقارية قيد اإلنشاء لتلك األغراض). يتم قياس االستثمارات العقارية بالتكلفة، ب 

الصلة، ناقًصا االستهالك المتراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة وفقًا لنموذج التكلفة للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
  : االستثمارات العقارية. ٤٠

 
  يحتسب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة كالتالي: 

 
العمر (بالسنوات)   

  
٥٠ - ٢٠  مبانٍ 

 
  ال يتم احتساب االستهالك على األرض واألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز 

 
تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية وطريقة االستهالك لالستثمارات العقارية بشكٍل دوري للتأكد من توافق طريقة االستهالك وفترته  

  االقتصادية الناتجة من هذه العقارات.مع النمط المتوقع للمنافع 
 

  لم تأخذ اإلدارة باالعتبار أي قيمة متبقية كونها تعتبر ضئيلة للغاية. 
 

تتم رسملة النفقات المتكبدة الستبدال أحد عناصر بنود االستثمارات العقارية المحتسب بشكٍل منفصل، مع حذف القيمة الدفترية 
لة النفقات الالحقة األخرى إال عندما تؤدي إلى زيادة في المنافع االقتصادية المستقبلية لبند  للعنصر الذي تم استبداله. ال تتم رسم

  االستثمارات العقارية ذي الصلة. ويتم االعتراف بكافة النفقات األخرى في بيان الدخل الشامل عند تكبدها. 
 

الستثمارات العقارية من االستخدام بصورة دائمة أو يلغى االعتـراف باالستثمارات العقارية إما عند استبعادها أو عند سحب ا
عندما لم يعد هناك منافع اقتصادية مستقبلية من استبعادها. يتم إدراج أية أرباح أو خسائر تنتج من إلغاء االعتراف بالعقار في  

  بيان الدخل الشامل في الفترة التي تم خاللها الغاء االعتراف بهذا العقار. 
 

  رأسمالية قيد اإلنجاز أعمال   ٨-٣
 
خسارة   ناقًصا  بالتكلفة  وتدرج  جديدة،  فروع  وإنشاء  بتجديد  يتعلق  فيما  المتكبدة  النفقات  اإلنجاز  قيد  الرأسمالية  األعمال  تمثل 

  انخفاض القيمة، إن وجدت.
 

  األدوات المالية  ٩-٣
 

  التصنيف والقياس  ) ١(
 

التزام مالي للمجموعة وأصل / التزام مالي أو أداة حقوق ملكية لطرف آخر. تصنف األداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه أصل /  
  المجموعة موجوداتها المالية في فئات القياس التالية:

 
  تلك التي تقاس بالقيمة العادلة.  -١
  تلك التي تقاس بالتكلفة المطفأة.  -٢

 
   



  األنصاري القابضة ذ.م.م

    ١٦ صفحة |
 

  (تابع)  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة   ٣
 

  (تابع) األدوات المالية   ٩-٣
 

  التصنيف والقياس (تابع)   ) ١(
 
تُـحتسب عمليات الشراء والبيع االعتيادية للموجودات المالية بتاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء  

  األصل أو بيعه.
 

ويعتمد التصنيف على النموذج التجاري للمجموعة في إدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية للموجودات  
   المالية.

 
تصنف المجموعة مطلوباتها المالية بالتكلفة المطفأة ما لم يكن لديها مطلوبات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

  عليها قياس المطلوبات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مثل المطلوبات المشتقة. أو يتعين 
 

  موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 

بالقيمة   الخسارة  أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  بها  المحتفظ  المالية  باألدوات  مبدئيًا  االعتراف  االعتراف  يتم  مع  العادلة، 
بتكاليف المعاملة في بيان الدخل عند تكبدها. ويتم قياسها الحقًا بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بأية أرباح أو خسائر في بيان  

    الدخل عند ظهورها.
 

  األدوات المالية المصنفة بأنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 

االعتراف المبدئي، يمكن تصنيف األدوات المالية على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ال يجوز  عند  
تصنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إال إذا كان ذلك يقضى على أو يقلل بشكل كبير من عدم 

قضى على عدم التطابق المحاسبي) الذي قد يظهر بطريقة أو بأخرى من قياس الموجودات مطابقة القياس أو االعتراف (أي ي
    أو المطلوبات المالية على أساس مختلف. 

 
ال يجوز تصنيف المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إال إذا كان ذلك يقضي على أو يقلل بشكل كبير 

  أو:من عدم التطابق المحاسبي 

  .إذا كان العقد األساسي يحتوي على واحدة أو أكثر من األدوات المشتقة الضمنية  

   لسياسة إذا كانت الموجودات والمطلوبات المالية تُدار على حد سواء ويتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة، وفقاً 
  إدارة المخاطر الموثقة أو استراتيجية االستثمار. 

المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتم عرض الحركة في القيمة العادلة العائدة إلى   عند تصنيف المطلوبات
  التغيرات في جودة االئتمان الخاصة بالمجموعة بشكل منفصل في الدخل الشامل اآلخر. 

 
لية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  تتكون الموجودات المالية للمجموعة من النقد وما في حكمه واالستثمارات في األوراق الما

الخسارة والذمم المدينة والمبالغ المستحقة من المساهمين والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة والذمم المدينة األخرى.  
  طريقة معدل الفائدة الفعلي.يتم االعتراف بالموجودات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام 

 
الدائنة  والذمم  العالقة  ذات  لألطراف  المستحقة  والمبالغ  للمساهمين  المستحقة  المبالغ  من  للمجموعة  المالية  المطلوبات  تتكون 

الح ويتم إدراجها  المتكبدة  تكاليف المعاملة  ناقًصا  بالقيمة العادلة  مبدئيًا  المالية  بالمطلوبات  االعتراف  يتم  بالتكلفة  األخرى.  قًا 
  المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

 
   



  األنصاري القابضة ذ.م.م

    ١٧ صفحة |
 

  (تابع)  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة   ٣
 

  (تابع) األدوات المالية   ٩-٣
 

   إلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية  ) ٢( 
 

تلك  من  النقدية  التدفقات  على  بالحصول  التعاقدية  الحقوق  انتهاء  عند  المالية  بالموجودات  االعتراف  بإلغاء  المجموعة  تقوم 
الموجودات أو عندما تقوم بتحويل الحقوق في الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات المالية في معاملة يتم  

ا الملكية للموجودات المالية بصورة فعلية. يتم تسجيل أي فوائد من الموجودات المالية المحولة خاللها تحويل كافة مخاطر ومزاي
  التي تقوم المجموعة بإنشائها أو االحتفاظ بها كموجودات أو مطلوبات منفصلة. 

 
    انتهاؤها.  تلغي المجموعة االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو إلغاؤها أو

 
  االنخفاض في قيمة الموجودات المالية )٣( 

  تقيس المجموعة الخسائر االئتمانية المتوقعة حسب الفئات التالية للموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة:
 

 نقد في الصندوق وقيد التحويل  
  مبالغ مستحقة من البنوك  
 مبالغ مستحقة من مكاتب ووكالء الصرافة  
 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة  
  استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  
 ذمم مدينة مالية أخرى  

 
تقوم المجموعة على أساس تنبؤي بتقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة المرتبطة بموجوداتها المالية المقاسة بالتکلفة المطفأة. وتعتمد 

اض القيمة على ما إذا كانت قد حدثت زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان. ولتقييم ما إذا کانت قد حدثت زيادة  منهجية انخف
  جوهرية في مخاطر االئتمان، تأخذ المجموعة في االعتبار المعلومات المستقبلية المعقولة والداعمة المتاحة. 

 
مالية المقاسة بالتكلفة المطفأة بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية تقيس المجموعة في تاريخ كل تقرير مخصص الخسائر للموجودات ال

المتوقعة على مدى العمر إذا زادت مخاطر االئتمان زيادة جوهرية منذ االعتراف المبدئي. وإذا لم تزد مخاطر االئتمان زيادة  
خسائر بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية جوهرية منذ االعتراف المبدئي، كما في تاريخ التقرير المالي، تقيس المجموعة مخصص ال

شهراً. تعتبر الصعوبات المالية الهامة التي يواجهها الطرف المقابل، وإمکانية أن يدخل الطرف المقابل  ١٢المتوقعة على مدى 
مؤشرات على ضرورة رصد مخصص للخسائر. وإذا زاد  ت في اإلفالس أو إعادة الهيكلة المالية، والتعثر في السداد جميعاً 

مخاطر االئتمان إلى الحد الذي يعتبر فيه أنه قد حدث انخفاض في قيمة االئتمان، فإن خسارة انخفاض القيمة المقاسة على أساس 
الفعلي   الفائدة  بمعدل  المخصومة  المقدرة  المستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالية  والقيمة  المالي  لألصل  الدفترية  القيمة  بين  الفرق 

  االعتراف بها كخسائر ائتمانية متوقعة على مدى العمر. األصلي لألصل يتم 
 

يوماً.    ٣٠إن الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان بحسب تعريف اإلدارة هي أي دفعات تعاقدية تتجاوز مدة استحقاقها أكثر من  
. ال ترى اإلدارة وجود أي يوماً تعتبر أنها تعرضت النخفاض القيمة  ٩٠وأي دفعات تعاقدية تتجاوز فترة استحقاقها أكثر من  

  زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان إذا كانت الدفعات التعاقدية مستحقة من طرف ذي عالقة. 
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  (تابع)  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة   ٣
 

  (تابع) األدوات المالية   ٩-٣
 

  االنخفاض في قيمة الموجودات المالية (تابع)  )٣( 
 

تم تقييم جميع الموجودات المالية على أنها منتظمة السداد بالكامل، باستثناء تلك المفصح عنها في البيانات المالية الموحدة على 
النخفاض القيمة، ولم يتم تقييم أي من هذه الموجودات المالية تعرضت  على أنها قد شهدت زيادة جوهرية في مخاطر    أنها 
شهراً. أجرت اإلدارة عملية حسابية وقررت    ١٢االئتمان، ومن ثّم يجب رصد مخصص للخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى  

  أن مخصص االنخفاض في القيمة عن هذه الموجودات المالية ليس له قيمة كبيرة.
 

  المقاصة )٤( 
 

مقاصة   لدى  تتم  يكون  أن  وهي  واحدة  حالة  في  المالي  المركز  بيان  في  القيمة  صافي  وبيان  المالية  والمطلوبات  الموجودات 
حق قانوني واجب النفاذ بمقاصة المبالغ ويكون لديها نية إما للتسوية على أساس الصافي أو تحقيق األصل  المجموعة حالياً 

  وتسوية االلتزام بصورة متزامنة.
 

  شتقةأدوات مالية م ) ٥( 
 

يتم    يتم االعتراف باألدوات المشتقة مبدئياً بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد األداة المشتقة ويُعاد قياسها الحقاً بقيمتها العادلة.
الحصول على القيمة العادلة من األسعار المدرجة في األسواق النشطة، بما في ذلك أحدث المعامالت في السوق. تدرج كافة 

  األدوات المشتقة كموجودات عندما تكون قيمتها العادلة موجبة وكمطلوبات عندما تكون قيمتها العادلة سالبة.
 

  نقد وما في حكمه  ١٠-٣
 

لغرض بيان التدفقات النقدية، يشتمل النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق والنقد قيد التحويل من الفروع إلى المركز 
فترات  الرئيسي   لها  التي  الثابتة  والودائع  الصرافة  ووكالء  ومكاتب  والبنوك  األجانب  المراسلين  وإلى  من  المستحقة  والمبالغ 

استحقاق تقل عن ثالثة أشهر ناقًصا المبالغ المحتفظ بها كودائع مجمدة. الودائع المجمدة هي أموال مودعة من قبل المجموعة 
  بنوك المقابلة. وتعتبر هذه األموال غير متوفرة للمجموعة لعملياتها اليومية.وفقًا لترتيبات المراسالت مع مختلف ال

   
  العمالت األجنبية  ١١-٣

تاريخ  في  السائدة  األجنبية  العمالت  صرف  بأسعار  اإلماراتي  الدرهم  إلى  األجنبية  بالعمالت  المقومة  المعامالت  تحويل  يتم 
ة المقومة بالعمالت األجنبية إلى الدرهم اإلماراتي بأسعار الصرف السائدة  المعاملة. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدي

في تاريخ التقرير. ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية إلى الدرهم 
يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها على    اإلماراتي بأسعار صرف العمالت األجنبية السائدة في تاريخ المعاملة. وال

  أساس التكلفة التاريخية بعملة أجنبية. 
 

  يتم االعتراف بفروق صرف العمالت األجنبية الناتجة عن التحويل في بيان الدخل الشامل.
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  (تابع)  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

  (تابع)  السياسات المحاسبية الهامة  ٣
 

  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  ١٢-٣
 

موظفين  "منافع الموظفين"، لمكافآت نهاية الخدمة المستحقة لل  ١٩يتم رصد مخصص وفقاً ألحكام المعيار المحاسبي الدولي رقم  
  وفقاً لقانون العمل، وذلك عن فترة خدمتهم حتى تاريخ بيان المركز المالي. يتم تحميل هذا المبلغ على بيان الدخل الشامل.

 
  مخصصات  ١٣-٣

 
يتم االعتراف بمخصص ما عندما يكون لدى المجموعة التزام حالي، قانوني أو ضمني، يمكن تقديره بصورة موثوقة نتيجة  

ويكون من المحتمل أن يستلزم تدفقات خارجة للمنافع االقتصادية لتسوية االلتزام. يتم تحديد المخصصات بخصم لحدث سابق،  
التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة التي تعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال، وعند الضرورة، المخاطر المتعلقة  

  بااللتزام. 
 

رداد بعض أو جميع المنافع االقتصادية المطلوبة لتسوية مخصص ما من الغير، يتم االعتراف بالذمم إذا كان من المتوقع است
  المدينة ضمن الموجودات إذا كان من المؤكد تحصيل هذه الذمم وكان باإلمكان قياس قيمتها بشكٍل موثوق به.

 
  معامالت األطراف ذات العالقة  ١٤-٣

 
العالقة هي تحويالت للموارد أو الخدمات أو االلتزامات بين المجموعة وطرف ذي عالقة، بغض المعامالت مع األطراف ذات  

النظر عما إذا كان قد تم تحميل السعر أم ال. وهي تشمل االلتزامات بفعل شيء ما في حالة وقوع حدث معين (أو عدم وقوعه)  
ال غير  أو  بها  للتنفيذ (المعترف  والقابلة  المستقبلية  العقود  العالقة  في  ذات  معلومات األطراف  جميع  عرض  تم  بها).  معترف 

   . ١١ذات العالقة بالمجموعة في اإليضاح  ٢٤المطلوبة بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

  ذمم مدينة أخرى  ١٥-٣
 

والتي يتم االعتراف بها  تشمل الذمم المدينة األخرى الودائع لدى السلطات الضريبية المتعلقة بالضرائب بخالف ضريبة الدخل  
كأصل في بيان المركز المالي ويتم قياسها بالتكلفة المطفأة. إن الوديعة هي حق الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية، إما عن  

  طريق استرداد األموال أو عن طريق استخدام الوديعة لتسوية التزام الضريبة. 
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  ضريبة القيمة المضافة  ١٦-٣
 

سجلت المجموعة ضريبة القيمة المضافة المستحقة الدفع بالصافي من المدفوعات في البيانات المالية الموحدة المرفقة بالمعدل 
المبيعات قيمة الفواتير المتعلقة بالخدمات، صافية من ضريبة القيمة المضافة. كانت وال تزال ٪. تمثل إيرادات ٥المطبق بنسبة 

من قبل السلطات الضريبية لمدة خمس سنوات من تاريخ   تخضع جميع إقرارات ضريبة القيمة المضافة للمجموعة للفحص 
  التقديم.

 
   مطلوبات اإليجار وموجودات حق االستخدام  ١٧-٣

 
  اإليجار لدى المجموعة وكيفية المحاسبة عنهاأنشطة 

 
تقوم المجموعة بتأجير المكاتب والفروع والمستودعات بشكل رئيسي. عادة ما يتم إبرام عقود اإليجار لفترات محددة من سنة  

أساس كل ولكن قد يكون لها خيارات تمديد كما هو موضح أدناه. يتم التفاوض على شروط اإليجار على  ،سنوات ٥واحدة إلى 
    حالة على حدة ويتضمن ذلك مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة. 

 
    قد تحتوي العقود على عناصر إيجارية وغير إيجارية.

 
يتم التفاوض حول أحكام عقد اإليجار على أساس فردي وتحتوي على مجموعة واسعة من األحكام والشروط المختلفة. ال تفرض  

ت أي  اإليجار  تستخدم اتفاقيات  أن  يجب  وال  المؤجر.  بها  يحتفظ  التي  المؤجرة  الموجودات  في  الرهن  حقوق  بخالف  عهدات 
    الموجودات المستأجرة كضمان ألغراض القروض.

 
، تم تصنيف جميع عقود اإليجار في جميع الفئات كعقود إيجار تشغيلي. وكان يتم تحميل الدفعات التي  ٢٠١٨حتى السنة المالية  

أداؤها بموجب عقود اإليجار التشغيلي (صافية من أي حوافز مستلمة من المؤّجر) على بيان األرباح أو الخسائر بطريقة  يتم  
  القسط الثابت على مدى الفترة. 

 
تُقاس الموجودات والمطلوبات الناشئة من عقد اإليجار مبدئيًا على أساس القيمة الحالية. وتتضمن مطلوبات اإليجار صافي القيمة  

  الحالية لدفعات اإليجار التالية: 
  دفعات ثابتة (تشمل الدفعات الثابتة من حيث الجوهر)، ناقصاً أي حوافز إيجار مستحقة.  . ١
  دفعات إيجار متغيرة بناء على المؤشر أو المعدل. . ٢
  المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية.  . ٣
  ال كان المستأجر متأكداً إلى حد معقول من ممارسة هذا الخيار. سعر الممارسة لخيار الشراء في ح . ٤
  دفعات عن غرامات فسخ عقد اإليجار، إذا كانت شروط اإليجار تشير إلى استخدام المستأجر هذا الخيار. . ٥

 
على المستأجر  تُخصم دفعات اإليجار بناًء على معدل االقتراض اإلضافي المحدد من قبل المجموعة، وهو المعدل الذي يتعين  

  اقتراضه من األموال الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة بشروط وأحكام مماثلة. 
 
  تتضمن التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية التي قد تتعرض لها المجموعة والتي ال تنعكس في قياس مطلوبات اإليجار ما يلي: 
 

  دفعات اإليجار المتغيرة.  . ١
  خيارات التمديد واإلنهاء.  . ٢
  عقود اإليجار التي لم تبدأ بعد والتي يلتزم بها المستأجر.  . ٣
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  (تابع) مطلوبات اإليجار وموجودات حق االستخدام   ١٧-٣

      
  تُقاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة التي تشمل التالي:

  مبلغ القياس المبدئي اللتزام اإليجار.  . ١
  حسب االقتضاء، أي دفعات إيجار مسددة في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصاً أي حوافز إيجار مستلمة. . ٢
  تكاليف أولية مباشرة. حسب االقتضاء، أي  . ٣

        
  تشمل عقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة بشكل أساسي المعدات المكتبية (ماسح ضوئي وطابعات). 

      
  دفعات اإليجار المتغيرة

        
المتغيرة  يعد تأثير عقود اإليجار التي تحتوي على شروط دفع متغيرة مرتبطة بالمبيعات المتولدة أو أي نوع آخر من الجوانب  

  غير جوهري لدى المجموعة.
 

  خيارات التمديد واإلنهاء 
 

يتم تضمين خيارات التمديد واإلنهاء في عدد من عقود اإليجار. وتستخدم هذه الشروط لزيادة المرونة التشغيلية إلى أقصى حد 
نهاء المحتفظ بها قابلة للممارسة  فيما يتعلق بإدارة الموجودات المستخدمة في عمليات المجموعة. إن بعض خيارات التمديد واإل

من قبل المجموعة، بينما يتطلب البعض اآلخر من المستأجر والمؤجر االتفاق بشكل متبادل بحيث يتم ممارسة خيار التمديد أو 
مليون درهم) من مجموع دفعات اإليجار المدرجة   ١٢٬٣٩٨:  ٢٠١٩مليون درهم (  ٧٬٨٤اإلنهاء بشكل المبكر. إن ما يقرب من  

  كانت اختيارية.  ٢٠٢٠حساب التزام اإليجار في سنة  في
 

  األحكام الهامة في تحديد مدة عقد اإليجار
 

خيار   لممارسة  اقتصادياً  حافزاً  تنشئ  التي  جميع الحقائق والظروف  االعتبار  في  اإلدارة  تضع  اإليجار،  عقد  مدة  تحديد  عند 
خيارات التمديد (أو الفترات بعد خيارات اإلنهاء) فقط في فترة اإليجار إذا كان من  التمديد، أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء. تُدرج  

المؤكد بصورة معقولة تمديد عقد اإليجار (أو عدم إنهائه). لم يتم إدراج التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المحتملة البالغة 
ن المجموعة ليست متأكدة بصورة معقولة من أنه سيتم  درهم) في التزام اإليجار أل  ٣٦٬٠٨٥:  ٢٠١٩مليون درهم (  ٢٨٬٩٥

تمديد المستأجرين. يتم مراجعة التقييم في حالة وقوع حدث هام أو تغير كبير في الظروف يؤثر على هذا التقييم ويقع تحت  
  سيطرة المجموعة.

 
  ١٩-تأثير كوفيد  ١٨-٣

 
الم وتسبب في تعطيل مستمر لألنشطة التجارية واالقتصادية،  في جميع أنحاء الع  ١٩-، تفشى فيروس كوفيد ٢٠٢٠منذ أوائل يناير  

مما أدى إلى إجراءات وتدابير دعم جوهرية من الحكومة والمصرف المركزي في عدة دول لحماية االقتصاد. لم يكن هناك أي  
قبة الوضع ، ومع ذلك سوف تستمر المجموعة في مرا٢٠٢٠ديسمبر    ٣١تأثير جوهري على أداء أعمال المجموعة كما في  

  وتطوراته من أجل تقييم أي أثر مالي محتمل. 
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  (تابع)  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

  التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة  ٤
 

المالية استخدام تقديرات محاسبية أساسية محددة، يقتضي إعداد البيانات المالية الموحدة بالتوافق مع المعايير الدولية للتقارير  
كما يقتضي من اإلدارة إبداء رأيها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. إن المجاالت التي تنطوي على درجة عالية  

  الموحدة مبينة أدناه. من إبداء الرأي أو التعقيد أو المجاالت التي تعد فيها االفتراضات والتقديرات مهمة للبيانات المالية
 

  الخسارة االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية  ) ١(
    

-٣يتم تقييم الموجودات المالية المسجلة بالتکلفة المطفأة لتحديد االنخفاض في قيمتها بناء على األساس المبين في اإليضاح رقم 
يمة علی أساس منتظم. ولتحديد ما إذا كان يجب تسجيل أي  . تقوم المجموعة بمراجعة موجوداتها المالية لتقييم انخفاض الق٩

خسارة عن انخفاض القيمة ضمن بيان الدخل الشامل، تتخذ المجموعة أحكاماً حول ما إذا كانت هناك أي بيانات جديرة بالمالحظة 
ة من الموجودات. تخضع  تشير إلى وجود انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية التعاقدية من أصل أو مجموع

المنهجية واالفتراضات المستخدمة لتقدير كل من حجم وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية للتقييم المنتظم وذلك للحد من أي فروق 
  بين تقديرات الخسارة والخسارة الفعلية.

 
  األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات  ) ٢(

 
لى مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة. ويستند االستهالك على االستخدام المتوقع لألصل والبلي تُستهلك تكلفة الممتلكات والمعدات ع

والتلف المادي المتوقع، الذي يعتمد على عوامل التشغيل. لم تأخذ اإلدارة باالعتبار أي قيمة متبقية كونها تعد ضئيلة للغاية. تتم  
ديالت في الفترات المستقبلية عندما توجد عوامل مستقبلية تشير إلى أن هذه مراقبة األعمار اإلنتاجية المقدرة ويتم إجراء التع

  التعديالت مالئمة.
 

  انخفاض قيمة االستثمارات العقارية  )٣( 
 
تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت هناك أية مؤشرات على انخفاض قيمة االستثمارات العقارية في تاريخ كل تقرير. يتم اختبار  

  االستثمارات العقارية عندما تكون هناك مؤشرات على أن القيم الدفترية أعلى من قيمها العادلة.انخفاض قيمة 
 

، أجرت إدارة المجموعة تقييًما داخليًا للقيمة السوقية الستثماراتها العقارية. لمزيد من التفاصيل راجع ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١كما في  
  . ٥اإليضاح 

 
  ارية العق لالستثمارات اإلنتاجية األعمار )٤( 

 
يتم استهالك تكاليف االستثمارات العقارية المكتملة على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات. تستند األعمار اإلنتاجية  

  المقدرة إلى االستخدام المتوقع للموجودات والبلي والتلف المادي المتوقع، والذي يعتمد على عوامل التشغيل. 
 

رات العقارية المكتملة عندما تكون متاحة لالستخدام، أي عندما يكون األصل في موقع ووضع يبدأ احتساب االستهالك لالستثما 
  مناسبين يجعاله قادراً على العمل بالطريقة التي تحددها اإلدارة.

 
رته مع تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة وطريقة االستهالك بشكٍل دوري للتأكد من توافق طريقة االستهالك وفت

  النمط المتوقع للمنافع االقتصادية الناتجة من هذه الموجودات. 
 
 
 
 
   



  األنصاري القابضة ذ.م.م

    ٢٣ صفحة |
 

  (تابع)  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

  التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة (تابع)   ٤
 

    القيمة المتبقية لالستثمارات العقارية  ) ٥(
 

  اإلدارة تقييًما داخليًا واعتبرت القيمة المتبقية لالستثمارات العقارية غير جوهرية.أجرت 
   
  تصنيف وقياس الموجودات المالية  ) ٦(

 
يعتمد تصنيف وقياس الموجودات المالية على نموذج األعمال الذي تستخدمه اإلدارة في التعامل مع موجوداتها المالية وعلى 

عاقدية لألصل المالي الذي يجري تقييمه. إن اإلدارة على قناعة من أن استثمارات المجموعة في  خصائص التدفقات النقدية الت
  األوراق المالية يتم تصنيفها وقياسها على النحو المالئم.

 
  مدة اإليجار والحلول العملية المطبقة  ) ٧(

 
خيار  لممارسة  اقتصادياً  حافزاً  تنشئ  الحقائق والظروف التي  االعتبار جميع  في  تضع اإلدارة  عقد اإليجار،  مدة  تحديد  عند 
التمديد، أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء. تُدرج خيارات التمديد (أو الفترات بعد خيارات اإلنهاء) فقط في فترة اإليجار إذا كان من  

يد عقد اإليجار (أو عدم إنهائه). يتم مراجعة التقييم في حالة وقوع حدث كبير أو تغير هام في الظروف المؤكد بصورة معقولة تمد 
  تحت سيطرة المجموعة.  ويقعيؤثر على هذا التقييم 

 
    مخصصات أخرى  ) ٨(

 
الخبرة ودعم حكمها من قامت اإلدارة بتطبيق أحكام في االعتراف ببعض المخصصات. وقد استندت اإلدارة في حكمها على  

  خالل خبراء اإلدارة الخارجيين.
 
 

  موجودات حق االستخدام  ٥
 

٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم

 
  ٦٦٬٣٦١  ٤٧٬٩٨٨  ممتلكات 

 
  العقارات:  -فيما يلي الحركة في موجودات حق االستخدام 

 
٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ألف درهم  ألف درهم
 

  ٦٠٬٨٣٥  ٦٦٬٣٦١  ٢٠٢٠يناير  ١في 
  ٥١٬٢٤٥  ٣٥٬٧٠٩  عقود إيجار جديدة - إضافات 

  -  )١٣٬٠٠٩(  إنهاء عقود اإليجار
  )٤٥٬٧١٩(  )٤١٬٠٧٣(  مصاريف االستهالك

  ٦٦٬٣٦١  ٤٧٬٩٨٨  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١في 



  األنصاري القابضة ذ.م.م

  ٢٤صفحة | 
 

 
  (تابع)  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 
  ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة   ٦

  

   مبان

 

 أثاث وتجهيزات

أجهزة حاسوب   
وبرمجيات  

  ومعدات مكتبية 

 

  مركبات 

 

  المجموع 
  ألف درهم   ألف درهم   درهمألف    ألف درهم   ألف درهم 

   التكلفة
  ١٦١٬٦٦٦  ١٠٬٠٦٤  ٥٣٬٩٧٧  ٧٣٬٩٦٠  ٢٣٬٦٦٥  ٢٠١٩يناير  ١في 

  ٩٬٢٨٣  ١٬٣٣٧  ٥٬٥٨٣  ٢٬٣٦٣  -  إضافات
تحويل من األعمال الرأسمالية قيد 

  ٥٬٨٩٥  -  -  ٥٬٨٩٥  -  اإلنجاز
  )٣٬٢٦١(  )٨٥٧(  )١٬٩٦٦(  )٤٣٨(  -  استبعادات وحذوفات 

  ١٧٣٬٥٨٣  ١٠٬٥٤٤  ٥٧٬٥٩٤  ٨١٬٧٨٠  ٢٣٬٦٦٥  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
  ١١٬٢٩٧  ٨٠٣  ٩٬٣٨٠  ١٬١١٤  -  إضافات

تحويل من األعمال الرأسمالية قيد 
  ٣٬٨٠٤  -  -  ٣٬٨٠٤  -  اإلنجاز

  )٣٬٣٣٢(  )٦٤٧(  )٧١٦(  )١٬٩٦٩(  -  استبعادات وحذوفات 
  ١٨٥٬٣٥٢  ١٠٬٧٠٠  ٦٦٬٢٥٨  ٨٤٬٧٢٩  ٢٣٬٦٦٥  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

  
   االستهالك المتراكم واإلطفاء

  ١٠٩٬٩٨٨  ٧٬١٠٠  ٤٣٬١٠٣  ٥٦٬٢٧٥  ٣٬٥١٠  ٢٠١٩يناير  ١في 
  ١٤٬٧٧٦  ١٬٣٤٩  ٥٬٢٩٥  ٧٬٦٥٩  ٤٧٣  المحّمل للسنة 

  )٢٬٢١٣(  -  )١٬٨٤١(  )٣٧٢(  -  استبعادات وحذوفات 
  ٢٬٣٣٦  -  -  ٢٬٣٣٦  -  القيمة مخصص االنخفاض في 

  ١٢٤٬٨٨٧  ٨٬٤٤٩  ٤٦٬٥٥٧  ٦٥٬٨٩٨  ٣٬٩٨٣  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
  ١٤٬٠١٣  ١٬٢٤٩  ٥٬٥٧٥  ٦٬٧١٥  ٤٧٤  المحّمل للسنة 

  )٢٬٥١٨(  )٥٦١(  )٧١٦(  )١٬٢٤١(  -  استبعادات وحذوفات 
  ٧٣٢  -  -  ٧٣٢  -  مخصص االنخفاض في القيمة 

  ١٣٧٬١١٤  ٩٬١٣٧  ٥١٬٤١٦  ٧٢٬١٠٤  ٤٬٤٥٧  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
  

   صافي القيمة الدفترية
  ٤٨٬٢٣٨  ١٬٥٦٣  ١٤٬٨٤٢  ١٢٬٦٢٥  ١٩٬٢٠٨  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
  ٤٨٬٦٩٦  ٢٬٠٩٥  ١١٬٠٣٧  ١٥٬٨٨٢  ١٩٬٦٨٢  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

 
 

مشغولة جزئياً من قبل المجموعة الستخدامها كمقر رئيسي للشركة، مع االحتفاظ  تمثل المبان ممتلكات ذات استخدام مزدوج، أي  
  بالباقي إليرادات اإليجار. 

 
مليون درهم على أساس صافي المساحة القابلة للتأجير قيد االستخدام من قبل    ٦٧٬٦تم تخصيص مجموع التكلفة للمبان بقيمة  

مليون درهم ضمن االستثمارات العقارية    ٤٣٬٩٤مليون درهم، وتم تصنيف الجزء المتبقي البالغ    ٢٣٬٦٦المجموعة والبالغة  
  وفقًا لذلك.   

 
 

    



  األنصاري القابضة ذ.م.م

    ٢٥ صفحة |
 

 
  (تابع)  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 
  أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز   ٧

 

  ٢٬٠٧٧تشمل األعمال الرأسمالية األخرى قيد اإلنجاز المصاريف المتعلقة بإنشاء وتجديد الفروع الجديدة والقائمة والتي تبلغ  
  مليون درهم).  ١٬٥١٥: ٢٠١٩مليون درهم (

 
    استثمارات عقارية  ٨

 
تمثل االستثمارات العقارية العقارات المحتفظ بها بالتكلفة ناقًصا االستهالك المتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة بموجب  

  مال. نموذج التكلفة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية. يتم االحتفاظ بها لغرض توليد اإليجارات وزيادة رأس ال
 

  الحركة خالل السنة كالتالي: 

   مبانٍ    أراض 
أعمال رأسمالية 

  المجموع   قيد اإلنجاز 
  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم 

          التكلفة
  ١٩٥٬٨٩٠    ٣٣٬٨٥٦   ٧٥٬٢٣٤   ٨٦٬٨٠٠  ٢٠١٩يناير  ١في 

  ٦٠٬٢٧٤    ٦٠٬٢٧٤   -   -  إضافات
  ٢٥٦٬١٦٤    ٩٤٬١٣٠   ٧٥٬٢٣٤   ٨٦٬٨٠٠  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
  ١٤٬٧٠٢    ١٤٬٧٠٢   -   -  إضافات
  -    )١٠٧٬٥٩٢(   ١٠٧٬٥٩٢   -  تحويالت
  ٢٧٠٬٨٦٦    ١٬٢٤٠   ١٨٢٬٨٢٦   ٨٦٬٨٠٠  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

         
          االستهالك المتراكم

  )١٩٬٠١٤(    -   )١٩٬٠١٤(   -  ٢٠١٩يناير  ١في 
  )٢٬٠٥٠(    -   )٢٬٠٥٠(   -  المحّمل للسنة 

  )٢١٬٠٦٤(    -   )٢١٬٠٦٤(   -  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
  )٤٬٢٩١(    -   )٤٬٢٩١(   -  المحّمل للسنة 

  )٢٥٬٣٥٥(    -   )٢٥٬٣٥٥(   -  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
         

          صافي القيمة الدفترية
  ٢٤٥٬٥١١    ١٬٢٤٠   ١٥٧٬٤٧١   ٨٦٬٨٠٠   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
  ٢٣٥٬١٠٠    ٩٤٬١٣٠   ٥٤٬١٧٠   ٨٦٬٨٠٠   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

 
 

أبرـمت المجموـعة اتـفاقـية مع شـــــرـكة ـبانوراـما العـقارـية لبـناء والمشـــــارـكة في امتالك مبنى في دبي الـند. إن المبنى قـيد   )أ
ــبة   ــاء. تمتلك المجموعة حصــة بنس ــبية من التكاليف المتكبدة ألعمال البناء ٨٤٬٨٤اإلنش ٪ في العقار. تبلغ الحصــة النس

  مليون درهم). ١٬٢٤: ٢٠١٩مليون درهم ( ١٬٢٤
 

ــمل ت  ) ب ــارك في ملكيتها    ٥٣٬٩٣٢:  ٢٠١٩مليون درهم ( ٥٣٬٩٣٢تكلفة األرض قطعتي أرض بقيمة  شــ مليون درهم) شــ
  المجموعة مع أطراف ثالثة.

 
مليون درهم) وهي تكلفة مـستودعات مـسجلة باـسم طرف ذي  ٧٬٢٧٦:  ٢٠١٩مليون درهم ( ٧٬٢٧٦تـشمل تكلفة المباني    ) ج

  مة دبي.عالقة، مقامة على قطعة أرض مستأجرة من حكو
 

  



  األنصاري القابضة ذ.م.م

    ٢٦ صفحة |
 

 
  (تابع)  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 
  (تابع) عقارية  استثمارات  ٨

 
أبرمت المجموعة اتفاقية مع أطراف العمليات المشتركة لبناء والمشاركة في امتالك مبنى برج النور. تمتلك المجموعة   ) د 

  ٪ مملوكة ألطراف العمليات المشتركة. ٢٥النسبة المتبقية البالغة ٪، في حين أن ٧٥حصة ملكية بنسبة 
 

والتي   ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١مليون درهم كما في    ١٠٧٬٥٩٢بلغت الحصة النسبية من التكاليف المتكبدة إلنشاء مبنى برج النور  
  تم تحويلها من األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلى المباني بعد االنتهاء. 

 
مليون    ٤٣٬٩٤) وقد تم تقسيمها على أساس المساحة القابلة للتأجير بتكلفة  ٦قارات ذات استخدام مزدوج (إيضاح  تمثل المبان ع

  .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١درهم مصنفة ضمن االستثمارات العقارية كما في 
 

لقيمة العادلة بشكل ، أجرت إدارة المجموعة تقييًما داخليًا لالستثمارات العقارية، حيث ال تختلف ا٢٠٢٠ديسمبر    ٣١كما في  
  مليون درهم).  ٢٣٥٬١: ٢٠١٩مليون درهم ( ٢٤٥٬٥١جوهري عن صافي القيمة الدفترية البالغة 

 
 

  نقد في الصندوق وقيد التحويل ومبالغ مستحقة من البنوك ومكاتب ووكالء الصرافة  ٩
 

 

  

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم 

  نقد في الصندوق وقيد التحويل 
  ٨٣٦٬٢٤٥  ٩٣٣٬٣٠٧  الصندوق نقد في 

  ١٨٬٦٢٤  ٢٨٬٣١٢  نقد قيد التحويل
  ٨٥٤٬٨٦٩  ٩٦١٬٦١٩  مجموع المبلغ للنقد في الصندوق وقيد التحويل 

 
  مبالغ مستحقة من البنوك 

  أرصدة لدى البنوك في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
١٬٠٥١٬٥٨٨  ٧٦٠٬١١١  حسابات جارية - 
  ٤٢٬٠٠٠  ٢٤٥٬٠٠٠  ) ١-٩ودائع ثابتة (إيضاح  - 
  ١٣٤٬٦٥٤  ٥٠٬٥٧٧  ) ٢-٩ودائع مجمدة (إيضاح  - 
  ٩٬٣٩٧  ٤٬٨٣٥  دفعات مقدمة للبنوك مقابل تحصيل بطاقات االئتمان - 
  ٩٬٤٨٣  ٨٬١٩٦  ذمم مدينة من فواري (ذمم مدينة من بطاقات االئتمان)  - 

 ١٬٠٦٨٬٧١٩١٬٢٤٧٬١٢٢
  البنوك خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة أرصدة لدى 

  ٣٦٣٬٦٢٢  ٧٠٥٬١٧٨  حسابات جارية - 
  ٤٬٣٩١  ٨٬٢٣٢  ) ٢-٩ودائع مجمدة (إيضاح  - 

 ٣٦٨٬٠١٣  ٧١٣٬٤١٠  
١٬٧٨٢٬١٢٩١٬٦١٥٬١٣٥  مجموع المبالغ المستحقة من البنوك 

 
  مبالغ مستحقة من مكاتب ووكالء الصرافة

  ٣  ٤٥  ووكالء الصرافة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة أرصدة لدى مكاتب 
  ٣٤٬٧٤٢  ٤٥٬٠٦٥  أرصدة لدى مكاتب ووكالء الصرافة خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 

  ٣٤٬٧٤٥  ٤٥٬١١٠  مجموع المبالغ المستحقة من مكاتب ووكالء الصرافة
 

مستحقة من البنوك ومكاتب ووكالء مجموع رصيد النقد في الصندوق وقيد التحويل ومبالغ 
٢٬٧٨٨٬٨٥٨٢٬٥٠٤٬٧٤٩  الصرافة



  األنصاري القابضة ذ.م.م

    ٢٧ صفحة |
 

 
  (تابع)  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 

  (تابع) نقد في الصندوق وقيد التحويل ومبالغ مستحقة من البنوك ومكاتب ووكالء الصرافة   ٩
 

يتم االحتفاظ بالودائع الثابتة، بأسعار فائدة السوق التجارية، لدى البنوك في دولة اإلمارات العربية المتحدة لمدة تتراوح   ١-٩
  شهًرا.  ١٥شهًرا إلى  ١٢من 

االحتفاظ    ٢-٩ التمويل يتم  ترتيبات  مقابل  المراسلة  البنوك  لدى  كهامش  التجارية،  السوق  فائدة  بأسعار  المجمدة،  بالودائع 
  والحواالت التي تم الحصول عليها. 

  تكوين العمالت للنقد في الصندوق وقيد التحويل واألرصدة المستحقة من البنوك ومكاتب ووكالء الصرافة:  ٣-٩
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  درهمألف   ألف درهم 
 

  ١٬٤٠٢٬١١٨  ١٬٢٣٩٬٦٩١    العملة المحلية
  ١٬١٠٢٬٦٣١  ١٬٥٤٩٬١٦٧  العملة األجنبية

 ٢٬٥٠٤٬٧٤٩  ٢٬٧٨٨٬٨٥٨  
 
 

التركيز على أرصدة النقد في الصندوق وقيد التحويل والمبالغ المستحقة من البنوك ومكاتب ووكالء الصرافة حسب    ٤-٩
  المنطقة الجغرافية:

 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  درهمألف  
 

  ١٬٢٤٧٬١٢٥  ١٬٠٦٨٬٧٦٣  اإلمارات العربية المتحدة 
  ١٠٬٤١٦  ١١٬٦٣٣  أوروبا 

  ١٢٨٬٠٤٨  ٢١٦٬٢٢٧  الشرق األوسط 
  ١٦٬٩٧٨  ٣٣٬٢٤٦  الواليات المتحدة األمريكية 

  ٨٩٬٢٥٣  ٨٤٬٣٢٤  الهند
  ٧٠٬٦٦٠  ١٣٢٬٠٩٣  الفلبين 

  ١٢٬٦٧٣  ٢٥٬٠٨١  بنغالديش
  ٧٤٬٧٢٧  ٢٥٥٬٨٧٢  مواقع أخرى 

 ١٬٦٤٩٬٨٨٠  ١٬٨٢٧٬٢٣٩  
  ٨٥٤٬٨٦٩  ٩٦١٬٦١٩  اإلمارات العربية المتحدة   -نقد في الصندوق وقيد التحويل 

 ٢٬٥٠٤٬٧٤٩  ٢٬٧٨٨٬٨٥٨  
 
تم تصنيف المعلومات الجغرافية الموضحة أعاله حسب موقع النقد في الصندوق وقيد التحويل، والفروع المعنية للبنوك، ومكاتب  

  الصرافة.ووكالء 
 

تم تقييم النقد في الصندوق وقيد التحويل والمبالغ المستحقة من البنوك ومكاتب ووكالء الصرافة وفقاً لمتطلبات انخفاض    ٥-٩
. كانت خسارة انخفاض القيمة المحددة غير جوهرية ألنها قصيرة األجل ٩القيمة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

  . ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ي زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان كما في (المرحلة األولى)، دون أ



  األنصاري القابضة ذ.م.م

    ٢٨ صفحة |
 

 
  (تابع)  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 
  نقد وما في حكمه  ١٠

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم   ألف درهم  
 

  ٨٥٤٬٨٦٩  ٩٦١٬٦١٩    نقد في الصندوق وقيد التحويل
  ١٬٦١٥٬١٣٥  ١٬٧٨٢٬١٢٩    مبالغ مستحقة من البنوك

  ٣٤٬٧٤٥  ٤٥٬١١٠    ووكالء الصرافةمبالغ مستحقة من مكاتب 
  ) ٢٩٬٠١٣(  ) ٢٠٬٨٦١(    مبالغ مستحقة إلى البنوك

  ) ٤٥٬٩٣٩(  ) ٢٧٬٠٧٨(    مبالغ مستحقة إلى مكاتب ووكالء الصرافة
 ٢٬٤٢٩٬٧٩٧  ٢٬٧٤٠٬٩١٩  
 

   ناقصاً:
  ) ٤٢٬٠٠٠(  ) ٢٤٥٬٠٠٠(  ودائع ثابتة بفترات استحقاق أصلية تزيد على ثالثة أشهر 

  ) ١٣٤٬٦٥٤(  ) ٥٠٬٥٧٧(    مجمدة لدى البنوك داخل اإلمارات العربية المتحدةودائع 
  ) ٤٬٣٩١(  ) ٨٬٢٣٢(  ودائع مجمدة لدى البنوك خارج اإلمارات العربية المتحدة 

 )١٨١٬٠٤٥(  ) ٣٠٣٬٨٠٩ (  
 ٢٬٢٤٨٬٧٥٢  ٢٬٤٣٧٬١١٠  

    أطراف ذات عالقة  ١١
 

ألحد األطراف قدرة السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير ملحوظ يتم اعتبار األطراف كأطراف ذات عالقة عندما يكون  
كما هو وارد في   العالقة،  ذات  المجموعة، تشمل األطراف  أو التشغيلية. في حالة  المالية  اتخاذ القرارات  الطرف اآلخر في  على 

ة والمنشآت التي يكونوا مالكين رئيسيين  ، المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة ومسؤولي المجموع٢٤المعيار المحاسبي الدولي رقم  
فيها وكبار موظفي اإلدارة. ويتم إبرام هذه المعامالت في سياق العمل االعتيادي وتشمل بشكل رئيسي ترتيبات الحواالت. كما يتم 

الت الهامة المدرجة في إبرام المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقاً ألحكام وشروط متفق عليها من قبل المساهم. فيما يلي المعام
  البيانات المالية الموحدة: 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم   ألف درهم  

 معامالت مع أطراف ذات عالقة 
  ٣٨٦  ٢٣٠  إيرادات عموالت محققة

  ٢٬٠٨٢  ١٬٣٠٦    فوائد مدفوعة
 

  مبالغ مستحقة من / إلى أطراف ذات عالقة   ١-١١
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم   ألف درهم  
 

  ٢٦٬٥٨٥  ٥٬٩٧٥  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
 

  ١٦٩٬٢٧١  ١٦١٬٠٧٧  مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
 

    كبار موظفي اإلدارة  ٢-١١
 

  فيما يلي المبلغ اإلجمالي للتعويضات المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة خالل السنة:
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم   ألف درهم  
 

  ٨٤٩  ٨٤٩  ومنافع أخرى رواتب 
 
  



  األنصاري القابضة ذ.م.م

    ٢٩ صفحة |
 

 
  (تابع)  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 
  مبالغ مدفوعة مقدًما وذمم مدينة أخرى   ١٢

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم 

 ً   ٩٬٠٤٧  ١١٬٢٦٣  مصاريف مدفوعة مقدما
  ٤٦١  ١٬٣٤١  كمبياالت مدينة 

  -  ١٠٬٤٠٠  ) ١-١٢السلطات الضريبية (إيضاح ودائع لدى 
  ٨٣٬٤٠٩  ٥٤٬٢٢٣  ودائع ضمان وذمم مدينة أخرى 

  ٣٧٬٩٨٤  ١٥٬٣٢٢  ذمم مدينة هامشية من العمالء 
  ١٥٣  ١٧٢  إيرادات عموالت مدينة فيما يتعلق بنظام حماية األجور

  ٤٬٢٦٥  ١٤٬٥٢٩  )٢٣القيمة الموجبة لعقود العمالت األجنبية اآلجلة اليومية (إيضاح 
 ١٣٥٬٣١٩  ١٠٧٬٢٥٠  

 
  ودائع لدى السلطات الضريبية  ١-١٢

 
  مليون درهم ٠٬٩٧بمبلغ  - ٢٠١٩إلى يناير  ٢٠١٨الطوعية المقدمة للفترات الضريبية من يناير اإلفصاحات 

 
لتخصيص  ٢٠١٩مارس    ٢٩في   صحيحة  غير  توزيع  صيغة  لتطبيق  نتيجة  طوعية  إفصاحات  المجموعة  قدمت  ضريبة  ، 

. قبلت الهيئة االتحادية ٢٠١٩إلى يناير    ٢٠١٨المدخالت في التوريدات الخاضعة للضريبة والمعفاة للفترة الضريبية من يناير  
مليون   ١٬٨٨مليون درهم، على العجز الضريبي البالغ    ٠٬٩٧للضرائب اإلفصاحات الطوعية، ومع ذلك، فرضت غرامة بقيمة  

  م معاملة غير مناسبة للتخصيص.درهم، والذي نشأ نتيجة الستخدا
 
طعنت المجموعة في ضريبة هذه الغرامات بناًء على االدعاء بأن المجموعة لديها موقف ضريبي قابل لالسترداد خالل الفترة 

  ، ولذلك، يجب تعديل أي عجز ضريبي مع الموقف القابل لالسترداد الزائد. ٢٠١٨إلى ديسمبر  ٢٠١٨الضريبية من يناير 
 

  مليون درهم  ٩٬٤٣بمبلغ  - ٢٠١٩إلى يناير  ٢٠١٨ضريبية للفترات الضريبية من يناير الربوط ال
 

خالل السنة، قدرت الهيئة االتحادية للضرائب أن حصة الدخل المستلمة من الوكالء المرسلين فيما يتعلق بالتحويالت الواردة  
االتحا الهيئة  قامت  ذلك،  على  وبناًء  للضريبة.  المعياري  للمعدل  القيمة  تخضع  ضريبة  سداد  في  النقص  بتقييم  للضرائب  دية 

مليون درهم، بناء على أن متلقي الخدمة مقيم في دولة اإلمارات   ٩٬٤٣المضافة من قبل المجموعة والغرامات ذات الصلة البالغة  
مضافة نظًرا لحقيقة أن العربية المتحدة. ترى المجموعة أن استالم هذا الدخل يجب أن يكون صفر وفقًا للوائح ضريبة القيمة ال

  الخدمات يتم تقديمها إلى الوكيل المرسل غير المقيم في وقت تقديم هذه الخدمات.
 

  ال يزال ينتظر البت في األمرين المذكورين أعاله لدى لجنة فض المنازعات الضريبية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  األنصاري القابضة ذ.م.م

    ٣٠ صفحة |
 

 
  (تابع)  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 
  مطلوبات اإليجار  ١٣

 
٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ألف درهم  ألف درهم
 

  ٣٧٬٣٦٩  ٢٢٬٩٦٠    متداولة
  ٢٧٬٤٦٥  ١٧٬٩٥٦  غير متداولة 

 ٦٤٬٨٣٤  ٤٠٬٩١٦  
 

  . ١-٢٣الدفعات التعاقدية في اإليضاح تم توضيح استحقاق مطلوبات اإليجار على أساس 
 

  فيما يلي الحركة في مطلوبات اإليجار: 
 

٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم

 
  ٥٢٬٠٣٠  ٦٤٬٨٣٤   يناير ١في 

  ٥١٬٢٤٥  ٣٥٬٧٠٩  إضافات
  -  )١٣٬٠٠٩(  إنهاء عقود اإليجار

  )٣٨٬٤٤١(  )٤٦٬٦١٨(  دفعات 
  ٦٤٬٨٣٤  ٤٠٬٩١٦   ديسمبر  ٣١في 

 
 

  مكافآت نهاية الخدمة للموظفينمخصص   ١٤
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم 
 

  ٣١٬٣١٢  ٣٤٬٣٢١   يناير ١في 
  ٥٬٤٢٠  ٥٬٦٧٧  المحّمل للسنة 

  )٢٬٤١١(  )٢٬٦٩١(  دفعات خالل السنة
  ٣٤٬٣٢١  ٣٧٬٣٠٧  ديسمبر  ٣١في 

 

 
    ذمم دائنة أخرى ومستحقات  ١٥

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم 
 

  ١٦٧٬٣٩٦  ٢٠٢٬٦٠٤  مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى 
  ١٣٣٬٨٣٣  ١٥٦٬٤٧٥  ذمم دائنة للفواتير وبطاقات السفر

  ٩٣٬٦٢٩  ١٠٥٬٤٥٧   أرصدة مستحقة الدفع فيما يتعلق بنظام حماية األجور
  ٢٠٬٩١١  ٧٥٬٣٥٣  تحويالت كاش اكسبرس مستحقة الدفع
  ٣٨٬٨٣٣  ٧٬٨٩٣  تمويل التحويالتذمم دائنة إلى ويسترن يونيون بدالً من 

  ١٢٬٤٣٦  -سوق دبي المالي وسوق أبوظبي لألوراق المالية  -ذمم دائنة إلى أسواق األوراق المالية 
  ١٦٬٦٧٠  ٤٠٬٥٩٦  ذمم دائنة أخرى 

 ٤٨٣٬٧٠٨  ٥٨٨٬٣٧٨  
 
  



  األنصاري القابضة ذ.م.م

    ٣١ صفحة |
 

  (تابع)  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

  مبالغ مستحقة إلى البنوك ومكاتب ووكالء الصرافة   ١٦
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم   ألف درهم  

  مبالغ مستحقة إلى البنوك 
  ١٦٬٢٨٧  -  سحوبات بنكية على المكشوف 

  ٨٬١٤٢  ٢٬٥٨٩  أرصدة لدى البنوك المحلية 
  ٤٬٥٨٤  ١٨٬٢٧٢  أرصدة لدى البنوك األجنبية 

  ٢٩٬٠١٣  ٢٠٬٨٦١  مجموع المبالغ المستحقة إلى البنوك 
 

  مبالغ مستحقة إلى مكاتب ووكالء الصرافة 
  ٥٥  ٢١٩  أرصدة لدى مكاتب ووكالء الصرافة المحلية 
  ٤٥٬٨٨٤  ٢٦٬٨٥٩  أرصدة لدى مكاتب ووكالء الصرافة األجنبية 

  ٤٥٬٩٣٩  ٢٧٬٠٧٨  مجموع المبالغ المستحقة إلى مكاتب ووكالء الصرافة 
  ٧٤٬٩٥٢  ٤٧٬٩٣٩    مجموع الرصيد المستحق إلى البنوك ومكاتب ووكالء الصرافة 

 
  ). ١-٩تم تأمين السحوبات البنكية على المكشوف مقابل الودائع الثابتة لدى البنوك (إيضاح    ١-١٦

 
  المستحق للبنوك ومكاتب ووكالء الصرافة: تكوين العمالت للرصيد   ٢-١٦

 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم   ألف درهم  
 

  ٤١٬٢٤٣  ٢٩٬٠٨٣    العملة المحلية
  ٣٣٬٧٠٩  ١٨٬٨٥٦  العملة األجنبية 

 ٧٤٬٩٥٢  ٤٧٬٩٣٩  
 

  مطلوبات طارئة والتزامات   ١٧
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
 ألف درهم  ألف درهم  

  مطلوبات طارئة 
البنوك لصالح مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ("المصرف  الضمانات الصادرة عن 

    المركزي") 
  ٧٥٬٠٠٠  ٧٥٬٠٠٠  

  ٣٠٬٠٠٠  ٣٠٬٠٠٠  سوق دبي المالي 
  ٢٧٬٠٠٠  ٢٧٬٠٠٠  سوق أبوظبي لألوراق المالية 

    )١-١٧المؤسسات المالية لعالقات البنوك المراسلة (إيضاح 
  ٣٬٦٢٢  ١٧٬٠٣٢  

١٤٩٬٠٣٢١٣٥٬٦٢٢  الضمانات التي تم الحصول عليها والصادرة مجموع  
 

حصلت المجموعة على ضمانات من بنوك تجارية محلية، مسحوبة لصالح بعض البنوك المراسلة على النحو المطلوب   ١-١٧
  بموجب شروط الترتيبات المقابلة ذات الصلة.

  التزامات رأسمالية: 
 

  ٢٬٨٠٣ال شيء و  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١باالستثمارات العقارية والمصروفات الرأسمالية على الفروع كما في  بلغت االلتزامات المتعلقة  
  مليون درهم على التوالي).  ٠٬٩٣٤مليون درهم و ٢٦٬٨٧٠: ٢٠١٩مليون درهم على التوالي (

 
  



  األنصاري القابضة ذ.م.م

    ٣٢ صفحة |
 

  (تابع)  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

  رأس المال  ١٨
 

سهم عادي  ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠، يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل للمجموعة من ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١في 
  درهم واحد للسهم). سهم عادي بقيمة  ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠: ٢٠١٩بقيمة درهم واحد للسهم (

 
  صافي إيرادات العموالت  ١٩

 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم 

  إيرادات العموالت
 

  ٣٤٦٬٦٩٣  ٣٩٤٬٢٠٠   عمولة على التحويالت
  ٦٦٬٧٦٤  ٦٤٬٩٧٧  عمولة على التحصيالت

  ١٧٬٦٤٤  ١٠٬٨٦٥  عموالت أخرى 
 ٤٣١٬١٠١  ٤٧٠٬٠٤٢  

  )٣٬٣٤٧(  )٥٬٢٢٨(  مصاريف وخصم العموالت 
  ٤٢٧٬٧٥٤  ٤٦٤٬٨١٤  صافي إيرادات العموالت

 
  رواتب ومنافع  ٢٠

 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم 
 

  ٢٣٤٬٩٥٨  ٢٣٧٬٠٠٠  رواتب وأجور 
  ٥٬٠٢٠  ٥٬٦٧٧  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

  ٧٠٬٩٥٤  ٧٥٬٥٧١  مكافآت أخرى 
 ٣١٠٬٩٣٢  ٣١٨٬٢٤٨  

 
  مليون درهم).  ١٧٬٠٩: ٢٠١٩مليون درهم ( ٢٤٬٠٦سنوية وحوافز أداء تصل إلى تشمل المكافآت األخرى مكافأة 

 
  مصاريف عمومية وإدارية  ٢١

 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم 
 

  ٤٨٬٨٢٠  ٤٩٬٧٣٣  مصاريف إدارية
  ٦٬١٣١  ٩٬٩٧٠  مصاريف إيجار ومقرات 

  ٥٬١٩٧  ٥٬٦٧٣  رسوم ترخيص 
  ١٤٬٥٠٥  ٢٧٬٤٣٠  مصاريف أخرى

 ٧٤٬٦٥٣  ٩٢٬٨٠٦  
 

 
    



  األنصاري القابضة ذ.م.م

    ٣٣ صفحة |
 

 
  (تابع)  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 
  استهالك وإطفاء وانخفاض في القيمة  ٢٢

 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم 

  استهالك وإطفاء على: 
  ٤٥٬٧١٩  ٤١٬٠٧٣  ) ٥موجودات حق االستخدام (إيضاح  - 
  ١٤٬٧٧٦  ١٤٬٠١٣  ) ٦وموجودات غير ملموسة (إيضاح ممتلكات ومعدات  - 
  ٢٬٠٥٠  ٤٬٢٩١  ) ٨استثمارات عقارية (إيضاح  - 

  ٢٬٣٣٦  ٧٣٢  ) ٦انخفاض في قيمة ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة (إيضاح 
 ٦٤٬٨٨١  ٦٠٬١٠٩  

 

  إدارة المخاطر المالية  ٢٣
 

  لألدوات المالية والعمليات:تتعرض المجموعة للمخاطر التالية من استخدامها 
 

  مخاطر االئتمان  
  مخاطر السوق  
  مخاطر السيولة  
 إدارة مخاطر التشغيل   

 

يستعرض هذا اإليضاح تفاصيل تعّرض المجموعة للمخاطر المبينة أعاله وأهداف المجموعة، واإلطار العام إلدارة المخاطر، 
  المخاطر باإلضافة إلى إدارة المجموعة لرأس المال.والسياسات واإلجراءات المتبعة لقياس وإدارة 

 
  إطار إدارة المخاطر   ١-٢٣

 
توفر اإلدارة مبادئ إلدارة المخاطر المالية الشاملة. يتم إجراء المراجعات الدورية لضمان االلتزام بإرشادات سياسة المجموعة. 

  يقة التي تستخدمها في إدارة المخاطر وقياسها. لم يطرأ أي تغيير على تعرض المجموعة لهذه المخاطر المالية أو الطر
 

  مخاطر االئتمان   (أ)
 
تتمثل مخاطر االئتمان في عدم التزام طرف مقابل ألصل مالي بالوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى تكبد المجموعة خسارة 

البنوك   لدى  ودائعها  خالل  من  االئتمان  لمخاطر  المجموعة  تتعرض  من مالية.  المدينة  واألرصدة  الصرافة  ووكالء  ومكاتب 
  األطراف المقابلة األخرى والنقد قيد التحويل. ال تشارك المجموعة في تقديم أي تسهيالت ائتمانية لعمالئها. 

 
ية  تدار مخاطر االئتمان من قبل المجموعة من خالل التعامل مع األطراف المقابلة ذات السمعة المرموقة والمعتمدة بعد العنا

البنوك   لدى  بها  المحتفظ  األرصدة  ومتوسط  مقابل  طرف  كل  مع  التعرض  ومراقبة  المجموعة  إدارة  قبل  من  الدقيقة  الواجبة 
  والوسطاء على أساس يومي. 

 
أرصدة المجموعة البنكية مودعة لدى بنوك دولية ومحلية مختلفة. وبناًء عليه، ليس لدى المجموعة تركيز جوهري لمخاطر  

  االئتمان. 
 
 
 



  األنصاري القابضة ذ.م.م

  ٣٤صفحة |  
 

 
  (تابع)  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 

  (تابع)  إدارة المخاطر المالية  ٢٣
 

  (تابع)   إطار إدارة المخاطر  ١-٢٣
 

  مخاطر االئتمان (تابع)   (أ)
 

   الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان
 

  الدفترية للموجودات المالية للمجموعة كما يلي: يقتصر التعرض لمخاطر االئتمان على القيمة 
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم 
 

  ١٬٦١٥٬١٣٥  ١٬٧٨٢٬١٢٩  مبالغ مستحقة من البنوك 
  -  ١٬١٠٢  استثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

  ٣٤٬٧٤٥  ٤٥٬١١٠  مبالغ مستحقة من مكاتب ووكالء الصرافة
  ٢٦٬٥٨٥  ٥٬٩٧٥  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

  ١٨٬٦٢٤  ٢٨٬٣١٢  ) ٩نقد قيد التحويل (إيضاح 
  ١٢٦٬٢٧٢  ٧٩٥٬٩٨   ذمم مدينة أخرى 

 ١٬٨٢١٬٣٦١  ٥١٬٩٥٨٬٦١  
 

الصرافة والمبالغ فيما يلي تحليل جودة االئتمان للمبلغ اإلجمالي فيما يتعلق باألرصدة المستحقة من البنوك ومكاتب ووكالء  
  المستحقة من األطراف ذات العالقة والنقد قيد التحويل والذمم المدينة األخرى: 

 
 

  المبلغ القائم
٢٠٢٠  

 
  المبلغ القائم

٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم 
 

  ١٬٨٢١٬٣٦١  ١٥١٬٩٥٨٬٦  بالصافي  - ذمم مدينة 
 

األعمار مناسبًا وبالتالي لم يتم تقديمه. فيما يلي التوزيع الجغرافي للذمم المدينة نظًرا لطبيعة أعمال المجموعة، ال يعتبر تحليل  
    األخرى:

 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم 

 
  ١٢٢٬٠٠٨  ٨١٬٤٥٧   داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
  ٤٬٢٦٤  ١٤٬٥٢٩   خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

 ١٢٦٬٢٧٢  ٩٥٬٩٨٦  
 

بيان التوزيع الجغرافي للمبالغ المستحقة من البنوك ومكاتب الصرافة واألطراف ذات العالقة والنقد قيد التحويل في اإليضاح  يتم  
٤-٩.  

 
 



  األنصاري القابضة ذ.م.م

    ٣٥ صفحة |
 

  (تابع)  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

  (تابع)  إدارة المخاطر المالية  ٢٣
 

  (تابع)   المخاطرإطار إدارة   ١-٢٣
 

  مخاطر السوق   (ب) 
 
تتعرض  السوق.  ومعدالت  أسعار  في  المحتملة  التغيرات  عن  الناتج  التعرض  أنها  على  السوق  بمخاطر  المجموعة  تعترف 
المجموعة لمخاطر السوق الناشئة بشكل رئيسي من المعامالت التي يقودها العمالء بما في ذلك مراكز صرف العمالت األجنبية.  

الهدف من سياسات وعمليات مخاطر السوق للمجموعة هو الحصول على أفضل توازن للمخاطر وتحقيق العائد مع تلبية  إن  
  متطلبات العمالء.

 
  مخاطر أسعار الفائدة  ) ١(

 
    المالية.تتعرض المجموعة لمخاطر أن يكون للتغيرات في أسعار الفائدة تأثير سلبي على قيمة موجوداتها ومطلوباتها 

 
للتخفيف من هذه المخاطر، تدير المجموعة تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة من خالل إدارة مدة المحفظة التي تحمل فائدة. ليس 
لدى المجموعة قروض خارجية أو مطلوبات تحمل فوائد مادية، وبالتالي، فإن المجموعة ال تقيس موجوداتها أو مطلوباتها التي 

  العادلة ألن التأثير المالي يعتبر غير جوهري.تحمل فائدة بالقيمة 
 

  حساسية أسعار الفائدة على الموجودات والمطلوبات   ) ٢(
 
يتم تقييم مخاطر أسعار الفائدة من خالل قياس تأثير التغير المعقول المحتمل في حركات أسعار الفائدة. سيكون لحركة أسعار 

  صافي ربح السنة وصافي الموجودات بذلك التاريخ:  نقطة أساس التأثير التالي على  ١٠٠الفائدة بواقع 
 

  حقوق الملكية صافي ربح السنة  
  ألف درهم   ألف درهم 
 

٢٠٢٠  
  ٣٬٠٣٨±  ٣٬٠٣٨±  نقطة أساس ١٠٠التقلب في العائد بواقع 

٢٠١٩     
  ١٬٦٧٥±   ١٬٦٧٥±  نقطة أساس ١٠٠التقلب في العائد بواقع 

 
المبينة أعاله هي ألغراض التوضيح فحسب ومبنية على تصورات مبّسطة. تستند حساسية أسعار  إن حساسية أسعار الفائدة  

مليون درهم) والمطلوبات   ١٨٣٬٨١٠:  ٢٠١٩مليون درهم (  ٣٠٣٬٨٠٩الفائدة على الموجودات المحّملة بالفائدة البالغة قيمتها  
مليون درهم). ال يتضمن تحليل الحساسية أي   ١٦٬٢٨٧:  ٢٠١٩(  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١المحّملة بالفائدة بقيمة ال شيء كما في  

  إجراءات كان يمكن أن تتخذها اإلدارة للحد من تأثير حركات أسعار الفائدة.
 

  



  األنصاري القابضة ذ.م.م

  ٣٦صفحة | 
 

 
  (تابع)  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 
  (تابع)  إدارة المخاطر المالية  ٢٣

 
  (تابع)   إطار إدارة المخاطر  ١-٢٣

 
  مخاطر السوق (تابع)   (ب) 

 
  مخاطر العمالت   ) ٣(

 
نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تدير  مخاطر العمالت هي المخاطر التي تؤدي إلى تقلب قيمة األداة المالية  

المجموعة مخاطر العمالت من خالل مراقبة تعرضها اليومي للعمالت األجنبية. نظًرا ألن الدرهم اإلماراتي مربوط بالدوالر 
    األمريكي، فإن األرصدة بالدوالر األمريكي ال تمثل مخاطر عملة جوهرية.

 
  لهامة للمجموعة المقّومة بالعمالت األجنبية: فيما يلي صافي التعرضات ا

 
طويلة/ (قصيرة)   طويلة/ (قصيرة) 
 ٢٠٢٠  

  ألف درهم
٢٠١٩  

  ألف درهم
  

  ٥٩٧٬٠٩٦  ١٬١١١٬١٣٨  دوالر أمريكي 
  ٢٣٨٬١٩٦  ٦٩٬٠٠٤  لایر سعودي
  ١١٬٠٥٧  ٦٥٬٩٢٢  بيزو فلبيني 

  ٨٬٩٨٣  ٣١٬١٦٦  روبية باكستانية 
  ٢٣٬٣٥١  ٢٣٬٦٠٣  لایر عماني 

  ١٥٬٣٣٤  ١٧٬٨٢٨  جنيه مصري 
  ٢٬٩٢٣  ١٣٬٨٧٤  تاكا بنغالديشي
  ٨٬٥٥٧  ٣٣٦  روبية هندية

  ٤٧٬٨٥٨  ٦٣٬٢٤٥    أخرى
 ٩٥٣٬٣٥٥  ١٬٣٩٦٬١١٦  

 
يحتسب الجدول أدناه أثر الحركة المحتملة المعقولة في سعر صرف الدرهم اإلماراتي مقابل العمالت المختلفة، مع بقاء كافة  
المتغيرات األخرى ثابتة، على بيان الدخل الشامل (بسبب القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقدية الحساسة للتغير في سعر  

   العملة).
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  ٣٧صفحة | 
 

 
  (تابع)  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 
  (تابع)  إدارة المخاطر المالية  ٢٣

 
  (تابع)   إطار إدارة المخاطر  ١-٢٣

 

  مخاطر السوق (تابع)   (ب) 
 

  مخاطر العمالت (تابع)   ) ٣(
 

  نسبة الحساسية 
  بيزو فلبيني  لایر سعودي 

روبية  
لایر عماني باكستانية 

 
 
جنيه مصري

تاكا  
  تأثير الربح   أخرى روبية هندية   بنغالديشي 

١  ٪١  ٪١  ٪١  ٪١  ٪١  ٪١  ٪١  ٪١٪  
   

٢٠٢٠  
  ٢٬٨٤٩  ٦٣٢  ٣  ١٣٩  ١٧٨  ٢٣٦  ٣١٢  ٦٥٩  ٦٩٠  ألف درهم +

  
٢٠١٩  

  ٣٬٥٦٣  ٤٧٩  ٨٦  ٢٩  ١٥٣  ٢٣٤  ٩٠  ١١١  ٢٬٣٨١  ألف درهم +
  

 
  يومية –عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم 
 

  ١٢٣٬٤٦٥  ١٩٨٬٨٣١  القيمة االسمية (قصيرة األجل) 
  ٤٬٢٦٤  ١٤٬٥٢٩  القيمة العادلة الموجبة للعقود اآلجلة اليومية 

 
  مخاطر األسعار   ) ٤(

 

األسعار هي مخاطر تقلب القيمة العادلة لألداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق (باستثناء تلك التي تنشأ من  مخاطر  
مخاطر أسعار الفائدة أو مخاطر العملة)، سواًء كانت هذه التغيرات بسبب عوامل خاصة باالستثمار أو بالجهة المصدرة له أو 

  المتداولة في السوق. ال تواجه المجموعة أي تعّرض هام لمخاطر األسعار. بعوامل لها تأثير على كافة األدوات 
 

   مخاطر السيولة  (ج) 
 

مخاطر السيولة هي المخاطر المتعلقة بالصعوبات التي قد تواجهها المجموعة عند الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالمطلوبات المالية  
  مالية أخرى. التي تتم تسويتها باستالم مبالغ نقدية أو موجودات 

 

السيولة  عنصر  االعتبار  بعين  األخذ  مع  الموجودات  وتدار  التمويل  مصادر  بتنويع  اإلدارة  قامت  المخاطر،  هذه  من  للوقاية 
عمليات   أساس  على  اليومية  النقدية  التدفقات  بيانات  بالتزاماتها. يتم إعداد  للوفاء  في حكمه  وما  كاٍف للنقد  برصيد  واالحتفاظ 

المتوقعة للعمالت وآجال االستحقاق وتدفقات الفوائد من الودائع البنكية، ويتم استخدامها من قبل المجموعة   الشراء والمبيعات
لمراقبة وإدارة هيكل السيولة لموجوداتها ومطلوباتها لضمان االحتفاظ برصيد مناسب من النقد وما في حكمه لتلبية متطلبات  

  س متتالي وتتم إدارة وتمويل حساباتها البنكية بشكل كاٍف للوفاء بااللتزامات. السيولة. تتم معظم معامالت المجموعة على أسا
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  ٣٨صفحة | 
 

 
  (تابع)  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 
  (تابع)  إدارة المخاطر المالية  ٢٣

 

  (تابع)   إطار إدارة المخاطر  ١-٢٣
 

  مخاطر السيولة (تابع)   (ج) 
 

  أن تؤثر على عمليات المجموعة. تعمل إدارة الخزينة والشؤون المالية بالتنسيق الوثيق من أجل تجنب أي مشكالت سيولة يمكن  
 

بناًء على تواريخ السداد    ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١يلخص الجدول أدناه آجال استحقاق مطلوبات المجموعة المالية المخصومة في  
  التعاقدية وأسعار الفائدة الحالية في السوق.

 

  تحت الطلب  
أقل من سنة  

  واحدة 
 ٣إلى  ٢بين 

  سنوات
  ٣أكثر من 
  سنوات

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهمألف  
 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  ٢٬٦٤٦  ١٦٬١٣٤  ٢٤٬٥٥٥  -  مطلوبات اإليجار

  -  -  -  ١٦١٬٠٧٧  مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
  -  -  -  ٢٠٬٨٦١  مبالغ مستحقة إلى البنوك

  -  -  -  ٢٧٬٠٧٨  مبالغ مستحقة إلى مكاتب ووكالء الصرافة
  -  -  -  ٥٨٨٬٣٧٨  ومستحقات ذمم دائنة أخرى 

  ٢٬٦٤٦  ١٦٬١٣٤  ٢٤٬٥٥٥  ٧٩٧٬٣٩٤  المجموع
 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  ٤٬٠٢٦  ٢٣٬٤٣٩  ٣١٬٩١٤  ٥٬٤٥٥  مطلوبات اإليجار

  -  -  -  ١٦٩٬٢٧١  مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
  -  -  -  ٢٩٬٠١٣  مبالغ مستحقة إلى البنوك

  -  -  -  ٤٥٬٩٣٩  الصرافةمبالغ مستحقة إلى مكاتب ووكالء 
  -  -  -  ٤٨٣٬٧٠٨  ذمم دائنة أخرى ومستحقات 

  ٤٬٠٢٦  ٢٣٬٤٣٩  ٣١٬٩١٤  ٧٣٣٬٣٨٦  المجموع
 

 

  إدارة مخاطر التشغيل  (د)
 

مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة المتكبدة نتيجة لحدث أو إجراء ناشئ عن فشل التكنولوجيا 
    والعمليات والبنية التحتية والموظفين واألمور األخرى التي لها تأثير على مخاطر التشغيل.

 

  تراقب إدارة المجموعة العمليات عن كثب. تتم عملية وضع الموازنة الرسمية لمراقبة أداء المجموعة.
 

  دارة.يتم إعداد أرباح وخسائر الفروع الشهرية من قبل إدارة الشؤون المالية لمراجعة اإل
 

تشكل إجراءات تعافي تقنية المعلومات من الكوارث وعمليات تدقيق المخاطر واالمتثال والتدقيق الداخلي أيًضا جزًءا ال يتجزأ  
  من عملية إدارة المخاطر التشغيلية. 



  األنصاري القابضة ذ.م.م

  ٣٩صفحة | 
 

 
  (تابع)  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 
  (تابع)  إدارة المخاطر المالية  ٢٣

 
  إدارة رأس المال  ٢-٢٣

 

إن هدف المجموعة الرئيسي من إدارة رأس المال هو ضمان المحافظة على تصنيف ائتماني قوي ومعدالت رأسمالية صحية 
  شركة وزيادة قيمة المجموعة.من أجل دعم أعمال ال

تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس مالها وإجراء التعديالت عليه تمشياً مع التغيرات التي تطرأ على الظروف االقتصادية وبما  
  يتفق مع المتطلبات التنظيمية لرأس المال. ولم تطرأ أي تغييرات على األهداف أو السياسات أو العمليات خالل السنة المنتهية 

:  ٢٠١٩مليون درهم (  ٢٬٣٥٩٬٦، بلغ مجموع حقوق الملكية للمساهمين  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١. كما في  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١في  
مليون درهم) ويتكون من رأس المال المدفوع واالحتياطي النظامي واألرباح المحتجزة. التزمت المجموعة بكافة   ٢٬١٧٩٬٦

    نة.المتطلبات الخارجية المفروضة عليها على مدار الس

 
  توزيعات األرباح  ٢٤

 
بقيمة   إجمالية  أرباح  بتوزيعات  المجموعة  في    ٣٣٦٬٥٩٤قامت  المنتهية  للسنة  درهم  :  ٢٠١٩(  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١مليون 

  مليون درهم).  ٧٩١٨٤٬٤
 

  أحداث الحقة   ٢٥
 

المبالغ المدرجة في البيانات  لم تظهر أي أحداث الحقة لتاريخ بيان المركز المالي كان يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على  
  . ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 

 
   األرقام المقارنة   ٢٦

 
تم إعادة تصنيف بعض المبالغ المقارنة في بيان المركز المالي وبيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان 

  ٣١لبيانات المالية لتتوافق مع طريقة العرض المطبق في البيانات المالية للسنة المنتهية في التدفقات النقدية واإليضاحات على ا
  .٢٠٢٠ديسمبر 

 
  بيان المركز المالي  )أ

 
تم دمج نسبة األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز والتي يمكن تحديدها مع االستثمارات العقارية مع االستثمارات العقارية وفقًا للمعيار  

  . ٤٠المحاسبي الدولي رقم 
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 (2) ملحق رقم

 عقد التأسيس والنظام األساسي 



 

  

 عقد تأسيس 

كة   شر

   االنصاري للخدمات المالية ش.م.ع

كة مساهمة )  ( عامةشر

كة"(  )"الشر

MEMORANDUM OF ASSOCIATION  

OF  

Al Ansari Financial Services PJSC 

(Public Joint-Stock Company) 

(“Company”) 

اليوم   هذا  ي 
ف  اليوم["  انه  شهر   "]إدخل  من 

 2023لسنة  "]إدخل الشهر[" 

In this day "[Insert day]" of "[Insert month]" of 2023 

"( الماثل  التأسيس  عقد  والتاري    خ العقدابرم  اليوم  ي 
ف   )"

ي خاتم  
 كاتب العدل الوارد أدناه، من: الموضحي   ف 

This Memorandum of Association (the 
“Memorandum”) is made on the day and date specified 
in the seal of the notary public hereunder, by: 

كة مسجلة وقائمة االنصاري القابضة ش.ذ.م.م ، وهي شر
اإلمارات   دولة   ، ي دب   

قواني   المتحدة، بموجب  العربية 
بموجب  والسياحة  لالقتصاد  ي  دب  بدائرة  والمسجلة 

 "( المؤسس، )"1117499الرخصة رقم 

AL ANSARI HOLDING LLC, a company registered 

under the laws of Dubai with register in Dubai 

Economy and Tourism department with license 

number 1117499 (“Founder”). 

 
 

كة االنصاري للخدمات المالية ش.ذ.م.م.    إنحيث   شر
  المعروقة  )

ً
كة االنصاري القابضةبسابقا هي و   ،(ذ.م.م  شر

كة   محدودةشر مسؤولية   بتاري    خمؤسسة    ذات 
ي   2016/ 05/ 09

،  إمارة  ف  ي  التجارية   الرخصة  بموجب  دب 
دائرة  ، 758204  رقم لدى  ي    مسجلة   لالقتصاد دب 

 الكاتب   لدى  المصدق  وبموجب عقد التأسيس  ،والسياحة
ي   العدل

ي   إمارة  ف  رقم 2016/ 4/ 20  بتاري    خ  دب  بالمحرر   ،
المعدل 85812/ 1/ 2016 تأسيس  عقد  وبموجب   ،

ي  بدب  العدل  الكاتب  لدى  والمصدق  صياغته  والمعاد 
  2017/ 1/ 248225بالمحرر رقم  2017/ 11/ 14بتاري    خ 

الكاتب  لدى  المصدق  تأسيس  عقد  ملحق  وبموجب 
بتاري    خ   ي  بدب  رقم   2022/ 10/ 21العدل   بالمحرر 

تأسيس   339319/1/2022 عقد  ملحق  وبموجب 
ي بتاري    خ    2022/ 11/ 16المصدق لدى الكاتب العدل بدب 

 .2022/ 385689/1بالمحرر رقم 

Al Ansari Financial Services L.L.C (formerly 

known as AlAnsari Holding LLC,) is a limited liability 

company duly incorporated on 09/05/2016 in the 

Emirate of Dubai under the trade license number 

758204 issued by the Dubai Department of Economy 

and Tourism pursuant to its Memorandum executed at 

the Dubai Notary Public on 20/4/2016 with reference 

number 2016/1/85812, pursuant to the amended and 

restated Memorandum of Association signed before 

the Notary Public in Dubai on 14/11/2017 with 

reference number 2017/1/248225, pursuant to the 

amended Memorandum of Association signed before 

the Notary Public in Dubai on 21/10/2022 with 

reference number 2022/1/339319, pursuant to the 

amended Memorandum of Association signed before 

the Notary Public in Dubai on 16/11/2022 with 

reference number 2022/1/385689. 

الموافقة  وحيث     4بتاري    خ    بموجب قرارات خطيةتمت 

)   2022نوفمب    كة  1عىل  شر من  كة  الشر تحويل  ذات ( 

كة مساهمة عامة؛ و)   مسؤولية محدودة زيادة (  2إىل شر

Whereas, it has been approved pursuant to a written 

resolution on 4 November 2022 (i) such conversion 

from a limited liability company to a public joint stock 
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و)  كة  الشر مال  جزء(  3رأس  كة   طرح  الشر مال  رأس  من 

  لالكتتاب العام. 

company, (ii) increase the Company’s capital and (iii) 

offer part of the Company’s capital to the public. 

كةال   تحويل  تمعىل إثر ذلك،   كة  شر مساهمة عامة    اىل شر

بقانون   المرسوم  ألحكام   
ً
)   اتحاديطبقا لسنة 32رقم   )

التجارية  2021 كات  الشر تعديل  بشأن  يتم    ه( )كما 

 . "( القانون)"

Accordingly, the Company  converted into a public joint 

stock company subject to the Federal Decree Law No 

32 of 2021 on Commercial Companies (as amended) 

(the “Law”). 

  Article  1  1  المادة

كة هو    ”ش.م.ع االنصاري للخدمات المالية“اسم الشر

عامة) مساهمة  كة  بلفظ   ،(شر بعد  فيما  إليها  )ويشار 

كة)"  "((.  الشر

The name of the Company is “Al Ansari Financial 

Services PJSC” (a public joint stock company), 

(hereinafter referred to as (the “Company”)). 

  Article  2  2  المادة

 ، ي دب  إمارة  ي 
ف  ي 

القانوب  ومحلها  الرئيسي  كة  الشر مكتب 

ومكاتب   
ً
فروعا لها  ئ  ينسر أن  اإلدارة  لمجلس  ويجوز 

ي داخل الدولة وخارجها.  وكاالتو 
 ف 

The head office of the Company and its legal place of 

business shall be in the Emirate of Dubai. The Board 

of Directors may establish branches, offices and 

agencies for the Company inside and outside the 

State. 

  Article  3  3  المادة

كة هي ) المدة  ( مئة سنة ميالدية 100المحددة لهذه الشر

ي السجل التجاري. 
كة ف   تبدأ من تاري    خ إشهار الشر

The fixed term of the Company shall be 100 hundred 
Gregorian years commencing from the date the 
Company is registered in the commercial register. 

 لمدد متعاقبة ومماثلة 
ً
وتجدد هذه المدة بعد ذلك تلقائيا

بتعديل  العمومية  الجمعية  من  قرار خاص  يصدر  لم  ما 

كة أو انهائها.   مدة الشر

Such term shall be automatically renewed for similar 

successive terms unless a Special Resolution of the 

General Assembly is issued to amend the term of the 

Company or terminate the same. 

  Article  4  4  المادة

كة    تكون 4.1 الشر أجلها  من  أسست  ي 
الت  األغراض 

متفقة مع أحكام القواني   والقرارات المعمول بها 

   : وهي  ،داخل الدولة

4.1 The objects that the Company is established for 

shall be in compliance with the provisions of the 

laws and regulations in force in the State and shall 

be: 
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وعات    االستثمار  . أ  المشر ي 
  وتأسيسها   الزراعيةف 

 ؛  واداراتها 

a. Investments in Agricultural Enterprises & 

Management;  

ي   االستثمار  . ب 
وعات  ف   وتأسيسها   الصناعية  المشر

 و  ؛واداراتها 

b. Investment in Industrial Enterprises & 

Management; and 

ي   االستثمار  . ت 
وعات  ف    وتأسيسها   التجارية  المشر

 . واداراتها 

c. Investment in Commercial Enterprises & 

Management. 

 عالو 4.2
 
كة مزاولة أية أنشطة  ة عىل ذلك، يجوز للشر

إىل   تؤدي  أو  أغراضها  من  بأي  تتعلق  أخرى 

 . تحقيقها

4.2 Furthermore, the Company shall be entitled to 

carry on any other activities incidental to or 

conducive to the attainment of any of its objects. 

كة، ضمن مسار 4.3  In the course of carrying out its objects, the 4.3 القيام بأغراضها: يجوز للشر

Company may: 

اإلمارات   . أ  دولة  وخارج  داخل  األعمال  ممارسة 

 العربية المتحدة؛ 

a. carry on business inside or outside the United 

Arab Emirates;  

الحصول عىل أو امتالك أو حيازة أو بيع أو تأجب  أو   . ب 

آخ أو بشكل  األصول  بالعقارات،  الترصف  ر 

 أو 
ً
وريا ات كما قد يكون ذلك ض  المعدات والتجهب  

 إىل تحقيق أغراضها الرئيسية؛  
ً
 مؤديا

b. acquire, own, possess, sell, lease or otherwise 

dispose of such real estates, assets, 

equipment and facilities as may be necessary 

or conducive to the attainment of its principal 

objects;  

ي تتعلق بشكل مباشر أو غب    . ت 
مزاولة كافة أعمالها الت 

 مذكورة أو المتعلقة بها؛ ومباشر باألغراض ال

c. carry on all business related directly or 

indirectly to the said objects or incidental 

thereto; and 

تحقيق أغراضها وممارسة سلطاتها سواء  كأصيل أو  . ث 

 مقاول أو مقاول من الباطن أو بأي شكل أخر. 

d. attain its objects and exercise its powers either 

as principal, contractor, sub-contractor or 

otherwise. 

كة أن تزاول أعمال التأمي   أو األعمال   4.4 ال يجوز للشر

 .  عن الغب 
 
 المرصفية أو استثمار األموال نيابة

4.4 The Company may not carry on the business of 

insurance, banking or the investment of funds on 

behalf of third parties 

ي    ويجوز  4.5
كة أن تكون لها مصلحة أو أن تدخل ف  للشر

ك   أو تشب  تستحوذ  أو  أو تؤسس  كة  مشاري    ع مشب 

كات والمؤسسات والجهات داخل الدولة أو  مع الشر

تزاول  كات  وشر ومؤسسات  مشاري    ع  ي 
ف  خارجها 

 شبيهة بأغراضها وأعمالها. 
 
 واعمال

ً
 أغراضا

4.5 The Company may have an interest, enter into 

joint ventures, establish, acquire or participate with 

other entities, establishments or companies in the 

State or outside the State, in projects, 

establishments and companies pursing objects 

and exercising activities similar to its own objects 

and activities. 
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كة 4.6 لها   وللشر المحددة  أغراضها  تحقيق  سبيل  ي 
ف 

السابق ذكرها، أن تقوم بالعمليات التجارية والمالية 

األخرى  امات  وااللب   العقود  عىل  والتوقيع  وإنجاز 

القابلة  التجارية  األوراق  وحسم  وقبول  وسحب 

اض  واقب  البنكية  الحسابات  وإدارة  وفتح  للتداول 

مقا سواء  زمنية  ة  فب  ألية  أو  األموال  ضمانات  بل 

كة  الشر موجودات  وجميع  أي  عىل  ضمانات  دون 

وإصدار الضمانات واستثمار األموال والتعامل مع 

وجه   وعىل  الخاص  لحسابها  االستثمارات  هذه 

أو  األعمال  تطوير  أو  ي 
ف  اإلسهام  أو  إقامة  العموم 

المتعلقة  األشكال  جميع  من  التجارية  العمليات 

أغر  تخدم  ي 
الت  أو  كة  الشر وكذلك  بأغراض  اضها 

بجميع   مع    األعمالالقيام  مرتبطة  تكون  ي 
الت 

 األغراض المذكورة 

4.6 In fulfillment of its objects above, the Company 

may, enter into commercial and financial 

transactions, execute and implement contracts 

and other obligations, draw, accept and negotiate 

negotiable instruments, open and operate bank 

accounts and borrow money for any period of time 

with or without security on any of all of the assets 

of the Company, issue guarantees, invest monies 

and deal with such investments on its own account 

and generally to institute, participate in or promote 

commercial and mercantile enterprises and 

operations of all kinds in relation to or for the 

purpose of the business of the company, and to do 

all such other Businesses as may be considered to 

be incidental to the above objects. 

ط لمزاولته  4.7 كة القيام بأي نشاط ُيشب  ال يجوز للشر

عىل  فة  المشر الرقابية  الجهة  من  ترخيص  صدور 

الحصول  بعد  إال  الدولة  أو خارج  بالدولة  النشاط 

من  وتقديم نسخة  الجهة  تلك  من  خيص  الب  عىل 

اخيص للهيئة والسلطة المختصة.   هذا الب 

4.7 The Company shall not carry out any activity for 

which a license is required from the competent 

regulatory authority in or outside the State, unless 

it obtains such license. A copy of such license 

should be provided to the Authority and the 

Competent Authority. 

 Article 5  5  المادة

كة المصدر بمبلغ5.1   75.000.000  حدد رأس مال الشر

من  عدد  عىلدرهم موزع ( خمسة وسبعون مليون) 

قيمتها    درهم (  واحد  فلس)   0.01 األسميةاألسهم 

ي 
جميع  سهم  لكل   إماراب  وتكون  بالكامل.  مدفوعة   ،

من كافة  البعض  بعضها  مع  متساوية  كة  الشر أسهم 

 الحقوق. 

5.1 The issued capital of the Company has been 

fixed at AED 75,000,000 (seventy-five 

million) divided into shares, the nominal value 

of which is AED 0.01 (one fils) Dirham for each 

share. All the Company’s shares are fully paid 

and are of the same class and are equal in their 

rights and obligations. 

بأسهم  بالكامل  كة  الشر مال  رأس  عىل  المؤسس  أكتتب 

) 7,500,000,000  عددها  وخمسمائة مليار    سبعة، 

بقيمة    درهم (  واحد  فلس)   0.01 األسميةمليون( سهم 

ي 
خمسة )   75.000.000بقيمة إجمالية    سهم  لكل  إماراب 

The Founder have subscribed for the entire capital of 

the Company for 7,500,000,000 (Seven billion and five 

hundred million) shares with nominal value of AED 

0.01 (one fils) Dirham for each, for a total amount of 
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 :AED 75,000,000 (seventy-five million), as follows : النحو التاىلي  ، عىل ( درهموسبعون مليون

 نسبة الملكية 

Ownership Percentage % 

 عدد األسهم 

Shares 

 الجنسية  

Nationality 

 المؤسسون 

Founders 

 رقم 

100 %  

100% 

7,500,000,000 

7,500,000,000 

 اإلمارات

UAE 

 االنصاري القابضة ش.ذ.م.م 

AL ANSARI HOLDING LLC 

1 

100 %  

100% 

7,500,000,000 

7,500,000,000 

 المجموع  

Total 

 

 Article 6  6  المادة

الموقعونيتعهد   بالقيام    المؤسسون  العقد  هذا  عىل 

ولهذا  كة.  الشر تأسيس  إلتمام  الالزمة  اإلجراءات  بجميع 

الواردة  السادة  من  المكونة  اللجنة  عنهم  وكلوا  الغرض 

بالتقدم  مجتمعي    أو  منفردين  ليقوموا  أدناه  أسماؤهم 

كة واتخاذ جميع اإلجراءات  خيص بتأسيس الشر بطلب للب 

المستندات   وتقديم  وإعداد  الكتمال القانونية  الالزمة 

ي تراها الجهات المختصة 
تأسيسها وإدخال التعديالت الت 

كة  الزمة سواء عىل هذا العقد أو عىل النظام األساسي للشر

لزم  إن  العدل،  الكاتب  أمام  عليها  والتوقيع  به،  المرفق 

 األمر.  

The Founders, undertake to do all necessary acts with 

a view to completing the incorporation of the 

Company. For this purpose, they have delegated 

powers to a committee comprising the persons whose 

names are mentioned below to apply, individually or 

jointly, for obtaining an authorization for the 

incorporation of the Company and to take all legal 

procedures and complete the necessary documents to 

finalize the incorporation of the Company and 

introduce such amendments as deemed necessary by 

the Competent Authorities to this Memorandum or to 

the Articles of Association of the Company attached 

hereto and to sign the same before the notary public, 

if necessary.  

 Article 7  7  المادة

المؤسسون   كة  يتحمل  والنفقات والشر المرصوفات 

كة   كشر لتأسيسها  الالزمة  األخرى  والتكاليف  واألجور 

مساهمة عامة وذلك نسبة وتناسب مع ما يتم بيعه من 

ي زيادة رأس 
أسهم المؤسسي   إىل ما يتم طرحه من أسهم ف 

 المال. 

The Founders and the Company shall bear all expenses, 

costs, fees and other charges required to be paid due to 

its incorporation as a public joint stock company each in 

proportion to the percentage of shares to be offered for 

sale by the Founders and the capital increase shares.  
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 Article 8  8  المادة

 ال يتجزأ منه 
ً
يعتب  النظام األساسي المرفق بهذا العقد جزءا

 له.  
 
 ومكمال

The Articles of Association attached to this 

Memorandum shall be deemed an integral part thereof 

and complementary thereto.  

 Article 9  9  المادة

والنص  ي  العرب  النص  بي    تعارض  أي  وجود  حال  ي 
ف 

ي النسخة العربية. 
ي، يؤخذ بالنصوص الواردة ف   اإلنجلب  

In case of a discrepancy between the Arabic and the 

English text, the Arabic text shall prevail 

 Article 10  10  المادة

الجهات  إىل  لتقديمها  نسخ  عدة  من  العقد  هذا  حرر 

كة،  اخيص الالزمة لتأسيس الشر المختصة عند طلب الب 

طلب الحصول عىل نسخة معتمدة   مؤسسويجوز لكل  

 من الكاتب العدل. 

This Memorandum is made of several copies for 

submission to the relevant authorities upon application 

for the licenses necessary for the establishment of the 

Company. Each Founder may apply for a certified copy 

thereof from the Notary Public. 

 

 التوقيع 
Signatures 

 المنصب 
Position 

 لجنة المؤسسي   
Founders’ Committee 

 
 رئيس 

Chairman 

 السيد/ محمد عىلي ابوالحسن االنصاري

Mr. Mohammed Ali Abualhassan Alansari   

 عضو  
Member 

  فؤاد عىلي ابوالحسن االنصاري السيد/ 

Mr. Fuad Ali Abualhassan Alansari  

 عضو  
Member 

  عيس عىلي ابوالحسن االنصاريالسيد/ 

Mr. Eisa Ali Abualhassan Alansari 

 عضو  
Member 

 بوالحسن االنصاري اراشد عىلي السيد/ 

Mr. Rashed Ali Abualhassan Alansari 
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The Articles of Association  
of  

  النظام األساس   

Al Ansari Financial Services PJSC  االنصاري للخدمات المالية ش.م.ع 
(Public Joint-Stock Company)  كة  عامة(  مساهمة )شر

PART ONE   الباب األول 

ESTABLISHING THE COMPANY   كة   تأسيس الشر
 

 ف

Al Ansari Financial Services L.L.C 

(formerly known as Al Ansari Holding 

L.L.C), is a limited liability company duly 

incorporated on 09/05/2016  in the Emirate 

of Dubai under the trade license number 

758204 issued by the Department of 

Economy and Tourism in Dubai pursuant 

to its Memorandum and Articles of 

Association executed at the Dubai Notary 

Public on 20/4/2016 with reference 

number 2016/1/85812, as per the 

amended and restated Memorandum of 

Association signed before the Notary 

Public in Dubai on 14/11/2017 with 

reference number 2017/1/248225, as per 

the amended Memorandum of Association 

signed before the Notary Public in Dubai 

on 21/10/2022 with reference number 

2022/1/339319, as per the amended 

Memorandum of Association signed 

before the Notary Public in Dubai on 

16/11/2022 with reference number 

2022/1/385689. 

إن  كة  حيث  المالية   شر للخدمات  االنصاري 

 المعروفة  )  .ذ.م.م. ش
 
كة    سابقا االنصاري شر

كة  (ذ.م.م  القابضة شر هي  باألسهم  ،  محدودة 

،    2016/ 09/05بتاري    خ    تأسست ي إمارة دب  ي 
ف 

رقم   التجارية  الرخصة  ،  758204بموجب 

  ، ي ي دب 
مسجلة لدى دائرة االقتصاد والسياحة ف 

األساسي   والنظام  التأسيس  عقد  وبموجب 

ي   ي إمارة دب 
بتاري    خ  المصدق لدى الكاتب العدل ف 

رقم 2016/ 4/ 20 بالمحرر   ،

تأسيس  85812/ 1/ 2016 عقد  وبموجب   ،

والمصدق لدى الكاتب المعدل والمعاد صياغته  

ي بتاري    خ   بالمحرر رقم    2017/ 11/ 14العدل بدب 

عقد    2017/ 1/ 248225 ملحق  وبموجب 

ي   بدب  العدل  الكاتب  لدى  المصدق  تأسيس 

رقم   2022/ 10/ 21بتاري    خ    بالمحرر 

عقد    339319/1/2022 ملحق  وبموجب 

ي   بدب  العدل  الكاتب  لدى  المصدق  تأسيس 

رقم    16/11/2022بتاري    خ   بالمحرر 

385689/1/2022. 

Whereas, it has been approved pursuant to a 

written resolution on 4 November 2022 (i) such 

conversion from a limited liability company to 

a public joint stock company, (ii) increase the 

Company’s capital and (iii) offer part of the 

Company’s capital to the public. 

الموافقة  وحيث    قرارات خطية تمت    بموجب 

كة  (  1عىل )   2022نوفمب     4بتاري    خ   تحويل الشر

كة  شر إىل  محدودة  مسؤولية  ذات  كة  شر من 

و)  عامة؛  كة  2مساهمة  الشر مال  رأس  زيادة   )

كة لالكتتاب  ( طرح جزء3و)  من رأس مال الشر

 . العام



2 
 

Therefore, it has been agreed that the 

following shall be the Articles of 

Association of the Company:  

ا   تَم  فقد  األساسي  وعليه،  النظام  عىل  التفاق 

كة:   التاىلي للشر

DEFINITIONS   تعريفات 

The following terms and expressions, 

when mentioned in the provisions of these 

Articles, shall have the following 

meanings: 

النظام    ي 
ف  ورودها  عند  أدناه،  باأللفاظ  يقصد 

ي 
، المعاب   المرادفة لكل منها: األساسي

Affiliated Company: means a company 
associated with another company under a 
cooperation and coordination agreement, 
in accordance with the resolution No. )3 
R.M( issued by the Board of Directors of 
the Authority (as defined below) 
concerning Approval of Joint Stock 
Companies Governance Guide. 

الحليفة:   كة  ي    الشر
بعقد  تعن  المرتبطة  كة  الشر

كة أخرى  لقرار رئيس    تعاون وتنسيق مع شر
ً
وفقا

 ( رقم  الهيئة  إدارة  لسنة    3مجلس    2020ر.م( 

المساهمة ابشأن   كات  الشر عتماد دليل حوكمة 

 .العامة

Articles or Articles of Association: 

means the Articles of Association of the 

Company as amended from time to time. 

   : األساس  النظام  أو  ي النظام 
النظام    يعن  هذا 

كة كما يتم تعديله من وقت ألخر.   األساسي للشر

Authority: means the Securities and 

Commodities Authority in the United Arab 

Emirates. 

ي   الهيئـــة:  
هيئة األوراق المالية والسلع بدولة   تعن 

 اإلمارات العربية المتحدة. 

Board or Board of Directors: means the 

board of directors of the Company. 

ي :  المجلس أو مجلــس اإلدارة 
مجلس إدارة   يعن 

كة.   الشر

Chairman or Chairman of the Board: 

means the chairman of the Board of 

Directors of the Company. 

ي رئيس مجلس   الرئيس أو رئيس المجلس:  
يعن 

كة.   إدارة الشر

Company: means Al Ansari Financial 

Services PJSC. 

كـــــة  ي :  الشر
كة    تعن  االنصاري للخدمات المالية شر

 ش.م.ع 

Competent Authority: means the 

Department of Economy and Tourism in 

Dubai. 

المختصة  ي   : السلطة 
االقتصاد   تعن  دائرة 

 . ي ي دب 
 والسياحة ف 
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Conflict of Interest: A situation in which 

the partiality in taking a decision is affected 

due to a personal, material or moral 

interest, whereby the interests of the 

Related Parties interfere or seem to 

interfere with the interests of the Company 

as a whole, or upon taking advantage of 

the professional or official position in any 

way with a view to achieving a personal 

benefit. 

المصالـح  ي :  تعارض 
فيها    تعن  يتأثر  ي 

الن  الحالة 

شخصية   مصلحة  بسبب  القرار  اتخاذ  حياد 

أنها  تبدو  أو  تتداخل  حيث  معنوية  أو  مادية 

مع  العالقة  ذات  األطراف  مصالح  تتداخل 

الصفة   استغالل  عند  أو  كة ككل  الشر مصالح 

الرسمية  أو  منفعة   المهنية  لتحقيق  ما  بطريقة 

 شخصية.  

Control: The ability to direct management 

and policies of the Company and control 

financial and operational polices through 

controlling the following: formation of the 

Board, election of the majority of its 

members or control of the administration 

appointments. The control shall be 

materialized by acquisition/control of 

shares that have voting rights of 30% or 

more in the company 

ي :  السيطـــــرة 
  -القدرة عىل التأثبر أو التحكم    تعن 

مباشر  غبر  أو  مباشر  أغلبية   -بشكل  تعيير   ي 
  ف 

كة أو القرارات الصادرة  أعضاء مجلس إدارة شر

كة، وذلك من   منه أو من الجمعية العمومية للشر

نسبة   ملكية  أكبر    % 30خالل  أسهم أو    من 

كة آخر  الشر ترتيب  أو  باتفاق  أو  الحصص،  أو   ،

 .  يؤدي إىل ذات التأثبر

Corporate Governance: means a set of 

controls, standards and procedures that 

aim to achieve corporate discipline for the 

management of the Company in 

accordance with the international 

standards and practices, through 

determining the duties and responsibilities 

of the Directors and the executive 

management of the Company, while 

taking into consideration the protection of 

the rights of shareholders and 

stakeholders. 

كـات  الشر الحوكمة:  حوكمة  ي   أو 
مجموعة    تعن 

تحقق  ي 
الن  واإلجراءات  والمعايبر  الضوابط 

 
ً
وفقا كة  الشر إدارة  ي 

ف  المؤسسي  االنضباط 

واألساليب   خالل  للمعايبر  من  وذلك  العالمية 

مجلس  أعضاء  وواجبات  مسؤوليات  تحديد 

ي 
ف  األخذ  مع  كة  للشر التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة 

وأصحاب   المساهمير   حقوق  حماية  االعتبار 

 المصالح. 

Cumulative Voting: means each 

shareholder has a number of votes equal 

to the number of shares held by such 

shareholder. Such votes can be provided 

to a single nominated director or 

distributed among more than one 

nominated director provided that the 

number of votes to be given to such group 

   : اكم  ي يالتصويت التر
 مساهم لكل يكون أن   عن 

ي   األسهم عدد يساوي األصوات من عدد
الن 

 لمرشح بها بالتصويت يقوم بحيث يملكها،

 من بير   توزيعها أو لعضوية مجلس اإلدارة واحد

عدد  المرشحير   من يختارهم يتجاوز  أال  عىل 

الذين  للمرشحير   يمنحها  ي 
الن  األصوات 
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of nominated directors is not more than the 

number of the votes held by such 

shareholder in any case whatsoever. 

بأي حال  ي بحوزته 
الن  اختارهم عدد األصوات 

 من األحوال. 

Director(s): means the person(s) elected 

to perform the function of member(s) of the 

Board of Directors of the Company, 

including the Chairman of the Board  

ي :  عضو )أعضاء( مجلس اإلدارة 
الشخص   يعن 

انتخابه لشغل عضوية مجلس إدارة  يتم  الذي 

كة، ي ذلك رئيس المجلس.  الشر
 بما ف 

Dirham: means the official currency in the 

State. 

ي :  درهم 
اإلمارات    يعن  لدولة  الرسمية  العملة 

 العربية المتحدة.  

Disclosure Rules: mean the rules and 

requirements of disclosure under the Law, 

the regulations and resolutions issued in 

accordance thereof. 

اإلفصـاح  ي :  قواعد 
ومتطلبات    تعن  قواعد 

ي القانون واألنظمة والقرارات 
اإلفصاح الواردة ف 

 الصادرة بمقتضاه. 

Executive Management: means the 

senior executive management of the 

Company including the Manager of the 

Company, the executive manager, the 

managing director delegated by the Board 

to manage the Company and their 

deputies or any other persons authorized 

by the Board of Directors and their 

deputies to manage the Company.  

ي   اإلدارة التنفيذية:  
 العليا   اإلدارة التنفيذية  تعن 

كة وتشمل المدير العام والرئيس التنفيذي  للشر

أعضاء   قبل  من  المخول  المنتدب  والعضو 

أو   / ونوابهم  كة  الشر بإدارة  اإلدارة  مجلس 

أشخاص أخرى مخولير  من قبل أعضاء مجلس 

كة.   اإلدارة ونوابهم بإدارة الشر

General Meeting or General Assembly: 

means the Company’s shareholders 

general meeting held as per the provisions 

of Part 5 of these Articles of Association. 

العمومية  العمومية  الجمعية  الجمعية  ي 
تعن   :

الباب  ألحكام   
ً
وفقا المنعقدة  للمساهمير  

 . األساسي  النظامالخامس من هذا 

Law: means Federal Decree Law No 32 of 

2021 on Commercial Companies and any 

amendments thereof.  

 

رقم  ي   القانــون:   اتحادي  بقانون  المرسوم  ي 
عن 

لسنة  32)  التجارية   2021(  كات  الشر شأن  ي 
  ف 

 وأية تعديالت تطرأ عليه.  

Listing Rules: mean the rules and 

requirements of listing under the Law, the 

regulations and resolutions issued in 

accordance thereof, including the internal 

ي   قواعد اإلدراج:  
قواعد ومتطلبات اإلدراج    تعن 

ي القانون واألنظمة والقرارات الصا
درة  الواردة ف 

 بمقتضاه، واللوائح الداخلية الخاصة بالسوق. 
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regulations of the Market. 

Manager of the Company: means the 

general manager, the executive manager, 

the chief executive officer or the managing 

director of the Company appointed by the 

Board of Directors. 

كة:    الشر ي مدير 
المدير   يعن  أو  العام  المدير 

العضو  أو  التنفيذي  الرئيس  أو  التنفيذي 

مجلس  قبل  من  المعينير   كة  للشر المنتدب 

 االدارة. 

Market: means the financial market 

licensed in the State on which the shares 

of the Company are listed. 

ي   الســـوق:  
ي   يعن 

سوق األوراق المالية المرخص ف 

الهيئة   قبل  من  أسهم  و الدولة  فيه  المدرجة 

كة.   الشر

Parent Company:  means a company 

related to a Subsidiary Company through 

any of the following relationships: 

كة االم:    ي الشر
كة التابعة    تعن  كة ترتبط بالشر شر

 من خالل أي من العالقات التالية: 

1. has the rights to exercise or already 

exercises the Control on the subsidiary 

company; or 

تقوم   -1  أو  ممارسة  ي 
ف  الحق  لديها  يكون  ان 

كة   الشر عىل  السيطرة  بممارسة  بالفعل 

 التابعة؛ أو 
2. a parent company of the Parent 

Company relating to the Subsidiary 

Company. 

كة التابعة.  -2  كة االم للشر كة ام للشر  شر

Related Party(ies): subject to the 

reference specifically provided by the rules 

and regulations published by the Authority.  

العالقة:   ذات  حدده    األطراف 
ُ
ت لما  وفقا 

 .القرارات الصادرة عن الهيئة 

Sister Company: means a company that 

belongs to the same group to which the 

Company belongs. 

كة    ي   الشقيقة: الشر
ي تتبع نفس    تعن 

كة الن  الشر

كة اخرى.  ي تتبعها شر
 المجموعة الن 

Special Resolution: means a resolution 

that has been passed by the majority 

shareholders of the Company holding at 

least three quarters (75%) of the shares 

represented in the General Assembly of 

the Company.  

الخاص:    ي يالقرار 
بأغلبية    عن  الصادر  القرار 

ماال   يملكون  الذين  كة  الشر مساهمي  أصوات 

( من األسهم الممثلة  %75يقل عن ثالثة أرباع ) 

ي 
كة.  ف   اجتماع الجمعية العمومية للشر

State: means the United Arab Emirates.   :ي الدولة
 دولة اإلمارات العربية المتحدة.  تعن 

Subsidiary Company: means a company 

in which the Company owns more than 

التابعة:   كة  ي   الشر
من    تعن  المملوكة  كة  الشر
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50% of its capital and fully controls the 

formation of its board of directors. 
من   بأكبر  كة  رأسمالها   %50الشر وتخضع   من 

تعيير    ي 
ف  كة  الشر قبل  من  الكاملة  للسيطرة 

 مجلس ادارتها. 

Transactions: means an event that may 

affect a listed public joint stock company’s 

assets, liabilities and net value in terms of 

transactions, contracts or agreements 

concluded by the company and any other 

transactions determined by the Authority 

from time to time under decisions, 

instructions or circulations issued thereby. 

كة  الصفقات  الشر أصول  عىل  يؤثر  حدث   :

أو   السوق  ي 
ف  المدرجة  العامة  المساهمة 

ي قيمتها من تعامالت أو عقود  
اماتها أو صاف  الب  

كة، وأي تعامالت اخرى  أو   مها الشر اتفاقيات تب 

أو  بقرارات  آلخر  وقت  من  الهيئة  تحددها 

 تعليمات أو تعاميم تصدرها.. 

Article  1   1  المادة  

The name of the Company AlAnsari 

Financial Services PJSC (a public joint 

stock company) referred to hereinafter as 

(the “Company”). 

للخدمات  اسم    االنصاري  كة  شر هي  كة 
الشر

عامة(  مساهمة  كة  )شر ش.م.ع  ويشار   المالية 

كةإليها فيما يىلي ب )"  "(. الشر

Article  2   2  المادة  

The head office of the Company and its 

legal place of business shall be in the 

Emirate of Dubai. The Board of Directors 

may establish branches, offices and 

agencies for the Company inside and 

outside the State.  

ي إمار  
ي ف 
كة الرئيسي ومحلها القانوب 

ة  مكتب الشر

 
ً
ئ لها فروعا ، ويجوز لمجلس اإلدارة أن ينسر ي دب 

ي داخل الدولة وخارجها.  وكاالتومكاتب و 
 ف 

Article  3   3  المادة  

3.1. The fixed term of the Company shall 

be one hundred (100) Gregorian years 

commencing from the date the 

Company is registered in the 

commercial register.  

 3.1  ( هي  كة 
الشر لهذه  المحددة  (  100المدة 

إشهار  ام تاري    خ  من  تبدأ  ميالدية  سنة  ئة 

ي السجل 
كة ف   التجاري. الشر

3.2. Such term shall be automatically 

renewed for similar successive terms 

unless a Special Resolution of the 

General Assembly is issued to amend 

لمدد    هذهوتجدد   3.2   
ً
تلقائيا ذلك  بعد  المدة 

ما   ومماثلة  قرار خاص  متعاقبة  يصدر  لم 

كة   من الجمعية العمومية بتعديل مدة الشر



7 
 

the term of the Company or terminate 

the same. 
 أو انهائها. 

Article  4   4  المادة  

4.1 The objects that the Company is 

established for shall be in compliance 

with the provisions of the laws and 

regulations in force in the State and 

shall be: 

ي أس               س                ت من   4.1 
أجله ا  تكون األغراض الن 

ال   ق   وان   ير   أح   ك        ام  م   ع  م   ت   ف   ق        ة  ك        ة  الش               ر

ال       دول       ة،   داخ       ل  به       ا  المعمول  والقرارات 

 :  وهي

a. Investments in Agricultural 

Enterprises & Management;  
الزراعية  .أ  وعات  المشر ي 

ف  االستثمار 

 وتأسيسها واداراتها؛ 

b. Investment in Industrial 

Enterprises & Management; and 
الصناعية  .ب  وعات  المشر ي 

ف  االستثمار 

 و وتأسيسها واداراتها؛ 

c. Investment in Commercial 

Enterprises & Management. 
التجارية  .ج  وعات  المشر ي 

ف  االستثمار 

 .وتأسيسها واداراتها

4.2 Furthermore, the Company shall be 

entitled to carry on any other activities 

incidental to or conducive to the 

attainment of any of its objects. 

كة مزاولة أية   4.2   عىل ذلك، يجوز للش         ر
ً
عالوة

أنش         طة أخرى تتعلق بأي من أغرا          ها أو 

 تؤدي إىل تحقيقها. 

4.3 In the course of carrying out its 

objects, the Company may: 
ك     ة،                 من مس                   ار القي     ام  4.3  يجوز للش               ر

 بأغرا ها: 

a. carry on business inside or outside 

the United Arab Emirates; and 
دولة  .أ  وخارج  داخل  األعمال  ممارسة 

 اإلمارات العربية المتحدة؛ و

b. acquire, own, possess, sell, lease 

or otherwise dispose of such real 

estates, assets, equipment and 

facilities as may be necessary or 

conducive to the attainment of its 

principal objects; and 

الحصول عىل أو امتالك أو حيازة أو بيع  .ب 

الترصف   آخر  بشكل  أو  تأجبر  أو 

المعدات  أو  األصول  بالعقارات، 

  
ً
وريا ات كما قد يكون ذلك ض  والتجهبر 

 إىل تحقيق أغرا ها الرئيسية؛ 
ً
أو مؤديا

 و
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c. carry on all business related 

directly or indirectly to the said 

objects or incidental thereto; and 

ي تتعلق بشكل  .ج 
مزاولة كافة أعمالها الن 

باألغراض  مباشر  غبر  أو  مباشر 

 المذكورة أو المتعلقة بها؛ و

d. attain its objects and exercise its 

powers either as principal, 

contractor, sub-contractor or 

otherwise. 

سلطاتها   .د  وممارسة  أغرا ها  تحقيق 

أو مقاول أو مقاول من   سواًء كأصيل 

 الباطن أو بأي شكل أخر. 

4.4 The Company may not carry on the 

business of insurance, banking. 
كة أن تزاول أعمال التأمير  أو  4.4  ال يجوز للشر

 األعمال المرصفية. 

4.5 The Company may have an interest, 

enter into joint ventures, establish, 

acquire or participate with other 

entities, establishments or companies 

in the State or outside the State, in 

projects, establishments and 

companies pursing objects and 

exercising activities similar to its own 

objects and activities. 

كة أن تكون لها مصلحة أو أن   4.5  ويجوز للشر

أو   تؤسس  أو  كة  مشب  مشاري    ع  ي 
ف  تدخل 

كات   الشر مع  ك  تشب  أو  تستحوذ 

أو   الدولة  داخل  والجهات  والمؤسسات 

كات   ي مشاري    ع ومؤسسات وشر
ف  خارجها 

بأغرا ها  شبيهة   
ً
واعمال  

ً
أغرا ا تزاول 

 وأعمالها. 

4.6 In fulfillment of its objects above, the 

Company may, enter into commercial 

and financial transactions, execute 

and implement contracts and other 

obligations, draw, accept and 

negotiate negotiable instruments, 

open and operate bank accounts and 

borrow money for any period of time 

with or without security on any of all of 

the assets of the Company, issue 

guarantees, invest monies and deal 

with such investments on its own 

account and generally to institute, 

participate in or promote commercial 

and mercantile enterprises and 

operations of all kinds in relation to or 

for the purpose of the business of the 

company, and to do all such other 

Businesses as may be considered to 

أغرا ها  4.6  تحقيق  سبيل  ي 
ف  كة  وللشر

ذكره السابق  لها  تقوم المحددة  أن  ا، 

وإنجاز   والمالية  التجارية  بالعمليات 

امات األخرى   والتوقيع عىل العقود وااللب  

التجارية  األوراق  وحسم  وقبول  وسحب 

الحسابات  وإدارة  وفتح  للتداول  القابلة 

زمنية   ة  فب  األموال ألية  اض  واقب  البنكية 

دون  مانات  أو  مقابل  مانات  سواء 

كة   الشر موجودات  وجميع  أي  عىل 

األموال  و  واستثمار  الضمانات  إصدار 

لحسابها  االستثمارات  مع هذه  والتعامل 

أو  إقامة  العموم  وجه  وعىل  الخاص 

ي أو تطوير األعمال أو العمليات 
اإلسهام ف 

المتعلقة  األشكال  جميع  من  التجارية 

أغرا ها  تخدم  ي 
الن  أو  كة  الشر بأغراض 

ي تكون 
وكذلك القيام بجميع االعمال الن 
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be incidental to the above objects. ألغراض المذكورة مرتبطة مع ا 

4.7 The Company shall not carry out any 

activity for which a license is required 

from the competent regulatory 

authority in or outside the State, 

unless it obtains such license. A copy 

of such license should be provided to 

the Authority and the Competent 

Authority.  

ط   ال  4.7  كة القيام بأي نشاط ُيشب  يجوز للشر

الجهة   من  ترخيص  صدور  لمزاولته 

أو   بالدولة  النشاط  فة عىل  المشر الرقابية 

عىل  الحصول  بعد  إال  الدولة  خارج 

خيص من تلك الجهة وتقديم نسخة  الب 

والسلطة  للهيئة  اخيص  الب  هذا  من 

 المختصة.  

PART TWO 

THE CAPITAL OF THE COMPANY 

   
 الباب الثان 

كة    رأسمال الشر
 
 ف

Article  5   5  المادة  

The issued capital of the Company has 

been fixed at an amount AED  75,000,000 

(seventy five million Dirhams) divided into 

shares, the nominal value of which is 0.01 

(one fils) Dirham for each share. All the 

Company’s shares are fully paid and are 

of the same class and are equal in their 

rights and obligations. 

بمبلغ   المصدر  كة  الشر مال  رأس   حدد 

  )درهم  خمسة وسبعون مليون)   75.000.000

األسمية  قيمتها  األسهم  من  عدد  عىل  موزع 

مدفوعة  فلس  ) 0.01 سهم،  لكل  درهم  واحد( 

متساوية  بالكامل كة  الشر أسهم  جميع  وتكون   .

 مع بعضها البعض من كافة الحقوق. 

The founder have subscribed for the entire 

capital of the Company for 7,500,000,000 

(Seven billion and five hundred million) 

shares with nominal value of AED 0.01 

(one fils) Dirham for each, for a total 

amount of AED 75,000,000 (seventy-five 

million), as follows: 

كة بالكامل   أكتتب المؤسس عىل رأس مال الشر

مليار   سبعة، ) 7,500,000,000بأسهم عددها  

  0.01 األسميةوخمسمائة مليون( سهم بقيمة  

ي   درهم(  واحد  فلس) 
بقيمة    سهم  لكل  إماراب 

وسبعون )   75.000.000إجمالية   خمسة 

:  عىل النحو ، مليون( درهم  التاىلي
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 نسبة الملكية 

Ownership Percentage 
% 

 عدد األسهم 

Shares 

 الجنسية  

Nationality 

 المؤسسون 

Founders 

 رقم 

100 % 

100% 

7,500,000,000 

7,500,000,000 

 اإلمارات

UAE 

 االنصاري القابضة ش.ذ.م.م 

AL ANSARI HOLDING LLC 

1 

100 % 

100% 

7,500,000,000 

7,500,000,000 

 المجموع  

Total 

 
Article  6   6  المادة  

All the shares in the Company are 

nominal, and the provisions of the Law and 

the resolutions issued for its 

implementation with regard to the 

ownership of shares must be adhered to.  

ام   االلب   ويجب  اسمية  كة  الشر أسهم  جميع 

له  البأحكام    
ً
تنفيذا الصادرة  والقرارات  قانون 

 فيما يتعلق بملكية األسهم. 

Article  7   7  المادة  

The shareholders shall not be responsible 

for any liabilities or losses that the 

Company incurs save to the extent of the 

unpaid amount , if any, of the shares they 

own. The obligations of shareholders may 

not be increased without their unanimous 

consent.  

امات أو خسائر عىل    م المساهمون بأية الب   ال يلب  

ي  
المتبق  وجد(  )إن  المبلغ  حدود  ي 

ف  إال  كة  الشر

وال  أسهم،  من  يملكون  ما  عىل  المدفوع  غبر 

اماتهم إال بموافقتهم الجماعية  . يجوز زيادة الب  

Article  8   8  المادة  

Ownership of any share in the Company 

shall be deemed an acceptance by the 

shareholder to be bound by these Articles 

and the resolutions of the Company’s 

General Assemblies. A shareholder may 

not request a refund for amounts paid to 

the Company in consideration of his/her 

shareholding. 

تب عىل ملكية السهم قبول المساهم بنظام   يب 

العمومية.   جمعياتها  وقرارات  األساسي  كة 
الشر

داد ما دفعه   وال يجوز للمساهم أن يطلب اسب 

ي رأس المال. 
كة كحصة ف   للشر
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Article  9   9  المادة  

The shares are not divisible (i.e. shares 

may not be divided among more than one 

person).  However, if the ownership of the 

share is transmitted or owned by multiple 

persons, they must select a nominee to act 

on their behalf towards the Company. 

Such persons shall be jointly liable for the 

obligations arising from the ownership of 

the shares. If they fail to agree on the 

selection of a nominee, any of them may 

refer to the competent court to appoint 

such nominee. The Company and the 

Market shall be notified of the decision of 

the court in this regard.  

ال    أنه  )بمعن   للتجزئة  قابل  غبر  السهم  يكون 

يجوز تجزئة السهم عىل أكبر من شخص(. ومع  

أو   ورثة  عدة  إىل  السهم  ملكية  آلت  إذا  ذلك 

تملكه أشخاص متعددون وجب أن يختاروا من 

ويكون   كة،  الشر تجاه  عنهم  ينوب  من  بينهم 

عن  بالتضامن  مسؤولير   األشخاص  هؤالء 

امات الناشئة عن مل  ي حال  االلب  
كية السهم، وف 

عدم اتفاقهم عىل اختيار من ينوب عنهم يجوز 

لتعيينه  المختصة  للمحكمة  اللجوء  منهم  ألي 

كة والسوق بقرار المحكمة بهذا  ويتم إخطار الشر

 الشأن. 

Article  10   10  المادة  

Each share shall entitle its holder to a 

proportion equal to that of other 

shareholders without distinction (i) in the 

ownership of the assets of the Company 

upon dissolution; (ii) in the profits as stated 

hereinafter; (iii) in the rights to attend the 

General Assembly meetings and (iv) in 

voting on the resolutions thereof. 

مالكه  يخول  معادلة    كل سهم  ي حصة 
ف  الحق 

موجودات  ملكية  ي 
ف  )أ(  تميبر   بال  ه  غبر لحصة 

ي األرباح المبينة 
كة عند تصفيتها؛ و )ب( ف  الشر

اجتماعات  حضور  حق  ي 
ف  )ج(  و  بعد؛  فيما 

التصويت عىل  ي 
ف  )د(  و  العمومية؛  الجمعيات 

 قراراتها.  

Article  11   11  المادة  

11.1 The Board of Directors may elect to 

list the shares on other stock 

markets outside the State. In the 

event the shares of the Company 

are listed in the markets of any 

other jurisdiction,  the Company 

shall comply with their respective 

governing rules and regulations 

including the laws, rules and 

regulations relating to the issuance 

and registration, transfer, trading 

and encumbering the shares 

اإل  11.1  لمجلس  إدراجيجوز  كة  دارة  ي    الشر
ف 

الدولة،   خارج  األخرى  المالية  األسواق 

ي األسواق  
كة ف  ي حالة إدراج أسهم الشر

وف 

كة أن تتبع  المالية خارج الدولة فعىل   الشر

القوانير  واألنظمة واللوائح المعمول بها  

قوانير    ذلك  ي 
ف  بما  األسواق  تلك  ي 

ف 

أسهم   وتسجيل  إصدار  ولوائح  وأنظمة 

وترتيب  ملكيتها  ونقل  وتداولها  كة  الشر

أي حقوق عليها، وذلك دون الحاجة إىل 
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without the need to amend the 

provisions of these Articles of 

Association should they conflict 

with the laws, rules and regulations 

of those stock markets.  

النظام   هذا  ي 
ف  الواردة  األحكام  تعديل 

هذه  مع  تعار ها  حالة  ي 
ف   األساسي 

 القوانير  أو األنظمة أو اللوائح. 

11.2 The Company’s shares may be 

sold, assigned, pledged, or 

otherwise disposed of in any way 

whatsoever in accordance with the 

provisions of these Articles and all 

the regulations of the Authority and 

the Market where the shares of the 

Company are listed. The transfer of 

title to shares or any other disposal 

thereof shall become effective from 

the date of its registration in the 

share register at the Market where 

the shares are listed. 

كة أو التنازل عنها   11.2  أو  يجوز بيع أسهم الشر

رهنها أو الترصف أو التعامل فيها عىل أي  

 ألحكام هذا النظام  
ً
وجه بمقتض  وطبقا

األساسي ونظام الهيئة والسوق المدرجة 

بنقل   االحتجاج  يجوز  وال  األسهم.  فيه 

آخر   أي ترصف  اجراء  أو  األسهم  ملكية 

ي سجل أسهم  
فيها إال من تاري    خ قيدها ف 

كة بالسوق المدرجة فيه األسهم.    الشر

 

11.3 In the event of a death of a 

shareholder, his/her heirs shall be 

the only persons to be approved by 

the Company as having rights or 

interests in the shares of the 

deceased shareholder. Such heir 

shall be entitled to dividends and 

other privileges which the deceased 

shareholder had. Such heir, after 

being registered in the Company in 

accordance with these Articles, 

shall have the same rights in his/her 

capacity as a shareholder in the 

Company as the deceased 

shareholder had in relation to such 

shares. The estate of the deceased 

shareholder shall not be exempted 

from any obligation regarding any 

share held by him/her at the time of 

death. 

يكون   11.3   ، المساهمير  أحد  وفاة  حالة  ي 
ف 

الذي توافق   وريثه هو الشخص الوحيد 

كة بأن له حقوق ملكية أو مصلحة   الشر

المتوف    أسهم  ي 
ي ف 

ف  الحق  له  ويكون 

كان  ي 
الن  األخرى  واالمتيازات  األرباح 

بعد  للوريث  ويكون  فيها.  حق  للمتوف  

هذا   ألحكام  وفقا  كة  الشر ي 
ف  تسجيله 

كة  ي الشر
النظام ذات الحقوق كمساهم ف 

يخص  فيما  المتوف   بها  يتمتع  ي كان 
الن 

المساهم  تركة  تعق   وال  األسهم.  هذه 

يختص   فيما  ام  الب   أي  من  ي 
بأي  المتوف 

  سهم كان يملكه وقت الوفاة. 

11.4 Any person who becomes entitled 

to rights to shares in the Company 

ي   11.4 
يجب عىل أي شخص يصبح له الحق ف 

أو  لوفاة   
ً
نتيجة كة  الشر ي 

ف  أسهم  أية 
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as a result of the death or 

bankruptcy of any shareholder, or 

pursuant to an attachment order 

issued by any competent court of 

law, should within thirty (30) days: 

إفالس أي مساهم أو بمقتض  أمر حجز  

صادر عن أية محكمة مختصة أن يقوم 

: 30خالل ثالثير  ) 
ً
 ( يوما

a. produce evidence of such right 

to the Board of Directors; and 

إىل  . أ  الحق  ه      ذا  بتق      ديم البين      ة عىل 

 مجلس اإلدارة؛ و 

b. select either to be registered as 

a shareholder or to nominate 

another person to be registered 

as a shareholder of the relevant 

share. 

تس                ج ي ل        ه   . ب  ي ت م  أن  أم        ا  ي خ ت        ار  أن 

 ليتم 
ً
كمس    اهم أو أن يس    مي ش    خص    ا

يم   ا يختص  تس               جيل   ه كمس                 اهم ف

 بذلك السهم. 

Article  12   12  المادة  

When the Company completes the listing 

of its shares on the Market in accordance 

with the Listing Rules, it shall replace its 

share register system and the applicable 

system of its ownership transfer with an 

electronic system for the registration of the 

shares and transfers thereof as applicable 

in the Market. The data electronically 

recorded thereon is final and binding and 

cannot be challenged, transferred or 

altered except in accordance with the 

regulations and procedures followed in 

such Market. 

ي   
ف  أسهمها  إدراج  اتمام  عند  كة،  الشر تستبدل 

األسهم   سجل  اإلدراج،  لقواعد   
ً
وفقا السوق 

بنظام  به  المعمول  األسهم  ملكية  نقل  ونظام 

ملكيته   نقل  وقيد  األسهم  لتسجيل  ي 
وب  إلكب 

ي السوق الخاص بقيد  
 للنظام المعمول به ف 

ً
وفقا

ي هذا  
وتسجيل األسهم. وتعتب  البيانات الواردة ف 

يجوز النظام   وال  وملزمة  نهائية  ي 
وب  اإللكب 

 
ً
وفقا إال  ها  تغيبر أو  نقلها  طلب  أو  فيها  الطعن 

 . ي
ي السوق المعن 

 للنظم واإلجراءات المتبعة ف 

Article  13   13  المادة  

A shareholder’s heirs or creditors may not, 

for whatsoever reason, request the 

attachment of the Company's books or 

assets. They also may not request to 

divide those assets or sell them in one lot 

as a result of their indivisibility, nor to 

interfere in any way whatsoever in the 

management of the Company. Those 

heirs and creditors must, when exercising 

لدائنيه، ألي سبب   أو  ال يجوز لورثة المساهم 

كة ك ان، أن يطلبوا و ع األختام عىل دفاتر الشر

  
ً
أو ممتلكاتها وال أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة

لعدم إمكان القسمة وال أن يتدخلوا بأية طريقة  

لدى  عليهم،  ويجب  كة.  الشر إدارة  ي 
ف  كانت 

جرد  قوائم  عىل  التعويل  حقوقهم،  استعمال 

قرارات   وعىل  الختامية  وحساباتها  كة  الشر
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their rights, rely on the Company’s books, 

inventories, balance sheets and 

resolutions of its General Assembly.  

 ها العمومية. جمعيات

Article  14   14  المادة  

The Company shall pay dividends on 

shares to the shareholders in accordance 

with the regulations as to trading, clearing, 

settlement, transfer of ownership and 

custody of securities and the applicable 

regulations of the Market, and in 

accordance with the regulations, 

resolutions and circulars issued by the 

Authority in this regard. The holder of the 

shares shall have the sole right to the 

profits due on those shares whether these 

profits represent dividends or entitlements 

to part of the Company’s assets in case of 

its liquidation. 

األرباح  حصص  كة  الشر عن  تدفع  المستحقة 

الخاص   للنظام   
ً
طبقا المساهمير   إىل  السهم 

ملكية   نقل  ي 
ف  والتسويات  والمقاصة  بالتداول 

ي 
وحفظ األوراق المالية والقواعد المعمول بها ف 

والتعاميم   والقرارات  لألنظمة   
ً
ووفقا السوق. 

ويكون لحامل    رة عن الهيئة بهذا الشأن. الصاد

المبالغ   استالم  ي 
ف  الحق  وحده  السهم 

 
ً
المستحقة عن ذلك السهم سواًء كانت حصصا

ي حال  
كة ف  ي موجودات الشر

 ف 
ً
ي األرباح أو نصيبا

ف 

 تصفيتها. 

Article  15   15  المادة  

A shareholder has the right to access the 

Company’s books and documents, as well 

as any document relating to a deal 

transacted by the Company with one of the 

Related Parties under the permission of 

the Board or a decision of the General 

Assembly.  

كة   الشر دفاتر  عىل  االطالع  ي 
ف  الحق  للمساهم 

وثائق  أو  مستندات  أية  عىل  وكذلك  ووثائقها 

أحد  مع  بإبرامها  كة  الشر قامت  بصفقة  تتعلق 

بإذن من مجلس اإلدارة   األطراف ذات العالقة 

 أو بموجب قرار من الجمعية العمومية. 

Article  16   16  المادة  

16.1 Subject to the approval of the 

Authority and the Competent 

Authority, the Company, by way of a 

Special Resolution subject to the 

provisions of article 198 of the Law, 

may: 

الهيئة   16.1  موافقة  عىل  الحصول  بعد 

كة   للشر يجوز  المختصة  والسلطة 

خاص قرار  احكام   بموجب  مراعاة  مع 

 : اتخاذ ما يىلي من القانون ( 198المادة ) 

a. increase the share capital of the 

Company by issuing new shares 

كة من خالل إصدار  زيادة رأسمال الشر  . أ 
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of the same nominal value as the 

original shares or of the same 

nominal value plus a premium in 

case the market value of a share 

exceeds the nominal value of that 

share; and 

القيمة االسمية   أسهم جديدة بنفس 

عالوة   بإ افة  أو  األصلية  لألسهم 

حالة  ي 
ف  االسمية  القيمة  إىل  إصدار 

القيمة   عن  السوقية  القيمة  زيادة 

 و  االسمية للسهم؛

b. grant issuance discount in case 

the market value of the share 

decreased below the nominal 

value of the share. The share 

capital of the Company may also 

be reduced. 

ي حالة انخفاض    . ب 
منح خصم إصدار ف 

االسمية   القيمة  عن  السوقية  القيمة 

مال   رأس  تخفيض  يجوز  للسهم كما 

كة.   الشر

16.2 Without prejudice to Article 5 above, 

the increase or reduction of the share 

capital shall be resolved by a Special 

Resolution of the General Assembly, 

pursuant to a recommendation of the 

Board of Directors, and after hearing 

the auditors’ report in case of a 

reduction. In the case of an increase, 

the resolution must state the amount 

of the increase, the value of the 

shares issued and any preemption 

rights to existing shareholders. In the 

case of a decrease in the share 

capital, the resolution must state the 

amount of decrease and the method 

of its implementation. 

المادة   16.2  ( أعاله، تكون زيادة  5) مع مراعاة 

كة أو تخفيضه بقرار خاص  رأس مال الشر

اح من  من الجمعية العمومية بناًء عىل اقب 

مجلس اإلدارة، وبعد سماع تقرير مدقق 

ي حالة أي تخفيض، وعىل أن  
الحسابات ف 

وسعر  مقدارها  الزيادة،  حالة  ي 
ف  يبير  

إصدار األسهم الجديدة وحق المساهمير   

ا أولوية  ي 
ف  هذه القداىم  ي 

ف  الكتتاب 

مقدار  التخفيض  حالة  ي 
ف  ويبير   الزيادة. 

 هذا التخفيض وكيفية تنفيذه. 

16.3 Shareholders shall have priority to 

subscribe for the issuance of new 

shares. Subscription to new shares 

shall be governed by the rules of 

subscription to the original shares.  

ي   16.3 
ف  األولوية  حق  للمساهمير   يكون 

عىل   ويشي  الجديدة  باألسهم  االكتتاب 

ي هذه األسهم القواعد الخاصة 
االكتتاب ف 

ي األسهم األصلية.  
 باالكتتاب ف 

16.4 In accordance with Articles 225, 226, 

227 and 231 of the Law, the 

Company may increase its capital: (a) 

for the purpose of the entry of a 

strategic partner; (b) for the purpose 

of capitalizing the Company’s debts, 

المواد   وفقا 16.4  ألحكام 

القانون 225،226,227,231)  من   )

كة: )أ( ألغراض  يجوز زيادة رأس مال الشر 

أو  كة؛  الشر ي 
ف  ي  اتيج 

اسب  مساهم  إدخال 

كة إىل رأس مال؛   )ب( لتحويل ديون الشر
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or (c) for the purpose of converting 

bonds or Sukuk issued by the 

Company into shares, and without 

applying the pre-emption rights of the 

existing shareholders, provided that 

the Company obtains all the required 

approvals from the Authority and the 

Competent Authority and approves 

the relevant increase in capital by 

way of Special Resolution. 

الصكوك  أو  السندات  تحويل  )ج(  أو 

وذلك  أسهم،  إىل  كة  الشر من  المصدرة 

ط   دون اعمال لحقوق االولوية وذلك بشر

الالزمة   الموافقات  جميع  عىل  الحصول 

من الهيئة والسلطة المختصة والموافقة 

عىل زيادة رأس المال من خالل قرار خاص 

 للجمعية العمومية. 

16.5 By way of additional exception, the 

Company may by Special Resolution 

increase its share capital without 

triggering the preemption rights, in 

order to implement a share incentive 

scheme for its employees in light of 

the resolutions issued by the 

Authority and the Competent 

Authority in this respect. 

ي   16.5 
ف  األولوية  حق  من  ُيستثن   وكذلك 

االكتتاب باألسهم الجديدة برنامج تحفبر  

كة   للشر يجوز  حيث  كة،  الشر ي 
موظق 

رأسمالها  تزيد  أن  خاص  قرار  بموجب 

تح  برنامج  كة  لتطبيق  الشر ي 
موظق  فبر  

فيها  أسهم  القرارات   بتملك  ي  وء 
ف 

والسلطة  الهيئة  عن  الصادرة  المنظمة 

 المختصة بهذا الشأن. 

16.6 The Board of Directors of the 

Company shall present an employee 

share incentive scheme (if present) to 

the General Assembly for approval. 

اإل  16.6  مجلس  الجمعية يعرض  عىل  دارة 

كة   الشر ي 
موظق  تحفبر   برنامج  العمومية 

 )إن وجد( للموافقة.  بتملك أسهم فيها

16.7 Directors of the Board are not allowed 

to participate in the employee share 

incentive scheme. 

ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة المشاركة  16.7 

كة   الشر ي 
موظق  تحفبر   برنامج  ي 

بتملك ف 

 أسهم فيها. 

16.8 The share capital of the Company 

may be increased by no more than 

10% of the issued capital in any given 

five-year period if the Law and any 

rules and regulations as issued by the 

Authority permits for the purpose of 

establishing and implementing such 

employee share incentive scheme.  

كة بنسبة ال تزيد  16.8  يجوز زيادة رأسمال الشر

المال المصدر خالل   %10عن   من رأس 

ة خمس سنوات   ن  انو ذا كانت القاكل فب 

تسمح  الهيئة  عن  الصادرة  والقرارات 

ي بذلك  
لغرض تطبيق برامج تحفبر  موظق 

كة بتملك أسهم فيها.    الشر
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16.9 The Board of Directors, will, from time 

to time, determine the number of 

shares and conditions of allocation 

for the implementation of the 

employee share incentive scheme.  

آخر  16.9  إىل  وقت  من  اإلدارة  مجلس  يحدد 

لتطبيق  األسهم  تخصيص  وط  وشر عدد 

ي ا
كة بتملك أسهم  برامج تحفبر  موظق  لشر

 فيها. 

PART THREE 

LOAN DEBENTURES 

 الباب الثالث  

  سندات القرض 
 

 ف

Article  17   17  المادة  

17.1 Subject to the provisions of the Law, 

the Company may by a Special 

Resolution resolve, after obtaining 

the approval of the Authority, to issue 

bonds or sukuk of any nature of equal 

value per issue whether such bonds 

or sukuks are convertible to shares or 

otherwise and the term of the bonds. 

The Special Resolution shall 

determine the value of the bonds, the 

conditions of their issuance and their 

convertibility into shares. The 

General Assembly may also resolve 

to delegate to the Board of Directors 

the power to determine the date of 

issuance of such bonds or sukuks, 

pursuant to the terms and regulations 

issued by the Authority. 

للجمعية  17.1  القانون،  أحكام  مراعاة  مع 

كة بموجب قرار خاص بعد   العمومية للشر

تقرر   أن  الهيئة،  موافقة  عىل  الحصول 

أو  نوع  أي  من  قرض  سندات  إصدار 

لكل   متساوية  بقيم  اسالمية  صكوك 

قابلة  غبر  أو  قابلة  وسواًء كانت  إصدار 

كة ي الشر
وكذلك مدة   للتحول إىل أسهم ف 

قيمة  السندات.   الخاص  القرار  ويبير  

أو   إصدارها  السندات  وط  وشر الصكوك 

أسهم.  إىل  للتحويل  قابليتها  ومدى 

العموميةول    لجمعية 
ً
قرارا تصدر  أن 

ي 
بتفويض الصالحية إىل مجلس اإلدارة ف 

أو  السندات  إصدار  موعد  تحديد 

وط واللوائح الصادرة  الصكوك ا للشر
ً
وفق

 من الهيئة.  

17.2 For the avoidance of doubt, any: (i) 

loans, credit facilities and/or 

derivative instruments entered into by 

the Company with banks or financial 

institutions  or any third-party; and (ii) 

guarantees, indemnities and/or 

security arrangements granted by the 

Company in favour of any banks or 

financial institutions or any third-

party, pursuant to any loans and/or 

credit facilities, in each case, having 

 17.2  ( أي:  الشك،  أو  1لتجنب   / و  قروض   )

  / دين  أدوات  أو  و/  ائتمانية  تسهيالت 

كة مع بنوك   مشتقات قد دخلت فيها الشر

 ( و  ؛  الغبر مع  أو  مالية  مؤسسات  (  2أو 

ترتيبات   و/أو  والتعويضات  الضمانات 

كة لصالح أي الضم ان الممنوحة من الشر

الغبر  مع  أو  مالية  مؤسسات  أو  بنوك 

تسهيالت  أو  و/  قروض  أي  بموجب 
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periods in excess of 3 years and 

entered into prior to the date of these 

Articles of Association, shall continue 

in full force and effect without the 

requirement for any further ratification 

from the Board of Directors and/or the 

General Assembly. 

تتجاوز   ات  لفب  حالة،  ي كل 
ف    3ائتمانية، 

تم إبرامها قبل تاري    خ هذا النظام   سنوات

المفعول  وسارية  نافذة  تظل   ، األساسي

أي   إىل  الحاجة  دون  بالكامل  ونافذة 

اإل  مجلس  من  أو  تصديق الحق   / و  دارة 

 الجمعية العمومية. 

Article  18   18  المادة  

18.1 The bond or Sukuk shall remain 

nominal until fully paid up. The 

Company may not issue “bearer” 

bonds or Sukuk.  

 18.1  
ً
حن   يكون الس               ن د أو الص               ك اس               مي ا

اكتمال س              داد قيمته وال يجوز إص              دار 

 السندات أو الصكوك لحاملها. 

18.2 Bonds or Sukuk issued in connection 

with a single loan shall give equal 

rights to the holders of such bonds or 

Sukuk. Any condition to the contrary 

shall be invalid. 

ي تص                 در   18.2 
الس               ن   دات أو الص               كوك الن 

بمناس          بة قرض واحد تع ي ألص          حابها 

ط   ك  ل شر
ً
 متس                اوي  ة ويقع ب  اطال

ً
حقوق  ا

 يخالف ذلك. 

PART FOUR 

BOARD OF DIRECTORS 

 الباب الرابع  

  مجلس االدارة 
 

 ف

Article  19   19  المادة  

19.1 The Company shall be managed by a 

Board of Directors consisting of 7 

(seven) Directors to be elected by a 

General Assembly via secret 

Cumulative Voting.  The first Board of 

Directors will be appointed by the 

founders of the Company for three (3) 

years. 

مكون   19.1  إدارة  مجلس  كة  الشر إدارة  يتوىل 

تنتخبهم الجمعية   أعضاءً  ( )سبعة  7من  

 . اكمي
الب  الشي  بالتصويت  العمومية 

ومع ذلك يتم تعيير  أعضاء أول مجلس  

كة الشر مؤسسي  قبل  من    3لمدة    إدارة 

 .  سنوات 

19.2 In all cases, the composition of the 

Board shall take into consideration 

the Law and its amendments along 

with the relevant implementing 

resolutions. 

ي تشكيل مجلس االدارة  19.2 
يتعير  أن يراىع ف 

والقرارات   وتع        ديالت        ه  الق        انون  أحك        ام 

 له. 
ً
 الصادرة تنفيذا
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Article  20   20  المادة  

20.1 The Board of Directors shall hold its 

office for a term of three (3) years. At 

the end of such term, the Board of 

Directors shall be reconstituted. 

Directors whose term of office is 

completed may be re-elected. 

يتوىل مجلس اإلدارة مه   ام   ه لم   دة ثالث   20.1 

ي نه   اي   ة ه   ذه ا
لم   دة، يع   اد س               نوات. وف 

تش               كي    ل مجلس اإلدارة. ويجوز إع    ادة  

انتخ   اب أعض                  اء مجلس اإلدارة ال   ذين 

 انتهت مدة عضويتهم. 

20.2 The Company shall have a secretary 

who shall not be a Director. 

لمجلس  20.2  مقرر  كة  للشر يكون  أن  يجب 

اإلدارة، وال يجوز أن يكون مقرر المجلس 

 من أعضائه. 

20.3 The Board of Directors may appoint 

Directors to fill the positions that 

become vacant within thirty (30) days 

of the vacancy provided that such 

appointment is presented to the 

General Assembly in its first meeting 

to ratify it or to  appoint replacement 

Directors. The newly appointed 

Director shall complete the term of 

his/her predecessor. If no Director is 

appointed within thirty (30) days, the 

Board of Directors shall  open 

nomination to elect a replacement 

Director for the vacant position in the 

first General Assembly held after 

such vacancy, and the newly elected 

Director shall complete the term of 

his/her predecessor and such elected 

Director may be re-elected once 

again. 

لمجلس اإلدارة أن يعير  أعض          اء مجلس   20.3 

م        دة   ي 
ف  ت   خ   ل   و  ي 

ال   ن  ال   م   راك   ز  ي 
ف  اإلدارة 

 عىل أن يع  30أقص                  اه   ا  
ً
رض ه   ذا يوم   ا

ي أول 
التعيير  عىل الجمعي    ة العمومي    ة ف 

ت ع ي ير    أو  ت ع ي ي ن ه م  إلق رار  ل ه        ا  اج ت م        اع 

هم، ويكم     ل العض               و الج     دي     د م    دة   غبر

ي ح   ال   ة ع   دم تعيير  عض               و  
س               لف   ه، وف 

ثالثير    الشاغر خالل مدة   جديد بالمركز

، وج      ب عىل مجلس اإلدارة 30) 
ً
يوم      ا  )

ش    ح النتخاب عض    و للمركز  فتح باب الب 

ا أول  ي 
ف  ل  ل  ج  م  ع  ي        ة  الش                      اغ  ر  ج  ت  م        اع 

تلك المركز  العمومية تنعقد بعد نش           وء

، ويكم ل العض               و الج دي د م دة  الش                اغر 

ويكون هذا العضو قابال لالنتخاب   سلفه

 مرة أخرى. 

20.4 If the positions becoming vacant 

during any given year reach one 

quarter of the number of the 

Directors, the Board of Directors must 

call for a General Assembly to 

convene within a maximum of thirty 

(30) days from the date of the last 

أثن      اء   20.4  ي 
ف  الش                    اغرة  المراكز  بلغ      ت  وإذا 

، الس       نة رب  ع عدد أعض       اء مجلس اإلدارة

وجب عىل مجلس اإلدارة دعوة الجمعية 

 عىل   30العمومي  ة لالجتم  اع خالل  
ً
يوم  ا

األكبر من تاري    خ خلو آخر مركز النتخاب  

ي جميع  
الش                    اغرة. وف  المراكز  من يمأل 
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position becoming vacant in order to 

elect new Directors to fill the vacant 

positions. In all cases, the new 

Director shall complete the term of his 

predecessor and such Director may 

be re-elected once again. 

اإلدارة  مجلس  عض               و  يكم       ل  األحوال، 

الجديد مدة س          لفه ويكون هذا العض          و 

 لالنتخاب مرة أخرى. 
ً
 قابال

Article  21   21  المادة  

21.1 The Company shall comply with the 

rules and conditions set out by the 

Authority with respect to nomination 

for membership of the Board of 

Directors. The candidate to the Board 

membership shall provide the 

Company with the following: 

م 21.1  وط    تلب   والشر بالضوابط  كة  الشر

شح  الب  بشأن  الهيئة  عن  الصادرة 

و  االدارة  مجلس  عىل  لعضوية  يتعير  

المرشح لعضوية مجلس اإلدارة أن يقدم  

 : كة ما يىلي
 للشر

a. A curriculum vitae stating his/her 

professional experience and 

academic qualifications and 

determining the type of 

membership applied for 

(executive/non 

executive/independent). 

ات   . أ  الخب  بها   
ً
مو حا الذاتية  ة  السبر

تحديد   مع  العلمي  والمؤهل  العملية 

)تنفيذي  لها  شح  يب  ي 
الن  العضو  صفة 

 غبر تنفيذي / مستقل(. / 

b. An undertaking to comply with the 

provisions of the Law, and its 

implementing decisions, and the 

Company’s Articles of Association; 

and to exercise his/her duties as a 

diligent person. 

امه بأحكام القانون والقرارات  . ب  إقرار بالب  

كة،   للشر األساسي  والنظام  له  المنفذة 

الشخص  عناية  يبذل  سوف  وأنه 

ي أداء عمله. 
 الحريص ف 

c. A list of the names of companies 

and corporations where the 

candidate is a member of their 

board of directors, as well as any 

work he/she performs, directly or 

indirectly, which could reasonably 

be considered to be in competition 

with the Company. 

كات . ج  ي   بيان بأسماء الشر
والمؤسسات الن 

يشغل   أو  فيها  العمل  المرشح  يزاول 

أي   وكذلك  إداراتها  مجالس  عضوية 

غبر  أو  ة  مباشر بصورة  به  يقوم  عمل 

كة.   للشر
ً
ة يشكل منافسة  مباشر

d. A declaration by the candidate that  المرشح   . د مخالفة  بعدم  المرشح  إقرار 
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the candidate is not in breach of 

Article 149 of the Law. 
 من القانون.  149للمادة 

e. For representatives of a corporate 

person, an official letter from the 

corporate bodies listing the names 

of its candidates for Board 

membership. 

االعتباري  . ه  الشخص  ممثىلي  حال  ي 
ف 

 إرفاق كتاب رسمي من
الشخص    يتعير 

ممثليه  أسماء  فيه  محدد  االعتباري 

 المرشحير  لعضوية مجلس اإلدارة. 

f. A list of the commercial companies 

in which the candidate participates 

or is a partner in their ownership 

and the number of stocks or shares 

therein. 

أ .و  ي يساهم 
الن  التجارية  كات  بالشر و بيان 

ملكيتها ي 
ف  وعدد   يشارك  المرشح 

 األسهم أو الحصص فيها. 

Article  22   22  المادة  

22.1 The Board of Directors shall elect, 

from amongst its members, a 

Chairman and a vice-chairman. The 

Chairman shall execute the 

resolutions adopted by the Board of 

Directors. The vice-chairman shall 

act on behalf of the Chairman in 

his/her absence or if the latter is 

otherwise incapacitated. 

أعضائه   22.1  بير   من  اإلدارة  مجلس  ينتخب 

تنفيذ   وعليه  للرئيس.  ونائبا   
ً
رئيسا

اإلدارة.   مجلس  يصدرها  ي 
الن  القرارات 

مقام  اإلدارة  رئيس مجلس  نائب  ويقوم 

ي  
ف  أو  غيابه  عند  اإلدارة  مجلس  رئيس 

 القيام بدوره.   عدم تمكنه منحالة 

22.2 The Chairman shall represent the 

Company before courts and third 

parties and shall implement the 

resolutions adopted by the Board of 

Directors. 

الممثل   22.2  اإلدارة  مجلس  رئيس  يكون 

ي عالقتها 
كة أمام القضاء وف  ي للشر

القانوب 

ي يصدرها  
بالغبر وعليه تنفيذ القرارات الن 

 مجلس اإلدارة. 

22.3 The Board of Directors may, but is not 

obliged to, elect from amongst its 

members one or more managing 

director(s) whose powers and 

remuneration are to be determined by 

the Board of Directors. Furthermore, 

the Board of Directors may form from 

its members, one or more 

committees, giving it/them some of its 

عليه،  22.3  ام  الب   اإلدارة، دون  لمجلس  يحق 

   أعضائه أن ينتخب من بير  
ً
عضوا منتدبا

مجلس وُيحدد  اإلدارة  لإلدارة، 

يكون  ومكافآته.    اختصاصاته    كما 

اإلدارة بير    لمجلس  من  يشكل  أن 

بعض  أعضائه يمنحها  أكبر  أو  لجنه 

أو سبر   اختصاصاته  بمراقبة  إليها  يعهد 

كة   قرارات المجلس.   وتنفيذالعمل بالشر
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powers or to delegate it/them to 

supervise the business affairs of the 

Company, and to execute the Board 

of Directors' resolutions. The Board of 

Directors shall form permanent 

committees that shall directly report 

to it. Permanent committees shall 

consist of at least three non-

executive Board members, of whom 

at least two members shall be 

independent Board members and 

shall be chaired by one independent 

Board member. The Chairman of the 

Board of Directors shall not be a 

member of any such permanent 

committees. The Board of Directors 

shall select non-executive Board 

members for the committees charged 

with the duties that may result in 

Conflicts of Interest, such as 

verification of the integrity of financial 

and non-financial reports, review of 

deals concluded with stakeholders, 

selection of the executive 

management and setting their 

remuneration. The Board may, at its 

sole discretion, appoint external 

subject matter expert members to the 

permanent committees or 

committees formed for special 

purposes. 

دائمة تتبعه  يشكل مجلس اإلدارة لجان

، وتتألف اللجان الدائمة من   بشكل مباشر

التنفيذيير  ال   أعضاء مجلس اإلدارة غبر 

ثالثة، عن  عددهم  أن يقل  يكون   عىل 

األعضاء من  األقل  عىل  منهم   اثنان 

أحدهما،  اللجنة  أس  يب  وأن  المستقلير  

ة أن يكون لرئيس مجلس اإلدار  يجوز وال

هذه من  أي  ي 
ف   
ً
ويتعير    عضوا اللجان. 

عىل مجلس اإلدارة اختيار أعضاء مجلس  

ي اللجان المعنية  اإلدارة غبر 
التنفيذيير  ف 

ي قد
ينتج عنها حاالت تعارض   بالمهام الن 

التأكد مثل  التقارير   مصالح  سالمة  من 

ومراجعة الصفقات   المالية وغبر المالية،

مة مع األطراف المصالح،  أصحاب   المب 

التنفيذية، اإلدارة  وتحديد   واختيار 

أتعابهم. كما يجوز للمجلس وفق ما يرى 

ة من خارج   أن يعير  أعضاء من ذوي الخب 

أو  الدائمة  اللجان  لعضوية  أعضائه 

 المشكلة بقرار منه ألغراض خاصة. 

Article  23   23  المادة  

23.1 The Board of Directors shall have all 

the powers to manage the Company 

and the authority to perform all deeds 

and acts on behalf of the Company to 

the extent permitted to the Company 

and to carry out all the functions 

required by its objects. Such powers 

and authorities shall not be restricted 

except as stipulated in the Law, the 

إدارة   23.1  ي 
ف  السلطات  اإلدارة كافة  لمجلس 

كة والقيام بكافة األعمال والترصفات  الشر

مرصح   هو  حسبما  كة  الشر عن   
ً
نيابة

كافة   وممارسة  به  القيام  كة  للشر

الصالحيات المطلوبة لتحقيق أغرا ها. 

وال يحد من هذه السلطات الصالحيات 

إال ما نص عليه القانون أو عقد التأسيس  
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Memorandum of Association, these 

Articles or as resolved by the General 

Assembly.  

ورد بقرار من    األساسي وما أو هذا النظام  

 الجمعية العمومية. 

23.2 Without prejudice to the provisions of 

the Law and its implementing 

decisions issued by the Authority, the 

Board of Directors shall be authorized 

to: 

والقرارات  23.2  القانون  أحكام  مراعاة  مع 

عن   الصادرة  له  ُيفوض  المنفذة  الهيئة 

ي 
 : مجلس اإلدارة ف 

a. enter into and/or ratify loan 

agreements having a period in 

excess of three (3) years, to sell no 

more than 50% of the Company’s 

assets and real estate properties, 

to mortgage the said real estate 

and movable and immovable 

assets and to release the liability of 

debtors of the Company and to 

enter into conciliations and to 

agree arbitration; and 

عقود قرض  و/أو المصادقة عىل إبرام . أ 

 ( ثالث  أجالها  سنوات،  3تتجاوز   )

عن   يتجاوز  ال  ما  من   %50وبيع 

ورهن   كة  الشر وعقارات  أصول 

كة عقارا الشر وأصول  المنقولة   ت 

المنقولة ي    وغبر 
مدين  ذمة  وإبراء 

عىل  واالتفاق  الصلح  وإجراء  كة  الشر

 التحكيم، و 

b. To grant for limited or unlimited 

period securities and/or 

guarantees required by the 

Company and to borrow and 

provide credit for the normal 

course of business, and to apply 

for loans and sign secured and 

unsecured bank facilities and 

pledge, mortgage or otherwise 

encumbrance or lien the assets, 

rights, benefits or entitlements of 

the Company for the purposes of 

raising and providing financial 

facilities for any term whether it is 

a short or a long term. 

محددة   كفالة لمدة أو/و  مان منح . ب 

اض  محددة غبر  أو  وتقديم واالقب 

 التجارية النشاطات   من ائتمان

 القروض عىل والتقديم االعتيادية

 مع البنكية  التسهيالت عىل والتوقيع

  مانات تقديم بدون أو تقديم

 آخر بشكل أو  وفاء رهن أو ورهن

 عىل امتيازات أو مالية أعباء تحميل

 أو امتيازات أو حقوق أو أصول

كة استحقاقات  الحصول لغرض الشر

 مدة ألي   مالية تسهيالت وتوفبر  عىل

ة.  أم طويلة أكانت سواء  قصبر

23.3 The Board of Directors shall issue 

regulations relating to administrative 

and financial affairs, personnel affairs 

and their financial entitlements. The 

Board of Directors shall also issue 

المتعلقة   23.3  اللوائح  اإلدارة  مجلس  ويضع 

وشؤون  والمالية  اإلدارية  بالشؤون 

كما   المالية.  ومستحقاتهم  الموظفير  

يضع مجلس اإلدارة لوائح خاصة بتنظيم  
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regulations to organize its business, 

meetings and allocation of its 

authorities and responsibilities. 

وتوزي    ع   واجتماعاته،  أعماله، 

 االختصاصات، والمسؤوليات. 

Article  24   24  المادة  

The Chairman, vice-chairman, managing 

director or any other authorized Director, 

acting within the limits granted to him by 

the Board of Directors may severally sign 

on behalf of the Company. 

أو نائبه أو   يجوز ألي من رئيس مجلس اإلدارة 

  عضو آخر، عضو مجلس اإلدارة المنتدب أو أي  

من   الممنوح  التفويض  حدود  ي 
وف  مفوض 

كة.   عن الشر
ً
 مجلس اإلدارة التوقيع منفردا

Article  25   25  المادة  

25.1 The Board of Directors shall hold a 

minimum of four (4) meetings each 

year. The meeting shall be convened 

by an invitation in writing by the 

Chairman, the board secretary as 

directed by the Chairman or upon a 

written request filed by at least two (2) 

Board Directors.   

 25.1  ( أربعة  اإلدارة  مجلس  ( 4يعقد 

يكون  األقل.  عىل  سنوًيا  اجتماعات 

الجتماع بناًء عىل دعوة خطية من قبل ا

بموجب  مقرره  أو  اإلدارة  مجلس  رئيس 

بناًء  أو  اإلدارة،  رئيس مجلس  توجيهات 

من   عضوين  يقدمه  خ ي  طلب  عىل 

 أعضاء المجلس عىل األقل 

25.2 The Board meetings can be held at 

the head office of the Company, or at 

any other place within the State as 

agreed by the Board of Directors. The 

meetings of the Board of Directors 

may be held through audio or video 

conferencing facilities as per the 

regulations and requirements issued 

by the Authority in this regard. 

ي  25.2 
ويجوز أن تعقد اجتماعات المجلس ف 

مكان   أي  ي 
ف  أو  كة  للشر الرئيسي  المركز 

اإلدارة   مجلس  أعضاء  عليه  يوافق  آخر 

ويجوز أن تعقد اجتماعات   داخل الدولة. 

االتصال   وسائل  طريق  عن  المجلس 

للضوابط   
ً
وفقا المرئية  أو  المسموعة 

 الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن. 

Article  26   26  المادة  
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26.1 Meetings of the Board of Directors 

shall not be valid unless attended by 

a majority of the Directors in person. 

A Director may appoint, another 

Director to vote on his/her behalf. In 

this case, such Director shall have 

two votes. A Director may not 

represent more than one other 

Director. A Director shall be 

considered present if he/she attends 

in person or via any means approved 

by the Authority, and at least fifty per 

cent of the Directors shall be present 

in person. 

ال يكون اجتماع مجلس اإلدارة صحححيحا    26.1 

إال بحضححور لبلبيأ لاضححاخص احح صححيا    

ويجوز لعضحححححو مجلس اإلدارة لن ي يح   

ا ص بيره من لاضحا  مجلس اإلدارة ي  

التصححححويف  وي  اله الحالأو يكون ل لا 

العضححححو صححححوتانو وال يجوز لن ي و   

اضو مجلس اإلدارة ان لكثر من اضو  

ضو مجلس مجلس اإلدارة واحد  يعتبر ا

ا إلا حضر ا صي ا لو بأي وسيلأ   حاضر 

توايق الي حا ال يخحأ والأ لال ي ح     ل رى

ادد لاضححا  مجلس اإلدارة الحاضححرين  

 .بأ فس م ان  صف ادد لاضا  المجلس

26.2 The resolutions of the Board of 

Directors are adopted by a majority of 

the votes of the Directors present or 

represented. In case of a tie, the 

Chairman or the person acting on 

his/her behalf shall have a casting 

vote.  

بأغلبية   26.2  اإلدارة  مجلس  قرارات  وتصدر 

ين  أصوات أعضاء مجلس اإلدارة الحاض 

. وإذا تساوت األصوات، رجح   والممثلير 

يقوم   من  أو  الرئيس  منه  الذي  الجانب 

 مقامه.  

26.3 The details of the items discussed in 

a meeting of the Board of Directors or 

its committee(s) and decisions 

thereof, including any reservations or 

any dissenting opinions, shall be 

recorded in the minutes of such 

meetings. All the Directors present 

shall sign the draft minutes prior to its 

adoption. Copies of the said minutes 

of meeting shall be sent to the 

Directors following adoption for their 

records. The minutes of meetings of 

the Board of Directors or its 

committee(s) shall be kept with the 

secretary of the Board of Directors. In 

the event that a Director refuses to 

sign, his/her refusal, with reasoning 

thereof, should be noted in the 

minutes.  

مجلس  26.3  اجتماعات  محاض   ي 
ف  تسجل 

اإلدارة أو لجانه من قبل مقرر المجلس 

ي نظر فيها  
أو اللجنة تفاصيل المسائل الن 

ي ذلك أية  والقر 
ي تم اتخاذها بما ف 

ارات الن 

تحفظات ألعضاء مجلس اإلدارة أو آراء  

توقيع كافة   ويجب  عنها.  وا  عب  مخالفة 

عىل   ين  الحاض  اإلدارة  مجلس  أعضاء 

مجلس   اجتماعات  محاض   مسودات 

ترسل  أن  عىل  اعتمادها،  قبل  اإلدارة 

نسخ من هذه المحاض  ألعضاء مجلس 

لالحت االعتماد  بعد  بها.  اإلدارة  فاظ 

مجلس   اجتماعات  محاض   وتحفظ 

مجلس   مقرر  قبل  من  ولجانه  اإلدارة 

أعضاء   أحد  امتناع  حالة  ي 
وف  اإلدارة. 

يثبت  التوقيع،  عن  اإلدارة  مجلس 

أسباب  ذكر 
ُ
وت المحرص   ي 

ف  ا ه  اعب 
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ي حال إبدائها
اض ف   .االعب 

26.4 Without prejudice to the minimum 

number of the Board of Directors' 

meetings mentioned in Article 25 

above, the Board of Directors may 

exceptionally issue resolutions by 

circulation in cases of emergency  in 

accordance with the conditions and 

procedures issued by the Authority.  

Such decisions shall be considered 

valid and enforceable as if they were 

issued in a duly convened meeting of 

the Board provided that: 

لعدد  26.4  األدب   بالحد  ام  االلب   مراعاة  مع 

المذكورة  اإلدارة  مجلس  اجتماعات 

،    25بالمادة   األساسي النظام  هذا  من 

فإنه يجوز لمجلس اإلدارة إصدار بعض 

ي الحاالت ال
  قراراته بالتمرير ف 

ً
طارئة وفقا

ي يصدر بها قرار 
وط واإلجراءات الن  للشر

تلك  عتب  
ُ
وت الشأن  بهذا  الهيئة  من 

أنها   لو  كما  ونافذة  صحيحة  القرارات 

إليه  الدعوة  تمت  اجتماع  ي 
ف  اتخذت 

 :  مع مراعاة ما يىلي
ً
 وعقد أصوال

a. The majority of Directors agree 

that the case necessitating a 

resolution by circulation is an 

emergency. 

اإلدارة  . أ   مجلس  أعضاء  موافقة 

ي تستدىعي   أن باألغلبية عىل
الحالة الن 

 .بالتمرير حالة طارئة القرار إصدار

b. The resolutions are delivered to 

all the Directors in writing for 

approval and accompanied by all 

the supporting documents and 

papers as necessary for their 

review.  

جميع  . ب   تسليم 

مكتوب  مجلس اإلدارة القرار أعضاء

 بكافة
ً
 للموافقة عليه مصحوبا

ً
 خطيا

والوثائق  الالزمة  المستندات 

 لمراجعته. 

c. Any resolution by circulation must 

be approved in writing by a 

majority of the Directors and must 

be presented to the next meeting 

of the Board of Directors to be 

included in the minutes of such 

meeting. 

الموافقة  . ت   يجب 

قرارات  الخطية باألغلبية عىل أي من

مع بالتمرير  الصادرة  اإلدارة   مجلس 

التاىلي   االجتماع  ي 
ف  عر ها  ورة  ض 

لتضمي  لمجلس بمحرص  اإلدارة  نها 

 اجتماعه. 

Article  27   27  المادة  

27.1 A Director may not, without the 

consent of the General Assembly of 

the Company, which consent shall be 

renewed every year, participate in 

بغبر   27.1  اإلدارة  مجلس  لعضو  يجوز  ال 

كة  للشر العمومية  الجمعية  من  موافقة 

ي  و 
ي أي عمل  الن 

ك ف   أن يشب 
ً
تجدد سنويا
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any business in competition with the 

Company or trade for his own 

account or for the account of third 

parties in any branch of an activity 

conducted by the Company, and shall 

not reveal any information or 

statements related to the Company, 

otherwise the Company may demand 

him to pay compensation or to 

consider the profitable transactions 

made for his account as if it were 

made for the account of the 

Company. 

يتاجر   أن  أو  كة  الشر منافسة  شأنه  من 

فروع   أحد  ي 
ف  ه  غبر لحساب  أو  لحسابه 

كة، وال يجوز له   النشاط الذي تزاوله الشر

ي أي معلومات أو بيانات تخص  أن  
يفسر

كة وإال كان لها أن تطالبه بالتعويض  الشر

زاولها   ي 
الن  المربحة  العمليات  باعتبار  أو 

كة.   لحسابه كأنها أجريت لحساب الشر

27.2 Every Director of the Company who 

may have a common interest or a 

conflicting interest in respect of a 

transaction referred to the Board of 

Directors for approval shall notify the 

Board of Directors of such interest 

and his declaration shall be noted in 

the minutes of the meeting. Such 

Director may not vote on any 

resolution concerning such 

transaction. 

ي  27.2 
كة  عىل كل عض           و ف   مجلس إدارة الش           ر

ي يمثله    ا بمجلس  
تكون ل    ه أو للجه    ة الن 

ي 
كة أو متعار     ة ف  اإلدارة مص    لحة مش    ب 

ص          فقة أو تعامل أن يبلغ مجلس اإلدارة 

به    ذه المص               لح    ة التخ    اذ قرار بش                  أن  

ل        ه  ي ج وز  وال  ال ع م ل ي        ة،  أو  الص                ف ق        ة 

ي التص           ويت الخاص بالقرار 
اك ف  االش           ب 

ي شأن هذه العملية. 
 الصادر ف 

27.3 If the Director fails to disclose his 

transaction referred to in Clause 27.2 

hereof, the Company or any 

shareholder may bring a claim before 

a competent court requesting such 

court to annul the relevant transaction 

or to compel and direct the breaching 

Director to return to the Company any 

profits or benefits realized by him. 

ف عضو مجلس اإلدارة عن إبالغ  27.3 
ّ
إذا تخل

 لحكم البند  
ً
من هذه   27.2المجلس وفقا

كة أو ألي من مساهميها   المادة جاز للشر

التقدم للمحكمة المختصة إلبطال العقد 

أو إلزام العضو المخالف بأداء أي رب  ح أو  

ورده  التعاقد  من  له  تحققت  منفعة 

كة.   للشر

Article  28   28  المادة  

The Related Parties shall not utilize the 

information in the possession of any of 

them due to their membership or 

occupation to achieve any interest 

whatsoever for them or for others as a 

يحظر عىل األطراف ذات العالقة أن يستغل أي   

ته  منهم ما اتصل به من معلومات بحكم عضوي

ي  
ف  كة  الشر ي 

ف  وظيفته  أو  اإلدارة  مجلس  ي 
ف 

نتيجة   أيا كانت  ه  لغبر أو  له  مصلحة  تحقيق 
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result of dealing in the securities of the 

Company and any other Transactions. 

Such party or employee may not have a 

direct or indirect interest with any party 

making deals intended to influence the 

rates of the securities issued by the 

Company. 

من  ها  وغبر كة  للشر المالية  األوراق  ي 
ف  التعامل 

منهم  الصفقات ألي  يكون  أن  يجوز  ال  ، كما 

ة مع أي جهة تقوم   ة أو غبر مباشر مصلحة مباشر

ي أسعار  
األوراق بعمليات يراد بها إحداث تأثبر ف 

كة مع علمه بذلك.  ي أصدرتها الشر
 المالية الن 

Article  29   29  المادة  

The Company must not enter into 

Transactions with Related Parties where 

the value of such Transactions do not 

exceed (5%) of the Company's issued 

capital without the consent of the Board of 

Directors and without the approval of the 

General Assembly where such percentage 

threshold is exceeded. The Company is 

not allowed to conclude Transactions that 

exceed (5%) of the issued share capital 

unless it has obtained a valuation of the 

Transaction by a valuer certified by the 

Authority. A Related Party who has an 

interest in the Transaction may not, and 

their nominees or appointees may not, 

participate in voting on decisions taken by 

the Board of Directors or the General 

Assembly (as applicable) in respect of 

such a Transaction. The report of the 

auditor must include a statement of the 

Conflict of Interest Transactions and 

financial Transactions concluded with 

Related Parties and procedures taken in 

these regards. 

األط   مع  الصفقات  إبرام  كة  للشر يجوز  راف ال 

ذات العالقة إال بموافقة مجلس اإلدارة فيما ال  

المصدر،   %5يتجاوز   كة  الشر مال  رأس  من 

زاد  فيما  كة  للشر العمومية  الجمعية  وبموافقة 

ي تجاوز  
عىل ذلك، وال يجوز إبرام الصفقات الن 

إال   %5قيمتها   كة  المصدر للشر المال  من رأس 

بعد تقييمها بواسطة مقيم معتمد لدى الهيئة، 

ي   وال 
ف  اك  االشب  العالقة  ذو  للطرف  يجوز 

أو  اإلدارة  مجلس  بقرار  الخاص  التصويت 

هذه  شأن  ي 
ف  الصادر  العمومية  الجمعية 

كة أن  الصفقة. ويتعير  عىل مدقق حسابات الشر

تعارض   بصفقات  بيان  عىل  تقريره  يشتمل 

وا بير     لصفقاتالمصالح  تمت  ي 
الن  المالية 

العالقة   ذات  األطراف  من  وأي  كة  الشر

ي اتخذت بشأنها. وا
 إلجراءات الن 

Article  30   30  المادة  

30.1 The Company may not provide any 

loans to any Director or execute 

guarantees or provide any collateral 

in connection with any loans granted 

to them. A loan shall be deemed as 

من  30.1  تقديم قروض ألي  كة  للشر يجوز  ال 

أعضاء مجلس إداراتها أو عقد كفاالت أو  

بقروض  تتعلق  أي  مانات  تقديم 

 لعضو  
ً
 مقدما
ً
ممنوحة لهم، ويعتب  قر ا
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granted to a Director if granted to his 

spouse, children or relative up to the 

second degree.  

مجلس اإلدارة كل قرض مقدم إىل زوجه 

الدرجة  حن    
ُ
له قريب  أي  أو  أبنائه  أو 

 الثانية. 

30.2 No loan may be granted to a 

company where a Director or his 

spouse, children or any of his said 

relatives up to the second degree 

holds, jointly or severally, over 20% of 

the capital of that company. 

ك     ة يمل     ك  30.2  تق     ديم قرض إىل شر ال يجوز 

عضو مجلس اإلدارة أو زوجه أو أبناؤه أو 

ال   درج   ة الث   اني   ة أكبر أي من أق   ارب   ه حن   

 من رأس مالها.  %20من 

Article  31   31  المادة  

If a Director is absent for three (3) 

consecutive meetings or five (5) non-

consecutive meetings, during the term of 

the Board of Directors, without any excuse 

acceptable to the Board of Directors, such 

Director shall be deemed to have 

resigned.  

أحد أعضاء مجلس اإلدارة عن حضور إذا تغيب   

 ( )  ( 3ثالث  خمس  أو  متتالية  (  5جلسات 

بدون عذر  المجلس  مدة  ي 
ف  متقطعة  جلسات 

 .
ً
 يقبله المجلس، اعتب  مستقيال

Article  32   32  المادة  

32.1 A Director's position shall also be 

vacant in the event such Director:  

ي  32.1 
يش      غر منص      ب عض      و مجلس اإلدارة ف 

 إحدى الحاالت التالية: 

a. Dies, suffers loss or impediment 

to legal capacity or is affected by 

a cause of disability preventing 

him from undertaking his/her 

duties as a Director of the Board; 

or  

من  - أ  بعارض  أصيب  أو  توف   إذا 

 
ً
عاجزا أصبح  أو  األهلية  عوارض 

النهوض بمهامه  بصورة أخرى عن 

ي مجلس اإلدارةكع
 أو  ؛ضو ف 

b. Is convicted of any dishonesty 

offence; or 

ف  - ب  بالشر مخلة  جريمة  بأية  أدين 

 واألمانة؛ أو 

c. Is declared bankrupt or has 

stopped paying his commercial 

debts, even if this is not linked to 

a bankruptcy declaration; or 

أو   -ج  إفالسه  دفع  أعلن  عن  توقف 

ن  يقب  لم  لو  حن   ة  التجاري  ديونه 

 ذلك بإشهار إفالسه؛ أو 
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d. Resigns from his/her position 

pursuant to a written notice sent to 

the Company to this effect; or 

استقال من منصبه بموجب إشعار   -د 

؛ أو  كة بهذا المعن   خ ي أرسله للشر

e. Is not re-elected after his/her term 

of membership elapses; or  

يعد   -ه  ولم  عضويته  مدة  انتهت 

 انتخابه؛ 

f. He/she Is dismissed by way of a 

resolution of the General 

Assembly. 

ة   - و  العمومي  ة  الجمعي  من  قرار  صدر 

 بعزله. 

Article  33   33  المادة  

The Board of Directors may appoint one or 

more manager(s), or authorized attorneys, 

for the Company and determine their 

authorities, the conditions of their 

engagement, their salaries and 

remunerations. The chief executive officer 

or the Manager of the Company is not 

allowed to be a chief executive officer of 

another public joint stock company in the 

State, and the managing director of the 

Company is not allowed to be a general 

manager of another company in the State. 

كة    للشر
ً
ي أن يعير  مديرا

لمجلس اإلدارة الحق ف 

يحدد   وأن  مفو ير   وكالء  أو  مديرين  عدة  أو 

ورواتبهم   خدماتهم  وط  وشر صالحياتهم 

ومكافآتهم. وال يجوز للرئيس التنفيذي أو مدير 

  
ً
 عاما
ً
 أو مديرا

ً
 تنفيذيا

ً
كة أن يكون رئيسا عام الشر

أخرى عامة  كة مساهمة  يجوز   بالدولة لشر وال 

  
ً
عاما  
ً
مديرا يكون  أن  كة  للشر المنتدب  للعضو 

كة أخرى  . بالدولة لشر

Article  34   34  المادة  

Without prejudice to the provisions of 

Article 35 herein, the Directors shall not be 

personally liable or obligated for the 

liabilities of the Company as a result of 

their performance of their duties as 

Directors to the extent that they have not 

exceeded their authority. 

المادة    أحكام  مراعاة  النظام    35مع  هذا  من 

اإلدارة   مجلس  أعضاء  يكون  ال   ، األساسي

يتعلق  فيما  شخصية  مسؤولية  مسؤولير  

كة الناتجة عن قيامهم بواجباتهم   امات الشر بالب  

ال   الذي  بالقدر  وذلك  إدارة  مجلس  كأعضاء 

 يتجاوزون فيه حدود سلطاتهم. 

The Company shall be bound by the acts 

of the Board of Directors within the limits 

of its powers. The Company shall also be 

liable for the damage due to unlawful acts 

of management by the Chairman and 

مجلس   يجري  ها  ي 
الن  باألعمال  كة  الشر م  تلب  

ت كما  اختصاصه،  حدود  ي 
ف  عن اإلدارة  سأل 

غبر  األفعال  عن  ر  الرص  من  ينشأ  ما  تعويض 

ي تقع من رئيس وأعضاء المجلس 
وعة الن  المشر
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Directors.  .كة ي إدارة الشر
 ف 

Article  35   35  المادة  

35.1 The Chairman and the Directors shall 

be held liable towards the Company, 

the shareholders and third parties for 

all acts of fraud, abuse of their 

delegated powers, and for any 

breach of the Law or these Articles, or 

an error in management. Any 

provision to the contrary shall be 

invalid.  

و   ي ك ون 35.1  اإلدارة رئ ي س  م ج ل س  أعض                      اء 

كة والمس           اهمير   مس           ؤولير  تجاه الش           ر

والغبر عن جميع أعم ال الغ  وإس                اءة  

اس      تعم                      ال الس      لطات الممنوحة لهم، 

وعن كل مخالف ة للقانون أو لهذا النظام،  

ط  ي اإلدارة، ويبط  ل ك  ل شر
وعن الخط  أ ف 

ي بغبر ذلك. 
 يقض 

35.2 Liability as provided for in Clause 

(35.1) of this Article shall apply to all 

the Directors if the error arises from a 

decision passed unanimously by 

them. However, in the event of a 

decision passed by the majority, the 

Directors who objected to such 

decision shall not be held liable 

provided they stated their objection in 

writing in the minutes of the meeting. 

Absence from a meeting at which the 

decision has been passed shall not 

be deemed a reason to be relieved 

from liability unless it is proven that 

the absent Director was not aware of 

the decision or could not object to it 

upon becoming aware thereof. The 

responsibility provided for in Clause 

(35.1) of this Article applies to the 

Executive Management if the error 

arises out of a decision issued by it. 

ي الم تقع 35.2 
س               ؤولي ة المنص               وص عليه ا ف 

( من هذه المادة عىل جميع  35.1البند ) 

أعض  اء مجلس اإلدارة إذا نش  أ الخطأ عن 

قرار ص                  در ب    إجم    اع اآلراء، أم    ا إذا ك    ان  

 باألغلبية  
ً
القرار محل المس          اءلة ص          ادرا

فال يس     أل عنه المعار      ون من  كانوا قد 

ا      هم بمحرص       الجلس     ة، فإذا  أثبتوا اعب 

ي  تغيب أحد األعض            اء
عن الجلس            ة الن 

ي مس  ؤوليته إال 
ص  در فيها القرار فال تنتق 

إذا ثب   ت ع   دم علم   ه ب   القرار أو علم   ه ب   ه  

اض علي   ه،   مع ع   دم اس               تط   اعت   ه االعب 

ي 
وتقع المس            ؤولية المنص            وص عليها ف 

( من هذه المادة عىل اإلدارة 35.1البند ) 

التنفي ذي ة إذا نش               أ الخط أ بقرار ص               ادر 

 عنها. 

Article  36   36  المادة  
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36.1 Attendance allowance shall not be 

paid to  the Board of Directors. The 

remuneration of the Director of the 

Board shall consist of a percentage of 

the net profits, provided that it does 

not exceed 10% of the net profits of 

the relevant financial year  after 

deducting the depreciations and 

reserves. Furthermore, the Company 

may reimburse any Director or assign 

further remuneration or monthly 

salary in amounts to be determined 

by the Board if such Director is a 

member of a committee or makes 

extra efforts or performs additional 

work to serve the Company in 

addition to his duties as a Director. 

لعضو  36.1  حضور  بدل  ضف  يجوز  ال 

المجلس  اجتماعات  االدارة عن  مجلس 

وتتكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من 

أال   عىل  ي 
الصاف  الرب  ح  من  مئوية  نسبة 

للسنة    %10تتجاوز   األرباح  تلك  من 

االستهالكات  بع المالية من   
ً
د خصم كال

تدفع   .واالحتياطيات  أن  يجوز  كما 

مكافأة  أو   
ً
أتعابا أو  مصاريف  كة  الشر

 بالقدر الذي يقرره 
ً
 شهريا
ً
إ افية أو مرتبا

مجلس اإلدارة ألي  عضو من أعضائه إذا 

أو  لجنة  أي  ي 
ف  يعمل  العضو  ذلك  كان 

بأعمال   يقوم  أو  خاصة   
ً
جهودا يبذل 

ف  كة  الشر لخدمة  واجباته  إ افية  وق 

كة.  ي مجلس إدارة الشر
  العادية كعضو ف 

36.2 By way of exception of Clause (1) of 

this Article and subject to the 

regulations that will be issued by the 

Authority in this regard, the Company 

may pay at the end of each financial 

year a fixed fee to each Director not 

exceeding AED 200,000 subject to 

the approval of the General Assembly 

in the following cases: 

 36.2  ( البند  من  االستثناء  سبيل  من 1عىل   )

ي 
الن  الضوابط  مراعاة  ومع  المادة،  هذه 

يجوز   الشأن،  بهذا  الهيئة  عن  تصدر 

المالية  السنة  نهاية  ي 
ف  تدفع  أن  كة  للشر

يتجاوز ال  عضو  لكل  مقطوع   مبلغ 

ط    200.000 بشر موافقة  درهم 

ي الحاالت التالية: 
 الجمعية العمومية ف 

a. if the Company has not generated 

any profits; or  

كة أرباح . أ    عدم تحقيق الشر
ً
 ؛ أو ا

b. if the Company generates profits 

but the share of each Director in 

such profits is less than AED 

200,000. In which case, the fixed 

fee and the board remuneration 

may not be combined. 

وكان  . ب    
ً
أرباحا كة  الشر حققت  إذا 

نصيب عضو مجلس اإلدارة من تلك  

ي هذه 200.000األرباح أقل من  
، وف 

المكافأة  بير   الجمع  يجوز  ال  الحالة 

 واألتعاب. 

Article  37   37  المادة  

The General Assembly may dismiss all or 

some of the elected Directors and open 

يكون للجمعية العمومي ة ح ق عزل كل أو بعض   
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nomination to Board membership in 

accordance with the regulations issued by 

the Authority in this regard. The General 

Assembly may elect new Directors to 

replace the dismissed ones. A Director 

who was dismissed may not be re-

nominated for membership of the Board of 

Directors except after the lapse of three (3) 

years from his dismissal. 

باب   وفتح  المنتخبير   اإلدارة  مجل  س  أعضاء 

شح وفق   الضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا  الب 

وال  منهم.  بدال  جدد  أعضاء  وانتخاب  الشأن 

ترشيحه   إع ادة  عزله  تم  الذي  للعض و  يحق 

ي  
سن  وات    3لعضوية مجل   س االدارة إال بعد مض 

  من تاري    خ العزل. 

PART FIVE 

THE GENERAL ASSEMBLY 

 الباب الخامس  

  الجمعية العمومية 
 

 ف

Article  38   38  المادة  

38.1 A duly convened General Assembly 

shall represent all the shareholders 

and will be convened in the Emirate 

of Dubai.  

 38.1  
ً
أصوال المنعقدة  العمومية  الجمعية 

انعقادها  ويتم  المساهمير   جميع  تمثل 

ي إمارة 
ي ف   . دب 

38.2 The provisions of the Law shall apply 

to the quorum required for convening 

the General Assembly and to the 

required majority to adopt resolutions 

therein. 

النصاب  38.2  عىل  القانون  أحكام  تشي 

ة  الجمعي  انعقاد  لصحة  توفره  الواجب 

التخاذ   الالزمة  األغلبية  وعىل  ة  العمومي 

 القرارات. 

Article  39   39  المادة  

39.1 Each shareholder shall have the right 

to attend the General Assembly of the 

shareholders and shall have a 

number of votes equal to the number 

of his/her shares.  

حض                  ور   ل    ك        ل 39.1  ي 
ف  ال    ح    ق  مس                      اه    م 

ال   ع   م   وم   ي        ة  ال   ج   م   ع   ي        ة  اج   ت   م        اع        ات 

م ن  ع        دد  ل        ه  وي ك ون   ، ل ل مس                      اه م ير 

 األصوات يعادل عدد أسهمه. 

39.2 A shareholder may appoint a proxy, 

who must not be a Director, to attend 

the General Assembly on his behalf 

by virtue of a written special power of 

attorney. Such proxy, to a number of 

shareholders, shall not, in such 

capacity, represent more than 5% 

ه من   39.2  ويجوز للمساهم أن ينيب عنه غبر

حضور   ي 
ف  اإلدارة  مجلس  أعضاء  غبر 

توكيل  بمقتض   العمومية  الجمعية 

بالكت ثابت  يكون خاص  أال  ابة. ويجب 

الوكيل لعدد من المساهمير  حائزا بهذه 
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five per cent of the share capital of the 

Company.  
 ( من  أكبر  عىل  خمسة  %5الصفة   )

كة.   بالمائة من أسهم رأس مال الشر

39.3 Shareholders lacking legal capacity 

shall be represented by their legal 

representatives. 

ويمثل ناقضي األهلية وفاقديها النائبون  39.3 

. عنهم 
ً
 قانونا

39.4 A corporate person may appoint one 

of its representatives or those in 

charge of its management under a 

resolution passed by its board of 

directors or any similar entity to 

represent it at any general assembly 

of the Company. The proxy shall 

have the powers defined in the proxy 

resolution. 

 

أحد   39.4  يفوض  أن  االعتباري  للشخص 

ممثليه أو القائمير  عىل إدارته بموجب  

يقوم   من  أو  إدارته  مجلس  من  قرار 

عمومية   جمعية  أية  ي 
ف  ليمثله  مقامه، 

المفوض  للشخص  ويكون  كة،  للشر

قرار  بموجب  المقررة  الصالحيات 

 التفويض. 

Article  40   40  المادة  

40.1 Invitations to the shareholders to 

attend the General Assembly shall be 

by announcement in two (2) daily local 

newspapers issued in Arabic and 

English, and by registered mail,  email 

or sms (if available) at least (21) days 

before the date set for the meeting 

after obtaining the approval from the 

Authority. The invitation should 

contain the agenda of the General 

Assembly meeting. A copy of the 

invitation shall be sent to the Authority 

and the Competent Authority. 

لحضور   40.1  المساهمير   إىل  الدعوة  توجه 

الج بإعالن   العموميةمعية  اجتماعات 

ي صحيفتير  يوميتير  محليتير  تصدران 
ف 

ية وبرسالة عب     باللغة العربية واإلنجلبر 

ي وبرسالة نصية هاتفية  
وب  يد اإللكب  الب 

أو  ة  قبل   قصبر وذلك  مسجلة،  بكتب 

ب لالجتماع  المحدد  واحد  الموعد 

ون  عىل األقل، وذلك 21)  وعشر
ً
( يوما

موافقة   عىل  الحصول  الهيئة. بعد 

ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال  

ذلك االجتماع وترسل صورة من أوراق  

 الدعوة إىل الهيئة والسلطة المختصة. 

40.2 The meetings of the General 

Assembly and the shareholders’ 

participation in their deliberations and 

voting on its decisions may  be 

conducted by electronic means to 

ال ج م ع ي        ات   40.2  اج ت م        اع        ات  ع ق        د  ي ج وز 

ي 
اك المس                   اهمير  ف 

العمومي    ة واش               ب 

م     داوالته     ا والتص               وي     ت عىل قراراته     ا 

بواس               ط   ة وس                  ائ   ل التقني   ة الح   ديث   ة  
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attend virtually, in accordance with the 

regulations issued by the Authority in 

this regard. 

 للض               واب
ً
ط للحض               ور عن بع   د، وفق   ا

 .الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن

Article  41   41  المادة  

A General Assembly shall be called by:   :تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من 

41.1 The Board of Directors at least once 

annually during the four (4) months 

following the end of the financial year 

("Annual General Assembly”). 

السنة   41.1  ي 
ف  األقل  اإلدارة مرة عىل  مجلس 

خالل األشهر األربعة التالية لنهاية السنة 

"( للجمعية  المالية  السنوي  االجتماع 

 "(. العمومية

41.2 The Board of Directors, whenever it 

deems fit, or upon a request of the 

auditor or one or more shareholders 

holding not less than 10% of the 

share capital requesting a meeting, 

within five (5) days from the date of 

submitting the request. 

أو   41.2  لذلك   
ً
وجها اإلدارة  مجلس  رأى  كلما 

أو   الحسابات  مدقق  طلب  عىل  بناًء 

( من %10طلب مساهم أو أكبر يملكون ) 

، وذلك خالل   المال كحد أدب  ( 5) رأس 

 خمسة أيام من تاري    خ تقديم الطلب. 

41.3 The auditor, directly, if the Board of 

Directors omits to send an invitation 

to convene the General Assembly in 

such events where the Law requires 

to be invited or within five (5) days 

from the date of the request for a 

meeting submitted by the auditor to 

the Board of Directors. 

أغفل   41.3  إذا  ة  مباشر الحسابات  مدقق 

لعقد   الدعوة  توجيه  اإلدارة  مجلس 

ي 
الن  األحوال  ي 

ف  العمومية  الجمعية 

( 5يوجب القانون فيها دعوتها أو خالل ) 

مدقق  تقديم  تاري    خ  من  أيام  خمسة 

الحسابات طلب توجيه الدعوة لمجلس 

 إلدارة ولم يقم بذلك. ا

41.4 If the Chairman of the Company or his 

representative fails to invite the 

General Assembly to convene in the 

following events within five (5) days 

from the date of demand by the 

Authority, the Authority shall give the 

invitation to the meeting at the 

expense of the Company: 

ي األحوال التالية، وبعد خمسة   41.4 
الهيئة، ف 

رئيس مجلس   تاري    خ طلبها من  من  أيام 

يقم  ولم  مقامه  يقوم  من  أو  اإلدارة 

لالنعقاد  العمومية  للجمعية  بالدعوة 

الدعوة   توجيه  الهيئة  عىل  وجب 

كة:   لالجتماع عىل نفقة الشر

• The lapse of thirty (30) days after  •  الموعد عىل   
ً
يوما ثالثون  مض   إذا 
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the fixed date for the meeting to 

be held (i.e. four months after the 

end of the financial year) without 

the Board of Directors sending an 

invitation; 

أربعة   ي 
مض  )وهو  النعقادها  المحدد 

عىل انتهاء السنة المالية( دون    أشهر 

بدعوتها  اإلدارة  مجلس  يقوم  أن 

 لالنعقاد؛ 

• If the number of Board of Directors 

is less than the minimum required 

for its quorum; 

إذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة  • 

 عن الحد األدب  لصحة انعقاده؛ 

• Discovery of any violation of the 

Law, these Articles or any defect 

in the management of the 

Company;  

وقوع  •  وقت  أي  ي 
ف  لها  تبير   إذا 

كة أو   مخالفات للقانون أو لنظام الشر

ي إدارتها؛
 وقوع خلل ف 

• If the Board of Directors fails to call 

for a meeting of the General 

Assembly despite the call from 

one or more shareholders 

representing 10% of the share 

capital of the Company.  

إذا تقاعس مجلس اإلدارة عن دعوتها  • 

أكبر  أو  مساهم  طلب  رغم  لالنعقاد 

كة.   10يمثلون )   %( من رأسمال الشر

Article  42   42  المادة  

The following matters shall be included on 

the agenda of the Annual General 

Assembly: 

ي   
ي ج  دول أعم  ال الجمعي  ة العمومي  ة ف 

ي  دخ  ل ف 

 اجتماعها السنوي المسائل اآلتية: 

42.1 Reviewing and approving the report 

of the Board of Directors on the activity 

of the Company, its financial standing 

throughout the year and the report of 

the auditor; 

س         ماع تقرير مجلس اإلدارة عن نش         اط  42.1 

كة وعن مركزها الماىلي خالل الس     نة 
الش     ر

وتقرير م دقق الحس               اب ات والتص               ديق  

 عليهما؛

42.2 To consider and approve the 

balance sheet and the account of 

profits and losses; 

كة وحس   اب األرباح  42.2  انية الش   ر مناقش   ة مبر 

 والخسائر والتصديق عليهما؛

42.3 To elect the Directors if necessary;  42.3  أعض                    اء مجلس اإلدارة عن      د انتخ      اب 

 االقتضاء؛
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42.4 To appoint and determine the 

remuneration of the auditors; 

ي   42.4 
م      دقق  الحس                     اب      ات وتح      دي      د  تعيير  

 أتعابهم؛

42.5 To consider the proposals of the 

Board of Directors concerning the 

distribution of profits; 

حات مجلس اإلدارة بش    أن  42.5  ي مقب 
النظر ف 

 توزي    ع األرباح؛

42.6 To consider the proposals of the 

Board of Directors concerning the 

remuneration of the Directors and to 

determine such remuneration; 

حات مجلس اإلدارة بش    أن  42.6  ي مقب 
النظر ف 

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وتحديدها؛ 

42.7 To discharge the Directors, not 

discharge or to dismiss the Directors 

and to file the liability claim against 

them, as the case may be; and 

ابراء ذمة أعض          اء مجلس اإلدارة أو عدم   42.7 

دع     وى  ورف     ع  وع     زل     ه     م  ذم     ت     ه     م  إب     راء 

 المسؤولية عليهم حسب األحوال؛ و

42.8 To discharge or not to discharge the 

auditors  and to dismiss the auditors 

and to file the liability claim against 

them, as the case may be.  

ي الحس ابات أو عدم إبراء  ابراء ذم 42.8 
ة مدقق 

ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المس          ؤولية 

 عليهم حسب األحوال. 

Article  43   43  المادة  

43.1 Shareholders who wish to attend 

the General Assembly shall register 

their names in an electronic register 

made available by the management of 

the Company at the meeting place 

within ample time before the meeting. 

The register shall include the name of 

the shareholder, or his representative, 

the number of shares he holds or 

represents and the names of the 

represented shareholders and the 

appropriate proxies. The shareholder 

or the proxy shall be given a card to 

attend the meeting, which shall state 

the number of votes held or 

represented by him/her. An extract of 

this register showing the number of 

shares represented at the meeting and 

ي  43.1 
ف  يرغبون  الذين  المساهمون  يسجل 

ي  
ف  أسماءهم  العمومية  الجمعية  حضور 

إدارة  تعده  الذي  ي 
وب  اإللكب  السجل 

االجتماع  مكان  ي 
ف  الغرض  لهذا  كة  الشر

ذلك  النعقاد  المحدد  الوقت  قبل 

االجتماع بوقت كاف. ويجب أن يتضمن  

السجل اسم المساهم أو من ينوب عنه  

ي يملكها أو عد
د األسهم  وعدد األسهم الن 

تقديم  مع  مالكيها  وأسماء  يمثلها  ي 
الن 

سند الوكالة. ويع  المساهم أو النائب 

بطاقة لحضور االجتماع يذكر فيها عدد 

وكالة.  أو  أصالة  يمثلها  ي 
الن  األصوات 

يستخرج من سجل المساهمير  خالصة  

ي 
ف  مثلت  ي 

الن  األسهم  بعدد  مطبوعة 
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the percentage of attendance shall be 

printed and attached to the minutes of 

the General Assembly after being 

signed by the chairman of the meeting, 

the secretary and the auditor of the 

Company. A copy of such extract shall 

be delivered to the representative of 

the Authority.  

توقيعها  ويتم  الحضور  ونسبة  االجتماع 

قبل ورئيس   من  الجلسة  مقرر  من  كل 

كة   الشر حسابات  ومدقق  االجتماع 

الممثل  للمراقب  منها  نسخة  وتسلم 

للهيئة ويتم إلحاق نسخة منها بمحرص  

  اجتماع الجمعية العمومية. 

43.2 Registration for attending the 

General Assembly shall close at the 

time when the Chairman announces 

whether or not the quorum for such 

meeting has been met. No registration 

of any shareholder or proxy shall be 

accepted thereafter and votes of those 

late shareholders or proxies would not 

count and their views would not be 

taken into account in that meeting. 

اب التس جيل لحض ور اجتماعات  يقفل ب 43.2 

الجمعي    ة العمومي    ة عن    دم    ا يعلن رئيس 

االجتماع اكتمال النص    اب المحدد لذلك 

االجتم اع أو ع دم اكتم ال ه، وال يجوز بع د 

ذلك قبول تس    جيل أي مس    اهم أو نائب  

عنه لحض       ور ذلك االجتماع كما ال يجوز  

ي  
ي المس ائل الن 

االعتداد بص وته أو برأيه ف 

ي ذلك االجت
 ماع. تطرح ف 

Article  44   44  المادة  

The register of the shareholders, that have 

the right to attend the General Assembly 

of the Company  and to vote, shall be in 

accordance with the procedures for 

transacting, set-off, settlement, transfer of 

title, custody of securities and the relevant 

rules prevailing in the Market. 

لهم   الذين  كة  الشر ي 
ف  المساهمير   يكون سجل 

ي حضور اجتماعات الجمعية العمومية  
الحق ف 

كة   قراراتها  للشر عىل  للنظام  والتصويت   
ً
طبقا

ونقل  والتسويات  والمقاصة  بالتداول  الخاص 

والقواعد  المالية  األوراق  وحفظ  الملكية 

ي السوق. المعنية 
   السائدة ف 

Article  45   45  المادة  

45.1. The quorum at a meeting of the 

General Assembly shall be satisfied if 

shareholders holding or representing 

by proxy at least 50% of the capital of 

the Company are present at the 

meeting. If a quorum is not present at 

the first meeting the General 

Assembly shall be adjourned to 

another meeting to be held after five 

(5) days and not exceeding fifteen 

ي اجتم  اع الجمعي  ة  45.1 
 يتحقق النص                اب ف 

العمومية بحضور مساهمير  يملكون أو 

من  %50يمثلون بالوكالة ما ال يقل عن 

كة، فإذا لم يتوفر النص  اب   رأس  مال الش  ر

وج        ب   األول،  االج  ت  م        اع  ي 
ف  ي 
ال  ق        ان  وب 

دعوة الجمعي     ة العمومي     ة إىل اجتم     اع 

ثان يعقد بعد مدة ال تقل عن خمس             ة  

 من 
ً
أيام وال تجاوز خمس            ة عش            ر يوما
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(15) days from the date of the first 

meeting and the postponed meeting 

shall be valid regardless of the 

percentage of attendance. 

ويعتب  االجتم   اع   ت   اري    خ االجتم   اع األول

ع        دد    ك        ان 
ً
أي        ا  
ً
ص                 ح  ي  ح        ا ال  م  ؤج        ل 

ين.   الحاض 

45.2. Except for the decisions that will be 

taken by Special Resolution, the 

decisions of the General Assembly 

shall be passed by the majority of the 

shares represented at the meeting. 

The decisions passed by the General 

Assembly shall be binding to all the 

Shareholders, whether they were 

present or absent from the meeting at 

which the decisions have been 

passed and whether they agreed or 

objected to such decisions. A copy of 

such decisions shall be sent to the 

Authority and the financial market 

where the shares of the Company are 

listed and to the competent Authority 

in accordance with such 

requirements imposed by the 

Authority in this respect. 

ي يتعير  ص          دورها   45.2 
فيما عدا القرارات الن 

ات الجمعي  ة بقرار خ  اص، تص                در قرار 

ك   ة ب   أغلبي   ة األس               هم  العمومي   ة للش               ر

قرارات  وتكون  االجتم        اع،  ي 
ف  الممثل        ة 

ل  ج  م ي ع   م  ل  زم        ة  ال  ع  م  وم  ي        ة  ال  ج  م  ع  ي        ة 

ي 
ين ف  المس                اهمير  س               واًء ك انوا ح اض 

ال      ذي ص                    درت في      ه ه      ذه  االجتم      اع 

القرارات أو غ   ائبير  عن   ه وس               واًء ك   انوا 

موافقير  عليه ا أو مع ار                ير  له ا، ويتم 

ل من الهيئ     ة  إبالغ ص               ورة منه     ا إىل ك     

والس               وق الم اىلي الم درج ة في ه أس               هم  

 
ً
ك ة والس               لط ة المختص                ة وفق ا الش               ر

ي هذا  
للض           وابط الص           ادرة عن الهيئة ف 

 الشأن. 

Article  46   46  المادة  

46.1 The General Assembly shall be 

chaired by the Chairman of the Board 

of Directors. In the absence of the 

Chairman, the vice-chairman shall 

chair the meeting.  

رئ   ي   س   46.1  ال   ع   م   وم   ي        ة  ال   ج   م   ع   ي        ة  ي   رأس 

مجلس اإلدارة، وعن د غي اب ه، يرأس               ه ا  

 نائب رئيس مجلس اإلدارة. 

46.2 In their absence, the General 

Assembly shall be chaired by any 

person elected by the Board, and in 

case there was no election by the 

Board, the General Assembly shall 

appoint one of the shareholders to 

chair the meeting and shall also 

appoint a secretary for the meeting.  

ي ح   ال غي   ابهم   ا يرأس الجمعي   ة أي  46.2 
وف 

اإلدارة  أعض                      اء مجلس  من  عض               و 

ي حال 
يخت اره مجلس اإلدارة لذلك، وف 

ة للعض               و ، ع دم اختي ار مجلس اإلدار 

تعير  الجمعي    ة من بير  المس                   اهمير  

 لالجتم   اع كم   ا تعير  الجمعي   ة 
ً
رئيس                  ا

 مقرر لالجتماع. 
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46.3 The Chairman shall appoint a teller 

for the meeting provided that such 

appointment is approved by the 

General Assembly. 

 لألص          وات عىل أن   46.3 
ً
ويعير  الرئيس جامعا

 تقر الجمعية العمومية تعيينه. 

46.4 Minutes of the General Assembly 

shall be issued. The minutes shall 

include the names of the 

shareholders present in person or 

those represented, the number of the 

shares held by them, in person or by 

proxy, the votes held by them, the 

decisions passed, the number of the 

votes for or against such decisions 

and an adequate summary of the 

discussions at the meeting. 

يحرر محرص  اجتماع الجمعية العمومية   46.4 

ين  الحاض  المساهمير   أسماء  ويتضمن 

ي حيازتهم   الممثلير  وعدد 
ي ف 
األسهم الن 

األصوات  وعدد  بالوكالة  أو  باألصالة 

وعدد   الصادرة  والقرارات  لهم  المقررة 

ي وافقت عليها أو عار تها  
األصوات الن 

ي 
ي دارت ف 

وخالصة وافية للمناقشات الن 

 االجتماع. 

46.5 The Company shall keep minutes of 

the meetings of the General 

Assembly and register attendance in 

special register to be kept for this 

purpose and signed by the Chairman 

of the relevant meeting, the 

secretary, the tellers and the auditors. 

The persons who sign the minutes of 

the meeting shall be held liable for the 

accuracy of information contained 

therein. 

اجتماعات  46.5  محاض   كة  الشر وتدون 

ي  
ف  الحضور  وإثبات  العمومية  الجمعية 

سجل خاص تحفظ لهذا الغرض وتوقع  

ومقرر   ي 
المعن  االجتماع  رئيس  قبل  من 

ي  
ومدقق  األصوات  وجامعي  الجمعية 

عىل   الموقعون  ويكون  الحسابات 

عن   مسؤولير   االجتماعات  محاض  

  لواردة فيها. صحة البيانات ا

46.6 Each of the Chairman of the Board, 

the secretary of the Board of 

Directors and the Company’s general 

counsel, are each authorized by the 

Company individually to provide 

certified copies of extracts taken from 

the minutes of any General Assembly 

meeting, by signing such extracts, 

identifying that it is a certified true 

copy of the original and including the 

date that the certification is provided. 

Any party dealing with the Company 

may rely absolutely on such certified 

copy as being a true and accurate 

إن كل من رئيس مجلس اإلدارة وأمير  ش  46.6 

ي العام 
مجلس اإلدارة والمستشار القانوب 

قبل   من  باالنفراد  مخولون  كة،  للشر

مصدق   نسخ  بتقديم  كة  عليها الشر

اجتماع   أي  محرص   من  لمستخرجات 

تلك  بتوقيع  وذلك  العمومية  للجمعية 

وتحديد أنها نسخة طبق   المستخرجات

وتضمير    األصىلي   
المحرص  من  األصل 

تاري    خ التصديق عليها. يجوز ألي طرف 

كة التعويل بشكل مطلق   يتعامل مع الشر

عليها  المصدق  النسخة  تلك  عىل 
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copy of the original document.  ة من باعتبارها نسخة طبق األصل ودقيق

 .  المستند األصىلي

Article  47   47  المادة  

Voting at the General Assembly shall be in 

accordance with the procedure specified 

by the Chairman  of the General Assembly 

unless the General Assembly specifies 

another voting procedure. If the subject of 

the vote relates to the appointment, 

dismissal or accountability of the 

Directors, voting should be by secret 

Cumulative Voting. Voting at the General 

Assembly may  be conducted by electronic 

means in accordance with the regulations 

issued by the Authority in this regard. 

ي الجمعية العمومية بالطريقة   
يكون التصويت ف 

ي يعينها رئيس الجمعية إال إذا قررت الجمعية  
الن 

تعلق  وإذا  للتصويت.  معينة  طريقة  العمومية 

األمر بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة أو بعزلهم 

بالتصويت   يكون  ذلك  فان  بمساءلتهم،  أو 

ي  
. ويجوز التصويت ف  اكمي

اجتماعات الشي الب 

التصويت  الية  باستخدام  العمومية  الجمعية 

وط   والشر بالضوابط  ام  االلب   يطة  ي شر
وب  اإللكب 

 . الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن

Article  48   48  المادة  

48.1 Subject to the provisions of Article 

180 of the Law, the Directors may 

not participate in voting on the 

resolutions of the General Assembly 

for the discharge of the Directors 

from liability for their management or 

in connection with a special benefit 

of the Board of Directors, a Conflict 

of Interest or a dispute between the 

Board of Directors and the 

Company.  

من   180مع مراعاة ما نصت عليه المادة   .48.1 

ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة  القانون،  

قرارات   عىل  التصويت  ي 
ف  اك  االشب 

الجمعية العمومية الخاصة بإبراء ذمتهم  

ي تتعلق  من المس
ؤولية عن إدارتهم أو الن 

بمنفعة خاصة لهم أو المتعلقة بتعارض 

وبير    بينهم  قائم  بخالف  أو  المصالح 

كة.   الشر

48.2 In the event that the Director is 

representing a corporate person, the 

shares of such corporate person 

shall be excluded. 

ي حال كون عضو مجلس اإلدا .48.2 
رة يمثل ف 

ذلك  أسهم  يستبعد   
ً
اعتباريا  

ً
شخصا

 الشخص االعتباري. 

48.3 A shareholder having the right to 

attend the General Assembly 

personally or by proxy may not 

participate in voting on matters 

related to a personal benefit or an 

ال يجوز لمن له حق حضور اجتماعات  .48.3 

ي 
ف  ك  يشب  أن  العمومية  الجمعية 

ي  
ف  يمثله  عمن  أو  نفسه  عن  التصويت 

أو  خاصة  بمنفعة  تتعلق  ي 
الن  المسائل 
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existing dispute between such 

shareholder and the Company. 
كة.    بخالف قائم بينه وبير  الشر

Article  49   49  المادة  

49. 1 The General Assembly must, 

through a Special Resolution, decide 

the following: 

إصدار  49.1  العمومية  الجمعية  عىل  يتعير  

ي الحاالت التالية: 
 قرار خاص ف 

a. Increase or reduce the share 

capital in any manner. 

أو  . أ  طريقة  بأي  المال  رأس  زيادة 

 تخفيضه. 

b. Issuance of Bonds/Sukuk.  الصكوك. /إصدار السندات . ب 

c. Dissolution of the Company or its 

merger with another company. 

كة أخرى.  . ج  ي شر
كة أو إدماجها ف   حل الشر

d. Sale or otherwise disposing of 

the business venture of the 

Company. 

كة أو   . د  وع الذي قامت به الشر بيع المشر

 الترصف فيه بأي وجه آخر· 

e. Sale or 51% or more of the 

Company’s assets whether the 

sale will be implemented through 

one transaction or more and is 

within one year from the date of 

concluding the first sale deal or 

transaction.  

أو أكبر من أصول    %51بيع ما نسبته   . ه 

كة سواًء كانت عملية البيع ستتم   الشر

عدة  خالل  من  أو  واحدة  بصفقة 

من  سنة  خالل  من  وذلك  صفقات 

 عقد أول صفقة أو تعامل. تاري    خ 

f. Extension of the term of the 

Company. 

كة.  . و   إطالة مدة الشر

g. Offering voluntary contributions 

for the purpose of community 

services. 

لخدمة   . ز  طوعية  مساهمات  تقديم 

 المجتمع. 

h. Amendment to the Memorandum 

of Association or these Articles, 

subject to the following 

restrictions: 

كة أو النظام األساسي  . ح 
تعديل عقد الشر

 وانما هو  
ً
إال ان حقها هذا ليس مطلقا

 مقيد بالقيود التالية: 



43 
 

• The amendment should not 

increase the shareholders’ 

obligations; 

أعباء   •  زيادة  إىل  التعديل  يؤدي  أال 

؛  المساهمير 

• The amendment should not 

cause transfer of the head 

office out of the State;  

مركز   •  نقل  إىل  التعديل  يؤدي  أال 

كة الرئيسي إىل خارج الدولة؛
 الشر

i. Inclusion of a strategic partner;   ؛  .ط ي اتيج 
يك اسب   دخول شر

j. Conversion of any cash debt 

into shares of the Company; 

ي  .ي 
ف  أسهم  إىل  النقدية  الديون  تحويل 

كة؛   رأسمال الشر

k. Issuing an employee stock 

ownership plan; 

كة   . ك  الشر ي 
موظق  تحفبر   برنامج  إصدار 

 بتملك أسهم فيها؛ 

l. In all cases where the Law 

requires the issuance of a 

Special Resolution. 

جميع   . ل  ي 
فيها  ف  يتطلب  ي 

الن  الحاالت 

 القانون إصدار قرار خاص. 

In all cases and subject to the provisions 

of Article 139 of the Law, the approval of 

the Authority shall be required to issue the 

Special Resolution to amend the 

Memorandum of Association and Articles 

of Association of the Company. and the 

competent Authority shall receive a copy 

of this Special Resolution. 

 للمادة   
ً
ي جميع األحوال وفقا

من القانون   139ف 

القرار  استصدار  عىل  الهيئة  موافقة  يتعير  

الخاص بتعديل عقد التأسيس والنظام األساسي  

عىل   ويجب  كة.  السلطة للشر تزويد  كة  الشر

 المختصة بنسخة من هذا القرار الخاص. 

Article  50   50  المادة  

The owners of shares registered on the 

working day preceding the holding of the 

General Assembly of the Company shall 

be deemed to be the holders of the right to 

vote in that General Assembly of the 

Company. 

العمل   يوم  ي 
ف  المسجل  السهم  مالك  يكون 

كة هو  للشر العمومية  الجمعية  النعقاد  السابق 

ي 
ف  التصويت  ي 

ف  الحق  الجمعية  صاحب  تلك 

كة.   العمومية للشر

Article  51   51  المادة  
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51.1. Subject to the provisions of the Law 

and the resolutions issued hereunder 

and the Articles of Association of the 

Company, the General Assembly 

shall have the responsibility to 

consider all the issues in connection 

with the Company. The General 

Assembly may not consider any 

issues other than the issues listed in 

the agenda.  

والقرارات  51.1  القانون  أحكام  مراعاة  مع 

األساسي   والنظام  بموجبه  الصادرة 

العمومية  الجمعية  تختص  كة  للشر

المتعلقة  المسائل  جميع  ي 
ف  بالنظر 

العمومية   للجمعية  يجوز  وال  كة،  بالشر

المدرجة  المسائل  غبر  ي 
ف  المداولة 

 بجدول األعمال. 

51.2. Notwithstanding the above 

paragraph, and subject to the terms 

set out by the Authority in this 

respect, the General Assembly may: 

 51.2  ( البند  من  المادة 1استثناًء  هذه  من   )

 للضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا  
ً
ووفقا

العمومية  للجمعية  يكون  الشأن 

 :  الصالحية فيما يىلي

a- consider the serious incidents 

revealed during the meeting; 

ة  . أ   الخطبر الوقائع  ي 
ف  المداولة  حق 

ي تكتشف أثناء االجتماع. 
 الن 

b- in accordance with the terms set 

out by the Authority, consider an 

additional item on the agenda if 

the Authority or a number of 

shareholders holding at least 5% 

of the share capital of the 

company requested the same. 

The Chairman of the meeting 

shall add such item to the agenda 

before commencing the 

discussion of the agenda or 

submit such item to the General 

Assembly to resolve whether to 

add it or not to the agenda.  

أعمال   . ب   جدول  ي 
ف  ي 
إ اف  بند  إدراج 

الضوابط  وفق  العمومية  الجمعية 

الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن وذلك 

أو  الهيئة  من  يقدم  طلب  عىل  بناًء 

%( من 5عدد من المساهمير  يمثل )

كة عىل األقل، ويجب   رأس مال الشر

الجمعية  اجتماع  رئيس  عىل 

قبل  ي 
اإل اف  البند  إدراج  العمومية 

أو  األعمال  مناقشة جدول  ي 
ف  البدء 

الجمعية  عىل  المو وع  عرض 

اىل  البند  إ افة  لتقرر  العمومية 

 جدول األعمال من عدمه. 

PART SIX 

AUDITORS 

 الباب السادس 

 مدقق الحسابات 

Article  52  52  المادة  
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52. 1 The Company shall have one or 

more auditor(s) appointed by the 

General Assembly who shall 

determine his fees upon the 

recommendation of the Board of 

Directors. Such auditor is required to 

be registered with the Authority and 

be licensed to practice the 

profession. 

أكبر   .52.1  أو  حسابات  مدقق  كة  للشر يكون 

العمومية  الجمعية  أتعابه  تعينه وتحدد 

عىل   اإلدارة، بناًء  مجلس  من  ترشيح 

يكون  أن  الحسابات  مدقق  ي 
ف  ط  ويشب 

بمزاولة  له  ومرخص  الهيئة  لدي   
ً
مقيدا

 المهنة. 

52. 2 The auditor shall be appointed for 

one renewable year and the board of 

directors may not be authorized for 

this purpose   The auditing firm shall 

not undertake the audit of the 

Company for more than six (6) 

consecutive financial years from the 

date on which it undertook the audit 

of the company. In this event the 

partner in charge of the audit 

company shall be changed at the 

expiry of three (3) financial years and 

such auditing firm may be 

reappointed after the lapse of at least 

two (2) two financial years from the 

date of expiry of this term of 

appointment. The founders of the 

Company may, upon its incorporation 

appoint one or more auditing firms 

approved by the Authority and such 

auditing firm shall undertake its duties 

until the end of the general assembly 

for the first financial year.  

قابلة   52.2  لمدة سنة  ُيعيير  مدقق حسابات 

للتجديد وال يجوز تفويض مجلس إدارة 

الشأن هذا  ي 
ف  كة  تتوىل  الشر أال  عىل   ،

كة  بالشر التدقيق  عملية  التدقيق  كة  شر

 ( عن  تزيد  مالية  6مدة  سنوات  ستة   )

التدقيق  مهام  توليها  تاري    خ  من  متتالية 

تغيبر  الحالة  هذه  ي 
ف  ويتعير   كة  بالشر

التدقيق  أعمال  عن  المسؤول  يك  الشر

 ( انتهاء  بعد  كة  سنوات3للشر ثالث   ) 

كة  الشر تلك  تعيير   إعادة  ويجوز  مالية 

كة بعد مرور ) ل (  2تدقيق حسابات الشر

تاري    خ   من  االقل  عىل  ماليتير   سنتير  

لمؤسسي   ويجوز  تعيينها.  مدة  انتهاء 

كة تدقيق   كة عند التأسيس تعيير  شر الشر

الهيئة  عليها  توافق  اكبر  أو  حسابات 

بحيث تتوىل مهامها لحير  انتهاء أعمال  

 الجمعية العمومية للسنة المالية األوىل. 

52. 3 The auditor shall assume its duties 

from the end of the meeting of the 

General Assembly up to the end of 

the following Annual General 

Assembly. 

يتوىل مدقق الحسابات مهامه من نهاية   52.3 

اجتماع  نهاية  الجمعية إىل  تلك  اجتماع 

 الجمعية العمومية السنوية التالية. 

Article  53   53  المادة  
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53. 1 The auditor shall comply with the 

provisions of the Law and the 

regulations, resolutions and circulars 

implementing it; 

المدقق   53.1  عىل  باألحكام  يتعير   ام  االلب  

واأل  القانون  ي 
ف  عليها  نظمة المنصوص 

 ؛والقرارات والتعاميم المنفذة له

53. 2 The auditor shall be independent 

from the Company and its Board of 

Directors; 

كة   53.2  الشر عن   
ً
مستقال يكون  أن  يجب 

 ومجلس إدارتها؛

53. 3 The auditor shall not combine the 

profession of auditor and the 

capacity of a shareholder in the 

Company; 

مهنة   53.3  بير   يجمع  أن  للمدقق  يجوز  ال 

الحسابات ي   مدقق 
ف  يك  الشر وصفة 

كة؛   الشر

53. 4 The auditor shall not occupy the 

office of Director or any technical, 

administrative or executive office 

therein; and 

ال يجوز للمدقق أن يشغل منصب عضو  53.4 

، ي
فن  منصب  أي  أو  إدارة،  أو  مجلس 

  إداري، أو تنفيذي فيها؛ و

53. 5 The auditor shall not be a partner or 

agent of any of the founders of the 

company or any of its Directors or a 

relative of any of them up to the 

second grade. 

 53.5  
ً
 أو وكيال

ً
يكا ال يجوز للمدقق أن يكون شر

من   أي  أو  كة  الشر مؤسسي  من  ألي 

 ألي منهم  
ً
أعضاء مجلس إدارتها أو قريبا

 حن  الدرجة الثانية.  

53. 6 The Company must take reasonable 

steps to verify the independence of 

the external auditor and that its 

function excludes any Conflict of 

Interest. 

معقولة   53.6  خطوات  تتخذ  أن  كة  الشر عىل 

الحسابات  مدقق  استقاللية  من  للتأكد 

ي يقوم بها  
، وأن كافة األعمال الن  ي الخارج 

 .تخلو من أي تضارب للمصالح

Article  54   54  المادة  

54.1 The auditor shall have the authorities 

and the obligations provided for in the 

Law. The auditor shall particularly 

have the right to access, at all times, 

all the Company's books, records, 

documentation, and other documents 

and papers; and may request 

clarifications as he deems necessary 

for the performance of his task. The 

الصالحيات   .54.1  الحسابات  لمدقق  يكون 

المنصوص  امات  بااللب   التقيد  وعليه 

ي القانون. وله بوجه خاص الحق 
عليها ف 

ي كل وقت عىل جميع دفاتر  
ي االطالع ف 

ف 

كة وسجالتها ومستنداتها وغبر ذلك  الشر

ي 
من وثائق وله أن يطلب اإليضاحات الن 

أن  وله كذلك  مهمته  ألداء  الزمة  يراها 
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auditor may also verify the 

Company's assets and liabilities. If 

the auditor cannot use such 

authorities it shall record this in 

writing in a report to the Board of 

Directors; and if the Board fails to 

enable the auditor to perform its task, 

the auditor shall send a copy of the 

report to the Authority and the 

Competent Authority and shall 

present the same to the General 

Assembly.  

موجو  من  كة  يتحقق  الشر دات 

مدقق   يتمكن  لم  وإذا  اماتها.  والب  

هذه  استعمال  من  الحسابات 

ي  
م بأثبات ذلك كتابة ف  الصالحيات، الب  

لم   فإذا  اإلدارة.  مجلس  إىل  يقدم  تقرير 

المدقق من   بتمكير   اإلدارة  يقم مجلس 

أداء مهمته، وجب عىل المدقق أن يرسل 

والسلطة  الهيئة  إىل  التقرير  من  صورة 

وأن الجمعية   المختصة  عىل  يعر ه 

 العمومية. 

54.2. The auditor shall audit the Company's 

accounts and examine the balance 

sheet, and the profit and loss account. 

It shall review the Company's 

Transactions with Related Parties and 

observe the application of the 

provisions of the Law on these Articles 

of Association. The auditor must 

submit a report on the outcome of 

such examination to the General 

Assembly and shall send a copy to the 

Authority and Competent Authority. In 

preparing its report, the auditor must 

ensure the following: 

يتوىل مدقق الحسابات تدقيق حسابات  .54.2 

وحساب   انية  المبر  وفحص  كة  الشر

صفقات  ومراجعة  والخسائر  األرباح 

العالقة  ذات  األطراف  مع  كة  الشر

وهذا  القانون  أحكام  تطبيق  ومالحظة 

بنتيجة هذا  تقرير  تقديم  النظام، وعىل 

ويرسل   العمومية  الجمعية  إىل  الفحص 

والسلطة  الهيئة  إىل  منه    صورة 

مدقق  عىل  ويجب  المختصة، 

الحسابات عند إعداد تقريره، التأكد مما  

 : ي
 يأب 

a. Correctness of the accounting 

records maintained by the 

Company; and 

المحاسبية   . أ  السجالت  صحة  مدى 

كة ي تحتفظ بها الشر
 ؛ و الن 

b. Conformity of the extent of 

Company’s account records with 

accounting records. 

مع   . ب  كة  الشر حسابات  تطابق  مدى 

 السجالت المحاسبية. 

54.3. If no facilities are provided to the 

auditor to carry out its duties, it must 

record this in a report to be submitted 

to the Board; and if the Board of 

Directors fails to facilitate the auditor’s 

role, the auditor shall send a copy of 

تقديم   .54.3  يتم  لم  مدقق   تسهيالتإذا  إىل 

بإثبات  م  الب   مهامه،  لتنفيذ  الحسابات 

ي تقرير يقدمه إىل مجلس اإلدارة  
ذلك ف 

ي تسهيل مهمة 
وإذا قرص  مجلس اإلدارة ف 

إرسال   عليه  تعير    الحسابات،  مدقق 
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the report to the Authority.   .نسخة من التقرير إىل الهيئة 

54.4. A Subsidiary Company and its 

auditor shall provide the information 

and clarifications requested by the 

auditor of the holding company or the 

Parent Company for audit purposes. 

 

 

حساباتها  .54.4  ومدقق  التابعة  كة  الشر م  تلب  

ي 
الن  والتو يحات  المعلومات  بتقديم 

كة   القابضة  يطلبها مدقق حسابات الشر

كة  األم ألغراض التدقيق.  أو الشر

Article  55   55  المادة  

55. 1 The auditor shall submit to the 

General Assembly a report including 

the data and information set forth in 

the Law, and shall mention in its 

report, as well as on the balance sheet 

of the Company, all voluntary 

contributions made by the Company 

during the fiscal year for the purposes 

of serving the community, if any, and 

shall identify the beneficiary of such 

voluntary contributions.  

الجمعية  .55.1  إىل  الحسابات  مدقق  يقدم 

البيانات   عىل  يشتمل   
ً
تقريرا العمومية 

ي 
ف  عليها  المنصوص  والمعلومات 

ي تقريره و و القانون،  
ي  أن يذكر ف 

كذلك ف 

المساهمات   كة  للشر العمومية  انية  المبر 

خالل  كة  الشر بها  قامت  ي 
الن  الطوعية 

السنة المالية ألغراض خدمة المجتمع " 

إن وجدت" وأن يحدد الجهة المستفيدة  

 من هذه المساهمات الطوعية.  

55. 2 The auditor must attend the general 

meeting and shall read its report in the 

General Assembly, explaining any 

obstacles or interferences by the 

Board the auditor has encountered 

while carrying out its work. The 

auditor’s report must be independent 

and impartial. The auditor must cast its 

opinion at the meeting on all matters 

relating to its work, particularly the 

Company's balance sheet, and the 

auditor’s notes on the Company's 

accounts and financial position and 

any Irregularities in this respect. The 

auditor shall be responsible for the 

correctness of the data contained in 

the report. Each shareholder may 

أن يحرص    .55.2  الحسابات  مدقق  يجب عىل 

العموم الجمعية  تقريره  اجتماع  ليتلو  ية 

 أية معوقات أو  
ً
عىل المساهمير  مو حا

تدخالت من مجلس اإلدارة واجهته أثناء 

مدقق   تقرير  يتسم  وأن  أعماله،  تأدية 

وأن  والحيادية  باالستقاللية  الحسابات 

يتعلق  ما  ي كل 
ف  برأيه  االجتماع  ي 

ف  يدىلي 

كة   الشر انية  مبر  ي 
ف  خاص  وبوجه  بعمله 

كة  الشر حسابات  عىل    ومالحظاته 

بها.  مخالفات  وأية  الماىلي  ومركزها 

صحة  عن   
ً
مسؤوال المدقق  ويكون 

ي تقريره، ولكل مساهم 
البيانات الواردة ف 

تقرير   يناق   أن  الجمعية  عقد  أثناء 
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discuss the auditor's report and ask for 

clarifications from the auditor on the 

report contents. 

 

 

 

 

 المدقق وأن يستو حه عما ورد فيه. 

PART SEVEN 

THE FINANCE OF THE COMPANY 

 الباب السابع  

كة   مالية الشر

Article  56   56  المادة  

56.1. The Board of Directors shall maintain 

duly organized accounting books 

which reflect the accurate and fair 

picture of the Company's financial 

status in accordance with generally 

acceptable accounting principles 

internationally applied. No 

shareholder will be entitled to inspect 

those books unless a specific 

authorization to this effect is obtained 

from the Board of Directors. 

بدفاتر   .56.1  يحتفظ  أن  اإلدارة  عىل مجلس 

ي  
والن  األصول  منتظمة حسب  حسابات 

تعكس الصورة الفعلية والعادلة عن و ع  

ومعايبر  لمبادئ   
ً
وفقا الماىلي  كة 

الشر

ال يحق  المحاسبة  وال   .
ً
دوليا بها  معمول 

تلك  كة فحص عىل  الشر ي 
ف  ألي مساهم 

المعن    بهذا  تفويض  بموجب  إال  الدفاتر 

 صادر عن مجلس اإلدارة. 

56.2. The financial year of the Company 

shall start on the first day of 

September and shall end on the last 

day of August of every year, with the 

exception of the first fiscal year which 

began from the date of the Company's 

registration in the Commercial 

Registry and ended in the following 

year. 

أول  .56.2  ي 
ف  كة  للشر المالية  السنة  تبدأ 

شهر  من  يوم  آخر  ي 
ف  وتنتهي  سبتمب  

سنة.  من كل  السنة  أغسطس  عدا  فيما 

قيد  الم تاري    خ  من  بدأت  ي 
الن  األوىل  الية 

ي 
ف  وانتهت  التجاري  بالسجل  كة  الشر

 السنة التالية. 

Article  57   57  المادة  

The Board of Directors must prepare an   مالية يعد عن كل سنة  أن  اإلدارة  عىل مجلس 



50 
 

audited balance sheet and profit and loss 

account for each financial year at least one 

month before the Annual General 

Assembly. The Board of Directors must 

also prepare a report on the Company’s 

activities during the financial year, its 

financial position at the end of the same 

year and the recommendations on 

distribution of the net profits and send a 

copy of the annual financial statements 

and the profit and loss account with a copy 

of the report of the auditor, the Board of 

Directors report, and the governance 

report to the Authority, along with a draft of 

the annual General Assembly invitation to 

the shareholders of the Company to 

approve the publication of the invitation in 

the daily local newspapers twenty-one 

(21) days before the date set for the 

General Assembly meeting. The annual 

financial statements of the Company are 

published pursuant to the regulations 

issued by the Authority. A copy of such 

shall be provided to the Authority and the 

Competent Authority. 

ة بشهر  ة العمومي  قبل االجتماع السنوي للجمعي 

وحساب   كة  للشر مدققة  انية  مبر  األقل  عىل 

 أن  األرباح والخسائر. وعىل مجلس اإلدارة أي
ً
ضا

السنة  خالل  كة  الشر نشاط  عن   
ً
تقريرا يعد 

ي ختام السنة ذاتها 
المالية وعن مركزها الماىلي ف 

حها لتوزي    ع األرباح الصافية.  ي يقب 
والطريقة الن 

األرباح   وحساب  انية  المبر  من  صورة  ترسل 

وتقرير   الحسابات  مدقق  وتقرير  والخسائر 

اإلدارة الهيئة كما  مجلس  إىل  الحوكمة  وتقرير 

السنوية  تر  العمومية  الجمعية  دعوة  سل 

ي 
كة للموافقة عىل نشر الدعوة ف  لمساهمي الشر

اجتماع  انعقاد  موعد  قبل  اليومية  الصحف 

ون وعشر بواحد  العمومية    الجمعية 
ً
  .يوما

  
ً
وفقا كة  للشر السنوية  انية  المبر  نشر  ويجب 

ي تحددها الهيئة وتودع نسخة منها 
للضوابط الن 

 صة. لدى الهيئة والسلطة المخت 

Article  58   58  المادة  

The Board of Directors shall deduct a 

percentage of the annual gross profits for 

the depreciation of the Company’s assets 

or for compensation for the depletion in 

their value. These amounts shall be 

utilized upon the decision of the Board of 

Directors and should not be distributed to 

the shareholders.  

السنوية   األرباح  يقتطع من  أن  اإلدارة  لمجلس 

الستهالك  يحددها  نسبة  الصافية  غبر 

انخفاض  عن  التعويض  أو  كة  الشر موجودات 

ي هذه األموال بناًء عىل 
قيمتها، ويتم الترصف ف 

توزيعها عىل   يجوز  اإلدارة وال  قرار من مجلس 

 . المساهمير  

Article  59   59  المادة  

The annual net profits of the Company 

shall be distributed after deducting all 

general expenses and other costs as 

بعد   كة  للشر الصافية  السنوية  األرباح  ع 
 
توز

خصم جميع المرصوفات العمومية والتكاليف 
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follows:  :  لما يىلي
ً
 األخرى وفقا

59.1 10% of the net profits shall be 

deducted and allocated as the 

statutory reserve. Such deduction 

shall cease to occur when the total 

amount of the statutory reserve is 

equal to at least 50% of the capital of 

the Company. If the statutory reserve 

falls below this threshold, deduction 

shall be resumed. 

ة بالمائة (  %10)   اقتطاع نسبةيتم   59.1  عشر

لحساب  تخصص  األرباح  ي 
صاف  من 

هذا  ويوقف   . ي
القانوب  االحتياطي 

قيمة   االقتطاع إجماىلي  بلغ   
من 

( يساوي  ما  ي 
القانوب  (  %50االحتياطي 

خمسير  بالمائة كحد أدب  من رأس مال 

ي حالة انخفاض هذا  
كة المدفوع. وف  الشر

  ، االحتياطي إىل ما هو أقل من الحد األدب 

 تعير  العودة إىل االقتطاع. 

59.2 The remaining amounts of the net 

profits may be distributed among the 

shareholders or moved to the 

subsequent year, or installments 

allocated to form an additional 

reserve, in each case with the 

approval of the General Assembly 

upon the recommendation of the 

Board. 

عىل  59.2  األرباح  ي 
صاف  من  ي 

المتبق  يوزع 

السنة المس إىل  ترحيله  يتم  أو  اهمير  

احتياطي   إلنشاء  تخصيصه  أو  المقبلة 

ط الحصول  ي كل األحوال يشب 
، وف  ي
إ اف 

ي  وء  
عىل موافقة الجمعية العمومية ف 

 توصيات مجلس اإلدارة.  

59.3 Without prejudice to Article 36 of 

these Articles, the compensation of 

the Board of Directors shall be 

determined by the General Assembly 

and shall not exceed 10% of the net 

profit after deducting the 

depreciations, reserves and profit 

distribution to the shareholders 

equivalent to at least of 5% of the 

share capital. The Board proposes 

the remuneration, which shall be 

presented to the General Assembly 

for its consideration. Fines that may 

have been imposed on the Company 

by the Authority or the Competent 

Authority due to violations by the 

Board of Directors of the Law or the 

Articles of Association during the 

ended fiscal year shall be deducted 

من هذا النظام،    36دون اإلخالل بالمادة   59.3 

تحدد الجمعية العمومية مكافأة أعضاء 

مكافأة   تزيد  أال  ويجب  اإلدارة،  مجلس 

عىل   اإلدارة  الرب  ح    % 10مجلس  من 

االستهالكات   خصم  بعد  ي 
الصاف 

  % 5واالحتياطي وتوزي    ع رب  ح ال يقل عن 

ح   . ويقب  من رأس المال عىل المساهمير 

عىل الجمعية   المجلس المكافأة وتعرض 

العمومية للنظر فيها، وتخصم من تلك 

ي تكون قد ُوقعت 
المكافأة الغرامات الن 

السلطة   أو  الهيئة  من  كة  الشر عىل 

مجلس  مخالفات  بسبب  المختصة 

اإلدارة للقانون أو للنظام األساسي خالل  

وللجمعية  المنتهية،  المالية  السنة 

أو   الغرامات  تلك  عدم خصم  العمومية 
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from the remuneration. The General 

Assembly may decide not to deduct 

such fines or some of them if it deems 

that such fines were not the result of 

default or error of the Board of 

Directors.  

إذا   الغرامات  بعضها  تلك  أن  لها  تبير  

من   خطأ  أو  تقصبر  عن  ناتجة  ليست 

 مجلس اإلدارة. 

Article  60   60  المادة  

The voluntary reserve (if any) shall be 

disposed pursuant to a resolution from the 

General Assembly based on a 

recommendation from the Board of 

Directors in the aspects that achieve the 

interests of the Company. The voluntary 

reserve (if any) may not be distributed 

among the shareholders. However, any 

amount in excess of fifty percent (50%) of 

the paid-up capital can be used to 

distribute dividends among the 

shareholders during years when the 

Company does not realize sufficient 

distributable net profit.  

ي االحتياطي ي 
االختياري )إن وجد(  تم الترصف ف 

من الجمعية العمومية بعد صدور  بناًء عىل قرار

ي تحقق 
ي األوجه الن 

توصية من مجلس اإلدارة ف 

االحتياطي  توزي    ع  يجوز  ال  كة. 
الشر مصالح 

وإنما    ، المساهمير  عىل  وجد(  )إن  االختياري 

يجوز استعمال ما زاد منه عىل نصف رأس المال 

ي المدفوع 
لتأمير  توزي    ع أرباح عىل المساهمير  ف 

 
ً
أرباحا فيها  كة  الشر تحقق  ال  ي 

الن  السنوات 

 صافية كافية للتوزي    ع عليهم. 

PART EIGHT 

DISPUTES 

 ثامن الباب ال  

 المنازعات 

Article  61   61  المادة  

Any resolution passed by the General 

Assembly to release the Board of Directors 

shall not result in the waiver of the civil 

liability against the Directors due to the 

errors committed by them during the 

performance of their duties. If the action 

giving rise to the liability was presented to 

the General Assembly in a report by the 

Board of Directors or by its auditor and 

was ratified by the general assembly, civil 

claims shall be time barred by the expiry of 

one year from the date of convening that 

الجمعية    عن  يصدر  قرار  أي  عىل  تب  يب  ال 

سقوط   اإلدارة  مجلس  ذمة  بإبراء  العمومية 

ية المدنية  د أعضاء مجلس  دعوى المسؤول

ي تنفيذ    اإلدارة
ي تقع منهم ف 

بسبب األخطاء الن 

للمسؤولية    .مهمتهم الموجب  الفعل  وإذا كان 

من   بتقرير  العمومية  الجمعية  عىل  عرض  قد 

وصادقت  الحسابات  مدقق  أو  اإلدارة  مجلس 

ي سنة  
عليه، فإن دعوى المسؤولية تسقط بمض 

إذا كان   ذلك،  الجمعية. ومع  انعقاد  تاري    خ  من 

اإلدارة  مجلس  أعضاء  إىل  المنسوب  الفعل 
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General Assembly. However, if the alleged 

action constitutes a criminal offence, the 

proceedings for liability shall not be time 

barred except by the lapse of the public 

case.  

دعو  تسقط  فال  جنائية،  جريمة  ى يكون 

 المسؤولية إال بسقوط الدعوى العمومية. 

PART NINE 

DISSOLUTION OF THE COMPANY 

 الباب التاسع  

كة وتصفيتها    حل الشر
 

 ف

Article  62   62  المادة  

The Company shall be dissolved for any of 

the following reasons: 

كة ألحد األسباب التالية:    تحل الشر

62.1 Expiry of the Company’s term unless 

it is renewed in accordance with the 

provisions of these Articles. 

كة ما لم يتم   62.1  انتهاء المدة المحددة للش               ر

به      ذا  الواردة  تج      دي      ده      ا وفق      ا لألحك      ام 

 .  النظام األساسي

62.2 Fulfillment of the objectives for which 

the Company was established. 

كة  تحقيق األغراض  62.2  ي تأس        س        ت الش        ر
الن 

 من أجلها. 

62.3 A Special Resolution to terminate the 

term of the Company. 

ص دور قرار خاص من الجمعية العمومية   62.3 

كة.   بإنهاء مدة الشر

62.4 Merging the Company with another 

company in accordance with the 

provisions Law. 

ك     ة أخرى   62.4  ي شر
ك     ة ف   ان     دم     اج الش               ر

ً
وفق     ا

 ألحكام القانون. 

62.5 The issuance of a judgement to 

dissolve the Company. 

كة.  62.5  ي بحل الشر
 صدور حكم قضابئ

62.6 The depletion of all or most of the 

Company’s assets, making it 

impossible to beneficially invest the 

remainder. 

أو   62.6  كة  الشر أموال  جميع  معظمها  هالك 

 
ً
استثمارا ي 

الباف  استثمار  يتعذر  بحيث 

 .
ً
 مجديا

Article  63   63  المادة  
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If the losses of the Company reach half of 

its issued share capital, the Board of 

Directors shall within 30 (thirty) days from 

the date of disclosure to the Authority of 

the periodic or annual financial statements 

invite the General Assembly to take a 

Special Resolution to dissolve the 

Company prior to the expiry of its term or 

to continue to carry out the operations of 

the Company subject to complying with 

article (309) of the Law in this regards.  

مالها   رأس  نصف  كة  الشر خسائر  بلغت  إذا 

(  30المصدر وجب عىل مجلس اإلدارة خالل ) 

عن   للهيئة  اإلفصاح  تاري    خ  من   
ً
يوما ثالثير  

دعوة   السنوية  أو  الدورية  المالية  القوائم 

الجمعية العمومية لالنعقاد التخاذ قرار خاص 

كة قبل األجل المحدد لها أو استمرارها   بحل الشر

ي  
نشاطها ف  ة  المادة    مباشر بأحكام  ام  االلب   مع 

  قانون المتعلقة بهذا الشأن. ال( من 309) 

Article  64   64  المادة  

At the end of the term of the Company or 

in case of its dissolution before the expiry 

of such term, the General Assembly shall, 

upon recommendation by the Board of 

Directors, determine the method of 

liquidation, appoint one or more liquidators 

and shall specify their duties. The 

authorities of the Board of Directors shall 

terminate with the appointment of the 

liquidator(s). The authorities of the 

General Assembly shall remain in force for 

the duration of the liquidation process and 

shall last until the liquidators are absolved 

of their obligations. 

األجل    قبل  حلها  أو  كة  الشر مدة  انتهاء  عند 

عىل  بناًء  العمومية،  الجمعية  تعير   المحدد، 

طريقة   اإلدارة،  مجلس  من  التصفية توصية 

 وتحدد سلطتهم. وتنتهي 
 أو أكبر
ً
وتعير  مصفيا

وتبق   المصفير   بتعيير   اإلدارة  مجلس  وكالة 

مدة   طوال  قائمة  العمومية  الجمعية  سلطة 

 .  التصفية إىل أن يتم إخالء عهدة المصفير 

PART TEN 

FINAL PROVISIONS 

 الباب العاشر  

 األحكام الختامية 

Article  65   65  المادة  

In the event of contradiction between the 

provisions of these Articles and the 

commanding provisions of the Law or 

resolutions and circulars issued in 

application thereof, the latter should 

prevail. 

بهذا   الواردة  النصوص  بير   التعارض  حال  ي 
ف 

ي  
ف  الواردة  اآلمرة  األحكام  من   

ً
أيا مع  النظام 

القانون أو األنظمة والقرارات والتعاميم المنفذة 

واجبة  تكون  ي 
الن  هي  األحكام  تلك  فإن  له 

 التطبيق. 
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Article  66   66  المادة  

Subject to the Authority’s approval, the 

Company may pass a Special Resolution 

to allocate a percentage of the Company’s 

retained profits to social responsibility. The 

Company shall disclose on its website 

whether or not the Company has 

participated in the social responsibility. 

The auditor’s report and the annual 

financial statements shall include the 

beneficials of the Company’s contribution 

in the social responsibility. 

كة بعد الحصول عىل موافقة الهيئة    يجوز للشر

أن تقوم بموجب قرار خاص بتخصيص نسبة  

المجتمعية.   للمسؤولية  المحتجزة  أرباحها  من 

موقعها  عىل  اإلفصاح  كة  الشر عىل  يجب 

ي 
كة قد شاركت ف  إذا كانت الشر ي عما 

وب  اإللكب 

المسؤولية المجتمعية أم ال. يجب أن يتضمن  

والبيانات المدقق  السنوية فوائد   تقرير  المالية 

ي المسؤولية المجتمعية. 
كة ف   مساهمة الشر

Article  67   67  المادة  

The Company shall be subject to the 

resolution concerning Corporate 

Governance and Institutional Discipline 

Standards and implementing decisions for 

the provisions of the Law. The resolution 

shall be considered as an integral part and 

supplementary to the Company’s Articles 

of Association. 

كة قرار حوكمة  كات  يشي عىل الشر ومعايبر   الشر

االنضباط المؤسسي والقرارات المنفذة ألحكام 

النظام   من  يتجزأ  ال   
ً
جزءا ويعتب   القانون، 

 له. 
ً
كة ومكمال  األساسي للشر

Article  68   68  المادة  

In accordance with the provisions of the 

Law and its implementing regulations, the 

Board of Directors, the chief executive 

officer, the managers and auditors of the 

Company shall facilitate the periodical 

inspection carried out by the Authority 

through its assigned inspectors and 

provide the required statements and 

information to them as they deem 

necessary, and allow them to view the 

records, documents, business and papers 

of the Company held by branches and 

subsidiaries within and outside the State or 

by the auditors. 

مع مراعاة أحكام القانون والقرارات المنفذة له،  

التنفيذي  والرئيس  كة  الشر إدارة  مجلس  عىل 

تسهيل   حساباتها  ي 
ومدقق  كة  بالشر والمديرين 

أعمال التفتي  الدوري الذي تقوم به الهيئة من 

خالل المفتشير  المكلفير  من قبلها وتقديم ما  

أو   بيانات  من  المفتشير   معلومات،  يطلبه 

كة ودفاترها أو  وكذلك االطالع عىل أعمال الشر

كاتها   وشر فروعها  لدى  سجالت  أو  أوراق  أية 

مدقق  لدى  أو  وخارجها  الدولة  داخل  التابعة 

 حساباتها. 
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Article  69   69  المادة  

In case there is any contradiction between 

the provisions of these Articles in the 

Arabic and English texts, the Arabic text 

shall prevail. 

عند وجود تعارض بير  نصوص المواد باللغتير   

ية، يغلب جانب النص باللغة  العربية واإلنجلبر 

 العربية. 

Article  70   70  المادة  

These Articles of Association shall be 

deposited and published in accordance 

with the Law. 

 للقانون. يودع هذا النظام   
ً
 األساسي وينشر طبقا

 

  



57 
 

 

 التوقيع 
Signatures 

 المنصب 
Position 

 لجنة المؤسسير  
Founders’ Committee 

 رئيس  
Chairman 

 السيد/ محمد عىلي ابوالحسن االنصاري

Mr. Mohammed Ali Abualhassan Alansari   

 عضو  
Member 

  فؤاد عىلي ابوالحسن االنصاري السيد/ 

Mr. Fuad Ali Abualhassan Alansari  

 عضو  
Member 

  عيس عىلي ابوالحسن االنصاريالسيد/ 

Mr. Eisa Ali Abualhassan Alansari 

 عضو  
Member 

 بوالحسن االنصاري اراشد عىلي السيد/ 

Mr. Rashed Ali Abualhassan Alansari 
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 (3)ملحق رقم 

ي االكتتاب 
 الفروع المشاركة لبنوك تلق 



Emirates NBD - Participating Branches 

ي  اإلمارات بنك  ي دب 
 الفروع المشاركة   – الوطن 

 –موقع الفرع  
 المنطقة

 عنوان الفرع الفرع
أوقاااااات عمااااا   

 الفرع
 اتص  عىل أوقات استقبال طلبات االكتتاب

ي   دب 
ب ررررر ررررر ررررر رررررررر تت فرررررمكت
ت ب رررررررررررررررررر  رررررررررررررررررر  رررررررررررررررررررررررررر 

ت ل ج وعة

تب طرررررر   تت  
ت،بألرض 

تت تب     ررررررررررررررر 
ب  بن 
تتبإلمرررررررر رب ت ربر رررررررر تت

،تت  
ب رررررررررررررو ررررررررررررن  ت دب  

ت   ،تت  
شررررررررررر ركت ن 
ت تدي ة،تدب  

ت  تت بالثررررررررررر ررررررررررر   
تب خ  س

ت  تب خ  س تبالث    

ت476 3623 800

ت3تت–صتتتت8)
 م(

تم(ت2ت–صتت8)

تب ج عة تب ج عة

ت–صتتتت30 ت7)
تم(ت15 ت12

تم(ت15 ت11ت–صتت30 ت7)

ي  ب دب  تفمكتج ي 

ت ررررررررررر ررررررررررر تت مررررررررررربرررررررررررن 
تت دب   بإلمررررررررررررررررر رب ت
ارعرررررررر  ر ت ،ت  

ب رو رن 
تب وصرررررررررررررررر ، مي ت

سرررررررررررررررررعرر رر تت ،تتت3أمت
ت بت،تدب   تج ي 

ت  تت بالثررررررررررر ررررررررررر   
تب خ  س

ت  تب خ  س تبالث    

ت476 3623 800

ت2تت–صتتتت8)
 م(

تم(ت1ت–صتت8)

تب ج عة تب ج عة

ت–صتتتت30 ت7)
تم(ت15 ت12

تم(ت15 ت11ت–صتت30 ت7)

تب سبت تب سبت

ت2تت–صتتتت8)
تم(

تم(ت1ت–صتت8)

ي  تفمكتب عص ص دب 

،ب طرررررر   تت  
تبالرض 

فررررررررر ررررررررر  ت ررررررررر ررررررررر ةتت
،تش ركتت ب ميجن  
ب رررررررررررر ررررررررررررور رررررررررررر رررررررررررر تت
ت ت،ب عص صت،تدب  

ت  تت بالثررررررررررر ررررررررررر   
تب خ  س

ت  تب خ  س تبالث    

ت476 3623 800

ت2تت–صتتتت8)
 م(

تم(ت1ت–صتت8)

تب ج عة تب ج عة

ت–صتتتت30 ت7)
تم(ت15 ت12

تم(ت15 ت11ت–صتت30 ت7)

تب سبت تب سبت

ت2تت–صتتتت8)
تم(

تم(ت1ت–صتت8)

ي   أبوظن 
ت أ ررررررررررو ررررررررررن   فررررررررررمكت

ت تب      

،ت  
ب طرررررر   تبألرض 

ب رررررر رررررر رررررر ،تت  رررررر رررررررر  ررررررررةت
شرررررررررررررررر ركتب  ررررررررررررررر  تت
ت تخل فة،تأ و ن  

ت  تت بالثررررررررررر ررررررررررر   
تب خ  س

ت  تب خ  س تبالث    

ت476 3623 800

ت3تت–صتتتت8)
 م(

تم(ت2ت–صتت8)

تب ج عة تب ج عة

ت–صتتتت30 ت7)
تم(ت15 ت12

تم(ت15 ت11ت–صتت30 ت7)

ي  ب أبوظن  تفمكتش ركتب  ير

،تت  
شرر ركتيب  تب ن ب 

تت مع ب تمسرررر  رررر  
اليررررررررررررررر ،ت ال ررررررررررررررر ت

ت تأ و ن  

ت  تت بالثررررررررررر ررررررررررر   
تب خ  س

ت  تب خ  س تبالث    

ت8تت–صتتتت8)ت476 3623 800
 م(

تم(ت1ت–صتت8)

تب ج عة تب ج عة



 –موقع الفرع  
 المنطقة

 عنوان الفرع الفرع
أوقاااااات عمااااا   

 الفرع
 اتص  عىل أوقات استقبال طلبات االكتتاب

ت–صتتتت30 ت7)
تم(ت15 ت12

تم(ت15 ت11ت–صتت30 ت7)

تب سبت تب سبت

ت8تت–صتتتت8)
تم(

تم(ت1ت–صتت8)

 العي   
ت ب رررررررررررررعررررررررررررر    فرررررررررررررمكت

ت تب      

شرررررررررررررررر ركتب  ررررررررررررررر  تت
خل فرررررةت  تيب ررررر ،تت
تت )مع ب تمس    
ت  بج  (،تب ع   ت

ت  تت بالثررررررررررر ررررررررررر   
تب خ  س

ت  تب خ  س تبالث    

ت476 3623 800

ت2تت–صتتتت8)
 م(

تم(ت1ت–صتت8)

تب ج عة تب ج عة

ت–صتتتت30 ت7)
تم(ت15 ت12

تم(ت15 ت11ت–صتت30 ت7)

تب سبت تب سبت

ت2تت–صتتتت8)
تم(

تم(ت1ت–صتت8)

 الشارقة
ب  رررررررررررررررررررررر ر ررررررررةت فمكت

ت تب      

،ب طرررررر   تت  
تبألرض 

 ررررررررر ررررررررر  رررررررررةت ررررررررر ررررررررر تت
تت دب   بإلمررررررررررررررررر رب ت

،  
 ررررميرررر تتتتب ررررو ررررن 

م طعرررررررةت ب هج ة،ت
ب ررررررعرررررررر سرررررررررررررررررررر رررررر ررررررررة،تت

تب   ر ة

ت  تت بالثررررررررررر ررررررررررر   
تب خ  س

ت  تب خ  س تبالث    

ت476 3623 800

ت2تت–صتتتت8)
 م(

تم(ت1ت–صتت8)

تب ج عة تب ج عة

ت–صتتتت30 ت7)
تم(ت30 ت11

تم(ت15 ت11ت–صتت30 ت7)

تب سبت تب سبت

ت2تت–صتتتت8)
تم(

تم(ت1ت–صتت8)

تفمكتعج  ن عجمان

ت ررررررررررر ررررررررررر تت مررررررررررربرررررررررررن 
تت دب   بإلمررررررررررررررررر رب ت
،تشرررررررررررررررررر ركتت  

ب و ن 
ب  ررررر  تربشررررر ت  تت
    ،تب صرررررروبن،تت

تعج  ن

ت  تت بالثررررررررررر ررررررررررر   
تب خ  س

ت  تب خ  س تبالث    

ت476 3623 800

ت2تت–صتتتت8)
 م(

تم(ت1ت–صتت8)

تب ج عة تب ج عة

ت–صتتتت30 ت7)
تم(ت15 ت12

تم(ت15 ت11ت–صتت30 ت7)

تب سبت تب سبت

ت2تت–صتتتت8)
تم(

تم(ت1ت–صتت8)

تفمكتأمتب عوي  أم القوين

ب ررررر رررررلرررررررر تت  رررررميررررر ت
ف صرررررررررررررررررر ،تب  ب تت
ب ررعرر ررويرر ،تت أمت ب،ت
مررررررررر تت بررررررررر  رررررررررعررررررررر بت
أمت ت مسرررررررررررررررر  رررررررررررررررر  
أمت ب رررررررررعررررررررر رررررررررويررررررررر ،ت

تب ع وي 

ت  تت بالثررررررررررر ررررررررررر   
تب خ  س

ت  تب خ  س تبالث    

ت476 3623 800

ت2تت–صتتتت8)
 م(

تم(ت1ت–صتت8)

تب ج عة تب ج عة

ت–صتتتت30 ت7)
تم(ت15 ت12

تم(ت15 ت11ت–صتت30 ت7)



 –موقع الفرع  
 المنطقة

 عنوان الفرع الفرع
أوقاااااات عمااااا   

 الفرع
 اتص  عىل أوقات استقبال طلبات االكتتاب

تب سبت تب سبت

ت2تت–صتتتت8)
تم(

تم(ت1ت–صتت8)

ة  الفجي 
ةتت ب ررررررررفررررررررجرررررررري  فررررررررمكت

ت تب      

شرررررررررررررررر ركتب  ررررررررررررررر  تت
عررر رررررررر ت ررر رررررررر ت ررر تت

تت،هللا ا ونتسررررررررررر ير
ة،تتتت،3 ب ررررررررررفررررررررررجرررررررررري 

فررر رررررررر  ت مرررعرررررررر برررررررر ت
،ت ب رررر  رررر رتسررررررررررررررر    

ة تب فجي 

ت  تت بالثررررررررررر ررررررررررر   
تب خ  س

ت  تب خ  س تبالث    

ت476 3623 800

ت2تت–صتتتت8)
 م(

تم(ت1ت–صتت8)

تب ج عة تب ج عة

ت–صتتتت30 ت7)
تم(ت15 ت12

تم(ت15 ت11ت–صتت30 ت7)

تب سبت تب سبت

ت2تت–صتتتت8)
تم(

تم(ت1ت–صتت8)

 رأس الخيمة
ب خ  رةتتفمكترأ تت
ت تب      

 مي تب    رصرررررررر،تت
شررررررررررررررررررررر ركت اعررررررر   ت
ب ررر رررعررر رررورة،ترأ ت

تب خ  ة

ت  تت بالثررررررررررر ررررررررررر   
تب خ  س

ت  تب خ  س تبالث    

 476 72545ت800

ت2تت–صتتتت8)
 م(

تم(ت1ت–صتت8)

تب ج عة تب ج عة

ت–صتتتت30 ت7)
تم(ت15 ت12

تم(ت15 ت11ت–صتت30 ت7)

تب سبت تب سبت

ت2تت–صتتتت8)
تم(

تم(ت1ت–صتت8)

 

  



 

Emirates Islamic Bank - Participating Branches  

 الفروع المشاركة –اإلمارات اإلسالمي  بنك 

S.
No 

Branch 
Name 

Branch 
Location-Area 

Customer Timing 
IPO Subscription 

Timings 
Branch Address 

1 
تت دب   مرررررررر يرر ررررررررةت فررمكت

 ب طب ة
ت تدب  

ت  تب خ  س  8am)تتبإلث    
- 4pm)8) ب رررررررجررررررر رررررررعررررررررةتت - 

12.30pm & 2pm - 
4pm)ت

ب خ  س ت  ت  - 8am)تتبإلث    
1pm)8) ب ررررررررجرررررررر ررررررررعررررررررةتتam - 

11.30am) 

تت ب طب ررررررة،تمبن  ت مرررررر ي ررررررةتدب  
16 

تدي ة فمكت  تب ح   2
ت  تب سرررررررررربت  8am)تبإلث    

- 2pm)ت تب ررررررررررررررجرررررررررررررر ررررررررررررررعررررررررررررررةتتت
(8am - 12.30pm)ت

ت  تب سررررررررررررررربررتت)  - 8amبإلث    
1pm)تت(  - 8amب ررررررررجرررررررر ررررررررعررررررررةت

11.30am)ت

ت رررررررر د تت برررررررر  ررررر مررررر رررررنررررررررة،تتمررررربرررررن 
ر رررررر تت ،تتS-9وتتS-8مررررررعرررررر  ت

م طعرررةت ررر تب ح  ،تشررررررررررررررررر ركتت
تب مب ط

تب   ر ة فمكت لوبن 3
ت  تب سرررربتت)  - 8amبإلث    

8pm)تت(  - 8amب رررجررر رررعررررررررةت
11.30amت

ت  تب سررررررررررررررربررتت)  - 8amبإلث    
1pm)تت(  - 8amب ررررررررجرررررررر ررررررررعررررررررةت

10.30am)ت

تب  رررر  تت شرررر ركتوبسررررا،تمبن 
،تت  
عصررررررررررررررررررر م،تب طرررر   تبألرض 

ت لوبن

4 
عرررررررررجررررررررر ررررررررر نتت فرررررررررمكت

 يب  خل فةت  ت
تعج  ن

ت  تب سرررربتت)  - 8amبإلث    
2pm)تت(  - 8amب رررجررر رررعررررررررةت

12.30pm)ت

ت  تب سررررررررررررررربررتت)  - 8amبإلث    
1pm)تت(  - 8amب ررررررررجرررررررر ررررررررعررررررررةت

11.30am)ت

شررررررررررررررر ركتب  ررررررررررررررر  تخل فةت  تت
يب  ،تأ  بتب  ع    تبج   تت

ترب  ت ب  ن تمخي  

ترأ تب خ  ة فمكترأ تب خ  ة 5
ت  تب سرررربتت)  - 8amبإلث    

8pm)تت(  - 8amب رررجررر رررعررررررررةت
12.30pm)ت

ت  تب سررررررررررررررربررتت)  - 8amبإلث    
1pm)تت(  - 8amب ررررررررجرررررررر ررررررررعررررررررةت

11.30am)ت

،ت بإلسرررررررررررررررر    بإلمرررررررر رب ت  ررمات
،ب ررطرررررررر  رر تت  

شرررررررررررررررررررررر ركتتتتبألرض 
تم طعةتب  خ  ت-ب    رصت

ة 6 ة فمكتب فجي  تب فجي 
ت  تب سرررربتت)  - 8amبإلث    

2pm)تت(  - 8amب رررجررر رررعررررررررةت
12.30pm)ت

ت  تب سررررررررررررررربررتت)  - 8amبإلث    
1pm)تت(  - 8amب ررررررررجرررررررر ررررررررعررررررررةت

11.30am)ت

بم،تشررررررررررررررررررررر ركت بجوبرتشرررررررررررررررويير
تب    ت   ت  تع  هللا

7 
ت أ رررررررررروت ررررررررررن   فررررررررررمكت

ت  ب      
ت تأ وت ن  

ت  تب سرررربتت)  - 8amبإلث    
2pm)تت(  - 8amب رررجررر رررعررررررررةت

12.30pm)ت

ت  تب سررررررررررررررربررتت)  - 8amبإلث    
1pm)تت(  - 8amب ررررررررجرررررررر ررررررررعررررررررةت

11.30am)ت

م طعررةترور   تب خرر  رر  ررة،تت
توب  تا ور

8 
ت ب رررررررررررررررعررررررررررررررر    فرررررررررررررررمكت

ت  ب      
تب ع   ت

ت  تب سرررربتت)  - 8amبإلث    
2pm)تت(  - 8amب رررجررر رررعررررررررةت

12.30pm)ت

ت  تب سررررررررررررررربررتت)  - 8amبإلث    
1pm)تت(  - 8amب ررررررررجرررررررر ررررررررعررررررررةت

11.30am)ت

شررررررررررررررررر ركتب جوبيب ،تبرر  ع بتت
تم تمسج تب   خةتس مة

 

  



CBD - Participating Branches  

ي التجاري   الفروع المشاركة –بنك دب 

رقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   
 التواص 

طلباااااااات  اسااااااااااااااتقباااااااال  أوقاااااااات 
 االكتتاب

 م اإلمارة الفرع الموقع أوقات عم  الفرع

  

وب رررنررر ثرررررررر  تتت ت تتوبألربرررعرررررررر  بالثررر ررر   
تت00 ت8تتوب خ  ستوب سرررربتتم 

تت
 
ت/تتت رررررهررررر بتتت00 ت2تت-صررررررررررررررررررر رررررررر  رررررررر 
تت-صررررررررررررررر رر  ر تتت00 ت8م تتتتب ج عررة
  ه بت00 ت11

توب رنر ثرررررررر  تتت تتوبألربرعرررررررر  بالثر ر   
مرر  وب سررررررررررررررررربررررررررتت تتوب ررخرر رر ررست

تتت00 ت8
 
ت/تتت ه بتتت30 ت3تت-ص    
ت-صررررررررررر    تتتت30 ت7م تتتب ج عة
ت ه بت30 ت12

تسرررررررع  ،  تتتتبالاح د،شررررررر ركتت
ت تدب  

ت تب فمكتب       ت تدب   ت1

  

وب ررررررنرررررر ثرررررررر  تت ت تتوبألربررررررعرررررررر  بثرررررر رررررر   
تت00 ت8تتوب خ  ستوب سرررربتتم 

تت
 
ت/تتت رررررهررررر بتتت00 ت2تت-صررررررررررررررررررر رررررررر  رررررررر 
تت-صررررررررررررررر رر  ر تتت00 ت8م تتتتب ج عررة
  ه بت00 ت11

توب رنر ثرررررررر  تتت تتوبألربرعرررررررر  بالثر ر   
مرر  وب سررررررررررررررررربررررررررتت تتوب ررخرر رر ررست

تتت00 ت8
 
ت/تتت ه بتتت30 ت3تت-ص    
ت-صررررررررررر    تتتت30 ت7م تتتب ج عة
ت ه بت30 ت12

ه،تش رك تتج ي  تدب   ةفمكت تب ج ي  ت تدب   ت2

  

وب رررنررر ثرررررررر  تتت ت تتوبألربرررعرررررررر  بالثررر ررر   
تت00 ت8تتوب خ  ستوب سرررربتتم 

تت
 
ت/تتت رررررهررررر بتتت00 ت2تت-صررررررررررررررررررر رررررررر  رررررررر 
تت-صررررررررررررررر رر  ر تتت00 ت8م تتتتب ج عررة
  ه بت00 ت11

توب رنر ثرررررررر  تتت تتوبألربرعرررررررر  بالثر ر   
مرر  وب سررررررررررررررررربررررررررتت تتوب ررخرر رر ررست

تتت00 ت8
 
ت/تتت ه بتتت30 ت3تت-ص    
ت-صررررررررررر    تتتت30 ت7م تتتب ج عة
ت ه بت30 ت12

تتيب  ،ش ركتب    ت تدب  
ب  رررررررررررررررر ر ت فرمكت

تيب  
ت تدب   ت3

  

وب رررنررر ثرررررررر  تتت ت تتوبألربرررعرررررررر  بالثررر ررر   
تت00 ت8تتوب خ  ستوب سرررربتتم 

تت
 
ت/تتت رررررهررررر بتتت00 ت2تت-صررررررررررررررررررر رررررررر  رررررررر 
تت-صررررررررررررررر رر  ر تتت00 ت8م تتتتب ج عررة
  ه بت00 ت11

توب رنر ثرررررررر  تتت تتوبألربرعرررررررر  بالثر ر   
مرر  وب سررررررررررررررررربررررررررتت تتوب ررخرر رر ررست

تتت00 ت8
 
ت/تتت ه بتتت30 ت3تت-ص    
ت-صررررررررررر    تتتت30 ت7م تتتب ج عة
ت ه بت30 ت12

تتب   خول،ش ركت تدب   ت تفمكت  تدب   ت تدب   ت4

  

وب رررنررر ثرررررررر  تتت ت تتوبألربرررعرررررررر  بالثررر ررر   
تت00 ت8تتوب خ  ستوب سرررربتتم 

تت
 
ت/تتت رررررهررررر بتتت00 ت2تت-صررررررررررررررررررر رررررررر  رررررررر 
تت-صررررررررررررررر رر  ر تتت00 ت8م تتتتب ج عررة
  ه بت00 ت11

توب رنر ثرررررررر  تتت تتوبألربرعرررررررر  بالثر ر   
مرر  وب سررررررررررررررررربررررررررتت تتوب ررخرر رر ررست

تتت00 ت8
 
ت/تتت ه بتتت30 ت3تت-ص    
ت-صررررررررررر    تتتت30 ت7م تتتب ج عة
ت ه بت30 ت12

تت،بألولش ركتيب  ت تدب  
ت أ ررررو ررررن   فررررمكت

تبألوليب  ت
ت تأ وت ن   ت5

  

وب رررنررر ثرررررررر  تتت ت تتوبألربرررعرررررررر  بالثررر ررر   
تت00 ت8تتوب خ  ستوب سرررربتتم 

تت
 
ت/تتت رررررهررررر بتتت00 ت2تت-صررررررررررررررررررر رررررررر  رررررررر 
تت-صررررررررررررررر رر  ر تتت00 ت8م تتتتب ج عررة
  ه بت00 ت11

توب رنر ثرررررررر  تتت تتوبألربرعرررررررر  بالثر ر   
مرر  وب سررررررررررررررررربررررررررتت تتوب ررخرر رر ررست

تتت00 ت8
 
ت/تتت ه بتتت30 ت3تت-ص    
ت-صررررررررررر    تتتت30 ت7م تتتب ج عة
ت ه بت30 ت12

ب  لرررررر تت تع رررررر ب ع ي ،ت مي ت
تب   ر ة

تب   ر ةفمكت تب   ر ة ت6

 

  



ADCB - Participating Branches 

ي التجاري   الفروع المشاركة  –بنك أبوظن 

# 

Bran
ch 

nam
e 

Bra
nc
h 
Ty
pe 

Bra
nc
h 

Co
de 

Branc
h 

Locati
on-

Area 

Ar
ea 
Co
de 

Customer 
Timing 

(Monday -
Saturday) 

Custo
mer 

Timing 
(Friday

) 

IPO 
Subscriptio
n Timings 
(Monday - 
Saturday) 

IPO 
Subscri
ption 

Timing
s 

(Friday
) 

Branch Address 

1 
فرررررررررررررررررررمكت
ت ب  شررر 
 ف

فررررررمكتت
ب عرررررررر ت
تد 

00
17

ت3
ت ت أ و ن  

ت تت00 ت08مررررررررررررررررررررر ت
ب ت ت
 
صررررررررررررررررررررررر ررررررررر  ررررررررر 
مسررررررررررررررر  ،تتت00 ت07

ت  ت بالثررررر ررررر    مررررر ت
 ب سبت

مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر تت
تت00 ت08

تت
 
صررررررررررررررر رررر  رررر 

ب تت
تت00 ت12
ت ه ب

ت تت00 ت08مرررررررررررررررررررر ت
ب ت ت
 
صررررررررررررررررررررررر رررررررر  رررررررر 
 ررررررررهرررررررر ب،تتت00 ت01
ت  تمررررر تت بالثررررر ررررر   
تب سبت

مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر تت
تت00 ت08

تت
 
صررررررررررررررر رررر  رررر 

ب تت
تت00 ت12
ت ه ب

ف، ، مي تب خل جتتتتب  ش  تب ع ب  
فتت تتب ر رعرررررررر و ر ررررررررة،جر رعر ررررررررةتمشررررررررررررررر 

ص ب ت   ت
بألرض  ب رررررررررررررطررررررررررررر  ررررررررررررر ت

ت63824 ت,تأ و ن  

2 
فرررررررررررررررررررمكت
ب  ررررررره 
 مة

فررررررمكتت
ب عرررررررر ت
تد 

00
15

ت3
ت ت أ و ن  

ت تت00 ت08مررررررررررررررررررررر ت
ب ت ت
 
صررررررررررررررررررررررر ررررررررر  ررررررررر 
،تتتت00 ت03

 
عرصرررررررررررررررب
ت  ت بالثررررر ررررر    مررررر ت

 ب سبت

مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر تت
تت00 ت08

تت
 
صررررررررررررررر رررر  رررر 

ب تت
تت00 ت12
ت ه ب

ت تت00 ت08مرررررررررررررررررررر ت
ب ت ت
 
صررررررررررررررررررررررر رررررررر  رررررررر 
 ررررررررهرررررررر ب،تتت00 ت01

ت  ت بالثررررر ررررر    مررررر ت
تب سبت

مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر تت
تت00 ت08

تت
 
صررررررررررررررر رررر  رررر 

ب تت
تت00 ت12
ت ه ب

ت- مي تب  رر  تم  ومت  تربشرر ت
تت تتتت- مي تدب   ت   تتتت-أ و ن   مبن 
تت ص ب تتتب رررررررر ررررررررجرررررررر ر ،أ ررررررررو ررررررررن  
ت76122 ت,تأ و ن  

3 

فرررررررررررررررررررمكت
بسررررررر  دت
هرررررررررررر بكت
 رررررررررررررررررررررررررر ت
 يب  

فررررررمكتت
ب عرررررررر ت
تد 

00
20

ت7
ت ت أ و ن  

ت تت00 ت08مررررررررررررررررررررر ت
ب ت ت
 
صررررررررررررررررررررررر ررررررررر  ررررررررر 
مسررررررررررررررر  ،تتت00 ت07

ت  ت بالثررررر ررررر    مررررر ت
 ب سبت

مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر تت
تت00 ت08

تت
 
صررررررررررررررر رررر  رررر 

ب تت
تت00 ت12
ت ه ب

ت تت00 ت08مرررررررررررررررررررر ت
ب ت ت
 
صررررررررررررررررررررررر رررررررر  رررررررر 
 ررررررررهرررررررر ب،تتت00 ت01

ت  ت بالثررررر ررررر    مررررر ت
تب سبت

مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر تت
تت00 ت08

تت
 
صررررررررررررررر رررر  رررر 

ب تت
تت00 ت12
ت ه ب

شرررررررررررررررررررررر ركت  ررررررر بنت  ت ب طويرررررررة،ت
تيب ررر ،ه بكت  تتتت سررررررررررررررر ررر دتمح ررر ،تت
ت ت87532ص ب ت ،ت,ت تب رررررررررررررررعررررررررررررررر   
ت تأ و ن  

4 
فرررررررررررررررررررمكت
مرر ي ررةت
 يب  

فررررررمكتت
ب عرررررررر ت
تد 

00
15

ت2

ب رفرفر ة،تت
ت  أ و ن  

ت

ت تت00 ت08مررررررررررررررررررررر ت
ب ت ت
 
صررررررررررررررررررررررر ررررررررر  ررررررررر 
،تتتت00 ت03

 
عرصرررررررررررررررب
ت  ت بالثررررر ررررر    مررررر ت

 ب سبت

مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر تت
تت00 ت08

تت
 
صررررررررررررررر رررر  رررر 

ب تت
تت00 ت12
ت ه ب

ت تت00 ت08مرررررررررررررررررررر ت
ب ت ت
 
صررررررررررررررررررررررر رررررررر  رررررررر 
 ررررررررهرررررررر ب،تتت00 ت01

ت  ت بالثررررر ررررر    مررررر ت
تب سبت

مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر تت
تت00 ت08

تت
 
صررررررررررررررر رررر  رررر 

ب تت
تت00 ت12
ت ه ب

يب ررررررر ،ت مي ت مي تت تت-مررررررر ي رررررررةت
تت أ رررررررو رررررررن   ت ررررررر رررررررر ت

مررررررربرررررررن   ررررررر ررررررروب،ت
,تت50013ص ب تتتتب رررررررر ررررررررجرررررررر ر ،
ت تأ و ن  

5 
فرررررررررررررررررررمكت
شرررررررر ركت
 ب   ة

فررررررمكتت
ب عرررررررر ت
تد 

00
25

ت1
ت ت دب  

ت تت00 ت08مررررررررررررررررررررر ت
ب ت ت
 
صررررررررررررررررررررررر ررررررررر  ررررررررر 
،تتتت00 ت03

 
عرصرررررررررررررررب
ت  ت بالثررررر ررررر    مررررر ت

 ب سبت

مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر تت
تت00 ت08

تت
 
صررررررررررررررر رررر  رررر 

ب تت
تت00 ت12
ت ه ب

ت تت00 ت08مرررررررررررررررررررر ت
ب ت ت
 
صررررررررررررررررررررررر رررررررر  رررررررر 
 ررررررررهرررررررر ب،تتت00 ت01

ت  ت بالثررررر ررررر    مررررر ت
تب سبت

مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر تت
تت00 ت08

تت
 
صررررررررررررررر رررر  رررر 

ب تت
تت00 ت12
ت ه ب

م طعةتب       ،تشررررررر ركتب   ة،تت
وتب   ررة،ت برر  ع بتم تمحطرررةتمير

تت أ رو رن   ت ر رررررررر ت
تب ر رجرررررررر ر ،تمربرن 

ت5550ص ب ت ت,تدب  

6 

فرررررررررررررررررررمكت
ت ب رررخررر  
اتت

ب  جر رت
  

فررررررمكتت
ب عرررررررر ت
تد 

00
26

ت5
ت ت دب  

ت تت00 ت08مررررررررررررررررررررر ت
ب ت ت
 
صررررررررررررررررررررررر ررررررررر  ررررررررر 
،تتتت00 ت03

 
عرصرررررررررررررررب
ت  ت بالثررررر ررررر    مررررر ت

 ب سبت

مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر تت
تت00 ت08

تت
 
صررررررررررررررر رررر  رررر 

ب تت
تت00 ت12
ت ه ب

ت تت00 ت08مرررررررررررررررررررر ت
ب ت ت
 
صررررررررررررررررررررررر رررررررر  رررررررر 
 ررررررررهرررررررر ب،تتت00 ت01

ت  ت بالثررررر ررررر    مررررر ت
تب سبت

مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر تت
تت00 ت08

تت
 
صررررررررررررررر رررر  رررر 

ب تت
تت00 ت12
ت ه ب

م طعةتب خل جتب  ج ر ،تاع   ت
شرررررر ركتب سررررررع دةتوشرررررر ركتب خل جتت

تتب رخرلر رج،ب ر رجرررررررر ر ،ت رمات روببررررررررةتت
ت33040ص ب ت ت,تدب  



# 

Bran
ch 

nam
e 

Bra
nc
h 
Ty
pe 

Bra
nc
h 

Co
de 

Branc
h 

Locati
on-

Area 

Ar
ea 
Co
de 

Customer 
Timing 

(Monday -
Saturday) 

Custo
mer 

Timing 
(Friday

) 

IPO 
Subscriptio
n Timings 
(Monday - 
Saturday) 

IPO 
Subscri
ption 

Timing
s 

(Friday
) 

Branch Address 

7 
فرررررررررررررررررررمكت
عج ررررر 
 ن

فررررررمكتت
ب عرررررررر ت
تد 

00
32

ت1
ت عج  ن

ت تت00 ت08مررررررررررررررررررررر ت
ب ت ت
 
صررررررررررررررررررررررر ررررررررر  ررررررررر 
،تتتت00 ت03

 
عرصرررررررررررررررب
ت  ت بالثررررر ررررر    مررررر ت

 ب سبت

مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر تت
تت00 ت08

تت
 
صررررررررررررررر رررر  رررر 

ب تت
تت00 ت12
ت ه ب

ت تت00 ت08مرررررررررررررررررررر ت
ب ت ت
 
صررررررررررررررررررررررر رررررررر  رررررررر 
 ررررررررهرررررررر ب،تتت00 ت01

ت  ت بالثررررر ررررر    مررررر ت
تب سبت

مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر تت
تت00 ت08

تت
 
صررررررررررررررر رررر  رررر 

ب تت
تت00 ت12
ت ه ب

ب  بشررررررررررررررررررررر  ررررررة،تشررررررررررررررررررررر ركت م طعررررررةت
ت أ رررو رررن   ت ررر رررررررر ت

مررربرررن  بالارررحرررررررر د،ت
,تت1843ص ب تتتتب رررررررررر ررررررررررجرررررررررر ر ،

تعج  ن

8 

فرررررررررررررررررررمكت
رأ ت
ب ررخرر رر ت
 ة

فررررررمكتت
ب عرررررررر ت
تد 

00
33

ت1

رأ ت
 ب خ  ة

ت

ت تت00 ت08مررررررررررررررررررررر ت
ب ت ت
 
صررررررررررررررررررررررر ررررررررر  ررررررررر 
،تتتت00 ت03

 
عرصرررررررررررررررب
ت  ت بالثررررر ررررر    مررررر ت

 ب سبت

مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر تت
تت00 ت08

تت
 
صررررررررررررررر رررر  رررر 

ب تت
تت00 ت12
ت ه ب

ت تت00 ت08مرررررررررررررررررررر ت
ب ت ت
 
صررررررررررررررررررررررر رررررررر  رررررررر 
 ررررررررهرررررررر ب،تتت00 ت01

ت  ت بالثررررر ررررر    مررررر ت
تب سبت

مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر تت
تت00 ت08

تت
 
صررررررررررررررر رررر  رررر 

ب تت
تت00 ت12
ت ه ب

م طعةتدف تب  خ  ،تشررررررررر ركت  ت
تص ب تتتمول،ضرررررررررررررررررر ه ،تب  ع  تت

ت,ترأ تب خ  ة1633

9 
فرررررررررررررررررررمكت
ت ب ررفرر   
 رة

فررررررمكتت
ب عرررررررر ت
تد 

00
05

ت1
ة ت ب فجي 

ت تت00 ت08مررررررررررررررررررررر ت
ب ت ت
 
صررررررررررررررررررررررر ررررررررر  ررررررررر 
،تتتت00 ت03

 
عرصرررررررررررررررب
ت  ت بالثررررر ررررر    مررررر ت

 ب سبت

مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر تت
تت00 ت08

تت
 
صررررررررررررررر رررر  رررر 

ب تت
تت00 ت12
ت ه ب

ت تت00 ت08مرررررررررررررررررررر ت
ب ت ت
 
صررررررررررررررررررررررر رررررررر  رررررررر 
 ررررررررهرررررررر ب،تتت00 ت01

ت  ت بالثررررر ررررر    مررررر ت
تب سبت

مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر تت
تت00 ت08

تت
 
صررررررررررررررر رررر  رررر 

ب تت
تت00 ت12
ت ه ب

ش ركت   ت  تع  تهللا،تب  ع بت
ت  رررررر ت أد وى،تمبن  م تمحطررررررةت

تت ,تت770ص ب تتتتب  ج ر ،أ و ن  
ة تب فجي 

1
0 

فرررررررررررررررررررمكت
ب ررررر و ت
  

فررررررمكتت
ب عرررررررر ت
تد 

00
15

ت8

ب رفرفر ة،تت
ت  أ و ن  

ت

ت تت00 ت08مررررررررررررررررررررر ت
ب ت ت
 
صررررررررررررررررررررررر ررررررررر  ررررررررر 
،تتتت00 ت03

 
عرصرررررررررررررررب
ت  ت بالثررررر ررررر    مررررر ت

 ب سبت

مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر تت
تت00 ت08

تت
 
صررررررررررررررر رررر  رررر 

ب تت
تت00 ت12
ت ه ب

ت تت00 ت08مرررررررررررررررررررر ت
ب ت ت
 
صررررررررررررررررررررررر رررررررر  رررررررر 
 ررررررررهرررررررر ب،تتت00 ت01
ت  تمررررر تت بالثررررر ررررر   
تب سبت

مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر تت
تت00 ت08

تت
 
صررررررررررررررر رررر  رررر 

ب تت
تت00 ت12
ت ه ب

شررررررررررر ركتب  ررررررررررر  تتتب  ويس،م ي ةت
تت يب رر ت،تب سرررررررررررررررو تب   ر  ت،تمبن 
تب  جرررر ر ,تص ب ت   رررر تأ و ن  

ت,تم طعةتب فف ة11851

1
1 

فرررررررررررررررررررمكت
د رررررررر رررررررر تت
 مول

فررررررمكتت
ب ر ررو
تل

00
30

ت2
ت ت أ و ن  

ت تت00 ت10مررررررررررررررررررررر ت
ب ت ت
 
صررررررررررررررررررررررر ررررررررر  ررررررررر 
مسررررررررررررررر  ،تتت00 ت09

ت  ت بالثررررر ررررر    مررررر ت
 ب سبت

مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر تت
تت00 ت03

ت  ت
 
عرصررررررررب
تت00 ت09
تمس   ت

ت تت00 ت08مرررررررررررررررررررر ت
ب ت ت
 
صررررررررررررررررررررررر رررررررر  رررررررر 
 ررررررررهرررررررر ب،تتت00 ت01

ت  ت بالثررررر ررررر    مررررر ت
تب سبت

مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر تت
تت00 ت03

ت  ت
 
عرصررررررررب
تت00 ت07
تمس   ت

،تشررر ركت  مي تب  صرررفلتب     ررر 
ب وين،تد  رر تمول،تب طرر   تبألولت

ت39260ص ب ت ت,تأ و ن  

1
2 

فرررررررررررررررررررمكت
ت ب رررر ب  
ةتت

تت  
سرررررررر نر
ت  س ير

فررررررمكتت
ب ر ررو
تل

00
15

ت4
ت ب   ر ة

ت تت00 ت10مررررررررررررررررررررر ت
ب ت ت
 
صررررررررررررررررررررررر ررررررررر  ررررررررر 
مسررررررررررررررر  ،تتت00 ت09

ت  ت بالثررررر ررررر    مررررر ت
 ب سبت

مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر تت
تت00 ت03

ت  ت
 
عرصررررررررب
تت00 ت09
تمس   ت

ت تت00 ت08مرررررررررررررررررررر ت
ب ت ت
 
صررررررررررررررررررررررر رررررررر  رررررررر 
 ررررررررهرررررررر ب،تتت00 ت01

ت  ت بالثررررر ررررر    مررررر ت
تب سبت

مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر تت
تت00 ت03

ت  ت
 
عرصررررررررب
تت00 ت07
تمس   ت

شررررررررررر ركتب  ررررررررررر  تمح  ت  تيب  ،ت
مر ت برررررررر  رعرر بت ،ت  

بألرض  ب رطرررررررر  ر ت
أ,تص ب تت ,تت23657ب  رررررررر خرررررررر ت

تب   ر ة

 

  



Al Maryah Community Bank - Participating Branches  

 الفروع المشاركة –المحىلي  بنك المارية

S.
No 

Branch name 
Branch 

Location-Area 
Customer 

Timing 
IPO Subscription 

Timings 
Branch 
Address 

Contact 
Number 

1 
تت ب فمكتتت-  ررررر تب  ررررر ريرررررةتب  ح  

ت  ب      
ت تأ وت ن  

ب تيرررومتت ت بالثررر ررر   
يومتب سررررربتتم ت
ب سرررررررررر عةتب ن م ةت
صررررررررررررررر ررر  رر ت  ررر  ررةت
ةت ب سرررررر عةتب ع   

تمس  

تب تيومتت م تيومتبالث    
ب سررررررررررررررربرتتم تب سررررررررررررررر عرةتت
ب نرر م ررةتصررررررررررررررر رر  رر ت  رر  ررةتت
ةتمس  ت تب س عةتب ع   

ب  ررررررر ريرررررررةتت   ررررررر ت
تت ب فمكتتت-ب  ح  

تت تت-ب ررررررررر  ررررررررر  رررررررررررررررر 
شررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ركت
شرررررررررررررررخبوطت  ت

تت-تت454سلط نت
تت تت-أ رررررررررررروت ررررررررررررن  
بالمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رب تت
ب رررررررررررررعرررررررررررررمبررررررررررررر رررررررررررررةت

تب  ح  ة

ت600571111

2 
تت ب  ح   ب  ررررررر ريرررررررةت فمكتتت-  ررررررر ت

 مولتبالم رب 
ت تدب  

ب ت ت بالثررر ررر    يرررومت
يومتب سررررربتتم ت
ةت ب سرررررر عةتب ع   
صررررررررررررررر ررر  رر ت  ررر  ررةت
ةت ب سرررررر عةتب ع   

تمس  

تب تيومتت م تيومتبالث    
ب سررررررررررررررربرتتم تب سررررررررررررررر عرةتت
ةتصررررررررررررررر ر  ر ت  ر  رةتت ب عر   
ةتمس  ت تب س عةتب ع   

ب  ررررررر ريرررررررةتت   ررررررر ت
تت فرمكتتتت-ب ر رحر  
بإلمررررررر رب تتمولتت
ت- مررررررررررررررررررررررررررررررررولتتت

تبإلمرررررررررررررررررر رب  تت-ت
م خ تسرررررررر   تت

تت ب رطرررررررر  ر تتتت-دب  
ت1 ت-ت تت ت تت-دب  

بالمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رب تت
ب رررررررررررررعرررررررررررررمبررررررررررررر رررررررررررررةت

تب   ح ة

ت600571111

1 
تت أد وىتتتت-  رررر تب  رررر ريررررةتب  ح  

ت  ب فمكتب      
ت تأ وت ن  

ب تيرررت ت بالثررر ررر    ومت
يومتب ج عررةتم ت
ب سرررررررررر عةتب ن م ةت
صررررررررررررررر ررر  رر ت  ررر  ررةت
ب سررررررررررر عةتب  ببعةت

تمس  

تب تيومتت م تيومتبالث    
ب ج عررررةتم تب سرررررررررررررررررر عررررةتت
ب نرر م ررةتصررررررررررررررر رر  رر ت  رر  ررةتت
تب س عةتب  ببعةتمس  ت

ب  ررررررر ريرررررررةتت   ررررررر ت
تت فرمكتتتت-ب ر رحر  

تت أد وىتب      
ت- شرررررررررررررررررررررررررررررررررررر ركتت

تت-ب ررررر رررررور ررررر ررررر تت
تت تت-أ رررررررررررروت ررررررررررررن  
بالمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رب تت
ب رررررررررررررعرررررررررررررمبررررررررررررر رررررررررررررةت

تب  ح  ة

ت600571111

  



DIB - Participating Branches 

ي اإلسالمي   الفروع المشاركة –بنك دب 

 أوقات عم  الفرع االكتتاب استقبال طلبات أوقات عنوان الفرع
مااااااااااوقااااااااااع  
ت-الفرع 
تالمنطقة  

اساااااااااااااااااااا  
 الفرع

# 

ت  تب خ  س –شارع المطار  تبإلث     ت  تب خ  س تبإلث    

ت ت أ و ن  
فررررررررررررررررررررررررررررمكتت
ت أ رررو رررن  
ت ت  ب      

1 
تمس  ت2 ت00ت-ص    تت8 ت00ت  مبن  اتصاالت أمام تمس  ت2 ت00ت-ص    تت8 ت00ت

تب ج عةت ب ج عةت  

تت7 ت15  
 
تت7 ت15 تت تمس ت12 ت15ت–ص    

 
تت تمس ت12 ت15ت–ص    

  

ت  تب خ  س تبإلث     ت  تب خ  س تبإلث    

ت ب ع   ت
فررررررررررررررررررررررررررررمكتت
ت ب رررررررررعررررررررر   
ت تتتب      

2 
تمس  ت2 ت00ت-ص    ت00 ت8ت مس  ت2 ت00ت-ص    تت8 ت00ت

تب ج عةت تب ج عةت

تت7 ت15
 
تت تمس ت12 ت15ت–ص     تت7 ت15

 
تت تمس ت12 ت15ت–ص    

ت  تب خ  س –منطقة بور سعيد  تبإلث     ت  ت تب خ  سبإلث    

ت تتدب  
تت فمكتدب  
ت ت  ب      

3 
تمس  ت2 ت00ت-ص    تت8 ت00ت بناية الشعلة  –شارع االتحاد   تمس  ت2 ت00ت-ص    ت00 ت8ت

تب ج عةت ب ج عةت  

تت7 ت15  
 
تت7 ت15 ت تمس ت12 ت15ت–ص    

 
تت تمس ت12 ت15ت–ص    

ت  تب خ  س برج جروفينور هاوس تبإلث     ت  ت تب خ  سبإلث    

ت تتدب  

فررررررررررررررررررررررررررررمكتت
شررررررررررررررررر ركت
ب  رررررررررر  ت
تيب  

4 

 زايد،التجاري، شااااااااااااارع الشااااااااااااي  
مو اااااا ،  فنااااااد  في  بااااااالقرب من 

ي   دب 
تمس  ت2 ت00ت-ص    تت8 ت00ت تمس  ت2 ت00ت-ص    ت00 ت8ت

تب ج عةت   تب ج عةت

تت7 ت15  
 
تت7 ت15 ت تمس ت12 ت15ت–ص    

 
تت تمس ت12 ت15ت–ص    

ا، فيال أم ت  تب خ  س سقي  شارع الجمي  تبإلث     ت  تب خ  س تبإلث    

ت تتدب  
فمكتأمتت
ت سع  

5 
تمس  ت2 ت00ت-ص    تت8 ت00ت عبد هللا احمد بن فهد  تمس  ت2 ت00ت-ص    ت00 ت8ت

تب ج عةت ب ج عةت  

تت7 ت15  
 
تت7 ت15 ت تمس ت12 ت15ت–ص    

 
تت تمس ت12 ت15ت–ص    

ت  تب خ  س شارع  -منطقة النخي  تبإلث     ت  تب خ  س تبإلث    

رأ ت
ت ب خ  ة

فررررررررررررررررررررررررررررمكتت
رأ ت

ب خ  ررررةتت
ت تب      

6 

ي   -الامانات اااااااااااااا   دب  باناااااااك  بانااااااااياااااااة 
  اإلسالمي 

تمس  ت2 ت00ت-ص    تت8 ت00ت تمس  ت2 ت00ت-ص    ت00 ت8ت

تب ج عةت ب ج عةت  

تت7 ت15  
 
تت7 ت15 ت تمس ت12 ت15ت–ص    

 
تت تمس ت12 ت15ت–ص    

ت  تب خ  س الشارقة منطقة الند /  تبإلث     ت  تب خ  س تبإلث    

ت ب   ر ة
فررررررررررررررررررررررررررررمكتت
تب   ر ةت
ت تتتب      

ت7
تمس  ت2 ت00ت-ص    تت8 ت00ت -القاسمية  تمس  ت2 ت00ت-ص    ت00 ت8ت

تب ج عةت شارع الملك عبد العزيز تب ج عةت

تت7 ت15 مقاب  حديقة االتحاد 
 
تت تمس ت12 ت15ت–ص     تت7 ت15

 
تت تمس ت12 ت15ت–ص    

 

  



 

ADIB - Participating Branches  

# Branch name 
Branch 

type 
Branch 

code 

Branch 
Location-

Area  

Area 
code 

Customer Timing 
إىل    من االثني   )
     ( االسب 

Customer 
Timing 

(Friday )     

IPO Subscription 
Timings 

إىل   من ااالثني   )
     (  السب 

IPO Subscription 
Timings 
(Friday )     

Branch Address 

تت 1 تفمك فمكتب  ط    ت 33  1 أ و ن  
م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ن   ةتت

  ه بت

م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ن   ةتت

تت ه بت تعش 

م تب س عةتب   سعةتت
تت تو نر

 
ص    

ب س عةتب وب  ةتت
ت
 
ت ه ب

م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ح د هتتت

تص    تت تعش 

ت تش ركتب  ل تع  هللات  تتت-أ و ن   ب  ط   
بج   تب ب  تتت-ع  ب ع ي تألتسعودت

تب   ر  

2 
فمكتب    تيب  تت

ت  ب      
تفمك ت 403  1 أ و ن  

م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ن   ةتت

  ه بت

م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ن   ةتت

تت ه بت تعش 

م تب س عةتب   سعةتت
تت تو نر

 
ص    

ب س عةتب وب  ةتت
ت
 
ت ه ب

م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ح د هتتت

تص    تت تعش 

ش ركتب    تربش ت  تسع  ت)ش ركتت
(ت
 
ج ب  تتمع ب تف   ت-تب  ط رت     
ته ل ونتك  ي  تت

3 
فمكتب   ي  تت

 ا وريت
تمولت ت 71  1 أ و ن  

ةتت م تب س عةتب ع   
ةتت ص    ت  تب ع   

 مس   ت

م تب س عةتب  ببعهتت
هتت مس  بتتت  تب ع   

تمس  بتتت

ةتت م تب س عةتب ع   
ص    ت  تب ن   ةتت

ت ه بت
م تب س عةتب  ببعةتت

ت توت نر
 
ب س عةتتتعرصب

تب   سعةتمس   ت

م تب س عةتب  ببعهتت
مس  بتتت  تب   سعهتت

تمس  بتتت

ت-  ي  تا وريتمولتت-ش ركتب  ور   ت
تب  ورتبألولتت

ت   تت 4  
تفمك فمكت ن  ت 13  1 أ و ن  

م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ن   ةتت

  ه بت

م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ن   ةتت

تت ه بت تعش 

م تب س عةتب   سعةتت
تت تو نر

 
ص    

ب س عةتب وب  ةتت
ت
 
ت ه ب

م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ح د هتتت

تص    تت تعش 

تتت-ش ركتب  ف  ت ،تمع ب تمس     دب  
ت   تت-ب  ف  ت  

ت ن 

تفمك فمكتخل فةتأت 5 ت 94  1 أ و ن  
م تب س عةتب ن م ةتت

ب ن   ةتتص    ت  ت
  ه بت

م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ن   ةتت

تت ه بت تعش 

م تب س عةتب   سعةتت
تت تو نر

 
ص    

ب س عةتب وب  ةتت
ت
 
ت ه ب

م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ح د هتتت

تص    تت تعش 

/تت16ش ركتر  تتتت-م طعةتم ي ةتخل فةتأت

تت21  
قر تب ج وبتب ش 

تفمك فمكتم ي ةتيب  ت 6 7 
تت أ و ن  
ب   عطةتت
 ب  مب ةت

5 
م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ن   ةتت

  ه بت

م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ن   ةتت

تت ه بت تعش 

م تب س عةتب   سعةتت
تت تو نر

 
ص    

ب س عةتب وب  ةتت
ت
 
ت ه ب

م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ح د هتتت

تص    تت تعش 
تم ي ةتيب  ،تب   طعةتب  مب ةت

تفمك فمكتعودتب  وبةت 7  2 ب ع   ت 54
م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ن م ةتت

 مس   ت

م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ن   ةتت

تت ه بت تعش 

م تب س عةتب   سعةتت
تت تو نر

 
ص    

ب س عةتب س بعةتت
تمس   ت

م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ح د هتتت

تص    تت تعش 
ت133ش ركتعودتب  وبة،تر  ت



# Branch name 
Branch 

type 
Branch 

code 

Branch 
Location-

Area  

Area 
code 

Customer Timing 
إىل    من االثني   )
     ( االسب 

Customer 
Timing 

(Friday )     

IPO Subscription 
Timings 

إىل   من ااالثني   )
     (  السب 

IPO Subscription 
Timings 
(Friday )     

Branch Address 

تفمك فمكتاوبم 8  2 ب ع   ت 365
ب س عةتب ن م ةتتم ت

ص    ت  تب ن م ةتت
 مس   ت

م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ن   ةتت

تت ه بت تعش 

م تب س عةتب   سعةتت
تت تو نر

 
ص    

ب س عةتب س بعةتت
تمس   ت

م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ح د هتتت

تص    تت تعش 

ش ركتب    تخل فةت  تيب  ،تش ركتر  تت
ت،تمع ب تج معةتبإلم رب 135

تفمك فمكتب عص صتتت 9 تت 51  3 دب  
م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ن   ةتت

  ه بت

م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ن   ةتت

تت ه بت تعش 

م تب س عةتب   سعةتت
تت تو نر

 
ص    

ب س عةتب وب  ةتت
ت
 
ت ه ب

م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ح د هتتت

تص    تت تعش 
ت    هتب وص تتتت-تم طعةتب عص صتتت

10 
تم تتت  

فمكتب ن ب 
تت  ديس ي 

تفمك تت 86  3 دب  
م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ن   ةتت

  ه بت

م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ن   ةتت

تت ه بت تعش 

م تب س عةتب   سعةتت
تت تو نر

 
ص    

ب س عةتب وب  ةتت
ت
 
ت ه ب

م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ح د هتتت

تص    تت تعش 
بتتت تب ج تت-م طعةتب ج ي  بتش ركتتش طئ تي 

تفمك فمكت  تب    تت 11 تت 15  3 دب  
ةتت م تب س عةتب ع   
ت  تب خ مسةتت

 
ص    
 مس  بت

م تب س عةتب  ببعةتت
ةتت مس  بت  تب ع   

تمس  بت

م تب س عةتب ح د ةتت
ت  تت
 
تص     عش 
تب  ببعةتمس  بت

م تب س عةتب ن  نةتت
مس  بت  تب   سعةتت

تمس  بت
تت-أف  ويتمولت-  تب    تمولت تدب  

12 
فمكتش ركتتت

 ب    تيب  تت
تفمك تت 14  3 دب  

م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ن   ةتت

  ه بت

م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ن   ةتت

تت ه بت تعش 

م تب س عةتب   سعةتت
تت تو نر

 
ص    

ب س عةتب وب  ةتت
ت
 
ت ه ب

م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ح د هتتت

تص    تت تعش 

تبإلم رب تتتت-تش ركتب    تيب  تت مبن 
يوم تأي ي 

13 
تتت فمكتم ي ةتدب  

 أر  وتتت- إل ير تت
تفمك تت 53  3 دب  

م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ن   ةتت

  ه بت

م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ن   ةتت

تت ه بت تعش 

م تب س عةتب   سعةتت
تت تو نر

 
ص    

ب س عةتب وب  ةتت
ت
 
ت ه ب

م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ح د هتتت

تص    تت تعش 
ت إل ير تت تأر  وتتتت-م ي ةتدب   تمبن 

ةت 14 تفمك فمكتب فجي  6 
ب س   تت
ت  
ر
ق  ب ش 

6 
م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ن   ةتت

  ه بت

م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ن   ةتت

تت ه بت تعش 

م تب س عةتب   سعةتت
تت تو نر

 
ص    
ب وب  ةتتب س عةت
ت
 
ت ه ب

م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ح د هتتت

تص    تت تعش 
تش ركتب    ت   ت  تع  تهللاتت

15 
فمكترب ت

ت  ب خ  ةتب      
تفمك 11 

ب س   تت
ت  
قر  ب ش 

6 
م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ن   ةتت

  ه بت

م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ن   ةتت

تت ه بت تعش 

م تب س عةتب   سعةتت
تت تو نر

 
ص    

ب س عةتب وب  ةتت
ت
 
ت ه ب

م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ح د هتتت

تص    تت تعش 

مع ب تم ر تب    رتب  ج ر ،تش ركتت
تب    رصت

تفمك فمكتدب تتت 16 17 
ب س   تت
ت  
قر  ب ش 

6 
م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ن   ةتت

  ه بت

م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ن   ةتت

تت ه بت تعش 

م تب س عةتب   سعةتت
تت تو نر

 
ص    

ب س عةتب وب  ةتت
ت
 
ت ه ب

م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ح د هتتت

تص    تت تعش 

ت-تش ركتب    تيب  تمع ب ت   ةتدب ت
ةت تب فجي 



# Branch name 
Branch 

type 
Branch 

code 

Branch 
Location-

Area  

Area 
code 

Customer Timing 
إىل    من االثني   )
     ( االسب 

Customer 
Timing 

(Friday )     

IPO Subscription 
Timings 

إىل   من ااالثني   )
     (  السب 

IPO Subscription 
Timings 
(Friday )     

Branch Address 

تفمك فمكتكل   ت 17 49 
ب س   تت
ت  
قر  ب ش 

6 
م تب س عةتب ن م ةتت

ب ن   ةتتص    ت  ت
  ه بت

م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ن   ةتت

تت ه بت تعش 

م تب س عةتب   سعةتت
تت تو نر

 
ص    

ب س عةتب وب  ةتت
ت
 
ت ه ب

م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ح د هتتت

تص    تت تعش 

    ةتخ  ستخلف نتت-ش ركتب و  ةت
ت,تبلوىتتت تتت19ب   م 

تفمك فمكتب ذ   18 38 
ب س   تت
ت  
قر  ب ش 

6 
ب س عةتب ن م ةتتم ت

ص    ت  تب ن   ةتت
  ه بت

م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ن   ةتت

تت ه بت تعش 

م تب س عةتب   سعةتت
تت تو نر

 
ص    

ب س عةتب وب  ةتت
ت
 
ت ه ب

م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ح د هتتت

تص    تت تعش 
تت تب ذ  تأكسبوتس ير

تفمك فمكتخورف  نت 19 22 
ب س   تت
ت  
قر  ب ش 

6 
ب ن م ةتتم تب س عةت

ص    ت  تب ن   ةتت
  ه بت

م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ن   ةتت

تت ه بت تعش 

م تب س عةتب   سعةتت
تت تو نر

 
ص    

ب س عةتب وب  ةتت
ت
 
ت ه ب

م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ح د هتتت

تص    تت تعش 
تش ركتب  ور   ت,تم طعةتب ب وى

20 
فمكتأمتب ع وي تت

ت  ب      
تفمك 29 

ب   ر ةتوتت
بإلم رب ت
 ب      ةتت

4 
م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ن   ةتت

  ه بت

م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ن   ةتت

تت ه بت تعش 

م تب س عةتب   سعةتت
تت تو نر

 
ص    

ب س عةتب وب  ةتت
ت
 
ت ه ب

م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ح د هتتت

تص    تت تعش 

مع ب تم ر تأمتتت-ش ركتب  ل تف ص ت
تب ع وي تب  ج ر ت

21 
فمكتب   ر ةتت
ت  ب      

تفمك 5 
ب   ر ةتوتت
بإلم رب ت
 ب      ةتت

4 
م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ن   ةتت

  ه بت

م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ن   ةتت

تت ه بت تعش 

م تب س عةتب   سعةتت
تت تو نر

 
ص    

ب س عةتب وب  ةتت
ت
 
ت ه ب

م تب س عةتب ن م ةتت
ص    ت  تب ح د هتتت

تص    تت تعش 
تبالاص ال تت-تم طعةتب  ص ت تمع ب تمبن 
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 (4) ملحق رقم

كات التابعةب بيان  ي الشر
 
كة ف  لها  استثمارات الشر

 

 

 

  

الملكية بة نس بلد التأسيس  كة    الرقم  الشر

  العربية ماراتاإل 

 المتحدة 

100% .م م . ذ  للصافة االنصاري   1.  

 

  العربية اإلمارات

 المتحدة 

100% ويد بعاملي   تحت الطلب    
بلو هورايزن لخدمات الت 

 ش.ذ.م.م 

2.  

 

  العربية اإلمارات

 المتحدة 

100% ترانس  والمجوهرات   كاش  النقود  نقل  لخدمات 

 واألشياء الثمينة ش.ذ.م.م 

3.  

  العربية اإلمارات

 المتحدة 

100% س المحدودة     .4 ورلدوايد كاش إكست 

  العربية اإلمارات

 المتحدة 

100%  )قيد التأسيس(  ديجيتال باياالنصاري  

 (under incorporation) Al Ansari Digital 

Pay 

 

5.  
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 (5)ملحق رقم 

 للمجموعةالتنظيمي الهيكل 
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