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 األسئلة الشائعة

 نبذة عن األنصاري للخدمات المالية 

 
  ما هي األنصاري للخدمات المالية؟ .1

المتحدة وفي   العربية  التأسيس في إمارة دبي، بدولة اإلمارات  المالية ش.م.ع )قيد  األنصاري للخدمات 
بلفظ "المجموعة"( مرحلة التحول من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة( )يشار إليها  

به ومقرها  الرائدة  المالية  الخدمات  مجموعات  إحدى  اإلمارات ي  بداية    ،دولة  إلى  يعود  تاريخاً  وتملك 
 .  1966تأسيسها كشركة عائلية في عام 

 

 " الكويت  –األنصاري للصرافة  "وقد توسعت األنصاري للخدمات المالية خارج دولة اإلمارات مع تأسيس  

لبعض المساهمين   ةمملوك  شركة، وهي  "الكويت  –األنصاري للصرافة  "كة  . تخضع شر2002في عام  

ي  للمساهم البائع،  التابعين  الحاليين  
كات بدورها استحوذت عىل  والت  مان للرصافة، وهي إحدى شر

ُ
كة ع شر

ا لإلدارة، من المتوقع أن يؤدي هذا االستحواذ إىل إنشاء رابع أكبر 
ً
رصف العمالت األجنبية بالكويت. ووفق

ي سوق الكويت بحصة من السوق تبلغ  
 ف 
ً
 رائدا

ً
كة تلعب دورا % من حيث عدد الفروع الفعلية،  7.7شر

الخارجية عىل مستوى   الشخصية  للتحويالت  أكبر سوق  ي سادس 
ف  قوًيا  ا 

ً
تواجد المجموعة  يمنح  مما 

ي عام  
 . 2021العالم ف 

 
 األنصاري للخدمات المالية؟ لمجموعةمن المالك الحالي  .2

   .األنصاري للخدمات المالية لمجموعةهي المالك المنفرد ذ.م.م. " األنصاري القابضة"شركة 
 
 األنصاري للخدمات المالية؟التي توفرها منتجات الما هي  .3

 توفر المجموعة أربع منتجات:  
الشخصية الداخلية والخارجية، إلى جانب تحويالت المالية والتي تشمل التحويالت  -الماليةالتحويالت 

 للمجموعة. ةالتشغيلي لإليراداتالشركات، وهي أكبر مصدر 

وتشمل صرف العمالت األجنبية )لألفراد والشركات على حد سواء( والبطاقات    -األوراق النقدية   •
 .للمجموعة ةالتشغيلي لإليراداتمسبقة الدفع. وهي ثاني أكبر 

 حل لدفع رواتب الشركات يدعم دفع الرواتب في دولة اإلمارات  -األجور نظام حماية   •
 بما في ذلك تحصيل الكمبياالت وحلول اإلدارة النقدية المتكاملة  -أخرى  •

 
 األنصاري للخدمات المالية؟  لمجموعةما هي الشركات المملوكة حالياً بالكامل   .4

 لية:  التا بشكل كامل الشركات التابعة تملك المجموعة حالياً 
للصرافة • تأسست  األنصاري  عام  شركة  .  في  للصرافة  من   1966األنصاري  مرخصة  وهي 

مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، وهي بذلك أول وأكبر شركة تابعة للمجموعة. توفر 
التحويالت   تشمل  متكاملة،  خدمات  عروض  للصرافة  النقدية المالية  األنصاري  واألوراق 

ال مسبقة  تحصيل والبطاقات  مثل  الصلة،  ذات  الخدمات  من  وغيرها  األجور  حماية  ونظام  دفع 
 الكمبياالت. 
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لتوفير خدمات نقل   2011شركة لحلول اإلدارة النقدية المتكاملة تأسست في عام    كاش ترانس.  •
األموال النقدية ومعالجتها وتأمينها إلى المؤسسات المالية الرائدة والشركات الخاصة والمؤسسات  

 دولة اإلمارات.   الكبرى في
لتقديم خدمات نقل األموال، حيث   2017تأسست الشركة في عام    وورلد وايد كاش إكسبريس. •

لألطراف الُمرِسلة والمستقبِلة في دولتين )خارج دولة اإلمارات(.  المالية  توفر خدمات التحويالت  
وهي تقوم بذلك من خالل منصتها الخاصة باستخدام شبكتها الهائلة من البنوك العالمية وجهات 

 المراسلة في تنفيذ المدفوعات. 
ديجيتال باي • التأسيس. وعند إطالقها،    : األنصاري  قيد مرحلة  تزال  الشركة ال  هذه   ستوفرهذه 

الشركة محفظة رقمية شاملة تزّود كافة العمالء المقيمين في دولة اإلمارات بتجربة دفع سلسلة،  
حيث ستتيح لهم تحويل األموال محلياً ودولياً باإلضافة إلى دفع الفواتير واالستفادة من باقة أخرى 

نصاري ديجيتال من الخدمات الرقمية، مما يقرب المجموعة من تأسيس سوق رقمي واعد. وتُعد األ
باي حالياً بصدد الحصول على تراخيص خدمات تسهيالت القيم المخّزنة ومنظومة بطاقات مزّود  

 .مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزيخدمات الدفع بالتجزئة من 
 

لبعض    ةمملوك   شركةوهي    ،" الكويت   –األنصاري للصرافة  "كما أن المجموعة تعمل على االستحواذ على  
البائع"ذ.م.م.  من المساهمين الحاليين في شركة األنصاري القابضة   لإلدارة، سوف ()"المساهم  . ووفقاً 

تمتلك المجموعة لدى اكتمال االستحواذ رابع أكبر شركة في السوق الكويتية من حيث عدد الفروع، مما 
الخارجية على مستوى العالم في  الشخصية  المالية  يمنحها تواجداً قوياً في سادس أكبر سوق للتحويالت  

 . ومن المتوقع اكتمال الصفقة عقب الطرح العام األولي. 2021عام 
 
 ما هو الفرق بين األنصاري للخدمات المالية واألنصاري للصرافة؟  .5

هي   المالية  للخدمات  للصرافة.  المجموعة  األنصاري  األنصاري  لشركة  الوحيد  والمالك   مجموعة األم 
 األنصاري للخدمات المالية هي الكيان الذي سيتم إدراجه في سوق دبي المالي من خالل طرح عام أولي.  

 
  األنصاري للخدمات المالية أعمالها؟ مجموعةأين تزاول  .6

، تمتلك المجموعة  2022ديسمبر    31يقع مقر المجموعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وكما في  
 38فرعاً في أبوظبي، و  57فروع في دبي، و  103فعلياً في أنحاء دولة اإلمارات، من بينها فرعاً    231

فروع    3فروع في الفجيرة و  6فروع في رأس الخيمة، و  9فرعاً في عجمان، و  15فرعاً في الشارقة، و
 في أم القيوين. 

 
وتعكف المجموعة  .  لكويتا  -كما تزاول المجموعة أعمالها في دولة الكويت من خالل األنصاري للصرافة  

الكويت )وهي كيان مملوك لبعض من المساهمين   -كذلك على االستحواذ على شركة األنصاري للصرافة  
الحاليين التابعين للمساهم البائع(، والتي بدورها استحوذت على شركة ُعمان للصرافة، وهي إحدى شركات  

ووفقًا لإلدارة، .  2023خالل الربع الثالث  صفقة  ومن المتوقع اكتمال ال  صرف العمالت األجنبية بالكويت.
إلى إنشاء رابع أكبر شركة تلعب دوراً رائداً في سوق  عقب اكتماله  من المتوقع أن يؤدي هذا االستحواذ  

 .% من حيث عدد الفروع الفعلية 7.7الكويت بحصة من السوق تبلغ 
 

بنكاً مراسالً   50عملة من خالل أكثر من    70وتتعامل بأكثر من    ،تحظى المجموعة بانتشار عالمي واسع
عملة من خالل أكثر من    45وشريكاً ألعمال صرف العمالت األجنبية ولديها خدمات تحويل بأكثر من  

 بنكاً مراسالً.شريكاً و 250
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 األنصاري للخدمات المالية؟ مجموعةما هي فئات العمالء التي تخدمها  .7

 :العمالءمن فئات  لعدةتقدم المجموعة خدماتها 
 العمالء من األفراد، وهذا يشمل: •

o ن  يالمغترب ، بمن فيهمالمقيمون 
o  السياح الوافدون والمغادرون 

 العمالء من الشركات، وهذا يشمل: •
o  الشركات الكبيرة 
o  الشركات الصغيرة والمتوسطة 
o  الُمرسلة والُمستقبلة المؤسسات 

 
 األنصاري للخدمات المالية؟ لمجموعةمن هم المنافسون  .8

التحويالت   ذلك  في  بما  المختلفة،  العروض  التنافسية في ضوء  البيئة  إلى  النظر  وصرف المالية  يمكن 
العمالت األجنبية ونظام حماية األجور، ومختلف أنواع الشركات الفاعلة التي تتنافس في هذه الفئات، ومن 

 . وشركات التكنولوجيا المالية وشركات تحويل األموال، والبنوك، بيوت الصرافةبينها 
 

 
الرئيسية التي تقدم السوق  ما مقدار الحصة السوقية التي تملكها األنصاري للخدمات المالية في فئة   .9

 لها خدماتها؟
واألوراق المالية  تُعد األنصاري للخدمات المالية شركة مهيمنة في اثنين من عروضها الرئيسية، التحويالت  

 النقدية. 
 

، فإن المجموعة تمتلك من (EDCدراسة للسوق أجرتها شركة "إدجار دون آند كومباني" )نتائج  وبحسب  
   التابعة:خالل شركاتها 

ونمت تاريخياً بوتيرة   الشخصية الخارجية لبيوت الصرافة،  المالية  % من سوق التحويالت38 •
 اإلمارات؛ دولة الشخصية في  المالية أسرع بكثير من سوق التحويالت 

 في دولة اإلمارات  % من سوق صرف العمالت األجنبية35 •
 

بين    2022عام  خالل الحصة المجموعة في سوق الصرف للشركات في دولة اإلمارات  وقد تراوحت  
 %.50% و45

 
 شركة المالية، هي أكبر  للخدمات  تابعة لمجموعة األنصاري  الوعالوة على ذلك، فإن األنصاري للصرافة،  

 ، كان لدى الشركة:2022ديسمبر  31صرافة من حيث عدد الفروع في دولة اإلمارات. وكما في 
فرعاً فعلياً عبر أنحاء دولة اإلمارات، وهو أكثر من الضعف مقارنة بثاني أكبر شركة في   231 •

 ؛ EDCالسوق، بحسب تقرير 
في المراكز التجارية وأكبر مراكز التسوق بدولة اإلمارات عن أقرب   ها تواجدب  المجموعةتفوقت   •

 منافسيها بثالث مرات. 
 

 األنصاري للخدمات المالية؟  لمجموعةما هي نقاط القوة التنافسية  .10
كشركة عائلية، وقد   "األنصاري للصرافة"شركة   عندما تأسست   1966إلى عام  المجموعة  تعود جذور  

الحينتوسعت   ذلك  من    منذ  واحدة  المالية  أبرز مجموعات  لتصبح  دولة  المتكاملة  الخدمات  في  الرائدة 
 فيما يلي:   للمجموعةالقوة التنافسية نقاط اإلمارات، حيث تقدم منظومة مالية شاملة. تتمثل 
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ال مثيل لها ومنصات  في دولة اإلمارات مع شبكة فروع فعلية  تعد أعرق وأبرز شركة صرافة   •
 رقمية سهلة االستخدام 

الخارجية على مستوى المالية  في دولة اإلمارات، ثاني أكبر سوق للتحويالت  تحتل مكانة رائدة   •
 دراسة السوق التي أجرتها شركة "إدجار دون آند كومباني".، بحسب وأكثرها نمًوا العالم

النق • األوراق  توفير  في  بارزاً  المجموعة دوراً  ً تلعب  أنها في و،  دية األكثر طلبا المجموعة  ترى 
 وضع جيد لالستفادة من صناعة السياحة المتنامية في دولة اإلمارات 

ستقطاب العمالء من األفراد والشركات واالحتفاظ بهم، بدعم لجذب واق استراتيجية واضحة  تطبّ  •
 ما بين الشركات متنامية فيما يتعلق بالمعامالت من العروض ال

الخدمة وتطبق • وكفاءة  التشغيلي  التميز  في  به  يحتذى  مثاالً  قطاع   تعتبر  في  الممارسات  أفضل 
 لدخول إلى السوقلعقبات  لو  خاضع لتنظيمات صارمة

لها نطاق أعما وسيع  ساعدها على تتجارب العمالء وتثري  ت  وخاصة بها قدرات رقمية مبتكرة  تمتلك   •
   ها دعم أمن بياناتتوكفاءة عملياتها وتعزز 

لديها تاريخ و  19-خالل فترة جائحة كوفيدعالية  مرونة  وأظهرت  أداء مالي قوي  تواصل تحقيق   •
  تحقيق معدالت نمو قويةمن النجاح في 

   ذو كفاءة عالية يتمتع بخبرة وافرة في هذا القطاعفريق  المجموعة يقود •
استراتيجية نمو واضحة لدعم طموح المجموعة من أجل تعزيز مكانتها الريادية في سوق تطبق   •

في أسواق دول مجلس حضورها  الشركات، وتوسيع    ها من خدماتدولة اإلمارات، وتنمية أعمال
 الرقمية.   ها التعاون الخليجي األخرى، وتعزيز قدرات

 
 األنصاري للخدمات المالية؟ مجموعةما هي استراتيجية النمو التي تتبعها  .11

تمكنها من تعزيز مكانتها الريادية في السوق بدولة اإلمارات، سلدى المجموعة استراتيجية نمو واضحة  
لخدمة  وتنمية   الموجهة  أعمالها  التعاون  حضورها  الشركات، وتوسيع  قطاعات  دول مجلس  أسواق  في 

 خرى، وتعزيز قدراتها الرقمية. ترتكز استراتيجية النمو على ست ركائز:الخليجي األ
 توسيع شبكة الفروع الفعلية للمجموعة في دولة اإلمارات  .1
 التوسع في أسواق أخرى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي  .2
 الرقمية للمجموعة تطوير الحلول االستمرار في االستثمار في  .3
 القدرة التنافسية بزيادة الهوامش دون المساس  .4
 لشركاتالمالية لتحويالت  التوسيع عرض القيمة في سوق  .5
  .توسيع عرض القيمة الخاص بها في سوق اإلدارة النقدية المتكاملة  .6

 

  األنصاري للخدمات المالية ومن هو رئيس مجلس اإلدارة؟ لمجموعةمن هو الرئيس التنفيذي  .12
عاماً في المتوسط، ويتجاوز   20لمجموعة بخبرات في القطاع تربوعلى  ليحظى أعضاء فريق اإلدارة  

 عاماً. 75مجموع خبراتهم التراكمية في القطاع 
 الرئيس التنفيذي للمجموعة -السيد/ راشد علي أبو الحسن االنصاري  •
 نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة  -السيد/ محمد بيطار  •
 . الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة -فيصل أنور  السيد/ •

 
إن   االستقاللية حيث  من  عاٍل  بمستوى  المجموعة  إدارة  فريق  يحتفظ  ذلك،  إلى  راشد  السيد  وباإلضافة 

 . العليا  األنصاري هو العضو الوحيد من عائلة األنصاري في فريق اإلدارة 
 

. وهو رئيس محمد علي أبو الحسن األنصاري  /السيدرئيس مجلس إدارة األنصاري للخدمات المالية هو  
وهي هيئة صناعية   "،مؤسسات الصيرفة والتحويل الماليمجموعة " و"األنصاري القابضة"مجلس إدارة  
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والتحويالت   النقدية  األوراق  قطاع  في  تعمل  منشآت  من  وتتكون  المركزي  المصرف  بمبادرة  تشكلت 
 . التجارية في دولة اإلمارات

 
أعضاء   ةوست  المجموعةجلس إدارة تنفيذي واحد في  يتكون مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء، منهم عضو م

 مجلس إدارة غير تنفيذيين، ثالثة من بينهم أعضاء مجلس إدارة مستقلون.
 

 األداء المالي وسياسة توزيع األرباح

 
إيرادات  كيف تُقارن ب؟ و2022األنصاري للخدمات المالية في عام    مجموعةإيرادات    كم بلغت .13

 ؟2020و 2021

إلى   ايشار  أنها    ".ةتشغيليال  اإليرادات"بمسمى  لمجموعة  إيرادات  على  التشغيلية  اإليرادات  تعريف  يتم 
 بالصافي". -"اإليرادات" باستثناء "اإليرادات األخرى" و"إيرادات الفوائد 

مليون    1,154للمجموعة    ة التشغيلي  ت اإليرادات بلغ  ،2022ديسمبر    31السنة المالية المنتهية في  خالل  
إماراتي، مقارنة   للسنة    988مع  درهم  إماراتي  ،  2021ديسمبر    31المنتهية في  المالية  مليون درهم 

   .2020ديسمبر   31المنتهية في  المالية مليون درهم إماراتي للسنة  831و

 
 األنصاري للخدمات المالية؟ لمجموعة ةالتشغيلي اإليراداتما هي محركات  .14

 للمجموعة بعدة عوامل خارجية، أبرزها:  ةالتشغيلي اإليراداتتأثر ت

وتحديداً السوق اإلماراتي،    أعمالها   المجموعةالتي تزاول فيها    األسواق نمو السكان في دولة اإلمارات و •
  واألوراق النقدية ونظام حماية األجورالمالية عروض التحويالت يؤثر بشكل أساسي على 

أعمالها بصفة أساسية    المجموعةيؤثر عدد المغتربين في دولة اإلمارات وفي الدول التي تزاول بها   •
 واألوراق النقدية ونظام حماية األجور المالية في عروض التحويالت 

أساسية على  • الدولة بصفة  إنفاقهم في  الذين يزورون دولة اإلمارات ومعدالت  السائحين  يؤثر عدد 
 دية عروض األوراق النق

 يؤثر عدد السائحين الذين يسافرون للخارج بصفة أساسية على عروض األوراق النقدية  •

معدالت  • على  تأثيرات  من  بذلك  يرتبط  وما  اإلمارات  دولة  في  والتجاري  االقتصادي  النشاط  يؤثر 
التوظيف وعدد الشركات المرخصة )ال سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة( على 

 ونظام حماية األجور وغيرهاالمالية التحويالت عروض 

الصارمة والحواجز  التنظيمية  يؤثر توحيد سوق بيوت الصرافة في دولة اإلمارات مدفوعاً باللوائح   •
، في عروض بحضور مهيمنالمجموعة  التي تتمتع فيها  ق  ا سوالمرتفعة بشكل متزايد أمام دخول األ

  ام حماية األجورواألوراق النقدية ونظالمالية التحويالت 

المركزي في يونيو   • المتحدة  العربية  التي طبقها مصرف اإلمارات  التنظيمية األخيرة  التغييرات  إن 
، والتي تتطلب من المؤسسات المالية  2023يناير    1، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من  2022

تعمل المجموعة على تنمية أعمالها  توفير مقدمين على األقل لإلدارة النقدية تمثل فرصة جيدة لكي  
 .لإلدارة النقدية المتكاملة
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 ؟ 2022خالل عام للمجموعة  ةالتشغيلي اإليراداتأعمال كان المساهم األكبر في   عقطا أي .15

 : 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
مليون    737للمجموعة، بإجمالي  التشغلية    % من اإليرادات64بنسبة  المالية  ساهمت التحويالت   •

 .  2022و 2020% في الفترة بين 6درهم، بما يمثل معدل نمو سنوي مركب يبلغ 
مليون    338للمجموعة، بإجمالي  التشغلية    % من اإليرادات29ساهمت األوراق النقدية بنسبة   •

 . 2022و  2020% في الفترة بين 82درهم، بما يمثل معدل نمو سنوي مركب يبلغ 
نظا  • بنسبة  ساهم  األجور  حماية  اإليرادات5م  من  بإجمالي  التشغلية    %  مليون   59للمجموعة، 

 .  2022و  2020% في الفترة بين 13درهم، بما يمثل معدل نمو سنوي مركب يبلغ 
بنسبة   • المنتجات األخرى  اإليرادات2ساهمت  بإجمالي  التشغلية    % من  مليون   21للمجموعة، 

 .2022و 2020% في الفترة بين 4يبلغ  درهم، بما يمثل معدل نمو سنوي مركب
 

بلغ   .16 واالستهالك  هامش  كم  اإلهالك  و  والضرائب  الفوائد  قبل   األنصاري   لمجموعةاألرباح 
 ؟ وكيف يمكن مقارنته بالسنوات الماضية؟2022للخدمات المالية في عام 

% في عام  57اإلهالك واالستهالك بلغت نسبته   حققت المجموعة هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب و
، حيث شهد 2020% في عام  51وهامش بلغ    2021% في عام  56  هامش بلغ  بالمقارنة مع،  2022

الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك قبل  بلغ    معدل األرباح  نمو سنوي مركب  بمعدل   بنسبة زيادة 
   .2022و  2020  عامي بين % في الفترة25

 
؟ وكيف يمكن مقارنته 2022األنصاري للخدمات المالية في عام    مجموعةصافي ربح    كم بلغ .17

 ؟2020و 2021مع عامي 
، مقارنة بمبلغ  2022ديسمبر    31مليون درهم للسنة المالية المنتهية في    595بلغ صافي ربح المجموعة  

مليون درهم إماراتي للسنة    375، و2021ديسمبر    31مليون درهم إماراتي للسنة المنتهية في    491
 . 2020ديسمبر  31المنتهية في 

 
   األنصاري للخدمات المالية؟ مجموعةما هي سياسة توزيع األرباح التي تتبعها  .18

مليون درهم إماراتي فيما يتعلق بتوزيعات    600تهدف المجموعة إلى سداد حد أدنى من األرباح بما مقداره  
من     2023سداد النصف األول من توزيعات األرباح في أكتوبر  على أن يتم    2023األرباح عن عام  

  1.00بين    ،ووفقاً للنطاق السعري للطرح .  2024ويتم سداد النصف الثاني من تلك التوزيعات في ابريل  
فإن الحد األدنى من عائد توزيعات األرباح سيتراوح   ،درهم إماراتي للسهم الواحد  1.03درهم إماراتي و  

 .2023% عن العام 8.00% و7.77بين 

ة. وفي حال عدم وجود فرص مناسبة تلبي تقييم الفرص االستثمارية المتنامي  المجموعةهذا وستواصل  
توزيع أرباح أعلى من الحد األدنى لتوزيعات األرباح    المجموعةمعايير وعوائد االستثمار المستهدفة، تنوي  
 (. 2023السنوية )بما في ذلك األرباح المتعلقة بعام 

قعات النمو طويل األجل  لتدفقات نقدية قوية وتو  المجموعةتهدف سياسة توزيع األرباح إلى أن تعكس توقع  
في األرباح. تخضع سياسة توزيع األرباح هذه لدراسة مجلس اإلدارة لمتطلبات اإلدارة النقدية ألعمال 

الالزمة للنفقات التشغيلية ونفقات التمويل والنفقات الرأسمالية واالستثمارية المتوقعة. وباإلضافة    المجموعة
أن مجلس اإلدارة سوف يدرس كذلك ظروف السوق، وبيئة التشغيل السارية    المجموعةإلى ذلك، تتوقع  

وفرص النمو عند تحديد مبالغ   المجموعة، وتوقعات مجلس اإلدارة ألعمال  المجموعة آنذاك في أسواق  
 األرباح التي سيتم سدادها. 
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وف يخضع سداد وباإلضافة إلى ذلك، تمثل شركة االنصاري للصرافة ذ.م.م غالبية أرباح المجموعة، وس
االنصاري   شركة  من  األرباح  دفع  على  المركزي  المتحدة  العربية  اإلمارات  لموافقة مصرف  األرباح 

 . المجموعةللصرافة ذ.م.م إلى 

، فال  نقدية على المساهمينأرباح  توزيع  األنصاري للخدمات المالية    المجموعةوعلى الرغم من اعتزام  
كذلك مستوى توزيعات األرباح أو سدادها على عدة أمور من  يوجد ما يضمن قيامها بذلك. سوف يعتمد  

األنصاري للخدمات المالية، وسوف يستند ذلك إلى تقدير   مجموعةبينها األرباح المستقبلية وخطة عمل  
 مجلس اإلدارة ورهناً بموافقة الجمعية العمومية.

 

العام األولي   الطرح  للخدمات    لمجموعةنبذة عن  بدولة  األنصاري  األفراد  المالية واالكتتاب في طرح 
 اإلمارات

 
 أين سيتم إدراج المجموعة؟ .19

 سيتم إدراج المجموعة في سوق دبي المالي 
 

 الطرح العام األولي؟ في إطار  المطروحة لالكتتابكم عدد األسهم  .20
% )عشرة بالمائة( 10مليون سهم )سبعمائة وخمسون مليون سهم(، والتي تشكل نسبة    750سيتم طرح  

 .المجموعةمن إجمالي رأس مال 
 

 
 األفراد في دولة اإلمارات؟ستثمرين كم عدد األسهم التي ستتاح للم .21

)سبعة وثالثون مليون وخمسمائة   37,500,000% من أسهم الطرح والتي تمثل  5يتم تخصيص نسبة  س
 المستثمرين األفراد.ألف( سهم لشريحة 

 
 ما هو سعر السهم؟ .22

درهم إماراتي للسهم الواحد. سيتم    1.03درهم إماراتي و    1.00تم تحديد النطاق السعري للطرح بين  
 هذا هو السعر الذي سيتم به تخصيص أسهم يكون  وس.  2023مارس    27السعر النهائي في  عن  اإلعالن  

 في اإلمارات العربية المتحدة.  المستثمرين األفراد
 

   الطرح العام األولي؟ حصيلةفيَم ستُستخدم  .23
بينها   من  أغراض  لعدة  الطرح  البائع  ا  تمكينيُنفَّذ  تسييل  لمساهم  من  من  وجزء  سمعة تعزيز  حصته 

ً الخدمات المالية محليبين أوساط مؤسسات االستثمار والمجموعة   ً ودولي  ا الطرح  ذهب حصيلة  وسوف ت.  ا
)وال عبر بيع أسهم قائمة  %  100الطرح ثانوي بنسبة  ، علماً بأن  إلى المساهم البائعبالكامل  العام األولي  
 .(إصدار أسهم جديدة لم تكن موجودة من قبليشتمل على 

 
 هل سيدرس المساهم البائع بيع أسهم إضافية؟ .24

لبائع، كافة القرارات المرتبطة بحجم الطرح وزيادة عدد  ، المساهم االقابضة ذ.م.م.تتخذ شركة األنصاري  
 األسهم المطروحة.  

 
  مع أحكام الشريعة اإلسالمية؟متوافق  الطرح هل  .25
 بنك اإلمارات دبي الوطنيالتابعة لبنك أبوظبي التجاري و  لجنة الرقابة الشرعية الداخلية فقد أصدرت    نعم،

 . مع أحكام الشريعة اإلسالميةالعالمي تصريحاً شرعياً يؤكد، من وجهة نظرها، توافق الطرح 
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 قرض لالكتتاب في الطرح العام األولي؟الحصول على  هل يمكنني  .26
االكتتاب للحصول على معلومات أو توجيه أي استفسارات بشأن خيارات  تلقي  يرجى االتصال بأحد بنوك  

 الطرح العام األولي. اكتتابك في تمويل 

 

 األنصاري للخدمات المالية ومتى يُغلق باب االكتتاب؟  مجموعةمتى يمكنني االستثمار في   .27
    2023مارس    23الساعة الواحدة بعد الظهر يوم  ويُغلق    2023مارس    16باب االكتتاب في  فتح    تم
 فراد المؤهلين في دولة اإلمارات. لأل

 

 ما البنوك التي يمكنني االتصال بها لالكتتاب في الطرح العام األولي؟  .28

في   باالستثمار  مهتماً  كنت  بنوك    مجموعةإذا  بأحد  االتصال  يرجى  المالية،  للخدمات  تلقي  األنصاري 
 االكتتاب المدرجة على صفحة الويب هذه. 

 

 هل يمكنني االكتتاب في الطرح العام األولي من خالل أحد فروع األنصاري للصرافة؟ .29

المؤهلين بدولة األفراد  يمكنك االكتتاب عبر أحد فروع األنصاري للصرافة. ويمكن فقط للمستثمرين  ال    ال،

اإلمارات االكتتاب في الطرح عبر البنوك المستلمة، أو من خالل منّصة الخدمات اإللكترونية التابعة لسوق  

 دبي المالي. 

 

 ولي؟العام األ األفراد بالطرح من هو المؤهل لالكتتاب في شريحة  .30
ولديهم حساب بنكي في دولة اإلمارات إلى   يالمكتتبون األفراد ممن لديهم رقم مستثمر في سوق دبي المال 

جانب "المستثمرين المحترفين" )بحسب التعريف الوارد في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق المالية  
 (. 2021/ر.م لسنة 13والسلع رقم 

 
 

 لالكتتاب باألسهم في أكثر من شريحة؟هل يمكنني التقدم بطلب  .31
ال، ال يجوز للمستثمرين التقدم لالكتتاب باألسهم في أكثر من شريحة. تعتمد الشريحة التي تكتتب بها على  

يرجى   المستثمر.  في شريحة  االطالع على  نوع  المستثمرين  تعريف  بشأن  السابقة  المستثمرين  األسئلة 
 .  المؤهلينوالمستثمرين األفراد 

 
 د أدنى وحد أقصى لطلبات االكتتاب؟ هل هناك ح بالنسبة للمستثمرين األفراد،  .32

)خمسة آالف( درهم مع تقديم أي   5.000هو  للمستثمرين األفرادلحد األدنى لحجم طلبات االكتتاب ا
ال يوجد حد أقصى لحجم   .)ألف( درهم على األقل أو مضاعفات ذلك1.000طلبات إضافية بقيمة 
 . شريحة األفرادطلبات المكتتبين في 

 

 كيف يمكنني التسجيل للحصول على رقم مستثمر وطني في سوق دبي المالي؟ .33
 م للحصول على رقم مستثمر من سوق دبي المالي:يمكن استخدام القنوات التالية للتقد
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 رقم  إصدار  طلب  تقديم القانوني للوصي يمكنللمستثمرين األفراد فقط )
 ( عاما  18 ال تحت القصر ألبنائه مستثمر

 تطبيق سوق دبي المالي 

 فقط  للشركات
   الخدمات اإللكترونية

 dfm.ae عبر

 لجميع فئات المستثمرين 

  مساًء(  4:00 –صباحاً  8:00العمل: اإلثنين إلى الخميس ) مواعيد

 المطلوبة المستندات قائمة لعرض هنا انقر

مكاتب شركة دبي لإليداع في 
  سوق دبي المالي 

   لجميع فئات المستثمرين
  في سوق دبي المالي  المرخصةهنا لعرض شركات الوساطة  نقرا

شركات الوساطة المرخصة 
  في سوق دبي المالي 

 

 هل يمكنني االكتتاب عن طريق سوق دبي المالي؟ .34
 

 :القنوات األساسية لالشتراك في االكتتاب العام هي نعم،

سيقوم التطبيق بتوجيهك خالل عملية االكتتاب العام والحصول على رقم  تطبيق سوق دبي المالي:

 .إذا لم يكن لديك رقم مستثمر بالفعل (NIN) سوق دبي المالي فيمستثمر 

 :من خالل  االكتتاب مبلغستتمكن من دفع 

 آيفستر ُمفعّلة مع توفير المبالغ الكافية لالكتتاب في حساب البطاقة بطاقة  •
أو حسابك المصرفي للتحويل البنكي عبر بوابة الدفع اإللكتروني لمصرف اإلمارات العربية المتحدة  •

 المركزي
يتم تزويده للمستثمر عقب تقديم الطلب ومخصص لمعاملة االكتتاب   حسابإلى رقم   المباشرالتحويل 

لمزيد من   11الخاصة بك فقط وكل طلب اكتتاب له رقم الحساب الخاص به يمكنك مراجعة صفحة رقم 

 التفاصيل.  

  تحميل تطبيق سوق دبي المالي

 اإللكتروني  االكتتاب منصة ستكون : ي سوق دبي المالل اإللكتروني االكتتابمنصة 

http://ipos.dfm.ae االكتتاب فترة خالل فقط  متاحة. 

 :يلي ما  لديك يتوفر  أن يجب المنصة، عبر لالشتراك

  باستخدام دقائق  3 خالل عليه  الحصول يمكن (NIN) المالي دبي سوقُمفعّل في  مستثمر رقم •
 . المالي دبي سوق  تطبيق 

أن  على ،(لديك  المفضلة الدفع طريقة هي  كانت إذا) المالي دبي بسوق  الخاصة iVestor بطاقة •
  من بنكي تحويل خالل من  أو االكتتاب، مبلغ  لدفع الكافي الرصيد وُمتضمنة ةتكون البطاقة ُمفعّل

http://www.dfm.ae/
https://www.dfm.ae/docs/default-source/dubai-csd/forms/dfm-investor-number-(nin)-request-form_eng.pdf?sfvrsn=bf884281_16
https://www.dfm.ae/members/brokers
https://www.dfm.ae/other/mobile-apps
http://ipos.dfm.ae/
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(  FTSالمتحدة المركزي ) بوابة الدفع اإللكتروني لمصرف اإلمارات العربية خالل من حسابك
 .المالي دبي  سوق  تطبيق  أو www.dfm.ae دبي الماليعبر الموقع اإللكتروني لسوق 

 

 

رقم مستثمر   الحصول على، هل يمكنني  بصفتي غير مقيم في دولة اإلمارات العربية المتحدة .35
(NIN؟) 

م بطلب لدى شركة دبي لإليداع والحصول  عم، بإمكان أي فرد او مؤسسة من أي جنسية في أي بلد التقدن
 .( لتداول األوراق المالية المدرجة في سوق دبي المالي وناسداك دبيNINعلى رقم مستثمر )

 
  ما هو اليوم األخير لالكتتاب بالنسبة لشريحة األفراد؟ .36
  23  يوم  بعد الظهر الساعة الواحدةوينتهي    2023مارس    16  يوم األفراد    المستثمرينشريحة  اكتتاب    بدأ

 .2023مارس 

 

 كيف سأعرف عدد األسهم التي تم تخصيصها لي؟ .37
الذي اكتتبت    من بنك االكتتابنصية قصيرة  مارس، وسوف تتلقى رسالة    29سيتم تخصيص األسهم في  

 عدد األسهم التي جرى تخصيصها لك.بإلخطارك من خالله في الطرح 
 

الفائض من المبلغ المكتتب إذا لم أحصل على عدد األسهم الكامل الذي اكتتبت به، كيف سيتم رد   .38
 ؟ به ومتى

 . 2023أبريل  3الفائض من المبلغ المكتتب به في  رد سيتم
 

 األنصاري للخدمات المالية في سوق دبي المالي؟ مجموعةمتى ستُدرج   .39

 أو في حدود ذلك التاريخ. 2023أبريل  6من المتوقع أن يتم اإلدراج في 
 

 متى يمكنني بيع أسهمي عقب اإلدراج؟ .40

المالي   دبي  تداول األسهم في سوق  بدء  التاريخ  2023أبريل    6  يومبمجرد  ذلك  يمكن  أو في حدود   ،
الفور. يُعتبر شراء األسهم أو بيعها فترة حظر، شراء األسهم وبيعها على  الخاضعين لللمستثمرين من غير  

 بعد اإلدراج في سوق دبي المالي معاملة ثانوية في سوق األسهم.
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