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 ۲-۱  مراجعة البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدةحول   
  

 ۳ بیان اإلیرادات الشاملة المرحلي الموجز الموحد 
  

 ٤ بیان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد 
  

 ٥ بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي الموجز الموحد
  

 ٦ بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموجز الموحد
  

 ۱۸ - ۷ الموحدةالبیانات المالیة المرحلیة الموجزة إیضاحات حول 
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۳ 

 المرحلي الموجز الموحد  اإلیرادات الشاملةبیان 
 (غیر مدققة) سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  التسعةلفترة 

 
 لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

  سبتمبر ۳۰
 أشھر المنتھیة في التسعةلفترة  

 سبتمبر ۳۰
  ۲۰۱۹ ۲۰۱۸  ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ 
 ألف درھم ألف درھم  ألف درھم ألف درھم إیضاح 
       

 ۱۲٬۷۳۳ ۱۰٬۳۷٥  ۳٬۱۸٦ ۳٬۱۰۰  صافي إیرادات العموالت
 إیرادات التمویل من ذمم التعامل 

 ۳۳٬٦۲۳ ۳۱٬۲۱۸  ۱۰٬٦۰۱ ۱۰٬٦٤۲  بالھامش المدینة   
 تمویل الشركات وإیرادات 

 ۳۸٬٤۱۳ ۸٬۸٦٤  ٥٬٤۳٥ ۳٬۸۳۷  أخرى االستشارات وإیرادات  
 ۲٬۸۳۸ )۹٬۱٤٤(  ۳٬۱٥۳ )٥۲٥( ۳ االستثمار، صافي تإیرادا

 )٤۳٬٤۷۰( )۳۰٬٦٥۳(  )۱۱٬٦۷۹( )۱۱٬٤۹٦( ٤ مصروفات عمومیة وإداریة
 )۱٤٬۳٥٥( )٦٬۷۷۲(  )٥٬۸۸٤( )۱٬۸٤۷(  تكالیف التمویل

  ---------------------- ----------------------  ---------------------- ---------------------- 
 ۲۹٬۷۸۲ ۳٬۸۸۸  ٤٬۸۱۲ ۳٬۷۱۱  أرباح الفترة

  ---------------------- ----------------------  ---------------------- ---------------------- 
       

 - -  - -  اإلیرادات الشاملة األخرى
  ---------------------- ----------------------  ---------------------- ---------------------- 

 ۲۹٬۷۸۲ ۳٬۸۸۸  ٤٬۸۱۲ ۳٬۷۱۱  إجمالي اإلیرادات الشاملة للفترة
  ========== ==========  ========== ========== 

ربحیة السھم األساسیة 
 ۰٫۰٥٤ ۰٫۰۰۷  ۰٫۰۰۸ ۰٫۰۰۷ ۱٤ والمخفضة (درھم)

  ========== ==========  ========== ========== 
 

 جزًءا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة. ۱۸إلى  ۱تشكل اإلیضاحات 
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٥ 

 الموجز الموحدبیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي 
 سبتمبر ۲۰۱۹ أشھر المنتھیة في التسعةلفترة 

 

 
 جزًءا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة. ۱۸إلى  ۱تشكل اإلیضاحات 

 
  

 رأس  
 المال

احتیاطي 
 االستحواذ

االحتیاطي 
 القانوني

االحتیاطي 
 العام

األرباح 
 المحتجزة

 
 اإلجمالي

 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
       

 ٥۰۳٬۳۱۱ ۱٥۷٬٥۲۲ ۱۹٬٥۲٥ ٦۰٬۳۱٤ )۲۸۳٬۹٦٦( ٥٤۹٬۹۱٦ (مدققة) ۲۰۱۸ینایر  ۱في الرصید 
 ۲۹٬۷۸۲ ۲۹٬۷۸۲ - - - - إجمالي اإلیرادات الشاملة للفترة

 )۳۲٬۹۹٥( )۳۲٬۹۹٥( - - - - )۱۷(إیضاح  توزیعات األرباح الُمعلنة
 -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 

 ٥۰۰٬۰۹۸ ۱٥٤٬۳۰۹ ۱۹٬٥۲٥ ٦۰٬۳۱٤ )۲۸۳٬۹٦٦( ٥٤۹٬۹۱٦ (غیر مدققة) ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰في الرصید 
 ========= ========= ========= ========= ========= ========= 
       

 ٤۷۳٬٦٦٤ ۱۲۷٬٥٤۰ ۱۹٬٥۲٥ ٦۰٬٦٤۹ )۲۸۳٬۹٦٦( ٥٤۹٬۹۱٦ (مدققة) ۲۰۱۹ینایر  ۱في الرصید 
 ۳٬۸۸۸ ۳٬۸۸۸ - - - - الشاملة للفترة یراداتإجمالي اإل

 -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
 ٤۷۷٬٥٥۲ ۱۳۱٬٤۲۸ ۱۹٬٥۲٥ ٦۰٬٦٤۹ )۲۸۳٬۹٦٦( ٥٤۹٬۹۱٦ (غیر مدققة) ۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰في الرصید 

 ========= ========= ========= ========= ========= ========= 
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٦ 

 یان التدفقات النقدیة المرحلي الموجز الموحدب
 (غیر مدققة) سبتمبر ۳۰ المنتھیة في أشھر التسعةلفترة 

 

 جزًءا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة. ۱۸إلى  ۱تشكل اإلیضاحات 
 

  ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ 
 ألف درھم ألف درھم إیضاح 

    التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
 ۲۹٬۷۸۲ ۳٬۸۸۸  أرباح الفترة

    
    تعدیالت:

 ۲٬۱۱۱ ۱٬۸٦۳  االستھالك  
 ۱٬۳۸۰ ۸۰۱  مخصص تعویضات نھایة الخدمة للموظفین  
 )۱٬۳۸۲( )۱٬٥۱٥(  إیرادات الفائدة  
 ۲۰٬۷٥۰ ۱۲٬٥۲۱  الخسائر وأاألرباح استثمارات بالقیمة العادلة من خالل خسائر غیر محققة من   
 )۱٬۲۱۳( )۷٬٥٦۲(  إیرادات توزیعات األرباح   
 )۷( )۱۸(  األرباح من استبعاد ممتلكات ومعدات  
 ۱۷٬۹۷۰ ۱۳٬۰۹٥  تكالیف التمویل  
  -------------------- -------------------- 
  ۲۳٬۰۷۳ ٦۹٬۳۹۱ 

    تغیرات في:
ً  والمصروفاتالھوامش المدینة التعامل بذمم     ۳۷٬۱٤٤ ۱۰۰٬۳۰۷  المدفوعة مقدما
 ۲٬٥٥۷ ٦۹۸  ودائع ضمان   
 )۲۸٬۰۷۱( ۳٬۲٥۱  مبالغ مستحقة من/إلى أسواق األوراق المالیة  
 )۷٤٬۲٤۰( )۳٤۱(  الحسابات الدائنة واالستحقاقات  
  -------------------- -------------------- 

 ٦٬۷۸۱ ۱۲٦٬۹۸۸  األنشطة التشغیلیةالنقد الناتج من 
 )٦٥۷( )٥٦۲(  تعویضات نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین  
  -------------------- -------------------- 

 ٦٬۱۲٤ ۱۲٦٬٤۲٦  األنشطة التشغیلیة منصافي النقد 
  -------------------- -------------------- 

    التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
 )۳٬۰۱٦( )٤٬٤۰٦(  شراء ممتلكات ومعدات

 ۱۳٤ ٤۸  متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
 )۳٥٦٬۱۸۳( )۱٥٥٬۷۰۸(  األرباح أو الخسائرشراء استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 

 ۱۷۲٬۰۱۸ ۱۸۸٬۳٦۸  بیع استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 ۱٬۳۸۲ ۱٬٥۱٥  إیرادات الفائدة المستلمة

 ۱٬۲۱۳ ۷٬٥٦۲  إیرادات توزیعات األرباح 
  -------------------- -------------------- 

 )۱۸٤٬٤٥۲( ۳۷٬۳۷۹  األنشطة االستثماریة )المستخدم فيمن / (صافي النقد 
  -------------------- -------------------- 

    التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
 ۲۲٤٬۱۰۰ )۱۲۰٬۹۱۸(  قروض قصیرة األجل، صافي

 )۳۲٬۹۹٥( -  توزیعات األرباح المدفوعة
 )۱۷٬۹۷۰( )۱۳٬۰۹٥(  الفائدة المدفوعة

  -------------------- -------------------- 
    

 ۱۷۳٬۱۳٥ )۱۳٤٬۰۱۳(  الناتج من األنشطة التمویلیة صافي النقد (المستخدم في)/
  -------------------- -------------------- 

 )٥٬۱۹۳( ۲۹٬۷۹۲  في النقد وما یعادلھ الزیادة
    

 ۲۷٬۷۸٥ ۱٦٬٥٦٤  بدایة الفترة النقد وما یعادلھ في 
  -------------------- -------------------- 

 ۲۲٬٥۹۲ ٤٦٬۳٥٦ ٦ نھایة الفترة النقد وما یعادلھ في 
  ========= ========= 
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۸ 

 (تابع) أساس المحاسبة ۲
 

 (تابع) المتطلبات الجدیدة الساریة حالیاً  ۲-۱
 

ال یغیر أ)  .۲۰۱٦ینایر  ۱أصدر مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة معیار جدید لمحاسبة عقود اإلیجار اعتباراً من 
المعیار الجدید بصورة جوھریة محاسبة عقود اإلیجار بالنسبة للمؤجرین. إال أنھ یتطلب من المستأجرین االعتراف 

دام. ستخاالحق موجودات یزانیة العمومیة الخاصة بھم مقابل بمعظم عقود اإلیجار كمطلوبات عقود اإلیجار في الم
یجب على المستأجرین تطبیق نموذج فردي لجمیع عقود اإلیجار المعترف بھا ولكن سیكون لھم خیار عدم ب) 

وبصورة عامة سیكون نمط ج)  االعتراف بعقود اإلیجار "قصیرة األجل" أو إیجار الموجودات "منخفضة القیمة".
ً لمحاسبة اإلیجار التمویلي المتبعة حالیاً، رباألرباح أو الخسائر لعقود اإلیجااالعتراف  تم ی المعترف بھا مشابھا
ق المبكر یُسمح بالتطبی  مصروفات االستھالك والفائدة بصورة منفصلة في بیان األرباح أو الخسائر.االعتراف ب

معاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة في نفس من ال ۱٥شریطة تطبیق معیار اإلیرادات الجدید، المعیار رقم 
بتقییم تأثیر المعیار المذكورة أعاله. استناداً إلى ھذا التقییم، لم یكن لھذا المعیار تأثیر  المجموعةقامت  التاریخ.

 كما في تاریخ التقریر. للمجموعةمادي على البیانات المالیة 
 

أعاله تأثیر مادي على المركز أو األداء المالي الموحد  المذكورة لم یكن لتطبیق المعاییر والتفسیرات األخرى
 للمجموعة.

 
 المعاییر الصادرة ولم یتم تفعیلھا بعد  ۲-۲

 
 التعدیالت على المراجع حول اإلطار المفاھیمي في المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة •
 المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة)من  ۳تعریف األعمال (التعدیالت على المعیار رقم  •
 )۸والمعیار المحاسبي الدولي رقم  ۱(التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  المادیةتعریف  •

 
 استخدام األحكام والتقدیرات ۲-۳

 
اإلدارة بوضع األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي  قامت البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدةإعداد  عند

 دقتؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. و
 تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات.

 
 یةوالمصادر الرئیس لمجموعةللمحاسبیة األحكام الھامة التي تم وضعھا من قبل اإلدارة في تطبیق السیاسات ا إن

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في الموحدة  التي تم تطبیقھا على البیانات المالیة األحكام ھي نفس لتقدیر حاالت عدم الیقین
 وللسنة المنتھیة في ذلك التاریخ.

 
 أساس التوحید ٤-۲

 
أشھر  لتسعةاتتضمن ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة البیانات المالیة للشركة وشركاتھا التابعة لفترة 

 .۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰المنتھیة في 
 

ات محاسبیة ، باستخدام سیاسللمجموعةإعداد البیانات المالیة  فترةیتم إعداد البیانات المالیة للشركات التابعة لنفس 
متوافقة. تم بشكل كامل حذف جمیع األرصدة والمعامالت واإلیرادات والمصروفات واألرباح والخسائر الناتجة 

 عن المعامالت بین شركات المجموعة المعترف بھا في الموجودات عند التوحید.
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۹ 

 (تابع) أساس المحاسبة ۲
 

 (تابع) أساس التوحید ٤-۲
 

 الموجزة الموحدة على البیانات المالیة للشركة وشركاتھا التابعة المبینة أدناه:تشتمل البیانات المالیة المرحلیة 
 

 دیسمبر  ۳۱ سبتمبر ۳۰ بلد  
 ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ التأسیس 
  ٪ ٪ 

 ۹۹ ۹۹ اإلمارات  الرمز كابیتال ذ.م.م.
 ۹۹ ۹۹ اإلمارات  ارك ریل استیت ذ.م.م.

 ۹۹ ۹۹ اإلمارات  ارك انفستمنت ش.ذ.م.م.
 ۹۹ ۹۹ اإلمارات  بروبرتیز ذ.م.م.ارك 

 
مسیطرة لاتم االحتفاظ بالحقوق غیر یحیث  المجموعةالشركات التابعة أعاله شركات مملوكة بالكامل من قبل  تعتبر

ات مسیطرة فیما یتعلق بھذه الشركات التابعة في ھذه البیانال. وبالتالي، ال یتم احتساب الحقوق غیر المجموعةلصالح 
 .الموجزة الموحدةالمالیة المرحلیة 

 
في قطاع واحد وھو الوساطة واألسواق المالیة وفي منطقة جغرافیة واحدة وھي بصورة عامة تعمل المجموعة 

 دولة اإلمارات العربیة المتحدة.
 

 صافي إیرادات االستثمار ۳
  

 أشھر المنتھیة فيالثالثة  
 سبتمبر ۳۰

 أشھر المنتھیة في التسعة 
 سبتمبر ۳۰

 ۲۰۱۹ ۲۰۱۸  ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ 
 ألف درھم ألف درھم  ألف درھم ألف درھم 
 (غیر مدققة) (غیر مدققة)  (غیر مدققة) (غیر مدققة) 
      

 غیر المحققة من  )الخسائراألرباح / (
 لة من خالل دبالقیمة العا المسجلة االستثمارات  
 )۲۰٬۸۱۲( )۱۲٬٥۲۱(  )۱۸٬۲۰٥( ۹۸۷ األرباح أو الخسائر  

  بالقیمة المسجلةالمحققة من االستثمارات  األرباح
 ۲٦٬۳۷۰ ۲٬٦۷۹  ۲۳٬۳٥۲ ۲۰۸ لة من خالل األرباح أو الخسائردالعا  

 ۱٬۲۱۳ ۷٬٥٦۲  - - إیرادات توزیعات األرباح
 )۳۱۸( )٥٤۱(  )۲۰۸( )۲٥( أتعاب الخدمات والحفظ األمین

 )۳٬٦۱٥( )٦٬۳۲۳(  )۱٬۷۸٦( )۱٬٦۹٥( التمویل تكالیف
 ---------------------- -------------------  ---------------------- ------------------- 
 )٥۲٥( ۳٬۱٥۳  )۹٬۱٤٤( ۲٬۸۳۸ 
 ---------------------- -------------------  ---------------------- ------------------- 
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۱۰ 

 المصروفات العمومیة واإلداریة ٤
 

 الثالثة أشھر المنتھیة في 
 سبتمبر ۳۰

 أشھر المنتھیة في التسعة 
 سبتمبر ۳۰

 ۲۰۱۹ ۲۰۱۸  ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ 
 ألف درھم ألف درھم  ألف درھم ألف درھم 
 (غیر مدققة) (غیر مدققة)  (غیر مدققة) (غیر مدققة) 
      

 ۳۰٬۲۸۲ ۲۱٬٦٤۳  ۸٬۲۸٤ ۸٬۱۰۹ الموظفین تكالیف
 ۲٬۱۱۱ ۱٬۸٦۳  ۷۲۲ ٤۹۷  ستھالكاال

 ۲٬٥٦۰ ۲٬۱۰۱  ۱٬۰٦۱ ۷۸٤ االشتراكات والعضویة
 ۱٬٤۸۹ ٥۰۰  ٤۲ ۱۲٥ مصروفات قانونیة

 ۷۰٥ ۹۹۷  ۲۹٤ ٤۹٤ مصروفات تكنولوجیا المعلومات
 ۱٬۲۹۱ ٦٥۳  ۱٤۸ ۲۰۷ اإلعالن والتسویق

 ۷٤۹ ۲۹۷  ۲٤٤ ۹۱ مصروفات اإلیجار
 ٥۹۰ ۳۹٤  ۱٥٦ ۱۱۷ مصروفات االتصاالت

 ۳٬٦۹۳ ۲٬۲۰٥  ۷۲۸ ۱٬۰۷۲ مصروفات أخرى
 ---------------------- -------------------  --------------------- ------------------- 
 ۱۱٬٤۹٦ ۱۱٬٦۷۹  ۳۰٬٦٥۳ ٤۳٬٤۷۰ 
 ========= =========  ========= ======== 

 

 التعامل بالھامش المدینة والمصروفات المدفوعة مقدماً وودائع الضمان في األسواقذمم  ٥
 

 
  سبتمبر ۳۰

۲۰۱۹ 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۸ 
 ألف درھم ألف درھم 
 (مدققة) (غیر مدققة) 
   

 ٤۲۲٬۷۰۰ ٤۱٤٬۱۰۰ ذمم التعامل بالھامش المدینة 
 ۱۱۲٬۸۸۳ ۲۰٬۲۲۷ صافي الذمم المدینة التجاریة 

 ٦٬٤٤٥ ۷٬۳۹٤ المدفوعة مقدماً والذمم المدینة األخرى المصروفات
 ---------------------- ------------------- 
 ٤٤۱٬۷۲۱ ٥٤۲٬۰۲۸ 
 ========= ========= 

 ۳۰٬۹۰۰ ۳۰٬۲۰۲ ودائع الضمان 
 ========= ========= 

 

القیمة السوقیة ألوراق مالیة كنسبة مئویة من  إن المجموعة حاصلة على ترخیص یؤھلھا لتزوید عمالئھا بتمویل
 بتحمیل فائدة على المبلغ المستحق. مجموعةتم إیداعھا كضمان. وتقوم ال

 

یجب على العمالء تقدیم مبالغ نقدیة أو أوراق مالیة إضافیة إذا انخفضت قیمة األوراق المالیة المودعة كضمان 
في  الشركةمن قیمة التمویل. في حالة تجاوز الحد األدنى للضمان، تبدأ  ٪۱۲٥عن الحد األدنى للضمان البالغ 

تسییل األوراق المالیة المودعة كضمان. بلغت القیمة العادلة لألوراق المالیة المودعة كضمان مقابل ذمم التعامل 
 ۱٫۷٦۱٫۰۰۷ :۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱( ۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰ألف درھم كما في  ۱٬۰٤۸٬۰٥٥ بالھامش المدینة ما قدره

  ).ألف درھم
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۱۱ 

 (تابع)ذمم التعامل بالھامش المدینة والمصروفات المدفوعة مقدماً وودائع الضمان في األسواق  ٥
 
 

توجد تغییرات جوھریة على االلتزامات االجمالیة لمنح ذمم التعامل بالھامش خالل الفترة. ھذه االلتزامات قابلة  ال
 .بطبیعتھا لإللغاء

 

 ۲٬٦٥۸بقیمة  في مقابلھا اتتعرضات معینة تم رصد مخصصكان لدى المجموعة ، ۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰في كما 
 ألف درھم). ۳٫٤٥۸: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱(ألف درھم 

 
في دولة اإلمارات العربیة المتحدة كضمان مقابل خطابات الضمان  ةك تجاریوبن لدىیتم االحتفاظ بودائع الضمان 

 ٪۳فعلي بنسبة  فائدةمعدل وتخضع لبالدرھم اإلماراتي،  ھذه المبالغكما أن . البنكالصادرة من قبل 
 .ًا) سنوی ً٪۳ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱( 

 
 األرصدة المصرفیة والنقد ٦
 

 سبتمبر ۳۰ 
۲۰۱۹ 

 دیسمبر  ۳۱
۲۰۱۸ 

 ألف درھم ألف درھم 
 (مدققة) (غیر مدققة) 
   

 ۱۳۹ ٥۹ النقد في الصندوق
 ۱۰۹٫٥۷٤ ۱۳۸٬۷۹۳ حساب جاريمصرفیة في أرصدة 
 ۳۲٫۲۲۳ ۳۳٬۰۰٦ إیداعحساب  مصرفیة فيأرصدة 

 -------------------- -------------------- 
 ۱۷۱٬۸٥۸ ۱٤۱٫۹۳٦ 
 ========= ========= 

 
قاً وففائدة  المصرفیةمودعة لدى بنوك داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة. تحمل الودائع  المصرفیةإن األرصدة 

 ۳۲٬۲۰۰ :۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱(ألف درھم  ۳۳٬۹۸٤غ تتضمن األرصدة المصرفیة مبل السوق.السائدة في معدالت لل
 سحوبات المصرفیة على المكشوف.مالمحتفظ بھا كضمان مقابل درھم)  ألف

 
 یتألف النقد وما یعادلھ مما یلي:

 
 سبتمبر ۳۰ 

۲۰۱۹ 
 دیسمبر  ۳۱

۲۰۱۸ 
 ألف درھم ألف درھم 

 (مدققة) (غیر مدققة) 
   

 ۱٤۱٫۹۳٦ ۱۷۱٬۸٥۸ األرصدة المصرفیة والنقد
 )۱۲٥٫۳۷۲( )۱۲٥٬٥۰۲( )۱۱(إیضاح سحوبات مصرفیة على المكشوف م
 --------------------- --------------------- 

 ٤٦٬۳٥٦ ۱٦٫٥٦٤ 
 ========= ========= 

 
 
 
 
 
 
 



 
 الرمز كوربوریشن لالستثمار والتطویر ش.م.ع

 
  الموحدة الموجزة المالیة المرحلیة البیاناتإیضاحات حول 

 

۱۲ 

 رأس المال ۷
 

 سبتمبر ۳۰ 
۲۰۱۹ 

 دیسمبر  ۳۱
۲۰۱۸ 

 ألف درھم درھمألف  
 (مدققة) (غیر مدققة) 

   رأس المال المصرح بھ والمُصدر والمدفوع بالكامل:
 ٥٤۹٫۹۱٦ ٥٤۹٫۹۱٦ درھم لكل سھم ۱سھماً بقیمة  ٥٤۹٫۹۱٥٫۸٥۸  

 ========= ========= 
 
 احتیاطي االستحواذ  ۸

 
ألف درھم وھو ما یمثل التعدیل الذي تم إجراؤه حتى یصبح  ۳۹۹٫۹۱٦بمبلغ  ۲۰۱٦تم زیادة رأس المال في 

ً لرأسمال الرمز كوربوریشن لالستثمار والتطویر ش.م.ع مع إضافة قیمة الدین الحتیاطي  رأس المال مساویا
 ألف درھم.   ۲۸۳٫۹٦٦االستحواذ بحیث یصبح إجمالي الرصید المدین الحتیاطي االستحواذ 

 
 تعویضات نھایة الخدمة للموظفین ۹
 

 سبتمبر ۳۰ 
۲۰۱۹ 

 دیسمبر  ۳۱
۲۰۱۸ 

 ألف درھم ألف درھم 
 (مدققة) (غیر مدققة) 
   

 ٤٫۷۸۱ ٥٬٤۳٤ في بدایة الفترة / السنة
 ۱٫٦٦۸ ۸۰۱ المحمل للفترة / السنة

 )۱٫۰۱٥( )٥٦۲( المدفوع خالل الفترة / السنة
 ---------------- ---------------- 

 ٥٫٤۳٤ ٥٬٦۷۳ كما في نھایة الفترة / السنة
 ======= ======= 

 
 الذمم الدائنة واالستحقاقات ۱۰
 سبتمبر ۳۰  

۲۰۱۹ 
 دیسمبر  ۳۱

۲۰۱۸ 
 ألف درھم ألف درھم 

 (مدققة) (غیر مدققة) 
   

 ۱۲۹٫٦۰۰ ۱۳٤٬۰۲٦ الذمم الدائنة التجاریة
 ٥٫۱٥۳ ۳٬۸٥۲ مستحقةمصروفات 

 ۹٫۹۹۸ ٦٬٥۳۲ ذمم دائنة أخرى
 ----------------- ----------------- 
 ۱٤٤٬٤۱۰ ۱٤٤٫۷٥۱ 
 ======== ======== 
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۱۳ 

 قروض قصیرة األجل ۱۱
 

 إن الغرض من القروض قصیرة األجل ھو تمویل عملیات التداول بالھامش لدى المجموعة.
 

 سبتمبر ۳۰ 
۲۰۱۹ 

 دیسمبر  ۳۱
۲۰۱۸ 

 ألف درھم ألف درھم 
   

 - ۱۰٬٤٦۰ ۱تسھیل 
 ۱٦٫۹۰۰ ۱٦٬۹۰۰ ۲تسھیل 
 ٥٦٫۹۷۹ ٤٦٬٤۲٦ ۳تسھیل 
 ٥٦٫٥۹۳ ۱۷٬۱٦۷ ٤تسھیل 
 ٥۱٫۲۸۱ ۳۳٬۰۱٦ ٥تسھیل 
 ۳۳٫٤٤۸ ۳٥٬۲۸۰ ٦تسھیل 
 ۳۹٫۱۸۲ - ۷تسھیل 
 ۱٤٫۳۳۷ - ۸تسھیل 
 ۱۱٫٤٤۷ - ۹تسھیل 

 ۱۲٥٫۳۷۲ ۱۲٥٬٥۰۲ على المكشوف مصرفیة  اتبوسحم
 ------------------- ------------------- 
 ۲۸٤٬۷٥۱ ٤۰٥٫٥۳۹ 
 ========= ======== 

  
 ۱تسھیل 

فاقیة . إن مدة االتللمعدالت السائدة في السوقوفقا  یمثل قرض تم الحصول علیھ من أحد المساھمین، ویحمل فائدة
 شھراً واحداً تُجدد تلقائیاً.

 
 ٦و ٥و ٤و ۳و ۲ تسھیل

تم الحصول علیھا من بنوك محلیة لتمویل شراء استثمارات بالقیمة  والتي قصیرة األجل تسھیالتالت تمثل ھذه
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، وھي مضمونة بموجب تلك االستثمارات. تخضع القروض لفائدة وفقاً 

 ھراً من تاریخ التقریر.ش اثني عشرلمعدالت الفائدة السائدة لدى السوق وتستحق السداد خالل 
 

 ۷تسھیل 
یمثل اتفاقیة وكالة تم الحصول علیھا من شركة تمویل لتمویل شراء استثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح 
أو الخسائر، وھو مضمون بموجب تلك االستثمارات. یخضع ھذا التسھیل لفائدة وفقاً لمعدالت الفائدة السائدة لدى 

أشھر من تاریخ  خمسةیستحق السداد خالل  :۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱(السنة المنتھیة في وتم سداده خالل الفترة  السوق 
 .)التقریر

 
 ۹تسھیل 

، ویخضع لمعدل فائدة ثابت. تبلغ مدة االتفاقیة ثالثة لتمویل معاملة قصیرة األجلیمثل قرض تم الحصول علیھ 
 تم سداد القرض خالل الفترة. أشھر قابلة للتجدید تلقائیًا.
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۱٤ 

 (تابع)قروض قصیرة األجل  ۱۱
 
 سحوبات مصرفیة على المكشوفم

شوف سحوبات المصرفیة على المكالمسحوبات لفائدة وفقاً لمعدالت الفائدة السائدة في السوق. إن ھذه المتخضع ھذه 
 مصرفیة. مضمونة مقابل سند إذني وضمان شخصي من طرف ذي عالقة وشیكات ضمان وأرصدة

 
 األطراف ذات عالقة ۱۲

 
وموظفي اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة  الرئیسیین تمثل األطراف ذات عالقة الشركات الزمیلة والمساھمین

األطراف  هذعلیھا ھ مارستأو التي یتم السیطرة علیھا أو تخضع لسیطرة مشتركة الرئیسیین للمجموعة والشركات 
 ھذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.الخاصة بالتسعیر  شروطجوھریاً. یتم اعتماد سیاسات و تأثیراً 

 
 اإلیرادات الشاملة المرحلي الموجز الموحد:المعامالت مع األطراف ذات عالقة المدرجة في بیان فیما یلي 

 
 سبتمبر ۳۰ 

۲۰۱۹ 
 سبتمبر ۳۰

۲۰۱۸ 
 ألف درھم ألف درھم 

   
 ۳٦٥ ۸٤ العموالتإیرادات 

 ======== ======== 
 ۳۱۲ ۹۱٦ إیرادات التمویل

 ======== ======== 
 ۱٬۳۲۲ ۱٬٦۲٤ التمویل مصاریف

 ======== ======== 
 

 فیما یلي األرصدة لدى األطراف ذات عالقة والمدرجة في بیان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد:
 

 سبتمبر ۳۰ 
۲۰۱۹ 

 دیسمبر  ۳۱
۲۰۱۸ 

 ألف درھم ألف درھم 
 (مدققة) (غیر مدققة) 
   

 ۳۱٬۲۳۷ ۲۷٬۳٦۰ قروض من أطراف ذات عالقة
 ======== ======== 

 ۱۸٬۱۷٦ ۱٥٬۹۰٥ ذمم التعامل بالھامش المدینة 
 ======== ======== 

 ٦٬۲۷۲ ۲۷ حسابات الذمم المدینة التجاریة
 ======== ======== 

 ۱٥۷ ۱۰۷ التجاریةحسابات الذمم الدائنة 
 ======== ======== 

 
 شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات عالقة

 
أي لى الحصول عغیر مضمونة وتتم تسویتھا نقداً. لم یتم تقدیم أو / السنة  الفترةنھایة في إن األرصدة القائمة 

 سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  التسعةفترة لذمم المدینة أو الدائنة لألطراف ذات عالقة. بالنسبة لمقابل اضمانات 
راف ذات األط من المستحقةمبالغ الأي انخفاض في قیمة الذمم المدینة المتعلقة ب تسجیللم تقم المجموعة ب، ۲۰۱۹
 : ال شيء).۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱( العالقة

 
 

 



  

  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع
  

   الموحدة الموجزة المالية المرحلية البياناتإيضاحات حول 
  

١٥  

  االرتباطات وااللتزامات الطارئة  ١٣
  

 ١٢٠: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( مليون درهم ٨١بمنحها ضمانات بمبلغ قامت البنوك التي تتعامل معها المجموعة 
  بخصوص متطلبات سوق األوراق المالية بشأن الوسطاء الماليين. مليون درهم)

  
ال : ٢٠١٨ديسمبر  ٣١(ال يوجد لدى المجموعة أي التزامات رأسمالية أو ارتباطات طارئة كما في تاريخ التقرير 

  شيء).
  

 ال شيء): ٢٠١٨ديسمبر  ٣١(مليون درهم في تاريخ التقرير  ٢٤ ,٥مالية بقيمة  التزاماتكان لدى المجموعة 
ً باالستحواذ التام لمؤسسة مالية بدولة اإلمارات العربية المتحدة. إن االستحواذ معلقمتعلقة  ل على لحصولحين ا ا

  موافقة الجهات التنظيمية.
  

  ربحية السهم األساسية والمخفضة  ١٤
  

الربح األساسي للسهم من خالل تقسيم الربح للفترة العائد إلى مساهمي الشركة األم على المتوسط يتم احتساب 
  المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة.

  
تقسيم الربح للفترة العائد إلى مساهمي الشركة األم على المتوسط من خالل لسهم ليتم احتساب الربح المخفض 

  .لبيان تأثير أي أدوات مالية ذات تأثيرات مخفضةالمرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة، المعدلة 
  

  
  الثالثة أشهر المنتهية في  

  سبتمبر ٣٠
  أشهر المنتهية في التسعة  

  سبتمبر ٣٠
 ٢٠١٨  ٢٠١٩    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم 
           

  ٢٩٬٧٨٢  ٣٬٨٨٨    ٤٬٨١٢  ٣٬٧١١  )آلفاالبأرباح الفترة (
٥٤٩٬٩١٦  ٥٤٩٬٩١٦    ٥٤٩٬٩١٦  ٥٤٩٬٩١٦  آلف)االالمتوسط المرجح لعدد األسهم (ب

  ------------------- -------------------   ------------------- ----------------- 
  ٠٫٠٥٤  ٠٫٠٠٧    ٠٫٠٠٨  ٠٫٠٠٧  ربحية السهم األساسية والمخفضة

  ========  ========    ========  =======  
  

  أنشطة االئتمان  ١٥
  

ألف  ٢٥٩٬١٠٤بمبلغ  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠تحتفظ المجموعة بموجودات تتم إدارتها لعمالئها بصفة ائتمانية كما في 
استبعاد هذه الموجودات المحتفظ بها بصفة ائتمانية من  تمألف درهم).  ٢٧٤٫٩٥٢: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١(درهم 

  هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة.
  

  التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة  ١٦
  

إن السياسات المحاسبية المطبقة في هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة هي نفس السياسات المحاسبية 
وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ، باستثناء  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١المطبقة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في 

   ما هو مبين أدناه.
  

كما أنه من المتوقع أن يتم أيضاً إدراج التغيرات في السياسات المحاسبية ضمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة 
  وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ. ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
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۱٦ 

 (تابع) التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة ۱٦
 

"عقود اإلیجار" ۱٦المعیار رقم   من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة 
 

اعتباراً من تاریخ التطبیق  من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ۱٦قامت المجموعة بتطبیق المعیار رقم 
. ونتیجة لذلك قامت المجموعة بتغییر السیاسة المحاسبیة الخاصة بھا فیما یتعلق ۲۰۱۹ینایر  ۱المبدئي أي في 

 بعقود اإلیجار على النحو المبین أدناه.
 

منھجیة استرجاعیة من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة باستخدام  ۱٦قامت المجموعة بتطبیق المعیار رقم 
. ۲۰۱۹ینایر  ۱معدلة، والتي یتم بموجبھا االعتراف بالتأثیر التراكمي للتطبیق المبدئي ضمن األرباح المحتجزة في 

 إن تفاصیل التغیرات في السیاسات المحاسبیة مبینة أدناه.
  
 تعریف عقد اإلیجار .أ
 

في بدایة العقد بتحدید ما إذا كان االتفاق یمثل أو یتضمن عقد إیجار وفقاً للتفسیر رقم تقوم كانت المجموعة سابقاً 
من المعاییر الدولیة  ۱٦عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة. وفقاً للمعیار رقم الصادر  ٤

 .قد اإلیجارعلى تعریف ع یمثل أو یتضمن إیجار بناءً بتقییم ما إذا كان العقد  المجموعةتقوم إلعداد التقاریر المالیة، 
 

من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، اختارت المجموعة تطبیق البدیل  ۱٦عند التحول إلى المعیار رقم 
یر من المعای ۱٦التقید بتقییم أي من المعامالت تمثل عقود إیجار حیث قامت بتطبیق المعیار رقم العملي لعدم 

المالیة فقط على العقود التي تم تحدیدھا سابقاً كعقود إیجار. فیما یتعلق بالعقود التي لم یتم الدولیة إلعداد التقاریر 
الصادر عن لجنة تفسیرات  ٤والتفسیر رقم  ۱۷المحاسبي الدولي رقم  المعیارتحدیدھا كعقود إیجار بموجب 

لم یتم إعادة تقییمھا لتحدید أي منھا یمثل عقد إیجار. لذلك، تم تطبیق تعریف  إلعداد التقاریر المالیة،المعاییر الدولیة 
من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة فقط على العقود التي تم إبرامھا أو  ۱٦للمعیار رقم عقد اإلیجار وفقاً 

 . ۲۰۱۹ینایر  ۱تغییرھا في أو بعد 
 

 مستأجر صفتھا ب المجموعة .ب
 

قامت المجموعة سابقاً بصفتھا الطرف المستأجر بتصنیف عقود اإلیجار كعقود إیجار تشغیلي أو تمویلي بناًء على 
مجموعة إلى ال تم تحویلھاإذا كانت كافة المخاطر واالمتیازات المتعلقة بملكیة الموجودات ذات الصلة قد تقییمھا ما 

بموجودات حق  المجموعةر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، تعترف من المعایی ۱٦للمعیار رقم بموجب العقد. طبقاً 
 أي یتم االعتراف بھذه العقود في المیزانیة العمومیة.  –اإلیجار لمعظم عقود اإلیجار االستخدام ومطلوبات عقد 

 
معدات قررت المجموعة تطبیق إعفاءات االعتراف على عقود اإلیجار قصیرة األجل للمعدات وعقود إیجار 

إیجار الموجودات األخرى، والتي تم تصنیفھا كعقود إیجار تشغیلي بموجب عقود بالنسبة ل .تكنولوجیا المعلومات
 ر.، قامت المجموعة باالعتراف بموجودات حق االستخدام ومطلوبات اإلیجا۱۷المعیار المحاسبي الدولي رقم 

 
الحالیة لدفعات اإلیجار المتبقیة مخفضة بمعدل الفائدة على تم عند التحول قیاس مطلوبات عقد اإلیجار بالقیمة 

 . یتم قیاس موجودات حق االستخدام إما:۲۰۱۹ینایر  ۱اإلضافي لدى المجموعة كما في االقتراض 
 
من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة من تاریخ  ۱٦بالقیمة الدفتریة كما لو كان تم تطبیق المعیار رقم  -

 في تاریخ التطبیق المبدئي،  للمستأجر اإلضافي، مخصومة بمعدل الفائدة على االقتراض البدء
 ؛ أوأكبر عقود إیجار العقارات لدیھا قامت المجموعة بتطبیق ھذه المنھجیة على -
قامت  –فوعة مقدماً أو مستحقة بناء على قیمة أي دفعات إیجاریة مد اویة اللتزام عقد اإلیجار المعدلبقیمة مس -

 مجموعة بتطبیق ھذه المنھجیة على جمیع عقود اإلیجار األخرى. ال
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۱۷ 

 (تابع) التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة ۱٦
 

"عقود اإلیجار" ۱٦المعیار رقم   (تابع) من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة 
 
 ۱۷المعیار المحاسبي الدولي رقم عقود اإلیجار المصنفة كعقود إیجار تشغیلي بموجب  -۱

 
من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ۱٦عند تطبیق المعیار رقم  التالیة عملیةالبدائل الاستخدمت المجموعة 

  :۱۷على عقود اإلیجار المصنفة سابقاً كعقود إیجار تشغیلي وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم 
 
 تطبیق معدل خصم واحد على محفظة عقود اإلیجار التي لھا سمات مماثلة.  -
تعدیل القیمة الدفتریة لموجودات حق االستخدام بناء على قیمة مخصص العقود المثقلة بالتزامات وفقاً للمعیار  -

 قبل تاریخ التطبیق األولي مباشرة كبدیل لمراجعة انخفاض القیمة. ۳۷المحاسبي الدولي رقم 
تطبیق اإلعفاء الخاص بعدم االعتراف بموجودات ومطلوبات حق االستخدام بالنسبة لعقود اإلیجار التي تكون  -

 شھراً. ۱۲مدتھا أقل من 
 استثناء التكالیف المباشرة المبدئیة من قیاس موجودات حق االستخدام في تاریخ التطبیق األولي. -
یجار إذا كان العقد ینطوي على خیارات تمدید أو إنھاء عقد استخدام مبدأ إعادة النظر عند تحدید فترة اإل -

 اإلیجار.
 
 عقود اإلیجار المصنفة سابقاً كعقود إیجار تمویلي  -۲
 

، یتم تحدید القیمة ۱۷بالنسبة لعقود اإلیجار التي تم تصنیفھا كعقود إیجار تمویلي وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم 
بالقیمة الدفتریة لموجودات اإلیجار والتزام  ۲۰۱۹ینایر  ۱دام والتزام اإلیجار في الدفتریة لموجودات حق االستخ

 قبل ذلك التاریخ مباشرة. ۱۷اإلیجار بموجب المعیار المحاسبي الدولي رقم 
 

 المجموعة بصفتھا مؤجر ج.
 

الدولیة إلعداد التقاریر من المعاییر  ۱٦ال یتعین على المجموعة إجراء أي تعدیالت عند التحول إلى المعیار رقم 
المجموعة ھي الطرف المؤجر، باستثناء عقد اإلیجار من الباطن.  بة لعقود اإلیجار التي تكون فیھاالمالیة بالنس

ً للمعیار رقم  من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر  ۱٦قامت المجموعة باحتساب عقود اإلیجار الخاصة بھا وفقا
 التطبیق األولي. المالیة اعتباراً من تاریخ 

 
من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، یتعین على المجموعة تقییم تصنیف عقد اإلیجار  ۱٦طبقاً للمعیار رقم 

من الباطن استناداً إلى موجودات حق االستخدام، ولیس األصل ذو الصلة. عند التحول، قامت المجموعة بإعادة 
. ۱۷الباطن المصنف سابقاً كعقد إیجار تشغیلي طبقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم تقییم تصنیف عقد اإلیجار من 

من المعاییر الدولیة  ۱٦توصلت المجموعة إلى أن عقد اإلیجار من الباطن ھو عقد إیجار تمویلي طبقاً للمعیار رقم 
 إلعداد التقاریر المالیة.

   
 التأثیر على البیانات المالیة .د
 

من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة كما  ۱٦تقییم اإلدارة، رأت المجموعة أن تطبیق المعیار رقم بناء على 
 لیس لھ تأثیر جوھري على البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة. ۲۰۱۹ینایر  ۱في 
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۱۸ 

 توزیعات األرباح المعلنة ۱۷
 

، عدم دفع ۲۰۱۹مارس  ۱۹ المنعقد بتاریخقرر مساھمو المجموعة خالل االجتماع السنوي للجمعیة العمومیة 
 .۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  توزیعات أرباح

 
توزیع مبلغ  ۲۰۱۸مارس  ۱۹ المنعقد بتاریخقرر مساھمو المجموعة خالل االجتماع السنوي للجمعیة العمومیة 

 .۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كتوزیعات أرباح للسنة المنتھیة في  ألف درھم ۳۲٫۹۹٥
 

 أرقام المقارنة ۱۸
 

تم إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع تصنیف الفترة الحالیة دون أن یكون إلعادة التصنیف تأثیر على 
 األرباح أو األرباح المحتجزة.

 


