
  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع 
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  عنوان الشركة الرئيسي: 
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اإلمارات العربية المتحدة 



  

  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع
  

  المرحلية الموحدة المختصرةالبيانات المالية 
  
  

  الصفحة  المحتويات
    

  ١   ينالحسابات المستقل يمدقق استنتاج مراجعة
    

  ٢  المختصر الموحد  المرحلي الدخل الشاملبيان 
    

  ٣  المختصر  المرحلي الموحدبيان المركز المالي 
    

  ٤  المختصر  المرحلي الموحدبيان التغيرات في حقوق الملكية 
    

  ٥  المختصر  المرحلي الموحدبيان التدفقات النقدية 
    

  ١٦ - ٦  المرحلية الموحدة المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية 
  





  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع
  

٢  

    المختصر المرحلي الموحد الدخل الشاملبيان 
  (غير مدققة) سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

  
  

  سبتمبر ٣٠في  المنتهيةأشهر  التسعةفترة   سبتمبر ٣٠في  المنتهيةأشهر  الثالثةلفترة     
    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  إيضاحات  
            

  ١٠٫٣٧٥  ٩٫٩٤٠  ٣٫١٠٠  ٤٫٤٥٧    صافي إيرادات العموالت
            

  ٣١٫٢١٨  ٢٣٫١١٠  ١٠٫٦٤٢  ٧٫٦١٣    إيرادات التمويل من ذمم الهامش المدينة
  ١٫٥١٥  ٣٫٦٧٦  ٤٧٧  ١٫٧١١    إيرادات التمويل من الودائع

  )٦٫٧٧٢(  )٤٫٧١٢(  )١٫٨٤٧(  )١٫٦٢٦(    تكلفة التمويل
            

  ٢٥٫٩٦١  ٢٢٫٠٧٤  ٩٫٢٧٢  ٧٫٦٩٨    صافي إيرادات التمويل
            

  ٧٫٣٤٩  ١٥٫١١٣  ٣٫٣٦٢  ٨٫٠٥٢    تمويل الشركات، وإيرادات االستشارة واإليرادات األخرى
  )٩٫١٤٤(  )٤٢٫٧٩٠(  )٥٢٧(  ١٠٫٨٨٨  ٤  ربح (خسارة) االستثمار، صافي
  ) ٣٠٫٦٥٣(  )٣٠٫٩٤١(  ) ١١٫٤٩٦(  )١٠٫٦٦٠(  ٥  المصاريف العمومية واإلدارية

            
  ٣٫٨٨٨  )٢٦٫٦٠٤(  ٣٫٧١١  ٢٠٫٤٣٥    (الخسارة) للفترةالربح 

            
  -  -  -  -    الدخل الشامل اآلخر

            
  ٣٫٨٨٨  )٢٦٫٦٠٤(  ٣٫٧١١  ٢٠٫٤٣٥    إجمالي الدخل/(الخسارة) الشامل للفترة

            

  ٠٫٠٠٧  )٠٫٠٤٨(  ٠٫٠٠٧  ٠٫٠٣٧  ١٧  /(الخسارة) األساسية والمخفضة للسهم (درهم) العائدات
            

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . المختصرة جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة ٢٠إلى   ١تشكل اإليضاحات 
  . ١  الصفحة فيمدرج  المختصرة المالية المرحلية الموحدة للبيانات ينالمستقل استنتاج مراجعة مدققي الحساباتأن 





  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع
  

٤  

  المختصر  الملكية المرحلي الموحدبيان التغيرات في حقوق 
  (غير مدققة) سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

  
  

  الملكية  إجمالي  األرباح المحتجزة  االحتياطي العام  النظامياالحتياطي   احتياطي االستحواذ  رأس المال  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
              

  ٤٧٣٫٦٦٤  ١٢٧٫٥٤٠  ١٩٫٥٢٥  ٦٠٫٦٤٩  ) ٢٨٣٫٩٦٦(  ٥٤٩٫٩١٦  (مدققة) ٢٠١٩يناير  ١الرصيد في 
  ٣٫٨٨٨  ٣٫٨٨٨  -  -  -  -  للفترة الدخل الشاملإجمالي 

              
  ٤٧٧٫٥٥٢  ١٣١٫٤٢٨  ١٩٫٥٢٥  ٦٠٫٦٤٩  ) ٢٨٣٫٩٦٦(  ٥٤٩٫٩١٦  (غير مدققة) ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠الرصيد في 

              
              

  ٤٧٧٫٧٣٩  ١٣١٫٢٠٧  ١٩٫٥٢٥  ٦١٫٠٥٧  ) ٢٨٣٫٩٦٦(  ٥٤٩٫٩١٦  (مدققة) ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد في 
  ) ٢٦٫٦٠٤(  ) ٢٦٫٦٠٤(  -  -  -  -  إجمالي الخسارة الشاملة للفترة

  -  -  ) ١٩٫٥٢٥(  ١٩٫٥٢٥  -  -  )١٠تحويل الى االحتياطي النظامي (إيضاح 
              

  ٤٥١٫١٣٥  ١٠٤٫٦٠٣  -  ٨٠٫٥٨٢  ) ٢٨٣٫٩٦٦(  ٥٤٩٫٩١٦  (غير مدققة) ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠الرصيد في 
              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة.  ٢٠إلى   ١تشكل اإليضاحات 
  . ١أن استنتاج مراجعة مدققي الحسابات المستقلين للبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة مدرج في الصفحة  



  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع
  

٥  

  المختصر  يان التدفقات النقدية المرحلي الموحدب
  (غير مدققة) سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

  
  

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم   ألف درهم   إيضاحات   
        

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
  ٣٫٨٨٨  )٢٦٫٦٠٤(    (الخسارة)/الربح للفترة

        
        تعديالت لـ:

  ١٫٨٦٣  ٢٫٥٩٣  ٥  االستهالك   
  ٨٠١  ٨٣٤  ١١  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  
  )١٫٥١٥(  )٣٫٦٧٦(    التمويلإيرادات   
  ١٢٫٥٢١  ٣٣٫٦٧١  ٤  الخسارة غير المحققة من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر   
  -  )٣٫٨٥٨(  ١٤  شراء ربح صفقة  
  )٧٫٥٦٢(  )١٫٣٧٧(    إيرادات توزيعات األرباح   
  )١٨(  -    الربح من استبعاد ممتلكات ومعدات   
  -  )١٫٣٧٤(  ٦  مخصص الخسارة المتوقعة   
  ١٢٫٦٣٩  ٧٫٠٠٧    تكاليف التمويل  
        
    ٢٢٫٦١٧  ٧٫٢١٦  

        تغيرات في: 
  ١٠١٫٢٥٦  ٢٢٣٫٨٨٢    الهامش والذمم التجارية المدينة    
  )٩٤٩(  ١٫٣٢٥    موجودات أخرى   
  ٦٩٨  ١٦٫٣١٤    ودائع الضمانات  
  ١٫٤٧٥  )١٨٫٤٤٥(    مبالغ مستحقة من أسواق األوراق المالية  
  ١٫٧٧٦  )١٫٩٨٤(    مبالغ مستحقة إلى أسواق األوراق المالية  
  )٣٤١(  ٢٫٠٩٥    الذمم الدائنة واالستحقاقات   
        
  ١٢٦٫٥٣٢  ٢٣٠٫٤٠٣    النقد الناتج من األنشطة التشغيلية  
  )٥٦٢(  )١٫٧٩٥(  ١١  مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين  
  )١٢٫٦٣٩(  )٧٫٠٠٧(    تكاليف التمويل المدفوعة   
        

  ١١٣٫٣٣١  ٢٢١٫٦٠١    صافي النقد من األنشطة التشغيلية 
        

        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
  )٤٫٤٠٦(  )٢٫٢٦٠(    شراء ممتلكات ومعدات 

  ٤٨  -    متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
  )١٤٫٠١٩(  )١٢٧٫٣٠٧(    شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

  ٤٦٫٦٧٩  ٦٠٫٣١٥    بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  -  ١٠٫٢٦٠  ١٤  استحواذ على شركة تابعة، صافي النقد المستحوذ عليه

  ١٫٥١٥  ٣٫٦٧٦    إيرادات الفائدة المستلمة 
  ٧٫٥٦٢  ١٫٣٧٧    إيرادات توزيعات أرباح 

  )٣٣٫٠٠٦(  )٥٧٫٧٠٤(    تغيرات في دائع ذات فترة استحقاق اأكثر من ثالث اشهر 
        

  ٤٫٣٧٣  )١١١٫٦٤٣(    صافي النقد (المستخدم في)/من األنشطة االستثمارية  
        

        التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
  )١٦٦٫٦٥٨(  )١٢٣٫٢٥٨(    تسوية القروض 

  ٤٥٫٧٤٠  -    المتحصالت من القروض 
        

  )١٢٠٫٩١٨(  )١٢٣٫٢٥٨(    صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
        

  )٣٫٢١٤(  )١٣٫٣٠٠(    في النقد وما يعادله  النقصصافي 
        

  ١٦٫٥٦٤  ٢٨٫٧٧٥    النقد وما يعادله في بداية  الفترة
        

  ١٣٫٣٥٠  ١٥٫٤٧٥  ٧  النقد وما يعادله في نهاية  الفترة 
        

  
  المختصرة. جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة  ٢٠إلى   ١تشكل اإليضاحات 

  . ١أن استنتاج مراجعة مدققي الحسابات المستقلين للبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة مدرج في الصفحة  



  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع
  

  المختصرة  الموحدة المالية المرحلية البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠

٦  

  
  
  معلومات عن الشركة  ١
  

العربية المتحدة كشركة مساهمة في دولة اإلمارات  ١٩٩٨تم تأسيس الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ("الشركة") في   
عامة مدرجة في سوق دبي المالي وتخضع إلشراف هيئة األوراق المالية والسلع اإلماراتية وكذلك سلطة دبي للخدمات المالية.  
تمثل الرمز كوربوريشن مؤسسة مالية رائدة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك إدارة الموجودات وتمويل الشركات  

  ساطة واإلقراض وصناعة السوق وتوفير السيولة والبحث.والو
  

إن األنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة (يشار إليها مجتمعة "المجموعة") هي االستثمار في المشاريع التجارية والصناعية    
والزراعية وإدارتها وتقديم خدمات الوساطة ويشمل ذلك الوساطة في شراء وبيع األسهم والتداول على الهامش وصناعة السوق  

، أبوظبي، اإلمارات ٣٢٠٠٠المعامالت واألنشطة ذات الصلة. إن العنوان المسجل للشركة هو ص.ب    وتوفير السيولة وتنفيذ كافة
  العربية المتحدة.

  
  . ٢٠٢٠نوفمبر  ٢من قبل مجلس إدارة المجموعة بتاريخ المختصرة هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة إصدار تم اعتماد   

  
  
  السياسات المحاسبية للمجموعةأساس اإلعداد والتغييرات في   ٢
  

  أساس اإلعداد   ٢٫١
  

وفقاً للمعيار المحاسبي  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  للتسعةالمختصرة تم إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة   
  ."التقارير المالية المرحلية"  ٣٤الدولي رقم 

  
البيانات المالية  فيالمطلوبة  واإلفصاحات على كافة المعلومات المختصرة المرحلية الموحدةال تشتمل هذه البيانات المالية   

 ً . ومع ذلك، تم ٢٠١٩ديسمبر  ٣١إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في  السنوية، ويجب قراءتها جنبا
لمعامالت الهامة لفهم التغيرات في المركز واألداء المالي الموحد  إدراج اإليضاحات التفسيرية المحددة بغرض توضيح األحداث وا 

  للمجموعة منذ أخر بيانات مالية موحدة سنوية.
  

بناًء على أساس التكلفة التاريخي باستثناء االستثمارات بالقيمة العادلة  المختصرة تم إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة   
  . التقارير الماليةي يتم قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ  تال واالستثمارات العقارية ئرمن خالل األرباح أو الخسا

  
  

  المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي اعتمدتها المجموعة  ٢٫٢
  

السياسيات المطبقة أثناء إعداد  إن السياسات المحاسبية المعتمدة في إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة متوافقة مع    
، باستثناء تطبيق المعايير والتفسيرات والتعديالت ٢٠١٩ديسمبر  ٣١البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة للمنتهية في 

إصداره ولكنه  . لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر تم  ٢٠٢٠يناير    ١الجديدة الفعّالة اعتباراً من  
  غير فعّال بعد.

  
ولكن ليس لها تأثير على البيانات المالية المرحلية   ،٢٠٢٠هنالك العديد من التعديالت والتفسيرات المطبقة للمرة األولى في عام   

  للمجموعة.  المختصرة الموحدة
    



  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع
  

  المختصرة  الموحدة المالية المرحلية البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠

٧  

  
  
  )تتمة(أساس اإلعداد والتغييرات في السياسات المحاسبية للمجموعة   ٢
  

  )تتمة(المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي اعتمدتها المجموعة   ٢٫٢
  

  : تعريف األعمال٣ رقم تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  
يجب أن تتضمن مجموعة متكاملة من األنشطة    األعمال،أنه لكي يتم اعتبار    ٣يوضح التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية    

  ذلك، مدخالت وعمليات جوهرية تساهم معًا بشكل كبير في القدرة على إنشاء مخرجات. عالوة على  أدنى،كحد  ،والموجودات
ن توجد بدون تضمين جميع المدخالت والعمليات الالزمة إلنشاء المخرجات. لم يكن لهذه أن األعمال يمكن أ يوضح التعديل

للمجموعة، ولكن قد تؤثر على الفترات المستقبلية إذا دخلت  المختصرة التعديالت تأثير على البيانات المالية المرحلية الموحدة 
  المجموعة في أي دمج أعمال. 

  
  الفائدة : تعديل سعر٣٩ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ٩و ٧ رقم الدولي للتقارير الماليةتعديالت على المعيار   
والقياس  اإلدراجاألدوات المالية:  ٣٩ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ٩رقم توفر التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية   

لتحوط التي تتأثر مباشرة بالتعديل القياسي لمعدالت الفائدة. تتأثر والتي تنطبق على جميع عالقات ا التخفيف،عدًدا من وسائل 
توقيت و / أو حجم التدفقات النقدية القائمة على المعيار للبند المحوط أو أداة   حول شكوكعالقة التحوط إذا أدى التعديل إلى 

 عالقات للمجموعة حيث ليس لها أي  لمختصرةا التحوط. لم يكن لهذه التعديالت تأثير على البيانات المالية المرحلية الموحدة
  تحوط ألسعار الفائدة.

  
  : تعريف الماديّة٨ورقم  ١تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم   
تقدم التعديالت تعريفًا جديًدا للماديّة التي تنص على أن "تعتبر المعلومات ماّدية إذا كان حذفها أو تحريفها أو حجبها أمًرا يمكن   

يؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للبيانات المالية لألغراض العامة بناًء على تلك  أنوبشكل معقول 
  . " محدد مصدر للبيانات المالية لتي توفر معلومات مالية حول كيانوا المالية،البيانات 

  
في سياق    أخرى،إما بشكل فردي أو باالشتراك مع معلومات    المعلومات،توضح التعديالت أن الماديّة ستعتمد على طبيعة أو حجم    

كل معقول أن يؤثر على القرارات التي  البيانات المالية. إن الخطأ في وصف المعلومات هو أمر جوهري إذا كان من المتوقع بش
، وليس من المتوقع المختصرة  يتخذها المستخدمون األساسيون. لم يكن لهذه التعديالت تأثير على البيانات المالية المرحلية الموحدة

  أن يكون هناك أي تأثير مستقبلي على المجموعة. 
  

  ٢٠١٨مارس  ٢٩للتقارير المالية الصادر في  الفكرياإلطار   
وال أحد من المفاهيم الواردة فيه يتجاوز المفاهيم أو المتطلبات في أي معيار.  معياًرا،للتقارير المالية الفكري ال يعتبر اإلطار   

هو مساعدة المجلس الدولي لمعايير المحاسبة في وضع المعايير، ومساعدة الُمعِدّين على تطوير الفكري الغرض من اإلطار 
  محاسبية متسقة حيث ال يوجد معيار قابل للتطبيق ليساعد جميع األطراف على فهم المعايير وتفسيرها.سياسات 

  
ويوضح  والمطلوبات إدراج للموجوداتويقدم تعريفات محدثة ومعايير  الجديدة،المنقح بعض المفاهيم  الفكرييتضمن اإلطار   

  للمجموعة. المختصرة البيانات المالية المرحلية الموحدة  لم يكن لهذه التعديالت تأثير على بعض المفاهيم الهامة.
  

  لم يكن لهذه التعديالت تأثير على البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة.   
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  المختصرة  الموحدة المالية المرحلية البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠

٨  

  
  
  )تتمةأساس اإلعداد والتغييرات في السياسات المحاسبية للمجموعة (  ٢
  

  استخدام األحكام والتقديرات  ٢٫٣
  

قامت اإلدارة بوضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على  البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة عند إعداد   
. وقد تختلف النتائج الفعلية عن  مصاريفللموجودات والمطلوبات واإليرادات وال المدرجةتطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ 

  تلك التقديرات.
  

م الهامة التي تم وضعها من قبل اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية لتقدير حاالت إن األحكا  
  . ٢٠١٩ديسمبر   ٣١عدم اليقين هي نفس األحكام التي تم تطبيقها على البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 

  
  

  أساس التوحيد  ٢٫٤
  

أشهر المنتهية في   التسعةالبيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة لفترة  المختصرة  تتضمن هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة    
  . ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠

  
يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس فترة إعداد البيانات المالية للمجموعة، باستخدام سياسات محاسبية متوافقة. تم   

واألرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت بين شركات   والمصاريفجميع األرصدة والمعامالت واإليرادات    استبعادبشكل كامل  
  المجموعة. 

  
  .على البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة المختصرة البيانات المالية المرحلية الموحدةتشتمل   

  
الشركات التابعة شركات مملوكة بالكامل من قبل المجموعة حيث يتم االحتفاظ بالحقوق غير المسيطرة لصالح  تلك تعتبر   

يتعلق بهذه الشركات التابعة في هذه البيانات المالية المرحلية  المجموعة. وبالتالي، ال يتم احتساب الحقوق غير المسيطرة فيما
  .المختصرة الموحدة

  
تعمل المجموعة بصورة عامة في قطاع واحد وهو الوساطة واألسواق المالية وفي منطقة جغرافية واحدة وهي دولة اإلمارات    

  العربية المتحدة.
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٩  

  
  
  وعملة العرض الوظيفيةالعملة   ٣
  

 الوظيفيةبدرهم اإلمارات العربية المتحدة ("درهم")، وهو العملة المختصرة تم عرض هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة   
  للمجموعة، هذا وقد تم تقريب كافة القيم إلى أقرب عدد صحيح بألف درهم، ما لم يُذكر خالف ذلك.

  
  
  ، صافياالستثمار )خسارةربح /(  ٤
  

  سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعة  سبتمبر ٣٠الثالثة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  درهمألف   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
          

  الربح/(الخسارة) غير المحقق من االستثمارات المدرجة
  ) ١٢٫٥٢١(  ) ٣٩٫٣٤١(  ٩٨٧  ٥٫٨٠٠  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

  -  ٥٫٦٧٠  -  ٥٫٦٧٠  الربح غير المحقق في األدوات المالية المشتقة 
  المحقق من االستثمارات المدرجة (الخسارة)/الربح

  ٢٫٦٧٩  ) ٨٫٠٤٩(  ٢٠٨  ٥ بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر    
  ٧٫٥٦٢  ١٫٣٧٧  -  -  إيرادات توزيعات األرباح

  ) ٩٩٧(  ) ١٥٢(  ) ١٦٤(  ) ٣٨(  رسوم الخدمات والحفظ األمين
  ) ٥٫٨٦٧(  ) ٢٫٢٩٥(  ) ١٫٥٥٨(  ) ٥٤٩(  تكاليف التمويل

          
  ٩٫١٤٤(  ) ٤٢٫٧٩٠(  ) ٥٢٧(  ١٠٫٨٨٨ (  
          

  
  
  العمومية واإلدارية المصاريف  ٥
  

  سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعة  سبتمبر ٣٠الثالثة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم  درهمألف   ألف درهم  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
          

  ٢١٫٦٤٣  ١٩٫٨٩٣  ٨٫١٠٩  ٦٫٠٣٤  تكاليف الموظفين
  ٢٫٢٥٢  ٢٫٦٤٥  ١٫١٠٤  ١٫٠٨٠  االشتراكات والعضوية

  ١٫٨٦٣  ٢٫٥٩٣  ٤٩٧  ٨٦٥  االستهالك
  -  ١٫٣٧٤  -  ٥٠٦  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

  ٦٠٢  ٥٤٥  ٩٩  ١٤٧  تقنية المعلوماتمصاريف 
  ٦٥٣  ٤٩٣  ٢٠٧  ١٥٣  اإلعالن والتسويق

  ٣٩٤  ٣١٢  ١١٧  ٦٦  مصاريف االتصاالت
  ٥٠٠  ٢٩١  ١٢٥  ١٥٥  المصاريف القانونية

  ٢٩٧  ٢٢٣  ٩١  ٦٥  مصاريف االيجار
  ٢٫٤٤٩  ٢٫٥٧٢  ١٫١٤٧  ١٫٥٨٩  مصاريف أخرى

          
  ٣٠٫٦٥٣  ٣٠٫٩٤١  ١١٫٤٩٦  ١٠٫٦٦٠  
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١٠  

  
  
  الهامش والذمم التجارية المدينة  ٦
  

  مدققة  غير مدققة  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ٣٢٧٫٨٦٥  ٢٤٣٫٤٣١  ذمم الهامش المدينة 
  ١٤٤٫٥٧٤  ٨٫٠٥٣  الذمم التجارية المدينة، صافي 

      
  ٤٧٢٫٤٣٩  ٢٥١٫٤٨٤  
      
      
  مدققة  غير مدققة  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ١٤٧٫٤٦٦  ١٢٫٣١٩  الذمم التجارية المدينة 
  ) ٢٫٨٩٢(  )٤٫٢٦٦(  مخصص خسائر االئتمان المتوقعةناقصاً: 

      
  ١٤٤٫٥٧٤  ٨٫٠٥٣  الذمم التجارية المدينة، صافي 

      
  

  : للفترة المدينةالذمم مقابل الحركة في  المتوقعة مخصص خسائر االئتمانالحركة في   
  

  مدققة غير   غير مدققة  
  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ٣٫٤٥٨  ٢٫٨٩٢  الرصيد االفتتاحي 
  -  ١٫٣٧٤  )٥(إيضاح  المخصص خالل الفترة
  ) ٨٠٠(  -  المعكوس خالل الفترة 

      
  ٢٫٦٥٨  ٤٫٢٦٦  الرصيد الختامي

      
  

. وتقوم المجموعة مرهونةإن المجموعة حاصلة على ترخيص لتزويد عمالئها بتمويل كنسبة مئوية من القيمة السوقية ألوراق مالية    
  بتحميل فائدة على المبلغ المستحق.

  
عن الحد األدنى   المرهونةانخفضت قيمة األوراق المالية  في حالالعمالء تقديم مبالغ نقدية أو أوراق مالية إضافية  من يتطلب  

في تسييل األوراق    المجموعة ، تبدأ  لألهليةمن قيمة التمويل. في حالة تجاوز الحد األدنى    )٪١٢٥:  ٢٠١٩(   ٪١٢٥  ةالبالغلألهلية  
 قيمتهالمدينة ما  الهامشكضمان مقابل ذمم  المحتفظ بهاالمرهونة . بلغت القيمة العادلة لألوراق المالية المرهونةالمالية 

  ألف درهم).  ١٫٠٥٣٫٦٩٨:  ٢٠١٩ديسمبر   ٣١( ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠ألف درهم كما في   ١٫١٤١٫٣٤٨
  

االلتزامات بطبيعتها تسهيالت الهامش خالل الفترة حيث أن هذه  تمديدال يوجد هنالك تغيرات جوهرية بشكل عام في التزامات   
  قابلة لإللغاء. 

  
درهم  ألف  ٤٫٢٦٦بعض التعرضات التي تم االحتفاظ مقابلها بمخصصات بقيمة  المجموعةواجهت  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠كما في   

   ألف درهم).  ٢٫٨٩٢: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١(
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١١  

  
  
  والنقد البنكيةاألرصدة   ٧
  

  مدققة  غير مدققة  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ٤٩  ٦٠  النقد في الصندوق
  ١٥٣٫٦٧٢  ١٤٠٫٦٨٣  أرصدة حساب جاري لدى البنوك
  ٣٣٫٠٠٦  ٩٠٫٧١٠  أرصدة حساب إيداع لدى البنوك

      
  ١٨٦٫٧٢٧  ٢٣١٫٤٥٣  
      

  
فائدة وفقاً للمعدالت السائدة  البنكيةلدى بنوك داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة. تحمل الودائع  محتفظ بها البنكيةإن األرصدة   

محتفظ به كضمان ألف درهم)  ٣٣٫٠٠٦: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١( ألف درهم  ٦٢٫٥٠٠مبلغ البنكية في السوق. تتضمن األرصدة 
  .من البنوك على المكشوف بمقابل السح

  
  : التاليمن النقد وما يعادله  ألغراض بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد المختصر، يتكون  

  
  مدققة  غير مدققة  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ١٨٦٫٧٢٧  ٢٣١٫٤٥٣  والنقدالبنكية األرصدة 
  ) ٣٣٫٠٠٦(  )٩٠٫٧١٠(  استحقاق أكثر من ثالثة أشهرفترة ودائع ذات 

  ) ١٢٤٫٩٤٦(  )١٢٥٫٢٦٨(  ) ١٣(إيضاح سحب على المكشوف من البنوك 
      
  ٢٨٫٧٧٥  ١٥٫٤٧٥  
      

  
  
  االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  ٨
  

الملكية وبصورة رئيسية في الشركات المدرجة ويتم االحتفاظ بها ألغراض تتمثل هذه االستثمارات في استثمارات حقوق    
  المتاجرة. فيما يلي الحركة في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:

  
  مدققة  غير مدققة  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ٢٥٨٫٦٢٣  ٢٠٦٫٣٧٩  يناير ١في 
  ٢٣٠٫١١٩  ١٢٧٫٣٠٧  إضافات خالل الفترة/السنة 

  ) ٢٦٣٫٩٦١(  )٦٠٫٣١٥(  استبعادات خالل الفترة/السنة 
  ) ١٨٫٤٠٢(  )٣٩٫٣٤١(  )٤(إيضاح الخسارة غير المحققة 

      
  ٢٠٦٫٣٧٩  ٢٣٤٫٠٣٠  
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١٢  

  
  
  رأس المال  ٩
  

  مدققة  غير مدققة  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

      رأس المال المصرح به والُمصدر والمدفوع بالكامل:
  ٥٤٩٫٩١٦  ٥٤٩٫٩١٦  درهم لكل سهم  ١سهماً بقيمة  ٥٤٩٫٩١٥٫٨٥٨  
      

  
  

  واالحتياطي النظامي احتياطي االستحواذ  ١٠
  

رأس المال مساوياً ألف درهم وهو ما يمثل التعديل الذي تم إجراؤه حتى يصبح    ٣٩٩٫٩١٦بمبلغ    ٢٠١٦تم زيادة رأس المال في    
لرأسمال الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع مع إضافة قيمة الدين الحتياطي االستحواذ بحيث يصبح إجمالي الرصيد  

  ألف درهم.  .  ٢٨٣٫٩٦٦المدين الحتياطي االستحواذ 
  

البالغ  وعة تحويل االحتياطي العام ، قرر مساهمو المجم ٢٠٢٠مارس  ٢٣في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد في   
  .احتياطي نظاميإلى   ٢٠١٩ديسمبر   ٣١ألف درهم كما في  ١٩،٥٢٥ قدره

  
  

  نهاية الخدمة للموظفين مكافآت  ١١
  

  مدققة  غير مدققة  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ٥٫٤٣٤  ٥٫٠٥٩  بداية الفترة/السنة 
  -  ١٫٦٢٢  ) ١٤(إيضاح االستحواذ على شركة تابعة 

  ١٫٠٦١  ٨٣٤  المحمل للفترة/للسنة  
  ) ١٫٤٣٦(  )١٫٧٩٥(  المدفوع خالل الفترة/السنة 

      
  ٥٫٠٥٩  ٥٫٧٢٠  كما في نهاية الفترة/السنة
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  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠

١٣  

  
  

  ذمم الدائنة واالستحقاقاتال  ١٢
  

  مدققة  غير مدققة  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ١٤٢٫٠٦٩  ١٥٦٫٦٣٧  الذمم التجارية الدائنة  
  ٣٫٥٦٨  ٢٫٢٧٧  المصاريف المستحقة 
  ٧٫٨٩١  ٣٫٨٣٠  الذمم الدائنة األخرى 

      
  ١٥٣٫٥٢٨  ١٦٢٫٧٤٤  
      

  
  

  قروض قصيرة األجل  ١٣
  

  المجموعة. إن الغرض من القروض قصيرة األجل هو تمويل عمليات التداول بالهامش لدى   
  

  مدققة  غير مدققة  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ١٠٫٤٦٠  -  ١تسهيل 
  ١٦٫٩٠٠  ١٦٫٩٠٠  ٢تسهيل 
  ٣٨٫٣٤٩  ١٩٫٩٦٢  ٣تسهيل 
  ١٧٫٧٩٤  ٣٫٩٣٩  ٤تسهيل 
  ٢٢٫٧٨٧  ٥٫٨٢٠  ٥تسهيل 
  ٤٩٫٩٦٣  -  ٦تسهيل 
  ٣٥٫٢٨٠  ٢١٫٦٥٤  ٧تسهيل 

  ١٢٤٫٩٤٦  ١٢٥٫٢٦٨  )٧(إيضاح سحب على المكشوف 
      
  ٣١٦٫٤٧٩  ١٩٣٫٥٤٣  
      

  
  ١تسهيل   
تم  . إن مدة االتفاقية شهراً واحداً تُجدد تلقائياً.ثابت فائدة القرض معدل يحمل .يمثل قرض تم الحصول عليه من أحد المساهمين  

  خالل الفترة. بالكاملسداد هذا القرض 
  

  ٢تسهيل   
ً يمثل      .قرض تم الحصول عليه من أحد المساهمين. يحمل القرض معدل فائدة ثابت. إن مدة االتفاقية شهراً واحداً تُجدد تلقائيا

  

   ٥و ٣تسهيل   
تمثل هذه التسهيالت قصيرة األجل والتي تم الحصول عليها من بنوك محلية لتمويل شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل    

األرباح أو الخسائر، وهي مضمونة بموجب تلك االستثمارات. تخضع القروض لفائدة وفقاً لمعدالت الفائدة السائدة لدى السوق  
  . التقارير الماليةراً من تاريخ شه اثني عشر وتستحق السداد خالل 

   



  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع
  

  المختصرة  الموحدة المالية المرحلية البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠

١٤  

  
  

  قروض قصيرة األجل (تتمة)  ١٣
  

  ٤تسهيل   
يمثل تسهيالً قصير األجل تم الحصول عليه من بنك محلي لتمويل شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر،    

ً لمعدالت الفائدة السائدة لدى السوق ويستحق السداد خالل   وهو مضمون بموجب تلك االستثمارات. يخضع القرض لفائدة وفقا
  تم سداد هذا القرض بالكامل خالل الفترة.  ير.شهراً من تاريخ التقر اثني عشر

  
  ٦تسهيل   
  بالكامل . تم سداد هذا القرض هامش اإلقراضيمثل تسهيالً قصير األجل تم الحصول عليه من فرع بنك أجنبي لتمويل عمليات   

  خالل الفترة. 
  

  ٧تسهيل   
يمثل اتفاقية وكالة تم الحصول عليها من شركة تمويل لشراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، وهو   

  .السوق فيمضمون بموجب تلك االستثمارات. يخضع هذا التسهيل لفائدة وفقاً لمعدالت الفائدة السائدة 
  

  السحب على المكشوف من البنوك  
على المكشوف مضمون مقابل سند إذني ذا السحب المسحوبات لفائدة وفقاً لمعدالت الفائدة السائدة في السوق. إن هتخضع هذه   

  .بنكيةعالقة وشيكات ضمان وأرصدة    ذووضمان شخصي من طرف 
  
  

  دمج األعمال  ١٤
  

شركة   وهي ،ماليةحقوق تصويت في شركة  ذات أسهممن  ٪١٠٠، استحوذت المجموعة على نسبة ٢٠٢٠يوليو  ١٢بتاريخ   
دبي. تم احتساب االستحواذ باستخدام طريقة االستحواذ. تتضمن البيانات المالية المرحلية الموحدة في  موقعهاغير مدرجة 

  ذ. المختصرة نتائج الشركة المستحوذ عليها من تاريخ االستحوا
  

   



  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع
  

  المختصرة  الموحدة المالية المرحلية البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠

١٥  

  
  

  (تتمة) دمج األعمال  ١٤
  

  كانت القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد للشركة المستحوذ عليها كما في االستحواذ كما يلي:  
  

  
القيمة العادلة المدرجة    

  عند االستحواذ
  ألف درهم     
      

      الموجودات
  ٥    ممتلكات ومعدات

  ١٫٥٥٣    مدفوعة مقدماَ ذمم مدينة مومصاريف 
  ٣١٫٧٢٦    النقد واألرصدة البنكية

  ٧٨٣    موجودات أخرى
      

  ٣٤٫٠٦٧    إجمالي الموجودات
      

      المطلوبات
  ٧٫١٢١    ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

  ١٫٦٢٢   مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
      

  ٨٫٧٤٣    إجمالي المطلوبات
      

  ٢٥٫٣٢٤    الموجودات القابلة للتحديد بالقيمة العادلة إجمالي صافي 
  )٢١٫٤٦٦(    اعتبار الشراء المحول

      
  ٣٫٨٥٨    شراء   صفقةربح 

      
      تحليل التدفقات النقدية عند االستحواذ: 

  التدفقات   مدرجة ضمنصافي النقد المتسحوذ عليه مع الشركة التابعة (
  االستثمارية)النقدية من األنشطة   

  
٣١٫٧٢٦  

  )٢١٫٤٦٦(    النقد المدفوع
      

  ١٠٫٢٦٠    صافي التدفقات النقدية عند االستحواذ
      

  
مع االستحواذ على األعمال ضمن   ربح صفقة الشراءلم يتم تكبد أي تكاليف معامالت عند االستحواذ على األعمال. تم إدراج   

  . إيرادات أخرى 
  

في نتائج ألف درهم من المصاريف العمومية واإلدارية  ١٫٠٠١من تاريخ االستحواذ، ساهمت الشركة المستحوذ عليها بمبلغ   
  المجموعة. 

  
   



  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع
  

  المختصرة  الموحدة المالية المرحلية البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠

١٦  

  
  

  الطارئة والمطلوبات اإللتزامات  ١٥
  

  التالية: قامت البنوك التي تتعامل معها المجموعة، في سياق األعمال االعتيادية، بإصدار خطابات الضمان   
  

  مدققة  غير مدققة  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ٤٥٫٠٠٠  ٢٥٫٠٠٠  سوق دبي المالي  
  ٢٥٫٠٠٠  ٢٥٫٠٠٠  سوق أبوظبي لألوراق المالية  

  ١٫٠٠٠  ١٫٠٠٠  ناسداك دبي المحدودة 
  ٩٫٠٠٠  ٨٫٠٠٠  صناعة السوق (سوق أبوظبي لألوراق المالية وسوق دبي المالي)

      
  ٨٠٫٠٠٠  ٥٩٫٠٠٠  
      

  
  ٣١٫٠٦٤: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١( ألف درهم  ١٤٫٧٥٠خطابات الضمان بوديعة نقدية بقيمة تم ضمان ، ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠في   

    . )ألف درهم
  

  .: ال شيء)٢٠١٩(خالل الفترة طارئة  مطلوباترأسمالية أو  التزاماتال يوجد لدى المجموعة أي   
  

باالستحواذ  فيما يتعلق ألف درهم ٢٤٫٥٠٠: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١( لم يكن للمجموعة التزامات مالية في تاريخ التقارير المالية   
  .)التام لمؤسسة مالية بدولة اإلمارات العربية المتحدة

  
  

  األطراف ذات عالقة  ١٦
  

الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين للمجموعة  تمثل األطراف ذات عالقة الشركات الزميلة والمساهمين    
والشركات التي يتم السيطرة عليها أو تخضع لسيطرة مشتركة أو تمارس عليها هذه األطراف تأثيراً جوهرياً. يتم اعتماد سياسات 

  وشروط التسعير الخاصة بهذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة. 
  

  :المختصر المرحلي الموحد المركز الماليالت مع األطراف ذات عالقة المدرجة في بيان فيما يلي المعام  
  

  مدققة  غير مدققة  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ٢٧٫٣٥٩  ١٦٫٩٠٠  القروض من أطراف ذات عالقة 
      

  ٢١٫٦٧٧  ١٣٫٩١٨  الهامش والذمم التجارية المدينة
      

  ٢٦٤  ٢٢٤  الذمم التجارية الدائنة  
      

  
   



  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع
  

  المختصرة  الموحدة المالية المرحلية البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠

١٧  

  
  

  (تتمة) األطراف ذات عالقة  ١٦
  

  الموحد والدخل الشامل اآلخرفيما يلي المعامالت المبرمة مع األطراف ذات عالقة المدرجة في بيان األرباح أو الخسائر   
  :المختصر

  
  مدققة غير   غير مدققة  
  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠  
  ألف درهم   درهمألف   
      

  ٨٤  ٣٢٢  إيرادات العموالت
      

  ٩١٦  ٣٧١  إيرادات الفائدة والهامش
      

  ١٫٦٢٤  ٥٢٢  تكاليف التمويل
      

  ١٣٣  ٢٩  أتعاب اإلدارة واألداء
      

  
  شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات عالقة  
إن األرصدة القائمة في نهاية السنة غير مضمونة تم تنفيذ المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقاً ألسعار السوق االعتيادية.   

  للفترةالمدينة أو الدائنة. بالنسبة ذمم الطرف ذو العالقة وتتم تسويتها نقداً. لم يتم تقديم أو الحصول على أي ضمانات مقابل 
، لم تقم المجموعة بتسجيل أي انخفاض في قيمة الذمم المدينة المتعلقة بالمبالغ المستحقة من ٢٠٢٠ برسبتم ٣٠المنتهية في 

  : ال شيء). ٢٠١٩ديسمبر   ٣١(األطراف ذات العالقة 
  
  

  للسهم األساسية والمخفضة )الخسائرالعائدات/(  ١٧
  

إلى مساهمي الشركة األم على   ةللفترة العائد )الخسارةالربح/( للسهم من خالل تقسيماألساسية  )الخسائرالعائدات/( يتم احتساب  
  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة.

  
إلى مساهمي الشركة األم على   ةللفترة العائدالربح/(الخسارة) للسهم من خالل تقسيم  ةالمخفضالعائدات/(الخسائر) يتم احتساب   

  ي أدوات مالية ذات تأثيرات مخفضة.أل مقابل التأثيرات المعدلةوسهم العادية القائمة خالل الفترة، المتوسط المرجح لعدد األ
  

  سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعة  سبتمبر ٣٠الثالثة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

  ٣٫٨٨٨  ) ٢٦٫٦٠٤(  ٣٫٧١١  ٢٠٫٤٣٥  (الخسارة) للفترة (ألف درهم)/الربح 
  ٥٤٩٫٩١٦  ٥٤٩٫٩١٦  ٥٤٩٫٩١٦  ٥٤٩٫٩١٦  المتوسط المرجح لعدد األسهم (ألف)

          
  ٠٫٠٠٧  ) ٠٫٠٤٨(  ٠٫٠٠٧  ٠٫٠٣٧  العائدات/الخسارة األساسية والمخفضة لكل سهم

          

  
   



  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع
  

  المختصرة  الموحدة المالية المرحلية البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠

١٨  

  
  

  أنشطة االئتمان  ١٨
  

  ٣١ألف درهم ( ٢٩٣٫٤٩٠بمبلغ  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠تحتفظ المجموعة بموجودات تتم إدارتها لعمالئها بصفة ائتمانية كما في   
ألف درهم). تم استبعاد هذه الموجودات المحتفظ بها بصفة ائتمانية من هذه البيانات المالية المرحلية    ٣١٥٫٥٢٨:  ٢٠١٩ديسمبر  
  للمجموعة. المختصرة الموحدة 

  
  

  توزيعات األرباح المعلنة  ١٩
  

عدم دفع توزيعات أرباح  ٢٠٢٠مارس  ٢٣قرر مساهمو المجموعة خالل االجتماع السنوي للجمعية العمومية المنعقد بتاريخ   
  . ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
عدم دفع توزيعات أرباح  ٢٠١٩مارس  ١٩قرر مساهمو المجموعة خالل االجتماع السنوي للجمعية العمومية المنعقد بتاريخ   

  . ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  
  

  أرقام المقارنة  ٢٠
  

أو   الربح تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع تصنيف الفترة الحالية دون أن يكون إلعادة التصنيف تأثير على   
  األرباح المحتجزة.


