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إدا;ةمجلس إلى المختصط المؤبمدة المحلية المالية البيانات مإجعة تقرر 
ءأ4ةمساهمة شركة — ؤإلتهلور للاستثمار ^^ورUشن اللمز سمكة 

مقيمه

عاهةمساهمة سرك^ ٠ والتط^ٍور للامسهار كوروورسان الرْز لثرك^ا المرفقة المخش^^ؤ الْؤحدة ؛^ ١١٩^^المالية البيانات لبرإج^وة قْظ لقد 
كماالمحتصر الخؤحد الخالي الخؤكز بيان تتضمن ؤإلتي ٢، • ٢ ٠ يونيو ٣ ٠ في كما "الخجموعة''إ رمعا التابعة ر''السركة"إ 

ذلكفي المنتهيتين أشهر ؤالمتة أشهر الثلاثة أ0ىتي الشامل للدخل الصلة ذو الختصر الخؤحد المؤحلي ؤالبيات  ٢٠٢٠يونيو ٣ ٠ في 
ذلكفي المنتهية أشهر المنة لقمة التقدية واكفقات الملكية حقؤق في للتغيؤات الخحدصرة اكوحد.ة المؤحلية ؤالبيانات التاؤيخ 

٣٤نقم الدولي الخحاسبة لمعيار وفقا المنحلية المالية المعلؤمات لهذه العادل ؤإلمهش الإعداد عن مسؤولة الإدارْ إن الأخؤعا. ؤالإبضاحات 
بها.قمتا التي الخشإجعة أعمال إلى استتادأ المؤحلية المالية البيانات هذه حول استنتاج إبداء هي مسؤوليتنا إن . اأ0الية "//أئرريِ 

ixpJjfoJIنطإق 
//ص4ئلإتموثق قض س اسمجلية المأ1ية ت //معلمين  ٢٤١٠نقم اكؤاجمة بأعمال المتعلق الدولي للمعيار وفقا ٠رإجعتنا تمت لقد 

الأميرعن المسئولين خاصة الثمكة موفلفى من بالأسممسار بصفة محددة المحلية الخالية الخعلؤمات ْمإجعة إن . 7/مسأءل/لشمكة؛' 
الذيالتدقيق نطاق عن ^^١ تل الممإجعة نمناق إن ^،. ٣١مرإحءة واجرإءات المالية للمعلومات تحليلية ْماجعة ^!^٠ ؤالخحاسبية الخالية 

خلالالجوهؤية الأمير كافة عن عليه نحصل أن يمكن الذي التأكيد على الحصول نستهليع لا Jيالتالي الدولية التيقيق لمعايير وفقا يتم 
الحسابات.مدققي لأي نبئي لا فاتنا لذلك ونغللأ اكقيق■ أعمال 

الاطتتاج
يتملم للمجموعة المهقة الخخشحة الخيبتدة المحلية الخالية البيانات بأن نعتك تجعلنا أمير أية علمنا إلى بصل لم على بناء 

رأم.ؤقم الدولي المحاسبة لمعيار وفقا الجومية، التؤإحي كافة من إعدادها، 

[لجيسهاا4 
غيرإيا أبدى يالذي آخر حسابات مدقق قبل من  ٢٠١٩يسمير ٣ ١ في اكنتهية للمنة للمجموعة الخيحدة المالية البيانات تدقيق تم لقد 

.٢٠٢٠فجلير ١ ٩ بماليخ المشعلة المالية البيانات تلك حول 

آخرحسابات مدقق قبل من  ٢٠١٩يونيو ٣ ٠ فى المنتهية للقمة للمجموعة المختصمة الخيحدة المحلية الخالية البيانات ْرإحعة تمت لقد 
.٢٠١٩يوليو ٣ ١ بتاjJ،؟ الخخشحة الخؤحدة المحمحلية الخالية البيانات تلك حول متحةذلا غير استنتاجا أبدى ؤإلذي 

^ََِأ>سا .؛.'١  أحمد

ثمطق
ويؤنغإرنست 

٨١١القيد رقم 
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أبوظبى
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   الموجز الموحدالمرحلي  الدخل الشاملبيان 

 )غير مدققة(  يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 

 
 يونيو 30في  المنتهية فترة الستة أشهر ل يونيو 30في  المنتهية لفترة الثالثة أشهر   

  2020 2019 2020 2019 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  إيضاحات  
      

 7.275 5.483 4.047 2.533  صافي إيرادات العموالت 

      

 20.576 15.497 10.837 7.526  إيرادات التمويل من ذمم الهامش المدينة 

 1.038 1.965 571 344  إيرادات التمويل من الودائع 

 ( 4.925) ( 3.086) ( 2.298) ( 1.356)  تكلفة التمويل 
      
      

 16.689 14.376 9.110 6.514  صافي إيرادات التمويل 
      
      

 3.987 6.193 2.630 2.042  تمويل الشركات واالستشارة واإليرادات األخرى إيرادات 

 ( 8.617) ( 53.678) 6.400 19.422 4 ستثمار، صافي االخسارة 

 ( 19.157) ( 19.413) ( 9.553) ( 9.002) 5 المصاريف العمومية واإلدارية 
      
      

 177 ( 47.039) 12.634 21.509  )الخسارة( للفترة  / الربح
      
      
      

 - - - -  االيرادات الشاملة األخرى 
      

 177 ( 47.039) 12.634 21.509  )الخسارة( الشامل للفترة  / إجمالي الدخل
      

 0.000 ( 0.086) 0.023 0.039 16 )الخسارة( األساسية والمخفضة للسهم )درهم(  العوائد /
      

 

 

 

 

 

 

 . الموجزة الموحدةجزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية   19إلى   1تشكل اإليضاحات 

  . 1 ةالصفح فيمدرج  الموجزة الموحدةمراجعة البيانات المالية المرحلية  حول  استنتاج مراجعة مدققي الحسابات المستقلينأن 
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 الموجز الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي 

 )غير مدققة( يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 
 الملكية   ي حقوقإجمال األرباح المحتجزة  االحتياطي العام  النظامي االحتياطي  احتياطي االستحواذ  رأس المال  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
       

 473.664 127.540 19.525 60.649 ( 283.966) 549.916 )مدققة( 2019يناير  1الرصيد في 

 ( 12.457) ( 12.457) - - - - إجمالي الخسارة الشاملة للفترة 
       

 461.207 115.083 19.525 60.649 ( 283.966) 549.916 )غير مدققة( 2019يونيو  30الرصيد في 
       

       

 477.739 131.207 19.525 61.057 ( 283.966) 549.916 )مدققة( 2020يناير  1الرصيد في 

 ( 47.039) ( 47.039) - - - - إجمالي الخسارة الشاملة للفترة 

 - - ( 19.525) 19.525 - - (10)إيضاح تحويل الى االحتياطي النظامي 
       

 430.700 84.168 - 80.582 ( 283.966) 549.916 )غير مدققة( 2020يونيو  30الرصيد في 
       

 

 

 

 

 

 

 . الموجزة الموحدةجزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية   19إلى   1تشكل اإليضاحات 

.1 ةالصفح فيمدرج  الموجزة الموحدةمراجعة البيانات المالية المرحلية حول  استنتاج مراجعة مدققي الحسابات المستقلينأن 
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 الموجز الموحديان التدفقات النقدية المرحلي ب

 )غير مدققة( يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 
  2020 2019 
 ألف درهم  ألف درهم  إيضاحات  
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 177 ( 47.039)  الربح للفترة  / )الخسارة(

    
    تعديالت لـ:

 1.366 1.728 5 االستهالك   
 539 569 11 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  
 (1.038) ( 1.965)  إيرادات الفائدة  
 13.508 45.141 4 الخسارة غير المحققة من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر   
 (7.562) ( 1.377)  إيرادات توزيعات األرباح   
 (17) -  الربح من استبعاد ممتلكات ومعدات   
 - ( 868) 6 مخصص الخسارة المتوقعة   
 9.234 4.832  تكاليف التمويل  
    
    
  1.021 16.207 

    تغيرات في: 
 78.674 167.095  الذمم التجاريةً الهامش وب التداول ذمم   
 1.030 3.150  موجودات أخرى   
 (700) 8.100  ودائع الضمانات  
 (1.291) ( 194)  مبالغ مستحقة من أسواق األوراق المالية  
 1.095 23.542  مبالغ مستحقة إلى أسواق األوراق المالية  
 (4.943) ( 23.449)  الذمم الدائنة واالستحقاقات   
    
 90.072 179.265  النقد الناتج من األنشطة التشغيلية   
 (492) ( 1.004) 11 مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين  
 (9.234) ( 4.832)  تكاليف التمويل المدفوعة   
    

 80.346 173.429  صافي النقد من األنشطة التشغيلية 
    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
 (3.429) ( 2.150)  شراء ممتلكات ومعدات 

 48 -  متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
 (13.750) ( 43.910)  الخسائر شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

 43.895 53.275  بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 1.038 1.965  إيرادات الفائدة المستلمة 
 7.562 1.377  إيرادات توزيعات أرباح 

 (33.006) ( 30.782)  ودائع ذات فترة استحقاق أكثر من ثالث اشهر 
    

 2.358 ( 20.225)  من األنشطة االستثمارية    / النقد )المستخدم في(صافي 
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 (133.661) ( 123.257)  تسوية القروض 

 47.490 -  المتحصالت من القروض 
    

 (86.171) ( 123.257)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
    

 (3.467) 29.947  في النقد وما يعادله )النقص(  / ةصافي الزياد
    

 16.564 28.775  النقد وما يعادله في بداية  الفترة
    

 13.097 58.722 7 النقد وما يعادله في نهاية  الفترة 
    

 

 

 . الموجزة الموحدةجزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية   19إلى   1تشكل اإليضاحات 

. 1 ةالصفح فيمدرج  الموجزة الموحدةمراجعة البيانات المالية المرحلية  حول  استنتاج مراجعة مدققي الحسابات المستقلينأن 
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 معلومات عن الشركة  1

 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة كشركة مساهمة    1998الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير )"الشركة"( في  تم تأسيس   

عامة مدرجة في سوق دبي المالي وتخضع إلشراف هيئة األوراق المالية والسلع اإلماراتية وكذلك سلطة دبي للخدمات المالية.  

مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك إدارة الموجودات وتمويل الشركات    تمثل الرمز كوربوريشن مؤسسة مالية رائدة تقدم

 والوساطة واإلقراض وصناعة السوق وتوفير السيولة والبحث.

 

إن األنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة )يشار إليها مجتمعة "المجموعة"( هي االستثمار في المشاريع التجارية والصناعية   

رتها وتقديم خدمات الوساطة ويشمل ذلك الوساطة في شراء وبيع األسهم والتداول على الهامش وصناعة السوق  والزراعية وإدا

، أبوظبي، اإلمارات 32000وتوفير السيولة وتنفيذ كافة المعامالت واألنشطة ذات الصلة. إن العنوان المسجل للشركة هو ص.ب  

 العربية المتحدة.

 

 . 2020 أغسطس 3من قبل مجلس إدارة المجموعة بتاريخ  الموجزة الموحدةهذه البيانات المالية المرحلية إصدار تم اعتماد  

 

 

 أساس اإلعداد والتغييرات في السياسات المحاسبية للمجموعة  2

 

 أساس اإلعداد   2.1

 

وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي    2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  للستة  الموجزة الموحدةتم إعداد هذه البيانات المالية المرحلية  

 ."التقارير المالية المرحلية"  34رقم 

 

السنوية،  البيانات المالية    فيالمطلوبة    واإلفصاحات  على كافة المعلومات  الموجزة الموحدةال تشتمل هذه البيانات المالية المرحلية   

 ً . ومع ذلك، تم إدراج  2019ديسمبر    31إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في    ويجب قراءتها جنبا

الموحد   المالي  واألداء  المركز  في  التغيرات  لفهم  الهامة  والمعامالت  األحداث  المحددة بغرض توضيح  التفسيرية  اإليضاحات 

 للمجموعة منذ أخر بيانات مالية موحدة سنوية. 

 

بناًء على أساس التكلفة التاريخي باستثناء االستثمارات بالقيمة العادلة من    الموجزة الموحدةداد هذه البيانات المالية المرحلية  تم إع 

 . التقارير الماليةي يتم قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ تال واالستثمارات العقارية خالل األرباح أو الخسائر

 

 

 والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي اعتمدتها المجموعةالمعايير  2.2

 

المرحلية    المالية  البيانات  المعتمدة في إعداد  المحاسبية  السياسات  الموحدةإن  المطبقة من قبل   الموجزة  السياسيات  متوافقة مع 

في   للمنتهية  للمجموعة  السنوية  الموحدة  المالية  البيانات  إعداد  أثناء  المعايير 2019ر  ديسمب  31المجموعة  تطبيق  باستثناء   ،

. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو 2020يناير    1والتفسيرات والتعديالت الجديدة الفعّالة اعتباراً من  

 تعديل آخر تم إصداره ولكنه غير فعّال بعد.

 

ولكن ليس لها تأثير على البيانات المالية المرحلية   ،2020ام هنالك العديد من التعديالت والتفسيرات المطبقة للمرة األولى في ع 

 للمجموعة.  الموجزة الموحدة
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 (تابع)أساس اإلعداد والتغييرات في السياسات المحاسبية للمجموعة  2
 

  (تابع)المجموعة المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي اعتمدتها  2.2

 

 : تعريف األعمال3 رقم تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

يجب أن تتضمن مجموعة متكاملة من األنشطة    األعمال،أنه لكي يتم اعتبار    3يوضح التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية   

  ذلك، مدخالت وعمليات جوهرية تساهم معًا بشكل كبير في القدرة على إنشاء مخرجات. عالوة على    أدنى،كحد    ،والموجودات

التعديل أ  يوضح  لم يكن لهذه أن األعمال يمكن  المخرجات.  المدخالت والعمليات الالزمة إلنشاء  ن توجد بدون تضمين جميع 

المرحلية   المالية  البيانات  تأثير على  الموحدة التعديالت  إذا دخلت    الموجزة  المستقبلية  الفترات  قد تؤثر على  للمجموعة، ولكن 

 المجموعة في أي دمج أعمال. 

 

 الفائدة  : تعديل سعر39ومعيار المحاسبة الدولي رقم  9و 7 رقم للتقارير الماليةتعديالت على المعيار الدولي  

والقياس   اإلدراجاألدوات المالية:    39ومعيار المحاسبة الدولي رقم    9رقم  توفر التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية   

والتي تنطبق على جميع عالقات التحوط التي تتأثر مباشرة بالتعديل القياسي لمعدالت الفائدة. تتأثر    التخفيف،عدًدا من وسائل  

للبند المحوط أو أداة    حول  شكوكعالقة التحوط إذا أدى التعديل إلى   توقيت و / أو حجم التدفقات النقدية القائمة على المعيار 

تحوط    عالقاتللمجموعة حيث ليس لها أي    الموجزة الموحدةنات المالية المرحلية  التحوط. لم يكن لهذه التعديالت تأثير على البيا

 ألسعار الفائدة.

 

 : تعريف الماديّة8ورقم  1تعديالت 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  

تلك   أنوبشكل معقول   بناًء على  العامة  لألغراض  المالية  للبيانات  األساسيون  المستخدمون  يتخذها  التي  القرارات  يؤثر على 

 . " 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  الموجزة الموحدةيتخذها المستخدمون األساسيون. لم يكن لهذه التعديالت تأثير على البيانات المالية المرحلية 

 أن يكون هناك أي تأثير مستقبلي على المجموعة. 

 

 2018مارس  29للتقارير المالية الصادر في   الفكرياإلطار  

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

ّين على تطوير الفكري  الغرض من اإلطار   الُمعد  المعايير، ومساعدة  المحاسبة في وضع  الدولي لمعايير  المجلس  هو مساعدة 

 سقة حيث ال يوجد معيار قابل للتطبيق ليساعد جميع األطراف على فهم المعايير وتفسيرها. سياسات محاسبية مت

 

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

 للمجموعة.  الموجزة الموحدةلم يكن لهذه التعديالت تأثير على البيانات المالية المرحلية  بعض المفاهيم الهامة.
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 (تابع)أساس اإلعداد والتغييرات في السياسات المحاسبية للمجموعة  2
 

 استخدام األحكام والتقديرات  2.3

 

إعداد    المرحلية  عند  المالية  الموحدةالبيانات  التي تؤثر على    الموجزة  واالفتراضات  اإلدارة بوضع األحكام والتقديرات  قامت 

. وقد تختلف النتائج الفعلية عن  مصاريفللموجودات والمطلوبات واإليرادات وال  المدرجةتطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ  

 تلك التقديرات.

 

ات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية لتقدير حاالت إن األحكام الهامة التي تم وضعها من قبل اإلدارة في تطبيق السياس 

وللسنة المنتهية في ذلك    2018ديسمبر    31عدم اليقين هي نفس األحكام التي تم تطبيقها على البيانات المالية الموحدة كما في  

 التاريخ. 

 

 

 أساس التوحيد  2.4

 

أشهر المنتهية في   الستةالبيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة لفترة    الموجزة الموحدةتتضمن هذه البيانات المالية المرحلية   

 . 2020 يونيو 30

 

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

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

 المجموعة. 

 

 على البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة المبينة أدناه: الموجزة الموحدةتشتمل البيانات المالية المرحلية   

 

 2019ديسمبر  31 2020 يونيو 30 التأسيس بلد  
  ٪ ٪ 

 99 99 اإلمارات   الرمز كابيتال ذ.م.م. 
 99 99 اإلمارات   ارك ريل استيت ذ.م.م. 
 99 99 اإلمارات   ارك انفستمنت ش.ذ.م.م. 
 99 99 اإلمارات   ارك بروبرتيز ذ.م.م. 

 

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

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

 .الموحدةالموجزة 

 

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

 العربية المتحدة.
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 وعملة العرض الوظيفيةالعملة   3

 

المرحلية    المالية  البيانات  هذه  الموحدةتم عرض  العملة    الموجزة  وهو  )"درهم"(،  المتحدة  العربية  اإلمارات   الوظيفية بدرهم 

 للمجموعة، هذا وقد تم تقريب كافة القيم إلى أقرب عدد صحيح بألف درهم، ما لم يُذكر خالف ذلك.

 

 

 ، صافي االستثمار  خسارة 4

 
 يونيو  30الستة أشهر المنتهية في  يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في  
 2020 2019 2020 2019 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
 )غير مدققة( )غير مدققة(  )غير مدققة( )غير مدققة(  
     

 الربح/)الخسارة( غير المحقق من االستثمارات المدرجة 

 ( 13.508) ( 45.141) 5.396 17.937 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر   

 االستثمارات المدرجة الربح المحقق من 

 2.471 ( 8.054) 2.237 1.057 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر     

 7.562 1.377 842 1.141 إيرادات توزيعات األرباح 

 ( 833) ( 114) ( 412) ( 97) رسوم الخدمات والحفظ األمين

 ( 4.309) ( 1.746) ( 1.663) ( 616) تكاليف التمويل 
     

 19.422 6.400 (53.678 ) (8.617 ) 
     

 

 

 العمومية واإلدارية  المصاريف 5

 
 يونيو  30الستة أشهر المنتهية في  يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في  
 2020 2019 2020 2019 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
 )غير مدققة( )غير مدققة(  )غير مدققة( )غير مدققة(  
     

 13.534 13.859 6.697 6.050 تكاليف الموظفين 

 1.366 1.728 647 869 االستهالك  

 1.148 1.565 670 935 االشتراكات والعضوية 

 503 398 268 166 مصاريف تقنية المعلومات 

 446 340 316 184 اإلعالن والتسويق 

 277 246 155 116 مصاريف االتصاالت 

 375 136 56 49 المصاريف القانونية 

 206 158 78 97 مصاريف االيجار

 1.302 983 666 536 مصاريف أخرى 
     

 9.002 9.553 19.413 19.157 
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 ذمم التداول بالهامش والذمم التجارية  6

 
 مدققة غير مدققة 
 2019ديسمبر  31 2020يونيو  30 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 327.865 282.524 ذمم الهامش المدينة 
 144.574 23.688 الذمم التجارية المدينة، صافي 

   
 306.212 472.439 
   

   
 مدققة غير مدققة 
 2019ديسمبر  31 2020يونيو  30 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 147.466 27.448 الذمم التجارية المدينة 
 ( 2.892) ( 3.760) المتوقعةمخصص خسائر االئتمان 

   
 144.574 23.688 الذمم التجارية المدينة، صافي 

   

 

 :للفترة والذمم المدينة مخصص خسائر االئتمان المتوقعةالحركة في  

 

 مدققة غير مدققة 
 2019ديسمبر  31 2020يونيو  30 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 3.458 2.892 الرصيد االفتتاحي 
 - 868 المخصص خالل الفترة

   
 3.458 3.760 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 حالعلى العمالء تقديم مبالغ نقدية أو أوراق مالية إضافية    يتطلب 

، تبدأ الشركة في تسييل األوراق  لألهليةمن قيمة التمويل. في حالة تجاوز الحد األدنى    (٪125:  2019)  ٪125  ةالبالغلألهلية  

المالية  المرهونةالمالية   لألوراق  العادلة  القيمة  بلغت  بهاالمرهونة  .  ذمم    المحتفظ  مقابل  ما    الهامشكضمان   قيمتهالمدينة 

 ألف درهم(.   1.368.787: 2019ديسمبر   31) 2020 يونيو 30ألف درهم كما في   1.512.210

 

االلتزامات بطبيعتها  جوهرية بشكل عام في التزامات تقديم تسهيالت الهامش خالل الفترة حيث أن هذه  ال يوجد هنالك تغيرات   

 قابلة لإللغاء. 

 

.    درهم  ألف    3.760بعض التعرضات التي تم االحتفاظ مقابلها بمخصصات بقيمة    المجموعةواجهت    2020  يونيو  30كما في   

  ألف درهم(.  2.892: 2019ديسمبر  31)
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 والنقد  األرصدة المصرفية 7

 

 مدققة غير مدققة 
 2019ديسمبر  31 2020يونيو  30 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 49 57 النقد في الصندوق
 153.672 162.868 أرصدة حساب جاري لدى البنوك
 33.006 63.788 أرصدة حساب إيداع لدى البنوك

   
 226.713 186.727 
   

 

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

محتفظ به ألف درهم(    33.006:  2019ديسمبر    31)ألف درهم    62.500مبلغ    األرصدة المصرفية السائدة في السوق. تتضمن  

 .من البنوك على المكشوف بكضمان مقابل السح

 

 : التاليمن النقد وما يعادله  ، يتكونالموجز الموحدألغراض بيان التدفقات النقدية المرحلي  

 

 مدققة غير مدققة 
 2019ديسمبر  31 2020يونيو  30 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 186.727 226.713 والنقد  األرصدة المصرفية
 ( 33.006) ( 63.788) ثالثة أشهرودائع ذات استحقاق أكثر من 

 ( 124.946) ( 104.203) ( 13)إيضاح سحب على المكشوف من البنوك 
   
 58.722 28.775 
   

 

 

 االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  8

 

المدرجة ويتم االحتفاظ بها ألغراض  تتمثل هذه االستثمارات في استثمارات حقوق الملكية وبصورة رئيسية في الشركات   

 المتاجرة. فيما يلي الحركة في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر: 

 
 مدققة غير مدققة 
 2019ديسمبر  31 2020يونيو  30 
 ألف درهم  ألف درهم 
   
 258.623 206.379 يناير 1في 

 230.119 43.910 إضافات خالل الفترة/السنة 
 ( 263.961) ( 53.275) استبعادات خالل الفترة/السنة 

 ( 18.402) ( 45.141) (4)إيضاح الخسارة غير المحققة 
   
 151.873 206.379 
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 رأس المال  9
 

 مدققة غير مدققة 
 2019ديسمبر  31 2020يونيو  30 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

   والُمصدر والمدفوع بالكامل: رأس المال المصرح به 
 549.916 549.916 درهم لكل سهم  1سهماً بقيمة  549.915.858  
   

 
 

 احتياطي االستحواذ  10
 

ألف درهم وهو ما يمثل التعديل الذي تم إجراؤه حتى يصبح رأس المال مساوياً   399.916بمبلغ    2016تم زيادة رأس المال في   

كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع مع إضافة قيمة الدين الحتياطي االستحواذ بحيث يصبح إجمالي الرصيد  لرأسمال الرمز  

 ألف درهم.  .  283.966المدين الحتياطي االستحواذ 

 

، قرر مساهمو المجموعة تحويل االحتياطي العام بمبلغ    2020مارس    23في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد في   

 .النظاميإلى االحتياطي   2019ديسمبر  31ألف درهم كما في    19،525

 

 

 نهاية الخدمة للموظفين   مكافآت 11
 

 مدققة غير مدققة 
 2019ديسمبر  31 2020يونيو  30 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 5.434 5.059 بداية الفترة/السنة 
 1.061 569 المحمل للفترة/للسنة  

 ( 1.436) ( 1.004) الفترة/السنة المدفوع خالل 
   

 5.059 4.624 كما في نهاية الفترة/السنة
   

 
 

 ذمم الدائنة واالستحقاقات ال 12
 

 مدققة غير مدققة 
 2019ديسمبر  31 2020يونيو  30 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 142.069 124.653 الذمم التجارية الدائنة  
 3.568 2.085 المصاريف المستحقة 
 7.891 3.341 الذمم الدائنة األخرى 

   
 130.079 153.528 
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 قروض قصيرة األجل 13
 

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

 

 مدققة غير مدققة 
 2019ديسمبر  31 2020يونيو  30 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 10.460 - 1تسهيل 
 16.900 16.900 2تسهيل 

 38.349 19.373 3تسهيل 
 17.794 - 4تسهيل 
 22.787 10.351 5تسهيل 
 49.963 - 6تسهيل 
 35.280 21.652 7تسهيل 

 124.946 104.203 (7)إيضاح سحب على المكشوف 
   
 172.479 316.479 
   

 

 1تسهيل  

تم   . إن مدة االتفاقية شهراً واحداً تُجدد تلقائياً.ثابت  فائدة  القرض معدل  يحمل  .المساهمينيمثل قرض تم الحصول عليه من أحد   

 خالل الفترة. بالكاملسداد هذا القرض 

 

 2تسهيل  

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

 

  5و 3تسهيل  

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 

 

 4تسهيل  

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

وهو مضمون بموجب تلك االستثمارات. يخضع القرض لفائدة وفقاً لمعدالت الفائدة السائدة لدى السوق ويستحق السداد خالل  

 تم سداد هذا القرض بالكامل خالل الفترة.  ير.شهراً من تاريخ التقر اثني عشر

 

 6تسهيل  

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

 خالل الفترة. 
  



 الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع 
 

   الموحدة الموجزة المالية المرحلية البياناتإيضاحات حول 

 2020 يونيو 30

14 

 

 

 ( تابع)قروض قصيرة األجل  13

 

 7تسهيل  

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

 .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 

 

 

 الطارئة  والمطلوبات اإللتزامات 14

 

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

 

 مدققة غير مدققة 
 2019ديسمبر  31 2020يونيو  30 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 45.000 25.000 سوق دبي المالي  
 25.000 25.000 سوق أبوظبي لألوراق المالية  

 1.000 1.000 ناسداك دبي المحدودة 
 9.000 9.000 لألوراق المالية وسوق دبي المالي(صناعة السوق )سوق أبوظبي 

   
 60.000 80.000 
   

 

ألف    31.064:  2019ديسمبر    31)  ألف درهم   20.000خطابات الضمان بوديعة نقدية بقيمة   تم ضمان  ،  2020  يونيو  30في   

   . (درهم

 

 .: ال شيء(2019)خالل الفترة طارئة  مطلوباترأسمالية أو  التزاماتال يوجد لدى المجموعة أي  

 

التقارير  في تاريخ    ألف درهم(  24.500:  2019ديسمبر    31) درهم    ألف   21.467كان لدى المجموعة التزامات مالية بقيمة   

 متعلقة باالستحواذ التام لمؤسسة مالية بدولة اإلمارات العربية المتحدة. المالية
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 األطراف ذات عالقة  15

 

تمثل األطراف ذات عالقة الشركات الزميلة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين للمجموعة   

تخضع لسيطرة مشتركة أو تمارس عليها هذه األطراف تأثيراً جوهرياً. يتم اعتماد سياسات  والشركات التي يتم السيطرة عليها أو  

 وشروط التسعير الخاصة بهذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة. 

 

 :الموجز الموحدالمرحلي    الدخل الشاملفيما يلي المعامالت مع األطراف ذات عالقة المدرجة في بيان  

 

 مدققة غير مدققة 
 2019ديسمبر  31 2020يونيو  30 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 27.359 16.900 القروض من أطراف ذات عالقة 
   

 21.677 4.976 ذمم التداول بالهامش والذمم التجارية
   

 264 10.591 الذمم التجارية الدائنة  
   

 

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

 

 مدققة غير مدققة 
 2019ديسمبر  31 2020يونيو  30 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 32 191 إيرادات العموالت
   

 - 222 إيرادات الفائدة والهامش
   

 1.046 352 تكاليف التمويل 
   

 55 24 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.   

لم يتم تقديم أو الحصول على أي ضمانات مقابل   العالقة  وتتم تسويتها نقداً.  الدائنة. بالنسبة  ذمم الطرف ذو    للفترةالمدينة أو 

المبالغ المستحقة من األطراف  ، لم تقم المجموعة بتسجيل أي انخفاض في قيمة الذمم المدينة المتعلقة ب2020  يونيو  30المنتهية في  

 : ال شيء(.2019ديسمبر  31) ذات العالقة 
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 للسهم   األساسية والمخفضة  (الخسائر) /األرباح   16

 

إلى مساهمي الشركة األم    ةللفترة العائد  (الخسائر)  /األرباح  للسهم من خالل تقسيم  األساسية  / )الخسائر(    األرباحيتم احتساب   

 على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة. 

 

إلى مساهمي الشركة األم    ةللفترة العائد  (الخسائر)  /األرباح  للسهم من خالل تقسيم    ة المخفض  (الخسائر)  /األرباح  يتم احتساب   

 ي أدوات مالية ذات تأثيرات مخفضة. أل  مقابل التأثيرات  المعدلة و على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة،  

 
 يونيو  30الستة أشهر المنتهية في  يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في  
 2020 2019 2020 2019 
 ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف   ألف درهم  
     

 177 ( 47.039) 12.634 21.509 الربح /)الخسارة( للفترة )ألف درهم(

 549.916 549.916 549.916 549.916 المتوسط المرجح لعدد األسهم االعتيادية )ألف(
     

 0.000 ( 0.086) 0.023 0.039 العائدات/الخسارة األساسية والمخفضة لكل سهم 
     

 

 

 أنشطة االئتمان  17

 

في    ائتمانية كما  لعمالئها بصفة  إدارتها  تتم  بموجودات  المجموعة  درهم    375.620بمبلغ    2020  يونيو  30تحتفظ    31)ألف 

تم استبعاد هذه الموجودات المحتفظ بها بصفة ائتمانية من هذه البيانات المالية المرحلية  ألف درهم(.    315.528:  2019ديسمبر  

 للمجموعة.  الموجزة الموحدة

 

 

 توزيعات األرباح المعلنة  18

 

عدم دفع توزيعات أرباح   2020مارس    23قرر مساهمو المجموعة خالل االجتماع السنوي للجمعية العمومية المنعقد بتاريخ   

 . 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

عدم دفع توزيعات أرباح   2019مارس    19قرر مساهمو المجموعة خالل االجتماع السنوي للجمعية العمومية المنعقد بتاريخ   

 . 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 أرقام المقارنة  19

 

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

 األرباح المحتجزة. 


