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٢

المختصرالمرحلي الموحدالدخل الشاملبیان 
(غیر مدققة)مارس٣١أشھر المنتھیة في الثالثةلفترة 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھمألف درھمإیضاح

٨٫٦٥١٢٫٩٥٠صافي إیرادات العموالت 

٥٫٨٤١٧٫٩٧١إیرادات التمویل من ذمم الھامش المدینة
٧٠٨١٫٦٢١الودائعإیرادات التمویل من 

)١٫٧٣٠()١٫٥٢٦(، صافيتكلفة التمویل

٥٫٠٢٣٧٫٨٦٢صافي إیرادات التمویل 

٣٫٧٠٨٤٫١٥١تمویل الشركات، وإیرادات االستشارة واإلیرادات األخرى
)٧٣٫١٠٠()٥٫٢٧٦(٤االستثمار، صافيخسارة

)١٠٫٤١١()١١٫٩٥٦(٥المصاریف العمومیة واإلداریة

)٦٨٫٥٤٨(١٥٠الربح (الخسارة) للفترة 

--الدخل الشامل اآلخر

)٦٨٫٥٤٨(١٥٠(الخسارة) الشامل للفترة إجمالي الدخل

)٠٫١٢٥(١٧٠٫٠٠٠العائدات (الخسارة) األساسیة والمخفضة للسھم (درھم) 

.المختصرةجزًءا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة١٨إلى ١تشكل اإلیضاحات 
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٤

المختصربیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي الموحد
(غیر مدققة)مارس٣١أشھر المنتھیة في الثالثةلفترة 

الملكیةإجمالياألرباح المحتجزةاالحتیاطي العام االحتیاطي النظامياحتیاطي االستحواذأسھم الخزینةرأس المال 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٦١٫٠٥٧١٩٫٥٢٥١٣١٫٢٠٧٤٧٧٫٧٣٩) ٢٨٣٫٩٦٦(-٥٤٩٫٩١٦(مدققة) ٢٠٢٠ینایر ١الرصید في 
)٦٨٫٥٤٨()٦٨٫٥٤٨(-----إجمالي الدخل الشامل للفترة 

--)١٩٫٥٢٥(١٩٫٥٢٥---تحویل الى االحتیاطي النظامي  

٦٢٫٦٥٩٤٠٩٫١٩١-٨٠٫٥٨٢) ٢٨٣٫٩٦٦(-٥٤٩٫٩١٦(غیر مدققة) ٢٠٢٠مارس ٣١الرصید في 

١٢٠٫٣٣٦٤٦٦٫٨٦٨-٨٠٫٥٨٢) ٢٨٣٫٩٦٦(-٥٤٩٫٩١٦(مدققة) ٢٠٢١ینایر ١الرصید في 
١٥٠١٥٠-----إجمالي الدخل الشامل للفترة 
) ٩٫٣٤١(----) ٩٫٣٤١(-) ٩شراء أسھم خزینة (إیضاح 

١٢٠٫٤٨٦٤٥٧٫٦٧٧-٨٠٫٥٨٢) ٢٨٣٫٩٦٦() ٩٫٣٤١(٥٤٩٫٩١٦(غیر مدققة) ٢٠٢١مارس ٣١الرصید في 

جزًءا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة.١٨إلى ١تشكل اإلیضاحات 
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٥

المختصریان التدفقات النقدیة المرحلي الموحدب
(غیر مدققة)مارس٣١أشھر المنتھیة في الثالثةلفترة 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم إیضاح 

النقدیة من األنشطة التشغیلیة التدفقات 
) ٦٨٫٥٤٨(١٥٠(الخسارة) للفترة الربح 

تعدیالت لـ:
٥٨٨٠٨٥٩االستھالك

١١٤١٢٩١مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 
) ١٫٦٢١() ٧٠٨(إیرادات التمویل 

٢٫٠٠٧٢٫٨٦٠تكلفة التمویل 
٤٤٫٩١١٦٣٫٠٧٨الخسارة غیر المحققة من االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

) ٢٣٦() ٢١(إیرادات توزیعات األرباح 
) ٦٦١(٥٢خسارة االئتمان المتوقعة، صافي مخصص (عكس) 
-) ٥٠(استثمار عقاري الربح من استبعاد 

-٤١استھالك أصل حق االستخدام 

٣٫٩٧٨(٧٫٣٠٣ (
تغیرات في: 

١٣٥٫٠٨٣) ٤٦٫٩٩٨(الھامش والذمم التجاریة المدینة 
١٫٨٧٦) ١٠٢(موجودات أخرى
٨٫١٠٠-ودائع الضمانات

) ٢٫٥٣٢() ٢٤٫٧٠٣(مبالغ مستحقة من أسواق األوراق المالیة 
) ٥١٤() ٢٥٫٩٩١(مبالغ مستحقة إلى أسواق األوراق المالیة 

) ١٠٫٨٤٥(١١٫٠٠٨الذمم الدائنة واالستحقاقات 

١٢٧٫١٩٠) ٧٩٫٤٨٣(النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة 
) ٥٩٥() ١٦٥(١١مكافآت نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین 

) ٢٫٨٦٠() ٢٫٠٠٧(تكالیف التمویل المدفوعة 

١٢٣٫٧٣٥) ٨١٫٦٥٥(من األنشطة التشغیلیة (المستخدم في)صافي النقد

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
) ١٫٧٠٠() ١٫١٩٥(شراء ممتلكات ومعدات
-١٫٠٥٠استثمار عقاري متحصالت من استبعاد 

٢٣٫١٤٧٥٢٫١٥٠استثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر متحصالت من بیع
) ٤٢٫٩٣٥() ٢٦٫٤٤٤(استثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر شراء

-) ٩٫٣٤١(شراء أسھم خزینة 
٧٠٨١٫٦٢١الفائدة المستلمةإیرادات 

٢١٢٣٦المستلمة إیرادات توزیعات أرباح
) ٣٠٫٧٨٢() ٦٣٩(دائع ذات فترة استحقاق اأكثر من ثالث اشھروتغیرات في 

) ٢١٫٤١٠() ١٢٫٦٩٣(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة  

التمویلیة التدفقات النقدیة من األنشطة 
) ٩٣٫٧٨١() ٢٤٫٥٦٢(تسویة القروض 

-٢١٫٦٥٢المتحصالت من القروض

) ٩٣٫٧٨١() ٢٫٩١٠(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة 

٨٫٥٤٤) ٩٧٫٢٥٨(في النقد وما یعادلھ) الزیادةالنقص(صافي 

١٧٤٫٧٩٢٢٨٫٧٧٥النقد وما یعادلھ في بدایة  الفترة 

٧٧٧٫٥٣٤٣٧٫٣١٩النقد وما یعادلھ في نھایة  الفترة

جزًءا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة.١٨إلى ١تشكل اإلیضاحات 
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معلومات عن الشركة ١

في دولة اإلمارات العربیة المتحدة كشركة مساھمة  ١٩٩٨لالستثمار والتطویر ("الشركة") في تم تأسیس الرمز كوربوریشن 
عامة مدرجة في سوق دبي المالي وتخضع إلشراف ھیئة األوراق المالیة والسلع اإلماراتیة وكذلك سلطة دبي للخدمات المالیة. 

الخدمات بما في ذلك إدارة الموجودات وتمویل الشركات تمثل الرمز كوربوریشن مؤسسة مالیة رائدة تقدم مجموعة واسعة من
والوساطة واإلقراض وصناعة السوق وتوفیر السیولة والبحث.

إن األنشطة الرئیسیة للشركة وشركاتھا التابعة (یشار إلیھا مجتمعة "المجموعة") ھي االستثمار في المشاریع التجاریة والصناعیة 
ت الوساطة ویشمل ذلك الوساطة في شراء وبیع األسھم والتداول على الھامش وصناعة السوق والزراعیة وإدارتھا وتقدیم خدما 

، أبوظبي، اإلمارات ٣٢٠٠٠وتوفیر السیولة وتنفیذ كافة المعامالت واألنشطة ذات الصلة. إن العنوان المسجل للشركة ھو ص.ب  
العربیة المتحدة.

.٢٠٢١مایو ١٠من قبل مجلس إدارة المجموعة بتاریخ المختصرة ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة إصدار تم اعتماد 

أساس اإلعداد والتغییرات في السیاسات المحاسبیة للمجموعة ٢

أساس اإلعداد٢٫١

وفقًا للمعیار المحاسبي ٢٠٢١مارس ٣١أشھر المنتھیة في للثالثةالمختصرة تم إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة 
."التقاریر المالیة المرحلیة"٣٤الدولي رقم 

البیانات المالیة فيالمطلوبة واإلفصاحاتعلى كافة المعلوماتالمختصرةال تشتمل ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة
. ومع ذلك، تم ٢٠٢٠دیسمبر ٣١إلى جنب مع البیانات المالیة الموحدة السنویة للمجموعة كما في السنویة، ویجب قراءتھا جنباً 

داء المالي الموحد إدراج اإلیضاحات التفسیریة المحددة بغرض توضیح األحداث والمعامالت الھامة لفھم التغیرات في المركز واأل
للمجموعة منذ أخر بیانات مالیة موحدة سنویة. 

بناًء على أساس التكلفة التاریخي باستثناء االستثمارات بالقیمة العادلة المختصرة تم إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة 
.التقاریر المالیةقیمة العادلة في تاریخ ي یتم قیاسھا بالتالواالستثمارات العقاریةمن خالل األرباح أو الخسائر

المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة التي اعتمدتھا المجموعة٢٫٢

إن السیاسات المحاسبیة المعتمدة في إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة متوافقة مع السیاسیات المطبقة أثناء إعداد 
، باستثناء تطبیق المعاییر والتفسیرات والتعدیالت ٢٠٢٠دیسمبر ٣١البیانات المالیة الموحدة السنویة للمجموعة للمنتھیة في 

. لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل آخر تم إصداره ولكنھ ٢٠٢١ینایر ١اعتبارًا من  الجدیدة الفّعالة
غیر فّعال بعد.

ولكن لیس لھا تأثیر على البیانات المالیة المرحلیة ،٢٠٢١ھنالك العدید من التعدیالت والتفسیرات المطبقة للمرة األولى في عام 
للمجموعة.تصرةالمخ الموحدة
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) تتمة( أساس اإلعداد والتغییرات في السیاسات المحاسبیة للمجموعة ٢

) تتمة(المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة التي اعتمدتھا المجموعة ٢٫٢

معیار المحاسبة  ، ٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ، ٧المالیة رقم المعیار الدولي إلعداد التقاریر تعدیالت على 
معیار إصالح :١٦والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٤، المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم٣٩الدولي رقم 

الفائدة سعر
معدل بایبور) معدل الفائدة بین البنوك (د استبدال تتناول تأثیرات إعداد التقاریر المالیة عنالتيةلتعدیالت إعفاءات مؤقتتقدم ا
خالي من المخاطر.یكونبالكادبدیل فائدة 

اإلجراءات العملیة التالیة:تتضمن التعدیالت 

  كتغیرات ،  مباشربشكلاإلصالح  التي یتطلبھا تغیرات على التدفقات النقدیة  التعاقدیة أو  التغیرات  معاملة الیتطلب  إجراء عملي
السوق.في سعر فائدة ومساوي لحركة على سعر الفائدة العائم، 

 عالقة التحوطإیقافدونووثائق التحوطلتصنیفات التحوطإصالح ایبورتغیرات السماح التي یتطلبھا إجراء.
 الخالي من معدل الفائدةتصنیف أداة المتطلبات القابلة للتحدید بشكل منفصل عنداستیفاءتقدیم إعفاء مؤقت للشركات من

لمكون المخاطر.كتحوط المخاطر

تنوي المجموعة استخدام اإلجراءات تأثیر على البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة للمجموعة. ه التعدیالت لم تكن لھذ
عندما تصبح قابلة للتطبیق.العملیة في الفترات المستقبلیة 

استخدام األحكام والتقدیرات ٢٫٣

قامت اإلدارة بوضع األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة عند إعداد 
. وقد تختلف النتائج الفعلیة عن مصاریفللموجودات والمطلوبات واإلیرادات والالمدرجةتطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ 

تلك التقدیرات.

لتي تم وضعھا من قبل اإلدارة في تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة والمصادر الرئیسیة لتقدیر حاالت إن األحكام الھامة ا
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١عدم الیقین ھي نفس األحكام التي تم تطبیقھا على البیانات المالیة الموحدة كما في وللسنة المنتھیة في 

أساس التوحید ٢٫٤

أشھر المنتھیة في الثالثةالبیانات المالیة للشركة وشركاتھا التابعة لفترة المختصرة  تتضمن ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة  
.٢٠٢١مارس ٣١

قة. تم یتم إعداد البیانات المالیة للشركات التابعة لنفس فترة إعداد البیانات المالیة للمجموعة، باستخدام سیاسات محاسبیة متواف
واألرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت بین شركات والمصاریفجمیع األرصدة والمعامالت واإلیرادات  استبعادبشكل كامل  
المجموعة.

المدرجة أدناه:على البیانات المالیة للشركة وشركاتھا التابعةالمختصرةتشتمل البیانات المالیة المرحلیة الموحدة
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اإلعداد والتغییرات في السیاسات المحاسبیة للمجموعة (تتمة) أساس ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٤

نسبة الملكیة
مارسبلد التأسیس االسم

٢٠٢١
دیسمبر
٢٠٢٠

األنشطة الرئیسیة

بیع وشراء  تقدیم خدمات الوساطة التي تتضمن الوساطة في  ٪٩٩٪٩٩اإلمارات العربیة المتحدة الرمز كابیتال ذ.م.م 
األسھم والتداول على الھامش، وتنفیذ كافة المعامالت  

واألنشطة ذات الصلة 
بیع وشراء العقارات ٪٩٩٪٩٩اإلمارات العربیة المتحدة ذ.م.م لایر ستیتسي ایھ ار 

وتجارة البیع المشاریع االستثماریة، والتجاریة، والصناعیة ٪٩٩٪٩٩اإلمارات العربیة المتحدة ذ.م.م انفسمنت ایھ ار سي  
بالتجزئة، والمشاریع التعلیمیة والسیاحیة والزراعیة 

عقود االستصالح البحریة، خدمات تثبیت المعدات المائیة  ٪٩٩٪٩٩اإلمارات العربیة المتحدة ذ.م.م بروبتیزایھ آر سي 
للمرافق البحریة وعقود الحفر 

تقدیم خدمات الوساطة التي تتضمن الوساطة في بیع وشراء  ٪١٠٠٪١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة ذ.م.م سیكیورتیزدي آي اس 
األسھم والتداول على الھامش، وتنفیذ كافة المعامالت  

واألنشطة ذات الصلة 

یتم االحتفاظ بالحقوق غیر المسیطرة لصالح الشركات التابعة شركات مملوكة بالكامل من قبل المجموعة حیث تلك تعتبر 
المجموعة. وبالتالي، ال یتم احتساب الحقوق غیر المسیطرة فیما یتعلق بھذه الشركات التابعة في ھذه البیانات المالیة المرحلیة 

.المختصرةالموحدة

جغرافیة واحدة وھي دولة اإلمارات تعمل المجموعة بصورة عامة في قطاع واحد وھو الوساطة واألسواق المالیة وفي منطقة 
العربیة المتحدة.

العملة الوظیفیة وعملة العرض ٣

تم عرض ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة ("درھم")، وھو العملة الوظیفیة  
صحیح بألف درھم، ما لم ُیذكر خالف ذلك.للمجموعة، ھذا وقد تم تقریب كافة القیم إلى أقرب عدد 
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٩

، صافي االستثمارخسارة٤

(غیر مدققة)(غیر مدققة) 
٢٠٢٠مارس٢٠٢١٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم

العادلةمن االستثمارات المدرجة بالقیمةةالخسارة غیر المحقق
)٦٣٫٠٧٨()٤٫٩١١(من خالل األرباح أو الخسائر

(الخسارة) المحقق من االستثمارات المدرجة بالقیمةالربح
)٩٫١١١(١١٩العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

٢١٢٣٦إیرادات توزیعات األرباح
)١٧() ٤٢(رسوم الخدمات والحفظ األمین

)١٫١٣٠()٤٦٣(تكالیف التمویل

)٧٣٫١٠٠()٥٫٢٧٦(

العمومیة واإلداریة المصاریف٥

(غیر مدققة)(غیر مدققة) 
٢٠٢٠مارس٢٠٢١٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم

٩٫١٢٤٧٫٨٠٩تكالیف الموظفین
٨٨٠٨٥٩االستھالك

٨٣٨٦٣٠االشتراكات والعضویة
٢٥١١٥٦اإلعالن والتسویق

١٦٦٢٣٢المعلوماتمصاریف تقنیة 
١١٢١٣٠مصاریف االتصاالت
٦٥٦١مصاریف االیجار

-٥٢مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
٥٢٨٧المصاریف القانونیة
٤١٦٤٤٧مصاریف أخرى

١١٫٩٥٦١٠٫٤١١
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١٠

الھامش والذمم التجاریة المدینة ٦

مدققةغیر مدققة 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم

٢٩١٫٦٠٧٢٤٥٫٣٥١ذمم الھامش المدینة 
٧٫٤٣٨٦٫٧٤٨الذمم التجاریة المدینة، صافي

٢٩٩٫٠٤٥٢٥٢٫٠٩٩

مدققةغیر مدققة 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم

٢٩٦٫٤٣٩٢٥٠٫١٨٣ھامش الذمم المدینة
)٤٫٨٣٢()٤٫٨٣٢(مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

٢٩١٫٦٠٧٢٤٥٫٣٥١ھامش الذمم المدینة، صافي

مدققةغیر مدققة 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم

١١٫٦٨٨١١٫٢٠١الذمم التجاریة المدینة
)٤٫٤٥٣()٤٫٢٥٠(مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

٧٫٤٣٨٦٫٧٤٨الذمم التجاریة المدینة، صافي

:للفترةالذمم المدینةمقابل الحركة في المتوقعةمخصص خسائر االئتمان

مدققةغیر غیر مدققة 
٢٠٢٠مارس٢٠٢١٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم

٩٫٢٨٥٢٫٨٩٢الرصید االفتتاحي
٥٢٦٦١)٥(إیضاح المخصص خالل الفترة 
-)٢٤٣(المعكوس خالل الفترة 

-) ١٢(المشطوبات

٩٫٠٨٢٣٫٥٥٣الرصید الختامي

. وتقوم المجموعة  مرھونةإن المجموعة حاصلة على ترخیص لتزوید عمالئھا بتمویل كنسبة مئویة من القیمة السوقیة ألوراق مالیة  
بتحمیل فائدة على المبلغ المستحق.
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١١

الھامش والذمم التجاریة المدینة (تتمة) ٦

عن الحد األدنى المرھونةانخفضت قیمة األوراق المالیة في حالالعمالء تقدیم مبالغ نقدیة أو أوراق مالیة إضافیة منیتطلب
في تسییل األوراق المجموعة، تبدأ  لألھلیةمن قیمة التمویل. في حالة تجاوز الحد األدنى )٪١٢٥:  ٢٠٢٠(٪١٢٥ةالبالغلألھلیة  
قیمتھالمدینة ما الھامشكضمان مقابل ذمم المحتفظ بھا المرھونة . بلغت القیمة العادلة لألوراق المالیة المرھونةالمالیة 

ألف درھم). ١٫٠١٠٫٣٣٥: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١(٢٠٢١مارس ٣١ألف درھم كما في ١٫٢٩٧٫٧٣٤

االلتزامات بطبیعتھا تسھیالت الھامش خالل الفترة حیث أن ھذه تمدیدال یوجد ھنالك تغیرات جوھریة بشكل عام في التزامات 
قابلة لإللغاء.

والنقد البنكیة األرصدة ٧

مدققةغیر مدققة 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم

٨٤٦٢النقد في الصندوق
٢٠٠٫٢٨٦٢٨٦٫٨٠٨أرصدة حساب جاري لدى البنوك
٩٣٫٢٤٢٩٢٫٦٠٣أرصدة حساب إیداع لدى البنوك

٢٫٤٨٩١٣٫٢٨٧السوق النقديالنقد في صندوق

٢٩٦٫١٠١٣٩٢٫٧٦٠

فائدة وفقاً للمعدالت السائدة البنكیةلدى بنوك داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة. تحمل الودائع محتفظ بھا البنكیةإن األرصدة 
محتفظ بھ كضمان ألف درھم) ٣٣٫٠٠٦: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١( ألف درھم ٦٢٫٥٠٠مبلغ البنكیة في السوق. تتضمن األرصدة 

.من البنوكعلى المكشوفبمقابل السح 

:التاليمن النقد وما یعادلھ التدفقات النقدیة المرحلي الموحد المختصر، یتكونألغراض بیان 

مدققةغیر مدققة 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم

٢٩٦٫١٠١٣٩٢٫٧٦٠والنقدالبنكیة األرصدة 
)٩٢٫٦٠٣()٩٣٫٢٤٢(ودائع ذات فترة استحقاق أكثر من ثالثة أشھر

)١٢٥٫٣٦٥()١٢٥٫٣٢٥()١٣(إیضاح سحب على المكشوف من البنوك 

٧٧٫٥٣٤١٧٤٫٧٩٢
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١٢

االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ٨

ألغراض المتاجرة. تتمثل ھذه االستثمارات في استثمارات حقوق الملكیة وبصورة رئیسیة في الشركات المدرجة ویتم االحتفاظ بھا  
فیما یلي الحركة في االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:

مدققةغیر مدققة 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم

١٧٩٫٠٧٩٢٠٦٫٣٧٩ینایر١في 
٢٦٫٤٤٤١٦٤٫٤٠٩إضافات خالل الفترة/السنة

)١٦٩٫٣٦٢()٢٣٫١٤٧(الفترة/السنةاستبعادات خالل 
)٢٢٫٣٤٧()٤٫٩١١(الخسارة غیر المحققة

١٧٧٫٤٦٥١٧٩٫٠٧٩

رأس المال ٩

مدققةغیر مدققة 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم

رأس المال المصرح بھ والُمصدر والمدفوع بالكامل: 
٥٤٩٫٩١٦٥٤٩٫٩١٦درھم لكل سھم ١سھماً بقیمة ٥٤٩٫٩١٥٫٨٥٨

نسبة إلىإعادة شراء األسھم مساھمو المجموعة اعتمد، ٢٠٢٠مارس ٢٣في اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي الذي عقد في 
درھم ٠٫٥٥قیمة سوقیة عادلة تبلغ  ألف درھم ب١٦٫٩٣٥أسھم بقیمة  . خالل الفترة، قامت الشركة بشراء  األسھم القائمةمن  ٪١٠

ألف درھم.٩٫٣٤١بقیمة مقابل إجمالي اعتبار للسھم

واالحتیاطي النظامي احتیاطي االستحواذ١٠

التعدیل الذي تم إجراؤه حتى یصبح رأس المال مساویًا ألف درھم وھو ما یمثل  ٣٩٩٫٩١٦بمبلغ  ٢٠١٦تم زیادة رأس المال في  
لرأسمال الرمز كوربوریشن لالستثمار والتطویر ش.م.ع مع إضافة قیمة الدین الحتیاطي االستحواذ بحیث یصبح إجمالي الرصید 

ألف درھم.  .٢٨٣٫٩٦٦المدین الحتیاطي االستحواذ 
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١٣

مكافآت نھایة الخدمة للموظفین ١١

مدققةمدققة غیر 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم

٤٫٨٠٣٥٫٠٥٩بدایة الفترة/السنة
١٫٦٢٢-االستحواذ على شركة تابعة

٤١١٫١٦١المحمل للفترة/للسنة 
)٣٫٠٣٩()١٦٥(المدفوع خالل الفترة/السنة

٤٫٦٧٩٤٫٨٠٣كما في نھایة الفترة/السنة

ذمم الدائنة واالستحقاقات ال١٢

مدققةغیر مدققة 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم

٢٠٩٫٢٧٧١٩٧٫٣٠٥الذمم التجاریة الدائنة 
٥٫٠٤٥٤٫٣٨١المصاریف المستحقة
٢٫٦٣٦٤٫٢٨٢الذمم الدائنة األخرى

٢١٦٫٩٥٨٢٠٥٫٩٦٨

األجل قروض قصیرة ١٣

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

مدققةغیر مدققة 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم

١١٦٫٩٠٠١٦٫٩٠٠تسھیل 
٢١٩٫٦٥٣١٩٫٩٦٧تسھیل 
٣٢١٫٦٥٣٢١٫٦٥٣تسھیل 
٤٣٫٢٩٠٥٫٨٨٦تسھیل 

١٢٥٫٣٢٥١٢٥٫٣٦٥)٧(إیضاح سحب على المكشوف 

١٨٦٫٨٢١١٨٩٫٧٧١
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١٤

قروض قصیرة األجل (تتمة) ١٣

١تسھیل 
. إن مدة االتفاقیة شھرًا واحدًا ُتجدد تلقائیاً.ثابتفائدةالقرض معدلیحمل.یمثل قرض تم الحصول علیھ من أحد المساھمین

٤و٢تسھیل 
تمثل ھذه التسھیالت قصیرة األجل والتي تم الحصول علیھا من بنوك محلیة لتمویل شراء استثمارات بالقیمة العادلة من خالل 
األرباح أو الخسائر، وھي مضمونة بموجب تلك االستثمارات. تخضع القروض لفائدة وفقًا لمعدالت الفائدة السائدة لدى السوق 

.التقاریر المالیةرًا من تاریخ شھاثني عشروتستحق السداد خالل 

٣تسھیل 
یمثل اتفاقیة وكالة تم الحصول علیھا من شركة تمویل لشراء استثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، وھو 

.السوقفيمضمون بموجب تلك االستثمارات. یخضع ھذا التسھیل لفائدة وفقًا لمعدالت الفائدة السائدة 

السحب على المكشوف من البنوك 
على المكشوف مضمون مقابل سند إذني  ذا السحب المسحوبات لفائدة وفقًا لمعدالت الفائدة السائدة في السوق. إن ھتخضع ھذه 

.بنكیةعالقة وشیكات ضمان وأرصدة ذووضمان شخصي من طرف 

الطارئة والمطلوبات اإللتزامات ١٤

االعتیادیة، بإصدار خطابات الضمان التالیة:قامت البنوك التي تتعامل معھا المجموعة، في سیاق األعمال 

مدققةغیر مدققة 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم

٢٥٫٠٠٠٢٥٫٠٠٠سوق دبي المالي 
٢٥٫٠٠٠٢٥٫٠٠٠سوق أبوظبي لألوراق المالیة 

١٫٠٠٠١٫٠٠٠ناسداك دبي المحدودة
٨٫٠٠٠٨٫٠٠٠لألوراق المالیة وسوق دبي المالي)صناعة السوق (سوق أبوظبي 

٥٩٫٠٠٠٥٩٫٠٠٠

ألف ١٤٫٧٥٠: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١(ألف درھم١٤٫٧٥٠خطابات الضمان بودیعة نقدیة بقیمة  تم ضمان ، ٢٠٢١مارس  ٣١في  
. )درھم

.: ال شيء)٢٠٢٠دیسمبر ٣١(خالل الفترة طارئة مطلوباترأسمالیة أو التزاماتال یوجد لدى المجموعة أي 

.)ال شيء: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١(لم یكن للمجموعة التزامات مالیة في تاریخ التقاریر المالیة 



الرمز كوربوریشن لالستثمار والتطویر ش.م.ع 

المختصرةالموحدةالمالیة المرحلیةالبیاناتإیضاحات حول 
٢٠٢١مارس ٣١

١٥

األطراف ذات عالقة١٥

الرئیسیین للمجموعة تمثل األطراف ذات عالقة الشركات الزمیلة والمساھمین الرئیسیین وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة  
والشركات التي یتم السیطرة علیھا أو تخضع لسیطرة مشتركة أو تمارس علیھا ھذه األطراف تأثیرًا جوھریاً. یتم اعتماد سیاسات 

وشروط التسعیر الخاصة بھذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.

:المختصرالمرحلي الموحدالمركز الماليفیما یلي المعامالت مع األطراف ذات عالقة المدرجة في بیان 

مدققةغیر مدققة 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم

١٦٫٩٠٠١٦٫٩٠٠القروض من أطراف ذات عالقة

١٠٫١١١٥٫١٧٨الھامش والذمم التجاریة المدینة

٧٤٨٢٫٠٩١الذمم التجاریة الدائنة 

:المختصرالموحدالمرحليالدخل الشامل اآلخرفیما یلي المعامالت المبرمة مع األطراف ذات عالقة المدرجة في بیان 

مدققةغیر غیر مدققة 
٢٠٢٠مارس٢٠٢١٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم

١٤٣٥٦العموالتإیرادات 

١٥٧١١٦إیرادات الفائدة والھامش

١٦٧١٨٣تكالیف التمویل

٥١٤أتعاب اإلدارة واألداء

شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات عالقة 
إن األرصدة القائمة في نھایة السنة غیر مضمونة تم تنفیذ المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقًا ألسعار السوق االعتیادیة. 

للفترةالمدینة أو الدائنة. بالنسبة ذمم الطرف ذو العالقة وتتم تسویتھا نقدًا. لم یتم تقدیم أو الحصول على أي ضمانات مقابل 
، لم تقم المجموعة بتسجیل أي انخفاض في قیمة الذمم المدینة المتعلقة بالمبالغ المستحقة من ٢٠٢١مارس٣١المنتھیة في 

: ال شيء).٢٠٢٠دیسمبر ٣١(األطراف ذات العالقة 



الرمز كوربوریشن لالستثمار والتطویر ش.م.ع 

المختصرةالموحدةالمالیة المرحلیةالبیاناتإیضاحات حول 
٢٠٢١مارس ٣١

١٦

للسھم األساسیة والمخفضة) الخسائرالعائدات/(١٦

إلى مساھمي الشركة األم على ةللفترة العائد)الخسارةالربح/(للسھم من خالل تقسیماألساسیة )الخسائرالعائدات/(یتم احتساب
المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة.

إلى مساھمي الشركة األم على  ةللفترة العائدالربح/(الخسارة) للسھم من خالل تقسیم ةالمخفضالعائدات/(الخسائر) یتم احتساب 
ي أدوات مالیة ذات تأثیرات مخفضة.ألمقابل التأثیراتالمعدلةوالمتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة، 

مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢١٢٠٢٠

)٦٨٫٥٤٨(١٥٠الربح /(الخسارة) للفترة (ألف درھم)
٥٣٧٫١٢٦٥٤٩٫٩١٦المتوسط المرجح لعدد األسھم (ألف)

)٠٫١٢٥(٠٫٠٠٠األساسیة والمخفضة لكل سھم)الخسارة(العائدات

أنشطة االئتمان ١٧

٣١ألف درھم (٢٠٦٫١٧٥بمبلغ ٢٠٢١مارس ٣١تحتفظ المجموعة بموجودات تتم إدارتھا لعمالئھا بصفة ائتمانیة كما في 
ألف درھم). تم استبعاد ھذه الموجودات المحتفظ بھا بصفة ائتمانیة من ھذه البیانات المالیة المرحلیة ٢٢٨٫١٤٩: ٢٠٢٠دیسمبر 
للمجموعة.المختصرة الموحدة 

توزیعات األرباح المعلنة ١٨

عدم دفع توزیعات أرباح ٢٠٢١أبریل١١قرر مساھمو المجموعة خالل االجتماع السنوي للجمعیة العمومیة المنعقد بتاریخ 
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 


