
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  ش.م.ع سوق دبي المالي
 

  الموحدة  الموجزةالمرحلية المالية  المعلومات
 2018 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعةفترة ل 

 

 
 
 
 



 

 سوق دبي المالي ش.م.ع
 
 

 )غير مدققة(  مالية المرحلية الموجزة الموحدةال المعلومات
 2018 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعةفترة ل
 
 

 اتصفحال   
 

  2 – 1   المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةتقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة 

 3   مدقق()غير الموجز الموحد المرحلي بيان المركز المالي 

 4   )غير مدقق(الموحد  الموجز الدخل المرحليبيان 

 5   )غير مدقق( الموحد الموجز المرحليالدخل الشامل بيان 

  6   )غير مدقق( الموجز الموحد المرحليبيان التغيرات في حقوق الملكية 

 7   )غير مدقق( الموجز الموحد المرحليبيان التدفقات النقدية 

   24 – 8     المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةحول  إيضاحات
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 سوق دبي المالي ش.م.ع
 

 )غير مدقق( الموحدالموجز المرحلي  الدخلبيان 
  سبتمبر 30في  ةالمنتهي أشهر التسعةفترة ل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةمن هذه ال يتجزأ  جزءاً  24إلى  8على الصفحات من  المرفقةتشكل اإليضاحات 
 

 . 2و  1تين المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية 
 
 
 
 
 

 أشهر المنتهية في التسعةفترة   فترة الثالثة أشهر المنتهية في  
  سبتمبر 30             سبتمبر 30           إيضاح 
  2018  2017  2018  2017 
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

         اإليرادات
 192.750  109.893  38.382  26.259  رسوم عموالت التداول
 15.407  16.172  5.159  5.372  رسوم شركات الوساطة

 23.137  20.162  6.586  6.876  رسوم المقاصة والتسوية واإليداع
 7.498  7.220  2.354  2.395  رسوم اإلدراج وبيانات السوق

 4.458  6.142  301  1.839  الرسوم األخرى

 243.250  159.589  52.782  42.741  اإليرادات التشغيلية
 77.103  98.468  23.381  29.371  إيرادات االستثمار
 -  1.097  -  (381)  اإليرادات األخرى

 320.353  259.154  76.163  71.731  إجمالي اإليرادات

         
         المصروفات

 (103.387)  (112.088)  (33.932)  (36.626)  المصروفات العمومية واإلدارية
 (42.366)  (42.366)  (14.122)  (14.122)  إطفاء موجودات غير ملموسة

 (863)  (902)  (294)  (307) 10 مصروفات الفائدة

 (146.616)  (155.356)  (48.348)  (51.055)  المصروفات التشغيلية

 173.737  103.798  27.815  20.676  صافي أرباح الفترة

         
         إلى:  ةمنسوب

 173.286  103.677  27.689  20.887  مالكي الشركة
 451  121  126   (211)  المسيطرةالحصص غير 

  20.676  27.815  103.798  173.737 

         
         

 0 .022  0 .013  0 .003  0 .003 16  درهم - المخفضة/ربحية السهم األساسية
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 سوق دبي المالي ش.م.ع
 

 )غير مدقق( الموجز الموحدالمرحلي  الشامل الدخلبيان 
 سبتمبر 30في  ةالمنتهي أشهر التسعةفترة ل
 

 أشهر المنتهية في التسعةفترة   فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

  سبتمبر 30             سبتمبر 30            

  2018  2017  2018  2017 
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

         
 173.737  103.798  27.815  20.676   الفترة أرباح صافي 

         
          الشامل االخر الدخل

         
  تم إعادة تصنيفها إلىيالبنود التي لن 

 األرباح أو الخسائر  
        

         
  للموجودات المالية المقاسةفي القيمة العادلة  اتالتغير

 ت الشاملة األخرى بالقيمة العادلة من خالل اإليرادا   
 

(9.096) 
 

30.589  (86.333) 
 

54.246 

         

 227.983  17.465  58.404  11.580   للفترة  الدخل الشاملإجمالي 

         
         
         إلى: ةسوبمن

 227.532  17.344  58.278  11.791  مالكي الشركة 
 451  121  126  (211)  مسيطرةالحصص غير ال

         
 227.983  17.465  58.404  11.580   للفترة  الدخل الشاملإجمالي 

         
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةمن هذه ال يتجزأ  جزءاً  24إلى  8على الصفحات من  المرفقةتشكل اإليضاحات 
 

 . 2و  1تين المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية 
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 سوق دبي المالي ش.م.ع
 

 )غير مدقق( الموجز الموحدالمرحلي  بيان التغيرات في حقوق الملكية
 2018 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعةفترة ل

 

 
 رأس 

 الخزينةأسهم  المال  

احتياطي إعادة تقييم 
االستثمارات بالقيمة 

العادلة من خالل 
اإليرادات الشاملة 

 األخرى
 

 األرباح المحتجزة االحتياطي القانوني 
إلى  ةالمنسوب

 مالكي الشركة
الحصص غير 

 اإلجمالي المسيطرة
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
         
 7.920.142 18.499 7.901.643 237.902 406.377 (738.272) (4.364) 8.000.000 2017يناير  1في  كما

 173.737 451 173.286 173.286 - - - - أرباح الفترة صافي 
 54.246 - 54.246 - - 54.246 - - للفترة اإليرادات الشاملة األخرى

 --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- 
 227.983 451 227.532 173.286 - 54.246 - - للفترة إجمالي اإليرادات الشاملة

 --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- 
 توزيعات األرباح المعتمدة، بعد استقطاع 

  اإليرادات غير المتوافقة مع الشريعة    
 - - - - - - - - (13اإلسالمية )إيضاح    

 استقطاع اإليرادات غير المتوافقة مع 
 (28.281) - (28.281) (28.281) - - - - (19الشريعة اإلسالمية )إيضاح    

 (30) - (30) (30) - - - - الزكاة

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

 8.119.814 18.950 8.100.864 382.877 406.377 (684.026) (4.364) 8.000.000 2017 سبتمبر 30كما في 

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

 8.160.713 19.091 8.141.622 419.182 429.664 (702.860) (4.364) 8.000.000 2018يناير  1في  كما
 103.798 121 103.677 103.677 - - - - أرباح الفترة صافي 
 (86.333) - (86.333) - - (86.333) - - للفترة الشاملة األخرى الخسائر

 --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- 
 17.465 121 17.344 103.677 - (86.333) - - للفترة اإليرادات الشاملة )الخسائر(/ إجمالي

 توزيعات األرباح المعتمدة، بعد استقطاع 
  اإليرادات غير المتوافقة مع الشريعة    
 (335.508) - (335.508) (335.508) - - - - (13اإلسالمية )إيضاح    

استقطاع اإليرادات غير المتوافقة مع 
 (35.999) - (35.999) (35.999) - - - - (19الشريعة اإلسالمية )إيضاح 

 - - - (1.574) - 1.574 - - الخسائر المحققة من استبعاد استثمار
 (38) - (38) (38) - - - - الزكاة

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

 7.806.633 19.212 7.787.421 149.740 429.664 (787.619) (4.364) 8.000.000 2018 سبتمبر 30كما في 

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

 

 .المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةمن هذه ال يتجزأ جزءاً  24إلى  8على الصفحات من  المرفقةتشكل اإليضاحات 
 

 . 2و  1تين المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات 
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 سوق دبي المالي ش.م.ع
 

 )غير مدقق( الموجز الموحدالمرحلي بيان التدفقات النقدية 
  سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعةفترة ل

  
 المنتهية في أشهر التسعةفترة 

 سبتمبر 30

  2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 173.737 103.798  أرباح الفترة صافي

    لـ :  تعديالت
 7.920 8.824   والمعدات لممتلكاتل االستهالك
 1.946 1.860  للموظفين الخدمة نهاية تعويضات مخصص

 42.366 42.366 6 إطفاء موجودات غير ملموسة
 863 902 10 الفائدة مصروفات
 (64.534) (78.740)  االستثمارية الودائع من اإليرادات
 (12.569) (19.728)  األرباح توزيعات إيرادات

  -------------------- ------------------ 
 توالمطلوبا الموجوداتالتشغيلية قبل التغيرات في  النقدية التدفقات

 149.729 59.282   التشغيلية
    

ً  المدفوعة المصروفات في الزيادة  (1.392) (7.469)  األخرى المدينة والذمم مقدما
 5.929 (7.691)  عالقة ذي طرف من المستحق في التغير
 316.451 294.064  المستحقة والمصروفات الدائنة الذمم في الزيادة

  ------------------- ------------------- 
  338.186 470.717 
  ------------------- ------------------- 

 (126) -  للموظفين المدفوعة الخدمة نهاية تعويضات
  --------------------- ------------------- 

 470.591 338.186  التشغيلية األنشطة من الناتج النقد صافي
  -------------------- ------------------- 

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
 (15.270) (24.419)  ومعدات ممتلكات شراء
 (530.000) (220.000)  استثمارية ودائع صافي
 13.411 36.579  المطفأة بالتكلفة استثمارات استرداد
 58.958 74.289  االستثمارية الودائع من مستلمة إيرادات

 من وموجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة صكوكفي  استثمارات
 (94.730) (131.016)  خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

 12.569 19.728  المستلمة األرباح توزيعات
  ----------------------- --------------------- 

 (555.062) (244.839)  المستخدم في األنشطة االستثماريةصافي النقد 
  ---------------------- --------------------- 

    األنشطة التمويلية التدفقات النقدية من
 (5.521) (235.565)  للمساهمين المدفوعة األرباح توزيعات

  ---------------------- ---------------- 
 (5.521) (235.565)  التمويليةصافي النقد المستخدم في األنشطة 

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

 (89.992) (142.218)  في النقد وما يعادله النقص صافي
 370.843 473.609  الفترة بدايةالنقد وما يعادله في 

  ------------------- ------------------ 
 280.851 331.391 12 الفترة نهايةالنقد وما يعادله في 

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

 .المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةمن هذه ال يتجزأ  جزءاً  24إلى  8على الصفحات من  المرفقةتشكل اإليضاحات 
 

 . 2و  1تين إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفح
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 سوق دبي المالي ش.م.ع
 

   المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 
 2018 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعةفترة ل
 
  التأسيس والعمليات 1

 

المرسوم  دولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب كشركة مساهمة عامة في إمارة دبي،)"الشركة"(  سوق دبي المالي ش.م.ع تم تأسيس
، وتخضع ألحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية 2007فبراير  6الصادر عن وزارة االقتصاد بتاريخ  2007( لسنة 62رقم )

 هيئة لدى 2000( لسنة 4تحادي رقم )الشركة بموجب القانون اال هذا وقد تم تسجيل "(.)"قانون الشركات 2015( لسنة 2المتحدة رقم )
 .2000نوفمبر  4األوراق المالية والسلع بتاريخ 

 

للشركة في التداول في األدوات المالية والعمل بمثابة شركة قابضة وائتمانية في األنشطة التجارية والصناعية  المصرح بهاتتمثل األنشطة 
ً للنظام األساسي والزراعية واالستشارات المالية في مجال االستثمار والوساطة المالية في األسهم والسندا ت المحلية واألجنبية. وفقا

للشركة، تلتزم الشركة في جميع أنشطتها وعملياتها ومعامالتها الرسمية بأحكام الشريعة اإلسالمية وتستثمر كافة أموالها بمقتضى تلك 
 .األحكام

 

 .إن أسهم الشركة مدرجة في سوق دبي المالي
 

ذ األنشطة ات سوق دبي لألوراق المالية وعمليات غرفة المقاصة ذات العالقة وتنفتضطلع الشركة في الوقت الراهن بإدارة عملي
 .االستثمارية لحسابها الخاص

 
 .االمارات العربية المتحدة، ، دبي9700رع الشيخ زايد، ص. ب. إن العنوان المسجل للشركة هو مركز دبي التجاري العالمي، شا

 
من شركة سوق دبي المالي من خالل  ٪79 .63حيث تمتلك نسبة  ،والطرف المسيطر األساسيةتعتبر حكومة دبي بمثابة الشركة األم 

 .بورصة دبي المحدودة )"الشركة األم"(، وهي شركة تابعة لحكومة دبي
 

 اهشار إليالتابعة )ي   هاشركاتش.م.ع وسوق دبي المالي لتشتمل المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة على المعلومات المالية 
 التابعة:بـ "المجموعة"(. فيما يلي تفاصيل الشركات  ةمجتمع

 
نسبة  بلد التأسيس النشاط اسم الشركة

 الملكية
    

 ٪67 اإلمارات العربية المتحدة السوق المالية اإللكترونية ناسداك دبي المحدودة*
  

    :ناسداك دبي المحدودةفيما يلي الشركات التابعة لـ
    

نسبة  بلد التأسيس النشاط الشركةاسم 
 الملكية

    
الممثل الحصري لشركة  ناسداك دبي جارديان ليمتد

 ناسداك دبي المحدودة
 ٪100 اإلمارات العربية المتحدة

 
 (.17)إيضاح  ٪33 حصة الملكية المتبقية البالغةشركة بورصة دبي المحدودة  تمتلك * 

 
   لسياسات المحاسبية الهامة ل ملخص 2

 

  أساس اإلعداد 2-1
 

 التقارير المالية المرحلية. :34وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةتم إعداد هذه 
 

قراءتها ن ويتعيعلى كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية السنوية الكاملة،  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةال تشتمل هذه 
نتائج  . عالوة على ذلك، ال تعتبر2017ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في للمجموعة كما في الموحدة المالية البياناتجنباً إلى جنب مع 

 .2018ديسمبر  31للسنة المالية التي ستنتهي في  يمكن توقعهانتائج التي للمؤشراً  2018 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعةفترة 
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 سوق دبي المالي ش.م.ع
 

   )تابع(المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول 
 2018 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعةفترة ل
 

  )تابع( الهامةلسياسات المحاسبية لملخص  2
 

 )تابع(أساس اإلعداد  2-1
 

 هذه المعلومات فيالسياسات المحاسبية المطبقة " فإن الهامة "التغيرات في السياسات المحاسبية 2-2باستثناء ما هو مبين في اإليضاح 
 31 وللسنة المنتهية في للمجموعة كما فيهي نفس السياسات المطبقة في البيانات المالية الموحدة المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

وللسنة  عة كما فيولموحدة للمجمالبيانات المالية التغيرات في السياسات المحاسبية في ا إظهارمن المتوقع أن يتم أيضاً  .2017ديسمبر 
 .2018ديسمبر  31 المنتهية في

 

م إعادة التي تتتم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء بعض األدوات المالية 
 األخرى. ةالشامل اإليراداتبالقيمة العادلة من خالل تقييمها 

 
ة تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وعرضها بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )"الدرهم اإلماراتي"(، وهو العمل

  .ذلكما لم يُذكر خالف  ،باأللفرقم صحيح وعملة العرض للمجموعة، كما تم تقريبها إلى أقرب  الرسمية
 

حيز التنفيذ  الذي ينطبق على المجموعة )قانون الشركات( 2015( لسنة 2القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ) دخل
 به. التزامهاقامت المجموعة بتقييم أحكام قانون الشركات، وتحققت من . 2015يوليو  1اعتباراً من 

 
 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة 2-2

 
دة هي نفس السياسات المطبقة في البيانات المالية الموحالمالية المرحلية الموجزة الموحدة  البياناتهذه  فيالسياسات المحاسبية المطبقة  إن

 تطبيق المعايير التالية: عنباستثناء التغيرات الناتجة  ،2017ديسمبر  31 وللسنة المنتهية فيللمجموعة كما في 
 
 األدوات المالية –المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من  9المعيار رقم  (أ

 اإليرادات من العقود مع العمالء –من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  15المعيار رقم  (ب
 

 األدوات المالية –من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  9المعيار رقم 

 
من قبل مجلس المعايير  2014الصادر في يوليو  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 9المعيار رقم قامت المجموعة بتطبيق 

محاسبية . فيما يلي ملخص حول التغيرات الجوهرية في السياسات ال2018يناير  1المحاسبية الدولية، وذلك في تاريخ التطبيق المبدئي في 
 . من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 9 المعيار رقمتطبيق للمجموعة نتيجة 

 
 انخفاض القيمة

 
، 39من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية نموذج "الخسائر المتكبدة" الوارد في المعيار المحاسبي الدولي رقم  9يستبدل المعيار رقم 

قاسة بالتكلفة المطفأةبنموذج "خسائر االئتمان المتوقعة". سوف يتم تطبيق نموذج انخفا  ض القيمة الجديد على الموجودات المالية الم 
بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، باستثناء االستثمارات في أدوات حقوق  وموجودات العقود واالستثمارات في الدين

يتم االعتراف بخسائر االئتمان بشكل مبكر مقارنة باالعتراف بها  ،الماليةمن المعايير الدولية إلعداد التقارير  9رقم وفقاً للمعيار  الملكية.
 .39بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 
حيث يتم  ي، باستثناء ما يلعمر األداة الماليةعلى مدى تعادل خسائر االئتمان المتوقعة تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسائر بقيمة 

 شهراً: 12تعادل خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  قياس مخصصات الخسائر بقيمة
 

 و في تاريخ التقرير؛ كما منخفضة ئتمانمخاطر ا التي تنطوي علىستثمارات في سندات الدين اال 
 

 بها المبدئي االعترافمنذ  بصورة جوهرية بها المرتبطة االئتمانالتي لم تزداد مخاطر  األخرىالمالية  األدوات. 
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 30فترة استحقاقها أكثر من  إذا تجاوزت بصورة جوهريةقد زادت  الخاصة بالموجودات الماليةتفترض المجموعة أن مخاطر االئتمان 
 يوماً.

 

 أن األصل المالي متعثر السداد عندما:  تعتبر المجموعة
 

ء دون لجو المجموعةالتزاماته االئتمانية تجاه كافة ب / الجهة المصدرة لسندات الدين، يكون من غير المحتمل أن يفي المقترض -
  أوت مثل مصادرة الضمان )إن وجد(؛ التخاذ إجراءا المجموعة

 

 ؛ا  يوم 90أكثر من  أن يكون األصل المالي مستحق منذ -
 

ي ملف العامع التعري عندما يتوافق تصنيف مخاطر االئتمان الخاصة به ئتمان الخاصة بسند الدين منخفضةمخاطر االأن  تعتبر المجموعة
شهراً في خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن أحداث التعثر من أداة مالية  12خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  تتمثلاالستثمار".  لدرجة"

  شهراً بعد تاريخ التقرير. 12ما والمحتملة خالل 
 

التي تتعرض فيها  لتعاقديةالحد األقصى للفترة ا خسائر االئتمان المتوقعة فياالعتبار عند تقدير بالفترة القصوى التي يتم أخذها  تتمثل
 المجموعة لمخاطر االئتمان.

 

لعادلة من خالل بالقيمة االدين  وسنداتبالتكلفة المطفأة  المسجلةبتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية  في تاريخ كل تقريرتقوم المجموعة 
تعرض النخفاض في القيمة عند وقوع حدث أو أكثر اإليرادات الشاملة األخرى قد تعرضت النخفاض في القيمة. ي عتبر األصل المالي 

 له تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجودات المالية.
 

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة
 

كافة حاالت العجز الية لتتمثل خسائر االئتمان المتوقعة في التقدير المرجح لخسائر االئتمان. يتم قياس خسائر االئتمان على أنها القيمة الح
. يتم (النقدي )أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة إلى المنشأة وفقاً للعقد وبين التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة الحصول عليها

 خصم خسائر االئتمان المتوقعة وفقاً لمعدل الفائدة الفعلي للموجودات المالية.
 

 : نشأتهثالث مراحل استناداً إلى مدى التراجع االئتماني منذ يتضمن منهج تمان باستخدام يتم قياس مخصصات خسائر االئ
 

 1المرحلة 
االعتراف المبدئي باألداة المالية، يتم قيد قيمة معادلة لخسائر االئتمان المتوقعة زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ عندما ال يكون هناك 

شهراً التالية. فيما  12الـ باستخدام احتمالية حدوث تعثر عن السداد خالل فترة  خسائر االئتمان المتوقعةيتم احتساب  شهراً. 12خالل 
 ، يتم استخدام احتمالية التعثر بما يتناسب مع فترة االستحقاق المتبقية. اً شهر 12التي تقل فترة استحقاقها المتبقية عن  باألدواتيتعلق 

 

 2المرحلة 
 إدراجهاتم ، يدون اعتبارها تعرضت للتعثرزيادة جوهرية في مخاطر االئتمان عقب تقديم التسهيالت االئتمانية  ةالمالي األداةشهد تعندما 

 لألداةبقي المقدر المت على مدى العمراحتساب خسائر االئتمان المتوقعة بناء على احتمالية التعرض للتعثر يتطلب ذلك . 2ضمن المرحلة 
 . ةالمالي
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  3المرحلة 
هذه المرحلة. على غرار المرحلة الثانية، سوف يتم تكوين مخصص لخسائر االئتمان  ضمن المتعثرةالمالية  األدواتسوف يتم إدراج 

 . على مدى عمر األداة على خسائر االئتمان المتوقعة بناءً 
 

  التالية: تفي هيكل المتغيرا ةتتمثل المدخالت الرئيسية الخاصة بقياس خسائر االئتمان المتوقع
 

 تقدير الحتمالية التعثر على مدى فترة زمنية؛في  السداد عنالتعثر  احتمالية مثلتت -
 

تقدير للتعرضات في تاريخ تعثر مستقبلي، مع األخذ باالعتبار التغيرات المتوقعة في  في عند التعثر لخسائر تمثل التعرضاتت -
 التعرضات بعد تاريخ التقرير؛ و

 

تقدير للخسائر الناتجة في حال حدوث تعثر في وقت ما، وترتكز على الفرق بين التدفقات النقدية  في التعرضات عند التعثر تمثلت -
عليها بما في ذلك التدفقات من تحقيق أي ضمانات. ويتم عادةً  / المستثمرين التعاقدية المستحقة وتلك المتوقع حصول المقرضين

 التعبير عنها كنسبة من التعرضات عند التعثر.
 

ً وغيرها من البيانات تستند ه ومات لتوضيح المعلالسابقة، ويتم تعديلها ذه المعايير بصورة عامة إلى نماذج إحصائية موضوعة داخليا
 الخاصة بالنظرة االستشرافية. 

 
 المعلومات االستشرافية

 
باالعتبار المعلومات حول األحداث إن قياس خسائر االئتمان المتوقعة لكل مرحلة وتقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان يأخذ 

السابقة والظروف الحالية باإلضافة إلى الظروف االقتصادية وتوقعات األحداث المستقبلية الداعمة والمعقولة. يتطلب تقدير وتطبيق 
 المعلومات االستشرافية وضع أحكام هامة.

 
 تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان

 
باالعتبار المعلومات  المجموعةأخذ تلحوظ منذ االعتراف المبدئي، ألداة مالية قد زادت بشكل م خاطر التعثرمعند تحديد ما إذا كانت 

دون تكلفة أو مجهود زائد، بما في ذلك المعلومات والتحليل الكمي والنوعي بناًْء على الخبرة السابقة  والمتاحة المعقولة والداعمة المالئمة
 ئتمانية والمعلومات االستشرافية.وتقييم الجدارة اال للمجموعة

 
 عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ضمن بيان المركز المالي

 
 يتم بيان مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ضمن بيان المركز المالي على النحو التالي:

 
قاسة بالتكلفة المطفأة:  -  تطاع من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات؛ وكاقموجودات مالية م 

 
قاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى: ال يتم االعتراف بمخصص خسائر في بيان المركز المالي  - أدوات دين م 

من االعتراف به ضوالموجودات تمثل قيمتها العادلة. إال أنه يتم اإلفصاح عن مخصص الخسائر  لكنظراً ألن القيمة الدفترية لت
 العادلة.احتياطي القيمة 
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 التحول

 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بأثر رجعي  9تم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار رقم 
 باستثناء ما هو موضح أدناه:

 

المجموعة من إعادة بيان معلومات المقارنة للفترات فيما يتعلق بمتطلبات انخفاض القيمة. إن المعلومات المقدمة لسنة تم إعفاء  -
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ولكنها توضع المتطلبات الخاصة  9ال توضح بشكل عام متطلبات المعيار رقم  2017

 .39بالمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

من المعايير  9في حال كانت مخاطر االئتمان الخاصة باالستثمار في سندات الدين منخفضة في تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار رقم  -
الدولية إلعداد التقارير المالية، عندئِذ تفترض المجموعة أن خسائر االئتمان الخاصة باألصل لم تزد بصورة جوهرية منذ االعتراف 

 إجراء هذا التقييم على أساس الحقائق والظروف القائمة في تاريخ التطبيق المبدئي. المبدئي به. تم
 

  اإليرادات من العقود مع العمالء – من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 15المعيار رقم 
 

إطار شامل لتحديد كيفية وحجم وتوقيت االعتراف باإليرادات. يحل  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 15يضع المعيار رقم 
والمعيار المحاسبي الدولي  اإليرادات 18من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية محل المعيار المحاسبي الدولي رقم  15المعيار رقم 

ً . ات ذات الصلةوالتفسير عقود اإلنشاءات 11رقم  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، سوف يتم االعتراف  15لمعيار رقم ل وفقا
إن تحديد توقيت تحويل السيطرة في وقت محدد أو على مدى فترة زمنية  أو الخدمات. باإليرادات عندما يسيطر العميل على البضائع

 يتطلب وضع أحكام.
 

نموذج واحد ينطبق على العقود مع العمالء كما يتضمن طريقتين المالية  من المعايير الدولية إلعداد التقارير 15المعيار رقم يتضمن 
 مرتكزة على خمس خطواتالمعاملة وفقاً ل لالعتراف باإليرادات: في وقت محدد أو على مدى فترة زمنية. يتضمن هذا النموذج تحليل

العتراف المنشأة باالجديد في ضرورة قيام المبدأ األساسي للمعيار يتمثل تحديد كيفية وتوقيت االعتراف باإليرادات. العقد بغرض 
. اعتماداً على ما إذا تم الوفاء بمعايير محددة، يتم االعتراف تحويل السلع أو الخدمات المتفق عليها إلى العمالء لتوضيحباإليرادات 

ن مالخاصة بالبضائع أو الخدمات أو األصل ذو الصلة باإليرادات في وقت محدد أو على مدى فترة زمنية عندما يتم تحويل السيطرة 
 إلى العميل. المجموعة 

 
قم رعلى السياسات المحاسبية للمجموعة نتيجة لتطبيق المعيار جوهري وفقاً للتقييم الذي تم إجراؤه، ترى اإلدارة أنه لم يكن هناك تأثير 

 .من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 15
 

 المعايير الجديدة والتفسيرات التي لم يتم تطبيقها بعد 2-3
 

ويجوز تطبيقها بشكل  ،2018يناير  1 بعدعدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير على الفترات السنوية التي تبدأ  يسري
 حدة.الموالمرحلية الموجزة ذه البيانات المالية إال أن المجموعة لم تقم بتطبيق المعايير الجديدة أو المعدلة التالية عند إعداد ه مسبق،

 
  عقود اإليجار – من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 16رقم  المعيار

 

عقود  17حاسبي الدولي رقم محل المعيار الم ،2016في يناير الصادر من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  16رقم  يحل المعيار
 ،يجارإ ينطوي على االتفاقتحديد ما إذا كان  لتقارير الماليةعداد االصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إل 4رقم  والتفسير، اإليجار

تفسيرات الصادر عن لجنة  27التفسير رقـم و ،الحوافز –عقود اإليجار التشغيلي  تفسيرات المعاييرالصادر عن لجنة  15والتفسير رقم 
  .اإليجارتقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد  المعايير
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 )تابع(المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها بعد  2-3
 

 )تابع( عقود اإليجار – من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 16رقم  المعيار
 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمستأجرين نموذج واحد الحتساب عقود اإليجار في الميزانية العمومية.  16 رقم يقدم المعيار
يقوم المستأجر باالعتراف باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي يمثل حقه في استخدام األصل ذو الصلة باإلضافة إلى التزام اإليجار 

اد دفعات اإليجار. توجد إعفاءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات ذات القيمة الذي يمثل التزامه بسد
 أي يستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار إلى عقود –المنخفضة. تبقى طريقة االحتساب المتبعة من المؤجر مشابهه للمعيار الحالي 

 عقود إيجار تشغيلي.  وأإيجار تمويلي 
 

. يجوز تطبيق هذا المعيار قبل ذلك التاريخ للمنشآت التي 2019يناير  1يسري هذا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 دئيالمبخ التطبيق في أو قبل تاري اإليرادات من العقود مع العمالء من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 15تطبق المعيار رقم 

تقوم المجموعة حالياً بتقييم تأثير تطبيق هذا المعيار على بياناتها المالية المرحلية من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.  16للمعيار 
 الموجزة الموحدة.

  
 أساس التوحيد 3
 

موعة المجتخضع لسيطرة المعلومات المالية المرحلية للشركة والمنشآت التي على تشمل المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
حقوق في  لديها"المجموعة"(. تسيطر المجموعة على منشأة ما عندما تكون معرضة لـ، أو بـ  مجتمعةي شار إليها )شركاتها التابعة( )

د عن .من خالل نفوذها على هذه المنشأة العائداتأثير في هذه مع هذه المنشأة ويكون لديها القدرة على الت ارتباطهامتغيرة من  عائدات
ويل في قابلة للممارسة أو للتححقوق تصويت محتملة تأثير وجود واالعتبار ب، يتم الوضع أخرىتقييم مدى سيطرة المجموعة على منشأة 

  .الوقت الراهن
 

الموجز الموحد اعتباراً من تاريخ االستحواذ  المرحلي بيان الدخل ضمنيتم إدراج نتائج الشركات التابعة المستحوذ عليها خالل الفترة 
 .الفعلي

 
اسبية سياسات المحلمواءمة الللشركات التابعة وذلك المالية المرحلية الموجزة الموحدة عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على البيانات 

واإليرادات والمصروفات بين شركات المجموعة،  المعامالت واألرصدة كافة يتم حذف .المتبعة من قبل الشركةلسياسات المحاسبية مع ا
 .عند التوحيد

 
  التقديرات 4

 
يتطلب من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإن إعداد 

 .قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديراتمطلوبات واإليرادات والمصروفات. السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات وال
 

األحكام الهامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات  كانتهذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة، إعداد عند 
ديسمبر  31 ما فيكفي التقديرات هي نفسها التي تم تطبيقها عند إعداد البيانات المالية الموحدة  لعدم اليقينالمحاسبية والمصادر الرئيسية 

بيق لعدم اليقين في التقديرات واألحكام الهامة الجديدة ذات الصلة بتطفي ذلك التاريخ، باستثناء المصادر الرئيسية  للسنة المنتهيةو 2017
 . 2من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، والمفصح عنها في اإليضاح رقم  15ورقم  9المعيارين رقم 
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  إدارة المخاطر المالية 5
 

سياسات التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية الهداف واأل مع تلك متوافقةدارة المخاطر المالية إل إن أهداف وسياسات المجموعة
 .في ذلك التاريخ المنتهيةللسنة و 2017ديسمبر  31 كما في الموحدة

 
  الشهرة التجارية والموجودات غير الملموسة األخرى 6
 

 الشهرة التجارية 

لعمل لترخيص 
كسوق لألوراق 

 المالية
 ألف درهم  ألف درهم  
   

   التكلفة
 2.824.455 2.878.874 2018و  2017يناير  1في 
 -------------------------- -------------------------- 

 2.824.455 2.878.874 2018و  2017 سبتمبر 30في 
 -------------------------- -------------------------- 

   اإلطفاء 
 621.379 - 2018يناير  1في 

 42.366 - المحمل على الفترة

 ---------------------- ---------------------- 
 663.745 - 2018 سبتمبر 30في 
 ---------------------- ---------------------- 

   
 564.890 - 2017يناير  1في 

 42.366 - المحمل على الفترة
 --------------------- --------------------- 

 607.256 -  2017 سبتمبر 30في 
 --------------------- --------------------- 

   القيمة الدفترية
   

 2.160.710 2.878.874 2018 سبتمبر 30في 

 ========= ========= 
 2.217.199 2.878.874 2017 سبتمبر 30في 

 ========= ========= 
 2.203.076 2.878.874 2017 ديسمبر 31في 

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

 ً ذات  قيمة الوحدة المنتجة للنقدوجود مؤشر على انخفاض عند و يتم اختبار الشهرة التجارية للتحقق من انخفاض القيمة مرة واحدة سنويا
رى إدارة ت نقد فردية. تحقيقوحدة  ،شركة سوق دبي المالي كمنشأةتعتبر  ض اختبار انخفاض القيمة،اغرأل الصلة بالشهرة التجارية.

 وجود أي انخفاض في القيمة في تاريخ التقرير. عدم الشركة
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 الموجودات المالية األخرى الُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 7

 

 ديسمبر 31 سبتمبر 30 
 2018 2017 
 ألف درهم  ألف درهم  
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 377.035 328.348 استثمار في أسهم
 275.851 273.882 إيضاح )أ( –صناديق مدارة 

 203.660 199.589 )ب(إيضاح  –استثمار في صكوك 
 --------------------- --------------------- 

 801.819 856.546 

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

 
مليون درهم( مدارة من قبل أحد مساهمي  245 .29: 2017ديسمبر  31مليون درهم ) 251 .43لغ تتضمن الصناديق المدارة مب أ()

 (.10الشركة األم )إيضاح 
 

اإليرادات  بالقيمة العادلة من خالل ويتم قياسهاالجهة المصدرة لها تخضع للطلب وفقاً لتقدير االستثمار في الصكوك أداة دائمة  يمثل ب()
ً )ـسنوي ٪6 .75ى ـإل ٪6 .04 نـميتراوح  دةـفائمعدل لالصكوك  تخضع. الشاملة األخرى (، ٪6 .75ى ـإل ٪6 .04: 2017ا

 جهة المصدرة.الويستحق سدادها وفقاً لتقدير 
 

 الجغرافي:حسب التوزيع مارات االستثفيما يلي 
 ديسمبر 31 سبتمبر 30 
 2018 2017 
 ألف درهم  ألف درهم  
 )مدققة( )غير مدققة( 
   
 817.136 770.369 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة -
 39.410 31.450 دولة اإلمارات العربية المتحدة خارج -
 --------------------- --------------------- 

 801.819 856.546 

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

 االستثمارات بالتكلفة المطفأة 8
 ديسمبر 31 سبتمبر 30 
 2018 2017 
 ألف درهم  ألف درهم  
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 94.756 183.984 إيضاح )أ( –في صكوك  اتاستثمار
 --------------------- --------------------- 

 183.984 94.756 

 ======= ======= 
 
خضع وتسنوات  10 - 4 خالل فترة تتراوح من ستحقسوف ت دولة االمارات العربية المتحدةفي الصكوك داخل  اتاالستثمارإن  أ()

ً ( ٪5 .112إلى  ٪5: 2017) ٪5 .112إلى  ٪4 .50من يتراوح لمعدل فائدة ثابت   .سنويا
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 ودائع استثمارية 9

 
 ديسمبر 31 سبتمبر 30 
 2018 2017 
 ألف درهم  ألف درهم  
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

   :متداولة
 486.730 418.418 ثالثة أشهرأقل من استحقاق  ذات فترةودائع استثمارية 
 1.803.418 2.091.730 )إيضاح أ(  –تزيد عن ثالثة أشهر إلى سنة استحقاق  ذات فترةودائع استثمارية 

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

 2.510.148 2.290.148 
 -------------------------- -------------------------- 

   :متداولةغير 
 292.213 265.965 تستحق بعد سنةودائع استثمارية 

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

 2.776.113 2.582.361 

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

إلى  ٪3 منتتراوح  فائدةمعدالت ل وتخضعالودائع االستثمارية لدى مؤسسات مالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة  يتم إيداع أ()
 .( سنوياً ٪3إلى  ٪2: 2017ديسمبر  31) 4٪

 
درهم( كضمان مقابل تسهيالت سحب  مليون 136 .73: 2017ديسمبر  31درهم ) مليون 136 .73ودائع استثمارية بقيمة  تم رهن ()ب

 .مصرفي على المكشوف غير مستخدمة مقدمة إلى المجموعة
 
باإلنابة عن الشركات المدرجة في سوق دبي المالي وأرصدة  ومستحقة الدفع من المستلمة توزيعات األرباح باستثمار الشركة قامت (ج)

 من قبل الشركة. استثماريةمليون درهم( في ودائع  550: 2017ديسمبر  31درهم ) مليون 900والبالغة بطاقات آيفستر 
 

علنة ومستحقة الدفع من قبل المجموعة بقيمة قامت الشركة باستثمار توزيعات األرباح  )د( : 2017ديسمبر  31مليون درهم ) 517الم 
 .استثمارية من قبل الشركة مليون درهم( في ودائع 352
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 مع األطراف ذات العالقة المعامالتاألرصدة و  10

 

خر أو ممارسة تأثير ملحوظ اآلطرف الف القدرة على السيطرة على اطراأل أحد تعتبر األطراف أنها أطراف ذات عالقة إذا كان لدى
الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة والشركة القابضة عند اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية. تتألف األطراف ذات العالقة من عليه 

فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات والشركة األم األساسية والشركات التابعة وموظفي اإلدارة الرئيسيين أو أفراد أسرهم المقربين. 
 العالقة واألرصدة الناتجة عن هذه المعامالت:

  

 المنتهية في أشهر التسعةفترة    
  سبتمبر 30              

 2017 2018   المعامالت خالل الفترة
 ألف درهم  ألف درهم    

 مدققة(غير ) )غير مدققة(   

     
 36.189 37.420   إيرادات االستثمار

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

الفائدةمصروفات     (902) (863) 
   ------------------ ------------------ 

 678 719   رسوم الرهن
   ------------------ ------------------ 

 8.441 8.441   إيرادات توزيعات األرباح
   ------------------ ------------------ 

 (7.276) (7.326)   مركز دبي التجاري العالمي –إيجار 
   ------------------ ------------------ 

 
 :خالل الفترةوموظفي اإلدارة الرئيسيين فيما يلي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 
  

 المنتهية في أشهر التسعةفترة    
  سبتمبر 30              
   2018 2017 
 ألف درهم  ألف درهم    

 مدققة(غير ) )غير مدققة(   تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
     

قصيرة األجلمنافع     7.176 6.991 
   --------------- -------------- 

وتأمينات اجتماعية معاشات    705 688 
   --------------- ------------- 

     أعضاء مجلس اإلدارة
 838 887   مكافآت إلى مجلس إدارة ناسداك دبي -

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

 1.800 2.100   مكافآت إلى مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي -
   --------------- -------------- 

 684 681   بدل حضور اجتماعات للمجموعة -
   -------------- -------------- 
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 ديسمبر 31 سبتمبر 30   
   2018 2017 

 ألف درهم  ألف درهم    األرصدة
 )مدققة( )غير مدققة(   
     

     أطراف أخرى ذات عالقة (أ)
     

(7مدراة )إيضاح صناديق     251.431 245.287 
   -------------------------- -------------------------- 

 319.775 334.149 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
 -------------------------- -------------------------- 

 44.952 44.383   استثمار بالتكلفة المطفأة
   -------------------------- -------------------------- 

 119.370 141.709   النقد واألرصدة المصرفية
   -------------------------- -------------------------- 

 1.215.768 1.214.973   ودائع استثمارية
   -------------------------- -------------------------- 

     
     أطراف ذات عالقةالمستحق إلى  (ب)

     
     الشركة األم

     
 16.173 8.482   باإلنابة عن المجموعةمصروفات مدفوعة 

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

 26.616 27.518   (1)إيضاح مساند قرض 
   ------------------------ ------------------------ 

 318.500 487.000   أرباح مستحقة الدفعتوزيعات 
   ------------------------ ------------------------ 

       
ه تاريخ وليس للضمان  الثانويالقرض  ال يخضع .من قبل بورصة دبي المحدودة إلى ناسداك دبي المحدودة المساندتم تقديم القرض  (1)

ً  ٪3 .25شهراً زائداً  12 لمدةلندن )ليبور(  لمعدالت الفائدة السائدة لدى بنوكوفقاً  ويخضع لمعدل فائدة سداد ثابت القرض إن  .سنويا
 اآلخرين لدى الشركة التابعة. الوسطاءم ضاف إلى حقوق كافة 
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 المصروفات المدفوعة مقدماً والذمم المدينة األخرى 11
 

 ديسمبر 31 سبتمبر 30 
 2018 2017 
 ألف درهم  ألف درهم  
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 33.338 37.641 ةإيرادات مستحقة من ودائع استثماري
 4.242 1.837 رسوم عموالت تداول مستحقة

 2.055 1.627 المستحق من الوسطاء
 ً  9.043 12.478 مصروفات مدفوعة مقدما

 3.011 3.273 ذمم مدينة أخرى
 11.649 18.363 إيضاح )أ( -  أرصدة طرف مقابل رئيسي

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

 75.219 63.338 
 (317) (426) ناقصاً: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

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

 74.793 63.021 

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

   المشكوك في تحصيلها:صافي التغير في مخصص الديون 
   

 348 317 الرصيد االفتتاحي
 (31) 109 المحمل/)المعكوس( للفترة/ السنة

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

 317 426 الرصيد الختامي

 ==== === 
   

 عمليات التداول التي تتم بسوق ناسداك دبيالرئيسي ل باعتبارها الطرف المقابل المحدودةتتعلق هذه األرصدة بشركة ناسداك دبي  )أ(
يمثل هذا الرصيد المستحق من الوسطاء مقابل عمليات التداول  (.T+2) التداولتاريخ خالل يومين من تها عادة تم تسويالمحدودة وي

تقرير )اإليضاح اته كالتزام في نهاية فترة الالتي لم يتم تسويتها في نهاية فترة التقرير. يتم قيد الرصيد مستحق الدفع مقابل المبلغ ذ
15 .) 

  
 النقد وما يعادله 12

 ديسمبر 31 سبتمبر 30 
 2018 2017 
 ألف درهم  ألف درهم  
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 207 280 نقد في الصندوقال
   األرصدة المصرفية:
 41.357 29.373 حسابات جارية
 1 14.895 (1) حسابات توفير

 141.005 114.499 (2) حسابات مضاربة
 ----------------------- ----------------------- 

 159.047 182.570 
   

 291.039 172.344 ودائع استثمارية ذات فترات استحقاق أصلية ال تزيد عن ثالثة أشهر
 ----------------------- ----------------------- 

 473.609 331.391 النقد وما يعادله

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



 

 

20 

 سوق دبي المالي ش.م.ع
 

   )تابع(المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول 
  2018 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  التسعةلفترة 

 
 )تابع(النقد وما يعادله  12

 
  سنوياً(. ٪0 .55إلى  ٪0 .18: 2017ديسمبر  31سنوياً ) ٪0 .65إلى  ٪0 .24 منيتراوح معدل العائد على حسابات التوفير والمضاربة  (1)

 
باإلنابة عن الشركات المدرجة في سوق دبي المالي وأرصدة  من ومستحقة الدفع المستلمة توزيعات األرباحب قامت الشركة باالحتفاظ (2)

 في حسابات مضاربة وودائع استثمارية. مليون درهم(  180: 2017درهم ) مليون 130والتي تبلغ بطاقات آيفستر، 
 

 رأس المال 13
 

 ديسمبر 31 سبتمبر 30 
 2018 2017 
 ألف درهم  ألف درهم  
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

   رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل:
 سهماً(  8.000.000.000: 2017ديسمبر  31سهماً ) 8.000.000.000

 8.000.000 8.000.000 درهم للسهم( 1: 2017ديسمبر  31درهم للسهم ) 1بقيمة 

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

مليون  35 .9مليون درهم بما في ذلك اإليرادات غير المتوافقة مع أحكام الشريعة بمبلغ  399 .8أرباح بقيمة أعلنت الشركة عن توزيعات 
هو ما يمثل و(، 19)إيضاح  2016ديسمبر  31مليون درهم للسنة المنتهية في  28 .3ومبلغ  2017ديسمبر  31درهم للسنة المنتهية في 

مارس  28األرباح من قبل المساهمين خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ درهم للسهم. تم اعتماد توزيعات  0 .05
2018. 

 
 االحتياطيات 14
 

 قانونيالحتياطي اال أ()
 

 ً برصد المجموعة  قامتالته، ، وتعدي2015( لسنة 2عربية المتحدة رقم )االتحادي لدولة اإلمارات ال الشركات التجارية لقانونوفقا
من  ٪50 االحتياطيهذا التخصيص حتى يبلغ رصيد  هذا على أن يستمر السنوية الشركةمن صافي أرباح  ٪10بنسبة  احتياطي قانوني

الحتياطي القانوني ل تخصيص أية مبالغللتوزيع، باستثناء الحاالت التي ينص عليها القانون. لم يتم  قابلرأس المال. إن هذا االحتياطي غير 
إلى نتائج الشركة للسنة  حيث إن ذلك التخصيص سيتم في نهاية السنة استناداً  2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةخالل فترة 

 .2018ديسمبر  31في  المنتهية
 

 مارات احتياطي إعادة تقييم استث )ب(
 

إعادة تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل  الناتجة منيمثل احتياطي إعادة تقييم االستثمارات األرباح والخسائر المتراكمة 
 .اإليرادات الشاملة األخرى
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 والمصروفات المستحقةالذمم الدائنة  15
 

 ديسمبر 31 سبتمبر 30 
 2018 2017 
 ألف درهم  ألف درهم  
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

  توزيعات أرباح مستحقة الدفع باإلنابة عن الشركات المدرجة في سوق دبي المالي
 498.650 676.828 (12)إيضاح 

 231.612 353.083 (12)إيضاح بطاقات آيفستر 
 38.841 21.715 خاصة باألعضاءودائع هامشية 

 14.352 16.965 أخرىمستحقة وذمم دائنة  مصروفات
 11.649 18.363 (11)إيضاح  رئيسيأرصدة طرف مقابل 
 3.285 7.974 إيرادات غير مكتسبة 

 16.485 16.526 أمانات الوسطاء
 8.635 5.719  إلى هيئة األوراق المالية والسلع بدولة اإلمارات العربية المتحدة مستحقال

 905 943 الزكاة
 - 400 )إيضاح أ( ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع

 28.281 - (19غير متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية )إيضاح  إيرادات
 -------------------------- --------------------- 

 1.118.516 852.695 

 ========= ======= 
   
، تم فرض ضريبة القيمة المضافة بدولة اإلمارات 2017لسنة  8وبموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم  2018يناير  1اعتباراً من  )أ(

ريبة القيمة شهرية بشأن ضالعربية المتحدة. تلتزم المجموعة بالالئحة التنفيذية. يتعين على شركة سوق دبي المالي تقديم إقرارات 
 .بشأن ضريبة القيمة المضافة دبي تقديم إقرارات ربع سنوية كناسدا في حين يتعين على المضافة

 
 ربحية السهم 16

 
 المنتهية في أشهر التسعةفترة   المنتهية في فترة الثالثة أشهر  
 سبتمبر 30          سبتمبر 30          
 2018 2017  2018 2017 

      

 173.286 103.677  27.689 20.887  (ألف درهمالشركة ) مالكيإلى  العائدةالفترة  أرباحصافي 
 -------------------------- --------------------------  -------------------------- -------------------------- 

      
(ألف) -رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع   8.000.000 8.000.000  8.000.000 8.000.000 

(ألف) ناقصاً: أسهم الخزينة  (4.237) (4.237)  (4.237) (4.237) 
 -------------------------- --------------------------  -------------------------- -------------------------- 

 7.995.763 7.995.763  7.995.763 7.995.763 
 ========= =========  ========= ========= 

درهم – ربحية السهم  003 .0٪  003 .0٪   013 .0٪  022 .0٪  
 ========= =========  ========= ========= 
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 االلتزامات 17

 ديسمبر 31 سبتمبر 30 
 2018 2017 
 ألف درهم  ألف درهم  
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 31.107 25.164 التزامات لشراء ممتلكات ومعدات

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

في ناسداك دبي المحدودة  ٪33الحصة المتبقية البالغة مليون درهم نظير االستحواذ على  148ترتب على الشركة أيضاً التزام بقيمة 
 .عملية االستحواذ في التاريخ الذي سيتم االتفاق عليه مع بورصة دبي المحدودة االنتهاء منهذا االلتزام عند  تسويةويتعين 

 
 تقارير حول القطاعات التشغيلية 18
 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير  8رقم المعيار يتم رفع التقارير عن القطاعات التشغيلية وفقاً لألغراض اإلدارية المقررة بموجب 
قه عن اتخاذ القرارات( والذي يقع على عات ةالمسؤول الجهة الرئيسيةآلية رفع التقارير الداخلية إلى مجلس اإلدارة )وبما يتسق مع المالية 

يرى أعضاء مجلس اإلدارة أن وعليه،  تتم إدارة المجموعة كوحدة واحدةوتقييم أدائها.  الصادر تقارير بشأنهاتخصيص موارد القطاعات 
 .خالل قطاع تشغيلي واحد يتمثل في عمليات سوق المال وعمليات غرفة المقاصة ذات العالقةالمجموعة تزاول عملياتها من 

 
 إيرادات غير متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية 19

 
مليون  28 .3: 2017) 2017 فيما يتعلق بعاممليون درهم  35 .9ايرادات غير متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية بقيمة  استقطاعتم  

الرقابة الشرعية لدى الشركة خالل الفترة و هيئة الفتوى( من االرباح المحتجزة وفقاً لما تم اعتماده من قبل 2016 بسنة فيما يتعلقدرهم 
 ، وسوف تقوم المجموعة بتوزيعها على المساهمين إلنفاقها في األغراض الخيرية. بناًء على قرار2018 سبتمبر 30المنتهية بتاريخ 

 الرقابة الشرعية، يقع على عاتق كل مساهم التبرع بحصته من هذه األرباح لألغراض الخيرية.و هيئة الفتوى

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية 20
 

األرصدة المصرفية والودائع االستثمارية والذمم المدينة والدائنة المستحقة و من النقد لمجموعةدى الموجودات والمطلوبات المالية ل تتألف
ً للمعدالت السائدةمعدالت عائد لالودائع االستثمارية طويلة األجل  تخضععلى المدى القصير.  يمتها وبالتالي، فإن ق ،السوق لدى وفقا

 الموحد. مرحلي الموجزال الدفترية المدرجة في بيان المركز المالي قيمتهاالعادلة تقارب 
 

 ضعوالعادلة باستخدام النظام المتدرج للقيمة العادلة الذي يوضح أهمية المدخالت المستخدمة في  ةالقيم بتصنيف قياساتتقوم المجموعة 
 . فيما يلي مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة.هذه القياسات

 

 (.1المستوى ت أو المطلوبات المماثلة )األسعار المدرجة )غير معدلة( في سوق نشط للموجودا  

  مثلإما بصورة مباشرة ) للموجودات أو المطلوبات التي تكون ملحوظة 1المدرجة ضمن المستوى مدخالت بخالف األسعار 
 .(2المستوى ) (من األسعار مشتقةاألسعار( أو بصورة غير مباشرة )أي 

 توى ( )المسالملحوظة)وهي المدخالت غير  الملحوظةسوق الالتي ال تستند إلى بيانات  بالموجودات أو المطلوباتالخاصة  المدخالت
3.) 

 
 .أسعار السوق المدرجة في تاريخ بيان المركز المالي الموحد إلىفي األسواق النشطة  تداولهاالقيم العادلة لألدوات المالية التي يتم  تستند

جة متاحة بسهولة وبصورة منتظمة من البورصة أو منسق األسعار أو الوسيط أو قطاع يعتبر السوق أنه نشط إذا كانت األسعار المدر
 العمل أو خدمة التسعير أو الهيئة التنظيمية وتمثل تلك األسعار المعامالت السوقية الفعلية المتكررة بصورة منتظمة وفقاً لشروط السوق

أساسية من استثمارات  بصورةالمستوى األول  ضمناألدوات المدرجة  ألفتت يتم إدراج هذه األدوات ضمن المستوى األول.االعتيادية. 
 .اإليرادات الشاملة األخرىالمصنفة بالقيمة العادلة من خالل  الملكية المدرجة
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دام أساليب ( باستخالبورصةالمتداولة خارج  األدوات المشتقةيتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة في سوق نشطة )مثل 
در اإلمكان بشكل محدود قالمتاحة وتعتمد  الملحوظة على تحقيق االستفادة القصوى من معطيات السوق التقييم هذه التقييم. تعمل أساليب

، يتم إدراج هذه ملحوظةالمعطيات الهامة المطلوبة لقياس القيمة العادلة لألداة  كافة التقديرات الخاصة بالمنشأة. في حال كانتعلى 
تثمارات من صناديق تستند قيمها العادلة على صافي قيمة الموجودات المحددة من قبل األدوات ضمن المستوى الثاني. تتألف هذه االس

 .الصناديق مدراء
 

. تمثل معطيات السوق الملحوظةإذا كان هناك واحدة أو أكثر من هذه المعطيات غير مستندة إلى  3يتم إدراج األداة ضمن المستوى 
واستثمارات الصناديق المشتركة التي يتم تحديد قيمها العادلة بناًء على افتراضات  المدرجةحقوق الملكية غير  3موجودات المستوى 

تعتمد على نطاق واسع من العوامل المرتبطة باالقتصاد الكلي. يتم تعديل القيم الدفترية لهذه االستثمارات على النحو  ملحوظةمتغيرة غير 
 التالي:

 

  جودات المستمدة من مضاعف األرباح قبل خصم الفائدة والضرائب واالستهالك على أساس صافي قيمة المو –الصناديق المدراة
 واإلطفاء/ األسهم الخاصة أو قيمة السهم المحددة من قبل مدراء الصناديق.

 

  باستخدام أحدث صافي قيمة دفترية متاحة ومنهج السوق المرتكز  –استثمارات حقوق الملكية غير المدرجة واألدوات المالية األخرى
 على األسعار السائدة في السوق الثانوي لألدوات المماثلة.

 

 لم يطرأ أي تغيير على أساليب التقييم خالل الفترة.  
 

ديسمبر  31و 2018 سبتمبر 30التي يتم قياسها بالقيمة العادلة في التالي الموجودات والمطلوبات الخاصة بالمجموعة والجدول  يوضح
2017. 

 

 )غير مدققة( 2018 سبتمبر 30 
 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

من خالل الموجودات المالية بالقيمة العادلة 
 اإليرادات الشاملة األخرى

    

 328.348 31.837 - 296.511 أسهماستثمار في  -
 273.882 - 273.882 - مدارةصناديق  -
 199.589 - - 199.589 استثمار في صكوك -
 ------------------------ ----------------------- --------------------- ----------------------- 

 801.819 31.837 273.882 496.100 اإلجمالي
 ======== ======== ======= ======== 

 

 )مدققة( 2017ديسمبر  31 
 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

من خالل الموجودات المالية بالقيمة العادلة 
 الشاملة األخرى اإليرادات

    

 377.035 43.417 - 333.618 أسهماستثمار في  -
 275.851 170 275.681 - مدارةصناديق  -
 203.660 - - 203.660 استثمار في صكوك -
 ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ 

 856.546 43.587 275.681 537.278 اإلجمالي
 ======== ======== ======== ======== 

 

 خالل الفترة. 2والمستوى  1لم تكن هناك أي تحويالت بين المستوى 
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  3في المستوى  للموجودات الماليةلقياسات القيم العادلة  مطابقة

   
مقاسة بالقيمة العادلة من خالل 

 الشاملة األخرىاإليرادات 
 أسهم غير مدرجة              

 ديسمبر 31 سبتمبر 30   
   2018 2017 
 ألف درهم  ألف درهم    

     

 48.403 43.587  الرصيد االفتتاحي
/ السنة ل الفترةالمسترد خالالمشطوب /    (1.714) (4.005) 

 (811) (10.036)   الخسائر غير المحققة
   --------------------- ------------------ 

 43.587 31.837   الرصيد الختامي
   ======= ====== 

 
ة، يإن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التالية تقارب قيمها الدفترية: ودائع استثمارية، إيرادات مستحقة من ودائع استثمار

رسوم عموالت تداول مستحقة، مبالغ مستحقة من الوسطاء، ذمم مدينة أخرى، أمانات الوسطاء، مبالغ مستحقة لهيئة األوراق المالية 
باإلنابة عن الشركات المدرجة في سوق دبي المالي، بطاقات  مستحقة الدفعأرباح توزيعات ولة اإلمارات العربية المتحدة، والسلع بد

 .ذمم دائنة أخرىو مستحقة مصروفاتآيفستر، ودائع أعضاء هامشية، 
 

ان المركز المالي المرحلي الموجز ضمن بيبالتكلفة المطفأة  والذي يتم قياسه( 8في صكوك )إيضاح على استثمار الشركة  استحوذت
 :2018 سبتمبر 30لتكلفة المطفأة والقيمة العادلة للصكوك في تلخيصاً لالجدول التالي  يتضمن.  الموحد

 
 القيمة العادلة القيمة الدفترية 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

   االستثمارات بالتكلفة المطفأة
 179.819 183.984 استثمار في صكوك

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

 
 اعتماد المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 21

 
، من قبل مجلس اإلدارة 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةالموجزة الموحدة لفترة المرحلية المعلومات المالية  اعتماد هذه تم

 .2018 نوفمبر 5وتم التصريح بإصدارها بتاريخ 
  

 
  




