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كي بي إم جي لوار جلف ليمتد
الطابق  ،13برج بوليفارد بالزا 1
بوليفارد محمد بن راشد ،وسط مدينة دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
هاتف ،+971 )4( 403 0300 :فاكس+971 )4( 330 1515 :

تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
السادة المساهمين
سوق دبي المالي ش.م.ع

مقدمة
لقد قمنا بمراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة المرفقة لـسوق دبي المالي ش.م.ع ("الشركة")
وشركاتها التابعة (يشار إليها مجتمعة بـ"المجموعة") كما في  30يونيو  ،2019والتي تتألف من:
 بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد كما في  30يونيو 2019؛
 بيان الدخل المرحلي الموجز الموحد لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2019؛
 بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز الموحد لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو
2019؛
 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز الموحد لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2019؛ و
 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2019؛ و
 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقا ً للمعيار
المحاسبي الدولي رقم ’ ،34التقارير المالية المرحلية‘ .تنحصر مسؤوليتنا في التعبير عن استنتاجنا حول هذه
المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة بنا ًء على أعمال المراجعة التي قمنا بها.

1
كي بي إم جي لوار جلف ليمتد ،شركة عضو في شبكة كي بي إم جي للشركات األعضاء المستقلة التابعة لـ كي بي إم جي
انترناشيونال كوبريتف ("كي بي إم جي انترناشيونال") ،شركة سويسرية .جميع الحقوق محفوظة.
كي بي إم جي لوار جلف ليمتد (فرع دبي) مسجل ومرخص بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة.

سوق دبي المالي ش.م.ع
بيان الدخل المرحلي الموجز الموحد (غير مدقق)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
إيضاح
اإليرادات
رسوم عموالت التداول
رسوم شركات الوساطة
رسوم المقاصة والتسوية واإليداع
رسوم اإلدراج وبيانات السوق
الرسوم األخرى
اإليرادات التشغيلية
إيرادات االستثمار
اإليرادات األخرى
إجمالي اإليرادات
المصروفات
المصروفات العمومية واإلدارية
إطفاء موجودات غير ملموسة
مصروفات الفائدة
المصروفات التشغيلية
صافي أرباح الفترة
منسوبة إلى:
مالكي الشركة
الحصص غير المسيطرة

ربحية السهم األساسية/المخفضة  -درهم
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فترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30يونيو
2018
2019
ألف درهم
ألف درهم

فترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو
2018
2019
ألف درهم
ألف درهم

33.057
4.693
8.206
2.344
3.682
---------51.982

37.448
5.107
7.108
2.315
3.393
---------55.371

62.307
9.447
12.959
4.754
4.609
---------94.076

83.634
10.800
13.286
4.825
4.303
----------116.848

36.631
---------88.613
----------

30.390
82
---------85.843
----------

75.404
101
----------169.581
-----------

69.097
1.478
----------187.423
-----------

()36.390
()14.122
()508
----------()51.020
----------37.593
=====

()37.444
()14.122
()301
----------()51.867
----------33.976
=====

()73.718
()28.244
()1.267
------------()103.229
------------66.352
=====

()75.462
()28.244
()595
------------()104.301
------------83.122
=====

36.984
609
--------37.593
=====

33.886
90
--------33.976
=====

65.103
1.249
--------66.352
=====

82.790
332
--------83.122
=====

0.005
====

0 .004
====

0.008
====

0 .010
====

تشكل اإليضاحات المرفقة على الصفحات من  8إلى  22جزءا ً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحتين  1و.2
4

سوق دبي المالي ش.م.ع
بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز الموحد (غير مدقق)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
فترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30يونيو
2018
2019
ألف درهم
ألف درهم
صافي أرباح الفترة

33.976

37.593

فترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو
2018
2019
ألف درهم
ألف درهم
66.352

83.122

الدخل الشامل االخر
البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى
األرباح أو الخسائر
التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة
بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
إجمالي الدخل الشامل للفترة
منسوبة إلى:
مالكي الشركة
الحصص غير المسيطرة

()10.935
----------26.658
=====

()19.588
--------14.388
=====

962
---------67.314
=====

()77.237
---------5.885
=====

26.049
609
---------26.658
=====

14.298
90
--------14.388
=====

66.065
1.249
--------67.314
=====

5.553
332
------5.885
====

تشكل اإليضاحات المرفقة على الصفحات من  8إلى  22جزءا ً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحتين  1و.2

5

سوق دبي المالي ش.م.ع
بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز الموحد (غير مدقق)

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2019

كما في  1يناير 2018
صافي أرباح الفترة
التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة
بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
توزيعات األرباح المعتمدة ،بعد استقطاع اإليرادات
غير المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية (إيضاح )13
استقطاع اإليرادات غير المتوافقة مع الشريعة
اإلسالمية (إيضاح )19
الخسائر المحققة من استبعاد استثمار
الزكاة
كما في  30يونيو 2018
كما في  1يناير 2019
صافي أرباح الفترة
التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة
بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
إجمالي الخسائر الشاملة للفترة
استقطاع اإليرادات غير المتوافقة مع الشريعة
اإلسالمية (إيضاح )19
الخسائر المحققة من استبعاد استثمار
الزكاة
كما في  30يونيو 2019

احتياطي إعادة
تقييم االستثمارات
بالقيمة العادلة من
خالل اإليرادات
الشاملة األخرى
ألف درهم

االحتياطي
القانوني
ألف درهم

األرباح
المحتجزة
ألف درهم

المنسوبة إلى
مالكي الشركة
ألف درهم

الحصص غير
المسيطرة
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

8.000.000
-

()4.364
-

()702.860
-

429.664
-

419.182
82.790

8.141.622
82.790

19.091
332

8.160.713
83.122

------

------

()77.237
----------()77.237

---------

--------82.790

()77.237
----------5.553

-----332

()77.237
----------5.885

-

-

-

-

()335.508

()335.508

-

()335.508

------------8.000.000

---------()4.364

1.574
------------()778.523

---------429.664

()35.999
()1.574
()38
----------128.853

()35.999
()38
------------7.775.630

--------19.423

()35.999
()38
------------7.795.053

========

======

========

=======

======

========

======

========

8.000.000
-

()4.364
-

()815.844
-

442.211
-

142.249
65.103

7.764.252
65.103

19.137
1.249

7.783.389
66.352

------

-------

962
-----962

--------

--------65.103

962
--------66.065

-------1.249

962
--------67.314

-

-

1.539
-

-

()24.801
()1.539
()33

()24.801
()33

-

()24.801
()33

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

رأس
المال
ألف درهم

أسهم الخزينة
ألف درهم

-----------

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

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

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

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

----------

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

8.000.000

()4.364

()813.343

442.211

180.979

7.805.483

20.386

7.825.869

=========

======

========

=======

=======

=========

======

=========

تشكل اإليضاحات المرفقة على الصفحات من  8إلى  22جزءا ً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحتين  1و.2
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سوق دبي المالي ش.م.ع
بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد (غير مدقق)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو

إيضاح
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي أرباح الفترة
تعديالت لـ :
االستهالك للممتلكات والمعدات
مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
إطفاء موجودات غير ملموسة
مصروفات الفائدة
اإليرادات من الودائع االستثمارية
إيرادات توزيعات األرباح

فترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو
2018
2019
ألف درهم
ألف درهم
66.352

83.122

11.144
1.270
28.244
1.267
()62.520
()12.885

5.726
1.247
28.244
595
()49.368
()19.729

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

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

التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

32.872

49.837

الزيادة في المصروفات المدفوعة مقدما ً والذمم المدينة األخرى
التغير في المستحق إلى طرف ذي عالقة
الزيادة في الذمم الدائنة والمصروفات المستحقة

()191.747
()1.968
431.181

()575
()7.523
456.946

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

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

6
10

تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
صافي ودائع استثمارية
استرداد استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
الشاملة األخرى وبالتكلفة المطفأة
إيرادات مستلمة من الودائع االستثمارية
استثمارات في صكوك
توزيعات األرباح المستلمة
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
التزامات اإليجار
توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
صافي الزيادة في النقد وما يعادله
النقد وما يعادله في بداية الفترة

12

النقد وما يعادله في نهاية الفترة

270.338

498.685

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

-----------

()537

-

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

-----------

269.801

498.685

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

-----------

()9.922
()100.000

()18.840
()290.000

21.186
68.986
12.885

25.879
46.855
()131.016
19.729

-----------

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

()6.865

()347.393

-----------

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

()10.885
()1.590

()235.075

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

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

()12.475

()235.075

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

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

250.461
280.943

()83.783
473.609

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

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

531.404

389.826

=======

=======

تشكل اإليضاحات المرفقة على الصفحات من  8إلى  22جزءا ً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحتين  1و.2
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سوق دبي المالي ش.م.ع
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2019
1

التأسيس والعمليات
تم تأسيس سوق دبي المالي ش.م.ع ("الشركة") كشركة مساهمة عامة في إمارة دبي ،دولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب المرسوم
رقم ( )62لسنة  2007الصادر عن وزارة االقتصاد بتاريخ  6فبراير  ،2007وتخضع ألحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات
العربية المتحدة رقم ( )2لسنة "( 2015قانون الشركات") .هذا وقد تم تسجيل الشركة بموجب القانون االتحادي رقم ( )4لسنة 2000
لدى هيئة األوراق المالية والسلع بتاريخ  4نوفمبر .2000
تتمثل األنشطة المصرح بها للشركة في التداول في األدوات المالية والعمل بمثابة شركة قابضة وائتمانية في األنشطة التجارية
والصناعية والزراعية واالستشارات المالية في مجال االستثمار والوساطة المالية في األسهم والسندات المحلية واألجنبية .وفقا ً للنظام
األساسي 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.
تقوم الشركة في الوقت الراهن بإدارة عمليات سوق دبي لألوراق المالية وعمليات غرفة المقاصة ذات العالقة وتنفيذ األنشطة
االستثمارية لحسابها الخاص .إن العنوان المسجل للشركة هو مركز دبي التجاري العالمي ،شارع الشيخ زايد ،ص .ب ،9700 .دبي،
االمارات العربية المتحدة.
تعتبر حكومة دبي بمثابة الشركة األم األساسية والطرف المسيطر ،حيث تمتلك نسبة  ٪79 .63من شركة سوق دبي المالي من خالل
بورصة دبي المحدودة ("الشركة األم") ،وهي شركة تابعة لحكومة دبي.
تشتمل المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة على المعلومات المالية الخاصة بشركة سوق دبي المالي ش.م.ع وشركاتها التابعة
(يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة") .فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة:
اسم الشركة

النشاط

بلد التأسيس

نسبة الملكية

شركة دبي للمقاصة واإليداع المركزي القابضة ذات
شخص واحد ش.ذ.م.م*

الشركة القابضة

اإلمارات العربية المتحدة

٪100

ناسداك دبي المحدودة**

السوق المالية اإللكترونية

اإلمارات العربية المتحدة

***٪67

*فيما يلي الشركات التابعة لشركة دبي للمقاصة واإليداع المركزي القابضة ذات شخص واحد ش.ذ.م.م.
اسم الشركة

النشاط

بلد التأسيس

نسبة الملكية

شركة دبي للمقاصة ذات شخص واحد ش.ذ.م.م

خدمات التقاص المركزي
لألوراق المالية
خدمات اإليداع المركزي
لألوراق المالية

اإلمارات العربية المتحدة

٪100

اإلمارات العربية المتحدة

٪100

شركة دبي لإليداع ذات شخص واحد ش.ذ.م.م
**فيما يلي الشركة التابعة لـناسداك دبي المحدودة:
اسم الشركة

النشاط

بلد التأسيس

نسبة الملكية

ناسداك دبي جارديان ليمتد

الممثل الحصري لشركة
ناسداك دبي المحدودة

اإلمارات العربية المتحدة

٪100

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

8

سوق دبي المالي ش.م.ع
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2019

2

ملخص حول السياسات المحاسبية الهامة

1-2

أساس اإلعداد
تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم " :34التقارير المالية المرحلية".
ال تشتمل هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة على كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية الموحدة المدققة السنوية
الكاملة ،ويتعين قراءتها جنبا ً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في  31ديسمبر  2018وللسنة المنتهية في ذلك
التاريخ .عالوة على ذلك ،ال تعتبر نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  2019مؤشرا ً للنتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية
التي ستنتهي في  31ديسمبر .2019
باستثناء ما هو مبين في اإليضاح " 2-2التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة" فإن السياسات المحاسبية المطبقة في هذه المعلومات
المالية المرحلية الموجزة الموحدة هي نفس السياسات المطبقة في البيانات المالية الموحدة المدققة السنوية للمجموعة كما في  31ديسمبر
 2018وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ .من المتوقع أن يتم أيضا ً عكس التغيرات في السياسات المحاسبية في البيانات المالية الموحدة
للمجموعة كما في  31ديسمبر  2019وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء بعض األدوات المالية التي تتم
إعادة تقييمها بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى.
تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وعرضها بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرهم اإلماراتي") ،وهو
العملة الرسمية وعملة العرض للمجموعة ،كما تم تقريبها إلى أقرب رقم صحيح باآلالف ،ما لم يذكر خالف ذلك .
دخل القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة ( 2015قانون الشركات) الذي ينطبق على المجموعة حيز التنفيذ
اعتبارا ً من  1يوليو  .2015قامت المجموعة بتقييم أحكام قانون الشركات ،وتحققت من التزامها به.
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التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة
إن السياسات المحاسبية المطبقة من قبل المجموعة في هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة هي نفس السياسات المطبقة في
البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في  31ديسمبر  2018وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،باستثناء تطبيق المعيار رقم  16من
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية – "عقود اإليجار" اعتبارا ً من  1يناير .2019

المعيار رقم  16من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية – عقود االيجار
تقوم المجموعة ،في بداية العقد ،بتقييم ما إذا كان عقد ما يمثل ،أو يتضمن ،عقد ايجار .يمثل العقد عقد ايجار ،أو يتضمن عقد ايجار،
في حال تم تحويل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة زمنية مقابل ثمن ما .لتقييم ما إذا كان يتم بموجب العقد تحويل
الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد ،تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان:
 العقد ينطوي على استخدام أصل محدد  -قد يتم تحديد ذلك صراحةً أو ضمنياً ،ويجب أن يكون متميز فعليا ً أو يمثل بشكل فعلي كافةسمات األصل المميز فعلياً .في حال كان لدى المورد حق بديل أساسي ،فال يتم تحديد األصل؛
 للمجموعة الحق في الحصول على جميع المنافع االقتصادية بشكل كبير من استخدام األصل خالل فترة االستخدام؛ و للمجموعة الحق في توجيه استخدام األصل .تتمتع المجموعة بهذا الحق عندما يكون لديها حقوق في اتخاذ القرارات األكثر مالئمةلتغيير كيفية استخدام األصل والغرض منه .في حاالت نادرة حيث يكون القرار بشأن كيفية استخدام األصل والغرض منه محدد
مسبقاً ،يحق للمجموعة توجيه استخدام األصل في حال:
 كان للمجموعة الحق في تشغيل األصل؛ أو قامت المجموعة بتصميم األصل بطريقة تحدد مسبقا ً كيفية استخدامه والغرض منه.9
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التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
المعيار رقم  16من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية – عقود االيجار (تابع)
في بداية العقد أو عند إعادة تقييم عقد ما يتضمن عنصر ايجار ،تقوم المجموعة بتخصيص المقابل في العقد لكل عنصر إيجار على
أساس أسعارها المستقلة ذات الصلة .إال أنه ،بالنسبة لعقود ايجار األراضي والمباني التي تكون فيها المجموعة مستأجر ،قررت
المجموعة عدم فصل العناصر غير االيجارية واحتساب العناصر االيجارية وغير االيجارية كعنصر ايجار واحد.
كمستأجر

أ)

تعترف المجموعة بالحق في استخدام األصل والتزامات اإليجار في تاريخ بدء عقد اإليجار .يتم قياس الحق في استخدام األصل مبدئيا ً
بالتكلفة ،والتي تتضمن القيمة المبدئية اللتزامات اإليجار المعدلة وفقا ً لمدفوعات اإليجار التي تم إجراؤها في أو قبل تاريخ بدء عقد
االيجار ،باإلضافة إلى أي تكاليف مباشرة مبدئية متكبدة باإلضافة إلى تقدير تكاليف فك وإزالة األصل ذات الصلة أو استعادة األصل
ذات الصلة أو الموقع الذي يوجد عليه ،ناقصا ً أي حوافز ايجار مستلمة.
يتم الحقا ً احتساب استهالك الموجودات ذات حق االستخدام ،باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ بدء العقد إلى نهاية العمر اإلنتاجي
للموجودات ذات حق االستخدام أو نهاية مدة عقد اإليجار ،أيهما أقرب .يتم تحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات ذات حق
االستخدام بنفس األساس الخاص بالممتلكات والمعدات .باإلضافة إلى ذلك ،يتم تخفيض األصل ذات حق االستخدام بشكل دوري من
خالل خسائر انخفاض القيمة ،إن وجدت ،وتعديلها وفقا ً لبعض عمليات إعادة القياس التزام اإليجار.
يتم مبدئيا ً قياس التزام ا إليجار بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ بدء العقد ،ويتم خصمها باستخدام معدل
الفائدة الضمني في عقد اإليجار أو ،إذا تعذر تحديد ذلك المعدل بسهولة ،يتم الخصم باستخدام معدل الفائدة على االقتراض اإلضافي
للمجموعة .بشكل عام ،تستخدم المجموعة معدل الفائدة على االقتراض اإلضافي كمعدل خصم.
تشتمل دفعات االيجار المدرجة في قياس التزام االيجار ما يلي:
-

الدفعات الثابتة ،بما في ذلك الدفعات الثابتة األساسية؛
دفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ما ،يتم قياسها مبدئيا ً باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاريخ بدء
العقد؛
المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ و
سعر الممارسة بموجب خيار الشراء المؤكد ممارسته بشكل معقول من قبل المجموعة ،ودفعات اإليجار في فترة تجديد اختيارية
إذا كانت المجموعة على يقين من ممارسة خيار التمديد ،وغرامات اإلنهاء المبكر للعقد ما لم تكن المجموعة على يقين معقول
بعدم اإلنهاء في وقت مبكر.

يتم قياس التزام اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ،وتتم إعادة قياسه عندما يكون هناك تغيير في دفعات اإليجار
المستقبلية المترتبة على تغيير في مؤشر أو معدل ما ،في حال كان هناك تغيير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان
القيمة المتبقية ،أو إذا قامت المجموعة بتغيير تقديرها حول ما إذا كانت ستمارس خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء.
عندما تتم إعادة قياس التزام اإليجار بهذه الطريقة ،يتم إجراء تسوية مقابلة على القيمة الدفترية لألصل ذات حق االستخدام ،أو يتم
تسجيله ضمن األرباح أو الخسائر إذا تم تخفيض القيمة الدفترية لألصل ذات حق االستخدام إلى الصفر.
تعرض المجموعة الموجودات ذات حق االستخدام ضمن "الممتلكات واآلالت والمعدات" وتقوم بعرض التزامات اإليجار في "الذمم
الدائنة والمصروفات المستحقة" ضمن المطلوبات المتداولة في بيان المركز المالي الموحد.
نتيجة للتطبيق المبدئي للمعيار رقم  16من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،فيما يتعلق بعقود االيجار المصنفة سابقا ً كعقود ايجار
تشغيلي ،اعتراف المجموعة بمبلغ  30.1مليون درهم للموجودات ذات حق االستخدام ومبلغ  23 .5كمطلوبات عقود االيجار.
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التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
المعيار رقم  16من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية – عقود االيجار (تابع)
أ)

كمستأجر (تابع)

فيما يتعلق أيضا ً بعقود اإليجار بموجب المعيار رقم  16من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،قامت المجموعة باالعتراف
بمصروفات االستهالك والفائدة بدالً من مصروفات عقود اإليجار التشغيلي .خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو ،2019
اعترفت المجموعة بمبلغ  4مليون درهم فيما يتعلق بسوق دبي المالي ومبلغ  1 .2ألف درهم فيما يتعلق بناسداك دبي المحدودة
كمصروفات استهالك ،ومبلغ  645ألف درهم فيما يتعلق بسوق دبي المالي كمصروفات فائدة من هذه العقود.
عقود اإليجار الخاصة بالعقارات
تستأجر المجموعة أراضي ومباني فيما يتعلق بالمكاتب وحدات التجزئة الخاصة بها .تسري عقود إيجار المكاتب عادة لمدة 4-3
سنوات .تتضمن بعض عقود اإليجار خيار تجديد عقد اإليجار لفترة إضافية لنفس المدة بعد انتهاء مدة العقد.
فيما يتعلق بعض عقود اإليجار يتم رصد مخصص لدفعات اإليجار اإلضافية ،والتي تستند إلى التغييرات في مؤشرات األسعار المحلية.
كما تتطلب بعض عقود اإليجار قيام المجموعة بسداد دفعات تتعلق بضرائب الممتلكات المفروضة على المؤجر ومبالغ التأمين التي
يدفعها المؤجر؛ ويتم تحديد هذه المبالغ بصورة عامة سنويا ً.
تقوم المجموعة بتأجير بعض عقاراتها بموجب عقود إيجار تشغلي وتمويلي من الباطن.
خيار التمديد
تتضمن بعض عقود إيجار مباني المكاتب خيارات تمديد تمارسها المجموعة حتى عام واحد قبل نهاية فترة عقد اإليجار غير القابل
لإللغاء .عندما يكون ذلك ممكنا ً ،تسعى المجموعة إلى إدراج خيارات التمديد في عقود اإليجار الجديدة لضمان المرونة التشغيلية .تتم
ممارسة خيارات التمديد المحتفظ بها فقط من قبل المجموعة وال تتم ممارستها من قبل المؤجرين .عند بدء عقد اإليجار تقوم المجموعة
بتقييم ما إذا كان من المؤكد بصور معقولة ممارسة خيارات التمديد .تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة
ممارسة الخيارات في حال وقوع حدث جوهري أو في حال حدوث تغير جوهري في الظروف الخاضعة لسيطرتها.
3

أساس التوحيد
تشمل المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة على المعلومات المالية المرحلية للشركة والمنشآت التي تسيطر عليها المجموعة
(شركاتها التابعة) (يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة") .تسيطر المجموعة على منشأة ما عندما تكون معرضة لـ ،أو تمتلك حقوق في
عائدات متغيرة من تعاملها مع هذه المنشأة ويكون لديها القدرة على التأثير في هذه العائدات من خالل نفوذها على هذه المنشأة .عند
تقييم مدى سيطرة المجموعة على منشأة ما ،يتم الوضع بعين االعتبار تأثير ومدى وجود حقوق التصويت المحتملة القابلة للممارسة أو
للتحويل في الوقت الراهن .
يتم إدراج نتائج الشركات التابعة التي تم تأسيسها خالل الفترة ضمن بيان الدخل المرحلي الموجز الموحد اعتبارا ً من تاريخ التأسيس
الفعلي.
عند الضرورة ،يتم إجراء تعديالت على البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للشركات التابعة وذلك لتحقيق توافق بين السياسات
المحاسبية الخاصة بهذه الشركات وبين السياسات المحاسبية للشركة .يتم حذف كافة المعامالت واألرصدة واإليرادات والمصروفات
بين شركات المجموعة ،عند التوحيد.
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التقديرات
إن إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة يتطلب قيام اإلدارة بوضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على
تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات .قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك
التقديرات.
عند إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ،كانت األحكام الهامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات
المحاسبية والمصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات هي نفسها التي تم تطبيقها عند إعداد البيانات المالية الموحدة كما في 31
ديسمبر  2018وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ.

5

إدارة المخاطر المالية
إن أهداف وسياسات المجموعة المتعلقة بإدارة المخاطر المالية متوافقة مع تلك األهداف والسياسات التي تم اإلفصاح عنها في البيانات
المالية الموحدة كما في  31ديسمبر  2018وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ.

6

الشهرة التجارية والموجودات غير الملموسة األخرى

التكلفة
في  1يناير  2018و2019
في  30يونيو  2018و2019
اإلطفاء
في  1يناير 2019
المحمل على الفترة
في  30يونيو 2019
في  1يناير 2018
المحمل على الفترة
في  30يونيو 2018

الشهرة التجارية
ألف درهم

ترخيص للعمل
كسوق لألوراق
المالية
ألف درهم

2.878.874
-------------2.878.874
--------------

2.824.455
-------------2.824.455
--------------

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

677.868
28.244
----------706.112
-----------

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

621.379
28.244
---------649.623
----------

القيمة الدفترية
2.878.874
========
2.878.874
========
2.878.874
========

في  30يونيو 2019
في  30يونيو 2018
في  31ديسمبر 2018

2.118.343
========
2.174.832
========
2.146.587
========

يتم اختبار الشهرة التجارية للتحقق من انخفاض القيمة مرة واحدة سنويا ً وعند وجود مؤشر على انخفاض قيمة الوحدة المنتجة للنقد ذات
الصلة بالشهرة التجارية .ألغراض اختبار انخفاض القيمة ،تعتبر شركة سوق دبي المالي كمنشأة مستقلة ،وحدة تحقيق نقد فردية .ترى
إدارة الشركة عدم وجود أي انخفاض في قيمة الشهرة التجارية في تاريخ التقرير.
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لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2019
7

الموجودات المالية ال ُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

المصنفة على أنها أدوات حقوق ملكية
استثمار في أسهم
صناديق مدارة – إيضاح ()1-7
استثمار في صكوك – إيضاح ()2-7

 30يونيو
2019
ألف درهم
(غير مدققة)

 31ديسمبر
2018
ألف درهم
(مدققة)

270.637
264.002
205.502
-----------740.141
======

282.506
268.361
201.747
----------752.614
======

1-7

تتضمن الصناديق المدارة مبلغ  246 .42مليون درهم ( 31ديسمبر  250 .74 :2018مليون درهم) مدارة من قبل أحد
مساهمي الشركة األم (إيضاح .)10
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يمثل االستثمار في الصكوك أداة دائمة يستحق طلبها بخيار من الجهة المصدرة ويتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
الشاملة األخرى .تخضع الصكوك لمعدل فائدة يتراوح بين  ٪6 .04إلى  ٪6 .04 :2018( ٪6 .75إلى  )٪6 .75سنويا ً،
ويستحق الدفع وفقا ً لقرار الجهة المصدرة.

فيما يلي االستثمارات حسب التوزيع الجغرافي:

 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة -خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

8

 30يونيو
2019
ألف درهم
(غير مدققة)

 31ديسمبر
2018
ألف درهم
(مدققة)

712.251
27.890
----------740.141
======

721.312
31.302
----------752.614
======

االستثمارات بالتكلفة المطفأة

استثمار في صكوك – إيضاح 1-8

 30يونيو
2019
ألف درهم
(غير مدققة)

 31ديسمبر
2018
ألف درهم
(مدققة)

180.274
----------180.274
======

185.017
----------185.017
======

 1-8إن االستثمار في الصكوك داخل دولة االمارات العربية المتحدة يستحق خالل فترة تتراوح من  9 - 3سنوات ويخضع لمعدل
فائدة ثابت يتراوح ما بين  ٪4 .50إلى  ٪4 .50 :2018( ٪5 .112إلى  )٪5 .112سنويا ً.
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سوق دبي المالي ش.م.ع
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2019
9

ودائع استثمارية

متداولة:
ودائع استثمارية ذات فترة استحقاق تقل عن ثالثة أشهر
ودائع استثمارية ذات فترة استحقاق تزيد عن ثالثة أشهر وحتى سنة – (إيضاح )1-9

غير متداولة:
ودائع استثمارية تستحق بعد سنة

400.000
2.265.148
-------------2.665.148
========

86.730
2.378.418
------------2.465.148
=======

261.052
-------------2.926.200
========

364.749
------------2.829.897
=======

1-9

يتم إيداع الودائع االستثمارية لدى مؤسسات مالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتخضع لمعدالت فائدة تتراوح من ٪3 .2
إلى  31( ٪4.1ديسمبر  ٪3 :2018إلى  )٪4.1سنويا ً.

2-9

تم رهن ودائع استثمارية بقيمة  136 .73مليون درهم ( 31ديسمبر  136 .73 :2018مليون درهم) كضمان مقابل تسهيالت
سحب مصرفي على المكشوف غير مستخدمة مقدمة إلى المجموعة.

3-9

قامت الشركة باستثمار توزيعات األرباح المستلمة من والمستحقة الدفع باإلنابة عن الشركات المدرجة في سوق دبي المالي
وأرصدة بطاقات آيفستر البالغة  1.226مليون درهم كما في  30يونيو  31( 2019ديسمبر  1.003 .2 :2018مليون درهم)،
من إجمالي هذا المبلغ ،تم استثمار  1.050مليون درهم ( 31ديسمبر  900 :2018مليون درهم) في ودائع قصيرة األجل،
حيث تم استثمار  42مليون درهم في استثمار بالتكلفة المطفأة ( 31ديسمبر  45 :2018مليون درهم) ومبلغ  134مليون درهم
في الحساب المصرفي تحت الطلب ( 31ديسمبر  58 .2 :2018مليون درهم في الحساب المصرفي تحت الطلب).

4-9
10

 30يونيو
2019
ألف درهم
(غير مدققة)

 31ديسمبر
2018
ألف درهم
(مدققة)

قامت الشركة باستثمار توزيعات األرباح المعلنة والمستحقة الدفع من قبل المجموعة إلى الشركة األم بقيمة  487مليون درهم
( 31ديسمبر  487 :2018مليون درهم) في ودائع استثمارية.

األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة
تعتبر األطراف أنها أطراف ذات عالقة إذا كان لدى أحد األطراف القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير ملحوظ
على الطرف اآلخر عند اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية .تتألف األطراف ذات العالقة من الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة
والشركة القابضة والشركة األم األساسية والشركات التابعة والموظفين الرئيسيين أو أفراد أسرهم المقربين .فيما يلي المعامالت مع
األطراف ذات العالقة واألرصدة الناتجة عن هذه المعامالت:
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سوق دبي المالي ش.م.ع
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2019

10

األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة (تابع)
فترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو
2018
2019
ألف درهم
ألف درهم
(غير مدققة)
(غير مدققة)

المعامالت خالل الفترة

إيرادات االستثمار

30.045
-------1.267
--------------8.754
-------4.721
--------

مصروفات الفائدة
رسوم الرهن
إيرادات توزيعات األرباح
إيجار – مركز دبي التجاري العالمي

24.498
-------595
-------719
-------8.441
-------4.847
--------

فيما يلي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين خالل الفترة:
فترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو
2018
2019
ألف درهم
ألف درهم
(غير مدققة)
(غير مدققة)

تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
منافع قصيرة األجل
معاشات وتأمينات اجتماعية
أعضاء مجلس اإلدارة
 مكافآت إلى مجلس إدارة ناسداك دبي بدل حضور اجتماعات للمجموعة -مكافآت إلى مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي

15

4.629
-------480
------

5.106
-------470
------

587
-------433
-------2.100
--------

588
-------667
-------2.100
--------

سوق دبي المالي ش.م.ع
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2019

10

األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة (تابع)
 30يونيو
2019
ألف درهم
(غير مدققة)

األرصدة

 31ديسمبر
2018
ألف درهم
(مدققة)

(أ) أطراف أخرى ذات عالقة
صناديق مدراة (إيضاح )7
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
استثمار بالتكلفة المطفأة
النقد واألرصدة المصرفية
ودائع استثمارية

246.416
----------333.309
----------130.480
----------303.959
-------------1.107.485
-------------

250.737
----------326.802
----------135.222
---------141.715
------------1.214.810
-------------

(ب) المستحق إلى أطراف ذات عالقة
الشركة األم
مصروفات مدفوعة باإلنابة عن المجموعة

8.175
---------28.452
----------487.000
-----------

قرض مساند (إيضاح )1-10
توزيعات أرباح مستحقة الدفع

10.143
--------27.829
---------487.000
-----------

 1-10تم تقديم القرض المساند من قبل بورصة دبي المحدودة إلى ناسداك دبي المحدودة من خالل الشركة (إيضاح  .)1ال يخضع
القرض المساند لضمان ولم يكن هناك تاريخ سداد ثابت ويخضع لمعدل فائدة وفقا ً لمعدالت الفائدة السائدة لدى السوق كما أن
القرض مضاف إلى حقوق كافة الدائنين اآلخرين لدى الشركة التابعة.

16

سوق دبي المالي ش.م.ع
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2019
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المصروفات المدفوعة مقدما ً والذمم المدينة األخرى

إيرادات مستحقة من ودائع استثمارية
أرصدة طرف مقابل رئيسي (إيضاح )1-11
مصروفات مدفوعة مقدما ً
رسوم عموالت تداول مستحقة
ذمم مدينة أخرى
المستحق من الوسطاء
ضريبة القيمة المضافة
ناقصاً :مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 30يونيو
2019
ألف درهم
(غير مدققة)

 31ديسمبر
2018
ألف درهم
(مدققة)

42.164
199.611
7.256
1.449
6.022
2.431
780
----------259.713
()62
----------259.651
======

48.586
6.818
8.480
901
7.488
1.617
503
--------74.393
()67
--------74.326
=====

صافي التغير في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:
الرصيد االفتتاحي
المعكوس للفترة  /للسنة

67
( )5
----62
===

الرصيد الختامي

317
()250
------67
===

 1-11تتعلق هذه األرصدة بشركة ناسداك دبي المحدودة باعتبارها الطرف المقابل الرئيسي لجميع التداوالت التي عادة ما تتم تسويتها
خالل يومين من تاريخ التعامل ( .)T+2يمثل هذا الرصيد المستحق من الوسطاء مقابل عمليات التداول التي لم يتم تسويتها في
نهاية فترة التقرير .يتم قيد الرصيد مستحق الدفع مقابل المبلغ ذاته كالتزام في نهاية فترة التقرير (اإليضاح .)15
12

النقد وما يعادله

النقد في الصندوق
األرصدة المصرفية:
حسابات جارية
حسابات توفير
حسابات مضاربة

ودائع استثمارية ذات فترات استحقاق أصلية ال تزيد عن ثالثة أشهر
النقد وما يعادله
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 30يونيو
2019
ألف درهم
(غير مدققة)

 31ديسمبر
2018
ألف درهم
(مدققة)

215

193

44.634
50.104
232.384
-----------327.337

38.955
118.902
----------158.050

204.067
-----------531.404
======

122.893
----------280.943
======

سوق دبي المالي ش.م.ع
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2019

12

13

النقد وما يعادله (تابع)
-

يتراوح معدل العائد على حسابات التوفير والمضاربة بين  ٪0 .28إلى  ٪0 .78سنويا ً ( 31ديسمبر  ٪0 .25 :2018إلى ٪0 .66
سنوياً).

-

قامت الشركة باستثمار توزيعات األرباح المستلمة من والمستحقة الدفع باإلنابة عن الشركات المدرجة في سوق دبي المالي
وأرصدة بطاقات آيفستر البالغة  1.226مليون درهم كما في  30يونيو  31( 2019ديسمبر  1.003 .2 :2018مليون درهم) ،من
إجمالي هذا المبلغ ،تم استثمار  1.050مليون درهم ( 31ديسمبر  900 :2018مليون درهم) في ودائع قصيرة األجل ،حيث تم
استثمار  42مليون درهم في استثمار بالتكلفة المطفأة ( 31ديسمبر  45 :2018مليون درهم) ومبلغ  134مليون درهم في الحساب
المصرفي تحت الطلب ( 31ديسمبر  58 .2 :2018مليون درهم في الحساب المصرفي تحت الطلب).

رأس المال
 30يونيو
2019
ألف درهم
(غير مدققة)
رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل:
 8.000.000.000سهما ً ( 31ديسمبر  8.000.000.000 :2018سهماً)
بقيمة  1درهم للسهم ( 31ديسمبر  1 :2018درهم للسهم)

8.000.000
--------------

 31ديسمبر
2018
ألف درهم
(مدققة)

8.000.000
--------------

لم تعلن الشركة عن أية توزيعات أرباح لسنة  2018لكنها قامت باستقطاع ايرادات غير متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية بقيمة
 24 .8مليون درهم فيما يتعلق بعام  .2018بلغت توزيعات األرباح المعلن عنها لسنة  2017مبلغ  399 .8مليون درهم وهو ما يمثل
 ٪0 .05للسهم ،بما في ذلك ايرادات غير متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية بقيمة  36مليون درهم
14

االحتياطيات

(أ)

االحتياطي القانوني

وفقا ً لقانون الشركات التجارية االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة  ،2015وتعديالته ،قامت المجموعة برصد
احتياطي قانوني بنسبة  ٪10من صافي أرباح الشركة السنوية على أن يستمر هذا التخصيص حتى يبلغ رصيد هذا االحتياطي  ٪50من
رأس المال .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع ،باستثناء الحاالت التي ينص عليها القانون .لم يتم تخصيص أية مبالغ لالحتياطي
القانوني خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  2019حيث إن ذلك التخصيص سيتم في نهاية السنة استنادا إلى نتائج الشركة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2019

(ب) احتياطي إعادة تقييم استثمارات
يمثل احتياطي إعادة تقييم االستثمارات األرباح والخسائر المتراكمة الناتجة من إعادة تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة األخرى.

18
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الذمم الدائنة والمصروفات المستحقة

توزيعات أرباح مستحقة الدفع باإلنابة عن الشركات المدرجة في سوق دبي
المالي (إيضاح )1-15
بطاقات آيفستر (إيضاح )1-15
ودائع هامشية خاصة باألعضاء
مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى
أرصدة طرف مقابل رئيسي (إيضاح )11
إيرادات غير مكتسبة
أمانات الوسطاء
مبالغ مستحقة إلى هيئة األوراق المالية والسلع بدولة اإلمارات العربية المتحدة
الزكاة
ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع
التزامات اإليجار
إيرادات غير متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية (إيضاح )19

1-15

16

 30يونيو
2019
ألف درهم
(غير مدققة)

 31ديسمبر
2018
ألف درهم
(مدققة)

848.518
377.614
29.758
16.791
199.611
14.027
23.880
3.331
977
640
8.750
24.801
-------------1.548.698
========

679.392
323.825
23.534
18.558
6.818
852
24.641
4.876
943
493
------------1.083.932
=======

قامت الشركة باستثمار توزيعات األرباح المستلمة من ومستحقة الدفع باإلنابة عن الشركات المدرجة في سوق دبي المالي
وأرصدة بطاقات آيفستر البالغة  1.049 .6مليون درهم كما في  31مارس  31( 2019ديسمبر  1.003 .2 :2018مليون
درهم) ،من إجمالي هذا المبلغ ،تم استثمار  850مليون درهم ( 31ديسمبر  900 :2018مليون درهم) في ودائع قصيرة
األجل ،حيث تم استثمار  42مليون درهم في استثمار بالتكلفة المطفأة ( 31ديسمبر  45 :2018مليون درهم) ومبلغ 157 .6
مليون درهم في الحساب المصرفي تحت الطلب ( 31ديسمبر  58.2 :2018مليون درهم).

ربحية السهم
فترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30يونيو
2018
2019

فترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو
2018
2019

صافي أرباح الفترة العائدة إلى مالكي الشركة (ألف درهم)

36.984
------------

33.886
------------

65.103
------------

82.790
----------

رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع ( -ألف)
ناقصاً :أسهم الخزينة (ألف)

8.000.000
()4.237
-------------7.995.763
========
0.005
=======

8.000.000
()4.237
-------------7.995.763
========
0.004
=======

8.000.000
()4.237
-------------7.995.763
========
0.008
=======

8.000.000
()4.237
------------7.995.763
=======
0.010
=======

ربحية السهم – درهم
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االلتزامات

التزامات لشراء ممتلكات ومعدات

 30يونيو
2019
ألف درهم
(غير مدققة)

 31ديسمبر
2018
ألف درهم
(مدققة)

37.206
=====

29.235
=====

أبرمت الشركة اتفاقية مع بورصة دبي المحدودة في  2010لالستحواذ على الحصة المتبقية البالغة  )٪33 :2018( ٪33في ناسداك
دبي المحدودة مقابل  148مليون درهم ( 148 :2018مليون درهم) .يتوقف تنفيذ وإتمام هذا االستحواذ على االتفاق المتبادل بين
الشركة وبورصة دبي المحدودة وعلى التاريخ الذي سيتم االتفاق عليه بين الشركة وبورصة دبي المحدودة.
18

تقارير حول القطاعات التشغيلية
يتم رفع التقارير عن القطاعات التشغيلية وفقا ً لألغراض اإلدارية المقررة بموجب المعيار رقم  8من المعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية وبما يتسق مع آلية رفع التقارير الداخلية إلى مجلس اإلدارة (الجهة الرئيسية المسؤولة عن اتخاذ القرارات) والذي يقع على
عاتقه تخصيص موارد القطاعات الصادر تقارير بشأنها وتقييم أدائها .تتم إدارة المجموعة كوحدة واحدة وعليه ،يرى أعضاء مجلس
اإلدارة أن المجموعة تزاول عملياتها من خالل قطاع تشغيلي واحد يتمثل في عمليات سوق المال وعمليات غرفة المقاصة ذات العالقة.

19

إيرادات غير متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية
تم استقطاع ايرادات غير متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية بقيمة  24 .8مليون درهم فيما يتعلق بعام  36 :2018( 2018مليون
درهم فيما يتعلق بسنة  )2017من االرباح المحتجزة وفقا ً لما تم اعتماده من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لدى الشركة خالل
الفترة المنتهية بتاريخ  30يونيو  ،2019وسوف تقوم المجموعة بتوزيعها على المساهمين إلنفاقها في األغراض الخيرية .بنا ًء على
قرار هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ،يقع على عاتق كل مساهم التبرع بحصته من هذه األرباح لألغراض الخيرية.
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القيمة العادلة لألدوات المالية
تتألف الموجودات والمطلوبات المالية لدى لمجموعة من النقد واألرصدة المصرفية والودائع االستثمارية والموجودات المالية المقاسة
بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى واالستثمار بالتكلفة المطفأة والقرض المساند والذمم المدينة والدائنة المستحقة على
المدى القصير .تخضع الودائع االستثمارية طويلة األجل لمعدالت عائد وفقا ً للمعدالت السائدة لدى السوق ،وبالتالي ،فإن قيمتها العادلة
تقارب قيمتها الدفترية المدرجة في بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد.
تقوم المجموعة بتصنيف قياسات القيمة العادلة باستخدام النظام المتدرج للقيمة العادلة الذي يوضح أهمية المدخالت المستخدمة في
وضع هذه القياسات .فيما يلي مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة:




األسعار المدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة (المستوى .)1
مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى  1التي تكون ملحوظة للموجودات أو المطلوبات إما بصورة مباشرة (مثل
األسعار) أو بصورة غير مباشرة (أي مشتقة من األسعار (المستوى .)2
المدخالت الخاصة بالموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات السوق الملحوظة (وهي المدخالت غير الملحوظة)
(المستوى .)3

تستند القيم العادلة لألدوات المالية التي يتم تداولها في األسواق النشطة إلى أسعار السوق المدرجة في تاريخ بيان المركز المالي
الموحد .يعتبر السوق أنه نشط إذا كانت األسعار المدرجة متاحة بسهولة وبصورة منتظمة من البورصة أو منسق األسعار أو الوسيط أو
قطاع العمل أو خدمة التسعير أو الهيئة التنظيمية وتمثل تلك األسعار المعامالت السوقية الفعلية المتكررة بصورة منتظمة وفقا ً لشروط
السوق االعتيادية .يتم إدراج هذه األدوات ضمن المستوى  .1تتألف األدوات المدرجة ضمن المستوى  1بصورة أساسية من استثمارات
الملكية المدرجة المصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى.
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سوق دبي المالي ش.م.ع
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2019
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القيمة العادلة لألدوات المالية (تابع)
يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة في سوق نشط (مثل األدوات المشتقة المتداولة خارج البورصة) باستخدام أساليب
التقييم .تعمل أساليب التقييم هذه على تحقيق االستفادة القصوى من معطيات السوق الملحوظة المتاحة وتعتمد بشكل محدود قدر اإلمكان
على التقديرات الخاصة بالمنشأة .في حال كانت كافة المعطيات الهامة المطلوبة لقياس القيمة العادلة لألداة ملحوظة ،يتم إدراج هذه
األدوات ضمن المستوى الثاني .تتألف هذه االستثمارات من صناديق تستند قيمها العادلة على صافي قيمة الموجودات المحددة من قبل
مدراء الصناديق.
يتم إدراج األداة ضمن المستوى  3إذا كان هناك واحدة أو أكثر من هذه المعطيات غير مستندة إلى معطيات السوق الملحوظة .تمثل
موجودات المستوى  3حقوق الملكية غير المدرجة واستثمارات الصناديق المشتركة التي يتم تحديد قيمها العادلة بنا ًء على افتراضات
متغيرة غير ملحوظة تعتمد على نطاق واسع من العوامل المرتبطة باالقتصاد الكلي .يتم تعديل القيم الدفترية لهذه االستثمارات على
النحو التالي:


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



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

لم يطرأ أي تغيير على أساليب التقييم خالل الفترة.
يوضح الجدول التالي الموجودات والمطلوبات الخاصة بالمجموعة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة في  30يونيو  2019و 31ديسمبر
.2018
المستوى 1
ألف درهم
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
الشاملة األخرى
 أسهم صناديق مدراة استثمار في صكوكاإلجمالي

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
الشاملة األخرى
 أسهم صناديق مدراة استثمار في صكوكاإلجمالي

 30يونيو ( 2019غير مدققة)
المستوى 3
المستوى 2
ألف درهم
ألف درهم

270.637
205.502
----------476.139
======

264.002
----------264.002
======

المستوى 1
ألف درهم

 31ديسمبر ( 2018مدققة)
المستوى 3
المستوى 2
ألف درهم
ألف درهم

259.566
201.747
----------461.313
======

لم تكن هناك أي تحويالت بين المستوى  1والمستوى  2خالل الفترة.
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268.361
----------268.361
======

---------=====

22.940
---------22.940
=====

اإلجمالي
ألف درهم
270.637
264.002
205.502
-----------740.141
======
اإلجمالي
ألف درهم
282.506
268.361
201.747
----------752.614
======

سوق دبي المالي ش.م.ع
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2019
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القيمة العادلة لألدوات المالية (تابع)
مطابقة لقياسات القيم العادلة للموجودات المالية في المستوى 3
مقاسة بالقيمة العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة األخرى
أسهم غير مدرجة
 31ديسمبر
 30يونيو
2018
2019
ألف درهم
ألف درهم
الرصيد االفتتاحي
التحويل من المستوى  3إلى المستوى 2
االستبعاد خالل الفترة /السنة
تغيرات القيمة العادلة

22.940
()5.963
()16.977
---------=====

الرصيد الختامي

43.587
()1.714
()18.933
----------22.940
=====

إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التالية تقارب قيمها الدفترية :النقد وما يعادله ،ودائع استثمارية ،إيرادات مستحقة من
ودائع استثمارية ،رسوم عموالت تداول مستحقة ،أرصدة طرف مقابل رئيسي ،مبالغ مستحقة من الوسطاء ،ذمم مدينة أخرى ،أمانات
الوسطاء ،مبالغ مستحقة لهيئة األوراق المالية والسلع بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،توزيعات أرباح مستحقة الدفع باإلنابة عن
الشركات المدرجة في سوق دبي المالي ،بطاقات آيفستر ،ودائع أعضاء هامشية ،مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى وقرض مساند.
يتضمن الجدول التالي ملخصا ً للتكلفة المطفأة والقيمة العادلة للصكوك في  30يونيو  2019و 31ديسمبر :2018
 30يونيو 2019
(غير مدققة)
القيمة العادلة
القيمة الدفترية
ألف درهم
ألف درهم
االستثمارات بالتكلفة المطفأة
استثمار في صكوك

180.274
======

178.068
======

 31ديسمبر 2018
(مدققة)
القيمة العادلة
القيمة الدفترية
ألف درهم
ألف درهم
االستثمارات بالتكلفة المطفأة
استثمار في صكوك
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185.017
======

174.963
======

اعتماد المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
تم اعتماد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  ،2019من قبل مجلس اإلدارة وتم
التصريح بإصدارها بتاريخ  21يوليو .2019
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