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 الصفحات        
 
 

  1 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة 

 2 بيان المركز المالي الموجز المرحلي الموحد 
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 6 بيان التدفقات النقدية الموجز المرحلي الموحد 

 21 - 7 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة 
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   بيان الدخل الموجز المرحلي الموحد )غير مدقق(
 مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

  
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في   
 مارس  31  

  2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  
     

     اإليرادات 
 33,616  43,613  رسوم عموالت التداول 

 3,568  3,428  رسوم شركات الوساطة 

 5,874  6,601  رسوم المقاصة والتسوية واإليداع 

 2,462  2,347  رسوم اإلدراج وبيانات السوق 

 604  593  رسوم أخرى 
 46,124  ,58256  اإليرادات التشغيلية 

     
 20,020  14,994  االستثمارإيرادات 

 5,002  6,481  إيرادات توزيعات األرباح 
 2,921  205  إيرادات أخرى 

 -  1,169 16 دخل الربح
 74,067  79,431  مجموع اإليرادات 

     
     المصاريف 

 (37,352)  ( 37,145)    مصاريف عمومية وإدارية
 (14,122)  ( 14,122)  إطفاء موجودات غير ملموسة            

 (749)  ( 626)  مصاريف الفوائد
 (52,223)  ( 51,893)  المصاريف التشغيلية 

     

الربح  مصروف  16 (1,169)  - 

 -  (53,062)  مجموع المصاريف 

 21,844  26,369  صافي ربح الفترة 

     
     العائد إلى: 

 23,429  27,455  ُماّلك الشركة 
 (1,585)   (1,086)  الحصص غير المسيطرة 

  26,369  21,844 

     

 0,003  0,003 17 بالدرهم     -الربحية األساسية / المخفضة للسهم 
 

 

 المالية الموجزة المرحلية الموحدة. تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات    21إلى  7اإليضاحات المرفقة المدرجة على الصفحات من 

 
.1تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة مدرج على الصفحة رقم  
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   بيان الدخل الشامل الموجز المرحلي الموحد )غير مدقق( 
 مارس   31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر  

 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 مارس  31 

 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم  
    

 21,844  26,369 صافي ربح الفترة 
    

    الدخل الشامل اآلخر 
    

    بنود لن يُعاد تصنيفها في الربح أو الخسارة 
    

   لموجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلةالتغيرات في القيمة العادلة 
 4,399  ,56467 من خالل الدخل الشامل اآلخر    

    

 26,243  93,933 مجموع الدخل الشامل للفترة 
    

    العائد إلى: 
 27,828  95,019 ُماّلك الشركة 

 (1,585)  ( 1,086) الحصص غير المسيطرة 
 93,933  26,243 

  
 تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة.   21إلى  7المرفقة المدرجة على الصفحات من اإليضاحات  

 
.1تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة مدرج على الصفحة رقم  
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز المرحلي الموحد )غير مدقق(
 2022مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 
 تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة.   21إلى  7اإليضاحات المرفقة المدرجة على الصفحات من 

 .1المستقل حول مراجعة المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة مدرج على الصفحة رقم  تقرير مدقق الحسابات 

 

 رأس 
 المال 

 

 أسهم  
 الخزينة 

احتياطي إعادة   
تقييم  

استثمارات  
بالقيمة العادلة  

من خالل الدخل  
 الشامل اآلخر 

 

احتياطي  
 نظامي 

 

أرباح  
 محتجزة 

 

الملكية  حقوق 
ك   العائدة إلى ُمالا

 الشركة 

 

الحصص غير  
 المسيطرة 

 

 المجموع 
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  
 

               
 7,800,542  25,275  7,775,267  152,964  468,062  ( 841,395)  ( 4,364)  8,000,000 2021يناير  1كما في 

 21,844  ( 1,585)  23,429  23,429  -  -  -  - صافي ربح الفترة 
التغيرات في القيمة العادلة لموجودات مالية  

  الدخل الشامل  مقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
 4,399  -  4,399  -  -  4,399  -  - األخر

                
 26,243  ( 1,585)  27,828  23,429  -  4,399  -  - مجموع الدخل الشامل للفترة 

احتياطي اإليرادات غير المتوافقة مع الشريعة  
 ( 30,914)  -  ( 30,914)  ( 30,914)  -  -  -  - (21اإلسالمية )إيضاح 

 -  -  -  )4,213(  -  4,213  -  - خسارة محققة من استثمارات 
 ( 36)  -  ( 36)  ( 36)  -  -  -  - الزكاة 
 ( 357)  ( 118)  ( 239)  ( 239)  -  -  -  - أخرى

 7,795,478  23,572  7,771,906  140,991  468,062  ( 832,783)  ( 4,364)  8,000,000 2021مارس  31كما في 

                

 7,963,132  20,458  7,942,674  211,322  478,445  ( 742,729)  ( 4,364)  8,000,000 2022يناير  1كما في 
 26,369  ( 1,086)  27,455  27,455  -  -  -  - صافي ربح الفترة 

لموجودات مالية  التغيرات في القيمة العادلة  
مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  

 67,564  -  67,564  -  -  67,564  -  - اآلخر
                

 93,933  ( 1,086)  95,019  27,455  -  67,564  -  - مجموع الدخل الشامل للفترة 
توزيعات أرباح معلنة، صافية من احتياطي  

اإليرادات غير المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية  
 ( 192,135)  -  ( 192,135)  ( 192,135)  -  -  -  - (20)إيضاح 

احتياطي اإليرادات غير المتوافقة مع الشريعة  
 ( 16,824)  -  ( 16,824)  ( 16,824)  -  -  -  - (21اإلسالمية )إيضاح 

 ( 38)  -  ( 38)  ( 38)  -  -  -  - الزكاة 
 ,0687,848  19,372  ,6967,828  29,780  478,445  ( ,165675)  ( 4,364)  8,000,000 2022مارس  31كما في 
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   بيان التدفقات النقدية الموجز المرحلي الموحد )غير مدقق( 
 مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 

  

   فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 مارس   31

  2022  2021 
 ألف درهم   ألف درهم  إيضاح  

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 21,844  26,369  صافي ربح الفترة
     تعديالت لـ: 

 5,843  5,650  استهالك ممتلكات ومعدات 
 1,560  523  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 14,122  14,122 6 إطفاء موجودات غير ملموسة    
 -  ( 1,169)    دخل الربح
 -  1,169  الربح  مصروف

 749  626  مصاريف الفوائد
 (20,020)  ( 14,994)  إيرادات االستثمار

 (5,002)  ( 6,481)  إيرادات توزيعات األرباح 

التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات  
 25,815  والمطلوبات التشغيلية 

 

19,096 
المصاريف المدفوعة مقدماً والذمم المدينة  الزيادة في 
 ( 7,750)  األخرى 

 

(8,164) 
 53,854  764,932  الزيادة في الذمم الدائنة والمصاريف المستحقة 

 2,123  1,473  الزيادة في المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة 

  784,470  66,909 
 (391)  ( 632)  مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

 66,518  783,838  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

     

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 (3,691)  ( 2,410)    شراء ممتلكات ومعدات
 5,818  369,161  الحركة في الودائع االستثمارية

الدخل  استرداد استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل  
 4,726  الشامل اآلخر وبالتكلفة المطفأة 

 

104,607 
 -   ( 37,097)  مقاسة بالتكلفة المطفأة استثمارات في صكوك  

 -   6,481  توزيعات أرباح مقبوضة 
 13,838  10,254  إيرادات مقبوضة من ودائع استثمارية 

 120,572  351,115  صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية 

     

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 (6,299)  ( 7,747)  مطلوبات اإليجار 
 -  ( 100,000)  توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين 

 ( 6,299)   ( 107,747)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

     

 180,791  1,027,206  صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
 420,675  258,990  النقد وما في حكمه في بداية الفترة 

 601,466  1,286,196 12  النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 

     
 

 

 المرحلية الموحدة. تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة   21إلى  7اإليضاحات المرفقة المدرجة على الصفحات من 
 

 .  1تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة مدرج على الصفحة رقم  
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  إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة
  2022مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

 التأسيس والعمليات  1
 

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

المتحدة رقم   العربية  الشركات"(   2021( لسنة  32)اإلمارات  المالية  )"قانون  الشركة لدى هيئة األوراق  ، وتعديالته. كما ُسجلت 
 .2000نوفمبر  4في  2000( لسنة 4والسلع بدولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب القانون االتحادي رقم ) 

 
بمثابة شركة قابضة وائتمانية في األنشطة التجارية والصناعية  تتمثل األنشطة المرّخصة للشركة في التداول في األدوات المالية والعمل  

والزراعية واالستشارات المالية في مجال االستثمار والوساطة المالية في األسهم والسندات المحلية واألجنبية. وفقاً للنظام األساسي  
لشريعة اإلسالمية وتستثمر كافة أموالها بمقتضى تلك  للشركة، تلتزم الشركة في جميع أنشطتها وعملياتها ومعامالتها الرسمية بأحكام ا

 األحكام. 
 

 إن أسهم الشركة مدرجة في سوق دبي المالي. 
 

تضطلع الشركة في الوقت الراهن بإدارة عمليات سوق دبي لألوراق المالية وعمليات غرفة المقاصة ذات العالقة وتنفيذ األنشطة  
، دبي،  9700سجل للشركة هو مركز دبي التجاري العالمي، شارع الشيخ زايد، ص. ب.  االستثمارية لحسابها الخاص. إن العنوان المُ 

 اإلمارات العربية المتحدة. 
 

٪ من شركة سوق دبي المالي من خالل  80,66تعتبر حكومة دبي بمثابة الشركة األم المطلقة والطرف المسيطر حيث تمتلك نسبة  
 ة تابعة لحكومة دبي. بورصة دبي المحدودة )"الشركة األم"(، وهي شرك 

 
تشتمل المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة على المعلومات المالية الخاصة بشركة سوق دبي المالي )ش.م.ع( والشركات  

   التابعة لها )يشار إليهم مجتمعين باسم "المجموعة"(. وفيما يلي تفاصيل الشركات التابعة:
 

 نسبة الملكية   التأسيس بلد   النشاط   اسم الشركة 

       

شركة دبي للمقاصة واإليداع  
المركزي القابضة ذات شخص  

 واحد ش.ذ.م.م* 

اإلمارات العربية    شركة قابضة  
 المتحدة

 100 ٪ 

       

اإلمارات العربية    السوق المالية اإللكترونية   ناسداك دبي المحدودة** 
 المتحدة

 67 *** ٪ 

 

 للمقاصة واإليداع المركزي القابضة ذات شخص واحد ش.ذ.م.م الشركات التابعة التالية: *تمتلك شركة دبي 
 

 نسبة الملكية   بلد التأسيس   النشاط   اسم الشركة 

       

شركة دبي للمقاصة ذات شخص  
 واحد ش.ذ.م.م 

خدمات التقاص المركزي   
 لألوراق المالية 

اإلمارات العربية   
 المتحدة

 100 ٪ 

دبي لإليداع ذات شخص  شركة 
 واحد ش.ذ.م.م 

اإلمارات العربية    خدمات إيداع األوراق المالية  
 المتحدة

 100 ٪ 

 

 **تمتلك شركة ناسداك دبي المحدودة الشركة التابعة التالية: 
 

 اسم الشركة 
  

 النشاط 
 نسبة الملكية   بلد التأسيس  

       

الحصري لشركة  الممثل   ناسداك دبي جارديان ليمتد
 ناسداك دبي المحدودة 

اإلمارات العربية   
 المتحدة

 100 ٪ 

       

(. 17٪ المتبقية )إيضاح 33***تحتفظ شركة بورصة دبي المحدودة بنسبة 
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 )تابع(  المرحلية الموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة  
 2022مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2

 
 أساس اإلعداد  1- 2

 
للمعيار المحاسبي الدولي رقم   التقارير المالية المرحلية،  34لقد تم إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة وفقاً   :

 . 2021( لسنة 32رقم ) 2واألحكام النافذة في القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 
 

 2021سبتمبر    20)"قانون الشركات"( في    2021( لسنة  32صدر المرسوم بقانون اتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )
. وللشركة  2015( لسنة  2ون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )والذي ألغى القان   2022يناير    2ودخل حيز التنفيذ في  

( لسنة  32لالمتثال ألحكام مرسوم القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )  2022يناير    2شهًرا اعتباًرا من    12مهلة  
2021. 

 
على كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية الموحدة المدققة السنوية  ال تشتمل هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة  

. وباإلضافة  2021ديسمبر    31الكاملة وينبغي أن تُقرأ جنباً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في  
مؤشراً على النتائج التي قد تكون متوقعة   2022مارس  31ية في إلى ذلك، فليس بالضرورة أن تكون نتائج فترة الثالثة أشهر المنته

 .2022ديسمبر  31للسنة المالية التي ستنتهي في 
 

إن السياسات المحاسبية المطبقة في هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة هي نفس السياسات المطبقة في البيانات المالية  
   .2021ديسمبر  31وللسنة المنتهية في الموحدة للمجموعة كما في  

 
  لقد تم إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء إعادة تقييم بعض األدوات 

   المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
 

المالية الموجزة المرحلية الموحدة وعرضها بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )"الدرهم اإلماراتي"(، وهو  لقد تم إعداد هذه المعلومات  
   العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة، كما تم تقريبها إلى أقرب ألف درهم ما لم يُذكر خالفاً لذلك.

 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  2- 2

 

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المطبقة في المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة  )أ( 

 
أو   تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي أصبحت سارية المفعول على الفترات السنوية التي تبدأ في

في هذه المعلومات المالية المرحلية. ولم يكن لتطبيق هذه المعايير المعدلة، باستثناء ما هو مذكور، أي تأثيـر   2022ينايـر    1بعد  
 جوهري على المبالغ المعروضة للفترات الحالية والسابقة. 

 

والمعيار المحاسبي  ،  16، والمعيار المحاسبي الدولي رقم 3التعديالت الطفيفة على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   •
، والمعيار الدولي للتقارير المالية  9، وبعض التحسينات السنوية على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17الدولي رقم  

"اندماجات األعمال" مرجعاً في المعيار الدولي    3تحّدث التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    -  16رقم  
المالية رقم   اندماج    3للتقارير  لعمليات  المحاسبية  المتطلبات  تغيير  المالية دون  التقارير  المفاهيمي إلعداد  حول اإلطار 

 األعمال. 
 

"الممتلكات والمنشآت والمعدات" على الشركة أن تقتطع من تكلفة   16تحظر التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم     
الممتلكات والمنشآت والمعدات المبالغ المستلمة من بيع األصناف المنتجة أثناء إعداد الشركة لألصل الستخدامه المقصود.  

 حصالت البيع والتكلفة ذات الصلة في الربح أو الخسارة. وبدالً من ذلك، ستعترف الشركة بمت 
     
"المخصصات والمطلوبات الطارئة والموجودات الطارئة" التكاليف    37تحدد التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم     

   التي تأخذها الشركة في عين االعتبار عند تقييم ما إذا كان العقد سيكون خاسًرا.
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 )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة  

 2022مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 )تابع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  2
 

 )تابع(تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة   2- 2
 

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المطبقة على المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة )تابع(   (أ )

 
، والمعيار المحاسبي الدولي  16والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ،  3التعديالت الطفيفة على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    •

 )تابع(   16، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، وبعض التحسينات السنوية على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17رقم 
"األدوات المالية" واألمثلة التوضيحية    9المالية رقم  تُدخل التحسينات السنوية تعديالت طفيفة على المعيار الدولي للتقارير  

 "عقود اإليجار".  16المصاحبة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

   المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه وغير المطبقة بشكٍل مبكر )ب(  
 

)تاريخ السريان    ، "عرض البيانات المالية" حول تصنيف المطلوبات 1المعيار المحاسبي الدولي رقم  التعديالت على  •  
، "عرض البيانات  1توضح هذه التعديالت الطفيفة التي أجريت على المعيار المحاسبي الدولي رقم    -  (2023يناير    1

اعتماًدا على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير.  المالية" أن المطلوبات تصنف إما كمطلوبات متداولة أو غير متداولة،  
ال يتأثر التصنيف بتوقعات المنشأة أو األحداث الالحقة بعد تاريخ التقرير )على سبيل المثال، استالم تنازل أو خرق تعهد(.  

 عند اإلشارة إلى "تسوية" التزام.  1يوضح التعديل أيًضا ما يعنيه المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

)مؤجلة    8والمعيار المحاسبي الدولي رقم    2وبيان الممارسة رقم    1التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم    •
قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتعديل المعيار المحاسبي    -( 2024يناير   1حتى الفترات المحاسبية التي ال تبدأ قبل 

لمطالبة الشركات باإلفصاح عن معلومات حول سياستها المحاسبية الجوهرية    ، "عرض البيانات المالية"،1الدولي رقم  
 بدالً من سياساتها المحاسبية الهامة. 

  

يوضح التعديل أيًضا أنه من المتوقع أن تكون معلومات السياسات المحاسبية جوهرية إذا لم يكن مستخدمو البيانات المالية  
ية األخرى في البيانات المالية. عالوة على ذلك، يوضح التعديل على المعيار  قادرين بدونها على فهم المعلومات الجوهر

أنه ال يلزم اإلفصاح عن معلومات السياسات المحاسبية غير الجوهرية. ومع ذلك، إذا تم اإلفصاح    1المحاسبي الدولي رقم  
 عنها، فال ينبغي أن تحجب معلومات السياسات المحاسبية الجوهرية. 

 

الخاص بالمعايير الدولية للتقارير المالية، "إصدار أحكام    2التعديل، قام المجلس أيًضا بتعديل بيان الممارسة رقم  لدعم هذا  
 األهمية"، لتوفير إرشادات حول كيفية تطبيق مفهوم األهمية النسبية على إفصاحات السياسات المحاسبية. 

 

ياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء"،  ، "الس8يوضح التعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم  
كيف يجب على الشركات التمييز بين التغييرات في السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية. إن التمييز 

لمستقبلية واألحداث المستقبلية  مهم، ألن التغييرات في التقديرات المحاسبية يتم تطبيقها على أساس مستقبلي على المعامالت ا
األخرى، ولكن التغييرات في السياسات المحاسبية يتم تطبيقها بشكل عام بأثر رجعي على المعامالت السابقة واألحداث  

 السابقة األخرى وكذلك الفترة الحالية. 
 

المالية المستقبلية وتعتزم تطبيقها، حيثما يكون    تقوم المجموعة حالياً بتقييم تأثير هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت على البيانات
 مالئماً، عندما تصبح سارية المفعول. 

 

ليس هناك معايير جديدة أخرى مطبقة أو تعديالت على المعايير المنشورة أو تفسيرات صادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية  
يناير    1)لجنة التفسيرات( قد تم إصدارها ولكن ال تسري للمرة األولى على الفترة المالية للمجموعة التي تبدأ في  للتقارير المالية  

وكان يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة للمجموعة.  2022
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  )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة  
 2022مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 أساس التوحيد  3

 

المجموعة   عليها  تسيطر  التي  والمنشآت  للشركة  المرحلية  المالية  المعلومات  الموحدة  المرحلية  الموجزة  المالية  المعلومات  تشمل 
)شركاتها التابعة، معاً "المجموعة"(. تسيطر المجموعة على منشأة ما عندما يكون للمجموعة حقوق أو عوائد متغيرة نتيجة مشاركتها  
في المنشأة إضافة إلى قدرتها على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرتها على المنشأة. يؤخذ باالعتبار مدى وجود وتأثير حقوق  

   ة القابلة للممارسة أو للتحويل في الوقت الراهن عند تقييم مدى سيطرة المجموعة على منشأة ما.التصويت المحتمل
 

 يتم إدراج نتائج الشركات التابعة خالل الفترة في بيان المركز المالي الموجز المرحلي الموحد اعتباراً من تاريخ التأسيس الفعلي. 
 

المرحلية الموحدة للشركات التابعة، عند االقتضاء، حتى تتسق السياسات المحاسبية    أجريت تعديالت على البيانات المالية الموجزة
المستخدمة في إعداد هذه البيانات مع تلك المستخدمة من قبل الشركة. كما ُحذفت كافة المعامالت واألرصدة واإليرادات والمصاريف  

 بين شركات المجموعة عند التوحيد. 
 

 التقديرات  4
 

تؤثر على تطبيق  إن إعداد   يقتضي من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات  الموحدة  المرحلية  الموجزة  المالية  المعلومات 
 السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
 

المعلومات هذه  إعداد  سبيل  السياسات    وفي  تطبيق  في  اإلدارة  أبدتها  التي  الهامة  األحكام  فإن  الموحدة،  المرحلية  الموجزة  المالية 
المحاسبية والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة كانت هي نفس األحكام والمصادر المطبقة في البيانات المالية الموحدة كما في  

 .2021ديسمبر  31وللسنة المنتهية في 
 

 19-ثير كوفيد تأ 1- 4
 

في جميع أنحاء العالم وتسبب في تعطيل مستمر لألنشطة التجارية واالقتصادية، مما   19-، تفشى فيروس كوفيد2020منذ أوائل يناير 
تأثير  أي  يكن هناك  لم  االقتصاد.  لحماية  دول  في عدة  المركزي  الحكومة والمصرف  وتدابير دعم جوهرية من  إلى إجراءات  أدى 

، ومع ذلك سوف تستمر الشركة في مراقبة الوضع من أجل تقييم أي  2022مارس    31أداء أعمال المجموعة كما في  جوهري على  
 أثر مالي محتمل. 

 
 إدارة المخاطر المالية  5

 
البيانات  إن أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية لدى المجموعة تتوافق مع تلك األهداف والسياسات التي تم اإلفصاح عنها في  

 . 2021ديسمبر  31المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 
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  )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة  

 2022مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 الشهرة وموجودات أخرى غير ملموسة    6
 

 الشهرة  
   العمل ترخيص 

 كسوق لألوراق المالية 
 ألف درهم  ألف درهم 

    
    التكلفة

 2,824,455  2,878,874 2022و 2021يناير  1في 
 2,824,455  2,878,874 2022و  2021مارس   31في 

    
    اإلطفاء 

 847,335  - 2022يناير  1في 
 14,122  -   المحّمل للفترة

 861,457  -   2022مارس   31في 
    

 790,846  - 2021يناير  1في 
 14,122  -   المحّمل للفترة

 804,968  - 2021مارس  31في 
    

    القيمة الدفترية 
    

 1,962,998  2,878,874 2022مارس   31في 
 2,019,487  2,878,874 2021مارس  31في 
 1,977,120  2,878,874 2021ديسمبر  31في 

  
يتم فحص الشهرة لتحري االنخفاض في قيمتها سنويًا وعندما يكون هناك مؤشر على االنخفاض في قيمة وحدة توليد النقد التي يتم  

كوحدة توليد نقد فردية ألغراض اختبار  تخصيص الشهرة لها. تعتبر شركة سوق دبي المالي كمنشأة منفصلة، وبالتالي فإنها تعتبر  
 انخفاض القيمة. وترى إدارة الشركة أنه ال يوجد أي انخفاض في قيمة الشهرة كما في تاريخ التقرير. 
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  )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة  

 2022مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  7
  

 31 مارس 
 

ديسمبر 31  
 2022  2021 

 ألف درهم  ألف درهم  

 )مدققة(   )غير مدققة(  

    

    مصنفة كأدوات حقوق ملكية 

 257,564  297,565   استثمارات في أوراق مالية متداولة

 275,711  308,463 ( 1-7إيضاح ) - صناديق مدارة 

 279,946  274,758 ( 2-7إيضاح ) - استثمارات في صكوك 

 880,786  813,221 

 

مليون درهم( مدارة من قبل أحد مساهمي   258:  2021ديسمبر    31مليون درهم )  291تتضمن الصناديق المدارة مبالغ بقيمة   7-1

 (. 10الشركة األم )إيضاح 

 

تشمل االستثمارات في الصكوك أداة دائمة يستحق طلبها بخيار من الجهة المصدرة لها وتقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل   2- 7

بين  يتراوح  الصكوك معدل ربح  إلى  3,375  الشامل اآلخر. وتحمل  إلى  3,375:  2021ديسمبر    ٪31 )٪5  ٪( سنوياً،  ٪5 

 ويستحق دفعه بقرار من الجهة المصدرة. 
 

اتخذت المجموعة قراراً نهائياً بتصنيف االستثمارات في األوراق المالية والصناديق المدارة واالستثمارات في صكوك البنك من   3- 7

خالل الدخل الشامل اآلخر عند االعتراف المبدئي وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم الشق األول على أنها بالقيمة العادلة من  

، وتم عرض التغييرات الالحقة في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر. وهذه االستثمارات تمثل استثمارات استراتيجية 9

األنسب. تم تقييم جميع االستثمارات وتصنيفها كأدوات حقوق    غير محتفظ بها للمتاجرة، وترى المجموعة أن هذا التصنيف هو

المعيار  في  المحدد  اإلعفاء  لسبب وحيد وهو  ملكية  أنها حقوق  الكيانات على  تصنيف  يتم  ولم  الصلة.  ذات  الكيانات  في  ملكية 

 . 32المحاسبي الدولي رقم 
 

 االستثمارات بحسب التوزيع الجغرافي كالتالي: 
 

مارس  31  ديسمبر 31    
 2022  2021 

 ألف درهم  ألف درهم  

 )مدققة(   )غير مدققة(  

    

 734,050  802,328 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة  -

 79,171  78,458 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة  -

 880,786  813,221 

 
   استثمارات بالتكلفة المطفأة 8

 

ديسمبر 31    مارس 31   
 2022  2021 

 ألف درهم  ألف درهم  

 )مدققة(   )غير مدققة(  

    

 296,071  326,700  1- 8إيضاح  - استثمارات في صكوك 

 

٪  2,591سنوات وتحمل معدالت ربح ثابتة بنسبة    9- 1تستحق االستثمارات في الصكوك في اإلمارات العربية المتحدة خالل فترة   8-1

٪( سنوياً. 5,112 - ٪ 3,20: 2021ديسمبر  ٪31 )5,112 - 
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  )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة  

 2022مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

  ودائع استثمارية 9
 

مارس  31  ديسمبر 31      
 2022  2021 

 ألف درهم   ألف درهم  

مدققة( )غير    )مدققة(  

 371,117  980,000 ودائع استثمارية بفترة استحقاق تقل عن ثالثة أشهر
 -ودائع استثمارية بفترة استحقاق تزيد عن ثالثة أشهر حتى سنة واحدة 

 2,660,000  1,686,122   (1-9)إيضاح 
 2,666,122  3,031,117 

    غير متداولة:
 222,225  218,059 استحقاق تزيد عن سنة واحدة ودائع استثمارية بفترة 

 2,884,181  3,253,342 
 

٪  1,15إن الودائع االستثمارية مودعة لدى مؤسساٍت مالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وتحمل معدالت ربح تتراوح بين    1- 9

 ٪( سنوياً.1,65٪ إلى 1,20: 2021ديسمبر  31٪ ) 1,60إلى 
 

مليون درهم( مرهونة كضمان مقابل تسهيالت   136,73:  2021ديسمبر    31مليون درهم )  36,73ودائع استثمارية بقيمة  هناك    2- 9

 سحب بنكي على المكشوف غير مستخدمة مقدمة إلى المجموعة. 
 

لي المحتفظ بها في  يبلغ إجمالي توزيعات األرباح المقبوضة والمستحقة الدفع باإلنابة عن الشركات المدرجة في سوق دبي الما  3- 9

  1,151:  2021ديسمبر    31مليون درهم )  1,412مبلغاً وقدره    2022مارس    31أرصدة "حسابي" وبطاقات آيفستر كما في  

في ودائع  االستثمارات  مثل  للدخل  مدرة  الخاص في موجودات  لتقديرها  وفقًا  للشركة الستثمارها  متاحة  درهم(، وهي  مليون 

مليون   98مليون درهم(، واستثمارات بالتكلفة المطفأة بقيمة    1,010:  2021ديسمبر    31درهم )  مليون  975قصيرة األجل بقيمة  

( بقيمة    100:  2021ديسمبر    31درهم  ديسمبر   31مليون درهم )  339مليون درهم(، وحسابات مضاربة وحسابات جارية 

-15مساهمي الشركات المدرجة )راجع إيضاح  مليون درهم(. ولذلك، تتحمل المجموعة التزاًما بدفع هذه المبالغ ل  41:  2021

 (. وحتى يتم الوفاء بهذا االلتزام، تقوم المجموعة باالعتراف بأرباح هذه االستثمارات في بيان الدخل. 1

 

والتي تمثل أمواالً من ودائع هامش  مليون درهم(    430:  2021ديسمبر    31مليون درهم )  430تم إيداع ودائع استثمارية بقيمة   4- 9

 .2- 15و 1- 10. راجع اإليضاحين عالقة ذذطرف   تم إيداعها من قبل

 
  معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة 10

 
عندما يكون ألحد األطراف قدرة السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير ملحوظ  يتم اعتبار األطراف كأطراف ذات عالقة  

على الطرف اآلخر في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية. تتألف األطراف ذات العالقة من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة  
في اإلدارة أو األقارب من الدرجة األولى. وفيما يلي المعامالت  والشركة القابضة والشركة األم المطلقة والشركات التابعة وكبار موظ

 مع األطراف ذات العالقة واألرصدة الناتجة عن هذه المعامالت: 
 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 مارس  31 

 2021  2022   معامالت خالل الفترة
 ألف درهم  ألف درهم  
 )غير مدققة(   )غير مدققة(  

    تابعة وشركات زميلة شركات 
 8,754  4,529 إيرادات االستثمار
 330  352 مصاريف الفوائد

 5,002  6,253 إيرادات توزيعات األرباح 
 2,253  2,220 دفعات اإليجار ومصاريف أخرى ذات عالقة 

 322  221 فائدة على عقود اإليجار 
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  )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة  
 2022مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 )تابع( معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة  10
 

 فيما يلي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وغيرهم من كبار موظفي اإلدارة خالل الفترة: 
 

 المنتهية في فترة الثالثة أشهر  
 مارس  31 

 2022  2021 
ألف درهم      ألف درهم  

 )غير مدققة(   )غير مدققة(  تعويضات كبار موظفي اإلدارة 
    

 2,019  3,908 منافع قصيرة األجل 
 240  214 معاشات وتأمينات اجتماعية

      أعضاء مجلس اإلدارة
 198  819  مكافآت إلى مجلس إدارة ناسداك دبي -
 144  213  بدل حضور اجتماعات للمجموعة -
 2,100  2,118 مكافآت أعضاء مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي  -

 
 

مارس  31  ديسمبر  31      

 2021  2022   األرصدة
 ألف درهم  ألف درهم  
 )مدققة(   )غير مدققة(  

    شركات تابعة وشركات زميلة  )أ( 
    

 257,986  290,738 (   7صناديق مدارة من قبل مساهم في الشركة األم )إيضاح 
الشامل   الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مقاسة  أخرى  مالية  موجودات 

 352,957  390,513 ( 7اآلخر )إيضاح 
 208,654  200,866 (8استثمارات بالتكلفة المطفأة )إيضاح  

 155,521  1,125,936 ( 12نقد وما في حكمه )إيضاح 
 584,273  473,554 ( 9ودائع استثمارية )إيضاح 

    
      مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة )ب( 

 14,316  8,075 التزام اإليجار  - مركز دبي التجاري العالمي 
 450,000  450,348 ( 2-15و 1- 10ودائع أعضاء هامشية )إيضاح 

    
      الشركة األم

 11,076  12,548 مصاريف مدفوعة بالنيابة عن المجموعة 
 31,837  32,189 ( 2-10قرض مساند )إيضاح 

 100,000  193,590 توزيعات أرباح مستحقة الدفع 
 

مليون درهم(  430: 2021ديسمبر  31مليون درهم ) 430تكون ودائع األعضاء الهامشية من ودائع استثمارية بمبلغ  1- 10

طرف ذي عالقة   من قبلمليون درهم( مودعة  20: 2021ديسمبر  31مليون درهم ) 20,35وحساب مضاربة بمبلغ 

 (. 2- 15)إيضاح 

 

(. إن القرض المساند  1دبي المحدودة إلى ناسداك دبي المحدودة من خالل الشركة )إيضاح  تم تقديم القرض المساند من قبل بورصة    2- 10
غير مضمون وبال تاريخ سداد محدد ويحمل ربحا وفقاً لمعدل السوق، والقرض ُمضاف إلى حقوق كافة الدائنين اآلخرين لدى  

 الشركة التابعة. 
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  )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة  

 2022مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 مصاريف مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى  11
 

مارس  31   31 ديسمبر  

 2022  2021 

 ألف درهم  ألف درهم  

 )مدققة(   )غير مدققة(  

    

 19,518  25,990 ودائع استثمارية إيرادات مستحقة من 
 92,340  238,004 ( 1-11)إيضاح   -أرصدة طرف مقابل مركزي  

 ً  5,948  5,988    مصاريف مدفوعة مقدما
 1,003  2,723   رسوم عموالت تداول مستحقة

 2,542  6,794 ذمم مدينة أخرى 
 1,998  4,471 مبالغ مستحقة من وسطاء 
 2,641  2,131 المستحقة القبض على المصروفات الرأسمالية ضريبة القيمة المضافة 

 286,101  125,990 
 (1,215)  ( 1,440) ناقصاً: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 284,661  124,775 

 

    صافي الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها: 

    

 738  1,215  الرصيد االفتتاحي
 477  225   مخصص الفترة / السنة

 1,215  1,440 الرصيد الختامي 

 

تتعلق هذه األرصدة بشركة دبي للمقاصة ذات شخص واحد ش.ذ.م.م وشركة ناسداك دبي المحدودة باعتبارهم األطراف   11-1 
الرصيد  (. يمثل  T+2المركزية المقابلة لجميع التداوالت، وعادة ما تتم تسوية هذه األرصدة خالل يومين من تاريخ التعامل )

ذمماً مدينة من وسطاء مقابل تداوالت لم تتم تسويتها كما بنهاية فترة التقرير. وتم تسجيل الرصيد المستحق المقابل لنفس  
 (. 15المبلغ كالتزام كما بنهاية الفترة )إيضاح 

 

 ال تحتفظ الشركة بأي رهن عن المصاريف المدفوعة مقدًما والذمم المدينة األخرى.  11-2
 

 وما في حكمه نقد   12
 

مارس  31   31 ديسمبر  
 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم  
 )مدققة(   )غير مدققة(  
    

 140  162 نقد في الصندوق 
    أرصدة بنكية: 

 16,258  63,991   حسابات جارية
 2,165  21 ( 1-12حسابات ادخار )إيضاح 

 140,422  1,067,022 ( 2-12حسابات المضاربة )إيضاح 
 1,131,196  158,985 

 100,005  155,000   تزيد عن ثالثة أشهر ودائع استثمارية بفترات استحقاق أصلية ال
 258,990  1,286,196   نقد وما في حكمه

 
  ٪ سنوياً(.0,30: 2021ديسمبر  31٪ سنوياً )0,30يتراوح معدل العائد على حسابات االدخار  1- 12

 
 سنوياً(. ٪0,09: 2021ديسمبر  31٪ سنوياً )0,08العائد على حساب المضاربة نسبة يتراوح معدل  2- 12
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  )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة  
 2022مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 )تابع(  نقد وما في حكمه 12

 
يبلغ إجمالي توزيعات األرباح المقبوضة والمستحقة الدفع باإلنابة عن الشركات المدرجة في سوق دبي المالي المحتفظ بها   3- 12

:  2021ديسمبر    31مليون درهم )  1,412مبلغاً وقدره    2022مارس    31في أرصدة "حسابي" وبطاقات آيفستر كما في  

وفقًا لتقديرها الخاص في موجودات مدرة للدخل مثل االستثمارات    مليون درهم(، وهي متاحة للشركة الستثمارها  1,151

مليون درهم(، واستثمارات بالتكلفة المطفأة   1,010:  2021ديسمبر  31مليون درهم )  975في ودائع قصيرة األجل بقيمة 

مليون    339مليون درهم(، وحسابات مضاربة وحسابات جارية بقيمة    100:  2021ديسمبر    31مليون درهم )  98بقيمة  

مليون درهم(. ولذلك، تتحمل المجموعة التزاًما بدفع هذه المبالغ لمساهمي الشركات المدرجة    41:  2021ديسمبر    31درهم )

(. وحتى يتم الوفاء بهذا االلتزام، تقوم المجموعة باالعتراف بأرباح هذه االستثمارات في بيان 1- 15)راجع اإليضاح رقم  

 الدخل. 
 

، قامت المجموعة بتقييم إمكانية استرداد النقد وما في حكمه وخلصت إلى أن  2021ديسمبر  31و 2022مارس  31في   4- 12

 مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة غير جوهري. 
 

 رأس المال  13
 

 31 ديسمبر  31 مارس  

 2022  2021 

 ألف درهم  ألف درهم  

 )مدققة(   )غير مدققة(  

    

     المال المصرح به والمصدر والمدفوع:رأس 

سهم(   8,000,000,000: 2021ديسمبر  31سهم ) 8,000,000,000
 8,000,000 : درهم واحد للسهم( 2021ديسمبر  31بقيمة درهم واحد للسهم )

 
8,000,000 

 
    احتياطيات  14

 
 احتياطي نظامي         (أ)

 
 ً فقد خصصت المجموعة احتياطيا نظامياً بنسبة  ،  2021لسنة    32لدولة اإلمارات العربية المتحدة بقانون رقم  للقانون االتحادي    وفقا
من رأس المال.    ٪50من صافي أرباح الشركة عن كل سنة على أن يستمر التخصيص حتى يبلغ رصيد االحتياطي ما يعادل    10٪

إن هذا االحتياطي غير متوفر للتوزيع، باستثناء الحاالت التي ينص عليها القانون. لم يتم إجراء أي تخصيص لالحتياطي النظامي  
حيث إن ذلك التخصيص سيتم في نهاية السنة استنادا إلى نتائج الشركة للسنة    2022مارس  31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 . 2022ديسمبر  31التي ستنتهي في 
       

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  - احتياطي إعادة تقييم استثمارات  ( ب )
 

الل  يمثل احتياطي إعادة تقييم االستثمارات األرباح والخسائر المتراكمة الناشئة عن إعادة تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خ
الدخل الشامل اآلخر. 
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 2022مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 ذمم دائنة ومصاريف مستحقة  15
 31 ديسمبر  31 مارس  
 2022  2021 
 ألف درهم   ألف درهم  
 )مدققة(  )غير مدققة(  

    
الدفع   مستحقة  أرباح  في  توزيعات  المدرجة  الشركات  عن  باإلنابة 

 1,034,858 ( 1-15سوق دبي المالي )"حسابي"( )إيضاح 
 

820,010 
 330,921  377,771 ( 1-15بطاقات آيفستر )إيضاح 

 460,549  499,466 (2-15ودائع أعضاء هامشية )إيضاح 
 22,064  19,418 مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى 

 92,340  238,004 (11)إيضاح أرصدة طرف مقابل مركزي 
 4,377  17,803   إيرادات غير محققة 

 21,917  21,518 أمانات الوسطاء 
العربية  اإلمارات  بدولة  والسلع  المالية  األوراق  هيئة  إلى  مستحقة  مبالغ 

 15,954   المتحدة
 

315 
 1,048  1,086 الزكاة 

 4,271  1,912 ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع 
 9,945  7,716   مطلوبات اإليجار

 -  440,656 ( 15.3 إيضاحاشتراكات الطرح العام األولي للعميل )
 30,914  - (21إيرادات غير متوافقة مع الشريعة اإلسالمية )إيضاح 

 2,676,162  1,798,671 
 

الشركات المدرجة في سوق دبي المالي المحتفظ بها يبلغ إجمالي توزيعات األرباح المقبوضة والمستحقة الدفع باإلنابة عن   1- 15

: 2021ديسمبر    31مليون درهم )  1,412مبلغاً وقدره    2022مارس    31في أرصدة "حسابي" وبطاقات آيفستر كما في  

مليون درهم(، وهي متاحة للشركة الستثمارها وفقًا لتقديرها الخاص في موجودات مدرة للدخل مثل االستثمارات    1,151

مليون درهم(، واستثمارات بالتكلفة المطفأة    1,010:  2021ديسمبر    31مليون درهم )  975ائع قصيرة األجل بقيمة  في ود

مليون   339مليون درهم(، وحسابات مضاربة وحسابات جارية بقيمة    100:  2021ديسمبر    31مليون درهم )  98بقيمة  

وعة التزاًما بدفع هذه المبالغ لمساهمي الشركات المدرجة.  مليون درهم(. ولذلك، تتحمل المجم  41:  2021ديسمبر    31درهم )

 وحتى يتم الوفاء بهذا االلتزام، تقوم المجموعة باالعتراف بأرباح هذه االستثمارات في بيان الدخل. 

 

تفاظ يتعين على أعضاء المقاصة تقديم هوامش فيما يتعلق بالتزاماتهم الخاصة بالمقاصة والتسوية تجاه المجموعة. يتم االح 2- 15

بالهوامش في حسابات منفصلة باسم شركة سوق دبي المالي في بنوك المقاصة. تستخدم المجموعة الهوامش المقدمة من قبل 

يتعلق   فيما  المقاصة  تقصير عضو  المجموعة في حالة  تجاه  المقاصة  أعضاء  بالتزامات  الوفاء  أجل  المقاصة من  أعضاء 

 . 1- 10و 4 - 9بتسويات التداول. راجع اإليضاحين  

 

اكتتابات العمالء في االكتتاب العام تمثل األموال المستحقة الدفع لحكومة دبي في االكتتاب العام الستثمارها في هيئة كهرباء ومياه   3- 15

 دبي واسترداد مبالغ االكتتاب الزائدة للعمالء عند تخصيص أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي. 

 

 الربح   مصروف و دخل الربح   16

 
: ال شيء( على ودائع الهامش لألعضاء )إيضاح  2021مارس    31مليون درهم )   1.169المجموعة مصروف ربح قدره  تكبدت  

( والمودعة لدى المجموعة بمعدل ربح مكافئ 15 . 
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 2022مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
   ربحية السهم 17

 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 مارس  31 

 2022  2021 

 
 )غير مدققة(   )غير مدققة( 

   )بآالف الدراهم(صافي ربح الفترة العائد إلى مالك الشركة 

27,455  23,429 

   

 8,000,000  8,000,000 )بآالف الدراهم(  - رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع 

 (4,237)  ( 4,237) ناقصاً: أسهم الخزينة )باآلالف( 

 ,7637,995  ,7637,995 عدد األسهم المصدرة )باآلالف( 

 0,003  0,003 بالدرهم - ربحية السهم 
 

   التزامات 18
مارس  31   31 ديسمبر  
 2022  2021 
 ألف درهم   ألف درهم  
 )مدققة(  )غير مدققة(  

    

 1,179  712 التزامات لشراء ممتلكات ومعدات 
 

٪( من  33:  2021ديسمبر    31٪ المتبقية )33، أبرمت الشركة اتفاقية مع بورصة دبي المحدودة لالستحواذ على نسبة  2010في  
مبلغ  حقوق   المحدودة مقابل  دبي  ناسداك  )  148الملكية في  إنجاز    148:  2021ديسمبر    31مليون درهم  يتوقف  مليون درهم(. 

دبي   بورصة  الشركة مع  تتفق عليه  وبتاريخ  المحدودة  الشركة وبورصة دبي  بين  المتبادل  االتفاق  االستحواذ على  وممارسة هذا 
 المحدودة. 

 
   تقارير القطاعات 19

 
وبما يتسق    8رفع التقارير عن القطاعات التشغيلية وفقاً لألغراض اإلدارية المقررة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  يتم  

مع آلية رفع التقارير الداخلية إلى مجلس اإلدارة )الذي يعتبر المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات بشأن العمليات التشغيلية( والذي  
ه تخصيص موارد القطاعات المدرجة في التقارير وتقييم أدائها. تتم إدارة المجموعة كوحدة واحدة، ولذلك يرى أعضاء  يقع على عاتق

مجلس اإلدارة أن المجموعة تزاول عملياتها من خالل قطاع تشغيلي واحد يتمثل في عمليات سوق المال وعمليات غرفة المقاصة  
 ذات العالقة. 

 
 مستحقة الدفع توزيعات أرباح  20

 
درهم لكل سهم بما في ذلك اإليرادات    0,03مليون درهم والتي تمثل    240بقيمة    2021أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح لسنة  
اإليرادات  :  2021ديسمبر    31)    2021ديسمبر    31مليون درهم للسنة المنتهية في    16,8غير المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية بمبلغ  

الشريعة اإلسالمية المتوافقة مع  في    30,9مبلغ    غير  المنتهية  للسنة  أية  (2020ديسمبر  31مليون درهم  الشركة عن  تعلن  ولم   .
 .2020ديسمبر  31توزيعات أرباح للسنة المنتهية في 

 
مليون    3:  2021ديسمبر    31مليون درهم )  49,4تبلغ توزيعات األرباح غير المدفوعة للمساهمين بخالف األطراف ذات العالقة   

 درهم(. 
 

 إيرادات غير متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية  21
 

  30,9:  2021)  2021مليون درهم والمتعلقة بسنة    16,8إن اإليرادات غير المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية البالغة قيمتها  
( وفقاً لما تم اعتماده من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لدى الشركة، قد خصصتها المجموعة  2020مليون درهم متعلقة بسنة  

وسوف توزعها على المساهمين إلنفاقها في األغراض    2022مارس    31من األرباح المحتجزة خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  
ن. وبناًء على قرار هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، يقع على عاتق كل مساهم المسؤولية الحصرية بالتبرع  الخيرية من جانب المساهمي 

   بحصته من هذه األرباح لألغراض الخيرية.
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 القيمة العادلة لألدوات المالية   22
 

المقاسة بالقيمة العادلة  تشمل الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة النقد وما في حكمه والودائع االستثمارية والموجودات المالية 
من خالل الدخل الشامل اآلخر واالستثمارات بالتكلفة المطفأة والقرض المساند والذمم المدينة والدائنة المستحقة على المدى القصير.  

مة الدفترية، بعد  تحمل الودائع االستثمارية طويلة األجل معدالت عائد حسب السائد في السوق. وبالتالي، فإن قيمتها العادلة تقارب القي 
   األخذ في االعتبار االنخفاض في القيمة المدرج في بيان المركز المالي الموجز المرحلي الموحد.

 
 

لقد قامت المجموعة بتصنيف أساليب قياس القيمة العادلة باستخدام تسلسل هرمي للقيمة العادلة يعكس مدى أهمية المعطيات المستخدمة  
   يلي المستويات المختلفة لتسلسل القيمة العادلة:في أساليب القياس. فيما 

 
 األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة )المستوى األول(.  •
التي تعتبر جديرة بالمالحظة بالنسبة لألصل أو    1المعطيات األخرى بخالف األسعار الُمعلنة المدرجة ضمن المستوى   •

 اللتزام، سواًء كانت مباشرة )وهي األسعار( أو غير مباشرة )وهي المستمدة من األسعار( )المستوى الثاني(. ا
المعطيات الخاصة باألصل أو االلتزام التي ال تستند إلى بيانات سوق جديرة بالمالحظة )وهي المعطيات غير الجديرة   •

 بالمالحظة( )المستوى الثالث(. 
 

العادلة لألدوات المالية المتداولة في أسواق نشطة إلى أسعار السوق المعلنة بتاريخ بيان المركز المالي الموحد. تعتبر تستند القيمة  
السوق سوقاً نشطة في حال كانت األسعار المعلنة جاهزة ومتوفرة بانتظام من األسواق المالية أو الوكالء أو الوسطاء أو قطاعات  

الهيئات الرقابية بحيث تمثل هذه األسعار معامالت السوق الفعلية والمتكررة بانتظام على أساس تجاري  العمل أو خدمات التسعير أو  
بحت. وتُدرج هذه األدوات ضمن المستوى األول. تتكون األدوات المدرجة في المستوى األول بصفة أساسية من استثمارات األسهم  

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.  المتداولة واالستثمارات في الصكوك المصنفة بالقيمة 
 
  يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة في سوق نشطة )مثل المشتقات المتداولة في السوق الموازية( باستخدام أساليب 

حظة وتعتمد على أقل قدر ممكن  التقييم. تعمل هذه األساليب على تحقيق االستفادة القصوى من بيانات السوق المتاحة الجديرة بالمال
من التقديرات الخاصة بالمنشأة. في حال كانت المعطيات الهامة المطلوبة لقياس القيمة العادلة لألداة معطيات جديرة بالمالحظة، فإنه  

يمة الموجودات  يتم إدراج هذه األدوات ضمن المستوى الثاني. تتألف هذه االستثمارات من صناديق تستند قيمها العادلة على صافي ق
 المحددة من قبل مديري الصناديق. 

 
إذا كانت هناك واحدة أو أكثر من هذه المعطيات غير مستندة إلى بيانات جديرة بالمالحظة في السوق، فإن األداة تدرج ضمن المستوى  

المشتركة التي يتم تحديد قيمها العادلة بناًء  الثالث. تمثل موجودات المستوى الثالث حقوق الملكية غير المدرجة واستثمارات الصناديق  
على افتراضات متغيرة غير قابلة للمالحظة تعتمد على نطاق واسع من العوامل المرتبطة باالقتصاد الكلي. يتم تعديل القيم الدفترية  

  لهذه االستثمارات على النحو التالي: 
 

المدارة   • المستم  –الصناديق  الموجودات  قيمة  أساس صافي  والضرائب  على  الفوائد  قبل خصم  األرباح  مضاعف  من  دة 
   واالستهالك واإلطفاء / األسهم الخاصة أو قيمة السهم المحددة من قبل مديري الصناديق.

 
باستخدام أحدث قيمة دفترية صافية متوفرة وتقييم السوق    –استثمارات حقوق الملكية غير المدرجة واألدوات المالية األخرى   •

 سعار السائدة في السوق الثانوية لألدوات المشابهة. المستند على األ
 

 لم يطرأ أي تغيير على أساليب التقييم خالل الفترة. 
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 )تابع(القيمة العادلة لألدوات المالية  21

 
 .2021ديسمبر  31و 2022مارس  31يعرض الجدول التالي موجودات ومطلوبات المجموعة المقاسة بالقيمة العادلة بتاريخ 

 
 )غير مدققة(   2022مارس   31 

 
 المستوى  

 األول 
المستوى   

 الثاني 
المستوى   

 الثالث 
 

 المجموع 
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  
 الشامل اآلخر 

       

 297,565  -  6,427  291,138 أسهم  -

 ,463308  -  ,463308  - صناديق مدارة  -
 274,758  -  -  274,758 استثمارات في صكوك -

 ,786880  -  ,890314  565,896 المجموع 

 
 )مدققة(  2021ديسمبر  31 

 
 المستوى  

 األول 
 المستوى   

 الثاني 
 المستوى   

 الثالث
 

 المجموع 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  
 الشامل اآلخر 

       

 257,564  -  6,427  251,137 أسهم  -
 275,711  -  275,711  - صناديق مدارة  -
 279,946  -  -  279,946 استثمارات في صكوك -

 813,221  -  282,138  531,083 المجموع 

 
   ليس هناك أي تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني خالل الفترة.

 

لطبيعتها قصيرة األجل: النقد وما في حكمه، ودائع إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التالية تقارب قيمتها الدفترية نظًرا  
استثمارية، إيرادات مستحقة من ودائع استثمارية، رسوم عموالت تداول مستحقة، أرصدة طرف مقابل مركزي، مبالغ مستحقة من  

العربية المتحدة، توزيعات  الوسطاء، ذمم مدينة أخرى، أمانات الوسطاء، مبالغ مستحقة لهيئة األوراق المالية والسلع بدولة اإلمارات 
أرباح مستحقة الدفع باإلنابة عن الشركات المدرجة في سوق دبي المالي، بطاقات آيفستر، ودائع أعضاء هامشية، مصاريف مستحقة  

  وذمم دائنة أخرى، توزيعات أرباح دائنة، مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة، وقرض مساند.
 

 :2021ديسمبر  31و 2022مارس  31فأة والقيمة العادلة للصكوك كما في يلخص الجدول أدناه التكلفة المط
 

 2022مارس   31
 )غير مدققة( 

 القيمة العادلة   القيمة الدفترية  

 ألف درهم   ألف درهم  

    استثمارات بالتكلفة المطفأة 

 332,513  326,700 استثمارات في صكوك

 

 2021ديسمبر  31
 )مدققة( 

الدفترية القيمة    القيمة العادلة   

 ألف درهم  ألف درهم 

    استثمارات بالتكلفة المطفأة 

 304,092  296,071 استثمارات في صكوك
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 أحداث الحقة 23
 

لم تظهر أي أحداث الحقة لتاريخ بيان المركز المالي كان يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على المبالغ المدرجة في المعلومات المالية  
 .2022مارس  31الموجزة المرحلية الموحدة كما في ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 

 اعتماد المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة  24
 

ووافق على    2022مارس    31اعتمد مجلس اإلدارة المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 . 2022أبريل  28ا بتاريخ إصداره

 




