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 معلومات عن الشركة
 

 مجلس اإلدارة
 

 النويس جاسم سعادة السيد/ حسين مجلس اإلدارة رئيس
  

 خوريال صديق السيد/ أبو بكر نائب رئيس مجلس اإلدارة
  

 السيد/ أحمد بن علي الظاهري   أعضاء مجلس اإلدارة
 السيد/ كارلوس عبيد 
 السيد/ فهد سعيد الرقباني 
 السيد/ منصور محمد المال 
 السيد/ سالم راشد النعيمي  
  
      

 سالم راشد النعيمي السيد/ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
  

 21122ص ب  المركز الرئيسي
 أبراج اإلتحاد

 1برج ، 12الطابق 
 أبوظبي

 اإلمارات العربية المتحدة
  

 ديلويت آند توش )الشرق األوسط(    مدقق الحسابات
 112ص ب 

 برج السلع
 مربعة الصّوة

 أبوظبي 
 اإلمارات العربية المتحدة
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 تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة 
 
 نظرة عامة .0
 

أشاهر المنتهياة فاي  تساعةملياون درهام خاالل فتارة ال 1/1.112رباح عائدة إلى ماالكي الشاركة بمبلا  أحققت الواحة كابيتال صافي 
  .2211مليون درهم لنفس الفترة من عام  212.1مقارنًة با  2211 سبتمبر 12
 

تالجير الطاائرات إيار لشاركة  المفتار  ن االساتبعاد الجزئايعا المكساب الفاردي الناات بشاكل رئيساي إلاى  المتاللقويعود هااا األدا  
يار وهاي مشاروم مشاترك باين الواحاة كابيتاال و  إيرليفات اساتبعاد مانمكاساب ك و فاي بورصاة نيوياور المدرجاة  AerCapكاب   كاابا 

دنيااا  - شااركة التموياال االسااتهالكي فااي دولااة اإلمااارات العربيااة المتحاادةو  إيركاااباألدا  التشااغيلي القااوي لكاال ماان باإلضااافة إلااى 
 س المال.أالمتينة من معامالت أسواق ر  والمساهمة، للتمويل

 
 أهم المؤشرات المالية .4
 

  2211 سبتمبر 12أشهر المنتهية في  تسعةفترة ال
 
   ساابتمبر 12أشااهر المنتهياة فااي  تساعةمليااون درهاام خاالل فتاارة ال 1/1.112حققات المجموعااة أربااح عائاادة إلاى المااالكين بمبلا 

 .2211خالل نفس الفترة في عام  المحققمليون درهم  212.1على مبل  أضعاف  ستة قدرها، بزيادة 2211
 
   2211 سابتمبر 12أشاهر المنتهياة فاي  تساعةملياون درهام خاالل فتارة ال 11.1أنتجت النشااطات التشاغيلية تادفق نقادي بمبلا ،

 .2211مليون درهم خالل نفس الفترة من عام  2.1بمبل  مقارنًة 
 
  11ملياار درهام كماا فاي  1.2، مقارناة باا 2211 سابتمبر 12مليار درهام كماا فاي  1.1إن إجمالي موجودات المجموعة بلغت 

 .2211ديسمبر 
 
 أشااهر  تسااعةدرهاام خااالل فتاارة ال 2.111ان العائااد األساسااي والمخفاا  للسااهم الواحااد ماان العمليااات المسااتمرة و ياار المسااتمرة كاا

 .2211خالل نفس الفترة من عام  المحققدرهم  2.111، مقارنة با 2211 سبتمبر 12المنتهية في 
 

  2211 سبتمبر 12فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
   ساابتمبر 12أشااهر المنتهيااة فااي  ثالثااةمليااون درهاام خااالل فتاارة ال 121.2حققاات المجموعااة أرباااح عائاادة إلااى المااالكين بمبلاا 

 .2211خالل نفس الفترة في عام  المحققمليون درهم  121.1على مبل  مليون درهم  111.1 قدرها، بزيادة 2211
 
   2211 ساابتمبر 12أشاهر المنتهياة فاي  ثالثاةملياون درهام خاالل فتاارة ال 12.1أنتجات النشااطات التشاغيلية تادفق نقاادي بمبلا ،

 .2211خالل نفس الفترة من عام مستخدم في النشاطات التشغيلية مليون درهم  1.1بمبل  مقارنًة 
 
 شااهر أ ثالثااةدرهاام خااالل فتاارة ال 2.111ان العائااد األساسااي والمخفاا  للسااهم الواحااد ماان العمليااات المسااتمرة و ياار المسااتمرة كاا

 .2211خالل نفس الفترة من عام  المحققدرهم  2.211، مقارنة با 2211 سبتمبر 12المنتهية في 
 
 الحالي الربعفي  األحداث الرئيسية .0
 

 AerCapسهم إير كاب تحوط وتمويل أل
 

فاي بورصااة المدرجاة  AerCapإيار كاااب فاي ( سااهم ملياون 11.1) حصاتهانصااف ل وتمويال معاملااة تحاوطالواحاة كابيتاال  أبرمات
 شركة تلجير طائرات مستقلة في العالم.أكبر وهي ، كنيويور 

 
دوالر للسااهم  11.21عنااد و  أدنااىحااد كدوالر للسااهم الواحااد  12.11وقااد قاماات الشااركة بضاامان قيمااة نصااف حصااتها عنااد سااعر 

الدفتريااة  علمااًا باالن القيمااةدوالر للسااهم،  11. والااك مقارنااة مااع سااعر شاارائها األساسااي ألسااهم لإيركااابل والبااال  كحااد أقصااى الواحاد
. بموجب هاه الصفقة، تمكنت 2211سبتمبر  12كما في  للسهمدوالر  11.11 تبل الميزانية العمومية للواحة كابيتال الحالية في 

درهاام، والاااي سيسااتخدم فااي سااداد جااز  ماان قاارو   مليااون 1/2.111 الواحااة كابيتااال ماان الحصااول علااى تموياال إضااافي بقيمااة
 استثمارات جديدة. الشركة وتمويل 
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 تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة )يتبع(
 
 الحالي )يتبع( الربعاألحداث الرئيسية في  .0
 

 عادة شرا  اسهمإموافقة مجلس اإلدارة على برنام  
 

إعاادة ب مماا يسامح، كحد أقصى من األسهم القائمة للشركة %12عادة شرا  إلبرنام  تنفيا على وافق مجلس إدارة الواحة كابيتال 
 22علااى البرنااام  فااي  (SCAهيئااة األوراق الماليااة والساالع ) وافقاات مليااون ماان أسااهم الشااركة ماان السااوق. 111 مااا يقاااربشاارا  
 .2211أكتوبر 

 
 مناقشة النتائج .2
 

 صافي الربح
 

فااي شااركات زميلااة  اسااتثماراتيشاامل إجمااالي الاادخل )أ( اإلياارادات ماان األنشااطة الرئيسااية للشااركات التابعااة، )ب( اإلياارادات ماان 
محتسااابة وفقاااًا لحقاااوق  رباااح مااان اساااتبعاد شاااركات زميلاااة ومشااااريع مشاااتركة محتسااابة وفقاااًا لحقاااوق الملكياااة  )ج(ومشااااريع مشاااتركة 

 . صافي ،األخرى اإليرادات(/ المصاريف)( هاارأس المال، و) إيرادات من معامالت أسواق  )د( الملكية
 

 
 الثالثة أشهر المنتهية في  أشهر المنتهية في تسعةال

 4300 سبتمبر 03 4302 سبتمبر 03  4300 سبتمبر 03 4302 سبتمبر 03 بيان الدخل )ألف درهم(
 21.111 21.211  11.211 122.111 إيرادات من بيع البضائع وتقديم الخدمات

 11.111 211.112  111.121 111.112 محتسبة وفقًا لحقوق الملكية استثماراتإيرادات من 
محتسبة  ربح من استبعاد شركات زميلة ومشاريع مشتركة

 - -  - 1.121.121 وفقًا لحقوق الملكية
 11.112 112.112  111.212 211.211 إيرادات من معامالت أسواق رأس المال

 1.121 1.121  12.122 (121.112) صافي، أخرى إيرادات(/ مصاريف)
 111.211 112.111  111.111 1.111.122 إجمالي الدخل

 (1.112) (1.211)  (12.111) (21.111) تكلفة بيع البضائع وتقديم الخدمات
دارية  (11.212) (11.111)  (111.111) (222.111) مصاريف عمومية وا 

 (21.111) (21.221)  (11.121) (11.121) ، صافيمصاريف تمويل
 (11.121) (12.121)  (211.111) (121.211) مجموم المصاريف

 (2) -  1.122 (12) العمليات  ير المستمرة  
 (111) 121  (112) (1.221) حقوق الملكية  ير المسيطرة

 121.211 121.211  212.111 1.112.112 أرباح عائدة إلى مالكي الشركة
 2.211 2.111  2.111 2.111 العائد األساسي والمخف  على السهم )درهم(
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 تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة )يتبع(
 
 )يتبع( مناقشة النتائج .2
 

   2211 سبتمبر 12أشهر المنتهية في  تسعةأدا  فترة ال
 12المنتهيااة فااي  أشااهر تسااعةلمليااون درهاام مقارنااًة با 1/1.111بمبلاا   درهاام مليااون 1/1.111 والبااال  للفتاارة الاادخل إجمااالي ارتفااع

  .2211سبتمبر 
إلاى  اً أساساويعود الاك عن فترة المقارنة من السنة السابقة  %111 زيادة قدرهااإليرادات من بيع البضائع وتقديم الخدمات  سجلت

  . 2211، وهي شركة تابعة مكتسبة في الربع الثاني من سنة (AAH) توحيد اإليرادات من شركة أنجلو أريبيان للرعاية الصحية
بمبلاا   إيرليفااتعلااى ربااح ماان اسااتبعاد  محتساابة وفقااًا لحقااوق الملكيااةيشااتمل الااربح علااى اسااتبعاد شااركات زميلااة ومشاااريع مشااتركة 

النااات  عاان مليااون درهاام  1/1.121بمبلاا   AerCap إياار كااابلشااركة  الجزئااي المفتاار سااتبعاد مليااون درهاام وربااح ماان اال 22.1
  .AerCap إير كاب( من قبل ILFCالستحواا على آي ال اف سي )ا جرا االنخفا  في حصة ملكية الواحة كابيتال 

مجموعااة و  AerCapمحتساابة وفقااًا لحقااوق الملكيااة عائاادات قويااة ماان شااركة تاالجير الطااائرات إياار كاااب  اسااتثماراتتعكااس إياارادات 
  .مليون درهم على التوالي 11.1و م مليون دره 111.1بمبل   ودنيا للخدمات( للتمويل)دنيا دنيا 

نتيجاة  والاكفتارة المقارناة عان % 11 مليون درهام زياادة بنسابة 211.2 والبالغة اإليرادات من معامالت أسواق رأس المال إرتفعت
  ألنشطتنا في المعامالت العامة.

ملياون درهام نظارًا  121.1على نقص في القيمة العادلة الستثمارنا العقاري بمبل   ، صافياألخرى اإليرادات/ (المصاريف)تشتمل 
  .2211اني من عام ، تم تسجيلها في الربع الثلزيادة المنافسة في سوق العقار الصناعي

ملياون درهام إلاى  211.1ارتفعت المصروفات اإلجمالياة، التاي تضام تكلفاة المبيعاات والمصااريف العمومياة واإلدارياة والمالياة مان 
تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية واإلدارية تماشيًا  الرتفامأساسًا ويعود الك % 11.1زيادة بنسبة  ممثلةً مليون درهم،  121.1

 . AAHالدخل وكالك إلى توحيد مصاريف شركة مع زيادة في إجمالي 
 

   2211 سبتمبر 12أشهر المنتهية في  ثالثةأدا  فترة ال
المنتهياة  أشاهر بالثالثاة تهاامقارن% عناد 11أو ملياون درهام  111.1بمبل   درهم مليون 112.1للفترة والبال   الدخل إجمالي ارتفع
 .2211سبتمبر  12في 
 

، عاان فتاارة المقارنااة ماان الساانة السااابقة %21 نساابة أو مليااون درهاام 1.2 بقيمااةاإلياارادات ماان بيااع البضااائع وتقااديم الخاادمات  زادت
 .(AAH)الزيادة في اإليرادات من الموجودات الرئيسية لشركة الرعاية الصحية  إلى اً أساس ويعود الك

 
مجموعااة و  AerCapات قويااة ماان شااركة تاالجير الطااائرات إياار كاااب محتساابة وفقااًا لحقااوق الملكيااة عائااد اسااتثماراتتعكااس إياارادات 

  .مليون درهم على التوالي 12.1و م مليون دره 221.1بمبل   ودنيا للخدمات( للتمويل)دنيا دنيا 
 . %2 قدره بإنخفا  ممثلةً مليون درهم،  12.1مليون درهم إلى  11.1المصروفات اإلجمالية من  إنخفضت
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 تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة )يتبع(
 
 )يتبع( مناقشة النتائج .2
 

 الميزانية العمومية
 

 2211 سابتمبر 12ملياار درهام كماا فاي  1.1إلاى  2211ديسامبر  11ملياار درهام كماا فاي  1.2ارتفع مجموم الموجودات مان 
ايار أساهم  لساعر والحاد األقصاى لحد األدناىا من خالل طوق تحوطالتمويل/ الحساب  علىويرجع الك أساسًا إلى النقد المستلم 

 حتيااطياإل ،المحتسابة وفقاًا لحقاوق الملكياة الزميلاة والمشااريع المشاتركةفاي الشاركات القوي لالستثمارات  األدا و  AerCapكاب 
ساواق أأساساًا فاي  -المالياة  االساتثماراتزياادة فاي الو  ساعر األساهم،ل والحاد األقصاى الحاد األدناى لطاوق لقيمة العادلاةل يجابياإل

 .الممولة بشكل جزئي من قبل مؤسسة مالية من خالل ترتيبات إعادة الشرا  -رأس المال العامة 
 

 : في الجدول أدناهاألساسية يتم عر  مقاييس الميزانية العمومية 
 كما في 

 سبتمبر 03 الميزانية العمومية )ألف درهم(
4302 

ديسمبر  00
4300 

 121.111 111.211 العقارية االستثمارات
 211.121 211.221  استثماريةقرو  

 2.111.111 1.111.111 لحقوق الملكية اً في شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفق استثمارات
 111.111 1.111.111 مالية  استثمارات

 212.111 211.111 امم مدينة تجارية وأخرى 
 211.211 2.111.121 ومرادفات النقدالنقد 

 112.111 11.212 أخرى موجودات
 221.111 221.111 موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع

 1.211.111 1.111.111 مجموم الموجودات
 2.111.111 1.111.111 قرو 

 111.111 112.211 امم دائنة تجارية وأخرى
 2.111.121 1.111.111 مجموم حقوق الملكية

 1.211.111 1.111.111 مجموم المطلوبات وحقوق الملكية
 

مليون درهم  1/1.111لحقوق الملكية بمقدار  اً المحتسبة وفق في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة ستثماراتاال ارتفعت
 نتيجة المفتر  ، )ب( الربح من االستبعاد الجزئيدنيامجموعة و  AerCapإيركاب )أ( األدا  القوي من  ويرجع الك إلى
كما تم  AerCap إيركاب( من قبل ILFCالواحة كابيتال جرا  االستحواا على آي ال اف سي )في ملكية الانخفا  حصة 

صافي من اإلنخفا  النات  مليون درهم   211.1بمبل   NPSمناقشته في فقرة لصافي الربحل أعاله و)ج( االستحواا على 
 مليون درهم. 211.2والاي بلغت قيمته المدرجة  إيرليفتاستبعاد عن 

 
عمليات  وزيادة في طوق أسعار األسهمشرا  مليون درهم ويعود الك أساسًا إلى  111.2المالية بمبل   االستثمارات ارتفعت

 في األوراق المالية العامة الممولة بشكل جزئي من خالل ترتيبات إعادة الشرا . االستثمار
 

تمثل أساسا و مليون درهم  2/2.112 بمبل مليون درهم والزيادة في االقترا   1/2.211 ومرادفات النقد بمبل  النقدالزيادة في 
 .الرئيسية في الفترة الحاليةلأعاله في لاألحداث  مناقشته تمكما  ألسهما رمن طوق أسعاحساب ال علىالمستلم التمويل 
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 مناقشات وتحليالت اإلدارة )يتبع(تقرير 
 الشركة استراتيجية .5

ضمن اإلقتصاد اات إمكانات عالية  قطاعاتترتكز االستراتيجية الجديدة لشركة الواحة كابيتال على االستثمار المباشر في 
تتطّلع الشركة إلى ، مع أفضلية االستحواا على حصص األ لبية في الشركات التي يمكن إضافة القيمة إليها. كما اإلقليمي

 زيادة تعّرضها ألسواق رأس المال العالمية من أجل تعزيز سيولة محفظتها.
 

 االستثماراتمن خالل خطوط أعمالها، وهي:  االستثماراتوتتيح هيكلة شركة الواحة كابيتال اآلن إدارة محفظة متنوعة من 
الرئيسية، وأسواق رأس المال، والعقارات الصناعية. هاا وسوف تدرس الشركة إمكانية التعاون مع شركا  استثماريين، لتتحول 
بشكل تدريجي إلى شركة تقّدم خبراتها وشبكاتها ودرايتها المحلية إلى المستثمرين الاين يتطّلعون لالستفادة من النمو المتسارم 

يًدا لهاه االستراتيجية، قامت الواحة كابيتال مؤخًرا بتجديد هويتها المؤسسية لتعكس هاا التوجه الاي تشهده المنطقة. تجس
 الحيوي والمهني.
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 سااتةحقااوق الملكيااة والقاارو  فااي شااركات فرديااة. للواحااة كابيتااال  اسااتثمارات علااى تشاامل اإلسااتثمارات الرئيسااية للواحااة كابيتااال

ية، د( مجموعاة ساتانفورد ماارين، رئيسية هي: أ( إيركاب هولدنغز، ب( دنيا للتمويل، ج( أنجلو أرابيان للرعاية الصاح استثمارات
فااي  اسااتثماراتالااك، فااإن للشااركة . باإلضااافة إلااى البحاارين و)و( ناشاايونال بتروليااوم سيرفساايز هااا( صااندوق مينااا للبنيااة التحتيااة

ساانوات الااثالث إلااى خمااس علااى ماادى  اسااتبعادهاقديمااة، وهااي تركااز علااى  اسااتثماراتشااركات أخاارى، والتااي تصاانفها علااى أنهااا 
 المقبلة.
 إيركاب

إيركاب، المدرجة في بورصة نيويورك، هي شركة عالمية لتلجير الطائرات. وتستحوا الشركة على الطائرات من المصنعين، 
شركات خطوط الطيران، شركات أخرى لتلجير الطائرات ومستثمرين ماليين ومن ثم تقوم بتلجيرها، في المقام األول كعقود 

 تلجير تشغيلية، لشركات الطيران التجارية وشركات الشحن.
 

 مليون سهم من 21.1من إيركاب. تلقت شركة الواحة كابيتال  %22، استحوات الواحة كابيتال على حصة 2212في عام 
مشترك بين شركة الواحة كابيتال % من إيروفنتشور )وهي مشروم 12حصتها المكونة من إيركاب في مقابل مبال  نقدية، و 

يركاب، والتي كان لها أسطول من و  يتال من % في محفظة الواحة كاب12في الك الوقت( وحصة  A122طائرة إيرباص  11ا 
مليون سهم بمتوسط  11.1، قامت إيركاب بإعادة شرا  2211-2211طائرة إيرباص وبوين  وبومباردييه. خالل األعوام  11

للسهم الواحد في إطار برنامجها إلعادة شرا  األسهم. لم تشارك الواحة كابيتال في برنام  إعادة شرا  األسهم.  درهم 11سعر 
 %.21.1لواحة كابيتال في إيركاب إلى ونتيجة لالك، ارتفعت حصة ا

 
( ILFC( اساتحوااها المعلان عناه ساابقًا علاى آي ال اف ساي )إيركاابان.فاي. ) ، أكملات إيركااب هولادنغز2211 ماايو 11في 

( AIGملياون ساهم إلاى أمريكاان انترناشايونال جاروب اناك ) 11.1( والاك بإصادار AIGمن أمريكاان انترناشايونال جاروب اناك )
  %.11.1% إلى 21.1ملكية الواحة كابيتال من نه انخفا  في حصة مما نت  ع

  
، واصلت إيركاب تعزيز مكانتها لتحقق النمو على المدى الطويل، ال 2211 سبتمبر 12أشهر المنتهية في  تسعةخالل فترة ال

، أكملت 2211من عام  الثالثسيما في األسواق الناشئة، كما تواصل الشركة رفع جودة أسطولها من الطائرات. خالل الربع 
 إيركاب المعامالت التالية:

 
 طائرة 11على  توقيع عقود تلجير 
  بموجب عقود تلجير مبرمة ةطائر  21تسليم 
   1-111  بوين خمسة، باإلضافة إلى جديدة طائرات 1شراs،  122 ثالثة بوينs-111  وواحدة إيرباصA121-

222 



 ش.م.ع. الواحة كابيتال
 

1 

 مناقشات وتحليالت اإلدارة )يتبع(تقرير 
 )يتبع( تحليل األعمال ومحفظة الشركات .6

 )يتبع( الرئيسية االستثمارات  6/0
 إيركاب )يتبع(

   ة، بما في الك:طائر  11 عمليات بيع وتجزئة لاإنها 
  طائرة إيرباصA033-033F ،  112-122طائرة إيرباصA ،1 بوين   طائراتB111 وطائرة  كالسيك

 .إيركابمحفظة الطائرات التي تملكها من  MD-11sوطائرتين  ER122- 111Bبوين  
   122-222 إيرباصوطائرة كالسيك  111بوينA  إيركابمحفظة الطائرات التي تديرها من. 

   1/2.112الخاااص المعلاان عنااه سااابقًا بمبلاا   اإلكتتاااببمااا فااي الااك  مليااار دوالر 1.1توقيااع معااامالت تموياال بمبلاا 
 مليار درهم. 12.1سنة حتى تاريخه ال منا بدايةمليون درهم. بل  إجمالي معامالت التمويل التي تم اإلنتها  منها 

 
  .طائرة منها ما تملكها أو تديرها أو تقدمت بطلبات لشرائها 1.111، تتكون محفظة إيركاب من 2211 سبتمبر 12 كما في

 
 1.1 المدرجاة% من مجموم الدخل، وتمثال قيمتهاا 11، ساهمت إيركاب في 2211 سبتمبر 12أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 .2211 سبتمبر 12% من إجمالي الموجودات كما في 12مليار درهم 
 دنيا للتمويل

دنيااا للتموياال، )دنيااا(، هااي شااركة تموياال خاضااعة لتنظيمااات البنااك المركاازي فااي دولااة اإلمااارات العربيااة المتحاادة وتقاادم لعمالئهااا 
عة واسعة مان الحلاول المالياة بماا فاي الاك القارو  الشخصاية، قارو  السايارات، بطاقاات االئتماان، الضامانات والودائاع مجمو 

لعمالئهاا فاي دولاة اإلماارات العربياة المتحادة. فاي الوقات الحاالي، فاإن  البياة محفظاة القارو  تضام بطاقاات االئتماان وقاارو  
مثاال اوي الااادخل المحااادود، واوي الاادخل المرتفاااع والاااين يعملاااون لحساااابهم  شخصااية. تساااتهدف دنيااا شااارائح مختلفاااة ماان األفاااراد

 ، وتستهدف كالك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأسواق الشركات للودائع والضمانات. اإلقراضيةالخاص لتسويق منتجاتها 
 

مان خاالل شاراكة اساتراتيجية باين فولرتاون المالياة القابضاة  2221التي تتخا من أبوظبي مقرًا لها، بدأت في عام للتمويل، و  دنيا
اهلل  شااركات عباادو  كابيتااال)شااركة تابعااة مملوكااة بالكاماال لشااركة تيماساايك القابضااة فااي ساانغافورة(، شااركة مبادلااة للتنميااة، الواحااة 

 % من دنيا للتمويل.21أحمد الموسى. تمتلك الواحة كابيتال 
 

أرباحاًا متزايادة علاى مادى السانوات القليلاة الماضاية. كانات ، وهوامش مستقرة لصافي الفائادة و لقد أظهرت دنيا للتمويل نموًا متميزاً 
ا لاوي الدخل المحدود واوي الدخل المرتفع تمكنت دنيا من أن . بتقديم خدماته%12-22هوامش صافي الفائدة ثابتًة في حدود 

 .2211حتى و  2221% خالل الفترة من عام 11تنمي محفظة القرو  لديها بمعدل سنوي مركب بل  
 

قاماات دنيااا بعاادة مبااادرات اسااتراتيجية إلدارة التكاااليف مثاال عمليااات إعااادة هندسااة األعمااال، واقتصااار عمليااات التوظيااف الجدياادة 
ى األدوار المدرة للدخل، إعادة التفاو  مع الماوردين والمااّلك والحفااظ علاى رقاباة مشاددة علاى النفقاات االختيارياة. خفضات عل

% فاي عاام 211.1مان ماا يقاارب  2211 سبتمبر 12% للربع المنتهي في 12.1هاه المبادرات نسبة التكاليف إلى الدخل إلى 
ة عمالئها وحجم المعامالت المتداولة. وصل صافي إيرادات دنيا للربع المنتهي في ، على الر م من النمو القوي في قاعد2221

، بينمااا بقياات مصاااريفها عنااد 2211% عاان نفااس الفتاارة فااي 11.1مليااون درهاام بزيااادة نساابة  112.1إلااى  2211 ساابتمبر 12
كماا فاي درهام ملياون  111.1مان  %12.1مليون درهم لنفس الفتارة. وباإلضاافة إلاى الاك، ارتفعات ودائاع العماال  بنسابة  11.1
 .2211 سبتمبر 12مليون درهم كما في  121.1إلى  2211ديسمبر  11
 

، واصلت دنيا للتمويل نموها المتميز لمحفظة القرو ، وحافظت علاى 2211 سبتمبر 12أشهر المنتهية في  تسعةخالل فترة ال
 هوامش قوية لصافي الفائدة ونسب كفاية رأس المال راسخة. وخالل الفترة نفسها، حققت دنيا للتمويل ما يلي:

 
  وحققات  2211 سابتمبر 12ألاف كماا فاي  111 وبلا  عادد عماال  الشاركةتوسعة في محفظة القرو  بمعادل صاحي

  2211ديسمبر  11عن  % في محفظة القرو 11.1نموا بنسبة 
   مقارنة بالفترة نفسها من العام  %11مليون درهم تمثل زيادة بنسبة  211.1حققت زيادة في صافي إيرادات فوائد بمبل

  السابقة بالفترة نفسها في العام % مقارن11.1مليون درهم تمثل زيادة بنسبة  112.1السابق وصافي دخل بمبل  
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 دنيا للتمويل )يتبع(
  المقدماة( بالتاالي خفضات احتيااطي االنخفاا  )كنسابة مئوياة مان القارو  والادفعات تحسينات على جودة األصاول، و

وفقاًا لتوجيهاات البناك المركازي بكثيار مان الحاد األدناى المطلاوب  % وهاو أعلاى2.1إلاى  2221% في نهاياة 1.1من 
 % 1.1والبال   لدولة اإلمارات العربية المتحدة

  ضااعف، وهاااو كااااف  لحماياااة الشااركة مااان خساااائر االئتماااان 1.1الحفاااظ علاااى  طاااا  القاارو   يااار المنتظماااة بمعااادل 
  المتوقعة

 ويل نمو محفظة القرو  من خالل ودائع العمال  واألرباح المحتجزةتم  
  مليون درهم. 11.1على النقد وما يعادله بقيمة و  مليون درهم 112الحفاظ على تسهيالت بنكية بقيمة 

 للخدماتدنيا 
بموجااب ساالطة المنطقااة الحاارة  2212ساابتمبر  12كشااركة اات مسااؤولية محاادودة بتاااري   اف زد ا.م.م. لخاادماتلتلسساات دنيااا 

  للتكنولوجيا واإلعالم في دبي.
دارة النشااااط الرئيساااي للشاااركة هاااو تقاااديم مجموعاااة مااان الخااادمات بماااا فاااي الاااك اساااتراتيجية إن  االستشاااارات والمعرفاااة واألعماااال وا 

  .التجارية وأعمال توريد عمالة من الخارج
  التجارية والشركات المالية وشركات التلمين. البنوكخدمات الشركة مجموعة من العمال  بما في الك إن 

ملياون درهام علاى قاعادة رأس  1.1الشاركة صاافي دخال قادره  حققات، 2211سابتمبر  12خالل فترة التسعة أشاهر المنتهياة فاي 
  درهم فقط. 122.222بمبل  مال 

سبتمبر  12درهم كما في  مليون 111.1( دنيا لخدمات )مجموعةدنيا لو  للتمويلحصة الشركة في دنيا ل بلغت القيمة المدرجة
2211. 

 مجموعة ستانفورد مارين
تمتلاك وتاادير سافن الادعم البحاري لصاناعة الانفط والغااز، فاي منطقااة ( هاي شاركة مقرهاا دباي و SMGمجموعاة ساتانفورد ماارين )

صااالحها وخاادمات الصاايانة ماان خااالل الشاارق األوسااط وجنااوب شاارق آساايا  وأفريقيااا. تقاادم الشااركة أيضااا خاادمات بنااا  الساافن وا 
ماكااديرموت، زادكااو، اوكساايدنتال بتروليااوم  مجموعااة بااي جااي، شااركتها التابعااة، جراندويلااد. تشاامل قائمااة عمااال  الشااركة كاال ماان

شاركة ماوانأ أباوظبي، شاركة نااقالت الانفط  توتاال،ميرسك أويال فاي قطار، شاركة بتارول أباوظبي الوطنياة،  ،قطر، دبي بتروليوم
، 2221فااي عااام  زاماال أوفشااور.بحريااة الوطنيااة و شااركة الجرافااات الشااركة الاانفط الكويتيااة، حااالول اوفشااور، بوربااون،  الكويتيااة،

أساطولها مان سافن الادعم البحاري  SMG. مناا االساتحواا، نّمات SMGفاي  %11استحوات شركة الواحة كابيتاال علاى حصاة 
  . 2211 سبتمبر 12كما في  11إلى  2221في عام  21يات من في العمل
SMG في مجال الدعم البحري ولها مصالح في ملكية السفن وتشغيلها، وصناعة وصيانة  هي إحدى الشركات اإلماراتية الرائدة

دخل قبااال الفائااادة % مااان إجماااالي الااا12هاااي ارام التااالجير للمجموعاااة، باااا ساااتانفورد ماااارين، و  تااالجير الرافعاااات. تسااااهمالسااافن، و 
وقااوارب سااحب المرساااة  . تمتلااك الشااركة أسااطوال متنوعااا ماان قااوارب األطقاام،SMG والضاارائب واالسااتهالك واإلطفااا  لمجموعااة

  سفن إمداد المنصات وتقوم بإدارة هاه السفن في مناطق جغرافية مختلفة. و 
 بما يلي: SMG، قامت 2211 سبتمبر 12 فترة التسعة أشهر المنتهية فيخالل 

 
  من سفن الادعم البحاري المملوكاة والعاملاة. ويضام أساطول  11المحافظة على أسطول يحتويSMG 12  سافن إماداد

مدادات سفن سحب الم 11المنصات، و  عملياات وثالث سافنمن سفن إمداد الطاقم،  11رساة، سفن سحب المرساة وا 
 سنة )قيمة مرجحة(   1.2سنة )حسابية( أو  1.1العمر معدل و  %11 االستخداممعدل نسبة  مع

  كمال سفينة 11تسليم صالح  وا     و122صيانة وا 
 مدادات سفن سحب الم ينةسف إستالم   .رساةسحب المرساة وا 

 ، بما في الك إمكانية البيع.SMGتدرس شركة الواحة كابيتال خيارات استراتيجية مختلفة متعلقة باستثمارها في 
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 أنجلو أريبيان للرعاية الصحية
أنجلااو أريبياان للرعايااة ، قاماات الشاركة باالولى اساتثماراتها فااي قطاام الرعايااة الصاحية ماان خاالل االسااتحواا علاى 2211فاي سانة 
هي مجموعة جديدة تم تلسيسها لتقديم خادمات الرعاياة الصاحية فاي جمياع أنحاا  اإلماارات العربياة المتحادة. و  (،AAHالصحية )

ماان المرضااى  122.222موظااف يعملااون علااى خدمااة أكثاار ماان  122تضاام أكثاار ماان و ، وحاادة أعمااال 11وتاادير  AAHتمتلااك 
مراكاااااز  1وصاااايدليات،  1عيااااادات، و 1الخااااارجيين المسااااجلين. تتكاااااون الموجااااودات التشااااغيلية مااااان مستشاااافى اليااااوم الواحاااااد، و

 .2211الربع األول من عام مستشفى مخطط افتتاحه في و تشخيصية، ومزود واحد للتعليم الطبي المستمر، 
 

وعبار القياام بالمزياد ة المقبلاة مان خاالل النماو العضاوي لتوسعة أعمالها باوتيرة متساارعة علاى مادى السانوات القليلا AAHتخطط 
ملياون درهام فاي  122هو جز  من استراتيجية الواحة كابيتال لالستثمار بما ال يقال عان  AAHمن عمليات االستحواا. استحواا 

تهدف لزيادة ظهورها في  إن بنا  هاه المحفظة االستراتيجيةلثالث إلى خمس سنوات المقبلة. قطام الرعاية الصحية خالل فترة ا
السوق، وتعزيز القدرة الجماعية على المساومة، واالستفادة من اإلحاالت عبر الشبكة وخف  التكاليف من خالل توحيد العالمة 

حمال إمكانياات نماو فاي قطاام يدخولهاا  تسهيللواحة كابيتال، مزي  أصول ا من االستثمار هاا التجارية وتقاسم الخدمات. يوسع
أن و منتجااة للتاادفقات النقديااة  AAHعاليااة وتمثاال أولويااة بالنساابة لدولااة اإلمااارات العربيااة المتحاادة. ماان المتوقااع أن تكااون شااركة 
 تستفيد بصورة مباشرة من النمو في قطام الرعاية الصحية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 
 .2211 سبتمبر 12مليون درهم كما في  12.2إلى  AAHصلت قيمة صافي موجودات و 

 صندوق مينا للبنية التحتية
(، وبناك إتاش إس باي ساي DICبمشااركة دباي انترناشايونال كابيتاال ) 2221في عام  (MIF)تلسس صندوق مينا للبنية التحتية 

إلاى MIF حصاتها فاي  إنترناشايونال كابيتاال، باعت شاركة دباي 2212الشرق األوسط والواحة كابيتال كشركا  عاّمين. في عام 
األوساط الاي يستثمر في مشاريع تطوير البنية التحتية في جميع أنحا  الشرق و هو صندوق أسهم خاصة،  MIFالفجر كابيتال. 

ي إطار البنية التحتية، لدى الصندوق مصالح في مجااالت مثال الطاقاة )تشامل تولياد الطاقاة ونقلهاا وتوزيعهاا(، شمال أفريقيا. فو 
والنقل )تشمل المطارات والسكك الحديدية والطرق والموانأ(، الخدمات البيئية )تشمل إدارة النفايات وتحلية المياه( والبنية التحتياة 

 ة والمستشفيات واإلسكان االجتماعي(.االجتماعية )تشمل المرافق التعليمي
 

الواحاة كابيتاال  التازاممان الشاركا  المحادودين. بلا   درهاممليون  1/1.121با  يبل بالتزام رأس مالي  MIF ُأنشل، 2221في عام 
حتى تاريخاه، اساتثمر  .حتى تاريخه درهممليون  1/111تمويل  تم(، االلتزام% من إجمالي 11.1) درهممليون  111.1تمويل ب

( في IPPالصندوق في أربعة مشاريع: أ( االسكندرية لمحطات الحاويات الدولية في مصر، ب( مشروم القرية المستقل للطاقة )
هاو  MIFماان. صاحار للطاقاة فاي سالطنة عُ شاركة ماان ود( المملكة العربية السعودية، ج( الشركة المتحدة للطاقة فاي سالطنة عُ 

نجاح صااناديق البنياة التحتيااة فاي المنطقااة، وتلقاى ماادير الصاندوق جااائزة أفضال ماادير لصاندوق بنيااة تحتياة فااي واحاد مان أكباار وأ
األوسااط ، وجااائزة أفضاال صااندوق للبنيااة التحتيااة لمنطقااة الشاارق 2211حتااى و  2221الشاارق األوسااط فااي كاال  ماان الساانوات ماان 

 .2211شمال أفريقيا في عام و 
 

 112.1، كانت القيمة الدفترية لحصة شركة الواحة كابيتاال كشاريك محادود فاي الصاندوق قاد بلغات 2211 سبتمبر 12كما في 
 مليون درهم.

 البحرين( NPS) الشركة الوطنية للخدمات البترولية
فااي قطااام الطاقااة ماان خااالل الحصااول  مليااون درهاام 211.1باإلسااتثمار بمبلاا  الشااركة  قاماات، 2211عااام  فااي الربااع الثاااني ماان

الفجار كابيتاال وابيكاورب.  ،مانهم ضمن إئتالف يضم عددًا من المستثمرين اإلقليمين ليمتد زجنيهولدان بي اس  على حصة في
 الطاقة. مختلف مراحل عمل قطاملواحة كابيتال لالستثمار عبر ل أوسع نطاقاً ة يإستراتيج منهي جز   إن العملية
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 تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة )يتبع(
 )يتبع( تحليل األعمال ومحفظة الشركات .6

 )يتبع( الرئيسية االستثمارات  6/0

 )يتبع( البحرين( NPS)الشركة الوطنية للخدمات البترولية 
مان  2221فاي عاام  تلسساتالبحارين التاي  البترولياةالشاركة الوطنياة للخادمات حصاة مسايطرة فاي  زجنيهولادان باي اس تمتلك 

الشااركة إن . 1111مااع جاااور تعااود إلااى عااام  شااركات قطريااة وسااعودية عاملااة فااي مجااال خاادمات حقااول الاانفطخااالل اناادماج 
قاوي فاي المملكاة  تواجاد، مان خاالل مختلاف الشاركات التابعاة لهاا والمشااريع المشاتركة، لهاا البحارينالوطنية للخدمات البترولياة  

المجموعاة  وتعمالوبرونااي والهناد وليبياا والبحارين والعاراق والجزائار وماليزياا. وقطار واإلماارات العربياة المتحادة العربية الساعودية 
خاادمات و  خاادمات سااجل الحفااربمااا فااي الااك اختبااار اآلبااار الاانفط إلااى جانااب تااوفير الحفاار والصاايانة و  خاادمات آبااارتقااديم فااي 
 ية.ختبار السلكاال
 

 اوضااع نفسااهالبحاارين الشااركة الوطنيااة للخاادمات البتروليااة ، واصاالت 2211ساابتمبر  12خااالل فتاارة التسااعة أشااهر المنتهيااة فااي 
. خالل الرباع الثالاث مان عاام خدماتهافي نوعية  هامةللنمو على المدى الطويل، ال سيما في األسواق الناشئة، وتقديم تحسينات 

 المعامالت التالية:البحرين الشركة الوطنية للخدمات البترولية ، أكملت 2211
 

  مليون درهم 1/2.121 قيد التنفيا العقود قيمة لتبل درهم، مليون  211.1بقيمة حصلت على عقود جديدة. 
  منااا بدايااة الساانة رأساامالية ال المصاااريف ليبلاا  إجماااليالرأساامالية،  المصاااريفدرهاام فااي  مليااون 11.1مبلاا  اسااتثمرت

 مليون درهم.  111.2
 

 :البحرينالشركة الوطنية للخدمات البترولية  من قبل المقاييس الرئيسية التالية تسجيل، تم الثالثفي الربع 
 

  مليون درهم.  1/1.111 مبل  2211سبتمبر  12سجلت القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات كما في 
 منا بداية السنة مليون درهم 112.1   إجمالي اإليراداتلليب، مليون درهم 111.1 بمبل  إيرادات . 

 
 12فااي  كمااا درهاام مليااون 211.1 شااركة الوطنيااة للخاادمات البتروليااةلل القيمااة الدفتريااة فااي شااركة الواحااة كابيتااالحصااة بلغاات 

 .2211سبتمبر 

 األصول األخرى
مليون درهم من االساتثمارات  يار األساساية. تشاكل ساراج  121.1، تمتلك الواحة كابيتال ما يقارب 2211 سبتمبر 12كما في 

جمياع هااه االساتثمارات الموروثاة علاى  بياع% مان هااه القيماة الدفترياة. تادرس شاركة الواحاة كابيتاال إمكانياة 12للتمويل حاوالي 
 مدى السنوات الخمس المقبلة.

 
قطاام التمويال الرهناي، التمويال ويشمل نشاطها التجاري في كل من مويلية تتخا من أبوظبي مقرا لها، سراج للتمويل هي شركة ت

دارة الصناديق االستثمارية. تمتلك الواحة   % في الشركة.11.1قدرها كابيتال حصة و االستهالكي، التمويل التجاري، العقارات وا 
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 اإلدارة )يتبع( تقرير مناقشات وتحليالت
 )يتبع( تحليل األعمال ومحفظة الشركات .6

 أسواق رأس المال 6/4
تتكااون أعمااال الواحااة كابيتااال فااي قطااام أسااواق رأس المااال ماان معااامالت خاصااة واسااتثمارات فااي أسااواق رأس المااال العامااة. وقااد 

 .هاه األعمالقامت الواحة كابيتال بتشكيل فريق من المحترفين في مجال االستثمارات المصرفية لتطوير 
 

 211.2، وصالت إيارادات الشاركة مان معاامالت أساواق رأس الماال إلاى 2211 سابتمبر 12أشهر المنتهية في  تسعةالخالل فترة 
 .2211 سبتمبر 12مليون درهم كما في  1/1.111القيمة الدفترية ألصول سوق رأس المال  بلغتمليون درهم. 

 المعامالت الخاصة
الت مجموعاة مان األدوات المالياة ، قامت شركة الواحة كابيتال بترتيب عدة معامالت خاصة. وتشامل هااه المعاام2221منا عام 

المضاامونة بلصااول أساسااية. تشاامل األدوات الماليااة عااادة الااديون المضاامونة، ديااون ثانويااة، ديااون صااغرى، وديااون مهيكلااة، عقااود 
% وجمياع االساتثمارات 11خيارية ومشتقات. إن معدل العائد على االستثمار المستهدف لالستثمارات في المعامالت الخاصة هو 

 بحاث أساسية تغطي الوضع االقتصادي الكلي، القطاعي والجهات المصدرة لوأوراق المالية.تخضع أل

 أسواق رأس المال العامة
االسااتثمار فااي األوراق الماليااة فااي سااوق رأس المااال مثاال السااندات،  ماان أجاال االسااتثماريةلقااد قاماات الواحااة كابيتااال بتنميااة قاادراتها 

تركيزنااا  إنألسااهم، األوراق الماليااة الهجينااة، االكتتابااات العامااة ومااا قباال االكتتابااات العامااة. الصااكوك، األوراق القابلااة للتحوياال، ا
علااى االسااتثمارات االئتمانيااة التااي تضاام فااي المقااام األول سااندات الشااركات المقومااة بالاادوالر األمريكااي والصااادرة فااي  األولااي هااو

وتتعاازز عمليااة االسااتثمار لاادينا بااالبحوث . (CEMEAط وأفريقيااا )أوروبااا والشاارق األوسااوسااط األسااواق الناشاائة مااع التركيااز علااى 
 الداخلية وقدرتنا القوية على إدارة المخاطر.

 العقارات الصناعية 6/0
دارة المشاااريع التطويرياااة الرئيساااية فاااي أبااوظبي بماااا فاااي الاااك مشاااريع البنياااة التحتياااة، واالساااتخدامات  تلسساات الواحاااة الناااد لبناااا  وا 

 الصناعي ومشاريع الخدمات اللوجستية. المتعددة، والتخزين

 مشروم لالمركزل 
مشااروم لالمركاازل هااو مشااروم منطقااة صااناعية متكاملااة لالسااتخدامات المتعااددة، يتكااون ماان منشااآت صااناعية وبنيااة تحتيااة عاليااة 

يقاع لالمركازل فاي  ال.تشاغلها الواحاة الناد وهاي شاركة مملوكاة بالكامال مان قبال شاركة الواحاة كابيتاو تطورها و الجودة، والتي تملكها 
 ة)البريا علاى أنواعهاامارتبط أيضاًا بالبنياة التحتياة الصاناعية واللوجساتية هاو كم من جزيارة أباوظبي، و  21ما يقارب  منطقة الظفرة،

دولااة اإلمااارات العربيااة المتحاادة. ويتمتااع لالمركاازل بموقااع اسااتراتيجي علااى الطريااق التجاااري لوالسااكك الحديديااة(  ةوالجوياا ةوالبحرياا
والمرافااق النفطيااة  المنطقااة الغربيااةو ( الاااي يااربط اإلمااارات العربيااة المتحاادة مااع المملكااة العربيااة السااعودية E11و E11الرئيسااي )

تشاارك البنياة يساوف و ربط الغويفاات بادبي الااي يان االتحااد للقطاارات على مقربة ماأيضًا  المركزالرئيسية )الرويس وحبشان(. إن 
مصاافح وساااحة تنظاايم السااكك المرافقااة. كمااا تتااوفر مساااكن عمااال واسااعة فااي اليديااة المقترحااة لمنطقااة السااكك الحد لتقاااطعالتحتيااة 

 .المنطقة المجاورة لتخدم متطلبات المشروم
 

 األولياةقامات الواحاة الناد بتطاوير المرحلاة وقاد  تي تم منحها من قبل حكومة أبوظبيمن األراضي ال 2كم 1إن المركز يتكون من 
البنيااة  المرحلاة األولاى مان تام االنتهاا  مان تشااييد، 2212فاي ديساامبر (. 2كام1.1% مان المساااحة اإلجمالياة )21للمشاروم بنسابة 

بدأ نشاط التلجير وقاد وصال معادل  ،2211 عام من الوحدات الصناعية الصغيرة. في الربع الثاني من 2م12.222وبنا  التحتية 
ماااع مساااتويات الساااوق الحالياااة. يساااتمر  متماشااايةوبمعااادالت إيجاااار  2211لسااانة  الثالاااث% بحلاااول نهاياااة الرباااع 12اإلشاااغال إلاااى 

الجودة قد اجتابتها  والتيالصناعات الخفيفة والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية  قطاعاتالمشروم بتلقي اهتمام متزايد من 
 .والمستودعات المتاحة في المركزلبينة التحتية ل العالية
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 تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة )يتبع(
 )يتبع( تحليل األعمال ومحفظة الشركات .6

 )يتبع( العقارات الصناعية 6/0

 )يتبع(مشروم لالمركزل 
إضااافة ماان المسااحات الصااناعية، يستكشااف لالمركاازل عاددًا ماان خطااط النمااو بماا فااي الااك )أ(  2م12.222عقاب النجاااح مااع أول 
التاي األراضي  ، و)ب( تطوير منتجات جديدة مثل المستودعات والوحدات الصناعية الخفيفة على مساحةوحدات صناعية صغيرة

 .المرحلة األولية ضمن 2مك 2.1والبالغة  البنية التحتية عليهاشيدت 
 

حسااب القيمااة السااوقية العادلااة المقاادرة بااا  األوليااة% ماان الواحااة النااد وتسااجل االسااتثمار فااي المرحلااة 122ك الواحااة كابيتااال تمتلاا
مليااون درهاام المحتساابة فااي  121.1، بعااد اإلنخفااا  فااي القيمااة العادلااة بمبلاا  2211 ساابتمبر 12مليااون درهاام كمااا فااي  111.1

 . 2211الربع الثاني لسنة 

 الشركاتحوكمة  .7
لاديها مجموعاة قوياة مان االساتثمارات المحتملاة، والتاي على درجة عالية من االحتاراف، و لقد وظفت الواحة كابيتال فريقًا استثماريًا 

يمكننا أن نضيف قيمة إليها ونحقق عوائد مجزية. من الناحية العملية، ساوف نحاافظ علاى نهجناا الحكايم لاادارة المالياة وسنساتمر 
لاى زياادة كفا تناا فاي الطريقاة التاي نادير بهاا أصاولنا. سانتطلع إلاى مواصالة تطاوير عالقاتناا ماع أصاحاب المصاالح في التركياز ع

 الرئيسيين في أبوظبي، والمنطقة، ومع الشركا  في مجتمع االستثمار الواسع.
 

احتراماااًا مااان قبااال أقرانناااا وأصاااحاب مناااا تلسيسااانا تبنيناااا ثقافاااة راساااخة لحوكماااة الشاااركات، إدارة المخااااطر والشااافافية، التاااي اكسااابتنا 
المصاااالح. إن هااادفنا هاااو خلاااق قيماااة دائماااة لعمالئناااا وتقاااديم أدا  ماااالي مساااتدام للمسااااهمين، باااالر م مااان مواجهاااة تحاااديات الساااوق 
الحاليااااة. نحاااان واثقااااون ماااان أننااااا يمكاااان أن نبنااااي علااااى تزكياتنااااا، ساااامعتنا وفريقنااااا اإلداري إلنشااااا  مركااااز قيااااادي فااااي مجااااال إدارة 

 ثمارات اإلقليمي.االست
 

  
 سالم راشد النعيمي

 الرئيس التنفياي والعضو المنتدب، الواحة كابيتال ش.م.م.
  2211 نوفمبر 1التاري : 
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 بيان المركز المالي الموجز الموحد
 
  

 إيضاح
 كما في  

 4302 سبتمبر 03
 كما في 

 2211ديسمبر  11
 )مدقق(  )غير مدقق(   
 ألف درهم  ألف درهم   
      

      الموجودات
 11.111  008.32   أثاث ومعدات

 121.111  6.78457  1 إستثمار عقاري
 11.112  568005   ملموسة ير موجودات 

 21.111  428575    إستثمارات في عقود تلجير تمويلية
 211.121  4228440  11 قرو  إستثمارية

 شركات زميلة ومشاريع مشتركة في  استثمارات
 2.111.111  280.68555  1 محتسبة وفقا لحقوق الملكية  

 111.111  080008007  1 ماليةإستثمارات 
 12.211  58022   مخزونال

 212.111  4.28520  1 امم مدينة تجارية وأخرى
 211.211  482.78245   نقد ومرادفات النقدال
      
      

   58044843.  1.211.111 
 221.111  4408627   موجودات محتفظ بها للبيع

      
      

       1.211.111  580208.55   مجموع الموجودات 
      

      حقوق الملكية والمطلوبات
      حقوق الملكية
 1.111.211  085228505  1 رأس المال

 121.121  480.58055   إحتياطات وفائ 
      
      

 2.121.111  280458.73   حقوق الملكية العائدة لمالكي الشركة
 11.112  058575   حقوق الملكية  ير المسيطرة

      
      

 2.111.121  280258.25   مجموع حقوق الملكية
      
      

      المطلوبات
 2.111.111  28.208505  12 قرو 

 111.111  0548350  11 امم دائنة تجارية وأخرى
      
      

 2.111.112  580528303   مجموع المطلوبات
      
      

       1.211.111  580208.55   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
 

 دة.المالية الموجزة الموح جز ًا ال يتجزأ من هاه البيانات 11إلى  1 المرقمة منتشكل اإليضاحات 
 

 وتم توقيعها بالنيابة عنهم من قبل: 2211 نوفمبر 1تم اعتماد إصدار هاه البيانات المالية الموجزة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاري  
 
 

  
 

 والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة



 ش.م.ع. الواحة كابيتال
 

11 

 الموحد الموجز الخسارةأو  الربحبيان 
 
 تسعةفترة ال   

أشهر المنتهية 
 سبتمبر 03في 

4302 

  تسعةالفترة  
أشهر المنتهية 

 سبتمبر 12في 
2211 

 الثالثةفترة  
أشهر المنتهية 

 سبتمبر 03في 
4302 

  الثالثةفترة  
أشهر المنتهية 

 سبتمبر 12في 
2211 

 ) ير مدقق(  )غير مدقق(  ) ير مدقق(  )غير مدقق(  إيضاح 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   
          
          

          العمليات المستمرة
          

 21.111  458455  11.211  0348650  12 من بيع البضائع وتقديم الخدماتإيرادات 
 (1.112)  (58462)  (12.111)  (4.8052)   تكلفة بيع البضائع وتقديم الخدمات

          
          

 11.211  438300  21.111  728255   إجمالي الربح
          

شركات زميلة ومشاريع مشتركة من إيرادات 
 صافيمحتسبة وفقًا لحقوق الملكية، 

 
1  0.080.4  111.121  4258204  11.111 

ربح إستبعاد شركات زميلة ومشاريع مشتركة 
 لحقوق الملكية  محتسبة وفقاً 

 
1  080468530  -  -  - 

 11.112  00387.4  111.212  .405830  11 إيرادات من معامالت أسواق رأس المال
 1.121  58045  12.122  (0468004)  11 صافيأخرى.  إيرادات /)مصاريف(

دارية  (11.212)  (.508.0)  (111.111)  (4448775)  11 مصاريف عمومية وا 
 (21.111)  (478440)  (11.121)  (778030)   صافيمصاريف تمويل، 

          
          

 121.111  0338500  212.112  085508646   ربح الفترة من العمليات المستمرة
          

          العمليات غير المستمرة  
 (2)  -  1.122  (74)   الفترة من العمليات  ير المستمرة / ربح)خسارة(

          
          

 121.111  0338500  211.112  085508552   ربح الفترة
          
          

          عائد إلى: )خسارة(/ ربح
 121.211  0308406  212.111  085538503   مالكي الشركة

 111  (730)  112  08342   حقوق الملكية  ير المسيطرة
          
          

 121.111  0338500  211.112  085508552   ربح الفترة 
          
          

السهم من العائد األساسي والمخفض على 
العمليات المستمرة وغير المستمرة العائدة إلى 

         1 مالكي الشركة خالل الفترة )درهم(
          
 2.211  38055  2.111  .38.0   من عمليات مستمرة  -
 -  -  -  -   من عمليات  ير مستمرة -
          
          
   38.0.  2.111  38055  2.211 
          
 

 الموجزة الموحدة. المالية جز ًا ال يتجزأ من هاه البيانات 11إلى  1 المرقمة منتشكل اإليضاحات 



 ش.م.ع. الواحة كابيتال
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 الموجز الموحداآلخر الشامل الدخل و  الخسارةأو  الربحبيان 
 
 تسعةالفترة   

أشهر المنتهية 
 سبتمبر 03في 

4302 

 تسعةالفترة  
أشهر المنتهية 

 سبتمبر 12في 
2211 

الثالثة فترة  
أشهر المنتهية 

 سبتمبر 03في 
4302 

الثالثة فترة  
أشهر المنتهية 

 سبتمبر 12في
2211 

 ) ير مدقق(  )غير مدقق(  ) ير مدقق(  )غير مدقق(  
          ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
         

 121.111  0338500  211.112  085508552  ربح الفترة
         

         اآلخرالشامل  الدخل
الحصة في الجز  الفعال في تغيرات القيمة 

 -  .430805  -  .430805  العادلة لتحوط التدفق النقدي
صافي التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية 
 122  (.5803 ) 2.111  (28246 ) بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

الحصة في التغير في االحتياطيات األخرى 
للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة المحتسبة 

          2.121  48233  1.111  58536  وفقًا لحقوق الملكية   
         

          112.112  25.8560  211.112  087528054  إجمالي الدخل الشامل للفترة
         

         عائد إلى: ةالشامل / )الخسارة(إجمالي الدخل
 112.121  2558666  211.212  .08750806  مالكي الشركة

          111  (730)  112  08342  حقوق الملكية  ير المسيطرة
         

          112.112  25.8560  211.112  087528054  إجمالي الدخل الشامل للفترة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الموجزة الموحدة. المالية جز ًا ال يتجزأ من هاه البيانات 11إلى  1 المرقمة منتشكل اإليضاحات 
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11 

 الموحد الموجز التغيرات في حقوق الملكية بيان
 سبتمبر 03لتسعة أشهر المنتهية في لفترة ا

 
 

  
 رأس

 المال 
 إحتياطي
 قانوني

 إحتياطي 
 إعادة التقييم

 إحتياطي
 تحوط

 إحتياطات
 أخرى

 أرباح 
 مستبقاة

 إحتياطات
 فائضو 

 حقوق الملكية 
العائدة إلى 

 المالكين
 حقوق الملكية 
 غير المسيطرة

 
 مجموع

 حقوق الملكية
 ألف درهم ألف درهم درهمألف  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
            

 2.111.111 11.111 2.121.122 - 121.211 (1.111) (1.121) (1.111) 121.111 1.111.211  2211يناير  1في 
            

 211.112 112 212.111 - 212.111 - - - - -  الفترة ربح
 1.112 - 1.112 - - 1.111 - 2.111 - -  الدخل الشامل اآلخر

            
 211.112 112 211.212 - 212.111 1.111 - 2.111 - -  إجمالي الدخل الشامل

معامالت مع مالكي الشركة معترف بها مباشرة في 
 حقوق الملكية

 
      

    

 (111.121) - (111.121) - (111.121) - - - - -  أنصبة أرباح 
 حقوق الملكية  ير المسيطرة ناتجة عن 

 1.111 1.111 - - - - - - - -  إستحواا شركة تابعة 
                        

 2.112.111 21.121 2.112.111 - 111.111 (1.111) (1.121) (1.111) 121.111 1.111.211   2211 سبتمبر 12في 
            
            

 2.111.121 11.112 2.121.111 121.121 111.121 (1.111) (1.121) (1.111) 111.121 1.111.211  2211يناير  1في 
            

 1.111.111 1.221 1.112.112 1.112.112 1.112.112 - - - - -  ربح الفترة
                         222.111 - 222.111 222.111 - 1.121 - 111.112 - -  الدخل الشامل اآلخر
 1.111.112 1.221 1.111.111 1.111.111 1.112.112 1.121 - 111.112 - -  إجمالي الدخل الشامل

            
معامالت مع مالكي الشركة معترف بها مباشرة في 

 حقوق الملكية
 
      

    

 (111.121) - (111.121) (111.121) (111.121) - - - - -  (1أنصبة أرباح نقدية )إيضاح 
 - - - (11.121) (11.121) - - - - 11.121  (1أسهم منحة صادرة )إيضاح 

 حقوق الملكية  ير المسيطرة ناتجة عن 
 شركة تابعةعلى ستحواا اإل 

 
- - - - - - - - (111) (111) 

            
 280258.25 058575 280458.73 480.58055 08.0.8040 073 (.08.4) 0508560 0578045 085228505   4302 سبتمبر 03في 
            
 

 الموجزة الموحدة. المالية جز ًا ال يتجزأ من هاه البيانات 11إلى  1 المرقمة منتشكل اإليضاحات 
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  الموحد الموجزبيان التدفقات النقدية 
 سبتمبر 03لتسعة أشهر المنتهية في لفترة ا

 
  4302  2211 
 ) ير مدقق(  )غير مدقق(  
      ألف درهم  ألف درهم  

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 211.112  085508552  ربح الفترة

     تعديالت لـ:
 2.112  28643  االستهالك

 11.121  7.8065  فوائد على القرو 
 (1.111)  (0480.7)  الربح أو الخسارة مكاسب تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل

 (111)  (560)  فوائد على ودائع بنكية
 (111.121)  (0.080.4)  إيرادات شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقًا لحقوق الملكية

 مكاسب إستبعاد شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة 
 وفقًا لحقوق الملكية، صافي  

 
(080468530)  - 

 (2.222)  (08.77)  إيرادات فوائد من عقود التلجير التمويلية
 1.212  0458375  ستثمار عقاريال نقص في القيمة العادلة

 1.122  68005  الملكيةوفقًا لحقوق توزيعات من شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة 
 -  08200  ةإطفا  موجودات  ير ملموس

 -  58630  ومتقادمةمخصص بضاعة بطيئة الحركة 
 -  468066  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

     التغيرات في رأس المال العامل:
 121  (265)  التغير في المخزون

 (122.211)  (0.87.0)  التغير في الامم المدينة التجارية واألخرى
      21.211  238527  التغير في الامم الدائنة التجارية واألخرى

     
 112  578043  من األنشطة التشغيليةالناتج صافي النقد 

     



 ش.م.ع. الواحة كابيتال
 

11 

 )يتبع( الموحد بيان التدفقات النقدية الموجز
 سبتمبر 03لتسعة أشهر المنتهية في لفترة ا

 
  4302  2211 
 ) ير مدقق(  )غير مدقق(  
      درهمألف   ألف درهم  

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 -  (4758704)  زميلة محتسبة وفقًا لحقوق الملكية ةشركشرا  

 -  4528040  زميلة محتسبة وفقًا لحقوق الملكية ةشركعائدات إستبعاد 
 11.112  -  عائدات استبعاد موجودات محتفظ بها للبيع

 (11.111)  -  تابعة )صافي من النقد(اإلستحواا على شركات 
 21.111  .45840  عائدات من قرو  إستثمارية

 1.111  58.07  عائدات من عقود التلجير التمويلية
 عائدات من بيع/ تسديد/ توزيعات أرباح مستلمة على موجودات 

 1.111  080778072  مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 -  (0825.8372)  إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةشرا  

 -  (448074)  شرا  إستثمارات محتفظ بها لتاري  اإلستحقاق
 (21.212)  (04.8650)  صافي الدخل الشامل اآلخر،شرا  إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 (21.111)  (48.20)  دفعات لتطوير عقار استثماري
 (1.112)  (48646)  شرا  أثاث ومعدات

           111  560  فوائد مستلمة
      11.221  (4038247)  من األنشطة االستثمارية)المستخدم في(/ صافي النقد 

     
     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (12.111)  (05386.2)  تكاليف تمويل مدفوعة على قرو 
 (12.111)  (08444)  مسددةقرو  

 112.112  487028337  قرو  تم الحصول عليها
 (111.121)  (0.58735)  أنصبة أرباح مدفوعة

      -  (505)  صافي الحركة في حقوق ملكية  ير مسيطرة
     

      (111.111)  480258250  األنشطة التمويلية (المستخدم فيالناتج من/ )صافي النقد 
     

 (11.211)  484068026  في النقد ومرادفات النقد (النقصالزيادة/ ) صافي
     

      211.111  47084.0  يناير 1النقد ومرادفات النقد في 
     

      121.112  482.78245   سبتمبر 03النقد ومرادفات النقد في 
 

 : معامالت  ير نقدية
  (1إصدار أسهم منحة خالل الفترة من خالل األرباح المستبقاة )إيضاح. 
 إيضاح  بالصافي تسويتها، تم تسهيالت إئتمانية جديدة خالل الفترة وسحوبات علىحالية  تسديد تسهيالت إئتمانية(

12). 
 

 الموجزة الموحدة. المالية جز ًا ال يتجزأ من هاه البيانات 11إلى  1تشكل اإليضاحات المرقمة من 
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 الموحدة البيانات المالية الموجزة حولإيضاحات 
 

 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية 0
 

اات مساااؤولية محااادودة تااام تلسيساااها فاااي إمااااارة أباااوظبي،  عاماااة)لالشاااركةل( هاااي شااااركة مساااااهمة  .مش.م. كابيتاااالشااااركة الواحااااة 
يوليااو  12وقااد تلسساات بتاااري   1111مااايو  22الصااادر بتاااري   12اإلمااارات العربيااة المتحاادة ، بموجااب المرسااوم األميااري رقاام 

1111  . 
 

كة لشاار النتااائ  والمركااز المااالي ل 2211 ساابتمبر 12أشااهر المنتهيااة فااي  تسااعةالالبيانااات الماليااة المااوجزة الموحاادة لفتاارة تضاام هاااه 
 الخاضاعة لسايطرة مشاتركة والشاركاتالزميلاة  الشاركاتوحصص المجموعة فاي با لالمجموعةل(  معاً  اوشركاتها التابعة )ويشار إليه

 .(لوالمشاريع المشتركة اإلستثمارات المحتسبة وفقًا لحقوق الملكيةل)
 

تشاامل تاالجير الطااائرات، الخاادمات الماليااة، أسااواق رأس المااال، العقااارات قطاعااات ال ماانتسااتثمر المجموعااة فااي مجموعااة واسااعة 
 .والنفط والغاز الرعاية الصحية ،الصناعية، البنية التحتية

 
اإللكتروناااااي الشاااااركة علاااااى موقاااااع  موجاااااودة 2211ديسااااامبر  11 للسااااانة المنتهياااااة فااااايالبياناااااات المالياااااة الموحااااادة للمجموعاااااة إن 

www.wahacapital.ae  الطاابق ،  أباراج االتحااد ،21122للشاركة، ص. ب. المساجل عند الطلب مان المكتاب وكالك متاحة
 .أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، 1برج ، 12
 
 أساس التحضير 4
 

ل. وهاااي ال التقااارير المالياااة المرحلياااةل -11للمعياااار المحاساابي الااادولي رقااام تاام إعاااداد هااااه البيانااات المالياااة الماااوجزة الموحاادة وفقاااا 
تتضاامن كافااة المعلومااات الالزمااة للبيانااات الماليااة الموحاادة الساانوية الكاملااة ويتعااين قرا تهااا جنبااا إلااى جنااب مااع البيانااات الماليااة 

 .2211 ديسمبر 11الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 
 
 اسات المحاسبية أهم السي 0
 

الهاماااة المطبقاااة مااان قبااال المجموعاااة فاااي هااااه  والتقاااديرات إن السياساااات المحاسااابية ومباااادي  إدارة المخااااطر وأسااااليب اإلحتسااااب
البيانات المالية الموجزة الموحدة هي نفس تلك المستخدمة من قبل المجموعة عناد إعاداد البياناات المالياة الموحادة كماا فاي وللسانة 

والتعااديالت  (2211) األدوات الماليااة 1رقاام  الاادولي للتقااارير الماليااة تطبيااق المعيااار، بإسااتثنا  2211 ديساامبر 11المنتهيااة فااي 
ألولاي )أي التااري  الااي قامات ا لتطبياقلتااري  ك 2211يولياو  1 المجموعاةاختاارت قاد و  .تاري  فعاليتاه قبل بد المتعلقة  الالحقة

 1رقم  الدولي للتقارير المالية المعيارالمجموعة قررت تطبيق  نألالحالية(  والمطلوبات المالية المالية الموجودات بتقييم المجموعة
 .هو بداية فترة التقرير الحالية 2211يوليو  1وأن  في الفترة الحالية

 
 أدناه.  مبين، كما هو 2211عدة معايير وتعديالت جديدة في سنة بتطبيق قامت المجموعة للمرة األولى، كما 

 
 4302سنة يسرى تطبيقها في المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 

 
  األدوات المالياااة: العااار  المتعلقاااة بمقاصاااة الموجاااودات والمطلوباااات  12تعاااديالت علاااى المعياااار المحاسااابي الااادولي رقااام

 المالية
  اإلفصاااح عاان  12والمعيااار الاادولي للتقااارير الماليااة رقاام  البيانااات الماليااة الموحاادة 12المعيااار الاادولي للتقااارير الماليااة رقاام

  منشآت اإلستثمارتعديالت  – البيانات المالية المنفصلة 21لمحاسبي الدولي رقم والمعيار ا الحصص في منشآت أخرى
  للموجاودات  اإلفصاحات المتعلقة بالمبال  القابلة للتحصايل – انخفا  قيمة الموجودات 11المعيار المحاسبي الدولي رقم

  ير المالية
  إساااتبدال اإللااازام بالمشاااتقات واالساااتمرار بمحاسااابة والقيااااساألدوات المالياااة: التحقاااق  11رقااام المعياااار المحاسااابي الااادولي ،

 التحوط
  المفروضاة مان  بالرساومجيهات بشلن متاى ياتم اإلعتاراف تو  - الرسوم 21تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم
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 )يتبع(أهم السياسات المحاسبية  0
 

 )يتبع( 4302المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة يسرى تطبيقها في سنة 
 

ؤثر ياال  1 لمعياار الادولي للتقاارير المالياة رقاملعتمااد المبكار االو  2211 لسانة جديدةال تعديالتالمعايير و ال إعتمادومع الك، فإن 
الوقت  قيمة ببندباستثنا  معالجة تغيرات القيمة العادلة ، لفترات التقارير الحالية أو السابقة للمجموعة الموحدةعلى البيانات المالية 

 .أدناه 1في إيضاح  تم بيانهكما سعر السهم ل الحد األدنى والحد األقصى طوقألدوات 
 

 هي كما يلي: 1 لمعيار الدولي للتقارير المالية رقمل التي تم إعتمادها وفقاً المالية  لوأدواتالسياسات المحاسبية المعدلة إن 

 اإلعتراف المبدئي
 التعاقدية لوأداة. للمتطلبات  طرف عندما تصبح إحدى منشآت المجموعة والمطلوبات المالية المالية بالموجودات اإلعترافيتم 
 

 شارا إلاى  مباشارةً تعاود تكاليف المعاامالت التاي  الية مبدئيًا بالقيمة العادلة. يتم إضافةيتم قياس الموجودات المالية والمطلوبات الم
مالياة بالقيماة العادلاة مان خاالل الااربح أو ال والمطلوبااتالماليااة  موجاوداتال)باساتثنا   ومطلوباات مالياةمالياة  موجاوداتأو إصادار 

ياااتم االعتاااراف األولاااي.  عناااد، أيهماااا أنسااابمالياااة، ال المطلوبااااتمالياااة أو ال للموجاااوداتالخساااارة( أو خصااامها مااان القيماااة العادلاااة 
الاااربح أو ماليااة بالقيماااة العادلاااة مااان خاااالل  مطلوبااااتأو  مالياااة موجاااوداتمباشااارة إلااى اقتناااا   العائااادة المعاملاااةتكااااليف االعتااراف ب

 الربح أو الخسارة.مباشرة في  الخسارة

 الموجودات المالية
لغااااااا  اإلعتااااااراف يااااااتم  علااااااى اإلعتياديااااااة بالطريقااااااة تااااااتم التااااااي الماليااااااة الموجااااااودات مبيعااااااات أو مشااااااتريات بجميااااااع اإلعتااااااراف وا 

 الموجاااااودات مبيعاااااات أو مشاااااتريات هاااااي اإلعتيادياااااة بالطريقاااااة تاااااتم التاااااي المبيعاااااات أو المشاااااتريات إن. المتااااااجرة تااااااري  أسااااااس
 .السوق في السائد العرف أو التشريع خاللمن  تحديده تم زمني إطار ضمن الموجودات تسليم تستلزم التي المالية

 أدوات الدين
المنشاااااالة  أعمااااااالإمااااااا بالتكلفااااااة المطفاااااالة أو القيمااااااة العادلااااااة علااااااى أساااااااس نمااااااواج  الحقاااااااً  قياسااااااهاو يااااااتم تصاااااانيف أدوات الاااااادين 

 التدفقات النقدية للموجودات المالية. التعاقدية من خصائصالدارة الموجودات المالية و إل
 

الموجودات فاي إطاار ياتم اإلحتفااظ با( أ) فقاط فاي حالاة انخفاا  فاي القيماة ةأي صافي منبالتكلفة المطفلة يتم قياس أدوات الدين 
التااادفقات النقدياااة التعاقدياااة و )ب( الشاااروط التعاقدياااة للحصاااول علاااى  باااالموجودات اإلحتفااااظنماااواج األعماااال الااااي يهااادف إلاااى 

 الرئيسااي صاال الاادين والفائاادة علااى المبلاا أل دفعااات فقااطمحااددة التااي هااي  تااواري  ات نقديااة فااييناات  عنهااا تاادفقماليااة الللموجااودات 
 .المستحق

 
 صاافي مصااريفل ضامن بناد وياتم إدراجهااالفوائاد المحتسابة باساتخدام طريقاة الفائادة الفعلياة فاي الاربح أو الخساارة، ب اإلعتارافيتم 

بما في الاك جمياع يخصم بشكل فعلي دفعات التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة )إن سعر الفائدة الفعلي هو السعر الاي . تمويلل
الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جاز ا ال يتجازأ مان معادل الفائادة الفعلاي وتكااليف المعاملاة وأقسااط أو خصاومات 

عناد االعتاراف  المدرجاةإلاى صاافي القيماة ( فتارة أقصار، ( من خاالل العمار المتوقاع لالتازام الماالي أو )حيثماا يكاون مالئمااً أخرى
 .األولي

 
والتااي بخااالف الااك تكااون مؤهلااة باالن تقاااس علااى أساااس الاادين  أداةيمكاان للمجموعااة، عنااد االعتااراف المباادئي، أن تختااار تصاانيف 

لاااى حاااد بعياااد، عااادم التطاااابق يلغاااي، أو يقلااال إ وهااااا التكلفاااة المطفااالة أو علاااى أسااااس القيماااة العادلاااة مااان خاااالل الاااربح أو الخساااارة
 .من خالل الربح أو الخسارة جميع أدوات الدين األخرى بالقيمة العادلة قياسيجب  .المحاسبي

 
يااتم إعااادة تصاانيف أدوات الاادين ماان التكلفااة المطفاالة إلااى القيمااة العادلااة ماان خااالل الااربح أو الخسااارة عنااد تغيياار نمااواج األعمااال 

التكلفاة المطفالة. إن إعاادة تصانيف أدوات الادين المصانفة بالقيماة العادلاة مان خاالل الاربح أو الخساارة  معااييربحيث لام يعاد يلباي 
 عند االعتراف األولي  ير مسموح.
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 )يتبع(أهم السياسات المحاسبية  0

 تم قياسها بالتكلفة المطفأة موجودات مالية أخرى
بالتكلفااة المطفاالة ناقصااًا أي انخفااا  فااي القيمااة. يااتم االعتااراف  واألخاارى والنقااد ومرادفااات النقااد الااامم المدينااة التجاريااة قياااسيااتم 

 بدخل الفوائد باستخدام سعر الفائدة الفعلي باستثنا  األرصدة المدينة قصيرة األجل حيث يكون االعتراف بالفائدة  ير مادي.
 

بتاواري  إساتحقاق  (المرهوناة الودائاعاساتثنا  البنوك )ب المحتفظ بها لدى والودائعفي الصندوق يتكون النقد ومرادفات النقد من النقد 
 أو أقل. ثالثة أشهرل أصلية

 أدوات حقوق الملكية
تكاون االساتثمارات عنادما  باساتثنا  ،يتم تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة مان خاالل الاربح أو الخساارة

بالقيماة العادلاة مان خاالل مان قبال المجموعاة  بقارار ال رجعاة فياهوتام تحديادها في أدوات حقوق الملكية  يار محاتفظ بهاا للمتااجرة 
 .)لكل أداة على حدة(الدخل الشامل اآلخر عند اإلعتراف المبدئي 

 
 إن الموجودات المالية تعد محتفظ بها لغر  المتاجرة إاا:

 
 تم إقتنائها بشكل مبدئي بهدف بيعها في المستقبل القريب، أو  •
معااًا ولااديها دلياال فعلااي لاانمط أداة  المجموعااةعنااد اإلعتااراف المباادئي تمثاال جااز  ماان محفظااة أدوات ماليااة محااددة تااديرها  •

 مالية تحقق أرباح على المدى القصير، أو
 .أو كضمان مالي كونه من المشتقات المالية  ير المصنفة و ير الفعالة كلداة تحوط •
 

الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مبادئيًا بالقيماة العادلاة زائادًا تكااليف  يتم قياس االستثمارات في أدوات حقوق
فااي الاادخل المعتاارف بهااا المكاسااب والخسااائر الناتجااة ماان تغياارات القيمااة العادلااة  مااعالمعاملااة. ويااتم قياسااها الحقااًا بالقيمااة العادلااة 

م اإلساتثمارات. ال ياتم إعاادة تصانيف المكاساب والخساائر المتراكماة إلاى الاربح الشامل اآلخر ويتم تراكمها في إحتياطي إعاادة تقياي
 أو الخسارة عندما يتم إستبعاد هاه اإلستثمارات.

 
يتم االعتراف بلنصبة األرباح من االستثمارات في أدوات حقوق الملكية في الاربح أو الخساارة عنادما ينشال حاق للمجموعاة الساتالم 

، إال إاا كاناات أنصاابة األرباااح تمثاال بوضااوح تحصاايل جااز  ماان االياارادات 11معيااار المحاساابي الاادولي رقاام أنصاابة األرباااح وفقااًا لل
)مصااريف(/ إيارادات صاافي  ل بند تكلفة االستثمار. يتم االعتراف بلنصبة األرباح المكتسبة في الربح أو الخسارة ويتم إدراجها في

 .(11)إيضاح  أخرى

 الملكية وأدوات حقوقالمطلوبات المالية 

 التصنيف كدين أو حقوق ملكية
كمطلوبااات ماليااة أو حقااوق ملكيااة بمااا يتماشااى مااع جااوهر الصااادرة ماان قباال المجموعااة  يااتم تصاانيف أدوات الاادين وحقااوق الملكيااة

 ة وتعريفات االلتزام المالي وأداة حقوق الملكية.التعاقدي اتالترتيب

 الملكيةأدوات حقوق 
حصاة متبقياة فاي موجاودات منشالة بعاد طارح كافاة مطلوباتهاا. ياتم تساجيل أدوات علاى إن أداة حقاوق الملكياة هاي أي عقاد يبارهن 

 من قبل المجموعة بالمبال  المستلمة بعد تنزيل مصاريف اإلصدار المباشرة. صادرةالملكية الحقوق 
 

موعااة وخصامها مباشاارة ماان حقااوق الملكيااة. ال يااتم االعتااراف باالي ياتم االعتااراف بإعااادة شاارا  أدوات حقااوق الملكيااة الخاصااة بالمج
 أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة. أو خسارة في الربح أو الخسارة عند شرا ، بيع، إصدار أو إلغا  مكسب
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 )يتبع(أهم السياسات المحاسبية  0

 )يتبع( وأدوات حقوق الملكيةالمطلوبات المالية 

 المطلوبات المالية
أو بالقيمااة العادلااة ماان خااالل الااربح أو  باسااتخدام طريقااة الفائاادة الفعليااةالحقااًا بالتكلفااة المطفاالة المطلوبااات الماليااة  قياااس جميااعيااتم 

 .الخسارة
 

، أو عناادما يااتم إللغااا  اإلعتاارافمؤهلااة ال  ياارالماليااة  الموجااودات تحوياالالماليااة التااي تنشاال عنااد  المطلوباااتومااع الااك، يااتم قياااس 
 نه  المشاركة المستمرة وفقا للسياسات المحاسبية المحددة المبينة أدناه. تطبيق

 الخسارةأو  الربحمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
للمتااجرة أو  اعنادما تكاون المطلوباات المالياة محاتفظ بها الخساارةأو  الربحلعادلة من خالل يتم تصنيف المطلوبات المالية بالقيمة ا

 .الخسارةأو  الربحبالقيمة العادلة من خالل  اتصنيفهيتم 
 

 للمتاجرة في حال: امحتفظ بهكيتم تصنيف المطلوبات المالية 
 

 في المستقبل القريب  أو  إعادة شراؤهامبدئيا بهدف  اتم اإلستحواا عليه 
 جااز  ماان محفظااة أدوات ماليااة محااددة تقااوم المجموعااة بإدارتهااا ولهااا نمااط فعلااي حااديث يظهاار  اعنااد االعتااراف األولااي كونهاا

 تحصيل أرباح قصيرة األجل  أو 
 كلداة تحوط. ةوالفعال ةالمصنفكعقد ضمان مالي أو  ةالمشتقاألداة  ، باستثنا ةمشتق ي أداةه 
 

أو  الربحبالقيمة العادلة من خالل  ات ماليةمحتفظ بها للمتاجرة كمطلوبالمالية المطلوبات اليمكن تصنيف المطلوبات المالية  ير 
 في حال: المبدئيعند االعتراف  ةالخسار 

 
  لام ياتم هااا كان هاا التصنيف يزيل أو يخف  بشكل مهم حالة تناق  فاي القيااس أو االعتاراف والتاي يمكان نشاوؤها فيماا لاو

 التصنيف  أو
  تشاكل المطلوبااات الماليااة جااز  ماان مجموعااة أصااول أو مطلوبااات مالياة أو االثنااين معااا، والتااي تااتم إدارتهااا وتقياايم أدا هااا علااى

بحيااث أن أو اإلسااتثمار إدارة المخاااطر بااأساااس القيمااة العادلااة، والااك بمااا يتماشااى مااع إسااتراتيجية المجموعااة الموثقااة المتعلقااة 
 المتعلقة بتشكيل هاه المجموعات يتم تزويدها داخليا على هاا األساس  أو  المعلومات

 1لمعيار المحاسبي الدولي رقم وفقًا لتصنيف كامل العقد مجتمعا و مشتقة مدمجة أو أكثر،  أداةشكل جز  من عقد يتضمن ت. 
 

اإلعتااراف بليااة مكاسااب أو خسااائر  يااتم .ا العادلااةبقيمتهاا ةأو الخسااار  الااربحالماليااة بالقيمااة العادلااة ماان خااالل  المطلوباااتيااتم إدراج 
معتارف بهاا الالمكاساب أو الخساائر  تشامل. في الربح أو الخساارةمحتفظ بها للمتاجرة المالية المطلوبات الالناتجة عن إعادة قياس 

لاربح أو ا في بيان لالمالإيرادات من معامالت أسواق رأس لفي بند  وتدرجعلى المطلوبات في الربح أو الخسارة أي فائدة مدفوعة 
 .الموحد الخسارة
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 )يتبع(أهم السياسات المحاسبية  0

 )يتبع( وأدوات حقوق الملكيةالمطلوبات المالية 

 )يتبع( المطلوبات المالية
 )يتبع( الخسارةأو  الربحمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

ماان خااالل الااربح أو  لمتاااجرة التااي يااتم تصاانيفها بالقيمااة العادلااةلغياار امحااتفظ بهااا اليااتم اإلعتااراف بالمطلوبااات الماليااة ومااع الااك، 
فااي  لالتاازام الماااليإلااى التغياارات فااي مخاااطر االئتمااان  تعااودمقاادار التغياار فااي القيمااة العادلااة للمطلوبااات الماليااة التااي ب، الخسااارة

التغييرات في مخاطر االئتمان في الدخل الشاامل اآلخار مان شالنه أن يخلاق  بتلثيراتاالعتراف إاا كان الدخل الشامل اآلخر، إال 
فاي  للمطلوبااتالقيماة العادلاة تكبير أو عادم التطاابق المحاسابي فاي الاربح أو الخساارة. ياتم تساجيل المبلا  المتبقاي مان التغيار فاي 

ياتم تصانيف التغيارات فاي القيماة العادلاة المنساوبة لمخااطر االئتماان للمطلوباات المالياة التاي تام إدراجهاا فاي  الالربح أو الخسارة. 
 في وقت الحق إلى الربح أو الخسارة. اآلخرالدخل الشامل 

 
المجموعاة التااي تاام  مان قباالن الماالي والتزامااات القارو  الصااادرة عاان عقاود الضااما الناتجاةياتم االعتااراف بالمكاساب أو الخسااائر 

 في الربح أو الخسارة. الخسارةأو  الربحمن قبل المجموعة بالقيمة العادلة من خالل  تصنيفها

 الحقًا بالتكلفة المطفلة تم قياسها ماليةمطلوبات 

بالتكلفاة مان خاالل الاربح أو الخساارة بالقيماة العادلاة  ياتم تصانيفهاالتي لم لمتاجرة و غير الالمطلوبات المالية المحتفظ بها  يتم قياس
تم قياساها الحقاًا بالتكلفاة المطفالة ياللمطلوباات المالياة التاي  المدرجاةالقايم  ياتم تحدياد. المطفلة في نهاية الفترات المحاسابية الالحقاة

، لمصاااريف ماليااة بنااد فااي األصاال تكاااليفجااز  ماان مرسااملة كالالفوائااد  ياار  مصاااريف . يااتم إدراجالفائاادة الفعلااي سااعر باسااتخدام
 .الموحد الربح أو الخسارة بيان في لصافي

 
. المرتبطاة بهااعلى الفترة الفوائد  مصاريفوتوزيع للمطلوبات المالية إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفلة 

إن معاادل الفائاادة الفعااال هااو المعاادل الاااي يخصاام تمامااًا الاادفعات النقديااة المسااتقبلية )ويضاام جميااع الرسااوم المدفوعااة والمقبوضااة، 
والعالوات والتي تعتبر جز ًا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وكالك تكاليف المعامالت والعالوات والخصومات األخرى( المتوقعة 

والاك إلاى صاافي القيماة المدرجاة عناد اإلعتاراف  أو فتارة أقصار، إاا كاان الاك مناساباألداة الادين ي المتوقع في إطار العمر الزمن
 .ً المبدئي

 إعادة التصنيف
 الدخلالقيمة العادلة من خالل ، القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةإعادة التصنيف بين  يتطلبالمالية،  للموجوداتبالنسبة 
النمواج السابق  وأصبح تقييمنمواج أعمال المجموعة للموجودات المالية  هدفوفقط إاا تغير إاا والتكلفة المطفلة،  اآلخر الشامل

 . ير مالئم
 

اليوم األول من فترة التقريار من  يتم تحديدهمن تاري  إعادة التصنيف الاي  مستقبليبلثر إاا كان التصنيف مناسب، يجب أن يتم 
 .تم اإلعتراف بها سابقاً  وخسائر وفوائد مكاسب ةأي تقوم المجموعة بإعادة بياني نمواج األعمال. ال األولى بعد التغيير ف

 
 إن إعادة التصنيف  ير مسموحة في الحاالت التالية:

 
 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  أووالمقاسة حقوق الملكية  إستثمارات في •
 المطلوبات المالية. وأممارسة خيار القيمة العادلة في حالة الموجودات المالية يتم عندما  •
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 إلغاء اإلعتراف
تقوم المجموعة بإلغاا  اإلعتاراف بلصال ماالي عناد إنتهاا  الحقاوق التعاقدياة المتعلقاة باساتالم التادفقات النقدياة مان األصال أو عناد 

فااي حالاة عاادم قياام المجموعااة  أو فاي األصاال المااليل األصاال الماالي، وبشااكل جاوهري كافااة مخااطر ومنااافع الملكياة ياتحو القياام ب
ساااتمرارها بالسااايطرة علاااى األصااال بتحويااال أو اإلحتفااااظ بشاااكل جاااوه الماااالي. عناااد إلغاااا  اإلعتاااراف ري بمخااااطر ومناااافع الملكياااة وا 

 المبل  المستلم في:لوأصل ومجموم  المدرجةاالعتراف بالفرق بين القيمة  يتم بالموجودات المالية،
 

 ادلة من خالل الربح أو الخسارةبالقيمة الع ، لوأوراق المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفلة، أوالخسارة الربح أو 
 بالقيمااة  االسااتثمار اسااتبعاد عنااد. بالقيمااة العادلااة ماان خااالل الاادخل الشااامل اآلخاار اتلالسااتثمار ، اآلخاارالشااامل  الاادخل

 المستبقاة.األرباح  إلى احتياطي إعادة تقييم أي تحويليتم  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 

ياااتم إساااتيفا  االلتااازام أو إلغائاااه أو إنتهاااا  صاااالحيته. ياااتم وفقاااط عنااادما تقاااوم المجموعاااة بإلغاااا  االعتاااراف باااااللتزام الماااالي عنااادما 
بماا فاي الاك أياة أصاول اإلعتراف بالفرق بين المبل  المدرج لاللتزام المالي الاي تم إلغا  االعتراف به والمبل  المدفوم والمستحق، 

 .أو مطلوبات مفترضة، في الربح أو الخسارة يلهاتم تحو  ير نقدية 

 مكاسب وخسائر تحويل عمالت أجنبية
فاي نهاياة كال فتارة وياتم تحويلهاا بلساعار الصارف تلك العملة األجنبياة ببعمالت أجنبية يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية 

 القيمة العادلة. وبناً  عليه، يشكل عنصر تحويل عملة أجنبية جز ًا من مكاسب أو خسارةتقرير. 
 
 ياتم اإلعتاراف،  بالقيماة العادلاة مان خاالل الاربح أو الخساارةعلى أنها  المصنفة والمطلوبات المالية بالنسبة للموجودات المالية 

 في الربح أو الخسارة، و تحويل عملة أجنبية ببند
  تحويال عملاة  ببند يتم اإلعتراف، خالل الدخل الشامل اآلخر على أنها بالقيمة العادلة من المصنفةبالنسبة للموجودات المالية

 .اآلخرفي الدخل الشامل  أجنبية
 

ياتم  التي يتم قياسها بالتكلفة المطفلة فاي نهاياة كال فتارة تقريار.بالعمالت األجنبية  المصنفةبالنسبة للموجودات والمطلوبات المالية 
لالادخل مان  بناد في ويتم اإلعتراف بهاعلى التكلفة المطفلة للموجودات المالية بناً  صرف العمالت األجنبية أرباح وخسائر تحديد 

 .الموحد بيان الربح أو الخسارةضمن رأس المالل  أسواقمعامالت 

 أدوات مالية مشتقة
تقااوم المجموعااة بالاادخول فااي أدوات ماليااة مشااتقة متنوعااة والااك إلدارة تعرضااها إلااى مخاااطر سااعر الصاارف األجنبااي بمااا فااي الااك 

مزياد مان التفاصايل عان ل .ومخااطر ساعر الصارف األجنباي أساعار الفائادة مقايضاةعقود صارف العماالت األجنبياة اآلجلاة وعقاود 
 .1ي اإليضاح فتم اإلفصاح عنها األدوات المالية المشتقة 

 
 يتم االعتراف بالمشتقات مبدئيًا بالقيمة العادلة بتاري  الادخول فاي العقاود المشاتقة وياتم إعاادة قياساها الحقاًا إلاى قيمتهاا العادلاة فاي

 ةالمشااتق ت األداةفااي الااربح أو الخسااارة إال فااي حااال كاناا مباشاارةً نهايااة كاال فتاارة تقرياار. يااتم االعتااراف بااالربح أو الخسااارة الناتجااة 
 كلداة تحوط، وفي هاه الحالة يعتمد توقيت االعتراف بالربح أو الخسارة على طبيعة عالقة التحوط. مصنفة وفعالة

 المشتقات الضمنية
المعياار الادولي مالياة ضامن نطااق  موجاودات ليسات ير المشاتقة التاي  ةالعقود المضيف ضمنيتم التعامل مع المشتقات الضمنية 

عنادما ال تكاون المخااطر والسامات مرتبطاة بشاكل وثياق بتلااك المطلوباات المالياة( كمشاتقات منفصاالة  مثال) 1رقام  للتقاارير المالياة
 .التي لدى العقود المضيفة وال يتم قياس العقود المضيفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
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 )يتبع(أهم السياسات المحاسبية  0

 )يتبع( أدوات مالية مشتقة

 محاسبة التحوط
فيماا يتعلاق بمخااطر  ضامنية و ير مشاتقاتومشتقات ضمنية تحوط كالتي تتضمن مشتقات الأدوات  بتحديد بع تقوم المجموعة 

 العمالت األجنبية إما كتحوطات القيمة العادلة أو تحوطات للتدفقات النقدية. 
 

عناااد بداياااة عالقاااة التحاااوط، تقاااوم المجموعاااة بتوثياااق العالقاااة باااين أداة التحاااوط والبناااد المتحاااوط بشااالنه ماااع أهاااداف إدارة المخااااطر 
المختلفااة. وباإلضااافة لااالك، عنااد بدايااة التحااوط وعلااى اساااس مسااتمر، تقااوم واإلسااتراتيجية المتعلقااة بااه لضاامان معااامالت التحااوط 

 المجموعة بتوثيق فيما إاا كانت أداة التحوط عالية الفاعلية في تسوية التغيرات في القيم العادلة أو التدفقات النقدية للبناد المتحاوط
 بشلنه العائد إلى المخاطر المتحوط بشلنها.

 
 يل حول القيم العادلة لوأدوات المشتقة المستخدمة للتحوط.)ب( التفاص 1يبين إيضاح 

 تحوطات التدفقات النقدية
يااتم اإلعتااراف بااالجز  الفعااال ماان التغياارات فااي القيمااة العادلااة للمشااتقات المصاانفة والمؤهلااة كتحوطااات تاادفقات نقديااة فااي الاادخل 

يتم اإلعتراف بالربح أو الخسارة المتعلقة بالجز   ير الفعاال احتياطي تحوط التدفقات النقدية. و  بندالشامل اآلخر والمتراكمة تحت 
دراجها في بند ل  ل.)المصاريف(/ اإليرادات األخرى، صافيمباشرة في الربح أو الخسارة وا 

 
ياتم إعااادة تصاانيف المباال  المعتاارف بهااا سااابقًا فاي الاادخل الشااامل اآلخاار والمتراكماة فااي حقااوق الملكيااة إلاى الااربح أو الخسااارة فااي 

الاي تم في بيان الربح أو الخسارة الموحد  نفس البندفي في الربح أو الخسارة  لهفيها اإلعتراف بالبند المتحوط  يكونالفترات التي 
في حال لم تعاد أداة التحاوط تفاي بمعياار محاسابة التحاوط، أو عناد انتهائهاا أو بيعهاا أو اساتخدامها  .له متحوطكبند به  اإلعتراف

أو عند إلغا  التصنيف، يتم التوقاف عان محاسابة التحاوط بشاكل مساتقبلي، وياتم حااف المبلا  المتاراكم فاي إحتيااطي إعاادة التقيايم 
دراجه مباشرة   . مطلوباتفي القياس األّولي لتكلفة األصول أو الوا 

 
تتوقف المجموعة عان إساتخدام محاسابة التحاوط لتحاوط التادفقات النقدياة، عنادما يكاون مان المتوقاع أن تحوطاات التادفقات النقدياة 

المبااال  المتراكمااة فااي إحتياااطي تحوطااات التاادفقات النقديااة كااالك إلااى أن تحاادث التاادفقات  وتبقااىيمكاان ان تحاادث فااي المسااتقبل، 
إلى الربح أو مباشرًة وفي حالة كون التدفقات النقدية من  ير المتوقع أن تحدث، فإن الك المبل  يتم تحويله النقدية في المستقبل، 

 .الخسارة مباشرةً 
 

، فإن التغيير في القيمة الفعلية للخيار فقاط ياتم تصانيفه كالداة عندما تقوم المجموعة بفصل القيمة الفعلية وقيمة الوقت لعقد الخيار
حافه الحقًا أو إعادة تصانيفه مان بع  أو جميع التغيرات في القيمة الفعلية في الدخل الشامل اآلخر والاي يتم وتعترف ب تحوط،

وفااي النهايااة يااتم اإلعتااراف بااه فااي  حقااوق الملكيااة كمبلاا  منفصاال أو علااى أساااس اإلطفااا  )ويعتمااد الااك علااى طبيعااة بنااد التحااوط(
 الربح اوالخسارة.

 
المتطلبااات المتعلقااة بااالتحوط لنسااب التحااوط ولكاان أهااداف إدارة مخاااطر تصاانيف عالقااة  تلبيااةي عناادما تتوقااف عالقااة التحااوط فاا

المتعلقاااة بعالقااة التحاااوط )بمعنااى آخااار، إعااادة تاااوازن التحااوط تبقااى كماااا هااي، فاااإن المجموعااة ساااوف تقااوم بتعاااديل نسااب التحااوط 
 معايير التلهيل مرة أخرى. تلبيالتحوط( حتى يمكنها أن 

 
محاسبة التحوط عندما تقوم الشركة بإلغا  عالقة التحوط أو عند إنتها  صالحية أداة التحوط أو بيعهاا أو إلغائهاا يتم التوقف عن 

 .أي إعادة توازن( )بعد أو عندما لم تعد مؤهلة لمحاسبة التحوط
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 قيمة الانخفاض 
لمعرفاة فيماا إاا كاان يوجاد مؤشارات علاى انخفاا  القيماة فاي نهاياة كال فتارة  المقاسة بالتكلفة المطفلةلموجودات المالية ايتم تقييم 

تقرياار. تعتباار الموجااودات الماليااة منخفضااة القيمااة عنااد وجااود دلياال موضااوعي بلنااه نتيجااة لحاادث أو أكثاار حصاال بعااد اإلعتااراف 
 المبدئي باألصل المالي، تلثرت التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لاستثمار. 

 
 يتضمن الدليل الموضوعي على انخفا  القيمة ما يلي:قد 
 

 أو الطرف المقابل  أو صعوبات مالية ملموسة لدى المصدر 
 مثل التخلف أو التلخر عن الفوائد أو الدفعات الرئيسية  أواإلخالل بالعقد ، 
 يكون من المحتمل بلن يتعر  المقتر  إلى اإلفالس أو إلعادة هيكلة مالية  أو 
  سوق نشط لتلك الموجودات المالية نتيجة لصعوبات مالية.عدم وجود  

 
فيما يتعلق بفئات معينة من الموجودات المالية، مثل الامم المدينة التجارية، يتم تقييم الموجودات بخصوص انخفا  القيماة علاى 

ن تام تقييمهاا بلنهاا  يار منخفضاة القيماة بشاكل فاردي. قاد يتضامن الادليل المو  ضاوعي علاى انخفاا  قيماة اساس جماعي حتى وا 
فاي المحفظاة  المتالخرة السادادمحفظة الامم المدينة الخبارة الساابقة للشاركة فيماا يتعلاق بتحصايل الادفعات وزياادة فاي عادد الادفعات 

يوماااًا باإلضااافة إلاااى التغياارات التااي يمكااان مالحظتهااا فاااي الظااروف اإلقتصاااادية  12 البالغااةئتمااان اإلمعاادل فتااارة  والتااي تزيااد عااان
 ة أو المحلية التي تتالزم مع التلخير في الامم المدينة.الوطني

 
وتعكاس تالثير الرهوناات إن مبل  اإلنخفا  بالقيمة هو الفرق بين قيمة األصل المدرجة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 

 المقّدرة والمخصومة بموجب سعر الفائدة الفعلي األساسي لوأصل المالي.والضمانات 
 

امم الااياتم تخفااي  القيمااة المدرجاة لوأصاال المااالي بمبلا  خسااارة اإلنخفااا  بالقيمااة مباشارًة، والااك لكافااة األصاول الماليااة بإسااتثنا  
المدينااة امم الاامخصااص. عناادما تعتباار إحاادى ال، حيااث يااتم تخفااي  القيمااة المدرجااة ماان خااالل إسااتعمال حساااب المدينااة التجاريااة

ناادها إعاادام مبلاا  الامااة مقاباال حساااب المخصااص ويااتم إدراج أيااة تسااديدات مسااتقبلية مسااتلمة  ياار قابلااة للتحصاايل يااتم ع التجاريااة
لهااا ضاامن حساااب المخصااص. ويااتم اإلعتااراف بااالتغيرات فااي القيمااة المدرجااة لحساااب المخصااص فااي  عماال مخصااصلمبااال  تاام 

 . الربح أو الخسارة
 

باإلمكاااان رباااط التااادني بشاااكل موضاااوعي بحااادث تااام بعاااد  فاااي حاااال تااادنى مبلااا  خساااارة اإلنخفاااا  بالقيماااة فاااي فتااارة الحقاااة، وكاااان
علااى أال  الااربح أو الخسااارةاإلعتااراف باإلنخفااا  بالقيمااة، يااتم عكااس خسااارة اإلنخفااا  المعتاارف بهااا سااابقًا ماان خااالل حساااب 

فيماا لاو لام ياتم  تتجاوز القيمة المدرجة لاستثمار بتاري  عكس اإلنخفا  بالقيمة المبلا  الااي كانات ساتكون علياه التكلفاة المطفالة
 اإلعتراف باإلنخفا  بالقيمة.
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 5رقم  المعيار الدولي للتقارير المالية إعتماد
المعياار الادولي للتقاارير األولي بموجاب  التطبيقتاري  بويوضح الجدول التالي تصنيف األدوات المالية التي تحتفظ بها المجموعة 

ؤثر علاى قيااس األدوات يالام  1رقام  المعياار الادولي للتقاارير المالياةإن إعتمااد . 11الدولي رقام ي معيار المحاسبالو  1رقم  المالية
 بها المجموعة. المالية التي تحتفظ

 األدوات المالية
 األصلي فئة القياس 

 (05)المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 فئة القياس الجديدة 

 (5)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
   الموجودات المالية

 موجودات مالية بالتكلفة المطفلة قرو  وامم مدينة استثمارات في إيجارات تمويلية
 موجودات مالية بالتكلفة المطفلة قرو  وامم مدينة إستثمارية  و قر 

   إستثمارات متاحة للبيع
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  إستثمارات متاحة للبيع صندوق  ير مدرج

 الشامل اآلخر
   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح  موجودات مشتقة
 أو الخسارة 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 الخسارة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  أوراق مالية بدخل ثابت مدرجة
 الخسارة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 الخسارة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  أوراق مالية مدرجة
 الخسارة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 الخسارة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  إستثمارات أخرى
 الخسارة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 الخسارة

   موجودات مالية محتفظ بها لتاري  اإلستحقاق
 موجودات مالية بالتكلفة المطفلة إستثمارات محتفظ بها لتاري  اإلستحقاق أوراق مالية بدخل ثابت مدرجة

 موجودات مالية بالتكلفة المطفلة قرو  وامم مدينة امم مدينة تجارية وأخرى
 مالية بالتكلفة المطفلة موجودات قرو  وامم مدينة النقد ومرادفات النقد

   
   المطلوبات المالية

 مطلوبات مالية بالتكلفة المطفلة مطلوبات مالية بالتكلفة المطفلة قرو 
 مطلوبات مالية بالتكلفة المطفلة مطلوبات مالية بالتكلفة المطفلة أخرى -امم دائنة وتجارية أخرى 
مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  مطلوبات مشتقة –امم دائنة وتجارية أخرى 

 الخسارة
مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 الخسارة
 
 
 القيم العادلة  2

 
 الترتيب الهرمي للقيمة العادلة  )أ(
 

الماليااة ماان خااالل  والمطلوباااتللموجااودات تقاوم المجموعااة باسااتخدام الترتيااب الهرمااي التااالي لتحديااد واإلفصاااح عاان القيمااة العادلااة 
 التقييم: أسلوب

 
: ماادخالت مسااتمدة ماان األسااعار المدرجااة ) ياار المعدلااة( فااي األسااواق النشااطة لموجااودات أو مطلوبااات التااي يمكاان 1المسااتوى 

 للمنشلة الوصول إليه في تاري  القياس 
 

والتي يمكن مالحظتها لوأصال أو  1المستوى : مدخالت مستمدة من مصادر  ير األسعار المدرجة تم إدراجها ضمن 2المستوى 
 و  اإللتزام، إما بشكل مباشر أو  ير مباشر

 
 : مدخالت  ير مالحظة لوأصل أو اإللتزام. 1المستوى 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع(
 

 القيم العادلة )يتبع( 2
 

 الترتيب الهرمي للقيمة العادلة )يتبع(  )أ(
 

 كما في نهاية فترة التقرير، احتفظت المجموعة بالموجودات والمطلوبات المالية التالية بالقيمة العادلة: 
 

 
 4302سبتمبر  03

 )غير مدقق(
 ألف درهم

 2211ديسمبر  11
 )مدقق(

 ألف درهم
 الترتيب الهرمي 
 أسلوب التقييم  للقيمة العادلة

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  -0
 الربح أو الخسارة 

    

 أسعار الشرا  المدرجة في سوق نشط 1المستوى  11.111 00.8064 مدرجة)أ( أوراق مالية 
أسعار الشرا  المدرجة والتدفقات النقدية المخصومة  2المستوى  1.111 68305 أوراق مالية في )ب( استثمار آخر 

 لاستثمار
 أسعار الشرا  المدرجة في سوق نشط 1المستوى  111.111 45580.0 مدرجة )ج( استثمار في أوراق مالية بدخل ثابت

التدفقات النقدية المخصومة. يتم تقدير التدفقات النقدية  2المستوى  121.111 08247. )د( موجودات مشتقة
 أسعار الفائدة ألجل. منحنى المستقبلية على أساس

     
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  -4
 الدخل الشامل اآلخر 

    

 التدفقات النقدية المخصومة 1المستوى  111.111 0038375 صناديق  ير مدرجة)أ( 
مع مدخالت يمكن مالحظتها  سكولز -نمواج بالك  2المستوى  - ..00385 سعار األسهمأل الحد األدنى والحد األقصى طوق)ب( 

 في السوق
     
     من خالل الربح أو الخسارةمالية بالقيمة العادلة مطلوبات  -0

التدفقات النقدية المخصومة. يتم تقدير التدفقات النقدية  2المستوى  (12.111) .5.8.0 مشتقات مالية ( أ)
 أسعار الفائدة ألجل. منحنى المستقبلية على أساس
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع(
 

 القيم العادلة )يتبع( 2
 

 الترتيب الهرمي للقيمة العادلة )يتبع(  )أ(
 4302 سبتمبر 03  

 )غير مدقق(
 ألف درهم

 2211ديسمبر  11   
 )مدقق(
 ألف درهم

 

 1المستوى  2المستوى  1المستوى  المجموم  0المستوى  4المستوى  0المستوى  المجموع الموجودات المالية
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 الربح أو الخسارة 
 - - 11.111 11.111  - - 00.8064 00.8064 أوراق مالية مدرجة

 - 1.111 - 1.111  - 68305 - 68305 استثمار آخر في أوراق مالية
 - - 111.111 111.111  - - 45580.0 45580.0 استثمار في أوراق مالية بدخل ثابت

 - 121.111 - 121.111  - 08247. - 08247. موجودات مشتقة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 اآلخر الشامل
         

 111.111 - - 111.111  0038375 - - 0038375 صناديق  ير مدرجة
 - - - -  - ..00385 - ..00385 طوق الحد األدنى والحد األقصى ألسعار األسهم

 111.111 111.211 111.112 111.212  0038375 2438253 2078725 56.8473 المجموع
 
 1المستوى  2المستوى  1المستوى  المجموم  0المستوى  4المستوى  0المستوى  المجموع 

          المطلوبات المالية
 مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 الربح أو الخسارة 
         

 - (12.111) - (12.111)  - (.5.8.0) - (.5.8.0) مطلوبات مشتقة

 - (12.111) - (12.111)  - (.5.8.0) - (.5.8.0) المجموع
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 )يتبع(إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 

 القيم العادلة )يتبع( 2
 

 الترتيب الهرمي للقيمة العادلة )يتبع(  )أ(
 

 0تسوية الحركات في القيمة العادلة في المستوى 
أشهر  تسعةالفترة   

 فيالمنتهية 
 سبتمبر 03

4302 

  
 السنة المنتهية 

 ديسمبر  11في 
2211 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف درهم  ألف درهم  
          

 121.111  0058605  يناير 1الرصيد اإلفتتاحي 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل اإلستحواا على 

 21.212  -  الشامل اآلخر 
 -  (08007)  تخفي  رأس المال

 2.121  (28247)  في الدخل الشامل اآلخر (/ المكاسبالخسائر) صافي
          

      111.111  0038375  الرصيد الختامي
 

 القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية )ب(
 

 إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية باإلضافة إلى قيمتها المدرجة هي كما يلي:
 

 2211 ديسمبر 11
 )مدقق(
  ألف درهم

 4302 سبتمبر 03
 )غير مدقق(
  ألف درهم

 

            القيمة المدرجة  القيمة العادلة  القيمة المدرجة  العادلةالقيمة 
 موجودات مالية         

        
موجاااودات مالياااة بالقيماااة العادلاااة مااان خاااالل 

 الدخل الشامل اآلخر
111.111  111.111  0038375  0038375   صندوق  ير مدرج 

-  -  00385..  00385..  
 األقصاااى  طاااوق الحاااد األدناااى والحاااد

 ألسعار األسهم

        
موجاااودات مالياااة بالقيماااة العادلاااة مااان خاااالل 

 الربح أو الخسارة
121.111  121.111  .08247  .08247   موجودات مشتقة 
111.111  111.111  45580.0  45580.0   أوراق مالية اات دخل ثابت مدرجة 
11.111  11.111  00.8064  00.8064   أوراق مالية مدرجة 
1.111  1.111  68305  68305   إستثمارات أخرى 

 بالتكلفة المطفلةموجودات مالية         
111.111  111.111  066826.  0658367   أوراق مالية اات دخل ثابت مدرجة 
21.111  21.111  428575  428575   إستثمارات في عقود إيجار تمويلية 

211.121  211.121  4228440  4228440   قرو  إستثمارية 
212.111  212.111  4.28520  4.28520    امم مدينة تجارية وأخرى 
211.211  211.211  482.78245  482.78245    النقد ومرادفات النقد 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع(
 

 القيم العادلة )يتبع( 2
 

 )يتبع( القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية )ب(
 

 2211ديسمبر  11
 )مدقق(
  ألف درهم

 4302سبتمبر  03
 )غير مدقق(
  ألف درهم

 

            القيمة المدرجة  القيمة العادلة  القيمة المدرجة  القيمة العادلة
  مطلوبات مالية        
  بالتكلفة المطفلة مطلوبات مالية        

2.111.111  2.111.111  28.208505  28.208505    قرو 
221.211  221.211  4508450  4508450    امم دائنة تجارية وأخرى 

        
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 الربح أو الخسارة

12.111  12.111  5.8.0.  5.8.0.  
  تجارية وأخرى امم دائنة– 

 مطلوبات مشتقة
         

 
 محتسبة وفقا لحقوق الملكية شركات زميلة ومشاريع مشتركة في إستثمارات  5
 

 محتسبة وفقًا لحقوق الملكية مبينة أدناه:  شركات زميلة ومشاريع مشتركةفي  ستثماراتاإلإن حركة 
 
أشهر  عةستالفترة   

 المنتهية في
 سبتمبر 03

4302 

  
 السنة المنتهية 

 ديسمبر  11في 
2211 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف درهم  ألف درهم  
          

 2.211.112  .48250827  يناير  1في كما 
 -  4758704  إستحوااات
 -  (4728325)  إستبعادات

 211.121  0.080.4  ، صافيالدخلالحصة في 
 -  080368645  هولدين  ان. في إير كابعلى  مكاسب اإلستبعاد المفتر 

 1.111  58536  الحصة في إحتياطيات حقوق الملكية
 (21.111)  (68005)  توزيعات مستلمة 

          
  280.68555  2.111.111      
 

 طاارف ثالااثالمحاادودة، إلااى  إيرلفاات للتاالجير ،إسااتثمارها بالكاماال فااي المشااروم المشااترك عمليااة بيااع المجموعااة أنهااتخااالل الفتاارة، 
 ألف درهم.  22.212 بقيمةنت  عنه ربح ، (البيعتكاليف  من )صافي ألف درهم 211.121 مقابل
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع(
 

 )يتبع(إستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا لحقوق الملكية  5
 

 زجنيإيركااب هولاد محتسابة وفقاًا لحقاوق الملكياةتم تخفي  حصة اساتثمار المجموعاة فاي الشاركة الزميلاة ال ،2211 مايو 11في 
% مااان األساااهم العادياااة فاااي آي ال اف ساااي 122علاااى  إيركااااب% بعاااد اساااتحواا 11.1% إلاااى 21.2ل( مااان إيركاااابان.فاااي. )ل

(ILFC من أمريكان انترناشيونال جروب إنك )(AIG  مقابال بادل بلا )نقادًا  ملياار دوالر أمريكاي( 1ألاف درهام ) 11.211.222
تام احتسااب االنخفاا  فاي حصاة المجموعاة كاساتبعاد مفتار  نات  عناه اعتاراف وكاالك . إيركابمليون سهم جديد في  11.1و 

نساابة بتموياال تحااوط و ليااة ، أكملاات المجموعااة عم2211ساابتمبر  2 بتاااري ألااف درهاام.  1.121.121بااربح ماان االسااتبعاد بمبلاا  
باإلضاافة إلاى التمثيال  إيركاابسوف تحاتفظ المجموعاة بمقعاديها فاي مجلاس إدارة (. 1)إيضاح  إيركابمن استثماراتها في  12%

 بعاد هااه المعاملاة سيساتمر إيركاابفي مختلف اللجان الفرعية للمجلس التي تعمل فيها حاليًا. إن تصنيف استثمار المجموعاة فاي 
 شركة زميلة محتسبة وفقًا لحقوق الملكية.ب كإستثمار

 
الشاااركة الوطنياااة % فاااي 22.11، اساااتحوا قسااام االساااتثمارات الرئيساااية لااادى المجموعاااة علاااى حصاااة بنسااابة 2211يونياااو  21فاااي 

ألااف  211.112مقاباال مبلاا   ،(، وهااي شااركة تتخااا ماان البحاارين مقاارًا لهااا وتقاادم خاادمات الاانفط والغااازNPSللخاادمات البتروليااة )
والصايانة، اختباار اآلباار وخادمات إن األنشطة الرئيسية للشركة هي تقديم خدمات حقول النفط مثل، خدمات اآلبار، الحفار  درهم.

وجناوب شارق آسايا. ال يازال توزياع  وشامال أفريقياا سجل الحفر. إن المناطق الجغرافية الهامة لعمليات الشركة هي الشارق األوساط
 فترة التقرير.سعر الشرا  مستمرًا كما في نهاية 

 
يبلاا  االسااتثمار فااي الشااركات الزميلااة والمشاااريع المشااتركة المحتساابة وفقااًا لحقااوق الملكيااة الواقعااة خااارج اإلمااارات العربيااة المتحاادة 

 ألف درهم(. 2.111.111: 2211ديسمبر  11ألف درهم ) 1.211.111
 

 هااي مرهونااةألااف درهاام(  2.112.122: 2211 ديساامبر 11ألااف درهاام ) 1.121.112 بقيمااة مدرجااةاسااتثمارات المجموعااة إن 
 (.12لمجموعة )إيضاح امقابل قرو  

 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى 6
 سبتمبر 03  

4302 
 ديسمبر  11 

2211 
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف درهم  ألف درهم  
          

 121.111  .872..  امم مدينة تجارية
 (1.121)  (058.60)  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 1.121  28.52  مصاريف مدفوعة مقدما وسلفيات
 11.112  508500  فوائد مستحقة

صدار حقوق مستردة  واتألنصبة أرباح السن ةمبال  مخصص  11.221  4282.7  السابقة وا 
 12.222  738333  ودائع مرهونة

 11.111  608064  امم مدينة أخرى
     
     
  4.28520  212.111      
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع(
 
 
 إستثمارات مالية   7
 سبتمبر 03  

4302 
 ديسمبر  11 

2211 
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف درهم  ألف درهم  
     

     اآلخربالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل موجودات مالية 
 111.111  0038375  صندوق  ير مدرج

 -  ..00385  طوق الحد األدنى والحد األقصى ألسعار األسهم
     بالتكلفة المطفأةموجودات مالية 

 111.111  0658367  أوراق مالية اات دخل ثابت مدرجة
     عادلة من خالل الربح أو الخسارةالقيمة الموجودات مالية ب
 121.111  08247.  موجودات مشتقة 

 111.111  45580.0  أوراق مالية اات دخل ثابت مدرجة
 11.111  00.8064  أوراق مالية مدرجة
 1.111  68305  إستثمارات أخرى

          
  080008007  111.111      
 

: 2211ديساامبر  11ألااف درهاام ) 1.111.112 بلغااتلموجااودات المشااتقة المحااتفظ بهااا ماان قباال المجموعااة ل إن القيمااة اإلساامية 
 ألف درهم(.  1.111.112

 
بالقيمااة العادلااة ماان خااالل الااربح أو الخسااارة  أو بالتكلفااة المطفاالةمصاانفة والاات الاادخل الثاباات  المدرجااة يااتم رهاان األوراق الماليااة

اباال قاارو  المجموعااة بموجااب ألااف درهاام( كضاامان مق 111.211: 2211ديساامبر  11ألااف درهاام ) 111.111بإجمااالي مبلاا  
 (.12إتفاقيات إعادة الشرا  ) إيضاح 

 
: 2211ساااامبر دي 11)ألااااف درهاااام  111.111خااااارج دولااااة اإلمااااارات العربيااااة المتحاااادة  المحااااتفظ بهاااااماليااااة السااااتثمارات تبلاااا  اال

 ألف درهم(. 111.111
 

، ان.فااي. زجنيإيركاااب هولاادماان اسااتثماراتها فااي  %12نساابة بتموياال تحااوط و ، أكملاات المجموعااة عمليااة 2211ساابتمبر  2 بتاااري 
سااتثمار  11.21و دوالر أمريكااي  12.11 بقيمااة طااوق الحااد األدنااى والحااد األقصااى ألسااعار األسااهمألااف درهاام فااي  121.112 وا 

ات العائااد تحااوطللتاادفقات النقديااة،  تحااوطأسااعار األسااهم كاالداة طااوق  تصاانيفللسااهم الواحااد علااى التااوالي. وقااد تاام دوالر أمريكااي 
 (.12)إيضاح الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من خالل  وتم إحتسابهاالنقدية على البيع المحتمل لوأسهم في المستقبل، 

 
 
 إستثمار عقاري .
 

ماان قباال مقيمااين  2211 يونياو 12التقييم كمااا فااي با القيااامتاام  .خاالل الفتاارة، قاماات اإلدارة بمراجعاة القيمااة العادلااة لمشاروم المركااز
تاام تحديااد  مسااتقلين معتماادين يمتلكااون مااؤهالت مهنيااة مالئمااة معتاارف بهااا وخباارة حديثااة فااي مكااان وفئااة العقااار الاااي يااتم تقييمااه.

 القيمة العادلة بناً  على أساليب التقييم المعتمدة من قبل المعهد الملكي للمساحين القانونيين.
 

متزاياادة مااؤخرًا فااي سااوق العقااار الصااناعي والزيااادة التااي نتجاات عاان الااك فااي عاارو  سااوقية مااع األخااا فااي االعتبااار المنافسااة ال
ونتيجاًة لاالك  ،ضمن المرحلة األولى من مشروم المركز المجهزة بالبنية التحتيةمشابهة من قبل المنافسين، تم إعادة تقييم األر  

 .خالل فترة التسعة أشهر ألف درهم 121.211بمبل   القيمة العادلةفي سجلت المجموعة إنخفا  
 

 (.12مقابل قرو  المجموعة )إيضاح  مرهوناالستثمار العقاري إن 



 ش.م.ع. الواحة كابيتال
 

11 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع(
 
 
 رأس المال وأنصبة األرباح  5
 

فيه من بين أمور أخرى علاى توزياع أنصابة  وتمت الموافقةللشركة الجمعية العمومية السنوية إجتمام ، عقد 2211مارس  22في 
صاادار  2.12ألااف درهاام )تمثاال  111.121% بمبلاا  12أرباااح نقديااة بنساابة  سااهم منحااة  11.121.111درهاام للسااهم الواحااد(، وا 

العاادد اإلجمااالي لوأسااهم المصاادرة ، والمكتتبااة والمدفوعااة  ارتفااع(. نتيجااة إلصاادار أسااهم المنحااة، ماان األسااهم القائمااة% 2.1)تمثاال 
  .1.111.111.111بالكامل للشركة إلى 

 
من األسهم القائماة  %12أسهم بقيمة تصل إلى تنفيا برنام  إعادة شرا   علىدارة الشركة إ، وافق مجلس 2211سبتمبر  11 في

 .2211أكتوبر  22نام  في ( على البر SCAوافقت هيئة األوراق المالية والسلع )للشركة. 
 

 ،2211 ساابتمبر 12أشااهر المنتهيااة فااي  تسااعةالالمقارنااة، فتاارة للقااد تاام إعااادة إحتساااب العائااد األساسااي والمخفاا  للسااهم الواحااد 
 .سهم 1.111.111.111 هو المصدرة والمكتتبة والمدفوعة بالكامل للشركة خالل فترة المقارنة بافترا  أن مجموم األسهم

 
 

 القروض  03
 

 إن حركة القرو  مدرجة أدناه:

  

التسعة أشهر فترة 
 المنتهية في 

 سبتمبر 03
4302  

 السنة المنتهية 
 ديسمبر  11 في

2211 
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف درهم  ألف درهم  
          

 1.111.122  .48075876  يناير  1في 
 111.111  483.380.7  1تم الحصول عليها قرو  
 1.112  -  جديدة تابعةشركة  توحيدنتيجة  مستحوا عليهاقرو  
 11.121  (00085.0)  اإلطفا ات، صافي من والفائدة المدفوعة مقدماً  ر قترتيب تكاليف 
 (11.212)  (08.008052)  مدفوعةقرو  

 -  480468655   2لموجودات لطوق الحد األدنى والحد األقصى  تمويل مقابل
          

      2.111.111  28.208505  الرصيد الختامي
 
سااانوات  1، أكملااات المجموعاااة إعاااادة تمويااال قرضاااها المضااامون مساااتبدلًة ايااااه بااااقترا  مضااامون لمااادة 2211ماااارس  21فاااي  1

 بلغتألف درهم وقر  متجدد بنفس المبل .  1.111.212 بمبل  ألف درهم، يتكون من قر  ألجل 2.111.122مبل  بإجمالي 
 .ألف درهم 112.112 التقريرالتسهيالت البنكية خالل فترة  منالسحب إلى  نتيجة القرو الزيادة في 

 
 ،ان.فاي. زجنيإيركااب هولادمان اساتثماراتها فاي  %12تمويل لنسابة تحوط و ، أكملت المجموعة عملية 2211سبتمبر  2 بتاري  2

حياث تحمال  ألاف درهام( 12.121الفائادة المدفوعاة مقادمًا بمبلا  تكلفاة ألاف درهام )صاافي مان  2.211.111زيادة مبلا   حيث تم
  (.1)إيضاح  2211سنوات تستحق في سنة  1فائدة تمويل لفترة 

 
للمقرضااين مقاباال  مقدماة كضاامانهااي  والمشاااريع المشاتركة للمجموعااة والموجااوداتاإلساتثمارات المحتساابة وفقااًا لحقاوق الملكيااة  إن

 (.1مالية )إيضاح الستثمارات بع  اإل(، و 1(، االستثمار العقاري )إيضاح 1 إيضاحالمضمونة ) المجموعة قرو 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع(
 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  00
 سبتمبر 03  

4302 
 ديسمبر  11 

2211 
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف درهم  ألف درهم  
          

 21.111  038004  امم دائنة تجارية
 11.211  508575  فوائد مستحقة على قرو 

 12.111  .5.8.0  مطلوبات مشتقة 
 11.221  068764  مخصص مكافآت نهاية الخدمة

 22.122  478435  أنصبة أرباح مستحقة 
 111.111  0.78555  امم دائنة أخرى ومستحقات

           
  0548350  111.111      
 

: 2211ديساامبر  11ألااف درهاام ) 1.111.121 تلغاابلمطلوبااات المشااتقة المحااتفظ بهااا ماان قباال المجموعااة ل إن القيمااة اإلساامية
 ألف درهم(.  1.121.111

 
 

 إيرادات من بيع البضائع وتقديم الخدمات 04
 
 تسعةفترة ال  

أشهر المنتهية 
 سبتمبر 03 في

4302 

 أشهر تسعةفترة ال 
 المنتهية في

 سبتمبر 12
2211 

 الثالثةفترة  
أشهر المنتهية 

 سبتمبر 03 في
4302 

  الثالثةفترة  
 المنتهية  أشهر
 سبتمبر 12 في

2211 
 ) ير مدقق(  )غير مدقق(  ) ير مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
                  

 22.111  428640  11.111  508607  تقديم خدمات
 111  28550  111  038570  إيرادات تلجير
 111  040  1.111  2.5  بيع مخزون

                  
  0348650  11.211  458455  21.111           
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع(
 
 

 إيرادات من معامالت أسواق رأس المال 00
 

سااتثمارات فااي أسااواق رأس المااال العامااة. لقااد رتباات المجموعااة  تضاام أعمااال المجموعااة فااي أسااواق رأس المااال معااامالت خاصااة وا 
عالياة القيماة كالسافن والطاائرات. تحقاق المجموعاة إيارادات  أصاولتمويل رأس المال المقتر  نيابًة عن عمالئها لاساتحواا علاى 

دارة هاه المعامالت وتقديم المشورة فيها.  من ترتيب وا 
 

متعلقاة من خالل أصاول  تكون مضمونةقد تشمل المعامالت الخاصة مجموعة من اإلستثمارات في األدوات المالية التي عادًة ما 
ون مضمونة، وديون ثانوية، وديون صغرى، وديون مهيكلة، ومشتقات وخيارات محددة. قاد . عادًة ما تشتمل األدوات المالية ديبها

تشااامل األوراق الماليااااة لساااوق رأس المااااال أدوات ماليااااة كالساااندات، الصااااكوك، األوراق القابلااااة للتحويااال، األسااااهم، األوراق الماليااااة 
 الهجينة، االكتتابات العامة وما قبل االكتتابات العامة.

 
ولكان ياتم  زمنياً باألحداث  لهاا فإن هاا الدخل ال يتحقق بشكل متناسب  متبوعاً كون في الغالب يمن أسواق رأس المال  الدخلإن 

 اإلعتراف به كليًا حين يصبح مستحقًا للمجموعة.
 
 

 أخرى، صافي / إيرادات)مصاريف( 02
 
 تسعةفترة ال  

أشهر المنتهية 
 سبتمبر 03 في

4302 

 أشهر تسعةفترة ال 
 المنتهية في

 سبتمبر 12
2211 

 الثالثةفترة  
أشهر المنتهية 

 سبتمبر 03 في
4302 

  الثالثةفترة  
 المنتهية  أشهر
 سبتمبر 12 في

2211 
 ) ير مدقق(  )غير مدقق(  ) ير مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
         
         

إيرادات أنصبة أرباح من إستثمارات 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 111  08642  1.111  .04806  الشامل اآلخر
 2.111  48666  1.111  8307.  إيرادات فوائد من قرو  إستثمارية

إيرادات فوائد من عقود تلجير 
 111  555  2.221  08.77  تمويلية

 111  453  1.211  553  المشتقاتمكاسب القيمة العادلة من 
خسائر القيمة العادلة من إستثمار 

 -  -  (1.212)  (0458375)  عقاري
مخصص بضاعة بطيئة الحركة 

 -  040  -  (58630)  ومتقادمة
مخصص ديون مشكوك في 

 -  (78050)  -  (468066)  تحصيلها
 1.121  580.6  1.111  78663  أخرى

         
         
  (0468004)  12.122  58045  1.121          
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع(
 
 

دارية  05  مصاريف عمومية وا 
 
 4302 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  تسعةال 

 )غير مدقق(
 4302 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  الثالثة

 )غير مدقق(
 المجموع الشركات التابعة الشركة المجموع الشركات التابعة الشركة 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
       
       

 458007 028.27 028473 0508277 228503 03.8567 تكاليف موظفين
 أتعاب قانونية وأتعاب 

 038255 08274 85.0. 438456 086.6 068603 مهنية أخرى  
طفا  إستهالك  48330 08453 750 68350 08750 48033 وا 

 048420 .7825 28725 248555 4585.0 078074 أخرى
              
 0228.25 778503 4448775 4.8750 458367 508.0. 
       
 
 2211 سبتمبر 12أشهر المنتهية في  تسعةال 

 ) ير مدقق(
 2211 سبتمبر 12أشهر المنتهية في  الثالثة

 ) ير مدقق(
 المجموم الشركات التابعة الشركة المجموم الشركات التابعة الشركة 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
       
       

 12.111 2.121 12.211 11.211 1.211 12.211 تكاليف موظفين
 أتعاب قانونية وأتعاب 

 1.121 111 1.111 1.111 212 2.111 مهنية أخرى  
طفا  إستهالك  1.221 1 1.222 2.111 11 2.121 وا 

 21.221 11.222 1.221 12.111 21.111 11.121 أخرى
              
 122.111 11.111 111.111 12.211 22.111 11.212        
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع(
 

  القطاعات التشغيلية 06
 

 .، على التوالي2211و 2211 سبتمبر 12ة في أشهر المنتهي تسعةللمجموعة لفترة ال عن القطاعات التشغيليةالربح اإليرادات و الجدول التالي معلومات  يقدم
 

 الموحد المركز الرئيسي العقارات الصناعية أسواق المال اإلستثمارات الرئيسية )غير مدقق( سبتمبر 03أشهر المنتهية في  تسعةفترة ال
      

 2211 4302 2211 4302 2211 4302 2211 4302 2211 4302 ألف درهم
           

 11.211 0348650 - - 111 038570 - - 11.111 548044 إيرادات من بيع البضائع وتقديم الخدمات
           

 111.121 0.080.4 - - - - - - 111.121 0.080.4 محتسبة وفقًا لحقوق الملكية، صافي مشتركة إيرادات من شركات زميلة ومشاريع
           

 111.212 .405830 - - - - 111.212 .405830 - - إيرادات من معامالت أسواق رأس المال
           

 1.122 (74) - - - - - - 1.122 (74) العمليات  ير المستمرة لفترة منا / ربح)خسارة(
           

 211.112 085508552 (121.212) (0758555) (12.111) (6..0438) 111.111 .406875 111.211 086708677 الفترة / )خسارة(ربح
 

 : ال شي (. 2211) فترةيوجد أية إيرادات بين القطاعات خالل التمثل إيرادات القطام المدرجة أعاله اإليرادات الناتجة من عمال  خارجيين. ال 
 

 ، على التوالي.2211ديسمبر  11و  2211 سبتمبر 12في  كماالقطاعات التشغيلية للمجموعة  موجودات ومطلوباتعن يقدم الجدول التالي معلومات 
  
 الموحد المركز الرئيسي العقارات الصناعية أسواق المال اإلستثمارات الرئيسية 
      
 سبتمبر 03 

4302 
ديسمبر  11

2211 
 سبتمبر 03

4302 
ديسمبر  11

2211 
 سبتمبر 03

4302 
ديسمبر  11

2211 
 سبتمبر 03

4302 
ديسمبر  11

2211 
 سبتمبر 03

4302 
ديسمبر  11

2211 
 )مدقق( )غير مدقق( )مدقق( )غير مدقق( )مدقق( )غير مدقق( )مدقق( )غير مدقق( )مدقق( )غير مدقق( 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
           

 1.211.111 580208.55 221.111 4806683.0 111.211 7338352 1.221.111 080208776 1.112.111 580008532 مجموم الموجودات
           

 2.111.112 580528303 1.111.111 282028650 11.211 048.65 111.111 ...66.8 11.211 778632 مجموم المطلوبات
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع(
 

 جهات ذات عالقة 07
 

 .سبتمبر 12أشهر المنتهية في  تسعةفترة الالمعامالت الهامة مع الجهات اات العالقة خالل 
 

 تعوي  موظفي اإلدارة الرئيسيين
 
 تسعةفترة ال  

أشهر المنتهية 
 سبتمبر 03 في

4302 

 أشهر تسعةفترة ال 
 المنتهية في

 سبتمبر 12
2211 

 الثالثةفترة  
أشهر المنتهية 

 سبتمبر 03 في
4302 

  الثالثةفترة  
 المنتهية  أشهر
 سبتمبر 12 في

2211 
 ) ير مدقق(  )غير مدقق(  ) ير مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
         
         

 2.111  48440  1.211  .7803  رواتب ومكافآت
 111  005  121  645  مكافآت نهاية الخدمة

         
         
  78507  1.121  48506  2.112          
 

إعااادة الحقااًا بقاماات اإلدارة  ألااف درهاام. 21.211شااركة زميلااة بمبلاا   ماان قاارو  إسااتثماريةخاالل فتاارة التقرياار الحاليااة، تاام تسااديد 
سات قرضاهاتقييم القيمة القابلة لالساترداد مان  المتعلقاة  والفوائاد المساتحقةفاي الشاركة الزميلاة  محتساب وفقاًا لحقاوق الملكياةال هاثمار وا 

، المتعلقاة بهاا المساتحقة وفوائادهقار  الاساتثمار كإنخفاا  فاي قيماة ألاف درهام  22.111مبلا  ب اإلعتاراف، تام لاالكونتيجًة . بها
كاان الادافع . وفقاًا لحقاوق الملكياة محتسب إستثمار كإنخفا  في قيمةألف درهم  11.111 مبل الك تم اإلعتراف بباإلضافة إلى 

الشاركة الزميلاة، والتاي  تمتلكهااالتاي  المرهوناةالمتالخر لابع  الموجاودات  التخاارجالنخفاضات هو توقعات اإلدارة ألفاق لالرئيسي 
 سترداد استثماراتها.التدفقات نقدية سوف يتم تحصيلها من قبل المجموعة  تنت من المتوقع أن 

 
 إن األرصدة الهامة مع جهات اات عالقة في نهاية فترة التقرير تتضمن:

 
 سبتمبر 03  

4302 
 ديسمبر 11 

2211 
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف درهم  ألف درهم  
          

 11.111  408523  لشركة زميلة  ةمقدم قرو  إستثمارية
 12.111  -  امم مدينة تجارية وأخرى من شركة زميلة

 


