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جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة المختصرة. ١٩إلى  ١تشكل اإليضاحات المرقمة من 
٣

 مختصرالالموحد  األرباح والخسائربیان 

أشھر  التسعةفترة 
 ٣٠المنتھیة في 

٢٠١٩ سبتمبر

أشھر  التسعةفترة 
 ٣٠المنتھیة في 

٢٠١٨ سبتمبر

فترة الثالثة أشھر 
 ٣٠المنتھیة في 

٢٠١٩ سبتمبر

فترة الثالثة أشھر 
 ٣٠المنتھیة في 

٢٠١٨ سبتمبر
(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمإیضاح

١٤٢٤٢٫٥٤٧٢١١٫٠٧٠٧٥٫٨١٥٦٦٫٨٦٧وتقدیم الخدماتإیرادات من بیع البضائع 
)٥٣٫٠٠٥()٥٦٫٩٩٤()١٦٢٫٥٧٠()١٧٨٫٥٤٨(١٤تكلفة بیع البضائع وتقدیم الخدمات

٦٣٫٩٩٩٤٨٫٥٠٠١٨٫٨٢١١٣٫٨٦٢إجمالي الربح
حصة من الربح من شركات زمیلة ومشاریع مشتركة

٧٢٥٧٫٣٥٠٤٠٦٫٥٩٧٧٨٫٤٦٢١٢٥٫٤٦٢محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة، صافي  
انخفاض في قیمة شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة

)٣٫٥٢١()١١٧٫٣٩٧()١٤٧٫٢٦٦()٣٢٦٫٧٦٢(٧وفقاً لحقوق الملكیة  
(خسارة) / ربح من استبعاد شركات زمیلة ومشاریع 

٦٤٫١٠٠١٠٫٦٣٨٣٩٫٠٧٣)١٤٢٫٩٦٧(٧مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة  
--٩٢٫٠٩٨-ربح من استبعاد أصل مصنف كمحتفظ بھ للبیع 

)٣٧٫٨٩٠()١٠٫٠٨٨(١٥٢٥٧٫١٤٨١٦١٫٦٤٥إیرادات / (خسارة) من استثمارات مالیة
-)٣٣٫٠٠٠(-)٣٣٫٠٠٠(٦االنخفاض في قیمة استثمار عقاري

١٫٧٤٣٢٣٫٩٢٩١٫٠٦٠٩٫٥٩٥إیرادات أخرى، صافي
)٧٢٫١٢١()٦٨٫٨٩٤()٢٠٣٫٤٥١()١٧٦٫٠٧١(١٦مصاریف عمومیة وإداریة

)٣٩٫٦٨٦()٤٤٫٨٢٩()١١٣٫١١٠()١٤٤٫٢٣٧(١٧تكالیف تمویل، صافي

٣٤٫٧٧٤)١٦٥٫٢٢٧(٣٣٣٫٠٤٢)٢٤٢٫٧٩٧(للفترة(الخسارة) / الربح 

(الخسارة) / الربح للفترة العائد إلى:
٥٥٫٣٨٩)٢٠٥٫٠٢٢(٢٩٥٫١١٧)٣٨٧٫٢٥٣(مالكي الشركة

)٢٠٫٦١٥(١٤٤٫٤٥٦٣٧٫٩٢٥٣٩٫٧٩٥الحقوق غیر المسیطرة

٣٤٫٧٧٤)١٦٥٫٢٢٧(٣٣٣٫٠٤٢)٢٤٢٫٧٩٧((الخسارة) / الربح للفترة

(الخسارة) / العائد األساسي والمخفض على السھم العائد 
٠٫٠٣)٠٫١١(٠٫١٦)٠٫٢١(١٠إلى مالكي الشركة خالل الفترة (درھم)  



جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة المختصرة. ١٩إلى  ١تشكل اإليضاحات المرقمة من 
٤

 مختصرالالموحد اآلخر الشامل الدخل و األرباح والخسائربیان 

أشھر  التسعةفترة 
 ٣٠المنتھیة في 

٢٠١٩ سبتمبر

أشھر  التسعةفترة 
 ٣٠المنتھیة في 

٢٠١٨ سبتمبر

فترة الثالثة أشھر 
 ٣٠المنتھیة في 

٢٠١٩ سبتمبر

فترة الثالثة أشھر 
 ٣٠المنتھیة في 

٢٠١٨ سبتمبر
(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٣٤٫٧٧٤)١٦٥٫٢٢٧(٣٣٣٫٠٤٢)٢٤٢٫٧٩٧((الخسارة) / الربح للفترة

(الخسارة) / الدخل الشامل اآلخر

البنود التي قد یتم إعادة تصنیفھا الحقاً إلى األرباح والخسائر:

لتحوطات التدفقاتالحصة من الجزء الفّعال في تغیرات القیمة العادلة 
)٢٩٫٩٨١()١٢٫٨٦١(٢٣٫٥٧٩)٢٥١٫٢٤٠()٨النقدیة (إیضاح   

إعادة تصنیف احتیاطي التحوط للمبالغ المعترف بھا في األرباح 
١٣٢٫٩٢٧١٠٣٫١٤٣٤٨٫٥٩٠٥٣٫٩٩١)١٥والخسائر (إیضاح   

الحصة من التغیر في االحتیاطیات األخرى للشركات الزمیلة 
٣٫٧٨٤)٢٠٫٥٢٣(٢٦٫٢٩٢)٦١٫٥٣٨()  ٧والمشاریع المشتركة المحتسبة وفقاً لحقوق الملكیة (إیضاح   

تحریر حصة من االحتیاطیات األخرى لألصل المصنف كمحتفظ بھ 
--)٩٧٦(-للبیع  

تحریر حصة من االحتیاطیات األخرى للشركات الزمیلة والمشاریع 
)٣٫٠٨٤(٩٫٠٣٢)٤٫٣٠١(١٣٫٣٦٥المشتركة المحتسبة وفقاً لحقوق الملكیة عند االستبعاد    

)١٤٧٫٧٣٧٢٤٫٢٣٨٢٤٫٧١٠)١٦٦٫٤٨٦

٥٩٫٤٨٤)١٤٠٫٩٨٩(٤٨٠٫٧٧٩)٤٠٩٫٢٨٣(إجمالي (الخسارة) / الدخل الشامل للفترة

إجمالي (الخسارة) / الدخل الشامل العائد إلى:
٨٠٫٠٩٩)١٨٠٫٧٨٤(٤٤٢٫٨٥٤)٥٥٣٫٧٣٩(مالكي الشركة

)٢٠٫٦١٥(١٤٤٫٤٥٦٣٧٫٩٢٥٣٩٫٧٩٥الحقوق غیر المسیطرة

٥٩٫٤٨٤)١٤٠٫٩٨٩(٤٨٠٫٧٧٩)٤٠٩٫٢٨٣(إجمالي (الخسارة) / الدخل الشامل للفترة



جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة المختصرة. ١٩إلى  ١تشكل اإليضاحات المرقمة من 
٥

 مختصرالالموحد  التغیرات في حقوق الملكیة بیان

سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في  التسعةلفترة 

نظامياحتیاطي مستبقاةأرباح أسھم الخزینةرأس المال 
ادة  اطي إع احتی

احتیاطات أخرىاحتیاطي تحوطالتقییم
الي  إجم

تایاالحتیاط

ة  وق الملكی حق
الكي  دة لم العائ

الشركة
ر ال وق غی حق

المسیطرة
وق  الي حق إجم

الملكیة
درھمألف ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٣٫٣٨٠٫٢٨١٧٨٩٫٥٦٩٤٫١٦٩٫٨٥٠)٢٢٫٧٦٣(٩٦٦)٥٠٠٫٥٥٧(١٫٧٢٥٫٧١٣٤٧٢٫٤٩١٤٫٣٣٧)٢٦٧٫١٨٤(١٫٩٤٤٫٥١٥(كما تم إدراجھ) ٢٠١٨ینایر  ١في 
)١٠٨٫٨٢١()٣٫٨١٨()١٠٥٫٠٠٣()٤٫٣٣٧(--)٤٫٣٣٧(-)١٠٠٫٦٦٦(--تأثیر تطبیق المعاییر المحاسبیة الجدیدة 

٣٫٢٧٥٫٢٧٨٧٨٥٫٧٥١٤٫٠٦١٫٠٢٩)٢٧٫١٠٠(٩٦٦)٥٠٠٫٥٥٧(-١٫٦٢٥٫٠٤٧٤٧٢٫٤٩١)٢٦٧٫١٨٤(١٫٩٤٤٫٥١٥(ُمعاد إدراجھ) ٢٠١٨ینایر  ١في 
٢٩٥٫١١٧٣٧٫٩٢٥٣٣٣٫٠٤٢-----٢٩٥٫١١٧--الربح للفترة

١٤٧٫٧٣٧-١٢٦٫٧٢٢٢١٫٠١٥١٤٧٫٧٣٧١٤٧٫٧٣٧-----الدخل الشامل اآلخر

١٢٦٫٧٢٢٢١٫٠١٥١٤٧٫٧٣٧٤٤٢٫٨٥٤٣٧٫٩٢٥٤٨٠٫٧٧٩--٢٩٥٫١١٧--إجمالي الدخل الشامل
)٣٢١٫٧٣٩(-)٣٢١٫٧٣٩(-----)٣٢١٫٧٣٩(--)١٠توزیعات أرباح نقدیة (إیضاح 

)١٩٫٥٨٨()١٦٫٤٦٣()٣٫١٢٥(-----)٣٫١٢٥(--االستحواذ على حقوق غیر مسیطرة
١٩٨٫٠٨٨١٩٨٫٠٨٨---------مساھمات من الحقوق غیر المسیطرة، صافي

)٩٫٧٧٣()٩٫٧٧٣(---------التوزیع إلى الحقوق غیر المسیطرة

٢١٫٩٨١١٢٠٫٦٣٧٣٫٣٩٣٫٢٦٨٩٩٥٫٥٢٨٤٫٣٨٨٫٧٩٦)٣٧٣٫٨٣٥(-١٫٥٩٥٫٣٠٠٤٧٢٫٤٩١)٢٦٧٫١٨٤(١٫٩٤٤٫٥١٥(غیر مدقق) (معاد إدراجھ) ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠في 

٢٢٫٨٧٧٤٩٤٫٠٠٢٣٫٥٧٩٫١٦٢٩٧٠٫٧٦٨٤٫٥٤٩٫٩٣٠)١٥٫٨٦٦(-١٫٤٠٧٫٨٢٩٤٨٦٫٩٩١)٢٦٧٫١٨٤(١٫٩٤٤٫٥١٥ ٢٠١٩ینایر  ١في 
)٢٤٢٫٧٩٧(١٤٤٫٤٥٦)٣٨٧٫٢٥٣(-----)٣٨٧٫٢٥٣(--(الخسارة) / الربح للفترة
)١٦٦٫٤٨٦(-)١٦٦٫٤٨٦()١٦٦٫٤٨٦()٤٨٫١٧٣()١١٨٫٣١٣(-----الخسارة الشاملة األخرى

)٤٠٩٫٢٨٣(١٤٤٫٤٥٦)٥٥٣٫٧٣٩()١٦٦٫٤٨٦()٤٨٫١٧٣()١١٨٫٣١٣(--)٣٨٧٫٢٥٣(--إجمالي (الخسارة) / الدخل الشامل
)١٣٧٫٨٨٨(-)١٣٧٫٨٨٨(-----)١٣٧٫٨٨٨(--)١٠توزیعات أرباح نقدیة (إیضاح 

)٢٫٤٠٢()٢٣٥()٢٫١٦٧(-----)٢٫١٦٧(--االستحواذ على حقوق غیر مسیطرة، صافي
مساھمات من الحقوق غیر المسیطرة، صافي

٩٨٫٥٠٧٩٨٫٥٠٧---------)٥(إیضاح   

٣٢٧٫٥١٦٢٫٨٨٥٫٣٦٨١٫٢١٣٫٤٩٦٤٫٠٩٨٫٨٦٤)٢٥٫٢٩٦()١٣٤٫١٧٩(-٨٨٠٫٥٢١٤٨٦٫٩٩١)٢٦٧٫١٨٤(١٫٩٤٤٫٥١٥(غیر مدققة) ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠في 



جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة المختصرة. ١٩إلى  ١تشكل اإليضاحات المرقمة من 
٦

صرمختالالموحد بیان التدفقات النقدیة 
٢٠١٩٢٠١٨

(غیر مدققة)(غیر مدققة)
ألف درھمألف درھمإیضاحسبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في  التسعةلفترة 

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
٣٣٣٫٠٤٢)٢٤٢٫٧٩٧((الخسارة) / الربح للفترة

تعدیالت لـ:
١٤٫٨٨٤١٤٫٥٥٦استھالك األثاث والمعدات 

-١٣٫٧٨١استھالك موجودات حق االستخدام 
١٧١٤٤٫٢٣٧١١٣٫١١٠تكالیف التمویل، صافي

١٫٤٠٧٥٫٣٣٦المحمل على مكافآت نھایة الخدمة للموظفین
)٢٦٠٫٩٨٣()٤٠١٫١٤٨(ربح من تقییم الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

١٥١٣٢٫٩٢٧١٠٣٫١٤٣خسارة إعادة تصنیف احتیاطي تحوط عند االستحقاق
)٤٠٦٫٥٩٧()٢٥٧٫٣٥٠(٧محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة، صافيحصة من ربح شركات زمیلة ومشاریع مشتركة 

٧٣٢٦٫٧٦٢١٤٧٫٢٦٦انخفاض في قیمة شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة
)٦٤٫١٠٠(٧١٤٢٫٩٦٧خسارة / (ربح) من استبعاد شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة

٧٢٢٫٠٣٧١٩٫٠٨٦توزیعات أرباح من شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة
-٦٣٣٫٠٠٠انخفاض في القیمة العادلة لالستثمار العقاري

)٩٢٫٠٩٨(-ربح من استبعاد أصل مصنف كمحتفظ بھ للبیع
٦٫٤٨٤٦٫٦٤٦إطفاء وشطب موجودات غیر ملموسة

)٥٢(-مقابل المخزون بطيء الحركةعكس المخصص 
١٩٫٣٤٧٨٫٥٨١مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

)١٫٥٣٨()٨٨٫٦٧٣(االستثمار في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة 
)١٫٠١٠٫٣٥١()٣٢٫٨٤٣(االستثمارات في موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر، صافي

١٩٩٫٣٨٥٩١٤٫٣٣٥قروض تم الحصول علیھا مقابل موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
تكلفة تمویل مدفوعة على قروض تم الحصول علیھا مقابل موجودات مالیة بالقیمة العادلة 

)٢٨٫٧٨٤()٤٨٫٢٧٩(من خالل األرباح والخسائر  
-)٨٫١١٨(فوائد مدفوعة على مطلوبات عقود اإلیجار 

١٫٥٩٥٫٧٩٧١٫٣١٨٫٦٣٦متحصالت من استبعاد شركات زمیلة ومشاریع مشتركة، صافي
٢٤٥٫٥١٨-متحصالت من استبعاد أصل مصنف كمحتفظ بھ للبیع

التغیرات في رأس المال العامل:
١٫٢٣٠)٢٫٢٤٦(التغیر في المخزون

)٢٩٢٫٧١٥()٢٠٩٫٩٧١(التغیر في الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى
٨٩٫٤٥٩٨٤٫٩١١التغیر في المطلوبات التجاریة والمطلوبات األخرى

١٫٤٥١٫٠٤٩١٫١٥٨٫١٧٨صافي النقد الناتج من العملیات
)٥٫٠٧١()٣٫٩٣٥(مكافآت نھایة خدمة الموظفین المدفوعة

١٫٤٤٧٫١١٤١٫١٥٣٫١٠٧صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
)١٤٫٠٠١()١٢٫٩٩٣(استثمار عقاريدفعات لتطویر 

)٨٫٠٥٣()٢٫٤٢٤(شراء أثاث ومعدات، صافي
)٢٩٨()١٧٤(شراء موجودات غیر ملموسة، صافي

٢٫٩٧٠٧٫٤٩٥متحصالت من عقود اإلیجار التمویلیة 
٢٥٫٠٠٠-ودائع وكالة مستردة

٢٫٢٦٦٤٫٣١٠فوائد مستلمة

١٤٫٤٥٣)١٠٫٣٥٥((المستخدم في) / الناتج من األنشطة االستثماریةصافي النقد 

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
)٥٥٫٩١٢()٧٢٫٧١٨(تكالیف تمویل مدفوعة على قروض

-)٦٫١٥٤(مبالغ أساسیة مدفوعة على مطلوبات عقود اإلیجار
)١٫٠٧٠٫١٦٠()١٫٣٢٤٫٢٧٠(١١قروض مسددة

١١٣٧٣٫٩٩٠٤٤٩٫٤٨٧قروض تم الحصول علیھا
)٣٢١٫٧٣٩()١٣٧٫٨٨٨(١٠توزیعات أرباح مدفوعة

٩٨٫٥٠٧١٩٨٫٠٨٨مساھمات من قبل حاملي الحقوق غیر المسیطرة، صافي
)١٤٫٠٧٨()٢٫٤٠٢(االستحواذ على حقوق غیر مسیطرة 

)١٫٧٣٨(-المسیطرةتوزیعات مدفوعة إلى حاملي الحقوق غیر 

)٨١٦٫٠٥٢()١٫٠٧٠٫٩٣٥(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة

٣٦٥٫٨٢٤٣٥١٫٥٠٨صافي الزیادة في النقد وما یعادلھ
٤٢٨٫٩٧٠٥١٩٫٦٢٦ینایر ١النقد وما یعادلھ في 

٧٩٤٫٧٩٤٨٧١٫١٣٤سبتمبر ٣٠النقد وما یعادلھ في 
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٧

الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة١

، إن شـركة الواحـة كابیتال ش.م.ع ("الشركة") ھي شـركة مسـاھمة عامة ذات مسؤولیة محدودة تم تأسیسھا في إمـارة أبوظبي
یولیو  ١٢وقد تأسست بتاریخ  ١٩٩٧مایو  ٢٠الصادر بتاریخ  ١٠اإلمارات العربیة المتحدة، بموجب المرسوم األمیري رقم 

١٩٩٧  .

النتائج والمركز المالي للشركة  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في  التسعةالمختصرة لفترة  تضم ھذه البیانات المالیة الموحدة
وشركاتھا التابعة (ُیشار إلیھا معًا بـ "المجموعة") وحصص المجموعة في الشركات الزمیلة والشركات الخاضعة لسیطرة 

مشتركة ("الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة ").

، والخدمات المالیة، وأسواق رأس المال، تستثمر المجموعة في مجموعة واسعة من القطاعات تشمل تأجیر الطائرات
والعقارات الصناعیة، والبنیة التحتیة، والرعایة الصحیة، والنفط والغاز، والتكنولوجیا المالیة والخدمات البحریة.

متاحة على موقع الشركة اإللكتروني  ٢٠١٨دیسمبر  ٣١إن البیانات المالیة الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في 
www.wahacapital.ae  .أبراج االتحاد، الطابق ٢٨٩٢٢وكذلك متاحة عند الطلب من العنوان المسجل للشركة، ص. ب ،

 ، أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة.٣، برج ٤٢

أساس اإلعداد٢

". وھي ال التقاریر المالیة المرحلیة" ٣٤المختصرة وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم تم إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة 
تتضمن كافة المعلومات المطلوبة للبیانات المالیة الموحدة السنویة الكاملة ویتوجب قراءتھا إلى جانب البیانات المالیة الموحدة 

عادة تصنیف بعض أرقام المقارنة، حیثما كان ذلك ضروریًا، تم إ. ٢٠١٨دیسمبر٣١للمجموعة كما في وللسنة المنتھیة في 
لتتوافق مع العرض المتبع في البیانات المالیة الموحدة المختصرة.

السیاسات المحاسبیة الھامة٣

إن السیاسات المحاسبیة الھامة، ومبادئ إدارة المخاطر وطرق االحتساب والتقدیرات المطبقة من قبل المجموعة في ھذه 
بیانات المالیة الموحدة المختصرة مماثلة لتلك المطبقة من قبل المجموعة عند إعداد البیانات المالیة الموحدة كما في وللسنة ال

. لم تقم المجموعة بالتطبیق ٢٠١٩ینایر  ١، باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة الفّعالة اعتبارًا من ٢٠١٨دیسمبر٣١المنتھیة في 
تفسیر أو تعدیل تم إصداره ولكنھ غیر فّعال بعد. المبكر ألي معیار أو

٢٠١٩المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة الفّعالة في 
، كما ھو موضح أدناه:٢٠١٩قامت المجموعة بتطبیق العدید من المعاییر والتعدیالت الجدیدة للمرة األولى في 

عقود اإلیجار ١٦المالیة رقم  المعیار الدولي إلعداد التقاریر·
والتي ًتعّدل المعیار الدولي إلعداد  ٢٠١٧ – ٢٠١٥دورة التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ·

سبة ومعیار المحا ١٢ومعیار المحاسبة الدولي رقم  ١١والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٣التقاریر المالیة رقم 
٢٣الدولي رقم 



المختصرة  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٨

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٣

(تتمة) ٢٠١٩المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة الفّعالة في 

المتعلق بخصائص المبالغ المدفوعة مقدمًا ذات  األدوات المالیة ٩تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ·
التعویض السلبي

الشكوك حول معالجات ضریبة الدخل ٢٣تفسیر لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة رقم ·
المتعلق بتطبیق مشاریع المشتركة الاالستثمارات في الشركات الزمیلة و ٢٨تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم ·

على الحصص طویلة األجل في الشركات الزمیلة والمشاریع  األدوات المالیة ٩لدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم المعیار ا
المشتركة

تعدیل أو تقلیص أو تسویة الخطة  مكافآت الموظفین ١٩تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  ·

لیس لتطبیق ھذه المعاییر تأثیر جوھري على البیانات المالیة الموحدة المختصرة للمجموعة، باستثناء تطبیق المعیار الدولي 
. تم اإلفصاح عن طبیعة وتأثیر التغیرات أدناه. عقود اإلیجار ١٦إلعداد التقاریر المالیة رقم 

عقود اإلیجار ١٦المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
باستخدام طریقة األثر الرجعي المعدل بتاریخ تطبیق  ١٦اختارت المجموعة تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

تحدیدھا سابقًا على أنھا عقود إیجار عند . اختارت المجموعة تطبیق المعیار فقط على العقود التي تم ٢٠١٩ینایر  ١مبدئي في 
في تاریخ التطبیق  ٤وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة رقم  ١٧تطبیق معیار المحاسبة الدولي رقم 

 ١٢فترة إیجار لمدة المبدئي. اختارت المجموعة كذلك استخدام إعفاءات اإلدراج لعقود اإلیجار التي لھا، في تاریخ بدء العقد، 
شھر أو أقل وال تحتوي على خیار شراء ("عقود اإلیجار قصیرة األجل") وعقود اإلیجار التي یكون فیھا األصل الضمني ذو 

.قیمة منخفضة ("موجودات منخفضة القیمة")

بتصنیف  ١٦ریر المالیة رقم لدى المجموعة عقود إیجار مختلفة، حیث قامت المجموعة قبل اعتماد المعیار الدولي إلعداد التقا
كل من عقود إیجارھا (كمستأجر) في تاریخ البدء كعقد إیجار تشغیلي. لم تتم رسملة األصل المؤجر وتم إدراج مدفوعات 
اإلیجار كمصاریف إیجار ضمن األرباح أو الخسائر على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار. كان یتم إدراج أي إیجار 

 واإلیجار المستحق ضمن "الذمم المدینة والمبالغ المدفوعة مقدماً" و"الذمم الدائنة والمستحقات" على التوالي. عند مدفوع مقدماً 
، قامت المجموعة بتطبیق طریقة اإلدراج والقیاس الفردیة لكافة عقود ١٦اعتماد المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات الموجودات منخفضة القیمة. یوفر المعیار متطلبات انتقال اإلیجار، باستثناء عقود اإلیجار 
محددة وإجراءات عملیة، والتي تم تطبیقھا من قبل المجموعة.

قامت المجموعة بإدراج موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإلیجار لتلك العقود التي تم تصنیفھا سابقًا كعقود إیجار 
یة، باستثناء عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات الموجودات منخفضة القیمة. تم إدراج موجودات حق تشغیل

االستخدام بناًء على المبلغ المساوي لمطلوبات عقود اإلیجار، المعدل ألیة مبالغ ذات صلة مدفوعة مقدمًا ومدفوعات اإلیجار 
ج مطلوبات اإلیجار بناًء على القیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار المتبقیة، المخصومة المستحقة التي تم إدراجھا سابقاً. تم إدرا

باستخدام معدل االقتراض اإلضافي في تاریخ التطبیق المبدئي.
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السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٣

(تتمة) عقود اإلیجار ١٦المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

موجودات حق االستخدام
تقوم المجموعة بإدراج موجودات حق االستخدام في تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي، التاریخ الذي یصبح فیھ األصل الضمني 
متاحًا لالستخدام). یتم قیاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقصًا أیة خسائر استھالك وانخفاض في القیمة متراكمة، ویتم 

عملیة إعادة قیاس لمطلوبات عقود اإلیجار. تتضمن تكلفة موجودات حق االستخدام مبلغ مطلوبات عقود اإلیجار  تعدیلھا ألیة
المدرج، والتكالیف المباشرة المبدئیة المتكبدة، ومدفوعات اإلیجار التي تمت في أو قبل تاریخ بدء العقد، ناقصاً أیة حوافز إیجار 

 ٍ كبیر على یقین من الحصول على ملكیة األصل المؤجر في نھایة مدة عقد اإلیجار، یتم  مستلمة. ما لم تكن المجموعة إلى حد
استھالك موجودات حق االستخدام المدرجة على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لھا وفترة اإلیجار، أیھما 

أقصر. تخضع موجودات حق االستخدام لالنخفاض في القیمة.

د اإلیجارمطلوبات عقو
في تاریخ بدء عقد اإلیجار، تقوم المجموعة بإدراج مطلوبات عقود اإلیجار المقاسة بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار التي 
یتوجب دفعھا على مدى فترة عقد اإلیجار. تتضمن مدفوعات اإلیجار المدفوعات الثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة 

ز إیجار مدینة ومدفوعات اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعھا ) ناقصًا أیة حوافجوھریاً 
بموجب ضمانات القیمة المتبقیة. تتضمن مدفوعات اإلیجار كذلك سعر ممارسة خیار الشراء والذي من المؤكد أن تمارسھ 

قد اإلیجار ُتظھر أن المجموعة تمارس خیار اإلنھاء. یتم المجموعة ومدفوعات غرامات إنھاء عقد اإلیجار، إذا كانت مدة ع
إدراج مدفوعات اإلیجار المتغیرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصاریف في الفترة التي یقع فیھا الحدث أو الظرف الذي 

یؤدي إلى الدفع.

االقتراض اإلضافي في تاریخ بدء اإلیجار إذا كان عند احتساب القیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار، تستخدم المجموعة معدل 
معدل الفائدة الضمني في عقد اإلیجار غیر قابل للتحدید بسھولة. بعد تاریخ بدء عقد اإلیجار، یتم زیادة مبلغ مطلوبات عقود 

اس القیمة المدرجة اإلیجار لتعكس تراكم الفائدة ویتم تخفیض مدفوعات اإلیجار المقدمة. وباإلضافة إلى ذلك، یتم إعادة قی
لمطلوبات عقود اإلیجار إذا كان ھناك تعدیل أو تغییر في مدة اإلیجار أو تغییر في مدفوعات اإلیجار الثابتة جوھریًا أو تغییر 

في التقییم لشراء األصل الضمني.

عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات الموجودات منخفضة القیمة
من إدراج عقود اإلیجار قصیرة األجل على عقود إیجارھا قصیرة األجل المتعلقة بالممتلكات والمعدات  تطبق المجموعة اإلعفاء

شھر أو أقل من تاریخ بدء العقد وال تحتوي على خیار شراء). كما تقوم كذلك  ١٢(أي عقود اإلیجار التي لھا مدة إیجار تبلغ 
ت منخفضة القیمة على عقود إیجار المعدات المكتبیة التي تعتبر بتطبیق اإلعفاء من إدراج عقود اإلیجار ذات الموجودا

منخفضة القیمة. یتم إدراج مدفوعات اإلیجار على عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات الموجودات منخفضة القیمة 
كمصاریف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار.

إلیجار للعقود ذات خیارات التجدید أحكام جوھریة عند تحدید مدة عقد ا
تحدد المجموعة مدة عقد اإلیجار على أنھا مدة غیر قابلة لإللغاء لعقد اإلیجار، إلى جانب أي فترات مشمولة بخیار تمدید عقد 

كد أنھ لن تتم اإلیجار إذا كان من المؤكد أنھ سوف تتم ممارستھ، أو أیة فترات یغطیھا خیار إنھاء عقد اإلیجار، إذا كان من المؤ
ممارستھ.
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السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٣

(تتمة) ٢٠١٩المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة الفّعالة في 

(تتمة) ١٦المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
:ھو كما یلي ٢٠١٩ینایر  ١كما في  ١٦المالیة رقم إن تأثیر تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر 

ألف درھم
الموجودات

٢٠٠٫٥٤٦موجودات حق االستخدام
)٢٫٨٢١(مبالغ مدفوعة مقدماً 

١٩٧٫٧٢٥

المطلوبات
١٩٧٫٧٢٥مطلوبات عقود اإلیجار

كما یلي: ٢٠١٩ینایر  ١بمطلوبات عقود اإلیجار كما في یمكن تسویة التزامات عقود اإلیجار التشغیلیة 

ألف درھم

٢٠١٨٤٢٢٫٣٤٠دیسمبر  ٣١التزامات عقود اإلیجار التشغیلیة كما في 
%٧٫٠٢-%٢٠١٩٥٫٠٠ینایر  ١معدل االقتراض اإلضافي كما في 

٢٠١٩١٩٨٫٢٩٥ینایر  ١التشغیلیة المخصومة كما في التزامات عقود اإلیجار 
)٥٧٠(تعدیل االلتزامات المتعلقة بعقود اإلیجار ذات الموجودات منخفضة القیمة

٢٠١٩١٩٧٫٧٢٥ینایر  ١مطلوبات عقود اإلیجار كما في 

الفترة ھي كما یلي:إن الحركة في موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإلیجار للمجموعة خالل 

موجودات حق 
االستخدام 

مطلوبات عقود 
اإلیجار

ألف درھمألف درھم

٢٠١٩٢٠٠٫٥٤٦١٩٧٫٧٢٥ینایر  ١كما في 
-)١٣٫٧٨١(مصاریف االستھالك 
٨٫١١٨-مصاریف الفائدة 
)١٤٫٢٧٢(-الدفعات 
٥٫٢٧٧٥٫٢٧٧عقود اإلیجار الجدیدة 
)٥٩٫٣٩٩()٥٩٫٣٩٩(١إعادة تقییم شروط عقود اإلیجار 

٢٠١٩١٣٢٫٦٤٣١٣٧٫٤٤٩سبتمبر  ٣٠كما في 

بناًء على ھذا التقییم، قامت اإلدارة . خالل الفترة، أجرت اإلدارة تقییم شامل لعقود إیجار أصول الرعایة الصحیة الخاصة بھا١
المتاحة في السوق.وبتخفیض فترات عقود اإلیجار المختلفة وفقاً لعقود اإلیجار األكثر مالءمة 



المختصرة  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

١١

القیم العادلة ٤

الترتیب الھرمي للقیمة العادلة أ

تقوم المجموعة باستخدام الترتیب الھرمي التالي لتحدید القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة من خالل أسالیب التقییم:

مطلوبات مماثلة والتي یمكن للمنشأة الوصول إلیھا في تاریخ القیاس؛: مدخالت مستمدة من األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة لموجودات أو ١المستوى 
، والتي یمكن مالحظتھا لألصل أو االلتزام، إما بشكل مباشر أو غیر مباشر؛ و١: مدخالت مستمدة من مصادر غیر األسعار المدرجة التي تم إدراجھا ضمن المستوى ٢المستوى 
ة لألصل أو االلتزام. : مدخالت غیر قابلة للمالحظ٣المستوى 

٢٠١٩ سبتمبر ٣٠
(غیر مدققة) ألف درھم

٢٠١٨دیسمبر  ٣١
(مدققة) ألف درھم

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى اإلجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى اإلجمالي
الموجودات المالیة

والخسائرموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح 
- - ١٫٤٦٥٫٩٠٩١٫٤٦٥٫٩٠٩- - ١٫٥١٢٫٣٢٥١٫٥١٢٫٣٢٥أسھم حقوق ملكیة مدرجة 

٦٫٤٠٩- - ٤٫٩٢٥٦٫٤٠٩- - ٤٫٩٢٥استثمارات أخرى في أسھم حقوق ملكیة 
- - ٣٫٢٧٤٫٠٦٤٣٫٢٧٤٫٠٦٤- - ٣٫٦٥٧٫٢٩٢٣٫٦٥٧٫٢٩٢استثمار في أوراق مالیة مدرجة ذات دخل ثابت

- ٤٣٫٧٧٣- ٤٣٫٧٧٣- ٤٥٫٠٧٧- ٤٥٫٠٧٧موجودات مشتقة
- - ٣٫٦٧٦٣٫٦٧٦- - ٢٣٢٫٩٦٧٢٣٢٫٩٦٧صنادیق أسواق مالیة

٢١٣٫٢٠٠- - ٢٥٫٦٢٦٢١٣٫٢٠٠- - ٢٥٫٦٢٦عقود الخیارات
- ١٠٥٫٤٨٦- ١٠٥٫٤٨٦- ٩٠٫١١٣- ٩٠٫١١٣عقود إعادة الشراء العكسي

٥١٫٩٨٧- - ٥٠٫١٤١٥١٫٩٨٧- - ٥٠٫١٤١صندوق غیر مدرج
مشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقیمة العادلة 

- ٢٥٤٫١٢٤- ٢٥٤٫١٢٤- ٢٫٨٨٤- ٢٫٨٨٤طوق أسعار األسھم

٥٫٦٢١٫٣٥٠٥٫٤٠٢٫٥٨٤١٣٨٫٠٧٤٨٠٫٦٩٢٥٫٤١٨٫٦٢٨٤٫٧٤٣٫٦٤٩٤٠٣٫٣٨٣٢٧١٫٥٩٦اإلجمالي

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى اإلجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى اإلجمالي
المطلوبات المالیة

مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
- )٣٦٫٣٠٤(- )٣٦٫٣٠٤(- )٥٦٫٢٧٥(- )٥٦٫٢٧٥(مطلوبات مشتقة

- )٣٦٫٣٠٤(- )٣٦٫٣٠٤(- )٥٦٫٢٧٥(- )٥٦٫٢٧٥(اإلجمالي

خالل الفترة. ٢والمستوى  ١لم یكن ھناك تحویالت بین المستوى 



المختصرة  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

١٢

القیم العادلة (تتمة) ٤

الترتیب الھرمي للقیمة العادلة (تتمة) أ

كما في نھایة فترة التقاریر المالیة، احتفظت المجموعة بالموجودات والمطلوبات المالیة التالیة بالقیمة العادلة:

 ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠
(غیر مدققة)

ألف درھم

٢٠١٨دیسمبر  ٣١
(مدققة)

ألف درھم

الترتیب 
الھرمي 

أسلوب التقییم للقیمة العادلة
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

.أسعار الشراء المدرجة في سوق نشط١المستوى ١٫٥١٢٫٣٢٥١٫٤٦٥٫٩٠٩(أ) أسھم حقوق ملكیة مدرجة
الموجودات.یستند التقییم على صافي قیم ٣المستوى ٤٫٩٢٥٦٫٤٠٩(ب) استثمار آخر في أسھم حقوق ملكیة 

.أسعار الشراء المدرجة في سوق نشط١المستوى ٣٫٦٥٧٫٢٩٢٣٫٢٧٤٫٠٦٤(ج) استثمار في أوراق مالیة مدرجة ذات دخل ثابت 
.یستند التقییم على أسعار الوسیط٢المستوى ٩٠٫١١٣١٠٥٫٤٨٦(د) عقود إعادة الشراء العكسي

.یستند التقییم على أسعار الوسیط٢المستوى ٤٥٫٠٧٧٤٣٫٧٧٣مشتقة(ه) موجودات 
.یستند التقییم على أسعار السوق المدرجة في سوق نشط، والتي تمثل صافي قیم الموجودات لألسھم المحتفظ بھا١المستوى ٢٣٢٫٩٦٧٣٫٦٧٦  (و) صنادیق أسواق مالیة

(ز) عقود الخیارات
٢٥٫٦٢٦٢١٣٫٢٠٠

بیانات خاصة بالشركة لألرباح قبل الفائدة والضریبة واالستھالك واإلطفاء إلى جانب سكولز مع  -نموذج بالك ٣المستوى 
مدخالت یمكن مالحظتھا في السوق، وبشكل رئیسي تقلبات السوق، ومضاعفات التقییم للنظراء القابلین للمقارنة.

الموجودات للصندوق الذي یتم احتسابھ من قبل مدیر الصندوق.یعتمد التقییم على صافي قیم ٣المستوى ٥٠٫١٤١٥١٫٩٨٧(ح) صندوق غیر مدرج
مشتقات مصنفة وفّعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقیمة العادلة

السوق لألسھم سكولز مع مدخالت یمكن مالحظتھا في السوق، وبشكل رئیسي أسعار األسھم وتقلبات  -نموذج بالك ٢المستوى ٢٫٨٨٤٢٥٤٫١٢٤(أ) طوق أسعار األسھم
ذات العالقة.

مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
.یستند التقییم على أسعار الوسطاء٢المستوى )٣٦٫٣٠٤()٥٦٫٢٧٥(مشتقة(أ) مطلوبات 



المختصرة  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

١٣

القیم العادلة (تتمة) ٤

الترتیب الھرمي للقیمة العادلة (تتمة) أ

٣تسویة التحركات في القیمة العادلة ضمن المستوى 

أشھر  التسعةفترة 
المنتھیة في

 ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠
(غیر مدققة)

السنة المنتھیة في
 ٢٠١٨دیسمبر  ٣١

(مدققة)
ألف درھمألف درھم

٢٧١٫٥٩٦٧٠٫٠٧٥ینایر ١في 
١٢٣٫٨٤٩-إضافات خالل الفترة / السنة 

٧٧٫٦٧٢)١٩٠٫٩٠٤((النقص) / الزیادة في القیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

٨٠٫٦٩٢٢٧١٫٥٩٦

القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأةب

للموجودات والمطلوبات المالیة تقارب قیمھا المدرجة.إن القیم العادلة 

الحقوق غیر المسیطرة ٥

ألف درھم من صندوق الواحة لألسھم في منطقة الشرق األوسط  ٢٥٫٧٤٦خالل الفترة، قامت المجموعة باسترداد مبلغ بقیمة 
ھم)، واستثمر حاملو الحقوق غیر ألف در ٦٦٫٢٠٤: استثمرت المجموعة مبلغ بقیمة ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠وشمال أفریقیا (

ألف درھم)، مما أدى إلى انخفاض في  ١٥٣٫٢١١ :٢٠١٨ سبتمبر ٣٠ألف درھم ( ٣٨٫١٧٤المسیطرة صافي مبلغ بقیمة 
ألف درھم من صندوق الواحة  ١٨٫٣٩٠٪. قامت المجموعة باسترداد مبلغ بقیمة ٥٠٫٦٥٪ إلى ٥١٫٩٩ملكیة المجموعة من 

: استثمرت المجموعة مبلغ بقیمة ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠رق أوروبا والشرق األوسط وشمال أفریقیا (لالئتمان في أسواق وسط وش
: ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠ألف درھم ( ٦٠٫٣٥٧ألف درھم) واستثمر حاملو الحقوق غیر المسیطرة صافي مبلغ بقیمة  ٤٤٫١٣٦
٪. استثمرت المجموعة مبلغ بقیمة ٦٢٫٤٩٪ إلى ٦٦٫٠٢ألف درھم)، مما أدى إلى انخفاض في ملكیة المجموعة من  ٣٦٫٩٥٨
: ال شيء)، ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠الواحة للقیمة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا ( صندوقألف درھم في  ٤٤٫١٣٦

ألف درھم)، مما أدى إلى  ١٫٥٩٨: ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠ألف درھم ( ١٩٥واسترد حاملو الحقوق غیر المسیطرة مبلغ بقیمة 
٪.٩٩٫٨٨٪ إلى ٩٩٫٧٨لمجموعة من زیادة في ملكیة ا
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١٤

استثمار عقاري٦

تم عرض الحركة في االستثمار العقاري أدناه: 
أشھر  التسعةفترة 

المنتھیة في
 ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠

(غیر مدققة)

السنة المنتھیة في
 ٢٠١٨دیسمبر  ٣١

(مدققة)
ألف درھمألف درھم

٧٥٣٫٥٦٦٧٥٨٫٦٦٦ینایر ١في 
١٢٫٩٩٣٣٥٫٦٩٢إضافات

)٤٠٫٧٩٢()٣٣٫٠٠٠(خسارة القیمة العادلة
٧٣٣٫٥٥٩٧٥٣٫٥٦٦

من الترتیب الھرمي للقیمة العادلة بناًء على المدخالت الخاصة بأسلوب التقییم  ٣یتم تصنیف االستثمار العقاري ضمن المستوى 
من خالل من قبل اإلدارة  تم تحدید التقییم، ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠كما في . القانونیینالمعتمد من قبل المعھد الملكي للمساحین 

نظرًا  .معتمدین ومستقلین، من قبل مقیمین ٢٠١٨دیسمبر  ٣١بالرجوع إلى التقییم الذي تم إجراؤه في نماذج تقییم داخلیة، 
ھم.ملیون در ٣٣حركة سوق العقارات، تم إدراج انخفاض في القیمة بمبلغ لتباطؤ 

استثمارات في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة ٧

تم عرض الحركة في االستثمارات في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة المحتسبة وفقاً لحقوق الملكیة أدناه:

أشھر  التسعةفترة 
المنتھیة في

 ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠
(غیر مدققة)

المنتھیة فيالسنة 
 ٢٠١٨دیسمبر  ٣١

(مدققة)
ألف درھمألف درھم

٤٫٢٠٠٫٩٦٧٥٫٣٢١٫٢٢٤ینایر (كما تم إدراجھ) ١كما في 
)٩٧٫٨٨١(-تأثیر تطبیق المعاییر المحاسبیة الجدیدة

٤٫٢٠٠٫٩٦٧٥٫٢٢٣٫٣٤٣ینایر (معاد إدراجھ) ١كما في 
١١٠٦٫٩٧٢٤١٢٫١٢٨إضافات

)١٫٨٦٩٫٥٤٤()١٫٧٢٥٫٤٠٠(٢إستبعادات
٢٥٧٫٣٥٠٥٤٠٫٤٠١الحصة من الربح، صافي
)٢٩٤٫٦٩٥()٣٢٦٫٧٦٢(٣ خسارة انخفاض في القیمة

١٨٨٫٧٧٣-ُمعاد تصنیفھا من االستثمارات المالیة 
٢٦٫٢٩٢)٦١٫٥٣٨(الحصة من احتیاطیات حقوق الملكیة

)٢٥٫٧٣١()٢٢٫٠٣٧(توزیعات أرباح مستلمة 
-)١٢١٫٣٨٥(٤تعدیالت أخرى

٢٫٣٠٨٫١٦٧٤٫٢٠٠٫٩٦٧
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١٥

استثمارات في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة (تتمة)٧

أسھم إضافیة للمجموعة بقیمة ") NESR(" ناشیونال إنیرجي سیرفیسیز رییونایتد كوربوریشینخالل الفترة، أصدرت ١
٪ إلى ٥٫٨نتیجة إلصدار أسھم الربح، ارتفعت ملكیة المجموعة من  .ألف درھم بعد استیفاء بعض معاییر الربح ١٧٫٣٤٠

٦٫٣.٪

.")دنیا للتمویلدیم للتمویل (تُعرف سابقاً باسم "ألف درھم في رأس مال  ٨٧٫٥٠٠خالل الفترة، ضخت المجموعة 

في استثمارھا في الشركة الزمیلة  ٪٦٫٢ملیون سھم والتي تعادل حصة بنسبة  ٨٫٩خالل الفترة، قامت المجموعة باستبعاد  ٢
ألف درھم، مما أدى  ١٫٥٩٥٫٧٩٧المحتسبة وفقًا لحقوق الملكیة في إیركاب ھولدینجز إن في ("إیركاب") مقابل اعتبار یبلغ 

درھم ألف درھم في بیان األرباح والخسائر الموحد. وبالتالي، انخفضت  ١٤٢٫٩٦٧بلغ إلى االعتراف بخسارة عند االستبعاد بم
. ٪٥٫٨إلى  ٪١٢٫٠حصة ملكیة المجموعة في إیركاب من 

بتنفیذ برنامج إعادة شراء أسھم، والذي لم تشارك المجموعة فیھ. ونتیجًة لذلك، ارتفعت حصة ملكیة  خالل الفترة، قامت إیركاب
، باإلضافة إلى تمثیلھا في مختلف إیركاب تمتلك المجموعة مقعدین في مجلس إدارة. ٪٦٫١إلى  ٪٥٫٨انتفاع المجموعة من 

مر تستلذلك،  اً وفق. ٪٦٫١ة إلى حصة في حقوق الملكیة بنسبة لجان مجلس اإلدارة الفرعیة التي تعمل فیھا حالیاً؛ باإلضاف
.كشركة زمیلة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیةإیركاب  فيبتصنیف االستثمار المجموعة 

لالنخفاض في القیمة بعد التأكد من  وناشیونال إنیرجي سیرفیسیز رییونایتد كوربوریشین إیركاب تم اختبار االستثمار في ٣
لھذه القابلة لالسترداد  المبالغتم تحدید . ا لفترة طویلة بمضاعفات مخفضة، من بین عوامل أخرى ذات صلةمسعر أسھمھتداول 

.باستخدام القیمة العادلة ناقصاً تكلفة البیع والقیمة قید االستخدام، أیھما أعلىاالستثمارات 

األخذ في االعتبار التسویات المتتالیة لطوق أسعار األسھم  اللمن خ تم تحدید القیمة القابلة لالسترداد لالستثمار في إیركاب
للمجموعة في أسھم إیركاب عند استحقاقھا بمضاعفات خروج تقدیریة مع معدل خصم یعادل تكلفة رأس مال المجموعة.

ن خالل األخذ في االعتبار تم تحدید القیمة القابلة لالسترداد لالستثمار في ناشیونال إنیرجي سیرفیسیز رییونایتد كوربوریشین م
شھر كأساس لالنخفاض في القیمة. ١٢متوسط السعر لمدة 

") ألف درھم لتكلفة االستثمار في بتروناش جلوبال لیمیتد ("بتروناش ١٢١٫٣٨٥تتعلق التعدیالت األخرى بتخفیض تبلغ قیمتھ  ٤
مقابل اعتبار مشروط مؤجل والذي كان یعتمد على تحقیق معاییر أداء معینة في اتفاقیة االكتتاب. 

یبلغ االستثمار في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة المحتسبة وفقًا لحقوق الملكیة والواقعة خارج اإلمارات العربیة 
ألف درھم).  ٣٫٥٥٠٫١٨٦: ٢٠١٨دیسمبر  ٣١ألف درھم ( ١٫٧٥٥٫٤٧١المتحدة 

ألف درھم)  ٣٫٣٥٨٫٩٩٢: ٢٠١٨دیسمبر  ٣١ألف درھم ( ١٫٥٥٧٫٧٩٤تم رھن استثمارات المجموعة بقیمة مدرجة تبلغ 
).١١مقابل قروض المجموعة (إیضاح 
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١٦

استثمارات مالیة٨

 ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠
(غیر مدققة)

 ٢٠١٨دیسمبر  ٣١
(مدققة)

ألف درھمألف درھم

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
٢٫٨٨٤٢٥٤٫١٢٤ ١طوق أسعار األسھم 

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 
٥٠٫١٤١٥١٫٩٨٧صندوق غیر مدرج   
٢٢٥٫٦٢٦٢١٣٫٢٠٠عقود الخیارات   
٣٤٥٫٠٧٧٤٣٫٧٧٣موجودات مشتقة   
٩٠٫١١٣١٠٥٫٤٨٦ ٤عقود إعادة الشراء العكسي، صافي   
٥٣٫٦٥٧٫٢٩٢٣٫٢٧٤٫٠٦٤أوراق مالیة مدرجة ذات دخل ثابت   
٦١٫٥١٢٫٣٢٥١٫٤٦٥٫٩٠٩أسھم حقوق ملكیة مدرجة   
٧٢٣٢٫٩٦٧٣٫٦٧٦صنادیق أسواق مالیة   
٤٫٩٢٥٦٫٤٠٩استثمارات أخرى  

٥٫٦٢١٫٣٥٠٥٫٤١٨٫٦٢٨

 ٫٢٨في إیركاب (من إجمالي حصتھا البالغة  ملیون سھم ٨٫٠تحمل المجموعة طوق أسعار األسھم على أسھمھا البالغ عددھا  ١
دوالر أمریكي  ٧٠٫٠٢ - ٦٧٫٨٣ودوالر أمریكي  ٣٩٫٣٨، بأسعار الحد األدنى والحد األقصى التي تتراوح بین ملیون سھم)

للسھم على التوالي. تم تحدید طوق أسعار األسھم كأدوات تحوط للتدفقات النقدیة، للتحوط عن المتحصالت النقدیة على البیع 
ابھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. خالل الفترة، قامت المستقبلي المحتمل إلى حد كبیر لألسھم، وتم احتس

ألف درھم)  ٢٣٫٥٧٩: ربح بقیمة ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠ألف درھم ( ٢٥١٫٢٤٠المجموعة بإدراج خسارة في القیمة العادلة بقیمة 
.على تحوطات التدفقات النقدیة من خالل الدخل الشامل اآلخر

، حصلت المجموعة كذلك على حقوق إضافیة في شكل خیارات وضمانات (عقود بیتروناش على باإلضافة إلى االستحواذ ٢
. عند االعتراف المبدئي، تم ٢٠١٨أكتوبر  ١٠٪ اعتبارًا من ٥٠الخیارات)، والتي بموجبھا یمكن للمجموعة زیادة ملكیتھا حتى 

دة تدویرھا إلى حساب األرباح والخسائر على مدى عمر تأجیل القیمة العادلة لعقود الخیارات كإیرادات غیر مكتسبة ویتم إعا
عقود الخیارات. الحقاً، یتم إدراج التغیرات في القیمة العادلة على إعادة القیاس في بیان األرباح والخسائر.

جمالي، وعقود تشمل الموجودات المشتقة المحتفظ بھا من قبل المجموعة عقود تبادل معدالت الفائدة، وعقود تبادل العائد اإل ٣
تبادل التعثر االئتماني وعقود العمالت المستقبلیة.

یتم بیع عقود إعادة الشراء العكسي في نفس الوقت. إن القیم المدرجة الظاھرة ھي صافي الذمم المدینة إلعادة الشراء العكسي ٤
: الذمم المدینة إلعادة ٢٠١٨سمبر دی ٣١ألف درھم ( ٢٫٠٣١٫١٤٧ألف درھم والمطلوبات المقابلة بمبلغ  ٢٫١٢١٫٢٦٠بمبلغ 

ألف درھم). تخضع عقود إعادة  ٢٫٣٥٢٫٨٦١ألف درھم والمطلوبات المقابلة بمبلغ  ٢٫٤٥٨٫٣٤٧الشراء العكسي بمبلغ 
الشراء إلى االتفاقیة الرئیسیة للمقاصة.
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١٧

استثمارات مالیة (تتمة)٨

: ٢٠١٨دیسمبر  ٣١ألف درھم ( ٣٫٥١٣٫٣٨٨تم رھن األوراق المالیة المدرجة ذات الدخل الثابت بإجمالي مبلغ  ٥
ألف درھم) كضمان مقابل قروض المجموعة بموجب اتفاقیات إعادة الشراء. ٣٫١١٩٫٨٥٣

 المدرج بمبلغ ٪١٩٫٥٠سبة تشمل أسھم حقوق الملكیة المدرجة استثمار في شركة زمیلة في اس دي اكس إنیرجي إنك بن ٦
ألف درھم)، كجزء من األنشطة الرأسمالیة للمجموعة والذي یتم قیاسھ  ٦٦٫٣٣٣: ٢٠١٨دیسمبر  ٣١ألف درھم ( ٤٤٫٦٥٦

بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.

تتعلق صنادیق أسواق المال باالستثمارات في الصنادیق المفتوحة. ٧

مدینة وذمم مدینة أخرىذمم تجاریة ٩

 ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠
(غیر مدققة)

 ٢٠١٨دیسمبر  ٣١
(مدققة)

ألف درھمألف درھم

٢٦٢٫٨٦٨١١١٫٤٥٣ذمم تجاریة مدینة
)٣٦٫٣٩١()٥٥٫٣٩٩(مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

٢٠٧٫٤٦٩٧٥٫٠٦٢
١٠٫٩٩٥١٦٫٨٤٥مبالغ مدفوعة مقدماً وسلفیات

١٢٩٫١٩٧١٢٠٫١٧٢فوائد مستحقة
٣٨٫٦٠٨٣٦٫٣٨٥مبالغ مخصصة لتوزیعات أرباح السنوات السابقة 

١٫٠٢٢٣٦٫٠١٧ودائع مرھونة
٢٠٨٫٨٠٤٩٤٫١٣٢حسابات ھامشیة
٢٥٫٨٨٥٦٤٫٦٥٧ذمم مدینة أخرى

٦٢١٫٩٨٠٤٤٣٫٢٧٠
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١٨

رأس المال وتوزیعات األرباح ١٠

، عقدت الشركة اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي وتمت الموافقة فیھ من بین أمور أخرى على توزیع ٢٠١٩مارس  ٢٤في 
: توزیعات أرباح نقدیة بمبلغ ٢٠١٨مارس  ٢٥درھم للسھم ( ٠٫٠٧٥ألف درھم تمثل  ١٣٧٫٨٨٨أرباح نقدیة بمبلغ 

درھم للسھم).  ٠٫١٧٥ألف درھم تمثل  ٣٢١٫٧٣٩

باستخدام المتوسط المرجح  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠تم احتساب العائد األساسي والمخفض للسھم الواحد للفترة الحالیة المنتھیة في 
لعدد األسھم القائمة خالل الفترة بعد األخذ في االعتبار تأثیر أسھم الخزینة.

أشھر  التسعةفترة 
 ٣٠المنتھیة في 

 ٢٠١٩ سبتمبر
یر مدققة)(غ

أشھر  التسعةفترة 
 ٣٠المنتھیة في 

 ٢٠١٨ سبتمبر
(غیر مدققة) 

فترة الثالثة أشھر 
 ٣٠المنتھیة في 

 ٢٠١٩ سبتمبر
(غیر مدققة)

فترة الثالثة أشھر 
 ٣٠المنتھیة في 

 ٢٠١٨ سبتمبر
(غیر مدققة) 

٥٥٫٣٨٩)٢٠٥٫٠٢٢(٢٩٥٫١١٧)٣٨٧٫٢٥٣((خسائر) / أرباح الفترة العائدة إلى مالكي الشركة (ألف درھم)

المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة ألغراض العائد األساسي 
١٫٨٣٨٫٥٠٨٫٧١٤١٫٨٣٨٫٥٠٨٫٧١٤١٫٨٣٨٫٥٠٨٫٧١٤١٫٨٣٨٫٥٠٨٫٧١٤والمخفض للسھم الواحد  

القروض ١١

تم عرض الحركة في القروض أدناه:
أشھر  التسعةفترة 

المنتھیة في
 ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠

(غیر مدققة)

السنة المنتھیة في
 ٢٠١٨دیسمبر  ٣١

(مدققة)
ألف درھمألف درھم

٦٫٤٦٣٫٧٦٨٦٫٥٨٤٫٠١٢ینایر ١في 
٥٧٣٫٣٧٥١٫٥٥٢٫٥١٣قروض مسحوبة

٢٦٫٣١٨٥١٫٩٧٦تكالیف ترتیب القروض والفائدة المدفوعة مقدماً، صافي اإلطفاءات
)١٫٧٢٤٫٧٣٣()١٫٣٢٤٫٢٧٠(قروض تم سدادھا

٥٫٧٣٩٫١٩١٦٫٤٦٣٫٧٦٨

إن االستثمارات والموجودات المرھونة إلى المقرضین كضمان مقابل تسھیالت متعددة ھي حصة المجموعة في الجھات 
حصة المجموعة في الواحة الند ذ.م.م )، و٧المستثمر فیھا المحتسبة وفقًا لحقوق الملكیة (یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم 

.)٨واالستثمار في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت (یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم 
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القروض (تتمة)١١

ألف درھم من تسھیل القرض المتجدد المضمون القائم للمجموعة والبالغ  ٣٣١٫٠١٩خالل الفترة، تم سحب مبلغ بقیمة 
ألف درھم من تمویل مضمون قائم  ٢٢٫٠٩٧ملیون دوالر أمریكي)، وتم سحب مبلغ بقیمة  ٥٠٠ألف درھم ( ١٫٨٣٩٫٠٠٠
الخاص عمال تطویر إضافیة على مشروع العقارات الصناعیة ألف درھم للقیام بأ ٤٢٦٫٠٠٠اإلجارة بمبلغ -على المرابحة

.بالمجموعة

 ١٩٩٫٣٨٥خالل الفترة، زادت مطلوبات إعادة الشراء للمجموعة مقابل استثماراھا في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت بمبلغ 
ألف درھم.

ألسعار البالغة اتتضمن القروض التي تم سدادھا خالل الفترة الحالیة تسویة التمویل مقابل موجودات خاضعة لطوق 
ملیون سھم من ایركاب. ٨٫٩تحقاق طوق أسعار األسھم المقابلة على ألف درھم، عند اس ١٫٣٠٣٫٦٨٨

مطلوبات مشتقة ١٢

 ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠
(غیر مدققة)

 ٢٠١٨دیسمبر  ٣١
(مدققة)

ألف درھمألف درھم

مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
١٥٦٫٢٧٥٣٦٫٣٠٤مطلوبات مشتقة أخرى   

٥٦٫٢٧٥٣٦٫٣٠٤

تمثل المطلوبات المشتقة األخرى المحتفظ بھا من قبل المجموعة عقود تبادل معدالت الفائدة، وعقود تبادل العائد اإلجمالي،  ١
وعقود تبادل التعثر االئتماني وعقود العمالت المستقبلیة.
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مطلوبات تجاریة وأخرى١٣

 ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠
(غیر مدققة)

 ٢٠١٨دیسمبر  ٣١
(مدققة)

ألف درھمألف درھم

١٩٧٫١١٣٥٩٫٥٥٦ذمم تجاریة دائنة
١٣٠٫١٨٤٩٩٫٦١١فوائد مستحقة على قروض

٣٨٫٤٧٦٣٩٫٠٩٨توزیعات أرباح دائنة 
٢٤٫٨٩٧٢٧٫٤٠٨مستحقات خطة حوافز الموظفین طویلة األجل 

٧٠٫٢٩٢١٢٣٫٨٤٩إیرادات مؤجلة
٩٤٫٨٩٢٢٣٧٫٩١٦ذمم دائنة أخرى ومستحقات

٥٥٥٫٨٥٤٥٨٧٫٤٣٨

إیرادات من بیع البضائع وتقدیم الخدمات١٤

أشھر المنتھیة في التسعةفترة 
٢٠١٩ سبتمبر ٣٠ 

مدققة) ألف درھم(غیر 

فترة الثالثة أشھر المنتھیة في
٢٠١٩ سبتمبر ٣٠ 

(غیر مدققة) ألف درھم
إجمالي الربحتكلفة المبیعاتإیراداتإجمالي الربحتكلفة المبیعاتإیرادات

١١٫٧٥٣)٥٦٫٢٤٩(٤٥٫٢٢٥٦٨٫٠٠٢)١٧٦٫٣٩٣(٢٢١٫٦١٨بیع البضائع وتقدیم الخدمات
٧٫٠٦٨)٧٤٥(١٨٫٧٧٤٧٫٨١٣)٢٫١٥٥(٢٠٫٩٢٩إیرادات تأجیر

١٨٫٨٢١)٥٦٫٩٩٤(٦٣٫٩٩٩٧٥٫٨١٥)١٧٨٫٥٤٨(٢٤٢٫٥٤٧

أشھر المنتھیة في التسعةفترة 
٢٠١٨ سبتمبر ٣٠ 

(غیر مدققة) ألف درھم

فترة الثالثة أشھر المنتھیة في
٢٠١٨ سبتمبر ٣٠ 

(غیر مدققة) ألف درھم
إجمالي الربحتكلفة المبیعاتإیراداتإجمالي الربحالمبیعاتتكلفة إیرادات

٦٫٧٩٣)٥٢٫٢٤٠(٢٩٫٦٣٦٥٩٫٠٣٣)١٥٨٫٨٣٧(١٨٨٫٤٧٣بیع البضائع وتقدیم الخدمات
٧٫٠٦٩)٧٦٥(١٨٫٨٦٤٧٫٨٣٤)٣٫٧٣٣(٢٢٫٥٩٧إیرادات تأجیر

١٣٫٨٦٢)٥٣٫٠٠٥(٤٨٫٥٠٠٦٦٫٨٦٧)١٦٢٫٥٧٠(٢١١٫٠٧٠

اإلیرادات وتكلفة بیع البضائع وتقدیم الخدمات بشكل رئیسي إلى عملیات الرعایة الصحیة.تعود 

تعود إیرادات التأجیر والتكالیف المباشرة للمبیعات إلى االستثمار العقاري للمجموعة.
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إیرادات من استثمارات مالیة١٥

أشھر  التسعةفترة 
 ٣٠المنتھیة في 

٢٠١٩ سبتمبر
مدققة)(غیر 

أشھر  التسعةفترة 
 ٣٠المنتھیة في 

٢٠١٨ سبتمبر
(غیر مدققة) 

فترة الثالثة أشھر 
 ٣٠المنتھیة في 

٢٠١٩ سبتمبر
(غیر مدققة)

فترة الثالثة أشھر 
 ٣٠المنتھیة في 

٢٠١٨ سبتمبر
(غیر مدققة)

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

تحوط مدرجة بالقیمة العادلةالة كأدوات مشتقات مصنفة وفعّ 
إعادة تصنیف احتیاطي التحوط عند  -طوق أسعار األسھم

)٥٣٫٩٩١()٤٨٫٥٩٠()١٠٣٫١٤٣()١٣٢٫٩٢٧()٨االستحقاق (إیضاح   
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

)٢٫٨٤٠()٢٣٨()٤٫٨٧٤()٢٫١٧٨(صافي الخسارة من صندوق غیر مدرج  
)٤٫٠٠٨()١٢٠٫٤٣٢(٥٣٫٦٩٧)١٧٢٫٨٦٤(صافي (الخسارة) / الربح من مشتقات  
٢٧١٫٩٩٣٦٩٫٤٣٢٧٦٫٥٥٦٥٠٫٠٩٢صافي الربح من أوراق مالیة مدرجة ذات دخل ثابت   
)٣٣٫١٧٨(٢٩٤٫٦٠٩١٢٦٫٥٢١٨٢٫٦١٦صافي الربح / (الخسارة) من أسھم حقوق ملكیة مدرجة  
٦٫٠٣٥-٢٠٫٠١٢)١٫٤٨٥(أخرى  

٣٧٫٨٩٠()١٠٫٠٨٨(٢٥٧٫١٤٨١٦١٫٦٤٥(

مصاریف عمومیة وإداریة١٦

أشھر المنتھیة في التسعةفترة 
٢٠١٩ سبتمبر ٣٠

درھم(غیر مدققة) ألف 

فترة الثالثة أشھر المنتھیة في
 ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠

(غیر مدققة) ألف درھم
اإلجماليالشركات التابعةالشركةاإلجماليالشركات التابعةالشركة

٥٢٫٣٩٤٤٤٫٣٦٤٩٦٫٧٥٨١٤٫٨٠٢١٧٫٢٨٧٣٢٫٠٨٩تكالیف موظفین
٢٫٨١٢٩٫٢٧٦١٢٫٠٨٨٣٩٠٢٫١٠١٢٫٤٩١مصاریف قانونیة ومھنیة أخرى

٢٫٧٥٩١٠٫٢١٩١٢٫٩٧٨٨٩٨٢٫٦٩٣٣٫٥٩١استھالك
٦٢٤٥٫٨٦٠٦٫٤٨٤٢١٧١٫٩٢٨٢٫١٤٥إطفاء موجودات غیر ملموسة

١٫٧٤١١٫٦٣٦٣٫٣٧٧٨٣٩٤٧٣١٫٣١٢مصاریف التسویق
١٦٫٤٧٦١٦٫٤٧٦- ١٩٫٣٤٧١٩٫٣٤٧- مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

٢٫٦١٥٢٢٫٤٢٤٢٥٫٠٣٩٣٫٣٠٩٧٫٤٨١١٠٫٧٩٠أخرى
٦٢٫٩٤٥١١٣٫١٢٦١٧٦٫٠٧١٢٠٫٤٥٥٤٨٫٤٣٩٦٨٫٨٩٤
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مصاریف عمومیة وإداریة (تتمة)١٦

أشھر المنتھیة في التسعةفترة 
٢٠١٨ سبتمبر ٣٠

(غیر مدققة) ألف درھم

فترة الثالثة أشھر المنتھیة في
 ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠

(غیر مدققة) ألف درھم
اإلجماليالشركات التابعةالشركةاإلجماليالشركات التابعةالشركة

٧٣٫٧٨٩٣٩٫١١٢١١٢٫٩٠١٢٣٫٨٢٧١٢٫٦٢٧٣٦٫٤٥٤تكالیف موظفین
٣٫١٢٣١٧٫٣١٠٢٠٫٤٣٣١٫٥٢٤٦٫٧٠٣٨٫٢٢٧مصاریف قانونیة ومھنیة أخرى

٨٩٩٨٫٤١٤٩٫٣١٣٢٤٤٢٫٨٧٣٣٫١١٧استھالك
٥٤٦٦٫١٠٠٦٫٦٤٦١٨١١٫٨٧٠٢٫٠٥١ملموسةإطفاء موجودات غیر 

١٫٦٧٣٣٫٤٧٦٥٫١٤٩٨٦٧١٫٠٩٥١٫٩٦٢مصاریف التسویق
٧٫٣٧٨٧٫٣٧٨-٨٫٥٨١٨٫٥٨١-مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

١٠٫٢٢٦٣٠٫٢٠٢٤٠٫٤٢٨٣٫٥١٩٩٫٤١٣١٢٫٩٣٢أخرى
٩٠٫٢٥٦١١٣٫١٩٥٢٠٣٫٤٥١٣٠٫١٦٢٤١٫٩٥٩٧٢٫١٢١

تكالیف التمویل، صافي١٧

أشھر  التسعةفترة 
 ٣٠المنتھیة في 

٢٠١٩ سبتمبر
(غیر مدققة)

أشھر  التسعةفترة 
 ٣٠المنتھیة في 

٢٠١٨ سبتمبر
(غیر مدققة) 

فترة الثالثة أشھر 
 ٣٠المنتھیة في 

٢٠١٩ سبتمبر
(غیر مدققة)

فترة الثالثة أشھر 
 ٣٠المنتھیة في 

٢٠١٨ سبتمبر
(غیر مدققة)

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

١٤٣٫٩٢٣١٢١٫٥٧٨٤٦٫٦٣٧٤٢٫٣٤٥فوائد على قروض
-٢٫٤٠٦-٨٫١١٨فوائد على مطلوبات عقود اإلیجار

٣٫٣٩٢٣٫٤١٨١٫١٤٤١٫١٤٤إطفاء تكالیف اتفاقیات قروض
)٢٫٣٣٥()٣٫٥٧٥()٧٫١٧٦()٨٫٨٦٣(إیرادات فوائد من القروض االستثماریة بالتكلفة المطفأة

)١٫٣٩٥()١٫٧٨٣()٤٫٣١٠()٢٫٢٦٦(فوائد مكتسبة على ودائع ألجل
)٧٣(-)٤٠٠()٦٧(إیرادات فوائد من استثمارات في عقود إیجار تمویلیة

١٤٤٫٢٣٧١١٣٫١١٠٤٤٫٨٢٩٣٩٫٦٨٦
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أطراف ذات عالقة١٨

األطراف ذات العالقة المدرجة في بیان األرباح والخسائر:المعامالت الجوھریة مع 

مكافآت موظفي اإلدارة الرئیسیین

أشھر  التسعةفترة 
 ٣٠المنتھیة في 

٢٠١٩ سبتمبر
(غیر مدققة)

أشھر  التسعةفترة 
 ٣٠المنتھیة في 

٢٠١٨ سبتمبر
(غیر مدققة) 

فترة الثالثة أشھر 
 ٣٠المنتھیة في 

٢٠١٩ سبتمبر
(غیر مدققة)

فترة الثالثة أشھر 
 ٣٠المنتھیة في 

٢٠١٨ سبتمبر
(غیر مدققة)

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٧٫٣٩٣٦٫٧٢٩٢٫٠٢١١٫٩٧٩رواتب ومكافآت
٦٩٣٤٩٠٢١٢١٧٠مكافآت نھایة الخدمة ومكافآت أخرى طویلة األجل

٨٫٠٨٦٧٫٢١٩٢٫٢٣٣٢٫١٤٩

األرصدة الجوھریة مع أطراف ذات عالقة:

: ٢٠١٨دیسمبر  ٣١( ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠ألف درھم كما في  ١٢٫٢٨٣المقدمة لشركة زمیلة  القروض االستثماریةبلغت 
ألف درھم). ١٢٫٢٨٣

ألف درھم من صندوق الواحة لألسھم في  ٤٫٧١٦خالل الفترة، استرد موظفو اإلدارة الرئیسیون في الشركة صافي مبلغ بقیمة 
ألف درھم)؛ استرد موظفو اإلدارة الرئیسیون في الشركة  ٥٠٣: ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠( أفریقیامنطقة الشرق األوسط وشمال 

: ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠احة للقیمة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا (ألف درھم من صندوق الو ١٩٥صافي مبلغ بقیمة 
ألف درھم من صندوق الواحة لالئتمان في  ١٫١٤٥)؛ استرد موظفو اإلدارة الرئیسیون للشركة مبلغ بقیمة ألف درھم ١٫٥٩٨

).ألف درھم ٢٫٧٥٩: ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠أسواق وسط وشرق أوروبا والشرق األوسط وشمال أفریقیا (

القطاعات التشغیلیة ١٩

االستثمارات الخاصة
یحتفظ قطاع االستثمارات الخاصة بكافة االستثمارات الخاصة بالمجموعة في القطاعات الصناعیة المتنوعة بما في ذلك تأجیر 

عقارات الصناعیة والرعایة الطائرات والخدمات البحریة والخدمات المالیة والبنیة التحتیة والنفط والغاز والتكنولوجیا المالیة وال
.الصحیة

أسواق رأس المال -إدارة األصول 
أسواق رأس المال، منصة لتزوید المستثمرین بإمكانیة الوصول إلى الفرص المتاحة في األسھم  -یمثل قطاع إدارة األصول 

.وخدمات إدارة الموجودات األخرى
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القطاعات التشغیلیة (تتمة)١٩

الشركات
.یشتمل قطاع الشركات على أنشطة المجموعة، والتي ال یتم تخصیصھا للقطاعات التي یتم إعداد تقاریر لھا

 ٣٠أشھر المنتھیة في  التسعةیعرض الجدول التالي معلومات حول اإلیرادات واألرباح للقطاعات التشغیلیة للمجموعة لفترة 
:، على التوالي٢٠١٨و ٢٠١٩ سبتمبر

إدارة األصولألف درھم
الموحدالشركاتأسواق رأس المالاالستثمارات الخاصة(غیر مدققة) ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في  التسعةفترة 

٢٤٢٫٥٤٧- - ٢٤٢٫٥٤٧إیرادات من بیع البضائع وتقدیم الخدمات
٢٥٧٫٣٥٠- - ٢٥٧٫٣٥٠الملكیة، صافيالحصة من ربح شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق 

)٣٢٦٫٧٦٢(- - )٣٢٦٫٧٦٢(انخفاض في قیمة شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة
)١٤٢٫٩٦٧(- - )١٤٢٫٩٦٧(خسارة من استبعاد شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة

٢٥٧٫١٤٨- ٥٥٠٫١٨٠)٢٩٣٫٠٣٢(استثمارات مالیة(خسارة) / إیرادات من 
)٣٣٫٠٠٠(- - )٣٣٫٠٠٠(االنخفاض في قیمة استثمار عقاري

٧٨٧٨١٧١٣٩١٫٧٤٣إیرادات أخرى، صافي
)٢٤٢٫٧٩٧()١٠٤٫٣٨٤(٤٨٤٫٩٩٣)٦٢٣٫٤٠٦((خسارة) / ربح للفترة

)١٦٦٫٤٨٦(- - )١٦٦٫٤٨٦(الخسارة الشاملة األخرى

(معاد إدراجھ) (غیر مدققة) ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠فترة التسعة أشھر المنتھیة في 
٢١١٫٠٧٠- - ٢١١٫٠٧٠إیرادات من بیع البضائع وتقدیم الخدمات

٤٠٦٫٥٩٧- - ٤٠٦٫٥٩٧الحصة من ربح شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة، صافي
)١٤٧٫٢٦٦(- - )١٤٧٫٢٦٦(ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیةانخفاض قیمة شركات زمیلة 

٦٤٫١٠٠- - ٦٤٫١٠٠ربح من استبعاد شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق ملكیة
٩٢٫٠٩٨- - ٩٢٫٠٩٨ربح من استبعاد أصل مصنف كمحتفظ بھ للبیع

١٦١٫٦٤٥- ٢٤٠٫٣٥٧)٧٨٫٧١٢((خسارة) / إیرادات من استثمارات مالیة
٢٣٫٦٦٩٢٥٣٧٢٣٫٩٢٩إیرادات أخرى، صافي
٣٣٣٫٠٤٢)١١٦٫٢٠٧(٢٥٨٫٨٢٥١٩٠٫٤٢٤ربح/ (خسارة) للفترة
١٤٧٫٧٣٧- - ١٤٧٫٧٣٧الدخل الشامل اآلخر

إیرادات بین القطاعات خالل تمثل إیرادات القطاع المدرجة أعاله اإلیرادات الناتجة من عمالء خارجیین. لم تكن ھناك أیة 
: ال شيء).٢٠١٨الفترة (

 ٣١و ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠یعرض الجدول التالي معلومات عن موجودات ومطلوبات القطاعات التشغیلیة للمجموعة كما في 
، على التوالي:٢٠١٨دیسمبر 

إدارة األصولألف درھم
الموحدالشركاتأسواق رأس المالاالستثمارات الخاصة(غیر مدققة) ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠كما في 

٣٫٦٧٢٫٢٧٧٦٫٤٢٨٫٨١٩٥١٧٫٩٧٨١٠٫٦١٩٫٠٧٤موجودات القطاع
١٫٦٤٠٫٥٠٤٣٫٣٠١٫٠٦٢١٫٥٧٨٫٦٤٤٦٫٥٢٠٫٢١٠مطلوبات القطاع

(مدققة) ٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 
٥٫٩٩٢٫٩٩٣٥٫٤٧٥٫٢٣٩٢٠٣٫١٧٧١١٫٦٧١٫٤٠٩موجودات القطاع
٢٫٩٤٩٫٧١٤٢٫٩٣٩٫٠٢١١٫٢٣٢٫٧٤٤٧٫١٢١٫٤٧٩مطلوبات القطاع


