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إدارةمطس إلى الهمصرة انموحدة انمرحلية اثماتية الييائات مراحعة 

ش,م.ع.كاييتال الواحة شركة 

مقلمة

معأإليها ريشار التابعة وشركاتها ر"الشركةا'ا ش.م.ع كابيتال الواحة لشركة المرقق المختصر الموحد المالي المركز بيان بمراجعة قمنا لقد 
والدخلالخسائر أو والأرباح الخسائر، أو للأرباح الملة ذات المختمرة الموحدة والبيانات  ٢٠٢٠مارس  ٣١في كما الخحموعة"ا، "ب 

المحاسبيةالمياسات وملخص التاريخ فلك في الخأتهية اسهر الثلاثة لفترة التئدية والتدقثات الملكية حقوق في والتغيرات الأخر الشامل 

رقمالدولي المحاسبة لمعيار وفقأ المرحلية الخالية للبيانات المائل واكرصن الإعداد عن مسوولة الإدارة إن الأحرى. والإضماحات الهامة 

قمناالتي الخراجعة أعمال زلى استناد؛ المرحلية الخالية البيانات هذه حول استنتاج إبداء هي مسؤوليتنا إن . المرحلية" المالية "التقارير ٣ ٤ 

بها.

المراجعةنطاق 

الحساباتمتقى قش س المرحلية المالية المعلومات "مراجعة  ٢٤١•رقم اكراحعة بأعمال المتعلق الدولي للمعيار مراجعتئاوفقأ لقدتمت 

عنالخسوولين خاصة الشركة موفلغى من بالأستفسار رئيسية بصفة محددة المرحلية المالية المعلومات مراجعة إن ِ للشركة" المكل 

تحئاقعن كثيرأ فل المراححة نهناق إن أخرى. مراحعة وإجراءات المالية للمعلومات تحليلية مراجعة ء ا وبأجر والمحاسبية الخالية الأمور 

الجوهريةالأمور كافة عن عليه نحصل أن يمكن الذي التأكيد على الخمول ذستهبي لا وبالتالي الدولية التدقيق وفقألمعايير يتم الذي التدقيق 

الخسابات.مدقثي رأي نبيي لا فإننا لذلك وتغلرأ التيقيق. أعمال خلال 

الاستنتاج

منإعدادها، سم لم لنمجموعة المرفقة المختصرة الموحدة الخالية البيانات بان نعتقد تجعلنا أمور أية علمنا إلى يصل لم مراجعينا، على بناء 
.٢٣٤ررقم الدولي المحاسبة لخعيار وفقأ الجوهرية، النواحي كفة 

بم.ءيع.

احمدراني 

٨١١القيد رقم 

.٢ ٢٠اعطس ٣

أبوهم،
المتحدةالمربية الإمارات 

الممدودةاكالمجق برنغ و إرست موسق ق عضو 
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  مختصرالالموحد  الخسائر وأاألرباح بيان 

 

 2019 2020  مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )غير مدققة( )غير مدققة(  

 ألف درهم ألف درهم إيضاح 

    

 78.929 74.271 16 إيرادات من بيع البضائع وتقديم الخدمات

 (61.631) (58.137) 16 تكلفة بيع البضائع وتقديم الخدمات
    

 17.298 16.134  إجمالي الربح

 الربح من شركات زميلة ومشاريع مشتركة  )الخسارة( / حصة من

 79.856 (278) 8 الملكية، صافيلحقوق محتسبة وفقاً   

 (100.036) -  انخفاض في قيمة شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكية

 (94.965) -  من استبعاد شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكية خسارة

 220.033 (446.893) 17 من استثمارات مالية دخل / )خسارة(

 - 11.244 7 ربح من تسوية قروض استثمارية 

 5.654 9.193  ، صافياستثمار عقاري إيرادات من

 (262) 2.544  أخرى، صافي / )مصاريف( إيرادات
    

 127.578 (408.057)  صافي )الخسارة( / اإليرادات التشغيلية 

 (70.527) (45.811) 18 مصاريف عمومية وإدارية

 (49.905) (27.600) 19 تكاليف تمويل، صافي
    

 7.146 (481.467)  )الخسارة( / الربح للفترة
    

    )الخسارة( / الربح للفترة العائد إلى:

 (57.842) (294.454)  مالكي الشركة

 64.988 (187.013)  الحقوق غير المسيطرة
    

 7.146 (481.467)  )الخسارة( / الربح للفترة
    

 إلى مالكي الشركة  ةعلى السهم العائد األساسية والمخفضةالخسائر 

 (0.031) (0.160) 11 الفترة )درهم(خالل   
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  مختصرالالموحد اآلخر الشامل الدخل و الخسائر وأاألرباح بيان 

 

 2019 2020 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 )غير مدققة( )غير مدققة( 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 7.146 (481.467) )الخسارة( / الربح للفترة
   

   )الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر
   

   الخسائر: وأالبنود التي قد يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى األرباح 
   

 (189.764) - النقدية الحصة من الجزء الفعّال في تغيرات القيمة العادلة لتحوطات التدفقات
 39.427 - الخسائر وأإعادة تصنيف احتياطي التحوط للمبالغ المعترف بها في األرباح 

 الحصة من التغير في االحتياطيات األخرى للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 
 (25.822) - المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية  

 تحرير حصة من االحتياطيات األخرى للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 
 557 - وفقاً لحقوق الملكية عند االستبعاد  المحتسبة   
   
 - (175.602) 
   

 (168.456) (481.467) للفترة ةإجمالي الخسارة الشامل
   

   إجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل العائد إلى:
 (233.444) (294.454) الشركةمالكي 

 64.988 (187.013) الحقوق غير المسيطرة
   

 (168.456) (481.467) إجمالي الخسارة الشاملة للفترة
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  مختصرالالموحد  التغيرات في حقوق الملكية بيان

 

 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 
 

 إجمالي االحتياطيات احتياطات أخرى احتياطي تحوط احتياطي نظامي أرباح مستبقاة أسهم الخزينة رأس المال 

حقوق الملكية العائدة 

 لمالكي الشركة

الحححححححححححقحححححوق غحححححيحححححر 

 المسيطرة

إجححححمححححالححححي حححححقححححوق 

 الملكية

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

           

 4.549.930 970.768 3.579.162 494.002 22.877 (15.866) 486.991 1.407.829 (267.184) 1.944.515 2019يناير  1في 

 7.146 64.988 (57.842) - - - - (57.842) - - الربح للفترة)الخسارة( / 

 (175.602) - (175.602) (175.602) (25.265) (150.337) - - - - الخسارة الشاملة األخرى 
           

 (168.456) 64.988 (233.444) (175.602) (25.265) (150.337) - (57.842) - - الدخل الشامل)الخسارة( / إجمالي 

 (137.888) - (137.888) - - - - (137.888) - - (11توزيعات أرباح نقدية )إيضاح 

 استرداد مبالغ من قبل الحقوق غير 

 (54.974) (54.974) - - - - - - - - (5)إيضاح المسيطرة   
           

 4.188.612 980.782 3.207.830 318.400 (2.388) (166.203) 486.991 1.212.099 (267.184) 1.944.515 ( ة)غير مدقق 2019مارس  31في 
           

 4.158.744 1.345.715 2.813.029 487.048 57 - 486.991 648.650 (267.184) 1.944.515  2020يناير  1في 

 (481.467) (187.013) (294.454) - - - - (294.454) - - الخسارة للفترة

 - - - - - - - - - - الخسارة الشاملة األخرى
           

 (481.467) (187.013) (294.454) - - - - (294.454) - - ةإجمالي الخسارة الشامل

 لحقوق غير ااسترداد مبالغ من قبل 

 (4.143) (4.143) - - - - - - - - (5)إيضاح المسيطرة   
           

 3.673.134 1.154.559 2.518.575 487.048 57 - 486.991 354.196 (267.184) 1.944.515 )غير مدققة( 2020مارس  31في 
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 صرمختالالموحد بيان التدفقات النقدية 

 
 2019 2020  مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في لفترة 

 ألف درهم ألف درهم إيضاح 
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 7.146 (481.467)  )الخسارة( / الربح للفترة

    تعديالت لـ:
 5.070 4.665  ، صافيوالمعدات الممتلكاتاستهالك 

 5.685 3.960  استهالك موجودات حق االستخدام 
 49.905 27.600 19 تكاليف التمويل، صافي

 1.833 1.942  المحمل على مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 (262.688) 446.623  الخسائر وأمن تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح  (ربح)خسارة / 

 39.427 - 17 تصنيف احتياطي تحوط عند االستحقاقخسارة إعادة 
 (79.856) 278 8 شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكية، صافي (ربحخسارة / )حصة من 

 100.036 -  انخفاض في قيمة شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكية
 94.965 -  ومشاريع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكيةخسارة من استبعاد شركات زميلة 

 2.876 2.898 8 توزيعات أرباح من شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكية
 2.203 138  إطفاء وشطب موجودات غير ملموسة

 2.855 1.475  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
 (87.500) -  االستثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكية 

 (168.556) 966.486  الخسائر وأاالستثمارات في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
  وأالحصول عليها مقابل موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح  )سدادها( / قروض تم

 234.943 (22.160)  الخسائر  
 تكلفة تمويل مدفوعة على قروض تم الحصول عليها مقابل موجودات مالية بالقيمة العادلة 

 (16.291) (13.978)  الخسائر وأمن خالل األرباح   
 (3.591) (2.103)  فوائد مدفوعة على مطلوبات عقود اإليجار 

 474.970 -  متحصالت من استبعاد شركات زميلة ومشاريع مشتركة، صافي
 - (11.244)  ربح من تسوية قروض استثمارية 

    التغيرات في رأس المال العامل:
 (1.608) (521)  التغير في المخزون

 32.329 (586.344)  المدينة والذمم المدينة األخرىالتغير في الذمم التجارية 
 20.054 (5.654)  التغير في المطلوبات التجارية والمطلوبات األخرى

    
 454.207 332.594  صافي النقد الناتج من العمليات

 (1.357) (2.421)  مكافآت نهاية خدمة الموظفين المدفوعة
    

 452.850 330.173  التشغيليةصافي النقد الناتج من األنشطة 
    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 - (200)  دفعات لتطوير استثمار عقاري

 (1.347) (1.593)  ومعدات، صافي ممتلكاتشراء 
 - (9)  شراء موجودات غير ملموسة، صافي
 2.858 -  متحصالت من عقود اإليجار التمويلية 

 - 15.000  مستردةودائع وكالة 
 310 1.782  فوائد مستلمة

    
 1.821 14.980  صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

    
    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (22.621) (15.383)  تكاليف تمويل مدفوعة على قروض
 (3.006) (4.789)  مبالغ أساسية مدفوعة على مطلوبات عقود اإليجار

 (447.592) (343.226)  قروض مسددة
 174.058 888.175  قروض تم الحصول عليها
 (137.888) - 11 توزيعات أرباح مدفوعة

 (54.974) (4.143)  من قبل حاملي الحقوق غير المسيطرة، صافي مبالغ مستردة
 - 23.527  متحصالت من تسوية قرض

    
 (492.023) 544.161  األنشطة التمويلية (في المستخدمالناتج من / )صافي النقد 

    
 (37.352) 889.314  في النقد وما يعادله / )النقص( صافي الزيادة

 428.970 765.344  يناير 1النقد وما يعادله في 
    

 391.618 1.654.658  مارس 31النقد وما يعادله في 
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 القانوني واألنشطة الرئيسيةالوضع  1

 

إن شـركة الواحـة كابيتال ش.م.ع )"الشركة"( هي شـركة مسـاهمة عامة ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسها في إمـارة أبوظبي،  

يوليو  12وقد تأسست بتاريخ  1997مايو  20الصادر بتاريخ  10اإلمارات العربية المتحدة، بموجب المرسوم األميري رقم 

1997  . 

 

النتائج والمركز المالي للشركة  2020مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةالمختصرة لفترة  تضم هذه البيانات المالية الموحدة 

ـ "المجموعة"( وحصص المجموعة في الشركات الزميلة والشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة  وشركاتها التابعة )يُشار إليها معاً ب

 )"الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة "(.

 

سواق رأس المال، والعقارات الصناعية، والبنية تستثمر المجموعة في مجموعة واسعة من القطاعات تشمل الخدمات المالية، وأ 

 التحتية، والرعاية الصحية، والنفط والغاز، والتكنولوجيا المالية والخدمات البحرية.

 

متاحة على موقع الشركة اإللكتروني  2019ديسمبر  31إن البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  

www.wahacapital.ae  .أبراج االتحاد، الطابق 28922وكذلك متاحة عند الطلب من العنوان المسجل للشركة، ص. ب ،

  ، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة.3، برج 42

 

 أساس اإلعداد 2

 

". وهي ال تتضمن التقارير المالية المرحلية" 34رقم  تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

كافة المعلومات المطلوبة للبيانات المالية الموحدة السنوية الكاملة ويتوجب قراءتها إلى جانب البيانات المالية الموحدة للمجموعة 

 . 2019ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في 

 

 السياسات المحاسبية الهامة 3

 

ات المحاسبية الهامة، ومبادئ إدارة المخاطر وطرق االحتساب والتقديرات المطبقة من قبل المجموعة في هذه البيانات إن السياس 

المالية الموحدة المختصرة مماثلة لتلك المطبقة من قبل المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 

. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي 2020يناير  1، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة الفعّالة اعتباراً من 2019ديسمبر  31

 معيار أو تفسير أو تعديل تم إصداره ولكنه غير فعّال بعد.

 

 2020المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة الفعّالة في  

 ، كما هو موضح أدناه:2020يق العديد من المعايير والتعديالت الجديدة للمرة األولى في قامت المجموعة بتطب 

  الوارد في المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةتعديالت على المراجع حول اإلطار النظري 

 المتعلق بتعريف األعمال 3لتقارير المالية رقم عداد اعلى المعيار الدولي إل تتعديال 

  المتعلق بتعريف المادية 8ومعيار المحاسبة الدولي رقم  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

  والمعيار الدولي إلعداد التقارير  39ومعيار المحاسبة الدولي رقم  9تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم

 المتعلق بتعديل معيار معدل الفائدة 7المالية رقم 

 

 ليس لتطبيق هذه المعايير تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة المختصرة للمجموعة. 

http://www.wahacapital.ae/
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 3

 

 المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة 

 

 (19كوفيد )كورونا تفشي فيروس  توصلت من خالله إلى تصنيف، أجرت منظمة الصحة العالمية تقييماً 2020مارس  11في 

لعوامل بسبب عدد من ا 2020كبير في الفترة من يناير إلى مارس  باإلضافة إلى ذلك، انخفضت أسعار النفط بشكل  . كوباء

تعليق تم ، وتنفيذاً ألمر الحكومةفي حركة العمالء،  اً الحق انخفاض ونتيجة لذلك، شهدت الشركات في وقت  . السياسية واالقتصادية

 ً  .وإغالق المرافق الترفيهية والمرافق العامة السفر مؤقتا

 

المركزي والهيئات  والمصرفاإلمارات العربية المتحدة دولة ، اتخذت حكومة 19لوباء كوفيد لتخفيف من األثر السلبي بهدف ا

اإلمارات العربية المتحدة  دولة لدعم األعمال التجارية واقتصاد وأصدرت توجيهات   اً التنظيمية المستقلة األخرى تدابيروالقضائية 

التخفيف من الضغط واالجتماعي  دالتباععام، بما في ذلك تمديد المواعيد النهائية، وتسهيل األعمال المستمرة من خالل  بشكل  

 .دولة اإلمارات العربية المتحدةعلى االئتمان والسيولة في 

 

تأثير لذلك، ال يزال مدى ومدة . بسرعة والتصاعد التطورللتحديات، في  والشعبيستمر الوضع، بما في ذلك استجابة الحكومة 

ال يمكن إجراء كما ، هذه المرحلةلتي ال يمكن التنبؤ بها بدقة في غير مؤكدان ويعتمدان على التطورات المستقبلية ا هذه األوضاع

 نتائجنايمكن أن تؤثر هذه التطورات على وعلى الرغم من ذلك، . تقدير موثوق به للتأثير في تاريخ اعتماد هذه البيانات المالية

  .المالي ووضعناالنقدية  وتدفقاتناالمالية المستقبلية 
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 القيم العادلة  4
 
 الترتيب الهرمي للقيمة العادلة  أ

 

 تقوم المجموعة باستخدام الترتيب الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية من خالل أساليب التقييم: 
 

 ي تاريخ القياس؛مدخالت مستمدة من األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة والتي يمكن للمنشأة الوصول إليها ف: 1المستوى  

 االلتزام، إما بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و، والتي يمكن مالحظتها لألصل أو 1: مدخالت مستمدة من مصادر غير األسعار المدرجة التي تم إدراجها ضمن المستوى 2المستوى  

 : مدخالت غير قابلة للمالحظة لألصل أو االلتزام. 3المستوى  
 

 
 2020مارس  31

 )غير مدققة( ألف درهم
 2019ديسمبر  31 

 )مدققة( ألف درهم

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  اإلجمالي  3المستوى  2المستوى  1المستوى  اإلجمالي 
          الموجودات المالية

          الخسائر وأموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
 - - 1.726.466 1.726.466  - - 880.534 880.534 أسهم حقوق ملكية مدرجة 

 963 - - 963  963 - - 963 استثمارات أخرى في أسهم حقوق ملكية 
 - - 4.043.900 4.043.900  - - 3.504.473 3.504.473 ذات دخل ثابتاستثمار في أوراق مالية مدرجة 

 - 41.901 - 41.901  - 128.332  128.332 موجودات مشتقة
 - - 27.293 27.293  - - - - صناديق أسواق مالية

 - 210.908 - 210.908  - 305.276 - 305.276 عقود إعادة الشراء العكسي
 34.017 - - 34.017  34.049 - - 34.049 صندوق غير مدرج

          
 34.980 252.809 5.797.659 6.085.448  35.012 433.608 4.385.007 4.853.627 اإلجمالي

          
    
    

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  اإلجمالي  3المستوى  2المستوى  1المستوى  اإلجمالي 
          المطلوبات المالية

          الخسائر وأمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
 - (38.949) - (38.949)  - (220.237) - (220.237) مطلوبات مشتقة

          
 - (38.949) - (38.949)  - (220.237) - (220.237) اإلجمالي

          

 

 خالل الفترة. 2والمستوى  1لم يكن هناك تحويالت بين المستوى  
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 القيم العادلة )تتمة(  4

 

 الترتيب الهرمي للقيمة العادلة )تتمة(  أ

 

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

 

  

  2020مارس  31
 )غير مدققة(

 ألف درهم

 2019ديسمبر  31
 )مدققة(

 ألف درهم

الترتيب 
 الهرمي 

 أسلوب التقييم  للقيمة العادلة

        الخسائر وأموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
 .أسعار الشراء المدرجة في سوق نشط 1المستوى  1.726.466 880.534 )أ( أسهم حقوق ملكية مدرجة

 التقييم على صافي قيم الموجودات. يعتمد 3المستوى  963 963 )ب( استثمار آخر في أسهم حقوق ملكية 
 .أسعار الشراء المدرجة في سوق نشط 1المستوى  4.043.900 3.504.473 )ج( استثمار في أوراق مالية مدرجة ذات دخل ثابت 

 .التقييم على أسعار الوسيط يعتمد 2المستوى  210.908 305.276 إعادة الشراء العكسي )د( عقود

 .التقييم على أسعار الوسيط يعتمد 2المستوى  41.901 128.332 مشتقة)ه( موجودات 
 .التقييم على أسعار السوق المدرجة في سوق نشط، والتي تمثل صافي قيم الموجودات لألسهم المحتفظ بها يعتمد 1المستوى  27.293 -   )و( صناديق أسواق مالية

 يعتمد التقييم على صافي قيم الموجودات للصندوق الذي يتم احتسابه من قبل مدير الصندوق. 3المستوى  34.017 34.049 ( صندوق غير مدرجز)

       الخسائر وأمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
 .التقييم على أسعار الوسطاء يعتمد 2المستوى  (38.949) (220.237) مشتقة)أ( مطلوبات 
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 القيم العادلة )تتمة(  4

 

 الترتيب الهرمي للقيمة العادلة )تتمة(  أ

 

 3تسوية التحركات في القيمة العادلة ضمن المستوى  

 

 

 أشهر  الثالثةفترة 
 المنتهية في

  2020مارس  31
 )غير مدققة(

 السنة المنتهية في
  2019ديسمبر  31

 )مدققة(
 ألف درهم ألف درهم 
   

 271.596 34.980 يناير 1في 
 (236.616) 32 الخسائر وأفي القيمة العادلة من خالل األرباح  (النقص)الزيادة / 

   
 35.012 34.980 
   

 

 القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة ب

 

 إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية تقارب قيمها المدرجة. 

 

 الحقوق غير المسيطرة  5

 

من صندوق الواحة لألسهم في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  ال شيءخالل الفترة، قامت المجموعة باسترداد مبلغ بقيمة  

حاملو الحقوق غير المسيطرة مبلغ بقيمة  واستردألف درهم(،  25.746المجموعة مبلغ بقيمة  استردت: 2019مارس  31)

في ملكية  زيادة(، مما أدى إلى استرد حاملو الحقوق غير المسيطرة مبلغ بقيمة ال شيء :2019مارس  31)ألف درهم  12.746

صندوق الواحة لالئتمان في  فيألف درهم  53.699مبلغ بقيمة  باستثمار٪. قامت المجموعة 50.3٪ إلى 49.8المجموعة من 

ألف  18.390المجموعة مبلغ بقيمة  استردت: 2019ارس م 31أسواق وسط وشرق أوروبا والشرق األوسط وشمال أفريقيا )

استرد حاملو الحقوق غير  :2019مارس  31ألف درهم ) 9.210درهم( واستثمر حاملو الحقوق غير المسيطرة مبلغ بقيمة 

٪. استثمرت المجموعة 60.6٪ إلى 58.9في ملكية المجموعة من  زيادةألف درهم(، مما أدى إلى  55.091المسيطرة مبلغ بقيمة 

استثمرت المجموعة : 2019مارس  31الواحة للقيمة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ) صندوقفي  ال شيءمبلغ بقيمة 

استثمر : 2019مارس  31ألف درهم ) 617(، واسترد حاملو الحقوق غير المسيطرة مبلغ بقيمة ألف درهم 44.136مبلغ بقيمة 

 ٪.100.0٪ إلى 99.8(، مما أدى إلى زيادة في ملكية المجموعة من مسيطرة مبلغ بقيمة ال شيءحاملو الحقوق غير ال
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 استثمار عقاري 6

 

 تم عرض الحركة في االستثمار العقاري أدناه:  

 

 أشهر  الثالثةفترة 
 المنتهية في

  2020مارس  31
 )غير مدققة(

 السنة المنتهية في
  2019ديسمبر  31

 )مدققة(
 ألف درهم درهمألف  
   

 753.566 717.140 يناير 1في 
 13.493 200 إضافات

 (49.919) - خسارة القيمة العادلة
   
 717.340 717.140 
   

 

من الترتيب الهرمي للقيمة العادلة بناًء على المدخالت الخاصة بأسلوب التقييم  3يتم تصنيف االستثمار العقاري ضمن المستوى 

بالرجوع إلى تم تحديد التقييم من قبل اإلدارة ، 2020مارس  31كما في . المعهد الملكي للمساحين القانونيين المعتمد من قبل

مؤهل مهني معترف  يمتلكونالذين ومعتمدين ومستقلين  مقيميين تم إجراؤه من قبل، والذي 2019ديسمبر  31في  التقييم الذي تم

االستخدام الحالي للعقار هو  تم اعتبارعند تقدير القيمة العادلة، . الذي يتم تقييمه العقارمناسب وخبرة حديثة في موقع وفئة وبه 

 .أقصى وأفضل استخدام له

 

 ستثماريةاقروض  7

 

 
  2020مارس  31

 )غير مدققة(
  2019ديسمبر  31

 )مدققة(
 ألف درهم ألف درهم 
   

 12.283 - 1قرض لجهة مستثمر فيها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية
 220.680 220.680 2محفظة القرض

   
 220.680 232.963 
   

 
 . األرباح أو الخسائرألف درهم ضمن حساب  11.244خالل الفترة، تمت تسوية القرض وتم االعتراف بربح بقيمة 1 

 
ً وتستحق بعد سنة واحدة. إن  %3.93تقع محفظة القرض خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة، وتحمل فائدة بنسبة 2  سنويا

 محفظة القرض هي أصل في المرحلة األولى.
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 استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكية  8

 

 الحركة في االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية أدناه:تم عرض  

 

 

 أشهر  الثالثةفترة 
 المنتهية في

  2020مارس  31
 )غير مدققة(

 السنة المنتهية في
  2019ديسمبر  31

 )مدققة(
 ألف درهم ألف درهم 
   

 4.200.967 524.552 يناير 1كما في 
 116.786 - إضافات

 (3.303.194) - ستبعاداتا
 234.066 (278) الربح، صافي )الخسارة( / الحصة من

 (516.803) - خسارة انخفاض في القيمة
 (61.674) - الحصة من احتياطيات حقوق الملكية

 (24.211) (2.898) توزيعات أرباح مستلمة 
 (121.385) - تعديالت أخرى

   
 521.376 524.552 
   

 

يبلغ االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية والواقعة خارج اإلمارات العربية المتحدة  

 ألف درهم(.  176.400: 2019ديسمبر  31ألف درهم ) 179.576

 

 استثمارات مالية 9

 

 
  2020مارس  31

 )غير مدققة(
  2019ديسمبر  31

 )مدققة(
 ألف درهم ألف درهم 
   

   الخسائر  وأموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
 34.017 34.049 صندوق غير مدرج   

 41.901 128.332 1موجودات مشتقة   
 210.908 305.276  2عقود إعادة الشراء العكسي، صافي   
 4.043.900 3.504.473 3أوراق مالية مدرجة ذات دخل ثابت   
 1.726.466 880.534 أسهم حقوق ملكية مدرجة  
 27.293 - 4صناديق أسواق مالية   
 963 963 استثمارات أخرى  
   
 4.853.627 6.085.448 
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 )تتمة( استثمارات مالية 9

 
تبادل العائد اإلجمالي، وعقود  تشمل الموجودات المشتقة المحتفظ بها من قبل المجموعة عقود تبادل معدالت الفائدة، وعقود 1 

: 2019ديسمبر  31ألف درهم ) 1.566.736وهي ذات قيمة اسمية تبلغ  تبادل التعثر االئتماني وعقود العمالت المستقبلية

 .ألف درهم( 17.168.527

 
ة إلعادة الشراء العكسي يتم بيع عقود إعادة الشراء العكسي في نفس الوقت. إن القيم المدرجة الظاهرة هي صافي الذمم المدين 2 

: الذمم المدينة إلعادة 2019ديسمبر  31ألف درهم ) 1.829.640ألف درهم والمطلوبات المقابلة بمبلغ  2.134.916بمبلغ 

ألف درهم(. تخضع عقود إعادة الشراء  2.411.306ألف درهم والمطلوبات المقابلة بمبلغ  2.622.214الشراء العكسي بمبلغ 

 رئيسية للمقاصة.إلى االتفاقية ال

 
 3.863.010 :2019ديسمبر  31ألف درهم ) 3.347.983تم رهن األوراق المالية المدرجة ذات الدخل الثابت بإجمالي مبلغ  3 

 ألف درهم( كضمان مقابل قروض المجموعة بموجب اتفاقيات إعادة الشراء.

 

 تتعلق صناديق أسواق المال باالستثمارات في الصناديق المفتوحة. 4 

 

 ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى 10

 

 
  2020مارس  31

 )غير مدققة(
  2019ديسمبر  31

 )مدققة(
 ألف درهم ألف درهم 
   

 265.497 244.681 ذمم تجارية مدينة
 (44.231) (45.572) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

   
 199.109 221.266 

 7.049 14.303 وسلفياتمبالغ مدفوعة مقدماً 
 140.811 140.899 فوائد مستحقة

 38.468 38.429 مبالغ مخصصة لتوزيعات أرباح السنوات السابقة 
 1.022 1.022 ودائع مرهونة

 277.886 858.406 حسابات هامشية
 19.404 40.888 ذمم مدينة أخرى

 (4.266) (4.388) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدينة األخرى 
   
 1.288.668 701.640 
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 رأس المال وتوزيعات األرباح  11

 

، عقدت الشركة اجتماع الجمعية العمومية السنوي وتمت الموافقة فيه من بين أمور أخرى على توزيع 2020مارس  22في  

ألف درهم تمثل  137.888توزيعات أرباح نقدية بمبلغ تمت الموافقة على : 2019مارس  24) بقيمة ال شيءأرباح نقدية 

 درهم للسهم(.  0.075

 

باستخدام المتوسط المرجح لعدد  2020مارس  31تم احتساب العائد األساسي والمخفض للسهم الواحد للفترة الحالية المنتهية في  

 األسهم القائمة خالل الفترة بعد األخذ في االعتبار تأثير أسهم الخزينة.

 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  2020مارس  31

 )غير مدققة(
 2019مارس  31
 )غير مدققة( 

   

 (57.842) (294.447) الفترة العائدة إلى مالكي الشركة )ألف درهم( خسائر
   

 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ألغراض العائد األساسي 
 1.838.508.714 1.838.508.714 والمخفض للسهم الواحد  
   

 

 القروض  12

 

 تم عرض الحركة في القروض أدناه: 

 

 أشهر  الثالثةفترة 
 المنتهية في

  2020مارس  31
 )غير مدققة(

 السنة المنتهية في
  2019ديسمبر  31

 )مدققة(
 ألف درهم ألف درهم 
   

 6.463.768 4.443.657 يناير 1في 
 990.770 888.175 قروض مسحوبة

 42.464 77 تكاليف ترتيب القروض والفائدة المدفوعة مقدماً، صافي اإلطفاءات
 (3.053.345) (365.386) قروض تم سدادها

   
 4.966.523 4.443.657 
   

 

في مساهمتها إن االستثمارات والموجودات المرهونة إلى المقرضين كضمان مقابل تسهيالت متعددة هي حصة المجموعة في  

 .(9الواحة الند ذ.م.م واالستثمار في األوراق المالية ذات الدخل الثابت )يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 
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 القروض )تتمة( 12

 

 500ألف درهم من تسهيل القرض المتجدد المضمون القائم للمجموعة والبالغ  882.720خالل الفترة، تم سحب مبلغ بقيمة 

 378.000اإلجارة بمبلغ -ألف درهم من تمويل مضمون قائم على المرابحة 2.567مليون دوالر أمريكي، وتم سحب مبلغ بقيمة 

 .بالمجموعةالخاص  الخفيفة ألف درهم للقيام بأعمال تطوير إضافية على مشروع العقارات الصناعية

 

 22.160مطلوبات إعادة الشراء للمجموعة مقابل استثماراها في األوراق المالية ذات الدخل الثابت بمبلغ  انخفضتخالل الفترة،  

 ألف درهم.

 

 مطلوبات مشتقة  13

 

 
  2020مارس  31

 )غير مدققة(
  2019ديسمبر  31

 )مدققة(
 ألف درهم ألف درهم 
   

   الخسائر وأمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
 38.949 220.237 1مطلوبات مشتقة أخرى   
   
 220.237 38.949 
   

 
تمثل المطلوبات المشتقة األخرى المحتفظ بها من قبل المجموعة عقود تبادل معدالت الفائدة، وعقود تبادل العائد اإلجمالي،  1 

ديسمبر  31ألف درهم ) 31.378.068وهي ذات قيمة اسمية تبلغ  التعثر االئتماني وعقود العمالت المستقبليةوعقود تبادل 

 ألف درهم(. 14.338.470: 2019

 

 أخرىمطلوبات مطلوبات تجارية و 14

 

 
  2020مارس  31

 )غير مدققة(
  2019ديسمبر  31

 )مدققة(
 ألف درهم ألف درهم 
   

 207.127 232.681 ذمم تجارية دائنة
 113.860 114.942 فوائد مستحقة على قروض

 38.335 38.296 توزيعات أرباح دائنة 
 18.082 21.601 مستحقات خطة حوافز الموظفين طويلة األجل 

 52.391 34.490 إيرادات مؤجلة
 109.691 91.822 ذمم دائنة أخرى ومستحقات

   
 533.832 539.486 
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 اإليجارعقود  15

 

 
موجودات حق 

 االستخدام 
مطلوبات عقود 

 اإليجار

 ألف درهم ألف درهم 

   
 136.510 129.140 2020يناير  1كما في 

 - (3.960) مصاريف االستهالك 

 2.103 - مصاريف الفائدة 
 (6.892) - الدفعات 
   

 131.721 125.180 )غير مدققة( 2020مارس  31كما في 
   

   
 197.725 200.546 2019يناير  1كما في 

 - (17.604) مصاريف االستهالك 
 10.507 - مصاريف الفائدة 

 (17.920) - الدفعات
 5.597 5.597 عقود اإليجار الجديدة 

 (59.399) (59.399) إعادة تقييم شروط عقود اإليجار 
   

 136.510 129.140 )مدققة( 2019ديسمبر  31كما في 
   

 

 إيرادات من بيع البضائع وتقديم الخدمات 16

 

  2019 2020 مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في فترة 
 )غير مدققة( )غير مدققة( 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 78.929 74.271 اإليرادات
 (61.631) (58.137) تكلفة المبيعات

   
 17.298 16.134 إجمالي الربح

   

 

تعود اإليرادات وتكلفة تقديم الخدمات بشكل رئيسي إلى عمليات الرعاية الصحية. تم استيفاء التزامات األداء فيما يتعلق بالبضائع  

 في الوقت المناسب.والخدمات 

 

 يتم توليد كافة اإليرادات داخل اإلمارات العربية المتحدة. 
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 ستثمارات ماليةاإيرادات من )خسائر( /  17

 
 2019 2020 مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في فترة 

 )غير مدققة( )غير مدققة( 

 ألف درهم ألف درهم 

   

   مشتقات مصنفة وفعّالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلة

 االستحقاقإعادة تصنيف احتياطي التحوط عند  -طوق أسعار األسهم   

 (39.427) - (9)إيضاح    

   بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرموجودات مالية 

 (2.311) 32 من صندوق غير مدرج (خسارةربح / )صافي   

 3.143 85.024 من مشتقات ربحصافي   

 110.296 (159.180) من أوراق مالية مدرجة ذات دخل ثابت  ربح)خسارة( / صافي   

 148.616 (372.872) من أسهم حقوق ملكية مدرجة ربح)خسارة( / صافي   

 (284) 103 أخرى  
   

 (446.893) 220.033 
   

 

 مصاريف عمومية وإدارية 18

 
 مارس 31 فترة الثالثة أشهر المنتهية في

 
2020 

  )غير مدققة( ألف درهم

2019 
 )غير مدققة( ألف درهم

 اإلجمالي الشركات التابعة الشركة  اإلجمالي الشركات التابعة الشركة 

 41.067 14.978 26.089  30.449 10.181 20.268 تكاليف موظفين

 5.919 4.547 1.372  2.161 1.473 688 مصاريف قانونية ومهنية أخرى

 5.700 4.751 949  3.287 2.443 844 استهالك

 2.203 2.004 199  138 35 103 إطفاء موجودات غير ملموسة

 859 598 261  1.250 991 259 مصاريف التسويق

 2.855 2.855 -  1.475 1.475 - مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 11.924 9.433 2.491  7.051 4.671 2.380 أخرى

 24.542 21.269 45.811  31.361 39.166 70.527 
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 تكاليف التمويل، صافي 19

 

 2019 2020 مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في فترة 
 )غير مدققة( )غير مدققة( 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 48.091 29.361 فوائد على القروض
 3.591 2.103 رفوائد على مطلوبات عقود اإليجا

 1.118 77 إطفاء تكاليف ترتيب قرض
 (2.630) (2.159) ستثمارية بالتكلفة المطفأةاإيرادات فوائد من قروض 

 (310) (1.782) فوائد مكتسبة على ودائع ألجل
 45 - ستثمارات في عقود إيجار تمويليةافوائد من  مصاريف

   
 27.600 49.905 
   

 

 أطراف ذات عالقة 20

 

 الخسائر: وأالمعامالت الجوهرية مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان األرباح  

 

 اإلدارة الرئيسيينمكافآت موظفي  

 

 2019 2020 مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في لفترة 
 )غير مدققة( )غير مدققة( 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 3.121 2.103 رواتب ومكافآت
 248 116 مكافآت نهاية الخدمة ومكافآت أخرى طويلة األجل

   
 2.219 3.369 
   

 

وتم االعتراف بربح  ألف درهم 12.283 والبالغة قيمتها ستثمارية المقدمة لشركة زميلةالقروض اال خالل الفترة، تمت تسوية 

 ألف درهم ضمن حساب األرباح أو الخسائر. 11.244بقيمة 

 

 األرصدة الجوهرية مع أطراف ذات عالقة: 

 

 ألف درهم(. 12.283: 2019ديسمبر  31) 2020مارس  31كما في ال شيء المقدمة لشركة زميلة  القروض االستثماريةبلغت  
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 القطاعات التشغيلية  21

 

 االستثمارات الخاصة 

يحتفظ قطاع االستثمارات الخاصة بكافة االستثمارات الخاصة بالمجموعة في القطاعات الصناعية المتنوعة بما في ذلك الخدمات  

 .والتكنولوجيا المالية والعقارات الصناعية والرعاية الصحيةالبحرية والخدمات المالية والبنية التحتية والنفط والغاز 

 

 أسواق رأس المال -إدارة األصول  

أسواق رأس المال، منصة لتزويد المستثمرين بإمكانية الوصول إلى الفرص المتاحة في األسهم  -يمثل قطاع إدارة األصول  

 .وخدمات إدارة الموجودات األخرى

 

 الشركات 

 .الشركات على أنشطة المجموعة، والتي ال يتم تخصيصها للقطاعات التي يتم إعداد تقارير لهايشتمل قطاع  

 

 31أشهر المنتهية في  الثالثةيعرض الجدول التالي معلومات حول اإليرادات واألرباح للقطاعات التشغيلية للمجموعة لفترة  

 :، على التوالي2019و 2020مارس 

 
   إدارة األصول  ألف درهم

 الموحد الشركات أسواق رأس المال االستثمارات الخاصة )غير مدققة( 2020مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةفترة 

     

  74.271 - -  74.271 إيرادات من بيع البضائع وتقديم الخدمات

 شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكية،  خسارةالحصة من 

 (278) - - (278) صافي  

  (446.893) - (463.115)  16.222 )خسارة( من استثمارات ماليةإيرادات / 

 (481.467)  (27.882) (483.120) 29.535 )خسارة( للفترةربح / 

 - - - - الخسارة الشاملة األخرى

     

     )غير مدققة( 2019مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةفترة 

 78.929 - - 78.929 البضائع وتقديم الخدماتإيرادات من بيع 

 79.856 - - 79.856 الحصة من ربح شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكية، صافي

 (100.036) - - (100.036) انخفاض قيمة شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكية

 (94.965) - - (94.965) من استبعاد شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق ملكية خسارة

 220.033 - 244.056 (24.023) )خسارة( / إيرادات من استثمارات مالية

 5.654 - - 5.654 ، صافيمن استثمار عقاريإيرادات 

 7.146 (43.851) 220.941 (169.944) للفترة / ربح )خسارة(

 (175.602) - - (175.602)  الخسارة الشاملة األخرى

 

تمثل إيرادات القطاع المدرجة أعاله اإليرادات الناتجة من عمالء خارجيين. لم تكن هناك أية إيرادات بين القطاعات خالل الفترة  

 : ال شيء(.2019)
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 )تتمة(القطاعات التشغيلية  21

 

ديسمبر  31و 2020مارس  31يعرض الجدول التالي معلومات عن موجودات ومطلوبات القطاعات التشغيلية للمجموعة كما في  

 ، على التوالي:2019

 
   إدارة األصول  ألف درهم

 الموحد الشركات أسواق رأس المال االستثمارات الخاصة )غير مدققة( 2020مارس  31كما في 

     

 9.554.868 969.751 6.789.539 1.795.578 موجودات القطاع

 5.881.734 1.540.289 3.888.917 452.528 مطلوبات القطاع

     

     )مدققة( 2019ديسمبر  31كما في 

 9.347.246 562.556 7.034.761 1.749.929 موجودات القطاع

 5.188.502 1.013.304 3.704.702 470.496 مطلوبات القطاع

 

 التصنيفإعادة  22

 

 ، تمت إعادة تصنيف بعض أرقام فترة المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية كما يلي:الفترةخالل  

 

  إعادة التصنيف  التصنيف األصلي  ألف درهم

كما تمت إعادة 
 تصنيفه

       
 78.929  (6.335)  85.264  اإليرادات من بيع البضائع وتقديم الخدمات 

 (61.631)  681  (62.312)  البضائع وتقديم الخدماتتكلفة بيع 
 5.654  5.654  -  من استثمار عقاري، صافي إيرادات

 


