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  الموحد الموجز الختسارةأو  الربحبيان 
 
فترة التستة أشهر   

 المنتهية في
 يونيو 30

2017 

أشهر  الستةفترة  
 المنتهية في

 يونيو 30
2016 

أشهر  الثالثةفترة  
 المنتهية في

 يونيو 30
2017 

أشهر  الثالثةفترة  
 المنتهية في

 يونيو 30
2016 

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

 88.592  83.348  174.949  166.739 12 إيرادات من بيع البضا ع وتقديم الخدمات
 (39.966)  (51.392)  (77.572)  (101.536) 12 تكلفة بيع البضا ع وتقديم الخدمات

         
 48.626  31.956  97.377  65.203  إجمالي الربح

إيرادات من شركات زميلة ومشاريع مشتركة 
 132.282  99.180  268.685  166.357 6 محتسبة وفقًا لحقوق الملكية، وافي

 60.365  99.740  164.152  207.213 13 إستثمارات ماليةإيرادات من 
 7.551  5.383  14.390  16.332  إيرادات أخرى، وافي

دارية مواريف  (96.216)  (95.018)  (192.077)  (187.824) 14 عمومية وا 
 (26.242)  (35.618)  (50.043)  (64.290) 15 مواريف تمويل، وافي

         
 126.366  105.623  302.484  202.991  ربح الفترة 

         
         عائد إلى: الفترة / )ختسارة(ربح

 130.010  95.559  305.855  183.136  مالكي الشركة
 (3.644)  10.064  (3.371)  19.855  حقوق الملكية غير المسيارة

         
 126.366  105.623  302.484  202.991  ربح الفترة

         
العائد األتساتسي والمخفض على التسهم العائد إلى 

 0.07  0.05  0.17  0.10 9 )درهم( الفترةمالكي الشركة خالل 
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  الموجز الموحداآلخر الشامل الدخل و  الختسارةأو  الربحبيان 
 
فترة التستة أشهر    

 المنتهية في
 يونيو 30

2017 

أشهر  الستةفترة  
 المنتهية في

 يونيو 30
2016 

أشهر  الثالثةفترة  
 المنتهية في

 يونيو 30
2017 

أشهر  الثالثةفترة  
 المنتهية في

 يونيو 30
2016 

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

 126.366  105.623  302.484  202.991   ربح الفترة
          

          اآلخرالشامل  / الدخل)الختسارة(
          

الحقًا للربح أو تصنيفها  يمكن إعادةالتي  البنود
 :الختسارة

         

الحوة في الجزء الفعال في تغيرات القيمة العادلة 
 274.821  (37.965)  592.573  (318.834)   (7لتحواات التدفقات النقدية )إيضاح 

ات ا خرى حتياايفي اإل اتالحوة في التغير 
للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة المحتسبة 

 (923)  842  (36)  790   وفقًا لحقوق الملكية   
   (318.044)  592.537  (37.123)  273.898 
          

الحقًا للربح تصنيفها  ال يمكن إعادةالتي  البنود
  :أو الختسارة

        

 لموجودات ماليةوافي التغير في القيمة العادلة 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  أخرى 
 816  (5.180)  6.389  (3.530)   اآلخر 

          
   (3.530)  6.389  (5.180)  816 

 274.714  (42.303)  598.926  (321.574)   )الخسارة(/ الدخل الشامل اآلخر للفترة
          

 401.080  63.320  901.410  (118.583)   للفترة الشامل / الدخلإجمالي )الختسارة(
          
          

          الشامل عائد إلى: / الدخلإجمالي )الختسارة(
 404.724  53.256  904.781  (138.438)   مالكي الشركة

          
 (3.644)  10.064  (3.371)  19.855   حقوق الملكية غير المسيارة

          
          

 401.080  63.320  901.410  (118.583)   الشامل للفترة / الدخلإجمالي )الختسارة(
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  الموحد الموجز الملكية حقوق التغيرات في  بيان
 

 يونيو 30أشهر المنتهية في  تستةلفترة ال
 

 رأس 
 المال 

 أتسهم 
 خزينة

 أرباح 
 متستبقاة

 إحتياطي
 قانوني

  إحتياطي
 إعادة التقييم

 إحتياطي
 تحوط 

 حتياطاتإ
 أخرى 

 إجمالي 
 إحتياطات

 حقوق الملكية 
 العائدة للمالكين

 حقوق الملكية 
 غير المتسيطرة

 مجموع 
 حقوق الملكية

 ألف درهم درهمألف  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 3.927.314 56.720 3.870.594 445.289 998 49.315 5.796 389.180 1.713.958 (233.168) 1.944.515 2016يناير  1في 

 302.484 (3.371) 305.855 - - - - - 305.855 - - ربح الفترة
 598.926 - 598.926 598.926 (36) 592.573 6.389 - - - - )الخسارة(/ الدخل الشامل اآلخر

 901.410 (3.371) 904.781 598.926 (36) 592.573 6.389 - 305.855 - - الدخل الشامل )الخسارة(/ إجمالي
 (370.341) - (370.341) - - - - - (370.341) - - (9أنوبة أرباح نقدية )إيضاح 

 (17.474) - (17.474) - - - - - - (17.474) -  إعادة شراء أسهم
حقوق الملكية غير  الزيادة في حوة

 87.218 87.218 - - - - - - - - - 1نتيجة إستحواذات المسيارة
 4.528.127 140.567 4.387.560 1.044.215 962 641.888 12.185 389.180 1.649.472 (250.642) 1.944.515 )غير مدقق( 2016 يونيو 30في 
 4.185.565 314.568 3.870.997 483.597 242 42.047 11.411 429.897 1.710.069 (267.184) 1.944.515 2017يناير  1في             

 202.991 19.855 183.136 - - - - - 183.136 - - ربح الفترة
 (321.574) - (321.574) (321.574) 790 (318.834) (3.530) - - - - )الخسارة(/ الدخل الشامل اآلخر

 (118.583) 19.855 (138.438) (321.574) 790 (318.834) (3.530) - 183.136 - - إجمالي )الخسارة(/ الدخل الشامل 
 (367.702) - (367.702) - - - - - (367.702) - - (9أنوبة أرباح نقدية )إيضاح 

حقوق الملكية غير  الزيادة في حوة
 245.624 245.624 - - - - - - - - - 1نتيجة إستحواذات المسيارة

 3.944.904 580.047 3.364.857 162.023 1.032 (276.787) 7.881 429.897 1.525.503 (267.184) 1.944.515 )غير مدقق( 2017 يونيو 30في 
 
إلـى % 67.8مـن  المجموعة حوةخفضت إن لذلكوتبعًا ، ألف درهم( 84.594: 2016 يونيو 30) درهم ألف 81.284 مبلغب ألسهم في أسواق الشرق ا وسط وشمال أفريقياالواحة لفي وندوق  اتإستثمار تضمن ت 1

 حوــةخفضــت إن ، وتبعــًا لــذلك: ال شــيء(2016 يونيــو 30) ألــف درهــم 146.017مبلــغ ب CEEMEA وســط وشــرق أوروبــا والشــرق ا وســط وأفريقيــاوــندوق الــدخل الثابــت فــي أســواق  ات فــيســتثمار ، واإل60.4%
% إلـى 100: ال شـيء(، وتبعـًا لـذلك إنخفضـت حوـة المجموعـة مـن 2016 يونيـو 30ألـف درهـم ) 920في أسواق الشرق ا وسـط وشـمال أفريقيـا بمبلـغ الواحة للقيمة وندوق ؛ و %67.7% إلى 89.5من  المجموعة

 (.ال شيء: 2016 يونيو 30ألف درهم ) 14.904بمبلغ  ستثمارمجموعة أنجلو أريبيان للرعاية الوحية بحوتهم في اإلساهم مالكي حقوق الملكية غير المسيارة في باإلضافة إلى ذلك، %. 99.5
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 الموحد الموجزبيان التدفقات النقدية 
 

  يونيو 30أشهر المنتهية في  تستةلفترة ال
 
 

 2017 إيضاح
 )غير مدقق(

  ألف درهم

2016 
 )غير مدقق(
 ألف درهم

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 302.484  202.991  الفترةربح 

     تعديالت لـ:
 4.523  9.273  االستهالك

 52.524  64.668  مواريف تمويل
 4.452  3.850  المحمل على مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 (118.198)  (200.269) 13 مكاسب تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 (2.481)  (378)   جلفوا د على ودا ع 

 (268.685)  (166.357) 6 ، وافيشركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقًا لحقوق الملكيةمن إيرادات 
 (758)  (588)  تمويلية إيجارات ات فيإستثمار إيرادات فوا د من 

 21.850  578  الملكيةتوزيعات من شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقًا لحقوق 
 5.881  6.951  إافاء موجودات غير ملموسة

 (5.439)  (5.357)  يةإستثمار قروض إيرادات فوا د من 
 -  (1.394)  عقار إستثماري مكاسب من إستبعاد 

 16  (8)  ، وافيمخوص بضاعة باي ة الحركة ومتقادمة)عكس(/ 
 (2.346)  2.552  ديون مشكوك في تحويلها / )عكس(مخوص

     التغيرات في رأس المال العامل:
 (499)  (1.676)  التغير في المخزون 

 41.697  (150.832)  التغير في الذمم المدينة التجارية وا خرى 
 (34.994)  40.838  التغير في المالوبات التجارية ا خرى 

 27  (195.158)  العملياتمن  )المتستخدم في(/ الناتج صافي النقد
 (567)  (784)  مكافآت نهاية خدمة الموظفين المدفوعة

 (540)  (195.942)  صافي النقد المتستخدم في األنشطة التشغيلية
     

     يةتستثمار التدفقات النقدية من األنشطة اإل
 (526.278)  -  زميلة محتسبة وفقًا لحقوق الملكية اتشرك في إستثمار
 (314.968)  (549.627)  ، وافيالعادلة من خالل الربح أو الخسارةات بالقيمة إستثمار شراء 

 (344)  (88.994)  عقاري  إستثماردفعات لتاوير 
 (23.360)  (18.086)  ، وافيشراء أثاث ومعدات

 (540)  (2.389)  شراء موجودات غير ملموسة، وافي
 76.983  -  الدخل الشامل اآلخر رأس المال المستلم من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل

 -  3.960  إلستثمار عقاري  عا دات من عقود الت جير التمويلية
 3.879  3.879  عا دات من عقود الت جير التمويلية

 -  5.000  مستردة ودا ع وكالة
 2.481  378  فوا د مستلمة

 (782.147)  (645.879)  يةتستثمار صافي النقد المتستخدم في األنشطة اإل
     

     التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 
 (35.101)  (35.820)  تكاليف تمويل مدفوعة على قروض

 (14.105)  (28.741) 10 قروض مسددة
 868.127  997.951 10 قروض تم الحوول عليها

 (17.474)  -  إعادة شراء أسهم
 (370.341)  (367.702) 9 أنوبة أرباح مدفوعة
 87.218  245.624  حقوق الملكية غير المسيارة تسديد دفعات من قبل

 518.324  811.312  التمويليةاألنشطة الناتج من صافي النقد 
 (264.363)  (30.509)  في النقد ومرادفات النقد النقص صافي

 1.151.658  572.262  يناير 1النقد ومرادفات النقد في 
 887.295  541.753  يونيو 30النقد ومرادفات النقد في 
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  الموحدة البيانات المالية الموجزة حولإيضاحات 
 

 الوضع القانوني واألنشطة الرئيتسية 1
 

ذات مســـؤولية محـــدودة تـــم ت سيســـها فـــي إمــــارة أبـــوظبي،  عامـــة)"الشـــركة"( هـــي شــــركة مســــاهمة  .عش.م. كابيتـــالشــــركة الواحــــة 
يوليـــو  12وقـــد ت سســت بتـــاريخ  1997مـــايو  20الوـــادر بتــاريخ  10اإلمــارات العربيـــة المتحــدة، بموجـــب المرســـوم ا ميــري رقـــم 

1997  . 
 

كة لشـــر والمركـــز المـــالي ل النتـــا   2017 يونيـــو 30المنتهيـــة فـــي  أشـــهر ســـتةاللفتـــرة  البيانـــات الماليـــة المـــوجزة الموحـــدةتضـــم هـــذه 
 الخاضـعة لسـيارة مشـتركة والشـركاتالزميلـة  الشـركاتوحوص المجموعة فـي بـ "المجموعة"(  معاً  اوشركاتها التابعة )ويشار إليه

 .("والمشاريع المشتركة ات المحتسبة وفقًا لحقوق الملكيةستثمار اإل")
 

تــ جير الاــا رات، الخــدمات الماليــة، أســواق رأس المــال، العقــارات تســتثمر المجموعــة فــي مجموعــة واســعة مــن القااعــات تشــمل 
 .والخدمات البحرية والنفط والغاز الرعاية الوحية ،الوناعية، البنية التحتية

 
ـــــي الشـــــركة علـــــى موقـــــع  موجـــــودة 2016ديســـــمبر  31 للســـــنة المنتهيـــــة فـــــيالبيانـــــات الماليـــــة الموحـــــدة للمجموعـــــة إن  اإللكترون

www.wahacapital.ae  الاــابق ، تحــادأبــراج اإل ،28922للشــركة، ص. ب. المســجل عنــد الالــب مــن المكتـب وكـذلك متاحــة
 .أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، 3برج ، 42
 
 أتساس التحضير 2
 

". وهـــي ال التقـــارير الماليـــة المرحليـــة" -34للمعيـــار المحاســـبي الـــدولي رقـــم وفقـــا  تـــم إعـــداد هـــذه البيانـــات الماليـــة المـــوجزة الموحـــدة
ــا إلــى جنــب مــع البيانــات الماليــة  تتضــمن كافــة المعلومــات الالزمــة للبيانــات الماليــة الموحــدة الســنوية الكاملــة ويتعــين قراءتهــا جنب

 .2016 ديسمبر 31الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 
 
 أهم التسياتسات المحاتسبية  3
 

إن السياســـات المحاســـبية ومبـــاديء إدارة المخـــاار وأســـاليب اإلحتســـاب والتقـــديرات الهامـــة المابقـــة مـــن قبـــل المجموعـــة فـــي هـــذه 
مــن قبــل المجموعــة عنــد إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة كمــا فــي وللســنة  الابقــةتلــك  مثــلالبيانــات الماليــة المــوجزة الموحــدة هــي 

 ، باستثناء ما يلي:2016 ديسمبر 31المنتهية في 
 شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتتسبة وفقًا لحقوق الملكيةات في إتستثمار قيمة  إنخفاض

نتيجًة إلعادة تقييم قابلية تحويل مبلـغ ، هولدينجز إن فيإيركاب المجموعة في  ستثمارالقيمة إل إنخفاضتم اختبار  ،خالل الفترة
تــم . ، فــان تــداول أســهمها ولفتــرة اويلــة يــتم ب ســعار مخفضــة بوــورة كبيــرةوــلةحيــث أنــن ومــن بــين عوامــل أخــرى ذات اإلســتثمار 

مــع ا خــذ (، 3دام )المســتوى ( والقيمــة فــي اســتخ1العادلــة )المســتوى  القيمــة بــينعلــى ا باســتخدام تحديــد القيمــة القابلــة لدســترداد 
تقـديرات القيمـة  بنـاًء علـىسـتحقاقها. إإيركـاب عنـد  أسـهم فيللمجموعة أسعار ا سهم  المترافقة مع اوق تسوية ال باإلعتبار إتفاقية
خــالل الفتــرة  درهــمألــف  125.382القيمــة بمبلــغ  انخفــاضبتــم اإلعتــرا  فقــد وفقــا لهــذه االفتراضــات،  تمــتالتــي القابلــة لالســترداد 

  الحالية.
   :أدناه مبين، كما هو 2017 سنةعدة معايير وتعديالت جديدة في بتابيق قامت المجموعة للمرة ا ولى، 

 2017 تسنةتطبيقها في  ي يتسر والتي المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 
 

  للتقـــارير الماليــة التـــي تتضـــمن التعــديالت علـــى المعـــايير علـــى المعــايير الدوليـــة  2016-2014دورة التحســينات الســـنوية
 28والمعيار المحاسبي الدولي رقم  12و  1الدولية للتقارير المالية أرقام 

  علـى ضـريبة الـدخل المتعلـق بـاإلعترا  بموجـودات الضـريبة المؤجلـة  – 12تعديالت على المعيار المحاسـبي الـدولي رقـم
 لخسا ر غير المحققةا

 البيانات  يتمكن مستخدم ياإلفواحات الت لتوفيربيان التدفقات النقدية  - 7المعيار المحاسبي الدولي رقم  تعديالت على
 يةنشاة التمويلاالالمالوبات الناتجة عن  يتقييم التغيرات فمن المالية 

 
ولكـن لفتـرات التقـارير الحاليـة أو السـابقة  المبـالغ المدرجـة علـى لـيس لـن تـ ثيرجديـدة ال تعـديالتالمعـايير و ال إعتمـادومع ذلـك، فـان 

 .ربما تؤثر على محاسبة المعامالت والترتيبات المستقبلية

http://www.wahacapital.ae/
http://www.wahacapital.ae/
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 )يتبع( إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 
 
 القيم العادلة  4
 
 الترتيب الهرمي للقيمة العادلة  أ
 

 المالية من خالل أساليب التقييم: للموجودات والمالوباتتقوم المجموعة باستخدام الترتيب الهرمي التالي لتحديد واإلفواح عن القيمة العادلة 
 

 ؛ين في تاريخ القياسالووول إلللمنش ة يمكن  التيا سعار المدرجة )غير المعدلة( في ا سواق النشاة لموجودات أو مالوبات مستمدة من : مدخالت 1المستوى 
 

 و ، إما بشكل مباشر أو غير مباشر؛والتي يمكن مالحظتها لألول أو اإللتزام 1المدرجة تم إدراجها ضمن المستوى من موادر غير ا سعار مستمدة  : مدخالت2المستوى 
 

 . مدخالت غير مالحظة لألول أو اإللتزام: 3المستوى 
 

 

 2017يونيو  30
 )غير مدقق( ألف درهم

 

 2016ديسمبر  31
 )مدقق( ألف درهم

 3المتستوى  2المتستوى  1المتستوى  المجموع الموجودات المالية
 

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  المجموع
   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الختسارة

 - - 794.994 794.994 أسهم في أوراق مالية مدرجة         
 

632.223 632.223 - - 
 5.907 - - 5.907 إستثمارات أخرى في أوراق مالية

 
5.636  -    - 5.636 

 - - 2.192.992 2.192.992 أوراق مالية بدخل ثابت مدرجة
 

1.563.664 1.563.664 - - 
 - 36.487 - 36.487 موجودات مشتقة

 
54.531 - 54.531 - 

 - 36.094 - 36.094 إتفاقيات إعادة الشراء العكسي، وافي
 

60.524 - 60.524 - 
   اآلخر الشاملموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 67.382 - - 67.382 وندوق غير مدرج        
 

70.912 - - 70.912 
   مشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلة

 - 114.628 - 114.628 ا سهماوق الحد ا دنى والحد ا قوى  سعار         
 

433.462 - 433.462 - 
 73.289 187.209 2.987.986 3.248.484 المجموع

 
2.820.952 2.195.887 548.517 76.548 

          
 3المتستوى  2المتستوى  1المتستوى  المجموع المطلوبات المالية

 
 3المستوى  2المستوى  1المستوى  المجموع

   مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الختسارةمطلوبات 
 - (21.057) - (21.057) مالوبات مشتقة        

 
(27.697) - (27.697) - 

 - (21.057) - (21.057) المجموع
 

(27.697) - (27.697) - 
 

 .الفترةخالل  2 المستوى و  1 ى لم يكن هناك تحويالت بين المستو 
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 )يتبع( إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 
 
  )يتبع( القيم العادلة 4
 
  )يتبع( الترتيب الهرمي للقيمة العادلة أ
 

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

 

  2017 يونيو 30
 )غير مدقق(

 ألف درهم

 2016ديسمبر  31
 )مدقق(

 ألف درهم
 الترتيب الهرمي 
 أتسلوب التقييم  للقيمة العادلة

     موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الختسارة
 .أسعار الشراء المدرجة في سوق نشط 1المستوى  632,223 794.994 مدرجةأوراق مالية أسهم في  أ 

 .يستند التقييم على وافي قيم ا وول 3المستوى  5,636  5.907 أوراق مالية في آخر  إستثمار ب 
 .أسعار الشراء المدرجة في سوق نشط 1المستوى  1,563,664 2.192.992 أوراق مالية بدخل ثابت مدرجة ج
 وسيطال أسعاريستند هذا التقييم على  2المستوى  60,524 36.094 ، وافيإتفاقيات إعادة الشراء العكسي د
 وسيطال أسعاريستند هذا التقييم على  2المستوى  54,531 36.487 موجودات مشتقة ه

     الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 من قبل مدير الوندوق. الذي تم إحتسابنوندوق لليستند التقييم على وافي قيم ا وول  3المستوى  70,912 67.382 وندوق غير مدرج أ

     مشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلة
السوق  ا سهم وتقلبات أسعارغالبًا،  مع مدخالت يمكن مالحظتها في السوق  سكولز -نموذج بالك  2المستوى  433,462 114.628 اوق الحد ا دنى والحد ا قوى  سعار ا سهم أ

 لألسهم ذات العالقة.
     مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الختسارةمطلوبات 

 وسيط ال أسعاريستند هذا التقييم على  2المستوى  (27,697) (21.057) مالوبات مشتقة أ
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 )يتبع( إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 
  )يتبع( القيم العادلة 4
 
   )يتبع( الترتيب الهرمي للقيمة العادلة أ

 3المتستوى في  القيمة العادلةالحركات في تتسوية 

 

 أشهر  تستةفترة ال
 المنتهية في

  2017 يونيو 30
 )غير مدقق(

 ألف درهم
 

 في السنة المنتهية
  2016ديسمبر  31

 )مدقق(
 ألف درهم

 76.548 يناير 1في 
 

147.656 
 -  تخفيض رأس المال

 
(76.983) 

 260  271 الزيادة في القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 (3.530)  المكاسب في الدخل الشامل اآلخر )الخسا ر(/ مجموع

 
5.615 

 
73.289 

 
76.548 

 
  القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ب
 

 .قيمتها المدرجةال تختلف بشكل جوهري عن لية والمالوبات الماإن القيم العادلة للموجودات 
 
 عقاري  إتستثمار 5

 

 أشهر  تستةفترة ال
 المنتهية في

  2017 يونيو 30
 )غير مدقق(
  ألف درهم

 السنة المنتهية في
  2016ديسمبر  31

 )مدقق(
 ألف درهم

 696.010  680.569 يناير 1في 
 25.107  100.403 1إضافات
 (40.548)  - القيمة العادلةخسارة 

 -  (7.721) 2عقود الت جير التمويليةتحويالت إلى إستثمار في 
 773.251  680.569 
 
المعتمــدة المتعلقــة بتاــوير وحــدات وــناعية وــغيرة مخاــط لهــا، والتــي  ا عمــالقيمــة  العقــاري  ســتثماراإل ضــافات إلــىتمثــل اإل 1

 (.ألف درهم 192: 2016ديسمبر  31) ألف درهم 1.206تضمنت تكاليف االقتراض بمبلغ 
 
 1.394بقيمة  اإلعترا  بمكسب. تم إستثمار عقاري على جزء من  ا جلالفترة الحالية، تم توقيع اتفاقية مسااحة اويلة  خالل 2

 .اإلعترا  باإلستثمار العقاري ألف درهم في "إيرادات أخرى" عند إلغاء 
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 )يتبع( إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 
 
  ات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتتسبة وفقا لحقوق الملكيةإتستثمار  6
 

 ات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة المحتسبة وفقًا لحقوق الملكية مبينة أدناه:ستثمار إن الحركة في اإل
 

 

 أشهر  تستةفترة ال
 في المنتهية

  2017 يونيو 30
 )غير مدقق(

 ألف درهم
 

 السنة المنتهية في
  2016ديسمبر  31

 )مدقق(
 ألف درهم

يناير 1في   5.033.561  4.714.977 
 526.277  - إستحواذات
(660.234)  - إستبعادات  

1، وافيالحوة في الدخل  166.357  489.111 
حقوق الملكية اتحالحوة في   790  (720)  

(578) توزيعات مستلمة    (35.850)  
 5.200.130  5.033.561 
 
 (.3ألف درهم )إيضاح  125.382القيمة بمبلغ  إنخفاضتشمل خسارة 1
 

فــي الشــركات الزميلــة والمشــاريع المشــتركة المحتســبة وفقــًا لحقــوق الملكيــة الواقعــة خــارج اإلمــارات العربيــة المتحــدة  ســتثماريبلــغ اإل
 ألف درهم(. 4.819.921: 2016ديسمبر  31ألف درهم ) 5.020.360

 
هـــي ألـــف درهـــم(  4.819.921: 2016ديســـمبر  31ألـــف درهـــم ) 5.020.360 بقيمـــة مدرجـــة بمبلـــغات المجموعـــة إســـتثمار إن 

 (.10لمجموعة )إيضاح امقابل قروض  مرهونة
 

ة يـارتفعـت حوـة ملك وبـذلك تقم المجموعة بالمشاركة بـن.لم و ا سهم،  برنام  إعادة شراءبتنفيذ عملية  إيركاب قامتخالل الفترة، 
 %.15.81% إلى 15.23إنتفاع المجموعة من 
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 ات ماليةإتستثمار  7

 
  2017 يونيو 30

 )غير مدقق(
 ألف درهم

 

  2016ديسمبر  31
 )مدقق(

 ألف درهم
  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية 

 
 

 70,912  67.382  وندوق غير مدرج
    مشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلة

 433,462             114.628 1 اوق الحد ا دنى والحد ا قوى  سعار ا سهم
    من خالل الربح أو الختسارةعادلة القيمة الموجودات مالية ب
 54,531  36.487 2 موجودات مشتقة

 60,524  36.094  3، وافي عقود إعادة الشراء العكسي
 1,563,664  2.192.992 4 دخل ثابت مدرجةبأوراق مالية 

 632,223  794.994  أوراق مالية مدرجة
 5,636                5.907 في أوراق مالية مدرجة ات أخرى إستثمار 

 
3.248.484  2,820,952 

 
ألـف درهـم  391.413 بمبلـغ تم اإلستحواذ عليها، إيركاب من أسهم %15.81نسبة ب اوق أسعار أسهم لحوةالمجموعة  لدى 1

دوالر  70.02 – 53.60و دوالر أمريكـــي  39.38 – 34.74بحـــدود  اـــوق الحـــد ا دنـــى والحـــد ا قوـــى  ســـعار ا ســـهمفـــي 
العا دات النقدية على  تحوطللتدفقات النقدية،  تحوطأسعار ا سهم ك داة اوق  تونيفللسهم الواحد على التوالي. وقد تم أمريكي 

اعترفـت المجموعـة  الفترةخالل  .الدخل الشامل اآلخربالقيمة العادلة من خالل  وتم إحتسابهاالبيع المحتمل لألسهم في المستقبل، 
ألـف  592.573 : مكسـب بمبلـغ2016يونيـو  30فترة الستة أشهر المنتهية فـي ) درهم ألف 318.834مبلغ تقييم ببخسارة إعادة 

 .اآلخر الشامل الدخلالتدفق النقدي من خالل  اتتحواعلى ( درهم
 
قايضة العجز عن مقايضة العا د اإلجمالي، م ،مقايضة أسعار الفا دةالمحتفظ بها من قبل المجموعة المشتقة  الموجوداتتشمل  2

 11.002.424: 2016ديســمبر  31ألـف درهـم ) 18.414.850بمبلــغ قيمـة اسـمية  والتـي لهــاسـداد اال تمـان والعمــالت اآلجلـة، 
 ألف درهم(.

 
عـادة الشـراء إل الـذمم المدينـة مـن وـافي الظـاهرة هـي المدرجـةالقـيم  إن. نفس الوقـتفي  قويرةعقود إعادة الشراء العكسي هي  3

عـادة إل الذمم المدينة: 2016ديسمبر  31درهم )ألف  900.565 بمبلغ وااللتزامات المقابلة ألف درهم 936.659 بمبلغالعكسي 
إلـى اإلتفاقيـة ات إعادة الشـراء يتفاقإتخضع (. درهم ألف 409.474بمبلغ وااللتزامات المقابلة  ألف درهم 469.998 بمبلغالشراء 

 .الر يسية للمقاوة
 
ألـف  1.359.945: 2016ديسـمبر  31ألـف درهـم ) 1.985.439باجمـالي مبلـغ  ثابت المدرجـةدخل ب ق الماليةتم رهن ا ورا 4

إلــى اإلتفاقيــة الر يســية ات إعــادة الشــراء يــاتفاقتخضــع  .وعــة بموجــب إتفاقيــات إعــادة الشــراءدرهــم( كضــمان مقابــل قــروض المجم
 .للمقاوة
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 )يتبع( البيانات المالية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 
 
 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى  8

 
  2017 يونيو 30

 )غير مدقق(
 ألف درهم

 

  2016ديسمبر  31
 )مدقق(

 ألف درهم
 181,616   323.905 1 ذمم مدينة تجارية

 (10,291)   (12.842) مخوص ديون مشكوك في تحويلها
 42,102   38.913 مواريف مدفوعة مقدما وسلفيات

 70,517  77.617 فوا د مستحقة
 37,833   37.393 السابقة  واتأرباح السننوبة مبالغ مخووة  

 35,000  35.000 ودا ع مرهونة
 30,000  25.000 ودا ع وكالة

 31,821   42.249 ذمم مدينة أخرى 

 567.235  418,598 
 
 وسااء سوق رأس المال.معامالت مبالغ مستحقة من  التجاريةفي الذمم المدينة بشكل ر يسي الزيادة تمثل  1
 
  رأس المال وأنصبة األرباح 9
 

فيــن مــن بــين أمــور أخــرى علــى توزيــع  وتمــت الموافقــةالجمعيــة العموميــة الســنوية  إجتمــاع ت الشــركة، عقــد2017مــارس  22فــي 
: أنوـبة أربـاح نقديـة 2016مـارس  23)درهـم للسـهم  0.20تمثـل ألـف درهـم  367.702% بمبلـغ 20أنوبة أربـاح نقديـة بنسـبة 

 (. للسهم درهم 0.20تمثل  ألف درهم 370.341بمبلغ 
 

 ألــف 267.184 بقيمــةســهم  106.005.973 بشــراء الشــركة قامــت، 2016فــي ســنة  القا مــة ا ســهمعمــال ببرنــام  إعــادة شــراء 
 .خزينة  سهمك وتم إدراجها درهم
 
 لعـدد المـرجحباسـتخدام المتوسـط  2017 يونيـو 30المنتهية في  ةالحالي للفترةإحتساب العا د ا ساسي والمخفض للسهم الواحد تم 

 .الخزينة أسهم ت ثير اإلعتبار ا خذ بعينبعد  الفترة خالل القا مة ا سهم
 
فترة التستة أشهر  

  المنتهية في
يونيو 30  

2017 
 (غير مدقق)

أشهر فترة الستة  
  المنتهية في

يونيو 30  
2016 

 (غير مدقق)

أشهر  الثالثةفترة  
  المنتهية في

يونيو 30  
2017 

 (غير مدقق)

أشهر  الثالثةفترة  
  المنتهية في

يونيو 30  
2016 

 (غير مدقق)
  عا دة إلى مالكي الشركة الفترةأرباح 

 183.136 )ألف درهم( 
 

305.855 
 

95.559 
 

130.010 
المتوسط المرجح لعدد ا سهم العادية 

  غراض العا د ا ساسي 
 1.846.262 )ألف( والمخفض للسهم الواحد 

 

1.851.400 

 

1.846.262 

 

1.849.794 
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 )يتبع( إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 
 

  القروض 10
 

 إن حركة القروض مدرجة أدناه:

 

أشهر  تستةال فترة
 المنتهية في 

 يونيو 30
2017 

 )غير مدقق(
 ألف درهم

 

 السنة المنتهية 
 ديسمبر  31في 

2016 
 )مدقق(

 ألف درهم
 5.464.877 يناير 1في 

 
5.322.255 

 1.602.504  997.951 قروض مسحوبة
(78.450)  28.848 اإلافاءات، وافي من والفا دة المدفوعة مقدماً  رضقترتيب تكاليف   

(28.741) قروض مدفوعة   (1.381.432)  

 
6.462.935 

 
5.464.877 

 
وفقا لحقوق الملكية ات المحتسبة ستثمار اإل حوة المجموعة في والموجودات المرهونة إلى المقرضين كضمان هي اتستثمار إن اإل

 . (7إيضاح راجع ) وا وراق المالية المدرجة بدخل ثابت حوة المجموعة في الواحة الند ذ.م.م.، (6إيضاح راجع )
 

ألـف  1.839.000 المضـمون والبـالغ قـرض المجموعـة المتجـدد تسـهيالتألف درهم مـن  404.580الفترة، تم سحب مبلغ  خالل
 ألف درهم. 490.756 بمبلغوزيادة في مالوبات إعادة الشراء  (أمريكي دوالرمليون  500درهم )

 
تاـوير لدرهـم  مليـون  426إجارة بمبلـغ -بالحوول على تمويل على أساس مرابحةمجموعة ال قام أحد أعضاء، 2016سنة خالل 

 ألف درهم. 79.568خالل الفترة، تم سحب مبلغ  لعقارات الوناعية الخفيفة.امشروع إضافي في 
 
 

 مطلوبات تجارية وأخرى  11

 

 يونيو 30
2017 

 )غير مدقق(
 ألف درهم

 

 ديسمبر  31
2016 
 )مدقق(

 ألف درهم
 96,259  155.420 1ذمم دا نة تجارية

  56,225   60.519 فوا د مستحقة على قروض
  27,697   21.057 2مالوبات مشتقة

  40,546   40.106  أنوبة أرباح مستحقة
 9,067  9.067 حوافز الموظفين اويلة ا جل 

 104,477  100.349 أخرى ومستحقات ذمم دا نة

 
386.518  334,271 

 
 سوق رأس المال.وسااء معامالت لفي الذمم الدا نة التجارية مبالغ مستحقة بشكل ر يسي تمثل الزيادة  1
 
ألـف درهـم  2.110.720تبلـغ قيمة اسـمية بالمجموعة عقود تبادل أسعار الفا دة،  من قبل بها المحتفظالمالوبات المشتقة تمثل  2
  ألف درهم(. 2.113.324: 2016ديسمبر  31)
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 )يتبع( إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 
 

  بيع البضائع وتقديم الخدماتوتكلفة من  اتإيراد 12
 فترة التستة أشهر المنتهية في 

 2017يونيو  30
 ألف درهم)غير مدقق( 

 الثالثة أشهر المنتهية في فترة 
 2017يونيو  30

 ألف درهم)غير مدقق( 
 إجمالي الربح تكلفة المبيعات إيرادات  إجمالي الربح تكلفة المبيعات إيرادات 

 25.334 (50.588) 75.922  52.080 (100.009) 152.089 تقديم خدمات
 6.622 (804) 7.426  13.123 (1.519) 14.642 إيرادات ت جير
 - - -  - (8) 8 بيع مخزون 

 166.739 (101.536) 65.203  83.348 (51.392) 31.956 
 

 فترة الستة أشهر المنتهية في 
 2016يونيو  30

 ألف درهم)غير مدقق( 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 2016يونيو  30

 ألف درهم)غير مدقق( 
 إجمالي الربح تكلفة المبيعات إيرادات  إجمالي الربح تكلفة المبيعات إيرادات 

 41.379 (39.166) 80.545  82.644 (76.363) 159.007 تقديم خدمات
 7.247 (796) 8.043  14.733 (1.189) 15.922 إيرادات ت جير
 - (4) 4  - (20) 20 بيع مخزون 

 174.949 (77.572) 97.377  88.592 (39.966) 48.626 
 

 عمليات الرعاية الوحية. إلىر يسي  بشكلالخدمات  وتقديم المبيعات وتكلفةات يرادتعود اإل
 .عقاري للمجموعة إستثمارإلى  الت جير وتكاليف البيع المباشرةإيرادات تعود 

 
 

 ات ماليةإتستثمار إيرادات من  13

 

 فترة التستة أشهر 
 المنتهية في

 2017يونيو  30
 )غير مدقق( 

 ألف درهم
 

 فترة الستة أشهر 
 المنتهية في

 2016يونيو  30
 )غير مدقق( 

 ألف درهم
 

 أشهر  الثالثةفترة 
 المنتهية في

 2017يونيو  30
 )غير مدقق( 

 ألف درهم
 

 أشهر  الثالثةفترة 
 المنتهية في

 2016يونيو  30
 )غير مدقق( 

 ألف درهم
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

   الدخل الشامل اآلخر
   

  
 - إيرادات أنوبة أرباح  –وندوق غير مدرج   

 
4.858 

 
- 

 
- 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
   الربح أو الختسارة

   
  

 (13.750) وافي )خسارة(/ مكسب من مشتقات  
 

426 
 

(10.660) 
 

192 
دخل ثابت بأوراق مالية وافي مكسب من 

 83.231 مدرجة
 

61.553 
 

40.842 
 

31.230 
 130.517 أوراق مالية مدرجةوافي مكسب من 

 
56.489 

 
65.323 

 
23.794 

 7.215 1أخرى 
 

40.826 
 

4.235 
 

5.149 

 
207.213 

 
164.152 

 
99.740 

 
60.365 

 
 . ار  ثالثعن عمالء  من ترتيب، تقديم المشورة وتمويل نيابةً  على إيراداتخرى تشتمل اإليرادات ا  1
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 )يتبع( إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 
 

دارية 14  مصاريف عمومية وا 
 فترة التستة أشهر  

 2017يونيو  30 فيالمنتهية 
 )غير مدقق( ألف درهم

 أشهر  الثالثةفترة  
 2017يونيو  30 المنتهية في

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

 55.350 23.294 32.056  109.103 45.644 63.459 تكاليف موظفين
 8.551 1.211 7.340  12.943 1.873 11.070 أخرى أتعاب قانونية وأتعاب مهنية 

 3.442 3.101 341  6.454 5.613 841 إستهالك
 3.636 2.732 904  6.951 5.511 1.440 إافاء موجودات غير ملموسة

 8.160 7.661 499  18.536 17.322 1.214 تكاليف التسويق
 4.099 3.187 912  8.256 6.437 1.819 مواريف إيجار

 11.780 8.253 3.527  25.581 16.596 8.985 أخرى 
 88.828 98.996 187.824  45.579 49.439 95.018 
 
 فترة الستة أشهر  

 2016يونيو  30 المنتهية في
 )غير مدقق( ألف درهم

 أشهر  الثالثةفترة  
 2016يونيو  30 المنتهية في

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

 54.046 25.063 28.983  109.317 48.784 60.533 تكاليف موظفين
 3.721 1.562 2.159  7.367 2.816 4.551 أتعاب قانونية وأتعاب مهنية أخرى 

 2.357 1.974 383  4.523 3.655 868 إستهالك
 2.694 2.422 272  5.881 5.323 558 إافاء موجودات غير ملموسة

 18.572 18.536 36  36.309 36.041 268 تكاليف التسويق
 4.166 3.367 799  8.076 6.251 1.825 مواريف إيجار

 10.660 7.615 3.045  20.604 13.369 7.235 أخرى 
 75.838 116.239 192.077  35.677 60.539 96.216 
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 )يتبع( الموجزة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
 
 

 مصاريف تمويل، صافي 15

 

 فترة التستة أشهر 
 المنتهية في

 2017يونيو  30
 )غير مدقق( 

 ألف درهم
 

 فترة الستة أشهر 
 المنتهية في

 2016يونيو  30
 )غير مدقق( 

 ألف درهم
 

 أشهر  الثالثةفترة 
 المنتهية في

 2017يونيو  30
 )غير مدقق( 

 ألف درهم
 

 أشهر  الثالثةفترة 
 المنتهية في

 2016يونيو  30
 )غير مدقق( 

 ألف درهم
 26.677  34.449  50.200  62.337 فوا د على قروض

 1.162  1.172  2.324  2.331 إافاء تكاليف ترتيب قرض
 (1.597)  (3)  (2.481)  (378) فا دة مكتسبة على ودا ع  جل

 
64.290  50.043  35.618  26.242 

 
 

 جهات ذات عالقة 16
 

 :الهامة مع الجهات ذات العالقة المعامالت
 

 موظفي اإلدارة الر يسيينمكافآت 
 

 

 فترة التستة أشهر 
 المنتهية في

 2017يونيو  30
 )غير مدقق( 

 ألف درهم
 

 فترة الستة أشهر 
 المنتهية في

 2016يونيو  30
 )غير مدقق( 

 ألف درهم
 

 أشهر  الثالثةفترة 
 المنتهية في

 2017يونيو  30
 )غير مدقق( 

 ألف درهم
 

 أشهر  الثالثةفترة 
 المنتهية في

 2016يونيو  30
 )غير مدقق( 

 ألف درهم
 2.115  1.590  4.799  3.726 رواتب ومزايا

 163  110  341  219 مكافآت نهاية الخدمة

 
3.945  5.140  1.700  2.278 

 
 .في وناديق أسواق رأس المالألف درهم  1.287مبلغ ب ستثماراإلبالشركة في  الر يسيين المديرين قام أحدخالل الفترة، 

 
 :األرصدة الهامة مع جهات ذات عالقة

 
 12.283: 2016ديسـمبر  31) 2017 يونيو 30في كما  ألف درهم 12.283لشركة زميلة مقدمة ال يةستثمار اإلقروض بلغت ال

 درهم(. ألف
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 )يتبع( إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 
 

  القطاعات التشغيلية 17
 

 يونيــو 30المنتهيــة فــي  أشــهر ســتةالقااعــات التشــغيلية للمجموعــة لفتــرة ال مــنات والــربح يــرادالجــدول التــالي معلومــات اإل يظهــر
 :، على التوالي2016 و 2017

 

 
ال يوجــد أيــة إيــرادات بــين القااعــات خــالل الفتــرة . تمثــل إيــرادات القاــاع المدرجــة أعــاله اإليــرادات الناتجــة مــن عمــالء خــارجيين

 : ال شيء(.2016)
 

ديسمبر  31و  2017 يونيو 30في  كماالقااعات التشغيلية للمجموعة  موجودات ومالوباتعن الجدول التالي معلومات  يظهر
 :، على التوالي2016

 

 
 

  أحداث الحقة 18
 

فــي شــركتها  %93 البالغــةحوــتها بالكامــل نها يــة لبيــع  مســتنداتللرعايــة الوــحية  رابيــانأأنجلــو خــالل الفتــرة، وقعــت مجموعــة 
 ،2017 سـنة خـالل المعاملـةمـن هـذه  اإلنتهـاءأن يـتم  المتوقـعار  ثالـث. مـن إلى  بروفيشانسي هيلث كير دايجنوستيكالتابعة، 
 .والار  الثالث القانونيةمن الجهات  الموافقاتعلى  الحوولذلك بما في ، المتعار  عليهابعض الشروط  عند إستيفاءوذلك 

   األصولإدارة   ألف درهم
 أشهر المنتهية في  تستةفترة ال
 )غير مدقق( 2017 يونيو 30

ات تستثمار اإل
 الرئيتسية

 األتسهم 
 الخاصة

 أتسواق 
 رأس المال

 المركز 
 الموحد الرئيتسي

 166.739 - - 152.089 14.650 إيرادات من بيع البضائع وتقديم الخدمات
 166.357 - - - 166.357 صافيمحتتسبة وفقًا لحقوق الملكية،  إتستثماراتإيرادات من 
 207.213 - 177.065 - 30.148 ات ماليةإتستثمار إيرادات من 

 202.991 (101.120) 140.838 (36.736) 200.009 ربح/ )ختسارة( الفترة
 (321.574) - - - (321.574) الختسارة الشاملة األخرى 

      
 أشهر المنتهية في  ستةفترة ال
      غير مدقق() 2016 يونيو 30

 174.949 - - 159.007 15.942 إيرادات من بيع البضا ع وتقديم الخدمات
 268.685 - - - 268.685 وافيمحتسبة وفقًا لحقوق الملكية،  إستثماراتإيرادات من 
 164.152 - 159.048 - 5.104 ات ماليةإستثمار إيرادات من 

 302.484 (91.529) 133.450 (28.257) 288.820 ربح/ )خسارة( الفترة
 598.926 - - - 598.926 اآلخر الشامل الدخل

   األصولإدارة   ألف درهم
ات تستثمار اإل )غير مدقق( 2017 يونيو 30كما في 

 الرئيتسية
 األتسهم 
 الخاصة

 أتسواق 
 رأس المال

 المركز 
 الموحد الرئيتسي

 10.826.691 122.806 3.946.304 408.475 6.349.106 موجودات القااع
 6.881.787 4.506.114 2.079.897 150.857 144.919 مالوبات القااع

      (مدقق) 2016ديسمبر  31كما في 
 10,013,981 232,277 3,049,618 365,264 6,366,822 موجودات القااع
 5,828,416  4,080,336  1,552,971  139,975  55,134  مالوبات القااع


