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 الموحد الموجز الخسارةأو  الربحبيان 
 
 تسعةفترة ال  

المنتهية أشهر 
 سبتمبر 30 في

2018 

أشهر  تسعةالفترة  
 المنتهية في

 سبتمبر 30
2017 

  الثالثةفترة  
أشهر المنتهية 

 سبتمبر 30 في
2018 

أشهر  الثالثةفترة  
 المنتهية في

 سبتمبر 30
2017 

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

 77.944  66.867  244.683  211.070 16 إيرادات من بيع البضانع وتقديم الخدمات
 (51.717)  (53.005)  (172.025)  (162.570) 16 تكلفة بيع البضانع وتقديم الخدمات

         
 26.227  13.862  72.658  48.500  إجمالي الربح

لة ومشاريع مشتركة إيرادات من شركات زمي
 167.192  125.462  471.538  406.597 8 صافيمحتسبة وفقًا لحقوق الملكية، 

إنخفاض في قيمة شركات زميلة ومشاريع مشتركة 
 (67.833)  (3.521)  (205.822)  (147.266) 8 محتسبة وفقًا لحقوق الملكية

مسسب من إستبعاد شركات زميلة ومشاريع 
 -  39.073  -  64.100 8 لحقوق الملكية مشتركة محتسبة وفقاً 

مسسب من إستبعاد أصل مونف كمحتفظ به 
 للبيع

6 92.098  -  -  - 

 90.133  (37.890)  281.175  161.645 17 إستثمارات ماليةمن  )خسانر( /إيرادات
 (1.830)  9.411  15.111  23.929  صافيأخرى،  )مواريف( /إيرادات

 (84.458)  (72.121)  (250.853)  (203.451) 18 ةعمومية وإداري مواريف
 (33.082)  (39.502)  (91.427)  (113.110) 19 صافيمواريف تمويل، 

         
 96.349  34.774  292.380  333.042  ربح الفترة 

         
         عائد إلى: ربح الفترة

 84.672  55.389  267.808  295.117  مالكي الشركة
 11.677  (20.615)  24.572  37.925  قوق الملكية غير المسيطرةح
         

 96.349  34.774  292.380  333.042  ربح الفترة
         

العائد األساسي والمخفض على السهم العائد إلى 
 0.05  0.03  0.15  0.16 12 )درهم( الفترةمالكي الشركة خالل 
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  الموجز الموحداآلخر الشامل الدخل و  خسارةالأو  الربحبيان 
 
أشهر  تسعةفترة ال   

 المنتهية في
 سبتمبر 30

2018 

أشهر  تسعةالفترة  
 المنتهية في

 سبتمبر 30
2017 

أشهر  الثالثةفترة  
 المنتهية في

 سبتمبر 30
2018 

أشهر  الثالثةفترة  
 المنتهية في

 سبتمبر 30
2017 

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

 96.349  34.774  292.380  333.042   ربح الفترة
          

          الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى 
          

الحقًا للربح أو تصنيفها  يمكن إعادةالتي  البنود
 :الخسارة

         

الحوة في الجزء الفعال في تغيرات القيمة العادلة 
 (184.798)  (29.981)  (503.632)  23.579   (14لتحوطات التدفقات النقدية )إيضاح 

إعادة تونيف احتياطي التحوط للمبالغ المعترف بها 
 -  53.991  -  103.143   (14في الربح أو الخسارة )إيضاح 

إلحتياطيات ا خرى الحوة في التغير في ا
للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة المحتسبة 

 (1.612)  3.784  (822)  26.292   (  8وفقًا لحقوق الملكية )إيضاح 
 صل تحرير حوة في االحتياطيات ا خرى 

 -  -  -  (976)   مونف كمحتفظ به للبيع
تحرير حوة في االحتياطيات ا خرى للشركات 

اريع المشتركة المحتسبة وفقًا لحقوق الزميلة والمش
 -  (3.084)  -  (4.301)   الملكية عند اإلستبعاد

   147.737  (504.454)  24.710  (186.410) 
          

الحقًا للربح أو تصنيفها  ال يمكن إعادةالتي  البنود
  :الخسارة

        

 صافي التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية
القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ب أخرى 
 (1.472)  -  (5.002)  -   (9)إيضاح اآلخر 

          
   -  (5.002)  -  (1.472) 

 (187.882)  24.710  (509.456)  147.737   للفترة الشاملة ا خرى )الخسارة( الدخل/ 
          

 (91.533)  59.484  (217.076)  480.779   للفترة ة)الخسارة( الشاملالدخل/ إجمالي 
          
          

          عائد إلى:الشاملة  )الخسارة( الدخل/ إجمالي
 (103.210)  80.099  (241.648)  442.854   مالكي الشركة

          
 11.677  (20.615)  24.572  37.925   حقوق الملكية غير المسيطرة

                    
 (91.533)  59.484  (217.076)  480.779   للفترة ةالشامل )الخسارة(الدخل/ الي إجم
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  الموحد الموجز الملكية حقوق التغيرات في  بيان
 

 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 

 

 رأس
 المال 

 أسهم 
 خزينة

 أرباح 
 مستبقاة

 إحتياطي
 قانوني

 إحتياطي 
 إعادة التقييم

 اطيإحتي
 تحوط 

 احتياطات
 أخرى 

 إجمالي 
 إحتياطات

 حقوق الملكية 
 العائدة للمالكين

 حقوق الملكية 
 غير المسيطرة

 مجموع 
 حقوق الملكية

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

 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 ) ما تم بيانه( 2017يناير  1في 
 (5.534) (5.534) - - - - - - - - - إعادة التونيفات

 4.180.031 309.034 3.870.997 483.597 242 42.047 11.411 429.897 1.710.069 (267.184) 1.944.515 )معاد بيانه( 2018يناير  1في 
 292.380 24.572 267.808 - - - - - 267.808 - - ربح الفترة

 (509.456) - (509.456) (509.456) (822) (503.632) (5.002) - - - - الخسارة الشاملة الخرى 
 (217.076) 24.572 (241.648) (509.456) (822) (503.632) (5.002) - 267.808 - - )الخسارة( الشاملةالدخل/  إجمالي

 (367.702) - (367.702) - - - - - (367.702) - - (12أنوبة أرباح نقدية )إيضاح 
 302.832 302.832 - - - - - - - - - مساهمات من حقوق الملكية غير المسيطرة

 3.898.085 636.438 3.261.647 (25.859) (580) (461.585) 6.409 429.897 1.610.175 (267.184) 1.944.515 )غير مدقق( 2017سبتمبر  30في 
             

 4.169.850 789.569 3.380.281 (22.763) 966 (500.557) 4.337 472.491 1.725.713 (267.184) 1.944.515 ) ما تم بيانه( 2018يناير  1في 
 (114.425) (3.818) (110.607) (4.337) - - (4.337) - (106.270) - - (9و  3ت ثير تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة )إيضاح 

 4.055.425 785.751 3.269.674 (27.100) 966 (500.557) - 472.491 1.619.443 (267.184) 1.944.515 )معاد بيانه( 2018يناير  1في 
 333.042 37.925 295.117 - - - - - 295.117 - - ربح الفترة

 147.737 - 147.737 147.737 21.015 126.722 - - - - - الدخل الشامل اآلخر
 480.779 37.925 442.854 147.737 21.015 126.722 - -  295,117 - - إجمالي الدخل الشامل

 (321.739) - (321.739) - - - - - (321,739)  - - (12أنوبة أرباح نقدية )إيضاح 
 (19.588) (16.463) (3.125) - - - - - (3.125) - - اإلستحواذ على حقوق الملكية غير المسيطرة
 198.088 198.088 - - - - - - - - - صافي، مساهمات من حقوق الملكية غير المسيطرة
 (9.773) (9.773) - - - - - - - - - توزيعات إلى حقوق الملكية غير المسيطرة

 4.383.192 995.528 3.387.664 120.637 21.981 (373.835) - 472.491 1.589.696 (267.184) 1.944.515 )غير مدقق( 2018سبتمبر  30في 
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 الموحد الموجزبيان التدفقات النقدية 
 

  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةاللفترة 
 
 

 إيضاح

2018 
 )غير مدقق(

  ألف درهم

2017 
 )غير مدقق(
 )معاد بيانه(
 ألف درهم

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 292.380  333.042  الفترةربح 

     ديالت لـ:تع
 14.462  14.556  االستهالك

 91.427  113.110 19 صافيمواريف تمويل، 
 5.705  5.336  المحمل على مسافآت نهاية الخدمة للموظفين

 -  103.143 17 خسارة إعادة تونيف إحتياطي تحوط لتاريخ اإلستحقاق
 (293.606)  (260.983) 17 الربح أو الخسارةمساسب من تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

 (471.538)  (406.597) 8 صافيحوة في الربح من شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقًا لحقوق الملكية، 
 205.822  147.266 8 إنخفاض في قيمة شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقًا لحقوق الملكية

 -  (64.100) 8 لة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقًا لحقوق الملكيةمسسب من إستبعاد شركات زمي
 4.369  19.086 8 أنوبة أرباح مستلمة من شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقًا لحقوق الملكية

 -  (92.098)  مسسب من إستبعاد أصل مونف كمحتفظ به للبيع
 13.032  6.646  إطفاء موجودات غير ملموسة

 (1.394)  -  إستثمار عقاري ن إستبعاد مساسب م
 (32)  (52)  عسس مخووات لبضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة

 3.072  8.581  مخوص ديون مشسوك في تحويلها
 (200.309)  (1.538)  زميلة محتسبة وفقًا لحقوق الملكية وشركة إستثمار في أصل مونف كمحتفظ به للبيع

 (430.319)  (1.010.351)  القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةإستثمارات في موجودات مالية ب
 (48.286)  914.335  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )مدفوعة مقابل(  /قروض تم الحوول عليها

 لة تم الحوول عليها مقابل موجودات مالية بالقيمة العاد تكاليف تمويل مدفوعة على قروض
 (22.053)  (28.784)  من خالل الربح أو الخسارة 

 -  245.518  إستبعاد أصل مونف كمحتفظ به للبيع
 -  1.318.636  صافيإستبعاد شركات زميلة ومشاريع مشتركة، 

     
     التغيرات في رأس المال العامل:

 (1.779)  1.230  التغير في المخزون 
 (89.321)  (292.715)  جارية وا خرى التغير في الذمم المدينة الت

 282.690  84.911  ا خرى و التغير في المطلوبات التجارية 
 (645.048)  1.158.178  )المستخدم في( العملياتمن/  الناتج صافي النقد

 (3.691)  (5.071)  مسافآت نهاية خدمة الموظفين المدفوعة
 (648.739)  1.153.107  ة التشغيليةاألنشط (المستخدم فيالناتج من/ )صافي النقد 

     
     التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

 (122.997)  (14.001)  دفعات لتطوير إستثمار عقاري 
 (30.601)  (8.053)  صافي، شراء أثاث ومعدات

 (2.154)  (298)  صافيشراء موجودات غير ملموسة، 
 4.623  7.495  ةعاندات من عقود الت جير التمويلي

 -  25.000  ودانع وكالة مستردة
 461  4.310  فواند مستلمة
 (150.668)  14.453  األنشطة اإلستثمارية (المستخدم فيالناتج من/ )صافي النقد 

     
     التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 

 (34.841)  (55.912)  تكاليف تمويل مدفوعة على قروض
 (42.470)  (1.070.160)  ددةقروض مس

 868.694  449.487 13 قروض تم الحوول عليها
 (367.702)  (321.739) 12 أنوبة أرباح مدفوعة

 302.832  198.088  صافي، مساهمات من قبل حقوق الملكية غير المسيطرة
 -  (14.078)  غير المسيطرة حقوق الملكية اإلستحواذ على

 -  (1.738)  ق الملكية غير المسيطرةمدفوعة إلى حقو  توزيعات
 726.513  (816.052)  التمويليةاألنشطة الناتج من  )المستخدم في(/ صافي النقد

 (72.894)  351.508  في النقد ومرادفات النقد (النقصالزيادة/ ) صافي
 572.262  519.626  يناير 1النقد ومرادفات النقد في 
 499.368  871.134  بتمبرس 30النقد ومرادفات النقد في 
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  الموحدة البيانات المالية الموجزة حولإيضاحات 
 
 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية 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  10وم ا ميــري رقـــم اإلمــارات العربيـــة المتحــدة، بموجـــب المرســـ

1997  . 
 

كة لشــر النتــانو والمركــز المــالي ل 2018 ســبتمبر 30المنتهيــة فــي  أشــهر تســعةاللفتــرة  البيانــات الماليــة المــوجزة الموحــدةتضــم هــذه 
 الخاضـعة لسـيطرة مشـتركة والشـركاتالزميلـة  الشـركاتوعة فـي وحوص المجمبـ "المجموعة"(  معاً  اوشركاتها التابعة )ويشار إليه

 .("والمشاريع المشتركة الشركات الزميلة")
 

تســتثمر المجموعــة فــي مجموعــة واســعة مــن القطاعــات تشــمل تــ جير الطــانرات، الخــدمات الماليــة، أســواق رأس المــال، العقــارات 
 .والخدمات البحرية التكنولوجيا المالية ،زالنفط والغا ،الرعاية الوحية ،الوناعية، البنية التحتية

 
ـــــي الشـــــركة علـــــى موقـــــع  موجـــــودة 2017ديســـــمبر  31 للســـــنة المنتهيـــــة فـــــيالبيانـــــات الماليـــــة الموحـــــدة للمجموعـــــة إن  اإللكترون

www.wahacapital.ae  الطــابق ، تحــادأبــراج اإل ،28922ب.  للشــركة،  .المســجل عنــد الطلــب مــن المستـب وكـذلك متاحــة
 .أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، 3برج ، 42
 
 أساس التحضير 2
 

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

إعــادة توــنيف بعــم أرقــام المقارنــة، حيثمــا كــان ذلــك تــم  .2017 ديســمبر 31الموحــدة للمجموعــة كمــا فــي وللســنة المنتهيــة فــي 
 في البيانات المالية الموجزة الموحدة. المتبع، لتتوافق مع العرض اً ضروري

 
 أهم السياسات المحاسبية  3
 

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

 إنخفـاض، وتقيـيم 2018ينـاير  1التي يسري تطبيقهـا كمـا فـي جديدة المعايير ال تطبيق، باستثناء 2017 ديسمبر 31منتهية في ال
 بتطبيـق مبسـر بشـسلالمجموعـة  تقـمأدنـاه. لـم  الموضـحةلشركات الزميلة والمشـاريع المشـتركة المحتسـبة وفقـًا لحقـوق الملكيـة اقيمة 

 .ولم يحن موعد تطبيقه بعدإصداره تفسير أو تعديل تم  ،أي معيار
 شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقًا لحقوق الملكيةات في إستثمار قيمة  إنخفاض

نتيجــًة إلعــادة تقيــيم قابليــة ، (إيركــاب) إيركــاب هولــدينجز إن فــيالمجموعــة فــي  ســتثمارالقيمــة إل إنخفــاضتــم اختبــار  ،خــالل الفتــرة
، فرن تداول أسهمها ولفترة طويلة يتم ب سعار مخفضـة بوـورة صلةومن بين عوامل أخرى ذات  حيث أنهتحويل مبلغ اإلستثمار 

مـع (، 3( والقيمـة فـي اسـتخدام )المسـتوى 1العادلة )المسـتوى  القيمة بينعلى ا باستخدام تم تحديد القيمة القابلة لإلسترداد .  بيرة
تقـديرات  بنـاًء علـىسـتحقاقها. إإيركـاب عنـد  أسـهم فـيللمجموعـة عار ا سهم أس المترافقة مع طوق تسوية ال ا خذ باإلعتبار إتفاقية
خـالل  درهـمألـف  147.266القيمـة بمبلـغ  رنخفـاضبتـم اإلعتـراف فقـد وفقـا لهـذه االفتراضـات،  تمـتالتـي القيمة القابلـة لالسـترداد 

 .(8)إيضاح  الفترة الحالية

http://www.wahacapital.ae/
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 2018تطبيقها في سنة  ي يسر والتي المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 
  :، كما هو مبين أدناه2018 سنةقامت المجموعة للمرة ا ولى، بتطبيق عدة معايير وتعديالت جديدة في 

 
  (2014)المعدل في سنة  ا دوات المالية 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  إيرادات من عقود مع العمالء 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  المعيـــارعلـــى المعـــايير الدوليـــة للتقـــارير الماليـــة التـــي تتضـــمن التعـــديالت علـــى  2016-2014دورة التحســـينات الســـنوية 

 28الدولي رقم والمعيار المحاسبي  1 رقمالدولي للتقارير المالية 
  معامالت بالعمالت ا جنبية والبدل المدفوع مقدما 22لتقارير المالية رقم لتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية 
  التـي توضـح توـنيف وقيـاس  علـى أسـاس ا سـهم معـامالت الـدفعات 2تعديالت على المعيار الدولي للتقارير الماليـة رقـم

 معامالت الدفع با سهم
   عقاري الستثمار اإل تحويل التي توضح عقاريةإستثمارات  40على المعيار المحاسبي الدولي رقم تعديالت 
 

 مخووــات إعتمــادللمجموعــة، باســتثناء  البيانــات الماليــة المــوجزة الموحــدة لــم ينــتو عــن تطبيــق هــذه المعــايير أي تــ ثير مهــم علــى
 .، إن طبيعة وت ثير هذه التغييرات مدرجة أدناه9ية رقم حسام المعيار الدولي للتقارير المال  وفقاً إنخفاض القيمة 

 إيرادات من عقود مع العمالء 15لتقارير المالية رقم لالمعيار الدولي 
عقـــود  11محــل المعيـــار المحاســـبي الــدولي رقـــم  العمـــالءالعقــود مـــع إيـــرادات مـــن  15لتقـــارير الماليـــة رقــم لالمعيـــار الــدولي  يحــل

مــن  اإليـرادات الناتجـةعلـى جميــع  ويــتم تطبيقـه، ذات العالقـةوالتفسـيرات  اإليــرادات 18 رقـم بي الـدوليالمعيـار المحاســ، المقـاوالت
لمحاسـبة مـن خمـس خطـوات  منهـاج. يحـدد المعيـار الجديـد أخـرى ، ما لم تكن هـذه العقـود ضـمن نطـاق معـايير العمالءالعقود مع 
بمبلـغ يعسـس  اإلعتـراف بـاإليرادات، يـتم 15لتقـارير الماليـة رقـم لالـدولي العقود مع العمالء. بموجب المعيار  منالناتجة  اإليرادات

 المنشــآتعميــل. يتطلــب المعيــار مــن الخــدمات إلــى الأو  الســلعمقابــل تحويــل  الحوــول عليــه المنشــ ةالــذي تتوقــع  البــدل المقابــل
كـل خطـوة مـن النمـوذج علـى العقـود مـع عند تطبيـق  العالقةممارسة الحسم، مع ا خذ في االعتبار جميع الحقانق والظروف ذات 

عتمـدت ا  لتكـاليف اإلضـافية للحوـول علـى العقـد والتكـاليف المرتبطـة مباشـرة بتنفيـذ العقـد.لالمحاسبة  ،عمالنها. كما يحدد المعيار
بيانـات الماليـة والـذي لـيس لـه أي تـ ثير هـام علـى ال 2018ينـاير  1إعتبـارًا مـن  15المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية رقـم 

  الموجزة الموحدة للمجموعة.

 (2014)تم تعديله في سنة  األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
( والتعديالت 2013) ا دوات المالية 9قامت المجموعة بالتطبيق المبسر للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ، 2014 خالل سنة
قبل تاريخ سريانه. اختارت  ( مقدماً 39 رقم الدولي والمعيار المحاسبي 7 المالية رقمالدولي للتقارير  )المعيار العالقةذات الالحقة 

مطلوبات الالمالية و  الموجوداتأي التاريخ الذي قامت فيه المجموعة بتقييم )كتاريخ التطبيق المبدني  2014يوليو  1المجموعة 
 .القانمة( المالية

 
يتضـمن بشـسل أساسـي أ( والـذي (، 2014) 9عتمدت المجموعة المعيار الدولي للتقارير الماليـة رقـم ، ا 2018اير ين 1إعتبارًا من 

قيــاس  فئــة متطلبــات إنخفــاض القيمــة للموجــودات الماليــة و ب( تعــديالت محــدودة لمتطلبــات التوــنيف والقيــاس مــن خــالل تقــديم
 وات دين معينة."القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر" على أد

 
لتونيف والقياس لالمتعلق باالنتقال  9 الدولي للتقارير المالية رقم المحدود في المعيار اإلعفاءاختارت المجموعة تطبيق   ما

)أو  لألرباح المستبقاة ا رصدة اإلفتتاحية ، قامت بتعديلفترات المقارنة عرضإعادة  من بدالً ، وبناًء على ذلك وإنخفاض القيمة
 .الحالية فترة التقريرل( أيهما أنسبآخر من حقوق الملكية،  نورعأي 
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 )يتبع( 2018تطبيقها في سنة  ي يسر والتي المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 

 )يتبع( (2014)تم تعديله في سنة  األدوات المالية 9قارير المالية رقم المعيار الدولي للت

 المالية الموجوداتانخفاض قيمة 
 إنخفاض القيمـة لخسانر إحتساب المجموعةفي  جوهري ( تغيير 2014) 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  لقد نتو عن تطبيق

المتوقعــة  بـنهو خسـارة االنتمـان 39 المحاسـبي الـدولي رقـم متكبـدة فــي المعيـارنهـو الخسـارة ال مـن خـالل إسـتبدال الماليـة لو لألصـ
 مـن المجموعـة أن تقـوم بتسـجيل مخوـص للخسـانر اإلنتمانيـة المتوقعـة 9يتطلـب المعيـار الـدولي للتقـارير الماليـة رقـم . المستقبلية

الخســانر  تســتند. ادلــة مــن خــالل الــربح أو الخســارةبالقيمــة العالماليــة ا خــرى غيــر المحــتفظ بهــا  وموجــودات الــدينالقــروض  لكافــة
 المجموعـةتوقـع تللعقـد وجميـع التـدفقات النقديـة التـي  وفقـاً الفـرق بـين التـدفقات النقديـة التعاقديـة المسـتحقة  اإلنتمانية المتوقعـة علـى

 لألصل. التقريبي الفاندة الفعلي ا صلي على أساس سعرخوم العجز  وبعد ذلك يتمستالمها. إ
 
المتوقعـة والتـي تســتخدم  اإلنتمانيـة الخسـارة لقيــاس 9 رقـم الماليـة لتقـاريرل الـدولي للمعيــار المبسـط النمـوذجالمجموعـة بتطبيـق  قـومت

العــام  وباإلضــافة إلــى ذلــك، تقــوم المجموعــة بتطبيــق الــنه .التجاريــة المدينــة لــذممعلــى مــدى الحيــاة ل ةالمتوقعــ الخســارةمخوــص 
 ا خرى المدرجة بالتكلفة المطف ة. لجميع الموجودات المالية 

 
 إنخفـاضخسـارة ب اإلعتـرافلموجـودات الماليـة. ال يـتم لمتوقعـة النتمانيـة اإللخسـانر لخسارة بمخوص ال باإلعترافالمجموعة  تقوم

خسـانر ديث مبلغ يتم تح تم إدراجها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.ات في أدوات حقوق الملكية والتي القيمة لإلستثمار 
  اإلنتمان المتوقعة بتاريخ كل تقرير ليعسس التغييرات في مخاطر اإلنتمان منذ اإلعتراف المبدني لألداة المالية.

 
في مخاطر االنتمان منذ االعتـراف ا ولـي. مـن ناحيـة  هامةوجود زيادة  عندمتوقعة ال اإلنتمانبخسانر باإلعتراف المجموعة  تقوم

المبــدني، تقــوم المجموعــة بقيــاس مخوــص  اإلعتــرافمنــذ  هــامالماليــة بشــسل  ا دواتعلــى  اإلنتمــانمخــاطر  أخــرى، إذا لــم تزيــد
بخسـارة  اإلعتـرافشهًرا. يسـتند تقيـيم مـا إذا كـان ينبغـي  12لمدة  خسارة اإلنتمان المتوقعةالمالية بمبلغ يساوي  لهذه ا داة الخسارة 
المبـدني  اإلعتـرافمنـذ  تخلـف عـن السـداد مخـاطر إحتمـاالت حـدوثأو  الهامـةيـادات مدى الحيـاة علـى الز على المتوقعة  اإلنتمان

 .عن السدادفعلي تخلف تاريخ التقرير أو حدوث ب اإلنتمانية وجود أصل مالي تم إنخفاض قيمتهب اإلعترافمن  بدالً 
 

 التخلــف عــن الســدادعــن جميــع أحــداث مــدى الحيــاة خســانر االنتمــان المتوقعــة التــي ســتنتو علــى تمثــل خســارة االنتمــان المتوقعــة 
شــهرًا جــزءًا مــن خســارة  12لمــدة خســارة االنتمــان المتوقعــة المقابــل، تمثــل  لــألداة الماليــة. فــي ةالمتوقعــ الحيــاةالمحتملــة علــى مــدى 

 12 ة خـاللالمتوقعـماليـة الداة ا علـى  التخلـف عـن السـداداالنتمان المتوقعة مدى الحياة والتـي مـن المتوقـع أن تنـتو عـن أحـداث 
 شهرًا بعد تاريخ التقرير.
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 زيادة هامة في مخاطر اإلئتمان( 1)
عند تقييم مـا إذا كانـت مخـاطر االنتمـان علـى ا داة الماليـة قـد ارتفعـت بشـسل هـام منـذ االعتـراف ا ولـي، تقـوم المجموعـة بمقارنـة 

علـى ا داة الماليـة كمـا  في تاريخ التقرير مع وجود خطر حدوث تخلـفكما د على ا داة المالية مخاطر حدوث التخلف عن السدا
عنــد إجــراء هــذا التقيــيم، ت خــذ المجموعــة باالعتبــار كــلل مــن المعلومــات الكميــة والنوعيــة التــي تكــون  فــي تــاريخ اإلعتــراف ا ولــي.

ـــة والم ـــرة التاريخي ـــك الخب ـــة للـــدعم، بمـــا فـــي ذل ـــه المســـتقبليةعلومـــات معقولـــة وقابل ـــرر ل ـــة أو جهـــد ال مب تشـــمل  .المتاحـــة دون تكلف
، ويـتم الحوـول لمجموعـةاآلفاق المستقبلية للوناعات التي يعمل فيها المـدينون ل ،أخذها باإلعتبارالتي يتم  المستقبليةالمعلومات 

مختلـف الموـادر النظـر فـي  باإلضـافة إلـىثلـة، مماالخـرى ا  والهيئـاتعليها مـن تقـارير الخبـراء االقتوـاديين والمحللـين المـاليين 
 العمليات ا ساسية للمجموعة.بالمتعلقة و الخارجية للمعلومات االقتوادية الفعلية والمتوقعة 

 
منـذ االعتـراف  هـامعنـد تقيـيم مـا إذا كانـت مخـاطر االنتمـان قـد زادت بشـسل باإلعتبـار المعلومات التاليـة  تؤخذ، التحديدعلى وجه 
 ا ولي:

 
 أو المتوقع في التونيف الخارجي لألداة المالية )بقدر ما هو متاح( أو التونيف الداخلي؛ الهام الفعليلتدهور ا 
  أداة مالية معينـة )علـى سـبيل المثـال،  وعلى وجه التحديدفي مؤشرات ا سواق الخارجية لمخاطر االنتمان  الهامالتدهور

 االنتمان(؛ هامشفي  هامةزيادة 
 انخفـاض  تحـدثا وضاع المالية أو االقتوادية التي من المتوقـع أن  ،ية الحالية أو المتوقعة في ا عمالالتغيرات السلب

 ؛اماتهعلى الوفاء بالتز  المقترضفي قدرة  هام
 تدهور ملموس فعلي أو متوقع في النتانو التشغيلية للمدين؛ 
  ؛ والمقترضفي مخاطر االنتمان على ا دوات المالية ا خرى لنفس  هامةزيادات 
  ممــا يــؤدي إلــى للمقتــرضفــي البيئــة التنظيميــة واالقتوــادية أو التكنولوجيــة  هــامحــدوث تغيــر معــا س فعلــي أو متوقــع ،

 .هعلى الوفاء بالتزامات المقترضفي قدرة  هامانخفاض 
 

منـــذ  هـــامشـــسل علـــى أصـــل مـــالي قـــد ارتفعـــت ب اإلنتمـــان، تفتـــرض المجموعـــة أن مخـــاطر أعـــالهالنظـــر عـــن نتـــانو التقيـــيم  بغـــم
، مـا لـم يسـن لـدى المجموعـة معلومـات مـن تـاريخ اإلسـتحقاق يوًمـا 90المبـدني عنـدما تتجـاوز مـدفوعات العقـد أ ثـر مـن  اإلعتراف

 معقولة وقابلة للدعم تثبت عسس ذلك.
 
المبــدني إذا تــم  فاإلعتــرامنــذ  هــامالماليــة لــم ترتفــع بشــسل  ا داة علــى  اإلنتمــانالرغم ممــا ســبق، تفتــرض المجموعــة أن مخــاطر بــ

 نهـا ذات مخـاطر انتمانيـة بالمالية ب نها ذات مخاطر انتمانية منخفضة فـي تـاريخ التقريـر. يـتم تحديـد ا دوات الماليـة  ا داة تحديد 
 منخفضة إذا:

  ؛لتخلف عن السدادلمخاطر منخفضة  لهامالية الداة  انت ا 
 القريب؛ وا جل نقدية التعاقدية في يتمتع المقترض بقدرة كبيرة على الوفاء بالتزاماته ال 
  ولكنهــا ال تــؤدي بالضــرورة، إلــى علــى المــدى الطويـلاالقتوــادية والتجاريــة  ا وضـاعقـد تــؤدي التغيــرات المعا ســة فــي ،

 .التدفقية النقدية التعاقديةالوفاء بالتزاماته  علىالحد من قدره المقترض 
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 )يتبع(  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 
  )يتبع( أهم السياسات المحاسبية 3
 

 )يتبع( 2018تطبيقها في سنة  ي يسر والتي المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 

 )يتبع( (2014)تم تعديله في سنة  األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 )يتبع( المالية الموجوداتانخفاض قيمة 

 زيادة هامة في مخاطر اإلئتمان )يتبع(( 1)
توــنيف انتمــاني داخلــي أو  لديــهنتمانيــة منخفضــة عنــدما يســون إمخــاطر  لــه بــ ن ا صــل المــالي ت خــذ المجموعــة بعــين اإلعتبــار

 " وفًقا للتعريف المفهوم عالمًيا.يةاإلستثمار  درجةالخارجي "
 

فــي مخــاطر االنتمــان وتقــوم  هامــةســتخدمة لتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة فعاليــة المعــايير الم مراقبــةب المجموعــة بانتظــام تقــوم
يوـبح في مخـاطر االنتمـان قبـل أن  الهامةلضمان أن تكون المعايير قادرة على تحديد الزيادة  عندما يسون ذلك مناسباً بمراجعتها 

 .السداد عن اً متخلفالمبلغ 

 ( تعريف التخلف عن السداد2)
إلـى  التاريخيـة هداف إدارة مخاطر االنتمان الداخلية حيث تشـير الخبـرة  للتخلف عن السدادي بمثابة حدث تعتبر المجموعة ما يل

 أن الذمم المدينة التي تستوفي أحد المعايير التالية ال يمسن استردادها عموًما.
 

  للعهود المالية من قبل الطرف المقابل؛ أو إخاللعندما يسون هناك 
  التي يتم تطويرها داخلًيا أو يتم الحوول عليها مـن موـادر خارجيـة إلـى أنـه مـن غيـر المحتمـل  المعلوماتتشير عندما

أي ضــمانات تحــتفظ بهــا  بــدون ا خــذ باإلعتبــاربالكامــل ) ،، بمــا فــي ذلــك المجموعــةمديونيتــه بتســديد المقتــرضأن يقــوم 
 المجموعة(.

 
تجـاوز ا صـل المـالي أ ثـر يالتخلـف عـن السـداد قـد حـدث عنـدما أن باإلعتبـار المجموعـة  ت خـذ، أعـالهالنظر عن التحليـل  بغم
 مالءمة. هناك مقياس للتخلف يسون أ ثريوًما ما لم يسن لدى المجموعة معلومات معقولة وقابلة للدعم إلثبات أن  90من 

 منخفضة ( موجودات مالية ذات قيمة إئتمانية3)
قوع حدث أو أ ثر له ت ثير ضار على التـدفقات النقديـة المسـتقبلية المقـدرة عند و  ذات قيمة إنتمانية منخفضةيعتبر ا صل المالي 

 لألصل المالي. تشمل ا دلة على اإلنخفاض في القيمة االنتمانية بيانات يمسن مالحظتها حول ا حداث التالية:
 

  ؛ المقترضأو المودر صعوبات مالية هامة يواجهها 
  أو الت خير في التسديد؛ إخالل في العقد، على سبيل المثال العجز 
 يواجههـا المقتـرض، بمـنح المقتـرض امتيــاز )أو  تعاقديـة أن يقـوم المقـرض، نتيجـة لوـعوبات ماليـة  سـباب اقتوــادية أو

 اإلعتبار، بخالف ذلك؛ عين امتيازات( والتي لم يسن لي خذها المقرض ب
 ؛ أوآخرالي أصبح من المحتمل أن يدخل المقترض في اإلفالس أو إلى إعادة تنظيم م 
 .إختفاء سوق نشطة لهذا ا صل المالي بسبب الوعوبات المالية 
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 )يتبع(  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 
  )يتبع( أهم السياسات المحاسبية 3
 

 )يتبع( 2018تطبيقها في سنة  ي يسر والتي المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 

 )يتبع( (2014)تم تعديله في سنة  األدوات المالية 9لدولي للتقارير المالية رقم المعيار ا

 )يتبع( المالية الموجوداتانخفاض قيمة 

 شطبسياسة ال( 4)
صــعوبات ماليــة شــديدة  جــهايو عنــدما تكــون هنــاك معلومــات تشــير إلــى أن الطــرف المقابــل  بشــطب ا صــل المــاليتقــوم المجموعــة 

، علـى سـبيل المثـال عنـدما يسـون الطـرف المقابـل قـد تـم وضـعه تحـت التوـفية أو دخـل فــي لإلسـتردادعـي ولـيس هنـاك احتمـال واق
، أيهمـا سـنتينفتـرة اإلسـتحقاق لتجـاوزت قـد إجراءات اإلفالس، أو في حالة ا صول المالية بالتكلفـة المطفـ ة، عنـدما تكـون المبـالغ 

اإلنفــاذ بموجــب إجــراءات اســترداد المجموعــة، مــع مراعــاة المشــورة  أقــرب. قــد تظــل ا صــول الماليــة المشــطوبة خاضــعة  نشــطة
 ب ية مبالغ مستردة في الربح أو الخسارة. اإلعتراف. يتم أيهما انسبالقانونية 

 المتوقعة  اإلئتمانيةخسائر بال واإلعتراف قياسال( 5)
حجـــم  أي) لتخلـــف عــن الســدادا بــافتراض ةخســار الحتمـــال التخلــف عــن الســـداد، إل أســاسقيــاس خســانر االنتمـــان المتوقعــة  يعتبــر

. يســـتند تقيـــيم احتمـــال التخلـــف عـــن الســـداد والخســـارة للتخلـــف عـــن الســـداد( والتعـــرض تخلـــف عـــن الســـدادالخســـارة إذا كـــان هنـــاك 
عنـد تعـرض ال يمثـلكمـا هـو موضـح أعـاله.  مسـتقبليةعلـى بيانـات تاريخيـة معدلـة بواسـطة معلومـات  التخلف عن السـداد بافتراض

للموجـودات فـي تـاريخ التقريـر. يـتم تقـدير خسـارة االنتمـان المتوقعـة  المدرجـةالقيمـة إجمـالي السداد للموجودات الماليـة لف عن التخ
الفرق بـــين جميـــع التـــدفقات النقديـــة التعاقديـــة المســـتحقة للمجموعـــة وفقـــًا للعقـــد وجميـــع التـــدفقات النقديـــة التـــي تتوقـــع المجموعـــة  ـــ

 سعر الفاندة الفعلي ا صلي. سعلى أساًا ، مخوومإستالمها
 

مدى الحياة على أساس جماعي لتلبية الحاالت التي قد ال يتوفر فيها دليل علـى  الخسارة اإلنتمانية المتوقعة علىعندما يتم قياس 
 ا دوات المالية على ا سس التالية: في مخاطر االنتمان على مستوى ا داة الفردية، يتم تجميع هامةحدوث زيادات 

 
 طبيعة ا دوات المالية؛ 
  فترة اإلستحقاق السابقة؛وضع 
  طبيعة وحجم وصناعة المدينين؛ 
 طبيعة الضمانات، إن وجدت؛ و 
  نتمانية خارجية حيثما كان ذلك متاًحا.إتونيفات 
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 )يتبع(  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 
  )يتبع( أهم السياسات المحاسبية 3
 

 )يتبع( 2018تطبيقها في سنة  ي يسر والتي ية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المعايير الدول

 )يتبع( (2014)تم تعديله في سنة  األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 )يتبع( المالية الموجوداتانخفاض قيمة 

 )يتبع( المتوقعة اإلئتمانيةخسائر بال واإلعتراف قياسال( 5)
 كل مجموعة في خوانص مخاطر انتمان مماثلة. عناصربشسل منتظم لضمان استمرار مشاركة  التونيفمراجعة وم اإلدارة بتق
 

 ا دواتبالنســـبة لجميـــع  الخســـارةأو  الـــربحالقيمـــة فـــي  إنخفـــاضأو الخســـانر الناتجـــة عـــن  بالمساســـب تقـــوم المجموعـــة بـــاإلعتراف
 خسارة.لل مخوصحساب  من خالل تعديل مقابل لقيمتها المدرجةالمالية، مع 

 
 2018ينـاير  1تم مقارنة المبالغ المدرجة كما في ، 9والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  39وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 : ما يلي
 

 
 

القيمة المدرجة 
ا صلية بموجب 
المعيار المحاسبي 

 39الدولي رقم 
 ألف درهم

 

 إعادة القياس
 ألف درهم

 

القيمة المدرجة 
الجديدة بموجب 
المعيار الدولي 
 للتقارير المالية 

 9رقم 
 ألف درهم

شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقًا إستثمارات في 
 5.217.739  (103.485)  5.321.224  لحقوق الملكية

 500.527  (10.153)  510.680  ذمم مدينة تجارية وأخرى 
 518.839  (787)  519.626  فيالنقد ومرادفات النقد، صل

 6.237.105  (114.425)  6.351.530   المجموع
       
       

 1.619.443  (106.270)  1.725.713  أرباح مستبقاة
 (27.100)  (4.337)  (22.763)  حتياطياتا

 785.751  (3.818)  789.569  حقوق الملكية غير المسيطرة
 2.378.094  (114.425)  2.492.519  المجموع
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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 والمطلوباتتقوم المجموعة باستخدام الترتيب الهرمي التالي لتحديد واإلفواح عن القيمة العادلة 
 
 ؛الوصول إليه في تاريخ القياسللمنش ة يمسن  التيا سعار المدرجة )غير المعدلة( في ا سواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مستمدة من : مدخالت 1لمستوى ا
 

 و ، إما بشسل مباشر أو غير مباشر؛والتي يمسن مالحظتها لألصل أو اإللتزام 1المدرجة تم إدراجها ضمن المستوى من موادر غير ا سعار مستمدة  : مدخالت2المستوى 
 

 . مدخالت غير مالحظة لألصل أو اإللتزام: 3المستوى 
 2018 سبتمبر 30 

 )غير مدقق( ألف درهم
 2017ديسمبر  31 

 )مدقق( ألف درهم
 3المستوى  2المستوى  1المستوى  المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى  المجموع الموجودات المالية

           موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 - - 1.254.437 1.254.437  - - 1.760.707 1.760.707 أوراق مالية مدرجة 

 6.237 - - 6.237  6.409 - - 6.409 في أوراق مالية آخرإستثمار 
 - - 2.072.245 2.072.245  - - 2.987.140 2.987.140 أوراق مالية بدخل ثابت مدرجة

 - 48.122 - 48.122  - 36.274 - 36.274 موجودات مشتقة
 - 130.305 - 130.305  - 168.981 - 168.981 إتفاقيات إعادة الشراء العسسي

 - - - -  58.964 - - 58.964 صندوق غير مدرج
          اآلخر الشامللية بالقيمة العادلة من خالل الدخل موجودات ما

 63.838 - - 63.838  - - - - صندوق غير مدرج
 70.075 178.427 3.326.682 3.575.184  65.373 205.255 4.747.847 5.018.475 المجموع

 
 3المستوى  2المستوى  1المستوى  المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى  المجموع المطلوبات المالية

           مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 - (14.121) - (14.121)  - (4.391) - (4.391) مطلوبات مشتقة

          مشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلة
 - (109.142) - (109.142)  - (66.011) - (66.011) ا سهمطوق الحد ا دنى والحد ا قوى  سعار 

 - (123.263) - (123.263)  - (70.402) - (70.402) المجموع
 

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

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

  

  2018 سبتمبر 30
 )غير مدقق(

 ألف درهم

 2017ديسمبر  31
 )مدقق(

 ألف درهم
 الترتيب الهرمي 

 أسلوب التقييم  للقيمة العادلة
    مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة موجودات

    
 أسعار الشراء المدرجة في سوق نشط 1المستوى  1.254.437 1.760.707 مدرجة)أ( أوراق مالية 

 يستند التقييم على صافي قيم ا صول 3المستوى  6.237 6.409 أوراق مالية في )ب( استثمار آخر 
 أسعار الشراء المدرجة في سوق نشط 1المستوى  2.072.245 2.987.140 مدرجة )ج( أوراق مالية بدخل ثابت

 يستند التقييم على أسعار الوسيط 2المستوى  130.305 168.981 إتفاقيات إعادة الشراء العسسي)د( 
 طيستند التقييم على أسعار الوسي 2المستوى  48.122 36.274 ( موجودات مشتقةه)
 من قبل مدير الوندوق  الذي تم إحتسابهوندوق لليستند التقييم على صافي قيم ا صول  3المستوى  - 58.964 صندوق غير مدرج( و)

       الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 - صندوق غير مدرج)أ( 

 
 من قبل مدير الوندوق  الذي تم إحتسابهوندوق لليستند التقييم على صافي قيم ا صول  3المستوى  63.838

       مشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلة
لألسهم السوق  ا سهم وتقلبات أسعارغالبًا،  مع مدخالت يمسن مالحظتها في السوق  سسولز -نموذج بالك  2المستوى  (109.142) (66.011) )أ( طوق الحد ا دنى والحد ا قوى  سعار ا سهم

 العالقةذات 
       مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمطلوبات 

 طيستند التقييم على أسعار الوسي 2المستوى  (14.121) (4.391) )أ( مطلوبات مشتقة
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 )يتبع( إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 
  )يتبع( القيم العادلة 4
 
   )يتبع( لةالترتيب الهرمي للقيمة العاد أ

 3المستوى في  القيمة العادلةالحركات في تسوية 

 

 أشهر  تسعةفترة ال
 المنتهية في

  2018 سبتمبر 30
 )غير مدقق(

 ألف درهم
 

 في السنة المنتهية
  2017ديسمبر  31

 )مدقق(
 ألف درهم

 76.548  70.075 يناير 1في 
 601  (4.702) لخسارةالزيادة في القيمة العادلة من خالل الربح أو ا)النقص(/ 

 (7.074)  -  في الدخل الشامل اآلخر الخسانر مجموع

 
65.373  70.075 

 
  المقاسة بالتكلفة المطفأة القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ب
 

 .قيمتها المدرجة تقاربلية إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات الما
 
  حقوق الملكية غير المسيطرة 5
 

: ال شــيء( وقامــت حقــوق الملكيــة غيــر 2017 ســبتمبر 30ألــف درهــم ) 66.204خــالل الفتــرة، قامــت المجموعــة باســتثمار مبلــغ 
فـي صـندوق الواحـة لألسـهم ألـف درهـم(  131.058: 2017 سبتمبر 30ألف درهم ) 153.211المسيطرة باستثمار صافي مبلغ 

؛ قامـت المجموعـة %51.5إلـى  %50.4عنـه زيـادة فـي ملكيـة المجموعـة مـن ، ممـا نـتو في أسواق الشرق ا وسط وشمال أفريقيـا
: ال شيء(، وقامت حقـوق الملكيـة غيـر المسـيطرة باسـتثمار صـافي مبلـغ 2017 سبتمبر 30ألف درهم ) 44.136باستثمار مبلغ 

ط وشــرق أوروبــا أسـواق وســفــي  إلنتمــانلصــندوق الواحـة ألـف درهــم( فــي  149.695: 2017 ســبتمبر 30ألـف درهــم ) 36.958
صندوق الواحة لإلستثمار في أدوات الدخل الثابت ب سواق وسط وشـرق أوروبـا )سابقًا  CEEMEA إفريقيا وشمال والشرق ا وسط

؛ اسـترد مـالكي حقـوق الملكيـة غيـر %66.1إلـى  %60.5، مما نتو عنه زيادة فـي ملكيـة المجموعـة مـن (والشرق ا وسط وأفريقيا
صــندوق الواحــة ألــف درهـم( مــن  920: تــم إسـتثمار صــافي مبلــغ 2017 ســبتمبر 30ألـف درهــم ) 1.598مبلــغ صــافي المسـيطرة 

 .%99.8إلى  %99.1مما نتو عنه زيادة في ملكية المجموعة من  للقيمة في أسواق الشرق ا وسط وشمال أفريقيا
 

يان للرعاية الوحية بحوتهم في اإلستثمار باإلضافة إلى ذلك، ساهم مالكي حقوق الملكية غير المسيطرة في مجموعة أنجلو أريب
 سـبتمبر 30ألـف درهـم ) 9.773ألف درهم( وتم القيام بتوزيعات بمبلـغ  17.522: 2017 سبتمبر 30ألف درهم ) 9.518بمبلغ 
 : ال شيء(.2017

 
 المســتثمرينمــن  مجموعــة أنجلــو أريبيــان للرعايــة الوــحيةفــي  %4.5بنســبة حوــة بشــراء المجموعــة  قامــتخــالل الفتــرة الحاليــة، 

 .%5.4إلى  %9.9المستثمرين المشاركين من  حوةانخفضت  وتبعًا لذلك، في المجموعة المشاركين
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 )يتبع( إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 
  أصل مصنف كمحتفظ به للبيع 6

 

 فترة التسعة أشهر 
 المنتهية في

  2018سبتمبر  30
 )غير مدقق(

 ألف درهم

 
 المنتهية فيالسنة 
  2017ديسمبر  31

 )مدقق(
 ألف درهم

 -  219.480 يناير 1في 
معاد تونيفها كمحتفظ بها  زميلة وفقًا لحقوق الملكية ةإستثمار في شرك
 283.606  - (8للبيع )إيضاح 

 -  1.725 إضافات
(221.205) إستبعاد   (64.126)  
 -  219.480 

 
مــن النقــد  مقابــل مــزيو إن.بــي.إس. القابضــة المحــدودةفــي ســتثمارها إعلــى بيــع كامــل ، وافقــت المجموعــة 2017نــوفمبر  12فــي 

 كــورب شــركة ناشـيونال إنيرجـي سيرفيسـيز ريونايتـدوهـي ناسـداك، بورصـة فـي  ةمدرجـ منشــ ة٪ مـن ا سـهم فـي 5.8وحوـة بنسـبة 
 المرحلـة ا ولـى. تم اإلنتهـاء مـن تخـارج لبيعكمحتفظ به لنتيجًة لذلك تم إعادة تونيف اإلستثمار  على مرحلتين.، .(إن.ِإ.إس.آر)

ألـف درهـم خـالل الربـع الرابـع مـن سـنة  50.207وتـم اإلعتـراف بمسسـب مـن إسـتبعاد جزنـي بمبلـغ   %4.68 وتمثل حوـة بنسـبة
2017. 

 
 بمسسـبفـت ٪ واعتر 15.94المرحلـة الثانيـة مـن الحوـة المتبقيـة والبالغـة  مـن تخـارج، استكملت المجموعة 2018يونيو  6بتاريخ 

 :تم إحتسابها كما يلي ،ألف درهم 92.098 بمبلغ اإلستبعاد من

 

 أشهر  تسعةفترة ال
 المنتهية في

  2018 سبتمبر 30
 )غير مدقق(

 ألف درهم

 
 السنة المنتهية في

  2017ديسمبر  31
 )مدقق(

 ألف درهم
 114.241  130.640 المقابلالبدل النقدي 

 -  181.687 1بدل أسهم حقوق الملكية
 114.241  312.327 المقابل مجموع البدل

 92  976 الحوة في إحتياطيات أخرى 
 (64.126)  (221.205) المستبعدإلستثمار لالقيمة المدرجة 

 50.207  92.098 مسسب من إستبعاد
 
إنيرجـي سيرفيسـيز شركة ناشـيونال ٪ في 5.8 بنسبة عادل حوةت، مليون سهم 4.8المجموعة  استلمت، المقابل البدلكجزء من  1

 شـــركة ناشــيونال إنيرجــي سيرفيســيز ريونايتـــد، تــم االعتــراف باالســتثمار فــي المبـــدنيعنــد التقيــيم  ..(إن.ِإ.إس.آر) كــورب ريونايتــد
 تـــم عـــرض، الحقــاً  .بالقيمــة العادلـــة مـــن خــالل الـــربح أو الخســـارةدوالر للســـهم الواحــد وتـــم توـــنيفه  10 .( بــــإن.ِإ.إس.آر)  ــورب

 (.9 إيضاح رقمإعادة القياس في بيان الربح والخسارة )انظر  عندالقيمة العادلة التغيير في 
 

معـايير معينـة خـالل السـنة الماليـة .( إن.ِإ.إس.آر) كـورب شـركة ناشـيونال إنيرجـي سيرفيسـيز ريونايتـدفي حال حقـق أداء عمليـات 
 كـــورب ونال إنيرجـــي سيرفيســـيز ريونايتـــدشـــركة ناشـــيشـــسل أســـهم حقـــوق الملكيـــة فـــي  علـــى بـــدل إضـــافي، ســـيتم ا تســـاب 2018

 .مقابل بدلأي  إستالمكما في تاريخ التقرير، ال تتوقع اإلدارة  ..(إن.ِإ.إس.آر)
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 )يتبع( إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 
 عقاري  إستثمار 7
 

  :إن الحركة في اإلستثمار العقاري مبينة أدناه

 

 فترة التسعة أشهر 
 فيالمنتهية 

  2018سبتمبر  30
 )غير مدقق(

  ألف درهم

 السنة المنتهية في
  2017ديسمبر  31

 )مدقق(
 ألف درهم

 680.569  758.666 يناير 1في 
 144.179  14.001 1إضافات

 (58.361)  - خسارة القيمة العادلة
 (7.721)  - عقود الت جير التمويليةتحويالت إلى إستثمار في 

 772.667  758.666 
 
المعتمــدة المتعلقــة بتطــوير وحــدات صــناعية صــغيرة مخطــط لهــا، والتــي  ا عمــالقيمــة  اإلســتثمار العقــاري  ضــافات إلــىتمثــل اإل 1

 (.ألف درهم 3.150: 2017ديسمبر  31) ألف درهم 4.098تضمنت تكاليف االقتراض بمبلغ 
 
  ةات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا لحقوق الملكيإستثمار  8
 

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

 

 أشهر  تسعةفترة ال
 المنتهية في

  2018 سبتمبر 30
 )غير مدقق(

 ألف درهم
 

 السنة المنتهية في
  2017ديسمبر  31

 )مدقق(
 ألف درهم

) ما تم بيانه( يناير 1في   .321.2245   5.033.561 
(3ت ثير تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة )إيضاح   (.485103)   - 

يناير )معاد بيانه( 1 ما في   5.217.739  5.033.561 
 200.451  412.129 محتسبة وفقًا لحقوق الملكية مشتركةشركات زميلة ومشاريع في إستثمارات 
(1.278.389) إستبعادات1   - 
، صافيلربحاالحوة في   406.597  644.706 

(147.266) خسارة إنخفاض القيمة   (257.348)  
حقوق الملكية اتإحتياطيالحوة في   26.292  816 

(19.086) توزيعات مستلمة    (17.214)  
(283.606)  - مونفة كمحتفظ بها للبيع  

(142)  - تعديالت أخرى   
 4.618.016  5.321.224 
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 )يتبع( المالية الموجزة الموحدة إيضاحات حول البيانات
 
 )يتبع( ات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا لحقوق الملكيةإستثمار  8
 
الزميلــة  ةاإلســتثمارات فــي الشــركفــي  %4.55مليــون ســهم تعــادل حوــة بنســبة  6.68خــالل الفتــرة، قامــت المجموعــة باســتبعاد  1

ألــف درهــم، ممــا نــتو عنــه اإلعتــراف  1.333.113مقابــل بــدل يبلــغ هولــدينجز إن فــي المحتســبة وفقــًا لحقــوق الملكيــة فــي إيركــاب 
ألف درهم في بيان الربح أو الخسارة الموحـد. وبالتـالي، إنخفضـت حوـة ملكيـة المجموعـة  64.100بمسسب عند اإلستبعاد بمبلغ 

ي لــم تشــارك ذشــراء حوــة إضــافية، الــبرنــامو إعــادة بتنفيــذ يركــاب قامــت إخــالل الفتــرة، . %13إلــى  %17.55مــن إيركــاب فــي 
 .%13.72 إلى %13من حوة ملكية إنتفاع المجموعة  إرتفعتلذلك،  . ونتيجةً فيه المجموعة

 
 بمبلـغ ذات العالقـةالتمويـل  تسـديدوتـم (، 14في نفس الوقـت )إيضـاح  وتسوية طوق ا سعار المقابلة ا سهمتنفيذ إستبعاد وقد تم 

 الدخل الشامل اآلخر إلى الـربحدرهم من  ألف 103.143تونيف مبلغ  تم إعادةالتالي، وب. (13 إيضاحدرهم )ألف  923.301
 أو الخسارة.

 
 5.875مبلـغ مقابـل فـاس إلـى المسـتثمرين المشـاركين، ل يتشـانفـي  %0.59باسـتبعاد حوـة بنسـبة خالل الفترة، قامت المجموعة 

 800مبلــغ مقابــل  %0.40بنســبه  حوــة ىثمرين المشــاركين علــمــن المســت إســتحوذت المجموعــةإلــى ذلــك،  باإلضــافةألــف درهــم. 
 .%19.81إلى  %20من فاس ل يتشانالمجموعة في  حوة ملكيةوبالتالي، انخفضت درهم.  ألف
 

يبلــغ اإلســتثمار فــي الشــركات الزميلــة والمشــاريع المشــتركة المحتســبة وفقــًا لحقــوق الملكيــة الواقعــة خــارج اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
 ألف درهم(. 4.938.889: 2017ديسمبر  31ألف درهم ) 3.988.301

 
هـــي ألـــف درهـــم(  4.938.889: 2017ديســـمبر  31ألـــف درهـــم ) 3.988.301 بقيمـــة مدرجـــة بمبلـــغات المجموعـــة إن إســـتثمار 

 (.13لمجموعة )إيضاح امقابل قروض  مرهونة
 

 بنســبةحوــة  لإلســتحواذ علــى ةمشــروط إ تتــاب ةإتفاقيــشــاركين، الممســتثمرين ال، مــع المجموعــة ت، أبرمــ2018أغســطس  6فــي 
 مدفوع مقدماً  مقابل بدل، وذلك مقرها دبيو  شركة صناعية عالمية تعمل في مجال خدمات حقول النفط، وهي اشنفي بترو  35%

ــة فــيدرهــم.  ألــف 134.863تــم تقــديره بمبلــغ  وبــدل مؤجــل محتمــل درهــم ألــف 322.762 بمبلــغ أ تــوبر 10 وتــم إغــالق المعامل
 تمـــارس المجموعـــة .بترونـــاشفـــي  %50لتوـــل إلـــى  حوـــتهان تزيـــد أل خيـــارات يمســـن للمجموعـــة بموجبهـــا تشـــم والتـــي، 2018

 .في مجلس اإلدارة واللجان المختلفة وتمثيلهاالمساهمة  يةاش من خالل اتفاقنالسيطرة المشتركة في بترو 
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 ات ماليةإستثمار  9

 

  2018 سبتمبر 30
 )غير مدقق(

 ألف درهم
 

  2017ديسمبر  31
 )مدقق(

 ألف درهم
   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 63.838  -  1صندوق غير مدرج  

 
   

    عادلة من خالل الربح أو الخسارةالقيمة الموجودات مالية ب
 -  58.964  1صندوق غير مدرج
 48.122  36.274 2 موجودات مشتقة

 130.305  168.981  3، صافي عقود إعادة الشراء العسسي
 2.072.245  2.987.140 4 دخل ثابت مدرجةبأوراق مالية 

 1.254.437  1.760.707 5 أوراق مالية مدرجة
 6.237  6.409 ات أخرى إستثمار 

 
5.018.475  3.575.184 

 
 المجموعـة سـتثمارإتم إعادة توـنيف  إلى أداة دين،تونيف االستثمار في صندوق غير مدرج المتعلق بوضيح تاللتطبيق  نتيجةً  1

. القيمــة العادلــة مــن خــالل الــربح أو الخســـارةإلــى  القيمــة العادلــة مــن خــالل الـــدخل الشــامل اآلخــرفــي صــندوق غيــر مــدرج مــن 
 .المستبقاةألف درهم من احتياطي إعادة التقييم إلى ا رباح  4.337لغة وبالتالي، تم تحويل خسانر القيمة العادلة المترا مة البا

 
مقايضة العاند اإلجمالي، مقايضة العجز عن  ،مقايضة أسعار الفاندةالمحتفظ بها من قبل المجموعة المشتقة  الموجوداتتشمل  2

 12.168.622: 2017ديســمبر  31درهـم )ألـف  22.346.641بمبلــغ قيمـة اسـمية  والتـي لهــاسـداد االنتمـان والعمــالت اآلجلـة، 
 ألف درهم(.

 
عـادة الشـراء إل الـذمم المدينـة مـن صـافي الظـاهرة هـي المدرجـةالقـيم  إن. نفـس الوقـتفـي  قوـيرةعقود إعادة الشراء العسسي هي 3

 مم المدينـةالـذ: 2017ديسـمبر  31درهـم )ألـف  1.469.132 بمبلـغ وااللتزامـات المقابلـة ألـف درهـم 1.638.113 بمبلغالعسسي 
إلى ات إعادة الشراء يتفاقإتخضع (. درهم ألف 870.260بمبلغ وااللتزامات المقابلة  ألف درهم 1.000.565 بمبلغعادة الشراء إل

 .اإلتفاقية الرنيسية للمقاصة
 
ألـف  71.685.98: 2017ديسـمبر  31ألـف درهـم ) 2.876.081برجمـالي مبلـغ  ثابت المدرجـةدخل ب تم رهن ا وراق المالية 4

 .وعة بموجب إتفاقيات إعادة الشراءدرهم( كضمان مقابل قروض المجم
 
ألـف  109.895المدرجـة بمبلـغ إنيرجـي إنـك  إستثمار في شركة زميلة في اس دي ا ـس %.5019على  ا سهممحفظة تشمل  5

 أنشــطة رأس مــالألــف درهــم(، المحــتفظ بهــا كجــزء مــن  109.691أســهم مدرجــة بمبلــغ  %19.39: 2017ديســمبر  31درهــم )
 خالل الربح أو الخسارة.للمجموعة ويتم قياسها بالقيمة العادلة من المخاطر 

 
ــــغ ا ســــهممحفظــــة تشــــمل  ــــى حوــــة تبل  كــــورب شــــركة ناشــــيونال إنيرجــــي سيرفيســــيز ريونايتــــدحوــــة فــــي  %5.77 المدرجــــة عل

لتـي تــم توـنيفها وقياسـها ك صـل مــالي وا: ال شـيء(، 2017ديسـمبر  31ألـف درهــم ) 211.120المدرجـة بمبلـغ .( إن.ِإ.إس.آر)
 (. 6بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )أنظر إيضاح 
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 )يتبع( إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى  10

 
  2018 سبتمبر 30

 )غير مدقق(
 ألف درهم

 

  2017ديسمبر  31
 )مدقق(

 ألف درهم
 165.164  287.789 1 يةذمم مدينة تجار 

 (24.616)  (34.768) مخوص ديون مشسوك في تحويلها
 20.398  15.940 مواريف مدفوعة مقدما وسلفيات

 89.543  113.781 فواند مستحقة
 36.959  36.460 السابقة  واتأرباح السننوبة مبالغ مخووة  

 36.011  36.017 ودانع مرهونة
 25.000  - ودانع وكالة

 162.221  183.840 م مدينة أخرى ذم

 639.059  510.680 
 
 وسطاء سوق رأس المال.معامالت مبالغ مستحقة من  بشسل رنيسي التجاريةالزيادة في الذمم المدينة تمثل 1
 

 ، صافيالنقد ومرادفات النقد 11
 

 
  2018 سبتمبر 30

 )غير مدقق(
 ألف درهم

 

  2017ديسمبر  31
 )مدقق(

 ألف درهم
 158.000  - قويرة ا جل محتفظ بها لدى البنوكودانع 

 361.564  870.438 نقد لدى البنوك
 62  696 نقد في الوندوق 

 871.134  519.626 
 -  (110) ينزل: مخوص إنخفاض القيمة 

 871.024  519.626 
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 )يتبع( إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 

  حرأس المال وأنصبة األربا 12
 

فيــه مــن بــين أمــور أخــرى علــى توزيــع  وتمــت الموافقــةالجمعيــة العموميــة الســنوية إجتمــاع  ت الشــركة، عقــد2018مــارس  25فــي 
: أنوــبة أربــاح 2017مــارس  22)درهــم للســهم  0.175تمثــل ألــف درهــم  321.739بمبلــغ  %17.5أنوــبة أربــاح نقديــة بنســبة 

 (. للسهم درهم 0.20تمثل  ألف درهم 367.702نقدية بمبلغ 
 
 المــرجحبرســتخدام المتوســط  2018 ســبتمبر 30المنتهيــة فــي  ةالحاليــ للفتــرةإحتســاب العانــد ا ساســي والمخفــم للســهم الواحــد تــم 
 .الخزينة أسهم ت ثير اإلعتبار ا خذ بعينبعد  الفترة خالل القانمة ا سهم لعدد
 
أشهر  تسعةفترة ال 

  المنتهية في
 سبتمبر 30

2018 
 (غير مدقق)

أشهر  تسعةفترة ال 
  المنتهية في
 سبتمبر 30

2017 
 (غير مدقق)

أشهر  الثالثةفترة  
  المنتهية في
 سبتمبر 30

2018 
 (غير مدقق)

أشهر  الثالثةفترة  
  المنتهية في
 سبتمبر 30

2017 
 (غير مدقق)

  عاندة إلى مالكي الشركة الفترةأرباح 
 295.117 )ألف درهم( 

 
267.808 

 
55.389 

 
284.67  

المتوسط المرجح لعدد ا سهم العادية 
  غراض العاند ا ساسي 

 1.838.508.714 والمخفم للسهم الواحد 

 

1.838.508.714 

 

1.838.508.714 

 

1.838.508.714 
 

   القروض 13
 إن حركة القروض مدرجة أدناه:

 

أشهر  تسعةفترة ال
 المنتهية في 

 سبتمبر 30
2018 

 )غير مدقق(
 ألف درهم

 

 المنتهية  السنة
 ديسمبر  31في 

2017 
 )مدقق(

 ألف درهم
 5.464.877  6.584.012 يناير 1في 

 1.120.936  1.363.822 قروض مسحوبة
 58.327  40.300 اإلطفاءات، صافي من والفاندة المدفوعة مقدماً  رضقترتيب تكاليف 

(1.070.160) قروض مدفوعة   (50.016)  
(10.112)  - إستبعاد شركة تابعة  

 
.917.9746   6.584.012 

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

 .(9إيضاح راجع ) وا وراق المالية بدخل ثابت حوة المجموعة في الواحة الند ذ.م.م.، (8إيضاح راجع )
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 )يتبع( لمالية الموجزة الموحدةإيضاحات حول البيانات ا
 

  )يتبع( القروض 13
 

 والبـــالغ القـــانم للمجموعـــة المضـــمون  القـــرض المتجـــدد تســـهيلألـــف درهـــم مـــن  293.505مبلـــغ صـــافي الفتـــرة، تـــم ســـحب  خـــالل
-تمويــل علـى أســاس مرابحــةالألـف درهــم مـن  14.151(، وتـم ســحب مبلــغ أمريســي دوالرمليـون  500ألـف درهــم ) 1.839.000

 لعقارات الوناعية الخفيفة.امشروع إضافي في تطوير للقيام ب درهمألف  426.000رة بمبلغ إجا
 

 ألف درهم. 914.335ها في ا وراق المالية ذات الدخل الثابت بمبلغ اتمقابل استثمار المجموعة  زادت إلتزاماتخالل الفترة، 
 

ألــف  923.301مويــل مقابــل موجــودات طــوق ا ســعار بمبلــغ تتضــمن القــروض التــي تــم تســديدها خــالل الفتــرة الحاليــة تســديد الت
 (.14مليون سهم من ايركاب )إيضاح  6.88المقابل على  طوق الحد ا دنى والحد ا قوى  سعار ا سهمدرهم، عند استحقاق 

  
 مشتقةمطلوبات  14

 

 سبتمبر 30
2018 

 )غير مدقق(
 ألف درهم

 

 ديسمبر  31
2017 
 )مدقق(

 ألف درهم
    صنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلةمشتقات م

 109.142  66.011 1طوق الحد ا دنى والحد ا قوى  سعار ا سهم
    مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمطلوبات 

 14.121  4.391 2أخرى  مطلوبات مشتقة

 
70.402  123.263 

 
والتــي ، إيركــاب مــن أســهم %13.59نســبة بمليــون ســهم  19.97 البــالغى كامــل أســهمها علــطــوق أســعار أســهم المجموعــة  لــدى 1

دوالر  39.38 – 34.74بحدود  طوق الحد ا دنى والحد ا قوى  سعار ا سهمفي ألف درهم  307.822تمثل إستثمار بمبلغ 
للتــدفقات  تحــوطســعار ا ســهم كــ داة أطــوق  توــنيف. تــم علــى التــواليللســهم الواحــد دوالر أمريســي  70.02 – 55.97و أمريســي 
الـدخل الشـامل بالقيمـة العادلـة مـن خـالل  وتـم إحتسـابهاالعاندات النقدية على البيع المحتمل لألسـهم فـي المسـتقبل،  تحوطالنقدية، 
: خســـارة بمبلـــغ 2017 ســـبتمبر 30) درهـــم ألـــف 23.579مبلـــغ بمسســـب إعـــادة تقيـــيم باعترفـــت المجموعـــة  الفتـــرة،خـــالل  .اآلخـــر

 .اآلخر الشامل الدخلالتدفق النقدي من خالل  اتتحوطأساس معامالت السوق لعلى ( ألف درهم 503.632
 

وبالتـالي، تــم إعـادة توـنيف مبلــغ  .مليـون سـهم 6.88 والبالغــة يركـابفـي إالمســتحقة  سـهما طـوق أسـعار  تـم تســديدخـالل الفتـرة، 
  (.17الخسارة عند االستحقاق )إيضاح  ألف درهم من الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو 103.143

مقايضــة العانــد اإلجمــالي، مقايضــة  ،مقايضــة أســعار الفانــدةالمحــتفظ بهــا مــن قبــل المجموعــة ا خــرى المشــتقة  المطلوبــات تمثــل 2
: 2017ديســـمبر  31ألـــف درهـــم ) 1.002.247بمبلـــغ ســـمية إقيمـــة  والتـــي لهـــاالعجـــز عـــن ســـداد االنتمـــان والعمـــالت اآلجلـــة، 

 ألف درهم(. 3.168.168
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 )يتبع( إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 

 مطلوبات تجارية وأخرى  15

 

 سبتمبر 30
2018 

 )غير مدقق(
 ألف درهم

 

 ديسمبر  31
2017 
 )مدقق(

 ألف درهم
 169.222  227.169 1ذمم داننة تجارية

 78.893  107.638 فواند مستحقة على قروض
.17339  قةأنوبة أرباح مستح   39.672 

 23.981  29.532 حوافز الموظفين طويلة ا جل 
 132.841  541.151 أخرى ومستحقات ذمم داننة

 
944.663  444.609 

 
 سوق رأس المال.وسطاء معامالت لمبالغ مستحقة بشسل رنيسي تمثل الذمم الداننة التجارية  1
 
إســتثمار فــي  اإلســتحواذ علــىالشــراء مقابــل  بــدلألــف درهــم والــذي يمثــل  147.444مبلــغ علــى  خــرى ا  الــذمم الداننــةتتضــمن  2

 (.8)إيضاح  شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا لحقوق الملكية
 

 بيع البضائع وتقديم الخدماتتكلفة و  اتإيراد 16
 

 أشهر المنتهية في تسعةفترة ال 
 2018 سبتمبر 30

 ألف درهم)غير مدقق( 

 ر المنتهية فيفترة الثالثة أشه 
 2018 سبتمبر 30

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

تقديم بيع البضانع و 
 6.793 (52.240) 59.033  29.636 (158.837) 188.473 خدماتال

 7.069 (765) 7.834  18.864 (3.733) 22.597 إيرادات ت جير
 211.070 (162.570) 48.500  66.867 (53.005) 13.862 
 

 أشهر المنتهية في تسعةفترة ال 
 2017 سبتمبر 30

 ألف درهم)غير مدقق( 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 2017 سبتمبر 30

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

تقديم بيع البضانع و 
 18.283 (51.626) 69.909  51.591 (170.415) 222.006 خدماتال

 7.944 (91) 8.035  21.067 (1.610) 22.677 إيرادات ت جير
 244.683 (172.025) 72.658  77.944 (51.717) 26.227 
 

 الرعاية الوحية.عمليات  إلىرنيسي  بشسلالخدمات  وتقديم المبيعات وتكلفةات يرادتعود اإل
 .عقاري للمجموعةال ستثماراإلإلى  الت جير وتكاليف البيع المباشرةإيرادات تعود 



 
 

25 

 )يتبع( إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 

 ات ماليةإستثمار إيرادات من  17
 

 

 أشهر  تسعةفترة ال
 المنتهية في

 سبتمبر 30
2018 

 )غير مدقق( 
 ألف درهم

 

 أشهر  تسعةفترة ال
 المنتهية في

 سبتمبر 30
2017 

 )غير مدقق( 
 ألف درهم

 

 أشهر  الثالثةفترة 
 المنتهية في

 سبتمبر 30
2018 

 )غير مدقق( 
 ألف درهم

 

 أشهر  الثالثةفترة 
 المنتهية في

 سبتمبر 30
2017 

 )غير مدقق( 
 ألف درهم

 مشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة 
   بالقيمة العادلة 

   
  

 -طوق الحد ا دنى والحد ا قوى  سعار ا سهم   
اإلستحقاق التحوط عند  إحتياطيإعادة تونيف 

 (103.143) (14)إيضاح 
 

- 
 

(53.991) 
 

- 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

  الربح أو الخسارة 
 

  
 

 
 -  (2.840)  -  (4.874) صندوق غير مدرجصافي خسارة من   

 53.697 )خسارة( من مشتقاتصافي مسسب/ 
 

(11.637) 
 

(4.008) 
 

1.858 
 دخل بأوراق مالية صافي مسسب من 

 69.432 ثابت مدرجة 
 

114.696 
 

50.092 
 

32.815 
 126.521 أوراق مالية مدرجةصافي مسسب من 

 
177.965 

 
(33.178) 

 
55.309 

 20.012 1أخرى 
 

151 
 

6.035 
 

151 

 
161.645 

 
281.175 

 
(37.890) 

 
90.133 

 
 . خارجيينعن عمالء  من ترتيب، تقديم المشورة وتمويل نيابةً  على إيراداتخرى تشتمل اإليرادات ا  1
 

 مصاريف عمومية وإدارية 18
 أشهر  تسعةفترة ال 

 2018 سبتمبر 30 المنتهية في
 )غير مدقق( ألف درهم

 أشهر  الثالثةفترة  
 2018 سبتمبر 30 المنتهية في

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

 36.454 12.627 23.827  112.901 39.112 73.789 تكاليف موظفين
 8.227 6.703 1.524  20.433 17.310 3.123 أتعاب قانونية وأتعاب مهنية أخرى 

 3.117 2.873 244  9.313 8.414 899 إستهالك
 2.051 1.870 181  6.646 6.100 546 ت غير ملموسةإطفاء موجودا

 1.962 1.095 867  5.149 3.476 1.673 تكاليف التسويق
 3.687 3.044 643  11.615 9.149 2.466 مواريف إيجار

 7.378 7.378 -  8.581 8.581 - مخوص ديون مشسوك في تحويلها
 9.245 6.369 2.876  28.813 21.053 7.760 أخرى 

 90.256 113.195 203.451  30.162 41.959 72.121 
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 )يتبع( إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 

 )يتبع( مصاريف عمومية وإدارية 18
 
 أشهر  تسعةفترة ال 

 2017 سبتمبر 30 المنتهية في
 )غير مدقق( ألف درهم

 أشهر  الثالثةفترة  
 2017 سبتمبر 30 المنتهية في

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

 47.728 15.619 32.109  138.059 43.586 94.473 تكاليف موظفين
 6.682 4.114 2.568  19.625 10.647 8.978 أتعاب قانونية وأتعاب مهنية أخرى 

 3.450 3.073 377  9.904 8.686 1.218 إستهالك
 2.642 2.088 554  9.593 7.599 1.994 دات غير ملموسةإطفاء موجو 

 8.203 6.921 1.282  27.005 24.509 2.496 تكاليف التسويق
 4.172 3.258 914  12.428 9.695 2.733 مواريف إيجار

 (376) (376) -  2.176 2.176 - مخوص ديون مشسوك في تحويلها
 11.957 10.635 1.322  32.063 26.020 6.043 أخرى 

 117.935 132.918 250.853  39.126 45.332 84.458 
 

 مصاريف تمويل، صافي 19
 

 

 أشهر  تسعةفترة ال
 المنتهية في

 سبتمبر 30
2018 

 )غير مدقق( 
 ألف درهم

 

 أشهر  تسعةفترة ال
 المنتهية في

 سبتمبر 30
2017 

 )غير مدقق( 
 ألف درهم

 

 أشهر  الثالثةفترة 
 المنتهية في

 سبتمبر 30
2018 

 )غير مدقق( 
 ألف درهم

 

 أشهر  الثالثةفترة 
 المنتهية في

 سبتمبر 30
2017 

 )غير مدقق( 
 ألف درهم

 (36.360)  (42.345)  (98.697)  (121.578) فواند على قروض
 (1.158)  (1.144)  (3.489)  (3.418) إطفاء تكاليف ترتيب قرض

إيرادات فواند من قروض إستثمارية بالتكلفة 
 2.195  2.519  7.552  7.176 المطف ة

 1.942  1.395  2.320  4.310 فواند مستسبة على ودانع  جل
إيرادات فواند من إستثمارات في عقود ت جير 

 299  73  887  400 تمويلية

 
(113.110)  (91.427)  (39.502)  (33.082) 



 

27 

 )يتبع( إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 

 ات عالقةجهات ذ 20
 

  :الهامة مع الجهات ذات العالقة المعامالت
 موظفي اإلدارة الرنيسيينمسافآت 

 

 أشهر  تسعةفترة ال
 المنتهية في

 سبتمبر 30
2018 

 )غير مدقق( 
 ألف درهم

 

 أشهر  تسعةفترة ال
 المنتهية في

 سبتمبر 30
2017 

 )غير مدقق( 
 ألف درهم

 

 أشهر  الثالثةفترة 
 المنتهية في

 رسبتمب 30
2018 

 )غير مدقق( 
 ألف درهم

 

 أشهر  الثالثةفترة 
 المنتهية في

 سبتمبر 30
2017 

 )غير مدقق( 
 ألف درهم

 1.590  1.979  5.316  6.729 رواتب ومزايا
ومزايا أخرى طويلة  مسافآت نهاية الخدمة

 219  170  438  490 ا جل

 
7.219  5.754  2.149  1.809 

 
  :ات عالقةاألرصدة الهامة مع جهات ذ

: 2017ديســــمبر  31) 2018 ســــبتمبر 30فــــي كمــــا  ألــــف درهــــم 12.283لشــــركة زميلــــة مقدمــــة ال يةســــتثمار اإلقــــروض بلغــــت ال
  درهم(. ألف 12.283

الواحـة صـندوق درهم من  ألف 503 صافي مبلغ ين في الشركة باستردادالرنيسي والمديريندارة اإلأعضاء مجلس  قامخالل الفترة، 
ين فــي الرنيســي والمــديريندارة اإلأعضــاء مجلــس قــام : 2017ســبتمبر  30) أفريقيــاشــمال أســواق الشــرق ا وســط و  فــيلــرأس المــال 

ين فــي الشــركة باســترداد صــافي مبلــغ الرنيســي والمــديريندارة اإلأعضــاء مجلــس  قــام ؛ألــف درهــم( 1.526الشــركة باإلســتثمار بمبلــغ 
أعضـاء مجلـس قـام : 2017سـبتمبر  30) أفريقيـاشـمال الشـرق ا وسـط و  في أسواقالواحة للقيمة صندوق ألف درهم من  1.598

باسـترداد صـافي الشـركة الرنيسـيين فـي المـديرين قـام  ؛ألف درهم( 2.078ين في الشركة باإلستثمار بمبلغ الرنيسي والمديريندارة اإل
 CEEMEAا وسـط وشـمال إفريقيـا صندوق الواحة لإلنتمان في أسـواق وسـط وشـرق أوروبـا والشـرق ألف درهم من  2.759 مبلغ

بموجــب خطــة )ســابقًا صــندوق الواحــة لإلســتثمار فــي أدوات الــدخل الثابــت ب ســواق وســط وشــرق أوروبــا والشــرق ا وســط وأفريقيــا(، 
 3.479مبلــغ ين فــي الشــركة باإلســتثمار بالرنيســي والمــديريندارة اإلأعضــاء مجلــس  قــام: 2017ســبتمبر  30االســتثمار المشــترك )

 هم(.ألف در 
 

   في عرض بيان التدفقات النقدية اتتغيير  21
هــو خــالل الفتــرة الحاليــة، قامــت المجموعــة برعــادة تقيــيم أنشــطتها التجاريــة وأخــذت باإلعتبــار أن إســتحواذ وإســتبعاد اإلســتثمارات 

ــاًء علــى ذلــك تــم إعــادة بيــان التــدفق النقــدي للفتــرة المقارنــة  ليتوافــق مــع عــرض الفتــرة عنوــر أساســي مــن عملياتهــا الرنيســية. وبن
  : ، كما يليالحالية

 ألف درهم
 

 التونيف ا صلي
 

 التعديل
 

 بيانهمعاد 
       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

إستثمار في أصل مونف كمحتفظ به للبيع وشركة زميلة محتسبة وفقًا لحقوق 
 (200.309)  (200.309)  -  الملكية

 (430.319)  (430.319)  -  مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةإستثمارات في موجودات 
 (48.286)  (48.286)  -  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمقابل  مدفوعةقروض 

موجودات مالية تكاليف تمويل مدفوعة على قروض تم الحوول عليها مقابل 
 (22.053)  (22.053)  -  ل الربح أو الخسارةبالقيمة العادلة من خال

       
        التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

إستثمار في أصل مونف كمحتفظ به للبيع وشركة زميلة محتسبة وفقًا لحقوق 
 -  200.309  (200.309)  الملكية

 -  430.319  (430.319)  صافيشراء إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، 
       

       التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 (34.841)  22.053  (56.894)  تكاليف تمويل مدفوعة على قروض

 (42.470)  48.286  (90.756)  قروض تم الحوول عليها
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   التشغيليةالقطاعات  22
. إلدارة التقـارير الداخليـةالمسؤوليات الرنيسـية  في نتيجة التحديثاتالتشغيلية  اقطاعاتهتنظيم قامت المجموعة برعادة خالل الفترة، 

حــتفظ باســتثمارات الرعايــة الوــحية ت التــيالمتعلــق باالســتثمارات الرنيســية وا ســهم الخاصــة  القطــاعالتنظــيم، تــم تجميــع  إعــادةبعــد 
بيـان فتـرات المقارنـة  وتـم إعـادةالخاصـة.  اإلستثمارات يواحد يسم ضمن قطاع، أنجلو أريبيان للرعاية الوحيةابعة للمجموعة، الت
  لذلك. وفقاً 

  الخاصةاإلستثمارات 
 باإلشــراف علـى جميــع اإلســتثمارات المملوكـة للمجموعــة بمختلـف القطاعــات بمــا فـي ذلــك تــ جير الخاصــةيقـوم قطــاع اإلسـتثمارات 

التحتيـــة، الـــنفط والغـــاز، التكنولوجيـــا الماليـــة، العقـــارات الوـــناعية والرعايـــة  يـــةالماليـــة، البنالخـــدمات ، ةالبحريـــ الخـــدمات الطيـــران،
  الوحية.

 رأس المالأسواق  - األصولإدارة 
 

  . خرى ا صول اخدمات إدارة و فر  في ا سهم  الوصول إلىللمستثمرين  منوة تتيحيمثل قطاع أسواق رأس المال 
 ســـبتمبر 30المنتهيـــة فـــي  أشـــهر تســـعةلقطاعـــات التشـــغيلية للمجموعـــة لفتـــرة اللات والـــربح يـــرادالجـــدول التـــالي معلومـــات اإل يظهـــر
  :، على التوالي2017 و 2018

   األصولإدارة    درهم ألف
 أشهر المنتهية في  تسعةفترة ال

  الخاصةاإلستثمارات  )غير مدقق( 2018 سبتمبر 30
 أسواق 

 رأس المال
 المركز 
 الموحد الرئيسي

 211.070 - -  211.070 إيرادات من بيع البضانع وتقديم الخدمات
من شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقًا  الحوة في الربح

 406.597 - -  406.597 لحقوق الملكية، صافي
شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقًا إنخفاض في قيمة 

 (147.266) - -  (147.266) الملكيةلحقوق 
من إستبعاد شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقًا  مساسب

 64.100 - -  64.100 لحقوق الملكية
 92.098 - -  92.098 أصل مونف كمحتفظ به للبيعمن إستبعاد  مساسب

 161.645 - 240.357  (78.712) إيرادات من إستثمارات مالية
 23.929 7 253  23.669 صافي إيرادات أخرى،

 333.042 (152.883) 190.424  295.501 ربح/ )خسارة( الفترة
  147.737 - -  147.737 الدخل الشامل اآلخر

 أشهر المنتهية في  تسعةفترة ال
     )غير مدقق( 2017 سبتمبر 30

 244.683 - - 244.683 إيرادات من بيع البضانع وتقديم الخدمات
من شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقًا  لربحالحوة في ا

 471.538 - - 471.538 لحقوق الملكية، صافي
شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقًا إنخفاض في قيمة 
 (205.822) - - (205.822) لحقوق الملكية

 281.175 - 244.487 36.688 إيرادات من إستثمارات مالية
 15.111 - (1.536) 16.647 رى، صافيإيرادات/ )مواريف( أخ

 292.380 (156.679) 203.779 245.280 ربح/ )خسارة( الفترة
 (509.456) - - (509.456) الخسارة الشاملة ا خرى 

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

 : ال شيء(.2017)
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  )يتبع( القطاعات التشغيلية 22
 

 31و  2018 ســـبتمبر 30فـــي  كمـــاالقطاعـــات التشـــغيلية للمجموعـــة  موجـــودات ومطلوبـــاتعـــن الجـــدول التـــالي معلومـــات  يظهـــر
 :، على التوالي2017ديسمبر 

 
   األصولإدارة    درهم ألف

 الخاصةاإلستثمارات  )غير مدقق( 2018 سبتمبر 30ا في كم
 أسواق  

 رأس المال
 المركز 
 الموحد الرئيسي

 12.349.104 516.232 5.489.174  6.343.698 موجودات القطاع
 7.965.912 4.293.292 2.902.115  770.505 مطلوبات القطاع

 
     )مدقق( 2017ديسمبر  31 ما في 

 11.354.342 145.158 4.142.608 7.066.576 موجودات القطاع
 7.184.492 4.901.793 1.904.281 378.418 مطلوبات القطاع

 
 

  أمور أخرى  23
 
 .أي من صناديقهامجموعة أبراج أو  في إستثمارأي الواحة كابيتال ش.م.ع.  شركة يسن لدىلم 
 

مجموعــة  تمتلــك، التــي ليمتــدكونســورتيوم أ ــوا  فــي٪ 49 بنســبةالمســتفيد  النهــاني هــي المالــكالواحــة كابيتــال ش.م.ع. إن شــركة 
مجموعة ستانفورد  في المتبقية إن الحوة (؛انترناشونال، جراندويلد وغاالغر مارينستانفورد مارين )بما في ذلك ستانفورد شركات 
مـالي لمجموعـة أبـراج  تعـرض أيالواحـة كابيتـال لم يسـن لـدى  من قبل مجموعة أبراج. محتفظ بها بشسل كامل٪ 51 بنسبةمارين 

 نتيجة .خسانر مالية مباشرة لشركة الواحة كابيتال ش.م.عأي توقع تستانفورد مارين وال شركات في مجموعة  مساهمتهامن خالل 
 عملية توفية أبراج.


