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٢٠٢٢یونیو ٣٠المنتھیة في الستة أشھرلفترة 



المحتویات جدول 

٠١٠٢٠٣
تقریر مراجعة 

المعلومات 
الموحدة  المالیة  

المختصرة 

بیان المركز
المالي الموحد  

المختصر 

  وأبیان األرباح 
الخسائر الموحد  

المختصر 

٠٤٠٥٠٦
  وأبیان األرباح 

الخسائر والدخل  
الشامل اآلخر  

الموحد المختصر 

بیان التغیرات 
في حقوق 

الموحد  الملكیة 
المختصر 

بیان التدفقات 
النقدیة الموحد  

المختصر 

٠٧
إیضاحات حول  
البیانات المالیة  

الموحدة المختصرة 



تقریر مراجعة البیانات المالیة الموحدة المختصرة إلى مجلس إدارة 
شركة الواحة كابیتال ش.م.ع 

مقدمـة 
معاً ُیشار إلیھا  تھا التابعة (ا ("الشركة") وشركالواحة كابیتال ش.م.ع  المرفق لشركة   المختصر  لقد قمنا بمراجعة بیان المركز المالي الموحد

و  وأواألرباح  الخسائر    وأذات الصلة لألرباح    المختصرة  البیانات الموحدةو  ٢٠٢٢  یونیو  ٣٠كما في  "المجموعة")  بـ   الدخل  الخسائر 
في حقوق    للتغیراتوالبیانات الموحدة المختصرة ذات الصلة    في ذلك التاریخ  المنتھیتین والستة أشھر  لفترتي الثالثة أشھر    اآلخر  الشامل

وملخص السیاسات المحاسبیة الھامة واإلیضاحات األخرى. إن اإلدارة   لفترة الستة أشھر المنتھیة في ذلك التاریخ  الملكیة والتدفقات النقدیة
واإلمسؤولة عن   وفقاً  لعادل لعرض االعداد  ("معیار   ةالمرحلیالتقاریر المالیة    ٣٤الدولي رقم  لمعیار المحاسبة  لبیانات المالیة المرحلیة 

. إن مسؤولیتنا ھي إبداء استنتاج حول ھذه البیانات المالیة المرحلیة استنادًا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بھا.")٣٤المحاسبة الدولي رقم 

نطاق المراجعة 
"مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة من قبل مدقق الحسابات  ٢٤١٠لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعیار الدولي المتعلق بأعمال المراجعة رقم 

عن للمنشأة"المستقل   المسؤولین  خاصة  الشركة  موظفي  من  باالستفسار  بصفة رئیسیة  محددة  المرحلیة  المالیة  المعلومات  مراجعة  إن   .
لیة والمحاسبیة وبإجراء مراجعة تحلیلیة للمعلومات المالیة وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة یقل كثیرًا عن نطاق  األمور الما 

الذي یتم وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة وبالتالي ال نستطیع الحصول على التأكید الذي یمكن أن نحصل علیھ عن كافة األمور الجوھریة    التدقیق
ونظرًا لذلك فإننا ال نبدي رأي مدققي الحسابات. .التدقیق خالل أعمال

االستنتاج 
لم یتم إعدادھا، من  للمجموعة  المرفقة   الموحدة المختصرةعلمنا أیة أمور تجعلنا نعتقد بأن البیانات المالیة   إلى بناًء على مراجعتنا، لم یصل 

. ٣٤كافة النواحي الجوھریة، وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم 
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جزءًا ال یتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة المختصرة.   ٢٣إلى  ١تشكل اإلیضاحات المرقمة من 
٣

 مختصرالالموحد  الخسائر وأاألرباح بیان 

فترة الستة أشھر  
  ٣٠المنتھیة في 

٢٠٢٢ یونیو

فترة الستة أشھر  
  ٣٠المنتھیة في  

٢٠٢١ یونیو

أشھر   الثالثةفترة 
  ٣٠المنتھیة في 

٢٠٢٢ یونیو

أشھر   الثالثة فترة  
  ٣٠المنتھیة في  

٢٠٢١ یونیو
مدققة) غیر ((غیر مدققة) مدققة) غیر ((غیر مدققة) 

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم إیضاح 
العملیات المستمرة  

١٨٥٥٫٣٧٥٦٥٫٧١٩٢٨٫٦٩٥٣٣٫٥٧٦الخدمات إیرادات من بیع البضائع وتقدیم  
) ٢٣٫٧٥٣() ٢٢٫٩٣١() ٤٥٫٥٢٨() ٤٤٫٣٦٧(١٨تكلفة بیع البضائع وتقدیم الخدمات 

١١٫٠٠٨٢٠٫١٩١٥٫٧٦٤٩٫٨٢٣إجمالي الربح 
من شركات زمیلة ومشاریع  ) الخسارةالربح / (حصة من 

) ٤٫٤٧١(٢٫٣٠٣) ١٠٫١٤٢(٩٤٫٩٨٦صافي مشتركة محتسبة وفقًا لحقوق الملكیة،   
مشتركة محتسبة وفقًا    شركات زمیلة ومشاریعاالنخفاض في قیمة 

) ٣٢٫٠١٤(- ) ٣٢٫٠١٤(- لحقوق الملكیة   
مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق   شركات زمیلة ومشاریع ربح من استبعاد 

٣١٫٢٦٣٥٠٫٥١١٣١٫٢٦٣٥٠٫٥١١الملكیة   
٢٧٧٫٧٤٨) ١٠٧٫٨١٥(١٩١٤٩٫٨٥٣٥٠١٫٥٣٦صافي ، إیرادات من استثمارات مالیة

٢٤٫٥٧٢٢٣٫٢١٢١٢٫٤٣٠١١٫٥٤٢صافي إیرادات من استثمار عقاري، 
) ٦٫٠٨٠(١٫٨٢٧) ٥٫١١٠(٢٫٣١٨صافي أخرى،  / (مصاریف)   إیرادات

٣٠٧٫٠٥٩) ٥٤٫٢٢٨(٢٢٤٫٠٠٠٥٤٨٫١٨٤التشغیلیة  / (الخسائر)  صافي اإلیرادات
) ٥٣٫٢٨٤() ١٧٫٦١٣() ١٠٧٫٧٢٦() ٦٤٫٥٩٣(٢٠مصاریف عمومیة وإداریة

) ٢١٫٥١٤() ٢٨٫٥٤٧() ٤١٫٨٠٠() ٥٤٫٢٨٤(٢١صافي تكالیف تمویل، 

٢٣٢٫٢٦١) ١٠٠٫٣٨٨(١٠٥٫١٢٣٣٩٨٫٦٥٨من العملیات المستمرة    للفترة(الخسارة)   /الربح 

العملیات المتوقفة: 
) ١١٫٦٧٨() ١٫٠٠٨() ١٥٫٥٨٠() ٦٫٤٣٠(٦الخسارة للفترة من العملیات المتوقفة  

٢٢٠٫٥٨٣) ١٠١٫٣٩٦(٩٨٫٦٩٣٣٨٣٫٠٧٨للفترة  / (الخسارة)  الربح

(الخسارة) للفترة العائد إلى: الربح /  
١٥٣٫٩٠٠) ٥٩٫٣٤٢(٨٧٫٢٨٢٢٦٤٫٤٨١مالكي الشركة  

٦٦٫٦٨٣) ٤٢٫٠٥٤(١١٫٤١١١١٨٫٥٩٧الحقوق غیر المسیطرة  

٢٢٠٫٥٨٣) ١٠١٫٣٩٦(٩٨٫٦٩٣٣٨٣٫٠٧٨الربح / (الخسارة) للفترة  

األساسیة والمخفضة على السھم العائدة إلى  (الخسائر)   /العوائد  
٠٫٠٨٤) ٠٫٠٣٢(١٣٠٫٠٤٦٠٫١٤٤مالكي الشركة (درھم)    

من العملیات  العوائد / (الخسائر) األساسیة والمخفضة على السھم  
٠٫٠٧٧) ٠٫٠٣٢(١٣٠٫٠٤٣٠٫١٣٥العائدة إلى مالكي الشركة (درھم) المستمرة   



جزءًا ال یتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة المختصرة.   ٢٣إلى  ١تشكل اإلیضاحات المرقمة من 
٤

مختصرالالموحد اآلخر الشامل الدخل و الخسائر وأاألرباح بیان 

فترة الستة أشھر  
  ٣٠المنتھیة في 

٢٠٢٢ یونیو

فترة الستة أشھر  
  ٣٠المنتھیة في  

٢٠٢١ یونیو

أشھر   الثالثةفترة 
  ٣٠المنتھیة في 

٢٠٢٢ یونیو

أشھر   الثالثة فترة  
  ٣٠المنتھیة في  

٢٠٢١ یونیو
(غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) 

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢٢٠٫٥٨٣) ١٠١٫٣٩٦(٩٨٫٦٩٣٣٨٣٫٠٧٨للفترة  / (الخسارة)  الربح

الخسارة الشاملة األخرى 

تصنیفھا الحقًا إلى األرباح أو الخسائر: البنود التي قد یتم إعادة 
والمشاریع المشتركة   الحصة من التغیر في االحتیاطیات األخرى للشركات الزمیلة 

- - ) ٦٧(- المحتسبة وفقًا لحقوق الملكیة   
االحتیاطیات األخرى للشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة  تحریر حصة من 

) ٦(- ) ٦(- عند االستبعاد   المحتسبة وفقًا لحقوق الملكیة   

 -)٦(- ) ٧٣ (

٢٢٠٫٥٧٧) ١٠١٫٣٩٦(٩٨٫٦٩٣٣٨٣٫٠٠٥الشامل للفترة / (الخسارة)   إجمالي الدخل

الشامل العائد إلى:  / (الخسارة)   إجمالي الدخل
١٥٣٫٨٩٤) ٥٩٫٣٤٢(٨٧٫٢٨٢٢٦٤٫٤٠٨مالكي الشركة 

٦٦٫٦٨٣) ٤٢٫٠٥٤(١١٫٤١١١١٨٫٥٩٧الحقوق غیر المسیطرة 

٢٢٠٫٥٧٧) ١٠١٫٣٩٦(٩٨٫٦٩٣٣٨٣٫٠٠٥الشامل للفترة / (الخسارة)   إجمالي الدخل



جزءًا ال یتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة المختصرة.   ٢٣إلى  ١تشكل اإلیضاحات المرقمة من 
٥

 مختصرالالموحد  التغیرات في حقوق الملكیة بیان

یونیو ٣٠المنتھیة في  أشھر الستةلفترة 

إجمالي االحتیاطیاتاحتیاطات أخرىاحتیاطي نظاميأرباح مستبقاةأسھم الخزینةرأس المال 
حقوق الملكـیة الـعائدة 

لمالكي الشركة
ــر  ــیـ غـ ــوق  ــقـ ــحـ الـ

المسیطرة
حـــقـــوق   إجـــمـــالـــي 

الملكیة
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٥٠٥٫٨٤٧٣٫٠٣١٫٤٠٧١٫١١٨٫١٨٨٤٫١٤٩٫٥٩٥)٤٫٢٤١(٨٤٨٫٢٢٩٥١٠٫٠٨٨)٢٦٧٫١٨٤(٢٠٢١١٫٩٤٤٫٥١٥ینایر   ١في  
٢٦٤٫٤٨١١١٨٫٥٩٧٣٨٣٫٠٧٨---٢٦٤٫٤٨١--للفترة  الربح

)٧٣(-)٧٣()٧٣()٧٣(----الخسارة الشاملة األخرى  

٢٦٤٫٤٠٨١١٨٫٥٩٧٣٨٣٫٠٠٥)٧٣()٧٣(-٢٦٤٫٤٨١--الدخل / (الخسارة) الشاملإجمالي  
)١١٠٫٣١١(-)١١٠٫٣١١(---)١١٠٫٣١١(--)١٣توزیعات أرباح نقدیة (إیضاح 

١٤٦٫٠٨٣١٤٦٫٠٨٣-------)٥الحقوق غیر المسیطرة (إیضاح  قبل مساھمات من

٥٠٥٫٧٧٤٣٫١٨٥٫٥٠٤١٫٣٨٢٫٨٦٨٤٫٥٦٨٫٣٧٢)٤٫٣١٤(١٫٠٠٢٫٣٩٩٥١٠٫٠٨٨)٢٦٧٫١٨٤(١٫٩٤٤٫٥١٥(غیر مدققة)  ٢٠٢١ یونیو ٣٠في  

٥٤٤٫٦٦٦٣٫٣١١٫٨٤٩١٫٤٧٩٫٥٤١٤٫٧٩١٫٣٩٠)٤٫٥٢٦(١٫٠٨٩٫٨٥٢٥٤٩٫١٩٢)٢٦٧٫١٨٤(١٫٩٤٤٫٥١٥  ٢٠٢٢ینایر   ١في  
٨٧٫٢٨٢١١٫٤١١٩٨٫٦٩٣---٨٧٫٢٨٢--الربح للفترة

٨٧٫٢٨٢١١٫٤١١٩٨٫٦٩٣---٨٧٫٢٨٢--إجمالي الدخل الشامل
)١٣٨٫٨٠٧(-)١٣٨٫٨٠٧(---)١٣٨٫٨٠٧(--)١٣توزیعات أرباح نقدیة (إیضاح 

------)١١٣٫٥١٥(١١٣٫٥١٥-أسھم منحة صادرة  
٥٣٫٧١٦٥٣٫٧١٦-------)٥(إیضاح  ، صافيمساھمات من قبل الحقوق غیر المسیطرة

٥٤٤٫٦٦٦٣٫٢٦٠٫٣٢٤١٫٥٤٤٫٦٦٨٤٫٨٠٤٫٩٩٢)٤٫٥٢٦(٩٢٤٫٨١٢٥٤٩٫١٩٢)١٥٣٫٦٦٩(١٫٩٤٤٫٥١٥(غیر مدققة) ٢٠٢٢ یونیو ٣٠في  



جزءًا ال یتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة المختصرة.   ٢٣إلى  ١تشكل اإلیضاحات المرقمة من 
٦

صرمختالالموحد بیان التدفقات النقدیة 

٢٠٢٢یونیو  ٣٠المنتھیة في  أشھر  الستةلفترة 
(غیر مدققة) 

٢٠٢١
(غیر مدققة) 

ألف درھم ألف درھم إیضاح 

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 
١٠٥٫١٢٣٣٩٨٫٦٥٨الربح من العملیات المستمرة  

) ١٥٫٥٨٠() ٦٫٤٣٠(الخسارة من العملیات المتوقفة  

٩٨٫٦٩٣٣٨٣٫٠٧٨الربح للفترة
تعدیالت لـ:

٧٫١٠٩٨٫٤١٢استھالك ممتلكات ومعدات، صافي 
١٧٧٫٨٢٢٧٫١٧٤استھالك موجودات حق االستخدام  

٥٧٫٨٠٢٤٥٫٤٩٣صافي التمویل،   تكلفة
٣٫٣٩٤٢٫٧٧١المحمل على مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 

) ٥٠١٫٥٣٦() ١٤٩٫٨٥٣(١٩ربح من تقییم الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
١٠٫١٤٢) ٤٫٩٨٦(٩صافي خسارة شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة،  (ربح) / حصة من 

٣٢٫٠١٤-شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة االنخفاض في قیمة 
٩٥٫٧٨٨٨٫٦٩٥توزیعات أرباح من شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة 

) ٥٠٫٥١١() ٣١٫٢٦٣(٩شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة ربح من استبعاد 
-) ٥٠٨(٧القیمة العادلة على استثمار عقاري   ربح

٧٦٢٠٢إطفاء وشطب موجودات غیر ملموسة 
٧٫٧٠٨-قرض استثماري االنخفاض في قیمة  

٢٤٤١٤٫٨٣٣مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
٣١٫٢٦٣١٣٤٫٨٤١شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیةمتحصالت من استبعاد 

٣٨٢٫٦٧٧٤١٩٫٤٥٦العادلة من خالل األرباح أو الخسائر   بالقیمةاستثمارات في موجودات مالیة  
) ٣٤٥٫٥٩٥() ٥٩٧٫٠٥٦(الخسائر  أو األرباحقروض تم سدادھا مقابل موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 

تكلفة تمویل مدفوعة على قروض تم الحصول علیھا مقابل موجودات مالیة بالقیمة العادلة 
) ٢٠٫٦٨٤() ٢٢٫٤٤١(من خالل األرباح أو الخسائر   

) ٤٫٢٩٦() ٤٫٤٤٩(١٧فوائد مدفوعة على مطلوبات عقود اإلیجار  
العامل: التغیرات في رأس المال 

)٤٣٧() ٥٨٥(التغیر في المخزون 
) ٣٢٥٫٥١٤() ٢٨٠٫١٤٠(التغیر في الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى 

٢٧٩٫٨٣٩) ٧٥٫٦٧٨(التغیر في المطلوبات التجاریة والمطلوبات األخرى 

١٠٦٫٠٨٥) ٥٧٢٫٠٩١(العملیات  ) / الناتج منالمستخدم في( صافي النقد 
) ٢٫١٣١() ٢٫٣٢٣(مكافآت نھایة خدمة الموظفین المدفوعة 

١٠٣٫٩٥٤) ٥٧٤٫٤١٤(األنشطة التشغیلیة من  الناتج(المستخدم في) / صافي النقد 

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة 
) ١٫٠٦٧() ٢٧٠(دفعات لتطویر استثمار عقاري 

) ٣٫٨٩٨() ٣٫٥٥٥(ومعدات، صافي شراء ممتلكات 
٨٩٤٥٠٣فوائد مستلمة 

) ٤٫٤٦٢() ٢٫٩٣١(األنشطة االستثماریة  في التدفقات النقدیة المستخدمةصافي 

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 
) ٢٢٫٥٩٣() ٣٢٫٠٢٦(تكالیف تمویل مدفوعة على قروض 

) ٥٫٨٨٠() ٣٫٥٢٧(مطلوبات عقود اإلیجار مبالغ أساسیة مدفوعة على  
) ١٣١٫٤٠٠() ١٩٫٣١١(قروض مسددة

١٫٩١٩٣٣٣٫٠١٨قروض تم الحصول علیھا 
) ١١٠٫٣١١() ١٣٨٫٨٠٧(١٣توزیعات أرباح مدفوعة 

٥٣٫٧١٦١٤٦٫٠٨٣مساھمات من قبل حاملي الحقوق غیر المسیطرة، صافي 
١٢٫١٦٤-متحصالت من تسویة قرض 

-) ٣٦٫٩٨٧(قروض استثماریة ممنوحة بما في ذلك الفائدة المستحقة  

٢٢١٫٠٨١) ١٧٥٫٠٢٣(األنشطة التمویلیة من  الناتج(المستخدم في) / صافي النقد 

٣٢٠٫٥٧٣) ٧٥٢٫٣٦٨(في النقد وما یعادلھ  ) / الزیادةالنقص(صافي 
١٫٤٢١٫٣٥٠٧٠٤٫٦٨٤ینایر  ١النقد وما یعادلھ في 

١٢٦٦٨٫٩٨٢١٫٠٢٥٫٢٥٧یونیو  ٣٠النقد وما یعادلھ في 



إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المختصرة  

٧

الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة ١

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

١٩٩٧ .

ھذه البیانات المالیة الموحدة والمركز المالي للشركة   ٢٠٢٢  یونیو  ٣٠المنتھیة في    أشھر  الستةالمختصرة لفترة    تضم  النتائج 
وشركاتھا التابعة (ُیشار إلیھا معاً بـ "المجموعة") وحصص المجموعة في الشركات الزمیلة والشركات الخاضعة لسیطرة مشتركة 

("الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة"). 

، والعقارات الصناعیة، والبنیة التحتیة، والرعایة الصحیة،  األسواق العامةمل  شیواسع من القطاعات    نطاقتستثمر المجموعة في  
.والنفط والغازوالتكنولوجیا المالیة 

في   المنتھیة  للسنة  للمجموعة  الموحدة  المالیة  البیانات  اإللكتروني    ٢٠٢١دیسمبر    ٣١إن  الشركة  موقع  على  متاحة 
www.wahacapital.ae  .أبراج االتحاد، الطابق  ٢٨٩٢٢وكذلك متاحة عند الطلب من العنوان المسجل للشركة، ص. ب ،

  ، أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة.٣، برج ٤٢

أساس اإلعداد٢

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

. ٢٠٢١دیسمبر ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 

السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

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

والمحاسبة عن الموجودات غیر المتداولة    ٢٠٢٢ینایر    ١ناء تطبیق المعاییر الجدیدة الفّعالة اعتبارًا من  ، باستث ٢٠٢١دیسمبر  ٣١
. لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل تم إصداره ولكنھ غیر فّعال  المحتفظ بھا للبیع والعملیات المتوقفة

بعد.



(تتمة) إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المختصرة  

٨

(تتمة)  السیاسات المحاسبیة الھامة٣

٢٠٢٢المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة الفّعالة في 
، كما ھو موضح أدناه: ٢٠٢٢قامت المجموعة، للمرة األولى، بتطبیق معاییر وتعدیالت جدیدة في 

٣تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ( اإلشارة إلى اإلطار المفاھیمي(
 ١٦تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم (قبل االستخدام المقصود  المتحصالت –الممتلكات واآلالت والمعدات(
 ٣٧تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم (تكلفة استیفاء العقد  -العقود الُمكِلفة (
 اعتماد المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للمرة األولى   ١المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم
األدوات المالیة   ٩معیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة ال
 الزراعة   ٤١معیار المحاسبة الدولي رقم

لیس لتطبیق ھذه المعاییر تأثیر جوھري على البیانات المالیة الموحدة المختصرة للمجموعة.

الموجودات غیر المتداولة المحتفظ بھا للبیع والعملیات المتوقفة
المجموعة الموجودات غیر المتداولة ومجموعات االستبعاد كمحتفظ بھا للبیع إذا كان استرداد قیمتھا الدفتریة سوف یتم  تصنف  

بشكل أساسي من خالل معاملة بیع ولیس من خالل االستخدام المستمر. یتم قیاس الموجودات غیر المتداولة ومجموعات االستبعاد 
الدفتریة والقیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع، أیھما أقل. إن تكالیف البیع ھي التكالیف اإلضافیة المصنفة كمحتفظ بھا للبیع بالقیمة 

العائدة بشكل مباشر إلى استبعاد األصل (مجموعة االستبعاد)، باستثناء تكالیف التمویل ومصاریف ضریبة الدخل. 

الموجودات كمحتفظ بھا للبیع فقط عندما یكون البیع محتمًال إلى حد كبیر، ویكون  یتم اعتبار أنھ قد تم استیفاء معاییر تصنیف  
األصل أو مجموعة االستبعاد متاحین للبیع الفوري في حالتھما الحالیة. یجب أن تشیر اإلجراءات المطلوبة إلكمال البیع إلى أنھ 

یتم سحب قرار البیع. یجب أن تلتزم اإلدارة بخطة لبیع من غیر المحتمل أن یتم إجراء تغییرات كبیرة على البیع أو أنھ سوف  
األصل والبیع المتوقع إتمامھ خالل سنة واحدة من تاریخ التصنیف.

بمجرد تصنیفھا كمحتفظ بھا للبیع. والموجودات غیر الملموسة والمعدات واآلالت ال یتم استھالك أو إطفاء الممتلكات

ة كمحتفظ بھا للبیع بشكل منفصل كبنود متداولة في بیان المركز المالي. یتم عرض الموجودات والمطلوبات المصنف

كأرباح أو خسائر بعد الضریبة من   عرضھا كمبلغ واحد أي  العملیات المستمرة ویتم  العملیات المتوقفة من نتائج  یتم استبعاد 
العملیات المتوقفة ضمن بیان األرباح والخسائر. 

مبالغ للعملیات المستمرة، ما لم ُیذكر خالف ذلك.الموحدة المختصرة ول البیانات المالیة تتضمن كافة اإلیضاحات األخرى ح 

 



(تتمة) إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المختصرة  

٩

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

المؤكدة المصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر 

  ) ١٩كوفید  (، أجرت منظمة الصحة العالمیة تقییماً توصلت من خاللھ إلى تصنیف تفشي فیروس كورونا  ٢٠٢٠مارس    ١١في  
ونتیجة لذلك، شھدت الشركات في وقت الحق انخفاضاً في حركة العمالء، وتنفیذًا ألمر الحكومة، تم تعلیق السفر مؤقتًا  .  كوباء

. المرافق العامةوإغالق المرافق الترفیھیة و

، اتخذت حكومة دولة اإلمارات العربیة المتحدة والمصرف المركزي والھیئات ١٩بھدف التخفیف من األثر السلبي لوباء كوفید  
توجیھات لدعم األعمال التجاریة واقتصاد دولة اإلمارات العربیة المتحدة   القضائیة والتنظیمیة المستقلة األخرى تدابیرًا وأصدرت

عام، بما في ذلك تمدید المواعید النھائیة، وتسھیل األعمال المستمرة من خالل التباعد االجتماعي والتخفیف من الضغط بشكٍل  
على االئتمان والسیولة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. 

 یزال مدى ومدة تأثیر  لذلك، ال.  والتصاعد بسرعة  یستمر الوضع، بما في ذلك استجابة الحكومة والشعب للتحدیات، في التطور
ن ویعتمدان على التطورات المستقبلیة التي ال یمكن التنبؤ بھا بدقة في ھذه المرحلة، كما ال یمكن إجراء یھذه األوضاع غیر مؤكد

المالیة ھذه البیانات  تاریخ اعتماد  موثوق بھ للتأثیر في  الرغم من ذلك، یمكن أن تؤثر  .  الموحدة المختصرة  تقدیر  ھذه  وعلى 
. التطورات على نتائجنا المالیة المستقبلیة وتدفقاتنا النقدیة ووضعنا المالي



(تتمة) إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المختصرة  

١٠

القیم العادلة  ٤

الترتیب الھرمي للقیمة العادلة  أ

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

القیاس؛ في تاریخ   : مدخالت مستمدة من األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة والتي یمكن للمنشأة الوصول إلیھا ١المستوى 
، والتي یمكن مالحظتھا لألصل أو االلتزام، إما بشكل مباشر أو غیر مباشر؛ و١: مدخالت مستمدة من مصادر غیر األسعار المدرجة التي تم إدراجھا ضمن المستوى ٢المستوى 
: مدخالت غیر قابلة للمالحظة لألصل أو االلتزام.  ٣المستوى 

٢٠٢٢ یونیو ٣٠
درھم (غیر مدققة) ألف 

٢٠٢١دیسمبر  ٣١
(مدققة) ألف درھم 

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

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
- - ١٫٧٨٨٫٠٨٦١٫٧٨٨٫٠٨٦- - ١٫٨١٦٫٩٠٧١٫٨١٦٫٩٠٧استثمارات في أسھم حقوق ملكیة  

٩٦٣- - ٧٤٫٥٢٣٩٦٣- - ٧٤٫٥٢٣استثمارات أخرى في أسھم حقوق ملكیة  
١٨٥٫٥٤٥- - ١٨٣٫٩٠٠١٨٥٫٥٤٥- ١٨٣٫٩٠٠أسھم ممتازة قابلة للتحویل 

- - ٤٫١٠٢٫٧٩٣٤٫١٠٢٫٧٩٣- - ٣٫٢٨٩٫٠٤٢٣٫٢٨٩٫٠٤٢استثمار في أوراق مالیة ذات دخل ثابت 
- ٨٨٫٩٦٠- ٨٨٫٩٦٠- ٧٥٫٦١٤- ٧٥٫٦١٤موجودات مشتقة 

- ١١٢٫٧٨٠- ١١٢٫٧٨٠- ٣٠٠٫٧٩٨- ٣٠٠٫٧٩٨عقود إعادة الشراء العكسي 
١٣٤٫٨٩٧- - ٤٥٥٫٣٥٦١٣٤٫٨٩٧- - ٤٥٥٫٣٥٦صنادیق غیر مدرجة  

٦٫١٩٦٫١٤٠٥٫١٠٥٫٩٤٩٣٧٦٫٤١٢٧١٣٫٧٧٩٦٫٤١٤٫٠٢٤٥٫٨٩٠٫٨٧٩٢٠١٫٧٤٠٣٢١٫٤٠٥اإلجمالي 

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

الخسائرمطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو 
- ) ١٠٠٫٦٢٦(- ) ١٠٠٫٦٢٦(- ) ١١٥٫٥٦٦(- ) ١١٥٫٥٦٦(مطلوبات مشتقة 

- ) ١٠٠٫٦٢٦(- ) ١٠٠٫٦٢٦(- ) ١١٥٫٥٦٦(- ) ١١٥٫٥٦٦(اإلجمالي 

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



إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المختصرة (تتمة) 

١١

القیم العادلة (تتمة)  ٤

الترتیب الھرمي للقیمة العادلة (تتمة)  أ

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

  ٢٠٢٢ یونیو ٣٠
(غیر مدققة) 
ألف درھم

٢٠٢١دیسمبر  ٣١
(مدققة) 

ألف درھم 

الترتیب  
الھرمي 

أسلوب التقییم  للقیمة العادلة
الخسائر  وأموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح 

. الشراء المدرجة في سوق نشطأسعار ١المستوى ١٫٨١٦٫٩٠٧١٫٧٨٨٫٠٨٦(أ) أسھم حقوق ملكیة مدرجة 
یعتمد التقییم على صافي قیم الموجودات. ٣المستوى ٧٤٫٥٢٣٩٦٣(ب) استثمار آخر في أسھم حقوق ملكیة 

السوق لألسھم األساسیة.نموذج الخیارات مع مدخالت غیر ملحوظة، وبشكل رئیسي سعر السھم وتقلبات ٣المستوى ١٨٣٫٩٠٠١٨٥٫٥٤٥أسھم ممتازة قابلة للتحویل (ج)
. أسعار الشراء المدرجة في سوق نشط١المستوى ٣٫٢٨٩٫٠٤٢٤٫١٠٢٫٧٩٣(د) استثمار في أوراق مالیة ذات دخل ثابت  

. یعتمد التقییم على أسعار الوسیط٢المستوى ٣٠٠٫٧٩٨١١٢٫٧٨٠(ھـ) عقود إعادة الشراء العكسي
. یعتمد التقییم على أسعار الوسیط٢المستوى ٧٥٫٦١٤٨٨٫٩٦٠(و) موجودات مشتقة

یعتمد التقییم على صافي قیم الموجودات للصندوق الذي یتم احتسابھ من قبل مدیر الصندوق.٣المستوى ٤٥٥٫٣٥٦١٣٤٫٨٩٧صنادیق غیر مدرجة (ز) 
مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

. یعتمد التقییم على أسعار الوسیط٢المستوى ) ١٠٠٫٦٢٦() ١١٥٫٥٦٦(مطلوبات مشتقة (أ) 



إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المختصرة (تتمة) 

١٢

القیم العادلة (تتمة)  ٤

الترتیب الھرمي للقیمة العادلة (تتمة)  أ

٣تسویة التحركات في القیمة العادلة ضمن المستوى 
  أشھر  الستةفترة 

المنتھیة في 
  ٢٠٢٢ یونیو ٣٠

(غیر مدققة) 

السنة المنتھیة في 
  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١

(مدققة) 
ألف درھم ألف درھم

٣٢١٫٤٠٥٢٥٥٫٨٠٥ینایر  ١في 
٣٦١٫٥٩٧١٠٣٫٤١٥إضافة 

) ٣٧٫٨١٥(٣٠٫٧٧٧في القیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر الزیادة / (النقص) 

٧١٣٫٧٧٩٣٢١٫٤٠٥

القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأةب 

قیمھا المدرجة.إن القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة تقارب 

الحقوق غیر المسیطرة  ٥

 یونیو  ٣٠(  اس بي في صندوق الواحة لألسھم في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا لم تقم المجموعة باالستثمار خالل الفترة، 
یونیو   ٣٠ألف درھم (  ٦٤٫١٥٦استثمر حاملو الحقوق غیر المسیطرة صافي مبلغ بقیمة  بینما    )ألف درھم  ٣٤٫٢٠٥  :٢٠٢١
لم تقم المجموعة باالستثمار    ؛٪٦٣٫٣٪ إلى  ٦٥٫٩في ملكیة المجموعة من    انخفاض مما أدى إلى  ألف درھم)،    ١٠١٫٥٧٩:  ٢٠٢١

  ٣٤٫٢٠٥:  ٢٠٢١یونیو    ٣٠(  صندوق الواحة لالئتمان في أسواق وسط وشرق أوروبا والشرق األوسط وشمال أفریقیا اس بي  في  
قاموا باستثمار    : ٢٠٢١  یونیو  ٣٠(  ألف درھم  ٢٣٫٢٥٠بقیمة    اً حاملو الحقوق غیر المسیطرة مبلغ  استردفي حین  ألف درھم)  

حاملو الحقوق    قام  ؛٪٦٣٫٠إلى    ٪٦٢٫٦في ملكیة المجموعة من    زیادةإلى  مما أدى  )،  ألف درھم  ٣٧٫١٤٨صافي مبلغ بقیمة  
  ٧٫٣٥٦:  ٢٠٢١  یونیو  ٣٠(صندوق الواحة اإلسالمي للدخل اس بي  في  ألف درھم    ١١٫٣١٠مبلغ بقیمة  باستثمار  غیر المسیطرة  

 ١٫٥٠٠  بقیمة  اً كما استثمرت المجموعة مبلغ  .٪٧٨٫٢إلى    ٪٨٤٫٩، مما أدى إلى انخفاض في ملكیة المجموعة من  )ألف درھم
: ال شيء). ٢٠٢١یونیو  ٣٠( ملكیة فردیة ذ.م.م –ألف درھم في شركة الواحة لالستثمارات الرئیسیة 

  المتوقفةالموجودات غیر المتداولة المحتفظ بھا للبیع والعملیات ٦

شرك٢٠٢٢مایو    ٢٤ي  ف لبیع  وشراء  بیع  اتفاقیة  المجموعة  أبرمت  ال  تھا التابعة،،  اأنجلو أریبیان  الصحیة ستثمارات  لرعایة 
شروط معینة. الستیفاءالبیع  عملیة ). یخضع إتمامأنجلو(

كمجموعة استبعاد محتفظ بھا للبیع وكعملیة متوقفة.  أنجلو، تم تصنیف ٢٠٢٢یونیو  ٣٠في 

ألف    ١٠٠٫٠٠٠  باعتبار تبلغ قیمتھالبیع    عملیة  ، تم استیفاء الشروط وتم االنتھاء من٢٠٢٢یونیو    ٣٠للفترة المنتھیة في    اً الحق
درھم.



إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المختصرة (تتمة) 

١٣

(تتمة)   للبیع والعملیات المتوقفة الموجودات غیر المتداولة المحتفظ بھا٦

أدناه:یونیو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في  أنجلوتم عرض نتائج 
  أشھر  الستةفترة 

المنتھیة في 
  ٢٠٢٢یونیو  ٣٠

(غیر مدققة) 

أشھر  الستةفترة 
المنتھیة في 

  ٢٠٢١یونیو  ٣٠
(غیر مدققة)

ألف درھم ألف درھم

٨٣٫١٢٦٩٠٫٧٢٥ات من بیع البضائع وتقدیم الخدمات  اإلیراد
) ٧٥٫١٤٦()٧٤٫٦٥٢(تكلفة بیع البضائع وتقدیم الخدمات  

٨٫٤٧٤١٥٫٥٧٩إجمالي الربح  
١٫٦٤٧١٫١١٧  صافيخرى، األیرادات اإل

) ٢٨٫٥٨٣()١٣٫٠٣٣(المصاریف العمومیة واإلداریة 
)٣٫٦٩٣()٣٫٥١٨(صافي تكلفة التمویل، 

) ١٥٫٥٨٠()٦٫٤٣٠(الخسارة للفترة من العملیات المتوقفة  

یونیو:  ٣٠المحتفظ بھا للبیع كما في أنجلو الفئات الرئیسیة لموجودات ومطلوبات فیما یلي 
  ٢٠٢٢یونیو  ٣٠

(غیر مدققة) 
ألف درھم

الموجودات 
١٣٫٢٩٩الممتلكات والمعدات، صافي  

٨٣٫٥٨٧موجودات حق االستخدام 
٤١٫٧٣٣الشھرة والموجودات غیر الملموسة 

١٤٫٠٩٣المخزون  
٤٥٫٦٩٠الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى  

٣٫٠١٤النقد واألرصدة البنكیة 

٢٠١٫٤١٦الموجودات المحتفظ بھا للبیع  
المطلوبات  
٧٦٥القروض  

٨٫٣٥٥مخصص مكافآت نھایة الخدمة 
١٠٦٫٥٤٦مطلوبات عقود اإلیجار  

٥٩٫٥١٢المطلوبات التجاریة والمطلوبات األخرى 
١٧٥٫١٧٨المطلوبات المرتبطة بشكل مباشر بالموجودات المحتفظ بھا للبیع  

٢٦٫٢٣٨صافي الموجودات المرتبطة بشكل مباشر بمجموعة االستبعاد



إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المختصرة (تتمة) 

١٤

الموجودات غیر المتداولة المحتفظ بھا للبیع والعملیات المتوقفة (تتمة) ٦

:أنجلوصافي التدفقات النقدیة التي تكبدتھا فیما یلي 
فترة الستة أشھر  

المنتھیة في 
  ٢٠٢٢ یونیو ٣٠

(غیر مدققة) 

فترة الستة أشھر 
المنتھیة في 

٢٠٢١یونیو  ٣٠
(غیر مدققة)

ألف درھم ألف درھم

٦٫٦٠٢)١٫٩٠٥(التشغیلیة  
)٨٢٤()٨٠٠(االستثماریة  

)٥٫٢٠٥(١٫٤٢٣التمویلیة  

٥٧٣)١٫٢٨٢(صافي التدفقات النقدیة (الخارجة) / الداخلة  

إعادة تصنیف    تألف درھم. نتیجة لذلك، تم  ٤٦٦٫٨٠٠بمبلغ    استثمارھا العقاريخالل الفترة، قررت المجموعة بیع جزء من  
).٧ھذا الجزء إلى أصل محتفظ بھ للبیع (إیضاح 

عقاري الستثمار اال٧

تم عرض الحركة في االستثمار العقاري أدناه:  
  أشھر  الستةفترة 

المنتھیة في 
  ٢٠٢٢ یونیو ٣٠

(غیر مدققة) 

السنة المنتھیة في 
  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١

(مدققة) 
ألف درھم ألف درھم

٧١١٫٤٢٢٧١٥٫٩٨٩ینایر  ١في 
٢٧٠١٫٦٩٧إضافات 

)٦٫٢٦٤(-استبعادات 
-٥٠٨ربح القیمة العادلة  

-)٤٦٦٫٨٠٠()٦(إیضاح المحول إلى الموجودات المحتفظ بھا للبیع 

٢٤٥٫٤٠٠٧١١٫٤٢٢

من الترتیب الھرمي للقیمة العادلة بناًء على المدخالت الخاصة بأسلوب التقییم   ٣یتم تصنیف االستثمار العقاري ضمن المستوى 
تم تحدید التقییم من قبل اإلدارة بالرجوع إلى التقییم  ،  ٢٠٢٢  یونیو  ٣٠كما في  .  المعتمد من قبل المعھد الملكي للمساحین القانونیین

مقیم مستقل ومعتمد والذي یمتلك مؤھل مھني معترف بھ ومناسب    ، والذي تم إجراؤه من قبل٢٠٢١سمبر  دی  ٣١في    الذي تم
أقصى وأفضل  االستخدام الحالي للعقار ھو    تم اعتبارعند تقدیر القیمة العادلة،  .  العقار الذي یتم تقییمھوخبرة حدیثة في موقع وفئة  

. استخدام لھ



إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المختصرة (تتمة) 

١٥

(تتمة)  عقاريالستثمار اال٧

بخدمات٢٠٢٠خالل   مزودة  لبیع أرض  مساطحة  المجموعة اتفاقیة  أبرمت  قیمتھ.  ،  ما  للمعاملة  المالي  االعتبار  إجمالي   یبلغ 
. ٢٠٢٣ألف درھم یستحق سداده على خمسة أقساط حتى سبتمبر   ١٣٫٠٠٠

لبیع أرض مزودة بالخدمات. یبلغ إجمالي االعتبار المدفوع للمعاملة ما قیمتھ   ، أبرمت المجموعة اتفاقیة مساطحة٢٠٢١خالل  
. ٢٠٢٥ألف درھم والذي یستحق سداده على خمسة أقساط حتى مایو  ٩٫٠٠٠

ستثماریة االقروض ال٨

٢٠٢١دیسمبر  ٢٠٢٢٣١  یونیو ٣٠
(مدققة) (غیر مدققة) 

ألف درھم ألف درھم 

-٣٦٫٩٨٧قرض استثماري

القرض یستحق سداد  .  اً ٪ سنوی١١  بنسبة  ألف درھم بمعدل فائدة  ٣٦٫٠٤٤  بمبلغ  قرض یحمل فائدة، قدمت المجموعة  ٢٠٢٢خالل  
أصل  القرض    تم اعتبار،  ٢٠٢٢  یونیو  ٣٠من    اً خمس سنوات. یمكن للمقترض أن یمدد القرض لمدة عام واحد. اعتبار  خالل

.ضمن المستوى األول

ستثمارات في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة اال٩

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

  أشھر  الستةفترة 
المنتھیة في 

  ٢٠٢٢ یونیو ٣٠
(غیر مدققة) 

السنة المنتھیة في 
  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١

(مدققة) 
ألف درھم ألف درھم

١٧٠٫٢٤٢٤٧٢٫٠٧٦ینایر  ١كما في 
) ٨٤٫٣٣٠(-اتاستبعاد

) ١١٫٤٨٨(٤٫٩٨٦، صافي )الخسارةالدخل / (الحصة من 
) ٧٧٫٩٧٠(-خسارة انخفاض في القیمة 

)٢٨٥(-الحصة من احتیاطیات حقوق الملكیة 
) ١٨٫٦٠٣()٥٫٧٨٨(توزیعات أرباح مستلمة 

إعادة تصنیف استثمار إلى استثمار بالقیمة العادلة من خالل األرباح
) ١٠٩٫١٥٨(-أو الخسائر   

١٦٩٫٤٤٠١٧٠٫٢٤٢

خرجت المجموعة من استثمار في شركة زمیلة بقیمة دفتریة  بإدراج متحصالتالمجموعة    قامتال شيء.    تبلغ  خالل الفترة، 
ألف درھم.  ٣١٫٢٦٣ بقیمة



إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المختصرة (تتمة) 

١٦

مالیة ال ستثمارات اال١٠
  ٢٠٢٢ یونیو ٣٠

(غیر مدققة) 
  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١

(مدققة) 
ألف درھم ألف درھم

الخسائر   وأ موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح 
٤٥٥٫٣٥٦١٣٤٫٨٩٧  صنادیق غیر مدرجة   
١٧٥٫٦١٤٨٨٫٩٦٠موجودات مشتقة   
٣٠٠٫٧٩٨١١٢٫٧٨٠  ٢عقود إعادة الشراء العكسي، صافي   
٣٣٫٢٨٩٫٠٤٢٤٫١٠٢٫٧٩٣أوراق مالیة مدرجة ذات دخل ثابت   
١٫٨١٦٫٩٠٧١٫٧٨٨٫٠٨٦أسھم حقوق ملكیة مدرجة  
٤١٨٣٫٩٠٠١٨٥٫٥٤٥  أسھم ممتازة قابلة للتحویل  
٧٤٫٥٢٣٩٦٣  استثمارات أخرى  

٦٫١٩٦٫١٤٠٦٫٤١٤٫٠٢٤

تشمل الموجودات المشتقة المحتفظ بھا من قبل المجموعة عقود تبادل معدالت الفائدة، وعقود تبادل العائد اإلجمالي، وعقود   ١
المستقبلیة العمالت  وعقود  االئتماني  التعثر  تبلغ    تبادل  اسمیة  قیمة  ذات  (  ١٠٫٩٠٣٫٦٥٨وھي  :  ٢٠٢١دیسمبر    ٣١ألف 

. ألف) ١٥٫٧١٤٫٠٧٥

یتم بیع عقود إعادة الشراء العكسي في نفس الوقت. إن القیم المدرجة الظاھرة ھي صافي الذمم المدینة إلعادة الشراء العكسي   ٢
الذمم المدینة    صافي:  ٢٠٢١دیسمبر    ٣١ألف درھم (  ١٫٦١٧٫٠٥٩ألف درھم والمطلوبات المقابلة بمبلغ    ١٫٩١٧٫٨٥٧بمبلغ  

ألف درھم). تخضع عقود إعادة   ٢٫٠٥٠٫٠٩٩ألف درھم والمطلوبات المقابلة بمبلغ  ٢٫١٦٢٫٨٧٩إلعادة الشراء العكسي بمبلغ 
الشراء إلى االتفاقیة الرئیسیة للمقاصة. 

  ٢٫٩٧٢٫٩٢٤  :٢٠٢١  دیسمبر  ٣١ألف درھم (  ٨١٦٫٠٣٥٫٢تم رھن األوراق المالیة المدرجة ذات الدخل الثابت بإجمالي مبلغ    ٣
ألف درھم) كضمان مقابل قروض المجموعة بموجب اتفاقیات إعادة الشراء.

، شركة السفر عبر اإلنترنت المدرجة في  دیسبجر دوت كوم  ، دخلت المجموعة في اتفاقیة اكتتاب مع٢٠٢٠أغسطس    ٢٠في    ٤
ب، بدون قیمة اسمیة مقابل سعر شراء   ممتاز من سلسلةسھم    ٥٠٫٠٠٠بورصة نیویورك في أمریكا الالتینیة، لالستحواذ على  

  تتضمن شروط المعاملة خیارًا لحاملھا لتحویل كل سھم من األسھم الممتازة من سلسلة   ملیون دوالر أمریكي.  ٥٠إجمالي قدره  
بنسبة    سھم عادي لدیسبجر دوت كوم.  ١٠٨٫١٠٨١إلى    ب سنویاً  یستحق سداده  ٪  ٤تحمل األسھم الممتازة من سلسلة ب ربحاً 

على أساس ربع سنوي. یمتلك الُمصدر كذلك خیارًا لفرض التحویل في أي وقت من الذكرى السنویة الثالثة إلى السابعة من تاریخ  
دوالر   ١٣٫٨٨أیام تداول متتالیة،    ١٠إغالق الصفقة، إذا تجاوز متوسط السعر المرجح لحجم األسھم العادیة، لمدة ال تقل عن  

دوالر أمریكي بین الذكرى السنویة الخامسة والسابعة. باإلضافة إلى ذلك،    ١٢٫٤٩رى السنویة الثالثة والخامسة وأمریكي بین الذك
بقیمة للُمصدر  یحق   نقدي  اعتبار  صافي  المجموعة  دفعت  نقدًا.  السابعة  السنویة  الذكرى  بعد  أو  في  وقت  أي  في  االسترداد 

. كما في تاریخ التقاریر المالیة، تم تقدیر القیمة العادلة ٢٠٢٠سبتمبر    ٢١  ألف درھم للمعاملة التي تم إغالقھا في  ١٨٠٫٢٢٢
ألف درھم). ١٨٥٫٥٤٥: ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ألف درھم ( ١٨٣٫٩٠٠لألداة بمبلغ 



إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المختصرة (تتمة) 

١٧

خرىاألمدینة  الذمم المدینة وال تجاریة ال ذمم ال١١

  ٢٠٢٢ یونیو ٣٠
(غیر مدققة) 

  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١
(مدققة) 

ألف درھم ألف درھم

٣٦١٫١٤٤١٧٤٫٧٦٧ذمم تجاریة مدینة 
) ٧٣٫٤٦١()١٦٫٢٠٠(مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

٣٤٤٫٩٤٤١٠١٫٣٠٦
٤٫٥٦٦٧٫٨٥٢مبالغ مدفوعة مقدماً وسلفیات

٥٣٫٥٣٤٤٩٫٢١٦فوائد مستحقة
٣٧٫٧٤١٣٧٫٨٠٥مبالغ مخصصة لتوزیعات أرباح السنوات السابقة 

١٫٠٣٤١٫٠٣٤ودائع مرھونة 
٤١٣٫٤١٦٤١٤٫٤٥٠حسابات ھامشیة
٢٤٫٠٤٧٣١٫٢٢٦ذمم مدینة أخرى

)٩٨٩()٥٤٧(مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدینة األخرى  

٨٧٨٫٧٣٥٦٤١٫٩٠٠

واألرصدة البنكیة النقد ١٢

  ٢٠٢٢ یونیو ٣٠
(غیر مدققة) 

  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١
(مدققة) 

ألف درھم ألف درھم

١١٠٫٣٤٠-ودائع محتفظ بھا لدى البنوك  
٦٦٥٫٨٤٦١٫٣١٠٫٧٦٥نقد لدى البنوك  

٢٠٧٣٥٤نقد في الصندوق 

٦٦٦٫٠٥٣١٫٤٢١٫٤٥٩نقد وأرصدة بنكیة  
)١٠٩() ٨٥(ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

٦٦٥٫٩٦٨١٫٤٢١٫٣٥٠



إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المختصرة (تتمة) 

١٨

(تتمة)  النقد واألرصدة البنكیة١٢

دیسمبر من ما یلي:  ٣١لغرض بیان التدفقات النقدیة، یتكون النقد وما یعادلھ في 

  ٢٠٢٢یونیو  ٣٠
(غیر مدققة) 

  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١
(مدققة) 

ألف درھم درھمألف 

١١٠٫٣٤٠-ودائع محتفظ بھا لدى البنوك  
٦٦٥٫٨٤٦١٫٣١٠٫٧٦٥نقد لدى البنوك  

٢٠٧٣٥٤نقد في الصندوق 
-٣٫٠١٤)٦العملیات المتوقفة (إیضاح عائد إلى  وفي الصندوقنقد لدى البنوك 

٦٦٩٫٠٦٧١٫٤٢١٫٤٥٩
)١٠٩() ٨٥(ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

٦٦٨٫٩٨٢١٫٤٢١٫٣٥٠النقد وما یعادلھ  

رأس المال وتوزیعات األرباح ١٣

، عقدت الشركة اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي وتمت الموافقة فیھ من بین أمور أخرى على توزیع ٢٠٢٢  مارس  ٢٨في  
تمت  :  ٢٠٢١مارس    ٢٤(  ٪٢٫٤٥وأسھم منحة بنسبة    للسھم الواحد  فلس  ٧٫٥٥ألف درھم تمثل    ١٣٨٫٨٠٧بقیمة  أرباح نقدیة  

). فلس للسھم الواحد ٦ألف درھم تمثل  ١١٠٫٣١١بقیمة توزیعات أرباح نقدیة الموافقة على 

العائد احتساب  المنتھیة في    تم  الحالیة  للفترة  الواحد  للسھم  والمخفض  المتوسط   ٢٠٢١و  ٢٠٢٢  یونیو  ٣٠األساسي  باستخدام 
المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة بعد األخذ في االعتبار تأثیر أسھم الخزینة. 

فترة الستة أشھر  
  ٣٠المنتھیة في 

٢٠٢٢یونیو 

فترة الستة أشھر  
یونیو  ٣٠المنتھیة في  

٢٠٢١

فترة الثالثة أشھر  
  ٣٠المنتھیة في 

٢٠٢٢یونیو 

فترة الثالثة أشھر  
یونیو  ٣٠المنتھیة في  

٢٠٢١
(غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) 

١٥٣٫٩٠٠) ٥٩٫٣٤٢(٨٧٫٢٨٢٢٦٤٫٤٨١الفترة العائد إلى مالكي الشركة (ألف درھم)  / (خسارة)   ربح

المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة ألغراض 
١٫٨٨٣٫٥٤٥٫٩٨٢١٫٨٣٨٫٥٠٨٫٧١٤١٫٨٨٣٫٥٤٥٫٩٨٢١٫٨٣٨٫٥٠٨٫٧١٤احتساب العائد األساسي والمخفض للسھم الواحد   



إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المختصرة (تتمة) 

١٩

القروض  ١٤

عرض الحركة في القروض أدناه: تم 
  أشھر  الستةفترة 

المنتھیة في 
  ٢٠٢٢ یونیو ٣٠

(غیر مدققة) 

السنة المنتھیة في 
  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١

(مدققة) 
ألف درھم ألف درھم

٤٫١١٧٫١٩٨٤٫٢١١٫٨٤٢ینایر  ١في 
١٫٩١٩٦٤٧٫٥٧٥قروض مسحوبة 

) ١٦٫٩٢١(٢٫٤٠٩تكالیف ترتیب القروض والفائدة المدفوعة مقدماً، صافي اإلطفاءات
) ٧٢٥٫٢٩٨()٦١٦٫٣٦٧(قروض تم سدادھا 

قرض تم تحویلھ إلى صافي رصید المطلوبات المحتفظ بھا للبیع 
-)٧٦٥() ٦(إیضاح   

٣٫٥٠٤٫٣٩٤٤٫١١٧٫١٩٨

ملیون    ٥٠٠بقیمة    القائمإعادة تمویل تسھیل القرض المتجدد المضمون  عملیة  المجموعة    استكملت،  ٢٠٢١أغسطس    ١٥في  
التسھیل تم ضمان  ملیون دوالر أمریكي.    ٥٠٠سنوات بقیمة    ٣دوالر أمریكي، واستبدالھ بتسھیل قرض متجدد مضمون لمدة  

رات..م.م وبعض االستثما ذالمجموعة في الواحة الند  حصة مساھمةبرھن على  اً مبدئی

ألف    ٣٧٨٫٠٠٠اإلجارة بمبلغ  -ألف درھم من تمویل مضمون قائم على المرابحة  ١٧٫٢٧٣مبلغ بقیمة    سداد، تم  ٢٠٢٢خالل  
.الخاص بالمجموعة الخفیفة درھم للقیام بأعمال تطویر إضافیة على مشروع العقارات الصناعیة

بمبلغ   انخفضت،  ٢٠٢٢خالل   الثابت  الدخل  ذات  المالیة  األوراق  في  استثماراھا  مقابل  للمجموعة  الشراء  إعادة  مطلوبات 
ألف درھم. ٥٩٧٫٠٥٦

مشتقة  المطلوبات ال١٥

  ٢٠٢٢ یونیو ٣٠
(غیر مدققة) 

  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١
(مدققة) 

ألف درھم ألف درھم

الخسائر   وأمطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح 
١١١٥٫٥٦٦١٠٠٫٦٢٦مطلوبات مشتقة أخرى   

١١٥٫٥٦٦١٠٠٫٦٢٦

تمثل المطلوبات المشتقة األخرى المحتفظ بھا من قبل المجموعة عقود تبادل معدالت الفائدة، وعقود تبادل العائد اإلجمالي،    ١
المستقبلیةوعقود   العمالت  وعقود  االئتماني  التعثر  تبلغ    تبادل  اسمیة  قیمة  ذات  (  ٦٤٣٫٢٥٨وھي  :  ٢٠٢١دیسمبر    ٣١ألف 

ألف). ٦٨٤٫٩٩٥



إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المختصرة (تتمة) 

٢٠

خرى األمطلوبات التجاریة والمطلوبات ال١٦

٢٠٢٢ یونیو ٣٠
(غیر مدققة) 

  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١
(مدققة) 

ألف درھم ألف درھم

١٣٣٫٥٣١١٦١٫٨٥٠ذمم تجاریة دائنة 
٢٩٫٢٠٠٣٤٫١١٤فوائد مستحقة على قروض

٣٧٫٧٤٥٣٧٫٨٠٨توزیعات أرباح دائنة 
٣٦٫٦٤٦٦١٫٦٢٦مستحقات خطط حوافز الموظفین طویلة األجل 

١٠٫١٣١١١٫٧٤٦إیرادات مؤجلة
٥١٫٧٠٣١٢٧٫٠٠٢ذمم دائنة أخرى ومستحقات

٢٩٨٫٩٥٦٤٣٤٫١٤٦

اإلیجار عقود ١٧

موجودات حق  
االستخدام 

مطلوبات عقود 
اإلیجار 

ألف درھمألف درھم

٢٠٢٢٩٩٫٦٤٩١١٩٫٩١٨ینایر  ١كما في 
-)٧٫٨٢٢(مصاریف االستھالك

٤٫٤٤٩-مصاریف الفائدة 
)٧٫٩٧٦(-الدفعات 

٢٥٫٥١٤٢٥٫٥١٤عقود إیجار جدیدة  
٨٥٨٥إعادة تقییم شروط عقود اإلیجار 

) ١٠٦٫٥٤٦() ٨٣٫٥٨٧() ٦(إیضاح أصل محتفظ بھ للبیع 

٣٣٫٨٣٩٣٥٫٤٤٤(غیر مدققة)  ٢٠٢٢یونیو  ٣٠كما في 

٢٠٢١١١٣٫٥٥٠١٢٦٫٣٨٣ینایر  ١كما في 
-) ١٤٫٦٨٧(مصاریف االستھالك

٨٫٣٧٦-مصاریف الفائدة 
) ١٥٫٦٢٧(-الدفعات 

٨٥٩٨٥٩عقود إیجار جدیدة  
)٧٣()٧٣(تقییم شروط عقود اإلیجار إعادة 

٩٩٫٦٤٩١١٩٫٩١٨(مدققة)  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في 



إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المختصرة (تتمة) 

٢١

یرادات من بیع البضائع وتقدیم الخدمات اإل١٨

فترة الستة أشھر  
  ٣٠المنتھیة في 

٢٠٢٢یونیو 

فترة الستة أشھر  
  ٣٠المنتھیة في 

٢٠٢١یونیو 

أشھر   الثالثةفترة 
  ٣٠المنتھیة في 

٢٠٢٢یونیو 

أشھر  الثالثة  فترة 
  ٣٠المنتھیة في 

٢٠٢١یونیو 
(غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) 

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٥٥٫٣٧٥٦٥٫٧١٩٢٨٫٦٩٥٣٣٫٥٧٦اإلیرادات 
) ٢٣٫٧٥٣() ٢٢٫٩٣١() ٤٥٫٥٢٨() ٤٤٫٣٦٧(تكلفة المبیعات 

١١٫٠٠٨٢٠٫١٩١٥٫٧٦٤٩٫٨٢٣إجمالي الربح 

تعود اإلیرادات وتكلفة تقدیم الخدمات بشكل رئیسي إلى عملیات الرعایة الصحیة. تم استیفاء التزامات األداء فیما یتعلق بالبضائع 
في الوقت المناسب.والخدمات 

اإلمارات العربیة المتحدة.  دولة یتم تولید كافة اإلیرادات داخل

صافي ، مالیةالستثمارات االیرادات من اإل١٩

فترة الستة أشھر  
  ٣٠المنتھیة في 

٢٠٢٢یونیو 

فترة الستة أشھر  
  ٣٠المنتھیة في 

٢٠٢١یونیو 

أشھر   الثالثةفترة 
  ٣٠المنتھیة في 

٢٠٢٢یونیو 

أشھر  الثالثة  فترة 
  ٣٠المنتھیة في 

٢٠٢١یونیو 
(غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) 

ألف درھم درھم ألف ألف درھم ألف درھم 

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح 
أو الخسائر  
٣٧٫٨٠٥١٢١٤٫٠٦٤٣٣٤صنادیق غیر مدرجة من  ربح صافي    
٣٨٣٫٤٠٥١٢٢٫٠٤٤١١٧٫٥٣٩٢٩٫٢٤٢صافي ربح من مشتقات    
ربح من أوراق مالیة مدرجة   (خسارة) / صافي    
٩٠٫٩٢٩) ٨٤٫٨١٥(١٣٦٫٦٤٠) ١٥٣٫٦١٦(ذات دخل ثابت     
١٦٠٫٢٧٥) ١١٦٫٢٤١(٢٣٢٫٨٣٠) ١١٥٫٨٣٢(ربح من أسھم حقوق ملكیة مدرجة   (خسارة) /صافي    
من األسھم الممتازة القابلة  ربح    (خسارة) /صافي    

)٣٫٠٣٢() ٣٨٫٣٦٢(١٠٫٠١٠) ١٫٩٠٩(للتحویل      

٢٧٧٫٧٤٨) ١٠٧٫٨١٥(١٤٩٫٨٥٣٥٠١٫٥٣٦



إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المختصرة (تتمة) 

٢٢

داریة اإلعمومیة والمصاریف  ال٢٠

٢٠٢٢یونیو  ٣٠فترة الستة أشھر المنتھیة في 
(غیر مدققة) ألف درھم 

٢٠٢٢یونیو  ٣٠أشھر المنتھیة في  الثالثةفترة 
(غیر مدققة) ألف درھم 

اإلجمالي الشركات التابعة الشركة اإلجمالي الشركات التابعة الشركة 
٤٫٩٣٧٢٫٩٩٩) ١٫٩٣٨(٢٤٫٥٤٦١٠٫٠٨٥٣٤٫٦٣١تكالیف موظفین 

٦٫٦٢٣٦٫٧٤٢١٣٫٣٦٥٢٫٥٧١٣٫٤٨٨٦٫٠٥٩مصاریف قانونیة ومھنیة أخرى 
٢٫٦٦٩١٫٥٨٠٤٫٢٤٩١٫٥٤٥٧٨٨٢٫٣٣٣استھالك 

٢٢٢٩٥١٧١٥٢٢إطفاء موجودات غیر ملموسة
١٫٣١٦٩٥٨٢٫٢٧٤٨٩٧٥٤٩١٫٤٤٦مصاریف التسویق 

٨٤٦٨٤٦-٢٤٤٢٤٤-مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
٤٫٠٠٥٥٫٧٧٤٩٫٧٧٩١٫٢٧٦٢٫٦٣٢٣٫٩٠٨أخرى 

٣٩٫١٨١٢٥٫٤١٢٦٤٫٥٩٣٤٫٣٥٨١٣٫٢٥٥١٧٫٦١٣

٢٠٢١یونیو  ٣٠فترة الستة أشھر المنتھیة في 
(غیر مدققة) ألف درھم 

٢٠٢١یونیو  ٣٠أشھر المنتھیة في  الثالثة فترة  
(غیر مدققة) ألف درھم 

اإلجمالي الشركات التابعة الشركة اإلجمالي الشركات التابعة الشركة 
٦٥٫٣٣٤٨٫٤٩٧٧٣٫٨٣١٢٨٫٣٩١٤٫١٣٢٣٢٫٥٢٣تكالیف موظفین 

١٠٫١٨٩٢٫٨٤٦١٣٫٠٣٥٩٫١٦١١٫١٠٦١٠٫٢٦٧مصاریف قانونیة ومھنیة أخرى 
١٫٦٤٨٣٫٥٦٥٥٫٢١٣٨٢٥١٫٧٧٨٢٫٦٠٣استھالك 

١٤٨٢٨١٧٦٧٤١٤٨٨إطفاء موجودات غیر ملموسة
٧٩٥٥٥٧١٫٣٥٢٤٣٧٢٧٣٧١٠مصاریف التسویق 

٦٤٢٦٤٢-١٫٩٢٢١٫٩٢٢-مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
٤٫٥٦٢٧٫٦٣٥١٢٫١٩٧٢٫٣٢٩٤٫١٢٢٦٫٤٥١أخرى 

٨٢٫٦٧٦٢٥٫٠٥٠١٠٧٫٧٢٦٤١٫٢١٧١٢٫٠٦٧٥٣٫٢٨٤

تكالیف التمویل، صافي ٢١

فترة الستة أشھر  
  ٣٠المنتھیة في 

٢٠٢٢یونیو 

فترة الستة أشھر  
  ٣٠المنتھیة في 

٢٠٢١یونیو 

أشھر   الثالثةفترة 
  ٣٠المنتھیة في 

٢٠٢٢یونیو 

أشھر  الثالثة  فترة 
  ٣٠المنتھیة في 

٢٠٢١یونیو 
(غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) 

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٥٣٫٤٦٨٤٣٫١٣٦٢٨٫٣٣٢٢٢٫٠٣٩فوائد على القروض 
٨٧٩٧٤٤٥٩٨٤٢٨فوائد على مطلوبات عقود اإلیجار 

٣٫٤٠٨١٥٦١٫٧١٤٧٩إطفاء تكالیف ترتیب قرض 
) ٦١٣() ١٫٠٨٥()١٫٣٥٨() ١٫٩٨٩(إیرادات فوائد من قروض استثماریة بالتكلفة المطفأة 

) ٢٣١() ٦٩٢() ٥٠٣() ٨٤٢(فوائد مكتسبة على ودائع ألجل 
) ١٨٨() ٣٢٠() ٣٧٥() ٦٤٠(عكس فائدة على استبعاد استثمار عقاري  

٥٤٫٢٨٤٤١٫٨٠٠٢٨٫٥٤٧٢١٫٥١٤



إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المختصرة (تتمة) 

٢٣

عالقة الطراف ذات األ٢٢

الخسائر:  وأ المعامالت الجوھریة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بیان األرباح 

مكافآت موظفي اإلدارة الرئیسیین 

فترة الستة أشھر  
  ٣٠المنتھیة في 

٢٠٢٢یونیو 

فترة الستة أشھر  
  ٣٠المنتھیة في 

٢٠٢١یونیو 

أشھر   الثالثةفترة 
  ٣٠المنتھیة في 

٢٠٢٢یونیو 

أشھر  الثالثة  فترة 
  ٣٠المنتھیة في 

٢٠٢١یونیو 
(غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) 

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٣٫٩١٠٣٫٩٢٩١٫٦١١١٫٧١٢رواتب ومكافآت 
٣٣٢٣٥٠١٦٤١٧٥األجل مكافآت نھایة الخدمة ومكافآت أخرى طویلة  

٤٫٢٤٢٤٫٢٧٩١٫٧٧٥١٫٨٨٧

القطاعات التشغیلیة  ٢٣

، قامت المجموعة بإعادة تنظیم قطاعاتھا التشغیلیة بعد التطورات التي طرأت على المسؤولیات الرئیسیة لإلدارة  ٢٠٢١خالل  
التنظیم، قمنا بإعادة تصنیف قطاع العقارات الصناعیة من االستثمارات الخاصة إلى  وعملیة إعداد التقاریر الداخلیة. بعد إعادة  

قطاع جدید یسمى "الواحة الند". وعالوة على ذلك، قمنا بإعادة تسمیة قطاع أسواق رأس المال لدینا إلى قطاع األسواق العامة 
قارنة وفقاً لذلك. لیتماشى مع المنشورات الخارجیة للمجموعة. تمت إعادة تصنیف فترات الم

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

.المالیة والبنیة التحتیة والنفط والغاز والتكنولوجیا المالیة والرعایة الصحیة

األسواق العامة
األسواق العامة، منصة لتزوید المستثمرین بإمكانیة الوصول إلى الفرص المتاحة في األسھم وخدمات إدارة الموجودات یمثل قطاع  
. األخرى

الواحة الند 
یمثل قطاع الواحة الند حصة المجموعة في العقارات الصناعیة. 



إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المختصرة (تتمة) 

٢٤

(تتمة) القطاعات التشغیلیة  ٢٣

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

  یونیو   ٣٠المنتھیة في   أشھر  الستةیعرض الجدول التالي معلومات حول اإلیرادات واألرباح للقطاعات التشغیلیة للمجموعة لفترة  
: ، على التوالي٢٠٢١و ٢٠٢٢

ألف درھم 
الموحد الشركات األسواق العامةالند  الواحةاالستثمارات الخاصة (غیر مدققة) ٢٠٢٢ یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في  الستةفترة  

٥٥٫٣٧٥---٥٥٫٣٧٥إیرادات من بیع البضائع وتقدیم الخدمات 
شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً   ربح الحصة من  

٤٫٩٨٦---٤٫٩٨٦لحقوق الملكیة، صافي   
شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً ربح من استبعاد 

٣١٫٢٦٣---٣١٫٢٦٣  لحقوق الملكیة   
١٤٩٫٨٥٣-١٥١٫٤٢٦-)١٫٥٧٣(، صافي إیرادات من استثمارات مالیة

٢٤٫٥٧٢--٢٤٫٥٧٢-إیرادات من استثمار عقاري، صافي  
١٫٣٩١٨١٣٨٨٢٦٢٫٣١٨أخرى، صافي   إیرادات

١٠٥٫١٢٣)٥٣٫٥٨١(٢٦٫٧٢٢١٩٫٤٨٦١١٢٫٤٩٦من العملیات المستمرة   ربح للفترة
)٦٫٤٣٠(---)٦٫٤٣٠(من العملیات المتوقفة   للفترة  خسارة

٩٨٫٦٩٣)٥٣٫٥٨١(٢٠٫٢٩٢١٩٫٤٨٦١١٢٫٤٩٦الربح / (الخسارة) للفترة  

ألف درھم 
الموحد الشركات األسواق العامة الواحة الند االستثمارات الخاصة (غیر مدققة) ٢٠٢١یونیو   ٣٠أشھر المنتھیة في  الستةفترة 

٦٥٫٧١٩---٦٥٫٧١٩إیرادات من بیع البضائع وتقدیم الخدمات 
الحصة من خسارة شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة  

وفقاً لحقوق الملكیة، صافي    
)١٠٫١٤٢(---)١٠٫١٤٢(

شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة  االنخفاض في قیمة 
وفقاً لحقوق الملكیة    

)٣٢٫٠١٤(---)٣٢٫٠١٤(

شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً ربح من استبعاد 
  لحقوق الملكیة   

٥٠٫٥١١---٥٠٫٥١١

٥٠١٫٥٣٦-٤٧٧٫٧٥٥-٢٣٫٧٨١، صافي إیرادات من استثمارات مالیة
٢٣٫٢١٢--٢٣٫٢١٢-إیرادات من استثمار عقاري، صافي  

)٥٫١١٠(٩٠٧٢٤٠٣٦)٦٫٢٩٣(أخرى، صافي   إیرادات(مصاریف) / 
٣٩٨٫٦٥٨)٨٨٫٧٦٧(٢٧٫٢١١١٦٫٧٨٢٤٤٣٫٤٣٢من العملیات المستمرة   للفترة (خسارة)  / ربح 
)١٥٫٥٨٠(---)١٥٫٥٨٠(من العملیات المتوقفة   خسارة

٣٨٣٫٠٧٨)٨٨٫٧٦٧(١١٫٦٣١١٦٫٧٨٢٤٤٣٫٤٣٢الربح / (الخسارة) للفترة  
)٧٣(---)٧٣(الخسارة الشاملة األخرى  

إیرادات القطاع المدرجة أعاله اإلیرادات الناتجة من عمالء خارجیین. لم تكن ھناك أیة إیرادات بین القطاعات خالل الفترة  تمثل  
: ال شيء).٢٠٢١ یونیو ٣٠(



إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المختصرة (تتمة) 

٢٥

(تتمة) القطاعات التشغیلیة  ٢٣

دیسمبر    ٣١و  ٢٠٢٢  یونیو  ٣٠یعرض الجدول التالي معلومات عن موجودات ومطلوبات القطاعات التشغیلیة للمجموعة كما في  
، على التوالي:٢٠٢١

ألف درھم 
الموحد الشركات األسواق العامةالند  الواحةاالستثمارات الخاصة (غیر مدققة) ٢٠٢٢ یونیو ٣٠كما في 

١٫٣٣٨٫٧٠٠٧٩٧٫٢٦٦٦٫٦٣٠٫٩٣١١٨٦٫٦٣٧٨٫٩٥٣٫٥٣٤القطاعموجودات 
٢٤٢٫٣٥٧١٠١٫٣٦٢٢٫١٦٨٫٧٩٩١٫٦٣٦٫٠٢٤٤٫١٤٨٫٥٤٢مطلوبات القطاع

(مدققة) ٢٠٢١دیسمبر    ٣١كما في 
٩٦٣٫٤٨٤٨٠٠٫٩٧٨٧٫١٨٧٫١٥١٦٣٧٫٩٥٣٩٫٥٨٩٫٥٦٦موجودات القطاع
٢٣٨٫٦٦١١٢٦٫١١٤٢٫٧٤٣٫٥٥٩١٫٦٨٩٫٨٤٢٤٫٧٩٨٫١٧٦مطلوبات القطاع


