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 التقریر والمعلومات المالیة الموحدة المختصرة 

 ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰المنتھیة في  التسعة أشھر لفترة 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 المحتویات جدول 
 

۰۱ ۰۲ ۰۳ 
تقریر مراجعة  

 المعلومات 
المالیة الموحدة 

 المختصرة 

 بیان المركز 
المالي الموحد  

 المختصر 

بیان األرباح أو  
الخسائر الموحد 

 المختصر 

   

۰٤ ۰٥ ۰٦ 
بیان األرباح أو  
الخسائر والدخل 
الشامل اآلخر  

 الموحد المختصر 

 بیان التغیرات 
 في حقوق

الموحد الملكیة 
 المختصر 

 بیان التدفقات 
النقدیة الموحد 

 المختصر 

   

 ۰۷  
 

إیضاحات حول 
البیانات المالیة 

 الموحدة المختصرة 
 

 





 جزءًا ال یتجزأ من هذه البیانات المالیة الموحدة المختصرة. ٢٤إلى   ١تشكل اإل�ضاحات المرقمة من 
٢ 

 بیان المركز المالي الموحد المختصر

 كما في 
 ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰

 كما في 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مدققة)  (غیر مدققة) 
 ألف درھم ألف درھم  إیضاح

الموجودات 
 ۱۸٫۸۱۸۳٦٫۳۹۲ ممتلكات ومعدات، صافي 
 ۳٤٫۱۳۷۹۹٫٦٤۹ ۱۷ موجودات حق االستخدام 

 ۲٤۳٫۳۲۲۷۱۱٫٤۲۲ ۷ استثمار عقاري 
 ۳٦٫۹٦٥۷۸٫۹۸۳ الشھرة وموجودات غیر ملموسة 

-۳۹٫٤٥۳ ۸ قروض استثماریة  
 ۱٦٥٫٥۱٦۱۷۰٫۲٤۲ ۹ لحقوق الملكیةاستثمارات في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً 

 ٦٫٦۱۱٫۷٤۰٦٫٤۱٤٫۰۲٤ ۱۰ استثمارات مالیة 
 ۲٫۰۱٥۱٥٫٦۰٤ المخزون 

 ٦٥۷٫٦۰٥٦٤۱٫۹۰۰ ۱۱ ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى 
   ٦۸۷٫۷۱۰۱٫٤۲۱٫۳٥۰ ۱۲النقد واألرصدة البنكیة  

٦ 
   -٤٦٦٫۸۰۰للبیع امحتفظ بھ موجودات

   ۸٫۹٦٤٫۰۸۱۹٫٥۸۹٫٥٦٦إجمالي الموجودات 
حقوق الملكیة والمطلوبات 

حقوق الملكیة
 ۱٫۹٤٤٫٥۱٥۱٫۹٤٤٫٥۱٥ ۱۳ رأس المال 

) ۲٦۷٫۱۸٤() ۱٥۷٫۷۳٥( أسھم خزینة 
 ۱٫۰۱۷٫۷٦٤۱٫۰۸۹٫۸٥۲ أرباح مستبقاة

   ٥٤٤٫٤۲۰٥٤٤٫٦٦٦ احتیاطیات  
 ۳٫۳٤۸٫۹٦٤۳٫۳۱۱٫۸٤۹لمالكي الشركةحقوق الملكیة العائدة 
   ۱٫۷۲۲٫۱۳۹۱٫٤۷۹٫٥٤۱ الحقوق غیر المسیطرة 
   ٥٫۰۷۱٫۱۰۳٤٫۷۹۱٫۳۹۰إجمالي حقوق الملكیة 

المطلوبات 
 ۳٫۳۰۷٫٥۲۲٤٫۱۱۷٫۱۹۸ ۱٤ قروض 

 ۱۹٫۰٥٤۲٦٫۲۸۸ مخصص مكافآت نھایة الخدمة 
 ۹۲٫۹۸۹۱۰۰٫٦۲٦ ۱٥ مطلوبات مشتقة 

 ۳۷٫٥۲۹۱۱۹٫۹۱۸ ۱۷ مطلوبات عقود اإلیجار  
   ٤۳٥٫۸۸٤٤۳٤٫۱٤٦ ۱٦ مطلوبات تجاریة ومطلوبات أخرى 

   ۳٫۸۹۲٫۹۷۸٤٫۷۹۸٫۱۷٦إجمالي المطلوبات 
   ۸٫۹٦٤٫۰۸۱۹٫٥۸۹٫٥٦٦إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات 

وتم توقیعھا بالنیابة عنھم من  ۲۰۲۲ أكتوبر ۲۸تم اعتماد إصــدار ھذه البیانات المالیة الموحدة المختصــرة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 
 قبل:

 باإلنابة  رئیس اإلدارة المالیة  نائب رئیس مجلس اإلدارة  رئیس مجلس اإلدارة 



 
 

 جزءًا ال یتجزأ من هذه البیانات المالیة الموحدة المختصرة. ٢٤إلى   ١تشكل اإل�ضاحات المرقمة من 
٣ 

 بیان األرباح أو الخسائر الموحد المختصر 
 

  

التسعة أشھر فترة 
  ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۲۲سبتمبر 

التسعة أشھر  فترة 
 ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۲۱سبتمبر 

أشھر  الثالثةفترة 
  ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۲۲سبتمبر 

أشھر   الثالثةفترة 
 ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۲۱سبتمبر 
 مدققة)غیر ( (غیر مدققة) مدققة)غیر ( (غیر مدققة)  
 ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  ألف درھم إیضاح  

      العملیات المستمرة  
 ۲٥٫۷۲۸ ۲٤٫٤۷۲ ۹۱٫٤٤۷ ۷۹٫۸٤۷ ۱۸ البضائع وتقدیم الخدمات إیرادات من بیع 

 ) ۲۰٫۲٦٦( )۲۱٫۰٤٥( ) ٦٥٫۷۹٤( )٦٥٫٤۱۲( ۱۸ تكلفة بیع البضائع وتقدیم الخدمات 
      

 ٥٫٤٦۲ ۳٫٤۲۷ ۲٥٫٦٥۳ ۱٤٫٤۳٥  إجمالي الربح
 من شركات زمیلة ومشاریع  )الخسارةالربح / (حصة من 

 ) ٤٫۲۸٥( ۲٫۱۲۰ ) ۱٤٫٤۲۷( ۷٫۱۰٦ ۹ صافيمشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة،   
 مشتركة محتسبة وفقاً  شركات زمیلة ومشاریع االنخفاض في قیمة 

 ) ٤٥٫۹٥٥( - ) ۷۷٫۹٦۹( -  لحقوق الملكیة  
 مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق   شركات زمیلة ومشاریعربح من استبعاد 

 - - ٥۰٫٥۱۱ ۳۱٫۲٦۳  الملكیة  
 ۱٦۸٫٥۹۷ ۱۸۹٫۸٥٥ ٦۷۰٫۱۳۳ ۳۳۹٫۷۰۸ ۱۹ صافي، إیرادات من استثمارات مالیة

 ۱۳٫۰۲٤ ۱۱٫۹۷۷ ۳٦٫۲۳٦ ۳٦٫٥٤۹  صافيإیرادات من استثمار عقاري، 
 ۹٫۰۷۸ ۹٫۱٦۹ ۳٫۹٦۸ ۱۱٫٤۸۷  صافيإیرادات أخرى، 

      
 ۱٤٥٫۹۲۱ ۲۱٦٫٥٤۸ ٦۹٤٫۱۰٥ ٤٤۰٫٥٤۸  اإلیرادات التشغیلیة صافي 

 ) ٤۸٫۲٦۱( )٥۷٫۸۲٦( ) ۱٥٥٫۹۸۷( ) ۱۲۲٫٤۱۹( ۲۰ مصاریف عمومیة وإداریة
 ) ۲٤٫۱۷۳( )۲۷٫۹۳۷( ) ٦٥٫۹۷۳( )۸۲٫۲۲۱( ۲۱ صافي تكالیف تمویل، 

      
 ۷۳٫٤۸۷ ۱۳۰٫۷۸٥ ٤۷۲٫۱٤٥ ۲۳٥٫۹۰۸  من العملیات المستمرة  للفترة الربح

      
      العملیات المتوقفة
 ) ۲٫۳۷٦( )۳٫٤٥۷( ) ۱۷٫۹٥٦( )۹٫۸۸۷( ٦ الخسارة للفترة 

 - ۳۲٫٦٥۳ - ۳۲٫٦٥۳ ۲۲ ربح من استبعاد شركة تابعة
      

 ) ۲٫۳۷٦( ۲۹٫۱۹٦ ) ۱۷٫۹٥٦( ۲۲٫۷٦٦   المتوقفةمن العملیات  للفترة / (الخسارة) الربح
      

 ۷۱٫۱۱۱ ۱٥۹٫۹۸۱ ٤٥٤٫۱۸۹ ۲٥۸٫٦۷٤  الربح للفترة 
      

      الربح للفترة العائد إلى: 
 ۳۲٫۰٥۹ ۹۹٫٦۸٤ ۲۹٦٫٥٤۰ ۱۸٦٫۹٦٦  مالكي الشركة  

 ۳۹٫۰٥۲ ٦۰٫۲۹۷ ۱٥۷٫٦٤۹ ۷۱٫۷۰۸  الحقوق غیر المسیطرة  
      

 ۷۱٫۱۱۱ ۱٥۹٫۹۸۱ ٤٥٤٫۱۸۹ ۲٥۸٫٦۷٤  الربح للفترة 
      

 مالكي الشركة  العائدة إلى األساسیة والمخفضة على السھم  العوائد
 ۰٫۰۱۷ ۰٫۰٥۳ ۰٫۱٦۱ ۰٫۱۰۰ ۱۳ (درھم)  
      

 من العملیات المستمرة العوائد األساسیة والمخفضة على السھم 
 ۰٫۰۱۹ ۰٫۰۳۷ ۰٫۱۷۱ ۰٫۰۸٤ ۱۳ العائدة إلى مالكي الشركة (درھم)  
      

 
 
 



 
 

 جزءًا ال یتجزأ من هذه البیانات المالیة الموحدة المختصرة. ٢٤إلى   ١تشكل اإل�ضاحات المرقمة من 
٤ 

 الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد المختصربیان األرباح أو 
 

 

التسعة أشھر فترة 
  ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۲۲سبتمبر 

التسعة أشھر  فترة 
 ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۲۱سبتمبر 

أشھر  الثالثةفترة 
  ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۲۲سبتمبر 

أشھر   الثالثةفترة 
 ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۲۱سبتمبر 
 (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) 
 ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  ألف درھم 
     

 ۷۱٫۱۱۱ ۱٥۹٫۹۸۱ ٤٥٤٫۱۸۹ ۲٥۸٫٦۷٤ الربح للفترة
     
     الدخل الشامل اآلخر/  )الخسارة(
     

     البنود التي قد یتم إعادة تصنیفھا الحقاً إلى األرباح أو الخسائر: 
 والمشاریع المشتركة   االحتیاطیات األخرى للشركات الزمیلةالحصة من التغیر في  

 ٤۳ - ) ۲٤( )۲٤٦( المحتسبة وفقاً لحقوق الملكیة  
 االحتیاطیات األخرى للشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة  تحریر حصة من 

 - - )٦( - عند االستبعاد  المحتسبة وفقاً لحقوق الملكیة  
     
 )۲٤٦( )۳۰ ( - ٤۳ 
     

 ۷۱٫۱٥٤ ۱٥۹٫۹۸۱ ٤٥٤٫۱٥۹ ۲٥۸٫٤۲۸ إجمالي الدخل الشامل للفترة
     

     إجمالي الدخل الشامل العائد إلى: 
 ۳۲٫۱۰۲ ۹۹٫٦۸٤ ۲۹٦٫٥۱۰ ۱۸٦٫۷۲۰ مالكي الشركة 

 ۳۹٫۰٥۲ ٦۰٫۲۹۷ ۱٥۷٫٦٤۹ ۷۱٫۷۰۸ الحقوق غیر المسیطرة 
     

 ۷۱٫۱٥٤ ۱٥۹٫۹۸۱ ٤٥٤٫۱٥۹ ۲٥۸٫٤۲۸ إجمالي الدخل الشامل للفترة
     

 
 
 



 

 جزءًا ال یتجزأ من هذه البیانات المالیة الموحدة المختصرة. ٢٤إلى   ١تشكل اإل�ضاحات المرقمة من 
٥ 

 بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد المختصر 
 

 سبتمبر ۳۰المنتھیة في التسعة أشھر لفترة  
 

 
 إجمالي االحتیاطیات احتیاطات أخرى احتیاطي نظامي أرباح مستبقاة أسھم الخزینة رأس المال 

حقوق الملكـیة الـعائدة  
 لمالكي الشركة

ــر  ــیـ غـ ــوق  قـ ــ ــحـ الـ
 المسیطرة

قـــوق  حـــ إجـــمـــالـــي 
 الملكیة

 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
          

 ٤٫۱٤۹٫٥۹٥ ۱٫۱۱۸٫۱۸۸ ۳٫۰۳۱٫٤۰۷ ٥۰٥٫۸٤۷ )٤٫۲٤۱( ٥۱۰٫۰۸۸ ۸٤۸٫۲۲۹ )۲٦۷٫۱۸٤( ۱٫۹٤٤٫٥۱٥ ۲۰۲۱ینایر  ۱في 
 ٤٥٤٫۱۸۹ ۱٥۷٫٦٤۹ ۲۹٦٫٥٤۰ - - - ۲۹٦٫٥٤۰ - - للفترة الربح

 ) ۳۰( - )۳۰( )۳۰( )۳۰( - - - - الخسارة الشاملة األخرى 
          

 ٤٥٤٫۱٥۹ ۱٥۷٫٦٤۹ ۲۹٦٫٥۱۰ )۳۰( )۳۰( - ۲۹٦٫٥٤۰ - - الدخل / (الخسارة) الشاملإجمالي 
 ) ۱۱۰٫۳۱۱( - )۱۱۰٫۳۱۱( - - - )۱۱۰٫۳۱۱( - - )۱۳توزیعات أرباح نقدیة (إیضاح 

 ۱۱۸٫٦٤٥ ۱۱۸٫٦٤٥ - - - - - - - )٥الحقوق غیر المسیطرة (إیضاح  قبل مساھمات من
          

 ٤٫٦۱۲٫۰۸۸ ۱٫۳۹٤٫٤۸۲ ۳٫۲۱۷٫٦۰٦ ٥۰٥٫۸۱۷ )٤٫۲۷۱( ٥۱۰٫۰۸۸ ۱٫۰۳٤٫٤٥۸ )۲٦۷٫۱۸٤( ۱٫۹٤٤٫٥۱٥ (غیر مدققة)  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰في 
          

 ٤٫۷۹۱٫۳۹۰ ۱٫٤۷۹٫٥٤۱ ۳٫۳۱۱٫۸٤۹ ٥٤٤٫٦٦٦ )٤٫٥۲٦( ٥٤۹٫۱۹۲ ۱٫۰۸۹٫۸٥۲ )۲٦۷٫۱۸٤( ۱٫۹٤٤٫٥۱٥  ۲۰۲۲ینایر  ۱في 
 ۲٥۸٫٦۷٤ ۷۱٫۷۰۸ ۱۸٦٫۹٦٦ - - - ۱۸٦٫۹٦٦ - - الربح للفترة

 ) ۲٤٦( - )۲٤٦( )۲٤٦( )۲٤٦( - - - - الخسارة الشاملة األخرى 
          

 ۲٥۸٫٤۲۸ ۷۱٫۷۰۸ ۱۸٦٫۷۲۰ )۲٤٦( )۲٤٦( - ۱۸٦٫۹٦٦ - - الشامل/ (الخسارة)  إجمالي الدخل
 ) ۱۳۸٫۸۰۷( - )۱۳۸٫۸۰۷( - - - )۱۳۸٫۸۰۷( - - )۱۳توزیعات أرباح نقدیة (إیضاح 

 - - - - - - )۱۱۳٫٥۱٥( ۱۱۳٫٥۱٥ - أسھم منحة صادرة 
 ) ٤٫۰٦٦( - )٤٫۰٦٦( - - - - )٤٫۰٦٦( - ، صافي أسھم خزینةشراء 

 ) ۲٫۲۹۰( ۷٫۱۹۸ )۹٫٤۸۸( - - - )۹٫٤۸۸( - - خسارة من االستحواذ على حقوق غیر مسیطرة  
 ۱۲۹٫۳۲۳ ۱۲۹٫۳۲۳ - - - - - - - ) ٥(إیضاح  ، صافي مساھمات من قبل الحقوق غیر المسیطرة

 ۳۷٫۱۲٥ ۳٤٫۳٦۹ ۲٫۷٥٦ - - - ۲٫۷٥٦ - - استبعاد شركة تابعة
          

 ٥٫۰۷۱٫۱۰۳ ۱٫۷۲۲٫۱۳۹ ۳٫۳٤۸٫۹٦٤ ٥٤٤٫٤۲۰ )٤٫۷۷۲( ٥٤۹٫۱۹۲ ۱٫۰۱۷٫۷٦٤ )۱٥۷٫۷۳٥( ۱٫۹٤٤٫٥۱٥ (غیر مدققة) ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰في 
          

 
 
 



 

 جزءًا ال یتجزأ من هذه البیانات المالیة الموحدة المختصرة. ٢٤إلى   ١تشكل اإل�ضاحات المرقمة من 
٦ 

 بیان التدفقات النقدیة الموحد المختصر
 

 سبتمبر ۳۰المنتھیة في التسعة أشھر لفترة 
  

۲۰۲۲ 
 مدققة)(غیر 

۲۰۲۱ 
 (غیر مدققة)

 ألف درھم  ألف درھم إیضاح  
    

    التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 
 ٤۷۲٫۱٤٥ ۲۳٥٫۹۰۸  الربح من العملیات المستمرة  

 ) ۱۷٫۹٥٦( ۲۲٫۷٦٦  من العملیات المتوقفة  )الخسارةالربح / ( 
    

 ٤٥٤٫۱۸۹ ۲٥۸٫٦۷٤  الربح للفترة
    تعدیالت لـ: 

 ۱۲٫٦۳٥ ۹٫۰۹۸  استھالك ممتلكات ومعدات، صافي
 ۱۱٫۱٦۸ ۱۱٫۱٤۷ ۱۷ استھالك موجودات حق االستخدام  

 ۷۱٫٥۳٦ ۸٦٫۲٥۸  صافيالتمویل،  تكلفة
 ۳٫۹۹۲ ٤٫٦۲۸  المحمل على مكافآت نھایة الخدمة للموظفین

 ) ٦۷۰٫۱۳۳( ) ۳۳۹٫۷۰۸( ۱۹ ، صافيالموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إیرادات من
 ۱٤٫٤۲۷ )۷٫۱۰٦( ۹ صافي خسارة شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة، (ربح) / حصة من 

 ۷۷٫۹٦۹ -  لحقوق الملكیةشركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً االنخفاض في قیمة 
 ۱٤٫۹۸۰ ۱۱٫٥۸٦ ۹ توزیعات أرباح من شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة

 ) ٥۰٫٥۱۱( )۳۱٫۲٦۳( ۹ شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة ربح من استبعاد 
 - )٥۰۸( ۷ ، صافيربح القیمة العادلة على استثمار عقاري 
 ۲۹٦ ۳۱٥  إطفاء وشطب موجودات غیر ملموسة

 ۱۳٤٫۸٤۱ -  شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیةمقبوضات من استبعاد استثمار في 
 ) ۱٫٥٦٦( )٥٥٤(  ربح من استبعاد استثمار عقاري  

 - )۳۲٫٦٥۳(  ربح من استبعاد شركة تابعة  
 ۱٥٫۰۱٦ ٤٫۰٥۸  االئتمان المتوقعةمخصص خسائر 

 - ۳۱٫۲٦۳  شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة متحصالت من استبعاد 
 ٥٤۲٫۳۳٦ ۱۳٤٫۳٥٥  استثمارات في موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

 ) ۳۷۳٫۱۰۰( ) ۸۰٦٫۳۰٥(  الخسائر   أو قروض تم سدادھا مقابل موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح
 تكلفة تمویل مدفوعة على قروض تم الحصول علیھا مقابل موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل  

 ) ۳۱٫۸۸۷( )۳۰٫۹۰۳(  األرباح أو الخسائر   
 ) ٦٫۲۷٤( )٥٫٤۳۳( ۱۷ فوائد مدفوعة على مطلوبات عقود اإلیجار  

    التغیرات في رأس المال العامل: 
 ) ۸٥۱( ۳۲  التغیر في المخزون

 ) ۲۲٥٫٦۲۲( )٤٫٦۸۹(  التغیر في الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى 
 ۲۰۰٫٤۸۲ ٥۸٫٤۲٦  التغیر في المطلوبات التجاریة والمطلوبات األخرى 

    
 ۱۹۳٫۹۲۳ ) ٦٤۹٫۲۸۲(  العملیات  (المستخدم في) / الناتج من صافي النقد 

 ) ۳٫۳۲۷( )۳٫٤۱٥(  مكافآت نھایة خدمة الموظفین المدفوعة 
    

 ۱۹۰٫٥۹٦ ) ٦٥۲٫٦۹۷(  األنشطة التشغیلیة من  الناتج(المستخدم في) / صافي النقد 
    

    التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة 
 ) ۱٫٦۸۳( )۱٫۳۲٤(  دفعات لتطویر استثمار عقاري 

 ) ٥٫۷۰۳( )٤٫۹۸۷(  شراء ممتلكات ومعدات، صافي
 ) ۱٤( )۳۰(  ملموسة، صافيشراء موجودات غیر 

 ۲٫۲۰۰ ۸٥٥  متحصالت من استبعاد استثمار عقاري  
 - ۳۷٫٤۰٥ ۲۲ متحصالت من استبعاد شركة تابعة، صافي النقد المستبعد 

 ۸۸۹ ۳٫٥۲۰  فوائد مستلمة 
    

 ) ٤٫۳۱۱( ۳٥٫٤۳۹  األنشطة االستثماریة  )المستخدمة في( الناتجة من / التدفقات النقدیةصافي 
    

    التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 
 ) ٥٥٫۳۸٦( )٥۳٫۷۸۰(  تكالیف تمویل مدفوعة على قروض 

 ) ۷٫۱۷۱( )٤٫٥٥۲(  مبالغ أساسیة مدفوعة على مطلوبات عقود اإلیجار
 ) ۱٤۲٫۲۷٤( )۲۷٫٤۸٤(  قروض مسددة

 ۳۳۳٫٥٤٥ ۲۰٫٦٦۱  قروض تم الحصول علیھا
 ) ۱۱۰٫۳۱۱( ) ۱۳۸٫۸۰۷( ۱۳ توزیعات أرباح مدفوعة 

 ۱۱۸٫٦٤٥ ۱۲۹٫۳۲۳  مساھمات من قبل حاملي الحقوق غیر المسیطرة، صافي
 ۳۷٫۹۱۰ )۳۹٫٤٥۳(  قروض استثماریة ممنوحة بما في ذلك الفائدة المستحقة  

 - )۲٫۲۹۰(  االستحواذ على حاملي الحقوق غیر المسیطرة 
    

 ۱۷٤٫۹٥۸ ) ۱۱٦٫۳۸۲(  األنشطة التمویلیة من  الناتج(المستخدم في) / صافي النقد 
    

 ۳٦۱٫۲٤۳ ) ۷۳۳٫٦٤۰(  في النقد وما یعادلھ  (النقص) / الزیادةصافي 
 ۷۰٤٫٦۸٤ ۱٫٤۲۱٫۳٥۰  ینایر ۱النقد وما یعادلھ في 

    
 ۱٫۰٦٥٫۹۲۷ ٦۸۷٫۷۱۰ ۱۲ سبتمبر   ۳۰النقد وما یعادلھ في 

    
 



 
 
 
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المختصرة 

٧ 

 
 الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة ۱
 
إن شـركة الواحـة كابیتال ش.م.ع ("الشركة") ھي شـركة مسـاھمة عامة ذات مسؤولیة محدودة تم تأسیسھا في إمـارة أبوظبي،  

یولیو   ۱۲وقد تأسست بتاریخ    ۱۹۹۷مایو    ۲۰الصادر بتاریخ    ۱۰اإلمارات العربیة المتحدة، بموجب المرسوم األمیري رقم  
۱۹۹۷ . 

 
النتائج والمركز المالي للشركة    ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰المنتھیة في  التسعة أشھر  المختصرة لفترة    تضم ھذه البیانات المالیة الموحدة 

وشركاتھا التابعة (یُشار إلیھا معاً بـ "المجموعة") وحصص المجموعة في الشركات الزمیلة والشركات الخاضعة لسیطرة مشتركة 
 والمشاریع المشتركة"). ("الشركات الزمیلة 

 
، والعقارات الصناعیة، والبنیة التحتیة، والرعایة الصحیة،  األسواق العامةتستثمر المجموعة في نطاق واسع من القطاعات یشمل   

 والنفط والغاز. ،والتكنولوجیا المالیة
 
في    المنتھیة  للسنة  للمجموعة  الموحدة  المالیة  البیانات  اإللكتروني    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱إن  الشركة  موقع  على  متاحة 

www.wahacapital.ae    .أبراج االتحاد، الطابق  ۲۸۹۲۲وكذلك متاحة عند الطلب من العنوان المسجل للشركة، ص. ب ،
 ، أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة.  ۳، برج ٤۲

 
 أساس اإلعداد  ۲
 
". وھي ال تتضمن  التقاریر المالیة المرحلیة"   ۳٤تم إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة المختصرة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم   

تھا إلى جانب البیانات المالیة الموحدة للمجموعة  كافة المعلومات المطلوبة للبیانات المالیة الموحدة السنویة الكاملة ویتوجب قراء
 .  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في وللسنة المنتھیة في 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة ۳
 
إن السیاسات المحاسبیة الھامة ومبادئ إدارة المخاطر وطرق االحتساب والتقدیرات المطبقة من قبل المجموعة في ھذه البیانات   

تصرة مماثلة لتلك المطبقة من قبل المجموعة عند إعداد البیانات المالیة الموحدة كما في وللسنة المنتھیة في المالیة الموحدة المخ
والمحاسبة عن الموجودات غیر المتداولة    ۲۰۲۲ینایر    ۱، باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة الفعّالة اعتباراً من  ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱

غیر فعّال    ھولكن  صادر. لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل  ةالمحتفظ بھا للبیع والعملیات المتوقف
 بعد.

 

http://www.wahacapital.ae/


 
 
 
 

 (تتمة)إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المختصرة 

٨ 

 
 (تتمة)  السیاسات المحاسبیة الھامة ۳
 

 ۲۰۲۲التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة الفعّالة في المعاییر الدولیة إلعداد 
 ، كما ھو موضح أدناه:۲۰۲۲قامت المجموعة، للمرة األولى، بتطبیق معاییر وتعدیالت جدیدة في  
 

 ) ۳تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ( اإلشارة إلى اإلطار المفاھیمي •
 ) ۱٦تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  (قبل االستخدام المقصود  المتحصالت –والمعدات الممتلكات واآلالت  •
 )۳۷تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم (تكلفة استیفاء العقد  -العقود الُمكِلفة  •
الشركة التابعة   – الیة للمرة األولى  اعتماد المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر الم  ۱المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم   •

 كمطبق للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للمرة األولى  
في المائة" المتعلق باستبعاد المطلوبات    ۱۰الرسوم في اختبار الـ "   -األدوات المالیة    ۹المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة   •

 المالیة 
 الضرائب في قیاسات القیمة العادلة  -لزراعة ا  ٤۱معیار المحاسبة الدولي رقم  •

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

  
 الموجودات غیر المتداولة المحتفظ بھا للبیع والعملیات المتوقفة 

كمحتفظ بھا للبیع إذا كان استرداد قیمتھا الدفتریة سوف یتم تصنف المجموعة الموجودات غیر المتداولة ومجموعات االستبعاد  
بشكل أساسي من خالل معاملة بیع ولیس من خالل االستخدام المستمر. یتم قیاس الموجودات غیر المتداولة ومجموعات االستبعاد 

أقل. إن تكالیف البیع ھي التكالیف اإلضافیة المصنفة كمحتفظ بھا للبیع بالقیمة الدفتریة والقیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع، أیھما 
 العائدة بشكل مباشر إلى استبعاد األصل (مجموعة االستبعاد)، باستثناء تكالیف التمویل ومصاریف ضریبة الدخل. 

 
ویكون  یتم اعتبار أنھ قد تم استیفاء معاییر تصنیف الموجودات كمحتفظ بھا للبیع فقط عندما یكون البیع محتمالً إلى حد كبیر،  

األصل أو مجموعة االستبعاد متاحین للبیع الفوري في حالتھما الحالیة. یجب أن تشیر اإلجراءات المطلوبة إلكمال البیع إلى أنھ 
من غیر المحتمل أن یتم إجراء تغییرات كبیرة على البیع أو أنھ سوف یتم سحب قرار البیع. یجب أن تلتزم اإلدارة بخطة لبیع 

 قع إتمامھ خالل سنة واحدة من تاریخ التصنیف.األصل والبیع المتو
 

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

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

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

 
 ة، ما لم یُذكر خالف ذلك. مبالغ للعملیات المستمرالموحدة المختصرة تتضمن كافة اإلیضاحات األخرى حول البیانات المالیة 

  



 
 
 
 

 (تتمة)إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المختصرة 

٩ 

 
 (تتمة)  السیاسات المحاسبیة الھامة ۳
 

 المصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة
 

 )۱۹كوفید  (، أجرت منظمة الصحة العالمیة تقییماً توصلت من خاللھ إلى تصنیف تفشي فیروس كورونا  ۲۰۲۰مارس    ۱۱في  
ونتیجة لذلك، شھدت الشركات في وقت الحق انخفاضاً في حركة العمالء، وتنفیذاً ألمر الحكومة، تم تعلیق السفر مؤقتاً .  كوباء

 . وإغالق المرافق الترفیھیة والمرافق العامة
 
، اتخذت حكومة دولة اإلمارات العربیة المتحدة والمصرف المركزي والھیئات  ۱۹لتخفیف من األثر السلبي لوباء كوفید  بھدف ا 

القضائیة والتنظیمیة المستقلة األخرى تدابیراً وأصدرت توجیھات لدعم األعمال التجاریة واقتصاد دولة اإلمارات العربیة المتحدة 
مواعید النھائیة، وتسھیل األعمال المستمرة من خالل التباعد االجتماعي والتخفیف من الضغط بشكٍل عام، بما في ذلك تمدید ال

 على االئتمان والسیولة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.
 

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

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

 



 
 
 
 

 (تتمة)إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المختصرة 

١٠ 

 
 القیم العادلة  ٤
 
 الترتیب الھرمي للقیمة العادلة  أ
 
 العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة من خالل أسالیب التقییم:تقوم المجموعة باستخدام الترتیب الھرمي التالي لتحدید القیمة  
 
 في تاریخ القیاس؛  : مدخالت مستمدة من األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة والتي یمكن للمنشأة الوصول إلیھا۱المستوى  
 ، والتي یمكن مالحظتھا لألصل أو االلتزام، إما بشكل مباشر أو غیر مباشر؛ و۱سعار المدرجة التي تم إدراجھا ضمن المستوى : مدخالت مستمدة من مصادر غیر األ۲المستوى  
 : مدخالت غیر قابلة للمالحظة لألصل أو االلتزام.  ۳المستوى  
 

 
 ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰

 (غیر مدققة) ألف درھم
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 

 (مدققة) ألف درھم
 ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  اإلجمالي   ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  اإلجمالي  

          الموجودات المالیة 
          موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 - - ۱٫۷۸۸٫۰۸٦ ۱٫۷۸۸٫۰۸٦  - - ۲٫۱٦۲٫۹٦۱ ۲٫۱٦۲٫۹٦۱ استثمارات في أسھم حقوق ملكیة 
 ۹٦۳ - - ۹٦۳  ۷٤٫٥۲۳ - - ۷٤٫٥۲۳ استثمارات أخرى في أسھم حقوق ملكیة  

 ۱۸٥٫٥٤٥ - - ۱۸٥٫٥٤٥  ۱٦۹٫۱۱٦ - - ۱٦۹٫۱۱٦ أسھم ممتازة قابلة للتحویل 
 - - ٤٫۱۰۲٫۷۹۳ ٤٫۱۰۲٫۷۹۳  - - ۳٫۱٤٦٫۱٦۳ ۳٫۱٤٦٫۱٦۳ استثمار في أوراق مالیة ذات دخل ثابت

 - ۸۸٫۹٦۰ - ۸۸٫۹٦۰  - ۱۳٥٫٤٦۳ - ۱۳٥٫٤٦۳ موجودات مشتقة 
 - ۱۱۲٫۷۸۰ - ۱۱۲٫۷۸۰  - ٤٥۹٫۹٦۳ - ٤٥۹٫۹٦۳ عقود إعادة الشراء العكسي 

 ۱۳٤٫۸۹۷ - - ۱۳٤٫۸۹۷  ٤٦۳٫٥٥۱ - - ٤٦۳٫٥٥۱ صنادیق غیر مدرجة 
          

 ۳۲۱٫٤۰٥ ۲۰۱٫۷٤۰ ٥٫۸۹۰٫۸۷۹ ٦٫٤۱٤٫۰۲٤  ۷۰۷٫۱۹۰ ٥۹٥٫٤۲٦ ٥٫۳۰۹٫۱۲٤ ٦٫٦۱۱٫۷٤۰ اإلجمالي 
          
    
    
 ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  اإلجمالي   ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  اإلجمالي  

          المطلوبات المالیة
          مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 - ) ۱۰۰٫٦۲٦( - ) ۱۰۰٫٦۲٦(  - )۹۲٫۹۸۹( - )۹۲٫۹۸۹( مطلوبات مشتقة 
          

 - ) ۱۰۰٫٦۲٦( - ) ۱۰۰٫٦۲٦(  - )۹۲٫۹۸۹( - )۹۲٫۹۸۹( اإلجمالي 
          

 
 خالل الفترة.  ۲والمستوى  ۱لم 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:  
 

  

   ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰
 (غیر مدققة)

 ألف درھم 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 (مدققة) 

 ألف درھم 

الترتیب 
 الھرمي 

 أسلوب التقییم  للقیمة العادلة 
        موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 . أسعار الشراء المدرجة في سوق نشط ۱المستوى  ۱٫۷۸۸٫۰۸٦ ۲٫۱٦۲٫۹٦۱ (أ) أسھم حقوق ملكیة مدرجة 
 في السوق.  أسعار المعامالتأو أحدث  یعتمد التقییم على صافي قیم الموجودات ۳المستوى  ۹٦۳ ۷٤٫٥۲۳ (ب) استثمار آخر في أسھم حقوق ملكیة  

 وتقلبات السوق لألسھم األساسیة. نموذج الخیارات مع مدخالت غیر ملحوظة، وبشكل رئیسي سعر السھم   ۳المستوى  ۱۸٥٫٥٤٥ ۱٦۹٫۱۱٦ أسھم ممتازة قابلة للتحویل  (ج)
 . أسعار الشراء المدرجة في سوق نشط ۱المستوى  ٤٫۱۰۲٫۷۹۳ ۳٫۱٤٦٫۱٦۳ (د) استثمار في أوراق مالیة ذات دخل ثابت  

 . یعتمد التقییم على أسعار الوسیط ۲المستوى  ۱۱۲٫۷۸۰ ٤٥۹٫۹٦۳ (ھـ) عقود إعادة الشراء العكسي 
 . یعتمد التقییم على أسعار الوسیط ۲المستوى  ۸۸٫۹٦۰ ۱۳٥٫٤٦۳ (و) موجودات مشتقة 

 یعتمد التقییم على صافي قیم الموجودات للصندوق الذي یتم احتسابھ من قبل مدیر الصندوق.  ۳المستوى  ۱۳٤٫۸۹۷ ٤٦۳٫٥٥۱ صنادیق غیر مدرجة  (ز) 
       مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 . یعتمد التقییم على أسعار الوسیط ۲المستوى  )۱۰۰٫٦۲٦( ) ۹۲٫۹۸۹( مطلوبات مشتقة (أ)  
 
 



 
 
 
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المختصرة (تتمة)

١٢ 

 
 القیم العادلة (تتمة)  ٤
 
 الترتیب الھرمي للقیمة العادلة (تتمة)   أ
 
 ۳تسویة التحركات في القیمة العادلة ضمن المستوى  

 

 التسعة أشھر فترة 
 المنتھیة في

  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰
 (غیر مدققة) 

 السنة المنتھیة في
   ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مدققة)
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ۲٥٥٫۸۰٥ ۳۲۱٫٤۰٥ ینایر ۱في 
 ۱۰۳٫٤۱٥ ۳٦۷٫۰۱٥ ات إضاف

 ) ۳۷٫۸۱٥( ۱۸٫۷۷۰ في القیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر الزیادة / (النقص) 
   
 ۷۰۷٫۱۹۰ ۳۲۱٫٤۰٥ 
   

 
 القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة  ب
 
 المدرجة. إن القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة تقارب قیمھا  
 
 الحقوق غیر المسیطرة   ٥
 
الفترة،    المجموعة باالستثمار  خالل  أفریقیا لم تقم  الواحة لألسھم في منطقة الشرق األوسط وشمال   ۳۰(  اس بي  في صندوق 

  ۳۰ألف درھم ( ۱۳۹٫٤۲۷استثمر حاملو الحقوق غیر المسیطرة صافي مبلغ بقیمة بینما  ألف درھم) ۳٤٫۲۰٥: ۲۰۲۱سبتمبر 
لم تقم المجموعة  ٪؛  ٦۱٫٦٪ إلى  ٦٥٫۹مما أدى إلى انخفاض في ملكیة المجموعة من  ألف درھم)،    ٦٤٫٦۱٥:  ۲۰۲۱سبتمبر  

سبتمبر   ۳۰(  فریقیا اس بيصندوق الواحة لالئتمان في أسواق وسط وشرق أوروبا والشرق األوسط وشمال أباالستثمار في  
سبتمبر    ۳۰ألف درھم (  ۲۳٫٥۱٤بقیمة    صافي مبلغحاملو الحقوق غیر المسیطرة    استردفي حین  ألف درھم)    ۳٤٫۲۰٥:  ۲۰۲۱
  ؛ ٪٦۳٫۱إلى    ٪٦۲٫٦مما أدى إلى زیادة في ملكیة المجموعة من  )،  ألف درھم  ۳٥٫٦٤۰صافي مبلغ بقیمة  قاموا باستثمار  :  ۲۰۲۱

  ۳۰صندوق الواحة اإلسالمي للدخل اس بي (في  ألف درھم    ۱۱٫۳۱۰مبلغ بقیمة  باستثمار  حاملو الحقوق غیر المسیطرة    قام
المجموعة من  ألف درھم  ۱۸٫۳۹۰:  ۲۰۲۱سبتمبر   انخفاض في ملكیة  إلى  أدى    حاملواستثمر    .٪ ۷۸٫٤إلى    ٪ ۸٤٫۹)، مما 

 – شركة الواحة لالستثمارات الرئیسیة  في    : ال شيء)۲۰۲۱سبتمبر    ۳۰ألف درھم (  ۲٫۱۰۰  اً بقیمةالحقوق غیر المسیطرة مبلغ
 . ملكیة فردیة ذ.م.م

  



 
 
 
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المختصرة (تتمة)

١٣ 

 
  الموجودات غیر المتداولة المحتفظ بھا للبیع والعملیات المتوقفة  ٦
 

لبیع شرك۲۰۲۲مایو    ۲٤ي  ف بیع وشراء  اتفاقیة  المجموعة  أبرمت  التابعة،،  أریبیان ال  تھا  اأنجلو  الصحیة  لرعایة  ستثمارات 
فصاح عن تفاصیل الموجودات  إلألف درھم. تم ا  ۱۰۰٫۰۰۰  باعتبار بلغت قیمتھ  ۲۰۲۲یولیو    ۲٦والتي اكتملت في  ،  )أنجلو(

 . ۲۲یضاح رقم اإل االستبعاد ضمنعند  وعملیة احتساب األرباح أو الخسائروالمطلوبات المستبعدة 
 

 ربح الفترة كما یلي:  إدراجھا ضمنكانت نتائج العملیات المتوقفة والتي تم 
 

 

ینایر  ۱من  فترةال
  ۲٦ حتى ۲۰۲۲

   ۲۰۲۲ یولیو
 (غیر مدققة) 

 التسعة أشھر فترة 
 المنتھیة في

   ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰
 (غیر مدققة)

 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ۱۳۷٫۸٦۸ ۹۲٫۸٥۸ ات من بیع البضائع وتقدیم الخدمات  اإلیراد
 ) ۱۱٤٫۸٥٥( ) ۸۳٫۸٤۲( تكلفة بیع البضائع وتقدیم الخدمات 

   
 ۲۳٫۰۱۳ ۹٫۰۱٦ إجمالي الربح 

 ۲٫۳۳۳ ۱٫۸٤٤   صافياإلیرادات األخرى، 
 ) ۳۷٫۷۳۹( ) ۱٦٫۷۱۰( المصاریف العمومیة واإلداریة  

 ) ٥٫٥٦۳( ) ٤٫۰۳۷( صافي تكلفة التمویل، 
   

 ) ۱۷٫۹٥٦( ) ۹٫۸۸۷( الخسارة للفترة من العملیات المتوقفة 
   

 
 :أنجلوصافي التدفقات النقدیة التي تكبدتھا فیما یلي 

 

ینایر  ۱الفترة من 
  ۲٦حتى  ۲۰۲۲
   ۲۰۲۲یولیو 

 (غیر مدققة) 

 التسعة أشھر فترة 
 المنتھیة في

 ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰
 (غیر مدققة)

 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ۱۰٫۲٦۳ ۲٫۸۰٤ التشغیلیة 
 ) ۱٫٤۷٥( ) ۳٫۲٤۰( االستثماریة 

 ) ۷٫۸۳۷( ) ۷۹۲( التمویلیة 
   

 ۹٥۱ ) ۱٫۲۲۸( صافي التدفقات النقدیة (الخارجة) / الداخلة  
   

 
إعادة تصنیف   تألف درھم. نتیجة لذلك، تم  ٤٦٦٫۸۰۰بمبلغ    استثمارھا العقاريخالل الفترة، قررت المجموعة بیع جزء من  
 ).۷ھذا الجزء إلى أصل محتفظ بھ للبیع (إیضاح 

  



 
 
 
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المختصرة (تتمة)

١٤ 

 
 عقاري الستثمار اال ۷
 
 تم عرض الحركة في االستثمار العقاري أدناه:   

 

 التسعة أشھر فترة 
 المنتھیة في

  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰
 (غیر مدققة) 

 السنة المنتھیة في
   ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مدققة)
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ۷۱٥٫۹۸۹ ۷۱۱٫٤۲۲ ینایر ۱في 
 ۱٫٦۹۷ ۱٫۳۲٤ إضافات 

 ) ٦٫۲٦٤( ) ۳٫۱۳۲( استبعادات  
 - ٥۰۸ ربح القیمة العادلة  

 - ) ٤٦٦٫۸۰۰( )٦المحول إلى الموجودات المحتفظ بھا للبیع (إیضاح 
   
 ۲٤۳٫۳۲۲ ۷۱۱٫٤۲۲ 
   

 
من الترتیب الھرمي للقیمة العادلة بناًء على المدخالت الخاصة بأسلوب التقییم   ۳یتم تصنیف االستثمار العقاري ضمن المستوى  

، تم تحدید التقییم من قبل اإلدارة بالرجوع إلى  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰كما في  .  المعتمد من قبل المعھد الملكي للمساحین القانونیین
مقیم مستقل ومعتمد والذي یمتلك مؤھل مھني معترف بھ ومناسب    ، والذي تم إجراؤه من قبل۲۰۲۱یسمبر  د  ۳۱في    التقییم الذي تم

عند تقدیر القیمة العادلة، تم اعتبار االستخدام الحالي للعقار ھو أقصى وأفضل  .  وخبرة حدیثة في موقع وفئة العقار الذي یتم تقییمھ
 . استخدام لھ

 
بخدمات۲۰۲۰خالل   أرض مزودة  لبیع  اتفاقیة مساطحة  المجموعة  أبرمت  قیمتھ.  ،  ما  للمعاملة  المالي  االعتبار  إجمالي   یبلغ 

 . ۲۰۲۳ألف درھم یستحق سداده على خمسة أقساط حتى سبتمبر   ۱۳٫۰۰۰
 

للمعاملة ما قیمتھ   ، أبرمت المجموعة اتفاقیة مساطحة لبیع أرض مزودة بالخدمات. یبلغ إجمالي االعتبار المدفوع۲۰۲۱خالل  
 . ۲۰۲٥ألف درھم والذي یستحق سداده على خمسة أقساط حتى مایو  ۹٫۰۰۰

 
 ما قیمتھللمعاملة    االعتبار المدفوعإجمالي  یبلغ  ، أبرمت المجموعة اتفاقیة مساطحة لبیع أرض مزودة بالخدمات.  ۲۰۲۲خالل  

 . ۲۰۲٦على خمسة أقساط حتى یونیو  والذي یستحق سدادهألف درھم  ٤٫۲۷٥
 
 ستثماریةاالقروض ال ۸

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ 
 (مدققة) (غیر مدققة) 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 - ۳۹٫٤٥۳ قرض استثماري
   

 
القرض  یستحق سداد  .  اً ٪ سنوی۱۱  بنسبة  ألف درھم بمعدل فائدة  ۳٦٫۰٤٤  بمبلغ  قرض یحمل فائدة، قدمت المجموعة  ۲۰۲۲خالل  
أصل  القرض    تم اعتبار،  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰من    اً خمس سنوات. یمكن للمقترض أن یمدد القرض لمدة عام واحد. اعتبار  خالل

 . ضمن المستوى األول
  



 
 
 
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المختصرة (تتمة)

١٥ 

 
 ستثمارات في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة اال ۹
 
 تم عرض الحركة في االستثمارات في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة المحتسبة وفقاً لحقوق الملكیة أدناه:  
 

 

 التسعة أشھر فترة 
 المنتھیة في

  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰
 (غیر مدققة) 

 السنة المنتھیة في
   ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مدققة)
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ٤۷۲٫۰۷٦ ۱۷۰٫۲٤۲ ینایر ۱كما في 
 ) ۸٤٫۳۳۰( - ات استبعاد

 ) ۱۱٫٤۸۸( ۷٫۱۰٦ ، صافي )الخسارةالدخل / (الحصة من 
 ) ۷۷٫۹۷۰( - خسارة انخفاض في القیمة 

 ) ۲۸٥( ) ۲٤٦( الحصة من احتیاطیات حقوق الملكیة
 ) ۱۸٫٦۰۳( ) ۱۱٫٥۸٦( توزیعات أرباح مستلمة  

 خالل األرباحإعادة تصنیف استثمار إلى استثمار بالقیمة العادلة من 
 ) ۱۰۹٫۱٥۸( - أو الخسائر   
   
 ۱٦٥٫٥۱٦ ۱۷۰٫۲٤۲ 
   

 
 بإدراج متحصالت المجموعة    قامتال شيء.    تبلغ  خالل الفترة، خرجت المجموعة من استثمار في شركة زمیلة بقیمة دفتریة

 ألف درھم.  ۳۱٫۲٦۳ بقیمة
 

 مالیة الستثمارات اال ۱۰
 

 
  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰

 (غیر مدققة) 
   ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مدققة)
 ألف درھم  ألف درھم 
   

   الخسائر  وأموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح 
 ۱۳٤٫۸۹۷ ٤٦۳٫٥٥۱   صنادیق غیر مدرجة    
 ۸۸٫۹٦۰ ۱۳٥٫٤٦۳ ۱موجودات مشتقة   
 ۱۱۲٫۷۸۰ ٤٥۹٫۹٦۳   ۲عقود إعادة الشراء العكسي، صافي   
 ٤٫۱۰۲٫۷۹۳ ۳٫۱٤٦٫۱٦۳ ۳أوراق مالیة مدرجة ذات دخل ثابت   
 ۱٫۷۸۸٫۰۸٦ ۲٫۱٦۲٫۹٦۱ أسھم حقوق ملكیة مدرجة   
 ۱۸٥٫٥٤٥ ۱٦۹٫۱۱٦ ٤ أسھم ممتازة قابلة للتحویل  
 ۹٦۳ ۷٤٫٥۲۳   استثمارات أخرى  
   
 ٦٫٦۱۱٫۷٤۰ ٦٫٤۱٤٫۰۲٤ 
   

 
تشمل الموجودات المشتقة المحتفظ بھا من قبل المجموعة عقود تبادل معدالت الفائدة، وعقود تبادل العائد اإلجمالي، وعقود    ۱ 

تبلغ   اسمیة  قیمة  ذات  وھي  المستقبلیة  العمالت  وعقود  االئتماني  التعثر  (  ۸٫٥۰۱٫۹۹۳تبادل  :  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ألف 
  ألف).  ۱٥٫۷۱٤٫۰۷٥



 
 
 
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المختصرة (تتمة)

١٦ 

 
 (تتمة)  مالیةالستثمارات اال ۱۰

 
یتم بیع عقود إعادة الشراء العكسي في نفس الوقت. إن القیم المدرجة الظاھرة ھي صافي الذمم المدینة إلعادة الشراء العكسي   ۲ 

: الذمم المدینة إلعادة  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ألف درھم (  ۱٫۹۰۳٫٤۱۳ألف درھم والمطلوبات المقابلة بمبلغ    ۲٫۳٦۳٫۳۷٦بمبلغ  
ألف درھم). تخضع عقود إعادة الشراء    ۲٫۰٥۰٫۰۹۹ألف درھم والمطلوبات المقابلة بمبلغ    ۲٫۱٦۲٫۸۷۹الشراء العكسي بمبلغ  

 إلى االتفاقیة الرئیسیة للمقاصة. 
 
  ۲٫۹۷۲٫۹۲٤  :۲۰۲۱بر  دیسم  ۳۱ألف درھم (  ۱٫۸۱٤٫٤٦٤تم رھن األوراق المالیة المدرجة ذات الدخل الثابت بإجمالي مبلغ    ۳ 

 ألف درھم) كضمان مقابل قروض المجموعة بموجب اتفاقیات إعادة الشراء. 
 

، شركة السفر عبر اإلنترنت المدرجة في  دیسبجر دوت كوم  ، دخلت المجموعة في اتفاقیة اكتتاب مع۲۰۲۰أغسطس    ۲۰في    ٤
ب، بدون قیمة اسمیة مقابل سعر شراء    ممتاز من سلسلةسھم    ٥۰٫۰۰۰بورصة نیویورك في أمریكا الالتینیة، لالستحواذ على  

 تتضمن شروط المعاملة خیاراً لحاملھا لتحویل كل سھم من األسھم الممتازة من سلسلة  ملیون دوالر أمریكي.  ٥۰إجمالي قدره  
یستحق سداده ٪  ٤تحمل األسھم الممتازة من سلسلة ب ربحاً سنویاً بنسبة    سھم عادي لدیسبجر دوت كوم.  ۱۰۸٫۱۰۸۱إلى    ب

على أساس ربع سنوي. یمتلك الُمصدر كذلك خیاراً لفرض التحویل في أي وقت من الذكرى السنویة الثالثة إلى السابعة من تاریخ 
دوالر    ۱۳٫۸۸أیام تداول متتالیة،    ۱۰إغالق الصفقة، إذا تجاوز متوسط السعر المرجح لحجم األسھم العادیة، لمدة ال تقل عن  

دوالر أمریكي بین الذكرى السنویة الخامسة والسابعة. باإلضافة إلى ذلك،    ۱۲٫٤۹رى السنویة الثالثة والخامسة وأمریكي بین الذك
بقیمة للُمصدر  یحق   نقدي  اعتبار  صافي  المجموعة  دفعت  نقداً.  السابعة  السنویة  الذكرى  بعد  أو  في  وقت  أي  في  االسترداد 

. كما في تاریخ التقاریر المالیة، تم تقدیر القیمة العادلة  ۲۰۲۰سبتمبر    ۲۱  ألف درھم للمعاملة التي تم إغالقھا في  ۱۸۰٫۲۲۲
 ألف درھم).   ۱۸٥٫٥٤٥:  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ألف درھم ( ۱٦۹٫۱۱٦لألداة بمبلغ 

 
 خرىاألمدینة الذمم المدینة والتجاریة الذمم ال ۱۱

 

 
  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰

 (غیر مدققة) 
   ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مدققة)
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ۱۷٤٫۷٦۷ ۱۷٥٫۷۷۰ ذمم تجاریة مدینة
 ) ۷۳٫٤٦۱( ) ۱٦٫۳۲٦( مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

   
 ۱٥۹٫٤٤٤ ۱۰۱٫۳۰٦ 

 ۷٫۸٥۲ ۲۳٫۹۲۷ وسلفمبالغ مدفوعة مقدماً 
 ٤۹٫۲۱٦ ٥٤٫٥۱۸ فوائد مستحقة

 ۳۷٫۸۰٥ ۳۷٫۷۰۳ مبالغ مخصصة لتوزیعات أرباح السنوات السابقة  
 ۱٫۰۳٤ ۱٫۰۳٤ ودائع مرھونة

 ٤۱٤٫٤٥۰ ۳۰۸٫۷٤۳ حسابات ھامشیة 
 ۳۱٫۲۲٦ ۷۲٫۷۸۳ ذمم مدینة أخرى 

 ) ۹۸۹( ) ٥٤۷( مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدینة األخرى  
   
 ٦٥۷٫٦۰٦٤ ٥۱٫۹۰۰ 
   

 
  



 
 
 
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المختصرة (تتمة)

١٧ 

 
 النقد واألرصدة البنكیة ۱۲

 

 
  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰

 (غیر مدققة) 
   ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مدققة)
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ۱۱۰٫۳٤۰ - ودائع محتفظ بھا لدى البنوك 
 ۱٫۳۱۰٫۷٦٥ ٦۸۷٫٦۸٦ نقد لدى البنوك 

 ۳٥٤ ۱۰۹ نقد في الصندوق  
   

 ۱٫٤۲۱٫٤٥۹ ٦۸۷٫۷۹٥ نقد وأرصدة بنكیة 
 ) ۱۰۹( ) ۸٥( ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

   
 ٦۸۷٫۷۱۰ ۱٫٤۲۱٫۳٥۰ 
   

 
 رأس المال وتوزیعات األرباح  ۱۳

 
، عقدت الشركة اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي وتمت الموافقة فیھ من بین أمور أخرى على توزیع  ۲۰۲۲  مارس  ۲۸في   

تمت :  ۲۰۲۱مارس    ۲٤(  ٪ ۲٫٤٥وأسھم منحة بنسبة    للسھم الواحد  فلس  ۷٫٥٥ألف درھم تمثل    ۱۳۸٫۸۰۷بقیمة  أرباح نقدیة  
 ).  فلس للسھم الواحد ٦ألف درھم تمثل   ۱۱۰٫۳۱۱بقیمة توزیعات أرباح نقدیة الموافقة على 

 
باستخدام المتوسط   ۲۰۲۱و  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰األساسي والمخفض للسھم الواحد للفترة الحالیة المنتھیة في    تم احتساب العائد 

 المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة بعد األخذ في االعتبار تأثیر أسھم الخزینة.
 

 

التسعة أشھر فترة 
  ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۲۲سبتمبر 

التسعة أشھر  فترة 
 ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۲۱سبتمبر 

فترة الثالثة أشھر 
  ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۲۲سبتمبر 

فترة الثالثة أشھر  
 ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۲۱سبتمبر 
 (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) 
     

 ۳۲٫۰٥۹ ۹۹٫٦۸٤ ۲۹٦٫٥٤۰ ۱۸٦٫۹٦٦ الشركة (ألف درھم)لفترة العائد إلى مالكي ا ربح
     

 المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة ألغراض
 ۱٫۸۳۸٫٥۰۸٫۷۱٤ ۱٫۸٦۷٫۹۲٥٫٤۹۳ ۱٫۸۳۸٫٥۰۸٫۷۱٤ ۱٫۸٦۷٫۹۲٥٫٤۹۳ احتساب العائد األساسي والمخفض للسھم الواحد   
     

 
  



 
 
 
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المختصرة (تتمة)

١٨ 

 
 القروض   ۱٤

 
 أدناه:تم عرض الحركة في القروض  

 

 التسعة أشھر فترة 
 المنتھیة في

  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰
 (غیر مدققة) 

 السنة المنتھیة في
   ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مدققة)
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ٤٫۲۱۱٫۸٤۲ ٤٫۱۱۷٫۱۹۸ ینایر ۱في 
 ٦٤۷٫٥۷٥ ۲۰٫٦٦۱ قروض مسحوبة

 ) ۱٦٫۹۲۱( ٤٫۱٤۱ تكالیف ترتیب القروض والفائدة المدفوعة مقدماً، صافي اإلطفاءات
 ) ۷۲٥٫۲۹۸( ) ۸۳۳٫۷۸۹( قروض تم سدادھا 

 - ) ٦۸۹( )۲۲قروض محولة إلى مجموعة االستبعاد (إیضاح 
   
 ۳٫۳۰۷٫٥۲۲ ٤٫۱۱۷٫۱۹۸ 
   

 
المتجدد المضمون  عملیة  المجموعة    استكملت،  ۲۰۲۱أغسطس    ۱٥في   القرض  ملیون    ٥۰۰بقیمة    القائمإعادة تمویل تسھیل 

التسھیل تم ضمان  ملیون دوالر أمریكي.    ٥۰۰سنوات بقیمة    ۳دوالر أمریكي، واستبدالھ بتسھیل قرض متجدد مضمون لمدة  
ً مبدئی  .م.م وبعض االستثمارات. ذالمجموعة في الواحة الند  حصة مساھمة برھن على   ا

 
  ۳۷۸٫۰۰۰اإلجارة بمبلغ  -ألف درھم من تمویل مضمون قائم على المرابحة  ٦٫٦۲۸مبلغ بقیمة  صافي    سداد تم    ،۲۰۲۲خالل  

 . الخاص بالمجموعة الخفیفة ألف درھم للقیام بأعمال تطویر إضافیة على مشروع العقارات الصناعیة
 
بمبلغ    انخفضت،  ۲۰۲۲خالل    الثابت  الدخل  ذات  المالیة  األوراق  في  استثماراھا  مقابل  للمجموعة  الشراء  إعادة  مطلوبات 

 ألف درھم.  ۸۰٦٫۳۰٥
 

 مشتقة المطلوبات ال ۱٥
 

 
  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰

 (غیر مدققة) 
   ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مدققة)
 ألف درھم  ألف درھم 
   

   الخسائر  وأمطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح 
 ۱۰۰٫٦۲٦ ۹۸٫۹۸۹ ۱مطلوبات مشتقة أخرى   
   
 ۹۸٫۹۸۹ ۱۰۰٫٦۲٦ 
   

 
تمثل المطلوبات المشتقة األخرى المحتفظ بھا من قبل المجموعة عقود تبادل معدالت الفائدة، وعقود تبادل العائد اإلجمالي،    ۱ 

المستقبلیةوعقود   العمالت  وعقود  االئتماني  التعثر  تبلغ    تبادل  اسمیة  قیمة  ذات  (  ٦٦۳٫۳٥۲وھي  :  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ألف 
 ألف). ٦۸٤٫۹۹٥

  



 
 
 
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المختصرة (تتمة)

١٩ 

 
 خرىاألمطلوبات التجاریة والمطلوبات ال ۱٦

 

 
 ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰

 (غیر مدققة) 
   ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مدققة)
 ألف درھم  ألف درھم 
   

 ۱٦۱٫۸٥۰ ۲۳٥٫۱۱٦ دائنة ذمم تجاریة 
 ۳٤٫۱۱٤ ٤۰٫٥۹۸ فوائد مستحقة على قروض 

 ۳۷٫۸۰۸ ۳۷٫۷۰٦ توزیعات أرباح دائنة
 ٦۱٫٦۲٦ ٤۸٫۷٦۷ مستحقات خطط حوافز الموظفین طویلة األجل  

 ۱۱٫۷٤٦ ۹٫۳۲٤ إیرادات مؤجلة 
 ۱۲۷٫۰۰۲ ٦٤٫۳۷۳ ذمم دائنة أخرى ومستحقات 

   
 ٤۳٥٫۸۸٤ ٤۳٤٫۱٤٦ 
   

 
 اإلیجار عقود  ۱۷

 

 
موجودات حق 

 االستخدام  
مطلوبات عقود 

 اإلیجار 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۱۱۹٫۹۱۸ ۹۹٫٦٤۹ ۲۰۲۲ینایر  ۱كما في 
 - ) ۱۱٫۱٤۷( مصاریف االستھالك 

 ٥٫٤۳۳ - مصاریف الفائدة
 ) ۹٫۹۸٥( - الدفعات

 ۲۹٫۱۸۸ ۲۹٫۱۸۸ عقود إیجار جدیدة  
 ۳٤ ۳٤ إعادة تقییم شروط عقود اإلیجار

 ) ۱۰۷٫۰٥۹( ) ۸۳٫٥۸۷( )۲۲(إیضاح  عقود إیجار محولة إلى مجموعة االستبعاد
   

 ۳۷٫٥۲۹ ۳٤٫۱۳۷ (غیر مدققة)  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰كما في 
   

 ۱۲٦٫۳۸۳ ۱۱۳٫٥٥۰ ۲۰۲۱ینایر  ۱كما في 
 - ) ۱٤٫٦۸۷( مصاریف االستھالك 

 ۸٫۳۷٦ - مصاریف الفائدة
 ) ۱٥٫٦۲۷( - الدفعات

 ۸٥۹ ۸٥۹ عقود إیجار جدیدة  
 )۷۳( )۷۳( إعادة تقییم شروط عقود اإلیجار

   
 ۱۱۹٫۹۱۸ ۹۹٫٦٤۹ (مدققة)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 

   
 
 

  



 
 
 
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المختصرة (تتمة)

٢٠ 

 
 یرادات من بیع البضائع وتقدیم الخدماتاإل ۱۸

 

 

التسعة أشھر  فترة 
  ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۲۲سبتمبر 

التسعة أشھر  فترة 
  ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۲۱سبتمبر 

أشھر    الثالثةفترة 
  ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۲۲سبتمبر 

أشھر  الثالثة فترة 
  ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۲۱سبتمبر 
 (غیر مدققة) (غیر مدققة)  (غیر مدققة) (غیر مدققة)  
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
     

 ۲٥٫۷۲۸ ۲٤٫٤۷۲ ۹۱٫٤٤۷ ۷۹٫۸٤۷ اإلیرادات 
 ) ۲۰٫۲٦٦( ) ۲۱٫۰٤٥( ) ٦٥٫۷۹٤( ) ٦٥٫٤۱۲( تكلفة المبیعات 

     
 ٥٫٤٦۲ ۳٫٤۲۷ ۲٥٫٦٥۳ ۱٤٫٤۳٥ إجمالي 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  اإل ۱۹
 

 

التسعة أشھر  فترة 
  ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۲۲سبتمبر 

التسعة أشھر  فترة 
  ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۲۱سبتمبر 

أشھر    الثالثةفترة 
  ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۲۲سبتمبر 

أشھر  الثالثة فترة 
  ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۲۱سبتمبر 
 (غیر مدققة) (غیر مدققة)  (غیر مدققة) (غیر مدققة)  
 ألف درھم  ألف درھم  درھم ألف   ألف درھم  
     

 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح 
     أو الخسائر  
 ) ٤۸۸( ۲٫۷۷۷ ) ٤۷٦( ٤۰٫٥۸۲ صنادیق غیر مدرجةمن   / (خسارة) ربحصافي   
 ٤۹٫۸٦٦ ۸۹٫٤٤۱ ۱۷۱٫۹۱۰ ٤۷۲٫۸٤٦ صافي ربح من مشتقات   
 ربح من أوراق مالیة مدرجة  (خسارة) / صافي  
 ۲٥٫۷۸۳ ۳۲٫٦۰۳ ۱٦۲٫٤۲۳ ) ۱۲۱٫۰۱۳( ذات دخل ثابت     
 ۱۱۳٫٤٥۲ ۷۸٫٥۲۰ ۳٤٦٫۲۸۲ ) ۳۷٫۳۱۲( ربح من أسھم حقوق ملكیة مدرجة  (خسارة) /صافي   
 ) ۲۰٫۰۱٦( ) ۱۳٫٤۸٦( ) ۱۰٫۰۰٦( ) ۱٥٫۳۹٥( من األسھم الممتازة القابلة للتحویل   ةخسارصافي    
     
 ۳۳۹٫۷۰۸ ٦۷۰٫۱۳۳ ۱۸۹٫۸٥٥ ۱٦۸٫٥۹۷ 
     

 
 

  



 
 
 
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المختصرة (تتمة)

٢١ 

 
 داریة اإلعمومیة والمصاریف ال ۲۰

 

 
 ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰المنتھیة في التسعة أشھر فترة 

  (غیر مدققة) ألف درھم
 ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰أشھر المنتھیة في  الثالثةفترة 

 (غیر مدققة) ألف درھم
 اإلجمالي  الشركات التابعة  الشركة  اإلجمالي  الشركات التابعة  الشركة 

 ۳۷٫٦۳۰ ٦٫۳٥٥ ۳۱٫۲۷٥  ۷۲٫۲٦۱ ۱٦٫٤٤۰ ٥٥٫۸۲۱ تكالیف موظفین
 ۸٫٤٥٤ ٤٫۲۷۸ ٤٫۱۷٦  ۲۱٫۸۱۹ ۱۱٫۰۲۰ ۱۰٫۷۹۹ مصاریف قانونیة ومھنیة أخرى

 ۲٫۱۷۹ ۸۲٦ ۱٫۳٥۳  ٦٫٤۲۸ ۲٫٤۰٦ ٤٫۰۲۲ استھالك 
 ۲۳۲ ۲۳۱ ۱  ۲۸۳ ۲٦۰ ۲۳ إطفاء موجودات غیر ملموسة 

 ۱٫۰۲۷ ٥۲۷ ٥۰۰  ۳٫۳۰۱ ۱٫٤۸٥ ۱٫۸۱٦ التسویقمصاریف 
 ۱۱٥ ۱۱٥ -  ۳٥۹ ۳٥۹ - مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 ۸٫۱۸۹ ۲٫۸۰۹ ٥٫۳۸۰  ۱۷٫۹٦۸ ۸٫٥۸۳ ۹٫۳۸٥ أخرى 

 ۸۱٫۸٤ ٦٦۰٫٥٥۳ ۱۲۲٫٤۱۹  ٤۲٫٦۸٥ ۱٥٫۱٤۱ ٥۷٫۸۲٦ 

 

 
 ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰المنتھیة في التسعة أشھر فترة 

  (غیر مدققة) ألف درھم 
 ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰أشھر المنتھیة في  الثالثةفترة 

 (غیر مدققة) ألف درھم 
 اإلجمالي  الشركات التابعة  الشركة   اإلجمالي  الشركات التابعة  الشركة  

 ۳۷٫٥۷۲ ٤٫٤۹۰ ۳۳٫۰۸۲  ۱۱۱٫٤۰۳ ۱۲٫۹۸۷ ۹۸٫٤۱٦ تكالیف موظفین
 ۳٫۳۲٦ ۱٫٦٥۹ ۱٫٦٦۷  ۱٦٫۳٦۱ ٤٫٥۰٥ ۱۱٫۸٥٦ مصاریف قانونیة ومھنیة أخرى

 ۲٫٦۱۳ ۱٫۷۷٤ ۸۳۹  ۷٫۸۲٦ ٥٫۳۳۹ ۲٫٤۸۷ استھالك 
 ۸۱ ۱٥ ٦٦  ۲٥۷ ٤۳ ۲۱٤ إطفاء موجودات غیر ملموسة 

 ٦۳۹ ۲٥٤ ۳۸٥  ۱٫۹۹۱ ۸۱۱ ۱٫۱۸۰ مصاریف التسویق
 )۱٫۳۰۹( )۱٫۳۰۹( -  ٦۱۳ ٦۱۳ - خسائر االئتمان المتوقعة / (عكس) مخصص

 ٥٫۳۳۹ ۳٫۲٦٤ ۲٫۰۷٥  ۱۷٫٥۳٦ ۱۰٫۸۹۹ ٦٫٦۳۷ أخرى 

 ۱۲۰٫۷۹۰ ۳٥٫۱۹۷ ۱٥٥٫۹۸۷  ۳۸٫۱۱٤ ۱۰٫۱٤۷ ٤۸٫۲٦۱ 

 
 تكالیف التمویل، صافي ۲۱

 

 

التسعة أشھر  فترة 
  ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۲۲سبتمبر 

التسعة أشھر  فترة 
  ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۲۱سبتمبر 

أشھر    الثالثةفترة 
  ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۲۲سبتمبر 

أشھر  الثالثة فترة 
  ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۲۱سبتمبر 
 (غیر مدققة) (غیر مدققة)  (غیر مدققة) (غیر مدققة)  
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
     

 ۲٤٫۰۹۲ ۳۰٫۲٦۰ ٦۷٫۲۲۸ ۸۳٫۷۲۸ فوائد على القروض 
 ۳۱٥ ٤۷۲ ۱٫۰٥۹ ۱٫۳٥۱ فوائد على مطلوبات عقود اإلیجار 

 ۸۸۸ ۱٫۷۳۳ ۱٫۰٤٤ ٥٫۱٤۱ إطفاء تكالیف ترتیب قرض 
 ) ۳۹۰( ) ۱٫٤۱۹( ) ۱٫۷٤۸( ) ۳٫٤۰۸( قروض استثماریة بالتكلفة المطفأة إیرادات فوائد من 

 ) ۳۸٦( ) ۲٫٦۷۸( ) ۸۸۹( ) ۳٫٥۲۰( فوائد مكتسبة على ودائع ألجل 
 ) ۳٤٦( ) ٤۳۱( ) ۷۲۱( ) ۱٫۰۷۱( عكس فائدة على استبعاد استثمار عقاري 

     
 ۸۲٫۲۲۱ ٦٥٫۹۷۳ ۲۷٫۹۳۷ ۲٤٫۱۷۳ 
     

 
 
 

  



 
 
 
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المختصرة (تتمة)

٢٢ 

 
 استبعاد شركة تابعة  ۲۲

 
 . أنجلوحصتھا في باستبعاد المجموعة  قامت،  ۲۰۲۲یولیو  ۲٦، بتاریخ ٦كما ھو مشار إلیھ في اإلیضاح رقم 

 
 كما یلي: االستبعادفي تاریخ  أنجلو موجوداتكان صافي 

 ۲۰۲۲یولیو  ۲٦ 
 (غیر مدققة)  
 ألف درھم 

  الموجودات
 ۱۳٫٤٦۳ الممتلكات والمعدات، صافي

 ۸۳٫٥۸۷ )۱۷(إیضاح موجودات حق االستخدام 
 ٤۱٫۷۳۳ الشھرة والموجودات غیر الملموسة  

 ۱۳٫٥٥۷ المخزون  
 ٤۲٫۲۳٦ الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى 

 ۳٫۰٦۹ النقد واألرصدة البنكیة 
  

  المطلوبات 
 ) ٦۸۹( ) ۱٤(إیضاح القروض 

 ) ۸٫٤٤۷( مخصص مكافآت نھایة الخدمة 
 ) ۱۰۷٫۰٥۹( ) ۱۷(إیضاح  مطلوبات عقود اإلیجار 

 ) ٦۳٫۳۳۷( المطلوبات التجاریة والمطلوبات األخرى 
  

 ۱۸٫۱۱۳ صافي الموجودات المستبعدة  
  
  

  ربح من استبعاد شركة تابعة 
 ۱۰۰٫۰۰۰ االعتبار 

 ) ۱۸٫۱۱۳( صافي الموجودات المستبعدة  
 ) ۳۹٫۷۰۸( الحقوق غیر المسیطرة 

  
 ٤۲٫۱۷۹ ربح من االستبعاد 

 ) ۹٫٥۲٦( تكالیف المعاملة 
  

 ۳۲٫٦٥۳ صافي الربح من االستبعاد 
  
  

 

ینایر  ۱الفترة من 
  ۲٦حتى  ۲۰۲۲
   ۲۰۲۲یولیو 

 (غیر مدققة) 
 ألف درھم 

  صافي التدفقات النقدیة الداخلة من استبعاد شركة تابعة 
 ٥۰٫۰۰۰ االعتبار المستلم كنقد وما یعادلھ  

 ) ۹٫٥۲٦( ناقصاً: تكالیف المعاملة
 ) ۳٫۰٦۹( ناقصاً: أرصدة النقد وما یعادلھ المستبعدة 

  
 ۳۷٫٤۰٥ 
  

  



 
 
 
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المختصرة (تتمة)

٢٣ 

 
 عالقة الطراف ذات األ ۲۳

 
 الخسائر:  وأالمعامالت الجوھریة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بیان األرباح  
 
 مكافآت موظفي اإلدارة الرئیسیین 
 

 

التسعة أشھر  فترة 
  ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۲۲سبتمبر 

التسعة أشھر  فترة 
  ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۲۱سبتمبر 

أشھر    الثالثةفترة 
  ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۲۲سبتمبر 

أشھر  الثالثة فترة 
  ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۲۱سبتمبر 
 (غیر مدققة) (غیر مدققة)  (غیر مدققة) (غیر مدققة)  
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
     

 ۱٫٥۰۰ ۱٫۳۰۱ ٥٫٤۲۹ ٥٫۲۱۱ رواتب ومكافآت 
 ۱٥۱ ۱٤٦ ٥۰۱ ٤۷۸ مكافآت نھایة الخدمة ومكافآت أخرى طویلة األجل 

     
 ٥٫٦۸۹ ٥٫۹۳۰ ۱٫٤٤۷ ۱٫٦٥۱ 
     

 
 القطاعات التشغیلیة  ۲٤

 
، قامت المجموعة بإعادة تنظیم قطاعاتھا التشغیلیة بعد التطورات التي طرأت على المسؤولیات الرئیسیة لإلدارة ۲۰۲۱خالل   

الصناعیة من االستثمارات الخاصة إلى  وعملیة إعداد التقاریر الداخلیة. بعد إعادة التنظیم، قمنا بإعادة تصنیف قطاع العقارات  
قطاع جدید یسمى "الواحة الند". وعالوة على ذلك، قمنا بإعادة تسمیة قطاع أسواق رأس المال لدینا إلى قطاع األسواق العامة  

 لیتماشى مع المنشورات الخارجیة للمجموعة. تمت إعادة تصنیف فترات المقارنة وفقاً لذلك. 
 

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

 . المالیة والبنیة التحتیة والنفط والغاز والتكنولوجیا المالیة والرعایة الصحیة
 

 األسواق العامة
مكانیة الوصول إلى الفرص المتاحة في األسھم وخدمات إدارة الموجودات  یمثل قطاع األسواق العامة، منصة لتزوید المستثمرین بإ 

 .األخرى
 

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

 
 الشركات

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

  



 
 
 
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المختصرة (تتمة)

٢٤ 

 
 (تتمة)القطاعات التشغیلیة  ۲٤

 
 (تتمة)  الشركات

لفترة    للمجموعة  التشغیلیة  للقطاعات  التالي معلومات حول اإلیرادات واألرباح  الجدول    ۳۰المنتھیة في  التسعة أشھر  یعرض 
 : ، على التوالي۲۰۲۱و  ۲۰۲۲سبتمبر 

 
      ألف درھم 

 الموحد  الشركات  األسواق العامة  الند   الواحة االستثمارات الخاصة  (غیر مدققة)  ۲۰۲۲سبتمبر   ۳۰المنتھیة في  التسعة أشھر فترة 
 ۷۹٫۸٤۷ - - - ۷۹٫۸٤۷ إیرادات من بیع البضائع وتقدیم الخدمات 

 شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً   ربحالحصة من  
 ۷٫۱۰٦ - - - ۷٫۱۰٦ لحقوق الملكیة، صافي  

 شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً  ربح من استبعاد 
 ۳۱٫۲٦۳ - - - ۳۱٫۲٦۳  لحقوق الملكیة  

 ۳۳۹٫۷۰۸ - ۳٥۹٫۲٥۲ - ) ۱۹٫٥٤٤( ، صافي إیرادات من استثمارات مالیة(خسارة) / 
 ۳٦٫٥٤۹ - - ۳٦٫٥٤۹ - إیرادات من استثمار عقاري، صافي  

 ۱۱٫٤۸۷ ۸٫۳۳٥ ٤۹٤ ۸۹۱ ۱٫۷٦۷ أخرى، صافي   إیرادات
 ۲۳٥٫۹۰۸ ) ۱۰۱٫۲٤۲( ۳۰٦٫٦۰۳ ۲۸٫۱۳٤ ۲٫٤۱۳ من العملیات المستمرة   للفترة  / (خسارة) ربح
 ۲۲٫۷٦٦ - - - ۲۲٫۷٦٦ من العملیات المتوقفة   للفترة ربح

 ۲٥۸٫٦۷٤ ) ۱۰۱٫۲٤۲( ۳۰٦٫٦۰۳ ۲۸٫۱۳٤ ۲٥٫۱۷۹ الربح / (الخسارة) للفترة  
 ) ۲٤٦( - - - ) ۲٤٦( الخسارة الشاملة األخرى  

      
      ألف درھم 

 الموحد الشركات  األسواق العامة الواحة الند  االستثمارات الخاصة  (غیر مدققة) ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰المنتھیة في التسعة أشھر  فترة 
 ۹۱٫٤٤۷ - - - ۹۱٫٤٤۷ إیرادات من بیع البضائع وتقدیم الخدمات 

 الحصة من خسارة شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة 
 ) ۱٤٫٤۲۷( - - - ) ۱٤٫٤۲۷( وفقاً لحقوق الملكیة، صافي     

 شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة  االنخفاض في قیمة  
 ) ۷۷٫۹٦۹( - - - ) ۷۷٫۹٦۹( وفقاً لحقوق الملكیة    

 شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً  ربح من استبعاد 
 ٥۰٫٥۱۱ - - - ٥۰٫٥۱۱  لحقوق الملكیة  

 ٦۷۰٫۱۳۳ - ٦٤٥٫۷۰۲ - ۲٤٫٤۳۱ ، صافيإیرادات من استثمارات مالیة
 ۳٦٫۲۳٦ - - ۳٦٫۲۳٦ - إیرادات من استثمار عقاري، صافي  

 ۳٫۹٦۸ ۳٦ ٤۲۳ ۱٫۳٤۹ ۲٫۱٦۰ أخرى، صافي   إیرادات
 ٤۷۲٫۱٤٥ ) ۱۳۳٫٤٦۹( ٥۹٤٫۰۱۲ ۲۸٫۸۰۰ ) ۱۷٫۱۹۸( من العملیات المستمرة   للفترة (خسارة)  / ربح 

 ) ۱۷٫۹٥٦( - - - ) ۱۷٫۹٥٦( خسارة من العملیات المتوقفة  
 ٤٥٤٫۱۸۹ ) ۱۳۳٫٤٦۹( ٥۹٤٫۰۱۲ ۲۸٫۸۰۰ ) ۳٥٫۱٥٤( (الخسارة) / الربح للفترة  
 ) ۳۰( - - - ) ۳۰( الخسارة الشاملة األخرى  

 
إیرادات القطاع المدرجة أعاله اإلیرادات الناتجة من عمالء خارجیین. لم تكن ھناك أیة إیرادات بین القطاعات خالل الفترة تمثل   

 : ال شيء). ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰(
  



 
 
 
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المختصرة (تتمة)

٢٥ 

 
 (تتمة)القطاعات التشغیلیة  ۲٤

 
دیسمبر   ۳۱و  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰یعرض الجدول التالي معلومات عن موجودات ومطلوبات القطاعات التشغیلیة للمجموعة كما في   

 ، على التوالي: ۲۰۲۱
 

      ألف درھم 
 الموحد  الشركات  األسواق العامة  الند   الواحة االستثمارات الخاصة  (غیر مدققة)  ۲۰۲۲سبتمبر   ۳۰كما في 

 ۸٫۹٦٤٫۰۸۱ ۲٤۸٫٥۱۳ ٦٫۷٤۹٫۲۳۸ ۸۱۹٫٤۰۲ ۱٫۱٤٦٫۹۲۸ القطاعموجودات  
 ۳٫۸۹۲٫۹۷۸ ۱٫٦٥۷٫۷۷۳ ۲٫۰٤٥٫۰۳۳ ۱۱٥٫۰۳۸ ۷٥٫۱۳٤ مطلوبات القطاع

      
      (مدققة)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 

 ۹٫٥۸۹٫٥٦٦ ٦۳۷٫۹٥۳ ۷٫۱۸۷٫۱٥۱ ۸۰۰٫۹۷۸ ۹٦۳٫٤۸٤ موجودات القطاع
 ٤٫۷۹۸٫۱۷٦ ۱٫٦۸۹٫۸٤۲ ۲٫۷٤۳٫٥٥۹ ۱۲٦٫۱۱٤ ۲۳۸٫٦٦۱ مطلوبات القطاع

 
 
 
 




