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  مختصرالالموحد  الخسائر وأاألرباح  بيان 

 

 2021 2022  مارس  31للفترة المنتهية في 
 مدققة( غير ) )غير مدققة(   
 ألف درهم ألف درهم  إيضاح 
    

 77.949 71.065 17 إيرادات من بيع البضائع وتقديم الخدمات
 (59.288) (60.514) 17 تكلفة بيع البضائع وتقديم الخدمات

    
 18.661 10.551  إجمالي الربح

 من شركات زميلة ومشاريع  (الخسارةالربح / )حصة من 
 (5.671) 2.683 8 صافي مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكية،   

 223.788 257.668 18 صافي ،  إيرادات من استثمارات مالية
 11.670 12.142  صافي إيرادات من استثمار عقاري، 

 1.508 1.307  صافي إيرادات أخرى، 
    

 249.956 284.351  صافي اإليرادات التشغيلية
    

 (65.333) (56.559) 19 مصاريف عمومية وإدارية 
 (22.128) (27.703) 20 صافي تكاليف تمويل،  

    
 162.495 200.089  الربح للفترة 

    

    الربح للفترة العائد إلى: 
 110.581 146.624  مالكي الشركة

 51.914 53.465  الحقوق غير المسيطرة
    

 162.495 200.089  الربح للفترة 
    

 العوائد األساسية والمخفضة على السهم
 0.060 0.078 12 العائدة إلى مالكي الشركة )درهم(   
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 مختصرالالموحد اآلخر الشامل الدخل و الخسائر وأاألرباح  بيان 

 

 2021 2022 مارس  31للفترة المنتهية في 
 مدققة( )غير  )غير مدققة(  
 ألف درهم ألف درهم  
   

 162.495 200.089 الربح للفترة 
   

   الخسارة الشاملة األخرى 
   

   البنود التي قد يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى األرباح أو الخسائر: 
 الحصة من التغير في االحتياطيات األخرى للشركات الزميلة

 (67) - والمشاريع المشتركة المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية  
   
 - (67) 
   

 162.428 200.089 إجمالي الدخل الشامل للفترة 
   

   إجمالي الدخل الشامل العائد إلى:
 110.514 146.624 مالكي الشركة

 51.914 53.465 الحقوق غير المسيطرة
   

 162.428 200.089 للفترة إجمالي الدخل الشامل 
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  مختصرالالموحد  التغيرات في حقوق الملكية بيان

 

 مارس 31المنتهية في  ثالثة أشهراللفترة 

 
 

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

العةائةدة حقوق الملكيةة  

 لمالكي الشركة

غةةةيةةةر   الةةةحةةةقةةةوق 

 المسيطرة

حةةةقةةةوق  إجةةةمةةةالةةةي 

 الملكية

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

          

 4.149.595 1.118.188 3.031.407 505.847 (4.241) 510.088 848.229 (267.184) 1.944.515 2021يناير   1في 

 162.495 51.914 110.581 - - - 110.581 - - للفترة الربح

 ( 67) - (67) (67) (67) - - - - الخسارة الشاملة األخرى 
          

 162.428 51.914 110.514 (67) (67) - 110.581 - - الدخل / )الخسارة( الشاملإجمالي 

 ( 110.311) - (110.311) - - - (110.311) - - (12توزيعات أرباح نقدية )إيضاح 

 27.526 27.526 - - - - - - - (5الحقوق غير المسيطرة )إيضاح   قبل  مساهمات من
          

 4.229.238 1.197.628 3.031.610 505.780 (4.308) 510.088 848.499 (267.184) 1.944.515 )غير مدققة(  2021مارس  31في 
          

 4.791.390 1.479.541 3.311.849 544.666 (4.526) 549.192 1.089.852 (267.184) 1.944.515  2022يناير   1في 

 200.089 53.465 146.624 - - - 146.624 - - الربح للفترة

 - - - - - - - - - الدخل الشامل اآلخر  
          

 200.089 53.465 146.624 - - - 146.624 - - إجمالي الدخل الشامل

 ( 138.807) - (138.807) - - - (138.807) - - (12توزيعات أرباح نقدية )إيضاح 

 - - - - - - (113.515) 113.515 - أسهم منحة صادرة 

 63.905 63.905 - - - - - - - ( 5)إيضاح  ، صافيمساهمات من قبل الحقوق غير المسيطرة
          

 4.916.577 1.596.911 3.319.666 544.666 (4.526) 549.192 984.154 (153.669) 1.944.515 )غير مدققة( 2022مارس  31في 
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 صرمختالالموحد بيان التدفقات النقدية 

 
 مارس 31المنتهية في  ثالثة أشهراللفترة  

  
2022 

 )غير مدققة( 
2021 

 )غير مدققة( 
 ألف درهم  درهم ألف  إيضاح 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 162.495 200.089  الربح للفترة 
    تعديالت لة: 

 4.260 3.865  استهالك الممتلكات والمعدات، صافي 
 3.617 3.750 16 استهالك موجودات حق االستخدام 

 22.128 27.703 20 صافي تكاليف التمويل، 
 1.581 1.937  مكافآت نهاية الخدمة للموظفينالمحمل على 

 (223.788) ( 257.668)  ربح من تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
 5.671 (2.683) 8 صافي خسارة شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكية، )ربح( /  حصة من 

 2.899 2.891 8 توزيعات أرباح من شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكية 
 101 45  إطفاء وشطب موجودات غير ملموسة 

 4.147 324  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
 2.083 299.109  ، صافي االستثمارات في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 (203.716) ( 442.729)  ، صافي الخسائر أو قروض تم سدادها مقابل موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح
 تكلفة تمويل مدفوعة على قروض تم الحصول عليها مقابل موجودات مالية بالقيمة العادلة  

 (10.112) ( 10.902)  من خالل األرباح أو الخسائر  
 ( 2.158) (2.102) 16 فوائد مدفوعة على مطلوبات عقود اإليجار 

    التغيرات في رأس المال العامل: 
 89 ( 311)  التغير في المخزون 

 (38.180) ( 130.092)  التغير في الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى 
 189.406 152.586  التغير في المطلوبات التجارية والمطلوبات األخرى

    
 (79.477) ( 154.188)  العمليات  المستخدم فيصافي النقد 

 ( 1.478) ( 926)  مكافآت نهاية خدمة الموظفين المدفوعة 
    

 (80.955) ( 155.114)  األنشطة التشغيلية المستخدم فيصافي النقد 
    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
 (545) ( 215)  دفعات لتطوير استثمار عقاري 

 ( 1.165) (1.118)  شراء ممتلكات ومعدات، صافي 
 272 5  فوائد مستلمة 

    
 ( 1.438) (1.328)  األنشطة االستثمارية المستخدم في صافي النقد

    
    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 (10.985) ( 15.232)  تكاليف تمويل مدفوعة على قروض 
 ( 1.293) (2.581)  مبالغ أساسية مدفوعة على مطلوبات عقود اإليجار 

 (122.291) (9.356)  قروض مسددة 
 185.029 878  الحصول عليهاقروض تم 

 (110.311) - 12 توزيعات أرباح مدفوعة 
 27.526 63.905  مساهمات من قبل حاملي الحقوق غير المسيطرة، صافي 

 7.356 -  متحصالت من تسوية قرض 
 - ( 36.948)  قروض استثمارية ممنوحة بما في ذلك الفائدة المستحقة  

    
 (24.969) 666  األنشطة التمويلية  / )المستخدم في( صافي النقد الناتج من 

    
 (107.362) ( 155.776)  في النقد وما يعادله  النقصصافي 

 704.684 1.421.350  يناير 1النقد وما يعادله في  
    

 597.322 1.265.574 11 مارس  31النقد وما يعادله في  
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 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية 1

 

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

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

1997. 

 

النتائج والمركز المالي للشركة    2022مارس    31المنتهية في    أشهرثالثة  الالمختصرة لفترة    تضم هذه البيانات المالية الموحدة 

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

 )"الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة"(. 

 

، والعقارات الصناعية، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، األسواق العامةشمل  ي  واسع من القطاعات  نطاقتستثمر المجموعة في   

 . والنفط والغازوالتكنولوجيا المالية 

 

في    المنتهية  للسنة  للمجموعة  الموحدة  المالية  البيانات  اإللكتروني    2021ديسمبر    31إن  الشركة  موقع  على  متاحة 

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

  ، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة.3، برج 42

 

 أساس اإلعداد 2

 

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

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

 .  2021ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في 

 

 السياسات المحاسبية الهامة 3

 

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

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

. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي  2022يناير    1ناء تطبيق المعايير الجديدة الفعّالة اعتباراً من  ، باستث2021ديسمبر   31

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

 

 2022المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة الفعّالة في  

 ، كما هو موضح أدناه:2022معايير وتعديالت جديدة في  بتطبيق ،لىللمرة األو ،قامت المجموعة 

 

 ( 3تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )  اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي  •

 (16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )قبل االستخدام المقصود  المتحصالت –الممتلكات واآلالت والمعدات  •

 (37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )تكلفة استيفاء العقد  -العقود الُمكِلفة  •

 اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى  1المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •

 األدوات المالية  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

 الزراعة   41معيار المحاسبة الدولي رقم  •

 

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

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

 

 المؤكدة المصادر الرئيسية للتقديرات غير  

 

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

ونتيجة لذلك، شهدت الشركات في وقت الحق انخفاضاً في حركة العمالء، وتنفيذاً ألمر الحكومة، تم تعليق السفر مؤقتاً  .  كوباء

 .الترفيهية والمرافق العامةوإغالق المرافق 

 

، اتخذت حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة والمصرف المركزي والهيئات  19بهدف التخفيف من األثر السلبي لوباء كوفيد   

تحدة توجيهات لدعم األعمال التجارية واقتصاد دولة اإلمارات العربية الم  القضائية والتنظيمية المستقلة األخرى تدابيراً وأصدرت

بشكٍل عام، بما في ذلك تمديد المواعيد النهائية، وتسهيل األعمال المستمرة من خالل التباعد االجتماعي والتخفيف من الضغط 

 على االئتمان والسيولة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 

لذلك، ال يزال مدى ومدة تأثير .  عةوالتصاعد بسر  يستمر الوضع، بما في ذلك استجابة الحكومة والشعب للتحديات، في التطور

ن ويعتمدان على التطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بدقة في هذه المرحلة، كما ال يمكن إجراء  يهذه األوضاع غير مؤكد 

المالية البيانات  تاريخ اعتماد هذه  للتأثير في  به  المختصرة  تقدير موثوق  ذلك، يمكن أن.  الموحدة  الرغم من  تؤثر هذه    وعلى 

 .  التطورات على نتائجنا المالية المستقبلية وتدفقاتنا النقدية ووضعنا المالي
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 القيم العادلة   4
 
 الترتيب الهرمي للقيمة العادلة   أ

 

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

 اس؛في تاريخ القي : مدخالت مستمدة من األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة والتي يمكن للمنشأة الوصول إليها1المستوى  

 ، والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام، إما بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و1: مدخالت مستمدة من مصادر غير األسعار المدرجة التي تم إدراجها ضمن المستوى 2المستوى  

 : مدخالت غير قابلة للمالحظة لألصل أو االلتزام. 3المستوى  
 

 
 2022مارس  31

 درهم)غير مدققة( ألف 
 2021ديسمبر  31 

 )مدققة( ألف درهم 

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

          موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
 - - 1.788.086 1.788.086  - - 1.644.487 1.644.487 استثمارات في أسهم حقوق ملكية 

 963 - - 963  74.523 - - 74.523 استثمارات أخرى في أسهم حقوق ملكية 
 185.545 - - 185.545  221.998 - - 221.998 أسهم ممتازة قابلة للتحويل

 - - 4.102.793 4.102.793  - - 3.651.905 3.651.905 استثمار في أوراق مالية ذات دخل ثابت 
 - 88.960 - 88.960  - 193.223 - 193.223 موجودات مشتقة

 - 112.780 - 112.780  - 178.124 - 178.124 عقود إعادة الشراء العكسي
 134.897 - - 134.897  379.804 - - 379.804 صندوق غير مدرج

          
 321.405 201.740 5.890.879 6.414.024  676.325 371.347 5.296.392 6.344.064 اإلجمالي 

          
    
    

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

          الخسائر مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  
 - ( 100.626) - ( 100.626)  - ( 72.107) - ( 72.107) مطلوبات مشتقة

          
 - ( 100.626) - ( 100.626)  - ( 72.107) - ( 72.107) اإلجمالي 

          

 

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

 

 الترتيب الهرمي للقيمة العادلة )تتمة(  أ

 

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

 

  

   2022مارس  31
 )غير مدققة( 

 ألف درهم 

 2021ديسمبر  31
 )مدققة(

 ألف درهم

الترتيب  
 الهرمي 

 أسلوب التقييم   للقيمة العادلة 
        الخسائر وأموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

 .الشراء المدرجة في سوق نشطأسعار  1المستوى  1.788.086 1.644.487 )أ( أسهم حقوق ملكية مدرجة

 يعتمد التقييم على صافي قيم الموجودات.  3المستوى  963 74.523 )ب( استثمار آخر في أسهم حقوق ملكية 

 السوق لألسهم األساسية.نموذج الخيارات مع مدخالت غير ملحوظة، وبشكل رئيسي سعر السهم وتقلبات  3المستوى  185.545 221.998 أسهم ممتازة قابلة للتحويل )ج(
 .أسعار الشراء المدرجة في سوق نشط 1المستوى  4.102.793 3.651.905 )د( استثمار في أوراق مالية ذات دخل ثابت 

 .يعتمد التقييم على أسعار الوسيط 2المستوى  112.780 178.124 )هـ( عقود إعادة الشراء العكسي

 .يعتمد التقييم على أسعار الوسيط 2المستوى  88.960 193.223 )و( موجودات مشتقة 
 يعتمد التقييم على صافي قيم الموجودات للصندوق الذي يتم احتسابه من قبل مدير الصندوق. 3المستوى  134.897 379.804 )ز( صندوق غير مدرج

       مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 .يعتمد التقييم على أسعار الوسيط 2المستوى  ( 100.626) ( 72.107) مشتقة)أ( مطلوبات 

 

 

 

 



 
 
 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المختصرة )تتمة( 
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 القيم العادلة )تتمة(   4

 

 الترتيب الهرمي للقيمة العادلة )تتمة(  أ

 

 3تسوية التحركات في القيمة العادلة ضمن المستوى  

 

 

   ثالثة أشهرالفترة 
 المنتهية في 

  2022مارس  31
 )غير مدققة( 

 السنة المنتهية في
  2021ديسمبر  31

 )مدققة( 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 255.805 321.405 يناير  1في 
 103.415 294.726 إضافة 

 (37.815) 60.194 في القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر)النقص(  الزيادة / 
   
 676.325 321.405 
   

 

 القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة  ب

 

 المدرجة. إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية تقارب قيمها  

 

 الحقوق غير المسيطرة   5

 

في صندوق الواحة لألسهم في منطقة الشرق ألف درهم    52.411حاملو الحقوق غير المسيطرة مبلغ بقيمة    استثمرخالل الفترة،   

٪ 65.9في ملكية المجموعة من    انخفاض مما أدى إلى    ( ألف درهم   11.343  :2021مارس    31)   اس بي   األوسط وشمال أفريقيا

في صندوق الواحة لالئتمان في أسواق وسط   ألف درهم  184مبلغ بقيمة  باستثمار  حاملو الحقوق غير المسيطرة    قام  ؛٪63.5إلى  

مما أدى إلى انخفاض في  ألف درهم(،    16.183  :2021مارس    31)  اس بي   وشرق أوروبا والشرق األوسط وشمال أفريقيا 

صندوق في  ألف درهم    11.310مبلغ بقيمة  باستثمار  حاملو الحقوق غير المسيطرة    قام   ؛٪62.1إلى    ٪62.6المجموعة من  ملكية  

للدخل اس بي   إلى    ٪84.9، مما أدى إلى انخفاض في ملكية المجموعة من  : ال شيء(2021مارس    31)الواحة اإلسالمي 

77.9٪. 
  



 
 
 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المختصرة )تتمة( 

12 

 

 عقاريالستثمار اال 6

 

 تم عرض الحركة في االستثمار العقاري أدناه:   

 

   ثالثة أشهرالفترة 
 المنتهية في 

  2022مارس  31
 )غير مدققة( 

 السنة المنتهية في
  2021ديسمبر  31

 )مدققة( 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 715.989 711.422 يناير  1في 
 1.697 215 إضافات

 (6.264) - استبعادات 
   
 711.637 711.422 
   

 

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

تم تحديد التقييم من قبل اإلدارة بالرجوع إلى  ،  2022مارس    31كما في  .  المعتمد من قبل المعهد الملكي للمساحين القانونيين

مقيم مستقل ومعتمد والذي يمتلك مؤهل مهني معترف به ومناسب   ، والذي تم إجراؤه من قبل2021ديسمبر    31في    الذي تمالتقييم  

أقصى وأفضل  االستخدام الحالي للعقار هو    تم اعتبار عند تقدير القيمة العادلة،  .  العقار الذي يتم تقييمهوخبرة حديثة في موقع وفئة  

 .استخدام له

 

بخدمات2020خالل   لبيع أرض مزودة  اتفاقية مساطحة  المجموعة  أبرمت  قيمته .  ،  ما  للمعاملة  المالي  االعتبار  إجمالي   يبلغ 

 .2023ألف درهم يستحق سداده على خمسة أقساط حتى سبتمبر  13.000

 

لبيع أرض مزودة بالخدمات. يبلغ إجمالي االعتبار المدفوع للمعاملة ما قيمته   ، أبرمت المجموعة اتفاقية مساطحة2021خالل  

 . 2025ألف درهم والذي يستحق سداده على خمسة أقساط حتى مايو  9.000

 

 ستثماريةاالقروض ال 7

 

 2021ديسمبر  31 2022مارس    31 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 - 36.948 قرض استثماري 
   

 

ً ٪ سنوي11  بنسبة  ألف درهم بمعدل فائدة  36.044  بمبلغ  قرض يحمل فائدة، قدمت المجموعة  الحالية  خالل الفترة يستحق سداد .  ا

القرض    تم اعتبار،  2022مارس    31من    اً خمس سنوات. يمكن للمقترض أن يمدد القرض لمدة عام واحد. اعتبار  خاللالقرض  

 .األولأصل ضمن المستوى 
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 ستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكيةاال 8

 

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

 

 

   ثالثة أشهرالفترة 
 المنتهية في 

  2022مارس  31
 )غير مدققة( 

 المنتهية فيالسنة 
  2021ديسمبر  31

 )مدققة( 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 472.076 170.242 يناير   1كما في 
 (84.330) - استبعاد 

 (11.488) 2.683 ، صافي (الخسارةالدخل / )الحصة من 
 (77.970) - خسارة انخفاض في القيمة 

 (285) - الحصة من احتياطيات حقوق الملكية
 (18.603) (2.891) توزيعات أرباح مستلمة 

 إعادة تصنيف استثمار إلى استثمار بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
 (109.158) - أو الخسائر  

   
 170.034 170.242 
   

 

 ماليةالستثمارات اال 9

 
  2022مارس  31

 )غير مدققة( 
  2021ديسمبر  31

 )مدققة( 
 ألف درهم ألف درهم  
   

   الخسائر   وأموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
 134.897 379.804 صندوق غير مدرج    
 88.960 193.223 1موجودات مشتقة   
 112.780 178.124   2عقود إعادة الشراء العكسي، صافي   
 4.102.793 3.651.905 3أوراق مالية مدرجة ذات دخل ثابت   
 1.788.086 1.644.487 أسهم حقوق ملكية مدرجة   
 185.545 221.998 4 أسهم ممتازة قابلة للتحويل  
 963 74.523   استثمارات أخرى  
   
 6.344.064 6.414.024 
   

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

: 2021ديسمبر    31ألف درهم )  10.738.210وهي ذات قيمة اسمية تبلغ    تبادل التعثر االئتماني وعقود العمالت المستقبلية

 . ألف درهم( 15.714.075
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 )تتمة(  ماليةالستثمارات اال 9

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

الذمم المدينة   صافي:  2021ديسمبر    31ألف درهم )  1.921.964ألف درهم والمطلوبات المقابلة بمبلغ    2.100.088بمبلغ  

ألف درهم(. تخضع عقود إعادة  2.050.099ألف درهم والمطلوبات المقابلة بمبلغ  2.162.879إلعادة الشراء العكسي بمبلغ 

 الشراء إلى االتفاقية الرئيسية للمقاصة.

 
 2.972.924  :2021ديسمبر    31ألف درهم )  2.422.423تم رهن األوراق المالية المدرجة ذات الدخل الثابت بإجمالي مبلغ    3 

 وعة بموجب اتفاقيات إعادة الشراء.ألف درهم( كضمان مقابل قروض المجم

 
، شركة السفر عبر اإلنترنت المدرجة في ديسبجر دوت كوم  ، دخلت المجموعة في اتفاقية اكتتاب مع2020أغسطس    20في    4

ب، بدون قيمة اسمية مقابل سعر شراء    سهم ممتاز من سلسلة  50.000بورصة نيويورك في أمريكا الالتينية، لالستحواذ على  

 تتضمن شروط المعاملة خياراً لحاملها لتحويل كل سهم من األسهم الممتازة من سلسلة   مليون دوالر أمريكي.  50إجمالي قدره  

٪ يستحق سداده  4تحمل األسهم الممتازة من سلسلة ب ربحاً سنوياً بنسبة    سهم عادي لديسبجر دوت كوم.  108.1081إلى    ب

خياراً لفرض التحويل في أي وقت من الذكرى السنوية الثالثة إلى السابعة من تاريخ   على أساس ربع سنوي. يمتلك الُمصدر كذلك

دوالر   13.88أيام تداول متتالية،    10إغالق الصفقة، إذا تجاوز متوسط السعر المرجح لحجم األسهم العادية، لمدة ال تقل عن  

ين الذكرى السنوية الخامسة والسابعة. باإلضافة إلى ذلك،  دوالر أمريكي ب  12.49أمريكي بين الذكرى السنوية الثالثة والخامسة و

بقيمة  للُمصدر  يحق   نقدي  اعتبار  صافي  المجموعة  دفعت  نقداً.  السابعة  السنوية  الذكرى  بعد  أو  في  وقت  أي  في  االسترداد 

م تقدير القيمة العادلة  . كما في تاريخ التقارير المالية، ت2020سبتمبر    21ألف درهم للمعاملة التي تم إغالقها في    180.222

 ألف درهم(.  185.545: 2021ديسمبر  31ألف درهم ) 221.998لألداة بمبلغ 

 

 خرى األمدينة ال ذمم المدينة والتجارية الذمم ال 10

 
  2022مارس  31

 )غير مدققة( 
  2021ديسمبر  31

 )مدققة( 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 174.767 367.957 ذمم تجارية مدينة
 (73.461) (73.785) خسائر االئتمان المتوقعة مخصص 

   
 294.172 101.306 

 7.852 12.374 مبالغ مدفوعة مقدماً وسلفيات
 49.216 51.648 فوائد مستحقة 

 37.805 37.792 مبالغ مخصصة لتوزيعات أرباح السنوات السابقة 
 1.034 1.034 ودائع مرهونة 

 414.450 336.205 حسابات هامشية 
 31.226 40.656 ذمم مدينة أخرى 

 (989) (989) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدينة األخرى  
   
 772.892 641.900 
   

 

  



 
 
 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المختصرة )تتمة( 

15 

 

 النقد واألرصدة البنكية  11

 

 
  2022مارس  31

 )غير مدققة( 
  2021ديسمبر  31

 )مدققة( 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 110.340 - ودائع محتفظ بها لدى البنوك 
 1.310.765 1.265.378 نقد لدى البنوك 

 354 305 نقد في الصندوق 
   
 1.265.683 1.421.459 

 (109) (109) ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  
   

 1.421.350 1.265.574 النقد وما يعادله 
   

 

 األرباحرأس المال وتوزيعات  12

 

، عقدت الشركة اجتماع الجمعية العمومية السنوي وتمت الموافقة فيه من بين أمور أخرى على توزيع 2022  مارس  28في   

تمت  :  2021مارس    24)  ٪2.45وأسهم منحة بنسبة    للسهم الواحد   فلس  7.55ألف درهم تمثل    138.807بقيمة  أرباح نقدية  

 (. فلس للسهم الواحد   6ألف درهم تمثل  110.311ة بقيمتوزيعات أرباح نقدية الموافقة على 

 

باستخدام المتوسط   2021و  2022مارس    31األساسي والمخفض للسهم الواحد للفترة الحالية المنتهية في    تم احتساب العائد  

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

 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 2022مارس  31
 )غير مدققة( 

 2021مارس  31
 )غير مدققة(  

   
 110.581 146.624 )ألف درهم( ربح الفترة العائد إلى مالكي الشركة

   

 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ألغراض 
 1.838.508.714 1.883.545.982 احتساب العائد األساسي والمخفض للسهم الواحد   
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 القروض   13

 

 تم عرض الحركة في القروض أدناه: 

 

   ثالثة أشهرالفترة 
 المنتهية في 

  2022مارس  31
 )غير مدققة( 

 السنة المنتهية في
  2021ديسمبر  31

 )مدققة( 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 4.211.842 4.117.198 يناير  1في 
 647.575 878 قروض مسحوبة 

 (16.921) 696 تكاليف ترتيب القروض والفائدة المدفوعة مقدماً، صافي اإلطفاءات
 (725.298) ( 452.085) قروض تم سدادها

   
 3.666.687 4.117.198 
   

 

مليون   500بقيمة    القائمإعادة تمويل تسهيل القرض المتجدد المضمون  عملية  المجموعة    استكملت،  2021أغسطس    15في  

التسهيل تم ضمان  مليون دوالر أمريكي.    500سنوات بقيمة    3دوالر أمريكي، واستبداله بتسهيل قرض متجدد مضمون لمدة  

ً مبدئي  .م.م وبعض االستثمارات. ذ المجموعة في الواحة الند  حصة مساهمةبرهن على  ا

 

ألف درهم    378.000اإلجارة بمبلغ  -ألف درهم من تمويل مضمون قائم على المرابحة  8.637مبلغ بقيمة    سداد ة، تم  خالل الفتر

 .الخاص بالمجموعة الخفيفة للقيام بأعمال تطوير إضافية على مشروع العقارات الصناعية

 

  442.729مطلوبات إعادة الشراء للمجموعة مقابل استثماراها في األوراق المالية ذات الدخل الثابت بمبلغ    انخفضتخالل الفترة،   

 ألف درهم. 

 

 مشتقة المطلوبات ال 14

 

 
  2022مارس  31

 )غير مدققة( 
  2021ديسمبر  31

 )مدققة( 
 ألف درهم ألف درهم  
   

   الخسائر  وأمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
 100.626 72.107 1مطلوبات مشتقة أخرى   
   
 72.107 100.626 
   

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

:  2021ديسمبر  31ألف درهم ) 519.409وهي ذات قيمة اسمية تبلغ  تبادل التعثر االئتماني وعقود العمالت المستقبليةوعقود 

 ألف درهم(.  684.995
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 خرى األمطلوبات التجارية والمطلوبات ال 15

 

 
 2022مارس  31

 )غير مدققة( 
  2021ديسمبر  31

 )مدققة( 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 161.850 368.459 تجارية دائنةذمم 
 34.114 26.165 فوائد مستحقة على قروض

 37.808 176.603 1توزيعات أرباح دائنة 
 61.626 33.343 مستحقات خطط حوافز الموظفين طويلة األجل 

 11.746 10.939 إيرادات مؤجلة 
 127.002 110.030 ذمم دائنة أخرى ومستحقات 

   
 725.539 434.146 
   

 
 (.12)إيضاح   2021  سنة  ألف درهم عن 807.138بعد نهاية الربع، تم دفع توزيعات أرباح بمبلغ  1

 

 عقود اإليجار  16

 

 
موجودات حق  

 االستخدام 
مطلوبات عقود  

 اإليجار

 ألف درهم  ألف درهم  

   
 119.918 99.649 2022يناير    1كما في 

 - (3.750) مصاريف االستهالك
 2.102 - الفائدةمصاريف 

 (4.683) - الدفعات
 15.131 15.131 عقود إيجار جديدة 

 85 85 إعادة تقييم شروط عقود اإليجار
   

 132.553 111.115 )غير مدققة(  2022مارس  31كما في 
   

 126.383 113.550 2021يناير    1كما في 
 - (14.687) مصاريف االستهالك

 8.376 - مصاريف الفائدة
 (15.627) - الدفعات

 859 859 عقود إيجار جديدة 
 (73) (73) إعادة تقييم شروط عقود اإليجار

   
 119.918 99.649 )مدققة(  2021ديسمبر  31كما في 
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 يرادات من بيع البضائع وتقديم الخدمات اإل 17

 

 2021 2022 مارس  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 )غير مدققة(   مدققة( )غير  
 ألف درهم ألف درهم  
   

 77.949 71.065 اإليرادات 
 (59.288) (60.514) تكلفة المبيعات 

   
 18.661 10.551 إجمالي الربح

   

 

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

 في الوقت المناسب. والخدمات 

 

 اإلمارات العربية المتحدة. دولة  يتم توليد كافة اإليرادات داخل 

 

 صافي، ماليةالستثمارات اال يرادات من اإل 18

 

 2021 2022 مارس  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 ألف درهم ألف درهم  
   

   أو الخسائر  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح
 (322) 23.741 صناديق غير مدرجةمن  )خسارة(ربح /  صافي   
 92.802 265.866 صافي ربح من مشتقات   
 45.711 (68.801) ربح من أوراق مالية مدرجة ذات دخل ثابت    )خسارة( / صافي  
 72.555 409 صافي ربح من أسهم حقوق ملكية مدرجة  
 13.042 36.453 من األسهم الممتازة القابلة للتحويل  ربح صافي   
   
 257.668 223.788 
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 دارية اإلعمومية والمصاريف ال 19

 
 مارس  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
2022 

  )غير مدققة( ألف درهم

2021 
 )غير مدققة( ألف درهم 

 اإلجمالي  الشركات التابعة الشركة  اإلجمالي  الشركات التابعة الشركة 

 45.850 8.907 36.943  36.141 9.657 26.484 تكاليف موظفين

 3.924 2.896 1.028  7.529 3.477 4.052 مصاريف قانونية ومهنية أخرى

 2.982 2.159 823  2.125 1.001 1.124 استهالك

 101 27 74  45 30 15 إطفاء موجودات غير ملموسة

 1.492 1.134 358  1.563 1.144 419 مصاريف التسويق 

 4.150 4.150 -  324 324 - مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 6.834 4.601 2.233  8.832 6.103 2.729 أخرى 

 34.823 21.736 56.559  41.459 23.874 65.333 

 

 تكاليف التمويل، صافي 20

 

 2021 2022 مارس 31فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  

 ألف درهم  ألف درهم  

   

 21.097 25.136 فوائد على القروض 

 2.158 2.102 فوائد على مطلوبات عقود اإليجار 

 77 1.694 إطفاء تكاليف ترتيب قرض 

 (745) ( 904) إيرادات فوائد من قروض استثمارية بالتكلفة المطفأة 

 (272) ( 5) فوائد مكتسبة على ودائع ألجل

 (187) ( 320) عكس فائدة على استبعاد استثمار عقاري 
   

 27.703 22.128 
   

 

 عالقةال طراف ذات األ 21

 

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

 

 مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين 

 

 2021 2022 مارس 31فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  

 ألف درهم  ألف درهم  

   

 2.217 2.299 رواتب ومكافآت 

 175 168 مكافآت نهاية الخدمة ومكافآت أخرى طويلة األجل
   

 2.467 2.392 
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 القطاعات التشغيلية  22

 

، قامت المجموعة بإعادة تنظيم قطاعاتها التشغيلية بعد التطورات التي طرأت على المسؤوليات الرئيسية لإلدارة  2021خالل   

التقارير الداخلية. بعد إعادة التنظيم، قمنا بإعادة تصنيف قطاع العقارات الصناعية من االستثمارات الخاصة إلى وعملية إعداد  

قطاع جديد يسمى "الواحة الند". وعالوة على ذلك، قمنا بإعادة تسمية قطاع أسواق رأس المال لدينا إلى قطاع األسواق العامة 

 عة. تمت إعادة تصنيف فترات المقارنة وفقاً لذلك.ليتماشى مع المنشورات الخارجية للمجمو

 

 االستثمارات الخاصة

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

 .المالية والبنية التحتية والنفط والغاز والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية

 

 األسواق العامة

يمثل قطاع األسواق العامة، منصة لتزويد المستثمرين بإمكانية الوصول إلى الفرص المتاحة في األسهم وخدمات إدارة الموجودات   

 . األخرى

 

 الواحة الند 

 يمثل قطاع الواحة الند حصة المجموعة في العقارات الصناعية.

 

 الشركات

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

 

لفترة    للمجموعة  التشغيلية  للقطاعات  التالي معلومات حول اإليرادات واألرباح  الجدول   31المنتهية في    ثالثة أشهراليعرض 

 :، على التوالي2021و 2022مارس 

 
      ألف درهم

 الموحد الشركات  األسواق العامة  الند الواحة االستثمارات الخاصة  )غير مدققة(  2022مارس  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 71.065 - - - 71.065 إيرادات من بيع البضائع وتقديم الخدمات 

 شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقاً  ربحالحصة من 

 2.683 - - - 2.683 لحقوق الملكية، صافي  

 257.668 - 223.716 - 33.952 ، صافيإيرادات من استثمارات مالية

 12.142 - - 12.142 - إيرادات من استثمار عقاري، صافي 

 1.307  ( 74) 456 925 أخرى، صافي  )مصاريف(  /إيرادات 

 200.089 ( 40.792) 203.913 10.142 26.826 )خسارة( للفترةربح / 

      

      ألف درهم

 الموحد  الشركات  األسواق العامة  الواحة الند  االستثمارات الخاصة  )غير مدققة(  2021مارس  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 77.949 - - - 77.949 إيرادات من بيع البضائع وتقديم الخدمات 

 الحصة من خسارة شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة  

 ( 5.671) - - - ( 5.671) وفقاً لحقوق الملكية، صافي   

 223.788 - 209.847 - 13.941 ، صافيإيرادات من استثمارات مالية

 11.670 - - 11.670 - إيرادات من استثمار عقاري، صافي

 1.508 - 24 454 1.030 إيرادات أخرى، صافي

 162.495 ( 43.792) 192.860 8.014 5.413 ربح / )خسارة( للفترة

 ( 67) - - - ( 67) الخسارة الشاملة األخرى 
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 )تتمة(القطاعات التشغيلية  22

 

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

 : ال شيء(. 2021مارس  31)

 

ديسمبر   31و  2022مارس    31يعرض الجدول التالي معلومات عن موجودات ومطلوبات القطاعات التشغيلية للمجموعة كما في   

 ، على التوالي:2021

 
      ألف درهم

 الموحد الشركات  العامة األسواق  الند الواحة االستثمارات الخاصة  )غير مدققة(  2022مارس  31كما في 

 9.540.762 415.568 7.016.349 800.560 1.308.285 موجودات القطاع 

 4.624.185 1.805.346 2.470.059 112.324 236.456 مطلوبات القطاع

      

      )مدققة(  2021ديسمبر  31كما في 

 9.589.566 637.953 7.187.151 800.978 963.484 موجودات القطاع 

 4.798.176 1.689.842 2.743.559 126.114 238.661 مطلوبات القطاع

 

 




