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  مختصرالالموحد  األرباح والخسائربيان 

 

 

  

فترة الستة أشهر 

 30المنتهية في 

 2019يونيو 

فترة الستة أشهر 

 30المنتهية في 

 2018يونيو 

فترة الثالثة أشهر 

 30المنتهية في 

 2019يونيو 

فترة الثالثة أشهر 

 30المنتهية في 

 2018يونيو 

 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة(  

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهمألف  إيضاح 

      

 72.192 81.468 144.203 166.732 14 إيرادات من بيع البضائع وتقديم الخدمات

 (56.522) (59.242) (109.565) (121.554) 14 تكلفة بيع البضائع وتقديم الخدمات
      

 15.670 22.226 34.638 45.178  إجمالي الربح

 شركات زميلة ومشاريع مشتركةحصة من الربح من 

 141.063 99.032 281.135 178.888 7 محتسبة وفقاً لحقوق الملكية، صافي  

 انخفاض في قيمة شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة

 (81.941) (109.329) (143.745) (209.365) 7 وفقاً لحقوق الملكية  

 )خسارة( / ربح من استبعاد شركات زميلة ومشاريع 

 - (58.640) 25.027 (153.605) 7 مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكية  

 92.098 - 92.098 - 5 ربح من استبعاد أصل مصنف كمحتفظ به للبيع 

 75.048 47.203 199.535 267.236 15 إيرادات من استثمارات مالية

 496 945 14.334 683  إيرادات أخرى، صافي

 (62.064) (36.650) (131.330) (107.177) 16 مصاريف عمومية وإدارية

 (38.559) (49.503) (73.424) (99.408) 17 تكاليف تمويل، صافي
      

 141.811 (84.716) 298.268 (77.570)  )الخسارة( / الربح للفترة
      

      )الخسارة( / الربح للفترة العائد إلى:

 132.377 (124.389) 239.728 (182.231)  مالكي الشركة

 9.434 39.673 58.540 104.661  الحقوق غير المسيطرة
      

 141.811 (84.716) 298.268 (77.570)  )الخسارة( / الربح للفترة
      

      

 )الخسارة( / العائد األساسي والمخفض على السهم العائد 

 0.07 (0.07) 0.13 (0.10) 10 إلى مالكي الشركة خالل الفترة )درهم(  
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  مختصرالالموحد اآلخر الشامل الدخل و األرباح والخسائربيان 

 

 

 

فترة الستة أشهر 

 30المنتهية في 

 2019يونيو 

فترة الستة أشهر 

 30المنتهية في 

 2018يونيو 

فترة الثالثة أشهر 

 30المنتهية في 

 2019يونيو 

أشهر فترة الثالثة 

 30المنتهية في 

 2018يونيو 

 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     

 141.811 (84.716) 298.268 (77.570) )الخسارة( / الربح للفترة

     

     )الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر

     

     إعادة تصنيفها الحقاً إلى األرباح والخسائر:البنود التي قد يتم 

     

 الحصة من الجزء الفعّال في تغيرات القيمة العادلة لتحوطات التدفقات

 (48.798) (48.615) 53.560 (238.379) (8النقدية )إيضاح   

 إعادة تصنيف احتياطي التحوط للمبالغ المعترف بها في األرباح 

 - 44.910 49.152 84.337 (15والخسائر )إيضاح   

 الحصة من التغير في االحتياطيات األخرى للشركات الزميلة 

 13.224 (15.193) 22.508 (41.015) (  7والمشاريع المشتركة المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية )إيضاح   

 تحرير حصة من االحتياطيات األخرى لألصل المصنف كمحتفظ به 

 (976) - (976) - للبيع  

 تحرير حصة من االحتياطيات األخرى للشركات الزميلة والمشاريع 

 - 3.776 (1.217) 4.333 المشتركة المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية عند االستبعاد    
     

 (190.724) 123.027 (15.122) (36.550) 
     

 105.261 (99.838) 421.295 (268.294) إجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل للفترة
     

     إجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل العائد إلى:

 95.827 (139.511) 362.755 (372.955) مالكي الشركة

 9.434 39.673 58.540 104.661 الحقوق غير المسيطرة
     

 105.261 (99.838) 421.295 (268.294) إجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل للفترة
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  مختصرالالموحد  التغيرات في حقوق الملكية بيان

 

 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 
 

 نظامياحتياطي  مستبقاةأرباح  أسهم الخزينة رأس المال 

احتياااااااطي إعااااااادة 

 احتياطات أخرى احتياطي تحوط التقييم

إجماااااااااااااااااااااااااااااااالي 

 تاياالحتياط

حقاااااااوق الملكياااااااة 

لماااااااالكي العائااااااادة 

 الشركة

حقاااااااااوق غيااااااااار ال

 المسيطرة

إجماااااااالي حقاااااااوق 

 الملكية

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

            

 4.169.850 789.569 3.380.281 (22.763) 966 (500.557) 4.337 472.491 1.725.713 (267.184) 1.944.515 )كما تم إدراجه( 2018يناير  1في 

 (108.821) (3.818) (105.003) (4.337) - - (4.337) - (100.666) - - تأثير تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة 
            

 4.061.029 785.751 3.275.278 (27.100) 966 (500.557) - 472.491 1.625.047 (267.184) 1.944.515 )ُمعاد إدراجه( 2018يناير  1في 

 298.268 58.540 239.728 - - - - - 239.728 - - الربح للفترة

 123.027 - 123.027 123.027 20.315 102.712 - - - - - الدخل الشامل اآلخر
            

 421.295 58.540 362.755 123.027 20.315 102.712 - - 239.728 - - إجمالي الدخل الشامل

 (321.739) - (321.739) - - - - - (321.739) - - (10توزيعات أرباح نقدية )إيضاح 

 (17.514) (15.451) (2.063) - - - - - (2.063) - - االستحواذ على حقوق غير مسيطرة

 177.720 177.720 - - - - - - - - - مساهمات من الحقوق غير المسيطرة، صافي

 (8.693) (8.693) - - - - - - - - - المسيطرةالتوزيع إلى الحقوق غير 
            

 4.312.098 997.867 3.314.231 95.927 21.281 (397.845) - 472.491 1.540.973 (267.184) 1.944.515 )غير مدققة( )معاد إدراجها( 2018يونيو  30في 
            

 4.549.930 970.768 3.579.162 494.002 22.877 (15.866) - 486.991 1.407.829 (267.184) 1.944.515  2019يناير  1في 

 (77.570) 104.661 (182.231) - - - - - (182.231) - - )الخسارة( / الربح للفترة

 (190.724) - (190.724) (190.724) (36.682) (154.042) - - - - - الخسارة الشاملة األخرى
            

 (268.294) 104.661 (372.955) (190.724) (36.682) (154.042) - - (182.231) - - الدخل الشامل إجمالي )الخسارة( /

 (137.888) - (137.888) - - - - - (137.888) - - (10توزيعات أرباح نقدية )إيضاح 

 (2.402) (235) (2.167) - - - - - (2.167) - - االستحواذ على حقوق غير مسيطرة، صافي

 من الحقوق غير المسيطرة، صافي مساهمات

 98.789 98.789 - - - - - - - - - (5)إيضاح   
            

 4.240.135 1.173.983 3.066.152 303.278 (13.805) (169.908) - 486.991 1.085.543 (267.184) 1.944.515 )غير مدققة( 2019يونيو  30في 
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 صرةمختالالموحد بيان التدفقات النقدية 
  2019 2018 
 )غير مدققة( )غير مدققة(  

 ألف درهم ألف درهم إيضاح يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 298.268 (77.570)  )الخسارة( / الربح للفترة

    تعديالت لـ:
 9.419 10.037  استهالك األثاث والمعدات 

 - 9.923  استهالك موجودات حق االستخدام 
 73.424 99.408 17 تكاليف التمويل، صافي

 3.767 3.959  المحمل على مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 (246.677) (357.502)  األرباح والخسائرربح من تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

 49.152 84.337 15 خسارة إعادة تصنيف احتياطي تحوط عند االستحقاق
 (281.135) (178.888) 7 حصة من ربح شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكية، صافي

 143.745 209.365 7 الملكية انخفاض في قيمة شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق
 (25.027) 153.605 7 خسارة / )ربح( من استبعاد شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكية

 13.710 5.858 7 توزيعات أرباح من شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكية
 (92.098) -  ربح من استبعاد أصل مصنف كمحتفظ به للبيع

 4.595 4.339  إطفاء وشطب موجودات غير ملموسة
 (52) -  عكس المخصص مقابل المخزون بطيء الحركة

 1.203 4.152  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
 (1.538) (87.500)  االستثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكية 

 (637.554) (204.266)  مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر، صافياالستثمارات في موجودات 
 549.471 349.593  قروض تم الحصول عليها مقابل موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
 تكلفة تمويل مدفوعة على قروض تم الحصول عليها مقابل موجودات مالية بالقيمة العادلة 

 من خالل األرباح والخسائر  
 (33.156) (19.113) 

 - (5.712)  فوائد مدفوعة على مطلوبات عقود اإليجار 
 721.289 1.017.015  متحصالت من استبعاد شركات زميلة ومشاريع مشتركة، صافي

 245.518 -  متحصالت من استبعاد أصل مصنف كمحتفظ به للبيع
    التغيرات في رأس المال العامل:

 681 (2.259)  التغير في المخزون
 (36.777) (131.260)  التغير في الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى

 (92.629) 170.692  التغير في المطلوبات التجارية والمطلوبات األخرى
    

 681.642 1.044.170  صافي النقد الناتج من العمليات
 (2.731) (3.621)  الموظفين المدفوعةمكافآت نهاية خدمة 

    

 678.911 1.040.549  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 (7.703) (6.902)  دفعات لتطوير استثمار عقاري

 (5.342) (1.523)  شراء أثاث ومعدات، صافي
 (1.548) (153)  ملموسة، صافيشراء موجودات غير 

 6.848 2.970  متحصالت من عقود اإليجار التمويلية 
 25.000 -  ودائع وكالة مستردة

 2.915 483  فوائد مستلمة

    

 20.170 (5.125)  صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة االستثمارية
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 (35.461) (47.321)  تكاليف تمويل مدفوعة على قروض

 - (4.837)  مبالغ أساسية مدفوعة على مطلوبات عقود اإليجار
 (686.305) (888.326) 11 قروض مسددة

 262.521 364.799 11 قروض تم الحصول عليها
 (321.739) (137.888) 10 توزيعات أرباح مدفوعة

 177.720 98.789  الحقوق غير المسيطرة، صافيمساهمات من قبل حاملي 
 (10.981) (2.402)  االستحواذ على حقوق غير مسيطرة 

 (8.693) -  توزيعات مدفوعة إلى حاملي الحقوق غير المسيطرة
    

 (622.938) (617.186)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
    

 76.143 418.238  صافي الزيادة في النقد وما يعادله
 519.626 428.970  يناير 1النقد وما يعادله في 

    
 595.769 847.208  يونيو 30النقد وما يعادله في 
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 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية 1

 

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

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

1997  . 

 

النتائج والمركز المالي للشركة  2019يونيو  30المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  الموحدةتضم هذه البيانات المالية  

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

 مشتركة )"الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة "(.

 

مجموعة في مجموعة واسعة من القطاعات تشمل تأجير الطائرات، والخدمات المالية، وأسواق رأس المال، تستثمر ال 

 والعقارات الصناعية، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والنفط والغاز، والتكنولوجيا المالية والخدمات البحرية.

 

متاحة على موقع الشركة اإللكتروني  2018ديسمبر  31 إن البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

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

 

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

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

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة، حيثما كان ذلك ضرورياً، . 2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في للمجموعة كما في و

 لتتوافق مع العرض المتبع في البيانات المالية الموحدة المختصرة.

 

 السياسات المحاسبية الهامة 3

 

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

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

المجموعة بالتطبيق  . لم تقم2019يناير  1، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة الفعّالة اعتباراً من 2018 ديسمبر 31المنتهية في 

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

 

 2019المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة الفعّالة في  

 أدناه:، كما هو موضح 2019قامت المجموعة بتطبيق العديد من المعايير والتعديالت الجديدة للمرة األولى في  

 

  عقود اإليجار 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

  والتي تًعّدل المعيار الدولي إلعداد  2017 – 2015دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

ومعيار المحاسبة  12ومعيار المحاسبة الدولي رقم  11والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  3التقارير المالية رقم 

 23الدولي رقم 

 

  

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

 

 )تتمة( 2019المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة الفعّالة في  

 

  المتعلق بخصائص المبالغ المدفوعة مقدماً ذات  األدوات المالية 9تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم

 التعويض السلبي

  الشكوك حول معالجات ضريبة الدخل 23تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 

  المتعلق بتطبيق مشاريع المشتركة الاالستثمارات في الشركات الزميلة و 28تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم

على الحصص طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع  األدوات المالية 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 المشتركة

   تعديل أو تقليص أو تسوية الخطة  مكافآت الموظفين 19تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

 

جوهري على البيانات المالية الموحدة المختصرة للمجموعة، باستثناء تطبيق المعيار الدولي ليس لتطبيق هذه المعايير تأثير 

 . تم اإلفصاح عن طبيعة وتأثير التغيرات أدناه. عقود اإليجار 16إلعداد التقارير المالية رقم 

 

 عقود اإليجار 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

باستخدام طريقة األثر الرجعي المعدل بتاريخ تطبيق  16اختارت المجموعة تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

اختارت المجموعة تطبيق المعيار فقط على العقود التي تم تحديدها سابقاً على أنها عقود إيجار عند . 2019يناير  1مبدئي في 

في تاريخ التطبيق  4وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  17لي رقم تطبيق معيار المحاسبة الدو

 12اختارت المجموعة كذلك استخدام إعفاءات اإلدراج لعقود اإليجار التي لها، في تاريخ بدء العقد، فترة إيجار لمدة . المبدئي

وعقود اإليجار التي يكون فيها األصل الضمني ذو "( يجار قصيرة األجلعقود اإل)"شهر أو أقل وال تحتوي على خيار شراء 

 ."(موجودات منخفضة القيمة)"قيمة منخفضة 

 

بتصنيف  16لدى المجموعة عقود إيجار مختلفة، حيث قامت المجموعة قبل اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

البدء كعقد إيجار تشغيلي. لم تتم رسملة األصل المؤجر وتم إدراج مدفوعات كل من عقود إيجارها )كمستأجر( في تاريخ 

اإليجار كمصاريف إيجار ضمن األرباح أو الخسائر على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. كان يتم إدراج أي إيجار 

و"الذمم الدائنة والمستحقات" على التوالي. عند مدفوع مقدماً واإليجار المستحق ضمن "الذمم المدينة والمبالغ المدفوعة مقدماً" 

، قامت المجموعة بتطبيق طريقة اإلدراج والقياس الفردية لكافة عقود 16اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

يار متطلبات انتقال اإليجار، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمة. يوفر المع

 محددة وإجراءات عملية، والتي تم تطبيقها من قبل المجموعة.

 

ً كعقود إيجار  قامت المجموعة بإدراج موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإليجار لتلك العقود التي تم تصنيفها سابقا

ت منخفضة القيمة. تم إدراج موجودات حق تشغيلية، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات الموجودا

ً ومدفوعات اإليجار  االستخدام بناًء على المبلغ المساوي لمطلوبات عقود اإليجار، المعدل ألية مبالغ ذات صلة مدفوعة مقدما

بقية، المخصومة المستحقة التي تم إدراجها سابقاً. تم إدراج مطلوبات اإليجار بناًء على القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المت

 باستخدام معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ التطبيق المبدئي.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3

 

 )تتمة( عقود اإليجار 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

 

 موجودات حق االستخدام

عقد اإليجار )أي، التاريخ الذي يصبح فيه األصل الضمني تقوم المجموعة بإدراج موجودات حق االستخدام في تاريخ بدء 

ً أية خسائر استهالك وانخفاض في القيمة متراكمة، ويتم  ً لالستخدام(. يتم قياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقصا متاحا

لغ مطلوبات عقود اإليجار تعديلها ألية عملية إعادة قياس لمطلوبات عقود اإليجار. تتضمن تكلفة موجودات حق االستخدام مب

المدرج، والتكاليف المباشرة المبدئية المتكبدة، ومدفوعات اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ بدء العقد، ناقصاً أية حوافز إيجار 

م مستلمة. ما لم تكن المجموعة إلى حٍد كبير على يقين من الحصول على ملكية األصل المؤجر في نهاية مدة عقد اإليجار، يت

استهالك موجودات حق االستخدام المدرجة على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها وفترة اإليجار، أيهما 

 أقصر. تخضع موجودات حق االستخدام لالنخفاض في القيمة.

 

 مطلوبات عقود اإليجار

ر المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي في تاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم المجموعة بإدراج مطلوبات عقود اإليجا

يتوجب دفعها على مدى فترة عقد اإليجار. تتضمن مدفوعات اإليجار المدفوعات الثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة 

 ً ً أية حوافز إيجار مدينة ومدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالجوهريا غ المتوقع دفعها ( ناقصا

بموجب ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن مدفوعات اإليجار كذلك سعر ممارسة خيار الشراء والذي من المؤكد أن تمارسه 

المجموعة ومدفوعات غرامات إنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة عقد اإليجار تُظهر أن المجموعة تمارس خيار اإلنهاء. يتم 

لمتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصاريف في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الظرف الذي إدراج مدفوعات اإليجار ا

 يؤدي إلى الدفع.

 

عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ بدء اإليجار إذا كان 

غير قابل للتحديد بسهولة. بعد تاريخ بدء عقد اإليجار، يتم زيادة مبلغ مطلوبات عقود معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار 

اإليجار لتعكس تراكم الفائدة ويتم تخفيض مدفوعات اإليجار المقدمة. وباإلضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة المدرجة 

ر أو تغيير في مدفوعات اإليجار الثابتة جوهرياً أو تغيير لمطلوبات عقود اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة اإليجا

 في التقييم لشراء األصل الضمني.

 

 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمة

ات والمعدات تطبق المجموعة اإلعفاء من إدراج عقود اإليجار قصيرة األجل على عقود إيجارها قصيرة األجل المتعلقة بالممتلك

شهر أو أقل من تاريخ بدء العقد وال تحتوي على خيار شراء(. كما تقوم كذلك  12)أي عقود اإليجار التي لها مدة إيجار تبلغ 

بتطبيق اإلعفاء من إدراج عقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمة على عقود إيجار المعدات المكتبية التي تعتبر 

اج مدفوعات اإليجار على عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمة منخفضة القيمة. يتم إدر

 كمصاريف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

 

 أحكام جوهرية عند تحديد مدة عقد اإليجار للعقود ذات خيارات التجديد 

قابلة لإللغاء لعقد اإليجار، إلى جانب أي فترات مشمولة بخيار تمديد عقد تحدد المجموعة مدة عقد اإليجار على أنها مدة غير 

اإليجار إذا كان من المؤكد أنه سوف تتم ممارسته، أو أية فترات يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار، إذا كان من المؤكد أنه لن تتم 

 ممارسته.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3

 

 )تتمة( 2019عداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة الفعّالة في المعايير الدولية إل 

 

 )تتمة( 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

 :هو كما يلي 2019يناير  1كما في  16إن تأثير تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

 ألف درهم 
  الموجودات

 200.546 موجودات حق االستخدام

 ً  (2.821) مبالغ مدفوعة مقدما
  
 197.725 
  

  المطلوبات
 197.725 مطلوبات عقود اإليجار

  

 

 كما يلي: 2019يناير  1بمطلوبات عقود اإليجار كما في يمكن تسوية التزامات عقود اإليجار التشغيلية  

 

 ألف درهم 
  

 422.340 2018ديسمبر  31التزامات عقود اإليجار التشغيلية كما في 
 %7.02-%5.00 2019يناير  1معدل االقتراض اإلضافي كما في 

 198.295 2019يناير  1التزامات عقود اإليجار التشغيلية المخصومة كما في 
 (570) تعديل االلتزامات المتعلقة بعقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمة

  
 197.725 2019يناير  1مطلوبات عقود اإليجار كما في 

  

 

 إن الحركة في موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإليجار للمجموعة خالل الفترة هي كما يلي: 

 

 
موجودات حق 

 االستخدام 
مطلوبات عقود 

 اإليجار
 ألف درهم ألف درهم 
   

 197.725 200.546 2019يناير  1كما في 
 - (9.923) مصاريف االستهالك 
 5.712 - مصاريف الفائدة 
 (10.549) - الدفعات 
 5.277 5.277 عقود اإليجار الجديدة 
 (59.399) (59.399) 1إعادة تقييم شروط عقود اإليجار 

   
 138.766 136.501 2019يونيو  30كما في 

   
 

خالل الفترة، أجرت اإلدارة تقييم شامل لعقود إيجار أصول الرعاية الصحية الخاصة بها. بناًء على هذا التقييم، قامت اإلدارة  1

 .المتاحة في السوقوبتخفيض فترات عقود اإليجار المختلفة وفقاً لعقود اإليجار األكثر مالءمة 
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 القيم العادلة  4
 
 الترتيب الهرمي للقيمة العادلة  أ

 

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

 األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة والتي يمكن للمنشأة الوصول إليها في تاريخ القياس؛: مدخالت مستمدة من 1المستوى  

 ل مباشر أو غير مباشر؛ و، والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام، إما بشك1: مدخالت مستمدة من مصادر غير األسعار المدرجة التي تم إدراجها ضمن المستوى 2المستوى  

 : مدخالت غير قابلة للمالحظة لألصل أو االلتزام. 3المستوى  
 

 
 2019يونيو  30

 )غير مدققة( ألف درهم
 2018ديسمبر  31

 )مدققة( ألف درهم

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

         موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
 - - 1.465.909 1.465.909 - - 1.304.308 1.304.308 أسهم حقوق ملكية مدرجة 

 6.409 - - 6.409 4.926 - - 4.926 استثمارات أخرى في أسهم حقوق ملكية 
 - - 3.274.064 3.274.064 - - 3.777.548 3.777.548 استثمار في أوراق مالية مدرجة ذات دخل ثابت

 - 43.773 - 43.773 - 37.584 - 37.584 موجودات مشتقة
 - - 3.676 3.676 - - 342.054 342.054 صناديق أسواق مالية

 213.200 - - 213.200 166.585 - - 166.585 عقود الخيارات
 - 105.486 - 105.486 - 83.367 - 83.367 عقود إعادة الشراء العكسي

 51.987 - - 51.987 50.047 - - 50.047 صندوق غير مدرج
         مشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلة 

 - 254.124 - 254.124 - 15.745 - 15.745 طوق أسعار األسهم
         

 271.596 403.383 4.743.649 5.418.628 221.558 136.696 5.423.910 5.782.164 اإلجمالي
         
   
   

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

         مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
 - (36.304) - (36.304) - (76.450) - (76.450) مطلوبات مشتقة

         
 - (36.304) - (36.304) - (76.450) - (76.450) 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: 

 

  

  2019يونيو  30
 )غير مدققة(

 ألف درهم

 2018ديسمبر  31
 )مدققة(

 ألف درهم

الترتيب 
 الهرمي 

 أسلوب التقييم  للقيمة العادلة
   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

 
    

 .أسعار الشراء المدرجة في سوق نشط 1المستوى  1.465.909 1.304.308 )أ( أسهم حقوق ملكية مدرجة
 يستند التقييم على صافي قيم الموجودات. 3المستوى  6.409 4.926 )ب( استثمار آخر في أسهم حقوق ملكية 

 .أسعار الشراء المدرجة في سوق نشط 1المستوى  3.274.064 3.777.548 )ج( استثمار في أوراق مالية مدرجة ذات دخل ثابت 
 .يستند التقييم على أسعار الوسيط 2المستوى  105.486 83.367 )د( عقود إعادة الشراء العكسي

 .يستند التقييم على أسعار الوسيط 2المستوى  43.773 37.584 مشتقة)ه( موجودات 

 .يستند التقييم على أسعار السوق المدرجة في سوق نشط، والتي تمثل صافي قيم الموجودات لألسهم المحتفظ بها 1المستوى  3.676 342.054   )و( صناديق أسواق مالية
سكولز مع بيانات خاصة بالشركة لألرباح قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء إلى جانب  -نموذج بالك  3المستوى  213.200 166.585 )ز( عقود الخيارات

 مدخالت يمكن مالحظتها في السوق، وبشكل رئيسي تقلبات السوق، ومضاعفات التقييم للنظراء القابلين للمقارنة.
 التقييم على صافي قيم الموجودات للصندوق الذي يتم احتسابه من قبل مدير الصندوق.يعتمد  3المستوى  51.987 50.047 )ح( صندوق غير مدرج

       مشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلة
األسهم وتقلبات السوق لألسهم سكولز مع مدخالت يمكن مالحظتها في السوق، وبشكل رئيسي أسعار  -نموذج بالك  2المستوى  254.124 15.745 )أ( طوق أسعار األسهم

 ذات العالقة.

       مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

 .يستند التقييم على أسعار الوسطاء 2المستوى  (36.304) (76.450) مشتقة)أ( مطلوبات 
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 القيم العادلة )تتمة(  4

 

 الترتيب الهرمي للقيمة العادلة )تتمة(  أ

 

 3تسوية التحركات في القيمة العادلة ضمن المستوى  

 

 

 فترة الستة أشهر 
 المنتهية في

  2019يونيو  30
 )غير مدققة(

 السنة المنتهية في
  2018ديسمبر  31

 )مدققة(
 ألف درهم ألف درهم 
   

 70.075 271.596 يناير 1في 
 123.849 - إضافات خالل الفترة / السنة 

 77.672 (50.038) )النقص( / الزيادة في القيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
   
 221.558 271.596 
   

 

 القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة ب

 

 إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية تقارب قيمها المدرجة. 

 

 الحقوق غير المسيطرة  5

 

ألف درهم من صندوق الواحة لألسهم في منطقة الشرق األوسط  25.746خالل الفترة، قامت المجموعة باسترداد مبلغ بقيمة  

ألف درهم(، واستثمر حاملو الحقوق غير  66.204: استثمرت المجموعة مبلغ بقيمة 2018يونيو  30وشمال أفريقيا )

ألف درهم(، مما أدى إلى انخفاض في ملكية  130.223: 2018نيو يو 30ألف درهم ) 38.500المسيطرة صافي مبلغ بقيمة 

ألف درهم من صندوق الواحة لالئتمان  18.390٪. قامت المجموعة باسترداد مبلغ بقيمة 50.39٪ إلى 51.99المجموعة من 

 44.136يمة : استثمرت المجموعة مبلغ بق2018يونيو  30في أسواق وسط وشرق أوروبا والشرق األوسط وشمال أفريقيا )

ألف  39.717: 2018يونيو  30ألف درهم ) 60.357ألف درهم( واستثمر حاملو الحقوق غير المسيطرة صافي مبلغ بقيمة 

ألف  44.136٪. استثمرت المجموعة مبلغ بقيمة 62.30٪ إلى 66.02درهم(، مما أدى إلى انخفاض في ملكية المجموعة من 

: ال شيء(، واسترد حاملو الحقوق 2018يونيو  30الشرق األوسط وشمال أفريقيا )الواحة للقيمة في منطقة  صندوقدرهم في 

ألف درهم(، مما أدى إلى زيادة في ملكية المجموعة  1.047: 2018يونيو  30ألف درهم ) 195غير المسيطرة مبلغ بقيمة 

 ٪.99.88٪ إلى 99.78من 
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 استثمار عقاري 6

 

 تم عرض الحركة في االستثمار العقاري أدناه:  

 

 فترة الستة أشهر 
 المنتهية في

  2019يونيو  30
 )غير مدققة(

 السنة المنتهية في
  2018ديسمبر  31

 )مدققة(
 ألف درهم ألف درهم 
   

 758.666 753.566 يناير 1في 
 35.692 6.902 إضافات

 (40.792) - خسارة القيمة العادلة
   
 760.468 753.566 
   

 

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

، من قبل اإلدارة بالرجوع إلى 2019يونيو  30تم تحديد التقييم، كما في . المعتمدة من قبل المعهد الملكي للمساحين القانونيين

عند تقدير القيمة العادلة، تم اعتبار . ، من قبل مقيمين مستقلين ومعتمدين2018ديسمبر  31التقييم الذي تم إجراؤه في 

 .االستخدام الحالي للعقار كأقصى وأفضل استخدام له

 

 استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكية  7

 

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

 

 

 فترة الستة أشهر 
 المنتهية في

  2019يونيو  30
 )غير مدققة(

 السنة المنتهية في
  2018ديسمبر  31

 )مدققة(
 ألف درهم ألف درهم 
   

 5.321.224 4.200.967 يناير )كما تم إدراجه( 1كما في 
 (97.881) - تأثير تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة

   
 5.223.343 4.200.967 يناير )معاد إدراجه( 1كما في 
 412.128 105.798 1إضافات

 (1.869.544) (1.166.287) 2إستبعادات
 540.401 178.888 الحصة من الربح، صافي
 (294.695) (209.365) 3 خسارة انخفاض في القيمة

 188.773 - ُمعاد تصنيفها من االستثمارات المالية 
 26.292 (41.015) الحصة من احتياطيات حقوق الملكية

 (25.731) (5.858) توزيعات أرباح مستلمة 
 - (54.949) 4تعديالت أخرى

   
 3.008.179 4.200.967 
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 استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكية )تتمة( 7

 
أسهم إضافية للمجموعة بقيمة "( NESR)" ناشيونال إنيرجي سيرفيسيز رييونايتد كوربوريشينخالل الفترة، أصدرت 1 

٪ إلى 5.8نتيجة إلصدار أسهم الربح، ارتفعت ملكية المجموعة من  .معايير الربح ألف درهم بعد استيفاء بعض 17.340

6.3.٪ 

 

 .ألف درهم في رأس مال دنيا للتمويل 87.500خالل الفترة، ضخت المجموعة  

 
في استثمارها في الشركة الزميلة  %4.2مليون سهم والتي تعادل حصة بنسبة  6.0خالل الفترة، قامت المجموعة باستبعاد  2 

ً لحقوق الملكية في إيركاب هولدينجز إن في )"إيركاب"( مقابل اعتبار يبلغ  ألف درهم، مما أدى  1.017.015المحتسبة وفقا

درهم ألف درهم في بيان األرباح والخسائر الموحد. وبالتالي، انخفضت  153.605بلغ إلى االعتراف بخسارة عند االستبعاد بم

 . %7.8إلى  %12.0حصة ملكية المجموعة في إيركاب من 

 

خالل الفترة، قامت إيركاب بتنفيذ برنامج إعادة شراء أسهم، والذي لم تشارك المجموعة فيه. ونتيجةً لذلك، ارتفعت حصة ملكية  

، باإلضافة إلى تمثيلها في مختلف إيركاب تمتلك المجموعة مقعدين في مجلس إدارة. %8.1إلى  %7.8عة من انتفاع المجمو

وفقًا لذلك، يتم تصنيف . ٪8.1لجان مجلس اإلدارة الفرعية التي تعمل فيها حالياً؛ باإلضافة إلى حصة في حقوق الملكية بنسبة 

 .بة وفقاً لحقوق الملكيةكشركة زميلة محتسإيركاب  استثمارات المجموعة في

 
لالنخفاض في القيمة بعد التأكد من تداول سعر أسهمها لفترة طويلة بمضاعفات مخفضة، من إيركاب  تم اختبار االستثمار في 3

خدام، تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد باستخدام القيمة العادلة ناقصاً تكلفة البيع والقيمة قيد االست. بين عوامل أخرى ذات صلة

عند استحقاقها إيركاب  أيهما أعلى مع األخذ في االعتبار التسويات المتتالية لطوق أسعار األسهم للمجموعة في أسهم

 .بمضاعفات خروج تقديرية مع معدل خصم يعادل تكلفة رأس مال المجموعة

 
ألف درهم لتكلفة االستثمار في بتروناش جلوبال ليميتد )"بتروناش"(  54.949تتعلق التعديالت األخرى بتخفيض تبلغ قيمته  4 

 مقابل اعتبار مشروط مؤجل والذي كان يعتمد على تحقيق معايير أداء معينة في اتفاقية االكتتاب. 

 

ً لحقوق الملكية والواقعة خارج اإلمارات العربية يبلغ االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة   المحتسبة وفقا

 ألف درهم(.  3.550.186: 2018ديسمبر  31ألف درهم ) 2.372.972المتحدة 

 

ألف درهم(  3.358.992: 2018ديسمبر  31ألف درهم ) 2.157.598تم رهن استثمارات المجموعة بقيمة مدرجة تبلغ  

 (.11مقابل قروض المجموعة )إيضاح 

  



 
 
 

 

 المختصرة  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 

16 

 

 استثمارات مالية 8

 

 
  2019يونيو  30

 )غير مدققة(
  2018ديسمبر  31

 )مدققة(
 ألف درهم ألف درهم 
   

   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 254.124 15.745  1طوق أسعار األسهم 

   
   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 

 51.987 50.047 صندوق غير مدرج   
 213.200 166.585 2عقود الخيارات   
 43.773 37.584 3موجودات مشتقة   
 105.486 83.367  4عقود إعادة الشراء العكسي، صافي   
 3.274.064 3.777.548 5أوراق مالية مدرجة ذات دخل ثابت   
 1.465.909 1.304.308 6أسهم حقوق ملكية مدرجة   
 3.676 342.054 7صناديق أسواق مالية   
 6.409 4.926 استثمارات أخرى  
   
 5.782.164 5.418.628 
   

 
من إجمالي حصتها البالغة )في إيركاب  مليون سهم 10.92تحمل المجموعة طوق أسعار األسهم على أسهمها البالغ عددها  1 

دوالر  70.02 -65.64دوالر أمريكي و 39.38، بأسعار الحد األدنى والحد األقصى التي تتراوح بين (مليون سهم 11.2

تم تحديد طوق أسعار األسهم كأدوات تحوط للتدفقات النقدية، للتحوط عن المتحصالت النقدية على . أمريكي للسهم على التوالي

خالل الفترة، قامت . ي المحتمل إلى حد كبير لألسهم، وتم احتسابها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالبيع المستقبل

( ألف درهم 53.560ربح بقيمة : 2018يونيو  30)ألف درهم  238.379المجموعة بإدراج خسارة في القيمة العادلة بقيمة 

 .امل اآلخرعلى تحوطات التدفقات النقدية من خالل الدخل الش

 
عقود )، حصلت المجموعة كذلك على حقوق إضافية في شكل خيارات وضمانات بيتروناش باإلضافة إلى االستحواذ على 2 

عند االعتراف المبدئي، تم . 2018أكتوبر  10٪ اعتباراً من 50، والتي بموجبها يمكن للمجموعة زيادة ملكيتها حتى (الخيارات

الخيارات كإيرادات غير مكتسبة ويتم إعادة تدويرها إلى حساب األرباح والخسائر على مدى عمر تأجيل القيمة العادلة لعقود 

 .الحقاً، يتم إدراج التغيرات في القيمة العادلة على إعادة القياس في بيان األرباح والخسائر. عقود الخيارات

 
معدالت الفائدة، وعقود تبادل العائد اإلجمالي، وعقود تشمل الموجودات المشتقة المحتفظ بها من قبل المجموعة عقود تبادل  3 

 تبادل التعثر االئتماني وعقود العمالت المستقبلية.

 
يتم بيع عقود إعادة الشراء العكسي في نفس الوقت. إن القيم المدرجة الظاهرة هي صافي الذمم المدينة إلعادة الشراء العكسي 4 

: الذمم المدينة إلعادة 2018ديسمبر  31ألف درهم ) 1.781.167مقابلة بمبلغ ألف درهم والمطلوبات ال 1.864.534بمبلغ 

ألف درهم(. تخضع عقود إعادة  2.352.861ألف درهم والمطلوبات المقابلة بمبلغ  2.458.347الشراء العكسي بمبلغ 

 الشراء إلى االتفاقية الرئيسية للمقاصة.
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 استثمارات مالية )تتمة( 8

 
: 2018ديسمبر  31ألف درهم ) 3.613.445ق المالية المدرجة ذات الدخل الثابت بإجمالي مبلغ تم رهن األورا 5 

 ألف درهم( كضمان مقابل قروض المجموعة بموجب اتفاقيات إعادة الشراء. 3.119.853

 
درج بمبلغ الم %19.50تشمل أسهم حقوق الملكية المدرجة استثمار في شركة زميلة في اس دي اكس إنيرجي إنك بنسبة  6 

ألف درهم(، كجزء من األنشطة الرأسمالية للمجموعة والذي يتم قياسه  66.333: 2018ديسمبر  31ألف درهم ) 37.707

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.

 

 تتعلق صناديق أسواق المال باالستثمارات في الصناديق المفتوحة. 7 

 

 

 ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى 9

 

 
  2019يونيو  30

 )غير مدققة(
  2018ديسمبر  31

 )مدققة(
 ألف درهم ألف درهم 
   

 111.453 338.864 ذمم تجارية مدينة
 (36.391) (38.602) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

   
 300.262 75.062 

 16.845 12.946 مبالغ مدفوعة مقدماً وسلفيات
 120.172 133.793 فوائد مستحقة

 36.385 38.965 مبالغ مخصصة لتوزيعات أرباح السنوات السابقة 
 36.017 1.017 ودائع مرهونة

 94.132 43.195 حسابات هامشية
 64.657 24.710 ذمم مدينة أخرى

   
 554.888 443.270 
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 رأس المال وتوزيعات األرباح  10

 

، عقدت الشركة اجتماع الجمعية العمومية السنوي وتمت الموافقة فيه من بين أمور أخرى على توزيع 2019مارس  24في  

: توزيعات أرباح نقدية بمبلغ 2018مارس  25درهم للسهم ) 0.075ألف درهم تمثل  137.888أرباح نقدية بمبلغ 

 درهم للسهم(.  0.175ألف درهم تمثل  321.739

 

المرجح لعدد باستخدام المتوسط  2019يونيو  30العائد األساسي والمخفض للسهم الواحد للفترة الحالية المنتهية في  تم احتساب 

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

 

 

فترة الستة أشهر 

 30المنتهية في 

  2019يونيو 

 )غير مدققة(

فترة الستة أشهر 

يونيو  30هية في المنت

2018  

 )غير مدققة( 

فترة الثالثة أشهر 

 30المنتهية في 

  2019يونيو 

 )غير مدققة(

فترة الثالثة أشهر 

يونيو  30المنتهية في 

2018  

 )غير مدققة( 

     

 132.377 (124.389) 239.728 (182.231) )خسائر( / أرباح الفترة العائدة إلى مالكي الشركة )ألف درهم(
     

 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ألغراض العائد األساسي 

 1.838.508.714 1.838.508.714 1.838.508.714 1.838.508.714 والمخفض للسهم الواحد  
     

 

 القروض  11

 

 تم عرض الحركة في القروض أدناه: 

 

 فترة الستة أشهر 
 المنتهية في

  2019يونيو  30
 )غير مدققة(

 المنتهية فيالسنة 
  2018ديسمبر  31

 )مدققة(
 ألف درهم ألف درهم 
   

 6.584.012 6.463.768 يناير 1في 
 1.552.513 714.392 قروض مسحوبة

 51.976 19.058 تكاليف ترتيب القروض والفائدة المدفوعة مقدماً، صافي اإلطفاءات
 (1.724.733) (888.326) قروض تم سدادها

   
 6.308.892 6.463.768 
   

 

إن االستثمارات والموجودات المرهونة إلى المقرضين كضمان مقابل تسهيالت متعددة هي حصة المجموعة في الجهات  

ً لحقوق الملكية )يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم  حصة المجموعة في الواحة الند ذ.م.م (، و7المستثمر فيها المحتسبة وفقا

 .(8المالية ذات الدخل الثابت )يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم واالستثمار في األوراق 
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 القروض )تتمة( 11

 

ألف درهم من تسهيل القرض المتجدد المضمون القائم للمجموعة والبالغ  331.019خالل الفترة، تم سحب مبلغ بقيمة 

ألف درهم من تمويل مضمون قائم  13.205مليون دوالر أمريكي(، وتم سحب مبلغ بقيمة  500ألف درهم ) 1.839.000

الخاص عمال تطوير إضافية على مشروع العقارات الصناعية ألف درهم للقيام بأ 426.000اإلجارة بمبلغ -على المرابحة

 .بالمجموعة

 

 349.593خالل الفترة، زادت مطلوبات إعادة الشراء للمجموعة مقابل استثماراها في األوراق المالية ذات الدخل الثابت بمبلغ  

 ألف درهم.

 

 869.126ألسعار البالغة اتتضمن القروض التي تم سدادها خالل الفترة الحالية تسوية التمويل مقابل موجودات خاضعة لطوق  

 مليون سهم من ايركاب. 6.0ألف درهم، عند استحقاق طوق أسعار األسهم المقابلة على 

 

 

 مطلوبات مشتقة  12

 

 
  2019يونيو  30

 )غير مدققة(
  2018ديسمبر  31

 )مدققة(
 ألف درهم ألف درهم 
   

   مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
 36.304 76.450 1مطلوبات مشتقة أخرى   
   
 76.450 36.304 
   

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

 وعقود تبادل التعثر االئتماني وعقود العمالت المستقبلية.
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 مطلوبات تجارية وأخرى 13

 

 
  2019يونيو  30

 )غير مدققة(
  2018ديسمبر  31

 )مدققة(
 ألف درهم ألف درهم 
   

 59.556 282.774 ذمم تجارية دائنة
 99.611 115.502 فوائد مستحقة على قروض

 39.098 38.567 توزيعات أرباح دائنة 
 27.408 21.178 مستحقات خطة حوافز الموظفين طويلة األجل 

 123.849 88.193 إيرادات مؤجلة
 237.916 157.308 ذمم دائنة أخرى ومستحقات

   
 703.522 587.438 
   

 

 

 إيرادات من بيع البضائع وتقديم الخدمات 14

 

 

 المنتهية فيفترة الستة أشهر 

 2019يونيو  30 

 )غير مدققة( ألف درهم

 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في

 2019يونيو  30 

 )غير مدققة( ألف درهم

 

 إجمالي الربح تكلفة المبيعات إيرادات

 

 إجمالي الربح تكلفة المبيعات إيرادات

 16.174 (58.513) 74.687  33.472 (120.144) 153.616 بيع البضائع وتقديم الخدمات

 6.052 (729) 6.781  11.706 (1.410) 13.116 إيرادات تأجير

 

166.732 (121.554) 45.178  81.468 (59.242) 22.226 

 

 

 فترة الستة أشهر المنتهية في

 2018يونيو  30 

 )غير مدققة( ألف درهم

 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في

 2018يونيو  30 

 )غير مدققة( ألف درهم

 

 إجمالي الربح تكلفة المبيعات إيرادات

 

 إجمالي الربح تكلفة المبيعات إيرادات

 8.777 (55.957) 64.734  22.843 (106.597) 129.440 بيع البضائع وتقديم الخدمات

 6.893 (565) 7.458  11.795 (2.968) 14.763 إيرادات تأجير

 

144.203 (109.565) 34.638  72.192 (56.522) 15.670 

 

 تعود اإليرادات وتكلفة بيع البضائع وتقديم الخدمات بشكل رئيسي إلى عمليات الرعاية الصحية. 

 

 تعود إيرادات التأجير والتكاليف المباشرة للمبيعات إلى االستثمار العقاري للمجموعة. 
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 إيرادات من استثمارات مالية 15

 

 

فترة الستة أشهر 

 30المنتهية في 

 2019يونيو 

 )غير مدققة(

فترة الستة أشهر 

 30المنتهية في 

 2018يونيو 

 )غير مدققة( 

فترة الثالثة أشهر 

 30المنتهية في 

 2019يونيو 

 )غير مدققة(

فترة الثالثة أشهر 

 30المنتهية في 

 2018يونيو 

 )غير مدققة(

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     

     تحوط مدرجة بالقيمة العادلةمشتقات مصنفة وفعالة كأدوات 

 إعادة تصنيف احتياطي التحوط عند  -طوق أسعار األسهم

 - (44.910) (49.152) (84.337) (8االستحقاق )إيضاح   

     موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

 (2.034) 371 (2.034) (1.940) صافي )الخسارة( / الربح من صندوق غير مدرج  

 31.684 (55.575) 57.705 (52.432) صافي )الخسارة( / الربح من مشتقات  

 صافي الربح / )الخسارة( من أوراق مالية مدرجة ذات   

 (6.673) 85.141 19.340 195.437 دخل ثابت    

 48.760 63.377 159.699 211.993 صافي الربح من أسهم حقوق ملكية مدرجة  

 3.311 (1.201) 13.977 (1.485) أخرى  
     

 267.236 199.535 47.203 75.048 
     

 

 

 مصاريف عمومية وإدارية 16

 

 

 فترة الستة أشهر المنتهية في
 2019 يونيو 30

 )غير مدققة( ألف درهم
 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في
  2019يونيو  30

 )غير مدققة( ألف درهم

 
 اإلجمالي الشركات التابعة الشركة

 
 اإلجمالي الشركات التابعة الشركة

 23.602 12.099 11.503  64.669 27.077 37.592 تكاليف موظفين

 3.678 2.628 1.050  9.597 7.175 2.422 مصاريف قانونية ومهنية أخرى

 3.687 2.775 912  9.387 7.526 1.861 استهالك

 2.136 1.928 208  4.339 3.932 407 إطفاء موجودات غير ملموسة

 1.206 565 641  2.065 1.163 902 مصاريف التسويق

 1.078 1.078 -  2.871 2.871 - مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 1.263 4.448 (3.185)  14.249 14.943 (694) أخرى

 

42.490 64.687 107.177  11.129 25.521 36.650 
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 مصاريف عمومية وإدارية )تتمة( 16

 

 

 الستة أشهر المنتهية فيفترة 
 2018 يونيو 30

 )غير مدققة( ألف درهم
 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في
  2018يونيو  30

 )غير مدققة( ألف درهم

 
 اإلجمالي الشركات التابعة الشركة

 
 اإلجمالي الشركات التابعة الشركة

 40.790 11.975 28.815  76.447 26.485 49.962 تكاليف موظفين

 6.295 5.349 946  12.206 10.607 1.599 مصاريف قانونية ومهنية أخرى

 2.935 2.620 315  6.196 5.541 655 استهالك

 2.301 2.120 181  4.595 4.230 365 إطفاء موجودات غير ملموسة

 1.473 1.040 433  3.187 2.381 806 مصاريف التسويق

 731 731 -  1.203 1.203 - مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 7.539 4.255 3.284  27.496 20.789 6.707 أخرى

 

60.094 71.236 131.330  33.974 28.090 62.064 

 

 

 تكاليف التمويل، صافي 17

 

 

فترة الستة أشهر 

 30المنتهية في 

 2019يونيو 

 )غير مدققة(

فترة الستة أشهر 

 30المنتهية في 

 2018يونيو 

 )غير مدققة( 

الثالثة أشهر فترة 

 30المنتهية في 

 2019يونيو 

 )غير مدققة(

فترة الثالثة أشهر 

 30المنتهية في 

 2018يونيو 

 )غير مدققة(

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     

 41.410 49.083 79.233 97.286 فوائد على قروض

 - 2.121 - 5.712 فوائد على مطلوبات عقود اإليجار

 1.156 1.130 2.274 2.248 اتفاقيات قروض إطفاء تكاليف

 (2.650) (2.658) (4.841) (5.288) إيرادات فوائد من القروض االستثمارية بالتكلفة المطفأة

 (1.246) (173) (2.915) (483) فوائد مكتسبة على ودائع ألجل

 (111) - (327) (67) إيرادات فوائد من استثمارات في عقود إيجار تمويلية
     

 99.408 73.424 49.503 38.559 
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 أطراف ذات عالقة 18

 

 المعامالت الجوهرية مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان األرباح والخسائر: 

 

 مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين 

 

 

فترة الستة أشهر 

 30المنتهية في 

 2019يونيو 

 )غير مدققة(

فترة الستة أشهر 

 30المنتهية في 

 2018يونيو 

 )غير مدققة( 

فترة الثالثة أشهر 

 30المنتهية في 

 2019يونيو 

 )غير مدققة(

فترة الثالثة أشهر 

 30المنتهية في 

 2018يونيو 

 )غير مدققة(

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     

 1.980 2.251 4.750 5.372 رواتب ومكافآت

 169 233 320 481 طويلة األجلمكافآت نهاية الخدمة ومكافآت أخرى 
     

 5.853 5.070 2.484 2.149 
     

 

 األرصدة الجوهرية مع أطراف ذات عالقة: 

 

: 2018ديسمبر  31) 2019يونيو  30ألف درهم كما في  12.283المقدمة لشركة زميلة  القروض االستثماريةبلغت  

 ألف درهم(. 12.283

 

ألف درهم من صندوق الواحة لألسهم في  4.716خالل الفترة، استرد موظفو اإلدارة الرئيسيون في الشركة صافي مبلغ بقيمة 

ألف  920استثمر موظفو اإلدارة الرئيسيون في الشركة مبلغ بقيمة : 2018يونيو  30)منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

ألف درهم من صندوق الواحة للقيمة في منطقة  195 في الشركة صافي مبلغ بقيمة؛ استرد موظفو اإلدارة الرئيسيون (درهم

ألف  1.145؛ استرد موظفو اإلدارة الرئيسيون للشركة مبلغ بقيمة (ال شيء: 2018يونيو  30)الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

ال : 2018يونيو  30)أفريقيا درهم من صندوق الواحة لالئتمان في أسواق وسط وشرق أوروبا والشرق األوسط وشمال 

 (.شيء

 

 

 القطاعات التشغيلية  19

 

 االستثمارات الخاصة 

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

والنفط والغاز والتكنولوجيا المالية والعقارات الصناعية والرعاية الطائرات والخدمات البحرية والخدمات المالية والبنية التحتية 

 .الصحية

 

 أسواق رأس المال -إدارة األصول  

أسواق رأس المال، منصة لتزويد المستثمرين بإمكانية الوصول إلى الفرص المتاحة في األسهم  -يمثل قطاع إدارة األصول  

 .وخدمات إدارة الموجودات األخرى
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 عات التشغيلية )تتمة(القطا 19

 

 الشركات 

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

 

 30يعرض الجدول التالي معلومات حول اإليرادات واألرباح للقطاعات التشغيلية للمجموعة لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 :، على التوالي2018و 2019يونيو 

 
   إدارة األصول  ألف درهم

 الموحد الشركات أسواق رأس المال االستثمارات الخاصة )غير مدققة( 2019يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في 

     

 166.732 - - 166.732 إيرادات من بيع البضائع وتقديم الخدمات

 178.888 - - 178.888 محتسبة وفقاً لحقوق الملكية، صافيالحصة من ربح شركات زميلة ومشاريع مشتركة 

 (209.365) - - (209.365) انخفاض في قيمة شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكية

 (153.605) - - (153.605) خسارة من استبعاد شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكية

 267.236 - 394.561 (127.325) استثمارات ماليةإيرادات من 

 683 38 426 219 إيرادات أخرى، صافي

 (77.570) (69.586) 348.643 (356.627) )خسارة( / ربح للفترة

 (190.724) - - (190.724) الخسارة الشاملة األخرى

     

     )معاد إدراجه( )غير مدققة( 2018يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في 

 144.203 - - 144.203 إيرادات من بيع البضائع وتقديم الخدمات

 281.135 - - 281.135 الحصة من ربح شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكية، صافي

 (143.745) - - (143.745) انخفاض قيمة شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكية

 25.027 - - 25.027 ربح من استبعاد شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق ملكية

 92.098 - - 92.098 ربح من استبعاد أصل مصنف كمحتفظ به للبيع

 199.535 - 240.281 (40.746) إيرادات من استثمارات مالية

 14.334 - - 14.334 إيرادات أخرى، صافي

 298.268 (76.718) 208.243 166.743 )خسارة( للفترةربح/ 

 123.027 - - 123.027 الدخل الشامل اآلخر

 

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

 : ال شيء(.2018الفترة )

 

 31و 2019يونيو  30عن موجودات ومطلوبات القطاعات التشغيلية للمجموعة كما في يعرض الجدول التالي معلومات  

 ، على التوالي:2018ديسمبر 

 
   إدارة األصول  ألف درهم

 الموحد الشركات أسواق رأس المال االستثمارات الخاصة )غير مدققة( 2019يونيو  30كما في 

     

 11.502.072 387.825 6.550.903 4.563.344 موجودات القطاع

 7.261.937 1.554.469 3.562.913 2.144.555 مطلوبات القطاع

     

     )مدققة( 2018ديسمبر  31كما في 

 11.671.409 203.177 5.475.239 5.992.993 موجودات القطاع

 7.121.479 1.232.744 2.939.021 2.949.714 مطلوبات القطاع

 

 


