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 الموحد الموجز الخسارةأو  الربحبيان 
 

  مارس 31 لفترة الثالثة أشهر المتتهية في
 

 إيضاح

2018 
 )غير مدقق(
  ألف درهم

2017 
 )غير مدقق(

 ألف درهم
     

 83.391  72.011 13 بيع البضا ع وتقديم الخدماتإيرادات من 
 (59.060)  (53.043) 13 تكلفة بيع البضا ع وتقديم الخدمات

 24.331  18.968  إجمالي الربح
                                                        حوة في الربح من شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا  

 138.602  140.072 6 صافيلحقوق الملكية، 
                            ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا  إنخفاض في قيمة شركات زميلة 

 (71.425)  (61.804) 6 لحقوق الملكية
                                                         م اسب من إستبعاد شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا  

 -  25.027 6 لحقوق الملكية
 107.473  130.102 14 ات ماليةإستثمار إيرادات من 

 8.028  10.831  صافيأخرى، إيرادات 
 (83.890)  (71.819) 15 عمومية وتدارية مواريف

 (25.751)  (34.920) 16 صافيمواريف تمويل، 
 97.368  156.457  ربح الفترة

     
     ربح الفترة عائد إلى:

 87.577  107.351  مالكي الشركة
 9.791  49.106  حقوق الملكية غير المسيارة

 97.368  156.457  ربح الفترة
     

على السهم العائدة إلى مالكي الشركة العائد األتساتسي والمخفض 
 0.047  0.058 9 )درهم(
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  الموجز الموحداآلخر الشامل الدخل و  الخسارةأو  الربحبيان 
 

 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المتتهية في 
 

2018 
 )غير مدقق(
  ألف درهم

2017 
 )غير مدقق(

 ألف درهم
    

 97.368  156.457 ربح الفترة
    

    الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى 
    

    البتود التي يمكن إعادة تصتيفها الحقاً للربح أو الخسارة:
الحوة في الجزء الفعال في تغيرات القيمة العادلة لتحوطات التدفقات 

 (280.869)  102.358 (11النقدية )إيضاح 
إعادة تونيف احتياطي التحوط للمبالغ المعترف بها في الربح أو الخسارة 

 -  49.152 (11)إيضاح 
األخرى للشركات الزميلة والمشاريع  حتياطياتالحوة في التغير في اإل

 (52)  9.284   (6)إيضاح                                       المشتركة المحتسبة وفقا  لحقوق الملكية 
تحرير حوة في االحتياطيات األخرى للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 

 -  (1.217)                                            المحتسبة وفقا  لحقوق الملكية عند اإلستبعاد  
 159.577  (280.921) 
    

    البتود التي ال يمكن إعادة تصتيفها الحقاً للربح أو الخسارة:
مالية بالقيمة العادلة من خالل صافي التغير في القيمة العادلة لموجودات 

 1.650  -  (7)إيضاح  الدخل الشامل اآلخر
 -  1.650 

 (279.271)  159.577 للفترة ةالشاملالدخل/ )الخسارة( 
 (181.903)  316.034 للفترة ة)الخسارة( الشامل الدخل/ إجمالي

    
    عائدة إلى: ة)الخسارة( الشاملالدخل/ إجمالي 

 (191.694)  266.928 مالكي الشركة
 9.791  49.106 حقوق الملكية غير المسيارة

 (181.903)  316.034 للفترة ة)الخسارة( الشاملالدخل/إجمالي 
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  الموحد الموجز الملكية حقوق التغيرات في  بيان
 

 مارس 31أشهر المتتهية في  ثالثةلفترة ال
 
 رأس 

 المال 
 أتسهم 
 خزيتة

 أرباح 
 مستبقاة

 إحتياطي
 قانوني

  إحتياطي
 إعادة التقييم

 إحتياطي
 تحوط 

 احتياطات
 أخرى 

 إجمالي 
 إحتياطات

 حقوق الملكية 
 العائدة للمالكين

 حقوق الملكية 
 غير المسيطرة

 مجموع 
 حقوق الملكية

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 4.180.031 309.034 3.870.997 483.597 242 42.047 11.411 429.897 1.710.069 (267.184) 1.944.515 2017يناير  1في 

 97.368 9.791 87.577 - - - - - 87.577 - - ربح الفترة
 (279.271) - (279.271) (279.271) (52) (280.869) 1.650 - - - - األخرى  ة)الخسارة( الشاملالدخل/ 
 (181.903) 9.791 (191.694) (279.271) (52) (280.869) 1.650 - 87.577 - - الدخل/ )الخسارة( الشاملة إجمالي

 (367.702) - (367.702) - - - - - (367.702) - - (9أنوبة أرباح نقدية )إيضاح 
 103.503 103.503 - - - - - - - - - 1المسيارة مساهمات من حقوق الملكية غير

 3.733.929 422.328 3.311.601 204.326 190 (238.822) 13.061 429.897 1.429.944 (267.184) 1.944.515 )غير مدقق( 2017مارس  31في 

 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  2018يناير  1في             
 (17.235) - (17.235) (4.337) - - (4.337) - (12.898) - - (7و  3ت ثير تابيق المعايير المحاسبية الجديدة )إيضاح 

 4.152.615 789.569 3.363.046 (27.100) 966 (500.557) - 472.491 1.712.815 (267.184) 1.944.515 )معاد بيانه( 2018يناير  1في 
 156.457 49.106 107.351 - - - - - 107.351 - - ربح الفترة

 159.577 - 159.577 159.577 8.067 151.510 - - - - - اآلخرالشامل  الدخل
 316.034 49.106 266.928 159.577 8.067 151.510 - - 107.351 - - إجمالي الدخل الشامل

 (321.739) - (321.739) - - - - - (321.739) - - (9أنوبة أرباح نقدية )إيضاح 
 (10.694) (9.597) (1.097) - - - - - (1.097) - - 2اإلستحواذ على حقوق الملكية غير المسيارة
 18.412 18.412 - - - - - - - - - 1مساهمات من حقوق الملكية غير المسيارة
 (7.061) (7.061) - - - - - - - - - توزيعات إلى حقوق الملكية غير المسيارة

 4.147.567 840.429 3.307.138 132.477 9.033 (349.047) - 472.491 1.497.330 (267.184) 1.944.515 )غير مدقق( 2018مارس  31في 
 
فـي ألف درهـم(  18.758: 2017مارس  31ألف درهم ) 8.092: ال شيء( وقامت حقوق الملكية غير المسيارة باستثمار مبلغ 2017مارس  31ألف درهم ) 66.204خالل الفترة، قامت المجموعة باستثمار مبلغ  1

: ال 2017مــارس  31ألــف درهــم ) 44.136. قامــت المجموعــة باسـتثمار مبلــغ %53.6إلــى  %50.4لكيــة المجموعــة مـن ، ممــا نــته عنــه زيـادة فــي مصـندوق الواحــة لمســهم فــي أسـواق الشــرق األوســط وشــمال أفريقيـا
 وأفريقيـــاوســـط وشـــرق أوروبـــا والشـــرق األوســـط ألـــف درهـــم( فـــي صـــندوق الـــدخل الثابـــت فـــي أســـواق  73.560: 2017مـــارس  31ألـــف درهـــم ) 2.566شـــيء(، وقامـــت حقـــوق الملكيـــة غيـــر المســـيارة باســـتثمار مبلـــغ 

CEEMEA صندوق الواحة للقيمة في أسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا. لم تتغير حوة المجموعة وحوة حقوق الملكية غير المسيارة في %62.7إلى  %60.5، مما نته عنه زيادة في ملكية المجموعة من.  
 القيــاموتــم  (ألــف درهــم 10.265: 2017 مــارس 31ألــف درهــم ) 7.754مجموعــة أنجلــو أريبيــان للرعايــة الوــحية بحوــتهم فــي اإلســتثمار بمبلــغ ســاهم مــالكي حقــوق الملكيــة غيــر المســيارة فــي باإلضــافة إلــى ذلــك، 

  .: ال شيء(2017مارس  31ألف درهم ) 7.061توزيعات بمبلغ ب
المستثمرين المشاركين مـن  حوةانخفضت  وتبعا  لذلك، في المجموعة المشاركين المستثمرينمن مجموعة أنجلو أريبيان للرعاية الوحية في  %2.8بنسبة خالل الفترة الحالية، اشترت المجموعة حوة 2

 .%7.1إلى  9.9%
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 الموحد الموجزبيان التدفقات التقدية 
 

  مارس 31أشهر المتتهية في  ثالثةلفترة ال
 
 

 2018 إيضاح
 )غير مدقق(
  ألف درهم

2017 
 )غير مدقق(

 ألف درهم
     التدفقات التقدية من األنشطة التشغيلية

 97.368  156.457  الفترةربح 
     تعديالت لـ:
 4.280  4.651  االستهالك

 25.751  34.920 16 ، صافيمواريف تمويل
 1.947  2.104  المحمل على م افآت نهاية الخدمة للموظفين

 -  49.152 14 لتاريخ اإلستحقاقإعادة تونيف إحتياطي تحوط  خسارة
 (104.493)  (168.588) 14 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمن تقييم م اسب 

 (138.602)  (140.072) 6                                                                            حوة في الربح من شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا  لحقوق الملكية، صافي
 71.425  61.804 6                                                                     إنخفاض في قيمة شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا  لحقوق الملكية

 -  (25.027) 6                                                                      م سب من إستبعاد شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا  لحقوق الملكية
 -  6.425 6 الملكية                                                                    أنوبة أرباح مستلمة من شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا  لحقوق 

 3.315  2.294  إطفاء موجودات غير ملموسة
 (8)  (24)  بضاعة بايئة الحركة ومتقادمةل اتمخووع س 

 1.707  7.528  مخوص ديون مش وك في تحويلها
     التغيرات في رأس المال العامل:

 (1.188)  (1.352)  التغير في المخزون 
 (185.982)  (369.791)  التجارية واألخرى التغير في الذمم المدينة 

 175.368  352.245  التغير في المالوبات التجارية األخرى 
 (49.112)  (27.274)  العمليات المستخدم في صافي التقد

 (342)  (1.395)  م افآت نهاية خدمة الموظفين المدفوعة
 (49.454)  (28.669)  المستخدم في األنشطة التشغيلية صافي التقد

     
     يةتستثمار التدفقات التقدية من األنشطة اإل

 (481.206)  (358.749)  ، صافيشراء إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 (43.437)  (3.483)  عقاري  دفعات لتاوير إستثمار

 -  329.658  ، صافيعا دات من إستبعاد شركات زميلة ومشاريع مشتركة
 (8.802)  (5.380)  ، صافيشراء أثاث ومعدات

 (1.374)  -  شراء موجودات غير ملموسة، صافي
 1.939  1.939   عا دات من عقود الت جير التمويلية

 (25.000)  25.000  ودا ع وكالة مستردة/ )مودعة(
 419  1.669  فوا د مستلمة

 (557.461)  (9.346)  يةتستثمار صافي التقد المستخدم في األنشطة اإل
     

     التمويليةالتدفقات التقدية من األنشطة 
 (14.730)  (25.330)  تكاليف تمويل مدفوعة على قروض

 (18.883)  (137.884)  قروض مسددة
 747.322  589.696 10 قروض تم الحوول عليها

 (367.702)  (321.739) 9 أنوبة أرباح مدفوعة
 103.503  18.412  الملكية غير المسيارةمساهمات من قبل حقوق 

 -  (259)  مدفوعة إلى حقوق الملكية غير المسيارة توزيعات
 449.510  122.896  التمويليةاألنشطة التاتج من صافي التقد 

 (157.405)  84.881  في التقد ومرادفات التقد (التقصالزيادة/ ) صافي
 572.262  519.626  يناير 1النقد ومرادفات النقد في 
 414.857  604.507  مارس 31التقد ومرادفات التقد في 



 

7 

  الموحدة البيانات المالية الموجزة حولإيضاحات 
 
 
 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية 1
 

                                                ذات مســـؤولية محـــدودة تـــم ت سيســـها فـــي إمــــارة أبـــوظبي،       عامـــة                            )"الشـــركة"( هـــي شــــركة مســــاهمة    . ع    ش.م.         كابيتـــال              شــــركة الواحــــة 
      يوليـــو     12                 وقـــد ت سســت بتـــاريخ       1997     مـــايو     20              الوـــادر بتــاريخ     10                                                  اإلمــارات العربيـــة المتحــدة، بموجـــب المرســـوم األميــري رقـــم 

1997      .    
 

   كة     لشــر                         النتــا ه والمركــز المــالي ل      2018      مــارس    31            المنتهيــة فــي       أشــهر      ثالثــة  ال      لفتــرة                                   البيانــات الماليــة المــوجزة الموحــدة        تضــم هــذه 
                       الخاضـعة لسـيارة مشـتركة          والشـركات        الزميلـة          الشـركات                 وحوص المجموعة فـي                بـ "المجموعة"(        معا     ا                            وشركاتها التابعة )ويشار إليه

  . ( "                  والمشاريع المشتركة                 الشركات الزميلة " )
 

الخــدمات الماليــة، أســواق رأس المــال، العقــارات تســتثمر المجموعــة فــي مجموعــة واســعة مــن القااعــات تشــمل تــ جير الاــا رات، 
 .والخدمات البحرية التكنولوجيا المالية ،النفط والغاز ،الرعاية الوحية ،الوناعية، البنية التحتية

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

www.wahacapital.ae   الاــابق   ،     تحــاد        أبــراج اإل   ،     28922              للشــركة،  .  .        المســجل                     عنــد الالــب مــن الم تـب             وكـذلك متاحــة       
  .                               أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة  ،  3    برج   ،   42
 
 أتساس التحضير 2
 

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

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

 
 أهم السياتسات المحاتسبية  3
 

                                                                                                             إن السياســـات المحاســـبية ومبـــاديء إدارة المخـــاطر وأســـاليب اإلحتســـا  والتقـــديرات الهامـــة المابقـــة مـــن قبـــل المجموعـــة فـــي هـــذه 
                                                                 مــن قبــل المجموعــة عنــد إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة كمــا فــي وللســنة       ابقــة م  ال    تلــك      مثــل                                    البيانــات الماليــة المــوجزة الموحــدة هــي 

        إنخفـاض         ، وتقيـيم     2018      ينـاير    1                         التي يسري تابيقهـا كمـا فـي       جديدة   ال       معايير   ال       تابيق           ، باستثناء     2017       ديسمبر   31            المنتهية في 
        بتابيـق      مب ـر      بشـ ل         المجموعـة      تقـم          أدنـاه. لـم          الموضـحة                                                               لشركات الزميلة والمشـاريع المشـتركة المحتسـبة وفقـا  لحقـوق الملكيـة  ا     قيمة 

  .      قه بعد                 ولم يحن موعد تابي                         تفسير أو تعديل تم إصداره    ،        أي معيار
                                      ً               شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقًا لحقوق الملكية      ات في         إتستثمار      قيمة         إنخفاض

نتيجــة  إلعــادة تقيــيم قابليــة ، (إيركــا ) إيركــا  هولــدينجز إن فــيالمجموعــة فــي  ســتثمارالقيمــة إل إنخفــاضتــم اختبــار  ،خــالل الفتــرة
، فان تداول أسهمها ولفترة طويلة يتم ب سعار مخفضـة بوـورة صلةحيث أنه ومن بين عوامل أخرى ذات تحويل مبلغ اإلستثمار 

مـع (، 3( والقيمـة فـي اسـتخدام )المسـتوى 1العادلة )المسـتوى  القيمة بينعلى األباستخدام تم تحديد القيمة القابلة لإلسترداد .  بيرة
تقـديرات  بنـاء  علـىسـتحقاقها. إإيركـا  عنـد  أسـهم فـيللمجموعـة أسعار األسهم  المترافقة مع طوق تسوية ال األخذ باإلعتبار إتفاقية

خــالل  درهــمألــف  61.804القيمــة بمبلــغ  انخفــاضبتــم اإلعتــراف فقــد وفقــا لهــذه االفتراضــات،  تمــتالتــي القيمــة القابلــة لالســترداد 
 .(6)إيضاح  الفترة الحالية

http://www.wahacapital.ae/
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     2018               تطبيقها في تستة     ي     يسر       والتي                                                    المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 
    :                   ، كما هو مبين أدناه    2018     سنة                                                              قامت المجموعة للمرة األولى، بتابيق عدة معايير وتعديالت جديدة في 

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

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

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

 
        مخووــات        إعتمــادللمجموعــة، باســتثناء  البيانــات الماليــة المــوجزة الموحــدة لــم ينــته عــن تابيــق هــذه المعــايير أي تــ ثير مهــم علــى

  .                                           ، إن طبيعة وت ثير هذه التغييرات مدرجة أدناه 9                                         ح ام المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  أل        وفقا                إنخفاض القيمة 

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

   مــن                   اإليـرادات الناتجـة         علـى جميــع              ويــتم تابيقـه  ،           ذات العالقـة           والتفسـيرات           اإليــرادات    18     رقـم                         المعيـار المحاســبي الـدولي  ،         المقـاوالت
        لمحاسـبة              مـن خمـس خاـوات        منهـاج                      . يحـدد المعيـار الجديـد      أخـرى                                        ، ما لم تكن هـذه العقـود ضـمن ناـاق معـايير       العمالء          العقود مع 
           بمبلـغ يع ـس                    اإلعتـراف بـاإليرادات      ، يـتم   15                    لتقـارير الماليـة رقـم  ل                                       العقود مع العمالء. بموجب المعيار الـدولي     من        الناتجة           اإليرادات

         المنشــآت                       عميــل. يتالــب المعيــار مــن   ال          خــدمات إلــى   ال   أو        الســلع            مقابــل تحويــل              الحوــول عليــه         المنشــ ة           الــذي تتوقــع                البــدل المقابــل
                                           عند تابيـق كـل خاـوة مـن النمـوذج علـى العقـود مـع         العالقة                                                        ارسة الح م، مع األخذ في االعتبار جميع الحقا ق والظروف ذات   مم

      عتمـدت   ا                                                                           لتكـاليف اإلضـافية للحوـول علـى العقـد والتكـاليف المرتباـة مباشـرة بتنفيـذ العقـد. ل         المحاسبة    ،                        عمال ها. كما يحدد المعيار
                                               والـذي لـيس لـه أي تـ ثير هـام علـى البيانـات الماليـة       2018      ينـاير    1            إعتبـارا  مـن     15                رير المالية رقـم                              المجموعة المعيار الدولي للتقا

                            الموجزة الموحدة للمجموعة.

 (2014)تم تعديله في تستة  األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
( والتعديالت 2013) األدوات المالية 9قامت المجموعة بالتابيق المب ر للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ، 2014 خالل سنة
قبل تاريخ سريانه. اختارت  ( مقدما  39 رقم الدولي والمعيار المحاسبي 7 المالية رقمالدولي للتقارير  )المعيار العالقةذات الالحقة 

مالوبات الالمالية و  الموجوداتأي التاريخ الذي قامت فيه المجموعة بتقييم )لتابيق المبد ي كتاريخ ا 2014يوليو  1المجموعة 
 .القا مة( المالية

 
يتضـمن بشـ ل أساسـي أ( والـذي (، 2014) 9عتمدت المجموعة المعيار الدولي للتقارير الماليـة رقـم ، ا 2018يناير  1إعتبارا  من 

قيــاس  فئــة الماليــة و  ( تعــديالت محــدودة لمتالبــات التوــنيف والقيــاس مــن خــالل تقــديممتالبــات إنخفــاض القيمــة للموجــودات 
 ."القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر" على أدوات دين معينة

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

)أو  لمرباح المستبقاة األرصدة اإلفتتاحية ، قامت بتعديلفترات المقارنة عرضإعادة  من بدال  ، وبناء  على ذلك وتنخفاض القيمة
 .الحالية فترة التقريرل( أيهما أنسبآخر من حقوق الملكية،  عنورأي 
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 المالية الموجوداتانخفاض قيمة 
 إنخفاض القيمـة لخسا ر إحتسا  المجموعةفي  جوهري ( تغيير 2014) 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  لقد نته عن تابيق

المتوقعــة  بـنهه خسـارة اال تمـان 39 المحاسـبي الـدولي رقـم نهـه الخسـارة المتكبـدة فــي المعيـار مـن خـالل إسـتبدال الماليـة لو لمصـ
 يـة المتوقعـةمـن المجموعـة أن تقـوم بتسـجيل مخوـص للخسـا ر اإل تمان 9يتالـب المعيـار الـدولي للتقـارير الماليـة رقـم . المستقبلية

الخســا ر  تســتند. بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الــربح أو الخســارةالماليــة األخــرى غيــر المحــتفظ بهــا  وموجــودات الــدينالقــروض  لكافــة
 المجموعـةتوقـع تللعقـد وجميـع التـدفقات النقديـة التـي  وفقـا  الفـرق بـين التـدفقات النقديـة التعاقديـة المسـتحقة  اإل تمانية المتوقعـة علـى

 لمصل. التقريبي الفا دة الفعلي األصلي على أساس سعرخوم العجز  وبعد ذلك يتمستالمها. إ
 

المتوقعـة والتـي تســتخدم  اإل تمانيـة الخسـارة لقيــاس 9 رقـم الماليـة لتقـاريرل الـدولي للمعيــار المبسـط النمـوذجالمجموعـة بتابيـق  تقـوم
باإلضــافة إلــى ذلــك، تقــوم المجموعــة بتابيــق النهــد العــام  .التجاريــة المدينــة لــذممعلــى مــدى الحيــاة ل ةالمتوقعــ الخســارةمخوــص 

 لجميع الموجودات المالية األخرى المدرجة بالتكلفة الماف ة. 
 

 إنخفـاضخسـارة ب اإلعتـرافلموجـودات الماليـة. ال يـتم لمتوقعـة ال تمانيـة اإللخسـا ر لخسارة بمخوص ال باإلعترافالمجموعة  تقوم
خسـا ر يتم تحديث مبلغ  تم إدراجها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.أدوات حقوق الملكية والتي  ات فيالقيمة لإلستثمار 

  اإل تمان المتوقعة بتاريخ كل تقرير ليع س التغييرات في مخاطر اإل تمان منذ اإلعتراف المبد ي لمداة المالية.
 

في مخاطر اال تمان منذ االعتـراف األولـي. مـن ناحيـة  هامةوجود زيادة  عندمتوقعة ال اإل تمانبخسا ر باإلعتراف المجموعة  تقوم
المبــد ي، تقــوم المجموعــة بقيــاس مخوــص  اإلعتــرافمنــذ  هــامالماليــة بشــ ل  األدواتعلــى  اإل تمــانأخــرى، إذا لــم تزيــد مخــاطر 

بخسـارة  اإلعتـرافيسـتند تقيـيم مـا إذا كـان ينبغـي شهر ا.  12لمدة  خسارة اإل تمان المتوقعةالمالية بمبلغ يساوي  لهذه األداة الخسارة 
المبـد ي  اإلعتـرافمنـذ  تخلـف عـن السـداد مخـاطر إحتمـاالت حـدوثأو  الهامـةمدى الحيـاة علـى الزيـادات على المتوقعة  اإل تمان

 .دادعن السفعلي تخلف تاريخ التقرير أو حدوث ب اإل تمانية وجود أصل مالي تم إنخفاض قيمتهب اإلعترافمن  بدال  
 

 التخلــف عــن الســدادمــدى الحيــاة خســا ر اال تمــان المتوقعــة التــي ســتنته عــن جميــع أحــداث علــى تمثــل خســارة اال تمــان المتوقعــة 
شــهرا  جــزءا  مــن خســارة  12لمــدة خســارة اال تمــان المتوقعــة المقابــل، تمثــل  لــمداة الماليــة. فــي ةالمتوقعــ الحيــاةالمحتملــة علــى مــدى 

 12 المتوقعـة خـاللماليـة الداة األعلـى  التخلـف عـن السـداداال تمان المتوقعة مدى الحياة والتـي مـن المتوقـع أن تنـته عـن أحـداث 
 شهرا  بعد تاريخ التقرير.
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 )يتبع( المالية الموجوداتانخفاض قيمة 

 زيادة هامة في مخاطر اإلئتمان( 1)
عند تقييم مـا إذا كانـت مخـاطر اال تمـان علـى األداة الماليـة قـد ارتفعـت بشـ ل هـام منـذ االعتـراف األولـي، تقـوم المجموعـة بمقارنـة 

علـى األداة الماليـة كمـا  في تاريخ التقرير مع وجود خار حدوث تخلـفكما مخاطر حدوث التخلف عن السداد على األداة المالية 
عنــد إجــراء هــذا التقيــيم، ت خــذ المجموعــة باالعتبــار كــلل مــن المعلومــات الكميــة والنوعيــة التــي تكــون  فــي تــاريخ اإلعتــراف األولــي.

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

مختلـف الموـادر النظـر فـي  باإلضـافة إلـىمماثلـة، الخـرى األ والهيئـاتعليها مـن تقـارير الخبـراء االقتوـاديين والمحللـين المـاليين 
 األساسية للمجموعة.العمليات بالمتعلقة و الخارجية للمعلومات االقتوادية الفعلية والمتوقعة 

 
منـذ االعتـراف  هـامعنـد تقيـيم مـا إذا كانـت مخـاطر اال تمـان قـد زادت بشـ ل باإلعتبـار المعلومات التاليـة  تؤخذ، التحديدعلى وجه 

 األولي:
 

  أو المتوقع في التونيف الخارجي لمداة المالية )بقدر ما هو متاح( أو التونيف الداخلي؛ الهام الفعليالتدهور 
  أداة مالية معينـة )علـى سـبيل المثـال،  وعلى وجه التحديدفي مؤشرات األسواق الخارجية لمخاطر اال تمان  الهامر التدهو

 اال تمان(؛ هامشفي  هامةزيادة 
 انخفـاض  تحـدثاألوضاع المالية أو االقتوادية التي من المتوقـع أن  ،التغيرات السلبية الحالية أو المتوقعة في األعمال

 ؛اماتهعلى الوفاء بالتز  المقترضفي قدرة  هام
 تدهور ملموس فعلي أو متوقع في النتا ه التشغيلية للمدين؛ 
  ؛ والمقترضفي مخاطر اال تمان على األدوات المالية األخرى لنفس  هامةزيادات 
  ممــا يــؤدي إلــى للمقتــرضفــي البيئــة التنظيميــة واالقتوــادية أو التكنولوجيــة  هــامحــدوث تغيــر معــا س فعلــي أو متوقــع ،

 .هعلى الوفاء بالتزامات المقترضفي قدرة  هامانخفاض 
 

منـــذ  هـــامعلـــى أصـــل مـــالي قـــد ارتفعـــت بشـــ ل  اإل تمـــان، تفتـــرض المجموعـــة أن مخـــاطر أعـــالهالنظـــر عـــن نتـــا ه التقيـــيم  بغـــق
ـا 90المبـد ي عنـدما تتجـاوز مـدفوعات العقـد أ ثـر مـن  اإلعتراف ي ـن لـدى المجموعـة معلومـات ، مـا لـم مـن تـاريخ اإلسـتحقاق يوم 

 معقولة وقابلة للدعم تثبت ع س ذلك.
 
المبــد ي إذا تــم  اإلعتــرافمنــذ  هــامالماليــة لــم ترتفــع بشــ ل  األداة علــى  اإل تمــانالرغم ممــا ســبق، تفتــرض المجموعــة أن مخــاطر بــ

 نهـا ذات مخـاطر ا تمانيـة بالمالية ب نها ذات مخاطر ا تمانية منخفضة فـي تـاريخ التقريـر. يـتم تحديـد األدوات الماليـة  األداة تحديد 
 منخفضة إذا:

 ؛لتخلف عن السدادلمخاطر منخفضة  لهامالية الداة  انت األ 
  يب؛ والقر األجل يتمتع المقترض بقدرة كبيرة على الوفاء بالتزاماته النقدية التعاقدية في 
  ولكنهــا ال تــؤدي بالضــرورة، إلــى علــى المــدى الاويـلاالقتوــادية والتجاريــة  األوضـاعقـد تــؤدي التغيــرات المعا ســة فــي ،

 .التدفقية النقدية التعاقديةالوفاء بالتزاماته  علىالحد من قدره المقترض 
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  )يتبع( أهم السياتسات المحاتسبية 3
 

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

 )يتبع( المالية الموجوداتانخفاض قيمة 

 زيادة هامة في مخاطر اإلئتمان )يتبع(( 1)
توــنيف ا تمــاني داخلــي أو  لديــه تمانيــة منخفضــة عنــدما ي ــون إمخــاطر  لــه بــ ن األصــل المــالي ت خــذ المجموعــة بعــين اإلعتبــار

 " وفق ا للتعريف المفهوم عالمي ا.يةاإلستثمار  درجةالخارجي "
 

فـــي مخـــاطر اال تمـــان وتقـــوم  هامــةفعاليــة المعـــايير المســـتخدمة لتحديـــد مــا إذا كانـــت هنـــاك زيـــادة  مراقبـــة المجموعـــة بانتظـــام تقــوم
يوـبح في مخـاطر اال تمـان قبـل أن  الهامةرة على تحديد الزيادة لضمان أن تكون المعايير قاد عندما ي ون ذلك مناسبا  بمراجعتها 

 .السداد عن ا  متخلفالمبلغ 

 ( تعريف التخلف عن السداد2)
إلـى  التاريخيـةألهداف إدارة مخاطر اال تمان الداخلية حيث تشـير الخبـرة  للتخلف عن السدادتعتبر المجموعة ما يلي بمثابة حدث 

ا.  أن الذمم المدينة التي تستوفي أحد المعايير التالية ال يم ن استردادها عموم 
 

  للعهود المالية من قبل الارف المقابل؛ أو إخاللعندما ي ون هناك 
  المعلومات التي يتم تاويرها داخلي ا أو يتم الحوول عليها مـن موـادر خارجيـة إلـى أنـه مـن غيـر المحتمـل تشير عندما

أي ضــمانات تحــتفظ بهــا  بــدون األخــذ باإلعتبــاربالكامــل ) ،، بمــا فــي ذلــك المجموعــةمديونيتــه بتســديد المقتــرض أن يقــوم
 المجموعة(.

 
تجـاوز األصـل المـالي أ ثـر يأن التخلـف عـن السـداد قـد حـدث عنـدما باإلعتبـار المجموعـة  ت خـذ، أعـالهالنظر عن التحليـل  بغق
 مالءمة. هناك مقياس للتخلف ي ون أ ثريوم ا ما لم ي ن لدى المجموعة معلومات معقولة وقابلة للدعم إلثبات أن  90من 

 متخفضة ( موجودات مالية ذات قيمة إئتمانية3)
عند وقوع حدث أو أ ثر له ت ثير ضار على التـدفقات النقديـة المسـتقبلية المقـدرة  ذات قيمة إ تمانية منخفضةيعتبر األصل المالي 

 لمصل المالي. تشمل األدلة على اإلنخفاض في القيمة اال تمانية بيانات يم ن مالحظتها حول األحداث التالية:
 

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

 اإلعتبار، بخالف ذلك؛ عين امتيازات( والتي لم ي ن لي خذها المقرض ب
 ؛ أوآخرنظيم مالي أصبح من المحتمل أن يدخل المقترض في اإلفالس أو إلى إعادة ت 
 .إختفاء سوق نشاة لهذا األصل المالي بسبب الوعوبات المالية 
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  )يتبع( أهم السياتسات المحاتسبية 3
 

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

 )يتبع( المالية الموجوداتانخفاض قيمة 

 شطبتسياتسة ال( 4)
صــعوبات ماليــة شــديدة  جــهايو عنــدما تكــون هنــاك معلومــات تشــير إلــى أن الاــرف المقابــل  بشــاب األصــل المــاليتقــوم المجموعــة 

، علـى سـبيل المثـال عنـدما ي ـون الاـرف المقابـل قـد تـم وضـعه تحـت التوـفية أو دخـل فــي لإلسـتردادولـيس هنـاك احتمـال واقعـي 
، أيهمـا سـنتينفتـرة اإلسـتحقاق لتجـاوزت قـد إجراءات اإلفالس، أو في حالة األصول المالية بالتكلفـة المافـ ة، عنـدما تكـون المبـالغ 

جــب إجــراءات اســترداد المجموعــة، مــع مراعــاة المشــورة أقــر . قــد تظــل األصــول الماليــة المشــاوبة خاضــعة ألنشــاة اإلنفــاذ بمو 
 ب ية مبالغ مستردة في الربح أو الخسارة. اإلعتراف. يتم أيهما انسبالقانونية 

 المتوقعة  اإلئتمانيةخسائر بال واإلعتراف قياسال( 5)
حجـــم  أي) لتخلـــف عــن الســدادا بــافتراض خســارةالحتمـــال التخلــف عــن الســـداد، إل أســاسقيــاس خســا ر اال تمـــان المتوقعــة  يعتبــر

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

للموجـودات فـي تـاريخ التقريـر. يـتم تقـدير خسـارة اال تمـان المتوقعـة  المدرجـةالقيمـة إجمـالي د للموجودات الماليـة السداالتخلف عن 
الفرق بـــين جميـــع التـــدفقات النقديـــة التعاقديـــة المســـتحقة للمجموعـــة وفقـــا  للعقـــد وجميـــع التـــدفقات النقديـــة التـــي تتوقـــع المجموعـــة  ـــ

 دة الفعلي األصلي.سعر الفا  على أساسا  ، مخوومإستالمها
 

مدى الحياة على أساس جماعي لتلبية الحاالت التي قد ال يتوفر فيها دليل علـى  الخسارة اإل تمانية المتوقعة علىعندما يتم قياس 
 األدوات المالية على األسس التالية: في مخاطر اال تمان على مستوى األداة الفردية، يتم تجميع هامةحدوث زيادات 

 
  األدوات المالية؛طبيعة 
  فترة اإلستحقاق السابقة؛وضع 
  طبيعة وحجم وصناعة المدينين؛ 
 طبيعة الضمانات، إن وجدت؛ و 
  ا.إتونيفات   تمانية خارجية حيثما كان ذلك متاح 

 
 كل مجموعة في خوا ص مخاطر ا تمان مماثلة. عناصربش ل منتظم لضمان استمرار مشاركة  التونيفمراجعة تقوم اإلدارة ب

 
 األدواتبالنســـبة لجميـــع  الخســـارةأو  الـــربحالقيمـــة فـــي  إنخفـــاضأو الخســـا ر الناتجـــة عـــن  بالم اســـب تقـــوم المجموعـــة بـــاإلعتراف

 خسارة.لل مخوصحسا   تعديل مقابل لقيمتها المدرجة من خاللالمالية، مع 
 

ـــة المتوقعـــةنـــته عـــن اعتمـــاد  ـــات األخـــرى  الخســـارة اإل تماني ـــدولي لوالمتالب ـــار ال ـــة رقـــم للمعي ـــادة فـــي 2014) 9لتقـــارير المالي ( زي
. تمــت إعــادة فيهــا لمجموعــةا التــي تســتثمرمــن قبــل الشــركات مخووــات انخفــاض قيمــة الموجــودات الماليــة للــديون المحــتفظ بهــا 

اإلســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة والمشــاريع نخفــاض فــي إ نــته عنــه، ممــا 2018ينــاير  1مركــز المــالي كمــا فــي بيــان ال عــرض
 (.6ألف درهم على التوالي )إيضاح  17.235، واألرباح المستبقاة بمبلغ كة المحتسبة وفقا  لحقوق الملكيةشتر الم
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 )يتبع( إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 
 
 القيم العادلة  4
 
                               الترتيب الهرمي للقيمة العادلة   أ
 

 المالية من خالل أساليب التقييم: للموجودات والمالوباتتقوم المجموعة باستخدام الترتيب الهرمي التالي لتحديد واإلفواح عن القيمة العادلة 
 

 ؛يه في تاريخ القياسالوصول إلللمنش ة يم ن  التياألسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشاة لموجودات أو مالوبات مستمدة من : مدخالت 1المستوى 
 

 و ، إما بش ل مباشر أو غير مباشر؛والتي يم ن مالحظتها لمصل أو اإللتزام 1المدرجة تم إدراجها ضمن المستوى من موادر غير األسعار مستمدة  : مدخالت2المستوى 
 

 . مدخالت غير مالحظة لمصل أو اإللتزام: 3المستوى 
 2018مارس  31 

 )غير مدقق( ألف درهم
 2017ديسمبر  31 

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

           موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 - - 1.254.437 1.254.437  - - 1.280.639 1.280.639 أسهم في أوراق مالية مدرجة 

 6.237 - - 6.237  6.237 - - 6.237 إستثمارات أخرى في أوراق مالية
 - - 2.072.245 2.072.245  - - 2.290.261 2.290.261 استثمار في أوراق مالية بدخل ثابت

 - 48.122 - 48.122  - 40.442 - 40.442 موجودات مشتقة
 - 130.305 - 130.305  - 412.785 - 412.785 إتفاقيات إعادة الشراء الع سي

 - - - -  63.838 - - 63.838 صندوق غير مدرج
          اآلخر الشاملموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 63.838 - - 63.838  - - - - صندوق غير مدرج
 70.075 178.427 3.326.682 3.575.184  70.075 453.227 3.570.900 4.094.202 المجموع

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

           مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 - (14.121) - (14.121)  - (5.802) - (5.802) مالوبات مشتقة

          مشتقات مصتفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلة
 - (109.142) - (109.142)  - (99) - (99) طوق الحد األدنى والحد األقوى ألسعار األسهم

 - (123.263) - (123.263)  - (5.901) - (5.901) المجموع
 

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

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

  

  2018مارس  31
 )غير مدقق(
 ألف درهم

 2017ديسمبر  31
 )مدقق(

 ألف درهم
 الترتيب الهرمي 
 أتسلوب التقييم  للقيمة العادلة

   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

    
 نشط أسعار الشراء المدرجة في سوق  1المستوى  1.254.437 1.280.639 مدرجة)أ( أوراق مالية 

 يستند التقييم على صافي قيم األصول 3المستوى  6.237 6.237 أوراق مالية في ) ( استثمار آخر 
 أسعار الشراء المدرجة في سوق نشط 1المستوى  2.072.245 2.290.261 مدرجة )ج( استثمار في أوراق مالية بدخل ثابت

 يستند التقييم على أسعار الوسيط 2المستوى  130.305 412.785 إتفاقيات إعادة الشراء الع سي)د( 
 طيستند التقييم على أسعار الوسي 2المستوى  48.122 40.442 ( موجودات مشتقةه)
 من قبل مدير الوندوق  الذي تم إحتسابهوندوق لليستند التقييم على صافي قيم األصول  3المستوى  - 63.838 صندوق غير مدرج( و)

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

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

       مشتقات مصتفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلة
لمسهم السوق  األسهم وتقلبات أسعارغالبا ،  مع مدخالت يم ن مالحظتها في السوق  س ولز -نموذج بالك  2المستوى  (109.142) (99) األدنى والحد األقوى ألسعار األسهم)أ( طوق الحد 

 ذات العالقة
       مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمطلوبات 

 طيستند التقييم على أسعار الوسي 2المستوى  (14.121) (5.802) )أ( مالوبات مشتقة
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 )يتبع( إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 
  )يتبع( القيم العادلة 4
 
          )يتبع(                               الترتيب الهرمي للقيمة العادلة  أ

 3المستوى في  القيمة العادلةالحركات في تسوية 

 

 أشهر  ثالثةفترة ال
 المتتهية في

  2018 مارس 31
 )غير مدقق(
 ألف درهم

 

 في السنة المنتهية
  2017ديسمبر  31

 )مدقق(
 ألف درهم

 76.548  70.075 يناير 1في 
 601  - الزيادة في القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 (7.074)  -  في الدخل الشامل اآلخر الخسا ر مجموع

 
70.075  70.075 

 
                          المقاتسة بالتكلفة المطفأة                                            القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  ب
 

 .قيمتها المدرجة تقار لية إن القيم العادلة للموجودات والمالوبات الما
 
       عقاري          إتستثمار  5
 

  :إن الحركة في اإلستثمار العقاري مبينة أدناه

 

 أشهر  ثالثةفترة ال
 المتتهية في

  2018 مارس 31
 )غير مدقق(
  ألف درهم

 السنة المنتهية في
  2017ديسمبر  31

 )مدقق(
 ألف درهم

 680.569  758.666 يناير 1في 
 144.179  4.833 1إضافات

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

 763.499  758.666 
 
المعتمــدة المتعلقــة بتاــوير وحــدات صــناعية صــغيرة مخاــط لهــا، والتــي  األعمــالقيمــة  العقــاري  ســتثماراإل ضــافات إلــىتمثــل اإل 1

 (.ألف درهم 3.150: 2017ديسمبر  31) ألف درهم 1.185تضمنت تكاليف االقتراض بمبلغ 
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 )يتبع( إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 
 
                                                             ات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا لحقوق الملكية        إتستثمار   6
 

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

 

 أشهر  ثالثةفترة ال
 المتتهية في

  2018 مارس 31
 )غير مدقق(
 ألف درهم

 

 السنة المنتهية في
  2017ديسمبر  31

 )مدقق(
 ألف درهم

يناير 1في   5.321.224  5.033.561 
(3ت ثير تابيق المعايير المحاسبية الجديدة )إيضاح   (17.235)   - 

يناير )معاد بيانه( 1 ما في   5.303.989  5.033.561 
إستحواذاتإضافات نتيجة   -  200.451 

(704.164) إستبعادات1   - 
، صافيالربحالحوة في   140.072  644.706 

(61.804) خسارة إنخفاض القيمة   (257.348)  
حقوق الملكية اتإحتياطيالحوة في   9.284  816 

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

(142)  - تعديالت أخرى   
 4.680.952  5.321.224 
 
الزميلــة  ةاإلســتثمارات فــي الشــركفــي  %2.47مليــون ســهم تعــادل حوــة بنســبة  3.77خــالل الفتــرة، قامــت المجموعــة باســتبعاد  1

 اإلعتــراف نــته عنــهألــف درهــم، ممــا  722.099 بــدل يبلــغمقابــل المحتســبة وفقــا  لحقــوق الملكيــة فــي إيركــا  هولــدينجز إن فــي 
 ملكيــة نخفضــت حوــةإفــي بيــان الــربح أو الخســارة الموحــد. وبالتــالي،  درهــم درهــم ألــف 25.027مبلــغ بســتبعاد اإلعنــد  بم ســب

اسـتحقاق ب المتعلقـةاألسـهم مـن خـالل نفـس المعاملـة تنفيـذ إسـتبعاد وقـد تـم  .%15.08إلـى  %17.55مـن إيركـا  المجموعة فـي 
سـعار األطـوق  موجـودات مقابـل العالقةذات (، وتمت تسويه التمويل 11 إيضاح) مليون سهم 3.97 أسعار األسهم المقابلةطوق 
الـدخل الشـامل اآلخـر إلـى درهـم مـن  ألـف 49.152توـنيف مبلـغ  تم إعادةالتالي، وب(. 10 إيضاحدرهم )ألف  542.429 بمبلغ
 أو الخسارة. الربح

 
     حوـة       ارتفعـت       لـذلك،             . ونتيجـة     فيـه                     ي لم تشارك المجموعة ذ              حوة إضافية، ال                   برنامه إعادة شراء       بتنفيذ       يركا        قامت إخالل الفترة، 

  . %     15.68     إلى   %     15.08   من         لمجموعة  ا        إنتفاع      ملكية 
 

ألـف  5.875، بمبلـغ اركينشـن الميفـاس إلـى المسـتثمر ل يتشـانفـي  %0.59باسـتبعاد حوـة بنسـبة خالل الفتـرة، قامـت المجموعـة 
 .%19.41إلى  %20من فاس ل يتشانالمجموعة في  حوة ملكيةوبالتالي، انخفضت درهم. 

 
فــي الشــركات الزميلــة والمشــاريع المشــتركة المحتســبة وفقــا  لحقــوق الملكيــة الواقعــة خــارج اإلمــارات العربيــة المتحــدة  ســتثماريبلــغ اإل

 ألف درهم(. 4.938.889: 2017ديسمبر  31ألف درهم ) 4.322.446
 

هـــي ألـــف درهـــم(  4.938.889: 2017ديســـمبر  31ألـــف درهـــم ) 4.322.446 بقيمـــة مدرجـــة بمبلـــغات المجموعـــة إســـتثمار إن 
 (.10لمجموعة )إيضاح امقابل قروض  مرهونة
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         ات مالية        إتستثمار   7

 

  2018مارس  31
 )غير مدقق(
 ألف درهم

 

  2017ديسمبر  31
 )مدقق(

 ألف درهم
   خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية بالقيمة العادلة من 

 63.838  -  1صندوق غير مدرج  

 
   

    عادلة من خالل الربح أو الخسارةالقيمة الموجودات مالية ب
 -  63.838  1صندوق غير مدرج

 48.122  40.442 2 موجودات مشتقة
 130.305  412.785  3، صافي عقود إعادة الشراء الع سي

 2.072.245  2.290.261 4 مدرجةدخل ثابت بأوراق مالية 
 1.254.437  1.280.639 5 أوراق مالية مدرجة

 6.237  6.237 ات أخرى إستثمار 

 
4.094.202  3.575.184 

 
       القيمــة                                                                                            لتابيــق توضــيح توــنيف األدوات الماليــة كــ دوات ديــن، تــم إعــادة توــنيف االســتثمار فــي صــندوق غيــر مــدرج مــن          نتيجــة     1

                                          . وبالتـالي، تـم تحويـل خسـا ر القيمـة العادلـة                                       القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسـارة    إلى              الشامل اآلخر             من خالل الدخل         العادلة 
  .         المستبقاة                                             ألف درهم من احتياطي إعادة التقييم إلى األرباح      337 . 4                  المترا مة البالغة 

 
مقايضة العا د اإلجمالي، مقايضة العجز عن  ،مقايضة أسعار الفا دةالمحتفظ بها من قبل المجموعة المشتقة  الموجوداتتشمل  2

 12.168.622: 2017ديســمبر  31ألـف درهـم ) 12.722.940بمبلــغ قيمـة اسـمية  والتـي لهــاسـداد اال تمـان والعمــالت اآلجلـة، 
 ألف درهم(.

 
عـادة الشـراء إل المدينـةالـذمم  مـن صـافي الظـاهرة هـي المدرجـةالقـيم  إن. نفـس الوقـتفـي  قوـيرةعقود إعادة الشراء الع سي هي 3

 الـذمم المدينـة: 2017ديسـمبر  31درهـم )ألـف  1.043.404 بمبلـغ وااللتزامـات المقابلـة ألـف درهـم 1.456.189 بمبلغالع سي 
إلى ات إعادة الشراء يتفاقإتخضع (. درهم ألف 870.260بمبلغ وااللتزامات المقابلة  ألف درهم 1.000.565 بمبلغعادة الشراء إل

 .الر يسية للمقاصة اإلتفاقية
 
ألـف  1.685.987: 2017ديسـمبر  31ألـف درهـم ) 2.031.984باجمـالي مبلـغ  ثابت المدرجـةدخل ب تم رهن األوراق المالية 4

 .وعة بموجب إتفاقيات إعادة الشراءدرهم( كضمان مقابل قروض المجم
 
ألـف  99.694المدرجـة بمبلـغ إنيرجـي إنـك  إسـتثمار فـي شـركة زميلـة فـي اس دي ا ـس %50.19علـى  األسـهممحفظة تشمل  5

 ألــف درهــم(، المحــتفظ بهــا كجــزء مــن أنشــاة رأس مــال 109.691أســهم مدرجــة بمبلــغ  %19.39: 2017ديســمبر  31درهــم )
 خالل الربح أو الخسارة.للمجموعة ويتم قياسها بالقيمة العادلة من المخاطر 
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 )يتبع( المالية الموجزة الموحدةإيضاحات حول البيانات 
 
 
 ذمم مديتة تجارية وأخرى  8

 
  2018 مارس 31

 )غير مدقق(
 ألف درهم

 

  2017ديسمبر  31
 )مدقق(

 ألف درهم
 165.164  513.812 1 ذمم مدينة تجارية

 (24.616)  (32.144) مخوص ديون مش وك في تحويلها
 20.398  22.175 مواريف مدفوعة مقدما وسلفيات

 89.543  100.053 فوا د مستحقة
 36.959  36.783 السابقة  واتأرباح السننوبة مبالغ مخووة أل

 36.011  36.011 ودا ع مرهونة
 25.000  - ودا ع وكالة

 162.221  46.884 2ذمم مدينة أخرى 

 723.574  510.680 
 
                     وسااء سوق رأس المال.       معامالت                 مبالغ مستحقة من             بش ل ر يسي          التجارية                         الزيادة في الذمم المدينة      تمثل    1
 
شــركة إن.بــي.أس. لالجز ــي  اإلســتبعادعا ــدات  ألــف درهــم مــن 114.241بمبلــغ ذمــم مدينــة  2017ديســمبر  31رصــيد  شــملي2

 .2018، والتي تم تحويلها خالل سنة القابضة المحدودة
 
 
  رأس المال وأنصبة األرباح 9
 

                               فيــه مــن بــين أمــور أخــرى علــى توزيــع                وتمــت الموافقــة                         الجمعيــة العموميــة الســنوية         إجتمــاع        الشــركة  ت      ، عقــد    2018     مــارس     25   فــي 
              : أنوــبة أربــاح     2017     مــارس     22 )           درهــم للســهم        0.175     تمثــل          ألــف درهــم          321.739      بمبلــغ    %    17.5                        أنوــبة أربــاح نقديــة بنســبة 

    (.      للسهم      درهم    20 . 0     تمثل           ألف درهم         367.702            نقدية بمبلغ 
 

      لعـدد        المـرجح                 باستخدام المتوسط       2018      مارس    31            المنتهية في    ة      الحالي        للفترة                                          إحتسا  العا د األساسي والمخفق للسهم الواحد    تم 
  .       الخزينة      أسهم       ت ثير         اإلعتبار           األخذ بعين    بعد         الفترة     خالل         القا مة       األسهم

 
أشهر المتتهية في ثالثةفترة الل  2018مارس  31 

 )غير مدقق(
 2017مارس  31 

 )غير مدقق(
 87.577  107.351 )ألف درهم( عا دة إلى مالكي الشركة الفترةأرباح 

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ألغراض العا د األساسي والمخفق 
 1.838.508.714 للسهم الواحد

 
1.838.508.714 
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 )يتبع( إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 
 
   القروض 10

 إن حركة القروض مدرجة أدناه:

 

أشهر  ثالثةفترة ال
 المتتهية في 

 مارس 31
2018 

 )غير مدقق(
 ألف درهم

 

 السنة المنتهية 
 ديسمبر  31في 

2017 
 )مدقق(

 ألف درهم
 5.464.877  6.584.012 يناير 1في 

 1.120.936  589.696 قروض مسحوبة
 58.327  13.611 اإلطفاءات، صافي من                          والفا دة المدفوعة مقدما   رضقترتيب تكاليف 

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

 
6.507.006  6.584.012 

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

  .(7إيضاح راجع ) واألوراق المالية المدرجة بدخل ثابت حوة المجموعة في الواحة الند ذ.م.م.، (6إيضاح راجع )
 1.839.000 والبــالغ القــا م للمجموعــة المضــمون  القــرض المتجــدد تســهيلألــف درهــم مــن  54.434الفتــرة، تــم ســحب مبلــغ  خــالل

إجـــارة بمبلـــغ -تمويـــل علـــى أســـاس مرابحـــة مـــن ألـــف درهـــم 13.439ســـحب مبلـــغ (، وتـــم أمري ـــي دوالرمليـــون  500ألـــف درهـــم )
  لعقارات الوناعية الخفيفة.امشروع إضافي في تاوير للقيام ب درهمألف  426.000

 384.504ها فــي األوراق الماليــة ذات الــدخل الثابــت بمبلــغ اتلتزامــات مقابــل اســتثمار إ قامــت المجموعــة باعــادة شــراءخــالل الفتــرة، 
  درهم.ألف 

ألــف  542.429بمبلــغ ســعار األطــوق موجــودات تتضــمن القــروض التــي تــم تســديدها خــالل الفتــرة الحاليــة تســديد التمويــل مقابــل 
 (.11مليون سهم من ايركا  )إيضاح  3.97على  المقابل طوق الحد األدنى والحد األقوى ألسعار األسهمدرهم، عند استحقاق 

 
 

      مشتقة        مطلوبات    11

 

 مارس 31
2018 

 )غير مدقق(
 ألف درهم

 

 ديسمبر  31
2017 
 )مدقق(

 ألف درهم
    مشتقات مصتفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلة

 109.142  99 1طوق الحد األدنى والحد األقوى ألسعار األسهم
    مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمطلوبات 

 14.121  5.802 2أخرى  مالوبات مشتقة

 
5.901  123.263 

 
والتــي ، إيركــا  مــن أســهم %15.54نســبة بمليــون ســهم  22.87 البــالغعلــى كامــل أســهمها طــوق أســعار أســهم المجموعــة  لــدى 1

دوالر  39.38 – 34.74بحدود  طوق الحد األدنى والحد األقوى ألسعار األسهمفي ألف درهم  348.946تمثل إستثمار بمبلغ 
للتــدفقات  تحــوطأســعار األســهم كــ داة طــوق  توــنيف. تــم علــى التــواليللســهم الواحــد دوالر أمري ــي  70.02 – 55.97و أمري ــي 
الـدخل الشـامل بالقيمـة العادلـة مـن خـالل  وتـم إحتسـابهاالعا دات النقدية على البيع المحتمل لمسـهم فـي المسـتقبل،  تحوطالنقدية، 
بمبلـــغ  خســـارة: 2017مـــارس  31) درهـــم ألـــف 102.358مبلـــغ إعـــادة تقيـــيم ب بم ســـباعترفـــت المجموعـــة  ،الفتـــرةخـــالل  .اآلخـــر

 .اآلخر الشامل الدخلالتدفق النقدي من خالل  اتتحوطعلى ( ألف درهم 280.869
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             مشتقة )يتبع(        مطلوبات    11
 

وبالتـالي، تــم إعـادة توـنيف مبلــغ  .مليـون سـهم 3.97 والبالغــة يركـا فـي إالمســتحقة  سـهماألطـوق أسـعار  تســديدتـم خـالل الفتـرة، 
  (.14ألف درهم من الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة عند االستحقاق )إيضاح  49.152

مقايضــة العا ــد اإلجمــالي، مقايضــة  ،الفا ــدةمقايضــة أســعار المحــتفظ بهــا مــن قبــل المجموعــة األخــرى المشــتقة  المالوبــات تمثــل 2
: 2017ديســـمبر  31ألـــف درهـــم ) 2.531.567بمبلـــغ ســـمية إقيمـــة  والتـــي لهـــاالعجـــز عـــن ســـداد اال تمـــان والعمـــالت اآلجلـــة، 

 ألف درهم(. 3.168.168
 
 

                      مطلوبات تجارية وأخرى    12

 

 مارس 31
2018 

 )غير مدقق(
 ألف درهم

 

 ديسمبر  31
2017 
 )مدقق(

 ألف درهم
 169.222  554.452 1ذمم دا نة تجارية

 78.893  92.475 فوا د مستحقة على قروض
 39.672  39.496  أنوبة أرباح مستحقة

 23.981  23.223 حوافز الموظفين طويلة األجل 
 -  36.557 2دفعات مقدمة

 132.841  93.702 أخرى ومستحقات ذمم دا نة

 
839.905  444.609 

 
 سوق رأس المال.وسااء معامالت لمبالغ مستحقة بش ل ر يسي تمثل الزيادة في الذمم الدا نة التجارية  1
 .عا دات بيع مقدمة عند إستبعاد اإلستثماراتتمثل  2
 
 

 بيع البضائع وتقديم الخدماتتكلفة و  اتإيراد 13
 

 فترة الثالثة أشهر المتتهية في
 مارس 31

2018 
 ألف درهم)غير مدقق( 

 

2017 
 ألف درهم)غير مدقق( 

 إجمالي الربح تكلفة المبيعات إيرادات  إجمالي الربح تكلفة المبيعات إيرادات 
 17.830 (58.337) 76.167  14.066 (50.616) 64.682 تقديم خدمات
 6.501 (715) 7.216  4.902 (2.403) 7.305 إيرادات ت جير
 - (8) 8  - (24) 24 بيع مخزون 

 
72.011 (53.043) 18.968  83.391 (59.060) 24.331 

 
 عمليات الرعاية الوحية. إلىر يسي  بش لالخدمات  وتقديم المبيعات وتكلفةات يرادتعود اإل
  .عقاري للمجموعةال ستثماراإلإلى  الت جير وتكاليف البيع المباشرةإيرادات تعود 
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 )يتبع( المالية الموجزة الموحدةإيضاحات حول البيانات 
 
 

 ات ماليةإتستثمار إيرادات من  14
 

 2018 مارس 31فترة الثالثة أشهر المتتهية في
 )غير مدقق(
 ألف درهم

 2017 
 )غير مدقق(

 ألف درهم
    مشتقات مصتفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلة

إعادة تونيف  -طوق الحد األدنى والحد األقوى ألسعار األسهم 
 -  (49,152) (11اإلستحقاق )إيضاح التحوط عند  إحتياطي

    عادلة من خالل الربح أو الخسارةالقيمة الموجودات مالية ب
 (3,090)  26,021 )خسارة( من مشتقات /م سبصافي 

 42,389  26,792 دخل ثابت مدرجةبأوراق مالية صافي م سب من 
 65,194  115,775 مدرجةأوراق مالية صافي م سب من 

 2,980  10,666 1أخرى 

 
130,102  107,473 

 
   .        خارجيين        عن عمالء                                         من ترتيب، تقديم المشورة وتمويل نيابة               على إيرادات    خرى                  تشتمل اإليرادات األ   1
 
 

 مصاريف عمومية وإدارية 15
 

 فترة الثالثة أشهر المتتهية في
 مارس 31

2018 
 )غير مدقق( ألف درهم

 

2017 
 )غير مدقق( ألف درهم

 
 المجموع الشركات التابعة الشركة

 
 المجموع الشركات التابعة الشركة

 44,837 13,902 30,935  35,657 14,510 21,147  تكاليف موظفين
أتعا  قانونية وأتعا  مهنية 

 4,392 2,383 2,009  5,911 5,258 653 أخرى 
 3,013 2,622 391  3,261  2,921 340 إستهالك

 3,315 2,782 533  2,294  2,110  184 إطفاء موجودات غير ملموسة
 10,227 9,524 703  1,714 1,341 373 تكاليف التسويق
 4,157 3,250 907  4,110  3,191  919 مواريف إيجار

مخوص ديون مش وك في 
 1,707 1,707 -  7,528 7,528  - تحويلها

 12,242 9,548 2,694  11,344 8,840 2,504  أخرى 

 
26,120 45,699 71,819  38,172 45,718 83,890 
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 )يتبع( إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 
 

 مصاريف تمويل، صافي 16
 

 2018 مارس 31فترة الثالثة أشهر المتتهية في
 )غير مدقق(
 ألف درهم

 2017 
 )غير مدقق(

 ألف درهم
 27,888  37.823 فوا د على قروض

 1,159   1,118  إطفاء تكاليف ترتيب قرض
 (2,628)  (2,136)  إيرادات فوا د من قروض إستثمارية بالتكلفة الماف ة

 (419)  (1.669) فوا د م تسبة على ودا ع ألجل
 (249)  (216)  إستثمارات في عقود ت جير تمويليةإيرادات فوا د من 

 34,920  25,751 
 
 

 جهات ذات عالقة 17
 

 :الهامة مع الجهات ذات العالقة المعامالت
 

 موظفي اإلدارة الر يسيينم افآت 
 

 2018 مارس 31فترة الثالثة أشهر المتتهية في
 )غير مدقق(
 ألف درهم

 2017 
 )غير مدقق(

 ألف درهم
 2,136  2,770 ومزايارواتب 

 109  151 ومزايا أخرى طويلة األجل م افآت نهاية الخدمة
 2,921  2,245 
 

 :األرصدة الهامة مع جهات ذات عالقة
 

ــــة       مقدمــــة   ال    ية       ســــتثمار   اإل     قــــروض        بلغــــت ال ــــف درهــــم        12.283            لشــــركة زميل   :     2017       ديســــمبر     31 )      2018      مــــارس    31   فــــي     كمــــا           أل
       درهم(.     ألف        12.283
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 )يتبع( إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 
 

  القطاعات التشغيلية 18
 

 مــارس 31المنتهيــة فــي  أشــهر ثالثــةالقااعــات التشــغيلية للمجموعــة لفتــرة ال مــنات والــربح يــرادالجــدول التــالي معلومــات اإل يظهــر
 :، على التوالي2017 و 2018

 
     األصولإدارة    درهمألف 

 فترة الثالثة أشهر المتتهية في 
 اإلتستثمارات الرئيسية )غير مدقق( 2018مارس  31

 األتسهم 
 الخاصة

 أتسواق 
 رأس المال

 المركز 
 الموحد الرئيسي

 72.011 - -  64,682   7,329  إيرادات من بيع البضا ع وتقديم الخدمات
ومشاريع مشتركة محتسبة شركات زميلة من  الحوة في الربح

 140,072 - - - 140,072 ، صافي                   وفقا  لحقوق الملكية
شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة إنخفاض في قيمة 

 (61,804) - - - (61,804)                    وفقا  لحقوق الملكية
من إستبعاد شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة  م اسب

 25,027 - - - 25,027                    وفقا  لحقوق الملكية
 130.102 -  189,788  - (59,686)  إيرادات من إستثمارات مالية

 156,457 (44,917)  167,497 (3,186)  37,063 ربح/ )خسارة( الفترة
 159,577 - - - 159,577 الدخل الشامل اآلخر

 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

      )غير مدقق( 2017مارس  31
 83,391  - - 76,168  7,223  إيرادات من بيع البضا ع وتقديم الخدمات

من شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة  الحوة في الربح
 138.602 - - - 138.602                          وفقا  لحقوق الملكية، صافي

                                        شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا  إنخفاض في قيمة 
 (71.425) - - - (71.425) لحقوق الملكية

 107.473 - 84,565 - 22,908  إيرادات من إستثمارات مالية
 97,368 (48,650) 66,444 (12,931)  92,505 ربح/ )خسارة( الفترة

 279,271)  - - - (279,271)  الخسارة الشاملة األخرى 
 

ال يوجــد أيــة إيــرادات بــين القااعــات خــالل الفتــرة . خــارجيينتمثــل إيــرادات القاــاع المدرجــة أعــاله اإليــرادات الناتجــة مــن عمــالء 
 : ال شيء(.2017)
 

    31  و       2018      مـــارس    31   فـــي      كمـــا                            القااعـــات التشـــغيلية للمجموعـــة                   موجـــودات ومالوبـــات   عـــن                       الجـــدول التـــالي معلومـــات       يظهـــر
  :             ، على التوالي    2017       ديسمبر 

 

 

   األصولإدارة   ألف درهم

 )غير مدقق( 2018 مارس 31كما في 
ات تستثمار اإل

 الرئيسية
 األتسهم 
 الخاصة

 أتسواق 
 رأس المال

 المركز 
 الموحد الرئيسي

 11.533.696 145.831 5.090.449 352.419 5.944.997 موجودات القااع
 7.386.129 4.403.863 2.679.250 90.928 212.088 مالوبات القااع

      
      (مدقق) 2017ديسمبر  31 ما في 

 11.354.342 145.158 4.142.608 472.492 6.594.084 القااعموجودات 
 7.184.492 4.901.793 1.904.281 98.693 279.725 مالوبات القااع


