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 تقرير مراجعة المعلومات المالية المرحلية  
 
 

                            أعضاء مجلس اإلدارة المحترمين       السادة 
       ش.م.ع.                الواحة كابيتال

                                أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة
 

       مقدمـة
ليها )"الشركة"( وشركاتها التابعة )يشار إ ش.م.ع. لشركة الواحة كابيتالقمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز الموحد المرفق 

ل الدخالربح أو الخسارة و ، للربح أو الخسارةالمالية الموجزة الموحدة  والبيانات 2017 سبتمبر 30"المجموعة"(، كما في  ـ      معا  ب
خص للسياسات ، وملالمنتهية بذلك التاريخ أشهر تسعة، التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لفترة الاآلخر الشامل

                                             هذه المعلومات المالية المرحلية وفقا  للمعيار وعرض . إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد المحاسبية الهامة، ومعلومات تفسيرية أخرى 
   ا  ستنادإحول هذه المعلومات المالية المرحلية  إستنتاج". إن مسؤوليتنا هي إبداء التقارير المالية المرحلية" 34المحاسبي الدولي رقم 

  إلى مراجعتنا.

               نطاق المراجعـة
                                                مراجعة المعلومات المالية المرحلية التي يقوم بها    ، "    2410                                                                لقد قمنا بمراجعتنا وفقا  للمعيار الدولي حول عمليات المراجعة رقم 

                                                                                  . تتضــمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية القيام برجراء اإلســتفســارات، بشــ ل ر يســي من                                مدقق الحســابات المســتقل للمنشــ ة "
ـــــل                       األشخاص المسؤولين عن األ                                                                                            مور المالية والمحاسبية، وتتباع إجراءات تحليلية وتجراءات مراجعة أخرى. إن نااق المراجعة أقـ

                                                                                                                      جوهريا من نااق القيام بالتدقيق وفقا  للمعايير الدوليـــــــــــــــــة للتدقيق، وبالتالي، فرنها و تم ننا من الحلــول على ت  يد حول جمي  
                                   ذا، فرننا و نبدي رأي تدقيق بش نها.                                            األمور الهامـة التي يم ن أن يبينها التدقيق. ل

       تسنتنا   اإل
ــــــــــــــــــة المرحلية المرفقة لم يتم إعدادها، من جمي        إســــتناد                                                                                                                     ا  إلى مراجعتنا، لم يتبين لنا ما يدعونا إلى اإلعتقاد ب ن المعلومات الماليـ

  .  34                                                    النواحي الجوهرية، وفقا  للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

 ديلويت آند توش )الشرق األوسط(
 
 
 
 

 موق  من قبل
 جورج نجم

 809 القيد رقم
 2017 نوفمبر 8

 أبوظبي
  اإلمارات العربية المتحدة
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  الموحد الموجز الخسارةأو  الربحبيان 
 

  

 تسعةفترة ال
أشهر المتتهية 

 تسبتمبر 30 في
2017  

أشهر  تسعةالفترة 
 المنتهية في

 سبتمبر 30
2016  

أشهر  الثالثةفترة 
 المتتهية في

 تسبتمبر 30
2017  

أشهر  الثالثةفترة 
 المنتهية في

 سبتمبر 30
2016 

 )غير مدقق(  )غير مدقق(  )غير مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم إيضاح 
         
         

 69.294  77.944  244.243  244.683 13 إيرادات من بيع البضا ع وتقديم الخدمات
 (41.112)  (44.408)  (118.684)  (145.944) 13 تكلفة بيع البضا ع وتقديم الخدمات

         
 28.182  33.536  125.559  98.739  إجمالي الربح

إيرادات من شركات زميلة ومشاريع مشتركة 
 125.226  99.359  393.911  265.716 6                                 محتسبة وفقا  لحقوق الملكية، صافي

 51.696  93.233  215.848  293.486 14 إستثمارات ماليةإيرادات من 
 3.839  (4.031)  18.229  12.301  أخرى، صافي إيرادات

 (95.852)  (90.039)  (287.929)  (277.863) 15 عمومية وتدارية مواريف
 (39.460)  (35.709)  (89.503)  (99.999) 16 مواريف تمويل، صافي

         
 73.631  96.349  376.115  292.380  ربح الفترة 

         
         عائد إلى: الفترة / )خسارة(ربح

 81.829  84.672  387.684  267.808  مالكي الشركة
 (8.198)  11.677  (11.569)  24.572  حقوق الملكية غير المسيارة

         
 73.631  96.349  376.115  292.380  ربح الفترة

         
العائد األتساتسي والمخفض على السهم العائد إلى 

 0.04  0.05  0.21  0.15 9 )درهم( الفترةمالكي الشركة خالل 
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  الموجز الموحداآلخر الشامل الدخل و  الخسارةأو  الربحبيان 
 

   

أشهر  تسعةفترة ال
 المتتهية في

 تسبتمبر 30
2017  

أشهر  تسعةالفترة 
 المنتهية في

 سبتمبر 30
2016  

أشهر  الثالثةفترة 
 المتتهية في

 تسبتمبر 30
2017  

أشهر  الثالثةفترة 
 المنتهية في

 سبتمبر 30
2016 

 )غير مدقق(  )غير مدقق(  )غير مدقق(  )غير مدقق(   
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   
          
          

 73.631  96.349  376.115  292.380   ربح الفترة
          

          )الخسارة(/ الدخل الشامل اآلخر
          

الحقًا للربح أو تصتيفها  يمكن إعادةالتي  البتود
 :الخسارة

         

الحوة في الجزء الفعال في تغيرات القيمة العادلة 
 (377.225)  (184.798)  215.348  (503.632)    (11و  7لتحوطات التدفقات النقدية )إيضاح 

التحوط للمبالغ  إحتياطيتعديالت إعادة تونيف 
 12.872  -  12.872  -   (14المعترف بها في الربح أو الخسارة )إيضاح 

ات ا خرى حتياطيفي اإل اتالحوة في التغير 
للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة المحتسبة 

 (1.803)  (1.612)  (1.839)  (822)                         وفقا  لحقوق الملكية   
   (504.454)  226.381  (186.410)  (366.156) 
          

الحقًا للربح أو تصتيفها  ال يمكن إعادةالتي  البتود
  :الخسارة

        

 صافي التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  أخرى 
 801  (1.472)  7.190  (5.002)   اآلخر 

          
   (5.002)  7.190  (1.472)  801 

 (365.355)  (187.882)  233.571  (509.456)   )الخسارة(/ الدخل الشامل اآلخر للفترة
          

 (291.724)  (91.533)  609.686  (217.076)   للفترة الشامل / الدخلإجمالي )الخسارة(
          
          

          الشامل عائد إلى: / الدخلإجمالي )الخسارة(
 (283.526)  (103.210)  621.255  (241.648)   مالكي الشركة

          
 (8.198)  11.677  (11.569)  24.572   حقوق الملكية غير المسيارة

          
          

 (291.724)  (91.533)  609.686  (217.076)   إجمالي )الخسارة(/ الدخل الشامل للفترة
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  الموحد الموجز الملكية حقوق التغيرات في  بيان
 

 تسبتمبر 30أشهر المتتهية في  تسعةلفترة 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 
 3.927.314 56.720 3.870.594 445.289 998 49.315 5.796 389.180 1.713.958 (233.168) 1.944.515 2016يناير  1في 

 376.115 (11.569) 387.684 - - - - - 387.684 - - ربح الفترة
 233.571 - 233.571 233.571 (1.839) 228.220 7.190 - - - - ا خرى  ة)الخسارة( الشاملالدخل/ 
 609.686 (11.569) 621.255 233.571 (1.839) 228.220 7.190 - 387.684 - - ة)الخسارة( الشاملالدخل/  إجمالي

 (370.341) - (370.341) - - - - - (370.341) - - (9أنوبة أرباح نقدية )إيضاح 
 (30.429) - (30.429) - - - - - - (30.429) -  إعادة شراء أسهم
حقوق الملكية غير  الزيادة في حوة

 157.997 157.997 - - - - - - - - - 1المسيارة
 4.294.227 203.148 4.091.079 678.860 (841) 277.535 12.986 389.180 1.731.301 (263.597) 1.944.515 )غير مدقق( 2016 تسبتمبر 30في 
 4.185.565 314.568 3.870.997 483.597 242 42.047 11.411 429.897 1.710.069 (267.184) 1.944.515 تم بيانه( ما ) 2017يناير  1في             

 (5.534) (5.534) - - - - - - - - - إعادة التونيفات
 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 )معاد بيانه( 2017يناير  1في 

 292.380 24.572 267.808 - - - - - 267.808 - - ربح الفترة
 (509.456) - (509.456) (509.456) (822) (503.632) (5.002) - - - - ا خرى  ةالخسارة الشامل

 (217.076) 24.572 (241.648) (509.456) (822) (503.632) (5.002) - 267.808 - -  ة)الخسارة( الشاملالدخل/ إجمالي 
 (367.702) - (367.702) - - - - - (367.702) - - (9أنوبة أرباح نقدية )إيضاح 

حقوق الملكية غير  الزيادة في حوة
 302.832 302.832 - - - - - - - - - 1المسيارة

 3.898.085 636.438 3.261.647 (25.859) (580) (461.585) 6.409 429.897 1.610.175 (267.184) 1.944.515 )غير مدقق( 2017 تسبتمبر 30في 
 
مــن  المجموعــة حوــةت إنخفضــ وتبعــا  لــذلك، ألــف درهــم( 194.934: 2016 ســبتمبر 30) درهــم ألــف 131.058 مبلــغب ألســهم فــي أســواق الشــرق ا وســط وشــمال أفريقيــاالواحــة لفــي صــندوق  اتإســتثمار تضــمن ت 1

 ، وتبعا  لـذلك(ألف رهم 47.814: 2016 سبتمبر 30) ألف درهم 149.695مبلغ ب CEEMEA وسط وشرق أوروبا والشرق ا وسط وأفريقياصندوق الدخل الثابت في أسواق  ات فيستثمار ، واإل%56.3إلى  67.8%
ت حوـة المجموعـة إنخفضـ: ال شـيء(، وتبعـا  لـذلك 2016 سـبتمبر 30ألف درهم ) 920الواحة للقيمة في أسواق الشرق ا وسط وشمال أفريقيا بمبلغ صندوق ؛ و %67.3إلى  %89.5من  المجموعة حوةت إنخفض
 9.153: 2016 سـبتمبر 30ألـف درهـم ) 17.522بمبلـغ  سـتثمارمجموعة أنجلو أريبيان للرعاية الوحية بحوتهم فـي اإلساهم مالكي حقوق الملكية غير المسيارة في باإلضافة إلى ذلك، . %99.5إلى  %100من 

 (.ألف درهم
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 الموحد الموجزبيان التدفقات التقدية 
 

  تسبتمبر 30أشهر المتتهية في  تسعةلفترة ال
 
 

 2017 إيضاح
 )غير مدقق(
  ألف درهم

2016 
 )غير مدقق(
 ألف درهم

     التدفقات التقدية من األنشطة التشغيلية
 376.115  292.380  الفترةربح 

     تعديالت لـ:
 6.999  14.462  االستهالك

 93.027  100.460  مواريف تمويل
 6.918  5.705  المحمل على م افآت نهاية الخدمة للموظفين

 (132.563)  (293.606) 14 م اسب تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 (3.524)  (461)   جلفوا د على ودا ع 

 (393.911)  (265.716) 6 ، صافي                                 مشتركة محتسبة وفقا  لحقوق الملكيةشركات زميلة ومشاريع من إيرادات 
 (1.083)  (887)  عقود الت جير التمويلية ات فيإستثمار إيرادات فوا د من 

 21.850  4.369                                                                  توزيعات من شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا  لحقوق الملكية
 -  (1.394)  م اسب من إستبعاد عقار إستثماري 

 8.970  13.032  موجودات غير ملموسةوتنخفاض القيمة لإطفاء 
 (8.188)  (7.552)  يةإستثمار قروض إيرادات فوا د من 

 40  (32)  ، صافيمخوص بضاعة بايئة الحركة ومتقادمة)ع س(/ 
 32  3.702  مخوص ديون مش وك في تحويلها

     التغيرات في رأس المال العامل:
 (1.244)  (1.779)  المخزون التغير في 

 40.733  (89.321)  التغير في الذمم المدينة التجارية وا خرى 
 (36.741)  282.557  التغير في المالوبات التجارية ا خرى 

 (22.570)  55.919  العمليات )المستخدم في(التاتج من/  صافي التقد
 (894)  (3.691)  م افآت نهاية خدمة الموظفين المدفوعة

 (23.464)  52.228  األنشطة التشغيلية (المستخدم فيالتاتج من/ ) صافي التقد
     

     يةتستثمار التدفقات التقدية من األنشطة اإل
 (526.278)  (200.309)                                  زميلة محتسبة وفقا  لحقوق الملكية اتشرك في إستثمار
 (92.622)  (430.319)  ، صافيالخسارةات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو إستثمار شراء 

 (44.489)  -  الدخل الشامل اآلخر، صافي شراء إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
 (7.282)  (122.997)  عقاري  إستثماردفعات لتاوير 

 (27.055)  (30.601)  ، صافيشراء أثاث ومعدات
 (794)  (2.154)  شراء موجودات غير ملموسة، صافي

 76.983  -  المال المستلم من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر رأس
 5.818  4.623   عا دات من عقود الت جير التمويلية

 3.524  461  فوا د مستلمة
 (612.195)  (781.296)  يةتستثمار صافي التقد المستخدم في األنشطة اإل

     
     التمويليةالتدفقات التقدية من األنشطة 

 (88.288)  (56.894)  تكاليف تمويل مدفوعة على قروض
 (785.526)  (90.756) 10 قروض مسددة

 1.330.828  868.694 10 قروض تم الحوول عليها
 (30.429)  -  إعادة شراء أسهم

 (370.341)  (367.702) 9 أنوبة أرباح مدفوعة
 157.997  302.832  حقوق الملكية غير المسيارة من قبل تسديد دفعات
 214.241  656.174  التمويليةاألنشطة التاتج من صافي التقد 

 (421.418)  (72.894)  في التقد ومرادفات التقد التقص صافي
 1.151.658  572.262  يناير 1النقد ومرادفات النقد في 
 730.240  499.368  تسبتمبر 30التقد ومرادفات التقد في 
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  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 ا ميــري رقـــم 

1997      .    
 

   كة     لشــر                         النتــا و والمركــز المــالي ل      2017        ســبتمبر    30            المنتهيــة فــي       أشــهر      تســعة  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                                 ات المحتسبة وفقا  لحقوق الملكية       ستثمار   اإل " )
 

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

 
ـــــي        الشـــــركة          علـــــى موقـــــع         موجـــــودة      2016       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                                 وفقـــا للمعيـــار المحاســـبي الـــدولي رقـــم          الموحـــدة                                      تـــم إعـــداد هـــذه البيانـــات الماليـــة المـــوجزة 
ــا إلــى جنــب مــع البيانــات الماليــة                                                                                                                       تتضــمن كافــة المعلومــات الالزمــة للبيانــات الماليــة الموحــدة الســنوية الكاملــة ويتعــين قراءتهــا جنب

                                              إعــادة توــنيف بعــم أرقــام المقارنــة، حيثمــا كــان ذلــك    تــم    .    2016       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         الابقــة    تلــك      مثــل                                    البيانــات الماليــة المــوجزة الموحــدة هــي 

               ستثناء ما يلي:    ، با    2016       ديسمبر   31            المنتهية في 
                                      ً               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 ا باستخدام تم تحديد القيمة القابلة لإلسترداد .  بيرة
تقـديرات  بنـاء  علـىسـتحقاقها. إإيركـا  عنـد  أسـهم فـيللمجموعـة أسعار ا سهم  طوق  المترافقة معتسوية ال ا خذ باإلعتبار إتفاقية
خـالل  درهـمألـف  193.214القيمـة بمبلـغ  انخفـاضبتـم اإلعتـراف فقـد وفقـا لهـذه االفتراضـات،  تمـتالتـي القيمة القابلـة لالسـترداد 

 الفترة الحالية.
                     خالل الربح أو الخسارة                                                              الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة المدرجة بالقيمة العادلة من 

للمجموعـة فـي بيـان المركـز المـالي الموحـد  اإلسـتثماريةيتم إدراج الحوص في الشركات الزميلة المحتفظ بهـا كجـزء مـن المحف ـة 
إســـتثمارات فــي شــركات زميلــة ومشـــاريع  28محاســبي الــدولي رقــم وفقــا  للمعيـــار ال بهــا إن هــذه المعالجـــة مســموحبالقيمــة العادلــة. 

، عنـــد مؤسســات رسوس أمــوال المخــاطربهــا مــن قبــل  المحــتفظفــي الشــركات الزميلـــة  بتحديــد اإلســتثمارات الــذي يســمح، مشــتركة
 مــع ،9الماليــة رقــم تقــارير للمعيــار الــدولي لل وفقــا   إحتســابهاويــتم  خــالل الــربح أو الخســارة، بالقيمــة العادلــة مــن المبــد ي اإلعتــراف
 .في فتره التغييرالموحد الربح أو الخسارة بيان التغيرات في القيمة العادلة في ب اإلعتراف

http://www.wahacapital.ae/
http://www.wahacapital.ae/
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  )يتبع( إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 
 
  )يتبع( أهم السياتسات المحاتسبية 3
 

    :     أدناه      مبين         ، كما هو     2017     سنة                            عدة معايير وتعديالت جديدة في        بتابيق                            قامت المجموعة للمرة ا ولى، 
 

 2017 تستةتطبيقها في  ي يسر والتي المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 
 

  تتضـــمن التعــديالت علـــى المعـــايير                                            علـــى المعــايير الدوليـــة للتقـــارير الماليــة التـــي       2016-    2014                       دورة التحســينات الســـنوية                            
   28                             والمعيار المحاسبي الدولي رقم     12  و    1                               الدولية للتقارير المالية أرقام 

  علـى ضـريبة الـدخل المتعلـق بـاإلعتراف بموجـودات الضـريبة المؤجلـة  – 12تعديالت على المعيار المحاسـبي الـدولي رقـم
 لخسا ر غير المحققةا

  البيانات  يتم ن مستخدم ياإلفواحات الت لتوفيربيان التدفقات النقدية  - 7لي رقم تعديالت على المعيار المحاسبي الدو
 يةنشاة التمويلاالالمالوبات الناتجة عن  يتقييم التغيرات فمن المالية 

 
     ولكـن                                    لفتـرات التقـارير الحاليـة أو السـابقة                  المبـالغ المدرجـة     علـى              لـيس لـه تـ ثير      جديـدة   ال        تعـديالت  ال         معـايير و   ال        إعتمـاد             ومع ذلـك، فـان 

  .                                                   ربما تؤثر على محاسبة المعامالت والترتيبات المستقبلية
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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  التيا سعار المدرجة )غير المعدلة( في ا سواق النشاة لموجودات أو مالوبات مستمدة من : مدخالت 1المستوى 
 

 و ، إما بش ل مباشر أو غير مباشر؛والتي يم ن مالح تها لألصل أو اإللتزام 1المدرجة تم إدراجها ضمن المستوى من موادر غير ا سعار مستمدة  : مدخالت2المستوى 
 

 . مدخالت غير مالح ة لألصل أو اإللتزام: 3المستوى 

 

 2017 تسبتمبر 30
 )غير مدقق( ألف درهم

 

 2016ديسمبر  31
 )مدقق( ألف درهم

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  المجموع الموجودات المالية
 

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  المجموع
   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 - - 923.286 923.286 أسهم في أوراق مالية مدرجة         
 

632.223 632.223 - - 
 5.907 - - 5.907 إستثمارات أخرى في أوراق مالية

 
5.636 -    - 5.636 

 - - - -  - - 110.550 110.550 صناديق أسواق المال
 - - 1.868.866 1.868.866 أوراق مالية بدخل ثابت مدرجة

 
1.563.664 1.563.664 - - 

 - 45.072 - 45.072 موجودات مشتقة
 

56.595 - 56.595 - 
 - 76.291 - 76.291 إتفاقيات إعادة الشراء الع سي، صافي

 
60.524 - 60.524 - 

   اآلخر الشاملموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 65.910 - - 65.910 صندوق غير مدرج        

 
70.912 - - 70.912 

   مشتقات مصتفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلة
 - - - - طوق الحد ا دنى والحد ا قوى  سعار ا سهم        

 
433.462 - 433.462 - 

 71.817 121.363 2.902.702 3.095.882 المجموع
 

2.823.016 2.195.887 550.581 76.548 
          

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  المجموع المطلوبات المالية
 

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  المجموع
   مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 - (29.761) - (29.761)  - (17.166) - (17.166) مالوبات مشتقة        
          مشتقات مصتفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلة

 - - - -  - (70.170) - (70.170) طوق الحد ا دنى والحد ا قوى  سعار ا سهم
 - (87.336) - (87.336) المجموع

 
(29.761) - (29.761) - 

 
 .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، احتف ت المجموعة بالموجودات والمالوبات المالية التالية بالقيمة العادلة:
 

 

  2017 تسبتمبر 30
 )غير مدقق(
 ألف درهم

 2016ديسمبر  31
 )مدقق(

 ألف درهم
 الترتيب الهرمي 
 أتسلوب التقييم  للقيمة العادلة

     موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 .أسعار الشراء المدرجة في سوق نشط 1المستوى  632.223 923.286 مدرجةأوراق مالية أسهم في  أ 
 .يستند التقييم على صافي قيم ا صول 3المستوى  5.636 5.907 إستثمارات أخرى في أوراق مالية   
 .أسعار الشراء المدرجة في سوق نشط 1المستوى  - 110.550 المالصناديق أسواق   ج
 .أسعار الشراء المدرجة في سوق نشط 1المستوى  1.563.664 1.868.866 أوراق مالية بدخل ثابت مدرجة د
 وسيطال أسعاريستند هذا التقييم على  2المستوى  60.524 76.291 ، صافيإتفاقيات إعادة الشراء الع سي ه
 وسيطال أسعاريستند هذا التقييم على  2المستوى  56.595 45.072 موجودات مشتقة و

     الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 من قبل مدير الوندوق. الذي تم إحتسابهوندوق لليستند التقييم على صافي قيم ا صول  3المستوى  70.912 65.910 صندوق غير مدرج أ

     مشتقات مصتفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلة
السوق  ا سهم وتقلبات أسعارغالبا ،  مع مدخالت يم ن مالح تها في السوق  س ولز -نموذج بالك  2المستوى  433.462 (70.170) طوق الحد ا دنى والحد ا قوى  سعار ا سهم أ

 لألسهم ذات العالقة.
     بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمالية مطلوبات 

 وسيط ال أسعاريستند هذا التقييم على  2المستوى  (29.761) (17.166) مالوبات مشتقة أ
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 )يتبع( إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 
  )يتبع( القيم العادلة 4
 
          )يتبع(                للقيمة العادلة               الترتيب الهرمي   أ

 3المستوى في  القيمة العادلةالحركات في تسوية 

 

 أشهر  تسعةفترة ال
 المتتهية في

  2017 تسبتمبر 30
 )غير مدقق(
 ألف درهم

 

 في السنة المنتهية
  2016ديسمبر  31

 )مدقق(
 ألف درهم

 76.548 يناير 1في 
 

147.656 
 -  تخفيم رأس المال

 
(76.983) 

 260  271 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الزيادة في
 (5.002)  الم اسب في الدخل الشامل اآلخر )الخسا ر(/ مجموع

 
5.615 

 
71.817 

 
76.548 

 
                                            القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  ب
 

 .المدرجةقيمتها ال تختلف بش ل جوهري عن لية إن القيم العادلة للموجودات والمالوبات الما
 
       عقاري          إتستثمار  5

 

 أشهر  تسعةفترة ال
 المتتهية في

  2017 تسبتمبر 30
 )غير مدقق(
  ألف درهم

 السنة المنتهية في
  2016ديسمبر  31

 )مدقق(
 ألف درهم

 696.010  680.569 يناير 1في 
 25.107  126.617 1إضافات

 (40.548)  - خسارة القيمة العادلة
 -  (7.721) 2عقود الت جير التمويليةتحويالت إلى إستثمار في 

 799.465  680.569 
 
المعتمــدة المتعلقــة بتاــوير وحــدات صــناعية صــغيرة مخاــط لهــا، والتــي  ا عمــالقيمــة  العقــاري  ســتثماراإل ضــافات إلــىتمثــل اإل 1

 (.ألف درهم 192: 2016ديسمبر  31) ألف درهم 2.111تضمنت تكاليف االقتراض بمبلغ 
 
 394.1بقيمة  اإلعتراف بم سب. تم إستثمار عقاري على جزء من  ا جلالفترة الحالية، تم توقيع اتفاقية مساطحة طويلة  خالل 2

 .اإلعتراف باإلستثمار العقاري ألف درهم في "إيرادات أخرى" عند إلغاء 
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 )يتبع( الموجزة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
 
 
                                                             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  تسعةفترة ال
 المتتهية في

  2017 تسبتمبر 30
 مدقق()غير 

 ألف درهم
 

 السنة المنتهية في
  2016ديسمبر  31

 )مدقق(
 ألف درهم

يناير 1في   5.033.561  4.714.977 
 526.277  210.000 إستحواذات2
(142) إستبعادات   (660.234)  

 489.111  265.716 الحوة في الدخل، صافي1
حقوق الملكية اتإحتياطيالحوة في   (822)   (720)  

(4.369) توزيعات مستلمة    (35.850)  
 5.503.944  5.033.561 
 
 (.3ألف درهم )إيضاح  193.214القيمة بمبلغ  إنخفاضتشمل خسارة 1
 
 فـــاسل يشـــركة تشـــانفـــي  هامـــةللمجموعـــة علـــى حوـــة أقليـــة  ةالر يســـي اتاإلســـتثمار ، اســـتحوذ قاـــاع 2017ســـبتمبر  26 بتـــاريخ2

 بمبلـغ بدل مؤجل يقدرمليون درهم و  200.4 دفعة مقدمة بمبلغلها مقابل  ا  التي تتخذ من دبي مقر  (فاسل يتشان) ليمتد انفستمنتس
 تـزاول نشـاطها، التكنولوجيـا الماليـةفي قاـاع  را دةشركة  فاسل يتشانإن مليون درهم.  210 باجمالي بدل يبلغ ؛مليون درهم 9.6

حلـول التمويـل الموـغلر لمـا يزيـد علـى  فـاسل يتشـانوفر تـناشئة في الشرق ا وسط وأفريقيا وآسيا وأوروبـا.  سوقا   25في أ ثر من 
. عبـر الهـاتف المتحـرك والخـدمات الماليـة تعبئـة الرصـيدتقـدم خـدمات  التـي مليون من مشتركي شب ات االتوـاالت المتنقلـة 500

 واللجـــانمجلـــس اإلدارة  والتمثيـــل فـــي المســـاهمين إتفاقيـــةن خـــالل مـــ فـــاسل يتشـــان شـــركة يفـــ مشـــتركة ســـيارةتمـــارس المجموعـــة 
 نهاية فترة التقرير. كما فيمستمر سعر الشراء  تخويص ال يزالمختلفة. ال
 

فــي الشــركات الزميلــة والمشــاريع المشــتركة المحتســبة وفقــا  لحقــوق الملكيــة الواقعــة خــارج اإلمــارات العربيــة المتحــدة  ســتثماريبلــغ اإل
 ألف درهم(. 4.819.921: 2016ديسمبر  31ألف درهم ) 5.119.036

 
هـــي ألـــف درهـــم(  4.819.921: 2016ديســـمبر  31ألـــف درهـــم ) 5.119.036 بقيمـــة مدرجـــة بمبلـــغات المجموعـــة إســـتثمار إن 

 (.10لمجموعة )إيضاح امقابل قروض  مرهونة
 

ة يـارتفعـت حوـة ملك وبـذلك تقم المجموعة بالمشاركة بـه.لم و ا سهم،  برنامو إعادة شراءبتنفيذ عملية  إيركا  قامتخالل الفترة، 
 .%16.99إلى  %15.23إنتفاع المجموعة من 
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 )يتبع( إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 
 
         ات مالية        إتستثمار   7

 
  2017 تسبتمبر 30

 )غير مدقق(
 ألف درهم

 

  2016ديسمبر  31
 )مدقق(

 ألف درهم
  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية 

 
 

 70.912  65.910  صندوق غير مدرج
    مشتقات مصتفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلة

 433.462  - 1 طوق الحد ا دنى والحد ا قوى  سعار ا سهم
    الخسارة عادلة من خالل الربح أوالقيمة الموجودات مالية ب
 56.595  45.072 2 موجودات مشتقة

 60.524  76.291  3، صافي عقود إعادة الشراء الع سي
 1.563.664  1.868.866 4 دخل ثابت مدرجةبأوراق مالية 

 632.223  923.286 5 أوراق مالية مدرجة
 -  110.550 صناديق أسواق المال

 5.636  5.907 في أوراق مالية مدرجة ات أخرى إستثمار 

 
3.095.882  2.823.016 

 
ألـف درهـم  391.413 بمبلـغ تم اإلستحواذ عليها، إيركا  من أسهم %16.99نسبة ب طوق أسعار أسهم لحوةالمجموعة  لدى 1

دوالر  70.02 – 53.60و دوالر أمري ـــي  39.38 – 34.74بحـــدود  طـــوق الحـــد ا دنـــى والحـــد ا قوـــى  ســـعار ا ســـهمفـــي 
 .(11)راجع إيضاح  للسهم الواحد على التواليأمري ي 

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

 10.857.226: 2016ديســمبر  31ألـف درهـم ) 10.484.099بمبلــغ قيمـة اسـمية  والتـي لهــاسـداد اال تمـان والعمــالت اآلجلـة، 
 ألف درهم(.

 
عـادة الشـراء إل الـذمم المدينـة مـن صـافي ال ـاهرة هـي المدرجـةالقـيم  إن. نفس الوقـتفي  قويرةعقود إعادة الشراء الع سي هي  3

 الـذمم المدينـة: 2016ديسـمبر  31درهـم )ألـف  1.094.514 بمبلـغ وااللتزامـات المقابلـة ألـف درهـم 1.170.805 بمبلغالع سي 
إلـى ات إعـادة الشـراء يـتفاقإتخضـع (. درهـم ألـف 409.474بمبلـغ وااللتزامـات المقابلـة  ألف درهم 469.998 بمبلغعادة الشراء إل

 .اإلتفاقية الر يسية للمقاصة
 
ألـف  1.359.945: 2016ديسـمبر  31ألـف درهـم ) 1.369.807باجمـالي مبلـغ  ثابت المدرجـةدخل ب تم رهن ا وراق المالية 4

إلــى اإلتفاقيــة الر يســية ات إعــادة الشــراء يــاتفاقتخضــع  .وعــة بموجــب إتفاقيــات إعــادة الشــراءدرهــم( كضــمان مقابــل قــروض المجم
 .للمقاصة

 
مـن  كجـزء المحـتفظ بهـاإنيرجـي إنـك  إسـتثمار فـي شـركة زميلـة فـي اس دي ا ـس %19.1 علـىالمدرجـة  ا سهممحف ة تشمل  5

 خالل الربح أو الخسارة.للمجموعة ويتم قياسها بالقيمة العادلة من رسوس أموال المخاطر  أنشاة
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 )يتبع( إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 
 
 ذمم مديتة تجارية وأخرى  8

 
  2017 تسبتمبر 30

 )غير مدقق(
 ألف درهم

 

  2016ديسمبر  31
 )مدقق(

 ألف درهم
 176.082  269.023 1 ذمم مدينة تجارية

 (10.291)  (16.169) مخوص ديون مش وك في تحويلها
 42.102  31.509 مواريف مدفوعة مقدما وسلفيات

 70.517  73.257 فوا د مستحقة
 37.833  37.085 السابقة  واتأرباح السننوبة مبالغ مخووة  

 35.000  35.000 ودا ع مرهونة
 30.000  25.000 ودا ع وكالة

 31.821  56.685 ذمم مدينة أخرى 

 511.390  413.064 
 
                     وسااء سوق رأس المال.       معامالت                 مبالغ مستحقة من           التجارية                 في الذمم المدينة            بش ل ر يسي         الزيادة      تمثل    1
 
  رأس المال وأنصبة األرباح 9
 

                               فيــه مــن بــين أمــور أخــرى علــى توزيــع                وتمــت الموافقــة                         الجمعيــة العموميــة الســنوية         إجتمــاع          ت الشــركة     ، عقــد    2017     مــارس     22   فــي 
                    : أنوـبة أربـاح نقديـة     2016     مـارس     23 )           درهـم للسـهم     20 . 0     تمثـل          ألـف درهـم          367.702      بمبلـغ    %  20                        أنوبة أربـاح نقديـة بنسـبة 

    (.      للسهم      درهم    20 . 0     تمثل           ألف درهم         370.341      بمبلغ 
 

     ألــف         267.184       بقيمــة    ســهم              106.005.973       بشــراء        الشــركة      قامــت  ،     2016       فــي ســنة          القا مــة       ا ســهم                       عمــال ببرنــامو إعــادة شــراء 
  .     خزينة       سهم ك             وتم إدراجها      درهم
 
        المــرجح                 باســتخدام المتوســط       2017        ســبتمبر    30            المنتهيــة فــي    ة      الحاليــ        للفتــرة                                          إحتســا  العا ــد ا ساســي والمخفــم للســهم الواحــد    تــم 
  .       الخزينة      أسهم       ت ثير         اإلعتبار           ا خذ بعين    بعد         الفترة     خالل         القا مة       ا سهم      لعدد
 

 

هر أش تسعةفترة ال
  المتتهية في
 تسبتمبر 30

2017 
  (غير مدقق)

هر أش تسعةفترة ال
  المنتهية في
 سبتمبر 30

2016 
  (غير مدقق)

هر أش الثالثةفترة 
  المتتهية في
 تسبتمبر 30

2017 
  (غير مدقق)

هر أش الثالثةفترة 
  المنتهية في
 سبتمبر 30

2016 
 (غير مدقق)

  عا دة إلى مالكي الشركة الفترةأرباح 
 267.808 )ألف درهم( 

 
387.684 

 
84.672 

 
81.829 

المتوسط المرجح لعدد ا سهم العادية 
  غراض العا د ا ساسي 

 1.846.262 )ألف( والمخفم للسهم الواحد 

 

1.848.800 

 

1.846.262 

 

1.843.686 
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 )يتبع( الموجزة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
 
 
  القروض 10
 

 إن حركة القروض مدرجة أدناه:

 

أشهر  تسعةفترة ال
 المتتهية في 

 تسبتمبر 30
2017 

 )غير مدقق(
 ألف درهم

 

 السنة المنتهية 
 ديسمبر  31في 

2016 
 )مدقق(

 ألف درهم
 5.464.877 يناير 1في 

 
5.322.255 

 1.602.504  868.694 قروض مسحوبة
(78.450)  43.566 اإلطفاءات، صافي من                          والفا دة المدفوعة مقدما   رضقترتيب تكاليف   

(90.756) قروض مدفوعة   (1.381.432)  

 
6.286.381 

 
5.464.877 

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

  . (7إيضاح راجع ) وا وراق المالية المدرجة بدخل ثابت حوة المجموعة في الواحة الند ذ.م.م.، (6إيضاح راجع )
ألـف  1.839.000 المضـمون والبـالغ قـرض المجموعـة المتجـدد تسـهيالتألف درهم مـن  735.600الفترة، تم سحب مبلغ  خالل
  .(أمري ي دوالرمليون  500درهم )
درهــم  ألــف 426.000إجــارة بمبلــغ -بالحوــول علــى تمويــل علــى أســاس مرابحــةمجموعــة ال قــام أحــد أعضــاء، 2016ســنة خــالل 

  ألف درهم. 99.350خالل الفترة، تم سحب مبلغ  لعقارات الوناعية الخفيفة.امشروع إضافي في تاوير ل
 ألف درهم. 48.286بمبلغ ابت مالية بدخل ثالوراق ا ت مالوبات إعادة الشراء للمجموعة مقابل إنخفضخالل الفترة، 

 
 

      مشتقة        مطلوبات    11

 

 تسبتمبر 30
2017 

 )غير مدقق(
 ألف درهم

 

 ديسمبر  31
2016 
 )مدقق(

 ألف درهم
    مشتقات مصتفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلة

 -  70.170 1طوق الحد ا دنى والحد ا قوى  سعار ا سهم
    العادلة من خالل الربح أو الخسارةمالية بالقيمة مطلوبات 

 29.761  17.166 2أخرى  مالوبات مشتقة

 
87.336  29.761 

 
ألـف درهـم  391.413 تم اإلستحواذ عليها بمبلـغ، إيركا  من أسهم %16.99نسبة ب طوق أسعار أسهم لحوةالمجموعة  لدى 1

دوالر  70.02 – 53.60و دوالر أمري ـــي  39.38 – 34.74بحـــدود  طـــوق الحـــد ا دنـــى والحـــد ا قوـــى  ســـعار ا ســـهمفـــي 
العا دات النقدية على  تحوطللتدفقات النقدية،  تحوطأسعار ا سهم ك داة طوق  تونيفللسهم الواحد على التوالي. وقد تم أمري ي 

اعترفـت المجموعـة  الفترةخالل  .الدخل الشامل اآلخربالقيمة العادلة من خالل  وتم إحتسابهاالبيع المحتمل لألسهم في المستقبل، 
 215.348 م سـب بمبلـغ :2016 سـبتمبر 30أشـهر المنتهيـة فـي  التسـعةفتـرة ) درهـم ألـف 503.632مبلـغ بخسارة إعـادة تقيـيم ب

  .اآلخر الشامل الدخلالتدفق النقدي من خالل  اتتحوطعلى ( ألف درهم
مقايضــة العا ــد اإلجمــالي، مقايضــة  ،مقايضــة أســعار الفا ــدةالمحــتفظ بهــا مــن قبــل المجموعــة ا خــرى المشــتقة  المالوبــات تمثــل 2

: 2016ديســـمبر  31ألـــف درهـــم ) 2.560.224بمبلـــغ ســـمية إقيمـــة  والتـــي لهـــاالعجـــز عـــن ســـداد اال تمـــان والعمـــالت اآلجلـــة، 
 ألف درهم(. 2.261.046
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 )يتبع( إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 
 

                      مطلوبات تجارية وأخرى    12

 

 تسبتمبر 30
2017 

 )غير مدقق(
 ألف درهم

 

 ديسمبر  31
2016 
 )مدقق(

 ألف درهم
 96.259  361.369 1ذمم دا نة تجارية

 56.225  64.331 فوا د مستحقة على قروض
 40.546  39.798  أنوبة أرباح مستحقة

 9.067  9.067 حوافز الموظفين طويلة ا جل 
 104.477  127.735 أخرى ومستحقات ذمم دا نة

 
602.300  306.574 

 
 سوق رأس المال.وسااء معامالت لفي الذمم الدا نة التجارية مبالغ مستحقة بش ل ر يسي تمثل الزيادة  1
 
 

  بيع البضائع وتقديم الخدماتوتكلفة من  اتإيراد 13
 أشهر المتتهية في تسعةفترة ال 

 2017 تسبتمبر 30
 ألف درهم)غير مدقق( 

 فترة الثالثة أشهر المتتهية في 
 2017 تسبتمبر 30

 ألف درهم)غير مدقق( 
 إجمالي الربح تكلفة المبيعات إيرادات  إجمالي الربح تكلفة المبيعات إيرادات 

       25.592  (      44.293 )       69.885        77.672  (       144.302 )        221.974 تقديم خدمات
      7.944  (  91 )      8.035        21.067  (     1.610 )       22.677 إيرادات ت جير
 -  (  24 )   24  -  (  32 )   32 بيع مخزون 

 244.683        ( 145.944       )  98.739        77.944       ( 44.408      )  33.536       
 

 أشهر المنتهية في تسعةفترة ال 
 2016 سبتمبر 30

 ألف درهم)غير مدقق( 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 2016 سبتمبر 30

 ألف درهم)غير مدقق( 
 إجمالي الربح تكلفة المبيعات إيرادات  إجمالي الربح تكلفة المبيعات إيرادات 

       21.141  (      40.062 )       61.203         103.785  (       116.425 )      0.210  22 تقديم خدمات
      7.041  (     1.024 )      8.065        21.774  (     2.213 )       23.987 إيرادات ت جير
 -  (  26 )   26  -  (  46 )   46 بيع مخزون 

 244.243        ( 118.684       )  125.559         69.294       ( 41.112      )  28.182       
 

                       عمليات الرعاية الوحية.     إلى      ر يسي       بش ل        الخدمات         وتقديم          المبيعات        وتكلفة   ات     يراد       تعود اإل
  .عقاري للمجموعة إستثمارإلى  الت جير وتكاليف البيع المباشرةإيرادات تعود 
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 )يتبع( إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 
 

 ات ماليةإتستثمار إيرادات من  14

 

 أشهر  تسعةفترة ال
 المتتهية في

 تسبتمبر 30
2017 

 )غير مدقق( 
 ألف درهم

 

 أشهر  تسعةفترة ال
 المنتهية في

 سبتمبر 30
2016 

 )غير مدقق( 
 ألف درهم

 

 أشهر  الثالثةفترة 
 المتتهية في

 تسبتمبر 30
2017 

 )غير مدقق( 
 ألف درهم

 

 أشهر  الثالثةفترة 
 المنتهية في

 سبتمبر 30
2016 

 )غير مدقق( 
 ألف درهم

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
   الدخل الشامل اآلخر

   
  

 - إيرادات أنوبة أرباح  –صندوق غير مدرج   
 

4.858 
 

- 
 

- 
مشتقات مصتفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة 

        بالقيمة العادلة
طوق الحد ا دنى والحد ا قوى  سعار 

التحوط  إحتياطيإعادة تونيف  - ا سهم
 (12.872)  -  (12.872)  - عند التمديد

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
   الربح أو الخسارة

   
  

 (11.637) صافي )خسارة(/ م سب من مشتقات  
 

(13.336) 
 

1.858 
 

(5.456) 
دخل ثابت بأوراق مالية صافي م سب من 

 116.177 مدرجة
 

81.326 
 

32.946 
 

19.773 
 188.795 أوراق مالية مدرجةصافي م سب من 

 
85.622 

 
58.278 

 
20.827 

 151 1أخرى 
 

70.250 
 

151 
 

29.424 

 
293.486 

 
215.848 

 
93.233 

 
51.696 

 
   .         طرف ثالث        عن عمالء                                         من ترتيب، تقديم المشورة وتمويل نيابة               على إيرادات    خرى                  تشتمل اإليرادات ا    1
 

 مصاريف عمومية وإدارية 15
 أشهر  تسعةفترة ال 

 2017 تسبتمبر 30 المتتهية في
 )غير مدقق( ألف درهم

 أشهر  الثالثةفترة  
 2017 تسبتمبر 30 المتتهية في

 )غير مدقق( ألف درهم
 المجموع الشركات التابعة الشركة  المجموع الشركات التابعة الشركة 

 55.037 22.928 32.109  164.140 69.667 94.473 تكاليف موظفين
 6.682 4.114 2.568  19.625 10.647 8.978 أتعا  قانونية وأتعا  مهنية أخرى 

 3.450 3.073 377  9.904 8.686 1.218 إستهالك
 2.642 2.088 554  9.593 7.599 1.994 إطفاء موجودات غير ملموسة

 8.203 6.921 1.282  27.005 24.509 2.496 تكاليف التسويق
 4.172 3.258 914  12.428 9.695 2.733 مواريف إيجار

 9.853 8.531 1.322  35.168 29.125 6.043 أخرى 
 117.935 159.928 277.863  39.126 50.913 90.039 
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 )يتبع( إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 
 

 )يتبع( مصاريف عمومية وإدارية 15
 
 أشهر  تسعةفترة ال 

 2016 سبتمبر 30 المنتهية في
 )غير مدقق( ألف درهم

 أشهر  الثالثةفترة  
 2016 سبتمبر 30 المنتهية في

 ألف درهم)غير مدقق( 
 المجموع الشركات التابعة الشركة  المجموع الشركات التابعة الشركة 

 53.207 25.233 27.974  162.525 74.036 88.489 تكاليف موظفين
 1.712 758 954  9.079 4.448 4.631 أتعا  قانونية وأتعا  مهنية أخرى 

 2.476 2.112 364  6.999 5.767 1.232 إستهالك
 3.089 2.766 323  8.970 8.089 881 موجودات غير ملموسةإطفاء 

 18.098 12.848 5.250  56.554 48.916 7.638 تكاليف التسويق
 5.246 4.334 912  13.322 10.585 2.737 مواريف إيجار

 12.024 9.169 2.855  30.480 21.728 8.752 أخرى 
 114.360 173.569 287.929  38.632 57.220 95.852 
 
 

 مصاريف تمويل، صافي 16
 

 

 أشهر  تسعةفترة ال
 المتتهية في

 تسبتمبر 30
2017 

 )غير مدقق( 
 ألف درهم

 

 أشهر  تسعةفترة ال
 المنتهية في

 سبتمبر 30
2016 

 )غير مدقق( 
 ألف درهم

 

 أشهر  الثالثةفترة 
 المتتهية في

 تسبتمبر 30
2017 

 )غير مدقق( 
 ألف درهم

 

 أشهر  الثالثةفترة 
 فيالمنتهية 

 سبتمبر 30
2016 

 )غير مدقق( 
 ألف درهم

 27.632  34.634  77.832  96.971 فوا د على قروض
 12.871  1.158  15.195  3.489 إطفاء تكاليف ترتيب قرض

 (1.043)  (83)  (3.524)  (461) فا دة م تسبة على ودا ع  جل

 
99.999  89.503  35.709  39.460 
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 )يتبع( إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 
 
 جهات ذات عالقة 17

 
 :الهامة مع الجهات ذات العالقة المعامالت

 
 موظفي اإلدارة الر يسيينم افآت 

 

 

 أشهر  تسعةفترة ال
 المتتهية في

 تسبتمبر 30
2017 

 )غير مدقق( 
 ألف درهم

 

 أشهر  تسعةفترة ال
 المنتهية في

 سبتمبر 30
2016 

 )غير مدقق( 
 ألف درهم

 

 أشهر  الثالثةفترة 
 المتتهية في

 تسبتمبر 30
2017 

 )غير مدقق( 
 ألف درهم

 

 أشهر  الثالثةفترة 
 المنتهية في

 سبتمبر 30
2016 

 )غير مدقق( 
 ألف درهم

 1.058  1.590  5.857  5.316 رواتب ومزايا
 74  219  415  438 م افآت نهاية الخدمة

 
5.754  6.272  1.809  1.132 

 
 .في صناديق أسواق رأس المالألف درهم  1.287مبلغ باإلستثمار بالشركة في  الر يسيين المديرين خالل الفترة، قام أحد

 
 :األرصدة الهامة مع جهات ذات عالقة

 
  :     2016       ديســــمبر     31 )      2017       ســــبتمبر     30   فــــي     كمــــا           ألــــف درهــــم        12.283            لشــــركة زميلــــة       مقدمــــة   ال    ية       ســــتثمار   اإل     قــــروض        بلغــــت ال
       درهم(.     ألف        12.283
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 )يتبع( إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 
 

  القطاعات التشغيلية 18
 

 سـبتمبر 30المنتهيـة فـي  أشـهر تسـعةالقااعـات التشـغيلية للمجموعـة لفتـرة ال مـنات والـربح يـرادالجدول التـالي معلومـات اإل ي هر
 :، على التوالي2016 و 2017

 

 
ال يوجــد أيــة إيــرادات بــين القااعــات خــالل الفتــرة . تمثــل إيــرادات القاــاع المدرجــة أعــاله اإليــرادات الناتجــة مــن عمــالء خــارجيين

 شيء(.: ال 2016)
 

    31  و       2017        ســـبتمبر    30   فـــي      كمـــا                            القااعـــات التشـــغيلية للمجموعـــة                   موجـــودات ومالوبـــات   عـــن                       الجـــدول التـــالي معلومـــات       ي هـــر
  :             ، على التوالي    2016       ديسمبر 

 

 
 

   األصولإدارة   ألف درهم
 أشهر المتتهية في  تسعةفترة ال
 )غير مدقق( 2017 تسبتمبر 30

ات تستثمار اإل
 الرئيسية

 األتسهم 
 الخاصة

 أتسواق 
 رأس المال

 المركز 
 الموحد الرئيسي

 244.683 - - 221.974 22.709 إيرادات من بيع البضا ع وتقديم الخدمات
 265.716 - - - 265.716 صافي                            محتسبة وفقا  لحقوق الملكية،  إستثماراتإيرادات من 
 293.486 - 256.798 - 36.688 ات ماليةإستثمار إيرادات من 

 292.381 (156.679) 201.085 (56.650) 304.625 ربح/ )خسارة( الفترة
 (509.456) - - - (509.456) الخسارة الشاملة ا خرى 

      
 أشهر المنتهية في  تسعةفترة ال
      غير مدقق() 2016 سبتمبر 30

 244.243 - - 220.211 24.032 إيرادات من بيع البضا ع وتقديم الخدمات
 393.911 - - - 393.911 صافي                            محتسبة وفقا  لحقوق الملكية،  إستثماراتإيرادات من 
 215.848 - 223.444 - (7.596) ات ماليةإستثمار إيرادات من )خسا ر(/ 

 376.115 (152.744) 185.570 (62.824) 406.113 ربح/ )خسارة( الفترة
 233.571 - - - 233.571 اآلخر الشامل الدخل

   األصولإدارة   ألف درهم
ات تستثمار اإل )غير مدقق( 2017 تسبتمبر 30كما في 

 الرئيسية
 األتسهم 
 الخاصة

 أتسواق 
 رأس المال

 المركز 
 الموحد الرئيسي

 10.905.384 180.250 3.807.668 396.922 6.520.544 موجودات القااع
 7.007.299 4.867.141 1.829.403 140.837 169.918 مالوبات القااع

      
      (مدقق) 2016ديسمبر  31 ما في 

 10.010.511 232.277 3.046.148 365.264 6.366.822 موجودات القااع
 5.830.480 4.080.336 1.555.035 139.975 55.134 القااعمالوبات 


