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٣

 مختصرالالموحد  الخسائر وأاألرباح بیان 

فترة الستة أشھر  
المنتھیة في

فترة الستة أشھر  
المنتھیة في 

أشھر   الثالثةفترة 
المنتھیة في

أشھر    الثالثةفترة 
المنتھیة في 

٢٠٢٠یونیو  ٢٠٢١٣٠یونیو  ٢٠٢٠٣٠یونیو  ٢٠٢١٣٠ یونیو ٣٠
(غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) 

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم إیضاح 

١٧١٥٦٫٤٤٤١٤٦٫٤٦١٧٨٫٤٩٥٧٢٫١٩٠البضائع وتقدیم الخدمات إیرادات من بیع 
)٥٥٫٨٠١() ٦١٫٣٨٦() ١١٣٫٩٣٨() ١٢٠٫٦٧٤(١٧تكلفة بیع البضائع وتقدیم الخدمات 

٣٥٫٧٧٠٣٢٫٥٢٣١٧٫١٠٩١٦٫٣٨٩إجمالي الربح 
من شركات زمیلة ومشاریع  الخسارة  حصة من 

)٩٫٨٧٥() ٤٫٤٧١()١٠٫١٥٣() ١٠٫١٤٢(٨صافي مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة،    
شركات زمیلة ومشاریع االنخفاض في قیمة 

)١٠٫٠٠٠() ٣٢٫٠١٤()١٠٫٠٠٠() ٣٢٫٠١٤(٨مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة   
شركات زمیلة ومشاریع ربح من استبعاد 

-٥٠٫٥١١-٥٠٫٥١١مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة   
١٨٥٠١٫٥٣٦٥٩٫٣٧٩٢٧٧٫٧٤٨٥٠٦٫٢٧٢من استثمارات مالیة إیرادات  

--١١٫٢٤٤-ربح من تسویة قروض استثماریة  
٢٣٫٢١٢١٩٫٥٢٢١١٫٥٤٢١٠٫٣٢٩صافي ،  استثمار عقاري  إیرادات من

٢٫٣٨٠) ٥٫٥٠١(٤٫٩٢٤) ٣٫٩٩٣(صافي إیرادات أخرى، (مصاریف) / 

٥٦٤٫٨٨٠١٠٧٫٤٣٩٣١٤٫٩٢٤٥١٥٫٤٩٥صافي اإلیرادات التشغیلیة

)٥٢٫٥٠٥() ٧٠٫٩٧٦()٩٨٫٣١٦() ١٣٦٫٣٠٩(١٩مصاریف عمومیة وإداریة 
)٣١٫٢٩١() ٢٣٫٣٦٥()٥٨٫٨٩١() ٤٥٫٤٩٣(٢٠صافي تكالیف تمویل،  

٢٢٠٫٥٨٣٤٣١٫٦٩٩)٤٩٫٧٦٨(٣٨٣٫٠٧٨(الخسارة) للفترة / الربح 

(الخسارة) للفترة العائد إلى: الربح / 
١٥٣٫٩٠٠٢٦٧٫٢٤٦)٢٧٫٢٠٨(٢٦٤٫٤٨١مالكي الشركة 

٦٦٫٦٨٣١٦٤٫٤٥٣)٢٢٫٥٦٠(١١٨٫٥٩٧الحقوق غیر المسیطرة 

٢٢٠٫٥٨٣٤٣١٫٦٩٩)٤٩٫٧٦٨(٣٨٣٫٠٧٨(الخسارة) للفترةالربح / 

على   العوائد / (الخسائر) األساسیة والمخفضة
٠٫٠٨٠٫١٥)٠٫٠١(١٢٠٫١٤الشركة (درھم)  إلى مالكي ةالسھم العائد  
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مختصرالالموحد اآلخر الشامل الدخل و الخسائر وأاألرباح بیان 

فترة الستة أشھر  
المنتھیة في 

فترة الستة أشھر  
المنتھیة في  

فترة الثالثة أشھر  
المنتھیة في 

فترة الثالثة أشھر  
المنتھیة في  

٢٠٢٠یونیو  ٢٠٢١٣٠یونیو  ٢٠٢٠٣٠یونیو  ٢٠٢١٣٠یونیو  ٣٠
(غیر مدققة) (غیر مدققة) مدققة) (غیر  (غیر مدققة) 

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢٢٠٫٥٨٣٤٣١٫٦٩٩)٤٩٫٧٦٨(٣٨٣٫٠٧٨(الخسارة) للفترة / الربح 

ة األخرى الخسارة الشامل

الخسائر:  وأالبنود التي قد یتم إعادة تصنیفھا الحقًا إلى األرباح 
الحصة من التغیر في االحتیاطیات األخرى للشركات الزمیلة 

) ٢١٤(-) ٢١٤() ٦٧(والمشاریع المشتركة المحتسبة وفقًا لحقوق الملكیة   
شركات زمیلة ومشاریع لتحریر حصة من االحتیاطیات األخرى  

-) ٦(-) ٦(مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة   

)٢١٤() ٦() ٢١٤() ٧٣ (

٢٢٠٫٥٧٧٤٣١٫٤٨٥)٤٩٫٩٨٢(٣٨٣٫٠٠٥الشامل للفترة ) الخسارة( الدخل /إجمالي 

العائد إلى: الشامل  (الخسارة) /إجمالي الدخل  
١٥٣٫٨٩٤٢٦٧٫٠٣٢)٢٧٫٤٢٢(٢٦٤٫٤٠٨مالكي الشركة 

٦٦٫٦٨٣١٦٤٫٤٥٣)٢٢٫٥٦٠(١١٨٫٥٩٧الحقوق غیر المسیطرة 

٢٢٠٫٥٧٧٤٣١٫٤٨٥)٤٩٫٩٨٢(٣٨٣٫٠٠٥الشامل للفترة ) الخسارة( /  الدخلإجمالي 



ة م  ق احات ال ل اإل ة. ٢٣إلى  ١ت ة ال ح ة ال ال انات ال ه ال أ م ه ءًا ال ی ج
٥

 مختصرالالموحد  التغیرات في حقوق الملكیة بیان

یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في  ستةاللفترة 

إجمالي االحتیاطیاتاحتیاطات أخرىاحتیاطي نظاميأرباح مستبقاةأسھم الخزینةرأس المال 
حقوق الملكـیة الـعائدة 

لمالكي الشركة
ــر  ــیـ ــوق غـ ــقـ ــحـ الـ

المسیطرة
إجـــمـــالـــي حـــقـــوق  

الملكیة
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٦٤٨٫٦٥٠٤٨٦٫٩٩١٥٧٤٨٧٫٠٤٨٢٫٨١٣٫٠٢٩١٫٣٤٥٫٧١٥٤٫١٥٨٫٧٤٤)٢٦٧٫١٨٤(٢٠٢٠١٫٩٤٤٫٥١٥ینایر  ١في 
)٤٩٫٧٦٨()٢٢٫٥٦٠()٢٧٫٢٠٨(---)٢٧٫٢٠٨(--للفترة الخسارة

)٢١٤(-)٢١٤()٢١٤()٢١٤(----الخسارة الشاملة األخرى  

)٤٩٫٩٨٢()٢٢٫٥٦٠()٢٧٫٤٢٢()٢١٤()٢١٤(-)٢٧٫٢٠٨(--الشاملة الخسارةإجمالي 
)٢٣٢٫٠٠٦()٢٣٢٫٠٠٦(-------)٥(إیضاح  استرداد مبالغ من قبل الحقوق غیر المسیطرة

٤٨٦٫٨٣٤٢٫٧٨٥٫٦٠٧١٫٠٩١٫١٤٩٣٫٨٧٦٫٧٥٦)١٥٧(٦٢١٫٤٤٢٤٨٦٫٩٩١)٢٦٧٫١٨٤(١٫٩٤٤٫٥١٥) ة(غیر مدقق ٢٠٢٠ یونیو ٣٠في 

٥٠٥٫٨٤٧٣٫٠٣١٫٤٠٧١٫١١٨٫١٨٨٤٫١٤٩٫٥٩٥)٤٫٢٤١(٨٤٨٫٢٢٩٥١٠٫٠٨٨)٢٦٧٫١٨٤(١٫٩٤٤٫٥١٥  ٢٠٢١ینایر  ١في 
٢٦٤٫٤٨١١١٨٫٥٩٧٣٨٣٫٠٧٨---٢٦٤٫٤٨١--للفترة الربح

)٧٣(-)٧٣()٧٣()٧٣(----الخسارة الشاملة األخرى

٢٦٤٫٤٠٨١١٨٫٥٩٧٣٨٣٫٠٠٥)٧٣()٧٣(-٢٦٤٫٤٨١--الدخل / (الخسارة) الشاملإجمالي 
)١١٠٫٣١١(-)١١٠٫٣١١(---)١١٠٫٣١١(--)١٢توزیعات أرباح نقدیة (إیضاح 

١٤٦٫٠٨٣١٤٦٫٠٨٣-------)٥(إیضاح  لحقوق غیر المسیطرةامن قبل  مساھمات

٥٠٥٫٧٧٤٣٫١٨٥٫٥٠٤١٫٣٨٢٫٨٦٨٤٫٥٦٨٫٣٧٢)٤٫٣١٤(١٫٠٠٢٫٣٩٩٥١٠٫٠٨٨)٢٦٧٫١٨٤(١٫٩٤٤٫٥١٥(غیر مدققة) ٢٠٢١یونیو  ٣٠في 



ة م  ق احات ال ل اإل ة. ٢٣إلى  ١ت ة ال ح ة ال ال انات ال ه ال أ م ه ءًا ال ی ج
٦

صرمختالالموحد بیان التدفقات النقدیة 
یونیو  ٣٠أشھر المنتھیة في   ستةاللفترة 

٢٠٢١
(غیر مدققة) 

٢٠٢٠
(غیر مدققة) 

ألف درھم ألف درھم إیضاح 
التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 

) ٤٩٫٧٦٨(٣٨٣٫٠٧٨للفترة  )الخسارةالربح / (
تعدیالت لـ:

٨٫٤١٢٩٫٣٠٥صافي ، والمعدات  الممتلكاتاستھالك 
٧٫١٧٤٧٫٥٤٥استھالك موجودات حق االستخدام  

٢٠٤٥٫٤٩٣٥٨٫٨٩١صافي تكالیف التمویل، 
٢٫٧٧١٣٫٠٥٥المحمل على مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 

) ٥٩٫٣٧٩()٥٠١٫٥٣٦(الخسائر  وأمن تقییم الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح   ربح
٨١٠٫١٤٢١٠٫١٥٣صافي شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة، خسارة حصة من 

٨٣٢٫٠١٤١٠٫٠٠٠الملكیة شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق االنخفاض في قیمة 
٨٨٫٦٩٥٥٫٢١٢توزیعات أرباح من شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة 

-)٥٠٫٥١١(شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة ربح من استبعاد 
٢٠٢٢٤٠إطفاء وشطب موجودات غیر ملموسة 
-٧٫٧٠٨االنخفاض في قیمة قروض استثماریة  

) ٢٫٦٠٧(-ربح من استبعاد استثمار عقاري  
١٤٫٨٣٣٢٫٦١٤مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

-٨١٣٤٫٨٤١شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة متحصالت من استبعاد 
٤١٩٫٤٥٦٣٨٢٫٣٤٠الخسائر  وأاالستثمارات في موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح 

قروض (تم سدادھا) / تم الحصول علیھا مقابل موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح  
٨٥٢)٣٤٥٫٥٩٥(أو الخسائر  

تكلفة تمویل مدفوعة على قروض تم الحصول علیھا مقابل موجودات مالیة بالقیمة العادلة 
) ٣٠٫٣٦٦()٢٠٫٦٨٤(من خالل األرباح أو الخسائر   

) ٤٫٣٦٦()٤٫٢٩٦(فوائد مدفوعة على مطلوبات عقود اإلیجار  
) ١١٫٢٤٤(-ربح من تسویة قروض استثماریة  

العامل: التغیرات في رأس المال 
) ١٫٩١٦()٤٣٧(التغیر في المخزون 

) ٦٫١٧٤()٣٢٥٫٥١٤(التغیر في الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى 
) ٩٨٫٥٢٠(٢٧٩٫٨٣٩التغیر في المطلوبات التجاریة والمطلوبات األخرى 

١٠٦٫٠٨٥٢٢٥٫٨٦٧صافي النقد الناتج من العملیات 
) ٦٫٣٠١()٢٫١٣١(نھایة خدمة الموظفین المدفوعة مكافآت 

١٠٣٫٩٥٤٢١٩٫٥٦٦صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة 

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة 
)٤٣٢()١٫٠٦٧(دفعات لتطویر استثمار عقاري 

) ٥٫١٣٢()٣٫٨٩٨(ومعدات، صافي  ممتلكاتشراء  
)٨(-موجودات غیر ملموسة، صافي شراء  

٢٫٦٠٠-متحصالت من استبعاد استثمار عقاري  
١٥٫٠٠٠-ودائع وكالة مستردة 

٥٠٣٤٫٦٦٢فوائد مستلمة 

١٦٫٦٩٠)٤٫٤٦٢(األنشطة االستثماریة  الناتج من (المستخدم في) /صافي النقد 

التمویلیة التدفقات النقدیة من األنشطة  
) ٣٣٫٣٥٩()٢٢٫٥٩٣(تكالیف تمویل مدفوعة على قروض 

) ٥٫٣٦٦()٥٫٨٨٠(مبالغ أساسیة مدفوعة على مطلوبات عقود اإلیجار 
) ٣٥٧٫٣٨٣()١٣١٫٤٠٠(قروض مسددة

٣٣٣٫٠١٨٨٩٠٫٨٦٧قروض تم الحصول علیھا 
-)١١٠٫٣١١(١٢توزیعات أرباح مدفوعة 

) ٢٣٢٫٠٠٦(١٤٦٫٠٨٣من قبل حاملي الحقوق غیر المسیطرة، صافي (مبالغ مستردة)  مساھمات /
١٢٫١٦٤٢٣٫٥٢٧متحصالت من تسویة قرض 

٢٢١٫٠٨١٢٨٦٫٢٨٠األنشطة التمویلیة الناتج من صافي النقد  

٣٢٠٫٥٧٣٥٢٢٫٥٣٦في النقد وما یعادلھ  الزیادة صافي
٧٠٤٫٦٨٤٧٦٥٫٣٤٤ینایر  ١النقد وما یعادلھ في 

١١١٫٠٢٥٫٢٥٧١٫٢٨٧٫٨٨٠یونیو  ٣٠النقد وما یعادلھ في 
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٧

الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة ١

("الشركة") ھي شـركة مسـاھمة عامة ذات مسؤولیة محدودة تم تأسیسھا في إمـارة أبوظبي،  إن شـركة الواحـة كابیتال ش.م.ع
یولیو  ١٢وقد تأسست بتاریخ  ١٩٩٧مایو  ٢٠الصادر بتاریخ  ١٠اإلمارات العربیة المتحدة، بموجب المرسوم األمیري رقم 

١٩٩٧.

النتائج والمركز المالي للشركة  ٢٠٢١ یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في  ستةالالمختصرة لفترة  تضم ھذه البیانات المالیة الموحدة
وشركاتھا التابعة (ُیشار إلیھا معاً بـ "المجموعة") وحصص المجموعة في الشركات الزمیلة والشركات الخاضعة لسیطرة مشتركة 

("الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة"). 

شمل الخدمات المالیة، وأسواق رأس المال، والعقارات الصناعیة، والبنیة یواسع من القطاعات  نطاق تستثمر المجموعة في
.والنفط والغازالتحتیة، والرعایة الصحیة، والتكنولوجیا المالیة 

ي متاحة على موقع الشركة اإللكترون ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١إن البیانات المالیة الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في 
www.wahacapital.ae  .أبراج االتحاد، الطابق ٢٨٩٢٢وكذلك متاحة عند الطلب من العنوان المسجل للشركة، ص. ب ،

 ، أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة.٣، برج ٤٢

أساس اإلعداد٢

". وھي ال تتضمن التقاریر المالیة المرحلیة"  ٣٤المختصرة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم  تم إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة  
كافة المعلومات المطلوبة للبیانات المالیة الموحدة السنویة الكاملة ویتوجب قراءتھا إلى جانب البیانات المالیة الموحدة للمجموعة 

. ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 

السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

إن السیاسات المحاسبیة الھامة، ومبادئ إدارة المخاطر وطرق االحتساب والتقدیرات المطبقة من قبل المجموعة في ھذه البیانات 
لمنتھیة في المالیة الموحدة المختصرة مماثلة لتلك المطبقة من قبل المجموعة عند إعداد البیانات المالیة الموحدة كما في وللسنة ا

. لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي ٢٠٢١ینایر  ١، باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة الفّعالة اعتبارًا من ٢٠٢٠دیسمبر ٣١
معیار أو تفسیر أو تعدیل تم إصداره ولكنھ غیر فّعال بعد.

٢٠٢١ المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة الفّعالة في
، كما ھو موضح أدناه:٢٠٢١معاییر وتعدیالت جدیدة في  بتطبیق ،للمرة األولى ،قامت المجموعة

ومعیار المحاسبة الدولي   ٩تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  (  ٢المرحلة    –  تعدیل معیار معدل الفائدة·
والمعیار الدولي إلعداد   ٤والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم    ٧والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم    ٣٩رقم  

؛)١٦التقاریر المالیة رقم 
).١٦(تعدیل على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم    ٢٠٢١یونیو    ٣٠لما بعد    ١٩بكوفید  امتیازات اإلیجار المتعلقة  ·

لیس لتطبیق ھذه المعاییر تأثیر جوھري على البیانات المالیة الموحدة المختصرة للمجموعة. 
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٨

(تتمة)  السیاسات المحاسبیة الھامة٣

المصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة 

  ) ١٩كوفید (كورونا تفشي فیروس  توصلت من خاللھ إلى تصنیف، أجرت منظمة الصحة العالمیة تقییمًا ٢٠٢٠مارس  ١١في 
 السفر مؤقتاً تعلیق تم ، وتنفیذًا ألمر الحكومةفي حركة العمالء،  اً الحق انخفاضونتیجة لذلك، شھدت الشركات في وقت . كوباء

.وإغالق المرافق الترفیھیة والمرافق العامة

، اتخذت حكومة دولة اإلمارات العربیة المتحدة والمصرف المركزي والھیئات ١٩بھدف التخفیف من األثر السلبي لوباء كوفید 
توجیھات لدعم األعمال التجاریة واقتصاد دولة اإلمارات العربیة المتحدة  تقلة األخرى تدابیرًا وأصدرتالقضائیة والتنظیمیة المس

بشكٍل عام، بما في ذلك تمدید المواعید النھائیة، وتسھیل األعمال المستمرة من خالل التباعد االجتماعي والتخفیف من الضغط على 
ة المتحدة.االئتمان والسیولة في دولة اإلمارات العربی

تأثیر لذلك، ال یزال مدى ومدة . بسرعة والتصاعد التطورللتحدیات، في  والشعب یستمر الوضع، بما في ذلك استجابة الحكومة 
ال یمكن إجراء كما  ،  ھذه المرحلةن ویعتمدان على التطورات المستقبلیة التي ال یمكن التنبؤ بھا بدقة في  یغیر مؤكد  ھذه األوضاع

یمكن أن تؤثر ھذه وعلى الرغم من ذلك، . الموحدة المختصرة تقدیر موثوق بھ للتأثیر في تاریخ اعتماد ھذه البیانات المالیة
 .المالي ووضعنا النقدیة  قاتنا وتدفالمالیة المستقبلیة  نتائجنا التطورات على 
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القیم العادلة  ٤

الترتیب الھرمي للقیمة العادلة  أ

للموجودات والمطلوبات المالیة من خالل أسالیب التقییم:تقوم المجموعة باستخدام الترتیب الھرمي التالي لتحدید القیمة العادلة 

في تاریخ القیاس؛ : مدخالت مستمدة من األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة والتي یمكن للمنشأة الوصول إلیھا ١المستوى 
، والتي یمكن مالحظتھا لألصل أو االلتزام، إما بشكل مباشر أو غیر مباشر؛ و١األسعار المدرجة التي تم إدراجھا ضمن المستوى : مدخالت مستمدة من مصادر غیر ٢المستوى 
: مدخالت غیر قابلة للمالحظة لألصل أو االلتزام. ٣المستوى 

٢٠٢١ یونیو ٣٠
(غیر مدققة) ألف درھم 

٢٠٢٠دیسمبر  ٣١
(مدققة) ألف درھم 

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى اإلجمالي ٣المستوى ٢المستوى ١المستوى اإلجمالي 
الموجودات المالیة 

الخسائر و أموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح 
- - ١٫٣٦٦٫٥٥٩١٫٣٦٦٫٥٥٩- - ١٫٦٠٣٫٨٤٤١٫٦٠٣٫٨٤٤أسھم حقوق ملكیة  استثمارات في 

٩٦٣- - ٩٦٣٩٦٣- - ٩٦٣استثمارات أخرى في أسھم حقوق ملكیة  
٢٢٠٫٦٨٠- - ٢٢٧٫٠٤٢٢٢٠٫٦٨٠- - ٢٢٧٫٠٤٢أسھم ممتازة قابلة للتحویل 

- - ٤٫٤٢٢٫٩١٣٤٫٤٢٢٫٩١٣- - ٤٫١٨٢٫٩٨٣٤٫١٨٢٫٩٨٣استثمار في أوراق مالیة ذات دخل ثابت 
- ٦٨٫٢٨٢- ٦٨٫٢٨٢- ٩٩٫٠٦٠- ٩٩٫٠٦٠موجودات مشتقة 

- ٤٩٫٤٨٤- ٤٩٫٤٨٤- ١١٨٫٧٧٣- ١١٨٫٧٧٣عقود إعادة الشراء العكسي 
٣٤٫١٦٢- - ٣١٫٩٧٠٣٤٫١٦٢- - ٣١٫٩٧٠صندوق غیر مدرج 

٦٫٢٦٤٫٦٣٥٥٫٧٨٦٫٨٢٧٢١٧٫٨٣٣٢٥٩٫٩٧٥٦٫١٦٣٫٠٤٣٥٫٧٨٩٫٤٧٢١١٧٫٧٦٦٢٥٥٫٨٠٥اإلجمالي 

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى اإلجمالي ٣المستوى ٢المستوى ١المستوى اإلجمالي 
المطلوبات المالیة 

الخسائر وأمطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح 
- ) ٢٩٫٩٠٧(- ) ٢٩٫٩٠٧(- ) ٤٩٫٤١٩(- ) ٤٩٫٤١٩(مطلوبات مشتقة 

- ) ٢٩٫٩٠٧(- ) ٢٩٫٩٠٧(- ) ٤٩٫٤١٩(- ) ٤٩٫٤١٩(اإلجمالي 

خالل الفترة. ٢والمستوى  ١لم یكن ھناك تحویالت بین المستوى 
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القیم العادلة (تتمة)  ٤

الترتیب الھرمي للقیمة العادلة (تتمة)  أ

المالیة التالیة بالقیمة العادلة:كما في نھایة فترة التقاریر المالیة، احتفظت المجموعة بالموجودات والمطلوبات 

  ٢٠٢١ یونیو ٣٠
(غیر مدققة) 
ألف درھم

٢٠٢٠دیسمبر  ٣١
(مدققة)

ألف درھم

الترتیب  
الھرمي 

أسلوب التقییم  للقیمة العادلة
الخسائر وأموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح 

.أسعار الشراء المدرجة في سوق نشط١المستوى ١٫٦٠٣٫٨٤٤١٫٣٦٦٫٥٥٩(أ) أسھم حقوق ملكیة مدرجة
التقییم على صافي قیم الموجودات. یعتمد٣المستوى ٩٦٣٩٦٣(ب) استثمار آخر في أسھم حقوق ملكیة 

.وبشكل رئیسي سعر السھم وتقلبات السوق لألسھم األساسیةنموذج الخیارات مع مدخالت غیر ملحوظة، ٣المستوى ٢٢٧٫٠٤٢٢٢٠٫٦٨٠أسھم ممتازة قابلة للتحویل (ج)
.أسعار الشراء المدرجة في سوق نشط١المستوى ٤٫١٨٢٫٩٨٣٤٫٤٢٢٫٩١٣) استثمار في أوراق مالیة ذات دخل ثابت  د(
.التقییم على أسعار الوسیط یعتمد٢المستوى ١١٨٫٧٧٣٤٩٫٤٨٤) عقود إعادة الشراء العكسيھـ(
.التقییم على أسعار الوسیط یعتمد٢المستوى ٩٩٫٠٦٠٦٨٫٢٨٢مشتقة) موجودات و(
یعتمد التقییم على صافي قیم الموجودات للصندوق الذي یتم احتسابھ من قبل مدیر الصندوق.٣المستوى ٣١٫٩٧٠٣٤٫١٦٢صندوق غیر مدرج ز)(

الخسائر وأمطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح 
.الوسیطالتقییم على أسعار  یعتمد٢المستوى )٢٩٫٩٠٧() ٤٩٫٤١٩((أ) مطلوبات مشتقة
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القیم العادلة (تتمة)  ٤

الترتیب الھرمي للقیمة العادلة (تتمة)  أ

٣تسویة التحركات في القیمة العادلة ضمن المستوى 

أشھر    ستةالفترة 
المنتھیة في 

  ٢٠٢١ یونیو ٣٠
(غیر مدققة) 

السنة المنتھیة في
 ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١

(مدققة) 
ألف درھمألف درھم

٢٥٥٫٨٠٥٣٤٫٩٨٠ینایر ١في 
١٨٠٫٢٢٢-إضافة 
٤٫١٧٠٤٠٫٦٠٣الخسائر وأفي القیمة العادلة من خالل األرباح الزیادة 

٢٥٩٫٩٧٥٢٥٥٫٨٠٥

القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأةب 

العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة تقارب قیمھا المدرجة.إن القیم 

الحقوق غیر المسیطرة  ٥

صندوق الواحة لألسھم في منطقة الشرق األوسط وشمال ألف درھم في  ٣٤٫٢٠٥استثمرت المجموعة مبلغ بقیمة خالل الفترة، 
 :٢٠٢٠  یونیو  ٣٠ألف درھم (  ١٠١٫٥٧٩حاملو الحقوق غیر المسیطرة مبلغ بقیمة    واستثمر)،  ال شيء:  ٢٠٢٠  یونیو  ٣٠(أفریقیا  

 قامت  ؛٪٦٥٫٣٪ إلى  ٦٧٫٧في ملكیة المجموعة من    انخفاض)، مما أدى إلى  ألف درھم  ٢٥٩٫١٦٧  تم استرداد صافي مبلغ بقیمة
أسواق وسط وشرق أوروبا والشرق  صندوق الواحة لالئتمان في في ألف درھم ٣٤٫٢٠٥صافي مبلغ بقیمة  باستثمارالمجموعة 

مبلغ بقیمة صافي ألف درھم) واستثمر حاملو الحقوق غیر المسیطرة  ٥٣٫٦٩٩: ٢٠٢٠ یونیو ٣٠األوسط وشمال أفریقیا (
٪ إلى ٦٣٫٥في ملكیة المجموعة من  انخفاضألف درھم)، مما أدى إلى  ٢٧٫٧٦٤ :٢٠٢٠ یونیو ٣٠ألف درھم ( ٣٧٫١٤٨
 یونیو ٣٠الواحة للقیمة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا ( صندوقمبالغ من  ةالمجموعة باسترداد أیلم تقم  ؛٪٦٣٫٣
لم تقم المجموعة   ؛)ألف درھم  ٦١٧:  ٢٠٢٠  یونیو  ٣٠(  باسترداد أیة مبالغحاملو الحقوق غیر المسیطرة    ولم یقم)،  ال شيء:  ٢٠٢٠

حاملو الحقوق غیر  بینما استثمر ،) ال شيء: ٢٠٢٠ یونیو ٣٠( اس بيفي صندوق الواحة اإلسالمي للدخل  باستثمار أیة مبالغ
 ٪١٠٠٫٠، مما أدى إلى انخفاض في ملكیة المجموعة من : ال شيء)٢٠٢٠یونیو  ٣٠ألف درھم ( ٧٫٣٥٦المسیطرة مبلغ بقیمة 

.٪٩٣٫١إلى 
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استثمار عقاري ٦

تم عرض الحركة في االستثمار العقاري أدناه: 
أشھر    ستةالفترة 

المنتھیة في 
  ٢٠٢١ یونیو ٣٠

(غیر مدققة) 

السنة المنتھیة في
 ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١

(مدققة) 
ألف درھمألف درھم

٧١٥٫٩٨٩٧١٧٫١٤٠ینایر ١في 
١٫٠٦٧٧٫٥٤٢إضافات

)٨٫٦٩٣(-استبعادات 

٧١٧٫٠٥٦٧١٥٫٩٨٩

من الترتیب الھرمي للقیمة العادلة بناًء على المدخالت الخاصة بأسلوب التقییم  ٣یتم تصنیف االستثمار العقاري ضمن المستوى 
بالرجوع إلى التقییم تم تحدید التقییم من قبل اإلدارة  ،  ٢٠٢١  یونیو  ٣٠كما في  .  المعتمد من قبل المعھد الملكي للمساحین القانونیین

مناسب  و مؤھل مھني معترف بھ  یمتلكالذي ومعتمد ومستقل  مقیم تم إجراؤه من قبل، والذي ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١في  الذي تم
أقصى وأفضل الي للعقار ھو  االستخدام الح  تم اعتبارعند تقدیر القیمة العادلة،  .  العقار الذي یتم تقییمھوخبرة حدیثة في موقع وفئة  

.استخدام لھ

 ما قیمتھ المالي للمعاملة االعتباریبلغ إجمالي . خدماتبلبیع أرض مزودة  مساطحة، أبرمت المجموعة اتفاقیة ٢٠٢٠خالل 
.٢٠٢٣على خمسة أقساط حتى سبتمبر  یستحق سدادهألف درھم  ١٣٫٠٠٠

ستثماریة اقروض ٧

٢٠٢٠دیسمبر  ٢٠٢١٣١ یونیو ٣٠
(مدققة) (غیر مدققة)
ألف درھمألف درھم

٢٥٫١٣١٤٥٫٠٠٣قرض لجھة مستثمر فیھا محتسبة وفقًا لحقوق الملكیة

٪ الستثمار ٦٫٥زائد  أشھر   ستةلألف درھم بمعدل فائدة لیبور    ٤٥٫٩٧٥، قدمت المجموعة قرضاً یحمل فائدة بمبلغ  ٢٠٢٠خالل  
 أغسطس ١٥خالل الفترة الحالیة وتم تمدید تاریخ استحقاق السداد إلى تمت إعادة جدولة القرض  .وفقًا لحقوق الملكیةمحتسب 
ألف   ٤٥٫٩٧٥:  ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١ألف درھم (  ٣٣٫٨١٢  ما قیمتھ  ، بلغ إجمالي رصید القرض٢٠٢١یونیو    ٣٠كما في  .  ٢٠٢١

 كما في ألف درھم). ٩٧٢: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ألف درھم ( ٨٫٦٨١ االئتمان المتوقعة علیھ ما قیمتھخسارة بلغت قیمة درھم) و
).١المرحلة  ضمن : أصل٢٠٢٠دیسمبر  ٣١المرحلة الثانیة (  ضمنالقرض أصالً أصبح ، ٢٠٢١ یونیو ٣٠
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١٣

في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة   استثمارات ٨

تم عرض الحركة في االستثمارات في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة المحتسبة وفقاً لحقوق الملكیة أدناه:

أشھر    ستةالفترة 
المنتھیة في 

  ٢٠٢١ یونیو ٣٠
(غیر مدققة) 

السنة المنتھیة في
 ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١

(مدققة) 
ألف درھمألف درھم

٤٧٢٫٠٧٦٥٢٤٫٥٥٢ینایر ١كما في 
-)٨٤٫٣٣٠(استبعاد

)٢٤٫٣٥٦()١٠٫١٤٢(، صافيالخسارة الحصة من
)٩٫٩١٥()٣٢٫٠١٤(خسارة انخفاض في القیمة

)٤٫٢٩٨() ٧٣(الحصة من احتیاطیات حقوق الملكیة
)١٣٫٩٠٧()٨٫٦٩٥(توزیعات أرباح مستلمة 

٣٣٦٫٨٢٢٤٧٢٫٠٧٦

یبلغ االستثمار في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة المحتسبة وفقاً لحقوق الملكیة والواقعة خارج اإلمارات العربیة المتحدة 
ألف درھم).   ١٨٧٫١٨٥: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ألف درھم ( ١٠٩٫١٥٨

الزمیلة المحتسبة   في الشركةستثمار  اال٪ من حصتھا في ٤٤ما یعادل  بملیون سھم    ٢٫٤١  باستبعادخالل الفترة، قامت المجموعة  
ألف درھم، مما أدى إلى  ١٣٤٫٨٤١ اعتبار بقیمة شركة ناشیونال إنیرجي سیرفیسیز ریونایتد مقابلوفقًا لحقوق الملكیة في 

الموحد. وبالتالي، انخفضت حصة المجموعة   األرباح أو الخسائرألف درھم في بیان    ٥٠٫٥١١  بقیمة  ستبعاداالمن    بربحاالعتراف  
٪.٣٫٥٤٪ إلى ٦٫٢٩في شركة ناشیونال إنیرجي سیرفیسیز ریونایتد من 

استثمارات مالیة ٩
  ٢٠٢١ یونیو ٣٠

(غیر مدققة) 
 ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١

(مدققة) 
ألف درھمألف درھم

الخسائر   وأ موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح 
٣١٫٩٧٠٣٤٫١٦٢صندوق غیر مدرج   
١٩٩٫٠٦٠٦٨٫٢٨٢موجودات مشتقة   
١١٨٫٧٧٣٤٩٫٤٨٤ ٢عقود إعادة الشراء العكسي، صافي   
٣٤٫١٨٢٫٩٨٣٤٫٤٢٢٫٩١٣أوراق مالیة مدرجة ذات دخل ثابت   
١٫٦٠٣٫٨٤٤١٫٣٦٦٫٥٥٩ أسھم حقوق ملكیة مدرجة  
٤٢٢٧٫٠٤٢٢٢٠٫٦٨٠لتحویللأسھم ممتازة قابلة   
٩٦٣٩٦٣ استثمارات أخرى  

٦٫٢٦٤٫٦٣٥٦٫١٦٣٫٠٤٣
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(تتمة)  استثمارات مالیة٩

الموجودات المشتقة المحتفظ بھا من قبل المجموعة عقود تبادل معدالت الفائدة، وعقود تبادل العائد اإلجمالي، وعقود تشمل  ١
: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ألف درھم ( ١٧٫٥٤٣٫١٩٢وھي ذات قیمة اسمیة تبلغ  تبادل التعثر االئتماني وعقود العمالت المستقبلیة

.ألف درھم) ٩٫٢٩٧٫٥٨٤

عادة الشراء العكسي في نفس الوقت. إن القیم المدرجة الظاھرة ھي صافي الذمم المدینة إلعادة الشراء العكسي یتم بیع عقود إ ٢
الذمم المدینة  صافي: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ألف درھم ( ١٫٨٧٩٫٣٢٤ألف درھم والمطلوبات المقابلة بمبلغ  ١٫٩٩٨٫٠٩٧بمبلغ 

ألف درھم). تخضع عقود إعادة  ١٫٧٣٢٫٠١٢ألف درھم والمطلوبات المقابلة بمبلغ  ١٫٧٨١٫٤٩٦إلعادة الشراء العكسي بمبلغ 
الشراء إلى االتفاقیة الرئیسیة للمقاصة.

 ٣٫٦٩٤٫٤٤١  :٢٠٢٠  دیسمبر  ٣١ألف درھم (  ٣٫١١١٫٧٧٣تم رھن األوراق المالیة المدرجة ذات الدخل الثابت بإجمالي مبلغ    ٣
ألف درھم) كضمان مقابل قروض المجموعة بموجب اتفاقیات إعادة الشراء.

، شركة السفر عبر اإلنترنت المدرجة في دیسبجر دوت كوم ، دخلت المجموعة في اتفاقیة اكتتاب مع٢٠٢٠أغسطس  ٢٠في  ٤
ب، بدون قیمة اسمیة مقابل سعر شراء  ممتاز من سلسلةسھم  ٥٠٫٠٠٠بورصة نیویورك في أمریكا الالتینیة، لالستحواذ على 

  تتضمن شروط المعاملة خیارًا لحاملھا لتحویل كل سھم من األسھم الممتازة من سلسلة  ملیون دوالر أمریكي. ٥٠إجمالي قدره 
یستحق سداده  ٪ ٤تحمل األسھم الممتازة من سلسلة ب ربحًا سنویًا بنسبة  سھم عادي لدیسبجر دوت كوم. ١٠٨٫١٠٨١إلى  ب

على أساس ربع سنوي. یمتلك الُمصدر كذلك خیارًا لفرض التحویل في أي وقت من الذكرى السنویة الثالثة إلى السابعة من تاریخ 
دوالر  ١٣٫٨٨أیام تداول متتالیة،  ١٠السعر المرجح لحجم األسھم العادیة، لمدة ال تقل عن إغالق الصفقة، إذا تجاوز متوسط 

دوالر أمریكي بین الذكرى السنویة الخامسة والسابعة. باإلضافة إلى ذلك،   ١٢٫٤٩ذكرى السنویة الثالثة والخامسة وأمریكي بین ال
االسترداد في أي وقت في أو بعد الذكرى السنویة السابعة نقدًا. دفعت المجموعة صافي اعتبار نقدي بقیمة  للُمصدریحق 

كما في تاریخ التقاریر المالیة، تم تقدیر القیمة العادلة  .٢٠٢٠سبتمبر  ٢١في ألف درھم للمعاملة التي تم إغالقھا  ١٨٠٫٢٢٢
).ألف درھم ٢٢٠٫٦٨٠: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ألف درھم ( ٢٢٧٫٠٤٢لألداة بمبلغ 

ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى١٠
  ٢٠٢١ یونیو ٣٠

(غیر مدققة) 
 ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١

(مدققة) 
ألف درھمألف درھم

٢٦١٫٧٦٩١٨٤٫٣٦٤ذمم تجاریة مدینة
)٥٥٫١٧٤()٧٠٫٣١٢(مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

١٩١٫٤٥٧١٢٩٫١٩٠
١٠٫٧٩٦٨٫٣٠٤مبالغ مدفوعة مقدماً وسلفیات

٤٨٫٣٠١٥٦٫٠٨٥فوائد مستحقة
٣٧٫٨٧٠٣٧٫٩٣١مبالغ مخصصة لتوزیعات أرباح السنوات السابقة 

١٫٠٢٨١٫٠٢٨ودائع مرھونة 
٥٢٧٫٩٦٥٢٦٨٫٩٦٠حسابات ھامشیة
٢٣٫٣٠٦٢٩٫٠١٢ذمم مدینة أخرى

)٣٫٧١٤()١٫٥١٣(مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدینة األخرى 

٨٣٩٫٢١٠٥٢٦٫٧٩٦
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النقد واألرصدة البنكیة ١١

  ٢٠٢١ یونیو ٣٠
(غیر مدققة) 

 ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١
(مدققة) 

ألف درھمألف درھم

٣٨٫٤٣٤٢٧٦٫٠٢١ودائع محتفظ بھا لدى البنوك 
٩٨٦٫٦٥٧٤٢٨٫٤٨١نقد لدى البنوك 

٣٠٢٢٩٤نقد في الصندوق 

١٫٠٢٥٫٣٩٣٧٠٤٫٧٩٦
)١١٢()١٣٦(ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

١٫٠٢٥٫٢٥٧٧٠٤٫٦٨٤النقد وما یعادلھ 

رأس المال وتوزیعات األرباح ١٢

، عقدت الشركة اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي وتمت الموافقة فیھ من بین أمور أخرى على توزیع ٢٠٢١ مارس ٢٤في 
توزیعات أرباح تمت الموافقة على  :  ٢٠٢٠مارس    ٢٢(درھم للسھم الواحد    ٠٫٠٦ألف درھم تمثل    ١١٠٫٣١١بقیمة  أرباح نقدیة  

).  بقیمة ال شيءنقدیة 

باستخدام  ٢٠٢٠و ٢٠٢١ یونیو ٣٠األساسي والمخفض للسھم الواحد للفترة الحالیة المنتھیة في  / (الخسارة) تم احتساب العائد
المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة بعد األخذ في االعتبار تأثیر أسھم الخزینة.

فترة الستة أشھر  
المنتھیة في  

فترة الستة أشھر  
المنتھیة في 

أشھر    الثالثةفترة 
المنتھیة في  

أشھر   الثالثةفترة 
المنتھیة في 

٢٠٢١یونیو  ٣٠
(غیر مدققة) 

٢٠٢٠یونیو  ٣٠
(غیر مدققة)  

٢٠٢١یونیو  ٣٠
(غیر مدققة) 

٢٠٢٠یونیو  ٣٠
(غیر مدققة)  

الفترة العائد إلى مالكي الشركة ربح / (خسارة) 
١٥٣٫٩٠٠٢٦٧٫٢٤٦) ٢٧٫٢٠٨(٢٦٤٫٤٨١(ألف درھم)   

المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة ألغراض 
١٫٨٣٨٫٥٠٨٫٧١٤١٫٨٣٨٫٥٠٨٫٧١٤١٫٨٣٨٫٥٠٨٫٧١٤١٫٨٣٨٫٥٠٨٫٧١٤األساسي والمخفض للسھم الواحد  العائد احتساب   
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القروض  ١٣

تم عرض الحركة في القروض أدناه:
أشھر    ستةالفترة 

المنتھیة في 
  ٢٠٢١ یونیو ٣٠

(غیر مدققة) 

السنة المنتھیة في
 ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١

(مدققة) 
ألف درھمألف درھم

٤٫٢١١٫٨٤٢٤٫٤٤٣٫٦٥٧ینایر ١في 
٣٣٣٫٠١٨٨٩٣٫٦٤٩قروض مسحوبة 

١٥٦٣١٤طفاءاتتكالیف ترتیب القروض والفائدة المدفوعة مقدماً، صافي اإل
)١٫١٢٥٫٧٧٨()٤٧٦٫٩٩٥(قروض تم سدادھا 

٤٫٠٦٨٫٠٢١٤٫٢١١٫٨٤٢

في مساھمتھا إن االستثمارات والموجودات المرھونة إلى المقرضین كضمان مقابل تسھیالت متعددة ھي حصة المجموعة في 
.)٩الواحة الند ذ.م.م واالستثمار في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت (یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم 

ألف درھم من تسھیل القرض المتجدد المضمون القائم للمجموعة والبالغ  ٢٢٠٫٦٨٠مبلغ بقیمة صافي خالل الفترة، تم سحب 
اإلجارة بمبلغ -ألف درھم من تمویل مضمون قائم على المرابحة ١٧٫٢٧٣مبلغ بقیمة  سدادملیون دوالر أمریكي، وتم  ٥٠٠

.الخاص بالمجموعة الخفیفة ألف درھم للقیام بأعمال تطویر إضافیة على مشروع العقارات الصناعیة ٣٧٨٫٠٠٠

 ٣٤٥٫٥٩٥مطلوبات إعادة الشراء للمجموعة مقابل استثماراھا في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت بمبلغ    انخفضتخالل الفترة،  
ألف درھم.

مطلوبات مشتقة  ١٤

  ٢٠٢١ یونیو ٣٠
(غیر مدققة) 

 ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١
(مدققة) 

ألف درھمألف درھم

الخسائر   وأمطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح 
١٤٩٫٤١٩٢٩٫٩٠٧مطلوبات مشتقة أخرى   

٤٩٫٤١٩٢٩٫٩٠٧

تمثل المطلوبات المشتقة األخرى المحتفظ بھا من قبل المجموعة عقود تبادل معدالت الفائدة، وعقود تبادل العائد اإلجمالي،  ١
: ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١ألف درھم (  ٢٫٩٣٧٫٦٧٩وھي ذات قیمة اسمیة تبلغ    التعثر االئتماني وعقود العمالت المستقبلیةوعقود تبادل  

ألف درھم). ١٤٫٢٥٧٫٢٦٠
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أخرى مطلوبات مطلوبات تجاریة و ١٥

٢٠٢١ یونیو ٣٠
(غیر مدققة) 

 ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١
(مدققة) 

ألف درھمألف درھم

٣٣٧٫٨٦٤٧٣٫٨٠٧دائنةذمم تجاریة 
٢٠٫٧٣٣٢٣٫٨١١فوائد مستحقة على قروض

٣٧٫٨٧٣٣٧٫٩٣٥توزیعات أرباح دائنة 
٣٦٫٢١٦٤٢٫٤١٧حوافز الموظفین طویلة األجل  طمستحقات خط
١٣٫٣٦٠١٤٫٩٧٥إیرادات مؤجلة

١١٧١٫٨٢١١٤٥٫٠٨٣ذمم دائنة أخرى ومستحقات

٦١٧٫٨٦٧٣٣٨٫٠٢٨

ملیون درھم فیما یتعلق باستثمار المجموعة في أحد مشاریعھا  ٣٧بمبلغ مخصص األخرى والمستحقات تتضمن الذمم الدائنة  ١
لالتفاقیة الموقعة بین المشروع   اً لمساھمة في خسائر المشروع المشترك وفقفي ایستند المخصص إلى حصة المجموعة    المشتركة.

.٢٠٢١یونیو  ٣٠ خالل الربع المنتھي فيك المجموعة المشترك ومساھمیھ بما في ذل

عقود اإلیجار ١٦

موجودات حق  
االستخدام 

مطلوبات عقود 
اإلیجار 

ألف درھمألف درھم

٢٠٢١١١٣٫٥٥٠١٢٦٫٣٨٣ینایر  ١كما في 
-)٧٫١٧٤(مصاریف االستھالك

٤٫٢٩٦-مصاریف الفائدة
)١٠٫١٧٦(-الدفعات

٨٥٩٨٥٩عقود إیجار جدیدة 

١٠٧٫٢٣٥١٢١٫٣٦٢(غیر مدققة)  ٢٠٢١یونیو  ٣٠كما في 

٢٠٢٠١٢٩٫١٤٠١٣٦٫٥١٠ینایر  ١كما في 
-)١٣٫٩١٥(مصاریف االستھالك

٨٫٥٠٨-مصاریف الفائدة
)١٦٫٩٦٠(-الدفعات

)١٫٦٧٥()١٫٦٧٥(إعادة تقییم شروط عقود اإلیجار

١١٣٫٥٥٠١٢٦٫٣٨٣(مدققة)  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١كما في 
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١٨

إیرادات من بیع البضائع وتقدیم الخدمات ١٧

فترة الستة أشھر  
المنتھیة في  

فترة الستة أشھر  
المنتھیة في 

أشھر    الثالثةفترة 
المنتھیة في  

أشھر   الثالثةفترة 
المنتھیة في 

٢٠٢١یونیو  ٣٠
(غیر مدققة) 

٢٠٢٠یونیو  ٣٠
(غیر مدققة)  

٢٠٢١یونیو  ٣٠
(غیر مدققة) 

٢٠٢٠یونیو  ٣٠
(غیر مدققة)  

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

١٥٦٫٤٤٤١٤٦٫٤٦١٧٨٫٤٩٥٧٢٫١٩٠اإلیرادات 
) ٥٥٫٨٠١()٦١٫٣٨٦() ١١٣٫٩٣٨()١٢٠٫٦٧٤(تكلفة المبیعات 

٣٥٫٧٧٠٣٢٫٥٢٣١٧٫١٠٩١٦٫٣٨٩إجمالي الربح 

تعود اإلیرادات وتكلفة تقدیم الخدمات بشكل رئیسي إلى عملیات الرعایة الصحیة. تم استیفاء التزامات األداء فیما یتعلق بالبضائع 
في الوقت المناسب.والخدمات 

یتم تولید كافة اإلیرادات داخل اإلمارات العربیة المتحدة.

ستثمارات مالیة اإیرادات من ١٨

فترة الستة أشھر  
المنتھیة في  

فترة الستة أشھر  
المنتھیة في 

أشھر    الثالثةفترة 
المنتھیة في  

أشھر   الثالثةفترة 
المنتھیة في 

٢٠٢١یونیو  ٣٠
(غیر مدققة) 

٢٠٢٠یونیو  ٣٠
(غیر مدققة)  

٢٠٢١یونیو  ٣٠
(غیر مدققة) 

٢٠٢٠یونیو  ٣٠
(غیر مدققة)  

ألف درھم درھم ألف ألف درھم ألف درھم 

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح 
أو الخسائر   
١٢٧٠٣٣٤٣٨صافي ربح من صندوق غیر مدرج   
١٢٢٫٠٤٤١٢٨٫١٩٣٢٩٫٢٤٢٤٣٫١٦٩من مشتقات  ربحصافي   
١٣٦٫٦٤٠١٧٨٫٥٥٢٩٠٫٩٢٩٣٣٧٫٧٣٢ذات دخل ثابت   من أوراق مالیة مدرجةربح صافي   
١٦٠٫٢٧٥١٢٥٫٤٣٦) ٢٤٧٫٤٣٦(٢٣٢٫٨٣٠صافي ربح / (خسارة) من أسھم حقوق ملكیة مدرجة   
من األسھم الممتازة القابلة  (خسارة)  /صافي ربح   
)٣٫٠٣٢(-١٠٫٠١٠للتحویل    
)١٠٣(---أخرى   

٥٠١٫٥٣٦٥٩٫٣٧٩٢٧٧٫٧٤٨٥٠٦٫٢٧٢
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١٩

مصاریف عمومیة وإداریة ١٩

٢٠٢١یونیو  ٣٠فترة الستة أشھر المنتھیة في 
(غیر مدققة) ألف درھم 

٢٠٢١یونیو  ٣٠أشھر المنتھیة في  الثالثةفترة 
(غیر مدققة) ألف درھم 

اإلجمالي الشركات التابعة الشركة اإلجمالي الشركات التابعة الشركة 
٦٥٫٣٣٤١٧٫٥٢١٨٢٫٨٥٥٢٨٫٣٩١٨٫٦١٤٣٧٫٠٠٥تكالیف موظفین 

١٠٫١٨٩٥٫١٦٣١٥٫٣٥٢٩٫١٦١٢٫٢٦٧١١٫٤٢٨مصاریف قانونیة ومھنیة أخرى 
١٫٦٤٨٤٫١٨٤٥٫٨٣٢٨٢٥٢٫٠٢٥٢٫٨٥٠استھالك 

١٤٨٥٤٢٠٢٧٤٢٧١٠١إطفاء موجودات غیر ملموسة
٧٩٥٢٫٢١٢٣٫٠٠٧٤٣٧١٫٠٧٨١٫٥١٥مصاریف التسویق 
١٠٫٧٠٧١٠٫٧٠٧- ١٤٫٨٥٧١٤٫٨٥٧- االئتمان المتوقعةمخصص خسائر 

٤٫٥٦٢٩٫٦٤٢١٤٫٢٠٤٢٫٣٢٩٥٫٠٤١٧٫٣٧٠أخرى 
٨٢٫٦٧٦٥٣٫٦٣٣١٣٦٫٣٠٩٤١٫٢١٧٢٩٫٧٥٩٧٠٫٩٧٦

٢٠٢٠یونیو  ٣٠فترة الستة أشھر المنتھیة في 
(غیر مدققة) ألف درھم 

٢٠٢٠یونیو  ٣٠فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
(غیر مدققة) ألف درھم 

اإلجمالي الشركات التابعة الشركة اإلجمالي الشركات التابعة الشركة 
٤٣٫٦٧٩١٨٫٥٦٧٦٢٫٢٤٦٢٣٫٤١١٨٫٣٨٦٣١٫٧٩٧تكالیف موظفین 

٥٫٨٢٣٤٫٥٤٧١٠٫٣٧٠٥٫١٣٥٣٫٠٧٤٨٫٢٠٩مصاریف قانونیة ومھنیة أخرى 
١٫٦٦٤٤٫٨٣١٦٫٤٩٥٨٢٠٢٫٣٨٨٣٫٢٠٨استھالك 

١٨٨٥١٢٣٩٨٥١٦١٠١إطفاء موجودات غیر ملموسة
٦٨١١٫٨٥٤٢٫٥٣٥٤٢٢٨٦٣١٫٢٨٥مصاریف التسویق 

١٫١٣٩١٫١٣٩- ٢٫٦١٤٢٫٦١٤- مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
٥٫٠٩٧٨٫٧٢٠١٣٫٨١٧٢٫٧١٧٤٫٠٤٩٦٫٧٦٦أخرى 

٥٧٫١٣٢٤١٫١٨٤٩٨٫٣١٦٣٢٫٥٩٠١٩٫٩١٥٥٢٫٥٠٥

تكالیف التمویل، صافي ٢٠

فترة الستة أشھر  
المنتھیة في  

فترة الستة أشھر  
المنتھیة في 

أشھر    الثالثةفترة 
المنتھیة في  

أشھر   الثالثةفترة 
المنتھیة في 

٢٠٢١یونیو  ٣٠
(غیر مدققة) 

٢٠٢٠یونیو  ٣٠
(غیر مدققة)  

٢٠٢١یونیو  ٣٠
(غیر مدققة) 

٢٠٢٠یونیو  ٣٠
(غیر مدققة)  

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٤٣٫٢٧٧٦٣٫٧٢٥٢٢٫١٨٠٣٤٫٣٦٤فوائد على القروض 
٤٫٢٩٦٤٫٣٦٦٢٫١٣٨٢٫٢٦٣ر فوائد على مطلوبات عقود اإلیجا

١٥٦١٥٦٧٩٧٩إطفاء تكالیف ترتیب قرض 
) ٢٫١٦٠()٦١٣() ٤٫٣١٩()١٫٣٥٨(ستثماریة بالتكلفة المطفأة اإیرادات فوائد من قروض 

) ٢٫٨٨٠()٢٣١() ٤٫٦٦٢()٥٠٣(فوائد مكتسبة على ودائع ألجل 
)٣٧٥()١٨٨()٣٧٥()٣٧٥(عكس فائدة على استبعاد استثمار عقاري  

٤٥٫٤٩٣٥٨٫٨٩١٢٣٫٣٦٥٣١٫٢٩١
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٢٠

أطراف ذات عالقة٢١

الخسائر:  وأ المعامالت الجوھریة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بیان األرباح 

مكافآت موظفي اإلدارة الرئیسیین

فترة الستة أشھر  
المنتھیة في  

فترة الستة أشھر  
المنتھیة في 

أشھر    الثالثةفترة 
المنتھیة في  

أشھر   الثالثةفترة 
المنتھیة في 

٢٠٢١یونیو  ٣٠
مدققة) (غیر 

٢٠٢٠یونیو  ٣٠
(غیر مدققة)  

٢٠٢١یونیو  ٣٠
(غیر مدققة) 

٢٠٢٠یونیو  ٣٠
(غیر مدققة)  

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٣٫٩٢٩٤٫٤٥٥١٫٧١٢٢٫٣٥٢رواتب ومكافآت 
٣٥٠٢٨٩١٧٥١٧٣مكافآت نھایة الخدمة ومكافآت أخرى طویلة األجل 

٤٫٢٧٩٤٫٧٤٤١٫٨٨٧٢٫٥٢٥

األرصدة الجوھریة مع أطراف ذات عالقة: 

 یونیو  ٣٠كما في    ألف درھم  ٢٥٫١٣١ما قیمتھ    لمشروع مشترك محتسب وفقاً لحقوق الملكیةالمقدمة    القروض االستثماریةبلغت  
 ٣٣٫٨١٢كان الرصید اإلجمالي للقرض بقیمة ، ٢٠٢١ یونیو ٣٠كما في  ألف درھم). ٤٥٫٠٠٣: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١( ٢٠٢١

دیسمبر   ٣١ألف درھم (  ٨٫٦٨١وبلغت خسائر االئتمان المتوقعة ما قیمتھ  ألف درھم)    ٤٥٫٩٧٥:  ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١ألف درھم (
: أصل ضمن ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١( ٢، كان القرض أصًال ضمن المرحلة ٢٠٢١ یونیو ٣٠كما في  ألف درھم). ٩٧٢: ٢٠٢٠

).١المرحلة 

القطاعات التشغیلیة  ٢٢

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

.الصحیةالمالیة والبنیة التحتیة والنفط والغاز والتكنولوجیا المالیة والعقارات الصناعیة والرعایة 

أسواق رأس المال -إدارة األصول 
أسواق رأس المال، منصة لتزوید المستثمرین بإمكانیة الوصول إلى الفرص المتاحة في األسھم  -یمثل قطاع إدارة األصول 

.وخدمات إدارة الموجودات األخرى

الشركات
.تخصیصھا للقطاعات التي یتم إعداد تقاریر لھا یشتمل قطاع الشركات على أنشطة المجموعة، والتي ال یتم 
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٢١

(تتمة)   القطاعات التشغیلیة٢٢

 یونیو  ٣٠أشھر المنتھیة في    ستةالیعرض الجدول التالي معلومات حول اإلیرادات واألرباح للقطاعات التشغیلیة للمجموعة لفترة  
:، على التوالي٢٠٢٠و ٢٠٢١

إدارة األصولألف درھم 
الموحد الشركات أسواق رأس المال االستثمارات الخاصة (غیر مدققة)   ٢٠٢١ یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في  ستة الفترة 

١٥٦٫٤٤٤- - ١٥٦٫٤٤٤إیرادات من بیع البضائع وتقدیم الخدمات 
شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقًا لحقوق الملكیة،   خسارة الحصة من  

) ١٠٫١٤٢(- - ) ١٠٫١٤٢(صافي   
) ٣٢٫٠١٤(- - ) ٣٢٫٠١٤(االنخفاض في قیمة شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقًا لحقوق الملكیة 

٥٠٫٥١١- - ٥٠٫٥١١مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة  ربح من استبعاد شركات زمیلة ومشاریع 
٥٠١٫٥٣٦- ٢٣٫٧٨١٤٧٧٫٧٥٥من استثمارات مالیة إیرادات  

٢٣٫٢١٢- - ٢٣٫٢١٢إیرادات من استثمار عقاري، صافي  
) ٣٫٩٩٣(٢٤٠٣٦) ٤٫٢٦٩(إیرادات أخرى، صافي  (مصاریف) / 

٣٨٣٫٠٧٨) ٨٨٫٧٦٧(٢٨٫٤١٣٤٤٣٫٤٣٢(خسارة) للفترة ربح / 
) ٧٣(- - ) ٧٣(األخرى الخسارة الشاملة 

(غیر مدققة)   ٢٠٢٠یونیو  ٣٠أشھر المنتھیة في   الستةفترة  
١٤٦٫٤٦١- - ١٤٦٫٤٦١إیرادات من بیع البضائع وتقدیم الخدمات 

شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقًا لحقوق الملكیة،   خسارة الحصة من  
) ١٠٫١٥٣(- - ) ١٠٫١٥٣(صافي   

) ١٠٫٠٠٠(- - ) ١٠٫٠٠٠(االنخفاض في قیمة شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقًا لحقوق الملكیة 
٥٩٫٣٧٩- ٣٢٫٦٨١٢٦٫٦٩٨من استثمارات مالیة   إیرادات

١١٫٢٤٤- - ١١٫٢٤٤ربح من تسویة قروض استثماریة 
١٩٫٥٢٢- - ١٩٫٥٢٢، صافي من استثمار عقاري  إیرادات

٤٫٥٤٤٣١٦٦٤٤٫٩٢٤إیرادات أخرى، صافي 
) ٤٩٫٧٦٨() ٦٣٫٦٠٣() ١٧٫٥٢٩(٣١٫٣٦٤ربح / (خسارة) للفترة 

) ٢١٤(- - ) ٢١٤(الخسارة الشاملة األخرى  

تمثل إیرادات القطاع المدرجة أعاله اإلیرادات الناتجة من عمالء خارجیین. لم تكن ھناك أیة إیرادات بین القطاعات خالل الفترة 
: ال شيء).٢٠٢٠(

دیسمبر   ٣١و  ٢٠٢١  یونیو  ٣٠یعرض الجدول التالي معلومات عن موجودات ومطلوبات القطاعات التشغیلیة للمجموعة كما في  
، على التوالي:٢٠٢٠

إدارة األصولألف درھم 
الموحد الشركات أسواق رأس المال االستثمارات الخاصة (غیر مدققة)   ٢٠٢١ یونیو ٣٠كما في 

٢٫١٠٣٫٧٥٧٦٫٩٣٣٫٨٢٧٤١٤٫١٥٥٩٫٤٥١٫٧٣٩القطاع موجودات  
٤٢٧٫٩٥٤٢٫٨٨٨٫١٨٦١٫٥٦٧٫٢٢٧٤٫٨٨٣٫٣٦٧مطلوبات القطاع 

(مدققة)   ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١كما في 
٢٫١٠٤٫٨١٨٦٫٤٠٣٫١٧٦٣٧٣٫٨١٩٨٫٨٨١٫٨١٣موجودات القطاع 
٤٤٤٫٧٢٠٢٫٩٤٨٫٠٤٢١٫٣٣٩٫٤٥٦٤٫٧٣٢٫٢١٨مطلوبات القطاع 
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األحداث الالحقة ٢٣

شركة ناشیونال إنیرجي سیرفیسیز للمجموعة في مجلس إدارة  الذي تم تعیینھ عضو مجلس اإلدارة، استقال ٢٠٢١یولیو  ١في 
، لن یتم تصنیف الشركة المستثمر فیھا لذلكعلى الشركة المستثمر فیھا.  الجوھريالمجموعة  نفوذ أدى إلى إیقاف. مما ریونایتد

شركة ناشیونال بتصنیف استثماراتھا المتبقیة في نتیجَة لذلك تقوم اإلدارة وف حقوق الملكیة. سوفقًا لكشركة زمیلة محتسبة 
.األدوات المالیة ٩ رقم لتقاریر المالیةعداد اللمعیار الدولي إل اً وفقإنیرجي سیرفیسیز ریونایتد 


