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  الموحد الموجز الخسارةأو  الربحبيان 
 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 إيضاح

 2017مارس  31
 )غير مدقق(

  ألف درهم

 2016مارس  31
 )غير مدقق(
 ألف درهم

     
 86.357  83.391 12 إيرادات من بيع البضا ع وتقديم الخدمات

 (37.606)  (50.144) 12 تكلفة بيع البضا ع وتقديم الخدمات
 48.751  33.247  إجمالي الربح

إيرادات من شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقًا لحقوق 
 136.403  67.177 6 الملكية، وافي

 103.787  107.473 13 ات ماليةإستثمار إيرادات من 
 6.839  10.949  أخرى، وافيإيرادات 
دارية مواريف  (95.861)  (92.806) 14 عمومية وا 

 (23.801)  (28.672) 15 مواريف تمويل، وافي
 176.118  97.368  ربح الفترة

     
     ربح الفترة عائد إلى:

 175.845  87.577  مالكي الشركة
 273  9.791  حقوق الملكية غير المسيطرة

 176.118  97.368  ربح الفترة
     

العائد األساسي والمخفض على السهم العائدة إلى مالكي الشركة 
 0.095  0.047 9 )درهم( الفترةخالل 
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  الموجز الموحداآلخر الشامل الدخل و  الخسارةأو  الربحبيان 
 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 2017مارس  31
 )غير مدقق(

  ألف درهم

 2016مارس  31
 )غير مدقق(
 ألف درهم

    
 176.118  97.368 ربح الفترة

    
    الشاملة األخرى الدخل/ )الخسارة( 

    
    البنود التي يمكن إعادة تصنيفها الحقًا للربح أو الخسارة:

الحوة في الجزء الفعال في تغيرات القيمة العادلة لتحوطات التدفقات 
 317.752  (280.869) (7النقدية )إيضاح 

األخرى للشركات الزميلة والمشاريع  حتياطياتالحوة في التغير في اإل
 887  (52) المشتركة المحتسبة وفقًا لحقوق الملكية   

 (280.921)  318.639 
    

    البنود التي ال يمكن إعادة تصنيفها الحقًا للربح أو الخسارة:
وافي التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 5.573  1.650 الدخل الشامل اآلخر 
 1.650  5.573 

 324.212  (279.271) )الخسارة(/ الدخل الشامل للفترة
 500.330  (181.903) إجمالي )الخسارة(/ الدخل الشامل للفترة

    
    الشامل عائدة إلى:إجمالي )الخسارة(/ الدخل 

 500.057  (191.694) مالكي الشركة
 273  9.791 حقوق الملكية غير المسيطرة

 500.330  (181.903) إجمالي )الخسارة(/ الدخل الشامل للفترة
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  الموحد الموجز الملكية حقوق التغيرات في  بيان
 

 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال
 

 رأس 
 المال 

 أسهم 
 خزينة

 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 
 176.118 273 175.845 - - - - - 175.845 - - الفترةربح 

 324.212 - 324.212 324.212 887 317.752 5.573 - - - - الدخل الشامل اآلخر
 500.330 273 500.057 324.212 887 317.752 5.573 - 175.845 - - الدخل الشامل إجمالي

 (370.341) - (370.341) - - - - - (370.341) - - (9أنوبة أرباح نقدية )إيضاح 
 (8.207) - (8.207) - - - - - - (8.207) -  إعادة شراء أسهم

نتيجة  الحركة في حقوق الملكية غير المسيطرة
 87.719 87.719 - - - - - - - - - 1إستحواذات

 4.136.815 144.712 3.992.103 769.501 1.885 367.067 11.369 389.180 1.519.462 (241.375) 1.944.515 )غير مدقق( 2016مارس  31في 
 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 2017يناير  1في             

 97.368 9.791 87.577 - - - - - 87.577 - - الفترةربح 
 (279.271) - (279.271) (279.271) (52) (280.869) 1.650 - - - - )الخسارة(/ الدخل الشامل اآلخر

 (181.903) 9.791 (191.694) (279.271) (52) (280.869) 1.650 - 87.577 - - إجمالي )الخسارة(/ الدخل الشامل 
 (367.702) - (367.702) - - - - - (367.702) - - (9أنوبة أرباح نقدية )إيضاح 

نتيجة  الحركة في حقوق الملكية غير المسيطرة
 103.503 103.503 - - - - - - - - - 1إستحواذات

 3.739.463 427.862 3.311.601 204.326 190 (238.822) 13.061 429.897 1.429.944 (267.184) 1.944.515 )غير مدقق( 2017 مارس 31في 
 
خفضـت إن وتبعـًا لـذلك، ألـف درهـم( 84.594: 2016مـارس  31) درهـم ألـف 18.758 مبلـ ب في أسواق الشرق األوسط وشـمال أفريقيـافي األسهم  ستثماروندوق الواحة لإلفي  اتإستثمار تضمن ت 1

 ألـف درهـم 73.560 مبلـ ب وسـط وشـرق أوروبـا والشـرق األوسـط وأفريقيـافـي أسـواق  فـي أدوات الـدخل الثابـت ستثماروندوق الواحة لإل ات فيستثمار واإل، %66.4إلى % 67.8من  المجموعة حوة
ألـف درهـم  920لقيمة في أسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا بمبل  لالستثمار في ا الواحةوندوق ؛ و %77إلى  %89.5من  المجموعة حوةخفضت إن وتبعًا لذلك، : ال شيء(2016مارس  31)
للرعايـة  أريبيـانمجموعـة أنجلـو ي سـاهم مـالكي حقـوق الملكيـة غيـر المسـيطرة فـباإلضافة إلـى ذلـك، %. 99.5% إلى 100: ال شيء(، وتبعًا لذلك إنخفضت حوة المجموعة من 2016مارس  31)

 ألف درهم(. 3.125: 2016مارس  31ألف درهم ) 10.265بمبل   ستثماربحوتهم في اإل الوحية
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 الموحد الموجزبيان التدفقات النقدية 
 

  مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 التشغيليةالتدفقات النقدية من األنشطة 

 2017 إيضاح
 )غير مدقق(

  ألف درهم

2016 
 )غير مدقق(
 ألف درهم

  176,118   97,368  الفترةربح 
     تعديالت لـ:
  2,166   4,280  االستهالك

  24,685   29,047  مواريف تمويل
 1,417  1,947  المحمل على مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 (63,122)   (104,493) 13 المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمكاسب تقييم الموجودات 
 (884)   (375)  ألجلفوا د على ودا ع 

 (136,403)   (67,177) 6 ، وافيشركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقًا لحقوق الملكيةمن إيرادات 
 (397)   (249)  تمويلية إيجارات ات فيإستثمار إيرادات فوا د من 

  3,187   3,315  إطفاء موجودات غير ملموسة
 (2,720)  (2,672)  يةإستثمار قروض إيرادات فوا د من 

  16    (8)  ، وافيمخوص بضاعة بطي ة الحركة ومتقادمة
 -  1,707  مخوص ديون مشكوك في تحويلها

     التغيرات في رأس المال العامل:
 (10)   (1,188)  التغير في المخزون 

 38,243  (185,938)  التغير في الذمم المدينة التجارية واألخرى 
 (15,949)   175,368  التغير في المطلوبات التجارية األخرى 

  26,347   (49,068)  العمليات )المستخدم في(/ الناتج صافي النقد
 (333)  (342)  مكافآت نهاية خدمة الموظفين المدفوعة

  26,014   (49,410)  النقد )المستخدم في(/ الناتج من األنشطة التشغيليةصافي 
     

     يةستثمار التدفقات النقدية من األنشطة اإل
 (526,278)   -  زميلة محتسبة وفقًا لحقوق الملكية اتشرك في إستثمار
 (723,841)   (481,206)  ، وافيات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةإستثمار شراء 

 (122)   (43,437)  ي إستثمار دفعات لتطوير عقار 
 (16,189)   (8,802)  ، بالوافيشراء أثاث ومعدات

 (427)   (1,374)  شراء موجودات غير ملموسة، وافي
  76,983   -  اآلخر رأس المال المستلم من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

  1,939   1,939  عا دات من عقود الت جير التمويلية
 -  (25,000)  ودا ع وكالة
 884  375  فوا د مستلمة

 (1,187,051)   (557,505)  يةستثمار صافي النقد المستخدم في األنشطة اإل
     

     التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 
 (13,856)   (14,730)  مدفوعة على قروضتكاليف تمويل 
 (8,180)   (18,883) 10 قروض مسددة

  1,251,811   747,322 10 قروض تم الحوول عليها
 (8,207)   -  إعادة شراء أسهم

 -  (367,702) 9 أنوبة أرباح مدفوعة
  87,719   103,503  حقوق الملكية غير المسيطرة تسديد دفعات من قبل

  1,309,287   449,510  التمويليةاألنشطة الناتج من صافي النقد 
  148,250   (157,405)  في النقد ومرادفات النقد )النقص(/ الزيادة صافي

  1,151,658   572,262  يناير 1النقد ومرادفات النقد في 
  1,299,908   414,857  مارس 31النقد ومرادفات النقد 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  .عش.م. كابيتـــالشــــركة الواحــــة 
يوليـــو  12وقـــد ت سســت بتـــاريخ  1997مـــايو  20الوـــادر بتــاريخ  10اإلمــارات العربيـــة المتحــدة، بموجـــب المرســـوم األميــري رقـــم 

1997  . 
 

كة لشــر النتــا و والمركــز المــالي ل 2017 مــارس 31المنتهيــة فــي  أشــهر ثالثــةاللفتــرة  البيانــات الماليــة المــوجزة الموحــدةتضــم هــذه 
 الخاضـعة لسـيطرة مشـتركة والشـركاتالزميلـة  الشـركاتوحوص المجموعة فـي بـ "المجموعة"(  معاً  اوشركاتها التابعة )ويشار إليه

 .("والمشاريع المشتركة ات المحتسبة وفقًا لحقوق الملكيةستثمار اإل")
 

الخــدمات تســتثمر المجموعــة فــي مجموعــة واســعة مــن القطاعــات تشــمل تــ جير الطــا رات، الخــدمات الماليــة، أســواق رأس المــال، 
 .والنفط والغاز الرعاية الوحية ،العقارات الوناعية، البنية التحتية البحرية

 
ـــــي الشـــــركة علـــــى موقـــــع  موجـــــودة 2016ديســـــمبر  31 للســـــنة المنتهيـــــة فـــــيالبيانـــــات الماليـــــة الموحـــــدة للمجموعـــــة إن  اإللكترون

www.wahacapital.ae  الطــابق ، تحــادأبــراج اإل ،28922للشــركة، ص. ب. المســجل عنــد الطلــب مــن المكتـب وكـذلك متاحــة
 .أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، 3برج ، 42
 
 أساس التحضير 2
 

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

 .2016 ديسمبر 31لمنتهية في الموحدة للمجموعة كما في وللسنة ا
 
 أهم السياسات المحاسبية  3
 

إن السياســـات المحاســـبية ومبـــاديء إدارة المخـــاطر وأســـاليب اإلحتســـاب والتقـــديرات الهامـــة المطبقـــة مـــن قبـــل المجموعـــة فـــي هـــذه 
مــن قبــل المجموعــة عنــد إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة كمــا فــي وللســنة  الطبقــةتلــك  مثــلالبيانــات الماليــة المــوجزة الموحــدة هــي 

 ، باستثناء ما يلي:2016 ديسمبر 31المنتهية في 
 شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقًا لحقوق الملكيةات في إستثمار قيمة  إنخفاض

نتيجًة إلعادة تقييم قابلية تحويل مبلـ  ، هولدينجز إن فيإيركاب المجموعة في  ستثمارالقيمة إل إنخفاضتم اختبار  ،خالل الفترة
تم تحديـد القيمـة . ، فان تداول أسهمها ولفترة طويلة يتم ب سعار مخفضة بوورة كبيرةلةوومن بين عوامل أخرى ذات  ،اإلستثمار

 مع األخـذ باإلعتبـار إتفاقيـة(، 3تخدام )المستوى ( والقيمة في اس1العادلة )المستوى  القيمة بينعلى األباستخدام القابلة لإلسترداد 
تقـديرات القيمـة القابلـة لالسـترداد  بنـاًء علـىسـتحقاقها. إإيركـاب عنـد  أسهم فيللمجموعة أسعار األسهم  المترافقة مع طوق تسوية ال

  خالل الفترة الحالية. درهمألف  58.817القيمة بمبل   انخفاضبتم اإلعتراف فقد وفقا لهذه االفتراضات،  تمتالتي 
   :أدناه مبين، كما هو 2017 سنةعدة معايير وتعديالت جديدة في بتطبيق قامت المجموعة للمرة األولى، 

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

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

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

  البيانات  يتمكن مستخدم ياإلفواحات الت لتوفيربيان التدفقات النقدية  - 7تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم
 يةنشطة التمويلاالالمطلوبات الناتجة عن  يتقييم التغيرات فمن المالية 

 
ولكـن لفتـرات التقـارير الحاليـة أو السـابقة  رجـةالمبـال  المد علـى لـيس لـت تـ ثيرجديـدة ال تعـديالتالمعـايير و ال إعتمـادومع ذلـك، فـان 

 .ربما تؤثر على محاسبة المعامالت والترتيبات المستقبلية

http://www.wahacapital.ae/
http://www.wahacapital.ae/
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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 والمطلوباتتقوم المجموعة باستخدام الترتيب الهرمي التالي لتحديد واإلفواح عن القيمة العادلة 
 

 ؛إليت في تاريخ القياسالووول للمنش ة يمكن  التياألسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مستمدة من : مدخالت 1المستوى 
 

 و ، إما بشكل مباشر أو غير مباشر؛والتي يمكن مالحظتها لألول أو اإللتزام 1المدرجة تم إدراجها ضمن المستوى من موادر غير األسعار مستمدة  : مدخالت2المستوى 
 

 . مدخالت غير مالحظة لألول أو اإللتزام: 3المستوى 
 2017مارس  31  

 ألف درهم)غير مدقق( 
 2016ديسمبر  31   

 ألف درهم)مدقق( 
 

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى  المجموع الموجودات المالية

          الربح أو الخسارة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
 - - 632,223 632,223  - - 834.895 834.895  مدرجة أوراق ماليةأسهم في 
 - 5,636  - 5,636  - 5.636 - 5.636 في أوراق مالية أخرى  اتإستثمار 
 - - 1,563,664 1,563,664  - - 1.612.230 1.612.230 في أوراق مالية بدخل ثابت إستثمار

 - 54.531 - 54.531  - 30.345 - 30.345 موجودات مشتقة
 - 60.524 - 60.524  - 419.171 - 419.171 ، وافيإتفاقيات إعادة الشراء العكسي

          اآلخر الشاملموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 70,912  - - 70,912   72.562 - - 72.562 غير مدرج وندوق 

          مشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلة
 - 433,462  - 433,462   - 152.593 - 152.593 األسهمطوق الحد األدنى والحد األقوى ألسعار 

 70,912  554,153 2,195,887 2,820,952  72.562 607.745 2.447.125 3.127.432 المجموع
 
 3المستوى  2المستوى  1المستوى  المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى  المجموع 

          المطلوبات المالية
          بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمطلوبات مالية 
 - (27.697) - (27.697)  - (18.937) - (18.937) مطلوبات مشتقة

 - (27.697) - (27.697)  - (18.937) - (18.937) المجموع
 

 .الفترةخالل  2و  1لم يكن هناك تحويالت بين المستويات 
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 )يتبع( حول البيانات المالية الموجزة الموحدةإيضاحات 
 
 
  )يتبع( القيم العادلة 4
 
  )يتبع( الترتيب الهرمي للقيمة العادلة أ
 

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

 

  2017مارس  31
 )غير مدقق(

 ألف درهم

 2016ديسمبر  31
 )مدقق(

 ألف درهم
 الترتيب الهرمي 
 أسلوب التقييم  للقيمة العادلة

     موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 .أسعار الشراء المدرجة في سوق نشط 1المستوى  632,223  834,895  مدرجةأوراق مالية  أ 
 ذات العالقة. ستثمارالتدفقات النقدية المخوومة لإل 2المستوى  5,636   5,636  أوراق مالية في آخر  إستثمار ب 
 .أسعار الشراء المدرجة في سوق نشط 1المستوى  1,563,664 1,612,230 مدرجة في أوراق مالية بدخل ثابت إستثمار ج
 وسيطال أسعاريستند هذا التقييم على  2المستوى  60,524 419,171 ، وافيإتفاقيات إعادة الشراء العكسي د
 وسيطال أسعاريستند هذا التقييم على  2المستوى  54,531  30,345 موجودات مشتقة ه

     الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 من قبل مدير الوندوق. الذي تم إحتسابتوندوق لليستند التقييم على وافي قيم األوول  3المستوى  70,912 72,562 وندوق غير مدرج أ

     مشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلة
السوق  األسهم وتقلبات أسعارغالبًا،  مع مدخالت يمكن مالحظتها في السوق  سكولز -نموذج بالك  2المستوى  433,462 152,593 طوق الحد األدنى والحد األقوى ألسعار األسهم أ

 العالقة.لألسهم ذات 
     مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمطلوبات 

 وسيط ال أسعاريستند هذا التقييم على  2المستوى  (27,697) (18,937) مطلوبات مشتقة أ
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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
 المنتهية في

  2017 مارس 31
 )غير مدقق(

 ألف درهم
 

 في السنة المنتهية
  2016ديسمبر  31

 )مدقق(
 ألف درهم

 70.912 يناير 1في 
 

142,280 
 -  المالتخفيض رأس 

 
 (76,983) 

 1.650  مجموع المكاسب في الدخل الشامل اآلخر
 

5,615 

 
72.562 

 
70,912 

 
  القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ب
 

 .قيمتها المدرجة تقاربلية إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات الما
 
 عقاري  إستثمار 5

 

 فترة الثالثة أشهر 
 المنتهية في

  2017مارس  31
 )غير مدقق(
  ألف درهم

 السنة المنتهية في
  2016ديسمبر  31

 )مدقق(
 ألف درهم

 696.010  680.569 يناير 1في 
 25.107  56.735 إضافات

 (40.548)  - خسارة القيمة العادلة
 737.304  680.569 
 

المعتمـــدة المتعلقــة بتطــوير وحــدات وـــناعية وــغيرة مخطــط لهــا، والتـــي  األعمــالقيمــة  العقــاري  ســـتثماراإل ضــافات إلــىتمثــل اإل
 (.ألف درهم 192: 2016ديسمبر  31) ألف درهم 566تضمنت تكاليف االقتراض بمبل  
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 )يتبع( إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 
 
  مشتركة محتسبة وفقا لحقوق الملكيةات في شركات زميلة ومشاريع إستثمار  6
 

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

 

 فترة الثالثة أشهر 
 المنتهية في

  2017مارس  31
 )غير مدقق(

 ألف درهم
 

 السنة المنتهية في
  2016ديسمبر  31

 )مدقق(
درهمألف   

يناير 1في   5,033,561  4.714.977 
 526.277  - إستحواذات
(660.234)  - إستبعادات  

1، وافيالحوة في الدخل  67,177  489.111 
حقوق الملكية إحتياطياتالحوة في   (52)  (720)  

(35.850)  - توزيعات مستلمة   
 5,100,686  5.033.561 
 
 (.3ألف درهم )إيضاح  58.817القيمة بمبل   إنخفاضتشمل خسارة 1
 

فــي الشــركات الزميلــة والمشــاريع المشــتركة المحتســبة وفقــًا لحقــوق الملكيــة الواقعــة خــارج اإلمــارات العربيــة المتحــدة  ســتثماريبلــ  اإل
 ألف درهم(. 4.819.921: 2016ديسمبر  31ألف درهم ) 4.910.776

 
هـــي ألـــف درهـــم(  4.819.921: 2016ديســـمبر  31ألـــف درهـــم ) 4.910.776 بمبلـــ بقيمـــة مدرجـــة ات المجموعـــة إســـتثمار إن 

 (.10لمجموعة )إيضاح امقابل قروض  مرهونة
 

ة يـارتفعـت حوـة ملك وبـذلك تقم المجموعة بالمشاركة بـت.لم و األسهم،  برنامو إعادة شراءبتنفيذ عملية  إيركاب قامتخالل الفترة، 
 %.15.81% إلى 15.23إنتفاع المجموعة من 
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 ات ماليةإستثمار  7

 
  2017مارس  31

 )غير مدقق(
 ألف درهم

 

  2016ديسمبر  31
 )مدقق(

 ألف درهم
  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية 

 
 

 70,912  72,562  وندوق غير مدرج
    مشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلة

 433,462             152,593 1 طوق الحد األدنى والحد األقوى ألسعار األسهم
    عادلة من خالل الربح أو الخسارةالقيمة الموجودات مالية ب
 54,531  30,345  2 موجودات مشتقة

 60,524  419,171  3، وافي الشراء العكسيعقود إعادة 
 1,563,664  1,612,230 4 أوراق مالية ذات دخل ثابت مدرجة

 632,223  834,895   أوراق مالية مدرجة
 5,636                5,636  في أوراق مالية مدرجة ات أخرى إستثمار 

 
3,127,432  2,820,952 

 
ألـف درهـم فـي  391.413 بمبلـ  إسـتثمارتمثـل ، إيركـاب مـن أسـهم %15.81نسـبة ب أسعار أسهم لحوة طوق المجموعة  لدى 1

دوالر أمريكـي  70.02 – 53.60و دوالر أمريكـي  39.38 – 34.74بحـدود  طوق الحـد األدنـى والحـد األقوـى ألسـعار األسـهم
العا ـدات النقديـة علـى البيـع  تحـو للتـدفقات النقديـة،  تحـو أسـعار األسـهم كـ داة طوق  تونيفللسهم الواحد على التوالي. وقد تم 
اعترفــت المجموعــة  الفتــرةخــالل  .الــدخل الشــامل اآلخــربالقيمــة العادلــة مــن خــالل  وتــم إحتســابهاالمحتمــل لألســهم فــي المســتقبل، 

( ألــف درهــم 18.465 : مكســب بمبلــ 2016ديســمبر  31الســنة المنتهيــة فــي ) درهــم ألــف 280.869مبلــ  بخســارة إعــادة تقيــيم ب
 .اآلخر الشامل الدخلالتدفق النقدي من خالل  اتتحوطعلى 
 
مقايضة العا د اإلجمالي، مقايضة العجز عن  ،مقايضة أسعار الفا دةالمحتفظ بها من قبل المجموعة المشتقة  الموجوداتتشمل  2

 11.002.424: 2016ديســمبر  31لـف درهـم )أ 13.351.373بمبلــ  قيمـة اسـمية  والتـي لهــاسـداد اال تمـان والعمــالت اآلجلـة، 
 ألف درهم(.

 
عـادة الشـراء إل الـذمم المدينـة مـن وـافي الظـاهرة هـي المدرجـةالقـيم  إن. نفس الوقـتفي  قويرةعقود إعادة الشراء العكسي هي  3

عـادة إل الذمم المدينة: 2016ديسمبر  31درهم )ألف  563.249 بمبل  وااللتزامات المقابلة ألف درهم 982.420 بمبل العكسي 
إلـى اإلتفاقيـة ات إعادة الشـراء يتفاقإتخضع (. درهم ألف 409.474بمبل  وااللتزامات المقابلة  ألف درهم 469.998 بمبل الشراء 

 .الر يسية للمقاوة
 
 1.359.945: 2016ديسمبر  31ألف درهم ) 1.284.544ذات الدخل الثابت باجمالي مبل   المدرجة تم رهن األوراق المالية 4

إلـى اإلتفاقيـة الر يسـية ات إعـادة الشـراء يـاتفاقتخضـع  .وعة بموجب إتفاقيات إعـادة الشـراءألف درهم( كضمان مقابل قروض المجم
 .للمقاوة
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 )يتبع( إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 
 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى  8

 
  2017مارس  31

 )غير مدقق(
 ألف درهم

 

  2016ديسمبر  31
 )مدقق(

 ألف درهم
 181,616   366,321 1 ذمم مدينة تجارية

 (10,291)   (11,998)  مخوص ديون مشكوك في تحويلها
 42,102   42,253 مواريف مدفوعة مقدما وسلفيات

 70,517  69,929 فوا د مستحقة
 37,833   37,647 السابقة  واتأرباح السننوبة مبال  مخووة أل

 35,000  35,000  ودا ع مرهونة
 30,000  55,000 ودا ع وكالة

 31,821   36,349 ذمم مدينة أخرى 

 630,501  418,598 
 
 وسطاء سوق رأس المال.معامالت مبال  مستحقة من  التجاريةفي الذمم المدينة بشكل ر يسي الزيادة تمثل  1
 
  المال وأنصبة األرباحرأس  9
 

فيــت مــن بــين أمــور أخــرى علــى توزيــع  وتمــت الموافقــةالجمعيــة العموميــة الســنوية  إجتمــاع ت الشــركة، عقــد2017مــارس  22فــي 
: أنوـبة أربـاح نقديـة 2016مـارس  23)درهـم للسـهم  0.20تمثـل ألـف درهـم  367.702% بمبلـ  20أنوبة أربـاح نقديـة بنسـبة 

 (. للسهم درهم 0.20تمثل  ألف درهم 370.341بمبل  
 

 ألــف 267.184 بقيمــةســهم  106.005.973 بشــراء الشــركة قامــت، 2016فــي ســنة  القا مــة األســهمعمــال ببرنــامو إعــادة شــراء 
 .خزينة  سهمك وتم إدراجها درهم
 
 لعـدد المـرجحباستخدام المتوسط  2017 مارس 31المنتهية في  ةالحالي للفترةإحتساب العا د األساسي والمخفض للسهم الواحد تم 

 .الخزينة أسهم ت ثير اإلعتبار األخذ بعينبعد  الفترة خالل القا مة األسهم
 
أشهر المنتهية في ثالثةفترة الل  2017مارس  31 

 )غير مدقق(
 2016مارس  31 

 )غير مدقق(
  175,845   87.577 )ألف درهم( عا دة إلى مالكي الشركة الفترةأرباح 

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ألغراض العا د األساسي والمخفض 
 1,846,262 )ألف( للسهم الواحد

 
  1,853,024 
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  القروض 10
 

 إن حركة القروض مدرجة أدناه:

 

أشهر  ثالثةفترة ال
 المنتهية في 

 مارس 31
2017 

 )غير مدقق(
 ألف درهم

 

 السنة المنتهية 
 ديسمبر  31في 

2016 
 )مدقق(

 ألف درهم
 5.464.877 يناير 1في 

 
5.322.255 

 1.602.504  747.322 قروض مسحوبة
(78.450)  14.317 اإلطفاءات، وافي من والفا دة المدفوعة مقدماً  رضقترتيب تكاليف   
(18.883) مدفوعةقروض    (1.381.432)  

 
6.207.633 

 
5.464.877 

 
وفقا لحقوق الملكية 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 )
 

ألـف  1.839.000 المضـمون والبـال  قـرض المجموعـة المتجـدد تسـهيالتألف درهم مـن  404.580الفترة، تم سحب مبل   خالل
 ألف درهم. 288.366 بمبل وزيادة في مطلوبات إعادة الشراء  (أمريكي دوالرمليون  500درهم )

 
تطـوير لدرهـم  مليـون  426إجارة بمبلـ  -بالحوول على تمويل على أساس مرابحةمجموعة ال قام أحد أعضاء، 2016سنة خالل 

 ألف درهم. 42.282خالل الفترة، تم سحب مبل   لعقارات الوناعية الخفيفة.امشروع إضافي في 
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 مطلوبات تجارية وأخرى  11

 

 مارس 31
2017 

 )غير مدقق(
 ألف درهم

 

 ديسمبر  31
2016 
 )مدقق(

 ألف درهم
 96,259  309,465 1ذمم دا نة تجارية

  56,225    58,416  فوا د مستحقة على قروض
  27,697    18,937  2مطلوبات مشتقة

  40,546   40,361  أنوبة أرباح مستحقة
 9,067  9,067 حوافز الموظفين طويلة األجل 

 104,477  86,691 أخرى ومستحقات ذمم دا نة

 
522,937  334,271 

 
 سوق رأس المال.وسطاء معامالت لالتجارية مبال  مستحقة الدا نة في الذمم بشكل ر يسي تمثل الزيادة  1
 
ألـف درهـم  2.112.033 تبلـ قيمة اسـمية بالمجموعة عقود تبادل أسعار الفا دة،  من قبل بها المحتفظالمطلوبات المشتقة تمثل  2
  ألف درهم(. 2.113.324: 2016ديسمبر  31)
 
 

 بيع البضائع وتقديم الخدماتوتكلفة من  اتإيراد 12
 

لفترة الثالثة أشهر 
 المنتهية في

 2017مارس  31
 درهم ألف)غير مدقق( 

 

 2016مارس  31
 ألف درهم)غير مدقق( 

 إجمالي الربح تكلفة المبيعات إيرادات 
 

 إجمالي الربح تكلفة المبيعات إيرادات
  41,265  (37,197)   78,462    26,746  (49,421)   76,167  تقديم خدمات
  7,486  (393)   7,879    6,501  (715)   7,216  إيرادات ت جير

    -  (16)   16      -  (8)   8  مخزون بيع 

 
 83,391   (50,144)  33,247    86,357   (37,606)  48,751  

 
 عمليات الرعاية الوحية. إلىر يسي  بشكلالخدمات  وتقديم المبيعات وتكلفةات يرادتعود اإل

 
 .عقاري للمجموعة إستثمارإلى  الت جير وتكاليف البيع المباشرةإيرادات تعود 
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 )يتبع( إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 
 

 ات ماليةإستثمار إيرادات من  13
 2017مارس  31 

 (غير مدقق)
 ألف درهم

 2016مارس  31 
 )غير مدقق(
 ألف درهم

  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 

 
  4,858   - إيرادات أنوبة أرباح  –وندوق غير مدرج 

    عادلة من خالل الربح أو الخسارةالقيمة الموجودات مالية ب
  234   (3,090) مكسب من مشتقات )خسارة(/ وافي

  30,323   42,389 أوراق مالية ذات دخل ثابت مدرجةوافي مكسب من 
  32,695   65,194 أوراق مالية مدرجةوافي مكسب من 

  35,677   2,980 1أخرى 

 
107,473   103,787  

 
 . كابيتالعن عمالء الواحة  من ترتيب، تقديم المشورة وتمويل نيابةً  على إيراداتخرى تشتمل اإليرادات األ 1
 
 

دارية 14  مصاريف عمومية وا 
 
 2017مارس  31 فترة الثالثة أشهر المنتهية فيل

 )غير مدقق( ألف درهم
 

 2016 مارس 31
 )غير مدقق( ألف درهم

 المجموع الشركات التابعة الشركة  المجموع الشركات التابعة الشركة 
 55,271  23,721  31,550   53,753 22,350  31,403 تكاليف موظفين

 3,646  1,254  2,392   4,392 662  3,730 أتعاب قانونية وأتعاب مهنية أخرى 
 2,166  1,681  485   3,012 2,512 500  إستهالك

 3,187  2,901  286   3,315 2,779  536 إطفاء موجودات غير ملموسة
 18,200 17,505 695  9,714  9,661  53  تكاليف التسويق
 3,910 2,884 1,026  4,157  3,250  907  مواريف إيجار

 9,481 5,754 3,727  14,463 8,343  6,120 أخرى 

 
43,249 49,557 92,806   40,161  55,700  95,861 
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 )يتبع( إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 
 

 مصاريف تمويل، صافي 15
 2017مارس  31 

 )غير مدقق(
 ألف درهم

 2016مارس  31 
 )غير مدقق(
 ألف درهم

 23,523  27,888 فوا د على قروض
 1,162  1,159 إطفاء تكاليف ترتيب قرض

 (884)  (375) فا دة مكتسبة على ودا ع ألجل
 28,672  23,801 
 
 

 جهات ذات عالقة 16
 

 :الهامة مع الجهات ذات العالقة المعامالت
 

 موظفي اإلدارة الر يسيينمكافآت 
 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية فيل
 

 2017مارس  31
 (غير مدقق)

 ألف درهم

 2016مارس  31 
 )غير مدقق(
 ألف درهم

 2,995  2,136 رواتب ومزايا
 178  109 مكافآت نهاية الخدمة

 2,245  3,173 
 

 .في وناديق أسواق رأس المالألف درهم  1.287مبل  ب ستثماراإلبالشركة في  الر يسيين المديرينأعضاء  قام أحدخالل الفترة، 
 

 :األرصدة الهامة مع جهات ذات عالقة
 

ــــة مقدمــــة ال يةســــتثمار اإلقــــروض بلغــــت ال : 2016ديســــمبر  31) 2017 مــــارس 31فــــي كمــــا  ألــــف درهــــم 12.283لشــــركة زميل
 درهم(. ألف 12.283
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 )يتبع( إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 
 

  القطاعات التشغيلية 17
 

 مــارس 31المنتهيــة فــي  أشــهر ثالثــةالقطاعــات التشــغيلية للمجموعــة لفتــرة ال مــنات والــربح يــرادالجــدول التــالي معلومــات اإل يظهــر
 التوالي.، على 2016 و 2017

 

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

 : ال شيء(.2016)
 

 31و  2017 مـــارس 31فـــي  كمـــاالقطاعـــات التشـــغيلية للمجموعـــة  موجـــودات ومطلوبـــاتعـــن الجـــدول التـــالي معلومـــات  يظهـــر
 :، على التوالي2016ديسمبر 

 

 

   األصولإدارة   ألف درهم
 أشهر المنتهية في  ثالثةفترة ال
 )غير مدقق( 2017 مارس 31

ات ستثمار اإل
 األسهم الخاصة الرئيسية

أسواق رأس 
 الموحد المركز الرئيسي المال

 83,391  - - 76,168  7,223  إيرادات من بيع البضائع وتقديم الخدمات
إيرادات من شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقًا 

 67,177 - - - 67,177 صافيلحقوق الملكية، 
 107,473  - 84,565 - 22,908  ات ماليةإستثمار إيرادات من 

 97,368 (48,650) 66,444 (12,931)  92,505 ربح/ )خسارة( الفترة
 (279,271)  - - - (279,271)  الخسارة الشاملة األخرى 

      
 أشهر المنتهية في  ثالثةفترة ال
      غير مدقق() 2016 مارس 31

 86,357  - - 78,462  7,895  إيرادات من بيع البضا ع وتقديم الخدمات
إيرادات من شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقًا 

 136,403  - - - 136,403  وافيلحقوق الملكية، 
 103,787  - 98,823  - 4,964  ات ماليةإستثمار إيرادات من 

 176,118  (45,457)  85,224  (10,728)  147,079  ربح/ )خسارة( الفترة
 324,212  - - - 324,212  اآلخر الشامل الدخل

   األصولإدارة   ألف درهم
ات ستثمار اإل )غير مدقق( 2017 مارس 31كما في 

 الرئيسية
أسواق رأس  األسهم الخاصة

 المال
 الموحد المركز الرئيسي

 10,500,906 176,055 3,696,995 397,608  6,230,248 موجودات القطاع
 6,761,443 4,480,994 2,041,490 138,529  100,430  مطلوبات القطاع

      (مدقق) 2016ديسمبر  31كما في 
 10,013,981 232,277 3,049,618 365,264 6,366,822 موجودات القطاع
 5,828,416  4,080,336  1,552,971  139,975  55,134  مطلوبات القطاع


