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  بيان المركز المالي الموجز الموحد
 
 كما في   كما في إيضاح 
 2015ديسمبر  31  2016 يونيو 30  
 )مدقق(  (غير مدقق)  
 ألف درهم  ألف درهم  
     

     الموجودات
 40.012  58.849  أثاث ومعدات
 696.010  696.354  إستثمار عقاري

 174.296  167.254  ملموسةغير موجودات الشهرة و 
 17.774  14.654  إستثمارات في عقود ت جير تمويلية 

 232.963  232.963  قروض إستثمارية
 استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 

 4.714.977  5.488.053 5 محتسبة وفقا لحقوق الملكية  
 2.220.908  3.176.053 6 إستثمارات مالية

 8.661  9.144  المخزون
 348.677  314.765 7 ذمم مدينة تجارية وأخرى

 1.151.658  887.295  النقد ومرادفات النقد
          

      9.605.936  11.045.384  مجموع الموجودات 
     

     حقوق الملكية والمطلوبات
     حقوق الملكية
 1.944.515  1.944.515 8 رأس المال
 (233.168)  (250.642) 8 أسهم خزينة

 1.713.958  1.649.472  أرباح مستبقاة
 445.289  1.044.215  إحتياطات 

          
 3.870.594  4.387.560  حقوق الملكية العائدة لمالكي الشركة

 56.720  140.567  حقوق الملكية غير المسيطرة
          

 3.927.314  4.528.127  مجموع حقوق الملكية
          

     المطلوبات
 5.322.255  6.193.700 9 قروض

 356.367  323.557 10 أخرىتجارية و مطلوبات 
          

 5.678.622  6.517.257  مجموع المطلوبات
          

      9.605.936  11.045.384  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
 
 

 
وتــم توقيعهــا بالنيابــة عــنهم مــن  2016 أغســطس 10مــن قبــل مجلــس اإلدارة بتــاريخ  تــم اعتمــاد إوــدار هــذه البيانــات الماليــة المــوجزة الموحــدة

 قبل:
 

 
        

 
 

 رئيس اإلدارة المالية المنتدبالرئيس التنفيذي والعضو  رئيس مجلس اإلدارة
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  الموحد الموجز الخسارةأو  الربحبيان 
 
فترة الستة أشهر   

 المنتهية في
 يونيو 30

2016 

أشهر  الستةفترة  
 المنتهية في

 يونيو 30
2015 

أشهر  الثالثةفترة  
 المنتهية في

 يونيو 30
2016 

أشهر  الثالثةفترة  
 المنتهية في

 يونيو 30
2015 

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

 79.001  88.592  134.832  174.949 11 بيع البضا ع وتقديم الخدماتإيرادات من 
 (22.114)  (39.966)  (41.656)  (77.572) 11 تكلفة بيع البضا ع وتقديم الخدمات

         
 56.887  48.626  93.176  97.377  إجمالي الربح

إيرادات من شركات زميلة ومشاريع مشتركة 
 151.547  132.282  300.066  268.685 5 الملكية، وافيمحتسبة وفقًا لحقوق 

 64.559  60.365  142.709  164.152 12 إستثمارات ماليةإيرادات من 
 2.155  7.551  3.237  14.390  إيرادات أخرى، وافي

دارية مواريف  (88.561)  (96.216)  (154.588)  (192.077) 13 عمومية وا 
 (19.453)  (26.242)  (35.222)  (50.043)  مواريف تمويل، وافي

         
 167.134  126.366  349.378  302.484  ربح الفترة 

         
         عائد إلى: ربح الفترة

 166.857  130.010  349.030  305.855  مالكي الشركة
 277  (3.644)  348  (3.371)  حقوق الملكية غير المسيطرة

         
 167.134  126.366  349.378  302.484  ربح الفترة

         
العائد األساسي والمخفض على السهم العائد إلى 

 0.09  0.07  0.18  0.17 8 )درهم( الفترةمالكي الشركة خالل 
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  الموجز الموحداآلخر الشامل الدخل و  الخسارةأو  الربحبيان 
 
فترة الستة أشهر    

 المنتهية في
 يونيو 30

2016 

أشهر  الستةفترة  
 المنتهية في

 يونيو 30
2015 

أشهر  الثالثةفترة  
 المنتهية في

 يونيو 30
2016 

أشهر  الثالثةفترة  
 المنتهية في

 يونيو 30
2015 

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

 167.134  126.366  349.378  302.484   ربح الفترة
          

          الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى
          

الحقًا للربح أو تصنيفها  يمكن إعادةالتي  البنود
 :الخسارة

    
 

   
 

الحوة في الجزء الفعال في تغيرات القيمة العادلة 
 (184.488)  274.821  (559.173)  592.573   (6لتحوطات التدفقات النقدية )إيضاح 

في االحتياطيات ا خرى  اتالحوة في التغير 
للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة المحتسبة 

 79  (923)  771  (36)   وفقًا لحقوق الملكية   
          

الحقًا للربح تصنيفها  ال يمكن إعادةالتي  البنود
  :أو الخسارة

   
 

   
 

 وافي التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  أخرى

 (962)  816  9.328  6.389   (6اآلخر )إيضاح 
          
          

 (18.237)  401.080  (199.696)  901.410   الشاملة للفترةإجمالي الدخل/ )الخسارة( 
          
          

          إجمالي الدخل/ )الخسارة( الشاملة عائدة إلى:
 (18.514)  404.724  (200.044)  904.781   مالكي الشركة

          
 277  (3.644)  348  (3.371)   حقوق الملكية غير المسيطرة

          
          

 (18.237)  401.080  (199.696)  901.410   إجمالي الدخل/ )الخسارة( الشاملة للفترة
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  الموحد الموجز الملكية حقوقالتغيرات في  بيان
 

 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 

 
 رأس

 المال 
 أسهم 
 خزينة

 أرباح 
 مستبقاة

 احتياطي
 قانوني

 إحتياطي 
 إعادة التقييم

 احتياطي
 تحوط 

 احتياطات
 إحتياطات أخرى

 حقوق الملكية 
 العائدة للمالكين

 حقوق الملكية 
 غير المسيطرة

 مجموع 
 حقوق الملكية

             درهم ألف ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 4.408.468 28.112 4.380.356 728.822 137 403.573 (5.284) 330.396 1.756.106 (49.087) 1.944.515 2015يناير  1في 
 349.378 348 349.030 - - - - - 349.030 - - الفترةربح 

 (549.074) - (549.074) (549.074) 771 (559.173) 9.328 - - - - الخسارة الشاملة ا خرى
                        

             (199.696) 348 (200.044) (549.074) 771 (559.173) 9.328 - 349.030 - - الشامل الدخل إجمالي
             (568.136) - (568.136) - - - - - (568.136) - - (8)إيضاح أنوبة أرباح نقدية 
             (123.907) - (123.907) - - - - - - (123.907) - إعادة شراء أسهم

 20.746 20.746 - - - - - - - - -  الحركة في حقوق الملكية غير المسيطرة
                        

 3.537.475 49.206 3.488.269 179.748 908 (155.600) 4.044 330.396 1.537.000 (172.994) 1.944.515 )غير مدقق( 2015 يونيو 30في 
                        

 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 
 302.484 (3.371) 305.855 - - - - - 305.855 - - الفترةربح 

 598.926 - 598.926 598.926 (36) 592.573 6.389 - - - - الدخل الشامل اآلخر
                        

             901.410 (3.371) 904.781 598.926 (36) 592.573 6.389 - 305.855 - - الدخل الشامل إجمالي
             (370.341) - (370.341) - - - - - (370.341) - - (8أنوبة أرباح نقدية )إيضاح 

             (17.474) - (17.474) - - - - - - (17.474) - (8)إيضاح  إعادة شراء أسهم
 87.218 87.218 - - - - - - - - - *الحركة في حقوق الملكية غير المسيطرة 

                        
 4.528.127 140.567 4.387.560 1.044.215 962 641.888 12.185 389.180 1.649.472 (250.642) 1.944.515 )غير مدقق( 2016ديسمبر  31في 
            
 
الواحـة لألسـهم فـي وـندوق فـي  المجموعـة حوـةخفضـت إن وتبعـًا لـذلك، درهـم ألف 84،594 مبلغاس بي ب ألسهم في أسواق الشرق ا وسط وشمال أفريقياالواحة لوندوق في  يتضمن إستثمارات* 

 .%83إلى % 99من اس بي  أسواق الشرق ا وسط وشمال أفريقيا
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  الموحد الموجزبيان التدفقات النقدية 
 

 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
   2016  2015 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(   
 ألف درهم  ألف درهم   
      

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 349.378  302.484   الفترةربح 

      تعديالت لـ:
 4.019  4.523   االستهالك

 41.372  52.524   مواريف تمويل
 (82.147)  (118.198)   مكاسب تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 (6.150)  (2.481)   فوا د على ودا ع بنكية
 (300.066)  (268.685)   ، وافيومشاريع مشتركة محتسبة وفقًا لحقوق الملكيةشركات زميلة من إيرادات 

 (1.031)  (758)   تمويلية إيجارات إستثمارات فيإيرادات فوا د من 
 14.700  21.850   ةشركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقًا لحقوق الملكيمن  توزيعات

 6.164  5.881   إطفاء موجودات غير ملموسة
 -  16   مخوص بضاعة بطي ة الحركة ومتقادمة

 1.057  (2.346)   ، وافي)عكس(/ مخوص ديون مشكوك في تحويلها
      التغيرات في رأس المال العامل:

 (662)  (499)   التغير في المخزون
 (91.233)  36.258   التغير في الذمم المدينة التجارية وا خرى

 17.042  (31.109)   ا خرىالتجارية  المطلوباتالتغير في 
            

 (47.557)  (540)   األنشطة التشغيلية المستخدم فيصافي النقد 
      

      التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
 (72.817)  -   اإلستحواذ على شركات تابعة )وافي من النقد(

 -  76.983   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخررأس المال المستلم من 
 -  (526.278)   شركة زميلة محتسبة وفقًا لحقوق الملكية اإلستحواذ على

 3.878  3.879   عا دات من عقود الت جير التمويلية
 (18.522)  (540)   شراء موجودات غير ملموسة

 (365.781)  (314.968)   ، وافيالعادلة من خالل الربح أو الخسارةشراء إستثمارات بالقيمة 
 69.904  -   بالتكلفة المطف ة إستثمارات عا دات من بيع/ تسديد

 (1.477)  (344)   دفعات لتطوير عقار إستثماري
 (14.691)  (23.360)   شراء أثاث ومعدات

 8.689  2.481   فوا د مستلمة
            

 (390.817)  (782.147)   اإلستثماريةاألنشطة المستخدم في صافي النقد 
      

      التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 
 (20.012)  (35.101)   تكاليف تمويل مدفوعة على قروض

 (322.125)  (14.105)   قروض مسددة
 294.826  868.127   قروض تم الحوول عليها

 (123.907)  (17.474)   أسهمإعادة شراء 
 (568.136)  (370.341)   أنوبة أرباح مدفوعة
 20.746  87.218   حقوق الملكية غير المسيطرة وافي الحركة في

            
 (718.608)  518.324   التمويليةاألنشطة )المستخدم في( الناتج من/صافي النقد 

            
 (1.156.982)  (264.363)   ومرادفات النقدفي النقد النقص  صافي

            
 (44.396)  -   النقد ومرادفات النقد معاد تونيفه كموجودات محتفظ بها للبيع

            
 2.460.411  1.151.658   يناير 1النقد ومرادفات النقد في 

            
 1.259.033  887.295   يونيو 30النقد 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 ا ميــري رقـــم 

1997  . 
 

كة لشـــر والمركـــز المـــالي ل النتـــا   2016 يونيـــو 30المنتهيـــة فـــي  أشـــهر ســـتةاللفتـــرة  البيانـــات الماليـــة المـــوجزة الموحـــدةتضـــم هـــذه 
 الخاضـعة لسـيطرة مشـتركة والشـركاتالزميلـة  الشـركاتوحوص المجموعة فـي بـ "المجموعة"(  معاً  اوشركاتها التابعة )ويشار إليه

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

تــ جير الطــا رات، الخــدمات الماليــة، أســواق رأس المــال، العقــارات تســتثمر المجموعــة فــي مجموعــة واســعة مــن القطاعــات تشــمل 
 .الخدمات البحريةو  النفط والغاز ،الرعاية الوحية ،الوناعية، البنية التحتية

 
ـــــي الشـــــركة علـــــى موقـــــع  موجـــــودة 2015ديســـــمبر  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 التقــارير الماليـــة المرحليـــة" -34للمعيـــار المحاســبي الـــدولي رقـــم وفقـــا  تــم إعـــداد هـــذه البيانــات الماليـــة المـــوجزة الموحــدة
ــا إلــى جنــب مــع البيانــات الماليــة  تتضــمن كافــة المعلومــات الالزمــة للبيانــات الماليــة الموحــدة الســنوية الكاملــة ويتعــين قراءتهــا جنب

 .2015 ديسمبر 31الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 
 
 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 

 .2015 ديسمبر 31المنتهية في 
 

  :أدناه مبين، كما هو 2016 سنةعدة معايير وتعديالت جديدة في بتطبيق قامت المجموعة للمرة ا ولى، كما 
 

 2016 سنةتطبيقها في  ييسر والتي المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 
 

  التي تتضـمن التعـديالت علـى المعـايير الدوليـة  2014 - 2012التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية
 .34و  19ومعايير المحاسبة الدولية أرقام  7و  5للتقارير المالية أرقام 

 أسـاليب إسـتخدام توضـيح المتعلـق ب 38والمعيـار المحاسـبي الـدولي رقـم  16المعيـار المحاسـبي الـدولي رقـم  علـى تعـديالت
 .هالك واالطفاءستمقبولة لإل

  في عمليات مشتركة محاسبة اإلستحواذ على حوةالمتعلق ب 11المعيار الدولي للتقارير المالية رقم تعديالت على. 
  بـــ ن يـــتم تســـجيل تتطلـــبوالتـــي  41ولي رقـــم والمعيـــار المحاســـبي الـــد 16تعـــديالت علـــى المعيـــار المحاســـبي الـــدولي رقـــم 

علـى أنهـا ممتلكـات، آالت ومعـدات وفقـًا لمعيـار المحاسـبة  النباتـات المثمـرةينطبق عليها تعريف  والتيا وول البيولوجية 
 .16الدولي رقم 

  االســتثمارات فــي الشــركات التابعــة والمشــاريع  للمنشــ ة بتســجيلســمح ت 27الــدولي رقــم  يمعيــار المحاســبالتعــديالت علــى
المعيـار الـدولي إلعـداد التقـارير الماليـة / 39الـدولي رقـم  يمعيـار المحاسـبلل التكلفـة، وفقـا  بالمشتركة والشركات الزميلـة إمـا 

 أو باستخدام طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفولة. 9رقم 

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

 )يتبع( 2016تطبيقها في سنة  ييسر والتي المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 
 

  والمعيـار المحاسـبي الـدولي  12والمعيار الدولي للتقارير المالية رقـم  10تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 .المتعلقة بتطبيق إستثناءات التوحيد لوحدات اإلستثمار 28رقم 

  عــرضممارســة حكمهــم فــي  ن عنــدمعــديال العقبــات التــي تواجــهلمعالجــة  1الــدولي رقــم  يمعيــار المحاســبالتعــديالت علــى 
 المالية. التقارير

 
لفتــرات التقــارير  الموحــدةالمــوجزة ؤثر علــى البيانــات الماليــة يـال  2016 لســنة جديــدةال تعــديالتالمعــايير و ال إعتمــادومـع ذلــك، فــان 

 الحالية أو السابقة للمجموعة.
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 )يتبع( الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية الموجزة 
 
 
 القيم العادلة  4
 
  القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية أ
 

  إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية باإلضافة إلى قيمتها المدرجة هي كما يلي:
 2015ديسمبر  31

 )مدقق(
  ألف درهم

 2016 يونيو 30
 )غير مدقق(
  ألف درهم

 

   القيمة المدرجة  القيمة العادلة  القيمة المدرجة  القيمة العادلة
 موجودات مالية         

        
موجـــودات ماليـــة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل الـــدخل 

 الشامل اآلخر
 وندوق غير مدرج  71.686  71.686  142.280  142.280

        
مشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة 

 العادلة

275.255  275.255  867.828  867.828  
طـــــوق الحـــــد ا دنـــــى والحـــــد ا قوـــــى  ســــــعار 

 ا سهم

        
ـــة مـــن خـــالل  ـــة بالقيمـــة العادل موجـــودات مالي

 الربح أو الخسارة
 موجودات مشتقة  108.637  108.637  106.493  106.493

 دخل ثابت مدرجةأوراق مالية ذات   1.681.928  1.681.928  1.487.341  1.487.341
 أوراق مالية مدرجة  440.622  440.622  204.163  204.163

 في أوراق مالية مدرجة إستثمارات أخرى  5.352  5.352  5.376  5.376
 بالتكلفة المطفأةموجودات مالية         

 إستثمارات في عقود إيجار تمويلية  14.654  14.654  17.774  17.774
 قروض إستثمارية  232.963  232.963  232.963  232.963
 ذمم مدينة تجارية وأخرى   227.948  227.948  261.245  261.245

 النقد ومرادفات النقد   887.295  887.295  1.151.658  1.151.658
         
 مالية  مطلوبات        
  بالتكلفة المطفأة مطلوبات مالية        

 قروض  6.193.700  6.193.700  5.322.255  5.322.255
  أخرى - تجارية أخرى مطلوبات  240.485  240.485  279.171  279.171

        
مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح  مطلوبات

 أو الخسارة
 مطلوبات مشتقة  –تجارية وأخرى  مطلوبات  53.570  53.570  50.542  50.542

 
 الترتيب الهرمي للقيمة العادلة  ب
 

الترتيــب الهرمــي التــالي لتحديــد واإلفوــاح عــن القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة مــن خــالل  اســتخدامتقـوم المجموعــة ب
 أساليب التقييم:

 
يمكــن  مطلوبــات التــي: مــدخالت مســتمدة مــن ا ســعار المدرجــة )غيــر المعدلــة( فــي ا ســواق النشــطة لموجــودات أو 1المســتوى 
 ؛الووول إليه في تاريخ القياسللمنش ة 

 
والتـي يمكـن مالحظتهـا لألوـل أو اإللتـزام،  1: مدخالت مستمدة من موـادر غيـر ا سـعار المدرجـة ضـمن المسـتوى 2المستوى 

 إما بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و
 

 : مدخالت غير مالحظة لألول أو اإللتزام. 3المستوى 
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 )يتبع( إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 
 القيم العادلة )يتبع( 4
 
  )يتبع( الترتيب الهرمي للقيمة العادلة ب
 

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

 

  2016 يونيو 30
 )غير مدقق(

 ألف درهم

 2015ديسمبر  31
 )مدقق(

 ألف درهم

 الترتيب الهرمي 
 للقيمة العادلة

 أسلوب
 التقييم  

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
     الربح أو الخسارة 

 .أسعار الشراء المدرجة في سوق نشط 1المستوى  204.163 440.622 مدرجة)أ( أوراق مالية 
 ذات العالقة. التدفقات النقدية المخوومة لإلستثمار 2المستوى  5.376 5.352 أوراق مالية في )ب( استثمار آخر 

 .أسعار الشراء المدرجة في سوق نشط 1المستوى  1.487.341 1.681.928 مدرجة )ج( استثمار في أوراق مالية بدخل ثابت
 التــدفقات النقديــة مــن خــالل تهــامعقوليليــتم اختبارهــا  وســيط التــيال أســعاريســتند هــذا التقيــيم علــى  2المستوى  106.493 108.637 )د( موجودات مشتقة

المخوومة المقدرة على أساس شروط واستحقاق كل عقد وباستخدام أسعار الفا دة في  المستقبلية
 السوق  داة مماثلة في تاريخ القياس.

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
     الشامل اآلخر الدخل 

 من قبل مدير الوندوق. الذي تم إحتسابهوندوق لليستند التقييم على وافي قيمة ا وول  3المستوى  142.280 71.686 وندوق غير مدرج)أ( 
     مشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلة

 ا سـهم وتقلبـات أسـعارغالبـًا،  مـع مـدخالت يمكـن مالحظتهـا فـي السـوق سـكولز -نمـوذج بـالك  2المستوى  275.255 867.828 )أ( طوق الحد ا دنى والحد ا قوى  سعار ا سهم
 لألسهم ذات العالقة.السوق 

     مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمطلوبات 
 التــدفقات النقديــة مــن خــالل تهــامعقوليلوســيط التــي يــتم اختبارهــا ال أســعاريســتند هــذا التقيــيم علــى  2المستوى  (50.542) (53.570) مطلوبات مشتقة)أ( 

المخوومة المقدرة على أساس شروط واستحقاق كل عقد وباستخدام أسعار الفا دة في  المستقبلية
 السوق  داة مماثلة في تاريخ القياس.
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 )يتبع( البيانات المالية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 
 
 القيم العادلة )يتبع( 4
 
 الترتيب الهرمي للقيمة العادلة )يتبع(  ب
 2016 يونيو 30  

 ألف درهم)غير مدقق( 
 2015ديسمبر  31   

 ألف درهم)مدقق( 
 

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

 الربح أو الخسارة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
 - - 204.163 204.163  - - 440.622 440.622 مدرجةأوراق مالية إستثمار في 

 - 5.376 - 5.376  - 5.352 - 5.352 استثمار آخر في أوراق مالية
 - - 1.487.341 1.487.341  - - 1.681.928 1.681.928 مدرجة استثمار في أوراق مالية بدخل ثابت

 - 106.493 - 106.493  - 108.637 - 108.637 1 موجودات مشتقة
          اآلخر الشاملموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 142.280 - - 142.280  71.686 - - 71.686 غير مدرج وندوق
          تحوط مدرجة بالقيمة العادلة مشتقات مصنفة وفعالة كأدوات

 - 275.255 - 275.255  - 867.828 - 867.828 طوق الحد ا دنى والحد ا قوى  سعار ا سهم
 142.280 387.124 1.691.504 2.220.908  71.686 981.817 2.122.550 3.176.053 المجموع

 
 3المستوى  2المستوى  1المستوى  المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى  المجموع 

          المطلوبات المالية

 مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 الربح أو الخسارة 

         

 - (50.542) - (50.542)  - (53.570) - (53.570) 2 مشتقة مطلوبات
 - (50.542) - (50.542)  - (53.570) - (53.570) المجموع

 
 ألف درهم(.  1.296.863: 2015ديسمبر  31ألف درهم ) 1.228.452لموجودات المشتقة المحتفظ بها من قبل المجموعة اإلسمية ل القيمة بلغت 1
 
 ألف درهم(.  1.171.560: 2015ديسمبر  31ألف درهم ) 1.063.934المشتقة المحتفظ بها من قبل المجموعة  القيمة اإلسمية للمطلوبات بلغت 2
 

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

 3المستوى في  القيمة العادلةالحركات في تسوية 

 

 أشهر  ستةفترة ال
 المنتهية في

  2016 يونيو 30
 )غير مدقق(

 ألف درهم
 

 في السنة المنتهية
  2015ديسمبر  31

 )مدقق(
 ألف درهم

 142.280 يناير 1في 
 

132.387 
 (76.983) (6)إيضاح  تخفيض رأس المال

 
(1.187) 

 6.389 (6)إيضاح  مجموع المكاسب في الدخل الشامل اآلخر
 

11.080 

 
71.686 

 
142.280 

 
  إستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا لحقوق الملكية 5
 

  إن الحركة في اإلستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة المحتسبة وفقًا لحقوق الملكية مبينة أدناه:

 
 

 أشهر  ستةفترة ال
 المنتهية في

  2016 يونيو 30
 )غير مدقق(

  ألف درهم

 في السنة المنتهية
  2015ديسمبر  31

 )مدقق(
 ألف درهم

 4.118.227  4.714.977 يناير 1في 
 17.980  526.277 إستحواذات

 610.316  268.685 ، وافيالحوة في الدخل
 861  (36) الحوة في إحتياطيات حقوق الملكية

 (32.407)  (21.850) توزيعات مستلمة 
 5.488.053  4.714.977 
  

اإلســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة والمشــاريع المشــتركة المحتســبة وفقــًا لحقــوق الملكيــة التــي تقــع خــارج دولــة اإلمــارات العربيــة إن 
  ألف درهم(. 4.353.779: 2015ديسمبر  31ألف درهم ) 5.146.873 تبلغالمتحدة 

ألـــف درهـــم( هـــي  4.353.779: 2015بر ديســـم 31ألـــف درهـــم ) 5.146.873إن إســـتثمارات المجموعـــة بقيمـــة مدرجـــة بمبلـــغ 
  (.9مرهونة مقابل قروض المجموعة )إيضاح 

بمبلــغ  الخــاص بهــا مــن خــالل اإلســتحواذ علــى حوــة إضــافية فــي إيركــابالمفتــوح المجموعــة برنــام  الســوق  أكملــتخــالل الفتــرة، 
  %.16.4% الى 13.5 المجموعة من حوة ملكية إنتفاع أدى هذا إلى زيادةدرهم. ألف  519.137

 ألـف 7.141 يبلـغ مقابـل بـدل نقـدي للخدمات البترولية الوطنية الشركةفي إضافية  إستحوذت المجموعة على حوةخالل الفترة، 
 %.20.7% الى 20.2 المجموعة من حوة ملكية إنتفاعأدى هذا إلى زيادة . درهم
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 )يتبع( الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة
 
 إستثمارات مالية 6

 
 

  2016 يونيو 30
 )غير مدقق(
  ألف درهم

  2015ديسمبر  31
 )مدقق(

 ألف درهم
    بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية 

 142.280  71.686 1 وندوق غير مدرج
    مشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلة

 275.255  867.828 2 طوق الحد ا دنى والحد ا قوى  سعار ا سهم
    عادلة من خالل الربح أو الخسارةالقيمة الموجودات مالية ب
 106.493  108.637 موجودات مشتقة

 1.487.341  1.681.928 3 أوراق مالية ذات دخل ثابت مدرجة
 204.163  440.622  أوراق مالية مدرجة
 5.376  5.352 إستثمارات أخرى

 3.176.053  2.220.908 
 

: 2015ديســـمبر  31)ألـــف درهـــم  2.787.164خـــارج دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة  المحـــتفظ بهـــاماليـــة الســـتثمارات تبلـــغ اال
 ألف درهم(. 1.853.511

 
 اإلسـكندرية انترناشـونال كـونتينر تيرمنـالز اس إيـه  ـيشـركة  اإلسـتثمارات،اثنين مـن  المدرجوندوق غير إستبعد ال، خالل الفترة 1

رأس  مـنتخفـيض ك ألـف درهـم 76.983 البالغة بيعبدل ال مقابلحوة المجموعة  تسجيلتم  .إيه أو جي اسيونايتد باور وشركة 
ألف  3.568: 2015 يونيو 30)( 12 إيضاح) ألف درهم 4.858أنوبة أرباح بمبلغ  إضافة إلى ذلك إستلمت المجموعة المال.
عترفـــت بمكســـب علـــى القيمـــة العادلـــة بمبلـــغدرهـــم(  تـــم توـــنيف  .ألـــف درهـــم( 9.328: 2015 يونيـــو 30) ألـــف درهـــم 6.389 وا 

 سـوف يـؤثر، الموجـوداتزيـادة/ نقـص فـي وـافي قيمـة  %5 انفي التسلسل الهرمي للقيمـة العادلـة و  3مستوى ال ضمنالوندوق 
ألـف درهـم فـي  225.940 تمثل إستثمار بمبلـغ، إيركاب من أسهم %14.3 طوق أسعار ا سهم على ما يقاربالمجموعة  لدى 2  (.ب4 إيضاحألف درهم ) 3.548 بمبلغ القيمة العادلةعلى 

دوالر  51.54و  دوالر أمريكـــي 42.39إلـــى دوالر أمريكـــي  37.11بقيمـــة  طـــوق الحـــد ا دنـــى والحـــد ا قوـــى  ســـعار ا ســـهم
للتــدفقات  تحــوط واتأســعار ا ســهم كــ دطــوق  توــنيفللســهم الواحــد علــى التــوالي. وقــد تــم  دوالر أمريكــي 61.23أمريكــي إلــى 

الـدخل الشـامل بالقيمـة العادلـة مـن خـالل  تسـجيلهاوتـم العا دات النقديـة علـى البيـع المحتمـل لألسـهم فـي المسـتقبل،  تحوطالنقدية، 
 ألـف 559.173 : خسـارة بمبلـغ2015 يونيـو 30ألـف درهـم ) 592.573بمكسـب بمبلـغ  عترفـت المجموعـةإ رةالفتـخـالل  .اآلخر
  .اآلخر الشامل الدخلالتدفق النقدي من خالل  اتتحوطعلى  درهم

 1.474.730: 2015ديسمبر  31ألف درهم ) 1.621.266ذات الدخل الثابت باجمالي مبلغ  المدرجة تم رهن ا وراق المالية 3
إن إتفاقيـات إعــادة الشـراء تخضـع إلتفاقيـة التســوية  ألـف درهـم( كضـمان مقابــل قـروض المجموعـة بموجـب إتفاقيــات إعـادة الشـراء.

بموجــب ذات الــدخل الثابــت  المدرجــة ا وراق الماليــةمــن  ألــف درهــم 114.529مبلــغ تــم اإلســتحواذ علــى خــالل الفتــرة،  الر يســية.
 (.9 إيضاحات إعادة الشراء )يتفاقإ
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 ذمم مدينة تجارية وأخرى 7

 
 

 يونيو 30
2016 

 )غير مدقق(
  ألف درهم

 ديسمبر 31
2015 
 )مدقق(

 ألف درهم
 175.292  149.279 ذمم مدينة تجارية

 (21.544)  (24.538) مخوص ديون مشكوك في تحويلها
 24.759  22.269 مواريف مدفوعة مقدما وسلفيات

 62.673  64.548 فوا د مستحقة
 39.420  38.600 السابقة  واتمبالغ مخووة  رباح السن

 35.000  35.000 ودا ع مرهونة
 33.077  29.607 ذمم مدينة أخرى

 314.765  348.677 
 
  رأس المال وأنصبة األرباح 8
 

فيــه مــن بــين أمــور أخــرى علــى توزيــع  وتمــت الموافقــةالجمعيــة العموميــة الســنوية  إجتمــاع ت الشــركة، عقــد2016مــارس  23فــي 
: أنوـبة أربـاح نقديـة 2015مـارس  24)درهـم للسـهم  0.20تمثـل ألـف درهـم  370.341% بمبلـغ 20أنوبة أربـاح نقديـة بنسـبة 

 (. للسهم درهم 0.30تمثل  ألف درهم 568.136بمبلغ 
 

 250.642 بقيمةسهم  97.480.622 بشراءالشركة  قامت، 2016 يونيو 30 كما في، القا مة ا سهمعمال ببرنام  إعادة شراء 
 .خزينة  سهمومدرجة ك( درهم ألف 233.168بقيمة سهم  89.008.340: 2015ديسمبر  31) درهم ألف
 
 لعـدد المـرجحباسـتخدام المتوسـط  2016 يونيـو 30المنتهية في  ةالحالي للفترةإحتساب العا د ا ساسي والمخفض للسهم الواحد تم 

 .الخزينة أسهم ت ثير اإلعتبار ا خذ بعينبعد  الفترة خالل القا مة ا سهم
 
فترة الستة أشهر  

  المنتهية في
يونيو 30  

2016 
 (غير مدقق)

فترة الستة أشهر  
  المنتهية في

يونيو 30  
2015 

 (غير مدقق)

أشهر  الثالثةفترة  
  المنتهية في

يونيو 30  
2016 

 (غير مدقق)

أشهر  الثالثةفترة  
  المنتهية في

يونيو 30  
2015 

 (غير مدقق)
  عا دة إلى مالكي الشركة الفترةأرباح 

 305.855 )ألف درهم( 
 

349.030 
 

130.010 
 

166.857 
المتوسط المرجح لعدد ا سهم العادية 

  غراض العا د ا ساسي 
 1.851.400 )ألف( للسهم الواحدوالمخفض  

 

1.898.586 

 

1.849.794 

 

1.887.606 
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  القروض 9
 

 إن حركة القروض مدرجة أدناه:

 

أشهر  ستةفترة ال
 المنتهية في 

 يونيو 30
2016 

 )غير مدقق(
 ألف درهم

 

 السنة المنتهية 
 ديسمبر  31في 

2015 
 )مدقق(

 ألف درهم
 5.322.255 يناير 1في 

 
5.063.599 

 558.014  868.127 ، وافيقروض مسحوبة
 42.931  17.423 اإلطفاءات، وافي من والفا دة المدفوعة مقدماً  رضقترتيب تكاليف 

(14.105) قروض مدفوعة   (342.289)  

 
6.193.700 

 
5.322.255 

 
اســتثمارات فــي شــركات زميلــة ومشــاريع  حوــة المجموعــة فــي والموجــودات المرهونــة إلــى المقرضــين كضــمان هــي ســتثماراتإن اإل

 .(6)إيضاح  وبعض اإلستثمارات المالية االستثمار العقاري، (5)إيضاح مشتركة محتسبة وفقا لحقوق الملكية 
 

فـي المجموعـة  مقابـل اسـتثمارات مطلوبـاتاعـادة شـراء ب درهـم متعلقـةألف  114.529 خالل الفترة مبلغ المسحوبةالقروض  تشمل
 (.6 إيضاح)ا وراق المالية ذات الدخل الثابت المدرجة 

 .اإل تماني للمجموعة تسهيلال من ألف درهم 735،600مبلغ  أيضاً  المدفوعةالقروض  تشمل
 

إضافي تطوير لدرهم  مليون 426مبلغ إجارة ب-مرابحةبالحوول على تمويل على أساس مجموعة ال قام أحد أعضاءخالل الفترة، 
 .(14)إيضاح  لعقارات الوناعية الخفيفةامشروع في 
 

 تجارية وأخرى مطلوبات 10

 

 يونيو 30
2016 

 )غير مدقق(
 ألف درهم

 

  ديسمبر 31
2015 
 )مدقق(

 ألف درهم
 57.563 ذمم دا نة تجارية

 
54.437 

 47.380  61.796 فوا د مستحقة على قروض
 50.542  53.570 مطلوبات مشتقة

 21.715  25.600 مخوص مكافآت نهاية الخدمة
 42.133  41.313  أنوبة أرباح مستحقة

 4.939  3.902 حوافز الموظفين طويلة ا جل 
 79.813 أخرى ومستحقات ذمم دا نة

 
135.221 

 
323.557 

 
356.367 
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 )يتبع( البيانات المالية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 
 
 

  من بيع البضائع وتقديم الخدمات اتإيراد 11
 فترة الستة أشهر المنتهية في 

 2016يونيو  30
 ()غير مدقق( )ألف درهم 

 أشهر المنتهية في الثالثةفترة  
 2016يونيو  30

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

(76.363) 159.007 تقديم خدمات  82.644  80.545 (39.166)  41.379 
(1.189) 15.922 إيرادات ت جير  14.733  8.043 (796)  7.247 
(20) 20 بيع مخزون  -  4 (4)  - 

 174.949 (77.572)  97.377  88.592 (39.966)  48.626 
 
 المنتهية فيفترة الستة أشهر  

 2015يونيو  30
 )غير مدقق( )ألف درهم)

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 2015يونيو  30

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

(41.060) 119.994 تقديم خدمات  78.934  71.232 (22.074)  49.158 
(529) 14.771 إيرادات ت جير  14.242  7.729 - 7.729 
(67) 67 بيع مخزون  -  40 (40)  - 

 134.832 (41.656)  93.176  79.001 (22.114)  56.887 
 

 عمليات الرعاية الوحية. إلىر يسي  بشكلالخدمات  بيع البضا ع وتقديم وتكلفةات يرادتعود اإل
 

 .إلى إستثمار عقاري للمجموعة المباشرةالت جير وتكاليف البيع إيرادات تعود 
 

 إستثمارات ماليةإيرادات من  12
 فترة الستة أشهر  

 المنتهية في
 2016يونيو  30

 )غير مدقق( 
 ()ألف درهم

 فترة الستة أشهر  
 المنتهية في

 2015يونيو  30
 )غير مدقق( 

 ()ألف درهم

 أشهر  الثالثةفترة  
 المنتهية في

 2016يونيو  30
 )غير مدقق( 

 ()ألف درهم

 أشهر  الثالثةفترة  
 المنتهية في

 2015يونيو  30
 )غير مدقق( 

 ()ألف درهم
 معاد بيانه*    معاد بيانه*   

        موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 1.070  -  3.568  4.858 (6إيرادات أنوبة أرباح )إيضاح  –وندوق غير مدرج 

        موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
 970  -  2.539  - أرباح فوا د –أوراق مالية ذات دخل ثابت مدرجة 

        موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 234  192  523  426 موجودات مشتقة

 20.687  31.230  30.253  61.553 أوراق مالية ذات دخل ثابت مدرجة
 34.609  23.794  51.759  56.489 أوراق مالية مدرجة

 6.989  5.149  54.067  40.826 1أخرى
 164.152  142.709  60.365  64.559 
 
دارة من ترتيب، تقديم المشورة و  على إيراداتأخرى تشتمل إيرادات  1  . كابيتالعن عمالء الواحة  نيابةً رأسمال تمويل ا 

المدرجــة للمجموعـة، المبــالغ الناتجـة مــن اإلسـتثمارات الماليــة بنـد الــربح أو الخســارة فــي  اإليــرادات مـن إســتثمارات ماليـة تتضـمن* 
بالقيمــة العادلــة مــن خــالل  إســتثماراتمــن  أربــاح أنوــبة"إيــرادات  باإلضــافة إلــى، "المــال أســواق رأس"الــدخل مــن  ضــمن بنــد ســابقاً 

المدرجة سـابقًا ضـمن  لمشتقات مونفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة"القيمة العادلة مكسب و " الدخل الشامل اآلخر"
 ".، وافيإيرادات أخرى" بند
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دارية 13  مصاريف عمومية وا 
 فترة الستة أشهر المنتهية في 

 2016يونيو  30
 )غير مدقق( )ألف درهم( 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 2016يونيو  30

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

 54.046 25.063 28.983  109.317 48.784 60.533 تكاليف موظفين
 3.721 1.562 2.159  7.367 2.816 4.551 أخرىأتعاب قانونية وأتعاب مهنية 

 2.357 1.974 383  4.523 3.655 868 إستهالك
 2.694 2.422 272  5.881 5.323 558 إطفاء موجودات غير ملموسة

 33.398 29.518 3.880  64.989 55.661 9.328 أخرى
 75.838 116.239 192.077  35.677 60.539 96.216 

 
 المنتهية فيفترة الستة أشهر  

 2015يونيو  30
 )غير مدقق( )ألف درهم( 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 2015يونيو  30

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

 50.122 25.684 24.438  89.610 44.879 44.731 تكاليف موظفين
 2.574 479 2.095  7.385 2.220 5.165 وأتعاب مهنية أخرىأتعاب قانونية 

 2.154 1.338 816  4.019 2.426 1.593 إستهالك
 4.932 4.922 10  6.164 6.145 19 إطفاء موجودات غير ملموسة

 28.779 24.237 4.542  47.410 37.435 9.975 أخرى
 61.483 93.105 154.588  31.901 56.660 88.561 

 
 ذات عالقة جهات 14

 
 :الهامة مع الجهات ذات العالقة المعامالت

 
 موظفي اإلدارة الر يسيينمكافآت 

 فترة الستة أشهر  
 المنتهية في

 2016يونيو  30
 )غير مدقق( 
 )ألف درهم(

 فترة الستة أشهر  
 المنتهية في

 2015يونيو  30
 )غير مدقق( 
 )ألف درهم(

 فترة الثالثة أشهر  
 المنتهية في

 2016يونيو  30
 )غير مدقق( 
 )ألف درهم(

 فترة الثالثة أشهر  
 المنتهية في

 2015يونيو  30
 )غير مدقق( 
 )ألف درهم(

 2.115  1.804  4.907  4.799 رواتب ومزايا
 163  163  326  341 مكافآت نهاية الخدمة

 5.140  5.233  1.967  2.278 
 

، كمقــاول لبنــاء علــى أســس تجاريــة بحتــة، ينالمســتقلالشــركة  أعضــاء مجلــس إدارةرتبطــة ب حــد مقامــت المجموعــة بتعيــين منشــ ة 
 قامــت والــذي، درهــم مليــون 158.8تبلــغ قيمــة عقــد اإلنشــاء . الوــناعي التــابع للمجموعــة لمركــزاتطــوير مشــروع مــن أ 2المرحلــة 

 (.9 إيضاح)إجارة -مرابحةعلى أساس  للمشروعبت مين تمويل المجموعة 
 

 :مع جهات ذات عالقة ا رودة الهامة
 12.283: 2015ديسـمبر  31) 2016يونيو  30في كما  ألف درهم 12.283لشركة زميلة مقدمة ال اإلستثماريةقروض بلغت ال

 درهم(. ألف
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  القطاعات التشغيلية 15
 

الر يســية  المســؤولياتفــي التطــورات  التشــغيل بعــدقطاعــات تنظــيم باعــادة مجموعــة قامــت ال، ا ول مــن الفتــرة الحاليــةالربــع خــالل 
ــ  الوــناعية العقــارات بقســمالر يســية اإلســتثمارات فظ قطــاع تيحــبعــد إعــادة التنظــيم،  .وكــذلك جهــات رفــع التقــارير الداخليــةإلدارة ل

 -ا وــول قطــاع إدارة  ويحــتفظ .المملوكــة للمجموعــةســتثمارات اإلباإلضــافة إلــى  للمجموعــةللخــدمات البتروليــة  الوطنيــة والشــركة
وفقــًا لـــذلك، تـــم إعــادة بيـــان فتـــرات  .أنجلـــو أريبيــان للرعايـــة الوـــحيةفـــي الرعايــة الوـــحية، باســتثمار المجموعـــة ا ســهم الخاوـــة 

 المقارنة. 
 

 يونيــو 30المنتهيــة فــي  أشــهر ســتةاعــات التشــغيلية للمجموعــة لفتــرة الالقط مــنات والــربح يــرادالجــدول التــالي معلومــات اإل يظهــر
 ، على التوالي.2015 و 2016

 

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

 : ال شيء(.2015)

   األصولإدارة   ألف درهم
 أشهر المنتهية في  ستةفترة ال
 2016 يونيو 30

اإلستثمارات 
 األسهم الخاصة الرئيسية

أسواق رأس 
 المال

المركز 
 الموحد الرئيسي

 174.949 - - 159.007 15.942 وتقديم الخدماتإيرادات من بيع البضائع 
إيرادات من شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقًا 

 268.685 - - - 268.685 صافيلحقوق الملكية، 
 164.152 - 159.048 - 5.104 إيرادات من إستثمارات مالية

(28.257) 288.820 ربح/ )خسارة( الفترة  133.450 (91.529)  302.484 
 598.926 - - - 598.926 الدخل الشامل اآلخر

      
 أشهر المنتهية في  ستةفترة ال
      )معاد بيانه( 2015 يونيو 30

 134.832 - - 119.995 14.837 إيرادات من بيع البضا ع وتقديم الخدمات
إيرادات من شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقًا 

 300.066 - - - 300.066 وافيلحقوق الملكية، 
 142.709 - 138.752 - 3.957 إيرادات من إستثمارات مالية

(7.006) 304.544 ربح/ )خسارة( الفترة  122.036 (70.196)  349.378 
(549.074) الدخل الشامل اآلخر  - - - (549.074)  
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 )يتبع( القطاعات التشغيلية 15
 

ديسمبر  31و  2016 يونيو 30في  كماالقطاعات التشغيلية للمجموعة  موجودات ومطلوباتعن الجدول التالي معلومات  يظهر
 :، على التوالي2015

 

 

   األصولإدارة   ألف درهم

 الموحد المركز الرئيسي أسواق رأس المال األسهم الخاصة اإلستثمارات الرئيسية 2016 يونيو 30كما في 
 11.045.384 564.321 2.877.454 385.300 7.218.309 موجودات القطاع
 6.517.257 4.745.183 1.644.962 99.220 27.892 مطلوبات القطاع

      )معاد بيانه( 2015ديسمبر  31كما في 
 9.605.936 893.112 2.452.318 352.848 5.907.658 موجودات القطاع
 5.678.622 3.993.670 1.542.513 98.928 43.511 مطلوبات القطاع


