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جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة المختصرة. ٢٠إلى  ١مة من تشكل اإليضاحات المرق
٣

 مختصرالالموحد  األرباح والخسائربیان 

٢٠١٩٢٠١٨
(غیر مدققة)(غیر مدققة)مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

ألف درھمألف درھمإیضاح

١٤٨٥٫٢٦٤٧٢٫٠١١إیرادات من بیع البضائع وتقدیم الخدمات
)٥٣٫٠٤٣()٦٢٫٣١٢(١٤تكلفة بیع البضائع وتقدیم الخدمات

٢٢٫٩٥٢١٨٫٩٦٨إجمالي الربح
محتسبة وفقاً ومشاریع مشتركة حصة من الربح من شركات زمیلة 

٧٧٩٫٨٥٦١٤٠٫٠٧٢لحقوق الملكیة، صافي  
محتسبة وفقاً ومشاریع مشتركة انخفاض في قیمة شركات زمیلة 

)٦١٫٨٠٤()١٠٠٫٠٣٦(٧لحقوق الملكیة  
محتسبةومشاریع مشتركة عاد شركات زمیلة (خسارة) / ربح من استب

٢٥٫٠٢٧)٩٤٫٩٦٥(٧وفقاً لحقوق الملكیة  
١٥٢٢٠٫٠٣٣١٢٤٫٤٨٧إیرادات من استثمارات مالیة

١٣٫٨٣٨)٢٦٢((مصاریف) / إیرادات أخرى، صافي
)٦٩٫٢٦٦()٧٠٫٥٢٧(١٦مصاریف عمومیة وإداریة

)٣٤٫٨٦٥()٤٩٫٩٠٥(١٧تكالیف تمویل، صافي

٧٫١٤٦١٥٦٫٤٥٧الربح للفترة

(الخسارة) / الربح للفترة العائد إلى:
١٠٧٫٣٥١)٥٧٫٨٤٢(مالكي الشركة

٦٤٫٩٨٨٤٩٫١٠٦حقوق غیر المسیطرةال

٧٫١٤٦١٥٦٫٤٥٧الربح للفترة

العائد األساسي والمخفض على السھم العائد إلى مالكي (الخسارة) / 
٠٫٠٥٨ )٠٫٠٣١(١٠الشركة (درھم)  



جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة المختصرة. ٢٠إلى  ١مة من تشكل اإليضاحات المرق
٤

 مختصرالالموحد اآلخر الشامل الدخل و األرباح والخسائربیان 

٢٠١٩٢٠١٨
(غیر مدققة)(غیر مدققة)مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

ألف درھمألف درھم

٧٫١٤٦١٥٦٫٤٥٧الربح للفترة

خل الشامل اآلخر(الخسارة) / الد

البنود التي قد یتم إعادة تصنیفھا الحقاً إلى األرباح والخسائر:

الحصة من الجزء الفّعال في تغیرات القیمة العادلة لتحوطات التدفقات
١٠٢٫٣٥٨)١٨٩٫٧٦٤()٨النقدیة (إیضاح   

اح والخسائرفي األرب المعترف بھاإعادة تصنیف احتیاطي التحوط للمبالغ 
٣٩٫٤٢٧٤٩٫١٥٢)١٥(إیضاح   

 مشاریع الوالحصة من التغیر في االحتیاطیات األخرى للشركات الزمیلة 
٩٫٢٨٤)٢٥٫٨٢٢()  ٧المحتسبة وفقاً لحقوق الملكیة (إیضاح  مشتركةال  

مشاریع الوتحریر حصة من االحتیاطیات األخرى للشركات الزمیلة 
)١٫٢١٧(٥٥٧فقاً لحقوق الملكیة عند االستبعاد  المحتسبة و مشتركةال  

)١٥٩٫٥٧٧)١٧٥٫٦٠٢

٣١٦٫٠٣٤)١٦٨٫٤٥٦(إجمالي (الخسارة) / الدخل الشامل للفترة

إجمالي (الخسارة) / الدخل الشامل العائد إلى:
٢٦٦٫٩٢٨)٢٣٣٫٤٤٤(مالكي الشركة

٦٤٫٩٨٨٤٩٫١٠٦حقوق غیر المسیطرةال

٣١٦٫٠٣٤)١٦٨٫٤٥٦(إجمالي (الخسارة) / الدخل الشامل للفترة



جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة المختصرة. ٢٠إلى  ١مة من تشكل اإليضاحات المرق
٥

 مختصرالالموحد  التغیرات في حقوق الملكیة بیان

مارس ٣١أشھر المنتھیة في  ثالثةلفترة ال

نظامياحتیاطي مستبقاةأرباح أسھم الخزینةرأس المال 
ادة  اطي إع احتی

یاطات أخرىاحتاحتیاطي تحوطالتقییم
الي  إجم

تایاطاالحتی

ة  وق الملكی حق
الكي  دة لم العائ

الشركة
ر ال وق غی حق

المسیطرة
وق  الي حق إجم

الملكیة
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٣٫٣٨٠٫٢٨١٧٨٩٫٥٦٩٤٫١٦٩٫٨٥٠)٢٢٫٧٦٣(٩٦٦)٥٠٠٫٥٥٧(١٫٧٢٥٫٧١٣٤٧٢٫٤٩١٤٫٣٣٧)٢٦٧٫١٨٤(١٫٩٤٤٫٥١٥(كما تم إدراجھ) ٢٠١٨ینایر  ١في 
)١٠٨٫٨٢١()٣٫٨١٨()١٠٥٫٠٠٣()٤٫٣٣٧(--)٤٫٣٣٧(-)١٠٠٫٦٦٦(--تأثیر تطبیق المعاییر المحاسبیة الجدیدة 

٣٫٢٧٥٫٢٧٨٧٨٥٫٧٥١٤٫٠٦١٫٠٢٩)٢٧٫١٠٠(٩٦٦)٥٠٠٫٥٥٧(-١٫٦٢٥٫٠٤٧٤٧٢٫٤٩١)٢٦٧٫١٨٤(١٫٩٤٤٫٥١٥(ُمعاد إدراجھ) ٢٠١٨ینایر  ١في 
١٠٧٫٣٥١٤٩٫١٠٦١٥٦٫٤٥٧-----١٠٧٫٣٥١--الربح للفترة

١٥٩٫٥٧٧-١٥١٫٥١٠٨٫٠٦٧١٥٩٫٥٧٧١٥٩٫٥٧٧-----الدخل الشامل اآلخر

١٥١٫٥١٠٨٫٠٦٧١٥٩٫٥٧٧٢٦٦٫٩٢٨٤٩٫١٠٦٣١٦٫٠٣٤--١٠٧٫٣٥١--إجمالي الدخل الشامل
)٣٢١٫٧٣٩(-)٣٢١٫٧٣٩(-----)٣٢١٫٧٣٩(--)١٠توزیعات أرباح نقدیة (إیضاح 

)١٠٫٦٩٤()٩٫٥٩٧()١٫٠٩٧(-----)١٫٠٩٧(--مسیطرةر قوق غیاالستحواذ على ح
١٨٫٤١٢١٨٫٤١٢---------مساھمات من الحقوق غیر المسیطرة، صافي

)٧٫٠٦١()٧٫٠٦١(---------التوزیع إلى الحقوق غیر المسیطرة

٩٫٠٣٣١٣٢٫٤٧٧٣٫٢١٩٫٣٧٠٨٣٦٫٦١١٤٫٠٥٥٫٩٨١)٣٤٩٫٠٤٧(-١٫٤٠٩٫٥٦٢٤٧٢٫٤٩١)٢٦٧٫١٨٤(١٫٩٤٤٫٥١٥معاد إدراجھا)( (غیر مدققة) ٢٠١٨مارس  ٣١في 

٢٢٫٨٧٧٤٩٤٫٠٠٢٣٫٥٧٩٫١٦٢٩٧٠٫٧٦٨٤٫٥٤٩٫٩٣٠)١٥٫٨٦٦(-١٫٤٠٧٫٨٢٩٤٨٦٫٩٩١)٢٦٧٫١٨٤(١٫٩٤٤٫٥١٥ ٢٠١٩ینایر  ١في 
٦٤٫٩٨٨٧٫١٤٦)٥٧٫٨٤٢(-----)٥٧٫٨٤٢(--(الخسارة) / الربح للفترة
)١٧٥٫٦٠٢(-)١٧٥٫٦٠٢()١٧٥٫٦٠٢()٢٥٫٢٦٥()١٥٠٫٣٣٧(-----الخسارة الشاملة األخرى

)١٦٨٫٤٥٦(٦٤٫٩٨٨)٢٣٣٫٤٤٤()١٧٥٫٦٠٢()٢٥٫٢٦٥()١٥٠٫٣٣٧(--)٥٧٫٨٤٢(--إجمالي (الخسارة) / الدخل الشامل
)١٣٧٫٨٨٨(-)١٣٧٫٨٨٨(-----)١٣٧٫٨٨٨(--)١٠توزیعات أرباح نقدیة (إیضاح 

عملیات االسترداد من الحقوق غیر المسیطرة
)٥(إیضاح   

---------)٥٤٫٩٧٤()٥٤٫٩٧٤(

٣١٨٫٤٠٠٣٫٢٠٧٫٨٣٠٩٨٠٫٧٨٢٤٫١٨٨٫٦١٢)٢٫٣٨٨()١٦٦٫٢٠٣(-١٫٢١٢٫٠٩٩٤٨٦٫٩٩١)٢٦٧٫١٨٤(١٫٩٤٤٫٥١٥(غیر مدقق) ٢٠١٩مارس  ٣١في 



جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة المختصرة. ٢٠إلى  ١مة من تشكل اإليضاحات المرق
٦

مختصرالالموحد بیان التدفقات النقدیة 

٢٠١٩٢٠١٨
(غیر مدققة)(غیر مدققة)مارس ٣١یة في لفترة الثالثة أشھر المنتھ

ألف درھمألف درھمإیضاح

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
٧٫١٤٦١٥٦٫٤٥٧الربح للفترة
تعدیالت لـ:

٥٫٠٧٠٤٫٦٥١والمعدات  األثاثاستھالك 
-٥٫٦٨٥استھالك موجودات حق االستخدام 

١٧٤٩٫٩٠٥٣٤٫٨٦٥يتكالیف التمویل، صاف
١٫٨٣٣٢٫١٠٤المحمل على مكافآت نھایة الخدمة للموظفین

)١٦٨٫٥٨٨()٢٦٢٫٦٨٨(ربح من تقییم الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
١٥٣٩٫٤٢٧٤٩٫١٥٢خسارة إعادة تصنیف احتیاطي تحوط عند االستحقاق

)١٤٠٫٠٧٢()٧٩٫٨٥٦(٧محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة، صافيشاریع مشتركة ومحصة من ربح شركات زمیلة 
٧١٠٠٫٠٣٦٦١٫٨٠٤محتسبة وفقاً لحقوق الملكیةومشاریع مشتركة انخفاض في قیمة شركات زمیلة 

)٢٥٫٠٢٧(٧٩٤٫٩٦٥محتسبة وفقاً لحقوق الملكیةومشاریع مشتركة من استبعاد شركات زمیلة  )ربحخسارة / (
٧٢٫٨٧٦٦٫٤٢٥محتسبة وفقاً لحقوق الملكیةومشاریع مشتركة یعات أرباح من شركات زمیلة توز

٢٫٢٠٣٢٫٢٩٤إطفاء وشطب موجودات غیر ملموسة
)٢٤(-عكس المخصص مقابل المخزون بطيء الحركة

٢٫٨٥٥٧٫٥٢٨خسائر االئتمان المتوقعةمخصص 
-)٨٧٫٥٠٠(محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة ومشاریع مشتركة االستثمار في شركات زمیلة 

)٣٥٨٫٧٤٩()١٦٨٫٥٥٦(االستثمار في موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
٢٣٤٫٩٤٣٣٨٤٫٥٠٤من خالل األرباح والخسائر ةقروض تم الحصول علیھا مقابل موجودات مالیة بالقیمة العادل

وض تم الحصول علیھا مقابل موجودات مالیة بالقیمة العادلة تكلفة تمویل مدفوعة على قر
)٨٫٩١٣()١٦٫٢٩١(من خالل األرباح والخسائر  

-)٣٫٥٩١(فوائد مدفوعة على مطلوبات عقود اإلیجار 
٤٧٤٫٩٧٠٨٧٢٫٠٨٦، صافيومشاریع مشتركةمتحصالت من استبعاد شركات زمیلة 

التغیرات في رأس المال العامل:
)١٫٣٥٢()١٫٦٠٨(التغیر في المخزون

)٣٦٩٫٧٣٦(٣٢٫٣٢٩التغیر في الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى
٢٠٫٠٥٤٣٥٢٫٢٤٥التغیر في المطلوبات التجاریة والمطلوبات األخرى

٤٥٤٫٢٠٧٨٦١٫٦٥٤من العملیات الناتجصافي النقد 
)١٫٣٩٥()١٫٣٥٧(لمدفوعةمكافآت نھایة خدمة الموظفین ا

٤٥٢٫٨٥٠٨٦٠٫٢٥٩من األنشطة التشغیلیة الناتجصافي النقد 

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
)٣٫٤٨٣(-دفعات لتطویر استثمار عقاري

)٥٫٣٨٠()١٫٣٤٧(شراء أثاث ومعدات، صافي
٢٫٨٥٨١٫٩٣٩متحصالت من عقود اإلیجار التمویلیة 

٢٥٫٠٠٠-ودائع وكالة مستردة
٣١٠١٫٦٦٩فوائد مستلمة

١٫٨٢١١٩٫٧٤٥األنشطة االستثماریة من الناتجصافي النقد 

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
)١٦٫٤١٧()٢٢٫٦٢١(تكالیف تمویل مدفوعة على قروض

-)٣٫٠٠٦(ود اإلیجارمبالغ أساسیة مدفوعة على مطلوبات عق
)٦٨٠٫٣١٢()٤٤٧٫٥٩٢(قروض مسددة

١١١٧٤٫٠٥٨٢٠٥٫١٩٢قروض تم الحصول علیھا
)٣٢١٫٧٣٩()١٣٧٫٨٨٨(١٠توزیعات أرباح مدفوعة

١٨٫٤١٢)٥٤٫٩٧٤(حقوق غیر المسیطرة، صافيال(مستردات) / مساھمات من قبل حاملي 
)٢٥٩(-لمسیطرةحقوق غیر االتوزیعات مدفوعة إلى حاملي 

)٧٩٥٫١٢٣()٤٩٢٫٠٢٣(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة

٨٤٫٨٨١)٣٧٫٣٥٢(في النقد وما یعادلھ ) / الزیادةالنقص(صافي 
٤٢٨٫٩٧٠٥١٩٫٦٢٦ینایر ١النقد وما یعادلھ في 

٣٩١٫٦١٨٦٠٤٫٥٠٧مارس ٣١النقد وما یعادلھ في 



المختصرة  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٧

الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة١

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

١٩٩٧  .

لمالي للشركة النتائج والمركز ا ٢٠١٩مارس  ٣١المختصرة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  تضم ھذه البیانات المالیة الموحدة
ُیشار إلیھا معًا بـ "المجموعة") وحصص المجموعة في الشركات الزمیلة والشركات الخاضعة لسیطرة وشركاتھا التابعة (

").مشتركة المشاریع الولة مشتركة ("الشركات الزمی

تستثمر المجموعة في مجموعة واسعة من القطاعات تشمل تأجیر الطائرات، والخدمات المالیة، وأسواق رأس المال، 
والعقارات الصناعیة، والبنیة التحتیة، والرعایة الصحیة، والنفط والغاز، والتكنولوجیا المالیة والخدمات البحریة.

متاحة على موقع الشركة اإللكتروني  ٢٠١٨دیسمبر  ٣١یة الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في إن البیانات المال
www.wahacapital.ae  أبراج االتحاد، الطابق ٢٨٩٢٢المسجل للشركة، ص. ب.  العنوانوكذلك متاحة عند الطلب من ،

ت العربیة المتحدة.، أبوظبي، اإلمارا٣، برج ٤٢

أساس اإلعداد٢

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

إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة، حیثما كان ذلك ضروریًا،  تم. ٢٠١٨دیسمبر٣١للمجموعة كما في وللسنة المنتھیة في 
لتتوافق مع العرض المتبع في البیانات المالیة الموحدة المختصرة.

السیاسات المحاسبیة الھامة٣

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

. لم تقم المجموعة بالتطبیق ٢٠١٩ینایر  ١الة اعتبارًا من ، باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة الفعّ ٢٠١٨دیسمبر٣١المنتھیة في 
المبكر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل تم إصداره ولكنھ غیر فّعال بعد.

٢٠١٩المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة الفّعالة في 
، كما ھو موضح أدناه:٢٠١٩في للمرة األولى دة قامت المجموعة بتطبیق العدید من المعاییر والتعدیالت الجدی

عقود اإلیجار ١٦المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ·
والتي ًتعّدل المعیار الدولي إلعداد  ٢٠١٧ – ٢٠١٥دورة التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ·

ومعیار المحاسبة  ١٢ومعیار المحاسبة الدولي رقم  ١١ي إلعداد التقاریر المالیة رقم والمعیار الدول ٣التقاریر المالیة رقم 
٢٣الدولي رقم 
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(تتمة) ٢٠١٩المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة الفّعالة في 

المتعلق بخصائص المبالغ المدفوعة مقدمًا ذات  األدوات المالیة ٩ریر المالیة رقم تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقا·
التعویض السلبي

الشكوك حول معالجات ضریبة الدخل ٢٣تفسیر لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة رقم ·
المتعلق بتطبیق مشتركة المشاریع الواالستثمارات في الشركات الزمیلة  ٢٨تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم ·

مشاریع الوالحصص طویلة األجل في الشركات الزمیلة على  األدوات المالیة ٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
مشتركةال

تعدیل أو تقلیص أو تسویة الخطة  مكافآت الموظفین ١٩تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  ·

ير تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة المختصرة للمجموعة، باستثناء تطبيق المعيار الدولي ليس لتطبيق هذه المعاي
. تم اإلفصاح عن طبيعة وتأثير التغيرات أدناه. عقود اإليجار ١٦إلعداد التقارير المالية رقم 

عقود اإلیجار ١٦المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
باستخدام طريقة األثر الرجعي المعدل بتاريخ تطبيق  ١٦المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  تطبيق وعةالمجم اختارت

. اختارت المجموعة تطبيق المعيار فقط على العقود التي تم تحديدها سابقًا على أنها عقود إيجار ٢٠١٩يناير  ١مبدئي في 
في تاريخ  ٤رقم  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةفسير لجنة تفسيرات وت١٧عند تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

التطبيق المبدئي. اختارت المجموعة كذلك استخدام إعفاءات اإلدراج لعقود اإليجار التي لها، في تاريخ بدء العقد، فترة إيجار 
ألجل") وعقود اإليجار التي يكون فيها األصل شهر أو أقل وال تحتوي على خيار شراء ("عقود اإليجار قصيرة ا ١٢لمدة 

.الضمني ذو قيمة منخفضة ("موجودات منخفضة القيمة")

 ١٦لدى المجموعة عقود إيجار مختلفة، حيث قامت المجموعة قبل اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
يجار تشغيلي. لم تتم رسملة األصل المؤجر وتم إدراج بتصنيف كل من عقود إيجارها (كمستأجر) في تاريخ البدء كعقد إ

مدفوعات اإليجار كمصاريف إيجار ضمن األرباح أو الخسائر على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. كان يتم 
ئنة والمستحقات" إدراج أي إيجار مدفوع مقدمًا واإليجار المستحق ضمن "الذمم المدينة والمبالغ المدفوعة مقدمًا" و"الذمم الدا

، قامت المجموعة بتطبيق طريقة اإلدراج والقياس ١٦على التوالي. عند اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
الفردية لكافة عقود اإليجار، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمة. يوفر 

.انتقال محددة وإجراءات عملية، والتي تم تطبيقها من قبل المجموعةالمعيار متطلبات 

قامت المجموعة بإدراج موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإليجار لتلك العقود التي تم تصنيفها سابقًا كعقود إيجار 
يمة. تم إدراج موجودات حق تشغيلية، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة الق

االستخدام بناًء على المبلغ المساوي لمطلوبات عقود اإليجار، المعدل ألية مبالغ ذات صلة مدفوعة مقدمًا ومدفوعات اإليجار 
مة المستحقة التي تم إدراجها سابقًا. تم إدراج مطلوبات اإليجار بناًء على القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية، المخصو

.باستخدام معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ التطبيق المبدئي
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(تتمة) عقود اإلیجار ١٦المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

موجودات حق االستخدام
أي، التاريخ الذي يصبح فيه األصل الضمني تقوم المجموعة بإدراج موجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار (

متاحًا لالستخدام). يتم قياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقصًا أية خسائر استهالك وانخفاض في القيمة متراكمة، ويتم 
ود اإليجار تعديلها ألية عملية إعادة قياس لمطلوبات عقود اإليجار. تتضمن تكلفة موجودات حق االستخدام مبلغ مطلوبات عق

المدرج، والتكاليف المباشرة المبدئية المتكبدة، ومدفوعات اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ بدء العقد، ناقصًا أية حوافز 
إيجار مستلمة. ما لم تكن المجموعة إلى حٍد كبير على يقين من الحصول على ملكية األصل المؤجر في نهاية مدة عقد 

ودات حق االستخدام المدرجة على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها وفترة اإليجار، يتم استهالك موج
.اإليجار، أيهما أقصر. تخضع موجودات حق االستخدام لالنخفاض في القيمة

مطلوبات عقود اإليجار
قيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي في تاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم المجموعة بإدراج مطلوبات عقود اإليجار المقاسة بال

يتوجب دفعها على مدى فترة عقد اإليجار. تتضمن مدفوعات اإليجار المدفوعات الثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة 
ها ) ناقصًا أية حوافز إيجار مدينة ومدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعجوهريًا

بموجب ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن مدفوعات اإليجار كذلك سعر ممارسة خيار الشراء والذي من المؤكد أن تمارسه 
المجموعة ومدفوعات غرامات إنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة عقد اإليجار ُتظهر أن المجموعة تمارس خيار اإلنهاء. يتم 

ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصاريف في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الظرف إدراج مدفوعات اإليجار المتغيرة التي 
.الذي يؤدي إلى الدفع

عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ بدء اإليجار إذا كان 
د بسهولة. بعد تاريخ بدء عقد اإليجار، يتم زيادة مبلغ مطلوبات عقود معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحدي

 المدرجةاإليجار لتعكس تراكم الفائدة ويتم تخفيض مدفوعات اإليجار المقدمة. وباإلضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة 
دفوعات اإليجار الثابتة جوهريًا أو تغيير لمطلوبات عقود اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في م

.في التقييم لشراء األصل الضمني

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمة
تطبق المجموعة اإلعفاء من إدراج عقود اإليجار قصيرة األجل على عقود إيجارها قصيرة األجل المتعلقة بالممتلكات 

شهر أو أقل من تاريخ بدء العقد وال تحتوي على خيار شراء). كما  ١٢عقود اإليجار التي لها مدة إيجار تبلغ  والمعدات (أي
تقوم كذلك بتطبيق اإلعفاء من إدراج عقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمة على عقود إيجار المعدات المكتبية التي 

جار على عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات الموجودات تعتبر منخفضة القيمة. يتم إدراج مدفوعات اإلي
.منخفضة القيمة كمصاريف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار

أحكام جوهرية عند تحديد مدة عقد اإليجار للعقود ذات خيارات التجديد 
عقد اإليجار، إلى جانب أي فترات مشمولة بخيار تمديد عقد تحدد المجموعة مدة عقد اإليجار على أنها مدة غير قابلة لإللغاء ل

اإليجار إذا كان من المؤكد أنه سوف تتم ممارسته، أو أية فترات يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار، إذا كان من المؤكد أنه لن 
.تتم ممارسته
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(تتمة) ٢٠١٩المالیة الجدیدة والمعدلة الفّعالة في المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر 

(تتمة) ١٦المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
:ھو كما یلي ٢٠١٩ینایر  ١كما في  ١٦ رقم لتقاریر المالیةعداد االمعیار الدولي إل تأثیر تطبیقإن 

ألف درھم
الموجودات

٢٠٠٫٥٤٦موجودات حق االستخدام
)٢٫٨٢١(غ مدفوعة مقدماً مبال

١٩٧٫٧٢٥
المطلوبات

١٩٧٫٧٢٥مطلوبات عقود اإلیجار

كما یلي: ٢٠١٩ینایر  ١بمطلوبات عقود اإلیجار كما في  ةد اإلیجار التشغیلیویمكن تسویة التزامات عق

ألف درھم

٢٠١٨٤٢٢٫٣٤٠دیسمبر  ٣١التزامات عقود اإلیجار التشغیلیة كما في 
%٧٫٠٢ - %٢٠١٩٥٫٠٠ینایر  ١معدل االقتراض اإلضافي كما في 

٢٠١٩١٩٨٫٢٩٥ینایر  ١التزامات عقود اإلیجار التشغیلیة المخصومة في 
)٥٧٠(تعدیل االلتزامات المتعلقة بعقود اإلیجار ذات الموجودات منخفضة القیمة

٢٠١٩١٩٧٫٧٢٥ینایر  ١مطلوبات عقود اإلیجار كما في 

إلیجار للمجموعة خالل الفترة ھي كما یلي:اإن الحركة في موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود 

موجودات حق 
االستخدام 

مطلوبات عقود 
اإلیجار

ألف درھمألف درھم

٢٠١٩٢٠٠٫٥٤٦١٩٧٫٧٢٥ینایر  ١كما في 
-)٥٫٦٨٥(مصاریف االستھالك

٣٫٥٩١-مصاریف الفائدة
)٦٫٥٩٧(-الدفعات

٢٠١٩١٩٤٫٨٦١١٩٤٫٧١٩مارس  ٣١كما في 
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القیم العادلة ٤

الترتیب الھرمي للقیمة العادلة أ

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

في تاریخ القیاس؛ االوصول إلیھ للمنشأةالتي یمكن و مماثلة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات المدرجةتمدة من األسعار : مدخالت مس١المستوى 
إما بشكل مباشر أو غیر مباشر؛ و لتزام،والتي یمكن مالحظتھا لألصل أو اال ،١تم إدراجھا ضمن المستوى التي  المدرجة: مدخالت مستمدة من مصادر غیر األسعار ٢المستوى 
لتزام. قابلة للمالحظة لألصل أو اال: مدخالت غیر ٣المستوى 

٢٠١٩مارس  ٣١
(غیر مدققة) ألف درھم

٢٠١٨دیسمبر  ٣١
(مدققة) ألف درھم

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى اإلجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى اإلجمالي
یةالموجودات المال

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
- - ١٫٤٦٥٫٩٠٩١٫٤٦٥٫٩٠٩- - ١٫٥٣١٫٣٢٢١٫٥٣١٫٣٢٢حقوق ملكیة مدرجة  أسھم

٦٫٤٠٩- - ٦٫١٢٥٦٫٤٠٩- - ٦٫١٢٥حقوق ملكیة  أسھماستثمارات أخرى في 
- - ٣٫٢٧٤٫٠٦٤٣٫٢٧٤٫٠٦٤- - ٣٫٦٢٨٫٩٣٦٣٫٦٢٨٫٩٣٦ثابت دخلمدرجة ذات  استثمار في أوراق مالیة

- ٤٣٫٧٧٣- ٤٣٫٧٧٣- ٥٢٫٨٦٣- ٥٢٫٨٦٣قةموجودات مشت
- - ٣٫٦٧٦٣٫٦٧٦- - ٧٣٫٥٦٩٧٣٫٥٦٩أسواق مالیةصنادیق 

٢١٣٫٢٠٠- - ٢١٠٫٨٨١٢١٣٫٢٠٠- - ٢١٠٫٨٨١عقود الخیارات
- ١٠٥٫٤٨٦- ١٠٥٫٤٨٦- ٥١٫٩٦٩- ٥١٫٩٦٩اتفاقیات إعادة الشراء العكسي

٥١٫٩٨٧- - ٤٩٫٦٧٦٥١٫٩٨٧- - ٤٩٫٦٧٦صندوق غیر مدرج
مشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقیمة العادلة 

- ٢٥٤٫١٢٤- ٢٥٤٫١٢٤- ٦٤٫٣٦٠- ٦٤٫٣٦٠طوق أسعار األسھم

٥٫٦٦٩٫٧٠١٥٫٢٣٣٫٨٢٧١٦٩٫١٩٢٢٦٦٫٦٨٢٥٫٤١٨٫٦٢٨٤٫٧٤٣٫٦٤٩٤٠٣٫٣٨٣٢٧١٫٥٩٦اإلجمالي

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى اإلجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى اإلجمالي
المطلوبات المالیة

مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
- )٣٦٫٣٠٤(- )٣٦٫٣٠٤(- )٤٥٫٨٩٧(- )٤٥٫٨٩٧(قةمشتمطلوبات 

- )٣٦٫٣٠٤(- )٣٦٫٣٠٤(- )٤٥٫٨٩٧(- )٤٥٫٨٩٧(اإلجمالي

.الفترةخالل  ٢ المستوىو ١ ىلم یكن ھناك تحویالت بین المستو
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١٢

) تتمةالقیم العادلة (٤

) تتمةالترتیب الھرمي للقیمة العادلة (أ

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

 ٢٠١٩مارس  ٣١
)ة(غیر مدقق
ألف درھم

٢٠١٨دیسمبر  ٣١
)ة(مدقق

ألف درھم

الترتیب 
الھرمي 

التقییم  أسلوبللقیمة العادلة
اح والخسائراألربموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 

.أسعار الشراء المدرجة في سوق نشط١المستوى ١٫٥٣١٫٣٢٢١٫٤٦٥٫٩٠٩حقوق ملكیة مدرجة أسھم(أ) 
.یستند التقییم على صافي قیم الموجودات٣المستوى ٦٫١٢٥٦٫٤٠٩حقوق ملكیة  أسھم(ب) استثمار آخر في 

.أسعار الشراء المدرجة في سوق نشط١المستوى ٣٫٦٢٨٫٩٣٦٣٫٢٧٤٫٠٦٤دخل ثابت مدرجة ذات (ج) استثمار في أوراق مالیة 
.الوسیطیستند التقییم على أسعار ٢المستوى ٥١٫٩٦٩١٠٥٫٤٨٦تفاقیات إعادة الشراء العكسيا(د) 
.الوسیطیستند التقییم على أسعار ٢المستوى ٥٢٫٨٦٣٤٣٫٧٧٣قةمشتموجودات (ه) 

.یستند التقییم على أسعار السوق المدرجة في سوق نشط، والتي تمثل صافي قیم الموجودات لألسھم المحتفظ بھا١المستوى ٧٣٫٥٦٩٣٫٦٧٦  أسواق مالیة(و) صنادیق 
إلى جانب سكولز مع بیانات خاصة بالشركة لألرباح قبل الفائدة والضریبة واالستھالك واإلطفاء  -نموذج بالك ٣المستوى ٢١٠٫٨٨١٢١٣٫٢٠٠(ز) عقود الخیارات

.تقلبات السوق، ومضاعفات التقییم للنظراء القابلین للمقارنة وبشكل رئیسيمدخالت یمكن مالحظتھا في السوق، 
.یعتمد التقییم على صافي قیم الموجودات للصندوق الذي یتم احتسابھ من قبل مدیر الصندوق٣المستوى ٤٩٫٦٧٦٥١٫٩٨٧(ح) صندوق غیر مدرج

ة كأدوات تحوط مدرجة بالقیمة العادلةمشتقات مصنفة وفعال
أسعار األسھم وتقلبات السوق لألسھم  ، وبشكل رئیسيسكولز مع مدخالت یمكن مالحظتھا في السوق -نموذج بالك ٢المستوى ٦٤٫٣٦٠٢٥٤٫١٢٤طوق أسعار األسھم(أ) 

.عالقةالذات 
مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

.الوسطاءیستند التقییم على أسعار ٢المستوى )٣٦٫٣٠٤()٤٥٫٨٩٧(قةمشتمطلوبات (أ) 
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١٣

) تتمةالقیم العادلة (٤

) تتمةالترتیب الھرمي للقیمة العادلة (أ

٣المستوى  ضمنحركات في القیمة العادلة تتسویة ال

فترة الثالثة أشھر 
المنتھیة في

 ٢٠١٩مارس  ٣١
مدققة)(غیر 

السنة المنتھیة في
 ٢٠١٨دیسمبر  ٣١

(مدققة)
ألف درھمألف درھم

٢٧١٫٥٩٦٧٠٫٠٧٥ینایر ١في 
١٢٣٫٨٤٩-إضافات خالل الفترة / السنة 

٧٧٫٦٧٢)٤٫٩١٤((النقص) / الزیادة في القیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

٢٦٦٫٦٨٢٢٧١٫٥٩٦

المقاسة بالتكلفة المطفأة دلة للموجودات والمطلوبات المالیةالقیم العاب

.المدرجةھا قیم تقاربإن القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة 

الحقوق غیر المسیطرة ٥

وسط ألف درھم من صندوق الواحة لألسھم في منطقة الشرق األ ٢٥٫٧٤٦ مبلغ بقیمة خالل الفترة، قامت المجموعة باسترداد
 الحقوق غیر المسیطرة حاملو واسترد، درھم) ٦٦٫٢٠٤ بقیمة : استثمرت المجموعة مبلغ٢٠١٨مارس  ٣١وشمال أفریقیا (

، مما أدى إلى ألف درھم) ٨٫٠٩٢غ بقیمة مبل استثمر حاملو الحقوق غیر المسیطرة: ٢٠١٨مارس  ٣١( مبلغ بقیمة ال شيء
ألف درھم من  ١٨٫٣٩٠مبلغ بقیمة قامت المجموعة باسترداد  .٪٥١٫٤٣٪ إلى ٥١٫٩٩ة المجموعة من انخفاض في ملكی

: استثمرت ٢٠١٨مارس  ٣١(ئتمان في أسواق وسط وشرق أوروبا والشرق األوسط وشمال أفریقیاالواحة لال صندوق
مارس  ٣١ألف درھم ( ٥٥٫٠٩١ مبلغ بقیمة الحقوق غیر المسیطرة واسترد حاملودرھم) ألف  ٤٤٫١٣٦ مبلغ بقیمة المجموعة

ة المجموعة من ، مما أدى إلى زیادة في ملكیألف درھم) ٢٫٥٦٦ بقیمة الحقوق غیر المسیطرة مبلغ حاملو: استثمر ٢٠١٨
الواحة للقیمة في منطقة الشرق صندوقألف درھم في  ٤٤٫١٣٦مبلغ بقیمة استثمرت المجموعة  .٪٦٩٫٤٨٪ إلى ٦٦٫٠٢

غیر المسیطرة  حاملو الحقوق، واستثمر مبلغ بقیمة ال شيء)ت المجموعة : استثمر٢٠١٨مارس  ٣١األوسط وشمال أفریقیا (
.٪٩٩٫٨٢٪ إلى ٩٩٫٧٨، مما أدى إلى زیادة في ملكیة المجموعة من ال شيء): ٢٠١٨مارس  ٣١( مبلغ بقیمة ال شيء
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عقاري ستثمارا٦

ستثمار العقاري أدناه: تم عرض الحركة في اال
فترة الثالثة أشھر 

ة فيالمنتھی
 ٢٠١٩مارس  ٣١

(غیر مدققة)

السنة المنتھیة في
 ٢٠١٨دیسمبر  ٣١

(مدققة)
ألف درھمألف درھم

٧٥٣٫٥٦٦٧٥٨٫٦٦٦ینایر ١في 
٣٥٫٦٩٢-إضافات

)٤٠٫٧٩٢(-خسارة القیمة العادلة

٧٥٣٫٥٦٦٧٥٣٫٥٦٦

التقییم  بأسلوبالھرمي للقیمة العادلة بناًء على المدخالت الخاصة  الترتیبمن  ٣المستوى  ضمن االستثمار العقاريیتم تصنیف 
اإلدارة بالرجوع إلى  من قبل، ٢٠١٩مارس  ٣١ كما في، تم تحدید التقییم. المعھد الملكي للمساحین القانونیین المعتمدة من قبل
، تم اعتبار د تقدیر القیمة العادلةمن قبل مقیمین مستقلین ومعتمدین. عن، ٢٠١٨دیسمبر  ٣١في إجراؤه التقییم الذي تم 

.كأقصى وأفضل استخدام لھاالستخدام الحالي للعقار 

لحقوق الملكیة  محتسبة وفقاً  ومشاریع مشتركةات في شركات زمیلة ستثمارا٧

:المحتسبة وفقاً لحقوق الملكیة أدناهمشتركة المشاریع الوات في الشركات الزمیلة ستثمارالحركة في اال تم عرض

فترة الثالثة أشھر 
المنتھیة في

 ٢٠١٩مارس  ٣١
(غیر مدققة)

السنة المنتھیة في
 ٢٠١٨دیسمبر  ٣١

(مدققة)
ألف درھمألف درھم

٤٫٢٠٠٫٩٦٧٥٫٣٢١٫٢٢٤ینایر (كما تم إدراجھ) ١كما في 
)٩٧٫٨٨١(-تأثیر تطبیق المعاییر المحاسبیة الجدیدة

٤٫٢٠٠٫٩٦٧٥٫٢٢٣٫٣٤٣إدراجھ)ینایر (معاد  ١كما في 
١١٠٥٫٣١٠٤١٢٫١٢٨إضافات

)١٫٨٦٩٫٥٤٤()٥٨٤٫٤٠٢(٢إستبعادات
٧٩٫٨٥٦٥٤٠٫٤٠١الحصة من الربح، صافي
)٢٩٤٫٦٩٥()١٠٠٫٠٣٦(٣ خسارة انخفاض في القیمة

١٨٨٫٧٧٣-ُمعاد تصنیفھا من االستثمارات المالیة 
٢٦٫٢٩٢)٢٥٫٨٢٢(الحصة من احتیاطیات حقوق الملكیة

)٢٥٫٧٣١()٢٫٨٧٦(توزیعات أرباح مستلمة 
-)٥٤٫٩٤٩(٤تعدیالت أخرى

٣٫٦١٨٫٠٤٨٤٫٢٠٠٫٩٦٧
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محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة (تتمة)ومشاریع مشتركة استثمارات في شركات زمیلة ٧

أسھم إضافیة للمجموعة بقیمة ("NESR")ناشیونال إنیرجي سیرفیسیز رییونایتد كوربوریشینخالل الفترة، أصدرت ١
٪ إلى ٥٫٨ملكیة المجموعة من  ارتفعت، الربحنتیجة إلصدار أسھم  .استیفاء بعض معاییر الربح بعدألف درھم  ١٧٫٣٤٠

٦٫٣٪.

.دنیا للتمویلرأس مال ألف درھم في  ٨٧٫٥٠٠خالل الفترة، ضخت المجموعة 

الزمیلة  ةفي الشرك استثمارھافي  %١٢٫تعادل حصة بنسبة والتي ملیون سھم  ٠٣٫خالل الفترة، قامت المجموعة باستبعاد  ٢
 أدى إلىألف درھم، مما  ٤٨٩٫٩٩٤ یبلغ اعتبارمقابل  ("إیركاب") المحتسبة وفقًا لحقوق الملكیة في إیركاب ھولدینجز إن في

 نخفضت حصةاالموحد. وبالتالي،  ح والخسائراألربافي بیان  درھم درھم ألف ٩٤٫٩٦٥مبلغ بستبعاد االعند  خسارةب االعتراف
 .%٩٫٩إلى  %١٢٫٠من إیركاب المجموعة في  ملكیة

ملكیة  حصةالذي لم تشارك المجموعة فیھ. ونتیجًة لذلك، ارتفعت و، أسھمخالل الفترة، قامت إیركاب بتنفیذ برنامج إعادة شراء 
، باإلضافة إلى تمثیلھا في مختلف إیركابدین في مجلس إدارةالمجموعة مقع تمتلك .%١٠٫٣إلى  %٩٫٩لمجموعة من ا نتفاعا

، یتم وفًقا لذلك. ٪١٠٫٣٠بنسبة  حصة في حقوق الملكیة؛ باإلضافة إلى ة الفرعیة التي تعمل فیھا حالیاً لجان مجلس اإلدار
.محتسبة وفقاً لحقوق الملكیةكشركة زمیلة إیركابتصنیف استثمارات المجموعة في

، من مخفضةمضاعفات بلفترة طویلة  أسھمھاتداول سعر من  التأكدالقیمة بعد  في نخفاضلالإیركاباالستثمار فيتم اختبار  ٣
، لفة البیع والقیمة قید االستخدامتك ناقصاً تم تحدید القیمة القابلة لالسترداد باستخدام القیمة العادلة . بین عوامل أخرى ذات صلة

عند استحقاقھا إیركابأسعار األسھم للمجموعة في أسھم لطوقالتسویات المتتالیة  مع األخذ في االعتبارأیھما أعلى 
.المجموعةمال رأس خروج تقدیریة مع معدل خصم یعادل تكلفة  بمضاعفات

الستثمار في بتروناش جلوبال لیمیتد ("بتروناش") تكلفة األف درھم ل ٥٤٫٩٤٩بتخفیض تبلغ قیمتھ تتعلق التعدیالت األخرى  ٤
 یعتمد على تحقیق معاییر أداء معینة في اتفاقیة االكتتاب. مؤجل والذي كان مشروطقابل اعتبار م

الواقعة خارج اإلمارات العربیة والمحتسبة وفقًا لحقوق الملكیة مشتركة المشاریع الوفي الشركات الزمیلة  ستثماریبلغ اال
 ألف درھم). ٣٫٥٥٠٫١٨٦: ٢٠١٨دیسمبر  ٣١ألف درھم ( ٢٫٩٦٣٫٥٤٠المتحدة 

ألف درھم)  ٣٫٣٥٨٫٩٩٢: ٢٠١٨دیسمبر  ٣١ألف درھم ( ٢٫٧٥١٫٣٤٠ تبلغ مدرجةات المجموعة بقیمة ستثمارا تم رھن
).١١مقابل قروض المجموعة (إیضاح 
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استثمارات مالیة٨

 ٢٠١٩مارس  ٣١
(غیر مدققة)

 ٢٠١٨دیسمبر  ٣١
(مدققة)

ألف درھمألف درھم

یة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مال
٦٤٫٣٦٠٢٥٤٫١٢٤ ١ طوق أسعار األسھم

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 
٤٩٫٦٧٦٥١٫٩٨٧صندوق غیر مدرج   
٢٢١٠٫٨٨١٢١٣٫٢٠٠خیارات العقود   
٣٥٢٫٨٦٣٤٣٫٧٧٣ مشتقةموجودات   
٥١٫٩٦٩١٠٥٫٤٨٦ ٤إعادة الشراء العكسي، صافي عقود   
٥٣٫٦٢٨٫٩٣٦٣٫٢٧٤٫٠٦٤دخل ثابت ذات  أوراق مالیة مدرجة  
٦١٫٥٣١٫٣٢٢١٫٤٦٥٫٩٠٩حقوق ملكیة مدرجة  أسھم  
٧٧٣٫٥٦٩٣٫٦٧٦ مالیةصنادیق أسواق   
٦٫١٢٥٦٫٤٠٩استثمارات أخرى  

٥٫٦٦٩٫٧٠١٥٫٤١٨٫٦٢٨

من أسھم شركة  %١٠٫١٥ملیون سھم أي ما یعادل  ٫٩٢١٣ أسھمھا البالغ عددھا على طوق أسعار األسھممجموعة حمل الت ١
دوالر أمریكي للسھم  ٧٠٫٠٢ - ٦٣٫٤٥دوالر أمریكي و ٣٩٫٣٨ التي تتراوح بینأسعار الحد األدنى والحد األقصى إیركاب، ب

مستقبلي البیع الالنقدیة على  متحصالتللتحوط عن ال، للتدفقات النقدیةكأدوات تحوط  طوق أسعار األسھمعلى التوالي. تم تحدید 
المجموعة  قامت، ل الشامل اآلخر. خالل الفترة، وتم احتسابھا بالقیمة العادلة من خالل الدخلألسھم إلى حد كبیرمحتمل ال

 علىألف درھم)  ١٠٢٫٣٥٨ : ربح بقیمة٢٠١٨مارس  ٣١ألف درھم ( ١٨٩٫٧٦٤خسارة في القیمة العادلة بقیمة بإدراج 
.الدخل الشامل اآلخرمن خالل  ةالنقدی اتتحوطات التدفق

عقود ( وضماناتعلى حقوق إضافیة في شكل خیارات  كذلك، حصلت المجموعة بیتروناشباإلضافة إلى االستحواذ على ٢
تم المبدئي،  االعتراف عند. ٢٠١٨كتوبر أ ١٠من  اً ٪ اعتبار٥٠عة زیادة ملكیتھا حتى ، والتي بموجبھا یمكن للمجموالخیارات)

عمر  مدىعلى  األرباح والخسائرإعادة تدویرھا إلى حساب  ویتمة غیر مكتسب كإیراداتلخیارات القیمة العادلة لعقود ا تأجیل
األرباح والخسائر.التغیرات في القیمة العادلة على إعادة القیاس في بیان إدراج ، یتم عقود الخیارات. الحقاً 

وعقود العائد اإلجمالي،  وعقود تبادلالفائدة،  عقود تبادل معدالتالمحتفظ بھا من قبل المجموعة  ةموجودات المشتقالتشمل  ٣
: ٢٠١٨دیسمبر  ٣١ألف درھم ( ٢٫٠٤٥٫٤١٨ تبلغ، والتي لھا قیمة اسمیة المستقبلیةالعمالت عقود و ياالئتمان التعثر تبادل

ألف درھم). ٢٫١٢١٫٢٢٤

ھي صافي الذمم المدینة إلعادة الشراء العكسي  المدرجة الظاھرةعقود إعادة الشراء العكسي في نفس الوقت. إن القیم  یتم بیع٤
: الذمم المدینة إلعادة ٢٠١٨دیسمبر  ٣١ألف درھم ( ٢٫٢٠٠٫٦٤٤المقابلة بمبلغ  والمطلوباتألف درھم  ٢٫٢٥٢٫٦١٣بمبلغ 
تفاقیات إعادة األف درھم). تخضع  ٢٫٣٥٢٫٨٦١المقابلة بمبلغ  المطلوباتوألف درھم  ٢٫٤٥٨٫٣٤٧بمبلغ  العكسي الشراء

تفاقیة الرئیسیة للمقاصة.إلى االالشراء 
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١٧

استثمارات مالیة (تتمة)٨

: ٢٠١٨دیسمبر  ٣١ألف درھم ( ٣٫٤٤٥٫١٩٩بإجمالي مبلغ ثابت الدخل المدرجة ذات التم رھن األوراق المالیة  ٥
.تفاقیات إعادة الشراءاوعة بموجب مان مقابل قروض المجمألف درھم) كض ٣٫١١٩٫٨٥٣

بمبلغ  المدرج %٥٠١٩٫استثمار في شركة زمیلة في اس دي اكس إنیرجي إنك بنسبة  حقوق الملكیة المدرجة أسھم تشمل ٦
 قیاسھ للمجموعة والذي یتم یةمالالرأسنشطة األألف درھم)، كجزء من  ٦٦٫٣٣٣: ٢٠١٨دیسمبر  ٣١ألف درھم ( ٦٨٫٨٢٥

.األرباح والخسائربالقیمة العادلة من خالل 

تتعلق صنادیق أسواق المال باالستثمارات في الصنادیق المفتوحة. ٧

ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى٩

 ٢٠١٩مارس  ٣١
(غیر مدققة)

 ٢٠١٨دیسمبر  ٣١
(مدققة)

ألف درھمألف درھم

١٣٢٫٣٠٣١١١٫٤٥٣مم تجاریة مدینةذ
)٣٦٫٣٩١()٤١٫٤٩٠(مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

٩٠٫٨١٣٧٥٫٠٦٢
١٢٫٣٠١١٦٫٨٤٥مبالغ مدفوعة مقدماً وسلفیات

١٢٧٫٩٦١١٢٠٫١٧٢فوائد مستحقة
٣٦٫٣١٠٣٦٫٣٨٥مبالغ مخصصة لتوزیعات أرباح السنوات السابقة 

١٫٠١٧٣٦٫٠١٧ودائع مرھونة
٧٠٫٠٩٩٩٤٫١٣٢یةحسابات ھامش

٦٦٫٦٠٩٦٤٫٦٥٧ذمم مدینة أخرى

٤٠٥٫١١٠٤٤٣٫٢٧٠
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١٨

األرباح  وتوزیعاترأس المال ١٠

وتمت الموافقة فیھ من بین أمور أخرى على توزیع  لسنويالجمعیة العمومیة ا جتماعا، عقدت الشركة ٢٠١٩مارس  ٢٤في 
أرباح نقدیة بمبلغ  توزیعات: ٢٠١٨مارس  ٢٥سھم (درھم لل ٠٫٠٧٥ألف درھم تمثل  ١٣٧٫٨٨٨بمبلغ  أرباح نقدیة
للسھم).  درھم ٠٫١٧٥ألف درھم تمثل  ٣٢١٫٧٣٩

المرجح ستخدام المتوسط با ٢٠١٩ مارس ٣١حتساب العائد األساسي والمخفض للسھم الواحد للفترة الحالیة المنتھیة في اتم 
أثیر أسھم الخزینة.عتبار تفي االلعدد األسھم القائمة خالل الفترة بعد األخذ 

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في
 ٢٠١٩مارس  ٣١

(غیر مدققة)
 ٢٠١٨ مارس ٣١

(مدققة)

١٠٧٫٣٥١)٥٧٫٨٤٢((خسائر) / أرباح الفترة العائدة إلى مالكي الشركة (ألف درھم)

المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة ألغراض العائد األساسي والمخفض 
١٫٨٣٨٫٥٠٨٫٧١٤١٫٨٣٨٫٥٠٨٫٧١٤ھم الواحدللس  

القروض ١١

القروض أدناه: في حركةال تم عرض

فترة الثالثة أشھر 
المنتھیة في

 ٢٠١٩مارس  ٣١
(غیر مدققة)

السنة المنتھیة في
 ٢٠١٨دیسمبر  ٣١

(مدققة)
ألف درھمألف درھم

٦٫٤٦٣٫٧٦٨٦٫٥٨٤٫٠١٢ینایر ١في 
٤٠٩٫٠٠٠١٫٥٥٢٫٥١٣بةقروض مسحو

١٠٫٢٩٩٥١٫٩٧٦طفاءاتاإلوالفائدة المدفوعة مقدماً، صافي  القروض ترتیبتكالیف 
)١٫٧٢٤٫٧٣٣()٤٤٧٫٥٩٢(قروض تم سدادھا

٦٫٤٣٥٫٤٧٥٦٫٤٦٣٫٧٦٨

الجھات عة في ھي حصة المجمومقابل تسھیالت متعددة ات والموجودات المرھونة إلى المقرضین كضمان ستثمارإن اال
 ة المجموعة في الواحة الند ذ.م.محصو)، ٧ رقم یضاحاإل یرجى الرجوع إلىلحقوق الملكیة ( المحتسبة وفقاً المستثمر فیھا 

.)٨رقم یضاح اإل یرجى الرجوع إلى( ثابتالدخل ذات الاألوراق المالیة االستثمار في و

تسھیل القرض المتجدد المضمون القائم للمجموعة والبالغ  ألف درھم من ١٤٧٫١١٩خالل الفترة، تم سحب مبلغ بقیمة 
ألف درھم من تمویل مضمون قائم  ١٣٫٢٠٣ملیون دوالر أمریكي)، وتم سحب مبلغ بقیمة  ٥٠٠ألف درھم ( ١٫٨٣٩٫٠٠٠
 یفةألف درھم للقیام بأعمال تطویر إضافیة على مشروع العقارات الصناعیة الخف ٤٢٦٫٠٠٠اإلجارة بمبلغ -على المرابحة

.الخاص بالمجموعة
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١٩

(تتمة)القروض ١١

 ٢٣٤٫٩٤٣ھا في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت بمبلغ امقابل استثمارإعادة الشراء للمجموعة  مطلوبات زادتخالل الفترة، 
ألف درھم.

 ٤٣٤٫٥٦٢ألسعار البالغة الطوق خاضعة موجودات التمویل مقابل  تسویةخالل الفترة الحالیة  سدادھاتتضمن القروض التي تم 
ملیون سھم من ایركاب. ٣٫٠على  ةالمقابل طوق أسعار األسھم لف درھم، عند استحقاقأ

 مشتقةمطلوبات ١٢

 ٢٠١٩مارس  ٣١
(غیر مدققة)

 ٢٠١٨دیسمبر  ٣١
(مدققة)

ألف درھمألف درھم

مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
٤٥٫٨٩٧٣٦٫٣٠٤مشتقة أخرىمطلوبات 

٤٥٫٨٩٧٣٦٫٣٠٤

األخرى المحتفظ بھا من قبل المجموعة عقود تبادل معدالت الفائدة، وعقود تبادل العائد اإلجمالي،  ةمطلوبات المشتقالتمثل  ١
دیسمبر  ٣١ألف درھم ( ٢٩٫٥٨٩٫٣٩٥غ العمالت المستقبلیة، والتي لھا قیمة اسمیة بمبلعقود وعقود تبادل التعثر االئتماني و

ألف درھم). ٢٧٫١٥٦٫٦٩٠: ٢٠١٨

أخرىومطلوبات تجاریة ١٣

 ٢٠١٩مارس  ٣١
(غیر مدققة)

 ٢٠١٨دیسمبر  ٣١
(مدققة)

ألف درھمألف درھم

١٠٣٫٠٠٤٥٩٫٥٥٦ذمم تجاریة دائنة
١١٧٫٣٨٣٩٩٫٦١١فوائد مستحقة على قروض

٣٩٫٠٢١٣٩٫٠٩٨توزیعات أرباح دائنة 
٢٥٫٣٦٨٢٧٫٤٠٨مستحقات خطة حوافز الموظفین طویلة األجل 

١٠٦٫٠٢١١٢٣٫٨٤٩إیرادات مؤجلة
١٦١٫٧٤٦٢٣٧٫٩١٦ذمم دائنة أخرى ومستحقات

٥٥٢٫٥٤٣٥٨٧٫٤٣٨
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٢٠

بیع البضائع وتقدیم الخدمات منات إیراد١٤

فترة الثالثة أشھر المنتھیة في
مارس ٣١

٢٠١٩
) ألف درھمة(غیر مدقق

٢٠١٨
) ألف درھمة(غیر مدقق

إجمالي الربحتكلفة المبیعاتإیراداتإجمالي الربحتكلفة المبیعاتإیرادات
١٤٫٠٦٦)٥٠٫٦٤٠(١٧٫٢٩٨٦٤٫٧٠٦)٦١٫٦٣١(٧٨٫٩٢٩بیع البضائع وتقدیم الخدمات

٤٫٩٠٢)٢٫٤٠٣(٥٫٦٥٤٧٫٣٠٥)٦٨١(٦٫٣٣٥إیرادات تأجیر
١٨٫٩٦٨)٥٣٫٠٤٣(٢٢٫٩٥٢٧٢٫٠١١)٦٢٫٣١٢(٨٥٫٢٦٤

وتقدیم الخدمات بشكل رئیسي إلى عملیات الرعایة الصحیة. بیع البضائعات وتكلفة یرادتعود اإل

.عقاري للمجموعةال ستثماراالإلى  المباشرة للمبیعاتتكالیف التعود إیرادات التأجیر و

ستثمارات مالیةاإیرادات من ١٥

 ٢٠١٩مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في فترة
(غیر مدققة)

٢٠١٨
(غیر مدققة)

ألف درھمألف درھم

مشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقیمة العادلة
التحوط عند االستحقاق  إعادة تصنیف احتیاطي -طوق أسعار األسھم

)٤٩٫١٥٢()٣٩٫٤٢٧()٨(إیضاح   
القیمة العادلة من خالل األرباح والخسائرموجودات مالیة ب

-)٢٫٣١١(صافي الخسارة من صندوق غیر مدرج  
٣٫١٤٣٢٦٫٠٢١صافي الربح من مشتقات  
١١٠٫٢٩٦٢٦٫٠١٣دخل ثابت ذات  صافي الربح من أوراق مالیة مدرجة  
١٤٨٫٦١٦١١٠٫٩٣٩ملكیة مدرجةحقوق  أسھمصافي الربح من   
١٠٫٦٦٦)٢٨٤(أخرى  

٢٢٠٫٠٣٣١٢٤٫٤٨٧
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٢١

مصاریف عمومیة وإداریة١٦

مارس ٣١فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠١٩

(غیر مدققة) ألف درھم
٢٠١٨

(غیر مدققة) ألف درھم
اإلجماليالشركات التابعةالشركةاإلجماليالشركات التابعةالشركة

٢٦٫٠٨٩١٤٫٩٧٨٤١٫٠٦٧٢١٫١٤٧١٤٫٥١٠٣٥٫٦٥٧تكالیف موظفین
١٫٣٧٢٤٫٥٤٧٥٫٩١٩٦٥٣٥٫٢٥٨٥٫٩١١مصاریف قانونیة ومھنیة أخرى

٩٤٩٤٫٧٥١٥٫٧٠٠٣٤٠٢٫٩٢١٣٫٢٦١استھالك
١٩٩٢٫٠٠٤٢٫٢٠٣١٨٤٢٫١١٠٢٫٢٩٤إطفاء موجودات غیر ملموسة

٢٦١٥٩٨٨٥٩٣٧٣١٫٣٤١١٫٧١٤مصاریف التسویق
٧٥٤٤٣٥١٨٩١٩٣٫١٩١٤٫١١٠مصاریف إیجار

٧٫٥٢٨٧٫٥٢٨-٢٫٨٥٥٢٫٨٥٥- خسائر االئتمان المتوقعةمخصص 
٢٫٤١٦٨٫٩٩٠١١٫٤٠٦٢٫٥٠٤٦٫٢٨٧٨٫٧٩١أخرى

٣١٫٣٦١٣٩٫١٦٦٧٠٫٥٢٧٢٦٫١٢٠٤٣٫١٤٦٦٩٫٢٦٦

تمویل، صافيال تكالیف١٧

 ٢٠١٩مارس ٣١فترة الثالثة أشھر المنتھیة في
(غیر مدققة)

٢٠١٨
غیر مدققة)(

ألف درھمألف درھم

٤٨٫٠٩١٣٧٫٨٢٣فوائد على قروض
-٣٫٥٩١فوائد على مطلوبات عقود اإلیجار

١٫١١٨١٫١١٨اتفاقیات قروضإطفاء تكالیف 
)٢٫١٩١()٢٫٦٣٠(بالتكلفة المطفأة القروض االستثماریةإیرادات فوائد من 

)١٫٦٦٩()٣١٠(فوائد مكتسبة على ودائع ألجل
)٢١٦(٤٥) فوائد من استثمارات في عقود إیجار تمویلیةإیرادات( /مصاریف 

٤٩٫٩٠٥٣٤٫٨٦٥
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ذات عالقة أطراف١٨

:المدرجة في بیان األرباح والخسائر ذات العالقة األطرافمع  الجوھریةالمعامالت 

مكافآت موظفي اإلدارة الرئیسیین

 ٢٠١٩مارس ٣١یة فيفترة الثالثة أشھر المنتھ
(غیر مدققة)

٢٠١٨
(غیر مدققة)

ألف درھمألف درھم

٣٫١٢١٢٫٧٧٠رواتب ومكافآت
٢٤٨١٥١مكافآت نھایة الخدمة ومكافآت أخرى طویلة األجل

٣٫٣٦٩٢٫٩٢١

ذات عالقة: أطرافمع  الجوھریةاألرصدة 

: ٢٠١٨دیسمبر  ٣١( ٢٠١٩ مارس ٣١ألف درھم كما في  ١٢٫٢٨٣میلة المقدمة لشركة ز القروض االستثماریةبلغت 
ألف درھم). ١٢٫٢٨٣

التغیرات في عرض بیان التدفقات النقدیة ١٩

االستثمارات  واستبعادعلى  االستحواذ، قامت المجموعة بإعادة تقییم أنشطة أعمالھا وأخذت في االعتبار عملیات ٢٠١٨خالل 
الرئیسیة. وعلیھ، تمت إعادة إدراج التدفقات النقدیة لفترة المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالیة، كما كعامل أساسي لعملیاتھا 

یلي:

التعدیلالتصیف األصلي
كما تمت إعادة 

إدراجھ
ألف درھم

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
)٣٥٨٫٧٤٩()٣٥٨٫٧٤٩(-ن خالل األرباح والخسائراالستثمارات في الموجودات المالیة بالقیمة العادلة م

٣٨٤٫٥٠٤٣٨٤٫٥٠٤-قروض تم الحصول علیھا مقابل موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
مالیة بالقیمة تكلفة التمویل المدفوعة على القروض التي تم الحصول علیھا مقابل موجودات

)٨٫٩١٣()٨٫٩١٣(-والخسائر العادلة من خالل األرباح  
٨٧٢٫٠٨٦٨٧٢٫٠٨٦-، صافيومشاریع مشتركةمتحصالت من استبعاد شركات زمیلة 

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
-٣٥٨٫٧٤٩)٣٥٨٫٧٤٩(شراء استثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر، صافي

-)٣٢٩٫٦٥٨(٣٢٩٫٦٥٨، صافيومشاریع مشتركةزمیلة  متحصالت من استبعاد شركات

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
)١٦٫٤١٧(٨٫٩١٣)٢٥٫٣٣٠(تكلفة التمویل المدفوعة على القروض

)٥٤٢٫٤٢٨()٥٤٢٫٤٢٨(-، صافيومشاریع مشتركةالقروض التي تم سدادھا مقابل استبعاد شركات زمیلة 
-)٣٨٤٫٥٠٤(٣٨٤٫٥٠٤األرباح والخسائر لحصول علیھا مقابل موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خاللقروض تم ا
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، قامت المجموعة بإعادة تنظیم قطاعاتھا التشغیلیة بعد التطورات التي طرأت على المسؤولیات الرئیسیة ٢٠١٨خالل یونیو 
بعد عملیة إعادة التنظیم، تم تجمیع قطاع االستثمارات الرئیسیة وقطاع األسھم الخاصة . اریر الداخلیةلإلدارة وعملیة إعداد التق

 ُیدعىأنجلو أریبیان للرعایة الصحیة، ضمن قطاع واحد  الذي یحتفظ باستثمارات المجموعة في مجال الرعایة الصحیة،
.لذلك اً إدراج فترات المقارنة وفقإعادة  تتم. االستثمارات الخاصة

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

لرعایة الطائرات والخدمات البحریة والخدمات المالیة والبنیة التحتیة والنفط والغاز والتكنولوجیا المالیة والعقارات الصناعیة وا
.الصحیة

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

.وخدمات إدارة الموجودات األخرى

الشركات
.صھا للقطاعات التي یتم إعداد تقاریر لھایشتمل قطاع الشركات على أنشطة المجموعة، والتي ال یتم تخصی

 ٣١المنتھیة في یعرض الجدول التالي معلومات حول اإلیرادات واألرباح للقطاعات التشغیلیة للمجموعة لفترة الثالثة أشھر 
:، على التوالي٢٠١٨و ٢٠١٩مارس 

األصولإدارة ألف درھم
الموحدالشركاتأسواق رأس المالالخاصةاالستثمارات یر مدققة)(غ ٢٠١٩مارس  ٣١في الثالثة أشھر المنتھیة فترة 

٨٥٫٢٦٤- - ٨٥٫٢٦٤إیرادات من بیع البضائع وتقدیم الخدمات
٧٩٫٨٥٦- - ٧٩٫٨٥٦محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة، صافيومشاریع مشتركة الحصة من ربح شركات زمیلة 

)١٠٠٫٠٣٦(- - )١٠٠٫٠٣٦(محتسبة وفقاً لحقوق الملكیةة ومشاریع مشتركانخفاض في قیمة شركات زمیلة 
)٩٤٫٩٦٥(- - )٩٤٫٩٦٥(محتسبة وفقاً لحقوق الملكیةومشاریع مشتركة خسارة من استبعاد شركات زمیلة 

٢٢٠٫٠٣٣- ٢٤٤٫٠٥٦)٢٤٫٠٢٣(إیرادات من استثمارات مالیة
٧٫١٤٦)٤٣٫٨٥١(٢٢٠٫٩٤١)١٦٩٫٩٤٤(للفترة ) / ربحخسارة(

)١٧٥٫٦٠٢(- - )١٧٥٫٦٠٢(الخسارة الشاملة األخرى

(ُمعاد إدراجھ) (غیر مدققة) ٢٠١٨مارس  ٣١فترة الثالثة األشھر المنتھیة في 
٧٢٫٠١١- - ٧٢٫٠١١إیرادات من بیع البضائع وتقدیم الخدمات

١٤٠٫٠٧٢- - ١٤٠٫٠٧٢، صافيمحتسبة وفقاً لحقوق الملكیةومشاریع مشتركة الحصة من ربح شركات زمیلة 
)٦١٫٨٠٤(- - )٦١٫٨٠٤(محتسبة وفقاً لحقوق الملكیةومشاریع مشتركة انخفاض قیمة شركات زمیلة 

٢٥٫٠٢٧- - ٢٥٫٠٢٧محتسبة وفقاً لحقوق ملكیةومشاریع مشتركة ربح من استبعاد شركات زمیلة 
١٢٤٫٤٨٧- ١٨٤٫١٧٣)٥٩٫٦٨٦(إیرادات من استثمارات مالیة

١٥٦٫٤٥٧)٣٢٫٥٠١(٢٠٫٣٢٨١٦٨٫٦٣٠ربح/ (خسارة) للفترة
١٥٩٫٥٧٧- - ١٥٩٫٥٧٧الدخل الشامل اآلخر

أیة إیرادات بین القطاعات خالل  لم تكن ھناكمن عمالء خارجیین.  الناتجةتمثل إیرادات القطاع المدرجة أعاله اإلیرادات 
: ال شيء).٢٠١٨الفترة (
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 ٣١و ٢٠١٩ مارس ٣١في  كماالقطاعات التشغیلیة للمجموعة  موجودات ومطلوباتعن الجدول التالي معلومات  یعرض
، على التوالي:٢٠١٨دیسمبر 

األصولإدارة ألف درھم
الموحدالشركاتأسواق رأس المالالخاصة االستثمارات(غیر مدققة) ٢٠١٩مارس  ٣١كما في 

٥٫٣٨٧٫١٥٣٥٫٩٣٥٫٨٦٨١٢٨٫٦٧٠١١٫٤٥١٫٦٩١ات القطاعموجود
٢٫٦٤٥٫٧٠٥٣٫٢٣٣٫٢٣٥١٫٣٨٤٫١٣٩٧٫٢٦٣٫٠٧٩مطلوبات القطاع

٥٫٩٩٢٫٩٩٣٥٫٤٧٥٫٢٣٩٢٠٣٫١٧٧١١٫٦٧١٫٤٠٩(مدققة) ٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 
٢٫٩٤٩٫٧١٤٢٫٩٣٩٫٠٢١١٫٢٣٢٫٧٤٤٧٫١٢١٫٤٧٩موجودات القطاع
مطلوبات القطاع


