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

     الموجودات
 40.012  54.035  أثاث ومعدات
 696.010  696.132  إستثمار عقاري

 174.296  170.081  ملموسةغير موجودات الشهرة و 
 17.774  16.232  إستثمارات في عقود ت جير تمويلية 

 232.963  232.963  قرو  إستثمارية
 استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 

 4.714.977  5.378.545 5 محتسبة وفقا لحقوق الملكية  
 2.220.908  3.254.213 6 إستثمارات مالية

 8.661  8.655  المخزون
 348.677  313.154 7 كمم مدينة تجارية وأخرى

 1.151.658  1.299.908  النقد ومرادفات النقد
          

      9.605.936  11.423.918  مجموع الموجودات 
     

     حقوق الملكية والمطلوبات
     حقوق الملكية
 1.944.515  1.944.515 8 رأس المال
  233.168)  (241.375) 8 أسهم خزينة

 1.713.958  1.519.462  أرباح مستبقاة
 445.289  769.501  إحتياطات 

          
 3.870.594  3.992.103  حقوق الملكية العائدة لمالكي الشركة

 56.720  144.712  حقوق الملكية غير المسيطرة
          

 3.927.314  4.136.815  مجموع حقوق الملكية
          

     المطلوبات
 5.322.255  6.576.715 9 قرو 

 356.367  710.388 10 كمم دا نة تجارية وأخرى
          

 5.678.622  7.287.103  مجموع المطلوبات
          

      9.605.936  11.423.918  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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  الموحد الموجز الخسارةأو  الربحبيان 
 

  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 2015مارس  31  2016مارس  31  
 )غير مدقق   )غير مدقق(  
      ألف درهم  ألف درهم إيضاح 
     

 55.831  86.357 11 إيرادات من بيع البضا ع وتقديم الخدمات
       19.542)  (37.606) 11 تكلفة بيع البضا ع وتقديم الخدمات

 36.289  48.751  إجمالي الربح
ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا  لحقوق الملكية،  إيرادات من شركات زميلة

 148.519  136.403 5 وافي
 78.150  103.787 12 إستثمارات ماليةإيرادات من 

 1.082  6.839  إيرادات أخرى، وافي
دارية مواريف   66.027)  (95.861) 13 عمومية وا 

       15.769)  (23.801)  مواريف تمويل، وافي
 182.244  176.118   الفترةربح 
     

     عائد إلى: ربح الفترة
 182.173  175.845  مالكي الشركة

      71  273  حقوق الملكية غير المسيطرة
 182.244  176.118  الفترةربح 
     

العائد األساسي والمخفض على السهم العائد إلى مالكي الشركة خالل 
      0.095  0.095 8 )درهم( الفترة
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  الموجز الموحداآلخر الشامل الدخل و  الخسارةأو  الربحبيان 
 

  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 2015مارس  31  2016مارس  31   
 )غير مدقق   )غير مدقق(   
       ألف درهم  ألف درهم   
      

 182.244  176.118   الفترةربح 
      

      الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى
      

      :الحقًا للربح أو الخسارةتصنيفها  يمكن إعادةالتي  البنود
الحوة في الجزء الفعال في تغيرات القيمة العادلة لتحوطات التدفقات 

  374.685)  317.752    6النقدية )إيضاح 
الحوة في التغير في االحتياطيات األخرى للشركات الزميلة والمشاريع 

 692  887   المشتركة المحتسبة وفقا  لحقوق الملكية   
      

      :الحقًا للربح أو الخسارةتصنيفها  ال يمكن إعادةالتي  البنود
بالقيمة العادلة  أخرى وافي التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية

       10.290  5.573    6)إيضاح  من خالل الدخل الشامل اآلخر
      

       (181.459)  500.330   للفترة ةالشامل / )الخسارة(إجمالي الدخل
      

      إجمالي الدخل/ )الخسارة( الشاملة عائدة إلى:
  181.530)  500.057   مالكي الشركة

      
       71  273   المسيطرةحقوق الملكية غير 

      
       (181.459)  500.330   للفترة ةالشامل / )الخسارة(إجمالي الدخل
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  الموحد الموجز الملكية حقوقالتغيرات في  بيان
 

 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة 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

             ألف درهم 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 
 182.244 71 182.173 - - - - - 182.173 - - الفترةربح 

  363.703) -  363.703)  363.703) 692  374.685) 10.290 - - - - الخسارة الشاملة األخرى
                        

              181.459) 71  181.530)  363.703) 692  374.685) 10.290 - 182.173 - - الشامل الدخل إجمالي
              568.136) -  568.136) - - - - -  568.136) - - أنوبة أرباح نقدية 
              93.940) -  93.940) - - - - - -  93.940) - إعادة شراء أسهم

 2.916 2.916 - - - - - - - - -  الحركة في حقوق الملكية غير المسيطرة
                        

 3.567.849 31.099 3.536.750 365.119 829 28.888 5.006 330.396 1.370.143  143.027) 1.944.515 )غير مدقق( 2015مارس  31في 
                        

 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) -  9)إيضاح  إعادة شراء أسهم
 87.719 87.719 - - - - - - - - - *الحركة في حقوق الملكية غير المسيطرة 

                        
 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( 2016ديسمبر  31في 
            
 
األسـهم فـي أسـواق الشـرق األوسـط وـندوق فـي  المجموعـة حوـةخفضـت إن وتبعـا  لـكلا، درهم ألف 84،594 بمبلغ األسهم في أسواق الشرق األوسط وشمال أفريقياوندوق في  يتضمن إستثمارات* 

 .%83إلى % 99من  وشمال أفريقيا
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  الموحد الموجزبيان التدفقات النقدية 
 

 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال
   2016  2015 
 )غير مدقق   )غير مدقق(   
 ألف درهم  ألف درهم   
      

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 182.244  176.118   الفترةربح 

      تعديالت لـ:
 1.865  2.166   االستهالا

 19.870  24.685   مواريف تمويل
  26.843)  (63.122)   مكاسب تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

  4.101)  (884)   فوا د على ودا ع بنكية
  148.519)  (136.403)   ، وافيشركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا  لحقوق الملكيةمن إيرادات 

  532)  (397)   تمويلية إيجارات إستثمارات فيإيرادات فوا د من 
 1.232  3.187   إطفاء موجودات غير ملموسة

 -  16   مخو  بضاعة بطي ة الحركة ومتقادمة
      التغيرات في رأس المال العامل:

  80)  (10)   التغير في المخزون
  39.981)  35.523   المدينة التجارية واألخرىالتغير في الكمم 
 25.435  (14.865)   واألخرىالتجارية الدا نة التغير في الكمم 

            
 10.590  26.014   من األنشطة التشغيليةالناتج صافي النقد 

      
      التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

  61.578)  -   )وافي من النقد اإلستحواك على شركات تابعة 
 -  76.983   رأس المال المستلم من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 -  (526.278)   شركة زميلة محتسبة وفقا  لحقوق الملكية اإلستحواك على
 1.939  1.939   عا دات من عقود الت جير التمويلية

  18.522)  (427)   ملموسةشراء موجودات غير 
  520.395)  (723.841)   ، وافيشراء إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 35.818  -   بالتكلفة المطف ة إستثمارات عا دات من بيع/ تسديد
  559)  (122)   دفعات لتطوير عقار إستثماري

  8.601)  (16.189)   شراء أثاث ومعدات
 5.670  884   فوا د مستلمة

            
  566.228)  (1.187.051)   اإلستثماريةاألنشطة المستخدم في صافي النقد 

      
      التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 

  9.318)  (13.856)   تكاليف تمويل مدفوعة على قرو 
  322.106)  (8.180)   قرو  مسددة

 324.772  1.251.811   الحوول عليهاقرو  تم 
  93.940)  (8.207)   إعادة شراء أسهم
 2.916  87.719   حقوق الملكية غير المسيطرة وافي الحركة في

            
  97.676)  1.309.287   التمويليةاألنشطة )المستخدم في( الناتج من/صافي النقد 

            
  653.314)  148.250   في النقد ومرادفات النقدالزيادة/)النقص(  صافي

            
 2.460.411  1.151.658   يناير 1النقد ومرادفات النقد في 

            
 1.807.097  1.299.908   مارس 31النقد ومرادفات النقد في 
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  الموحدة البيانات المالية الموجزة حولإيضاحات 
 

 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية 1
 

كات مســـوولية محـــدودة تـــم ت سيســـها فـــي إمــــارة أبـــوظبي،  عامـــة)"الشـــركة"  هـــي شــــركة مســــاهمة  .عش.م. كابيتـــالشــــركة الواحــــة 
يوليـــو  12وقـــد ت سســت بتـــاري   1997مـــايو  20الوـــادر بتــاري   10اإلمــارات العربيـــة المتحــدة، بموجـــب المرســـوم األميــري رقـــم 

1997  . 
 

كة لشــر النتــا و والمركــز المــالي ل 2016مــارس  31المنتهيــة فــي  أشــهر ثالثــةاللفتــرة  البيانــات الماليــة المــوجزة الموحــدةتضــم هــك  
 الخاضـعة لسـيطرة مشـتركة والشـركاتالزميلـة  الشـركاتوحو  المجموعة فـي بـ "المجموعة"   معا   اوشركاتها التابعة )ويشار إليه

 . "والمشاريع المشتركة ات المحتسبة وفقا  لحقوق الملكيةستثمار اإل")
 

تشــمل تــ جير الطــا رات، الخــدمات الماليــة، أســواق رأس المــال، العقــارات تســتثمر المجموعــة فــي مجموعــة واســعة مــن القطاعــات 
 .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،  . ب. المســجل عنــد الطلــب مــن المكتـب وكـكلا متاحــة
 .أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، 3برج ، 42
 
 أساس التحضير 2
 

". وهـــي ال التقــارير الماليـــة المرحليـــة" -34للمعيـــار المحاســبي الـــدولي رقـــم وفقـــا  تــم إعـــداد هـــك  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 هـــك  
مــن قبــل المجموعــة عنــد إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة كمــا فــي وللســنة  الطبقــةتلــا  مثــلالبيانــات الماليــة المــوجزة الموحــدة هــي 

 .2015 ديسمبر 31هية في المنت
 

  :أدنا  مبين، كما هو 2016 سنةعدة معايير وتعديالت جديدة في بتطبيق قامت المجموعة للمرة األولى، 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
 .هالا واالطفاءستمقبولة لإل

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

علـى أنهـا ممتلكـات، آالت ومعـدات وفقـا  لمعيـار المحاسـبة  النباتـات المثمـرةينطبق عليها تعريف  والتياألوول 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  بلشركات الزميلـة إمـا المشتركة وا

 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 

  عــر ممارســة حكمهــم فــي  ن عنــدمعــديال العقبــات التــي تواجــ لمعالجــة  1الــدولي رقــم  يمعيــار المحاســبالتعــديالت علــى 
 المالية. التقارير

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

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

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

 )مدقق 
  ألف درهم

 2016مارس  31
 )غير مدقق(
  ألف درهم

 

   القيمة المدرجة  القيمة العادلة  القيمة المدرجة  القيمة العادلة
 موجودات مالية         

        
بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل الـــدخل موجـــودات ماليـــة 
 الشامل اآلخر

 وندوق غير مدرج  70.870  70.870  142.280  142.280

        
مشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة 

 العادلة

275.255  275.255  593.007  593.007  
طـــــوق الحـــــد األدنـــــى والحـــــد األقوـــــى ألســــــعار 

 األسهم

        
ـــة مـــن خـــالل موجـــودات  ـــة بالقيمـــة العادل مالي

 الربح أو الخسارة
 موجودات مشتقة  131.850  131.850  106.493  106.493

 أوراق مالية كات دخل ثابت مدرجة  2.061.951  2.061.951  1.487.341  1.487.341
 أوراق مالية مدرجة  391.183  391.183  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  16.232  16.232  17.774  17.774
 قرو  إستثمارية  232.963  232.963  232.963  232.963
 كمم مدينة تجارية وأخرى   224.277  224.277  261.245  261.245

 النقد ومرادفات النقد   1.299.908  1.299.908  1.151.658  1.151.658
         
 مالية  مطلوبات        
  بالتكلفة المطفأة مطلوبات مالية        

 قرو   6.576.715  6.576.715  5.322.255  5.322.255
  أخرى - تجارية وأخرىدا نة كمم   633.987  633.987  279.171  279.171

        
مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح  مطلوبات

 أو الخسارة
 مطلوبات مشتقة  –تجارية وأخرى دا نة كمم   49.367  49.367  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  : مــدخالت مســتمدة مــن األســعار المدرجــة )غيــر المعدلــة  فــي األســواق النشــطة لموجــودات أو مطلوبــات التــي1المســتوى 
 ؛الووول إلي  في تاري  القياسللمنش ة 

 
والتـي يمكـن مالحظتهـا ل وـل أو اإللتـزام،  1: مدخالت مستمدة من موـادر غيـر األسـعار المدرجـة ضـمن المسـتوى 2المستوى 

 إما بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و
 

 : مدخالت غير مالحظة ل ول أو اإللتزام. 3المستوى 
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 )يتبع( حدةإيضاحات حول البيانات المالية الموجزة المو 
 
 القيم العادلة )يتبع( 4
 
  )يتبع( الترتيب الهرمي للقيمة العادلة ب
 

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

 

  2016مارس  31
 )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  204.163 391.183 مدرجة)أ  أوراق مالية 
 كات العالقة. النقدية المخوومة لإلستثمارالتدفقات  2المستوى  5.376 5.352 أوراق مالية في )ب  استثمار آخر 

 .أسعار الشراء المدرجة في سوق نشط 1المستوى  1.487.341 2.061.951 مدرجة )ج  استثمار في أوراق مالية بدخل ثابت
 التـدفقات النقديــة  مــن خـالل تهـامعقوليليـتم اختبارهـا  وسـيط التــيال أسـعاريسـتند هـكا التقيـيم علــى  2المستوى  106.493 131.850 )د  موجودات مشتقة

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

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
     الدخل الشامل اآلخر 

 من قبل مدير الوندوق. الكي تم إحتساب وندوق لليستند التقييم على وافي قيمة األوول  3المستوى  142.280 70.870 وندوق غير مدرج)أ  
     مشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلة

 األسـهم وتقلبـات أسـعارغالبـا ،  مـع مـدخالت يمكـن مالحظتهـا فـي السـوق سـكولز -نمـوكج بـالا  2المستوى  275.255 593.007 )أ  طوق الحد األدنى والحد األقوى ألسعار األسهم
 ل سهم كات العالقة.السوق 

     مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمطلوبات 
 التــدفقات النقديــة  مــن خــاللمعقوليــة لوســيط التــي يــتم  اختبارهــا ال أســعاريســتند هــكا التقيــيم علــى  2المستوى   50.542) (49.367) مطلوبات مشتقة)أ  

المخوومة المقدرة على أساس شروط واستحقاق كل عقد وباستخدام أسعار الفا دة في  المستقبلية
 السوق ألداة مماثلة في تاري  القياس.
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 )يتبع( إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 
 العادلة )يتبع(القيم  4
 
 الترتيب الهرمي للقيمة العادلة )يتبع(  ب
 2016مارس  31  

 ألف درهم)غير مدقق( 
 2015ديسمبر  31   

 ألف درهم)مدقق  
 

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

 الربح أو الخسارة خاللموجودات مالية بالقيمة العادلة من 
 - - 204.163 204.163  - - 391.183 391.183 مدرجةأوراق مالية إستثمار في 

 - 5.376 - 5.376  - 5.352 - 5.352 استثمار آخر في أوراق مالية
 - - 1.487.341 1.487.341  - - 2.061.951 2.061.951 مدرجة استثمار في أوراق مالية بدخل ثابت

 - 106.493 - 106.493  - 131.850 - 131.850 مشتقةموجودات 
          اآلخر الشاملموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 142.280 - - 142.280  70.870 - - 70.870 غير مدرج وندوق
          مشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلة

 - 275.255 - 275.255  - 593.007 - 593.007 األقوى ألسعار األسهمطوق الحد األدنى والحد 
 142.280 387.124 1.691.504 2.220.908  70.870 730.209 2.453.134 3.254.213 المجموع

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

          المطلوبات المالية

 مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 الربح أو الخسارة 

         

 -  50.542) -  50.542)  - (49.367) - (49.367) مطلوبات مشتقة
 -  50.542) -  50.542)  - (49.367) - (49.367) المجموع

 
 ألف درهم .  1.296.863: 2015ديسمبر  31ألف درهم ) 1.118.112لموجودات المشتقة المحتفظ بها من قبل المجموعة القيمة اإلسمية ل بلغت

 
 ألف درهم .  1.171.560: 2015ديسمبر  31ألف درهم ) 1.065.161المشتقة المحتفظ بها من قبل المجموعة  القيمة اإلسمية للمطلوبات بلغت

 
 .الفترةخالل  2و  1لم يكن هناا 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 

 

 فترة الثالثة أشهر 
 المنتهية في

  2016مارس  31
 )غير مدقق(

 درهمألف 
 

 في السنة المنتهية
 2015ديسمبر  31

 )مدقق 
 ألف درهم

 142.280 يناير 1في 
 

132.387 
 (76.983)  6)إيضاح  تخفي  رأس المال

 
(1.187  

 5.573  6)إيضاح  مجموع المكاسب في الدخل الشامل اآلخر
 

11.080 

 
70.870 

 
142.280 

 
  محتسبة وفقا لحقوق الملكيةإستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة  5
 

  إن الحركة في اإلستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة المحتسبة وفقا  لحقوق الملكية مبينة أدنا :

 
 

 فترة الثالثة أشهر 
 المنتهية في

  2016مارس  31
 )غير مدقق(

  ألف درهم

 في السنة المنتهية
  2015ديسمبر  31

 )مدقق 
 ألف درهم

 4.118.227  4.714.977 يناير 1في 
 17.980  526.278 إستحواكات

 610.316  136.403 ، وافيالحوة في الدخل
 861  887 الحوة في إحتياطيات حقوق الملكية

  32.407)  - توزيعات مستلمة 
 5.378.545  4.714.977 
  

اإلســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة والمشــاريع المشــتركة المحتســبة وفقــا  لحقــوق الملكيــة التــي تقــع خــارج دولــة اإلمــارات العربيــة إن 
  ألف درهم . 4.353.779: 2015ديسمبر  31ألف درهم ) 5.008.342 تبلغالمتحدة 

ألـــف درهـــم  هـــي  4.353.779: 2015ديســـمبر  31ألـــف درهـــم ) 5.008.342إن إســـتثمارات المجموعـــة بقيمـــة مدرجـــة بمبلـــغ 
   .9مرهونة مقابل قرو  المجموعة )إيضاح 

بمبلــغ  الخــا  بهــا مــن خــالل اإلســتحواك علــى حوــة إضــافية فــي إيركــابالمفتــوح المجموعــة برنــامو الســوق  أكملــتخــالل الفتــرة، 
  %.15.8% الى 13.5 المجموعة من حوة ملكية إنتفاع أدى هكا إلى زيادةدرهم. ألف  519،137

 ألـف 7،141 يبلـغ مقابل بـدل نقـدي للخدمات البترولية الوطنية الشركةفي إضافية  إستحوكت المجموعة على حوةخالل الفترة، 
 %.20.7% الى 20.2 المجموعة من حوة ملكية إنتفاعأدى هكا إلى زيادة . درهم
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 )يتبع( الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية الموجزة 
 
 إستثمارات مالية 6

 
 

 فترة الثالثة أشهر 
 المنتهية في

  2016مارس  31
 )غير مدقق(
  ألف درهم

 السنة المنتهية في
  2015ديسمبر  31

 )مدقق 
 ألف درهم

    بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية 
 142.280  70.870 1 وندوق غير مدرج

    مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلةمشتقات 
 275.255  593.007 2 طوق الحد األدنى والحد األقوى ألسعار األسهم

    عادلة من خالل الربح أو الخسارةالقيمة الموجودات مالية ب
 106.493  131.850 موجودات مشتقة

 1.487.341  2.061.951 3 أوراق مالية كات دخل ثابت مدرجة
 204.163  391.183  أوراق مالية مدرجة
 5.376  5.352 إستثمارات أخرى

 3.254.213  2.220.908 
 

: 2015ديســـمبر  31)ألـــف درهـــم  2.843.047خـــارج دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة  المحـــتفظ بهـــاماليـــة الســـتثمارات تبلـــغ اال
 ألف درهم . 1.853.511

 
 شـركة اإلسـكندرية انترناشـونال كـونتينر تيرمنـالز اس إيـ   ـي اإلسـتثمارات،اثنين مـن  المدرجوندوق غير إستبعد ال، خالل الفترة 1

رأس  مـنتخفـي  ك ألـف درهـم 76.983 البالغة بيعبدل ال مقابلحوة المجموعة  تسجيلتم  .إي  أو جي اسيونايتد باور وشركة 
 2.498: 2015مــارس  31)  12 إيضــاح) ألــف درهــم 4.858بمبلــغ أنوــبة أربــاح  إضــافة إلــى كلــا إســتلمت المجموعــة المــال.

عترفت بمكسب على القيمة العادلة بمبلغألف درهم   تم تونيف  .ألف درهم  10.290: 2015مارس  31) ألف درهم 5.573 وا 
 لــغ تــ ثيروب، الموجــوداتزيــادة/ نقــ  فــي وــافي قيمــة  %5فــي التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة و  3مســتوى ال ضــمنالوــندوق 

طـوق ألـف درهـم فـي  225.940 تمثـل إسـتثمار بمبلـغ، إيركـاب مـن أسـهم %12.6نسـبة بتمويـل تحـوط و المجموعة عمليـة  لدى 2   .ب4 إيضاحألف درهم ) 3.544القيمة العادلة 
دوالر أمريكي إلـى  51.54و  دوالر أمريكي 42.39إلى دوالر أمريكي  37.11بقيمة  الحد األدنى والحد األقوى ألسعار األسهم

 تحــوطللتــدفقات النقديــة،  تحــوط واتأســعار األســهم كــ دطــوق  توــنيفللســهم الواحــد علــى التــوالي. وقــد تــم  دوالر أمريكــي 61.23
خـالل  .الـدخل الشـامل اآلخـربالقيمـة العادلـة مـن خـالل  تسـجيلهاوتـم العا دات النقديـة علـى البيـع المحتمـل ل سـهم فـي المسـتقبل، 

علــى  درهــم ألــف 374.685 : خســارة بمبلــغ2015مــارس  31ألــف درهــم ) 317.752بمكســب بمبلــغ  عترفــت المجموعــةإ رةالفتــ
  .اآلخر الشامل الدخلالتدفق النقدي من خالل  اتتحوط

 1.474.730: 2015ديسمبر  31ألف درهم ) 2.023.494كات الدخل الثابت باجمالي مبلغ  المدرجة تم رهن األوراق المالية 3
إن إتفاقيـات إعــادة الشـراء تخضـع إلتفاقيـة التســوية  ألـف درهـم  كضـمان مقابــل قـرو  المجموعـة بموجـب إتفاقيــات إعـادة الشـراء.

بموجــب كات الــدخل الثابــت  المدرجــة األوراق الماليــةمــن  ألــف درهــم 504،276مبلــغ تــم اإلســتحواك علــى خــالل الفتــرة،  الر يســية.
  .9 إيضاحات إعادة الشراء )يتفاقإ
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 )يتبع( إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 
 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى 7

 
 

 مارس 31
2016 

 )غير مدقق(
  ألف درهم

 ديسمبر 31
2015 
 )مدقق 

 ألف درهم
 175.292  142.830 كمم مدينة تجارية

  21.544)  (22.386) مخو  ديون مشكوا في تحويلها
 24.759  25.784 مواريف مدفوعة مقدما وسلفيات

 62.673  63.093 فوا د مستحقة
 39.420  39.059 مبالغ مخووة ألرباح السنة السابقة 

 35.000  35.000 ودا ع مرهونة
 33.077  29.774 كمم مدينة أخرى

 313.154  348.677 
 
  رأس المال وأنصبة األرباح 8
 

فيــ  مــن بــين أمــور أخــرى علــى توزيــع  وتمــت الموافقــةالجمعيــة العموميــة الســنوية  إجتمــاع الشــركةت ، 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 
 

 بقيمــــةســــهم  92،808،340 بشــــراءالشــــركة  قامــــت، 2016مــــارس  31 كمــــا فــــي، القا مــــة األســــهمشــــراء عمــــال ببرنــــامو إعــــادة 
 .خزينة  سهمومدرجة ك  درهم ألف 233.168بقيمة سهم  89.008.340: 2015ديسمبر  31) درهم ألف 241،375

 
 لعـدد المـرجحباستخدام المتوسط  2016مارس  31المنتهية في  ةالحالي للفترةإحتساب العا د األساسي والمخف  للسهم الواحد تم 

 .الخزينة أسهم ت ثير اإلعتبار األخك بعينبعد  الفترة خالل القا مة األسهم
 

 مارس  31 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
2016 

 )غير مدقق(
 

 مارس 31
2015 

 )غير مدقق 
 182.173  175.845 )ألف درهم  عا دة إلى مالكي الشركة الفترةأرباح 

 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ألغرا  العا د األساسي 
 1.909.688  1.853.024 )ألف  والمخف  للسهم الواحد 
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 )يتبع( إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 
 
  القروض 9
 

 إن حركة القرو  مدرجة أدنا :

 

أشهر  ثالثةفترة ال
 المنتهية في 

 مارس 31
2016 

 )غير مدقق(
 ألف درهم

 

 السنة المنتهية 
 ديسمبر  31في 

2015 
 )مدقق 

 ألف درهم
 5.322.255 يناير 1في 

 
5.063.599 

 558.014  1.251.811 ، وافيقرو  مسحوبة
 42.931  10.829 اإلطفاءات، وافي من والفا دة المدفوعة مقدما   ر قترتيب تكاليف 

(8.180) قرو  مدفوعة   (342.289  

 
6.576.715 

 
5.322.255 

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

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

فـي المجموعـة  مقابـل اسـتثمارات مطلوبـاتاعـادة شـراء ب ألـف درهـم متعلقـة 504،276 خالل الفترة مبلـغ المدفوعةالقرو   تشمل
  .6 إيضاح)األوراق المالية كات الدخل الثابت المدرجة 

 .اإل تماني للمجموعة تسهيلبعد سحب ال ألف درهم 735،600مبلغ  أيضا   المدفوعةالقرو   تشمل
 

 إجارة.-المجموعة على تمويل مرابحة إحدى شركات ت، حول2016مارس  31الحقا  لتاري  
 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى 10

 

 مارس 31
2016 

 )غير مدقق(
 ألف درهم

 

  ديسمبر 31
2015 
 )مدقق 

 ألف درهم
 58.489 كمم دا نة تجارية

 
54.437 

 47.380  52.389 فوا د مستحقة على قرو 
 50.542  49.367 مشتقةمطلوبات 

 21.715  23.132 مخو  مكافآت نهاية الخدمة
 42.133  412.113  أنوبة أرباح مستحقة

 4.939  3.902 حوافز الموظفين طويلة األجل 
 110.996 مطلوبات أخرى ومستحقات

 
135.221 

 
710.388 

 
356.367 
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 )يتبع( الموجزة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
 
 

 من بيع البضائع وتقديم الخدمات اتإيراد 11
 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
2016مارس  31  

( )ألف درهممدقق( )غير   
 

2015مارس  31  
 )غير مدقق  )ألف درهم)

 إجمالي الربح تكلفة المبيعات إيرادات  إجمالي الربح تكلفة المبيعات إيرادات 
 29.776 (18.986) 48،762   41,265  (37,197)   78,462  خدماتتقديم 

 6.513 (529) 7،042   7,486  (393)   7,879  إيرادات ت جير
 - (27) 27     -  (16)   16  بيع مخزون

 
 86,357   (37,606)  48,751   55،831 (19.542) 36.289 

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

 
 .إلى إستثمار عقاري للمجموعة الت جير وتكاليف البيع المباشرةإيرادات تعود 

 
 

 إستثمارات ماليةات من إيراد 12

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 مارس 31
2016 

 )غير مدقق(
 ألف درهم

 

 مارس 31
2015 

 )غير مدقق 
 ألف درهم

 بيان *معاد 
    

  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 2.498  4.858  6إيرادات أنوبة أرباح )إيضاح  – وندوق غير مدرج  

    بالتكلفة المطفأةموجودات مالية 
 1.569  - أرباح فوا د – أوراق مالية كات دخل ثابت مدرجة

    من خالل الربح أو الخسارةعادلة القيمة الموجودات مالية ب
 289  234 موجودات مشتقة

 9.566  30.323 أوراق مالية كات دخل ثابت مدرجة
 32.695 أوراق مالية مدرجة

 
17.150 

 35.677 1أخرى
 

47.078 

 
103.787 

 
78.150 

 
دارة من ترتيب، تقديم المشورة و  على إيراداتأخرى  إيراداتتشتمل  1  . كابيتالعن عمالء الواحة  نيابة  رأسمال تمويل ا 

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

المدرجة سـابقا  ضـمن  لمشتقات مونفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة"القيمة العادلة مكسب و " الدخل الشامل اآلخر"
 ".، وافيإيرادات أخرى" بند
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 )يتبع( إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 
 

دارية 13  مصاريف عمومية وا 
 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
2016مارس  31  

 )غير مدقق( )ألف درهم)
 

2015مارس  31  
 )غير مدقق  )ألف درهم)

 
 المجموع الشركات التابعة الشركة

 
 المجموع الشركات التابعة الشركة

 39،488 19،195 20،293   55,271   23,721   31,550  تكاليف موظفين
 4،811 1،741 3،070   3,646   1,254   2,392  مهنية أخرىأتعاب قانونية وأتعاب 

 1،865 1،088 777   2,166   1,681   485  إستهالا
 1،232 1،223 9   3,187   2,901   286  إطفاء موجودات غير ملموسة

 18.631 13.198 5،433   31,591   26,143   5,448  أخرى

 
 40,161   55,700   95,861   29،582 36.445 66.027 

 
 جهات ذات عالقة 14

 
 :الهامة مع الجهات كات العالقة المعامالت

 
 موظفي اإلدارة الر يسيينمكافآت 

 2016مارس  31 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 )غير مدقق(  

 )ألف درهم(

 2015مارس  31 
 )غير مدقق   

 )ألف درهم 
 2،792  2,995 رواتب ومزايا

 163  178 الخدمةمكافآت نهاية 
 3,173  2،955 
 

 :األرودة الهامة مع جهات كات عالقة
ــــة مقدمــــة ال يةســــتثمار اإلقــــرو  بلغــــت ال : 2015ديســــمبر  31) 2016مــــارس  31فــــي كمــــا  ألــــف درهــــم 12.283لشــــركة زميل
 درهم . ألف 12.283
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 )يتبع( إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 
 

  القطاعات التشغيلية 15
 

وكـكلا جهـات رفـع إلدارة لـالر يسـية  المسـوولياتفـي التطـورات  التشـغيل بعـدقطاعـات تنظـيم باعـادة مجموعـة قامت الخالل الفترة، 
للخــدمات  الوطنيــة والشــركة الوــناعية العقــارات بقســمالر يســية اإلســتثمارات فظ قطــاع تيحــبعــد إعــادة التنظــيم،  .التقــارير الداخليــة

مجموعـة فـي للاألسـهم الخاوـة  -األوـول يمثـل قطـاع إدارة  .المملوكـة للمجموعـةسـتثمارات اإلباإلضافة إلى  للمجموعةالبترولية 
 وفقا  لكلا، تم إعادة بيان فترات المقارنة.  .أنجلو أريبيان للرعاية الوحيةالرعاية الوحية، 

 
مــارس  31المنتهيــة فــي  ثالثــة أشــهرالقطاعــات التشــغيلية للمجموعــة لفتــرة ال مــن ات والــربحيــرادالجــدول التــالي معلومــات اإل يظهــر
 ، على التوالي.2015 و 2016

 

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

 : ال شيء .2015)
 
 

   إدارة اإلستثمار  ألف درهم
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 2016مارس  31
اإلستثمارات 

 الموحد المركز الرئيسي أسواق رأس المال األسهم الخاصة الرئيسية
  86,357     -     -   78,462   7,895  بيع البضائع وتقديم الخدماتإيرادات من 

إيرادات من شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقًا لحقوق 
  136,403     -     -     -   136,403  صافيالملكية, 

  103,787     -   98,823     -   4,964  إيرادات من إستثمارات مالية
  176,118  (45,457)   85,224  (10,728)   147,079  الفترةربح/ )خسارة( 

  324,212     -     -     -   324,212  الدخل الشامل اآلخر
      

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
      )معاد بيان   2015مارس  31

 55,831 - - 48,762 7,069 إيرادات من بيع البضا ع وتقديم الخدمات
إيرادات من شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا  لحقوق 

 148,519 - - - 148,519 وافيالملكية، 
 78,150 - 75,490 - 2,660 إيرادات من إستثمارات مالية

 182,244 (30,994) 66,782 (1,678) 148,134 ربح/ )خسارة  الفترة
 (363,703) - - - (363,703) الدخل الشامل اآلخر
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 )يتبع( إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 

 )يتبع( القطاعات التشغيلية 15
 

 31و  2016مـــارس  31فـــي  كمـــاالقطاعـــات التشـــغيلية للمجموعـــة  موجـــودات ومطلوبـــاتعـــن الجـــدول التـــالي معلومـــات  يظهـــر
 :، على التوالي2015ديسمبر 

 

 

   إدارة اإلستثمار  ألف درهم

 الموحد المركز الرئيسي أسواق رأس المال األسهم الخاصة اإلستثمارات الرئيسية 2016مارس  31كما في 
  11,423,918   977,215   3,256,705   367,986   6,822,012  القطاعموجودات 

  7,287,103   5,087,650   2,069,785   91,779   37,889  مطلوبات القطاع

      )معاد بيان   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


