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 الموحد الموجز الخسارةأو  الربحبيان 
 

 تسعةفترة ال   
أشهر المنتهية 

 سبتمبر 30 في
2015 

هر أش تسعةفترة ال 
 المنتهية في

 سبتمبر 30
2014 

فترة الثالثة  
أشهر المنتهية 

 تمبرسب 30في 
2015 

فترة الثالثة أشهر  
 المنتهية في

 سبتمبر 30
2014 

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

          العمليات المستمرة
          

 29.295  65.151  102.693  199.983  12 إيرادات من بيع البضائع وتقديم الخدمات
 و9.264)  (14.247)  و28.194)  (55.903)  12 تكلفة بيع البضائع وتقديم الخدمات

          
          

 20.031  50.904  74.499  144.080   إجمالي الربح
          

شركات زميلة ومشاريع مشتركة من إيرادات 
 245.412  160.904  381.382  460.970  6 ىافيية، محتسبة وفقًا لحقوق الملك

إستبعاد شركات زميلة ومشاريع  من مكسب
 -  -  1.326.901  -  6 لحقوق الملكية  مشتركة محتسبة وفقاً 

 110.782  28.755  235.038  167.373  13 إيرادات من معامالت أسواق رأس المال
 5.329  (922)  و126.312)  6.406   ىافي ،إيرادات/ )مىاريفو أخر  
دارية  و53.818)  (103.945)  و222.851)  (258.533)  14 مىاريف عمومية وا 

 و27.223)  (20.374)  و77.103)  (55.596)   ىافيمىاريف تمويل، 
          
          

 300.513  115.322  1.591.554  464.700   ربح الفترة 
          

          إلى:عائد  / )خسارة(ربح
 301.216  117.909  1.590.530  466.939   مالكي الشركة

 و703)  (2.587)  1.024  (2.239)   حقوق الملكية غير المسيطرة
          
          

 300.513  115.322  1.591.554  464.700   ربح الفترة 
          

العائد األساسي والمخفض على السهم من 
ت المستمرة العائدة إلى مالكي الشركة العمليا

 0.15  0.06  0.82  0.25  9 خالل الفترة )درهم(
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 الموجز الموحداآلخر الشامل الدخل و  الخسارةأو  الربحبيان 
 
 تسعةفترة ال  

أشهر المنتهية 
 30في 

 سبتمبر
2015 

 تسعةفترة ال 
أشهر المنتهية 

 سبتمبر 30في 
2014 

فترة الثالثة  
أشهر المنتهية 

 30في 
 سبتمبر
2015 

فترة الثالثة  
أشهر المنتهية 

 سبتمبر 30في
2014 

 )غير مدققو  )غير مدقق(  )غير مدققو  )غير مدقق(  
          ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
         

 300.513  115.322  1.591.554  464.700  ربح الفترة
         

         األخرى  ةالشامل )الخسارة(/الدخل
         

 الحقًا تصنيفها  يمكن إعادةالتي  البنود
 :للربح أو الخسارة 

        

الحىة في الجزء الفعال في تغيرات القيمة 
ح ة )إيضاالنقدي اتالتدفق اتالعادلة لتحوط

 201.158  524.228  201.158  (34.945)  أو4
ياطيات األخر  الحىة في التغير في انحت

للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 
 2.400  67  5.906  838  المحتسبة وفقًا لحقوق الملكية   

         
 الحقاً تصنيفها  ال يمكن إعادةالتي  البنود

 :للربح أو الخسارة
        

ىافي التغير في القيمة العادلة لموجودات 
ل الشامل بالقيمة العادلة من خالل الدخمالية 
          و5.108)  -  و4.426)  9.328  اآلخر

         
          498.963  639.617  1.794.192  439.921  الدخل الشامل للفترة إجمالي

         
         إلى: ةعائد ةالشامل )الخسارة(/ الدخل إجمالي

 499.666  642.204  1.793.168  442.160  مالكي الشركة
          و703)  (2.587)  1.024  (2.239)  وق الملكية غير المسيطرةحق
         

          498.963  639.617  1.794.192  439.921  الدخل الشامل للفترة إجمالي
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 الموحد الموجز التغيرات في حقوق الملكية بيان
 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة 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 همألف در  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 2.546.301 19.890 2.526.411 144.396 و5.736) و3.828) و3.169) 157.129 484.927 - 1.897.088 )تم بيانهو 2014يناير  1في 

 و47.261) - و47.261) 3.828 - 3.828 - - و51.089) - -  ومعاد بيانها)موجودات محتفظ بها للبيع 
                        

 2.499.040 19.890 2.479.150 148.224 و5.736) - و3.169) 157.129 433.838 - 1.897.088 )معاد بيانهو 2014يناير  1في 
 1.591.554 1.024 1.590.530 - - - - - 1.590.530 - - ربح الفترة

 202.638 - 202.638 202.638 5.906 - 196.732 - - - - الدخل الشامل اآلخر
                        

 1.794.192 1.024 1.793.168 202.638 5.906 - 196.732 - 1.590.530 - - الشامل الدخل إجمالي
معامالت مع مالكي الشركة معترف بها 

  مباشرة في حقوق الملكية
 

  
 

                  
             و189.709) - و189.709) - - - - - و189.709) - - أنىبة أرباح نقدية 
             - - - - - - - - و47.427) - 47.427 أسهم منحة ىادرة 

 و939) و939) - - - - - - - - -  الحركة في حقوق الملكية غير المسيطرة
                        

 4.102.584 19.975 4.082.609 350.862 170 - 193.563 157.129 1.787.232 - 1.944.515 (غير مدقق) 2014 سبتمبر 30في 
            

            
 4.408.468 28.112 4.380.356 728.822 137 403.573 و5.284) 330.396 1.756.106 و49.087) 1.944.515 )مدققو 2015يناير  1في 

 464.700 و2.239) 466.939 - - - - - 466.939 - - ربح الفترة
 و24.779) - و24.779) و24.779) 838 و34.945) 9.328 - - - - الخسارة الشاملة األخر  

                        
 439.921 و2.239) 442.160 و24.779) 838 و34.945) 9.328 - 466.939 - - الدخل الشامل إجمالي

معامالت مع مالكي الشركة معترف بها 
                        مباشرة في حقوق الملكية

             و568.136) - و568.136) - - - - - و568.136) - - و9اح نقدية )إيضاح أنىبة أرب
             و159.076) - و159.076) - - - - - - و159.076) - و9)إيضاح  إعادة شراء أسهم

 23.685 23.685 - - - - - - - - -  الحركة في حقوق الملكية غير المسيطرة
                        

 4.144.862 49.558 4.095.304 704.043 975 368.628 4.044 330.396 1.654.909 (208.163) 1.944.515 )غير مدقق( 2015سبتمبر  30في 
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 الموحد الموجزبيان التدفقات النقدية 
 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

  2015  2014 
 )غير مدققو  )غير مدقق(  
 ألف درهم  ألف درهم  
     

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 1.591.554  764.700  ربح الفترة

     تعديالت لـ:
 4.620  2.821  انستهالك

 78.365  64.002  مىاريف تمويل
 و32.187)  (81.235)  مكاسب تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 و1.262)  (8.406)  فوائد على ودائع بنكية
 و381.382)  (460.970)  ، ىافيشركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقًا لحقوق الملكيةمن إيرادات 

 و1.326.901)  -  سب إستبعاد شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقًا لحقوق الملكية، ىافيكم
 و1.877)  (1.499)  تمويلية إيجارات ثمارات فيإستإيرادات فوائد من 

 125.075  -  عقاري  إلستثمار نقص في القيمة العادلة
 6.119  32.407  الملكيةوفقًا لحقوق توزيعات من شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة 

 1.431  9.756  إطفاء موجودات غير ملموسة
 5.603  -  مخىص بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة
 26.366  11.258  مخىص ديون مشكوك في تحىيلها

     التغيرات في رأس المال العامل:
 و469)  (820)  التغير في المخزون 

 و38.482)  (51.963)  التغير في الذمم المدينة التجارية واألخر  
 51.977  33.943  األخر  المطلوبات التغير في الذمم الدائنة التجارية و 

          
 108.550  13.994  من األنشطة التشغيليةالناتج صافي النقد 

     
     التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

 -  (73.725)  اإلستحواذ على شركات تابعة )ىافي من النقدو
 -  1.186  رأس المال المستلم من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 و279.732)  -  زميلة محتسبة وفقًا لحقوق الملكية ةشركراء ش
 294.321  -  الملكيةوفقًا لحقوق شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة عائدات من إستبعاد 

 25.238  -  ةض إستثماريو عائدات من قر 
 5.817  5.818  عائدات من عقود الت جير التمويلية

 -  (18.522)  حقوق حىرية  اإلستحواذ على
 عائدات من بيع/ تسديد/ توزيعات أرباح مستلمة على موجودات 

 33.396  80.763  مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 و165.526)  (630.867)  شراء إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 و22.172)  -  بالتكلفة المطف ة شراء إستثمارات
 و128.693)  69.904  إستثمارات بالتكلفة المطف ة عائدات من بيع/ تسديد

 و2.841)  (2.766)  دفعات لتطوير عقار إستثماري 
 و2.626)  (15.554)  شراء أثاث ومعدات

 961  10.945  فوائد مستلمة
          

 و241.857)  (572.818)  اإلستثماريةاألنشطة المستخدم في صافي النقد 
     

     التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 
 و190.684)  (30.842)  تكاليف تمويل مدفوعة على قروض

 و3.222)  (333.438)  قروض مسددة
 2.734.007  481.193  قروض تم الحىول عليها

 -  (159.076)  إعادة شراء أسهم
 و189.709)  (568.136)  أنىبة أرباح مدفوعة

 و939)  23.685  كة في حقوق الملكية غير المسيطرةالحر ىافي 
          

 2.349.453  (586.614)  التمويليةاألنشطة )المستخدم في(/ الناتج من صافي النقد 
          

 2.216.146  (1.145.438)  في النقد ومرادفات النقد )النقص(/ الزيادة صافي
          

 -  (44.043)  و16د تىنيفه كموجودات محتفظ بها للبيع )إيضاح النقد ومرادفات النقد معا
          

 271.283  2.460.411  يناير 1النقد ومرادفات النقد في 
          

 2.487.429  1.270.930  سبتمبر 30 في النقد ومرادفات النقد
      

 .ألف درهم 91.348 بمبلغير في نموذج األعمال تغيال بعدإعادة تىنيف األدوات المالية معامالت غير نقدية: 
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 الموحدة البيانات المالية الموجزة حولإيضاحات 
 

 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية 1
 

ذات مسنولية محدودة تم ت سيسها في إمـــــــــارة أبوظبي،  عامة)"الشركة"و هي شـــــــــركة مســـــــــاهمة  .عش.م. كابيتالشـــــــــركة الواحـــــــــة 
يوليو  12وقد ت ســــــــســــــــت بتاريخ  1997مايو  20الىــــــــادر بتاريخ  10تحدة، بموجب المرســــــــوم األميري رقم اإلمارات العربية الم

1997  . 
 

كة لشـــــر النتائج والمركز المالي ل 2015 ســـــبتمبر 30المنتهية في  أشـــــهر تســـــعةالالبيانات المالية الموجزة الموحدة لفترة تضـــــم هذه 
ــــــــ "المج معاً  اوشركاتها التابعة )ويشار إليه  شتركةالخاضعة لسيطرة م والشركاتالزميلة  الشركاتوحىص المجموعة في موعة"و بـ

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

تســــــــتثمر المجموعة في مجموعة واســــــــعة من القطاعات تشــــــــمل ت جير الطائرات، الخدمات المالية، أســــــــواق رأس المال، العقارات 
 .والخدمات البحرية والنفط والغاز الرعاية الىحية ،لبنية التحتيةالىناعية، ا

 
اإللكتروني الشــــــــــــــركــة على موقع  موجودة 2014ديســــــــــــــمبر  31 للســــــــــــــنــة المنتهيــة فيالبيــانــات المــاليــة الموحــدة للمجموعــة إن 

www.wahacapital.ae  الطابق ، تحادأبراج اإل ،28922للشـــــــركة، ص. ب. المســـــــجل كتب عند الطلب من الموكذلك متاحة
 .أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، 3برج ، 42
 
 أساس التحضير 2
 

". وهي ن تتضمن التقارير المالية المرحلية" -34تم إعداد هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
الالزمة للبيانات المالية الموحدة الســــــــــــــنوية الكاملة ويتعين قراءتها جنبا إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة كافة المعلومات 

 .2014 ديسمبر 31للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 
 
 أهم السياسات المحاسبية  3
 

الهامة المطبقة من قبل المجموعة في هذه إن الســـــــياســـــــات المحاســـــــبية ومباديء إدارة المخاطر وأســـــــاليب اإلحتســـــــاب والتقديرات 
من قبل المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة كما في وللســــــــــــــنة  الطبقةتلك  مثلالبيانات المالية الموجزة الموحدة هي 

 .2014 ديسمبر 31المنتهية في 
 

  :أدناه مبين، كما هو 2015 سنةعدة معايير وتعديالت جديدة في بتطبيق قامت المجموعة للمرة األولى، كما 
 

 2015 سنةتطبيقها في  ي يسر والتي المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 
 

  التي تتضـــمن التعديالت على المعايير الدولية  2012 - 2010التحســـينات الســـنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية
 .24و  38و  16عايير المحاسبة الدولية أرقام وم 13و 8، 3، 2للتقارير المالية أرقام 

  التي تتضـــمن التعديالت على المعايير الدولية  2013 - 2011التحســـينات الســـنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية
 .40والمعيار المحاسبي الدولي رقم  13و 3، 1للتقارير المالية رقم 

  لتوضــــــيح المتطلبات المتعلقة بالكيفية التي تكون فيها  –مزايا الموظفين  19تعديالت على المعيار المحاســــــبي الدولي رقم
 مساهمات الموظفين أو األطراف الثالثة المرتبطة بالخدمة عائدة إلى فترات الخدمة.

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

 )يتبع( 2015تطبيقها في سنة  ي يسر والتي ارير المالية الجديدة والمعدلة المعايير الدولية للتق
 

لفترات التقارير الحالية أو  الموحدةنثر على البيانات المالية ين  2015 لســـــــــنة جديدةال تعديالتالمعايير و ال إعتمادومع ذلك، فان 
 السابقة للمجموعة.

 
 
 القيم العادلة  4
 
 لعادلة الترتيب الهرمي للقيمة ا )أ(
 

الترتيب الهرمي التالي لتحديد واإلفىــــــــــاح عن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية من خالل  اســــــــــتخدامتقوم المجموعة ب
 أساليب التقييم:

 
يمكن  : مدخالت مســــــتمدة من األســــــعار المدرجة )غير المعدلةو في األســــــواق النشــــــطة لموجودات أو مطلوبات التي1المســــــتو  
 ؛الوىول إليه في تاريخ القياسللمنش ة 

 
والتي يمكن مالحظتها لألىل أو  1: مدخالت مستمدة من مىادر غير األسعار المدرجة تم إدراجها ضمن المستو  2المستو  

 اإللتزام، إما بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و
 

 : مدخالت غير مالحظة لألىل أو اإللتزام. 3المستو  
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 ية الموجزة الموحدة )يتبع(إيضاحات حول البيانات المال
 
 القيم العادلة )يتبع( 4
 
  الترتيب الهرمي للقيمة العادلة )يتبع( )أ(
 

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

   2014ديسمبر  31 2015 سبتمبر 30 
  لهرمي الترتيب ا )مدققو )غير مدقق( 
 أسلوب التقييم للقيمة العادلة ألف درهم ألف درهم  

     موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 .أسعار الشراء المدرجة في سوق نشط 1المستو   228.575 189.529 مدرجةمالية  أوراق)أو 
 .ستثمارلتدفقات النقدية المخىومة لإلا 2المستو   6.035 6.035 مالية  أوراقفي آخر  إستثمار)بو 
 .أسعار الشراء المدرجة في سوق نشط 1المستو   652.930 1.402.145 مدرجة مالية بدخل ثابت أوراقفي  إستثمار)جو 

 لمســـــــــــتقبليةا تدفقات النقديةال من خالل تهاوســـــــــــيط التي يتم اختبار معقوليال أســـــــــــعاريســـــــــــتند هذا التقييم على  2المستو   93.229 105.747 )دو موجودات مشتقة
أسعار الفائدة في السوق ألداة مماثلة في  استخدامالمخىومة المقدرة على أساس شروط واستحقاق كل عقد وب

 تاريخ القياس.
     الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 .من قبل مدير الىندوق  الذي تم إحتسابهىندوق للم على ىافي قيمة األىول يستند التقيي 3المستو   132.387 140.529 ىندوق غير مدرج)أو 

     تحوط مدرجة بالقيمة العادلة تاو مشتقات مصنفة وفعالة كأد
ألسهم تقلبات او األساسية أسعار السوق ، غالبًا مع مدخالت يمكن مالحظتها في السوق  سكولز -نموذج بالك  2المستو   629.513 594.568 طوق أسعار األسهم)أو 

 .األساسية
     مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمطلوبات 
 لمســـــــــــتقبليةا التدفقات النقدية من خالل معقوليتهاوســـــــــــيط التي يتم اختبار ال أســـــــــــعاريســـــــــــتند هذا التقييم على  2المستو   و69.860) (59.816) مطلوبات مشتقة)أو 

أسعار الفائدة في السوق ألداة مماثلة في  استخدامروط واستحقاق كل عقد وبالمخىومة المقدرة على أساس ش
 تاريخ القياس.
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع(
 
 القيم العادلة )يتبع( 4
 
  الترتيب الهرمي للقيمة العادلة )يتبع( )أ(
  2015 سبتمبر 30  

 )غير مدقق(
 ألف درهم

 2014ديسمبر  31   
 )مدققو
 ألف درهم

 

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

 الربح أو الخسارة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
 - - 228.575 228.575  - - 189.529 189.529 مالية مدرجة أوراقفي  إستثمار
 - 6.035 - 6.035  - 6.035 - 6.035 مالية أوراقفي  آخر إستثمار
 - - 652.930 652.930  - - 1.402.145 1.402.145 مالية بدخل ثابت أوراقفي  إستثمار

 - 93.229 - 93.229  - 105.747 - 105.747 موجودات مشتقة
          اآلخر الشاملموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 132.387 - - 132.387  140.529 - - 140.529 غير مدرج ىندوق 
 

 مشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلة
         

 - 629.513 - 629.513  - 594.568 - 594.568 طوق الحد األدنى والحد األقىى ألسعار األسهم

 132.387 728.777 881.505 1.742.669  140.529 706.350 1.591.674 2.438.553 المجموع
 

 3المستو   2المستو   1المستو   المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى  المجموع 
          المطلوبات المالية

 مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 الربح أو الخسارة 

         

 - و69.860) - و69.860)  - (59.816) - (59.816) مطلوبات مشتقة

 - و69.860) - و69.860)  - (59.816) - (59.816) المجموع
 

 ألف درهمو.  1.422.650: 2014ديسمبر  31ألف درهم ) 1.315.253لموجودات المشتقة المحتفظ بها من قبل المجموعة القيمة اإلسمية ل بلغت
 

 ألف درهمو.  1.386.573: 2014ديسمبر  31ألف درهم ) 1.229.085المشتقة المحتفظ بها من قبل المجموعة  القيمة اإلسمية للمطلوبات بلغت
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع(
 
 القيم العادلة )يتبع( 4
 
  الترتيب الهرمي للقيمة العادلة )يتبع(  )أ(

 3تسوية الحركات في القيمة العادلة في المستوى 
 أشهر تسعةالفترة   

 فيالمنتهية 
 مبرسبت 30

2015 

  
 السنة المنتهية 

 ديسمبر  31في 
2014 

 )مدققو  )غير مدقق(  
 ألف درهم  ألف درهم  
          
 135.639  132.387  يناير 1 في

 و1.137)  (1.186)  تخفيض رأس المال
 و2.115)  9.328  في الدخل الشامل اآلخر والخسائر/ )المكاسب مجموع

          
  140.529  132.387 
 

 القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية )ب(
 

  إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية باإلضافة إلى قيمتها المدرجة هي كما يلي:
 2014ديسمبر  31

 )مدققو
  ألف درهم

 2015 سبتمبر 30
 )غير مدقق(
  ألف درهم

 

 موجودات مالية  القيمة المدرجة  ادلةالقيمة الع  القيمة المدرجة  القيمة العادلة

        
موجودات مــاليــة بــالقيمــة العــادلــة من خالل الــدخــل 

 الشامل اآلخر
 ىندوق غير مدرج  140.529  140.529  132.387  132.387

        
مشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة 

 العادلة
 ق الحد األدنى والحد األقىى ألسعار األسهمطو   594.568  594.568  629.513  629.513

        
موجودات مــاليــة بــالقيمــة العــادلــة من خالل الربح أو 

 الخسارة
 موجودات مشتقة  105.747  105.747  93.229  93.229
 مالية ذات دخل ثابت مدرجة أوراق  1.402.145  1.402.145  652.930  652.930
 مالية مدرجة أوراق  189.529  189.529  228.575  228.575
 ات أخر  إستثمار   6.035  6.035  6.035  6.035

 بالتكلفة المطفأةموجودات مالية         
 مالية ذات دخل ثابت مدرجة أوراق  -  -  163.791  164.953
 ات في عقود إيجار تمويليةإستثمار   19.281  19.281  23.600  23.600
 يةإستثمار قروض   232.963  232.963  244.221  244.221
 ذمم مدينة تجارية وأخر    228.849  228.849  249.330  249.330

          النقد ومرادفات النقد   1.270.930  1.270.930  2.460.411  2.460.411
 مالية  مطلوبات        
  بالتكلفة المطفأة مطلوبات مالية        

 قروض  5.244.514  5.244.514  5.063.599  5.063.599
 أخر   –ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخر    272.190  272.190  249.533  249.533

        
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 الخسارة

69.860  69.860  59.816  59.816  
مطلوبات  – ومطلوبات أخر  ذمم دائنة تجارية 

  مشتقة
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 البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع( إيضاحات حول
 
  الشهرة والموجودات غير الملموسة 5
 

في  لرعاية الىــحيةل إضــافية لمنشــ ة من أســهم رأس المال %70 بنســبة ت المجموعة على حىــةإســتحوذ، 2015فبراير  12في 
ت كما في بناًء على التقدير المنقمبدئيًا  اذســــــــــــتحو تمت المحاســــــــــــبة على اإل. بيي بوليكلينكهيلث ، دولة اإلمارات العربية المتحدة

ســـــعر الشـــــراء،  من تخىـــــيص نتهاءمن هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة، لم يتم اإل نتهاء. كما في تاريخ اإلنهاية فترة التقرير
 على التقديرات األولية للمجموعة.هي بناًء  ستحواذالشهرة الناتجة عن اإلفان بالتالي و 
 

 ســـــــــبتمبر 30إلى  بيي بوليكلينكهيلث على  ســـــــــتحواذمنذ اإلالموجز الموحد الربح أو الخســـــــــارة  ات المدرجة في بيانادير اإلبلغت 
بيي هيلث تم توحيد  لو. ألف درهم و160)بمبلغ  بخســـــــــارة، كما ســـــــــاهمت هيلث بيي بوليكلينك ألف درهم 39.748 مبلغ 2015
ألف درهم، ربح الفترة من  208.009 من العمليات المســــــتمرة ســــــيكون  جموعةدخل الم، فان 2015يناير  1من  إعتباراً  بوليكلينك

 ألف درهم. 467.436يكون سالعمليات المستمرة 
 )غير مدقق(  
    ألف درهم  

 59.500  البدل  إجمالي
    (9.466)   الموجودات المحددة حىة المجموعة في ىافي: ينزل

    50.034  الشهرة العائدة للمجموعة 

 
دارة وتشــــــغيل مختبر إل في العين الحقوق الحىــــــرية من مســــــتشــــــفى الواحة على المجموعة تإســــــتحوذ، 2015مارس  24 بتاريخ

 ت.المختبرا وخدماترعاية إختبار ال مركزالمختبر بتوفير يقوم . درهم ألف 28,160 بدل يبلغ مقابل إجماليسنة  25واحة لمدة ال
 

من مجموعة ض اً في الشركات التابعة والمملوكة جزئي من حقوق الملكية غير المسيطرةألسهم المجموعة خيارات لشراء ملكية ا لد 
هي  2015ســــــبتمبر  30إن قيمة هذه الخيارات في  .ومحدد مســــــبقاً  مضــــــاعف تقييم ثابت مقابلأنجلو العربية للرعاية الىــــــحية، 

 غير هامة.
 
 لحقوق الملكية محتسبة وفقا شركات زميلة ومشاريع مشتركة في ات إستثمار  6
 

  محتسبة وفقًا لحقوق الملكية مبينة أدناه:  شركات زميلة ومشاريع مشتركةفي  اتستثمار اإلإن حركة 
 أشهر تسعةالفترة   

 المنتهية في
 سبتمبر 30

2015 

  
 السنة المنتهية 

 ديسمبر  31في 
2014 

 )مدققو  )غير مدقق(  
 ألف درهم  ألف درهم  

          
 2.667.864  4.118.227  يرينا 1 في

 279.732  -  اتإستحواذ
 و662.799)  -  اتإستبعاد

 527.047  460.970  ، ىافيالحىة في الدخل
 1.306.629  -  ان. في زهولدينج إيركابالمفترض على  ستبعادمكاسب اإل

 5.873  838  الحىة في إحتياطيات حقوق الملكية
 و6.119)  (32.407)  توزيعات مستلمة 

     

  4.547.628  4.118.227 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع(
 
 )يتبع(ات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا لحقوق الملكية إستثمار  6
 

ية المتحدة اقعة خارج اإلمارات العربفي الشـــــركات الزميلة والمشـــــاريع المشـــــتركة المحتســـــبة وفقًا لحقوق الملكية الو  ســـــتثماريبلغ اإل
 ألف درهمو. 3.770.105: 2014ديسمبر  31ألف درهم ) 4.203.077

 
ألف درهمو هي  3.764.284: 2014ديســــــــــــــمبر  31ألف درهم ) 4.203.077ات المجموعة بقيمة مدرجة بمبلغ إســــــــــــــتثمار إن 

 و.10مرهونة مقابل قروض المجموعة )إيضاح 
 
 .%13.6إلى  %12.6من  كابيتالالواحة إنتفاع  ملكية إرتفعت حىة، إيركابمن قبل  همأسبرنامج إعادة شراء  بعد
 
 
   ات ماليةإستثمار  7
 سبتمبر 30  

2015 
 ديسمبر  31 

2014 
 )مدققو  )غير مدقق(  
 ألف درهم  ألف درهم  
     

     بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية 
 132.387  140.529  مدرجىندوق غير 

     مشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلة
 629.513  594.568  طوق الحد األدنى والحد األقىى ألسعار األسهم

     بالتكلفة المطفأةموجودات مالية 
 163.791  -  مالية ذات دخل ثابت مدرجة أوراق

     ن خالل الربح أو الخسارةعادلة مالقيمة الموجودات مالية ب
 93.229  105.747  موجودات مشتقة

 652.930  1.402.145  مالية ذات دخل ثابت مدرجة أوراق
 228.575  189.529  مالية مدرجة أوراق
 6.035  6.035  ات أخر  إستثمار 

          
  2.438.553  1.906.460      
 

ألف  816.721: 2014ديسمبر  31ألف درهم ) 1.379.801ت الدخل الثابت باجمالي مبلغ ذا المدرجة المالية وراقتم رهن األ
إن إتفاقيات إعادة الشـــراء تخضـــع إلتفاقية  و.10درهمو كضـــمان مقابل قروض المجموعة بموجب إتفاقيات إعادة الشـــراء )إيضـــاح 

 الرئيسية. التسوية
 

: 2014ديســــــــــــــمبر  31)ألف درهم  1.590.083مارات العربية المتحدة خارج دولة اإل المحتفظ بهامالية الات ســــــــــــــتثمار تبلغ اإل
 ألف درهمو. 1.534.794
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع(
 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى  8
 سبتمبر 30  

2015 
 ديسمبر  31 

2014 
 )مدققو  )غير مدقق(  
 ألف درهم  ألف درهم  
     
     

 77.613  100.554  نة تجاريةذمم مدي
 و22.192)  (19.337)  مخىص ديون مشكوك في تحىيلها

 13.394  36.944  مىاريف مدفوعة مقدما وسلفيات
 56.482  60.123  فوائد مستحقة

 23.762  40.562  السنة السابقة  ألنىبة أرباحمبالغ مخىىة 
 70.000  35.000  ودائع مرهونة

 30.271  11.947  ذمم مدينة أخر  
          
  265.793  249.330      
 
 
  رأس المال وأنصبة األرباح 9
 

فيه من بين أمور أخر  على توزيع  وتمت الموافقةالجمعية العمومية الســــــــــــــنوية  إجتماع ت الشــــــــــــــركة، عقد2015مارس  24في 
: أنىــــبة أرباح نقدية 2014مارس  20)لســــهم درهم ل 0.30تمثل ألف درهم  568.136بمبلغ  %30أنىــــبة أرباح نقدية بنســــبة 

 و. للسهم درهم 0.10تمثل  ألف درهم 189.709بمبلغ 
 
من األســـــهم القائمة  %10أســـــهم تىـــــل إلى تنفيذ برنامج إعادة شـــــراء  علىدارة الشـــــركة إ، وافق مجلس 2014ســـــبتمبر  17 في

نتهى، 2014أكتوبر  20و على البرنامج في SCAالمالية والســــــــــــــلع ) وراقللشــــــــــــــركة. وافقت هيئة األ أكتوبر  18نحقًا بتاريخ  وا 
ديســـــــمبر  31)درهم  ألف 208.163بقيمة ســـــــهم  77.391.429 بشـــــــراءالشـــــــركة  قامت، 2015 ســـــــبتمبر 30كما في  .2015
 .خزينة  سهمومدرجة كألف درهمو  49.087سهم بقيمة  18.075.075: 2014

 
 المرجحالمتوســـط  اســـتخدامب 2015 ســـبتمبر 30المنتهية في  ةالحالي ترةللفإحتســـاب العائد األســـاســـي والمخفض للســـهم الواحد تم 
 .الخزينة أسهم ت ثير اإلعتبار األخذ بعينبعد  الفترة خالل القائمة األسهم لعدد
 

 

 تسعةفترة ال
أشهر المنتهية 

 30 في
 سبتمبر
2015  

 تسعةفترة ال
أشهر المنتهية 

 30 في
 سبتمبر
2014 

 
فترة الثالثة 
ة هيأشهر المنت

 30في 
 2015 سبتمبر

 
فترة الثالثة 

أشهر المنتهية 
 سبتمبر 30في 

2014 
 )غير مدققو  )غير مدقق(  )غير مدققو  )غير مدقق( 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
        

 301.216  117.909  1.590.530  466.939 عائدة إلى مالكي الشركة الفترة أرباح
د العائ العادية ألغراض األسهم لعدد جحالمر المتوسط 

 1.944.515  1.876.994  1.944.515  1.891.309 األساسي والمخفض للسهم الواحد
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع(
 
 

  القروض 10
 

 إن حركة القروض مدرجة أدناه:

  

 أشهر تسعةفترة ال
 المنتهية في 

 سبتمبر 30
2015  

 نة المنتهية الس
 ديسمبر  31في 

2014 
 )مدققو  )غير مدقق(  
 ألف درهم  ألف درهم  
     
     
 2.379.768  5.063.599  يناير  1في 

 8.112.472  481.193  مسحوبةقروض 
 و115.609)  33.160  اإلطفاءات، ىافي من والفائدة المدفوعة مقدماً  رضقترتيب تكاليف 

 و9.267.018)  (333.438)  قروض مدفوعة
 3.953.986  -  للموجودات طوق الحد األدنى والحد األقىى تمويل مقابل 

          
  5.244.514  5.063.599      
 
 حىــــص إســــتثماراتفي كضــــمان مقابل قروض المجموعة المضــــمونة والموجودات المرهونة إلى المقرضــــين  اتســــتثمار اإل تمثلت

العقاري  ســـــتثمارو، اإل6 إيضـــــاح) والمشـــــاريع المشـــــتركة للمجموعةالمحتســـــبة وفقًا لحقوق الملكية  يلةالمجموعة في الشـــــركات الزم
 و.7مالية )إيضاح الات ستثمار بعض اإلو 
 
 

 أخرى مطلوبات ذمم دائنة تجارية و  11
 سبتمبر 30  

2015 
 ديسمبر  31 

2014 
 )مدققو  )غير مدقق(  
 ألف درهم  ألف درهم  
     
     

 24.512  51.289  دائنة تجارية ذمم
 41.163  45.239  فوائد مستحقة على قروض

 69.860  59.816  ةمطلوبات مشتق
 18.236  20.884  مخىص مكافآت نهاية الخدمة

 26.671  43.276   أنىبة أرباح مستحقة
 138.951  132.386  ذمم دائنة أخر  ومستحقات

     
      

  352.890  319.393      



 

16 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع(
 
 

 من بيع البضائع وتقديم الخدماتوتكاليف  اتإيراد 12
 

 

 
 عمليات الرعاية الىحية. إلىرئيسي  بشكلالخدمات  بيع البضائع وتقديم وتكلفةات يرادتعود اإل

 
 6.692: 2014 ســــبتمبر 30ألف درهم ) 7.830 ةات العقاريســــتثمار من اإل الت جيرات ايرادالمتعلقة بمباشــــرة التكاليف ال بلغت* 

 في المىاريف العمومية واإلدارية. ويتم إدراجهاألف درهمو 
 
 

 ات من معامالت أسواق رأس المالإيراد 13
 

ســـــتثمار تضـــــم أعمال المجموعة في أســـــواق رأس المال معامالت خاىـــــة و  أســـــواق رأس المال العامة. لقد رتبت المجموعة ات في ا 
ات يرادإعالية القيمة كالســــفن والطائرات. تحقق المجموعة  أىــــولعلى  ســــتحواذتمويل رأس المال المقترض نيابًة عن عمالئها لإل

دارة هذه المعامالت وتقديم المشورة فيها.  من ترتيب وا 
 

قة متعلمن خالل أىول  تكون مضمونةي األدوات المالية التي عادًة ما ات فستثمار قد تشمل المعامالت الخاىة مجموعة من اإل
. عادًة ما تشتمل األدوات المالية ديون مضمونة، وديون ثانوية، وديون ىغر ، وديون مهيكلة، ومشتقات وخيارات محددة. قد بها

ية المال وراقابلة للتحويل، األســـــــهم، األالق وراقالمالية لســـــــوق رأس المال أدوات مالية كالســـــــندات، الىـــــــكوك، األ وراقتشـــــــمل األ
 ات العامة.كتتابات العامة وما قبل اإلكتتابالهجينة، اإل

 
لكن يتم و  زمنياً ألحداث؛ لهذا فان هذا الدخل ن يتحقق بشـــكل متناســـب ل متبوعاً كون في الغالب يمن أســـواق رأس المال  الدخلإن 

 اإلعتراف به كليًا حين يىبح مستحقًا للمجموعة.

 المنتهية في أشهر تسعةفترة ال 
 )غير مدقق()ألف درهم(  2015 سبتمبر 30

 المنتهية في أشهر الثالثةفترة  
 )غير مدقق()ألف درهم(  2015 سبتمبر 30

 إجمالي الربح تكلفة المبيعات اتإيراد  إجمالي الربح تكلفة المبيعات اتإيراد 
 43.907 (14.219) 58.126  122.312 (55.808) 178.120 تقديم خدمات

 6.997 - 6.997  21.768 - 21.768 *ات ت جيرإيراد
 - (28) 28  - (95) 95 بيع مخزون 

 199.983 (55.903) 144.080  65.151 (14.247) 50.904 

 أشهر المنتهية في تسعةفترة ال 
 )غير مدققو)ألف درهمو  2014 سبتمبر 30

 أشهر المنتهية في الثالثةفترة  
 )غير مدققو)ألف درهمو  2014 سبتمبر 30

 إجمالي الربح تكلفة المبيعات إيرادات  إجمالي الربح تكلفة المبيعات إيرادات 
 15.480 و9.143) 24.623  63.928 و27.709) 91.637 تقديم خدمات
 4.551 - 4.551  10.571 - 10.571 *إيرادات ت جير
 - و121) 121  - و485) 485 بيع مخزون 

 20.031 و9.264) 29.295  74.499 و28.194) 102.693 
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دارية   14  مصاريف عمومية وا 
 
 

 
 

 أشهر المنتهية في تسعةفترة ال 
 )غير مدقق()ألف درهم(  2015 سبتمبر 30

 أشهر المنتهية في الثالثةفترة  
 )غير مدقق()ألف درهم(  2015 سبتمبر 30

         المجموع الشركات التابعة الشركة  المجموع الشركات التابعة الشركة 
 54.163 20.224 33.939  143.773 65.103 78.670 تكاليف موظفين

أتعاب قانونية وأتعاب مهنية 
 2.658 1.507 1.151  10.043 3.727 6.316 أخر  
 983 65 918  2.821 291 2.530 إستهالك

إطفاء موجودات غير 
 1.411 1.411 -  9.756 9.756 - ملموسة
 44.730 37.481 7.249  92.140 74.916 17.224 أخر  

        
 104.740 153.793 258.533  43.257 60.688 103.945 

 أشهر المنتهية في تسعةفترة ال 
 )غير مدققو)ألف درهمو  2014 سبتمبر 30

 أشهر المنتهية في الثالثةفترة  
 )غير مدققو)ألف درهمو  2014 سبتمبر 30

         المجموع الشركات التابعة الشركة  المجموع ركات التابعةالش الشركة 
 29.117 14.847 14.270  153.549 44.910 108.639 تكاليف موظفين

أتعاب قانونية وأتعاب مهنية 
 10.455 1.472 8.983  20.296 3.686 16.610 أخر  
 1.547 794 753  4.684 2.384 2.300 إستهالك

إطفاء موجودات غير 
 456 456 -  1.367 1.367 - ملموسة
 12.243 7.498 4.745  42.955 25.583 17.372 أخر  

        
 144.921 77.930 222.851  28.751 25.067 53.818 
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 جهات ذات عالقة 15
 

 :المعامالت الهامة مع الجهات ذات العالقة
 

ت موظفي اإلدارة مكافآ
 الرئيسيين

ر أشه تسعةفترة ال 
 30المنتهية في 

 2015 سبتمبر
 )غير مدقق(
 )ألف درهم(

 

ر أشه تسعةفترة ال 
 30المنتهية في 

 2014 سبتمبر
 )غير مدققو
 )ألف درهمو

 

فترة الثالثة أشهر  
 30المنتهية في 

 2015 سبتمبر
 )غير مدقق(
 )ألف درهم(

 

فترة الثالثة أشهر  
 30ية في المنته
 2014 سبتمبر

 )غير مدققو
 )ألف درهمو

 2.221   2.115   7.308   7.022  رواتب ومزايا 
 315   178   629   504  مكافآت نهاية الخدمة

  7.526   7.937   2.293   2.536 
 

 األرىدة الهامة مع جهات ذات عالقة:
 

 23,541: 2014ديســــمبر  31) 2015 ســــبتمبر 30في  ف درهمأل 12.283لشــــركة زميلة مقدمة ال يةســــتثمار اإلقروض بلغت ال
مبلغ ب إلعترافافي الشـــــركة الزميلة، وبالتالي تم اإلســـــتثمار قرض القابلة لإلســـــترداد لقيمة الاعادة تقييم بقامت اإلدارة  درهمو. ألف

 .اإلستثمار نخفاض في قيمة قرضكاألف درهم  11.258
 
 

 أصل مصنف كمحتفظ به للبيع، صافي 16
 
. ًا القادمةمن إســتبعاده خالل اإلثنى عشــرة شــهر في ســراج للتمويل ويتوقع أن يتم اننتهاء  إلى إســتبعاد إســتثمارهاخطط المجموعة ت  

 . 2015ابريل  14 في تم تىنيف هذا األىل كمحتفظ به للبيع
 

 في نهاية فترة التقرير هي كما يلي: للتمويلىول سراج ألرئيسية الفئات إن ال
 

 2015 برسبتم 30 
 )غير مدقق(

  ألف درهم
 44.043 النقد ومرادفات النقد

 35.054 ذمم مدينة تجارية، ىافي
 79.097 موجودات مىنفة كمحتفظ بها للبيع، ىافي 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع(
 

  القطاعات التشغيلية 17
 

 .، على التوالي2014 و 2015 سبتمبر 30ة في المنتهي أشهر تسعةللمجموعة لفترة ال القطاعات التشغيلية منح الربات و يراداإلالجدول التالي معلومات  يظهر
 

 الموحد المركز الرئيسي العقارات الصناعية أسواق المال ات الرئيسيةستثمار اإل )غير مدقق( سبتمبر 30المنتهية في  أشهر تسعةفترة ال
      

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 ألف درهم
           

 102.693 199.983 - - 10.571 21.768 - - 92.122 178.215 ات من بيع البضائع وتقديم الخدماتإيراد
           

 381.382 463.834 - - - - - - 381.382 463.834 محتسبة وفقًا لحقوق الملكية، ىافي مشتركة ات من شركات زميلة ومشاريعإيراد
           

 235.038 167.373 - - - - 235.038 167.373 - - ات من معامالت أسواق رأس المالإيراد
           
 1.591.554 464.700 و175.995) (118.279) و120.886) 15.643 216.758 141.583 1.671.677 425.753 لفترة ا ربح
           

 202.638 (24.779) - - - - - - 202.638 (24.779) خر)الخسارةو/ الدخل الشامل اآل
 

 : ن شيءو. 2014) فترةات بين القطاعات خالل الإيرادات الناتجة من عمالء خارجيين. ن يوجد أية يرادالمدرجة أعاله اإل اتات القطاعإيرادتمثل 
 

 ، على التوالي.2014ديسمبر  31و  2015 سبتمبر 30في  كماموعة القطاعات التشغيلية للمج موجودات ومطلوباتعن الجدول التالي معلومات  يظهر
  

 الموحد المركز الرئيسي العقارات الصناعية أسواق المال ات الرئيسيةستثمار اإل 
      
 سبتمبر 30 

2015 
ديسمبر  31

2014 
 سبتمبر 30

2015 
ديسمبر  31

2014 
 سبتمبر 30

2015 
ديسمبر  31

2014 
 سبتمبر 30

2015 
ر ديسمب 31

2014 
 سبتمبر 30

2015 
 ديسمبر 31

2014 
 )مدققو )غير مدقق( )مدققو )غير مدقق( )مدققو )غير مدقق( )مدققو )غير مدقق( )مدققو )غير مدقق( 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
           

 9.791.460 9.742.266 2.199.228 972.567 708.061 730.403 1.718.878 2.333.760 5.165.293 5.705.536 مجموع الموجودات
           

 5.382.992 5.597.404 4.271.993 3.989.785 18.596 19.355 1.008.665 1.478.088 83.738 110.176 مجموع المطلوبات

 
 


