
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 

   ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  وشركاتھا التابعة

  
   الموحدة  الموجزةالمرحلية المالية  المعلومات

  (غير مدققة)
  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    



  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (غير مدققة) مالية المرحلية الموجزة الموحدةالمعلومات ال
  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠
  
  

  الصفحة      المحتويات
  

   ٢ – ١      تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

     ٤ – ٣      المالي الموجز الموحد بيان المركز

  ٥       بيان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد

  ٦      الموجز الموحد األخرى ةالشامل اإليراداتواألرباح أو الخسائر بيان 

  ٧      بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد

   ٩ – ٨      بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد

   ٢٢ – ١٠      الموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة 

  







 

 
 
 

 

٣

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  المركز المالي الموجز الموحدبيان 
  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠كما في 

  
  

  
  

  سبتمبر ٣٠  
٢٠١٧  

  ديسمبر ٣١
٢٠١٦  

  ألف درھم  ألف درھم   
  (مدققة)  (غير مدققة)    إيضاح  
          

          الموجودات
           غير المتداولةالموجودات 

  ٤١٣٫٧٨٢  ٤٠٠٫١١٨      الممتلكات واآلالت والمعدات
  ٢٫٥١١٫٤٣٧  ٢٫٥١٣٫٤٠٦    ٦  العقارات االستثمارية

  ١١٫٥٠٠  ١١٫٥٠٠      الشھرة التجارية
  ٣٧٩٫٦٨١  ٣٧٣٫٩٦٨    ٧  االستثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة

  ٧٧٫٩٥٢  ٧١٫٦٢٨    ٨  ماليةأوراق االستثمارات في 
  ٢٨٠٫٧٣٦  ٢٨١٫٧٦٢    ١١  الذمم المدينة التجارية واألخرى

      --------------  -------------  
      ٣٫٦٧٥٫٠٨٨  ٣٫٦٥٢٫٣٨٢  
      ========  =======  
          

          الموجودات المتداولة
  ٦٢٩٫٣٦٥  ٦٤٨٫٥٢١    ٩  والبيع المحتفظ بھا بغرض التطويرالعقارات 
  ٤٤٫٣٠١  ٣٧٫١٢٤  ١٠ المخزون

  ٩١٦٫١٤٥  ٨١٨٫٦٣٣    ١١  خرىاألتجارية والمدينة الذمم ال
  ٢٠٧٫٥٧١  ١٩٣٫٩٧٣    ١٢  موجودات عقود إعادة التأمين

  ١٣٨٫١٧٦  ١٣١٫٤٠٣    ٨  ماليةاالستثمارات في أوراق 
  ٣٤٢٫١٦٥  ٣٨٤٫٩٢٤    ١٣  النقد في الصندوق ولدى البنك

      --------------  -------------  
      ٢٫٢٧٧٫٧٢٣  ٢٫٢١٤٫٥٧٨  

      --------------  -------------  
  ٥٫٩٥٢٫٨١١  ٥٫٨٦٦٫٩٦٠      إجمالي الموجودات

      ========  =======  
  

 
  

   





 

 
 
 

 

٥

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

    بيان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد (غير مدققة)
  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةلفترة 

  

    
  رـأشھ التسعة فتـرة

  سبتمبر ٣٠ في المنتھية
  رـأشھ ةـالثالثــرة تفـ

  سبتمبر ٣٠ يــف المنتھية
    ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
           

  ١٥٢٫٥٠٢  ١٣٣٫٣٦٤  ٦٢٧٫٠٤٠  ٤٢٤٫٧٤٣    اإليرادات
            

  )١١٣٫٦١٥(  )٨٧٫٤٨٦(  )٤٠٣٫٧٠٤(  )٢٧٢٫٤٣٤(    تكلفة المبيعات
    -------------  -------------  ------------  ------------  

  ٣٨٫٨٨٧  ٤٥٫٨٧٨  ٢٢٣٫٣٣٦  ١٥٢٫٣٠٩    إجمالي األرباح
            

  )٦٧٫٥٧٣(  )٥٥٫٩٨٥(  )٢١٤٫٨٥٢(  )١٧٣٫٣٨٥( ١٨ المصروفات اإلدارية والعمومية 
            

  )٢٫٣٩٥(  )٣٫١٤٨(  )٦٫٠٨٨(  )١٠٫٤٣٢(    مصروفات البيع والتوزيع 
            

  ٤٫٧٩١  ١٫١٦٩  ٢١٫٣٩٨  ٣٫٨٠٤    اإليرادات األخرى
            

  ٣٫٤٦٦  ٢٫٧٤٨  ٢٦٫٠٥٨  ٣٫٨٣٢  ٧  شركات زميلة وائتالفات مشتركة الحصة من أرباح
            

  )٤٥١(  ١٫٣٠١  )٩٫٣٣٦(  ٥٦٢  ٨  في صا –في أوراق مالية التغير في القيمة العادلة الستثمارات 
            

  ٢٢٤  -  ٢٣٢  ٥٨٥    في أوراق مالية األرباح من بيع استثمارات 
            

  )٢٥٫٠٥٩(  )٣٤٫٨٨٢(  )٧٨٫٦٨٧(  )١٠٥٫٧١٨(    تكلفة التمويل
            

  ١٫٧٥٢  ١٫٩٥٦  ٥٫٤٨١  ٥٫٧٥٩    إيرادات التمويل
    -------------  -----------  ------------  -----------  

  )٤٦٫٣٥٨(  )٤٠٫٩٦٣(  )٣٢٫٤٥٨(  )١٢٢٫٦٨٤(    خسائر الفترة
    =======  ======  =======  ======  
            

            األرباح المنسوبة إلى:(الخسائر)/ 
  )٤٥٫٢١٣(  )٤٣٫٨٢١(  )٧٠٫٢٤٢(  )١٣٣٫٧٧٢(    مالكي الشركة

  )١٫١٤٥(  ٢٫٨٥٨ ٣٧٫٧٨٤  ١١٫٠٨٨   الحصص غير المسيطرة
    -------------  -----------  -----------  -----------  
    )٤٦٫٣٥٨(  )٤٠٫٩٦٣(  )٣٢٫٤٥٨(  )١٢٢٫٦٨٤(  
    =======  ======  ======  ======  
            

  )٢. ٥٢(  )٢. ٤٥(  )٣. ٩٢(  )٧. ٤٧(    للسھم) إماراتي األساسية (فلس –ربحية السھم 
    =====  =====  ====  ====  
  

  من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.ال يتجزأ جزءاً  ٢٣إلى  ١المرفقة من تشكل اإليضاحات 
  

  .٢ و ١الصفحتين مدرج على  تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإن 



 

 
 
 

 

٦

وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية     
  

    مدققة)اإليرادات الشاملة األخرى الموجز الموحد (غير الخسائر واألرباح أو بيان 
  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةلفترة 

  

    
  رـأشھ التسعة فتـرة

  سبتمبر ٣٠ في المنتھية
  رـأشھ ةـالثالثــرة تفـ

  سبتمبر ٣٠ يــف المنتھية
    ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
            

  )٤٦٫٣٥٨(  )٤٠٫٩٦٣(  )٣٢٫٤٥٨(  )١٢٢٫٦٨٤(    الفترةخسائر 
    -------------  ------------  -----------  -----------  

            اإليرادات الشاملة األخرى:
         

إعادة تصنيفھا مطلقاً إلى األرباح أو تملن ت البنود التي
            :الخسائر

            
  الحصة في اإليرادات الشاملة األخرى لشركات زميلة 

وائتالفات مشتركة (القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 
  ٤٥٨  ٤٠٣  )٤٫٠٥٥(  ٢٥٦  ٧  األخرى)

            
 – في األوراق المالية ستثماراتالتغير في القيمة العادلة لال

  ٥٫٠٧٠  ١٠١  ٤٫١٦٣  )٤٫٧١٤(  ٨  (القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى) صافي
    ----------  ---------  --------  ---------  

  ٥٫٥٢٨  ٥٠٤  ١٠٨  )٤٫٤٥٨(    اإليرادات الشاملة األخرى للفترة
    -------------  -----------  ------------  -----------  

  )٤٠٫٨٣٠(  )٤٠٫٤٥٩(  )٣٢٫٣٥٠(  )١٢٧٫١٤٢(    للفترةإجمالي اإليرادات الشاملة 
    =======  ======  ======  ======  

            إجمالي اإليرادات الشاملة المنسوبة إلى:
  )٣٩٫٦٨٥(  )٤٣٫٣١٧(  )٧٠٫١٣٤(  )١٣٨٫٢٣٠(    مالكي الشركة

  )١٫١٤٥(  ٢٫٨٥٨  ٣٧٫٧٨٤  ١١٫٠٨٨    الحصص غير المسيطرة
    --------------  -----------  ------------  -----------  

  )٤٠٫٨٣٠(  )٤٠٫٤٥٩(  )٣٢٫٣٥٠(  )١٢٧٫١٤٢(    إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
    =======  ======  =======  ======  
  

  من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.ال يتجزأ جزءاً  ٢٣إلى  ١المرفقة من تشكل اإليضاحات 
  

  .٢ و ١مدرج على الصفحتين  المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة تقرير مدققي الحساباتإن 
  
  
  
  
  
  

  
   



 

 
 
 

 

٧

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

    مدققة)(غير  بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد
    ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةلفترة 

    
  أشــھر التسعة فترة     
  سبتمبر ٣٠ في المنتھية    

   ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  

      لتشغيليةالتدفقات النقدية من األنشطة ا
  )٣٢٫٤٥٨(  )١٢٢٫٦٨٤(   الفترة خسائر

       

       تسويات لـ:
  ٩٫٦١٤  ١٠٫٥٨٧   االستھالك

  )٢٦٫٠٥٨(  )٣٫٨٣٢(    شركات زميلة وائتالفات مشتركةأرباح الحصة من 
  ٩٫٣٣٦  )٥٦٢(    في القيمة العادلة الستثمارات ُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالتغير 

  ٢٫٠٩٦  ١٫١٣٢    مخصص المخزون بطيء الحركة
  ٤٫٨٣٦  ٤٫٧٤١    مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين 

  )٢٣٢(  )٥٨٥(    من بيع استثمارات في األوراق المالية األرباح
  ٥٫١٤٦  ١٤٩    خسائر االنخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية

  )١٣٫٢٢٤(  )١٫٧٢٥(    عكس خسائر االنخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية 
  )٥٫٤٨١(  )٥٫٧٥٩(    إيرادات التمويل 
  ٧٨٫٦٨٧  ١٠٥٫٧١٨    تكاليف التمويل 

    ------------  ---------  
  ٣٢٫٢٦٢  )١٢٫٨٢٠(    التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل / األرباح )الخسائر(
        

  ١٩٫٩٠٤  ١٣٫٥٩٨    في موجودات عقود إعادة التأمين اتالتغير
  )١٣٫٧٣٠(  )٢١٫٧٣٦(    في مطلوبات عقود التأمين اتالتغير

  )٢٨٫٣٢٨(  )١٩٫١٥٦(    لتغيرات في العقارات المحتفظ بھا بغرض التطوير والبيعا
  ٦٫٠٠٣  ٦٫٠٤٥    في المخزون اتالتغير
  ١٧١٫٩١٢  ٩٧٫٠٦٣    في الذمم المدينة التجارية واألخرى اتالتغير
  ٨٨٫٤٦٦  )١٣٫٠٠٥(    في الذمم الدائنة التجارية واألخرى اتالتغير

  )٣٢٫١٤٧(  )١٫٩٦٩(    إضافات إلى عقارات استثمارية
  )١٠٫٧٩٣(  -  ٨  ستثمار في أوراق ماليةاال إضافات إلى

  ٢٫٥٩٥  ٩٫٥٣٠    بيع استثمارات في أوراق مالية المتحصالت من
    -----------  ----------  
    ٢٣٦٫١٤٤  ٥٧٫٥٥٠  

  )٤٫٢٤٢(  )٣٫٥٩٨(    تعويضات نھاية الخدمة المدفوعة للموظفين
    ----------  ----------  

  ٢٣١٫٩٠٢  ٥٣٫٩٥٢    صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
    ----------  ----------  

        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  )٧٫٧٩٤(  -    شراء ممتلكات وآالت ومعدات

  -  ٣٫٠٧٧    متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
  -  ٩٫٨٠٠    توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة

  ٥٫٤٨١  ٥٫٧٥٩    إيرادات التمويل 
    ---------  ----------  

  )٢٫٣١٣(  ١٨٫٦٣٦   األنشطة االستثمارية / (المستخدم في) صافي النقد الناتج من
    ---------  ----------  

        التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  )٧٫١٤٢(  )١٠٫٦١٦(    توزيعات األرباح المدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة

  ٨٩٫٦٩٤  ٥١٫٤٠٥    صافي الحركة في القروض المصرفية 
  )٧٨٫٦٨٧(  )١٠٥٫٧١٨(    تكاليف التمويل

    -------------  -----------  
  ٣٫٨٦٥  )٦٤٫٩٢٩(    األنشطة التمويلية/ الناتج من  )المستخدم في(صافي النقد 

    -------------  -----------  
  ٢٣٣٫٤٥٤  ٧٫٦٥٩    صافي الزيادة في النقد وما يعادله

        

  )٦١٫٩٦٤(  ١٧٧٫٠٤٥    النقد وما يعادله في بداية الفترة
    -----------  -----------  

  ١٧١٫٤٩٠  ١٨٤٫٧٠٤  ١٥  الفترة نھايةالنقد وما يعادله في 
    ======  ======  
  

  المالية المرحلية الموجزة الموحدة. البياناتمن ھذه ال يتجزأ جزءاً  ٢٣إلى  ١المرفقة من تشكل اإليضاحات 
  

.٢ و ١الصفحتين إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على 



 

 

٨

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  الموجز الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية
  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةلفترة 

      المنسوبة لمالكي الشركة  
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

  

  
  رأس 

  المال  

  
االحتياطي 

  القانوني 

  
االحتياطي 
  اإلضافي 

  
احتياطي إعادة 
  تقييم األراضي

التغير المتراكم في 
القيمة العادلة 

لالستثمارات المقاسة 
بالقيمة العادلة من 
خالل اإليرادات 
  الشاملة األخرى

الخسائر 
  اإلجمالي   المتراكمة

  
الحصص غير 

  المسيطرة

  
  

  اإلجمالي
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
                    

  ١٫٢٦٦٫٩٨٨  ٢٢٧٫٨٧٠  ١٫٠٣٩٫١١٨  )٨٠١٫٦٠٩(  )٢٩٫٧٠٤(  ٣٧٫٧٤٧  ٧٫٠٦٨  ٣٤٫٢٨٣  ١٫٧٩١٫٣٣٣  (مدققة)  ٢٠١٦يناير  ١في الرصيد 
                    

                    (غير مدققة) إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
  )٣٢٫٤٥٨(  ٣٧٫٧٨٤  )٧٠٫٢٤٢(  )٧٠٫٢٤٢(  -  -  -  -  -  الفترة (خسائر) / أرباح 
  ١٠٨  -  ١٠٨  )٤٫٠٥٥( ٤٫١٦٣ - -  - -  األخرىاإليرادات الشاملة 

  --------  --------  --------  ---------  --------  -----------  -----------  ---------  -----------  
  )٣٢٫٣٥٠(  ٣٧٫٧٨٤  )٧٠٫١٣٤(  )٧٤٫٢٩٧(  ٤٫١٦٣  -  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة

                    
                    المعامالت مع مالكي الشركة
  )٧٫١٤٢(  )٧٫١٤٢(  -  -  -  -  -  -  -  توزيعات األرباح المدفوعة

                    
                    التغيرات في حصص الملكية 

  األرباح من استبعاد حصة في شركة تابعة دون التغير 
  ٢٩٫١٩٠  ١٦٫٣٣٣  ١٢٫٨٥٧  ١٢٫٨٥٧  -  -  -  -  -  السيطرة في 

                    
                    حركات أخرى:

  التغير في القيمة العادلة الستثمارات ُمقاسة 
  بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 

  -  -  -  ٣٨  )٣٨(  -  -  -  -  معاد تصنيفھا إلى الخسائر المتراكمة  -األخرى 
  --------------  ----------  ---------  ---------  -----------  -------------  -----------  -----------  -------------  

  ١٫٢٥٦٫٦٨٦  ٢٧٤٫٨٤٥  ٩٨١٫٨٤١  )٨٦٣٫٠١١(  )٢٥٫٥٧٩(  ٣٧٫٧٤٧  ٧٫٠٦٨  ٣٤٫٢٨٣  ١٫٧٩١٫٣٣٣  (غير مدققة) ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠في 
  ========  =====  =====  =====  ======  =======  ======   ======  =======  
  

   



 

 

٩

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (تابع) الموجز الموحد التغيرات في حقوق الملكيةبيان 
  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةلفترة 

  
      المنسوبة لمالكي الشركة  
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

  

  
  رأس 

  المال  

  
االحتياطي 
  القانوني 

  
االحتياطي 
  اإلضافي 

  
احتياطي إعادة 
  تقييم األراضي

التغير المتراكم في 
القيمة العادلة 
لالستثمارات 

المقاسة بالقيمة 
العادلة من خالل 

اإليرادات الشاملة 
  األخرى

  الخسائر 
  اإلجمالي   المتراكمة

  
الحصص غير 

  المسيطرة

  
  

  اإلجمالي
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  درھمألف   ألف درھم  ألف درھم  
                    

  ١٫١٩١٫١٧٥  ٣٠١٫٠٣٣  ٨٩٠٫١٤٢  )٩٥٨٫٥٣٠(  )٣١٫٦٧٨(  ٣٧٫٧٤٧  ٧٫٠٦٨  ٤٤٫٢٠٢  ١٫٧٩١٫٣٣٣  (مدققة)  ٢٠١٧يناير  ١في الرصيد 
                    

                    (غير مدققة) إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
  )١٢٢٫٦٨٤(  ١١٫٠٨٨  )١٣٣٫٧٧٢(  )١٣٣٫٧٧٢(  -  -  -  -  -  الفترة (خسائر) / أرباح 

  )٤٫٤٥٨(  -  )٤٫٤٥٨(  ٢٥٦  )٤٫٧١٤(  -  -  -  -  اإليرادات الشاملة األخرى
  ---------  ---------  --------  ---------  ----------  -------------  -------------- --------  -------------  

  )١٢٧٫١٤٢(  ١١٫٠٨٨  )١٣٨٫٢٣٠(  )١٣٣٫٥١٦(  )٤٫٧١٤(  -  -  -  -  الشاملة إجمالي اإليرادات
                    

                    المعامالت مع مالكي الشركة
  )١٠٫٦١٦(  )١٠٫٦١٦(  -  -  -  -  -  -  -  توزيعات األرباح المدفوعة

                    
                    حركات أخرى:

  )١٫٠٠٠(  )٥٠٠(  )٥٠٠(  )٥٠٠(  -  -  -  -  -  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة من قبل شركة تابعة
  -------------  ---------  --------  ---------  -----------  ----------------  -----------  -----------  --------------  

  ١٫٠٥٢٫٤١٧  ٣٠١٫٠٠٥  ٧٥١٫٤١٢  )١٫٠٩٢٫٥٤٦(  )٣٦٫٣٩٢(  ٣٧٫٧٤٧  ٧٫٠٦٨  ٤٤٫٢٠٢  ١٫٧٩١٫٣٣٣  (غير مدققة) ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠في 
  =======  =====  ====  =====  ======  =========  ======  ======  ========  

  

  
  يتم إجراء ذلك في نھاية السنة.س، حيث ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةلفترة لم يتم تخصيص أي أرباح إلى االحتياطي القانوني 

  
  المالية المرحلية الموجزة الموحدة. المعلوماتمن ھذه ال يتجزأ جزءاً  ٢٣إلى  ١المرفقة من تشكل اإليضاحات 



 

 

١٠

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
  (غير مدققة)  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةلفترة 

 
 معلومات حول الشركة   ١

  
الصادر  ٢/٧٣تأسست الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع ("الشركة") كشركة مساھمة عامة بموجب المرسوم األميري رقم 

المشار إليه أعاله. صدار المرسوم األميري وتسعون عاماً اعتباراً من تاريخ إ. يستمر عمل الشركة لفترة تسعة ١٩٧٣يوليو  ٢٧بتاريخ 
  ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة. إن الشركة مدرجة في سوق دبي المالي.٢٢٥٨٨إن العنوان المسجل للشركة ھو ص.ب. 

  
("الفترة الحالية") على  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠ في المنتھية أشھر التسعةلفترة و فيكما تشتمل المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

  .مشتركةلائتالفات االوزميلة الشركات الحصة المجموعة في باإلضافة إلى  يشار إليھا مجتمعة بـ"المجموعة")الشركة وشركاتھا التابعة ("
  

مزاولة أعمال ووتقديم خدمات التطوير العقاري والتصنيع وتجارة التجزئة في العمل كوكالء عقاريين  للمجموعةتتمثل األنشطة الرئيسية 
  خدمات الضيافة والخدمات األخرى.تقديم و هكافة أنواعب التأمين

  
كة لشرفي ا ) المحدودة، شركة مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، مساھم رئيسيالخصوصية( يةمجموعة االستثمارالتعتبر 

  ("المساھم الرئيسي").
  

   عدادأساس اإل  ٢
  
  بيان التوافق  ١-٢

  
ً للمعيار  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠ المنتھية في أشھر التسعةلفترة و كما في ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة إعدادتم  وفقا

ال تشتمل المعلومات المالية  ة الدولية.يمعايير المحاسبال" الصادر عن مجلس التقارير المالية المرحلية"، ٣٤المحاسبي الدولي رقم 
ً لإعدادالتي يتم  الكاملة ومات الالزمة للبيانات الماليةالمرحلية الموجزة الموحدة على كافة المعل لتقارير ا عدادإل الدولية معاييرلھا وفقا

  .٢٠١٦ديسمبر  ٣١راءتھا جنباً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتھية في ويتعين ق، المالية
  

  واألحكام  التقديـراتاستخدام   ٢-٢
  

ضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات وباالدارة  قامتالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ھذه  إعداد عند
  .التقديرات تلكالمحاسبية والمبالغ الُمعلنة للموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن 

  
عدم اليقين ل مجموعة والمصادر الرئيسيةتطبيق السياسات المحاسبية الخاصة بال عندكانت األحكام الھامة التي تم وضعھا من قبل اإلدارة 

  .٢٠١٦ديسمبر  ٣١ وللسنة المنتھية في البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في إعدادعند ھي نفسھا التي تم تطبيقھا لتقديرات ا في
  

  السياسات المحاسبية الھامة     ٣
  

 إعدادد المطبقة عن المحاسبية السياسات ھي نفسالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  إعدادإن السياسات المحاسبية المطبقة عند 
  . ٢٠١٦ديسمبر  ٣١وللسنة المنتھية في  كما في للمجموعة المالية الموحدة البيانات

   
  عوامل المخاطر المالية  ٤
  

مخاطر العمالت األجنبية ومخاطر مخاطر السوق (بما في ذلك  مثل:المجموعة لمخاطر مالية متنوعة  أنشطة من المحتمل أن تتعرض
  ) ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.الفائدةومخاطر معدالت  األسھم أسعار

 
 تطلبھاوالتي ت بإدارة المخاطر المالية المتعلقةالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة على كافة المعلومات واإلفصاحات ال تشتمل 
ً إلى جنب مع البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة كما في  البيانات ديسمبر  ٣١المالية السنوية الموحدة، ويتعين قراءتھا جنبا
٢٠١٦.  

  
   لم تطرأ أية تغييرات على سياسات إدارة المخاطر منذ نھاية السنة.

   



 

 

١١

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  السيولةالتمويل و  ٥
  

للسنة و التفاصيل الخاصة بإدارة المخاطر والتدفقات النقدية لدى المجموعة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في تم عرض
  .١٧. راجع أيضاً اإليضاح ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ المنتھية في

  
   العقارات االستثمارية  ٦
  

  ديسمبر  ٣١  سبتمبر ٣٠    
    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  مدققة)(غـير    

        
  ٢٫٤٣٦٫٣٠٣  ٢٫٥١١٫٤٣٧    الرصيد االفتتاحي

  ٤٧٫٠٦٩  ١٫٩٦٩    السنة اإلضافات خالل الفترة/
  ٢٨٫٠٦٥  -    )) أدناه١(يضاح اإل(راجع  التغير في القيمة العادلة

    --------------  -------------  
  ٢٫٥١١٫٤٣٧  ٢٫٥١٣٫٤٠٦    الرصيد الختامي

    ========  =======  
  

للعقارات  الدفتريةة مالقي بمراجعة أعضاء مجلس إدارة الشركةقام  ،٢٠١٧ سبتمبر ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةفترة خالل  )١(
 ٣١لعقارات مقارنة بالتقييم السابق الذي تم إجراؤه كما في لھذه افي القيمة العادلة  جوھري تغير ال يوجد وبرأيھم أنهاالستثمارية 

 .٢٠١٦ديسمبر 
   

  من مستويات القيمة العادلة. ٣توى ضمن المس لعقارات االستثماريةتم تصنيف قياس القيمة العادلة لھذه ا
  

  ممنوحة للمجموعة.بنوك مقابل تسھيالت ائتمانية مارية إلى تم رھن بعض العقارات االستث )٢(
  
  زميلة وائتالفات مشتركةاستثمارات في شركات   ٧

  
 ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةلفترة درھم  مليون ٣ .٨زميلة وائتالفات مشتركة شركات  أرباحمن  بلغت حصة المجموعة

  درھم).مليون  ٢٦ .٠٦ :٢٠١٦ سبتمبر ٣٠(
  

شركة الصقر للتأمين التعاوني. تحتفظ المجموعة بنسبة  أسھممن  ٪٢٦ تبلغحصة  تمتلك المجموعة كانت، ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 
بغرض المصلحة النفيعة ألفراد آخرين. عالوة على ذلك، قامت المجموعة بإبرام اتفاقية شراء وبيع  ٪٢٦من إجمالي حصتھا البالغة  ٪٦
شركة الصقر للتأمين التعاوني حتى  من حصص الملكية في ٪١٩من حصتھا مع طرف آخر. وعليه قامت المجموعة باحتساب نسبة  ٪١
من األسھم والتي قامت ببيعھا  ٪١، قامت المجموعة بإعادة االستحواذ على الحصة البالغة ٢٠١٦يناير  ١. إال أنه في ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

الصقر للتأمين  لمجموعة تأثير ھام على شركةوبذلك يكون ل ٪٢٠سابقاً. ترتب على ذلك زيادة حصة الملكية الخاصة بالمجموعة إلى 
  التعاوني.

  
وعليه، تقوم المجموعة حالياً بإعادة تصنيف االستثمار الخاص بھا في شركة الصقر للتأمين التعاوني من استثمار في أوراق مالية إلى 

  ).٨استثمار في شركة زميلة (راجع اإليضاح 
  
  
  
  
  
  
  
  

   



 

 

١٢

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  االستثمارات في أوراق مالية   ٨

  ديسمبر  ٣١  سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غـير مدققة)  

      االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
      

  ٨٠٫٥٠٧  ٧٧٫٩٥٢  الرصيد االفتتاحي
  ١٣٠  -  السنةاإلضافات خالل الفترة/ 

  )٧٦٧(  )١٫٦١٠(  خالل الفترة/ السنة االستبعاد
  )١٫٩١٨(  )٤٫٧١٤(  التغير في القيمة العادلة خالل الفترة/ السنة

  ----------  ----------  
  ٧٧٫٩٥٢  ٧١٫٦٢٨  الرصيد الختامي

  =====  =====  
      

      قاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائراالستثمارات المُ 
     

  ٢٩٩٫٣٢٥  ١٣٨٫١٧٦  الرصيد االفتتاحي
  ٢٫٥٧٣  -  اإلضافات خالل الفترة/ السنة

  )٣٩٠(  )٧٫٣٣٥(  خالل الفترة/ السنة االستبعاد
  )١٠٫٦٨٢(  ٥٦٢  التغير في القيمة العادلة خالل الفترة/ السنة

  )١٥٢٫٦٥٠(  -  ) ٧المحول إلى استثمار في شركات زميلة (راجع اإليضاح 
  -----------  ------------  

  ١٣٨٫١٧٦  ١٣١٫٤٠٣  الرصيد الختامي
  ======  ======  
  

  تسھيالت ائتمانية ممنوحة للمجموعة.مؤسسات مالية مقابل تم رھن بعض االستثمارات إلى بنوك و
  

       المحتفظ بھا بغرض التطوير والبيعالعقارات   ٩
  

المحتفظ بھا بمراجعة القيمة الدفترية للعقارات  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةفترة قام أعضاء مجلس إدارة الشركة خالل   
قارنة بالتقييم م المحتفظ بھا بغرض التطوير والبيعال يوجد تغير جوھري في القيمة العادلة للعقارات  أنه وبرأيھم بغرض التطوير والبيع

  . ٢٠١٦ديسمبر  ٣١السابق الذي تم إجراؤه كما في 
  
  المخزون  ١٠

  
  ممنوحة للمجموعة.ائتمانية  تسھيالتإلى بنوك مقابل  ائق التأمين على ھذا المخزونيتم رھن بعض المخزون مع تخصيص وث

  
  الذمم المدينة التجارية واألخرى  ١١

  
التطوير  بغرضالمحتفظ بھا العقارات  نثل شيكات مؤجلة مستلمة من مشتريتشتمل الذمم المدينة التجارية واألخرى على أوراق قبض تم  

إلى  فقد توصلته ، وعليالمعنية في المستقبلأوراق القبض  للتحقق من إمكانية تحصيلالقيمة  في نخفاضبتقييم اال. قامت اإلدارة والبيع
  في سياق األعمال االعتيادية. أوراق القبضمن المتوقع تحصيل أنه مخصص النخفاض القيمة حيث  لرصدضرورة أنه ال توجد 

   



 

 

١٣

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  موجودات عقود إعادة التأمين ومطلوبات عقود التأمين  ١٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  الصندوق ولدى البنكالنقد في   ١٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مقابل التسھيالت الممنوحة إلى المجموعة، مرھونة  مليون درھم) ٢٢٩ .٧ :٢٠١٦(مليون درھم  ٢٣٩ .٣ تتضمن الودائع ودائع ثابتة بمبلغ
محتفظ بھا باسم المجموعة وفقاً للتوجيھات الصادرة  مليون درھم) ١٠ .٣ :٢٠١٦(مليون درھم  ١٠ .٣كما أنھا تشتمل على وديعة بمبلغ 

بشأن ھيئة  ٢٠٠٧) لسنة ٦عن وزارة االقتصاد والتجارة بدولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب متطلبات القانون االتحادي رقم (
   التـأمين.

  
  
  

   

  سبتمبر ٣٠    
٢٠١٧  

  ديسمبر ٣١
٢٠١٦  

  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  (غـير مدققة)    

        

        اإلجمالي
  ١٨٩٫٨٣٤  ١٢٥٫٦٩٩    قيد التسويةاحتياطي المطالبات 

  ٤٢٫١٤١  ٥٢٫١٠١  عنھا اإلبالغالمطالبات الُمتكبدة التي لم يتم احتياطي 
    -----------  ----------  

  ٢٣١٫٩٧٥  ١٧٧٫٨٠٠  احتياطي المطالبات قيد التسوية (بما في ذلك المطالبات الُمتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنھا)
  ١٧١٫٥٨٢  ٢٠٤٫٠٢١  قساط غير المكتسبةاحتياطي األ

    -----------  -----------  
  ٤٠٣٫٥٥٧  ٣٨١٫٨٢١    إجمالي مطلوبات عقود التأمين (المجموع الكلي)

    ======  ======  
      ناقصاً: المبالغ القابلة لالسترداد من شركات إعادة التأمين
  )١٥٠٫٤٣٤(  )١٠٩٫٣٠١(  حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات قيد التسوية

  )٩٫٨٢١(  )١٨٫١٤٧(  عنھا اإلبالغم يتم ل المطالبات الُمتكبدة التيحصة شركات إعادة التأمين من 
    -----------  ------------  

  حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات قيد التسوية 
  )١٦٠٫٢٥٥(  )١٢٧٫٤٤٨(    )عنھا اإلبالغالمطالبات الُمتكبدة التي لم يتم (بما في ذلك 

  )٤٧٫٣١٦(  )٦٦٫٥٢٥(    أقساط إعادة التأمين غير المطفأة احتياطي
   -------------  ------------  

  )٢٠٧٫٥٧١(  )١٩٣٫٩٧٣(    إجمالي موجودات عقود إعادة التأمين
   =======  =======  

  ١٩٥٫٩٨٦  ١٨٧٫٨٤٨   صافي مطلوبات عقود التأمين
   ======  ======  

  سبتمبر ٣٠    
٢٠١٧  

  ديسمبر ٣١
٢٠١٦  

  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  (غـير مدققة)    
        

  ٢٫٤٦٠  ٢٫٣٩٤   النقد في الصندوق
       األرصدة المصرفية:

  ٧٣٫٦١٨  ١٠٠٫٣٦٤   سابات جاريةح -
  ٢٦٦٫٠٨٧  ٢٨٢٫١٦٦   ودائع حسابات  -

  -----------  -----------  
   ٣٤٢٫١٦٥  ٣٨٤٫٩٢٤  
   ======  ======  



 

 

١٤

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  رأس المال  ١٤

  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٧  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  

      المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل
  ١٫٧٩١٫٣٣٣  ١٫٧٩١٫٣٣٣  درھم للسھم الواحد ١مليون سھم مدفوع نقداً بقيمة ١٫٧٩١

  ========  =======  
            

  النقد وما يعادله  ١٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة  ١٦

  
 في الواردالعالقة"  الطرف ذومعامالت مع شركات أخرى تقع ضمن تعريف " بإبرامتقوم المجموعة، في سياق األعمال االعتيادية، 

  مع األطراف ذات العالقة بصورة متبادلة.المعامالت تحديد أسعار  . يتم االتفاق على شروط وسياسات٢٤المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  

خرى أ إيضاحاتخالف تلك المعامالت المفصح عنھا في بفيما يلي المعامالت الھامة التي تمت مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة، 
  في المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة:

   أشھر التسعةفترة          
  سبتمبر ٣٠ فيالمنتھية     

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (غـير مدققة)  (غـير مدققة)  
      

  ١١٫٨٦٥  ١٠٫١٦٣  إجمالي األقساط
  ١٩٫٦٣٣  ٤٫٤٣٤  المطالبات المدفوعة

  ٢١١  ٧٧٣  شراء خدمات
  ٤٣٤  ٦٥١  عموالت مدفوعة عن عقارات مستأجرة

  ١١٦٫٨٢٨  -  مبالغ مقدمة إلى طرف ذي عالقة (صافي)
  ٢٫٧٧٠  -  طرف ذي عالقة الفائدة المحملة على

  ١٫٢٧٥  -  بيع عقارات محتفظ بھا للتطوير والبيع
  ====  ====  
      موظفي اإلدارة الرئيسيين: إلى تعويضاتال

  ٥٫٩٥١  ٣٫٧٣١  رواتب وامتيازات
  ====  ====  

  

  

   أشھر التسعةفترة            
  سبتمبر ٣٠ فيالمنتھية     

    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم    
  (غير مدققة)  (غير مدققة)    
       

  ٨٫٣٤٤  ٢٫٣٩٤   النقد في الصندوق
       األرصدة المصرفية: 

  ٧٨٫١٦٤  ١٠٠٫٣٦٤   سابات جاريةح -
  ٢٦٦٫١٩٨  ٢٨٢٫١٦٦   ودائع حسابات  -
   -----------  ------------  
   ٣٥٢٫٧٠٦  ٣٨٤٫٩٢٤  

  -  )٢٫٨٠٦(   ناقصاً: ودائع ثابتة مرھونة/ ودائع يحين تاريخ استحقاقھا بعد ثالثة أشھر
  )١٨١٫٢١٦(  )١٩٧٫٤١٤(    ))١(١٧ناقصاً: سحوبات مصرفية على المكشوف (راجع إيضاح

    -------------  ------------  
    ١٧١٫٤٩٠  ١٨٤٫٧٠٤  
    ======  ======  



 

 

١٥

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع)  وأرصدة األطراف ذات العالقةمعامالت   ١٦
  

 ١٢٩ .٠٣: ٢٠١٦(مليون درھم  ١٤٠ .٤٧ بمبلغمبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة على الذمم المدينة التجارية واألخرى  تشتمل
  .١١راجع اإليضاح  مليون درھم).

  
 مليون ٤٠١ .٦٩: ٢٠١٦(مليون درھم  ٣٦٩ .٨٢بمبلغ طراف ذات عالقة ألمبالغ مستحقة على الذمم الدائنة التجارية واألخرى  تشتمل

  درھم).
  

في  ميلة واستثمارفي شركات زاستثمار وعقارات استثمارية و بعض االستثمارات في شركات تابعة تشتمل موجودات المجموعة على
  عالقة لغرض المصلحة النفعية للمجموعة. اف ذاتطرأمن قبل  يتم االحتفاظ بھا ماليةأوراق 

  
   القروض  ١٧

  
  سبتمبر ٣٠  

٢٠١٧  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  (غـير مدققة)    
        قصيرة األجل)١(

        

  ١٦٢٫٣١٣  ١٩٧٫٤١٤    سحوبات مصرفية على المكشوف
  ٦٨٫٢٣٥  ٦٧٫٥٩١    إيصاالت أمانة

  ١٫٥٥١٫٧٤٨  ٢٠٢٫٣٥٧    ) أدناه)٢االستحقاق المتداول من القروض ألجل (راجع إيضاح (
    ------------  -------------  

  ١٫٧٨٢٫٢٩٦  ٤٦٧٫٣٦٢ (أ)         
    ======  =======  
  
     قروض ألجل )٢(
     

  ٢٫٣٩٤٫٢٨٢  ٢٫٢٤٦٫٤١٤    يناير ١في 
  ١٩٠  -    السنة الفترة/ زائداً: قروض تم الحصول عليھا خالل

  -  ٧٣٫٦٠٢    زائداً: الفائدة المرسملة
  )١٤٨٫٠٥٨(  )٢١٫٥٥٤(    الفترة/السنةناقصاً: قروض مسددة خالل

    --------------  -------------  
  ٢٫٢٤٦٫٤١٤  ٢٫٢٩٨٫٤٦٢    ديسمبر  ٣١/ سبتمبر ٣٠في 

  )١٫٥٥١٫٧٤٨(  )٢٠٢٫٣٥٧(    من قروض ألجل  المتداولناقصاً: االستحقاق 
    ---------------  ---------------  

  ٦٩٤٫٦٦٦  ٢٫٠٩٦٫١٠٥  (ب)  االستحقاق طويل األجل من قروض ألجل
    =======  ======  
        

  ٢٫٤٧٦٫٩٦٢  ٢٫٥٦٣٫٤٦٧  (أ + ب)  إجمالي القروض                 
    ========  =======  

  
      يتألف إجمالي القروض من:

      
  ٢٫٠٩٣٫٨٦٦  ٢٫١٤٦٫٥٧٩  قرض معاد جدولته 

  ٣٨٣٫٠٩٦  ٤١٦٫٨٨٨  قروض أخرى
  --------------  -------------  
  ٢٫٤٧٦٫٩٦٢  ٢٫٥٦٣٫٤٦٧  
  ========  =======  

  
  

   



 

 

١٦

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
   (تابع) القروض  ١٧

  
("القرض  مليون درھم ٢٫٧٧٨ .٣٥ قائم بمبلغ دينشمل عادة جدولة مع مجموعة من البنوك ي، أبرمت الشركة اتفاق إ٢٠١٢يوليو  ٢في 

  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١يستحق السداد على أقساط سنوية حتى  جدولته. إن القرض الُمعاد الُمعاد جدولته سابقاً")
  

سبتمبر  ٣٠بھا. كما في  القرض القائم الخاص بغرض إعادة ھيكلة الجھات الُمقرضةبالتفاوض مع قامت الشركة خالل السنة السابقة 
درھم (بما في ذلك مليون  ٢٫١٤٦ .٥٨قروض بمبلغ  على إجمالي الُمعدلة والتي تشتمل الجدولة، أبرمت الشركة اتفاقية إعادة ٢٠١٧

ً لالتفاق ) بعد الحصول على موافقات من معظم البنوك.٢٠١٦ديسمبر  ٣١درھم حتى مليون  ٧٣ .٦الفائدة مستحقة الدفع بمبلغ  ية وفقا
ً  من القرض ٪٦٦ .٠٨يتم سداد  ،الُمعدلة في حين يتم سداد النسبة المتبقية  ٢٠٢٣ديسمبر  ٣١على أقساط سنوية حتى  الُمعاد جدولته سابقا
  التفاوض بشأنھا في ذلك الحين.إعادة كتسوية نھائية بطريقة يتم  ٪٣٣ .٩٢البالغة 

   
سنوياً زائداً معدالت الفائدة السائدة لدى بنوك اإلمارات لمدة ستة أشھر  ٪٢ .٧٥يبلغ يخضع التسھيل المعدل الُمعاد جدولته لمعدل فائدة 

فيما يتعلق بالتسھيالت قصيرة األجل التي تم الحصول عليھا بالدرھم اإلمارات ومعدالت الفائدة السائدة لدى بنوك لندن لمدة ستة أشھر 
  يھا بالدوالر األمريكي. عالوة على ذلك سوف يتم تحميل سداد عيني بقيمةفيما يتعلق بالتسھيالت قصيرة األجل التي تم الحصول عل

  .٢٠٢٣ديسمبر  ٣١على األقساط النصف سنوية فيما يتعلق بالقرض القائم التي سيتم سداده في  ٪٠ .٥
  

  وفقاً التفاقية إعادة الجدولة الُمعدلة لم يكن ھناك تغير في المتطلبات الخاصة بالضمانات والتعھدات.
  

مدرج ال( مليون درھم ٠٤.٢٥٧قيد التفاوض مع مؤسسة مالية بغرض إعادة ھيكلة تسھيل ائتماني بقيمة  الشركةعالوة على ذلك، فإن 
  .٢٠١٦سبتمبر  ٣٠السداد في  والذي أصبح مستحق مليون درھم ٢.١٤وفائدة بقيمة ضمن الذمم الدائنة التجارية واألخرى) 

  
مليون  ٨٤.٢٠٦إجمالي قيمتھا المستحقة قروض الحالية البالغ ال تسھيالت بالتفاوض مع بنوك إلعادة ھيكلةلمجموعة اقوم بعض شركات ت

مليون درھم (المدرجة ضمن الذمم الدائنة التجارية واألخرى) كما في تاريخ  ٩٢.٧٠البالغة  المستحقة درھم (المبلغ األصلي) والفائدة
درھم لدعوى قضائية مرفوعة من قبل الجھات الُمقرضة. يرى أعضاء  مليون ٦٠ .٣٩التقرير. يخضع جزء من ھذه القروض بقيمة 

  .في الوقت المناسب ھذه القروض ه من المتوقع أن تتم إعادة ھيكلةدارة أناإلمجلس 
  

لة الص ذو. بلغت القيمة الدفترية للقرض المصرفيةلمجموعة ببعض التعھدات شركات ا، لم تلتزم إحدى ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠كما في 
  مليون درھم (المبالغ األصلي) والذي تم تصنيفه كمطلوبات متداولة. ٢٢.١٠٢

  
  واإلداريةالمصروفات العمومية   ١٨

  

  
  أشھر التسعة فـــــــترة
  سبتمبر ٣٠ في الـمنتھية

  أشھر الثالثة فـــــــترة
  سبتمبر ٣٠ في الـمنتھية

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  (غـير مدققة)  (غـير مدققة)  (غـير مدققة)  (غـير مدققة)  

          تتضمن ما يلي: 
         

  ٢٩٫٠٢٢  ٢٦٫٥٤٤  ٩٨٫١١٣  ٨٥٫٢٣٥  موظفين التكاليف 
  ٨٫٠٦٩  ٦٫١٦٣  ١٩٫٨٧٦  ١٨٫٧٥٣  اإليجار
  ٣٫٩٨٠  ٥٫١٧٣  ١٣٫١٨٢  ١٢٫٤٤٣  قانونية ومھنية  أتعاب

  ٢٫٧٩٠  ٣٫٥٤١  ٩٫٦١٤  ١٠٫٥٨٧  االستھالك
  ١٫٣٣١  ١٫٤٦٨  ٣٫٦٦٦  ٤٫١٣٠  إصالحات وصيانة 

  ١٫٠٩١  ٨٨١  ٣٫٠٢٥  ٢٫٦٩٢  ھاتف وبريد ومستلزمات مكتبية 
  == ==  = ===  == ==  === =  

  
  
  

   



 

 

١٧

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  النظام المتدرج للقيمة العادلة/  األدوات المالية  ١٩

  

  األدوات المالية  )١(
 

وموجودات عقود إعادة التأمين والذمم المدينة التجارية  في األوراق المالية تشتمل الموجودات المالية للمجموعة على االستثمارات
ألخرى اوالذمم الدائنة التجارية وومطلوبات عقود التأمين تشتمل المطلوبات المالية للمجموعة على القروض وواألخرى والنقد لدى البنك. 

كل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات المالية المجموعة ليوضح الجدول المبين أدناه تصنيف . ومطلوبات عقود اإليجار التمويلي
  للفترة الحالية وفترة المقارنة: وقيمھا العادلة

  

  

المصنفة 
بالقيمة العادلة 

من خالل 
األرباح أو 
  الخسائر

المصنفة بالقيمة 
العادلة من خالل 

اإليرادات 
 الشاملة األخرى 

  أخرى 
بالتكلفة 
  القيمة العادلة  القيمة الدفترية  المطفأة 

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠

            (غير مدققة)
            الموجودات المالية

  ٢٠٣٫٠٣١  ٢٠٣٫٠٣١  -  ٧١٫٦٢٨  ١٣١٫٤٠٣  مالية االستثمارات في أوراق 
  ١٩٣٫٩٧٣  ١٩٣٫٩٧٣  ١٩٣٫٩٧٣  -  -  موجودات عقود إعادة التأمين

  ١٫١٠٠٫٣٩٥  ١٫١٠٠٫٣٩٥  ١٫١٠٠٫٣٩٥  -  -  الذمم المدينة التجارية واألخرى 
  ٣٨٢٫٥٣٠  ٣٨٢٫٥٣٠  ٣٨٢٫٥٣٠  -  -  النقد لدى البنك

  -----------  ----------  --------------  --------------  --------------  
  ١٫٨٧٩٫٩٢٩  ١٫٨٧٩٫٩٢٩  ١٫٦٧٦٫٨٩٨  ٧١٫٦٢٨  ١٣١٫٤٠٣  
  ======  =====  ========  ========  ========  

            المالية المطلوبات
  ٢٫٥٦٣٫٤٦٧  ٢٫٥٦٣٫٤٦٧  ٢٫٥٦٣٫٤٦٧ - -  قروض 

  ٣٨١٫٨٢١  ٣٨١٫٨٢١  ٣٨١٫٨٢١  -  -  مطلوبات عقود التأمين
  ١٫٨٠٧٫٨٧٥  ١٫٨٠٧٫٨٧٥  ١٫٨٠٧٫٨٧٥  -  -  الذمم الدائنة التجارية واألخرى
  ٢٣٫١٤١  ٢٣٫١٤١  ٢٣٫١٤١  -  -  يمطلوبات عقود اإليجار التمويل

  ---------  ---------  --------------  --------------  --------------  
  -  -  ٤٫٧٧٦٫٣٠٤  ٤٫٧٧٦٫٣٠٤  ٤٫٧٧٦٫٣٠٤  
  =====  =====  ========  ========  ========  

  
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

            (مدققة)
            الموجودات المالية

  ٢١٦٫١٢٨  ٢١٦٫١٢٨  -  ٧٧٫٩٥٢  ١٣٨٫١٧٦  ماليةفي أوراق  اتاالستثمار
  ٢٠٧٫٥٧١  ٢٠٧٫٥٧١  ٢٠٧٫٥٧١  -  -  موجودات عقود إعادة التأمين

  ١٫١٩٦٫٨٨١  ١٫١٩٦٫٨٨١  ١٫١٩٦٫٨٨١  -  -  الذمم المدينة التجارية واألخرى 
  ٣٣٩٫٧٠٥  ٣٣٩٫٧٠٥  ٣٣٩٫٧٠٥  -  -  النقد لدى البنك

  -----------  ---------  -------------  -------------  -------------  
  ١٫٩٦٠٫٢٨٥  ١٫٩٦٠٫٢٨٥  ١٫٧٤٤٫١٥٧  ٧٧٫٩٥٢  ١٣٨٫١٧٦  
  ======  =====  =======  =======  =======  

            المالية المطلوبات
  ٢٫٤٧٦٫٩٦٢  ٢٫٤٧٦٫٩٦٢  ٢٫٤٧٦٫٩٦٢  -  -  قروض

  ٤٠٣٫٥٥٧  ٤٠٣٫٥٥٧  ٤٠٣٫٥٥٧  -  -  مطلوبات عقود التأمين
  ١٫٨٢٠٫٨٨٠  ١٫٨٢٠٫٨٨٠  ١٫٨٢٠٫٨٨٠  -  -  الذمم الدائنة التجارية واألخرى
  ٢٣٫١٤١  ٢٣٫١٤١  ٢٣٫١٤١  -  -  مطلوبات عقود اإليجار التمويلي

  ---------  ---------  -------------  -------------  -------------  
  -  -  ٤٫٧٢٤٫٥٤٠  ٤٫٧٢٤٫٥٤٠  ٤٫٧٢٤٫٥٤٠  
  =====  =====  =======  =======  =======  

  



 

 

١٨

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع) النظام المتدرج للقيمة العادلةاألدوات المالية/  ١٩
  
   النظام المتدرج للقيمة العادلة  )٢(

  
ه، ايتم تصنيف كافة األدوات المالية التي يتم االعتراف بقيمتھا العادلة أو اإلفصاح عنھا في النظام المتدرج للقيمة العادلة، المبين أدن

  : مستوى من المدخالت الھامة لقياسات القيمة العادلة بصورة عامةاستناداً إلى مدخالت أقل 
  

  أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة. األسعار المدرجة (غير معدلة) في :١المستوى 
  

وھي عبارة عن معطيات ملحوظة لموجودات أو مطلوبات، سواء  ١المستوى  ضمن: مدخالت بخالف األسعار المدرجة ٢المستوى 
  بشكل مباشر (كاألسعار) أو بشكل غير مباشر (مشتقة من األسعار). 

  
  زة على معطيات السوق الملحوظة (معطيات غير ملحوظة).: مدخالت لموجودات أو مطلوبات غير مرتك٣المستوى 

  
ين بفيما يتعلق باألدوات المالية التي يتم االعتراف بھا بالقيمة العادلة بصورة متكررة، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان ھناك تحويالت 

مستوى من المدخالت الھامة لقياس القيمة العادلة بصورة استناداً إلى أقل المستويات في النظام المتدرج من خالل إعادة تقييم التصنيف (
  عامة) في نھاية فترة التقرير.

  
  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
        (غير مدققة) ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠

        الموجودات المالية
        استثمارات ُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

  -  -  ٦١٫٣٦٥ أسھم مدرجةفي استثمارات 
  ١٠٫٢٦٣  -  -  أسھم غير مدرجة في استثمارات

  ----------  -------  ----------  
  ١٠٫٢٦٣  -  ٦١٫٣٦٥  
  =====  ====  =====  

        خالل األرباح أو الخسائراستثمارات ُمقاسة بالقيمة العادلة من
  -  ١٨٫٥٧٢  ٤٨٫٤٩١  أسھم مدرجة  في استثمارات

  ٦٤٫٣٤٠  -  -  أسھم غير مدرجةفي استثمارات 
  ---------  ---------  ----------  
  ٦٤٫٣٤٠  ١٨٫٥٧٢  ٤٨٫٤٩١  
  =====  =====  =====  

      
        (مدققة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

        الموجودات المالية
        استثمارات ُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

  -  -  ٦٧٫٠٧٣  أسھم مدرجة في استثمارات 
  ١٠٫٨٧٩  -  -  أسھم غير مدرجةفي استثمارات 

 ---------  ---------  ---------  
  ١٠٫٨٧٩  -  ٦٧٫٠٧٣  
  =====  =====  =====  

        خالل األرباح أو الخسائراستثمارات ُمقاسة بالقيمة العادلة من 
  -  ٢٢٫٧٥٤  ٧٢٫٤٨٧  أسھم مدرجة  في استثمارات
  ٤٢٫٩٣٥  -  -  أسھم غير مدرجة في استثمارات

  ---------  ---------  ---------  
  ٤٢٫٩٣٥  ٢٢٫٧٥٤  ٧٢٫٤٨٧  
  =====  =====  =====  

  
لقياسات  ٣العادلة ولم تكن ھناك تحويالت إلى أو من المستوى  ةلقياسات القيم ٢والمستوى  ١المستوى  أي تحويالت بين تكن ھناكلم 

    : ال شيء).٢٠١٦( ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةفترة القيمة العادلة خالل 



 

 

١٩

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)  العادلة النظام المتدرج للقيمة/  األدوات المالية  ١٩

  

   (تابع)  النظام المتدرج للقيمة العادلة  )٢(
  

مدرجة من قبل شركة تقييم خارجية مؤھلة ومستقلة ولديھا خبرة في أعمال تقييم  غير في أسھم ستثماراتالتم تحديد القيمة العادلة ل
تغير جوھري في القيمة العادلة أنه ال يوجد  الشركة إدارةيرى أعضاء مجلس . ٢٠١٦ ديسمبر ٣١كما في  األسھمفي ستثمارات اال

 .٢٠١٦ديسمبر  ٣١مقارنة بالتقييم السابق الذي تم إجراؤه كما في  لالستثمارات في األسھم غير المدرجة
  
    ربحية السھم  ٢٠

  المنتھـية في أشھر التسعةفترة       
  سبتمبر ٣٠             

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  (غـير مدققة)  (غـير مدققة)  
      

  )٧٠٫٢٤٢(  )١٣٣٫٧٧٢(  المنسوبة إلى مالكي الشركة (ألف درھم)الخسائر  صافي
  ========  =======  

 ١٫٧٩١٫٣٣٣  ١٫٧٩١٫٣٣٣  عدد األسھم (ألف)
  =======  =======  

  )٣ .٩٢(  )٤٧.٧(  (فلس للسھم)األساسية  – ربحية السھم
  ====  =====  

  
  نظراً لعدم وجود أي التزامات قائمة لدى الشركة كما في تاريخ التقرير. على ربحية السھم األساسية ضلم يكن ھناك تأثير للتخفي

  
  االرتباطات وااللتزامات الطارئة  ٢١

  
  الضمانات

  
ت عالقة وأطراف أخرى تجارية تم الحصول عليھا من أطراف ذاالمجموعة ضمانات تجارية مقابل قروض وسلفيات من بنوك أصدرت 

  زميلة.شركات ائتالفات مشتركة وتابعة وشركات بما في ذلك 
  

  الدعاوى القضائية
  
 وااللتزامات بمراجعة ھذه المطالبات ةداربعض المطالبات وااللتزامات الطارئة في سياق األعمال االعتيادية. يقوم مجلس اإل قد تنشأ  

 قررتالصلة،  العقد ذو وظروف . وفقاً لشروطحسب موضوعھا على حدة دعوىالتعامل مع كل بشكل منتظم عند استالمھا ويتم  الطارئة
ً  المجموعة ما إذا كان يتعين رفع دعوى مقابلة. بناًء على رأي االستشاري القانوني المستقل لدى المجموعة  ،والمعلومات المتاحة حاليا

وبعضھا  موعةالمجابتدائية في بعض القضايا لصالح تم إصدار أحكام النتائج النھائية للمطالبات القانونية القائمة ( أنمجلس اإلدارة  يرى
استناداً إلى مراجعة الوضع الراھن  نظراً ألنھا ال تزال منظورة أمام القضاء. بشكل موثوق ھاال يمكن تحديد )المجموعةليست في صالح 

أن المخصص الحالي كما في تاريخ التقرير كافي لتغطية أي تدفقات نقدية  الشركة إدارةيرى أعضاء مجلس  بات القانونية،لتلك المطال
ً لمتطلبات المعيار  خارجة محتملة نتيجة صدور أحكام نھائية في تلك المطالبات. قررت الشركة عدم عرض كامل اإلفصاحات وفقا

نظراً ألن المطالبات القانونية  حيث ترى اإلدارة أنه "المحتملةوالموجودات  المحتملةااللتزامات ومخصص ال" ٣٧المحاسبي الدولي رقم 
   .تؤثر سلباً على مركزھا في ھذه القضاياقد ال تزال منظورة أمام القضاء وال يزال ھناك نزاع بشأنھا فإن ھذه المعلومات 

  
األخرى في سياق األعمال االعتيادية، والتي بناًء على المعلومات المتاحة حالياً، ال  المحتملةقد تنتج بعض االلتزامات عالوة على ذلك، 

ھذه االلتزامات  ه ليس من المحتمل أن ينتج عن. إال أن اإلدارة ترى أنأو التي ترى اإلدارة أنھا دون جدوى يمكن تحديدھا في ھذه المرحلة
  إلى أي مخصصات ذات صلة مقيدة حالياً بالدفاتر. المحتملة تدفقات نقدية خارجة من المجموعة باإلضافة

  
مقدماً مقابل بيع بعض الممتلكات من منشأة ذات غرض خاص تابعة للشركة  دفعة مستلمةلدى المجموعة مبلغ مستحق من شركة زميلة و

) المنفردالزميلة. حصلت المجموعة على رأي قانوني مستقل من محامي خارجي يؤكد أن المجموعة قد يكون لھا خيار (وفقاً لقرارھا 
اس المثل بالمثل. وقد استعرض مجلس اإلدارة وضع تجارية للمبلغ المستلم مقدماً مع المبلغ المستحق على أس على أسسإجراء مقاصة 

) وسوف تختار على المنفرداإلجراءات القانونية والرأي القانوني أعاله وخلص إلى أن المجموعة سوف تمارس خيارھا (وفقاً لقرارھا 
المثل بالمثل. وعليه قامت أسس تجارية مقاصة المبالغ المستحق لھا مع مبلغ االلتزام وذلك كون الجھات المشتملة مؤھلة لمقاصة 

ً المستلم الدفعةالمجموعة بمقاصة  ة المستحق من الشركالمبلغ للشركة الزميلة مقابل  التابعة من الشركة ذات الغرض الخاص ة مقدما
    الزميلة.



 

 

٢٠

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  حول القطاعات معلومات  ٢٢
  

لقطاعات ا التقارير المالية استناداً إلى الدولية إلعداد معاييرلھا وفقاً لإعداديتم  التي يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية
  المجموعة:لدى  األساسية المختلفة التي تعمل بھا المجموعة. فيما يلي قطاعات األعمال

  
التشحيم والشحم والبيوت الجاھزة والخرسانة واألعمال  تتضمن تصنيع وبيع النفط وزيوت :  التصنيع 

  الخشبية والمطاعم واألفران والمطابخ وأنظمة التكييف المركزي.
      
  .رات في الممتلكات العقارية واألوراق الماليةتتضمن االستثما :   االستثمارات
       

والعديد من الخدمات األخرى بما في ذلك أعمال التأمين تتضمن الخدمات والعمليات األخرى  :  خدمات وأخرى
  خدمات الضيافة.

  
. يتم قياس األداء بناًء على أرباح القطاع حيث ترى اإلدارة أن الربح ھو على حدة المعلومات المتعلقة بعمليات كل قطاع تم أدناه بيان

ات بين القطاع منتظمةلمجاالت. ھناك معامالت ا تلكالمنشآت األخرى التي تعمل في مقارنًة بأھم عامل لتقييم نتائج بعض القطاعات 
  . لشروط يتم االتفاق عليھا بصورة متبادلة بين القطاعاتوفقاً ھذه المعامالت ويتم تسعير 

  
  

  



 

 

٢١

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع) حول القطاعات معلومات  ٢٢

  
  اإلجمالي             غير مخصصة           األخرىوالخدمات         اتستثماراال           التصنيع            
 سبتمبر ٣٠  

٢٠١٧  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٦  
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٧  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٦  
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٧  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٦  
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٧  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٦  
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٧  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
                      

  ٥٫٩٥٢٫٨١١  ٥٫٨٦٦٫٩٦٠  ٤٧١٫١٩٢  ٥٢٥٫٣٩٤  ٥٦٥٫٧٧٧  ٥٧١٫٣٤٩  ٤٫٥٦٦٫٥٨٧  ٤٫٤٣٩٫٥٤٥  ٣٤٩٫٢٥٥  ٣٣٠٫٦٧٢  القطاع موجودات
  ٤٫٧٦١٫٦٣٦  ٤٫٨١٤٫٥٤٣  ٥٦١٫٦٦٦  ٥٤٣٫٩٩٨  ٦٣٠٫٠٧٦  ٦٢٢٫٤٨٢  ٣٫٢٨٤٫١٤٤  ٣٫٣٥٩٫٨٩٢  ٢٨٥٫٧٥٠  ٢٨٨٫١٧١  مطلوبات القطاع

 ====== ====== ======== ======= ====== ===== ======  ======  ========  =======  
                      
 سبتمبر ٣٠  

٢٠١٧  
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٦  
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٧  
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٦  
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٧  
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٦  
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٧  
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٦  
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٧  
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
                      

                      (غير مدققة)
  ٦٢٧٫٠٤٠  ٤٢٤٫٧٤٣  -  -  ٣٨٤٫٠٩٤  ٣٤١٫٩٠٦  ١٤١٫٢٤١  ٢٣٫٤٨٠  ١٠١٫٧٠٥  ٥٩٫٣٥٧   اإليرادات

  =====  ======  =====  ======  ======  ======  =====  =====  ======  ======  
                      

  ٤٦٫٢٢٩  )١٦٫٩٦٦(  -  -  ١٩٫٠٥٨  ٦٣٨  ٣٦٫٦٠٤  )١٫١٧٠(  )٩٫٤٣٣(  )١٦٫٤٣٤(  نتائج عمليات القطاع 
                      

  )٧٨٫٦٨٧(  )١٠٥٫٧١٨(  -  -  )٤٫٤٣٢(  )٥٫٦٢٨(  )٧٣٫٤٠٩(  )٨٩٫٤٤٨(  )٨٤٦(  )١٠٫٦٤٢(  تكلفة التمويل
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٢٢

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتلشركة الخليجية ا
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  المقارنة أرقام  ٢٣
  

لكي تتوافق مع العرض المتبع في المعلومات المالية  ، حيثما اقتضت الضرورة،أرقام المقارنة بعض إعادة تجميع أوتمت إعادة تصنيف 
  المرحلية الموجزة الموحدة.

  
  

 


