
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 

   ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  وشركاتھا التابعة

  
   الموحدة  الموجزةالمرحلية المالية  المعلومات

  (غير مدققة)
  ٢٠١٧ مارس ٣١  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    



  

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (غير مدققة) مالية المرحلية الموجزة الموحدةالمعلومات ال
  ٢٠١٧ مارس ٣١
  
  

  الصفحة      المحتويات
  

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

     ٤ – ٣      المالي الموجز الموحدبيان 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

   ٢١ – ١٠      الموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة 

  
  







 

 
٣

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  المركز المالي الموجز الموحدبيان 
  ٢٠١٧ مارس ٣١كما في 

  
  

  
  

  مارس ٣١  
٢٠١٧  

  ديسمبر ٣١
٢٠١٦  

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

          الموجودات
           غير المتداولةالموجودات 

  ٤١٣٫٧٨٢  ٤١٠٫٦٧٤      الممتلكات واآلالت والمعدات
  ٢٫٥١١٫٤٣٧  ٢٫٥١٢٫٠٣٥    ٦  العقارات االستثمارية

  ١١٫٥٠٠  ١١٫٥٠٠      الشھرة التجارية
  ٣٧٩٫٦٨١  ٣٧٦٫٥٨١    ٧  االستثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة

  ٧٧٫٩٥٢  ٧٣٫٣٢٠    ٨  ماليةأوراق االستثمارات في 
  ٢٨٠٫٧٣٦  ٢٦٤٫٩٥٥    ١١  الذمم المدينة التجارية واألخرى

      --------------  -------------  
      ٣٫٦٧٥٫٠٨٨  ٣٫٦٤٩٫٠٦٥  
      ========  =======  
          

          الموجودات المتداولة
  ٦٢٩٫٣٦٥  ٦٣٨٫٧٩٤    ٩  المحتفظ بھا بغرض التطوير والبيعالعقارات 
  ٤٤٫٣٠١  ٤٣٫١٤٤  ١٠ المخزون

  ٩٦٥٫٠٤٥  ٩٦٣٫١٦٧    ١١  خرىاألتجارية والمدينة الذمم ال
  ٢٠٧٫٥٧١  ٢١٩٫٦٤٨    ١٢  موجودات عقود إعادة التأمين

  ١٣٨٫١٧٦  ١٣٧٫٩٠٩    ٨  ماليةاالستثمارات في أوراق 
  ٣٤٢٫١٦٥  ٣٨٢٫٨٨٩    ١٣  النقد في الصندوق ولدى البنك

      --------------  -------------  
      ٢٫٣٢٦٫٦٢٣  ٢٫٣٨٥٫٥٥١  

      --------------  -------------  
  ٦٫٠٠١٫٧١١  ٦٫٠٣٤٫٦١٦      إجمالي الموجودات

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

 
  

   





 

 
٥

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

    بيان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد (غير مدققة)
  ٢٠١٧ مارس ٣١المنتھية في  فترة الثالثة أشھرل

  
  ة أشــھرـالثالثــ فترة         

  مارس ٣١ في المنتھية    
    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
        

  ٢١٣٫٥٦٩  ١٤٧٫٨٩١    اإليرادات
        

  )١٣٦٫١٤٣(  )٩١٫٢٦٨(    تكلفة المبيعات
    -----------  ------------  

  ٧٧٫٤٢٦  ٥٦٫٦٢٣    إجمالي األرباح
        

  )٦٤٫٥٧١(  )٦٤٫٩٨٦(  ١٨  المصروفات العمومية واإلدارية
        

  )١٫٤٢٦(  )٢٫٦١٤(    مصروفات البيع والتوزيع 
        

  ١٦٫٥٩٣  ١٫٧٢٧    أخرىإيرادات 
        

  ١٢٫٤٣٩  )١٫٣٠٣( ٧ شركات زميلة وائتالفات مشتركة / أرباح (خسائر)الحصة من
        

  )١٫٤٣٩(  ١٥٨  ٨  صافي -التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في األوراق المالية 
        

  ٨  ٣١١    األرباح من بيع استثمارات في أوراق مالية
        

  )٣٢٫٩٧٦(  )٣٦٫٤٢٠(    تكلفة التمويل 
        

  ١٫٩٩٦  ١٫٨٧٩    إيرادات التمويل
    -----------  --------  

  ٨٫٠٥٠  )٤٤٫٦٢٥(    أرباح الفترة(خسائر) / 
    =======  ====  
        

        منسوبة إلى:(الخسائر) / األرباح 
  )٣٫٤٧٧(  )٤٨٫٩٣٩(    مالكي الشركة

  ١١٫٥٢٧  ٤٫٣١٤    الحصص غير المسيطرة
    -----------  --------  
    )٨٫٠٥٠  )٤٤٫٦٢٥  
    ======  ====  
        

  )٠ .١٩(  )٢ .٧٣(    األساسية (فلس للسھم) –ربحية السھم 
    =====  ====  

  
  

  من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.ال يتجزأ جزءاً  ٢٢إلى  ١المرفقة من تشكل اإليضاحات 
  

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



 

 
٦

وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية     
  

    مدققة)اإليرادات الشاملة األخرى الموجز الموحد (غير األرباح أو الخسائر وبيان 
  ٢٠١٧ مارس ٣١المنتھية في  أشھر فترة الثالثةل

  

    
  ة أشــھرـالثالثــ فترة   
  مارس ٣١ في المنتھية  

    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
        

  ٨٫٠٥٠  )٤٤٫٦٢٥(    (خسائر) / أرباح الفترة
    -----------  --------  

        اإليرادات الشاملة األخرى:
      

        تصنيفھا مطلقاً إلى األرباح أو الخسائر:البنود التي لن تتم إعادة 
        

  الحصة في اإليرادات الشاملة األخرى لشركات زميلة وائتالفات مشتركة 
  )١٫٧٠٤(  )١٫٧٩٧(  ٧  (القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى)

        
   صافي – في األوراق المالية ستثماراتالتغير في القيمة العادلة لال

  )٥٤٣(  )٤٫٢٣٣(  ٨  (القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى)
    ----------  ---------  

  )٢٫٢٤٧(  )٦٫٠٣٠(    اإليرادات الشاملة األخرى للفترة
    -----------  ---------  

  ٥٫٨٠٣  )٥٠٫٦٥٥(    إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
    ======  ====  

        منسوبة إلى:إجمالي اإليرادات الشاملة 
  )٥٫٧٢٤(  )٥٤٫٩٦٩(    الشركة مالكي

  ١١٫٥٢٧  ٤٫٣١٤    الحصص غير المسيطرة
    -----------  --------  

  ٥٫٨٠٣  )٥٠٫٦٥٥(    إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
    ======  ====  
  
  

  الموجزة الموحدة.من ھذه المعلومات المالية المرحلية ال يتجزأ جزءاً  ٢٢إلى  ١المرفقة من تشكل اإليضاحات 
  

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

  
   



 

 
٧

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

    مدققة)(غير  بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد
    ٢٠١٧ مارس ٣١المنتھية في  الثالثة أشھرفترة ل

    
  ة أشــھرـالثالثــ فترة    

  مارس ٣١ في المنتھية    
   ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  

     لتشغيليةالتدفقات النقدية من األنشطة ا
  ٨٫٠٥٠  )٤٤٫٦٢٥(   (خسائر) / أرباح الفترة

      تسويات لـ:
  ٣٫٣٨٣  ٣٫٥٠٠   االستھالك 
  )١٢٫٤٣٩(  ١٫٣٠٣    شركات زميلة وائتالفات مشتركة )أرباح(/  خسائرالحصة من 

  التغير في القيمة العادلة الستثمارات ُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
  ١٫٩٥٤  )١٥٨(    األرباح أو الخسائر

  ٦٧٠  ٣٩٥    مخصص المخزون بطيء الحركة
  ١٫٥٧٩  ٢٫٣٧٨    نھاية الخدمة للموظفين اتمخصص تعويض
  )٨(  )٣١١(   في أوراق مالية استثماراتاألرباح من بيع 

  ٣٫٥٠٩  -   خسائر االنخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية
  )٩٫٧٦٥(  )٣٣(   عكس خسائر االنخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية 

  )١٫٩٩٦(  )١٫٨٧٩(   إيرادات التمويل
  ٣٢٫٩٧٦  ٣٦٫٤٢٠   تكاليف التمويل 

   ----------  ---------  
  ٢٧٫٩١٣  )٣٫٠١٠(  التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل ) / األرباحالخسائر(
      

  )٦٢٫٧٦٨(  )١٢٫٠٧٧(   في موجودات عقود إعادة التأمين اتالتغير
  ٦٢٫١٣٢  ١٥٫٥٢٨   في مطلوبات عقود التأمين اتالتغير

  ١٫١٧٥  )٩٫٤٢٩(   التغيرات في العقارات المحتفظ بھا بغرض التطوير والبيع
  ٧٩٧  ٧٦٢   في المخزون اتالتغير
  ١٥٢٫١١٥  ١٧٫٦٩٢   في الذمم المدينة التجارية واألخرى اتالتغير

  )٢٤٫٣٣٦(  ٢٨٫٧٦٥   التغيرات في الذمم الدائنة التجارية واألخرى
  )٢٫٣٨٥(  -  ٨  ستثمار في أوراق ماليةاال إضافات إلى
  )٧١(  )٥٩٨(   ستثماريةااللعقارات ا إضافات إلى

  ٧٧٠  ١٫١٣٥   متحصالت من بيع استثمارات في أوراق مالية
   ----------  ----------  
   ١٥٥٫٣٤٢  ٣٨٫٧٦٨  

  )٢٫٩٧٣(  )١٫١٩٨(   للموظفين  المدفوعة تعويضات نھاية الخدمة
   ----------  ----------  

  ١٥٢٫٣٦٩  ٣٧٫٥٧٠  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
   ----------  ----------  

     التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية
  )٤٫٢٥٢(  )٣٩٢(   معداتشراء ممتلكات وآالت و

  ١٫٩٩٦  ١٫٨٧٩   إيرادات التمويل
   --------  ----------  

  )٢٫٢٥٦(  ١٫٤٨٧  األنشطة االستثمارية/ (المستخدم في) منالناتج صافي النقد
  --------  ----------  

     النقدية من األنشطة التمويليةالتدفقات
  )١٫١٢٢(  )١٫٦٩٣(   توزيعات األرباح المدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة

  ١٢٨٫٠٩٧  )٤٧١(   صافي الحركة في القروض المصرفية 
  )٣٢٫٩٧٦(  )٣٦٫٤٢٠(   تكاليف التمويل 

   ------------  -----------  
  ٩٣٫٩٩٩  )٣٨٫٥٨٤(  األنشطة التمويلية(المستخدم في) / الناتج منصافي النقد

  ------------  -----------  
  ٢٤٤٫١١٢  ٤٧٣   صافي الزيادة في النقد وما يعادله

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

   -----------  ----------  
  ١٨٢٫١٤٨  ١٧٧٫٥١٨  ١٥  النقد وما يعادله في نھاية الفترة

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

  المالية المرحلية الموجزة الموحدة. البياناتمن ھذه ال يتجزأ جزءاً  ٢٢إلى  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 مارس ٣١المنتھية في  فترة الثالثة أشھرل

      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 
                    

                    (غير مدققة) إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
  ٨٫٠٥٠  ١١٫٥٢٧  )٣٫٤٧٧(  )٣٫٤٧٧(  -  -  -  -  -  الفترة (خسائر) / أرباح 

  )٢٫٢٤٧(  -  )٢٫٢٤٧(  )١٫٧٠٤(  )٥٤٣(  -  -  -  -  اإليرادات الشاملة األخرى
  ---------  ---------  --------  ---------  -------  ----------  ----------  ---------  ---------  

  ٥٫٨٠٣  ١١٫٥٢٧  )٥٫٧٢٤(  )٥٫١٨١(  )٥٤٣(  -  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة
                    

                    المعامالت مع مالكي الشركة
  )١٫١٢٢(  )١٫١٢٢(  -  -  -  -  -  -  -  توزيعات األرباح المدفوعة

                    
                    التغيرات في حصص الملكية 

  األرباح من استبعاد حصة في شركة تابعة دون التغير 
  ١٢٫٨٥٧  -  ١٢٫٨٥٧  ١٢٫٨٥٧  -  -  -  -  -  السيطرة في 

                    
                   حركات أخرى:

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

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

  ١٫٢٨٤٫٥٢٦  ٢٣٨٫٢٧٥  ١٫٠٤٦٫٢٥١  )٧٩٣٫٨٩٥(  )٣٠٫٢٨٥(  ٣٧٫٧٤٧  ٧٫٠٦٨  ٣٤٫٢٨٣  ١٫٧٩١٫٣٣٣  (غير مدققة) ٢٠١٦ مارس ٣١في 
  =======  =====  ====  =====  ======  =======  =======  ======  =======  
  

   



 

 

٩

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (تابع) الموجز الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية
  ٢٠١٧ مارس ٣١المنتھية في  فترة الثالثة أشھرل
  

      لمالكي الشركةالمنسوبة   
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

 

  
  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  
                    

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

                    (غير مدققة) إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
  )٤٤٫٦٢٥(  ٤٫٣١٤  )٤٨٫٩٣٩(  )٤٨٫٩٣٩(  -  -  -  -  -  الفترة (خسائر) / أرباح 

  )٦٫٠٣٠(  -  )٦٫٠٣٠(  )١٫٧٩٧(  )٤٫٢٣٣(  -  -  -  -  اإليرادات الشاملة األخرى
  ---------  ---------  --------  ---------  ---------  -----------  -----------  --------  -----------  

  )٥٠٫٦٥٥(  ٤٫٣١٤  )٥٤٫٩٦٩(  )٥٠٫٧٣٦(  )٤٫٢٣٣(  -  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة
                    

                   المعامالت مع مالكي الشركة
  )١٫٦٩٣(  )١٫٦٩٣(  -  -  -  -  -  -  -  األرباح المدفوعةتوزيعات 

  -------------  ---------  --------  ---------  -----------  ---------------  -----------  -----------  -------------  
  ١٫١٣٨٫٨٢٧  ٣٠٣٫٦٥٤  ٨٣٥٫١٧٣  )١٫٠٠٩٫٢٦٦(  )٣٥٫٩١١(  ٣٧٫٧٤٧  ٧٫٠٦٨  ٤٤٫٢٠٢  ١٫٧٩١٫٣٣٣  (غير مدققة) ٢٠١٧ مارس ٣١في 

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

  
  يتم إجراء ذلك في نھاية السنة.س، حيث ٢٠١٧ مارس ٣١المنتھية في  فترة الثالثة أشھرللم يتم تخصيص أي أرباح إلى االحتياطي القانوني 

  
  المالية المرحلية الموجزة الموحدة. المعلوماتمن ھذه ال يتجزأ جزءاً  ٢٢إلى  ١المرفقة من تشكل اإليضاحات 



 

 

١٠

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
  (غير مدققة)  ٢٠١٧ مارس ٣١المنتھية في  فترة الثالثة أشھرل
 
 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 مارس ٣١ في المنتھية ولفترة الثالثة أشھر فيكما تشتمل المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

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

مزاولة أعمال ووتقديم خدمات التطوير العقاري والتصنيع وتجارة التجزئة في العمل كوكالء عقاريين  للمجموعةتتمثل األنشطة الرئيسية 
  خدمات الضيافة والخدمات األخرى.تقديم و هأنواع كافةالتأمين ب

  
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 مارس ٣١ ولفترة الثالثة أشھر المنتھية في كما في ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة إعدادتم  وفقا

ال تشتمل المعلومات المالية  ة الدولية.يمعايير المحاسبالالصادر 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
  

الشركات التجارية ("قانـون الشركات في بشأن  ٢٠١٥لسنة  )٢(لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  الجديد تم إصدار القانون االتحادي
طبقاً لألحكام االنتقالية  .٢٠١٥يوليو  ١سارياً اعتباراً من  وأصبح ،٢٠١٥بريل ا ١") بتـاريخ ٢٠١٥دولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة 

. تباشر الشركة تطبيق القانون ٢٠١٧يونيو  ٣٠للقانون الجديد، يتعين على الشركات االلتزام بتطبيق ھذا القانون في موعد أقصاه 
  نھاية الفترة المنصوص عليھا في األحكام االنتقالية. االتحادي الجديد وسوف تكون قد التزمت به تماماً قبل

  
  واألحكام  التقديـراتاستخدام   ٢-٢
  

ضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات باالدارة  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  اناتالبي 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 المالية الموحدة للمجموعة كما فيفي البيانات التفاصيل الخاصة بإدارة المخاطر والتدفقات النقدية لدى المجموعة  عرضتم 
  .١٧. راجع أيضاً اإليضاح ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ المنتھية في

  
   االستثماريةالعقارات   ٦

  ديسمبر  ٣١  مارس ٣١    
    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  مدققة)(غـير     
       

  ٢٫٤٣٦٫٣٠٣  ٢٫٥١١٫٤٣٧    الرصيد االفتتاحي
  ٤٧٫٠٦٩  ٥٩٨    السنة اإلضافات خالل الفترة/
  ٢٨٫٠٦٥  -    )) أدناه١(يضاح اإل(راجع  التغير في القيمة العادلة

    --------------  -------------  
  ٢٫٥١١٫٤٣٧  ٢٫٥١٢٫٠٣٥    الرصيد الختامي

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

للعقارات  الدفتريةة مالقي بمراجعة أعضاء مجلس إدارة الشركةقام  ،٢٠١٧ مارس ٣١المنتھية في  فترة الثالثة أشھرخالل  )١(
لعقارات مقارنة بالتقييم السابق الذي تم إجراؤه كما في لھذه افي القيمة العادلة  جوھري تغير ال يوجد وبرأيھم أنهاالستثمارية 

 .٢٠١٦ديسمبر  ٣١
   

  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 مارس ٣١المنتھية في  فترة الثالثة أشھرلدرھم  مليون ١ .٣زميلة وائتالفات مشتركة شركات  خسائرمن  بلغت حصة المجموعة

  درھم).مليون  ١٢ .٤بمبلغ  رباحأ، ٢٠١٦ مارس ٣١المنتھية في  فترة الثالثة أشھر(
  

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
من حصص الملكية في شركة الصقر للتأمين التعاوني حتى  ٪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

تأثير ھام على شركة الصقر للتأمين لمجموعة وبذلك 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 

  ).٨يضاح اإلاستثمار في شركة زميلة (راجع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

١٢

  التابعةوشركاتھا  ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  االستثمارات في أوراق مالية   ٨

  ديسمبر  ٣١  مارس ٣١  
  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  -  الفترة/ السنةاإلضافات خالل 

  )٧٦٧(  )٣٩٩(  خالل الفترة/ السنة االستبعاد
  )١٫٩١٨(  )٤٫٢٣٣(  التغير في القيمة العادلة خالل الفترة/ السنة

  ---------  ----------  
  ٧٧٫٩٥٢  ٧٣٫٣٢٠  الرصيد الختامي

  =====  =====  
      

      الخسائرقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو االستثمارات المُ 
     

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

  )٣٩٠(  )٤٢٥(  خالل الفترة/ السنة االستبعاد
  )١٠٫٦٨٢(  ١٥٨  التغير في القيمة العادلة خالل الفترة/ السنة

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

  ١٣٨٫١٧٦  ١٣٧٫٩٠٩  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 مارس ٣١المنتھية في  أشھرفترة الثالثة 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  بھا بغرضالمحتفظ العقارات  نثل شيكات مؤجلة مستلمة من مشتريتشتمل الذمم المدينة التجارية واألخرى على أوراق قبض تم  

إلى  قد توصلتفه ، 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  لتكوينضرورة  ه ال توجدأن

   



 

 

١٣

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  النقد في الصندوق ولدى البنك  ١٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

) مقابل التسھيالت ١٥يضاح اإلمرھونة (راجع  مليون درھم) ٢٢٩ .٧ :٢٠١٦(مليون درھم  ٢٥٩ .٧ تتضمن الودائع ودائع ثابتة بمبلغ
محتفظ بھا باسم المجموعة  درھم)مليون  ١٠ .٣ :٢٠١٦(مليون درھم  ١٠ .٣الممنوحة إلى المجموعة، كما أنھا تشتمل على وديعة بمبلغ 

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

  
  
  
  
  
  

  مارس ٣١    
٢٠١٧  

  ديسمبر ٣١
٢٠١٦  

  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  (غـير مدققة)    
        

        اإلجمالي
  ٢٣٨٫٧٣٤  ٢٢٢٫٦٨١    قيد التسويةاحتياطي المطالبات 

  ٤٢٫١٤١  ٤٠٫٨٠٩  عنھا اإلبالغالمطالبات الُمتكبدة التي لم يتم احتياطي 
    -----------  ----------  

  ٢٨٠٫٨٧٥  ٢٦٣٫٤٩٠  عنھا) التي لم يتم اإلبالغ احتياطي المطالبات قيد التسوية (بما في ذلك المطالبات الُمتكبدة
  ١٧١٫٥٨٢  ٢٠٤٫٤٩٥  قساط غير المكتسبةاحتياطي األ

    -----------  -----------  
  ٤٥٢٫٤٥٧  ٤٦٧٫٩٨٥    الكلي) المجموعإجمالي مطلوبات عقود التأمين (

    ======  ======  
      ناقصاً: المبالغ القابلة لالسترداد من شركات إعادة التأمين
  )١٥٠٫٤٣٤(  )١٣٧٫٩٥٧(  حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات قيد التسوية

  )٩٫٨٢١(  )١٠٫٤٢١(  عنھا اإلبالغم يتم ل المطالبات الُمتكبدة التيحصة شركات إعادة التأمين من 
    -----------  ------------  

  حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات قيد التسوية 
  )١٦٠٫٢٥٥(  )١٤٨٫٣٧٨(    )عنھا اإلبالغالمطالبات الُمتكبدة التي لم يتم (بما في ذلك 

  )٤٧٫٣١٦(  )٧١٫٢٧٠(    أقساط إعادة التأمين غير المطفأة احتياطي
   -------------  ------------  

  )٢٠٧٫٥٧١(  )٢١٩٫٦٤٨(    إجمالي موجودات عقود إعادة التأمين
   -------------  =======  

  ٢٤٤٫٨٨٦  ٢٤٨٫٣٣٧   صافي مطلوبات عقود التأمين
   ======  ======  

  مارس ٣١    
٢٠١٧  

  ديسمبر ٣١
٢٠١٦  

  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  (غـير مدققة)    
        

  ٢٫٤٦٠  ٢٫٤٨٧   النقد في الصندوق
       األرصدة المصرفية:

  ٧٣٫٦١٨  ٨٦٫٤٠٣   سابات جاريةح -
  ٢٦٦٫٠٨٧  ٢٩٣٫٩٩٩   ودائع حسابات  -

  -----------  -----------  
   ٣٤٢٫١٦٥  ٣٨٢٫٨٨٩  
   ======  ======  



 

 

١٤

  

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  رأس المال  ١٤

  
  مارس ٣١

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، 

  األطراف ذات العالقة بصورة متبادلة.المعامالت مع 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:

  فترة الثالثة أشھر          
  مارس ٣١ فيالمنتھية     

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

  ٢١٧  ٢١٧  عموالت مدفوعة عن عقارات مستأجرة
  ٢١١  ١٥٩  شراء خدمات

  ٤٫٥٠٥  ٣٫٥٠٠  إجمالي األقساط
  ٢٫٥٥٩  ١٫٥٣٩  المطالبات المدفوعة

  ١٣٨٫٥٠٠  -  مبالغ مدفوعة لطرف ذي عالقة
  ====  ======  
      موظفي اإلدارة الرئيسيين: إلى تعويضاتال

  ٢٫٣٨٤  ١٫١٨٤  رواتب وامتيازات
  ====  ====  

  

  
  

   فترة الثالثة أشھر           
  مارس ٣١ فيالمنتھية     

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

  ٤٫٧٣٣  ٢٫٤٨٧   النقد في الصندوق
       األرصدة المصرفية: 

  ٧٢٫٨٠٥  ٨٦٫٤٠٣   سابات جاريةح -
  ٢٩٣٫٢٠٦  ٢٩٣٫٩٩٩   ودائع حسابات  -
   -----------  ------------  
   ٣٧٠٫٧٤٤  ٣٨٢٫٨٨٩  

  )١٫٢٣٩(  )٢٫٨٠٧(   ناقصاً: ودائع ثابتة مرھونة/ ودائع يحين تاريخ استحقاقھا بعد ثالثة أشھر
  )١٨٧٫٣٥٧(  )٢٠٢٫٥٦٤(    ))١(١٧رفية على المكشوف (راجع إيضاح ناقصاً: سحوبات مص

    -------------  ------------  
    ١٨٢٫١٤٨  ١٧٧٫٥١٨  
    ======  ======  



 

 

١٥

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع)  معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة  ١٦
  

 ١٢٩ .٠٣: ٢٠١٦(مليون درھم  ١٢٧ .٦٢ بمبلغمبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة على الذمم المدينة التجارية واألخرى  تشتمل
  .١١راجع اإليضاح  مليون درھم).

  
مليون  ٤٠١ .٦٩: ٢٠١٦(مليون درھم  ٣٩٢ .٩١بمبلغ طراف ذات عالقة ألمبالغ مستحقة على الذمم الدائنة التجارية واألخرى  تشتمل

  درھم).
  

ار في ميلة واستثمفي 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

  
  مارس ٣١  

٢٠١٧  
  ديسمبر ٣١

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

        

  ١٦٢٫٣١٣  ٢٠٢٫٥٦٤    سحوبات مصرفية على المكشوف
  ٦٨٫٢٣٥  ٦٨٫٠٩٥    إيصاالت أمانة

  ١٫٥٥١٫٧٤٨  ١٫٥٥١٫٤٦١    ) أدناه)٢االستحقاق المتداول من القروض ألجل (راجع إيضاح (
    -------------  -------------  

  ١٫٧٨٢٫٢٩٦  ١٫٨٢٢٫١٢٠ (أ)         
    =======  =======  
  
     قروض ألجل )٢(
     

  ٢٫٣٩٤٫٢٨٢  ٢٫٢٤٦٫٤١٤    يناير ١في 
  ١٩٠  ٣٣    زائداً: قروض تم الحصول عليھا خالل السنة
  )١٤٨٫٠٥٨(  )٣٦٤(    ناقصاً: قروض مسددة خالل الفترة/السنة

    --------------  -------------  
  ٢٫٢٤٦٫٤١٤  ٢٫٢٤٦٫٠٨٣    ديسمبر  ٣١مارس/  ٣١في 

  )١٫٥٥١٫٧٤٨(  )١٫٥٥١٫٤٦١(    من قروض ألجل  المتداولناقصاً: االستحقاق 
    ---------------  ---------------  

  ٦٩٤٫٦٦٦  ٦٩٤٫٦٢٢  (ب)  االستحقاق طويل األجل من قروض ألجل
    =======  ======  
        

  ٢٫٤٧٦٫٩٦٢  ٢٫٥١٦٫٧٤٢  (أ + ب)  إجمالي القروض                 
    ========  =======  

  
      يتألف إجمالي القروض من:

      
  ٢٫٠٩٣٫٨٦٦  ٢٫٠٩٣٫٨٦٦  )٢٠١٢قرض معاد جدولته سابقاً (

  ٣٨٣٫٠٩٦  ٤٢٢٫٨٧٦  قروض أخرى
  --------------  -------------  
  ٢٫٤٧٦٫٩٦٢  ٢٫٥١٦٫٧٤٢  
  ========  =======  

  
  
  
  
  
  
  



 

 

١٦

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
   (تابع) القروض  ١٧

  
سابقاً  بخالف القروض ألجل المعاد جدولتھا ٪٤ .٥إلى  ٪٠ .٥تخضع القروض ألجل لفائدة بمعدل ايبور وليبور زائداً ھامش يتراوح من 

  .مليار درھم ٢ .٨البالغة 
  

جمالي البالغ إ لديھا تسھيالت القروض الحالية من جزء كبيربغرض إعادة ھيكلة  الجھات الُمقرضةتقوم المجموعة حالياً بالتفاوض مع 
درھم (المبلغ األصلي) كما في تاريخ التقرير. يرى أعضاء مجلس إدارة الشركة أن المبلغ األصلي  مليون ٨٧.٢٫٠٩٣قيمتھا المستحقة 

مليون درھم على التوالي،  ٤٦.٩٨وم مليون درھ ٦٩.٧٠٤ودفعات الفائدة (المدرجة ضمن الذمم الدائنة التجارية واألخرى) البالغ قيمتھا 
في تاريخ التقرير، سوف يتم سدادھا كجزء من خطة إعادة الھيكلة التي تخضع للمناقشة حالياً مع اللجنة التوجيھية كما والمستحق سدادھا 

  للبنوك. 
  

مدرج ال( مليون درھم ٠٤.٢٥٧يمة المجموعة قيد التفاوض مع مؤسسة مالية بغرض إعادة ھيكلة تسھيل ائتماني بقعالوة على ذلك، فإن 
  .٢٠١٦سبتمبر  ٣٠السداد في  والذي أصبح مستحق مليون درھم ٦٢.٩وفائدة بقيمة ضمن الذمم الدائنة التجارية واألخرى) 

  
   .٢٠١٧يرى أعضاء مجلس إدارة الشركة أنه من المتوقع االنتھاء من خطة إعادة الھيكلة أعاله بحلول يونيو 

  
مليون  ٨٣.٢٠٦ إجمالي قيمتھا المستحقةالبالغ الحالية  قروضال تسھيالت بنوك إلعادة ھيكلةلمجموعة بالتفاوض مع اشركات قوم بعض ت

مليون درھم (المدرجة ضمن الذمم الدائنة التجارية واألخرى) كما في تاريخ  ٩٢.٦٤البالغة  المستحقة درھم (المبلغ األصلي) والفائدة
درھم لدعوى قضائية مرفوعة من قبل الجھات الُمقرضة. يرى أعضاء  مليون ٦٠ .٣٩ض بقيمة التقرير. يخضع جزء من ھذه القرو

ضمن إعادة ھيكلة قروض في نھاية األمر مجلس إدارة الشركة أن ھذه القروض الممنوحة لشركات تابعة سوف يتم إعادة ھيكلتھا 
  مع البنوك الُمقرضة. ككل المجموعة 

  
 ٢١.١٠٢الصلة  ذو. بلغت القيمة الدفترية للقرض الماليةلمجموعة ببعض التعھدات شركات ا، لم تلتزم إحدى ٢٠١٧ مارس ٣١كما في 

  تم تصنيفه كمطلوبات متداولة.ون درھم (المبالغ األصلي) والذي ملي
  

لبيانات ا اإلفصاح عنھا فيقد تم  عدالت الفائدة والضمانات المقدمةالقروض ألجل، بما في ذلك شروط السداد ومإن التفاصيل الخاصة ب
  . ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتھية في 

  
  واإلداريةالمصروفات العمومية   ١٨

  فترة الثالثة أشھر          
  مارس ٣١ فيالمنتھية     

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

      تتضمن ما يلي: 
      

  ٣٢٫٥٤٥  ٢٩٫٧٤٣  تكاليف موظفين 
  ٦٫٤٠٨  ٦٫٦٥٣  اإليجار
  ٤٫٠٤٢  ٤٫٢١٣  قانونية ومھنية  أتعاب

  ٣٫٣٨٣  ٣٫٥٠٠  االستھالك
  ١٫٢٣٣  ١٫٥٤٣  إصالحات وصيانة 

  ٩٤٠  ٨٩٦  ھاتف وبريد ومستلزمات مكتبية 
   ====  === =  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

١٧

  

  التابعةوشركاتھا  العامة ش.م.ع لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

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

  

  األدوات المالية  )١(
 

والمستحق من أطراف ذات عالقة وموجودات عقود إعادة  في األوراق المالية تشتمل الموجودات المالية للمجموعة على االستثمارات
تأمين ومطلوبات عقود التشتمل المطلوبات المالية للمجموعة على القروض والتأمين والذمم المدينة التجارية واألخرى والنقد لدى البنك. 

ئات كل فئة من فالمجموعة لأدناه تصنيف  يوضح الجدول المبين. ومطلوبات عقود اإليجار التمويليوالذمم الدائنة التجارية واألخرى 
  للفترة الحالية وفترة المقارنة: الموجودات والمطلوبات المالية وقيمھا العادلة

  

  

المصنفة 
بالقيمة العادلة 

من خالل 
األرباح أو 
  الخسائر

المصنفة بالقيمة 
العادلة من خالل 

اإليرادات 
 الشاملة األخرى 

  أخرى 
بالتكلفة 
  القيمة العادلة  الدفتريةالقيمة   المطفأة 

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  ٢٠١٧ مارس ٣١

            (غير مدققة)
            الموجودات المالية

  ٢١١٫٢٢٩  ٢١١٫٢٢٩  -  ٧٣٫٣٢٠  ١٣٧٫٩٠٩  مالية االستثمارات في أوراق 
  ٢١٩٫٦٤٨  ٢١٩٫٦٤٨  ٢١٩٫٦٤٨  -  -  موجودات عقود إعادة التأمين

  ١٫٢٢٨٫١٢٢  ١٫٢٢٨٫١٢٢  ١٫٢٢٨٫١٢٢  -  -  الذمم المدينة التجارية واألخرى 
  ٣٨٠٫٤٠٢  ٣٨٠٫٤٠٢  ٣٨٠٫٤٠٢  -  -  النقد لدى البنك

  -----------  ---------  --------------  --------------  --------------  
  ٢٫٠٣٩٫٤٠١  ٢٫٠٣٩٫٤٠١  ١٫٨٢٨٫١٧٢  ٧٣٫٣٢٠  ١٣٧٫٩٠٩  
  ======  =====  ========  ========  ========  

          المالية المطلوبات
  ٢٫٥١٦٫٧٤٢  ٢٫٥١٦٫٧٤٢  ٢٫٥١٦٫٧٤٢  -  -  قروض 

  ٤٦٧٫٩٨٥  ٤٦٧٫٩٨٥  ٤٦٧٫٩٨٥  -  -  مطلوبات عقود التأمين
  ١٫٨٤٩٫٦٤٥  ١٫٨٤٩٫٦٤٥  ١٫٨٤٩٫٦٤٥  -  -  الذمم الدائنة التجارية واألخرى
  ٢٣٫١٤١  ٢٣٫١٤١  ٢٣٫١٤١  -  -  يمطلوبات عقود اإليجار التمويل

  ---------  ---------  --------------  --------------  --------------  
  -  -  ٤٫٨٥٧٫٥١٣  ٤٫٨٥٧٫٥١٣  ٤٫٨٥٧٫٥١٣  
  =====  =====  ========  ========  ========  

  
   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

  ١٫٢٤٥٫٧٨١  ١٫٢٤٥٫٧٨١  ١٫٢٤٥٫٧٨١  -  -  الذمم المدينة التجارية واألخرى 
  ٣٣٩٫٧٠٥  ٣٣٩٫٧٠٥  ٣٣٩٫٧٠٥  -  -  النقد لدى البنك

  -----------  ---------  -------------  -------------  -------------  
  ٢٫٠٠٩٫١٨٥  ٢٫٠٠٩٫١٨٥  ١٫٧٩٣٫٠٥٧  ٧٧٫٩٥٢  ١٣٨٫١٧٦  
  ======  =====  =======  =======  =======  

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

  ٤٥٢٫٤٥٧  ٤٥٢٫٤٥٧  ٤٥٢٫٤٥٧  -  -  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 التمويلية

  ---------  ---------  -------------  -------------  -------------  
  -  -  ٤٫٧٧٣٫٤٤٠  ٤٫٧٧٣٫٤٤٠  ٤٫٧٧٣٫٤٤٠  
  =====  =====  =======  =======  =======  



 

 

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 

توى من المدخالت الھامة لقياس القيمة العادلة بصورة استناداً إلى أقل مسالمستويات 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 مارس ٣١

        الموجودات المالية
        ُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىاستثمارات 
  -  -  ٦٢٫٢٩٢ أسھم مدرجةفي استثمارات 
  ١١٫٠٢٨  -  -  أسھم غير مدرجة في استثمارات

  ---------  -------  ---------  
  ١١٫٠٢٨  -  ٦٢٫٢٩٢  
  =====  ====  =====  

        الخسائرُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أواستثمارات 
  -  -  ٧٣٫٥٧٦  أسھم مدرجة  في استثمارات

  ٦٤٫٣٣٣  -  -  أسھم غير مدرجةفي استثمارات 
  ---------  -------  ---------  
  ٦٤٫٣٣٣  -  ٧٣٫٥٧٦  
  =====  ====  =====  

      
        (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 
  -  -  ٧٢٫٤٨٧  أسھم مدرجة  في استثمارات
  ٦٥٫٦٨٩  -  -  أسھم غير مدرجة في استثمارات

  ---------  ---------  ---------  
  ٦٥٫٦٨٩  -  ٧٢٫٤٨٧  
  =====  =====  =====  

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

    : ال شيء).٢٠١٦( ٢٠١٧ مارس ٣١المنتھية في  فترة الثالثة أشھرالقيمة العادلة خالل 



 

 

١٩

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)  المتدرج للقيمة العادلةالنظام /  األدوات المالية  ١٩

  
   (تابع)  النظام المتدرج للقيمة العادلة  )٢(
  

ستثمارات الامدرجة من قبل شركة تقييم خارجية مؤھلة ومستقلة ولديھا خبرة في أعمال تقييم في أسھم  ستثماراتالتم تحديد القيمة العادلة ل
لالستثمارات في األسھم تغير جوھري في القيمة العادلة أنه ال يوجد  اإلدارةيرى أعضاء مجلس . ٢٠١٦ ديسمبر ٣١كما في  األسھمفي 

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

  المنتھـية في فترة الثالثة أشھر      
  مارس ٣١             

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  مدققة)(غـير   (غـير مدققة)  
      

  )٣٫٤٧٧(  )٤٨٫٩٣٩(  المنسوبة إلى مالكي الشركة (ألف درھم)الخسائر  صافي
  =======  =======  

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

  )١٩.٠(  )٧٣.٢(  (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 نية القائمة (النتائج النھائية للمطالبات القانو أنمجلس اإلدارة  يرى
استناداً إلى مراجعة الوضع الراھن  نظراً ألنھا ال تزال منظورة أمام القضاء. بشكل موثوق ھاال يمكن تحديد )المجموعةليست في صالح 

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

حيث ترى اإلدارة أنه في ضوء صدور حكم ابتدائي واستئنافه،  "المحتملةوالموجودات  المحتملةااللتزامات ومخصص ال" ٣٧الدولي رقم 
   .فال توجد معلومات تؤثر سلباً على مركزھا في ھذه القضايا

  
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 ھذه المرحلةيمكن تحديدھا في 

  المحتملة تدفقات نقدية خارجة من المجموعة باإلضافة إلى أي مخصصات ذات صلة مقيدة حالياً بالدفاتر.
  

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
  

ات المختلفة لقطاعا معايير التقارير المالية الدولية استناداً إلىھا وفقاً لإعداديتم  التي يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية
  المجموعة:لدى  األساسية التي تعمل بھا المجموعة. فيما يلي قطاعات األعمال

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

  الخشبية والمطاعم واألفران والمطابخ وأنظمة التكييف المركزي.
      
  تتضمن االستثمارات في الممتلكات العقارية وسندات الملكية. :   االستثمارات
       

أعمال التأمين والعديد من الخدمات األخرى بما في ذلك 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 منتظمةالمجاالت. ھناك معامالت  تلكالمنشآت األخرى التي تعمل في مقارنًة بأھم عامل لتقييم نتائج بعض القطاعات 
  . بين القطاعات لشروط يتم االتفاق عليھا بصورة متبادلةوفقاً 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            
 مارس ٣١  

٢٠١٧  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٦  
 مارس ٣١

٢٠١٧  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٦  
 مارس ٣١

٢٠١٧  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٦  
 مارس ٣١

٢٠١٧  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٦  
 مارس ٣١

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)  مدققة) (غير  (مدققة)  (غير مدققة)  
                      

  ٦٫٠٠١٫٧١١  ٦٫٠٣٤٫٦١٦  ٤٧١٫١٩٢  ٥١٠٫٥٠٧  ٦١٤٫٦٧٧  ٦٦٠٫٦٣٦  ٤٫٥٦٦٫٥٨٧  ٤٫٥١٨٫٥٥٢  ٣٤٩٫٢٥٥  ٣٤٤٫٩١٦  القطاع موجودات
  ٤٫٨١٠٫٥٣٦  ٤٫٨٩٥٫٧٨٩  ٥٦١٫٦٦٦  ٥٨٤٫٤٤٩  ٦٧٨٫٩٧٦  ٧١٤٫٨٩٣  ٣٫٢٨٤٫١٤٤  ٣٫٣٠٦٫١٧٧  ٢٨٥٫٧٥٠  ٢٩٠٫٢٧٠  مطلوبات القطاع

 ====== ====== ======== ======= ====== ====== ======  ======  ========  =======  
                      
مارس  ٣١  

٢٠١٧  
مارس  ٣١

٢٠١٦  
مارس  ٣١

٢٠١٧  
مارس  ٣١

٢٠١٦  
مارس  ٣١

٢٠١٧  
مارس  ٣١

٢٠١٦  
مارس  ٣١

٢٠١٧  
مارس  ٣١

٢٠١٦  
مارس  ٣١

٢٠١٧  
مارس  ٣١

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

                      (غير مدققة)
  ٢١٣٫٥٦٩  ١٤٧٫٨٩١  -  -  ١٤٥٫٧٤٧  ١١٦٫٧٤٧  ٣٤٫٧٨٥  ٩٫٨٧٢  ٣٣٫٠٣٧  ٢١٫٢٧٢   اإليرادات

  =====  =====  =====  =====  ======  ======  =====  =====  ======  ======  
                      
  ٤١٫٠٢٦  )٨٫٢٠٥(  -  -  ٢٨٫١٧٥  ٣٥٣  ١٦٫٥٢٣  )١٫٥١٢(  )٣٫٦٧٢(  )٧٫٠٤٦(  لقطاع اعمليات ج نتائ
                      

  )٣٢٫٩٧٦(  )٣٦٫٤٢٠(  -  -  )١٫٥٢٠(  )١٫٩٤٦(  )٣١٫١٧٤(  )٣٠٫٢٢٣(  )٢٨٢(  )٤٫٢٥١(  تكلفة التمويل
  ======  =====  =======  ======  ======  =====  =====  =====  =======  ======  

  ٨٫٠٥٠  )٤٤٫٦٢٥(  -  -  ٢٦٫٦٥٥  )١٫٥٩٣(  )١٤٫٦٥١(  )٣١٫٧٣٥(  )٣٫٩٥٤(  )١١٫٢٩٧(  (خسائر)/ أرباح الفترة
 ====== ===== ======= ====== ====== ===== =====  =====  =======  =====  
  

  
 


