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١٠ 

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالشركة الخليجية لالستثمارات العامة 
    

  الموحد المركز الماليبيان 
  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١في  كما
  
      ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح    

          الموجودات
          الموجودات غير المتداولة 
  ٤٤٥٫١٣٩  ٤١٣٫٧٨٢  ٥    الممتلكات واآلالت والمعدات

  ٢٫٤٣٦٫٣٠٣  ٢٫٥١١٫٤٣٧  ٦    العقارات االستثمارية
  ١١٫٥٠٠  ١١٫٥٠٠  ٧    الشھرة التجارية

  ٢٣٨٫٥٨٩  ٣٧٩٫٦٨١  ٨    االستثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة
  ٨٠٫٥٠٧  ٧٧٫٩٥٢  ٩    االستثمارات في األوراق المالية
  ٢٤٥٫٢٨٩  ٢٨٠٫٧٣٦  ١٣    الذمم المدينة التجارية واألخرى

       --------------  ------- ------  
      ٣٫٤٥٧٫٣٢٧  ٣٫٦٧٥٫٠٨٨  
      ========  =======  
          

          الموجودات المتداولة
  ٥٨٠٫٥٦٢  ٦٢٩٫٣٦٥  ١٠    لتطوير والبيعبغرض االعقارات المحتفظ بھا 

  ٦٠٫٦٨١  ٤٤٫٣٠١  ١١    المخزون
  ٨٩٫٦١٩  ١٢٩٫٠٢٧  ١٢    المستحق من أطراف ذات عالقة
  ١٫٠٨٩٫٦٥٥  ٨٣٦٫٠١٨  ١٣    الذمم المدينة التجارية واألخرى
  ٢٣٨٫٢٢٨  ٢٠٧٫٥٧١  ١٤    موجودات عقود إعادة التأمين

  ٢٩٩٫٣٢٥  ١٣٨٫١٧٦  ٩    االستثمارات في األوراق المالية
  ٣٥٩٫٠٣٧  ٣٤٢٫١٦٥  ١٥    النقد في الصندوق ولدى البنك 

      -------------  -- -----------  
      ٢٫٧١٧٫١٠٧  ٢٫٣٢٦٫٦٢٣  
      ------------ --  -------- -----  

  ٦٫١٧٤٫٤٣٤  ٦٫٠٠١٫٧١١      إجمالي الموجودات
   ========  =======  

          
          
  

   





 

 

١٢ 

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالشركة الخليجية لالستثمارات العامة 
    

  الموحدالدخل بيان 
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  

        المستمرةالعمليات 
  ٩٤٠٫٥٩٩  ٨٥٧٫٨١٤  ٢٢  اإليرادات

  )٦٨٥٫١٧٠(  )٥٥٥٫٢٦٩(  ٢٣  تكلفة المبيعات
     -------------  ----- -------  

  ٢٥٥٫٤٢٩  ٣٠٢٫٥٤٥    إجمالي األرباح
        

  )٣٦٣٫٣٧٨(  )٣١١٫٠٩٠(  ٢٤  المصروفات اإلدارية والعمومية 
  )١١٫٠٨٣(  )٢٢٫٢٣٨(    مصروفات البيع والتوزيع 

  ٢٠٫٦٣٣  ٢١٫٣٩٨    أخرىإيرادات 
  ٦٢٫٣٣٠  ٢٨٫٠٦٥  ٦  التغير في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية

  )١٫٤٤٤(  ٢٤٫٧٧٧  ٨  شركات زميلة وائتالفات مشتركة / (خسائر)أرباح الحصة من 
  )٢٠٫٨٢٩(  )١٠٫٦٨٢(  ٩  صافي -التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في األوراق المالية 

  ٣٫٥٢٠  ١٫٣٢٥    استثمارات في أوراق ماليةاألرباح من بيع 
  ١٫٠٧٨  -    األرباح من استبعاد جزئي الستثمار في شركة زميلة

  ١٦٨٫٠٠٨  -  ٢٥  األرباح المعترف بھا من استبعاد حصة في شركة تابعة
  ١٤٫٥٧٤  ٧٫٧٣٥  ٢٦  إيرادات التمويل
  )١٢٨٫١١٩(  )١٤٠٫٥٩٢(  ٢٧  تكلفة التمويل

     --------- ----  ------ ------  
  ٧١٩  )٩٨٫٧٥٧(    األرباح من العمليات المستمرة(الخسائر) / 

    ======  =====  
        العمليات المتوقفة

  ٢٠٫٠٠٤  -  ٢٥  األرباح من العمليات المتوقفة
    ---------- -   ---------  

  ٢٠٫٧٢٣  )٩٨٫٧٥٧(    أرباح السنة(خسائر) / 
    ======  =====  

        األرباح منسوبة إلى:(الخسائر) / 
  ١٤٫٣٤٨  )١٥٥٫١٩٧(    مالكي الشركة

  ٦٫٣٧٥  ٥٦٫٤٤٠    الحصص غير المسيطرة
     --------- --   ---------  
    )٢٠٫٧٢٣  )٩٨٫٧٥٧  
    ======  =====  

  ٠ .٨٠  )٨ .٦٦(  ٢٨  األساسية (فلس للسھم)ربحية السھم 
    =====  ====  

  )٠ .٣٢(  )٨ .٦٦(    ربحية السھم األساسية من العمليات المستمرة (فلس للسھم)
    =====  ====  
        

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٣٦إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  

.٩إلى  ٢إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول البيانات المالية الموحدة مدرج على الصفحات من 



 

 

١٣ 

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالشركة الخليجية لالستثمارات العامة 
    

  الموحد اإليرادات الشاملة األخرىو األرباح أو الخسائر بيان
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
        

  ٢٠٫٧٢٣  )٩٨٫٧٥٧(    (خسائر) / أرباح السنة
    ------ -----   ---------  

        اإليرادات الشاملة األخرى
        

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

  الحصة في اإليرادات الشاملة األخرى لشركات زميلة وائتالفات مشتركة 
  )٣٫٢٧٣(  )٤٫٤٦٠(  ٨  (القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى)

        
  صافي  –التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في األوراق المالية 

  ١٫٢١١  )١٫٩١٨(  ٩  (القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى)
     ----------   ---------  

  )٢٫٠٦٢(  )٦٫٣٧٨(    اإليرادات الشاملة األخرى للسنة
     ---------- ---   ---------  

  ١٨٫٦٦١  )١٠٥٫١٣٥(    للسنةإجمالي اإليرادات الشاملة 
    =======  =====  

        إلى: ةمنسوبالإجمالي اإليرادات الشاملة 
  ١٢٫٢٨٦  )١٦١٫٥٧٥(    مالكي الشركة

  ٦٫٣٧٥  ٥٦٫٤٤٠    الحصص غير المسيطرة
     --------- ----   ---------  

  ١٨٫٦٦١  )١٠٥٫١٣٥(    إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
  =======  =====  

        
  

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٣٦إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  

  .٩إلى  ٢إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول البيانات المالية الموحدة مدرج على الصفحات من 

  

   



 

 

١٤

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالشركة الخليجية لالستثمارات العامة 
  

  الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية
  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١المنتھية في  للسنة

      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  
                    

  ١٫٣٨٤٫٤٢٨  ٣٠٤٫٨٨٦  ١٫٠٧٩٫٥٤٢  )٧٥٤٫٦٧٨(  )٣٠٫٦٨٠(  ٣٧٫٧٤٧  ٧٫٠٦٨  ٢٨٫٧٥٢  ١٫٧٩١٫٣٣٣  )مبين سابقاً (كما ھو  ٢٠١٥يناير  ١في 
                    

  )١٠٦٫٩١٩(  )٥٠٫٢٥١(  )٥٦٫٦٦٨(  )٥٦٫٦٦٨(  -  -  -  -  -  )٧-٢تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية (راجع إيضاح 
   -------------   ---------   --------   ---------  - ---------   ------------  ------- ---- --  -----------  -------------  

  ١٫٢٧٧٫٥٠٩  ٢٥٤٫٦٣٥  ١٫٠٢٢٫٨٧٤  )٨١١٫٣٤٦(  )٣٠٫٦٨٠(  ٣٧٫٧٤٧  ٧٫٠٦٨  ٢٨٫٧٥٢  ١٫٧٩١٫٣٣٣  (ُمعاد بيانه) ٢٠١٥يناير  ١في 
                    

                   إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
  ٢٠٫٧٢٣  ٦٫٣٧٥  ١٤٫٣٤٨  ١٤٫٣٤٨  -  -  -  -  -  أرباح السنة

  )٢٫٠٦٢(  -  )٢٫٠٦٢(  )٣٫٢٧٣(  ١٫٢١١  -  -  -  -  اإليرادات الشاملة األخرى
  --- ---- ----   ---------   --------   ---------   --------   ---------   ---------   --------   ----------  

  ١٨٫٦٦١  ٦٫٣٧٥  ١٢٫٢٨٦  ١١٫٠٧٥  ١٫٢١١  -  -  -  - إجمالي اإليرادات الشاملة
                    

                   المعامالت مع مالكي الشركة
  )١٧٫٢٦٣(  )١٧٫٢٦٣(  -  -  -  -  -  -  -  توزيعات األرباح المدفوعة

                    
                   التغيرات في حصص الملكية

  )١١٫٣١٩(  )١٥٫٥٩٥(  ٤٫٢٧٦  ٤٫٢٧٦  -  -  -  -  -  غير مسيطرة دون التغير في السيطرة حصةاالستحواذ على 
                    

                   أخرى:حركات
التغير في القيمة العادلة الستثمارات ُمقاسة بالقيمة العادلة من 

معاد تصنيفھا إلى الخسائر  -خالل اإليرادات الشاملة األخرى 
  -  -  -  ٢٣٥  )٢٣٥(  -  -  -  -  المتراكمة 

  )٦٠٠(  )٢٨٢(  )٣١٨(  )٣١٨(  -  -  -  -  -  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة من قبل شركة تابعة
  -  -  -  )٥٫٥٣١(  -  -  -  ٥٫٥٣١  -  التحويل إلى االحتياطيات

   ----- ---- ----  - --------   --------   ---------  - ----------  ---- ---------   -------------   -----------   -------------  
  ١٫٢٦٦٫٩٨٨  ٢٢٧٫٨٧٠  ١٫٠٣٩٫١١٨  )٨٠١٫٦٠٩(  )٢٩٫٧٠٤(  ٣٧٫٧٤٧  ٧٫٠٦٨  ٣٤٫٢٨٣  ١٫٧٩١٫٣٣٣  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

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

  



 

 

١٥

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالشركة الخليجية لالستثمارات العامة 
  

  (تابع) الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

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

  

  
  رأس 

  المال  

  
االحتياطي 
  القانوني 

  
االحتياطي 
  اإلضافي 

  
احتياطي إعادة 
  تقييم األراضي

التغير المتراكم في
القيمة العادلة 

 المقاسة ستثماراتالل
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   ٢٠١٦يناير  ١في 
                    

                   إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
  )٩٨٫٧٥٧(  ٥٦٫٤٤٠  )١٥٥٫١٩٧(  )١٥٥٫١٩٧(  -  -  -  -  -  أرباح السنة(خسائر) / 
  )٦٫٣٧٨(  -  )٦٫٣٧٨(  )٤٫٤٦٠(  )١٫٩١٨(  -  -  -  -  الشاملة األخرىاإليرادات 

  --- ---- ----   ---------   --------   ---------  -------- -   --------- --- -   --------- --- -  -------- -   --------- --- -  
  )١٠٥٫١٣٥(  ٥٦٫٤٤٠  )١٦١٫٥٧٥(  )١٥٩٫٦٥٧( )١٫٩١٨( - -  - - إجمالي اإليرادات الشاملة

                    
                   المعامالت مع مالكي الشركة
  )٥٫٩٩٣(  )٥٫٩٩٣(  -  -  -  -  -  -  -  توزيعات األرباح المدفوعة

                    
                   التغيرات في حصص الملكية

األرباح من استبعاد حصة في شركة تابعة دون التغير في 
  ١٢٫٨٥٧  -  ١٢٫٨٥٧  ١٢٫٨٥٧  -  -  -  -  -  ))١(٣٤(راجع اإليضاح  السيطرة

                    
  ٢٢٫٤٥٨  ٢٢٫٤٥٨  -  -  -  -  -  -  -    صة الملكية مع التغير في السيطرةح التغير في

                    
  -  ٢٥٨  )٢٥٨(  )٢٤٠(  )١٨(  -  -  -  -  غير مسيطرة دون التغير في السيطرة حصةاالستحواذ على 

                    
                   أخرى:حركات

التغير في القيمة العادلة الستثمارات ُمقاسة بالقيمة العادلة من 
معاد تصنيفھا إلى الخسائر  -خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

  -  -  -  ٣٨  )٣٨(  -  -  -  -  المتراكمة 
  -  -  -  )٩٫٩١٩(  -  -  -  ٩٫٩١٩  -  التحويل إلى االحتياطيات

  -------------  ---------  -------- --------- ------------ ---- ----- ----   -----------   -----------   -------------  
  ١٫١٩١٫١٧٥  ٣٠١٫٠٣٣  ٨٩٠٫١٤٢  )٩٥٨٫٥٣٠( )٣١٫٦٧٨( ٣٧٫٧٤٧ ٧٫٠٦٨  ٤٤٫٢٠٢ ١٫٧٩١٫٣٣٣ ٢٠١٦ديسمبر٣١في
  ======= =====  ==== ===== ======= ========  ======  ======  =======  
    

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٣٦إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 

 ١٦

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالشركة الخليجية لالستثمارات العامة 
  

  بيان التدفقات النقدية الموحد 
    ٢٠١٦ ديسمبر ٣١المنتھية في للسنة 

    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
        

        األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 
  ٢٠٫٧٢٣  )٩٨٫٧٥٧(    أرباح السنة(خسائر) / 

        
        تسويات لـ:

  ٢٩٫٩٢٧  ٢٦٫١٤٦  ٥  ستھالك اال
  -  ٢٥٫٠٠٠  ٥  االنخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات 

  )٦٢٫٣٣٠(  )٢٨٫٠٦٥(  ٦  استثمارية التغير في القيمة العادلة لعقارات
  ١٫٤٤٤  )٢٤٫٧٧٧(  ٨  شركات زميلة وائتالفات مشتركة خسائر/(أرباح)الحصة من 

  )١٫٠٧٨(  -  ٨  األرباح من بيع استثمار في شركات زميلة وائتالفات مشتركة
  ٢٠٫٨٢٩  ١٠٫٦٨٢  ٩  التغير في القيمة العادلة الستثمارات ُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  ١٫١٢٤  ٣٫٢٣٧  ١١  مخصص المخزون بطيء الحركة
  ٧٫٩١٩  ٥٫٨٣٥  ١٨  مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين 

  )٣٫٥٢٠(  )١٫٣٢٥(    من بيع استثمارات في األوراق المالية الخسائر
  )١٦٨٫٠٠٨(  -  ٢٥ األرباح من استبعاد استثمار في شركات تابعة

  ١٢٫٤٩٥  ٨٫٦٦٨  ٣١  تجاريةفي قيمة ذمم مدينة  نخفاضاالخسائر 
  ١٫٧٩٩  ٣٫٤٤٠  ٣١  عكس خسائر االنخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية 

  )١٤٫٥٧٤(  )٧٫٧٣٥(  ٢٦  إيرادات التمويل 
  ١٢٨٫١١٩  ١٤٠٫٥٩٢  ٢٧  التمويل تكاليف 

     -----------   -----------  
  )٢٥٫١٣١(  ٦٢٫٩٤١    التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل )الخسائراألرباح / (

        
  )٥٢٫٦٠٢(  ٣٠٫٦٥٧    في موجودات عقود إعادة التأمين اتالتغير
  ٣٠٫٧٢٣  )٣٨٫٧٥٦(    في مطلوبات عقود التأمين اتالتغير
  ٢٨٫٧١٠  )٣١٫٨٠٣(    في العقارات المحتفظ بھا بغرض التطوير والبيع اتالتغير
  ٣٢٫٤٣٣  ١٣٫١٤٣    في المخزون اتالتغير
  )٤١٫٥٥٦(  ٢٠٦٫٠٨٢    في الذمم المدينة التجارية واألخرى اتالتغير
  ٨٨٫٦٨٧  )٤٫٠٩٣(    في المستحق من أطراف ذات عالقة اتالتغير
  ٢٥٠٫٢٠٥  ١١٣٫٧٤٧    في الذمم الدائنة التجارية واألخرى اتالتغير
  )٤٥٫١٥١(  )٤٨٩(    طراف ذات عالقةألفي المستحق  اتالتغير

  )٥٦٥(  )٢٫٧٠٣(  ٩  ستثمار في أوراق ماليةاال إضافات إلى
  )١٢٠٫٠٢٦(  )٤٧٫٠٦٩(  ٦  ستثماريةااللعقارات ا إضافات إلى

  ٤٣٫٣٥٧  ٢٫٤٨٢    متحصالت من بيع استثمارات في أوراق مالية
     -----------   -----------  
    ١٨٩٫٠٨٤  ٣٠٤٫١٣٩  

  )٣٫٠١٦(  )٥٫٨٧٣(  ١٨  تعويضات نھاية الخدمة المدفوعة للموظفين 
     -----------   ----------  

  ١٨٦٫٠٦٨  ٢٩٨٫٢٦٦    صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
     -----------   ----------  

  

   



 

 ١٧

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالشركة الخليجية لالستثمارات العامة 
  

   (تابع) الموحدبيان التدفقات النقدية 
    ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  

        نشطة االستثماريةالتدفقات النقدية من األ
  )٨٠٫٨٨١(  )٢٦٫٨٢٨(  ٥  شراء ممتلكات وآالت ومعدات

  -  ٩٫٢٦٣  ٨  توزيعات األرباح المستلمة من شركة زميلة
  ٥٦٫٣٨٧  ٧٫٠٣٩  ٥  وآالت ومعداتمتحصالت من استبعاد ممتلكات 

  ٢١٫٧٥٣  -    صافي التدفقات النقدية الداخلة من استبعاد شركات تابعة
  ٥٩٫٢٨٣  ٥٫٦١٢  ٨  متحصالت من استبعاد استثمار في شركات زميلة وائتالفات مشتركة

  ١٤٫٥٧٤  ٧٫٧٣٥  ٢٦  إيرادات التمويل
    --------  ---------  

  ٧١٫١١٦  ٢٫٨٢١    االستثماريةاألنشطة  صافي النقد الناتج من
    --------  ---------  
        

        التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  )١٧٫٢٦٣(  )٥٫٩٩٣(    توزيعات األرباح المدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة

  ٢٨٫٣٤٧  ٨٤٫٥٠٧    صافي الحركة في القروض المصرفية 
  )١٫٢٢٢(  -  ١٨ يجار التمويليد اإلصافي الحركة في عق

  )١٢٨٫١١٩(  )١٤٠٫٥٩٢(  ٢٧  تكاليف التمويل
  )٦٠٠(  -    عضاء مجلس اإلدارة من شركة تابعةأل المدفوعة تعاباأل
     -----------   ------------  

  )١١٨٫٨٥٧(  )٦٢٫٠٧٨(    صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
     -----------  - -----------  

  ١٣٨٫٣٢٧  ٢٣٩٫٠٠٩    يعادلهصافي الزيادة في النقد وما 
        

  )٢٠٠٫٢٩١(  )٦١٫٩٦٤(    النقد وما يعادله في بداية السنة
     -----------  - --------- --  

  )٦١٫٩٦٤(  ١٧٧٫٠٤٥  ١٥  النقد وما يعادله في نھاية السنة
    ======  ======  
        
  

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٣٦إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  

  . ٩إلى  ٢ الصفحات منإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول ھذه البيانات المالية الموحدة مدرج على 



 

 

١٨

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالشركة الخليجية لالستثمارات العامة 
  

  البيانات المالية الموحدة حولات إيضاح
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  الشركة   حولمعلومات   ١

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

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

  
ار إليھا مجتمعة بـ "المجموعة") ـة (يشـالتابعھا ـلشركة وشركاتاعمليات الموحدة المركز المالي ونتائج  ةـات الماليـھذه البيان تعرض

  .٨ و ٣راجع اإليضاحين  باإلضافة إلى حصة المجموعة في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة.
  

ومزاولة وتقديم خدمات التطوير العقاري والتصنيع وتجارة التجزئة في العمل كوكالء عقاريين  للمجموعةتتمثل األنشطة الرئيسية 
  خدمات الضيافة والخدمات األخرى.تقديم و هكافة أنواعالتأمين ب أعمال

  
لشركة في ا مساھم رئيسي ) المحدودة، شركة مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة،الخصوصية( يةمجموعة االستثمارالتعتبر 

  ("المساھم الرئيسي").
  

  أساس األعداد   ٢
  
  بيان التوافق  ١-٢

  
 ً عن مجلس معايير المحاسبة التقارير المالية الصادرة  إلعداد الدوليةلمعايير لتم إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقا

  اإلمارات العربية المتحدة.  قانونوالمتطلبات ذات الصلة من  الدولية
  

الشركات التجارية ("قانـون والمتعلق ب ٢٠١٥لسنة  )٢(لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  الجديد تم إصدار القانون االتحادي
طبقاً  .٢٠١٥يوليو  ١سارياً اعتباراً من  وأصبح ،٢٠١٥بريل ا ١") بتـاريخ ٢٠١٥الشركات في دولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة 
تباشر الشركة  .٢٠١٧يونيو  ٣٠ ات االلتزام بتطبيق ھذا القانون في موعد أقصاهلألحكام االنتقالية للقانون الجديد، يتعين على الشرك

  تطبيق القانون االتحادي الجديد وسوف تكون قد التزمت به تماماً قبل نھاية الفترة المنصوص عليھا في األحكام االنتقالية.
   

  أساس القياس  ٢-٢
  

التاريخية، باستثناء بعض الممتلكات واآلالت والمعدات والعقارات االستثمارية تم إعداد ھذه البيانات المالية على أساس التكلفة 
  واالستثمارات في سندات الملكية الرائجة التي يتم بيانھا بقيمتھا العادلة.

  
  العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية   ٣-٢

  
. تم للمجموعةيتم عرض ھذه البيانات المالية الموحدة بدرھم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرھم اإلماراتي") وھو العملة الرسمية 

  تقريب كافة المبالغ إلى أقرب عدد صحيح باأللف، ما لم ُيذكر غير ذلك.
  

  استخدام التقديرات واألحكام  ٤-٢
  

ً إن إعداد البيانات المالية الموحدة وف التقارير المالية يتطلب من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات  إلعداد الدوليةلمعايير لقا
واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد 

  تختلف النتائج الفعلية عن ھذه التقديرات.
  

ديرات واالفتراضات التابعة لھا بصورة مستمرة. يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي تم تتم مراجعة التق
  .بتلك التعديالت فيھا تعديل التقديرات وفي الفترات المستقبلية التي تتأثر

  
واألحكام الھامة المستخدمة في  في التقديرات اليقينعدم لبيان المعلومات حول المجاالت الھامة  ٣٢، يتم في اإليضاح محددةبصورة 

  تطبيق السياسات المحاسبية التي لھا التأثير األكبر على المبالغ المعترف بھا في ھذه البيانات المالية الموحدة.
   



 

 

١٩

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالشركة الخليجية لالستثمارات العامة 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  أساس األعداد (تابع)  ٢

  
  والتفسيرات والتعديالت المطبقة من قبل المجموعةالجديدة المعايير   ٥-٢

  
تم تطبيقھا عند و، ٢٠١٦يناير  ١/ المعدلة التي أصبحت سارية اعتباراً من  التقارير المالية الجديدة الدولية إلعداد معاييرالفيما يلي 

  إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة:
  

  :المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةالتحسينات/ التعديالت على 
  

  ؛ التقارير المالية "الحسابات التنظيمية المؤجلة" إلعداد معايير الدوليةالمن  ١٤المعيار رقم 
  التقارير  إلعداد الدوليةمعايير المن  ١١احتساب عمليات االستحواذ على حصص في عمليات مشتركة (تعديالت على المعيار رقم

 ؛ المالية)
  ؛)٣٨والمعيار المحاسبي الدولي  ١٦توضيح الطرق المقبولة لالستھالك واإلطفاء (تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي  
  المعايير من  ١٠بيع موجودات أو المساھمة بھا بين مستثمر وشركته الزميلة أو ائتالفه المشترك (تعديالت على المعيار رقم

  ؛)٢٨معيار المحاسبي الدولي رقم وال الدولية إلعداد التقارير المالية
  ؛معايير مختلفة – ٢٠١٤ – ٢٠١٢للفترة  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةالتحسينات السنوية على  
 التقارير  الدولية إلعداد معاييرالمن  ١٢ورقم  ١٠االستثمارية: تطبيق استثناءات التوحيد (التعديالت على المعيار رقم  آتالمنش

 ؛ و)٢٨المعيار المحاسبي الدولي رقم المالية و
  ١مبادرة اإلفصاح (تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم .(  
  

 الحالية للفترةعلى المبالغ المعلنة  جوھريأي تأثير  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةلتطبيق ھذه المعايير المعدلة من  لم يكن
  السابقة، ولكنھا قد تؤثر على احتساب المعامالت أو الترتيبات المستقبلية.والفترة 

  
  من قبل المجموعة التي لم يتم تطبيقھا حتى اآلنوالتفسيرات الجديدة المعايير   ٦-٢

  

يتم تطبيقھا  ولم؛ ٢٠١٦يناير  ١ بعدعلى الفترات السنوية التي تبدأ  والتفسيرات لجديدة والتعديالت على المعاييرالمعايير ا تسري بعض
. فيما يلي المعايير التي قد تكون ذات صلة بالمجموعة. ال تخطط المجموعة لتطبيق ھذه اد ھذه البيانات المالية الموحدةعند إعد
  المعايير:

  
  ) ٢٠١٤( التقارير المالية "األدوات المالية" إلعداد معايير الدوليةالمن  ٩المعيار رقم 

  
) الذي يوضح التوجيھات المتعلقة بتصنيف وقياس ٢٠٠٩( من معايير التقارير المالية الدولية ٩المعيار رقم قامت المجموعة بتطبيق 

  الموجودات المالية. 
  

، محل التوجيھات الحالية الواردة في المعيار ٢٠١٤في يوليو  المنشور، التقارير المالية إلعداد الدوليةمعايير المن  ٩يحل المعيار رقم 
التقارير المالية توجيھات  الدولية إلعداد معاييرالمن  ٩األدوات المالية: االعتراف والقياس. يتضمن المعيار  ٣٩المحاسبي الدولي رقم 

االئتمان المتوقعة المستخدم في احتساب انخفاض  معدلة حول تصنيف وقياس المطلوبات المالية، بما في ذلك النموذج الجديد لخسائر
قيمة الموجودات المالية والمتطلبات الجديدة العامة لمحاسبة التحوط. كما يتضمن ھذا المعيار التوجيھات المتعلقة باالعتراف وإيقاف 

  . ٣٩االعتراف باألدوات المالية الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  

يناير  ١التقارير المالية على فترات إعداد التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد إلعداد معايير الدولية المن  ٩يسري المعيار رقم 
  ، ويجوز تطبيق ھذا المعيار بشكل مسبق.٢٠١٨

  
  



 

 

٢٠

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالشركة الخليجية لالستثمارات العامة 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  أساس األعداد (تابع)  ٢

  
  (تابع)  من قبل المجموعة التي لم يتم تطبيقھا حتى اآلنالمعايير الجديدة والتفسيرات   ٦-٢

  
   "اإليرادات من العقود مع العمالء"من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٥المعيار رقم 

  
إطار شامل لتحديد كيفية وحجم وتوقيت االعتراف باإليرادات. يحل  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  ١٥يضع المعيار رقم 

والمعيار  ،اإليرادات ١٨بما في ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم  ،المعيار محل التوجيھات الحالية المتعلقة باالعتراف باإليراداتھذا 
برامج والء تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  الصادر عن لجنة ١٣والتفسير رقم  عقود اإلنشاءات ١١المحاسبي الدولي رقم 

  . العمالء
  

، ٢٠١٨يناير  ١ية التي تبدأ في أو بعد التقارير السنوإعداد على فترات  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  ١٥يسري المعيار 
  ويجوز التطبيق قبل ذلك التاريخ.

  
  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية: عقود اإليجار  ١٦المعيار رقم 

  
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمستأجرين نموذج واحد الحتساب عقود اإليجار في الميزانية العمومية.  ١٦يقدم المعيار 

يقوم المستأجر باالعتراف باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي يمثل حقه في استخدام األصل ذو الصلة باإلضافة إلى التزام اإليجار 
التزامه بسداد دفعات اإليجار. توجد إعفاءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات ذات القيمة  الذي يمثل

أي يستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار إلى  –المنخفضة. تبقى طريقة االحتساب المتبعة من المؤجر مشابھه للمعيار الحالي 
  يجار تشغيلي. عقود إ وأعقود إيجار تمويلي 

  
المعيار المحاسبي من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية محل التوجيھات الحالية المتعلقة بعقود اإليجار بما فيھا  ١٦يحل المعيار 
ديد ما إذا كان "تح لتقارير الماليةا إلعداد تفسيرات المعايير الدوليةالصادر عن لجنة  ٤والتفسير رقم  "عقود اإليجار" ١٧الدولي رقم 

 ٢٧والتفسير رقـم  الحوافز" –"عقود اإليجار التشغيلي الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة  ١٥والتفسير رقم  االتفاق يشمل إيجار"
  ."تقييم جوھر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإليجار"الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة 

   
. يجوز ٢٠١٩يناير  ١ أو بعد على الفترات السنوية التي تبدأ في المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  ١٦يسري المعيار رقم 

"اإليرادات من العقود مع  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  ١٥المعيار رقم لمنشآت التي تطبق ا من قبلبيق ھذا المعيار تط
  . المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  ١٦لمعيار رقم في أو قبل تاريخ التطبيق األولي ل "العمالء

  
  تعديالت أخرى 

  
  ليس من المتوقع أن يكون للمعايير الجديدة أو المعدلة التالية تأثير جوھري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة:

  
 المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  ٢المعيار رقم الدفع على أساس األسھم (تعديالت على  تصنيف وقياس معامالت  .(   
  المعايير من  ١٠بيع موجودات أو المساھمة بھا بين مستثمر وشركته الزميلة أو ائتالفه المشترك (تعديالت على المعيار رقم

 ). ٢٨حاسبي الدولي رقم معيار الموال الدولية إلعداد التقارير المالية
  

  إعادة بيان السنوات السابقة  ٧-٢
  

ً بشكل مسبق بتطبيق  ، قامت المجموعة٢٠١٥أكتوبر  ١في  والمتعلقة بأساس  ٢٠٠٧لسنة  ٦ لقانون االتحادي رقماتوجيھات طوعا
باإليرادات المتعلقة بمخاطر األقساط غير االعتراف باالحتياطيات التقنية. وعليه، قامت المجموعة بتغيير سياستھا المحاسبية لالعتراف 

المنتھية، والمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا وإيرادات العموالت غير المكتسبة من عقود التأمين فيما يتعلق بأعمال التأمين 
 ٣١المنتھية في لبيانات المالية الموحدة للسنة تم إصدار ا .بأثر رجعي قامت المجموعة بتطبيق التغير في السياسات المحاسبية، والعامة
 ٢٠١٥يناير  ١تم تعديل الرصيد االفتتاحي لحقوق الملكية كما في  ،لذلكالسياسة المحاسبية سالفة الذكر.  قبل التغير في ٢٠١٤ ديسمبر

  بناء على تأثير تطبيق ھذه التوجيھات.  
  
  
  
  
  
  



 

 

٢١

  كاتھا التابعةالشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشر
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  أساس األعداد (تابع)  ٢
  

  والسيولةالتمويل   ٨-٢
  

 ٤٫٤٥٤ .٥٨: ٢٠١٥( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ي ـم كما فـدرھ مليون ٤٫٣٧١ .٧٥بمبلغ  أخرى تجاه أطرافوعة التزامات لدى المجم
خالل سنة واحدة  درھم) مليون ٣٫٠٣٨ .٠٦: ٢٠١٥(درھم  مليون ٣٫٦٧٧ .٠٨ھذا المبلغ يستحق سداد مبلغ  أصل، من )مـدرھ مليون

  من تاريخ التقرير. 
  

 ٢٫٩٨٣ .٢١: ٢٠١٥(م ــون درھـملي ٢٫٨٨٠ .٧٣غ ـات بمبلـاه األطراف األخرى على قروض وسلفيـات تجــتشتمل ھذه االلتزام
: ٢٠١٥(مليون درھم  ١٫١٨٦ .٠٧ التقريرخالل سنة واحدة من تاريخ  القروض والسلفياتويبلغ المستحق سداده من ھذه  مليون درھم)

  . مليون درھم) ١٫٥٦٧ .٢٣
  

 إعادة جدولة جزء كبير من تسھيالت القروض الحالية متطلبات التمويل من خاللبالمجموعة  تفييتوقع أعضاء مجلس اإلدارة أن 
  . عقاراتالو اتتثمارساالمن عملياتھا وبيع  الناتجةواإليرادات المستقبلية ، ةالحالي ةالمصرفي واألرصدةالنقد و

  
أعاله، التي  الموضحةالخطط تنفيذ  يستمرون فيما كمن المبادرات مجموعة  عالوة على ذلك، قام مجلس اإلدارة واإلدارة بتنفيذ

  .٢١و  ٢٠راجع أيضاً اإليضاحين يرونھا واقعية وقابلة للتحقيق لضمان قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتھا المالية عند استحقاقھا. 
  

  السياسات المحاسبية الھامة     ٣
  

  ھذه البيانات المالية الموحدة. فيبصورة متسقة على كافة الفترات المبينة  المذكورة أدناهقامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية 
  

  أساس التوحيد  ١-٣
  

حصة  باإلضافة إلىتتألف ھذه البيانات المالية الموحدة من البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة وشركاتھا التابعة بالطريقة المباشرة 
المجموعة في صافي موجودات شركاتھا الزميلة وائتالفاتھا المشتركة. تم اإلفصاح عن قائمة الشركات التابعة والشركات الزميلة 

  .٨) أدناه واإليضاح بت المشتركة في اإليضاح (الئتالفاوا
  

  عمليات دمج األعمال  (أ)
  

تقوم المجموعة باحتساب دمج األعمال باستخدام طريقة االستحواذ عندما يتم تحويل السيطرة إلى المجموعة. يتم عادًة قياس الثمن 
الناتجة المحول عند االستحواذ بالقيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليھا التي يمكن تحديدھا. يتم سنوياً اختبار الشھرة التجارية 

فوراً بأية أرباح ناتجة عن الشراء بسعر منخفض ضمن األرباح أو  القيمة. يتم االعتراف في للتحقق من تعرضھا النخفاض عن الدمج
ة. ـوق ملكيـحقسنـدات ن أو ـدار سندات ديـبإص مرتبطةم تكن ـا، ما لـات عند تكبدھـر. يتم احتساب تكاليف المعاملة كمصروفـالخسائ

  لغ المرتبطة بتسوية عالقات سابقة. يتم عادًة االعتراف بھذه المبالغ ضمن األرباح أو الخسائر.ال يتضمن الثمن المحول المبا
  

 يتم قياس الثمن المحتمل بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. في حال تم تصنيف االلتزام بسداد الثمن المحتمل الذي ينطبق عليه تعريف
ً لذلك،  إعادة قياسهاألدوات المالية كحقوق ملكية، ال تتم  االعتراف بالتغيرات  يتمويتم احتساب التسوية ضمن حقوق الملكية. خالفا

  ضمن األرباح أو الخسائر. المحتمل للثمنالالحقة في القيمة العادلة 
  
  الشركات التابعة  )(ب

  
ا عندما تكون معرضة، أو لديھا حق م منشأةالتي تخضع لسيطرة المجموعة. ُتسيطر المجموعة على  المنشآتإن الشركات التابعة ھي 

. يتم إدراج المنشأةتلك العوائد من خالل نفوذھا على  فيويكون لديھا القدرة على التأثير  المنشأةفي عوائد متغيرة نتيجة ارتباطھا بھذه 
السيطرة عليھا وحتى تاريخ انتھاء ھذه من تاريخ بدء اعتباراً البيانات المالية للشركات التابعة ضمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة 

  السيطرة.
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

٢٢

  الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)     ٣

  
  أساس التوحيد (تابع)  ١-٣

  
  (تابع)  الشركات التابعة  (ب)

  
  : ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للشركة كما في  الھامة فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة

  

  اسم الشركة التابعة
بلد 

  التأسيس
نسبة الملكية 

(٪)  
نسبة الملكية 

  األنشطة الرئيسية  (٪)
    ٢٠١٥  ٢٠١٦    

         

  مصنع الخليج للبيوت الجاھزة ذ.م.م 
  والشركات التابعة

  
  اإلمارات

  
١٠٠  

  
١٠٠  

 واألعمالصناعة األبنية الجاھزة والخرسانة 
 والمطابخوأفران الطھي والمطاعم  الخشبية

  وأنظمة التكييف المركزي
          

  التجارة العامة  ١٠٠  ١٠٠  اإلمارات  صقور الخليج للتجارة العامة ذ.م.م
          

جي جي أي ريتيل للتجارة العامة ذ.م.م 
  والشركات التابعة

  
  اإلمارات

  
١٠٠  

  
١٠٠  

  
  التجارة العامة

          

  صناعة وتجارة المواد البالستيكية  ١٠٠  ١٠٠  اإلمارات  سيستمز ذ.م.م بايبنجكونسبت 
          

  تجارة الحديد  ١٠٠  ١٠٠  اإلمارات  الشركة الخليجية للحديد العامة ذ.م.م
          

المشروعات التجارية والصناعية  فيستثمار اال  ١٠٠  ١٠٠  اإلمارات  جيجكو لالستثمارات ذ.م.م
  وإدارتھا  والزراعية

         

  التجارة العامة  ١٠٠  ١٠٠  اإلمارات  شركة إل. أيه. أي للتجارة العامة ذ.م.م
          

  التجارة العامة  ١٠٠  ١٠٠  اإلمارات  للتجارة العامة ذ.م.م ريكشلجيجيكو 
          

  وإدارتھا المشروعات التجارية فيستثمار اال  ١٠٠  ١٠٠  اإلمارات  جيجيكو جورميه لالستثمارات ذ.م.م
         

  الوساطة العقارية  ١٠٠  ١٠٠  اإلمارات  للخدمات العقارية ذ.م.مجيجيكو 
         

  الديكورات الداخلية  ١٠٠  ١٠٠  اإلمارات  إن فوج إنتيريورز ذ.م.م
         

شركة اإلمارات للزيوت المحدودة ذ.م.م 
  والشركات التابعة

  
  اإلمارات

  
١٠٠  

  
١٠٠  

  
  الشحوموالزيوت  والتجارة في تصنيع

          

  التطوير العقاري  ٨٠  ٨٠  اإلمارات  للتطوير العقاري ذ.م.مجيجكو 
          

شركة الصقر الوطنية للتأمين ش.م.ع والشركة 
  التابعة

  
  اإلمارات

  
٥٠  

  
٥٣  

  
  مزاولة أعمال التأمين بكافة أنواعه

          

  إدارة الفنادق  ٥١  ٥١  اإلمارات  إلدارة الفنادق ذ.م.م تايم
          

  تجارة المواد األسفلتية  ٥١  ٥١  اإلمارات  المواد األسفلتيةإيلكو ريتشموند لتجارة 
          

جيجيكو أوريون لشراء األراضي والعقارات 
  وبيعھا المحدودة ش.ذ.م.م *

  
  اإلمارات

  
٥١  

  
-  

  
  التطوير العقاري 

          

 اينةتبرات المواد البترولية والمعشركة مخ
  البحرية ذ.م.م

  
  اإلمارات

  
٥٠  

  
٥٠  

  
  البترولية والبحريةفحص المواد 

          

  نقل مختلف المواد بالشاحنات الثقيلة  ٥٠  ٥٠ اإلمارات  مؤسسة دبي األھلية للنقل السريع ذ.م.م
          

صناعة ھياكل السيارات واألجزاء المعدنية   ٥٠  ٥٠ اإلمارات  شركة أكورن للصناعات ذ.م.م
  واإلنشائية

          

  صناعة المنتجات المعدنية للمباني  ٥٠  ٥٠ اإلمارات  يزون لصناعة األلمنيوم ذ.م.ماشركة ھور
  
  

                



 

 

٢٣

  الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)     ٣

  
  أساس التوحيد (تابع)  ١-٣

  
  (تابع)  الشركات التابعة  (ب)

  
االستثمار في شركة الصقر الوطنية للتأمين ش.م.ع باسم أطراف ذات عالقة على سبيل األمانة لصالح تم تسجيل نسبة محددة من 

  الشركة.
  

  من خالل ترتيبات متفق عليھا. ٪١٠٠مملوكة بنسبة شركات تابعة في  اتنسبة محددة من االستثمارالشركة  تمتلك
  
  . ھذه المنشأة توحيدب الشركةقامت المنشأة وعليه ب الخاصة نشطةاألالشركة على  سيطرت *
  

  الحصص غير المسيطرة   )(ج
  

ً لحصتھا التناسبية في صافي الموجودات التي يمكن تحديدھا في الشركة الُمستحوذ عليھااليتم قياس الحصص غير  في  مسيطرة وفقا
  .تاريخ االستحواذ

  
 حقوق ملكية.كمعامالت  ھافقدان السيطرة يتم احتساب ال يترتب عليھاأي تغيرات في حصة المجموعة في شركة تابعة 

  
   فقدان السيطرة  (د)

  
عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة، تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بموجودات ومطلوبات الشركة التابعة، وأي 

ضمن األرباح  ة عن فقدان السيطرةسائر ناتجحصص غير مسيطرة والمكونات األخرى لحقوق الملكية. يتم االعتراف بأي أرباح أو خ
  أو الخسائر. يتم قياس أي حصة محتفظ بھا في الشركة التابعة السابقة بالقيمة العادلة في تاريخ فقدان السيطرة.

  
  المعامالت المحذوفة عند التوحيد   )(ھـ

  
ناتجة عن المعامالت المحققة المصروفات غير اليرادات وواإليتم حذف األرصدة والمعامالت الداخلية التي تتم بين شركات المجموعة 

يتم حذف األرباح غير المحققة الناشئة عن المعامالت مع الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية . بين شركات المجموعة
ذف الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة إلى مدى حصة المجموعة في الشركة الُمستثمر بھا. يتم ح في تلك الشركات مقابل االستثمار

  التي يتم بھا حذف األرباح غير المحققة، لكن فقط إلى المدى الذي ال يصاحبه دليل على انخفاض القيمة.
  

  الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة الحصص في   )(و
  

ولكن ال يكون ھذا  على سياساتھا المالية والتشغيلية جوھريتأثير  ممارسة للمجموعة يمكنتتمثل الشركات الزميلة في المنشآت التي 
. يتمثل االئتالف المشترك في الترتيب الذي تسيطر عليه المجموعة بصورة مشتركة ويكون التأثير سيطرة أو سيطرة مشتركة

  للمجموعة حقوق في صافي موجوداته بخالف الحقوق في الموجودات وااللتزامات تجاه المطلوبات. 
  

ً بالتكلفة،  يتم احتساب الحصص في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية، يتم االعتراف بھا مبدئيا
التي تتضمن تكاليف المعاملة. الحقاً لالعتراف المبدئي، تشتمل البيانات المالية الموحدة على حصة المجموعة من األرباح أو الخسائر 

  .خرى للشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة حتى تاريخ انتھاء التأثير الھام أو السيطرة المشتركةواإليرادات الشاملة األ
  
ما إذا كان ھناك دليل موضوعي على تعرض االستثمار في الشركات الزميلة م بالتحققتقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير   

القيمة على أنھا الفرق بين  في نخفاضاالتقوم المجموعة باحتساب خسائر واالئتالفات المشتركة النخفاض في القيمة. في ھذه الحالة 
بيان بالمبلغ ضمن القيمة القابلة لالسترداد من الشركة الزميلة واالئتالف المشترك وبين القيمة الدفترية، ومن ثم تقوم باالعتراف 

  .الموحد ألرباح أو الخسائرا
  
  
  
  
  
  



 

 

٢٤

  ش.م.ع وشركاتھا التابعةالشركة الخليجية لالستثمارات العامة 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)     ٣
  
  االعتراف باإليرادات  ٢-٣

  
باستثناء الخصومات والمرتجعات المتوقعة من العميل يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للثمن المقبوض أو مستحق القبض 

على الكمية، وذلك بعد حذف المبيعات التي تتم فيما بين شركات المجموعة، شريطة أن يكون من المرجح أن تتدفق  والحسومات
ً  ، إن وجدت،المنافع االقتصادية للمجموعة، ويمكن قياس اإليرادات والتكاليف معايير االعتراف  تحققبصورة موثوقة. يتعين أيضا

  ات:المحددة التالية قبل االعتراف باإليراد
   

  بيع قطع األراضي
  

عندما يتم تحويل المخاطر واالمتيازات الھامة للملكية إلى  يتم االعتراف باإليرادات من بيع قطع األراضي ضمن األرباح أو الخسائر
ألرض، في استخدام احق الليتم إنجازھا بموجب عقد البيع المعني، ويتم منح  جوھرية المشتري وال يكون لدى المجموعة أية أعمال
، ويمكن قياس قيمة اإليرادات والتكاليف ذات يضاالدفعات مقابل شراء قطع األر بسدادويقوم المشتري بتقديم الدليل الدامغ اللتزامه 

  .التي تم إلغاؤھاجعات/ المبيعات ترمن بيع قطع األراضي بعد خصم الم الصلة بصورة موثوقة. يتم بيان اإليرادات
  

  لتطوير والبيعا بغرض العقارات المحتفظ بھااإليرادات من بيع 
  

لتطوير والبيع ضمن األرباح أو الخسائر عندما يتم تحويل المخاطر ا بغرض اإليرادات من بيع العقارات المحتفظ بھايتم االعتراف ب
. تعتبر المخاطر واالمتيازات الھامة للملكية أنھا قد تحولت إلى المشتري عندما يتم تحويل واالمتيازات الھامة للملكية إلى المشتري

  اإلنشاء. االنتھاء من أعمالمنح حق الدخول للعقار عند  ويتممخاطر األسعار إلى المشتري من خالل التوقيع على اتفاقية البيع، 
 

  بيع البضائع
  

  كافة الشروط التالية: تحقيقعندما يتم يتم االعتراف باإليرادات من بيع البضائع 
  
 تقوم المجموعة بتحويل المخاطر واالمتيازات الھامة لملكية البضائع إلى المشتري؛ 
  لم يعد ھناك تدخل إداري من قبل اإلدارة بنفس درجة تدخلھا في إدارة البضائع المملوكة لھا أو سيطرة فعلية على تلك البضائع

 المباعة؛
  اإليرادات بصورة موثوقة؛يمكن قياس قيمة 
  و تدفق المنافع االقتصادية المرتبطة بالمعاملة إلى المجموعة؛أن تيكون من المرجح 
  أو التي سيتم تكبدھا فيما يتعلق بھذه المعاملة بصورة موثوقة. المتكبدةيمكن قياس التكاليف 

  
  تقديم الخدمات

  
تقدير ناتج المعاملة بصورة موثوقة، استناداً إلى مرحلة إنجاز المعاملة في  يتم االعتراف باإليرادات من تقديم الخدمات عندما يمكن

استرداد  هعندما ال يمكن قياس الناتج بصورة موثوقة، يتم االعتراف باإليرادات فقط إلى المدى الذي يمكن خالل تاريخ التقرير.
  المصروفات المتكبدة.

  
  األوراق المالية

  
  نقل الملكية.ور من بيع األوراق المالية عند إتمام عملية بيع األوراق المالية يتم االعتراف باألرباح والخسائ

  
  إيرادات توزيعات األرباح

  
  في الحصول على الدفعات.  ضمن األرباح أو الخسائر في تاريخ ثبوت حق المجموعةيتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح 

  
  العقارات االستثمارية  تأجير منيرادات اإل
  

يتم االعتراف بحوافز  على مدى فترة عقد اإليجار. الثابت على أساس القسط العقارات االستثمارية تأجير منيرادات اإليتم االعتراف ب
   اإليجار على مدى فترة عقد اإليجار. تإيراداكجزء ال يتجزأ من إجمالي  الممنوحة اإليجار

  
  كإيرادات أخرى.يتم االعتراف بإيرادات اإليجار من العقارات األخرى 



 

 

٢٥

  الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)     ٣

  
  (تابع)  االعتراف باإليرادات  ٢-٣

  
  إيرادات الفنادق

  
الفندق والعمالء على أساس تناسبي خالل فترة اإلقامة. يتم االعتراف  لنزالءقدمة يتم االعتراف باإليرادات من الخدمات الفندقية الم

  الفندق والعمالء. لنزالءعند تقديم الخدمات  إصدار فواتير المبيعات ذات الصلةباإليرادات من بيع المأكوالت والمشروبات عند 
  

  عقود اإليجار  ٣-٣
  

عقد اإليجار على أنه عقد إيجار تمويلي عندما تنص شروط العقد على تحويل كافة مخاطر وامتيازات الملكية إلى  تصنيفيتم 
  المستأجر. يتم تصنيف كافة عقود اإليجار األخرى على أنھا عقود إيجار تشغيلي.

  
  مؤجر بصفة

  
صافي استثمار المجموعة في تعادل كذمم مدينة بقيمة  ستأجرين بموجب عقود إيجار تمويلييتم االعتراف بالمبالغ المستحقة من الم

لفترات المحاسبية بحيث تعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي على ااإليرادات من عقد اإليجار التمويلي  توزيععقود اإليجار. يتم 
  استثمار المجموعة القائم خالل فترة اإليجار.

  
على مدى فترة عقد اإليجار المعني. تتم إضافة  على أساس القسط الثابت اإليجار التشغيلييتم االعتراف بإيرادات اإليجار من عقود 

عقد اإليجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية للموجودات المستأجرة، ويتم االعتراف  وإبرامالمبدئية المتعلقة بالتفاوض المباشرة التكاليف 
  يجار.على مدى فترة عقد اإل على أساس القسط الثابتبھا 

  
  مستأجربصفة 

  
ً يتم االعتراف  كموجودات للمجموعة بقيمتھا العادلة بتاريخ بداية عقد  تفظ بھا بموجب عقود إيجار تمويليبالموجودات المحمبدئيا

الي االلتزام المقابل تجاه المؤجر ضمن بيان المركز الم إدراجاإليجار أو، في حال كانت أقل، بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار الدنيا. يتم 
  .كالتزامات عقود إيجار تمويلي

  
متبقي وتخفيض التزام عقد اإليجار بھدف تحقيق سعر فائدة ثابت على الرصيد ال مصروفات التمويل علىدفعات اإليجار  توزيعيتم 

موجودات مؤھلة، ما لم تكن منسوبة بصورة مباشرة ل أو الخسائر،فوراً ضمن األرباح  لاللتزام. يتم االعتراف بمصروفات التمويل
ً للسياسة العامة المتبعة من قبل المجموعة بشأن تكاليف االقتراض.  يتم االعتراف باإليجارات وفي ھذه الحالة تتم رسملتھا وفقا

  التي يتم تكبدھا فيھا. اتصروفات في الفترالمشروطة كم
  

كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار، ما  اإليجار التشغيلي عقود المدفوعة بموجببالمبالغ يتم االعتراف 
لم يكن ھناك أساس منھجي آخر أكثر مالءمة للنمط الزمني الذي يتم فيه استنفاد المنافع االقتصادية من األصل المستأجر. يتم االعتراف 

  كمصروفات في الفترة التي يتم تكبدھا فيھا. جار التشغيلية بموجب عقود اإليباإليجارات المشروط
  

  يتم االعتراف بحوافز اإليجار المستلمة كجزء ال يتجزأ من إجمالي مصروفات عقد اإليجار على مدى فترة عقد اإليجار.
  

  العمالت األجنبية   ٤-٣
  

التي تعمل فيھا المنشأة. لغرض البيانات  األساسية االقتصاديةيتم عرض البيانات المالية لكل منشأة من منشآت المجموعة بعملة البيئة 
("الدرھم  بدرھم اإلمارات العربية المتحدة ومركزھا المالي المالية الموحدة، يتم عرض نتائج كل منشأة من منشآت المجموعة

  العملة الرسمية للمجموعة وعملة عرض البيانات المالية الموحدة.  ووھ اإلماراتي")
    

عداد البيانات المالية لمنشآت المجموعة، يتم االعتراف بالمعامالت بعمالت غير العملة الرسمية للمجموعة وفقاً ألسعار الصرف عند إ
رير، يتم تحويل البنود المالية بالعمالت األجنبية وفقاً ألسعار الصرف السائدة اتقال إلعداد السائدة بتواريخ المعامالت. في نھاية كل فترة

ً ألسعار الصرف  في تاريخ التقرير. فيما يتعلق بالبنود غير المالية بالعمالت األجنبية المسجلة بالقيمة العادلة، تتم إعادة تحويلھا وفقا
  تم إعادة تحويل البنود التي يتم قياسھا بالتكلفة التاريخية بالعملة األجنبية.يم فيه تحديد القيمة العادلة. ال السائدة في التاريخ الذي ت

  
  ضمن األرباح أو الخسائر في السنة التي تنشأ فيھا.  األجنبية م االعتراف بفروقات صرف العمالتيت
  



 

 

٢٦

  الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٣

  
  تكاليف االقتراض     ٥-٣

  
التي تستغرق بالضرورة فترة زمنية  ،مؤھلةالموجودات الحيازة أو إنشاء أو إنتاج لإن تكاليف االقتراض المنسوبة بصورة مباشرة 

طويلة حتى تصبح جاھزة لالستخدام المزمع لھا، تتم إضافتھا إلى تكلفة تلك الموجودات حتى تصبح تلك الموجودات جاھزة بصورة 
  ا أو بيعھا.فعلية لالستخدام المزمع لھ

  
  يتم االعتراف بكافة تكاليف االقتراض األخرى ضمن األرباح أو الخسائر في السنة التي يتم تكبدھا فيھا.

  
  الممتلكات واآلالت والمعدات      ٦-٣

  
  االعتراف والقياس

  
ً يتم االعتراف  ً االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة، مبدئيا إن ببنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا

  .األصلالستـحواذ على لالمصروفات المنسوبة بشكل مباشر  على التكلفة تشتمل. وجدت
  

من خالل مقارنة المتحصالت من االستبعاد مع القيمة يتم تحديد األرباح أو الخسائر من استبعاد أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات 
ضمن "اإليرادات األخرى" و"المصروفات العمومية واإلدارية"  ي القيمةصافب، ويتم االعتراف الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات

 على التوالي ضمن األرباح أو الخسائر.
  

  التكاليف الالحقة
  

مة الدفترية لألصل أو يتم االعتراف بھا كأصل منفصل، حسبما يكون مالئماً، وذلك فقط عندما يكون يتم إدراج التكاليف الالحقة في القي
 من المرجح أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند إلى المجموعة، ويمكن قياس تكلفة البند بصورة موثوقة. يتم تحميل

  لى األرباح أو الخسائر في فتـرة تكبـدھا.كافة مصروفات اإلصالحات والصيانة األخرى ع
  

  االستھالك
  

على مدى  على أساس القسط الثابتوالمعدات ناقصاً قيمھا المتبقية المقدرة  التشطب تكلفة بنود الممتلكات واآلليتم احتساب االستھالك 
فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت  ضمن األرباح أو الخسائر. عامة، ويتم االعتراف بھا أعمارھا اإلنتاجية المقدرة

  المقارنة:فترة الحالية و للفترةوالمعدات 
  )بالسنوات( اإلنتاجية األعمار                              

   ٥٠إلى  ٥                وبيوت جاھزة مباني وشبرات 
   ٢٠إلى  ٥                  آالت ومعدات

   ١٠إلى  ٤                سيارات وسفن وشاحنات
   ٧إلى  ٤                  أثاث وتجھيزات
  ٢٠                  صھاريج تخزين

    ٨إلى  ٥                  موجودات أخرى 
                      ====  

  

يكون مناسباً. يتم احتساب تتم إعادة تقييم طرق االستھالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل تقرير، ويتم تعديلھا حيثما 
  المستقبلية.الفترات الحالية و ةل تغيير تكاليف االستھالك للفترالتقديرات المحاسبية من خالر على أنه تغير في أي تغي

  
المعاد تقييمھا والتي تمثل القيمة العادلة في تاريخ إعادة التقييم. يتم إجراء إعادة  ويتم بيانھا بالقيم يضاال يتم احتساب استـھالك لألر

التقييم بصورة منتظمة وكافية بحيث ال تختلف القيم الدفترية بصورة جوھرية عن القيم التي سيتم تحديدھا باستخدام القيم العادلة في 
  تاريخ التقرير. 

  
، إلى المدى الذي األرضأي زيادة ناتجة عن إعادة تقييم األرض ضمن اإليرادات الشاملة األخرى الحتياطي إعادة تقييم تتم إضافة 

تعكس فيه انخفاض إعادة تقييم األرض المعترف به سابقاً في األرباح أو الخسائر، في ھذه الحالة يتم احتساب الزيادة ضمن األرباح أو 
رباح أو الخسائر إلى مقدار االنخفاض المحمل سابقاً. ويتم تحميل االنخفاض في القيمة الدفترية الناتج عن إعادة تقييم األرض على األ

  الخسائر إلى المدى الذي تزيد فيه عن الرصيد، إن وجد، في احتياطي إعادة تقييم األرض المتعلق بإعادة التقييم السابق لھذا األصل.   
  

إلى عند بيع أو سحب األرض المعاد تقييمھا الحقاً، يتم تحويل الفائض الناتج عن إعادة التقييم المتبقي في احتياطي إعادة تقييم األرض 
األرباح المحتجزة مباشرة. ال يتم إجراء أي تحويل من احتياطي إعادة تقييم األرض إلى األرباح المحتجزة ما لم يتم إيقاف االعتراف 

  باألرض.  



 

 

٢٧

  الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٣

  
    (تابع) الممتلكات واآلالت والمعدات    ٦-٣

  
  األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز 

  
بالتـكلفة  ھايتم تسجيل العقارات أو الموجودات قيد اإلنشاء بغرض اإلنتـاج أو التوريد أو ألغراض إدارية أو ألغراض لم تحدد بعدإن 

ً خسائر انخفاض القيمة المعترف بھا.  التكاليف المباشرة المنسوبة لتصميم وإنشـاء العقارات، بما في  على جميعالتكلفة  تشتملناقصا
ً للسيـاسة المحاسبية للمجموعة. عن دما ذلك التكاليف المتعلقة بالعمالة، وبالنسبـة للموجودات المؤھلة، فتتم رسملة تكاليف التـمويل وفقا

مالية قيد اإلنجاز إلى الفئة المناسبة من الممتلكات واآلالت تكون الموجـودات جاھزة لالستخدام المزمع لھا، يتم تحويل األعمال الرأس
  وفقاً لسيـاسات المجموعة. لھا والمعدات ويتم احتساب االستھالك

  
  العقارات االستثمارية    ٧-٣

  
  االعتراف 

  
تحقيق إيرادات إيجارية أو زيادة قيمة رأس المال أو لكال الغرضين  بغرضيتم تصنيف األراضي والمباني التي تمتلكھا المجموعة 

كعقارات استثمارية. إن العقارات التي يتم إنشاؤھا أو تطويرھا الستخدامھا في المستقبل كعقارات استثمارية يتم تصنيفھا أيضاً 
  كعقارات استثمارية. 

  
  القياس 

  
ة، بما في ذلك تكاليف المعاملة ذات الصلة. الحقاً لالعتراف المبدئي، يتم احتساب العقارات يتم قياس العقارات االستثمارية مبدئياً بالتكلف

ً للمعيار  يتم االعتراف باألرباح أو . ""العقار االستثماري ٤٠المحاسبي الدولي رقم االستثمارية باستخدام نموذج القيمة العادلة وفقا
  اح أو الخسائر. الخسائر من التغير في القيمة العادلة ضمن األرب

  
العقار المعني عقار  يظلعندما تبدأ المجموعة بإعادة تطوير عقار استثماري قائم الستمرار استخدامه مستقبالً كعقار استثماري، 

 لتطوير والبيع خالل فترة إعادةا بغرض تصنيفه كعقار محتفظ به ُيعاداستناداً إلى نموذج القيمة العادلة وال  هاستثماري ويتم قياس
  التطوير.

  
 عندما ال يمكن تحديد القيمة العادلة للعقار االستثماري قيد اإلنشاء بصورة موثوقة، يتم قياس العقار بالتكلفة حتى تاريخ االنتھاء من

  اإلنشاء أو التاريخ الذي يمكن فيه قياس القيمة العادلة بصورة موثوقة، أيھما أقرب. 
  

  ارات استثماريةالتحويل من ممتلكات وآالت ومعدات إلى عق
  

يتم احتساب العقارات المحتفظ بھا الستخدامھا من قبل المجموعة كممتلكات وآالت ومعدات حتى تاريخ التغير في االستخدام. في تاريخ 
عدات. ال يتم التغير في االستخدام، يتم االعتراف بأي فرق بين القيمة الدفترية للعقار وقيمته العادلة كإعادة تقييم للممتلكات واآلالت والم

ً في اإليرادات الشاملة األخرى إلى األرباح أو الخسائر في  تحويل أي فائض قائم أو ناتج عن إعادة التقييم قد تم االعتراف به سابقا
ئم الذي قد تاريخ التحويل أو عند االستبعاد الالحق للعقار االستثماري. إال أنه عند االستبعاد الالحق، يتم تحويل فائض إعادة التقييم القا

 تم االعتراف به عند تطبيق المجموعة لنموذج إعادة التقييم على العقار إلى األرباح المحتجزة.     
  

  لتطوير والبيع إلى عقارات استثماريةا بغرض التحويل من عقارات محتفظ بھا
  

يكون الھدف من االحتفاظ بھا ھو تحقيق  البيع إلى عقارات استثمارية عندمالتطوير وبغرض ايتم تحويل بعض العقارات المحتفظ بھا 
لبيع إلى عقارات ا بغرض يتم تحويل العقارات االستثمارية المحتفظ بھاكال الغرضين. أس المال أو إيرادات إيجارية أو زيادة قيمة ر

ً للقياس استثمارية بالقيمة العادلة في تاريخ التحويل ويتم االعتراف باألرباح الناتجة عن التحويل ضمن األرباح أ و الخسائر. الحقا
قياس  المبدئي، يتم تقييم ھذه العقارات بالقيمة العادلة وفقاً لسياسة قياس العقارات االستثمارية. يتم االعتراف بأي أرباح ناتجة عن إعادة

  العقار المعني ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد.   
  



 

 

٢٨

  اتھا التابعةالشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشرك
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٣

 
  العقارات االستثمارية (تابع)     ٧-٣
  

  لتطوير والبيع ا بغرض التحويل من عقارات استثمارية إلى عقارات محتفظ بھا
  

لتطوير والبيع، يتم احتساب بغرض اعندما يتم تحويل عقار من عقارات استثمارية مقاسة بالقيمة العادلة إلى عقارات محتفظ بھا 
قار قبل التحويل بالقيمة العادلة. تعتبر القيمة العادلة في تاريخ التحويل ھي تكلفة العقار. ويتم االعتراف بأي فرق بين القيمة الدفترية للع

وقيمته العادلة في تاريخ التحويل ضمن األرباح أو الخسائر بنفس الطريقة التي يتم بھا االعتراف بأي تغير آخر في القيمة  التحويل
  العادلة للعقار االستثماري. 

  
 بيع عقارات استثمارية 

  
أو تكاليف مباشرة نتيجة بيع يتم بيع بعض العقارات االستثمارية ضمن سياق األعمال االعتيادية. ال يتم االعتراف بأي إيرادات 

عقارات استثمارية. يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع عقارات استثمارية (المحتسبة على أنھا الفرق بين صافي 
     المتحصالت من االستبعاد والقيمة الدفترية) ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

  
  ير والبيع العقارات المحتفظ بھا للتطو   ٨-٣

  
لبيع كعقارات محتفظ بھا للتطوير والبيع ا بغرض العقارات التي تم االستحواذ عليھا أو إنشاؤھا أو العقارات قيد اإلنشاءيتم تصنيف 

  ويتم بيانھا بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق، أيھما أقل. 
  

مثل األتعاب المھنية والتكاليف  األخرى ذات الصلة اإلنشاء والتكاليفتشتمل التكلفة على تكلفة األراضي والبنية التحتية وتكاليف 
تتمثل الھندسية المنسوبة للمشروع التي تتم رسملتھا عندما تكون األنشطة الالزمة لتجھيز الموجودات لالستخدام المزمع لھا قيد التنفيذ. 

  .اليف المتوقع تكبدھا عند بيع العقارتكالناقصاً  حاليلألصل في وضعه الصافي القيمة القابلة للتحقيق في سعر البيع المقدر 
  

  يتم إدراج تكاليف االقتراض المنسوبة مباشرة لإلنشاء في تكلفة ھذا األصل. 
  

  تقوم المجموعة بمراجعة القيم الدفترية للعقارات المحتفظ بھا للتطوير والبيع في تاريخ كل تقرير.  
  

  المخزون  ٩-٣
  

  الغيارالمواد الخام وقطع 
  

و، حيثما  يتم بيان المواد الخام وقطع الغيار بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق، أيھما أقل. تتألف التكلفة من تكاليف المواد المباشرة
راھن. يتم يكون مناسباً، تكاليف العمالة المباشرة والمصروفات غير المباشرة التي تم تكبدھا إليصالھم إلى موقعھم الحالي ووضعھم ال

 ً التكاليف  كافة احتساب التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح. يتمثل صافي القيمة القابلة للتحقيق في سعر البيع المقدر ناقصا
  المقدرة لإلنجاز والتكاليف المتوقع تكبدھا عند التسويق والبيع والتوزيع. 

  
  البضائع تامة الصنع والبضائع قيد التصنيع

  
ضائع تامة الصنع والبضائع قيد التصنيع بالتكلفة (التي تتألف من تكاليف العمالة المباشرة والمواد والمصروفات المباشرة يتم بيان الب

وجزء مناسب من المصروفات غير المباشرة لإلنتاج) أو صافي القيمة القابلة للتحقيق، أيھما أقل، حيث يتم تحديد صافي القيمة القابلة 
  للخسائر المتوقعة، إن وجدت، عندما يتم التحقق من إمكانية حدوث خسارة.   مخصص رصدللتحقيق بعد 

  
  الشھرة التجارية  ١٠-٣

  
ً قياس الشھرة التجارية التي تنشأ من دمج األعمال بالتكلفة التي تمثل زيادة في تكلفة دمج األعمال عن حصة الشركة في  يتم مبدئيا

وااللتزامات الطارئة. عقب االعتراف المبدئي، يتم قياس الشھرة التجارية بالتكلفة  المحددةصافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات 
ً أو  ً خسائر انخفاض القيمة المتراكمة. تتم مراجعة الشھرة التجارية للتحقق من تعرضھا النخفاض في القيمة مرة واحدة سنويا ناقصا

  الظروف إلى تعرض القيمة الدفترية لالنخفاض.  فيالتغيرات  عدة مرات سنوياً عندما تشير بعض األحداث أو
  

   



 

 

٢٩

  الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٣
  
  المخصصات   ١١-٣

  
على المجموعة التزام حالي (قانوني أو ضمني) نتيجة لحدث سابق، ويكون من المرجح أن  يترتبيتم االعتراف بالمخصصات عندما 

  تسوية االلتزام وعندما يمكن تقدير قيمة االلتزام بصورة موثوقة. يتطلب تدفق خارج لموارد تنطوي على منافع اقتصادية ل
  

بالمبلغ المسترد كأصل منفصل ولكن فقط عندما من  مبالغ المخصص، يتم االعتراف استرداد بعض أو كل تتوقع المجموعةعندما 
المؤكد أن يتم تحصيل المبلغ وأن يكون متعلق بمخصص تم االعتراف به خالل السنة. يتم عرض المصروفات المتعلقة بأي مخصص 

  في األرباح أو الخسائر بعد خصم المبالغ المستردة. 
  

ً مادي، يتم خعندما يكون تأثير القيمة الزمنية للمال  ، صم المخصصات باستخدام معدل حالي قبل الضريبة يعكس، حيثما يكون مناسبا
  يتم االعتراف بعكس الخصم كتكاليف تمويل. المخاطر المتعلقة بااللتزام. 

  
تتم مراجعة المخصصات في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلھا لتعكس أفضل التقديرات الحالية. يتم عكس المخصص إذا لم يعد من 

  . تسوية االلتزامن يلزم تدفق خارج لموارد تنطوي على منافع اقتصادية لالمرجح أ
  
  تعويضات الموظفين    ١٢-٣

  
  برنامج المساھمات المحددة 

  
وھو برنامج يرتكز على  إن المجموعة عضو في برنامج المعاشات الذي تديره الھيئة العامة االتحادية للمعاشات والتأمينات االجتماعية

ويتم تحميلھا على كنسبة من رواتب ھؤالء الموظفين  المساھمات المستحقة للموظفين اإلماراتيينيتم احتساب  .دفع مساھمات محددة
ً ألحكام القانون االتحادي رقم ( تم ي بشأن المعاشات والتأمينات االجتماعية. ١٩٩٩) لسنة ٧بيان األرباح أو الخسائر الموحد وفقا

عند تكبدھا.  بيان األرباح أو الخسائر الموحداالعتراف بمساھمات المجموعة، المحتسبة كنسبة من رواتب الموظفين، كمصروفات في 
   ال يترتب أي التزام قانوني أو ضمني على المجموعة بسداد أي مساھمات إضافية.  

  
  اإلجازة السنوية وتذاكر السفر

  
ً للخدمات المقدمة من الموظفين  يتم احتساب االلتزامات المقدرة المتعلقة باستحقاق الموظفين إلجازات سنوية وتذاكر السفر وفقا

  المؤھلين حتى نھاية السنة. 
  

  مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين الوافدين 
    

ينشأ فيما لو تم إنھاء خدمات كافة الموظفين في تاريخ التقرير يرتكز مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين على االلتزام الذي قد 
ً ألحكام قانون العمل االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة والقوانين المحلية ذات الصلة المطبقة على الشركات  ويتم احتسابه وفقا

  وعليه يتم تصنيفھا كمطلوبات طويلة األجل. التابعة الخارجية. ترى اإلدارة أن ھذه التعويضات ھي التزامات طويلة األجل 
  

يتم اإلفصاح عن االستحقاقات المتعلقة باإلجازات السنوية وتذاكر السفر كمطلوبات متداولة بينما يتم اإلفصاح عن مخصص تعويضات 
  نھاية الخدمة كمطلوبات غير متداولة. 

  
  إيرادات التمويل     ١٣-٣
  

  س االستحقاق الزمني استناداً إلى المبلغ األصلي المستحق ووفقاً ألسعار الفائدة المطبقة. يتم احتساب إيرادات الفوائد على أسا
  

  تكاليف التمويل     ١٤-٣
  

منسوبة بصورة مباشرة إلى حيازة أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤھل ضمن األرباح أو  التي ال تكون يتم االعتراف بتكاليف التمويل
  الفعلية. الخسائر باستخدام طريقة الفائدة 

  
  
  
  



 

 

٣٠

  الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٣
  
   األدوات المالية  ١٥-٣
  

  الموجودات المالية غير المشتقة   )١
  

  والقياس المبدئي االعتراف
  
ً بالقروض    ً بدائع في التاريخ الذي تنشأ فيه. والو والسلفياتتقوم المجموعة باالعتراف مبدئيا الموجودات كافة يتم االعتراف مبدئيا

  تصبح المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية الخاصة باألداة المعنية.عندما والمطلوبات المالية األخرى 
  
ً قياس    للبند غير المبين بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، بالقيمة العادلة زائداً، بالنسبة أصل أو التزام مالي ما يتم مبدئيا

  تكاليف المعاملة المنسوبة بصورة مباشرة إلى حيازتھا أو إصدارھا.
  

  التصنيف والقياس الالحق
  

من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  القيمة العادلةببالتكلفة المطفأة أو  :يتم تصنيف األصل المالي وفقاً لقياسهعند االعتراف المبدئي، 
استثمارات حقوق الملكية؛ أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح  - استثمارات دين؛ القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  –

  . أو الخسائر
  

ما لم تقم المجموعة بتغيير نموذج األعمال الذي تطبقه إلدارة  ،ال تتم إعادة تصنيف الموجودات المالية عقب االعتراف المبدئي بھا  
  الموجودات المالية.  

  
  الموجودات المالية التي يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة 

  
خالل ويكون غير محدد بالقيمة العادلة من  يكون األصل المالي مؤھالً للقياس بالتكلفة المطفأة فقط في حالة تحقق كال الشرطين التاليين  

  :األرباح أو الخسائر
  

  أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يھدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و 
 ةأن ينشأ عن الشروط التعاقدية المتعلقة باألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات المبلغ األصلي والفائد 

 . على المبلغ األصلي القائم
  
  في حالة عدم تحقق ھذين الشرطين، يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة.   

  
تقوم المجموعة بتقييم نموذج األعمال على مستوى المحفظة حيث أن ذلك يمثل أفضل طريقة يمكن من خاللھا إدارة األعمال وتقديم   

  المعلومات إلى اإلدارة. 
    
ا إذا كان يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال يھدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية لتقييم م  

  التعاقدية، تأخذ المجموعة باعتبارھا ما يلي: 
  

 ؛ المطبقة سياسات وأھداف اإلدارة المتعلقة بالمحفظة وتأثير السياسات  
  كيفية تقييم اإلدارة ألداء المحفظة؛  
  مدى تركيز استراتيجية اإلدارة على الحصول على إيرادات الفائدة التعاقدية؛ 
  مدى تكرار مبيعات األصل المتوقعة؛ 
  سبب بيع أي أصل؛ و 
 ا التعاقدي أم يتم بيعھا بعد فترة استحقاقھفترة ممتدة بناًء على  زمنية ما إذا كانت الموجودات التي يتم بيعھا يتم االحتفاظ بھا لفترة

  قصيرة من االستحواذ عليھا أو لفترة ممتدة قبل تاريخ استحقاقھا.  
  

  
  



 

 

٣١

  الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٣
  
  (تابع)  المالية األدوات  ١٥-٣
  

  المالية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالموجودات 
  
ال يتم االحتفاظ بھا ضمن نموذج أعمال يھدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل  المحتفظ بھا للمتاجرةإن الموجودات المالية   

  التدفقات النقدية التعاقدية.
  
قامت المجموعة بتصنيف بعض الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ألن ھذا التصنيف ينھي أو يقلل   

  بصورة جوھرية االختالف المحاسبي الذي قد ينشأ فيما لو تم تصنيفھا غير ذلك. 
  
  ت الشاملة األخرىالموجودات المالية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل اإليرادا  

  
ً لكل أداة على حدة) تصنيف االستثمارات في بعض     أدوات حقوققد تقرر المجموعة بصورة نھائية عند االعتراف المبدئي (وفقا

ا الملكية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. ال يجوز التصنيف بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى إذ
  كان يتم االحتفاظ بأدوات حقوق الملكية بغرض المتاجرة.

  
يتم االعتراف بتوزيعات األرباح المتعلقة باالستثمارات في أدوات حقوق الملكية ضمن األرباح أو الخسائر الموحدة عندما يثبت حق   

  جزء من تكلفة االستثمار.المجموعة في استالم توزيعات األرباح ما لم تمثل ھذه التوزيعات بصورة واضحة استرداد ل
  
ً  تميال    إعادة تصنيف األرباح والخسائر من أدوات حقوق الملكية إلى بيان الدخل وال يتم االعتراف بأي انخفاض في القيمة ضمن  مطلقا

  .الموحد بيان الدخل
  
ر نموذج األعمال الذي تطبقه إلدارة ما لم تقم المجموعة بتغيي ،ال تتم إعادة تصنيف الموجودات المالية عقب االعتراف المبدئي بھا  

  الموجودات المالية.  
  

  القروض والذمم المدينة 
  

ً لالعتراف المبدئي،  ً بھذه الموجودات بالقيمة العادلة زائداً التكاليف المنسوبة بصورة مباشرة للمعاملة. الحقا يتم يتم االعتراف مبدئيا
  قياسھا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. 

  
  . والمستحق من أطراف ذات عالقةألخرى تتألف القروض والذمم المدينة بصورة رئيسية من الذمم المدينة التجارية وا

    
  النقد وما يعادله  

  
خ ألغراض بيان التدفقات النقدية، يتألف النقد وما يعادله من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والودائع الثابتة التي تمتد تواري  

ر غير جوھرية نتيجة التغيرات في قيمتھا العادلة، استحقاقھا األصلية إلى ثالثة أشھر أو أقل من تاريخ االستحواذ وتخضع لمخاط
  وتستخدمھا المجموعة في إدارة التزاماتھا قصيرة األجل.

  
  يتم تسجيل النقد وما يعادله بالتكلفة المطفأة في بيان المركز المالي. 

  
  المطلوبات المالية غير المشتقة )٢

  
خرى يتم االعتراف مبدئياً بكافة المطلوبات المالية (بما في ذلك المطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان اإليرادات الشاملة األ

  الموحد) في تاريخ المتاجرة، وھو التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية الخاصة باألداة المعنية. 
  
  
  
  
  



 

 

٣٢

  الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعةالشركة 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٣

  
  (تابع)  المالية األدوات  ١٥-٣

  

  إيقاف االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية  )٣
  
تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف باألًصل المالي عندما تنتھي حقوقھا التعاقدية في الحصول على تدفقات نقدية من األصل المالي أو   

عندما تقوم بتحويل األصل المالي من خالل معاملة يتم بموجبھا تحويل كافة مخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية أو عندما ال تقوم 
. يتم االعتراف المحولل أو االحتفاظ بكافة مخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية وال تحتفظ بسيطرتھا على األصل المجموعة بتحوي

بأي حصص في الموجودات المالية المحولة المؤھلة إليقاف االعتراف والتي تقوم المجموعة بتسجيلھا أو االحتفاظ بھا كموجودات أو 
مالي الموحد. عند إيقاف االعتراف باألصل المالي، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية مطلوبات منفصلة في بيان المركز ال

لألصل (أو القيمة الدفترية المخصصة إلى الجزء من األصل المحول) والثمن المقبوض (بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه 
  ئر الموحد. ناقصاً أي التزام جديد محتمل) ضمن بيان األرباح أو الخسا

  
تقوم المجموعة بإبرام معامالت يتم بموجبھا تحويل الموجودات المعترف بھا في بيان المركز المالي الموحد ولكنھا تحتفظ إما بكافة   

مخاطر وامتيازات الموجودات المالية أو بجزء منھا. في حالة االحتفاظ بصورة فعلية بكافة المخاطر واالمتيازات، ال يتم إيقاف 
تراف بالموجودات المحولة. إن تحويل الموجودات مع االحتفاظ الفعلي بكافة المخاطر واالمتيازات يتضمن، على سبيل المثال، االع

  إقراض األوراق المالية ومعامالت إعادة الشراء. 
  
المالي أو تحويلھا وتحتفظ فيما يتعلق بالمعامالت التي ال تقوم المجموعة خاللھا باالحتفاظ بكافة مخاطر وامتيازات ملكية األصل   

بھذا األصل إلى مدى ارتباطھا بھذا األصل ويتحدد ذلك من خالل مدى تعرضھا  االعتراففي  المجموعةبالسيطرة عليه، تستمر 
  لتغيرات في قيمة األصل المحول.

  
يتم إيقاف االعتراف باألصل ألصل المالي المحول مقابل رسوم. تحتفظ المجموعة في بعض المعامالت بااللتزام بتقديم خدمات ل  

يتم االعتراف بأي موجودات أو مطلوبات متعلقة بعقد الخدمة ويتوقف ذلك على ما بق عليه معايير إيقاف االعتراف. المحول عندما تنط
  (التزام) ألداء الخدمات.       مما يكفي(أصل) أو أقل  مما يكفيإذا كانت رسوم الخدمة أكثر 

  
  العتراف بالمطلوبات المالية عندما تتم تسوية التزاماتھا التعاقدية أو عندما يتم إلغاؤھا أو انتھاؤھا. تقوم المجموعة بإيقاف ا

  
  عقود التأمين    ١٦-٣

  
 التصنيف 

  

  تصدر المجموعة عقوداً يتم بموجبھا إما تحويل مخاطر التأمين أو كالً من مخاطر التأمين والمخاطر المالية. 
  

من طرف آخر (حامل وثيقة التأمين) من خالل الموافقة على  جوھريةيتم تصنيف العقود التي تقبل المجموعة بموجبھا مخاطر تأمين 
تعويض حامل وثيقة التأمين في حال وقوع حدث مستقبلي محدد وغير مؤكد (الحدث المؤمن ضده) من شأنه أن يؤثر تأثيراً سلبياً على 

قود تأمين. تكون مخاطر التأمين جوھرية إذا ترتب على الحدث المؤمن ضده سداد المجموعة لتعويضات كع ،حامل وثيقة التأمين
  عدم وقوعه.حالة إضافية جوھرية نتيجة وقوع الحدث المؤمن ضده مقارنة ب

  

يمكن أن يتم من خالل عقود التأمين تحويل بعض المخاطر المالية. تتمثل المخاطر المالية في المخاطر الناتجة عن التغير المستقبلي 
المحتمل في واحد او أكثر من أسعار الفائدة المحددة أو أسعار األوراق المالية أو أسعار السلع أو أسعار صرف العمالت األجنبية أو 

غير مالي، أال الأو المعدالت أو التصنيف االئتماني أو المؤشر االئتماني أو أي متغير أخر، شريطة، في حالة المتغير مؤشر األسعار 
  يكون المتغير متعلق بأحد أطراف العقد.

  

  يتم تصنيف العقود التي ال تنطوي على مخاطر تأمين جوھرية كعقود استثمار.   
  

  مصنفاً كعقد تأمين حتى يتم الوفاء بكافة الحقوق وااللتزامات أو انتھاؤھا. عندما يتم تصنيف العقد كعقد تأمين يظل  
   



 

 

٣٣

  الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٣

  
   (تابع)عقود التأمين   ١٦-٣
  

  االعتراف والقياس 
    
  أقساط التأمين   
      

ساط أو تم إجمالي األقساط المكتتبة األعمال التي بدأت خالل السنة وال يتضمن أية رسوم أو مبالغ أخرى تم تحصيلھا مع األقيعكس 
  يتم االعتراف بھذه األقساط عند إتمام أعمال التأمين وإصدار وثائق التأمين. احتسابھا بناء عليھا. 

  
اعتباراً من تاريخ تضمين المخاطر على مدى  مكتسبةيتم االعتراف بھا كأقساط و ،من األقساط كإيرادات المحققيتم االعتراف بالجزء 

    فترة التعويض، ويتم احتساب أقساط التأمين غير المكتسبة باستخدام األساس المبين أدناه:   
  
  غير المكتسبة  التأمين مخصص أقساط  

  
في مطلوبات عقود التأمين من النسبة المقدرة من إجمالي األقساط تتألف أقساط التأمين غير المكتسبة التي تم وضعھا في االعتبار 

المكتتبة التي تتعلق بفترات التأمين التي تلي تاريخ بيان المركز المالي. يتم احتساب مخاطر أقساط التأمين غير المنتھية باستخدام 
قساط غير المنتھية للشحن البحري كنسبة ثابتة من باستثناء الشحن البحري والحوادث العامة. يتم االعتراف بمخاطر األ ١/٣٦٥طريقة 

 أقساط التأمين المكتتبة كما تقتضي اللوائح المالية. فيما يتعلق بمخاطر األقساط غير المنتھية للحوادث العامة، فمن المفترض أن تزداد
اية العقد. من المفترض أن يزداد بنھ ٪١٠٠المخاطر بشكل ثابت طوال فترة المشروع بحيث تصل المخاطر التي تتم مواجھتھا إلى 

  المعدل الذي تتحقق بموجبه األقساط بنفس معدل زيادة المخاطر التي تتم مواجھتھا على مدى فترة سريان وثيقة التأمين.
  

  المطالبات 
    

ت في مخصصات الداخلية والخارجية المدفوعة والتغيرا مع المطالبات تتألف المطالبات المتكبدة من التسويات وتكاليف التعامل
دة المطالبات قيد التسوية الناتجة عن األحداث التي تقع خالل الفترة المالية. وحسبما يكون مناسباً، يتم خصم التعويضات والمبالغ المستر

  منھا.  
  

ً لتقديرات  ة المطالبات للتكلفة النھائية لتسوية كاف المجموعةتشتمل المطالبات قيد التسوية على المخصصات التي يتم رصدھا وفقا
المطالبات  مصروفات التعامل مع المتكبدة وغير المدفوعة كما في تاريخ التقرير سواء تلك التي تم اإلبالغ عنھا أم لم يتم باإلضافة إلى

ن خالل األخرى. يتم تقييم المطالبات قيد التسوية م والمبالغ المستردةالتعويضات المتوقعة استناداً إلى الداخلية والخارجية المخفضة 
 التعديالت على. ال يتم تخفيض مخصصات المطالبات قيد التسوية. يتم إظھار منفردةمراجعة المطالبات الُمبلغ عنھا بصورة 

. تتم مراجعة الطرق المستخدمة التعديالتفي فترات سابقة ضمن البيانات المالية للفترة التي تمت فيھا  المكونةمخصصات المطالبات 
المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنھا في تاريخ بيان المركز  للمطالباتمخصص  رصديتم كما ة بصورة منتظمة. والتقديرات الموضوع

المتكبدة ولم يتم اإلبالغ  والمطالباتاألسس التي يتم بناًء عليھا تقدير المطالبات قيد التسوية  يتم بيانالمالي بناء على تقديرات اإلدارة. 
  .١٤عنھا بصورة تفصيلية في اإليضاح 

  
 مخصص العجز في أقساط التأمين/ اختبار كفاية االلتزامات  

  
مخصص للعجز في أقساط التأمين الناتج عن عقود التأمينات العامة عندما تزيد القيمة المتوقعة للتعويضات والمصروفات  رصديتم 

نتھية لوثائق التأمين السارية في تاريخ التقرير عن مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة والتزامات المنسوبة للفترات غير الم
المطالبات المسجلة بالفعل فيما يتعلق بھذه الوثائق. يتم احتساب مخصص العجز في أقساط التأمين استناداً لفئات األعمال التي يتم 

ً مع الوضع باالعتبار عائد االستث اإداراتھ مار المستقبلي على االستثمارات المحتفظ بھا لدعم أقساط التأمين غير المكتسبة معا
  ومخصصات التعويضات. 

  
  إعادة التأمين   

    
بالتنازل عن إعادة التأمين في سياق أعمالھا االعتيادية بغرض الحد من صافي خسائرھا المحتملة من خالل تنويع  المجموعةتقوم 

م عرض الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات الناتجة عن عقود إعادة التأمين المتنازل المخاطر التي تتعرض لھا. يت
عنھا بصورة منفصلة عن الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات الناتجة عن عقود التأمين ذات الصلة حيث أن ترتيبات 

  جاه حاملي وثائق التأمين.إعادة التأمين ال تعفي المجموعة من التزاماتھا المباشرة ت
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  الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعة
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  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٣

  
  عقود التأمين (تابع)     ١٦-٣
  

    (تابع)إعادة التأمين 
  

ً لعقود إعادة التأمين يتم احتساب المبالغ المستحقة إلى ومن شركات إعادة التأمين بطريقة  تتوافق مع وثائق التأمين ذات الصلة ووفقا
أقساط إعادة التأمين ويتم بيانھا كمصروفات باستخدام نفس األساس المستخدم الحتساب احتياطيات ب االعتراف ذات الصلة. يتم تأجيل

من أقساط إعادة التأمين المتنازل عنھا ضمن يتم إدراج الجزء المؤجل تسبة لوثائق التأمين ذات الصلة. أقساط التأمين غير المك
  موجودات إعادة التأمين.

   
عتبر موجودات إعادة يتم تقييم موجودات إعادة التأمين للتحقق مما إذا كانت قد تعرضت النخفاض في القيمة في تاريخ كل تقرير. تُ 

لحدث وقع بعد االعتراف المبدئي بھا، على أن التأمين أنھا قد تعرضت النخفاض في القيمة في حال وجود دليل موضوعي، نتيجة 
المجموعة قد ال تتمكن من استرداد كافة المبالغ المستحقة لھا ويكون لھذا الحدث تأثير على المبالغ التي سوف تستلمھا المجموعة من 

لتأمين ضمن بيان الدخل في شركات إعادة التأمين يمكن قياسه بصورة موثوقة. يتم االعتراف بخسائر انخفاض قيمة موجودات إعادة ا
  الفترة التي تم تكُبدھا فيھا. 

  
  . يتم االعتراف بعموالت األرباح المتعلقة بعقود إعادة التأمين على أساس االستحقاق

  
  تكلفة االستحواذ المؤجلة    

  
ستحواذ التي تعادل النسبة من إجمالي فيما يتعلق بعقود التأمينات العامة، تمثل موجودات تكلفة االستحواذ المؤجلة النسبة من تكاليف اال

يتم االعتراف بإيرادات العموالت المتعلقة بأنشطة التأمين على أساس تناسبي أقساط التأمين المكتتبة غير المكتسبة في تاريخ التقرير. 
  ھية. على مدى الفترة الفعلية لوثيقة التأمين باستخدام نفس األسس المتبعة لمخاطر أقساط التأمين غير المنت

   
  ذمم التأمين المدينة والدائنة     

  
تتمثل المبالغ المستحقة من وإلى حاملي وثائق التأمين ووكالء التأمين وشركات إعادة التأمين في أدوات مالية ويتم إدراجھا ضمن ذمم 

  التأمين المدينة وذمم التأمين الدائنة وليس في مخصصات عقود التأمين أو موجودات إعادة التأمين.
  

  مخصص عقد التأمين وموجودات إعادة التأمين     
  

الُمعلن عنھا للمجموعة ولم يتم دفعھا في تاريخ بيان المركز  المطالباتيتم تحديد التزامات عقد التأمين تجاه المطالبات قيد التسوية لكافة 
المالي الموحد، باإلضافة إلى المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا. تتألف األقساط غير المكتسبة التي تم أخذھا باالعتبار في 

ة بفترات تأمين الحقة لتاريخ بيان المركز المالي التزامات عقد التأمين من نسبة مقدرة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المرتبط
  الموحد. 

  
يتم تصنيف حصة شركات إعادة التأمين تجاه المطالبات قيد التسوية أعاله والمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا واألقساط غير 

  د إعادة التأمين في البيانات المالية الموحدة.والمكتسبة كموجودات عق
  
  القيمة  انخفاض  ١٧-٣

  
   الُمسجلة بالتكلفة المطفأة الموجودات الماليةانخفاض قيمة 

  
أو مجموعة من الموجودات  ماليأصل  ا كان ھناك دليل موضوعي على تعرضما إذ ، بتقييمفي تاريخ كل تقريرتقوم المجموعة، 

النخفاض في  تقد تعرض أو مجموعة الموجودات المالية النخفاض في القيمة. ُيعتبر أن األصل المالي ،ةالمالية الُمسجلة بالتكلفة المطفأ
القيمة إذا كان ھناك دليل موضوعي يشير إلى وقوع حدث خسارة بعد االعتراف المبدئي بھذا األصل وكان لھذا الحدث تأثير سلبي 

قيمة الاالعتبار األدلة على انخفاض ب المجموعةتأخذ على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لھذا األصل يمكن تقديره بصورة موثوقة. 
  .والجماعي للموجوداتعلى المستوى الفردي 

  
   



 

 

٣٥

  الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٣
  
  (تابع)انخفاض القيمة   ١٧-٣
  

  (تابع) الُمسجلة بالتكلفة المطفأة الموجودات الماليةانخفاض قيمة 
  

التعثر أو العجز عن أو  المصدر أو للمقترض الھامة المالية الصعوباتتشتمل األدلة الموضوعية على انخفاض قيمة الموجودات المالية 
ً لشروط ما كانت المجموعة لتقبلھا في  ظروف أخرى أو السداد من قبل المدين أو إعادة جدولة المبلغ المستحق للمجموعة وفقا

أخرى ملحوظة ترتبط  بيانات أو المؤشرات التي تدل على أن المدين أو المصدر سيشھر إفالسه أو عدم وجود سوق نشطة للسند
لدى  أو الظروف االقتصادية التي تالزم حاالت التعثر المصدر أو ترضوضع المق في السلبية التغييراتبمجموعة من الموجودات مثل 

  .المجموعة
  

  انخفاض قيمة القروض والذمم المدينة
  

. يتم للموجودات الذمم المدينة على المستوى الفردي والمستوى الجماعيالقروض وتأخذ المجموعة باالعتبار األدلة على انخفاض قيمة 
الذمم المدينة لقروض وافي القيمة. إن كافة  محدد للتحقق مما إذا كان ھناك انخفاض بصورة منفردةالھامة  الذمم المدينةتقييم كافة 

التي ُيالحظ أنھا غير خاضعة النخفاض في القيمة بشكل محدد، يعاد تقييمھا بصورة جماعية للتحقق مما إذا كان  بصورة منفردةالھامة 
، يتم ةبصورة منفردالذمم المدينة التي ال تكون ھامة بالقروض وقد وقع أي انخفاض في القيمة دون أن يتم التعرف عليه. فيما يتعلق 

الذمم المدينة التي لھا خصائص مخاطر القروض وتقييمھا بصورة جماعية للتحقق من تعرضھا النخفاض في القيمة من خالل تجميع 
  مماثلة.

  
في تاريخ كل تقرير بتقييم كل أصل على حدة للتحقق مما إذا كان ھناك دليل موضوعي على تعرض ھذا األصل  المجموعةتقوم 

النخفاض في القيمة. يتم قياس خسائر انخفاض قيمة الموجودات المسجلة بالتكلفة المطفأة على أنھا الفرق بين القيمة الدفترية لألصل 
  ة المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي لھذا األصل. المالي والقيمة الحالية للتدفقات النقدي

  
ھذا القرض. يتم شطب تلك القروض بعد المرصود لقيمة ال، يتم شطبه مقابل مخصص انخفاض القرضعندما ال يمكن تحصيل 

ً و/أو أي حدث وتحديد مبلغ الخسارة. إن االسترداد الالحق لل للتحصيل استكمال كافة اإلجراءات الالزمة مبالغ التي تم شطبھا سابقا
  . الموحد قيمة مخصص انخفاض قيمة القروض في بيان األرباح أو الخسائر يتم تخفيضفي خسائر انخفاض القيمة  نقصيترتب عليه 

  
القروض  مخصص مقابلالويتم بيانھا ضمن حساب  الموحد، يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن بيان األرباح أو الخسائر

أدى حدث الحق إلى إذا والسلفيات. يستمر االعتراف بالفائدة على الموجودات الخاضعة النخفاض في القيمة من خالل عكس الخصم. 
  .الموحد في خسائر انخفاض القيمة من خالل بيان األرباح أو الخسائر تقليصانخفاض القيمة، يتم عكس ال تقليص خسائر

  
  الموجودات غير المالية انخفاض قيمة 

  
ما إذا كان م (بخالف العقارات االستثمارية) للتحقق غير المالية لموجوداتھا الدفتريةمراجعة القيم تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير ب

  اد. المؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترد ذلكالقيمة. في حالة وجود مثل في نخفاض تعرضھا الھناك أي مؤشر على 
  

اختبار انخفاض القيمة، يتم تجميع الموجودات في أصغر مجموعة موجودات تنتج تدفقات نقدية داخلة من االستخدام المستمر  لغرض
  األخرى.  عن التدفقات النقدية الداخلة للموجودات األخرى أو الوحدات المنتجة للنقد إلى أبعد الحدودتكون مستقلة و
  

ً تكاليف البيع تهستخدام أو قيماالمن  تهلالسترداد ألصل ما أو الوحدة المنتجة للنقد بقيمتتمثل القيمة القابلة  . أيھما أكبر، العادلة ناقصا
 ما قبل الضريبة قيمتھا الحالية باستخدام معدل خصم مخصومة إلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرةترتكز القيمة من االستخدام على 

   . والمخاطر المتعلقة بذلك األصل أو الوحدة المنتجة للنقد لقيمة المال في ذلك الوقتقية الحالية يعكس التقييمات السو
  

   يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل ما أو وحدته المنتجة للنقد عن قيمته القابلة لالسترداد.
  

أوال  بھا . يتم تخصيص خسائر انخفاض القيمة المعترفالموحدة رباح أو الخسائريتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن األ
لتخفيض القيمة الدفترية ألية شھرة تجارية مخصصة للوحدات المنتجة للنقد ثم لتخفيض القيم الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة 

  المنتجة للنقد على أساس تناسبي.
  

 ،تحديدھايتم ل كانإلى الحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية للموجودات عن القيمة الدفترية التي  فقط يتم عكس خسائر انخفاض القيمة
  االعتراف بخسائر انخفاض القيمة.لم يكن قد تم  االستھالك أو اإلطفاء، في حال بعد خصم



 

 

٣٦

  الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٣

  
  قياس القيمة العادلة     ١٨-٣

  
تتمثل "القيمة العادلة" في المبلغ الذي يمكن قبضه مقابل بيع أصل، أو يتم دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في   

ً للمجموعة في ذلك التاريخ. تعكس السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسي أو، في حالة عدم وجوده، أفضل  سوق يكون متاحا
 القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام.

 
في سوق نشط لتلك األداة. يعتبر السوق  ةالمدرج األسعارعندما يكون ذلك متاحاً، تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام   

عن معلومات  بحيث يتسنى الحصول على كافٍ  المعامالت المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات بشكل تكرار حدوثأنه نشط في حال 
  بصورة مستمرة.   األسعار

  
من المدخالت  لتحقيق أقصى استفادة ممكنةعندما ال يكون ھناك سعر مدرج في سوق نشط، تستخدم المجموعة أساليب التقييم   

يمكن المدخالت غير الملحوظة. يتضمن أسلوب التقييم الذي تم اختياره كافة العوامل التي  الملحوظة ذات الصلة وتحد من استخدام
  األطراف المشاركة في السوق عند تسعير المعاملة. وضعھا في االعتبار من قبل

  
الموجودات  في حال كان ألحد الموجودات أو المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة سعر عرض وسعر طلب، تقوم المجموعة بقياس  

يكون سعر المعاملة عادًة  والمراكز طويلة األجل بسعر العرض في حين يتم قياس المطلوبات والمراكز قصيرة األجل بسعر الطلب.
أي القيمة العادلة للمبلغ المدفوع أو المقبوض. عندما تقرر  -ھو أفضل دليل على القيمة العادلة ألداة مالية عند االعتراف المبدئي

أن القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي تختلف عن سعر المعاملة، ال يتم االستدالل على القيمة العادلة بواسطة األسعار  المجموعة
المدرجة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة أو االستناد إلى أساليب تقييم تستخدم فقط بيانات من السوق الملحوظة، وفي ھذه 

ً قيا س األدوات المالية بالقيمة العادلة، ويتم تعديلھا لمراعاة الفرق بين القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي وسعر الحالة يتم مبدئيا
المعاملة. الحقاً، يتم االعتراف بالفرق ضمن األرباح أو الخسائر الموحدة على أساس تناسبي على مدى عمر األداة وليس أكثر من ذلك 

  صورة كبيرة ببيانات السوق الملحوظة أو يتم إنھاء المعاملة.عندما يكون التقييم مدعوماً ب
  
إن محافظ الموجودات المالية والمطلوبات المالية المعرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان، التي تقوم المجموعة بإدارتھا على   

لذي سوف يتم قبضه لبيع صافي مركز أساس صافي التعرض إما لمخاطر السوق أو مخاطر االئتمان، يتم قياسھا على أساس المبلغ ا
يتم تخصيص تلك التسويات على ير األجل) للتعرض لمخاطر محددة. طويل األجل (أو المبلغ المدفوع لتحويل صافي مركز قص

مستوى المحافظ إلى الموجودات والمطلوبات بصورة فردية على أساس التسويات التي تأخذ في االعتبار المخاطر التي تنطوي عليھا 
  كل أداة في المحفظة. 

  
ھاية فترة التقرير التي حدث خاللھا تقوم المجموعة باالعتراف بعمليات التحويل بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة كما في ن  

  التغيير.  
  

    العملية المتوقفة    ١٩-٣
  

تتمثل العملية المتوقفة في أحد مكونات أعمال المجموعة وعملياتھا وتدفقاتھا النقدية التي يمكن تمييزھا عن باقي المجموعة بوضوح، 
  والتي:

  
 ية؛تمثل مجموعة أعمال أساسية منفصلة أو عمليات منطقة جغراف 
 جزء من خطة فردية منسقة الستبعاد مجموعة أعمال أساسية منفصلة أو عمليات منطقة جغرافية؛ 
  .إحدى الشركات التابعة المستحوذ عليھا بشكل حصري بغرض إعادة البيع  
  

  متاحة للبيع، أيھما أوالً.يتم تصنيف العملية على أنھا عملية متوقفة عند االستبعاد أو عندما تستوفي العملية معايير تصنيفھا على أنھا 
  

عندما يتم تصنيف عملية ما على أنھا عملية متوقفة، تتم إعادة عرض البيان المقارن لألرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى 
 كما لو أن العملية قد توقفت من تاريخ بداية السنة المقارنة.

   



 

 

٣٧

  وشركاتھا التابعةالشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع 
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  أھداف إدارة المخاطر المالية    ٤
  

 أسعار ، ومخاطرالعمالتمن المخاطر المالية الناتجة عن أنشطتھا: مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر  للعديدتتعرض المجموعة 
 المخاطر إلدارة برنامج المجموعة ومخاطر التدفقات النقدية ومخاطر أسعار الفائدة) ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. يركز األسھم
  للمجموعة.  المالي األداء على لھذه المخاطر المحتملة التأثيرات العكسية الحد من بھدف المالية األسواق تقلبات على عامة بصفة

  
  مخاطر السوق  

  
أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعار  مثـل ،التغيرات في أسعار السوق تأثيرمخاطر في تتمثل مخاطر السوق 

إن الھدف من إدارة مخاطر السوق ھو إدارة ورقابة حاالت التعرض لمخاطر مالية. ال ھاأدوات أو قيمة المجموعةعلى إيرادات  األسھم،
لم يكن ھناك تغير في تعرض المجموعة لمخاطر السوق أو األسلوب الذي ة مع تحقيق أعلى عائد ممكن. السوق ضمن الحدود المقبول

  تقوم المجموعة من خالله بإدارة وقياس المخاطر.
  

  مخاطر العمالت
  

   .مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نظراً للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبيةفي تتمثل مخاطر العمالت 
  

  لمخاطر صرف العمالت األجنبية حيث تتم معظم معامالتھا بالدرھم اإلماراتي. جوھرية حاالت تعرضال يوجد لدى المجموعة 
  

  مخاطر أسعار األسھم
  

المجموعة والمصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح  التي تحتفظ بھامن خالل االستثمارات  األسھمالمجموعة لمخاطر أسعار  تتعرض
  أو الخسائر وبالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى.

  
  مخاطر أسعار الفائدة

  
ودائع السوق. لدى المجموعة  لدى لتغيرات في أسعار الفائدةا نتيجةتتمثل مخاطر أسعار الفائدة في مخاطر التقلب في قيمة األداة المالية 

ً مصرفية وقروض وسلفيات    التجارية االعتيادية. دالتلمعل يترتب عليھا فائدة وفقا
  

  مخاطر االئتمان
  

لخسائر مالية في حال لم يتمكن العميل أو الطرف المقابل في أداة مالية من  المجموعةتعرض من مخاطر االئتمان في التتمثل مخاطر 
للمجموعة والمبالغ المستحقة من الوفاء بالتزاماته التعاقدية وتنشأ مخاطر االئتمان بصورة رئيسية من الذمم المدينة التجارية واألخرى 

  أطراف ذات العالقة والنقد لدى البنك. 
  

المجموعة منسوبة بصورة أساسية إلى ذممھا المدينة التجارية. إن المبالغ المبينة في بيان المركز  ي تواجھھاالتإن مخاطر االئتمان 
القيمة عند وقوع حالة أو حدث  في نخفاضلالمخصص  رصد. يتم االنخفاض في قيمة الذمم المدينةالمالي صافية من مخصصات 

  التدفقات النقدية. تحصيل عدم إمكانيةثابة دليل على خسارة محدد ويعتبر، بناًء على الخبرة السابقة، بم
  

من  مبالغ مقدمةبتحصيل  تقوم المجموعة إال أنيتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصورة رئيسية بالسمات الفردية لكل عميل؛ 
ترى اإلدارة أن الذمم المدينة  العمالء بصورة دورية ويتم تسليم العقارات إلى العمالء فقط بعد التسوية النھائية لكافة المستحقات.

 األخرى والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة قابلة لالسترداد بالكامل. يتم إيداع المبالغ النقدية الخاصة بالمجموعة لدى بنوك جيدة
  معة.الس
  

  مخاطر السيولة
  

بمطلوباتھا  المرتبطةالوفاء بالتزاماتھا  عند المجموعةالمخاطر التي قد تنتج عن الصعوبة التي قد تواجھھا في تتمثل مخاطر السيولة 
السيولة على تقع المسؤولية النھائية إلدارة مخاطر . موجودات مالية أخرىمن خالل أو  اً نقد الدفع عن طريقتم تسويتھا تالمالية التي 

عاتق مجلس اإلدارة، الذي قام بوضع إطار مالئم إلدارة مخاطر السيولة بغرض إدارة عمليات التمويل قصيرة ومتوسطة وطويلة 
األجل باإلضافة إلى متطلبات إدارة السيولة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة من خالل االحتفاظ باحتياطيات كافية والمراقبة 

ً لموجودات والمطلوبات المالية. لاالستحقاق  فتراتتدفقات النقدية المتوقعة والفعلية ومطابقة المستمرة لل   .٢٠اإليضاح  راجع أيضا
  
  
  



 

 

٣٨

  الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  أھداف إدارة المخاطر المالية (تابع)    ٤
  

  إدارة مخاطر رأس المال
  

ً لمبدأ االستمرارية مع تحقيق أعلى عائد للمساھمين وتقوم  تقديم المجموعة بإدارة رأسمالھا لضمان قدرتھا على مواصلة أعمالھا وفقا
 يطرأ علىامتيازات ألصحاب المصلحة األخرين واالحتفاظ بھيكل قوي لرأس المال باإلضافة إلى خفض تكلفة رأس المال. لم 

  .٢٠١٥منذ سنة  أي تغيير مجموعةللاالستراتيجية العامة 
  

التمويلية والنقد وما يعادله وحقوق الملكية؛  يجارعقود اإل والتزاماتيتألف ھيكل رأس المال لدى المجموعة من القروض المصرفية 
كمة. باستثناء رأس المال واالحتياطيات (بخالف إعادة تقييم األراضي والتغير المتراكم في القيمة العادلة) والخسائر المترا التي تتضمن

، ال تخضع المجموعة ألي متطلبات رأسمالية مفروضة من ٢٠١٥لسنة  )٢(االلتزام ببعض األحكام الخاصة بالقانون االتحادي رقم 
  .أخرى جھات خارجية

  
  معدل اإلقراض

  
تكلفة رأس المال  ھذه المراجعة، تأخذ المجموعة باالعتبار ضمن إطار. بشكل منتظم تقوم المجموعة بمراجعة ھيكل رأس المال

  والمخاطر المرتبطة برأس المال.
  

  فيما يلي معدل اإلقراض في نھاية السنة:
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٢٫٦٤٨٫٣٣٦  ٢٫٤٧٦٫٩٦٢  )٢٠(راجع إيضاح  الدين
  ٢٣٫١٤١  ٢٣٫١٤١  )١٩(راجع إيضاح عقد إيجار تمويلي 

  )٣٥٩٫٠٣٧(  )٣٤٢٫١٦٥(  )١٥(راجع إيضاح  في الصندوق ولدى البنكالنقد 
  --------- -----   -------------  

  ٢٫٣١٢٫٤٤٠  ٢٫١٥٧٫٩٣٨  صافي الدين
  ========  =======  
      

  ١٫٢٦٦٫٩٨٨  ١٫١٩١٫١٧٥  حقوق الملكية
  =======  =======  

  ١ .٨٣  ١ .٨١  الدين إلى حقوق الملكية (مرات) نسبةصافي 
  ====  ===  
  

  والمطلوبات  إدارة الموجودات -التأمين 

 
في أسعار الفائدة والعمالت ومنتجات حقوق الملكية وجميعھا تكون معرضة لتغيرات  المراكز المالية المفتوحةتنشأ المخاطر المالية من 

مخاطر أسعار في طبيعة استثماراتھا والتزاماتھا،  بناًء علىالسوق الخاصة والعامة. تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجھھا المجموعة 
تم وضعه  الذي والمطلوبات دارة الموجوداتإل اإلطار العام ضمن المراكز. تقوم المجموعة بإدارة ھذه األسھمالفائدة ومخاطر أسعار 

  عقود التأمين واالستثمار.   بموجبطويلة األجل تزيد عن التزاماتھا  استثماريةمن قبل اإلدارة لتحقيق إيرادات 
  

 المالية األخرى مع إدارة المخاطر المالية المرتبطة بالموجودات والمطلوبات لدى المجموعة الموجودات إدارة عملية يتم دمج
  مرتبطة بصورة مباشرة بمطلوبات التأمين واالستثمار. الوالمطلوبات غير 

  
فر التدفقات النقدية الكافية في جزءاً ال يتجزأ من سياسة إدارة مخاطر التأمين لضمان تو والمطلوبات لموجوداتلتشكل إدارة المجموعة 

  كل فترة للوفاء بااللتزامات الناتجة عن التأمين.  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

٣٩

  الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  أھداف إدارة المخاطر المالية (تابع)    ٤
  

  مخاطر التأمين 
  

المجموعة لمخاطر الشكوك التي تحيط بتوقيت وتكرار وحجم  تتعرضتقبل المجموعة مخاطر التأمين بموجب عقود التأمين المكتتبة. 
  المطالبات بموجب ھذه العقود. 

  
  األنواع التالية من عقود التأمينات العامة والتأمين على الحياة:  باكتتابتقوم المجموعة 

  
  عقود التأمين على الحياة   عقود التأمينات العامة

    
 التأمين الجماعي على الحياة  - تأمين ضد الحوادثال -
 على الحياةي نئتمااالتأمين ال  - الممتلكات على تأمينال -
   السيارات على تأمينال -

   التأمين ضد الحريق -

   التأمين ضد اإلصابات -

   التأمين الصحي -

   التأمين البحري -

   التأمين الھندسي -

  
أو توقيتھا  التعويضاتتتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجھھا المجموعة بموجب عقود التأمين في اختالف المطالبات الفعلية ودفعات 

الفعلية المدفوعة والتطور الالحق للمطالبات  والتعويضاتعن التوقعات الخاصة بھا. يتأثر ذلك بمدى تكرار حدوث المطالبات وحجمھا 
  يه، تھدف المجموعة إلى ضمان توفر احتياطيات كافية لتغطية ھذه االلتزامات.طويلة األجل. وعل

  
تغير  الحد منتم ييتم الحد من التعرض للمخاطر أعاله من خالل عملية التنويع على مستوى محفظة كبيرة من عقود التأمين. كما 

ترتيبات إعادة التأمين. تقوم  االستفادة منباإلضافة إلى المخاطر من خالل االختيار والتنفيذ الدقيق لتوجيھات استراتيجية التأمين 
الممتلكات والسيارات والتأمين البحري والتأمين ضد  على تأمينالالمجموعة فقط بإصدار عقود تأمين قصيرة األجل فيما يتعلق ب

  اإلصابات.
  
  



 

 

٤٠

  ش.م.ع وشركاتھا التابعة الشركة الخليجية لالستثمارات العامة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  الممتلكات واآلالت والمعدات    ٥
  

  األراضي  

 المباني
والشبرات 
والبيوت 
  الجاھزة

اآلالت 
 والمعدات

  السيارات 
  والسفن 

  والشاحنات
األثاث 

 والتجھيزات
صھاريج 
  تخزين

الموجودات 
 األخرى

األعمال 
  الرأسمالية 
 اإلجمالي  قيد اإلنجاز

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  درھمألف  
                    التكلفة

  ٧١٠٫٢١٥  ٣٧٫٨٩٨  ٢٤٫٧٢٠  ٦١٫٣٨٣  ٥٥٫٧٤٢  ٨٢٫٩١٤  ١١٤٫٠٢٨  ١٧٦٫٩١٤  ١٥٦٫٦١٦ ٢٠١٥يناير  ١في 
  ٨٠٫٨٨١  ٧٫٣٦٣  ٩٫٧٩٩  ٣٫٥٨٨  ٦٫٤٣٠  ١٣٫٣١٢  ٣٣٫١٦١  ٧٫٢٤٨  -  اإلضافات 

  )٢٧٫٨١٠(  -  -  )١٥٫٠٨١(  )٤٫٦٧١(  )٧٫٨٠٦(  )١٥٥(  )٩٧(  - االستبعادات 
  -  )٣٫١٤٢(  ٢٫١٥٩  -  ٧٨٣  -  -  ٢٠٠  -  المحول من أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز

  )٨٦٫٩٢٧(  )٢٥٫١٧٣(  )١٫٩٤١(  )٤٫٤٦٨(  )٩٩٦(  )١٫٠٥٩(  )٣٣٫١٦٦(  )٢٠٫١٢٤(  -  )٢٥استبعاد شركة تابعة (راجع إيضاح 
  - ---------   -----------   -----------   ---------   ----------   ---------   ---------   ----------  ----- ------  

  ٦٧٦٫٣٥٩  ١٦٫٩٤٦  ٣٤٫٧١٧  ٤٥٫٤٢٢  ٥٧٫٢٨٨  ٨٧٫٣٦١  ١١٣٫٨٦٨  ١٦٤٫١٤١  ١٥٦٫٦١٦  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
   ----------   -----------   -----------   ---------   ----------   ---------   ---------   ----------   ----------  
                   

  ٦٧٦٫٣٥٩  ١٦٫٩٤٦  ٣٤٫٧١٧  ٤٥٫٤٢٢  ٥٧٫٢٨٨  ٨٧٫٣٦١  ١١٣٫٨٦٨  ١٦٤٫١٤١  ١٥٦٫٦١٦ ٢٠١٦يناير  ١في 
  ٢٦٫٨٢٨  ٥٫١٣٠  ٥٣٨  -  ٣٫٥١٧  ٦٫٤٧٥  ٣٫٣٢٦  ٧٫٨٤٢  -  اإلضافات 

  )١٤٫٩٠٥(  )٦٣(  -  -  )٦٫٥٥٧(  )٧٫٣٧٤(  )٥٤٩(  )٣٦٢(  - االستبعادات 
  -  )٦٫٥١٥(  ١٫٥٣٠ - ١١٠ - ١٫١٩٩  ٣٫٦٧٦ - اإلنجازالمحول من أعمال رأسمالية قيد

   ----------   -----------   -----------   ---------  ---------   ---------   ---------   ----------   -----------  
  ٦٨٨٫٢٨٢  ١٥٫٤٩٨  ٣٦٫٧٨٥  ٤٥٫٤٢٢  ٥٤٫٣٥٨  ٨٦٫٤٦٢  ١١٧٫٨٤٤  ١٧٥٫٢٩٧  ١٥٦٫٦١٦  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

   ----------   -----------   -----------   ---------   ---------   ---------   ---------   ----------   -----------  
    

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

٤١

  الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  الممتلكات واآلالت والمعدات (تابع)    ٥
  

  األراضي  

  المباني
والشبرات 
والبيوت 
  الجاھزة

اآلالت 
 والمعدات

  السيارات 
  والسفن

  والشاحنات 
األثاث 

 والتجھيزات
  صھاريج 
  تخزين

الموجودات 
 األخرى

األعمال 
  الرأسمالية 
 اإلجمالي  قيد اإلنجاز

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم 
الُمتراكم وخسائر انخفاض  االستھالك

                    القيمة
  ٢٥٩٫٦٤٣  -  ١٠٫٧٢٦  ١٩٫١١٠  ٤٣٫١٠١  ٦٤٫٨٠٢  ٦٨٫٤٣٠  ٥٣٫٤٧٤  - ٢٠١٥يناير  ١في 

  ٢٩٫٩٢٧  -  ٤٫٢٥٠  ٢٫١٣١  ١٫٠٨٦  ٥٫٣٤٤  ١٥٫٩٩٧  ١٫١١٩  -  المحمل للسنة
  )١٦٫١٦٣(  -  -  )٦٫٤٨١(  )٢٫٥٤١(  )٦٫٩٩٩(  )٧٥(  )٦٧(  - االستبعادات

  )٤٢٫١٨٧(  -  )١٫٨٠٧(  )١٫٤٣٤(  )٩٨٢(  )٩٥٨(  )٢٧٫١٠٣(  )٩٫٩٠٣(  -  )٢٥(راجع إيضاح  استبعاد شركة تابعة
  --------   ----------   ----------  ---------   ----------   ----------   ----------  --------   -----------  

  ٢٣١٫٢٢٠  -  ١٣٫١٦٩  ١٣٫٣٢٦  ٤٠٫٦٦٤  ٦٢٫١٨٩  ٥٧٫٢٤٩  ٤٤٫٦٢٣  -  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
  --------   ----------   ----------  ---------   ----------   ----------   ----------  --------   -----------  
                    

  ٢٣١٫٢٢٠  -  ١٣٫١٦٩  ١٣٫٣٢٦  ٤٠٫٦٦٤  ٦٢٫١٨٩  ٥٧٫٢٤٩  ٤٤٫٦٢٣  - ٢٠١٦يناير  ١في 
  ٢٦٫١٤٦  -  ٢٫٢٥٦  ١٨٠  ٣٫٩٧٩  ٥٫٦٧٢  ٥٫٧٤٣  ٨٫٣١٦  -  المحمل للسنة

خسائر انخفاض القيمة (راجع اإليضاح 
  ٢٥٫٠٠٠  -  -  ٢٥٫٠٠٠ - - - - - ) أدناه)١(

  )٧٫٨٦٦(  -  -  -  )١٫١٨٩(  )٦٫٥٥٩(  )٩٤(  )٢٤(  - االستبعادات
  --------   ---------  ----------   ---------   ---------  ---------  ---------  --------   -----------  

  ٢٧٤٫٥٠٠  -  ١٥٫٤٢٥  ٣٨٫٥٠٦  ٤٣٫٤٥٤  ٦١٫٣٠٢  ٦٢٫٨٩٨  ٥٢٫٩١٥  -  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
  --------   ---------  ---------   ---------   ---------  ---------  ---------  --------   -----------  

                    صافي القيمة الدفترية
  ٤١٣٫٧٨٢  ١٥٫٤٩٨  ٢١٫٣٦٠  ٦٫٩١٦  ١٠٫٩٠٤  ٢٥٫١٦٠  ٥٤٫٩٤٦  ١٢٢٫٣٨٢  ١٥٦٫٦١٦  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

  ======  ======  =====  =====  =====  =====  =====  =====  ======  
  ٤٤٥٫١٣٩  ١٦٫٩٤٦  ٢١٫٥٤٨  ٣٢٫٠٩٦  ١٦٫٦٢٤  ٢٥٫١٧٢  ٥٦٫٦١٩  ١١٩٫٥١٨  ١٥٦٫٦١٦  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

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



 

 

٤٢

  الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  الممتلكات واآلالت والمعدات (تابع)    ٥
  

، قامت إدارة المجموعة بإجراء تقييم للقيمة القابلة لالسترداد لصھاريج التخزين وترتب على ھذا ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في  )١(
بخسائر  مليون درھم. وعليه تم االعتراف ٢٥التقييم وجود انخفاض في القيمة القابلة لالسترداد ألقل من القيمة الدفترية بمبلغ 

  .٢٤إيضاح اً ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد. راجع أيض : ال شيء)٢٠١٥(مليون درھم  ٢٥انخفاض قيمة بمبلغ 
  

  المتكبدة لتوسعة أحد المصانع. المصروفاتتشتمل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بصورة رئيسية على  )٢(
  

ترى إدارة المجموعة، بناًء على تقديرھا الداخلي، أن  الشارقة ودبي.تتمثل األراضي في قطع األراضي الكائنة في إماراتي  )٣(
  كما في تاريخ التقرير تقارب قيمھا الدفترية. يضاالقيمة العادلة لألر

  

  :٢٠١٥(مليون درھم ١٠٤ .٠١دفترية ال تھاقيم والممتلكات والمعدات التي تبلغ تم رھن بعض قطع األراضي وبعض المباني )٤(
  .٢٠لبنوك محلية مقابل التسھيالت االئتمانية الممنوحة للمجموعة. راجع إيضاح  مليون درھم) ١١١ .٠٩ 

  
  العقارات االستثمارية    ٦

    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ٢٫٢٥٥٫٣٤١  ٢٫٤٣٦٫٣٠٣    يناير  ١في 
  ١٢٠٫٠٢٦  ٤٧٫٠٦٩    اإلضافات خالل السنة
  ٦٢٫٣٣٠  ٢٨٫٠٦٥    )) أدناه١((راجع إيضاح  التغير في القيمة العادلة

  ل إلى عقارات محتفظ بھا للتطوير والبيع عند التغير فيحومال
  )١٫٣٩٤(  -    )١٠) أدناه و٣ين (يضاحاإلاالستخدام (راجع 

     -------------   -------------  
  ٢٫٤٣٦٫٣٠٣  ٢٫٥١١٫٤٣٧    ديسمبر  ٣١في 

     -------------   -------------  
  

 مستقلين من قبل مقيمين قانونيين واستشاريين متخصصين في تقييم العقاراتتم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية  )١(
. تم إجراء ھذا الخاضعة للتقييمفئة العقارات من نفس موقع والخبرة سابقة في تقييم عقارات تقع في نفس لديھم وومؤھلين 

  ). ٢٠١٤المعايير المھنية (إصدار يناير  –التقييم وفقاً لتقييم المعھد الملكي للمقيمين القانونيين 
    

باستخدام طريقة  مليون درھم) ٨٠٧ .٩٤: ٢٠١٥(مليون درھم  ٧٣٠ .٧٥تم تحديد القيمة العادلة لبعض العقارات بقيمة 
". تشتمل ھذه العملية على خصم التكاليف الجارية من إجمالي إيرادات إيجار العقار بغرض تحقيق صافي الدخل"رسملة 

ً للعائد الذي يعكس المخاطر المرتبطة بالتدفقات النقدية   الحاليةإيرادات اإليجار. عندئذ تتم رسملة صافي اإليجار وفقا
  والمستقبلية. 

  
  
  

   



 

 

٤٣

  مة ش.م.ع وشركاتھا التابعةالشركة الخليجية لالستثمارات العا
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  العقارات االستثمارية (تابع)    ٦

  
  فيما يلي أھم االفتراضات المطبقة عند تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية:

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٥٥٫٥٠٥  ٥١٫٦٠٦  إجمالي اإليرادات التشغيلية 
  ٣٦٫٧٢٧  ٣٧٫٢٥٤  السنويةصافي إيرادات اإليجار 

  ٪٦ - ٪٥  ٪٥ - ٪٤  معدل الرسملة المعدل وفقاً للمخاطر
  ======  =====  

  
في قياس القيمة العادلة.  جوھريفي إيرادات اإليجار المقدرة بشكل منفصل كان سيؤدي إلى تغير  الجوھريإن التغير 

في قياس  جوھريفي معدل الرسملة المعدل وفقاً للمخاطر بشكل منفصل كان سيؤدي إلى تغير  الجوھريوبالمثل، فإن التغير 
  القيمة العادلة.

  
من خالل طريقة مليون درھم)  ٦٨٨ .٥٨: ٢٠١٥(مليون درھم  ٦٦٨ .٦٦ البالغة القيمة العادلة لبعض العقارات تم تحديد

معامالت السوق الحديثة لعقارات مماثلة في نفس الموقع. يتم تعديل ھذه "مقارنة المبيعات"، والتي تم إجراؤھا على أساس 
  في السمات الرئيسية مثل حجم العقار وموقعه وتصاريح التقسيم إلخ. اتالقيم وفقاً للفروق

  
عين خذ بمن خالل األمليون درھم)  ٩٣٩ .٧٨: ٢٠١٥(مليون درھم  ١٫١١٢ .٠٢ لعقار محدد البالغةالقيمة العادلة  تم تحديد

تكاليف اإلنشاء والتكاليف غير المباشرة وأرباح  التي تتضمنليف ااالعتبار إجمالي قيمة التطوير عند اإلنجاز وخصم كافة التك
  .للعقار المختلفة السمات استناداً إلىأخرى  تعديالتتم تطبيق يشركة التطوير وتكاليف التمويل، وبالتالي تحديد قيمة األرض. 

  
 مدخالت أسلوب التقييم المستخدم. على من القيمة العادلة بناءً  ٣القيمة العادلة لھذه العقارات ضمن المستوى تم تصنيف قياس 

  فيما يتعلق بكافة العقارات االستثمارية فإن االستخدام الحالي للعقار يمثل أعلى مستوى وأفضل استخدام.
  

مليون  ٢٨ .٠٧ تقييم العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة بلغت من بناًء على التقييم أعاله، قامت الشركة باالعتراف بأرباح
  مليون). ٦٢ .٣٣: ٢٠١٥(

  

باسم أطراف ذات عالقة على  مليون درھم) ٦٦٩ .١٧: ٢٠١٥(مليون درھم  ٦٩٩ .٠١تم تسجيل عقارات استثمارية بقيمة  )٢(
مليون  ١٫٩١١ .٧٠: ٢٠١٥(مليون درھم  ١٫٩٦٨ .٩٩سبيل األمانة لصالح المجموعة. كما تم رھن عقارات استثمارية بقيمة 

  ).٢٠لبنوك مقابل التسھيالت االئتمانية الممنوحة للمجموعة (راجع إيضاح  درھم)
  

من العقارات االستثمارية إلى مليون درھم)  ١ .٣٩: ٢٠١٥(تم خالل السنة الحالية، تحويل مباني وأراضي بقيمة ال شيء  )٣(
  ). ١٠تغير االستخدام المزمع لھا (راجع أيضاً إيضاح ل نظراً العقارات المحتفظ بھا للتطوير والبيع 

  
  الشھرة التجارية    ٧

  

 في نخفاضاالتم اجراء اختبار مليون درھم).  ١١ .٥: ٢٠١٥( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١مليون درھم كما في  ١١ .٥تتمثل الشھرة التجارية في مبلغ 
استناداً لشھرة التجارية بناًء على احتساب "القيمة من االستخدام". تستخدم عملية االحتساب التدفقات النقدية المقدرة على مدى فترة ما لقيمة ال

مرتبطة بقطاع العمل. . تم خصم التدفقات النقدية المقدرة باستخدام معدل الخصم الذي يعكس المخاطر اللمنشآتالنتائج التشغيلية المقدرة ل إلى
أن الشھرة التجارية لم  لشھرة التجارية لھذه المنشآت، قرر أعضاء مجلس إدارة الشركةلقيمة ال في نخفاضاالبناًء على مراجعة اختبار 

  .)ءال شي :٢٠١٥( تتعرض النخفاض في القيمة وبالتالي لم تكن ھناك ضرورة لرصد مخصص النخفاض القيمة في تاريخ التقرير
  
  
  
  
  
  
  



 

 

٤٤

  الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  االستثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة    ٨
  

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٣٠١٫٥١١  ٢٣٨٫٥٨٩  يناير  ١في 
  -  ١٥٢٫٦٥٠  ) أدناه)١يضاح (اإلاإلضافات خالل السنة (راجع 

  )٥٨٫٢٠٥(  )٥٫٦١٢(  ) أدناه)٢يضاح (اإل(راجع  خالل السنة االستبعاد
  -  )١٧٫٠٠٠(  التحويل نتيجة للتغير في السيطرة 

  -  )٩٫٢٦٣(  توزيعات األرباح المستلمة
  )١٫٤٤٤(  ٢٤٫٧٧٧  لسنةا(خسائر) /  حأربا الحصة من

  )٣٫٢٧٣(  )٤٫٤٦٠(  الحصة من اإليرادات الشاملة األخرى للسنة
   -----------   ----------  

  ٢٣٨٫٥٨٩  ٣٧٩٫٦٨١  ديسمبر  ٣١في 
  ======  ======  
  
من حصص الملكية في شركة الصقر للتأمين التعاوني. تحتفظ ٪٢٦، احتفظت المجموعة بنسبة ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في   )١(

بغرض المصلحة النفيعة ألفراد آخرين. عالوة على ذلك، قامت  ٪٢٦من إجمالي حصتھا البالغة  ٪٦المجموعة بنسبة 
من  ٪١٩من حصتھا مع طرف آخر. وعليه قامت المجموعة باحتساب نسبة  ٪١المجموعة بإبرام اتفاقية شراء وبيع 

، قامت المجموعة ٢٠١٦يناير  ١. إال أنه في ٢٠١٥ديسمبر  ٣١حصص الملكية في شركة الصقر للتأمين التعاوني حتى 
من األسھم والتي قامت ببيعھا سابقاً. ترتب على ذلك زيادة حصة الملكية الخاصة  ٪١بإعادة االستحواذ على الحصة البالغة 

  مما ترتب عليه منح المجموعة تأثير ھام على شركة الصقر للتأمين التعاوني. ٪٢٠بالمجموعة إلى 
  

ص بھا في شركة الصقر للتأمين التعاوني من استثمار في أوراق وعليه، تقوم المجموعة حالياً بإعادة تصنيف االستثمار الخا
  ).٩مالية إلى استثمار في شركة زميلة (راجع إيضاح 

  
  فيما يلي الحركة في االستثمار في شركة الصقر للتأمين التعاوني: 

  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  -  ١٥٢٫٦٥٠  )٩التكلفة المبدئية لالستثمار (راجع إيضاح 
  -  ٣٠٫٠٢٧  )٣٥الحصة من أرباح السنة (راجع إيضاح 

  -  )٩٫٢٦٣(  توزيعات األرباح المستلمة
   -----------   ----------  
  ١٧٣٫٤١٤  -  
  ======  ======  

  
  
من استثمارھا في شركة زميلة إلى طرف ذو عالقة بالسعر المتفق عليه  ٪١٥ .٥٤، قامت المجموعة ببيع السابقةخالل السنة   )٢(

  ). ١٢(راجع إيضاح 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

٤٥

  الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع) االستثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة    ٨
  
  : الھامة فيما يلي تفاصيل ھذه الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة  )٣(
  

  )٪(حصة الملكية       بلد التأسيس واالئتالفات المشتركةاسم الشركات الزميلة 
    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
        

  ٣٦.٢٨  ٣٦.٢٨  اإلمارات العربية المتحدة  ) أعاله)٢( االتحاد للتأمين ش.م.ع (راجع اإليضاح
  لشراء األراضي والعقارات وبيعھا  وريونأجيجيكو 

  ٠٠.٥١  -  العربية المتحدةاإلمارات   )(ب)١-٣ (راجع اإليضاح المحدودة ش.ذ.م.م
  ٨١.٣٠  ٨١.٣٠  األردن  )عربمؤسسة شركة العرب للتنمية العقارية ش.م.ع (

  شركة غادة للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م. (أوالد خالد 
  ٠٠.٣٨  ٠٠.٣٨  الكويت مصطفى كرم وشركاه)
  ٠٠.٢٥  ٠٠.٢٥  اإلمارات العربية المتحدة  شركة أوتاد ش.م.ع

  -  ٢٠ .٠٠  المملكة العربية السعودية  ) أعاله)١للتأمين التعاوني (راجع اإليضاح (شركة الصقر 
    ====  =====  

  

  يشتمل االستثمار في شركات زميلة وائتالفات مشتركة على مبالغ مدفوعة مقابل رأسمال الشركات قيد التأسيس.   
  

المتعلقة بالشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة  الملخصة الماليةالمعلومات  حول ھذه البيانات المالية الموحدة ٣٥اإليضاح يتضمن 
  . الھامة

  
مرھونة  وھي درھم)، مليون ٩٦ .٨٠: ٢٠١٥(مليون درھم  ٩٦ .٨٠ مبلغ بلغت االستثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة

  ).٢٠للبنوك مقابل التسھيالت االئتمانية الممنوحة للمجموعة (راجع إيضاح 
  

  االستثمارات في أوراق مالية   ٩
  

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم 

      االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
      

  ٧٩٫٥٣٢  ٨٠٫٥٠٧  يناير ١في 
  ٥٦٥  ١٣٠  اإلضافات خالل السنة

  )٨٠١(  )٧٦٧(  خالل السنة االستبعاد
  ١٫٢١١  )١٫٩١٨(  التغير في القيمة العادلة

   ----------  ----------  
  ٨٠٫٥٠٧  ٧٧٫٩٥٢  ديسمبر  ٣١في 

  =====  =====  
      

     االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
      

  ٣٥٩٫١٩٠  ٢٩٩٫٣٢٥  يناير ١في 
  -  ٢٫٥٧٣  اإلَضافات خالل السنة

  )٣٩٫٠٣٦(  )٣٩٠(  االستبعادات خالل السنة
  )٢٠٫٨٢٩(  )١٠٫٦٨٢(  التغير في القيمة العادلة

  -  )١٥٢٫٦٥٠( )١(٨المحول إلى استثمارات في شركات زميلة (راجع اإليضاح
  ---------- ---  -------- ---  

  ٢٩٩٫٣٢٥  ١٣٨٫١٧٦  ديسمبر  ٣١في 
  ======  ======  
  
  



 

 

٤٦

  الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  االستثمارات في أوراق مالية (تابع)  ٩

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  

      : التوزيع الجغرافي لالستثمارات
  ١٨٩٫٩٣٥  ١٩٥٫١٩٣  في اإلمارات العربية المتحدة

  ١٨٩٫٨٩٧  ٢٠٫٩٧٥  في دول أخرى
   -----------   -----------  
  ٣٧٩٫٨٣٢  ٢١٦٫١٢٨  
  ======  ======  

      على النحو التالي:في بيان المركز المالي  عرضھاتم 
      

  ٢٩٩٫٣٢٥  ١٣٨٫١٧٦  االستحقاق المتداول
  ٨٠٫٥٠٧  ٧٧٫٩٥٢  االستحقاق غير المتداول

   -----------   ----------  
  ٣٧٩٫٨٣٢  ٢١٦٫١٢٨  
  ======  ======  

  
 يستثمار في أحد الصناديق مع طرف ذالخسائر على ا أوتشتمل االستثمارات في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

  درھم). مليون ٣ .٣: ٢٠١٥(مليون درھم  ٣ .٣عالقة بقيمة 
  

االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر واالستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات  تشتمل
). تم ٢٠مرھونة لبنوك (راجع إيضاح مليون درھم)  ٦٩ .٠٤: ٢٠١٥(مليون درھم  ٦٦ .٧٧ على استثمارات بمبلغ الشاملة األخرى

  أطراف ذات عالقة على سبيل األمانة لصالح المجموعة. بأسماءمليون درھم)  ٣: ٢٠١٥(مليون درھم  ٣ بمبلغتسجيل استثمارات 
  
  العقارات المحتفظ بھا للتطوير والبيع    ١٠

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٦٠٧٫٨٧٨  ٥٨٠٫٥٦٢  يناير ١في 
  ١٫٣٩٤  -  )٦المحول من العقارات االستثمارية (راجع إيضاح 

  -  ١٧٫٠٠٠  )(ب)١-٣ التغير في السيطرة من شركة زميلة إلى شركة تابعة (راجع اإليضاح
  ٩٩٫٤٩٢  ١٢٦٫٩٣٩  اإلضافات خالل السنة

  )١٢٨٫٢٠٢(  )٩٥٫١٣٦(  االستبعادات خالل السنة
   ---------- -  ----- -------  

  ٥٨٠٫٥٦٢  ٦٢٩٫٣٦٥  ديسمبر  ٣١في 
  ======  ======  
      

      يتألف ذلك من: 
  ٢٤١٫١٤٦  ٢٤٠٫٤٠٥  األرض (صافي)تكلفة 

  ٣٣٩٫٤١٦  ٣٨٨٫٩٦٠  (صافي) تكلفة اإلنشاء
   ---------- -   -----------  
  ٥٨٠٫٥٦٢  ٦٢٩٫٣٦٥  
  ======  ======  
  
  
    

   



 

 

٤٧

  الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)  العقارات المحتفظ بھا للتطوير والبيع    ١٠
  

 ٢٥٣ .٥٢ :٢٠١٥( مليون درھم ٢٨٩ .٢٩العقارات المحتفظ بھا للتطوير والبيع على مشروعات بقيمة دفترية تبلغ  تشتمل )١(
وھي مشروعات معلقة مؤقتاً، إال أن اإلدارة بصدد وضع خطة الستئناف ھذه المشروعات. بناًء على مراجعة  )مليون درھم

ھذه المشروعات وبعد دراسة الظروف واألحداث الخاصة بكل مشروع من ھذه المشروعات، يرى مجلس إدارة الشركة أن 
يتم إعادة تنفيذھا  ليس من المتوقع أنوأن األعمال التي تم تنفيذھا  التكاليف المتكبدة حتى تاريخ التقرير قابلة لالسترداد بالكامل

 نجاز ھذه المشروعات.إعند استئناف أعمال اإلنشاء أو خالل 
  
استند بصورة رئيسية إلى بناًء على تقييم اإلدارة لصافي القيمة القابلة للتحقيق للعقارات المحتفظ بھا للتطوير والبيع، والذي  )٢(

  ).ءال شي: ٢٠١٥( في تاريخ التقريرلقيمة لتخفيض  لم تكن ھناك ضرورة إلجراءالتقييم المستقل بالقيمة العادلة، 
  
لبنوك مقابل  مليون درھم) ٤٦٩ .٣٢: ٢٠١٥(مليون درھم  ٥٠٨ .٧٩تم رھن عقارات محتفظ بھا للتطوير والبيع بقيمة  )٣(

  ).٢٠الممنوحة للمجموعة (راجع إيضاح  االئتمانية التسھيالت
  

   المخزون    ١١
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٣٥٫٩٠٤  ٢٨٫٥٢٠  المواد الخام
  ٥٫٤٧٧  ٤٫٦٨١  األعمال قيد اإلنجاز
  ٣١٫٩٣٨  ٢١٫٥٦٤  المنتجات تامة الصنع

   ----------   ----------  
  ٧٣٫٣١٩  ٥٤٫٧٦٥  

  )١٤٫٥٧٥(  )١٢٫٩٤٠(  مخصص المخزون بطيء الحركة
   ---------- -   ----------  
  ٥٨٫٧٤٤  ٤١٫٨٢٥  

  ١٫٩٣٧  ٢٫٤٧٦  المخزون وقطع الغيار
   ----------   ---------  
  ٦٠٫٦٨١  ٤٤٫٣٠١  
  =====  =====  

      : في مخصص المخزون بطيء الحركة ةفيما يلي الحرك
      

  ١٥٫٤٥٦  ١٤٫٥٧٥  رـيناي ١في 
  ١٫١٢٤  ٣٫٢٣٧  )٢٤(راجع إيضاح  خالل السنة المرصودالمخصص 

  )٢٫٠٠٥(  )٤٫٨٧٢(  المخصص المشطوب خالل السنة
   ----------  ---------  

  ١٤٫٥٧٥  ١٢٫٩٤٠  ديسمبر  ٣١في 
  =====  =====  
  

تم رھن بعض بنود المخزون باإلضافة إلى تخصيص وثائق التأمين على ھذه البنود لصالح البنوك مقابل التسھيالت االئتمانية الممنوحة 
  ).٢٠للمجموعة (راجع إيضاح 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

٤٨

  الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  األطراف ذات العالقةمع  واألرصدة معامالتال    ١٢

  
معامالت مع شركات أخرى ينطبق عليھا تعريف األطراف ذات عالقة المتضمن  بتنفيذ، في سياق األعمال االعتيادية، المجموعةتقوم 

ذات العالقة  يتم االتفاق على شروط وسياسات تحديد األسعار الخاصة بالمعامالت مع األطراف. ٢٤في المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  بصورة متبادلة.

  

فيما يلي المعامالت الھامة التي تمت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة، بخالف تلك المعامالت المفصح عنھا في أماكن أخرى في 
  البيانات المالية الموحدة:

  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  -  ٣٣٫٠٢٤  مبالغ مقدمة إلى أطراف ذات عالقة (صافي)
  -  ٧٫٨٢٦  مبالغ مستلمة من قبل طرف ذي عالقة باإلنابة عن الشركة
  -  ٤٫٨٠٤  مبالغ مدفوعة من قبل الشركة باإلنابة عن طرف ذي عالقة

  ٢٠٫٠٧٦  ٢١٫٠٥٦  الفائدة المحملة من قبل طرف ذي عالقة
  ٢٤٫٦٢٩  ١٥٫٨٢٠  إجمالي األقساط

  ٥٫٧١١  ٢٦٫١٧٧  المطالبات المدفوعة
  -  ٢٫٧٧٠  على طرف ذي عالقةالفائدة المحملة 

  ٧٫٠٦١  ١٫٢٧٥  بيع عقارات محتفظ به للتطوير والبيع
  ٨١٠  ٨٦٨  عموالت مدفوعة لعقارات مستأجرة

  ١٫١١٠  ٦٥٣  شراء خدمات
  ٥٧٫٤٣٧  -  بيع استثمار في شركة زميلة

  ٧٫١٥٣  -  بيع جزئي الستثمار في شركة تابعة
  ٥٩٤  -  بيع بضائع وخدمات

  ١٢٧  -  ومعداتشراء ممتلكات وآالت 
  =====  ===  

  
  :تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين    

      
  ٩٫٤٨١  ٧٫١٣٤  وراتب وامتيازات

  ====  ====  
      المستحق من أطراف ذات عالقة
  ٤٫٨٥٠  ٣٫٦٣٤  شركات زميلة وائتالفات مشتركة

  ٨٤٫٧٦٩  ١٢٥٫٣٩٣  أطراف أخرى ذات عالقة
   -----------  ---------  
  ٨٩٫٦١٩  ١٢٩٫٠٢٧  
 ======  =====  

      
      المستحق إلى أطراف ذات عالقة
  ٩٧٫٠٢٠  ٤٦٫٤٩٢  شركات زميلة وائتالفات مشتركة

  ٣٠٥٫١٦١  ٣٥٥٫٢٠٠  أطراف أخرى ذات عالقة
  ---- -------  ------- ----  
  ٤٠٢٫١٨١  ٤٠١٫٦٩٢  
  ======  ======  
  

 ٩ .٦٤إن المبالغ المستحقة ال تخضع لضمانات وسوف يتم تسويتھا نقداً. إن الرصيد أعاله صافي من مخصص انخفاض القيمة البالغ 
  .درھم) مليون ٩ .٦٤: ٢٠١٥(مليون درھم 

  
  .٢٧إيضاح عليھا. راجع أيضاً  تخضع بعض أرصدة األطراف ذات العالقة لمعدالت فائدة متفق

  
  
  
  



 

 

٤٩

  لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعةالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  الذمم المدينة التجارية واألخرى    ١٣

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٣٥٦٫٢١٩  ٣٦٥٫٣٩٢  الذمم المدينة التجارية
  ٢٤٧٫٣٦٣  ٢١٧٫٥٥٢  ذمم التأمين المدينة

  )١١٨٫٦٤٥(  )١٢٠٫٣٦٠(  مخصص انخفاض القيمة
   ------------   ------------  
  ٤٨٤٫٩٣٧  ٤٦٢٫٥٨٤  

ً  المبالغ المدفوعة مقدماً والذمم المدينة األخرى (راجع   ٤١٦٫٢٢٨  ١٨١٫٩٨٥  )٢٥يضاح اإل أيضا
  ٤٣٣٫٧٧٩  ٤٧٢٫١٨٥  ) أدناه)١أوراق قبض (راجع إيضاح (

  --- -----------   -------------  
  ١٫٣٣٤٫٩٤٤  ١٫١١٦٫٧٥٤  

  )٢٤٥٫٢٨٩(  )٢٨٠٫٧٣٦(  المتداول ناقصاً: االستحقاق غير
   -------------   -------------  
  ١٫٠٨٩٫٦٥٥  ٨٣٦٫٠١٨  
  ======  =======  

  

  

بغرض التطوير والبيع.  تتألف أوراق القبض من شيكات مؤجلة الدفع مستلمة من الجھات التي قامت بشراء العقارات المحتفظ بھا  )١(
أنه إلى  توصلتالقدرة المستقبلية على تحصيل أوراق القبض المذكورة وعليه، ب فيما يتعلق قيمةبإجراء اختبار النخفاض قامت اإلدارة 

  مخصص النخفاض القيمة. من المتوقع تحصيل الشيكات في سياق األعمال االعتيادية. تكوينلضرورة  ال توجد
  

ى، وخلصت إلى أن مخصص انخفاض القيمة كما في تاريخ قامت اإلدارة بإجراء اختبار النخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية واألخر  )٢(
  التقرير يعتبر كاٍف.

  

  موجودات عقود إعادة التأمين ومطلوبات عقود التأمين     ١٤

  
  ديسمبر  ٣١

٢٠١٦  
  ديسمبر  ٣١

٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

      اإلجمالي
  ٢٥٥٫٣٢٣  ٢٣٨٫٧٣٤ احتياطي المطالبات قيد التسوية

  ٥٤٫٣٦١  ٤٢٫١٤١عنھا اإلبالغالمطالبات الُمتكبدة التي لم يتم احتياطي 
----------  ----------  

احتياطي المطالبات قيد التسوية (بما في ذلك المطالبات الُمتكبدة
  ٣٠٩٫٦٨٤  ٢٨٠٫٨٧٥التي لم يتم اإلبالغ عنھا)  

  ١٨١٫٥٢٩  ١٧١٫٥٨٢قساط غير المكتسبةاحتياطي األ
---- -------  ----------  

  ٤٩١٫٢١٣  ٤٥٢٫٤٥٧  (المجموع الكلي) إجمالي مطلوبات عقود التأمين
  ======  ======  

    ناقصاً: المبالغ القابلة لالسترداد من شركات إعادة التأمين
  )١٦٩٫٧٠٠(  )١٥٠٫٤٣٤(حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات قيد التسوية

  )٢٤٫٦١٨(  )٩٫٨٢١(عنھا اإلبالغم يتم ل الُمتكبدة التيالمطالبات حصة شركات إعادة التأمين من 
   ------------   ------------  

  حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات قيد التسوية 
  )١٩٤٫٣١٨(  )١٦٠٫٢٥٥(  )عنھا اإلبالغالمطالبات الُمتكبدة التي لم يتم (بما في ذلك   

  )٤٣٫٩١٠(  )٤٧٫٣١٦(  احتياطي أقساط إعادة التأمين غير المطفأة
   --------------  - ------------  

  )٢٣٨٫٢٢٨(  )٢٠٧٫٥٧١(  إجمالي موجودات عقود إعادة التأمين
  ========  =======  

  ٢٥٢٫٩٨٥  ٢٤٤٫٨٨٦  صافي مطلوبات عقود التأمين
 ======  ======  



 

 

٥٠

  الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  موجودات عقود إعادة التأمين ومطلوبات عقود التأمين (تابع)    ١٤
  

  فيما يلي الحركة في المطالبات قيد التسوية وموجودات عقود إعادة التأمين:  )١(
  

  الصافي  إعادة التأمين  اإلجمالي  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

٢٠١٦        
  ١١٥٫٣٦٦  )١٩٤٫٣١٨(  ٣٠٩٫٦٨٤  ٢٠١٦يناير  ١في 

  )٢٣٨٫٧٥٣(  ١١٦٫٩١٩  )٣٥٥٫٦٧٢(  خالل السنة المسددناقصاً: 
  ٢٤٤٫٠٠٧  )٨٢٫٨٥٦(  ٣٢٦٫٨٦٣  خالل السنة المكونزائداً: المخصص 

   -------------  ----- ---------   ------------  
  ١٢٠٫٦٢٠  )١٦٠٫٢٥٥(  ٢٨٠٫٨٧٥  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

  =======  ========  =======  
٢٠١٥         

  ١٢١٫٤٩٦  )١٥٠٫٤٩٢(  ٢٧١٫٩٨٨  ٢٠١٥يناير  ١في 
  )٢٦٢٫٢٦٦(  ٨٣٫٤٨٩  )٣٤٥٫٧٥٥(  خالل السنة المسددناقصاً: 

  ٢٥٦٫١٣٦  )١٢٧٫٣١٥(  ٣٨٣٫٤٥١  خالل السنة المكونزائداً: المخصص 
   -------------  --- -- ---------   ------------  

  ١١٥٫٣٦٦  )١٩٤٫٣١٨(  ٣٠٩٫٦٨٤  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
  =======  ========  =======  
  

  فيما يلي الحركة في احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة:  )٢(
  

  الصافي  إعادة التأمين  اإلجمالي  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

٢٠١٦        
  ١٣٧٫٦١٩  )٤٣٫٩١٠(  ١٨١٫٥٢٩  ٢٠١٦يناير  ١في 

  ١٢٤٫٢٦٦  )٤٧٫٣١٦(  ١٧١٫٥٨٢  ناقصاً: ما تم تسويته خالل السنة
  )١٣٧٫٦١٩(  ٤٣٫٩١٠  )١٨١٫٥٢٩(  خالل السنةزائداً: المخصص المرصود

   --------------   ------------   -------------  
  ١٢٤٫٢٦٦  )٤٧٫٣١٦(  ١٧١٫٥٨٢  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

  =======  =======  =======  
٢٠١٥        

  ١٥٣٫٣٦٥  )٤٨٫٠٥٥(  ٢٠١٫٤٢٠  ٢٠١٥يناير  ١في 
  ١٣٧٫٦١٩  )٤٣٫٩١٠(  ١٨١٫٥٢٩  ناقصاً: ما تم تسويته خالل السنة

  )١٥٣٫٣٦٥(  ٤٨٫٠٥٥  )٢٠١٫٤٢٠(  زائداً: المخصص المرصود خالل السنة
  --------------   ------------   -------------  

  ١٣٧٫٦١٩  )٤٣٫٩١٠(  ١٨١٫٥٢٩  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
  ======  =======  ======  

 االفتراضات والحساسيات 
 

  اإلجراءات المستخدمة في تحديد االفتراضات 
  

إن الھدف من اإلجراءات المستخدمة في تحديد االفتراضات الخاصة باحتساب احتياطي المطالبات قيد التسوية ھو التوصل إلى 
. إن مصادر البيانات المستخدمة كمدخالت لالفتراضات تعتبر داخلية وتستخدم وقوعھاالمحتملة أو المتوقع  للنتائجتقديرات معتدلة 

سنوياً. تتم مراجعة االفتراضات لضمان توافقھا مع ممارسات السوق المنظورة أو أية معلومات أخرى  دراسات تفصيلية يتم إجراؤھا
  يتم نشرھا. 

  

م إن طبيعة األعمال تجعل من الصعب إجراء تنبؤ موثوق بالمبالغ المحتمل دفعھا نتيجة لمطالبة معينة والتكلفة النھائية للمطالبات التي ت
ل مطالبة تم اإلبالغ عنھا بطريقة مستقلة على أساس كل حالة على حدة مع األخذ بعين االعتبار ظروف اإلبالغ عنھا. يتم تقييم ك

المطالبة والمعلومات المتاحة من القائمين على تسوية الخسائر واألدلة التاريخية لحجم المطالبات المماثلة. تتم بصورة منتظمة مراجعة 
  ية معلومات جديدة.تقديرات القضايا ويتم تحديثھا عند ورود أ

  
ترتكز المخصصات على المعلومات المتاحة في الوقت الحالي. إال أن االلتزامات النھائية قد تختلف نتيجة للتطورات الالحقة أو في 

  حال حدوث أية كوارث. إن تأثير العديد من البنود التي تؤثر على التكاليف النھائية للخسائر يصعب تقديرھا.  
  

كما تختلف درجة صعوبة تقدير المخصص وفقاً لطبيعة األعمال وذلك نظراً لالختالفات في عقود التأمين المعنية ومدى تعقيد المطالبة 
  وحجم المطالبات والصعوبة الفردية للمطالبات وتحديد تاريخ حدوث المطالبة واإلبالغ عن التأخيرات. 



 

 

٥١

  شركاتھا التابعةالشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع و
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  موجودات عقود إعادة التأمين ومطلوبات عقود التأمين (تابع)     ١٤
  

 (تابع)االفتراضات والحساسيات  
 

  (تابع)اإلجراءات المستخدمة في تحديد االفتراضات 
  

لتقدير مخصصات الحوادث التي وقعت ولم يتم اإلبالغ عنھا تأخذ في االعتبار البيانات التاريخية  المجموعةإن الطريقة المتبعة من قبل 
يتم وضع التقديرات والتقديرات الماضية وتفاصيل برنامج إعادة التأمين وذلك عند تقييم المبالغ المتوقعة الستردادات إعادة التأمين. 

باستخدام مجموعة من األساليب القياسية لتوقع دة التي لم يتم اإلبالغ عنھا حتى تاريخ التقرير للتكلفة النھائية المتوقعة للمطالبات المتكب
  .المطالبات االكتوارية، وذلك استناداً إلى البيانات التجريبية واالفتراضات الحالية التي قد تتضمن ھامش انحراف عكسي

  
عقود التأمين ھي معدالت الخسارة المتوقعة ألقرب سنة وقعت فيھا إن االفتراضات التي يكون لھا أعظم األثر على قياس مخصصات 

  الحوادث. 
  

أن  المجموعة. ترى المجموعةإن تحليل الحساسية حول االفتراضات المتنوعة يعتبر مؤشر على دقة عملية التقدير المتبعة من قبل 
أنھا تعترف بأن عملية التقدير ترتكز على بعض المتغيرات  االلتزامات الخاصة بالمطالبات المقررة في بيان المركز المالي كافية، إال

  واالفتراضات التي قد تختلف عند تسوية المطالبات بصورة نھائية.
  

  

  المطالبات وجدول تطورھا
  سنة التأمين                                             
  اإلجمالي  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم  

            اإلجمالي
            تقدير صافي تكلفة المطالبات المتكبدة

  -  ٢٨٦٫٩٨٤  ٢٨٤٫٧٩٨  ٢٦١٫٧٥٧  ٢١٥٫٠٣٩  التأمينفي نھاية سنة  -
  -  -  ٣٣٤٫٤٨٢  ٣١٩٫١٣٥  ٢٦٣٫٢٤٣  بعد سنة واحدة -
  -  -  -  ٣٠٨٫٨٤٠  ٢٦٨٫٥٩٥  بعد سنتين -
  -  -  -  -  ٢٦٨٫٩٨٧  ثالث سنواتبعد  -

  ١٫١٩٩٫٢٩٣  ٢٨٦٫٩٨٤  ٣٣٤٫٤٨٢  ٣٠٨٫٨٤٠  ٢٦٨٫٩٨٧  الحالي للمطالبات المتكبدةالتقدير 
  )١٫٠٢٨٫٤٤١(  )١٨٥٫٢٤٤(  )٣٢٠٫٠٣٦(  )٣١٠٫٧٠٤(  )٢١٢٫٤٥٧(  الدفعات المتراكمة حتى تاريخه

   --------- --  ----- -------   --------- ---   ------------   --------- ------  
  ١٧٠٫٨٥٢  ١٠١٫٧٤٠  ١٤٫٤٤٦  )١٫٨٦٤(  ٥٦٫٥٣٠  االلتزام المعترف به

  --------   ---------  --------   ----------    
  ٤٨٫٩٠٠          االستردادات المتوقعة

  ١٨٫٩٨٢          االلتزام الخاص بسنوات سابقة
           -----------  

  ٢٣٨٫٧٣٤        المالي إجمالي االلتزامات المدرجة في بيان المركز
        ======  

            صافي
            تكلفة المطالبات المتكبدةتقدير صافي 

  -  ١٨٨٫١٧٦  ٢٢٣٫٧٣٦  ١٧٩٫٥٠٢  ١٣٥٫٠١٠  التأمينفي نھاية سنة  -
  -  -  ٢٦٨٫٢٦٣  ٢٣٩٫٧٢٦  ١٨٨٫٥١٥  بعد سنة واحدة -
  -  -  -  ٢٣٧٫٨٩٥  ١٨٧٫٩٩٤  بعد سنتين -
  -  -  -  -  ١٨٦٫٩١٠  ثالث سنواتبعد  -

  ٨٨١٫٢٤٤  ١٨٨٫١٧٦  ٢٦٨٫٢٦٣ ٢٣٧٫٨٩٥ ١٨٦٫٩١٠ التقدير الحالي للمطالبات المتكبدة
  )٨٤٢٫١٨٨(  )١٥٣٫٢٩٢(  )٢٦١٫٩٩٦(  )٢٤٣٫٦٩٥(  )١٨٣٫٢٠٥(  الدفعات المتراكمة حتى تاريخه

   --------- ---  ----- -------  -------- ----   ------------   --------- ---  
  ٣٩٫٠٥٦  ٣٤٫٨٨٤  ٦٫٢٦٧  )٥٫٨٠٠(  ٣٫٧٠٥  االلتزام المعترف به

  -------   ----------  -------   ---------    
  ٤٨٫٩٠٠          االستردادات المتوقعة

  ٣٤٣          االلتزام الخاص بسنوات سابقة
           ---------  

  ٨٨٫٢٩٩        المالي إجمالي االلتزامات المدرجة في بيان المركز
        =====  



 

 

٥٢

  الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  عقود إعادة التأمين ومطلوبات عقود التأمين (تابع)موجودات     ١٤

  
  ملخص التقرير االكتواري حول المخصصات التقنية

  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إجمالي االحتياطيات كما في 

  اإلجمالي  التأمين العام  التأمين على الحياة  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
        

المطالبات المتكبدة احتياطي المطالبات قيد التسوية (بما في ذلك 
  ٢٨٠٫٨٧٥  ٢٧١٫٧٢٠  ٩٫١٥٥  التي لم يتم اإلبالغ عنھا)

  ١٧١٫٥٨٢  ١٦٨٫٤٥١  ٣٫١٣١  احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة
  ---------   -----------   -----------  

  ٤٥٢٫٤٥٧  ٤٤٠٫١٧١  ١٢٫٢٨٦  اإلجمالي
  =====  ======  ======  
  

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١صافي االحتياطيات كما في 
  اإلجمالي  التأمين العام  التأمين على الحياة  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
        

احتياطي المطالبات قيد التسوية (بما في ذلك المطالبات المتكبدة 
  ١٢٠٫٦١٩  ١١٩٫٨٦٤  ٧٥٥  التي لم يتم اإلبالغ عنھا)

  ١٢٤٫٢٦٧  ١٢٤٫٠٩٥  ١٧٢  احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة
 -------  -----------   -----------  

  ٢٤٤٫٨٨٦  ٢٤٣٫٩٥٩  ٩٢٧  اإلجمالي
  ====  ======  ======  
  
  

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إجمالي االحتياطيات كما في 
  اإلجمالي  التأمين العام  التأمين على الحياة  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
        

المتكبدة احتياطي المطالبات قيد التسوية (بما في ذلك المطالبات 
  ٣٠٩٫٦٨٤  ٣٠١٫٨٦٢  ٧٫٨٢٢  التي لم يتم اإلبالغ عنھا)

  ١٨١٫٥٢٩  ١٧٨٫٢٣٨  ٣٫٢٩١  احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة
   ----------   -----------   -----------  

  ٤٩١٫٢١٣  ٤٨٠٫١٠٠  ١١٫١١٣  اإلجمالي
  =====  ======  ======  
  

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١صافي االحتياطيات كما في 
  اإلجمالي  التأمين العام  على الحياة التأمين  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
        

احتياطي المطالبات قيد التسوية (بما في ذلك المطالبات المتكبدة 
  ١١٥٫٣٦٦  ١١٤٫٧٧٥  ٥٩١  التي لم يتم اإلبالغ عنھا)

  ١٣٧٫٦١٨  ١٣٧٫٤٧١  ١٤٧  احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة
  ------   -----------  ----------  

  ٢٥٢٫٩٨٤  ٢٥٢٫٢٤٦  ٧٣٨  اإلجمالي
  ===  ======  ======  
  

ً لمتطلبات اللوائح المالية الجديدة الصادرة بموجب  لمطلوباتتم إجراء تقدير اكتواري  التأمين من قبل خبير اكتواري مستقل وفقا
فيما يتعلق بشركات ووكالء التأمين. يتم وضع تقديرات إلجمالي التكاليف المتوقعة للمطالبات  ٢٠٠٧لسنة  ٦القانون االتحادي رقم 

ستخدام مجموعة من األساليب القياسية لتوقع المطالبات االكتوارية، وذلك استناداً إلى المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا في تاريخ التقرير با
   البيانات التجريبية واالفتراضات الحالية التي قد تتضمن ھامش انحراف عكسي.

 



 

 

٥٣

  الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  البنكالنقد في الصندوق ولدى     ١٥

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٧٫٠٤١  ٢٫٤٦٠ النقد في الصندوق
     األرصدة المصرفية:

  ٦٦٫٦٩١  ٧٣٫٦١٨ ) أدناه)١(راجع إيضاح ( سابات جاريةح -
  ٢٨٥٫٣٠٥  ٢٦٦٫٠٨٧ ) أدناه)٢(راجع إيضاح ( حسابات ودائع -
 ---- -------  ------- ----  

  ٣٥٩٫٠٣٧  ٣٤٢٫١٦٥ النقد في الصندوق ولدى البنك
      

  )٢٣٥٫٨١١(  )٢٫٨٠٧( ودائع ثابتة مرھونة/ ودائع يحين تاريخ استحقاقھا بعد ثالثة أشھرناقصاً: 
  )١٨٥٫١٩٠(  )١٦٢٫٣١٣(  ناقصاً: السحوبات المصرفية على المكشوف

   -------------  ----------- -  
  )٦١٫٩٦٤(  ١٧٧٫٠٤٥ النقد وما يعادله

 ======  ======  
  
مليون  ٤٠.٢٤: ٢٠١٥( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١مليون درھم كما في  ٣٦.٦األرصدة المصرفية في حسابات جارية مبلغ تتضمن  )١(

 درھم) محتفظ به في حسابات ضمان.
 

) مقابل ٢٠مرھونة (راجع إيضاح  مليون درھم) ٣.٢٥٣: ٢٠١٥(مليون درھم  ٧.٢٢٩تتضمن الودائع ودائع ثابتة بمبلغ  )٢(
محتفظ  مليون درھم) ٣.١٠: ٢٠١٥(مليون درھم  ٣.١٠التسھيالت الممنوحة إلى المجموعة، كما أنھا تشتمل على وديعة بمبلغ 

ً للتوجيھات الصادرة عن وزارة االقتصاد والتجارة بدولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب متطلبات  بھا باسم المجموعة وفقا
  بشأن ھيئة التـأمين.  ٢٠٠٧) لسنة ٦قانون االتحادي رقم (ال

  
  رأس المال    ١٦

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  

      المصرح والمصدر والمدفوع بالكامل
  ١٫٧٩١٫٣٣٣  ١٫٧٩١٫٣٣٣درھم للسھم الواحد مدفوع نقدا١ًمليون سھم بقيمة ١٫٧٩١

  =======  =======  
  
  االحتياطات    ١٧

  
  القانونياالحتياطي 

  

على الشركة وشركاتھا التابعة  يتوجب، ٢٠١٥) لسنة ٢للقانوني االتحادي للشركات التجارية بدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (وفقاً 
من األرباح كل سنة حتى يبلغ ھذا  ٪١٠المسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة تكوين احتياطي قانوني من خالل تخصيص 

القانون المذكور  ينص عليھاللتوزيع إال في الظروف التي  متاحھذا االحتياطي غير إن من رأس المال المدفوع.  ٪٥٠االحتياطي 
  أعاله. 

  
  االحتياطي اإلضافي

  

من األرباح السنوية إلى احتياطي إضافي لحين صدور قرار من الجمعية العمومية  ٪١٠يتطلب النظام األساسي للشركة تخصيص 
  من رأس مال الشركة المدفوع.  ٪٥٠ھذا االحتياطي العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أو حتى يبلغ 

  
  احتياطي إعادة تقييم األراضي

  

ألراضي. إن ھذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في حال استبعاد األراضي يمثل احتياطي إعادة التقييم الفائض الناتج عن إعادة تقييم ا
  .أو سحبھا من االستخدام

   



 

 

٥٤

  الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين    ١٨
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  

     

  ٣٦٫٨٦٠  ٣٧٫١٣٤  يناير  ١في 
  ٧٫٩١٩  ٥٫٨٣٥ المخصص المرصود خالل السنة

  )٤٫٦٢٩(  - )٢٥تسوية مقابل استبعاد شركات تابعة (راجع إيضاح 
  )٣٫٠١٦(  )٥٫٨٧٣(  المدفوعات خالل السنة

   ----------   ----------  
  ٣٧٫١٣٤  ٣٧٫٠٩٦  ديسمبر  ٣١في 

  ======  ======  
  
  عقود االيجار التمويلي     ١٩

  
المجموعة ترتيبات ايجار مع شركة تأجير مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة لتمويل بعض الممتلكات واآلالت أبرمت 

  سنوات، فيما يلي الدفعات التي تمت بموجب ترتيبات االيجار: ١٠والمعدات. يمتد عقد االيجار إلى 
  

      ٢٠١٦  

 
الحد األدنى لدفعات 
  الفائدة  االيجار المستقبلية 

الحد األدنى للقيمة 
الحالة لدفعات 

  االيجار
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
        

  ٢٣٫١٤١  )٢٫٠٨٧(  ٢٥٫٢٢٨  أقل من سنة 
   ----------   ----------   ----------  
  ٢٣٫١٤١  )٢٫٠٨٧(  ٢٥٫٢٢٨  
  =====  ======  ======  
        
      ٢٠١٥  

  
الحد األدنى لدفعات 
  الفائدة  االيجار المستقبلية 

الحد األدنى للقيمة 
الحالة لدفعات 

  االيجار
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
        

  ٩٫٥٩٤  )١٫٣٢٩(  ١٠٫٩٢٣  أقل من سنة 
  ١١٫٠٨٠  )٧١٨(  ١١٫٧٩٨  بين سنة وخمس سنوات

  ٢٫٤٦٧  )٤٠(  ٢٫٥٠٧  سنوات ٥أكثر من 
   ---------   ----------   ---------  
  ٢٣٫١٤١  )٢٫٠٨٧(  ٢٥٫٢٢٨  
  =====  ======  =====  

        مبينة في بيان المركز المالي على النحو التالي:
    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ٩٫٥٩٤  ٢٣٫١٤١    المتداول  قاالستحقا
  ١٣٫٥٤٧  -    االستحقاق غير المتداول 

     ----------  ---------  
    ٢٣٫١٤١  ٢٣٫١٤١  
    =====  =====  

  

  ھامش لمدة ثالثة أشھر. ٪٥.٣يتم احتساب تكاليف التمويل وفقاً لمعدل ايبور زائداً 

  
   



 

 

٥٥

  الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
   القروض     ٢٠

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  

        قصيرة األجل    )  ١(
      

  ١٨٥٫١٩٠  ١٦٢٫٣١٣ سحوبات مصرفية على المكشوف
  ٦٧٫٨٠٩  ٦٨٫٢٣٥ إيصاالت أمانة

  ١٫٠٥٥  - فواتير مخصومة وقبوالت
  ٩٧٨٫٢٩٩  ١٫٥٥١٫٧٤٨  ) أدناه)٢االستحقاق المتداول من القروض ألجل (راجع إيضاح (

   --------------  -------- -----  
  ١٫٢٣٢٫٣٥٣  ١٫٧٨٢٫٢٩٦  (أ)                                                                                              

  ========  =======  
      قروض ألجل     ) ٢(

      

  ٢٫٤٦٣٫٧٦٧  ٢٫٣٩٤٫٢٨٢  يناير  ١في 
  ٢٫٣٥٠  ١٩٠ زائداً: ما تم استخدامه خالل السنة

  )٧١٫٨٣٥(  )١٤٨٫٠٥٨( المدفوعة خالل السنةناقصاً: 
   -------------   -------------  

  ٢٫٣٩٤٫٢٨٢  ٢٫٢٤٦٫٤١٤  ديسمبر  ٣١في 
  )٩٧٨٫٢٩٩(  )١٫٥٥١٫٧٤٨(  ناقصاً: االستحقاق المتداول من القروض ألجل

   -------------- -   -------------  
  ١٫٤١٥٫٩٨٣  ٦٩٤٫٦٦٦ (ب) االستحقاق طويل األجل من القروض ألجل                                              

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

  ٢٫٦٤٨٫٣٣٦  ٢٫٤٧٦٫٩٦٢  (أ + ب)إجمالي القروض                                                                       
  ========  =======  
  

      يتألف إجمالي القروض من:
     

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٢٫٢٣٧٫٨٤٣  ٢٫٠٩٣٫٨٦٦  )٢٠١٢سابقاً ( قرض معاد جدولته
  ٤١٠٫٤٩٣  ٣٨٣٫٠٩٦  قروض أخرى

   --------------  ----- --------  
  ٢٫٦٤٨٫٣٣٦  ٢٫٤٧٦٫٩٦٢  
  ========  =======  

  

 بخالف القروض ألجل المعاد جدولتھا ٪٥.٤إلى  ٪٥.٠تخضع القروض ألجل لفائدة بمعدل ايبور وليبور زائداً ھامش يتراوح من 

  .مليار درھم ٨.٢سابقاً البالغة 
  

ً بالتفاوض مع  تسھيالت القروض الحالية البالغ إجمالي  جزء كبير منبغرض إعادة ھيكلة  الجھات الُمقرضةتقوم المجموعة حاليا
درھم (المبلغ األصلي) كما في تاريخ التقرير. يرى أعضاء مجلس إدارة الشركة أن المبلغ األصلي  مليون ٨٧.٢٫٠٩٣قيمتھا المستحقة 

مليون درھم على  ٤٣.٧٨ومليون درھم  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 كما التوالي، والمستحق سدادھا 

  التوجيھية للبنوك. 
  

وفائدة  مليون درھم ٠٤.٢٥٧المجموعة قيد التفاوض مع مؤسسة مالية بغرض إعادة ھيكلة تسھيل ائتماني بقيمة عالوة على ذلك، فإن 
  .٢٠١٦سبتمبر  ٣٠السداد في  والذي أصبح مستحق(مدرج ضمن الذمم الدائنة التجارية واألخرى)  مليون درھم ٤.٧بقيمة 

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

  
َ راجع    .٢١اإليضاح  أيضا

  



 

 

٥٦

  ة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعةالشرك
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  القروض (تابع)    ٢٠
  

مليون  ٨٤.٢٠٦إجمالھا البالغ الحالية  قروضال تسھيالت قوم بعض الشركات التابعة للمجموعة بالتفاوض مع البنوك إلعادة ھيكلةت
مليون درھم (المدرجة ضمن الذمم الدائنة التجارية واألخرى) كما في تاريخ التقرير.  ٨٦.٦٠درھم (المبلغ األصلي) والفائدة البالغة 

درھم لدعوى قضائية مرفوعة من قبل الجھات الُمقرضة. يرى أعضاء مجلس  مليون ٦٠ .٣٩بقيمة من ھذه القروض يخضع جزء 
ضمن إعادة ھيكلة قروض المجموعة في نھاية األمر ا إدارة الشركة أن ھذه القروض الممنوحة لشركات تابعة سوف يتم إعادة ھيكلتھ

  مع بعض البنوك الُمقرضة. ككل 
  

، لم تلتزم إحدى المنشآت التابعة للمجموعة ببعض التعھدات المصرفية. بلغت القيمة الدفترية للقرض ذات ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
  بالكامل كمطلوبات متداولة.مليون درھم (المبالغ األصلي) والذي يتم تصنيفه  ٢٢.١٠٢الصلة 

  
  )٢٠١٢سابقاً (قرض معاد جدولته 

  
، أبرمت الشركة اتفاق إعادة جدولة مع مجموعة من البنوك تشمل معظم المبالغ المستحقة السداد منھا. إن الشروط ٢٠١٢يوليو  ٢في 

مليون درھم بناًء على التقييم المبدئي الوارد في ترتيب  ٩١٩الُمعدلة للتسھيالت الممنوحة للشركة تمت بضمان ممتلكات الشركة البالغة 
  . إعادة الجدولة

  

  مليار درھم على النحو التالي: ٨.٢وفقاً لترتيب إعادة الجدولة، يتم سداد إجمالي قروض الشركة البالغة 
  

مبلغ التسديدات المتراكمة   التسديدات المتراكمة من إجمالي القروض   السنة
  (بالدرھم)

     

  ٦٩٫٤٥٨٫٦٦٤  ٪٥.٢  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
  ٢٠٨٫٣٧٥٫٩٩٣  ٪٥.٧  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
٤٢٠١ديسمبر  ٣١  ٣٤٧٫٢٩٣٫٣٢١  ٪٥.١٢  
٥٢٠١ديسمبر  ٣١  ٦٢٥٫١٢٧٫٩٧٨  ٪٥.٢٢  
٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ١٫٣٨٩٫١٧٣٫٢٨٥  ٪٠.٥٠  
٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٫٠٨٣٫٧٥٩٫٩٢٧  ٪٠.٧٥  
٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٫٧٧٨٫٣٤٦٫٥٦٩  ٪٠.١٠٠  

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

يوم من كل فترة تحتسب عليھا الفائدة بمعدل يمثل إجمالي الھامش  سوف تقوم الشركة بدفع فائدة فيما يتعلق بكل تسھيل ألجل في آخر
المطبق باإلضافة إلى معدل ايبور للتسھيالت ألجل الممنوحة بالدرھم ومعدل ليبور للتسھيالت ألجل الممنوحة بالدوالر. فيما يلي 

  الھامش المتعلق بكل سنة ميالدية:
  

  معدل الھامش (سنوياً)    السنة (تتضمن كالھما)
      

  ٪٠٠.٢    ٢٠١٤إلى  ٢٠١١
٢٠١٦إلى  ٢٠١٥    ٧٥.٢٪  
  ٪٥٠.٣     ٢٠١٨إلى  ٢٠١٧

  ====  
  

وتخضع كذلك لتعھدات عامة  ٢.١:١، يتعين على الشركة االحتفاظ بنسبة غطاء على الموجودات بحد أدنى ٢٠١٢يوليو  ٢اعتباراً من 

ً لترتيب إعادة  الجدولة. عالوة على ذلك، يتعين على بعض الشركات التابعة للشركة بما في ذلك القيود على توزيعات األرباح وفقا
يتم ضمان ھذه القروض مقابل بعض موجودات  االحتفاظ بمستوى محدد من المديونيات المالية كجھات ضامنة للقرض المعاد جدولته.

  .١١و ١٠و ٩و ٨و ٦و ٥المجموعة. راجع اإليضاحات 
  

  قروض أخرى
  

ة رئيسية على قروض من قبل شركات تابعة للشركة. تخضع ھذه القروض لبعض التعھدات المالية تشتمل القروض األخرى بصور
  على مستوى الشركة التابعة ذات الصلة وتندرج ضمن الشروط واألحكام التالية:

 

 رھن الموجودات؛ -
 سندات اذنية لصالح البنوك؛ -
 ائع الممولة بموجب إيصاالت أمانة.ورھن على البض -



 

 

٥٧

  الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعةالشركة 
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  الذمم الدائنة التجارية واألخرى    ٢١
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٢٨٦٫٧٠٢  ٢٧٩٫١٣٤ الذمم الدائنة التجارية
  ٢٥٧٫٠٤٠  ٢٥٧٫٠٤٠  ) أدناه)١(راجع إيضاح ( أوراق دفع

  ١٨١٫١٢٨  ٢٠٨٫٦٩١ ) أدناه)٢(راجع إيضاح ( المصروفات المستحقة
  ١٤٤٫١٩٥  ٢٧٠٫٢٨٤ المخصصات والذمم الدائنة األخرى

  ٢٨٣٫٩٤٢  ٢٦٣٫٤٤٩ دفعات مقدمات من عمالء
  ٧٢٫٢٧٢  ٧٩٫٨١١  مبالغ مستحقة إلى عمالء التأمين

  ٨٠٫١٦٢  ٦٠٫٧٧٩  المستحق إلى شركات التأمين وشركات إعادة التأمين
  --------------  -------------  
 ١٫٣٠٥٫٤٤١  ١٫٤١٩٫١٨٨  
 ========  =======  
  

وتخضع لضمانات بموجب  ٪٢٥.٠ندات مضمونة بموجب رأس المال تخضع لمعدالت فائدة ليبور + الدفع س تمثل أوراق )١(

ً مفاوضات مع مؤسسة مالية إلعادة ھيكلة تسھيل ائتماني بقيمة  االستثمار في سندات مدرجة للمجموعة. تجري المجموعة حاليا

 .٢٠١٦يونيو  ٣٠مليون والذي أصبح مستحق السداد في  ٠٤.٢٥٧
) ١يمثل الفائدة المستحقة على أوراق الدفع (راجع إيضاح (مليون درھم)  ٨٤.٧٧: ٢٠١٥(مليون درھم  ٧٣.١٤٦تتضمن مبلغ  )٢(

  .٢٠و ٨-٢المصرفية. راجع كذلك اإليضاحين أعاله) والقروض 
  

  اإليرادات    ٢٢
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم 

      
  ٣٢١٫٧٨٠  ٢٧٩٫٨٢١ إيرادات التأمين

  ٣٠٥٫٧٧١  ٢٣٥٫٥٦٠ إيرادات التداول والخدمات واإليجار
  ١٥١٫٠٠٠  ٢٠٤٫٧٠٦ بيع عقارات محتفظ بھا للتطوير والبيع

  ١٥٩٫٩٩٧  ١٣٠٫٣٣٤ بيع بضائع تامة الصنع
  ٢٫٠٥١  ٧٫٣٩٣إيرادات توزيعات األرباح

   -----------   -----------  
 ٩٤٠٫٥٩٩  ٨٥٧٫٨١٤  
 ======  ======  

  
  تكلفة اإليرادات    ٢٣

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٢٥٦٫١٣٦  ٢٤٤٫٠٠٧ تكلفة التأمين
  ١٤٧٫٣٥٤  ١١٥٫٢٦٦  البضائع تامة الصنع والمباعةتكلفة 
  ١٥٤٫٦٦٠  ٩٩٫٣٧٥التداول والخدمات واإليجارتكلفة 

  ١٢٧٫٠٢٠  ٩٦٫٦٢١ تكلفة العقارات المحتفظ بھا للتطوير والبيع
   ------------  ------ -----  
 ٦٨٥٫١٧٠  ٥٥٥٫٢٦٩  
 =======  ======  
  

   



 

 

٥٨

  الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  اإلدارية والعموميةالمصروفات     ٢٤
  

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  

      تتضمن ما يلي: 
      

  ١٣٤٫٠٨٤  ١٣٠٫١١٢  رواتب وامتيازات الموظفين
  ٢٢٫٩٤٣  ٢٣٫٤١٩  مصروفات االيجار

  ٢٢٫٦٦١  ٣٠٫٣٥٩  مھنية القانونية والرسوم ال
  -  ٢٥٫٠٠٠  ))١(٥مخصص انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات (راجع إيضاح 

  ١٧٫٠١٨  ١٥٫٣٢٢  االستھالك
  ١٠٫٥٩٤  ١٠٫٩٨٧  المرافق

  ١٢٫٤٩٥  ٨٫٦٦٨  )٣١مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية (راجع إيضاح 
  ٤٫٩٥٢  ٤٫٦٧١  صيانة الصالحات واإل

  ١٫١٢٤  ٣٫٢٣٧  )١١(راجع إيضاح  مخصص المخزون بطيء الحركة
  ====  ====  

  
  العمليات المتوقفة    ٢٥

  
  : والمبينة تفاصيلھا أدناه تابعةال إحدى الشركاتبإبرام اتفاقية لبيع كامل حصتھا في  ٢٠١٥نوفمبر  ١٠قامت الشركة في 

  
  النتائج من العمليات المتوقفة    )١(

  
    ٢٠١٥  
  ألف درھم    
      

  ٢٢٧٫٨٢١    اإليرادات
  )١٧٥٫٠٦٨(    تكلفة المبيعات

     -------------  
  ٥٢٫٧٥٣    إجمالي األرباح

  )٩٫١٧٠(    المصروفات اإلدارية والعمومية
  )٢٢٫٦٩٤(    مصروفات البيع والتوزيع

  ١٠١    اإليرادات األخرى
  )٩٨٦(    تكلفة التمويل

     ----------  
  ٢٠٫٠٠٤    أرباح السنة من العمليات المتوقفة

    =====  
  

   



 

 

٥٩

  الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع) العمليات المتوقفة    ٢٥
  

  تأثير االستبعاد على المركز المالي للمجموعة    )٢(
  

  ٢٠١٥    
    ألف درھم  

      الموجودات
      الموجودات غير المتداولة

    ٤٤٫٧٤٠  الممتلكات واآلالت والمعدات
  

      الموجودات المتداولة

    ٢٧٫٩٠٨  المخزون
    ١١٦٫٧٨٦  واألخرىالذمم المدينة التجارية 

    ١٫٧٨١  النقد في الصندوق ولدى البنك
   -----------    
  ١٤٦٫٤٧٥    
   -----------    

    ١٩١٫٢١٥  إجمالي الموجودات
  ======    

      المطلوبات غير المتداولة
    ٤٫٦٢٩  مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين

  

  المطلوبات المتداولة
    

    ٥١٫٥٩٤  الذمم الدائنة التجارية واألخرى
   ----------    

    ٥٦٫٢٢٣  إجمالي المطلوبات
  ======    

    ١٣٤٫٩٩٢  صافي الموجودات والمطلوبات
    ٣٠٣٫٠٠٠  إجمالي ثمن المبيعات

   -----------    
    ١٦٨٫٠٠٨  األرباح المعترف بھا من استبعاد حصة في شركة تابعة

  ======    
  

  إيرادات التمويل     ٢٦
  

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٤٫٥٧٤  ٧٫٧٣٥  الفائدة من الودائع المصرفية
  =====  =====  
  

  تكلفة التمويل    ٢٧
  

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  الفائدة على قروض ألجل وسحب مصرفي على المكشوف وسلفيات 
  ١٢٨٫١١٩  ١٤٠٫٥٩٢  مستحقة لطرف ذي عالقة وعقود إيجار تمويلي ومبالغ

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

  .١٢راجع أيضاً اإليضاح 

   



 

 

٦٠

  الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  ربحية السھم    ٢٨

 ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٤٫٣٤٨  )١٥٥٫١٩٧( األرباح المنسوبة إلى مالكي الشركة (ألف درھم)(الخسائر) /  صافي 
  ========  =======  

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

  ٨٠.٠  )٦٦.٨(  (فلس للسھم)ربحية السھم األساسية 

 ====  ===  
  

  التزامات عقود االيجار التشغيلي     ٢٩
  

  فيما يلي الحد األدنى اللتزامات عقود االيجار لدى المجموعة في نھاية فترة التقرير:    
  

 ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
     

  ٩٫٩٧٨  ١١٫٧٧٩  أقل من سنة 
  ٢٥٫٣١٧  ٢٢٫٠١٨  من سنة إلى خمس سنوات

   ---------   ---------  
  ٣٥٫٢٩٥  ٣٣٫٧٩٧  
  =====  =====  

    
  االرتباطات وااللتزامات الطارئة      ٣٠

  

  فيما يلي االلتزامات كما في نھاية فترة التقرير:    ١-٣٠
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  درھم ألف  ألف درھم  

     

      عقود إنشاء مباني
  ٧٣٧٫٦٧٧  ٦٨٣٫٤١٥  المجموعة

  ٥٤٫٩٧٩  ٥٤٫٩٧٩  )٪١٠٠شركة زميلة (
  =====  =====  

 
  فيما يلي االلتزامات الطارئة كما في نھاية فترة التقرير:    ٢-٣٠

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  

      المجموعة
  ١٢٫٤٣٣  ٦٨٫٥٩١  خطابات ضمان

  ١٫١٤٧  -  اعتمادات مستندية
  =====  ====  

      شركات زميلة
  ٣٤٫٠٨٠  ٣٤٫٠٨٠  )٪١٠٠( خطابات ضمان

  =====  =====  
  

   



 

 

٦١

  الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  االرتباطات وااللتزامات الطارئة (تابع)    ٣٠
  
قد تنشأ بعض المطالبات وااللتزامات الطارئة في سياق األعمال االعتيادية. يقوم مجلس اإلدارة بشكل منتظم عند استالم مثل ھذه   ١-٢-٣٠

المطالبات بمراجعتھا والتعامل مع كل حالة على حدة. وفقاً لشروط وظروف العقد ذات الصلة، سوف تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان 
ً ورأي االستشاري القانوني المستقل لدى المجموعة، قام مجلس اإلدارة يتعين رفع دعوى مقا بلة. بناًء على المعلومات المتاحة حاليا

بتقييم النتائج النھائية للمطالبات القانونية القائمة (صدرت األحكام االبتدائية في بعض القضايا لصالح الشركة وبعضھا ليست في صالح 
ه ال يمكن تحديد نتائجھا بشكل موثوق في ضوء أن األحكام الصادرة ھي أحكام ابتدائية. استناداً إلى الشركة) ويرى مجلس اإلدارة أن

مراجعة الوضع الراھن لتلك المطالبات القانونية، يرى أعضاء مجلس اإلدارة أن المخصص الحالي كما في تاريخ التقرير كافي لتغطية 
م نھائية في تلك المطالبات. قررت الشركة عدم عرض كامل اإلفصاحات وفقاً أي تدفقات نقدية خارجة محتملة نتيجة صدور أحكا

حيث ترى اإلدارة أنه في ضوء "مخصص االلتزامات الطارئة والموجودات الطارئة"  ٣٧لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  ).٢٤قضايا (راجع إيضاح سلباً على مركزھا في ھذه الصدور حكم ابتدائي واستئنافه، فال توجد معلومات تؤثر 

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

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

  
ً مقابل بيع بعض الممتلكات من منشأة ذات غرض خاص تابعة   ١-٢-٣٠ لدى المجموعة مبلغ مستحق من شركة زميلة ومبلغ مدفوع مقدما

ً لقرارھا للشركة الزميلة. حصلت ال مجموعة على رأي قانوني مستقل من محامي خارجي يؤكد أن المجموعة قد يكون لھا خيار (وفقا
ً مع المبلغ المستحق على أساس المثل بالمثل. وقد استعرض مجلس اإلدارة وضع  منفرداً) إجراء مقاصة تجارية للمبلغ المستلم مقدما

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

  لشركة الزميلة مقابل المستحق من الشركة الزميلة.المجموعة بمقاصة المبلغ المقدم المستلم من الشركة ذات الغرض الخاص ل
  
  األدوات المالية   ٣١

 

تشتمل الموجودات المالية للمجموعة على االستثمارات في األوراق المالية والمستحق من أطراف ذات عالقة وموجودات عقود إعادة 
التأمين والذمم المدينة التجارية واألخرى والنقد لدى البنك. في حين تشتمل المطلوبات المالية للمجموعة على القروض ألجل وأوراق 

تحقة إلى أطراف ذات عالقة ومطلوبات عقود التأمين والذمم الدائنة التجارية واألخرى والقروض قصيرة األجل الدفع والمبالغ المس
كل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات المالية المجموعة ليوضح الجدول المبين أدناه تصنيف والتزامات عقود االيجار التمويلي. 

  قارنة:للفترة الحالية وفترة الم 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  
٢٠١٦            

            الموجودات المالية
  ٢١٦٫١٢٨  ٢١٦٫١٢٨  -  ٧٧٫٩٥٢  ١٣٨٫١٧٦  االستثمار في األوراق المالية

  ١٢٩٫٠٢٧  ١٢٩٫٠٢٧  ١٢٩٫٠٢٧  -  -  المستحق من أطراف ذات عالقة
  ٢٠٧٫٥٧١  ٢٠٧٫٥٧١  ٢٠٧٫٥٧١  -  -  موجودات عقود إعادة التأمين

  ١٫١١٦٫٧٥٤  ١٫١١٦٫٧٥٤  ١٫١١٦٫٧٥٤  -  -  الذمم المدينة التجارية واألخرى 
  ٣٣٩٫٧٠٥  ٣٣٩٫٧٠٥  ٣٣٩٫٧٠٥  -  -  البنكالنقد لدى 

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

            المالية المطلوبات
  ٢٫٤٧٦٫٩٦٢  ٢٫٤٧٦٫٩٦٢  ٢٫٤٧٦٫٩٦٢  -  -  القروض

  ٤٠١٫٦٩٢  ٤٠١٫٦٩٢  ٤٠١٫٦٩٢  -  -  المستحق إلى أطراف ذات عالقة
  ٤٥٢٫٤٥٧  ٤٥٢٫٤٥٧  ٤٥٢٫٤٥٧  -  -  مطلوبات عقود التأمين

  ١٫٤١٩٫١٨٨  ١٫٤١٩٫١٨٨  ١٫٤١٩٫١٨٨  -  -  الذمم الدائنة التجارية واألخرى
  ٢٣٫١٤١  ٢٣٫١٤١  ٢٣٫١٤١  -  -  مطلوبات عقود االيجار التمويلي

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



 

 

٦٢

  

  الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع)األدوات المالية   ٣١
  

  

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  
٢٠١٥            

            الماليةالموجودات 
  ٣٧٩٫٨٣٢  ٣٧٩٫٨٣٢  -  ٨٠٫٥٠٧  ٢٩٩٫٣٢٥  االستثمار في األوراق المالية

  ٨٩٫٦١٩  ٨٩٫٦١٩  ٨٩٫٦١٩  -  -  المستحق من أطراف ذات عالقة
  ٢٣٨٫٢٢٨  ٢٣٨٫٢٢٨  ٢٣٨٫٢٢٨  -  -  موجودات عقود إعادة التأمين

  ١٫٣٣٤٫٩٤٤  ١٫٣٣٤٫٩٤٤  ١٫٣٣٤٫٩٤٤  -  -  الذمم المدينة التجارية واألخرى 
  ٣٥١٫٩٩٦  ٣٥١٫٩٩٦  ٣٥١٫٩٩٦  -  -  النقد لدى البنك

  -------------   ------------   ----------------   ----------------   ----------------  
  ٢٫٣٩٤٫٦١٩  ٢٫٣٩٤٫٦١٩  ٢٫٠١٤٫٧٨٧  ٨٠٫٥٠٧  ٢٩٩٫٣٢٥  
  =======  =======  =========  =========  =========  

            المالية المطلوبات
  ٢٫٦٤٨٫٣٣٦  ٢٫٦٤٨٫٣٣٦  ٢٫٦٤٨٫٣٣٦  -  -  القروض

  ٤٠٢٫١٨١  ٤٠٢٫١٨١  ٤٠٢٫١٨١  -  -  المستحق إلى أطراف ذات عالقة
  ٤٩١٫٢١٣  ٤٩١٫٢١٣  ٤٩١٫٢١٣  -  -  مطلوبات عقود التأمين

  ١٫٣٠٥٫٤٤١  ١٫٣٠٥٫٤٤١  ١٫٣٠٥٫٤٤١  -  -  الذمم الدائنة التجارية واألخرى
  ٢٣٫١٤١  ٢٣٫١٤١  ٢٣٫١٤١  -  -  مطلوبات عقود االيجار التمويلي

  ---------  ---------   ----------------   ----------------   ----------------  
  -  -  ٤٫٨٧٠٫٣١٢  ٤٫٨٧٠٫٣١٢  ٤٫٨٧٠٫٣١٢  
  =====  =====  =========  =========  =========  

 
  مخاطر االئتمان

  

  التعرض لمخاطر االئتمان
  

  لمخاطر االئتمان. فيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير:تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية أقصى تعرض 
  

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٨٩٫٦١٩  ١٢٩٫٠٢٧  المستحق من أطراف ذات عالقة
  ٢٢٦٫٧٨٧  ٢٠٧٫٥٧١  موجودات عقود إعادة التأمين

  ١٫٠٣٥٫١٥٥  ١٫٠٥٦٫١٣٩  مقدماً والسلفيات)الذمم المدينة التجارية واألخرى (باستثناء المبالغ المدفوعة 
  ٣٥١٫٩٩٦  ٣٣٩٫٧٠٥  النقد لدى البنوك

   --------------  ------- ------  
  ١٫٧٠٣٫٥٥٧  ١٫٧٣٢٫٤٤٢  
  ========  =======  

  
  ال يوجد لدى المجموعة تركز جوھري لمخاطر االئتمان، حيث أن التعرض موزع على عدد كبير من األطراف المقابلة والعمالء.

  
بناًء على معدالت التأخر التاريخية ومراجعة أرصدة الذمم المدينة التجارية، ترى إدارة المجموعة أنه ال يلزم رصد مخصص إضافي 

  مقابل الذمم المدينة التجارية القائمة.
  

   



 

 

٦٣

  الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع)األدوات المالية   ٣١
  

  (تابع) مخاطر االئتمان
  

  (تابع) التعرض لمخاطر االئتمان
  

  فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض القيمة:
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١١٥٫٤٦٣  ١١٨٫٦٤٥  يناير ١في 
  ١٢٫٤٩٥  ٨٫٦٦٨  )٢٤(راجع إيضاح  مخصصات مرصودة خالل السنة

  )٧٫٥١٤(  )٣٫٥١٣(  تحصيلھاالمبالغ المشطوبة لعدم إمكانية 
  )١٫٧٩٩(  )٣٫٤٤٠(  المبالغ المستردة

  ----- ------  ----- ------  
  ١١٨٫٦٤٥  ١٢٠٫٣٦٠  ديسمبر ٣١في 

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

  مخاطر السيولة
  

  االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية للمجموعة في تاريخ التقرير:فيما يلي 
  
      التدفقات النقدية    
  أكثر من سنة  أقل من سنة  التعاقدية  الدفتريةالقيمة   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

٢٠١٦          
          المطلوبات المالية

  ٧١٩٫٢٩٣  ٢٥٫٤٠٩  ٧٤٤٫٧٠٢  ٦٩٤٫٦٦٦  استحقاق طويل األجل لقروض ألجل
  -  ٤١٧٫٢٧٨  ٤١٧٫٢٧٨  ٤٠١٫٦٩٢  المستحق ألطراف ذات عالقة

  -  ٢٣٨٫٧٣٤  ٢٣٨٫٧٣٤  ٢٣٨٫٧٣٤  التسويةاحتياطي المطالبات قيد 
  -  ١٫٥٩٤٫٤٢٨  ١٫٥٩٤٫٤٢٨  ١٫٤١٩٫١٨٨  الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  -  ١٫٨٥٩٫٧٠٠  ١٫٨٥٩٫٧٠٠  ١٫٧٨٢٫٢٩٦  قروض قصيرة األجل
  ٢٠٫٧٤٨  ٤٫٤٤٩  ٢٥٫١٩٧  ٢٣٫١٤١  مطلوبات عقود اإليجار التمويلي

  ------------ --   ------------- -  ----------- ---   -------- ---  
 ٧٤٠٫٠٤١  ٤٫١٣٩٫٩٩٨  ٤٫٨٨٠٫٠٣٩ ٤٫٥٥٩٫٧١٧  

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

٢٠١٥          
          المطلوبات المالية

  ١٫٥١٥٫٠٦٤  ٥١٫٨٤٠  ١٫٥٦٦٫٩٠٤  ١٫٤١٥٫٩٨٣  استحقاق طويل األجل لقروض ألجل
  -  ٤٢١٫٩١٦  ٤٢١٫٩١٦  ٤٠٢٫١٨١  المستحق ألطراف ذات عالقة

  -  ٢٥٥٫٧٢٣  ٢٥٥٫٧٢٣  ٢٥٥٫٧٢٣  المطالبات قيد التسويةاحتياطي 
  -  ١٫٥٥٤٫٤٧٢  ١٫٥٥٤٫٤٧٢  ١٫٣٠٥٫٤٤١  الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  -  ١٫٢٨٥٫١١٦  ١٫٢٨٥٫١١٦  ١٫٢٣٢٫٣٥٣  قروض قصيرة األجل
  ١٥٫٦٣٤  ٩٫٥٩٤  ٢٥٫٢٢٨  ٢٣٫١٤١  مطلوبات عقود اإليجار التمويلي

  ----------- --   ------------ -  ---------- ---   ---------- ---  
  ١٫٥٣٠٫٦٩٨  ٣٫٥٧٨٫٦٦١  ٥٫١٠٩٫٣٥٩  ٤٫٦٣٤٫٨٢٢  
  =======  =======  =======  =======  
  

   



 

 

٦٤

  الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  األدوات المالية (تابع)    ٣١

  
  مخاطر أسعار الفائدة

  
بالودائع لدى البنوك والمبالغ المستحقة لطرف ذي عالقة والقروض المصرفية وعقود المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة  يتعلق تعرض

  اإليجار التمويلي الخاص بھا.
  

  فيما يلي بيان أسعار الفائدة ألدوات المجموعة المالية التي تخضع للفائدة كما في تاريخ التقرير:
    
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  درھمألف   ألف درھم  

      المتغيراألدوات ذات سعر الفائدة 
  ٢٨٥٫٣٠٥  ٢٦٦٫٠٨٧  الموجودات المالية 
  )٣٫٧٥٣٫٧٨١(  )٢٫٧٣٤٫٠٠٢(  المطلوبات المالية

  -------------- --  -------------- --  
  )٣٫٤٦٨٫٤٧٦(  )٢٫٤٦٧٫٩١٥(  
 =========  =========  
  

  متغيرةلألدوات ذات أسعار الفائدة ال التدفقات النقديةتحليل حساسية 
  

حقوق الملكية بمقدار المبالغ المبينة  كان سيؤدي إلى زيادة/(نقص)نقطة أساس في أسعار الفائدة بتاريخ التقرير  ١٠٠بمقدار  التغيرإن 
  .٢٠١٥. يتم إجراء ھذا التحليل على نفس األساس المتبع في عام كافة المتغيرات األخرى أدناه. يفترض ھذا التحليل ثبات

  
  حقوق الملكية               
  نقص بمعدل  زيادة بمعدل  
  نقطة أساس ١٠٠  نقطة أساس ١٠٠  
  ألف درھم  ألف درھم  

      ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
  ٢٤٫٦٧٩  )٢٤٫٦٧٩(  المتغيراألدوات ذات سعر الفائدة 

  ======  =====  
      ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

  ٣٤٫٦٨٥  )٣٤٫٦٨٥(  المتغيراألدوات ذات سعر الفائدة 
  ======  =====  
  

  مخاطر أسعار األسھم
  

يتعلق تعرض المجموعة لمخاطر أسعار األسھم باستثماراتھا المقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وكذلك االستثمارات 
  اإليرادات الشاملة األخرى. المقاسة بالقيمة العادلة من خالل

  
  أدوات المجموعة المالية التي تخضع للفائدة كما في تاريخ التقرير:الخاص ب األسھمفيما يلي بيان أسعار 

    
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٢٩٩٫٣٢٥  ١٣٨٫١٧٦  استثمارات ُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  ٨٠٫٥٠٧  ٧٧٫٩٥٢  ُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىاستثمارات 

  --------- --  --------- --  
  ٣٧٩٫٨٣٢  ٢١٦٫١٢٨  
  ======  ======  

 



 

 

٦٥

  الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  األدوات المالية (تابع)    ٣١

  
  حقوق الملكيةألدوات  النقدية التدفقاتتحليل حساسية 

  
حقوق الملكية بمقدار المبالغ  كان سيؤدي إلى زيادة/ (نقص)بتاريخ التقرير  األسھمنقطة أساس في أسعار  ١٠٠بمقدار  التغيرإن 

  .٢٠١٥. يتم إجراء ھذا التحليل على نفس األساس المتبع في عام كافة المتغيرات األخرى المبينة أدناه. يفترض ھذا التحليل ثبات
  

  حقوق الملكية               
  نقص بمعدل  زيادة بمعدل  
  نقطة أساس ١٠٠  نقطة أساس ١٠٠  
  ألف درھم  ألف درھم  

      ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
  )٢٫١٦١(  ٢٫١٦١  أدوات حقوق الملكية

  =====  ======  
      ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

  )٣٫٧٩٨(  ٣٫٧٩٨  أدوات حقوق الملكية
 ====  =====  

  
   النظام المتدرج للقيمة العادلة

  
ين إن كافة األدوات المالية التي يتم االعتراف بقيمتھا العادلة أو اإلفصاح عنھا يتم تصنيفھا ضمن النظام المتدرج للقيمة العادلة، المب

  : الھامة لقياسات القيمة العادلة بصورة عامة مستوى من المدخالتأدناه، استناداً إلى مدخالت أقل 
  

  : األسعار المدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة.١المستوى 
وھي عبارة عن معطيات ملحوظة لموجودات أو مطلوبات، سواء  ١المستوى  ضمن: مدخالت بخالف األسعار المدرجة ٢المستوى 

  و بشكل غير مباشر (مشتقة من األسعار). بشكل مباشر (كاألسعار) أ
  : مدخالت لموجودات أو مطلوبات، غير مرتكزة على معطيات السوق الملحوظة (معطيات غير ملحوظة).٣المستوى 

  
يالت فيما يتعلق باألدوات المالية التي يتم االعتراف بھا بالقيمة العادلة بصورة متكررة، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان ھناك تحو

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

  
  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

٢٠١٦        
        الموجودات المالية

        االستثمارات الُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
  -  -  ٦٧٫٠٧٣  استثمارات أسھم مدرجة 

  ١٠٫٨٧٩  -  -  استثمارات أسھم غير مدرجة
   ----------   ---------   ---------  
  ١٠٫٨٧٩  -  ٦٧٫٠٧٣  
  =====  =====  =====  

        من خالل األرباح أو الخسائراالستثمارات الُمقاسة بالقيمة العادلة 
  -  -  ٧٢٫٤٨٧  استثمارات أسھم مدرجة 

  ٦٥٫٦٨٩  -  -  استثمارات أسھم غير مدرجة
   -----------   ---------   ----------  
  ٦٥٫٦٨٩  -  ٧٢٫٤٨٧  
  ======  =====  =====  

   



 

 

٦٦

  الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  األدوات المالية (تابع)    ٣١
  

  (تابع) النظام المتدرج للقيمة العادلة
 

  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

٢٠١٥        
        الموجودات المالية

        االستثمارات الُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
  -  -  ٧٠٫٠٠٨  استثمارات أسھم مدرجة 

  ١٠٫٤٩٩  -  -  استثمارات أسھم غير مدرجة
  -----------   ---------  ---- ------  
  ١٠٫٤٩٩  -  ٧٠٫٠٠٨  
  ======  =====  =====  

        االستثمارات الُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  -  -  ٢٣٠٫٦٩٩  استثمارات أسھم مدرجة 

  ٦٨٫٦٢٦  -  -  استثمارات أسھم غير مدرجة
  ---- --------   ---------  ---- - -----  
  ٦٨٫٦٢٦  -  ٢٣٠٫٦٩٩  
  ======  =====  =====  
  

لقياسات القيمة العادلة، ولم تكن ھناك أية تحويالت إلى أو  ٢والمستوى  ١المستوى  تحويالت بين ةأي تكن ھناكلم خالل السنة الحالية، 
  لقياسات القيمة العادلة.  ٣من المستوى 

  

تحديد القيمة العادلة الستثمارات األسھم المدرجة من قبل شركة تقييم خارجية مؤھلة ومستقلة ولديھا خبرة في أعمال تقييم تم 
  استثمارات األسھم.

  
  األحكام المحاسبية الھامة وعدم اليقين  ٣٢

  

، يتعين على اإلدارة وضع األحكام حول ھذه البيانات المالية الموحدة ٣عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمبينة في اإليضاح 
والتقديرات واالفتراضات حول القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي ال تكون متاحة بسھولة من المصادر األخرى. ترتكز 

عتبر ذات صلة. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات واالفتراضات التابعة لھا على الخبرات السابقة والعوامل األخرى التي تُ 
  .التقديرات

  

 تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لھا بصورة مستمرة. يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم
لفترة التي يتم فيھا إجراء التعديالت وفي الفترات المستقبلية فيھا تعديل التقديرات إذا كانت التعديالت تؤثر فقط على تلك الفترة، أو في ا

  .إذا كانت التعديالت تؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية
  

الھامة التي قامت اإلدارة بوضعھا، التي تنطوي على مخاطر ھامة يترتب عليھا تعديالت مادية على القيم إن األحكام والتقديرات 
  ، مبينة على النحو التالي:مطلوبات خالل السنة المالية التاليةالدفترية للموجودات وال

  
  األحكام الھامة عند تطبيق السياسات المحاسبية

  

  تصنيف االستثمارات
  

ً إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة  من عند االستحواذ على موجودات مالية، تقرر اإلدارة إذا كان يلزم قياس ھذه الموجودات الحقا
خالل األرباح أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. يرتكز ھذا التصنيف على أساس أھداف األعمال وسمات التدفقات 

  النقدية لالستثمار المعني.
  

  تصنيف الممتلكات
  

ما إذا كانت الممتلكات مؤھلة عند إجراء عملية تصنيف الممتلكات، قامت اإلدارة بوضع عدة أحكام. حيث تلزم ھذه األحكام لتحديد 
كعقارات استثمارية، ممتلكات وآالت ومعدات و/أو ممتلكات محتفظ بھا للتطوير والبيع. تقوم المجموعة بوضع معايير لتتمكن من 

محتفظ بھا للتطوير والعقارات التطبيق ھذه األحكام بصورة متسقة ووفقاً لتعريفات العقارات االستثمارية والممتلكات واآلالت والمعدات 
ذات الصلة الخاصة بتصنيف  والتوجيھاتوإعادة البيع. أخذت اإلدارة في االعتبار، عند وضع األحكام الخاصة بھا، المعايير التفصيلية 

 ، وبصورة خاصة، االستخدام المزمع للممتلكات المحدد٤٠و ١٦و ٢الممتلكات والمنصوص عليھا في المعايير المحاسبية الدولية رقم 
من قبل اإلدارة. يتم تجميع العقارات المحتفظ بھا للتطوير والبيع ضمن الموجودات المتداولة، إذ تنوي اإلدارة بيعھا في غضون سنة 

  من نھاية تاريخ التقرير.



 

 

٦٧

  الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع) اليقيناألحكام المحاسبية الھامة وعدم   ٣٢
  

  مصادر التقييم الرئيسية
  

فيما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمصادر الرئيسية المستقبلية واألخرى حول حاالت عدم اليقين في التقديرات في نھاية فترة 
  خالل السنة المالية التالية. التقرير، والتي تتضمن مخاطر ھامة من إجراء تعديالت مادية على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات

  
  القيمة العادلة للعقارات االستثمارية

  

يتم تحديد القيمة العادلة للقارات االستثمارية من قبل خبراء تقييم عقارات مستقلين باستخدام أساليب تقييم معترف بھا. لمزيد من 
  .٦التفاصيل، راجع اإليضاح 

  

  التي تخضع لعدم اليقين وقد تختلف بصورة مادية عن النتائج الفعلية.ترتكز ھذه التقديرات على بعض االفتراضات، و
  

  األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات
  

تقوم إدارة المجموعة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة وتكلفة االستھالك ذات الصلة للممتلكات واآلالت والمعدات الخاصة بھا بصورة 
  .٢٠١٦ديسمبر  ٣١سنوية. قامت المجموعة بمراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات كما في 

  

  تقييم استثمارات األسھم غير المدرجة 
  

ً في يرتكز تقييم استثمارات األسھم غير المدرجة على معامالت    ً لشروط السوق االعتيادية، أو القيمة تم إجراؤھا حديثا السوق وفقا
ة أو نماذج التقييم األخرى. العادلة ألدوات أخرى مماثلة بشكل جوھري، أو التدفقات النقدية المخصومة بالمعدالت الحالية ألدوات مماثل

في حالة عدم وجود سوق نشط لھذه االستثمارات أو أي معامالت حديثة أخرى قد توفر دليال على القيمة العادلة الحالية، يتم تسجيل ھذه 
ً خسائر انخفاض القيمة المعترف بھا، إن وجدت. ترى اإلدارة أن القيم الدفترية الستثم ارات األسھم غير االستثمارات بالتكلفة ناقصا

حول ھذه البيانات  ٣٠يتم بيان أساليب التقييم والمعطيات الرئيسية في اإليضاح المدرجة ال تختلف اختالفاً جوھرياً عن قيمھا العادلة. 
  المالية الموحدة.

  

  انخفاض قيمة االستثمارات في االئتالفات المشتركة والشركات الزميلة
  

استثماراتھا في االئتالفات المشتركة الشركات الزميلة لتحديد ما إذا كان ھناك مؤشرات على بصورة منتظمة بمراجعة  اإلدارةتقوم 
تعرضھا النخفاض القيمة. لتحديد ما إذا كانت االستثمارات في االئتالفات المشتركة والشركات الزميلة قد تعرضت النخفاض القيمة، 

حية الشركة المستثمر بھا ومستوى السيولة والمالءة المالية والقدرة تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية من يتعين على اإلدارة تقييم مدى رب
تاريخ االستحواذ حتى المستقبل المنظور. يتم االعتراف بالفرق بين القيمة المقدرة القابلة لالسترداد والقيمة الدفترية لالستثمار 

دارة عدم وجود ضرورة لرصد مخصص النخفاض قيمة استثماراتھا في االئتالفات كمصروفات ضمن األرباح أو الخسائر. ترى اإل
  المشتركة والشركات الزميلة أكثر من المبالغ المرصودة بالفعل.

  

  انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية واألخرى
  

المرجح استرداد كامل القيمة. لتحديد ما إذا  يتم تقدير القيمة القابلة للتحصيل من الذمم المدينة التجارية واألخرى عندما ال يكون من
كانت الذمم المدينة قد تعرضت النخفاض القيمة، يتعين على اإلدارة تقييم المركز االئتماني ومركز السيولة للعمالء واألطراف ذات 

االقتصادية الحالية. ترى اإلدارة عدم العالقة ومعدالت االسترداد السابقة لھم، بما في ذلك مناقشة قسم الشؤون القانونية ومراجعة البيئة 
  وجود ضرورة لرصد مخصص إضافي النخفاض قيمة ذممھا المدينة التجارية واألخرى أكثر من المبلغ المرصود بالفعل.

  
  المخزون

  

إجراء تسويات لتقليل  ، على مستوى مجموعة من المنتجات،يتم، أيھما أقل. القابلة للتحقيقيتم قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة 
زيادة المقدرة أو التقادم أو األرصدة التي تعرضت لقابلة للتحقيق، إذا لزم األمر، وذلك فيما يتعلق بالتكلفة المخزون لتصل إلى قيمته ا

دي واألمور النخفاض القيمة. تشتمل العوامل التي تؤثر على ھذه التسويات على التغيرات في حجم الطلب وأسعار المنتج والتلف الما
  األخرى المتعلقة بالجودة.

  

  تصنيف عقود التأمين
  

  . المجموعةيتم تصنيف العقود كعقود تأمين عندما يتم بموجبھا تحويل مخاطر التأمين الھامة من حامل عقد التأمين إلى 
  

لتأمين التي تم تحويلھا. ويتم بموجبھا بوضع أحكام حول مستوى مخاطر ا المجموعةھناك عدد من العقود التي تم بيعھا والتي تقوم 
تقييم مستوى مخاطر التأمين من خالل األخذ باالعتبار إمكانية وجود سيناريوھات ذات طبيعة تجارية تكون الشركة ملتزمة فيھا بدفع 

عليه. تتضمن  الحدث المؤمنيقع تعويضات إضافية ھامة. تتمثل ھذه التعويضات بتلك التي تزيد عن المبالغ مستحقة الدفع فيما لو لم 
الخدمات  مقابلحامل العقد  فرض رسوم علىالقدرة على  فقدانھذه المبالغ اإلضافية مطلوبات التعويضات وتكاليف التقييم وال تتضمن 

  المستقبلية.   



 

 

٦٨

  الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  اليقين (تابع)األحكام المحاسبية الھامة وعدم   ٣٢
  

  مصادر التقييم الرئيسية (تابع)
  

  قيد التسوية سواء تم اإلبالغ عنھا أو لم يتم   مطالبات التعويضمخصص 
  

والناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود  التأمين يتطلب من اإلدارة وضع أحكام ھامة عند تقدير المبالغ المستحقة إلى حاملي عقود
قد تكون  مختلفة،على افتراضات ھامة حول العديد من العوامل التي تنطوي على درجات  بالضرورة التأمين. ترتكز ھذه التقديرات

مستقبلية في المطلوبات من األحكام وعدم اليقين وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما قد يترتب عليه تغيرات  ،ھامة
  المقدرة.  

  
التي تم اإلبالغ عنھا في تاريخ بيان المركز المالي وإلجمالي  للمطالباتالمتوقعة  النھائية لتكلفةلوبصورة محددة، يجب وضع تقديرات 

ديرات الخاصة بالتكلفة النھائية يتم وضع التق المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا في تاريخ بيان المركز المالي. مطالباتالتكلفة المتوقعة لل
باستخدام مجموعة من األساليب القياسية لتوقع المطالبات  التقريريتم اإلبالغ عنھا في تاريخ ولم تكبدة المتوقعة للمطالبات الم

وقد تم بيانھا في اإليضاح االكتوارية، وذلك استناداً إلى البيانات التجريبية واالفتراضات الحالية التي قد تتضمن ھامش انحراف عكسي 
١٤ .  
  

بتقدير عادًة يقوم الخبير المستقبل لتقدير األضرار . فرديةأحكام قضائية أو قرارات تحكيم بصورة  تتطلبيتم تقدير المطالبات التي 
 تكبدة ومطالباتالم بمطالبات التعويضالممتلكات. تقوم اإلدارة بصورة منتظمة بمراجعة مخصصاتھا المتعلقة ب المتعلقة تعويضاتال

  المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا.   التعويض
 

 اختبار كفاية المطلوبات
 

يتم بتاريخ بيان المركز المالي الموحد إجراء اختبار لكفاية المطلوبات لضمان كفاية مطلوبات عقد التأمين. تستخدم المجموعة أفضل 
المطالبات والمصروفات اإلدارية وكذلك اإليرادات االستثمارية من الموجودات  التقديرات للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية وتسوية

  التي تدعم ھذه المطلوبات عند تقييم كفاية المطلوبات. يتم في الحال تحميل أي عجز على بيان األرباح أو الخسائر الموحد.
  
  انخفاض قيمة الشھرة التجارية  

  
أخرى، عندما توجد مؤشرات على انخفاض القيمة. يتطلب  في أحيان القيمة بصورة سنوية أوتخضع الشھرة التجارية الختبار انخفاض 

احتساب انخفاض القيمة استخدام التقديرات الموضوعة لھذا الشأن. لقد قامت اإلدارة بإجراء اختبار انخفاض القيمة خالل السنة بناء 
لشركات، خلصت اإلدارة إلى أن تلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة على المركز المالي واألداء المالي وخطط التوسع في أعمال ا

  من ھذه الشركات التابعة ستكون كافية، وبالتالي ليس ھناك ضرورة لرصد مخصص النخفاض القيمة.
  

  انخفاض قيمة الممتلكات المحتفظ بھا للتطوير والبيع
  

للتطوير والبيع لتقييم انخفاض القيمة، إذا كان ھناك مؤشر على حدوث انخفاض تقوم إدارة المجموعة بمراجعة الممتلكات المحتفظ بھا 
  في القيمة.

  
، تقوم واإليرادات الشاملة األخرى الموحد الخسائر وأاألرباح بيان خسائر انخفاض القيمة ضمن االعتراف بلتحديد مدى ضرورة 

يف المتوقعة إلتمام ھذه الوحدات العقارية التي لم يتم بيعھا بعد في تاريخ بتقييم أسعار البيع الحالية للوحدات العقارية والتكال اإلدارة
عندما التقرير. إذا كانت أسعار البيع الحالية أقل من التكاليف المتوقعة إلتمام ھذه الوحدات، يتم االعتراف بمخصص انخفاض القيمة 

   للتطوير والبيع إلى صافي قيمتھا القابلة للتحقيق.حالة خسارة لتخفيض تكلفة الممتلكات المحتفظ بھا يكون ھناك حدث أو 
  

  السيطرة القائمة –التوحيد 
  

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، قامت المجموعة بتقييم كافة شركاتھا  ١٠كجزء من نموذج السيطرة الجديد للمعيار رقم 
مستثمر بھا أو أنھا معرضة إلى، أو لديھا حقوق في، عائدات متغيرة من المستثمر بھا لتحديد ما إذا كانت لديھا سلطة على الشركة ال

ارتباطھا مع الشركة الُمستثمر بھا ومدى قدرتھا على التأثير في تلك العائدات. لتحديد ھذه السيطرة، تم وضع أحكام حول عالقة 
  نتاجات.المجموعة بالشركات المستثمر بھا، وبناًء على ھذه العالقة تم التوصل إلى االست

   



 

 

٦٩

  الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  التقارير حول القطاعات  ٣٣
  

 ً ، وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةيقوم أعضاء مجلس اإلدارة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية والتي يتم إعدادھا وفقا
  التي تعمل بھا المجموعة. فيما يلي قطاعات األعمال األساسية لدى المجموعة: للقطاعات المختلفة

  

  العمليات  القطاعات الصادر بشأنھا تقارير
تتضمن تصنيع وبيع النفط وزيوت التشحيم والشحم والبيوت الجاھزة والخرسانة والنجارة   التصنيع 

  والمطاعم واألفران والمطابخ وأنظمة التكييف المركزي.
    

  تتضمن االستثمارات في الممتلكات العقارية وسندات الملكية.   االستثمارات
     

تتضمن الخدمات والعمليات األخرى وأعمال التأمين والعديد من الخدمات األخرى بما في ذلك   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

بين القطاعات  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 

   



 

 

٧٠

  الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع) التقارير حول القطاعات  ٣٣

  
  اإلجمالي  غير مخصصة           الخدمات واألخرى        *االستثمارات*  التصنيع  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥ ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥ ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
                      

  ٦٫١٧٤٫٤٣٤  ٦٫٠٠١٫٧١١  ٤٤٨٫٦٥٧  ٤٧١٫١٩٢  ٦٨٠٫٧٣٤  ٦١٤٫٦٧٧  ٤٫٦١٠٫٤٣٥  ٤٫٥٦٦٫٥٨٧  ٤٣٤٫٦٠٨  ٣٤٩٫٢٥٥  موجودات القطاع
  ٤٫٩٠٧٫٤٤٦  ٤٫٨١٠٫٥٣٦  ٦٤٢٫٦١٧  ٥٦١٫٦٦٦  ٧٣٣٫٩٢٩  ٦٧٨٫٩٧٦  ٣٫٢٢٨٫٤٦٥  ٣٫٢٨٤٫١٤٤  ٣٠٢٫٤٣٥  ٢٨٥٫٧٥٠  القطاعمطلوبات 

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

  ١٫١٦٨٫٤٢٠  ٨٥٧٫٨١٤  -  -  ٥٩٩٫٠٧٩  ٤٩٤٫٦١٩  ١٥٥٫٤٨٨  ٢٣٩٫٦٦٠  ٤١٣٫٨٥٣  ١٢٣٫٥٣٥  اإليرادات*
  ======  ======  ======  ======  ======  ======  ======  ======  ======  =======  
                      

  ١٣٥٫٢٥٤  ٣٤٫١٠٠  -  -  )٤٨٫٩٤٠(  )٩٫٨٢٥(  ١٧٥٫٤٥٢  ٨٣٫٣٨٤  ٨٫٧٤٢  )٣٩٫٤٥٩(  نتائج العمليات التشغيلية للقطاع*
                      

  ١٤٫٥٧٤  ٧٫٧٣٥  -  -  -  -  ١٤٫٥٧٤  ٧٫٧٣٥  -  -  إيرادات التمويل*
                

  )١٢٩٫١٠٥(  )١٤٠٫٥٩٢(  -  -  )٩٫٠٣١(  )٦٫١٩٤(  )١١٠٫٣١٩(  )١٢٢٫٤٣٠(  )٩٫٧٥٥(  )١١٫٩٦٨(  تكاليف التمويل*
  =======  ======  =======  =======  =======  ======  =====  =====  =======  =======  

  ٢٠٫٧٢٣  )٩٨٫٧٥٧(  -  -  )٥٧٫٩٧١(  )١٦٫٠١٩(  ٧٩٫٧٠٧  )٣١٫٣١١(  )١٫٠١٣(  )٥١٫٤٢٧(  السنة*(خسائر)/أرباح 
  =======  =====  ======  =====  =======  ======  =====  =====  ======  =====  

  
  * تتضمن عمليات متوقفة.  

  
  حول القطاعات التشغيلية المتوقفة. ٢٥** راجع اإليضاح   

   



 

 

٧١

  الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  تفاصيل الشركات التابعة غير المملوكة بالكامل والتي بھا حصص غير مسيطرة  ٣٤
  

تمثل المعلومات المالية الموجزة أدناه المبالغ قبل عمليات فيما يلي ملخص للمعلومات المالية المتعلقة بكل شركة من الشركات التابعة للمجموعة، والتي تمتلك بھا المجموعة حصص غير مسيطرة ھامة. 
  حذف فيما بين شركات المجموعة.ال

  

  
الصقر الوطنية للتأمين ش.م.ع 

  وشركاتھا التابعة

لشراء  وريونأجيجيكو 
األراضي والعقارات وبيعھا 

  م.م.المحدودة ش.ذ
  مؤسسة دبي األھلية للنقل

  اإلجمالي  أخرى  ذ.م.م السريع
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  درھمألف   ألف درھم  

               

  ١٫٢٠٦٫٦٩٦  ١٫٢٤٩٫٦٧٣  ١٠٦٫٤٩٢  ١١٥٫٩٢٨  ٣٨٫٦٧٣  ٣٢٫٧٠٧  -  ١٠٤٫٠٢٤  ١٫٠٦١٫٥٣١  ٩٩٧٫٠١٤  الموجودات المتداولة
  ٢٣٦٫٩٩٥  ٢٨١٫٠٩١  ١٩٫٠٤٩  ١٩٫٦٣٨  ٢٣٫٦٠٥  ٢٨٫٧٨٨  -  ١٢٫٣٧٨  ١٩٤٫٣٤١  ٢٢٠٫٢٨٧  الموجودات غير المتداولة

  ٩٢٦٫٩٦٢  ٨٦٣٫٥٨٥  ٩١٫٩١٢  ١٠٧٫٠٥٥  ٢٣٫٩٢٥ ١٧٫٦٦٩  - )١٢٫٠٩٩(  ٨١١٫١٢٥ ٧٥٠٫٩٦٠  المطلوبات المتداولة
  ١٩٫٥٧٧  ٢٠٫٧١٦  ٣٫٨١٧  ٤٫٣٤٩  ٢٫٣٩٢  ٢٫٠٣٨  -  -  ١٣٫٣٦٨  ١٤٫٣٢٩  المطلوبات غير المتداولة

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

                      حقوق الملكية منسوبة إلى:
  ٢٢٧٫٨٧٠  ٣٠١٫٠٣٣  ٧٫١٠١  ١١٫٦٤٤  ١٧٫٩٨١  ٢٠٫٦٤٤  -  ٦٢٫٩٦٥  ٢٠٢٫٧٨٨  ٢٠٥٫٧٨٠  الحصص غير المسيطرة

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

  ٤٩٣٫٠٥٦  ٥٩٩٫٣١٥  ١١٣٫٢٩٣  ٨٤٫٩٦٠  ٥٧٫٩٨٣  ٤٨٫٢٧٧  -  ١٨٠٫٦١١  ٣١٩٫٤١١  ٢٨٥٫٤٦٦  اإليرادات
  ==========  ========  =========  =====  =========  =======  =========  ========  ==========  ========  

  ٤٨٤٫٢٥٠  )٤٨٥٫٥٨١(  ٩٨٫٢١٨  )٨٠٫٣٠٢(  ٥٢٫٧٩٥  )٤٢٫٩١٧(  -  )٩٧٫٨٤٤(  ٣٣٣٫٢٣٧  )٢٦٤٫٥١٨(  المصروفات
  ==========  ========  =========  =====  =========  =======  =========  =======  ==========  ========  

  ٨٫٨٠٦  ١١٣٫٧٣٤  ١٥٫٠٧٥  ٤٫٦٥٨  ٧٫٥٥٦  ٥٫٣٦٠  -  ٨٢٫٧٦٧  )١٣٫٨٢٥(  ٢٠٫٩٤٩  أرباح/ (خسائر) السنة
  =======  ========  =======  =====  =======  ======  ======  =======  ========  =====  

                      :الحصص غير المسيطرة منسوبة إلى
  ٦٫٣٧٥  ٥٦٫٤٤٠  ٩٫٠٨٨  ٢٫٦٣٧  ٣٫٧٨٥  ٢٫٦٨٠  -  ٤٠٫٥٥٦  )٦٫٤٩٨(  ١٠٫٥٦٧  األرباح/(الخسائر)

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

                      معلومات بيان التدفقات النقدية
  -  -  -  -  ١٠٫٥٦١  ٤٫٤٧٨  -  )٤٫٣٦٧(  ٩٩٫٣٦٨  )٢٧٫٢٩١(  من األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية 

  -  -  -  -  )١٢٫٩٦٦(  )٥٫١٨٣(  -  -  ١٨٫٠٥٢  ١٦٫١٩٦  التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  -  -  -  -  ٦٫١٤٧  -  -  -  )١١٧٫٤٩٢(  -  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

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

لم يترتب على ھذا االستبعاد حدوث تغير في  مليون درھم. ٨٦.١٢مما ترتب عليه أرباح بقيمة  مليون درھم ٨٦.٢٥ قامت المجموعة خالل السنة الحالية باستبعاد بعض األسھم في شركة الصقر الوطنية للتأمين ش.م.ع مقابل مبلغ )١(

  السيطرة على شركة الصقر الوطنية للتأمين ش.م.ع.
  



 

 

٧٢

  
  الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعة

  

  (تابع)إيضاحات 
  

  تفاصيل الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة التي تعد مادية بالنسبة للمجموعة  ٣٥
  

التقارير المالية (معدلة من قبل المجموعة ألغراض احتساب حقوق  للمعايير الدولية إلعدادتمثل المعلومات المالية الموجزة أدناه المبالغ المدرجة في البيانات المالية للشركات الزميلة التي قد تم إعدادھا وفقاً 
  الملكية).

  شركة أوتاد ش.م.ع  االتحاد للتأمين ش.م.ع     

للتجارة والمقاوالت غاده 
العامة ذ.م.م. (أوالد خالد 

  مصطفى وشركاه)
     شركة الصقر للتأمين    

  اإلجمالي              أخرى             التعاوني          
 ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥ ٢٠١٦  ٢٠١٥ ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥ ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  درھمألف  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم 

                          
  ١٫٠٥٦٫٣٧٩  ٢٫٤٢٦٫٦٣٧  ٥٥٫١٦٣  ١٠٥  - ١٫٠٦١٫٥٣٨  ٥١٫٠٨١ ٥٥٫٩١٣  ١٥  ٢٫٧٢٩  ٩٥٠٫١٢٠ ١٫٣٠٦٫٣٥٢  الموجودات المتداولة

  ٤٤٦٫٩١٨  ٤١٠٫٨١٨  ٥٩٫٦٧٩  ١٫٩٦٢  - -  ٦٫٥٦٤ ٨٤  ٢١٨٫٠٧٧  ٢٤٢٫٩٥٤  ١٦٢٫٥٩٨ ١٦٥٫٨١٨  الموجودات غير المتداولة
  )٨٨٥٫٥٦١(  )١٫٧٨٥٫٤٩٤(  )٧٦٫٧٩٨(  )٢٫١٢٠(  - ٥٦٢٫٩٦٥  )٢٦٫٧٩٠( )٣٠٫٢٩٠(  )١٣٫٣٠٥(  )١٩٫٨٤٦(  )٧٦٨٫٦٦٨( )١٫١٧٠٫٢٧٣(  المطلوبات المتداولة

  )٣٫٩١٦(  )١٦٫٥٢٦(  )١٫٣٠٣(  )١٫٢٧٣(  -  -  )٥٤٤(  )٦٠٠(  -  )١١٫٢٣٦(  )٢٫٠٦٩(  )٣٫٤١٧(  المطلوبات غير المتداولة
 ======= ======  ======  ======  ====== ======  ======= =====  ======  ======  =======  ======  

  ٦١٣٫٨٢٠  ١٫٠٣٥٫٤٣٥  ٣٦٫٧٤١  )١٫٣٢٦(  - ٤٩٨٫٥٧٣  ٣٠٫٣١١ ٢٥٫١٠٧  ٢٠٤٫٧٨٧  ٢١٤٫٦٠١  ٣٤١٫٩٨١ ٢٩٨٫٤٨٠  صافي الموجودات
القيمة العادلة نتيجة  تعديل

  ١٦٫٤٧٣  ٩٠٫١٧٣  -  - - - - - - - - - االستحواذ
  ======  ======  ======  ======  ======  ======  ======  =====  ======  ======  ======  ======  

                      حصة المجموعة من 
  ٢٣٨٫٥٨٩  ٣٧٩٫٦٨٢  -  ٣٩٫٨١٥  - ١٧٣٫٤١٥  - ٢٦٫٠١٤  -  ٥٣٫٦٥٠  - ٨٦٫٧٨٨  صافي الموجودات  
  =======  =======  ======  =====  ======  ======  =======  =====  ======  ======  ======  ======  

  ٣١٥٫٢١٦  ٨٩٣٫٠٢٩  -  -  -  ٤٩٤٫٣٦٨  -  ١٩٫٨٤٢  ٢٫١٠٢  -  ٣١٣٫١١٤  ٣٧٨٫٨١٩  اإليرادات
  )٢٫٧٨٨(  ١٣٥٫٥٧٨  -  -  - ١٥٠٫١٣٦  - )٥٫٢٠٤(  ١٫٩٤٤  ١٨٫٤١٨  )٤٫٧٣٢( )٢٧٫٧٧٢(  أرباح/ (خسائر) السنة

الخسائر الشاملة األخرى 
  )١٠٫٧٢٣(  )١٥٫٧٢٨(  -  -  -  -  -  -  -  -  )١٠٫٧٢٣(  )١٥٫٧٢٨(  للسنة

 ======= ====== ======  ===== ====== ====== ====== =====  ======  ======  =======  ======  
                          حصة المجموعة من  

  )١٫٤٤٤(  )٢٤٫٧٧٧(  -  -  - ٣٠٫٠٢٧  )٤٨٦( )١٫٩٧٨(  ٤٨٦  ٤٫٦٠٤  )١٫٤٤٤( )٧٫٨٧٦(  أرباح/ (خسائر) السنة  
                      الخسائرحصة المجموعة من 

  )٣٫٢٧٣(  )٤٫٤٦٠(  -  -  - -  - -  - -  )٣٫٢٧٣( )٤٫٤٦٠(  الشاملة األخرى للسنة  
  ======  ======  =====  =====  =====  =====  =====  =====  =====  =====  ======  ======  

القيمة العادلة لحصة 
المجموعة (بناًء على أسعار 

  ١٠٥٫١٣١  ١٧٤٫٦٠٠  -  -  -  -  -  -  -  -  ١٠٥٫١٣١  ١٧٤٫٦٠٠  السوق المدرجة)
  ======  ======  =====  =====  =====  =====  =====  =====  =====  =====  ======  ======  



 

 

٧٣

  الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  أرقام المقارنة  ٣٦
  
  أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض المتبع في ھذه البيانات المالية.إعادة تجميع بعض  إعادة تصنيف/ تتم

  
  

  
  

   
  

  
  
  
  
  
  


