












  )ع.م.ش(لزراعة ا�سماك  القابضة الشركة العالمية
  شركة مساھمة عامة

  وشركاتھا التابعة
  أبوظبي

  ا%مارات العربية المتحدة
  

   )غير مدقق( ٣٢٠١يونيو  ٣٠المنتھية في  أشھر الستةلفترة  الموحد المرحلي الموجز بيان الدخل
  

        )ب(بيان                                                                                                                      
  

________________________________________________________________________________________________________________________  
  

      شھر المنتھية فيلفترة الستة أ  لفترة الث8ثة أشھر المنتھية في
    يضاحإ  ٣٢٠١يونيو  ٣٠    ٢٢٠١يونيو  ٣٠  ٣٢٠١ يونيو ٣٠    ٢٢٠١ يونيو ٣٠
      لف درھمأ    لف درھمأ  لف درھمأ    لف درھمأ

  العمليات المستمرة               
  ا�يرادات    ١٣٣٫٣٧٥  ١٢٧٫١٤٤  ٧١٫٢٩٧  ٦٨٫٣٦٠

  تكلفة ا�يرادات    )١٠٦٫١٩٣(  )٩٨٫٩٠٩(  )٥٨٫٥٢١(  )٥٤٫٩٠٠(
____________  ____________  ____________  ____________      

  إجمالي الربح    ٢٧٫١٨٢  ٢٨٫٢٣٥  ١٢٫٧٧٦  ١٣٫٤٦٠
            

  ا�ستثماراتيرادات إ) خسائر(    )٥٫٩٩٠(  ١٠٫٥٧٧  ٢٫٥٥٠  ٣٫٤٦٢
  خرىأيرادات إ    ٣٫٣٩٢  ٣٫١٢١  ١٫٢٤٢  ٢٫٠٢٦
  موجودات بيولوجية – العادلةالتغير في القيمة     ٦١٧  ٣٫٦٢٣  ٢١٨  ٢٫٤٠٩

  داريةالمصاريف ا�    )٢١٫٨٩٨(  )٢٢٫٨٠٦(  )٩٫٦٨٧(  )١١٫٠٧٠(
  مصاريف البيع والتوزيع    )٥٫٧٤٢(  )٦٫٣١١(  )٢٫٩٦٦(  )٣٫٣٢٠(
  التمويل لفةتك    )١٠٫٠٢٧(  )١١٫٠٥٠(  )٤٫٩٣٤(  )٥٫٣٧٢(

____________  ____________  ____________  ____________      
  ربح الفترة من العمليات المستمرة ) خسارة(    )١٢٫٤٦٦(  ٥٫٣٨٩  )٨٠١(  ١٫٥٩٥

=======  =======  =======  =======      
  العمليات المتوقفة            
  خسارة الفترة من العمليات المتوقفة      --   )٢٣٥(  --   )١٠٧(

____________  ____________  ____________  ____________      
  )د(بيان  –ربح الفترة ) خسارة(    )١٢٫٤٦٦(  ٥٫١٥٤  )٨٠١(  ١٫٤٨٨

=======  =======  =======  =======      
  :العائد إلى          

  مساھمي الشركة ا;م    )١٣٫٠٨٥(  ٤٫٨١٩  )١٫٠٩٢(  ١٫٣٨١
  حقوق الملكية غير المسيطرة    ٦١٩  ٣٣٥  ٢٩١  ١٠٧

____________  ____________  ____________  ____________      
  المجموع    )١٢٫٤٦٦(  ٥٫١٥٤  )٨٠١(  ١٫٤٨٨

____________  ____________  ____________  ____________      
  )درھم للسھم( الربح اFساسي للسھم  ١٥  )٠٫١٥(  ٠٫٠٦  ٠٫٠١  ٠٫٠٢

=======  =======  =======  =======      
  
  
  
  الموحدة مرحلية الموجزةال المالية البياناتإن ا%يضاحات المرفقة تشكل جزءا من ھذه 
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  )ع.م.ش(الشركة العالمية القابضة لزراعة ا�سماك 

  شركة مساھمة عامة
  وشركاتھا التابعة

  أبوظبي
  ا%مارات العربية المتحدة

  
   أشھر الستةلفترة الموحد بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز      

   )غير مدقق( ٣٢٠١يونيو  ٣٠المنتھية في    
        )ب(بيان تتمة      

________________________________________________________________________________________________________________________  
  
  

      لفترة الستة أشھر المنتھية في  لفترة الث8ثة أشھر المنتھية في
    يضاحإ  ٣٢٠١ونيو ي ٣٠    ٢٢٠١يونيو  ٣٠  ٣٢٠١ يونيو ٣٠    ٢٢٠١ يونيو ٣٠
      لف درھمأ    لف درھمأ  لف درھمأ    لف درھمأ

                

  ربح الفترة ) خسارة(    )١٢٫٤٦٦(  ٥٫١٥٤  )٨٠١(  ١٫٤٨٨
___________  ____________  ____________  ___________      

 :الدخل الشامل اKخر          

٢٫٠٤٢  ٥٧٣  ١٫١٦٨  ٧٩٩  
 ادلةــالع ةــالقيم يــف راتــالتغي افيــص  

  لCستثمارات المتاحة للبيع 
____________  ____________  ____________  ____________      

  خراE مجموع الدخل الشامل    ٢٫٠٤٢  ٥٧٣  ١٫١٦٨  ٧٩٩
____________  ____________  ____________  ____________      

٥٫٧٢٧  ٣٦٧  ٢٫٢٨٧  
  
)١٠٫٤٢٤(  

 –شLامل للفتLرة الدخل ال )الخسارة( إجمالي  
  )جـ(بيان 

=======  =======  =======  =======      
  :العائد إلى          

  مساھمي الشركة ا;م    )١١٫٠٤٣(  ٥٫٣٩٢  ٧٦  ٢٫١٨٠
  حقوق الملكية غير المسيطرة    ٦١٩  ٣٣٥  ٢٩١  ١٠٧

____________  ____________  ____________  ____________      

  المجموع    )١٠٫٤٢٤(  ٥٫٧٢٧  ٣٦٧  ٢٫٢٨٧
=======  =======  =======  =======      

  
  
  
  
  
  المالية المرحلية الموجزة الموحدة البياناتإن ا%يضاحات المرفقة تشكل جزءا من ھذه 
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  )ع.م.ش(لزراعة ا�سماك  القابضة الشركة العالمية
  شركة مساھمة عامة

  وشركاتھا التابعة
  أبوظبي
  ة المتحدةا%مارات العربي

     )غير مدقق( ٣٢٠١يونيو  ٣٠المنتھية في أشھر  الستةلفترة الموحد  المرحلي الموجز الملكيةبيان التغيرات في حقوق                          
                      )ـج(بيان 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Fمالعـائد إلى مساھمي الشركة ا  
  

  المجموع
  حقوق الملكية
  المجموع  غير المسيطرة

 )خسائر( أرباح
   مدورة

احتياطي اعادة تقييم 
  استثمارات  في

  متاحة للبيع
 احتياطي
  رأس المال  قانونـي

    

      لف درھمأ  لف درھمأ  لف درھمأ  لف درھمأ  لف درھمأ  لف درھمأ  ملف درھأ
                  

  ٢٠١٢يناير  ١الرصيد في     ٥١٠٫٠٠٠  ٢٣٨٫٢٠٨  )٢١٫٣٨٥(  ٤٧٫٢٥٣  ٧٧٤٫٠٧٦  ٢٠٩٫٥٨٦  ٩٨٣٫٦٦٢
_____________________  ________________________  ________________________  ________________________  ________________________  ____________________  _____________________      

  )ب(بيان  – ٢٠١٢يونيو  ٣٠ربح الفترة المنتھية في     --   --   --   ٤٫٨١٩  ٤٫٨١٩  ٣٣٥  ٥٫١٥٤
  خراE الشامل الدخل    --   --   ٥٧٣  --   ٥٧٣  --   ٥٧٣

_____________________  ________________________  ________________________  ________________________  ________________________  ____________________  _____________________      

  مجموع الدخل الشامل    --   --   ٥٧٣  ٤٫٨١٩  ٥٫٣٩٢  ٣٣٥  ٥٫٧٢٧
  أرباح موزعة    --   --   --   --   --   )١٫٩٩٧(  )١٫٩٩٧(

_____________________  ________________________  ________________________  ________________________  ________________________  ____________________  _____________________      

   ٢٠١٢يونيو  ٣٠الرصيد في     ٥١٠٫٠٠٠  ٢٣٨٫٢٠٨  )٢٠٫٨١٢(  ٥٢٫٠٧٢  ٧٧٩٫٤٦٨  ٢٠٧٫٩٢٤  ٩٨٧٫٣٩٢
========  =========  =========  =========  =========  ========  ========      

  ٢٠١٣يناير  ١الرصيد في     ٥١٠٫٠٠٠  ١٤٢٫٧٤٦  )١٧٫٦٤٦(  --   ٦٣٥٫١٠٠  ٢٠٦٫٩١٣  ٨٤٢٫٠١٣
_____________________  ________________________  ________________________  ________________________  ________________________  ____________________  _____________________      

  )ب(بيان  – ٢٠١٣يونيو  ٣٠الفترة المنتھية في  خسارة    --   --   --   )١٣٫٠٨٥(  )١٣٫٠٨٥(  ٦١٩  )١٢٫٤٦٦(
                  

  خراK الشامل الدخل    --   --   ٢٫٠٤٢  --   ٢٫٠٤٢  --   ٢٫٠٤٢
_____________________  ________________________  ________________________  ________________________  ________________________  ____________________  _____________________      

  الدخل الشامل )الخسارة( مجموع    --   --   ٢٫٠٤٢  )١٣٫٠٨٥(  )١١٫٠٤٣(  ٦١٩  )١٠٫٤٢٤(
                  

  المتعلق ببيع أوراق مالية    --   --   ١٣٫٨٢٠  --   ١٣٫٨٢٠  --   ١٣٫٨٢٠
_____________________  ________________________  ________________________  ________________________  ________________________  ____________________  _____________________      

  ) أ(بيان  - ٢٠١٣يونيو  ٣٠الرصيد في     ٥١٠٫٠٠٠  ١٤٢٫٧٤٦  )١٫٧٨٤(  )١٣٫٠٨٥(  ٦٣٧٫٨٧٧  ٢٠٧٫٥٣٢  ٨٤٥٫٤٠٩
========  =========  =========  =========  =========  ========  ========      

  
  المالية المرحلية الموجزة الموحدة البياناتإن ا%يضاحات المرفقة تشكل جزءا من ھذه 
 

  

- ٥ -  



  )ع.م.ش(لزراعة ا�سماك  القابضة لشركة العالميةا
  شركة مساھمة عامة

  وشركاتھا التابعة
  أبوظبي

  ا%مارات العربية المتحدة
           

  أشھر  الستةلفترة الموحد  المرحلي الموجز قديةبيان التدفقات الن
   )غير مدقق( ٣٢٠١يونيو  ٣٠في  المنتھية      

            )بيان د(                                                                                                                                  
_________________________________________________________________________________________________________________                    

  
  
  
  

      

      أشھر المنتھية في الستةلفترة 
      ٣٢٠١ يونيو ٣٠    ٢٢٠١ يونيو ٣٠
  اFنشطة التشغيـلية    لف درھمأ    لف درھمأ

          

  ب بيان – رةربح الفت) خسارة(    )١٢٫٤٦٦(    ٥٫١٥٤
  :ـ 8ت لـتعدي        

  ا�ستھKك    ٩٫٤٧٠    ٩٫٠٦٦
  استھKك استثمارات عقارية    ٥٣    ٥٢

  زميلة اتربح استثمار في شرك    )٣٫٧١٥(    )٧٫٩٠١(
  ربح موجودات بيولوجية    )٦١٧(    )٣٫٦٢٣(

  خسارة استثمارات متاحة للبيع    ١٢٫٩٦٣    -- 
  التزام تعويض نھاية الخدمة    ١٫٤٢٧    ١٫٢٨١

___________________________    _____________________________      

  التدفقات النقدية من العمليات قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية    ٧٫١١٥    ٤٫٠٢٩
  :العامل التغيرات في رأس المال        
  ذمم مدينة وأخرى    ٢٤٫٦٤٩    )٢٢٫٥٥٣(
)٢٦٫٦٧٨(    )٢٩٫٢٣٦(    Kقة مدينةأطراف ذات ع  
  موجودات بيولوجية    ١٫٨٦٢    )١٫٧٣٩(
  بضاعة    ٣٫٣٥٦    )٥٫٠٢٤(
  ذمم دائنة وأخرى    )٧٫٩٢٣(    )٢٫٦٠٢(

  أطراف ذات عKقة دائنة    ٧٫٤٢٦    ١٣٫٣٨٩
___________________________    _____________________________      

  النقد الناتج من العمليات    ٩٫٨٠٧    )٤٣٫٧٣٦(
          

  تسديدات التزام تعويض نھاية الخدمة    )١٫٦٧٦(    )٢٩٨(
___________________________    _____________________________      

  اFنشطة التشغيلية )المستخدم في( المتحصل من صافي النقد    ٨٫١٣١    )٤٤٫٠٣٤(
___________________________    _____________________________      

  %ستثماريةاFنشطة ا        
  الزيادة في ودائع ثابتة    --     )٢٫٠٤٨(
  Qت ومعداتآشراء ممتلكات و    )١٫٣٩٢(    )٥٫٦٩٨(

  المتحصل من بيع استثمارات متاحة للبيع    ١١٫١٦٩    -- 
  صافي الحركة في استثمارات لشركات زميلة    --     ٨٫٤٣٦

  متاحة للبيع استثماراتشراء     )٤٫٠٠٠(    -- 
  يع ممتلكات واQت ومعداتالمتحصل من ب    ٢٤٢    ٦٣

  توزيعات مستلمة من شركات زميلة    ٧٫٣٠٠    -- 
  استثمارات عقارية الزيادة في    )٢٫٤٧٥(    )٢٧٫٣٥٣(

___________________________    _____________________________      

  اFنشطة ا%ستثمارية )المستخدم في( المتحصل منصافي النقد     ١٠٫٨٤٤    )٢٦٫٦٠٠(
___________________________    _____________________________      

  ا�نشطة التمويلية        
  من قرض من طرف ذو عKقة المتحصل) المسدد لـ(    ٢٩٩    )٥٨٫٦١٥(
  أرباح موزعة مدفوعة لمساھمي حقوق الملكية غير المسيطرة    --     )١٫٩٩٧(

  بنك دائن    )٨٫٧٥٨(    ٥٫٠٥٣
___________________________    _____________________________      

  اFنشطة التمويلية لمستخدم فياصافي النقد     )٨٫٤٥٩(    )٥٥٫٥٥٩(
___________________________    _____________________________      

  في النقد والنقد المعادل ) النقص(الزيادة صافي     ١٠٫٥١٦    )١٢٦٫١٩٣(
  الفترةقد المعادل في بداية النقد والن    ١٣٧٫٤٠٩    ٢١٠٫٥٦٠

___________________________    _____________________________      

  ١٦إيضاح  -النقد والنقد المعادل في نھاية الفترة     ١٤٧٫٩٢٥    ٨٤٫٣٦٧
==========    ===========      

  
  
  

  

  زة الموحدةالمالية المرحلية الموج البياناتإن ا%يضاحات المرفقة تشكل جزءا من ھذه 
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  )ع.م.ش(لزراعة ا�سماك  القابضة الشركة العالمية
  شركة مساھمة عامة

  وشركاتھا التابعة
  أبوظبي

 ا%مارات العربية المتحدة

  
  الموحدة المرحلية الموجزة ايضاحات حول البيانات المالية

______________________________________________________________________________________________________________  

  
  الوضع القانوني والنشاط  )١
  

ھSي شSركة ) "الشLركة"ليھSا فيمSا يلSي يشSار إ( – أبSوظبي – )ع.م.ش(لزراعLة ا�سLماك  القابضLة الشركة العالميLة
م عSن صSاحب السSمو حSاك الصSادر ١٥بموجSب المرسSوم ا;ميSري رقSم مSارة أبSوظبي فSي إمسSاھمة عامSة تأسسSت 

  .١٩٩٨ نوفمبر ٢٣بتاريخ  أبوظبي إمارة
اQمSSارات العربيSSة  –مSSارة أبSSوظبي إ – ٣٢٦١٩ب .مقSSر الشSSركة فSSي مدينSSة أبSSوظبي وعنوانھSSا المسSSجل ھSSو ص

  .المتحدة
 دارة المشSSاريعخSSدمات إ ھSSو )"المجموعLLة" ليھSSا مجتمعSSةيشSSار إ( ان نشSSاط الشSSركة الرئيسSSي وشSSركاتھا التابعSSة

جSات السSمكية وا;حيSاء سSماك والمنتومنتجاتھSا وحفSظ ا;سSماك ا;وتجارة  سماكعة ا;زرامشاريع ستثمار في ا�و
جير وتطSSوير العقSSارات وإدارة تSSأوتقسSSيم ا;راضSSي وشSSراء وبيSSع و و التجميSSدالمائيSSة ا;خSSرى عSSن طريSSق التبريSSد أ

عمSال المتعلقSة وتجارية ومقSاوQت والتخصSص فSي مقSاوQت المSوانئ ومقSاوQت عامSة وا;خدمات فنية والعقارات 
  .بھا
  

  السياسات المحاسبية الھامة  )٢
  

  بيان التوافق
  

التقSارير " ٣٤تم إعداد ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحSدة المرفقSة وفقSاً للمعيSار المحاسSبي الSدولي رقSم 
ة فSSي دولSSة ا�مSSارات الصSSادر عSSن مجلSSس معSSايير المحاسSSبة الدوليSSة ومتطلبSSات القSSوانين السSSاري" الماليSSة المرحليSSة
  .العربية المتحدة

  
  أسس ا%عداد

  

أعSSدت البيانSSات الماليSSة المرحليSSة الموحSSدة المSSوجزة للمجموعSSة وفقSSا لمبSSدأ التكلفSSة التاريخيSSة فيمSSا عSSدا ا�سSSتثمارات 
  . العقارية وا;دوات المالية التي جرى قياسھا بالقيمة العادلة

  

موحSدة المرفقSة Q تتضSمن كافSة المعلومSات وا�يضSاحات المطلوبSة لبيانSات إن البيانات المالية المرحلية المSوجزة ال
مالية سنوية كاملة معدة وفقاً للمعSايير الدوليSة للتقSارير الماليSة ويجSب قراءتھSا مSع البيانSات الماليSة الموحSدة السSنوية 

أشSھر المنتھيSة فSي  السSتةفتSرة با�ضافة لذلك فإن النتائج ل. ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المدققة للمجموعة للسنة المنتھية في 
ديسSمبر  ٣١للمجموعة ليست بالضرورة مؤشراً للنتائج الممكن توقعھا للسSنة الماليSة المنتھيSة فSي  ٢٠١٣ يونيو ٣٠

٢٠١٣.  
  

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ھي نفس السياسات المتبعSة 
باسSتثناء تطبيSق  ٢٠١٢ديسSمبر  ٣١لبيانات المالية الموحدة السنوية المدققة للمجموعة للسنة المنتھية في في تجھيز ا

  .٢٠١٣يناير  ١معايير التقارير المالية الدولية المعدلة التي أصبحت سارية اعتباراً من 
  

Kل الفترةلم يكن لتطبيق ھذه المعايير تأثيراً على المركز المالي للمجموعة أو أدائھا خ.  
  

  أسس توحيد البيانات المالية
  

) الشSركات التابعSة(تتضمن البيـانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة بيانات الشSركة ا;م والشSركات التSي تSديرھا 
وتتحقSق السSيطرة عنSدما تكSون للشSركة القSدرة علSى الSتحكم فSي السياسSات الماليSة والتشSغيلية للشSركة التابعSة وذلSSك 

Qستفادة من انشطتھابغرض ا .  
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عند الضرورة يتم إجراء تعديKت على البيانات المالية للشركات التابعة لكي تتKءم مع السياسات المحاسبية المتبعSة 
  .من قبل الشركة

  
  :ن تفاصيل الشركات التابعة ھي على النحو التاليإ

  
  الشركة  تأسست في  نسبة الملكية  النشاط الرئيسي

  %      
        

  م.م.شركة اليانس للمأكوQت البحرية ذ  م.ع.أ  ١٠٠  سماك واQغذية البحريةتجميد ا;
        

  م.م.ذ.ش المأكوQت البحرية لتصنيع أسماك شركة  م.ع.أ  ١٠٠  تجھيز وتغليف منتجات اQغذية البحرية
        

  م.م.ذ الدوليةاسماك قريات   سلطنة عمان  ٩٠  غذية البحريةتجارة ا;سماك وا;تربية و
        

راضي وتقسيمھا العقارات وا; وبيع شراء
  ادارة وتأجير العقارات وتطوير العقارات

  
١٠٠  

  
  م.ع.أ

  
  م.م.ستاليونز اQمارات العقارية ذ

        

خدمات فنية وتجارية ومقاوQت، التخصص 
  في مقاوQت الموانئ

  م.م.أبوظبي Qند للمقاوQت العامة ذ  م.ع.أ  ١٠٠

        

ليج لتصميم المناظر الطبيعية ـKل الخـتشركـة   م.ع.أ  ١٠٠  مناظر الطبيعيةتصميم وتنفيذ ال
  م.م.والخدمات الزراعية ذ

        

  م.م.سنشري �دارة العقارات ذ  م.ع.أ  ٨٠  إدارة سكن عمال
        

خدمات تأجير العقارات وإدارتھا، استثمار 
وتطوير المشروعات العقارية، وتأسيسھا 

  وإدارتھا، تطوير العقارات

  م.م.مينا القابضة ذ  م.ع.أ  ٧٠

        
تجارة الجملة والتجزئة في ا;سماك 
والروبيان وا;حياء المائية ا;خرى 
واستيراد وتصدير ھذه المنتجات وتجارة 
الجملة والتجزئة في ا;جھزة ومعدات 

  ا�ستزراع السمكي ومستلزماتھا

  م.م.شركة أسماك العرب ذ  س.ع.أ  ٨٠

  
  .الماليةالمعلومات عند توحيد  المجموعةشركات الداخلية بين وا;رباح مKت تم حذف ا;رصدة والمعا

  
ربSSاح والخسSSائر وصSSافي الموجSSودات فSSي ا;فSSي الجSSزء غيSSر المملSSوك مSSن  ةالملكيSSة غيSSر المسSSيطرتتمثSSل حقSSوق 

 المSوجز المرحلSي الشSاملوالSدخل  ظھارھا بشكل منفصل في بيان الSدخلويتم إ. من قبل المجموعةالشركات التابعة 
عSن حقSوق مسSاھمي الشSركة  مفصSوQً  المركSز المSالي المرحلSي المSوجز الموحSدالموحد وضمن حقوق الملكيSة فSي 

  .ما;
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  نقد وأرصدة لدى البنوك  )٣
   

  :يتكون ھذا البند مما يلي
  
      ٣٢٠١يونيو  ٣٠  ٢١٢٠ديسمبر  ٣١

      )غير مدققة(  )مدققـة(

      لف درھمأ  لف درھمأ

        

  نقد في الصندوق    ٦٠١  ٣١٩
  حسابات جارية وتحت الطلب –نقد لدى البنوك     ٣٫١٨٧  ١٫٣١٢

  ودائع ثابتة     ١٤٤٫١٣٧  ١٣٥٫٧٧٨
____________  ____________      

  )أ(بيان  -المجموع     ١٤٧٫٩٢٥  ١٣٧٫٤٠٩
=======  =======      

  
  خرىذمم مدينة وأ  ) ٤

  
  :يتكون ھذا البند مما يلي

  
      ٣٢٠١يونيو  ٣٠  ٢١٢٠بر ديسم ٣١

      )غير مدققة(  )مدققـة(

  لف درھمأ  لف درھمأ
    

        

  ذمم مدينة    ٣٨٫٣٩٩  ٤٧٫٠٠٩
  مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا    )٣٫٦٤٣(  )٣٫٢٠٨(

____________  ____________      
  الصافي    ٣٤٫٧٥٦  ٤٣٫٨٠١

        

   خرىأمدفوعات مقدمة وذمم مدينة     ٨٤٫٣٤٣  ٩٩٫٩٤٧
____________  ____________      

  )أ(بيان  –المجموع     ١١٩٫٠٩٩  ١٤٣٫٧٤٨
=======  =======      

  
  

  عام8ت مع اFطراف ذات الع8قةالم )٥
  

تقوم المجموعSة فSي سSياق ا;عمSال ا�عتياديSة بالSدخول فSي معSامKت متنوعSة مSع ا;طSراف ذات العKقSة وتتمثSل 
لشركات المدارة من قبلھم أو تحت الرقابSة المشSتركة أو المتSأثرة وا المساھمين الرئيسينا;طراف ذات العKقة في 
يتم إجراء المعامKت بين ا;طراف وفقاً لسياسات التسعير وشروط الدفع المتفSق عليھSا . بشكل كبير بتلك ا;طراف

  .المجموعةمع إدارة 
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  :ليھي على النحو التا المدينةإن أرصدة اFطراف ذات الع8قة  ) أ
  

      ٣٢٠١يونيو  ٣٠  ٢٢٠١ديسمبر  ٣١
      )غير مدققة(  )مدققـة(

      ألف درھـم  ألف درھـم
        

  م.م.بال لخدمات التقنية ذ    ٤٢٫٦٢٧  ٣٣٫٠٤٨
  م.م.الوطنية للمشاريع والتعمير ذ    ١٨٫٥٠٥  ١٥٫٩٠٩
  م.م.البراري �دارة الغابات ذ    ٣٫٠٥١  ٣٫٩١٦
  م.م.ذ ريم ا�مارات لfلمنيوم    ١٫٨٩٣  ١٫٧٤٦

  م.م.ذ ظاھر المھيريشركة     ٢٠٧  ٢٢٧
  م.م.ذ الملكي للھندسة المعمارية وإدارة المشاريع    ٦١٫٤١٢  ٤١٫٦٧٤

  مكتب سمو الشيخ طحنون    --  ٤٢٠
  م.م.تروجان للمقاوQت العامة ذ    ٢٣٧  ١٫٣٤٠

  م.م.شركة تفسير للمقاوQت والصيانة العامة ذ    --  ٨٥
  م.م.ذ مخازن زي    ١٫٨٥٧  ٢٫٢٤٢
  م.م.شركة رويال للتطوير ذ    ٢٫٢٥٠  ٢٫٢٥٠
 م.م.المجموعة المشتركة لCنشاءات ذ    ١٫٤٢٧  ٣٫٩٣١

  م.م.مزارا ذ    ٧٧٦  ٧٧٦
___________  _____________      

  المجموع    ١٣٤٫٢٤٢  ١٠٧٫٥٦٤
  مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا: طرح    )٧٧٦(  )٧٧٦(

___________  _____________      

  )أ(بيان  – الصافي    ١٣٣٫٤٦٦  ١٠٦٫٧٨٨
=======  ========      

  

  :إن أرصدة اFطراف ذات الع8قة الدائنة ھي على النحو التالي ) ب
  

      ٣٢٠١يونيو  ٣٠  ٢٢٠١ديسمبر  ٣١
      )غير مدققة(  )مدققـة(

      ألف درھـم  ألف درھـم
        

  م.م.المجموعة الملكية �دارة الشركات ذ    ١٫٥٤٢  ٢٫٠٣٨
  م.م.ذ س للمقاوQت والصيانة العامةترايبدو    ١٫٩٨٤  ١٫٩٨٤
  م.م.ذ ا�مارات السبع    ١٫٥٠٠  ١٫٥٠٠

  م .م.ذ ريم لمواد البناء    ٩٠  ١٢٠
  م.م.مصنع الرؤية لfثاث والديكور ذ    --  ١١٤

  م.م.كتس ذجھاي تيك كونكريت برو    ٤٫٠٥٧  ٤٫٠٥٢
  م.م.ذ رويال تكنولوجي سوليوشنز    ٢١٣  ٩٧

  م.م.ذمصنع فونكس لfخشاب     ١٩  ١٣٤
  م.م.الجراف للرحKت السياحية واللوجستية ذ    ٣٣٤  ٤٤٧
  م.م.ريم للخرسانة الجاھزة ذ    ٥٩٩  ٩١٠
  تلفزيون إنفينيتي    ١٥٨  ١٥٨
  أوال لfسماك    --  ٩٧٨

  م.م.طموح لCستثمارات ذال    ٧٥٫٨١٩  ٦٦٫٦٤٦
  م.م.شركة تفسير للمقاوQت والصيانة العامة ذ    ١٩٠  --

  أخرى    ١٢٠  ٢١
___________  _____________      

  )أ(بيان  –المجموع     ٨٦٫٦٢٥  ٧٩٫١٩٩
=======  ========      
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  :إن تفاصيل القروض من أطراف ذات ع8قة ھي على النحو التالي  ) جـ
  

      ٣٢٠١يونيو  ٣٠  ٢٢٠١ديسمبر  ٣١
      )غير مدققة(  )مدققـة(

      ألف درھـم  ألف درھـم
        

  )١/جـ( ٥إيضاح  – المكتب المشترك –جموعة الملكية الم    ٥٩٫٥١٢  ٩٫٢١٣
  )٢/جـ( ٥إيضاح  –سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نھيان     ٢٠٠٫٠٠٠  ٢٥٠٫٠٠٠

___________  _____________      

  المجموع    ٢٥٩٫٥١٢  ٢٥٩٫٢١٣
=======  ========      

  )أ(بيان  –الجزء الجاري     ٥٩٫٥١٢  ٥٩٫٢١٣
  )أ(بيان  –ير الجاري الجزء غ    ٢٠٠٫٠٠٠  ٢٠٠٫٠٠٠

___________  _____________      

  المجموع    ٢٥٩٫٥١٢  ٢٥٩٫٢١٣
=======  ========      

  
 :إن تفاصيل أھم المعامKت مع أطراف ذات عKقة ومبالغھا ھي على النحو التالي  ) د

  
      ٣٢٠١يونيو  ٣٠  ٢٢٠١ديسمبر  ٣١

      )غير مدققة(  )مدققـة(
      ألف درھـم  ألف درھـم

        

  قروض مستلمة    ٥٠٫٠٠٠  --
  مبيعات أسماك ومنتجاتھا    ٣٫٧١٥  ٦٫١٠٧
  شراء أسماك ومنتجاتھا    --  ٢٫٤٨٠

  فوائد على القروض    ١٠٫٠٢٧  ٢١٫٩١١
  المسدد للقروض    ٥٠٫٠٠٠  ٥٠٫٠٠٠

  
 :إن مكافأة ورواتب ومزايا موظفي ا�دارة الرئيسيين كانت على النحو التالي  ) ھ

  
      ٣٢٠١ونيو ي ٣٠  ٢٢٠١ديسمبر  ٣١

      )غير مدققة(  )مدققـة(
      ألف درھـم  ألف درھـم

        

  رواتب ومزايا أخرى    ١٫٧٣٤  ٤٫٠٠٤
  مكافاة نھاية الخدمة    ٧٤  ١٧١

  أتعاب ا�دارة    ٧٣٦  ٣٫٢٠٤
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  موجودات بيولوجية  )٦
  

  :يتكون ھذا البند مما يلي
  

      ٣٢٠١يونيو  ٣٠  ٢٢٠١ديسمبر  ٣١

      )غير مدققة(  )قـةمدق(
      لف درھمأ  لف درھمأ

        

  يناير ١القيمة العادلة في     ٥٫٦٩٢  ٤٫٨٨٧

  مشتريات    ٢٫٥٤٩  ٧٫٠٣٦
  السنة/خKل الفترة مبيعات    )٤٫٤١١(  )١٫٩٠٨(
  في القيمة العادلة ناقصاً تكلفة المبيعات المقدرة )النقص( الزيادة    ٦١٧  )٤٫٣٢٣(

___________  ___________      

  )أ(بيان  -القيمة العادلة في نھاية الفترة     ٤٫٤٤٧  ٥٫٦٩٢
=======  =======      

  

  بضاعة )٧
  

 :إن تفاصيل ھذا البند كاEتي
    
      ٣٢٠١يونيو  ٣٠  ٢٢٠١ديسمبر  ٣١

      )غير مدققة(  )مدققـة(
      لف درھمأ  لف درھمأ

        

  أسماك ومنتجات سمكية    ٨٫٣٤٠  ٧٫٣١٠
  أغذية أسماك    ٢٩٩  ١١٧
  مستھلكات أخرى    ٨٦٥  ٩٩٦

  مخزونات أخرى    ٣٫٠٠٥  ٧٫٣٦٧
___________  ___________     

  المجموع    ١٢٫٥٠٩  ١٥٫٧٩٠
  مخصص النقص في القيمة القابلة للتحقق    )٦٢٤(  )٥٤٩(

___________  ___________      

  )أ(بيان  -الصافي     ١١٫٨٨٥  ١٥٫٢٤١
=======  =======      

  

  استثمارات متاحة للبيع )٨
  

  :ھذا البند مما يلي يتكون
  

      ٣٢٠١يونيو  ٣٠  ٢٢٠١ديسمبر  ٣١
      )غير مدققة(  )مدققـة(
      لف درھمأ  لف درھمأ

        

  يناير ١القيمة العادلة في     ٤٨٫٣٧٠  ٤٤٫٦٣١
  في القيمة العادلةالزيادة     ٢٫٠٤٢  ٣٫٧٣٩

  مشتريات    ٤٫٠٠٠  --
  مبيعات    )١٠٫٣١٢(  --

___________  ___________      

  ) أ(بيان  –القيمة العادلة في نھاية الفترة     ٤٤٫١٠٠  ٤٨٫٣٧٠
=======  =======      
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  :تتوزع ا�ستثمارات المتاحة للبيع جغرافياً على النحو التالي
  

      ٣٢٠١يونيو  ٣٠  ٢٢٠١ديسمبر  ٣١
      )غير مدققة(  )مدققـة(
      لف درھمأ  لف درھمأ

        

  محلي    ٤٣٫٨٠٢  ٤٨٫١٩٤
  إقليمي    ٢٩٨  ١٧٦

_____________  ___________      

  المجموع     ٤٤٫١٠٠  ٤٨٫٣٧٠
========  =======      

  
ألف درھم مسجلة بأسماء أطراف ذات عKقة نيابة عن  ٨٣٠تتضمن ا�ستثمارات المتاحة للبيع استثمارات بمبلغ 

  .المجموعة ولصالحھا
  

ألف درھم استثمارات متاحة للبيع بمبلغ  ٤٤٫١٠٠تتضمن ا�ستثمارات المتاحة للبيع الظاھرة أعKه بمبلغ 
  .ألف درھم غير مدرجة في ا;سواق المالية والتي قّيمت بالقيمة العادلة من قبل مقّيم مستقل ٣٥٫٢٤٥

  

  زميلة وحصص في إئت8ف اFعمال اتفي شرك اتاستثمار )٩
  

  :يتكون ھذا البند مما يلي
  

      ٣٢٠١يونيو  ٣٠  ٢٢٠١ديسمبر  ٣١
      )ر مدققةغي(  )مدققـة(
      لف درھمأ  لف درھمأ

        

  يناير  ١الرصيد في     ١٦٧٫٠٤٦  ١٩٤٫٥١٩
  بعد التملك )الخسارة( حصة المجموعة من الربح    ٣٫٧١٥  )٨٫٠٥٨(
  السنة/توزيعات مستلمة خKل الفترة    )٧٫٣٠٠(  )١٤٫١٩٥(
  انخفاض قيمة استثمارات في شركات زميلة    --  )٥٫٢٢٠(

_____________  ___________      

  ) أ(بيان   –الرصيد في نھاية الفترة     ١٦٣٫٤٦١  ١٦٧٫٠٤٦
========  =======      

  

  استثمارات عقارية )١٠
  

  :ھذا البند مما يلي يتكون  - أ
  

    ٣٢٠١يونيو  ٣٠  ٢٢٠١ديسمبر  ٣١
    )غير مدققة(  )مدققـة(
    لف درھمأ  لف درھمأ

      

  )ب( ١٠إيضاح  –عقار   ٣٧٢  ٤٢٥
  )جـ( ١٠إيضاح  – نجازا�ستثمارات عقارية قيد ا  ٦٩٦٫٧٢٢  ٦٩٤٫٢٤٧

___________  ___________    

  )أ(بيان  –المجموع   ٦٩٧٫٠٩٤  ٦٩٤٫٦٧٢
=======  =======    
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  عقار  -ب
  

    ٣٢٠١يونيو  ٣٠  ٢٢٠١ديسمبر  ٣١
    )غير مدققة(  )مدققـة(

    لف درھمأ  لف درھمأ

      

  التكلفة    
  يناير ١ الرصيد في  ٨٥٠  ٨٥٠

__________  __________    

  الرصيد في نھاية الفترة  ٨٥٠  ٨٥٠
__________  __________    

  ا%ستھ8ك    
  يناير ١الرصيد في   ٤٢٥  ٣١٩
  استھKك الفترة  ٥٣  ١٠٦

__________  __________    

  الرصيد في نھاية الفترة  ٤٧٨  ٤٢٥
__________  __________    

  )أ( ١٠إيضاح  –الصافي   ٣٧٢  ٤٢٥
======  ======    

  

إن . م.م.يتمثل ھذا البند في بناية في جزيرة الريم وھي مقامة على أرض مستأجرة من طموح لCستثمار ذ
  . العقار يتم استھKكه على مدى مدة ا�يجار

  
  استثمارات عقارية قيد ا%نجاز  -جـ

  
i  (  ھذا البند مما يلي يتكون:  

  
      ٣٢٠١يونيو  ٣٠  ٢٢٠١ديسمبر  ٣١

      )غير مدققة(  )مدققـة(
      لف درھمأ  لف درھمأ

        

  )ii/جـ( ١٠إيضاح  –مشروع مينا بKزا     ٥١٦٫٨٥١  ٥١٤٫٣٧٦

  )iii/جـ( ١٠إيضاح  –أبوظبي  –مشروع في منطقة المينا     ١٤٤٫٢٦١  ١٤٤٫٢٦١

  دفعات مقدمة لشراء استثمارات عقارية    ٣٥٫٦١٠  ٣٥٫٦١٠
____________  _____________     

  )أ( ١٠إيضاح  – الصافي    ٦٩٦٫٧٢٢  ٦٩٤٫٢٤٧
=======  ========      

  
ii(   زامشروع مينا تمثل يKSاھر بSغ  الظSه بمبلKSاليف ٥١٦٫٨٥١أعSي تكSم فSف درھSروع ألSميم و المشSالتص

مشSSروع المطSSور للتSSأجير المقSSام علSSى أرض متنSSازل عنھSSا بموجSSب خطSSاب تنSSازل نھSSائي للوا�شSSراف 
إن المشروع معد Qستخدامات مختلفة، مجمع سكني ومجمSع تجSاري . ٢٠٠٨وغير مشروط في مارس 

  .وھو في منطقة مينا أبوظبي
  

iii(    غ  –يتضمن مشروع في منطقة الميناSه بمبلKغ  ١٤٤٫٢٦١أبوظبي الظاھر أعSي بمبلSم أراضSف درھSأل

ع موجSودة قدم مربS ٢٩٧٫٦٥٤قطع أراضي تبلغ مساحتھا ا�جمالية  ٤لف درھم متمثلة بـ أ ١٤٠٫٠٠٠
إن . متضSSمنة اتعSSاب اQستشSSاري;رض األSSف درھSSم رسSSوم تطSSوير  ٤٫٢٦١فSSي إمSSارة أبSSوظبي ومبلSSغ 

بنSاًء علSى التقيSيم الSذي تSم . ا;راضي الظاھرة أعKه مرھونة لمصSلحة طSرف ذو عKقSة مقابSل القSرض
اضSي تزيSد عSن لfراضي من قبل مقّيمين مستقلين لSيس لھSم عKقSة بالمجموعSة فSإن القيمSة العادلSة لfر

  .٢٠١٣ يونيو ٣٠القيمة المدرجة لھا وQ يوجد أي انخفاض في القيمة كما في 
  
  

- ١٤ -  
  
  

  
  



  ممتلكات وآ�ت ومعدات )١١
  

  :على النحو التالي إن تفاصيل ھذا البند ھي
  

  المجموع
  أعمال رأسمالية

  قيد التنفيذ
  

  سيـارات  قوارب بحرية
أثاث وتجھيزات 

  �ت ومعداتآ  ومعـدات
  وتحسينات مبـاني

  أقفـاص  أراضي مستأجرة
  
  شبـاك  حبال

  

  التكلفــــة  الف درھم  الف درھم  الف درھم  الف درھم  الف درھم  الف درھم  الف درھم  الف درھم  الف درھم  الف درھم
                      

  ٢٠١٢يناير  ١في   ٥٥  --   ٩١٩  ١٤٧٫٣٠٤  ٣٦٫٤٦٣  ٨٫٥١٤  ١٨٫٩٨٣  ١١  ٨٫٨٧٢  ٢٢١٫١٢١
  إضافات  ٨٨٧  ٢٫٥٠٠  ٤٫٤٩٩  ٧٢٤  ٣٫٦٢٦  ١٫٢٣١  ٢٫٩٢٠  ٢١٥  ١٫٠١٦  ١٧٫٦١٨
  تحويKت  --   --   --   --   ٥٫٣٠٠  --   )٣٢٠(  ٦٫٣٦٧  )٦٫١٧٤(  ٥٫١٧٣

  استبعادات  --   --   --   )١٫٣٧٩(  )٤٫١٩٦(  )٦٠٨(  )٢٫٦٥٥(  --   )٣٫٥٤١(  )١٢٫٣٧٩(
___________  ___________  ___________  ___________  ___________  __________  __________  _________  _________  _________    

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في   ٩٤٢  ٢٫٥٠٠  ٥٫٤١٨  ١٤٦٫٦٤٩  ٤١٫١٩٣  ٩٫١٣٧  ١٨٫٩٢٨  ٦٫٥٩٣  ١٧٣  ٢٣١٫٥٣٣
  انخفاض القيمة  )٣١٠(  )٧٤٦(  )١٫٨٧٤(  --   )٨٢(  --   --   )٤٥٨(  --   )٣٫٤٧٠(

___________  ___________  ___________  ___________  ___________  __________  __________  _________  _________  _________    

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في   ٦٣٢  ١٫٧٥٤  ٣٫٥٤٤  ١٤٦٫٦٤٩  ٤١٫١١١  ٩٫١٣٧  ١٨٫٩٢٨  ٦٫١٣٥  ١٧٣  ٢٢٨٫٠٦٣
  إضافات  --   --   --   ٣٦  ٧٧٦  ٩٠  ٤٦٠  --   ٣٠  ١٫٣٩٢

  استبعادات  --   --   --   )٤(  )١٫٥٧٢(  )٧٧(  )٩٩١(  --   --   )٢٫٦٤٤(
___________  ___________  ___________  ___________  ___________  __________  __________  _________  _________  _________    

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠الرصيد في   ٦٣٢  ١٫٧٥٤  ٣٫٥٤٤  ١٤٦٫٦٨١  ٤٠٫٣١٥  ٩٫١٥٠  ١٨٫٣٩٧  ٦٫١٣٥  ٢٠٣  ٢٢٦٫٨١١
___________  ___________  ___________  ___________  ___________  __________  __________  _________  _________  _________    

  ستھ8ك المتراكما%                    
  ٢٠١٢يناير  ١في   ٥  --   ٨  ٢٩٫٣٩٥  ٢٩٫٧٩٣  ٧٫١٨٩  ١٥٫٨٠٢  --   --   ٨٢٫١٩٢
  استھKك السنة  ١٤٥  ٣٩٢  ٧٦٥  ١١٫٦٩٠  ٣٫٠٣٢  ٩٩١  ١٫٨٣٢  ١٧٢  --   ١٩٫٠١٩

  تحويKت  --   --   --   --   --   --   )٢٩٩(  --   --   )٢٩٩(
  المتعلق با�ستبعادات   --   --   --   )١٫١١١(  )٤٫١٧١(  )٦٠٨(  )٢٫٥٥٨(  --   --   )٨٫٤٤٨(

___________  ___________  ___________  ___________  ___________  __________  __________  _________  _________  _________    

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في   ١٥٠  ٣٩٢  ٧٧٣  ٣٩٫٩٧٤  ٢٨٫٦٥٤  ٧٫٥٧٢  ١٤٫٧٧٧  ١٧٢  --   ٩٢٫٤٦٤
  الفترةاستھ8ك   ٩٣  ٢٣٧  ٣١٥  ٥٫٤٠٠  ١٫٩٠٢  ٢٨٦  ٧٤٤  ٤٩٣  --   ٩٫٤٧٠

  المتعلق با%ستبعادات   --   --   --   )٤(  )١٫٣٤٥(  )٧٧(  )٩٧٦(  --   --   )٢٫٤٠٢(
___________  ___________  ___________  ___________  ___________  __________  __________  _________  _________  _________    

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠الرصيد في   ٢٤٣  ٦٢٩  ١٫٠٨٨  ٤٥٫٣٧٠  ٢٩٫٢١١  ٧٫٧٨١  ١٤٫٥٤٥  ٦٦٥  --   ٩٩٫٥٣٢
___________  ___________  ___________  ___________  ___________  __________  __________  _________  _________  _________    

  صافي القيمـة الدفترية                    
  

١٢٧٫٢٧٩  
  

٢٠٣  
  

١٠١٫٣١١  ١١٫١٠٤  ١٫٣٦٩  ٣٫٨٥٢  ٥٫٤٧٠  
  

٢٫٤٥٦  
  

١٫١٢٥  
  

٣٨٩  
غيLLLLLر ( ٢٠١٣ ويونيLLLLL ٣٠فLLLLLي 
   )أ(بيان  – )مدققة

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

١٧٣  ١٣٥٫٥٩٩  
  

١٠٦٫٦٧٥  ١٢٫٤٥٧  ١٫٥٦٥  ٤٫١٥١  ٥٫٩٦٣  
  

٢٫٧٧١  
  

١٫٣٦٢  
  

٤٨٢  
 –) مدققة( ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

   )أ(بيان 
=======  =======  =======  =======  =======  =======  =======  ====== ====== ======   

  
  

- ١٥ -   



  ذمم دائنة وأخرى )١٢
  

  :يتكون ھذا البند مما يلي
  

      ٣٢٠١ يونيو ٣٠  ٢٢٠١ديسمبر  ٣١
      )غير مدققة(  )مدققـة(

      ألف درھم  ألف درھم
        

 ذمم دائنة    ٢٥٫٤٣٦  ٢٨٫٣٤١
  مصاريف مستحقة وأخرى    ٢٢٠٫٢٦٠  ٢٢٥٫٢٧٨

____________  ____________      

  )أ(بيان  - المجموع    ٢٤٥٫٦٩٦  ٢٥٣٫٦١٩
=======  =======     

  

  رأس المال )١٣
  

  :يتكون ھذا البند مما يلي
  

      ٣٢٠١ يونيو ٣٠  ٢٢٠١ديسمبر  ٣١
      )غير مدققة(  )مدققـة(

      ألف درھم  ألف درھم
  
  

٥١٠٫٠٠٠  

  
  

٥١٠٫٠٠٠  

مليLون سLھم عLادي  ٨٥رأس المال المصLرح بLه   
سLھم الواحLد والمLدفوع بالكامLل درھLم لل ٦بقيمة 

  )أ(بيان  –
=======  =======      

  

  حقوق الملكية غير المسيطرة )١٤
  

  :يتكون ھذا البند مما يلي
  

      ٣٢٠١ يونيو ٣٠  ٢٢٠١ديسمبر  ٣١
      )غير مدققة(  )مدققـة(

      ألف درھم  ألف درھم

        

 يناير  ١الرصيد في     ٢٠٦٫٩١٣  ٢٠٩٫٥٨٦
  مدفوعةرباح موزعة أ    --  )١٫٩١١(
  السنة/الفترة )خسارة( ربح    ٦١٩  )٧٦٢(

____________  ____________      

  )أ(بيان  - السنة/في نھاية الفترة الرصيد    ٢٠٧٫٥٣٢  ٢٠٦٫٩١٣
=======  =======     

  
  
  
  

  
  
  
  
  

- ١٦ -



  

  ربح اFساسي للسھمال )١٥
  

  :يتكون ھذا البند مما يلي
  

      أشھر المنتھية في الستةلفترة 
      ٣٢٠١ يونيو ٣٠  ٢٢٠١ يونيو ٣٠
      )غير مدققة(  )غير مدققـة(

        

  )لف درھمأ( –ربح الفترة ) خسارة(    )١٢٫٤٦٦(  ٥٫١٥٤
======  =======     

  )سھم(المتوسط المرجح لعدد ا;سھم العادية خKل الفترة     ٨٥٫٠٠٠  ٨٥٫٠٠٠
======  =======      

  )ب(بيان  -) درھم( الربح اFساسي للسھم    )٠٫١٥(  ٠٫٠٦
======  =======     

  

  النقد والنقد المعادل )١٦
  

الظSاھر فSي بيSان التSدفقات النقديSة المرحلSي  ٢٠١٢و  ٢٠١٣يونيو  ٣٠النقد والنقد المعادل كما في  يتكون
  :مما يلي) بيان د(الموجز الموحد 

  
      أشھر المنتھية في الستةلفترة 

      ٣٢٠١ يونيو ٣٠  ٢٢٠١ يونيو ٣٠
      )دققـةغير م(  )غير مدققـة(

      ألف درھم  ألف درھم
        

  نقد في الصندوق    ٦٠١  ٤٧٣
  حسابات جارية وتحت الطلب –نقد لدى البنوك     ٣٫١٨٧  ١٥٫٠٥٢
  ودائع ثابتة    ١٤٤٫١٣٧  ٦٨٫٨٤٢

____________  _____________      

  )د(بيان  - المجموع    ١٤٧٫٩٢٥  ٨٤٫٣٦٧
=======  ========     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- ١٧ -   



  التحليل القطاعي )١٧
  

  قطاعات اFعمال)  أ
  

  :إن تفاصيل قطاعات ا;عمال ھي على النحو التالي
  

  
  

  
- ١٨ -

    تجارة وتصنيع/ تربية ا�سماك    استثمارات    مقاو�ت      ا%جمالي  
    ھية فيأشھر المنت الستةلفترة   أشھر المنتھية في الستةلفترة   أشھر المنتھية في الستةلفترة   أشھر المنتھية في الستةلفترة 

   ٣٢٠١يونيو  ٣٠ ٢٢٠١يونيو  ٣٠ ٣٢٠١يونيو  ٣٠ ٢٢٠١يونيو  ٣٠ ٣٢٠١يونيو  ٣٠ ٢٢٠١يونيو  ٣٠ ٣٢٠١يونيو  ٣٠ ٢٢٠١يونيو  ٣٠
    )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(

    الف درھم  الف درھم  الف درھم  الف درھم  الف درھم  الف درھم  الف درھم  الف درھم
                  

  ا%يرادات   ٥٧٫١٧٣  ٤٩٫٦١٥  --   --   ٧٦٫٢٠٢  ٧٧٫٥٢٩  ١٣٣٫٣٧٥  ١٢٧٫١٤٤
=========  =========  =========  =========  =========  =========  =======  =======    

                  

  نتائج القطاع  )٣٫٠٣٨(  ١٥٨  )١٠٫٠٢٧(  )١٢٫٤٠٧(  ٥٫٢١١  ٣٫٤٩٥  )٧٫٨٥٤(  )٨٫٧٥٤(
  أرباح ا�ستثمارات   --   ٢٩  )٥٫٩٩٠(  ١٠٫٥٤٨  --   --   )٥٫٩٩٠(  ١٠٫٥٧٧
  موجودات بيولوجية  )٢٢٨(  ٢٫٦٦٩  --   --   ٨٤٥  ٩٥٥  ٦١٧  ٣٫٦٢٤

  
)٥٨(  

  
٧٦١  

  
 --  

  
٧٠٢  

  
)٥٨(  

  
 --  

   
  --  

  
٥٩  

ممتلكات وآQت بيع ربح 
  ومعدات

  نتائج ا;عمال المتوقفة  --   )٢٣٥(  --   --   --   --   --   )٢٣٥(
_____________  _____________  _____________  _____________  _____________  _____________  __________  __________    

  الفترة) خسارة(ربح   )٣٫٢٠٧(  ٢٫٦٢١  )١٦٫٠١٧(  )١٫٩١٧(  ٦٫٧٥٨  ٤٫٤٥٠  )١٢٫٤٦٦(  ٥٫١٥٤
=========  =========  =========  =========  =========  =========  =======  =======    

                  
   موجودات القطاع  ٦٠٫١٩٦  ٩٨٫٥٧٠  ١٫٠٤٨٫٢٣٨  ١٫٠٤٥٫٧١٣  ٣٤٠٫٣٢٢  ٣٧٨٫١٠٧  ١٫٤٤٨٫٧٥٦  ١٫٥٢٢٫٣٩٠

=========  =========  =========  =========  =========  =========  =======  =======    
  طاعمطلوبات الق  ١٤٫٩٧٤  ١٣٫٣٧٤  ٢٥٩٫٥١٣  ٢٥٠٫٠٠٠  ٣٢٨٫٨٦٠  ٢٧١٫٦٢٤  ٦٠٣٫٣٤٧  ٥٣٤٫٩٩٨

=========  =========  =========  =========  =========  =========  =======  =======    
  مصاريف رأسمالية  ٤٨٢  ٢٫١٩١  --   --   ٩١٠  ٣٫٥٠٦  ١٫٣٩٢  ٥٫٦٩٧

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



  
  قطاعات جغرافية)  ب  

  
  
 

  
- ١٩ - 

 المجموع مناطق أخرى  اوروبـا  دول الخليج العربي  العربية المتحدة  اQمارت 
           

  أشھر المنتھية في الستةلفترة   أشھر المنتھية في الستةلفترة   أشھر المنتھية في الستةلفترة   أشھر المنتھية في الستةلفترة   أشھر المنتھية في الستةلفترة  

  ٢٢٠١يونيو  ٣٠  ٣٢٠١يونيو  ٣٠  ٢٢٠١يونيو  ٣٠  ٣٢٠١يونيو  ٣٠  ٢٢٠١يونيو  ٣٠  ٣٢٠١يونيو  ٣٠  ٢٢٠١يونيو  ٣٠  ٣٢٠١يونيو  ٠٣  ٢٢٠١يونيو  ٣٠  ٣٢٠١يونيو  ٣٠ 

  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  
  الف درھم  الف درھم  الف درھم  الف درھم  الف درھم  الف درھم  الف درھم  درھم الف  الف درھم  الف درھم 

           

 ١٢٧٫١٤٤  ١٣٣٫٣٧٥  ٥٣٠  ٥٧٣ ٥٤٧ ١٫٠٢٦ ٩٫٩٧١ ١١٫٥٣٣ ١١٦٫٠٩٦ ١٢٠٫٢٤٣ ا�يرادات 
 ========= ========= ========= ======== ========= ======== ======== ======== ========= ========= 

                     

موجودات 
  ٢٣٫٧٩٠  ١٢٫٣٨٣  ١٫٤٩٨٫٦٠٠  ١٫٤٣٦٫٣٧٣ القطاعات

  
 --  

  
 --  

  
 --  

  
 --  ١٫٥٢٢٫٣٩٠  ١٫٤٤٨٫٧٥٦  

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

مطلوبات 
  ١٫٢١٢  ٢٫٢٨٣  ٥٣٣٫٧٨٦  ٦٠١٫٠٦٤ القطاعات

  
 --  

  
 --  

  
 --  

  
- -  ٥٣٤٫٩٩٨  ٦٠٣٫٣٤٧  

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

  مصاريف 
  ٨٩  ٧  ٥٫٦٠٨  ١٫٣٨٥ رأسمالية

  
 --  

  
 --  

  
 --  

  
 --  ٥٫٦٩٧  ١٫٣٩٢  

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

مصاريف 
  ١٣٧  ٧٠٤  ٨٫٩٢٩  ٨٫٧٦٦ ا�ستھKك

  
 --  

  
 --  

  
 --  

  
 --  ٩٫٠٦٦  ٩٫٤٧٠  

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



  ا%لتزامات الطارئة )١٨
  

  :ھي كما يلي ٢٠١٢ديسمبر  ٣١و  ٢٠١٣ يونيو ٣٠ريخ إن تفاصيل ا�لتزامات الطارئة كما في تا
  

      ٣٢٠١ يونيو ٣٠  ٢٢٠١ديسمبر  ٣١
      )غير مدققة(  )مدققـة(

      الف درھم  الف درھم

        

  خطابات ضمان    ٨٤٫٥٠٦  ٨٤٫٥٠٦
  اعتمادات مستندية    ٤٫٦٣٥  ١٫٥٢٣

 

  عامـة )١٩
  

زة الموحدة إلى أقرب ألف درھم ا�مارات تم تقريب المبالغ الظاھرة في البيانات المالية المرحلية الموج
  .العربية المتحدة
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