
 

 

 

 

 

 وشركاتھا التابعة الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع

 

 )غير مدققة( مجّمعةال المالية المرحلية المختصرة المعلومات
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 2019ديسمبر  31 2020مارس  31  
 درهم إماراتي  ألف تي اراإم ألف درهم  
 )مدققة( )غير مدققة( اإليضاحات 

    األصول  
    متداولةالغير صول األ

  408,758  414,998  معداتآالت وعقارات و
  2,504,716  2,514,369 6 عقاريةاستثمارات 
  11,500  11,500  الشهرة 

  315,923  304,791 7 استثمارات في الشركات الشقيقة واإلئتالفات المشتركة
  57,577  58,916 8 إستثمارات في األوراق المالية 

 74,690 85,395 11 مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى 

  3,389,969 3,373,164 

    
    األصول المتداولة 

  301,436  304,624 9 للتطوير والبيع محتفظ بهاعقارات 
  32,956  32,794 10 المخزون 

  83,503  86,053 16 ذات عالقة  ة من أطراف أرصدة مستحق
 662,696 670,153 11 مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى 

 116,314 108,696 12 أصول عقود إعادة التأمين
 100,362 95,588 8 إستثمارات في األوراق المالية 

 259,587 279,859 13 البنوك في الصندوق وفيالنقدية 

  1,577,767 1,556,854 

 4,930,018 4,967,736  إجمالي األصول  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة المجّمعةمتمما  جزءا   23 - 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 





  وشركاتھا التابعة الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع

 )غير مدققة( المجّمعة المختصرة الدخلقائمة 

 2020مارس  31المنتھية في  الثالثة أشھر لفترة 
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 فترة الثالثة أشھر المنتھية في
 مارس 31

  2020 2019 
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي   

 مدققة(غير ) )غير مدققة( اتإيضاح 

    

 116,191 102,273  اإليرادات 

 (69,075) (61,187)  تكاليف اإليرادات

 47,116 41,086  مجمل الربح

    

 (40,272) (31,113) 18 إدارية وعمومية  فات مصرو

 (518) (954)  يةوتسويق يةمصروفات بيع

 2,378 447    أخرى إيرادات 

 (303) (9,339) 7 خسارة من الشركات الشقيقة ال الحصة من 
التغيير في القيمة العادلة لإلستثمارات في األوراق المالية  

 (254) (4,293) 8 صافي   –

 (607) (21)  تثمارات في األوراق المالية اإلسبيع من  خسارةال

 (38,680) (40,334)  تكاليف التمويل

 1,810 1,643  إيرادات التمويل

 (29,330) (42,878)    الخسارة للفترة

    

    

    إلى:ة العائد )الخسائر(/ اإليرادات

 (34,686) (46,498)  مالكو الشركة

 5,356 3,620  الحصص غير المسيطرة

  (42,878) (29,330) 

    
 (1.94) (2.6) 20 (للسھم درهم إماراتيالسھم األساسي ) خسارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعلومات المالية المرحلية المختصرة المجّمعة.من هذه متمما  جزءا   23 - 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



  وشركاتھا التابعة ة ش.م.عالشركة الخليجية لالستثمارات العام

 )غير مدققة( المجّمعة المختصرةالدخل الشامل قائمة 

 2020مارس  31في المنتهية لفترة الثالثة أشهر 
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ذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة المجّمعة.ه منمتمما  جزءا   23 - 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 
 فترة الثالثة أشھر المنتھية في 

 مارس 31
  2020 2019 
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  إيضاحات 

 مدققة(غير ) )غير مدققة(  

    

 (29,330) (42,878)  لفترةل الخسارة

    

    إيرادات شاملة أخرى:

    

    بنود لن يتم إعادة تصنيفھا إلى أرباح أو خسائر:

    
من الشركات الشقيقة   الحصة في اإليرادات الشاملة األخرى

ة )القيمة العادلة من خالل اإليرادات  واإلئتالفات المشترك
 - (1,645)  الشاملة األخرى( 

    

  –في األوراق المالية التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات 
 1,339 8 صافي 

(5,554) 

 (5,554) (306)  الشاملة األخرى للفترة الخسائر

 (34,884) (43,184)  الشاملة للفترة الخسائرإجمالي 

    

    

    إلى : اإليرادات الشاملة العائدة )الخسائر(/ إجمالي

 (40,240) (46,804)  مالكو الشركة

 5,356 3,620  الحصص غير المسيطرة

 (34,884) (43,184)  الشاملة للفترة الخسائر إجمالي



  الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعة
 )غير مدققة( قائمـة التدفقات النقدية المختصرة المجّمعة

 2020مارس  31لفترة الثالثة أشھر المنتھية في
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 .من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة المجّمعةمتمما  جزءا   23 - 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 
 

 فترة الثالثة أشھر المنتھية في 
 مارس  31

  2020 2019 
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي   

 مدققة( غير ) )غير مدققة(  إيضاح  
    األنشطة التشغيلية التدفقات النقدية من 

 (29,330) (42,878)  لفترة ل الخسارة 

    : علىيالت التعد

 3,733 1,770  هالك اإل

 303 9,339  من الشركات الشقيقة واإلئتالفات المشتركة  الربححصة 

التغيير في القيمة العادلة لإلستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من  
 254 4,293  خالل األرباح أو الخسائر  

 - (21)  الخسارة من بيع اإلسثمارات في األوراق المالية 

 70 633  صص مكافآت نهاية الخدمة للموظفينخم

 (1,810) (1,643)  ايرادات التمويل 

 - 150  عقود اإليجار فائدة على إلتزام 

 38,680 40,334  تكاليف التمويل

 11,900 11,977  قبل التغيرات في رأس المال العامل  من التشغيل  الربح

    
 (1,679) 7,618  التغييرات في أصول عقود إعادة التأمين

 14,001 (13,517)  التغييرات في إلتزامات عقود التأمين
 25,501 (13,485)  العالقة التغييرات في األطراف ذات 

 (5,024) (3,188)  ألغراض التطوير والبيع   محتفظ بها التغييرات في العقارات ال

 (2,610) 162  التغييرات في المخزون 

 (45,143) (18,162)  خرى األمدينة الرصدة األون و تجاري المدينون في الالتغييرات 

 44,376 96,568  خرى األ ة الدائن رصدة  األتجاريون وال في الدائنونالتغييرات 

 (5,565) (9,653)  إضافات إلى اإلستثمارات العقارية 

 82 650  المحصل من بيع اإلستثمارات  في األوراق المالية 

  58,970 35,839 

 - (519)  مدفوعة الخدمة للموظفين مكافآت نهاية ال

 35,839 58,451  التشغيلية الناتجة من األنشطة  التدفقات النقدية صافي  

    
    األنشطة االستثمارية التدفقات النقدية من 

 (2,423) (8,010)  ومعدات  وآالت   عقارات شراء

 - -  ومعدات   وآالت عقارات بيع المحصل من 

 1,810 1,643  ايرادات تمويل  

 (613) (6,367)  األنشطة االستثمارية  المستخدمة فيصافي النقدية 

    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 - (501)  توزيعات األرباح مدفوعة للحقوق غير المسيطرة 

 2,136 (30)  بنكيةالقروض صافي الحركة في ال

 - (2,804)  مدفوعات إلتزام عقود اإليجار 

 (38,680) (40,334)  يلالتمو تكاليف

 (36,544) (43,669)  األنشطة التمويلية صافي التدفقات النقدية المستخدمة في 

    

 (1,318) 8,415  في النقدية وما في حكمھا اإلنخفاض صافي  

    

 140,229 167,705  النقدية وما في حكمها في بداية الفترة

    

 138,911 176,120 15 الفترة  النقدية وما في حكمھا في نھاية 



  الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع وشركاتھا التابعة

 المجّمعة   مختصرةقائمة التغيرات في حقوق الملكية ال

 2020مارس  31لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  
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 لمجّمعة.المختصرة امن هذه المعلومات المالية المرحلية متمما  جزءا   23 - 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

   العائد لمالكي الشركة 

 
 رأس 
 المال

 إحتياطي
 قـانـونــي

 ي اطإحتي
 إضافي

إحتياطي إعادة 
 تقييم األراضي

التغير التراكمي 
ادلة في القيمة الع
لإلستثمارات 
المقاسة بالقيمة 

من خالل العادلة 
اإليرادات الشاملة 

 األخرى 
 الخسائر
 اإلجمالي المتراكمة

الحصص غير 
 يلاإلجمـا المسيطرة

إماراتي درهمألف  ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي   ألف درهم إماراتي 

مدقق() 2019يناير  1كما في   1,791,333 49,164 7,068 37,747 (34,578) (1,500,574) 350,160 289,010 639,170 

          
  خرى للفترةاألشاملة اليرادات اإلإجمالي 

)غير مدققة(:             

لفترة)الخسارة(/ الربح ل  - - - - - (34,686) (34,686) 5,356 (29,330) 

 (5,554) - (5,554) - (5,554) - - - - اإليرادات الشاملة األخرى

          

 (34,884) 5,356 (40,240) (34,686) (5,554) - - - - إجمالي )الخسارة(/ اإليرادات الشاملة 

          

)غير مدققة( 2019مارس  31في   1,791,333 49,164 7,068 37,747 (40,132) (1,535,260) 309,920 294,366 604,286 

          

)مدققة( 2020يناير  1كما في   1,791,333 49,645 7,068 37,747 (44,212) (1,698,126)  143,455   241,344   384,799  

          
  شاملة للفترةاليرادات اإلإجمالي 

)غير مدققة(:              

لفترة)الخسارة(/ الربح ل  - - - - - (46,498) (46,498) 3,620 (42,878) 

 (306) - (306) (1,645) 1,339 - - - - اإليرادات/ )الخسارة( الشاملة األخرى

          

 (43,184) 3,620 (46,804) (48,143) 1,339 - - - - إجمالي )الخسارة(/ اإليرادات الشاملة 

          

          المعامالت مع مالك الشركة

 (501) (501) - - - - - - - نوزيعات أرباح مدفوعة
          

)غير مدققة( 2020مارس  31في   1,791,333 49,645 7,068 37,747 (42,873) (1,746,269) 96,651 244,463 341,114 



  وشركاتھا التابعة الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع

 )غير مدققة( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة المجّمعة 

  2020مارس  31في  المنتھية لفترة الثالثة أشھر 
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 معلومات حول الشركة 1

الصادر بتاريخ  2/73لالستثمارات العامة ش.م.ع )"الشركة"( بموجب المرسوم األميري رقم تأسست الشركة الخليجية 

تسعة وتسعون عاما  اعتبارا  من تاريخ إصدار المرسوم   هوعمل الشركة  مدة. كشركة مساهمة عاّمة 1973يوليو  27

اإلمارات العربية المتحدة. إن الشركة  ، دبي، 22588المسجل هو ص.ب. لشركة االه. إن عنوان األميري المشار إليه أع

 مدرجة في سوق دبي المالي. 

)"الفترة   2020مارس  31كما في ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في   المختصرة المجّمعةتشتمل المعلومات المالية المرحلية 

ى حصة المجموعة في الشركات بـ"المجموعة"( باإلضافة إل  ينمجتمع معة )يشار إليهالحالية"( على الشركة وشركاتها التاب

 ة واالئتالفات المشتركة.لشقيقا

تتمثل األنشطة الرئيسية للمجموعة في العمل كوكالء عقاريين والتصنيع وتجارة التجزئة وتقديم خدمات التطوير العقاري 

 دمات الضيافة والخدمات األخرى.ومزاولة أعمال التأمين بكافة أنواعه وتقديم خ

شركة مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، مساهم  وهي ( المحدودة، الخصوصيةستثمارية )تعتبر المجموعة اال

 رئيسي في الشركة )"المساهم الرئيسي"(.

 أسس اإلعداد   2

 بيان التوافق

طبقا   2020مارس  31ة الثالثة أشهر المنتهية في ولفتر كما في المجّمعة  المرحلية المختصرةالمالية  المعلومات تم إعداد 

ال تشمل و . ةالصادرة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولي " التقارير المالية المرحلية( " 34لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

الدولية، وينبغي أن تقرأ مالية  رير الالسنوية وفقا لمعايير التقاالمجّمعة  المالية    المعلوماتجميع المعلومات المطلوبة في  على  

   .2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في   للمجموعة المجّمعة المالية قوائمباالقتران مع ال

 إستخدام التقديرات واألحكام

اضات وفق ا لمعايير التقارير المالية الدولية من اإلدارة إصدار أحكام وتقديرات وافتر  المجّمعةالمالية    القوائميتطلب إعداد هذه  

المبلغ عنها واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج   واإللتزاماتتؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ األصول  

 الفعلية عن هذه التقديرات. 

 . يتم اإلعتراف بتعديل التقديرات المحاسبية الحقا .بصفة مستمّرةاسية يتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات األس

تتوافق مع  والمصادر الهامة لتقديرات عدم التأكدالسياسات المحاسبية مة المعّدة من قبل اإلدارة في تطبيق م الهااألحكاإن 

 . 2019ديسمبر  31لمنتهية في عن السنة ا  للمجموعة  تلك المتبعة عند إعداد القوائم المالية المجّمعة السنوية

 السياسات المحاسبية الھامة  3

للسنة المنتهية و  كما في  المجّمعةالمالية السنوية    القوائمفي إعداد    المستخدمةلك  اسبية المستخدمة مع تتتوافق السياسات المح

 . 2019ديسمبر  31في 

 معايير وتفسيرات جديدة لم يتم نطبيقھا بعد

المجموعة  لم تقم    ومع ذلك، ،  2023يناير    1المعيار الجديد الساري للفترات السنوية التي تبدأ بعد    مبّكربتطبيق بشكل  يُسمح  

  عة.المجمّ   المختصرةل التالي أدناه في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية  بتطبيق المعيار الجديد أو المعدّ 



  وشركاتھا التابعة الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع

 )غير مدققة( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة المجّمعة 

  2020مارس  31في  المنتھية لفترة الثالثة أشھر 
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 )تابع(السياسات المحاسبية الھامة  3

 )تابع( معايير وتفسيرات جديدة لم يتم نطبيقھا بعد

 (2023يناير  1 من أمين )ساريعقود الت –( 17رقم )معيار التقارير المالية الدولية 

ج قياس وعرض أكثر التأمين بقيمة الوفاء الحالية ويقدم نه إلتزامات( قياس 17يتطلب معيار التقارير المالية الدولية رقم )

د  لعقو  األصل اتساق ا لجميع عقود التأمين. تم تصميم هذه المتطلبات لتحقيق الهدف المتمثل في المحاسبة المتسقة القائمة على  

من    اعتبارا    عقود التأمين(  4( محل معيار التقارير المالية الدولية رقم )17أمين. يحل معيار التقارير المالية الدولية رقم )الت

 . 2023يناير  1

، مع  2023يناير    1( على فترات إعداد التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  17يسري معيار التقارير المالية الدولية رقم )

ا معيار التقارير المالية الدولية رقم ) طشربقام المقارنة المطلوبة. يُسمح بالتطبيق المبكر، األر (  9أن تطبق المنشأة أيض 

، حيث ( ألول مرة17( في أو قبل تاريخ تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم )15معيار التقارير المالية الدولية رقم )و

، فيجب  عمليا   أثر رجعي كامل لمجموعة من عقود التأمين أمرا  ع ذلك، إذا لم يكن التطبيق بيتطلب التطبيق بأثر رجعي. وم

 ل أو نهج القيمة العادلة. معدّ  بأثر رجعي اختيار إما نهج المنشأةعلى 

سنوية التي تبدأ  المالية للمجموعة للفترة ال القوائم( في 17تتوقع اإلدارة أنه سيتم تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم ) 

المبلغ عنها واإلفصاحات   ( تأثير كبير على المبالغ17. قد يكون لتطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم )2023يناير    1في  

ليس من العملي تقديم تقدير  إنه للمجموعة فيما يتعلق بعقود التكافل. ومع ذلك،المجّمعة المالية  القوائمفي  بيانهاالتي تم 

 م المجموعة بمراجعة تفصيلية. آلثار تطبيق هذا المعيار حتى تقو معقول

 المخاطر المالية عوامل 4

مخاطر مالية متنوعة: مخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر العمالت ومخاطر   أنشطة المجموعة إلىمن المحتمل أن تعرض  

 أسعار األسهم ومخاطر أسعار الفائدة( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. 

الية  جميع المعلومات واإلفصاحات الخاصة بإدارة المخاطر الم المختصرة المجّمعةتضمن المعلومات المالية المرحلية ت ال

للمجموعة كما في    المجّمعةالمالية السنوية    القوائم، ويجب قراءتها باالقتران مع  المجّمعةالمالية السنوية    القوائمالمطلوبة في  

 . 2019ديسمبر  31

 اسات إدارة المخاطر منذ نهاية العام. تغيير في سيلم يحدث أي 

 التمويل والسيولة 5

  31)  2020مارس  31مليون درهـم إماراتي كما فـي  4,206 .2 أخرى قيمتهالدى المجموعة التزامات تجاه أطراف 

مليون درهم    4,178  .5  قيمته  (، من أصل هذا المبلغ يستحق سداد مبلغإماراتي  مليون درهـم   4,113  .9  :2019ديسمبر  

 خالل سنة واحدة من تاريخ التقرير.   مليون درهم إماراتي( 4,086 .3  :2019ديسمبر  31إماراتي )

  : 2019ديسمبر    31)  مليون درهـم إماراتي  3,006.  3  قيمتها  تشتمل هذه االلتزامات تجاه األطراف األخرى على قروض

 واحدة من تاريخ التقرير.سنة  خالل هيستحق سداد والذي(، مليون درهم إماراتي  3,035. 3

وعة بمتطلبات التمويل من خالل اإليرادات المستقبلية الناتجة من عملياتها وبيع يتوقع أعضاء مجلس اإلدارة أن تفي المجم

 الحالية وإعادة جدولة جزء من تسهيالت القروض الحالية.  بنوكوأرصدة الية االستثمارات والعقارات والنقد

يذ الخطط الموضحة أعاله،  تنفبدارة بتنفيذ مجموعة من المبادرات كما يواصالن مجلس اإلدارة واإل عالوة على ذلك، قام

 يرجى اإلشارة التي يرونها واقعية وقابلة للتحقيق لضمان قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. 

 . 17اإليضاح إلى  أيضا  
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 العقارية اإلستثمارات 6

، قام أعضاء مجلس إدارة الشركة بمراجعة القيمة الدفترية  2020مارس  31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  . أ

مقارنة بالتقييم  ستثمارات العقاريةإلار جوهري في القيمة العادلة لهذه يجد تغيوبرأيهم أنه ال يو ستثمارات العقاريةلإل

 . 2019ديسمبر  31السابق الذي تم إجراؤه كما في 

 تم تصنيف قياس القيمة العادلة لهذه العقارات كمستوى ثالث من تسلسل الهرمي للقيمة العادلة. 

 مانية ممنوحة للمجموعة.الت ائتبعض اإلستثمارات العقارية مرهونة للبنوك مقابل تسهي .ب

 في الشركات الشقيقة واإلئتالفات المشتركةإستثمارات  7

مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  بلغت حصة المجموعة من الخسارة في الشركات الشقيقة واإلئتالفات المشتركة
 ن درهم إماراتي(. وملي 0.3ما قيمته  رةالخسا: الحصة من  2019مارس   31مليون درهم إماراتي ) 9.3ما قيمته  2020

 .مرهونة للبنوك مقابل تسهيالت ائتمانية ممنوحة للمجموعة  في الشركات الشقيقة واإلئتالفات المشتركةبعض اإلستثمارات  

 في األوراق الماليةإستثمارات  8

 مقابل تسهيالت ائتمانية ممنوحة للمجموعة. والمؤسسات المالية بعض اإلستثمارات مرهونة للبنوك

 2019ديسمبر  31 2020س مار 31 

 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  

 )مدققة( )غير مدققة( 

   

 2,346,265 2,504,716 الرصيد اإلفتتاحي 
 27,242 9,653 اإلضافات خالل الفترة/ العام 
 223,385 - المحّول من التطوير العقاري 

 (76,752) - الفترة/ العام المحّول إلى عقارات، آالت ومعّدات خالل
 (15,424) - التغيير في القيمة العادلة 

 2,504,716 2,514,369 الرصيد الختامي

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 

 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  

 )مدققة( )غير مدققة( 

   إستثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

   
 67,211 57,577 الرصيد اإلفتتاحي 

 (9,634) 1,339 التغيير في القيمة العادلة خالل الفترة/ العام

 57,577 58,916 الرصيد الختامي

   

   األرباح أو الخسائرمن خالل بالقيمة العادلة إستثمارات مقاسة 

   

 108,561 100,362 الرصيد اإلفتتاحي 
 2,240 - المحّول من اإلستثمار في شركة شقيقة

 (738) (481) اإلستبعادات خالل الفترة/ العام
 (9,701) (4,293) التغيير في القيمة العادلة خالل الفترة/ العام

 100,362 95,588 ميالختا الرصيد
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 ألغراض التطوير والبيع محتفظ بھاعقارات  9

عقارات للالدفترية    الشركة بمراجعة القيمة  ، قام أعضاء مجلس إدارة2020مارس    31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 محتفظ بهاالعقارات لل ةاإلستردادي القيمةألغراض التطوير والبيع وبرأيهم أنه ال يوجد تغيير جوهري في  محتفظ بهاال

 امحتفظ بهالعقارات البعض  .2019ديسمبر  31ألغراض التطوير والبيع مقارنة بالتقييم السابق الذي تم إجراؤه كما في 

 ألغراض التطوير والبيع مرهونة للبنوك مقابل تسهيالت ائتمانية ممنوحة للمجموعة.

 المخزون 10

لى بنوك مقابل تسهيالت ائتمانية ممنوحة يتم رهن بعض المخزون مع تخصيص وثائق التأمين على هذا المخزون إ

 للمجموعة. 

 مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى 11

المدينة األخرى أوراق القبض التي تمثل الشيكات المؤجلة التي تم استالمها من  واألرصدة المدينون التجاريونتشمل 

في القيمة على التحصيل   إضمحالل. قامت اإلدارة بإجراء تقييم ألغراض التطوير والبيع محتفظ بهاالالعقارات  ينمشتري

القيمة حيث  إلضمحاللال يوجد أي مخصص أنه نتاج تم اإلستالمستقبلي لهذه األوراق المالية مستحقة القبض، وبناء  عليه 

 . اإلعتياديةوراق في سياق األعمال األهذه  يتم تحصيلمن المتوقع أن 

 عقود إعادة التأمين إلتزاماتعقود إعادة التأمين و أصول 12
 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  

 )مدققة( )غير مدققة( 
   جملالم

 76,785 57,010 إحتياطي المطالبات المستحقة
 3,985 3,338 إحتياطي مصروفات تسوية الخسائر غير المخصصة 

 - 258 إحتياطي مخاطر ما زالت قائمة
 1,190 1,099 إحتياطي حسابي

 49,307 44,167 ولم يتم اإلبالغ عنهامطالبات متكبدة إحتياطي 

ولم متكبدة  المطالبات  إحتياطي ال  ذلك   في  بماإحتياطي المطالبات المستحقة  
 131,267 105,872 يتم اإلبالغ عنها

 202,324 214,202 أقساط تأمين غير مكتسبةإحتياطي 

   
 333,591 320,074 (مجمل) –إلتزامات عقود التأمين إجمالي 

   
   مبالغ مستردة من معيدي التأمينناقص: 

 (32,581) (30,890)    المستحقةحصة معيدي التأمين من المطالبات 
 (1,180) (1,090) حصة معيدي التأمين من اإلحتياطي الحسابي

 (17,046) (12,387)    ولم يتم اإلبالغ عنهامتكبدة المطالبات حصة معيدي التأمين من ال

اطي إحتي ذلكبما في حصة معيدي التأمين من المطالبات المستحقة 
 (50,807) (44,367) ولم يتم اإلبالغ عنهامتكبدة المطالبات ال

 (65,507) (64,329) غير المستهلكةتأمين ال معيدي أقساطإحتياطي 

   
 (116,314) (108,896) التأمين معيدي عقود أصولإجمالي 

   
 217,277 211,178 إلتزامات عقود التأمينصافي 
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 البنوك في الصندوق وفيالنقدية  13

  ( مرهونة إماراتي  مليون درهم  184:  2019ديسمبر    31)   إماراتي  مليون درهم  152.  2تتضمن الودائع ودائع ثابتة بمبلغ  

               ، كما أنها تشتمل على وديعة بمبلغ (15)يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم  مقابل تسهيالت ممنوحة إلى المجموعة

 وامر ( محتفظ بها باسم المجموعة وفقا  لألإماراتي مليون درهم 10. 3: 2019ديسمبر  31) إماراتي مليون درهم 10. 3

( لسنة 6الصادرة عن وزارة االقتصاد والتجارة بدولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب متطلبات القانون االتحادي رقم )

 بشأن هيئة التـأمين.   2007

 رأس المال 14

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  
 )مدققة( )غير مدققة( 

 ر والمدفوع:المصدّ المعتمد و
 1,791,333 1,791,333 مدفوع نقدا  درهم إماراتي  1سهم  بقيمة  مليون 1,791

 حكمھاقدية وما في نال 15

 
 المنتھية في  أشھر الثالثةفترة 

 مارس 31
 2020 2019 

 درهم إماراتي  ألف  درهم إماراتي ألف  
 )غير مدققة( )غير مدققة( 
   

 1,688 946 النقدية في الصندوق
   أرصدة البنوك:

 34,660 78,724 حسابات جارية -
 212,761 200,223 حسابات ودائع -
 16 - تحت الطلب حسابات -

 - (34) خسائر اإلئتمان المتوقعة

 279,859 249,125 
   ودائع ثابتة تحت الرهن/ ودائع ذات   ناقص:

 (886) (886) شهور 3تواريخ استحقاق تتجاوز 
 (109,328) (102,853) (17ناقص: مسحوبات بنكية على المكشوف )إيضاح 

 176,120 138,911 

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 966 946 النقدية في الصندوق
   أرصدة البنوك:

 58,475 78,724 حسابات جارية -
 200,180 200,223 حسابات ودائع -

 (34) (34) متوقعةالناقص: خسائر اإلئتمان 

 279,859  259,587 
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 العالقة والطرف ذمعامالت وأرصدة  16

تقع ضمن تعريف الطرف ذو عالقة كما هو  أخرى معامالت مع شركات إطار األعمال اإلعتيادية في المجموعةتدخل 
المعامالت مع األطراف ذات  تسعير (. تحدد اإلدارة أحكام وشروط 24مشمول ضمن المعيار المحاسبي الدولي رقم )

 العالقة.   

في   خالف تلك المعامالت المفصح عنها ،مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة التي تمتالمعامالت الجوهرية  فيما يلي

 في المعلومات المالية المرحلية المختصرة المجّمعة: يضاحات أخرىإ

 ة شقيقواستثمار في شركات  إستثمارات عقاريةعلى بعض االستثمارات في شركات تابعة والتي تشتمل المجموعة  أصول 
 نفعية للمجموعة. مواستثمار في أوراق مالية يتم االحتفاظ بها من قبل أطراف ذات عالقة لغرض المصلحة ال

 المنتھية في  أشھر الثالثةفترة  
 مارس 31

 2020 2019 
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  
 مدققة(غير ) )غير مدققة( 
   

 269 252 عموالت مدفوعة عن عقارات مستأجرة
 1,174 1259 مجمل األقساط

 1,000 25 ات مدفوعةمطالب

   
   تعويضات موظفي اإلدارة العليا

 879 878 رواتب ومكافآت 

   
   المستحق من أطراف ذات عالقة 

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 44,143 36,203 الشركات الشقيقة
 39,360 49,850 ى عالقة أخرأطراف ذات  

 86,053 83,503 

   

   المستحق ألطراف ذات عالقة 

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 17,130 16,948 الشركات الشقيقة
 414,177 403,424 أطراف ذات عالقة 

 420,372 431,307 
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 القروض 17

 دول أدناه حركة القروض المحملة بفائدة:يوّضح الج

 

  مليون درهم  2.778البنوك لتغطية دين قائم بقيمة  ، أبرمت الشركة اتفاق إعادة هيكلة مع مجموعة من  2012يوليو    2في  

ديسمبر  31سداد القرض المعاد هيكلته على أقساط سنوية حتى  تم إعادة استحقاق)"قرض معاد جدولته سابقا "(.  راتيإما

2018 . 

  30في  الشركة في التفاوض مع الجهات الُمقرضة بغرض إعادة هيكلة دينها القائم مرة أخرى. كما بدأت، 2017خالل 

لتغطية إجمالي بعد الحصول على موافقات من معظم البنوك هيكلة الُمعدلة ، أبرمت الشركة اتفاقية إعادة ال2017سبتمبر 

  31حتى  إماراتي مليون درهم 74)بما في ذلك الفائدة مستحقة الدفع بمبلغ  إماراتي مليون درهم 2.147 الذي قيمتهالدين 

لته سابقا  على أقساط سنوية حتى  ٪ من القرض الُمعاد هيك66. 08(. وفقا  لالتفاقية الُمعدلة، يستحق سداد 2016ديسمبر 

٪ كتسوية نهائية على نحو يتم إعادة التفاوض 33. 92، في حين يستحق سداد النسبة المتبقية البالغة 2023ديسمبر  31

 بشأنه في ذلك الحين. 

اد هيكلته،  )المبلغ األصلي( من إجمالي القرض المع  إماراتيمليون درهم    157.  4قيمته    إعادة دفع مبلغفي    تعثرت الشركة

 مراجعة وقائع وظروف هذا التعثر،بأعضاء مجلس إدارة الشركة   قام.  2020مارس   31حيث كان يستحق سداده كما في  

 . قامو بتصنيف كامل مبلغ القرض كإلتزام متداول ،ووفقا  لذلك

ستة أشهر فيما  لمدة أكثر منوالسائدة بمعدل أيبور ٪ سنويا  3.00يخضع التسهيل المعدل الُمعاد هيكلته لمعدل فائدة بواقع 

لمدة ستة أشهر فيما يتعلق بمعدل ليبور بالدرهم اإلماراتي ومعدالت الفائدة السائدة  المسعّرة ةجلاآليتعلق بالتسهيالت 

سيتم تحميل   ، دوالر األمريكي، بحيث يتم تحميلها على أساس نصف سنوي. عالوة على ذلكبال  المسعّرة  ةجلاآلبالتسهيالت  

.  2023ديسمبر    31على أساس نصف سنوي فيما يتعلق بالدين القائم التي سيتم سداده في    ٪ 0.5ة إضافية بواقع  دفعه عيني

سنويا  على أساس نصف سنوي. هذا  ٪0.25، في حال التعثر، سيزيد معدل الفائدة بواقع 2018ديسمبر  31اعتبارا  من 

 لية في حال عدم استمرارية التعثر.ولن يعد تطبيق أي زيادة في معدل الفائدة للفترات المستقب

 

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 ألف درهم إماراتي  لف درهم إماراتي أ 
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

  2,260,341  2,260,341 قروض ذات أجل )اإليضاح الموّضح أدناه(
  90,996  102,853 (15مسحوبات بنكية على المكشوف )يرجى الرجوع إلى اإليضاح 

 19,157  19,127 إيصاالت أمانة

 2,382,321  2,370,494  

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  
 )مدققة( )غير مدققة( 
 2,398,320 2,370,494 يناير  1في 
   

   بنود التدفقات النقدية
 (277) (30) دفع القروض خالل الفترة/ العام إعادة 

   
   بنود غير نقدية أخرى

 (27,549) 11,857 صافي الحركة في مسحوبات البنك على المكشوف

 2,370,494 2,382,321 ديسمبر  31مارس/  31كما في 
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 القروض )تابع( 17

ال يوجد أي تغيير في متطلبات الضمان والتعهد وفقا  التفاقية إعادة الهيكلة المعدلة. يتعين على الشركة الحفاظ على الحد  

على توزيعات األرباح  كما يتعين عليها االلتزام بالتعهدات العامة بما في ذلك القيود 1.2:1 األصولاألدنى لمعدل غطاء 

الوة على ذلك، يتعين على بعض الشركات التابعة للشركة الحفاظ على مستوى محدد من وفقا  التفاقية إعادة الهيكلة. ع

 المجموعة. أصولالمديونية المالية كضمانات للقرض المعاد هيكلته. تم ضمان هذه القروض مقابل بعض 

  210 قيمتهاالبالغ تفاوض مع البنوك إلعادة هيكلة تسهيالت القروض الحالية تقوم بعض الشركات التابعة للمجموعة بال

مليون   107. 3)المبلغ األصلي( والفائدة البالغة  إماراتي( مليون درهم  210: 2019ديسمبر  31) إماراتي مليون درهم 

لتجاريون واألرصدة الدائنة  الدائنون ا)المدرجة ضمن    هم إماراتي(ون درملي  103.  4:  2019ديسمبر    31)  إماراتيدرهم  

لدعوى قضائية مرفوعة   إماراتي مليون درهم  81( كما في تاريخ التقرير. يخضع جزء من هذه القروض بقيمة األخرى

من قبل الجهات الُمقرضة. يرى أعضاء مجلس إدارة الشركة أن هذه القروض سوف تخضع إلعادة الهيكلة في الوقت  

 المناسب.

عض التعهدات المصرفية. بلغت القيمة الدفترية للقرض  لمجموعة ببا كياناتلم تلتزم إحدى ، 2020مارس  31كما في 

 متداولة. كإلتزامات)المبلغ األصلي( والذي يتم تصنيفه  إماراتي مليون درهم 161 المستحق

  مليون درهم  257عالوة على ذلك، فإن الشركة قيد التفاوض مع مؤسسة مالية بغرض إعادة هيكلة تسهيل ائتماني بقيمة 

  31) إماراتيمليون درهم  41. 8( وفائدة بقيمة الدائنون التجاريون واألرصدة الدائنة األخرى )المدرج ضمن إماراتي

 . 2016سبتمبر  30والذي أصبح مستحق السداد في  إماراتي(مليون درهم  39  :2019ديسمبر 

 قروض أخرى

القروض لبعض التعهدات ات تابعة للشركة. تخضع هذه على قروض من قبل شركبشكل عام تشتمل القروض األخرى 

 المالية على مستوى الشركات التابعة ذات الصلة وتندرج ضمن الشروط واألحكام التالية:

 األصول رهن  -
 سندات اذنية لصالح البنوك -
 رهن على البضائع الممولة بموجب إيصاالت أمانة -

 مصروفات عمومية وإدارية  18

 
 المنتھية في  رأشھ الثالثةفترة 

 مارس 31
 2020 2019 

 درهم إماراتي  ألف  درهم إماراتي ألف  
 )غير مدققة( )غير مدققة( 
   

 21,366 17,782 تكاليف الموظفين
 2,709 2,242 رسوم مهنية وقانونية

 3,517 1,770 إهالك
 3,252 1,563 اإليجار

 1,133 747 إصالحات وصيانة
 675 286 بيةوأدوات مكتتليفون وبريد 
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 األدوات المالية / التسلسل الھرمي للقيمة العادلة  19

 األدوات المالية  . أ

المدينون التجاريون عقود إعادة التأمين و أصولالمالية للمجموعة على االستثمارات في األوراق المالية و األصولتشتمل 

ت المالية للمجموعة على القروض  لتزامااإلك. وتشتمل والبن ية في الصندوق وفي والنقد رصدة المدينة األخرى األو

عقود اإليجار التمويلي. يوضح الجدول    إلتزاماتو  رصدة الدائنة األخرىاألوالدائنون التجاريون وعقود التأمين    وإلتزامات

 رنة:الية وفترة المقاالمالية وقيمها العادلة للفترة الح األصول واإللتزاماتأدناه تصنيف المجموعة لكل فئة من فئات 

 

المصنفة بالقيمة 
العادلة من خالل 

 األرباح أو الخسائر

المصنفة بالقيمة 
العادلة من خالل 

اإليرادات الشاملة 
 األخرى 

 أخرى 
 بالتكلفة 

  المستھلكة
 القيمة 

 الدفترية
 القيمة 
 العادلة

إماراتيألف درهم  ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي  اراتيألف درهم إم   
 2020مارس  31

      )غير مدققة(
      المالية األصول

 154,504 154,504 - 58,916 95,588 مالية الوراق األاالستثمارات في 
المبالغ المستحقة من األطراف ذات 

 86,053 86,053 86,053 - - العالقة
 108,696 108,696 108,696 - - عقود إعادة التأمين أصول

اريون واألرصدة المدينة المدينون التج
 755,548 755,548 755,548 - - األخرى

 278,913 278,913 278,913 - - كوالبنية في النقد

 95,588 58,916 1,229,210 1,383,714 1,383,714 

      
      المالية اإللتزامات

 2,382,321 2,382,321 2,382,321 - - قروض ال
ذات المبالغ المستحقة إلى األطراف 

 420,372 420,372 420,372 - - العالقة
 320,074 320,074 320,074 - - عقود التأمين إلتزامات
نة دائالتجاريون واألرصدة ال الدائنون

 1,468,396 1,468,396 1,468,396 - - األخرى

 - - 4,591,163 4,591,163 4,591,163 

 

 2019 ديسمبر 31
      )مدققة(
      المالية األصول

 157,939 157,939 - 57,577 100,362 مالية الوراق األاالستثمارات في 
 83,503 83,503 83,503 - - المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة

 116,314 116,314 116,314 - - عقود إعادة التأمين أصول
ون التجاريون واألرصدة المدينة المدين

 737,386 737,386 737,386 - - األخرى
 258,621 258,621 258,621 - - كوالبنية في النقد

 100,362 57,577 1,353,763 1,353,763 1,353,763 

      
      المالية اإللتزامات

 2,370,494 2,370,494 2,370,494 - - قروض ال
 431,307 431,307 431,307 - - المبالغ المستحقة إلى األطراف ذات العالقة

 333,591 333,591 333,591 - - عقود التأمين إلتزامات
نة دائالتجاريون واألرصدة ال الدائنون

 1,371,828 1,371,828 1,371,828 - - األخرى

 - - 4,507,220 4,507,220 4,507,220 
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 األدوات المالية / التسلسل الھرمي للقيمة العادلة )تابع( 19

 التسلسل الھرمي للقيمة العادلة .ب

يتم تصنيف كافة األدوات المالية ذات القيمة العادلة المعترف بها أو الموّضحة ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على  

 كما هو مبين على النحو التالي:  ستوى من المدخالت الهامة لقياسات القيمة العادلة بصورة عامة مدخالت أقل مأساس 

 معدلة( في األسواق النشطة لألصول واإللتزامات المتطابقة.المستوى األول: األسعار المتداولة )غير  •

ول والتي يمكن مالحظتها لألصول المستوى الثاني: مدخالت بخالف األسعار المتداولة والتي تم إدراجها في ضمن األ •

 من األسعار(. المشتقةواإللتزامات إما مباشرة )كاألسعار مثال ( أو بطريقة غير مباشرة )

  قابلة  : مدخالت لألصول أو اإللتزامات والتي ال تستند إلى بيانات السوق المالحظة )المدخالت غيرالمستوى الثالث •

 المالحظة(.

تم االعتراف بها بالقيمة العادلة بصورة متكررة، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان هناك يالتي  فيما يتعلق باألدوات المالية

من خالل إعادة تقييم التصنيف )استنادا  إلى أقل مستوى من المدخالت الهامة   التسلسل الهرميتحويالت بين المستويات في  

 لقياس القيمة العادلة بصورة عامة( في نهاية فترة التقرير.

 3المستوى   2المستوى   1المستوى   
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  

    مدققة( )غير   2020مارس   31
    المالية  األصول 

    استثمارات ُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  
 - - 54,592 استثمارات في أسهم مدرجة  

 4,324 - - سهم غير مدرجة استثمارات في أ
 54,592 - 4,324 

    
    بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر استثمارات ُمقاسة 

 - - 30,543 استثمارات في أسهم مدرجة  
 65,045 - - استثمارات في أسهم غير مدرجة 

 30,543 - 65,045 

    )مدققة(  2019ديسمبر  31
    المالية  األصول

    استثمارات ُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  
 - - 53,253 استثمارات في أسهم مدرجة  

 4,324 - - استثمارات في أسهم غير مدرجة 
 53,253 - 4,324 

    من خالل األرباح أو الخسائر استثمارات ُمقاسة بالقيمة العادلة
 - - 35,317 استثمارات في أسهم مدرجة  

 65,045 -  - استثمارات في أسهم غير مدرجة 
 35,317  -  65,045 

لقياسات  2والمستوى  1لم تكن هناك أي تحويالت بين المستوى ، 2020مارس  31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 : ال شيء(.2019لقياسات القيمة العادلة ) 3المستوى ن هناك تحويالت إلى أو من  القيمة العادلة ولم تك

  2019ديسمبر  31كما في مؤهل ومستقل وم خارجي قيّ متم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات في أسهم مدرجة من قبل 

مة ير جوهري في القيييوجد تغ ولديه خبرة في أعمال تقييم االستثمارات في األسهم. يرى أعضاء مجلس اإلدارة أنه ال

 . 2019ديسمبر   31العادلة لالستثمارات في األسهم غير المدرجة مقارنة بالتقييم السابق الذي تم إجراؤه كما في 
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 السھم  خسارة 20

الشركة    لدى   في هذا الخصوص   على ربحية السهم األساسية نظرا  لعدم وجود أي التزامات قائمة  للتخفيفلم يكن هناك تأثير  

 كما في تاريخ التقرير.

 محتملةال واإلرتباطات لتزاماتاإل 21

 الضمانات

أصدرت المجموعة ضمانات تجارية مقابل قروض وسلفيات من بنوك تجارية تم الحصول عليها من أطراف ذات عالقة  

 .شقيقةوأطراف أخرى بما في ذلك شركات تابعة وائتالفات مشتركة وشركات 

 الدعاوى القضائية 

مجلس اإلدارة بمراجعة هذه المطالبات  في سياق األعمال االعتيادية. يقوم المحتملةد تنشأ بعض المطالبات وااللتزامات ق

بشكل منتظم عند استالمها ويتم التعامل مع كل دعوى على حدة حسب موضوعها. وفقا  لشروط  المحتملةوااللتزامات 

ان يتعين رفع دعوى مقابلة. بناء  على رأي االستشاري القانوني المستقل وظروف العقد ذو الصلة، تقرر المجموعة ما إذا ك

مجلس اإلدارة أن النتائج النهائية للمطالبات القانونية القائمة )أحكام ابتدائية   استنتججموعة والمعلومات المتاحة حاليا ،  لدى الم

تحديدها بشكل موثوق نظرا  ألنها ال تزال   في بعض القضايا لصالح المجموعة وبعضها ليست في صالح الشركة( ال يمكن

راجعة الوضع الراهن لتلك المطالبات القانونية، يرى أعضاء مجلس اإلدارة أن  منظورة أمام القضاء. استنادا  إلى م

المخصص الحالي كما في تاريخ التقرير كافي لتغطية أي تدفقات نقدية خارجة محتملة نتيجة صدور أحكام نهائية في تلك  

المخصص  "  37الدولي رقم البات. قررت الشركة عدم عرض كامل اإلفصاحات وفقا  لمتطلبات المعيار المحاسبي المط

" حيث ترى اإلدارة أنه في ضوء صدور حكم ابتدائي واستئنافه، فإن هذه المعلومات المحتملة  واألصولوااللتزامات المحتملة  

 قد تؤثر سلبا  على مركزها في هذه القضايا. 

االعتيادية، والتي بناء  على المعلومات لى ذلك، قد تنتج بعض االلتزامات المحتملة األخرى في سياق األعمال عالوة ع

المتاحة حاليا ، ال يمكن تحديدها في هذه المرحلة أو التي ترى اإلدارة أنها دون جدوى. إال أن اإلدارة ترى أنه ليس من  

تدفقات نقدية خارجة من المجموعة باإلضافة إلى أي مخصصات ذات صلة  المحتمل أن ينتج عن هذه االلتزامات المحتملة 

 قيدة حاليا  بالدفاتر.م

 فترة الثالثة أشھر المنتھية 
 مارس 31في 

 2020 2019 
 مدققة(غير ) )غير مدققة( 
   

 (34,686) (46,498) )باأللف درهم( ركةلمالكي الش ةالعائد الخسارة

   
 1,791,333 1,791,333 عدد األسهم )باأللف (

   
 (1.94) (2.6) (للسهم درهم إماراتيالسهم األساسي والمخفف ) خسارة
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 القطاعي التقرير 22

يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية التي يتم إعدادها وفقا  لمعايير التقارير المالية الدولية استنادا  إلى  

 : قطاعاتال القطاعات المختلفة التالية على أنها أساس  المجموعةحددت المجموعة. القطاعات المختلفة التي تعمل بها 

  النجارة تتضمن تصنيع وبيع النفط وزيوت التشحيم والشحم والبيوت الجاهزة والخرسانة وأعمال   التصنيع 
 والمطاعم واألفران والمطابخ وأنظمة التكييف المركزي

  
 .واألسهم )األوراق المالية(الممتلكات العقارية تتضمن االستثمارات في   االستثمارات
   
التأمين والعديد من الخدمات األخرى بما في   إكتتاب تتضمن الخدمات والعمليات األخرى أعمال وأخرىخدمات 

 ذلك خدمات الضيافة. 

ح القطاع حيث ترى اإلدارة أن  المعلومات المتعلقة بعمليات كل قطاع على حدة. يتم قياس األداء بناء  على أرباأدناه  تم بيان  

األخرى التي تعمل في تلك المجاالت. هناك معامالت  كياناتهو أهم عامل لتقييم نتائج بعض القطاعات مقارنة  بالالربح 

منتظمة بين القطاعات ويتم تسعير هذه المعامالت وفقا  لشروط يتم االتفاق عليها بصورة متبادلة.  
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 )تابع( القطاعي التقرير 22

 اإلجمالي            غير مخصصة          الخدمات وأخرى       االستثمارات         التصنيع            
مارس  31 

2020 
ديسمبر  31

2019 
مارس  31

2020 
ديسمبر  31

2019 
مارس  31

2020 
ديسمبر  31

2019 
مارس  31

2020 
ديسمبر  31

2019 
مارس  31

2020 
ديسمبر  31

2019 
 ألف درهم 

 يإمارات
 ألف درهم
 إماراتي

 ألف درهم
 إماراتي

 ألف درهم
 إماراتي

 ألف درهم
 إماراتي

 ألف درهم
 إماراتي

 ألف درهم
 إماراتي

 ألف درهم
 إماراتي

 ألف درهم
 إماراتي

 ألف درهم
 إماراتي

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

 4,930,018 4,967,736 317,530 340,363 459,390 474,577 3,885,870 3,886,556 267,228 266,240 القطاع أصول
 4,545,219 4,626,622 547,946  545,946 491,999  504,490 3,177,272  3,245,702 328,002 330,484 القطاع إلتزامات

           
           
مارس  31 

2020 
ديسمبر  31

2019 
مارس  31

2020 
ديسمبر  31

2019 
مارس  31

2020 
ديسمبر  31

2019 
مارس  31

2020 
ديسمبر  31

2019 
مارس  31

2020 
ديسمبر  31

2019 
 ألف درهم 

 إماراتي
 ألف درهم
 إماراتي

 ألف درهم
 إماراتي

 ألف درهم
 إماراتي

 ألف درهم
 إماراتي

 ألف درهم
 إماراتي

 ألف درهم
 إماراتي

 درهم ألف
 إماراتي

 ألف درهم
 إماراتي

 ألف درهم
 إماراتي

           
           )غير مدققة(
 116,191 102,273 - - 105,017 98,298 1,921 2,309 9,253 1,666 اإليرادات 

           
من  نتائج القطاع
 7,540 (2,544) - - 17,347 10,482 (8,320) (12,960) (1,487) (66)  العمليات

           
 1,810 1,643 - - - - 1,810 1,643 - - التمويل إيرادات

           
 (38,680) (40,334) - - (1,198) (969) (34,069) (36,180) (3,413) (3,185) تكلفة التمويل

           
 (29,330) (42,878) - - 16,149 9,513 (40,579) (49,140) (4,900) (3,251) لفترةل الخسارة



  وشركاتھا التابعة ستثمارات العامة ش.م.عالشركة الخليجية لال

 )غير مدققة( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة المجّمعة 

  2020مارس  31في  المنتھية لفترة الثالثة أشھر 
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(، والذي أثّر بدوره على الوضع المالي واإلقتصادي بشكل كبير على  19-كوفيدكورونا    فيروستفّشى وباء عالمي )كان قد  

  المالية  القوائم االقتصادات الكبرى في جميع أنحاء العالم وأثّر على صناعات متعددة أيضا . كما في تاريخ الموافقة على 

 . المالية للفترة الالحقة، فإن اإلدارة بصدد تقييم تأثير الحدث المذكور على النتائج حلية المختصرة المجّمعةالر

 


