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إلى المرحليةالموجزةالموحدةالماليةالبياناتمراجعة تقریر 
ش.م.عاالستثماریة مساهمي الخليج السادة 

المقدمة

ــركةالمرفقةالمرحليةالموجزةالموحدةليةالما البياناتراجعنا لقد ــتثماریة الخليج لشـ ــركة("ع.م.شاالسـ لها التابعةوالشـــركات") الشـ
ــار( والبيانات،٢٠٢٠یونيو ٣٠فيكما المرحليالموحدالماليالمركزبيانتتضـــمنوالتي،")المجموعة"بـــــــــــــــــ مجتمعةً إليها ُیشـ

الملكيةحقوق فيلتغيراتلوالبياناتالثالثة والســــــتة أشــــــهر المنتهية تيلفتر الشــــــاملوالدخلللدخلالعالقةذاتالمرحليةالموحدة
ــتةلفترةالنقدیةوالتدفقات ــهرالســـ ـــيریةواإلیضـــــاحاتالتاریخذلكفيالمنتهيةأشـــ ــؤولةاإلدارةإن.التفســ عرضالو عداداإلعنمســـ

ــبيللمعيـاروفقـاً المرحليـةالموجزةالموحـدةالمـاليـةالبيـانـاتهـذهلعـادلال المرحليـةالمـاليـةالتقـاریرإعـداد،٣٤رقمالـدوليالمحـاســــــــــــ
ـــــــــبيالمعيار( ـــؤوليتنا إن).٣٤رقمالدوليالمحاســ ــــــ ـــــتنتاجإعطاءهيمســ ــ ــ المرحليةالموجزةالموحدةالماليةالبياناتهذهحولاســ

.بها قمنا التيالمراجعةأعمالإلىاستناداً 

المراجعةمجال
المرحليـةجزةو المالمـاليـةالمعلومـاتمراجعـة"المراجعـةمهـامعلىینطبقالـذي٢٤١٠رقمالـدوليللمعيـاراً وفقـ مراجعتنـا تمـتلقـد
منرئيســـيةبصـــورةاالســـتفســـاراتطلبمنالمرحليةالماليةالمعلوماتمراجعةتتألف".المســـتقلالمنشـــأةحســـاباتمدقققبلمن

عمليةمجالإن.األخرى المراجعةوإجراءاتالتحليليةاإلجراءاتوتطبيقةوالمحاســـــبيالماليةاألمورعنالمســـــؤوليناألشـــــخاص
علىالحصــــــــــــــولمنتمكننـا الفـإنهـا عليـهوبنـاء.الـدوليـةالتـدقيقلمعـایيروفقـاً یتمالـذيالتـدقيقمجـالمنبكثيرأقـلالمراجعـة
رأیاً نبديالفإننا ذلكعلىبناءً .بالتدقيـــــــــــقالقيامأثناءتحدیدها یمكنالتيالجـــــــــــوهریةاألمورجميععلىتطلعنا التيالتأكيدات
.التدقيقبخصوص

االستنتاج
إعدادها،یتملمالمرفقةالمرحليةالموجزةالموحدةالماليةالبياناتبأناالعتقادیستوجبما علمنا إلىیردلممراجعتنـا،إلىاستناداً 

."التقاریر المالية المرحلية"٣٤رقمالدولييالمحاسبللمعياروفقاً الجوهریة،النواحيجميعمن

األمورأحدعلىالتأكيد
الموجزة المرحلية التي توضح أن األرباح غير الموزعة التي تتضمن الموحدة البيانات المالية حول١٠لفت االنتباه إلى االیضاح ن

إليهاُیشـــــار(بهعالقةذات أطرافو ق للشـــــركة مســـــتحقة الدفع لعضـــــو مجلس إدارة ســـــابدرهم  مليون ٤٨.٤أرباح بمبلغ توزیعات 
.األمرهذابشأنمعدلغيراستنتاجنا وإن.قضائيةإلجراءات ألنها تخضع حاليًا والمحتجزة نظرًا " المدعي عليهم")، بـمجتمعةً 

عن إرنست ویونغ

موقعة من:
أشرف وحيد أبو شرخ

شریك
٦٩٠رقم التسجيل : 

٢٠٢٠أغسطس١٣
مارات العربية المتحدةدبي، اإل



ت التابعة لهاالخليج االستثماریة ش.م.ع والشركا

.الموحدة الموجزة المرحليةالمرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية١٦إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
-٢-

بيان الدخل الموحد المرحلي
مدققة)(غير ٢٠٢٠یونيو ٣٠للفترة المنتهية في 

أشهر المنتهيةالستةفترة أشهر المنتهيةالثالثةفترة 
یونيو٣٠یونيو٣٠یونيو٣٠یونيو٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهمدرهمدرهم

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

اإلیرادات من:
٤٬٩٤٥٬٧٧٨٥٬٥٨٢٬٢٣٥١٠٬٠٣٢٬٦٧٩١١٬٣٨٢٬٨٤٠اتإیجار العقار 

٥٩٥٬٣٥٥٨٣٤٬١٨١٩٥٬٧٣٥-العمالءخدمة مععقود

٤٬٩٤٥٬٧٧٨٥٬٩٣٧٬٨٣٠١٠٬٠٥١٬٥١٣١٢٬١١٨٬٠٣٥
)٢٥١٬٩٥٦٬١()٤٣٩٬٤٩٥٬١()٥٢٨٬٩٠٤()٠٩٥٬٧٧٢(تكلفة االیرادات

٤٬١٧٣٬٦٨٣٥٬٠٣٣٬٣٠٢٨٬٥٥٦٬٠٧٤١٠٬١٦١٬٧٨٤إجمالي الربح

٨٧٬٧٠٥١٬٢٣٩٬٨٨٢١٬١٥٢٬٣٨٣-٣توزیع االرباحدخل

من)الخسارةالربح/(صافي 
المدرجة بالقيمةاالستثمارات 
)٦٬٣٤٦٬٧٤٣()١٢٬٠٨٣٬٨٤٠()٣٬٨٧٦(٣١٬٤٢٤٬٠٣٠ارةخالل الربح والخسالعادلة من 

)٣٬٩٠٣٬٥٩٠()٣٬٨٣٥٬٦٥٢()١٬٩٩١٬٨٩١()١٬٨٩٦٬٧٩٠(إداریةعمومية و مصاریف 

٢١٬٤٠٢٧٦٬٢٧٨٤٢٬٠٦٨١٤٣٬٥٩٧دخل آخر

٢٤٧٬٣٦٥-١٣٠٬٨٩٠-دخل تمویل

تحویل )خسائرأرباح/(
)٦٨٣٬٦٧()١٨٨٬١٠٤()٢٩٨٬١٥(٠٩٣٬٤٨مالت األجنبيةالع

١١٣٬٣٨٧٬١)٦٥٦٬١٨٥٬٦(٤١٨٬٧٧٠٬٣١١٠٬٣١٧٬٣للسنة(الخسائر)/األرباح

٠١٣٬٠)٠٦٬٠(٤٠٤٬٠٠٣٬٠بالدرهمالسهم األرباح األساسية 



ت التابعة لهاالخليج االستثماریة ش.م.ع والشركا

.الموحدة الموجزة المرحليةالمرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية١٦إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
-٣-

الموحد المرحليالدخل الشاملبيان
)مدققةغير(٢٠٢٠یونيو ٣٠فيالمنتهيةللفترة

أشهر المنتهيةالستةفترة أشهر المنتهيةالثالثة فترة 
یونيو٣٠یونيو٣٠یونيو٣٠یونيو٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهمدرهمدرهم

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

١١٣٬٣٨٧٬١)٦٥٦٬١٨٥٬٦(٤١٨٬٧٧٠٬٣١١٠٬٣١٧٬٣للفترة(الخسائر)/األرباح

بنود الدخل الشامل/ (الخسائر
الشاملة) األخرى 

بنود یتم إعادة تصنيفها إلى
في فترات الحقة:الخسارة الربح أو

لتحویعندالصرفسعر فروق 
١٥٬٩٤٠)٦٦٬٣٩٠()١٦٬٤٤٧(٦٢٬٩٤٧أجنبيةبعمالت العمليات

إعادة تصنيفهایتم لنبنود
إلى الربح أو الخسارة في فترات الحقة:

العادلةالقيمةفيالتغيراتصافي
العادلةبالقيمةالمقاسةلالستثمارات

٢٥٣٬٦٩٠)٥٩٩٬٨٥٤()٢٩٬٣٨٧()١٥٥٬٥١٨(األخرى الشاملالدخلبنودخاللمن

أرباح من بيع االستثمارات
منالعادلةبالقيمةالمقاسة
٧١٣٬٢٨٧-٤٣٣٬١٧٣-األخرى الشاملالدخلبنودخالل

/(الخسائر الشاملة)بنود
٣٤٣٬٥٥٧)٢٤٤٬٦٦٦(٥٩٩٬١٢٧)٥٧١٬٩٢(األخرى الشاملالدخل

/الشاملالدخلإجمالي 
٤٥٦٬٩٤٤٬١)٩٠٠٬٨٥١٬٦(٨٤٧٬٦٧٧٬٣٧٠٩٬٤٤٤٬٣للفترة(الخسارة الشاملة) 





ت التابعة لهاالخليج االستثماریة ش.م.ع والشركا

.الموحدة الموجزة المرحليةالمرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية١٦إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
-٥-

المرحليالموحد الملكیة بیان التغیرات في حقوق 
(غير مدققة)٢٠٢٠یونيو ٣٠الفترة المنتهية في 

حبا ر األتحویلاحتياطي احتياطياحتياطياالحتياطياإلحتياطيرأس
اإلجماليغير الموزعةعمالت أجنبيةالقيمة العادلةآخرالتطوعيالقانونيالمال

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٩١٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠٥٢٬٥٠٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٤٤٬٦٦٣٣٬٤٤٦٬٠٦٥٣٥٬٣٠٠٦٧٬٠٣٥٬٦٩٤٢٧٨٬٣٦١٬٧٢٢دیسمبر ٣١الرصيد كما في 
)٦٬١٨٥٬٦٥٦()٦٬١٨٥٬٦٥٦(------الخسارة للفترة

)٦٦٦٬٢٤٤(-)٦٦٬٣٩٠()٥٩٩٬٨٥٤(----بنود الخسارة الشاملة األخرى للفترة

)٬٨٥١٬٩٠٠٦()٦٬١٨٥٬٦٥٦()٦٦٬٣٩٠()٥٩٩٬٨٥٤(----إجمالي الخسارة الشاملة للفترة

الرصيد كما في
٦٠٬٨٥٠٬٠٣٨٢٧١٬٥٠٩٬٨٢٢)٣١٬٠٩٠(١٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠٥٢٬٥٠٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٤٤٬٦٦٣٢٬٨٤٦٬٢١١(غير مدققة)٢٠٢٠یونيو ٣٠

١١٠٬٩٠٣٬٩٥٣٣٢٣٬٤٥٦٬٦١٦)٣١٬٥٦٩(٢٠١٩١٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠٥٢٬٥٠٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٤٤٬٦٦٣٤٬٧٣٩٬٥٦٩ینایر ١الرصيد في 
)٣٤٬٩٢٢٬٥٤٨()٣٤٬٩٢٢٬٥٤٨(------الخسارة للسنة

٥١٨٬٣١٠٦٦٬٨٦٩٣٣٢٬١٣٨٩١٧٬٣١٧----بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

إجمالي الدخل الشامل/
)٣٤٬٠٠٥٬٢٣١()٠٬٤١٠٥٩٣٤٬(٥١٨٬٣١٠٦٦٬٨٦٩----(الخسارة الشاملة) للسنة

تحویل احتياطي القيمة العادلة
من استبعاد االستثمارات المدرجة

بالقيمة العادلة من خالل بنود
-١٬٨١١٬٨١٤-)١٬٨١١٬٨١٤(----الدخل الشامل األخرى 

)٥٨٩٬٦٦٣()٥٨٩٬٦٦٣(------مجلس اإلدارةمكافأة أعضاء 
)٠٠٠٬٥٠٠٬١٠()٠٠٠٬٥٠٠٬١٠(------توزیعات أرباح معلن عنها 

٢٠١٩١٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠٥٢٬٥٠٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٤٤٬٦٦٣٣٬٤٤٦٬٠٦٥٣٥٬٣٠٠٦٧٬٠٣٥٬٦٩٤٢٧٨٬٣٦١٬٧٢٢دیسمبر ٣١الرصيد في 

فيمــا الشــركةمســاهميقبــلمــن) الواحــدللســهمفلــس ٠٬١٠بواقــع(درهــممليــون ١٠٬٥بمبلــغنقدیــةأربــاحتوزیــعالموافقــة علــى تتمــ ،٢٠١٩أبریــل٤بتــاریخالمنعقدالسنويالعموميةالجمعيةاجتماع خالل
.٢٠١٨بسنةیتعلق



ت التابعة لهاالخليج االستثماریة ش.م.ع والشركا

.الموحدة الموجزة المرحليةالمرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية١٦إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
-٦-

الموحد المرحليبيان التدفقات النقدیة
(غير مدققة)٢٠٢٠یونيو ٣٠المنتهية في للفترة

فيالمنتهيةأشهر الستة
یونيو٣٠یونيو٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهم

)مدققةغير (مدققة)(غير إیضاح
يةلاألنشطة التشغي

١٬٣٨٧٬١١٣)٦٬١٨٥٬٦٥٦(للفترةاألرباح (الخسائر)/
التعدیالت للبنود التالية:

١٠٧٬١٠١٩٦٬٩٠٧الموجودات الثابتةستهالكا
٤٬٦١٨٥٬٣٢٤إطفاء الموجودات غير الملموسة

-٦٦٢٬٨٧٤مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
١٠٤٬٤٩٨٨٩٬٠٨٢للموظفينالخدمةنهایةمكافأةمخصص

)١٬١٥٢٬٣٨٣()١٬٢٣٩٬٨٨٢(٣دخل توزیع األرباح
خسارة غير محققة على االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة 

٣١٣٬٥٥٨٬٨٤٩٦٬٤٦١٬٨٢٦من خالل األرباح والخسائر
-)٨٩١٬١٤٦(٢-٦أرباح غير محققة من تقييم إصدار األسهم

أرباح من بيع االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة 
)٢٬٤٩٩()٥٨٣٬٨٦٣(من خالل األرباح والخسائر

)١١٥٬٠٨٣(-أرباح من بيع الموجودات الثابتة
)٣٦٥٬٢٤٧(-التمویلدخل 

٥٬٥٣٧٬٣٩٣٦٬٥٢٢٬٩٢٢
في رأس المال العامل:التعدیالت

)٢٩٨٬٦٧٨()١٬١٦٦٬٩٣٧(وأخرى تجاریةذمم مدینة 
)٧٧٧٬٢٥٨()٤١٨٬٠٨٢٬١(أخرى و تجاریةدائنةذمم

٣٬٢٨٨٬٠٣٨٥٬٩٦٥٬٤٦٧النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
)٧٢٣٬٧٤()٢١٢٬٢٨(للموظفينالمدفوعةالخدمةنهایةمكافأة

٨٢٦٬٢٥٩٬٣٠٩٥٬٨٩١٬٥األنشطة التشغيليةمن النقد الناتجصافي 
األنشطة اإلستثماریة

١٬٢٣٩٬٨٨٢١٬١٥٢٬٣٨٣دخل توزیع األرباح
)٣٤٢٬٩٨٥()٣٩٣٬٨٦١(إضافات للعقارات االستثماریة

٢٬٥٠٠-مبالغ محصلة من بيع الموجودات الثابتة
بالقيمةالمدرجةستبعاد االستثمارات امنمحصلةمبالغ

٣٬٦٨٨٬١٢٣-بنود الدخل الشامل األخرى خاللمنالعادلة
بالقيمةالمدرجةبيع االستثمارات منمحصلةمبالغ

١٠٬٨٢٨٬٢٥٠٥٬٨٤٤٬١٤٩خالل األرباح والخسائرمنالعادلة
شراء االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة 

)٨٬١٩٦٬٩٢١()١٤٬٣٤٠٬٣٢٥(رباح والخسائرخالل األمن 
)١٥٬٠٠٠٬٠٠٠(-ودائع ألجل باستحقاق أصلي ألكثر من ثالثة أشهر

)٣٠٧٬٠٤٥()٣١٬٥٣٢(شراء الموجودات الثابتة
٣٦٥٬٢٤٧-دخل التمویل
)٤٣١٬٩١٢٬١٢()٥٨٦٬٦٩٧٬٢(ستثماریةفي األنشطة االالمستخدمصافي النقد

التمویليالنشاط 
)٦٬٨١٠٬٠٨١()٣٥١٬٨٥٥(توزیعات أرباح مدفوعة

)٦٦٣٬٥٨٩(-اإلدارةمجلسأعضاءمكافأة
)٧٤٤٬٣٩٩٬٧()٨٥٥٬٣٥١(األنشطة التمویليةالمستخدم فيالنقد الناتج

)١٤٬٤٢١٬٠٨٠(٢١٠٬٣٨٥النقدیة وشبه النقدیةفي الزیادة/(النقص)صافي
٣٤٬٨١٧٬٦٧١٣١٬٣٠٦٬٤٩٥ینایر ١في النقدیةوشبهالنقدیة

سعر الصرف على األرصدة المحتفظفيأثر التغيرات
)٩٤٠٬١٥()٥٧٣٬٢(العمالت األجنبيةببها 

٧٤٨٣٬٠٢٥٬٣٥٤٧٥٬٨٦٩٬١٦یونيو٣٠في النقدیةوشبهالنقدیة
المعامالت غير النقدیة:

٠٠٠٬٠٠٥٬١٠-توزیع األرباح
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األنشطة-١

دائــرةعــنالصــادر٦٠٦١رقــمترخيصبموجبومسجلةتأسستعامةمساهمةشركةهي") الشركة.) ("ع.م.ش(االستثماریةالخليجشركة
إن.الماليــةلــألوراقأبــوظبيســوق فــيمدرجــةالشــركةإن. ١٩٨٢یوليــو٢فــيعملياتهــا الشــركةبــدأت. الخيمــةرأسفياالقتصادیةالتنمية
.المتحدةالعربيةاإلمارات-الخيمةرأس،٥٦٦٢ب. صهوللشركةالمسجلالمكتبعنوان

الخاصــة،الصــنادیقفــياالســتثمارالتجاریــة،المشــروعاتفــياالســتثمارالعقاریــة،االســتثماراتعلــىتشتملللمجموعةالرئيسيةاألنشطةإن
.العقاراتخدماتوإدارةالمبانيصيانة

والشــركاتللشــركةالمرحليــةالمــوجزةالموحــدةالمالـيــةالبياـنــاتمــنالفتــرةنهایــةفــيكمــا المرحليــةالمــوجزةالموحــدةالماليةالبياناتهذهتتألف
.والشارقةالخيمةرأسفيفروعها خاللمنعملياتها بمزاولةالمجموعةتقوم"). المجموعة"معاً (لها التابعة

:التابعةالشركاتلتلكالرئيسيةواألنشطةالمرحليةالموجزةالموحدةالماليةالبياناتفيمشمولةالالتابعةالشركاتیليوفيما 

األنشطة الرئيسية حصة الملكية بلد التأسيس اسم الشركة التابعة 

األنشطة االستثماریة٪١٠٠الكویتالمسيلة للتجارة العامة ذ.م.م ساحل

اإلمارات العربية لمباني ذ.م.م.الخليج إلدارة خدمات ا
إدارة خدمات المباني٪١٠٠المتحدة

م.م.ذالعامةللتجارةالمسيلةساحللشركةاالستمراریةمبدأتقييم* 

الحســابوأغلقــتالشــركة،إلــىومطلوباتهــا موجوداتهــا معظــمبتحویــلالتابعــةالشــركةقامــت،٢٠١٩دیســمبر٣١فــيالمنتهيــةالســنةخــالل
تنــويالمتــوفرة،والمؤشــراتاألدلــةإلــىاســتناداً . العمــلعــنموظفيهــا معظــمبصــرفوقامــتوالرواتــباإلیجــارمصــاریفتســجلولــمكــيالبن

اإلعــالنليــتمجوهریــةليســتالتابعــةبالشركةتتعلقالتي٢٠٢٠یونيو ٣٠فيكما واألرصدةالفترة نتائجإن. عملياتها إیقافالتابعةالشركة
.عنها 

.٢٠٢٠أغسطس١٢بتاریخاإلدارةمجلسقبلمنالمرحليةالموجزةالموحدةالماليـةالبيانـاتعلىلموافقةاتمت

الهامةالمحاسبيةوالسياساتالماليةالبياناتإعدادأسس-٢

الماليةالبياناتإعدادأسس١-٢

٣٤رقــمالــدوليالمحاســبيللمعيــاروفقــاً ٢٠٢٠یونيــو ٣٠فــيالمنتهيــةهرأشالستةلفترةالمرحليةالموجزةالموحدة الماليـةالبيانـاتإعدادتم
".المرحليةالماليةالتقاریر"

،الموحــدةالســنویةالماليــةالبيانــاتفــيالمطلوبــةواإلفصــاحاتالمعلومــاتكافــةعلــىالمرحليــةالمــوجزةالموحــدةالماليــةالبيانــاتتشــتملال
.٢٠١٩دیسمبر٣١فيكما للمجموعةالموحدة السنویةالماليةلبياناتامعجنبإلىجنباً تقرأأنوینبغي

للســنةمتوقعــةتكــون قــدالتــيالنتــائجعلــىداللةبالضرورةليست٢٠٢٠یونيو ٣٠فيالمنتهيةأشهرالستةفترةنتائجإنذلك،علىوعالوةً 
.٢٠٢٠دیسمبر٣١فيالمنتهيةالمالية

.الشركةلدىالعرضوعملةالمستخدمةالعملةباعتبارهالمتحدة،العربيةاإلماراتبدرهمالمرحليةالموجزةحدةالمو الماليةالبياناتعرضتم

بالقيمــةالماليــةوالموجــوداتاالســتثماریةالعقــاراتباســتثناءالتاریخيــة،التكلفــةلمبــدأوفقــاً المرحليــةالمــوجزةالموحــدةالماليــةالبيانــاتإعــدادیــتم
.العادلةبالقيمةقياسها یتموالتياألخرى،الشاملالدخلبنودخاللمنأواألرباحاللخ منالعادلة
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(تتمة)الهامةالمحاسبيةوالسياساتالماليةالبياناتإعدادأسس-٢

المجموعةقبلمنالمتبعةالجدیدةوالتعدیالتوالتفسيراتالمعایير٢-٢
الموحـدةالماليـةالبيانـاتإعـدادعنـدالمتبعـةلتلـكمماثلـةالمرحليةالموجزةالموحدةالماليةالبياناتدإعدافيالمتبعةالمحاسبيةالسياساتإن

تقـملـم. ٢٠٢٠ینـایر١فـيكماالمفعولالساریةالجدیدةالمعایيراتباعباستثناء،٢٠١٩دیسمبر٣١فيالمنتهيةللسنةللمجموعةالسنویة
األخـرى والتفسـيراتالتعـدیالتتطبـق. بعـدمفعولهـایسـرولـمصـادرةأخـرى تعـدیالتأوتفسـيراتأوعـایيرمأليالمبكـرباالتباعالمجموعة

.للمجموعةالمرحليةالموجزةالموحدةالماليةالبياناتعلىتؤثرالأنهاإال،٢٠٢٠سنةفيمرةألول

التاليــة فــي هــذه البيانــات الماليـة الموحــدة المــوجزة المرحليــة. لــم ینــتج عــن تـم اتبــاع المعــایير الدوليــة إلعــداد التقــاریر الماليـة الجدیــدة والمعدلــة 
ت السابقة.تطبيق هذه المعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية الجدیدة والمعدلة أي تأثير جوهري على المبالغ المدرجة للفترة الحالية والفترا

یسري مفعولها للفترات
السنویة التي تبدأ في أو 

بعد
٢٠٢٠ینایر ٣١التعدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم –(أ)   تعریف األعمال 

التعـــدیالت علـــى المعيـــار الـــدولي إلعـــداد –(ب) إعــادة تشـــكيل المقارنـــة المعياریـــة لســـعر الفائـــدة 
داد التقـاریر الماليـة والمعيار الـدولي إلعـ٣٩والمعيار المحاسبي الدولي رقم ٩التقاریر المالية رقم 

٧رقم 

٢٠٢٠ینایر ١

والمعيـــار ١التعـــدیالت علـــى المعيـــار المحاســـبي الـــدولي رقـــم –(ج)  تعریـــف األمـــور الجوهریـــة 
٨المحاسبي الدولي رقم 

٢٠٢٠ینایر ١

٢٠٢٠ینایر ١(د)  اإلطار التصوري إلعداد التقاریر المالية

من االستثماراتالنتائج-٣

ائر من االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرصافي الخس

فيالمنتهيةأشهر الستةالمنتهية فيأشهر الثالثة 
یونيو٣٠یونيو٣٠یونيو٣٠یونيو٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهمدرهمدرهم

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

إعادةغير المحققة عند )الخسائراألرباح/ (
)٦٬٤٦١٬٨٢٦()١٣٬٥٥٨٬٨٤٩()١٠٦٬٧٠٥(١٩٦٬٢١٩)٢-٦(إیضاح التقييم لالستثمارات 

٣٣٦٬٦٦٥١٠٢٬٨٢٩٥٨٣٬٨٦٣١١٥٬٠٨٣رباح من بيع االستثماراتصافي األ
-١٤٦٬٨٩١-١٤٦٬٨٩١)٢-٦القيمة العادلة إلصدار األسهم (إیضاح 

٦٬٣٤٦٬٧٤٣()١٢٬٠٨٣٬٨٤٠()٣٬٨٧٦(١٬٤٢٤٬٠٣٠(
من االستثماراتدخل توزیع األرباح
٧٠٥٬٨٧٨٨٢٬٢٣٩٬١٣٨٣٬١٥٢٬١-دخل توزیع األرباح

٣٦٠٬١٩٤٬٥()٩٥٨٬٨٤٣٬١٠(٠٣٠٬٤٢٤٬١٨٢٩٬٨٣(
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ربحية السهم-٤

المنتهية فير أشهالستةالمنتهية فيأشهر الثالثة 
یونيو٣٠یونيو٣٠یونيو٣٠یونيو٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهمدرهمدرهم

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

١١٣٬٣٨٧٬١)٦٥٦٬١٨٥٬٦(٤١٨٬٧٧٠٬٣١١٠٬٣١٧٬٣األرباح للفترة (بالدرهم)

٠٠٠٬٠٠٠٬١٠٥٠٠٠٬٠٠٠٬١٠٥٠٠٠٬٠٠٠٬١٠٥٠٠٠٬٠٠٠٬١٠٥عدد األسهم

١٣٠٬٠)٦٠٬٠(٤٠٬٠٣٠٬٠الربح األساسي للسهم (بالدرهم)

تقــملـمعــدد األسـهم القائمــة فـي نهایـة فتــرة التقریـر المــالي. المتوســط األرجـح لعلـى للفتـرةاسـي للســهم بتقسـيم األربــاح یـتم احتسـاب الــربح األس
.استخدامهاعندالسهمربحيةعلىمخففتأثيرلهایكون قدماليةأدواتأيبإصدارالمجموعة

العقارات االستثماریة-٥
دیسمبر٣١یونيو٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهم

)(مدققةمدققة)(غير 

٢٦٢٬١٠٠٬٦٢٥٢٨٧٬١١٨٬٢٣١رصيد في بدایة الفترة/ السنة
٤٣٤٬٤٨٥-اإلضافات خالل الفترة/ السنة

)٠٩١٬٤٥٢٬٢٥(-القيمة العادلة خالل الفترة/ السنةفيالتغيرات

٢٦٢٬١٠٠٬٦٢٥٢٦٢٬١٠٠٬٦٢٥السنة/الفترةنهایةفيالرصيد

-٨٦١٬٣٩٣األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

٤٨٦٬٤٩٤٬٢٦٢٦٢٥٬١٠٠٬٢٦٢

العربية المتحدة.تمثل العقارات االستثماریة األراضي والمباني الواقعين في اإلمارات

، اســتندت القـيم العادلـة للعقـارات علــى التقييمـات التـي أجراهـا مقــّيم مسـتقل مخـتص فـي تقيــيم هـذه األنـواع مــن ٢٠١٩دیسـمبر ٣١كمـا فـي 
العقارات االستثماریة.

المقارنة المباشرة إجراء التعدیالت على وقد تم تحدید القيم العادلة مع مراعاة طریقة المقارنة المباشرة وطریقة رسملة الدخل. تتضمن طریقة 
د سعر بيع العقارات القابلة للمقارنة لحساب االختالفات في الموقع ومساحة األرض وشكلها وحدود مساحة البناء المحتملة المسموح بها والح

ملة الدخل رسملة صافي دخل األقصى المسموح به لالرتفاع وتاریخ البيع واإلطالالت المحتملة والخصائص األخرى. تتضمن طریقة رس
اإلیجار، وهو الدخل المتدفق بعد خصم المصاریف التشغيلية المصاحبة للعقار. یتوقف معدل الرسملة المتبع على نوع العقار وموقعه 

وعمره االقتصادي والجودة والكمية ومدة تدفق الدخل.

ة للعقارات المماثلة في منطقة العقارات ویتم تعدیلها على أساس معرفة تم تحدید معدل الرسملة المتبع بالرجوع إلى معدالت العائد الملحوظ
المقيم بالعوامل الخاصة بالعقارات المعنية.
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العقارات االستثماریة (تتمة)-٥
عمليـة التقيـيم للتقـدیرات أنالمسجل المسـتقل، وبـرأیهم، المستخدمة من قبل المثمنبمراجعة المنهجيات واالفتراضات الشركة إدارة قام مجلس 

كما في تاریخ التقریر.ودقيقةواالفتراضات مالئمة 

ولـذلك، لـم یـتم تنفيـذ إعـادة ٢٠٢٠یونيـو ٣٠أشـهر المنتهيـة فـي السـتةتغييـر جـوهري خـالل فتـرة لـم تشـهد أيلقيمة العادلـةاترى اإلدارة أن 
تقييم إضافي.

االستثمارات-٦

بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى تثمارات المدرجةساال١-٦
دیسمبر٣١یونيو٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهم

)(مدققة)مدققة(غير 

٤٬٢٣١٬٥٠٢٧٬٠٧٧٬٥٣٠الرصيد في بدایة الفترة/ السنة
)٣٬٣٦٥٬٩٣٨(-المبيعات خالل الفترة/ السنة

٥١٨٬٣١٠)٥٩٩٬٨٥٤(بالقيمة العادلةالزیادة/(النقص)
٦٠٠٬١)٨١٦٬٦٣(األجنبيةالعمالتصرفسعرالتغير في 

٨٣٢٬٥٦٧٬٣٥٠٢٬٢٣١٬٤السنة/الفترةنهایةفيرصيدال

الموجودات المالية كما یلي:بندفئة االستثمارات فيإن 

دیسمبر٣١یونيو٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهم

)(مدققة)مدققة(غير 

٨٣٢٬٥٦٧٬٣٥٠٢٬٢٣١٬٤بالقيمة العادلة–متداولةت حقوق ملكية أدوا

توزیع الجغرافي لبند الموجودات المالية كما یلي:الإن

دیسمبر٣١یونيو٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهم

)(مدققة)مدققة(غير 

٨٣٢٬٥٦٧٬٣٥٠٢٬٢٣١٬٤في الكویت
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مدققة)(غير٢٠٢٠یونيو ٣٠في 

-١١-

االستثمارات (تتمة)-٦

ثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة تساال٢-٦

دیسمبر٣١یونيو٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهم

)(مدققة)مدققة(غير 

٤٦٬١٠٧٬٩٧٤٦٤٬٧٦٥٬٩٥٤الرصيد في بدایة الفترة/ السنة
١٤٬٣٤٠٬٣٢٥٢٤٬٨٧٨٬٧١٧المشتریات التي تمت خالل الفترة/ السنة

)٢٠٬١٤١٬٠٨٥()١٠٬٢٤٤٬٣٨٧(الل الفترة/ السنةالمبيعات خ
)٢٣٬٣٩٨٬٨١٤()١٣٬٥٥٩٬٠١٧(خالل الفترة/ السنةبالقيمة العادلةالنقص 

١٦٦٢٠٢٬٣األجنبيةالعمالتصرفسعرالتغير في 

٠٦١٬٦٤٥٬٣٦٩٧٤٬١٠٧٬٤٦السنة/الفترةنهایةفيرصيدال

-١٤٦٬١٨٩إصدار األسهم–األدوات المالية 

٢٠٧٬٥٣٦٬٣٧٩٧٤٬١٠٧٬٤٦

درهــم) ٦٬٣٦٥٬٣٢٨ســهم قيمــة كــٍل منهــا درهــم واحــد (بإجمــالي ٦٬٣٦٥٬٣٢٨تمثــل األدوات الماليــة حــق المجموعــة فــي االكتتــاب فــي عــدد 
ر االكتتـاب والقيمـة درهـم للسـهم. إن الفـرق بـين سـع١٬١٤ضمن حقوق إصدار األسهم لشركة مستثمر فيهـا ذات أسـهم حاليـة متداولـة بقيمـة 

تم تثبيته كأداة مالية بالقيمة العادلة.٢٠٢٠یونيو ٣٠السوقية كما في 

دیسمبر٣١یونيو٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهم

)(مدققة)مدققة(غير 

٣٦٬٦٤٥٬٠٦١٤٥٬١٩٧٬٧٧٥متداولةحقوق ملكية 
١٩٩٬٩١٠-متداولةحقوق ملكية غير 

٠٦١٬٦٤٥٬٣٦٩٧٤٬١٠٧٬٤٦

توزیع الجغرافي لبند الموجودات المالية كما یلي:الإن

دیسمبر٣١یونيو٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهم

)(مدققة)(غير مدققة

٣٣٬٦٢٩٬٨٠٧٤٢٬٨٩٣٬٦٩١في اإلمارات العربية المتحدة
٢٥٤٬٠١٥٬٣٢٨٣٬٢١٤٬٣في الكویت

٠٦١٬٦٤٥٬٣٦٩٧٤٬١٠٧٬٤٦
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مدققة)(غير٢٠٢٠یونيو ٣٠في 

-١٢-

األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق -٧
:التاليةمبالغ بيان المركز المالي الموحد الموجز المرحلي من تتألف النقدیة وشبه النقدیة في بيان التدفق النقدي الموحد الموجز المرحلي 

دیسمبر٣١یونيو٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهم

)(مدققةمدققة)(غير 

-٣٥٬٨١٧نقد في الصندوق 
:أرصدة لدى البنوك
٦٦٦٬٩٨٩٬٣٤٦٧١٬٨١٧٬٣٤حسابات جاریة

٤٨٣٬٠٢٥٬٣٥٦٧١٬٨١٧٬٣٤نقد في الصندوق و البنوكلدىأرصدة

٣٥٬٠١٢٬٨١٨٣١٬١١٧٬٢٤٦اإلمارات العربية المتحدةفي 
٦٦٥٬١٢٤٢٥٬٧٠٠٬٣في الكویت

٤٨٣٬٠٢٥٬٣٥٦٧١٬٨١٧٬٣٤

ذات سمعة جيدة في اإلمارات محليةصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق للمجموعة من الحسابات الجاربة ویتم إیداعها في بنوكاألر تتألف 
المجموعة. حيث تعملالعربية المتحدة والكویت 

ابتة.درهم) من الودائع الث٢٤٧٬٣٦٥-٢٠١٩یونيو ٣٠حققت المجموعة، خالل الفترة، دخل تمویل بقيمة ال شيء (

دینار كویتي).٣٠٣٬١٧٤-٢٠١٩دینار كویتي مصنفة بالدینار الكویتي (١٬٠٦٢مبلغ في الصندوق واألرصدة لدى البنوك تضمن النقد ی

رأس المال-٨
دیسمبر٣١یونيو٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهم

)(مدققة)مدققة(غير 

:بالكاملومدفوعمصدر
٠٠٠٬٠٠٠٬١٠٥٠٠٠٬٠٠٠٬١٠٥درهم للسهم الواحد١) سهم عادي بقيمة مليون ١٠٥-٢٠١٩مليون (١٠٥

احتياطي قانوني-٩
نسـبتهمـاتحویـلیـتم،٢٠١٥لسـنة) ٢(رقـمالمتحدةالعربيةاإلماراتلدولةاإلتحاديالقانون متطلباتوحسبللشركةاألساسيللنظاموفقاً 
إلـىاإلحتيـاطيهـذارصـيدیصـلعنـدماالسـنوي التحویلهذاوقفللمجموعةیجوز. نونيإلى االحتياطي القاللسنةالربحصافيمن%١٠
لـم یـتم إجـراء . القـانون حـددهاالتـيالحـاالتتلكعدافيماللتوزیعقابلغيرالقانونياإلحتياطيإن. المدفوعالمالرأسمن%٥٠نسبتهما

من رأس المال.%٥٠حتياطي القانوني ألن االحتياطي قد وصل بالفعل إلى إلى اال٢٠٢٠یونيو ٣٠تحویالت خالل الفترة المنتهية في 
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مدققة)(غير٢٠٢٠یونيو ٣٠في 

-١٣-

أرباح غير موزعة-١٠
دیسمبر٣١یونيو٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهم

)(مدققة)مدققة(غير 

٦٣٣٬٣٦٤٬٦٨٤٨٨٬٧١٦٬٦٨أرباح غير موزعة

فـيالعامـةالنيابـةقـررتعالقة بـه. لعضو مجلس إدارة سابق وأطراف ذات عةمدفو مليون درهم ٤٨٬٤بحدودوزعة متتضمن األرباح غير ال
التـداولوقـف) معلـيهالمـدعى(بـه العالقـةذاتواألطـرافاإلدارةمجلـسأعضـاءأحـدمـعبهـاقامـتالتـيالتحقيقـاتعلـىبنـاءً الخيمةرأس
شـكلبـأيمأسـهمهفيالتصرفعنواإلمتناعالعموميةجمعيةالفيالتصویتمنممنعهوكذلكمعليهللمدعىالمملوكةاألسهمكافةعلى
الخاصـةاألربـاحتوزیعـاتبحجـزالشـركةقامـتأعـاله،ذكـرلمـانتيجـة. الماثلـةالشـكوى موضـوعفـيالنهـائيالفصـلحـينإلىاألشكالمن

الجنائيـة بـبطالن الـدعوى ٢٠١٩أكتـوبر٩خبتـاریفيهاالحكمصدروقدالمحكمةإلىالشكوى تلكأحيلت. معليهللمدعىالمملوكةباألسهم
المحكمةأصدرت. فيهللنظرالجنائيةالمحكمةإلىاألمروأحالمختلفدعوى برقمالدعوى بتسجيلالعامالنائبوقام. بسبب انقضاء المدة

المملوكـةاألسـهمموقـفبشـأنةالشـركمخاطبـةیـتملـم. المـذكورةالـدعوى بخصـوصعلـيهمالمـدعىعلـىالغرامـةأوبالسجنحكماً الجنائية
.الموجزة المرحليةالموحدةالماليةالبياناتهذه علىالموافقةتاریخحتىالشركةلدىأرباحهاوالمحتجزةمعليهللمدعى

٤٨٬٤غمبلـبحـدودقـدرتمعلـيهللمدعىالمدفوعةغيراألرباحتوزیعاتأنإلىللشركةالمحاسبيةالدفاترتشير،٢٠٢٠یونيو ٣٠فيكما
التــي تشــمل توزیعــات أربــاح معلــن عنهــام) غيــر مدفوعــة للمــدعي علــيهدرهــممليــون ٤٨٬٤مبلــغ، بحــدود٢٠١٩دیســمبر ٣١(درهــممليــون 
.مالمدعي عليهیحتفظ بهاتتعلق بأسهمدرهم٤٬٠٢٩٬٠٠٠بمبلغ ٢٠١٩دیسمبر ٣١المنتهية في السنةخالل 

المعامالت مع الطرف ذي العالقة-١١
السـيطرةتحـتالتـيوالشـركاتللمجموعـةالعليااإلدارةوموظفياإلدارةمجلسوأعضاءالرئيسيينالمساهمينتمثلالعالقةذاتاألطرافإن
بهــذهالمتعلقــةالــدفعوشــروطاألســعارعلــىالمجموعــةإدارةموافقــةتؤخــذ.األطــرافتلــكمــنجــوهري تــأثيرتحــتأوالمشــتركةالســيطرةأو

.المعامالت

:كالتاليهيالمرحليالموجزالموحدالدخلبيانفيالمدرجةعالقةذاتاألطرافمعالهامةالمعامالتنإ

المنتهية فيأشهر الستةالمنتهية فيأشهر الثالثة 
یونيو٣٠یونيو٣٠یونيو٣٠یونيو٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهمدرهمدرهم

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

٥٨٩٬٦٦٣-٥٨٩٬٦٦٣-اإلدارةمجلسأعضاءمكافأة
٣٠٬٠٠٠٣٧٬٣٦٧٨٦٬٠٥٢٧٤٬٧٣١أتعاب اللجنة التنفيذیة

تعویضات موظفي اإلدارة العليا
:التاليالنحوعلىكانتالفترةخاللالعليااإلدارةموظفيمنوغيرهماإلدارةمجلسأعضاءمكافآتإن

المنتهية فيأشهر الستةالمنتهية فيأشهر الثالثة 
یونيو٣٠یونيو٣٠یونيو٣٠یونيو٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهمدرهمدرهم

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

٠٠٠٬١٠٥٠٠٠٬١٠٥٠٠٠٬٢١٠٩٣٥٬٣٥١مزایا قصيرة االجل

٠٠٠٬٠٥١٠٠٠٬١٠٥٠٠٠٬٢١٠٩٣٥٬٣٥١
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مدققة)(غير٢٠٢٠یونيو ٣٠في 

-١٤-

المعامالت مع الطرف ذي العالقة (تتمة)-١١

(تتمة)تعویضات موظفي اإلدارة العليا

المقدمـةاألخـرى الخـدماتجانـبإلـىاللجـان،فـيعملهـمنظيـراإلدارةمجلـسألعضـاءالمقدمـةالمكافـأةاإلدارةمجلسأعضاءمكافأةتمثل
الرســومهــذهمعالجــةتمــتالمتحــدة،العربيــةاإلمــاراتدولــةفــي٢٠١٥لســنة٢رقــماالتحــاديالقــانون مــن١٦٩للمــادةوفقــاً .الشــركةإلــى

.الملكيةحقوق فيمباشرةً محاسبياً 

القيم العادلة-١٢
دائنين التجاریين والموجودات والمطلوبات حددت اإلدارة بأن القيم العادلة لألرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والمدینين التجاریين وال

المتداولة األخرى تقارب مبالغها المدرجة إلى حٍد كبير نظرًا لالستحقاقات قصيرة األجل لهذه األدوات.

تم استخدام األساليب واالفتراضات التالية لتقدیر القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية:

في حقوق الملكية المتداولة تستند إلى عروض األسعار بتاریخ التقریر.إن القيم العادلة لالستثمارات
.تستند القيمة العادلة لالستثمارات في حقوق الملكية غير المتداولة على آخر سعر تم التداول به في سوق غير نشطة
.توجد سوق نشطة لالستثمارات في حقوق الملكية المتداولة للشركة وأدوات الدین المتداولة
.تستند القيم العادلة للعقار االستثماري على طریقة المقارنة المباشرة أو طریقة رسملة الدخل

یبين الجدول التالي تسلسل قياس القيمة العادلة لموجودات المجموعة المدرجة بالقيمة العادلة.

تسلسل القيمة العادلة
اح عن القيمة العادلة لألدوات المالية وغير المالية عن طریق أسلوب التقييم:تستخدم المجموعة تسلسل القيمة العادلة التالي لتحدید واإلفص

 المستوى األول إن قياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من األسعار المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة لموجودات أو
مطلوبات مماثلة؛

والتي تكون ١مشتقة من مدخالت غير األسعار المدرجة في المستوى المستوى الثاني إن قياسات القيمة العادلة هي تلك ال
ملحوظة لبند الموجودات أو بند المطلوبات إما بطریق مباشر (أي األسعار) أو غير مباشر (أي المشتقة من األسعار)؛ و

الت لبند الموجودات أو بند المستوى الثالث إن قياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من أساليب التقييم والتي تتضمن مدخ
المطلوبات والتي ال تستند إلى بيانات ملحوظة في السوق (مدخالت غير ملحوظة).

(غير مدققة)٢٠٢٠یونيو ٣٠
المجموع٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 
درهمدرهمدرهمدرهم

(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)مدققة)غير(
خاللمن العادلةالقيمة 
أو الخسارةالربح 

٣٦٬٦٤٥٬٠٦١--٣٦٬٦٤٥٬٠٦١المتداولةأدوات حقوق الملكية 
-أدوات حقوق الملكية

٨٩١٬١٤٦-٨٩١٬١٤٦-إصدار األسهم

من خاللالعادلةالقيمة 
الدخل الشامل األخرى بنود

٣٬٥٦٧٬٨٣٢--٣٬٥٦٧٬٨٣٢المتداولةأدوات حقوق الملكية
٤٨٦٬٤٩٤٬٢٦٢٤٨٦٬٤٩٤٬٢٦٢--العقارات االستثماریة

٨٩٣٬٢١٢٬٤٠١٤٦٬٨٩١٤٨٦٬٤٩٤٬٢٦٢٥٢٥٬٥٩٨٬٣٠٣



الخليج االستثماریة والشركات التابعة لها
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مدققة)(غير٢٠٢٠یونيو ٣٠في 

-١٥-

القيم العادلة (تتمة)-١٢

(مدققة)٢٠١٩دیسمبر ٣١
المجموع٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 
درهمدرهمدرهمدرهم

(مدققة)(مدققة)(مدققة)(مدققة)
ة العادلة من خاللالقيم

أو الخسارةالربح 
٤٥٬١٩٧٬٧٧٥--٤٥٬١٩٧٬٧٧٥أدوات حقوق الملكية المتداولة

أدوات حقوق الملكية 
٩١٠٬١٩٩٩١٠٬١٩٩--غير المتداولة

القيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل األخرى بنود

٤٬٢٣١٬٥٠٢--٤٬٢٣١٬٥٠٢أدوات حقوق الملكية المتداولة
٦٢٥٬١٠٠٬٢٦٢٦٢٥٬١٠٠٬٢٦٢--العقارات االستثماریة

٨٢٤٬٠١٠٬٢٦٣١٠١٬٤٤٠٬٣١٢-٢٧٧٬٤٢٩٬٤٩

(والتي ٢٠١٩دیسمبر ٣١خالل الفترة، تمت إعادة تصنيف أداة حقوق الملكية غير المتداولة التي تم تقييمها عند المستوى الثالث كما في 
بينتحویالتهناكتكنلم.٢٠٢٠یونيو ٣٠إلى المستوى األول حيث تم البدء في تداولها في السوق النشطة في تم التوقف عن تداولها)

الجدولبخصوصإفصاحأيهناكليسلذلكووفقاً العادلةبالقيمةقياسهایجبماليةمطلوباتأيتوجدال.الفترةخاللالمستویات
.أعاله
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مدققة)(غير٢٠٢٠یونيو ٣٠في 

-١٦-

يةإعداد التقاریر القطاع-١٣

التفاصـــيلیلـــيوفيمــا) الخـــدمات. ٣) االســتثمارات و٢) العقـــارات و١:همــارئيســـيينأعمــالثالثــة قطاعـــاتمـــنالمجموعــةأنشـــطةتتكــون 
:قطاعكلومطلوباتوموجوداتونتائجبإیراداتالخاصة

)غير مدققة(٢٠٢٠یونيو ٣٠
الموحدةاستبعادالخدماتاالستثماراتالعقارات

درهمدرهمدرهمهمدر درهم
(غير مدققة)مدققة)غير (مدققة)غير (مدققة)غير (مدققة)غير (

١٠٬٠٣٢٬٦٧٩---١٠٬٠٣٢٬٦٧٩إیرادات اإلیجار
إیرادات من 

١٨٬٨٣٤-١٨٬٨٣٤--العمالءعقود 

١٬٢٣٩٬٨٨٢--١٬٢٣٩٬٨٨٢-دخل توزیع األرباح
رة منصافي الخسا

االستثمارات المدرجة
العادلة منبالقيمة 
الربحخالل 

)١٢٬٠٨٣٬٨٤٠(--)١٢٬٠٨٣٬٨٤٠(-الخسارةو 
٠٦٨٬٤٢---٠٦٨٬٤٢دخل آخر

٧٥٠٬٣٧٧(-١٨٬٨٣٤)١٠٬٨٤٣٬٩٥٨(١٠٬٠٧٤٬٧٤٧(

)١٬٤٩٥٬٤٣٩(---)١٬٤٩٥٬٤٣٩(تكلفة االیرادات
مصاریف عمومية

)٣٬٨٣٥٬٦٥٢(-)١٧٨٬٣٨٥()٢٠٢٬٦٤٦()٣٬٤٥٤٬٦٢١(وإداریة
خسائر تحویل

)١٨٨٬١٠٤(--)١٨٨٬١٠٤(-العمالت األجنبية

(خسائر)/أرباح
)٦٥٦٬١٨٥٬٦(-)٥٥١٬١٥٩()٧٩٢٬١٥٠٬١١(٦٨٧٬١٢٤٬٥القطاع

٦٢٤٬١٥٣٬٣٤٥)٣١٨٬٥٤٤٬١(١٢١٬٩٥٩٬٣٠٤٠٣٩٬١٠٤٬٤١٧٨٢٬٦٣٤إجمالي الموجودات

٨٠٢٬٦٤٣٬٧٣)٣١٨٬٥٤٤٬١(٦٥٨٬٥٥٨٬١-٤٦٢٬٦٢٩٬٧٣إجمالي المطلوبات
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مدققة)(غير٢٠٢٠یونيو ٣٠في 

-١٧-

إعداد التقاریر القطاعية (تتمة)-١٣

(غير مدققة)١٩٢٠یونيو ٣٠
الموحدةاستبعادالخدماتاالستثماراتالعقارات

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

١١٬٣٨٢٬٨٤٠---١١٬٣٨٢٬٨٤٠إیرادات اإلیجار
إیرادات من 

٧٣٥٬١٩٥)٣٧٤٬٧٧٢(١٬١٠٩٬٩٦٧--العمالءعقود 

١٬١٥٢٬٣٨٣--١٬١٥٢٬٣٨٣-دخل توزیع األرباح
منصافي الخسارة 

االستثمارات المدرجة
العادلة منبالقيمة 
الربحخالل 

)٦٬٣٤٦٬٧٤٣(--)٦٬٣٤٦٬٧٤٣(-الخسارةو 
٢٤٧٬٣٦٥--٢٤٧٬٣٦٥-دخل التمویل

٥٩٧٬١٤٣---٥٩٧٬١٤٣دخل آخر

٧٬٣١٤٬٦٣٧)٣٧٤٬٧٧٢(١٬١٠٩٬٩٦٧)٤٬٩٤٦٬٩٩٥(١١٬٥٢٦٬٤٣٧

)١٬٩٥٦٬٢٥١(٣٧٤٬٧٧٢)٣٠١٬٦٦٧(-)٢٬٠٢٩٬٣٥٦(ة االیراداتتكلف
مصاریف عمومية

)٣٬٩٠٣٬٥٩٠(-)٨٧٣٬٣٤٢()١١٨٬٧٥٥()٢٬٩١١٬٤٩٣(وإداریة
خسائر تحویل

)٦٨٣٬٦٧(--)٦٨٣٬٦٧(-العمالت األجنبية
)٢٤٥٬٩٢٧٬٥(٧٧٢٬٣٧٤)٠٠٩٬١٧٥٬١()٤٣٨٬١٨٦()٨٤٩٬٩٤٠٬٤(

(خسائر)/أرباح
١١٣٬٣٨٧٬١-)٠٤٢٬٦٥()٤٣٣٬١٣٣٬٥(٥٨٨٬٥٨٥٬٦القطاع

(مدققة)١٩٢٠دیسمبر ٣١

٥١١٬٣٦٣٬٣٥٣)٣٢٧٬٨٨٦٬١(٧٤٥٬٧٠٥٬٣٠٣٤٧٦٬٣٣٩٬٥٠٦١٧٬٢٠٤٬١إجمالي الموجودات

٧٨٩٬٠٠١٬٧٥)٣٢٧٬٨٨٦٬١(٩٤١٬٩٦٨٬١-١٧٥٬٩١٩٬٧٤إجمالي المطلوبات

المطلوبات الطارئة وااللتزامات الرأسمالية-١٤

ال شيء).-٢٠١٩(٢٠٢٠یونيو ٣٠لم تكن هناك مطلوبات طارئة والتزامات رأسمالية كما في 

أرقام المقارنة-١٥

.جزة المرحليةالمو الموحدةالماليةالبياناتهذهفيالمتبعالعرضمعلتتوافقالمقارنةأرقامبعضتصنيفإعادةتم
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مدققة)(غير٢٠٢٠یونيو ٣٠في 

-١٨-

التقدیرات غير المؤكدة الرئيسية-١٦

إن إعداد المعلومات المالية الموحدة الموجزة المرحلية یتطلب من اإلدارة وضع األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق 
تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقدیرات. وعند إعداد السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات والدخل والمصاریف. قد 

هذه البيانـات الماليـة الموحدة الموجزة المرحلية، أجرت اإلدارة بعض األحكام الجوهریة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. إن 
دیسمبر ٣١ویة المدققة كما في وللسنة المنتهية في المصادر الرئيسية للتقدیرات غير المؤكدة متوافقة مع البيانات الماليـة الموحدة السن

) على المجموعة كما هو موضح أدناه:COVID - 19، باستثناء أثر تفشي فيروس كورونا المستجد (٢٠١٩

)COVID-19أثر فيروس كورونا المستجد (
حول العالم في محاولٍة منها للحد من ) إلى تطبيق العدید من القيود في جميع الدولCOVID-19أدى تفشي فيروس كورونا المستجد (

انتشار الفيروس، وقد تضمنت هذه اإلجراءات اإلغالق الكامل للدول وفرض قيود على السفر وإغالق موافق تقدیم الخدمات غير األساسية.  
دت اإلدارة بأنه ليس هناك أي وقد كان لهذه العوامل تأثيرًا سلبيًا على االقتصادات واألعمال في المناطق التي تعمل بها المجموعة. حد

) على عمليات قطاع العقارات في الشركة نظرًا لطبيعة أعماله، في حين شهد قطاع COVID-19تأثير مباشر لفيروس كورونا المستجد (
د أي تأثيرات االستثمارات تقلبات جوهریة في أسعار السوق لالستثمارات. وتتابع اإلدارة التطورات والمستجدات بصفة مستمرة لضمان تحدی

غير مباشرة، إن ُوجدت (مثل االنخفاض في قيمة الذمم المدینة)، والتعامل معها في الوقت المناسب.   وقد اتخذت حكومة دولة اإلمارات 
العربية المتحدة والجهات التنظيمية في الدولة بعض اإلجراءات وأصدرت بعض التوجيهات لدعم قطاع األعمال على نطاق واسع، بما في 

لك منح التمدیدات للمواعيد النهائية وتيسير استمراریة األعمال من خالل التباعد االجتماعي وتخفيف الضغط على االئتمان والسيولة.ذ

قياس خسائر االئتمان المتوقعة:
جدول تستخدم المجموعة جدول مخصصات لحساب خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدینة التجاریة وموجودات العقود. یستند

المخصصات في البدایة إلى معدالت التعثر السابقة المالحظة للمجموعة. تقوم المجموعة بمعایرة الجدول لتعدیل البيانات السابقة لخسائر 
االئتمان بناًء على المعلومات المستقبلية. في تاریخ كل تقریر، یتم تحدیث معدالت التعثر السابقة الملحوظة ویتم تحليل التغيرات في 

لتقدیرات المستقبلية. حددت اإلدارة بأنه، حتى تاریخ إصدار هذه البيانـات الماليـة الموحدة الموجزة المرحلية، لم یكن لفيروس كوروناا
) أي تأثير جوهري على معدالت التعثر السابقة الملحوظة ولم تتم مالحظة أو توقع أي أنماط تتطلب تعدیًال COVID-19المستجد (

علومات المستقبلية.جوهریًا على الم

مان إن قيمة خسائر االئتمان المتوقعة حساسة للتغيرات في الظروف واألوضاع االقتصادیة المتوقعة. قد ال تكون الخبرة السابقة لخسائر االئت
قد تختلف خسائر الخاصة بالمجموعة والتنبؤ بالظروف االقتصادیة أیًضا دليًال على التعثر الفعلي للعميل في المستقبل. وبناًء عليه،

ة االئتمان الفعلية بشكٍل كبير عن تلك المدرجة في هذه البيانـات الماليـة الموحدة الموجزة المرحلية إذا اختلفت معدالت التعثر الفعلي
واألوضاع االقتصادیة بشكٍل كبير عن التوقعات.

القيمة العادلة لالستثمارات
للتغيرات في مستویات مؤشر األسهم وقيمة األسهم الفردیة. إن األسهم المدرجة وغير المدرجة تنخفض القيمة العادلة ألسعار األسهم نتيجةً 

الخاصة بالمجموعة معرضة لمخاطر أسعار السوق الناتجة من عدم التأكد حول القيمة المستقبلية لألوراق المالية االستثماریة.

دلة) الناتج عن التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المدرجة في مختلف فيما یلي التأثير على حقوق الملكية (احتياطي القيمة العا
، نظرًا للتغيرات ٢٠٢٠یونيو ٣٠أسواق األوراق المالية، والُمحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى كما في 

بها المجموعة، مع ثبات جميع المتغيرات األخرى:المحتملة المعقولة في أسعار تلك األسهم المدرجة التي تحتفظ

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠یونيو 
──────────────────────────────────

التأثير علىالتأثير على
(احتياطيحقوق الملكيةالتغير (احتياطيحقوق الملكيةالتغير 
القيمة العادلة)في أسعارالقيمة العادلة)في أسعار

درهمالسوق %درهمالسوق %سوق مؤشر ال

٢١١٬٥٧٥%٥+١٧٨٬٣٩٢%٥+بورصة الكویت
-٢١١٬٥٧٥(%٥-)١٧٨٬٣٩٢(%٥(
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مدققة)(غير٢٠٢٠یونيو ٣٠في 

-١٩-

التقدیرات غير المؤكدة الرئيسية (تتمة)-١٦

القيمة العادلة لالستثمارات (تتمة)

قيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المدرجة في مختلف فيما یلي التأثير على بيان الدخل الموحد الموجز المرحلي الناتج عن التغير في ال
، نظرًا للتغيرات المحتملة ٢٠٢٠یونيو ٣٠أسواق األوراق المالية، والُمحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر كما في 

يرات األخرى:المعقولة في أسعار تلك األسهم المدرجة التي تحتفظ بها المجموعة، مع ثبات جميع المتغ

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠یونيو 
──────────────────────────────────

التأثير علىالتأثير على
بيان الدخلالتغيربيان الدخلالتغير

الموحدفي أسعارالموحدفي أسعار
درهمالسوق %درهمالسوق %مؤشر السوق 

١١٥٬٢٠٤%٥+١٥٠٬٧٦٢%٥+بورصة الكویت
-١١٥٬٢٠٤(%٥-)١٥٠٬٧٦٢(%٥(

١٬٧٧٤٬٤٤٠%٥+٢٬٠٠٦٬٥٧٢%٥+سوق أبوظبي لألوراق المالية
-١٬٧٧٤٬٤٤٠(%٥-)٢٬٠٠٦٬٥٧٢(%٥(

٣٧٠٬٢٤٥%٥+٣٧٬٧٤٣%٥+سوق دبي المالي
-٣٧٠٬٢٤٥(%٥-)٣٧٬٧٤٣(%٥(


