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ش.م.عاالستثماریة مساهمي الخليج السادة 

المقدمة
ــتثماریة ش.م.ع ("الشـــركة") والشـــركات التابعة لها ة الموحدة الموجزة المرحليةلقد راجعنا البيانات المالي المرفقة لشـــركة الخليج االسـ

ات  ، والبيان٢٠٢٠مارس ٣١)، والتي تتضــمن بيان المركز المالي الموحد المرحلي كما في (ُیشــار إليها مجتمعًة بــــــــــــــــ "المجموعة"
قدیة لفترة الثالثة أشـهر المنتهية في شـامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النالموحدة المرحلية ذات العالقة للدخل والدخل ال

ـــيریة. ـــــــ ـــاحات التفســ ـــــــ ــؤولة ذلك التاریخ واإلیضــ عن اإلعداد والعرض العادل لهذه البيانات المالية الموحدة الموجزة إن اإلدارة مســــــــــ
ــبي الـدولي رقم  ــبي الـدولي رقم ، إعـداد التقـاریر٣٤المرحليـة وفقـًا للمعيـار المحـاســــــــــــ ). إن ٣٤المـاليـة المرحليـة (المعيـار المحـاســــــــــــ

استنادًا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.لمرحلية مسؤوليتنا هي إعطاء استنتاج حول هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة ا

المراجعةمجال
المرحليـةجزةو المالمـاليـةالمعلومـاتمراجعـة"المراجعـةمهـامعلىینطبقالـذي٢٤١٠رقمالـدوليللمعيـاروفقـاً مراجعتنـا تمـتلقـد
منرئيســـيةصـــورةباراتاالســـتفســـ طلبمنالمرحليةالماليةالمعلوماتمراجعةتتألف".المســـتقلالمنشـــأةحســـاباتمدقققبلمن

عمليةمجالإن.األخرى المراجعةوإجراءاتالتحليليةاإلجراءاتوتطبيقوالمحاســـــبيةالماليةاألمورعنالمســـــؤوليناألشـــــخاص
علىالحصــــــــــــــولمنتمكننـا الفـإنهـا عليـهوبنـاء.الـدوليـةالتـدقيقلمعـایيروفقـاً یتمالـذيالتـدقيقمجـالمنبكثيرأقـلالمراجعـة

رأیاً نبديالفإننا ذلكعلىبناءً .بالتدقيـــــــــــقالقيامأثناءتحدیدها یمكنالتيالجـــــــــــوهریةاألمورجميععلىتطلعنا لتيايداتالتأك
.التدقيقبخصوص

االستنتاج
إعدادها،یتملمقةالمرفالمرحليةالموجزةالموحدةالماليةالبياناتبأناالعتقادیستوجبما علمنا إلىیردلممراجعتنـا،إلىاستناداً 

."المرحليةالماليةالتقاریر"٣٤رقمالدوليالمحاسبيللمعياروفقاً الجوهریة،النواحيجميعمن

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

إليهاُیشـــــار(بهعالقةذات أطرافو مســـــتحقة الدفع لعضـــــو مجلس إدارة ســـــابق للشـــــركة درهم  مليون ٤٨.٤أرباح بمبلغ عات زیتو 
.األمرهذابشأنمعدلغيراستنتاجنا وإن.قضائيةإلجراءات ألنها تخضع حاليًا والمحتجزة نظرًا " المدعي عليهم")، بـعةً مجتم

عن إرنست ویونغ

موقعة من:
أشرف وحيد أبو شرخ

شریك
٦٩٠رقم التسجيل : 

٢٠٢٠طسأغس١٣
، اإلمارات العربية المتحدةدبي



عة لهابش.م.ع والشركات التااالستثماریةالخليج 

.الموحدة الموجزة المرحليةجزءًا من هذه البيانات الماليةالمرفقة ١٦إلى ١من تشكل اإلیضاحات 
-٣-

المرحلي بيان الدخل الموحد
مدققة)(غير ٢٠٢٠مارس ٣١المنتهية في ترةللف

في هية منت ال فترة الثالثة أشهر 
مارس ٣١مارس ٣١

٢٠٢٠٢٠١٩
درهم درهم

)مدققة (غير  مدققة)(غير  إیضاح

اإلیرادات من:
٥.٠٨٦.٩٠١٥.٨٠٠.٦٠٥اتإیجار العقار 

١٨.٨٣٤٣٧٩.٦٠٠العمالء خدمة مععقود

٥.١٠٥.٧٣٥٦.١٨٠.٢٠٥

).٢٥٨.٨٧٣١()٣.٣٤٤٧٢(تكلفة االیرادات

٤.٣٨٢.٣٩١٤.٩٢١.٣٣٢الربح اليإجم

٣١.٢٣٩.٨٨٢١.٠٦٤.٦٧٨توزیع االرباحدخل

صافي الخسارة من االستثمارات المدرجة بالقيمة 
)٦.٣٤٢.٨٦٧()١٣.٥٠٧.٨٧٠(٣العادلة من خالل الربح والخسارة

)١.٧٠٤.٥٤٩()١.٩٣٨.٨٦٢(إداریةعمومية و مصاریف 

٢٠.٦٦٦٦٧.٣١٩دخل آخر

١١٦.٤٧٥-دخل تمویل

)٥٢.٣٨٥()١٥٢.٢٨١(خسائر تحویل العمالت األجنبية

)١.٩٢٩.٩٩٧().٠٧٤.٩٥٦٩(للفترة الخسائر

)٠.٠٢()٩٠.٠(٤الربح األساسي للسهم للفترة



عة لهابش.م.ع والشركات التااالستثماریةالخليج 

.الموحدة الموجزة المرحليةجزءًا من هذه البيانات الماليةالمرفقة ١٦إلى ١من تشكل اإلیضاحات 
-٤-

المرحلي الموحد الدخل الشاملانيب
)مدققةغير(٢٠٢٠مارس٣١فيالمنتهيةللفترة

فترة الثالثة أشهر المنتهية 
مارس ٣١مارس ٣١

٢٠٢٠٢٠١٩
درهم درهم

)مدققة (غير  مدققة)(غير  إیضاح

)١.٩٢٩.٩٩٧().٠٧٤.٩٥٦٩(الخسائر للفترة 

األخرى الدخل الشامل / (الخسائر الشاملة)بنود 

أوبنود یتم إعادة تصنيفها إلى الربح
الخسارة في فترات الحقة:

٣٢.٣٨٧)١٢٩.٣٣٧(أجنبيةبعمالت العملياتتحویلعندالصرفسعر فروق 

یتم إعادة تصنيفها إلى الربح أولنبنود
الخسارة في فترات الحقة:

المقاسةلالستثماراتلةالعادالقيمةفيالتغيراتصافي
٢٨٣.٠٧٧)٤٤٤.٣٣٦(١-٦األخرى لشامالالدخلبنودخاللمنالعادلةبالقيمة

العادلةبالقيمةالمقاسةأرباح من بيع االستثماراتصافي 
١١٤.٢٨٠-األخرى الشاملالدخلبنودخاللمن

٤٢٩.٧٤٤)٣٥٧٣.٦٧(األخرى الشامل الدخل / (الخسائر الشاملة)بنود

)٠٠.٢٥٣١.٥()٧٤٧.٥٢٩.١٠(للفترةالخسائر الشاملةإجمالي 



عة لهابش.م.ع والشركات التااالستثماریةالخليج 

.الموحدة الموجزة المرحليةجزءًا من هذه البيانات الماليةالمرفقة ١٦إلى ١من تشكل اإلیضاحات 
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المرحلي الموحدبيان المركز المالي  
(غير مدققة)٢٠٢٠مارس٣١في 

دیسمبر ٣١مارس ٣١
٢٠٢٠٢٠١٩
درهم درهم

)(مدققة مدققة)(غير  إیضاح

الموجودات 
لة الموجودات غير المتداو 

٧٣٢.٧٢١٧٨٤.٥٩٩ثابتةات موجود
١٢.٣١٥١٤.٦٢٣ة موسغير ملموجودات 

٥٢٦٢.٢٢٣.٧٢١٢٦٢.١٠٠.٦٢٥عقارات استثماریة
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بنود

١٣.٦٥٩.٩٩٩٤.٢٣١.٥٠٢-٦الدخل الشامل األخرى 
٢٦٦.٦٢٨.٧٥٦٢٦٧.١٣١.٣٤٩

ة ولداالموجودات المت
الربحمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خاللتثاس

٢٣٦.٠٧٧.٠٣٧٤٦.١٠٧.٩٧٤-٦سارةالخ أو 
٥.٩٩٠.٥٢٧٥.٣٠٦.٥١٧وأخرى تجاریةذمم مدینة 

٧٣٣.٧٨١.٦١٦٣٤.٨١٧.٦٧١نقد في الصندوق أرصدة لدى البنوك و 
١٨٠.٨٤٩٧٥.٨٦.٢٣٢.١٦٢

٩٣٦.٤٧٧٣٤٢.٣.٥١١٣٥٣.٣٦الموجودات إجمالي 

والمطلوبات حقوق الملكية 
ية ملكحقوق ال

٨١٠٥.٠٠٠.٠٠٠١٠٥.٠٠٠.٠٠٠رأس المال
٩٥٢.٥٠٠.٠٠٠٥٢.٥٠٠.٠٠٠القانونياالحتياطي 

٥٠.٠٠٠.٠٠٠٥٠.٠٠٠.٠٠٠االحتياطي التطوعي
٣٤٤.٦٦٣٣٤٤.٦٦٣آخراحتياطي 

٣.٠٠١.٧٢٩٣.٤٤٦.٠٦٥احتياطي القيمة العادلة
٣٥.٣٠٠)٩٤.٠٣٧(األجنبيةالعمالتتحویلاحتياطي

٦٢٠.٠٧٩.٥٧٦٧.٠٣٥.٦٩٤األرباح غير الموزعة

٩٧٥.٨٣١٢٦٧.٢٧٨.٣٦١.٧٢٢إجمالي حقوق الملكية 

المطلوبات غير المتداول بند 
٩٥٢.١٨١٩١٥.٥٨٩مكافأة نهایة الخدمة للموظفين

المطلوبات المتداولة 
١٠٦٨.٥١٧.٦٣٣٦٨.٧١٦.٤٨٨وزعةغير ماحأرب

٥.١٧٦.١٤٧٥.٣٦٩.٧١٢أخرى و ریةتجا دائنةذمم
٧٣.٦٩٣.٧٨٠٧٤.٠٨٦.٢٠٠

٧٤.٦٤٥.٩٦١٥.٠٠١.٧٨٩٧إجمالي المطلوبات 

٩٣٦.٤٧٧٣٤٢.٥٣.٣٦٣.٥١١٣والمطلوبات حقوق الملكيةإجمالي 

:مجلس اإلدارة وموقعة من قبلقبلمن يةاللمالبيانات اهذهإصدار على تمت الموافقة 

________________________________________________
عبدالرحمن جاسم العبدوليعبدالعزیز عبدهللا الزعابي

العضو المنتدبرئيس مجلس االدارة



عة لهابش.م.ع والشركات التااالستثماریةالخليج 

.الموحدة الموجزة المرحليةجزءًا من هذه البيانات الماليةالمرفقة ١٦إلى ١من تشكل اإلیضاحات 
-٦-

المرحليالموحدالملكیة بیان التغیرات في حقوق 
)مدققةير(غ٢٠٢٠مارس ٣١الفترة المنتهية في 

رباحاألتحویلاحتياطي احتياطييياطاحتطياالحتيا حتياطياإلرأس
اإلجماليموزعةالغير عمالت أجنبيةالقيمة العادلةآخرالتطوعيالقانونيالمال

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٩١٠٥.٠٠٠.٠٠٠٥٢.٥٠٠.٠٠٠٥٠.٠٠٠.٠٠٠٣٤٤.٦٦٣٣.٤٤٦.٠٦٥٣٥.٣٠٠٦٧.٠٣٥.٦٩٤٢٧٨.٣٦١.٧٢٢بر سمدی٣١في كما الرصيد 

)٩.٩٥٦.٠٧٤()٩.٩٥٦.٠٧٤(------للفترةالخسائر 

)٥٧٣.٦٧٣(-)١٢٩.٣٣٧()٤٤٤.٣٣٦(----األخرى للفترةةالشاملالخسائربنود 

).٧٤٧.٥٢٩١٠().٠٧٤.٩٥٦٩()١٢٩.٣٣٧()٣٣٦٤٤.٤(----للفترةةالشاملائر الخسليا مج إ

مارس٣١الرصيد كما في 
٦٢٠.٠٧٩٥٧.٩٧٥.٨٣١٧.٢٦)٩٤.٠٣٧(١٠٥.٠٠٠.٠٠٠٥٢.٥٠٠.٠٠٠٥٠.٠٠٠.٠٠٠٣٤٤.٦٦٣٣.٠٠١.٧٢٩(غير مدققة)٢٠٢٠



عة لهابش.م.ع والشركات التااالستثماریةالخليج 

.الموحدة الموجزة المرحليةجزءًا من هذه البيانات الماليةالمرفقة ١٦إلى ١من تشكل اإلیضاحات 
-٧-

ة)(تتمالمرحليالموحدیةالملكبیان التغیرات في حقوق 
(غير مدققة)٢٠٢٠مارس ٣١هية فيالفترة المنت

رباحاألتحویلاحتياطي احتياطياحتياطياالحتياطيحتياطياإلرأس
اإلجماليموزعةالغير أجنبيةعمالتالقيمة العادلةآخرالتطوعيالقانونيالمال

ألف درهمرهمألف ددرهمف ألدرهمفلأألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١١٠.٩٠٣.٩٥٣٣٢٣.٤٥٦.٦١٦)٣١.٥٦٩(٢٠١٩١٠٥.٠٠٠.٠٠٠٥٢.٥٠٠.٠٠٠٥٠.٠٠٠.٠٠٠٣٤٤.٦٦٣٤.٧٣٩.٥٦٩ینایر ١في الرصيد

)٣٤.٩٢٢.٥٤٨()٣٤.٩٢٢.٥٤٨(------للسنةالخسائر

٣١٠٥١٨٩٦٦.٨٦٣٣٢.١٣٨١٧.٣١٧٩.----للسنةالشامل األخرى الدخلبنود 

/الشاملالدخلإجمالي
)٣٤.٠٠٥.٢٣١()٣٤.٥٩٠.٤١٠(٥١٨.٣١٠٦٦.٨٦٩----للسنة(الخسائر الشاملة)

احتياطي القيمة العادلةتحویل
ةالمدرج اتمن استبعاد االستثمار 

العادلة من خالل بنودالقيمة ب
-١.٨١١.٨١٤-)١.٨١١.٨١٤(----ى  خر ألمل اشا الالدخل 

)٥٨٩.٦٦٣()٥٨٩.٦٦٣(------دارةأعضاء مجلس اإلمكافأة 

)١٠.٥٠٠.٠٠٠()١٠.٥٠٠.٠٠٠(------توزیعات أرباح

دیسمبر٣١الرصيد في 
١٠٥.٠٠٠.٠٠٠٥٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠٠٠٥٠.٠٤٤.٦٦٣٣٤٦.٠٦٥٣.٤٣٥.٣٠٠٠٣٥.٦٩٤٦٧.٢٧٨.٣٦١.٧٢٢(مدققة)٢٠١٩

فيمــا الشــركةمســاهميقبــلمــن) الواحــدللســهمدرهــم ٠.١٠بواقــع(درهــممليــون ١٠.٥بمبلــغنقدیــةأربــاحتوزیــعفقة على المواتتم،٢٠١٩أبریل٤بتاریخالمنعقدالسنويالعموميةالجمعيةاجتماع اللخ 
.٢٠١٨بسنةیتعلق



والشركات التابعة لهااالستثماریة الخليج 

-٨-

المرحليالموحدلتدفقات النقدیةن ابيا
(غير مدققة)٢٠٢٠مارس٣١المنتهية في للفترة

في المنتهية الثالثة أشهر  
مارس ٣١مارس ٣١

٢٠٢٠٢٠١٩
درهم درهم

)مدققة غير  ( مدققة)(غير  إیضاح

يةلاألنشطة التشغي
)١.٩٢٩.٩٩٧()٩.٩٥٦.٠٧٤(للفترةلخسائرا

الية:ود التت للبنالدیالتع
٥١.٨٧٨٥٠.١٦٤لثابتةودات االموج ستهالكا

٢.٣٠٨٣.٠١٦إطفاء الموجودات غير الملموسة
-٣٩٥.١٨٢مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

٤٢.٧٢٥٤٠.٥٨٦للموظفينالخدمةنهایةمكافأةمخصص
)١.٠٦٤.٦٧٨()١.٢٣٩.٨٨٢(٣دخل توزیع األرباح

ة ارات المدرجة بالقيمة العادلالستثمارة غير محققة على اسخ 
٣١٣.٧٥٥.٠٦٧٦.٣٥٥.١٢١من خالل األرباح والخسائر

أرباح من بيع االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة  
)١٢.٢٥٤()٢٤٧.١٩٧(ألرباح والخسائرمن خالل ا

)٢.٤٩٩(-أرباح من بيع الموجودات الثابتة
)٤٧٥١١٦.(-التمویلل خ د

٢.٨٠٤.٠٠٧٣.٣٢٢.٩٨٤
في رأس المال العامل:التعدیالت

)١٧٨.٧٨٧()٥٦٣.٢٥٦(وأخرى تجاریةذمم مدینة 
)٣٥١.٦٩٣()١٩٣.٥٦٥(أخرى و تجاریةدائنةذمم

٢.٠٤٧.١٨٦٢.٧٩٢.٥٠٤النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
-)٦.١٣٣(نموظفيللالمدفوعةالخدمةیةنها أةافمك

٢.٠٤١.٠٥٣٢.٧٩٢.٥٠٤األنشطة التشغيليةمن النقد الناتجصافي 
األنشطة اإلستثماریة

٧٢٣.٩٤٦١.٠٦٤.٦٧٨دخل توزیع األرباح
)٢٤٩.٦٥٥()١٢٣.٠٩٦(إضافات للعقارات االستثماریة

٢.٥٠٠-ابتةات الثودوج الممبالغ محصلة من بيع
بالقيمةالمدرجةاستبعاد االستثمارات منصلةح مالغبم

٢.٢٠٧.٣٤٥-بنود الدخل الشامل األخرى خاللمنالعادلة
بالقيمةالمدرجةبيع االستثمارات منمحصلةمبالغ

٧.٤٣١.٩٨٧١.٧٧٥.٧٨١خالل األرباح والخسائرمنالعادلة
القيمة العادلةدرجة بات المار ثمالستشراء ا
)٩٣٠.٢١٦()١١.٠٠٩.٤٥٠(خالل األرباح والخسائرمن 

)١٥.٠٠٠.٠٠٠(-ودائع ألجل باستحقاق أصلي ألكثر من ثالثة أشهر
)١٩٠.٠٨١(-شراء الموجودات الثابتة

١١٦.٤٧٥-دخل التمویل
)٣١١.٢٠٣.١٧().٣٧٦.٦١٩٢(یةار ستثماألنشطة االفيالمستخدمصافي النقد

األنشطة التمویلية
)١٤٨.٤١٢()١٩٨.٨٥٥(توزیعات أرباح مدفوعة

)١٤٨.٤١٢()١٩٨.٨٥٥(األنشطة التمویليةالمستخدم فيصافي النقد الناتج

)٨.٥٥٩.٠٨١()١.١٣٤.٤١٥(النقدیة وشبه النقدیة في النقص صافي
٣٤.٨١٧.٦٧١٣١.٣٠٦.٤٩٥ر  ینای١يفقدیةالنوشبهالنقدیة

سعر الصرف على األرصدة المحتفظفيأثر التغيرات
)٣٢.٠٩٤(٠٩٨.٣٦العمالت األجنبيةببها 

٧٣٣.٧٨١.٦١٦٢٢.٧١٥.٣٢٠مارس ٣١في النقدیةوشبهالنقدیة



والشركات التابعة لهااالستثماریة الخليج 
المرحليةالموحدة ماليةيانات الات حول البإیضاح

ققة)(غير مد٢٠٢٠مارس٣١في كما 

-٩-

األنشطة-١

عــنالصــادر٦٠٦١رقــمتــرخيصبموجــبومســجلةتأسســتعامــةمةمســاهكةر شــ هــي") كةالشــر .) ("ع. م. ش(االســتثماریةالخلــيجشــركة
. الماليــةلــألوراقأبــوظبيســوق فــيمدرجــةالشركةإن. ١٩٨٢یوليو٢فيعملياتها الشركةبدأت. الخيمةرأسفياالقتصادیةالتنميةدائرة
.دةالمتح ةيربالعاراتاإلم-الخيمةرأس،٥٦٦٢ب. صهوللشركةالمسجلالمكتبعنوانإن

الخاصــة،الصــنادیقفــياالســتثمارالتجاریــة،المشــروعاتفــياالســتثمارالعقاریــة،االســتثماراتعلــىتشتملمجموعةلليسيةالرئاألنشطةإن
.العقاراتخدماتوإدارةالمبانيصيانة

والشــركاتللشــركةليــةالمرح المــوجزةالموحــدةلـيــةالما تـا انــ البيمــنالفتــرةنهایــةفــيكمــا المرحليــةالمــوجزةالموحــدةالماليةالبياناتهذهتتألف
.والشارقةالخيمةرأسفيفروعها خاللمنعملياتها بمزاولةالمجموعةتقوم"). المجموعة"معاً (لها التابعة

:التابعةاتالشركلكلتلرئيسيةاواألنشطةالمرحليةالموجزةالموحدةالماليةالبياناتفيالمشمولةالتابعةالشركاتیليوفيما 

األنشطة الرئيسية حصة الملكية بلد التأسيس لتابعة شركة ااسم ال

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

اإلمارات العربية الخليج إلدارة خدمات المباني ذ.م.م.
انيإدارة خدمات المب٪١٠٠المتحدة

م.م.ذالعامةللتجارةيلةمسالحلاسلشركةاالستمراریةمبدأمييتق* 
الحســابوأغلقــتالشــركة،إلــىومطلوباتهــا موجوداتهــا معظــمبتحویــلالتابعــةالشــركةقامــت،٢٠١٩دیســمبر٣١فــيالمنتهيــةالســنةخــالل
تنــوية،متــوفر لاوالمؤشــراتاألدلــةىإلــ اداً نتســ ا. العمــلعــنموظفيهــا معظــمبصــرفوقامــتوالرواتــباإلیجــارمصــاریفتســجلولــمالبنكــي
ــةالشـــركة ــدةالفتـــرةنتـــائجإن. عملياتهـــا إیقـــافالتابعـ ــا واألرصـ ــارس ٣١فـــيكمـ ــركةتتعلـــقالتـــي٢٠٢٠مـ ــةبالشـ ــةليســـتالتابعـ ــتمجوهریـ ليـ
.عنها اإلعالن

.٢٠٢٠أغسطس١٢بتاریخةار اإلدمجلسقبلمنالمرحليةالموجزةالموحدةالماليـةالبيانـاتعلىالموافقةتمت

الهامةالمحاسبيةوالسياساتالماليةالبياناتادإعدسسأ٢

الماليةالبياناتإعدادأسس١-٢

ــةالبياـنــاتإعــدادتــم رقــمالــدوليالمحاســبيللمعيــاروفقــاً ٢٠٢٠مــارس٣١فــيالمنتهيــةأشــهرالثالثــةلفتــرةالمرحليــةالمــوجزةالموحــدةالمالـي
".المرحليةةالماليرریالتقا "٣٤

الســنویة،الموحــدة الماليــةالبيانــاتفــيالمطلوبــةواإلفصــاحاتالمعلومــاتكافــةعلــىالمرحليــةالمــوجزةالموحــدةالماليــةاتيانــ البملتشــتال
.٢٠١٩دیسمبر٣١فيكما للمجموعةالموحدةالسنویةالماليةالبياناتمعجنبإلىجنباً تقرأأنوینبغي

متوقعــةتكــون قــدالتــيالنتــائجعلــىداللــةبالضــرورةليســت٢٠٢٠مــارس٣١فــيالمنتهيــةأشــهرالثالثــةفتــرةنتــائجنإذلــك،ىعلــ وعــالوة
.٢٠٢٠دیسمبر٣١فيالمنتهيةالماليةللسنة

.الشركةلدىالعرضلةوعمدمةخ تسمالالعملةباعتبارهالمتحدة،العربيةاإلماراتبدرهمالمرحليةالموجزةالموحدةالماليةالبياناتعرضتم

بالقيمــةالماليــةوالموجــوداتاالســتثماریةالعقــاراتباســتثناءالتاریخيــة،التكلفــةلمبــدأوفقــاً المرحليــةالمــوجزةالموحــدةالماليــةالبيانــاتإعــدادیــتم
.العادلةةمبالقيقياسها یتموالتياألخرى،الشاملالدخلبنودخاللمنأواألرباحخاللمنالعادلة
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(تتمة) الهامةالمحاسبيةوالسياساتليةماالناتالبياإعدادأسس٢

المجموعةقبلمنالمتبعةالجدیدةوالتعدیالت والتفسيرات المعایير٢-٢
الموحــدةماليــةلاانــاتبيالادإعــدعنــدالمتبعــةلتلــكمماثلــةالمرحليةالموجزةالموحدةالماليةالبياناتإعدادفيالمتبعةالمحاسبيةالسياساتإن

تقــملــم. ٢٠٢٠ینــایر١فــيكما المفعولالساریةالجدیدةالمعایيراتباعباستثناء،٢٠١٩دیسمبر٣١فيالمنتهيةللسنةعةجمو للمیةالسنو 
األخــرى تلتفســيرااو التعــدیالتتطبــق. بعــدمفعولهــا یســرولــمصــادرةأخــرى تعــدیالتأوتفســيراتأومعــایيرأليالمبكــرباالتباعالمجموعة

.  للمجموعةالمرحليةالموجزةالموحدةالماليةالبياناتعلىتؤثرالأنها إال،٢٠٢٠سنةفيمرةألول

عــنینــتجملــ .المرحليــةالمــوجزةالموحــدةالماليــةالبيانــاتفــي هــذه التاليــةوالمعدلــةالجدیــدةالماليــةالتقــاریرإلعــدادالدوليــةالمعــایيرتطبيــقمت
.السابقةوالفتراتالحاليةللفترةالمدرجةالمبالغعلىجوهري تأثيرأيوالمعدلةالجدیدةالماليةریرالتقا إلعدادالدوليةيرعایالمهذهيقتطب

بسري مفعولها للفترات السنویة
التي تبدأ في أو بعد

٢٠٢٠ایر ین٣١مرقالماليةاریرالتقإلعدادالدوليالمعيارتعدیالت على -األعمالتعریف(أ) 
الفائدةلسعرالمعياریةمقارنةلاكيلشتإعادة(ب) 

الدوليالمحاسبيوالمعيار٩رقمالماليةالتقاریرإلعدادالدوليالمعيارتعدیالت على -
٢٠٢٠ینایر ٧١رقمالماليةالتقاریرإلعدادالدوليوالمعيار٣٩رقم
١رقمالدوليالمحاسبيالمعيارلىتعدیالت ع-الجوهریةاألمورتعریف(ج) 
٢٠٢٠ینایر ٨١رقمالدوليالمحاسبيار لمعيوا

٢٠٢٠ینایر ١الماليةالتقاریرإلعدادالتصوري اإلطار) د(

من االستثماراتالنتائج-٣

الخسائرأواألرباحخاللمنالعادلةبالقيمةالمدرجةاالستثمارات منالخسائرصافي

في هية المنت هر أش الثالثة  
مارس ٣١مارس ٣١

٢٠٢٠٢٠١٩
درهم درهم

)مدققة غير  ( مدققة)(غير  

)٦.٣٥٥.١٢١()١٣.٧٥٥.٠٦٨()٢-٦إیضاح(االستثماراتتقييمإعادة الخسائر غير المحققة عند 
١٩٨٢٤٧.١٢.٢٥٤االستثماراتبيعمنمحصلةمبالغصافي 

)٧٨٦٦.٣٤٢().٨٧٠.٥٠٧١٣.(

ارات االستثمتوزیعات األرباح منل دخ
٨٨٢.٢٣٩١.١.٠٦٤.٦٧٨دخل توزیع األرباح
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ربحية السهم-٤
المنتهية في الثالثة أشهر  

مارس ٣١مارس ٣١
٢٠٢٠٢٠١٩
درهم درهم

)مدققة غير  ( (غير مدققة)

)١.٩٢٩.٩٩٧()٩.٩٥٦.٠٧٤(الخسائر للفترة (بالدرهم)
.١٠٥.٠٠٠.٠٠٠٠٠٠.٠٠٠١٠٥األسهمد عد

)٠.٠٢()٠.٠٩(الربح األساسي للسهم (بالدرهم)

تقــملــمیــتم احتســاب الــربح األساســي للســهم بتقســيم األربــاح للفتــرة علــى المتوســط األرجــح لعــدد األســهم القائمــة فــي نهایــة فتــرة التقریــر المــالي. 
.مها خدااستعندالسهمربحيةعلىمخففتأثيرا لهیكون قدماليةأدواتأيبإصدارالمجموعة

العقارات االستثماریة-٥
دیسمبر ٣١مارس ٣١

٢٠٢٠٢٠١٩
درهم درهم

)(مدققة مدققة)(غير  

٢٦٢.١٠٠.٦٢٥٢٨٧.١١٨.٢٣١رصيد في بدایة الفترة/ السنة
٤٣٤.٤٨٥-اإلضافات خالل الفترة/ السنة

)٢.٠٩١٢٥.٤٥(-الفترة/ السنةاللة خ ادللعابالقيمةالتغيرات

٢٦٢.١٠٠.٦٢٥٢٦٢.١٠٠.٦٢٥السنة/الفترةنهایةفيالرصيد

-٩٦.٠١٢٣التنفيذقيدالرأسماليةاألعمال

٢٦٢.٢٢٣.٧٢١٢٦٢.١٠٠.٦٢٥

. حدةمتالالعربيةاإلماراتفيالواقعينوالمبانياألراضياالستثماریةالعقاراتتمثل

منالنوعهذاتقييمفيمتخصصوهومستقلمقّيمقبلمنأجریتتقييماتعلىللعقاراتالعادلةالقيمتستند،٢٠١٩دیسمبر٣١فيا مك
.  االستثماریةالعقارات

التعدیالتإجراءرةالمباشةرنالمقا طریقةتتضمن. الدخلرسملةطریقةأوالمباشرةالمقارنةطریقةمراعاةخاللمنالعادلةالقيمتحدیدتم
بها المسموحالمحتملةالبناءمساحةوحدودوشكلها األرضومساحةالموقعفياالختالفاتلحسابللمقارنةالقابلةالعقاراتعيبسعرىلع

صافيرسملةلخ دلارسملةطریقةتتضمن. األخرى والخصائصالمحتملةواإلطالالتالبيعوتاریخلالرتفاعبهالمسموحاألقصىوالحد
وموقعهالعقارنوععلىالمتبعالرسملةمعدلیتوقف. للعقارالمصاحبةالتشغيليةالمصاریفخصمبعدالمتدفقالدخلوهو اإلیجار،دخل

.الدخلتدفقومدةوالكميةوالجودةاالقتصاديوعمره

معرفةأساسعلىتعدیلها ویتمراتالعقا منطقةفيلةماثالماراتعقللالملحوظةالعائدمعدالتإلىبالرجوعالمتبعالرسملةمعدلتحدیدیتم
.المعنيةبالعقاراتالخاصةبالعواملالمقيم



والشركات التابعة لهااالستثماریة الخليج 
المرحليةالموحدة ماليةيانات الات حول البإیضاح

ققة)(غير مد٢٠٢٠مارس٣١في كما 

-١٢-

(تتمة) العقارات االستثماریة-٥

االفتراضاتهذهأنرأیهوفيالمسجل،المستقلالمقّيمقبلمنالمستخدمةوالمنهجياتاالفتراضاتبمراجعةالشركةإدارةمجلسقام
.الماليةالتقاریرتاریخفيكما وحكيمةمناسبةيمالتقيومنهجية

إعــادةتنفيــذیــتملــمولــذلك،٢٠٢٠مــارس٣١فــيالمنتهيــةأشــهرالثالثــةفتــرةخاللجوهري تغييرأيتشهدلمالعادلةالقيمةأناإلدارةترى 
.إضافيتقييم

االستثمارات-٦

خرى ل الشامل األن خالل بنود الدخلعادلة مبالقيمة اتثمارات المدرجةساال١-٦

دیسمبر ٣١مارس ٣١
٢٠٢٠٢٠١٩
درهم درهم

) (مدققة )مدققة (غير  

٤.٢٣١.٥٠٢٧٬٠٧٧٬٥٣٠الرصيد في بدایة الفترة/ السنة
)٣٬٣٦٥٬٩٣٨(-المبيعات خالل الفترة/ السنة

٥١٨٬٣١٠)٤٤٤.٣٣٦(بالقيمة العادلة(النقص) /الزیادة
١٬٦٠٠)١٢٧.١٦٧(جنبيةاألالعمالتصرفسعرلتغير في ا

٣.٦٥٩.٩٩٩٤٬٢٣١٬٥٠٢السنة/الفترةنهایةفيرصيدال

الموجودات المالية كما یلي:بندفئة االستثمارات فيإن 

دیسمبر ٣١مارس ٣١
٢٠٢٠٢٠١٩
درهم درهم

) (مدققة )مدققة (غير  

٣.٦٥٩.٩٩٩٤٬٢٣١٬٥٠٢بالقيمة العادلة–تداولةموق ملكية أدوات حق

توزیع الجغرافي لبند الموجودات المالية كما یلي:الإن

دیسمبر ٣١مارس ٣١
٢٠٢٠٢٠١٩
درهم درهم

) (مدققة )مدققة (غير  

٣.٦٥٩.٩٩٩٤٬٢٣١٬٥٠٢في الكویت



والشركات التابعة لهااالستثماریة الخليج 
المرحليةالموحدة ماليةيانات الات حول البإیضاح

ققة)(غير مد٢٠٢٠مارس٣١في كما 

-١٣-

(تتمة) االستثمارات-٦

خسائرالأورباحاألعادلة من خالل لقيمة الالمدرجة باتثمارات ساال٢-٦

دیسمبر ٣١ارس م ٣١
٢٠٢٠٢٠١٩
درهم درهم

) (مدققة )مدققة (غير  

٤٦.١٠٧.٩٧٤٦٤٬٧٦٥٬٩٥٤الرصيد في بدایة الفترة/ السنة
١١.٠٠٩.٤٥٠٢٤.٨٧٨,٧١٧المشتریات التي تمت خالل الفترة/ السنة

)٢٠.١٤١,٠٨٥()٧.١٨٤.٧٨٩(سنةالفترة/ الالمبيعات خالل 
)٢٣٬٣٩٨٬٨١٤()١٣.٧٥٥.٠٦٨(خالل الفترة/ السنةادلةبالقيمة العص النق

٣٬٢٠٢)١٠٠.٥٣٠(األجنبيةالعمالتصرفسعرالتغير في 

٠٧٧.٠٣٧٣٦.٤٦٬١٠٧٬٩٧٤السنة/الفترةنهایةفيرصيدال

دیسمبر ٣١مارس ٣١
٢٠٢٠٢٠١٩
درهم درهم

) (مدققة مدققة)(غير  

٣٥.٢٩٤.٩٠٥٤٥٬١٩٧٬٧٧٥متداولةحقوق ملكية 
٧٨٢.١٣٢٩١٠٬١٩٩حقوق ملكية غير متداولة

.٠٧٧.٠٣٧٣٦٤٦٬١٠٧٬٩٧٤

توزیع الجغرافي لبند الموجودات المالية كما یلي:الإن

دیسمبر ٣١رس ما ٣١
٢٠٢٠٢٠١٩
درهم درهم
)قة (مدق )دققة (غير م 

٣٣.٢٣١.٩٨٠٤٢٬٨٩٣٬٦٩١ة المتحدةاإلمارات العربيفي
٨٤٥.٠٥٧٢.٣٬٢١٤٬٢٨٣في الكویت

.٠٧٧.٠٣٧٣٦٤٦٬١٠٧٬٩٧٤



والشركات التابعة لهااالستثماریة الخليج 
المرحليةالموحدة ماليةيانات الات حول البإیضاح

ققة)(غير مد٢٠٢٠مارس٣١في كما 

-١٤-

ى البنوك والنقد في الصندوق األرصدة لد-٧
:ليةالتا لمرحلي الموحد الموجز از الماليبيان المركمبالغ من وحد الموجز المرحلي تتألف النقدیة وشبه النقدیة في بيان التدفق النقدي الم

دیسمبر ٣١مارس ٣١
٢٠٢٠٢٠١٩
درهم درهم

)(مدققة مدققة)(غير  

-١٠٤.٤١٢نقد في الصندوق 
:أرصدة لدى البنوك

٣٣.٦٧٧.٢٠٤٣٤٬٨١٧٬٦٧١حسابات جاریة

٣٣.٧٨١.٦١٦٬٦٧١٣٤٬٨١٧الصندوق نقد فيو البنوكلدىأرصدة

٣٣.٦٦٣.٤٠١٣١٬١١٧٬٢٤٦العربية المتحدةاإلماراتفي 
١٣.٨٠٣٣٬٧٠٠٬٤٢٥في الكویت

٣٣.٦٧٧.٢٠٤٣٤٬٨١٧٬٦٧١

دة فـــي ذات ســمعة جيـــ محليـــةاألرصـــدة لــدى البنـــوك والنقـــد فــي الصـــندوق للمجموعـــة مــن الحســـابات الجاربــة ویـــتم إیـــداعها فــي بنـــوكتتــألف 
المجموعة. لحيث تعمدة والكویتاإلمارات العربية المتح 

.الثابتةالودائعمن) درهم١١٦.٤٧٥-٢٠١٩مارس٣١(شيءالبقيمةتمویلدخلالمجموعةحققتالفترة،لخال

ـــد ی ــمن النقـ ـــوك تضـ ـــدة لــــدى البنـ ـــندوق واألرصـ ـــویتي (١.١٧٨مبلــــغ فــــي الصـ ـــدینار الكـ ـــویتي مصــــنفة بالـ دینــــار ٣٠٣.١٧٤-٢٠١٩دینــــار كـ
كویتي).

رأس المال-٨
دیسمبر ٣١س مار ٣١

٢٠٢٠٢٠١٩
درهم رهمد 
)(مدققة )مدققة (غير  

:بالكاملومدفوعمصدر
١٠٥.٠٠٠.٠٠٠١٠٥.٠٠٠.٠٠٠درهم للسهم الواحد١مليون) سهم عادي بقيمة ١٠٥-٢٠١٩مليون (١٠٥

احتياطي قانوني -٩
نســبتهمــا تحویــلیــتم،٢٠١٥لســنة) ٢(قــمر المتحدةةالعربياإلماراتلدولةدياإلتحا نون القا متطلباتوحسبللشركةساسياألللنظاموفقاً 
إلــىاإلحتيــاطيهــذارصــيدیصــلعنــدما الســنويالتحویــلهــذاوقــفللمجموعــةیجوز. إلى االحتياطي القانونيللسنةالربحصافيمن٪١٠
لــم یــتم إجــراء . القــانون ددها حــ التــياالتالحــ تلــكعــدافيمــا للتوزیــعقابلغيرالقانونياإلحتياطيإن. لمدفوعاالمالرأسمن٪٥٠نسبتهما 

من رأس المال.٪٥٠إلى االحتياطي القانوني ألن االحتياطي قد وصل بالفعل إلى ٢٠٢٠مارس ٣١تحویالت خالل الفترة المنتهية في 



والشركات التابعة لهااالستثماریة الخليج 
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ققة)(غير مد٢٠٢٠مارس٣١في كما 

-١٥-

أرباح غير موزعة-١٠
دیسمبر ٣١مارس ٣١

٢٠٢٠٢٠١٩
رهم د درهم

)(مدققة )مدققة (غير 

٨.٥١٧.٦٣٣٦٦٨.٧١٦.٤٨٨ير موزعةأرباح غ

إلــىاســتناداً . بــهالعالقةذاتواألطرافالسابقيناإلدارةمجلسأعضاءألحدمستحقةدرهممليون ٤٨.٤مبلغالموزعةغيراألرباحتتضمن
قــرر،")علــيهمىالمــدع("بــهالعالقــةذاتطــرافواألارةاإلدمجلــسعضــوضــدالخيمــةرأسإمــارةفــيمالعــا النائــبأجراهــا التــيالتحقيقــات

فــيالتصــرفمــنومــنعهمالعموميــةالجمعيــةفــيالتصــویتمــنومــنعهمعلــيهمللمــدعىالمملوكــةاألســهمفــيالتــداولإیقــافالعــامالنائــب
تتوزیعــا باحتجــازةالشــركمــتقا أعــاله،ذكــرلمــا ونتيجــةً . الــدعوىوضــوعمفــينهــائيحكــمصــدورلحــيناألشــكالمــنشــكلٍ بــأيأســهمهم
الـــدعوىبــرد٢٠١٨أكتـــوبر٩بتــاریخفيهـــا حكــموصـــدرالمحكمــةإلــىالـــدعوىُاحيلــتوقـــد. علــيهمالمـــدعىإلــىالـــدفعلمســتحقةااألربــاح
أصــدرت. هفيــ للنظــرةالجنائيــ المحكمــةإلــىاألمــرالوأحــ مختلــفدعــوىبــرقمالــدعوىبتســجيلالعــامالنائــبوقــام. المــدةالنقضــاءالجنائيــة
األســهمحالــةبخصوصالشركةإخطاریتمولم. المذكورةالدعوىبخصوصعليهمالمدعىعلىالغرامةأوسجنبالحكماً ةالجنائيالمحكمة
.ةالموجز حدةالمو الماليـةالبيانـاتهذهاعتمادتاریخحتىالشركةلدىوالمحتجزةلهمالمستحقةاألرباحوتوزیعاتعليهمللمدعىالمملوكة

بحــوالي،٢٠١٩دیســمبر٣١(درهــممليــون ٤٨.٤بحــواليأربــاحتوزیعــاتللشــركةاســبيةالمح لــدفاتراأظهــرت،٢٠٢٠مــارس٣١فــيكمــا 
٣١فــييــةالمنتهالســنةخــاللمعلنــةأربــاحتوزیعــاتأیضــاً تتضــمنوالتــيعلــيهم،المــدعىهــؤالءإلــىالــدفعمســتحقة) درهــممليــون ٤٨.٤

.ليهمعللمدعىكةالمملو باألسهمتتعلقرهمد٤٬٠٢٩٬٠٠٠بمبلغ٢٠١٩دیسمبر

المعامالت مع الطرف ذي العالقة-١١
الســيطرةتحــتالتــيوالشــركاتللمجموعــةالعليــا اإلدارةوموظفياإلدارةمجلسوأعضاءالرئيسيينالمساهمينتمثلالعالقةذاتاألطرافإن
بهــذهالمتعلقــةالــدفعوشــروطألســعاراعلــىجموعــةالمإدارةموافقــةتؤخــذ.فاألطــراكتلــ مــنوهري جــ تــأثيرتحــتأوشــتركةالمالســيطرةأو

.المعامالت

:لتاليكا هيالمرحليالموجزالموحدالدخلبيانفيالمدرجةعالقةذاتاألطرافمعالهامةالمعامالتإن

في المنتهية الثالثة أشهر  
مارس ٣١مارس ٣١

٢٠٢٠٢٠١٩
م دره درهم

)مدققة غير  ( )مدققة (غير 

٥٦.٠٥٢٣٧.٣٦٤لتنفيذیةاب اللجنة اأتع

تعویضات موظفي اإلدارة العليا
:التاليالنحوعلىكانتالفترةخاللالعليا اإلدارةموظفيمنوغيرهماإلدارةمجلسأعضاءمكافآتإن



والشركات التابعة لهااالستثماریة الخليج 
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ققة)(غير مد٢٠٢٠مارس٣١في كما 

-١٦-

(تتمة) المعامالت مع الطرف ذي العالقة-١١

نتهية في الم ة أشهر  الثالث 
مارس ٣١مارس ٣١

٢٠٢٠٢٠١٩
درهم درهم

)مدققة غير  ( )مدققة (غير  

١٠٥.٠٠٠٢٤٦.٩٣٥مزایا قصيرة االجل

٢١.٩٤٠-مكافآت نهایة الخدمة

المقدمــةرى األخــ ماتالخــدجانــبإلــىاللجــان،فــيعملهــمنظيــرةاإلدار مجلــسألعضــاءالمقدمــةالمكافــأةاإلدارةمجلسأعضاءمكافأةتمثل
الرســومهــذهمعالجــةتمــتالمتحــدة،العربيــةاإلمــاراتدولــةفــي٢٠١٥لســنة٢رقــماالتحــاديالقــانون مــن١٦٩دةللمــا وفقــاً .الشــركةإلــى

.الملكيةحقوق فيمباشرةً محاسبياً 

القيم العادلة -١٢

تجاریين والموجودات والمطلوبات لدائنين الوالمدینين التجاریين واالصندوق والنقد في العادلة لألرصدة لدى البنوك حددت اإلدارة بأن القيم
المتداولة األخرى تقارب مبالغها المدرجة إلى حٍد كبير نظرًا لالستحقاقات قصيرة األجل لهذه األدوات.

:ات الماليةم العادلة للموجودات والمطلوبتم استخدام األساليب واالفتراضات التالية لتقدیر القي

الملكية المتداولة تستند إلى عروض األسعار بتاریخ التقریر.ت في حقوق قيم العادلة لالستثماراإن ال
.تستند القيمة العادلة لالستثمارات في حقوق الملكية غير المتداولة على آخر سعر تم التداول به في سوق غير نشطة
دوات الدین المتداولة.لشركة وألمتداولة لالستثمارات في حقوق الملكية اتوجد سوق نشطة ل
م العادلة للعقار االستثماري على منهجية المقارنة المباشرة أو منهجية رسملة الدخل.تعتمد القي

یبين الجدول التالي تسلسل قياس القيمة العادلة لموجودات المجموعة المدرجة بالقيمة العادلة.
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ققة)(غير مد٢٠٢٠مارس٣١في كما 

-١٧-

لقيم العادلة (تتمة) ا-١٢

مة العادلةتسلسل القي
لتالي لتحدید واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية وغير المالية عن طریق أسلوب التقييم:العادلة االمجموعة تسلسل القيمةتستخدم 

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

والتي تكون ١ة العادلة هي تلك المشتقة من مدخالت غير األسعار المدرجة في المستوى اسات القيمالمستوى الثاني إن قي
ألسعار)؛ وملحوظة لبند الموجودات أو بند المطلوبات إما بطریق مباشر (أي األسعار) أو غير مباشر (أي المشتقة من ا

ييم والتي تتضمن مدخالت لبند الموجودات أو بند  ساليب التقة هي تلك المشتقة من أ ة العادلاسات القيمالمستوى الثالث إن قي
المطلوبات والتي ال تستند إلى بيانات ملحوظة في السوق (مدخالت غير ملحوظة).

(غير مدققة)٢٠٢٠مارس ٣١

المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 
همدر درهمهمدر درهم

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

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
٣٥.٢٩٤.٩٠٥--٣٥.٢٩٤.٩٠٥أدوات حقوق الملكية المتداولة

٧٨٢.١٣٢٧٨٢.١٣٢--أدوات حقوق الملكية غير المتداولة
خل الشامل األخرى بنود الدة من خالل بالقيمة العادل

٣.٦٥٩.٩٩٩--٣.٦٥٩.٩٩٩لكية المتداولةت حقوق المأدوا
.٢٢٣.٧٢١٢٦٢.٢٢٣.٧٢١٢٦٢--العقارات االستثماریة

٢٦٣.٠٠٥.٨٥٣٩٦٠.٧٥٧٣٠١-٣٨.٩٥٤.٩٠٤.

المجموعلثتوى الثا المسلثانيالمستوى االمستوى األولمدققة)(٢٠١٩دیسمبر ٣١
درهم درهم درهم درهم 

(مدققة)(مدققة)(مدققة)(مدققة)
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

٤٥٬١٩٧٬٧٧٥--٤٥٬١٩٧٬٧٧٥أدوات حقوق الملكية المتداولة
٩١٠٬١٩٩٩١٠٬١٩٩--ةأدوات حقوق الملكية غير المتداول

ألخرى ل الشامل ادلة من خالل بنود الدخ يمة العا بالق
٤٬٢٣١٬٥٠٢--٤٬٢٣١٬٥٠٢أدوات حقوق الملكية المتداولة

٢٦٢٬١٠٠٬٦٢٥٢٦٢٬١٠٠٬٦٢٥--العقارات االستثماریة

٢٦٣٬٠١٠٬٨٢٤٠١٣١٢٬٤٤٠٬١-٤٩٬٤٢٩٬٢٧٧

أيهنــاكلــيسلــذلكووفقــاً العادلــةبالقيمــةقياســها یجــبماليــةمطلوبــاتأيتوجــدال.ةالســناللخــ لمســتویاتابــينتحــویالتهنــاكتكــنلــم
.أعالهالجدولبخصوصإفصاح



والشركات التابعة لهااالستثماریة الخليج 
المرحليةالموحدة ماليةيانات الات حول البإیضاح

ققة)(غير مد٢٠٢٠مارس٣١في كما 

-١٨-

إعداد التقاریر القطاعية-١٣

ــطةتتكـــون  ــنالمجموعـــةأنشـ ــالثالثـــة قطاعـــاتمـ ــا رئيســـيينأعمـ ــيوفيمـــا ) الخـــدمات. ٣) االســـتثمارات و٢) العقـــارات و١:همـ يلالتفاصـــ یلـ
:قطاعكللوباتومطوجوداتومونتائجبإیراداتةالخاص

(غير مدققة)٢٠٢٠مارس ٣١
الموحدةاستبعاد الخدمات االستثمارات العقارات 

درهمدرهمدرهمدرهمدرهم
قة)مدقغير (مدققة)غير (مدققة)غير (مدققة)غير (مدققة)غير (

٥.٠٨٦.٩٠١---٥.٠٨٦.٩٠١إیرادات اإلیجار
إیرادات من 

١٨.٨٣٤-١٨.٨٣٤--ءالعمالقود ع

١.٢٣٩.٨٨٢--١.٢٣٩.٨٨٢-دخل توزیع األرباح
صافي الخسارة من

االستثمارات المدرجة
العادلة منبالقيمة 
الربحخالل 

)١٣.٥٠٧.٨٧٠(--)١٣.٥٠٧.٨٧٠(-الخسارةو 
٢٠.٦٦٦---.٦٦٦٢٠ل آخردخ 

٧.١٤١.٥٨٧(-١٨.٨٣٤)١٢.٢٦٧.٩٨٨(٥.١٠٧.٥٦٧(

)٧٢٣.٣٤٤(-)٨٩.٥٢٣(-)٦٣٣.٨٢١(تكلفة االیرادات
مصاریف عمومية

)١.٩٣٨.٨٦٢(-)٣٦.٤٦٣()١٨٠.١٦٢()١.٧٢٢.٢٣٧(وإداریة
تحویلخسائر 

)١٥٢.٢٨١(--)١٥٢.٢٨١(-العمالت األجنبية

خسائر)(/أرباح
).٠٧٤.٩٥٦٩(-)١٠٧.١٥٢().٥٨٠.٤٢٩١٢(٢.٧٥١.٥٠٩طاعالق

.٩٣٦.٤٧٧٣٤٢)١.٧٦٤.٠٩٠(٦٠٢.٧٤٣٠٣.٧٣٩.٨٣٥.٥٠١٦٦٣.٨١٩إجمالي الموجودات 

.٩٦١٧٤.٦٤٥)١.٧٦٤.٠٩٠(١.٨١٣.١٠٦-٧٤.٥٩٦.٩٤٥إجمالي المطلوبات 



والشركات التابعة لهااالستثماریة الخليج 
المرحليةالموحدة ماليةيانات الات حول البإیضاح

ققة)(غير مد٢٠٢٠مارس٣١في كما 

-١٩-

تمة) لتقاریر القطاعية (تإعداد ا-١٣

(غير مدققة)٢٠١٩مارس ١٣
الموحدةاستبعادالخدماتاالستثماراتالعقارات

درهمدرهم درهم درهم درهم 
(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)

٥.٨٠٠.٦٠٥---٥.٨٠٠.٦٠٥إیرادات اإلیجار
ت من إیرادا
٣٧٩.٦٠٠)١٨٤.٦٨٦(٥٦٤.٢٨٦--العمالءقود ع

١.٠٦٤.٦٧٨--١.٠٦٤.٦٧٨-دخل توزیع األرباح
صافي الخسارة من

االستثمارات المدرجة
العادلة منبالقيمة 
الربحخالل 

)٦.٣٤٢.٨٦٧(--)٦.٣٤٢.٨٦٧(-الخسارةو 
١١٦.٤٧٥--١١٦.٤٧٥-لتمویلدخل ا

٦٧.٣١٩---٦٧.٣١٩دخل آخر

١.٠٨٥.٨١٠)١٨٤.٦٨٦(٥٦٤.٢٨٦)٥.١٦١.٧١٤(٥.٨٦٧.٩٢٤

)١.٢٥٨.٨٧٣(١٨٤.٦٨٦)٣٨١.٧٦٠(-)١.٠٦١.٧٩٩(تكلفة االیرادات
مصاریف عمومية

)١.٧٠٤.٥٤٩(-)١٠٦.٦٧٩()٥٣.١١٨()١.٥٤٤.٧٥٢(وإداریة
ئر تحویلخسا 

)٥٢.٣٨٥(--)٥٢.٣٨٥(-ألجنبيةالعمالت ا

(خسائر)/ أرباح
)١.٩٢٩.٩٩٧(-٧٥.٨٤٧)٥.٢٦٧.٢١٧(٣.٢٦١.٣٧٣القطاع

(مدققة)٢٠١٩دیسمبر٣١

,٣٦٣.٥١١٣٥٣)٢٧١٬٨٨٦٬٣(٣٠٣,٧٠٥.٧٤٥٥٠٬٣٣٩٬٤٧٦١,٢٠٤.٦١٧إجمالي الموجودات

٧٥٬٠٠١٬٧٨٩)١٬٨٨٦٬٣٢٧(١٬٩٦٨٬٩٤١-٥٧٤٬٩١٩٬١٧لمطلوباتإجمالي ا



والشركات التابعة لهااالستثماریة الخليج 
المرحليةالموحدة ماليةيانات الات حول البإیضاح

ققة)(غير مد٢٠٢٠مارس٣١في كما 

-٢٠-

المطلوبات الطارئة وااللتزامات الرأسمالية-١٤

ال شيء).-٢٠١٩(٢٠٢٠مارس ٣١لم تكن هناك مطلوبات طارئة والتزامات رأسمالية كما في 

أرقام المقارنة-١٥

.الموجزة المرحليةالموحدةالماليةالبياناتهذهفيبعالمتالعرضمعتتوافقلمقارنةالأرقامضبعتصنيفدةإعا تم

الرئيسيةالتقدیراتشأن باليقينعدم-١٦

تطبيــقعلــىتــؤثرالتــيواالفتراضــاتوالتقــدیراتاألحكــاموضــعاإلدارةمــنیتطلــبالمرحليــةالمــوجزةالموحــدةالماليــةالمعلومــاتإعــدادإن
إعــدادعنــد. التقــدیراتتلــكعــنالفعليــةالنتــائجتختلــفقــد. والمصــاریفوالدخلوالمطلوباتاتلموجودلالمعلنةوالمبالغةالمحاسبيالسياسات
یراتللتقــدالرئيســيةالمصــادرإن. للمجموعــةالمحاســبيةالسياســاتتطبيــقعنــدهامــةأحكاماً اإلدارةتمارس،الموجزةالموحدةالماليـةالبيانـات

٢٠١٩دیســمبر٣١فــيالمنتهيــةوللســنةفيكما للمجموعةالسنویةالمدققةالموحدةالماليـةيانـاتالبمعمتوافقةالقياساتهذهللمؤكدةاغير
:أدناهبالتفصيلعنهاإلفصاحتموالذيالمجموعةعلىCOVID - 19انتشارتأثيرباستثناء

COVID-19تأثير
انتشـــارمـــنلحـــدلمحاولـــةفــيالعـــالمحـــولالبلـــدانجميــعفـــيلفـــةمختقيـــودوجـــودإلــى) COVID-19(المســـتجدا كورونـــ فيـــروسانتشــارأدى

تــأثيرلهــا كــانالعوامــلهذهإن.الضروریةغيرللخدماتوإغالقلسفرلى اعقيودفرضو الدولتطبيق الحظر داخلذلكفيبما الفيروس،
المســتجدكورونــا لفيــروسمباشــرتــأثيریوجــدالأنــهبتقيــيماإلدارةقامــت.مجموعــةالفيهــا مــلتعالتيالمناطقوأعمالاقتصادیاتعلىسلبي

)COVID-19 (الســوق أســعارفــيكبيــراً تقلباً االستثماراتقطاعشهدحينفيأعمالها،طبيعةبسببالشركةفيالعقاراتقطاععملياتعلى
،)المدینــةالــذممقيمــةانخفــاضمثــل(وجــدتإنمباشــرة،غيــرآثــارأیةأنمندللتأكوراتالتطهذهباستمراراإلدارةتتابع.االستثماراتلهذه 
التــدابيرمــنعــدداً باتخــاذالتنظيميــةوالهيئــاتالمتحــدةالعربيــةاإلمــاراتدولــةحكومــةقامــت.المناســبالوقــتفــيومعالجتهــا تحدیــدها ســيتم

التباعــدلخــالمــنالمســتمرةعمــالاألوتســهيلاالســتحقاقلمواعيــدتمدیــداتكذلــ تضــمنوقــدعــام،بشــكلٍ األعمــاللــدعمتوجيهــاتوأصدرت
.والسيولةاالئتمانعلىالضغطوتخفيفاالجتماعيوالعزل

:المتوقعةاالئتمانخسائرقياس
ــتخدم ــدولالمجموعــــةتســ ــائرلحســــابمخصصــــاتجــ ــانخســ ــذممالمتوقعـــــةاالئتمــ ــوداتالتجاریــــةالمدینــــةللــ ــودوموجــ جـــــدولیســــتند.العقــ
لخســائرالســابقةالبيانــاتلتعــدیلالجــدولبمعــایرةالمجموعــةتقــوم.للمجموعــةةالمالحظــ السابقةتعثرالمعدالتإلىلبدایةافيصاتالمخص

فــيالتغيــراتتحليــلویــتمالملحوظــةالســابقةالتعثــرمعــدالتتحــدیثیــتمتقریــر،كــلتــاریخفــي.المســتقبليةالمعلومــاتعلــىبنــاءً االئتمــان
المســتجدكورونــا لفيــروسلــيسأنــهاإلدارةتــرى ،لمرحليــةاالمــوجزةالموحــدةالماليــةالبيانــاتههــذإصــدارتــاریخحتــى.مســتقبليةالتقــدیراتال
)COVID-19 ( ًللمعلومــاتجوهریاً تعدیالً إجراءتتطلبمتوقعةأوملحوظةنماذجتوجدوالالملحوظةالسابقةالتعثرمعدالتعلىكبيراً تأثيرا

.ةالمستقبلي

االئتمــانلخســائرالســابقةالخبرةتكون القد.المتوقعةاالقتصادیةوالحاالتالظروففيتللتغيراحساسةلمتوقعةااالئتمانخسائريمةقإن
ئرالخســا ختلــفتفقــدعليــه،وبنــاءً .المســتقبلفــيللعميــلالفعلــيالتعثــرعلــىدلــيالً أیًضــا االقتصــادیةبــالظروفوالتنبــؤبالمجموعــةالخاصــة

الفعليــةالتعثــرحــاالتكانــتإذا،المرحليــةالمــوجزةالموحــدةالماليــةالبيانــاتهــذهفــيســجلةالمتلــكعــنجوهریــاً اً اختالفــ الفعليــةمانيــةاالئت
.المتوقععنكبيربشكلمختلفةاالقتصادیةوالظروف

لالستثماراتالعادلةالقيمة
وغيــرالمدرجــةاألســهمإن.یــةالفرداألســهموقيمــةســهماألمؤشــرمســتویاتفــيللتغيــراتنتيجــةً فضتــنخ األســهمألســعارالعادلــةالقيمــةإن

.االستثماریةالماليةلألوراقالمستقبليةالقيمةحولالتأكدعدممنالناتجةالسوق أسعارلمخاطرمعرضةبالمجموعةالخاصةالمدرجة



والشركات التابعة لهااالستثماریة الخليج 
المرحليةالموحدة ماليةيانات الات حول البإیضاح

ققة)(غير مد٢٠٢٠مارس٣١في كما 

-٢١-

تمة) (تالرئيسيةبالتقدیراتالمتعلقاليقينعدم-١٦

فــيالمدرجــةالملكيــةحقــوق ألدواتالعادلــةالقيمــةفــيالتغيــرعــنالنــاتج) ادلــةالعالقيمــةاحتيــاطي(يــةالملكحقــوق علــىتــأثيرالیلــيا وفيمــ 
ــا والُمحـــتفظالماليـــة،األوراقأســـواقمختلـــف ــراً ،٢٠٢٠مـــارس٣١فـــيكمـــا األخـــرى الشـــاملالـــدخلبنـــودخـــاللمـــنالعادلـــةبالقيمـــةبهـ نظـ

:األخرى المتغيراتجميعثباتمعالمجموعة،بها تحتفظالتيالمدرجةسهماألتلكأسعارفيولةالمعقلةمحتمالراتللتغي

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠مارس 
التأثير علىالتأثير على 

حقوق الملكيةحقوق الملكية 
احتياطي القيمة(النسبة المئویةاحتياطي القيمة (النسبة المئویة 

العادلة)لتغير فيلعادلة) التغير في لل
درهمأسعار السوق رهمدأسعار السوق شر السوق مؤ 

٢١١٬٥٧٥٪٥+١٨٣٬٠٠٠٪٥+بورصة الكویت
-٢١١٬٥٧٥(٪٥-)٣٦٦٬٠٠٠(٪١٠(

أســواقمختلــففــيدرجــةالململكيــةاحقــوق ألدواتالعادلــةالقيمــةفــيالتغيــرعــنالنــاتجالموحدالموجزالمرحليالدخلبيانعلىالتأثيرإن
المعقولــةالمحتملــةللتغيــراتنظــراً ،٢٠٢٠مــارس٣١فــيكمــا الخســائرأواألربــاحخــاللمــنالعادلــةبالقيمــةبهــا والُمحــتفظالماليــة،األوراق

:األخرى المتغيراتجميعثباتمعالمجموعة،بها تحتفظالتيالمدرجةاألسهمتلكأسعارفي

١٩٢٠دیسمبر ٢٠٢٠مارس 

ثير علىالتأ التأثير على 
بيان الدخلالنسبة المئویةبيان الدخل ویة النسبة المئ
الموحدللتغير فيالموحد للتغير في 

درهمأسعار السوق درهمأسعار السوق مؤشر السوق 

١١٥٬٢٠٤٪٥+١٠٣٬١٤٦٪٥+بورصة الكویت
-١١٥٬٢٠٤(٪٥-)٢٠٦٬٢٩٢(٪١٠(

١٬٧٧٤٬٤٤٠٪٥+١٬٦٢٣٬٣٦٠٪٥+الماليةلألوراقظبيسوق أبو 
-١٬٧٧٤٬٤٤٠(٪٥-)٣٬٢٤٦٬٧٢٠(٪١٠(

٣٧٠٬٢٤٥٪٥+٣٨٬٢٣٩٪٥+سوق دبي المالي
-٣٧٠٬٢٤٥(٪٥-)٧٦٬٤٧٨(٪١٠(


