
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

  ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
 وشركاتها التابعة
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 وشركاتها التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
 

 )غير مدققة( مالية المرحلية الموجزة الموحدةالمعلومات ال
 2017يونيو  30
 
 

 الصفحة   المحتويات
 

  2 – 1   تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

   4 – 3   المالي الموجز الموحدبيان المركز 

 5    بيان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد

 6   الموجز الموحد األخرى ةالشامل اإليراداتواألرباح أو الخسائر بيان 

 7   بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد

  9 – 8   بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد

  21 – 10   الموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة 
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 وشركاتها التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
 

 المركز المالي الموجز الموحدبيان 
 2017يونيو  30كما في 

 
 

 
 

 يونيو 30 
2017 

 ديسمبر 31
2016 

 ألف درهم ألف درهم   
 )مدققة( )غير مدققة(  إيضاح 
     

     الموجودات
      غير المتداولةالموجودات 

 413.782 406.128   الممتلكات واآلالت والمعدات
 2.511.437 2.512.585  6 العقارات االستثمارية

 11.500 11.500   الشهرة التجارية
 379.681 370.818  7 االستثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة

 77.952 71.526  8 ماليةأوراق االستثمارات في 
 280.736 295.374  11 التجارية واألخرىالذمم المدينة 

   -------------- ------------- 
   3.667.931 3.675.088 
   ======== ======= 
     

     الموجودات المتداولة
 629.365 644.672  9 المحتفظ بها بغرض التطوير والبيعالعقارات 
 44.301 38.982  10 المخزون

 965.045 883.917  11 خرىاألتجارية والمدينة الذمم ال
 207.571 224.086  12 موجودات عقود إعادة التأمين

 138.176 130.102  8 ماليةاالستثمارات في أوراق 
 342.165 379.349  13 النقد في الصندوق ولدى البنك

   -------------- ------------- 
   2.301.108 2.326.623 
   -------------- ------------- 

 6.001.711 5.969.039   إجمالي الموجودات
   ======== ======= 
 

 
 

  





 

 

5 

 وشركاتها التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
 

  بيان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد )غير مدققة(
 2017يونيو  30المنتهية في  لفترة الستة أشهر

 

  
 رـة أشهـالست فتـرة

 يونيو 30 في المنتهية
 رـأشه ةـالثالثــرة تفـ

 يونيو 30 يــف المنتهية
  2017 2016 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم إيضاح 
      

 260.969 143.488 474.538 291.379  اإليرادات
      

 (153.946) (93.680) (290.089) (184.948)  تكلفة المبيعات
  ------------- ------------- ------------ ------------ 

 107.023 49.808 184.449 106.431  إجمالي األرباح
      

 (82.708) (52.414) (147.279) (117.400) 18 المصروفات اإلدارية والعمومية 
      

 (2.267) (4.670) (3.693) (7.284)  مصروفات البيع والتوزيع 
      

 14 908 16.607 2.635  اإليرادات األخرى
      

 10.153 2.387 22.592 1.084 7 شركات زميلة وائتالفات مشتركة الحصة من أرباح
      

 (7.446) (897) (8.885) (739) 8 في صا –في أوراق مالية التغير في القيمة العادلة الستثمارات 
      

 - 274 8 585  في أوراق مالية األرباح من بيع استثمارات 
      

 (20.652) (34.416) (53.628) (70.836)  تكلفة التمويل
      

 1.733 1.924 3.729 3.803  إيرادات التمويل
  ------------ --------- ------------ -------- 

 5.850 (37.096) 13.900 (81.721)  الفترة / أرباح)خسائر(
  ======= ===== ======= ==== 
      

      المنسوبة إلى: األرباح/ )الخسائر(
 (21.552) (41.012) (25.029) (89.951)  مالكي الشركة

 27.402 3.916 38.929 8.230  الحصص غير المسيطرة
  ------------ ---------- ----------- --------- 
  (81.721) 13.900 (37.096) 5.850 
  ====== ===== ====== ===== 
      

 (1. 20) (2. 29) (1. 40) (5. 02)  للسهم( إماراتي األساسية )فلس –ربحية السهم 
  ===== ===== ==== ==== 
 

 من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.ال يتجزأ جزءاً  22إلى  1المرفقة من تشكل اإليضاحات 
 
 .2 و 1الصفحتين مدرج على  المرحلية الموجزة الموحدةتقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية إن 
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وشركاتها التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية     
 

  مدققة(اإليرادات الشاملة األخرى الموجز الموحد )غير األرباح أو الخسائر وبيان 
 2017يونيو  30المنتهية في  لفترة الستة أشهر

 

  
 رـة أشهـالست فتـرة

 يونيو 30 في المنتهية
 رـأشه ةـالثالثــرة تفـ

 يونيو 30 يــف المنتهية
  2017 2016 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم إيضاح 
      

 5.850 (37.096) 13.900 (81.721)  الفترة)خسائر( / أرباح 
  ----------- --------- ----------- -------- 

      الشاملة األخرى:اإليرادات 
      

إعادة تصنيفها مطلقاً إلى األرباح أو  تملن ي البنود التي
      :الخسائر

      
 الحصة في اإليرادات الشاملة األخرى لشركات زميلة 

وائتالفات مشتركة )القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 
 (2.809) 1.650 (4.513) (147) 7 األخرى(

      
 – في األوراق المالية ستثماراتالتغير في القيمة العادلة لال

 (392) (582) (907) (4.815) 8 )القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى( صافي
  --------- --------- -------- --------- 

 (3.201) 1.068 (5.420) (4.962)  اإليرادات الشاملة األخرى للفترة
  ------------ --------- ----------- --------- 

 2.649 (36.028) 8.480 (86.683)  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
  ======= ==== ====== ===== 

      إجمالي اإليرادات الشاملة المنسوبة إلى:
 (24.773) (39.944) (30.469) (94.913)  مالكي الشركة

 27.422 3.916 38.949 8.230  الحصص غير المسيطرة
  ----------- --------- ------------ --------- 

 2.649 (36.028) 8.480 (86.683)  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
  ====== ==== ======= ==== 
 

 الموجزة الموحدة.من هذه المعلومات المالية المرحلية ال يتجزأ جزءاً  22إلى  1المرفقة من تشكل اإليضاحات 
 
 .2 و 1مدرج على الصفحتين  تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإن 
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 وشركاتها التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
 

  مدققة()غير  بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد
  2017يونيو  30المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

 

  
 أشــهر الستة فترة     
 يونيو 30 في المنتهية    

  2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 

    لتشغيليةالتدفقات النقدية من األنشطة ا

 13.900 (81.721)  أرباح الفترة)خسائر( / 
    

    تسويات لـ:

 6.824 7.046  االستهالك
 (22.591) (1.084)  شركات زميلة وائتالفات مشتركةأرباح الحصة من 

 8.885 739  في القيمة العادلة الستثمارات ُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالتغير 
 1.123 1.132  مخصص المخزون بطيء الحركة

 3.679 3.550  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 
 (8) (585)  من بيع استثمارات في األوراق المالية األرباح

 5.109 149  خسائر االنخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية
 (12.672) (1.737)  عكس خسائر االنخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية 

 (3.729) (3.803)  إيرادات التمويل 
 53.628 70.836  تكاليف التمويل 
  ---------- --------- 
 54.058 (5.478)  التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل / األرباح (الخسائر)
    

 11.817 (16.515)  في موجودات عقود إعادة التأمين اتالتغير
 3.282 13.734  في مطلوبات عقود التأمين اتالتغير

 (8.328) (15.307)  لتغيرات في العقارات المحتفظ بها بغرض التطوير والبيعا
 (497) 4.187  في المخزون اتالتغير
 112.761 67.078  في الذمم المدينة التجارية واألخرى اتالتغير
 56.226 49.447  في الذمم الدائنة التجارية واألخرى اتالتغير

 (5.531) - 8 ستثمار في أوراق ماليةاال إضافات إلى
 770 9.531  ماليةالمتحصالت من بيع استثمارات في أوراق 

  ----------- ---------- 
  106.677 224.558 

 (3.802) (2.438)  تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
  ---------- ---------- 

 220.756 104.239  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
  ---------- ---------- 

    االستثماريةالتدفقات النقدية من األنشطة 
 (3.678) -  شراء ممتلكات وآالت ومعدات

 - 608  من بيع ممتلكات وآالت ومعداتمتحصالت 
 (17.387) (1.148)  إضافات إلى عقارات استثمارية

 - 9.800  توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة
 3.729 3.803  إيرادات التمويل 

  --------- ----------- 
 (17.336) 13.063  األنشطة االستثمارية / )المستخدم في( صافي النقد الناتج من

  --------- ----------- 
    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (1.495) (10.556)  توزيعات األرباح المدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة
 89.951 (20.770)  صافي الحركة في القروض المصرفية 

 (53.628) (70.836)  تكاليف التمويل
  ------------- ----------- 

 34.828 (102.162)  األنشطة التمويليةالناتج من /  (المستخدم في)صافي النقد 
  ------------- ----------- 

 238.248 15.140  صافي الزيادة في النقد وما يعادله

    

 (61.964) 177.045  النقد وما يعادله في بداية الفترة
  ----------- ----------- 

 176.284 192.185 15 الفترة نهايةالنقد وما يعادله في 
  ====== ====== 
 

 المالية المرحلية الموجزة الموحدة. البياناتمن هذه ال يتجزأ جزءاً  22إلى  1المرفقة من تشكل اإليضاحات 
 

.2 و 1الصفحتين إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على 
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 وشركاتها التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
 

 الموجز الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية
 2017يونيو  30المنتهية في  لفترة الستة أشهر
   المنسوبة لمالكي الشركة 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 
 رأس 
 المال  

 
االحتياطي 
 القانوني 

 
االحتياطي 
 اإلضافي 

 
احتياطي إعادة 
 تقييم األراضي

التغير المتراكم في 
القيمة العادلة 

لالستثمارات المقاسة 
بالقيمة العادلة من 
خالل اإليرادات 
 الشاملة األخرى

الخسائر 
 اإلجمالي  المتراكمة

 
الحصص غير 

 المسيطرة

 
 

 اإلجمالي
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
          
 1.266.988 227.870 1.039.118 (801.609) (29.704) 37.747 7.068 34.283 1.791.333 )مدققة(  2016يناير  1في 

          

          )غير مدققة( إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

 13.900 38.929 (25.029) (25.029) - - - - - الفترة )خسائر( / أرباح 

 (5.420) - (5.420) (4.513) (907) - - - - اإليرادات الشاملة األخرى

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

 5.803 38.929 (30.449) (29.542) (907) - - - - إجمالي اإليرادات الشاملة

          

          المعامالت مع مالكي الشركة

 (1.495) (1.495) - - - - - - - األرباح المدفوعةتوزيعات 

          

          التغيرات في حصص الملكية 

 األرباح من استبعاد حصة في شركة تابعة دون التغير 
 29.190 16.333 12.857 12.857 - - - - - السيطرة في 

          

          حركات أخرى:

 التغير في القيمة العادلة الستثمارات ُمقاسة 
 بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 

 - - - 38 (38) - - - - معاد تصنيفها إلى الخسائر المتراكمة  -األخرى 

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

 1.303.163 281.637 1.021.526 (818.256) (30.649) 37.747 7.068 34.283 1.791.333 )غير مدققة( 2016يونيو  30في 

 ======== ===== ===== ====== ======= ======== ========  ====== ======== 
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 التابعةوشركاتها  ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
 

 )تابع( الموجز الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية
 2017يونيو  30المنتهية في  لفترة الستة أشهر

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

 

 
 رأس 
 المال  

 
االحتياطي 
 القانوني 

 
االحتياطي 
 اإلضافي 

 
احتياطي إعادة 
 تقييم األراضي

التغير المتراكم في 
القيمة العادلة 

لالستثمارات المقاسة 
بالقيمة العادلة من 
خالل اإليرادات 
 الشاملة األخرى

 الخسائر 
 اإلجمالي  المتراكمة

 
الحصص غير 

 المسيطرة

 
 

 اإلجمالي
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
          
 1.191.175 301.033 890.142 (958.530) (31.678) 37.747 7.068 44.202 1.791.333 )مدققة(  2017يناير  1في 
          

          )غير مدققة( إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
 (81.721) 8.230 (89.951) (89.951) - - - - - الفترة )خسائر( / أرباح 

 (4.962) - (4.962) (147) (4.815) - - - - اإليرادات الشاملة األخرى
 --------- --------- -------- --------- ---------- ----------- ----------- -------- ----------- 

 (86.683) 8.230 (94.913) (90.098) (4.815) - - - - إجمالي اإليرادات الشاملة
          

          المعامالت مع مالكي الشركة
 (10.556) (10.556) - - - - - - - توزيعات األرباح المدفوعة

          
          حركات أخرى:

 (1.000) (500) (500) (500) - - - - - أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة من قبل شركة تابعة
 ------------- --------- -------- --------- ----------- ---------------- ----------- ----------- -------------- 

 1.092.936 298.207 794.729 (1.049.128) (36.493) 37.747 7.068 44.202 1.791.333 )غير مدققة( 2017يونيو  30في 
 ======= ===== ==== ===== ====== ========= ====== ====== ======== 

 

 
 يتم إجراء ذلك في نهاية السنة.س، حيث 2017يونيو  30المنتهية في  لفترة الستة أشهرلم يتم تخصيص أي أرباح إلى االحتياطي القانوني 

 
 المالية المرحلية الموجزة الموحدة. المعلوماتمن هذه ال يتجزأ جزءاً  22إلى  1المرفقة من تشكل اإليضاحات 
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 وشركاتها التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
 )غير مدققة(  2017يونيو  30المنتهية في  لفترة الستة أشهر

 
 معلومات حول الشركة  1

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

 صدار المرسوم األميري المشار إليه أعاله.وتسعون عاماً اعتباراً من تاريخ إ. يستمر عمل الشركة لفترة تسعة 1973يوليو  27بتاريخ 
 ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة. إن الشركة مدرجة في سوق دبي المالي.22588إن العنوان المسجل للشركة هو ص.ب. 

 
)"الفترة الحالية"( على  2017يونيو  30 في المنتهية لفترة الستة أشهرو فيكما تشتمل المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 .مشتركةلائتالفات االوزميلة الشركات الحصة المجموعة في باإلضافة إلى  يشار إليها مجتمعة بـ"المجموعة"()"الشركة وشركاتها التابعة 
 

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

 
كة لشرفي ا ( المحدودة، شركة مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، مساهم رئيسيالخصوصية) يةمجموعة االستثمارالتعتبر 

 )"المساهم الرئيسي"(.
 

  عدادأساس اإل 2
 
 بيان التوافق 2-1

 
وفقاً للمعيار المحاسبي  2017يونيو  30 المنتهية في لفترة الستة أشهرو كما في هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة إعدادتم 

 ال تشتمل المعلومات المالية المرحلية الموجزة ة الدولية.يمعايير المحاسبال" الصادر عن مجلس التقارير المالية المرحلية"، 34الدولي رقم 
راءتها ويتعين ق ،التقارير المالية عدادإل الدولية معاييرلها وفقاً لإعدادالتي يتم  الكاملة ومات الالزمة للبيانات الماليةحدة على كافة المعلالمو

 .2016ديسمبر  31جنباً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 
 

 واألحكام  التقديـراتاستخدام  2-2
 

ضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات وباالدارة  قامتالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة هذه  إعداد عند
 .التقديرات تلكالمحاسبية والمبالغ الُمعلنة للموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن 

 
عدم اليقين ل تطبيق السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة والمصادر الرئيسية عندكانت األحكام الهامة التي تم وضعها من قبل اإلدارة 

 .2016ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في إعدادعند هي نفسها التي تم تطبيقها لتقديرات ا في
 

 السياسات المحاسبية الهامة    3
 

 إعدادد المطبقة عن المحاسبية السياسات هي نفسالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  إعدادإن السياسات المحاسبية المطبقة عند 
 . 2016ديسمبر  31وللسنة المنتهية في  كما في للمجموعة المالية الموحدة البيانات

  
 الماليةعوامل المخاطر  4
 

مخاطر العمالت األجنبية ومخاطر مخاطر السوق )بما في ذلك  مثل:المجموعة لمخاطر مالية متنوعة  أنشطة من المحتمل أن تتعرض
 ( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.الفائدةومخاطر معدالت  األسهم أسعار

 
 تطلبهاوالتي ت بإدارة المخاطر المالية المتعلقةالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة على كافة المعلومات واإلفصاحات ال تشتمل 
ديسمبر  31المالية السنوية الموحدة، ويتعين قراءتها جنباً إلى جنب مع البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة كما في  البيانات
2016. 
  أ أية تغييرات على سياسات إدارة المخاطر منذ نهاية السنة.لم تطر
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 وشركاتها التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
 

 )تابع(إيضاحات 
 

 السيولةالتمويل و 5
 

للسنة و التفاصيل الخاصة بإدارة المخاطر والتدفقات النقدية لدى المجموعة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في تم عرض
 .17. راجع أيضاً اإليضاح 2016ديسمبر  31 المنتهية في

 
  العقارات االستثمارية 6

 ديسمبر  31 يونيو 30  
  2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم  
 )مدققة( مدققة()غـير   
    

 2.436.303 2.511.437  الرصيد االفتتاحي
 47.069 1.148  السنة اإلضافات خالل الفترة/
 28.065 -  (( أدناه1)يضاح اإل)راجع  التغير في القيمة العادلة

  -------------- ------------- 
 2.511.437 2.512.585  الرصيد الختامي

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

للعقارات  الدفتريةة مالقي بمراجعة أعضاء مجلس إدارة الشركةقام  ،2017يونيو  30المنتهية في  أشهر الستةفترة خالل  (1)
 31لعقارات مقارنة بالتقييم السابق الذي تم إجراؤه كما في لهذه افي القيمة العادلة  جوهري تغير ال يوجد وبرأيهم أنهاالستثمارية 

 .2016ديسمبر 
  

 من مستويات القيمة العادلة. 3توى ضمن المس لعقارات االستثماريةقياس القيمة العادلة لهذه اتم تصنيف 
 

 ممنوحة للمجموعة.بنوك مقابل تسهيالت ائتمانية مارية إلى تم رهن بعض العقارات االستث (2)
 
 زميلة وائتالفات مشتركةاستثمارات في شركات  7

 
 2017يونيو  30المنتهية في  لفترة الستة أشهردرهم  مليون 1 .08زميلة وائتالفات مشتركة شركات  أرباحمن  بلغت حصة المجموعة

 درهم(.مليون  22 .59بمبلغ  أرباح، 2016 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستةفترة )
 

شركة الصقر للتأمين التعاوني. تحتفظ المجموعة بنسبة  أسهممن  ٪26 تبلغحصة  تمتلك المجموعة كانت، 2015ديسمبر  31كما في 
بغرض المصلحة النفيعة ألفراد آخرين. عالوة على ذلك، قامت المجموعة بإبرام اتفاقية شراء وبيع  ٪26من إجمالي حصتها البالغة  6٪
لصقر للتأمين التعاوني حتى من حصص الملكية في شركة ا ٪19من حصتها مع طرف آخر. وعليه قامت المجموعة باحتساب نسبة  1٪
من األسهم والتي قامت ببيعها  ٪1، قامت المجموعة بإعادة االستحواذ على الحصة البالغة 2016يناير  1. إال أنه في 2015ديسمبر  31

للتأمين لمجموعة تأثير هام على شركة الصقر وبذلك يكون ل ٪20سابقاً. ترتب على ذلك زيادة حصة الملكية الخاصة بالمجموعة إلى 
 التعاوني.

 
وعليه، تقوم المجموعة حالياً بإعادة تصنيف االستثمار الخاص بها في شركة الصقر للتأمين التعاوني من استثمار في أوراق مالية إلى 

 (.8استثمار في شركة زميلة )راجع اإليضاح 
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 وشركاتها التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
 

 )تابع(إيضاحات 
 
 االستثمارات في أوراق مالية  8

 ديسمبر  31 يونيو 30 
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( )غـير مدققة( 

   االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
   

 80.507 77.952 الرصيد االفتتاحي
 130 - السنةاإلضافات خالل الفترة/ 

 (767) (1.611) خالل الفترة/ السنة االستبعاد
 (1.918) (4.815) التغير في القيمة العادلة خالل الفترة/ السنة

 --------- ---------- 
 77.952 71.526 الرصيد الختامي

 ===== ===== 
   

   قاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائراالستثمارات الم  
   

 299.325 138.176 الرصيد االفتتاحي
 2.573 - اإلضافات خالل الفترة/ السنة

 (390) (7.335) خالل الفترة/ السنة االستبعاد
 (10.682) (739) التغير في القيمة العادلة خالل الفترة/ السنة

 (152.650) - ( 7المحول إلى استثمار في شركات زميلة )راجع اإليضاح 
 ----------- ------------ 

 138.176 130.102 الرصيد الختامي
 ====== ====== 
 

 تسهيالت ائتمانية ممنوحة للمجموعة.مؤسسات مالية مقابل تم رهن بعض االستثمارات إلى بنوك و
 

    المحتفظ بها بغرض التطوير والبيعالعقارات  9
 

المحتفظ بها بمراجعة القيمة الدفترية للعقارات  2017يونيو  30المنتهية في  أشهر الستةفترة قام أعضاء مجلس إدارة الشركة خالل  
قارنة بالتقييم م المحتفظ بها بغرض التطوير والبيعال يوجد تغير جوهري في القيمة العادلة للعقارات  أنه وبرأيهم بغرض التطوير والبيع

 . 2016ديسمبر  31السابق الذي تم إجراؤه كما في 
 
 المخزون 10

 
 ممنوحة للمجموعة.ائتمانية  تسهيالتإلى بنوك مقابل  ائق التأمين على هذا المخزونيتم رهن بعض المخزون مع تخصيص وث

 
 الذمم المدينة التجارية واألخرى 11

 
لتطوير ا المحتفظ بها بغرضالعقارات  نثل شيكات مؤجلة مستلمة من مشتريتشتمل الذمم المدينة التجارية واألخرى على أوراق قبض تم 

إلى  فقد توصلته ، وعليالمعنية في المستقبلأوراق القبض  للتحقق من إمكانية تحصيلالقيمة  في نخفاضبتقييم اال. قامت اإلدارة والبيع
 في سياق األعمال االعتيادية. أوراق القبضمن المتوقع تحصيل أنه مخصص النخفاض القيمة حيث  لتكوينضرورة أنه ال توجد 
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 وشركاتها التابعة العامة ش.م.ع لالستثماراتالشركة الخليجية 
 

 )تابع(إيضاحات 
 
 موجودات عقود إعادة التأمين ومطلوبات عقود التأمين 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 الصندوق ولدى البنكالنقد في  13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مقابل التسهيالت الممنوحة إلى المجموعة، مرهونة  مليون درهم( 229 .7 :2016)مليون درهم  249 .7 تتضمن الودائع ودائع ثابتة بمبلغ
محتفظ بها باسم المجموعة وفقاً للتوجيهات الصادرة  مليون درهم( 10 .3 :2016)مليون درهم  10 .3كما أنها تشتمل على وديعة بمبلغ 

بشأن هيئة  2007( لسنة 6عن وزارة االقتصاد والتجارة بدولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب متطلبات القانون االتحادي رقم )
  التـأمين.

 
 
 

  

 يونيو 30  
2017 

 ديسمبر 31
2016 

 ألف درهم ألف درهم  
 )مدققة( )غـير مدققة(  

    

    اإلجمالي

 238.734 207.104  قيد التسويةاحتياطي المطالبات 
عنها اإلبالغالمطالبات الُمتكبدة التي لم يتم احتياطي    47.950 42.141 

  ----------- ---------- 
 280.875 255.054 احتياطي المطالبات قيد التسوية )بما في ذلك المطالبات الُمتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها(

قساط غير المكتسبةاحتياطي األ   211.137 171.582 
  ----------- ----------- 

 452.457 466.191  إجمالي مطلوبات عقود التأمين )المجموع الكلي(
  ====== ====== 

    ناقصاً: المبالغ القابلة لالسترداد من شركات إعادة التأمين 
 (150.434) (130.638)  حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات قيد التسوية

عنها اإلبالغم يتم ل المطالبات الُمتكبدة التيحصة شركات إعادة التأمين من    (15.116) (9.821) 
  ----------- ------------ 

 حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات قيد التسوية 
 (160.255) (145.754)  (عنها اإلبالغالمطالبات الُمتكبدة التي لم يتم )بما في ذلك 

 (47.316) (78.332)  أقساط إعادة التأمين غير المطفأة احتياطي
  ------------- ------------ 

 (207.571) (224.086)  إجمالي موجودات عقود إعادة التأمين
  ======= ======= 

 244.886 242.105  صافي مطلوبات عقود التأمين
  ====== ====== 

 يونيو 30  
2017 

 ديسمبر 31
2016 

 ألف درهم ألف درهم  
 )مدققة( )غـير مدققة(  
    

 2.460 2.167  النقد في الصندوق
    األرصدة المصرفية:

 73.618 95.440  سابات جاريةح -
 266.087 281.742  ودائع حسابات  -
  ----------- ----------- 
  379.349 342.165 
  ====== ====== 
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 وشركاتها التابعة العامة ش.م.ع لالستثماراتالشركة الخليجية 
 

 )تابع(إيضاحات 
 

 رأس المال 14

 
 يونيو 30

2017 
ديسمبر  31

2016 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 

   المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل
 1.791.333 1.791.333 درهم للسهم الواحد 1مليون سهم مدفوع نقداً بقيمة  1.791

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

 النقد وما يعادله 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة 16

 
 في الواردالعالقة"  الطرف ذومعامالت مع شركات أخرى تقع ضمن تعريف " بإبرامتقوم المجموعة، في سياق األعمال االعتيادية، 

 األطراف ذات العالقة بصورة متبادلة.المعامالت مع تحديد أسعار  . يتم االتفاق على شروط وسياسات24المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

خرى أ إيضاحاتخالف تلك المعامالت المفصح عنها في بفيما يلي المعامالت الهامة التي تمت مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة، 
 في المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة:

  فترة الستة أشهر        
 يونيو 30 فيالمنتهية     

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
 )غـير مدققة( )غـير مدققة( 
   

 7.910 7.476 إجمالي األقساط
 13.089 2.719 المطالبات المدفوعة

 211 509 شراء خدمات
 434 434 عموالت مدفوعة عن عقارات مستأجرة

 116.828 - مبالغ مقدمة إلى طرف ذي عالقة )صافي(
 2.770 - ذي عالقةالفائدة المحملة على طرف 

 1.275 - بيع عقارات محتفظ بها للتطوير والبيع
 ==== ==== 
   موظفي اإلدارة الرئيسيين: إلى تعويضاتال

 4.767 2.547 رواتب وامتيازات
 ==== ==== 

 

 

  أشهر الستةفترة          
 يونيو 30 فيالمنتهية     

  2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم  
 )غير مدققة( )غير مدققة(  
    

 7.947 2.167  النقد في الصندوق
    األرصدة المصرفية: 

 81.997 95.440  سابات جاريةح -
 264.426 281.742  ودائع حسابات  -
  ----------- ------------ 
  379.349 354.370 

 (1.240) (2.807)  ناقصاً: ودائع ثابتة مرهونة/ ودائع يحين تاريخ استحقاقها بعد ثالثة أشهر
 (176.846) (184.357)  ((1)17ناقصاً: سحوبات مصرفية على المكشوف )راجع إيضاح 

  ------------- ------------ 
  192.185 176.284 
  ====== ====== 
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 وشركاتها التابعة العامة ش.م.ع لالستثماراتالشركة الخليجية 
 

 )تابع(إيضاحات 
 

 )تابع(  األطراف ذات العالقةمعامالت وأرصدة  16
 

 129 .03: 2016)مليون درهم  132 .27 بمبلغمبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة على الذمم المدينة التجارية واألخرى  تشتمل
 .11راجع اإليضاح  مليون درهم(.

 
 مليون 401 .69: 2016)مليون درهم  376 .18بمبلغ طراف ذات عالقة ألمبالغ مستحقة على الذمم الدائنة التجارية واألخرى  تشتمل
 درهم(.

 
في  ميلة واستثمارفي شركات زاستثمار وعقارات استثمارية و بعض االستثمارات في شركات تابعة تشتمل موجودات المجموعة على

 عالقة لغرض المصلحة النفعية للمجموعة. اف ذاتطرأمن قبل  يتم االحتفاظ بها ماليةأوراق 
 

  القروض 17

 

 يونيو 30 
2017 

 ديسمبر 31
2016 

 ألف درهم ألف درهم  
 )مدققة( )غـير مدققة(  
    قصيرة األجل (1)

    

 162.313 184.357  سحوبات مصرفية على المكشوف
 68.235 68.775  إيصاالت أمانة

 1.551.748 1.530.500  ( أدناه(2االستحقاق المتداول من القروض ألجل )راجع إيضاح )
  ------------- ------------- 

 1.782.296 1.783.632 )أ(         
  ======= ======= 
 
    قروض ألجل (2)
    

 2.394.282 2.246.413  يناير 1في 
 190 -  السنة الفترة/ زائداً: قروض تم الحصول عليها خالل

 (148.058) (21.309)  ناقصاً: قروض مسددة خالل الفترة/السنة
  -------------- ------------- 
 2.246.414 2.225.104  ديسمبر  31/ يونيو 30في 

 (1.551.748) (1.530.500)  من قروض ألجل  المتداولناقصاً: االستحقاق 
  --------------- --------------- 

 694.666 694.604 )ب( االستحقاق طويل األجل من قروض ألجل
  ======= ====== 
    

 2.476.962 2.478.236 )أ + ب( إجمالي القروض                 
  ======== ======= 

 
   يتألف إجمالي القروض من:

   
 2.093.866 2.072.977 (2012قرض معاد جدولته سابقاً )

 383.096 405.259 قروض أخرى
 -------------- ------------- 
 2.478.236 2.476.962 
 ======== ======= 
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 وشركاتها التابعة العامة ش.م.ع لالستثماراتالشركة الخليجية 
 

 )تابع(إيضاحات 
 
  )تابع( القروض 17

 
بخالف القروض ألجل المعاد جدولتها سابقاً  ٪4 .5إلى  ٪0 .5تخضع القروض ألجل لفائدة بمعدل ايبور وليبور زائداً هامش يتراوح من 

 مليار درهم. 2 .8البالغة 
 

جمالي البالغ إ لديها تسهيالت القروض الحالية جزء كبير منبغرض إعادة هيكلة  الجهات الُمقرضةتقوم المجموعة حالياً بالتفاوض مع 
درهم )المبلغ األصلي( كما في تاريخ التقرير. يرى أعضاء مجلس إدارة الشركة أن المبلغ األصلي  مليون 98.2.072قيمتها المستحقة 

مليون درهم على التوالي،  39.123ومليون درهم  8.683ودفعات الفائدة )المدرجة ضمن الذمم الدائنة التجارية واألخرى( البالغ قيمتها 
م سدادها كجزء من خطة إعادة الهيكلة التي تخضع للمناقشة حالياً مع اللجنة التوجيهية في تاريخ التقرير، سوف يتكما والمستحق سدادها 

 للبنوك. 
 

مدرج ال) مليون درهم 04.257المجموعة قيد التفاوض مع مؤسسة مالية بغرض إعادة هيكلة تسهيل ائتماني بقيمة عالوة على ذلك، فإن 
 .2016سبتمبر  30السداد في  والذي أصبح مستحق مليون درهم 8.11ة وفائدة بقيمضمن الذمم الدائنة التجارية واألخرى( 

 
  .2017الثالث من خالل الربع يرى أعضاء مجلس إدارة الشركة أنه من المتوقع االنتهاء من خطة إعادة الهيكلة أعاله 

 
مليون  84.206 إجمالي قيمتها المستحقةقروض الحالية البالغ ال تسهيالت بنوك إلعادة هيكلةلمجموعة بالتفاوض مع اقوم بعض شركات ت

مليون درهم )المدرجة ضمن الذمم الدائنة التجارية واألخرى( كما في تاريخ  92.67البالغة  المستحقة درهم )المبلغ األصلي( والفائدة
درهم لدعوى قضائية مرفوعة من قبل الجهات الُمقرضة. يرى أعضاء  مليون 60 .39التقرير. يخضع جزء من هذه القروض بقيمة 

ضمن إعادة هيكلة قروض في نهاية األمر مجلس إدارة الشركة أن هذه القروض الممنوحة لشركات تابعة سوف يتم إعادة هيكلتها 
 مع البنوك الُمقرضة. ككل المجموعة 

 
 22.102الصلة  ذو. بلغت القيمة الدفترية للقرض الماليةة ببعض التعهدات لمجموعشركات ا، لم تلتزم إحدى 2017يونيو  30كما في 

 تم تصنيفه كمطلوبات متداولة.ون درهم )المبالغ األصلي( والذي ملي
 

إن التفاصيل الخاصة بالقروض ألجل، بما في ذلك شروط السداد ومعدالت الفائدة والضمانات المقدمة قد تم اإلفصاح عنها في البيانات 
  .2016ديسمبر  31المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 
 واإلداريةالمصروفات العمومية  18
 

 
 الستة أشهر فـــــــترة
 يونيو 30 في الـمنتهية

 أشهر الثالثة فـــــــترة
 يونيو 30 في الـمنتهية

 2017 2016 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 )غـير مدققة( )غـير مدققة( )غـير مدققة( مدققة()غـير  

     تتضمن ما يلي: 
     

 36.637 28.948 69.091 58.691 موظفين التكاليف 
 4.700 5.937 10.289 12.590 اإليجار
 2.274 3.057 3.829 7.270 قانونية ومهنية  أتعاب

 3.441 3.546 6.824 7.046 االستهالك
 2.848 915 7.772 1.811 هاتف وبريد ومستلزمات مكتبية 

 3.441 1.119 2.335 2.662 إصالحات وصيانة 
 == == = === == == === = 
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 وشركاتها التابعة العامة ش.م.ع لالستثماراتالشركة الخليجية 
 

 )تابع(إيضاحات 
 
 النظام المتدرج للقيمة العادلة/  األدوات المالية 19
 

 األدوات المالية  (1)
 

وموجودات عقود إعادة التأمين والذمم المدينة التجارية  في األوراق المالية تشتمل الموجودات المالية للمجموعة على االستثمارات
رى والذمم الدائنة التجارية واألخومطلوبات عقود التأمين تشتمل المطلوبات المالية للمجموعة على القروض وواألخرى والنقد لدى البنك. 

كل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات المالية المجموعة ليوضح الجدول المبين أدناه تصنيف . ومطلوبات عقود اإليجار التمويلي
 للفترة الحالية وفترة المقارنة: وقيمها العادلة

 

 

المصنفة 
بالقيمة العادلة 

من خالل 
األرباح أو 
 الخسائر

المصنفة بالقيمة 
العادلة من خالل 

اإليرادات 
 الشاملة األخرى 

 أخرى 
بالتكلفة 
 القيمة العادلة القيمة الدفترية المطفأة 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 2017يونيو  30

      )غير مدققة(
      الموجودات المالية

 201.628 201.628 - 71.526 130.102 مالية االستثمارات في أوراق 
 224.086 224.086 224.086 - - موجودات عقود إعادة التأمين

 1.179.291 1.179.291 1.179.291 - - الذمم المدينة التجارية واألخرى 
 377.182 377.182 377.182 - - النقد لدى البنك

 ----------- --------- -------------- -------------- -------------- 
 130.102 71.526 1.780.559 1.982.187 1.982.187 
 ====== ===== ======== ======== ======== 

      المالية المطلوبات
 2.478.236 2.478.236 2.478.236 - - قروض 

 466.191 466.191 466.191 - - مطلوبات عقود التأمين
 1.870.327 1.870.327 1.870.327 - - الذمم الدائنة التجارية واألخرى
 23.141 23.141 23.141 - - يمطلوبات عقود اإليجار التمويل

 --------- --------- -------------- -------------- -------------- 
 - - 4.837.895 4.837.895 4.837.895 
 ===== ===== ======== ======== ======== 

 
  2016ديسمبر  31

      )مدققة(
      الموجودات المالية

 216.128 216.128 - 77.952 138.176 ماليةفي أوراق  اتاالستثمار
 207.571 207.571 207.571 - - موجودات عقود إعادة التأمين

 1.245.781 1.245.781 1.245.781 - - الذمم المدينة التجارية واألخرى 
 339.705 339.705 339.705 - - النقد لدى البنك

 ----------- --------- ------------- ------------- ------------- 
 138.176 77.952 1.793.057 2.009.185 2.009.185 
 ====== ===== ======= ======= ======= 

      المالية المطلوبات
 2.476.962 2.476.962 2.476.962 - - قروض

 452.457 452.457 452.457 - - مطلوبات عقود التأمين
 1.820.880 1.820.880 1.820.880 - - الذمم الدائنة التجارية واألخرى
 23.141 23.141 23.141 - - مطلوبات عقود اإليجار التمويلية

 --------- --------- ------------- ------------- ------------- 
 - - 4.773.440 4.773.440 4.773.440 
 ===== ===== ======= ======= ======= 

 



 

 

18 

 وشركاتها التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
 

 )تابع(إيضاحات 
 

 )تابع( النظام المتدرج للقيمة العادلةاألدوات المالية/  19
 
  النظام المتدرج للقيمة العادلة (2)

ه، ايتم تصنيف كافة األدوات المالية التي يتم االعتراف بقيمتها العادلة أو اإلفصاح عنها في النظام المتدرج للقيمة العادلة، المبين أدن
 : مستوى من المدخالت الهامة لقياسات القيمة العادلة بصورة عامةاستناداً إلى مدخالت أقل 

 
 أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة. األسعار المدرجة )غير معدلة( في :1المستوى 

 
وهي عبارة عن معطيات ملحوظة لموجودات أو مطلوبات، سواء  1المستوى  ضمن: مدخالت بخالف األسعار المدرجة 2المستوى 

 بشكل مباشر )كاألسعار( أو بشكل غير مباشر )مشتقة من األسعار(. 
 

 زة على معطيات السوق الملحوظة )معطيات غير ملحوظة(.: مدخالت لموجودات أو مطلوبات غير مرتك3المستوى 
 

ين بفيما يتعلق باألدوات المالية التي يتم االعتراف بها بالقيمة العادلة بصورة متكررة، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان هناك تحويالت 
توى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة بصورة استناداً إلى أقل مسالمستويات في النظام المتدرج من خالل إعادة تقييم التصنيف )

 عامة( في نهاية فترة التقرير.
 

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    )غير مدققة( 2017يونيو  30

    الموجودات المالية
    استثمارات م قاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

 - - 61.639 أسهم مدرجة في استثمارات 
 9.887 - - أسهم غير مدرجة في استثمارات

 --------- ------- --------- 
 61.639 - 9.887 
 ===== ==== ===== 

    األرباح أو الخسائراستثمارات م قاسة بالقيمة العادلة من خالل 
 - - 65.776 أسهم مدرجة  في استثمارات
 45.754 18.572 - أسهم غير مدرجةفي استثمارات 

 --------- --------- --------- 
 65.776 18.572 45.754 
 ===== ===== ===== 

    
    )مدققة( 2016ديسمبر  31

    الموجودات المالية
    استثمارات ُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

 - - 67.073 أسهم مدرجة في استثمارات 
 10.879 - - أسهم غير مدرجةفي استثمارات 

 --------- -------- --------- 
 67.073 - 10.879 
 ===== ===== ===== 

    خالل األرباح أو الخسائراستثمارات ُمقاسة بالقيمة العادلة من 
 - - 72.487 أسهم مدرجة  في استثمارات
 42.935 22.754 - أسهم غير مدرجة في استثمارات

 --------- --------- --------- 
 72.487 22.754 42.935 
 ===== ===== ===== 

 
لقياسات  3لقياسات القيم العادلة ولم تكن هناك تحويالت إلى أو من المستوى  2والمستوى  1المستوى  أي تحويالت بين تكن هناكلم 

  : ال شيء(.2016) 2017يونيو  30المنتهية في  فترة الستة أشهرالقيمة العادلة خالل 
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 وشركاتها التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
 

 )تابع(إيضاحات 
 
 )تابع(  المتدرج للقيمة العادلةالنظام /  األدوات المالية 19

 

  )تابع(  النظام المتدرج للقيمة العادلة (2)
 

مدرجة من قبل شركة تقييم خارجية مؤهلة ومستقلة ولديها خبرة في أعمال تقييم  غير في أسهم ستثماراتالتم تحديد القيمة العادلة ل
لالستثمارات تغير جوهري في القيمة العادلة أنه ال يوجد  اإلدارةيرى أعضاء مجلس . 2016 ديسمبر 31كما في  األسهمفي ستثمارات اال

 .2016ديسمبر  31مقارنة بالتقييم السابق الذي تم إجراؤه كما في  في األسهم غير المدرجة

 
   ربحية السهم 20

 المنتهـية في فترة الستة أشهر     
 يونيو 30             

 2017 2016 
 مدققة()غـير  )غـير مدققة( 
   

 (25.029) (89.951) المنسوبة إلى مالكي الشركة )ألف درهم(الخسائر  صافي
 ======= ======= 

  1.791.333 1.791.333 عدد األسهم )ألف(
 ======= ======= 

 (1 .40) (02.5) )فلس للسهم(األساسية  – ربحية السهم
 ===== ===== 

  
 نظراً لعدم وجود أي التزامات قائمة لدى الشركة كما في تاريخ التقرير. على ربحية السهم األساسية ضلم يكن هناك تأثير للتخفي

 
 االرتباطات وااللتزامات الطارئة 21
 

 الضمانات
 

ت عالقة وأطراف أخرى تجارية تم الحصول عليها من أطراف ذاالمجموعة ضمانات تجارية مقابل قروض وسلفيات من بنوك أصدرت 
 زميلة.شركات ائتالفات مشتركة وتابعة وشركات بما في ذلك 

 
 الدعاوى القضائية

 
 وااللتزامات بمراجعة هذه المطالبات ةداربعض المطالبات وااللتزامات الطارئة في سياق األعمال االعتيادية. يقوم مجلس اإل قد تنشأ 

 قررتالصلة،  العقد ذو وظروف . وفقاً لشروطحسب موضوعها على حدة دعوىالتعامل مع كل بشكل منتظم عند استالمها ويتم  الطارئة
 ،والمعلومات المتاحة حالياً  المجموعة ما إذا كان يتعين رفع دعوى مقابلة. بناًء على رأي االستشاري القانوني المستقل لدى المجموعة

وبعضها  موعةالمجابتدائية في بعض القضايا لصالح تم إصدار أحكام نية القائمة )النتائج النهائية للمطالبات القانو أنمجلس اإلدارة  يرى
استناداً إلى مراجعة الوضع الراهن  نظراً ألنها ال تزال منظورة أمام القضاء. بشكل موثوق هاال يمكن تحديد (المجموعةليست في صالح 

الحالي كما في تاريخ التقرير كافي لتغطية أي تدفقات نقدية خارجة لتلك المطالبات القانونية، يرى أعضاء مجلس اإلدارة أن المخصص 
محتملة نتيجة صدور أحكام نهائية في تلك المطالبات. قررت الشركة عدم عرض كامل اإلفصاحات وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي 

حيث ترى اإلدارة أنه في ضوء صدور حكم ابتدائي واستئنافه،  "المحتملةوالموجودات  المحتملةااللتزامات ومخصص ال" 37الدولي رقم 
  .فال توجد معلومات تؤثر سلباً على مركزها في هذه القضايا

 
األخرى في سياق األعمال االعتيادية، والتي بناًء على المعلومات المتاحة حالياً، ال  المحتملةقد تنتج بعض االلتزامات عالوة على ذلك، 
هذه االلتزامات  ه ليس من المحتمل أن ينتج عن. إال أن اإلدارة ترى أنأو التي ترى اإلدارة أنها دون جدوى هذه المرحلةيمكن تحديدها في 

 المحتملة تدفقات نقدية خارجة من المجموعة باإلضافة إلى أي مخصصات ذات صلة مقيدة حالياً بالدفاتر.
 

مقدماً مقابل بيع بعض الممتلكات من منشأة ذات غرض خاص تابعة للشركة  دفعة مستلمةلدى المجموعة مبلغ مستحق من شركة زميلة و
( المنفردالزميلة. حصلت المجموعة على رأي قانوني مستقل من محامي خارجي يؤكد أن المجموعة قد يكون لها خيار )وفقاً لقرارها 

اس المثل بالمثل. وقد استعرض مجلس اإلدارة وضع تجارية للمبلغ المستلم مقدماً مع المبلغ المستحق على أس على أسسإجراء مقاصة 
( وسوف تختار على المنفرداإلجراءات القانونية والرأي القانوني أعاله وخلص إلى أن المجموعة سوف تمارس خيارها )وفقاً لقرارها 
المثل بالمثل. وعليه قامت أسس تجارية مقاصة المبالغ المستحق لها مع مبلغ االلتزام وذلك كون الجهات المشتملة مؤهلة لمقاصة 

ة المستحق من الشركالمبلغ للشركة الزميلة مقابل  التابعة من الشركة ذات الغرض الخاص ة مقدماً المستلم الدفعةالمجموعة بمقاصة 
  الزميلة.



 

 

20 

 وشركاتها التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
 

 )تابع(إيضاحات 
 
 حول القطاعات معلومات 22

 

لقطاعات ا التقارير المالية استناداً إلى الدولية إلعداد معاييرلها وفقاً لإعداديتم  التي يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية
 المجموعة:لدى  األساسية المختلفة التي تعمل بها المجموعة. فيما يلي قطاعات األعمال

 
التشحيم والشحم والبيوت الجاهزة والخرسانة واألعمال  تتضمن تصنيع وبيع النفط وزيوت : التصنيع 

 الخشبية والمطاعم واألفران والمطابخ وأنظمة التكييف المركزي.
   
 .رات في الممتلكات العقارية واألوراق الماليةتتضمن االستثما :  االستثمارات
    

والعديد من الخدمات األخرى بما في ذلك أعمال التأمين تتضمن الخدمات والعمليات األخرى  : خدمات وأخرى
 خدمات الضيافة.

 

. يتم قياس األداء بناًء على أرباح القطاع حيث ترى اإلدارة أن الربح هو على حدة المعلومات المتعلقة بعمليات كل قطاع تم أدناه بيان
ات بين القطاع منتظمةالمجاالت. هناك معامالت  تلكالمنشآت األخرى التي تعمل في مقارنًة بأهم عامل لتقييم نتائج بعض القطاعات 

 . لشروط يتم االتفاق عليها بصورة متبادلة بين القطاعاتوفقاً هذه المعامالت ويتم تسعير 
 

 
 



 

 

21 

 وشركاتها التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
 

 )تابع(إيضاحات 
 
 )تابع( حول القطاعات معلومات 22

 
 اإلجمالي            غير مخصصة          األخرىوالخدمات        اتستثماراال          التصنيع           

يونيو  30 
2017 

ديسمبر  31
2016 

يونيو  30
2017 

ديسمبر  31
2016 

يونيو  30
2017 

ديسمبر  31
2016 

يونيو  30
2017 

ديسمبر  31
2016 

يونيو  30
2017 

ديسمبر  31
2016 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

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

 6.001.711 5.969.039 471.192 511.624 614.677 660.011 4.566.587 4.463.217 349.255 334.187 القطاع موجودات
 4.810.536 4.876.103 561.666 551.612 678.976 708.363 3.284.144 3.327.075 285.750 289.053 مطلوبات القطاع

 ====== ====== ======== ======= ====== ====== ====== ====== ======== ======= 
           
يونيو  30 

2017 
 يونيو 30

2016 
يونيو  30

2017 
 يونيو 30

2016 
يونيو  30

2017 
 يونيو 30

2016 
يونيو  30

2017 
 يونيو 30

2016 
يونيو  30

2017 
 يونيو 30

2016 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

           
           مدققة()غير 

 474.538 291.379 - - 271.373 235.009 134.490 16.055 68.675 40.315  اإليرادات
 ===== ===== ===== ====== ====== ====== ===== ===== ====== ====== 
           

 67.528 (10.885) - - 34.762 (1.980) 38.581 3.557 (5.815) (12.462) نتائج عمليات القطاع 
           

 (53.628) (70.836) - - (2.873) (3.785) (50.194) (59.582) (561) (7.469) تكلفة التمويل
 ====== ===== ======= ====== ====== ===== ===== ===== ======= ====== 

 13.900 (81.721) - - 31.889 (5.765) (11.613) (56.025) (6.376) (19.931) )خسائر(/ أرباح الفترة
 ====== ===== ======= ====== ====== ===== ===== ===== ======= ===== 
 

 
 


