
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 

   ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  وشركاتھا التابعة

  
   الموحدة  الموجزةالمرحلية المالية  المعلومات

  (غير مدققة)
  ٢٠١٨ يونيو ٣٠  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    



  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (غير مدققة) مالية المرحلية الموجزة الموحدةالمعلومات ال
  ٢٠١٨ يونيو ٣٠
  
  

  الصفحة      المحتويات
  

   ٢ – ١      تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

     ٤ – ٣      المالي الموجز الموحدبيان المركز 

  ٥       بيان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد

  ٦      الموجز الموحد األخرى ةالشامل اإليراداتواألرباح أو الخسائر بيان 

  ٧      بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد

   ٩ – ٨      بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد

   ٢٥ – ١٠      الموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة 

  
  







 

 

 ٣

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  جز الموحدالمركز المالي الموبيان 
  ٢٠١٨ يونيو ٣٠كما في 

  
  

  
  

  يونيو ٣٠
٢٠١٨  

  ديسمبر ٣١
٢٠١٧  

  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  إيضاح  
        

        الموجودات
         غير المتداولةالموجودات 

  ٣٧٨٫٦٣٧  ٣٦٧٫٦٠٧    الممتلكات واآلالت والمعدات
  ٢٫٣٢٤٫٢٩٨  ٢٫٣٢٥٫٨١٣  ٦  العقارات االستثمارية

  ١١٫٥٠٠  ١١٫٥٠٠    ة التجاريةالشھر
  ٣٧٤٫٧٧٥  ٣٧٧٫٦٥٥  ٧  االستثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة

  ٧٢٫٣٧٠  ٦٣٫٦٦٥  ٨  ماليةأوراق االستثمارات في 
  ٢٦٩٫٧٨٣  ٨٣٫٢١٥  ١١  الذمم المدينة التجارية واألخرى

    ------------  ------------  
    ٣٫٤٣١٫٣٦٣  ٣٫٢٢٩٫٤٥٥  
    ------------  ------------  

        الموجودات المتداولة
  ٦٥٢٫٧٨٩  ٦٦٨٫٢٣٨  ٩  المحتفظ بھا بغرض التطوير والبيعالعقارات 
  ٣١٫٠٦٦  ٣٢٫٠٨٥  ١٠  المخزون

  ٨٢٩٫٢٣٣  ٩٩٦٫٢٣٤ ١١  خرىاألتجارية والمدينة الذممال
  ٢١٣٫٤٩٦  ١٩٨٫٠٢١  ١٢  موجودات عقود إعادة التأمين

  ١٢٩٫٥٩٢  ١٢٦٫٣٧٨  ٨  ماليةاالستثمارات في أوراق 
  ٣٠٣٫٣١٧  ٢٥٤٫٣١٩  ١٣  النقد في الصندوق ولدى البنك
  ١٫٦٩٣  ٥٣٨    موجودات محتفظ بھا للبيع

    ------------  ------------  
    ٢٫١٦١٫١٨٦  ٢٫٢٧٥٫٨١٣  

    ------------  ------------  
  ٥٫٥٩٢٫٥٤٩  ٥٫٥٠٥٫٢٦٨    إجمالي الموجودات

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

 
  

   





 

 

 ٥

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

    بيان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد (غير مدققة)
  ٢٠١٨ يونيو ٣٠المنتھية في  أشھر الستةفترة ل

  
  

  
  فترة الستة أشھر

  يونيو ٣٠المنتھية في 
  فترة الثالثة أشھر

  يونيو ٣٠المنتھية في 
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
            

  ١٤٣٫٤٨٨  ١٢٣٫٦٤٢  ٢٩١٫٣٧٩  ٢٣٨٫٤٥٤    اإليرادات
            

  )٩٣٫٦٨٠(  )٧٧٫٨٦٢(  )١٨٤٫٩٤٨(  )١٤٣٫٢٣٨(    اإليراداتتكلفة 
    ----------  ----------  ----------  ----------  

  ٤٩٫٨٠٨  ٤٥٫٧٨٠  ١٠٦٫٤٣١  ٩٥٫٢١٦    إجمالي األرباح
            

  )٥٢٫٤١٤(   )٤٩٫٦٢٥(  )١١٧٫٤٠٠(  )١٢٥٫٦٤٥(  ١٨  المصروفات العمومية واإلدارية
  )٤٫٦٧٠(  )٢٫٨١٥(  )٧٫٢٨٤(  )٣٫٩٥٧(    مصروفات البيع والتوزيع 

  ٩٠٨  ٥٫٠٩٣  ٢٫٦٣٥  ٢٤٫٥٤٢    أخرىإيرادات 
  ٢٫٣٨٧  ١٫١٧٠  ١٫٠٨٤  ٣٫٦٢٦  ٧  شركات زميلة وائتالفات مشتركة أرباح الحصة من

  )٨٩٧(  ٦٢  )٧٣٩(  ٦٧٦  ٨ صافي -التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في األوراق المالية 
         

  ٢٧٤  )٢٧(  ٥٨٥  )٢٦٥(    األرباح من بيع استثمارات في أوراق مالية(الخسائر) / 
  )٣٤٫٤١٦(  )٤٤٫٥٦٢(  )٧٠٫٨٣٦(  )٧٦٫٩٧٢(    تكلفة التمويل 

  ١٫٩٢٤  ١٫٤٦٨  ٣٫٨٠٣  ٣٫٠٦٩    إيرادات التمويل
    ----------  ----------  ----------  ----------  

  )٣٧٫٠٩٦(   )٤٣٫٤٥٦(  )٨١٫٧٢١(  )٧٩٫٧١٠(    الفترةخسائر 
    ======  ======  ======  ======  
            

            منسوبة إلى:الخسائر / (األرباح) 
  )٤١٫٠١٢(  )٥٤٫١٦٢(  )٨٩٫٩٥١(  )١٠٧٫٩٢٣(    مالكي الشركة

  ٣٫٩١٦  ١٠٫٧٠٦  ٨٫٢٣٠  ٢٨٫٢١٣    الحصص غير المسيطرة
    ----------  ----------  ----------  ----------  
    )٣٧٫٠٩٦(   )٤٣٫٤٥٦(  )٨١٫٧٢١(  )٧٩٫٧١٠(  
    ======  ======  ======  ======  
            

  )٢ .٢٩(  )٣ .٠٢(  )٥ .٠٢(  )٦ .٠٢(    األساسية (فلس للسھم) –ربحية السھم 
    ====  ====  ====  ====  
  

  من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.ال يتجزأ جزءاً  ٢٣إلى  ١من المرفقة تشكل اإليضاحات 
  

  .٢ و ١الصفحتين مدرج على  تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإن 



 

 

 ٦

وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية     
  

    مدققة)اإليرادات الشاملة األخرى الموجز الموحد (غير األرباح أو الخسائر وبيان 
  ٢٠١٨ يونيو ٣٠المنتھية في  أشھر الستةفترة ل

  
  

  
  فترة الستة أشھر

  يونيو ٣٠المنتھية في 
  فترة الثالثة أشھر

  يونيو ٣٠المنتھية في 
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  

      
  )٣٧٫٠٩٦(  )٤٣٫٤٥٦(  )٨١٫٧٢١(   )٧٩٫٧١٠(    خسائر الفترة

    ----------  ----------  ----------  ----------  
            اإليرادات الشاملة األخرى:

         
            البنود التي لن تتم إعادة تصنيفھا مطلقاً إلى األرباح أو الخسائر:

            
الحصة في اإليرادات الشاملة األخرى لشركات زميلة وائتالفات 

  ١٫٦٥٠  )٤٤٢(  )١٤٧(  )٧٤٦(  ٧  مشتركة (القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى)
            

   افيص – في األوراق المالية ستثماراتالتغير في القيمة العادلة لال
  ٨  األخرى) (القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة

  
)٧٫٣١٧(  

  
)٤٫٨١٥(  

  
)١٫٢٨٦(  

  
)٥٨٢(  

    --------  --------  --------  ------  
  ١٫٠٦٨  )١٫٧٢٨(  )٤٫٩٦٢(  )٨٫٠٦٣(    اإليرادات الشاملة األخرى للفترة

    --------  ----------  --------  ----------  
  )٣٦٫٠٢٨(  )٤٥٫١٨٤(  )٨٦٫٦٨٣(  )٨٧٫٧٧٣(    إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

    ======  ======  ======  ======  
            منسوبة إلى:إجمالي اإليرادات الشاملة 

  )٣٩٫٩٤٤(  )٥٥٫٨٩٠(  )٩٤٫٩١٣(  )١١٥٫٩٨٦(    الشركة مالكي
  ٣٫٩١٦  ١٠٫٧٠٦  ٨٫٢٣٠  ٢٨٫٢١٣    الحصص غير المسيطرة

    ----------  ----------  ----------  ----------  
  )٣٦٫٠٢٨(  )٤٥٫١٨٤(  )٨٦٫٦٨٣(  )٨٧٫٧٧٣(    للفترةإجمالي اإليرادات الشاملة 

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

  من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.ال يتجزأ جزءاً  ٢٣إلى  ١من المرفقة تشكل اإليضاحات 
  

  .٢ و ١مدرج على الصفحتين  الموجزة الموحدةتقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية إن 
  
  
  
  
  
  

  
   



 

 

 ٧

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

    مدققة)(غير  بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد
  ٢٠١٨ يونيو ٣٠المنتھية في  أشھر الستةفترة ل

    
  أشــھر الستة فترة
  يونيو ٣٠ في المنتھية

   ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  

      لتشغيليةالتدفقات النقدية من األنشطة ا
  )٨١٫٧٢١(  )٧٩٫٧١٠(    خسائر الفترة

  

        تسويات لـ:
  ٧٫٠٤٦  ٤٫٨٤٠    االستھالك 

  )١٫٠٨٤(  )٣٫٦٢٦(  ٧  الحصة من أرباح شركات زميلة وائتالفات مشتركة
  التغير في القيمة العادلة الستثمارات ُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل 

  ٧٣٩  )٦٧٦(    األرباح أو الخسائر
  ١٫١٣٢  ٦٫٨٥٠    مخصص المخزون بطيء الحركة

  ٣٫٥٥٠  ٢٫٥٧٢     نھاية الخدمة للموظفين اتمخصص تعويض
  )٥٨٥(  ٢٦٥    في أوراق مالية استثماراتمن بيع  )األرباحالخسائر / (

  ١٤٩  ١٠٫٦١٤  خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية
  )١٫٧٣٧(  )٢٢٨(    تجارية المدينة الذمم العكس خسائر االنخفاض في قيمة 

  )٣٫٨٠٣(  )٣٫٠٦٩(    إيرادات التمويل
  ٧٠٫٨٣٦  ٧٦٫٩٧٢   تكاليف التمويل

    ---------  ---------  
  )٥٫٤٧٨(  ١٤٫٨٠٤   التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل )الخسائر(/األرباح

        

  )١٦٫٥١٥(  ١٥٫٤٧٥    التغيرات في موجودات عقود إعادة التأمين
  ١٣٫٧٣٤  )٧٨٣(    التغيرات في مطلوبات عقود التأمين

  )١٥٫٣٠٧(  )١٥٫٤٤٩(    التغيرات في العقارات المحتفظ بھا بغرض التطوير والبيع
  ٤٫١٨٧  )٧٫٨٦٩(    في المخزون اتالتغير
  ٦٧٫٠٧٨  )٣٫٣٧٨(    في الذمم المدينة التجارية واألخرى اتالتغير

  ٤٩٫٤٤٧  ١٠٫١٦٠    التغيرات في الذمم الدائنة التجارية واألخرى
  )١٫١٤٨(  )١٫٥١٥(    ستثماريةااللعقارات ا إضافات إلى

  ٩٫٥٣١  ٥٫٠١٣    متحصالت من بيع استثمارات في أوراق مالية
    ---------  ----------  
    ١٠٥٫٥٢٩  ١٦٫٤٥٨  

  )٢٫٤٣٨(  )٥٫٧٧٣(    تعويضات نھاية الخدمة المدفوعة للموظفين 
    --------  ----------  

  ١٠٣٫٠٩١  ١٠٫٦٨٥   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
    --------  ----------  

       التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية
  ٦٠٨  ٦٫١٩٠    ممتلكات وآالت ومعداتالمتحصالت من بيع 

  -  ١٫١٥٥    المتحصالت من الموجودات المحتفظ بھا للبيع
  ٩٫٨٠٠  -    توزيعات األرباح المستلمة من شركة زميلة

  ٣٫٨٠٣  ٣٫٠٦٩    إيرادات التمويل
   --------  ----------  

  ١٤٫٢١١  ١٠٫٤١٤   من األنشطة االستثماريةالناتج صافي النقد
   --------  --------  

       التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  )١٠٫٥٥٦(  -    توزيعات األرباح المدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة

  )٢٠٫٧٧٠(  ٣٫٤٠٧    صافي الحركة في القروض المصرفية 
  )٧٠٫٨٣٦(  )٧٦٫٩٧٢(    تكاليف التمويل 

    ----------  -----------  
  )١٠٢٫١٦٢(  )٧٣٫٥٦٥(   المستخدم في األنشطة التمويليةصافي النقد

   ----------  -----------  
  ١٥٫١٤٠  )٥٢٫٤٦٦(   الزيادة في النقد وما يعادله (النقص) /صافي

        

  ١٧٧٫٠٤٥  ١٦٢٫٧٥٥    النقد وما يعادله في بداية الفترة
    ----------  ----------  

  ١٩٢٫١٨٥  ١١٠٫٢٨٩  ١٥  النقد وما يعادله في نھاية الفترة
    ======  ======  

  

  المالية المرحلية الموجزة الموحدة. البياناتمن ھذه ال يتجزأ جزءاً  ٢٣إلى  ١من المرفقة تشكل اإليضاحات 
  

.٢ و ١الصفحتين إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على 



 

 

٨

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  الموجز الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية
  ٢٠١٨ يونيو ٣٠المنتھية في  أشھر الستةفترة ل

      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 درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
                    

  ١٫١٩١٫١٧٥  ٣٠١٫٠٣٣  ٨٩٠٫١٤٢  )٩٥٨٫٩٣٠(  )٣١٫٦٧٨(  ٣٧٫٧٤٧  ٧٫٠٦٨  ٤٤٫٢٠٢  ١٫٧٩١٫٣٣٣  (مدققة)  ٢٠١٧يناير  ١في 
                    

                    (غير مدققة) إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
  )٨١٫٧٢١(  ٨٫٢٣٠  )٨٩٫٩٥١(  )٨٩٫٩٥١(  -  -  -  -  -  الفترة (خسائر) / أرباح 

  )٤٫٩٦٢(  -  )٤٫٩٦٢(  )١٤٧(  )٤٫٨١٥(  -  -  -  -  الشاملة األخرى الخسائر
  -----  -----  -----  -----  --------  ----------  ----------  -------  ----------  

  )٨٦٫٦٨٣(  ٨٫٢٣٠  )٩٤٫٩١٣(  )٩٠٫٠٩٨(  )٤٫٨١٥(  -  -  -  -  الشاملة الخسائرإجمالي 
                    

                    المعامالت مع مالكي الشركة
  )١٠٫٥٥٦(  )١٠٫٥٥٦(  -  -  -  -  -  -  -  توزيعات األرباح المدفوعة

                    
                    

                    التغيرات األخرى
  )١٫٠٠٠(  )٥٠٠(  )٥٠٠(  )٥٠٠(  -  -  -  -  -  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة من قبل شركة تابعة

  ------------  --------  -------  ---------  ----------  -------------  ----------  ----------  ------------  
  ١٫٠٩٢٫٩٣٦  ٢٩٨٫٢٠٧  ٧٩٤٫٧٢٩  )١٫٠٤٩٫١٢٨(  )٣٦٫٤٩٣(  ٣٧٫٧٤٧  ٧٫٠٦٨  ٤٤٫٢٠٢  ١٫٧٩١٫٣٣٣  (غير مدققة) ٢٠١٧ يونيو ٣٠في 

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

   



 

 

٩

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (تابع) الموجز الموحد التغيرات في حقوق الملكيةبيان 
  ٢٠١٨ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  الستةلفترة 

  
      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 درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  درھمألف   ألف درھم  ألف درھم  
                    

ً  ٢٠١٨يناير  ١في    ٩٥١٫٦٣٩  ٣٠٤٫١٤٢  ٦٤٧٫٤٩٧  )١٫٢٠٤٫٥٨٧(  )٣٠٫٩٦٨(  ٣٧٫٧٤٧  ٧٫٠٦٨  ٤٦٫٩٠٤  ١٫٧٩١٫٣٣٣   كما ھو مبين سابقا
  من المعايير  ٩التأثير المتراكم لتطبيق المعيار رقم 

  األدوات  –الدولية إلعداد التقارير المالية 
  )٣المالية (راجع اإليضاح 

-  -  -  -  -   )١٠٫٥٩٣(  -  )١٠٫٥٩٣(  )١٠٫٥٩٣(  

  ------------  --------  -------  ---------  ----------   --------------  ----------  ----------  ----------  
  ٩٤١٫٠٤٦  ٣٠٤٫١٤٢  ٦٣٦٫٩٠٤  )١٫٢١٥٫١٨٠(  )٣٠٫٩٦٨(  ٣٧٫٧٤٧  ٧٫٠٦٨  ٤٦٫٩٠٤  ١٫٧٩١٫٣٣٣  
  ------------  ---------  --------  ---------  ------------  -----------  -----------  -----------  -----------  
                    

                   (غير مدققة)إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
   )٧٩٫٧١٠(  ٢٨٫٢١٣  )١٠٧٫٩٢٣(  )١٠٧٫٩٢٣(  -  -  -  -  -  الفترة (خسائر) / أرباح 

  )٨٫٠٦٣(  -  )٨٫٠٦٣(  )٧٤٦(  )٧٫٣١٧(  -  -  -  -  الشاملة األخرى اإليرادات
  -----  -----  -----  -----  --------  -----------  ------------  --------  ----------  

  )٨٧٫٧٧٣(  ٢٨٫٢١٣  )١١٥٫٩٨٦(  )١٠٨٫٦٦٩(  )٧٫٣١٧(  -  -  -  -  الشاملة اإليراداتإجمالي 
                    

                    التغيرات األخرى
  )٢٫٠٠٠(  )١٫٠٠٠(  )١٫٠٠٠(  )١٫٠٠٠(  -  -  -  -  -  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة من قبل شركة تابعة

  ------------  ---------  -------  ---------  ----------  -------------  ----------  ----------  ----------  
    ٨٥١٫٢٧٣  ٣٣١٫٣٥٥  ٥١٩٫٩١٨  )١٫٣٢٤٫٨٤٩(  )٣٨٫٢٨٥(  ٣٧٫٧٤٧  ٧٫٠٦٨  ٤٦٫٩٠٤  ١٫٧٩١٫٣٣٣  (غير مدققة) ٢٠١٨ يونيو ٣٠في 

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

  
  يتم إجراء ذلك في نھاية السنة.س، حيث ٢٠١٨ يونيو ٣٠المنتھية في  أشھر الستةفترة للم يتم تخصيص أي أرباح إلى االحتياطي القانوني 

  
  المالية المرحلية الموجزة الموحدة. المعلوماتمن ھذه ال يتجزأ جزءاً  ٢٣إلى  ١من المرفقة تشكل اإليضاحات 



 

 

١٠

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
  (غير مدققة)  ٢٠١٨ يونيو ٣٠المنتھية في  أشھر الستةفترة ل
 
 معلومات حول الشركة   ١

  

الصادر  ٢/٧٣("الشركة") كشركة مساھمة عامة بموجب المرسوم األميري رقم  تأسست الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع
صدار المرسوم األميري المشار إليه أعاله. وتسعون عاماً اعتباراً من تاريخ إ. يستمر عمل الشركة لفترة تسعة ١٩٧٣يوليو  ٢٧بتاريخ 

  حدة. إن الشركة مدرجة في سوق دبي المالي.، دبي، اإلمارات العربية المت٢٢٥٨٨إن العنوان المسجل للشركة ھو ص.ب. 
  

("الفترة الحالية") على  ٢٠١٨ يونيو ٣٠ في المنتھية أشھر الستةولفترة  فيكما تشتمل المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  .مشتركةلائتالفات االوزميلة الشركات الحصة المجموعة في باإلضافة إلى  يشار إليھا مجتمعة بـ"المجموعة")الشركة وشركاتھا التابعة ("

  
لعقاري وتقديم خدمات التطوير االتصنيع وتجارة التجزئة تزاول أعمال وفي العمل كوكالء عقاريين  للمجموعةتتمثل األنشطة الرئيسية 
  خدمات الضيافة والخدمات األخرى.تقديم و هكافة أنواعومزاولة أعمال التأمين ب

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

  ("المساھم الرئيسي").
  

   عدادأساس اإل  ٢
  
  بيان التوافق  ١-٢

  
وفقاً للمعيار المحاسبي  ٢٠١٨ يونيو ٣٠ أشھر المنتھية في الستةولفترة  كما في ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة إعدادتم 

 ال تشتمل المعلومات المالية المرحلية الموجزة ة الدولية.يمعايير المحاسبال" الصادر عن مجلس التقارير المالية المرحلية"، ٣٤الدولي رقم 
راءتھا ويتعين ق ،التقارير المالية عدادإل الدولية معاييرلھا وفقاً لإعدادالتي يتم  الكاملة ومات الالزمة للبيانات الماليةالموحدة على كافة المعل

  .٢٠١٧ديسمبر  ٣١جنباً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتھية في 
  
  واألحكام  التقديـراتاستخدام   ٢-٢
  

ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يتطلب من  الموحدةالمرحلية الموجزة المالية  البياناتھذه  إعداد إن ام ضع أحكواالدارة وفقا
وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ الُمعلنة للموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصروفات. قد 

  التقديرات. تلكتختلف النتائج الفعلية عن 
  

االفتراضات التابعة لھا بصورة مستمرة. يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية من تاريخ إجراؤھا تتم مراجعة التقديرات و
  فصاعداً.

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

  .٢٠١٧ديسمبر  ٣١ وللسنة المنتھية في البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في إعدادعند ھي نفسھا التي تم تطبيقھا لتقديرات ا في
  

  السياسات المحاسبية الھامة     ٣
  

د إعداد المطبقة عن المحاسبية السياسات ھي نفسإن السياسات المحاسبية المطبقة عند إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
احتساب األدوات المالية نتيجة  في طريقة، باستثناء التغيرات ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتھية في  السنويةالمالية  البيانات

 اإليرادات نتيجة، والتغيرات في طريقة احتساب من المعايير المالية إلعداد التقارير المالية " األدوات المالية" ٩لتطبيق المعيار رقم 
   من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية " اإليرادات من العقود مع العمالء". ١٥لتطبيق المعيار رقم 

   
  "األدوات المالية" من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩المعيار رقم   )١(

  
 ١على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩المعيار رقم يسري مفعول النسخة النھائية من 

بشكل مبكر بتطبيق متطلبات تصنيف وقياس األدوات المالية في سنة  المجموعةويجوز تطبيقه قبل ذلك التاريخ. قامت  ٢٠١٨يناير 
 ٢٠١٤الصادرة في يوليو  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩قم المعيار ربتقييم التغيرات بين نسخة  المجموعة. قامت ٢٠١٤

وبذلك ليس ھناك تأثير على الرصيد االفتتاحي لحقوق الملكية  وبين النسخة السابقة المطبقة وخلصت إلى عدم وجود تغيرات جوھرية.
  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. ٩رقم  نتيجة التغيرات في متطلبات التصنيف طبقاً للمعيار ٢٠١٨يناير  ١كما في 

  
تأثير جوھري على السياسات  ٢٠١٤الصادرة في يوليو  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩رقم لم يكن لتطبيق نسخة المعيار 

  المتعلقة بالمطلوبات المالية.   للمجموعةالمحاسبية 



 

 

١١

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

    (تابع)إيضاحات 
  

    (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

  (تابع)"األدوات المالية" من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩المعيار رقم   )١(
  

  انخفاض القيمة
  

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يستبدل نموذج "الخسائر المتكبدة" الوارد في المعيار المحاسبي الدولي رقم  ٩إن المعيار رقم 
طبق نموذج احتساب انخفاض القيمة الجديد على ني. بنموذج "خسائر االئتمان المتوقعة"األدوات المالية: االعتراف والقياس  ٣٩

 ،وموجودات العقود واالستثمارات في الدين بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى المالية المقاسة بالتكلفة المطفأةالموجودات 
ً لاالستثمارات في أدوات الملكية ولكن ال ينطبق على ، يتم االعتراف من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩لمعيار رقم . طبقا

  .: االعتراف والقياساألدوات المالية ٣٩ئتمان في توقيت مبكر مقارنة بالمعيار المحاسبي الدولي رقم بخسائر اال
  

قوق حذمم التأمين المدينة والنقد وما يعادله وسندات و الذمم المدينة التجارية واألخرى تشتمل الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة من
  والمستحق من أطراف ذات عالقة.  الملكية

  
  قياس خسائر االئتمان المتوقعة

  
لقيمة الحالية ا. يتم قياس خسائر االئتمان على أنھا مرجح لخسائر االئتمان بناء على االحتماليةالتقدير تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة في ال

 للمنشأة بموجب العقد والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة الحصول(أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة  في النقد كامل العجزل
  عليھا). 

  
بقياس مخصصات الخسائر بقيمة مساوية لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية، باستثناء األدوات المالية  المجموعةتقوم 

  شھر:   ١٢التالية التي يتم قياس مخصصات الخسائر المتعلقة بھا على أنھا خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 
  
 منخفضة كما في تاريخ التقرير، و  سندات الدين االستثمارية التي تنطوي على مخاطر  
  .األدوات المالية األخرى التي لم تزد مخاطر االئتمان المتعلقة بھا بصورة جوھرية منذ االعتراف المبدئي بھا  
  

أن سند الدين ينطوي على مخاطر ائتمان منخفضة عندما يكون تصنيف مخاطر االئتمان التي ينطوي عليھا ھذا السند  المجموعةتعتبر 
  . ‘الدرجة االستثمارية’معادل للتعريف المعروف عالمياً بـ

  
تعثر ألداة مالية المحتمل شھر في الجزء من خسائر االئتمان المتوقعة الناتجة عن حاالت ال ١٢تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 

شھر بعد تاريخ التقرير. تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية في خسائر االئتمان المتوقعة التي  ١٢حدوثھا خالل 
  تنتج من جميع أحداث التعثر المحتملة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية. 

  
  إلى ثالث مراحل استناداً إلى مدى التراجع االئتماني منذ نشأته: ةمقسم يةمنھج ن باستخداميتم قياس مخصصات خسائر االئتما

  
  ذا لم تكن ھناك زيادة جوھرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي بأداة مالية، يتم تسجيل مبلغ يساوي خسائر إ – ١المرحلة

باستخدام احتمالية التعثر خالل فترة االثنى عشر شھراً التالية.  ئتمان المتوقعةخسائر االيتم احتساب شھر.  ١٢االئتمان المتوقعة لمدة 
شھر، يتم استخدام احتمالية التعثر بما يتناسب مع فترة االستحقاق  ١٢فيما يتعلق بالموجودات التي تقل فترة استحقاقھا المتبقية عن 

  المتبقية. 
  
  تم ، يدون حدوث تعثر في السداد نشأة األداة الماليةجوھرية في مخاطر االئتمان عقب زيادة  ةالمالي األداةشھد تعندما  – ٢المرحلة

 ى مدىعلعلى مدة احتمالية التعرض للتعثر  . تتطلب ھذه المرحلة احتساب خسائر االئتمان المتوقعة بناءً ٢ضمن المرحلة  إدراجھا
  . ةالمالي لألداةالعمر المقدر المتبقي 

  
  ر مخصص خسائ يمثل. على غرار المرحلة الثانية، لتي تشھد حالة تعثر ضمن ھذه المرحلةالمالية ا األدواتيتم إدراج  – ٣المرحلة

  . على مدى عمر األداة المالية االئتمان خسائر االئتمان المتوقعة
  
  
  
  
  
  



 

 

١٢

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

    (تابع)إيضاحات 
  

    (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

  (تابع)"األدوات المالية" من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩المعيار رقم   )١(
  

  قياس خسائر االئتمان المتوقعة (تابع)
  

  تتمثل المدخالت الرئيسية المستخدمة في قياس خسائر االئتمان المتوقعة في الھيكل الزمني للمتغيرات التالية: 
  
 ؛احتمالية التعثر  
 ؛ والخسارة المحتملة عند التعثر  
  التعرض عند التعثر  
  

  تشرافية. سيتم عامة اشتقاق ھذه المعايير من النماذج اإلحصائية المعدة داخلياً والبيانات التاريخية األخرى، ويتم تعديلھا لبيان المعلومات اال
  

التي  ةذمم التأمين المدينة. في حالة الموجودات الماليو الذمم المدينة التجارية واألخرى بتطبيق منھجية مبسطة في حالة المجموعةقامت 
  يتم تطبيق منھجية مبسطة لھا، يتم االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية.

  
  فيما يلي تفاصيل ھذه المعايير/المدخالت اإلحصائية: 

  
  تتمثل تقدير احتمالية على مدى فترة زمنية معينة. –احتمالية التعثر 

  
  يتمثل في تقدير التعرض للتعثر في تاريخ مستقبلي مع الوضع بعين االعتبار التغيرات المتوقعة في التعرض  –التعرض عند التعثر

 بعد تاريخ التقرير.
 

  يتمثل في تقدير الخسارة المترتبة على حدوث حالة تعثر في وقت معين. يستند التعرض عند التعثر  –الخسارة المحتملة عند التعثر
ات النقدية التعاقدية المستحقة والتدفقات النقدية التي كان المقترض يتوقع الحصول عليھا، بما في ذلك التدفقات إلى الفرق بين التدفق

  النقدية من مصادرة الضمان. يتم عادًة التعبير عنھا كنسبة مئوية من التعرض
  

  المعلومات االستشرافية
  

 المعلومات المتعلقة باألحداث السابقة والظروف الحالية باإلضافة إلى تنبؤات معقولةإن قياس خسائر االئتمان المتوقعة يأخذ في االعتبار 
  عن األحداث المستقبلية والظروف االقتصادية. إن تقدير وتطبيق المعلومات االستشرافية يتطلب أحكام جوھرية. ومدعمة بأدلة

  
  العوامل االقتصادية

  
في نماذجھا على معلومات استشرافية واسعة النطاق كمدخالت اقتصادية مثل إجمالي الناتج المحلي ومعدل النمو السنوي  المجموعةتعتمد 

إلجمالي الناتج المحلي ومعدالت البطالة ومعدالت التضخم ومعدالت الفائدة وغيرھا. تتمثل المتغيرات االقتصادية المتنوعة التي يتم 
   ت ومؤشر أسعار المستھلك واألسھم والتضخم والقروض إلى القطاع الخاص. وضعھا في االعتبار في البرن

  
ً جميع خصائص السوق في تاريخ البيانات  إن المدخالت والنماذج المستخدمة في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة قد ال ترصد دائما

  مؤقتة باستخدام أحكام ائتمانية قائمة على الخبرة.  المالية. لبيان خصائص السوق، يتم إجراء تعديالت أو تسويات نوعية كتعديالت
  

  عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في بيان المركز المالي 
  

  على النحو التالي: الموجز الموحد يتم عرض مخصصات الخسائر المتعلقة بخسائر االئتمان المتوقعة في بيان المركز المالي 
  
 كخصم من القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات؛ التكلفة المطفأة:الموجودات المالية التي يتم قياسھا ب 
  
  

    



 

 

١٣

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

    (تابع)إيضاحات 
  

    (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  
  (تابع)"األدوات المالية" من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩المعيار رقم   )١(
  

  تعريف التعثر 
  

على األزمة المالية الجوھرية التي يواجھھا المقترض أو المصدر أو األدلة الموضوعية على انخفاض قيمة الموجودات المالية  تشتمل
وفقاً لشروط ما كانت الشركة لتقبلھا في  المجموعة، أو إعادة جدولة المبلغ المستحق إلى المقترضأو العجز عن السداد من قبل  التعثر

المعطيات الملحوظة ه أو عدم وجود سوق نشطة للسند أو إفالس سيشھرأو المصدر  المدينالمؤشرات التي تدل على أن  وأظروف أخرى، 
ظروف ، أو اللمصدرينالتغيرات السلبية في القدرة على السداد من قبل المقترضين أو امثل  مجموعة من الموجوداتاألخرى المتعلقة ب

  . المجموعةاالقتصادية المصاحبة لحاالت التعثر في 
  

  باعتبارھا المؤشرات التالية:  المجموعةعند تقييم ما إذا كان المقترض يواجه حالة تعثر، تضع 
  
  مثل اإلخالل بالتعھد –مؤشرات نوعية  
  و المجموعةمثل التأخر عن السداد أو عدم الوفاء بالتزام آخر من قبل نفس المصدر تجاه  –مؤشرات كمية ،  
  .بناء على البيانات المعدة داخلياً والتي يتم الحصول عليھا من مصادر خارجية  
  

  التحول 
  

الدولية إلعداد التقارير المالية بأثر رجعي، من المعايير  ٩طبيق التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار رقم تم ت
  باستثناء ما ھو مبين أدناه.

  
 يتم االعتراف بالفروق في القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الناتجة عن المقارنةفترات  أرقام إعادة بيان لم يتم .

 .٢٠١٨يناير  ١المالية ضمن األرباح المحتجزة واالحتياطيات كما في من المعايير الدولية إعداد التقارير  ٩تطبيق المعيار رقم 
 من المعايير الدولية إعداد التقارير المالية ٩المعيار رقم ال تعكس متطلبات  ٢٠١٧وعليه، فإن المعلومات التي تم عرضھا لسنة 

  . من المعايير الدولية إعداد التقارير المالية ٩ رقمطبقاً للمعيار  ٢٠١٨ولذلك ال يمكن مقارنتھا بالمعلومات التي تم عرضھا لسنة 
  

  في تاريخ التطبيق األولي. التي كانت موجودة على أساس الوقائع والظروفتم إجراء التقييمات التالية 
  

  باألصل المالي. يتم االحتفاظ فيهتحديد نموذج األعمال الذي   .أ
 .مالية معينة مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرتصنيف وإلغاء التصنيفات السابقة لموجودات مالية ومطلوبات   .ب
  
  من المعايير الدولية إلعداد  ٩في حالة كان سند الدين ينطوي على مخاطر ائتمان منخفضة في تاريخ التطبيق األولي للمعيار رقم

  رية منذ االعتراف األولي باألًصل. أن مخاطر االئتمان لألصل لم تزداد بصورة جوھ المجموعةالتقارير المالية، افترضت 
   

  تأثير نموذج انخفاض القيمة الجديد 
  

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، يكون من المتوقع عامة أن تزيد  ٩فيما يتعلق بالموجودات التي تقع ضمن نطاق المعيار رقم 
  خسائر انخفاض القيمة وتصبح أكثر تقلباً.

  
أدى إلى نقص األرباح المحتجزة  ٢٠١٨يناير  ١) كما في ٢٠١٤من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( ٩رقم إن تطبيق المعيار 

  مليون درھم.  ١٠ .٥٩بمبلغ 
 

  الخسائر المتراكمة   
  درھمألف     
     

  )١٫٢٠٤٫٥٨٧(   )٢٠١٧ديسمبر٣١(٣٩الرصيد الختامي طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم
      

  )١٠٫١٩٤(    ذمم التأمين المدينة والمستحق من أطراف ذات عالقة
  )٢٧(    ودائع الضمان

  )٣٣٨(    الذمم المدينة األخرى
  )٣٤(    النقد واألرصدة المصرفية

    ---------------  
  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩الرصيد االفتتاحي طبقاً للمعيار رقم

  )١٫٢١٥٫١٨٠(    ٢٠١٨يناير  ١األولي في  في تاريخ التطبيق
    =========  

 



 

 

١٤

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

    (تابع)إيضاحات 
  

    (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

  (تابع)"األدوات المالية" من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩المعيار رقم   )١(
  

    (تابع)تأثير نموذج انخفاض القيمة الجديد 
  

 ٣٩يوضح الجدول التالي مطابقة بين الرصيد الختامي لمخصص انخفاض القيمة للموجودات المالية طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
ً  وبين الرصيد االفتتاحي لمخصص خسائر االئتمان المتوقعة ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في  من المعايير الدولية  ٩للمعيار رقم  المحدد وفقا

  . ٢٠١٨يناير  ١إلعداد التقارير المالية كما في 
 

  ٢٠١٨يناير  ١  إعادة القياس  ٢٠١٧ديسمبر ٣١ 
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
        

  ١٫٠٨٨٫٤٥٧  )١٠٫٥٥٩(  ١٫٠٩٩٫٠١٦  الذمم المدينة التجارية واألخرى
  ٣٠٣٫٢٨٣  )٣٤(  ٣٠٣٫٣١٧  النقد واألرصدة المصرفية

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

  "اإليرادات من العقود مع العمالء" من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٥المعيار رقم   )٢(
  

الخاصة  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على تدفقات اإليرادات ١٥قامت إدارة المجموعة بتقييم تأثير تطبيق المعيار رقم 
أن تطبيق ھذا المعيار لن يسفر عن اختالفات ھامة في توقيت االعتراف بھذه اإليرادات وقيمتھا اعتباراً من ، وخلصت إلى بالمجموعة

  والحقاً. ٢٠١٨يناير  ١
  

  عوامل المخاطر المالية  ٤
  

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  األسھم أسعار

 
 تطلبھاوالتي ت بإدارة المخاطر المالية المتعلقةالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة على كافة المعلومات واإلفصاحات ال تشتمل 
ً إلى جنب مع البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة كما في المالية السنوية المو البيانات ديسمبر  ٣١حدة، ويتعين قراءتھا جنبا
٢٠١٧.  

  
   لم تطرأ أية تغييرات على سياسات إدارة المخاطر منذ نھاية السنة.

  
  السيولةالتمويل و  ٥
  

 مليون ٤٫٠٦٨ .١٧: ٢٠١٧( ٢٠١٨ يونيو ٣٠ي ـف م كماـدرھ مليون ٤٫٢٥٢ .٣٤بمبلغ  أخرى تجاه أطرافوعة التزامات لدى المجم
خالل سنة واحدة من  درھم) مليون ٢٫٠٧٧ .٧٦: ٢٠١٧(درھم  مليون ٢٫٢٦١ .٩٣ھذا المبلغ يستحق سداد مبلغ  أصل، من )مـدرھ

  تاريخ التقرير. 
  

مليون  ٢٫٨٢٦ .٥٢: ٢٠١٧(مليـون درھــم  ٢٫٨٨٢ .٦٧تشتمل ھذه االلتزامــات تجـاه األطراف األخرى على قروض وسلفيـات بمبلـغ 
. خالل سنة واحدة من تاريخ مليون درھم) ٨٣٦ .١١: ٢٠١٧(مليون درھم  ٨٩٢ .٢٦ ھذا المبلغ يستحق سداد مبلغ أصلمن ، درھم)

  التقرير.
  

 اتتثمارسالامن عملياتھا وبيع  الناتجةاإليرادات المستقبلية  متطلبات التمويل من خاللبالمجموعة  تفييتوقع أعضاء مجلس اإلدارة أن 
  ة وإعادة جدولة جزء من تسھيالت القروض الحالية.الحالي ةالمصرفي والنقد واألرصدة عقاراتالو

  
 أعاله، التي يرونھا واقعية الموضحةالخطط تنفيذ  يواصلما كمن المبادرات مجموعة  عالوة على ذلك، قام مجلس اإلدارة واإلدارة بتنفيذ

  .١٧ راجع أيضاً اإليضاحوقابلة للتحقيق لضمان قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتھا المالية عند استحقاقھا. 
   



 

 

١٥

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

    (تابع)إيضاحات 
  
   العقارات االستثمارية  ٦

  ديسمبر  ٣١  يونيو ٣٠    
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  مدققة)(غـير     
        

  ٢٫٥١١٫٤٣٧  ٢٫٣٢٤٫٢٩٨    الرصيد االفتتاحي
  ١٫٥٤٥  ١٫٥١٥    السنة اإلضافات خالل الفترة/

  )١٨٥٫٧٥٠(  -    السنة خالل الفترة/ االستبعادات
  )٢٫٩٣٤(  -    استبعاد شركة تابعة

    --------------  -------------  
  ٢٫٣٢٤٫٢٩٨  ٢٫٣٢٥٫٨١٣    الرصيد الختامي

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

للعقارات  الدفتريةة مالقي بمراجعة أعضاء مجلس إدارة الشركةقام  ،٢٠١٨ يونيو ٣٠المنتھية في  أشھر الستةفترة خالل  )١(
لعقارات مقارنة بالتقييم السابق الذي تم إجراؤه كما في لھذه افي القيمة العادلة  جوھري تغير ال يوجد وبرأيھم أنهاالستثمارية 

 .٢٠١٧ديسمبر  ٣١
   

  من مستويات القيمة العادلة. ٣توى ضمن المس لعقارات االستثماريةتم تصنيف قياس القيمة العادلة لھذه ا
  

  ممنوحة للمجموعة.بنوك مقابل تسھيالت ائتمانية مارية إلى تم رھن بعض العقارات االستث )٢(
  
  زميلة وائتالفات مشتركةاستثمارات في شركات   ٧

  
 ٢٠١٨ يونيو ٣٠المنتھية في  أشھر الستةفترة لمليون درھم  ٣ .٦٣ زميلة وائتالفات مشتركةشركات  أرباحمن  بلغت حصة المجموعة

 وائتالفات مشتركةزميلة شركات ل الخسائر الشاملة األخرىمن  بلغت حصة المجموعةكما  درھم).مليون  ١ .٠٨ :٢٠١٧ يونيو ٣٠(
   درھم).مليون  ٠ .١٥ :٢٠١٧ يونيو ٣٠( ٢٠١٨ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  الستةلفترة مليون درھم  ٠ .٧٥
  

  

  ممنوحة للمجموعة.إلى بنوك مقابل تسھيالت ائتمانية زميلة وائتالفات مشتركة شركات االستثمارات في تم رھن بعض 
  

  االستثمارات في أوراق مالية   ٨
  ديسمبر  ٣١  يونيو ٣٠ 

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غـير مدققة)  

      االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
      

  ٧٧٫٩٥٢  ٧٢٫٣٧٠  الرصيد االفتتاحي
  )٧٥٤(  )٧٫٣١٧(  التغير في القيمة العادلة 

  )٢٫٢٩٠(  )١٫٣٨٨(  خالل الفترة/ السنة االستبعاد
  )٢٫٥٣٨(  -  استبعاد شركة تابعة

  ---------  ----------  
  ٧٢٫٣٧٠  ٦٣٫٦٦٥  الرصيد الختامي

  =====  =====  
      

      قاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائراالستثمارات المُ 
     

  ١٣٨٫١٧٦  ١٢٩٫٥٩٢  الرصيد االفتتاحي
  )١٫١٨٣(  ٦٧٦   التغير في القيمة العادلة

  )٧٫٣٣٥(  )٣٫٨٩٠(  خالل الفترة/ السنة االستبعاد
  )٦٦(  -  استبعاد شركة تابعة

  ---------  ----------  
  ١٢٩٫٥٩٢  ١٢٦٫٣٧٨  الرصيد الختامي

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

  تسھيالت ائتمانية ممنوحة للمجموعة.مؤسسات مالية مقابل تم رھن بعض االستثمارات إلى بنوك و



 

 

١٦

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

    (تابع)إيضاحات 
  

       المحتفظ بھا بغرض التطوير والبيعالعقارات   ٩
  

المحتفظ بھا بمراجعة القيمة الدفترية للعقارات  ٢٠١٨ يونيو ٣٠المنتھية في  أشھر الستةفترة قام أعضاء مجلس إدارة الشركة خالل   
مقارنة  لبيعالمحتفظ بھا بغرض التطوير واللعقارات  القابلة لالستردادال يوجد تغير جوھري في القيمة  أنه وبرأيھم بغرض التطوير والبيع

المحتفظ بھا بغرض التطوير والبيع إلى بنوك مقابل لعقارات اتم رھن بعض . ٢٠١٧ديسمبر  ٣١بالتقييم السابق الذي تم إجراؤه كما في 
  ممنوحة للمجموعة.تسھيالت ائتمانية 

  
  المخزون  ١٠

  
  ممنوحة للمجموعة.ائتمانية  تسھيالتإلى بنوك مقابل  ائق التأمين على ھذا المخزونيتم رھن بعض المخزون مع تخصيص وث

  
  الذمم المدينة التجارية واألخرى  ١١

  
تطوير المحتفظ بھا بغرض الالعقارات  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 

  
  موجودات عقود إعادة التأمين ومطلوبات عقود التأمين  ١٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يونيو ٣٠    
٢٠١٨  

  ديسمبر ٣١
٢٠١٧  

  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  (غـير مدققة)    
        

        اإلجمالي
  ١٦٤٫٣١٠  ١٣٤٫٩٧٣    احتياطي المطالبات قيد التسوية 

  ٢٫٨٤٢  ٣٫١٥٧  احتياطي مصروفات تسوية المطالبات غير المخصصة 
  ١٫١٣٣  ١٫٣٣٣  احتياطي المخاطر غير المنتھية

  ٤٣٫٣٢٦  ٤٣٫٩١٥    الُمتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنهاحتياطي المطالبات 
  -----------  ----------  

الُمتكبدةاحتياطي المطالبات قيد التسوية (بما في ذلك المطالبات 
  ٢١١٫٦١١  ١٨٣،٣٧٨التي لم يتم اإلبالغ عنھا)  

  ١٦٨٫٥٢٠  ١٩٥٫٩٧٠  احتياطي األقساط غير المكتسبة
    ----------  ---------  

  ٣٨٠٫١٣١  ٣٧٩٫٣٤٨    الكلي) المجموعإجمالي مطلوبات عقود التأمين (
    ======  ======  
        

      ناقصاً: المبالغ القابلة لالسترداد من شركات إعادة التأمين
  )١٤٣٫٣٩٤(  )١١٠٫٠٠٤(  حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات قيد التسوية

  )١٥٫٨٣٦(  )١٤٫٧٣٦(  عنھا اإلبالغم يتم ل المطالبات الُمتكبدة التيحصة شركات إعادة التأمين من 
    -----------  ----------  

  حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات قيد التسوية 
  )١٥٩٫٢٣٠(  )١٢٤٫٧٤٠(    )عنھا اإلبالغالمطالبات الُمتكبدة التي لم يتم (بما في ذلك 

  )٥٤٫٢٦٦(  )٧٣٫٢٨١(    احتياطي أقساط إعادة التأمين غير المطفأة
   -----------  ----------  

  )٢١٣٫٤٩٦(  )١٩٨٫٠٢١(    إجمالي موجودات عقود إعادة التأمين
   =======  ======  

  ١٦٦٫٦٣٥  ١٨١٫٣٢٧   صافي مطلوبات عقود التأمين
   =======  ======  



 

 

١٧

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

    (تابع)إيضاحات 
  
  النقد في الصندوق ولدى البنك  ١٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
) مقابل التسھيالت ١٧يضاح اإلمرھونة (راجع  مليون درھم) ١٧٧ .٥ :٢٠١٧(مليون درھم  ١٧٧ .٥ تتضمن الودائع ودائع ثابتة بمبلغ

محتفظ بھا باسم المجموعة  مليون درھم) ١٠ .٣ :٢٠١٧(مليون درھم  ١٠ .٣الممنوحة إلى المجموعة، كما أنھا تشتمل على وديعة بمبلغ 
) لسنة ٦وفقاً للتوجيھات الصادرة عن وزارة االقتصاد والتجارة بدولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب متطلبات القانون االتحادي رقم (

  بشأن ھيئة التـأمين.  ٢٠٠٧
  

  رأس المال  ١٤

  
  يونيو ٣٠

٢٠١٨  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  

      المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل
  ١٫٧٩١٫٣٣٣  ١٫٧٩١٫٣٣٣  درھم للسھم الواحد ١مليون سھم مدفوع نقداً بقيمة ١٫٧٩١

  ========  =======  
  
  النقد وما يعادله  ١٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يونيو ٣٠    
٢٠١٨  

  ديسمبر ٣١
٢٠١٧  

  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  (غـير مدققة)    
        

  ٢٫٢٣٥  ٢٫٠١٥   النقد في الصندوق
       األرصدة المصرفية:

  ٦٥٫٤٥٢  ٤٨٫٥٠٧   سابات جاريةح -
  ٢٣٥٫٦٣٠  ٢٠٣٫٨٣١   ودائع حسابات  -

  -  )٣٤(    ناقصاً: خسائر االئتمان المتوقعة
    ----------  ----------  
   ٣٠٣٫٣١٧  ٢٥٤٫٣١٩  
   ======  ======  

   أشھر الستةفترة            
  يونيو ٣٠ فيالمنتھية     

    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درھم  ألف درھم    
  (غير مدققة)  مدققة)(غير     

      
  ٢٫١٦٧  ٢٫٠١٥   النقد في الصندوق

       األرصدة المصرفية: 
  ٩٥٫٤٤٠  ٤٨٫٥٠٧   سابات جاريةح -
  ٢٨١٫٧٤٢  ٢٠٣٫٨٣١   ودائع حسابات  -

  -  )٣٤(    خسائر االئتمان المتوقعة
    ----------  ----------  
    ٣٧٩٫٣٤٩  ٢٥٤٫٣١٩  
       

  )٢٫٨٠٧(  )٨٨٦(   ودائع يحين تاريخ استحقاقھا بعد ثالثة أشھرناقصاً: ودائع ثابتة مرھونة/
  )١٨٤٫٣٥٧(  )١٤٣٫١٤٤(    )١٧رفية على المكشوف (راجع إيضاح ناقصاً: سحوبات مص

   -------------  ------------  
    ١٩٢٫١٨٥  ١١٠٫٢٨٩  
    ======  ======  



 

 

١٨

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

    (تابع)إيضاحات 
  
  معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة  ١٦

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

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة بصورة متبادلة.تحديد أسعار  . يتم االتفاق على شروط وسياسات٢٤المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  

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

  أشھر  الستةفترة          
  يونيو ٣٠ فيالمنتھية     

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درھم  ألف درھم 

  (غـير مدققة)  (غـير مدققة)  
      

  ٧٫٤٧٦  ١٫٠٦٢  إجمالي األقساط
  ٢٫٧١٩  ٨٨٣  المطالبات المدفوعة

  ٤٣٤  ٤٣٤  عموالت مدفوعة عن عقارات مستأجرة
  ٥٠٩  ٢٠٨  شراء خدمات

  ===  ===  
      موظفي اإلدارة الرئيسيين: تعويضات

  ٢٫٥٤٧  ١٫٩٤٥  رواتب وامتيازات
  ====  ====  

  
مليون  ١٢٧ .٦٢: ٢٠١٧(مليون درھم  ١٣١ .٨ بمبلغمبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة على الذمم المدينة التجارية واألخرى  تشتمل

  .١١راجع اإليضاح  درھم).
  

مليون  ٣٩٢ .٩١: ٢٠١٧(مليون درھم  ٣٦٧ .٦٤بمبلغ طراف ذات عالقة ألمبالغ مستحقة على الذمم الدائنة التجارية واألخرى  تشتمل
  درھم).

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

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

   القروض  ١٧

  
  يونيو ٣٠  

٢٠١٨  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  (غـير مدققة)    

        
        

  ٢٫٢٦٥٫٢٥٩  ٢٫٢٦٣٫٢٨٠    قروض ألجل (راجع اإليضاح أدناه)
  ١٣٧٫٧٣٨  ١٤٣٫١٤٤    )١٥سحوبات مصرفية على المكشوف (راجع إيضاح 

  ١٦٫٣٦٦  ١٦٫٣٤٦   إيصاالت أمانة
    ------------  ------------  

    ٢٫٤١٩٫٣٦٣  ٢٫٤٢٢٫٧٧٠  
    =======  =======  
  

     مبينة في بيان المركز المالي الموجز الموحد على النحو التالي:
     
        

  ٤٢٨٫٩٥٤  ٤٣٢٫٣٦١    استحقاق قصير األجل
  ١٫٩٩٠٫٤٠٩  ١٫٩٩٠٫٤٠٩    استحقاق طويل األجل

    ------------  ------------  
  ٢٫٤١٩٫٣٦٣  ٢٫٤٢٢٫٧٧٠    ديسمبر  ٣١/ يونيو ٣٠في 

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



 

 

١٩

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
   (تابع) القروض  ١٧

  
  يوضح الجدول أدناه الحركة في القروض التي تخضع لفائدة:

  
  يونيو ٣٠  

٢٠١٨  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غـير مدققة)  
      

  ٢٫٤٧٦٫٩٦٢  ٢٫٤١٩٫٣٦٣  يناير ١في 
     

      بنود التدفق النقدي
  ١٦٣  ٥٫٣٩٢  السنة الفترة/ القروض اإلضافية خالل

  )١٥٠٫٨٤٣(  )١٫٩٨٥(  السنة الفترة/سداد قروض خالل 
      

      بنود أخرى غير نقدية
  ٢٣٫١٤١  -  )١٩إيجار تمويلي معاد ھيكلته لقروض ألجل (راجع إيضاح 

  ٧٣٫٦٠٢  -  الفائدة المرسملة لقرض ألجل عند إعادة الھيكلة
  )٣٫٦٦٢(  -  استبعاد شركة تابعة 

  --------------  -------------  
  ٢٫٤١٩٫٣٦٣  ٢٫٤٢٢٫٧٧٠  ديسمبر ٣١ /يونيو ٣٠ في
  ========  =======  
  

مليون درھم ("قرض  ٢٫٧٧٨ .٣٥البنوك لتغطية دين قائم بقيمة ، أبرمت الشركة اتفاق إعادة ھيكلة مع مجموعة من ٢٠١٢يوليو  ٢في 
  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١معاد جدولته سابقاً"). يستحق سداد القرض المعاد ھيكلته على أقساط سنوية حتى 

  
مبر سبت ٣٠دينھا القائم مرة أخرى. كما في بغرض إعادة ھيكلة  الجھات الُمقرضة، شرعت الشركة في التفاوض مع ٢٠١٦سنة خالل 
درھم (بما في ذلك الفائدة مستحقة مليون  ٢٫١٤٦ .٥٨، أبرمت الشركة اتفاقية إعادة الھيكلة الُمعدلة لتغطية إجمالي الدين البالغ ٢٠١٧

) بعد الحصول على موافقات من معظم البنوك. وفقاً لالتفاقية الُمعدلة، يستحق ٢٠١٦ديسمبر  ٣١درھم حتى مليون  ٧٣ .٦الدفع بمبلغ 
ً من القرض  ٪٦٦ .٠٨سداد  ، في حين يستحق سداد النسبة المتبقية البالغة ٢٠٢٣ديسمبر  ٣١على أقساط سنوية حتى  الُمعاد ھيكلته سابقا
  كتسوية نھائية على نحو يتم إعادة التفاوض بشأنه في ذلك الحين. ٪٣٣ .٩٢
  

مليون درھم (المبلغ األصلي) من إجمالي القرض المعاد ھيكلته، حيث كان يستحق سداده كما في  ٢٤ .٥٤تعثرت الشركة في سداد مبلغ 
. يرى أعضاء مجلس إدارة الشركة بعد مراجعة وقائع وظروف ھذا التعثر، وفي ضوء عدم قيام البنوك بإصدار ٢٠١٨ يونيو ٣٠

  استمرارية التسھيل المصرفي وفقاً التفاقية إعادة الھيكلة. بموجب االتفاقية،  إشعارات
  

سنوياً زائداً معدالت الفائدة السائدة لدى بنوك اإلمارات لمدة ستة أشھر  ٪٢ .٧٥يخضع التسھيل المعدل الُمعاد ھيكلته لمعدل فائدة بواقع 
علق دالت الفائدة السائدة لدى بنوك لندن لمدة ستة أشھر فيما يتفيما يتعلق بالتسھيالت ألجل التي تم الحصول عليھا بالدرھم اإلماراتي ومع

بالتسھيالت ألجل التي تم الحصول عليھا بالدوالر األمريكي، بحيث يتم تحميلھا على أساس نصف سنوي. عالوة على ذلك سيتم تحميل 
. اعتباراً من ٢٠٢٣ديسمبر  ٣١يتم سداده في على أساس نصف سنوي فيما يتعلق بالدين القائم التي س ٪٠ .٥دفعه عينية إضافية بواقع 

ً على أساس نصف سنوي. ھذا ولن يعد يتم تطبيق أي  ٪٠ .٢٥، في حال التعثر، سيزيد معدل الفائدة بواقع ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ سنويا
  زيادة في معدل الفائدة للفترات المستقبلية في حال عدم استمرارية التعثر.

  
الضمان والتعھد وفقاً التفاقية إعادة الھيكلة المعدلة. يتعين على الشركة الحفاظ على الحد األدنى لمعدل ال يوجد أي تغيير في متطلبات 

ً التفاقية إعادة ١: ١ .٢غطاء الموجودات  ، كما يتعين عليھا االلتزام بالتعھدات العامة بما في ذلك القيود على توزيعات األرباح وفقا
ى بعض الشركات التابعة للشركة الحفاظ على مستوى محدد من المديونية المالية كضمانات للقرض الھيكلة. عالوة على ذلك، يتعين عل

  المعاد ھيكلته. تم ضمان ھذه القروض مقابل بعض موجودات المجموعة. 
  
  
  
  



 

 

٢٠

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
   (تابع) القروض  ١٧

  
لبيانات ا قد تم اإلفصاح عنھا في عدالت الفائدة والضمانات المقدمةالقروض ألجل، بما في ذلك شروط السداد ومالتفاصيل الخاصة بإن 

  . ٢٠١٧ديسمبر  ٣١المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتھية في 
  
مليون درھم  ٠٦.٢١٤إجمالھا البالغ الحالية  قروضال تسھيالت قوم بعض الشركات التابعة للمجموعة بالتفاوض مع البنوك إلعادة ھيكلةت

مليون درھم (المدرجة ضمن الذمم الدائنة التجارية واألخرى) كما في تاريخ التقرير. يخضع  ٢٧.٨١(المبلغ األصلي) والفائدة البالغة 
درھم لدعوى قضائية مرفوعة من قبل الجھات الُمقرضة. يرى أعضاء مجلس إدارة الشركة  مليون ٨٠ .٧٩جزء من ھذه القروض بقيمة 

  الھيكلة في الوقت المناسب.عادة تخضع إلأن ھذه القروض سوف 
  

، لم تلتزم إحدى المنشآت التابعة للمجموعة ببعض التعھدات المصرفية. بلغت القيمة الدفترية للقرض ذات ٢٠١٨ يونيو ٣٠كما في 
  غ األصلي) والذي يتم تصنيفه كمطلوبات متداولة.لمليون درھم (المب ٦٧.١٦٠ الصلة

  
مدرج ال( مليون درھم ٠٤.٢٥٧قيد التفاوض مع مؤسسة مالية بغرض إعادة ھيكلة تسھيل ائتماني بقيمة  الشركةعالوة على ذلك، فإن 

   .٢٠١٦سبتمبر  ٣٠السداد في  والذي أصبح مستحق مليون درھم ٥١.٢١وفائدة بقيمة ضمن الذمم الدائنة التجارية واألخرى) 
  

  قروض أخرى
  

تشتمل القروض األخرى بصورة رئيسية على قروض من قبل شركات تابعة للشركة. تخضع ھذه القروض لبعض التعھدات المالية على 
  الشروط واألحكام التالية: وتخضعالتابعة ذات الصلة  الشركاتمستوى 

 

 رھن الموجودات؛ -
 اذنية لصالح البنوك؛سندات  -
 ائع الممولة بموجب إيصاالت أمانة.ورھن على البض -

  
  واإلداريةالمصروفات العمومية   ١٨

  
  أشھر الستةفترة   

  يونيو ٣٠ فيالمنتھية 
  أشھر الثالثةفترة 

  يونيو ٣٠ فيالمنتھية 
 ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧ ٢٠١٨  

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  (غـير مدققة)  (غـير مدققة)  (غـير مدققة)  (غـير مدققة)  

          تتضمن ما يلي: 
          

  ٢٨٫٩٤٨  ٢٢٫١٤٩  ٥٨٫٦٩١  ٤٥٫٨١٠  تكاليف موظفين 
  ٥٫٩٣٧  ٤٫٤٥٩  ١٢٫٥٩٠  ٨٫٨٩١  اإليجار
  ٣٫٠٥٧  ٢٫٦٣٨  ٧٫٢٧٠  ٤٫٨٨٣  قانونية ومھنية  أتعاب

  ٣٫٥٤٦  ١٫٧٠٣  ٧٫٠٤٦  ٤٫٨٤٠  االستھالك
  ١٫١١٩  ١٫٢٢٠  ٢٫٦٦٢  ٣٫٥٤٠  إصالحات وصيانة 

  ٩١٥  ٧٤١  ١٫٨١١  ١٫٥٨١  ھاتف وبريد ومستلزمات مكتبية 
  ======  ======  ======  ======  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

٢١

  

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  النظام المتدرج للقيمة العادلة/  األدوات المالية  ١٩

  

  األدوات المالية  )١(
 
وموجودات عقود إعادة التأمين والذمم المدينة التجارية  في األوراق المالية الموجودات المالية للمجموعة على االستثماراتتشتمل 

رى. والذمم الدائنة التجارية واألخومطلوبات عقود التأمين تشتمل المطلوبات المالية للمجموعة على القروض وواألخرى والنقد لدى البنك. 
ترة للفترة الحالية وف كل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات المالية وقيمھا العادلةالمجموعة لين أدناه تصنيف يوضح الجدول المب

  المقارنة:
  

  

المصنفة 
بالقيمة العادلة 

من خالل 
األرباح أو 
  الخسائر

المصنفة بالقيمة 
العادلة من خالل 

اإليرادات 
 الشاملة األخرى 

  أخرى 
بالتكلفة 
  القيمة العادلة  الدفترية القيمة  المطفأة 

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  ٢٠١٨ يونيو ٣٠

            (غير مدققة)
            الموجودات المالية

  ١٩٠٫٠٤٣  ١٩٠٫٠٤٣  -  ٦٣٫٦٦٥  ١٢٦٫٣٧٨  مالية االستثمارات في أوراق 
  ١٩٨٫٠٢١  ١٩٨٫٠٢١  ١٩٨٫٠٢١  -  -  موجودات عقود إعادة التأمين

  ١٫٠٧٩٫٤٤٩  ١٫٠٧٩٫٤٤٩  ١٫٠٧٩٫٤٤٩  -  -  الذمم المدينة التجارية واألخرى 
  ٢٥٢٫٣٣٨  ٢٥٢٫٣٣٨  ٢٥٢٫٣٣٨  -  -  النقد لدى البنك

  ----------  ---------  ------------  -------------  -------------  
  ١٫٧١٩٫٨٥١  ١٫٧١٩٫٨٥١  ١٫٥٢٩٫٨٠٨  ٦٣٫٦٦٥  ١٢٦٫٣٧٨  
  ======  =====  =======  =======  =======  

          المالية المطلوبات
  ٢٫٤٢٢٫٧٧٠  ٢٫٤٢٢٫٧٧٠  ٢٫٤٢٢٫٧٧٠  -  -  قروض 

  ٣٧٩٫٣٤٨  ٣٧٩٫٣٤٨  ٣٧٩٫٣٤٨  -  -  مطلوبات عقود التأمين
  ١٫٨١٧٫٨٥٦  ١٫٨١٧٫٨٥٦  ١٫٨١٧٫٨٥٦  -  -  الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  -----  -----  ------------  ------------  ------------  
  -  -  ٤٫٦١٩٫٩٧٤  ٤٫٦١٩٫٩٧٤  ٤٫٦١٩٫٩٧٤  
  ===  ===  =======  =======  =======  

  
   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

            (مدققة)
            الموجودات المالية

  ٢٠١٫٩٦٢  ٢٠١٫٩٦٢  -  ٧٢٫٣٧٠  ١٢٩٫٥٩٢  ماليةاالستثمارات في أوراق 
  ٢١٣٫٤٩٦  ٢١٣٫٤٩٦  ٢١٣٫٤٩٦  -  -  موجودات عقود إعادة التأمين

  ١٫٠٩٩٫٠١٦  ١٫٠٩٩٫٠١٦  ١٫٠٩٩٫٠١٦  -  -  الذمم المدينة التجارية واألخرى 
  ٣٠١٫٠٨٢  ٣٠١٫٠٨٢  ٣٠١٫٠٨٢  -  -  النقد لدى البنك

  --------------  ------------  ----------------  ----------------  ----------------  
  ١٫٨١٥٫٥٥٦  ١٫٨١٥٫٥٥٦  ١٫٦١٣٫٥٩٤  ٧٢٫٣٧٠  ١٢٩٫٥٩٢  
  ======  =====  =======  =======  =======  

            المالية المطلوبات
  ٢٫٤١٩٫٣٦٣  ٢٫٤١٩٫٣٦٣  ٢٫٤١٩٫٣٦٣  -  -  قروض

  ٣٨٠٫١٣١  ٣٨٠٫١٣١  ٣٨٠٫١٣١  -  -  مطلوبات عقود التأمين
  ١٫٨٠٤٫١٩٤  ١٫٨٠٤٫١٩٤  ١٫٨٠٤٫١٩٤  -  -  الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  ---------  ---------  ----------------  ----------------  ----------------  
  -  -  ٤٫٦٠٣٫٦٨٨  ٤٫٦٠٣٫٦٨٨  ٤٫٦٠٣٫٦٨٨  
  =====  =====  =======  =======  =======  

  
  



 

 

٢٢

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع) النظام المتدرج للقيمة العادلةاألدوات المالية/  ١٩
  
   المتدرج للقيمة العادلةالنظام   )٢(

  
ه، ايتم تصنيف كافة األدوات المالية التي يتم االعتراف بقيمتھا العادلة أو اإلفصاح عنھا في النظام المتدرج للقيمة العادلة، المبين أدن

  : مستوى من المدخالت الھامة لقياسات القيمة العادلة بصورة عامةاستناداً إلى مدخالت أقل 
  

  األسعار المدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة. :١المستوى 
  

وھي عبارة عن معطيات ملحوظة لموجودات أو مطلوبات، سواء  ١المستوى  ضمن: مدخالت بخالف األسعار المدرجة ٢المستوى 
  بشكل مباشر (كاألسعار) أو بشكل غير مباشر (مشتقة من األسعار). 

  
  ت لموجودات أو مطلوبات غير مرتكزة على معطيات السوق الملحوظة (معطيات غير ملحوظة).: مدخال٣المستوى 

  
ين بفيما يتعلق باألدوات المالية التي يتم االعتراف بھا بالقيمة العادلة بصورة متكررة، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان ھناك تحويالت 

استناداً إلى أقل مستوى من المدخالت الھامة لقياس القيمة العادلة بصورة تقييم التصنيف (المستويات في النظام المتدرج من خالل إعادة 
  عامة) في نھاية فترة التقرير.

  

  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
       (غير مدققة) ٢٠١٨ يونيو ٣٠

        الموجودات المالية
        ُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىاستثمارات 
  -  -  ٥٨٫٣٦٥  أسھم مدرجة في استثمارات 
  ٥٫٣٠٠  -  -  أسھم غير مدرجة في استثمارات

  ---------  -------  ---------  
  ٥٫٣٠٠  -  ٥٨٫٣٦٥  
  =====  ====  =====  

        الخسائرُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أواستثمارات 
  -  -  ٦١٫٤٦٤  أسھم مدرجة  في استثمارات

  ٦٤٫٩١٤  -  -  أسھم غير مدرجةفي استثمارات 
  -  -  ٥٣٨  موجودات محتفظ بھا للبيع

  ----------  -------  ---------  
  ٦٤٫٩١٤  -  ٦٢٫٠٠٢  
  =====  ====  =====  

      

        (مدققة) ٢٠١٧ديسمبر  ٣١
        الموجودات المالية

        استثمارات ُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 
  -  -  ٦٥٫٣٥٧  أسھم مدرجة في استثمارات 
  ٧٫٠١٣  -  -  أسھم غير مدرجةفي استثمارات 

  ---------  -------  --------  
  ٧٫٠١٣  -  ٦٥٫٣٥٧  
  =====  ====  ====  

        األرباح أو الخسائراستثمارات ُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
  -  -  ٦٥٫٢٠٧  أسھم مدرجة  في استثمارات
  ٦٤٫٣٨٥  -  -  أسھم غير مدرجة في استثمارات

  -  -  ١٫٦٩٣  موجودات محتفظ بھا للبيع
  ---------  -------  ---------  
  ٦٤٫٣٨٥  -  ٦٦٫٩٠٠  
  =====  =====  =====  
  

لقياسات  ٣العادلة ولم تكن ھناك تحويالت إلى أو من المستوى  ةلقياسات القيم ٢والمستوى  ١المستوى  أي تحويالت بين تكن ھناكلم 
    : ال شيء).٢٠١٧( ٢٠١٨ يونيو ٣٠المنتھية في  أشھر الستةفترة القيمة العادلة خالل 



 

 

٢٣

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)  المتدرج للقيمة العادلةالنظام /  األدوات المالية  ١٩

  
   (تابع)  النظام المتدرج للقيمة العادلة  )٢(
  

ستثمارات الامدرجة من قبل شركة تقييم خارجية مؤھلة ومستقلة ولديھا خبرة في أعمال تقييم في أسھم  ستثماراتالتم تحديد القيمة العادلة ل
لالستثمارات في األسھم تغير جوھري في القيمة العادلة أنه ال يوجد  اإلدارةيرى أعضاء مجلس . ٢٠١٧ ديسمبر ٣١كما في  األسھمفي 

 .٢٠١٧ديسمبر  ٣١مقارنة بالتقييم السابق الذي تم إجراؤه كما في  غير المدرجة
  
  ربحية السھم    ٢٠

  المنتھـية في أشھر الستةفترة       
  يونيو ٣٠             

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  مدققة)(غـير   (غـير مدققة)  
      

  )٨٩٫٩٥١(  )١٠٧٫٩٢٣(  المنسوبة إلى مالكي الشركة (ألف درھم)الخسائر  صافي
  =======  =======  

  ١٫٧٩١٫٣٣٣  ١٫٧٩١٫٣٣٣  عدد األسھم (ألف)
  =======  =======  

  )٠٢.٥(  )٠٢.٦(  (فلس للسھم)األساسية  – ربحية السھم
  =====  ====  

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

  
  االرتباطات وااللتزامات الطارئة  ٢١

  
  الضمانات

  
ت عالقة وأطراف أخرى تجارية تم الحصول عليھا من أطراف ذاالمجموعة ضمانات تجارية مقابل قروض وسلفيات من بنوك أصدرت 

  زميلة.شركات ائتالفات مشتركة وتابعة وشركات بما في ذلك 
  

  الدعاوى القضائية
  
 وااللتزامات بمراجعة ھذه المطالبات ةداربعض المطالبات وااللتزامات الطارئة في سياق األعمال االعتيادية. يقوم مجلس اإل قد تنشأ  

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

وبعضھا  موعةالمجابتدائية في بعض القضايا لصالح تم إصدار أحكام نية القائمة (النتائج النھائية للمطالبات القانو أنمجلس اإلدارة  يرى
استناداً إلى مراجعة الوضع الراھن  نظراً ألنھا ال تزال منظورة أمام القضاء. بشكل موثوق ھاال يمكن تحديد )الشركةليست في صالح 

لتلك المطالبات القانونية، يرى أعضاء مجلس اإلدارة أن المخصص الحالي كما في تاريخ التقرير كافي لتغطية أي تدفقات نقدية خارجة 
ً لمتطلبات الم بي عيار المحاسمحتملة نتيجة صدور أحكام نھائية في تلك المطالبات. قررت الشركة عدم عرض كامل اإلفصاحات وفقا

حيث ترى اإلدارة أنه في ضوء صدور حكم ابتدائي واستئنافه،  "المحتملةوالموجودات  المحتملةااللتزامات ومخصص ال" ٣٧الدولي رقم 
   .تؤثر سلباً على مركزھا في ھذه القضايا قد معلوماتال فإن ھذه

  
األخرى في سياق األعمال االعتيادية، والتي بناًء على المعلومات المتاحة حالياً، ال  المحتملةقد تنتج بعض االلتزامات عالوة على ذلك، 

ھذه االلتزامات  ه ليس من المحتمل أن ينتج عن. إال أن اإلدارة ترى أنأو التي ترى اإلدارة أنھا دون جدوى يمكن تحديدھا في ھذه المرحلة
  إلى أي مخصصات ذات صلة مقيدة حالياً بالدفاتر. المحتملة تدفقات نقدية خارجة من المجموعة باإلضافة

  
مقدماً مقابل بيع بعض الممتلكات من منشأة ذات غرض خاص تابعة للشركة  دفعة مستلمةلدى المجموعة مبلغ مستحق من شركة زميلة و

) المنفرد(وفقاً لقرارھا الزميلة. حصلت المجموعة على رأي قانوني مستقل من محامي خارجي يؤكد أن المجموعة قد يكون لھا خيار 
تجارية للمبلغ المستلم مقدماً مع المبلغ المستحق على أساس المثل بالمثل. وقد استعرض مجلس اإلدارة وضع  على أسسإجراء مقاصة 

 على ) وسوف تختارالمنفرداإلجراءات القانونية والرأي القانوني أعاله وخلص إلى أن المجموعة سوف تمارس خيارھا (وفقاً لقرارھا 
أسس تجارية مقاصة المبالغ المستحق لھا مع مبلغ االلتزام وذلك كون الجھات المشتملة مؤھلة لمقاصة المثل بالمثل. وعليه قامت 

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



 

 

٢٤

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  أمر آخر  ٢٢
  

  أبراج القابضة أو أيٍ من شركاتھا التابعة أو أيٍ من صناديقھا. فيأي تعرض  المجموعة، ليس لدى ٢٠١٨يونيو  ٣٠كما في 
  
  حول القطاعات معلومات  ٢٣

  

ات المختلفة لقطاعا معايير التقارير المالية الدولية استناداً إلىھا وفقاً لإعداديتم  التي اإلدارة الداخليةيقوم مجلس اإلدارة بمراجعة تقارير 
  المجموعة:لدى  األساسية التي تعمل بھا المجموعة. فيما يلي قطاعات األعمال

  
األعمال و تتضمن تصنيع وبيع النفط وزيوت التشحيم والشحم والبيوت الجاھزة والخرسانة :  التصنيع 

  الخشبية والمطاعم واألفران والمطابخ وأنظمة التكييف المركزي.
      
  تتضمن االستثمارات في الممتلكات العقارية وسندات الملكية. :   االستثمارات
       

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

  
. يتم قياس األداء بناًء على أرباح القطاع حيث ترى اإلدارة أن الربح ھو على حدة المعلومات المتعلقة بعمليات كل قطاع تم أدناه بيان

ات بين القطاع منتظمةالمجاالت. ھناك معامالت  تلكالمنشآت األخرى التي تعمل في مقارنًة بأھم عامل لتقييم نتائج بعض القطاعات 
  . لشروط يتم االتفاق عليھا بصورة متبادلة بين القطاعاتوفقاً ھذه المعامالت ويتم تسعير 

  
  
  
  
  



 

 

٢٥

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع) حول القطاعات معلومات  ٢٢

  
  اإلجمالي             غير مخصصة           األخرىوالخدمات         اتستثماراال           التصنيع            
 يونيو ٣٠  

٢٠١٨  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٧  
 يونيو ٣٠

٢٠١٨  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٧  
 يونيو ٣٠

٢٠١٨  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٧  
 يونيو ٣٠

٢٠١٨  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٧  
 يونيو ٣٠

٢٠١٨  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
                      

  ٥٫٥٩٢٫٥٤٩  ٥٫٥٠٥٫٢٦٨  ٤٣٧٫٤١٩  ٣٨٦٫١٥٣  ٥٤٧٫٥٢٩  ٥٣٠٫٤٠٤  ٤٫٣٠١٫٢٥٤  ٤٫٢٨٩٫٨٥٨  ٣٠٦٫٣٤٧  ٢٩٨٫٨٥٣  القطاع موجودات
  ٤٫٦٤٠٫٩١٠  ٤٫٦٥٣٫٩٩٥  ٤٣٣٫٤٧٠  ٣٩٩٫٤٦٨  ٥٨٣٫٨٢٦  ٥٤٥٫٢٢٤  ٣٫٢٩٩٫٦٥٦  ٣٫٣٧٧٫٦٣٦  ٣٢٣٫٩٥٨  ٣٣١٫٦٦٧  مطلوبات القطاع

 ====== ====== ======== ======= ====== ====== ======  ======  ========  =======  
                      
  يونيو ٣٠  

٢٠١٨  
  يونيو  ٣٠

٢٠١٧  
  يونيو  ٣٠

٢٠١٨  
  يونيو  ٣٠

٢٠١٧  
  يونيو  ٣٠

٢٠١٨  
  يونيو  ٣٠

٢٠١٧  
  يونيو  ٣٠

٢٠١٨  
  يونيو  ٣٠

٢٠١٧  
  يونيو  ٣٠

٢٠١٨  
  يونيو  ٣٠

٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
                      

                      (غير مدققة)
  ٢٩١٫٣٧٩    ٢٣٨٫٤٥٤  -  -  ٢٣٥٫٠٠٩    ٢٠١٫٢٨٩  ١٦٫٠٥٥  ١٣٫٤٧٩  ٤٠٫٣١٥  ٢٣٫٦٨٦   اإليرادات

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

  )١٠٫٨٨٥(  )٢٫٧٣٨(  -  -  )١٫٩٨٠(  ١٣٫١٨٢  ٣٫٥٥٧  )٣٦٫٩٣٣(  )١٢٫٤٦٢(  ٢١٫٠١٣  نتائج عمليات القطاع 
                      

  )٧٠٫٨٣٦(  )٧٦٫٩٧٢(  -  -  )٣٫٧٨٥(  )٢٫٤٣٨(  )٥٩٫٥٨٢(  )٦٧٫٨٦٠(  )٧٫٤٦٩(  )٦٫٦٧٤(  تكلفة التمويل
  ======  =====  =======  ======  ======  =====  =====  =====  =======  ======  

  )٨١٫٧٢١(  )٧٩٫٧١٠(  -  -  )٥٫٧٦٥(  ١٠٫٧٤٤  )٥٦٫٠٢٥(  )١٠٤٫٧٩٣(  )١٩٫٩٣١(  ١٤٫٣٣٩  (خسائر)/ أرباح الفترة
  ======  =====  =======  ======  ======  =====  =====  =====  =======  ======  
  

  
 




