








  )ع.م.ش( لزراعة االسماك  القابضةالشركة العالمية
  شركة مساهمة عامة

  ةوشركاتها التابع
  أبوظبي

  اإلمارات العربية المتحدة
  

   )غير مدقق( ٣١٢٠ مارس ٣١المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر  الموحد المرحلي الموجزبيان الدخل
  

                  )ب(بيان                                                                                            
  

__________________________________________________________________________________________________________________  
  

    احـايض  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
      ٣٢٠١ مارس ٣١    ٢٢٠١ مارس ٣١

      الف درهم    الف درهم
  العمليات المستمرة         

  اإليرادات    ٦٢،٠٧٨    ٥٨،٧٨٤
  تكلفة اإليرادات    )٤٧،٦٧٢(    )٤٤،٠٠٩(

_____________    _______________      
  إجمالي الربح    ١٤،٤٠٦    ١٤،٧٧٥

          

  إيرادات أخرى    ٢،١٥٠    ١،٠٩٥
  إيرادات اإلستثمارات    )٨،٥٤٠(    ٧،١١٥
   موجودات بيولوجية–التغير في القيمة العادلة     ٣٩٩    ١،٢١٤

  المصاريف اإلدارية    )١٢،٢١١(    )١١،٧٣٦(
  مصاريف البيع والتوزيع    )٢،٧٧٦(    )٢،٩٩١(
   التمويلتكلفة    )٥،٠٩٣(    )٥،٦٧٨(

_____________    _______________      
  ربح الفترة من العمليات المستمرة ) خسارة(    )١١،٦٦٥(    ٣،٧٩٤

_____________    _______________      
  العمليات المتوقفة          
  رة من العمليات المتوقفة  ربح الفت) خسارة(  ١٣  --    )١٢٨(

_____________    _______________      
  )د( بيان –ربح الفترة     )١١،٦٦٥(    ٣،٦٦٦

========    =========      
  :العائد إلى        

  مساهمي الشركة األم    )١١،٩٩٣(    ٣،٤٣٨
  حقوق الملكية غير المسيطرة    ٣٢٨    ٢٢٨

_____________    _______________      
  المجموع    )١١،٦٦٥(    ٣،٦٦٦

_____________    _______________      
    األساسي السهمربح) خسارة(  ١٩  درهم) ٠،١٤(     درهم٠،٠٤

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

  الموحدة  المرحلية الموجزةإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات المالية
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  )ع.م.ش(السماك  لزراعة ا القابضةلشركة العالميةا
  شركة مساهمة عامة
  وشركاتها التابعة

  أبوظبي
  اإلمارات العربية المتحدة

  

   لفترة الثالثة أشهرالموحد  الشامل المرحلي الموجز بيان الدخل     
   )غير مدقق (٣١٢٠ مارس ٣١المنتهية في    

  

        )ب(بيان تتمة 
______________________________________________________________________________________________________________________  

  

      لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
      ٣٢٠١ مارس ٣١    ٢٢٠١ مارس ٣١

      الف درهم    الف درهم
          

   مارس  ٣١ربح الفترة المنتهية في ) خسارة(    )١١،٦٦٥(    ٣،٦٦٦
____________    ______________      

 :الدخل الشامل اآلخربنود         
          

  البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر        
          

  لإلستثمارات المتاحة للبيع  العادلة القيمة في التغيرات صافي    ٨٧٤    ١،٣٧٢
____________    ______________      

  خر اآلمجموع الدخل الشامل    ٨٧٤    ١،٣٧٢
____________    ______________      

  )�ـ( بيان – الدخل الشامل للفترة )الخسارة (إجمالي    )١٠،٧٩١(    ٥،٠٣٨
=======    ========      

  :العائد إلى        
  مساهمي الشركة األم    )١١،١١٩(    ٤،٨١٠

  حقوق الملكية غير المسيطرة    ٣٢٨    ٢٢٨
____________    ______________      

  المجموع    )١٠،٧٩١(    ٥،٠٣٨
=======    ========      

  
  
  
  
  
  
  

   الموحدة المرحلية الموجزةإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات المالية
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  )ع.م.ش( لزراعة االسماك  القابضةالشركة العالمية
  شركة مساهمة عامة
  وشركاتها التابعة

  أبوظبي
  اإلمارات العربية المتحدة

  
     )غير مدقق (٣١٢٠ مارس ٣١ة في يالمنتهلفترة الثالثة أشهر  الموحد المساهمين المرحلي الموجزبيان التغيرات في حقوق                          

               )ــ�(بيان 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  العـائد الى مساهمي الشركة االم
  

              
    

  المجموع
  حقوق الملكية 
  المجموع  غير المسيطرة

  )خسائر متراكمة(
  أرباح مدورة

إحتياطي إعادة 
تقييم استثمارات 

  متاحة للبيع
 احتياطي
  مالرأس ال  قانونـي

    

      الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم
                  

  ٢٠١٢ يناير ١الرصيد في     ٥١٠،٠٠٠  ٢٣٨،٢٠٨  )٢١،٣٨٥(  ٤٧،٢٥٣  ٧٧٤،٠٧٦  ٢٠٩،٥٨٦  ٩٨٣،٦٦٢
_______________  _______________  _______________  _______________  _______________  _______________  _______________      

  )ب( بيان – ٢٠١٢ مارس ٣١ربح الفترة المنتهية في     --  --  --  ٣،٤٣٨  ٣،٤٣٨  ٢٢٨  ٣،٦٦٦
                  

  الدخل الشامل اآلخر    --  --  ١،٣٧٢  --  ١،٣٧٢  --  ١،٣٧٢
_______________  _______________  _______________  _______________  _______________  _______________  _______________      

  مجموع الدخل الشامل    --  --  ١،٣٧٢  ٣،٤٣٨  ٤،٨١٠  ٢٢٨  ٥،٠٣٨
                  

  أرباح موزعة    --  --  --  --  --  )١،٩٩٧(  )١،٩٩٧(
_______________  _______________  _______________  _______________  _______________  _______________  _______________      

   ٢٠١٢ مارس ٣١الرصيد في     ٥١٠،٠٠٠  ٢٣٨،٢٠٨  )٢٠،٠١٣(  ٥٠،٦٩١  ٧٧٨،٨٨٦  ٢٠٧،٨١٧  ٩٨٦،٧٠٣
=======  =======  =======  =======  =======  =======  =======      

  ٢٠١٣ يناير ١الرصيد في     ٥١٠،٠٠٠  ١٤٢،٧٤٦  )١٧،٦٤٦(  --  ٦٣٥،١٠٠  ٢٠٦،٩١٣  ٨٤٢،٠١٣
_______________  _______________  _______________  _______________  _______________  _______________  _______________      

  )ب( بيان – ٢٠١٣ مارس ٣١ الفترة المنتهية في خسارة    --  --  --  )١١،٩٩٣(  )١١،٩٩٣(  ٣٢٨  )١١،٦٦٥(
                  

  الدخل الشامل اآلخر    --  --  ٨٧٤  --  ٨٧٤  --  ٨٧٤
_______________  _______________  _______________  _______________  _______________  _______________  _______________      

  مجموع الدخل الشامل    --  --  ٨٧٤  )١١،٩٩٣(  )١١،١١٩(  ٣٢٨  )١٠،٧٩١(
                  

  المتعلق ببيع أوراق مالية    --  --  ١٣،٨٢٠  --  ١٣،٨٢٠  --  ١٣،٨٢٠
_______________  _______________  _______________  _______________  _______________  _______________  _______________      

  ) أ( بيان - ٢٠١٣ مارس ٣١الرصيد في     ٥١٠،٠٠٠  ١٤٢،٧٤٦  )٢،٩٥٢(  )١١،٩٩٣(  ٦٣٧،٨٠١  ٢٠٧،٢٤١  ٨٤٥،٠٤٢
=======  =======  =======  =======  =======  =======  =======      

  

   الموحدة المرحلية الموجزة البيانات الماليةإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه
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  )ع.م.ش( لزراعة االسماك  القابضةلشركة العالميةا
  شركة مساهمة عامة
  وشركاتها التابعة

  أبوظبي
  اإلمارات العربية المتحدة

  
  لفترة الثالثة أشهر الموحد   المرحلي الموجزبيان التدفقات النقدية         

   )غير مدقق( ٣١٢٠ مارس ٣١في  المنتهية      
            )بيان د(                                                                                                          

_______________________________________________________________________________________________________________________                                          

      

      لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
      ٣١٢٠ مارس ٣١    ٢٢٠١ مارس ٣١

  األنشطة التشغيـلية    الف درهم    الف درهم
          

  ب  بيان– ربح الفترة    )١١،٦٦٥(    ٣،٦٦٦
  :ـ الت لـتعدي        

  اإلستهالك    ٤،٧٤٦    ٤،٩٣٣
  ستثمارات عقاريةاستهالك ا    ٢٧    ٢٦

  الت ومعداتربح بيع ممتلكات وآ    ٢٢٧    --
  ربح استثمار في شركة زميلة    )١،٦٢٦(    )٤،٩٨٤(

  ربح موجودات بيولوجية    ٣٩٩    --
  خسارة استثمارات متاحة للبيع    ١٢،٩٦٣    --
  التزام تعويض نهاية الخدمة    ١٣٤    ٤٣٧

_____________________________    _____________________________      

   الموجودات والمطلوبات التشغيليةربح التشغيل قبل التغيرات في     ٥،٢٠٥    ٤،٠٧٨
  النقص في ذمم مدينة وأخرى    ١١،٩١٤    ٤،٤٥٩

  الزيادة في أطراف ذات عالقة مدينة    )١٣،٥٣٩(    )٢١،٢٨٣(
  الزيادة في موجودات بيولوجية    )٦٨٧(    )٨٧٩(
  ي البضاعةالزيادة ف    )٤١٢(    )٧،٨٤٤(
  النقص في ذمم دائنة وأخرى    )٦،٥١٠(    )٨،٥٢٦(

  في أطراف ذات عالقة دائنة) النقص(الزيادة     ٧،٥٠٨    ١١،٨٢٦
  تسديدات التزام تعويض نهاية الخدمة    )٦٤(    --

_____________________________    _____________________________      

   األنشطة التشغيلية)المستخدم في(  من المتحصلصافي النقد    ٣،٤١٥    )١٨،١٦٩(
_____________________________    _____________________________      

  ستثماريةاألنشطة اإل        
  الزيادة في ودائع ثابتة    )٢،٠٥٥(    )٢،٠٤٢(
  شراء ممتلكات وآالت ومعدات    )٧٤٢(    )٣،٤٥١(

  زالزيادة في أعمال تطوير قيد االنجا    ١١،١٦٩    --
  صافي الحركة في استثمارات لشركات زميلة    )٤،٠٠٠(    --

  المتحصل من بيع ممتلكات واالت ومعدات    --    ٥٨
  توزيعات مستلمة من شركات زميلة    ٣،٠٠٠    ٤٣٦

  الزيادة في استثمارات عقارية    )٥٢٨(    )٢،٦١٩(
_____________________________    _____________________________      

   األنشطة اإلستثمارية)المستخدم في(  المتحصل منصافي النقد    ٦،٨٤٤    )٧،٦١٨(
_____________________________    _____________________________      

  االنشطة التمويلية        
  قرض من طرف ذو عالقةالمسدد ل    --    )٥٨،٦١٥(
  المسيطرةأرباح موزعة مدفوعة لمساهمي حقوق الملكية غير     --    )١،٩٩٧(

  بنك دائن    )٨،٩٧٠(    ٢،٢٦٣
_____________________________    _____________________________      

  المتحصل من األنشطة التمويلية) المستخدم في(صافي النقد     )٨،٩٧٠(    )٥٨،٣٤٩(
_____________________________    _____________________________      

  في النقد والنقد المعادل ) النقص ( الزيادةافيص    ١،٢٨٩    )٨٤،١٣٦(
  الفترةالنقد والنقد المعادل في بداية     ١٣٧،٤٠٩    ٢١٠،٥٦٠

_____________________________    _____________________________      

  ٢٠ إيضاح -الفترة النقد والنقد المعادل في نهاية     ١٣٨،٦٩٨    ١٢٦،٤٢٤
==========    ==========      

  

  

   الموحدة المرحلية الموجزةإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات المالية
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  )ع.م.ش( لزراعة االسماك  القابضةالشركة العالمية
  شركة مساهمة عامة
  وشركاتها التابعة

  أبوظبي
 اإلمارات العربية المتحدة

  
  الموحدة  المرحلية الموجزةايضاحات حول البيانات المالية

___________________________________________________________________________________________________________________________  

  
  الوضع القانوني والنشاط  )١
  

يما يلي  يشار اليها ف   ( اإلمارات العربية المتحدة   – أبوظبي – )ع.م.ش( لزراعة االسماك     القابضة الشركة العالمية 
 عـن   الصادر ١٥بموجب المرسوم األميري رقم     مارة أبوظبي   في إ هي شركة مساهمة عامة تأسست      ) "الشركة"

  .١٩٩٨ نوفمبر ٢٣ بتاريخ  أبوظبيصاحب السمو حاكم إمارة
 االمـارات العربيـة     –مارة أبـوظبي     إ – ٣٢٦١٩ب  .مقر الشركة في مدينة أبوظبي وعنوانها المسجل هو ص        

  .المتحدة
 دارة المـشاريع   خـدمات إ   هـو  )"المجموعـة " يشار اليها مجتمعة   (ط الشركة الرئيسي وشركاتها التابعة    ان نشا 

جات السمكية واألحياء   سماك والمنت ومنتجاتها وحفظ األ  سماك  األ وتجارة   سماكزراعة األ مشاريع  ستثمار في   اإلو
جير وتطـوير   العقارات وإدارة تـأ    و وتقسيم األراضي شراء وبيع   و و التجميد المائية األخرى عن طريق التبريد أ     

وتجارية ومقاوالت والتخصص في مقاوالت الموانئ ومقاوالت عامة واألعمال المتعلقـة           خدمات فنية   والعقارات  
  .بها
  

  السياسات المحاسبية الهامة  )٢
  

  بيان التوافق
  

التقـارير   "٣٤رقم لمحاسبي الدولي المرحلية الموجزة الموحدة المرفقة وفقاً للمعيار ا     البيانات المالية    تم إعداد هذه  
الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ومتطلبات القوانين السارية فـي دولـة اإلمـارات               " المالية المرحلية 
  .العربية المتحدة

  
  عدادأسس اإل

  
 اإلسـتثمارات   أعدت البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة للمجموعة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عـدا             

  . العقارية واألدوات المالية التي جرى قياسها بالقيمة العادلة
  

المالية المرحلية الموجزة الموحدة المرفقة ال تتضمن كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة لبيانـات             البيانات  إن  
ع البيانات المالية الموحدة الـسنوية      مالية سنوية كاملة معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ويجب قراءتها م           

باإلضافة لذلك فإن النتائج لفترة الثالثة أشهر المنتهيـة         . ٢٠١٢ ديسمبر   ٣١المدققة للمجموعة للسنة المنتهية في      
 ٣١ للمجموعة ليست بالضرورة مؤشراً للنتائج الممكن توقعها للسنة المالية المنتهية فـي              ٢٠١٣ مارس   ٣١في  

  .٢٠١٣ديسمبر 
  

سياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة هـي نفـس الـسياسات                 إن ال 
 ٢٠١٢ ديـسمبر    ٣١المتبعة في تجهيز البيانات المالية الموحدة السنوية المدققة للمجموعة للسنة المنتهيـة فـي               

  .٢٠١٣ يناير ١أصبحت سارية اعتباراً من باستثناء تطبيق معايير التقارير المالية الدولية المعدلة التي 
  

  .لم يكن لتطبيق هذه المعايير تأثيراً على المركز المالي للمجموعة أو أدائها خالل الفترة
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  أسس توحيد البيانات المالية
  

تحقق السيطرة  وتشركات التي تديرها    األم وال  انات المالية المرحلية الموجزة الموحدة بيانات الشركة      ـتتضمن البي 
عندما تكون للشركة القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركة التابعة وذلك بغرض االستفادة من                

  . انشطتها
  

م مـع الـسياسات المحاسـبية       لمالية للشركات التابعة لكي تتالء    عند الضرورة يتم إجراء تعديالت على البيانات ا       
  .المتبعة من قبل الشركة

  
  :تفاصيل الشركات التابعة هي على النحو التالين إ
  

  الشركة  تأسست في  نسبة الملكية  النشاط الرئيسي
  %      

  م.م.شركة اليانس للمأكوالت البحرية ذ  م.ع.أ  ١٠٠  سماك واالغذية البحريةتجميد األ
        

  م.م.ذ.حرية ششركة أسماك لتصنيع المأكوالت الب  م.ع.أ  ١٠٠  تجهيز وتغليف منتجات االغذية البحرية
        

سلطنة   ٩٠  تربية وتجارة األسماك واألغذية البحرية
  عمان

  م.م.اسماك قريات الدولية ذ

        

شراء وبيع العقارات واألراضي وتقسيمها     
  ادارة وتأجير العقارات وتطوير العقارات

  
١٠٠  

  
  م.ع.أ

  
  م.م.ستاليونز االمارات العقارية ذ

        

ت، التخصص  خدمات فنية وتجارية ومقاوال   
  في مقاوالت الموانئ

  م.م.أبوظبي الند للمقاوالت العامة ذ  م.ع.أ  ١٠٠

        

تالل الخليج لتـصميم المنـاظر الطبيعيـة        شركة    م.ع.أ  ١٠٠  تصميم وتنفيذ المناظر الطبيعية
  م.م.والخدمات الزراعية ذ

        

  م.م.سنشري إلدارة العقارات ذ  م.ع.أ  ٨٠  إدارة سكن عمال
        

أجير العقارات وإدارتها، اسـتثمار     خدمات ت 
وتطوير المشروعات العقارية، وتأسيـسها     

  وإدارتها، تطوير العقارات

  
  
٧٠  

  
  

  م.ع.أ

  
  

  م.م.مينا القابضة ذ
        

تجارة الجملـة والتجزئـة فـي األسـماك         
ــة األخــرى  ــاء المائي ــان واألحي والروبي
واستيراد وتصدير هذه المنتجات وتجـارة      

ألجهـزة ومعـدات    الجملة والتجزئة فـي ا    
  اإلستزراع السمكي ومستلزماتها

  م.م.شركة أسماك العرب ذ  س.ع.أ  ٨٠

  
  . عند توحيد البيانات الماليةالمجموعةشركات الداخلية بين واألرباح تم حذف األرصدة والمعامالت 

  
رباح والخسائر وصـافي الموجـودات فـي        األفي الجزء غير المملوك من       ةالملكية غير المسيطر  تتمثل حقوق   

 المرحلـي   الـشامل  والـدخل    ظهارها بشكل منفصل في بيان الـدخل      ويتم إ . من قبل المجموعة  الشركات التابعة   
 عن حقوق مـساهمي      مفصوالً المركز المالي المرحلي الموجز الموحد     الموحد وضمن حقوق الملكية في       الموجز

  .مالشركة األ
  
  
  
  
  

  
- ٨ - 



  صدة لدى البنوكنقد وأر  )٣
   

  :يتكون هذا البند مما يلي
  
      ٣٢٠١ مارس ٣١  ٢١٢٠ ديسمبر ٣١

      )غير مدققة(  )مدققـة(

      الف درهم  الف درهم

        

  نقد في الصندوق    ٧٥٠  ٣١٩
   حسابات جارية وتحت الطلب–نقد لدى البنوك     ٥،٦٨٥  ١،٣١٢

  ودائع ثابتة     ١٣٤،٣١٨  ١٣٥،٧٧٨
____________  ____________      
  )أ( بيان -المجموع     ١٤٠،٧٥٣  ١٣٧،٤٠٩

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

  
  خرىذمم مدينة وأ  ) ٤

  
  :يتكون هذا البند مما يلي

  
      ٣٢٠١ مارس ٣١  ٢١٢٠ ديسمبر ٣١

      )غير مدققة(  )مدققـة(

      الف درهم  الف درهم

        

  ذمم مدينة    ٣٨،٨٥٤  ٤٧،٠٠٩
  حصيلهامخصص ديون مشكوك في ت    )٣،٤٦١(  )٣،٢٠٨(

____________  ____________      
  الصافي    ٣٥،٣٩٣  ٤٣،٨٠١

        

  مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى    ٩٦،٤٤١  ٩٩،٩٤٧
____________  ____________      
  )أ( بيان –المجموع     ١٣١،٨٣٤  ١٤٣،٧٤٨

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

  

    
  المعامالت مع األطراف ذات العالقة )٥
  

ألعمال اإلعتيادية بالدخول في معامالت متنوعة مع األطراف ذات العالقة وتتمثـل             في سياق ا   المجموعةتقوم  
 المجموعـة األطراف ذات العالقة في المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا في              

 يـتم إجـراء     .والشركات المدارة من قبلهم أو تحت الرقابة المشتركة أو المتأثرة بشكل كبير بتلك األطـراف              
  .المجموعةالمعامالت بين األطراف وفقاً لسياسات التسعير وشروط الدفع المتفق عليها مع إدارة 

  
  
  

  
  
  
  
  

- ٩ -  
  
  
  
  

  



  :إن أرصدة األطراف ذات العالقة المدينة هي على النحو التالي  ) أ
  

    ٣٢٠١ مارس ٣١  ٢٢٠١ ديسمبر ٣١

    )غير مدققة(  )مدققـة(

   ألف درهـم ألف درهـم

    

 م.م.خدمات التقنية ذلبال ل  ٤٠،٣١٣ ٣٣،٠٤٨
 م.م.الوطنية للمشاريع والتعمير ذ  ١٧،٩٣١ ١٥،٩٠٩
 م.م.البراري إلدارة الغابات ذ  ٣،٤٨٣ ٣،٩١٦
 م.م. ذريم اإلمارات لأللمنيوم  ١،٨٩٣ ١،٧٤٦

 م.م. ذظاهر المهيريشركة   ٤٣٠ ٢٢٧
  م.م. ذدارة المشاريعالملكي للهندسة المعمارية وإ  ٤٦،٥٧٤  ٤١،٦٧٤

  مكتب سمو الشيخ طحنون  --  ٤٢٠
 م.م.تروجان للمقاوالت العامة ذ  ١،٤٨٠  ١،٣٤٠

  م.م.شركة تفسير للمقاوالت والصيانة العامة ذ  --  ٨٥
  م.م. ذمخازن زي  ٢،٤٨٣  ٢،٢٤٢
  م.م. ذرويال للتطويرشركة   ٤،٤١٠ ٢،٢٥٠
 م.م.لإلنشاءات ذالمجموعة المشتركة   ١،٣٣٠ ٣،٩٣١

  م.م.مزارا ذ  ٧٦١ ٧٧٦
___________ _____________   

  المجموع   ١٢١،٠٨٨  ١٠٧،٥٦٤
  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها: طرح   )٧٦١(  )٧٧٦(

___________ _____________   

 )أ( بيان – الصافي  ١٢٠،٣٢٧ ١٠٦،٧٨٨
======= ========   

 

  :لى النحو التاليإن أرصدة األطراف ذات العالقة الدائنة هي ع  ) ب
  

    ٣٢٠١ مارس ٣١  ٢٢٠١ ديسمبر ٣١

    )غير مدققة(  )مدققـة(

   ألف درهـم ألف درهـم

    

  م .م.ذالقابضة المجموعة الملكية    ١،٤٤٦ ٢،٠٣٨
 ترايبدوس للمقاوالت والصيانة العامة   ١،٩٨٤ ١،٩٨٤

 م.م. ذاإلمارات السبع   ١،٥٠٠ ١،٥٠٠
 م.م. ذريم لمواد البناء   ١٤٢ ١٢٠
 م.م.مصنع الرؤية لألثاث والديكور ذ   ٤٢ ١١٤

 م.م. ذللمشاريعهاي تيك كونكريت    ٤،٠٥٧ ٤،٠٥٢
 م.م. ذرويال تكنولوجي سوليوشنز   ١٤٣ ٩٧

 م.م.نكس لألخشاب ذمصنع في   ١٣٧ ١٣٤
  م.م. ذللرحالت السياحية واللوجستيةالجراف    ٢٣٦ ٤٤٧
 م.م.ذللخرسانة الجاهزة ريم    ٩٠٤ ٩١٠
  تيينيتلفزيون إنف   ١٥٨ ١٥٨
  م.م. ذأوال لألسماكشركة    ٨٤٥ ٩٧٨

  م.م.طموح لإلستثمارات ذال   ٧٤،٧٦٢ ٦٦،٦٤٦
  شركة تفسير للمقاوالت    ١٩٠  --
  أخرى   ١٦١ ٢١

___________ _____________   

 )أ( بيان –المجموع   ٨٦،٧٠٧ ٧٩،١٩٩
======= ========   

  
- ١٠ -  

  
  



  : على النحو التاليي عالقة هاتف ذاطرأض من ول القرإن تفاصي  ) �ـ
  

    ٣٢٠١ مارس ٣١  ٢٢٠١ ديسمبر ٣١

   ألف درهـم ألف درهـم

    )غير مدققة(  )مدققـة(

    

  )١/�ـ (٥ إيضاح –  المكتب المشترك–المجموعة الملكية    ٥٩،٢١٣ ٩،٢١٣
  )٢/�ـ (٦  إيضاح–سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان    ٢٠٠،٠٠٠ ٢٥٠،٠٠٠

___________________ _____________________    

  المجموع   ٢٥٩،٢١٣ ٢٥٩،٢١٣
========= ==========   

 )أ( بيان –الجزء الجاري    ١٠٩،٢١٣  ٥٩،٢١٣
 )أ( بيان –الجزء غير الجاري    ١٥٠،٠٠٠  ٢٠٠،٠٠٠

___________________ _____________________    

  لمجموعا   ٢٥٩،٢١٣  ٢٥٩،٢١٣
========= ==========   

  
 ٩،٢١٣مبلـغ    ( ألف درهـم   ٥٩،٢١٣ بمبلغ الظاهر أعاله     الممنوح من المجموعة الملكية    إن القرض  -١

متفق عليها يـسدد علـى      بنسبة فائدة     ألف درهم  ٩،٢١٣يتضمن قرض بمبلغ     )٢٠١٢ألف درهم لعام    
 يسدد على قسط واحـد فـي         ألف درهم  ٥٠،٠٠٠ وقرض آخر بمبلغ     ٢٠١٣ يونيو   ٣٠قسط واحد في    

 .٢٠١٤ يناير ٣٠
 

بنسبة   هوالممنوح من سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان ألف درهم ٣٠٠،٠٠٠ بمبلغإن القرض  -٢
 القرضيسدد  ستة أشهر ويتم بعد ذلك إعادة تحديدها كل ستة أشهر،  أوللمدة في السنة % ٨،٥فائدة 

 على رهن من الدرجة األولى وهو بضمان  كل سنةألف درهم ٥٠،٠٠٠مبلغ ب  سنواتستخالل 
 ).iii/ج (١٣ في إيضاح الظاهرة أربع قطع أراضي

  
 :عامالت مع أطراف ذات عالقة ومبالغها هي على النحو التاليتفاصيل أهم المإن   ) د

  
    ٣٢٠١ مارس ٣١  ٢٢٠١ ديسمبر ٣١

    )غير مدققة(  )مدققـة(

   ألف درهم ألف درهم
        

  ومنتجاتهاات أسماك مبيع    ١،٨٤٤  ٦،١٠٧
  قروض     ٥٠،٠٠٠  --

  شراء أسماك ومنتجاتها    --  ٢،٤٨٠
  فوائد على القروض    ٥،٠٩٣  ٢١،٩١١
  لقرضلتسديدات     ٥٠،٠٠٠  ٥٠،٠٠٠

  
 :إن مكافأة ورواتب ومزايا موظفي اإلدارة الرئيسيين كانت على النحو التالي  ) ه

  
    ٣٢٠١ مارس ٣١  ٢٢٠١ ديسمبر ٣١

      )ققةغير مد(  )مدققـة(

      الف درهم  الف درهم

        

  رواتب ومزايا أخرى    ٨٠٧  ٤،٠٠٤
  مكافاة نهاية الخدمة    ٤٢  ١٧١

  أتعاب اإلدارة    ٤٧٢  ٣،٢٠٤
  

  
  

- ١١ -  
  
  
  



  موجودات بيولوجية  )٦
  

  :يتكون هذا البند مما يلي
  

      ٣٢٠١ مارس ٣١  ٢٢٠١ ديسمبر ٣١
      )غير مدققة(  )مدققـة(

      الف درهم  الف درهم

        

   يناير١القيمة العادلة في     ٥،٦٩٢  ٤،٨٨٧
  مشتريات    ١،٣٨١  ٧،٠٣٦

  السنة/ الفترةبيع خالل    )١،٤٩٢(  )١،٩٠٨(
  ناقصاً تكلفة المبيعات المقدرةفي القيمة العادلة ) النقص(الزيادة     ٣٩٩  )٤،٣٢٣(

_____________  ___________      

  )أ( بيان - القيمة العادلة في نهاية الفترة    ٥،٩٨٠  ٥،٦٩٢
========  =======      

  
  بضاعة )٧

  
  :يتكون هذا البند مما يلي

    
      ٣٢٠١ مارس ٣١  ٢٢٠١ ديسمبر ٣١

      )غير مدققة(  )مدققـة(

      لف درهمأ  لف درهمأ

        

  أسماك ومنتجات سمكية    ٥،٠٢٦  ٧،٣١٠
  أغذية أسماك    ٢٤٠  ١١٧
  مستهلكات أخرى    ٩٩٦  ٩٩٦

  مخزونات أخرى    ٩،٩٦٢  ٧،٣٦٧
___________  ___________     

  المجموع    ١٦،٢٢٤  ١٥،٧٩٠
        

  مخصص النقص في القيمة القابلة للتحقق    )٥٧١(  )٥٤٩(
___________  ___________      

  )أ( بيان -الصافي     ١٥،٦٥٣  ١٥،٢٤١
=======  =======      

  
  استثمارات متاحة للبيع )٨

  
  : هذا البند مما يلييتكون

  
      ٣٢٠١  مارس٣١  ٢٢٠١ ديسمبر ٣١

      )غير مدققة(  )مدققـة(
      ألف درهم  ألف درهم

        

   يناير١القيمة العادلة في     ٤٨،٣٧٠  ٤٤،٦٣١
  الزيادة في القيمة العادلة    ٨٧٤  ٣،٧٣٩

  مشتريات    ٤،٠٠٠  --
  مبيعات    )١٠،٣١٢(  --

_____________  _____________      

  ) أ( بيان -القيمة العادلة في نهاية الفترة     ٤٢،٩٣٢  ٤٨،٣٧٠
========  ========      

  

  
  

- ١٢ -  
  

  



  :تتوزع اإلستثمارات المتاحة للبيع جغرافياً على النحو التالي
  

      ٣٢٠١ مارس ٣١  ٢٢٠١ ديسمبر ٣١
      )غير مدققة(  )مدققـة(

      ألف درهم  ألف درهم
        

  محلي    ٤٢،٦٩٦  ٤٨،١٩٤
  إقليمي    ٢٣٦  ١٧٦

______________  ____________      

  المجموع     ٤٢،٩٣٢  ٤٨،٣٧٠
========  =======      

  
 ألف درهم مسجلة بأسماء أطراف ذات عالقة نيابـة          ٥٩١تتضمن اإلستثمارات المتاحة للبيع استثمارات بمبلغ       

  .عن المجموعة ولصالحها
  

مبلـغ  ألف درهم استثمارات متاحـة للبيـع ب        ٤٢،٩٣٢ تتضمن اإلستثمارات المتاحة للبيع الظاهرة أعاله بمبلغ      
  .غير مدرجة في األسواق المالية والتي قيمت بالقيمة العادلة من قبل مقيم مستقل ألف درهم ٣٥،٢٤٥

  
   وحصص في إئتالف األعمال زميلةاتاستثمار في شرك )٩

  
  :يتكون هذا البند مما يلي

  
      ٣٢٠١ مارس ٣١  ٢٢٠١ ديسمبر ٣١

      )غير مدققة(  )مدققـة(
      ألف درهم  ألف درهم

        

   يناير ١الرصيد في     ١٦٧،٠٤٦  ١٩٤،٥١٩
  )الخسارة(حصة المجموعة من الربح     ١،٦٢٦  )٨،٠٥٨(
  توزيعات مستلمة     )٣،٠٠٠(  )١٤،١٩٥(
  انخفاض قيمة استثمارات في شركات زميلة    --  )٥،٢٢٠(

____________  ____________      

  ) أ( بيان –الرصيد في نهاية الفترة     ١٦٥،٦٧٢  ١٦٧،٠٤٦
=======  =======      

  

  استثمارات عقارية )١٠
  

  : هذا البند مما يلي  يتكون-أ
  
      ٢٠١٣ مارس ٣١  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١

      )غير مدققة(  )مدققـة(

      ألف درهم  ألف درهم

        

  )ب (١٠ إيضاح –عقار     ٣٩٨  ٤٢٥
  )�ـ (١٠ إيضاح – استثمارات عقارية قيد التطوير    ٦٩٤،٧٧٥  ٦٩٤،٢٤٧

_____________  _____________      

  )أ( بيان –المجموع     ٦٩٥،١٧٣  ٦٩٤،٦٧٢
========  ========      

  
  
  

- ١٣ -  
  
  
  



  عقار  -ب
  

    ٣٢٠١ مارس ٣١  ٢٢٠١ ديسمبر ٣١
    )غير مدققة(  )مدققـة(

    ألف درهم  ألف درهم

      

  التكلفة    
   يناير١الرصيد في   ٨٥٠  ٨٥٠

______________  __________    

  ة الفترة نهايفي الرصيد  ٨٥٠  ٨٥٠
______________  __________    

  اإلستهالك    
   يناير١الرصيد في   ٤٢٥  ٣١٩
  السنة/ الفترةاستهالك  ٢٧  ١٠٦

______________  __________    

   في نهاية الفترةالرصيد  ٤٥٢  ٤٢٥
______________  __________    

  )أ (١٠ إيضاح –الصافي   ٣٩٨  ٤٢٥
======  ======    

  

إن . م.م.ند في بناية في جزيرة الريم وهي مقامة على أرض مستأجرة من طموح لإلستثمار ذيتمثل هذا الب
  . العقار يتم استهالكه على مدى مدة اإليجار

  
  استثمارات عقارية قيد اإلنجاز  -�ـ

  

i(    هذا البند مما يلييتكون :  
  

    ٢٠١٣ مارس ٣١  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١
    )غير مدققة(  )مدققـة(

    درهمألف   ألف درهم

      

  )ii/�ـ (١٠ إيضاح –مشروع مينا بالزا   ٥١٤،٩٠٤  ٥١٤،٣٧٦
  )iii/�ـ (١٠ إيضاح – أبوظبي –مشروع في منطقة المينا   ١٤٤،٢٦١  ١٤٤،٢٦١
  دفعات مقدمة لشراء استثمارات عقارية  ٣٥،٦١٠  ٣٥،٦١٠

_____________  _____________    

  )أ (١٠إيضاح  –المجموع   ٦٩٤،٧٧٥  ٦٩٤،٢٤٧
========  ========    

  

ii(   ألف درهم في تكاليف التصميم واإلشراف       ٥١٤،٩٠٤مشروع المينا بالزا الظاهر أعاله بمبلغ       تمثل  ي 
تنازل عنها بموجب خطاب تنـازل      م المقام على أرض     على بناء مشروع المجموعة المطور للتأجير     

 مختلفة، مجمع سكني    إن المشروع معد الستخدامات   . ٢٠٠٨ مارس   ٢٠ بتاريخنهائي وغير مشروط    
  .ومجمع تجاري وهو في منطقة مينا أبوظبي

  

iii(   ألف درهم أراضي بمبلغ    ١٤٤،٢٦١ أبوظبي الظاهر أعاله بمبلغ      –مشروع في منطقة المينا      يتضمن  
  قـدم مربـع    ٢٩٧،٦٥٤ قطع أراضي تبلغ مساحتها اإلجماليـة        ٤ بـ    متمثلة لف درهم أ ١٤٠،٠٠٠

 ألف درهـم رسـوم تطـوير        ٤،٢٦١ ومبلغ   مارات العربية المتحدة   اإل –  في إمارة أبوظبي   موجودة
 مقابـل إن األراضي الظاهرة أعاله مرهونة لمصلحة طرف ذو عالقة          . واألرض ورسوم استشارية  

بناء على التقييم الذي تم لألراضي من قبل مقيمين مستقلين ليس لهم عالقة بالمجموعة فـإن             . قرضال
 ٣١ن القيمة المدرجة لها وال يوجد أي انخفاض في القيمة كمـا فـي              القيمة العادلة لألراضي تزيد ع    

  .٢٠١٣ مارس
  

- ١٤ -  
  
  

  
  



  الت ومعداتآممتلكات و )١١
  

  : على النحو التالين تفاصيل هذا البند هيإ
  

  

  شبـاك

  
  حبال

  أقفـاص
  مبـاني وتحسينات
  آالت ومعدات  أراضي مستأجرة

أثاث وتجهيزات 
  سيـارات  ومعـدات

  
  

  قوارب بحرية
  مال رأسماليةأع

  المجموع  قيد التنفيذ
  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  ةـالتكلفـــ

                      

  ٢٢١،١٢١  ٨،٨٧٢  ١١  ١٨،٩٨٣  ٨،٥١٤  ٣٦،٤٦٣  ١٤٧،٣٠٤  ٩١٩  --  ٥٥  ٢٠١٢ يناير ١في 
  ١٧،٦١٨  ١،٠١٦  ٢١٥  ٢،٩٢٠  ١،٢٣١  ٣،٦٢٦  ٧٢٤  ٤،٤٩٩  ٢،٥٠٠  ٨٨٧  إضافات
  ٥،١٧٣  )٦،١٧٤(  ٦،٣٦٧  )٣٢٠(  --  ٥،٣٠٠  --  --  --  --  تحويالت

  )١٢،٣٧٩(  )٣،٥٤١(  --  )٢،٦٥٥(  )٦٠٨(  )٤،١٩٦(  )١،٣٧٩(  --  --  --  تعديالت/استبعادات
  __________  __________  __________  __________  __________  ___________  ___________  ___________  ___________  ____________  

  ٢٣١،٥٣٣  ١٧٣  ٦،٥٩٣  ١٨،٩٢٨  ٩،١٣٧  ٤١،١٩٣  ١٤٦،٦٤٩  ٥،٤١٨  ٢،٥٠٠  ٩٤٢  ٢٠١٢  ديسمبر٣١في 
  )٣،٤٧٠(  --  )٤٥٨(  --  --  )٨٢(  --  )١،٨٧٤(  )٧٤٦(  )٣١٠(  انخفاض القيمة

  __________  __________  __________  __________  __________  ___________  ___________  ___________  ___________  ____________  

  ٢٢٨،٠٦٣  ١٧٣  ٦،١٣٥  ١٨،٩٢٨  ٩،١٣٧  ٤١،١١١  ١٤٦،٦٤٩  ٣،٥٤٤  ١،٧٥٤  ٦٣٢  ٢٠١٢  ديسمبر٣١في 
                      

  ٧٤٢  ٢٣  --  ٢٠٦  ٢٨  ٤٨٥  --  --  --  --  إضافات
  )٢،٣١٨(  --  --  )٧٧٨(  )٦٨(  )١،٤٧٢(  --  --  --  --  استبعادات

  __________  __________  __________  __________  __________  ___________  ___________  ___________  ___________  ____________  

  ٢٢٦،٤٨٧  ١٩٦  ٦،١٣٥  ١٨،٣٥٦  ٩،٠٩٧  ٤٠،١٢٤  ١٤٦،٦٤٩  ٣،٥٤٤  ١،٧٥٤  ٦٣٢  ٢٠١٣مارس  ٣١ في الرصيد
  __________  __________  __________  __________  __________  ___________  ___________  ___________  ___________  ____________  

                      ستهالك المتراكماإل
  ٨٢،١٩٢  --  --  ١٥،٨٠٢  ٧،١٨٩  ٢٩،٧٩٣  ٢٩،٣٩٥  ٨  --  ٥  ٢٠١٢ يناير ١في 

  ١٩،٠١٩  --  ١٧٢  ١،٨٣٢  ٩٩١  ٣،٠٣٢  ١١،٦٩٠  ٧٦٥  ٣٩٢  ١٤٥  استهالك السنة
  )٢٩٩(  --  --  )٢٩٩(  --  --  --  --  --  --  تحويالت

  )٨،٤٤٨(  --  --  )٢،٥٥٨(  )٦٠٨(  )٤،١٧١(  )١،١١١(  --  --  --   ستبعاداتالمتعلق باإل
  __________  __________  __________  __________  __________  ___________  ___________  ___________  ___________  ____________  

  ٩٢،٤٦٤  --  ١٧٢  ١٤،٧٧٧  ٧،٥٧٢  ٢٨،٦٥٤  ٣٩،٩٧٤  ٧٧٣  ٣٩٢  ١٥٠  ٢٠١٢  ديسمبر٣١في 
  ٤،٧٤٦  --  ٢٤٦  ٣٧٧  ١٥٠  ٩٥٣  ٢،٦٩٩  ١٥٧  ١١٨  ٤٦  فترةالاستهالك 

  )٢،٠٩١(  --  --  )٧٦٩(  )٦٧(  )١،٢٥٥(  --  --  --  --  المتعلق باإلستبعادات 
  __________  __________  __________  __________  __________  ___________  ___________  ___________  ___________  ____________  

  ٩٥،١١٩  --  ٤١٨  ١٤،٣٨٥  ٧،٦٥٥  ٢٨،٣٥٢  ٤٢،٦٧٣  ٩٣٠  ٥١٠  ١٩٦  ٢٠١٣مارس  ٣١ في الرصيد
  __________  __________  __________  __________  __________  ___________  ___________  ___________  ___________  ____________  

                      صافي القيمـة الدفترية
غيـر  ( ٢٠١٣مارس   ٣١في  

   )أ( بيان –) مدققة
  

٤٣٦  
  

١،٢٤٤  
  

٣،٩٧١  ١،٤٤٢  ١١،٧٧٢  ١٠٣،٩٧٦  ٢،٦١٤  
  

٥،٧١٧  
  

١٩٦  
  

١٣١،٣٦٨  
  ======= ======= ======= =======  =======  =======  =======  =======  =======  ========  

) مدققة( ٢٠١٢  ديسمبر٣١في 
   )أ( بيان –

  
٤٨٢  

  
١،٣٦٢  

  
٤،١٥١  ١،٥٦٥  ١٢،٤٥٧  ١٠٦،٦٧٥  ٢،٧٧١  

  
٥،٩٦٣  

  
١٧٣  

  
١٣٥،٥٩٩  

  ======= ======= ======= =======  =======  =======  =======  =======  =======  ========  
- ١٥ -   



 

  خرىذمم دائنة وأ )١٢
  

  :يتكون هذا البند مما يلي
  

    ٣٢٠١ مارس ٣١  ٢١٢٠ ديسمبر ٣١
    )غير مدققة(  )مدققـة(

      ألف درهم  ألف درهم
        

 ذمم دائنة    ٢٦،٦١١  ٢٨،٣٤١

  ف مستحقة وأخرىمصاري    ٢٢٠،٤٩٨  ٢٢٥،٢٧٨
____________  ____________      

  )أ( بيان - المجموع    ٢٤٧،١٠٩  ٢٥٣،٦١٩
=======  =======     

  
  رأس المال )١٣
  

  :يتكون هذا البند مما يلي
  

      ٣٢٠١ مارس ٣١  ٢١٢٠ ديسمبر ٣١
      )غير مدققة(  )مدققـة(

      ألف درهم  ألف درهم

٥١٠،٠٠٠  ٥١٠،٠٠٠  
ليون سهم عادي بقيمة     م ٨٥رأس المال المصرح به       

  )أ( بيان – درهم للسهم الواحد والمدفوع بالكامل ٦
=======  ========      

  
  ملكية غير المسيطرةالحقوق  )١٤
  

  :يتكون هذا البند مما يلي
  

      ٣٢٠١ مارس ٣١  ٢٢٠١ ديسمبر ٣١
      )غير مدققة(  )مدققـة(

      ألف درهم  ألف درهم

        

 ير  ينا١الرصيد في     ٢٠٦،٩١٣  ٢٠٩،٥٨٦

  السنة/أرباح موزعة خالل الفترة    --  )١،٩١١(
  السنة/ربح الفترة) خسارة(    ٣٢٨  )٧٦٢(

____________  _____________      

  )أ( بيان - في نهاية الفترة الرصيد    ٢٠٧،٢٤١  ٢٠٦،٩١٣
=======  ========     

  
  
  
  
  
  
  
  

- ١٦ -  
  
  
  



  
  ربح السهم األساسي ) خسارة( )١٥

  
  :ييتكون هذا البند مما يل

  
      لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

      ٣٢٠١ مارس ٣١  ٢٢٠١ مارس ٣١
      )غير مدققة(  )غير مدققـة(

        

  )لف درهمأ ( العائد إلى مساهمي الشركة األمربح الفترة) خسارة(    )١١،٩٩٣(  ٣،٤٣٨
======  ========     

  )سهم(ة المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية خالل الفتر    ٨٥،٠٠٠  ٨٥،٠٠٠
======  ========      

  )ب( بيان -) درهم(  األساسيربح السهم) خسارة(    )٠،١٤(  ٠،٠٤
======  ========     

  
  النقد والنقد المعادل )١٦
  

  :يتكون هذا البند مما يلي
  

      لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
      ٣١٢٠ مارس ٣١  ٢١٢٠ مارس ٣١
      )غير مدققـة(  )غير مدققـة(

      لف درهمأ  ألف درهم
        

  نقد في الصندوق    ٧٥٠  ١٧١
   حسابات جارية وتحت الطلب–نقد لدى البنوك     ٥،٦٨٥  ١٣،٠٤٩

  ودائع ثابتة    ١٣٢،٢٦٣  ١١٣،٢٠٤
_____________  _____________      

  )د( بيان - المجموع    ١٣٨،٦٩٨  ١٢٦،٤٢٤
========  ========     

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

- ١٧ -   



  التحليل القطاعي )١٧
  

  قطاعات األعمال)  أ
  

  : على النحو التاليإن تفاصيل قطاعات األعمال هي
  

  
  
  
  

- ١٨ -

    تصنيعتجارة و/ تربية االسماك    استثمارات    مقاوالت      جمالياإل  
    لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

   ٣٢٠١ مارس ٣١ ٢١٢٠ مارس ٣١ ٣٢٠١ مارس ٣١ ٢١٢٠ مارس ٣١ ٣٢٠١ مارس ٣١ ٢١٢٠ مارس ٣١  ٣٢٠١ مارس ٣١ ٢٢٠١ مارس ٣١
    )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(

    الف درهم  الف درهم  رهمالف د  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم
                  

  اإليرادات   ٢٦،٣٤٦  ٢٥،٧١٩  --  --  ٣٥،٧٣٢  ٣٣،٠٦٥  ٦٢،٠٧٨  ٥٨،٧٨٤
==========  ==========  =========  =========  ==========  ==========  =======  =======    

                  

  نتائج القطاع  )١،٨٩٤(  ٣٧٤  )٥،٠٩٣(  )٦،١١٤(  ٣،٤٢٨  ١،٢٦٣  )٣،٥٥٩(  )٤،٤٧٧(
  أرباح اإلستثمارات   --  ١٢٦  )٨،٥٤٠(  ٦،٩٨٩  --  --  )٨،٥٤٠(  ٧،١١٥
  موجودات بيولوجية  --  ١،٢١٤  --  --  ٣٩٩  --  ٣٩٩  ١،٢١٤

  ربح ممتلكات وآالت ومعدات  ٣٥  --  --  )٥٨(  --  --  ٣٥  )٥٨(
  نتائج األعمال المتوقفة  --  )١٢٨(  --  --  --  --  --  )١٢٨(

_______________  _______________  _____________  _____________  _______________  _______________  __________  __________    
  الفترة) خسارة(ربح   )١،٨٥٩(  ١،٥٨٦  )١٣،٦٣٣(  ٨١٧  ٣،٨٢٧  ١،٢٦٣  )١١،٦٦٥(  ٣،٦٦٦

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

   موجودات القطاع  ٦٠،٧٦٣  ٩٦،٩٧٧  ١،٠٣٧،٥٤٤  ١،٠٧١،٢٤١  ٣٥١،٣٨٥  ٣٤٢،٠٩٠  ١،٤٤٩،٦٩٢  ١،٥١٠،٣٠٨
==========  ==========  =========  =========  ==========  ==========  =======  =======    

  مطلوبات القطاع  ١٣،٥٥٦  ١٤،٢٩٩  ٢٥٠،٠٠٠  ٢٥٠،٠٠٠  ٣٤١،٠٩٤  ٤٥٩،٣٠٦  ٦٠٤،٦٥٠  ٧٢٣،٦٠٥
==========  ==========  =========  =========  ==========  ==========  =======  =======    

  مصاريف رأسمالية  ٢١٩  ١،١٢٥  --  --  ٥٢٣  ٢،٣٢٦  ٧٤٢  ٣،٤٥١
==========  ==========  =========  =========  ==========  ==========  =======  =======    



  
  قطاعات جغرافية)  ب  

  
  
 

  
  
  
  
  
  

- ١٩ - 

 المجموع أخرى  مناطق اوروبـا  دول الخليج العربي  االمارت العربية المتحدة  
           

  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  ٢٢٠١ مارس ٣١  ٣٢٠١ مارس ٣١  ٢٢٠١ مارس ٣١  ٣٢٠١ مارس ٣١  ٢٢٠١ مارس ٣١  ٣٢٠١ مارس ٣١  ٢٢٠١ مارس ٣١  ٣٢٠١ مارس ٣١  ٢٢٠١ مارس ٣١  ٣٢٠١ مارس ٣١ 
  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  
  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم   درهمالف  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم 
           

 ٥٨،٧٨٤ ٦٢،٠٧٨  ٥٣٠ ١٥٥ ٣٢٦ ٢١٣ ٥،٨٨٦ ٥،٦٨٢ ٥٢،٠٤٢ ٥٦،٠٢٨ اإليرادات 

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

                     
موجودات 
 القطاعات

  
١،٤٣٦،٧٢٤  

  
١،٤٨٦،١٢٤  

  
١٢،٩٦٨  

  
٢٤،١٨٤  

  
--  

  
--  

  
--  

  
--  

  
١،٤٤٩،٦٩٢  

  
١،٥١٠،٣٠٨  

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

مطلوبات 
 القطاعات

  
٦٠٢،٥٧٠  

  
٥٢٢،١٩٠  

  
٢،٠٨٠  

  
١،٤١٥  

  
--  

  
--  

  
--  

  
--  

  
٦٠٤،٦٥٠  

  
٥٢٣،٦٠٥  

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

  مصاريف 
 رأسمالية

  
٧٣٥  

  
٣،٤١٩  

  
٧  

  
٣٢  

  
--  

  
--  

  
--  

  
--  

  
٧٤٢  

  
٣،٤٥١  

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

مصاريف 
 اإلستهالك

  
٤،٣٨٦  

  
٤،٨٦٨  

  
٣٦٠  

  
٦٤  

  
--  

  
--  

  
--  

  
--  

  
٤،٧٤٦  

  
٤،٩٣٢  

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



  لتزامات الطارئةاإل )١٨
  

  : كما يليهي ٢٠١٢ ديسمبر ٣١ و ٢٠١٣ مارس ٣١  تاريخ كما في اإللتزامات الطارئةن تفاصيلإ
  

      ٣٢٠١ مارس ٣١  ٢١٢٠ ديسمبر ٣١
      )غير مدققة(  )مدققـة(

      الف درهم  الف درهم

        

  كفاالت بنكية    ٨٤،٥٠٦  ٨٤،٥٠٦
  اعتمادات مستندية    ١،٥٢٣  ٢،٤٨٣

 

  ةـعام )١٩
  

لف درهم اإلمارات أيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة إلى أقرب تم تقريب المبالغ الظاهرة في الب
  .العربية المتحدة

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- ٢٠ -   


