
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 

  العامة ش.م.ع.  اتستثمارلالالشركة الخليجية 
  وشركاتھا التابعة

  
   الموحدة  الموجزةالمرحلية المالية  المعلومات

  (غير مدققة)
  ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  العامة ش.م.ع. وشركاتھا التابعة اتستثمارلالالشركة الخليجية 
  

  (غير مدققة) المرحلية الموجزة الموحدةمالية المعلومات ال
  ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠
  
  

  الصفحة  المحتويات
  

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

    ٣-٢  بيان المركز المالي الموجز الموحد

  ٤   بيان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد

  ٥  الموجز الموحد األخرى ةالشامل اإليراداتبيان 

  ٦  بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد

  ٨-٧  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد

  ٢٣-٩  الموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة 

  
  





 ٢

  وشركاتھا التابعة ش.م.ع.العامة  اتستثمارلالالشركة الخليجية 
  

  المركز المالي الموجز الموحدبيان 
  ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠كما في 

  
  

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠      
  ألف درھم  ألف درھم      
  مدققة)(  مدققة)(غير     إيضاح  
          

          الموجودات
           غير المتداولةالموجودات 

  ٦٩٧٫٩٥١  ٦٨٩٫١١٠      معداتالالت والممتلكات واآل
  ٢٫٢٨٠٫٨٥٢  ١٫٩٣٨٫٩٨٨    ٦  يةستثمارالعقارات اال

  ١٢٫٠٠٠  ١٢٫٠٠٠      التجارية الشھرة
  ١٠٣٫٧٩١  ٢١٨٫٧٦١    ٧  زميلةفي شركات  اتاستثمار

  ٦٫٦٩٨  -    ٨  االستثمارات المحتفظ بھا لالستحقاق
  ١٨٣٫٨٨٠  -    ٨  االستثمارات المتاحة للبيع

  -  ٨٤٫٥٠٣    ٨  بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىالُمقاسة  االستثمارات
  ٣٧٧٫٦٦٦  ٢٨٣٫٦٨٥    ١١  طويل األجلاالستحقاق  –الذمم المدينة التجارية واألخرى 

       --------------   --------------  
      ٣٫٦٦٢٫٨٣٨  ٣٫٢٢٧٫٠٤٧  
      ========  ========  

        الموجودات المتداولة
  ٤٠٩٫٩٨٢  ٥٦٢٫٩٧٧    ٩  عقارات للتطوير

  ١٢٩٫٥٢٨  ١٠٣٫٢٤٠    ١٠  المخزون
  ١١٨٫٩٢٣  ٢١٨٫٨٤٠    ١٥  المستحق من أطراف ذات عالقة
  ١٥٧٫٠١٢  ١٩٠٫٩٥٣      موجودات عقود إعادة التأمين

  ١٫١١٨٫٥٣٩  ٨٦١٫٠٥٨    ١١  خرىاألتجارية والمدينة الذمم ال
  ٣٨٦٫٨٦٥  -    ٨  االستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة

  -  ٤٥٧٫٠٢٩    ٨  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالُمقاسة االستثمارات 
  -  ١٥٫١١٢    ٨  االستثمارات األخرى

  ٣٨٣٫٣٥٣  ٤١١٫٧٥٤    ١٢  النقد في الصندوق ولدى البنك 
       --------------   --------------  

   ٢٫٧٠٤٫٢٠٢  ٢٫٨٢٠٫٩٦٣  
       --------------   --------------  

  ٦٫٣٦٧٫٠٤٠  ٦٫٠٤٨٫٠١٠      إجمالي الموجودات
      ========  ========  
  

 
  

   





 ٤

  وشركاتھا التابعة ش.م.ع.العامة  اتستثمارلالالشركة الخليجية 
  

    بيان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد
  ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةلفترة 

  

    
  أشھر التسعةتــــرة فـــــــ

  سبتمبر ٣٠ يــف المنتھية
  أشھر الثالثةتــــرة فـــــ

  سبتمبر ٣٠ يــف المنتھية
    ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)    
            
            

  ٤٥٣٫٦٨٤  ٣٧٩٫٢٩١  ١٫٣٥٥٫٩٣٠  ١٫٠٨٥٫٧٣٣    اإليرادات
            

  )٣٥٠٫٩٩٣(  )٣٢٠٫٩٥٨(  )١٫٠٥٩٫٩٢٢(  )٨٨٩٫٧٨٠(    تكلفة المبيعات
     -------------  ----------- ----   -------------   -------------  

  ١٠٢٫٦٩١  ٥٨٫٣٣٣  ٢٩٦٫٠٠٨  ١٩٥٫٩٥٣    إجمالي األرباح
            

  )٦٨٫٢٦٠(  )٧٣٫٣١١(  )١٨٣٫٢٣٩(  )٢١٢٫٥٣٨(  أ-١٧  المصروفات اإلدارية والعمومية 
            

  )٦٫٥٧٨(  )٤٫٨٣٢(  )١٩٫٧٣٦(  )١٥٫١٤٦(    مصروفات البيع والتوزيع 
            

  ٨٫٣٦٨  ٢٠٫٥٣٧  ٢٠٫٩٢٣  ٥٦٫٠٦٤  ب-١٧  اإليرادات األخرى
            

  بالقيمة العادلة  الُمقاسة الستثماراتلالتغير في القيمة العادلة 
  -  ٤٥٫٢٩٣  -  ١١٨٫٥٩٦  ٨  من خالل األرباح أو الخسائر

            
  ٨٢٠  -  ٧٫٨٥٢  -    التغير في القيمة العادلة الستثمارات محتفظ بھا للمتاجرة

            
بالقيمة العادلة من خالل ُمقاسة األرباح من بيع استثمارات 

  -  ٣  -  ٨٫٩٣٩    األرباح أو الخسائر
         

   ةالتغير في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع تمت إعاد
  -  -  ١٫٦٧٧  -    تصنيفھا إلى األرباح أو الخسائر عند االستبعاد

            
  -  -  ٤١٫٩١٤  -  ج-١٧  المعترف بھا عند استبعاد الحصة في شركة تابعةاألرباح 

            
  )٢٨٫٧٢٤(  )٢٢٫٩٣٤(  )٩٧٫٠٥٢(  )٧٣٫٩١٠(    تكلفة التمويل

            
  )٣٢٣(  ٥٫٨٠٢  )٢٫٠٣١(  ٥٫١٥٣  ٧  زميلة شركات )خسائرأرباح / ( الحصة من

     ---------   ---------   ---------   ---------  
  ٧٫٩٩٤  ٢٨٫٨٩١  ٦٦٫٣١٦  ٨٣٫١١١    أرباح الفترة

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

            األرباح المنسوبة إلى:
  ١٫٦٣٥  ١٤٫٣٤٥  ٣٧٫٧٢٢  ٢٤٫٩٤١    مالكي الشركة

  ٦٫٣٥٩  ١٤٫٥٤٦  ٢٨٫٥٩٤  ٥٨٫١٧٠    الحصص غير المسيطرة
    --------- ---   ---------   ---------   ---------  
    ٧٫٩٩٤  ٢٨٫٨٩١  ٦٦٫٣١٦  ٨٣٫١١١  
    =====  =====  =====  =====  
            

  ٠ .٠٠١  ٠ .٠٠٨  ٠ .٠٢١  ٠ .٠١٤  ١٩  األساسية (درھم للسھم) ربحية السھم
    ====  ====  ====  ====  
  

  من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.ال يتجزأ جزءاً  ٢٣إلى  ٩من تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات 
  

  .١مدرج على الصفحة  الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةتقرير مدققي إن 
  
  



 ٥

  العامة ش.م.ع. وشركاتھا التابعة اتستثمارلالالشركة الخليجية   
  

    بيان اإليرادات الشاملة األخرى الموجز الموحد
  ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةلفترة 

  

    
  أشھر التسعةتــــرة فـــــــ

  سبتمبر ٣٠ يــف المنتھية
  أشھر الثالثةتــــرة فـــــ

  سبتمبر ٣٠ يــف المنتھية
    ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)    
            

  ٧٫٩٩٤  ٢٨٫٨٩١  ٦٦٫٣١٦  ٨٣٫١١١    أرباح الفترة
     ---------   ---------   ---------   ---------  

            اإليرادات الشاملة األخرى:
            

البنود التي تتم أو قد تتم إعادة تصنيفھا الحقاً إلى األرباح أو
            الخسائر:

            
  ٧٫١٢٠  ٤٫١٧٦  ١٣٫٤٢٢  ٣٫٣٥٤  ٨  صافي –التغير في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع 

            
  ةتمت إعاد - التغير في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع
  تصنيفھا إلى األرباح أو الخسائر عند االستبعاد

  
  -  ١٫٦٧٧  -  -  

     ----------   ---------   ----------   ---------  
  ٧٫١٢٠  ٤٫١٧٦  ١٥٫٠٩٩  ٣٫٣٥٤    اإليرادات الشاملة األخرى للفترة

     ----------   ---------   ----------   ---------  
  ١٥٫١١٤  ٣٣٫٠٦٧  ٨١٫٤١٥  ٨٦٫٤٦٥    إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

    ======  =====  ======  =====  
            إجمالي اإليرادات الشاملة المنسوبة إلى:

  ٨٫٠٨٣  ١٨٫٥٢١  ٥٢٫١٤٩  ٢٨٫٢٩٥    مالكي الشركة
  ٧٫٠٣١  ١٤٫٥٤٦  ٢٩٫٢٦٦  ٥٨٫١٧٠    الحصص غير المسيطرة

     ----------   ---------   ----------   ---------  
  ١٥٫١١٤  ٣٣٫٠٦٧  ٨١٫٤١٥  ٨٦٫٤٦٥  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

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

  من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.ال يتجزأ جزءاً  ٢٣إلى  ٩من تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات 
  

  .١مدرج على الصفحة  تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإن 
  
  
  
  
  
  
  

  

   



 ٦

  وشركاتھا التابعة ش.م.ع.العامة  اتستثمارلالالشركة الخليجية 
  

   بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد
    ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةلفترة 

    
  أشھر التسعةتــــرة فـــــــــــــــ

  سبتمبر ٣٠ منتھـية فيـــــــــال
    ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)    

       لتشغيليةاألنشطة ا
  ٦٦٫٣١٦  ٨٣٫١١١   أرباح الفترة
        تسويات لـ:

  ٤٫٨٥٣  ٤٫١٩٢    مخصص تعويض نھاية الخدمة للموظفين
  )٣٠٫٠٤٣(  -   لمتاجرةل محتفظ بھا استثماراتمن بيع األرباح 

  -  )٨٫٩٣٩(   األرباح من بيع استثمارات ُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  )٩٫٥٢٩(  -  ٨  ستثمارات محتفظ بھا للمتاجرةالتغير في القيمة العادلة ال

  -  )١١٨٫٥٩٦( ٨  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالتغير في القيمة العادلة الستثمارات ُمقاسة 
  ٢٫٠٣١  )٥٫١٥٣( ٧  زميلة خسائر شركات (أرباح) / الحصة من

  )٧٫٦٤٧(  ١٧٫١٣٣   الخسائر / (األرباح) من بيع عقارات استثمارية وعقارات للتطوير
  ٩٧٫٠٥٢  ٧٣٫٩١٠  تكلفة التمويل

  )٤١٫٩١٤(  -    تابعةاألرباح من استبعاد استثمار في شركة 
    -----------   -----------  
   ٨١٫١١٩  ٤٥٫٦٥٨  
       

  )٣١٫١١٩(  ٢٣٫٢٨٦   التغير في المخزون
  )١٢٧٫٢٦٦(  ٣٥١٫١٦٢   التغير في الذمم المدينة التجارية واألخرى
  ١٥٫٠٠٧  )٩٩٫٩١٧(    التغير في المستحق من أطراف ذات عالقة

  )٣٦٫٩٠٨(  )١٨٨٫٣١٩(   واألخرىالتغير في الذمم الدائنة التجارية 
  ٥٩٫٩٥٥  ٣٦٫٤٣١   التغير في المستحق إلى أطراف ذات عالقة
  )٤٥٫٥٣٦(  )٣٣٫٩٤١(   التغير في موجودات عقود إعادة التأمين

  ٥٧٫٥٦٩  ٥٦٫٢٩٦    التغير في مطلوبات عقود التأمين
  )١٫٧٤٤(  -   تعويضات نھاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

   ---- --------   -----------  
  )٢٨٫٩٢٣(  ١٩٠٫٦٥٦   األنشطة التشغيلية/ (المستخدم في)صافي النقد الناتج من

   ------ ------   -----------  
        االنشطة االستثمارية

  )٣٫٧٢٨(  ١٣٤٫٢٣٦   التغير في الودائع الثابتة
  ٤١٫٩٩٨  ٦٫٨٦٣  صافي الحركة في الممتلكات واآلالت والمعدات

  )٢٫٣٤١(  -   زميلةشراء شركات 
  )٢١١٫٤٥٠(  )٣٥٫١٥٩( ٨  شراء استثمارات في أوراق مالية

  )٢٢٫٩٣٥(  )٤٤٫٠٣٨( ٦  شراء عقارات استثمارية
  )٨٫٧٣٣(  )٤٨٫١٧١( ٩  شراء عقارات للتطوير

  ١١٥٫٥٦٤  ٢٦٣٫٩٤٥   متحصالت من بيع عقارات استثمارية وعقارات للتطوير
  ٢٢٢٫٩١٨  ٧٥٫٧٤٨  متحصالت من بيع استثمارات في أوراق مالية

  -  ١٫٧٥٠  ٧  استثمارات في شركات زميلة متحصالت من بيع
  ٩٣٫٧٢٩  -    استبعاد شركة تابعة  منصافي التدفقات النقدية الداخلة 

    ------------   -----------  
  ٢٢٥٫٠٢٢  ٣٥٥٫١٧٤    صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

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

       األنشطة التمويلية
  )١٣٫١٩٩(  )١٢٫١١٨(   توزيعات األرباح المدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة

  )٣٣٫٣٦٨(  )٢٩٠٫٢٣٥(  صافي الحركة في القروض المصرفية 
  )٤٨٫٢٦٢(  )٦٫٣٣٠(  صافي الحركة في عقود االيجار التمويلية

  -  )٦٠٠(   المدفوعة من قبل شركة تابعة اإلدارةأتعاب أعضاء مجلس 
  )١٧٫٨٦٦(  )٧٣٫٩١٠(   الفائدة المدفوعة

   -------------  ------------  
  )١٦٦٫٦٩٥(  )٣٨٣٫١٩٣(    صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

    -------------  ------------  
  ٢٩٫٤٠٤  ١٦٢٫٦٣٧   في النقد وما يعادلهالزيادةصافي

       
  ٦٤٫٩٨٤  ٥٢٫٥٤٧    النقد وما يعادله في بداية الفترة

  ------------   ----------  
  ٩٤٫٣٨٨  ٢١٥٫١٨٤  ١٤  النقد وما يعادله في نھاية الفترة

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

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ٢٣إلى  ٩من تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات 
  

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



 ٧

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع. اتستثمارلالالشركة الخليجية 
  

  الموجز الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية
  ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةلفترة 

  

  

  
  رأس 

  المال  

  
االحتياطي 
  القانوني 

  
حتياطي اال

   اإلضافي

  
احتياطي 

إعادة تقييم 
  األراضي

التغير 
المتراكم في 

القيمة العادلة 
 تالستثمارا

  متاحة للبيع

التغير المتراكم في 
القيمة العادلة 

ُمقاسة الستثمارات 
بالقيمة العادلة من 

خالل اإليرادات 
  الشاملة األخرى

الخسائر 
  المتراكمة

المنسوبة إلى 
 مالكي الشركة 

  
الحصص غير 

  المسيطرة

  
  

  اإلجمالي
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
                      

  ١٫٢٤٥٫٥٠٩  ٣٦٤٫٥٨٧  ٨٨٠٫٩٢٢  )٧٩٦٫٤٥٥(  -  )١٥١٫٧٠٣(  ٣٧٫٧٤٧  -  -  ١٫٧٩١٫٣٣٣  )ة(مدقق ٢٠١٣يناير  ١الرصيد في 
                      

                      )ة(غير مدقق إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
                      

  ٦٦٫٣١٦  ٢٨٫٥٩٤  ٣٧٫٧٢٢  ٣٧٫٧٢٢  -  -  -  -  -  -  أرباح الفترة
                 

  ١٥٫٠٩٩  ٦٧٢  ١٤٫٤٢٧  -  -  ١٤٫٤٢٧  -  -  -  -  الشاملة األخرى اإليرادات
  -------  -------  -------  -------  ----------   ---------   ----------   ----------   ----------   ----------  

  ٨١٫٤١٥  ٢٩٫٢٦٦  ٥٢٫١٤٩  ٣٦٫٠٨٧  -  ١٤٫٤٢٧  -  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة
                      

                      الحركات األخرى:
                 

  )١٣٫١٩٩(  )١٣٫١٩٩(  -  -  -  -  -  -  -  -  توزيعات األرباح المدفوعة
                      

  )٥٧٫٢٣٠(  )٥٧٫٢٣٠(  -  -  -  -  -  -  -  -  استبعاد شركة تابعة
  ---------- ---  -------  -------   ----------  -------- -----   ---------  -------------  ------ -----  ----- ------  -------------  

  ١٫٢٥٦٫٤٩٥  ٣٢٣٫٤٢٤  ٩٣٣٫٠٧١  )٧٥٨٫٧٣٣(  -  )١٣٧٫٧٢٦(  ٣٧٫٧٤٧  -  - ١٫٧٩١٫٣٣٣  )ة(غير مدقق ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠في 
  =======  ====  ====  =====  =======  =====  =======  ======   ======  =======  
  



 ٨

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع. اتستثمارلالالشركة الخليجية 
  

  (تابع) الموجز الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية
  ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةلفترة 

  

  

  
  رأس 

  المال  

  
االحتياطي 
  القانوني 

  
حتياطي اال

   اإلضافي

  
احتياطي 

تقييم  إعادة
  األراضي

التغير 
المتراكم في 

القيمة العادلة 
 تالستثمارا

  متاحة للبيع

التغير المتراكم في 
القيمة العادلة 

الستثمارات بالقيمة 
العادلة من خالل 

اإليرادات الشاملة 
  األخرى

الخسائر 
  المتراكمة

المنسوبة إلى 
  مالكي الشركة 

  
الحصص غير 

  المسيطرة

  
  

  اإلجمالي
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  درھم ألف  ألف درھم  
                      

  ١٫٢٩٣٫٣٩٤  ٢٩٩٫٢٦٥  ٩٩٤٫١٢٩  )٧٣٩٫٩١٦(  -  )١٠٩٫١٧١(  ٣٧٫٧٤٧  ٧٫٠٦٨  ٧٫٠٦٨  ١٫٧٩١٫٣٣٣  )ة(مدقق ٢٠١٤يناير  ١الرصيد في 
                      

                      )ة(غير مدقق إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
                      

  ٨٣٫١١١  ٥٨٫١٧٠  ٢٤٫٩٤١  ٢٤٫٩٤١  -    -  -  -  -  أرباح الفترة
                      

  ٣٫٣٥٤  -  ٣٫٣٥٤  -  ٣٫٣٥٤  -  -  -  -  -  اإليرادات الشاملة األخرى
  --------  --------  --------  --------  --------  --------  ----------  ----------  ----------  ----------  

  ٨٦٫٤٦٥  ٥٨٫١٧٠  ٢٨٫٢٩٥  ٢٤٫٩٤١  ٣٫٣٥٤  -  -  -  -  -  اإليرادات الشاملةإجمالي 
                      

                      الحركات األخرى:
  )١٢٫١١٨(  )١٢٫١١٨(  -  -  -  -  -  -  -  -  توزيعات األرباح المدفوعة

                      

ستثمارات بالقيمة العادلة من القيمة العادلة الالتغير في 
تمت إعادة تصنيفھا  - األخرىخالل اإليرادات الشاملة 
  -  -  -  ١٫٩٥٠  )١٫٩٥٠(  -  -  -  -  -  إلى الخسائر المتراكمة 

                      

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة من قبل شركة 
  )٦٠٠(  )٢٨٢(  )٣١٨(  )٣١٨(  -  -  -  -  -    تابعة

                      

  -  -  -  )٨٣٫٥١٢(  ٨٣٫٥١٢  -  -  -  -  -  )٧المحول إلى الخسائر المتراكمة (راجع إيضاح 
                      

من معايير التقارير المالية  ٩عند تطبيق المعيار رقم 
  -  -  -  -  )١٠٩٫١٧١(  ١٠٩٫١٧١  -  -  -  -  )٤(راجع إيضاح  الدولية

  -------------- --- --- - --  --------- ----------- ----------- -------------- ---- ----- --- - --  ---- - ----- - ----   ----- -------  -- -- - ---- -----  
  ١٫٣٦٧٫١٤١  ٣٤٥٫٠٣٥  ١٫٠٢٢٫١٠٦  )٧٩٦٫٨٥٥(  )٢٤٫٢٥٥(  -  ٣٧٫٧٤٧  ٧٫٠٦٨  ٧٫٠٦٨  ١٫٧٩١٫٣٣٣  (غير مدققة) ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠في 

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

  ، حيث سيتم إجراء ھذا التحويل في نھاية السنة.٢٠١٤سبتمبر  ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةلم يتم تحويل أية أرباح إلى االحتياطي القانوني لفترة 
  

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ٢٣إلى  ٩من تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات 
  

  .١المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحة  تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلوماتإن 



 ٩

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع. اتستثمارلالالشركة الخليجية 
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
  (غير مدققة) ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةلفترة 

 
 معلومات حول الشركة   ١

  
الصادر  ٢/٧٣") كشركة مساھمة عامة بموجب المرسوم األميري رقم ستثمارات العامة ش.م.ع. ("الشركةتأسست الشركة الخليجية لال

تسعة وتسعون عاماً اعتباراً من تاريخ اصدار المرسوم األميري المشار إليه أعاله. البالغة الشركة  فترة ابتدأت .١٩٧٣يوليو  ٢٧بتاريخ 
  إن الشركة مدرجة في سوق دبي المالي. اإلمارات العربية المتحدة.، ، دبي٢٢٥٨٨ب. المسجل للشركة ھو ص. عنوانالإن 
  

 وللفترة المنتھية في ذلك التاريخ ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةالمرحلية الموجزة الموحدة لفترة  المعلومات المالية تتألف
شركات الحصة المجموعة في باإلضافة إلى  يشار إليھا مجتمعة بـ"المجموعة")الشركة وشركاتھا التابعة (" من("الفترة الحالية") 

  زميلة.ال
  

تجارة وتقديم خدمات التطوير العقاري والعقاريين  القيام بدور الشركة القابضة والعمل كوكالءتتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في 
  العامة. 

  
  أساس األعداد   ٢
  

  بيان التوافق  
  

ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  " الصادر التقارير المالية المرحلية"، ٣٤تم إعداد ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقا
ال تشتمل المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة على كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية  عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

  .٢٠١٣ديسمبر  ٣١قراءتھا جنباً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتھية في  ويتعينالموحدة السنوية الكاملة، 
  

  واألحكام المحاسبية التقديـرات
  

تؤثر على تطبيق التي  تفتراضااالوتقديرات الحكام واأل وضع اإلدارةمن الموجزة الموحدة المالية المرحلية  المعلوماتيتطلب اعداد 
  للموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن ھذه التقديرات. الُمعلنةالسياسات المحاسبية والمبالغ 

  
تطبيق السياسات  عند اإلدارة، كانت األحكام الھامة التي تم وضعھا من قبل الموحدةالمالية المرحلية الموجزة  المعلوماتعند إعداد ھذه 

الموحدة البيانات المالية  عند إعدادلتقديرات ھي نفسھا التي تم تطبيقھا لعدم اليقين في ا ةالرئيسي والمصادر بالمجموعةالمحاسبية الخاصة 
  وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ. ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في للمجموعة 

  
  السياسات المحاسبية الھامة     ٣

  
محاسبية المطبقة عند إعداد ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة متوافقة مع تلك السياسات المطبقة من قبل إن السياسات ال

 ٩، باستثناء تطبيق المعيار رقم ي ذلك التاريخوللسنة المنتھية ف ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المجموعة عند إعداد بياناتھا المالية الموحدة كما في 
السياسة المحاسبية والتأثير على  التغير في حول ٤راجع اإليضاح . التقارير المالية الدولية: األدوات المالية، بشكل مسبقمن معايير 

  المركز المالي للمجموعة.
  

  المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي تم تطبيقھا من قبل المجموعة  ٤
  

ھذه ، ومن ثم تم تطبيقھا عند إعداد ٢٠١٤يناير  ١اعتباراً من  تسريفيما يلي معايير التقارير المالية الدولية الجديدة/ الُمعدلة التي 
  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة:

  
 التحسينات/ التعديالت على معايير التقارير المالية الدولية:   -

  من معايير التقارير المالية  ١٢ير التقارير المالية الدولية: البيانات المالية الموحدة، والمعيار رقم من معاي ١٠المعيار رقم
 : البيانات المالية المنفصلة٢٧والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ،الدولية: اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى

  األدوات المالية: العرض٣٢المعيار المحاسبي الدولي رقم : 
  انخفاض قيمة الموجودات ٣٦المعيار المحاسبي الدولي رقم : 
  والقياس عترافدوات المالية: اال: األ٣٩المعيار المحاسبي الدولي 
  

لم يكن له أي تأثير مادي على المبالغ المعلن عنھا للفترتين الحالية والسابقة، ولكنه قد  المعدلة إن تطبيق معايير التقارير المالية الدولية
  يؤثر على احتساب المعامالت أو الترتيبات المستقبلية.

  
   



 ١٠

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع. اتستثمارلالالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةلفترة 

  
  (تابع) المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي تم تطبيقھا من قبل المجموعة  ٤

  
  األدوات المالية :من معايير التقارير المالية الدولية ٩لمعيار رقم ل التطبيق المسبق

  
 بشكل مسبق )٢٠١٠من معايير التقارير المالية الدولية: األدوات المالية ( ٩لمجموعة تطبيق المعيار رقم خالل الفترة الحالية، قررت ا

أو بعد ذلك التاريخ من خالل  ٢٠١٤يناير  ١. يتم احتساب كافة الموجودات المالية في ٢٠١٤ يناير ١اعتباراً من  للموجودات المالية
من معايير التقارير المالية الدولية أن تقوم المنشأة  ٩من معايير التقارير المالية الدولية. يتطلب المعيار رقم  ٩تطبيق أحكام المعيار رقم 

ً إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة، وذلك حسب ن إدارة الخاص ب أعمال المنشأةوذج مبتصنيف موجوداتھا المالية بعد قياسھا الحقا
، كانت المجموعة تقوم بتطبيق أحكام ٢٠١٤يناير  ١ تاريخ الموجودات المالية وسمات التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية. حتى

  قياس الحتساب موجوداتھا المالية.الالعتراف وا ،األدوات المالية: ٣٩لمعيار المحاسبي الدولي رقم ا
  

  من معايير التقارير المالية الدولية ٩لمعيار رقم ل التطبيق المسبق تأثير
  

وفقاً من معايير التقارير المالية الدولية بشكل مسبق، لم يكن له تأثير مادي على المركز المالي للمجموعة.  ٩إن تطبيق المعيار رقم 
كان يتم سابقاً  ة، قررت المجموعة عدم إعادة بيان المعلومات المقارنة.من معايير التقارير المالية الدولي ٩لألحكام االنتقالية للمعيار رقم 
  على النحو التالي:تصنيف استثمارات المجموعة 

  
  :االستثمارات المتاحة للبيع

  
ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم بلغت القيمة العادلة لالستثمارات المصنفة  مليون  ١٨٣٫٨٨ على أنھا استثمارات متاحة للبيع ٣٩وفقا

عند تطبيق المعيار رقم  الشاملة األخرىبالقيمة العادلة من خالل اإليرادات ُمقاسة على أنھا استثمارات  والتي تمت إعادة تصنيفھادرھم، 
  .٢٠١٤يناير  ١ من معايير التقارير المالية الدولية بتاريخ ٩
  

مليون درھم مقابل التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع ضمن التغيرات  ١٠٩٫١٧عالوة على ذلك، فقد تم االعتراف بمبلغ 
ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم   ت إعادةتم والتي، ٣٩المتراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع ضمن حقوق الملكية وفقا

من خالل اإليرادات الشاملة األخرى عند تطبيق بالقيمة العادلة  الُمقاسة لالستثمارات قيمة العادلةتغيرات متراكمة في العلى أنھا  ھاتصنيف
  .٨راجع أيضاً اإليضاح  .)٧(راجع اإليضاح  ٢٠١٤يناير  ١من معايير التقارير المالية الدولية بتاريخ  ٩المعيار رقم 

  
  االستثمارات المحتفظ بھا لالستحقاق:

  
مليون  ٦٫٧على أنھا استثمارات محتفظ بھا لالستحقاق  ٣٩رات المصنفة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم بلغت القيمة الدفترية لالستثما

، قامت المجموعة بإعادة تقييم أھداف نموذج ٢٠١٤يناير  ١من معايير التقارير المالية الدولية بتاريخ  ٩درھم. عند تطبيق المعيار رقم 
بالقيمة العادلة من  الُمقاسة تعاقدية لھذه االستثمارات، ومن ثم قامت بإعادة تصنيفھا ضمن االستثماراتاألعمال وسمات التدفقات النقدية ال

  .٨راجع أيضاً اإليضاح  خالل األرباح أو الخسائر.
  

  :للمتاجرةاالستثمارات المحتفظ بھا 
  

ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم   ٣٨٦٫٨٧على أنھا استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة  ٣٩بلغت القيمة العادلة لالستثمارات المصنفة وفقا
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عند تطبيق المعيار رقم  ُمقاسة على أنھا استثمارات والتي تمت إعادة تصنيفھامليون درھم، 

   .٨راجع أيضاً اإليضاح  .٢٠١٤يناير  ١من معايير التقارير المالية الدولية بتاريخ  ٩
  

  الموجودات المالية األخرى
  

الموجودات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة، ولم تكن من معايير التقارير المالية الدولية، ما يزال يتم قياس كافة  ٩بعد تطبيق المعيار رقم 
ھناك أية عمليات إعادة تصنيف إلى أو من فئة قياس التكلفة المطفأة. تم أيضاً إدراج ھذه الموجودات المالية ضمن نفس البنود في بيان 

  .٢٠١٣ديسمبر  ٣١المركز المالي كما في 
  

  المطلوبات المالية
  

من معايير التقارير المالية الدولية، ما يزال يتم قياس كافة المطلوبات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة، ولم تكن  ٩بعد تطبيق المعيار رقم 
ً إدراج ھذه المطلوبات المالية ضمن نفس البنود في بيان  ھناك أية عمليات إعادة تصنيف إلى أو من فئة قياس التكلفة المطفأة. تم أيضا

  .٢٠١٣ديسمبر  ٣١المركز المالي كما في 
  

   



 ١١

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع. اتستثمارلالالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةلفترة 

  
  (تابع) قبل المجموعة المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي تم تطبيقھا من  ٤

  
  األدوات المالية (تابع) :من معايير التقارير المالية الدولية ٩لمعيار رقم ل التطبيق المسبق

  
  من معايير التقارير المالية الدولية ٩التغير في السياسة المحاسبية عند تطبيق المعيار رقم 

  
  األدوات المالية

  
  ٢٠١٤يناير  ١السياسة المطبقة من  –الموجودات المالية غير المشتقة 

  
ً في األحكام التعاقدية لألداة  ً باالعتراف بالموجودات المالية في تاريخ المتاجرة التي تصبح في المجموعة طرفا تقوم المجموعة مبدئيا

  المعنية.
  

ً احتساب الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األر ً قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة. عندما ال يتم الحقا باح أو يتم مبدئيا
الخسائر، يتم ضمن القياس المبدئي إدراج تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرًة لحيازة أو إنشاء ھذه الموجودات. عند االعتراف المبدئي، 

ً إما بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة،  ھا وذلك حسب نموذج أعمالتقوم المجموعة بتصنيف موجوداتھا المالية عندما يتم قياسھا الحقا
  إدارة الموجودات المالية وسمات التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية.ب الخاص

  

 الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة )١(
  

  :وذلك عندمام الحقاً قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة، باستخدام طريقة الفائدة الفعلية بعد خصم خسائر انخفاض القيمة، يت
  

 عمال الذي يھدف إلى االحتفاظ بالموجودات بغرض الحصول على تدفقات نقدية يتم االحتفاظ بالموجودات المالية ضمن نموذج األ
 تعاقدية؛ و

 

  الشروط التعاقدية للموجودات المالية تدفقات نقدية، بتواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات المبلغ األصلي والفائدة.ينشأ عن 
  

إن السياسة المطبقة من قبل المجموعة بشأن انخفاض قيمة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة ھي نفسھا المطبقة في البيانات 
  وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ فيما يتعلق بالقروض والذمم المدينة. ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ة كما في المالية للمجموع

  

 بالقيمة العادلةالموجودات المالية المقاسة  )٢(
  

األرباح توزيعات إيرادات يتم قياس ھذه الموجودات بالقيمة العادلة، ويتم االعتراف بأية تغيرات تطرأ عليھا بما في ذلك إيرادات الفائدة و
  ضمن األرباح أو الخسائر.

  
عرض األرباح والخسائر من االستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بھا عند االعتراف المبدئي ھذا وقد قررت المجموعة 

بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات  الُمقاسة . ال تتم إعادة تصنيف أرباح وخسائر االستثماراتضمن اإليرادات الشاملة األخرى ،للمتاجرة
إلى األرباح أو الخسائر، وال يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر. يتم  على اإلطالق الشاملة األخرى

تمثل بصورة االعتراف بتوزيعات األرباح المكتسبة من ھذه االستثمارات ضمن األرباح أو الخسائر، ما لم تكن توزيعات األرباح 
   جزء من تكلفة االستثمار.استرداداً لواضحة 

  
  إدارة المخاطر المالية  ٥

  
التي تم اإلفصاح عنھا في البيانات  األھداف والسياسات مع تلك متوافقةإدارة المخاطر المالية ب المتعلقة إن أھداف وسياسات المجموعة

  وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ. ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المالية الموحدة كما في 
   



 ١٢

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع. اتستثمارلالالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةلفترة 

  
   يةستثمارالعقارات اال  ٦
  

سبتمبر  ٣٠    
٢٠١٤  

  ديسمبر ٣١
 ٢٠١٣   

  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  مدققة)(غـير     
        

  ٢٫٠٨٢٫٥٩١  ٢٫٢٨٠٫٨٥٢    الرصيد االفتتاحي
  ٢٢٤٫٥٢٦  ٤٤٫٠٣٨    السنة اإلضافات خالل الفترة/

  ١١٤٫٦٢٤   -  ) أدناه)١(راجع إيضاح ( األرباح من التقييم بالقيمة العادلة
  )٢٧٫٨٥٨(  -    إلى الذمم المدينة التجارية واألخرى المحول
إلى عقارات للتطوير عند التغير في االستخدام (راجع  المحول

  )١١٣٫٠٣١(  )٣٨٥٫٩٠٢(    )) أدناه٣(يضاح اإل
     --------------   ---------- ----  

  ٢٫٢٨٠٫٨٥٢  ١٫٩٣٨٫٩٨٨    الرصيد الختامي
  ========  ========  
  

، يةستثمارقام أعضاء مجلس إدارة الشركة بمراجعة القيمة الدفترية للعقارات اال، ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةخالل فترة   )١(
 ٣١في  للسنة المنتھية الذي تم إجراؤهالسابق بالتقييم  ية مقارنةً ستثمارفي القيمة العادلة للعقارات االمادي  تغير وخلصوا إلى عدم وجود

  .٢٠١٣ديسمبر 
  
  مقابل التسھيالت االئتمانية الممنوحة للمجموعة. لبنوكية ستثمارتم رھن بعض العقارات اال  )٢(
  
ديسمبر  ٣١( مليون درھم ٣٨٥٫٩٠قطع أراضي بقيمة مباني ول يتحو ، تم٢٠١٤سبتمبر  ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةخالل فترة   )٣(

ً  عقارات للتطويرية إلى ستثمارمن العقارات اال مليون درھم) ١١٣٫٠٣: ٢٠١٣ راجع أيضاً  الستخدام المزمع لھا.للتغير في اوفقا
  .٩اإليضاح 

  
  زميلةات في شركات ستثماراال  ٧
  

سبتمبر  ٣٠    
٢٠١٤  

  ديسمبر ٣١
 ٢٠١٣   

  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  (غـير مدققة)    
        

  ١٥٨٫٩٥٣  ١٠٣٫٧٩١    الرصيد االفتتاحي
  ٥٫٩٣١  -    السنة اإلضافات خالل الفترة/

  )٤٠٫٢٨٨(   -  خسائر انخفاض القيمة خالل الفترة/ السنة
  االستثمارات المتاحة للبيع/ المحتفظ بھا االستثمارات المعاد تصنيفھا من 

  -  ١١١٫٠٩٩    ) أدناه)١(راجع إيضاح (للمتاجرة 
  )٢٠٫٨٠٥(  ٥٫١٥٣    لسنة) للفترة/ لخسائر/ (ال األرباح الحصة في

  -  )١٫٧٥٠(    المباعة خالل الفترة/ السنةاالستثمارات 
  -  ٤٦٨    المحول إلى الذمم الدائنة التجارية واألخرى

    ------ ------  ----------  
  ١٠٣٫٧٩١  ٢١٨٫٧٦١    الرصيد الختامي

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

بإمكانھا تثمارات المجموعة، وخلصوا إلى أن الشركة محفظة اس بإعادة تقييم الشركةقام أعضاء مجلس إدارة الحالية،  الفترةخالل   )١(
. وبالتالي، قامت المجموعة بتاريخ ٢٠١٤ يونيو ٣٠كما في  على شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع ("االتحاد للتأمين") ملحوظ ممارسة تأثير

 ٨٣٫٥تمت إعادة تصنيف مبلغ ، وبالتالي. زميلة شركات كاستثمار فيبإعادة تصنيف استثمارھا في االتحاد للتأمين  ٢٠١٤ يونيو ٣٠
وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  درھم مقابل التغير المتراكم في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع إلى الخسائر المتراكمةمليون 
 ."االستثمار في الشركات الزميلة": ٢٨

   



 ١٣

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع. اتستثمارلالالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةلفترة 

  
  اتستثماراال  ٨
  

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠    
  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  (غـير مدققة)    

      بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى الُمقاسة االستثمارات
      

  -  ١٨٣٫٨٨٠    المعاد تصنيفھا من االستثمارات المتاحة للبيع
  -  ١٨٫٢٨٦    اإلضافات خالل الفترة/ السنة

  -  )٥٧٫٢٣٧(    االستثمارات المباعة خالل الفترة/ السنة
  -  ٣٫٣٥٤    التغير في القيمة العادلة

  -  )٦٣٫٧٨٠(    )٧(راجع إيضاح  في شركات زميلة اتاستثمارالمعاد تصنيفھا إلى 
    ------------ ------  ------- ----  

  -  ٨٤٫٥٠٣    الرصيد الختامي (بالقيمة العادلة)
    =======  =====  

        االستثمارات المحتفظ بھا لالستحقاق
        

  ٦٫٨٠٠  ٦٫٦٩٨    الرصيد االفتتاحي
  )١٠٢(  -    القيمةخسائر انخفاض 

بالقيمة العادلة من خالل  الُمقاسة المعاد تصنيفھا إلى االستثمارات
  -  )٦٫٦٩٨(    )٤األرباح أو الخسائر (راجع إيضاح 

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

  ٦٫٦٩٨  -    الرصيد الختامي
   =======  =====  

        بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر الُمقاسة االستثمارات
        

  -  ٦٫٦٩٨    المعاد تصنيفھا من االستثمارات المحتفظ بھا لالستحقاق
  -  ٣٨٦٫٨٦٥    للمتاجرةالمعاد تصنيفھا من االستثمارات المحتفظ بھا 

  -  ١٫٧٦١  اإلضافات خالل الفترة/ السنة
  -  )٩٫٥٧٢(    االستثمارات المباعة خالل الفترة/ السنة

  -  ١١٨٫٥٩٦    التغير في القيمة العادلة
  -  )٤٧٫٣١٩(    )٧(راجع إيضاح  زميلةفي شركات ات استثمارالمعاد تصنيفھا إلى 

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

  -  ٤٥٧٫٠٢٩    الرصيد الختامي (بالقيمة العادلة)
    ========  =====  
        ات المتاحة للبيعستثماراال
        

  ١٩٥٫٤٣٣  ١٨٣٫٨٨٠    الرصيد االفتتاحي (بالقيمة العادلة)
  ٥٫٨٩٦  -    اإلضافات خالل الفترة/ السنة

  )٢٨٫٦٢٣(  -    االستثمارات المباعة خالل الفترة/ السنة
  )٥٫٠٠٠(  -    خسائر انخفاض القيمة
  ١٦٫١٧٤  -    التغير في القيمة العادلة

بالقيمة العادلة من خالل الُمقاسة المعاد تصنيفھا إلى االستثمارات 
  -  )١٨٣٫٨٨٠(    )٤(راجع إيضاح  اإليرادات الشاملة األخرى

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

  ١٨٣٫٨٨٠  -    الرصيد الختامي (بالقيمة العادلة)
    =======  =======  
  



 ١٤

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع. اتستثمارلالالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةلفترة 

  
  (تابع) اتستثماراال  ٨
  

  ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١    
  ألف درھم  ألف درھم    
  (غـير مدققة)  (مدققة)    

        االستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة
        

  ٤٥٦٫٢٢٢  ٣٨٦٫٨٦٥    الرصيد االفتتاحي (بالقيمة العادلة)
  ٦٨٨٫٠٠١  -    اإلضافات خالل الفترة/ السنة

  )٧٢٧٫٠٣٤(  -    االستثمارات المباعة خالل الفترة/ السنة
  )٣٠٫٣٢٤(  -    التغير في القيمة العادلة

األرباح المعاد تصنيفھا إلى استثمارات ُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
  -  )٣٨٦٫٨٦٥(    )٤أو الخسائر (راجع إيضاح 

     ---------- ----  - ----------  
  ٣٨٦٫٨٦٥  -    الرصيد الختامي (بالقيمة العادلة)

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

        االستثمارات األخرى
        

  -  ١٥٫١١٢    االستثمار في أسھم بري أيبو
    =====  ======  

  
  االستثمار في أسھم بري أيبو إحدى الشركات في دبي، اإلمارات العربية المتحدة.تمثل االستثمارات األخرى 

 

  مالية مقابل التسھيالت االئتمانية الممنوحة للمجموعة.لبنوك ومؤسسات ات ستثمارتم رھن بعض اال
  

  .٤راجع أيضاً اإليضاح 
  
       عقارات للتطويرال  ٩
  

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠    
  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  مدققة)(غـير     
        

  ٧٠٦٫٠٨٦  ٤٠٩٫٩٨٢    الرصيد االفتتاحي
  )٥٣٫٥٩٥(  -    المحول من الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  )٣٤٫٣٥٣(  -    المحول إلى الذمم المدينة التجارية واألخرى 
  ١١٣٫٠٣١  ٣٨٥٫٩٠٢    )٦ية (راجع إيضاح ستثمارالمحول من العقارات اال

  ١٩٫٩٢٨  ٤٨٫١٧١    السنة خالل الفترة/ اإلضافات
  )٣٩٩٫٦٠٢(  )٢٨١٫٠٧٨(    السنة المبيعات خالل الفترة/

  ٥٨٫٤٨٧  -    عكس التخفيض في القيمة إلى صافي القيمة القابلة للتحقيق
    ------ -------   -----------  

  ٤٠٩٫٩٨٢  ٥٦٢٫٩٧٧    الرصيد الختامي
    ======  ======  

  

، قام أعضاء مجلس إدارة الشركة بمراجعة القيمة الدفترية للعقارات للتطوير، ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةخالل فترة  )١(
ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتھيةالذي تم إجراؤه السابق بالتقييم  في القيمة العادلة للعقارات للتطوير مقارنةً  تغيرأي وخلصوا إلى عدم وجود 

٢٠١٣. 
مليون درھم والتي تم إيقاف العمل بھا بشكل مؤقت،  ٢٤١٫٩لتطوير بعض المشاريع القليلة التي تبلغ قيمتھا الدفترية تتضمن العقارات ل )٢(

بناًء على مراجعة ھذه المشاريع وبعد األخذ بعين االعتبار  العمل مرة أخرى في ھذه المشاريع. فإال أن اإلدارة بصدد وضع خطة الستئنا
بكل مشروع على حدة، يرى أعضاء مجلس إدارة الشركة أن التكلفة المتكبدة حتى تاريخ التقرير قابلة الظروف والحقائق الخاصة 

تھاء لالسترداد بالكامل وأن العمل الذي تم إنجازه ليس من المتوقع أن تتم إعادة إنجازه مرة أخرى عند إعادة البدء في اإلنشاء أو عند االن
 من إنجاز ھذه المشاريع.

  

  



 ١٥

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع. اتستثمارلالليجية الشركة الخ
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠المنتھية في  التسعة أشھرلفترة 

  
  المخزون  ١٠

  
  ت االئتمانية الممنوحة للمجموعة.مقابل التسھيال لبنوك على ھذه البنودتأمين التخصيص وثائق مع نود المخزون يتم رھن بعض ب

  
  الذمم المدينة التجارية واألخرى  ١١

  
لعقارات للتطوير. قامت إدارة اتشتمل الذمم المدينة التجارية واألخرى على أوراق قبض تمثل شيكات مؤجلة مستلمة من مشتريين   

ليه خلصت إلى عدم ، وعالمشار إليھاأوراق القبض على استرداد  المستقبلية الشركة بإجراء اختبار انخفاض القيمة حول مدى القدرة
   .رصد مخصص النخفاض القيمةوجود ضرورة ل

  
  النقد في الصندوق ولدى البنك  ١٢

  
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠    
  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  (غـير مدققة)    
        

  ٢٫٦٨١  ٢٫٩٨٨    النقد في الصندوق
        النقد لدى البنك

  ٤٦٫٣٢٧  ٧٠٫٤٤٢   سابات جاريةحفي -
  ٣٣٤٫٣٤٥  ٣٣٨٫٣٢٤    ثابتةودائع في  -
    -------- ----   -----------  
    ٣٨٣٫٣٥٣  ٤١١٫٧٥٤  
    =======  ======  

  
كرھن لدى البنوك مقابل تسھيالت محتفظ بھا مليون درھم)  ٢٩٨: ٢٠١٣(مليون درھم  ١٩٦٫٥٧على ودائع بقيمة  الثابتة تشتمل الودائع  

  .للمجموعةائتمانية ممنوحة 
  
  رأس المال  ١٣

  
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠    
  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  (غـير مدققة)    
        

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

    ١٫٧٩١٫٣٣٣  ١٫٧٩١٫٣٣٣  
    ========  =======  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٦

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع. اتستثمارلالالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠المنتھية في  التسعة أشھرلفترة 

  
  يعادلهالنقد وما   ١٤

  
  أشھر  التسعةفـــــــــــــــــــترة     

  سبتمبر ٣٠الـــــــــــمنتھية في 
    ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم    
  مدققة)غير (  (غـير مدققة)    
        

  ٥٫٣٠٠  ٢٫٩٨٨    النقد في الصندوق
        النقد لدى البنك

  ٨٥٫٦٦٣  ٧٠٫٤٤٢    سابات جاريةحفي  -
  ٣١٠٫٤٧١  ٣٣٨٫٣٢٤    ثابتةودائع في  -
    ------ -----   -----------  
    ٤٠١٫٤٣٤  ٤١١٫٧٥٤  

  )٣٠٧٫٠٤٦(  )١٩٦٫٥٧٠(    تستحق بعد ثالثة أشھر وتخضع لرھنودائع ثابتة  ناقصاً:
    --------- ----   ------------  
    ٩٤٫٣٨٨  ٢١٥٫١٨٤  
    ======  =====  
  

  األطراف ذات العالقةوأرصدة معامالت   ١٥
  

في سياق األعمال االعتيادية، بتنفيذ معامالت مع شركات أخرى تقع ضمن تعريف "األطراف ذات العالقة" المتضمن تقوم المجموعة، 
. يتم االتفاق على شروط وسياسات األسعار الخاصة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة بصورة ٢٤في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  متبادلة.
  

 ضمنخالف تلك المعامالت المفصح عنھا في أماكن أخرى بالتي تمت مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة، فيما يلي المعامالت الھامة 
  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة:

  أشھر  التسعةفـــــــــــــــــــترة     
  سبتمبر ٣٠الـــــــــــمنتھية في 

    ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم    
  مدققة)غير (  مدققة)(غـير   

        
  ٣٤٣  ١٫١٢٠    شراء خدمات

  -  ٣٫٨٧٠    شراء ممتلكات وآالت ومعدات
  -  ٥٫٧٨٢    بيع شركة تابعة بالقيمة الدفترية ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة 

    =====  ====  
        الرئيسيين: اإلدارةتعويضات موظفي 
  ٧٫٠٠٤  ٧٫٢٣٦    رواتب وامتيازات

    =====  ====  
  

  (ب).١٧راجع أيضاً اإليضاح 
  



 ١٧

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع. اتستثمارلالالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةلفترة 

  

  (تابع)األطراف ذات العالقة وأرصدة معامالت   ١٥
  

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠    
  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  (غـير مدققة)  

        
  ٦٧٫٧٤٧  ٢٧٫٧٢٤    المستحق من أطراف ذات عالقة:

  ٥١٫١٧٦  ١٩١٫١١٦    شركات زميلة
  -----------   --- ---------    أطراف أخرى ذات عالقة 

    ١١٨٫٩٢٣  ٢١٨٫٨٤٠  
  ======  ======  

        
        

  ٢١٫١٤٠  ٢١٫١٤٩    المستحق إلى أطراف ذات عالقة:
  ٣٢٧٫٠١٣  ٣٦٠٫٥٦٥    شركات زميلة

  -----------   ------------     أطراف أخرى ذات عالقة 
    ٣٤٨٫١٥٣  ٣٨١٫٧١٤  
    ======  ======  

  
  القروض   ١٦

  

  
سبتمبر  ٣٠  

٢٠١٤  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  (غـير مدققة)    

      

        قصيرة األجل )١(
        

  ٢٥٧٫٣٥٢  ٢٥٨٫٨٣٧    سحوبات مصرفية على المكشوف
  ٦٨٫٩٠٢  ٦٩٫٠٩٢    إيصاالت أمانة

  ٢٢٢  ١٫٩٥٦    فواتير مخصومة وقبوالت
  ٢٦٨٫٧٩٥  ١٠٧٫٨٣١   ) أدناه)٢ض ألجل (راجع إيضاح (ومن قر قصير األجلاستحقاق 

     -----------   -----------  
    ٥٩٥٫٢٧١  ٤٣٧٫٧١٦  
    ======  ======  

     ض ألجلوقر )٢(
     

  ٢٫٩٦٣٫١١٥  ٢٫٧٩٨٫٠٦١    الرصيد االفتتاحي
  ٦٥٫١١٥  ٣٫٤٥٦    / السنةلتي تم الحصول عليھا خالل الفترةزائداً: القروض ا

  )٢١٧٫٥٩٤(  )٢٩٧٫١٠٠(    / السنةاً: المبالغ المسددة خالل الفترةناقص
  )١٢٫٥٧٥(  -    شركة تابعة بيعناقصاً: عند 

    -------- ------  ----- --------  
  ٢٫٧٩٨٫٠٦١  ٢٫٥٠٤٫٤١٧    الرصيد الختامي

  )٢٦٨٫٧٩٥(  )١٠٧٫٨٣١(    من قروض ألجل  قصير األجلناقصاً: االستحقاق 
     --------------   --------------  

  ٢٫٥٢٩٫٢٦٦  ٢٫٣٩٦٫٥٨٦    من قروض ألجل طويل األجلاالستحقاق 
    ========  ========  
        

     أوراق دفع  )٣(
        

  ٢٥٧٫٠٤٠  ٢٥٧٫٠٤٠    أوراق دفع طويلة األجل
    ======  ======  
  

تم قد  عدالت الفائدة والضمانات المقدمة، بما في ذلك شروط السداد ومأوراق الدفعو إن التفاصيل المتعلقة بالقروض طويلة األجل
  . ٢٠١٣ديسمبر  ٣١اإلفصاح عنھا ضمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتھية في 



 ١٨

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع. اتستثمارلالالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةلفترة 

  
  المصروفات اإلدارية والعمومية   أ-١٧

  

  
  أشھر التسعة فـــــــــترة
  سبتمبر ٣٠ في الـمنتھية

  أشھر الثالثة ــترةفــــــ
  سبتمبر ٣٠ في الـمنتھية

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  (غـير مدققة) (غـير مدققة)  (غـير مدققة)  (غـير مدققة)  

          تتضمن ما يلي: 
  ١٨٫٥٦٤  ١٨٫٥٧٦  ٦٤٫٧٩٩  ٦٨٫٦٩٧  موظفين التكاليف 

  ٧٩٧  ٤٣١  ٣٫٨٣٩  ١٧٫٢٤٨  رسوم قانونية ومھنية 
  ٥٫٩٣٤  ٤٫٣١٩  ١٨٫٥٤٣  ١٥٫٣٢١  االستھالك
  ٧٫٢٤٠  ٣٫٧١٤  ٢٢٫٦٣٣  ١٣٫١٨١  اإليجار

  ٢٫٨٣٣  ٢٫٥٨١  ٤٫١٨٠  ٦٫٨٢٢  إصالحات وصيانة 
  === =  ====   == ==  ====   

  
  اإليرادات األخرى  ب-١٧

  
التزام معترف به في سنة سابقة. قامت الشركة بإبرام اتفاقية تسوية  إعادة قيدمليون درھم مقابل  ٢٣تشتمل اإليرادات األخرى على مبلغ 

عن عدم وجود التزام قانوني أو ضمني على الشركة فيما يتعلق بھذا االلتزام. وبالتالي، تمت إعادة قيد ھذا  مما أسفرمع أحد الدائنين، 
  .في الفترة الحالية المبلغ ضمن األرباح أو الخسائر

  
ً على مبلغ  النھائي الخاص مليون درھم ھو ما يمثل إعادة قياس الثمن المؤجل في تاريخ التسوية  ١٧تشتمل اإليرادات األخرى أيضا

  . ٢٠١٢خالل عام  ةباستبعاد حصص في شركة تابع
  
   شركة تابعةحصص في استبعاد   ج-١٧

  
التي كانت  ٪٥١المملوكة بنسبة  التابعة باستبعاد أحد شركاتھا الشركة، قامت ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةخالل فترة 

  تعمل في مجال التصنيع. 
   

    
أشھر المنتھية في  التسعةفترة 
  ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠

    ألف درھم      
    (غـير مدققة)      
          

    ١٢٠٫٠٠٠      الثمن المستلم
    )٥٧٫٢٣٠(      الحصة في صافي الموجوداتناقصاً: 

    )٢٠٫٨٥٦(      ناقصاً: الشھرة التجارية المشطوبة عند االستبعاد
       -----------    

    ٤١٫٩١٤      استبعاد شركة تابعة منصافي األرباح 
      === ==    

  
   



 ١٩

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع. اتستثمارلالالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةلفترة 

  
  النظام المتدرج للقيمة العادلة األدوات المالية/  ١٨

  

  األدوات المالية  )١(
 

واالستثمارات الُمقاسة بالقيمة  ات المتاحة للبيعستثمارواال لالستحقاقات المحتفظ بھا ستثمارتشتمل الموجودات المالية للمجموعة على اال
، وموجودات عقود إعادة التأمين والذمم المدينة التجارية والمستحق من أطراف ذات عالقة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

في الصندوق والنقد  ائرواالستثمارات الُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخس المحتفظ بھا للمتاجرةات ستثماراالواألخرى و
طراف ذات عالقة ومطلوبات ألتشتمل المطلوبات المالية للمجموعة على القروض ألجل وأوراق الدفع والمبالغ المستحقة ولدى البنك. 

فئات  كل فئة منالمجموعة ليوضح الجدول المبين أدناه تصنيف عقود التأمين والذمم الدائنة التجارية واألخرى والقروض قصيرة األجل. 
  للفترة الحالية وفترة المقارنة: الموجودات والمطلوبات المالية وقيمھا 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 درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
         (غير مدققة) ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠في

          الموجودات المالية
بالقيمة العادلة من  الُمقاسة االستثمارات

  ٨٤٫٥٠٣  ٨٤٫٥٠٣  -  ٨٤٫٥٠٣  -  خالل اإليرادات الشاملة األخرى
  ٢١٨٫٨٤٠  ٢١٨٫٨٤٠  ٢١٨٫٨٤٠ - -  المستحق من أطراف ذات عالقة

  ١٩٠٫٩٥٣  ١٩٠٫٩٥٣  ١٩٠٫٩٥٣ - -  عقود إعادة التأمين موجودات
  ١٫١٤٤٫٧٤٣  ١٫١٤٤٫٧٤٣  ١٫١٤٤٫٧٤٣ - -  الذمم المدينة التجارية واألخرى 

بالقيمة العادلة من  الُمقاسة االستثمارات
  ٤٥٧٫٠٢٩  ٤٥٧٫٠٢٩  -  -  ٤٥٧٫٠٢٩  خالل األرباح أو الخسائر

  ١٥٫١١٢  ١٥٫١١٢  - - ١٥٫١١٢  االستثمارات األخرى
  ٤١١٫٧٥٤  ٤١١٫٧٥٤  ٤١١٫٧٥٤ - -  النقد في الصندوق ولدى البنك

  ----------- ----------  --------------   --------------   --------------  
  ٢٫٥٢٢٫٩٣٤  ٢٫٥٢٢٫٩٣٤  ١٫٩٦٦٫٢٩٠ ٨٤٫٥٠٣ ٤٧٢٫١٤١  
  ====== ====== ========  ========  ========  

          المالية المطلوبات
  ٢٫٣٩٦٫٥٨٦  ٢٫٣٩٦٫٥٨٦  ٢٫٣٩٦٫٥٨٦ - -  من قروض ألجل األجلطويل االستحقاق 
  ٢٥٧٫٠٤٠  ٢٥٧٫٠٤٠  ٢٥٧٫٠٤٠ - -  أوراق دفع

  ٣٨١٫٧٢٧  ٣٨١٫٧١٤  ٣٨١٫٧١٤ - -  المستحق ألطراف ذات عالقة
  ٣٤٩٫٦٤٤  ٣٤٩٫٦٤٤  ٣٤٩٫٦٤٤ - -  مطلوبات عقود التأمين

  ٧٩٤٫٥٢٤  ٧٩٤٫٥٢٤  ٧٩٤٫٥٢٤ - -  الذمم الدائنة التجارية واألخرى
  ٤٣٧٫٧١٦  ٤٣٧٫٧١٦  ٤٣٧٫٧١٦ - -  قروض قصيرة األجل

  --------- ---------  --------------   --------------   --------------  
  - - ٤٫٦١٧٫٢٣٧  ٤٫٦١٧٫٢٢٤  ٤٫٦١٧٫٢٢٤  
  ===== ===== ========  ========  ========  

  
   



 ٢٠

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع. اتستثمارلالالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةلفترة 

  
  (تابع) النظام المتدرج للقيمة العادلة األدوات المالية/  ١٨

  
  (تابع)األدوات المالية   )١(
  
  

 

  

المصنفة بالقيمة
العادلة من خالل 

األرباح أو 
  الخسائر

المتاحة 
  للبيع

القروض 
والذمم 
  المدينة 

أخرى بالتكلفة 
  القيمة العادلة  القيمة الدفترية  المطفأة 

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
          (مدققة) ٢٠١٣ ديسمبر ٣١في

           الموجودات المالية

  ٦٫٦٩٨  -  -  -  لالستحقاقات المحتفظ بھا ستثماراال
  

٦٫٦٩٨  
  

٦٫٦٩٨  
  ١٨٣٫٨٨٠  ١٨٣٫٨٨٠  -  -  ١٨٣٫٨٨٠  -  ات المتاحة للبيعستثماراال

  ١١٨٫٩٢٣  ١١٨٫٩٢٣  -  ١١٨٫٩٢٣  -  -  المستحق من أطراف ذات عالقة
  ١٥٧٫٠١٢  ١٥٧٫٠١٢  -  ١٥٧٫٠١٢  -  -  موجودات عقود إعادة التأمين

  ١٫٤٩٦٫٢٠٥  ١٫٤٩٦٫٢٠٥  - ١٫٤٩٦٫٢٠٥  -  -  الذمم المدينة التجارية واألخرى 
  ٣٨٦٫٨٦٥  ٣٨٦٫٨٦٥  -  -  -  ٣٨٦٫٨٦٥  االستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة

  ٣٨٣٫٣٥٣  ٣٨٣٫٣٥٣  -  ٣٨٣٫٣٥٣  -  -  النقد في الصندوق ولدى البنك
   -----------   -----------  -------- ----   --------   -------------  -------- -----  
  ٢٫٧٣٢٫٩٣٦  ٢٫٧٣٢٫٩٣٦  ٦٫٦٩٨ ٢٫١٥٥٫٤٩٣  ١٨٣٫٨٨٠  ٣٨٦٫٨٦٥  
  ======  ======  =======  ====  =======  =======  

              المالية المطلوبات
  ٢٫٥٢٩٫٢٦٦  ٢٫٥٢٩٫٢٦٦  ٢٫٥٢٩٫٢٦٦  -  -  -  من قروض ألجل طويل األجلاالستحقاق 
  ٢٥٧٫٠٤٠  ٢٥٧٫٠٤٠  ٢٥٧٫٠٤٠  -  -  -  أوراق دفع
  ٣٦٤٫١٥٣  ٣٤٨٫١٥٣  ٣٤٨٫١٥٣  -  -  -  طراف ذات عالقةألالمستحق 
  ٢٩٣٫٣٤٨  ٢٩٣٫٣٤٨  ٢٩٣٫٣٤٨  -  -  -  عقود التأمين مطلوبات

  ٩٨٤٫٧٨٥  ٩٨٤٫٧٨٥  ٩٨٤٫٧٨٥  -  -  -  الذمم الدائنة التجارية واألخرى
  ٥٩٥٫٢٧١  ٥٩٥٫٢٧١  ٥٩٥٫٢٧١  -  -  -  قروض قصيرة األجل

   ---------   ---------   ---------   --------------   --------------  ------- -- -----  
  -  -  -  ٥٫٠٢٣٫٨٦٣  ٥٫٠٠٧٫٨٦٣  ٥٫٠٠٧٫٨٦٣  
  =====  =====  =====  ========  ========  ========  

  
   النظام المتدرج للقيمة العادلة  )٢(

  
النظام المتدرج للقيمة العادلة، المبين أدناه،  ھا ضمنيتم تصنيفبقيمتھا العادلة أو اإلفصاح عنھا  عترافكافة األدوات المالية التي يتم االإن 

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

  : األسعار المدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة.١المستوى 
المستوى األول وھي عبارة عن معطيات ملحوظة لموجودات أو مطلوبات، سواء  ضمن: مدخالت بخالف األسعار المدرجة ٢المستوى 

  بشكل مباشر (كاألسعار) أو بشكل غير مباشر (مشتقة من األسعار). 
  : مدخالت لموجودات أو مطلوبات، غير مرتكزة على معطيات السوق الملحوظة (معطيات غير ملحوظة).٣المستوى 

  
بھا بالقيمة العادلة بصورة متكررة، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان ھناك تحويالت بين  عترافلتي يتم االفيما يتعلق باألدوات المالية ا

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

   



 ٢١

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع. اتستثمارلالالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةلفترة 

  
  (تابع) النظام المتدرج للقيمة العادلة األدوات المالية/  ١٨

  
  (تابع) المتدرج للقيمة العادلةالنظام   )٢(

  
  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
        مدققة)(غير  ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠

        
        الموجودات المالية

        بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى الُمقاسة االستثمارات
  -  -  ٧٢٫٠٣٤  ات أسھم مدرجة استثمار
  ١٢٫٤٦٩  -  -  ات أسھم غير مدرجةاستثمار

   ----------  ----------  ----------  
  ١٢٫٤٦٩  -  ٧٢٫٠٣٤  
  ======  ======  =====  
      األرباح أو الخسائربالقيمة العادلة من خاللالُمقاسة ات ستثماراال

  -  -  ٣٩٠٫٢٢١  ات أسھم مدرجة استثمار
  ٦٦٫٨٠٨  -  -  ات أسھم غير مدرجةاستثمار

   ---------- --  ----------  ----------  
  ٦٦٫٨٠٨  -  ٣٩٠٫٢٢١  
  =======  ======  =====  

       االستثمارات األخرى
  ١٥٫١١٢  -  -  ات أسھم غير مدرجةاستثمار

  =======  ======  ======  
        األدوات غير المالية 

        
  ١٫٩٣٨٫٩٨٨  -  -  يةستثمارالعقارات اال

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

        (مدققة) ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
        

        الموجودات المالية
         ات المتاحة للبيع ستثماراال

  -  -  ١٨٣٫٧٨١  ات أسھم مدرجة استثمار
  ٩٩  -  -  ات أسھم غير مدرجةاستثمار

   -----------  ------  -----  
  ٩٩  -  ١٨٣٫٧٨١  
  ======  ===  ===  

       

        المحتفظ بھا للمتاجرةات ستثماراال
  -  -  ٢٥٣٫٧٢٠  ات أسھم مدرجة استثمار
  ١٣٣٫١٤٥  -  -  ات أسھم غير مدرجةاستثمار

   -----------  -------  --- --------  
  ١٣٣٫١٤٥  -  ٢٥٣٫٧٢٠  
  ======  ====  ======  
        

  ٦٫٦٩٨  -  -  المحتفظ لھا لالستحقاق
  =====  =====  =====  

        األدوات غير المالية
       

  ٢٫٢٨٠٫٨٥٢  -  -  يةستثمارالعقارات اال
  =====  =====  ========  
  

 ،العادلة ةلقياسات القيم ٢والمستوى  ١المستوى  تحويالت بين ةأي تكن ھناكلم ، ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةخالل فترة 
  لقياسات القيمة العادلة.  ٣تحويالت إلى أو من المستوى أية ولم تكن ھناك 

  



 ٢٢

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع. اتستثمارلالالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةلفترة 

  
  ربحية السھم    ١٩

 
  أشھر التسعةتــــرة ــــــــــفــــ  

  سبتمبر ٣٠ منتھـية فيـــــــــال
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  مدققة)(غـير   مدققة)(غـير   
      

  ٣٧٫٧٢٢  ٢٤٫٩٤١  صافي األرباح المنسوبة إلى مالكي الشركة (ألف درھم)
  ========  ========  

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

  ٠ .٠٢١  ٠ .٠١٤  (درھم للسھم)ربحية السھم األساسية 
  ====  ====  

  
  التزامات قائمة لدى الشركة كما في تاريخ التقرير. ةيكن ھناك تأثير للتخفيف على ربحية السھم األساسية، نظراً لعدم وجود أيلم 
  

  االرتباطات وااللتزامات الطارئة  ٢٠
  

  الضمانات
  

عالقة  من أطراف ذاتتم الحصول عليھا ، والتي لقروض والسلفيات من البنوك التجاريةمقابل ا أصدرت الشركة ضمانات تجارية
  الزميلة. شركاتوال الشركات التابعة وأطراف أخرى بما في ذلك

  
  الدعاوى القضائية

  

ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ٤٠٠قارب بقيمة تقانونية الدعاوى العديد من ال، كانت الشركة طرف مدعي عليه في التقريركما في تاريخ   )أ(
  أخرى.ومعامالت تتعلق بمعامالت أراضي وبيع عقارات  مليون درھم) ٤٠٠ ما يقارب: ٢٠١٣

  
إلى  اإلدارة، خلصت الخارجيين المحامين ، وبعد التشاور معالقانونيةالدعاوي  بكافةقام مجلس إدارة الشركة بمراجعة الوضع المتعلق 

ً لصالح الشركة أنه  ص في بمخص عترافوعليه، لم يتم االولن تكون ھناك خسائر مادية محتملة، من المتوقع أن تصدر المحكمة حكما
ً  الشركة أعضاء مجلس إدارة رى. يالموحدةالمعلومات المالية المرحلية  المطالبة بتعويض إضافي من بعض  من الممكنأنه أيضا

  المشار إليھا أعاله.  القانونية الدعاوى
  

ً مقابل بيع بعض العقارات من احدى المنشآت  مستلممن شركة زميلة ومبلغ القبض  مستحق مبلغلدى المجموعة   )ب( منشأة التي تمثل مقدما
ذات أغراض خاصة لھذه الشركة الزميلة. حصلت المجموعة على رأي قانوني مستقل من محامي خارجي، والذي أكد على أنه قد يكون 

ً  المستلمة) إجراء تسوية تجارية للمبلغ الخاصللمجموعة خيار (بناًء على قرارھا  الذمم مقابل  منشأة ذات أغراض خاصةمن ال مقدما
ً الشركة الزميلةمن المدينة  ة للشركة من المنشأة ذات األغراض الخاص. وبالتالي، قامت المجموعة بإجراء تسوية للمبلغ المستلم مقدما

القانون المشار إليه أعاله  بمراجعة سير اإلجراءات القانونية والرأي اإلدارةمجلس  قاممن الشركة الزميلة. الذمم المدينة الزميلة مقابل 
للذم الدائنة مقابل وم بإجراء تسوية تجارية ) وسوف تقفقط أن المجموعة سوف تمارس خيارھا (القرار الخاص بالمجموعة إلى وخلص

  .نظراً ألن األطراف المعنية تعد بمثابة كيان واحد الذمم المدينة
   



 ٢٣

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع. اتستثمارلالليجية الشركة الخ
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةلفترة 

  
  التقارير حول القطاعات  ٢١

  
ً لمعايير التقارير المالية الدولية،  ً ليقوم أعضاء مجلس اإلدارة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية والتي يتم إعدادھا وفقا لقطاعات وفقا

  المجموعة: لدى األساسية المختلفة التي تعمل بھا المجموعة. فيما يلي قطاعات األعمال
  

والبيوت الجاھزة والخرسانة والنجارة والشحم تتضمن تصنيع وبيع النفط وزيوت التشحيم  :  التصنيع 
  والمطاعم واألفران والمطابخ وأنظمة التكييف المركزي.

      
  .الممتلكات العقارية وسندات الملكيةات في ستثمارتتضمن اال :   اتستثماراال

       
بما في ذلك  أعمال التأمين والعديد من الخدمات األخرىوتتضمن الخدمات والعمليات األخرى  :  خدمات وأخرى

  .خدمات الضيافة
  

أن الربح ھو أھم  اإلدارة. يتم قياس األداء بناًء على أرباح القطاع حيث ترى على حدة المعلومات المتعلقة بعمليات كل قطاع تم أدناه بيان
بين القطاعات ويتم  منتظمةالمجاالت. ھناك معامالت  تلكالتي تعمل في  األخرى المنشآتب مقارنةً عامل لتقييم نتائج بعض القطاعات 

  . بصورة متبادلة بين القطاعاتيتم االتفاق عليھا لشروط وفقاً ھذه المعامالت تسعير 
  
  اإلجمالي  الخدمات واألخرى  ات ستثماراال  التصنيع  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

  المنتھية في  أشھر التسعةفترة 
  (غير مدققة) ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠

        

  ١٫٠٨٥٫٧٣٣  ٥٨٢٫٦٨٧  ١٨١٫٤٦٧  ٣٢١٫٥٧٩  إيرادات القطاع
  ٨٣٫١١١  ١١٩٫٦٨٥  )٣٢٫٢٦٦(  )٤٫٣٠٨(  (خسائر) القطاع للفترة أرباح/

  =====  ======  ======  ======  
          (غير مدققة) ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠كما في 

  ٦٫٠٤٨٫٠١٠  ١٫٧٨٠٫٤٣٦  ٣٫٩٠٢٫٥٨٣  ٣٦٤٫٩٩١  إجمالي الموجودات
  ٤٫٦٨٠٫٨٦٩  ١٫٢٦٠٫١٦١  ٢٫٩٧٨٫٧٤٣  ٤٤١٫٩٦٥  إجمالي المطلوبات

 ====== ========  ========  ========  
  المنتھية في  أشھر التسعةفترة 
  (غير مدققة) ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠

        

  ١٫٣٥٥٫٩٣٠  ٨٠٥٫٠٧١  ١٣٣٫٨٧٣  ٤١٦٫٩٨٦  القطاع إيرادات
  ٦٦٫٣١٦  ٣٧٫٧٦٥  ١٤٫٣٨١  ١٤٫١٧٠  القطاع للفترة أرباح

  =====  =====  =====  =====  
          (غير مدققة) ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠كما في 

  ٦٫٤٢٣٫٦٢٢  ١٫٩٠١٫٤٨٢  ٤٫٢٩٠٫٤٤٤  ٢٣١٫٦٩٦  إجمالي الموجودات
  ٥٫١٦٧٫١٢٧  ١٫٤٠٠٫٥٤٧  ٣٫٣٥٣٫٧٣٣  ٤١٢٫٨٤٧  إجمالي المطلوبات

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

  


