
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 

   ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  وشركاتھا التابعة

  
   الموحدة  الموجزةالمرحلية المالية  المعلومات

  (غير مدققة)
  ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (غير مدققة) مالية المرحلية الموجزة الموحدةالمعلومات ال
  ٢٠١٦سبتمبر  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 اإليراداتبيان 

  ٧  بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد

  ٩ - ٨  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد

  ٢٢ - ١٠  ة الموحدإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة 

  
  







 

 ٣

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  المركز المالي الموجز الموحدبيان 
  ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠كما في 

  
  

  
  

  سبتمبر ٣٠  
٢٠١٦  

  ديسمبر ٣١
٢٠١٥  

  درھمألف   ألف درھم      
  (مدققة)  (غير مدققة)    إيضاح  
          

          الموجودات
           غير المتداولةالموجودات 

  ٤٤٥٫١٣٩  ٤٤٣٫٣١٩      معداتالالت والممتلكات واآل
  ٢٫٤٣٦٫٣٠٣  ٢٫٤٦٨٫٤٥٠    ٦  العقارات االستثمارية

  ١١٫٥٠٠  ١١٫٥٠٠      التجارية الشھرة
  ٢٣٨٫٥٨٩  ٣٩٦٫٢٤٣  ٧ زميلة وائتالفات مشتركةفي شركات االستثمارات

  ٨٠٫٥٠٧  ٨٤٫٠٠١    ٨  االستثمارات في األوراق المالية
  ٢٤٥٫٢٨٩  ٢٩٩٫٤٩٧    ١١  الذمم المدينة التجارية واألخرى

      --------------  -------------  
      ٣٫٤٥٧٫٣٢٧  ٣٫٧٠٣٫٠١٠  
      ========  =======  

          الموجودات المتداولة
  ٥٨٠٫٥٦٢  ٦٤٠٫٩٧٩    ٩  والبيعالعقارات المحتفظ بھا للتطوير 

  ٦٠٫٦٨١  ٥٢٫٥٨٢    ١٠  المخزون
  ١٫١٧٩٫٢٧٤  ٩٧٥٫٣٣٢    ١١  خرىاألتجارية والمدينة الذمم ال

  ٢٢٦٫٧٨٧  ٢٠٦٫٨٨٣    ١٢  موجودات عقود إعادة التأمين
  ٢٩٩٫٣٢٥  ١٤٦٫٤٣٨    ٨  االستثمارات في األوراق المالية
  ٣٥٩٫٠٣٧  ٣٥٢٫٧٠٦    ١٣  النقد في الصندوق ولدى البنك

      --------------  -------------  
      ٢٫٧٠٥٫٦٦٦  ٢٫٣٧٤٫٩٢٠  

      --------------  -------------  
  ٦٫١٦٢٫٩٩٣  ٦٫٠٧٧٫٩٣٠      إجمالي الموجودات

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

 
  

   





 

 ٥

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

    (غير مدققة)بيان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد 
  ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠أشھر المنتھية في لفترة التسعة 

  

    
  رـأشھ التسعة فتـرة

  سبتمبر ٣٠ في المنتھية
  رـأشھ ةـالثالثــرة تفـ

  سبتمبر ٣٠ يــف المنتھية
    ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
  (معاد بيانھا)*    (معاد بيانھا)*      

            العمليات المستمرة
            

  ٢٧٩٫٦٤٣  ١٥٢٫٥٠٢  ٦٨٣٫٣٢٢  ٦٢٧٫٠٤٠    اإليرادات
            

  )١٩٣٫٣٥٠(  )١١٣٫٦١٥(  )٤٧٦٫٠٧٩(  )٤٠٣٫٧٠٤(    تكلفة المبيعات
    -------------  -------------  ------------  -------------  

  ٨٦٫٢٩٣  ٣٨٫٨٨٧  ٢٠٧٫٢٤٣  ٢٢٣٫٣٣٦    إجمالي األرباح
            

  )٦٧٫٧٤٦(  )٦٧٫٥٧٣(  )١٨١٫٣٦٦(  )٢١٤٫٨٥٢(  ١٨  المصروفات اإلدارية والعمومية 
            

  )٨٧٣(  )٢٫٣٩٥(  )٣٫٦٩٠(  )٦٫٠٨٨(    مصروفات البيع والتوزيع 
            

  ٢٫٨٠٥  ٤٫٧٩١  ٨٫٩٦٧  ٢١٫٣٩٨    اإليرادات األخرى
            

  -  -  ٦٢٫٣٠٩  -  ٦   للعقارات االستثماريةالتغير في القيمة العادلة 
         

  ١٫٣٥٩  ٣٫٤٦٦  )٩٠١(  ٢٦٫٠٥٨  ٧  شركات زميلة وائتالفات مشتركة )خسائر/ (الحصة من أرباح
            

  )٤٥٫٦٣٤(  )٤٥١(  )٦٢٫٠٩٣(  )٩٫٣٣٦(  ٨  افيص -لالستثمارات في أوراق مالية التغير في القيمة العادلة 
            
  -  ٢٢٤  ٣٫٤٧٩  ٢٣٢    في أوراق مالية رباح من بيع استثمارات األ
            

  )٢٦٫٠١٤(  )٢٥٫٠٥٩(  )٧٦٫٩٦٩(  )٧٨٫٦٨٧(    تكلفة التمويل
            

  -  ١٫٧٥٢  -  ٥٫٤٨١    إيرادات التمويل
    ------------  -----------  ------------  -----------  

  )٤٩٫٨١٠(  )٤٦٫٣٥٨(  )٤٣٫٠٢١(  )٣٢٫٤٥٨(    من العمليات المستمرة الخسائر
    =======  ======  =======  ======  

            

            العمليات المتوقفة
  )١٫٥٠٥(  -  ٧٫٧٥٣  -  ٢٢  من العمليات المتوقفة/ (الخسائر) األرباح 

    ------------  -----------  ------------  -----------  
  )٥١٫٣١٥(  )٤٦٫٣٥٨(  )٣٥٫٢٦٨(  )٣٢٫٤٥٨(    خسائر الفترة

   =======  ======  =======  ======  
            إلى:األرباح المنسوبة (الخسائر)/

  )٤٠٫٦٧٠(  )٤٥٫٢١٣(  )٢٩٫٦٧٠(  )٧٠٫٢٤٢(  ٢٢  مالكي الشركة
  )١٠٫٦٤٥(  )١٫١٤٥(  )٥٫٥٩٨(  ٣٧٫٧٨٤    الحصص غير المسيطرة

    ------------  -----------  ------------  -----------  
    )٥١٫٣١٥(  )٤٦٫٣٥٨(  )٣٥٫٢٦٨(  )٣٢٫٤٥٨(  
    =======  ======  =======  ======  

  )٢. ٢٧(  )٢. ٥٢(  )١. ٦٦(  )٣. ٩٢(  ٢٠  للسھم) إماراتي األساسية (فلس –ربحية السھم 
    =====  ====  =====  ====  

  

  لمزيد من التفاصيل. ٣-٢* راجع اإليضاح 
  

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

  .٢و١الصفحتين مدرج على  المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة تقرير مدققي الحساباتإن 



 

 ٦

وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية     
  

    مدققة)بيان اإليرادات الشاملة األخرى الموجز الموحد (غير 
  ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠أشھر المنتھية في لفترة التسعة 

  

    
  رـأشھ التسعة فتـرة

  سبتمبر ٣٠ في المنتھية
  رـأشھ ةـالثالثــرة تفـ

  سبتمبر ٣٠ يــف المنتھية
    ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
  (معاد بيانھا)*    (معاد بيانھا)*      
            

  )٥١٫٣١٥(  )٤٦٫٣٥٨(  )٣٥٫٢٦٨(  )٣٢٫٤٥٨(    لفترةخسائر ا
    ------------  -----------  -----------  -----------  

          اإليرادات الشاملة األخرى:
            

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

            
  الحصة في اإليرادات الشاملة األخرى لشركات زميلة 

اإليرادات الشاملة وائتالفات مشتركة (القيمة العادلة من خالل 
  )١٫٥٧٣(  ٤٥٨  )٣٫٨٧١(  )٤٫٠٥٥(    األخرى)

            
 – في األوراق المالية ستثماراتالتغير في القيمة العادلة لال

  ٢٫٨٤٥  ٥٫٠٧٠  )٢١١(  ٤٫١٦٣  ٨  (القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى) صافي
    ---------  ----------  ---------  --------  

  ١٫٢٧٢  ٥٫٥٢٨  )٤٫٠٨٢(  ١٠٨    الشاملة األخرى للفترةاإليرادات 
    -----------  -----------  -----------  -----------  

  )٥٠٫٠٤٣(  )٤٠٫٨٣٠(  )٣٩٫٣٥٠(  )٣٢٫٣٥٠(    إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
    ======  ======  ======  ======  

            إجمالي اإليرادات الشاملة المنسوبة إلى:
  )٣٩٫٣٩٨(  )٣٩٫٦٨٥(  )٣٣٫٧٥٢(  )٧٠٫١٣٤(    الشركةمالكي 

  )١٠٫٦٤٥(  )١٫١٤٥(  )٥٫٥٩٨(  ٣٧٫٧٨٤    الحصص غير المسيطرة
    -----------  -----------  -----------  -----------  

  )٥٠٫٠٤٣(  )٤٠٫٨٣٠(  )٣٩٫٣٥٠(  )٣٢٫٣٥٠(    إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
    ======  ======  ======  ======  
  

  لمزيد من التفاصيل. ٣-٢اإليضاح  *راجع
  

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

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

  
   



 

 ٧

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

    مدققة)(غير  بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد
    ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠المنتھية في  أشھرلفترة التسعة 

  

    
  رـأشھ التســـــــــعة تـــرةــــف
  سبتمبر ٣٠ في منتھيةـــــــال

    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  درھمألف   ألف درھم  إيضاح  
  (معاد بيانھا)*      

        لتشغيليةالتدفقات النقدية من األنشطة ا
      

  )٣٥٫٢٦٨(  )٣٢٫٤٥٨(    الفترة خسائر
        تسويات لـ:

  ١٫٣٥٧  ٤٫٨٣٦     نھاية الخدمة للموظفين اتمخصص تعويض
  )٦٢٫٣٠٩(  -  ٦  التغير في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية

  )٣٫٤٧٩(  )٢٣٢(    في أوراق مالية استثماراألرباح من بيع 
  ٦٢٫٠٩٣  ٩٫٣٣٦  ٨  التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في األوراق المالية

  )٣٫٥٠٧(  -    األرباح من بيع عقارات محتفظ بھا للتطوير والبيع 
  ٩٠١  )٢٦٫٠٥٨(  ٧  شركات زميلة وائتالفات مشتركةخسائر/(أرباح) الحصة من 

  ٨٢٫٧٩٨  ٧٨٫٦٨٧    تكلفة التمويل 
  -  )٥٫٤٨١(    إيرادات التمويل

    ------------  -----------  
  ٤٢٫٥٨٦  ٢٨٫٦٣٠   األرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

        
  ١٩٫٦١٣  ٨٫٠٩٩    التغير في المخزون

  )١٩٫٣٥٣(  ٢٠٠٫١٦٤    التغير في الذمم المدينة التجارية واألخرى
  ١٨٫١٦٥  )٣٦٫٣٣٠(    ذات عالقةالتغير في المستحق من أطراف 

  ٩٢٫١٥١  ٨٩٫٧٩٦    التغير في الذمم الدائنة التجارية واألخرى
  )٦٧٫٠٧١(  )١٫٣٣١(    التغير في المستحق إلى أطراف ذات عالقة
  )٤٥٫٤٥٦(  ١٩٫٩٠٤    التغير في موجودات عقود إعادة التأمين

  ٢٥٫٢١٩  )١٣٫٧٣٠(    التغير في مطلوبات عقود التأمين
  )٥٥٫٠٤٣(  )٣٢٫١٤٧(    عقارات استثماريةشراء 

  )٥٦٫٥٤١(  )٣٨٫٩٣٢(    شراء عقارات محتفظ بھا للتطوير والبيع
  )٤٫٥٣٤(  )١٠٫٧٩٣(    شراء استثمارات في أوراق مالية

  ٥٤٫١٣٤  ٢٫٥٩٥    المتحصالت من بيع استثمارات في أوراق مالية
  ١٢٩٫٣٨٥  ١٠٫٦٠٤    متحصالت من بيع عقارات محتفظ بھا للتطوير والبيع

  -  )٤٫٢٤٢(    تعويضات نھاية الخدمة المدفوعة للموظفين
    --------------  -------------  

  ١٣٣٫٢٥٥  ٢٢٢٫٢٨٧   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
    --------------  -------------  

        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  ٧٫٨٦٣  ١٫٨٢٠    واآلالت والمعداتصافي الحركة في الممتلكات 

  ٤٨٫٨٣٦  -    المتحصالت من بيع استثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة 
  -  ٥٫٤٨١    إيرادات التمويل المستلمة

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

  ٥٦٫٦٩٩  ٧٫٣٠١    صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية
    ----------  -----------  

        النقدية من األنشطة التمويليةالتدفقات 
  )١٣٫٧٣٠(  )٧٫١٤٢(    توزيعات األرباح المدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة

  )٧٢٫٥٣٤(  )١٤٦٫١١٦(    صافي الحركة في القروض المصرفية 
  )١٫٢٢٢(  -    صافي الحركة في عقود اإليجار التمويلية

  )٦٠٠(  -    أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة من قبل شركة تابعة
  )٨٢٫٧٩٨(  )٧٨٫٦٨٧(    الفوائد المدفوعة

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

  )١٧٠٫٨٨٤(  )٢٣١٫٩٤٥(    صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
   -----------------  ----------------  

  ١٩٫٠٧٠  )٢٫٣٥٧(    الزيادة في النقد وما يعادله (النقص)/ صافي
        

  ١٣٢٫٧٨٧  ١٧٣٫٨٤٧   وما يعادله في بداية الفترةالنقد 
    --------------  -------------  

  ١٥١٫٨٥٧  ١٧١٫٤٩٠  ١٥  النقد وما يعادله في نھاية الفترة
    ========  =======  

  
  لمزيد من التفاصيل. ٣-٢*راجع اإليضاح 

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

  
.٢و 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
  ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠أشھر المنتھية في لفترة التسعة 

  

  
  رأس 

  المال  

  
االحتياطي 
  القانوني 

  
حتياطي اال

   اإلضافي

  
احتياطي إعادة 
  تقييم األراضي

التغير المتراكم في
القيمة العادلة 

مقاسة  تالستثمارا
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  
                    

   ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 
  ١٫٣٨٤٫٤٢٨  ٣٠٤٫٨٨٦  ١٫٠٧٩٫٥٤٢  )٧٥٤٫٦٧٨(  )٣٠٫٦٨٠(  ٣٧٫٧٤٧  ٧٫٠٦٨  ٢٨٫٧٥٢  ١٫٧٩١٫٣٣٣  تم بيانه سابقاً)(كما 

              

  )١٠٦٫٩١٩(  )٥٠٫٢٥١(  )٥٦٫٦٦٨(  )٥٦٫٦٦٨(  -  -  -  -  -  )٣-٢أثر التغيرات في السياسات المحاسبية (راجع اإليضاح 
  -------------  ---------  --------  ---------  -----------  ------------  -------------  -----------  -------------  

  ١٫٢٧٧٫٥٠٩  ٢٥٤٫٦٣٥  ١٫٠٢٢٫٨٧٤  )٨١١٫٣٤٦( )٣٠٫٦٨٠( ٣٧٫٧٤٧ ٧٫٠٦٨  ٢٨٫٧٥٢ ١٫٧٩١٫٣٣٣ (ُمعاد بيانه)٢٠١٥يناير١الرصيد في
                    

                   (غير مدققة)إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
  )٧٥٫٤٧٥(  )٢٤٫٤٩٥(  )٥٠٫٩٨٠(  )٥٠٫٩٨٠( - - - - - (كما تم بيانه سابقاً)الفترةخسائر

  ٤٠٫٢٠٧  ١٨٫٨٩٧  ٢١٫٣١٠  ٢١٫٣١٠  -  -  -  -  -  )٣-٢أثر التغيرات في السياسات المحاسبية (راجع اإليضاح 
  --------  --------  --------  --------  ---------  -----------  -----------  ----------  -----------  

  )٣٥٫٢٦٨(  )٥٫٥٩٨(  )٢٩٫٦٧٠(  )٢٩٫٦٧٠( - - - - - (ُمعاد بيانھا)الفترةخسائر
  )٤٫٠٨٢(  -  )٤٫٠٨٢(  )٣٫٨٧١(  )٢١١(  -  -  -  -  اإليرادات الشاملة األخرى 

  --------  --------  --------  --------  -------  -----------  ------------  ----------  -----------  
  )٣٩٫٣٥٠(  )٥٫٥٩٨(  )٣٣٫٧٥٢(  )٣٣٫٥٤١( )٢١١( - - - - (ُمعاد بيانھا)إجمالي اإليرادات الشاملة

                    
 المساھمات من قبل مالكي الشركة

             والتوزيعات عليھم
  )١٣٫٧٣٠(  )١٣٫٧٣٠(  -  -  -  -  -  -  -  توزيعات األرباح المدفوعة

                    
                   حركات أخرى

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

  ١٫٢٢٣٫٨٢٩  ٢٣٥٫٠٢٥  ٩٨٨٫٨٠٤  )٨٤٥٫٢٠٥(  )٣٠٫٨٩١(  ٣٧٫٧٤٧  ٧٫٠٦٨  ٢٨٫٧٥٢  ١٫٧٩١٫٣٣٣  (ُمعاد بيانھا)(غير مدققة)  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠في 
  =======  =====  =====  =====  =======  =======  ======  ======  =======  
 

   



 

 ٩

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (تابع) الموجز الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية
  ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠أشھر المنتھية في لفترة التسعة 

  

  

  
  رأس 

  المال  

  
االحتياطي 
  القانوني 

  
حتياطي اال

   اإلضافي

  
احتياطي إعادة 
  تقييم األراضي

التغير المتراكم 
في القيمة العادلة 

 تالستثمارا
مقاسة بالقيمة 

العادلة من خالل 
اإليرادات الشاملة 

  األخرى
الخسائر 
  المتراكمة

المنسوبة إلى 
  لشركة مالكي ا

  
الحصص غير 

  المسيطرة

  
  

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

  ١٫٢٦٦٫٩٨٨  ٢٢٧٫٨٧٠  ١٫٠٣٩٫١١٨  )٨٠١٫٦٠٩(  )٢٩٫٧٠٤(  ٣٧٫٧٤٧  ٧٫٠٦٨  ٣٤٫٢٨٣  ١٫٧٩١٫٣٣٣  )(مدقق ٢٠١٦يناير  ١الرصيد في 
             

                    (غير مدققة) إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
  )٣٢٫٤٥٨(  ٣٧٫٧٨٤  )٧٠٫٢٤٢(  )٧٠٫٢٤٢(  -  -  -  -  -  أرباح الفترة(خسائر)/ 

  ١٠٨  -  ١٠٨  )٤٫٠٥٥(  ٤٫١٦٣  -  -  -  -  اإليرادات الشاملة األخرى
  --------  --------  --------  ---------  --------  -----------  -----------  ---------  -----------  

  )٣٢٫٣٥٠(  ٣٧٫٧٨٤  )٧٠٫١٣٤(  )٧٤٫٢٩٧(  ٤٫١٦٣  -  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة
                    

  مالكي الشركة قبل المساھمات من 
                    والتوزيعات عليھم

  )٧٫١٤٢(  )٧٫١٤٢(  - - - - - - - توزيعات األرباح المدفوعة
                    

                    حركات أخرى
في القيمة العادلة الستثمارات ُمقاسة بالقيمة التغير 

                    -العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 
  -  -  -  ٣٨  )٣٨(  -  -  -  -  الُمعاد تصنيفھا إلى الخسائر المتراكمة

                    
  األرباح من استبعاد حصة في شركة تابعة 
  ٢٩٫١٩٠  ١٦٫٣٣٣  ١٢٫٨٥٧  ١٢٫٨٥٧  -  -  -  -  -  )٢٣دون التغير في السيطرة (راجع اإليضاح 

  --------------  ---------  --------  ----------  ------------  --------------  ------------  -----------  --------------  
  ١٫٢٥٦٫٦٨٦  ٢٧٤٫٨٤٥  ٩٨١٫٨٤١  )٨٦٣٫٠١١(  )٢٥٫٥٧٩(  ٣٧٫٧٤٧  ٧٫٠٦٨  ٣٤٫٢٨٣  ١٫٧٩١٫٣٣٣  (غير مدققة) ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠في 

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

  

  يتم إجراء ذلك في نھاية السنة.س، حيث ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠أشھر المنتھية في لفترة التسعة لم يتم تخصيص أي أرباح إلى االحتياطي القانوني 
  

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



 

 ١٠

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
  (غير مدققة)  ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠المنتھية في  أشھرلفترة التسعة 

 
 معلومات حول الشركة   ١

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

صدار المرسوم األميري المشار إليه أعاله. وتسعون عاماً اعتباراً من تاريخ إتسعة لفترة الشركة يستمر عمل  .١٩٧٣يوليو  ٢٧بتاريخ 
  إن الشركة مدرجة في سوق دبي المالي. اإلمارات العربية المتحدة.، ، دبي٢٢٥٨٨ب. المسجل للشركة ھو ص. عنوانالإن 

  
("الفترة  في ذلك التاريخ أشھر المنتھيةلفترة التسعة ، و٢٠١٦سبتمبر  ٣٠في كما تشتمل المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

ئتالفات واحصة المجموعة في شركات زميلة باإلضافة إلى  يشار إليھا مجتمعة بـ"المجموعة")الحالية") على الشركة وشركاتھا التابعة ("
  .مشتركة

  
الخدمات ووتقديم خدمات التطوير العقاري والتصنيع وتجارة التجزئة عقاريين  العمل كوكالءفي  للمجموعةتتمثل األنشطة الرئيسية 

  المالية وخدمات الضيافة والخدمات األخرى.
  
  أساس األعداد   ٢
  
  بيان التوافق  ١-٢

  
وفقاً  أشھر المنتھية في ذلك التاريخ،لفترة التسعة و ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠كما في  تم إعداد ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

ال تشتمل المعلومات المالية  الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. "التقارير المالية المرحلية"، ٣٤للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
ً لمعايير التقارير المالية الدولية الكاملة ومات الالزمة للبيانات الماليةالمرحلية الموجزة الموحدة على كافة المعل  ،التي يتم إعدادھا وفقا

  .٢٠١٥ديسمبر  ٣١راءتھا جنباً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتھية في ويتعين ق
  

ارية ("قانـون الشركات في الشركات التجوالمتعلق ب ٢٠١٥لسنة  )٢(تم إصدار القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 
، ٢٠١٦في يونيو  .٢٠١٥يوليو  ١سارياً اعتباراً من  وأصبح ،٢٠١٥بريل ا ١") بتـاريخ ٢٠١٥دولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة 

 بالقانون الجديد للشركات في اللتزام الشركات القائمة الموعد النھائيأصدر مجلس الوزراء بدولة اإلمارات العربية المتحدة قرار بمد 
تطبيق القانون االتحادي الجديد  أعمالالشركة  تباشر .٢٠١٧ يونيو ٣٠إلى  ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠ من دولة اإلمارات العربية المتحدة

  وسوف تكون قد التزمت به تماماً قبل نھاية الفترة المنصوص عليھا في األحكام االنتقالية.
  

  واألحكام المحاسبية التقديـرات  ٢-٢
  

ضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات باالدارة  قامتالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ھذه اعداد  عند
  ت.المحاسبية والمبالغ الُمعلنة للموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن ھذه التقديرا

  
لتقديرات لكانت األحكام الھامة التي تم وضعھا من قبل اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة والمصادر الرئيسية 

 وللسنة المنتھية في ذلك ٢٠١٥ديسمبر  ٣١البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في  عند إعدادھي نفسھا التي تم تطبيقھا غير المؤكدة 
  التاريخ.

  
  إعادة بيان السنوات السابقة  ٣-٢

  
بشأن تأسيس ھيئة التأمين وتنظيم أعمال التأمين، تم إصدار  ٢٠٠٧لسنة  )٦( لقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقمطبقاً ل

التأمين فترة مواءمة تمتد من سنة إلى ثالث تمنح ھذه اللوائح المالية لشركات . ٢٠١٥يناير  ٢٨قانون مالي جديد لشركات التأمين بتاريخ 
لواردة في ھذه لمواءمة أعمالھا مع أحكام التشريعات ا ٢٠١٥يناير  ٢٩سنوات اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 

  بل نھاية فترة المواءمة.مع متطلبات اللوائح وسوف تكون قد التزمت به تماماً ق عملياتھامواءمة  اللوائح. تباشر المجموعة أعمال
  

ً  المجموعة، قامت ٢٠١٥أكتوبر  ١في  والمتعلقة بأساس  ٢٠٠٧لسنة  ٦ لقانون االتحادي رقماتوجيھات بشكل مسبق بتطبيق  طوعا
ألقساط غير ااالعتراف باالحتياطيات التقنية. وعليه، قامت المجموعة بتغيير سياستھا المحاسبية لالعتراف باإليرادات المتعلقة بمخاطر 

، عامةلالمنتھية، والمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا وإيرادات العموالت غير المكتسبة من عقود التأمين فيما يتعلق بأعمال التأمين ا
أشھر تسعة للفترة اتم إصدار المعلومات المالية الموجزة الموحدة  .بأثر رجعي قامت المجموعة بتطبيق التغير في السياسات المحاسبيةو

 لھذه المعلومات المقارنة أرقامبيان  السياسة المحاسبية سالفة الذكر، ولذلك تمت إعادة في قبل التغير ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠المنتھية في 
  لتتوافق مع السياسة المحاسبية المعدلة. ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في لفترة التسعة المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

   



 

 ١١

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  أساس األعداد (تابع)  ٢
  
  إعادة بيان السنوات السابقة (تابع)  ٣-٢

  
 ٣٠ھر المنتھية في أشلفترة التسعة السياسات المحاسبية على بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموحد التغير في فيما يلي تأثير 

  :٢٠١٥ سبتمبر
  

   ً   معاد بيانه  العمليات المتوقفة*  التعديل  كما ھو معلن سابقا
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          

  ٦٨٣٫٣٢٢  )١٨٢٫٧٧١(  ١٥٫٠٨٨  ٨٥١٫٠٠٥  اإليرادات
 )٤٧٦٫٠٧٩(  ١٤٤٫٦٧١  ٢٥٫١١٩  )٦٤٥٫٨٦٩(  تكلفة المبيعات

  )٦٦.١(  -  ١٩.١  )٨٥.٢(  للسھم) ربحية السھم (فلس إماراتي
  ====  ===  ===  ====  

  
   حول العمليات المتوقفة. ٢٢* راجع أيضاً اإليضاح 

  
  السياسات المحاسبية الھامة     ٣

  
د إعداد المطبقة عن المحاسبية السياسات ھي نفسإن السياسات المحاسبية المطبقة عند إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

  . ي ذلك التاريخوللسنة المنتھية ف ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في  الخاصة بالمجموعة المالية الموحدة البيانات
  

  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

 
 ةإن المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ال تشتمل على كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة فيما يتعلق بإدارة المخاطر المالي

جنباً إلى جنب مع البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة كما في  المالية السنوية الموحدة، ويتعين قراءتھا البياناتضمن المدرجة 
  .٢٠١٥ديسمبر  ٣١
  

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

  السيولةالتمويل و  ٥
  

 ٣١المالية الموحدة للمجموعة كما في إن التفاصيل الخاصة بإدارة المخاطر والتدفقات النقدية لدى المجموعة قد تم عرضھا في البيانات 
  .١٧وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ. راجع أيضاً اإليضاح  ٢٠١٥ديسمبر 

 
   



 

 ١٢

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
   العقارات االستثمارية  ٦
  

  ديسمبر  ٣١  سبتمبر ٣٠    
    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  درھم ألف  ألف درھم    
  (مدققة)  مدققة)(غـير     
        

  ٢٫٢٥٥٫٣٤١  ٢٫٤٣٦٫٣٠٣    الرصيد االفتتاحي
  ١٢٠٫٠٢٦  ٣٢٫١٤٧    السنة اإلضافات خالل الفترة/
  ٦٢٫٣٣٠  -    )) أدناه١(يضاح اإل(راجع  التغير في القيمة العادلة

  )١٫٣٩٤(  -    )) أدناه٢اإليضاح (إلى عقارات محتفظ بھا للتطوير والبيع (راجع  التحويل
    --------------  -------------  

  ٢٫٤٣٦٫٣٠٣  ٢٫٤٦٨٫٤٥٠    الرصيد الختامي
    ========  =======  

  
للعقارات االستثمارية  الدفتريةة مالقي بمراجعة أعضاء مجلس إدارة الشركةقام  ،٢٠١٦سبتمبر  ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةخالل فترة  )١(

 .٢٠١٥ديسمبر  ٣١لعقارات مقارنة بالتقييم السابق الذي تم إجراؤه كما في لھذه افي القيمة العادلة مادي  تغير وخلصوا إلى عدم وجود
 

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

مليون  ١٫٣٩: ٢٠١٥(تحويل شقق/ مبنى وقطع أراضي بقيمة ال شيء درھم  ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةتم خالل فترة  )٢(
  من العقارات االستثمارية إلى العقارات المحتفظ بھا للتطوير والبيع.  درھم)

  

  ممنوحة للمجموعة.بنوك مقابل تسھيالت ائتمانية مارية إلى تم رھن بعض العقارات االستث )٣(
  
  مشتركةزميلة وائتالفات استثمارات في شركات   ٧

  
سبتمبر  ٣٠أشھر المنتھية في لفترة التسعة درھم  مليون ٢٦٫٠٦زميلة وائتالفات مشتركة شركات  أرباحمن  بلغت حصة المجموعة

  درھم).مليون  ٠٫٩ بمبلغ، خسائر ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعة(فترة  ٢٠١٦
  

 ش.م.عشركة االتحاد للتأمين  من استثمارھا في ٪١٣٫٣٨وعة ببيع المجم قامت، ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةخالل فترة 
  .)١٦إلى طرف ذي عالقة بثمن متفق عليه (راجع اإليضاح 

  
من حصة  ٪١ من أسھم شركة الصقر للتأمين التعاوني. قامت المجموعة ببيع ٪١٩ بـالمجموعة  احتفظت، ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 

ل وفاء الطرف المقابل بالسداد، تم إلغاء معاملة البيع خال للتأمين التعاوني ولكن نظراً لعدمي شركة الصقر الملكية المحتفظ بھا سابقاً ف
وھو ما منح المجموعة تأثير جوھري على شركة الصقر للتأمين  ،٪٢٠، مما ترتب عليه زيادة حصة المجموعة لتصبح ٢٠١٦عام 

ً و التعاوني العادلة  ةبالقيم ياسهيتم ق راستثمافي شركة الصقر للتأمين التعاوني من  راالستثمابإعادة تصنيف  بالتالي، قامت المجموعة حاليا
خالل فترة  .)٨(راجع اإليضاح مليون درھم  ١٥٢٫٦٥بتكلفة مبدئية بلغت  زميلة ح أو الخسائر إلى استثمار في شركاتمن خالل األربا

 ٢٨٫١٥الصقر للتأمين التعاوني  من شركة رباحاأل، بلغت حصة المجموعة من صافي ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠التسعة أشھر المنتھية في 
  مليون درھم.

  
تم ي إن المجموعة قيد تقييم القيمة العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحديد التي تم االستحواذ عليھا كجزء من عملية االستحواذ. سوف

ً للتوجيھات الواردة في المعيار رقم  ١٢االنتھاء من عملية التقييم خالل  من معايير التقارير  ٣شھراً من تاريخ االستحواذ، وذلك وفقا
  دمج األعمال. –المالية الدولية 

   



 

 ١٣

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  االستثمارات في أوراق مالية   ٨
  

  ديسمبر  ٣١  سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غـير مدققة)  

      االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
      

  ٧٩٫٥٣٢  ٨٠٫٥٠٧  الرصيد االفتتاحي
  ٥٦٥  ٩٣  اإلضافات خالل الفترة/ السنة

  )٨٠١(  )٧٦٢(  االستبعادات خالل الفترة/ السنة
  ١٫٢١١  ٤٫١٦٣  التغير في القيمة العادلة خالل الفترة/ السنة

  ---------  ---------  
  ٨٠٫٥٠٧  ٨٤٫٠٠١  الرصيد الختامي

  =====  =====  
      قاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائراالستثمارات المُ 

     
  ٣٥٩٫١٩٠  ٢٩٩٫٣٢٥  الرصيد االفتتاحي

  -  ١٠٫٧٠٠  اإلضافات خالل الفترة/ السنة
  )٣٩٫٠٣٦(  )١٫٦٠١(  االستبعادات خالل الفترة/ السنة

  )٢٠٫٨٢٩(  )٩٫٣٣٦(  التغير في القيمة العادلة خالل الفترة/ السنة
  عاد تصنيفھا إلى االستثمارات في شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوقالمُ 

  -  )١٥٢٫٦٥٠(  ) ٧الملكية (راجع اإليضاح 
  -----------  -----------  

  ٢٩٩٫٣٢٥  ١٤٦٫٤٣٨  الرصيد الختامي
  ======  ======  
  

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

       العقارات المحتفظ بھا للتطوير والبيع  ٩
  

بمراجعة القيمة الدفترية للعقارات المحتفظ بھا  ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠أشھر المنتھية في فترة التسعة قام أعضاء مجلس إدارة الشركة خالل   
 مللتطوير والبيع وبرأيھم ال يوجد تغير جوھري في القيمة العادلة للعقارات المحتفظ بھا للتطوير والبيع مقارنة بالتقييم السابق الذي ت

  . ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في إجراؤه 
  
  المخزون  ١٠

  
  ممنوحة للمجموعة.ائتمانية  تسھيالتائق التأمين على ھذه البنود إلى بنوك مقابل يتم رھن بعض بنود المخزون مع تخصيص وث

  
  الذمم المدينة التجارية واألخرى  ١١

  
تشتمل الذمم المدينة التجارية واألخرى على أوراق قبض تمثل شيكات مؤجلة مستلمة من مشتريين العقارات المحتفظ بھا للتطوير والبيع.   

قامت اإلدارة بإجراء اختبار انخفاض القيمة حول مدى القدرة المستقبلية على استرداد أوراق القبض المشار إليھا، وعليه خلصت إلى 
  من المتوقع تحصيل ھذه الشيكات في سياق األعمال االعتيادية.أنه ة إلى رصد مخصص النخفاض القيمة حيث عدم وجود ضرور

   



 

 ١٤

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  موجودات عقود إعادة التأمين ومطلوبات عقود التأمين  ١٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  النقد في الصندوق ولدى البنك  ١٣

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مجموعة، لممنوحة لقابل تسھيالت ممرھونة مليون درھم)  ٢٥٣٫٣: ٢٠١٥(مليون درھم  ٢٤٣٫٥ودائع ثابتة بمبلغ على الودائع  تشتمل
محتفظ بھا باسم المجموعة وفقاً للتوجيھات الصادرة مليون درھم)  ١٠٫٣: ٢٠١٥(مليون درھم  ١٠٫٣كما أنھا تشتمل على وديعة بمبلغ 

بشأن ھيئة  ٢٠٠٧) لسنة ٦عن وزارة االقتصاد والتجارة بدولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب متطلبات القانون االتحادي رقم (
  التـأمين. 

  
  رأس المال  ١٤

  

  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٦  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٥  
  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
  ========  =======  

  سبتمبر ٣٠    
٢٠١٦  

  ديسمبر ٣١
٢٠١٥  

  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  (غـير مدققة)    
        

        اإلجمالي
        مطلوبات عقود التأمين

  ٢٤٣٫٨٨٢  ٢٣١٫١٥٠    قيد التسويةاحتياطي المطالبات 
  ٥٤٫٣٦١  ٤٤٫٧٤٥    متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھاالمطالبات احتياطي ال

  ١٨١٫٥٢٩  ١٩٠٫١٤٧  احتياطي األقساط غير المكتسبة
    -----------  -----------  

  ٤٧٩٫٧٧٢  ٤٦٦٫٠٤٢    إجمالي مطلوبات عقود التأمين (اإلجمالي الكلي)
    ======  ======  

        المبالغ القابلة لالسترداد من شركات إعادة التأمينناقصاً: 
  )١٥٨٫٢٥٩(  )١٣٨٫٥٩٦(    حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات قيد التسوية

  )٢٤٫٦١٨(  )٩٫٢١٦(    التأمين من المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھاحصة شركات إعادة 
  )٤٣٫٩١٠(  )٥٩٫٠٧١(    احتياطي أقساط إعادة التأمين غير المطفأة

   -------------  -------------  
  )٢٢٦٫٧٨٧(  )٢٠٦٫٨٨٣(   إجمالي موجودات عقود إعادة التأمين

   =======  =======  
  ٢٥٢٫٩٨٥  ٢٥٩٫١٥٩   التأمينصافي مطلوبات عقود 

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

  سبتمبر ٣٠    
٢٠١٦  

  ديسمبر ٣١
٢٠١٥  

  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  (غـير مدققة)    
        

  ٧٫٠٤١  ٨٫٣٤٤   النقد في الصندوق
       األرصدة المصرفية:

  ٦٦٫٦٩١  ٧٨٫١٦٤   سابات جاريةح -
  ٢٨٥٫٣٠٥  ٢٦٦٫١٩٨   ودائع حسابات  -
   -----------  -----------  
   ٣٥٩٫٠٣٧  ٣٥٢٫٧٠٦  
   ======  ======  



 

 ١٥

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  النقد وما يعادله  ١٥
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة  ١٦

  

معامالت مع شركات أخرى تقع ضمن تعريف "األطراف ذات العالقة" المتضمن  بإبرامتقوم المجموعة، في سياق األعمال االعتيادية، 
المعامالت مع األطراف ذات العالقة بصورة تحديد أسعار  . يتم االتفاق على شروط وسياسات٢٤في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  متبادلة.
  

لفترة، خالف تلك المعامالت المفصح عنھا في أماكن أخرى في فيما يلي المعامالت الھامة التي تمت مع األطراف ذات العالقة خالل ا
  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة:

  

  أشــھر التسعةتــــرة فـــــــــــــــ  
  سبتمبر ٣٠ منتھـية فيــــــــــــــال

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (غـير مدققة)  (غـير مدققة)  
  (ُمعاد بيانھا)    

     

  -  ١١٦٫٨٢٨  مبالغ مقدمة إلى أطراف ذات عالقة (صافي)
  -  ٢٫٧٧٠  الفائدة المحملة على طرف ذي عالقة
  ٧٫٠٦١  ١٫٢٧٥  بيع عقارات محتفظ بھا للتطوير والبيع
  ٢٠٣  ٤٣٤  عموالت مدفوعة لعقارات مستأجرة

  ٨٣٢  ٢١١  شراء خدمات
  ٤٨٫٨٣٦  -  )٧بيع استثمار في شركة زميلة (راجع إيضاح 

  ١١٫٩٢٦  -  إجمالي األقساط
  ٢٫٠٠٨  -  المطالبات المدفوعة

  ١٢٧  -  وآالت ومعدات تشراء ممتلكا
  ====  ===  

     تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين:
  ٧٫٠٩٨  ٥٫٩٥١  رواتب وامتيازات

  ====  ====  
  

مليون  ٨٩٫٦٢: ٢٠١٥(مليون درھم  ١٤٠٫٠٥تتضمن الذمم المدينة التجارية واألخرى مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة بقيمة 
  .١١راجع اإليضاح  درھم).

  

مليون  ٤٠٢٫١٨: ٢٠١٥(مليون درھم  ٤٠٠٫٨٥تتضمن الذمم الدائنة التجارية واألخرى مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة بقيمة 
  درھم).

  
ي شركات فرات االستثمارية واالستثمار بالعقاتشتمل موجودات المجموعة على بعض االستثمارات في شركات تابعة، يتم االحتفاظ 

  زميلة واالستثمار في األوراق المالية من قبل طرف ذي عالقة لغرض المصلحة النفعية للمجموعة.

 أشــھر التسعةتــــرة فـــــــــــــــ    
  سبتمبر ٣٠ منتھـية فيــــــــــــــال

    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم    
  (غير مدققة)  (غير مدققة)    
  (ُمعاد بيانھا)      
       

  ٦٫٨٦٠  ٨٫٣٤٤   النقد في الصندوق
       األرصدة المصرفية: 

  ٥٠٫٥٠٨  ٧٨٫١٦٤   سابات جاريةح-
  ٣٤٧٫٤٨٤  ٢٦٦٫١٩٨   ودائع حسابات  -
   ------------  -----------  
   ٤٠٤٫٨٥٢  ٣٥٢٫٧٠٦  

  )٢٥٢٫٩٩٥(  )١٨١٫٢١٦(    ))١( ١٧سحوبات مصرفية على المكشوف (راجع إيضاح ناقصاً: 
    -------------  ------------  
    ١٥١٫٨٥٧  ١٧١٫٤٩٠  
    ======  ======  



 

 ١٦

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  

   القروض  ١٧
  

  
  سبتمبر ٣٠  

٢٠١٦  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  (غـير مدققة)    
        قصيرة األجل )١(

        

  ١٨٥٫١٩٠  ١٨١٫٢١٦    سحوبات مصرفية على المكشوف
  ٦٧٫٨٠٩  ٦٨٫٤٩٨    إيصاالت أمانة

  ١٫٠٥٥  -  فواتير مخصومة وقبوالت
  ٩٧٨٫٢٩٩  ٨٣٩٫٢٢٠    ) أدناه)٢ض ألجل (راجع إيضاح (ومن قر قصير األجلاستحقاق 

    -------------  -------------  
  ١٫٢٣٢٫٣٥٣  ١٫٠٨٨٫٩٣٤ (أ)          
    =======  =======  
  
     قروض ألجل )٢(

    

  ٢٫٤٦٣٫٧٦٧  ٢٫٣٩٤٫٢٨٢    يناير ١في 
  ٢٫٣٥٠  ١٥٥    خالل السنة قروض تم الحصول عليھازائداً: 

  )٧١٫٨٣٥(  )١٤٥٫٩٠٦(    السنةالفترة/مسددة خالل قروض ناقصاً: 
    -------------  -------------  

  ٢٫٣٩٤٫٢٨٢  ٢٫٢٤٨٫٥٣١    ديسمبر  ٣١سبتمبر/  ٣٠في 
  )٩٧٨٫٢٩٩(  )٨٣٩٫٢٢٠(    ناقصاً: االستحقاق قصير األجل من قروض ألجل

    --------------  --------------  
  ١٫٤١٥٫٩٨٣  ١٫٤٠٩٫٣١١  (ب)  االستحقاق طويل األجل من قروض ألجل

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

  ٢٫٦٤٨٫٣٣٦  ٢٫٤٩٨٫٢٤٥  (أ + ب)                   إجمالي القروض
    ========  =======  

  
 مليار ٢٫١ قةالمستح قيمتھاإجمالي تقوم المجموعة حالياً بالتفاوض مع البنوك بغرض إعادة ھيكلة بعض تسھيالت القروض الحالية البالغ 

درھم (المبلغ األصلي) كما في تاريخ التقرير. يرى أعضاء مجلس إدارة الشركة أن المبلغ األصلي ودفعات الفائدة (المدرجة ضمن الذمم 
ية، ا خالل الفترة الحالرھم على التوالي، والمستحق سدادھمليون د ٣٥مليون درھم  ١٧٫٩٣ بالغ قيمتھااألخرى) الالتجارية والدائنة 

حالياً مع اللجنة التوجيھية للبنوك. كما أن المجموعة  للمناقشةا بنھاية السنة كجزء من خطة إعادة الھيكلة التي تخضع ھسوف يتم سداد
التجارية  مليون درھم (مدرج ضمن الذمم الدائنة ٢٥٧٫٠٤قيد التفاوض مع مؤسسة مالية بغرض إعادة ھيكلة تسھيل ائتماني بقيمة 

  .٢٠١٦سبتمبر  ٣٠) والمستحق السداد في واألخرى
  

  .٢٠١٧مارس  ٣١ بحلولأعاله إعادة الھيكلة  خطةأعضاء مجلس إدارة الشركة أنه من المتوقع االنتھاء من يرى 
  

ام به الذي قتقييم الالتعھدات المصرفية. إال أنه، بناًء على  بأحدلمجموعة التابعة ل منشآتال، لم تلتزم إحدى ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠كما في 
إلى مة المقدعلى استمرارية التسھيالت المصرفية بھذا التعھد االلتزام فإنه من غير المحتمل أن يؤثر عدم أعضاء مجلس إدارة الشركة، 

  الشركة التابعة ذات الصلة، وذلك في ضوء العالقة المستمرة مع البنوك المقرضة.
  

لبيانات ا قد تم اإلفصاح عنھا في عدالت الفائدة والضمانات المقدمةالقروض ألجل، بما في ذلك شروط السداد ومإن التفاصيل الخاصة ب
  . ٢٠١٥ديسمبر  ٣١المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتھية في 

  
  
  

   



 

 ١٧

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  واإلداريةالمصروفات العمومية   ١٨

  
  أشھرالتسعة  فـــــــترة
  سبتمبر ٣٠ في الـمنتھية

  أشھر الثالثة فـــــــترة
  سبتمبر ٣٠ في الـمنتھية

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  (غـير مدققة)  (غـير مدققة)  (غـير مدققة)  (غـير مدققة)  
  (معاد بيانھا)    (معاد بيانھا)    

          تتضمن ما يلي: 
         

  ٢٥٫١٥٩  ٢٩٫٠٢٢  ٧٤٫٥٦٣  ٩٨٫١١٣  موظفين التكاليف 
  ٧٫٢٢١  ٣٫٩٨٠  ١٦٫٦٧٥  ١٣٫١٨٢  أتعاب قانونية ومھنية

  ٤٫٠١٧  ٨٫٠٦٩  ١٠٫٩٣٢  ١٩٫٨٧٦  اإليجار
  ٢٫٥٩٠  ٢٫٧٩٠  ٧٫٧٣٩  ٩٫٦١٤  االستھالك

  ٩٩٣  ١٫٣٣١  ٣٫٦٩٦  ٣٫٦٦٦  إصالحات وصيانة 
  ١٫٠٤٢  ١٫٠٩١  ٢٫٨٨٧  ٣٫٠٢٥  ھاتف وبريد ومستلزمات مكتبية 

  == ==  == ==  == ==  == ==  
  
  النظام المتدرج للقيمة العادلةاألدوات المالية/   ١٩

  

  األدوات المالية  )١(
 

تشتمل الموجودات المالية للمجموعة على االستثمارات في األوراق المالية وموجودات عقود إعادة التأمين والذمم المدينة التجارية 
واألخرى والنقد في الصندوق ولدى البنك. بينما تشتمل المطلوبات المالية للمجموعة على القروض ومطلوبات عقود التأمين والذمم الدائنة 

 كل فئة من فئات الموجوداتالمجموعة ليوضح الجدول المبين أدناه تصنيف ألخرى ومطلوبات عقود اإليجار التمويلية. التجارية وا
  للفترة الحالية وفترة المقارنة: والمطلوبات المالية وقيمھا العادلة المالية

  

  

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  
  ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠

            (غير مدققة)
            الموجودات المالية

  ٢٣٠٫٤٣٩  ٢٣٠٫٤٣٩  -  ٨٤٫٠٠١  ١٤٦٫٤٣٨  االستثمارات في األوراق المالية 
  ٢٠٦٫٨٨٣  ٢٠٦٫٨٨٣  ٢٠٦٫٨٨٣  -  -  موجودات عقود إعادة التأمين

  ١٫٢٧٤٫٨٢٩  ١٫٢٧٤٫٨٢٩  ١٫٢٧٤٫٨٢٩  -  -  الذمم المدينة التجارية واألخرى 
  ٣٥٢٫٧٠٦  ٣٥٢٫٧٠٦  ٣٥٢٫٧٠٦ - - النقد في الصندوق ولدى البنك

  -----------  ---------  --------------  --------------  --------------  
  ٢٫٠٦٤٫٨٥٧  ٢٫٠٦٤٫٨٥٧  ١٫٨٣٤٫٤١٨  ٨٤٫٠٠١  ١٤٦٫٤٣٨  
  ======  =====  ========  ========  ========  

            المالية المطلوبات
  ٢٫٤٩٨٫٢٤٥  ٢٫٤٩٨٫٢٤٥  ٢٫٤٩٨٫٢٤٥  -  -  قروض 

  ٤٦٦٫٠٤٢  ٤٦٦٫٠٤٢  ٤٦٦٫٠٤٢  -  -  مطلوبات عقود التأمين
  ١٫٧٩٦٫٠٨٧  ١٫٧٩٦٫٠٨٧  ١٫٧٩٦٫٠٨٧  -  -  واألخرىالذمم الدائنة التجارية 

  ٢٣٫١٤١  ٢٣٫١٤١  ٢٣٫١٤١  -  -  مطلوبات عقود اإليجار التمويلية
  ---------  ---------  --------------  --------------  --------------  
  -  -  ٤٫٧٨٣٫٥١٥  ٤٫٧٨٣٫٥١٥  ٤٫٧٨٣٫٥١٥  
  =====  =====  ========  ========  ========  

  
   



 

 ١٨

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع) النظام المتدرج للقيمة العادلةاألدوات المالية/  ١٩
 

  (تابع)األدوات المالية  )١(
  

  

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  
   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

            (مدققة)
            الموجودات المالية

  ٣٧٩٫٨٣٢  ٣٧٩٫٨٣٢  -  ٨٠٫٥٠٧  ٢٩٩٫٣٢٥  االستثمار في األوراق المالية
  ٢٢٦٫٧٨٧  ٢٢٦٫٧٨٧  ٢٢٦٫٧٨٧  -  -  موجودات عقود إعادة التأمين

  ١٫٤٢٤٫٥٦٣  ١٫٤٢٤٫٥٦٣  ١٫٤٢٤٫٥٦٣  -  -  الذمم المدينة التجارية واألخرى 
  ٣٥٩٫٠٣٧  ٣٥٩٫٠٣٧  ٣٥٩٫٠٣٧  -  -  النقد في الصندوق ولدى البنك

  -----------  ---------  -------------  -------------  -------------  
  ٢٫٣٩٠٫٢١٩  ٢٫٣٩٠٫٢١٩  ٢٫٠١٠٫٣٨٧  ٨٠٫٥٠٧  ٢٩٩٫٣٢٥  
  ======  =====  =======  =======  =======  

            المالية المطلوبات
  ٢٫٦٤٨٫٣٣٦  ٢٫٦٤٨٫٣٣٦  ٢٫٦٤٨٫٣٣٦ - -  قروض

  ٤٧٩٫٧٧٢  ٤٧٩٫٧٧٢  ٤٧٩٫٧٧٢  -  -  مطلوبات عقود التأمين
  ١٫٧٠٧٫٦٢٢  ١٫٧٠٧٫٦٢٢  ١٫٧٠٧٫٦٢٢  -  -  الذمم الدائنة التجارية واألخرى
  ٢٣٫١٤١  ٢٣٫١٤١  ٢٣٫١٤١  -  -  مطلوبات عقود اإليجار التمويلية

  ---------  ---------  -------------  -------------  -------------  
  -  -  ٤٫٨٥٨٫٨٧١  ٤٫٨٥٨٫٨٧١  ٤٫٨٥٨٫٨٧١  
 ===== ===== =======  =======  =======  

   العادلةالنظام المتدرج للقيمة   )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 

  
  معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة. : األسعار المدرجة (غير١المستوى 

  
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). 
  

  غير مرتكزة على معطيات السوق الملحوظة (معطيات غير ملحوظة). ت: مدخالت لموجودات أو مطلوبا٣ى المستو
  

ين بفيما يتعلق باألدوات المالية التي يتم االعتراف بھا بالقيمة العادلة بصورة متكررة، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان ھناك تحويالت 
إلى أقل مستوى من المدخالت الھامة لقياس القيمة العادلة بصورة استناداً المستويات في النظام المتدرج من خالل إعادة تقييم التصنيف (

  عامة) في نھاية فترة التقرير.
   



 

 ١٩

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع) النظام المتدرج للقيمة العادلةاألدوات المالية/  ١٩
 

  (تابع) النظام المتدرج للقيمة العادلة  )٢( 
  
  
  
  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
        (غير مدققة) ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠

        الموجودات المالية
  الُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل االستثمارات 

  اإليرادات الشاملة األخرى 
      

  -  -  ٧٢٫٨٣٦  أسھم مدرجة في استثمارات 
  ١١٫١٦٥  -  -  أسھم غير مدرجة في استثمارات

  ---------  -------  ---------  
  ١١٫١٦٥    ٧٢٫٨٣٦  
  =====  ====  =====  

  الُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل االستثمارات 
  األرباح أو الخسائر

      

  -  -  ٨٠٫٧٤٩  أسھم مدرجة  في استثمارات
  ٦٥٫٦٨٩  -  -  أسھم غير مدرجةفي استثمارات 

  ----------  -------  ----------  
  ٦٥٫٦٨٩    ٨٠٫٧٤٩  
 ======  ====  ======  

       
        (مدققة) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

        الموجودات المالية
  االستثمارات الُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل 

  اإليرادات الشاملة األخرى 
      

  -  -  ٧٠٫٠٠٨  أسھم مدرجة في استثمارات 
  ١٠٫٤٩٩  -  -  أسھم غير مدرجةفي استثمارات 

  ---------  ---------  ---------  
  ١٠٫٤٩٩  -  ٧٠٫٠٠٨  
  =====  =====  =====  

  االستثمارات الُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
  األرباح أو الخسائر

      

  -  -  ٢٣٠٫٦٩٩  أسھم مدرجة  في استثمارات
  ٦٨٫٦٢٦  -  -  أسھم غير مدرجة في استثمارات

  -----------  --------  ---------  
  ٦٨٫٦٢٦  -  ٢٣٠٫٦٩٩  
 ======  =====  =====  

  
لقياسات  ٣لقياسات القيم العادلة ولم تكن ھناك تحويالت إلى أو من المستوى  ٢والمستوى  ١المستوى  أي تحويالت بين تكن ھناكلم 

  : ال شيء).٢٠١٥( ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠أشھر المنتھية في فترة التسعة القيمة العادلة خالل 
  

المدرجة من قبل شركة تقييم خارجية مؤھلة ومستقلة ولديھا خبرة في أعمال تقييم  غير تحديد القيمة العادلة الستثمارات األسھمتم 
  استثمارات األسھم.

   



 

 ٢٠

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  ربحية السھم    ٢٠

  المنتھـية في ـھرأش التسعة فتــرة      
  سبتمبر ٣٠             

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  (غـير مدققة)  (غـير مدققة)  
      

  )٢٩٫٦٧٠(  )٧٠٫٢٤٢(  المنسوبة إلى مالكي الشركة (ألف درھم)الخسائر  صافي
  =======  =======  

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

  )٦٦.١(  )٩٢.٣(  للسھم)(فلس األساسية  – ربحية السھم
  =====  ====  

  
  على ربحية السھم األساسية، نظراً لعدم وجود أي التزامات قائمة لدى الشركة كما في تاريخ التقرير. 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        )أ(
ً لشروطحسب موضوعھا على حدة دعوىالتعامل مع كل بشكل منتظم عند استالمھا ويتم  الطارئة العقد ذات الصلة،  وظروف . وفقا
المجموعة ما إذا كان يتعين رفع دعوى مقابلة. بناًء على المعلومات المتاحة حالياً ورأي االستشاري القانوني المستقل لدى المجموعة،  تقرر
وبعضھا  موعةالمجابتدائية في بعض القضايا لصالح تم إصدار أحكام النتائج النھائية للمطالبات القانونية القائمة ( أنمجلس اإلدارة  يرى
وعليه، لم يتم االعتراف  نظراً ألنھا ال تزال منظورة أمام القضاء. بشكل موثوق ھاال يمكن تحديد )المجموعةفي صالح  ليست

كما عدم عرض كامل اإلفصاحات  المجموعةقررت : ال شيء درھم). ٢٠١٥( ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠في  كما إضافي بمخصص/التزام
حيث ترى اإلدارة أن الدعاوى  "المحتملةوالموجودات  المحتملةااللتزامات ات ومخصصال" ٣٧المعيار المحاسبي الدولي رقم  يقتضي

  تؤثر سلباً على مركزھا في ھذه القضايا. قد معلومات ال فإن ھذه القضائية ال تزال منظورة أمام المحاكم وقابلة لالستئناف، وبذلك
  
مقابل بيع بعض الممتلكات من منشأة ذات غرض  تم استالمھاودفعه مقدمه من شركة زميلة  القبض لدى المجموعة مبلغ مستحقكان       )ب(

خيار (وفقاً  لديھاأن المجموعة فيه خاص تابعة للشركة الزميلة. حصلت المجموعة على رأي قانوني مستقل من محامي خارجي يؤكد 
س س المثل بالمثل. وقد استعرض مجل) إجراء مقاصة تجارية للمبلغ المستلم مقدماً مع المبلغ المستحق على أسابشكل منفرد لما تقرره

 )بشكل منفرد لما تقررهاإلدارة وضع اإلجراءات القانونية والرأي القانوني أعاله وخلص إلى أن المجموعة سوف تمارس خيارھا (وفقاً 
المثل  لة لمقاصةوذلك كون الجھات المشتملة مؤھ المستحق عليھامبلغ اللغ المستحق لھا مع تختار على أسس تجارية مقاصة المبوسوف 

من الشركة ذات الغرض الخاص للشركة الزميلة مقابل المستحق من الشركة  الدفعة المستلمةقامت المجموعة بمقاصة  ،بالمثل. وعليه
 الزميلة.

   



 

 ٢١

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  العمليات المتوقفة    ٢٢

  

وعليه قامت الشركة بإعادة تصنيف بنود األرباح أو الخسائر  بيع كامل حصتھا في شركة تابعةب ٢٠١٥نوفمبر  ١٠قامت الشركة في 
  .ذات الصلة إلى عمليات متوفقة

 
  حول القطاعات معلومات  ٢٣

  

ات المختلفة لقطاعا التقارير المالية الدولية استناداً إلىمعايير يتم إعدادھا وفقاً ل التي يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية
  المجموعة:لدى  األساسية التي تعمل بھا المجموعة. فيما يلي قطاعات األعمال

  
األعمال وتضمن تصنيع وبيع النفط وزيوت التشحيم والشحم والبيوت الجاھزة والخرسانة ي :  التصنيع 

  يف المركزي.واألفران والمطابخ وأنظمة التكي الخشبية
      

  .واألوراق المالية العقاراتتتضمن االستثمارات في  :   االستثمارات
       

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

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

ات بين القطاع منتظمةالمجاالت. ھناك معامالت  تلكالمنشآت األخرى التي تعمل في ب مقارنةً أھم عامل لتقييم نتائج بعض القطاعات 
  بين القطاعات. بصورة متبادلةلشروط يتم االتفاق عليھا وفقاً ھذه المعامالت ويتم تسعير 



 

 ٢٢

  وشركاتھا التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع) حول القطاعات معلومات  ٢٣

  
  اإلجمالي             معامالت بين القطاعات      األخرىالقطاعات الخدمات و   اتستثماراال          *  التصنيع            
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  ======  =====  ======  ======  =====  =====  =====  =====  =======  ======  
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