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 موحدة تقرير مراجعة معلومات مالية مرحلية

 
  المحترمينالمحترمين  ارةارة/أعضاء مجلس اإلد/أعضاء مجلس اإلدالسادةالسادة

  وشركاتها التابعةوشركاتها التابعة)ش.م.ع.( )ش.م.ع.(   الشركة الخليجية لإلستثمارات العامةالشركة الخليجية لإلستثمارات العامة

  اإلمارات العربية المتحدةاإلمارات العربية المتحدة  --  دبيدبي
 

 مقدمـة
  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""الخليجية لإلستثمارات العامة الخليجية لإلستثمارات العامة   لشركةلشركةللالمرفقة  الموجزة الموحدة قمنا بمراجعة الميزانية العمومية

ل من وك 2008مارس  31 كما في اإلمارات العربية المتحدةاإلمارات العربية المتحدة، ،   دبيدبي  --  "("(المجموعةالمجموعة""  معامعا))  وشركاتها التابعةوشركاتها التابعة)"الشركة"( )"الشركة"( 
بيانات الدخل الموجز الموحد ، التغيرات في حقوق المساهمين الموجز الموحد والتدفقات النقدية الموجز الموحد لفترة الثالثة 

يضاحات تفسيرية أخـرى . إن اإل الية المرحلية الموحدة لة عن إعداد هذه المعلومات المدارة مسؤو أشهر المنتهية بذلك التاريخ وا 
هذه ستنتاج حول إن مسؤوليتنا هي إبداء . إ التقارير المالية المرحلية:  34للمعيار المحاسبي الدولي رقم وفقًا  وعرضها

 الموجزة الموحدة زانية العموميةإن أرقام المقارنة المدرجة ضمن المي. لى مراجعتنا المعلومات المالية المرحلية الموحدة إستنادًا إ
قد تم تدقيقها من قبل مدقق آخر أظهر تقريره حولها المؤرخ  2007ديسمبر  31كما في  واإليضاحات التفسيرية المتعلقة بها

,  الموجز الموحد . إن أرقام المقارنة للفترة السابقة المدرجة ضمن كل من بيانات الدخل متحفظاً غير رأيًا  2008 يناير 27في 
لفترة الثالثة أشهر  الموجز واإليضاحات المتعلقة بها الموحد الموجز والتدفقات النقدية الموحد التغيرات في حقوق المساهمين

إستنتاجًا  2007 إبريل 29قد تم مراجعتها من قبل مدقق آخر أظهر تقريره حولها المؤرخ في  , 2007مارس  31المنتهية في 
  غير متحفظًا .
 ـةنطاق المراجع

، " مراجعة المعلومات المالية المرحلية التي يقوم بها  2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي حول عمليات المراجعة رقم 
ئيسي من تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية القيام بإجراء االستفسارات ، بشكل ر  .مدقق الحسابات المستقل للشركة " 

جراءات مراجعة عن األ األشخاص المسؤولين تباع إجراءات تحليلية وا  ن نطاق المراجعة إ .خرى أمور المالية والمحاسبية ، وا 
من الحصول على تأكيد حول نها ال تمكننا لتالي ، فإأقـل جوهريا من نطاق القيام بالتدقيق وفقًا للمعايير الدوليـة للتدقيق ، وبا

  .لذا ، فإننا ال نبدي رأي تدقيق بشأنها  .التدقيق ن يبينها جميع األمور الهامـة التي يمكن أ
 ستنتـاجاإل
 إعدادها ,المرفقة لم يتم  الموحدة المرحلية أن المعلومات الماليةب تبين لنا ما يدعونا إلى اإلعتقادي، لم  إلى مراجعتنا ستناداً إ

   . قارير المالية المرحليةالت( : 34معيار المحاسبي الدولي رقم )لل وفقاً , الجوهرية  النواحي جميعمن 
  ديلويت آند توشديلويت آند توشعن عن                       

  
  سابا يوسف سنداحهسابا يوسف سنداحه                20082008مايو مايو   1212  الشارقة فيالشارقة في

  شريكشريك                            
  ((410410جل رقم جل رقم ــــ)س)س                      
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  22  الموجزة الموحدةالموجزة الموحدة  لعموميةلعموميةالميزانية االميزانية ا
  20082008مارس مارس   3131كما في كما في 

  ((الدراهمالدراهم  بآالفبآالف)المبالغ مدرجة )المبالغ مدرجة 
 
  

 إيضاح
 مارس 31 

2008 
 ديسمبر 31 

2007 
 مدققة  غير مدققة    

       الموجودات
       الموجودات المتداولة

 358.193   462.949     نقد وأرصدة لدى البنوك
 1.209.484   1.078.916     بغرض المتاجرة -إستثمارات 

 1.544.304   2.085.163     مدينة وأخرى تجاريةذمم 
 210.262   289.004     بضاعة

 1.421   1.421     ممتلكات لغرض التطوير
       المتداولة  غير الموجودات        3.323.664   3.917.453     مجموع الموجودات المتداولة

 --  24.186     سم التحصيلشيكات بر  –أوراق قبض 
 1.039.305   1.131.750     متاحة للبيع –إستثمارات 

 26.925   64.544     إستثمارات محتفظ بها لتاريخ إستحقاقها
 156.988   204.395     إستثمار في شركات تابعة

 29.727   77.504     الشهرة
 1.872.413   1.753.498     إستثمارات في ممتلكات

 211.607   832.249     مشاريع قيد اإلنشاء
 145.296   138.676     أراضي

       ق المساهمينالمطلوبات وحقو        6.920.979   8.341.452     مجموع الموجودات        3.597.315   4.423.999     المتداولة غير مجموع الموجودات        115.054   197.197     ممتلكات , آالت ومعدات
       المطلوبات المتداولة
 729.811   979.979     إستالف من بنوك

 661.484   852.451     قروض بنكية قصيرة األجل
 1.515.118   2.252.211     ذمم تجارية دائنة وأخرى

       لمتداولةالمطلوبات غير ا        2.906.413   4.084.641     مجموع المطلوبات المتداولة
 12.269   93.051     شيكات مؤجلة –أوراق دفع 

 1.179.828   1.162.995     قروض بنكية 
 15.467   16.972     للموظفين مخصص تعويض نهاية الخدمة

       رأس المال واإلحتياطيات        4.113.977   5.357.659     مجموع المطلوبات        1.207.564   1.273.018     مجموع المطلوبات غير المتداولة
 540.000   1.080.000   5  رأس المال
 535.768   535.768   6  إحتياطيات

 54.722   85.841     إحتياطي إعادة تقييم إستثمارات
 1.331.397   960.377     أرباح مستبقاه

 2.461.887   2.661.986     حقوق مساهمي الشركة األم
 2.807.002   2.983.793     مجموع حقوق المساهمين        345.115   321.807     قوق األقليةح

 6.920.979   8.341.452     مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
 

 المرحلية الموحدة المالية المعلوماتإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه 
 
 

  عبد اهلل جمعة السريعبد اهلل جمعة السري
  اإلدارةاإلدارة  رئيس مجلسرئيس مجلس

  د. معاوية صالح الشنارد. معاوية صالح الشنار  
  نائب رئيس مجلس اإلدارةنائب رئيس مجلس اإلدارة
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    الموجز الموحدالموجز الموحد  بيان الدخلبيان الدخل
  33  20082008مارس مارس   3131لفترة الثالثة أشهر المنتهية في لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  ((بآالف الدراهمبآالف الدراهم)المبالغ مدرجة )المبالغ مدرجة 
 

    

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 مارس 31

 2007  2008  إيضاح  

 غير مدققة   غير مدققة     
       

 773.223   1.997.866   7  اإليرادات
 (     597.968)  (    1.727.870)  7  تكلفة اإليرادات
 175.255   269.996     إجمالي الربح

       
 5.644   28.991     إيرادات تشغيلية أخرى

 (         9.249)  (        11.232)    مصاريف بيعية وتوزيعية
        (       17.165)  (        49.713)    مصاريف إدارية

 154.485   238.042     عملياتالربح من ال
 (       27.313)  (        44.066)    تكاليف التمويل

 127.172   193.976     ربح الفترة

       العائد إلى :
 104.831   168.980     مساهمي الشركة األم

 22.341   24.996     حصة األقلية
     193.976   127.172 

 درهـم 0.10  درهـم 0.16  8  الربح األساسي للسهم
 

 
 
 
 

المرحلية الموحدة المالية معلوماتجزءًا من هذه التشكل اإليضاحات المرفقة إن 



  )ش.م.ع( وشركاتها التابعة)ش.م.ع( وشركاتها التابعة  شركة الخليجية لإلستثمارات العامةشركة الخليجية لإلستثمارات العامةالال
  اإلمارات العربية المتحدةاإلمارات العربية المتحدة  --دبي دبي 

  

    الموحدالموحد  الموجزالموجز  بيان التغيرات في حقوق المساهمينبيان التغيرات في حقوق المساهمين

  44                    20082008مارس مارس   3131لفترة الثالثة أشهر المنتهية في لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  ((آالف الدراهمآالف الدراهم)المبالغ مدرجة ب)المبالغ مدرجة ب

 

 اإلحتياطيات رأس المال  

عادة إحتياطي إ
 هأرباح مستبقا تقييم اإلستثمارات

 مساهمي
 الشركة األم

 
          ـوعالمجمـــ حقوق األقلية

 1.993.721  338.866  1.654.855  1.070.881  (     121.787) 305.761  400.000   (ة)مدقق 2006ديسمبر  31الرصيد كما في 
 مثبتة مباشرة  عـمتاحة للبي أرباح إستثمارات

 قوق المساهمينحفي   
  

-- 
 
-- 

 
(30.840       ) 

 
-- 

 
(30.840     ) 

 
-- 

 
(30.840      ) 

 127.172  22.341  104.831  104.831  -- -- --  الربح للفترة

 96.332  22.341  73.991  104.831  (       30.840) -- --  ادات والمصاريف المعترف بها للفترةمجموع اإلير 
 -- -- -- (    140.000) -- -- 140.000   إصدار أسهم منحة

 (      40.000) -- (     40.000) (      40.000) -- -- --  توزيعات أرباح مدفوعة
 5.710  5.710  -- -- -- -- --  إستثمارات أخرى

   140.000 -- -- (180.000    ) (40.000     )  5.710 (34.290       )          
          2.055.763  366.917  1.688.846  995.712  (    152.627) 305.761  540.000   (ة)غير مدقق 2007مارس  31في الرصيد كما 

 2.807.002  345.115  2.461.887  1.331.397  54.722  535.768  540.000   )مدقق( 2007ديسمبر  31الرصيد كما في 

ــــــــــاح إســــــــــتثمارات ــــــــــمتاحــــــــــة للب أرب ــــــــــة مبا عـي  شــــــــــرةمثبت
 حقوق المساهمينفي   

  
-- 

 
-- 

 
 31.119 

 
-- 

 
 31.119 

 
-- 

 
 31.119 

 193.976  24.996  168.980  168.980  -- -- --  الربح للفترة

 225.095  24.996  200.099  168.980  31.119  -- --  ادات والمصاريف المعترف بها للفترةمجموع اإلير 
 -- -- -- (   540.000) -- -- 540.000   إصدار أسهم منحة

 (           280) (         280) -- -- -- -- --  توزيعات أرباح مدفوعة
 (       48.024) (     48.024) -- -- -- -- --  حركات أخرى

   540.000 -- -- (540.000    ) -- (48.304     ) (48.304       )          
 2.983.793  321.807  2.661.986  960.377  85.841  535.768  1.080.000   (ةر مدقق)غي 2008مارس  31الرصيد كما في 
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  الموجز الموحدالموجز الموحد  قات النقديةقات النقديةبيان التدفبيان التدف

  55  20082008مارس مارس   3131لفترة الثالثة أشهر المنتهية في لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  هم(هم(اادر در آالف الآالف ال)المبالغ مدرجة ب)المبالغ مدرجة ب

 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 مارس 31
  2008  2007 

 غير مدققة  غير مدققة  
     التشغيلية العمليات

 127.172   193.976   للفترةربح ال
     التعديالت :

 677   1.505   صافي – مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين 
 27.313   44.066   تمويلال تكاليف 

      155.162   239.547   رأس المال العاملقبل التغيرات في  ةالتشغيلي التدفقات النقدية
 15.390   (        78.742)  في البضاعة )الزيادة(/النقص

 (      130.682)  (      540.859)  مدينة وأخرى الزيادة في ذمم تجارية
 --  (        24.186)  شيكات برسم التحصيل –الزيادة في أوراق قبض 

 173.573   737.093   في ذمم تجارية دائنة وأخرى الزيادة
      --  80.782   شيكات مؤجلة –الزيادة في أوراق دفع 

 213.443   413.635    العملياتالناتج من  النقد
 (        27.313)  (        44.066)  فوائد مدفوعة

      186.130   369.569   التشغيلية العملياتصافي النقد الناتج من 
     االستثمارية العمليات

 (        49.807)  92.421   النقص/)الزيادة( في ودائع مرهونة تستحق السداد بعد ثالثة أشهر
 (        33.897)  (        75.523)  متلكات , آالت ومعداتصافي حركة م

 12.503   (        15.784)  صافي حركة إستثمارات في أوراق مالية
 46.039   (      620.642)  صافي الحركة في مشاريع قيد اإلنشاء
 (      146.243)  118.915   صافي حركة إستثمارات في ممتلكات

 (          7.500)  (        47.777)  رةالزيادة في الشه
      (      178.905)  (      548.390)  اإلستثمارية العملياتالمستخدم في صافي 

     التمويلية العمليات
 27.147   424.302   الزيادة في إستالف من بنوك/قروض

 5.710   (        48.304)  )النقص(/الزيادة في حقوق األقلية
 (          1.400)  --  افأة أعضاء مجلس اإلدارةمك

 (        40.000)  --  رباح مدفوعةأتوزيعات 
      (          8.543)  375.998   التمويلية العملياتمن/)المستخدم في(  جالنات النقدصافي 
      (          1.318)  197.177    وما يعادلهفي النقد  (النقصالزيادة/) صافي

      90.028   138.700   فترةالالنقد وما يعادله في بداية 
 88.710   335.877   (9فترة )إيضاح الالنقد وما يعادله في نهاية 

 
 

 ة المرحلية الموحدةالمالي المعلوماتجزءًا من هذه تشكل المرفقة  إن اإليضاحات
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  66  الموحدةالموحدة  المرحليةالمرحلية  الماليةالمالية  المعلوماتالمعلومات  حولحول  إيضاحاتإيضاحات
    20082008مارس مارس   3131لفترة الثالثة أشهر المنتهية في لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
  معلومات عامةمعلومات عامة  --11

موجب ب كشركة مساهمة عامة ("الشركة")دبي  –)ش.م.ع.( الشركة الخليجية لإلستثمارات العامة تأسست  
دولة اإلمارات  - دبيعن صاحب السمو حاكم إمارة  1973يوليو  27صادر في ال 2/73ميري رقم األمرسوم ال

ن مبموجب رخصة تجارية صادرة  في دولة اإلمارات العربية المتحدة نشاطهاالشركة تمارس العربية المتحدة . 
كة الخليجية لإلستثمارات العامة )ش.م.ع.( دبي . تتضمن "المجموعة" الشر  حكومةلقتصادية دائرة التنمية اإل

 اإلمارات العربية المتحدة . - دبي،  22588 :لشركة هو ص. ب.إن عنوان ا وشركاتها التابعة .
 
 فيما يلي : للشركةيتمثل النشاط الرئيسي  

 اإلشتراك في تأسيس الشركات الصناعية
 اإلشتراك في تأسيس الشركات التجارية

 العقاراتشراء وبيع األراضي و 
 خدمات تنمية العقارات و

 تجارة عامة
   
 مدة الشركة تسعة وتسعون سنة ميالدية وتبدأ من تاريخ صدور المرسوم األميري بإعالن تأسيسها أعاله . 
 
  الماليةالمالية  لمعلوماتلمعلوماتأسس إعداد اأسس إعداد ا  --22
 ( :34ي الدولي رقم )تم إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة المرفقة وفقًا لمتطلبات المعيار المحاسب 

وكذلك طبقًا لمتطلبات القوانين  " الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية التقارير المالية المرحلية" 
المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة . تم إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة 

واإلستثمارات في ممتلكات التي تظهر بالقيمة العادلة . تم عرض  ألدوات الماليةبعض اعدا ، فيما  التاريخية
( , وهي عملة الدولة التي همهماادر در آالف الآالف الببالمعلومات المالية المرحلية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )

 تمارس بها الشركة معظم نشاطها.
 

لمرفقة جميع المعلومات المطلوب إدراجها ضمن البيانات ال تتضمن المعلومات المالية المرحلية الموحدة ا 
المالية السنوية للشركة ويجب عند قراءة هذه المعلومات المالية المرحلية الرجوع إلى البيانات المالية السنوية 

باإلضافة إلى أنه ليس من الضروري أن نتائج أعمال الشركة  2007ديسمبر  31المدققة للسنة المنتهية في 
تعطي مؤشرًا دقيقًا لنتائج أعمال الشركة المتوقعة للسنة التي  2008مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في  لفترة

 . 2007ديسمبر  31ستنتهي في 
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 تقديرات غير مؤكدة (أ

إن إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة المرفقة يتطلب من إدارة الشركة بأن تقوم بتقديرات ,  
كون لها تأثير عند تطبيق السياسات المحاسبية وكذلك قد تؤثر على وتوقعات غير مؤكدة قد يإفتراضات 

مبالغ الموجودات , المطلوبات , إيرادات ومصاريف الشركة المدرجة ضمن المعلومات المالية المرحلية 
 المرفقة . إن نتائج أعمال الشركة الفعلية من الممكن أن تتغير نتيجة إتباع تلك التقديرات واإلفتراضات .

 
د إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة المرفقة قامت إدارة المجموعة بإتباع نفس التقديرات الجوهرية عن 

فيما يتعلق بتطبيق سياسات الشركة المحاسبية وكذلك إتباع نفس التوقعات غير المؤكدة المعمول بها عند 
 . 2007ديسمبر  31ة في إعداد البيانات المالية الموحدة السنوية المدققة للسنة المنتهي

 
 مخاطر الماليةال إدارة (ب

إن أهداف وسياسات اإلدارة فيما يتعلق بإدارة المخاطر المالية األخرى تتوافق مع األهداف والسياسات 
 . 2007ديسمـبر  31المصرح عنها ضمن البيانات المالية الموحدة السنوية المدققة للسنة المنتهية في 

 
 لماليةأسس توحيد البيانات ا -3

)ش.م.ع( وشركاتها التابعة  الخليجية لإلستثمارات العامةالمرحلية الموحدة للشركة  تتألف المعلومات المالية
الشركة  اتحصل فيه تيال والمؤسسات )شركاتها التابعة(من المعلومات المالية الخاصة بالشركة )"المجموعة"( 

القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية . تتحقق السيطرة عندما تكون للشركة حق السيطرة  على
 للمؤسسة التابعة وذلك بغرض اإلستفادة من نشاطها . 

 
يتم إستبعاد كافة األرصدة والمعامالت الداخلية بين الشركة والمؤسسة التابعة بما في ذلك اإليرادات  

 والمصروفات ونتائج األعمال .
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   : 2008مارس  31فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة كما في  

 
 المؤسسة التابعة

 
 بلد التأسيس

نسبة المساهمة 
)%( 

 
 األنشطة الرئيسية

شــــــــركة اإلمــــــــارات للزيــــــــوت 
 المحدودة ذ.م.م.

اإلمارات العربية 
 المتحدة

ـــــوت وتجـــــارة  100 صـــــناعة الشـــــحوم والزي
 الزيوت ومشتقاتها

مصــــــــــنع الخلــــــــــيج للبيــــــــــوت 
 الجاهزة ذ.م.م.

اإلمارات العربية 
 المتحدة

األبنيـــــــة الجـــــــاهزة وغـــــــرف  صـــــــناعة 100
التخــــــــزين المبــــــــردة وأفــــــــران الطهــــــــي 

 والمواقد والشوايات
شركة هورايزون للصـناعات 

 المعدنية ذ.م.م.
اإلمارات العربية 

 المتحدة
صــــناعة العلــــب والعبــــوات والبراميــــل  100

 المعدنية
اإلمارات العربية  شركة كروان ذ.م.م.

 المتحدة
 تجارة الشحوم والزيوت 100

مـــــــــارات كـــــــــروان شـــــــــركة اإل
 ذ.م.م.

اإلمارات العربية 
 المتحدة

 تجارة الشحوم والزيوت 50

ــــــــــــــــه . اي  شــــــــــــــــركة ال . اي
 -للتجـــــــــارة العامـــــــــة ذ.م.م. 

 دبي

اإلمارات العربية 
 المتحدة

 تجارة عامة 50

شــــــــــركة الصــــــــــقر الوطنيــــــــــة 
 ش.م.ع. –للتأمين 

اإلمارات العربية 
 المتحدة

 مزاولة أعمال التأمين بكافة أنواعه 53

مؤسســـة دبـــي األهليـــة للنقـــل 
 شركة تضامن –السريع 

اإلمارات العربية 
 المتحدة

 نقل المواد العازلة بالشاحنات الثقيلة 50

شــــــــــركة اإلمــــــــــارات والهنــــــــــد 
للزيــــــــــــــــــوت الخصوصــــــــــــــــــية 

 المحدودة

 تجارة الشحوم والزيوت 100 الهند

اليـــــــــــــــــــــــا إلدارة الفنـــــــــــــــــــــــادق 
 )ش.ذ.م.م.(

اإلمارات العربية 
 المتحدة

 نادقإدارة الف 51

اماليـــــــــــا لتجــــــــــــارة العطــــــــــــور 
 )ذ.م.م.(

اإلمارات العربية 
 المتحدة

 تجارة عطور ومستحضرات التجميل 50

شـــــــركة اكـــــــورن الصــــــــناعية 
 )ذ.م.م.(

اإلمارات العربية 
 المتحدة

صــناعة األجــزاء المعدنيــة اإلنشـــائية  50
وصـــــناعة صـــــهاريج تخـــــزين الميـــــاه 

 والمواد السائلة
شركة السهم لألوراق الماليـة 

 ذ.م.م.()
اإلمارات العربية 

 المتحدة
وســيط بيــع وشــراء األســهم والســندات  75

 المحلية
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 المؤسسة التابعة

 
 بلد التأسيس

نسبة المساهمة 
)%( 

 
 األنشطة الرئيسية

عــــــــــــالم الشــــــــــــرق األوســــــــــــط 
 لمعدات المصانع ذ.م.م.

اإلمارات العربية 
 المتحدة

تجـــــــــــارة اتالت ومعـــــــــــدات تجهيـــــــــــز  51
المصـــــــانع وقطــــــــع الغيــــــــار لمكــــــــائن 

 نعالمصا
شـــــــــــركة الجـــــــــــودة الدوليـــــــــــة 

 المحدودة )ذ.م.م.(
اإلمارات العربية 

 المتحدة
صناعة األنابيب الحديدية , صناعة  50

صـــــــهاريج تخـــــــزين المـــــــواد الســـــــائلة 
 وصناعة أوعية التفاعل

شــــــــــركة لويــــــــــدز الهندســــــــــية 
 )ذ.م.م.(

اإلمارات العربية 
 المتحدة

 صناعة اإلنشاءات المعدنية 50

شـــــركة هـــــورايزون لصـــــناعة 
 األلمنيوم ذ.م.م.

اإلمارات العربية 
 المتحدة

 صناعة األشغال المعدنية للمباني 50

ــــــــيج للخــــــــدمات  شــــــــركة الخل
 الهندسية )ش.ذ.م.م.(

اإلمارات العربية 
 المتحدة

صـــــــيانة عامـــــــة , خـــــــدمات حراســـــــة  50
ـــــف المبـــــاني  ـــــة وخـــــدمات تنظي األبني

 والمساكن
الشـــــــركة الخليجيـــــــة للحديـــــــد 

 العامة ذ.م.م.
لعربية اإلمارات ا

 المتحدة
 تجارة الحديد 100

 
على سبيل األمانة  إن اإلستثمار في شركة الصقر الوطنية للتأمين ش.م.ع. مسجل بإسم أطراف ذات عالقة 

 لصالح الشركة .
 
  أهم السياسات المحاسبيةأهم السياسات المحاسبية  --44

تلك السياسات التي إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة مطابقة لإن السياسات المحاسبية المتبعة في 
 . 2007ديسمبر  31تم على أساسها إعداد البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 
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  2008مارس   31  

ديسمبر   31
2007 

 مدققة  غير مدققة  
      ألف درهـم  ألف درهـم  

 : والمدفوع بالكاملبه رأس المال المكتتب 
 ديسمبر   31درهم ) 1مليون سهم عادي بقيمة  1.080  
 للسهم( درهم 1قيمة بمليون سهم عادي  540:  2007  

 

 
 1.080.000 

 

 
 540.000 

 
 . سهم منحة مليون 540 إصدارمن خالل   درهممليون  540بمبلغ  شركةللمال التم زيادة رأس خالل الفترة , 

 
      إحتياطياتإحتياطيات  --66

  
 إحتياطي قانوني

 
 إحتياطي إضافي

إحتياطي تقييم 
 أراضي

 
 المجمـوع

 درهـمألف  ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 
     

 305.761  2.509  140.626  162.626  )مدققة( 2006ديسمبر  31الرصيد كما في 

 -- -- -- -- صافي الحركة

 2007مارس  31الرصيد كما في 
 )غير مدققة( 

 
 162.626 

 
 140626 

 
 2.509 

 
 305.761 

     

 535.768  121.514  196.127  218.127  )مدققة( 2007ديسمبر  31الرصيد كما في 
 -- -- -- -- صافي الحركة

 2007مارس  31الرصيد كما في 
 )غير مدققة( 

 
 218.127 

 
 196.127 

 
 121.514 

 
 535.768 
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  اإليرادات وتكلفة اإليراداتاإليرادات وتكلفة اإليرادات  --77
  

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
 مارس  31

  2008  2007 

 غير مدققة   غير مدققة  
 ألف درهـم  ألف درهـم  
     

     اإليرادات
 333.968   346.999   مبيعات بضائع مصنعة

 46.537   168.889   بيع إستثمارات في ممتلكات

 181.210   1.207.294   بيع إستثمارات في أوراق مالية
 138.166   179.731   إيرادات تأمين
 --  57.032   إيرادات متاجرة

 800   1.483   أرباح مساهمة في شركات تابعة
 5.536   11.876   إيرادات إيجارات

 67.006   --  لفرق في القيمة العادلة في إستثمارات في ممتلكاتأرباح ا
 --  24.562   إيرادات خدمات

   1.997.866   773.223 
     

     تكلفة اإليرادات
 286.583   287.498   تكلفة مبيعات بضائع مصنعة

 46.537   108.248   تكلفة إستثمارات في ممتلكات مباعه
 137.335   1.127.838   ي أوراق مالية مباعهتكلفة إستثمارات ف

 116.832   150.603   تكلفة إيرادات تأمين
 --  28.601   تكلفة المتاجرة

  –خسارة الفرق في القيمة العادلة في إستثمارات 
 بغرض المتاجرة  

  
 9.631 

  
 10.681 

 --  15.451   تكلفة خدمات
   1.727.870   597.968 
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  20082008مارس مارس   3131لفترة الثالثة أشهر المنتهية في لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
  الربح األساسي للسهم الواحدالربح األساسي للسهم الواحد  --88
  

 ة فيلفترة الثالثة أشهر المنتهي   
 مارس  31

  2008  2007 

 غير مدققة   غير مدققة  
     
     

 104.831   168.980   )ألف درهـم(                 الربح للفترة 
 1.080.000   1.080.000   )ألف سهم   (                 عدد األسهم

 درهم 0.10  درهم 0.16  )درهــم  (                 الربح للسهم الواحد
 

المصدرة سهم مليون  540عددها  والبالـغ بأسهم المنحة 2007لعام  للسهم األساسي الربحإحتساب  تم تعديللقد 
 . (5)إيضاح خالل الفترة 

 
    النقد وما يعادلهالنقد وما يعادله  --99

 2007ديسمبر   31  2008مارس   31   

 مدققة  غير مدققة  
 ألف درهـم  ألف درهـم  
     

 201.413   462.949   لبنوك نقد وأرصدة لدى ا
 (    112.703)  (     127.072)  ينزل : ودائع مرهونة تستحق السداد بعد ثالث أشهر

   335.877   88.710 

 
  تسهيالت بنكيةتسهيالت بنكية  --1010

ممتلكــات ومشــاريع قيــد اإلنشــاء ممولــة مــن ممتلكــات ومشــاريع قيــد اإلنشــاء ممولــة مــن   إن التســهيالت البنكيــة الممنوحــة للشــركة تمــت مقابــل رهــن كــل مــن  
ر إيـرادات اإليجـارات مـن الممتلكـات المـذكورة أعـاله وبـوالص التـأمين , رهـن ودائـع ثابتــة , أوراق ر إيـرادات اإليجـارات مـن الممتلكـات المـذكورة أعـاله وبـوالص التـأمين , رهـن ودائـع ثابتــة , أوراق البنـوك ,  تجييـالبنـوك ,  تجييـ

ستثمارات في أوراق مالية وفي شركات تابعة . ستثمارات في أوراق مالية وفي شركات تابعة .دفع لصالح البنوك ورهن بضاعة وا    دفع لصالح البنوك ورهن بضاعة وا 
 

  المرحلية الموحدةالمرحلية الموحدة  الماليةالمالية  معلوماتمعلوماتإعتماد الإعتماد ال  --1111
 . 2008مايو  12 بتاريخلموافقة على إصدارها وذلك وا الموحدة المرحلية المالية المعلوماتإعتماد  تم 
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 .  الحالية فترةتم إعادة تنسيق بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع عرض البيانات المالية لل 


