
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 

  العامة ش.م.ع.  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  وشركاتھا التابعة

  
  المرحلية المالية  المعلومات
  (غير مدققة) الموحدة الموجزة

  ٢٠١٥ يونيو ٣٠  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  العامة ش.م.ع. وشركاتھا التابعة لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (غير مدققة) المرحلية الموجزة الموحدةمالية المعلومات ال
  ٢٠١٥ يونيو 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

   ٢١ – ٩    الموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة 

  
  





 ٢

  وشركاتھا التابعة ش.م.ع.العامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  المركز المالي الموجز الموحدبيان 
  ٢٠١٥ يونيو ٣٠كما في 

  

  
  

  يونيو ٣٠  
٢٠١٥  

  ديسمبر ٣١
٢٠١٤  

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

          الموجودات
          الموجودات غير المتداولة 

  ٤٥٠٫٥٧٢  ٤٤٧٫٦١١      معداتالالت والممتلكات واآل
  ٢٫٢٥٥٫٣٤١  ٢٫٣٦٩٫٩٦٦    ٦  العقارات االستثمارية

  ١١٫٥٠٠  ١١٫٥٠٠      التجارية الشھرة
  ٣٠١٫٥١١  ٢٤٨٫١١٧    ٧  زميلة وائتالفات مشتركةفي شركات  استثمارات

  ٧٩٫٥٣٢  ٧٦٫٩٩٥    ٨  ماليةمارات في أوراق استث
  ٣٥٢٫٣٤٣  ٣٠٨٫٣٤٦    ١١  الذمم المدينة التجارية واألخرى

      --- -----------  -- -----------  
      ٣٫٤٥٠٫٧٩٩  ٣٫٤٦٢٫٥٣٥  
      ========  =======  

          الموجودات المتداولة
  ٦٠٧٫٨٧٨  ٦١٨٫٠٨٥    ٩  العقارات المحتفظ بھا للتطوير والبيع

  ٩٤٫٢٣٨  ٧٦٫٠٠٦    ١٠  المخزون
  ١٨٩٫٦٢٦  ٢٣٢٫٠٣٣    ١٥  المستحق من أطراف ذات عالقة

  ٨١١٫٢٨٧  ٨٥١٫٧٩٥    ١١  خرىاألتجارية والمدينة الذمم ال
  ١٩٢٫١٣٩  ٢١٩٫٨٩٠      إعادة التأمينموجودات عقود 

  ٣٥٩٫١٩٠  ٢٩٦٫١١٥    ٨  ماليةاستثمارات في أوراق 
  ٤٠٨٫٠١٨  ٤٢٦٫٣٥٧    ١٢  النقد في الصندوق ولدى البنك 

      ------- -------  ------ -------  
      ٢٫٦٦٢٫٣٧٦  ٢٫٧٢٠٫٢٨١  

      -------- ------  -- -----------  
  ٦٫١١٣٫١٧٥  ٦٫١٨٢٫٨١٦      إجمالي الموجودات

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

 
  

   





 ٤

  وشركاتھا التابعة ش.م.ع.العامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

    مدققة)بيان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد (غير 
  ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  فترة الستة أشھرل

  

    
  رـة أشھـالست فتـرة

  يونيو ٣٠ في المنتھية
  رـأشھ ةـالثالثــرة تفـ

  يونيو ٣٠ يــف المنتھية
    ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
            

  ٣٦١٫٣٦٢  ٢٥٣٫٧٠٢  ٧٠٦٫٤٤٢  ٥٢٨٫١٥٣    اإليرادات
            

  )٢٩٤٫٢٩١(  )١٩٦٫١٦٦(  )٥٦٨٫٨٢٢(  )٣٩٩٫٥٩٦(    تكلفة المبيعات
    ------------ -   ------------  -- ---------- -   ------------  

  ٦٧٫٠٧١  ٥٧٫٥٣٦  ١٣٧٫٦٢٠  ١٢٨٫٥٥٧    إجمالي األرباح
            

  )٨٠٫٩٤٢(  )٦٥٫١٣٣(  )١٣٩٫٢٢٨(  )١٢١٫١٨٨(  ١٧  المصروفات اإلدارية والعمومية 
            

  )٥٫٣١١(  )٥٫٣٤٨(  )١٠٫٣١٤(  )١٠٫٤٩٣(    مصروفات البيع والتوزيع 
            

  ٢٧٫٤٠١  ٣٫٣٨٣  ٣٥٫٥٢٧  ٦٫١٧٩    األخرىاإليرادات 
            

  ٤٥٫٢٧٥  ٤٫١٧٣  ٧٣٫٣٠٣  )١٦٫٤٥٩(  ٨  صافي  –في أوراق مالية التغير في القيمة العادلة الستثمارات 
            

  ٢٫٨٠٨  ٣٫٤٧٩  ٨٫٩٣٦  ٣٫٤٧٩    في أوراق مالية األرباح من بيع استثمارات 
            

  -  -  -  ٦٢٫٣٠٩  ٦  للعقارات االستثمارية التغير في القيمة العادلة 
            

  )٢٤٫٨٤٢(  )٢٧٫١٠١(  )٥٠٫٩٧٦(  )٥٤٫٨٦٤(    تكلفة التمويل
            

  )١٦١(  ٣٫١٩٣  )٦٤٩(  )٢٫٢٦٠(  ٧  شركات زميلة وائتالفات مشتركة أرباح/)خسائر(الحصة من 
  ----------   ---------  ----------- -   ---------  

  ٣١٫٢٩٩  )٢٥٫٨١٨(  ٥٤٫٢١٩  )٤٫٧٤٠(    أرباح الفترة(خسائر)/
    ======  =====  =======  =====  
            

            األرباح المنسوبة إلى:(الخسائر)/
  ٣٫٧٦٢  )٢٢٫٤٠١(  ١٠٫٥٩٦  )١٧(    مالكي الشركة

  ٢٧٫٥٣٧  )٣٫٤١٧(  ٤٣٫٦٢٣  )٤٫٧٢٣(    الحصص غير المسيطرة
     ----------   ---------  ----------- -   ---------  
    )٣١٫٢٩٩  )٢٥٫٨١٨(  ٥٤٫٢١٩  )٤٫٧٤٠  
    ======  =====  =======  =====  
            

  ٠. ٢١٠  )١. ٢٥١(  ٠. ٥٩١  )٠. ٠٠١(  ١٩  للسھم) إماراتي فلساألساسية ( –ربحية السھم 
    =====  ====  =====  ====  
  

  الموحدة.من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة ال يتجزأ جزءاً  ٢١إلى  ١المرفقة من تشكل اإليضاحات 
  

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



 ٥

  العامة ش.م.ع. وشركاتھا التابعة لالستثماراتالشركة الخليجية   
  

    مدققة)بيان اإليرادات الشاملة األخرى الموجز الموحد (غير 
  ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرفترة ل

  

    
  رـة أشھـالست فتـرة

  يونيو ٣٠ في المنتھية
  رـأشھ ةـالثالثــرة تفـ

  يونيو ٣٠ يــف المنتھية
    ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
            

  ٣١٫٢٩٩  )٢٥٫٨١٨(  ٥٤٫٢١٩  )٤٫٧٤٠(    أرباح الفترة(خسائر)/
     ----------   ---------  - ----------   ---------  

            اإليرادات الشاملة األخرى:
            

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

            
  الحصة في اإليرادات الشاملة األخرى لشركات زميلة 

  -  )٢٨(  -  )٢٫٢٩٨(    وائتالفات مشتركة 
            

 – في األوراق المالية ستثماراتالتغير في القيمة العادلة لال
  -  )٢٫١٣٧(  -  )٣٫٠٥٦(  ٨  العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى) (القيمة صافي

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

            :الخسائر
            

 – في األوراق المالية ستثماراتالتغير في القيمة العادلة لال
  )١٧٢(  -  )٨٢٢(  -    صافي

    ---------  --------   ----------  --------  
  )١٧٢(  )٢٫١٦٥(  )٨٢٢(  )٥٫٣٥٤(    اإليرادات الشاملة األخرى للفترة

    ----------   ---------  --- --------  ---------  
  ٣١٫١٢٧  )٢٧٫٩٨٣(  ٥٣٫٣٩٧  )١٠٫٠٩٤(  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

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

  ٣٫٥٩٠  )٢٤٫٥٦٦(  ٩٫٧٧٤  )٥٫٣٧١(    مالكي الشركة
  ٢٧٫٥٣٧  )٣٫٤١٧(  ٤٣٫٦٢٣  )٤٫٧٢٣(    الحصص غير المسيطرة

     -----------  ---------  ---------- -  ---------  
  ٣١٫١٢٧  )٢٧٫٩٨٣(  ٥٣٫٣٩٧  )١٠٫٠٩٤(    الشاملة للفترةإجمالي اإليرادات 

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

  من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.ال يتجزأ جزءاً  ٢١إلى  ١المرفقة من تشكل اإليضاحات 
  

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

  
   



 ٦

  وشركاتھا التابعة ش.م.ع.العامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

    مدققة)(غير  بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد
    ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  فترة الستة أشھرل

    
  رـالستة أشھ ـرةــفت    
  يونيو ٣٠ في المنتھية   

   ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  

        لتشغيليةاألنشطة ا
  ٥٤٫٢١٩  )٤٫٧٤٠(    أرباح الفترة(خسائر)/

        تسويات لـ:
  ٢٫٦٩٤  ١٫٢٠٤     نھاية الخدمة للموظفين اتمخصص تعويض

  -  )٦٢٫٣٠٩(  ٦  التغير في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية
  )٨٫٩٣٦(  )٣٫٤٧٩(  ٨  في أوراق مالية استثماراألرباح من بيع 

  )٧٣٫٣٠٣(  ١٦٫٤٥٩  ٨  التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في األوراق المالية
  -  )٣٫٥٠٧(    األرباح من بيع عقارات محتفظ بھا للتطوير والبيع 
  ٦٤٩  ٢٫٢٦٠  ٧  الحصة من خسائر شركات زميلة وائتالفات مشتركة

  ٥٠٫٩٧٦  ٥٤٫٨٦٤    تكلفة التمويل 
     ------ ----  - ---------  
    ٢٦٫٢٩٩  ٧٥٢  
        

  ٨٫٤٦٧  ١٨٫٢٣٢    التغير في المخزون
  ٢٧٤٫٠١٢  ٣٫٤٨٩    التغير في الذمم المدينة التجارية واألخرى
  )٣٫٨٠٣(  )٤٢٫٤٠٧(    التغير في المستحق من أطراف ذات عالقة
  )١٧٣٫٢١٢(  ١٠٣٫٦٢٨    التغير في الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  ٤١٫٣٢٩  )٤٢٫٨٤٨(    إلى أطراف ذات عالقةالتغير في المستحق 
  )٣٣٫٧٤٩(  )٢٧٫٧٥١(    التغير في موجودات عقود إعادة التأمين

  ٤٥٫٤٣١  ٥٣٫٣٣٩    التأمينالتغير في مطلوبات عقود 
  )٧٫٦٦٣(  )٥٣٫٧١٠(  ٦  شراء عقارات استثمارية

  )٣١٫٣٦٧(  )٤٠٫٩٨٣(  ٩  شراء عقارات محتفظ بھا للتطوير والبيع
  )١٩٫٩٣٨(  )٣٫٩٨٤(  ٨  استثمارات في أوراق ماليةشراء 

  ٧٥٫٣٢٤  ٥٣٫٥٦٠    المتحصالت من بيع استثمارات في أوراق مالية
  ١٤٩٫٥٦٠  ٣٥٫٦٧٧    متحصالت من بيع عقارات محتفظ بھا للتطوير والبيع

    - ---------   -----------  
  ٣٥٠٫٦٩٠  ٥٦٫٩٩٤   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

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

        االنشطة االستثمارية
  ٣٧٫٢٣٦  ٨٢٫٠١٠    التغير في الودائع الثابتة

  ٨٫١٧٤  ٢٫٩٦١    صافي الحركة في الممتلكات واآلالت والمعدات
  -  ٤٨٫٨٣٦    المتحصالت من بيع استثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة 

     -- ---------   ---------  
  ٤٥٫٤١٠  ١٣٣٫٨٠٧   الناتج من األنشطة االستثماريةصافي النقد

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

        األنشطة التمويلية
  )١٠٫٧٤٨(  )١٢٫٨١٦(    توزيعات األرباح المدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة

  )٢٠٣٫٦٤١(  )٢١٫٧٦٦(    صافي الحركة في القروض المصرفية 
  )٥٫٢٨١(  )٤٠٦(    التمويلية يجارصافي الحركة في عقود اإل
  )٦٠٠(  )٦٠٠(    المدفوعة من قبل شركة تابعة دارةأتعاب أعضاء مجلس اإل

  )٥٠٫٩٧٦(  )٥٤٫٨٦٤(    المدفوعة الفوائد
     ----------- -   ------------  

  )٢٧١٫٢٤٦(  )٩٠٫٤٥٢(   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
   ---------- --   ------------  

  ١٢٤٫٨٥٤  ١٠٠٫٣٤٩    الزيادة في النقد وما يعادلهصافي
        

  ٥٢٫٥٤٧  ٧٤٫٩٤٠   النقد وما يعادله في بداية الفترة
    -----------   ----------  

  ١٧٧٫٤٠١  ١٧٥٫٢٨٩  ١٤  النقد وما يعادله في نھاية الفترة
   ======  ======  
  

  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.من ھذه ال يتجزأ جزءاً  ٢١إلى  ١المرفقة من تشكل اإليضاحات 
  

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



 ٧

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع. لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  الموجز الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية
  ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  فترة الستة أشھرل

  

  
  رأس 

  المال  

  
االحتياطي 
  القانوني 

  
حتياطي اال

   اإلضافي

  
احتياطي إعادة 
  تقييم األراضي

المتراكم في التغير 
القيمة العادلة 

   تستثماراالل

لتغير المتراكم فيا
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 ألف درھم  
                      

  ١٫٢٩٣٫٣٩٤  ٢٩٩٫٢٦٥  ٩٩٤٫١٢٩  )٧٣٩٫٩١٦(  -  )١٠٩٫١٧١(  ٣٧٫٧٤٧  ٧٫٠٦٨  ٧٫٠٦٨  ١٫٧٩١٫٣٣٣ )ة(مدقق٢٠١٤يناير١الرصيد في
                      

 إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
            )ة(غير مدقق

  
        

                      
  ٥٤٫٢١٩  ٤٣٫٦٢٣  ١٠٫٥٩٦  ١٠٫٥٩٦  -  -  -  -  -  -  أرباح الفترة

                 
  )٨٢٢(  -  )٨٢٢(  -  )٨٢٢(  -  -  -  -  -  اإليرادات الشاملة األخرى

   --------   --------   --------   --------   --------  --- -----   -- - ------   --------   ------ - --   -- --------  
  ٥٣٫٣٩٧  ٤٣٫٦٢٣  ٩٫٧٧٤  ١٠٫٥٩٦  )٨٢٢(  -  -  -  -  - إجمالي اإليرادات الشاملة

                      
المساھمات من مالكي الشركة والتوزيعات

            عليھم
  

        
                      

  )١٠٫٧٤٨(  )١٠٫٧٤٨(  -  -  -  -  -  -  -  -  توزيعات األرباح المدفوعة
                      

                      أخرىحركات
                      

التغير في القيمة العادلة الستثمارات مقاسة 
بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 

معاد تصنيفھا إلى الخسائر  -األخرى 
  -  -  -  ١٫٦٧٢  )١٫٦٧٢(  -  -  -  -  -  المتراكمة عند االستبعاد
المدفوعة من  دارةأتعاب أعضاء مجلس اإل

  )٦٠٠(  )٢٨٢(  )٣١٨(  )٣١٨(  -  -  -  -  -  -  قبل شركة تابعة
  -  -  -  )٨٣٫٥١٢(  ٨٣٫٥١٢  -  -  -  -  -  ةالمحول إلى الخسائر المتراكم

من معايير  ٩عند تطبيق المعيار رقم 
  -  -  -  -  )١٠٩٫١٧١(  ١٠٩٫١٧١  -  -  -  -  ) ٣(راجع إيضاح  التقارير المالية الدولية

   -------------  --- --- --   -- - -----   ----- -- --  ---- -- ----  --- --- ----- -  -------- -----  ---- ----- ----   ----- ------   -- ----- -----  
  ١٫٣٣٥٫٤٤٣  ٣٣١٫٨٥٨  ١٫٠٠٣٫٥٨٥  )٨١١٫٤٧٨(  )٢٨٫١٥٣(  -  ٣٧٫٧٤٧  ٧٫٠٦٨  ٧٫٠٦٨  ١٫٧٩١٫٣٣٣  )ة(غير مدقق ٢٠١٤ يونيو ٣٠في 
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 ٨

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع. لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (تابع) الموجز الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية
  ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  فترة الستة أشھرل

    

  

  
  رأس 

  المال  

  
االحتياطي 
  القانوني 

  
حتياطي اال

   اإلضافي

  
احتياطي إعادة 
  تقييم األراضي

المتراكم في التغير 
القيمة العادلة 

   تستثماراالل

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 ألف درھم  
                      

  ١٫٣٨٤٫٤٢٨  ٣٠٤٫٨٨٦  ١٫٠٧٩٫٥٤٢  )٧٥٤٫٦٧٨(  )٣٠٫٦٨٠(  -  ٣٧٫٧٤٧  ٧٫٠٦٨  ٢٨٫٧٥٢  ١٫٧٩١٫٣٣٣ (مدققة)٢٠١٥يناير١الرصيد في
                      

(غيرإجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
            )ةمدقق

  
        

                      
  )٤٫٧٤٠(  )٤٫٧٢٣(  )١٧(  )١٧(  -  -  -  -  -  -  أرباح الفترة

                 
  )٥٫٣٥٤(  -  )٥٫٣٥٤(  )٢٫٢٩٨(  )٣٫٠٥٦(  -  -  -  -  -  اإليرادات الشاملة األخرى

   --------   --------   --------   --------   --------   ------ - --   ----- -----  --- -- -----  ---- -- ----   ------ -- -- -  
  )١٠٫٠٩٤(  )٤٫٧٢٣(  )٥٫٣٧١(  )٢٫٣١٥(  )٣٫٠٥٦(  -  -  -  -  - إجمالي اإليرادات الشاملة

                      
المساھمات من مالكي الشركة والتوزيعات 

            عليھم
  

        
                      

  )١٢٫٨١٦(  )١٢٫٨١٦(  -  -  -  -  -  -  -  -  توزيعات األرباح المدفوعة
                      

                     حركات أخرى
                      

المدفوعة من  دارةأتعاب أعضاء مجلس اإل
  )٦٠٠(  )٢٨٢(  )٣١٨(  )٣١٨(  -  -  -  -  -  -  قبل شركة تابعة

  -------------- ----------  -- - -----  ---------- ------- ------------ -- ----- ------  ---- ------ ----   ----- ------   -- ------ -----  
  ١٫٣٦٠٫٩١٨  ٢٨٧٫٠٦٥  ١٫٠٧٣٫٨٥٣  )٧٥٧٫٣١١( )٣٣٫٧٣٦( - ٣٧٫٧٤٧  ٧٫٠٦٨ ٢٨٫٧٥٢ ١٫٧٩١٫٣٣٣  (غير مدققة) ٢٠١٥يونيو  ٣٠في 
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  من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.ال يتجزأ جزءاً  ٢١إلى  ١المرفقة من تشكل اإليضاحات 
  

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



 ٩

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع. لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
  (غير مدققة)  ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  فترة الستة أشھرل
 
 معلومات حول الشركة   ١

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

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

  
("الفترة  في ذلك التاريخ المنتھية فترة الستة أشھرول ٢٠١٥ يونيو ٣٠في كما تشتمل المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

زميلة الشركات الحصة المجموعة في باإلضافة إلى  يشار إليھا مجتمعة بـ"المجموعة")الحالية") على الشركة وشركاتھا التابعة ("
  .واالئتالفات المشتركة

  
وتقديم خدمات التطوير العقاري والتصنيع وتجارة التجزئة  في مجال العقارات العمل كوكالءفي  للمجموعةتتمثل األنشطة الرئيسية 

  والخدمات المالية وخدمات الضيافة والخدمات األخرى.
  
   عدادأساس اإل  ٢
  

  بيان التوافق  
  

وفقاً  المنتھية في ذلك التاريخ، فترة الستة أشھرول ٢٠١٥ يونيو ٣٠كما في  ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة إعدادتم 
ال تشتمل المعلومات المالية  الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. "التقارير المالية المرحلية"، ٣٤للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

، ويجب أن وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية المعدة الكاملة ومات الالزمة للبيانات الماليةالمرحلية الموجزة الموحدة على كافة المعل
  .٢٠١٤ديسمبر  ٣١تتم قراءتھا جنباً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتھية في 

  
  واألحكام المحاسبية التقديـرات

  
ضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق ب دارةاإل قامتالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ھذه  إعداد عند

  التقديرات. تلكالسياسات المحاسبية والمبالغ الُمعلنة للموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن 
  

جموعة والمصادر الرئيسية لعدم في تطبيق السياسات المحاسبية الخاصة بالم دارةكانت األحكام الھامة التي تم وضعھا من قبل اإل
وللسنة المنتھية في  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١اليقين في التقديرات ھي نفسھا التي تم تطبيقھا على البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في 

  التاريخ. ذلك
  
  السياسات المحاسبية الھامة     ٣

  
المطبقة عند  المحاسبية السياسات ھي نفسھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  إعدادإن السياسات المحاسبية المطبقة عند 

  . ي ذلك التاريخوللسنة المنتھية ف ٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في  لمجموعةل المالية الموحدة البيانات إعداد
  
   من قبل المجموعة المطبقةالمعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت   
  

  األدوات المالية :من معايير التقارير المالية الدولية ٩لمعيار رقم ل المسبقالتطبيق 
  

بشكل مسبق  )٢٠١٠من معايير التقارير المالية الدولية: األدوات المالية ( ٩لمجموعة تطبيق المعيار رقم ، قررت االسابقةخالل الفترة 
أو بعد ذلك التاريخ من خالل  ٢٠١٤يناير  ١. يتم احتساب كافة الموجودات المالية في ٢٠١٤يناير  ١لألدوات المالية اعتباراً من 

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 نموذج أعمال المنشأة الخاص ببتصنيف موجوداتھا المالية بعد قياسھا الحق  إدارةا

، كانت المجموعة تقوم بتطبيق ٢٠١٤يناير  ١ الموجودات المالية وسمات التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية. حتى تاريخ
  اس األدوات المالية الحتساب موجوداتھا المالية.: االعتراف وقي٣٩أحكام المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  
  
  
  
  
  



 ١٠

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع. لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
     (تابع)  السياسات المحاسبية الھامة  ٣

  
  (تابع)  من قبل المجموعة المطبقةالمعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت   

  
  من معايير التقارير المالية الدولية ٩لمعيار رقم ل المسبقتأثير التطبيق 

  
على المركز المالي للمجموعة. وفقاً  جوھريلم يكن له تأثير  قارير المالية الدولية بشكل مسبقمن معايير الت ٩إن تطبيق المعيار رقم 

 ٣١كما في من معايير التقارير المالية الدولية، قررت المجموعة عدم إعادة بيان المعلومات المقارنة.  ٩لألحكام االنتقالية للمعيار رقم 
  تصنيف استثمارات المجموعة على النحو التالي:كان يتم  ،٢٠١٣ديسمبر 

  
  :االستثمارات المتاحة للبيع

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

تم تصنيف ھذه االستثمارات  ،٢٠١٤يناير  ١من معايير التقارير المالية الدولية اعتباراً من  ٩وعند تطبيق المعيار رقم مليون درھم، 
  . على أنھا استثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

  
التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع ضمن  الذي يمثلمليون درھم  ١٠٩٫١٧عالوة على ذلك، فقد تم االعتراف بمبلغ 
ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لال ، ثم تم ٣٩ستثمارات المتاحة للبيع ضمن حقوق الملكية وفقا

تصنيفھا على أنھا تغيرات متراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى عند تطبيق 
  .٨. راجع أيضاً اإليضاح ٢٠١٤يناير  ١ عتباراً منامن معايير التقارير المالية الدولية  ٩المعيار رقم 

  
  االستثمارات المحتفظ بھا لالستحقاق:

  
ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم   ٦٫٧على أنھا استثمارات محتفظ بھا لالستحقاق  ٣٩بلغت القيمة الدفترية لالستثمارات المصنفة وفقا

، قامت المجموعة بإعادة تقييم أھداف ٢٠١٤يناير  ١رير المالية الدولية بتاريخ من معايير التقا ٩مليون درھم. عند تطبيق المعيار رقم 
نموذج األعمال وسمات التدفقات النقدية التعاقدية لھذه االستثمارات، ومن ثم قامت بإعادة تصنيفھا ضمن االستثمارات بالقيمة العادلة 

  .٨راجع أيضاً اإليضاح  من خالل األرباح أو الخسائر.
  

  :للمتاجرةاالستثمارات المحتفظ بھا 
  

ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم   مبلغ على أنھا استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة ٣٩بلغت القيمة العادلة لالستثمارات المصنفة وفقا
الخسائر عند تطبيق مليون درھم، ثم تم تصنيف ھذه االستثمارات على أنھا استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  ٣٨٦٫٨٧

   .٨راجع أيضاً اإليضاح  .٢٠١٤يناير  ١ اعتباراً منمن معايير التقارير المالية الدولية  ٩المعيار رقم 
  

  الموجودات المالية األخرى
  

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

  .٢٠١٣ديسمبر  ٣١في بيان المركز المالي كما في 
  

  المطلوبات المالية
  
يزال يتم قياس كافة المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة، ولم تكن ھناك ال من معايير التقارير المالية الدولية،  ٩عد تطبيق المعيار رقم ب

ً إدراج ھذه المطلوبات المالية ضمن نفس البنود في بيان بقياس الأية عمليات إعادة تصنيف إلى أو من فئة  التكلفة المطفأة. تم أيضا
  .٢٠١٣ديسمبر  ٣١كز المالي كما في المر

  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع. لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  عوامل المخاطر المالية  ٤
  

مخاطر العمالت مخاطر السوق (بما في ذلك  مثل:من المحتمل أن تتعرض المجموعة من خالل أنشطتھا لمخاطر مالية متنوعة 
  ) ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.الفائدةومخاطر معدالت  األسھم أسعاراألجنبية ومخاطر 

 
المخاطر المالية  إدارةإن المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ال تشتمل على كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة فيما يتعلق ب

ً إلى جنب مع البيانات المالية السنويةالموحدة المالية  البياناتضمن   ٣١السنوية للمجموعة كما في الموحدة ، ويتعين قراءتھا جنبا
  .٢٠١٤ديسمبر 

  
  المخاطر منذ نھاية السنة. إدارةلم تطرأ ھناك أية تغييرات على سياسات 

  
  عوامل مخاطر السيولة  ٥
  

أخذ ت تيال باستخدام توقعات التدفقات النقدية األرصدةالعجز المحتمل في  المخاطر التي قد تتعرض لھا نتيجةتقوم المجموعة بمراقبة 
المدينة والموجودات الحسابات وموجوداتھا المالية (على سبيل المثال ذمم المالية بعين االعتبار فترة االستحقاق لكٍل من استثماراتھا 

  ) والتدفقات النقدية المتوقعة من العمليات. األخرى المالية
 

 تقومتھدف المجموعة إلى الحفاظ على التوازن بين استمرارية التمويل ومرونته من خالل االستفادة من التسھيالت المصرفية. 
مخاطر السيولة من خالل االحتفاظ باحتياطيات كافية وتسھيالت مصرفية مناسبة عن طريق المراقبة المستمرة  إدارةبالمجموعة 

  وقعة ومطابقة بيانات استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية.للتدفقات النقدية الفعلية والمت
  
   العقارات االستثمارية  ٦

  ديسمبر  ٣١  يونيو ٣٠    
    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  مدققة)(غـير     
        

  ٢٫٢٨٠٫٨٥٢  ٢٫٢٥٥٫٣٤١    الرصيد االفتتاحي
  ٨٫٨٧٨  ٥٣٫٧١٠    السنة اإلضافات خالل الفترة/

  ٢٣٨٫٦٧٠  -    من الممتلكات واآلالت والمعدات المحول 
  )١٧٫٠٠٠(  -     وائتالفات مشتركة  زميلة إلى استثمارات في شركاتالمحول 
  )٣٨٥٫١٢٦(  )١٫٣٩٤(    )٩إلى عقارات محتفظ بھا للتطوير والبيع (راجع إيضاح المحول 

  ١٢٩٫٠٦٧  ٦٢٫٣٠٩    )أدناه )١( يضاحاإل(راجع  التغير في القيمة العادلة
     --------------   -------------  

  ٢٫٢٥٥٫٣٤١  ٢٫٣٦٩٫٩٦٦    الرصيد الختامي
    =======  =======  
  

شركة تقييم خارجية مستقلة متخصصة ، وبناًء على تقييم بعض العقارات من قبل ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  فترة الستة أشھرخالل  )١(
ً لدليوالتي أجرت التقييم  واالستشارات العقاريةفي مجال مسح األراضي  ل التقييم الصادر من قبل المعھد الملكي للمقيمين ــوفقا

) ومعايير التقييم الدولية الصادرة عن مجلس معايير التقييم الدولية ٢٠١٤المعايير المھنية (النسخة الصادرة في يناير  – القانونين
ة العادلة للعقارات االستثمارية تتجاوز قيمتھا الدفترية بمبلغ مأن القيالشركة  إدارة، يرى أعضاء مجلس )٢٠١٣(النسخة الصادرة في 

 عادلة ضمن األرباح أو الخسائر.القيمة المليون درھم حيث تم االعتراف بھذا المبلغ كأرباح  ٦٢٫٣١
  

 االستثمارية لعقاراتلھذه افي القيمة العادلة مادي  تغيرال يوجد  أنهالشركة  إدارةيرى أعضاء مجلس فيما يتعلق بالعقارات المتبقية، 
 .٢٠١٤ديسمبر  ٣١مقارنة بالتقييم السابق الذي تم إجراؤه في 

 
مدخالت  استناداً إلىمن مستويات القيمة العادلة وذلك  ٣ضمن المستوى  لعقارات االستثماريةتم تصنيف قياس القيمة العادلة لھذه ا

 .المستخدم سلوب التقييمأ
  

  بعض العقارات االستثمارية إلى البنوك مقابل التسھيالت االئتمانية الممنوحة للمجموعة.تم رھن  )٢(
  
  



 ١٢

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع. لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
   (تابع)  العقارات االستثمارية  ٦
  

: ٢٠١٤( مليون درھم ١٫٣٩قطع أراضي بقيمة و انيشقق/ مب ليتحو ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  فترة الستة أشھرتم خالل  )٣(
بغرض عرض . تم إجراء ھذا التحويل والبيع للتطوير محتفظ بھا عقاراتمن عقارات استثمارية إلى  مليون درھم) ٣٨٥٫١٢

  الستخدام المزمع لھا.ا بما يتناسب معالموجودات 
  
  زميلة وائتالفات مشتركةاستثمارات في شركات   ٧

  
 يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  الستةلفترة مليون درھم  ٢٫٢٦زميلة وائتالفات مشتركة شركات  من خسائر المجموعةبلغت حصة 

  درھم).مليون  ٠٫٦٥: ٢٠١٤ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  الستة(فترة  ٢٠١٥
  

من استثمارھا في شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.  ٪١٣٫٣٨، قامت المجموعة ببيع ٢٠١٥ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  الستةخالل فترة 
  ).١٥متفق عليه (راجع اإليضاح  مقابل مبلغ("الشركة الزميلة") إلى طرف ذي عالقة 

  
   االستثمارات في أوراق مالية  ٨

  ديسمبر  ٣١  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غـير مدققة)  

      العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى االستثمارات المقاسة بالقيمة
      

  -  ٧٩٫٥٣٢  الرصيد االفتتاحي
  ١٨٫٢٨٦  ٥١٩  اإلضافات خالل الفترة/ السنة

  )١٫١٨٠(  )٣٫٠٥٦(  التغير في القيمة العادلة خالل الفترة/ السنة
  ١٨٣٫٨٨٠  -  )٣المعاد تصنيفھا من االستثمارات المتاحة للبيع (راجع اإليضاح 

  )٥٧٫٦٧٤(  -  االستبعادات خالل الفترة/ السنة
  )٦٣٫٧٨٠(  -  المعاد تصنيفھا إلى االستثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة 

  ----------   -----------  
  ٧٩٫٥٣٢  ٧٦٫٩٩٥  الرصيد الختامي

  =====  =====  
  

  
      االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

      
  -  ٣٥٩٫١٩٠  الرصيد االفتتاحي

  ٨٨٫٥٠٨  ٣٫٤٦٥ اإلضافات خالل الفترة/ السنة
  )١١٣٫١٨٢(  )٥٠٫٠٨١(  االستبعادات خالل الفترة/ السنة

  -  )٣٥٫٠٠٠(  التغير في القيمة العادلة لخيار البيع (راجع اإليضاح أدناه)
  ٣٧٫٦٢٠  ١٨٫٥٤١  التغير في القيمة العادلة خالل الفترة/ السنة

  ٦٫٦٩٨  -  )٣المعاد تصنيفھا من استثمارات محتفظ بھا لالستحقاق (راجع اإليضاح 
  ٣٨٦٫٨٦٥  -  )٣المعاد تصنيفھا من االستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة (راجع اإليضاح 
  )٤٧٫٣١٩(  - المعاد تصنيفھا إلى االستثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة

  ------ ------   ------------  
  ٣٥٩٫١٩٠  ٢٩٦٫١١٥  الرصيد الختامي

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

  تم رھن بعض االستثمارات إلى البنوك والمؤسسات المالية مقابل التسھيالت االئتمانية الممنوحة للمجموعة.
 

المصنفة خالل السنة السابقة، دخلت المجموعة في ترتيب مع طرف آخر لبيع كامل حصتھا في أحد استثماراتھا الخارجية المدرجة 
القيمة  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر (خيار البيع اآلجل). انتھى خيار البيع ولم تتم ممارسته، وبالتالي قامت اإلدارة بتقييم

  العادلة لخيار البيع بال شيء وتم االعتراف بخسائر سوقية ضمن األرباح أو الخسائر.
  
  
  



 ١٣

  وشركاتھا التابعة ش.م.ع. العامة اتستثمارلالالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  

       العقارات المحتفظ بھا للتطوير والبيع  ٩
  

  ديسمبر  ٣١  يونيو ٣٠    
    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  (غـير مدققة)    
        

  ٤٠٩٫٩٨٢  ٦٠٧٫٨٧٨    الرصيد االفتتاحي
  ٣٨٥٫١٢٦  ١٫٣٩٤    )٦المحول من العقارات االستثمارية (راجع إيضاح 

  ١٤٦٫٣٤٨  ٤٠٫٩٨٣    اإلضافات خالل الفترة/السنة
  )٣٢٨٫٥٧٨(  )٣٢٫١٧٠(    خالل الفترة/السنة االستبعادات

  )٥٫٠٠٠(  -    القيمة إلى صافي القيمة القابلة للتحقيقتخفيض 
    ----- ------   -----------  

  ٦٠٧٫٨٧٨  ٦١٨٫٠٨٥    الرصيد الختامي
    ======  ======  

  

 المحتفظ بھا بمراجعة القيمة الدفترية للعقارات ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرقام أعضاء مجلس إدارة الشركة خالل فترة   
مقارنة بالتقييم السابق الذي تم والبيع للتطوير المحتفظ بھا في القيمة العادلة للعقارات  كبير يھم ال يوجد تغيروالبيع وبرأللتطوير 

  األرباح أو الخسائر. ضمن. وعليه، لم يتم االعتراف بمخصص النخفاض القيمة ٢٠١٤ديسمبر  ٣١إجراؤه كما في 
  

ً للتغير    بيع  ذات الصلة بالرغبة فيكما تشتمل العقارات المحتفظ بھا للتطوير والبيع على عقارات محولة من عقارات استثمارية وفقا
  العقارات.ھذه 

  
  المخزون  ١٠

  
  لبنوك مقابل التسھيالت االئتمانية الممنوحة للمجموعة. يتم رھن بعض بنود المخزون مع تخصيص وثائق التأمين على ھذه البنود

  
  الذمم المدينة التجارية واألخرى  ١١

  
 للتطوير المحتفظ بھا مشتريين العقاراتتشتمل الذمم المدينة التجارية واألخرى على أوراق قبض تمثل شيكات مؤجلة مستلمة من   

ليه دارة بإجراء اختبار انخفاض القيمة حول مدى القدرة المستقبلية على استرداد أوراق القبض المشار إليھا، وعاإل. قامت والبيع
ال ھذه الشيكات في سياق األعم تحصيل قيمةرصد مخصص النخفاض القيمة حيث من المتوقع خلصت إلى عدم وجود ضرورة ل

  االعتيادية.
  
  النقد في الصندوق ولدى البنك  ١٢

  يونيو ٣٠    
 ٢٠١٥  

  ديسمبر ٣١
 ٢٠١٤   

  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  (غـير مدققة)    
        

  ٢٫٣٩٤  ٥٫٥٦٦    النقد في الصندوق
        النقد لدى البنك

  ٥٨٫٤٤٢  ٧٢٫٠٥٨    سابات جاريةحفي  -
  ٣٤٧٫١٨٢  ٣٤٨٫٧٣٣    ثابتةودائع في  -
     -----------   -----------  
    ٤٠٨٫٠١٨  ٤٢٦٫٣٥٧  
  ======  ======  

  
) مقابل ١٤رھن (راجع كذلك إيضاح يخضع للمليون درھم)  ٣١٧: ٢٠١٤(مليون درھم  ٢٨٣تشتمل الودائع الثابتة على مبلغ   

محتفظ بھا وفقاً لمتطلبات مليون درھم)  ١٠٫٣: ٢٠١٤(مليون درھم  ١٠٫٣التسھيالت الممنوحة للمجموعة، كما تتضمن وديعة بمبلغ 
إن ھذه  بدولة اإلمارات العربية المتحدة. بشأن تأسيس ھيئة التأمين ٢٠٠٧لسنة  ٦القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 

  الوديعة غير متاحة لتمويل العمليات اليومية للمجموعة.
  

  



 ١٤

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع. تاستثمارلالالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  رأس المال  ١٣

  يونيو ٣٠    
 ٢٠١٥  

  ديسمبر ٣١
 ٢٠١٤   

  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  (غـير مدققة)    

        المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل
       

ً مليون سھم ١٫٧٩١         درھم للسھم الواحد ١مدفوع نقداً بقيمة ا
    ١٫٧٩١٫٣٣٣  ١٫٧٩١٫٣٣٣  
    ========  =======  

  
  النقد وما يعادله  ١٤

  الستة أشھر  فترة            
  يونيو ٣٠منتھية في الـ     

    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  (غـير مدققة)    
        

  ٢٫٧٠٥  ٥٫٥٦٦    النقد في الصندوق
        النقد لدى البنك

  ١٣٢٫٢١١  ٧٢٫٠٥٨    سابات جاريةحفي  -
  ٣٣٦٫٠٥٥  ٣٤٨٫٧٣٣    ثابتةودائع في  -
    -------- ----  ----------  
    ٤٧٠٫٩٧١  ٤٢٦٫٣٥٧  

        ناقصاً:
  )٢٩٣٫٥٧٠(  )٢٥١٫٠٦٨(    ودائع ثابتة ذات فترات استحقاق تزيد عن ثالثة أشھر

    --------- ---  --------- --  
    ١٧٧٫٤٠١  ١٧٥٫٢٨٩  
    ======  ======  

  
  األطراف ذات العالقة مع معامالتال  ١٥

  
تقوم المجموعة، في سياق األعمال االعتيادية، بتنفيذ معامالت مع شركات أخرى تقع ضمن تعريف "األطراف ذات العالقة" المتضمن 

. يتم االتفاق على شروط وسياسات األسعار الخاصة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة ٢٤في المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  ورة متبادلة.بص
  

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

  

  الستة أشھر  فترة          
  يونيو ٣٠منتھية في الـ     

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (غـير مدققة)  (غـير مدققة)  
      

  -  ٤٨٫٨٣٦  )٧بيع استثمار في شركة زميلة (راجع إيضاح 
  -  ٧٫١٥٦  اإليرادات

  -  ٦٫١٤٦  بيع عقارات محتفظ بھا للتطوير والبيع
  ٢٫٣٠٢  ٥٥٥  شراء خدمات

  -  ١٢٧  شراء ممتلكات وآالت ومعدات
  ===  ===  
      

      الرئيسيين:تعويضات موظفي اإلدارة 
  ٥٫٠١١  ٤٫٧١٤  رواتب وامتيازات

  ====  ====  



 ١٥

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع. اتستثمارلالالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع)  األطراف ذات العالقة مع معامالتال  ١٥
  يونيو ٣٠    

٢٠١٥  
  ديسمبر ٣١

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

        المستحق من أطراف ذات عالقة:
  ١٢٫١٢٣  ٢٥٫٩٥١    شركات زميلة وائتالفات مشتركة

  ١٧٧٫٥٠٣  ٢٠٦٫٠٨٢    أطراف أخرى ذات عالقة 
    - ----------  ----------  
    ١٨٩٫٦٢٦  ٢٣٢٫٠٣٣  
    ======  ======  
        

        المستحق إلى أطراف ذات عالقة:
  ٨٦٫٧٤٤  ٩١٫٩٢٠    شركات زميلة وائتالفات مشتركة

  ٣٦٠٫٥٨٨  ٣١٢٫٥٦٤    أطراف أخرى ذات عالقة 
    - ----------  - ---------  
    ٤٤٧٫٣٣٢  ٤٠٤٫٤٨٤  
    ======  ======  

  

  القروض   ١٦

  
  يونيو ٣٠  

 ٢٠١٥  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  (غـير مدققة)    
        قصيرة األجل )١(
        

  ٢٧٥٫٢٣١  ٢٨٥٫٠٧٩    سحوبات مصرفية على المكشوف
  ٦٨٫٧٠٠  ٦٨٫٥٤١    إيصاالت أمانة

  ٢٩١٫٥٣٨  ٢٦٤٫٦٦٠    ) أدناه)٢استحقاق قصير األجل من قروض ألجل (راجع إيضاح (
     -----------   -----------  
  ٦٣٥٫٤٦٩  ٦١٨٫٢٨٠  أ          
    ======  ======  

  

        قروض ألجل )٢(
     

  ٢٫٧٩٨٫٠٦١  ٢٫٤٦٣٫٧٦٧    يناير ١في 
  )٣٣٤٫٢٩٤(  )٣١٫٤٥٥(    الفترة / السنةناقصاً: المبالغ المسددة خالل

   --------- ----   -------------  
  ٢٫٤٦٣٫٧٦٧  ٢٫٤٣٢٫٣١٢    ديسمبر  ٣١في 

  )٢٩١٫٥٣٨(  )٢٦٤٫٦٦٠(    ناقصاً: االستحقاق قصير األجل من قروض ألجل
     --------------   --------------  

  ٢٫١٧٢٫٢٢٩  ٢٫١٦٧٫٦٥٢  ب     قروض ألجلاالستحقاق طويل األجل من 
    ========  ========  

  ٢٫٨٠٧٫٦٩٨  ٢٫٧٨٥٫٩٣٢  أ + ب                   إجمالي القروض
    ========  ========  

        يتألف إجمالي القروض من:
     

  ٢٫٢٨٨٫٤٨١  ٢٫٢٦٣٫٣٦١    هض معاد جدولتقر
  ٥١٩٫٢١٧  ٥٢٢٫٥٧١    قروض أخرى

    -- -----------   -------------  
    ٢٫٨٠٧٫٦٩٨  ٢٫٧٨٥٫٩٣٢  
    ========  =======  

  

البيانات المالية  في ت الفائدة والضمانات المقدمة،جل، بما في ذلك شروط السداد ومعدالألالتفاصيل المتعلقة بالقروض  تم اإلفصاح عن
  . ٢٠١٤ديسمبر  ٣١الموحدة للمجموعة للسنة المنتھية في 



 ١٦

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع. اتستثمارلالالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  المصروفات اإلدارية والعمومية   ١٧

  
  الستة أشھر فـــــــــترة
  يونيو ٣٠ في الـمنتھية

  أشھر الثالثة فــــــــترة
  يونيو ٣٠ في الـمنتھية

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  (غـير مدققة) (غـير مدققة)  (غـير مدققة)  مدققة)(غـير   

          تتضمن ما يلي: 
          

  ٢٣٫٧٢٨  ٢٦٫٧٨٥  ٥٠٫١٢١  ٥١٫٨٩٧  موظفين التكاليف 
  ١١٫١٠٤  ٦٫١٧٩  ١٦٫٨١٧  ٩٫٥٠٥  رسوم قانونية ومھنية 

  ٤٫٩٠٣  ٣٫٢٨٧  ٩٫٤٦٧  ٧٫٢٤٧  اإليجار
  ٤٫٩٥٥  ٣٫٢١٠  ١١٫٠٠٢  ٦٫٥٢٦  االستھالك

  ١٫٨٦٥  ١٫٦١٣  ٤٫٢٤١  ٢٫٧٠٣  إصالحات وصيانة 
  ٣٧٧  ١٫٣٠٧  ١٫٠٧٩  ٢٫٠٧٩  ھاتف وبريد ومستلزمات مكتبية 

  == ==  ====   == ==  ===   
  
  النظام المتدرج للقيمة العادلة األدوات المالية/  ١٨

  
  األدوات المالية  )١(

  

والمستحق من أطراف ذات عالقة وموجودات عقود إعادة  في األوراق المالية تشتمل الموجودات المالية للمجموعة على االستثمارات
الصندوق ولدى البنك. في حين تشتمل المطلوبات المالية للمجموعة على القروض في التأمين والذمم المدينة التجارية واألخرى والنقد 

. ومطلوبات عقود االيجار التمويليةألخرى والمبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة ومطلوبات عقود التأمين والذمم الدائنة التجارية وا
للفترة الحالية وفترة  كل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات المالية وقيمھا العادلةالمجموعة ليوضح الجدول المبين أدناه تصنيف 

  المقارنة:
  

 

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  
   ٢٠١٥يونيو  ٣٠في 

            (غير مدققة)
            الموجودات المالية

  ٣٧٣٫١١٠  ٣٧٣٫١١٠  -  ٧٦٫٩٩٥  ٢٩٦٫١١٥  االستثمارات في األوراق المالية 
  ٢٣٢٫٠٣٣  ٢٣٢٫٠٣٣  ٢٣٢٫٠٣٣  -  -  المستحق من أطراف ذات عالقة
  ٢١٩٫٨٩٠  ٢١٩٫٨٩٠  ٢١٩٫٨٩٠  -  -  موجودات عقود إعادة التأمين

  ١٫١٦٠٫١٤١  ١٫١٦٠٫١٤١  ١٫١٦٠٫١٤١  -  -  الذمم المدينة التجارية واألخرى 
  ٤٢٦٫٣٥٧  ٤٢٦٫٣٥٧  ٤٢٦٫٣٥٧  -  -  النقد في الصندوق ولدى البنك

   -----------   ----------   --------------   --------------   --------------  
  ٢٫٤١١٫٥٣١  ٢٫٤١١٫٥٣١  ٢٫٠٣٨٫٤٢١  ٧٦٫٩٩٥  ٢٩٦٫١١٥  
  ======  =====  ========  ========  ========  

            المالية المطلوبات
  ٢٫٧٨٥٫٩٣٢  ٢٫٧٨٥٫٩٣٢  ٢٫٧٨٥٫٩٣٢  -  -  قروض

  ٤٠٤٫٤٨٤  ٤٠٤٫٤٨٤  ٤٠٤٫٤٨٤  -  -  المستحق إلى أطراف ذات عالقة
  ٤١٣٫٤٢١  ٤١٣٫٤٢١  ٤١٣٫٤٢١  -  -  مطلوبات عقود التأمين

  ١٫١٥٦٫٠٤٠  ١٫١٥٦٫٠٤٠  ١٫١٥٦٫٠٤٠  -  -  الذمم الدائنة التجارية واألخرى
  ٢٣٫٩٥٧  ٢٣٫٩٥٧  ٢٣٫٩٥٧  -  -  مطلوبات عقود االيجار التمويلية

   ---------   ---------   --------------   --------------   --------------  
  -  -  ٤٫٧٨٣٫٨٣٤  ٤٫٧٨٣٫٨٣٤  ٤٫٧٨٣٫٨٣٤  
 ===== ===== ========  ========  ========  

  
  



 ١٧

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع. اتستثمارلالالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع) النظام المتدرج للقيمة العادلةاألدوات المالية/   ١٨

  
  األدوات المالية (تابع)    )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  
   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 

            (مدققة)
            الموجودات المالية

  ٤١٨٫٧٢٢  ٤١٨٫٧٢٢  -  ٧٩٫٥٣٢  ٣٥٩٫١٩٠  االستثمارات في األوراق المالية
  ١٨٩٫٦٢٦  ١٨٩٫٦٢٦  ١٨٩٫٦٢٦  -  -  المستحق من أطراف ذات عالقة
  ١٩٢٫١٣٩  ١٩٢٫١٣٩  ١٩٢٫١٣٩  -  -  موجودات عقود إعادة التأمين

  ١٫١٦٣٫٦٣٠  ١٫١٦٣٫٦٣٠  ١٫١٦٣٫٦٣٠  -  -  الذمم المدينة التجارية واألخرى 
  ٤٠٨٫٠١٨  ٤٠٨٫٠١٨  ٤٠٨٫٠١٨  -  -  النقد في الصندوق ولدى البنك

 ----------- ----------  -------------   -------------   -------------  
  ٢٫٣٩٢٫١٣٥  ٢٫٣٩٢٫١٣٥  ١٫٩٥٣٫٤١٣  ٧٩٫٥٣٢  ٣٥٩٫١٩٠  
  ======  =====  =======  =======  =======  

            المالية المطلوبات
  ٢٫٨٠٧٫٦٩٨  ٢٫٨٠٧٫٦٩٨  ٢٫٨٠٧٫٦٩٨  -  -  قروض 

  ٤٤٧٫٣٣٢  ٤٤٧٫٣٣٢  ٤٤٧٫٣٣٢  -  -  المستحق إلى أطراف ذات عالقة
  ٣٦٠٫٠٨٢  ٣٦٠٫٠٨٢  ٣٦٠٫٠٨٢  -  -  مطلوبات عقود التأمين

  ١٫٠٥٢٫٤١٢  ١٫٠٥٢٫٤١٢  ١٫٠٥٢٫٤١٢  -  -  الذمم الدائنة التجارية واألخرى
  ٢٤٫٣٦٣  ٢٤٫٣٦٣  ٢٤٫٣٦٣  -  -  مطلوبات عقود االيجار التمويلية

   ---------   ---------   -------------   -------------   -------------  
  -  -  ٤٫٦٩١٫٨٨٧  ٤٫٦٩١٫٨٨٧  ٤٫٦٩١٫٨٨٧  
  =====  =====  =======  =======  =======  

  
   النظام المتدرج للقيمة العادلة  )٢(

  
ين إن كافة األدوات المالية التي يتم االعتراف بقيمتھا العادلة أو اإلفصاح عنھا يتم تصنيفھا ضمن النظام المتدرج للقيمة العادلة، المب

  : مستوى من المدخالت الھامة لقياسات القيمة العادلة بصورة عامةأدناه، استناداً إلى مدخالت أقل 
  

  لة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة.: األسعار المدرجة (غير معد١المستوى 
  

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

  
  ت، غير مرتكزة على معطيات السوق الملحوظة (معطيات غير ملحوظة).: مدخالت لموجودات أو مطلوبا٣المستوى 

  
فيما 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  استناداً بين المستويات في النظام المتدرج من خالل إعادة تقييم التصنيف (
  فترة التقرير.كل بصورة عامة) في نھاية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٨

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع. اتستثمارلالالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع) النظام المتدرج للقيمة العادلةاألدوات المالية/   ١٨

  
  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
        (غير مدققة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠

        الموجودات المالية
  االستثمارات الُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل

  اإليرادات الشاملة األخرى 
      

  -  -  ٦٥٫٣٩٣  ات أسھم مدرجة استثمار
  ١١٫٦٠٢  -  -  ات أسھم غير مدرجةاستثمار

  ---------  -------  ---------  
  ١١٫٦٠٢  -  ٦٥٫٣٩٣  
  =====  ====  =====  

  االستثمارات الُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل
  األرباح أو الخسائر 

      

  -  -  ٢٢٧٫٦٧٥  ات أسھم مدرجة استثمار
  ٦٨٫٤٤٠  -  - ات أسھم غير مدرجةاستثمار

   ---------- --  -------  ----------  
  ٦٨٫٤٤٠  -  ٢٢٧٫٦٧٥  
  ======  ====  =====  

 

        
      (مدققة) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

        الموجودات المالية
  بالقيمة العادلة من خالل ُمقاسةالستثمارات اال
  اإليرادات الشاملة األخرى  

      

  -  -  ٦٧٫٢٦٨  استثمارات أسھم مدرجة 
  ١٢٫٢٦٤  -  -  استثمارات أسھم غير مدرجة

  ---------  -------  ---------  
  ١٢٫٢٦٤  -  ٦٧٫٢٦٨  
  =====  ====  =====  
  بالقيمة العادلة من خالل  ُمقاسةالستثمارات اال
  األرباح أو الخسائر  

      

  ٣٥٫٠٠٠  -  ٢٥٧٫٧٤٥  استثمارات أسھم مدرجة 
  ٦٦٫٤٤٥  -  -  استثمارات أسھم غير مدرجة

  ----- ------  -------  - ---------  
  ١٠١٫٤٤٥  -  ٢٥٧٫٧٤٥  
  ======  ====  ======  
  

  
   النظام المتدرج للقيمة العادلة  )٢(

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

  : ال شيء).٢٠١٤( ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرالقيمة العادلة خالل فترة 
  

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

  
  
  
  
  
  
  



 ١٩

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع. اتستثمارلالالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  ربحية السھم    ١٩
  ستة أشھرتــــرة الــــــــــفــــ  

  يونيو ٣٠ منتھـية فيـــــــــال
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  (غـير مدققة)  (غـير مدققة)  
      

  ١٠٫٥٩٦  )١٧(  األرباح المنسوبة إلى مالكي الشركة (ألف درھم) (الخسائر) / صافي
  ====  =====  

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

  ٠ .٥٩١  )٠ .٠٠١(  للسھم)ماراتي إ(فلس األساسية  –ربحية السھم (درھم) 
  =====  ====  

  
  التزامات قائمة لدى الشركة كما في تاريخ التقرير. ةعلى ربحية السھم األساسية، نظراً لعدم وجود أي للتخفيضلم يكن ھناك تأثير 

  
  االرتباطات وااللتزامات الطارئة  ٢٠

  
  الضمانات

  
عالقة  ضمانات تجارية مقابل القروض والسلفيات من البنوك التجارية، والتي تم الحصول عليھا من أطراف ذاتأصدرت الشركة 

  زميلة.وأطراف أخرى بما في ذلك شركات تابعة وائتالفات مشتركة وشركات 
  

  الدعاوى القضائية
  

بمراجعة ھذه المطالبات  ةدارتنشأ في سياق األعمال االعتيادية. يقوم مجلس اإل قد توجد بعض المطالبات وااللتزامات الطارئة التي        )أ(
العقد ذات الصلة، سوف تقوم  وظروف . وفقاً لشروطحسب موضوعھا على حدة دعوىالتعامل مع كل بشكل منتظم عند استالمھا ويتم 

ً ورأي االستشاري القانوني المستقل لدى  المجموعة بتحديد ما إذا كان يتعين رفع دعوى مقابلة. بناًء على المعلومات المتاحة حاليا
النتائج النھائية للمطالبات القانونية القائمة (صدرت األحكام االبتدائية في  أنمجلس اإلدارة  يرى، ٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في  المجموعة

نظراً ألنھا مازالت معروضه  موثوقبشكل  ھاال يمكن تحديد ،)المجموعةوبعضھا ليست في صالح  المجموعةبعض القضايا لصالح 
عدم  المجموعةقررت : ال شيء). ٢٠١٤( ٢٠١٥ يونيو ٣٠في  إضافي كماوعليه، لم يتم االعتراف بمخصص/التزام  أمام القضاء

حيث  "مخصص االلتزامات الطارئة والموجودات الطارئة" ٣٧عرض كامل اإلفصاحات وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  ترى اإلدارة أنه في ضوء صدور حكم ابتدائي واستئنافه، فال توجد معلومات تؤثر سلباً على مركزھا في ھذه القضايا. 

  

مقابل بيع بعض الممتلكات من منشأة ذات غرض  ودفعه مقدمه تم استالمھامن شركة زميلة  القبض لدى المجموعة مبلغ مستحقكان       )ب(
لت المجموعة على رأي قانوني مستقل من محامي خارجي يؤكد أن المجموعة قد يكون لھا خيار خاص تابعة للشركة الزميلة. حص

ً مع المبلغ المستحق على أساس المثل بالمثل. وقد استعرض مجلس  ً لقرارھا منفرداً) إجراء مقاصة تجارية للمبلغ المستلم مقدما (وفقا
ً لقرارھا منفرداُ) اإلدارة وضع اإلجراءات القانونية والرأي القانوني أعال ه وخلص إلى أن المجموعة سوف تمارس خيارھا (وفقا

وسوف تختار على أسس تجارية مقاصة المبالغ المستحق لھا مع مبلغ االلتزام وذلك كون الجھات المشتملة مؤھلة لمقاصة المثل 
شركة الزميلة مقابل المستحق من الشركة من الشركة ذات الغرض الخاص لل الدفعة المستلمةبالمثل. وعليه قامت المجموعة بمقاصة 

 الزميلة.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع. اتستثمارلالالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  حول القطاعات معلومات  ٢١

  
ً لمعايير التقارير المالية الدولية،  التي يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية ً ليتم إعدادھا وفقا لقطاعات وفقا
  المجموعة:لدى  األساسية المختلفة التي تعمل بھا المجموعة. فيما يلي قطاعات األعمال

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

  والمطابخ وأنظمة التكييف المركزي. والمطاعم واألفران
      

  ات في الممتلكات العقارية وسندات الملكية.ستثمارتتضمن اال :   اتستثماراال
       

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

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

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

  
  
  
  
  
  

  



 ٢١

 

  وشركاتھا التابعة العامة ش.م.ع. لالستثماراتالشركة الخليجية 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع) التقارير حول القطاعات  ٢١

  
  اإلجمالي              بين القطاعاتمعامالت      األخرىالقطاعاتالخدمات و اتستثماراال          التصنيع           
يونيو  ٣٠  

٢٠١٥  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٤  
يونيو  ٣٠

٢٠١٥  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٤  
يونيو  ٣٠

٢٠١٥  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٤  
يونيو  ٣٠

٢٠١٥  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٤  
يونيو  ٣٠

٢٠١٥  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٤  
  درھمألف   ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
                      

                      (غير مدققة)
  ٦٫١١٣٫١٧٥  ٦٫١٨٢٫٨١٦  ٥٧٩٫٤٩٩  ٦٥٨٫٣٩٣  ٦٣٧٫٠٣٩  ٦٣٨٫٢٤٠  ٤٫٣٤٧٫٣٥٩  ٤٫٣٢٠٫٦٧٩  ٥٤٩٫٢٧٨  ٥٦٥٫٥٠٤  القطاع موجودات

  ٤٫٧٢٨٫٧٤٧  ٤٫٨٢١٫٨٩٨  ٧٠٢٫٠٧٣  ٧٤١٫٦٥٤ ٥٦١٫٢٣٣ ٦٢٨٫٣٥٨ ٣٫٠٧١٫٢٤٦ ٣٫٠٣٥٫٠١٧ ٣٩٤٫١٩٥ ٤١٦٫٨٦٩ مطلوبات القطاع
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يونيو  ٣٠  

٢٠١٥ 
يونيو  ٣٠

٢٠١٤  
يونيو  ٣٠

٢٠١٥  
يونيو  ٣٠

٢٠١٤  
يونيو  ٣٠

٢٠١٥ 
يونيو  ٣٠

٢٠١٤  
يونيو  ٣٠

٢٠١٥  
يونيو  ٣٠

٢٠١٤  
يونيو  ٣٠

٢٠١٥  
يونيو  ٣٠

٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  ألف درھم درھمألف   ألف درھم ألف درھم  
                      

                      (غير مدققة)
  ٧٠٦٫٤٤٢  ٥٢٨٫١٥٣  -  -  ٣٢٥٫٥٤٣  ٢٨٠٫٧٥٩  ١٦٩٫٨٥٧  ٢٩٫٧٥٢  ٢١١٫٠٤٢  ٢١٧٫٦٤٢  اإليرادات

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

  ١٠٥٫١٩٥  ٥٠٫١٢٤  -  -  ٨٢٫٥٠٢  )٨٫٩٨٥(  ١٤٫٩٧٥  ٥٠٫٤٥٦  ٧٫٧٢٠  ٨٫٦٥٣  نتائج العمليات التشغيلية للقطاع
                      

  )٥٠٫٩٧٦(  )٥٤٫٨٦٤(  -  -  )٤٫٩٠٨(  )٤٫٧٠١(  )٣٨٫٦٤٤(  )٤٢٫٧١٧(  )٧٫٤٢٤(  )٧٫٤٤٦(  تكلفة التمويل
  =====  =====  ======  ======  =======  =====  =====  =====  ======  ======  

  ٥٤٫٢١٩  )٤٫٧٤٠(  -  -  ٧٧٫٥٩٤  )١٣٫٦٨٦(  )٢٣٫٦٦٩(  ٧٫٧٣٩  ٢٩٦  ١٫٢٠٧  أرباح/ (خسائر) الفترة
  ====  ===  ====  ======  ======  =====  =====  =====  =====  =====  
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