
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
 وشركاتها التابعة

 

  الموحدة  الموجزةالمرحلية المالية  المعلومات
 )غير مدققة(

 2018سبتمبر  30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 وشركاتها التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
 

 )غير مدققة( مالية المرحلية الموجزة الموحدةالمعلومات ال
 2018سبتمبر  30
 
 

 الصفحة   المحتويات
 

  2 – 1   تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

   4 – 3   المالي الموجز الموحد بيان المركز

 5    بيان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد

 6   الموجز الموحد األخرى ةالشامل اإليراداتواألرباح أو الخسائر بيان 

 7   بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد

  9 – 8   بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد

  27 – 10   الموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة 
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 وشركاتها التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
 

 المركز المالي الموجز الموحدبيان 
 2018سبتمبر  30كما في 

 
 

 
 

 سبتمبر 30
2018 

 ديسمبر 31
2017 

 ألف درهم ألف درهم  
 )مدققة( )غير مدققة( إيضاح 
    

    الموجودات
     غير المتداولةالموجودات 

 378.637 368.074  الممتلكات واآلالت والمعدات
 2.324.298 2.331.838 6 العقارات االستثمارية

 11.500 11.500  الشهرة التجارية
 374.775 376.247 7 مشتركة االستثمارات في شركات زميلة وائتالفات

 72.370 63.137 8 ماليةأوراق االستثمارات في 
 269.783 81.519 10 الذمم المدينة التجارية واألخرى

  -------------- ------------- 
  3.232.315 3.431.363 
  -------------- ------------- 

    الموجودات المتداولة
 652.789 617.913  بغرض التطوير والبيعالمحتفظ بها العقارات 
 31.066 35.134 9 المخزون

 829.233 938.787 10 خرىاألتجارية والمدينة الذمم ال
 213.496 143.135 11 موجودات عقود إعادة التأمين

 129.592 124.213 8 ماليةاالستثمارات في أوراق 
 303.317 252.989 12 النقد في الصندوق ولدى البنك
 1.693 -  موجودات محتفظ بها للبيع

  -------------- ------------- 
  2.112.171 2.161.186 
  -------------- ------------- 

 5.592.549 5.344.486  إجمالي الموجودات
  ======== ======= 
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 وشركاتها التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
 

  بيان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد )غير مدققة(
 2018سبتمبر  30في  تينالمنتهي أشهر التسعةو تي الثالثة أشهرفترل
 

 
 

 أشهر التسعةفترة       
 سبتمبر 30المنتهية في     

 فترة الثالثة أشهر      
 سبتمبر 30المنتهية في    

  2018 2017 2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم إيضاح 
      

 133.364 190.759 424.743 429.213  اإليرادات
      

 (87.486) (120.877) (272.434) (264.115)  اإليراداتتكلفة 
  ------------- ------------ ------------ ----------- 

 45.878 69.882 152.309 165.098  إجمالي األرباح
      

 (55.985) (77.323) (173.385) (182.968) 16 المصروفات العمومية واإلدارية
 (3.148) 523 (10.432) (3.434)  مصروفات البيع والتوزيع 

 1.169 7.136 3.804 11.678 17 أخرىإيرادات 
 2.748 2.184 3.832 5.810 7 شركات زميلة وائتالفات مشتركة أرباح الحصة من

 1.301 (2.165) 562 (1.489) 8 صافي -التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في األوراق المالية 
      

 - 68 585 (197)  األرباح من بيع استثمارات في أوراق مالية)الخسائر( / 
 (34.882) (37.034) (105.718) (114.006)  تكلفة التمويل 

 1.956 1.631 5.759 4.700  إيرادات التمويل
  ------------- ------------ ------------ ----------- 

 (40.963) (35.098) (122.684) (114.808)  الفترةخسائر 
  ======= ======= ======= ====== 
      
      منسوبة إلى: األرباح/ ( الخسائر)

 (43.821) (31.976) (133.772) (139.899)  مالكي الشركة
 2.858 (3.122) 11.088 25.091  الحصص غير المسيطرة

  -------------- ------------ ------------ ----------- 
  (114.808) (122.684) (35.098) (40.963) 
  ======== ======= ======= ====== 
      

 (2 .45) (1 .79) (7 .47) (7 .81)  )فلس للسهم(والمخفضة األساسية  –ربحية السهم 
  ===== ==== ===== ==== 
 

 من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.ال يتجزأ جزءاً  23إلى  1من المرفقة تشكل اإليضاحات 
 
 .2 و 1الصفحتين مدرج على  الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةتقرير مدققي إن 
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وشركاتها التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية     
 

  مدققة(اإليرادات الشاملة األخرى الموجز الموحد )غير األرباح أو الخسائر وبيان 
 2018سبتمبر  30في  تينالتسعة أشهر المنتهيو تي الثالثة أشهرلفتر
 
 

 
 أشهر التسعةفترة        
 سبتمبر 30المنتهية في     

 فترة الثالثة أشهر    
 سبتمبر 30المنتهية في  

  2018 2017 2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم إيضاح 

      
 (40.963) (35.098) (122.684) (114.808)  خسائر الفترة

  ------------- ------------- ----------- ----------- 
      اإليرادات الشاملة األخرى:

      
      البنود التي لن تتم إعادة تصنيفها مطلقاً إلى األرباح أو الخسائر:

      
  الحصة في اإليرادات الشاملة األخرى لشركات زميلة وائتالفات 

 403 83 256 (663) 7 )القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى(مشتركة 
      

  افيص – في األوراق المالية ستثماراتالتغير في القيمة العادلة لال
 101 (528) (4.714) (7.845) 8 )القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى(

  ---------- ---------- -------- ------- 
 504 (445) (4.458) (8.508)  اإليرادات الشاملة األخرى للفترة

  -------------- ------------- ------------ ----------- 
 (40.459) (35.543) (127.142) (123.316)  الشاملة للفترة الخسائرإجمالي 

  ======== ======= ======= ====== 
      منسوبة إلى:إجمالي اإليرادات الشاملة 

 (43.317) (32.421) (138.230) (148.407)  الشركة مالكي
 2.858 (3.122) 11.088 25.091  الحصص غير المسيطرة

  -------------- ------------- ------------ ----------- 
 (40.459) (35.543) (127.142) (123.316)  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

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

 من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.ال يتجزأ جزءاً  23إلى  1من المرفقة تشكل اإليضاحات 
 
 .2 و 1مدرج على الصفحتين  تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإن 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

 7 

 وشركاتها التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
 

  مدققة()غير  بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد
 2018سبتمبر  30المنتهية في  التسعة أشهرفترة ل

  
 أشــهر التسعة فترة         
 سبتمبر 30 في المنتهية       

  2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 

    لتشغيليةالتدفقات النقدية من األنشطة ا
 (122.684) (114.808)  خسائر الفترة

 

    تسويات لـ:
 10.587 9.717  االستهالك 

 (3.832) (5.810) 7 الحصة من أرباح شركات زميلة وائتالفات مشتركة
قاسة بالقيمة العادلة من خالل   التغير في القيمة العادلة الستثمارات م 

 (562) 1.489 8 األرباح أو الخسائر  
 1.132 6.850  مخصص المخزون بطيء الحركة

 4.741 3.576   نهاية الخدمة للموظفين اتمخصص تعويض
 (585) 197  في أوراق مالية استثماراتالخسائر / )األرباح( من بيع 

 149 10.614  خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية
 (1.725) (228)  تجارية المدينة الذمم الخسائر االنخفاض في قيمة  إعادة قيد

 - 16.702 16 أخرى شطب ذمم مدينة
 (5.759) (4.700)  إيرادات التمويل

 105.718 114.006  تكاليف التمويل 
  ----------- ----------- 

 (12.820) 37.605  التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل (الخسائراألرباح / )
    

 13.598 70.361  التغيرات في موجودات عقود إعادة التأمين
 (21.736) (64.372)  التغيرات في مطلوبات عقود التأمين

 (19.156) 34.876  التغيرات في العقارات المحتفظ بها بغرض التطوير والبيع
 6.045 (10.918)  في المخزون اتالتغير
 97.063 39.062  في الذمم المدينة التجارية واألخرى اتالتغير

 (13.005) (43.195)  التغيرات في الذمم الدائنة التجارية واألخرى
 (1.969) (7.540)  ستثماريةااللعقارات ا إضافات إلى

 9.530 5.081  متحصالت من بيع استثمارات في أوراق مالية
  ---------- ---------- 

  60.960 57.550 
 (3.598) (6.851)  تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

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

 53.952 54.109  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
  ---------- ---------- 

    التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية
 - (5.344)  شراء ممتلكات وآالت ومعدات

 3.077 6.190  المتحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
 9.800 3.675  توزيعات األرباح المستلمة من شركة زميلة

 5.759 4.700  إيرادات التمويل
 - 1.938  التغير في الودائع الثابتة

 - 1.693  المتحصالت من موجودات محتفظ بها للبيع
  ---------- --------- 

 18.636 12.852  من األنشطة االستثماريةالناتج صافي النقد 
  ---------- --------- 

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (10.616) -  توزيعات األرباح المدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة
 51.405 (1.357)  صافي الحركة في القروض المصرفية 

 (105.718) (114.006)  تكاليف التمويل 
  -------------- ------------ 

 (64.929) (115.363)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
  -------------- ----------- 

 7.659 (48.402)  صافي )النقص( / الزيادة في النقد وما يعادله
 177.045 162.755  النقد وما يعادله في بداية الفترة

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

 184.704 114.353 12 النقد وما يعادله في نهاية الفترة
  ====== ====== 
 

 المالية المرحلية الموجزة الموحدة. البياناتمن هذه ال يتجزأ جزءاً  23إلى  1من المرفقة تشكل اإليضاحات 
 

.2 و 1الصفحتين إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على 
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 وشركاتها التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
 

 الموجز الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية
 2018سبتمبر  30المنتهية في  أشهر التسعةفترة ل

   المنسوبة لمالكي الشركة 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 
 رأس 
 المال  

 
االحتياطي 
 القانوني 

 
االحتياطي 
 اإلضافي 

 
احتياطي إعادة 
 تقييم األراضي

غير المتراكم في الت
القيمة العادلة 
الستثمارات 

قاسة الم  األسهم 
بالقيمة العادلة من 
خالل اإليرادات 
 الشاملة األخرى

الخسائر 
 اإلجمالي  المتراكمة

 
الحصص غير 

 المسيطرة

 
 

 اإلجمالي
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
          

 1.191.175 301.033 890.142 (958.530) (31.678) 37.747 7.068 44.202 1.791.333 )مدققة(  2017يناير  1في الرصيد 
          

          )غير مدققة( إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
 (122.684) 11.088 (133.772) (133.772) - - - - - الفترة )خسائر( / أرباح 

 (4.458) - (4.458) 256 (4.714) - - - - اإليرادات الشاملة األخرى
 --------- --------- -------- --------- ---------- ------------- ------------- --------- ------------- 

 (127.142) 11.088 (138.230) (133.516) (4.714) - - - - إجمالي اإليرادات الشاملة
          

          الحصص غير المسيطرةالمعامالت مع مالكي 
 (10.616) (10.616) - - - - - - - توزيعات األرباح المدفوعة

          
          حركات أخرى:

 (1.000) (500) (500) (500) - - - - - أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة من قبل شركة تابعة
 ------------- --------- ------- --------- ----------- --------------- ----------- ----------- ------------ 

 1.052.417 301.005 751.412 (1.092.546) (36.392) 37.747 7.068 44.202 1.791.333 )غير مدققة( 2017سبتمبر  30في 
 ======= ===== ==== ===== ====== ========= ====== ====== ======= 
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 وشركاتها التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
 

 )تابع( الموجز الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية
 2018سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 
   المنسوبة لمالكي الشركة 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 
 رأس 
 المال  

 
االحتياطي 
 القانوني 

 
االحتياطي 
 اإلضافي 

 
احتياطي إعادة 
 تقييم األراضي

التغير المتراكم في 
القيمة العادلة 
 المقاسةلالستثمارات 

بالقيمة العادلة من 
خالل اإليرادات 
 الشاملة األخرى

 الخسائر 
 اإلجمالي  المتراكمة

 
الحصص غير 

 المسيطرة

 
 

 اإلجمالي
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
          
ً  2018يناير  1في   951.639 304.142 647.497 (1.204.587) (30.968) 37.747 7.068 46.904 1.791.333  كما هو مبين سابقا

 من المعايير  9التأثير المتراكم لتطبيق المعيار رقم 
 األدوات  –الدولية إلعداد التقارير المالية 

 (10.593) - (10.593) (10.593)  - - - - - (3المالية )راجع اإليضاح 
 ------------ --------- -------- --------- -----------  -------------- ---------- ---------- ---------- 
 1.791.333 46.904 7.068 37.747 (30.968) (1.215.180) 636.904 304.142 941.046 
 ------------ --------- -------- --------- ----------- --------------- ----------- ----------- ----------- 
          

          )غير مدققة( إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
 (114.808) 25.091 (139.899) (139.899) - - - - - الفترة )خسائر( / أرباح 

 (8.508) - (8.508) (663) (7.845) - - - - الشاملة األخرى اإليرادات
 ----- ----- ----- ----- --------- ------------ ------------ --------- ------------ 

 (123.316) 25.091 (148.407) (140.562) (7.845) - - - - الشاملة اإليراداتإجمالي 
          

          المعامالت مع مالكي الشركة
 (2.000) (1.000) (1.000) (1.000) - - - - - من قبل شركة تابعة أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

 ------------- --------- ------- ---------- ------------ ---------------- ----------- ----------- ----------- 
 815.730 328.233 487.497 (1.356.742) (38.813) 37.747 7.068 46.904 1.791.333 )غير مدققة( 2018سبتمبر  30في 
 ======= ===== ==== ===== ======= ========= ====== ====== ====== 

 

 

 يتم إجراء ذلك في نهاية السنة.س، حيث 2018سبتمبر  30المنتهية في  أشهر التسعةفترة للم يتم تخصيص أي أرباح إلى االحتياطي القانوني 
 

 المالية المرحلية الموجزة الموحدة. المعلوماتمن هذه ال يتجزأ جزءاً  23إلى  1من المرفقة تشكل اإليضاحات 
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 وشركاتها التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
 )غير مدققة(  2018سبتمبر  30المنتهية في  أشهر التسعةفترة ل
 

 معلومات حول الشركة  1
 

الصادر  2/73تأسست الشركة الخليجية لالستثمارات العامة ش.م.ع )"الشركة"( كشركة مساهمة عامة بموجب المرسوم األميري رقم 
المرسوم األميري المشار إليه أعاله. صدار وتسعون عاماً اعتباراً من تاريخ إ. يستمر عمل الشركة لفترة تسعة 1973يوليو  27بتاريخ 

 ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة. إن الشركة مدرجة في سوق دبي المالي.22588إن العنوان المسجل للشركة هو ص.ب. 
 

الحالية"( على )"الفترة  2018سبتمبر  30 في المنتهية أشهر التسعةولفترة  فيكما تشتمل المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 .مشتركةلائتالفات االوزميلة الشركات الحصة المجموعة في باإلضافة إلى  يشار إليها مجتمعة بـ"المجموعة"(الشركة وشركاتها التابعة )"

 

قاري لعوتقديم خدمات التطوير االتصنيع وتجارة التجزئة تزاول أعمال وفي العمل كوكالء عقاريين  للمجموعةتتمثل األنشطة الرئيسية 
 خدمات الضيافة والخدمات األخرى.تقديم و هكافة أنواعومزاولة أعمال التأمين ب

 

كة لشرفي ا ( المحدودة، شركة مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، مساهم رئيسيالخصوصية) يةمجموعة االستثمارالتعتبر 
 )"المساهم الرئيسي"(.

 

  عدادأساس اإل 2
 

 بيان التوافق 2-1
 

وفقاً للمعيار المحاسبي  2018سبتمبر  30 أشهر المنتهية في التسعةولفترة  كما في المالية المرحلية الموجزة الموحدة البياناتهذه  إعدادتم 
 ال تشتمل المعلومات المالية المرحلية الموجزة ة الدولية.يمعايير المحاسبال" الصادر عن مجلس التقارير المالية المرحلية"، 34الدولي رقم 

راءتها ويتعين ق ،التقارير المالية عدادإل الدولية معاييرلها وفقاً لإعدادالتي يتم  الكاملة ومات الالزمة للبيانات الماليةالموحدة على كافة المعل
 .2017ديسمبر  31جنباً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 
 واألحكام  التقديـراتاستخدام  2-2
 

ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يتطلب من  الموحدةالمرحلية الموجزة المالية  البياناتهذه  إعداد إن ام ضع أحكواالدارة وفقا
علنة للموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصروفات. قد  وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ الم 

 التقديرات. تلكتختلف النتائج الفعلية عن 
 

إجراؤها  لتقديرات المحاسبية من تاريختتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لها بصورة مستمرة. يتم االعتراف بالتعديالت على ا
 فصاعداً.

 

عدم اليقين ل تطبيق السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة والمصادر الرئيسية عندكانت األحكام الهامة التي تم وضعها من قبل اإلدارة 
، 2017ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في إعدادعند هي نفسها التي تم تطبيقها لتقديرات ا في

بين في ك التقديراتفي األحكام الهامة الجديدة والمصادر الرئيسية لعدم اليقين باستثناء   .5و 3رقم ين اإليضاحما هو م 
 

 السياسات المحاسبية الهامة    3
 

د إعداد المطبقة عن المحاسبية السياسات هي نفسإن السياسات المحاسبية المطبقة عند إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
احتساب األدوات المالية نتيجة  في طريقة، باستثناء التغيرات 2017ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في  السنويةالمالية  البيانات

، والتغيرات في طريقة احتساب اإليرادات نتيجة " األدوات المالية"من المعايير المالية إلعداد التقارير المالية  9لتطبيق المعيار رقم 
  ."اإليرادات من العقود مع العمالء"يير الدولية إلعداد التقارير المالية من المعا 15لتطبيق المعيار رقم 

  
 "األدوات المالية" من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 9المعيار رقم  (1)

 

 1على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 9المعيار رقم يسري مفعول النسخة النهائية من 
بشكل مبكر بتطبيق متطلبات تصنيف وقياس األدوات المالية في سنة  المجموعةويجوز تطبيقه قبل ذلك التاريخ. قامت  2018يناير 
 2014الصادرة في يوليو  اليةمن المعايير الدولية إلعداد التقارير الم 9المعيار رقم بتقييم التغيرات بين نسخة  المجموعة. قامت 2014

وبذلك ليس هناك تأثير على الرصيد االفتتاحي لحقوق الملكية  وبين النسخة السابقة المطبقة وخلصت إلى عدم وجود تغيرات جوهرية.
 لمالية.من المعايير الدولية إلعداد التقارير ا 9نتيجة التغيرات في متطلبات التصنيف طبقاً للمعيار رقم  2018يناير  1كما في 

 

تأثير جوهري على السياسات  2014الصادرة في يوليو  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 9رقم لم يكن لتطبيق نسخة المعيار 
 المتعلقة بالمطلوبات المالية.   للمجموعةالمحاسبية 
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 انخفاض القيمة
 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يستبدل نموذج "الخسائر المتكبدة" الوارد في المعيار المحاسبي الدولي رقم  9إن المعيار رقم 
طبق نموذج احتساب انخفاض القيمة الجديد على ني. بنموذج "خسائر االئتمان المتوقعة"األدوات المالية: االعتراف والقياس  39

 ،وموجودات العقود واالستثمارات في الدين بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى المالية المقاسة بالتكلفة المطفأةالموجودات 
ً لاالستثمارات في أدوات الملكية ولكن ال ينطبق على ، يتم االعتراف من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 9لمعيار رقم . طبقا

 .: االعتراف والقياساألدوات المالية 39ئتمان في توقيت مبكر مقارنة بالمعيار المحاسبي الدولي رقم بخسائر اال
 

ذمم التأمين المدينة والنقد وما يعادله والمستحق من و الذمم المدينة التجارية واألخرى تشتمل الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة من
 أطراف ذات عالقة. 

 
 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، سوف تقاس مخصصات الخسائر بناًء على أي من األسس التالية: 9رقم وفقاً للمعيار 

 

شهراً من  12شهراً، وتمثل خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن أحداث التعثر المحتمل خالل  12خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  -
 تاريخ التقرير؛ و

االئتمان المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي، وتمثل خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التعثر المحتمل خسائر  -
 على مدى العمر اإلنتاجي ألداة مالية.

 
 قياس خسائر االئتمان المتوقعة

 

لقيمة الحالية ا. يتم قياس خسائر االئتمان على أنها االحتماليةمرجح لخسائر االئتمان بناء على التقدير تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة في ال
الحصول  لمجموعةا)أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة بموجب العقد والتدفقات النقدية التي تتوقع  في النقد كامل العجزل

 عليها(. 
 

لتي لي واما يمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية، باستثناء بقياس مخصصات الخسائر بقيمة مساوية لخسائر االئت المجموعةتقوم 
 شهر:   12يتم قياس مخصصات الخسائر المتعلقة بها على أنها خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 

 

  لم تزد مخاطر االئتمان الخاصة بها )مثل مخاطر التعثر التي  والذيمن أطراف ذات عالقة  لغ المستحقوالمباألرصدة المصرفية
 جوهرية منذ االعتراف المبدئي بها. تقع على مدى العمر المتوقع لألداة المالية( بصورة

 

قررت المجموعة قياس مخصصات الخسائر الخاصة بالذمم المدينة التجارية بقيمة تعادل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر 
 .متوقع لهاال
 

 ،وعند تقدير خسائر االئتمان المتوقعة ألداة مالية قد زادت بشكل ملحوظ منذ االعتراف المبدئي االئتمانعند تحديد ما إذا كانت مخاطر 
ليل والتحالمعلومات ويتضمن ذلك دون تكلفة أو مجهود زائد،  والمتاحة باالعتبار المعلومات المعقولة والداعمة المالئمة المجموعةأخذ ت

 وتقييم الجدارة االئتمانية والمعلومات االستشرافية. للمجموعةبناًء على الخبرة السابقة  ، وذلكالكمي والنوعي
 

يوماً. 30تفترض المجموعة أن مخاطر االئتمان ألحد الموجودات المالية قد زادت بصورة كبيرة في حال كان مستحق ألكثر من   
 

 إلى ثالث مراحل استناداً إلى مدى التراجع االئتماني منذ نشأته: ةمقسم يةمنهج االئتمان باستخداميتم قياس مخصصات خسائر 
 

  ذا لم تكن هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي بأداة مالية، يتم تسجيل مبلغ يساوي خسائر إ – 1المرحلة
باستخدام احتمالية التعثر خالل فترة االثنى عشر شهراً التالية.  سائر االئتمان المتوقعةخيتم احتساب شهر.  12االئتمان المتوقعة لمدة 

شهر، يتم استخدام احتمالية التعثر بما يتناسب مع فترة االستحقاق  12فيما يتعلق بالموجودات التي تقل فترة استحقاقها المتبقية عن 
 المتبقية. 

 

  تم ، يدون حدوث تعثر في السداد نشأة األداة الماليةزيادة جوهرية في مخاطر االئتمان عقب  ةالمالي األداةشهد تعندما  – 2المرحلة
 ى مدىعلعلى مدة احتمالية التعرض للتعثر  . تتطلب هذه المرحلة احتساب خسائر االئتمان المتوقعة بناءً 2ضمن المرحلة  إدراجها

 . ةالمالي لألداةالعمر المقدر المتبقي 
 

  ر مخصص خسائ يمثل. على غرار المرحلة الثانية، لتي تشهد حالة تعثر ضمن هذه المرحلةالمالية ا األدواتإدراج  يتم – 3المرحلة
 . على مدى عمر األداة المالية االئتمان خسائر االئتمان المتوقعة
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 قياس خسائر االئتمان المتوقعة )تابع(
 

 تتمثل المدخالت الرئيسية المستخدمة في قياس خسائر االئتمان المتوقعة في الهيكل الزمني للمتغيرات التالية: 
 

 ؛احتمالية التعثر 

 ؛ والتعرض عند التعثر 
 الخسارة المحتملة عند التعثر 
 

 رافية. األخرى، ويتم تعديلها لبيان المعلومات االستش يتم عامة اشتقاق هذه المعايير من النماذج اإلحصائية المعدة داخلياً والبيانات التاريخية
 

ذمم التأمين المدينة. في حالة الموجودات المالية التي و الذمم المدينة التجارية واألخرى بتطبيق منهجية مبسطة في حالة لمجموعةاقامت 
 األداة المالية.يتم تطبيق منهجية مبسطة لها، يتم االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر 

 
 فيما يلي تفاصيل هذه المعايير/المدخالت اإلحصائية: 

 
  على مدى فترة زمنية معينة. التعثر تقدير احتمالية في تتمثل –احتمالية التعثر 

  

  تعرض مستقبلي مع الوضع بعين االعتبار التغيرات المتوقعة في ال حال التعثريتمثل في تقدير التعرض في  –التعرض عند التعثر
 بعد تاريخ التقرير.

 

  مثل في تقدير الخسارة المترتبة على حدوث حالة تعثر في وقت معين. يستند التعرض عند التعثر تت –الخسارة المحتملة عند التعثر
دفقات ت النقدية التي كان المقترض يتوقع الحصول عليها، بما في ذلك التإلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة والتدفقا

 عند التعثر. النقدية من مصادرة الضمان. يتم عادةً التعبير عنها كنسبة مئوية من التعرض
 

 المعلومات االستشرافية
 

 ت معقولةالحالية باإلضافة إلى تنبؤاإن قياس خسائر االئتمان المتوقعة يأخذ في االعتبار المعلومات المتعلقة باألحداث السابقة والظروف 
 عن األحداث المستقبلية والظروف االقتصادية. إن تقدير وتطبيق المعلومات االستشرافية يتطلب أحكام جوهرية. ومدعمة بأدلة

 
 العوامل االقتصادية

 
 الناتج المحلي ومعدل النمو السنويفي نماذجها على معلومات استشرافية واسعة النطاق كمدخالت اقتصادية مثل إجمالي  لمجموعةاتعتمد 

إلجمالي الناتج المحلي ومعدالت البطالة ومعدالت التضخم ومعدالت الفائدة وغيرها. تتمثل المتغيرات االقتصادية المتنوعة التي يتم 
  وضعها في االعتبار في البرنت ومؤشر أسعار المستهلك واألسهم والتضخم والقروض إلى القطاع الخاص. 

 
إن المدخالت والنماذج المستخدمة في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة قد ال ترصد دائماً جميع خصائص السوق في تاريخ البيانات 

 المالية. لبيان خصائص السوق، يتم إجراء تعديالت أو تسويات نوعية كتعديالت مؤقتة باستخدام أحكام ائتمانية قائمة على الخبرة. 
 

 ئتمان المتوقعة في بيان المركز المالي عرض مخصص خسائر اال
 
. فيما وداتمن القيمة الدفترية اإلجمالية للموجة الموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأبمخصصات الخسائر المتعلقة خصم يتم 

بمخصص الخسائر ضمن اإليرادات الشاملة  يتعلق بالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، يتم االعتراف
 األخرى، بدالً من تخفيض القيمة الدفترية لألصل.
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 تعريف التعثر 
 

على األزمة المالية الجوهرية التي يواجهها المقترض أو المصدر أو على انخفاض قيمة الموجودات المالية  لموضوعيةااألدلة  تشتمل
لها في لتقب لمجموعةاوفقاً لشروط ما كانت  لمجموعةا، أو إعادة جدولة المبلغ المستحق إلى المقترضأو العجز عن السداد من قبل  التعثر

المعطيات الملحوظة ه أو عدم وجود سوق نشطة للسند أو إفالس سيشهرأو المصدر  المدينالمؤشرات التي تدل على أن  وأظروف أخرى، 
ظروف ، أو الفي القدرة على السداد من قبل المقترضين أو المصدرينالتغيرات السلبية مثل  مجموعة من الموجوداتاألخرى المتعلقة ب

 . لمجموعةااالقتصادية المصاحبة لحاالت التعثر في 
 

 باعتبارها المؤشرات التالية:  الشركةعند تقييم ما إذا كان المقترض يواجه حالة تعثر، تضع 
 

  مثل اإلخالل بالتعهد –مؤشرات نوعية 
  و لمجموعةاتجاه  ةصدرالم   الجهة مثل التأخر عن السداد أو عدم الوفاء بالتزام آخر من قبل نفس –مؤشرات كمية ، 
  .بناء على البيانات المعدة داخلياً والتي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية 
 

 التحول 
 

رجعي، الدولية إلعداد التقارير المالية بأثر  من المعايير 9طبيق التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار رقم تم ت
 :باستثناء ما هو مبين أدناه

 

 يتم االعتراف بالفروق في القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الناتجة عن المقارنةفترات  أرقام إعادة بيان لم يتم .
 .2018يناير  1مالية ضمن األرباح المحتجزة واالحتياطيات كما في من المعايير الدولية إعداد التقارير ال 9تطبيق المعيار رقم 

 من المعايير الدولية إعداد التقارير المالية 9المعيار رقم ال تعكس متطلبات  2017وعليه، فإن المعلومات التي تم عرضها لسنة 
 . من المعايير الدولية إعداد التقارير المالية 9رقم طبقاً للمعيار  2018ولذلك ال يمكن مقارنتها بالمعلومات التي تم عرضها لسنة 

 

  في تاريخ التطبيق األولي. التي كانت موجودة على أساس الوقائع والظروفتم إجراء التقييمات التالية 
 

 باألصل المالي. يتم االحتفاظ فيهتحديد نموذج األعمال الذي  .أ
 .قاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرمالية معينة م  تصنيف وإلغاء التصنيفات السابقة لموجودات مالية ومطلوبات  .ب

 
  من المعايير الدولية إلعداد  9في حالة كان سند الدين ينطوي على مخاطر ائتمان منخفضة في تاريخ التطبيق األولي للمعيار رقم

 ية منذ االعتراف األولي باألًصل. أن مخاطر االئتمان لألصل لم تزداد بصورة جوهر لمجموعةاالتقارير المالية، افترضت 
  

 تأثير نموذج انخفاض القيمة الجديد 
 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، يكون من المتوقع عامة أن تزيد  9فيما يتعلق بالموجودات التي تقع ضمن نطاق المعيار رقم 
 خسائر انخفاض القيمة وتصبح أكثر تقلباً.

 
األرباح المحتجزة  يادةزأدى إلى  2018يناير  1( كما في 2014من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ) 9رقم إن تطبيق المعيار 

 مليون درهم.  10 .59بمبلغ 
 

 األرباح المحتجزة  
 درهمألف   
   

 (1.204.587)  (2017ديسمبر  31) 39الرصيد الختامي طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
   

 (10.194)  التأمين المدينة والمستحق من أطراف ذات عالقةالمدينة التجارية وذمم ذمم ال
 (27)  ودائع الضمان

 (338)  الذمم المدينة األخرى
 (34)  النقد واألرصدة المصرفية

  --------------- 
 الماليةمن المعايير الدولية إلعداد التقارير  9الرصيد االفتتاحي طبقاً للمعيار رقم 

 (1.215.180)  2018يناير  1في تاريخ التطبيق األولي في 
  ========= 
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   )تابع(تأثير نموذج انخفاض القيمة الجديد 
 

كما  39يوضح الجدول التالي مطابقة بين الرصيد الختامي لمخصص انخفاض قيمة موجودات مالية طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
ً  وبين الرصيد االفتتاحي لمخصص خسائر االئتمان المتوقعة 2017ديسمبر  31في  من المعايير الدولية إلعداد  9للمعيار رقم  المحدد وفقا

 . 2018يناير  1التقارير المالية كما في 
 

 2018يناير  1 إعادة القياس 2017ديسمبر  31 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    

 1.088.457 (10.559) 1.099.016 الذمم المدينة التجارية واألخرى
 303.283 (34) 303.317 النقد واألرصدة المصرفية

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

 "اإليرادات من العقود مع العمالء" من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 15المعيار رقم  (2)
 

االستفادة من وقررت  2018يناير  1اعتباًرا من من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  15قامت المجموعة بتطبيق المعيار رقم 
 إعفاء عدم إعادة بيان معلومات المقارنة للفترات السابقة فيما يتعلق بمتطلبات االعتراف باإليرادات.

 
الخاصة  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على تدفقات اإليرادات 15قامت إدارة المجموعة بتقييم تأثير تطبيق المعيار رقم 

أن تطبيق هذا المعيار لن يسفر عن اختالفات هامة في توقيت االعتراف بهذه اإليرادات وقيمتها اعتباراً من ، وخلصت إلى بالمجموعة
 والحقاً. 2018يناير  1
 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إطار شامل لتحديد كيفية وحجم وتوقيت االعتراف باإليرادات. يحل  15يضع المعيار رقم 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية محل التوجيهات الحالية المتعلقة باالعتراف باإليرادات بما في ذلك المعيار  15 المعيار رقم

الصادر عن لجنة  13والتفسير رقم  "عقود اإلنشاءات" 11والمعيار المحاسبي الدولي رقم  "اإليرادات" 18المحاسبي الدولي رقم 
 . "برامج والء العمالء"ية إلعداد التقارير المالية تفسيرات المعايير الدول

 
ولم يتم تطبيقها  2018يناير  1معايير والتعديالت والتفسيرات الصادرة ولم يتم تفعيلها بعد للفترة المحاسبية للمجموعة التي تبدأ في ال (3)

 بشكل مسبق
 

سبق ولم يتم تطبيقها بشكل م   2018يونيو  30المنتهية في  لفترات التقاريرتم نشر بعض التفسيرات والمعايير المحاسبية الجديدة اإللزامية 
 من قبل المجموعة. تقوم المجموعة حاليًا بتقييم تأثير هذه المعايير والتفسيرات على بياناتها المالية المرحلية الموجزة الموحدة.

 
 تاريخ التفعيل المعايير أو التعديالت الجديدة

  

 2019يناير  1 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "عقود االيجار" 16المعيار رقم  -
من المعايير الدولية إلعداد  9المعيار رقم خصائص الدفع مقدماً بتعويضات سالبة )التعديالت على  -

 2019يناير  1 التقارير المالية(
 2019يناير  1 (40رقم  تحويل عقارات استثمارية )التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي -
 2017 -2015التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للفترة من  -

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والمعيارين  11و 3)التعديالت على المعيارين رقم 
 2019يناير  1 (23و 12المحاسبيين الدوليين رقم 

 

معايير أخرى لم يتم تفعيلها والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير مادي على المجموعة للفترة الحالية أو الفترات المستقبلية وعلى ال توجد 
 المعامالت المستقبلية المتوقعة.
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 وشركاتها التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
 

   )تابع(إيضاحات 
 

 عوامل المخاطر المالية 4
 

من المحتمل أن تتعرض أنشطة المجموعة لمخاطر مالية متنوعة مثل: مخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر العمالت األجنبية ومخاطر 
 أسعار األسهم ومخاطر معدالت الفائدة( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.

 

 تطلبهاوالتي ت بإدارة المخاطر المالية المتعلقةاإلفصاحات المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة على كافة المعلومات وال تشتمل 
ً إلى جنب مع البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة كما في  ديسمبر  31البيانات المالية السنوية الموحدة، ويتعين قراءتها جنبا

2017. 
 

  لم تطرأ أية تغييرات على سياسات إدارة المخاطر منذ نهاية السنة.
 
 ومبدأ االستمرارية السيولةالتمويل و 5
 

 مليون 4.068. 17: 2017) 2018سبتمبر  30ي ـم كما فـدره مليون 4.152. 57بمبلغ  أخرى تجاه أطرافلدى المجموعة التزامات 
خالل سنة واحدة من  درهم( مليون 2.077. 76: 2017)درهم  مليون 2.162 .17هذا المبلغ يستحق سداد مبلغ  أصل، من م(ـدره

 تاريخ التقرير. 
 

مليون  2.826. 52: 2017)مليـون درهــم  2.917. 60تشتمل هذه االلتزامــات تجـاه األطراف األخرى على قروض وسلفيـات بمبلـغ 
خالل سنة واحدة من تاريخ  مليون درهم( 836. 11: 2017)مليون درهم  927. 19 هذا المبلغ يستحق سداد مبلغ أصلمن ، درهم(
 التقرير.

 
 اتستثمارالامن عملياتها وبيع  الناتجةاإليرادات المستقبلية  متطلبات التمويل من خاللبالمجموعة  تفييتوقع أعضاء مجلس اإلدارة أن 

 ة وإعادة جدولة جزء من تسهيالت القروض الحالية.الحالي ةالمصرفي والنقد واألرصدة عقاراتالو
 

 أعاله، التي يرونها واقعية الموضحةالخطط تنفيذ  يواصلما كمجموعة من المبادرات  فيذعالوة على ذلك، قام مجلس اإلدارة واإلدارة بتن
 .15 راجع أيضاً اإليضاحوقابلة للتحقيق لضمان قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. 

 
خ من تاريًرا غطي فترة اثني عشر شهيالذي و، مراريةفقاً لمبدأ االستوأجرت إدارة المجموعة تقييما لقدرة المجموعة على االستمرار 

 صلة، يرى أعضاء مجلس إدارة المجموعة أن المجموعة ستتمكن من مواألعمالاتوقعات التدفقات النقدية وخطط على ناًء ب. لتقريرا
لمستخدم ا االستمراريةمبدأ افتراض  مالئمة ما يرى أعضاء مجلس اإلدارةك ،لتقريراتاريخ لتالية لاعشر شهًرا  االثنيفترة  خالل عمالهاأ

 .ذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةهفي إعداد 
 

  العقارات االستثمارية 6
 ديسمبر  31 سبتمبر 30  
  2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم  
 )مدققة( مدققة()غـير   
    

 2.511.437 2.324.298  الرصيد االفتتاحي
 1.545 7.540  اإلضافات خالل الفترة/ السنة

 (185.750) -  االستبعادات خالل الفترة/ السنة
 (2.934) -  استبعاد شركة تابعة

  -------------- ------------- 
 2.324.298 2.331.838  الرصيد الختامي

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

للعقارات  الدفتريةة مالقي بمراجعة أعضاء مجلس إدارة الشركةقام  ،2018سبتمبر  30المنتهية في  أشهر التسعةفترة خالل  (1)
 31لعقارات مقارنة بالتقييم السابق الذي تم إجراؤه كما في لهذه افي القيمة العادلة  جوهري تغير ال يوجد وبرأيهم أنهاالستثمارية 

 .2017ديسمبر 
  

 من مستويات القيمة العادلة. 3توى ضمن المس لعقارات االستثماريةتم تصنيف قياس القيمة العادلة لهذه ا
 

 ممنوحة للمجموعة.بنوك مقابل تسهيالت ائتمانية مارية إلى تم رهن بعض العقارات االستث (2)
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 وشركاتها التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
 

   )تابع(إيضاحات 
 

 زميلة وائتالفات مشتركةاستثمارات في شركات  7
 

سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في مليون درهم  5. 81زميلة وائتالفات مشتركة شركات  من أرباح بلغت حصة المجموعة
زميلة وائتالفات شركات ل من الخسائر الشاملة األخرى بلغت حصة المجموعةكما  درهم(.مليون  3. 8: 2017سبتمبر  30) 2018

  درهم(.مليون  0. 26: 2017سبتمبر  30) 2018سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في مليون درهم  0. 66مشتركة 
 

 بنوك مقابل تسهيالت ائتمانية ممنوحة للمجموعة. زميلة وائتالفات مشتركة إلىشركات تم رهن بعض االستثمارات في 
 
 

 االستثمارات في أوراق مالية  8
 ديسمبر  31 سبتمبر 30 
 2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( )غـير مدققة( 

   مقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىأسهم  استثمارات
   

 77.952 72.370 الرصيد االفتتاحي
 (754) (7.845) التغير في القيمة العادلة خالل الفترة/ السنة

 (2.290) (1.388) االستبعاد خالل الفترة/السنة 
 (2.538) - استبعاد شركة تابعة

 ---------- ---------- 
 72.370 63.137 الرصيد الختامي

 ===== ===== 
   

   خالل األرباح أو الخسائرقاسة بالقيمة العادلة من االستثمارات الم  
   

 138.176 129.592 الرصيد االفتتاحي
 (7.335) (3.890) خالل الفترة/ السنة االستبعاد

 (1.183) (1.489) التغير في القيمة العادلة خالل الفترة/ السنة
 (66) - استبعاد شركة تابعة 

 ----------- ---------- 
 129.592 124.213 الرصيد الختامي

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

 تسهيالت ائتمانية ممنوحة للمجموعة.مؤسسات مالية مقابل تم رهن بعض االستثمارات إلى بنوك و
 

 المخزون 9
 

 ممنوحة للمجموعة.ائتمانية  تسهيالتائق التأمين على هذا المخزون إلى بنوك مقابل يتم رهن بعض المخزون مع تخصيص وث
 

 واألخرىالذمم المدينة التجارية  10
 
تطوير المحتفظ بها بغرض الالعقارات  ثل شيكات مؤجلة مستلمة من مشترينتشتمل الذمم المدينة التجارية واألخرى على أوراق قبض تم 

إلى  فقد توصلته ، وعليالمعنية في المستقبلأوراق القبض  للتحقق من إمكانية تحصيلالقيمة  في نخفاضبتقييم اال. قامت اإلدارة والبيع
 من المتوقع تحصيل أوراق القبض في سياق األعمال االعتيادية.أنه مخصص النخفاض القيمة حيث  لرصدضرورة ال توجد  أنه
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 وشركاتها التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
 

   )تابع(إيضاحات 
 
 موجودات عقود إعادة التأمين ومطلوبات عقود التأمين 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 النقد في الصندوق ولدى البنك 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مرهونة مقابل التسهيالت الممنوحة إلى المجموعة،  مليون درهم( 177 .5 :2017)مليون درهم  182 تتضمن الودائع ودائع ثابتة بمبلغ
محتفظ بها باسم المجموعة وفقاً للتوجيهات الصادرة  مليون درهم( 10 .3 :2017)مليون درهم  10 .3كما أنها تشتمل على وديعة بمبلغ 

بشأن هيئة  2007( لسنة 6عن وزارة االقتصاد والتجارة بدولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب متطلبات القانون االتحادي رقم )
 التـأمين. 

 
 

 سبتمبر 30  
2018 

 ديسمبر 31
2017 

 ألف درهم ألف درهم  
 )مدققة( )غـير مدققة(  
    

    اإلجمالي

 164.310 88.803  احتياطي المطالبات قيد التسوية 
غير المخصصة  الخسائراحتياطي مصروفات تسوية    2.528 2.842 

 1.133 1.042  احتياطي المخاطر غير المنتهية
تكبدة التياحتياطي المطالبات   43.326 45.484  الم يتم اإلبالغ عنه الم 

  ----------- ---------- 
تكبدة  احتياطي المطالبات قيد التسوية )بما في ذلك المطالبات الم 

التي لم يتم اإلبالغ عنها(    137.857 211.611 
 168.520 177.902  احتياطي األقساط غير المكتسبة

  ----------- ----------- 
 380.131 315.759  الكلي( المجموعمطلوبات عقود التأمين )إجمالي 

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

    ناقصاً: المبالغ القابلة لالسترداد من شركات إعادة التأمين 
 (143.394) (67.805)  حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات قيد التسوية

تكبدة حصة شركات إعادة التأمين من  عنها اإلبالغم يتم ل التيالمطالبات الم    (13.414) (15.836) 
  ----------- ---------- 

 حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات قيد التسوية 
تكبدة التي لم يتم )بما في ذلك   (159.230) (81.219)  (عنها اإلبالغالمطالبات الم 

 (54.266) (61.916)  احتياطي أقساط إعادة التأمين غير المطفأة
  ------------- ------------ 

 (213.496) (143.135)  إجمالي موجودات عقود إعادة التأمين
  ======= ======= 

 166.635 172.624  صافي مطلوبات عقود التأمين
  ====== ====== 

 سبتمبر 30  
2018 

 ديسمبر 31
2017 

 ألف درهم ألف درهم  
 )مدققة( )غـير مدققة(  
    

 2.235 2.593  النقد في الصندوق
    األرصدة المصرفية:

 65.452 46.528  سابات جاريةح -
 235.630 203.902  ودائع حسابات  -

 - (34)  خسائر االئتمان المتوقعة
  ----------- ---------- 
  252.989 303.317 
  ====== ====== 
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 وشركاتها التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
 

   )تابع(إيضاحات 
 
 )تابع( النقد في الصندوق ولدى البنك 12

 
 النقد وما يعادله 

  
 رأس المال 13

 
 سبتمبر 30

2018 
ديسمبر  31

2017 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 

   المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل
 1.791.333 1.791.333 درهم للسهم الواحد 1بقيمة مليون سهم مدفوع نقداً  1.791

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

 
 
 

  

 أشهر  التسعةفترة          
 سبتمبر 30 فيالمنتهية     

  2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم  
 )غير مدققة( )غير مدققة(  
    

 2.394 2.593  النقد في الصندوق
    األرصدة المصرفية: 

 100.364 46.528  سابات جاريةح -
 282.166 203.902  ودائع حسابات  -

 - (34)  خسائر االئتمان المتوقعة
  ------------ ----------- 
  252.989 384.924 
    

 (2.806) (886)  ناقصاً: ودائع ثابتة مرهونة/ ودائع يحين تاريخ استحقاقها بعد ثالثة أشهر
 (197.414) (137.750)  (15إيضاح رفية على المكشوف )راجع ناقصاً: سحوبات مص

  ------------- ------------ 
  114.353 184.704 
  ====== ====== 
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 وشركاتها التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
 

   )تابع(إيضاحات 
 

 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة 14
 

 في الواردالعالقة"  الطرف ذومعامالت مع شركات أخرى تقع ضمن تعريف " بإبرامتقوم المجموعة، في سياق األعمال االعتيادية، 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة بصورة متبادلة.تحديد أسعار  . يتم االتفاق على شروط وسياسات24المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 
خرى أ إيضاحاتخالف تلك المعامالت المفصح عنها في بة، فيما يلي المعامالت الهامة التي تمت مع األطراف ذات العالقة خالل الفتر

 في المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة:
 أشهر  التسعةفترة         

 سبتمبر 30 فيالمنتهية     
 2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم 
 )غـير مدققة( )غـير مدققة( 
   

 10.163 2.794 إجمالي األقساط
 4.434 1.478 المدفوعةالمطالبات 

 773 944 شراء خدمات
 651 107 عموالت مدفوعة عن عقارات مستأجرة

 === === 
   موظفي اإلدارة الرئيسيين: تعويضات
 3.551 2.706 أساسيةرواتب 

 530 412 وامتيازات أخرى قصيرة األجل تعويضات نهاية الخدمة
 -------- ------- 
 3.118 4.081 
 ==== ==== 

 

 134 .10: 2017)مليون درهم  101 .04 بمبلغمبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة على الذمم المدينة التجارية واألخرى  تشتمل
 مليون درهم(.

 
مليون  367: 2017)مليون درهم  342 .24بمبلغ طراف ذات عالقة ألمبالغ مستحقة على الذمم الدائنة التجارية واألخرى  تشتمل
 درهم(.

 
في  ميلة واستثماراستثمار في شركات زوعقارات استثمارية و بعض االستثمارات في شركات تابعة موجودات المجموعة علىتشتمل 
 عالقة لغرض المصلحة النفعية للمجموعة. اف ذاتطرأمن قبل  يتم االحتفاظ بها ماليةأوراق 

 

  القروض 15

 

 سبتمبر 30 
2018 

 ديسمبر 31
2017 

 ألف درهم ألف درهم  
 )مدققة( )غـير مدققة(  

    
 2.265.259 2.263.621  قروض ألجل )راجع اإليضاح أدناه(

 137.738 137.750  (12سحوبات مصرفية على المكشوف )راجع إيضاح 
 16.366 16.635  إيصاالت أمانة

  -------------- ------------ 
  2.418.006 2.419.363 

  ======== ======= 
    بيان المركز المالي الموجز الموحد على النحو التالي:مبينة في 

    
    

 428.954 427.597  استحقاق قصير األجل
 1.990.409 1.990.409  استحقاق طويل األجل

  -------------- ------------- 
 2.419.363 2.418.006  ديسمبر  31/ سبتمبر 30في 
  ======== ======= 
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 وشركاتها التابعة العامة ش.م.ع لالستثماراتالشركة الخليجية 
 

 )تابع(إيضاحات 
 
  )تابع( القروض 15

 
 يوضح الجدول أدناه الحركة في القروض التي تخضع لفائدة:

 
 سبتمبر 30 

2018 
 ديسمبر 31

2017 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( )غـير مدققة( 
   

 2.476.962 2.419.363 يناير 1في 
   

   بنود التدفق النقدي
 163 413 السنة الفترة/ القروض اإلضافية خالل

 (150.843) (1.770) السنة الفترة/سداد قروض خالل 
   

   بنود أخرى غير نقدية
 23.141 - إيجار تمويلي معاد هيكلته لقروض ألجل 

 73.602 - الفائدة المرسملة لقرض ألجل عند إعادة الهيكلة
 (3.662) - استبعاد شركة تابعة 

 -------------- ------------- 
 2.419.363 2.418.006 ديسمبر 31 سبتمبر/ 30 في

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

مليون درهم )"قرض  2.778 .35، أبرمت الشركة اتفاق إعادة هيكلة مع مجموعة من البنوك لتغطية دين قائم بقيمة 2012يوليو  2في 
 .2018ديسمبر  31جدولته سابقاً"(. يستحق سداد القرض المعاد هيكلته على أقساط سنوية حتى معاد 
 

قرضة، شرعت الشركة في التفاوض مع 2016سنة خالل  سبتمبر  30دينها القائم مرة أخرى. كما في بغرض إعادة هيكلة  الجهات الم 
عدلة لتغطية 2017 درهم )بما في ذلك الفائدة مستحقة مليون  2.146 .58إجمالي الدين البالغ ، أبرمت الشركة اتفاقية إعادة الهيكلة الم 

عدلة، يستحق 2016ديسمبر  31درهم حتى مليون  73 .6الدفع بمبلغ  ( بعد الحصول على موافقات من معظم البنوك. وفقاً لالتفاقية الم 
ً من القرض  ٪66 .08سداد  عاد هيكلته سابقا ، في حين يستحق سداد النسبة المتبقية البالغة 2023ديسمبر  31على أقساط سنوية حتى  الم 
 كتسوية نهائية على نحو يتم إعادة التفاوض بشأنه في ذلك الحين. 33٪ .92
 

ده كما في مليون درهم )المبلغ األصلي( من إجمالي القرض المعاد هيكلته، حيث كان يستحق سدا 24 .54تعثرت الشركة في سداد مبلغ 
. يرى أعضاء مجلس إدارة الشركة بعد مراجعة وقائع وظروف هذا التعثر، وفي ضوء عدم قيام البنوك بإصدار 2018سبتمبر  30

 استمرارية التسهيل المصرفي وفقاً التفاقية إعادة الهيكلة. بموجب االتفاقية،  إشعارات
 

عاد هيكلته لمعدل فائدة بواقع  سنوياً زائداً معدالت الفائدة السائدة لدى بنوك اإلمارات لمدة ستة أشهر  ٪2 .75يخضع التسهيل المعدل الم 

لق عفيما يتعلق بالتسهيالت ألجل التي تم الحصول عليها بالدرهم اإلماراتي ومعدالت الفائدة السائدة لدى بنوك لندن لمدة ستة أشهر فيما يت

يكي، بحيث يتم تحميلها على أساس نصف سنوي. عالوة على ذلك سيتم تحميل بالتسهيالت ألجل التي تم الحصول عليها بالدوالر األمر

. اعتباراً من 2023ديسمبر  31على أساس نصف سنوي فيما يتعلق بالدين القائم التي سيتم سداده في  ٪0 .5دفعه عينية إضافية بواقع 

سنوياً على أساس نصف سنوي. هذا ولن يعد يتم تطبيق أي  ٪0 .25، في حال التعثر، سيزيد معدل الفائدة بواقع 2018ديسمبر  31

 زيادة في معدل الفائدة للفترات المستقبلية في حال عدم استمرارية التعثر.

 

 لال يوجد أي تغيير في متطلبات الضمان والتعهد وفقاً التفاقية إعادة الهيكلة المعدلة. يتعين على الشركة الحفاظ على الحد األدنى لمعد

ً التفاقية إعادة 1: 1 .2لموجودات غطاء ا ، كما يتعين عليها االلتزام بالتعهدات العامة بما في ذلك القيود على توزيعات األرباح وفقا

الهيكلة. عالوة على ذلك، يتعين على بعض الشركات التابعة للشركة الحفاظ على مستوى محدد من المديونية المالية كضمانات للقرض 

 المجموعة. ب الخاصة موجوداتالبعض  بموجبمان هذه القروض المعاد هيكلته. تم ض
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 وشركاتها التابعة العامة ش.م.ع لالستثماراتالشركة الخليجية 
 

 )تابع(إيضاحات 
 
  )تابع( القروض 15

 

لبيانات ا عنها فيقد تم اإلفصاح  عدالت الفائدة والضمانات المقدمةالقروض ألجل، بما في ذلك شروط السداد ومإن التفاصيل الخاصة ب
 . 2017ديسمبر  31المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 

مليون درهم )المبلغ  06.214إجمالها البالغ الحالية  قروضال تسهيالت لمجموعة بالتفاوض مع البنوك إلعادة هيكلةاشركات قوم بعض ت

مليون درهم )المدرجة ضمن الذمم الدائنة التجارية واألخرى( كما في تاريخ التقرير. يخضع جزء من  47.84األصلي( والفائدة البالغة 

قرضة. يرى أعضاء مجلس إدارة الشركة أن هذه  مليون 80 .79هذه القروض بقيمة  درهم لدعوى قضائية مرفوعة من قبل الجهات الم 

 الهيكلة في الوقت المناسب.عادة تخضع إلالقروض سوف 

 

، لم تلتزم إحدى المنشآت التابعة للمجموعة ببعض التعهدات المصرفية. بلغت القيمة الدفترية للقرض ذات 2018سبتمبر  30ما في ك

 غ األصلي( والذي يتم تصنيفه كمطلوبات متداولة.لمليون درهم )المب 21.162الصلة 

 

مدرج ال) مليون درهم 04.257هيكلة تسهيل ائتماني بقيمة قيد التفاوض مع مؤسسة مالية بغرض إعادة  الشركةعالوة على ذلك، فإن 

  .2016سبتمبر  30السداد في  والذي أصبح مستحق مليون درهم 50.24وفائدة بقيمة ضمن الذمم الدائنة التجارية واألخرى( 

 
 قروض أخرى

 

تشتمل القروض األخرى بصورة رئيسية على قروض من قبل شركات تابعة للشركة. تخضع هذه القروض لبعض التعهدات المالية على 
 الشروط واألحكام التالية: وتخضعالتابعة ذات الصلة  الشركاتمستوى 

 

 رهن الموجودات؛ -

 ذنية لصالح البنوك؛أسندات  -

 أمانة.ائع الممولة بموجب إيصاالت ورهن على البض -

 
 واإلداريةالمصروفات العمومية  16
 

 أشهر التسعةفترة  
 سبتمبر 30 فيالمنتهية 

 أشهر الثالثةفترة 
 سبتمبر 30 فيالمنتهية 

 2018 2017 2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 )غـير مدققة( )غـير مدققة( )غـير مدققة( )غـير مدققة( 

     تتضمن ما يلي: 
     

 26.544 20.480 85.235 66.290 تكاليف موظفين 
 - - - 16.702 أخرى شطب ذمم مدينة

 6.163 3.808 18.753 12.699 اإليجار
 5.173 4.298 12.443 9.181 قانونية ومهنية  أتعاب

 3.541 4.877 10.587 9.717 االستهالك
 1.468 2.006 4.130 5.546 إصالحات وصيانة 

 881 666 2.692 2.247 هاتف وبريد ومستلزمات مكتبية 
 ==== ==== === === 
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 وشركاتها التابعة العامة ش.م.ع لالستثماراتالشركة الخليجية 
 

 )تابع(إيضاحات 
 
 النظام المتدرج للقيمة العادلة/  األدوات المالية 17
 
 األدوات المالية  (1)

 
وموجودات عقود إعادة التأمين والذمم المدينة التجارية  في األوراق المالية االستثماراتتشتمل الموجودات المالية للمجموعة على 

 واألخرى والنقد لدى البنك. تشتمل المطلوبات المالية للمجموعة على القروض ومطلوبات عقود التأمين والذمم الدائنة التجارية واألخرى
كل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات المالية وقيمها المجموعة لناه تصنيف يوضح الجدول المبين أد. والتزامات عقد إيجار تمويلي

 للفترة الحالية وفترة المقارنة: العادلة
 

 

المصنفة 
بالقيمة العادلة 

من خالل 
األرباح أو 
 الخسائر

المصنفة بالقيمة 
العادلة من خالل 

اإليرادات 
 الشاملة األخرى 

 أخرى 
بالتكلفة 
 القيمة العادلة الدفتريةالقيمة  المطفأة 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 2018سبتمبر  30

      )غير مدققة(
      الموجودات المالية

 187.350 187.350 - 63.137 124.213 مالية االستثمارات في أوراق 
 143.135 143.135 143.135 - - موجودات عقود إعادة التأمين

 963.237 963.237 963.237 - - الذمم المدينة التجارية واألخرى 
 250.396 250.396 250.396 - - النقد لدى البنك

 ----------- ---------- -------------- -------------- -------------- 
 124.213 63.137 1.356.768 1.544.118 1.544.118 
 ====== ===== ======= ======== ======== 

      المالية المطلوبات
 2.418.006 2.418.006 2.418.006 - - قروض 

 315.759 315.759 315.759 - - مطلوبات عقود التأمين
 1.456.233 1.456.233 1.456.233 - - الذمم الدائنة التجارية واألخرى

 ----- ----- -------------- -------------- -------------- 
 - - 4.189.998 4.189.998 4.189.998 
 === === ======== ======== ======== 

 
  2017ديسمبر  31

      )مدققة(
      الموجودات المالية

 201.962 201.962 - 72.370 129.592 ماليةاالستثمارات في أوراق 
 213.496 213.496 213.496 - - موجودات عقود إعادة التأمين

 1.050.514 1.050.514 1.050.514 - - الذمم المدينة التجارية واألخرى 
 301.082 301.082 301.082 - - النقد لدى البنك

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

 129.592 72.370 1.565.092 1.767.054 1.767.054 
 ====== ===== ======= ======= ======= 

      المالية المطلوبات
 2.419.363 2.419.363 2.419.363 - - قروض

 380.131 380.131 380.131 - - مطلوبات عقود التأمين
 1.470.833 1.470.833 1.470.833 - - الذمم الدائنة التجارية واألخرى

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

 - - 4.270.327 4.270.327 4.270.327 
 ==== ==== ======= ======= ======= 

 
 



 

 

23 

 وشركاتها التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
 

 )تابع(إيضاحات 
 

 )تابع( النظام المتدرج للقيمة العادلةاألدوات المالية/  17
 
  المتدرج للقيمة العادلةالنظام  (2)

 
ه، ايتم تصنيف كافة األدوات المالية التي يتم االعتراف بقيمتها العادلة أو اإلفصاح عنها في النظام المتدرج للقيمة العادلة، المبين أدن

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

 األسعار المدرجة )غير معدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة. :1المستوى 
 

وهي عبارة عن معطيات ملحوظة لموجودات أو مطلوبات، سواء  1المستوى  ضمن: مدخالت بخالف األسعار المدرجة 2المستوى 
 بشكل مباشر )كاألسعار( أو بشكل غير مباشر )مشتقة من األسعار(. 

 
 ت لموجودات أو مطلوبات غير مرتكزة على معطيات السوق الملحوظة )معطيات غير ملحوظة(.: مدخال3المستوى 

 
ين بفيما يتعلق باألدوات المالية التي يتم االعتراف بها بالقيمة العادلة بصورة متكررة، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان هناك تحويالت 

استناداً إلى أقل مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة بصورة م التصنيف )المستويات في النظام المتدرج من خالل إعادة تقيي
 تقرير.فترة كل عامة( في نهاية 

 

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    )غير مدققة( 2018سبتمبر  30

    الموجودات المالية
    استثمارات أسهم م قاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

 - - 57.950 أسهم مدرجة في استثمارات 
 5.187 - - أسهم غير مدرجة في استثمارات

 ---------- ------- --------- 
 57.950 - 5.187 
 ===== ==== ===== 

    خالل األرباح أو الخسائراستثمارات م قاسة بالقيمة العادلة من 
 - - 59.448 أسهم مدرجة  في استثمارات
 64.765 - - أسهم غير مدرجةفي استثمارات 

 ---------- ------- --------- 
 59.448 - 64.765 
 ===== ==== ===== 

    

    )مدققة( 2017ديسمبر  31
    الموجودات المالية

    استثمارات أسهم م قاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 
 - - 65.357 أسهم مدرجة في استثمارات 
 7.013 - - أسهم غير مدرجةفي استثمارات 

 --------- ------- -------- 
 65.357 - 7.013 
 ===== ==== ==== 

    األرباح أو الخسائر استثمارات م قاسة بالقيمة العادلة من خالل
 - - 65.207 أسهم مدرجة  في استثمارات
 64.385 - - أسهم غير مدرجة في استثمارات

 - - 1.693 موجودات محتفظ بها للبيع
 --------- ------- --------- 
 66.900 - 64.385 
 ===== ===== ===== 
 

لقياسات  3العادلة ولم تكن هناك تحويالت إلى أو من المستوى  ةلقياسات القيم 2والمستوى  1المستوى  أي تحويالت بين تكن هناكلم 
  : ال شيء(.2017) 2018سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةالقيمة العادلة خالل فترة 
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 وشركاتها التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
 

 )تابع(إيضاحات 
 
 )تابع(  المتدرج للقيمة العادلة النظام/  األدوات المالية 17
 
  )تابع(  النظام المتدرج للقيمة العادلة (2)
 

ستثمارات الامدرجة من قبل شركة تقييم خارجية مؤهلة ومستقلة ولديها خبرة في أعمال تقييم في أسهم  ستثماراتالتم تحديد القيمة العادلة ل
لالستثمارات تغير جوهري في القيمة العادلة أنه ال يوجد  المجموعة إدارةيرى أعضاء مجلس . 2017ديسمبر  31كما في  األسهمفي 

 .2017ديسمبر  31مقارنة بالتقييم السابق الذي تم إجراؤه كما في  في األسهم غير المدرجة

 
 ربحية السهم   18

 المنتهـية فيفترة التسعة أشهر      
 سبتمبر 30             

 2018 2017 
 مدققة()غـير  )غـير مدققة( 
   

 (133.772) (139.899) المنسوبة إلى مالكي الشركة )ألف درهم(الخسائر  صافي
 ======== ======= 

 1.791.333 1.791.333 عدد األسهم )ألف(
 ======= ======= 

 (47.7) (81.7) )فلس للسهم( والمخفضة األساسية ربحية السهم
 ===== ==== 

  
 نظراً لعدم وجود أي التزامات قائمة لدى الشركة كما في تاريخ التقرير. على ربحية السهم األساسية ضلم يكن هناك تأثير للتخفي

 
 االرتباطات وااللتزامات الطارئة 19
 

 الضمانات
 

ت عالقة وأطراف أخرى تجارية تم الحصول عليها من أطراف ذاالمجموعة ضمانات تجارية مقابل قروض وسلفيات من بنوك أصدرت 
 زميلة.شركات ائتالفات مشتركة وتابعة وشركات بما في ذلك 

 
 الدعاوى القضائية

 
بمراجعة هذه المطالبات وااللتزامات  ةقد تنشأ بعض المطالبات وااللتزامات الطارئة في سياق األعمال االعتيادية. يقوم مجلس اإلدار 

الطارئة بشكل منتظم عند استالمها ويتم التعامل مع كل دعوى على حدة حسب موضوعها. وفقاً لشروط وظروف العقد ذو الصلة، تقرر 
ً المجموعة ما إذا كان يتعين رفع دعوى مقابلة. بناًء على رأي االستشاري القانوني المستقل لدى المجموعة والمعلوم ، ات المتاحة حاليا

 ايرى مجلس اإلدارة أن النتائج النهائية للمطالبات القانونية القائمة )تم إصدار أحكام ابتدائية في بعض القضايا لصالح المجموعة وبعضه
ن وضع الراهليست في صالح الشركة( ال يمكن تحديدها بشكل موثوق نظراً ألنها ال تزال منظورة أمام القضاء. استناداً إلى مراجعة ال

لتلك المطالبات القانونية، يرى أعضاء مجلس اإلدارة أن المخصص الحالي كما في تاريخ التقرير كافي لتغطية أي تدفقات نقدية خارجة 
محتملة نتيجة صدور أحكام نهائية في تلك المطالبات. قررت الشركة عدم عرض كامل اإلفصاحات وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي 

حيث ترى اإلدارة أنه في ضوء صدور حكم ابتدائي واستئنافه،  "المخصص وااللتزامات المحتملة والموجودات المحتملة" 37قم الدولي ر
  فإن هذه المعلومات قد تؤثر سلباً على مركزها في هذه القضايا.

 
األخرى في سياق األعمال االعتيادية، والتي بناًء على المعلومات المتاحة حالياً، ال  المحتملةقد تنتج بعض االلتزامات عالوة على ذلك، 

هذه االلتزامات  ه ليس من المحتمل أن ينتج عن. إال أن اإلدارة ترى أنأو التي ترى اإلدارة أنها دون جدوى يمكن تحديدها في هذه المرحلة
 إلى أي مخصصات ذات صلة مقيدة حالياً بالدفاتر. المحتملة تدفقات نقدية خارجة من المجموعة باإلضافة

 
مقدماً مقابل بيع بعض الممتلكات من منشأة ذات غرض خاص تابعة للشركة  دفعة مستلمةلدى المجموعة مبلغ مستحق من شركة زميلة و

( المنفردالزميلة. حصلت المجموعة على رأي قانوني مستقل من محامي خارجي يؤكد أن المجموعة قد يكون لها خيار )وفقاً لقرارها 
اس المثل بالمثل. وقد استعرض مجلس اإلدارة وضع تجارية للمبلغ المستلم مقدماً مع المبلغ المستحق على أسعلى أسس إجراء مقاصة 

( وسوف تختار على المنفرداإلجراءات القانونية والرأي القانوني أعاله وخلص إلى أن المجموعة سوف تمارس خيارها )وفقاً لقرارها 
المثل بالمثل. وعليه قامت أسس تجارية مقاصة المبالغ المستحق لها مع مبلغ االلتزام وذلك كون الجهات المشتملة مؤهلة لمقاصة 

ً المستلم الدفعةالمجموعة بمقاصة  ة المستحق من الشركالمبلغ للشركة الزميلة مقابل  التابعة من الشركة ذات الغرض الخاص ة مقدما
  الزميلة.
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 وشركاتها التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
 

 )تابع(إيضاحات 
 

 أمر آخر 20
 

 أبراج القابضة أو أيٍ من شركاتها التابعة أو أيٍ من صناديقها. تعامالت معأي  المجموعةلدى  لم يكن، 2018سبتمبر  30كما في 
 
 حول القطاعات معلومات 21

 

لقطاعات ا ىإلللمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية استناداً ها وفقاً إعداديتم  التي يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية
 المجموعة:لدى  األساسية المختلفة التي تعمل بها المجموعة. فيما يلي قطاعات األعمال

 
تتضمن تصنيع وبيع النفط وزيوت التشحيم والشحم والبيوت الجاهزة والخرسانة واألعمال  : التصنيع 

 الخشبية والمطاعم واألفران والمطابخ وأنظمة التكييف المركزي.
   
 تتضمن االستثمارات في الممتلكات العقارية وسندات الملكية. :  االستثمارات
    

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

 

. يتم قياس األداء بناًء على أرباح القطاع حيث ترى اإلدارة أن الربح هو على حدة المعلومات المتعلقة بعمليات كل قطاع تم أدناه بيان
ات بين القطاع منتظمةالمجاالت. هناك معامالت  تلكالمنشآت األخرى التي تعمل في مقارنةً بأهم عامل لتقييم نتائج بعض القطاعات 

 . متبادلة بين القطاعات لشروط يتم االتفاق عليها بصورةوفقاً هذه المعامالت ويتم تسعير 
 
 
 
 
 



 

 

26 

 وشركاتها التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتالشركة الخليجية 
 

 )تابع(إيضاحات 
 

 )تابع( حول القطاعات معلومات 21
 
 اإلجمالي            غير مخصصة          األخرىوالخدمات        اتستثماراال          التصنيع           

سبتمبر  30 
2018 

ديسمبر  31
2017 

سبتمبر  30
2018 

ديسمبر  31
2017 

سبتمبر  30
2018 

ديسمبر  31
2017 

سبتمبر  30
2018 

ديسمبر  31
2017 

سبتمبر  30
2018 

ديسمبر  31
2017 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 )مدققة( )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 
           

 5.592.549 5.344.486 437.419 354.030 547.529 470.004 4.301.254 4.228.765 306.347 291.687 القطاع موجودات
 4.640.910 4.528.756 433.470 403.969 583.826 486.064 3.299.656 3.310.812 323.958 327.911 مطلوبات القطاع

 ====== ====== ======== ======= ====== ====== ====== ====== ======== ======= 
           
 سبتمبر 30 

2018 
  سبتمبر 30

2017 
  سبتمبر 30

2018 
  سبتمبر 30

2017 
  سبتمبر 30

2018 
  سبتمبر 30

2017 
  سبتمبر 30

2018 
  سبتمبر 30

2017 
  سبتمبر 30

2018 
  سبتمبر 30

2017 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
           

           )غير مدققة(
 424.743 429.213 - - 341.906 287.044 23.480 100.298 59.357 41.871  اإليرادات

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

 (16.966) (802) - - 638 48.480 (1.170) (71.988) (16.434) 22.706 نتائج عمليات القطاع 
           

 (105.718) (114.006) - - (5.628) (3.815) (89.448) (100.193) (10.642) (9.998) تكلفة التمويل
 ====== ====== ======= ====== ====== ===== ===== ===== ======= ======= 

 (122.684) (114.808) - - (4.990) 44.665 (90.618) (172.181) (27.076) 12.708 )خسائر(/ أرباح الفترة
 ===== ====== ======= ====== ===== ===== ===== ===== ======= ======= 

 

المجموعة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة ويتم االعتراف بها خالل فترة زمنية محددة. يتم تحقيق إيرادات القطاع لدى
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 وشركاتها التابعة ش.م.عالعامة  لالستثماراتلشركة الخليجية ا
 

 )تابع(إيضاحات 
 

 المقارنة أرقام 22
 

تمت إعادة تصنيف أو إعادة تجميع بعض أرقام المقارنة، حيثما اقتضت الضرورة، لكي تتوافق مع العرض المتبع في هذه المعلومات 
 المالية الموجزة الموحدة.

 
 األحداث الالحقة 23

 

 ومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة،كن هناك أحداث جوهرية الحقة حتى تاريخ التقرير وحتى تاريخ التصريح بإصدار هذه المعللم ي
 ادي على المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.تؤثر بشكل مأن والتي من شأنها 

 
 

 




