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القابضة ش.م.ع الشركة العالمیة 

اإلدارة تقریر أعضاء مجلس 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

السادة المساھمین، 
مع البیانات المالیة الموحدة المدققة للشركة العالمیة القابضة ش.م.ع ("الشركة")  بالنیابة عن مجلس اإلدارة، یسرني أن أقدم التقریر السنوي  

. ٢٠٢١دیسمبر ٣١"المجموعة") للسنة المنتھیة في بـوشركاتھا التابعة (یشار إلیھا معاً 

مجلس اإلدارة: 
إن أعضاء مجلس اإلدارة ھم:

سمو الشیخ طحنون بن زاید َال نھیان رئیس مجلس اإلدارة 

سومر أجلیقین /د.األعضاء
سید بصر شعیب/السید
صوفیة العسكي/اَالنسة
محمد ناصر سیف ھویدن الشامسي /السید

المجموعة، حیث حققت المجموعة نجاحاً ملحوظاً بفضل اإلستراتیجیة الواضحة في تعزیز  سنة تحول في تاریخ  ٢٠٢١كانت السنة المالیة  
اإلستثماراتوالتنوعالھیكلةوإعادةاإلستراتیجیةواإلستثماراتاإلستحواذعملیاتخاللمنمحفظتھا  لعملیات ملخصیليفیما .  في 
البیانات من٦اإلیضاح رقم فياألخرىاإلستحواذاإلفصاح عن باقي عملیاتتم (السنةخاللتمتالتيالرئیسیةاإلستراتیجیةاإلستحواذ

:)المدققةالموحدةالمالیة

ألفا ظبي القابضة ش.م.ع وشركاتھا التابعة-
شركة القدرة القابضة ش.م.ع وشركاتھا التابعة -
(شركة تابعة أللفا ظبي القابضة ش.م.ع)ع.م.شالوطنیةالبحریةالجرافاتشركة-
(شركة تابعة لمجموعة ملتیبالي ش.م.ع)ع.م.اإلمارات لتعلیم قیادة السیارات شةشرك-

أبرز األحداث المالیة
ألف  ١١٬٥٧٧٬٣٥٦ألف درھم وبلغت األرباح  ٢٨٬٥٦٢٬٤٩٠، بلغت إیرادات المجموعة  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١خالل السنة المنتھیة في  

٪ ٢٨٤و  ٪٣٠٥ألف درھم). بلغت الزیادة في اإلیرادات واألرباح  ٣٬٠١٤٬٦١٥ألف درھم وأرباح  ٧٬٠٤٦٬٥٦٩: إیرادات  ٢٠٢٠درھم (
على التوالي.

ألف درھم  ٢٬٢٧١٬٦٢٩یل تغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة المدرجة من خالل األرباح والخسائر بمبلغ  قامت المجموعة بتسج 
ألف درھم. تم تحقیق ھذا من خالل اإلستثمارات اإلستراتیجیة التي تم ٢٬٢٦٢٬٩٣٧بزیادة بلغت ٢٠٢٠ألف درھم في ٨٬٦٩٢بـمقارنة 

اإلستحواذ علیھا خالل السنة.

.٪١٥٥، بلغت الزیادة ما نسبتھ٢٠٢١درھم للسھم الواحد في  ٤٫٠٣إلى  ٢٠٢٠درھم للسھم الواحد في  ١٫٥٨العائد على السھم من  إرتفع  

مع زیادة بقیمة ٢٠٢٠ألف درھم في  ١٤٬٠١٢٬٢٨٠بـمقارنة  ٢٠٢١ألف درھم في  ٨٨٬٩٨٠٬١٤٩بلغ إجمالي األصول مبلغ وقدره  
ألف درھم. ٧٤٬٩٦٧٬٨٦٨

مع زیادة بقیمة ٢٠٢٠ألف درھم في ٧٬٨٢١٬٩٣٣بـمقارنة  ٢٠٢١ألف درھم في  ٥٦٬٠٣٢٬٠٢٦لي حقوق الملكیة مبلغ وقدره بلغ إجما
ألف درھم. ٤٨٬٢١٠٬٠٩٣
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إرنست ویونغ العالمیة المحدودة  إحدى الشركات األعضاء في

الشرق األوسط یونغ إرنست و
(فرع أبوظبي)
١٣٦صندوق برید 

٢یشن تاور ا، ن٢٧الطابق 
كورنیش أبوظبي

أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة

+٩٧١ ٢ ٤١٧ ٤٤٠٠ھاتف: 
+٩٧١ ٢ ٦٢٧ ٣٣٨٣فاكس: 

abudhabi@ae.ey.com
ey.com

الحسابات المستقل إلى السادة مساھمي مدقق تقریر 
الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

البیانات المالیة الموحدة تقریر حول تدقیق 

الرأي 
تھا التابعة (یشار إلیھا مجتمعة بـ "المجموعة")،  ا ("الشركة")، وشركللشركة العالمیة القابضة ش.م.ع  لقد دققنا البیانات المالیة الموحدة  

الخسائر الموحد وبیان الدخل الشامل الموحد وبیان   وأوبیان األرباح   ،٢٠٢١دیسمبر    ٣١والتي تتضمن بیان المركز المالي الموحد كما في  
ك التاریخ، واإلیضاحات حول البیانات المالیة  التغیرات في حقوق المساھمین الموحد وبیان التدفقات النقدیة الموحد للسنة المنتھیة في ذل

الموحدة، ویشمل ذلك ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة. 

في   في رأینا، إن البیانات المالیة الموحدة المرفقة تعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادیة، عن المركز المالي الموحد للمجموعة كما 
ي الموحد وتدفقاتھا النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر  ، وعن أدائھا المال ٢٠٢١دیسمبر    ٣١

المالیة. 

أساس إبداء الرأي 
تدقیق    الحسابات عن مدققمسؤولیة  لقد قمنا بتدقیقنا وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة. إن مسؤولیاتنا بموجب ھذه المعاییر تم توضیحھا في فقرة 

(بما في المھني للمحاسبین القانونیین    للقواعد الدولیة للسلوكمن ھذا التقریر. نحن مستقلون عن المجموعة وفقاً    البیانات المالیة الموحدة
إلى جانب متطلبات السلوك المھني ذات الصلة  ("قواعد المجلس الدولي لمعاییر السلوك المھني للمحاسبین")    ذلك معاییر االستقاللیة الدولیة)

لبات السلوك  بتدقیقنا للبیانات المالیة الموحدة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، وقد التزمنا بمسؤولیاتنا المھنیة وفقاً لھذه المتطلبات ومتط
لس الدولي لمعاییر السلوك المھني للمحاسبین. وباعتقادنا إن أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتوفر  المھني الصادرة عن المج 

لنا األساس إلبداء رأینا حول البیانات المالیة الموحدة. 

أمور التدقیق الھامة 
ھمیة في تدقیقنا للبیانات المالیة الموحدة للفترة الحالیة. وقد تم إن أمور التدقیق الھامة ھي تلك األمور التي، في رأینا المھني، كان لھا أكبر أ

حول ھذ ه التعامل مع تلك األمور في سیاق تدقیقنا للبیانات المالیة الموحدة بشكل عام وعند تكوین رأینا حولھا، وال نبدي رأیًا منفصًال 
لتعامل مع ذلك األمر من خالل أعمال تدقیقنا موضح في ھذا األمور. وبخصوص كل أمر من األمور الموضحة أدناه، فإن وصفنا لكیفیة ا 

السیاق. 

الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة الموحدة من تقریرنا، بما في ذلك ما یتعلق   مدققلقد قمنا بتنفیذ مسؤولیاتنا الموضحة في فقرة مسؤولیة  
صممة لالستجابة إلى تقییمنا لمخاطر األخطاء المادیة في البیانات المالیة  بھذه األمور. وبناًء علیھ، فقد تضمن تدقیقنا تنفیذ اإلجراءات الم 

إلبداء الموحدة. وتوفر لنا نتائج إجراءات التدقیق التي قمنا بھا، بما في ذلك اإلجراءات المنفذة للتعامل مع األمور الموضحة أدناه، أساسًا  
رأینا حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة المرفقة. 

اج االیراداتإدر
اإلیرادات المرتبطة بالمجموعة والتي یتم تولیدھا من عدة مواقع تشغیلیة  لتعدد مصادرإدراج اإلیرادات أمر تدقیق ھام نظرًا  عتبر عملیةت

ذلك، ھنالك عدد من أنظمة تقنیة المعلومات والتطبیقات المختلفة المستخدمة في إدراج معامالت اإلیرادات. لدى إلى ال مركزیة. باإلضافة 
ذلك، تعتبر إلى المجموعة عقود عمالء مختلفة واتفاقیات إیرادات تتطلب أحكام دقیقة لتحدید عملیة إدراج اإلیرادات المناسبة. إضافًة 

، بلغ إجمالي إیرادات المجموعة ما قیمتھ ٢٠٢١دیسمبر  ٣١داء المجموعة. خالل السنة المنتھیة في اإلیرادات مؤشرًا رئیسیاً على أ
).٢٧ألف درھم) (إیضاح  ٧٫٠٤٦٫٥٦٩:  ٢٠٢٠ألف درھم ( ٢٨٫٥٦٢٫٤٩٠



إلى السادة مساھمي مدقق الحسابات المستقل  تقریر 
(تتمة)  الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع

تدقیق البیانات المالیة الموحدة (تتمة) تقریر حول  

إدراج اإلیرادات (تتمة) 
المالیة.   لقد قمنا بمراجعة سیاسات إدراج اإلیرادات المطبقة من قبل المجموعة لتقییم مدى التزامھا بمتطلبات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر

المتعلقة   للضوابطوالفاعلیة التشغیلیة تصمیم حول اللحصول على فھم امن أجل  الشركات التابعةإشراك مدققي حسابات  وأ  ،بتنفیذقمنا  لقد 
اإلیرادات في بعملیة   ال  إدراج  جوھريوتابعة  ال شركات  بعض  تشغیلي  موقع  لكل  جوھریة  تدقیق  إجراءات  مصدر    تنفیذ    رئیسي یشكل 

المجموعة تحلیلیة  إلیرادات  إجراءات  تضمنت  والتي  والشركشاملة  ،  المجموعة  مستوى  على    اتعلى  اختبارات  بإجراء  وقمنا  التابعة 
.بشكل صحیحالسنة لتقییم ما إذا كان قد تم إدراج اإلیرادات  ى مدارعلالمعامالت 

  ٣نطاق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ضمنالواقعة  عملیات دمج األعمال
حول البیانات المالیة الموحدة. تم   ٦٫٢ رقم كما ھو مفصح عنھ في اإلیضاح شركاتالسیطرة على على المجموعة  استحوذتخالل السنة، 

لموجودات والمطلوبات المستحوذ القیمة العادلة لوتحدید  تخصیص سعر الشراء  عملیة  من قبل المجموعة إلجراء    تعیین خبراء تقییم خارجیین
جوھریة تتعلق بتخصیص   أنھا معامالت جوھریة خالل السنة تتطلب أحكام  باعتبار تدقیق ھام    أمر. یمثل االستحواذ على األعمال  ا علیھ

األعمال المستحوذ علیھا    /  السیاسات المحاسبیة للموجودات  لجعل  وإجراء تعدیالتسعر الشراء للموجودات والمطلوبات المستحوذ علیھا  
مع تلك المعتمدة لدى المجموعة.متوافقة 

تم تعیینھم من قبل   خارجیینمعدة من قبل مقیمین  الالجوھریة والمتعلقة بعملیات االستحواذ  لقد حصلنا على تقاریر تخصیص سعر الشراء  
 والنظر في مدىمع اإلدارة،    نقاشاتتضمنت المراجعة    .التقاریرفي عملیة مراجعة  لدینا  ن  یالمجموعة. قمنا بإشراك خبراء التقییم الداخلی 

على اإلیرادات    المبنیة  ةالنقدی  اتت الرئیسیة توقعات التدفقاالفتراضا تضمنت ھذه  مع توقعاتنا.    بما یتماشىالفتراضات والتقییمات  امعقولیة  
. واألرباح قبل الفوائد والضرائب ومعدالت النمو ومعدالت الخصم

شركات خاضعة لسیطرة مشتركة عملیات دمج أعمال 
. تم استبعاد ٦٫١  رقم  یضاحاإلكما ھو مبین في    شركات خاضعة لسیطرة مشتركة المجموعة على السیطرة على    استحوذتخالل السنة،  

ت دمج أعمال شركات خاضعة لسیطرة ا عملی   تمثل   أنھا   ، حیث٣  رقم  لتقاریر المالیةعداد اعملیات االستحواذ من نطاق المعیار الدولي إل
ھذا االستحواذ وبعدھا. تم تحدید  قبل عملیات  المساھم النھائيتخضع لسیطرة نفس  المستحوذ علیھا ألن الشركة والشركات  اً ، نظرمشتركة

على تكوین أعمال المجموعة ومركزھا وأدائھا المالي. تمت المحاسبة عن عملیات   جوھريألنھ یؤثر بشكل    الھامةأمور التدقیق    األمر كأحد
والتي نتج عنھا احتیاطي    لة، والتي تعكس الجوھر االقتصادي للمعامالحصصاالستحواذ في البیانات المالیة الموحدة باستخدام طریقة تجمیع  

. ٢٠٢١ألف درھم خالل  ٧٫٢٥٩٫٧٧٦بقیمة  دمج

على اتفاقیات شراء    كذلكتفاصیل المعاملة. لقد حصلنا    للحصول على فھم حول  ومسؤولي الحوكمةلقد أجرینا مناقشات مع إدارة المجموعة  
خالل فحص أدلة   من  سیطرة مشتركةخاضعة لمتطلبات دمج أعمال   تستوفيما إذا كانت عملیات االستحواذ    وقمنا بمراجعتھا وتقییماألسھم  

التغیرات في في بیان    دمجكاحتیاطي    المدرجةالمبالغ    صحةالملكیة ومراجعة ھیاكل الملكیة قبل وبعد عملیات االستحواذ، وتحدید مدى  
للسیاسة المحاسبیة   اً وفق  بشكل متسق  الحصصطریقة تجمیع    قد تم تطبیق  الموحد. باإلضافة إلى ذلك، قمنا بتقییم ما إذا كان  المساھمینحقوق  

.للمجموعة

الستثمارات العقاریةالقیمة العادلة ل
) ٩(إیضاح    ٢٠٢١دیسمبر    ٣١كما في    ملیون درھم)  ١٫٢٩٤:  ٢٠٢٠( ملیون درھم  ٧٫٩٢٧تم إدراج االستثمارات العقاریة البالغة قیمتھا  

. تقوم المجموعة بتقدیر القیمة العادلة الستثماراتھا العقاریة ألغراض اإلفصاح  واالنخفاض في القیمة المتراكمینبالتكلفة ناقصاً االستھالك 
الھامة نظرًا إلى درجة التعقید في التقییم  ولتقییم احتمالیة وجود أي انخفاض في القیمة. یعتبر تقییم االستثمارات العقاریة من أمور التدقیق  

اإلدارة.  المعتمدة من قبلوأھمیة األحكام والتقدیرات 



تقریر مدقق الحسابات المستقل إلى السادة مساھمي 
الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع (تتمة) 

تقریر حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة (تتمة) 

(تتمة)  الستثمارات العقاریةالقیمة العادلة ل
العقارات، یطبق المقیمون   قیمة("المقیمون"). عند تحدید    ینخارجی  ینومقیمالمجموعة  تم إجراء التقییمات من قبل متخصصین في إدارة  

یجار  أسالیب تقییم مختلفة بما في ذلك طریقتي االستثمار والمقارنة. یأخذ المقیمون في االعتبار المعلومات الخاصة بالعقار مثل اتفاقیات اإل
سوق السائدة وتأخذ معامالت  ، والتي تتأثر بعوائد الالمتوقعةالحالیة كما یقومون بتطبیق االفتراضات على معدالت الخصم وإیجارات السوق  

السوق القابلة للمقارنة في االعتبار، للوصول إلى التقییم. 

مراجعة تقاریر تقییم العقارات ووجدنا أن أسلوب التقییم لكل منھا كان متوافقاً مع في عملیة  إشراك مدققي حسابات الشركات التابعة  قمنا ب
لالستخدام في تحدید القیمة العادلة للعقارات.  المعاییر المعمول بھا لتقییم العقارات ومناسباً 

حسابات الشركات التابعة  قمنا ب تقییم مدى استقاللیة المقیمین الخارجیین ومؤھالتھم وخبراتھم ومراجعة شروط في عملیة  إشراك مدققي 
ًا على نطاق عملھم.أیة أمور قد تؤثر على موضوعیتھم أو قد تكون قد فرضت قیود ھنالكارتباطھم لتحدید ما إذا كانت 

مختصي التقییم الداخلیین    حسابات الشركات التابعة  مدققوقام   مع    نقاشاتفي مراجعة تقییم العقارات. تضمنت المراجعة    لدیھمبإشراك 
 الجوھریة. اإلدارة، والنظر في مدى معقولیة االفتراضات

المعلومات األخرى 
مجلس اإلدارة والتقریر السنوي بخالف البیانات المالیة الموحدة وتقریر    أعضاءتتضمن المعلومات األخرى المعلومات الواردة في تقریر  

مجلس اإلدارة قبل تاریخ تقریر تدقیقنا، ونتوقع أن نحصل على التقریر السنوي بعد تاریخ أعضاء الحسابات. لقد حصلنا على تقریر مدقق 
. تتحمل اإلدارة المسؤولیة عن المعلومات األخرى.الحسابات الخاص بنا   تقریر مدقق

إن رأینا حول البیانات المالیة الموحدة ال یشمل المعلومات األخرى ولن نبدي أي استنتاج تدقیق حولھا. 

ك إذا  ما  ومن خالل تلك القراءة تقییم  المعلومات األخرى،  مسؤولیتنا في قراءة  للبیانات المالیة الموحدة، تتمثل  انت وفیما یتعلق بتدقیقنا 
كانت  التدقیق أو فیما إذا  خالل  مع البیانات المالیة الموحدة أو المعرفة التي حصلنا علیھا  المعلومات األخرى تتعارض بشكل جوھري 

في تلك المعلومات األخرى بناًء على   مادیةمات األخرى تتضمن أخطاًء جوھریة. وفي حال أنھ، توصلنا إلى استنتاج بوجود أخطاء المعلو
األعمال التي قمنا بھا، فإنھ یتطلب منا اإلبالغ عن ذلك. ولیس لدینا ما نبلغ عنھ في ھذا الصدد. 

الحوكمة عن البیانات المالیة الموحدة  يمسؤولیة اإلدارة ومسؤول
للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ووفقاً   لألحكام إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لھذه البیانات المالیة الموحدة وفقاً 

اإلمارات العرب لدولة  والقانون االتحادي  للشركة  األساسي  والنظام  عقد التأسیس  من  (المعنیة  لسنة  ٢یة المتحدة رقم  (بصیغتھ   ٢٠١٥) 
، وعن نظام الرقابة الداخلیة التي تعتبره اإلدارة ضروریًا إلعداد بیانات مالیة موحدة خالیة من األخطاء المادیة، سواًء كان ذلك المعدلة)

خطأ  أو  الحتیال  قد   .نتیجًة  تقییم  مسؤولیة  اإلدارة  تتحمل  الموحدة،  المالیة  البیانات  إعداد  لمبدأ عند  وفقًا  االستمرار  على  المجموعة  رة 
مبدأ االستمراریة واستخدام مبدأ االستمراریة كأساس محاسبي، إال  باالستمراریة، وعن اإلفصاح، كما ھو مناسب، عن األمور ذات العالقة  

القیام بذلك. إذا كانت نیة اإلدارة تصفیة المجموعة أو إیقاف أعمالھا أو عدم وجود أي بدیل واقعي آخر سوى 

یتحمل مسؤولو الحكومة مسؤولیة اإلشراف على عملیة إعداد التقاریر المالیة الموحدة للمجموعة.
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تقریر حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة (تتمة) 

الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة الموحدة مدققمسؤولیة 
أو إن ھدفنا ھو الحصول على تأكید معقول بأن البیانات المالیة الموحدة، ككل، خالیة من األخطاء المادیة، سواًء كان ذلك نتیجًة الحتیال  

من   عاليموحدة. إن التأكید المعقول ھو عبارة عن مستوى  الحسابات الذي یتضمن رأینا حول البیانات المالیة المدقق  خطأ، وإصدار تقریر  
. قد تنشأ التأكید، لكنھ لیس ضماناً بأن التدقیق الذي تم إجراؤه وفقًا لمعاییر التدقیق الدولیة سوف یكتشف دائماً األخطاء المادیة عند وجودھا 

قول أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، على القرارات االقتصادیة األخطاء نتیجة الحتیال أو خطأ، وتعتبر مادیة إذا كان من المتوقع بشكل مع
للمستخدمین والتي تم اتخاذھا بناًء على تلك البیانات المالیة الموحدة.

لمعاییر التدقیق الدولیة، نقوم بممارسة االجتھاد المھني والمحافظة على الشك المھني خالل عمل یة كجزء من عملیة التدقیق التي تتم وفقاً 
التدقیق. كما نقوم بما یلي: 

 تحدید وتقییم مخاطر األخطاء المادیة في البیانات المالیة الموحدة، سواًء كان ذلك نتیجًة الحتیال أو خطأ، وتصمیم وتنفیذ إجراءات
نات المالیة الموحدة. التدقیق المناسبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقیق كافیة ومالئمة لتوفر لنا أساس إلبداء رأینا حول البیا 

إن مخاطر عدم اكتشاف الخطأ المادي الناتج عن االحتیال أعلى من المخاطر الناتجة عن األخطاء، نظرًا ألن االحتیال قد یتضمن 
التواطؤ أو التزویر أو الحذف المتعمد أو التحریف أو تجاوز الرقابة الداخلیة.

ني بتدقیق البیانات المالیة الموحدة لتصمیم إجراءات تدقیق مناسبة للظروف، ولیس الحصول على فھم حول نظام الرقابة الداخلیة المع
بھدف إبداء رأي حول فعالیة نظم الرقابة الداخلیة للمجموعة. 

اإلدارة. فصاحات ذات العالقة التي قامت بھا تقییم مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المتبعة ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واال
 التوصل إلى استنتاج حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمراریة المحاسبي وتقییم، بناًء على أدلة التدقیق التي تم الحصول

علیھا، ما إذا كان ھناك حالة جوھریة من عدم التأكد تتعلق بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك جوھریة حول قدرة المجموعة على 
إذا توصلنا إلى استنتاج أن ھناك حالة جوھریة من عدم التأكد، فإنھ یتعین علینا أن نلفت االنتباه في تقریر مدقق الحسابات االستمرار. 

إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البیانات المالیة الموحدة أو تعدیل رأینا إذا كانت ھذه اإلفصاحات غیر كافیة. تعتمد استنتاجاتنا على 
حصلنا علیھا حتى تاریخ إصدار تقریر مدقق الحسابات الخاص بنا. إال أن األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تتسبب أدلة التدقیق التي  

في توقف المجموعة عن االستمرار وفقاً لمبدأ االستمراریة. 
مالیة الموحدة تمثل المعامالت تقییم العرض العام ومحتوى البیانات المالیة الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البیانات ال

واألحداث بشكل یحقق العرض العادل للبیانات المالیة الموحدة. 
 الحصول على أدلة تدقیق كافیة ومالئمة بخصوص المعلومات المالیة للمنشآت أو األنشطة التجاریة داخل المجموعة بغرض إبداء

واإلشراف على وإنجاز عملیة التدقیق للمجموعة. ونتحمل المسؤولیة رأي حول البیانات المالیة الموحدة. إننا مسؤولون عن توجیھ  
عن رأینا حول البیانات المالیة الموحدة. 

نقوم بالتواصل مع مسؤولي الحوكمة بخصوص، من بین أمور أخرى، نطاق التدقیق وتوقیتھ ومالحظات التدقیق الھامة، والتي تتضمن 
خلیة التي نحددھا خالل عملیة التدقیق. نقاط الضعف الجوھریة في نظام الرقابة الدا 

ألمور كما نقوم بتزوید مسؤولي الحوكمة بما یفید التزامنا بمتطلبات السلوك المھني المتعلقة باالستقاللیة، ویتم إبالغھم بكافة العالقات وا 
فظ على االستقاللیة إن وجدت.األخرى التي تظھر أنھا قد تؤثر بشكل معقول على استقاللیتنا، والضوابط التي من شأنھا أن تحا
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تقریر حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة (تتمة) 

مسؤولیة مدقق الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة الموحدة (تتمة)
التواصل بھا مع مسؤولي الحوكمة، نقوم بتحدید األمور التي نرى أنھا كانت أكثر أھمیة في تدقیق البیانات المالیة  ومن تلك األمور التي یتم  

و الموحدة للفترة الحالیة، والتي تمثل أمور التدقیق الھامة. ونقوم بوصف تلك األمور في تقریر مدقق الحسابات، إال إذا كانت القوانین أ
عن ھذا األمر للعامة أو، في حاالت نادرة جدًا، نرى أنھ یجب عدم اإلفصاح عن ھذا األمر في تقریرنا ألن  التشریعات تمنع اإلفصاح  

العواقب السلبیة المتوقعة عن االفصاح قد تفوق المنفعة العامة الناتجة عنھ.

تقریر حول المتطلبات القانونیة والتنظیمیة األخرى
بالنسبة   ، إلى ما یلي(بصیغتھ المعدلة)  ٢٠١٥) لسنة  ٢رقم (لدولة اإلمارات العربیة المتحدة  ، وفقاً لمتطلبات القانون االتحادي  نشیر  كما 

:٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

لقد حصلنا على جمیع المعلومات واالیضاحات التي رأیناھا ضروریة ألغراض تدقیقنا؛ )١
القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة الیة الموحدة، من كافة النواحي الجوھریة، وفقاً لألحكام المعنیة من  لقد تم إعداد البیانات الم)٢

، وعقد التأسیس والنظام األساسي للشركة؛ (بصیغتھ المعدلة) ٢٠١٥) لسنة ٢المتحدة رقم (
تحتفظ المجموعة بسجالت محاسبیة منتظمة؛)٣
مجلس اإلدارة مع السجالت والدفاتر المحاسبیة للمجموعة؛ أعضاءتتفق المعلومات المالیة الموحدة الواردة في تقریر )٤
اإلیضاح)٥ ضمن  المالیة  واألوراق  األسھم  في  االستثمارات  إدراج  ویشمل   ١١و  ١٠و  ٦رقم    اتتم  الموحدة،  المالیة  البیانات  حول 

؛ ٢٠٢١دیسمبر  ٣١المجموعة خالل السنة المنتھیة في المشتریات واالستثمارات التي قامت بھا 
مع األطراف ذات العالقة والشروط   الجوھریة  حول البیانات المالیة الموحدة اإلفصاحات المتعلقة بالمعامالت  ٣٢یبین اإلیضاح رقم  )٦

و  التي اعتمدت علیھا؛
وجب االعتقاد بأن الشركة قد خالفت، خالل السنة المالیة المنتھیة استنادًا إلى المعلومات التي تم توفیرھا لنا، لم یسترع انتباھنا ما یست)٧

(بصیغتھ  ٢٠١٥) لسنة ٢القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (، أي من األحكام المعنیة من ٢٠٢١دیسمبر  ٣١في 
تأسیس والنظام األساسي للشركة على وجھ قد یكون لھ تأثیر مادي على أنشطتھا أو مركزھا المالي الموحد كما في الأو عقد  المعدلة)

. ٢٠٢١دیسمبر  ٣١

بتوقیع:
رائد أحمد
شریك

إرنست ویونغ 
٨١١رقم القید 

٢٠٢٢مارس  ٢٢
بوظبي أ
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١٠

بیان المركز المالي الموحد 
٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھمإیضاحات 

الموجودات 
الموجودات غیر المتداولة 

٧٩٫٣٠٦٫٨٨٩١٫٥٦٦٫٩٨٥ممتلكات وآالت ومعدات 
٨٢٫٤٤٢٫٧١٢٥٠٧٫٤٠٤موجودات غیر ملموسة وشھرة

٢٦٩٧٠٫٨١٣٨٨٫٤٣١موجودات حق االستخدام
٩٧٫٩٢٦٫٩٠٢١٫٢٩٣٫٧٢١عقاریة استثمارات 

١٠١٢٫١٠٣٫١٠٦٤٣٨٫٧٣٣استثمار في شركات زمیلة وشركات ائتالف 
١١١٫١٤٣٫٩٧٢٤٤٧٫٠٥٧استثمارات في موجودات مالیة 

-١٧٦٥٩٫٩٣٨موجودات العقود  
١٤٢٠٠٫٤١١٢٦٧٫٠١١ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى 

-١٥٥٥٫٨٢٥موجودات بیولوجیة  
٣٢٩٥١٤٫٧٠٦مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

٣٢٢٠٫٠٠٠١٫٢٠٠عالقة ألطراف ذاتقرض 
٣٦١٦٫٩٣٨٣٨موجودات الضریبة المؤجلة  

٣٤٫٨٤٨٫٤٥٧٤٫٦١٥٫٢٨٦

الموجودات المتداولة 
١٣٨٩٩٫٣٥١٤٠٦٫٩٥٩مخزون 

١٦١٫٣٤٩٫٨٢٤٦٨٠٫٣١٢قید التنفیذ أعمال تطویر 
١٥٥٫٣٦٣٥٫٤٨٠موجودات بیولوجیة

١١٩٫٠٩٦٫٩٣١٦٢٢٫٥٢٥استثمارات في موجودات مالیة 
٣٢١٫٨٩٦٫١٦٢٣٤٤٫٧٣٨مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

-٣٢٦٫٢٠٠قرض ألطراف ذات عالقة  
١٧٥٫٢٠١٫٥٣٠١٥٥٫٧٧٣موجودات العقود  

١٤١١٫٢١٣٫١٠٩٢٫٥٩٨٫٧٤٤تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرىذمم 
١٨٢٠٫٢٤٦٫٥٨٢٣٫٦٦٥٫٣٣٤النقد واألرصدة البنكیة

٤٩٫٩١٥٫٠٥٢٨٫٤٧٩٫٨٦٥
١٩٤٫٢١٦٫٦٣٩٩١٧٫١٢٩الموجودات المحتفظ بھا للبیع 

٥٤٫١٣١٫٦٩١٩٫٣٩٦٫٩٩٤
٨٨٫٩٨٠٫١٤٨١٤٫٠١٢٫٢٨٠إجمالي الموجودات 

حقوق المساھمین والمطلوبات 
حقوق المساھمین 

٢٠١٫٨٢١٫٤٢٩١٫٨٢١٫٤٢٩رأس المال 
١٦٫٦٦٨٫٣١١٢٫١١٩٫٦١٥الدمج واالستحواذ احتیاطي 

٢١٩١٠٫٧١٥٣٣٢٫٠٨٥احتیاطي نظامي 
٣٦٠٫٣٧٢٤٩٫٣٢٢ستثمارات االالتغیرات المتراكمة في إعادة تقییم 

٢٫٠٣٨٩٦٩احتیاطي تحویل العمالت 
-١٫٦٢٧احتیاطي تحوط 
٧٫٣٢٩٫١٦٩٣٫١٤٥٫٤٢٧أرباح محتجزة  

٢٧٫٠٩٣٫٦٦١٧٫٤٦٨٫٨٤٧حقوق المساھمین العائدة لمالكي الشركة  
٢٨٫٩٣٨٫٣٦٥٣٥٣٫٠٨٦الحقوق غیر المسیطرة 

٥٦٫٠٣٢٫٠٢٦٧٫٨٢١٫٩٣٣إجمالي حقوق المساھمین 
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جزءًا من ھذه البیانات المالیة الموحدة.٤٤إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

١٢

الخسائر الموحد وأبیان األرباح 
٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠٢١٢٠٢٠إیضاحات 
ألف درھم ألف درھم

٢٧٢٨٫٥٦٢٫٤٩٠٧٫٠٤٦٫٥٦٩اإلیرادات
)٤٫٦١٥٫١٦١()١٨٫٣٩٥٫٤٢٩(٢٨تكلفة اإلیرادات

١٠٫١٦٧٫٠٦١٢٫٤٣١٫٤٠٨إجمالي الربح  

) ٤٧٧٫٦٨٧()٢٫٢٣٣٫٧١٢(٢٩مصاریف عمومیة وإداریة
) ٤٦٫٥٠٣()١٣٩٫٤٦٥(٣٠مصاریف بیع وتوزیع

١٠٦٧٢٫١٨٦٩٤٨٫٢٤٧حصة من أرباح استثمار في شركات زمیلة وشركات ائتالف 
٣١٣٫٢٦٦٫٩٥٤٢١٦٫٤١١إیرادات استثمارات وإیرادات أخرى 

-)٦٫٦٥٩()٤(١٠خسارة من استبعاد جزئي لشركة زمیلة 
٦٫٢٨٫٨٠٨٤٫٧٤٥ربح من االستحواذ على شركات تابعة

-٦٫٣٤٣٫٨٥٤ربح من استبعاد شركات تابعة 
) ٦١٫٦٢٧()١٨٩٫٠٥١(٣٥تكالیف التمویل 

١١٫٥٨٩٫٩٧٦٣٫٠١٤٫٩٩٤الربح قبل الضریبة 
)٣٧٩()١٢٫٦٢٠(٣٦الضریبة 

١١٫٥٧٧٫٣٥٦٣٫٠١٤٫٦١٥الربح للسنة 

العائد إلى: 
٧٫٣٣٨٫٦٦٠٢٫٨٦٨٫٩٣٦مالكي الشركة 

٤٫٢٣٨٫٦٩٦١٤٥٫٦٧٩الحقوق غیر المسیطرة 

١١٫٥٧٧٫٣٥٦٣٫٠١٤٫٦١٥الربح للسنة 

٣٣٤٫٠٣١٫٥٨الواحد (درھم) للسھم األساسیة العوائد  



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

جزءًا من ھذه البیانات المالیة الموحدة.٤٤إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

١٣

بیان الدخل الشامل الموحد
٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھمإیضاحات 

١١٫٥٧٧٫٣٥٦٣٫٠١٤٫٦١٥الربح للسنة 

الدخل الشامل اآلخر: 

البنود التي قد یتم إعادة تصنیفھا الحقاً إلى األرباح أو الخسائر: 
٩٫٢٤١١٫٢١١فروق صرف العمالت األجنبیة عند تحویل العملیات الخارجیة

-٥٫٥٢٣التغیر في القیمة العادلة ألدوات التحوط 
التغیر في القیمة العادلة لموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 

-)٤٫٢٥٣(١١٫١الدخل الشامل اآلخر 

البنود التي لن یتم إعادة تصنیفھا الحقاً إلى األرباح أو الخسائر: 
التغیر في القیمة العادلة لموجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من 

١١٫١٧٧٤٫٠٢٠٤٠٫٩٢٨خالل الدخل الشامل اآلخر 

٧٨٤٫٥٣١٤٢٫١٣٩إجمالي الدخل الشامل اآلخر 

١٢٫٣٦١٫٨٨٧٣٫٠٥٦٫٧٥٤إجمالي الدخل الشامل للسنة 

العائد إلى: 
٧٫٩٠٩٫٨٣٣٢٫٩١١٫١٢٠مالكي الشركة 

٤٫٤٥٢٫٠٥٤١٤٥٫٦٣٤الحقوق غیر المسیطرة 

١٢٫٣٦١٫٨٨٧٣٫٠٥٦٫٧٥٤



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

جزءًا من ھذه البیانات المالیة الموحدة.٤٤إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

١٤

التغیرات في حقوق المساھمین الموحدبیان 
٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

الشركة أسھملحاملي ةالعائد

رأس المال
الدمج  احتیاطي 

احتیاطي نظامي واالستحواذ

التغیرات المتراكمة  
في إعادة تقییم 

استثمارات  
احتیاطي تحویل  

اإلجمالي أرباح محتجزة  احتیاطي تحوط العمالت
الحقوق غیر  

المسیطرة 
إجمالي حقوق  

المساھمین  
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٥١٧٫٤٧٦٢٫١٧٢٫٤٨١٢٢٫٤٢٨٢٫١٩٤٫٩٠٩-)٢٨٧(٤٥٫١٩١٨٫٣٩٤) ٢١٩٫٧٢٢(١٫٨٢١٫٤٢٩(مدققة)٢٠٢٠ینایر ١الرصید في 
٢٫٨٦٨٫٩٣٦٢٫٨٦٨٫٩٣٦١٤٥٫٦٧٩٣٫٠١٤٫٦١٥------الربح للسنة

٤٢٫١٣٩)٤٥(٤٢٫١٨٤--٤٠٫٩٢٨١٫٢٥٦---الدخل (الخسارة) الشامل اآلخر للسنة 

٢٫٨٦٨٫٩٣٦٢٫٩١١٫١٢٠١٤٥٫٦٣٤٣٫٠٥٦٫٧٥٤-٤٠٫٩٢٨١٫٢٥٦---إجمالي الدخل الشامل للسنة 
---) ٢٨٦٫٨٩٤(---٢٨٦٫٨٩٤--تحویل إلى احتیاطي نظامي 

١٠٧٫١٦٦١٠٧٫١٦٦--------) ٣٧دفعات على أساس األسھم (إیضاح  
مكافآت لبعض موظفي الشركة األم النھائیة وشركاتھا –دفعات على أساس األسھم  

)٢٧٫٤٦٠(-)٢٧٫٤٦٠()٢٧٫٤٦٠(------) ٣٧ذات العالقة (إیضاح 
١٫٧٤٠٫٩٢٣٦٤٧١٫٧٤١٫٥٧٠-----١٫٧٤٠٫٩٢٣-))ب(٦٫١دمج أعمال شركات خاضعة لسیطرة مشتركة (إیضاح  

٧٣٫٣٦٩٧٣٫٣٦٩٣٦٫٢٤٠١٠٩٫٦٠٩------ج) ٦٫٤استبعاد حصة جزئیة من شركات تابعة (إیضاح 
١٢٠١٢٠--------ضخ رأس مال من قبل حقوق غیر مسیطرة  

استثمار في موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح  االستحواذ على 
٥٤٣٫٦٦٤-٥٤٣٫٦٦٤-----٥٤٣٫٦٦٤-) ١١٫٢أو الخسائر (إیضاح 

٥٤٫٧٥٠-٥٤٫٧٥٠-----٥٤٫٧٥٠-االستحواذ على شركة زمیلة  
٤٠٫٨٥١٤٠٫٨٥١--------(ب))٦٫٢شركات تابعة (إیضاح  االستحواذ على  

٣٫١٤٥٫٤٢٧٧٫٤٦٨٫٨٤٧٣٥٣٫٠٨٦٧٫٨٢١٫٩٣٣-٢٠٢٠١٫٨٢١٫٤٢٩٢٫١١٩٫٦١٥٣٣٢٫٠٨٥٤٩٫٣٢٢٩٦٩دیسمبر  ٣١الرصید في 

٣٫١٤٥٫٤٢٧٧٫٤٦٨٫٨٤٧٣٥٣٫٠٨٦٧٫٨٢١٫٩٣٣-٢٠٢١١٫٨٢١٫٤٢٩٢٫١١٩٫٦١٥٣٣٢٫٠٨٥٤٩٫٣٢٢٩٦٩ینایر ١الرصید في 
٧٫٣٣٨٫٦٦٠٧٫٣٣٨٫٦٦٠٤٫٢٣٨٫٦٩٦١١٫٥٧٧٫٣٥٦------الربح للسنة

٥٧١٫١٧٣٢١٣٫٣٥٨٧٨٤٫٥٣١-٥٦٨٫٨٦٤٦٨٢١٫٦٢٧---الدخل الشامل اآلخر للسنة 

٥٦٨٫٨٦٤٦٨٢١٫٦٢٧٧٫٣٣٨٫٦٦٠٧٫٩٠٩٫٨٣٣٤٫٤٥٢٫٠٥٤١٢٫٣٦١٫٨٨٧---إجمالي الدخل الشامل للسنة 
---) ٥٧٨٫٦٣٠(---٥٧٨٫٦٣٠--تحویل إلى احتیاطي نظامي 

---٢٥٧٫٨١٤--) ٢٥٧٫٨١٤(---استبعاد استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
٧٫٢٥٩٫٧٧٦١٢٫٦٦٧٫١٣٩١٩٫٩٢٦٫٩١٥-----٧٫٢٥٩٫٧٧٦-(أ))٦٫١دمج أعمال شركات خاضعة لسیطرة مشتركة (إیضاح  

١٠٧٫٨٣٠١٠٧٫٨٣٠--------(أ))٦٫٢تابعة (إیضاح  اتاالستحواذ على شرك
على مستوى  على شركات تابعةحقوق غیر مسیطرة إضافیة من عملیات االستحواذ

-٢٢٨٫٣٨٣) ٢٢٨٫٣٨٣() ٢٢٨٫٣٨٣(------(أ))٦٫٢المجموعة (إیضاح 
٣٨٢٫١٥٤٩٥١٫٢٥٣١٫٣٣٣٫٤٠٧-----٣٨٢٫١٥٤-(أ))٦٫٢تسویة اعتبار من الشركة األم النھائیة (إیضاح 

العادلة من  بالقیمةاالستحواذ على استثمار في موجودات مالیة مدرجة 
٤٫٩٧٦٫٢٧١-٤٫٩٧٦٫٢٧١-----٤٫٩٧٦٫٢٧١-) ١١٫٢خالل األرباح أو الخسائر (إیضاح  

٢٫٥٩٠٫١٩٨٣٫١١٣٫٤٠٧٥٫٧٠٣٫٦٠٥-----٢٫٥٩٠٫١٩٨-(أ))٦٫١(إیضاح سیطرة مشتركة خاضعة ل من شركاتاالستحواذ على موجودات
)١٫٤٥١٫٥٢٢()١٫٤٥١٫٥٢٢(--------) ٤٢إیضاح المسیطرة (توزیعات أرباح مدفوعة إلى الحقوق غیر 

٥٢٫٠٠٠٥٢٫٠٠٠--------(أ))٦٫٤دفعات على أساس األسھم (إیضاح  
)٤٫٥١١٫٨٦١() ٤٧٨٫٣٣٥()٤٫٠٣٣٫٥٢٦()٤٫٢٧٨٫٠٦٤(----٢٤٤٫٥٣٨-) ٦٫٥(إیضاح حقوق غیر مسیطرةاالستحواذ على  

١٫٦٧٢٫٣٤٥٧٦٨٫١٠٤٥٫٨٤٩٫٢٨٨٦٫٦١٧٫٣٩٢----) ٩٠٤٫٢٤١(-) ٦٫٤استبعاد حصة جزئیة في شركات تابعة (إیضاح 
)٢٠٫٨٩٤()٢١٫٢٨١(٣٨٧--٣٨٧----) ٦٫٣استبعاد شركات تابعة (إیضاح 
)٢٠٫٠٠٠()٢٠٫٠٠٠(--------إلى الحقوق غیر المسیطرة  سداد رأس المال المساھم بھ

٣٫١٣٥٫٠٦٣٣٫١٣٥٫٠٦٣--------ضخ رأس مال من قبل الحقوق غیر المسیطرة  

٢٠٢١١٫٨٢١٫٤٢٩١٦٫٦٦٨٫٣١١٩١٠٫٧١٥٣٦٠٫٣٧٢٢٫٠٣٨١٫٦٢٧٧٫٣٢٩٫١٦٩٢٧٫٠٩٣٫٦٦١٢٨٫٩٣٨٫٣٦٥٥٦٫٠٣٢٫٠٢٦دیسمبر  ٣١الرصید في 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

١٥

بیان التدفقات النقدیة الموحد
٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم یضاحات إ

األنشطة التشغیلیة
١١٫٥٨٩٫٩٧٦٣٫٠١٤٫٩٩٤الربح قبل الضریبة  

تعدیالت للبنود التالیة:  
٧٦٣٤٫٩٣١٨٨٫٥٢١استھالك ممتلكات وآالت ومعدات

٨١٢٢٫٩٧٢٦٨٫١٠٤إطفاء موجودات غیر ملموسة 
٩٦٤٫٨١٩٥٢٫٢٩٠استھالك استثمارات عقاریة 

٢٦٧٤٫٦٨٩١٧٫٥١٦استھالك موجودات حق االستخدام 
١٥٦٫٨٧٠٥٫٩٥٤أصل بیولوجيإطفاء

٢٨٥٥٫٢٤٩٥٠٫٣١٦خسارة االنخفاض في قیمة موجودات غیر مالیة  
-٩١٠٤استثمارات عقاریة شطب  

) ٩٤٨٫٢٤٧()٦٧٢٫١٨٦(١٠الحصة من أرباح استثمار في شركات زمیلة وشركات ائتالف 
) ٣٫٣٠٢() ٨٫٤٧٧(٣١ربح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات  

) ٤٫٧٤٥() ٨٫٨٠٨(٦٫٢تابعة  ات ربح من االستحواذ على شرك
-) ٤٣٫٨٥٤(٦٫٣شركات تابعةربح من استبعاد 

-٦٫٦٥٩) ٤(١٠خسارة من االستبعاد الجزئي لشركة زمیلة
) ٣٢٨() ٥٫٦٣٠(١٥التغیر في القیمة العادلة للموجودات البیولوجیة

١٣١٨٨٫٧١٠٢١٫٧٢٤مخصص المخزون بطيء الحركة 
٢٩٤٦٢٫١٥٩٢٩٫٩٩٨مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
) ٣٠٫٤٦٢()٢٠٣٫٧٥٩(٣١إیرادات الفائدة وتوزیعات األرباح 

) ١٠٦٫٠٣٠(-٣١إعادة إدراج ذمم دائنة أخرى  
) ٢٤٫٤٣٩() ٢٧٫٩٨٦(٣١عكس خصم الذمم المدینة طویلة األجل  

٣٧٤٦٫٠٠٠٧٩٫٧٠٦دفعات على أساس األسھم  
) ٢٫٥٨٤() ٣٫٨٤٨(١٩٣١امتیاز اإلیجار المتعلق بكوفید 

التغیر في القیمة العادلة لموجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل
) ٨٫٦٩٢() ٢٫٢٧١٫٦٢٩(٣١األرباح أو الخسائر  

-)٥١٨٫٦٨٥(٣١تم شطبھا سابقاً عكس دیون ھالكة 
-) ٤٠٫٩٨٨(٣١ربح القیمة العادلة من إعادة تقییم حصة ملكیة محتفظ بھا سابقاً  

٢٢١٦٢٫١٠١٣٩٫٦٢٥مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین  
٣٥١٨٩٫٠٥١٦١٫٦٢٧تكالیف التمویل 

٩٫٧٩٨٫٤٤٠٢٫٤٠١٫٥٤٦التدفقات النقدیة التشغیلیة قبل التغیرات في رأس المال العامل  

: التغیرات في رأس المال العامل
) ١٨٥٫١٧٦(٤٥٫٦١٠في المخزون)الزیادةالنقص ( 

) ٥٫٢٢٩() ٢٧٫١١٨(الزیادة في الموجودات البیولوجیة
) ٧٥٫٠٩٧(١٫٥٠٣٫٠٤٢في المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة )الزیادةالنقص ( 

-) ٢٥٫٠٠٠(الزیادة في قرض ألطراف ذات عالقة 
)١٫١٠٩٫١٠٠()٩٥٩(في الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرىالزیادة

) ١٥٫٠٥٦() ٢٤٫٣٢٦(الزیادة في أعمال التطویر قید التنفیذ 
) ٦٧٫٥٦١(٢٣٦٫١٠٦) في موجودات محتفظ بھا للبیع الزیادةالنقص ( 

٥١٩٫٣٢٢) ١٫٠٤٤٫٠٢٩(ي المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقةفالزیادة (النقص) 
-٩١٠٫٩٣٩الزیادة في قرض من أطراف ذات عالقة  

١٫٦٦٣٫٩٤٠٩٤٦٫٣٧٣الزیادة في الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى

١٣٫٠٣٦٫٦٤٥٢٫٤١٠٫٠٢٢النقد المولد من العملیات 
) ١١٫٤٦٣()١٥٩٫٩٩٣(٢٢مكافآت نھایة الخدمة للموظفین المدفوعة

) ٧٨() ١٥٫٤٣٩(المدفوعةالضریبة
) ٥٠٫٢٩٥()١٥٧٫٧٤٧(تكالیف التمویل المدفوعة 

١٢٫٧٠٣٫٤٦٦٢٫٣٤٨٫١٨٦صافي النقد المولد من األنشطة التشغیلیة  



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

جزءًا من ھذه البیانات المالیة الموحدة.٤٤إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

١٦

بیان التدفقات النقدیة الموحد (تتمة)
٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم یضاحات إ

األنشطة االستثماریة 
ذات استحقاقات أصلیة ألكثر من ثالثة وحسابات ھامشالحركة في ودائع ألجل

) ١٩٤٫٤٣٠()٧٠٨٫٤٠٢(أشھر 
) ٢١٤٫١٥٣()٩٣٢٫٠١٨(إلى ممتلكات وآالت ومعدات  ةإضاف
) ٦٫٩٧٥() ٢٨٫٠٤١(٨إلى موجودات غیر ملموسة ةإضاف

٢٦٫٦٦٨٤٫٩٧٥متحصالت من بیع ممتلكات وآالت ومعدات 
٦٫١٤٫٦٣٧٫٩٥١٤١٧٫٠٠١نقد مستحوذ علیھ من دمج أعمال شركات خاضعة لسیطرة مشتركة 

نقد مستحوذ علیھ من االستحواذ على موجودات من شركات خاضعة لسیطرة 
-٦٫١٣٧١٫٧٧٦مشتركة 

) ١٨٥٫٤٦٥(٦٫٢١٤١٫٤٢٨صافي النقد المستحوذ علیھ (المدفوع) عند االستحواذ على شركات تابعة 
-٦٫٣٣٢٢٫٩٧٩، صافي النقد المستبعد  متحصالت من استبعاد شركات تابعة

٦٫٤١٫٩٩٨٫١٠٠١٠٩٫٦٠٩شركات تابعة حصص في متحصالت من استبعاد 
-)٧٥٧٫٣٣٩(٦٫٥نقد مدفوع عند االستحواذ على حقوق غیر مسیطرة  

) ٢٢٤٫٤٥٣() ٨٤٫٧٠٠(٩شراء استثمارات عقاریة  
) ٣٠٫٥٩٠() ١٫٤٥١٫٦٨١(١٠وشركات ائتالفزمیلةاتشراء استثمار في شرك

-١٨٫٨٠٠) ٤(١٠نقد مستلم من االستبعاد الجزئي لحصة مساھمة في شركة زمیلة 
١٠٥٥٣٫٨٩٠٦٣٧٫٦٣٥من شركات زمیلة وشركات ائتالف توزیعات أرباح مستلمة

) ٥٥٠٫١٠٦() ٢٫١٢٧٫٢٨٥(١١شراء استثمار في موجودات مالیة  
١١٣١٣٫٢٣٠١٤٩٫٦٧٥متحصالت من بیع استثمار في موجودات مالیة  

٣١٢٠٣٫٧٥٩٣٠٫٤٦٢فوائد وتوزیعات أرباح مستلمة

) ٥٦٫٨١٥(٢٫٤٩٩٫١١٥صافي النقد المولد من (المستخدم في) األنشطة االستثماریة

األنشطة التمویلیة
) ٩٢٫٠٢١() ١٫٢٣٠٫٧٥٨(صافي سداد قروض 

-٣٧٦٫٠٠٠متحصالت من الدفعات على أساس األسھم 
-٣٫١٣٥٫٠٦٣ضخ رأس مال من قبل الحقوق غیر المسیطرة  
-) ١٫٤٥١٫٥٢٢(٤٢توزیعات أرباح مدفوعة لحقوق غیر مسیطرة

-) ٢٠٫٠٠٠(دفعات لحقوق غیر مسیطرة مقابل رأس المال المساھم بھ  
) ١٧٫٩٥٧() ٨٠٫٨٨٣(٢٦مطلوبات عقود اإلیجار  سداد 

) ١٠٩٫٩٧٨(٣٥٧٫٩٠٠األنشطة التمویلیة)المستخدم فيالمولد من (صافي النقد  

١٥٫٥٦٠٫٤٨١٢٫١٨١٫٣٩٣صافي الزیادة في النقد وما یعادلھ خالل السنة

٣٫٤٦٠٫٣٥٣١٫٢٨٤٫٨٥٣النقد وما یعادلھ في بدایة السنة
) ٥٫٨٩٣() ٥٫٥٠٨(تأثیر التغیرات في معدالت صرف العمالت األجنبیة

١٨١٩٫٠١٥٫٣٢٦٣٫٤٦٠٫٣٥٣النقد وما یعادلھ في نھایة السنة

حول البیانات المالیة الموحدة. ١١و١٠و٦اإلیضاحات رقم تم اإلفصاح عن المعامالت غیر النقدیة الجوھریة ضمن 
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١٧

معلومات عامة  ١

) ھي شركة مساھمة عامة تأسست في أبوظبي بموجب المرسوم اتش سي"أو "آيإن الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع ("الشركة"
صاحب السمو حاكم أبوظبي في  ١٥األمیري رقم   ب ١٩٩٨نوفمبر  ٢٣الصادر عن  ھو ص  . إن العنوان المسجل للشركة 

للشركة.النھائیةھي الشركة األم إن شركة رویال جروب ھولدینج ذ.م.م، أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة.٣٢٦١٩

تتضمن ھذه البیانات المالیة الموحدة نتائج العملیات والمركز المالي للشركة وشركاتھا التابعة (یشار إلیھا معاً باسم "المجموعة"). 
:إن األنشطة الرئیسیة للمجموعة ھي

خدمات اإلدارة واالستثمار في مشاریع متنوعة؛-
مواد االستھالكیة الطازجة واألغذیة المعلبة والمحفوظة والمجمدة وتقدیم خدمات  تجارة واستیراد المواد الغذائیة، بما في ذلك ال-

التموین وإعادة التعبئة والتغلیف؛ 
؛ والثروة الحیوانیةبالمزارعومعالجة األعالف وبیع منتجات الدواجن وتقدیم الخدمات األخرى المتعلقة  الدواجنتربیة وتفریخ-
لمؤسسات، والخدمات اإلداریة؛االستثمار في المنشآت الریاضیة، وا-
إدارة عروض السینما؛ -
تركیب وإصالح وصیانة أجھزة ومحطات تبرید وتكییف الھواء؛ -
شراء وبیع وتأجیر األراضي والعقارات والخدمات األخرى المتعلقة بإدارة وتطویر األراضي والعقارات؛ -
باألعمال البحریة؛تقدیم الخدمات الفنیة والتجاریة والمقاوالت المتعلقة -
خدمات االستیراد والصیانة والتجارة والخدمات األخرى المتعلقة بقطع الغیار والماكینات والمعدات الصناعیة؛ -
الخدمات اللوجستیة المتعلقة بھا، وتشغیل  إلى جانبالفحوصاتخدمات الرعایة الطبیة والصحیة بما في ذلك إدارة مختبرات  -

المختبرات الطبیة، وتوزیع المستلزمات واألجھزة الطبیة وإدارة المستشفیات والعیادات الطبیة؛ 
؛ البیع بالجملة وتجارة مستحضرات التجمیل والعنایة الشخصیة وغیرھا من الخدمات ذات الصلة بالتجمیل-
؛ةتجارة وتصلیح وتأجیر الدراجات الناری-
والمدنیة؛ األرضیةأنواع المباني، وتطویر البنیة التحتیة، واألعمال بكافةالمقاوالت الھندسیة واإلنشائیة المتعلقة -
لدول مختلفة؛ اإلقلیمیةوالتجریف وأعمال استصالح األراضي المرتبطة بھا في المیاه  والتوریدعقود الھندسة -
یل مرافق إنتاج النفط والغاز وإدارتھا؛ استشارات ھندسة نقل النفط والغاز وعملیات تشغ-
؛ الخدمات المصرفیة والمالیة اإلسالمیة بما في ذلك القروض والودائع المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة-
االستثمارات المتعلقة بالسیاحة وتنمیتھا وإدارتھا؛ -
واإلدارة ذات الصلة بالزراعة؛ وأعمال االستثمارإدارة الغابات والغطاء النباتي الطبیعي بما في ذلك الزراعة -
؛ تصنیع وتورید الخرسانة والمنتجات الصناعیة األخرى بما في ذلك تركیب وتصنیع ألواح األلمنیوم والزجاج-
واإلعالن في الصحف والخدمات األخرى المتعلقة بتصمیم اإلعالنات وإنتاجھا؛ والفعالیاتتنظیم وإدارة -
سائقي السیارات وإدارة الخدمات المتعلقة بإصدار رخص القیادة. وتمرینتدریب -

مجلس اإلدارة بت٢٠٢١دیسمبر  ٣١في  المنتھیةتم اعتماد إصدار البیانات المالیة الموحدة للسنة المالیة   لقرار  ٢٢اریخ  وفقاً 
. ٢٠٢٢مارس 
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١٨

أساس اإلعداد٢

االلتزام بیان ٢٫١

المجلس الدولي للمعاییر  الصادرة عن  ")  IFRSللمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ("اً تم إعداد البیانات المالیة الموحدة وفق 
والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة النظام األساسي للشركةمنوبما یتوافق مع األحكام المعمول بھا  ")  IASB("المحاسبیة

،  ٢٠٢١لسنة٣٢صدر مرسوم بقانون اتحادي رقم  ،  ٢٠٢١سبتمبر  ٢٠بتاریخ  .  (بصیغتھ المعدلة)٢٠١٥) لسنة  ٢المتحدة. رقم (
مفعولھ  یسري  حیث  (بصیغتھ المعدلة) بشأن الشركات التجاریة،  ٢٠١٥لسنة٢ي رقم  الذي یلغي ویحل محل القانون االتحادو

مراجعة القانون الجدید وتطبیق متطلباتھ في موعد أقصاه سنة واحدة من صددالمجموعة في  إن  .  ٢٠٢٢ینایر  ٢من  اعتباراً 
تاریخ دخول المرسوم حیز التنفیذ. 

أساس القیاس ٢٫٢

وجیة  تم إعداد البیانات المالیة الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء االستثمارات في الموجودات المالیة، والموجودات البیول
لمالیة المشتقة التي تم إدراجھا بالقیمة العادلة. واألدوات ا

العملة الوظیفیة وعملة العرض ٢٫٣

العملة الوظیفیة وعملة العرض للمجموعةوھو،تم عرض البیانات المالیة الموحدة بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة ("درھم")
ذلك. خالفتم تقریب جمیع القیم إلى أقرب ألف (ألف درھم) إال إذا أشیر إلى  للشركة. 

أساس التوحید ٢٫٤

وحدة للمجموعة من البیانات المالیة للشركة وشركاتھا التابعة. متتكون البیانات المالیة ال

:یكون للمجموعةیتم تحقیق السیطرة عندما 

؛ سیطرة على الجھة المستثمر فیھا -
معرضة، أو لدیھا الحقوق في العوائد المتغیرة الناتجة عن تعاملھا مع الجھة المستثمر فیھا؛ وتكون -
المقدرة على استخدام السیطرة على الجھة المستثمر فیھا للتأثیر على عوائدھا.-

لظروف إلى وجود تغیرات في م ما إذا كانت تسیطر على جھة مستثمر فیھا في حال أشارت الحقائق وایتقوم المجموعة بإعادة تقی
.واحد أو أكثر من عناصر السیطرة الثالث المدرجة أعاله

عندما یكون للمجموعة أقل من غالبیة حقوق التصویت في الجھة المستثمر فیھا، یكون لھا سیطرة على الجھة المستثمر فیھا عندما  
. فیھا من جانب واحدتكون حقوق التصویت كافیة لمنح القدرة العملیة على توجیھ األنشطة ذات الصلة للجھة المستثمر 
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١٩

(تتمة) أساس اإلعداد٢

(تتمة) أساس التوحید٢٫٤

تأخذ المجموعة في االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقییم فیما إذا كانت حقوق تصویت المجموعة في الجھة  
المستثمر فیھا كافیة لمنحھا السیطرة، بما في ذلك:  

مستثمر فیھا؛ االتفاقیة (االتفاقیات) التعاقدیة مع حاملي حقوق التصویت اآلخرین في الجھة ال-
الحقوق الناتجة عن االتفاقیات التعاقدیة األخرى؛ و-
حقوق تصویت المجموعة وحقوق التصویت المحتملة.-

یبدأ توحید شركة تابعة عندما تحصل المجموعة على السیطرة على الشركة التابعة ویتوقف عندما تفقد المجموعة السیطرة على  
في بیان  الفترةالشركة التابعة. وبشكل خاص، یتم إدراج إیرادات ومصاریف الشركة التابعة المستحوذ علیھا أو المستبعدة خالل  

التاریخ الذي تحصل فیھ المجموعة على السیطرة إلى التاریخ الذي تتوقف فیھ المجموعة عن  األرباح أو الخسائر الموحد من
السیطرة على الشركة التابعة.  

وإلى حقوق الملكیة غیر المسیطرة. یعود بیان  الشركةینسب الربح أو الخسارة وكافة مكونات الدخل الشامل اآلخر إلى مالكي  
حقوق  الشركةلى مالكي  الدخل الشامل للشركات التابعة إ حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصید  وإلى الحقوق غیر المسیطرة 

الملكیة غیر المسیطرة.  

عند الضرورة، یتم إجراء تعدیالت على البیانات المالیة للشركات التابعة بھدف جعل سیاساتھا المحاسبیة متوافقة مع السیاسات 
موجودات والمطلوبات وحقوق الملكیة واإلیرادات والمصاریف والتدفقات النقدیة المتعلقة یتم استبعاد كافة الالمحاسبیة للمجموعة.  

بالمعامالت بین أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحید. 

التغییر في حصة ملكیة شركة تابعة، دون فقدان السیطرة، كمعاملة حقوق ملكیة.  احتسابیتم 

ابعة، یتم إدراج األرباح أو الخسائر ضمن األرباح أو الخسائر ویتم احتسابھا كالفرق  عندما تفقد المجموعة السیطرة على شركة ت
) القیمة الدفتریة السابقة لموجودات  ٢) إجمالي القیمة العادلة لالعتبار المستلم والقیمة العادلة ألیة حصة محتفظ بھا؛ و (١بین (

احتساب كافة المبالغ المدرجة سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر  ومطلوبات الشركة التابعة وأي من الحقوق غیر المسیطرة. یتم
والمتعلقة بتلك الشركة التابعة كما لو أن المجموعة قامت باستبعاد موجودات أو مطلوبات الشركة التابعة ذات الصلة بشكل مباشر 

حقوق   فئة أخرى ضمن  األرباح أو الخسائر أو یتم تحویلھا إلى  ھو محدد/مسموح بھ في (یتم إعادة تصنیفھا إلى  كما  الملكیة 
ابقًا  المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة القابلة للتطبیق). یتم اعتبار القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھ في الشركة التابعة س

ولي إلعداد التقاریر المالیة رقم في تاریخ فقدان السیطرة كالقیمة العادلة عند اإلدراج المبدئي للمحاسبة الالحقة بموجب المعیار الد
، كما ھو مناسب، والتكلفة عند اإلدراج المبدئي لالستثمار في الشركة الزمیلة أو شركة االئتالف. ٩
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أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٤

كما یلي: ھي ٢٠٢٠دیسمبر ٣١و ٢٠٢١دیسمبر ٣١كما في للشركة تفاصیل الشركات التابعة إن

األنشطة الرئیسیة بلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢١٢٠٢٠

٪ ١٠٠٪١٠٠. یةشركة استثماراإلمارات العربیة المتحدة الشركة العالمیة القابضة آر أس سي لیمتد 
٪ ١٠٠٪١٠٠استثمار وتأسیس وإدارة مشاریع تجاریة. اإلمارات العربیة المتحدة القابضة إلدارة الشركات ذ.م.م الشركة العالمیة 

٪ ١٠٠٪١٠٠استثمار وتأسیس وإدارة مشاریع تجاریة. اإلمارات العربیة المتحدة الشركة العالمیة القابضة للمرافق ذ.م.م 
٪ ١٠٠٪١٠٠. استثمار وتأسیس وإدارة مشاریع تجاریةاإلمارات العربیة المتحدة العقاریة ذ.م.م الشركة العالمیة القابضة 

٪ ١٠٠٪١٠٠. استثمار وتأسیس وإدارة مشاریع تجاریةاإلمارات العربیة المتحدة الشركة العالمیة القابضة دیجتال ھولدینج ذ.م.م 
٪ ١٠٠٪١٠٠. استثمار وتأسیس وإدارة مشاریع تجاریةاإلمارات العربیة المتحدة الصناعیة ذ.م.م الشركة العالمیة القابضة 

المطاعم،  اإلمارات العربیة المتحدة الشركة العالمیة القابضة لألغذیة ذ.م.م  وإدارة  العامة،  المرافق  وتشغیل  إدارة 
. واستثمار وإنشاء وإدارة المشاریع التجاریة 

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠استثمار وإنشاء وإدارة مشاریع تجاریة. اإلمارات العربیة المتحدة الشركة العالمیة القابضة كابیتال ذ.م.م 
وتأسیسھا  االاإلمارات العربیة المتحدة ) ١(آي اتش سي للتعلیم القابضة ذ.م.م  التعلیم  خدمات  مشاریع  في  ستثمار 

وإدارتھا. 
١٠٠٪ -

في  اإلمارات العربیة المتحدة )١(آي اتش سي للرعایة الصحیة القابضة ذ.م.م   الصحیة مشاریع االستثمار  وتأسیسھا  الخدمات 
- ٪١٠٠وإدارتھا. 

انفستمنت   اتش سي ویست  ملكیة فردیة  –آي 
ذ.م.م 

في اإلمارات العربیة المتحدة  والتجاریة  االستثمار  الزراعیة  المشاریع 
٪ ١٠٠٪١٠٠وتأسیسھا وإدارتھا. والصناعیة

اإلمارات   ستالیونز  جي  اس  أي  مجموعة 
" ش.م.خ   العقاریة  (سابقاً  اإلمارات  ستالیونز 

") ذ.م.م

وإدارة  اإلمارات العربیة المتحدة  وتقسیمھا،  واألراضي  العقارات  وبیع  شراء 
العقارات. وتطویر وتأجیر 

١٠٠٪٨٥ ٪

والروبیان  المملكة العربیة السعودیة شركة أسماك العرب ذ.م.م  األسماك  في  وبالتجزئة  بالجملة  التجارة 
ھذه   وتصدیر  واستیراد  األخرى  المائیة  واألحیاء 
المنتجات. تربیة األسماك والروبیان واألحیاء المائیة  

ممتلكات وآالت  األخرى. تجارة الجملة والتجزئة في 
ومعدات االستزراع السمكي. 

٨٠٪٨٠ ٪

٪ ٧١٫٩٨٪٧٥٫٣٦تقدیم استثمار وإنشاء وإدارة المشاریع الریاضیة. اإلمارات العربیة المتحدة بالمز الریاضیة ش.م.خ 
طازجة،  اإلمارات العربیة المتحدة مخازن زي ش.م.خ  استھالكیة  مواد  واستیراد  والمواد  تجارة 

الغذائیة المعلبة والمحفوظة والمجمدة. 
٧١٫١٨٪٧٤٫٤١ ٪

الغذائیة  اإلمارات العربیة المتحدة ساین رویال سینما ذ.م.م  المواد  وبیع  الخدمات،  وإدارة  تأسیس 
السریعة   والمشروبات  المأكوالت  وأصناف 

والعروض السنیمائیة. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠خدمات وساطة بیع األسھم. اإلمارات العربیة المتحدة المالیة ذ.م.م الدولیة لألوراق  
المشاریع التجاریة  في  ستثمار  االاستشارات الطیران واإلمارات العربیة المتحدة  )١(سیرینیتي للطیران القابضة ذ.م.م 

. وتأسیسھا وإدارتھا 
٥٠٪ -

٪ ٨٠٪٨٠استثمار وتأسیس وإدارة مشاریع تجاریة. اإلمارات العربیة المتحدة ماتریكس انترناشونال سلوشنز ذ.م.م 
المضاعفة  (سابقًا " ش.م.ع  ملتیبالي مجموعة  

") لالستشارات التسویقیة ذ.م.م
خدمات اإلعالن والتصمیم واإلنتاج والتدریب على  اإلمارات العربیة المتحدة 

وصیانة   وتركیب  السیارات  تبرید  معدات  قیادة 
. المناطق وتجارة مستحضرات التجمیل والمكیاج 

١٠٠٪٣١٫٧٧ ٪

معالجة  اإلمارات العربیة المتحدة رویال تكنولوجي سولیوشنز ذ.م.م  الحاسوب، وتجارة مستلزمات  تجارة أجھزة 
وخدمات   اآللي  الحاسب  شبكات  وصیانة  البیانات، 

مرافق وحقول البترول والغاز البحریة والبریة. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ٤٥٫٠٧٪٤٩٫٥٧تجارة الدراجات الناریة وصیانتھا وتأجیرھا. اإلمارات العربیة المتحدة ایزي لیس لتأجیر الدراجات الناریة ش.م.خ



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

ول البیانات المالیة الموحدةإیضاحات ح 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٢١

(تتمة) أساس اإلعداد ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٤

األنشطة الرئیسیة بلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢١٢٠٢٠

الصیدالنیة،  ااإلمارات العربیة المتحدة  اإلدارة ذ.م.م مختبر سانیمید الدولي و والبحوث  واالبتكار  لدراسات  التطویر 
والدراسات   االستشارات  الكیمیائیة،  الحلول  في 

واألبحاث الجیولوجیة والجیوفیزیائیة. 

٨٥٪٨٠ ٪

التطویر واالبتكار في الحلول الكیمیائیة، االبتكار في  اإلمارات العربیة المتحدة كوانت لیس الب ذ.م.م  
عدوى   لتحدید  ومعدات اختبار  حلول  فیروس  إنشاء 

. والعدوات ذات الصلة ٢كوف –السارس  

٨٠٪٨٠ ٪

البحریة   والمعدات  للتوریدات  الصیر  شركة 
للتوریدات  (سابقاً  ش.م.خ الصیر  شركة 

) والمعدات البحریة ذ.م.م

والماكینات  اإلمارات العربیة المتحدة  المعدات  في  والمتاجرة  استیراد وصیانة 
البحریة. 

١٠٠٪٤٤٫٩٦ ٪

المتعلق  اإلمارات العربیة المتحدة الكوثر للطاقة المحدودة  واالختبار  والتطویر  البحث  االستشارات، 
. بتولید الطاقة

٥٠٪٥٠ ٪

المتعلق  اإلمارات العربیة المتحدة الفا تیكنولجیز لیمتد  واالختبار  والتطویر  البحث  االستشارات، 
. بتولید الطاقة

٥٠٪٥٠ ٪

- ٪١٠٠. ١٩الخدمات الطبیة المتعلقة بكوفید اإلمارات العربیة المتحدة )١(طموح للرعایة الصحیة ذ.م.م مجموعة 
سي   اس  ار  في  بي  أس  لالستثمارات  ویست 

لیمتد  
٪ ١٠٠٪١٠٠شركة استثماریة.  اإلمارات العربیة المتحدة  

محطات  اإلمارات العربیة المتحدة ) ١(فوج فیر فایتینج سیرفیسیز ذ.م.م  وإدارة  والمقاومة  اإلطفاء  مواد  تجارة 
اإلطفاء.  

٧٥  ٪ -

استثمارات  اإلمارات العربیة المتحدة ) ١(ریتیرو العقاریة ذ.م.م  وإدارة  وتأسیس  المشاریع تطویر 
العقاریة. 

١٠٠٪ -

استثمارات  المتحدة اإلمارات العربیة )١(بالیا العقاریة ذ.م.م  وإدارة  وتأسیس  المشاریع تطویر 
العقاریة. 

١٠٠٪ -

- ٪٦٠االستثمار في المشاریع التجاریة وتأسیسھا وإدارتھا. اإلمارات العربیة المتحدة )١(القابضة ذ.م.م إیبیكس
- ٪٧٠تكنولوجیا المعلومات. خدمات شبكة اإلمارات العربیة المتحدة ) ١(شوري تكنولوجي ذ.م.م 
القابضة ش.م.ع تروجان  “(سابقًا  )  ٢(ألفا ظبي 

)” القابضة ذ.م.م
اإلمارات  اإلمارات العربیة المتحدة  في  األعمال  من  متنوعة  محفظة  إدارة 

عبر   رئیسي  وبشكل  الخارج،  وفي  المتحدة  العربیة 
شركاتھا التابعة. 

٤٥٫٤١٪ -

االستثمار في المشاریع التجاریة وتأسیسھا وإدارتھا،  اإلمارات العربیة المتحدة )٢(أفكار لالستثمارات المالیة والعقاریة ذ.م.م 
ات، واالستثمار في المشاریع العقاریة  ك وتمثیل الشر
وتطویرھا. 

٦٠٪ -

- ٪١٠٠قابضة. استثمارشركة اإلمارات العربیة المتحدة )١(سي اتش آرتیلیجینس ذ.م.م 
واإلمارات العربیة المتحدة )١(بلینك بیز ھولدینج ذ.م.م  التجاریة  والصناعیة  األعمال  الخدمات  العقاریة 

. األعمال األخرى ووالمقاوالت 
٧٠٪ -

وتأسیسھا وإدارتھا المؤسسات التجاریة  فيستثماراالاإلمارات العربیة المتحدة  )٢(شركة القدرة القابضة ش.م.ع 
. واالستثمار في العقارات 

٦٧٫٩٪ -

- ٪١٠٠. سھیل التجارة العالمیة للبالستیك المعاد تدویرهتاإلمارات العربیة المتحدة ) ١(ریباوند لیمتد 
- ٪٧٠شركة استثمار قابضة. إنجلترا  )١(بیدكو لیمتد اثیت



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

ول البیانات المالیة الموحدةإیضاحات ح 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٢٢

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٤

األنشطة الرئیسیة بلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢١٢٠٢٠

ستالیونز اإلمارات العقاریة ذ.م.م"): " (سابقاً مجموعة أي اس جي ستالیونز اإلمارات ش.م.خل فیما یلي الشركات التابعة 
في  اإلمارات العربیة المتحدة أبوظبي الند للمقاوالت العامة ذ.م.م  التخصص  ومقاوالت،  وتجاریة  فنیة  خدمات 

أعمال مقاوالت الموانئ. 
١٠٠٪١٠٠ ٪

شركة تالل الخلیج لتصمیم المناظر الطبیعیة 
والخدمات الزراعیة ذ.م.م 

٪ ١٠٠٪١٠٠تصمیم وتنفیذ المناظر الطبیعیة. اإلمارات العربیة المتحدة 

٪ ٨٢٪٧٩٫٨٥إدارة سكن عمال. اإلمارات العربیة المتحدة سنشري إلدارة العقارات ذ.م.م 
إدارة  اإلمارات العربیة المتحدة رویال اركیتیكت إلدارة المشاریع ذ.م.م  واستشارات  المعماریة،  الھندسة  استشارات 

. إنشاء المشاریع
١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠التطویر واإلنشاء العقاري. اإلمارات العربیة المتحدة رویال دیفلوبمنت كومباني ذ.م.م 
رویال دیفلوبمنت كومباني دي. أو. أو 

فراكار -بیوغارد 
٪ ١٠٠٪١٠٠الفنادق. اإلقامة في  صربیا  

- ٪١٠٠. التجاریة االستثمار وإنشاء وإدارة المشاریع اإلمارات العربیة المتحدة )١(اس بي ذ.م.م– إلدارة الشركات  أي اس جي  
- ٪١٠٠. التجاریة االستثمار وإنشاء وإدارة المشاریع اإلمارات العربیة المتحدة أي اس جي كابیتال ھولدینج ذ.م.م 

٪ ٩٩٫٩٩٪٩٩٫٩٩االستثمار وتطویر وإنشاء وإدارة المشاریع العقاریة. اإلمارات العربیة المتحدة انسي ال موشي بروبتیز دیفلوبمنت ذ.م.م 
٪ ١٠٠٪٧٠االستثمار وإنشاء وإدارة المشاریع التجاریة. اإلمارات العربیة المتحدة  ملكیة فردیة ذ.م.م  –دبلیو اف سي ھولدینج 

: ملكیة فردیة ذ.م.م –دبلیو أف سي ھولدینج لشركة فیما یلي الشركات التابعة 
والخدمات  اإلمارات العربیة المتحدة ورك فورس كونكشن ذ.م.م  الطلب،  عند  العمالة  اإلنسانیة،  تزوید 

وحقول   مرافق  وخدمات  الطبیة  الكوادر  وتوصیل 
البترول والغاز البحریة والبریة. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

وخدمات  اإلمارات العربیة المتحدة كوربورت سلوشنز كونسلتنس ذ.م.م  واإلداریة،  البشریة  الموارد  استشارات 
مرافق وحقول البترول والغاز البحریة والبریة. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

متابعة  اإلمارات العربیة المتحدة ملتي سیرف للطباعة ومتابعة المعامالت ذ.م.م  وخدمات  المستندات  وتصویر  طباعة، 
المعامالت. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠تأجیر منتجعات ومساكن مفروشة. اإلمارات العربیة المتحدة طموح لخدمات األعمال المتكاملة ذ.م.م 
المؤقتة   الخارجیة  الموارد  لتوظیف  كونیكت 

)٢(ذ.م.م 
ومرافق  خاإلمارات العربیة المتحدة  حقول  وخدمات  الموظفین  توفیر  دمات 

. النفط والغاز البریة والبحریة
١٠٠٪ -

: مخازن زي ش.م.خل فیما یلي الشركات التابعة 
–میغا لوجیستیكس بارك ویرھاوسیز مانجمنت 

ذ.م.م ملكیة فردیة
٪ ١٠٠٪١٠٠المخازن والعملیات. وإدارة المستودعات اإلمارات العربیة المتحدة 

- ٪١٠٠شركة قابضة. اإلمارات العربیة المتحدة  )١(مجموعة تموین ذ.م.م 
- ٪٦٠شركة قابضة. اإلمارات العربیة المتحدة )٢(األفق الملكي القابضة ذ.م.م 

یع المواد الغذائیة وغیر الغذائیة بالجملة، بما في ذلك  باإلمارات العربیة المتحدة  )١(مخازن زي الدولیة ذ.م.م 
المعلبة   واألطعمة  الطازجة  االستھالكیة  المواد 
التعبئة   إعادة  خدمات  وتقدیم  والمجمدة  والمحفوظة 

والتغلیف. 

١٠٠٪ -

: ألفق الملكي القابضة ذ.م.مل فیما یلي الشركات التابعة 
ملكیة فردیة  –أوفرسیز لتجارة المواد الغذائیة 

ذ.م.م  
والمحفوظة  اإلمارات العربیة المتحدة  المعلبة  الغذائیة  المواد  وبیع  استیراد 

بالجملة. 
١٠٠٪ -

العامة   للتجارة  الملكي  فردیة  –األفق  ملكیة 
ذ.م.م 

العامة اإلمارات العربیة المتحدة  وبرامج  والتجارة  ألنظمة  بالتجزئة  البیع 
والمحفوظة  والحاسوب  المعلبة  الغذائیة  المواد  بیع 

. األغذیة تعبئة وتغلیف واستیراد وتصدیر وبالجملة 

١٠٠٪ -

- ٪١٠٠متاجر استھالكیة للبیع بالتجزئة والجملة.  اإلمارات العربیة المتحدة متاجر األفق الملكي فزعة ذ.م.م 
العامة   للتجارة  الملكي  فردیة  –األفق  ملكیة 

ذ.م.م 
المنتجات  اإلمارات العربیة المتحدة  وبیع  والتصدیر  االستیراد  التجارة العامة، 

الخشبیة بالتجزئة.  
١٠٠٪ -



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

ول البیانات المالیة الموحدةإیضاحات ح 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٢٣

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٤

األنشطة الرئیسیة بلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢١٢٠٢٠

لمجموعة تموین ذ.م.م: فیما یلي الشركات التابعة 
٪ ١٠٠٪١٠٠تربیة وتفقیس وتعلیف الدواجن وبیع منتجات الدواجن. اإلمارات العربیة المتحدة العجبان للدواجن ذ.م.م 

٪ ١٠٠٪١٠٠البحریة. تجارة وتجھیز وتغلیف منتجات األغذیة اإلمارات العربیة المتحدة شركة الیانس للمأكوالت ذ.م.م. 

٪ ١٠٠٪١٠٠. یةشركة استثماراإلمارات العربیة المتحدة اغرینف أس بي في آر أس سي 

: غرینف أس بي في آر أس سي ال التابعة ةفیما یلي الشرك 
الھاشمیة الستصالح وحرث األراضي  

أس.أیھ.أي  
إصالحھا  حرث األراضي، وزراعة األراضي المعاد  مصر 

خدمات   وتقدیم  والخراف  الماشیة  أنواع  كافة  وزیادة 
أخرى ذات صلة بالماشیة والزراعة. 

٩٩٫٩٩٪٩٩٫٩٩ ٪

: ") ذ.م.مالمضاعفة لالستشارات التسویقیة مجموعة لمجموعة ملتیبالي ش.م.ع (سابقًا " فیما یلي الشركات التابعة 
- ٪١٠٠. خدمات إدارة الشركات والمؤسسات الخاصة اإلمارات العربیة المتحدة  )١(ملكیة فردیة ذ.م.م– إلدارة الشركاتالمضاعفة  

ستثمار  االإنشاء وإدارة مشاریع التكنولوجیا. استثمار واإلمارات العربیة المتحدة )١(القابضة ذ.م.م إم جي لالتصاالت
التجاریة والصناعیة وتأسیسھا وإدارتھا. في المشاریع 

١٠٠٪ -

في  االاإلمارات العربیة المتحدة )١(إم جي ویلنس القابضة ذ.م.م  والتجاریة  مشاریع ستثمار  الصحیة  الخدمات 
والعقاریة وتأسیسھا وإدارتھا. 

١٠٠٪ -

ستثمار  االإنشاء وإدارة مشاریع التكنولوجیا. استثمار والمتحدة اإلمارات العربیة )١(دیجیتال القابضة ذ.م.م إم جي 
والصناعیة وتأسیسھا  والزراعیة  التجاریة  في المشاریع 

وإدارتھا. 

١٠٠٪ -

التجاریة  االاإلمارات العربیة المتحدة )١(للمرافق القابضة ذ.م.م إم جي  والخدمات  التحتیة،  البنیة  في  ستثمار 
. وتأسیسھا وإدارتھا والعقاریة، 

١٠٠٪ -

ستثمار في المشاریع التجاریة والزراعیة والصناعیة  االاإلمارات العربیة المتحدة )١(فینتشرز القابضة ذ.م.م إم جي 
وتأسیسھا وإدارتھا. 

١٠٠٪ -

- ٪١٠٠طباعة المنشورات التجاریة. اإلمارات العربیة المتحدة )٢(فیوال لالتصاالت ذ.م.م

ملكیة فردیة ذ.م.م  – سبرانزا لالستثمار التجاري 
)٢ (

- ٪١٠٠وتأسیسھا وإدارتھا. المشاریع التجاریةاالستثمار في اإلمارات العربیة المتحدة 

- ٪٤٨٫٠١تدریب السائقین وتعلیم السالمة على الطریق. اإلمارات العربیة المتحدة )٢(شركة اإلمارات لتعلیم قیادة السیارات 

التجاري   لالستثمار  نورم  فردیة  – شركة  ملكیة 
)٤(ذ.م.م 

- ٪١٠٠وإدارتھا. االستثمار في المشاریع التجاریة وتأسیسھا اإلمارات العربیة المتحدة 

تبرید  معدات تركیب تبرید المناطق والتكییف، وإصالح اإلمارات العربیة المتحدة بال القابضة للتبرید ذ.م.م  
المناطق واالستثمار في مشاریع البنیة التحتیة. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

- ٪٥١المشاریع التجاریة وتأسیسھا وإدارتھا. االستثمار في اإلمارات العربیة المتحدة ) ١(مورفیا ذ.م.مومجموعة أ
: ش.م.عالسیاراتقیادة لتعلیم اإلمارات لشركة فیما یلي الشركات التابعة 

- ٪١٠٠ستثمارات العقاریة. االإدارة  اإلمارات العربیة المتحدة ذ.م.م  ملكیة فردیة– لالستثمارات العقاریةتابعة
: م .م .ذ أومورفیا مجموعةل فیما یلي الشركات التابعة 

وخدمات بالجملة، والتزیینالتجمیل مستحضرات تجارة اإلمارات العربیة المتحدة  م .م .ذ كومباني ھولدینج بداشنج شركة 
. األخرىالتزیین وخدماتالنسائیة الشخصیة الرعایة

١٠٠٪١٠٠ ٪

نسائي، وصالون للسیدات، شخصیةوعنایة تجمیل كز مرالمتحدة العربیةاإلمارات)٢(للتجمیل والسبا ذ.م.م توز اند تیبس مركز 
. للسیداتسبا ونادي للسیدات، شرقي وحمام

١٠٠٪ -

شخصیة  جمیلتمركزللرجال،شرقيمامحالمتحدة العربیةاإلمارات)٢(ذ.م.م سبا الونج جاز  وعنایة 
العطور تجارة شعر، تصفیف مركز، بالرجال

شعر وتصفیفحالقةصالون التجمیل،ومستحضرات
. للرجال

١٠٠٪ -

معدات تجارة التجمیل،ومستحضراتالعطور جارة تالمتحدة العربیةاإلمارات)٢(ذ.م.م للتوزیع سھیلبن
المقلدة، المجوھراتتجارةالشخصیة،والعنایةالتجمیل
تجارة بالشعر،العنایةومنتجات الصابون تجارة 

. الشخصیةوالعنایة التجمیل مستلزمات 

١٠٠٪ -



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

ول البیانات المالیة الموحدةإیضاحات ح 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٢٤

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٤

األنشطة الرئیسیة بلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢١٢٠٢٠

شركة بداشنج ھولدینج كومباني ذ.م.م: لفیما یلي الشركات التابعة 
٪ ١٠٠٪١٠٠تمثیل شركة. اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م –داشنج انترناشونال جروب  

التجمیل  اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م  – بداشنج بیوتي لونج  مواد  بیع  الرعایة  تجارة  وخدمات  بالجملة، 
الشخصیة النسائیة وخدمات التزیین األخرى. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

الرعایة  اإلمارات العربیة المتحدة بداشنج بیوتي لونج انترناشونال لیمتد   وخدمات  بالجملة،  التجمیل  مواد  بیع  تجارة 
الشخصیة النسائیة وخدمات التزیین األخرى. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

ملكیة فردیة  -مركز نیبرز اند سیزرس للتدریب  
ذ.م.م  

الرعایة  اإلمارات العربیة المتحدة  وخدمات  بالجملة،  التجمیل  مواد  بیع  تجارة 
الشخصیة النسائیة وخدمات التزیین األخرى. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

وتصفیفاإلمارات العربیة المتحدة )٢(ملكیة فردیة - صالون دازلینج للتجمیل  للمرأة  والتجمیل  الشخصیة  وقص العنایة 
. شعر السیدات

١٠٠٪ -

شرقي  اإلمارات العربیة المتحدة )٢(مركز جروفي لتجمیل السیدات وحمام  للمرأة  والتجمیل  الشخصیة  العنایة 
وقص وتصفیف الشعر للسیدات ومركز تدلیك نسائي. 

١٠٠٪ -

وتصفیف  اإلمارات العربیة المتحدة )٢(ملكیة فردیة -جالم آند جلو بیوتي الونج وقص  للمرأة  والتجمیل  الشخصیة  العنایة 
شعر السیدات وتجارة مستحضرات التجمیل بالجملة. 

١٠٠٪ -

وتصفیف  اإلمارات العربیة المتحدة )٢(مركز ستیال بیوتي الونج وقص  للمرأة  والتجمیل  الشخصیة  العنایة 
السیدات وبیع مستحضرات التجمیل بالتجزئة. شعر 

١٠٠٪ -

: .مم. ذلالتصاالت فیوال لشركة فیما یلي الشركات التابعة 
- ٪١٠٠. التجاریةالمنشوراتطباعةاإلمارات العربیة المتحدة  بیربل للطباعة ذ.م.م 

: بال القابضة للتبرید ذ.م.م لشركة فیما یلي الشركات التابعة 
تبرید  اإلمارات العربیة المتحدة بال لخدمات التبرید ذ.م.م   وإصالح  والتكییف،  المناطق  تبرید  تركیب 

المناطق واالستثمار في مشاریع البنیة التحتیة. 
١٠٠٪١٠٠ ٪

تبرید  اإلمارات العربیة المتحدة بال فیرست للتبرید ذ.م.م   وإصالح  والتكییف،  المناطق  تبرید  تركیب 
المناطق واالستثمار في مشاریع البنیة التحتیة. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

تبرید  اإلمارات العربیة المتحدة بال دانات للتبرید ذ.م.م   وإصالح  والتكییف،  المناطق  تبرید  تركیب 
المناطق واالستثمار في مشاریع البنیة التحتیة. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

تبرید  اإلمارات العربیة المتحدة بال سرایا للتبرید ذ.م.م   وإصالح  والتكییف،  المناطق  تبرید  تركیب 
المناطق واالستثمار في مشاریع البنیة التحتیة. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

تبرید  اإلمارات العربیة المتحدة بال شمس للتبرید ذ.م.م   وإصالح  والتكییف،  المناطق  تبرید  تركیب 
المناطق واالستثمار في مشاریع البنیة التحتیة. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

تبرید  اإلمارات العربیة المتحدة بال نجمات للتبرید ذ.م.م   وإصالح  والتكییف،  المناطق  تبرید  تركیب 
المناطق واالستثمار في مشاریع البنیة التحتیة. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

تبرید  اإلمارات العربیة المتحدة ریم للتبرید ذ.م.م  ٤بال  وإصالح  والتكییف،  المناطق  تبرید  تركیب 
المناطق واالستثمار في مشاریع البنیة التحتیة. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠تركیب وصیانة معدات الطاقة البدیلة. اإلمارات العربیة المتحدة للطاقة الشمسیة ذ.م.م  ٤بال 

تبرید  اإلمارات العربیة المتحدة شمس للتبرید ذ.م.م  ٤بال  وإصالح  والتكییف،  المناطق  تبرید  تركیب 
المناطق واالستثمار في مشاریع البنیة التحتیة. 

١٠٠٪١٠٠ ٪



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

ول البیانات المالیة الموحدةإیضاحات ح 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٢٥

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٤

األنشطة الرئیسیة والعملیات بلد التأسیس اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢١٢٠٢٠

: ایزي لیس لتأجیر الدراجات الناریة ش.م.خ فیما یلي الشركات التابعة لشركة 
٪ ٦٧٪٦٧خدمت توصیل وتأجیر. اإلمارات العربیة المتحدة ابلیفت لخدمات التوصیل ذ.م.م  

- ٪٨٠تجارة برامج أنظمة الحاسوب ومعدات االتصاالت. اإلمارات العربیة المتحدة )١(یالو تكنولوجیز ذ.م.م 
- ٪٧٠خدمات التوصیل. اإلمارات العربیة المتحدة ) ٢(لخدمات التوصیل ذ.م.م ١٨٨٥

: شركة الصیر للتوریدات والمعدات البحریة ش.م.خلفیما یلي الشركات التابعة 
- ٪١٠٠. إدارة السفن التجاریةجزر كایمان  ) ١(بروجیكت سیریس ون لیمتد 
- ٪١٠٠. إدارة السفن التجاریةجزر كایمان  )١(بروجیكت سیریس تو لیمتد 

- ٪١٠٠. التجاریةإدارة السفن جزر كایمان  )١(بروجیكت سیریس ثري لیمتد 
البحریة  اإلمارات العربیة المتحدة الصیر مارین لبناء القوارب ذ م  والبترول  الغاز  ومرافق  حقول  خدمات 

والبریة وبناء القوارب المزودة بالمحركات. 
١٠٠٪١٠٠ ٪

والعملیات، خدمات حقول ومرافق الغاز  إدارة السفن  اإلمارات العربیة المتحدة شركة الصیر مارین للخدمات ذ.م.م  
المزودة   القوارب  وبناء  والبریة  البحریة  والبترول 

الیخوت. وتشغیل بالمحركات، وإدارة

١٠٠٪١٠٠ ٪

والتدریب  اإلمارات العربیة المتحدة معھد الصیر مارین للتدریب ذ.م.م   البحریة،  الكوادر  تأھیل  وإعادة  تدریب 
األجھزة الكھربائیة، برامج الحاسب اآللي  التقني على  

واألمن. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

: أفكار لالستثمارات المالیة والعقاریة ذ.م.مفیما یلي الشركات التابعة لشركة 
لألثاث  ٢ اإلمارات العربیة المتحدة  –اكس أل 

الشارقة 
تجارة التجزئة لألثاث المنزلي والمكتبي، السجاد، مواد  اإلمارات العربیة المتحدة 

التنجید والستائر ومواد الدیكور الداخلي.  
١٠٠٪ -

اكس أل لألثاث  ٢" (سابقاً اكس أل ھوم ذ.م.م  ٢
) " ذ.م.موالدیكور المنزلي 

تجارة التجزئة لألثاث المنزلي والمكتبي، السجاد، مواد  اإلمارات العربیة المتحدة 
التنجید والستائر ومواد الدیكور الداخلي. 

١٠٠٪ -

تجارة التجزئة لألثاث المنزلي والمكتبي، السجاد، مواد  اإلمارات العربیة المتحدة اكس أل لألثاث ذ.م.م ٢
التنجید والستائر ومواد الدیكور الداخلي.  

١٠٠٪ -

تجارة التجزئة لألثاث المنزلي والمكتبي، السجاد، مواد  اإلمارات العربیة المتحدة )١(أو سي لألثاث المنزلي ذ.م.م 
الداخلي. التنجید والستائر ومواد الدیكور 

١٠٠٪ -

: طموح للرعایة الصحیة ذ.م.ملمجموعةفیما یلي الشركات التابعة 
٪ ١٠٠٪١٠٠ملكیة المرافق الطبیة. اإلمارات العربیة المتحدة شركة طموح للرعایة الصحیة ذ.م.م  

: طموح للرعایة الصحیة ذ.م.م لشركة فیما یلي الشركات التابعة 
٪ ٥١٪٥١. استثمار وتأسیس وإدارة مشاریع الرعایة الصحیةاإلمارات العربیة المتحدة میدي كیو ھیلث كیر ذ.م.م 

ذ.م.م   " سومیریان ھیلث  میدي كیو ھیلث  (سابقًا 
) ١(")ذ.م.ماند كلینیك  كیر  

وتأسیس وإدارة  الخدمات الصحیة واإلمارات العربیة المتحدة  مشاریع  الاستثمار 
التجاریة. 

٥١٪ -



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

ول البیانات المالیة الموحدةإیضاحات ح 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٢٦

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٤

األنشطة الرئیسیة بلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢١٢٠٢٠

: مالقابضة ذ.م. إیبیكسفیما یلي الشركات التابعة لشركة 
٪ ١٠٠٪١٠٠تقدیم المواد الغذائیة لمنظمات القطاع الخاص والعام. اإلمارات العربیة المتحدة إیبیكس الوطنیة لخدمات التموین ذ.م.م 

- ٪١٠٠تنفیذ التصمیم الداخلي وبیع األثاث. عمال أاإلمارات العربیة المتحدة )٢(بدوار للتصمیم الداخلي ذ.م.م 
- ٪١٠٠. بیع الخیام والمظالت بالتجزئة وإدارة الفعالیات اإلمارات العربیة المتحدة )٢(شركة الخیام المركزیة ذ.م.م 
- ٪١٠٠. االستثمار في المشاریع وتأسیسھا وإدارتھا اإلمارات العربیة المتحدة )٢(ملكیة فردیة ذ.م.م - إیبیكس الوطنیة لالستثمار 

بي   اس  المنشآت  إلدارة  آر  فردیة  -آر  ملكیة 
)٢(ذ.م.م

صیانة المباني وإدارة المخیمات وأماكن إقامة العمال  اإلمارات العربیة المتحدة 
. وتطویر العقارات وخدمات التأجیر واإلدارة

١٠٠٪ -

- ٪١٠٠خدمات تنظیف المباني. اإلمارات العربیة المتحدة )٢(سیرفیسیز اند كیترینج ذ.م.م سبورت 
- ٪٤٠خدمات إدارة الشركات والمؤسسات الخاصة. اإلمارات العربیة المتحدة  )١(إلدارة الشركات ذ.م.م إیبیكس 
وخدمات  اإلمارات العربیة المتحدة )١(ملكیة فردیة ذ.م.م  –الوطنیة اللوجستیة  إیبیكس   والبري  والبحري  الجوي  الشحن  خدمات 

التخلیص الجمركي. 
١٠٠٪ -

واإلنشاء العقاري اإلمارات العربیة المتحدة (*)ملكیة فردیة ذ.م.م– إیبیكس لإلنشاء والتطویر  المشاریع  التطویر  في  واالستثمار 
التجاریة وتأسیسھا وإدارتھا. 

١٠٠٪ -

ملكیة فردیة  – ریفا مارین للخدمات البحریة العامة  
)١(ذ.م.م 

خدمات منشآت حقول النفط والغاز البریة والبحریة  اإلمارات العربیة المتحدة 
. إصالح وصیانة الماكینات والمعدات البحریة و

١٠٠٪ -

ذ.م.م   سبورت  بادل  فردیة  –إیبیكس  ملكیة 
)١(ش.م.خ

- ٪١٠٠. نادي تنس اإلمارات العربیة المتحدة 

- ٪٥١وتأسیسھا وإدارتھا. االستثمار في المشاریع التجاریة اإلمارات العربیة المتحدة )١(إیبیكس یو إل لالستثمار ذ.م.م 
بدون طیار  اإلمارات العربیة المتحدة )١(سكاي جو لتوصیل البضائع ذ.م.م  النقل الجوي للبضائع باستخدام طائرات 

. (درون) 
٥٠٪ -

: ألفا ظبي القابضة ش.م.ع لشركة فیما یلي الشركات التابعة 
التجاریة وتأسیسھا  الصناعیة واالستثمار في المشاریع  اإلمارات العربیة المتحدة )١(ألفا ظبي للصناعات القابضة ذ.م.م 

وإدارتھا. 
١٠٠٪ -

- ٪١٠٠الخدمات العقاریة واإلنشائیة. اإلمارات العربیة المتحدة  ملكیة فردیة ذ.م.م – مجموعة تروجان لإلنشاء 
والھندسة  وأعالتجریف  اإلمارات العربیة المتحدة ) ٢(شركة الجرافات البحریة الوطنیة ش.م.ع  األراضي،  استصالح  مال 

. البحريواإلنشاءالمدنیة، ومقاوالت الموانئ، 
٦٩٫١١٪ -

- ٪١٠٠شركة استثمار قابضة. اإلمارات العربیة المتحدة )٤(سوجنو لالستثمار التجاري ملكیة فردیة 
- ٪١٠٠شركة استثمار قابضة. المتحدة اإلمارات العربیة )٤(لكیة فردیة ذ.م.م مسوجنو تو 

- ٪١٠٠شركة استثمار قابضة. اإلمارات العربیة المتحدة )٤(سوجنو ثري ملكیة فردیة ذ.م.م 
- ٪١٠٠شركة استثمار قابضة. اإلمارات العربیة المتحدة )٤(سبالیم تو ملكیة فردیة ذ.م.م 

- ٪١٠٠شركة استثمار قابضة. اإلمارات العربیة المتحدة )٢(واز تو لالستثمار التجاري ملكیة فردي 
المشاریع التجاریة  والخدمات الصحیة  اإلمارات العربیة المتحدة )١(ألفا ظبي الصحیة القابضة ذ.م.م  االستثمار في 

وتأسیسھا وإدارتھا. 
١٠٠٪ -

- ٪١٠٠شركة استثمار قابضة. اإلمارات العربیة المتحدة )٢(ملكیة فردیة ذ.م.م  – لالستثمار التجاري  سبالیم
- ٪١٠٠االستثمار في المشاریع التجاریة وتأسیسھا وإدارتھا. اإلمارات العربیة المتحدة )١(ظبي بارتنرز ھولدینج ذ.م.م ا ألف
والمشاریع  اإلمارات العربیة المتحدة )١(ظبي لإلنشاء القابضة ذ.م.م ا ألف التحتیة  البنیة  مشاریع  في  االستثمار 

التجاریة وتأسیسھا وإدارتھا. 
١٠٠٪ -



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

ول البیانات المالیة الموحدةإیضاحات ح 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٢٧

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٤

الرئیسیة األنشطة بلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢١٢٠٢٠

(تتمة) :  ألفا ظبي القابضة ش.م.ع لشركة فیما یلي الشركات التابعة 
ملكیة فردیة ذ.م.م  –ظبي لالستثمار التجاري األف

(سابقاً " تروجان لالستثمار التجاري") 
االستثمار في المشاریع الصناعیة والتجاریة وتأسیسھا  اإلمارات العربیة المتحدة  

وإدارتھا. 
١٠٠٪ -

- ٪ ١٠٠مقاوالت مشاریع البناء. اإلمارات العربیة المتحدة )٢(تروجان للمقاوالت العامة ذ.م.م 
- ٪١٠٠الخدمات اإللكترومیكانیكیة.  المتحدة اإلمارات العربیة رویال أدفانس إلكترومیكانیكال ووركس  

- ٪١٠٠تصنیع المباني الجاھزة. اإلمارات العربیة المتحدة المھا للصناعات النموذجیة ذ.م.م  
لمنتجات الخرسانة ذ.م.م  ھاي تیك 

) المملكة العربیة السعودیة(
- ٪١٠٠اإلنشاء. اإلمارات العربیة المتحدة 

- ٪١٠٠العقارات. اإلمارات العربیة المتحدة تروجان للتطویر ذ.م.م 
- ٪١٠٠اإلنشاء. اإلمارات العربیة المتحدة الوطنیة للمشاریع والتعمیر ذ.م.م  

وتركیب  اإلمارات العربیة المتحدة ریم اإلمارات لأللمنیوم ذ.م.م  وبیع  وتصنیع  الستاریة تصمیم  الجدران 
والنوافذ واألبواب المنزلقة والتشطیبات المعماریة من  

. األلمنیوم والزجاج الموحد

١٠٠٪ -

- ٪١٠٠وتأسیسھا وإدارتھا. المشاریع العقاریة االستثمار في اإلمارات العربیة المتحدة تروجان لالستثمار العقاري ذ.م.م  
- ٪١٠٠مقاوالت مشاریع البناء. اإلمارات العربیة المتحدة م  .م. إرسا للمقاوالت العامة ذ

- ٪١٠٠بناء وبیع العقارات واألراضي والمقاوالت العامة. اإلمارات العربیة المتحدة ھاي تیك كونكریت برودكتس ذ.م.م  
- ٪١٠٠مشاریع البناء. مقاوالت اإلمارات العربیة المتحدة اإلمارات للمقاوالت العامةھاي تیك 
- ٪١٠٠مقاوالت مشاریع البناء. اإلمارات العربیة المتحدة دبي–إلنشاء المباني الینھاي تیك 

- ٪ ١٠٠منتجات األخشاب. اإلمارات العربیة المتحدة م  .م .مصنع فینیكس لألخشاب ذ 
- ٪ ٦٠مقاوالت مشاریع البناء. المتحدة اإلمارات العربیة ریم ریدي میكس ذ.م.م  

وتأسیسھا  المشاریع الترفیھیة والتجاریةاالستثمار في  اإلمارات العربیة المتحدة )١(ألفا ظبي للضیافة القابضة ذ.م.م 
وإدارتھا. 

١٠٠ ٪ -

- ٪ ٧٠. والزراعةالغابات والسیاحة اإلمارات العربیة المتحدة موارد القابضة لالستثمار ذ.م.م 
وخدمات  لة  یھندسالستشارات  االاإلمارات العربیة المتحدة للطاقة المحدودة  مربان  والنفط  الغاز  نقل 

تشغیل وصیانة مرافق إنتاج النفط والغاز واالستثمار  
في شركات أخرى. 

١٠٠ ٪ -

: لالستثمار ذ.م.مموارد القابضة لشركة فیما یلي الشركات التابعة 
- ٪٩٠تجارة المنتجات الصیدالنیة والمنتجات ذات الصلة. اإلمارات العربیة المتحدة بیور ھیلث (ش.م.ح) 

واإلمارات العربیة المتحدة (ش.م.ح) شركة بیور ھیلث للمستلزمات الطبیة   العامة  الصیدالنیة  التجارة  المنتجات  تجارة 
. ذات الصلةوالمنتجات 

٩٠٪ -

بیور سي اس للبنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات  
ذ.م.م 

- ٪٩٠. لبنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات ااإلمارات العربیة المتحدة 

- ٪٩٠خدمات إصدار الفواتیر الطبیة. المتحدة اإلمارات العربیة بیور ھیلث میدیكال بیلینج سیرفیسیز ذ.م.م 
- ٪٩٠خدمات إدارة المرافق. اإلمارات العربیة المتحدة یونین ھیلث إلدارة المرافق ذ.م.م 

- ٪٦٣اإلداریة. تكنولوجیا الرعایة الصحیة والخدمات  اإلمارات العربیة المتحدة شركة بیور ھیلث للمستلزمات الطبیة ذ.م.م 
في  االستاإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م –لالستثمار شركة بیور ھیلث   والتجاریة  مشاریع ثمار  الصحیة  الخدمات 

والصناعیة وتأسیسھا وإدارتھا.  
١٠٠٪ -

- ٪١٠٠. مستشفى بیطري وأنشطة بحثیةالمتحدة اإلمارات العربیة مركز موارد لألبحاث والمختبرات العلمیة ذ.م.م 
المتحدة  موارد  موارد  لشركة  مملوك  استثمار 

.م.م فردیة ذملكیة-القابضة لالستثمار  
والتجاریة  ااإلمارات العربیة المتحدة  السیاحیة  المشاریع  وإدارة  الستثمار 

الزراعیة.  والمشاریع والصناعیة 
١٠٠٪ -

- ٪١٠٠. والمعدات واللوازم الزراعیةالماكیناتتجارة اإلمارات العربیة المتحدة أكوا باور تكنولوجي ذ.م.م  



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

ول البیانات المالیة الموحدةإیضاحات ح 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٢٨

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٤

األنشطة الرئیسیة بلد التأسیس والعملیات الشركة التابعة اسم 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢١٢٠٢٠

(تتمة) لشركة موارد القابضة لالستثمار ذ.م.م: فیما یلي الشركات التابعة 
وإنشاء  اإلمارات العربیة المتحدة براري للموارد الطبیعیة ذ.م.م   والمتنزھات  الغابات  الحدائق  وصیانة  إدارة 

الزراعیة. الماكیناتوتجارة 
١٠٠٪ -

- ٪١٠٠خدمات إدارة المرافق. اإلمارات العربیة المتحدة كامبین لخدمات إدارة المرافق ذ.م.م  
المشاریع  اإلمارات العربیة المتحدة داي كون لالستثمار ذ.م.م   في  والزراعیة  االستثمار  الصناعیة 

التجاریة وتأسیسھا وإدارتھا. و
١٠٠٪ -

خدمات اإلداریة، وخدمات رجال األعمال، وخدمات  الاإلمارات العربیة المتحدة بیست تواصل للخدمات الحكومیة ذ.م.م 
متابعة المعامالت، وإدارة المرافق غیر المتخصصة،  

التصویر. والطباعة والوثائقخدمات و

١٠٠٪ -

خدمة  تاإلمارات العربیة المتحدة داي كون أوف توافق سیرفیسیز ذ.م.م   مراكز  قبل  "توافق"  شغیل  من  المرخصة 
. وزارة الموارد البشریة والتوطین 

١٠٠٪ -

- ٪٨٠أنظمة الحاسوب ومعدات االتصال. تصمیم اإلمارات العربیة المتحدة انفو ناین للحلول الذكیة ذ.م.م 
الخدمات اإلداریة، وخدمات رجال األعمال، وخدمات  اإلمارات العربیة المتحدة دبي - تواصل لخدمات رجال األعمال ذ.م.م 

متابعة المعامالت، وإدارة المرافق غیر المتخصصة،  
وخدمات الطباعة والوثائق والتصویر. 

١٠٠٪ -

الخدمات اإلداریة، وخدمات رجال األعمال، وخدمات  اإلمارات العربیة المتحدة عجمان - تواصل لخدمات رجال األعمال ذ.م.م 
متابعة المعامالت، وإدارة المرافق غیر المتخصصة،  

وخدمات الطباعة والوثائق والتصویر. 

١٠٠٪ -

ذ.م.م   األعمال  رجال  لخدمات  بر  –تواصل 
أبوظبي

الخدمات اإلداریة، وخدمات رجال األعمال، وخدمات  اإلمارات العربیة المتحدة 
متابعة المعامالت، وإدارة المرافق غیر المتخصصة،  

وخدمات الطباعة والوثائق والتصویر. 

١٠٠٪ -

الخدمات اإلداریة، وخدمات رجال األعمال، وخدمات  اإلمارات العربیة المتحدة دبي – مركز تدبیر الفرسان ذ.م.م 
متابعة المعامالت، وإدارة المرافق غیر المتخصصة،  

وخدمات الطباعة والوثائق والتصویر. 

١٠٠٪ -

- ٪١٠٠مركز توجیھ العمال والموظفین. المتحدة اإلمارات العربیة شركة التواصل المتمیز لإلرشاد ذ.م.م 
- ٪١٠٠شھادات االمتثال لمنتجات البناء واإلنشاء. اإلمارات العربیة المتحدة مختبر اإلمارات للسالمة ذ.م.م  

في  اإلمارات العربیة المتحدة لالستثمار والرعایة الصحیة ذ.م.م ٥٥تو فایف   ومشاریع  االستثمار  وإدارتھا  التجاریة  المشاریع 
الرعایة الصحیة وتطویرھا. 

٩٠٪ -

- ٪١٠٠الخدمات اإلداریة وخدمات األعمال. اإلمارات العربیة المتحدة أبوظبي – مركز تدبیر الفرسان ذ.م.م 
- ٪١٠٠اإلداریة وخدمات األعمال. الخدمات  اإلمارات العربیة المتحدة عجمان – مركز تدبیر الفرسان ذ.م.م 

- ٪١٠٠إدارة الفنادق والمنتجعات السیاحیة والشقق الفندقیة. اإلمارات العربیة المتحدة موارد للفنادق والضیافة ذ.م.م  
تطویر  اإلمارات العربیة المتحدة شركة الموارد الدولیة للتطویر ذ.م.م   العقاري،  االستشاریة  التطویر  المشاریع 

وإدارة   وتأسیس  استثمار  المشاریع.  إدارة  وخدمات 
المشاریع السیاحیة والترفیھیة والعقاریة. 

١٠٠٪ -

أنواع نباتات الزینة مع  لكافة ومستوردون مزارعوناإلمارات العربیة المتحدة مشاتل موارد ذ.م.م 
معظم أنواع النخیل واألشجار والشجیرات واألغطیة  

. محافظھا األرضیة ونباتات الفاكھة في 

١٠٠٪ -

- ٪١٠٠خدمات األمن العام وخدمات حراسة األمن العام. اإلمارات العربیة المتحدة موارد لخدمات األمن ذ.م.م  



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

ول البیانات المالیة الموحدةإیضاحات ح 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٢٩

(تتمة) أساس اإلعداد ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٤

األنشطة الرئیسیة بلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢١٢٠٢٠

(تتمة) لشركة موارد القابضة لالستثمار ذ.م.م: فیما یلي الشركات التابعة 
واإلمارات العربیة المتحدة شركة موارد للخدمات ذ.م.م   المرافق،  إدارة  المشاریع  فيستثماراالخدمات 

التجاریة، واستصالح األراضي لألغراض الزراعیة،  
النباتات واألشجار بالجملة، ومكافحة  شتالتوتجارة  
المشاریع الزراعیة فيستثمار االالزراعیة، واآلفات 

وإدارتھا المشاریع  فيستثماراالو،  وتأسیسھا 
السیاحیة. 

١٠٠٪ -

والمنتجعات  إاإلمارات العربیة المتحدة منتجع تالل ذ.م.م   الفنادق  وتطویر  والمشاریع دارة 
السیاحیة األخرى؛ تشغیل محمیات الصید لألغراض  
السیاحیة   المشاریع  في  واالستثمار  الریاضیة؛ 

. وتأسیسھا وإدارتھا 

١٠٠٪ -

في  ااإلمارات العربیة المتحدة مجینتا لالستثمار ذ.م.م   والتنمیة  مشاریعالستثمار  الصحیة  الرعایة 
وإدارتھا. التجاریة والمشاریع

٨٠٪ -

- ٪٩٠التجاریة وإدارتھا. المشاریع  االستثمار في اإلمارات العربیة المتحدة بیور كابیتال لالستثمار ذ.م.م  

للطاقة المحدودة:مربان لشركة فیما یلي الشركات التابعة 
- ٪١٠٠. شركة قابضة جزر فیرجین البریطانیة  بي في آي ھولدینج انك (بي في آي)  مربان 

- ٪١٠٠. شركة قابضة جزر فیرجین البریطانیةسیتاكس انفستمنت لیمتد (بي في آي) 
- ٪١٠٠. شركة قابضة جزر فیرجین البریطانیةلیمتد (بي في آي) ھولدینجسیتاكس 

- ٪١٠٠تشغیل المنتجعات السیاحیة. المالدیف آي أند تي مانجمنت برایفت لیمتد  
- ٪١٠٠منتجع فندقي. سیشیل (سیشیل) المحدودة ھیل فیو 

- ٪١٠٠إدارة الفلل الرئاسیة. سیشیل لیندیر فیال لیمتد 
- ٪١٠٠التجارة العامة. اإلمارات العربیة المتحدة  ملكیة فردیة ذ.م.م  –إم للسلع 
تنظیف  وخدمات الضیافة، خدمات التنظیف الداخلي، جزر فیرجین البریطانیةملكیة فرید ذ.م.م –لالستثمار المحدودة مربان 

مرافق حقول الغاز  و،  انيواجھة المب البریة  خدمات 
البحریة وتموین المواد الغذائیة. و

١٠٠٪ -

تنظیف  وخدمات التنظیف الداخلي، خدمات الضیافة، اإلمارات العربیة المتحدة االتحاد الدولیة للضیافة ذ.م.م 
مرافق حقول الغاز  و،  انيواجھة المب البریة  خدمات 

البحریة وتموین المواد الغذائیة. و

١٠٠٪ -

والخضروات   والفواكھ  المحاصیل  لتجارة  الدولیة 
ملكیة فردیة ذ.م.م  –الطازجة  

- ٪١٠٠. تجارة المواد الغذائیةاإلمارات العربیة المتحدة 

،  وتأسیسھا وإدارتھاالستثمار في المشاریع السیاحیةااإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م  – أبوظبي المتحدة للضیافة 
، العقاراتاألراضي ووشراء وبیع مطاعم، الإدارة  

األغذیة. العقارات، تموینخدمات تأجیر وإدارة 

١٠٠٪ -

- ٪١٠٠موین المواد الغذائیة وخدمات الضیافة والمطاعم. تاإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م –لي نوور كافیھ  
- ٪١٠٠. فنادقاإلمارات العربیة المتحدة منتجع سانت ریجیس جزیرة السعدیات أبوظبي 

الوثبة ألوكجري كولیكشن دیزرت ریبورت آند سبا  
ملكیة فردیة ذ.م.م –

- ٪١٠٠. نادي للیاقة البدنیة واالسترخاء والتدلیك اإلمارات العربیة المتحدة  

- ٪٨٠االستثمار في مشاریع الرعایة الصحیة وتطویرھا. اإلمارات العربیة المتحدة ) ١(ماجینتا لالستثمار الطبي ذ.م.م
الطبیة  اإلمارات العربیة المتحدة )١(لتجارة المستلزمات الطبیة ذ.م.م ماجینتا والمستلزمات  الورقیة،  المنتجات  تجارة 

ومستلزماتھا،   المختبرات  وأدوات  والجراحیة، 
الصیدالنیة والمعدات ألصحاب الھمم. شبھ  والمنتجات  

٨٠٪ -



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

ول البیانات المالیة الموحدةإیضاحات ح 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٣٠

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

(تتمة) أساس التوحید ٢٫٤

األنشطة الرئیسیة بلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢١٢٠٢٠

(تتمة) للطاقة المحدودة:مربان لشركة فیما یلي الشركات التابعة 
- ٪٨٠شركة قابضة. المتحدة اإلمارات العربیة )١(ماجینتا الدولیة لالستثمار ذ.م.م

- ٪٨٠تجارة والمستلزمات الطبیة. اإلمارات العربیة المتحدة )١(ماجینتا فارما میدیكال للتجارة ذ.م.م
خدمات حقول ومنشآت  اإلمارات العربیة المتحدة اإلمارات جیت واي لخدمات األمن ذ.م.م   العام.  خدمات حراسة األمن 

والغاز البریة والبحریة. النفط 
٩٥٪ -

- ٪٦٥. صناعة السیارات اإلمارات العربیة المتحدة م.م السیارات ذ. لتصنیع ساندستورم 
- ٪١٠٠فندق. ، روسیا  الشیشانبرانش أوف تروجان للمقاوالت العامة  

- ٪١٠٠شركة استثمار قابضة. اإلمارات العربیة المتحدة  ملكیة فردیة ذ.م.م  – سي دي العقاریة 
لبیور ھیلث للمستلزمات الطبیة ذ.م.م: فیما یلي الشركات التابعة 

في  اإلمارات العربیة المتحدة )١(بیور لالستثمار ذ.م.م  لالستثمار  الصحیة  عمشاریشركة  الخدمات 
وتأسیسھا وإدارتھا. 

١٠٠٪ -

وتأسیسھا  اإلمارات العربیة المتحدة )١(بیور ھیلث كابیتال ذ.م.م  التجاریة  المشاریع  في  لالستثمار  شركة 
وإدارتھا. 

١٠٠٪ -

في  اإلمارات العربیة المتحدة )١(مختبر بیور ذ.م.م  لالستثمار  الصحیة  عمشاریشركة  الخدمات 
وتأسیسھا وإدارتھا. 

١٠٠٪ -

وتأسیسھا  اإلمارات العربیة المتحدة )١(یونیون ھیلث إلدارة المنشآت ذ.م.م  التجاریة  المشاریع  في  لالستثمار  شركة 
وإدارتھا. 

١٠٠٪ -

وتأسیسھا  شركة  اإلمارات العربیة المتحدة ) ١(دواك لمستلزمات الرعایة الصحیة ذ.م.م  التجاریة  المشاریع  في  لالستثمار 
وإدارتھا. 

١٠٠٪ -

لالاإلمارات العربیة المتحدة ) ١(تیلدوك تكنولوجي ذ.م.م  وإدارة  شركة  وتأسیس  المشاریع  ستثمار 
التكنولوجیة. 

١٠٠٪ -

في  اإلمارات العربیة المتحدة )١(میدكلیم لخدمات إصدار الفواتیر ذ.م.م  لالستثمار  الصحیة  عمشاریشركة  الخدمات 
وتأسیسھا وإدارتھا. 

١٠٠٪ -

في  اإلمارات العربیة المتحدة )١(بیور ھیلث إلدارة المنشآت ذ.م.م  لالستثمار  الصحیة  عمشاریشركة  الخدمات 
وتأسیسھا وإدارتھا. 

١٠٠٪ -

في  اإلمارات العربیة المتحدة ) ١(ون ھیلث ذ.م.م  لالستثمار  الصحیة  عمشاریشركة  الخدمات 
خدمات العالج الصحي. لشركة ووتأسیسھا وإدارتھا 

١٠٠٪ -

في  اإلمارات العربیة المتحدة )١(المكتب الطبي إلدارة المنشآت ذ.م.م  لالستثمار  الصحیة  عمشاریشركة  الخدمات 
وتأسیسھا وإدارتھا وشركة لخدمات العالج الصحي. 

١٠٠٪ -

وتأسیسھا  اإلمارات العربیة المتحدة )١(بیور كیر إلدارة المنشآت ذ.م.م  التجاریة  المشاریع  في  لالستثمار  شركة 
وشركة إلدارة وتشغیل المرافق العامة. وإدارتھا

١٠٠٪ -

الطبیةاإلمارات العربیة المتحدة )٢(رافد لمستلزمات الرعایة الصحیة ذ.م.م المعدات  الطبیة واألدتجارة  والغازات  ویة 
والمستودعات الطبیة.بالجملة 

١٠٠٪ -

- ٪١٠٠إدارة المنشآت الطبیة. اإلمارات العربیة المتحدة )٢(إلدارة المنشآت الطبیة ذ.م.م٧١یونیون 
والتجاریة  اإلمارات العربیة المتحدة )١(ملكیة فردیة ذ.م.م – لالستثماربیور ھیلث  الصحیة  الخدمات  مشاریع  في  االستثمار 

والصناعیة وتأسیسھا وإدارتھا.  
١٠٠٪ -



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

ول البیانات المالیة الموحدةإیضاحات ح 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٣١

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٤

األنشطة الرئیسیة بلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢١٢٠٢٠

: الجرافات البحریة الوطنیة ش.م.عفیما یلي الشركات التابعة لشركة 
- ٪١٠٠الھندسة واإلنشاء والتورید. اإلمارات العربیة المتحدة  شركة االنشاءات البترولیة الوطنیة ش.م.ع  
تكنولوجی ألنظمة  أوروبا  إمارات  البناء  ا  مصنع 

السریع ذ.م.م. (إمارات أوروبا) 
- ٪١٠٠. صناعة وتورید الخرسانة الجاھزةاإلمارات العربیة المتحدة 

األنابیب  تاإلمارات العربیة المتحدة شركة الجرافات البحریة الوطنیة (صناعي)  ووصالت  الفوالذیة  األنابیب  صنیع 
الفوالذیة. 

١٠٠٪ -

المدنیة  العربیة المتحدة اإلمارات شركة أدیك لالستشارات الھندسیة ذ.م.م  الھندسة  مجاالت  في  االستشارة  خدمات 
والمعماریة والتنقیب والھندسة البحریة باإلضافة إلى  

. تقدیم خدمات مختبریة ذات صلة 

١٠٠٪ -

عقود االستصالحات البریة، وخدمات تركیب أنابیب  البحرین شركة أبوظبي للجرافات البحریة اس.بي.سي. 
. للمنشآت البحریة وعقود التنقیب میاه  

١٠٠٪ -

للبنیة البحریة  الوطنیة  الھندیة  التحتیة  الشركة 
الخاصة المحدودة 

أعمال الحفر واألعمال المتعلقة باستصالح األراضي  الھند 
الموانئ   وعقود  المدنیة،  الھندسة  ومقاوالت 

. واإلنشاءات البحریة

١٠٠٪ -

: االنشاءات البترولیة الوطنیة ش.م.عفیما یلي الشركات التابعة لشركة 
الوطنیة البترولیة  اإلنشاءات  (السعودیة)  شركة 

المحدودة 
- ٪١٠٠. الھندسة واإلنشاء والتورید المملكة العربیة السعودیة  

الوطنیة البترولیة  اإلنشاءات  الھندسیة  شركة 
المحدودة 

- ٪١٠٠. الھندسة الھند 

- ٪٨٠. الھندسة الھند أنیوا الھندسیة بي في تي المحدودة 
: القدرة القابضة ذ.م.مفیما یلي الشركات التابعة لشركة 

- ٪١٠٠إدارة العقارات. اإلمارات العربیة المتحدة القدرة العقاریة ذ.م.م  
- ٪١٠٠. المشاریع التجاریةاالستثمار فياإلمارات العربیة المتحدة شركة القدرة للتجارة ذ.م.م 

- ٪١٠٠االستثمار العقاري. اإلمارات العربیة المتحدة القدرة لالستثمار ار سي اس لیمتد 
- ٪١٠٠خدمات تأجیر وإدارة العقارات. اإلمارات العربیة المتحدة كیو مولز ذ.م.م 

- ٪١٠٠. إدارة العقاراتاإلمارات العربیة المتحدة الفایضة للعقارات ذ.م.م عین 
وخدمات  خدمات  اإلمارات العربیة المتحدة إدارة المرافق ذ.م.م خدمات القدرة ل للمباني  العامة  والصیانة  التنظیف 

. إدارة المنشآت
١٠٠٪ -

وصیانتھا،  المتحدة اإلمارات العربیة إنفو سكیب ذ.م.م  الحدائق  وإنشاء  الري  شبكات  مقاوالت 
وأنشطة   الخارجیة  المساحات  تصمیم  إلى  باإلضافة 

. التخطیط

١٠٠٪ -

- ٪١٠٠. صیانة المنشآت البیئیةاإلمارات العربیة المتحدة القدرة للخدمات ذ.م.م 
- ٪١٠٠. إدارة العقاراتالمتحدة اإلمارات العربیة خلیج المنارة العقاریة

- ٪١٠٠. االستثمارات العامة اإلمارات العربیة المتحدة كیو انترناشیونال لیمتد 
- ٪٥١. صیانة المباني وتنسیق الحدائقاإلمارات العربیة المتحدة كیو سكیب ذ.م.م 

- ٪١٠٠. خدمات التعلیمالمتحدة اإلمارات العربیة القدرة التعلیمیة ذ.م.م 
- ٪١٠٠. التنمیة الزراعیةاإلمارات العربیة المتحدة شركة القدرة للتنمیة الزراعیة  

- ٪٨٥. النقلیات اإلمارات العربیة المتحدة كیو لینك للنقل 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

ول البیانات المالیة الموحدةإیضاحات ح 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٣٢

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٤

األنشطة الرئیسیة بلد التأسیس والعملیات التابعة اسم الشركة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢١٢٠٢٠

(تتمة) : القدرة القابضة ذ.م.مفیما یلي الشركات التابعة لشركة 
- ٪١٠٠. وتطویر مركز التدریب إنشاء وتشغیل وإدارة اإلمارات العربیة المتحدة أكادیمیة اإلمارات للمحاكاة ذ.م.م 

والحدائق  اإلمارات العربیة المتحدة كیو إلدارة األسواق التجاریة التجاریة  السوق  وتطویر  وتمّلك  تأسیس 
. والمرافق الترفیھیة 

٦٠٪ -

- ٪٥٠. السیارات تطویر وتشغیل وتأجیر وتجھیز مواقف اإلمارات العربیة المتحدة كیو لمواقف السیارات ذ.م.م 

- ٪٥١وصیانتھا. تركیب نظام االتصاالت اإلمارات العربیة المتحدة كیو آكتف للتكنولوجیا ذ.م.م 
والخشب  اإلمارات العربیة المتحدة للصناعات القابضة ذ.م.م ةأبنی والحدید  والزجاج  اإلسمنت  أنشطة 

. والصناعات اإللكترومیكانیكیة
٥٠٪ -

والمشاریع  اإلمارات العربیة المتحدة القدرة القابضة الصناعیة ذ.م.م  البدیلة  الطاقة  مشاریع  استشارات 
. الصناعیة 

١٠٠٪ -

- ٪١٠٠. المقاوالت العامةاإلمارات العربیة المتحدة كیو لإلنشاءات ذ.م.م 
مجال  إدارة  اإلمارات العربیة المتحدة كیو باركس مؤسسة  في  واالستثمار  السیاحیة  المنتجعات 

. الترفیھ
١٠٠٪ -

- ٪١٠٠. المشاریع الصناعیة واإلدارة المالیة اإلمارات العربیة المتحدة القدرة القابضة ذ.م.م 
- ٪١٠٠إدارة العقارات. اإلمارات العربیة المتحدة .م شركة براري عین الفایضة للتطویر ذ.م 

- ٪٦٠. إدارة المشاریع اإلمارات العربیة المتحدة بي انترناشونال ذ.م.م كیو 
- ٪١٠٠. إدارة العقاراتاإلمارات العربیة المتحدة بحیرات عین الفایضة للعقارات ذ.م.م 

- ٪١٠٠. الرعایة الصحیة والضیافة اإلمارات العربیة المتحدة القدرة للرعایة الصحیة ذ.م.م 
- ٪١٠٠. خدمات تركیب وصیانة معدات النفط والغازاإلمارات العربیة المتحدة كیو للطاقة ذ.م.م 

- ٪١٠٠. االستثمارات العامة اإلمارات العربیة المتحدة ریفاجو لالستثمار ذ.م.م اند القدرة 
- ٪٥٠. إدارة المرافق خدمات اإلمارات العربیة المتحدة دانة إلدارة المرافق ذ.م.م 

- ٪٩٩٫٩٧. تطویر وإدارة الشركات العقاریة واالستثمار فیھا اإلمارات العربیة المتحدة الریان لالستثمار 
- ٪٦٥. االستثمار العقارياإلمارات العربیة المتحدة ذ.م.م اإلنشاءالمدینة السكنیة لعمال 

- ٪١٠٠. االستثمار العقارياإلمارات العربیة المتحدة للتطویر العقاري ذ.م.م موون فالور
- ٪١٠٠. المقاوالت العامةاإلمارات العربیة المتحدة غرین بریكاست سیستمز تكنولوجي ذ.م.م 

- ٪١٠٠. الزراعیةاألعمال  اإلمارات العربیة المتحدة إیرث كیر للمنتجات الزراعیة ذ.م.م 
- ٪١٠٠. االستثمار العقارياإلمارات العربیة المتحدة الریان العالمیة للعقارات ذ.م.م 

- ٪٦٥. االستثمار العقارياإلمارات العربیة المتحدة رادیانت وموون فالور للتطویر العقاري ذ.م.م 
- ٪١٠٠. االستثمارات العامة المغرب المغرب - شركة القدرة القابضة 
- ٪١٠٠. إدارة الفنادقالمغرب سمارت إلدارة الفنادق 

- ٪١٠٠. إدارة الفنادقالمغرب للعقارات الفندقیة سمارت 
- ٪١٠٠. الضیافةالمغرب قصر البحر 

- ٪١٠٠. االستثمارات العامة المغرب ساحل المحیط األطلسي للضیافة
- ٪١٠٠. شركة قابضة المغرب القدرة القابضة أوفشور  

- ٪١٠٠. االستثمارات العامة جزر فیرجن البریطانیةكیو لالستثمارات العامة لیمتد 
- ٪١٠٠االستثمارات العامة الجمھوریة العربیة السوریةسوریا - شركة القدرة القابضة 

- ٪١٠٠. إدارة العقاراتالجمھوریة العربیة السوریةالقدرة العقاریة شركة 
- ٪١٠٠. االستثمارات العامة الجزائر  الجزائر -القدرة القابضة  
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أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٤

األنشطة الرئیسیة بلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

حصة الملكیة  نسبة 
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢١٢٠٢٠

(تتمة) : القدرة القابضة ذ.م.مفیما یلي الشركات التابعة لشركة 
- ٪١٠٠. االستثمارات العامة بیالروسیا القدرة بیالروسیا لیمتد 
- ٪١٠٠. االستثمارات العامة الیمن الیمن - شركة القدرة القابضة 

- ٪١٠٠. االستثمار العقارياإلمارات العربیة المتحدة السكنیة ذ.م.م إیبیكس
- ٪١٠٠. خدمات صیانة معدات النفط والغازاإلمارات العربیة المتحدة القدرة نیو الین للنفط والغاز ذ.م.م 

- ٪١٠٠. الغسیلخدمات اإلمارات العربیة المتحدة فردیة ذ.م.م ملكیة– مصبغة ویندز 
- ٪١٠٠. المشاریع التجاریة االستثمار اإلمارات العربیة المتحدة مؤسسة القدرة للتجارة العامة 

٪ ١٠٠٪١٠٠تطویر وإدارة وبیع العقارات. اإلمارات العربیة المتحدة شركة الطموح لالستثمار ذ.م.م 
: الطموح لالستثمار ذ.م.مفیما یلي الشركات التابعة لشركة 

٪ ١٠٠٪١٠٠تطویر ملكیة المشروع وبیعھ وتأجیره. اإلمارات العربیة المتحدة ذ.م.م تي إس إل العقاریة 

٪ ١٠٠٪١٠٠حدیقة مغامرات. اإلمارات العربیة المتحدة الوادي للمغامرات ذ.م.م 

٪ ١٠٠٪١٠٠تأجیر منتجعات ومساكن مفروشة. اإلمارات العربیة المتحدة المبزرة الخضراء ذ.م.م  شالیھات 

٪ ١٠٠٪١٠٠إدارة وتشغیل الفنادق والشقق الفندقیة. اإلمارات العربیة المتحدة ذ.م.م شركة طموح للفنادق والمنتجعات 

٪ ٥١٪٥١مقاوالت مشاریع البناء. العربیة المتحدة اإلمارات طموح الوطنیة للمقاوالت ذ.م.م 

٪ ٦٠٪٦٠تصمیم وبناء النماذج المعماریة. اإلمارات العربیة المتحدة أرك مودلز أبوظبي ذ.م.م 
العملیات المتوقفة: 

٪ ١٠٠٪١٠٠تملك وتأجیر عقارات التجزئة. اإلمارات العربیة المتحدة باراجون مولز ذ.م.م 
آفاق للتمویل اإلسالمي ش.م.خ وشركاتھا التابعة  

)٢ (
وفق اإلمارات العربیة المتحدة  تتم  التي  واالستثمار  التمویل  لمبادئ أنشطة  ًا 

. الشریعة اإلسالمیة 
٨٠٫٢٪ -

- ٪١٠٠. إدارة الفنادقاإلمارات العربیة المتحدة )٢(/ فندق ھولیداي إن دانة للضیافة ذ.م.م
التجاریة  اإلمارات العربیة المتحدة )٣(المحدودة شركة أسماك القابضة  المشاریع  في  واالستثمار  قابضة  شركات 

وإدارتھا. 
١٠٠٪١٠٠ ٪

- ٪١٠٠تجارة التجزئة للمنتجات االستھالكیة سریعة الحركة. اإلمارات العربیة المتحدة )٣(مؤسسة میغا مارت اإلمارات العربیة المتحدة 
وتأسیسھا  اإلمارات العربیة المتحدة ) ٣و() ٢(أبوظبي ماونتن جیت ذ.م.م.  العقاریة  المشاریع  وتطویر  استثمار 

وإدارتھا. 
٧٠٪ -

التابعة المستبعدة: الشركات 
ترست انترناشونال جروب ذ.م.م  

) ٦٫٣(إیضاح  
٪ ١٠٠-المعدات العسكریة. بیع قطع الغیار وتصلیح  اإلمارات العربیة المتحدة 

٪ ٥٢- ألدویة وتجارة المعدات الطبیة والجراحیة. ل مخزن اإلمارات العربیة المتحدة ) ٦٫٣(إیضاح آر مید للمستلزمات الطبیة ذ.م.م

ذ.م.م وشركاتھا  شركة التزام إلدارة األصول
) ٦٫٣التابعة (إیضاح 

٪ ١٠٠- قابضة إلدارة الخدمات. شركة اإلمارات العربیة المتحدة 

وشركاتھا  التحالف لألمن الغذائي القابضة ذ.م.م 
) ٦٫٣التابعة (إیضاح 

في  اإلمارات العربیة المتحدة  وتخزین  وتصدیر  استیراد  العامة،  التجارة 
عملیات   وإدارة  التجاریة  الوساطة  العامة،  المخازن 

التجارة   والمخازن.  وتجارة  المستودعات  بالجملة 
والمعلبة   المجمدة  الغذائیة  المواد  وتجارة  األعالف 

وتجارة المواد الزراعیة المحفوظة. 

 -٨٠ ٪

.السنةإن ھذه الشركات ھي شركات تابعة للمجموعة، تم تأسیسھا خالل ) ١(
).  ٦(إیضاح السنةشركات تابعة تم االستحواذ علیھا خالل ) ٢(
التصفیة.قیدشركات تابعة ) ٣(
لتقاریر  عداد اللمعیار الدولي إلاً وفق دمج أعمالولیس  موجوداتعملیات استحواذ على  كیتم المحاسبة عن عملیات االستحواذ ھذه  ) ٤(

. ٣رقمالمالیة
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التغیرات في السیاسات المحاسبیة ٢٫٥

التي التالیةالجدیدةوالتعدیالتالتفسیر باستثناءالسابقة،المالیةالمتبعة في السنةتلكمعمتوافقةالمعتمدةالمحاسبیةإن السیاسات
ولكنھ غیر  إصدارهتمآخرتعدیلأوتفسیرأومعیارأيبتطبیقالمجموعةتقملم.  ٢٠٢١ینایر١منیسري مفعولھا اعتباراً 

فعال بعد.

  معیار معدل الفائدة ومعیار المحاسبة ٩: تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٢المرحلة  -إصالح 
والمعیار الدولي  ٤والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٧والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٣٩الدولي رقم  

تشمل التعدیالت الوسائل العملیة التالیة:.١٦ة رقم إلعداد التقاریر المالی

وسیلة عملیة تتطلب تغییرات تعاقدیة أو تغییرات على التدفقات النقدیة التي یتطلبھا اإلصالح مباشرًة، والتي سوف یتم -
وق؛التعامل معھا على أنھا تغییرات على معدل الفائدة المتغیر، بما یعادل الحركة في معدل الفائدة في الس

تغییرات التصاریح التي یتطلبھا إصالح معدل إیبور والتي سوف یتم إجراؤھا على تصنیفات التحوط وتوثیق التحوط -
دون وقف عالقة التحوط؛ و

یتم تخصیص أداة  - تحدیدھا بشكل منفصل عندما  مؤقت للمنشآت من لزوم استیفاء المتطلبات التي یمكن  تقدیم إعفاء 
وط لمكون المخاطر. بمعدل خاٍل من المخاطر كتح 

 ٢٠٢١یونیو ٣٠بعد ١٩: امتیازات اإلیجار المتعلقة بكوفید ١٦تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم

العملیة على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة. لدى المجموعة النیة في استخدام الوسائل  جوھري  لم یكن لھذه التعدیالت أي تأثیر  
في الفترات المستقبلیة إذا أصبحت قابلة للتطبیق.

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

دمج األعمال والشھرة 
یتم احتساب دمج األعمال باستخدام طریقة االستحواذ. یتم احتساب تكلفة االستحواذ كإجمالي اعتبارات الشراء المحولة التي یتم  

العادلة في تاریخ االستحواذ ومبلغ أیة حقوق غیر مسیطرة في الجھة المستحوذ علیھا. بالنسبة لكل دمج أعمال،  قیاسھا بالقیمة  
تختار المجموعة قیاس الحقوق غیر المسیطرة في الجھة المستحوذ علیھا إما بالقیمة العادلة أو بحصة متناسبة من صافي موجودات 

تم إدراج التكالیف المتعلقة باالستحواذ عند تكبدھا وتم إدراجھا ضمن المصاریف العمومیة  الجھة المستحوذ علیھا القابلة للتحدید. ی
واإلداریة. 

تعتبر المجموعة أنھا قد استحوذت على شركة عندما تتضمن مجموعة األنشطة والموجودات التي تم االستحواذ علیھا مدخالت  
بشكل كبیر في القدرة على إن كانت وعملیة موضوعیة تساھم معاً  جوھریة إذا  شاء المخرجات. تعتبر العملیة المستحوذ علیھا 

ضروریة للقدرة على االستمرار في إنتاج المخرجات، وتتضمن المدخالت المستحوذ علیھا قوة عاملة منظمة تتمتع بالمھارات أو 
إنتاج المخرجات وتعتبر فریدة من المعرفة أو الخبرة الالزمة ألداء تلك العملیة أو تساھم بشكل كبیر في القدرة على مواصلة  

نوعھا أو نادرة أو ال یمكن استبدالھا دون تكلفة كبیرة أو جھد أو تأخیر في القدرة على االستمرار في إنتاج المخرجات. 
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(تتمة) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٣

(تتمة) دمج األعمال والشھرة
، تقوم بتقییم الموجودات المالیة والمطلوبات المفترضة لغرض التصنیف والتعیین  عندما تقوم المجموعة باالستحواذ على أعمال

المناسب ووفقاً للشروط المتعاقد علیھا والظروف االقتصادیة والظروف المتعلقة بھا كما في تاریخ االستحواذ. یتضمن ھذا فصل  
فة من قبل الجھة المستحوذ علیھا. ا المشتقات الضمنیة في العقود المض 

في تاریخ االستحواذ، یتم إدراج الموجودات المستحوذ علیھا والمطلوبات المفترضة القابلة للتحدید بقیمتھا العادلة، باستثناء ما  
یلي: 

  یتم إدراج موجودات أو مطلوبات الضریبة المؤجلة والموجودات أو المطلوبات المتعلقة بترتیبات مكافآت الموظفین ویتم
مكافآت الموظفین على التوالي. ١٩ضرائب الدخل ومعیار المحاسبة الدولي رقم  ١٢محاسبة الدولي رقم  قیاسھا وفقاً لمعیار ال

  یتم قیاس المطلوبات أو أدوات حقوق الملكیة المتعلقة بترتیبات الدفع على أساس األسھم للشركة المستحوذ علیھا وفقاً للمعیار
ى أساس األسھم في تاریخ االستحواذ؛ والدفعات عل٢الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

 للمعیار الدولي إلعداد التقاریر  موجودات  یتم قیاس الموجودات (أو مجموعات االستبعاد) المصنفة ك محتفظ بھا للبیع وفقاً 
الموجودات غیر المتداولة المحتفظ بھا للبیع والعملیات المتوقفة، وفقاً لذلك المعیار. ٥المالیة رقم 

االعتبار   قیاس  إعادة  تاریخ االستحواذ. ال یتم  تحویلھ من قبل المستحوذ بالقیمة العادلة عند  أي اعتبار طارئ سیتم  یتم إدراج 
الطارئ المصنف كحقوق ملكیة ویتم احتساب تسویتھ الالحقة ضمن حقوق الملكیة. یتم قیاس االعتبار الطارئ المصنف كأصل  

األدوات المالیة، بالقیمة  ٩ة مالیة وواقع ضمن نطاق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  أو التزام والذي ھو عبارة عن أدا
م  العادلة مع إدراج التغیرات في القیمة العادلة في بیان األرباح أو الخسائر الموحد وفقاً للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رق

بالقیمة العادلة في ٩ذي ال یقع ضمن نطاق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  . یتم قیاس االعتبار الطارئ اآلخر ال٩
. الموحداألرباح أو الخسائربیان تاریخ التقاریر المالیة مع إدراج التغیرات في القیمة العادلة ضمن  

قیمة المدرجة للحقوق غیر المسیطرة وأیة حصص یتم قیاس الشھرة مبدئیاً بالتكلفة، (وھي الزیادة في إجمالي االعتبار المحول وال
صافي الموجودات المستحوذ علیھا والمطلوبات المفترضة القابلة للتحدید). في حال أن القیمة العادلة لصافي  عنسابقة محتفظ بھا  

بتحدید كافة الموجودات الموجودات المستحوذ علیھا تتجاوز إجمالي االعتبار المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقییم فیما إذا قامت
المستحوذ علیھا وكافة المطلوبات المفترضة بشكل صحیح وبمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقیاس المبالغ التي سوف یتم إدراجھا  

إلى تجاوز القیمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ علیھا على  تشیرعند تاریخ االستحواذ. في حال أن إعادة التقییم ال تزال  
جمالي االعتبار المحول، یتم عندھا إدراج الربح في بیان األرباح أو الخسائر الموحد. إ

یمكن قیاس الحقوق غیر المسیطرة التي تمثل حصص ملكیة حالیة والتي تخول أصحابھا الحصول على حصة متناسبة من صافي  
ساس الحصة النسبیة للحقوق غیر المسیطرة من المبالغ موجودات المنشأة في حالة التصفیة، مبدئیاً إما بالقیمة العادلة أو على أ

كل معاملة على حدة. یتم قیاس  لالمدرجة من صافي الموجودات القابلة للتحدید للجھة المستحوذ علیھا. یتم اختیار أساس القیاس  
معیار آخر من المعاییر الدولیة  األنواع األخرى من الحقوق غیر المسیطرة بالقیمة العادلة أو، كما ینطبق، وفقًا لألساس المحدد في

إلعداد التقاریر المالیة. 

متراكمة. ألغراض اختبار االنخفاض في  الخسائر انخفاض في القیمة  ةبعد اإلدراج المبدئي، یتم قیاس الشھرة بالتكلفة ناقصاً أی
ولدة للنقد خاصة بالمجموعة والتي  القیمة، یتم تخصیص الشھرة المكتسبة عند دمج األعمال، من تاریخ االستحواذ، ألي وحدة م

إذا تم تخصیص موجودات ومطلوبات أخرى لتلك الوحدات. عما من المتوقع ان تستفید من الدمج ، بغض النظر 
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دمج األعمال والشھرة (تتمة) 
الوحدة المولدة للنقد واستبعاد جزء من عملیة ضمن تلك الوحدة، یتم إدراج الشھرة المرتبطة في حال تم تخصیص الشھرة إلى  

ضمن القیمة الدفتریة للعملیة عند تحدید الربح أو الخسارة عند االستبعاد. یتم قیاس الشھرة المستبعدة في ھذه بالعملیة المستبعدة  
وجزء من الوحدة المولدة للنقد المحتفظ بھا.الظروف بناًء على القیم النسبیة للعملیة المستبعدة

إذا كانت المحاسبة األولیة لدمج األعمال غیر مكتملة بحلول نھایة فترة التقاریر المالیة التي یتم فیھا الدمج، عندھا تقوم المجموعة 
ل فترة القیاس، أو یتم إدراج موجودات بإدراج مبالغ مؤقتة للبنود التي لم تكتمل المحاسبة عنھا. یتم تعدیل ھذه المبالغ المؤقتة خال

أو مطلوبات إضافیة، لتعكس المعلومات الجدیدة التي تم الحصول علیھا حول الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاریخ  
االستحواذ والتي، في حال كانت معروفة، كانت سوف تؤثر على المبالغ المدرجة في ذلك التاریخ. 

المجموعة في الشركات التابعة الحالیة التغیرات في حصة ملكیة
یتم المحاسبة عن التغییرات في حصص ملكیة المجموعة في الشركات التابعة والتي ال تؤدي إلى فقدان المجموعة للسیطرة على  

یرات الشركات التابعة كمعامالت حقوق ملكیة. یتم تعدیل القیم الدفتریة لحصص المجموعة والحقوق غیر المسیطرة لتعكس التغ
المسیطرة بموجبھ  حصصھا ذات الصلة في الشركات التابعة. یتم إدراج أي فرق بین المبلغ الذي یتم تعدیل الحقوق غیر  في 

.الشركةوالقیمة العادلة لالعتبار المدفوع أو المستلم مباشرة في حقوق الملكیة وینسب إلى مالك 

ویتم احتسابھا  األرباح أو الخسائر الموحداج األرباح أو الخسائر في بیان  عندما تفقد المجموعة السیطرة على شركة تابعة، یتم إدر
) بین  (١كالفرق  و  بھا  محتفظ  حصة  ألیة  العادلة  والقیمة  المستلم  لالعتبار  العادلة  القیمة  إجمالي  السابقة ٢)  الدفتریة  القیمة   (

مسیطرة. یتم احتساب كافة المبالغ المدرجة سابقًا  للموجودات (بما في ذلك الشھرة) ومطلوبات الشركة التابعة وأیة حقوق غیر
في الدخل الشامل اآلخر فیما یتعلق بتلك الشركة التابعة كما لو أن المجموعة قد قامت باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات 

الصلة للشركة التابعة مباشرًة.

محتفظ بھ في الشركة التابعة ا لسابقة في تاریخ فقدان السیطرة بمثابة القیمة الدفتریة األولیة  تعتبر القیمة العادلة ألي استثمار 
ألغراض المحاسبة الالحقة للحصة المحتفظ بھا كاستثمار في شركة زمیلة أو شركة ائتالف أو كأصل مالي. 

استبعاد حصة في شركة تابعة لجھة مستثمر فیھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة
ن استبعاد حصة في شركة تابعة لجھة مستثمر فیھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة إلى مدى الحصة  یتم استبعاد الربح أو الخسارة م

غیر المباشرة المحتفظ بھا في تلك الشركة المستبعدة من قبل المجموعة. 

االستحواذ على شركات خاضعة لسیطرة مشتركة 
خاضعة للسیطرة المشتركة وفقاً لطریقة تجمیع الحصص  یتم احتساب المعامالت التي ینتج عنھا تحویل الحصص في الشركات ال

في تاریخ التحویل دون إعادة إدراج الفترات السابقة. یتم إدراج الموجودات والمطلوبات المستحوذ علیھا بالقیم الدفتریة المدرجة  
المستحوذ علیھا إلى نفس المكونات ضمن . یتم إضافة مكونات حقوق الملكیة للشركات  المحولةسابقاً في سجالت حسابات الشركة  

المجموعة. یتم إدراج أي تكالیف معامالت مدفوعة مقابل االستحواذ مباشرًة في حقوق الملكیة. 
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االستثمار في الشركات الزمیلة وشركات االئتالف 
وعة تأثیرًا جوھریاً علیھا وھي لیست شركة تابعة أو حصة في شركة ائتالف.  إن الشركة الزمیلة ھي الشركة التي یكون للمجم

ولكن  بھا والتشغیلیة للجھة المستثمر  على السیاسات المالیةإن التأثیر الجوھري ھو المقدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات  
لیس السیطرة أو السیطرة المشتركة على ھذه السیاسات.  

االئتالف ھي نوع من الترتیبات المشتركة حیث یكون لألطراف التي لدیھا سیطرة مشتركة على الترتیب حقوق في إن شركة  
صافي موجودات شركة االئتالف. إن السیطرة المشتركة ھي المشاركة المتفق علیھا تعاقدیاً للسیطرة على الترتیب، والتي توجد  

ذات الصلة موافقة باإلجماع من قبل األطراف التي تتشارك السیطرة. فقط عندما تتطلب القرارات المتعلقة باألنشطة 

االعتبارات التي یتم دفعھا عند تحدید النفوذ الجوھري أو السیطرة المشتركة مماثلة لتلك الالزمة لتحدید السیطرة على الشركات إن
االئتالف باستخدام طریقة حقوق الملكیة. اتالزمیلة وشركشركاتھا في تتم المعالجة المحاسبیة الستثمارات المجموعة التابعة. 

دات ومطلوبات الشركات الزمیلة وشركات االئتالف في البیانات المالیة الموحدة باستخدام طریقة حقوق یتم إدراج نتائج وموجو
الملكیة، باستثناء عندما یتم تصنیف االستثمار كمحتفظ بھ للبیع، وفي ھذه الحالة یتم المحاسبة عنھ بموجب المعیار الدولي إلعداد 

اولة المحتفظ بھا للبیع والعملیات المتوقفة. بموجب طریقة حقوق الملكیة، یتم إدراج  الموجودات غیر المتد٥التقاریر المالیة رقم 
حصة   في  التغیرات  إلدراج  لالستثمار  الدفتریة  تعدیل القیمة  یتم  بالتكلفة.  مبدئیاً  ائتالف  شركة  أو  زمیلة  شركة  في  االستثمار 

بالشركة  المجموعة من صافي موجودات الشركة الزمیلة أو شركة االئتالف منذ   تاریخ االستحواذ. یتم إدراج الشھرة المتعلقة 
لالنخفاض في القیمة بشكل منفصل. فحصھا الزمیلة أو شركة االئتالف ضمن القیمة الدفتریة لالستثمار وال یتم 

ض أي  یعكس بیان األرباح أو الخسائر الموحد حصة المجموعة من نتائج عملیات الشركة الزمیلة أو شركة االئتالف. یتم عر
لجھات المستثمر فیھا كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة. باإلضافة إلى ذلك، عندما یكون لتغییر في الدخل الشامل اآلخر 

ھناك تغییر مدرج مباشرًة في حقوق ملكیة الشركة الزمیلة أو شركة االئتالف، تقوم المجموعة بإدراج حصتھا من أیة تغییرات، 
تغیرات في حقوق الملكیة. یتم استبعاد األرباح والخسائر غیر المحققة الناتجة عن المعامالت بین المجموعة  عند اللزوم، في بیان ال 

والشركة الزمیلة أو شركة االئتالف إلى مدى الحصة في الشركة الزمیلة أو شركة االئتالف. 

في صدارة بیان األرباح أو الخسائر  یتم عرض إجمالي حصة المجموعة من ربح أو خسارة الشركة الزمیلة وشركة االئتالف
الموحد خارج األرباح التشغیلیة ویمثل الربح أو الخسارة بعد الضرائب والحقوق غیر المسیطرة في الشركات التابعة للشركة  

الزمیلة أو شركة االئتالف.

موعة. عند اللزوم، یتم إجراء تعدیالت لجعل  یتم إعداد البیانات المالیة للشركة الزمیلة أو شركة االئتالف لنفس الفترة المالیة للمج 
السیاسات المحاسبیة متوافقة مع تلك الخاصة بالمجموعة.

خسارة انخفاض في قیمة استثماراتھا في   كان من الضروري إدراج  ما إذا  حقوق الملكیة، تحدد المجموعة  بعد تطبیق طریقة 
لیة، تحدد المجموعة ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على االنخفاض  شركتھا الزمیلة أو شركة االئتالف. في تاریخ كل تقاریر ما

في قیمة االستثمار في الشركة الزمیلة أو شركة االئتالف. في حالة وجود مثل ھذا الدلیل، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض  
وقیمتھ الدفتریة، ومن ثم إدراج الخسارة ضمن  في القیمة كالفرق بین المبلغ القابل لالسترداد للشركة الزمیلة أو شركة االئتالف  

. الموحد" في بیان األرباح أو الخسائرحصة من أرباح استثمار في شركات زمیلة وشركات ائتالف"
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(تتمة) االستثمار في الشركات الزمیلة وشركات االئتالف
المجموعة من خسائر شركة زمیلة أو شركة ائتالف حصتھا في شركات االئتالف (والتي تشمل عندما تساوي أو تتجاوز حصة  

تقوم  ال  عندھا  االئتالف)،  شركات  في  المجموعة  استثمار  صافي  من  جزءًا  جوھرھا،  في  تشكل،  األجل  طویلة  حصص  أیة 
یابًة عن شركات االئتالف. المجموعة بإدراج الخسائر اإلضافیة، إال إذا تكبدت التزامات أو سددت مدفوعات ن

عند فقدان النفوذ الجوھري على السیطرة المشتركة على شركة االئتالف، تقوم المجموعة بقیاس وإدراج أي استثمار محتفظ بھ 
رة  بقیمتھ العادلة. یتم إدراج أي فرق بین القیمة الدفتریة للشركة الزمیلة أو شركة االئتالف عند فقدان النفوذ الجوھري أو السیط

. الموحداألرباح أو الخسائربیان  المشتركة والقیمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بھا ومتحصالت االستبعاد ضمن 

العملیات المشتركة في صالحص
یكونإن   حیث  مشترك  ترتیب  ھي  المشتركة  في  بموجبھالعملیة  حقوق  الترتیب  على  مشتركة  سیطرة  لدیھا  التي  لألطراف 

للسیطرة  اً السیطرة المشتركة ھي المشاركة المتفق علیھا تعاقدیإن  المطلوبات المتعلقة بالترتیب.  مقابل  والتزامات  الموجودات
إلجماع من األطراف التي تتشارك فقط عندما تتطلب القرارات المتعلقة باألنشطة ذات الصلة موافقة با تظھرعلى الترتیب، والتي  

السیطرة. 

فیما  بإدراج ما یليالمجموعة كمشغل مشترك  تقومعندما تباشر إحدى شركات المجموعة أنشطتھا في إطار عملیات مشتركة،  
عملیة مشتركة:أیة یتعلق بحصتھا في  

 محتفظ بھا بشكل مشترك؛ة موجودات ، بما في ذلك حصتھا في أیموجوداتھا
یتم تكبدھا بشكل مشترك؛مطلوباتھا، بما في ذلك حصتھا في أیة مطلوبات
 ؛ھا من بیع حصتھا في المخرجات الناتجة عن العملیة المشتركةاتإیراد
 و ؛من اإلیرادات من بیع المخرجات من خالل العملیة المشتركةحصتھا
 یتم تكبدھا بشكل مشترك.مصاریفمن أیة حصتھا ، بما في ذلك  مصاریفھا

للمعاییر  اً المتعلقة بحصتھا في عملیة مشتركة وفقوالمصاریفالمجموعة بالمحاسبة عن الموجودات والمطلوبات واإلیرادات  تقوم  
المحددة. والمصاریفالمطبقة على الموجودات والمطلوبات واإلیرادات الدولیة إلعداد التقاریر المالیة

بیع أو  ال(مثل  اً مشتركالمجموعة مشغالً شركةتكون فیھا  حیثالمجموعة مع عملیة مشتركةشركة من شركاتعندما تتعامل  
المشتركة،  تعتبر)،  الموجوداتالمساھمة في   العملیة  في  األخرى  األطراف  مع  المعاملة  تجري  أنھا  بإدراج المجموعة  وتقوم 

دة للمجموعة فقط في حدود حصص األطراف األخرى في  الناتجة عن المعامالت في البیانات المالیة الموح األرباح والخسائر
العملیة المشتركة.

شركاتعندما تتعامل   مشتركة  شركة من  مع عملیة  شراء  اً  مشتركالمجموعة مشغالً شركةتكون فیھا  حیث  المجموعة  (مثل 
. آخرلطرف الموجوداتوالخسائر حتى تقوم بإعادة بیع تلك األرباحمنحصتھا إدراج المجموعة بتقوم)، ال الموجودات
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إدراج اإلیرادات 
یتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة لالعتبار المستلم أو المستحق، وتمثل المبالغ المستحقة للبضائع الموردة والخدمات المقدمة، 

ومات. تقوم المجموعة بإدراج اإلیرادات عندما یكون باإلمكان قیاس مبلغ اإلیرادات بشكل خصالمدرجة بصافي المخصصات وال 
موثوق؛ وعندما یكون من المحتمل أن المنافع االقتصادیة المستقبلیة سوف تتدفق إلى الشركة؛ وعندما یتم استیفاء معاییر محددة 

المجموعة بإدراج اإلیرادات من العقود مع العمالء بناًء على نموذج  تقوم  لكل نشاط من أنشطة المجموعة، على النحو المبین أدناه.  
:١٥من خمس خطوات كما ھو محدد في المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

حقوق ١الخطوة رقم  بموجبھ  ینشأ  أكثر  أو  طرفین  بین  اتفاق  أنھ  على  العقد  تعریف  یتم  العمیل:  مع  العقود  العقد/  تحدید 
ت واجبة النفاذ ویحدد المعاییر التي یجب استیفائھا لكل عقد.والتزاما 

األداء ھو وعد ضمن العقد مع العمیل لتحویل بضاعة أو خدمة إن التزامتحدید التزامات األداء في العقد:  ٢الخطوة رقم 
للعمیل. 

المجموعة استحقاقھ مقابل تحویل البضائع أو تحدید سعر المعاملة: إن سعر المعاملة ھو المبلغ الذي تتوقع  ٣الخطوة رقم 
الخدمات التي تم االلتزام بھا للعمیل، باستثناء المبالغ المحصلة بالنیابة عن أطراف ثالثة.

تخصیص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد: بالنسبة للعقد الذي یحتوي على أكثر من التزام أداء، تقوم ٤الخطوة رقم 
بتخصی المجموعة المجموعة  تتوقع  التي  االعتبارات  قیمة  یعكس  بمبلغ  أداء  التزام  لكل  المعاملة  سعر  ص 

استحقاقھا مقابل استیفاء كل التزام أداء.
إدراج اإلیرادات عندما (أو كما) تستوفي المجموعة التزام األداء. ٥الخطوة رقم 

بیع البضائع
طرة على البضائع، ویتم ذلك عندما یتم تسلیم البضائع إلى العمیل. الحقًا  یتم إدراج اإلیرادات من بیع البضائع عند تحویل السی

كاملة بشأن طریقة التوزیع وسعر بیع البضائع، ویتحمل المسؤولیة الرئیسیة عند بیع البضائع  اختیاریةللتسلیم، یتمتع العمیل بسلطة  
ویتحمل مخاطر التقادم والخسارة فیما یتعلق بالبضاعة. 

ذمم المدینة من قبل المجموعة عندما یتم تسلیم البضاعة إلى العمیل ألن ذلك یمثل الوقت الذي یصبح فیھ استحقاق  یتم إدراج ال
االعتبار غیر مشروط، حیث أن مرور الوقت ھو المطلوب فقط قبل السداد.

إیرادات عقود اإلنشاء
إن  العقود،  شروط  بموجب  الخدمات.  تقدیم  بدء  قبل  العقود  ھذه  مثل  إبرام  یتم  عمالئھا.  إلى  اإلنشاء  خدمات  المجموعة  تقدم 
المجموعة مقیدة من ناحیة تعاقدیة من نقص البنیة قید التشیید ألي عمیل آخر ولھا حق قانوني في الدفعات لألعمال المنجزة. وبناًء 

ت من خدمات اإلنشاء مع مرور الوقت بطریقة التكلفة إلى التكلفة بناًء على نسبة تكالیف العقد المتكبدة علیھ، یتم إدراج اإلیرادا
للعمل المنجز حتى تاریخھ بالنسبة إلى إجمالي تكالیف العقد المقدرة. تعتبر اإلدارة بأن طریقة المدخالت ھذه قیاس مناسب لتقدم 

اإلیرادات من العقود مع  ١٥"المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  األداء بموجب  األعمال مقابل االستیفاء التام اللتزامات  
العمالء". 
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قیاس اإلیرادات بناًء على االعتبار الذي تتوقع المجموعة عند عدم وجود إمكانیة لتقدیر نتائج عقود المقاوالت بشكل موثوق، یتم 
المبالغ التي یتم تحصیلھا بالنیابة عن أطراف أخرى. یتم إدراج تكالیف العقد كمصاریف في  واستبعاداستحقاقھ في عقد مع عمیل  
الفترة التي تم فیھا تكبدھا.

العقد، یتم إدراج الخسارة المتوقعة كمصاریف مباشرًة. في حال إمكانیة تجاوز إجمالي تكالیف العقد إجمالي إیرادات 

مقاولي   أعمال  وتكالیف  واآلالت والمعدات  الممتلكات  استھالك  المواد،  للعمالة،  المباشرة  التكالیف  جمیع  العقود  تكالیف  تشمل 
داریة للسنة الموزعة على  الباطن، باإلضافة إلى نسبة مالئمة من مصاریف نشاط مقـاوالت اإلنشاء والمصاریف العمومیـة واإل

عقود اإلنشاء قید التنفیذ خالل السنة بمعدل ثابت من قیمة العمل المنجز في كل عقد. یتم تحمیل التكالیف غیر المستردة في نھایة  
كمصاریف غیر موزعة. بیان األرباح أو الخسائر الموحد السنة إلى 

لإن   اإلجمالي  من  المبلغ  العقود  ھموجودات  الخسائر  و العمالء،  ناقصاً  المدرجة؛  زائدًا األرباح  المتكبدة  التكالیف  مبلغ  صافي 
المتكبدة زائدًا األرباح المدرجة (ناقصًا   التكالیف  فیما یتعلق بجمیع العقود قید التنفیذ والتي تتجاوز  وفواتیر اإلنجاز،  المدرجة 

الخسائر المدرجة) وفواتیر اإلنجاز. 

اإلجماليإن   ھلالمبلغ  العمالء،  إلى  العقود  الخسائر  ومطلوبات  ناقصاً  المدرجة؛  األرباح  زائدًا  المتكبدة  مبلغ التكالیف  صافي 
المتكبدة زائدًا األرباح المدرجة (ناقصًا   التكالیف  فیما یتعلق بجمیع العقود قید التنفیذ والتي تتجاوز  وفواتیر اإلنجاز،  المدرجة 

الخسائر المدرجة) .

تأثیر التغییر في تقدیرات إیرادات العقد أو تكالیف العقد أو نتیجة العقد، بما في ذلك الناتـجة عن األضرار المقررة  یتم استخدام  
في الفترة التي یحصل  بیان األرباح أو الخسائر الموحد  وتسویات العقد النھائیة، في تحدیـد مبلغ االیـرادات والتكالیف المدرجة في  

ت الالحقة. فیھا التغییر وفي الفتـرا

إیرادات اإلیجار 
المستأجر خیاره في الشراء. یأخذیتم احتساب إیرادات اإلیجار خالل فترة اإلیجار على أساس القسط الثابت إلى أن 

تبرید المناطق 
بالقیمة العادلة لالعتبار المستلم أو المستحق. یتم االعتیادیةیتم قیاس اإلیرادات من خدمات تبرید المناطق في أنشطة األعمال  

متعارف علیھ، عادًة في شكل اتفاقیة مبیعات منفذة، وعند تحویل مخاطر ومنافع الملكیة الجوھریة  إدراج اإلیرادات عند وجود دلیل  
موثوق،  إلى العمیل، وتقدیم الخدمة للعمیل، وعندما یكون استرداد االعتبار محتمًال، وعند إمكانیة قیاس التكالیف المرتبطة بشكل 

عند إمكانیة قیاس مبلغ اإلیرادات بشكل موثوق. إذا كان من المحتمل منح عدم وجود مشاركة إداریة مستمرة مع الخدمة، ووعند
الخصومات وإمكانیة قیاس المبلغ بشكل موثوق، عندھا یتم إدراج الخصم كنقص في اإلیرادات عند إدراج المبیعات. 
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التوصیل رسوم 

على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقود العمیل ما لم تمثل خدمة قابلة للتحدید بشكل منفصل، التوصیلیتم إدراج رسوم  
وتستوفي المعاییر األخرى لإلدراج المبدئي في بیان األرباح أو الخسائر الموحد.

خدمات الوساطة
رئیسي إیرادات العموالت وإیرادات الفوائد على التداول بالھامش.تقدم المجموعة خدمات الوساطة في األسھم، والتي تشمل بشكل

یتم إدراج إیرادات العموالت عند تقدیم الخدمة وعندما یثبت حق المجموعة في استالم اإلیرادات. یتم إدراج العموالت على  ) ١(
البور عن  المحصلة نیابًة  العمولة  ناقصاً  العمالء  من  المكتسبة  العمولة  أي  الصافي،  ھذا أساس  أن  المجموعة  تعتقد  صة. 

العرض ھو األنسب باعتبار أنھا تعمل كوكیل في المعاملة ولیس كطرف رئیسي. 

یتم استحقاق إیرادات الفوائد من التداول بالھامش على أساس الوقت والتناسب، بالرجوع إلى المبلغ األساسي القائم وبمعدل ) ٢(
أربعة أیام  الفائدة الفعلي المطبق. یتم استحقاق الفائدة على تداول الھامش من الوقت الذي لم یقم فیھ العمیل بتسویة صفقتھ بعد  

تداول.

الخدمات تقدیم
فترة الخدمة.على سعر المعاملة یتم تقسیم یتم إدراج اإلیرادات المتعلقة بالخدمات مع مرور الوقت. 

األرباح توزیعاتإیرادات
یتم إدراج اإلیرادات من توزیعات األرباح في بیان األرباح أو الخسائر الموحد عندما تنشأ حقوق المساھمین في استالم الدفعات. 

الفوائد إیرادات 
فعلیاً  المستخدم  المعدل  یخصم  بموجبھا  والتي  الفعلیة  الفائدة  طریقة  باستخدام  الفائدة  استحقاق  عند  الفوائد  إیرادات  إدراج  یتم 

المقبوضات النقدیة المستقبلیة المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألصل المالي إلى صافي القیمة الدفتریة لألصل المالي. 

األرض وبیع العقارات
تحقق المجموعة إیرادات من بیع العقارات بما في ذلك األراضي والمباني. یتضمن اعتبار بیع األراضي بشكل عام توفیر البنیة 
اكتمال األعمال. یتم  التحتیة الالزمة للتطویر. یتم تأجیل مبلغ اإلیرادات العائد إلى تطویر البنیة التحتیة ویتم إدراجھ فقط عند 

كالیف المتعلقة بالبنیة التحتیة المتكبدة حتى اكتمالھا ضمن أعمال التطویر قید التنفیذ، كما ھو مناسب، ویتم إدراجھا  إدراج كافة الت
عند إدراج اإلیرادات ذات الصلة في بیان األرباح أو الخسائر الموحد. یتم تحدید مبلغ اإلیرادات المؤجلة فیما  اإلیراداتكتكالیف 

تیة من خالل تقدیر تكلفة اإلنشاء ذات الصلة، زائدًا الھامش بناًء على المبادئ التجاریة االعتیادیة. یتعلق بتوفیر البنیة التح 

والتسویق اإلعالمخدمات
إدراج  یتم.  الخارجیةواإلعالناتواإلعالنات اإلعالمیةالفعالیاتوإدارةواإلنتاجالعامةوالعالقاتالدعایةخدمات  المجموعةتقدم

الفعالیةعقدیتمعندما أوالخدماتتقدیمفیھا یتمالتيالمحاسبیةالفترةفيبمرور الوقتالخدماتھذهمثلتقدیممناإلیرادات
.معینوقتفي
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إدراج اإلیرادات (تتمة) 
والتوجیھ التدریبخدمات
خالل العمالءعلىالمحملةالرسوماإلیراداتتمثل.  السیاراتقیادة علىالتدریبأنشطة  وتطویرإدارة فيالمجموعةتعمل
الرسومتأجیلیتم.  للعمالءالخدماتتقدیمعندزمنيالتناسب الأساسعلىالدوراتفترةمدىعلىإدراجھا یتموالتيالسنة،

. الصلةذاتالخدماتتقدیمعنداإلیراداتإلىتحریرھا ویتمالتدریببخدماتالمتعلقةاً مقدمالمدفوعة

المنح الحكومیة 
یتم احتساب المنح الحكومیة التي تتلقاھا المجموعة فیما یتعلق بالموجودات غیر النقدیة مثل األراضي والموارد األخرى بالقیمة 

االسمیة.

مكافآت الموظفین 
المتعلقة باإلجازة السنویة وتذاكر السفر نتیجة للخدمات المقدمة من قبل یتم تكوین مخصص لاللتزام المقدر الستحقاقات الموظفین  

الموظفین المؤھلین حتى نھایة فترة التقاریر المالیة. 

كما یتم تكوین مخصص لكامل مبلغ مكافآت نھایة الخدمة المستحقة للموظفین وفقاً لسیاسة المجموعة والذي یساوي على األقل  
لقانون العمل في دولة اإلمارات العربیة المتحدة عن فترة خدمتھم حتى نھایة فترة التقاریر المالیة. یتم  المستحقة وفقاً المكافآت
باإلجازة السنویة وتذاكر السفر كالتزام متداول، في حین یتم تصنیف المخصص المتعلق بمكافآت  ةالمتعلقالمبالغ المستحقة  تصنیف  

نھایة الخدمة كالتزام غیر متداول. 

یتم دفع اشتراكات التقاعد فیما یتعلق بالموظفین من مواطني دولة اإلمارات إلى الھیئة العامة للمعاشات والتأمینات االجتماعیة في  
المتعلق بالمعاشات  ٢٠٠٠) لعام  ٢العربیة المتحدة وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (دولة اإلمارات

والتأمینات االجتماعیة. 

الممتلكات واآلالت والمعدات 
اإلدراج والقیاس 

راكم وخسائر االنخفاض في القیمة المتراكمة.  یتم إدراج بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة التاریخیة ناقصاً االستھالك المت
تتضمن التكلفة المصاریف العائدة بشكل مباشر إلى االستحواذ على األصل. تشمل تكلفة الموجودات المنشأة ذاتیاً ما یلي: 

 تكلفة المواد والعمالة المباشرة؛
 صالحة لالستخدام من أجل استخدامھا المقصود؛ أیة تكالیف أخرى عائدة بشكل مباشر إلى إیصال الموجودات إلى حالة
  یتم تقدیر تكالیف تفكیك وإزالة  إلى الحالة التي كان علیھا سابقاً الموقعإعادةعندما تكون المجموعة ملزمة بإزالة األصل أو ،

؛ وتكالیف االقتراض المرسملة.إلى الحالة التي كان علیھا سابقاً الذي تقع علیھإعادة الموقع والبنود 

عندما تكون أجزاء من الممتلكات والمعدات ھامة ولھا أعمار إنتاجیة مختلفة، یتم احتسابھا كبنود منفصلة من الممتلكات والمعدات.  
یتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة عن استبعاد بند من بنود الممتلكات والمعدات (یتم احتسابھ كالفرق بین صافي متحصالت 

ریة للبند) في بیان األرباح أو الخسائر الموحد.االستبعاد والقیمة الدفت
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الممتلكات واآلالت والمعدات (تتمة) 
التكالیف الالحقة 

ھو مناسب، فقط عندما یكون من   كما  كأصل منفصل،  إدراجھا  یتم إدراج التكالیف الالحقة في القیمة الدفتریة لألصل أو یتم 
إدراج المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادیة المستقبلیة المرتبطة بالبند إلى المجموعة ویمكن قیاس تكلفة البند بشكل موثوق بھ. یتم  

بیان األرباح أو الخسائر الموحد في الفترة التي یتم تكبدھا فیھا. فيكافة مصاریف اإلصالح والصیانة األخرى 

االستھالك
یتم احتساب االستھالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة كما یلي: 

سنة٤٧-٣المباني والتحسینات على العقارات المستأجرة 
سنة٣٥-٢اآلالت والماكینات 

سنوات١٠-٢األثاث والتركیبات والمعدات
سنة٤٠–٢قوارب دعم السفن والجرافات والمركبات

تتم مراجعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة والقیم المتبقیة وطریقة االستھالك في نھایة كل سنة، مع احتساب تأثیر أیة تغییرات في  
أساس مستقبلي. التقدیرات على 

األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ 
یتم إدراج الموجودات قید اإلنشاء ("األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ") بالتكلفة بعد خصم خسائر االنخفاض في القیمة المتراكمة، 

الحالة الالزمة الستخدامھ بالطریقة  وال یتم استھالكھا. یتم إدراج كافة التكالیف العائدة بشكل مباشر إلى إیصال األصل إلى الموقع و
التي تقصدھا اإلدارة ضمن تكلفة اإلنشاء، بما في ذلك تكالیف الموظفین ذات الصلة، وبالنسبة إلى الموجودات المؤھلة، تتم رسملة 

یت منھا،  المقصود  لالستخدام  جاھزة  الموجودات  تكون  عندما  للمجموعة.  المحاسبیة  للسیاسة  وفقاً  االقتراض  تحویل  تكالیف  م 
ات األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ إلى فئة الممتلكات واآلالت والمعدات أو االستثمارات العقاریة المناسبة ویتم استھالكھا وفقاً لسیاس

المجموعة.

االستبعاد 
كالفرق بین متحصالت البیع یتم تحدید الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد أو تقاعد أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات  

والقیمة الدفتریة لألصل ویتم إدراجھا في بیان األرباح أو الخسائر الموحد.

الموجودات غیر الملموسة
الموجودات غیر   تكلفة  إن  بالتكلفة.  المبدئي  اإلدراج  عند  منفصل  بشكل  علیھا  الملموسة المستحوذ  الموجودات غیر  قیاس  یتم 

عند دمج األعمال ھي قیمتھا العادلة في تاریخ االستحواذ. بعد اإلدراج المبدئي، یتم إدراج الموجودات الملموسة المستحوذ علیھا 
غیر الملموسة بالتكلفة ناقصًا أي إطفاء متراكم وأیة خسائر انخفاض في القیمة متراكمة. ال یتم رسملة الموجودات غیر الملموسة 

لمرسملة، ویتم عكس النفقات المتعلقة في بیان األرباح أو الخسائر الموحد في الفترة التي  المولدة داخلیاً، باستثناء تكالیف التطویر ا
یتم فیھا تكبد النفقات. 
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(تتمة) الموجودات غیر الملموسة
ذات   إطفاء الموجودات غیر الملموسة  یتم  محددة.  أو غیر  كمحددة  إما  للموجودات غیر الملموسة  اإلنتاجیة  تقییم األعمار  یتم 
مؤشر على أن  ھناك  یكون  عندما  تقییمھا لالنخفاض في القیمة  ویتم  مدى األعمار االقتصادیة اإلنتاجیة  األعمار المحددة على 

قیم الملموس قد تنخفض  ذو العمر اإلنتاجي  األصل غیر  الملموس  اإلطفاء وطریقة اإلطفاء لألصل غیر  مراجعة فترة  تھ. تتم 
المحدد على األقل في نھایة كل فترة تقاریر مالیة. یتم إدراج مصاریف اإلطفاء على الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار  

المحددة في بیان األرباح أو الخسائر الموحد.  

دات غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة غیر المحددة، ولكن یتم اختبارھا لالنخفاض في القیمة سنویاً، سواء ال یتم إطفاء الموجو
كان بشكل فردي أو على مستوى الوحدة المولدة للنقد. تتم مراجعة األعمار اإلنتاجیة غیر المحددة سنویاً لتحدید ما إذا كان العمر  

م. في حال لم یكن، یتم إجراء تغیر العمر اإلنتاجي من غیر محدد إلى محدد بأثر مستقبلي. غیر المحدد سیستمر لیكون قابل للدع

یتم شطب أصل غیر ملموس عند االستبعاد (أي في تاریخ حصول المستلم على السیطرة) أو عندما ال یتوقع أیة منافع اقتصادیة 
خسارةمستقبلیة من استخدامھ أو استبعاده. ناشئة عن استبعاد األصل (یتم احتسابھا كالفرق بین صافي  یتم إدراج أي ربح أو 

. متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة لألصل) في بیان األرباح أو الخسائر الموحد

االمتیاز حقوق 
حقوق امتیاز معینة ویتم إطفاءھا على أساس القسط الثابت فیي بیان  االمتیازتشمل حقوق   على التكلفة المتكبدة للحصول على 

سنة من تاریخ إنشاء محطة تبرید المناطق. ٣٧األرباح أو الخسائر الموحد على مدى أعمارھا اإلنتاجیة المقدرة وتبلغ 

عقود العمالء
إدراجھا بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم واالنخفاض في القیمة وتمثل بشكل رئیسي  لدى عقود العمالء عمر إنتاجي محدد ویتم

االستحواذ علیھا   مع العمالء لتورید خدمات تبرید المناطق والتي تم  دمجأثناء عملیاتعقود طویلة األجل غیر قابلة لإللغاء 
العمالء ذات األعمار اإلنتاجیة المحددة  إدراج األعمال. یتم   یتم  اإلطفاء المتراكم واالنخفاض في القیمة.اً  بالتكلفة ناقص عقود 

. سنوات٤إلى  ٣احتساب اإلطفاء باستخدام طریقة القسط الثابت لتخصیص التكلفة على أعمارھا اإلنتاجیة المقدرة، والتي تمتد من  

العمالءقات مععالال
وتتجاوز حدود العمالءالمنافع االقتصادیة المستقبلیة التي تكون في شكل أعمال تجاریة مستقبلیة مع  العالقات مع العمالءتمثل  

ال  التيدمج األعمال  أثناء عملیةالعالقات مع العمالءاالستحواذ علىالمبلغ المضمون بموجب أي اتفاقیات تعاقدیة حالیة. یتم  
قابلة للفصل. تتمثل تلك العالقات بشكل أساسي في العالقات غیر  العالقاتأن  للتحدید بسببومع ذلك فھي قابلةعقد  ا ینشأ عنھ

تم   التي  األعمالاالستحواذ علیھا التعاقدیة  دمج  معیار أثناء  بموجب  ملموسة  كموجودات غیر  اإلدراج  معاییر  استوفت  والتي 
إدراجھا بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم واالنخفاض أعمار إنتاجیة محددة ویتمالعالقات مع العمالء. لدى  ٣٨المحاسبة الدولي رقم  

٣في القیمة. یتم احتساب اإلطفاء باستخدام طریقة القسط الثابت لتخصیص التكلفة على أعمارھا اإلنتاجیة المقدرة التي تمتد من  
.سنة٢٠إلى 

التجاریة األسماء
أو كلمات أو مزیج من ھذه العناصر المستخدمة في إنشاء صورة  عبارة عن تصمیم فرید أو عالمة أو رمز  وھاالسم التجاريإن  

التجاریة منافع اقتصادیة مستقبلیة في شكل أعمال مستقبلیة مرتبطة  تمثل األسماءتعطي تعریف عن منتج وتمیزه عن منافسیھ.  
ویتم  أعمار إنتاجیة محددةالتجاریة األسماءلدى . المستحوذ علیھا أثناء عملیات دمج األعمالالتابعةللشركاتالتجاریة باألسماء
بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم واالنخفاض في القیمة. یتم احتساب اإلطفاء باستخدام طریقة القسط الثابت لتوزیع التكلفة ا إدراجھ 

.سنة٢٠الذي یمتد من سنتین إلى على عمرھا اإلنتاجي المقدر  
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(تتمة) الموجودات غیر الملموسة
العالمات التجاریة

المستخدمة في التجارة لإلشارة إلى مصدر المنتج  الوسائل العالمات التجاریة ھي كلمات أو أسماء أو رموز أو غیرھا من  إن  
بالعالمات  مستقبلیة مرتبطة  شكل أعمال  مستقبلیة في  منافع اقتصادیة  منتجات اآلخرین. تمثل العالمات التجاریة  وتمییزه عن 

حدیدھا كجزء من عملیات العالمات التجاریة التي تم تلدى  األعمال.  أثناء عملیات دمجالمستحوذ علیھا التجاریة للشركات التابعة  
االستحواذ أعمار إنتاجیة غیر محددة. 

الرخصة التجاریة 
باستخدام اسم "فزعة" لمتاجر البیع بالتجزئة التابعة والتي تسمحالسنةعند االستحواذ على شركة تابعة خالل إدراج الرخصةتم 

سنوات.٨لدى الرخصة عمر إنتاجي یمتد لـلتلك الشركة التابعة. 

سنوات باستخدام طریقة القسط الثابت. ٥إلى  سنتینإطفاء الموجودات غیر الملموسة األخرى على مدى فترة من  یتم 

تكالیف االقتراض 
وھي الموجودات التي   أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤھلة،  باالستحواذ على  تكالیف االقتراض المتعلقة مباشرًة  یتم إضافة 

طویلة لتصبح جاھزة لالستخدام المقصود منھ أو بیعھا، إلى تكلفة تلك الموجودات، حتى یحین الوقت الذي تتطلب فترة زمنیة  
تصبح فیھ الموجودات جاھزة كلیاً لالستخدام المقصود منھا أو للبیع. 

على الموجودات المؤھلة، یتم إنفاقھا خالل الفترة التيیتم خصم إیرادات االستثمار المكتسبة من االستثمار المؤقت لقروض محددة  
في الفترة التي  الموحدمن تكالیف االقتراض المؤھلة للرسملة. یتم إدراج كافة تكالیف االقتراض األخرى في األرباح أو الخسائر

یتم تكبدھا فیھا. 

عقود اإلیجار 
كان العقد یحمل الحق في السیطرة على  إذا . یحدث ذلك تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان العقد عبارة عن، أو یتضمن، عقد إیجار

استخدام األصل المحدد لفترة من الوقت مقابل اعتبار. 

المجموعة كمستأجر 
باستثناء عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات   كافة عقود اإلیجار،  تطبق المجموعة طریقة واحدة إلدراج وقیاس 

القیمة منخفضة  حق تقوم  .الموجودات  وموجودات  عقود اإلیجار  مدفوعات  لسداد  عقود اإلیجار  مطلوبات  بإدراج  المجموعة 
. االستخدام التي تمثل حق استخدام الموجودات الضمنیة
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عقود اإلیجار (تتمة) 
موجودات حق االستخدام

تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي، التاریخ الذي یصبح فیھ األصل الضمني متاحاً تقوم المجموعة بإدراج موجودات حق االستخدام في
لالستخدام). یتم قیاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقصاً أیة خسائر استھالك وانخفاض في القیمة متراكمة، ویتم تعدیلھا  

الستخدام مبلغ مطلوبات عقود اإلیجار المدرج، ألیة عملیة إعادة قیاس لمطلوبات عقود اإلیجار. تتضمن تكلفة موجودات حق ا
والتكالیف المباشرة المبدئیة المتكبدة، ومدفوعات اإلیجار التي تمت في أو قبل تاریخ بدء العقد، ناقصاً أیة حوافز إیجار مستلمة. 

اإلنتاجي المقدر للموجودات،  استھالك موجودات حق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار والعمر  یتم  
أیھما أقصر على النحو التالي: 

سنة٥٠-١٠األرض 
سنة٥٠-٢وصاالت السینما والمساحات المكتبیة والمحالت التجاریة المستودعات 

سنوات١٠-٣أخرى 

التكلفة تعكس ممارسة خیار الشراء، عندھا یتم  إذا تم تحویل ملكیة األصل المؤجر إلى المجموعة في نھایة مدة اإلیجار أو كانت 
احتساب االستھالك باستخدام العمر اإلنتاجي المقدر لألصل. 

لتحدید ما إذا كان أصل حق االستخدام قد انخفضت قیمتھ أم ال وتقوم باحتساب ٣٦تطبق المجموعة معیار المحاسبة الدولي رقم 
ح في سیاسة "الممتلكات واآلالت والمعدات". خسارة االنخفاض في القیمة المحددة كما ھو موض

مطلوبات عقود اإلیجار 
في تاریخ بدء عقد اإلیجار، تقوم المجموعة بإدراج مطلوبات عقود اإلیجار المقاسة بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار التي یتوجب  

) ناقصًا  جوھریاً (بما في ذلك المدفوعات الثابتة  دفعھا على مدى فترة عقد اإلیجار. تتضمن مدفوعات اإلیجار المدفوعات الثابتة
أیة حوافز إیجار مدینة ومدفوعات اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعھا بموجب ضمانات  

جموعة ومدفوعات القیمة المتبقیة. تتضمن مدفوعات اإلیجار كذلك سعر ممارسة خیار الشراء والذي من المؤكد أن تمارسھ الم
غرامات إنھاء عقد اإلیجار، إذا كانت مدة عقد اإلیجار ُتظھر أن المجموعة تمارس خیار اإلنھاء. 

ال یتم إدراج اإلیجارات المتغیرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل في قیاس التزام عقد اإلیجار وأصل حق االستخدام. یتم إدراج  
كمصاریف في   المدفوعات ویتم إدراجھا  المدفوعات ذات الصلة  الفترة التي تقع فیھا األحداث أو الظروف التي أدت إلى تلك 

ضمن بند "المصاریف األخرى" في بیان األرباح أو الخسائر الموحد.

للمستأجر بعدم فصل المكونات غیر المؤجرة، وبدًال من ١٦وكوسیلة عملیة، یسمح المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
ذلك یقوم بالمحاسبة عن أي عقد إیجار والمكونات غیر اإلیجاریة المرتبطة بھ كترتیب واحد.

عند احتساب القیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي في تاریخ بدء اإلیجار إذا كان معدل  
بسھولة . بعد تاریخ بدء عقد اإلیجار، یتم زیادة مبلغ مطلوبات عقد اإلیجار  الفائدة الضمني في عقد اإلیجار غیر قابل للتحدید 

لتعكس تراكم الفائدة ویتم تخفیضھ لمدفوعات اإلیجار التي تم سدادھا. وباإلضافة إلى ذلك، یتم إعادة قیاس القیمة الدفتریة لمطلوبات  
مدفوعات اإلیجار الثابتة جوھریًا أو تغییر في التقییم  عقود اإلیجار إذا كان ھناك تعدیل أو تغییر في مدة اإلیجار أو تغییر في  

لشراء األصل الضمني.
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عقود اإلیجار (تتمة) 
مطلوبات عقود اإلیجار (تتمة)

االستخدام ذو الصلة) عندما: تقوم المجموعة بإعادة قیاس التزام عقد اإلیجار (وتقوم بتعدیل مماثل على أصل حق 

  تتغیر مدة عقد اإلیجار أو كان ھناك تغییر في تقییم ممارسة خیار الشراء، وفي ھذه الحالة تتم إعادة قیاس التزام عقد اإلیجار
بخصم مدفوعات اإلیجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل.

  معدل أو بسبب تغییر في السداد المتوقع بموجب قیمة متبقیة مضمونة،  تتغیر مدفوعات اإلیجار بسبب التغییرات في مؤشر أو
وفي ھذه الحاالت یتم إعادة قیاس التزام عقد اإلیجار بخصم مدفوعات اإلیجار المعدلة باستخدام معدل الخصم األولي (ما لم  

الة یتم استخدام معدل خصم معدل).یكن تغییر مدفوعات اإلیجار ناتجاً عن تغییر في معدل الفائدة العائم، حیث في ھذه الح
  یتم تعدیل عقد اإلیجار وال یتم احتساب ھذا التعدیل كعقد إیجار منفصل، وفي ھذه الحالة یتم إعادة قیاس التزام عقد اإلیجار

بخصم مدفوعات اإلیجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل. 

ودات منخفضة القیمةعقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات الموج 
تطبق المجموعة اإلعفاء من إدراج عقود اإلیجار قصیرة األجل على عقود إیجارھا قصیرة األجل المتعلقة بالممتلكات والمعدات 

شھر أو أقل من تاریخ بدء العقد وال تحتوي على خیار شراء). كما تقوم كذلك ١٢(أي عقود اإلیجار التي لھا مدة إیجار تبلغ  
إلعفاء من إدراج عقود اإلیجار ذات الموجودات منخفضة القیمة على عقود إیجار المعدات المكتبیة التي تعتبر منخفضة بتطبیق ا

القیمة. یتم إدراج مدفوعات اإلیجار على عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات الموجودات منخفضة القیمة كمصاریف  
إلیجار. على أساس القسط الثابت على مدى فترة ا 

المجموعة كمؤجر
تدخل المجموعة في اتفاقیات إیجار كمؤجر فیما یتعلق ببعض استثماراتھا العقاریة. 

یتم تصنیف عقود اإلیجار التي تكون فیھا المجموعة مؤجرًا كعقود إیجار تمویلیة أو تشغیلیة. عندما تنقل شروط عقد اإلیجار إلى  
الملكیة إلى المستأجر، یتم تصنیف العقد على أنھ عقد إیجار تمویلي. یتم تصنیف كافة عقود اإلیجار  حد كبیر كافة مخاطر ومنافع  
األخرى كعقود إیجار تشغیلیة. 

مدى فترة اإلیجار ذات الصلة، إال في   أساس القسط الثابت على  یتم إدراج إیرادات اإلیجار من عقود اإلیجار التشغیلیة على 
ھناك أساس منتظم آخر یمثل بشكل أكبر النمط الزمني الذي یتم فیھ استھالك المنافع االقتصادیة من الحاالت التي یكون فیھا 

األصل المؤجر. یتم إضافة التكالیف األولیة المباشرة المتكبدة في التفاوض على وترتیب عقد إیجار تشغیلي إلى القیمة الدفتریة  
أساس القسط الثاب إدراجھا على  ویتم  المؤجر  المستأجرین  لألصل  من  المستحقة  إدراج المبالغ  یتم  مدى فترة اإلیجار.  ت على 

بموجب عقود اإلیجار التمویلي كذمم مدینة بصافي قیمة استثمار المجموعة في عقود اإلیجار. یتم توزیع إیرادات عقود اإلیجار  
ار المجموعة القائم فیما یتعلق بعقود التمویلیة على الفترات المحاسبیة بحیث تعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي استثم

اإلیجار. 

لتخصیص  ١٥عندما یتضمن العقد مكونات إیجاریة وغیر إیجاریة، تطبق المجموعة المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
االعتبار بموجب العقد لكل مكون.
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االستثمارات العقاریة 
إن االستثمارات العقاریة ھي عقارات محتفظ بھا لتحصیل إیجارات و / أو لزیادة رأس المال أو لكلیھما، ولكن لیس للبیع في 
سیاق األعمال االعتیادیة، أو الستخدامھا في إنتاج أو تورید سلع أو خدمات أو ألغراض إداریة. یتم إدراج االستثمارات العقاریة 

تكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم. بال

ما   تتضمن التكلفة النفقات العائدة بشكل مباشر إلى االستحواذ على االستثمارات العقاریة. تشمل تكلفة الموجودات المنشأة ذاتیاً 
یلي: 

 تكلفة المواد والعمالة المباشرة؛
 لحة لالستخدام من أجل استخدامھا المقصود؛ أیة تكالیف أخرى عائدة بشكل مباشر إلى إیصال الموجودات إلى حالة صا
  یتم تقدیر تكالیف تفكیك وإزالة  إعادة الموقع إلى الحالة التي كان علیھا سابقاً عندما تكون المجموعة ملزمة بإزالة األصل أو ،

؛ وإلى الحالة التي كان علیھا سابقاً الذي تقع علیھإعادة الموقع والبنود 
.تكالیف االقتراض المرسملة

عند االنتھاء من اإلنشاء أو التطویر، یتم تحویل العقار من عقارات قید التطویر إلى عقارات مكتملة.

دما یتم سحبھا  على السیطرة) أو عنالمشتريیتم شطب االستثمارات العقاریة إما عندما یتم استبعادھا (أي في تاریخ حصول  
متحصالت االستبعاد   صافي  بین  استبعادھا. یتم إدراج الفرق  من  مستقبلیة  منفعة اقتصادیة  یتوقع أیة  وال  االستخدام  من  نھائیاً 
والقیمة الدفتریة لألصل في بیان األرباح أو الخسائر الموحد في فترة االستبعاد. عند تحدید مبلغ االعتبار من استبعاد االستثمار  

ري، تأخذ المجموعة في االعتبار تأثیرات االعتبار المتغیر، ووجود عنصر تمویل جوھري، واالعتبار غیر النقدي، واالعتبار  العقا 
المستحق الدفع للمشتري (إن وجد).

مال  عندما یتغیر استخدام االستثمار العقاري بحیث یتم إعادة تصنیفھ من أو إلى الممتلكات واآلالت والمعدات والمخزون أو أع
التطویر قید التنفیذ، تصبح عندھا قیمتھ الدفتریة في تاریخ إعادة التصنیف ھي تكلفتھ ألغراض المحاسبة الالحقة. 

یتم احتساب استھالك االستثمارات العقاریة باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى أعمارھا اإلنتاجیة المقدرة التي تتراوح من 
سنة.٤٧إلى ١٠

وإدراج اإلیرادات المنتجات والتعاریف -تثمارات اإلسالمیة  التمویل واالس
أساسإن   المستمدة  اإلسالمیة  الشریعة  ھي  النبویة  اً الشریعة  والسنة  القرآن  تدمج ومن  وسلوكیاتھم.  البشر  معتقدات  تحكم  التي 

المجموعة قواعد ومبادئ الشریعة اإلسالمیة في أنشطتھا. 

استثمارات الوكالة
بموجبھا (الموكل) مبلغودیعة  إن   مال  (المالمن  اً معیناً الوكالة ھي اتفاقیة تقدم المجموعة  وكیل (الوكیل) رأس  الوكالة) إلى 

لوكیل، من قبل ا لدراسة الجدوى / خطة االستثمار المقدمة إلى الموكل  اً الستثماره بطریقة متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة ووفق
الوكالة. یجوز منح الوكیل أي  رأس مال  نسبة من  ك(رسوم الوكالة) كمبلغ مقطوع أو  ةبتم ثا والذي یحق لھ الحصول على رس

كحافز أداء. یتحمل الموكل الخسارة ما لم یكن سببھا تقصیر أو إھمال أو انتھاك  اً زید عن معدل عائد معین متفق علیھ مسبقیمبلغ
أي من شروط وأحكام الوكالة من قبل الوكیل.

عالن  اإلبالدخل الفعلي عند  تسویتھمن ودائع الوكالة على أساس التوزیع الزمني على مدار الفترة، مع  دات المقدرةاإلیرایتم إطفاء  
. عنھا إعالن الوكیلعنداألرباح أو الخسائرالوكیل، في حین یتم تحمیل الخسائر على  عنھ من قبل 
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وإدراج اإلیرادات (تتمة) المنتجات والتعاریف -التمویل واالستثمارات اإلسالمیة  
ستصناع اال

أو عأن ینشئ، للطرف اآلخر (المستصنباالستصناع ھو عقد بیع بین طرفین یتعھد بموجبھ أحد الطرفین (الصانع أو البائع)  إن  
یتم تسلیمھ خالل على أن  اً مقابل السعر المحدد مسبقاً لمواصفات معینة متفق علیھا مسبقاً وفقاً معیناً أو عقار المشتري)، أصالً 

. اً فترة زمنیة متفق علیھا مسبق

إنجازه بواسط العمل المنجز على أن یتم  جزء من  بل  بمفرده  ة الصانعال یقتصر  كامل أو  بواسطة  عملیة اإلنشاءیمكن تنفیذ 
.ع. بموجب عقد االستصناع، یمكن أن تكون المجموعة ھي الصانع أو المستصنالصانعومسؤولیةرقابةأطراف ثالثة تحت 

مرابحة ال
للعمیل (المشتري)، على أساس الدفع المؤجل، بعد شراء األصل الذي  صل  مرابحة تقوم المجموعة (البائع) ببیع أالعقد  بموجب  

لشروط وأحكام  اً وفقئھبمجرد شرااألصل  المشتري بشراء  قبلمنالحصول علیھتم  تعھدعلیھ، بناًء على  واستحوذاشتراه البائع  
مرابحة محددة. یشتمل سعر شراء المرابحة، المستحق على المشتري، على تكلفة األصل ومبلغ ربح متفق علیھ. یدفع المشتري 

على  إدراجھا ، یتم للتحدیدةً بلقا اإلیراداتكون  تسعر بیع المرابحة على أساس التقسیط على مدى فترة عقد المرابحة. عندما  عادةً 
أساس التوزیع الزمني على مدى فترة عقد المرابحة.

اإلجارة 
على األصل  االستحواذاإلجارة ھي اتفاقیة تقوم بموجبھا المجموعة (المؤجر) بتأجیر أصل للعمیل (المستأجر) (بعد شراء /  إن  

)، مقابل مدفوعات إیجار معینة لفترة / فترات وتعھده باإلیجارلطلب العمیل  اً أو من العمیل نفسھ، وفقخارجيالمحدد، إما من بائع  
عقارات سكنیة  عبارة عنالمؤجرة عادةً تكون الموجوداتثابت أو متغیر.  يعلى أساس إیجارالدفعوالتي تستحقإیجار محددة،  

أو عقارات تجاریة. 

أساس   وكذلك  اإلیجار،  عقد  ومدة  المؤجر،  األصل  اإلجارة  اتفاقیة  اإلیجار  مبلغ  احتسابتحدد  مدفوعات  وتوقیت  اإلیجار، 
اً بتجدید فترات اإلیجار ودفع مبالغ اإلیجار ذات الصلة وفق اً م العمیل للمجموعة تعھدومسؤولیات الطرفین خالل فترة اإلیجار. یقد

للجدول الزمني المتفق علیھ والصیغة المعمول بھا طوال مدة اإلیجار. 

مات بموجب االلتزالكافةالعمیل  استیفاءعند  وتحتفظ المجموعة بملكیة الموجودات طوال فترة اإلیجار. في نھایة مدة عقد اإلیجار،  
البیع المقدم من قبل المجموعة. بتعھد ال اتفاقیة اإلجارة، تقوم المجموعة ببیع األصل المؤجر للعمیل بقیمة اسمیة بناًء على 

على أساس االستحقاق على مدى فترة اإلیجار بناًء على مبلغ اإلیجار الثابت القائم (والذي یمثل في الغالب  إدراج اإلیراداتیتم  
تكلفة األصل المؤجر). 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

ول البیانات المالیة الموحدةإیضاحات ح 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٥٠

(تتمة) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٣

وإدراج اإلیرادات (تتمة) المنتجات والتعاریف -التمویل واالستثمارات اإلسالمیة  
مشاركةال

في رأس مال المشاركة. والعمیلتمویل المشاریع. تساھم المجموعة  لالمشاركة لتوفیر رأس المال االستثماري أو  یتم استخدام
رباح  األلنسبة توزیع  اً لقیام بالمشاركة. یتم تقاسم األرباح وفقمجموعة أو شراكة ذات أغراض خاصة كوسیلة لتأسیسما یتم  عادةً 
، كما تم أو عینیةً نقدیةً المالل الخسائر وفًقا لمساھمات رأس المال. قد تكون مساھمات رأسی ولكن یتم تحماً تفق علیھا مسبقمُ ال

المشاركة.إبرامعندتقدیرھا 

، في حین یتم  استالمھبالربح الفعلي عند  تسویتھا یتم إطفاء األرباح المقدرة على أساس التوزیع الزمني على مدار الفترة، ویتم  
. عند اإلعالن عنھا األرباح أو الخسائرتحمیل الخسائر على 

الصكوك
متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة. و بالموجوداتالصكوك ھي شھادات ثقة مدعومة إن 

لموجودات غیر المتداولة المحتفظ بھا للبیع والعملیات المتوقفةا
تصنف المجموعة الموجودات غیر المتداولة ومجموعات االستبعاد كمحتفظ بھا للبیع إذا كان استرداد قیمتھا الدفتریة سوف یتم  

یر المتداولة والشركات التابعة  بشكل أساسي من خالل معاملة بیع ولیس من خالل االستخدام المستمر. یتم قیاس الموجودات غ
ة المصنفة كمحتفظ بھا للبیع بالقیمة الدفتریة والقیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع، أیھما أقل. إن تكالیف البیع ھي التكالیف اإلضافی

ل. العائدة بشكل مباشر إلى استبعاد األصل (مجموعة االستبعاد)، باستثناء تكالیف التمویل ومصاریف ضریبة الدخ

یتم اعتبار أنھ قد تم استیفاء معاییر تصنیف الموجودات كمحتفظ بھا للبیع فقط عندما یكون البیع محتمًال إلى حد كبیر، ویكون  
األصل أو مجموعة االستبعاد متاحین للبیع الفوري في حالتھما الحالیة. یجب أن تشیر اإلجراءات المطلوبة إلكمال البیع إلى أنھ 

إجراء تغییرات كبیرة على البیع أو أنھ سوف یتم سحب قرار البیع. یجب أن تلتزم اإلدارة بخطة لبیع من غیر المحتمل أن یتم
خالل سنة واحدة من تاریخ التصنیف. ومن المتوقع أن تتم عملیة البیع األصل 

بیع. تصنیفھا كمحتفظ بھا للعندال یتم استھالك أو إطفاء الممتلكات والمعدات والموجودات غیر الملموسة 

یتم عرض الموجودات والمطلوبات المصنفة كمحتفظ بھا للبیع بشكل منفصل كبنود متداولة في بیان المركز المالي الموحد. 

ُتعتبر مجموعة االستبعاد مؤھلة كعملیة متوقفة إذا كانت عبارة عن أحد مكونات المنشأة التي تم استبعادھا أو تصنیفھا كمحتفظ  
بھا للبیع، و:

خط أعمال رئیسي منفصل أو منطقة جغرافیة للعملیات؛ تمثل -
ُتعتبر جزء من خطة منسقة واحدة الستبعاد خط أعمال رئیسي منفصل أو منطقة جغرافیة للعملیات؛ أو -
ُتعتبر شركة تابعة تم االستحواذ علیھا حصرًا بھدف إعادة بیعھا. -

العملیات المستمرة العملیات المتوقفة من نتائج  كأرباح أو خسائر بعد الضریبة من  یتم استبعاد  عرضھا كمبلغ واحد أي  ویتم 
العملیات المتوقفة ضمن بیان األرباح أو الخسائر الموحد. 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

ول البیانات المالیة الموحدةإیضاحات ح 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٥١

(تتمة) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٣

المخزون 
األسماك والمنتجات السمكیة

القیمة القابلة للتحقیق أیھما أقل. یتم تحدید التكلفة على أساس الوارد أوًال یتم إدراج األسماك والمنتجات السمكیة بالتكلفة أو صافي  
البضائع   توصیل  في  المتكبدة  ذات الصلة  األخرى  والمصاریف  والتأمین  والشحن،  الشراء،  تكلفة  التكلفة  تتضمن  أوًال.  صادر 

االعتیادیة، ناقصًا التكالیف المقدر تكبدھا في التسویق موقعھا ووضعھا الحالي. یعتمد صافي القیمة القابلة للتحقیق على أسعار البیع  
والبیع والتوزیع. یتم تكوین مخصص عند الضرورة لألصناف المتضررة المتقادمة والبطیئة الحركة.

منتجات األعالف الحیوانیة
فة وصافي القیمة القابلة للتحقیق،  یتكون المخزون بشكل أساس من البرسیم، والمواد، واإلمدادات وقطع الغیار یوتم إدراجھا بالتكل

أیھما أقل. یتم تقییم البرسیم باستخدام طریقة متوسط التكلفة المرجح. یتم تقییم المواد واإلمدادات وقطع الغیار باستخدام طریقة  
الوارد أوًال صادر أوًال. 

والمواد الخام،   والمواد الغذائیة وغیر  والمستلزماتالتغلیف  والمواد الالطبیة  غذائیة، والبضائع الجاھزة األخرى وقطع الغیار 
االستھالكیة

یتم إدراجھا بمتوسط التكلفة المرجح وصافي القیمة القابلة للتحقیق، أیھما أقل. تتضمن التكلفة كافة التكالیف المتكبدة في توصیل  
لقیمة القابلة للتحقیق سعر البیع المقدر ناقصاً كافة التكالیف المقدر تكبدھا عند التسویق المخزون إلى موقعھ ووضعھ الحالي. تمثل ا

والبیع والتوزیع.

منتجات الدواجن 
والبضائع الجاھزة بالتكلفة وصافي القیمة القابلة للتحقیق، أیھما أقل. یتم احتساب التكلفة  یتم إدراج الدجاج الالحم وبیض التفریخ

، والعلف،  شراؤهة متوسط التكلفة المرجح. تتكون التكلفة من نسبة من تكلفة البیض الذي ینتجھ الدجاج أو الذي یتم  باستخدام طریق
، ومصاریف الذبح ورسوم التغلیف. الدجاجوأدویة اللقاح التي یستھلكھا 

الممتلكات العقاریة  
سیاق   للبیع في  بھا  المحتفظ  العقارات  من  العقارات  والتكالیف  تتكون  اإلنشاء  تكالیف  على  التكلفة  تشتمل  االعتیادیة.  األعمال 

األخرى التي یتم تكبدھا بالضرورة إلیصال المخزون إلى موقعھ وحالتھ الحالیة. 

أعمال التطویر قید التنفیذ 
أو بصافي القیمة القابلة  تتكون أعمال التطویر قید التنفیذ من عقار یتم تطویره بشكل أساسي لبیعھ ویتم إدراجھ بسعر التكلفة  

للتحقیق، أیھما أقل. تشتمل التكلفة على كافة التكالیف العائدة بشكل مباشر إلى تصمیم وإنشاء العقار، وعند اللزوم، تكلفة األرض 
اً مصاریف  التي یتم تطویر العقار علیھا. إن صافي القیمة القابلة للتحقیق ھي سعر البیع المقدر في سیاق األعمال االعتیادیة ناقص

البیع المتغیرة القابلة للتطبیق. 

یتم إدراج األراضي قید التطویر والممنوحة للمجموعة دون مقابل بالقیمة االسمیة.
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الموجودات البیولوجیة 
تقریر بالقیمة العادلة ناقصًا التكلفة التقدیریة للبیع، ما لم یكون یتم قیاس الموجودات البیولوجیة عند اإلدراج المبدئي وفي نھایة كل  

ھنالك عدم إمكانیة لقیاس القیمة العادلة بشكل موثوق عند اإلدراج المبدئي. في ھذه الحاالت، تقوم الشركة بقیاس األصل البیولوجي  
متراكمة ما لم/إلى حین تصبح القیمة العادلة قابلة بالتكلفة التاریخیة ناقصاً أي استھالك متراكم وأي خسائر انخفاض في القیمة

للقیاس بشكل موثوق. یتم تحدید القیم العادلة على أساس أسعار السوق الحالیة للموجودات المماثلة. تشتمل تكلفة البیع على عمولة 
الوسطاء والتجار. 

ات یتم إدراج الربح أو الخسارة عند اإلدراج المبدئي للموجودات البیولوجیة بالقیمة العادلة ناقصاً التكلفة التقدیریة للبیع ومن التغیر 
في الفترة التي تنشأ فیھا. األرباح أو الخسائرفي القیمة العادلة ناقصاً التكلفة التقدیریة للبیع للموجودات البیولوجیة في 

المؤجلة اإلیرادات 
یتم تأجیل اإلیرادات المتعلقة بتطویر البنیة التحتیة فیما یتعلق باألراضي المباعة ویتم إدراجھا عند اكتمال تطویر البنیة التحتیة  

ذات الصلة وفقاً لشروط عقد اإلنشاء األساسي وعندما یتم الوفاء بالتزامات المجموعة بموجب عقد البیع والشراء المعمول بھ.

أجنبیة العمالت 
یتم عرض البیانات المالیة الموحدة للمجموعة بالدرھم اإلماراتي، وھو كذلك العملة الوظیفیة للشركة. تحدد المجموعة العملة 
الوظیفیة لكل شركة ویتم قیاس البنود المدرجة في البیانات المالیة لكل شركة باستخدام تلك العملة الوظیفیة. تستخدم المجموعة 

ة للتوحید وعند استبعاد عملیة أجنبیة، یعكس الربح أو الخسارة المعاد تصنیفھما إلى بیان األرباح أو الخسائر  الطریقة المباشر
الموحد المبلغ الذي ینشأ من استخدام ھذه الطریقة.

المعامالت واألرصدة 
للعمالت الوظیفیة الخاصة بھا في  یتم إدراج المعامالت بالعمالت األجنبیة مبدئیاً من قبل شركات المجموعة بالمعدالت الفوریة

التاریخ الذي تكون فیھ المعاملة مؤھلة لإلدراج. 

یتم تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة بالعمالت األجنبیة بمعدالت الصرف الفوریة للعملة الوظیفیة في تاریخ التقاریر المالیة. 

البنود النقدیة في األرباح أو الخسائر باستثناء البنود النقدیة المصنفة كجزء من  یتم إدراج الفروق الناتجة عن التسویة أو تحویل  
صافي   استبعاد  یتم  حتى  اآلخر  الشامل  الدخل  البنود في  ھذه  إدراج  یتم  أجنبیة.  عملیة  المجموعة في  استثمار  لصافي  التحوط 

األربا إلى  التراكمي  المبلغ  تصنیف  إعادة  یتم  الوقت،  ذلك  وفي  الضرائب  االستثمار،  رسوم  إدراج  كذلك  یتم  الخسائر.  أو  ح 
واألرصدة الدائنة العائدة إلى فروق الصرف على تلك البنود النقدیة في الدخل الشامل اآلخر. 

تواریخ  في  معدالت الصرف  باستخدام  أجنبیة  بعملة  التاریخیة  حیث التكلفة  من  قیاسھا  یتم  التي  غیر النقدیة  تحویل البنود  یتم 
ولیة. یتم تحویل البنود غیر النقدیة المقاسة بالقیمة العادلة بعملة أجنبیة باستخدام معدالت الصرف في التاریخ الذي المعامالت األ

ما  یتم فیھ تحدید القیمة العادلة. یتم التعامل مع األرباح أو الخسائر الناتجة عن تحویل البنود غیر النقدیة المقاسة بالقیمة العادلة ب
دراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغیر في القیمة العادلة للبند (أي فروق التحویل على البنود التي یتم یتماشى مع عملیة إ

إدراج أرباح أو خسائر قیمتھا العادلة في الدخل الشامل اآلخر أو األرباح أو الخسائر فیتم إدراجھا كذلك في الدخل الشامل اآلخر  
ي).أو األرباح أو الخسائر، على التوال 
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العمالت أجنبیة (تتمة) 
المعامالت واألرصدة (تتمة)

عند تحدید معدل الصرف الفوري الستخدامھ عند اإلدراج المبدئي لألصل أو المصاریف أو اإلیرادات ذات الصلة (أو جزء منھا)  
نقدي یتعلق باعتبار مقدم، یكون تاریخ المعاملة ھو التاریخ الذي تقوم فیھ المجموعة عند استبعاد أصل غیر نقدي أو التزام غیر  

مبدئیاً بإدراج الموجودات غیر النقدیة أو المطلوبات غیر النقدیة الناشئة عن االعتبار المقدم. في حالة وجود عملیات دفع أو استالم 
لیة دفع أو استالم لالعتبار المقدم. متعددة بشكل مقدم، تحدد المجموعة تاریخ المعاملة لكل عم

شركات المجموعة 
عند التوحید، یتم تحویل موجودات ومطلوبات العملیات األجنبیة إلى الدرھم اإلماراتي بمعدل الصرف السائد في تاریخ التقاریر  

إدراج فروق الصرف الناتجة  المالیة ویتم تحویل بیانات األرباح أو الخسائر بمعدل الصرف السائد في تواریخ المعامالت. یتم
عن التحویل بھدف التوحید في الدخل الشامل اآلخر. عند استبعاد عملیة أجنبیة، یتم إعادة تصنیف مكون الدخل الشامل اآلخر  

المتعلق بتلك العملیة األجنبیة المعنیة إلى األرباح أو الخسائر. 

ة وأي تعدیالت في القیمة العادلة للقیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات یتم معاملة أي شھرة ناتجة من االستحواذ على عملیة أجنبی
الناتجة عند االستحواذ كموجودات ومطلوبات العملیات األجنبیة ویتم تحویلھا باستخدام أسعار الصرف الفوري في تاریخ التقاریر  

المالیة.  

الموجودات المالیة 
اإلدراج المبدئي والقیاس 

بالتكلفة المطفأة، أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل  یتم تصنیف الموج  ودات المالیة، عند اإلدراج المبدئي، كمقاسة الحقاً 
اآلخر أو بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

التعاقدیة لألصل المالي ونموذج أعمال  یعتمد تصنیف الموجودات المالیة عند اإلدراج المبدئي على خصائص التدفقات النقدیة  
حالة   في  المعاملة،  تكالیف  زائدًا  العادلة  بالقیمة  مالي  أصل  بقیاس  مبدئیاً  المجموعة  تقوم  الموجودات.  ھذه  إلدارة  المجموعة 

الموجودات المالیة غیر المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. 

ھ بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، یجب أن یولد تدفقات نقدیة لكي یتم تصنیف أصل مالي وقیاس
تكون عبارة عن " والفائدةمجرد  والتي  على المبلغ األساسي القائم. ُیشار إلى ھذا التقییم باسم اختبار "دفعات للمبلغ األساسي 

توى األداة. یشیر نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات المالیة إلى  ویتم إجراؤه على مسدفعات المبلغ األساسي والفائدة  
كیفیة إدارتھا لموجوداتھا المالیة من أجل تولید التدفقات النقدیة. یحدد نموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدیة سوف تنتج عن  

.ما تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة أو بیع الموجودات المالیة أو كلیھ
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الموجودات المالیة (تتمة) 
القیاس الالحق 

ألغراض القیاس الالحق، یتم تصنیف الموجودات المالیة ضمن أربع فئات: 

المدینة) ن والنقد وما یعادلھ والذمم التجاریة الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة (أدوات الدیأ)
الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة تدویر األرباح والخسائر المتراكمة (أدوات الدین)ب) 
موجودات مالیة مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بدون إعادة تدویر األرباح والخسائر المتراكمة عند ج)

وات حقوق الملكیة)استبعادھا (أد
األرباح أو الخسائر موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل د)

: لدى المجموعة الموجودات المالیة التالیة

مالیة بالتكلفة المطفأة الموجودات ال
: تقوم المجموعة بقیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة في حالة استیفاء الشرطین التالیین

النقدیة أ) التدفقات  تحصیل  أجل  من  المالیة  بالموجودات  لالحتفاظ  یھدف  أعمال  نموذج  ضمن  المالي  باألصل  االحتفاظ  یتم 
التعاقدیة؛ و

مدفوعات المبلغ ب)  عن  عبارة  تكون فقط  نقدیة  تدفقات  تولید  محددة إلى  تواریخ  المالي في  التعاقدیة لألصل  تؤدي الشروط 
األساسي القائم.األساسي والفائدة على المبلغ

یتم قیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة الحقاً باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة وتخضع لالنخفاض في القیمة. یتم إدراج األرباح 
تكلفة  والخسائر ضمن األرباح أو الخسائر عندما یتم استبعاد األصل أو تعدیلھ أو انخفاض قیمتھ. تتكون الموجودات المالیة بال

والمبالغ المستحقة من وموجودات العقودالمطفأة للمجموعة من جزء محدد من الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى،
عالقة والنقد واألرصدة البنكیة.  ألطراف ذاتأطراف ذات عالقة، وقرض 

النقد والودائع قصیرة األجل 
والودائع قصیرة األجل في   والودائع قصیرة األجل عالیة یتكون النقد  بیان المركز المالي من النقد لدى البنوك وفي الصندوق 

السیولة التي تستحق خالل ثالثة أشھر أو أقل، والتي یمكن تحویلھا بسھولة إلى مبلغ نقدي معروف وتخضع لمخاطر غیر جوھریة  
للتغیرات في القیمة.

قد وما یعادلھ من النقد والودائع قصیرة األجل، كما ھو محدد أعاله، بعد خصم لغرض بیان التدفقات النقدیة الموحد، یتكون الن
التي تعتبر جزءًا  الثة أشھر  والنقد المقید والودائع ذات استحقاق أصلي ألكثر من ثالسحوبات على المكشوف من البنوك القائمة  

ال یتجزأ من إدارة نقد المجموعة.
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الموجودات المالیة (تتمة) 
مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (أدوات حقوق الملكیة)المالیة الموجودات ال

كأدوات حقوق لإللغاءعند اإلدراج المبدئي، یمكن أن تختار المجموعة تصنیف استثماراتھا في حقوق الملكیة بشكل غیر قابل  
ملكیة مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي تعریف حقوق الملكیة بموجب معیار المحاسبة الدولي  

وعندما تكون غیر محتفظ بھا للمتاجرة. یتم تحدید التصنیف على أساس كل أداة على حدة. األدوات المالیة: العرض٣٢رقم 

ال یتم إعادة تدویر األرباح والخسائر الناتجة عن ھذه الموجودات المالیة إلى األرباح أو الخسائر على اإلطالق. یتم إدراج توزیعات  
ندما ینشأ الحق في إجراء الدفعات، إال عندما تستفید المجموعة من ھذه األرباح كإیرادات أخرى في بیان األرباح أو الخسائر ع

المتحصالت كاسترداد لجزء من تكلفة األصل المالي، وفي ھذه الحالة، تكون ھذه األرباح مدرجة ضمن الدخل الشامل اآلخر. ال 
قییم االنخفاض في القیمة.تخضع أدوات حقوق الملكیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لت

مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر الموجودات ال
یتم إدراج الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في بیان المركز المالي الموحد بالقیمة العادلة مع إدراج  

باح أو الخسائر. صافي التغیرات في القیمة العادلة في بیان األر

تتضمن ھذه الفئة استثمارات حقوق الملكیة المدرجة وغیر المدرجة التي لم تختار المجموعة بشكل نھائي تصنیفھا بالقیمة العادلة  
من خالل الدخل الشامل اآلخر. یتم إدراج توزیعات األرباح على استثمارات حقوق الملكیة المدرجة وغیر المدرجة ضمن إیرادات 

االستثمارات واإلیرادات األخرى في بیان األرباح أو الخسائر الموحد عندما ینشأ حق الدفع.

قیمة الموجودات المالیةفينخفاضاال
تقوم المجموعة بإدراج مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة لكافة أدوات الدین غیر المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل األرباح  

الخسائر. تعتمد خسائر االئتمان المتوقعة على الفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة وفقاً للعقد وكافة التدفقات النقدیة  أو  
التي تتوقع المجموعة استالمھا، والتي یتم خصمھا بقیمة تقریبیة لمعدل الفائدة الفعلي األصلي. تتضمن التدفقات النقدیة المتوقعة  

نقدیة من بیع الضمانات المحتفظ بھا أو التعزیزات االئتمانیة األخرى التي ُتعتبر جزءًا ال یتجزأ من األحكام التعاقدیة. التدفقات ال

یتم إدراج خسائر االئتمان المتوقعة على مرحلتین. بالنسبة للتعرضات االئتمانیة التي لم ینشأ عنھا ارتفاع جوھري في مخاطر  
دئي، یتم تكوین مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة لخسائر االئتمان التي تنتج عن أحداث التعثر المحتملة االئتمان منذ اإلدراج المب

شھر). بالنسبة لتلك التعرضات االئتمانیة التي نشأ عنھا  ١٢في غضون اإلثني عشر شھرًا القادمة (خسارة االئتمان المتوقعة لمدة  
ج المبدئي، یتوجب تكوین مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر  ارتفاع جوھري في مخاطر االئتمان منذ اإلدرا

(خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة). المتبقي للتعرض، بغض النظر عن توقیت التعثر 

وقعة. لذلك، ال تقوم المجموعة بالنسبة للذمم التجاریة المدینة، تقوم المجموعة بتطبیق نھج مبسط الحتساب خسائر االئتمان المت
بتتبع التغیرات في مخاطر االئتمان، ولكن بدًال من ذلك تقوم بإدراج مخصص خسارة بناًء على خسائر االئتمان المتوقعة على  

في تاریخ كل تقاریر مالیة. قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة للمخصصات تعتمد على خبرتھا في خسائر  مدى العمر المتوقع لألداة
االئتمان التاریخیة، والتي تم تعدیلھا للعوامل المستقبلیة اآلجلة الخاصة بالمدینین والبیئة االقتصادیة.

تعتبر المجموعة أن أصل مالي في حالة تعثر عندما تشیر المعلومات الداخلیة أو الخارجیة إلى أنھ من غیر المحتمل أن تستلم  
یتم شطب .  امل قبل أخذ أیة تحسینات ائتمانیة محتفظ بھا لدى المجموعة في االعتبارالمجموعة المبالغ التعاقدیة المستحقة بالك

. أصل مالي عندما ال یكون ھناك توقع معقول السترداد التدفقات النقدیة التعاقدیة
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الموجودات المالیة (تتمة) 
المالیةاستبعاد الموجودات 

تقوم  عندما  أو  األصل،  من  النقدیة  التدفقات  الستالم  التعاقدیة  الحقوق  تنتھي  عندما  فقط  مالي  أصل  باستبعاد  المجموعة  تقوم 
المجموعة بتحویل األصل المالي وكافة مخاطر ومنافع ملكیة األصل إلى شركة أخرى. إذا لم تقم المجموعة بتحویل أو االحتفاظ  

الملكیة واستمرت في السیطرة على األصل المحول، تقوم المجموعة بإدراج حصتھا المحتفظ بھا في األصل  بكافة مخاطر ومنافع  
وااللتزام المرتبط بھ عن المبالغ التي قد تضطر لدفعھا. إذا احتفظت المجموعة بكافة مخاطر ومنافع ملكیة األصل المالي المحول،  

تستمر المجموعة في إدراج األصل المالي. 

المطلوبات المالیة وأدوات حقوق الملكیة 
یتم تصنیف المطلوبات المالیة وأدوات حقوق الملكیة الصادرة عن المجموعة وفقاً لجوھر االتفاقیات التعاقدیة المبرمة وتعریفات 

المطلوبات المالیة وأدوات حقوق الملكیة. 

أدوات حقوق الملكیة
یثبت حصة متبقیة في موجودات شركة بعد خصم كافة مطلوباتھا. یتم إدراج أدوات حقوق إن أداة حقوق الملكیة ھي أي عقد  

الملكیة الصادرة عن المجموعة بالمتحصالت المستلمة، صافي تكالیف اإلصدار المباشرة. 

المطلوبات المالیة 
اإلدراج المبدئي والقیاس 

وبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، أو كقروض یتم تصنیف المطلوبات المالیة، عند اإلدراج المبدئي، كمطل
وسلفیات أو كذمم دائنة، أو كمشتقات مصنفة كأدوات حمایة في الحمایة الفعالة كما ھو مناسب. 

الغ المستحقة ألطراف والمبإدراج كافة المطلوبات المالیة مبدئیاً بالقیمة العادلة، وفي حالة القروض والسلفیات والذمم الدائنةیتم
. ، صافي التكالیف العائدة بشكل مباشر للمعاملةذات عالقة ومطلوبات عقود اإلیجار

تشتمل المطلوبات المالیة للمجموعة على الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى والقروض. 

القیاس الالحق 
المالیة في فئتین: ألغراض القیاس الالحق، یتم تصنیف المطلوبات 

 مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
(قروض وسلفیات) مطلوبات مالیة بالتكلفة المطفأة
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المطلوبات المالیة وأدوات حقوق الملكیة (تتمة) 
سلفیات)القروض والمالیة بالتكلفة المطفأة (المطلوبات ال

إن ھذه الفئة ھي الفئة األكثر صلة بالمجموعة. بعد اإلدراج المبدئي، یتم الحقاً قیاس القروض والسلفیات التي تحمل فوائد بالتكلفة  
المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. یتم إدراج األرباح والخسائر في بیان األرباح أو الخسائر الموحد عندما یتم استبعاد  

معدل الفائدة الفعلي.وكذلك من خالل عملیة إطفاء المطلوبات 

یتم احتساب التكلفة المطفأة مع األخذ في االعتبار أیة خصم أو عالوة على االستحواذ والرسوم أو التكالیف التي تعد جزءًا ال  
كتكالیف تمویل في بیان األرباح أو الخسائر الموحد. معدل الفائدة الفعلي یتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. یتم إدراج إطفاء

ن الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى، والمبالغ المستحقة ألطراف ذات  تنطبق ھذه الفئة بشكل عام على جزء معین م
عالقة، ومطلوبات عقد اإلیجار والقروض.

استبعاد المطلوبات المالیة 
المطلوبات المالیة فقط عندما یتم الوفاء بالتزامات المجموعة أو إلغائھا أو انتھاء مدتھا.تقوم المجموعة باستبعاد

األدوات المالیة المشتقة 
والقیاس الالحق اإلدراج المبدئي

الفائدة للتحوط من مخاطر العمالت وعقود تبادل معدالت ، مثل عقود العمالت اآلجلة  األدوات المالیة المشتقةتستخدم المجموعة  
بالقیمة العادلة في التاریخ الذي یتم اً ھذه األدوات المالیة المشتقة مبدئیإدراج على التوالي. یتم ، الفائدةمعدالتاألجنبیة ومخاطر 

بالقیمة العادلة. اً قیاسھا الحق وتتم إعادةفیھ إبرام عقد المشتقات 

لیة عندما تكون القیمة العادلة موجبة وكمطلوبات مالیة عندما تكون القیمة العادلة سالبة. یتم إدراج المشتقات كموجودات ما 

ألغراض محاسبة التحوط، یتم تصنیف عملیات التحوط على النحو التالي: 

غیر مؤكدو التزام  أمدرجأو التزامتحوطات القیمة العادلة عند التحوط من التعرض للتغیرات في القیمة العادلة ألصل
؛مدرج

  إما إلى مخاطر معینة مرتبطة تعودالتدفقات النقدیة عند التحوط من التعرض للتغیرات في التدفقات النقدیة التي  تحوطات
؛ ومدرجغیر مؤكدمحتملة للغایة أو مخاطر العمالت األجنبیة في التزام و أو معاملة متوقعة مدرجبأصل أو التزام 

ستثمار في عملیة أجنبیةتحوطات صافي اال.

علیھاعالقة التحوط التي ترغب في تطبیق محاسبة التحوطبتحدید وتوثیقبشكل رسميالمجموعةتقومفي بدایة عالقة التحوط،  
إدارة المخاطر واستراتیجیة إجراء التحوط. وأھداف
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(تتمة) المشتقةاألدوات المالیة 
(تتمة)والقیاس الالحقاإلدراج المبدئي

المجموعة بتقییم ما إذا وكیفیة قیام  ، وطبیعة المخاطر التي یتم التحوط لھا  المتحوط لھیتضمن التوثیق تحدید أداة التحوط، والبند  
نسبة التحوط).  وكیفیة تحدیدالتحوط  فاعلیةالتحوط (بما في ذلك تحلیل مصادر عدم  فاعلیةمتطلبات  تستوفيكانت عالقة التحوط  

التالیة:الفاعلیةمتطلبات تستوفي كافةعالقة التحوط لمحاسبة التحوط إذا كانت تتأھل

 بین البند المتحوط لھ وأداة التحوط"عالقة اقتصادیة"وجود .
 ات في القیمة التي تنتج عن تلك العالقة االقتصادیةال یسیطر تأثیر مخاطر االئتمان على التغیر.
 نسبة التحوط لعالقة التحوط ھي نفسھا الناتجة عن كمیة البند المتحوط لھ الذي تقوم المجموعة فعلیاً بالتحوط لھ وكمیة أداة

.التحوط التي تستخدمھا المجموعة بالفعل للتحوط لتلك الكمیة من بند المتحوط لھ

لمحاسبة التحوط، كما ھو موضح أدناه:التأھلمعاییر تستوفي كافةحوطات التي یتم احتساب الت

تحوطات القیمة العادلة 
التغیر في القیمة العادلة  إدراجأخرى. یتم  األرباح أو الخسائر كمصاریففي القیمة العادلة ألداة التحوط في بیان  إدراج التغیریتم  

األرباح  في بیان  إدراجھ كذلكویتم  المتحوط لھإلى المخاطر المتحوط لھا كجزء من القیمة الدفتریة للبند  المتحوط لھ العائدللبند  
أخرى. أو الخسائر كمصاریف

إطفا  یتم  بالتكلفة المطفأة،  بالبنود المدرجة  المتعلقة  العادلة  خالل  بالنسبة لتحوطات القیمة  من  الدفتریة  تعدیل على القیمة  أي  ء 
الفائدة الفعلي بمجرد  معدلعلى مدى المدة المتبقیة للتحوط باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. قد یبدأ إطفاء  األرباح أو الخسائر

إلى المخاطر  العائدةلة  التغیرات في قیمتھ العادمقابل  المتحوط لھالبند  تسویة وفي موعد ال یتجاوز موعد توقفتسویةوجود  
التي یتم التحوط لھا. 

. عندما یتم تصنیف التزام  األرباح أو الخسائرفي  العادلة غیر المطفأة مباشرةً إدراج القیمة، یتم  لھإذا تم استبعاد البند المتحوط  
المتحوط إلى المخاطر  العائدم المؤكد  التراكمي الالحق في القیمة العادلة لاللتزاإدراج التغیر، یتم  متحوط لھكبند  مدرجمؤكد غیر  

. ضمن األرباح أو الخسائرأو الخسائر المقابلة إدراج األرباحكأصل أو التزام مع لھا 

تحوطات التدفقات النقدیة 
احتیاطي تحوط التدفقات النقدیة بینما یتم  ضمنالفعال من ربح أو خسارة أداة التحوط في الدخل الشامل اآلخر  إدراج الجزءیتم  

بیان  إدراج أي فعال مباشرة في  أو الخسائرجزء غیر  أو مقابلةالنقدیاتاحتیاطي تحوط التدفق تسویة. یتم  األرباح  األرباح 
، أیھما أقل. المتحوط لھر المتراكم في القیمة العادلة للبند  المتراكمة على أداة التحوط والتغیالخسائر

وااللتزامات  للتحوطتستخدم المجموعة عقود العمالت اآلجلة   المعامالت المتوقعة  من تعرضھا لمخاطر العمالت األجنبیة في 
أخرى.كمصاریفغیر الفعال المتعلق بعقود العمالت األجنبیة إدراج الجزءالمؤكدة. یتم 

اآلجل في الدخل الشامل اآلخر ویتم إدراج العنصرالعنصر الفوري للعقود اآلجلة فقط كأداة تحوط. یتم بتصنیف المجموعة تقوم
تكلفة احتیاطي التحوط.ضمنحقوق الملكیة فيمنفصل بندكتجمیعھ 
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(تتمة) األدوات المالیة المشتقة
(تتمة)تحوطات التدفقات النقدیة

على طبیعة معاملة التحوط األساسیة. إذا نتج عن المعاملة المتحوط بناءً یتم احتساب المبالغ المتراكمة في الدخل الشامل اآلخر،  
إدراج لبند غیر ماليلھ ضمن إدراجھ  یتمحقوق الملكیة وكبند منفصل في  المبلغ المتراكم في حقوق الملكیة  إزالةیتم  ،  ا الحقاً 

إعادة تصنیف ولن یتم من  ال یعتبر ھذا األمر تعدیل.  المتحوط لھأو القیمة الدفتریة األخرى لألصل أو االلتزام  المبدئیةالتكلفة  
ألصل غیر مالي أو المتحوط لھا عندما تصبح المعاملة المتوقعة  األمر كذلكفي الدخل الشامل اآلخر للفترة. ینطبق ھذا  إدراجھ
. علیھیتم تطبیق محاسبة التحوط للقیمة العادلةاً مؤكداً التزاماً  غیر مالي الحقالتزام 

األرباح أو الخسائر بالنسبة ألیة تحوطات أخرى للتدفقات النقدیة، یتم إعادة تصنیف المبلغ المتراكم في الدخل الشامل اآلخر إلى  
. األرباح أو الخسائرعلى المتحوط لھا كتعدیل إلعادة التصنیف في نفس الفترة أو الفترات التي تؤثر خاللھا التدفقات النقدیة 

الدخل الشامل اآلخر  ضمنإذا تم إیقاف محاسبة التحوط للتدفقات النقدیة، یجب أن یظل المبلغ المتراكم في الدخل الشامل اآلخر  
على  یتم إعادة تصنیف المبلغ  وف  . وبخالف ذلك، سالمتحوط لھا التدفقات النقدیة المستقبلیة  ظھورالمتراكم إذا كان من المتوقع  

اإلى  الفور أو  بعد  من  كتعدیل  لخسائراألرباح  لھا ظھوربمجرد  و،  اإلیقافإعادة التصنیف.  المتحوط  یجب التدفقات النقدیة   ،
. طبیعة المعاملة األساسیة كما ھو موضح أعالهبناًء علىأي مبلغ متبقي في الدخل الشامل اآلخر المتراكم احتساب

مقاصة األدوات المالیة 
لوبات المالیة ویتم إدراج صافي القیمة في بیان المركز المالي الموحد في حال وجود حق  تتم المقاصة بین األصول المالیة والمط

قانوني حالي قابل للتنفیذ لمقاصة المبالغ المدرجة والنیة في التسویة على أساس الصافي، أو إلدراج األصول وتسویة المطلوبات 
في نفس الوقت.

الضرائب 
ضریبة الدخل الحالیة 

الموجودات والمطلوبات الضریبیة الحالیة بالقیمة المتوقع استردادھا أو دفعھا لسلطات الضرائب. إن معدالت وقوانین  یتم قیاس  
الضرائب المستخدمة في حساب القیمة ھي تلك السائدة أو المحتملة بتاریخ التقاریر المالیة، في الدول التي تعمل وتنتج المجموعة 

فیھا دخًال خاضع للضریبة. 

ضریبة الدخل الحالیة المتعلقة ببنود مدرجة مباشرة في حقوق الملكیة تدرج ضمن حقوق الملكیة ولیس في بیان األرباح أو  إن  
فیھا قوانین   تكون  للحاالت التي  دوري وفقاً  الخسائر الموحد. تقوم اإلدارة بتقییم المراكز المعتمدة من عائدات الضریبة بشكل 

وتقوم بتكوین مخصص حیثما ینطبق.  الضریبة المطبقة تخضع لتفسیرات
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(تتمة) الضرائب 
الضریبة المؤجلة 

یتم إجراء مخصص الضریبة المؤجلة باستخدام طریقة المطلوبات على جمیع الفروقات المؤقتة بتاریخ التقاریر المالیة بین األساس 
والمطلوبات وقیمتھا المدرجة ألغراض التقاریر المالیة في تاریخ التقاریر المالیة. الضریبي للموجودات 

یتم إدراج جمیع مطلوبات الضرائب المؤجلة لجمیع الفروقات المؤقتة الخاضعة للضریبة فیما عدا اآلتي: 

  ،عندما تنتج مطلوبات الضریبة المؤجلة من اإلدراج المبدئي للشھرة أو أصل أو التزام في معاملة ال تندرج تحت دمج أعمال
تاریخ المعاملة، على األرباح المحاسبیة أو األرباح أو الخسائر الخاضعة للضریبة؛ وعندوعندما ال تؤثر، 

المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة، الشركات الزمیلة، والحصص  الخاضعة للضریبة  فیما یتعلق بالفروقات المؤقتة
في شركات االئتالف وحینما یكون باإلمكان التحكم في زمن عكس الفروقات المؤقتة وعند توقع عدم إمكانیة عكس الفروقات  

المؤقتة في المستقبل القریب. 

ال الفروقات  لجمیع  المؤجلة  الضریبة  موجودات  إدراج  غیر  یتم  الضرائب  ائتمان  وترحیل  لالستقطاع  مستخدمة المؤقتة القابلة 
مدى توفر الربح الخاضع للضریبة مقابل إمكانیة  المؤجلة إلىمستخدمة. یتم إدراج موجودات الضریبة  الوالخسائر الضریبیة غیر  

لخسائر الضریبیة فیما عدا: استخدام الفروقات القابلة لالستقطاع المؤقتة وترحیل ائتمان الضریبة غیر المستخدمة وا

 عندما ینشأ أصل الضریبة المؤجلة المتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة لالقتطاع من اإلدراج المبدئي ألصل أو التزام في معاملة
ال تندرج تحت دمج أعمال وعندما ال تؤثر عند تاریخ المعاملة على الربح المحاسبي أو الربح أو الخسارة الضریبیة؛ و

ا یتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزمیلة، یتم إدراج  فیم
الخاضع   الربح  وتوفر  القریب  المستقبل  في  المؤقتة  الفروقات  عكس  إمكانیة  حدود  في  فقط  المؤجلة  الضریبة  موجودات 

. للضریبة مقابل استخدام الفروقات

جعة القیمة الدفتریة لموجودات الضریبة المؤجلة في تاریخ كل تقاریر مالیة ویتم تخفیضھا إلى الحد الذي لم یعد فیھ من تتم مرا
المحتمل توفر ربح ضریبي كاف للسماح باستخدام كل أو جزء من أصل الضریبة المؤجلة. یتم إعادة تقییم موجودات الضریبة  

یر مالیة ویتم إدراجھا إلى الحد الذي یصبح فیھ من المحتمل أن تسمح األرباح المستقبلیة المؤجلة غیر المدرجة في تاریخ كل تقار
الخاضعة للضریبة باسترداد أصل الضریبة المؤجلة.  
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(تتمة) الضرائب 
(تتمة)الضریبة المؤجلة

یتم قیاس موجودات ومطلوبات الضریبة المؤجلة بمعدالت الضریبة التي من المتوقع أن تطبق في السنة عند تحقق األصل أو 
تسویة االلتزام، بناًء على معدالت الضرائب (والقوانین الضریبیة) المعمول بھا أو المعمول بھا إلى حد كبیر في تاریخ التقاریر  

لمؤجلة المتعلقة بالبنود المدرجة خارج األرباح أو الخسائر خارج األرباح أو الخسائر. یتم إدراج  المالیة. یتم إدراج الضرائب ا
بنود الضریبة المؤجلة فیما یتعلق بالمعاملة األساسیة إما في الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة في حقوق الملكیة. 

تفي بمعاییر اإلدراج المنفصل في ذلك التاریخ، یتم إدراجھا  إن المنافع الضریبیة المكتسبة كجزء من دمج األعمال، ولكنھا ال
الحقاً إذا تغیرت المعلومات الجدیدة حول الحقائق والظروف. یتم التعامل مع التعدیل على أنھ تخفیض في الشھرة (طالما أنھ ال  

ائر.یتجاوز قیمة الشھرة) إذا تم تكبده خالل فترة القیاس أو تم إدراجھ ضمن األرباح أو الخس

تقوم المجموعة بمقاصة موجودات الضریبة المؤجلة ومطلوبات الضریبة المؤجلة إذا وفقط إذا كان لدیھا حق واجب النفاذ قانونًا  
الضرائب   ومطلوبات  المؤجلة  الضرائب  موجودات  وتتعلق  الحالیة  الضریبة  ومطلوبات  الحالیة  الضریبة  موجودات  لمقاصة 

ھا نفس سلطة الضرائب إما على نفس المنشأة الخاضعة للضریبة أو على المنشآت المختلفة  المؤجلة بضرائب الدخل التي تفرض
الموجودات  تحقیق  أو  الصافي،  أساس  على  الحالیة  وموجودات الضریبة  مطلوبات  تسویة  إما  تعتزم  التي  للضریبة  الخاضعة 

ت تتم  أن  فیھا  ُیتوقع  مستقبلیة  فترة  كل  واحد، في  وقت  المطلوبات في  أو  وتسویة  مطلوبات  من  كبیرة  مبالغ  استرداد  أو  سویة 
موجودات الضریبة المؤجلة.  

) VATضریبة القیمة المضافة (
: یتم إدراج المصاریف والموجودات بعد خصم مبلغ ضریبة القیمة المضافة، باستثناء

  د من السلطة الضریبیة، في ھذه ال تكون ضریبة المبیعات المتكبدة عند شراء الموجودات أو الخدمات قابلة لالسترداعندما
الحالة، یتم إدراج ضریبة المبیعات كجزء من تكلفة االستحواذ على األصل أو كجزء من بند المصاریف، كما ھو مناسب. 

إدراج الذمم المدینة والدائنة بمبلغ ضریبة القیمة المضافة المدرجعندما یتم.

مبلغ ضریبة القیمة المضافة القا  كجزء من الذمم یتم إدراج صافي  بل لالسترداد من السلطة الضریبیة أو المستحق الدفع إلیھا 
. المدینة أو الدائنة في بیان المركز المالي
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قیاس القیمة العادلة 
والموجودات المالیة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرقوم المجموعة بقیاس األدوات المالیة مثل الموجودات المالیة بالقیمة  ت

بالقیمة العادلة بتاریخ كل بیان مركز مالي موحد.  بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر،

مساھمي السوق بتاریخ إن القیمة العادلة ھي السعر الذي قد یتم استالمھ لبیع أصل أو دفعھ لتحویل التزام في معاملة منظمة بین 
القیاس. یعتمد قیاس القیمة العادلة على افتراض أن معاملة بیع األصل أو تحویل االلتزام تتم إما: 

في السوق الرئیسي لألصل أو االلتزام، أو
 .في ظل غیاب السوق الرئیسي، في أكثر األسواق ذات منفعة لألصل أو االلتزام

الوصول إلى السوق الرئیسي أو أكثر األسواق منفعة.یجب أن تكون المجموعة قادرة على 

یتم قیاس القیمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي قد یقوم مساھمي السوق باستخدامھا عند تسعیر األصل أو  
یصب في أفضل مصالحھم االقتصادیة.فیما االلتزام، بافتراض تصرف مساھمي السوق 

مالي یأخذ باالعتبار إمكانیة مساھم السوق على تولید مصالح اقتصادیة من خالل استخدام الة العادلة لألصل غیر  إن قیاس القیم
األصل في أقصى وأفضل حاالتھ أو البیع إلى مساھم أخر في السوق الذي قد یقوم باستخدام األصل في أقصى وأفضل حاالتھ. 

تعتبر مناسبة في الظروف، والتي تتوفر لھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة والزیادة  تقوم المجموعة باستخدام طرق التقییم، التي  
في استخدام المدخالت الملحوظة ذات الصلة والتقلیل من استخدام المدخالت غیر الملحوظة.  

قیمة الموجودات غیر المالیة فينخفاضاال
بتقییم ما إذا كانت ھناك أیة مؤشرات على انخفاض قیمة أصل. في حال وجود ھذا تقوم المجموعة في تاریخ كل تقاریر مالیة  

المؤشر، أو عندما یكون ھناك حاجة إلجراء اختبار سنوي لالنخفاض في قیمة أصل، تقوم المجموعة بتقدیر قیمة األصل القابلة 
تكالیف االستبعاد وقیمتھا  لالسترداد. إن قیمة األصل القابلة لالسترداد ھي القیمة العادلة لألصل أو ل لوحدة المولدة للنقد، ناقصاً 

قید االستخدام، أیھما أعلى. یتم تحدید القیمة القابلة لالسترداد لكل أصل على حدة، ما لم یولد األصل تدفقات نقدیة مستقلة إلى حد  
اوز القیمة الدفتریة لألصل أو كبیر عن تلك المولدة من قبل موجودات أخرى أو مجموعة من الموجودات األخرى. عندما تتج 

للوحدة المولدة للنقد قیمتھا القابلة لالسترداد، یعتبر األصل منخفض القیمة، ویتم تخفیضھ إلى قیمتھ القابلة لالسترداد. 

خص معدل  باستخدام  الحالیة  قیمتھا  إلى  المستقبلیة المقدرة  التدفقات النقدیة  خصم  یتم  االستخدام،  قید  تقییم القیمة  قبل  عند  ما  م 
الضریبة والذي یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للمال والمخاطر المتعلقة باألصل. عند تحدید القیمة العادلة ناقصًا  
تكالیف االستبعاد، تؤخذ في االعتبار معامالت السوق الحدیثة. إذا لم یتم تحدید مثل ھذه المعامالت، یتم استخدام نموذج تقییم  

المطروحة  مناسب. یت بمضاعفات التقییم أو أسعار األسھم المدرجة لألوراق المالیة  مؤشرات  للعامةم دعم ھذه الحسابات  ، أو 
القیمة العادلة األخرى المتاحة.
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(تتمة) قیمة الموجودات غیر المالیةفينخفاضاال
احتساب االنخفاض في القیمة على أحدث المیزانیات والحسابات المتوقعة، والتي یتم إعدادھا بشكل منفصل  تعتمد المجموعة في 

تغطي ھذه المیزانیات والحسابات المتوقعة .  لكل من الوحدات المولدة للنقد للمجموعة التي یتم تخصیص الموجودات الفردیة لھا 
طویل األجل وتطبیقھ لتوقع التدفقات النقدیة المستقبلیة بعد السنة الخامسة.یتم احتساب معدل النمو.بشكل عام فترة خمس سنوات

یتم إدراج خسائر االنخفاض في قیمة العملیات المستمرة في بیان األرباح أو الخسائر الموحد ضمن فئات المصاریف المتوافقة 
مع وظیفة األصل الذي انخفضت قیمتھ.

یتم إجراء تقییم في تاریخ كل تقاریر مالیة لتحدید ما إذا كان ھناك أي مؤشر على أن خسائر  ،  بالنسبة للموجودات باستثناء الشھرة
االنخفاض في القیمة المدرجة سابقاً لم تعد موجودة، أو انخفضت. في حال وجود مثل ھذا المؤشر، تقوم المجموعة بتقدیر المبلغ 

للنقد. یتم عكس خسارة االنخفاض في القیمة المدرجة سابقاً فقط عند حدوث تغیر القابل لالسترداد للموجودات أو الوحدات المولدة  
في االفتراضات المستخدمة لتحدید القیمة القابلة لالسترداد منذ آخر إدراج لخسائر االنخفاض في القیمة. إن العكس محدود بحیث 

الدفتریة التي كان من الممكن تحدیدھا، صافیة من االستھالك،  ال تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل قیمتھ القابلة لالسترداد أو القیمة 
فیما لو لم یتم إدراج خسارة انخفاض في القیمة لألصل في السنوات السابقة. یتم إدراج ھذا العكس في بیان األرباح أو الخسائر  

على أنھ زیادة من إعادة التقییم.الموحد ما لم یكن األصل مدرجاً بقیمة ُمعاد تقییمھا، وفي ھذه الحالة یتم معاملة العكس

في القیمة وعندما تشیر   لالنخفاض  سنویاً  الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة غیر المحددة  الشھرة والموجودات غیر  یتم اختبار 
الظروف إلى احتمالیة انخفاض القیمة الدفتریة. 

خالل تقییم المبلغ القابل   لالسترداد لكل وحدة مولدة للنقد (أو مجموعة من الوحدات یتم تحدید االنخفاض في قیمة الشھرة من 
یتم المولدة للنقد) والتي تتعلق الشھرة بھا. عندما تكون القیمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد أقل من قیمتھا الدفتریة، عندھا 

قة بالشھرة في الفترات المستقبلیة. إدراج خسارة انخفاض في القیمة. ال یمكن عكس خسائر االنخفاض في القیمة المتعل

المخصصات 
یتم إدراج المخصصات عندما یكون لدى المجموعة التزام حالي (قانوني أو استنتاجي) ناتج عن حدث سابق، ومن المحتمل أن  

تكون المجموعة مطالبة بتسویة االلتزام، ویمكن إجراء تقدیر موثوق بھ لمبلغ االلتزام.

المدرج كمخصص ھو أفضل تقدیر لالعتبار المطلوب لتسویة االلتزام الحالي في نھایة فترة التقاریر المالیة مع األخذ  إن المبلغ  
في االعتبار المخاطر والشكوك المحیطة بااللتزام. عندما یتم قیاس المخصص باستخدام التدفقات النقدیة المقدرة لتسویة االلتزام  

الدفتریة ھي تكون قیمتھ  المنافع الحالي،  كافة  أو  المتوقع استرداد بعض  التدفقات النقدیة. عندما یكون من  الحالیة لتلك  القیمة 
االقتصادیة المطلوبة لتسویة مخصص من طرف ثالث، یتم إدراج الذمم المدینة كأصل إذا كان من المؤكد أنھ سوف یتم استرداد  

المبالغ ویمكن قیاس مبلغ الذمم المدینة بشكل موثوق بھ. 
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المدفوعات على أساس األسھم
شكل مدفوعات على أساس األسھم، حیث یقدم الموظفون   مكافآت على  كبار التنفیذیین)  (بما في ذلك  موظفو المجموعة  یتلقى 

خدمات كمقابل ألدوات األسھم (المعامالت التي تتم تسویتھا بأسھم).

المعامالت التي تتم تسویتھا بأسھم
باستخدام نموذج تقییم  بالقیمة العادلة في التاریخ الذي یتم فیھ منح المكافأة  تسویتھا بأسھم  تحدید تكلفة المعامالت التي تتم  یتم 

مناسب. 

)، إلى جانب الزیادة المقابلة في حقوق الملكیة، خالل الفترة  ٢٩یتم إدراج ھذه التكلفة ضمن مصاریف مكافآت الموظفین (إیضاح 
التي  للمعامالتالتي یتم فیھا استیفاء الخدمة، وعند اللزوم، شروط األداء (فترة االستحقاق). تعكس المصاریف التراكمیة المدرجة  

رة االستحقاق وأفضل تقدیرات المجموعة تتم تسویتھا باألسھم في تاریخ كل تقاریر مالیة حتى تاریخ االستحقاق مدى انتھاء فت
ما   تستحق في النھایة. یمثل المصروف أو االئتمان في بیان األرباح أو الخسائر الموحد لفترة  سوف  لعدد أدوات األسھم التي 

الحركة في المصاریف التراكمیة المدرجة في بدایة ونھایة تلك الفترة.

تؤخذ شروط الخدمة واألداء غیر السوقي ف للمكافآت، ولكن یتم تقییم  ال  ي الحسبان عند تحدید القیمة العادلة في تاریخ المنح 
احتمالیة استیفاء الشروط كجزء من أفضل تقدیر للمجموعة لعدد أدوات األسھم التي سوف تستحق في النھایة. تنعكس ظروف  

مكافأة، ولكن بدون متطلبات خدمة مرتبطة بھا، أداء السوق في القیمة العادلة في تاریخ المنح. تعتبر أیة شروط أخرى مرتبطة ب
شروطاً لعدم االستحقاق. تنعكس شروط عدم االستحقاق في القیمة العادلة للمكافأة وتؤدي إلى صرف فوري للمكافأة ما لم تكن 

ھناك كذلك شروط خدمة و / أو أداء. 

دم استیفاء شروط األداء غیر السوقي و / أو شروط  ال یتم إدراج مصاریف المكافآت التي ال تستحق في نھایة المطاف بسبب ع
لعدم االستحقاق، یتم التعامل مع المعامالت على أنھا مستحقة  یتعلق بالسوق أو شرطاً  الخدمة. عندما تتضمن المكافآت شرطاً 

لخدمة األخرى. بغض النظر عما إذا كان شرط السوق أو عدم االستحقاق مستوفى، شریطة استیفاء كافة شروط األداء و / أو ا

عندما یتم تعدیل شروط المكافأة التي تتم تسویتھا بأسھم، فإن الحد األدنى من المصاریف المدرجة ھو القیمة العادلة في تاریخ  
المنح للمكافأة غیر المعدلة، شریطة استیفاء شروط االستحقاق األصلیة للمكافأة. یتم إدراج المصاریف اإلضافیة، التي یتم قیاسھا  

قابل أي تعدیل یزید من إجمالي القیمة العادلة لمعاملة الدفعات على أساس األسھم، أو یكون ذو منفعة للموظف. في تاریخ التعدیل، م
عندما یتم إلغاء المكافأة من قبل الشركة أو من قبل الطرف المقابل، یتم إدراج أي عنصر متبقي من القیمة العادلة للمكافأة على 

الفور من خالل األرباح أو الخسائر. 

المطلوبات الطارئة 
ال یتم إدراج المطلوبات الطارئة في البیانات المالیة الموحدة. یتم اإلفصاح عن المطلوبات الطارئة ما لم تكن احتمالیة تدفق الموارد 

التي تتضمن منافع اقتصادیة بعیدة. 

اإلفصاح عنھ عندما تكون التدفقات النقدیة الداخلة محتملة. ال یتم إدراج الموجودات الطارئة في البیانات المالیة الموحدة ولكن یتم  
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ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

توزیعات األرباح 
بإدراج االلتزام بدفع توزیعات األرباح عندما ُیصرح بالتوزیع، ولم یعد التوزیع مبنیاً على تقدیر المجموعة. ُیسمح  الشركةتقوم  

بالتوزیعات عندما یوافق علیھا المساھمون. یتم إدراج مبلغ مقابل مباشرًة في حقوق الملكیة.

التصنیف المتداول مقابل التصنیف غیر المتداول 
عرض موجوداتھا ومطلوباتھا في بیان المركز المالي الموحد بناًء على التصنیف المتداول / غیر المتداول. تقوم المجموعة ب

یتم تصنیف األصل كمتداول عند:

توقع تحقیقھ أو النیة في بیعھ أو استخدامھ ضمن نطاق الدورة التشغیلیة االعتیادیة؛ -
االحتفاظ بھ بھدف رئیسي وھو المتاجرة؛ -
عشر شھرًا بعد فترة التقاریر المالیة، أو يتاثنتوقع تحقیقھ خالل فترة -
عشر شھرًا على األقل بعد فترة  يت اثنالنقد أو ما یعادلھ باستثناء النقد المقید من التبادل أو المستخدم لتسویة التزام لفترة -

التقاریر المالیة. 

متداولة.یتم تصنیف كافة الموجودات األخرى كموجودات غیر 

االلتزام كمتداول عند: یتم تصنیف

توقع تسویتھ ضمن نطاق الدورة التشغیلیة االعتیادیة؛-
االحتفاظ بھ بھدف رئیسي وھو المتاجرة؛ -
عشر شھرًا بعد فترة التقاریر المالیة؛ أويت اثنیتم تسویتھ خالل فترة  -
ر شھرًا على األقل بعد فترة التقاریر المالیة. عشيتاثنعدم وجود حق غیر مشروط لتأجیل تسویة االلتزام لفترة -

إن شروط االلتزام التي یمكن، بناًء على خیار الطرف المقابل، أن تؤدي إلى التسویة عن طریق إصدار أدوات حقوق ملكیة، ال 
تؤثر على تصنیفھا.

تقوم المجموعة بتصنیف كافة المطلوبات األخرى كمطلوبات غیر متداولة.  

غیر متداولة.كموجودات ومطلوباتیتم تصنیف موجودات ومطلوبات الضرائب المؤجلة 
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المعاییر الصادرة ولكنھا غیر فعالة بعد٤

المالیة البیاناتإصدارتاریخحتىولكنھا لم تدخل بعد حیز التنفیذإصدارھا تمالتيوالمعدلةالجدیدةوالتفسیراتالمعاییرإن
في حال إمكانیة والمعدلة،الجدیدةوالتفسیراتالمعاییرھذهالنیة في تطبیقالمجموعةلدى.  للمجموعة مفصح عنھا أدناهالموحدة
.المفعولساریةتصبحعندما التطبیق،

 ؛عقود التأمین١٧المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم
  الشركة التابعة -ماد المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للمرة األولى  اعت١المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم

؛ كمطبق للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للمرة األولى
 ؛ ٪" المتعلق باستبعاد المطلوبات المالیة١٠الرسوم في اختبار "الـ –األدوات المالیة ٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة
 ؛ الضریبة على قیاسات القیمة العادلة-الزراعة ٤١معیار المحاسبة الدولي رقم
 ؛: تصنیف المطلوبات كمتداولة أو غیر متداولة١تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم
 ؛اإلشارة إلى اإلطار المفاھیمي: ٣تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم
 ؛ المتحصالت قبل االستخدام المقصود-الممتلكات واآلالت والمعدات:١٦تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم
 د؛تكالیف إتمام العق-العقود الُمكِلفة : ٣٧تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم
 تعریف التقدیرات المحاسبیة؛ و٨تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم :
  معیار المحاسبة الدولي رقم المالیة رقم  ١تعدیالت على  ممارسة المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر  : اإلفصاح عن  ٢وبیان 

السیاسات المحاسبیة.

. ال تتوقع المجموعة أن یكون لتطبیق ھذه المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة تأثیر مادي على بیاناتھا المالیة الموحدة

كام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة األح٥

إن االفتراضات الرئیسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة كما في تاریخ التقاریر المالیة والتي تحمل  
مخاطر جوھریة قد تسبب في إجراء تعدیالت مادیة على القیم المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة القادمة تم 

مناقشتھا أدناه. 

رقم  ع االیضاح  في  علیھ  منصوص  ھو  كما  المحاسبیة  السیاسات  تطبیق  بعض القرارات  ٣ند  باتخاذ  المجموعة  إدارة  قامت   ،
ذات الصلة على الخبرة  واالفتراضاتمتوفرة من مصادر أخرى. تعتمد التقدیرات  الوالتقدیرات واالفتراضات الجوھریة غیر  

ات صلة. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.  ذاعتبارھا خرى التي یتم  السابقة والعوامل األ 

الضمنیة على أساس دوري. یتم إدراج المراجعات للتقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یتم  واالفتراضاتیتم مراجعة التقدیرات  
یة في حال أن المراجعة تؤثر  فیھا مراجعة التقدیرات في حال أن التقدیرات تؤثر فقط على تلك الفترة، أو خالل فترات مستقبل

على كل من الفترة الحالیة والفترات المستقبلیة.  
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األحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة (تتمة) ٥

المصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة 
فیما یلي االفتراضات الرئیسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة كما في تاریخ التقاریر المالیة والتي  
تحمل مخاطر جوھریة قد تسبب في إجراء تعدیالت مادیة على القیم المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة القادمة. 

اجیة للممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غیر الملموسة واالستثمارات العقاریة األعمار اإلنت 
الحتساب تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجیة المقدرة لممتلكاتھا وآالتھا ومعداتھا وموجوداتھا غیر الملموسة واستثماراتھا العقاریة  

اإلھالك. تقوم اإلدارة بمراجعة لأو عواماالستھالك. یتم تحدید ھذا التقدیر بعد األخذ في االعتبار االستخدام المتوقع لألصل  
المستقبلیة عندما تعتقد اإلدارة بأن األعمار  االستھالكاألعمار اإلنتاجیة المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة السنویة ویتم تعدیل تكالیف  

تختلف عن التقدیرات السابقة.  اإلنتاجیة قد

قامت   السنة،  التابعةبعضإدارة  خالل  اإلنتاجیة  الشركات  واألعمار  المتبقیة  القیم  بنودبمراجعة  واآلالت البعض  لممتلكات 
سنة ٣٠ولمبنى من سنة٣٠إلى  ١٨لبعض بنود الجرافات من باألعمار اإلنتاجیةوالمعدات وقامت بتغییر تقدیراتھا فیما یتعلق 

من  سنة  ٤٧إلى   احتساب  ٢٠٢١أكتوبر  ١اعتبارًا  تم  التغییرات.  معیار ھذه  لمتطلبات  وفقاً  المحاسبیة  التقدیرات  في  كتغییر 
التقدیرات المحاسبیة واألخطاء.-٨المحاسبة الدولي رقم   إدراج تأثیر  السیاسات المحاسبیة، التغیرات في  ھذه  وفقًا لذلك، تم 

على مصاریف االستھالك الفعلیة والمتوقعة ھذه التغییراتكان تأثیر  في بیان األرباح أو الخسائر الموحد.بأثر مستقبليالتغییرات
كما یلي: 

٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢٣٢٠٢٤٢٠٢٥ *
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

االنخفاض في مصاریف االستھالك نتیجة للتغیر في  
٧٫٥٩١٢٩٫٨٠٩٢٩٫٨٠٩٢٩٫٨٠٩٢٩٫٨٠٩األعمار اإلنتاجیة 

*حتى نھایة العمر اإلنتاجي  

تقییم االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة 
وحدة مولدة للنقد قیمتھا القابلة لالسترداد، وھي قیمتھا یكون ھنالك انخفاض في القیمة عندما تتجاوز القیمة الدفتریة ألصل أو  

على  العادلة ناقصاً تكالیف االستبعاد وقیمتھا قید االستخدام، أیھما أعلى.  االستبعاد  تكالیف  ناقصاً  العادلة  القیمة  حساب  یعتمد 
ملحوظة ناقصاً ماثلة أو أسعار سوقیة البیانات المتاحة من معامالت المبیعات الملزمة، التي تتم على أساس تجاري، لموجودات م

استخراج   الستبعاد األصل. یعتمد حساب القیمة قید االستخدام على نموذج التدفقات النقدیة المخصومة. یتم  التكالیف اإلضافیة 
المج  بھا  تلتزم  لم  التي  إعادة الھیكلة  أنشطة  تتضمن  وال  القادمة،  الخمسة  للسنوات  المیزانیة  من  أو  التدفقات النقدیة  بعد  موعة 

القابلة   القیمة  إن  اختبارھا.  یتم  التي  للنقد  المولدة  الوحدة  موجودات  أداء  تعزز  سوف  التي  المستقبلیة  الجوھریة  االستثمارات 
لالسترداد حساسة مقابل معدل الخصم المستخدم في نموذج التدفقات النقدیة المخصومة باإلضافة إلى التدفقات النقدیة المستقبلیة  

لمتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء. تعتبر تلك التقدیرات األكثر صلًة بالشھرة والموجودات غیر الملموسة الداخلة ا
األخرى ذات األعمار اإلنتاجیة غیر المحددة المدرجة من قبل المجموعة. 
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(تتمة) األحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة ٥

(تتمة) المصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة
(تتمة)تقییم االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة

االستخدام  حق  وموجودات  الملموسة  غیر  والموجودات  والمعدات  واآلالت  الممتلكات  ضمن  المصنفة  الممتلكات  تقییم  یتم 
ارات في شركات االئتالف والشركات الزمیلة لالنخفاض في القیمة بناًء على تقییم واالستثمارات العقاریة باإلضافة إلى االستثم

التدفقات النقدیة على الوحدات المولدة للنقد الفردیة عند وجود مؤشر على تعرض ھذه الموجودات لخسارة انخفاض في القیمة.
المحددة لالنخفاض في القیمة على أساس سنوي.یتم اختبار الشھرة والموجودات غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة غیر 

بناًء على التقییم الذي تم إجراؤه، قامت اإلدارة بإدراج صافي خسارة انخفاض في قیمة االستثمارات العقاریة والممتلكات واآلالت 
ألف  ٤٩٫٨٦٦:  ٢٠٢٠(٢٠٢١دیسمبر  ٣١ألف درھم للسنة المنتھیة في  ٦٤٫٠٠٧بمبلغ  وموجودات حق االستخدام  والمعدات  

القیمة خسارة انخفاض فيةأیإدراجالقیمة الذي أجرتھ اإلدارة، لم یتم فينخفاضاالاختبار عالوة على ذلك، بناًء علىو).درھم
الشھرة والموجودات غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة غیر المحددة. على 

دمج األعمال 
بالنسبة مستحوذ علیھا.تتطلب محاسبة االستحواذ على أعمال تخصیص سعر الشراء لمختلف موجودات ومطلوبات األعمال ال

یتطلب  لمعظم الموجودات والمطلوبات، یتم تخصیص سعر الشراء عن طریق إدراج األصل أو االلتزام بالقیمة العادلة المقدرة.
ما یتضمن استخدام   تحدید القیمة العادلة للموجودات المستحوذ علیھا والمطلوبات المفترضة وضع حكم من قبل اإلدارة وغالباً 
تقدیرات وافتراضات جوھریة، بما في ذلك االفتراضات المتعلقة بالتدفقات النقدیة المستقبلیة الداخلة والخارجة ومعدالت الخصم  

كافة المعلومات المتاحة من أجل إجراء عملیات  .  واألعمار اإلنتاجیة للموجودات ومضاعفات السوق تستخدم إدارة المجموعة 
تحدید القیم العادلة.  

بطيء الحركةومخصص المخزون  صافي القیمة القابلة للتحقیق للمخزون تقدیر
بتم إدراج المخزون التكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقیق أیھما أقل. تتم التعدیالت لتخفیض تكلفة المخزون لصافي القیمة القابلة  

مستوى المنتج للزیادة المقدرة، أو التقادم أو األللتحقق ھذه ، إذا تطلب، على  رصدة المنخفضة. تتضمن العوامل المؤثرة على 
وتدھور النوعیة وأمور الجودة. قد یتطلب مراجعة مخصص  التعدیالت التغیرات في الطلب على البضاعة، والتغیرات التقنیة 

المخزون بطيء الحركة إذا تبین بأن نتائج العوامل اإلرشادیة قد تختلف عن تلك التقدیرات. 

تمان المتوقعة على الذمم التجاریة المدینة مخصص خسائر االئ
للذمم التجاریة المدینة. تستند معدالت المخصصات خسائر االئتمان المتوقعة تستخدم المجموعة مصفوفة المخصصات الحتساب

الموقع الجغرافي ونوع على أیام السداد المتأخرة لتجمیع قطاعات مختلفة من العمالء التي لھا أنماط خسارة مماثلة (أي، حسب  
.المنتج ونوع العمیل وتقییمھ وما إلى ذلك)

تعتمد مصفوفة المخصصات مبدئیاً على معدالت التعثر التاریخیة الملحوظة للمجموعة. سوف تقوم المجموعة بضبط المصفوفة  
مالیة، یتم تحدیث معدالت التعثر التاریخیة  لتعدیل تجربة خسارة االئتمان التاریخیة مع المعلومات المستقبلیة. في تاریخ كل تقاریر  

. الملحوظة ویتم تحلیل التغیرات في التقدیرات المستقبلیة

ویعتبر   المتوقعة  االقتصادیة  والظروف  الملحوظة  التاریخیة  التعثر  معدالت  بین  العالقة  المتوقعةتقییم  االئتمان  تقدیرًا  خسائر 
حساساً للتغیرات في الظروف واألحداث االقتصادیة المتوقعة. قد ال تشیر تجربة عةجوھریاً. یعتبر مبلغ خسائر االئتمان المتوق

. خسارة االئتمان السابقة للمجموعة والتنبؤ بالظروف االقتصادیة أیضاً إلى التعثر الفعلي للعمیل في المستقبل
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(تتمة) األحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة ٥

(تتمة) المصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة
(تتمة) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم التجاریة المدینة

التجاریة المدینة   الذمم  إجمالي  بلغ  تاریخ التقاریر المالیة،  (٧٫١٣١٫٤٠٤في  درھم  درھم)،  ٢٫١٦٧٫٢٨٧:  ٢٠٢٠ألف  ألف 
العق موجودات  قیمتھ  ووبلغت  ما  (٥٫٩٦٤٫٩٤٦د  درھم  لخسائر االئتمان ١٦٣٫١٥١:  ٢٠٢٠ألف  مخصص  مع  درھم)  ألف 

ألف درھم)٧٫٣٧٨:  ٢٠٢٠ألف درھم (١٠٣٫٤٧٨ألف درھم) و١٢٢٫٠٠١:  ٢٠٢٠ألف درھم (٤٣٣٫٣١٢المتوقعة بقیمة  
األرباح أو  . یتم إدراج أي فرق بین المبالغ المحصلة فعلیاً في الفترات المستقبلیة والمبالغ المتوقع استالمھا في بیان  على التوالي

الموحد. الخسائر

االنخفاض في قیمة أعمال التطویر قید التنفیذ  
. یمثل صافي القیمة القابلة للتحقیق سعر البیع  یتم إدراج العقارات قید التطویر بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقیق، أیھما أقل

المقدر ناقصاً التكالیف التي سوف یتم تكبدھا لبیع العقار. تتضمن عملیة احتساب أسعار البیع المقدرة استخدام عوامل قابلة للمقارنة  
خبیر إدارة داخلي، باستخدام طریقة  لتطویر وبیع قطع أراضي مماثلة في المواقع القریبة. یتم احتساب أسعار البیع المقدرة من قبل  

ة  التقییم القابلة للمقارنة، وبالتالي أخذ معامالت السوق القابلة للمقارنة في االعتبار للوصول إلى أسعار البیع المقدرة. قامت اإلدار
خلصت اإلدارة إلى عدم . بناًء على المراجعة،٢٠٢١دیسمبر  ٣١بتقییم صافي القیمة القابلة للتحقیق لالنخفاض في القیمة كما في  

: ال شيء).٢٠٢٠(٢٠٢١دیسمبر ٣١وجود خسارة انخفاض في قیمة العقارات قید التطویر للسنة المنتھیة في 

مطالبات العقود
یقدم بعض العمالء أو البائعین مطالبات بالتعویض الناشئ عن التأخیر و / أو تغیرات نطاق العمل. توافق المجموعة عادًة على  

ویة ودیة في معظم ھذه الحاالت، لكن قد یسعى بعض األطراف إلى استرداد المبالغ و / أو التعویض، وھو ما ال یتفق مع  آلیة تس
دیسمبر ٣١المجموعة كما في  علىاالتفاقیات المعنیة. تقوم اإلدارة بإجراء تقدیرات لتسویة كافة المطالبات القانونیة المرفوعة  

ھذه  ٢٠٢١ إن  إلى  .  نظرًا  الموحد،  المالي  المركز  بیان  على  مادي  تأثیر  لھا  یكون  لن  المحاكم،  قبلتھا  لو  حتى  المطالبات، 
المخصصات المدرجة ضمن المستحقات والمطلوبات األخرى وكذلك حقیقة أنھ یتم عرض السلفیات من العمالء بالفعل كمطلوبات  

حتى اإلكمال أو التسویة المطلقة للمعاملة األساسیة.

تكالیف البنیة التحتیة 
تقوم المجموعة بتقدیر إجمالي تكالیف التطویر والبنیة التحتیة المطلوبة إلكمال أعمال البنیة التحتیة على أراضیھا. تقوم اإلدارة 

مالیة سنویة وتقوم بتعدیل أیة افتراضات أساسیة قد   نھایة كل فترة تقاریر  تكون قد  بمراجعة تكالیف البنیة التحتیة المقدرة في 
تغیرت. خالل السنة، قامت اإلدارة بمراجعة تكالیف البنیة التحتیة المقدرة ولم یكن ھناك أي تأثیر ناتج عن ھذه المراجعة على 

: ال شيء).٢٠٢٠البیانات المالیة للمجموعة (

إدراج اإلیرادات على عقود العقارات 
اس جھود أو مدخالت المنشأة للوفاء بالتزام األداء أثناء المحاسبة تستخدم المجموعة طریقة المدخالت إلدراج اإلیرادات على أس

تاریخھ بالنسبة إلجمالي التكالیف المتوقعة التي   عن عقود البناء الخاصة بھا. یتم ذلك عن طریق قیاس التكالیف المتكبدة حتى 
سوف یتم تكبدھا (التكالیف النھائیة المتوقعة).

یتوجب على المجموعة تقدیر مرحلة اإلنجاز والتكالیف إلتمام عقود البناء الخاصة بھا. تتطلب ھذه في تاریخ كل تقاریر مالیة،  
التقدیرات من المجموعة إجراء تقدیرات للتكالیف المستقبلیة التي سوف یتم تكبدھا، بناًء على العمل الذي سوف یتم إنجازه بعد 

تكلفة المطالبات المحتملة من قبل المقاولین من الباطن وتكلفة الوفاء بااللتزامات  تاریخ التقاریر المالیة. تتضمن ھذه التقدیرات كذلك  
التعاقدیة األخرى للعمالء. تنعكس آثار أي تعدیل على ھذه التقدیرات في السنة التي یتم فیھا تعدیل التقدیرات. عندما یكون من 

دراج إجمالي الخسارة المتوقعة على الفور، في أقرب وقت متوقع،  المحتمل أن یتجاوز إجمالي تكالیف العقد إجمالي إیراداتھ، یتم إ
سواء بدأ العمل بھذه العقود أم لم یبدأ.
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األحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة (تتمة) ٥

المصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة (تتمة) 
لألدوات المالیة قیاس القیمة العادلة 

عندما یتعذر قیاس القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المدرجة في بیان المركز المالي على أساس األسعار المدرجة في 
األسواق النشطة، یتم قیاس قیمتھا العادلة باستخدام تقنیات التقییم بما في ذلك نموذج التدفقات النقدیة المخصومة. تؤخذ مدخالت  

ه النماذج من األسواق التي یمكن مالحظتھا حیثما أمكن ذلك، ولكن عندما ال یكون ذلك ممكناً، یستلزم األمر وجود درجة من  ھذ
األحكام أثناء تحدید القیم العادلة. تشمل األحكام أخذ المدخالت في االعتبارات مثل مخاطر السیولة ومخاطر االئتمان والتقلبات. 

فتراضات المتعلقة بھذه العوامل على القیمة العادلة لألدوات المالیة. یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم  قد تؤثر التغیرات في اال
لمزید من اإلفصاحات. ٣٩

تقدیر معدل االقتراض اإلضافي -عقود اإلیجار 
ل االقتراض اإلضافي ال یمكن للمجموعة أن تحدد بسھولة معدل الفائدة الضمني في عقد اإلیجار، وبالتالي، فإنھا تستخدم معد

ھو معدل الفائدة الذي یتوجب على المجموعة أن تدفعھ من أجل اإلضافي  االقتراضمعدل  لقیاس مطلوبات عقود اإلیجار. إن
اقتراض األموال الالزمة للحصول على أصل ذو قیمة مماثلة ألصل حق االستخدام في بیئة اقتصادیة مماثلة، على مدى فترة  

ما "یتوجب على المجموعة سداده"، وھو ما یتطلب تقدیرًا عند  اإلضافي  االقتراضمعدل مماثل. لذلك یعكسمماثلة، مع ضمان 
عدم توفر معدالت ملحوظة (مثل بالنسبة للشركات التابعة التي ال تدخل في معامالت تمویل) أو عندما تحتاج إلى تعدیل لتعكس 

ال تكون عقود اإلیجار بالعملة الوظیفیة للشركة التابعة). تقوم المجموعة  شروط وأحكام عقد اإلیجار (على سبیل المثال، عندما 
باستخدام مدخالت ملحوظة (مثل معدالت الفائدة في السوق) عند توفرھا ویتطلب منھا وضع  اإلضافي  االقتراضمعدل  بتقدیر

.بعض التقدیرات الخاصة بالشركة (مثل التصنیف االئتماني المستقل للشركة التابعة)

األحكام المحاسبیة الھامة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة 
، قامت اإلدارة باتخاذ األحكام التالیة التي لھا  ٣أثناء عملیة تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة الموضحة في اإلیضاح رقم  

األثر الجوھري األكبر على المبالغ المدرجة في البیانات المالیة الموحدة.

رات تصنیف العقا
أثناء عملیة تصنیف المشاریع خالل اإلنشاء، تستعین اإلدارة بأحكامھا لتحدید ما إذا كان ینبغي أن تكون ھذه المشاریع استثمارات  
عقاریة قید التطویر أو أعمال تطویر قید التنفیذ. تقوم اإلدارة الحقاً بإعادة تقییم االستخدام المقصود للعقارات والذي على أساسھ 

ھا كاستثمارات عقاریة أو كمخزون. تقوم المجموعة بوضع المعاییر حتى تتمكن من ممارسة ھذه األحكام بشكل ثابت یتم تصنیف
وفقاً لتعریفات الفئات المعنیة. عند وضع أحكامھا، أخذت اإلدارة في االعتبار المعاییر التفصیلیة واإلرشادات ذات الصلة لتصنیف  

، وعلى وجھ الخصوص، ٤٠ومعیار المحاسبة الدولي رقم  ٢معیار المحاسبة الدولي رقم  العقارات على النحو المنصوص علیھ في
االستخدام المقصود للموجودات في ذلك الوقت. 

تخصیص تكالیف التطویر 
اإلدارة  یعتمد تخصیص تكالیف تطویر المشروع بین أعمال التطویر قید التنفیذ واالستثمارات العقاریة قید التطویر على تحلیل  

الستخدام الموارد خالل فترة التطویر. 

تغیرات العقد والمطالبات 
یتم إدراج تغیرات العقد والمطالبات المتعلقة بالموجودات قید اإلنشاء كإضافات إلى األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ فقط عندما تعتقد  

المفاوضات ویمكن تقدیر التدفقات النقدیة الخارجة بقدر معقول من الیقین. تقوم اإلدارة أنھ قد تم الوصول إلى مرحلة متقدمة من 
اإلدارة بمراجعة األحكام المتعلقة بمطالبات العقود بشكل دوري ویتم إجراء التعدیالت في الفترات المستقبلیة، إذا أشارت التقییمات 

إلى أن ھذه التعدیالت مناسبة.
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والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة (تتمة) األحكام المحاسبیة الھامة  ٥

األحكام المحاسبیة الھامة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة (تتمة)
تحدید مدة عقد اإلیجار للعقود ذات خیارات التجدید  

شمولة بخیار تمدید عقد  تحدد المجموعة مدة عقد اإلیجار على أنھا مدة غیر قابلة لإللغاء لعقد اإلیجار، إلى جانب أیة فترات م
اإلیجار إذا كان من المؤكد أنھ سوف تتم ممارستھ، أو أیة فترات یغطیھا خیار إنھاء عقد اإلیجار، إذا كان من المؤكد أنھ لن تتم  

ممارستھ.

لدى المجموعة عدة عقود إیجار تشمل خیارات تمدید وإنھاء. تقوم المجموعة بتطبیق األحكام عند تقییم ما إذا كانت متأكدة إلى  
كافة الحقائق  حد معقول من ممارستھا أو عدم ممارستھا لخیار تمدید أو إنھاء عقد اإلیجار. وبھذا،   باالعتبار  تأخذ المجموعة 

خیار التمدید أو اإلنھاء. بعد تاریخ البدء، تقوم المجموعة بإعادة  لممارسة إما لد حافزًا اقتصادیاً  والظروف ذات الصلة التي تو
تقییم مدة اإلیجار ما إذا كان ھنالك حدث أو تغیر جوھري في الظروف التي تقع ضمن سیطرتھا یؤثر على قدرتھا في ممارسة 

أو عدم ممارسة خیار التمدید أو اإلنھاء.

لمحتفظ بھا للبیع الموجودات ا
حول البیانات المالیة الموحدة.  ١٩رقمیضاحاإلأنھت المجموعة اتفاقیات البیع والشراء الستبعاد شركات تابعة كما ھو مذكور في  

). اعتبرت اإلدارة أن الشركات التابعة تستوفي معاییر  ١٩عملیات الشركات التابعة على أنھا عملیات متوقفة (إیضاح  یتم تصنیف
محتفظ بھا للبیع في ذلك التاریخ لألسباب التالیة: كفھا تصنی

مع المشترین؛ ١٩رقمیضاحاإلالشركات التابعة المذكورة في لكافةتم بالفعل توقیع اتفاقیات البیع والشراء -
الحالیة؛ وحالتھا الشركات التابعة متاحة للبیع الفوري ویمكن بیعھا للمشترین في إن -
، بما في ذلك اإلجراءات القانونیة ومن المتوقع أن تكتمل في غضون عام  عملیات البیعتم الشروع في إجراءات استكمال -

.المبدئيواحد من تاریخ التصنیف 

. ١٩یضاح رقم یرجى الرجوع إلى اإلبھا للبیع، المحتفظ الموجوداتلمزید من التفاصیل حول 

توحید الشركات التي تمتلك فیھا المجموعة أقل من أغلبیة حقوق التصویت (سیطرة فعلیة)
٪ من حقوق التصویت. یأتي  ٥٠، على الرغم من أنھا تمتلك أقل من الشركات التالیةتعتبر المجموعة أن لدیھا سیطرة فعلیة على 

یلي:ھذا بسبب ما 

شركة إیزي لیس لتأجیر الدراجات الناریة ش.م.خ ("إیزي لیس")
 ؛ ٤٩٫٥٧إن المجموعة ھي أكبر مساھم منفرد في إیزي لیس بحصة ملكیة تبلغ٪
لیس، تقع السلطة الكاملة إلدارة وتنفیذ كافة األعمال والمعامالت نیابًة عن الشركة، على عاتق وفقاً للنظام األساسي إلیزي

مجلس اإلدارة. نظرًا إلى أن المجموعة لدیھا ثالثة ممثلین في مجلس اإلدارة (بما في ذلك رئیس مجلس اإلدارة) من إجمالي  
فإن المجموعة لدیھا سیطرة كاملة على عملیة صنع القرارات؛ و، البسیطةخمسة، ویتم إصدار القرارات بناًء على األغلبیة

.ال یوجد تاریخ لتعاون المساھمین اآلخرین الستخدام أصواتھم بشكل جماعي أو للتفوق على المجموعة من حیث األصوات



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

ول البیانات المالیة الموحدةإیضاحات ح 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٧٢

األحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة (تتمة) ٥

األحكام المحاسبیة الھامة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة (تتمة)
(تتمة) توحید الشركات التي تمتلك فیھا المجموعة أقل من أغلبیة حقوق التصویت (سیطرة فعلیة)

")قیادة("اإلمارات لتعلیم قیادة السیارات ش.م.عشركة 
  مساھم، ٤٦١بینموزعة٪  ٥١٫٩٩حیث إن الحصة المتبقیة بنسبة  ٪  ٤٨٫٠١بنسبة إن المجموعة ھي أكبر مساھم منفرد

والتصویت؛وقحقمن٪ ٥منأكثرالبقیة بشكل فرديمتلكیوال٪ ١٤٫١٠مساھم واحد منھمیمتلك
.ال یوجد تاریخ لتعاون المساھمین اآلخرین الستخدام أصواتھم بشكل جماعي أو للتفوق على المجموعة من حیث األصوات

الملكیة في الشركات التابعة التالیة، فقد تم تحقیق السیطرة بموجب حصص٪ أو أقل من ٥٠غم من أن المجموعة تمتلك الرعلى 
االتفاقیات المبرمة مع المساھمین اآلخرین والتي تمنح السیطرة للمجموعة: 

شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع-
مجموعة ملتیبالي ش.م.ع-
شركة الصیر للتوریدات والمعدات البحریة ش.م.خ  -
سیرینیتي للطیران القابضة ذ.م.م -
الكوثر للطاقة المحدودة-
شركة ألفا تكنولوجیز المحدودة -
.م.م شركة اإلمارات العالمیة للغاز ذ-
كیو لمواقف السیارات ذ.م.م-
أبنیة للصناعات القابضة ذ.م.م-
.م.مالبضائع ذلتوصیلسكاي جو -
إلدارة الشركات ذ.م.مإیبیكس -

اتفاقیة مشتركة
من أجل تقییم السیطرة المشتركة، أخذت المجموعة في االعتبار االتفاقیة التعاقدیة لمشاركة السیطرة على االتفاقیة، والتي ال توجد  

تتشارك السیطرة. لغرض تقییم ما  إال عندما تتطلب القرارات المتعلقة باألنشطة ذات الصلة موافقة باإلجماع من األطراف التي  
إذا كانت االتفاقیة المشتركة ھي عبارة عن شركة ائتالف أو عملیة مشتركة، أخذت المجموعة في االعتبار ما إذا كان لدیھا سیطرة 
ي مشتركة على الحقوق في صافي موجودات االتفاقیة، وفي ھذه الحالة یتم التعامل معھا على أنھا شركات ائتالف أو حقوق ف

.الموجودات وااللتزامات مقابل المطلوبات المتعلقة باالتفاقیة، وفي ھذه الحالة یتم التعامل معھا كعملیات مشتركة

)١٩(كوفید المستجدتأثیر فیروس كورونا 
بفیروس بشكل كبیراإلمارات العربیة المتحدة)  دولة  ، تأثرت بیئة االقتصاد الكلي (على مستوى العالم وداخل  ٢٠٢٠عام  مطلع منذ  

وأعلنت ٢٠١٩، والذي تم تحدیده ألول مرة في دیسمبر ١٩كوفید المرض المعروف باسم تسبب في نشرالذي المستجدكورونا 
٢٠٢٠في أواخر عام  ١٩كوفید  . تم اكتشاف سالالت جدیدة من فیروس  ٢٠٢٠مارس  ١١جائحة في  بأنھ  منظمة الصحة العالمیة  

شدید العدوى والقاتل في بعض األحیان، بدأت  ١٩كوفید  لفیروس  ، والتي تتمیز بمعدالت انتقال أعلى. استجابةً ٢٠٢١وأوائل عام  
اإلمارات العربیة المتحدة، في فرض  دولةالوالیات المتحدة وبعض دول االتحاد األوروبي ودول الشرق األوسط، بما في ذلك

اإلضافة إلى قیود أخرى تھدف إلى الحد من التفاعالت الشخصیة. في حین أن ھذه اإلجراءات قیود الحجر الصحي والسفر، ب
، إال أنھا قللت بشكل كبیر من النشاط االقتصادي في العدید من البلدان حول العالم  ١٩كوفید  تھدف إلى إبطاء انتشار فیروس  

والضیافو( السفر  بقطاعي  المرتبطة  الشركات  لتلك  الخصوص،  وجھ  استجابةً على  المفروضة  اإلغالق  عملیات  تؤدي  قد  ة). 
المستھلك واإلنتاج الصناعي. إقبالإلى انخفاض ١٩كوفید لجائحة
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األحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة (تتمة) ٥

األحكام المحاسبیة الھامة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة (تتمة)
(تتمة) )١٩(كوفید المستجدتأثیر فیروس كورونا 

شكوك ومخاطر محتملة قد تؤثر على األعمال في المستقبل. ال  توجد، على األعمال١٩كوفید فیروسمع استمرار تطور تأثیر 
ھذه  ، إن وجد،  ١٩كوفید  التأثیر المحتمل لیتم عرض على عملیات المجموعة أو تعدیلھ في الحسابات واألرصدة الواردة في 

البیانات المالیة الموحدة. 

دمج األعمال ٦

دمج األعمال الخاضعة لسیطرة مشتركة  ٦٫١

، استحوذت المجموعة على الشركات التالیة الخاضعة لسیطرة مشتركة. یتم  ٢٠٢٠و٢٠٢١دیسمبر  ٣١خالل السنة المنتھیة في  
"دمج ٣استبعاد عملیات االستحواذ على الشركات خالل السنة المذكورة أدناه من نطاق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  

ًا إلى أن الشركة والشركات المستحوذ علیھا یتم  دمج أعمال للشركات الخاضعة للسیطرة المشتركة نظریعتبر إنھحیثاألعمال" 
السیطرة علیھا بشكل نھائي من قبل نفس الطرف قبل وبعد االستحواذ. تم احتساب عملیات االستحواذ في البیانات المالیة الموحدة  

دات والمصاریف  تجمیع الحصص، والتي تعكس الجوھر االقتصادي للمعاملة. اختارت المجموعة توحید اإلیراباستخدام طریقة  
والموجودات والمطلوبات الخاصة بالشركات المستحوذ علیھا من تاریخ االستحواذ. 

عملیات االستحواذ خالل السنة  (أ) ٦٫١

أفكار لالستثمار المالي والعقاري ذ.م.م وشركاتھا التابعة ("أفكار") 
من أسھم شركة أفكار لالستثمار المالي والعقاري ذ.م.م ٪  ٦٠، استحوذت المجموعة على حصة بنسبة  ٢٠٢١ینایر  ١اعتبارًا من  

وشركاتھا التابعة بال مقابل. یقع مقر أفكار في أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة، وتتمثل أنشطتھا في االستثمار في المشاریع 
وتمثیل الشركات، واستثمار وتطویر المشاریع العقاریة. وتأسیسھا وإدارتھا،  ساھمت  اعتبارالتجاریة،  ًا من تاریخ االستحواذ، 

ألف درھم، على التوالي. ١٢٫٩٨٥ألف درھم و٢٣٧٫٢٩٥أفكار بإیرادات وأرباح للمجموعة بقیمة 

ع ("ألفا") .م.ألفا ظبي القابضة ش
(المعروفة ٪ من أسھم شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع ٤٥حصة بنسبة، استحوذت المجموعة على٢٠٢١أبریل ١من اً اعتبار
وتتمثل  في أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة، ألفا بدون مقابل. یقع مقر وشركاتھا التابعة.م.م") ذباسم "تروجان القابضة اً سابق

الرئیسیة وأنشطتھا  المدنیة،  األعمال  تشیید  مقاوالت  ا أعمال  في  والبناء  الھندسة  والسكنیة، مقاوالت  التجاریة  بالمباني  لمتعلقة 
واألعمال   التحتیة،  البنیة  الجاھزة  األرضیةوتطویر  الخرسانة  وتورید  وإنتاج  الصحي  ووالمدنیة،  الصرف  شبكات  مقاوالت 

خدمات حقول ومرافق النفط  والمقاوالت المیكانیكیة،  ومقاوالت الطرق الرئیسیة والشوارع واألعمال ذات الصلة،  و،  الرئیسیة
الثقیلة / الشاحنات نقل ومقاوالت األنفاق، ووربط المنازل، الفرعیةمقاوالت شبكات الصرف الصحيووالغاز البریة والبحریة، 

، وتركیب وإصالح معدات السالمة  والھاونالخرسانة الجافة  وو  الجاھزةوتصنیع الخرسانةالمواد،  المخصصة لتجمیع  الخفیفة  
تاریخ االستحواذ، ساھمت شركة ألفا  اعتبارًا  تورید وتركیب ألواح األلمنیوم والزجاج.  وأنظمة إطفاء الحرائق، وتصنیع و من 

بمبلغ  ب للمجموعة  وأرباح  درھم  ١٢٫٣٦٤٫٨٣٤إیرادات  التوالي.  ٤٫٠٩٦٫٥٤٠وألف  على  درھم  لو  ألف  عملیة تمفیما  ت 
ألف درھم ١٣٫٣٨٠٫٩٨٦بقیمةبإیرادات وأرباح للمجموعة  شركة ألفا، لكان من الممكن أن تساھم  السنةاالستحواذ في بدایة  

، استحوذت شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع. على أسھم ٢٠٢١أبریل  ١من  اً على التوالي. اعتبار،ألف درھم٤٫٢٥٢٫٧٤٨و
التالیة: الشركاتفي 
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(تتمة) دمج األعمال٦

(تتمة) دمج األعمال الخاضعة لسیطرة مشتركة ٦٫١

(تتمة) عملیات االستحواذ خالل السنة  (أ) ٦٫١

(تتمة) ع ("ألفا").م.ألفا ظبي القابضة ش

األنشطة الرئیسیة األسھم المستحوذ علیھا اسم الشركة 

والنفط  ٪١٠٠للطاقة المحدودة مربان  الغاز  لنقل  وخدمات تشغیل وصیانة مرافق  االستشارات الھندسیة 
إنتاج النفط والغاز واالستثمار في شركات أخرى. 

شركة استثماریة قابضة. ٪١٠٠ملكیة فردیة – سبالیم لالستثمار التجاري 
الغابات والسیاحة والزراعة. ٪٧٠موارد القابضة لالستثمار ذ.م.م 

اختبار  ٪٣١٫٥للمستلزمات الطبیة ذ.م.م شركة بیور ھیلث  وخدمات  المختبرات  إدارة  وخدمات  المستشفیات  إدارة  خدمات 
تأشیرة اإلقامة وتوزیع المنتجات الطبیة ذات الصلة. 

("قیادة") م.عشركة اإلمارات لتعلیم قیادة السیارات ش.
٪ من أسھم ٤٨٫٠١حصة بنسبةعلىوھي شركة تابعة،مجموعة ملتیبالي ش.م.ع،  ، استحوذت  ٢٠٢١یونیو٣٠من  اً اعتبار

من ٪١٠٠وشركتھا التابعة بدون مقابل، من خالل االستحواذ على حصة بنسبة  شركة اإلمارات لتعلیم قیادة السیارات ش.م.ع
ھي شركة شركة قیادة. إن شركة قیادةتمتلك أسھم فيملكیة فردیة ذ.م.م، وھي شركة  -لالستثمار التجاري  أسھم شركة سبرانزا

قیادة السیارات  علىتدریبالأنشطةفي إدارة وتطویروتتمثل أنشطتھا مساھمة عامة تأسست في دولة اإلمارات العربیة المتحدة 
تار االستثمارات العقاریةوإدارة   وأرباح للمجموعة بقیمة  . اعتبارًا من  ساھمت قیادة بإیرادات  ألف  ١٣٦٫٨٥٩یخ االستحواذ، 
بإیرادات وأرباح لساھمت شركة قیادة،  السنةاالستحواذ في بدایة  ت عملیة  تمفیما لو  ألف درھم على التوالي.٧٧٫٤٧٤ودرھم  

. ألف درھم على التوالي١٦٨٫٠٠٣وألف درھم ٢٦٠٫٠٩٠بقیمةللمجموعة 

") الجرافات البحریةع (".م.فات البحریة الوطنیة ششركة الجرا
٪ من أسھم  ٦٥٫١حصة بنسبةعلىشركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع، وھي شركة تابعة، ، استحوذت ٢٠٢١یونیو١من اً اعتبار

٪ من أسھم شركة سوجنو  ١٠٠حصة بنسبةمن خالل االستحواذ علىوشركاتھا التابعة  شركة الجرافات البحریة الوطنیة ش.م.ع  
شركتان تمتلكان ملكیة فردیة،  -واز تو لالستثمار التجاريوشركة  ملكیة فردیة  -لالستثمار التجاري شركةأسھم فيوھما 
الجرافات البحریة ھي شركة مساھمة عامة تأسست في إمارة أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة  إن شركةالجرافات البحریة.  

والبناء وعقود التجریف وأعمال استصالح األراضي المرتبطة بھا في المیاه  والتوریدفي تنفیذ عقود الھندسة  شطتھا وتتمثل أن
المتحدة.   العربیة  اإلمارات  لدولة  مناإلقلیمیة  ساھمت  اعتبارًا  االستحواذ،  البحریةتاریخ  الجرافات  وأرباح شركة  بإیرادات 

، السنةاالستحواذ في بدایة  فیما لو تمت عملیة  درھم على التوالي.  ألف  ٩٢٤٫٢٦٦وألف درھم  ٥٫٦٥٣٫٢٧٤بقیمةللمجموعة  
١٫٠١٢٫٢٠٤وألف درھم ٧٫٨٨٨٫٧٦٢بقیمةإیرادات وأرباح للمجموعة ب الجرافات البحریةلكان من الممكن أن تساھم شركة 

ألف درھم على التوالي. 
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(تتمة) دمج األعمال٦

(تتمة) دمج األعمال الخاضعة لسیطرة مشتركة ٦٫١

(تتمة) عملیات االستحواذ خالل السنة  (أ) ٦٫١

") ماونتن جیت ("أبوظبي ماونتن جیت ذ.م.م 
وھي شركة زمیلة مملوكة  ،  أبوظبي ماونتن جیت ذ.م.مشركة، استحوذت المجموعة على سیطرة على٢٠٢١أبریل  ١من  اً اعتبار
استحواذھا عملیة٪ في ماونتن جیت كجزء من٢٣من خالل االستحواذ على حصة إضافیة بنسبة  من قبل المجموعة،  ٪٤٧بنسبة  

ظبي، اإلمارات  وماونتن جیت ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة تعمل في أبإن شركة  القابضة ش.م.ع.  ظبيعلى شركة ألفا  
تاریخ حصول المجموعة  اعتبارًا منوإدارتھا.  وتطویرھا العقاریةالمشاریعفيستثمار  االفي  أنشطتھا وتتمثلالعربیة المتحدة  

ألف درھم على التوالي.  ٨٣٦وألف درھم  ١٢٫٠٤١بقیمةإیرادات وأرباح للمجموعة  ب ماونتن جیت  شركة  على السیطرة، ساھمت  
درھم ألف١٧٫١٤٢بمبلغماونتن جیت بإیرادات وأرباح للمجموعة  ت ساھمت  ، لكانالسنةاالستحواذ في بدایة  فیما لو تمت عملیة 

ألف درھم على التوالي. ٢٫٧٠٦و

") سبورت سبورت سیرفیسیز اند كیترینج ذ.م.م ("
استحوذت٢٠٢١یولیو  ١من  اً اعتبار إیبیكس،  وھي شركة تابعة،شركة  شركة في٪  ١٠٠أسھم بنسبة علىالقابضة ذ.م.م، 

اعتبارًا من خدمات تنظیف المباني.  تتمثل أنشطة شركة سبورت في تقدیمسبورت سیرفیسیز اند كیترینج ذ.م.م مقابل ال شيء.  
درھم على التوالي.  آالف٨وألف درھم  ٣٫٨٤٤بلغت قیمتھا إیرادات وخسائر للمجموعة  بسبورت تاریخ االستحواذ، ساھمت  

ألف  ٢٦٩وألف درھم  ٧٫٣٠٩بقیمةإیرادات وأرباح للمجموعة  بلساھمت شركة سبورت ،  السنةتم االستحواذ في بدایة  فیما لو
درھم على التوالي. 

("اإلمارات جیت واي") اإلمارات جیت واي لخدمات األمن ذ.م.م  
شركة في٪  ٩٥أسھم بنسبةعلىشركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع، وھي شركة تابعة،، استحوذت  ٢٠٢١یولیو  ١من  اً اعتبار

اعتبارًا منخدمات األمن.  تقدیمإلمارات جیت واي فيتتمثل أنشطة ااإلمارات جیت واي لخدمات األمن ذ.م.م مقابل ال شيء.  
ألف ٣١٫٥١٨وألف درھم  ١٥٦٫٤٣٤قیمتھا تاریخ االستحواذ، ساھمت اإلمارات جیت واي بإیرادات وأرباح للمجموعة بلغت

بقیمةاإلمارات جیت واي بإیرادات وأرباح للمجموعة  لساھمت شركة  ،  السنةتم االستحواذ في بدایة  فیما لودرھم على التوالي.  
على التوالي. ألف درھم ٥٣٫٣٥٠درھم وألف٢٩٩٫٧٧٥

الشیشان ("الشیشان") -فندق ذا لوكال  
٪ في فندق ذا  ١٠٠أسھم بنسبة، استحوذت شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع، وھي شركة تابعة، على٢٠٢١یولیو  ١من  اً اعتبار
مقابل. یقع مقر  -لوكال   تاریخ  اعتبارًا منخدمات الفنادق.  تقدیمفيوتتمثل أنشطتھالشیشان في روسیا  فندق  الشیشان بدون 

ألف درھم على التوالي.  ٢٫٠٦٩وألف درھم ٤٫٤٢٣قیمتھا الشیشان بإیرادات وخسائر للمجموعة بلغتفندقاالستحواذ، ساھم
ألف  ٢٫٦٠٠وألف درھم  ٧٫٥٠٠بقیمة للمجموعة  وخسائرالشیشان بإیرادات  لساھم فندق،  السنةتم االستحواذ في بدایة  فیما لو

درھم على التوالي. 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

ول البیانات المالیة الموحدةإیضاحات ح 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٧٦

(تتمة) دمج األعمال٦

(تتمة) دمج األعمال الخاضعة لسیطرة مشتركة ٦٫١

(تتمة) عملیات االستحواذ خالل السنة  (أ) ٦٫١

م.م ("ساندستورم") السیارات ذ.لتصنیعم ورساندست
في شركة ٪  ٦٥أسھم بنسبة، استحوذت شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع، وھي شركة تابعة، على٢٠٢١یولیو  ١من  اً اعتبار

مقابل.   بدون  ذ.م.م  السیارات  لتصنیع  شركة  ساندستورم  أنشطة  السیارات.  تتمثل  تصنیع  في  تاریخ  اعتبارًا  ساندستورم  من 
ألف درھم على التوالي.  ٤٫٣٧٤وألف درھم  ٤٢٫٨٧٦قیمتھا ة تبلغإیرادات وأرباح للمجموعباالستحواذ، ساھمت ساندستورم  

ألف  ١١٫٣٥٠ألف درھم و٧٧٫١٧٨بقیمةساندستورم بإیرادات وأرباح للمجموعة  لساھمت،  السنةتم االستحواذ في بدایة  فیما لو  
درھم على التوالي. 

ع ("القدرة") .م.القدرة القابضة ش
الشركة  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١من  اً اعتبار قامت  نسبتھا ملكیتھا  بتحویل  ،  شركة  ١٠٠البالغة  في  ذال٪  لالستثمار  م .م.طموح 

٪ في شركة القدرة. باإلضافة إلى ذلك،  ٤٠٫٧٤سھم، تمثل حصة ملكیة بنسبة  ٢٫٢٤٤٫٠٧٨طموح") إلى شركة القدرة مقابل  ال("
القدرة إلى شركة ألفا  شركة٪ في٢٥٫٢٤نسبتھا البالغةا حصة ملكیتھویلقامت الشركة األم النھائیة بتح ، ٢٠٢١دیسمبر  ٣١في  
للمجموعة،  ظبي تابعة  شركة  وھي  ش.م.ع،  مقابلالقابضة  زیادةبدون  إلى  أعاله  المذكورتان  المعاملتان  أدت  ملكیة حصة. 

لمجموعة على سیطرة على . من حیث الجوھر، استحوذت ا٢٠٢١دیسمبر ٣١٪ كما في  ٦٧٫٩المجموعة في شركة القدرة إلى  
معاملة سیطرة كعملیة االستحواذ  طموح دون فقدان السیطرة. تم احتساب  شركة المن ملكیتھا في  اً شركة القدرة واستبعدت جزء

القدرة قبل االستحواذ وبعده.شركةعلىكانت الشركة األم النھائیة تسیطرمشتركة، حیث 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٧٧

(تتمة) دمج األعمال٦

(تتمة) دمج األعمال الخاضعة لسیطرة مشتركة ٦٫١

(تتمة) عملیات االستحواذ خالل السنة  (أ) ٦٫١

بالموجودات المستحوذ علیھا والمطلوبات المفترضة القابلة للتحدید مبینة في الجدول أدناه.إن المبالغ المدرجة فیما یتعلق 

ألفا أفكار
الجرافات 

ماونتن جیت قیادةالبحریة 
اإلمارات جیت  

اإلجمالي القدرةسبورتالشیشان ساندستورمواي 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم درھم ألف ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

الموجودات 
٣٤٣٧٣٠٫٥٢١٧٫٥١١٫٢٦٣-٨٦٫١٦١١٫٩٩٨٫٩٠١٤٫٤٩٢٫٩٨٠٢٠٠٫٣٨٥٣٣٩١٨٣١٫٤٥٠والمعدات  واآلالت الممتلكات 

٧٨٫١٤١٦٩٤٫٦٣٦--٣٦٧--٤٦٦٫١٩٤١٤٦٫٣٠٠٣٫٦٣٤-والشھرة الموجودات غیر الملموسة 
١٩٫٨٤٨--------١٩٫٨٤٨-الموجودات البیولوجیة  

٢١٧٩٣٫٧٤٣٧٣٨٫٢٨٤-١٫١٤٠--١١٥٫١٣٠١٧٠٫٥١٥٣١٧٫٣٤٦٤٠٫١٩٣موجودات حق االستخدام  
٥٫٩٨٦٫١٣٨٦٫٨٦٩٫٣٢٥-----١٣٤٫٢٥٠-٨٧٫٤١٨٦٦١٫٥١٩االستثمارات العقاریة  

الشركات الزمیلة وشركات االستثمار في 
٢٦٫٦٤٩٤٨٠٫٣٨٢------٤٠٣٫٥٣٩٥٠٫١٩٤-االئتالف 

٤١٧٫٧٠٦٥٫٣٨٩٫٦٢٨---٦٣-٣٣٫٥٩٦٤٫٨٣٠٫٩٣٥٣٠٫٨٥٣٧٦٫٤٧٥االستثمار في الموجودات المالیة 
١٫٠٧٠٫٩٧٥--------١٫٠٧٠٫٩٧٥-الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي  

٢٫٤٩٧٨٫٦١٠٤٫٥٥٢٥٢٢٫٠٦٩٧٠٥٫٧٦٢-٣٧٫٣٦٣٣٢٦٫٨٦٠٣٢٠٫٥٨٩٣٫١٧٠المخزون 
٥٠٥٫٠٥٧٦٥١٫٨١٧-------١٤٦٫٧٦٠-أعمال التطویر قید التنفیذ 

٤٢١١٢٫٦٨٩١٫٥٦٨٫٨٧٤-١٩٫٢٢٦--٣٠٠-١٫٤٣٦٫٦١٧-المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة  
٣٢٫٢٦٤٤٫٥٨٩٫٤٤٧٣٫٢٣٤٫٩٢٣٥٧٫٣٣٢١٠٫٥٠٧١٥٦٫٦٨١٢٣٫١٩٥٦٤٫٠٢٨٢٤٦٫٥٠٤٨٫٣٥٤٫٨٨٧التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى الذمم 

٥٫٧٧٧٫٥١٧-------١٫٦٧١٫٥١٣٤٫١٠٦٫٠٠٤-موجودات العقود  
١٣٫٤٤٣-------٨٫١٨٢٥٫٢٦١-موجودات الضریبة المؤجلة 

١٧٠٫٣٧٢١٧٠٫٣٧٢---------الموجودات المحتفظ بھا للبیع 
٨٦٫٨٠٧٢٫١٧٦٫٠٩٩٦٧١٫١١٩٢٨٩٫٥١٠٣٫٩١٦٢٤٫٨٠٢٢٫٣٤٩٣٫٥٨٥٦٤٦١٫٣٧٩٫١١٨٤٫٦٣٧٫٩٥١النقد واألرصدة البنكیة  

٤٧٨٫٧٣٩١٩٫٩٧٧٫٩٠٤١٣٫٣٧٥٫٥٦٩٨٠٥٫٢٤٩١٤٫٧٦٢١٨٤٫٢٢٦٥٦٫٣٣٧٨٫١٤٣٥٫٣٢٨٩٫٧٤٨٫٧٠٧٤٤٫٦٥٤٫٩٦٤



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٧٨

(تتمة) دمج األعمال٦

(تتمة) دمج األعمال الخاضعة لسیطرة مشتركة ٦٫١

(تتمة) عملیات االستحواذ خالل السنة  (أ) ٦٫١

ألفا أفكار
الجرافات 

ماونتن جیت قیادةالبحریة 
اإلمارات جیت  

اإلجمالي القدرةسبورتالشیشان ساندستورمواي 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

المطلوبات 
١٨٥٦٫٦٧٣٦٨١٫١٣٦-١٩٫٩٤٠٦١-٥٫٤١٦٢٠٥٫٤٦٣٤٣٨٫١٧٦٥٫٢٢٢مكافآت نھایة الخدمة للموظفین  

١٫٩٣١٫٣٢١٨٫٣٩٢٫٣٠٢------٥٢٫٠٠٠٣٫٥٨٠٫٩٨٨٢٫٨٢٧٫٩٩٣القروض 
٦١٫٤٦١--------٦١٫٤٦١-األدوات المالیة المشتقة  

٩٦٫١٣٣--------٩٦٫١٣٣-قرض من طرف ذو عالقة  
٢١٥١٠٨٫١٠٧٧٤٢٫٤٠٩-١٫١٢٦--١١٦٫٨٤٦١٥٨٫٩٠٩٣١٦٫٠٧٢٤١٫١٣٤د اإلیجار و مطلوبات عق

٣٫٠٩٦٤٨٦٫١٤٣٢٫١١٥٫٣١٠--٣٦٫٢٦٧---١٫٥٨٩٫٨٠٤-المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة  
٨٧١٫٨١٣-------٨٧١٫٨١٣-مطلوبات العقود 

١٫١٥٩٫٣٨١-------١٫١٥٩٫٣٨١-ضمان  اتالھوامش مقابل خطاب
المطلوبات المرتبطة بشكل مباشر  

٧٫٦٠٧٧٫٦٠٧---------بالموجودات المحتفظ بھا للبیع 
٣٢٫٨٦٨٣٫٨٩٠٫٤٨٣٤٫٧٣٠٫٧٨١٣٥٫٥٤٤٧٫٠٩٠٢٨٫٣٢٥٢٫١٦٩١٢٠١٫١٢٥٢٨٥٫٦١١٩٫٠١٤٫١١٦الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى  

٢٠٧٫١٣٠١١٫٦١٤٫٤٣٥٨٫٣١٣٫٠٢٢٨١٫٩٠٠٧٫٠٩٠٨٤٫٥٣٢٣٫٣٥٦١٢٠٤٫٦٢١٢٫٨٢٥٫٤٦٢٢٣٫١٤١٫٦٦٨

٢٧١٫٦٠٩٨٫٣٦٣٫٤٦٩٥٫٠٦٢٫٥٤٧٧٢٣٫٣٤٩٧٫٦٧٢٩٩٫٦٩٤٥٢٫٩٨١٨٫٠٢٣٧٠٧٦٫٩٢٣٫٢٤٥٢١٫٥١٣٫٢٩٦صافي الموجودات  
)١٢٫٦٦٧٫١٣٩()٣٫٧٧٩٫٧١٥()٢٨٣()٤٫٣٥٥()٣٧٫٢٣٦()٥٦٫٣٩٣()٣٫٩٨٦()٤١٠٫٦٧٤()٣٫٤٨٩٫٣٣٧()٤٫٧٧٦٫٥١٦()١٠٨٫٦٤٤(ناقصاً: الحقوق غیر المسیطرة 

الحصة النسبیة لصافي الموجودات القابلة  
١٦٢٫٩٦٥٣٫٥٨٦٫٩٥٣١٫٥٧٣٫٢١٠٣١٢٫٦٧٥٣٫٦٨٦٤٣٫٣٠١١٥٫٧٤٥٣٫٦٦٨٤٢٤٣٫١٤٣٫٥٣٠٨٫٨٤٦٫١٥٧للتحدید المستحوذ علیھا 

حصة حقوق الملكیة المحتفظ بھا سابقاً 
شركات زمیلة  والمحولة من االستثمار في 

)٢٦٧٫٤٠٢(-----)٥٫٠٢٢(--)٢٦٢٫٣٨٠(-)١٠(إیضاح  
حصة حقوق الملكیة المحتفظ بھا سابقاً 

موجودات  والمحولة من االستثمار في 
)٦٠٧٫٩١٥()٤٧٩٫٩٨١(------)١٢٧٫٩٣٤(--)١١(إیضاح مالیة 

)٧١١٫٠٦٤()٧١١٫٠٦٤(---------القیمة الدفتریة لألسھم في شركة الطموح 
-----------االعتبار المدفوع  

٤٣٫٣٠١١٥٫٧٤٥٣٫٦٦٨٤٢٤١٫٩٥٢٫٤٨٥٧٫٢٥٩٫٧٧٦)١٫٣٣٦(١٦٢٫٩٦٥٣٫٣٢٤٫٥٧٣١٫٤٤٥٫٢٧٦٣١٢٫٦٧٥احتیاطي الدمج  



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٧٩

(تتمة) دمج األعمال٦

(تتمة) دمج األعمال الخاضعة لسیطرة مشتركة ٦٫١

(تتمة) عملیات االستحواذ خالل السنة  (أ) ٦٫١

على  ٢٠٢١خالل   المجموعة  استحوذت  مشتركةلالخاضعةالتالیة  الشركات،  مقابلسیطرة  لم  بدون  والتي  تعریف  تستوف، 
: الموجودات المستحوذ علیھا تفاصیل فیما یلي األعمال. 

سوجنو تو ملكیة  
فردیة ذ.م.م 

ثري ملكیة  سوجنو
فردیة ذ.م.م 

لالستثمار  سبالیم تو  
اإلجمالي ملكیة فردیة ذ.م.م 

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

الموجودات 
١٫٦٦٨٫٦٢٤١٫٦٦٨٫٦٢٤- - االستثمار في الشركات الزمیلة  

٢٫٥٨٩٫٨٥٤٢٫٤٩٤٫٩٢٢٢٤٧٫٠٥٣٥٫٣٣١٫٨٢٩) ١٠االستثمار في الموجودات المالیة (إیضاح  
٣٧١٫٧٧٦٣٧١٫٧٧٦- - النقد واألرصدة البنكیة 

٢٫٥٨٩٫٨٥٤٢٫٤٩٤٫٩٢٢٢٫٢٨٧٫٤٥٣٧٫٣٧٢٫٢٢٩إجمالي صافي الموجودات المحولة  
١٫٦٦٨٫٦٢٤١٫٦٦٨٫٦٢٤- - ناقصاً: االستثمار في شركات زمیلة * 

١٫٤١٣٫٧١٥١٫٣٦١٫٨٩٥٣٣٧٫٧٩٧٣٫١١٣٫٤٠٧ناقصًا: الحقوق غیر المسیطرة  

١٫١٧٦٫١٣٩١٫١٣٣٫٠٢٧٢٨١٫٠٣٢٢٫٥٩٠٫١٩٨احتیاطي الدمج 

، والتي تم احتسابھا كجزء  بدون مقابلشركة القدرة المحولة إلى شركة ألفا ظبي  في٪ ٢٥٫٢٤حصة ملكیة بنسبة* یمثل ھذا البند
االستحواذ على شركة القدرة أعاله. عملیة من 

(ب) عملیات االستحواذ في السنة السابقة ٦٫١

شركة الطموح لالستثمار ذ.م.م ("طموح") 
٪ من أسھم شركة طموح لالستثمار وشركاتھا التابعة ١٠٠، استحوذت المجموعة على حصة بنسبة  ٢٠٢٠ینایر  ١اعتبارًا من  

المتحدة،   العربیة  اإلمارات  أبوظبي،  في  طموح  شركة  مقر  یقع  مقابل.  تطویر  وتعملبال  تشمل  والتي  العقارات،  تطویر  في 
حدیقة للمغامرات. اعتبارًا باإلضافة إلىاألراضي والبنیة التحتیة، وتطویر العقارات للبیع أو اإلیجار، وإدارة الممتلكات والمرافق،  

درھم على  ألف٥٠٫٦١٥ألف درھم و٥٤٣٫٢٩٠من تاریخ االستحواذ، ساھمت شركة طموح بإیرادات وأرباح للمجموعة بقیمة  
. ٢٠٢٠دیسمبر ٣١، للسنة المنتھیة في التوالي

شركة الصیر للتوریدات والمعدات البحریة ذ.م.م ("الصیر مارین") 
٪ من أسھم شركة الصیر للتجھیزات والمعدات البحریة  ١٠٠، استحوذت المجموعة على حصة بنسبة  ٢٠٢٠ینایر  ١اعتبارًا من  

اإلمارات العربیة المتحدة، وتشارك في استیراد وصیانة وتجارة  أبوظبي،  مارین في  شركة الصیر  مقابل. یقع مقر  ذ.م.م بال 
قطع   وتجارة  والتجارة،  القوارب  وإصالح  البحریة،  والمعدات  المصانع، اآلالت  تجھیز  معدات  وتجارة  البحري،  النقل  غیار 

وصیانة المعدات البحریة الخفیفة والثقیلة، وتجارة الجملة لقطع غیار السفن والقوارب، وبیع السفن  وإصالحوالماكینات وملحقاتھا  
رة وتشغیل الیخوت. اعتبارًا من والقوارب بالتجزئة، والبیع بالتجزئة لقطع غیار الطائرات ومكوناتھا، وإدارة وتشغیل السفن وإدا

ألف درھم على  ٣٣٫٩٤٣ألف درھم و٥٠٧٫٠٨٨تاریخ االستحواذ، ساھمت الصیر مارین بإیرادات وأرباح للمجموعة بمبلغ  
. ٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في ،التوالي
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(تتمة) دمج األعمال٦

(تتمة) دمج األعمال الخاضعة لسیطرة مشتركة ٦٫١

(تتمة) (ب) عملیات االستحواذ في السنة السابقة٦٫١

اغرینف أس بي في آر أس سي ("اغرینف") 
أس بي في آر أس سي بال ٪ من أسھم شركة اغرینف١٠٠، استحوذت المجموعة على حصة بنسبة ٢٠٢٠إبریل ١اعتبارًا من 

٪، الھاشمیة الستصالح وحرث األراضي  ٩٩٫٩٩مقابل. إن شركة اغرینف ھي شركة استثماریة، تمتلك شركة تابعة مملوكة بنسبة  
أس.أیھ.أي ("الھاشمیة"). تتمثل األنشطة الرئیسیة لشركة الھاشمیة في الزراعة واستصالح األراضي وتربیة جمیع أنواع الماشیة  

م المنتجة وتقدیم الخدمات األخرى المتعلقة بالزراعة والثروة الحیوانیة. تم تأسیس اغرینف في سوق أبوظبي العالمي،  واألغنا 
وخسائر للمجموعة بمبلغ  بإیرادات  ساھمت شركة اغرینف  تاریخ االستحواذ،  أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة. اعتبارًا من 

و١٫٠٢٧ . فیما لو تم االستحواذ في بدایة ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في  ،لتواليألف درھم على ا٣٫٩٠٧ألف درھم 
للسنة المنتھیة ،ألف درھم على التوالي٤٫٤١٢ألف درھم و١٫٠٢٧، لساھمت اغرینف بإیرادات وخسائر للمجموعة بمبلغ  ٢٠٢٠

. ٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

رویال تكنولوجي سولیوشنز ذ.م.م  
٪ من أسھم شركة رویال تكنولوجي سولیوشنز بال  ١٠٠، استحوذت المجموعة على حصة بنسبة  ٢٠٢٠إبریل  ١اعتبارًا من  

مقابل. إن شركة رویال تكنولوجي سولیوشنز ("الشركة") ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة تأسست في إمارة أبوظبي، اإلمارات  
، وخدمات حقول  الحاسب اآلليانات، وصیانة شبكات ، وتجارة متطلبات معالجة البیالحاسوبالعربیة المتحدة وتشارك في تجارة  

وأرباح   بإیرادات  سولیوشنز  تكنولوجي  رویال  شركة  ساھمت  االستحواذ،  تاریخ  من  اعتبارًا  والبحریة.  البریة  والغاز  النفط 
. فیما لو تم االستحواذ ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في  ،  درھم على التوالي ٤٫٣٠٥ألف درھم و٥٢٫٧٢٩للمجموعة تبلغ  

بدایة   قیمتھا  ٢٠٢٠في  تبلغ  للمجموعة  وأرباح  بإیرادات  سولیوشنز  تكنولوجي  رویال  شركة  لساھمت  درھم  ٦٦٫٩٨٠،  ألف 
. ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في ،ألف درھم على التوالي٥٫٢٧٧و

المضاعفة لالستشارات التسویقیة ذ.م.م  
٪ من أسھم شركة المضاعفة لالستشارات التسویقیة ١٠٠، استحوذت المجموعة على حصة بنسبة  ٢٠٢٠إبریل  ١اعتبارًا من  

ذ.م.م بال مقابل. إن شركة المضاعفة لالستشارات التسویقیة ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة تأسست في إمارة أبوظبي، اإلمارات  
المتحدة   المضاعفة وتعملالعربیة  شركة  ساھمت  االستحواذ،  تاریخ  من  اعتبارًا  اإلنتاج.  وخدمات  اإلعالنات  تصمیم  في 

للسنة  ،ألف درھم على التوالي٣٫٣٠١ألف درھم و١٣٫٢٦٠لالستشارات التسویقیة في إیرادات وأرباح للمجموعة تبلغ قیمتھا  
، لساھمت شركة المضاعفة لالستشارات التسویقیة بإیرادات  ٢٠٢٠االستحواذ في بدایة  . فیما لو تم  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١المنتھیة في  

. ٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في ،ألف درھم على التوالي٣٫٨٠٥ألف درھم و١٥٫٧٨٤وأرباح للمجموعة بقیمة 

ورك فورس كونكشن ذ.م.م   
أسھم شركة ورك فورس كونكشن ذ.م.م بال  ١٠٠بة  ، استحوذت المجموعة على حصة بنس٢٠٢٠إبریل  ١اعتبارًا من   ٪ من 

مقابل. إن شركة ورك فورس كونكشن ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة تأسست في إمارة أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة  
والغا النفط  ومرافق  حقول  وخدمات  للكوادر الطبیة  الخدمات البشریة  وتقدیم  الطلب،  عند  العمالة  تورید  البریة  وتشارك في  ز 

٣٣٠٫٩٤٣والبحریة. اعتبارًا من تاریخ االستحواذ، ساھمت شركة ورك فورس كونكشن في إیرادات وأرباح للمجموعة بمبلغ  
و ،  ٢٠٢٠. فیما لو تم االستحواذ في بدایة  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في  ،ألف درھم على التوالي٩٫٩٨٧ألف درھم 

بإیر  كونكشن  فورس  ورك  شركة  بقیمة  لساھمت  للمجموعة  وأرباح  و٣٩٦٫٩٧٤ادات  درھم  درھم على  ١٢٫٧٧١ألف  ألف 
. ٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في ،التوالي
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(تتمة) دمج األعمال٦

(تتمة) دمج األعمال الخاضعة لسیطرة مشتركة ٦٫١

(تتمة) (ب) عملیات االستحواذ في السنة السابقة٦٫١

كوربورت سلوشنز كونسلتنسي ذ.م.م  
حصة بنسبة  ٢٠٢٠إبریل  ١اعتبارًا من   كوربورت سلوشنز كونسلتنسي  ١٠٠، استحوذت المجموعة على  شركة  ٪ من أسھم 

تأسست في إمارة أبوظبي، اإلمارات ذ.م.م بال مقابل. إن شركة كوربورت سلوشنز كونسلتنسي ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة  
العربیة المتحدة، وتشارك في استشارات الموارد البشریة واالستشارات اإلداریة، وخدمات حقول ومرافق النفط والغاز البریة  
ھا  والبحریة. اعتبارًا من تاریخ االستحواذ، ساھمت شركة كوربورت سلوشنز كونسلتنسي في إیرادات وأرباح للمجموعة تبلغ قیمت

و٤٫٥٤٠ درھم على التوالي٥٫٢٥٢ألف درھم  . فیما لو تم االستحواذ في بدایة ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في  ،ألف 
٢٫٧٥١ألف درھم و٥٫٣١٤بإیرادات وأرباح للمجموعة تبلغ قیمتھا  ، لساھمت شركة كوربورت سلوشنز كونسلتنسي٢٠٢٠

.٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في ،ألف درھم على التوالي

ملتي سیرف للطباعة ومتابعة المعامالت ذ.م.م 
من   بنسبة  ٢٠٢٠إبریل  ١اعتبارًا  حصة  على  المجموعة  استحوذت  ومت١٠٠،  سیرف للطباعة  ملتي  شركة  أسھم  من  ابعة  ٪ 

المعامالت ذ.م.م بال مقابل. إن شركة ملتي سیرف للطباعة ومتابعة المعامالت ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة تأسست في إمارة 
تاریخ   من  اعتبارًا  ومتابعة المعامالت.  المستندات  وتصویر  الطباعة  خدمات  في  وتشارك  المتحدة  العربیة  اإلمارات  أبوظبي، 

ساھمت شركة ملتي   بإیرادات وأرباح للمجموعة تبلغ قیمتھا  االستحواذ،  المعامالت  ومتابعة  درھم ٩٠١سیرف للطباعة  ألف 
، لساھمت شركة  ٢٠٢٠. فیما لو تم االستحواذ في بدایة  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في  ،ألف درھم على التوالي٥٦٨و

، ألف درھم على التوالي٣٤١ألف درھم و٩٠١قیمتھا  ملتي سیرف للطباعة ومتابعة المعامالت بإیرادات وأرباح للمجموعة تبلغ  
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

رویال اركیتیكتس إلدارة المشاریع ذ.م.م  
٪ من أسھم شركة رویال اركیتیكتس إلدارة المشاریع  ١٠٠، استحوذت المجموعة على حصة بنسبة  ٢٠٢٠یولیو  ١اعتبارًا من  

أبوظبي،   إمارة  تأسست في  محدودة  مسؤولیة  ذات  شركة  ھي  المشاریع  إلدارة  اركیتیكتس  رویال  شركة  إن  مقابل.  بال  ذ.م.م 
اریع والتصمیم المعماري. اعتبارًا من تاریخ االستحواذ، اإلمارات العربیة المتحدة وتشارك في تقدیم خدمات استشارات إدارة المش

٤٫٥٦٠ألف درھم و١٧٫٣٤١ساھمت شركة رویال اركیتیكتس إلدارة المشاریع في إیرادات وأرباح للمجموعة بلغت قیمتھا  
شركة رویال  ، لساھمت٢٠٢٠. فیما لو تم االستحواذ في بدایة  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في  ،ألف درھم على التوالي

للسنة المنتھیة  ،ألف درھم على التوالي٤٤٧ألف درھم و٢٤٫١٤٢اركیتیكتس إلدارة المشاریع بإیرادات وخسائر للمجموعة بمبلغ  
. ٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

رویال دیفلوبمنت كومباني ذ.م.م  
ال دیفلوبمنت كومباني ذ.م.م بال  ٪ من أسھم شركة روی١٠٠، استحوذت المجموعة على حصة بنسبة ٢٠٢٠یولیو ١اعتبارًا من 

مقابل. إن شركة رویال دیفلوبمنت كومباني ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة تأسست في إمارة أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة  
لمھام  وتشارك في تطویر العقارات وجمیع األنشطة التي تعد جزءًا من المھام التكمیلیة، أو الضمانات، أو المھام العرضیة، أو ا

المرتبطة أو المتعلقة بھذا النشاط. اعتبارًا من تاریخ االستحواذ، ساھمت شركة رویال دیفلوبمنت كومباني في إیرادات وأرباح  
. فیما لو تم ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في  ،ألف درھم على التوالي١٫٨٦٥ألف درھم و٧٫٤٦٦للمجموعة بلغت قیمتھا  

ألف  ٩٫٨١٠، لساھمت شركة رویال دیفلوبمنت كومباني في إیرادات وخسائر للمجموعة تبلغ قیمتھا  ٢٠٢٠االستحواذ في بدایة  
.  ٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في  ،ألف درھم على التوالي٢٫٠٩٧درھم و
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(تتمة) دمج األعمال٦

(تتمة) دمج األعمال الخاضعة لسیطرة مشتركة ٦٫١

(تتمة) (ب) عملیات االستحواذ في السنة السابقة٦٫١

الجدول أدناه.إن المبالغ المدرجة فیما یتعلق بالموجودات المستحوذ علیھا والمطلوبات المفترضة القابلة للتحدید مبینة في 

اغرینف الصیر مارین الطموح
رویال تكنولوجي  

سولیوشنز 

المضاعفة  
لالستشارات  

التسویقیة 
ورك فورس  

كونكشن 

كوربورت  
سلوشنز 

كونسلتنسي 

ملتي سیرف  
للطباعة ومتابعة  

المعامالت 

رویال  
اركیتیكتس  

إلدارة المشاریع 
رویال دیفلوبمنت  

اإلجمالي كومباني 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم درھم ألف 

الموجودات 
١٠٥٢٫٦٤٦١٧٦٫٠١٤--١٧٫٧٤٧٣٦٫٤٧٥١١٤٫٦٢٣١٫٢٤١٣٫١٣١٤٦الممتلكات والمعدات  

٥٧٣٦٫٩٢٧---١٨---٦٫٨٤٩الموجودات غیر الملموسة  
٨٫٩٧٣--------٨٫٩٧٣-موجودات حق االستخدام  

١٫١٩٣٫٧١٦---------١٫١٩٣٫٧١٦االستثمارات العقاریة  
االستثمار في الشركات الزمیلة وشركات 

٣٥٫٤٥٠-----٣٥٫٤٥٠----االئتالف  
٣٢٫٦٨٤---------٣٢٫٦٨٤االستثمار في الموجودات المالیة 

٨١٢٫٧١٥---------٨١٢٫٧١٥الموجودات المحتفظ بھا للبیع 
٤٧٫٦٣٢------٩٫٩٥١١٫١٢٠٤٧٣٦٫٥١٤المخزون  

٧٣١٫٠٤٢---------٧٣١٫٠٤٢أعمال التطویر قید التنفیذ 
٣٫٥٩٦٦٫١٣٨١١٫٧٩٢٦١٩٨٣٨٦٫١٠٥٢٥٫٧٣٠٧٣٫٠٨٢-١٨٫٢٦٤-المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة  

٩٫٧٢٨١٠٢٫٧٧٨١٫٢٤٧٫٥١٦-٨٢٠٫٩٥٩٢٦٦٫٢٢٥٢٥٣١٠٫٤٥٨١٤٫٣١١٢٠٫٦٥٥٢٫١٤٩الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى 
١٦٣٫٤٤٨١٤٥٫٦٨٠١٨٫٦٨٢٤٦٫٧٧٨٩٫٤٤٥٣٫٨٢٥٩١٣٧٧١١٧٫٠٩١١٠٫٣٦٨٤١٧٫٠٠١النقد واألرصدة البنكیة  

٣٫٧٨٩٫١١١٤٧٦٫٧٣٧١٣٣٫٦٠٥٩٨٫٥٨٧٦٨٫٤٩٣٣٦٫٣١٨٣٫٦٨١١٫٦٠٩٣٣٫٠٨٦١٤١٫٥٢٥٤٫٧٨٢٫٧٥٢



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٨٣

(تتمة) دمج األعمال٦

(تتمة) دمج األعمال الخاضعة لسیطرة مشتركة ٦٫١

(تتمة) (ب) عملیات االستحواذ في السنة السابقة٦٫١

اغرینف الصیر مارین الطموح
رویال تكنولوجي  

سولیوشنز 

المضاعفة  
لالستشارات  

التسویقیة 
ورك فورس  

كونكشن 

كوربورت  
سلوشنز 

كونسلتنسي 

ملتي سیرف  
للطباعة ومتابعة  

المعامالت 

رویال  
اركیتیكتس  

إلدارة المشاریع 
رویال دیفلوبمنت  

اإلجمالي كومباني 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

المطلوبات 
١٫٤٦١٨٨٩٣٦٫٥٣٥--١٦٫٥١٤٩٫٩٢١٣١٫١٨٨٢٫٣٤٧٤٫٢١٢الخدمة للموظفین مكافآت نھایة 

٧٨٩٫٧٧٥---------٧٨٩٫٧٧٥القروض 
٩٫١٨٢--------٩٫١٨٢-مطلوبات عقود اإلیجار  

٢٫٤٦٨١٫٦٧٦٩٫٧٣٦٢٫٦٧٩٣٦٥١٫٣٢٦٤٨٫٧٠١٨٢٫٤٢٦-١٥٫٤٧٥-المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة  
١٫٦٥٧٫٧٣١١٩٥٫٨٤٤٨٧٫٢١٣٦٣٫٧٣٥٧٫٨٣٦١٥٫٨٢٧٢٫٤٦٦٦٢٦٫٨٤٢٨٥٫٧٠٨٢٫١٢٣٫٢٦٤الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى  

٢٫٤٦٤٫٠٢٠٢٣٠٫٤٢٢٨٧٫٢١٦٦٧٫٣٩١١١٫٨٥٩٢٩٫٧٧٥٥٫١٤٥٤٢٧٩٫٦٢٩١٣٥٫٢٩٨٣٫٠٤١٫١٨٢

١٫١٨٢٢٣٫٤٥٧٦٫٢٢٧١٫٧٤١٫٥٧٠)١٫٤٦٤(١٫٣٢٥٫٠٩١٢٤٦٫٣١٥٤٦٫٣٨٩٣١٫١٩٦٥٦٫٦٣٤٦٫٥٤٣صافي الموجودات  
)٦٤٧(---------)٦٤٧(ناقصاً: الحقوق غیر المسیطرة 

الحصة النسبیة من صافي الموجودات القابلة 
١٫١٨٢٢٣٫٤٥٧٦٫٢٢٧١٫٧٤٠٫٩٢٣)١٫٤٦٤(١٫٣٢٤٫٤٤٤٢٤٦٫٣١٥٤٦٫٣٨٩٣١٫١٩٦٥٦٫٦٣٤٦٫٥٤٣للتحدید المستحوذ علیھا 

-----------االعتبار المدفوع  

١٫١٨٢٢٣٫٤٥٧٦٫٢٢٧١٫٧٤٠٫٩٢٣)١٫٤٦٤(١٫٣٢٤٫٤٤٤٢٤٦٫٣١٥٤٦٫٣٨٩٣١٫١٩٦٥٦٫٦٣٤٦٫٥٤٣احتیاطي الدمج 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٨٤

دمج األعمال (تتمة) ٦

: دمج األعمال ٣عملیات االستحواذ بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٦٫٢

عملیات االستحواذ خالل السنة (أ) ٦٫٢

("األفق الملكي") األفق الملكي القابضة ذ.م.م  
٪ في األفق الملكي  ٦٠، استحوذت شركة مخازن زي ش.م.خ، وھي شركة تابعة، على حصة بنسبة  ٢٠٢١ینایر ١اعتبارًا من 

الشركات التابعة لشركة األفق الملكي ھي كما یلي: . إن ألف درھم٤٠٫٠٠٠مقابل اعتبار بقیمة وشركاتھا التابعة القابضة ذ.م.م 

األنشطة الرئیسیة بلد التأسیس والتشغیل  اسم الشركة 
والمحفوظة  اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م –أوفرسیز لتجارة المواد الغذائیة  المعلبة  الغذائیة  المواد  وبیع  استیراد 

بالجملة. 
وبرامج  اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م – الملكي للتجارة العامة األفق  ألنظمة  بالتجزئة  البیع  العامة،  التجارة 

والمحفوظة   المعلبة  الغذائیة  المواد  بیع  الحاسوب، 
المواد   وتغلیف  تعبئة  وتصدیر،  استیراد  بالجملة، 

الغذائیة. 
متاجر استھالكیة للبیع بالتجزئة والجملة.  اإلمارات العربیة المتحدة متاجر األفق الملكي فزعة ذ.م.م   

المنتجات  اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م  – األفق الملكي للتجارة العامة  وبیع  والتصدیر  االستیراد  العامة،  التجارة 
الخشبیة بالتجزئة.  

قیمتھا   بلغت  للمجموعة  وأرباح  بإیرادات  الملكي  األفق  شركة  ساھمت  االستحواذ،  تاریخ  من  درھم ١٦٤٫٣٥٠اعتبارًا  ألف 
ألف درھم، على التوالي. ٥٫٢١٤و

("فیكسیس") للخدمات الفنیة ذ.م.م  فیكسیس
شركة التزام إلدارة األصول ذ.م.م٢٠٢١ینایر  ١اعتبارًا من   شركة تابعة("التزام")، استحوذت  وھي  سابقاً ،  ، على  مملوكة 
ذ.م.م  ٪ في  ١٠٠حصة بنسبة  الفنیة  للخدمات  بقیمة  فیكسیس  اعتبار  فیكسیس٢٫٠٩٠مقابل  إن  درھم.  ذات  ألف  شركة  ھي 

یة محدودة، تم تسجیلھا وتأسیسھا في إمارة دبي وتتمثل أنشطتھا في تركیب وصیانة أنظمة األمن وتجارة المعدات. مسؤول

ج).٦٫٣بعد عملیة االستحواذ، قامت المجموعة بإلغاء توحید فیكسیس عند فقدانھا السیطرة على التزام (إیضاح  

٦٫٤٠٩للمجموعة بمبلغ  وأرباحبإیرادات  فیكسیسساھمت شركة  وحتى تاریخ فقدان السیطرة،  اعتبارًا من تاریخ االستحواذ،  
ألف درھم، على التوالي. ٣٢٩وألف 

("كونیكت") ذ.م.م ملكیة فردیة–كونیكت لتوظیف الموارد الخارجیة المؤقتة
بنسبةحصةملكیة فردیة ذ.م.م، وھي شركة تابعة، على–دبلیو أف سي ھولدینج شركة ، استحوذت ٢٠٢١ینایر ١من  اً اعتبار
الخارجیة المؤقتة٥٠ الموارد  كونیكت لتوظیف  في  فردیة–٪  مقابل.  ،  ذ.م.مملكیة  كونیكتدون  شركة  ذات  إن  شركة  ھي 

اعتبارًا  بي وتعمل في مجال توفیر خدمات الموظفین وخدمات المرافق.  في إمارة أبوظتم تسجیلھا وتأسیسھا مسؤولیة محدودة،  
ألف درھم على التوالي. ١٦وألف درھم ٥٧٥قیمتھا من تاریخ االستحواذ، ساھمت كونیكت بإیرادات وأرباح للمجموعة تبلغ



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٨٥

دمج األعمال (تتمة) ٦

(تتمة) : دمج األعمال٣التقاریر المالیة رقم عملیات االستحواذ بموجب المعیار الدولي إلعداد ٦٫٢

(تتمة) عملیات االستحواذ خالل السنة(أ) ٦٫٢

فردیة ذ.م.م ("بداور") ملكیة–بدوار للتصمیم الداخلي  
٪ في شركة ١٠٠، وھي شركة تابعة، على حصة بنسبة  القابضة ذ.م.مإیبیكس، استحوذت شركة  ٢٠٢١ینایر  ١اعتبارًا من  

ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة، تم تسجیلھا وتأسیسھا في بدون مقابل. إن بداورملكیة فردیة ذ.م.م  –بدوار للتصمیم الداخلي  
اھمت بداور بإیرادات  إمارة أبوظبي وتتمثل أنشطتھا في أعمال تنفیذ التصمیمات وبیع األثاث. اعتبارًا من تاریخ االستحواذ، س

ألف درھم، على التوالي. ٤٫٥٧٤وألف درھم ١٫٩٨٢للمجموعة بمبلغ وخسائر

ملكیة فردیة ذ.م.م ("الخیام المركزیة")–شركة الخیام المركزیة 
حصة بنسبة  إیبیكس، استحوذت شركة  ٢٠٢١ینایر  ١اعتبارًا من   ٪ في شركة ١٠٠القابضة ذ.م.م، وھي شركة تابعة، على 

ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة، تم تسجیلھا وتأسیسھا بدون مقابل. إن شركة الخیام المركزیةلخیام المركزیة ملكیة فردیة ذ.م.م  ا
في إمارة أبوظبي وتتمثل أنشطتھا في بیع الخیام والمظالت بالتجزئة وإدارة الفعالیات. اعتبارًا من تاریخ االستحواذ، ساھمت 

ألف درھم، على التوالي. ١٣٥٫٧٤٦وألف درھم ٥٤٨٫٢٤٥یرادات وأرباح للمجموعة بلغت قیمتھا شركة الخیام المركزیة بإ

الوطنیة ") إیبیكسملكیة فردیة ذ.م.م ("-الوطنیة لالستثمار  إیبیكس 
حصة بنسبة  إیبیكس، استحوذت شركة  ٢٠٢١ینایر  ١اعتبارًا من   شركة ٪ في  ١٠٠القابضة ذ.م.م، وھي شركة تابعة، على 

الوطنیة ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة، تم  إیبیكسملكیة فردیة ذ.م.م، بدون مقابل. إن شركة  -الوطنیة لالستثمار  إیبیكس
في   االستثمار  في  أنشطتھا  وتتمثل  أبوظبي،  إمارة  في  وتأسیسھا  وتأسیسھا المشاریعتسجیلھا  والصناعیة  والعقاریة  التجاریة 

تاریخوإدارتھا. من  ساھمت شركة  اعتبارًا  ألف درھم ١٫٥٦٩بإیرادات وأرباح للمجموعة بقیمة  الوطنیة  إیبیكساالستحواذ، 
ألف درھم، على التوالي. ٣٦٠٫٦٥٧و

) للتوصیل" ١٨٨٥"لخدمات التوصیل ذ.م.م ( ١٨٨٥
حصة بنسبة لیس لتأجیر الدراجات الناریة ش.م.خ، وھي شركة تابعة، على، استحوذت شركة ایزي٢٠٢١أبریل ٤من اً اعتبار
تم تسجیلھا  للتوصیل ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة، ١٨٨٥إن شركةلخدمات التوصیل ذ.م.م، دون مقابل. ١٨٨٥٪ في ٧٠

اعتبار وتأسیسھا  التوصیل.  خدمات  مجال  في  وتعمل  دبي  إمارة  ساھماً في  االستحواذ،  تاریخ  للتوصیل  ١٨٨٥شركة ت من 
فیما لو تم االستحواذ في بدایة  على التوالي.،ألف درھم٣٤٧وألف درھم  ١٣٫٠١٢قیمتھا إیرادات وخسائر للمجموعة بلغتب

ألف درھم على التوالي.٤٨٣ألف درھم و١٣٫٦٠٤للتوصیل بإیرادات وخسائر للمجموعة بقیمة ١٨٨٥السنة، لساھمت شركة 
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٢٠٢١دیسمبر ٣١

٨٦

األعمال (تتمة) دمج ٦

(تتمة) : دمج األعمال٣عملیات االستحواذ بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٦٫٢

(تتمة) عملیات االستحواذ خالل السنة(أ) ٦٫٢

فیوال لالتصاالت ذ.م.م ("فیوال") 
فیوال  في٪  ٥٠حصة المتبقیة بنسبة  العلى تابعة،مجموعة ملتیبالي ش.م.ع، وھي شركة  ، استحوذت  ٢٠٢١یولیو  ١اعتبارًا من  

٪  ١٠٠في فیوال إلى  مجموعة ملتیبالي ش.م.عألف درھم. ونتیجة لذلك، ارتفعت حصة ملكیة  ٧٣٫٠٠٠لالتصاالت ذ.م.م، مقابل  
ك  سابقاً  فیوال  تم احتساب االستثمار في  في  وحصلت على السیطرة.  ماستثمار  سؤولیة  شركة زمیلة. إن فیوال ھي شركة ذات 

وتأسیسھا في إمارة أبوظبي وتعمل في مجال اإلعالنات والتصمیم واإلنتاج وطباعة المنشورات التجاریة  محدودة، تم تسجیلھا 
ألف درھم ٤٫٠٢٧وألف درھم  ٤٩٫٥٩٧األخرى. اعتبارًا من تاریخ االستحواذ، ساھمت فیوال بإیرادات وأرباح للمجموعة بمبلغ  

٢٫١٨٩وألف درھم  ٧٨٫٠٩٠للمجموعة بمبلغ  وأرباحالستحواذ في بدایة السنة، لساھمت فیوال بإیرادات  على التوالي. فیما لو تم ا
ألف درھم على التوالي. 

("رافد") رافد لمستلزمات الرعایة الصحیة ذ.م.م  
ما  للمستلزمات الطبیة ذ.م.م، وھي شركة تابعة، على السیطرة على  ، استحوذت شركة بیور ھیلث٢٠٢١أكتوبر  ١من  اً اعتبار
رافد ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة،  . إن شركة  في رافد لمستلزمات الرعایة الصحیة ذ.م.محقوق التصویت٪ من  ١٠٠نسبتھ  

من تاریخ  اعتبارًا تودعات الطبیة. الطبیة بالجملة والمسالموادفي تجارة  وتتمثل أنشطتھا في إمارة أبوظبي تم تسجیلھا وتأسیسھا 
تم  فیما لوألف درھم على التوالي.  ٢٠٫٦٨٢ألف درھم و٥٥٦٫٠٤٤االستحواذ، ساھمت رافد بإیرادات وأرباح للمجموعة بمبلغ  

ألف درھم ٢٤٫٨٥١ألف درھم و٢٫٦٦٨٫٠٢١رافد بإیرادات وأرباح للمجموعة بمبلغ  لساھمت شركةاالستحواذ في بدایة السنة،  
ى التوالي.عل

") ٧١("یونیون إلدارة المنشآت الطبیة ذ.م.م ٧١یونیون 
ما  ، استحوذت شركة بیور ھیلث للمستلزمات الطبیة ذ.م.م، وھي شركة تابعة، على السیطرة على٢٠٢١أكتوبر  ١من  اً اعتبار
ھي شركة ذات مسؤولیة  ٧١ن  إن شركة یونیوإلدارة المنشآت الطبیة ذ.م.م.٧١التصویت في یونیون  حقوق٪ من  ١٠٠نسبتھ

من تاریخ االستحواذ، ساھمت اعتبارًا  إدارة المرافق الطبیة.  وتتمثل أنشطتھا فيفي إمارة أبوظبي  تم تسجیلھا وتأسیسھا محدودة،  
بلغت٧١یونیون   للمجموعة  وأرباح  و١٧٠٫٠٩٤قیمتھا بإیرادات  درھم  التوالي.  ٤٦٫٨٠٨ألف  درھم على  تمألف  لو  فیما 

٢٤٥٫٣٥٣ألف درھم و٦٥٢٫٤٧١بقیمةبإیرادات وأرباح للمجموعة  ٧١یونیون  لساھمت شركةاالستحواذ في بدایة السنة،  
ألف درھم على التوالي. 

") دازلینج("فردیةملكیة-للتجمیلدازلینجصالون 
٪ ١٠٠على حصة بنسبة تابعة،  ، وھي شركةشركة بداشنج ھولدینج كومباني ذ.م.ماستحوذت،٢٠٢١أكتوبر٣١مناعتباراً 

تم  إن دازلینج ھو مؤسسة ذات ملكیة فردیة.  درھمألف ٣٫٥٠٠اعتبار بقیمة  مقابلفردیةملكیة-للتجمیل دازلینج صالون في
أنشطتھا الخیمةرأسإمارةفيتسجیلھا  والتجمیلالعنایةمجالفيوتتمثل  السیداتوتصفیفللمرأةالشخصیة  شعر  . وقص 

.  التواليعلىدرھمألف٣١٣ودرھمألف٧٥٠بمبلغللمجموعةوأرباحبإیراداتدازلینجساھمتاالستحواذ،تاریخاعتبارًا من
درھمألف٧٥٤ودرھمألف٣٫٦٥٦بقیمةللمجموعةوأرباحبإیراداتلساھمت دازلینجالسنة،بدایةفياالستحواذتمفیما لو
.التواليعلى



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٨٧

األعمال (تتمة) دمج ٦

(تتمة) : دمج األعمال٣عملیات االستحواذ بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٦٫٢

(تتمة) عملیات االستحواذ خالل السنة(أ) ٦٫٢

") جروفي("السیدات لتجمیل جروفيمركز
٪ ١٠٠على حصة بنسبة  ، وھي شركة تابعة،، استحوذت شركة بداشنج ھولدینج كومباني ذ.م.م٢٠٢١أكتوبر  ٣١اعتبارًا من  

إمارة فيتم تسجیلھا فردیةمؤسسةھيإن جروفي. درھمألف١٦٫٠٠٠اعتبار بقیمة مقابلالسیداتلتجمیلجروفيمركزفي 
للسیدات الشعروقص وتصفیفللمرأةالشرقيوالحماموالتجمیل للمرأةخصیةالشالعنایةمجالفيوتتمثل أنشطتھا أبوظبي
١٫٩٨٤قیمتھا  بلغتللمجموعةوأرباحبإیراداتجروفيساھمتاالستحواذ،تاریخاعتبارًا من.  نسائيواسترخاء  تدلیكومركز
للمجموعة وأرباحبإیراداتجروفيلساھمتالسنة،بدایةفياالستحواذتمفیما لو.  التواليعلىدرھمألف٣٥٥ودرھمألف
.التواليعلىدرھمألف٢٫١١٠ودرھمألف١٠٫٩٤٠بقیمة

") جلوآندجالم("فردیةملكیة -الونجبیوتيجلوآندجالم
٪ ١٠٠على حصة بنسبة  ، وھي شركة تابعة،  ، استحوذت شركة بداشنج ھولدینج كومباني ذ.م.م٢٠٢١أكتوبر  ٣١اعتبارًا من  

تم  فردیةھو مؤسسة جلوآندإن جالم. درھمألف٧٫٥٠٠مقابل اعتبار بلغت قیمتھفردیةملكیة -الونجبیوتيجلوآندجالمفي 
وتجارة السیداتشعر  وتصفیفوقصوالتجمیل للمرأةالشخصیةالعنایةمجالفي وتتمثل أنشطتھاأبوظبي،إمارةفيتسجیلھا 

٦٨٦بقیمةللمجموعةوأرباحإیراداتجلو فيآندجالمساھمتاالستحواذ،تاریخاعتبارًا من .  بالجملةالتجمیل مستحضرات
للمجموعة وأرباحجلو بإیراداتآندجالملساھمتالسنة،بدایةفياالستحواذتمفیما لو.  التواليعلىدرھمألف١٦٦ودرھمألف
. التواليعلىدرھمألف١٫٠٣٠ودرھمألف٤٫٢٥١بقیمة

") ستیال ("الونجبیوتي ستیالمركز
٪ ١٠٠، استحوذت شركة بداشنج ھولدینج كومباني ذ.م.م، وھي شركة تابعة، على حصة بنسبة  ٢٠٢١أكتوبر  ٣١اعتبارًا من  

فيتم تسجیلھا فردیةمؤسسةھيإن ستیال.  درھمألف٩٫٠٠٠مقابل اعتبار بقیمةفردیةملكیة-الونجبیوتيستیالمركزفي  
مستحضرات وبیعوتصفیف شعر السیداتوقصللمرأةالشخصیة والتجمیلالعنایةمجالوتتمثل أنشطتھا فيأبوظبي،إمارة

ألف٢٤٧ودرھمألف٩٥٥بقیمةللمجموعةوأرباحبإیراداتستیالساھمتاالستحواذ،تاریخاعتبارًا من.  بالتجزئةالتجمیل
درھمألف٥٫١١٩بمبلغللمجموعةوأرباحبإیراداتستیاللساھمتالسنة،بدایةفياالستحواذتمفیما لو.  التواليعلىدرھم

.التواليعلىدرھمألف٩٤١و

("بن  للتوزیع ذ.م.مبن سھیل  ومركز تیبس اند توز للتجمیل والسبا ذ.م.م ("تیبس اند توز")، جاز الونج سبا ذ.م.م ("جاز")،  
سھیل") 
مجموعة  اتفاقیة مع طرف ثالث لتأسیس مجموعة ملتیبالي ش.م.ع، وھي شركة تابعة،، أبرمت ٢٠٢١دیسمبر ٣١من اً اعتبار

تساھم المجموعة بشركة  وف  بناًء على الشروط التعاقدیة، س.  ، وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة أومورفیا ذ.م.م ("أومورفیا")
یساھم الطرف  وف  ألف درھم، بینما س١٥٦٫٣٤٨اعتبارًا نقدیاً بقیمةتدفع للطرف الثالث  سوف  نج كومباني ذ.م.م وبداشنج ھولدی

مملوكة للطرف ٪ و٥١مملوكة للمجموعة بنسبة  أومورفیا تكون  وف  لالتفاقیة، ساً جاز وبن سھیل. وفقوتیبس اند توز  بالثالث  
ند توز وجاز وبن سھیل  ا٪ في تیبس  ٥١حصة مسیطرة بنسبةالمجموعة على٪. من حیث الجوھر، استحوذت  ٤٩الثالث بنسبة

إلى الطرف  بداشنج٪ في  ٤٩للحصة البالغة نسبتھاالقیمة العادلة  تم تحویل  ألف درھم و١٥٦٫٣٤٨بقیمةنقدي  اعتبارمقابل  
١٩٦٫١٠٩بإیرادات وأرباح للمجموعة بقیمة  تیبس اند توز وجاز وبن سھیلفیما لو تم االستحواذ في بدایة السنة، لساھمت  الثالث.

ألف درھم على التوالي. ٢٦٫٦٦٨ألف درھم و



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٨٨

دمج األعمال (تتمة) ٦

(تتمة) : دمج األعمال٣عملیات االستحواذ بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٦٫٢

(تتمة) السنةعملیات االستحواذ خالل  (أ) ٦٫٢

الموجودات المستحوذ علیھا والمطلوبات المفترضة 
المستحوذ علیھا كما في تاریخ االستحواذ كما یلي: ات كانت القیم العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحدید للشرك

*٧١یونیون  رافد*كونیكت  للتوصیل  ١٨٨٥فیكسیساألفق الملكي  

)١(
عملیات استحواذ  

مجموعة ملتیبالي  

)٢(
عملیات استحواذ  

اإلجمالي إیبیكس
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

الموجودات 
١٫٣٠٤١٠٫٩٨٦٣٥٫٣٤٨٢٫٦٤١٦٢٫٥٤٣--١٢٫٠١٥٢٤٩واآلالت والمعدات الممتلكات 

١٫٣٣٠٫٢٣٣-١٧٨٫٦٠٠٩٦١٫٢٠٠١٤٧٫٨٠٠---٤٢٫٦٣٣الموجودات غیر الملموسة  
١٢٠٫٥٤٢-٨٠٫٩٨٠٣٨٫٥١٤----١٫٠٤٨موجودات حق االستخدام  

١٢٫١٢٠١٢٫٦١٣٤٦٤٢٫٥٥٦---١٧٫٧٢٥٥٢المخزون  
١٫١١٣٫٥٥٣٣٦٤٫٤٨٩٢١٫٧٦٣٢٫٨٥٢١٫٥٠٧٫٣٨٧---٤٫٧٣٠المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة  

١٨٫٨١٨٥٫٧٦٩٢٦٨٥٫٧٤٩٢٣٧٫٣٢٧٣١٫٣٠٥٦٢٫٨٦٦١٠٫٤٣٨٣٧٢٫٥٤٠الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى 
٥٫٥٤٣١٫٨٦٩١٧٨١٠١١٦٩٫٩٥٣١١٦٫٥٢٣١٠٤٫٢٨٧١٠٢٣٩٨٫٥٥٦النقد واألرصدة البنكیة  

١٠٢٫٥١٢٧٫٩٣٩٤٤٦٥٫٨٥٠١٫٧٠٠٫٧٣٧١٫٥٧٧٫٦٠٣٤٢٣٫١٩١١٦٫٠٧٩٣٫٨٣٤٫٣٥٧إجمالي الموجودات  



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٨٩

دمج األعمال (تتمة) ٦

(تتمة) : دمج األعمال٣عملیات االستحواذ بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٦٫٢

(تتمة) عملیات االستحواذ خالل السنة(أ) ٦٫٢

(تتمة) الموجودات المستحوذ علیھا والمطلوبات المفترضة

*٧١یونیون  رافد*كونیكت  للتوصیل  ١٨٨٥فیكسیساألفق الملكي  

)١(
عملیات استحواذ 

مجموعة ملتیبالي 

)٢(
عملیات استحواذ  

اإلجمالي إیبیكس
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم درھم ألف ألف درھم 

المطلوبات 
١٫٤٢٧٧٫٢٥٦٢١٫٨٧٠٤٨٠٣٢٫٠٧٩--٦٥١٣٩٥مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 

٩٫٢٠٧-------٩٫٢٠٧القروض 
١٢٠٫٧٩٨-٨٢٫٣٥٩٣٧٫٤٦٦----٩٧٣مطلوبات عقود اإلیجار  

٣١٨٫١٣٢١٦٫٩٢٨١١٫١٩٦٣٤٦٫٢٥٦-----المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة  
٢٦٫٥٤٠٥٫١٣٥٥٨٢٥٫٤٠٠١٫٤٢٢٫٦٠١٩٠٫٤٦٨٥٧٫٢١٢٣٫٠٢٢١٫٦١٠٫٩٦٠الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى  

٣٧٫٣٧١٥٫٥٣٠٥٨٢٥٫٤٠٠١٫٤٢٤٫٠٢٨٤٩٨٫٢١٥١٣٣٫٤٧٦١٤٫٦٩٨٢٫١١٩٫٣٠٠إجمالي المطلوبات 

٤٥٠٢٧٦٫٧٠٩١٫٠٧٩٫٣٨٨٢٨٩٫٧١٥١٫٣٨١١٫٧١٥٫٠٥٧)١٣٦(٦٥٫١٤١٢٫٤٠٩العادلةبالقیمةللتحدید القابلة(المطلوبات)الموجودات صافيإجمالي

للتحدیدالقابلة(المطلوبات)الموجوداتصافي منالنسبیةالحصة
٢٢٥٢٧٦٫٧٠٩١٫٠٧٩٫٣٨٨٢٠٨٫١٢٥١٫٣٨١١٫٦٠٧٫٢٢٧)٩٥(٣٩٫٠٨٥٢٫٤٠٩علیھاالمستحوذ

٢١٠٫٩٢٩٦٫٨٨٣٢١٨٫٨٢٢---٩٥-٩١٥)٨(إیضاح االستحواذعنالناشئةالشھرة
)٨٫٨٠٨()٨٫٢٦٤(---)٢٢٥(-)٣١٩(-الربح من شراء صفقة  

١٫٨١٧٫٢٤١-٢٧٦٫٧٠٩١٫٠٧٩٫٣٨٨٤١٩٫٠٥٤--٤٠٫٠٠٠٢٫٠٩٠اعتبار الشراء

١٠٧٫٨٣٠-٨١٫٥٩٠--٢٢٥)٤١(-٢٦٫٠٥٦عند االستحواذ الحقوق غیر المسیطرة  
١٩٧٫٤١٣٧٧٠٫٠٦٨١٩٧٫٣٢١٣٫٣٠٦١٫١٧٩٫٦٣٦---١١٫٥٢٨حقوق غیر مسیطرة إضافیة على مستوى المجموعة 

٢٢٥١٩٧٫٤١٣٧٧٠٫٠٦٨٢٧٨٫٩١١٣٫٣٠٦١٫٢٨٧٫٤٦٦)٤١(-٣٧٫٥٨٤إجمالي الحقوق غیر المسیطرة  

تنتھي المجموعة من عملیات تخصیص سعر الشراء لعملیات االستحواذ ھذه في غضون عام  وف  تقییم مؤقت لقیمھا العادلة كما في تاریخ االستحواذ. سالموجودات المدرجة على صافي  *یعتمد
.واحد من تواریخ االستحواذ ذات الصلة



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٩٠

دمج األعمال (تتمة) ٦

(تتمة) : دمج األعمال٣التقاریر المالیة رقم عملیات االستحواذ بموجب المعیار الدولي إلعداد ٦٫٢

(تتمة) عملیات االستحواذ خالل السنة(أ) ٦٫٢

الشركات المستحوذ علیھا من قبل مجموعة ملتیبالي ش.م.ع ) ١(

الموجودات المستحوذ علیھا والمطلوبات المفترضة 
المستحوذ علیھا كما في تاریخ االستحواذ كما یلي: للشركات كانت القیم العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحدید 

م .م .ذأومورفیامجموعة 
اإلجمالي فیوال دازلینج**جلوآند جالمستیال*جروفي*اإلجمالي بن سھیل*توز اند تیبسجاز*

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

الموجودات 
٤٫٠٤٦٢٧٫٨٠٢٤٥٤٣٢٫٣٠٢١٫٣١٩٣٢١٢٢٥٨٨٩٨٥٣٥٫٣٤٨ممتلكات وآالت ومعدات  
٧٫٥٠٧٨٣٫٠٤٤١٫٠٠٢٩١٫٥٥٣١٫٤٤٩٥٨٨٩٩٦٣٤٤٥٢٫٨٧٠١٤٧٫٨٠٠موجودات غیر ملموسة  

٦٫٥٢٢٣٨٫٥١٤----٣١٫٩٩٢-٣٫٥١٥٢٨٫٤٧٧موجودات حق االستخدام  
٥٨١٫٠٦٢١٢٫٦١٣-٣٤٦٧٫٧٣٠٢٫٨٦٥١٠٫٩٤١٤٦٤٨٨مخزون 

٣٧١٢١٫٧٦٣----٢١١٩٫٩١٩١٫٤٥٢٢١٫٣٩٢مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة  
٥٣١٨٫٣٩١٢٫٩٨١١١٫٩٠٣٦٠٠٦٥١٤٢٢٣٠٩٤٨٫٩٨١٦٢٫٨٦٦ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى 

٤٨٫٣٩٢١٠٤٫٢٨٧----٤٠٥٥٤٫٧٨٠٧١٠٥٥٫٨٩٥نقد وأرصدة لدى البنوك  

١٦٫٣٧١٢٣٠٫١٤٣٩٫٤٦٤٢٥٥٫٩٧٨٣٫٨٣٢١٫٣٥٩١٫٥٤٠١٫٢٩٩١٥٩٫١٨٣٤٢٣٫١٩١إجمالي الموجودات 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٩١

(تتمة) دمج األعمال  ٦

(تتمة) : دمج األعمال٣عملیات االستحواذ بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٦٫٢

(تتمة) عملیات االستحواذ خالل السنة(أ) ٦٫٢

(تتمة) الشركات المستحوذ علیھا من قبل مجموعة ملتیبالي ش.م.ع) ١(

(تتمة) المفترضةالموجودات المستحوذ علیھا والمطلوبات 

م .م .ذأومورفیامجموعة 
اإلجمالي فیوال دازلینج**جلوآند جالمستیال*جروفي*اإلجمالي بن سھیل*توز اند تیبسجاز*

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

المطلوبات 
٧٨٦١٢٫٠٩١٣٧٣١٣٫٢٥٠٩٦٨٩٦٩٤٦٨٫٣٢٠٢١٫٨٧٠مكافآت نھایة الخدمة للموظفین  

٦٫٤٢٣٣٧٫٤٦٦----٣١٫٠٤٣-٣٫٥٩٠٢٧٫٤٥٣مطلوبات عقود اإلیجار  
٢٫٣٥٥١٦٫٩٢٨----٦٫٨٤١٥٫٧٩٦١٫٩٣٦١٤٫٥٧٣مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة  
١٫٨٦٧٢٥٫٨٣١٢٫٩٠٤٣٠٫٦٠٢٣٥٢٤٥١١٧٠٣٠٧٢٥٫٣٣٠٥٧٫٢١٢ذمم تجاریة دائنة وذمم دائنة أخرى  

١٣٫٠٨٤٧١٫١٧١٥٫٢١٣٨٩٫٤٦٨٤٤٨٥٤٠٢٣٩٣٥٣٤٢٫٤٢٨١٣٣٫٤٧٦إجمالي المطلوبات 

١٦٦٫٥١٠٣٫٣٨٤٨١٩١٫٣٠١٩٤٦١١٦٫٧٥٥٢٨٩٫٧١٥العادلةبالقیمةللتحدید القابلةالموجودات صافيإجمالي

٨٤٫٩٢٠٣٫٣٨٤٨١٩١٫٣٠١٩٤٦١١٦٫٧٥٥٢٠٨٫١٢٥علیھاالمستحوذللتحدید القابلةالموجوداتصافي منالنسبیةالحصة
١٥٢٫١٣٤١٢٫٦١٦٨٫١٨١٦٫١٩٩٢٫٥٥٤٢٩٫٢٤٥٢١٠٫٩٢٩االستحواذ عنالناشئةالشھرة

٢٣٧٫٠٥٤١٦٫٠٠٠٩٫٠٠٠٧٫٥٠٠٣٫٥٠٠١٤٦٫٠٠٠٤١٩٫٠٥٤اعتبار الشراء

٨١٫٥٩٠-----٨١٫٥٩٠عند االستحواذ  الحقوق غیر المسیطرة 
١٦١٫٧٣٦٩٫٣٢٦٥٫٢٤٦٤٫٣٧٢٢٫٠٤٠١٤٫٦٠١١٩٧٫٣٢١حقوق غیر مسیطرة إضافیة على مستوى المجموعة 

٢٤٣٫٣٢٦٩٫٣٢٦٥٫٢٤٦٤٫٣٧٢٢٫٠٤٠١٤٫٦٠١٢٧٨٫٩١١إجمالي الحقوق غیر المسیطرة  

عام  شراء لعملیات االستحواذ ھذه في غضون  *یعتمد صافي الموجودات المدرجة على تقییم مؤقت لقیمھا العادلة كما في تاریخ االستحواذ. سوف تنتھي المجموعة من عملیات تخصیص سعر ال
واحد من تواریخ االستحواذ ذات الصلة.



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٩٢

دمج األعمال (تتمة) ٦

(تتمة) : دمج األعمال٣عملیات االستحواذ بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٦٫٢

(تتمة) عملیات االستحواذ خالل السنة(أ) ٦٫٢

شركة إیبیكس القابضة ذ.م.م الشركات المستحوذ علیھا من قبل ) ٢(

الموجودات المستحوذ علیھا والمطلوبات المفترضة 
المستحوذ علیھا كما في تاریخ االستحواذ كما یلي: للشركات كانت القیم العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحدید 

اإلجمالي الوطنیة  إیبیكس الخیام المركزیة  بدوار 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

الموجودات
٢٫٦٤١-٢٫٦٤١-الممتلكات واآلالت والمعدات 

٤٦--٤٦المخزون 
٢٫٨٥٢-١٫٨٨٧٩٦٥المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة 

١٠٫٤٣٨-٩٤٩٩٫٤٨٩الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى 
١٠٢-٦٩٣٣النقد واألرصدة البنكیة 

١٦٫٠٧٩-٢٫٩٥١١٣٫١٢٨إجمالي الموجودات 

المطلوبات
٤٨٠-٢٣٧٢٤٣مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 

٦٫٦٤٦٣٫٣٢٧١٫٢٢٣١١٫١٩٦المبالغ المستحقة إلى األطراف ذات العالقة 
٣٫٠٢٢-١٫٧٢٨١٫٢٩٤الدائنة والذمم الدائنة األخرى الذمم التجاریة 

٨٫٦١١٤٫٨٦٤١٫٢٢٣١٤٫٦٩٨إجمالي المطلوبات 

القابلة للتحدید الموجودات(المطلوبات) إجمالي صافي 
١٫٣٨١) ١٫٢٢٣(٨٫٢٦٤) ٥٫٦٦٠(بالقیمة العادلة

الموجودات(المطلوبات) صافيمنالنسبیةالحصة
١٫٣٨١)١٫٢٢٣(٨٫٢٦٤)٥٫٦٦٠(علیھا المستحوذالقابلة للتحدید

١٫٢٢٣٦٫٨٨٣-٥٫٦٦٠االستحواذ عن الناشئةالشھرة 
)٨٫٢٦٤(-)٨٫٢٦٤(-الربح من شراء صفقة  

----الشراء اعتبار

٣٫٣٠٦-٣٫٣٠٦-الحقوق غیر المسیطرة على مستوى المجموعة  



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٩٣

دمج األعمال (تتمة) ٦

(تتمة) : دمج األعمال٣عملیات االستحواذ بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٦٫٢

(تتمة) عملیات االستحواذ خالل السنة(أ) ٦٫٢

(تتمة) والمطلوبات المفترضةالموجودات المستحوذ علیھا 
إلى تتكونوالتيأعاله،المذكورةاالستحواذلعملیاتنتیجةدرھمألف١٫٣٢٩٫٠٧٢بمبلغ الملموسةغیرإدراج الموجوداتتم
وعقود العمالء والعالمات التجاریة والرخص. العمالءوعالقاتالتجاریةاألسماءمنكبیرحد

الناتجة المتوقعةأوجھ التعاونقیمةمنكبیرحدإلىاالستحواذعنالناشئةدرھمألف٢١٨٫٨٢٢قیمتھا البالغة  تتكون الشھرة
. الدخلضریبةألغراضمدرجةشھرةأیةخصمیتمأنمن غیر المتوقع. منفصلبشكلیتم إدراجھا لموالتياالستحواذ،عن

إلعداد الدوليالمعیارإلیھا یشیروالتيالسوق،فيمالحظتھا یمكنالالتيالھامةالمدخالتعلىالعادلةالقیمةقیاسیعتمد
: علىالعادلةالقیمةتقدیریعتمد . ٣المستوىمدخالتأنھا على" العادلةالقیمةقیاس"١٣رقمالمالیةالتقاریر

؛ و٪١٦٫٢إلى٪ ١٠بنسبةةمفترضخصمتمعدال
٢إلى٪  ١منتتراوحوالتيلقطاع الصناعةاألجلطویلةالمستدامالنمومعدالتأساسعلىالمحتسبةالنھائیة،القیمة٪ ،

.المقبلةللسنواتالدخللتحدیداستخدامھا تموالتي



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٩٤

دمج األعمال (تتمة) ٦

(تتمة) : دمج األعمال٣المالیة رقم عملیات االستحواذ بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر ٦٫٢

(تتمة) عملیات االستحواذ خالل السنة(أ) ٦٫٢

: الشراءاعتبارتفاصیلفیما یلي

٧١یونیون  رافدكونیكت  للتوصیل  ١٨٨٥فیكسیساألفق الملكي  

)١(
عملیات استحواذ 

مجموعة ملتیبالي 
عملیات استحواذ  

اإلجمالي إیبیكس
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم درھم ألف ألف درھم 

٢٥٧٫١٢٨-٤٫٥٣٨١٨٫١٥٢١٩٢٫٣٤٨--٤٠٫٠٠٠٢٫٠٩٠النقد المدفوع لالستحواذ  
١٫٣٣٣٫٤٠٧--٢٧٢٫١٧١١٫٠٦١٫٢٣٦----االعتبار الذي تمت تسویتھ من قبل الشركة األم النھائیة*

٧٣٫٠٠٠-٧٣٫٠٠٠------القیمة العادلة لحصة الملكیة المحتفظ بھا سابقاً 
٧٣٫٠٠٠-٧٣٫٠٠٠------القیمة العادلة للحصص في مجموعة ملتیبالي ش.م.ع 

٨٠٫٧٠٦-٨٠٫٧٠٦------ھودلینج كومباني ذ.م.م القیمة العادلة للحصة في بداشنج

١٫٨١٧٫٢٤١-٢٧٦٫٧٠٩١٫٠٧٩٫٣٨٨٤١٩٫٠٥٤--٤٠٫٠٠٠٢٫٠٩٠اعتبار الشراءإجمالي 

باالستحواذ  النقدي المتعلق  االعتبارمع طرف ثالث. تمت تسویة  أبرمتھا الشركة األم النھائیةبیع وشراء  لمعاملةنتیجة  ٧١شركتي رافد ویونیون  على السیطرة على  بیور ھیلث* حصلت شركة  
ألف درھم من خالل تحویل األسھم المملوكة من ١٫٣٣٣٫٤٠٧ة قیمتھالبالغلالستحواذالمتبقي  االعتبارألف درھم من قبل بیور ھیلث. تمت تسویة  ٢٢٫٦٩٠بمبلغ  ٧١رافد ویونیون على شركتي

ألف درھم على التوالي. ٩٥١٫٢٥٣ألف درھم و٣٨٢٫١٥٤حقوق غیر المسیطرة بمبلغ الودمجالضمن احتیاطي إدراجھا ، وبالتالي تم النھائیةقبل الشركة األم 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٩٥

دمج األعمال (تتمة) ٦

(تتمة) : دمج األعمال٣عملیات االستحواذ بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٦٫٢

(تتمة) عملیات االستحواذ خالل السنة(أ) ٦٫٢

: للشركات المستحوذ علیھا من قبل ملتیباليالشراءاعتبارتفاصیلفیما یلي

اإلجمالي فیوال  دازلینج  جالم اند جلو  ستیال جروفي  أومورفیا 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

١٩٢٫٣٤٨-١٥٦٫٣٤٨١٦٫٠٠٠٩٫٠٠٠٧٫٥٠٠٣٫٥٠٠النقد المدفوع لالستحواذ  
٧٣٫٠٠٠٧٣٫٠٠٠----*القیمة العادلة لحصة الملكیة المحتفظ بھا سابقاً 

٧٣٫٠٠٠٧٣٫٠٠٠-----**القیمة العادلة للحصص في مجموعة ملتیبالي ش.م.ع 
٨٠٫٧٠٦-----٨٠٫٧٠٦***ھودلینج كومباني ذ.م.مالقیمة العادلة للحصة في بداشنج

٢٣٧٫٠٥٤١٦٫٠٠٠٩٫٠٠٠٧٫٥٠٠٣٫٥٠٠١٤٦٫٠٠٠٤١٩٫٠٥٤

٣٢٫٠١٢)١٠القیمة الدفتریة لحصة الملكیة المحتفظ بھا سابقاً (إیضاح * 
٤٠٫٩٨٨)٣١ربح القیمة العادلة (إیضاح 

٧٣٫٠٠٠القیمة العادلة لحصة الملكیة المحتفظ بھا سابقاً 

(أي التاریخ الذي تم فیھ إدراج ٢٠٢١دیسمبر  ٥في  تم منحھا من قبل الشركة ("أي اتش سي") التي  مجموعة ملتیبالي ش.م.ع٪ في  ٠٫٧٤البالغة نسبتھا ملكیةحصة ال** تمثل القیمة العادلة ل
٪ في فیوال. ٥٠الحصة المتبقیة بنسبةتسویة سعر االستحواذ على من أجل في السوق األولیة لسوق أبوظبي لألوراق المالیة) للبائع مجموعة ملتیبالي ش.م.ع

ة، والتي ُمنحت للطرف الثالث كجزء من ٪ على مستوى المجموع١٥٫٥٧٪ في بداشنج ھودلینج كومباني ذ.م.م، مع مشاركة فعالة بنسبة  ٤٩لحصة الملكیة البالغة قیمتھا *** یمثل القیمة العادلة  
. أومورفیا اتفاقیة إنشاء



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٩٦

دمج األعمال (تتمة) ٦

(تتمة) : دمج األعمال٣عملیات االستحواذ بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٦٫٢

(تتمة) عملیات االستحواذ خالل السنة(أ) ٦٫٢

: النقدیة عند االستحواذت فیما یلي تحلیل التدفقا

٧١یونیون  رافدكونیكت  للتوصیل  ١٨٨٥فیكسیساألفق الملكي  
عملیات استحواذ 

مجموعة ملتیبالي 
عملیات استحواذ  

اإلجمالي إیبیكس
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢٥٧٫١٢٨-٤٫٥٣٨١٨٫١٥٢١٩٢٫٣٤٨--٤٠٫٠٠٠٢٫٠٩٠النقد المدفوع لالستحواذ  
)٣٩٨٫٥٥٦()١٠٢()١٠٤٫٢٨٧()١١٦٫٥٢٣()١٦٩٫٩٥٣()١٠١()١٧٨()١٫٨٦٩()٥٫٥٤٣(صافي النقد المستحوذ علیھ عند دمج األعمال  

صافي النقد المستخدم (المستحوذ  – االستحواذ على أعمال تشغیلیة 
)١٤١٫٤٢٨()١٠٢(٨٨٫٠٦١)٩٨٫٣٧١()١٦٥٫٤١٥()١٠١()١٧٨(٣٤٫٤٥٧٢٢١علیھ) (المدرج ضمن التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة)  

تكالیف معاملة االستحواذ (المدرجة ضمن التدفقات النقدیة من  
٤٥١٤٧١٤٧٢٧٧١٣٤٩٠٦--١٥٦األنشطة التشغیلیة)

)١٤٠٫٥٢٢(٨٨٫٣٣٨٣٢)٩٨٫٢٢٤()١٦٥٫٢٦٨()٥٦()١٧٨(٣٤٫٦١٣٢٢١صافي النقد المستخدم (المستحوذ علیھ) من االستحواذ 

وتم إدراجھا ضمن المصاریف العمومیة واإلداریة.السنةألف درھم خالل ٩٠٦تم تكبد التكالیف المتعلقة باالستحواذ البالغة قیمتھا 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٩٧

دمج األعمال (تتمة) ٦

(تتمة) األعمال دمج ٣عملیات االستحواذ بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٦٫٢

السابقة ) عملیات االستحواذ خالل السنةب (٦٫٢
باستخدام طریقة االستحواذ بموجب المعیار الدولي  احتسابھا ، استحوذت المجموعة على الشركات التالیة، والتي تم ٢٠٢٠خالل 

دمج األعمال: ٣إلعداد التقاریر المالیة رقم 

مجموعة شركات داشنج انترناشونال  
إبریل   من  بنسبة  ٢٠٢٠اعتبارًا  حصة  على  المجموعة  استحوذت  إنترناشونال.  ١٠٠،  داشنغ  شركات  مجموعة  في  تتكون٪ 

ن أربع شركات ذات مسؤولیة محدودة ("داشنج") ، تفاصیلھا موضحة كما یلي: مجموعة شركات داشنغ إنترناشونال م

األنشطة الرئیسیةبلد التأسیس والتشغیل  اسم الشركة  

تمثیل الشركة اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م –داشنج انترناشونال جروب  
النسائیة  اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م – بیوتي لونج بداشنج الشخصیة  الرعایة  وخدمات  بالجملة،  التجمیل  مواد  بیع  تجارة 

وخدمات التزین األخرى 
مواد  اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م –بداشنج بیوتي لونج انترناشونال لیمتد   بیع  النسائیة  تجارة  الشخصیة  الرعایة  وخدمات  بالجملة،  التجمیل 

وخدمات التزین األخرى 
النسائیة  اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م - مركز نیبرز اند سیزرس للتدریب  الشخصیة  الرعایة  وخدمات  بالجملة،  التجمیل  مواد  بیع  تجارة 

وخدمات التزین األخرى 

ألف درھم  ٣٦٫٩٦٦، ساھمت داشنج بإیرادات وأرباح للمجموعة بقیمة  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١وحتى  ستحواذاعتبارًا من تاریخ اال
بقیمة ٥٫٨٢٨و للمجموعة  وأرباح  بإیرادات  داشنج  لساھمت  السنة،  بدایة  في  االستحواذ  تم  لو  فیما  التوالي.  على  درھم  ألف 

. ٢٠٢٠دیسمبر ٣١ة في ، للسنة المنتھیألف درھم على التوالي٧٫٠٥٣ألف درھم و٥٠٫٥٠٢

ایزي لیس لتأجیر الدراجات الناریة ش.م.خ ("إیزي لیس") 
٪ من أسھم شركة ایزي لیس ٥٥، استحوذت المجموعة على حصة بنسبة ٢٠٢٠دیسمبر ٣١وحتى ٢٠٢٠إبریل ١اعتبارًا من 

٪، ابلیفت لخدمات التوصیل ذ.م.م. إن الشركتان ھما شركتین  ٦٧وشركتھا التابعة المملوكة بنسبة  لتأجیر الدراجات الناریة ش.م.خ
لتأجیر   لیس  ایزي  شركة  تعمل  المتحدة.  العربیة  اإلمارات  دبي،  إمارة  في  وتأسیسھما  تسجیلھما  وتم  محدودة،  مسؤولیة  ذات 

من تاریخ االستحواذ، ساھمت إیزي لیس  اعتبارًا  ات الناریة.الدراجات الناریة ذ.م.م في تجارة وإصالح وخدمات تأجیر الدراج 
ألف درھم على التوالي. فیما لو تم االستحواذ في بدایة السنة، ٢١٫٧٨٣ألف درھم و٧٢٫٤٩٢بإیرادات وأرباح للمجموعة بمبلغ  

، للسنة المنتھیة  تواليألف درھم على ال٢٥٫١٠٨ألف درھم و٨٧٫٧١١لساھمت إیزي لیس بإیرادات وأرباح للمجموعة بقیمة  
. ٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

آر مید للمستلزمات الطبیة ذ.م.م ("آر مید") 
٪ في شركة آر مید للمستلزمات ٥٢، استحوذت المجموعة على حصة بنسبة  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١وحتى  ٢٠٢٠یولیو  ١اعتبارًا من  

ة تأسست في إمارة دبي وتتمثل أنشطتھا الرئیسیة في الطبیة ذ.م.م ("آر مید"). إن شركة آر مید ھي شركة ذات مسؤولیة محدود
من تاریخ االستحواذ، لم تساھم آر مید في اعتبارًا  شراء منتجات النظافة الطبیة وتعبئتھا وتوزیعھا وبوابات عبور التعقیم اآللي.

یرادات وخسائر للمجموعة بمبلغ أیة إیرادات وخسائر للمجموعة. فیما لو تم االستحواذ في بدایة السنة، لساھمت شركة آر مید بإ 
. ٢٠٢٠دیسمبر ٣١، للسنة المنتھیة في ألف درھم على التوالي١٫٧٦٩ألف درھم و٢٫٤٠٣



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٩٨

دمج األعمال (تتمة) ٦

دمج األعمال (تتمة) ٣عملیات االستحواذ بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٦٫٢

(تتمة) السابقة االستحواذ خالل السنة) عملیات ب (٦٫٢

") إیبیكسالوطنیة لخدمات التموین ذ.م.م ("إیبیكس 
الوطنیة  إیبیكس  ٪ من شركة ٦٠، استحوذت المجموعة على حصة بنسبة ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١وحتى ٢٠٢٠یولیو ١اعتبارًا من 

مسؤولیة محدودة تم تسجیلھا وتأسیسھا في إمارة أبوظبي  ھي شركة ذات  إیبیكس  "). إن شركة  إیبیكسلخدمات التموین ذ.م.م ("
بإیرادات وأرباح  إیبیكس  اعتبارًا من تاریخ االستحواذ، ساھمت  وتعمل في تقدیم خدمات التموین للمؤسسات الخاصة والعامة.

و٣٤٢٫٥٧٠للمجموعة بقیمة   درھم  فیما لو تم االستحواذ في بدایة  ١٣٥٫٣٣٥ألف  السنة، لساھمت ألف درھم على التوالي. 
٣١، للسنة المنتھیة في  ألف درھم على التوالي١٤١٫٧٤٣ألف درھم و٣٦٢٫٨٤٤بإیرادات وأرباح للمجموعة بقیمة  إیبیكس  
. ٢٠٢٠دیسمبر 

اإلجمالي إیبیكس آر مید إیزي لیس داشنج
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

الموجودات
١٫٨٥٠٤٤٫٥١٤-٧٫٣٠٤٣٥٫٣٦٠واآلالت والمعدات الممتلكات 

١٠١٫٧٥١--٤٤٫٢٠٠٥٧٫٥٥١الموجودات غیر الملموسة 
١٠٫٩٩٤--٨٫٤٧٢٢٫٥٢٢موجودات حق االستخدام 

٥٤٤٥٫٨١٩-٤٫١٠٢١٫١٧٣المخزون 
٤١٧-٣٥١٦٦-المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة 

٣٫٨٠٩١٧٫٦٤٥٢٫٦٤٢١٤٫٩٦٩٣٩٫٠٦٥المدینة والذمم المدینة األخرى الذمم التجاریة 
٤٫٩٩٤٢٫٠٤٣٢٩٤٦٩٧٫٥٣٥النقد واألرصدة البنكیة 

٧٢٫٨٨١١١٦٫٦٤٥٢٫٧٣٧١٧٫٨٣٢٢١٠٫٠٩٥إجمالي الموجودات 

المطلوبات
٣٦١٫٥١٦-٨٧٣٦٠٧مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 

١٩٫١٥٦--٢٢١٩٫١٣٤القروض  
١٠٫٧٦٤--٨٫١٩٢٢٫٥٧٢مطلوبات عقود اإلیجار 

٦٫٦٩٤٩٫٠٣٩٤٫٢٠٥٩٫٨٨٨٢٩٫٨٢٦الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

١٥٫٧٨١٣١٫٣٥٢٤٫٢٠٥٩٫٩٢٤٦١٫٢٦٢إجمالي المطلوبات 

إجمالي صافي الموجودات (المطلوبات) القابلة  
٧٫٩٠٨١٤٨٫٨٣٣) ١٫٤٦٨(٥٧٫١٠٠٨٥٫٢٩٣للتحدید بالقیمة العادلة 

الحصة النسبیة من صافي الموجودات (المطلوبات)  
٤٫٧٤٥١٠٧٫٩٨٢) ٧٦٣(٥٧٫١٠٠٤٦٫٩٠٠القابلة للتحدید المستحوذ علیھا 

١٠٧٫٧٦٣-٣٥٫٩٠٠٧١٫١٠٠٧٦٣) ٨االستحواذ (إیضاح الشھرة الناشئة عن 
)٤٫٧٤٥()٤٫٧٤٥(---ربح من شراء صفقة  

٢١١٫٠٠٠--٩٣٫٠٠٠١١٨٫٠٠٠اعتبار الشراء 

٣٫١٦٣٤٠٫٨٥١) ٧٠٥(٣٨٫٣٩٣-الحقوق غیر المسیطرة  



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٩٩

دمج األعمال (تتمة) ٦

دمج األعمال (تتمة) ٣االستحواذ بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم عملیات ٦٫٢

(تتمة) السابقة ) عملیات االستحواذ خالل السنةب (٦٫٢

اكتمل تقییم القیمة العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحدید لكافة الشركات.

درھم نتیجة لعملیات االستحواذ المذكورة أعاله، والتي تتكون إلى حد  ألف  ١٠١٫٦٠٠تم إدراج موجودات غیر ملموسة بقیمة  
كبیر من عقود العمالء وعالقات العمالء والعالمات التجاریة واألسماء التجاریة.

حد كبیر من قیمة التعاون المتوقع الناتج عن  ١٠٧٫٧٦٣تتكون الشھرة البالغة قیمتھا   ألف درھم والناتجة عن االستحواذ إلى 
ستحواذ، والذي ال یتم إدراجھ بشكل منفصل. ال یتوقع أن یتم خصم أي من الشھرة المدرجة ألغراض ضریبة الدخل.اال

إلعداد   مالحظتھا في السوق، والتي یشیر إلیھا المعیار الدولي  یعتمد قیاس القیمة العادلة على المدخالت الھامة التي ال یمكن 
. یعتمد تقدیر القیمة العادلة على: ٣العادلة" على أنھا مدخالت المستوى "قیاس القیمة ١٣التقاریر المالیة رقم 

 ١٦إلى ١٤٫٥معدل خصم مفترض من ٪
 والتي تم  ٥٪ إلى ٤القیمة النھائیة، المحتسبة على أساس معدالت النمو المستدام طویلة األجل للصناعة والتي تتراوح من ،٪

.استخدامھا لتحدید الدخل للسنوات المقبلة

تحلیل التدفقات النقدیة على عملیات االستحواذ ھو كما یلي: إن

اإلجمالي إیبیكسآر مید إیزي لیس داشنج 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

اعتبار الشراء: 
١٩٣٫٠٠٠- - ٩٣٫٠٠٠١٠٠٫٠٠٠النقد المدفوع لالستحواذ  
١٨٫٠٠٠- - ١٨٫٠٠٠- التزام االعتبار الطارئ  

٢١١٫٠٠٠- - ٩٣٫٠٠٠١١٨٫٠٠٠إجمالي االعتبار 

تحلیل التدفقات النقدیة على االستحواذ: 
١٩٣٫٠٠٠- - ٩٣٫٠٠٠١٠٠٫٠٠٠النقد المدفوع لالستحواذ 

) ٧٫٥٣٥() ٤٦٩() ٢٩() ٢٫٠٤٣() ٤٫٩٩٤(صافي النقد المستحوذ علیھ من دمج األعمال 

صافي النقد المستخدم (المستحوذ – االستحواذ على أعمال تشغیلیة 
١٨٥٫٤٦٥) ٤٦٩() ٢٩(٨٨٫٠٠٦٩٧٫٩٥٧علیھ) (المدرج ضمن التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة) 

تكالیف معاملة االستحواذ (المدرجة ضمن التدفقات النقدیة من 
٣١٧٤٦٣٤٥٤٥٨٧٠األنشطة التشغیلیة) 

١٨٦٫٣٣٥) ٤٢٤(٨٨٫٣٢٣٩٨٫٤٢٠١٦صافي النقد المستخدم (المستحوذ علیھ) عند االستحواذ  

وتم إدراجھا ضمن المصاریف  السنةألف درھم تم تحمیلھا كمصاریف خالل  ٨٧٠بلغت التكالیف المتعلقة باالستحواذ ما قیمتھ  
العمومیة واإلداریة.



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٠٠

دمج األعمال (تتمة) ٦

دمج األعمال (تتمة) ٣عملیات االستحواذ بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٦٫٢

(تتمة) السابقة ) عملیات االستحواذ خالل السنةب (٦٫٢

االعتبار الطارئ 
لیس، یوجد بند لالعتبار الطارئ، حیث یتم سداد مدفوعات نقدیة إضافیة بقیمة  كجزء من اتفاقیة الشراء لالستحواذ على إیزي

ألف درھم كحد أدنى خالل للسنة المنتھیة ٢٤٫٥٠٠ألف درھم للمالك السابق، إذا حققت إیزي لیس صافي ربح قدره  ١٨٫٧٠٠
ألف درھم. قامت ١٨٫٠٠٠الطارئ بمبلغ  . كما في تاریخ االستحواذ، تم تقدیر القیمة العادلة لالعتبار  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١في  

المجموعة مبدئیاً بإدراج االعتبار الطارئ بناًء على مؤشرات األداء الرئیسیة لشركة إیزي لیس، حیث كان من المحتمل إلى حد 
ت إیزي لیس  كبیر أن یتم تحقیق الربح المستھدف نتیجة للتوسع الكبیر في األعمال وأوجھ التعاون التي تم تحقیقھا. الحقاً، حقق

، والذي یستوفي الحد األدنى المستھدف المحدد.٢٠٢٠دیسمبر ٣١ألف درھم للسنة المنتھیة في  ٢٥٫١٠٨ربحاً بقیمة 

یتم تحدید القیمة العادلة باستخدام طریقة التدفقات النقدیة المخصومة. كانت المدخالت الھامة غیر القابلة للمالحظة المستخدمة في  
دلة، إلى جانب تحلیل الحساسیة الكمیة في تاریخ االستحواذ على النحو التالي: قیاسات القیمة العا 

حساسیة المدخالت للقیمة العادلة  المدخالت الھامة القابلة للمالحظة  أسالیب التقییم والمدخالت الرئیسیة  

الربح المعدل قبل  -االحتمالیة المفترضة  طریقة التدفقات النقدیة المخصومة 
ألف  ٢٤٫٥٠٠الضریبة إلیزي لیس بمبلغ 

درھم 

 ١٥٫٢معدل خصم بنسبة ٪

٪ في الربح المفترض المعدل حسب  ٥ینتج عن االنخفاض بأكثر من  
االحتمالیة قبل الضریبة لشركة إیزي لیس عدم وجود أي اعتبار إضافي. 

٪ في معدل الخصم زیادة (نقص)  ٥قد ینتج عن الزیادة (النقص) بنسبة 
ألف درھم. ٥٧٠في القیمة العادلة اللتزام االعتبار الطارئ بمبلغ 

استبعاد شركات تابعة  ٦٫٣

ترست انترناشونال جروب ذ.م.م ("ترست") استبعاد(أ) 
انترناشونال جروب ذ.م.م ("ترست") مقابل ، استبعدت المجموعة حصة ملكیتھا بالكامل في ترست  ٢٠٢١ینایر  ١اعتبارًا من  
ألف درھم. إن القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحدید المستبعدة في تاریخ البیع ھي كما یلي: ٣٥٠٫٠٠٠

ألف درھم

١٧٠٫٧٧٥الموجودات المتداولة 
٢٠٧٫٩٦٤الموجودات غیر المتداولة 

٣٧٨٫٧٣٩إجمالي الموجودات 
) ٢٩٫٧٩٧(المطلوبات المتداولة  

)٥٫٣٥٣(المطلوبات غیر المتداولة  

)٣٥٫١٥٠(إجمالي المطلوبات  

٣٤٣٫٥٨٩صافي الموجودات 
٣٥٠٫٠٠٠االعتبار المستلم عند االستبعاد  

٦٫٤١١الربح من االستبعاد  



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٠١

دمج األعمال (تتمة) ٦

(تتمة) استبعاد شركات تابعة  ٦٫٣

(تتمة) ترست انترناشونال جروب ذ.م.م ("ترست")استبعاد(أ) 

:كما یليھي من بیع ترستةالمولدالتدفقات النقدیةإن صافي 

ألف درھم

٣٥٠٫٠٠٠البیع عملیة النقد المستلم من 
) ٤٤٫١٥٢(البیع عملیةالنقد المباع كجزء من

٣٠٥٫٨٤٨تاریخ االستبعاد الناتج في التدفق النقديصافي 

ن المبالغ غیر جوھریة.أ باعتبارلم یتم فصل نتائج عملیات ترست في بیان األرباح أو الخسائر الموحد، 

") آر میدآر مید للمستلزمات الطبیة ذ.م.م ("استبعاد(ب) 

مقابل  بالكامل  المجموعة حصتھا في شركة آر مید للمستلزمات الطبیة ذ.م.م ("آر مید")استبعدت،  ٢٠٢١أبریل  ١من  اً اعتبار
المستبعدة في تاریخ البیع ھي كما یلي: القابلة للتحدید القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات إن ال شيء. 

ألف درھم

٢٫٧٣٧الموجودات المتداولة 
٧٦٣الموجودات غیر المتداولة 

٣٫٥٠٠إجمالي الموجودات 
)٤٫٢٠٥(إجمالي المطلوبات 

)٧٠٥(صافي الموجودات 
٧٠٥الحقوق غیر المسیطرة  

-االعتبار المستلم عند االستبعاد  

-الربح من االستبعاد  



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٠٢

دمج األعمال (تتمة) ٦

(تتمة) استبعاد شركات تابعة  ٦٫٣

(تتمة) ")آر میدآر مید للمستلزمات الطبیة ذ.م.م ("استبعاد(ب) 

: كما یليآر مید ھيمن بیع التدفقات النقدیة المولدةإن صافي 

ألف درھم

-البیع عملیةالنقد المستلم من
)٢٩(البیع عملیةالنقد المباع كجزء من

) ٢٩(تاریخ االستبعاد الخارج في صافي التدفق النقدي 

أن المبالغ غیر جوھریة.باعتبارفي بیان األرباح أو الخسائر الموحد، آر میدلم یتم فصل نتائج عملیات 

("التزام") شركة التزام إلدارة األصول ذ.م.ماستبعاد (ج) 

المملوكة بالكامل، شركة التزام إلدارة األصول  التابعة٪ من شركتھا  ٥٠باستبعادالمجموعة  قامت،  ٢٠٢١یولیو  ١من  اً اعتبار
الحصة المحتفظ  وقامت بإدراجالتزاملذلك، فقدت المجموعة السیطرة على  ذ.م.م ("التزام") إلى طرف ثالث دون مقابل. نتیجةً 

بنسبة شركة  ٥٠بھا  في  كاستثمار  التزام  في  ا ائتالف٪  تاریخ  بقیمتھا  في  الدفتریة  إن  ).  ١٠(إیضاح  االستبعادلعادلة  القیمة 
ھي كما یلي: البیعفي تاریخ القابلة للتحدید للموجودات والمطلوبات المستبعدة 

ألف درھم

٢١٠٫٠٧٧الموجودات المتداولة 
٢٤٫٩١٨الموجودات غیر المتداولة

٢٣٤٫٩٩٥إجمالي الموجودات 

) ١٤٦٫١٣٥(المطلوبات المتداولة  
) ١٤٫٩٤٨(المطلوبات غیر المتداولة  

)١٦١٫٠٨٣(إجمالي المطلوبات 
٧٣٫٩١٢صافي الموجودات 

)١٫١٩٧(ناقصاً: الحقوق غیر المسیطرة  

٧٢٫٧١٥صافي الموجودات العائدة إلى مالكي شركة التزام  

١٠١٫٥٠٠) ٪٥٠المحتفظ بھ في شركة التزام (القیمة العادلة لالستثمار 
-٪ ٥٠االعتبار المستلم عند استبعاد حصة بنسبة 

٢٨٫٧٨٥الربح عند االستبعاد 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٠٣

دمج األعمال (تتمة) ٦

(تتمة) استبعاد شركات تابعة  ٦٫٣

(تتمة) ("التزام")شركة التزام إلدارة األصول ذ.م.ماستبعاد (ج) 

:ھو كما یليالتزامشركةالتدفقات النقدیة الناتجة عن بیعصافي إن 

ألف درھم

-البیع عملیةالنقد المستلم من
) ١٢٫٦٢٩(البیع عملیةالنقد المباع كجزء من

)١٢٫٦٢٩(تاریخ االستبعاد الخارج كما في صافي التدفق النقدي 

في بیان األرباح أو الخسائر الموحد، باعتبار أن المبالغ غیر جوھریة. شركة التزاملم یتم فصل نتائج عملیات 

("التحالف")التحالف لألمن الغذائي القابضة ذ.م.مشركةاستبعاد) د(

كامل حصتھا في شركة التحالف لألمن الغذائي القابضة ذ.م.م ("التحالف") باستبعاد المجموعة  قامت،  ٢٠٢١أكتوبر  ١من  اً اعتبار
:عفي تاریخ البیالقابلة للتحدیدالقیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات المستبعدة فیما یلي ألف درھم. ٣٢٫٠٠٠مقابل 

ألف درھم

٩٦٫٤٠٤الموجودات المتداولة
٥٣٫٨٢٩الموجودات غیر المتداولة

١٥٠٫٢٣٣إجمالي الموجودات 

) ٩٤٫٦٧٢(المطلوبات المتداولة  
) ١١٫٤٣٠(المطلوبات غیر المتداولة  

)١٠٦٫١٠٢(إجمالي المطلوبات 

٤٤٫١٣١صافي الموجودات 
) ٢٠٫٧٨٩(ناقصاً: الحقوق غیر المسیطرة  

٢٣٫٣٤٢التحالف صافي الموجودات العائدة إلى مالكي شركة 
٣٢٫٠٠٠االعتبار المستلم عند االستبعاد 

٨٫٦٥٨الربح من االستبعاد 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٠٤

دمج األعمال (تتمة) ٦

(تتمة) استبعاد شركات تابعة  ٦٫٣

("التحالف") (تتمة) التحالف لألمن الغذائي القابضة ذ.م.مشركةاستبعاد) د(

: التحالف ھو كما یليشركةصافي التدفقات النقدیة الناتجة عن بیعإن 
ألف درھم

٣٢٫٠٠٠البیع عملیةالنقد المستلم من
)٢٫٢١١(البیع عملیةالنقد المباع كجزء من

٢٩٫٧٨٩تاریخ االستبعادالناتج كما في صافي التدفق النقدي 

في بیان األرباح أو الخسائر الموحد، باعتبار أن المبالغ غیر جوھریة.شركة التحالفلم یتم فصل نتائج عملیات 

تخفیض نسبة المساھمة دون فقدان السیطرة ٦٫٤

تخفیض نسبة المساھمة في بعض الشركات التابعة نتیجة للمدفوعات القائمة على األسھم(أ)
، وھي شركة تابعة  ("إي اس جي")، تم منح أسھم عادیة في مجموعة أي اس جي ستالیونز اإلمارات ش.م.خ٢٠٢١مایو  ٣١في  

)، مما أدى إلى تخفیض حصة المجموعة ٣٧: أسھم عادیة لثالث شركات تابعة للشركة) لبعض موظفي المجموعة (إیضاح  ٢٠٢٠(
على النحو التالي: 

٢٠٢١٢٠٢٠
اإلجمالي مخازن زي بالمز الریاضیة إیزي لیس إي اس جي 

٪ ٢١٪ ٢٠٪ ٥٪ ٥التخفیض في حصة المساھمة (%)

١٢٫٥٠٠٫٠٠٠١٫٥٠٠٫٠٠٠٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢١٫٠٠٠٫٠٠٠٥٢٫٥٠٠٫٠٠٠عدد األسھم الممنوحة 

٥٢٫٠٠٠١٠٫٧٢٧٦٣٫٢٩٠٣٣٫١٤٩١٠٧٫١٦٦(ألف درھم) زیادة في الحقوق غیر المسیطرة ال

شركات تابعة دون مقابل االستبعاد الجزئي لحصة المساھمة في (ب) 
في بعض الشركات التابعة، دون فقدان السیطرة، إلى أطراف  ة مساھمتھا خالل السنة، قامت المجموعة بتحویل جزء من حص

الحقوقالمساھمة مع الزیادة المقابلة في  حصة  في  للتخفیضسیطرة مشتركة دون مقابل. فیما یلي ملخص  لخاضعةذات عالقة  
غیر المسیطرة:

مجموعة أي اس جي 
ستالیونز اإلمارات  

اإلجمالي مجموعة ملتیبالي  مارینالصیر ش.م.خ

٪ ٢٠٫٢٣٪ ١٥٪ ١٠التخفیض في حصة المساھمة (%)

١٥٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٫١٥٥٫٥٢٢٫٤٤٢١٫١٨٥٫٥٢٢٫٤٥٧عدد األسھم المستبعدة 

٢٧٫٦١٦٤٣٫٤٣٦٢٨٦٫٤٩٠٣٥٧٫٥٤٢(ألف درھم)القیمة الدفتریة لحصة المساھمة المستبعدة 

٢٧٫٦١٦٤٣٫٤٣٦٢٨٦٫٤٩٠٣٥٧٫٥٤٢(ألف درھم)احتیاطي الدمجالمدرج مباشرًة في الفرق



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٠٥

دمج األعمال (تتمة) ٦

(تتمة) تخفیض نسبة المساھمة دون فقدان السیطرة٦٫٤

اعتبار شركات تابعة مقابل لحصة مساھمة فيالجزئي االستبعاد(ج) 

ألف  ٦٫٦١٧٫٣٩٢اعتبار تبلغ قیمتھ، قامت المجموعة بتحویل جزء من حصتھا في بعض الشركات التابعة مقابل  السنةخالل  
المساھمة:حصة. فیما یلي ملخص لتخفیض )ألف درھم١٠٩٫٦٠٩: ٢٠٢٠درھم (

) ١(مجموعة ملتیباليالصیر مارین  ٢٠٢١
مجموعة دبلیو إف 

اإلجمالي بداشنج  الطموح لالستثمار  ) ٢(سي 

٪ ١٥٫٥٧٪ ٥٩٫٠٣٪ ٤٠٫١التخفیض في حصة المساھمة (%) 

٤٠١٫٠٠٠٫٠٠٠١٫٢٣٩٫٦٦٢٫٩٣٧٣٠٫٠٠٠٤٦٦٫٦٠٠٧٧٨١٫٦٤١٫١٦٠٫٣١٥عدد األسھم المستبعدة  

١٢٤٫٤٢٥٤٫٠٥١٫٤٤٩٤١٫٦٠٤٧١١٫٠٦٤١٦٫٥٠٥٤٫٩٤٥٫٠٤٧(ألف درھم) القیمة الدفتریة لحصة المساھمة المستبعدة 
) ٦٫٦١٧٫٣٩٢() ٨٠٫٧٠٦() ٧١١٫٠٦٤() ٦٨٫٩٢٢() ٥٫٥٩٢٫٧٠٠() ١٦٤٫٠٠٠((ألف درھم) االعتبار المستلم ناقصًا: 

) ١٫٦٧٢٫٣٤٥() ٦٤٫٢٠١(-) ٢٧٫٣١٨() ١٫٥٤١٫٢٥١() ٣٩٫٥٧٥((ألف درھم) المدرج مباشرًة في األرباح المحتجزة الفرق

اعتبار تبلغ مقابلملتیبالي٪ من حصتھا في  ٥٨٫٢٩باستبعاد ما نسبتھ، قامت المجموعة  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠من  اً اعتبار)١(
في شركة  اً سھم١٣٥٫٩٩٩٫٩٩٩ألف درھم و١٫٨٣٤٫١٠٠نقد تبلغ قیمتھوالذي یشمل  ألف درھم،  ٥٫٥١٩٫٧٠٠قیمتھ

ألفا ظبي. 

سھم في ١٥٫٥٧٢٫٩٣٧لـالقیمة العادلة  وألف درھم وھ ٧٣٫٠٠٠مبلغ بقیمةالمستلماالعتبارعالوة على ذلك، یشمل  و
(أ)).٦٫٢فیوال (إیضاح في٪ ٥٠حصة بنسبةعلىاالستحواذمقابل ملتیبالي التي تم منحھا كاعتبار

حصة  على االستحواذمقابل  مجموعة دبلیو إف سي٪ في  ٣٠بنسبةملكیةحصة  باستبعادالمجموعة  قامت،  السنةخالل  )٢(
علیھا  االستحواذكونیكت التي تم  في٪  ٥٠نسبة  حصة ملكیة بالقیمة العادلة ل االعتبار. یمثل  في كونیكت٪  ٥٠ملكیة بنسبة

ب).٦٫٥(إیضاح 

اإلجمالي مخازن زي بالمز الریاضیة إیزي لیس ٢٠٢٠

٪ ٧٫٨٢٪ ٨٫٠٢٪ ٤٫٩٣التخفیض في حصة المساھمة (%)

١٫٤٧٨٫٠٠٠١٢٫٠٢٨٫٧١٣٧٫٨١٨٫٢٠٠٢١٫٣٢٤٫٩١٣عدد األسھم المستبعدة 

٤٫٧٥٤١٨٫٨٦٨١٢٫٦١٨٣٦٫٢٤٠(ألف درھم)القیمة الدفتریة لحصة المساھمة المستبعدة 
) ١٠٩٫٦٠٩() ٢٣٫٥٣٠() ٧٢٫٠٥٣() ١٤٫٠٢٦((ألف درھم) االعتبار النقدي المستلم ناقصاً: 

) ٧٣٫٣٦٩() ١٠٫٩١٢() ٥٣٫١٨٥()٩٫٢٧٢((ألف درھم) المدرج مباشرًة في األرباح المحتجزة الفرق



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٠٦

دمج األعمال (تتمة) ٦

(تتمة) تخفیض نسبة المساھمة دون فقدان السیطرة٦٫٤

االستبعاد الجزئي لحصة مساھمة في شركات تابعة نتیجة إلعادة التنظیم  (د) 

المساھمة مع الزیادة المقابلة في  حصةفيللتخفیضخالل السنة، انخفضت مساھمة المجموعة في بعض الشركات التابعة نتیجة إلعادة تنظیم الشركات التابعة داخل المجموعة. فیما یلي ملخص  
غیر المسیطرة: الحقوق

اإلجمالي مجموعة تموین بیور ھیلث بال للتبرید  الصیر مارین  ألفا ظبي  دبلیو إف سي 

٪ ٢٥٫٥٩٪ ١٧٫١٠٪ ١٠٪ ٠٫٠٢٪ ٠٫٩٥٪ ١٠٫٥٠التخفیض في حصة المساھمة (%)

١٠٫٥٠٠٩٥٫٣٤١٫٩٦٧١٩٨٫٧٥٥٢٧٫١٣٠٫٠٠٠٨٥٫٤٩٨٫١٢٨٧٦٫٧٨٤٢٠٨٫٢٥٦٫١٣٤عدد األسھم المستبعدة  

١٤٫٥٦١١٣١٫٢٤٠٦٦٦٢٫١٧٢١٣٨٫٦٨٤١٩٩٫٩٧٦٥٤٦٫٦٩٩(ألف درھم)القیمة الدفتریة لحصة المساھمة المستبعدة  

١٤٫٥٦١١٣١٫٢٤٠٦٦٦٢٫١٧٢١٣٨٫٦٨٤١٩٩٫٩٧٦٥٤٦٫٦٩٩(ألف درھم)احتیاطي الدمجالمدرج مباشرًة في الفرق

ألف  ٣٦٫٢٤٠:  ٢٠٢٠(٢٠٢١دیسمبر  ٣١ألف درھم للسنة المنتھیة في  ٥٫٨٤٩٫٢٨٨بعض الشركات التابعة إلى زیادة حقوق الملكیة غیر المسیطرة بمبلغ  تخفیض حصة المساھمة فيأدى  
).درھم



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٠٧

دمج األعمال (تتمة) ٦

الزیادة في حصة المساھمة في شركات تابعة ٦٫٥

الزیادة في حصة المساھمة في شركات تابعة نتیجة لعملیات دمج األعمال  (أ)

مساھمة بعض الشركات التابعة. فیما یلي ملخص للزیادة في حصةدمج األعمال وبسبب التغیرات فيعملیات  مساھمة المجموعة في بعض الشركات التابعة نتیجة لارتفعت حصةخالل السنة،  
المساھمة:حصة

اإلجمالي ملتیبالي الجرافات البحریة  أبوظبي ماوتن جیت سینشريمخازن زي بالمز الریاضیة إیزي لیس 

٪ ٠٫١٦٪ ١٫٥٣٪ ٠٫٠٥٪ ٥٫٩٠٪ ٣٫١١٪ ٣٫٣٤٪ ٢٫٠١في حصة المساھمة (%)الزیادة

٦٠٢٫٠٢٧٥٫٠١٣٫١١٠٣٫١١٤٫٥٠٢١٨٩١٢٫٦٤٦٫٩٣٧٣٣٫٩٠٣٫٨٠٠٥٥٫٢٨٠٫٤٠٣المستحوذ علیھاعدد األسھم 

١٫٠٨٥٧٫٧٠٣٧٫٦٢٤٣٩٠٥٨٩٫٢٩١٩٫٥٦٣١١٥٫٦٦١(ألف درھم)المستحوذ علیھاالقیمة الدفتریة لحصة المساھمة 

١٫٠٨٥٧٫٧٠٣٧٫٦٢٤٣٩٠٥٨٩٫٢٩١٩٫٥٦٣١١٥٫٦٦١(ألف درھم)احتیاطي الدمج المدرج مباشرًة في الفرق



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٠٨

دمج األعمال (تتمة) ٦

(تتمة) الزیادة في حصة المساھمة في شركات تابعة٦٫٥

الزیادة في حصة المساھمة في شركات تابعة مقابل اعتبار  (ب) 

ألف درھم. فیما یلي ملخص الزیادة في حصة المساھمة: ٤٫٥١١٫٨٦١، رفعت المجموعة حصة مساھمتھا في بعض الشركات التابعة مقابل اعتبار بمبلغ السنةخالل 

اإلجمالي أخرى*ملتیبالي ) ٢(كونیكت الصیر مارین  مخازن زي  ) ١(ألف ظبي الجرافات البحریة  

٪ ٨٫٣٠٪ ٠٫٨٧٪ ٥٠٫٠٠٪ ٠٫٠٦٪ ٠٫٠٨٪ ١٫٣٧٪ ٠٫٦٣في حصة المساھمة (%)الزیادة

٥٫٢١٠٫٠٠٠١٣٦٫٨٨٣٫٤٧٩٨٣٫٠٢٠٦٣٥٫٤٤٩٥٠٫٠٠٠١٣٠٫٢٥٦٫٤٩٢١٫١٢٠٫٥٣٨٢٧٤٫٢٣٨٫٩٧٨المستحوذ علیھاعدد األسھم 

٢٩٫٩٣٢١٧٤٫١٦٨٢٤٦٢٦٤٤٫٩٤٣٢٣٫٦٣٥٦٠٩٢٣٣٫٧٩٧(ألف درھم)المستحوذ علیھاالقیمة الدفتریة لحصة المساھمة 
)٤٫٥١١٫٨٦١()٢٫١٢٢()١٤٦٫١٧٢()٦٨٫٩٢٢()٣٠٫٠٠٠()٩٫٥٣٧()٤٫٢١١٫٦٣٤()٤٣٫٤٧٤(ناقصاً: االعتبار المدفوع 

)٤٫٢٧٨٫٠٦٤()١٫٥١٣()١٢٢٫٥٣٧()٦٣٫٩٧٩()٢٩٫٧٣٦()٩٫٢٩١()٤٫٠٣٧٫٤٦٦()١٣٫٥٤٢((ألف درھم)األرباح المحتجزةالمدرج مباشرًة في الفرق

ویالو.الریاضیةمساھمة آفاق، إیزي لیز، بالمز في حصة زیادة الأخرى  یشمل بند* 

مجموعة ملتیبالي ذ.م.م٪ في ٥٨٫٢٩المجموعة بنسبةكاعتبار الستبعاد حصة ملكیة االستحواذ علیھا ألف درھم تم ٦٠٠٫٦٨٥٫٣سھم بقیمة عادلة تبلغ ٩٩٩٫٩٩٩٫١٣٥یتضمن االعتبار )١(
).ج٦٫٤(إیضاح 

٪  ٣٠لحصة ملكیة بنسبةالقیمة العادلة االعتبار. یمثل في مجموعة دبلیو إف سي٪ ٣٠حصة ملكیة بنسبةمقابلكونیكت٪ في ٥٠بنسبةملكیةحصة ، استحوذت المجموعة على السنةخالل )٢(
). ج٦٫٤(إیضاح دبلیو إف سي في مجموعة 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٠٩

دمج األعمال (تتمة) ٦

(تتمة) الزیادة في حصة المساھمة في شركات تابعة٦٫٥

المساھمة دون مقابل في حصةزیادةال(ج)  

ملتیبالي ذ.م.م٪  ١٠نسبة  بحصة مساھمةالمجموعة علىاستحوذت،  السنةخالل   مجموعة  خاضع عالقة  ومن طرف ذفي 
المساھمة: حصةسیطرة مشتركة بدون مقابل. فیما یلي ملخص للزیادة فيل

مجموعة ملتیبالي  
ذ.م.م

٪١٠في حصة المساھمة (%)الزیادة

١٠٫٠٠٠٫٠٠٠المستحوذ علیھا عدد األسھم 

١٢٨٫٨٧٧(ألف درھم)المستحوذ علیھا القیمة الدفتریة لحصة المساھمة 
١٢٨٫٨٧٧(ألف درھم) احتیاطي الدمجالمدرج مباشرًة في الفرق

األعمال ومن خالل شراء أسھم إضافیة، إلى انخفاض عملیات دمجملكیة بعض الشركات التابعة، من  حصة  أدت الزیادة في  
. ٢٠٢١دیسمبر ٣١ألف درھم للسنة المنتھیة في ٤٧٨٫٣٣٥حقوق غیر المسیطرة بمبلغ ال



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١١٠

الممتلكات واآلالت والمعدات ٧

األرض 
مباني وتحسینات على  
أثاث وتركیبات ومعدات آالت وماكیناتالعقارات المستأجرة

قوارب دعم السفن  
والجرافات والمركبات

أعمال رأسمالیة قید  
اإلجمالي التنفیذ

ألف درھم ألف درھم درھم ألف ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

التكلفة:
٣٤٧٫٥١٠٩٨٤٫٨٢٥٣٢٫٩٨٤٢٩٫٧١٧٢٠٢٫٤٧٦١٫٥٩٧٫٥١٢-٢٠٢٠ینایر ١في  

١٠٧٫٠٥٦١٨٧٫٥٥٠٧٫٠٥٦٦٥٫٦٥٩٧٥٫٨٩٢٣٫١٥٧٤٤٦٫٣٧٠)٦المستحوذ علیھ أثناء دمج األعمال (إیضاح 
٦٫٨٥٣٤٣٫٤٨٤١٨٫٥٣٤١٩٫٧٤٦١٢٦٫٠٤٥٢١٤٫٦٦٢-إضافات خالل السنة 

)١٨٫٢٣١()٥٧٢()١٠٫٦٠١()٣٫٣٢٠()٦٤٣()٣٫٠٩٥(-استبعادات خالل السنة 
-٧٥-١٫٧٨١٦٤٤)٢٫٥٠٠(-عملیات إعادة تصنیف 

-)٣٨٫١٣٨(-٣٫٣٧٦٣٣٫٥٢٠١٫٢٤٢-تحویل من أعمال رأسمالیة قید التنفیذ  
)١٠٤()١٠٤(-----)٨محول إلى موجودات غیر ملموسة (إیضاح 

٣٫٥٦٤١٫٢٥٥٣٫٠٣٤٤١١٠٥٨٥٨٫٤٨٩فروقات صرف العمالت  

٢٠٢٠١١٠٫٦٢٠٥٤٠٫٩٤٩١٫٠٧٣٫٠٥٧١١٥٫٧٨٤١١٤٫٧٦٤٢٩٣٫٥٢٤٢٫٢٤٨٫٦٩٨دیسمبر ٣١في  

٢٠٢١١١٠٫٦٢٠٥٤٠٫٩٤٩١٫٠٧٣٫٠٥٧١١٥٫٧٨٤١١٤٫٧٦٤٢٩٣٫٥٢٤٢٫٢٤٨٫٦٩٨ینایر ١في  
٢٦٩٫٨٣٤٢٫٣٤٨٫٤٨٦٢٫٥٩١٫٢٣٢٩١١٫٩٠٧٦٫٩٣٢٫٥٨٨١٫٠٨٦٫٨١٦١٤٫١٤٠٫٨٦٣)٦المستحوذ علیھ أثناء دمج األعمال (إیضاح 

٤٫٤٦٧٤٦٫٩٦٠١٢٤٫٦٩٩٤٥٫٦٩٧٢٢٥٫٣٨٧٤٨٤٫٨٥١٩٣٢٫٠٦١إضافات خالل السنة 
)١٦٦٫٣١٣()٣٥٥()٧١٫٥٤٤()٢١٫٦٤٩()٢٦٫١٠٠()٤٦٫٦٦٥(-استبعادات خالل السنة 

-)٢٧٤٫٦٧٨(-١٥٦٫٩٩٢١٠٨٫١٥٣٩٫٥٣٣-تحویل من أعمال رأسمالیة قید التنفیذ  
)٦٫١٥٦()٦٫١٥٦(-----)١٥(إیضاح بیولوجیةمحول إلى موجودات 

)٧٥٫٧٢٧()٨٠١()٥٫٢٢٠()١٤٫٢٧٨()٣١٫٥٧٨()٢٣٫٨٥٠(-)٦٫٣مشطوب عند استبعاد شركات تابعة (إیضاح  
)٥٤٫٢٢٧(-)٨٣١()٢٥٫٩٧٩(-)٢٧٫٤١٧(-)١٩(إیضاح  محتفظ بھا للبیعمحول إلى موجودات 

)١٫٧٥٣()٤٥٩(١٫٥٠١)٦٩٨()٢٫٦٣٨(١٢٣٤١٨فروقات صرف العمالت  

٢٠٢١٣٨٥٫٠٤٤٢٫٩٩٥٫٨٧٣٣٫٨٣٦٫٨٢٥١٫٠٢٠٫٣١٧٧٫١٩٦٫٦٤٥١٫٥٨٢٫٧٤٢١٧٫٠١٧٫٤٤٦دیسمبر ٣١في  



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١١١

(تتمة) الممتلكات واآلالت والمعدات ٧

األرض 
مباني وتحسینات على  
أثاث وتركیبات ومعدات آالت وماكیناتالعقارات المستأجرة

قوارب دعم السفن  
والجرافات والمركبات

أعمال رأسمالیة قید  
اإلجمالي التنفیذ

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

االستھالك واالنخفاض في القیمة المتراكمین: 
٣٧٦٫٨٥٠-١١٤٫٨٧٠٢١١٫٤٩٧٢٦٫٤٤٣٢٤٫٠٤٠-٢٠٢٠ینایر ١في  

٢٢٥٫٨٤٢-١٢٣٫٥٣١٩٫٩٢٦٥٤٫٥٩٨٣٧٫٧٨٧-)٦مستحوذ علیھ من دمج األعمال (إیضاح 
٨٩٫٢٥٩-٢٣٫٨٦٤٤٣٫٢٥٨٧٫٦٤٧١٤٫٤٩٠-المحمل للسنة 

---٢٥٢٥٠٤)٧٥٦(-عملیات إعادة التصنیف  
٢١٫٥٥٥--١٢٫٤٢٥٩٫١٣٠--)٢٨خسارة االنخفاض في القیمة للسنة (إیضاح 

)١٦٫٦٢٠(---)٣٧٨()١٦٫٢٤٢(-)٢٨عكس االنخفاض في القیمة (إیضاح 
)١٦٫٥٥٨(-)٩٫٧٨٣()٣٫٢٠٨()٤٧٣()٣٫٠٩٤(-المتعلق باالستبعادات  

١٫٣٨٥-٦٦٥٥٤٦٩٠٨٤-فروقات صرف العمالت  

٦٨١٫٧١٣-٢٤٢٫٨٣٨٢٧٧٫٠٥٣٩٥٫٢٠٤٦٦٫٦١٨-٢٠٢٠دیسمبر ٣١في  

٦٨١٫٧١٣-٢٤٢٫٨٣٨٢٧٧٫٠٥٣٩٥٫٢٠٤٦٦٫٦١٨-٢٠٢١ینایر ١في  
٦٫٥٦٧٫٠٥٧-١٫٠٠٥٫٣٥٤٩٥٣٫٣٦٠٧٢١٫٤٩٩٣٫٨٨٦٫٨٤٤-)٦مستحوذ علیھ من دمج األعمال (إیضاح 

٦٣٨٫٨٧٢-٩٠٫٤٥٢٢٤٤٫٥٦٠٥٥٫٤٢٩٢٤٨٫٤٣١-المحمل للسنة 
٥٩٫٨٥٩-٣٥٫٢٣٨١٢٫٤٧١١١٫٧٠٩٤٤١-)٢٨خسارة االنخفاض في القیمة للسنة (إیضاح 

)٣٤٫٢٧٣(-)٣٫٤٠١()١١٫٦٦٥()١٠٫٢٤٠()٨٫٩٦٧(-)٦٫٣مشطوب عند استبعاد شركات تابعة (إیضاح  
)٥٤٫٢٢٧(-)٨٣١()٢٥٫٩٧٩(-)٢٧٫٤١٧(-)١٩(إیضاح  محتفظ بھا للبیعمحول إلى موجودات 
)١٤٨٫١٢٢(-)٦٦٫٨٩٥()١٤٫٥٩٣()٢٥٫٧٣٠()٤٠٫٩٠٤(-المتعلق باالستبعادات 

)٣٢٢(-)١٦()٢٤٣()٨٩(٢٦-فروقات صرف العمالت  

٧٫٧١٠٫٥٥٧-١٫٢٩٦٫٦٢٠١٫٤٥١٫٣٨٥٨٣١٫٣٦١٤٫١٣١٫١٩١-٢٠٢١دیسمبر ٣١في  

القیمة الدفتریة: 
٢٠٢١٣٨٥٫٠٤٤١٫٦٩٩٫٢٥٣٢٫٣٨٥٫٤٤٠١٨٨٫٩٥٦٣٫٠٦٥٫٤٥٤١٫٨٢٫٧٤٢٩٫٣٠٦٫٨٨٩دیسمبر ٣١في  

٢٠٢٠٣٨٥٫٠٤٤١٫٦٩٩٫٢٥٣٢٫٣٨٥٫٤٤٠١٨٨٫٩٥٦٣٫٠٦٥٫٤٥٤١٫٥٨٢٫٧٤٢٩٫٣٠٦٫٨٨٩دیسمبر ٣١في  

ألف درھم والمتعلق بموجودات المجموعة، والتي انخفضت قیمتھا بالكامل سابقاً. نتج عكس االنخفاض في  ١٦٫٦٢٠، قامت شركة تابعة للمجموعة بعكس االنخفاض في القیمة بمبلغ ٢٠٢٠خالل 
التزاماتھ المنصوص علیھا في الطرف الثالث بخرقتم إنھاء االتفاقیة بسبب قیام،  السنةخالل  مع طرف ثالث لتشغیل وإدارة الموجودات.  السابقةالقیمة بناء على اتفاقیة تم إبرامھا خالل السنة

رھم بالكامل. ألف د١٥٫٣٦٧قیمتھا االتفاقیة. نتیجة لذلك، خفضت المجموعة قیمة الموجودات البالغة



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١١٢

(تتمة) الممتلكات واآلالت والمعدات ٧

بموجوداتألف درھم) المتعلقة  ١٨٫٦٣٩:  ٢٠٢٠ألف درھم (١٢٫٠٤٧المعدات الطبیة واألثاث والتركیبات بقیمة  انخفضت قیمة  
بالكامل عند االستحواذ، حیث ال یمكن تقدیر عمرھا اإلنتاجي بشكل معقول. ،الرعایة الصحیة المستخدمة في مركز اختبار مؤقت

تصنیف الشركة التابعة لتكلفة البیع نتیجة  اً ممتلكاتھا ومعداتھا إلى قیمتھا العادلة ناقصبتخفیضخالل السنة، قامت الشركة التابعة  
ألف درھم. ٣٢٫٠٢١قیمتھالمدرجة ما القیمة فينخفاضاالكعملیة متوقفة. بلغت خسائر 

محطة تبرید المناطق  إلنشاء، تشتمل األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ بشكل أساسي على التكالیف المتكبدة  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١في  
وإنشاءالبحر" في المغرب،  قصرو"التراثي، وإنشاء فنادق في منطقة السوق  المحطاتفي مجمع دبي لالستثمار، وتوسیع سعة  

: إنشاء محطة تبرید  ٢٠٢٠العمال في اإلمارات العربیة المتحدة، وإنشاء مباني سكنیة / تجاریة متعددة االستخدامات (معسكرات
المناطق وإنشاء مصنع جدید للمواد الغذائیة في مجمع دبي لالستثمار).

٣٫٢٦٧ة بقروضھا البالغة قیمتھا  ، قامت المجموعة برسملة تكالیف التمویل المتعلق٢٠٢١دیسمبر  ٣١خالل السنة المنتھیة في  
٪. ٣ألف درھم). كان معدل الرسملة المستخدم لتحدید تكالیف التمویل ھو إیبور + ٢٫٤٥٩: ٢٠٢٠ألف درھم (

ألف درھم) كضمان مقابل  ٨١٠٫٩٦٧:  ٢٠٢٠ألف درھم (٢٫٢٤١٫٦٩١تم رھن ممتلكات وآالت ومعدات بقیمة دفتریة تبلغ  
). ٢٣القروض (إیضاح 

یص االستھالك المحمل للسنة واإلفصاح عنھ في البیانات المالیة الموحدة على النحو التالي: تم تخص

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٥٥٧٫٦٧٦٧٤٫٠٦١) ٢٨تكلفة اإلیرادات (إیضاح  
٦٨٫٧١٨١٣٫٤٢٣)٢٩المصاریف العمومیة واإلداریة (إیضاح 

٨٫٥٣٧١٫٠٣٧)٣٠مصاریف البیع والتوزیع (إیضاح 
٣٫٨٢٦٥٩٤) ١٥(إیضاح الموجودات البیولوجیة 

١١٥١٤٤) ١٦أعمال التطویر قید التنفیذ (إیضاح 
٦٣٨٫٨٧٢٨٩٫٢٥٩

تم تخصیص خسارة االنخفاض في القیمة في بیان األرباح أو الخسائر الموحد كما یلي:

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

١٢٫٠٤٧١٨٫٦٣٩االنخفاض في قیمة الموجودات المتعلقة بالرعایة الصحیة  
-٣٢٫٠٢١االنخفاض في قیمة الموجودات المتعلقة بالعملیات المتوقفة  

١٥٫٧٩١٢٫٩١٦االنخفاض في قیمة الموجودات األخرى 
٥٩٫٨٥٩٢١٫٥٥٥)٢٨تكلفة اإلیرادات (إیضاح  -إجمالي االنخفاض في القیمة 

) ١٦٫٦٢٠(-)٢٨تكلفة اإلیرادات (إیضاح –عكس خسارة االنخفاض في القیمة 
٥٩٫٨٥٩٤٫٩٣٥صافي االنخفاض في القیمة خالل السنة



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١١٣

الموجودات غیر الملموسة والشھرة ٨

اإلجمالي برمجیات وأخرى الرخصة التجاریة تجاریة العالمات العقود العمیل عالقات العمیل حقوق االمتیاز التجاریة األسماءالشھرة
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

١٥٫٢١١٥٠٧٫٤٠٤--٢٠٢١١٣٨٫٥٤٤٣٠٫٨٠٤٧٦٫٠٣٦١٦٩٫٤٩٢٧٧٫٣١٧ینایر  ١في 
١٦٣٫٥٣٥١٫١٣٩٫٨٠٠١٥٫٢١٨١٤٫١٠٨٢٣٫٧٠٨٢٫٢٤٣٫٦٩١-٧٤٨٫٦٣٥١٣٨٫٦٨٧)٦المتعلقة بدمج االعمال (إیضاح 

٢٨٫٠٤١٢٨٫٠٤١-------إضافات خالل السنة
)٢١٣٫٤٥٢()١٨٫٢٤٠(--)٦٢٫٧٦٧()١٣٠٫٦٤٧(--)١٫٧٩٨()٦٫٣(إیضاح مشطوبة عند استبعاد شركات تابعة

)١٢٢٫٩٧٢()٩٫١٨٨()١٫٧٠٠()٧٤()٦٫٤٦٧()٩٧٫١٧٦()٢٫١٦٢()٦٫٢٠٥(-اإلطفاء خالل السنة 

٢٠٢١٨٨٥٫٣٨١١٦٣٫٢٨٦٧٣٫٨٧٤١٠٥٫٢٠٤١٫١٤٧٫٨٨٣١٥٫١٤٤١٢٫٤٠٨٣٩٫٥٣٢٢٫٤٤٢٫٧١٢دیسمبر  ٣١في 

٣٦٠٣٥١٫٩٨٨--٧٨٫١٩٨١٦١٫٣٨٢٨١٫٢٦٧-٢٠٢٠٣٠٫٧٨١ینایر  ١في 
١٤٫٧٧٨٢١٦٫٤٤١--٤٠٫٠٠٠١٩٫٤٠٠-١٠٧٫٧٦٣٣٤٫٥٠٠)٦المتعلقة بدمج االعمال (إیضاح 

٦٫٩٧٥٦٫٩٧٥-------إضافات خالل السنة
١٠٤١٠٤-------)٧تحویل من ممتلكات وآالت ومعدات (إیضاح 

)٦٨٫١٠٤()٧٫٠٠٦(--)٢٣٫٣٥٠()٣١٫٨٩٠()٢٫١٦٢()٣٫٦٩٦(-اإلطفاء خالل السنة 

١٥٫٢١١٥٠٧٫٤٠٤--٢٠٢٠١٣٨٫٥٤٤٣٠٫٨٠٤٧٦٫٠٣٦١٦٩٫٤٩٢٧٧٫٣١٧دیسمبر  ٣١في 

تم تخصیص رسوم اإلطفاء للسنة على بیان األرباح أو الخسائر الموحد على النحو التالي:

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٩٣٫٣٠٥٢٫٣٢١) ٢٨تكلفة اإلیرادات (إیضاح  
٢٩٫٦٦٧٦٥٫٧٨٣)٢٩المصاریف العمومیة واإلداریة (إیضاح 

١٢٢٫٩٧٢٦٨٫١٠٤



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١١٤

الشھرة والموجودات غیر الملموسة األخرى (تتمة) ٨

رسوم اإلطفاء للسنة على بیان األرباح أو الخسائر الموحد على النحو التالي: تخصیص 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٩٣٫٣٠٥٢٫٣٢١) ٢٨تكلفة اإلیرادات (إیضاح  
٢٩٫٦٦٧٦٥٫٧٨٣)٢٩المصاریف العمومیة واإلداریة (إیضاح 

١٢٢٫٩٧٢٦٨٫١٠٤

الشھرة
بشكل رئیسي من نمو المبیعات والعمالء الجدد والتعاون الناتج من عملیات االستحواذ. یتم تخصیص الشھرة على  تتكون الشھرة 

الوحدات المولدة للنقد المعنیة. قدرت اإلدارة بأنھ لیس ھنالك ضرورة إلدراج خسارة انخفاض في القیمة مقابل الشھرة في تاریخ 
التقاریر المالیة. 

األسماء التجاریة  
المستحوذ التجاریة منافع اقتصادیة مستقبلیة في شكل أعمال مستقبلیة مرتبطة باألسماء التجاریة للشركات التابعة  األسماءتمثل  
رقم غیر ملموسة بموجب معیار المحاسبة الدوليوتستوفي معاییر إدراجھا كموجوداتأعمال مختلفة  أثناء عملیات دمجعلیھا 
٣٨.

حقوق االمتیاز 
، استحوذت شركة بال القابضة للتبرید ذ.م.م، وھي شركة تابعة للشركة، على حقوق والتزامات مرتبطة بعقد ٢٠١٨في دیسمبر 

من مساھمھا مجموعة شركات بال ، منطقة تطویر جزیرة الریم، أبوظبي  ٤امتیاز تبرید المناطق المتعلق بجزء من القطاع رقم  
ملیون درھم (والتي استحوذت في نفس الوقت على نفس الحقوق وااللتزامات من بال للخدمات التقنیة ذ.م.م،  ٨٠ذ.م.م مقابل  

طرف ذو عالقة بالمجموعة) لتقدیم خدمات تبرید المناطق للعمالء في منطقة االمتیاز التي طورتھا شركة طموح. تمت تسویة  
٣٧ملیون درھم والباقي یستحق السداد عند الطلب. إن مدة العقد ھي  ٥٨٫٦ملیون درھم جزئیاً بمبلغ  ٨٠ر البالغة قیمتھ  االعتبا 

سنة من تاریخ إنشاء محطة تبرید المناطق. 

مع العمالء قاتعقود العمالء والعال
أثناء عملیات  علیھا  االستحواذعقود طویلة األجل غیر قابلة لإللغاء مع العمالء والعالقات غیر التعاقدیة التي تم  البنود  تمثل ھذه  

. ٣٨معاییر إدراجھا كموجودات غیر ملموسة بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم وتستوفي األعمال المختلفة دمج



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١١٥

ة) الشھرة والموجودات غیر الملموسة األخرى (تتم٨

العالمات التجاریة
علیھا  االستحواذتمثل العالمات التجاریة منافع اقتصادیة مستقبلیة في شكل أعمال مستقبلیة مرتبطة بالعالمات التجاریة التي تم  

. ٣٨معاییر إدراجھا كموجودات غیر ملموسة بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم وتستوفي األعمال المختلفة أثناء عملیات دمج

الرخصة التجاریة 
والتي تم إدراجھا  " لمتاجر البیع بالتجزئة التابعة لھا،  فزعة، وھي شركة تابعة، باستخدام اسم "كيلالرخصة لشركة األفق المسمح  ت

سنوات.٨لمدةعمر إنتاجيلدى الرخصة. السنةخالل شركة األفق الملكيالمجموعة عند االستحواذ على من قبل

، أجرت اإلدارة مراجعتھا السنویة لالنخفاض في قیمة الشھرة وبعض الموجودات ٢٠٢١دیسمبر  ٣١خالل السنة المنتھیة في  
ت المبالغ القابلة تجاوزالتدفقات النقدیة المخصومة ومضاعفات التداول لطریقة الشركات المماثلة.نماذجملموسة، باستخدام  الغیر  

أي انخفاض في القیمة.إدراجالقیم الدفتریة وبالتالي لم یتم ةلالسترداد المقدر

من التوقعات المالیة لفترة خمس سنوات باإلضافة  ةالمشتققید االستخدامالقیمة  بناًء على طریقةلالسترداد  المبالغ القابلةتم احتساب  
تكلفة البیع ھي التدفقات النقدیة المخصومة.اً ادلة ناقصإلى القیمة النھائیة بعد ذلك. كانت المنھجیة المستخدمة لتقدیر القیمة الع

االفتراضات الرئیسیة التالیة: علىواعتمدتمن خالل خصم التدفقات النقدیة قید االستخدامتم تحدید القیمة 

 :٢معدل النمو٪
 :١٦-٪ ٨٫١معدل الخصم ٪

ول للشركات المماثلة:تم استخدام االفتراض الرئیسي التالي أثناء مراجعة مضاعفات التدا

 ؛ و ضعف٢٢٫٧–ضعف ١٣٫٩: السعر إلى الربحیةمضاعفة
 ضعف. ١١٫٧قیمة األعمال:مضاعفة

في أي من االفتراضات الرئیسیة المذكورة أعاله إلى أن تتجاوز القیم الدفتریة بشكل إلى حد معقوللن یؤدي أي تغییر محتمل  
. ٢٠٢١دیسمبر ٣١جوھري قیمھا القابلة لالسترداد كما في 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١١٦

االستثمارات العقاریة ٩

عقارات مؤجرة   أراضي 
عقارات قید  

اإلجمالي التطویر 
ألف درھم ألف درھم  ألف درھم ألف درھم 

٢٠٢١
التكلفة: 
٢٠٢١١٣٥٫٢١٣١٫٦٥٥٫٩٧٥٢١٢٫٧٦٣٢٫٠٠٣٫٩٥١ینایر ١في 

١٫٩٤٣٫١٦٨٣٫٨٨١٫٤٦٩١٫٢٢٧٫٤٧٩٧٫٠٥٢٫١١٦(أ)) ٦٫١عند دمج األعمال (إیضاح امستحوذ علیھ 
٧٨٫٨٠٧٥٫٢٨٩٦٠٤٨٤٫٧٠٠خالل السنة ةإضاف 

-)٨٥٫٩٠٥(٨٥٫٩٠٥-تحویل من عقارات قید التطویر 
) ٢٦١٫٨٣٥(-) ٢٦١٫٨٣٥(-) ١٩تحویل إلى موجودات محتفظ بھا للبیع (إیضاح 

)٦١٫٦٩٦(-)٦١٫٦٩٦(-) ١٣تحویل إلى المخزون (إیضاح 
) ١٠٤(-) ١٠٤(-شطب 

٢٠٢١٢٫١٥٧٫١٨٨٥٫٣٠٥٫٠٠٣١٫٣٥٤٫٩٤١٨٫٨١٧٫١٣٢دیسمبر ٣١في 

االستھالك واالنخفاض في القیمة المتراكمین: 
٢٠٢١٣٦٫٨٩١٤٦٢٫٢٨٠٢١١٫٠٥٩٧١٠٫٢٣٠ینایر ١في 

١٥٤١٧٧٫٥١٧٥٫١٢٠١٨٢٫٧٩١(أ)) ٦٫١عند دمج األعمال (إیضاح امستحوذ علیھ 
٦٤٫٨١٩-٦٤٫٨١٩-المحمل للسنة 

٦٤٥-٦٤٥-) ٢٩خسارة االنخفاض في القیمة للسنة (إیضاح 
-)٥٫١٢٠(٥٫١٢٠-تحویل من عقارات قید التطویر 

)٣٥٫٨٨١(-)٣٥٫٨٨١(-) ١٩تحویل إلى موجودات محتفظ بھا للبیع (إیضاح 
)٣٢٫٣٧٤(-)٣٢٫٣٧٤(-) ١٣تحویل إلى المخزون (إیضاح 

٢٠٢١٣٧٫٠٤٥٦٤٢٫١٢٦٢١١٫٠٥٩٨٩٠٫٢٣٠دیسمبر ٣١في 

صافي القیمة الدفتریة:
٢٠٢١٢٫١٢٠٫١٤٣٤٫٦٦٢٫٨٧٧١٫١٤٣٫٨٨٢٧٫٩٢٦٫٩٠٢دیسمبر  ٣١في 

٢٠٢٠
التكلفة: 
٦٨٫٤١٥-٦٨٫٤١٥-٢٠٢٠ینایر ١في 

١٣٥٫٢١٣١٫٣٩٤٫٢٩٨٢١١٫١٨٥١٫٧٤٠٫٦٩٦(أ)) ٦٫١مستحوذ علیھا عند دمج األعمال (إیضاح 
٢٢٢٫٨٧٥١٫٥٧٨٢٢٤٫٤٥٣-إضافة خالل السنة 

)٢٩٫٦١٣(-)٢٩٫٦١٣(-) ١٣تحویل إلى المخزون (إیضاح 

٢٠٢٠١٣٥٫٢١٣١٫٦٥٥٫٩٧٥٢١٢٫٧٦٣٢٫٠٠٣٫٩٥١دیسمبر ٣١في 

االستھالك واالنخفاض في القیمة المتراكمین: 
٦٨٫٠٨٧-٦٨٫٠٨٧-٢٠٢٠ینایر ١في 

٢٩٫٨٤٩٣٠٦٫٠٧٢٢١١٫٠٥٩٥٤٦٫٩٨٠(أ)) ٦٫١مستحوذ علیھا عند دمج األعمال (إیضاح 
٥٢٫٢٩٠-٥٢٫٢٩٠-المحمل للسنة 

٤٤٫٩٣١-٧٫٠٤٢٣٧٫٨٨٩) ٢٩خسارة االنخفاض في القیمة للسنة (إیضاح 
)٢٫٠٥٨(-)٢٫٠٥٨(-) ١٣إلى المخزون (إیضاح محول 

٢٠٢٠٣٦٫٨٩١٤٦٢٫٢٨٠٢١١٫٠٥٩٧١٠٫٢٣٠دیسمبر ٣١في 

صافي القیمة الدفتریة: 
٢٠٢٠٩٨٫٣٢٢١٫١٩٣٫٦٩٥١٫٧٠٤١٫٢٩٣٫٧٢١دیسمبر ٣١في 
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١١٧

(تتمة) االستثمارات العقاریة٩

رضاأل
مالیین  ٧: خسارة انخفاض في القیمة قدرھا ٢٠٢٠(األرضخسارة انخفاض في قیمة ةأیبإدراج المجموعة تقم، لم السنةخالل 

درھم). 

٢٠٢١دیسمبر  ٣١ملیون درھم في  ٢٫١٧٧المجموعة تقارب  أراضيیشیر التقییم القائم على السوق إلى أن القیمة العادلة لقطع  
ملیون درھم).٩٨: ٢٠٢٠(

ملیون درھم) مقابل قروض.٩٨: ٢٠٢٠ملیون درھم (٤٦٨تم رھن أرض بقیمة عادلة تبلغ 

العقارات المؤجرة 
دیسمبر ٣١. بلغت القیمة العادلة للعقارات المؤجرة كما في  العمالكل رئیسي العقارات ومعسكرات  تشمل العقارات المؤجرة بش

ألف  ٦٤٥بمبلغانخفاض في القیمة  إدراجملیار درھم). نتیجة للتقییم، تم  ١٫١٩:  ٢٠٢٠ملیار درھم (٥٫١٩ما قیمتھ٢٠٢١
ملیون درھم).٣٧٫٩: ٢٠٢٠(السنةدرھم خالل 

). ٢٣: ال شيء) مقابل قروض (إیضاح ٢٠٢٠ملیون درھم (٣٫٦٢٦عادلة تبلغ ؤجرة بقیمة تم رھن عقارات م

عقارات قید التطویر ال
قید التطویر من المشاریع التالیة:االستثمارات العقاریةتتألف

مشاریع عقاریة 
بشكل أساسي في  ووالتطویر  ھي قید اإلنشاءألف درھم  ١٫٥٤١التي تبلغ قیمتھا الدفتریةعقاریة في إمارة أبوظبي  المشاریع  إن ال

جزیرة الریم. 

المجمع
("السوق") وفندق یقع بین جسر تراثيسوق إنشاءعلى تعمل المجموعة، من خالل شركة تابعة تم االسحواذ علیھا خالل السنة،

أن ومراكز والتي من المتوقعوحدات تجاریة  المقطع وشارع الخلیج العربي عند بوابة أبوظبي. یتألف السوق بشكل أساسي من  
٣١بلغت التكلفة اإلضافیة المقدرة إلكمالھ كما في كما ٢٠٢٢إیجارات من استخدامھا. من المتوقع أن یكتمل المجمع خالل  تولد

سین سنة. قطعة األرض المستخدمة في المشروع مؤجرة من بلدیة أبوظبي لمدة خمإن  ملیون درھم.٣٦ما قیمتھ٢٠٢١دیسمبر  

العمالمعسكر 
، إلنشاء معسكر سنة، لمدة ثالثین  زونز كروبمن  السنةقطعة أرض مستأجرة من قبل شركة تابعة خالل  تم االستحواذ على  

المتبقي البالغ المبلغ  ویمثل  العمال  معسكر  مرافق  إنشاء  بالفعل  المجموعة  أكملت  تلك المنشأة.  داخل  ومستشفى  قیمتھ عمال  ة 
بلغت التكلفة اإلضافیة  ھذه المنشأةنشاء مستشفى في  إلقید التطویر، التكلفة المتكبدة  ضمن العقاراتألف درھم،  ١٦٧٫٨٠٣  .

مالیین درھم.٩ما قیمتھ٢٠٢١دیسمبر ٣١المقدرة إلنجاز المستشفى كما في 

: ال شيء) مقابل قروض.٢٠٢٠ملیون درھم (١٦٨بقیمةعقارات قید التطویرتم رھن
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االستثمارات العقاریة (تتمة) ٩

(تتمة) عقارات قید التطویرال

.: ال شيء)٢٠٢٠(خالل السنة، لم تكن ھناك تكالیف اقتراض مرسملة ضمن االستثمارات العقاریة قید التطویر

اإلدارة بالرجوع إلى التقییم  من قبل ٢٠٢٠و٢٠٢١دیسمبر ٣١تم تحدید القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة للمجموعة كما في 
بالمجموعة.  ینغیر مرتبطینمستقلینالذي تم إجراؤه في التواریخ ذات الصلة من قبل متخصصین في اإلدارة الداخلیة ومقیم

مؤھالت مناسبة وخبرة مالئمة في تقییم العقارات في المواقع ذات الصلة. ونالمستقلونلدى المقیم

الستثمارات العقاریة باستخدام النھج القائم على السوق ونموذج التدفقات النقدیة المخصومة.یتم تحدید القیمة العادلة ل

یأخذ النھج القائم على السوق في االعتبار معامالت السوق األخیرة للموجودات المماثلة أو عروض األسعار / أسعار العطاءات 
لنفس الموجودات أو للموجودات المماثلة. 

ات النقدیة المخصومة بعین االعتبار القیمة الحالیة لصافي التدفقات النقدیة التي سوف یتم تولیدھا من العقار، مع یأخذ نظام التدفق
األخذ في االعتبار معدل نمو اإلیجار المتوقع، ومعدل اإلشغال، وتكالیف حوافز اإلیجار مثل فترات اإلیجار المجانیة والتكالیف  

ن. یتم خصم صافي التدفقات النقدیة المتوقعة باستخدام معدالت الخصم المعدلة حسب المخاطر.  األخرى التي ال یدفعھا المستأجرو
مقابل ثانوي) وعوامل شروط   وموقعھ (رئیسي  من بین العوامل األخرى، یأخذ تقدیر معدل الخصم في االعتبار جودة المبنى 

اإلیجار الخاصة بالعقارات المعنیة.

وجودات المدرجة بالقیمة العادلة حسب مستوى التسلسل الھرمي للقیمة العادلة للسنة المنتھیة في  یوضح الجدول التالي تحلیل الم
دیسمبر:٣١

اإلجمالي ٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
٢٫١٧٧٫٣٨٧٥٫١٨٧٫٥٤٦٧٫٣٦٤٫٩٣٣-التطویر) (باستثناء العقارات قید استثمارات عقاریة 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
٩٨٫٣٢٢١٫١٩٢٫٣٩٨١٫٢٩٠٫٧٢٠-(باستثناء العقارات قید التطویر) استثمارات عقاریة 

خالل السنة الحالیة والسابقة. ٣والمستوى ٢والمستوى ١لم تكن ھناك تحویالت بین المستوى 
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١١٩

االستثمارات العقاریة (تتمة) ٩

فیما یلي ملخص ألسالیب التقییم والمدخالت المستخدمة في تقییم االستثمارات العقاریة: 

المدخالت الجوھریة غیر القابلة للمالحظة أسلوب التقییم العقار 
درھم  ١٣٥-١٣٠: ٢٠٢٠(درھم / للقدم المربع٩٣١-٢معدل المبیعات:  مقارنة أسعار البیع األرض 

؛)للقدم المربع/
 :؛  )٪٢: ٢٠٢٠(٪٢رسوم االستحواذ
 :؛ و٪١٤: ٢٠٢٠(٪١٤معدل الخصم(
:١٥: ٢٠٢٠(٪١٥معدل العائد٪ .(

النقدیة  العقارات المؤجرة  التدفقات 
المخصومة 

 المؤجرة المختلفة ھي كما یلي: إن القیمة اإلیجاریة المقدرة سنویاً للعقارات

  :السكنیة للوحدة٢١٠٫٠٠٠-١٩٫٢٠٠العقارات  :  ٢٠٢٠(درھم 
؛)درھم للوحدة٢١٠٫٠٠٠-١٩٫٢٠٠

  :درھم / للقدم المربع١٠٨- درھم / للقدم المربع  ٨٠العقارات التجاریة
؛)درھم / للقدم المربع١٠٨-درھم / للقدم المربع ٨٠: ٢٠٢٠(
 :٢٠٢٠(درھم / للقدم المربع١٠٨- م / للقدم المربع درھ٩٧التجزئة  :

؛ )درھم / للقدم المربع١٠٨-درھم / للقدم المربع ٩٧
  :للسیارات للوحدة٥٫٤٠٠موقف  درھم ٥٫٤٠٠:  ٢٠٢٠(درھم 

)؛ وللوحدة
ال شيء)٢٠٢٠درھم للفرد (٥٨٠عمال: سكن :.

  :تشغیلیة المربع  ١٥٫٧٢مصاریف  للقدم   / للقدم ٤٥٫٧٣- درھم   / درھم 
المربع؛

سكن العمال: المصاریف التشغیلیة ل
اإلیجار:  ر إلى  ٣٫١٩٠٫١٣١سوم  سنوی٤٫٣٠٩٫٧٣٧درھم  اً درھم 

: ال شيء)٢٠٢٠(
 :ال شيء)٢٠٢٠درھم للفرد (١٥اإلیجار المتغیر :

 :؛ و)٪١٠٫٥-٪ ٩: ٢٠٢٠(٪١٠٫٥-٪ ٨معدل الخصم
٩٫٥-٪ ٨: ٢٠٢٠(٪٩٫٥-٪ ٨: النھائیةمعدل الرسملة٪(.

فیما یلي إیرادات إیجارات العقارات التي حققتھا المجموعة من استثماراتھا العقاریة، والتي یتم تأجیر جزء منھا بموجب عقود 
إیجار تشغیلیة والمصاریف التشغیلیة المباشرة الناتجة عن االستثمارات العقاریة: 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

١٧٦٫٦٣٤١٠٧٫٦٣٠إیرادات اإلیجار  
) ٨١٫٩٧٩()١٠٤٫٧٨٩(المصاریف التشغیلیة المباشرة 

٧١٫٨٤٥٢٥٫٦٥١
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١٢٠

االستثمارات في الشركات الزمیلة وشركات االئتالف ١٠

فیما یلي تفاصیل الشركات الزمیلة وشركات ائتالف المجموعة:

حصة الملكیةالتأسیس والعملیات بلد األنشطة الرئیسیةالمنشأةاسم
٢٠٢١٢٠٢٠

الشركات الزمیلة:
وتطویر المشروعات العقاریة  استثمار) ١(أبوظبي ماونتن جیت ذ.م.م

. وتأسیسھا وإدارتھا
٪٤٧-اإلمارات العربیة المتحدة 

وتوزیع المستلزمات  تشغیل المختبرات الطبیة )١(ذ.م.م بیور ھیلث للمستلزمات الطبیة 
. الطبیة

٪٣١٫٥-اإلمارات العربیة المتحدة 

شركة تفسیر للمقاوالت والصیانة العامة  
ذ.م.م.  

وتطویر المشروعات العقاریة  استثمار
. وتأسیسھا وإدارتھا

٪٢٠٪ ٢٠اإلمارات العربیة المتحدة 

بئة وبیع المیاه المعدنیة والمشروبات الغازیة  تعشركة اإلمارات للمرطبات ش.م.ع 
العبوات   تصنیع  وكذلك  المبخر،  والحلیب 

والحافظات. البالستیكیة 

٪٢٠٪ ٢٠اإلمارات العربیة المتحدة  

٪٥٠-اإلمارات العربیة المتحدة . طباعة المنشورات التجاریة )٢(ذ.م.م لالتصاالت شركة فیوال  

٪٤٠-الوالیات المتحدة األمریكیة . شركة للحلول المتكاملة)٣(نوبل انك 

-٪ ٣٣مصر  زراعة وإنتاج السكر. ش.م.م*القناة للسكر

-٪ ٣٣فرنسا  الخدمات الھندسیة واالستشاریة. أس آیھ إس* برینسیبیا 

الجزیرة للحلول واالستشارات التقنیة  
ذ.م.م*

-٪ ٣٥اإلمارات العربیة المتحدة استشارات أجھزة ومعدات الحاسوب. 

ریسبونس بلس القابضة ش.م.خ 
ریسبونس بلس للخدمات الطبیة(سابقًا " 
) ٤(ذ.م.م")

-٪ ٣٦٫٠٦اإلمارات العربیة المتحدة خدمات الرعایة الصحیة والمرافق الطبیة. 

-٪ ٣٦٫٦٩اإلمارات العربیة المتحدة القوى العاملة واالستثمار. حلول ) ٥(سواعد القابضة ش.م.خ 

االستثمار في المشاریع التجاریة وتأسیسھا  ) ٦(إن آر تي سي فود ھولدینج ذ.م.م 
وإدارتھا. 

-٪ ٤١اإلمارات العربیة المتحدة 

وتطویر المشروعات العقاریة  إستثمار)٧(الدار العقاریة ش.م.ع 
. وتأسیسھا وإدارتھا

-٪ ٣١٫١١اإلمارات العربیة المتحدة  

-٪  ٣٠موزمبیق. المشاریع الزراعیةفيستثماراال)٨(مزارع البستان المحدودة 

شركات االئتالف: 
وتطویر المشروعات العقاریة  استثمارالعقاري ذ.م.م لالستثمارالزیو  

. وتأسیسھا وإدارتھا
٪٦٥٪ ٦٥اإلمارات العربیة المتحدة 

وتطویر المشروعات العقاریة  استثماربروجریسیف لتطویر العقارات ذ.م.م. 
. وتأسیسھا وإدارتھا

٪٦٥٪ ٧٠اإلمارات العربیة المتحدة 

٪٣٤٪ ٣٤العربیة المتحدة اإلمارات  . شركة عقاریة بنیة ذ.م.م  

-٪  ٤٩اإلمارات العربیة المتحدة . إنشاءات*  ة الصینیةیشركة إنشاء السكك الحدید
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١٢١

(تتمة) االستثمارات في الشركات الزمیلة وشركات االئتالف١٠

حصة الملكیةبلد التأسیس والعملیات األنشطة الرئیسیةالمنشأةاسم
٢٠٢١٢٠٢٠

شركات االئتالف: (تتمة)
شركة التحدي المصریة اإلماراتیة  

* للجرافات البحریة
تجریف واستصالح األراضي أعمال 

والھندسة المدنیة ومقاوالت الموانئ واالنشاءات  
. البحریة 

-٪ ٤٩مصر 

تروجان للمقاوالت العامة وسیكس  
متحف غوغنھایم **  - كونستركت لیمتد 

-٪ ٥٠اإلمارات العربیة المتحدة . إنشاءات

تروجان للمقاوالت العامة وسیكس  
متحف زاید الوطني- كونستركت لیمتد 

 **

-٪ ٥٠اإلمارات العربیة المتحدة . إنشاءات

-٪ ٥٠اإلمارات العربیة المتحدة  . دارة الخدمات قابضة إلشركة )٩(الموجودات ذ.م.م شركة التزم إلدارة  

شركة االستثمار الزراعي القابضة  
)١٠((إثمار) المحدودة 

التجارة العامة واالستیراد والتصدیر والتخزین  
وأمناء  تجاریینءووسطافي المخازن العامة 

المستودعات. تجارة  وتشغیلالمخازن وإدارة 
تجارة المواد الغذائیة  وعالف بالجملة األ

المعلبة والمحفوظة وتجارة المواد الغذائیة  
المجمدة وتجارة المواد الغذائیة الزراعیة.  

-٪ ٥٠اإلمارات العربیة المتحدة 

التشخیص والتصویر وتكنولوجیا المعلومات  )١٠(معھد أبحاث إي دي إي ذ.م.م 
األعمالواستشارات نظم المعلومات وسیر 

. والحلول

-٪ ٥٠اإلمارات العربیة المتحدة 

إنتاج وتخزین الغاز الطبیعي المضغوط وغاز  )١٠(اإلمارات العالمیة للغاز 
البترول المسال والبروبان والبیوتان والوقود  

الدافع.  

-٪ ٥٠اإلمارات العربیة المتحدة 

صیانة المباني، وأعمال تنفیذ التصمیم الداخلي  القدرة الریاضیة لإلدارة ذ م م *  
(الدیكور)، وخدمات إدارة المرافق، والخدمات  
الریاضیة والمقاوالت وخدمات حقول ومرافق  

النفط والغاز البریة والبحریة.  

-٪ ٥٠اإلمارات العربیة المتحدة 

المتعلقة بالنفط  استیراد وتصدیر وتجارة المواد  *  آي سي اس امالقدرة 
. والغاز 

-٪ ٥١اإلمارات العربیة المتحدة 

استیراد وتصدیر وتجارة المواد المتعلقة بالنفط  القدرة الضحى لالستثمارات العقاریة *  
. والغاز 

-٪ ٥٠اإلمارات العربیة المتحدة 

).٦السنة نتیجة لدمج األعمال (إیضاح  للمجموعة خالل شركات ائتالف شركات زمیلة أو الشركات* أصبحت ھذه 

.السنةخاملة تم تأسیسھا خالل ھي شركات ائتالف الشركاتھذه إن ** 

بیور ھیلث للمستلزمات الطبیة ذ.م.م وشركة أبوظبي ماونتن جیت ذ.م.م  ) ١(
بسبب الزیادة في  شركتین تابعتین، أصبحت أبوظبي ماونتن جیت ذ.م.م وشركة بیور ھیلث للمستلزمات الطبیة ذ.م.م  السنةخالل  
٪ على التوالي، نتیجة لالستحواذ على شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع (إیضاح  ٣١٫٥٪ و٢٣مساھمة المجموعة بنسبة  حصة  
لسیطرة مشتركة. شركة تخضع(أ))، وھي  ٦٫١



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٢٢

(تتمة) الستثمارات في الشركات الزمیلة وشركات االئتالفا١٠

("فیوال") شركة فیوال لالتصاالت ذ.م.م) ٢(
٪ (إیضاح  ٥٠المتبقیة بنسبةالملكیة استحواذھا على حصة  ، حصلت المجموعة على السیطرة على فیوال من خالل  السنةخالل  
ألف درھم والتي تم احتسابھا على  ٤٠٫٩٨٨إدراج أرباح بقیمة(أ)). وبناًء علیھ، تم استبعاد االستثمار في شركة زمیلة وتم  ٦٫٢

النحو التالي: 

ألف درھم

٧٣٫٠٠٠(أ)) ٦٫٢٪ (إیضاح ٥٠قیمة العادلة للحصة المحتفظ بھا سابقاً بنسبة ال
)٣٢٫٠١٢(٪  ٥٠القیمة الدفتریة للحصة المحتفظ بھا سابقاً بنسبة 

٤٠٫٩٨٨

("نوبل") نوبل انك) ٣(
، وھي شركة تابعة للمجموعة، والتي تم استبعادھا  ("ترست")ترست انترناشونال جروب ذ.م.م  لھي شركة زمیلة إن شركة نوبل
أ).٦٫٣(إیضاح السنةبالكامل خالل 

("ریسبونس") ریسبونس بلس القابضة ش.م.خ) ٤(
سبتمبر  ١٤ألف درھم. في  ٢٤١٫٥٨٧مقابل  ریسبونسفي  ٪  ٤٠حصة مساھمة بنسبةخالل السنة، استحوذت المجموعة على

٪  ٤أبوظبي لألوراق المالیة وفي نفس الیوم، قامت المجموعة باستبعاد الثانوي لسوقسوقال، تم إدراج أسھم الشركة في ٢٠٢١
حصة  ، استحوذت المجموعة على  اً درھم. الحقألف  ٦٫٦٥٩بمبلغألف درھم، مما أدى إلى خسارة١٨٫٨٠٠من حصتھا مقابل  

ألف درھم.٣٫٧٣٢٪ مقابل  ٠٫٠٦مساھمة إضافیة بنسبة

("سواعد") سواعد القابضة ش.م.خ ) ٥(
، بسبب زیادة  السنة)، شركة زمیلة خالل  ١١٫١كاستثمار في الموجودات المالیة (إیضاح اً سواعد، المصنفة سابقأصبحت شركة 

القدرة شركة  مارات لتعلیم قیادة السیارات ش.م.ع و٪ عند االستحواذ على شركة اإل١٠٪ و١٠٫٦مساھمة المجموعة بنسبة  حصة  
(أ)).٦٫١إیضاحالقابضة ش.م.ع على التوالي. (

") إن آر تي سي("إن آر تي سي فود ھولدینج ذ.م.م ) ٦(
مقابل  ذ.م.م ("إن آر تي سي")إن آر تي سي فود ھولدینج٪ في  ٤١حصة مساھمة بنسبة، استحوذت المجموعة علىالسنةخالل  

ألف درھم.١٦٥٫٩٦٢

) الدار العقاریة ش.م.ع ("الدار") ٧(
سابق("الدار")الدار العقاریة ش.م.عشركة  أصبحت   شركة زمیلة  ١١كاستثمار في الموجودات المالیة (إیضاح  اً ، المصنفة   ،(

زیادة   بنسبة  حصة  بسبب  المجموعة  ل٪.  ١٧مساھمة  العادلة  القیمة  ابلغت  بنسبة  حصة  اإلضافیة  قیمتھ٪١٧لمساھمة  ما 
مقابل سیطرة مشتركة بدونلتخضعمن أطراف ذات عالقة  علیھااالستحواذدرھم في تاریخ التحویل وتم  ألف  ٥٫٣٣١٫٨٢٩

(أ)).٦٫١(إیضاح 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٢٣

(تتمة) االستثمارات في الشركات الزمیلة وشركات االئتالف١٠

("البستان") مزارع البستان المحدودة ) ٨(
ألف  ٦٫٦٢٤٪ في مزارع البستان المحدودة ("البستان") مقابل ٣٠حصة مساھمة بنسبة، استحوذت المجموعة علىالسنةخالل 
درھم.

("التزام") شركة التزم إلدارة الموجودات ذ.م.م) ٩(
للمجموعة بسبب فقدان السیطرة  شركة ائتالف،  في السابق، أصبحت شركة التزام، وھي شركة تابعة مملوكة بالكامل  السنةخالل  

ج).٦٫٣(إیضاح 

المحدودةشركة  )  ١٠( القابضة  الزراعي  واالستثمار  ذ.م.م("إثمار")  إي  دي  إي  أبحاث  إي("معھد  دي  اإلمارات  و ")إي 
("غاز اإلمارات") العالمیة للغاز

١١٠٫٢٥٠. قامت المجموعة بضخ حصتھا في رأس مال إثمار بمبلغ  السنةخالل  غاز اإلمارات  وإي دي إي  وإثمار  تم تأسیس  
مساھمة إضافیة  تقدیمعالوة على ذلك، تم  و.  غاز اإلماراتألف درھم ل١٥٠وإي دي إي  لشركةألف درھم٥٠٠ألف درھم، و

ألف درھم.٨٨٥٫٢٤٠بمبلغ إي دي إي شركةإلى

إن الحركة في االستثمارات في الشركات الزمیلة وشركات االئتالف ھي كما یلي: 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٤٣٨٫٧٣٣٧٫٣٣١ینایر ١في 
٤٨٠٫٣٨٢٣٥٫٤٥٠(أ))٦٫١من دمج األعمال (إیضاح ا المستحوذ علیھ

١١٫٤٠٧٫٦٥٤٨٥٫٣٤٠إضافات خالل السنة* 
-)٤٢٫٥٤٦(خالل السنةاستبعادات

-)٢٩٩٫٤١٣()٦محول إلى استثمار في شركات تابعة (إیضاح 
٦٧٢٫١٨٦٩٤٨٫٢٤٧حصة من الربح للسنة

) ٦٣٧٫٦٣٥()٥٥٣٫٨٩٠(أرباح مستلمة خالل السنة توزیعات 

١٢٫١٠٣٫١٠٦٤٣٨٫٧٣٣دیسمبر ٣١في 

:اإلضافات ضمنمدرج * 
في التاریخ الذي خفي سواعد القابضة ش.م.اً مثل القیمة العادلة للحصة المحتفظ بھا سابق یألف درھم، ٩٦٫١٦٩مبلغ بقیمة-

كاستثمار في  إدراج الحصة. تم  النفوذ الجوھريحصلت فیھ المجموعة على   مالیة (إیضاح  موجوداتالمحتفظ بھا سابقاً 
١١٫١.(

ش.م.ع في التاریخ  العقاریةفي شركة الدار  اً مثل القیمة العادلة للحصة المحتفظ بھا سابق یألف درھم  ٤٫٤٢٦٫٤٧٧مبلغ بقیمة-
مالیة (إیضاح  موجوداتالمحتفظ بھا سابقاً كاستثمار في  الحصةإدراج . تم  النفوذ الجوھريھ المجموعة على  الذي حصلت فی

١١.(
وكان سیطرة مشتركة  یخضع لعالقة  وخالل السنة من طرف ذاالستحواذ علیھش.م.ع، تم  العقاریةاستثمار في شركة الدار  -

(أ)). ٦٫١ألف درھم (إیضاح ٥٫٣٣١٫٨٢٩بالقیمة العادلة بمبلغ مدرجاً 
األصول ٪ في شركة التزام إلدارة  ٥٠نسبتھا مثل القیمة العادلة للحصة المتبقیة البالغةیألف درھم  ١٠١٫٥٠٠مبلغ بقیمة  -

ج). ٦٫٣ذ.م.م، والتي كانت في السابق شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة (إیضاح 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٢٤

(تتمة) االستثمارات في الشركات الزمیلة وشركات االئتالف١٠

للمجموعة مبینة أدناه:وكل شركة ائتالفإن المعلومات المالیة الملخصة المتعلقة بكل شركة زمیلة 

بیانات المركز المالي الملخصة: 

أخرى إي دي إي التحدي التزامإن آر تي سي ریسبونس  الدارالقناة للسكر
٢٠٢١

٢٠٢٠اإلجمالي 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٦٢٦٫٤٨٠٥٦٣٫٣٩٦٢٦٫٨٥٨٫٧٦٩٣٩٥٫٩٥٩-٢٫٩٦٠٫٢٤٠٢٢٫٥٧٣٫٣٣٨١٤٫٣٧٥١٢٫١٥٧١٠٨٫٧٨٣الموجودات غیر المتداولة  
١٤٧٫٤٧٧٢٦٫٩٦٩٫٣٩٩٢٩٢٫٢٨٧١٦٦٫٣٣٢٥٠٨٫٣٨٥٥٤٢٫٣١٥٧٢١٫٤٥٠١٫٩٦٩٫٢٢٢٣١٫٣١٦٫٨٦٧١٫٤٧١٫٩٤٠الموجودات المتداولة  

)١٨٦٫٣٤٣()١١٫٢٩٠٫٨٤٦()٢٧١٫٧٤٤()٢٩(-)٣٤٫٤٤٧()٣٫٥٧٦()٧٫٠٠٣()١٠٫٥٨١٫٦٨٣()٣٩٢٫٣٦٤(المطلوبات غیر المتداولة  
)٣٩٧٫٢٩٤()١٥٫٥٦٩٫٤٩١()١٫٥٦١٫١٧٧()٢٤٫١١٢()٤٧٦٫٨٣٢()٣٣٤٫٩٨٦()٦٩٫٣٤٦()٥٠٫٥٥٦()١١٫٣٢٤٫٢٧١()١٫٧٢٨٫٢١١(المطلوبات المتداولة  

٩٨٧٫١٤٢٢٧٫٦٣٦٫٧٨٣٢٤٩٫١٠٣١٠٥٫٥٦٧٢٤٧٫٧٣٥٦٥٫٤٨٣١٫٣٢٣٫٧٨٩٦٩٩٫٦٩٧٣١٫٣١٥٫٢٩٩١٫٢٨٤٫٢٦٢)٪١٠٠حقوق الملكیة (
-)٧٤٦٫٦١٥()٢٨٫٨٩٤(--)٢٫٥٠٨(--)٧١٥٫٢١٣(-ناقصاً: الحقوق غیر المسیطرة 

٩٨٧٫١٤٢٢٦٫٩٢١٫٥٧٠٢٤٩٫١٠٣١٠٥٫٥٦٧٢٤٥٫٢٢٧٦٥٫٤٨٣١٫٣٢٣٫٧٨٩٦٧٠٫٨٠٣٣٠٫٥٦٨٫٦٨٤١٫٢٨٤٫٢٦٢حقوق الملكیة العائدة إلى مالكي الشركات 

٪٧٠-٪٣١٫١١٣٦٫٠٦٤١٥٠٤٩٥٠٢٠٪٣٣نسبة المجموعة المحتفظ بھا 
٣٢٥٫٧٥٧٨٫٣٧٥٫٣٠٠٨٩٫٨٢٧٤٣٫٢٨٢١٢٢٫٦١٤٣٢٫٠٨٧٦٦١٫٨٩٤٢٣٩٫٦٤٩٩٫٨٩٠٫٤١٠٤١٧٫٧٣٨حصة المجموعة من صافي الموجودات  

٣٣٤٫٨٧٠٩٫٧٥٨٫٣٠٦٢٤٣٫٩١٨١٦٩٫٤٨٥١٥٠٫٨٨١٣٢٫٠٤٤١٫١٠٤٫٥١٤٣٠٩٫٠٨٨١٢٫١٠٣٫١٠٦٤٣٨٫٧٣٣القیمة الدفتریة الستثمار المجموعة  

من تاریخ االستحواذ. اً شھر١٢االنتھاء منھا في غضون یتم وف ، والتي سالموجوداتالقیم العادلة المؤقتة / صافي قیمة بناًء علىوریسبونس * یتم احتساب االستثمار في الدار 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٢٥

(تتمة) االستثمارات في الشركات الزمیلة وشركات االئتالف١٠

بیانات األرباح أو الخسائر الملخصة: 

* أخرى إي دي إي التحدي التزام إن آر تي سي ریسبونس  الدار القناة للسكر 
٢٠٢١

٢٠٢٠اإلجمالي 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم درھم ألف  ألف درھم 

٢٧٧٫٦٥٨٩٨٫٩٤٧٣٤٢٫٤٦٢٣٤٩٫٠٧٠٧١٢٫٥٦٨٤٫٠٤٥٫٠٨٣٥٫٨٩٣٫٧٩٦٣٫٨١٩٫٧٥٧- ٦٨٫٠٠٨اإلیرادات  
) ٤٩٨٫٠٧٠() ٢٫٧٢٦٫١٢٧() ١٫٤٤٧٫٠٥٢() ٢٦٦٫١٥٧() ٣٣٦٫٧١١() ٢٩٦٫٨٤٨() ٨١٫٣٥٣() ١٨٩٫٠٤٥(- ) ١٠٨٫٩٦١(تكلفة المبیعات  

) ٣٠٥٫٠٧١() ٢٤٩٫٥٤٩() ٦٢٫٣٩٤() ٨٫٨٦٣(- ) ٢٢٫٨٦٨() ٨٫٩٤٤() ٢٥٫٥٨٥(- ) ١٢٠٫٨٩٥(المصاریف التشغیلیة  
) ١٣٫٠١١() ٦٫٧٠٧() ٨٫٢١٥(- - - ) ٥٨() ٢٠٤(- ١٫٧٧٠(تكلفة) التمویل  إیرادات  

٦٢٫٨٢٤٨٫٥٩٢٢٢٫٧٤٦١٢٫٣٥٩٤٣٧٫٥٤٨٢٫٥٢٧٫٤٢٢٢٫٩١١٫٤١٣٣٫٠٠٣٫٦٠٥- ) ١٦٠٫٠٧٨(العملیات (الخسارة) الربح من 

٪ ٧٠-٪٣١٫١١٣٦٫٠٦٤١٥٠٤٩٥٠٢٠٪٣٣نسبة المجموعة المحتفظ بھا 

٢٣٫٩٠٩٣٫٥٢٣١١٫٧٤٧٦٫٠٥٦٢١٨٫٧٧٤٤٦١٫٠٠٣٦٧٢٫١٨٦٩٤٨٫٢٤٧- ) ٥٢٫٨٢٦(رباح  الحصة من (الخسائر) األ

ألف درھم على التوالي من شركة بیور  ٤٤١٫٩٨٥ألف درھم و١٫٤٠٣٫١٢٧ألف درھم و٢٫١٣٣٫٦٥٣بقیمةاإلیرادات واألرباح من العملیات وحصة المجموعة في الربح  "أخرى"* تشمل  
قبل أن تصبح شركة تابعة للمجموعة.ذ.م.مالطبیة للمستلزماتھیلث 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٢٦

االستثمارات في الشركات الزمیلة وشركات االئتالف (تتمة) ١٠

المطلوبات الطارئة وااللتزامات:

إن حصة المجموعة في المطلوبات الطارئة وااللتزامات الجوھریة للشركات الزمیلة وشركات االئتالف ھي كما یلي: 

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم ألف ألف درھم

٧٠١٫٥٠٢٢٥٫٩٩٣خطابات الضمان وخطابات االعتماد 

٣٫٤٧٠٫٢٣٤٣٠١التزامات رأسمالیة  

-١٫٥٩٢٫٦١٦التزامات عقود اإلیجار التشغیلیة  

االستثمار في الموجودات المالیة ١١

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم إیضاحات 

١١٫١١٫١٤٣٫٩٧٢٤٤٧٫٠٥٧بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر استثمارات مدرجة 
١١٫٢٩٫٠٩٦٫٩٣١٦٢٢٫٥٢٥استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

١٠٫٢٤٠٫٩٠٣١٫٠٦٩٫٥٨٢

تم اإلفصاح عنھا في بیان المركز المالي الموحد كما یلي: 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٩٫٠٩٦٫٩٣١٦٢٢٫٥٢٥متداولة
١٫١٤٣٫٩٧٢٤٤٧٫٠٥٧متداولةغیر 

١٠٫٢٤٠٫٩٠٣١٫٠٦٩٫٥٨٢



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٢٧

االستثمار في الموجودات المالیة (تتمة) ١١

االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر١١٫١

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٦٢٢٫٨٧٨٢٣٤٫٩٢٩مدرجةاستثمارات في أسھم 
٥٤٧٫٦٤٦٢١٢٫١٢٨غیر مدرجة  استثمارات في أسھم 

-٤٩٠٫٠١٤صكوك مدرجة
-٨أدوات دین أخرى  

١٫٦٦٠٫٥٤٦٤٤٧٫٠٥٧
ناقصاً: المحولة إلى استثمارات متعلقة بشركة تابعة محتفظ بھا للبیع  

-)٥١٦٫٥٧٤()١٩٫٢(إیضاح 

١٫١٤٣٫٩٧٢٤٤٧٫٠٥٧

بھا ألغراض استراتیجیة   بھا للمتاجرة. بدًال عن ذلك، یتم االحتفاظ  محتفظ  ھذه غیر  حقوق الملكیة  إن االستثمارات في أدوت 
من خالل الدخل الشامل  بالقیمة العادلةأدوات مالیةطویلة األجل. علیھ، قامت إدارة المجموعة باختیار تحدید ھذه االستثمارات في  

ن بأن إدراج التقلبات القصیرة في القیمة العادلة لالستثمارات في األرباح أو الخسائر لن یكون متماشیاً على یقیإنھماآلخر حیث  
مع استراتیجیة المجموعة في االحتفاظ بھذا االستثمارات ألغراض ذات أجل طویل وتحقیق أدائھا المحتمل على األمد الطویل. 

إن التوزیع الجغرافي لالستثمارات ھو كما یلي:

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٨٦٠٫١٨٦٢٣٤٫٩٢٩داخل اإلمارات العربیة المتحدة 
٨٠٠٫٣٦٠٢١٢٫١٢٨خارج اإلمارات العربیة المتحدة 

١٫٦٦٠٫٥٤٦٤٤٧٫٠٥٧

ناقصاً: المحولة إلى استثمارات متعلقة بشركة تابعة محتفظ بھا للبیع  
-)٥١٦٫٥٧٤()١٩٫٢(إیضاح 

١٫١٤٣٫٩٧٢٤٤٧٫٠٥٧



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٢٨

االستثمار في الموجودات المالیة (تتمة) ١١

(تتمة) االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر١١٫١

. إن حركة االستثمار في الموجودات ٣٩یتم إدراج االستثمارات بالقیمة العادلة باستخدام أسالیب التقییم الموضحة في اإلیضاح رقم  
المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ھي كما یلي:  

٢٠٢١٢٠٢٠
وأدوات  صكوك 
اإلجمالي أسھم حقوق ملكیة دین

حقوق أسھم 
ملكیة 

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٤٤٧٫٠٥٧٤٤٧٫٠٥٧٤٣٫١٨٣-ینایر ١في 
١١٫٦٦٨٩٦٫٥٧٧١٠٨٫٢٤٥٤٤٨٫٤٥٠اإلضافات خالل السنة  

٥٦١٫٤٨٢٤٫١٩٨٫٦٣٤٤٫٧٦٠٫١١٦٣٢٫٦٨٤(أ)) ٦٫١أثناء دمج األعمال (إیضاح  االمستحوذ علیھ 
) ١١٨٫١٨٨() ٣٠٩٫١٩٦() ٢٣٠٫٣٢١() ٧٨٫٨٧٥(السنة ستبعادات خالل اال

-) ٤٫١٠٧٫٢٧١() ٤٫١٠٧٫٢٧١(-) ١٠تحویل إلى استثمار في شركات زمیلة (إیضاح 
-) ٨٫١٧٢() ٨٫١٧٢(-) )(أ ٦٫١(إیضاح تابعةتحویل إلى استثمار في شركات 

٧٧٤٫٠٢٠٧٦٩٫٧٦٧٤٠٫٩٢٨) ٤٫٢٥٣(التغیرات في القیمة العادلة 

٤٩٠٫٠٢٢١٫١٧٠٫٥٢٤١٫٦٦٠٫٥٤٦٤٤٧٫٠٥٧
ناقصاً: المحولة إلى استثمارات متعلقة بشركة تابعة  

-) ٥١٦٫٥٧٤() ٢٦٫٥٥٢() ٤٩٠٫٠٢٢() ١٩٫٢محتفظ بھا للبیع (إیضاح 

١٫١٤٣٫٩٧٢١٫١٤٣٫٩٧٢٤٤٧٫٠٥٧-دیسمبر  ٣١في 

یتعلق بشركة تابعة مصنفة كأصل محتفظ بھ للبیع، عند قیام  قرضمقابل  اً البنك عن األسھم التي تم رھنھا سابقأفرجخالل السنة،  
ألف درھم).١٧٫٦٠٧أسھم بقیمةتم رھن: ٢٠٢٠المجموعة بتسویة القرض بالكامل (

ألف درھم) محتفظًا  ٨٨٤:  ٢٠٢٠ألف درھم (٢٩٫٩٣٧، كان االستثمار في أسھم بقیمة عادلة قدرھا  ٢٠٢١دیسمبر ٣١كما في 
بھ باسم طرف ذو عالقة خاضع لسیطرة مشتركة، لصالح المجموعة.

االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر١١٫٢
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درھم درھمألف 

١٫٩٢٠٫٣٣٣٦٨٫٥٧١مدرجة استثمارات في أسھم 
٧٫٥٧٦٫٤٥٣٥٥٣٫٩٥٤غیر مدرجة  استثمارات في أسھم 

٩٫٤٩٦٫٧٨٦٦٢٢٫٥٢٥

ناقصاً: المحولة إلى استثمارات متعلقة بشركة تابعة محتفظ بھا للبیع  
-)٣٩٩٫٨٥٥()١٩٫٢(إیضاح 

٩٫٠٩٦٫٩٣١٦٢٢٫٥٢٥

یتم االحتفاظ بھذه االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة للمتاجرة بقصد إدراج التقلبات قصیرة األجل في ھذه االستثمارات. یتم  
العادلة لالستثمارات المدرجة بالرجوع إلى عروض األسعار المعلنة في سوق نشط.تحدید القیم 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٢٩

االستثمار في الموجودات المالیة (تتمة) ١١

(تتمة) االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر١١٫٢

إن التوزیع الجغرافي لالستثمارات ھو كما یلي:

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

١٫٩١٢٫١٩٨٧٤٫٧١٩داخل اإلمارات العربیة المتحدة 
٧٫٥٨٤٫٥٨٨٥٤٧٫٨٠٦خارج اإلمارات العربیة المتحدة 

٩٫٤٩٦٫٧٨٦٦٢٢٫٥٢٥

ناقصاً: المحولة إلى استثمارات متعلقة بشركة تابعة محتفظ بھا للبیع  
-)٣٩٩٫٨٥٥()١٩٫٢(إیضاح 

٩٫٠٩٦٫٩٣١٦٢٢٫٥٢٥

. إن حركة االستثمار في الموجودات ٣٩یتم إدراج االستثمارات بالقیمة العادلة باستخدام أسالیب التقییم الموضحة في اإلیضاح رقم  
المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ھي كما یلي: 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

-٦٢٢٫٥٢٥ینایر ١في 
٦٫٩٩٥٫٣١١٦٤٥٫٣٢٠* اإلضافات خالل السنة 

-٦٢٩٫٥١٢(أ))٦٫١أثناء دمج األعمال (إیضاح ا المستحوذ علیھ
-)٣٫٠٣٩((أ))٦٫٣المشطوبة عند استبعاد شركة تابعة (إیضاح 

) ٣١٫٤٨٧()٤٫٠٣٤(ستبعادات خالل السنةاال
-)٥٩٩٫٧٤٣() )(أ٦٫١(إیضاح تابعةإلى استثمار في شركات المحولة
-)٤١٥٫٣٧٥()١٠إلى استثمار في شركات زمیلة (إیضاح المحولة

٢٫٢٧١٫٦٢٩٨٫٦٩٢)٣١(إیضاح التغیرات في القیمة العادلة

٩٫٤٩٦٫٧٨٦٦٢٢٫٥٢٥

ناقصاً: المحولة إلى استثمارات متعلقة بشركة تابعة 
-)٣٩٩٫٨٥٥() ١٩٫٢محتفظ بھا للبیع (إیضاح 

٩٫٠٩٦٫٩٣١٦٢٢٫٥٢٥دیسمبر  ٣١في 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٣٠

االستثمار في الموجودات المالیة (تتمة) ١١

(تتمة) االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر١١٫٢

خالل السنة من طرف ذو عالقة خاضع لسیطرة مشتركة مقابل درھم ا تم االستحواذ علیھات* ُمدرج ضمن اإلضافات، استثمار
الطرف، یتم احتساب ذو العالقة والمجموعة یخضعان في النھایة لسیطرة نفس  أن الطرف  باعتبار  االستحواذ  عملیاتواحد. 

بقیمتھا العادلة بمبلغ االستثماراتھذه. وعلیھ، عند االستحواذ، تم إدراج  النھائیةمساھمة إضافیة یتم تقدیمھا من قبل الشركة األم  ك
وتم إدراج الزیادة في القیمة العادلة عن االعتبار المدفوع ضمن )ألف درھم٢٠٢٠:٥٤٣٫٦٦٤ألف درھم (٤٫٩٧٦٫٢٧١  ،

حقوق الملكیة في احتیاطي الدمج. 

الحصص في العملیات المشتركة  ١٢

بالنسبة المئویة:لعملیات المشتركة التالیة باإلضافة إلى الحصةالدى المجموعة حصة في موجودات ومطلوبات ونتائج عملیات 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

العملیات المشتركة 
-٪٥٠الحقل الكامل سطح–شركة اإلنشاءات البترولیة الوطنیة -تیكنیب 

٧٥٠–یو زید –تیكنیب –شركة اإلنشاءات البترولیة الوطنیة 
-٪٤٠)١-(إي بي سي

-٪٢٥٠–تیكنیب یو إل –شركة اإلنشاءات البترولیة الوطنیة 
-٪٥٠تیكنیب ایھ جي اف ایھ –شركة اإلنشاءات البترولیة الوطنیة 

یو اس جاز  –تیكنیب جیھ في  –شركة اإلنشاءات البترولیة الوطنیة ش.م.ع  
-٪٥٠كاب فید

في العملیات المشتركة:التي تمثل حصص المجموعةتتضمن البیانات المالیة الموحدة المبالغ التالیة 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

-١٤٠٫٨٠١إجمالي الموجودات  

-٢٧٫٨٠٤إجمالي المطلوبات 

-١١٢٫٩٩٧صافي الموجودات 

-٢٫٢٢٥إجمالي اإلیرادات  

-)١٥٫٩٨١(الخسارة للسنة 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٣١

المخزون ١٣

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٣١٥٫٥٨٤٢٦٥٫٢٨٠األدوات الطبیة 
٥٦٫٥٥٣-أعالف حیوانیة 

٢٦٫٢٤١٢٧٫٤١٨غذائیة مواد غذائیة وغیر 
٣٠٫٦٤٦٢١٫٩٩١أسماك ومنتجات سمكیة 

٥٫٤٢٧٥٫١١٠الممتلكات العقاریة  
٥٫٨٩٣٤٫٧٢٧منتجات دواجن 

-٧١٫٥٦٦أثاث منزلي 
٣٦٫٠١٦٥٫٧٣١بضائع جاھزة أخرى 

٧٦٫٩٧٦٢٨٫٢٨٥تغلیف ومواد خام  
٦٠٠٫٨٠٢١١٫٤٤٥قطع غیار ومواد استھالكیة

١٫١٦٩٫١٥١٤٢٦٫٥٤٠
١١٫٨٥٨٧٫٩٦٦بضائع في الطریق 

) ٢٧٫٥٤٧()٢٨١٫٦٥٨(ناقصاً: مخصص المخزون بطيء الحركة

٨٩٩٫٣٥١٤٠٦٫٩٥٩

إن الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة ھي كما یلي: 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٢٧٫٥٤٧٢٫٤٣٠ینایر ١في 
٦٥٫٤٠١٣٫٣٩٣المستحوذ علیھ من دمج األعمال  

١٨٨٫٧١٠٢١٫٧٢٤المحمل للسنة  

٢٨١٫٦٥٨٢٧٫٥٤٧دیسمبر  ٣١في 

ألف درھم).٢٥٫٢٠٧: ٢٠٢٠مخزون مرھون كضمان مقابل قرض (أي ، لم یكن ھناك ٢٠٢١دیسمبر ٣١كما في 

٥٫١:  ٢٠٢٠ملیون درھم من العقارات المكتملة بموجب اتفاقیة تسویة (٥٫١بقیمة  ، تم االلتزام بمبلغ  ٢٠٢١دیسمبر ٣١كما في 
ملیون درھم) وتم إدراجھا بالقیمة القابلة للتحقیق. تقع كافة العقارات في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. 

: ٢٠٢٠) (٩مخزون (إیضاح  الإلى من االستثمارات العقاریة ألف درھم ٢٩٫٣٢٢خالل السنة، تم تحویل عقارات مكتملة بقیمة 
) وأعمال  ٩(إیضاح  االستثمارات العقاریةمخزون من  الألف درھم إلى  ٦٥٫٩٣٠ألف درھم و٢٧٫٥٥٥تم تحویل مبلغین بقیمة
كتكلفة مباشرة. إدراجھا خالل السنة وتم ھذه العقارات على التوالي). تم بیع،)١٦إیضاحالتطویر قید التنفیذ ( 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٣٢

(تتمة) المخزون١٣

تم تخصیص رسوم المخزون بطيء الحركة للسنة إلى بیان األرباح أو الخسائر الموحد على النحو التالي: 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

١٨٥٫٩٠٠٢٠٫٨٠٣) ٢٨تكلفة اإلیرادات (إیضاح  
٢٫٨١٠٩٢١)٢٩المصاریف العمومیة واإلداریة (إیضاح 

١٨٨٫٧١٠٢١٫٧٢٤

الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى١٤

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٧٫١٣١٫٤٠٤٢٫١٦٧٫٢٨٧الذمم التجاریة المدینة 
١١٣٫٨١٣٤٤٫٧٢٥إیرادات لم یصدر بھا فواتیر  

) ١٢٢٫٠٠١()٤٣٣٫٣١٢(ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

٦٫٨١١٫٩٠٥٢٫٠٩٠٫٠١١
٥١٠٫٥٥٨١٤٧٫٢٢٣، صافي المحتجزات المدینة

٣٦٩٫٦٤٢٤٢٫١٨٠المبالغ المدفوعة مقدماً 
٦٫٩٠١٤٫٥٩٥مبالغ مستحقة من أسواق األوراق المالیة 

١٫٢٥٩٫٨٩١٢١٩٫٩١٦ذمم الھامش المدینة، صافي* 
٣٤٣٢٨٫٢٥١فوائد مستحقة مدینة 

١٫٤٩٨٫٠٥٧٢٤١٫٨٤٣سلفات إلى الموردین والمقاولین من الباطن  
٩٥٦٫٢٢٣٩١٫٧٣٦ودائع وذمم مدینة أخرى 

١١٫٤١٣٫٥٢٠٢٫٨٦٥٫٧٥٥
) ٢٦٧٫٠١١()٢٠٠٫٤١١(ناقصاً: الجزء غیر المتداول 

١١٫٢١٣٫١٠٩٢٫٥٩٨٫٧٤٤

، بلغت  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١بصافي الذمم المدینة من العمالء من خدمات التداول بالھامش. كما في  تتعلق ذمم الھامش المدینة*  
ألف درھم) ٤٩٢٫٦٤٤:  ٢٠٢٠ألف درھم (٤٫٦٥٧٫٦٤٦ما قیمتھبالھامشالتداول األوراق المالیة المتاحة في حساب  قیمة  

ذمم الھامش التجاریة المدینة  قیمة  فينخفاضاالمخصص  تبلغ قیمةالمدینة.  ذمم الھامشبھا كضمان مقابل  االحتفاظوالتي تم  
).درھمألف٤٣: ٢٠٢٠ألف درھم (٤٣ما قیمتھ٢٠٢١دیسمبر ٣١كما في 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٣٣

(تتمة) الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى١٤

یلي: ما میتكون الجزء غیر المتداول 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

١٣٠٫٤٢٤١٧٤٫٩٤٧الذمم التجاریة المدینة، صافي مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
٦٩٫٩٨٧٩٢٫٠٦٤صافي مخصص خسائر االئتمان المتوقعة، المحتجزات المدینة

٢٠٠٫٤١١٢٦٧٫٠١١

. ال یتم تحمیل أیة فوائد على الذمم التجاریة المدینة  ٩٠-٣٠على مبیعات البضائع وتقدیم الخدمات ھو من االئتمانإن معدل فترة 
القائمة. 

مدى أعمار  یساوي  وموجودات العقود، والذمم المدینة األخرى بمبلغ  مخصص الخسارة للذمم المدینة،  تقوم المجموعة بقیاس 
خ  ویتم تقدیر  المتوقعة.  االئتمان  مصفوفة  خسائر  باستخدام  العقود  وموجودات  المالیة  الموجودات  على  المتوقعة  االئتمان  سائر 

مخصص تستند إلى تجربة التعثر عن السداد السابقة للمجموعة وتحلیل للمركز المالي الحالي للمدین، یتم تعدیلھا وفق العوامل 
ھا المدینون وتقییم كل من اتجاه األوضاع الحالیة وكذلك  الخاصة بالمدینین والظروف االقتصادیة العامة للمجاالت التي یعمل فی

. اللزومالمتوقعة في تاریخ التقاریر المالیة بما في ذلك القیمة الزمنیة للنقود عند 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٣٤

(تتمة) الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى١٤

التجاریة المدینة للمجموعة لمخاطر االئتمان: فیما یلي معلومات حول تعرض الذمم 

یوم ٣٦٠أكثر من یوم ٣٦٠-١٢١یوم ١٢٠-٦١یوم ٦٠-٣١یوم ٣٠أقل من غیر مستحقة الدفع اإلجمالي 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٪٣٢٫١٤٪١٥٫١٧٪٤٫٩٣٪٢٫٤٣٪٢٫٣٨٪٢٠٢١٠٫٥٣دیسمبر ٣١
معدل خسارة االئتمان المتوقعة 

٧٫١٣١٫٤٠٤٣٫٤١٧٫٠٢٥٣٠٧٫٨٦٤١٫٠٣٣٫١٥٠٥١٥٫٧٠٥١٫٤١٣٫٣١٥٤٤٤٫٣٤٥إجمالي القیمة الدفتریة المقدرة عند التعثر 
٤٣٣٫٣١٢١٨٫١١٣٧٫٣٤٢٢٥٫١٢٥٢٥٫٤٤٥٢١٤٫٤٥٥١٤٢٫٨٣٢على مدى العمر المتوقع لألداة خسارة االئتمان المتوقعة

٪ ٢٩٫٤٣٪ ٧٫٢٥٪ ١٫١٨٪ ٠٫٥٩٪ ٠٫٣٢٪ ٢٠٢٠٠٫٥٨دیسمبر ٣١
معدل خسارة االئتمان المتوقعة 

٢٫١٦٧٫٢٨٧٢٨٢٫٥٠٣٦٢٩٫٦١٧٤٧١٫٩٧٦٢٤٢٫٨٤٨٢٠٩٫٠٢٦٣٣١٫٣١٧إجمالي القیمة الدفتریة المقدرة عند التعثر 
١٢٢٫٠٠١١٫٦٤٣١٫٩٩٧٢٫٨٠٦٢٫٨٧٥١٥٫١٥٧٩٧٫٥٢٣العمر المتوقع لألداة على مدى خسارة االئتمان المتوقعة



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٣٥

(تتمة) الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى١٤

الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم التجاریة المدینة خالل السنة ھي كما یلي: إن 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

١٢٢٫٠٠١٢٩٫٩١٥ینایر ١الرصید في 
٢٥٠٫٧٢٨٦٢٫٠٨٨من دمج األعمال ا المستحوذ علیھ

١١١٫٦٨٦٢٩٫٩٩٨) ٢٩المحمل للسنة (إیضاح 
)٨٫١٨٧()٦٫٣مشطوبة عند استبعاد شركات تابعة (إیضاح 

-)٣٩٫٣٥٩(خالل السنة ةمشطوبال

٤٣٦٫٨٦٩١٢٢٫٠٠١

محولة إلى  بشركة تابعة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة المتعلق ناقصاً: 
-)٣٫٥٥٧() ١٩٫٢محتفظ بھا للبیع (إیضاح موجودات 

٤٣٣٫٣١٢١٢٢٫٠٠١دیسمبر ٣١الرصید في 

الموجودات البیولوجیة ١٥
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درھم ألف درھم

٣٠٫٩٤١١٫١٦٤النباتات  
٣٠٫٢٤٧٤٫٣١٦الماشیة 

٦١٫١٨٨٥٫٤٨٠

فیما یلي الحركة في الموجودات البیولوجیة: 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٥٫٤٨٠٥٫٢٨٣ینایر  ١في 
-١٩٫٨٤٨(أ))٦٫١المستحوذ علیھا من دمج أعمال (إیضاح 

٢٨٫٢١٠٥٫٦٠٠إضافات  
٣٫٨٢٦٥٩٤)٧االستھالك المرسمل (إیضاح  

-٦٫١٥٦) ٧تحویل من ممتلكات وآالت ومعدات (إیضاح 
)٣٧١()١٫٠٩٢(استبعادات 

)٥٫٩٥٤()٦٫٨٧٠(الماشیةمصاریف إطفاء 
٥٫٦٣٠٣٢٨)٣١التغیر في القیمة العادلة (إیضاح 

٦١٫١٨٨٥٫٤٨٠دیسمبر  ٣١في 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٣٦

الموجودات البیولوجیة (تتمة) ١٥

تم تصنیف الموجودات البیولوجیة في بیان المركز المالي الموحد كما یلي: 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٥٫٣٦٣٥٫٤٨٠متداولة 
-٥٥٫٨٢٥غیر متداولة  

٦١٫١٨٨٥٫٤٨٠

بالتكلفة.  إدراجھا والتي یتم  المحاصیل الزراعیةالبیولوجیة النباتات والماشیة. تتكون النباتات بشكل رئیسي من  تتضمن الموجودات
بالتكلفة. التي یتم إدراجھا ومن الدواجنبالقیمة العادلة  والذي یتم إدراجھمن قطیع األغنام الماشیةتتكون 

قید التنفیذ حتى تصبح المحاصیل  أعماالً بیولوجیة استھالكیة وغیر ناضجة وتعتبر  كموجودات المحاصیل الزراعیة  یتم تصنیف
ادة  األراضي الزراعیة، والغرس وإعتجھیزبالتكلفة. تتكون التكلفة من تكلفة إدراج ھذه الموجودات البیولوجیة. یتم مكتملة النمو

وس المحاصیل  على  والمحافظة  إلى  وف  الزراعة  تحویلھا  الناضجةیتم  المحاصیل  نموعندما  مزارع  وعندما  األشجار  یكتمل 
اإلنتاج التجاري.تستوفي معاییر

بشكل موثوق، تقوم المجموعة بقیاسھا بقیمتھا العادلة  البیولوجیةبمجرد أن تصبح القیمة العادلة لھذه الموجودات   قابلة للقیاس 
في بیان  البیولوجیةأو الخسائر الناتجة عن التغیرات في القیمة العادلة للموجودات  األرباحتكالیف البیع المقدرة. یتم إدراج  اً ناقص 

الدخل الشامل الموحد.

بدائل قیاس القیمة العادلة غیر قابلة  كما ترى اإلدارة أن  في دول مجلس التعاون الخلیجي،  للدواجنمتداولةال توجد أسعار سوقیة  
سعر شراء الدجاج  من  اإلنفاق الشھري، ، التي یتم تحدیدھا على أساس متوسط فرخ الدجاجتكلفة تتكونللتحقق. وبناًء على ذلك، 

إلى المزرعة من الخارج، إلى  الدجاج الذي یبلغ عمره یوم واحدإلیصالالمتكبدة  وكافة المصاریفالذي یبلغ عمره یوم واحد  
التي یتم تكبدھا في تربیة القطیع والمحافظة علیھ حتى بدء إنتاج البیض. ،األعالفتكالیف جانب التكالیف مثل 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٣٧

أعمال التطویر قید التنفیذ  ١٦

األرض یتم احتسابتمثل أعمال التطویر قید التنفیذ تكالیف التطویر واإلنشاء المتكبدة على العقارات التي یتم تشییدھا للبیع.  
الممنوحة للمجموعة دون مقابل بالقیمة االسمیة.

إن الحركة خالل السنة ھي كما یلي:  

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

-١٫٠٢٥٫٤٦٦ینایر  ١في 
٦٩٤٫٠٢٢١٫٠٧٦٫١٩٦(أ))٦٫١مستحوذ علیھا من دمج األعمال (إیضاح 

٢٤٫٣٢٦١٥٫٠٥٦إضافات خالل السنة 
١١٥١٤٤)٧االستھالك المرسمل (إیضاح  

-)٦٫٧٤٦()٦٫٣عند استبعاد شركة تابعة (إیضاح شطب
) ٦٥٫٩٣٠(-) ١٣المحولة إلى المخزون (إیضاح 

١٫٧٣٧٫١٨٣١٫٠٢٥٫٤٦٦
) ٣٤٥٫١٥٤()٣٨٧٫٣٥٩(ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة  

١٫٣٤٩٫٨٢٤٦٨٠٫٣١٢دیسمبر  ٣١في 

: ال شيء).٢٠٢٠ال توجد تكالیف اقتراض مدرجة ضمن اإلضافات خالل السنة (

مخصص االنخفاض في القیمة ھي كما یلي: إن الحركة في 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

-٣٤٥٫١٥٤ینایر ١في 
٤٢٫٢٠٥٣٤٥٫١٥٤(أ))٦٫١مستحوذ علیھا من دمج األعمال (إیضاح 

٣٨٧٫٣٥٩٣٤٥٫١٥٤دیسمبر  ٣١في 

). ٢٣ملیون درھم) كضمان مقابل قروض (إیضاح ٦٥٣: ٢٠٢٠ملیون درھم (٦٣٠أرض تبلغ قیمتھا العادلة تم رھن 

٢٠٢١دیسمبر  ٣١ملیار درھم في  ٢٫٦١المجموعة تقارب  أراضي یشیر التقییم القائم على السوق إلى أن القیمة العادلة لقطع  
ملیار درھم).٢٫٧: ٢٠٢٠(



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٣٨

موجودات العقود  ١٧

تنشأ عندما تتلقى المجموعة مدفوعات والتي د ھي أرصدة مستحقة من العمالء بموجب عقود والمبالغ المتعلقة بموجودات العقإن 
العقد ألي عمل یتم تنفیذه. بإدراج أصلالمجموعة سوف تقومالمتعلقة باألداء. المؤشراتمن العمالء بما یتماشى مع سلسلة من 

إصدار فواتیر للعمیل. فیھا التي یتم  في الفترةمدینة الریة تجاالذمم الكأصل عقد إلى اً سابقمدرجیتم إعادة تصنیف أي مبلغ 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٥٫٢٧٤٫١١٢١٢١٫٨٩٨موجودات العقود 
٦٩٠٫٨٣٤٤١٫٢٥٣تكالیف العقود* 

٥٫٩٦٤٫٩٤٦١٦٣٫١٥١
)٧٫٣٧٨()١٠٣٫٤٧٨(ناقصاً: مخصص خسارة االئتمان المتوقعة 

٥٫٨٦١٫٤٦٨١٥٥٫٧٧٣

اإلیرادات  إدراجتعاقدیاً أحد المشاریع الرئیسیة للمجموعة، والتي ال یحق للمجموعة بموجبھا  مكوناتعلى  العقود* تم تكبد تكالیف  
اعتباراً ،٢٠٢١دیسمبر  ٣١حتى  حتى یتم االنتھاء من حزم العمل المختلفة وتسلیمھا. في حین أنھ لم یتم تسلیم حزم العمل بعد

االنتھاء من عدد  ،٢٠٢٢من عام   سیؤدي إلى  من الحزممن المقرر  مما  مدىالرصید  عكسوتسلیمھا،  التعاقدیة الفترةعلى 
المتبقیة. 

كما یلي:عنھا في بیان المركز المالي الموحد تم اإلفصاح

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٥٫٢٠١٫٥٣٠١٥٥٫٧٧٣متداولة 
-٦٥٩٫٩٣٨غیر متداولة  

٥٫٨٦١٫٤٦٨١٥٥٫٧٧٣

إن الحركة في مخصص خسارة االئتمان المتوقعة مقابل موجودات العقود خالل السنة ھي كما یلي: 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٧٫٣٧٨٧٫٣٧٨ینایر  ١في 
-٤٠٫٠٤٠المستحوذ علیھا من دمج األعمال  

-٣٤٨٫٢٨٨) ٢٩(إیضاح المحمل للسنة 
-)٢٩٢٫٢٢٨(المخصص المشطوب خالل السنة 

١٠٣٫٤٧٨٧٫٣٧٨دیسمبر  ٣١في 
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٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٣٩

النقد وما یعادلھ ١٨

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھم ألف درھم

٢٣٫٤٦١٨٫٤٨٤النقد في الصندوق 

األرصدة البنكیة:  
١٣٫٤٢٣٫٣٠٤٢٫١٧٠٫٥١١الحسابات الجاریة والحسابات قید الطلب 

٢٫٩٨١٫٢٦٩١٫١٥٩٫٦٦٨حسابات المجموعة البنكیة مقابل ودائع العمالء *
٣٫٦٦٨٫٠٢٠٣٢٥٫٧٠٤الودائع ألجل  

٨٫٩٤٠١٫٠١٧حسابات الھامش 
-١٧٣٫٢٧٢ودائع وكالة لدى مؤسسات مالیة إسالمیة  

)٥٠()٣١٫٦٨٤(ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

٢٠٫٢٤٦٫٥٨٢٣٫٦٦٥٫٣٣٤النقد واألرصدة البنكیة 
ذات استحقاق أصلي ألكثر منوحسابات ھامشناقصاً: ودائع ألجل

) ٢١٤٫٧٦٢()٨٨٤٫٨٩٠(ثالثة أشھر 
-)١٧٣٫٢٧٢(ودائع وكالة لدى مؤسسات مالیة إسالمیة ناقصاً:

-)٣٨٫٢٧٤(نقد مقید ناقصاً: 
)٤٧()٣٨٢٫٧٩٥()٢٣ناقصاً: السحوبات على المكشوف من البنوك (إیضاح 

١٨٫٧٦٧٫٣٥١٣٫٤٥٠٫٥٢٥
زائدًا: النقد واألرصدة البنكیة العائدة إلى شركة تابعة محتفظ بھا للبیع 

٢٤٧٫٩٧٥٩٫٨٢٨)١٩٫٢(إیضاح 

١٩٫٠١٥٫٣٢٦٣٫٤٦٠٫٣٥٣النقد وما یعادلھ  

اً  المستلمة من عمالئھا ("ودائع العمالء")، وفقمقابل السلفات* تمثل حسابات بنكیة منفصلة تحتفظ بھا شركة تابعة للمجموعة  
والسلع اإلماراتیة".   المالیة  متاحة للمجموعة إال لتسویة المعامالت إن  للوائح الصادرة عن "ھیئة األوراق  ودائع العمالء غیر 

ء.عن العمالالمنفذة نیابةً 

لدى بنوك تجاریة. یتم   ألجل  حسب االحتفاظیتم االحتفاظ بالودائع  وبفائدة  بھذه الودائع بشكل أساسي بعملة الدرھم اإلماراتي 
شھر.١٢إلى شھر واحدمعدالت السوق. إن ھذه الودائع ذات استحقاقات أصلیة تتراوح بین 
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٤٠

للبیعالعملیات المتوقفة والموجودات المحتفظ بھا  ١٩

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٣٩٤٫٢٥٠٣٧٦٫٧٣٠)١٩٫١مباني (إیضاح –موجودات محتفظ بھا للبیع 
٣٫٨٢٢٫٣٨٩٥٤٠٫٣٩٩) ١٩٫٢عملیات متوقفة (إیضاح  

٤٫٢١٦٫٦٣٩٩١٧٫١٢٩

٢٫١٩٦٫٤٣٢٢٤٢٫٩٨٣)١٩٫٢(إیضاح بعملیات متوقفةمطلوبات مرتبطة بشكل مباشر 

المباني - الموجودات المحتفظ بھا للبیع ١٩٫١

وقبل االستحواذ علیھا من قبل المجموعة، التزمت شركة الطموح لالستثمار ذ.م.م ببیع اثنین من موجوداتھا بناًء على ٢٠١٩في 
، قام المشتري وشركة الطموح لالستثمار ذ.م.م بمراجعة اتفاقیة البیع والشراء ألحد ٢٠٢٠أكتوبر  ٣١ي والشراء. فاتفاقیات البیع  

لذلك، تم تصنیف  الموجودات، حیث سوف یتم استبعا  د الشركة التابعة بأكملھا، باراجون مولز ذ.م.م، ولیس األصل فقط. وفقاً 
). ١٩٫٢الشركة التابعة كعملیات متوقفة (إیضاح 

كانت الحركة خالل السنة كما یلي: 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

-٣٧٦٫٧٣٠ینایر  ١في 
٨١٢٫٧١٥-)) ب(٦٫١(إیضاح مستحوذ علیھا من دمج األعمال 

٦٧٫٥٦١-إضافات خالل السنة 
) ٥٠٣٫٠٩٦(-)١٩٫٢تحویل إلى موجودات متعلقة بشركة تابعة محتفظ بھا للبیع (إیضاح 

-٨٫٧٦٢تحویل من استثمارات عقاریة * 
)٤٥٠(٨٫٧٥٨) ٢٨خالل السنة (إیضاح )االنخفاض في القیمة(عكس

٣٩٤٫٢٥٠٣٧٦٫٧٣٠دیسمبر  ٣١في 

* خالل السنة، أبرمت المجموعة اتفاقیة بیع وشراء لخمس وحدات تجاریة والتي تم تصنیفھا سابقاً ضمن االستثمارات العقاریة.  
لیة البیع.مكما في تاریخ التقاریر المالیة، لم تكتمل ع
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٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٤١

العملیات المتوقفة والموجودات المحتفظ بھا للبیع (تتمة) ١٩

العملیات المتوقفة ١٩٫٢

("باراجون") باراجون مولز ذ.م.م
). خالل السنة، ١٩٫١، باراجون مولز ذ.م.م (إیضاح  شركة تابعة، وقعت المجموعة اتفاقیة بیع وشراء لبیع  ٢٠٢٠أكتوبر  ٣١في  

الشروط السابقة المنصوص علیھا في اتفاقیة البیع والشراء. بھدف استیفاء أحدألف درھم  ٢٤٢٫٤٢٢تمت تسویة قرض بمبلغ  
. تكتمل عملیة البیع، لم ٢٠٢١دیسمبر ٣١كما في 

فندق ھولیداي إن أبوظبي ("ھولیداي إن") 
من المجموعة نتیجة لالستحواذ على شركة  اً محتفظ بھا للبیع، جزءك شركة تابعة مصنفة  و ي إن أبوظبي، وھھولیدافندق  أصبح

القدرة القابضة ش.م.ع. قبل االستحواذ، أبرم المشتري وشركة القدرة اتفاقیة بیع وشراء لبیع فندق ھولیداي إن وبناًء علیھ تم  
. ٢٠٢١دیسمبر ٣١فندق ھولیداي إن في تكتمل عملیة بیعلم متوقفة. العملیات التصنیف الشركة التابعة ضمن 

آفاق للتمویل اإلسالمي ش.م.خ ("آفاق") 
، أبرمت المجموعة اتفاقیة بیع وشراء مع مشتٍر لبیع شركة آفاق للتمویل اإلسالمي، وھي شركة تابعة. كما ٢٠٢١نوفمبر  ٢٤في  
. تكتمل عملیة البیع، لم ٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

: ٢٠٢٠و٢٠٢١دیسمبر ٣١متوقفة كما في من العملیات الالقیمة الدفتریة لموجودات ومطلوبات كل عملیة فیما یلي

باراجون اإلجمالي  آفاق ھولیداي إن باراجون 
٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
الموجودات  

٦٦٥٫١٧٦٥٠٣٫٠٩٦- ٥٠٣٫٠٩٦١٦٢٫٠٨٠مبنى  –الممتلكات واآلالت والمعدات 
- ٢١٧٫١٩٢٢١٧٫١٩٢- - االستثمارات العقاریة  

- ٩١٦٫٤٢٩٩١٦٫٤٢٩- - االستثمار في موجودات مالیة 
- ١٫٦٥٧٫٠٩٧١٫٦٥٧٫٠٩٧- - الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي  

٩٫٧٥٢٥٫٩٣٠٣٢٫٢٠١٤٧٫٨٨٣٢٧٫٤٧٥الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى  
- ٤٣٫٧٣٦٤٣٫٧٣٦- - ودائع الوكالة لدى المؤسسات المالیة اإلسالمیة  

- ٢٢٣- ٢٢٣- المخزون  
- ٩١٢٦٫٥٨٧٢٦٫٦٧٨- المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة  

٥٦١٢٫٠٤٨٢٤٥٫٣٦٦٢٤٧٫٩٧٥٩٫٨٢٨النقد وما یعادلھ  

٥١٣٫٤٠٩١٧٠٫٣٧٢٣٫١٣٨٫٦٠٨٣٫٨٢٢٫٣٨٩٥٤٠٫٣٩٩إجمالي الموجودات  

المطلوبات  
- ٨٦٧٥٫٩٠٨٦٫٧٧٥- مكافآت نھایة الخدمة للموظفین  

٢٠٠٫٠٠٠٢٠٠٫٠٠٠٢٤١٫٧٥٠- - القروض 
- ٩٠١٫٤٤٠٩٠١٫٤٤٠- - الھامش مقابل خطابات الضمان  

- ١٫٩٩١١٫٩٩١- - مطلوبات عقود اإلیجار  
٤٩٨٨٦٨- - ٤٩٨مطلوبات عقود اإلیجار   

٦٫٧٤٠١٫٠٧٨٫٩٨٨١٫٠٨٥٫٧٢٨٣٦٥- الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى  

٤٩٨٧٫٦٠٧٢٫١٨٨٫٣٢٧٢٫١٩٦٫٤٣٢٢٤٢٫٩٨٣إجمالي المطلوبات 

٥١٢٫٩١١١٦٢٫٧٦٥٩٥٠٫٢٨١١٫٦٢٥٫٩٥٧٢٩٧٫٤١٦صافي الموجودات 
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٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٤٢

العملیات المتوقفة والموجودات المحتفظ بھا للبیع (تتمة) ١٩

(تتمة) العملیات المتوقفة١٩٫٢

)  ٢٣: ال شيء) كضمان مقابل قروض (إیضاح  ٢٠٢٠درھم (ألف  ١٦٢٫٠٨٠تبلغللبیع بقیمة دفتریةتم رھن مبنى محتفظ بھ
ألف درھم).١٧٫٦٠٧: تم رھن أسھم بقیمة عادلة قدرھا ٢٠٢٠(

المبالغ غیر جوھریة. إنالتابعة المتوقفة في بیان األرباح أو الخسائر الموحد، حیث اتلم یتم فصل نتائج عملیات الشرك

رأس المال ٢٠

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم درھمألف 

المصرح بھ الصادر والمدفوع بالكامل 
الواحدملیون سھم بقیمة درھم واحد للسھم ١٫٨٢١

ملیون سھم بقیمة درھم واحد للسھم١٫٨٢١: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١(
١٫٨٢١٫٤٢٩١٫٨٢١٫٤٢٩)الواحد

االحتیاطي النظامي ٢١

والنظام األساسـي للشركة، قامت (بصیغتھ المعدلة) ٢٠١٥) لسنة ٢وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (
من رأس المال. إن ٪ ٥٠من ربح كل سنة حتى أصبح االحتیاطي یساوي  ٪١٠الشركة بتكوین احتیاطي نظامي وذلك باقتطاع  

یما عدا تلك الحاالت التي حددھا القانون. ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع ف

مكافآت نھایة الخدمة للموظفین ٢٢
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درھم ألف درھم

١١٤٫٨٨٩٤٩٫٥٤٤ینایر ١في 
٧١٣٫٢١٥٣٨٫٠٥١) ٦من دمج األعمال (إیضاح ا مستحوذ علیھ
١٦٢٫١٠١٣٩٫٦٢٥المحمل للسنة 

-)١٤٫٥٠٠()٦٫٣(إیضاح مشطوبة عند استبعاد شركات تابعة 
) ١١٫٤٦٣()١٥٩٫٩٩٣(خالل السنةةالمدفوع

)٨٦٨()١٠٫٤٩٤(تحویل إلى أطراف ذات عالقة 

٨١٥٫٧١٢١١٤٫٨٨٩
ناقصاً: المحولة إلى مطلوبات متعلقة بشركة تابعة محتفظ بھا للبیع 

-)٥٫٩٠٨()١٩٫٢(إیضاح 

٨٠٩٫٨٠٤١١٤٫٨٨٩
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٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٤٣

القروض  ٢٣

إن الحركة في القروض البنكیة خالل السنة ھي كما یلي: 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

١٫١٧٥٫٦٠٥٤٤٤٫٨٧٢ینایر ١الرصید في 
٨٫٤٠٨٫٩٠٩٨٢٢٫٧٠٧) ٦من دمج األعمال (إیضاح ا مستحوذ علیھ

١٫١٢٦٫٤٨٢٢١١٫٣٥١سحوبات خالل السنة  
-)٥٠٫٢٧٦() (د)٦٫٤شركات تابعة (إیضاح مشطوبة عند استبعاد 

-)١٦٫١٨١(فروقات صرف العمالت 
) ٣٠٣٫٣٢٥()١٫٩٧٤٫٤٩٢(سداد مبالغ خالل السنة 

٨٫٦٧٠٫٠٤٧١٫١٧٥٫٦٠٥
ناقصاً: تحویل من مطلوبات متعلقة بشركة تابعة محتفظ بھا للبیع  

) ٢٤١٫٧٥٠()٢٠٠٫٠٠٠()١٩٫٢(إیضاح 
)٧٫٦٩٦()١٣٫٤٨٦(ناقصاً: تكلفة معاملة غیر مطفأة  

٨٫٤٥٦٫٥٦١٩٢٦٫١٥٩

عنھا في بیان المركز المالي الموحد كما یلي: تم اإلفصاح

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٦٫٧٩٣٫٠١٩٧٤٣٫٠٥٣جزء غیر متداول 
١٫٦٦٣٫٥٤٢١٨٣٫١٠٦جزء متداول

٨٫٤٥٦٫٥٦١٩٢٦٫١٥٩
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١٤٤

القروض (تتمة)٢٣

الضمانالغرض األقساط ٢٠٢١٢٠٢٠االستحقاق معدالت الفائدة  قروض من مؤسسات مالیة
ألف درھم  ألف درھم 

صل األضمان شركات ورھن عقاري على تمویل إنشاء مصنع  ربع سنویة ٢٠٢٥٥٦٫٤٣٧٦٠٫٩٣٧مارس ٪ ٣إیبور + ١قرض ألجل  
على قطعة  المساطحة، بما في ذلك حقوق صلاألرھن عقاري على تمویل إنشاء محطة  سنویة ٢٠٢٧٢٥٫٤٣١٤٠٫٠٢٦دیسمبر ٪ ١٫٨٥إیبور + ٢قرض ألجل  

ذو عالقة أرض وتنازل عن قرض من طرف  
عالقة ورھن األصل وطرف ذمن ضمان شخصي تمویل إنشاء محطة  سنویة ٢٠٢٤١٣٧٫٤٨١١٧٣٫٣٧٢دیسمبر ٪ ١٫٨٥إیبور + ٣قرض ألجل  
عالقة وطرف ذلغیر قابل لإللغاء شركاترھن على األصل وضمان تمویل إنشاء محطة  ربع سنویة ٢٠٢٩٤١٫٦٠٧١٤٫٩٧٥یونیو  ٪ ١٫٨٥إیبور + ٤قرض ألجل  
لإللغاء لطرف ذو عالقة رھن على األصل وضمان شركات غیر قابل تمویل إنشاء محطة  ربع سنویة ٢٠٢٧١٥٤٫٧٨٨٥٣٫٩٦٠دیسمبر ٪ ١٫٨٥إیبور + ٥قرض ألجل  
رھن على األصل  تمویل شراء سیارات  شھریة ٢٠٢٢٦١٩مایو ٪ ٦٦٫٩٠قرض ألجل  
مساھمي الشركة التابعة، وشیك محدث مسحوب  من ضمانات شخصیة تمویل شراء سیارات  شھریة  ٢٠٢٢١٩٫٤٢٣١٦٫٦٨٩دیسمبر ٪ ٣٫٢٥-٪٧٣٫٠٤قرض ألجل  

لصالح  ومتحصالتعلى حساب العمیل، وتنازل عام عن مستحقات 
البنك

ضمانات شخصیة من مساھمي الشركة التابعة، وشیك محدث مسحوب  تمویل شراء سیارات  شھریة  ٢٠٢٣٤٫٩٠٦٤٫٧٩٧دیسمبر ٪ ٨٣٫٢٥قرض ألجل  
مستحقات ومتحصالت لصالح  على حساب العمیل، وتنازل عام عن 

البنك
المشروع ورھن من الدرجة األولى على بعض  متحصالتتنازل عن تمویل مشروع  ربع سنویة  ٢٠٢٤١٥٨٫٣٥٣٢٠١٫٥٥٣سبتمبر ٪ ٢٫٤إیبور + ٩قرض ألجل  

)٩إیضاح(العقارات
ورھن من الدرجة األولى على األصل متحصالت عقاراتتنازل عن تمویل إنشاء شقق سكنیة  ربع سنویة ٢٠٢٩٢٤٠٫٣٩٨٢٧١٫٥٩٨مارس ٪ ٣إیبور + ١٠قرض ألجل  
تنازل عن متحصالت عقارات ورھن من الدرجة األولى على األصل تمویل مشروع  ربع سنویة  ٢٤١٫٧٥٠-٢٠٢٧دیسمبر ٪ ٤إیبور + ١١قرض ألجل  
غیر مضمون  تمویل شراء مركبة  سنویة  ١١-٢٠٢١أكتوبر  ٪ ١٢٣٫٥٠قرض ألجل  
رھن على معدات الشركة التابعة تمویل شراء معدات  شھریة ٦٫٤٣٦-٢٠٢٤أغسطس  ٪ ١٢- ٪١٣٥قرض ألجل  



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٤٥

القروض (تتمة)٢٣

الضمانالغرض األقساط ٢٠٢١٢٠٢٠االستحقاق معدالت الفائدة  قروض من مؤسسات مالیة
ألف درھم  ألف درھم 

رھن على معدات الشركة التابعة تمویل شراء معدات ربع سنویة ١٧٢-٢٠٢٤أغسطس  ٪ ١٤٨قرض ألجل  
مؤسسة مالیة مملوكة للدولة في إسبانیا مضمون من قبلأغراض عامة للشركة شھریة ٣٫٢٨٨-٢٠٢٥نوفمبر  ٪ ٢٫٦-٪١٥١٫٨قرض ألجل  
ضمانات شركات لألطراف ذات العالقة، ورھن عقاري على بعض  مشروعتمویل سنویة نصف -٢٠٢٥٤٢٫١٣٥سبتمبر ٪ ٢إیبور + ١٦قرض ألجل  

تأمین  وثیقة)، بما في ذلك التنازل عن ٩(إیضاح العقارات
إیجار من العقارات المرھونة ومتحصالت

متحصالتوضمانات شركات وتنازل عن على موجوداترھن  تمویل مشروع  ربع سنویة -٢٠٣١١٫٣٠٨٫٨٢٢دیسمبر ٪ ٣إیبور + ١٧قرض ألجل  
اإلیجار 

شركات وتنازل عن متحصالت  رھن على موجودات وضمانات تمویل مشروع  ربع سنویة -٢٠٣١٢٥٠٫٠٠٠دیسمبر ٪ ٣إیبور + ١٨قرض ألجل  
اإلیجار 

رھن عقاري من الدرجة األولى على قطعة أرض، وضمان شركة غیر  أغراض عامة للشركة ربع سنویة -٢٠٢٨٢٤٨٫٣٢٢دیسمبر ٪ ٣- ٪٢٫٥إیبور + ١٩قرض ألجل  
فیما یتعلقرباح مشروع عن أغیر قابل لإللغاء وتنازلقابل لإللغاء 

فیال حكومیة في بني یاس (عند منح المشروع)١٥٠٠إنشاءبمشروع
غیر مضمون أغراض عامة للشركة ربع سنویة -٢٠٣٠١٢١٫٠٧٧یونیو  ٪ ٢٫٥إیبور + ٢٠قرض ألجل  
ابلة لإللغاء ورھن عقاري على بعض  قضمانات شركات غیر أغراض عامة للشركة ربع سنویة -٢٠٢٣١٠٢٫٦١٣سبتمبر ٪ ٢٫٥إیبور + ٢١قرض ألجل  

العقاراتالتأمین على وثیقة، بما في ذلك التنازل عن العقارات
المرھونة 

اإلیجار متحصالتضمانات شركات غیر قابلة لإللغاء وتنازل عن تمویل مشروع  ربع سنویة  -٢٠٢٣٦٦٫٨١٢دیسمبر ٪ ٣- ٪٢إیبور + ٢٢قرض ألجل  
ضمان شركات  أغراض عامة للشركة ربع سنویة -٢٠٢٨٥٨٠٫٠١٧دیسمبر ٪ ٢٫٦٥إیبور + ٢٣قرض ألجل  
رھن على الموجودات  تمویل شراء سفن  ربع سنویة  -٢٠٢٧١٫٣٧٣٫٥٨٩مارس ٪ ٠٫٩٠لیبور + ٢٤قرض ألجل  
ألصل  اعلىتأمینالوثیقةاألصل، بما في ذلك التنازل عن  على رھن  تمویل شراء ماكینة  ربع سنویة -٢٠٢٦٢٤٩٫٤١٤دیسمبر ٪ ١٫١٣إیبور + ٢٥قرض ألجل  

المرھون 
رھن على الموجودات  أغراض عامة للشركة سنویة -٢٠٢٥٢٣٤٫٠١٨دیسمبر ٪ ٢٦٢٫٧٥قرض ألجل  



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٤٦

القروض (تتمة)٢٣

الضمانالغرض األقساط ٢٠٢١٢٠٢٠االستحقاق معدالت الفائدة  قروض من مؤسسات مالیة
ألف درھم  ألف درھم 

غیر مضمون أغراض عامة للشركة نصف سنویة -٢٠٢٨٣٦٧٫٥٠٠أغسطس  ٪ ٢٧٢٫٥قرض ألجل  
وثیقة التأمین على األصل  رھن على األصل، بما في ذلك التنازل عن  تمویل شراء عقار  سنویة نصف -٢٠٢٨٢٧٤٫٤٥٩فبرایر ٪ ١٫٨٥إیبور + ٢٨قرض ألجل  

المرھون 
دفعة واحدة عند  -٢٠٢٤١٫٥٠٠٫٠٠٠ابریل ٪ ٢٩٢قرض ألجل  

االستحقاق  
متحصالت توزیعات األرباحأسھم شركة زمیلة وتنازل عن حجز علىتمویل االستثمار في أصل مالي  

التنازل عن الذمم المدینة  تمویل شراء ماكینات ومعدات  ربع سنویة -٢٠٢٦٣٠٫٧٢٧سبتمبر ٪ ٢إیبور + ٣٠قرض ألجل  
- ٪١٫٩إیبور + ٣١قرض ألجل  

٣٫٦ ٪
التأمین  وثیقةوالتنازل عن على الموجوداتضمانات شركات ورھن  شراء معدات ومركبات تمویل ربع سنویة -٢٠٢٩٩٧٫٣٦٥دیسمبر 

المرھونة على الموجودات
الذمم التجاریة المدینة ومخزون شركة تابعة  استیفاء متطلبات رأس المال العامل -٢٨٫٤٧٢-٢٠٢١مارس ٪ ٣٫٥إیبور + ١قرض قصیر األجل 
شركة تابعة من مساھمضمان شركة تمویل شراء مخزون -٥٫٦٨٦-٢٠٢١یونیو  ٪ ٢٢٫٩٥قرض قصیر األجل 
غیر مضمون استیفاء متطلبات رأس المال العامل --٢٠٢٢١٦٫٦٦٧ینایر ٪ ١٫٣إیبور + ٣قرض قصیر األجل 
ذمم مدینة وتنازل عن ة ضمان شركتمویل مشروع  --٣١٧٫٤٩٦یوم ٢٧٠٪ ١٫٩لیبور + ٤قرض قصیر األجل 

وتنازل عن متحصالت توزیعات األرباح أصل ماليحجز على استیفاء متطلبات رأس المال العامل ربع سنویة ٢٠٢٢مارس ٪ ١٫٥إیبور + ٥األجل قرض قصیر 
---٢٠٠٫٠٠٠١٫٦٨٩یوم ١٨٠٪ ٣إیبور + إیصال أمانة

جزئیاً مقابل شھادات دفع معتمدة مضمون --٣٨٢٫٧٩٥٤٧یوم ١٨٠إلى  ٩٠إیبور + ھامش سحب على المكشوف من البنوك  

٨٫٦٢١٫٤٢٣١٫١٢٥٫٤٧٧إجمالي القروض من المؤسسات المالیة

الضمانالغرض األقساط ٢٠٢١٢٠٢٠االستحقاق معدالت الفائدة  مالیة غیرقروض من مؤسسات 
ألف درھم  ألف درھم 

یرجى الرجوع إلى اإلیضاح أدناه  تمویل مشروع  سنویة ٢٠٢٦٤١٫٠٠٢٤١٫٠٠٢دیسمبر ٪ ١٥عالقة  من طرف ذو  قرض 
غیر مضمون تمویل مشروع  سنویة ٢٠٢٣٧٫٦٢٢٩٫١٢٦ابریل بدون فائدة ٢عالقة  من طرف ذو  قرض 

٤٨٫٦٢٤٥٠٫١٢٨المالیةغیر إجمالي القروض من المؤسسات

٨٫٦٧٠٫٠٤٧١٫١٧٥٫٦٠٥القروض إجمالي 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٤٧

القروض (تتمة)٢٣

١٠قرض ألجل ال
تم الحصول على القرض بموجب اتفاقیة إجارة لتمویل عملیات تطویر متعددة االستخدامات تتكون بشكل أساسي من شقق سكنیة،  

قسط تبدأ  ٣٦، تمت إعادة ھیكلة القرض وسوف یتم سداده على  ٢٠٢٠ملیون درھم. خالل شھر فبرایر  ٦٠٠بحد إجمالي یبلغ  
. ٢٠٢٩على أن یتم سداد دفعة واحدة في ٢٠٢٠من 

١قرض من طرف ذو عالقة
٪ من التكلفة اإلجمالیة لمشروع محطة  ٢٠تم الحصول على ھذا القرض من طرف ذو عالقة، خاضع لسیطرة مشتركة، لتمویل 

تبرید المناطق التابعة لشركة أبوظبي الوطنیة للمعارض ("أدنیك") في أبوظبي. یستحق سداد الجزء األساسي من القرض على 
س٤ جزء الفائدة على  ٢٠٢٣دیسمبر  ٣١نویة متساویة تبدأ من  أقساط  سنویة١٠ویستحق سداد  دیسمبر ٣١تبدأ من  أقساط 

. إن القرض مضمون برھن موثق على حقوق المساطحة الممنوحة للشركة التابعة فیما یتعلق بقطعة أرض تبرید المناطق،  ٢٠١٧
(إیضاح   المعدات  على  تركیبھا في  ٧ورھن  تم  التي  العاصمة  )  (یرجى  -مركز  المناطق  تبرید  مشروع  من  المرحلة الرابعة 

).٢الرجوع إلى القرض ألجل  

٢قرض من طرف ذو عالقة
شركة الدار العقاریة ش.م.ع، وھي شركة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق من شركة زمیلة،القرض  ھذاتم الحصول على
كة تابعة أخرى عند التأسیس، دون أیة تغییرات على شروط وأحكام اتفاقیة القرض  وتم استبدالھ إلى شر٢٠١٣المالیة، في یولیو  

بالقیمة العادلة، والتي تساوي القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة  األصلیة. ال یحمل القرض أي فائدة وقد تم إدراجھ مبدئیاً 
١أقساط سنویة تبدأ في ٨القروض الداخلیة ویستحق السداد على معدل الفائدة المطبق على المتوقعة مخصومة باستخدام متوسط 

.  ٢٠٢٣إبریل ١وتنتھي في  ٢٠١٦إبریل 

مستخدم تسھیل قصیر األجل غیر 
٦ملیون درھم، حصلت علیھ شركة تابعة للشركة لتمویل شراء المخزون (١٥لدى المجموعة تسھیل قرض قصیر األجل بقیمة 

لمجموعة من اشركاتالتسھیل مضمون بضمان  إن  ویتم تجدیدھا عند االستحقاق.  اً یوم١٥٠مدة التسھیل  ٪). تبلغ  ٤أشھر إیبور +  
: ال شيء) من ٢٠٢٠(أیة مبالغالمجموعة  تستخدم، لم  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١مرھون على الذمم المدینة والمخزون. كما في  ووھ

إجمالي التسھیل.

المدرجة   تكلفة االقتراض  للسنة تالموجوداضمنبلغت  قیمتھللرسملة  المؤھلة  (٣٫٢٦٧ما  درھم  : ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ألف 
ألف درھم).٢٫٤٥٩



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٤٨

القروض (تتمة)٢٣

إن حركة تكلفة المعاملة غیر المطفأة خالل السنة ھي كما یلي: 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

-٧٫٦٩٦ینایر  ١الرصید في 
٧٫٤٠٠١٣٫٧٧٦) ٦من دمج األعمال (إیضاح ا علیھالمستحوذ
١٫٦٥٧-خالل السنة ةالمدفوع
)٧٫٧٣٧()١٫٦١٠() ٣٥خالل السنة (إیضاح ةالمطفأ 

١٣٫٤٨٦٧٫٦٩٦

للمجموعة   المتبقي  التعاقدي  االستحقاق  تفاصیل  بیوضح الجدول التالي  التدفقات  المتعلق  على  بناًء  إعداد الجدول  تم  قروضھا. 
النقدیة غیر المخصومة للقروض القائمة على المدفوعات التعاقدیة غیر المخصومة.

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

-٣٦٣٫١٢٤تحت الطلب 
٤٤٤٫٠٤٥٤٫٥٦١أشھر  ٣أقل من 

٩١٥٫٤٥٧١٩٥٫٦٨٢شھر ١٢أشھر ولكن أقل من ٣أكثر من 
٥٫٥٧٨٫٤٤١٤٥٣٫٩٠٣أكثر من سنة واحدة ولكن أقل من خمس سنوات 

١٫٧٧٨٫٢١١٤٢٤٫١٩٨أكثر من خمس سنوات 

٩٫٠٧٩٫٢٧٨١٫٠٧٨٫٣٤٤

الدائنة األخرى الذمم التجاریة الدائنة والذمم ٢٤

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٥٫٠٨٠٫٤٨٠٩٥٠٫٠١٥ذمم تجاریة دائنة 
٢٫١٩٠٫٦٤٢٩٠٥٫٩٤٢ذمم دائنة إلى العمالء والمتعلقة بأعمال الوساطة  

٦٫٦٤٦٫٨٨٧٩٢٥٫٧٢٣أخرى  وذمم دائنةمخصصات ومستحقات 
٤٩٧٫٧٥٤٤٠٫٣٣٢محتجزات دائنة 

١٤٫٤١٥٫٧٦٣٢٫٨٢٢٫٠١٢
) ١٤٠٫٨٨١()٦٥٫٢٠١(ناقصاً: الجزء غیر المتداول  

١٤٫٣٥٠٫٥٦٢٢٫٦٨١٫١٣١



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٤٩

(تتمة) الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى٢٤

یلي: مما یتكون الجزء غیر المتداول 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٤٧٫٦٥٥-ذمم تجاریة دائنة 
٢٫٦٩٣٣٫٢٩٨محتجزات دائنة 
٦٢٫٥٠٨٨٩٫٩٢٨ذمم دائنة أخرى 

٦٥٫٢٠١١٤٠٫٨٨١

یوم من تاریخ الفاتورة. لم یتم  ٩٠إلى ٣٠لدى الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدانئة األخرى للمجموعة فترات ائتمانیة معتادة من 
التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى. تحمیل أیة فوائد على الذمم 

مطلوبات العقود ٢٥

كما في  اً التزام األداء غیر مستوفظلمن قبل المجموعة، ومع ذلك،  اعتبار عنھا مطلوبات العقود العقود التي تم استالم  تمثل  
حتى تاریخھ وعقود  المدرجةتتجاوز مدفوعات اإلنجاز المحددة اإلیرادات التياإلنشاءذلك عقود ویشمل، التقاریر المالیةتاریخ 
أو الخدمات المتعھد البضائعقبل أن یتم تحویل السیطرة على  تستلم بموجبھا المجموعة سعر المعاملةأو الخدمات التي  البضائع

بھا إلى العمیل. 

المالي الموحد على النحو التالي: یتم اإلفصاح عن مطلوبات العقود في بیان المركز 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٨٣٫٦٦٣٧٩٫٠٠١الجزء غیر المتداول  
٢٫٧٦٢٫٧٥٢١٫١٣٤٫٢٤٤الجزء المتداول 

٢٫٨٤٦٫٤١٥١٫٢١٣٫٢٤٥



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٥٠

موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإلیجار  ٢٦

القیم الدفتریة لموجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإلیجار للمجموعة والتحركات خالل السنة:فیما یلي

موجودات حق االستخدام: 

أراضي 

مستودعات  ال
مساحات  الو
متاجر  ال مكتبیة و ال

اإلجمالي أخرى وصاالت السینما 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم درھم ألف 

٢٠٢١
٢٠٢١٢٧٫٠٩٥٦٠٫٢٣١١٫١٠٥٨٨٫٤٣١ینایر ١في 

٥٨٠٫٦٢٠٢٦٢٫٢٦١١٥٫٩٤٥٨٥٨٫٨٢٦) ٦من دمج األعمال (إیضاح امستحوذ علیھ 
١٣٧٫٧٦٩-١٢٫٤٥١١٢٥٫٣١٨إضافات  

) ٧٤٫٧٣٢() ١٫١٦٢() ٥٣٫٦٣٧() ١٩٫٩٣٣(مصاریف االستھالك  
) ١٣٫٠٠٩(-) ١٣٫٠٠٩(-مشطوبة عند استبعاد شركات تابعة 

) ١٥٫١٢٧() ١٥٫١٢٧(--)١(إنھاء عقد إیجار 
) ٧٫٨٤٢(-) ٧٫٨٢٣() ١٩() ٢(عقود اإلیجار تعدیالت على 

) ٣٫٥٠٣(-) ٣٫٥٠٣(-) ٢٨االنخفاض في القیمة (إیضاح 

٢٠٢١٦٠٠٫٢١٤٣٦٩٫٨٣٨٧٦١٩٧٠٫٨١٣دیسمبر  ٣١في 

٢٠٢٠
٨٥٫٦٦٦-٢٠٢٠٢١٫٦١٤٦٤٫٠٥٢ینایر ١في 

٧٫٣٦٠١١٫٧٥١٨٥٦١٩٫٩٦٧) ٦من دمج األعمال (إیضاح امستحوذ علیھ 
٤٫٧٨٥٥٦٥٥٫٣٥٠-إضافات  

)١٨٫٠٢٥() ١٨١()١٦٫٧٠١()١٫١٤٣(مصاریف االستھالك 
) ٧٣٦(--) ٧٣٦()٣(تعدیل 

)٣٫٧٩١() ١٣٥()٣٫٦٥٦(-) ٢(اإلیجار عقود تعدیالت على 

٢٠٢٠٢٧٫٠٩٥٦٠٫٢٣١١٫١٠٥٨٨٫٤٣١دیسمبر ٣١في 

: ال شيء) كضمان مقابل قروض (إیضاح  ٢٠٢٠ألف درھم (٥٧٫٠٠١التي تبلغ قیمتھا الدفتریة  تم رھن موجودات حق االستخدام
٢٣.(



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٥١

اإلیجار (تتمة) موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود ٢٦

مطلوبات عقود اإلیجار: 
فیما یلي القیم الدفتریة لمطلوبات عقود اإلیجار والتحركات خالل السنة: 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٨٨٫٥٠٩٨٤٫٩٦١ینایر  ١كما في 
٨٦٣٫٢٠٧١٩٫٩٤٦) ٦من دمج األعمال (إیضاح ا مستحوذ علیھ

١٣٦٫٠٥٧٣٫٤٢٨إضافات خالل السنة 
٢٨٫٥٠٨٥٫٢٥٢مصاریف الفائدة  

) ١٧٫٩٥٧()٨٠٫٨٨٣(سداد مبالغ خالل السنة 
-)١٣٫٢٤١(شطب عند استبعاد شركات تابعة 

-)١٢٫٦٨١()١( إنھاء عقد إیجار 
)٣٫٨٨٥()٩٫١٠٢()٢(تعدیالت على عقود اإلیجار 

)٢٫٥٨٤()٣٫٨٤٨() ٣١إیضاح (١٩بكوفید حوافر اإلیجار المتعلقة 
)٦٥٢(-)٣(تعدیل

-)١٫٩٩١()١٩تحویل إلى موجودات محتفظ بھا للبیع (إیضاح 

٩٩٤٫٥٣٥٨٨٫٥٠٩دیسمبر  ٣١كما في 

وبناًء علیھ، تم إنھاء عقد  ٧لمدة  اً مسبقاستئجارھا خالل السنة، قامت المجموعة بشراء المعدات الطبیة التي تم  )١( سنوات. 
ألف  ٢٫٤٤٧ضمن الممتلكات والمعدات. تكبدت المجموعة خسارة قدرھا  المستحوذ علیھا اإلیجار، وتم تصنیف المعدات  

درھم من االستبعاد.

اإلیجار ذات الصلة نتیجة لتعدیل ترتیبات عقود عقود حق االستخدام ومطلوبات موجوداتصافي التغیر في البند یمثل ھذا )٢(
الشركة التابعة من مدفوعات إیجار ثابتة الخاصة بیجار  اإل، تغیرت شروط اتفاقیة  ٢٠٢٠لمجموعة. خالل  الخاصة با اإلیجار  

أو سعر. إلى مدفوعات إیجار متغیرة ال تعتمد على مؤشر 

، التابعةیمثل ھذا البند إلغاء عقد إیجار شركة بالمز الریاضیة ش.م.خ ("المستأجر")، والذي أصبح عقد إیجار بین الشركات  )٣(
بعد االستحواذ على شركة الطموح لالستثمار ذ.م.م ("المؤجر").



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٥٢

موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإلیجار (تتمة) ٢٦

عقود اإلیجار: (تتمة) مطلوبات 
یتم اإلفصاح عن مطلوبات اإلیجار في بیان المركز المالي الموحد على النحو التالي:  

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٨٧٦٫٩٠٦٧٢٫٥٥٩غیر متداولة  
١١٧٫٦٢٩١٥٫٩٥٠متداولة 

٩٩٤٫٥٣٥٨٨٫٥٠٩

. ٤١تم اإلفصاح عن تحلیل الحساسیة لمطلوبات عقود اإلیجار ضمن اإلیضاح رقم 

فیما یلي المبالغ المدرجة في بیان األرباح أو الخسائر الموحد:

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٢٢٫٢٧١١٣٫٠٨٦)٢٨مصاریف االستھالك (المدرجة ضمن تكلفة اإلیرادات) (إیضاح 
مصاریف االستھالك (المدرجة ضمن المصاریف العمومیة واإلداریة) 

٢٧٫٢١٤٤٫٤٣٠) ٢٩(إیضاح 
)مصاریف البیع والتوزیع(المدرجة ضمن االستھالكمصاریف 
-٢٥٫٢٠٤) ٣٠(إیضاح 

٥٣٫٣٦٣٣٫٩٠٥المصاریف المتعلقة بعقود إیجار قصیرة األجل  
مصاریف الفوائد على مطلوبات عقود اإلیجار (المدرجة ضمن تكلفة 

٢٨٫٥٠٨٤٫٤٦٣التمویل) 
-٣٫٧٠٦الخسارة من إنھاء عقد إیجار وتعدیل عقود إیجار  

-٣٫٥٠٣) ٢٨خسارة االنخفاض في قیمة موجودات حق االستخدام (إیضاح 
)٢٫٥٨٤()٣٫٨٤٨()٣١(إیضاح  ١٩تعدیل امتیازات اإلیجار المتعلقة بكوفید 

١٥٩٫٩٢١٢٣٫٣٠٠

ألف درھم) ومصاریف  ٥٠٩:  ٢٠٢٠ألف درھم (٤٣خالل السنة، تمت رسملة استھالك موجودات حق االستخدام البالغة قیمتھا  
ألف درھم) إلى األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ  ٧٨٩:  ٢٠٢٠ألف درھم (٦٧الفوائد على مطلوبات عقود اإلیجار البالغة قیمتھا  

ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات.



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٥٣

اإلیرادات ٢٧

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

نوع البضائع أو الخدمات  
١٠٫٨١٨٫٦٧٥٢٫٩١٩٫٧٠٢األخرى مستلزمات الرعایة الصحیة والمستلزمات الطبیة

٦٫٢٩٩٫١٩٧٨٩٤٫٩٧٣والبنیة التحتیة اإلنشاء والصیانة إیرادات 
-٥٫٦٥٢٫٩٦٧الخدمات المتعلقة باألنشطة البحریة وأنشطة التجریف 

١٫٧٠٠٫٠٩٩٨٣٣٫٩٠٨االستھالكیة بیع المنتجات 
١٫١٠٠٫٧٦٥٣٠٠٫٠٩٦إیرادات اإلیجار  

٥٨٦٫٧١٦٣٣٤٫٠٥٦خدمات القوى العاملة واالستشارات 
٤٠٧٫١٧٦٢٩١٫١٦٢خدمات التوجیھ والتدریب 

٣٥٢٫٢٦٤٢١٨٫٧٠٧خدمات تبرید المناطق 
٢٨٧٫١١٣٢٣٤٫٣٨٥المرافق إدارة 

-٢٥١٫٨١٧اإلیرادات من عملیات الفنادق  
-٢٣٧٫٢٩٥بیع أثاث

-١٨٦٫٥٣٦من أنشطة التمویل اإلسالمي یراداتاإل
١٦٤٫٧٠٣٤٨٫١٢٧اإلیرادات من خدمات الوساطة  

١٤٤٫٠٤٥١٨٨٫٦٦٤حیوانیة العالف  األ
٨٦٫٨٤١٥٧٦٫٨٥٠بیع معدات صناعیة 

٧٤٫٧٠٣٣٦٫٩٦٦بیع مستحضرات التجمیل وتقدیم خدمات العنایة الشخصیة ذات الصلة 
٥٧٫٠٦٤١١٫٢٣٠التسویق  اإلعالم وخدمات 

٥٧٫٠٤٤١٨٫٧٧١خدمات التوصیل 
٢٣٫٣٨٠٩٦٫٤٥٢بیع عقارات وأرض 

٧٤٫٠٩٠٤٢٫٥٢٠أخرى 

٢٨٫٥٦٢٫٤٩٠٧٫٠٤٦٫٥٦٩

توقیت إدراج اإلیرادات 
١٦٫٦٥٤٫٣٦١٥٫٦٥٤٫٩٢٣اإلیرادات في فترة زمنیة محددة 

١١٫٩٠٨٫١٢٩١٫٣٩١٫٦٤٦اإلیرادات بمرور الوقت 

٢٨٫٥٦٢٫٤٩٠٧٫٠٤٦٫٥٦٩

األسواق الجغرافیة 
٢٥٫٢٢٨٫٢١٩٦٫٧٤٣٫٩٨٨اإلمارات العربیة المتحدة 

٣٫٣٣٤٫٢٧١٣٠٢٫٥٨١خارج اإلمارات العربیة المتحدة 

٢٨٫٥٦٢٫٤٩٠٧٫٠٤٦٫٥٦٩



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٥٤

اإلیرادات (تتمة) ٢٧

تتعلق اإلیرادات المتوقع إدراجھا في المستقبل بالتزام األداء الذي لم یتم الوفاء بھ أو لم یتم استیفاؤه جزئیاً. 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

١٤٫٧٠٨٫٥١٥٨٦٫٠٤٠في غضون سنة واحدة 
٢٣٫٦٥٧٫٩١٠٧١٫٢١١واحدة ولكن أقل من خمس سنواتأكثر من سنة 

١٥٫١٣٣٫٥٧٣٣٧٫٥٥١أكثر من خمس سنوات

٥٣٫٤٩٩٫٩٩٨١٩٤٫٨٠٢

یرادات تكلفة اإل٢٨

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٢٫٧٢٧٫٩٢١٣٦٧٫٦٤٠تكالیف الموظفین  
١٫٩٧١٫٤١٤١٫٥٥٣٫٢٩١والمستلزمات الطبیة األخرىتكلفة مستلزمات الرعایة الصحیة 

١٫٠٦٩٫١٤٤٥٢١٫٨١٠االستھالكیة التكلفة المتعلقة بالمنتجات 
٧٫٦٢٥٫٥٩٢١٫٠١٧٫٨٣٤مواد ورسوم مباشرة أخرى  

٣٫٥٠٧٫٨٩٦٤٤٤٫٥٦٦تكالیف التعاقد من الباطن والصیانة  
٦٤٤٫٧٦٦١٣٩٫٤٣٧) ٢٦و٩و ٧رقم  اإلیضاحاتاالستھالك (

١٨٥٫٩٠٠٢٠٫٨٠٣)  ١٣مخصص المخزون بطيء الحركة (إیضاح 
-١١٣٫٧٠٧التكلفة المتعلقة ببیع أثاث  

١٠٠٫١٧٥٢٫٣٢١)  ١٥و٨اإلیضاحین اإلطفاء (
-٨٣٫٩٧٧تورید وتركیب محطات تحلیة المیاه 

٥٥٫٢٤٩٥٠٫٣١٦االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة* 
٤٦٫٨٧٦٢٨٩٫٥٩٤إدارة الموجوداتتكالیف  

٣٥٫١٩٦٢٩٫٦٨٩التكلفة المتكبدة على العقارات المؤجرة 
٣٣٫١٠٢٤٠٫١٢٣تكلفة العقارات المباعة 
١٤٫٤٢٧١٢٫٧٠٤رسوم حقوق االمتیاز  

١٨٠٫٠٨٧١٢٥٫٠٣٣أخرى  

١٨٫٣٩٥٫٤٢٩٤٫٦١٥٫١٦١



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٥٥

(تتمة) یرادات تكلفة اإل٢٨

تفاصیل االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة ھي كما یلي: إن *

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

عكس خسارة االنخفاض في قیمة الممتلكات واآلالت والمعدات 
) ١٦٫٦٢٠(-) ٧(إیضاح 

٥٩٫٨٥٩٢١٫٥٥٥)٧خسارة االنخفاض في قیمة الممتلكات واآلالت والمعدات (إیضاح  
٦٤٥٤٤٫٩٣١)٩خسارة االنخفاض في قیمة االستثمارات العقاریة (إیضاح 

-٣٫٥٠٣) ٢٦(إیضاح موجودات حق االستخدامخسارة االنخفاض في قیمة 
–خسارة االنخفاض في قیمة الموجودات المحتفظ بھا للبیع (عكس) 

٤٥٠)٨٫٧٥٨() ١٩٫١المباني (إیضاح  

٥٥٫٢٤٩٥٠٫٣١٦

مصاریف العمومیة واإلداریة ال٢٩

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

١٫١٣٢٫٣٧٩٢٦١٫٢١٠تكالیف الموظفین* 
١٢٩٫١٧٥٢١٫٦٢٤اإلیجار والمرافق واالتصاالت 

١٢٠٫٤٥٨٤٨٫٧٢٠الرسوم الحكومیة والمصاریف المھنیة والقانونیة 
٤٦٢٫١٥٩٣٠٫٦٧٨)٣٢و ١٧و١٤رقم اتمخصص خسارة االئتمان المتوقعة (اإلیضاح

٩٥٫٩٣٢١٧٫٨٥٣) ٢٦و٧االستھالك (اإلیضاحین رقم 
٢٩٫٦٦٧٦٥٫٧٨٣)  ٨اإلطفاء (إیضاح 

٢٫٨١٠٩٢١)  ١٣مخصص المخزون بطيء الحركة (إیضاح 
٢٦١٫١٣٢٣٠٫٨٩٨مصاریف أخرى 

٢٫٢٣٣٫٧١٢٤٧٧٫٦٨٧

(إیضاح  )ألف درھم٢٠٢٠:٧٩٫٧٠٦ألف درھم (٤٦٫٠٠٠بقیمة  * ُمدرج ضمن تكالیف الموظفین مدفوعات على أساس األسھم  
٣٧.(



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٥٦

مصاریف البیع والتوزیع ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٤٢٫٥٠٢١٤٫٧٥٠تكلفة الموظفین  
٣٢٫٢٦٠١٦٫٦٤٨ترویج المبیعات والتسویق 

٩٫٩٠٩٨٫٧٨١اإلیجار والمرافق واالتصاالت 
٤٫٩٣٠٤٫٩١٩مصاریف الشحن والبیع المباشر األخرى  

٣٣٫٧٤١١٫٠٣٧) ٢٦و٧اإلیضاحین رقم االستھالك (
١٦٫١٢٣٣٦٨مصاریف أخرى 

١٣٩٫٤٦٥٤٦٫٥٠٣

االستثمار واإلیرادات األخرى إیرادات ٣١

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

التغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من 
٢٫٢٧١٫٦٢٩٨٫٦٩٢)١١٫٢خالل األرباح أو الخسائر (إیضاح 

-٥١٨٫٦٨٥الدیون الھالكة المشطوبةاسترداد
٢٠٣٫٧٥٩٣٠٫٤٦٢الفوائد وتوزیعات األرباح إیرادات 

-٤٠٫٩٨٨) ١٠ربح قیمة عادلة من إعادة تقییم حصة ملكیة محتفظ بھا سابقاً (إیضاح 
٢٧٫٩٨٦٢٤٫٤٣٩عكس خصم الذمم المدینة طویلة األجل 

٨٫٥٦٦٩٫٣٠٧إیرادات حقوق االمتیاز 
٨٫٤٧٧٣٫٣٠٢ربح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات  

٥٫٦٣٠٣٢٨التغیر في القیمة العادلة للموجودات البیولوجیة 
٣٫٨٤٨٢٫٥٨٤) ٢٦(إیضاح ١٩امتیازات اإلیجار المتعلقة بكوفید 

١٫٠٤٦-إیرادات العموالت 
١٠٦٫٠٣٠-إعادة إدراج ذمم دائنة أخرى  

١٧٧٫٣٨٦٣٠٫٢٢١أخرى 

٣٫٢٦٦٫٩٥٤٢١٦٫٤١١

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة  ٣٢

معیار   وارد في  ھو  كما  العالقة  ذو  الطرف  تعریف  ضمن  تقع  التي  والمنشآت  الشركات  مع  معامالت  بإبرام  المجموعة  تقوم 
المعامالت في المعامالت مع األطراف ذات العالقة، مثل  . تتمثل ھذه ، إفصاحات األطراف ذات العالقة٢٤المحاسبة الدولي رقم 

المساھمین، والشركات الزمیلة، والشركات التابعة، وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئیسیین والمنشآت المسیطر علیھا  
عیر لتلك المعامالت من قبل من قبل تلك األطراف أو تلك التي یمارسون علیھا تأثیرًا جوھریاً. یتم اعتماد سیاسات وشروط التس

إدارة المجموعة.



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٥٧

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة (تتمة) ٣٢

إن األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بیان المركز المالي الموحد ھي كما یلي:

مستحقة من أطراف ذات عالقة المبالغ ال

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم طبیعة العالقة  

: متداولة
-٦٢٧٫٤٠٣زمیلة شركة الدار العقاریة ش.م.ع 

-٢٠٥٫١٤٠طرف ذو عالقة آخر الشرقیة المتحدة للتجارة العامة  
-١٨٣٫١٨٣شركة ائتالف شركة التحدي المصریة اإلماراتیة للجرافات البحریة 

-١٥٨٫٦١٨شركة خاضعة لسیطرة مشتركة القابضة المحدودة  مربان
١٣٠٫٧٤٢١٢٨٫٥٣٤شركة خاضعة لسیطرة مشتركة ھیدرا العقاریة ذ.م.م 

١١٣٫٩٤٧١١٣٫٩٤٧شركة خاضعة لسیطرة مشتركة مینا القابضة ذ.م.م 
٥٧٫٣٠٧٨١٫٦٣٥شركة خاضعة لسیطرة مشتركة شمیرا لالستثمار ذ.م.م 

-٥٠٫١١٧شركة خاضعة لسیطرة مشتركة للرعایة الصحیة ملكیة فردیة ذ.م.م ٧بروتیكت 
٤٣٫٠٥٠٤٩٫٤٢٢شركة خاضعة لسیطرة مشتركة بال للخدمات التقنیة ذ.م.م 

-٣٣٫٥٠٩زمیلة شركة شركة التزام إلدارة األصول ذ.م.م 
٢٩٫٩٥٩٢٢٫٨١٥طرف ذو عالقة آخر مینا باالس

-١٩٫٠٩٢شركة ائتالف المحدودمعھد أبحاث إي دي إي 
١٨٫٦٨٦٢٨٫١٠٦زمیلة شركة تفسیر للمقاوالت والصیانة العامة ذ.م.م شركة 

-١٧٫٠٧٧زمیلة شركة شركة اإلمارات للمرطبات ش.م.ع
٨٫١٠١٦٫٠١٨شركة خاضعة لسیطرة مشتركة شركة موقھ للتكنولوجیا ذ.م.م 

٧٫٧٤٢١٣٫١٥٠شركة خاضعة لسیطرة مشتركة رویال جروب بروكریمنت آر أس سي لیمتد 
٥٫٣٥٩٢٢٫٢٤٤شركة خاضعة لسیطرة مشتركة رویال جروب إلدارة الشركات ذ.م.م
٣٫١١٧١٫٣٥٦شركة خاضعة لسیطرة مشتركة .م.م الیاسات للوازم التموین والمطاعم ذ

٢٫٥٧٢٤٫١٢٤ائتالف شركة بنیة للمشاریع ذ.م.م 
٢٥٫٠٢٩-تابعة شركة ** تروجان للمقاوالت العامة ذ.م.م

١٠٫٦٢٤-تابعة شركة ** ذ.م.مللمستلزمات الطبیةبیور ھیلث
٦٫٢٢٣-تابعة شركة ** ریم اإلمارات لأللومنیوم ذ.م.م

٣٫٧٠٢-تابعة شركة ** أفكار لالستثمار المالي والعقاري ذ.م.م
٤٨٢٫٧٧٢١١٤٫٢٤٢شركة خاضعة لسیطرة مشتركة أخرى

٢٫١٩٧٫٤٩٣٦٣١٫١٧١
) ٢٨٦٫٤٣٣() ٣٠١٫٣٣١(ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  

١٫٨٩٦٫١٦٢٣٤٤٫٧٣٨

غیر متداولة 
٩٥١٤٫٧٠٦شركة خاضعة لسیطرة مشتركة ذ.م.م *إلدارة الشركاترویال جروب 

١٫٨٩٧٫١١٣٣٤٩٫٤٤٤إجمالي المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة، صافي 

أطراف ذات عالقة. یتعلق الجزء غیر المتداول من األرصدة المستحقة من أطراف ذات عالقة بمحتجزات مدینة على عقود موقعة مع  *

.٢٠٢١دیسمبر ٣١خالل السنة، مما أدى إلى استبعاد ھذه األرصدة كما في أصبحت ھذه الشركات شركات تابعة **



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٥٨

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة (تتمة) ٣٢

مستحقة من أطراف ذات عالقة (تتمة) المبالغ ال
االئتمان المتوقعة على المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة ھي كما یلي: إن الحركة في مخصص خسائر 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٢٨٦٫٤٣٣١٫٣٠٥ینایر  ١الرصید في 
١٢٫٧١٣٢٨٤٫٤٤٨من دمج األعمال  ا المستحوذ علیھ

٢٫١٨٥٦٨٠) ٢٩المحمل للسنة (إیضاح 

٣٠١٫٣٣١٢٨٦٫٤٣٣دیسمبر ٣١الرصید في 

عالقة ألطراف ذات ض وقرال
تم اإلفصاح عن القروض ألطراف ذات عالقة في بیان المركز المالي الموحد على النحو التالي: 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

-٦٫٢٠٠متداولة
٢٠٫٠٠٠١٫٢٠٠غیر متداولة 

٢٦٫٢٠٠١٫٢٠٠

  ملیون درھم) وھو قرض ١٫٢:  ٢٠٢٠ملیون درھم (١٫٢منحت المجموعة قرضاً ألحد موظفي اإلدارة الرئیسیین بقیمة
. ٢٠٢٢نوفمبر ٣غیر مضمون وال یحمل فائدة ویستحق في 

 ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ملیون درھم (٢٥بقیمة  میراك رویال نیتشر للخضروات والفواكھ ذ.م.م  لشركة  اً  منحت المجموعة قرض :
اً مالیین درھم لكل منھا، بدء٥على أقساط سنویة تبلغ  هسدادویستحقال شيء) وھو قرض غیر مضمون وال یحمل فائدة،  

.٢٠٢٦ینایر ٣١آخر قسط في على أن یكون٢٠٢٢ینایر ٣١من 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٥٩

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة (تتمة) ٣٢

مستحقة ألطراف ذات عالقة المبالغ ال

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم طبیعة العالقة 

:متداولة
-٧١٣٫٠٦٨شركة ائتالف معھد أبحاث إي دي إي ذ.م.م 

١٨٧٫٧٦٥-تابعة شركة * تروجان للمقاوالت العامة ذ.م.م
-١٨٠٫٠٠٠طرف ذو عالقة آخر سینترو القابضة ذ.م.م 

-١٨٠٫٠٠٠طرف ذو عالقة آخر دینترو لالستثمار ذ.م.م 
-١٧٠٫٥٠٦طرف ذو عالقة آخر ایھ تي جي سي للنقل والمقاوالت العامة ذ.م.م

-١٢٦٫٠٠٠طرف ذو عالقة آخر برایفت انفستمنت ذ.م.م إي بي جي 
٧١٫٢٨٦١٥٢٫٠٢١شركة خاضعة لسیطرة مشتركة شمیرا لالستثمار ذ.م.م 

٥٩٫٤٤٦٦٨٫٧٠٣شركة خاضعة لسیطرة مشتركة انفینیتي تي في المنطقة الحرة ذ.م.م
-٥٠٫٦٤٥لسیطرة مشتركة شركة خاضعة لالستثمار والتطویر  مجموعة أبوظبي المتحدة

-٣١٫٢٢٠شركة خاضعة لسیطرة مشتركة انفینیتي ویف القابضة  
٢٠٫٨٢٧٣١٫٥٥٨ائتالف  شركة بنیة للمشاریع ذ.م.م 

١٫٨٣٤٥١٫٤٥٣طرف ذو عالقة آخر انترناشونال جولدن جروب ش.م.خ 
١٢٨٫٦٣٩٣٨٫٨٥٢لسیطرة مشتركة شركة خاضعة مجموعة باور ھاوس إلدارة الشركات ذ.م.م

١٫٣١١-تابعة شركة الوطنیة للمشاریع والتعمیر ذ.م.م* 
٢٣٫٠٢٦١٢٫٥٥٦شركة خاضعة لسیطرة مشتركة رویال جروب لإلدارة ذ.م.م 

٥٫١٥١٦٫٨٤٨شركة خاضعة لسیطرة مشتركة بال للخدمات التقنیة ذ.م.م 
٢٫٣٤٨٤٫٢٩٥شركة خاضعة لسیطرة مشتركة رویال جروب ھولدینج ذ.م.م 

٦٫٥١٢-شركة تابعة المھا للصناعات النموذجیة ذ.م.م*
٢٢٫٤٤٢٢٫٢٩٠شركة خاضعة لسیطرة مشتركة رویال جروب بروكریمنت آر أس سي لیمتد 

١٫٣٤٣٤٫٥٨٢شركة خاضعة لسیطرة مشتركة الجرف للسفر والسیاحة 
٦٣٥-شركة خاضعة لسیطرة مشتركة تیك كونكریت بروجیكتس ذ.م.م – ھاي 
٣٥٣٫٣٤٧٨٧٫٢٩٢شركة خاضعة لسیطرة مشتركة أخرى

٢٫١٤١٫١٢٨٦٥٦٫٦٧٣

غیر متداولة: 
٦٩٫٠٢١-تابعة شركة * تروجان للمقاوالت العامة ذ.م.م

١٦٫٥٣٠٣٠٫٤٨٤شركة ائتالف بنیة للمشاریع ذ.م.م 
٢٢٫٤٤٤-تابعة شركة * الوطنیة للمشاریع والتعمیر ذ.م.م

٢٫٥٢٠٢٫٥٢٠شركة خاضعة لسیطرة مشتركة رویال جروب ھولدینج ذ.م.م 
-١٣٫٣٠٠شركة خاضعة لسیطرة مشتركة آر جي تریجاري ھولدینج ذ.م.م 

٦١٣٦١٣شركة خاضعة لسیطرة مشتركة اتش تو او للتصمیم الداخلي ذ.م.م 

٣٢٫٩٦٣١٢٥٫٠٨٢

٢٫١٧٤٫٠٩١٧٨١٫٧٥٥إجمالي المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة 

.٢٠٢١دیسمبر ٣١خالل السنة، مما أدى إلى استبعاد ھذه األرصدة كما في أصبحت ھذه الشركات شركات تابعة *



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٦٠

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة (تتمة) ٣٢

قرض من أطراف ذات عالقة ال
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درھم ألف درھم طبیعة العالقة 
متداولة: 

-٨٨٥٫٢٤٠شركة خاضعة لسیطرة مشتركة ) ١(شمیرا لالستثمار ذ.م.م
-١٢١٫٨٣٢شركة خاضعة لسیطرة مشتركة ) ٢(لیمتدرویال جروب بروكریمنت آر أس سي 

١٫٠٠٧٫٠٧٢-

ألف درھم،  ٨٨٥٫٢٤٠بمبلغ  شمیرا لالستثمار ذ.م.م  خالل السنة، حصلت شركة تابعة للمجموعة على قرض من شركة  )١(
وال یحمل  القرض غیر مضمون  إن  للمجموعة.  شركة ائتالفلتمویل شراء معدات طبیة متخصصة یتم استخدامھا في تشغیل  

سداده عند الطلب. ویستحقفوائد 

سي  رویال جروب بروكریمنت آر أس شركةمن للمجموعة حصلت علیھ شركة تابعةقرض غیر مضمون البند یمثل ھذا )٢(
.٢٠٢٢في سدادهویستحق فوائدالقرض ال یحمل . لیمتد

ألف درھم ٤٨٫٦٢٤تبلغ قیمتھعالوة على ذلك، حصلت شركات تابعة للمجموعة على قروض من أطراف ذات عالقة برصیدو
).٢٣ألف درھم) (إیضاح ٥٠٫١٢٨: ٢٠٢٠(٢٠٢١دیسمبر ٣١كما في 

المعامالت التالیة مع أطراف ذات عالقة:خالل السنة، أبرمت المجموعة 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

اإلیرادات 
٧٤٩٫١٧٨٨٤٤٫٢٦٥شركات خاضعة لسیطرة مشتركة 

-٧٥٦٫٤٠٤زمیلة  كةشر
-١٦٫٧٧٢شركة ائتالف

٣٩١٫٢٠٦٥٫٠٨٧أطراف ذات عالقة أخرى 

١٫٩١٣٫٥٦٠٨٤٩٫٣٥٢

تكلفة اإلیرادات 
٤٦٦٫٥٥٠١٫٠٢٧٫٢١٠شركات خاضعة لسیطرة مشتركة 

-١٠٫٥٩٧زمیلة  كةشر
٣٫٨٠١٩٣٫٣١٢أطراف ذات عالقة أخرى 

٤٨٠٫٩٤٨١٫١٢٠٫٥٢٢

المصاریف العمومیة واإلداریة 
٢٣٫٥٧٥٣١٫٨٩٩شركات خاضعة لسیطرة مشتركة

-١٠٫٥٩٧زمیلة  كةشر
-٢٩شركة ائتالف

٣٤٫٢٠١٣١٫٨٩٩



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٦١

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة (تتمة) ٣٢

القرض من أطراف ذات عالقة (تتمة) 

والموجودات لعملیات االستحواذ على الشركات التابعة والشركات الزمیلة  ١١و١٠و٦یرجى الرجوع إلى اإلیضاحات رقم  
المالیة، على التوالي، التي تندرج ضمن الشركات الخاضعة لسیطرة مشتركة.

المعامالت واألرصدة مع مؤسسة مالیة (طرف آخر ذو عالقة) 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

١٦٫٧٨٦٫٠٣٤٢٫٣٣٧٫٥٥٨األرصدة مع مؤسسة مالیة 

٣٫٣٦٦٫٨٠٠٢٩٦٫٥٢٣القروض  

٤٩٫٧٢٩٢١٫٥١٣مصاریف الفائدة للسنة 

١٤٫٥٤٥١٫٧٤١إیرادات الفائدة 

٤٠٠٫٥٣٢٨٦٫٩٩٥السحوبات  

٨٤٣٫٦٧٩١٣٠٫٠٢٢سداد قروض 

تم الدخول في معامالت مع األطراف ذات العالقة بشروط متفق علیھا مع اإلدارة. 

تعویضات اإلدارة الرئیسیة 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٣٧٫٨٨٦٣٠٫٢٣٧قصیرة األجل  –الرواتب والمكافآت األخرى 
٥٫٢٨٢٧٣٩طویلة األجل  –مكافآت نھایة الخدمة 

٢٧٫٦٣٢-الدفعات القائمة على األسھم 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٦٢

على السھم الواحدالعوائد األساسیة ٣٣

بقسمة الربح للسنة العائد لمالكي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم الصادرة  الواحدیتم احتساب العائد األساسي للسھم
خالل السنة كما یلي: 

٢٠٢١٢٠٢٠

٧٫٣٣٨٫٦٦٠٢٫٨٦٨٫٩٣٦الربح العائد لمالكي الشركة (ألف درھم)

١٫٨٢١٫٤٢٩١٫٨٢١٫٤٢٩المتوسط المرجح لعدد األسھم (ألف سھم) 

٤٫٠٣١٫٥٨األساسیة للسھم للسنة (درھم) العوائد 

المطلوبات الطارئة وااللتزامات ٣٤

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

١٤٫٩١٤٫٦٠١٧١١٫٦٩٥خطابات ضمان 

٧٢٨٫٤٧٨١٢٣٫٢٢٥خطابات اعتماد 

٤٫٥٠٢٫٥٨٤٣٥١٫١٤٨نفقات رأسمالیةمقابلالتزامات

-٢٥٧٫٤٥٧التزامات مقابل استثمارات في شركات زمیلة وشركات ائتالف  

.  ١٠تم اإلفصاح عن حصة المجموعة في المطلوبات الطارئة والتزامات الشركات الزمیلة وشركات االئتالف ضمن اإلیضاح  

تكالیف التمویل ٣٥

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

١٣٣٫١٨٦٣٠٫٥٨٠الفائدة على القروض البنكیة  
٢٨٫٤٧٢٤٫٤٦٣الفائدة على مطلوبات عقود اإلیجار  

١٤٫٣٧٩١٧٫٢٦٩عكس خصم الذمم الدائنة طویلة األجل  
١٫٦١٠٧٫٧٣٧) ٢٣(إیضاح إطفاء تكالیف المعامالت 

٧٠٠-))ب(٦٫٢إعادة قیاس االعتبار الطارئ (إیضاح 
١١٫٤٠٤٨٧٨أخرى  

١٨٩٫٠٥١٦١٫٦٢٧



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٦٣

الضرائب ٣٦

وجزر المالدیف وروسیا والھند والمملكة العربیة السعودیة  إن الشركات التابعة للمجموعة في الوالیات المتحدة األمریكیة وإسبانیا 
وجمھوریة مصر العربیة خاضعة للضریبة. یتم تكوین مخصص لضریبة الدخل للسنة الحالیة على أساس الدخل الخاضع للضریبة  

م تاریخ المقدر والمحسوب  معدالت ضریبیة، مفروضة أو تم فرضھا بشكل جوھري في  خالل استخدام  ن قبل المجموعة من 
بھا في تلك البلدان التي تمارس فیھا الشركات التابعة أنشطتھا، وأي تعدیل على الضریبة فیما یتعلق   معمول  التقاریر المالیة، 

ف  الدخل  لضریبة  خاضعة  غیر  المجموعة  إن  السابقة.  الربح  بالسنوات  منتج  تقدیم  فإن  وبالتالي  المتحدة.  العربیة  اإلمارات  ي 
بالمعدالت الضریبیة المطبقة لیس لھ مغزى. تم تسویة الربح المحاسبي الموحد إلى الربح المحاسبي   المحاسبي الموحد مضاعفاً 

بة مضاعفاً بمعدل ضریبة الدخل  الربح المحاسبي العائد إلى الضریومنتجالعائد إلى الضریبة والتسویة بین مصاریف الضریبة  
دیسمبر كما یلي: ٣١الفعلي للسنة المنتھیة في  

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

١١٫٥٨٩٫٩٧٦٣٫٠١٤٫٩٩٤الربح المحاسبي قبل الضریبة
)٣٫٠٢١٫٩٢٤()١١٫٣٣٩٫٣٣٦(الدخل غیر الخاضع للضریبة 

)٦٫٩٣٠(٢٥٠٫٦٤٠للضریبة (الخسارة) المحاسبي الخاضع الربح 

)٥٨٧(٢٢٫٧٤٩)٪٨٫٥: ٢٠٢٠(٪٩٫١بمعدل ضریبي فعلي بنسبة 
٧٠٨٩٦٦فروقات مؤقتة

-)١٠٫٨٣٧(تسویة متعلقة بالسنة السابقة

١٢٫٦٢٠٣٧٩ضریبة الدخل المدرجة في بیان األرباح أو الخسائر الموحدمصاریف

إن المكونات الجوھریة لمصاریف ضریبة الدخل ھي كما یلي:  

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

ضریبة الدخل الحالیة: 
)٥٨٧(٢٢٫٧٤٩السنة الحالیة بضریبیة متعلقةرسوم (منافع) 

-)١٠٫٨٣٧(تسویة متعلقة بالسنة السابقة

٥٨٧(١١٫٩١٢(
ضریبة الدخل المؤجلة: 
٧٠٨٩٦٦السنة الحالیة –فروقات في التوقیت

١٢٫٦٢٠٣٧٩األرباح أو الخسائر الموحدمصاریف ضریبة الدخل المدرجة في بیان 

المجموعة مراكز ضریبیة غیر مؤكدة.، لم یكن لدى ٢٠٢٠و٢٠٢١دیسمبر ٣١كما في 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٦٤

الضرائب (تتمة) ٣٢

إن المبالغ المدرجة في بیان المركز المالي الموحد ھي كما یلي: 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

١٦٫٩٣٨٣٨موجودات ضریبة مؤجلة
)٧٩٥()١٫٨٨٥(مطلوبات ضریبة مؤجلة 

٧٥٧(١٥٫٠٥٣(

مخصص ضریبة الدخل (المدرج ضمن الذمم التجاریة الدائنة والذمم  
٦٨٫٠٧٦٩٢٩الدائنة األخرى) 

المدفوعات على أساس األسھم٣٧

ألف  ٦٫٠٠٠اعتبار بقیمةشركة تابعة للمجموعة إلى بعض أفراد المجموعة مقابلفي ، تم منح أسھم عادیة ٢٠٢١مایو ٣١في 
في تاریخ المنح.  على الفورتقدیمھا شروط خدمة أو أداء ("شرط االستحقاق")، وبالتالي، یتم ةلمنح األسھم أیدرھم. لم یكن 

لبعض موظفي المجموعة، وكذلك بعض موظفي  للمجموعة، تم منح أسھم عادیة في ثالث شركات تابعة  ٢٠٢٠نوفمبر  ٥في  
وشركاتھا ذات العالقة. لم یكن لمنح األسھم أیة شروط خدمة أو أداء ("شرط االستحقاق")، وبالتالي، یتم  النھائیةالشركة األم  

منحھا على الفور في تاریخ المنح.  

األسھم الممنوحة:تفاصیلفیما یلي 

عدد أسھم الشركات التابعة 
٢٠٢١٢٠٢٠

١٢٫٥٠٠٫٠٠٠٤١٫٣٣٨٫٠٣٠األسھم الممنوحة لبعض موظفي المجموعة
وشركاتھاالنھائیةلبعض موظفي الشركة األم الممنوحةاألسھم

١١٫١٦١٫٩٧٠-ذات العالقة

١٢٫٥٠٠٫٠٠٠٥٢٫٥٠٠٫٠٠٠

للسھم الواحد درھم ٢٠٢٠:١٫٥٨درھم للسھم الواحد (٤٫١٦العادلة في تاریخ المنح (وھو تاریخ القیاس) بقیمةةتم تقدیر القیم
مع األخذ في االعتبار الشروط واألحكام التي تم بموجبھا منح األسھم. )  للسھم الواحددرھم  ٧٫١٥إلى  للسھم الواحد  درھم  ٢٫١١و

) ألف درھم٢٠٢٠:١٠٧٫١٦٦درھم (ألف٤٦٫٠٠٠ما قیمتھلمكافآت األسھم، ناقصاً االعتبار المستلم  بلغ إجمالي القیمة العادلة  
وتم إدراجھا على النحو التالي، مع زیادة مقابلة في الحقوق غیر المسیطرة.



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٦٥

(تتمة) المدفوعات على أساس األسھم٣٧
عدد األسھم عدد األسھم 

٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢٠
ألف درھم عدد ألف درھم عدد 

١٢٫٥٠٠٫٠٠٠٤٦٫٠٠٠٤١٫٣٣٨٫٠٣٠٧٩٫٧٠٦المحمل على المصاریف اإلداریة والعمومیة (تكالیف الموظفین)  
١١٫١٦١٫٩٧٠٢٧٫٤٦٠- - المحمل على األرباح المحتجزة  

١٢٫٥٠٠٫٠٠٠٤٦٫٠٠٠٥٢٫٥٠٠٫٠٠٠١٠٧٫١٦٦

الشركات التابعة الجوھریة المملوكة بشكل جزئي ٣٨

نسبة حصة الملكیة المملوكة من قبل الحقوق غیر المسیطرة: 

٢٠٢١٢٠٢٠بلد التأسیس والتشغیل االسم 

-٪ ٥٤٫٥٩اإلمارات العربیة المتحدة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع  
-٪ ٦٨٫٢٣اإلمارات العربیة المتحدة مجموعة ملتیبالي ش.م.ع 

-٪٤٠العربیة المتحدة اإلمارات إیبیكس القابضة ذ.م.م 
-٪ ٤٦٫٦٣اإلمارات العربیة المتحدة القدرة القابضة ش.م.ع 
٪٢٠٪٢٠اإلمارات العربیة المتحدة كوانت لیس الب ذ.م.م  

٪٢٨٫٨٪ ٢٥٫٥٩اإلمارات العربیة المتحدة مخازن زي ش.م.خ 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

المسیطرة الجوھریة: األرصدة المتراكمة للحقوق غیر 
-١٤٫٥٠٢٫٤٢٧ألفا ظبي القابضة ش.م.ع  
-٨٫١٧٣٫٠٢٥مجموعة ملتیبالي ش.م.ع

-٤٥٣٫٨٦٠إیبیكس القابضة ذ.م.م
-٣٫٧٧٩٫٧١٥القدرة القابضة ش.م.ع
٢٠٩٫٨١٩٣٨٫١٦٣كوانت لیس الب ذ.م.م  
٢٨٣٫٩١٦٤٤٫٩١٩مخازن زي ش.م.خ

٢٧٫٤٠٢٫٧٦٢٨٣٫٠٨٢

األرباح المخصصة للحقوق غیر المسیطرة الجوھریة: 
-٣٫٢٥٠٫٥١٨ألفا ظبي القابضة ش.م.ع  
-٩٤٫١٥٦مجموعة ملتیبالي ش.م.ع

-٣٩٢٫٩٧٤إیبیكس القابضة ذ.م.م
--القدرة القابضة ش.م.ع
٢١٥٫٥٩٦٣٨٫١٠٣كوانت لیس الب ذ.م.م  
)٨٤٨(٩٫٣٠٧مخازن زي ش.م.خ

٣٫٩٦٢٫٥٥١٣٧٫٢٥٥



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٦٦

الشركات التابعة الجوھریة المملوكة بشكل جزئي (تتمة) ٣٨

إن المعلومات المالیة الملخصة لھذه الشركات التابعة مبینة أدناه. تستند ھذه المعلومات على المبالغ قبل االستبعادات بین الشركات. 

الموحد للشركات التابعة الجوھریة المملوكة بشكل جزئي: ملخص بیان األرباح أو الخسائر 

مخازن زي كوانت لیس القدرةإیبیكس ملتیبالي  ألفا ظبي
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
٩٢٤٫٨٢٧٥٤٥٫٦٢٠-١٨٫٠١٩٫٠٢٥٣٧١٫٩١٢١٫٥٢٠٫١١٠اإلیرادات  
)٤٨٢٫٤٨٨()٦٣٫٧٦٢(-)٨٨١٫٠٢٢()١٦١٫٢٩٤()١٢٫٣٣٨٫٥٦٠(المبیعات إیرادات

)٣٤٫٩٤٩()٢٫٢٢٣(-)٤٢٫٠٤٣()٨٢٫٣٧٤()١٫٥٤٤٫١٤٣(المصاریف العمومیة واإلداریة  
على شركاتاالستحواذالربح من 

--٨٫٢٦٣--تابعة 
)٢٫٦٥٣()٤(--)٥٫٧٠٢()١١٦٫٣٣٤(تكلفة التمویل  

٢١٩٫١٣٧٣٤٫١٨١-١٫٠٥٩٫٩٦٦١٠٢٫٦٥٤٤٠٢٫٧٣٨أخرى  التمویل وإیراداتإیرادات
-----)١٢٫٣٩٢(مصاریف ضریبة الدخل 

١٫٠٧٧٫٩٧٥٥٩٫٧١١-٥٫٠٦٧٫٥٦٢٢٢٥٫١٩٦١٫٠٠٨٫٠٤٦الربح للسنة  

٢١٥٫٥٩٦٩٫٣٠٧-٣٫٢٥٠٫٥١٨٩٤٫١٥٦٣٩٢٫٩٧٤العائد إلى الحقوق غیر المسیطرة  

٢٠٢٠دیسمبر  ٣١
٢٣٨٫٦٨١٢٨٩٫٠٢٩--١٥٫٧٨٤-اإلیرادات  
)٢٥٧٫٠٠٨()٤٣٫٩٧٦(--)٩٫٦١٤(-المبیعات إیرادات

)١٩٫٨٢٥()٤٫١٨٩(--)٥٫٤٨٩(-المصاریف العمومیة واإلداریة  
)٤٧٨(-----تكلفة التمویل  

٥٧٧---٣٫١١٨-أخرى  التمویل وإیراداتإیرادات

١٩٠٫٥١٦١٢٫٢٩٥--٣٫٧٩٩-الربح للسنة  

)٨٤٨(٣٨٫١٠٣----العائد إلى الحقوق غیر المسیطرة  

الموحد للشركات التابعة الجوھریة المملوكة بشكل جزئي: المركز الماليملخص بیان 

مخازن زي كوانت لیس القدرةإیبیكس ملتیبالي  ألفا ظبي
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
٢١٫٥٠٧٫٦٩٢٢٫٠٥٧٫٣٤٤١٧٫٥٣٣٨٫٠٦٢٫٦٣٤١٫١٠٤٫٥١٤٨٦١٫٤٠٩الموجودات غیر المتداولة 

٢٥٫٨٣٩٫٦٥٩٩٫٥٤٦٫٤١٨١٫٣٢١٫٠٥٦٤٫٥١٧٫٩١١٨٣٥٫٩٦٧٦٢٧٫٤٠٦الموجودات المتداولة  
)٧٩٫٤٠١()١٤()٢٫٢٥٥٫٩٤٥()٢٫٣٠٨()٥٣٥٫٩٥٦()٥٫٥٤٠٫٠٨٠(المطلوبات غیر المتداولة  

)٤٤٦٫٠٨٤()٨٩١٫٦٧٦()٢٫٦٧٩٫٦١٤()١٨٥٫٤٨٤()٣٤١٫٧٧٦()١٥٫٨٣٥٫٦٩٠(المطلوبات المتداولة  

٢٥٫٩٧١٫٥٨١١٠٫٧٢٦٫٠٣٠١٫١٥٠٫٧٩٧٧٫٦٤٤٫٩٨٦١٫٠٤٨٫٧٩١٩٦٣٫٣٣٠حقوق الملكیةإجمالي 
٢٨٫١٤٢-١٫٠٣٣٫٠٩٨-٢٫٩٥٤٫٥٧٥٥٧٥٫٥٢٩سیطرة ناقصاً: الحقوق غیر الم

حقوق الملكیة العائدة إلى مالكي  
الشركات التابعة

٢٣٫٠١٧٫٠٠٦١٠٫١٥٠٫٥٠١١٫١٥٠٫٧٩٧٦٫٦١١٫٨٨٨١٫٠٤٨٫٧٩١٩٣٥٫١٨٨

العائدة إلى: 
٨٫٥١٤٫٥٧٩١٫٩٧٧٫٤٧٦٦٩٦٫٩٣٧٢٫٨٣٢٫١٧٣٨٣٩٫٠٣٢٦٧٩٫٤١٤حاملي أسھم الشركة األم  

١٤٫٥٠٢٫٤٢٧٨٫١٧٣٫٠٢٥٤٥٣٫٨٦٠٣٫٧٧٩٫٧١٥٢٠٩٫٧٥٩٢٥٥٫٧٧٤الحقوق غیر المسیطرة  



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٦٧

الشركات التابعة الجوھریة المملوكة بشكل جزئي (تتمة) ٣٨

(تتمة) الموحد للشركات التابعة الجوھریة المملوكة بشكل جزئي:المركز الماليملخص بیان 

مخازن زي كوانت لیس القدرةإیبیكس ملتیبالي  ألفا ظبي
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

 ٢٠٢٠ دیسمبر ٣١
 ٢٦٫٧٩٠ - - - ٦٥٫٣٩٦ -  المتداولة غیر الموجودات
 ٢٨٣٫٦٦٣ ٢٤١٫٦١١ - - ٣٢٫٩٣٧ -  المتداولة الموجودات
 )١١٫١٩٢( - - - )٢٫٦٢٦( -  المتداولة غیر المطلوبات
)١٣٧٫٨٦٠( )٥٠٫٧٩٥( - - ٥٫٧٨٢ -  المتداولة المطلوبات

 ١٦١٫٤٠١ ١٩٠٫٨١٦ - - ٨٩٫٩٢٦ - )٪١٠٠ ( الملكیة حقوق

 :إلى العائدة
١١٦٫٤٨٢ ١٥٢٫٦٥٣ - - ٨٩٫٩٢٦ -  األم الشركة أسھم حاملي

٤٤٫٩١٩ ٣٨٫١٦٣ - - - -  المسیطرة غیر الحقوق

للشركات التابعة الجوھریة المملوكة بشكل جزئي: معلومات التدفقات النقدیةملخص 

مخازن زي كوانت لیس القدرةإیبیكس ملتیبالي  ألفا ظبي
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم درھم ألف 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
٩٫٧٠٥٥٠٫٤١٣-٢٣٥٫١٢٥)٣٥٫١٧٤(٧٫٥٤٧٫٢٦٢تشغیلیة  

)٢٩٫٠٥٠(٦٤٫٤٩٣-)١٢٩٫٩٤٦()١٫٥٥٨٫٤٣٧(٦٥٥٫١٢١استثماریة  
)٩٫٨٣٠()٣٤٫١٠٠(-)٨٦(٥٫٠٢٥٫٦٠٧)١٫٥٢٨٫٧٠٤(تمویلیة  

٤٠٫٠٩٨١١٫٥٣٣-٦٫٦٧٣٫٦٧٩٣٫٤٣١٫٩٩٦١٠٥٫٠٩٣صافي الزیادة في النقد وما یعادلھ 

مخازن زي كوانت لیس القدرةإیبیكس ملتیبالي  ألفا ظبي
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢٠٢٠دیسمبر  ٣١
١٨٫٦٣٩٢٥٫١٥٨--٧٣٨-تشغیلیة  

)٦٫٣٤٥()١٨٫٦٣٩(--)٢٤٫٥٦٦(-استثماریة  
٧٩٫٧١٦---٣٠٫٠٠٠-تمویلیة  

٩٨٫٥٢٩---٦٫١٧٢-صافي الزیادة في النقد وما یعادلھ 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٦٨

قیاس القیمة العادلة ٣٩

یتم تحدید القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة كما یلي: 

 یتم تحدید القیم العادلة لموجودات مالیة ومطلوبات مالیة مرتبطة بشروط معینة ویتم تداولھا في أسواق مالیة نشطة بناء على
أسعار التداول بالسوق في ختام األعمال بتاریخ إعداد التقاریر المالیة.

  وفقاً لنماذج األسعار المقبولة بشكل عام بناًء على تحلیل  یتم تحدید القیم العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة األخرى
التدفق النقدي المخصوم باستخدام األسعار من معامالت السوق المتداولة القابلة للمالحظة واألسعار المتداولة ألدوات مماثلة.

كرر  والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة بشكل متللموجودات المالیة للمجموعةالقیمة العادلة  
نھایة فترة إعداد التقاریر المالیة. یظھر الجدول التالي تحلیًال   یتم قیاس بعض الموجودات المالیة للمجموعة بالقیمة العادلة في 

استنادًا إلى الحد الذي تكون ٣إلى  ١لألدوات المالیة التي یتم قیاسھا الحقاً لإلدراج المبدئي بالقیمة العادلة ضمن المستویات من  
لقیمة العادلة قابلة للمالحظة وتقدم معلومات حول كیفیة تحدید القیمة العادلة لھذه الموجودات المالیة. فیھ ا

  قیاسات القیمة العادلة ھي تلك المشتقة من أسعار مدرجة (غیر معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات  - ١المستوى
مطابقة.

  التي یمكن ١المشتقة من مدخالت باستثناء األسعار المدرجة ضمن المستوى  قیاسات القیمة العادلة ھي تلك  -٢المستوى
مالحظتھا لألصل أو االلتزام إما بشكل مباشر (كما األسعار) أو غیر مباشر (مشتقة من األسعار).

 م التي ال تقوم قیاسات القیمة العادلة ھي تلك المشتقة من تقنیات التقییم التي تتضمن مدخالت لألصل أو االلتزا-٣المستوى
على أساس بیانات السوق القابلة للمالحظة (مدخالت ال یمكن مالحظتھا).

یوضح الجدول التالي المعلومات حول كیفیة تحدید القیمة العادلة لموجودات المجموعة: 

القیمة العادلة كما في

دیسمبر  ٣١
٢٠٢١

دیسمبر  ٣١
٢٠٢٠

التسلسل  
الھرمي للقیمة 

العادلة
أسالیب التقییم والمدخالت  

الرئیسیة 

المدخالت الھامة 
غیر القابلة 

للمالحظة 

عالقة المدخالت غیر  
القابلة للمالحظة 

بالقیمة العادلة 
ألف درھم ألف درھم الموجودات المالیة  

–استثمارات في أسھم مدرجة  
استثمارات في موجودات مالیة 

ال ینطبق ال یوجد أسعار متداولة في سوق نشط. ١المستوى ٢٫٥٤٣٫٢١١٣٠٣٫٥٠٠

–استثمارات دین مدرجة  
استثمار في موجودات مالیة 

ال ینطبق ال یوجد أسعار متداولة في سوق نشط. ١المستوى -٤٩٠٫٠٢٢

–استثمارات في أسھم غیر مدرجة  
استثمارات في موجودات مالیة 

طریقة التدفقات النقدیة٣المستوى -٨٫١٢٤٫٠٩٩
المخصومة وأحدث أسعار  

المعامالت.

صافي قیمة  
الموجودات

كلما زاد صافي قیمة  
الموجودات للشركات 
المستثمر فیھا، زادت  

القیمة العادلة. 

ال ینطبق ال یوجد مدخالت ھامة قابلة للمالحظة. ٢المستوى -٤٥٫٥٦٤التزام مالي مشتق  

یكن ھناك أیة تحویالت بین المستویات خالل السنة. ال یوجد أیة مطلوبات مالیة یتطلب قیاسھا بالقیمة العادلة، وبالتالي لم یتم  لم  
إدراج أیة إیضاحات في الجدول أعاله. 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٦٩

التحلیل القطاعي ٤٠

ألغراض تشغیلیة، تعمل المجموعة من خالل قطاعات األعمال على النحو التالي: 

یتضمن تركیب محطات التبرید والتكییف، إصالح محطات التبرید واالستثمار في مشاریع البنیة التحتیة. قطاع المرافق:

تطویر وإدارة العقارات، وخدمات المقاوالت، وتصمیم المناظر الطبیعیة وتنفیذھا، وإدارة معسكرات یتضمن  قطاع العقارات:
، وبیع العقارات.العمال

وتجارة  دیم الخدمات فیما یتعلق بتصمیم اإلعالنات وإنتاجھا، وعروض السینما والخدمات المرتبطة بھا،  تقیتضمن  مي:  القطاع الرق
.شبكات الحاسوبوالبیانات وصیانة الحاسوبمعالجة لوازم

الصناعي:   وبیعالماكیناتوتجارة  صیانةیتضمن  القطاع  بالتجزئة  والقوارب  وبیع السفن  كما والمعدات البحریة  قطع الغیار. 
. تجارة التجزئة لألثاث المنزلي والمكتبيیتضمن

األغذیةیتعلق القابضة  قطاع  العالمیة  األغذیة ویتضمن  بالشركة  منتجات  وتغلیف  تجھیز  البحریة،  واألغذیة  األسماك  تجمید 
الغذائیة العامة في المواد  كما تضمنالبحریة، تربیة وتجارة األسماك واألغذیة البحریة والتجارة  وبیع .  أیضًا تورید وتصنیع 

والدواجن. لتأمین الطعام من صناعة األلبان، واللحوم أعالف وأطعمة حیوانیة 

تأجیر المعدات الطبیة وبیع إیرادات من  الطبیة األخرى، وواللوازمالرعایة الصحیة  مستلزمات  الرعایة الصحیةقطاع یتضمن  
المعدات الطبیة. 

القابضة  األموالقطاع  یتعلق العالمیة  یتعلق  ویتضمنبالشركة  المقدمة فیما  الوساطة  وخدمات  المالیة،  االستثمارات  باألوراق 
واالستثمارات الموجوداتمع مجموعة متنوعة من  اً الریاضیة وبعض الشركات التابعة المملوكة جزئیفي المؤسساتستثمار  االو

.، والعملیات من الخدمات األخرى)ة، والصناعوالعقارات، واإلنشاءالرعایة الصحیة، (مثل

. المكتب الرئیسي غیر المخصصة ألي قطاعوإیراداتتشمل مصاریف (غیر مخصصة)قطاعات أخرى 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٧٠

التحلیل القطاعي (تتمة) ٤٠

اإلجمالي قطاعات أخرى قطاع الرعایة الصحیة قطاع األموال األغذیة قطاع القطاع الصناعي القطاع الرقمي قطاع العقارات قطاع المرافق 

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمدرھمألف ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢٨٫٥٦٢٫٤٩٠٧٫٠٤٦٫٥٦٩--٣٥٢٫٢٦٢٢١٨٫٧٠٧٤٫١٩٩٫٦١٩٦٥٩٫٣٥٦١٫٣١٤٫٠١٧٧٤٧٫١٠٤٦٫٥٢٢٫٤٧٦١٫٠٧٧٫٦٣٥٢٫٣١٢٫٥٠٢١٫١٧٨٫٦٣٢٢٫٢٣٤٫٢٠٠١٢٠٫٦٠٦١١٫٦٢٧٫٤١٤٣٫٠٤٤٫٥٢٩اإلیرادات 

) ٤٫٦١٥٫١٦١()١٨٫٣٩٥٫٤٢٩(--) ١٫٦٢٤٫٥٥٧() ٤٫٤٢١٫٣٨٨()٤٣٫٣٦٨() ١٫٣٨٩٫٤٣٠()٩٤٨٫٥٩٢() ١٫٧٣٩٫٤١٦()٧٨٣٫٢٤٨() ٥٫٧٤٠٫٢٩١()٦٠٣٫١٠٩() ١٫٠٨٥٫٤٢٠()٥٢٦٫٩٢٦() ٣٫٨٢٣٫٦٨٧()٨٥٫٣٦١()١٩٥٫٧٩٧(تكلفة المبیعات 

١٠٫١٦٧٫٠٦١٢٫٤٣١٫٤٠٨--١٥٦٫٤٦٥١٣٣٫٣٤٦٣٧٥٫٩٣٢١٣٢٫٤٣٠٢٢٨٫٥٩٧١٤٣٫٩٩٥٧٨٢٫١٨٥٢٩٤٫٣٨٧٥٧٣٫٠٨٦٢٣٠٫٠٤٠٨٤٤٫٧٧٠٧٧٫٢٣٨٧٫٢٠٦٫٠٢٦١٫٤١٩٫٩٧٢إجمالي الربح 

)٤٦٫٥٠٣()١٣٩٫٤٦٥(-----) ١٠٫٣٣٨()٤٤٫٥٥٥() ٤٩٫٠٦٦(-) ٧٩٫١٤٩(--)١٫٩٤٨() ٩١٢(--مصاریف البیع والتوزیع 

)٤٧٧٫٦٨٧() ٢٫٢٣٣٫٧١٢()٣٦٫٢٨٨() ٩٤٫٩٢٣()١٥٫٨٨٦()٨٢٤٫٨٧٧()٧٢٫٥٩٧()٥٣٣٫٢٣٧()٨٨٫٧٢٤()١٠٥٫٦٧٦()٨٩٫٣١٤()٢٦٦٫٦١١()٦١٫٦٦٢()١٤٤٫١٣٩()٩١٫٩٢٩()٢٤٤٫٨٠٦()٢١٫٢٨٧() ١٩٫٤٤٣(المصاریف العمومیة واإلداریة 

٧٫٧٩٣٫٨٨٤١٫٩٠٧٫٢١٨)٣٦٫٢٨٨() ٩٤٫٩٢٣(١٣٧٫٠٢٢١١٢٫٠٥٩١٣٠٫٢١٤٣٨٫٥٥٣٨٤٫٤٥٨٨٢٫٣٣٣٤٣٦٫٤٢٥٢٠٥٫٠٧٣٤١٨٫٣٤٤٩٦٫٧٦١٣٠١٫١٩٥٤٫٦٤١٦٫٣٨١٫١٤٩١٫٤٠٤٫٠٨٦التشغیلیة الربح (الخسارة) 

١٫٦١١٩٦٫٦٥٤٣٫٢٦٦٫٩٥٤٢١٦٫٤١١-٣٫١٠٣١٫٢٣٨٥٠٫٠٤٩٥٩٫١٩٥٨٩٫٣٩٤١٠٫٤٠٣٦٣٢٫٠٠٤٩٫٢٥٧٤٠٣٫٢٤٨١٣٫٢٦٩٢٫٠٨٦٫٧٠٤٢٦٫٣٩٥٨٤١إیرادات االستثمار واإلیرادات األخرى

الحصة من ربح استثمار في شركات  

٦٧٢٫١٨٦٩٤٨٫٢٤٧---٣٨٩٫٥٣٣٩٤٥٫٤٥٨٢٤٢٫٦٨٢-)٥٫٧١٣()١٫٢٨٧(٧٫١٢١)٢٧٨() ٩١٠(٣٩٫٤٧٣٤٫٣٥٤--زمیلة وشركات ائتالف 

٨٫٨٠٨٤٫٧٤٥------٨٫٢٦٤٤٫٧٤٥---٢٢٥-٣١٩--تابعة اتاالستحواذ على شرك ربح من 

-٤٣٫٨٥٤-------٨٫٦٥٨-٦٫٤١١---٢٨٫٧٨٥--ربح من استبعاد شركات تابعة 

-)٦٫٦٥٩(---)٦٫٦٥٩(------------خسارة من االستبعاد الجزئي لشركة زمیلة 

)٦١٫٦٢٧()١٨٩٫٠٥١()١٠٠()٩٨(-)٥٫١٨٨(-) ٧٢٫٧٦٩()٢٫٦١٠() ١٤٫٩٣٧()٦٦٥() ٤٢٫٤٧٨()٤٫٠٨٧()٨٫٦١٦()٤٢٫٦٣٧() ٣٧٫٦٥٩()١١٫٥٢٨()٧٫٣٠٦(تكالیف التمویل 

)٣٧٩() ١٢٫٦٢٠(-----)٣٫٨٦٣()٣٧٩() ٢٢٨(-)٨٫٥٢٩(------ضریبة الدخل 

٦٠٫٢٦٦١١٫٥٧٧٫٣٥٦٣٫٠١٤٫٦١٥) ٩٣٫٤١٠(١٣٢٫٨١٩١٠١٫٧٦٩٢١١٫١٨١٥٩٫٤٦٥١٦٤٫٥٥١٨٨٫٣٧١١٫٠٣٠٫٩٥٤٢١٢٫٣٧٨٨١٧٫٦٣٦١١١٫٧٨٦٢٫٧٠٠٫٨٠٠٩٧٦٫٤٩٤٦٫٦١٢٫٨٢٥١٫٤٠٤٫٠٨٦الربح (الخسارة) للسنة 

٢٤٤١٥٩٠٤٫٢٨١٢٣٢٫٣٨٥-٣٠٫٠٩٦٢٩٫٢٣٦١٤٨٫٠٣٨٦٤٫٧٢١٥٤٫٤٣٧٢٧٫٦٩٢٣٢١٫٩٥٧٦١٫٧٧٤٤٣٫٨٥٤٣٠٫٠٠٥٢٦٠٫١٨٧١٨٫٩٤٢٤٥٫٤٦٨زائدًا: استھالك وإطفاء 

٩٨١٠٠١٨٩٫٠٥١٦١٫٦٢٧-٥٫١٨٨-٧٫٣٠٦١١٫٥٢٨٣٧٫٦٥٩٤٢٫٦٣٧٨٫٦١٦٤٫٠٨٧٤٢٫٤٧٨٦٦٥١٤٫٩٣٧٢٫٦١٠٧٢٫٧٦٩زائدًا: تكالیف تمویل 

)٤٫٧٤٥()٨٫٨٠٨(------)٤٫٧٤٥()٨٫٢٦٤(---) ٢٢٥(-) ٣١٩(--تابعة اتربح من االستحواذ على شرك 

-) ٤٣٫٨٥٤(-------)٨٫٦٥٨(-)٦٫٤١١(---) ٢٨٫٧٨٥(--ربح من استبعاد شركات تابعة 

١٢٫٦٢٠٣٧٩-----٢٢٨٣٧٩٣٫٨٦٣-٨٫٥٢٩------زائدًا: ضریبة دخل 

الربح قبل الفائدة والضریبة 

٦٠٫٣٨١١٢٫٦٣٠٫٦٤٦٣٫٣٠٤٫٢٦١) ٩٣٫٠٦٨(١٧٠٫٢٢١١٤٢٫٥٣٣٣٦٧٫٧٧٤١٦٦٫٨٢٣٢٢٧٫٣٧٩١٢٠٫١٥٠١٫٣٩٧٫٥٠٧٢٧٤٫٨١٧٨٥٩٫٧٣٣١٤٠٫٠٣٥٣٫٠٣٧٫٦١٩٩٩٥٫٤٣٦٦٫٦٦٣٫٤٨١١٫٤٠٤٫٠٨٦واالستھالك واإلطفاء 

١٫٢٨٢٫٠٨٩١٫٠٩٣٫٤٤٠٢٨٫٩٠٨٫٠٣٩٤٫٢١٨٫٠٥٠٤٫٧٨٠٫٢٥٤٨٢٢٫٧١٥١٤٫١٧٠٫٤٢٣١٫٦٠٩٫٧٠٦١٫٨٧٤٫٢٠٢١٫٤٠٩٫١٠٠٢٤٫٨٣٠٫٣٣٧٣٫١٩٣٫٩٣٢١٠٫٤٢١٫٧٢١١٫٥٥١٫٦١٦٢٫٧١٣٫٠٨٣١١٣٫٧٢١٨٨٫٩٨٠٫١٤٨١٤٫٠١٢٫٢٨٠موجودات القطاع

٥٩٥٫٣٠٢٤٧١٫٥٦٥٨٫٩٩٨٫٠٠٩٢٫٥٧٨٫٩٤٦٥٠٩٫٣٠٨٢٦١٫٥٩٢٧٫٩١٦٫٢٦٣٥٧٩٫٣٠٥٤٩٣٫٢٩٢٥٧٣٫٧٠٧٨٫٧٥٩٫٢٨٧١٫١٥٣٫٢٦٦٥٫٦٤٨٫٦١٤٥٦٤٫٥٢١٢٨٫٠٤٧٧٫٤٤٥٣٢٫٩٤٨٫١٢٢٦٫١٩٠٫٣٤٧مطلوبات القطاع
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إدارة المخاطر المالیة ٤١

إدارة مخاطر رأس المال 
بھدف تقدیم عوائد  االستمراریةإن ھدف المجموعة من إدارة رأس المال ھو حمایة مقدرة المجموعة على االستمرار وفقاً لمبدأ  

رأس المال بخفض تكلفة رأس المال. بھیكلللمساھمین ومنافع للشركاء وكذلك االحتفاظ  

االحتفاظ أو تعدیل ھیكل المال، قد تقوم المجموعة بتعدیل قیمة مدفوعات توزیعات األرباح للمساھمین والعوائد الرأسمالیة  وبھدف  
للمساھمین وإصدار أسھم جدیدة أو بیع الموجودات لخفض الدیون.

لم یكن ھنالك تغییرات على منھج المجموعة إلدارة رأس المال خالل السنة.

نسبة المدیونیة احتسابع األخرین في الصناعة، تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال على أساس نسبة المدیونیة. یتم  وبما یتوافق م
اإلیجار، والقرض  ومطلوبات عقودالقروض، كالدین ورأس المال. یتم احتساب صافي الدینكصافي الدین مقسوماً على إجمالي 

إلى أطراف ذات والمبالغ المستحقة، العقود، والذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى، والتزامات العالقةمن األطراف ذات 
ھو  " كما  الملكیة العائدة إلى مالكي الشركة"حقوق  رأس المال كـإجمالياحتسابناقصاً النقد والودائع القصیرة األجل. یتم عالقة

معروض في بیان المركز المالي زائد صافي الدین. 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٨٫٤٥٦٫٥٦١٩٢٦٫١٥٩قروض 
٩٩٤٫٥٣٥٨٨٫٥٠٩مطلوبات عقود إیجار 

-١٫٠٠٧٫٠٧٢عالقة أطراف ذاتقرض من 
١٤٫٤١٥٫٧٦٣٢٫٨٢٢٫٠١٢ذمم تجاریة دائنة وذمم دائنة أخرى 

٢٫٨٤٦٫٤١٥١٫٢١٣٫٢٤٥مطلوبات العقود 
٢٫١٧٤٫٠٩١٧٨١٫٧٥٥مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

)٣٫٦٦٥٫٣٣٤()٢٠٫٢٤٦٫٥٨٢(نقد وأرصدة بنكیة  

٩٫٦٤٧٫٨٥٥٢٫١٦٦٫٣٤٦صافي الدین 
٢٧٫٠٩٣٫٦٦١٧٫٤٦٨٫٨٤٧لملكیة العائدة إلى مالكي الشركةاحقوق 

٣٦٫٧٤١٫٥١٦٩٫٦٣٥٫١٩٣الملكیة (رأس المال) صافي الدین وحقوق 

٠٫٢٦٠٫٢٢نسبة المدیونیة / حقوق الملكیة



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع. 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٧٢

(تتمة) إدارة المخاطر المالیة٤١

المالیة األدوات إدارة مخاطروسیاسات أھداف 
المتعلقة باألدوات المالیة   في  -تتعرض المجموعة للمخاطر التالیة  تحویل العمالت األجنبیة  مخاطر السوق (بما  مخاطر  ذلك 

السیولة.  ومخاطر  ومخاطر االئتمان  ومخاطر معدالت الفائدة على القیمة العادلة)  التدفقات النقدیة  ومخاطر  ومخاطر األسعار 
ت السلبیة یتمركز برنامج إدارة المخاطر الشامل للمجموعة على عدم إمكانیة التنبؤ باألسواق المالیة ویسعى إلى الحد من التأثیرا

المحتملة على األداء المالي للمجموعة. 

المعنیة ومجالس اإلدارة، بینما تتولى اإلدارة  یھعلویقوم باإلشراف  یضع مجلس إدارة الشركة إطار عمل إدارة مخاطر الشركة  
. تلك الشركاتومراقبة أطر إدارة المخاطر على مستویات وضع لشركات معینة داخل المجموعة مسؤولیة 

وضع سیاسات إدارة المخاطر للمجموعة لتحدید وتحلیل المخاطر التي تواجھھا المجموعة، ووضع حدود وضوابط مناسبة تم
. تتم مراجعة سیاسات وأنظمة إدارة المخاطر بانتظام لتعكس التغیرات الموضوعةللمخاطر، ومراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود

المجموعة، من خالل معاییر وإجراءات التدریب واإلدارة، إلى تطویر بیئة رقابیة  السوق وأنشطة المجموعة. تھدف أوضاعفي 
منضبطة وبناءة یفھم فیھا جمیع الموظفین أدوارھم والتزاماتھم.

والمخاطر واالمتثال   وإجراءات إدارة  عملیة المجموعة على كیفیة مراقبة اإلدارة للدى اتشرف لجنة التدقیق  المتثال لسیاسات 
إطار إدارة المخاطر فیما یتعلق بالمخاطر التي تواجھھا المجموعة. مالءمةمجموعة ومراجعة مدى المخاطر 

إدارة مخاطر السوق 
ي مخاطر تقلب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة المالیة بسبب التغیرات في أسعار السوق. فخاطر السوق  تتمثل م

الفائدة. تشمل األدوات معدالتومخاطر األسعار ومخاطر العمالتتتكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر 
المالیة والقروض واألدوات المالیة المشتقة.الموجوداتالمالیة المتأثرة بمخاطر السوق االستثمار في

: صرف العمالت األجنبیةمخاطر 
معدالت ي مخاطر تقلب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة للتعرض بسبب التغیرات في  فمخاطر العمالت األجنبیة  تتمثل  

صرف العمالت األجنبیة بشكل أساسي باألنشطة معدالترات في  تعرض المجموعة لمخاطر التغییتعلقصرف العمالت األجنبیة.  
المالیة وصافي استثمارات  الموجوداتبعملة أجنبیة)، واالستثمار في المصاریفالتشغیلیة للمجموعة (عندما تكون اإلیرادات أو 

األجنبیة.وشركات االئتالفالمجموعة في الشركات التابعة والزمیلة 

التقاریر المالیة: یة للموجودات والمطلوبات النقدیة للمجموعة بالعمالت األجنبیة الرئیسیة في تاریخ  القیم الدفترفیما یلي 

التعرض صافيالمطلوبات الموجودات التعرض صافي المطلوبات الموجودات 
٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

- - - ١٫٥٦٠٫٢٦٠٦٤٥٫٧٧٨٩١٤٫٤٨٢جنیھ مصري 
- - - ) ٥٧٫٤٧٦(١٥٫٨٩٨٧٣٫٣٧٤یورو

- - - ٥١١٫٣٢٠٣٫٩٣٩٥٠٧٫٣٨١جنیھ إسترلیني  
- - - ٤٣٢٫٦٦٥٣٢٫٣٧١٤٠٠٫٢٩٤درھم مغربي  

- - - ٩٤٥٫٧٩٠٤٦٥٫٨٠٥٤٧٩٫٩٨٥أخرى 
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(تتمة) مخاطر السوقإدارة 
تحلیل حساسیة العمالت األجنبیة

األمریكي إنحیث  الدرھم اإلماراتي،  ب تتعرض المجموعة لعمالت غیر مقومة بالدوالر األمریكي أو   مربوط بالدرھم الدوالر 
لیورو والجنیھ اإلسترلیني  بالجنیھ المصري واالتقاریر المالیةالتعرض الرئیسي للعمالت األجنبیة في نھایة فترة  یتعلقاإلماراتي.  

إلى  المحتمل . یوضح الجدول التالي حساسیة الدرھم اإلماراتي على أرباح وحقوق مساھمي المجموعة للتغیر  والدرھم المغربي
معقول مع  ٪٥بنسبةحد  التالیة،  األجنبیة  العمالت  كافةمقابل  األخرىبقاء  المجموعة لتغیرات  ثابتةالمتغیرات  تعرض  . إن 

.اً العمالت األخرى لیس جوھریبالنسبة لكافةالعمالت األجنبیة 

التأثیر على حقوق  
المساھمین 

التأثیر على حقوق 
المساھمین

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

-٤٥٫٧٢٤جنیھ مصري 
-)٢٫٨٧٤(یورو

-٢٥٫٣٦٩جنیھ إسترلیني  
-٢٠٫٠١٥درھم مغربي 

-٢٣٫٩٩٩أخرى 

مخاطر األسعار 
محفظة  بلغت  بھا.  تحتفظ  التي  المتداولة  االستثمارات  بسبب  المتداولة  المالیة  األوراق  أسعار  مخاطر  المجموعة إلى  تتعرض 

ألف درھم). في تاریخ التقاریر المالیة،  ٣٠٣٫٥٠٠:  ٢٠٢٠ألف درھم (٣٫٠٣٣٫٢٢٥استثمارات المجموعة المتداولة ما قیمتھ  
حقوق ملكیة المجموعة وربحھا  انخفضت/الرتفعتمع ثبات كافة المتغیرات،  ٪٥بنسبة  إذا كانت أسعار االستثمارات أعلى/أقل

وخسارتھا كما یلي:

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٩٦٫٠١٧٣٫٤٢٩التأثیر على ربح المجموعة للسنة (زیادة / نقص)

٥٥٫٦٤٥١١٫٧٤٦نقص) التأثیر على الدخل الشامل اآلخر للمجموعة للسنة (زیادة / 

الفائدة تمخاطر معدال
معدالتي مخاطر تقلب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیرات في  فی الفائدة  معدالتمخاطر  تتمثل  

الفائدة في السوق بشكل أساسي بقروض المجموعة معدالت تعرض المجموعة لمخاطر التغیرات في  یتعلقالفائدة في السوق.  
فائدة متغیرة. التي تحمل معدالت

المتغیرات  كافةنقطة أساس مع بقاء  ١٠٠الفائدة على القروض أقل / أعلى بمقدار فیما لو كانت معدالت،  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١في  
ألف درھم).١٠٫٨٨٤: ٢٠٢٠ألف درھم (٦٤٫٩٥٨بمبلغربح السنة أو انخفض  الرتفعاألخرى ثابتة، 
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(تتمة) إدارة المخاطر المالیة٤١

(تتمة) إدارة مخاطر السوق
الفائدة عقود تبادل معدالت 

بموجب عقود تبادل معدالت الفائدة، توافق المجموعة على مبادلة الفرق بین مبالغ معدالت الفائدة الثابتة والعائمة المحتسبة على  
أساس المبالغ األساسیة االسمیة المتفق علیھا. ُتّمكن ھذه العقود المجموعة من التخفیف من مخاطر تغیر معدالت الفائدة على القیمة  

ة للدیون الصادرة بمعدل ثابت وتعرضات التدفقات النقدیة للدیون الصادرة بمعدالت متغیرة. یتم تحدید القیمة العادلة لعقود العادل
تبادل معدالت الفائدة في تاریخ التقاریر المالیة عن طریق خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة باستخدام المنحنیات في تاریخ التقاریر 

ئتمان المتأصلة في العقد، ویتم اإلفصاح عنھا أدناه. المالیة ومخاطر اال

یعتمد متوسط معدل الفائدة على األرصدة القائمة في نھایة السنة المالیة.

یتم تسویة عقود تبادل معدالت الفائدة على أساس ربع سنوي. إن المعدل العائم لعقود تبادل معدالت الفائدة ھو معدل لیبور بالدوالر  
أشھر. سوف تقوم المجموعة بتسویة الفرق بین معدل الفائدة الثابت والعائم على أساس الصافي. ٣دة األمریكي لم

ال  :  ٢٠٢٠المالیة (سنة التقاریرلعقود تبادل معدالت الفائدة في نھایة  مبالغ القیمة االسمیة والقیمة العادلةالجدول التالي وضح  ی
): شيء

المطلوبات 
القیمة العادلة  القیمة العادلة  القیمة االسمیة 

ألف درھم دوالر أمریكي ألف ألف درھم 
٢٠٢١

لیبور  ذات المعدالت المتغیرة (: القائمة و١األداة رقم 
) ذات المعدل الثابت  أشھربالدوالر األمریكي لثالثة

)٦٨٦٫٧٥٨١٫٥٣٥٥٫٦٣٩٪)٠٫٨

إیبور(المتغیرة: القائمة وذات المعدالت٢األداة رقم 
بالدوالر األمریكي لثالثة أشھر) ذات المعدل الثابت  

)٣٩٫٩٢٥-٥٥٣٫٦٠٥٪)٤٫٢٧

إدارة مخاطر االئتمان 
كل شركةمخاطر االئتمان التي تتعلق بأرصدة الذمم المدینة. تكون  باستثناءیتم إدارة مخاطر االئتمان على أساس المجموعة،  

وتحلیل مخاطر االئتمان لكل من عمالئھم الجدد قبل عرض شروط وأحكام الدفع االعتیادیة وأحكام   مسؤولة عن إدارة  محلیة 
ة باإلضافة إلى تعرضات االئتمان التوصیل. تنشأ مخاطر االئتمان من النقد وما یعادلھ والودائع لدى البنوك والمؤسسات المالی

للعمالء، ویشمل ذلك المدینون القائمة والمعامالت الملتزم بھا. على أساس كل حالة على حدة. یتم مراقبة استخدام حدود االئتمان  
معة  بشكل دوري. إن سیاسة المجموعة ھي إیداع النقد وما یعادلھ والودائع القصیرة األجل لدى بنوك ومؤسسات مالیة ذات س

طیبة.

جوھریة لمخاطر االئتمان ضمن المجموعة. توجد سیاسات مطبقة بھدف ضمان تقدیم الخدمات إلى العمالء تتركیزالیس ھناك 
ذو تاریخ ائتماني مقبول. ینشأ تعرض المجموعة إلى مخاطر االئتمان من فشل الطرف المقابل، بأقصى تعرض مساوي للقیم  

المدرجة لھذه األدوات. 
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إدارة المخاطر المالیة (تتمة) ٤١

إدارة مخاطر السیولة 
إن مخاطر السیولة ھي مخاطر عدم مقدرة المجموعة من الوفاء بمتطلبات التمویل. یتم مراقبة قائمة استحقاق المطلوبات المالیة 

من قبل اإلدارة لضمان االحتفاظ بسیولة مناسبة.

یتم إعداد توقعات التدفقات النقدیة في الشركات التشغیلیة للمجموعة ویتم تجمیعھا من قبل اإلدارة المالیة للمجموعة. تقوم اإلدارة 
االحتیاجات التشغیلیة  الستیفاءالمالیة للمجموعة بمتابعة التوقعات المتداولة لمتطلبات سیولة المجموعة بھدف ضمان توفر نقد كافي  

بھا غیر  مع االحتفاظ كافي على تسھیالت االقتراض الملتزم  كافة األوقات بھدف عدم انتھاك المجموعة البسقف  مسحوبة في 
خطة تمویل دیون المجموعة  ھذه التوقعات في االحتساب  أي من تسھیالت قروضھا. تأخذ  لحدود أو مواثیق االقتراض على 

یة في بیان المركز المالي الموحد.واالمتثال بالمواثیق واالمتثال باألھداف المالیة الداخل

یحلل الجدول التالي المطلوبات المالیة للمجموعة ضمن مجموعات استحقاق ذات صلة بناًء على الفترة المتبقیة بتاریخ التقاریر  
مخصومة:المالیة لتواریخ االستحقاق التعاقدیة. إن القیم المفصح عنھا في الجدول ھي التدفقات النقدیة التعاقدیة غیر ال

شھر ١٢إلى  ٣أشھر ٣أقل من عند الطلب 
٥إلى  سنة

اإلجمالي سنوات٥أكثر من سنوات
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 
٣٦٣٫١٢٤٤٤٤٫٠٤٥٩١٥٫٤٥٧٥٫٥٧٨٫٤٤١١٫٧٧٨٫٢١١٩٫٠٧٩٫٢٧٨قروض 

٣٢٣٣٣٫٩٢٥٧٦٫١٤٠٣٥٩٫٤٧٩٩٨٨٫٧٠١١٫٤٥٨٫٥٦٨اإلیجار مطلوبات عقود 
٢٫١٧٥٫٤٣٠-٧٢٣٫٣٥٦١٫٠٣٦٫٦٨٣٣٨١٫٠٨٩٣٤٫٣٠٢مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

١٫٠٠٧٫٠٧٢--١٫٠٠٧٫٠٧٢--ض من أطراف ذات عالقة  وقر
٤٥٫٥٦٤-١٩٫٥٥٩-٢٦٫٠٠٥-أدوات مالیة مشتقة  

٩٫٦٧٨٫٩٩٤-٩٫٤٣٠٫١٥٢٢٠٨٫٢٨٢٤٠٫٥٦٠-ذمم تجاریة دائنة وذمم دائنة أخرى  

١٫٠٨٦٫٨٠٣١٠٫٩٧٠٫٨١٠٢٫٥٨٨٫٠٤٠٦٫٠٣٢٫٣٤١٢٫٧٦٦٫٩١٢٢٣٫٤٤٤٫٩٠٦اإلجمالي 

٢٠٢٠دیسمبر  ٣١في 
٤٫٥٦١١٩٥٫٦٨٢٤٥٣٫٩٠٣٤٢٤٫١٩٨١٫٠٧٨٫٣٤٤-قروض  

١٥٫٩٥٠٥٨٫٩٠٠٤٥٫٤٥٩١٢٠٫٣٠٩--اإلیجار مطلوبات عقود 
٧٨٧٫٥٦٢-١٦٢٫٦٢٠٢١٣٫٦٣٥٢٨٠٫٤١٨١٣٠٫٨٨٩مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

١٫٩١٣٫١٤٨-١٩٫٦٨١١٫٢٥٧٫٦١٧٤٨٠٫١٨٠١٥٥٫٦٧٠ذمم تجاریة دائنة وذمم دائنة أخرى  

١٨٢٫٣٠١١٫٤٧٥٫٨١٣٩٧٢٫٢٣٠٧٩٩٫٣٦٢٤٦٩٫٦٥٧٣٫٨٩٩٫٣٦٣اإلجمالي 

رباح األتوزیعات ٤٢

٢٠٢١ألف درھم في عام ١٫٤٥١٫٥٢٢تم اإلعالن عن توزیعات أرباح عائدة إلى حقوق الملكیة غیر المسیطرة والبالغة قیمتھا 
.: ال شيء)٢٠٢٠(
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معلومات المقارنة ٤٣

العرض المطبق في البیانات المالیة الموحدة للسنة  لتتوافق مع،  حیثما كان ذلك ضروریاً ،إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنةتتم
للمجموعة.اً أي تأثیر على الربح أو حقوق الملكیة المعلن عنھا سابق ھذهإعادة التصنیف لم یكن لعملیاتالحالیة. 

األحداث الالحقة٤٤

نة، استحوذت المجموعة على الشركات التالیة: بعد نھایة الس

٪٥١٫٥حصة ملكیة بنسبة–رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع سمنتإشركة) ١(
٪ ٧٠حصة ملكیة بنسبة –مجموعة أرینا للفعالیات بي إل سي ) ٢(
٪ ٧٥حصة ملكیة بنسبة–شركة أبوظبي للزیوت النباتیة ذ.م.م ) ٣(
٪ ٢٥كیة بنسبة لحصة م–انفكتس للتجارة ش.م.ح ) ٤(
٪ ٥١حصة ملكیة بنسبة –دبلیو آي أو ھودلینج ریستریكتد لیمتد ) ٥(
٪٧٥حصة ملكیة بنسبة –دبلیو سوالر لالستثمار ذ.م.م ) ٦(

عالوة على ذلك، بعد نھایة السنة، دخلت المجموعة في المعامالت التالیة: و

) تعزیزالمحدودة (آر إس سيملیار درھم في شركة أبوظبي للمشتقات الكیماویة ١مبلغ بقیمةاستثمار) ١(
أو سي آي للوقود النظیف المحدودةملیار درھم في شركة١مبلغ بقیمةاستثمار) ٢(

(شركة تابعة للمجموعة) أنھ سیتم دمج بعض الشركات بما في ذلك الشركات  باإلضافة إلى ذلك، أعلنت ألفا ظبي القابضة ش.م.ع
التابعة لھا (إن وجدت) مع المجموعة لتوسیع األنشطة الطبیة للمجموعة. تشمل ھذه الشركات:

شركة أبوظبي للخدمات الصحیة ش.م.ع (صحة)) ١(
الشركة الوطنیة للتأمین الصحي ش.م.ع (ضمان) ) ٢(
مجموعة عیادات یاس ) ٣(
أبوظبي للخالیا الجذعیة مركز ) ٤(
ذا الیف كورنر ذ.م.م ) ٥(


