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 المرحلي الموحد بيان المركز المالي 
 2019يونيو  30في 
 

 )مدققة( )غير مدققة(  
 2018ديسمبر  31 2019يونيو  30 إيضاحات 
 ألف درهم درهمألف   
    

    الموجودات
    الموجودات غير المتداولة

 68.624 887.489 5 ومعداتواآلالت ممتلكات 
 - 88.909 18 الملموسة األخرى غير الشهرة والموجودات 

 - 13.887 3 موجودات حق االستخدام
 98.180 97.972 6 عقارية استثمارات
 12.928 6.881 7 ائتالفوشركات في شركات زميلة  استثمارات

 22.868 23.284 8 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
     1.200 1.804 15,2 قروض ومبالغ مدفوعة مقدماً 

     203.800 1.120.226  الموجودات غير المتداولة إجمالي
    الموجودات المتداولة

 37.113 53.724 9 المخزون 
 1.504 1.331  موجودات بيولوجية

 67.327 69.082  ذات عالقة مبالغ مستحقة من أطراف
 187.914 313.290  أخرى ذمم مدينة ذمم تجارية مدينة و 
     293.496 270.429 10 نقد وأرصدة بنكية

     587.354 707.856  الموجودات المتداولة إجمالي
 791.154 1.828.082  الموجودات إجمالي

    
    والمطلوبات المساهمينحقوق 
    المساهمينحقوق 

 510.000 1.821.429 11 رأس المال
 - (886.391) 4,2 دمج احتياطي
 12.820 12.820 12 نظامي احتياطي

 7.668 8.084  استثماراتالتغيرات المتراكمة في إعادة تقييم 
 (102) (384)  احتياطي تحويل العمالت

     46.644 53.950  محتجزة أرباح 
 577.030 1.009.508  العائدة لمالكي الشركة  المساهمينحقوق 

     9.269 27.227  حقوق غير المسيطرةال
     586.299 1.036.735   المساهمينحقوق  إجمالي

    المطلوبات غير المتداولة
 16.900 20.966  نهاية الخدمة للموظفين مكافآتمخصص 

 - 13.025 3 التزام عقود اإليجار 
 - 1.035  ذمم دائنة إلى مورد غير تجاري 

 25.144 358.493  قروض بنكية 
     - 101.970  ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

     42.044 495.489  المطلوبات غير المتداولة إجمالي
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 )غير مدقق(األرباح والخسائر المرحلي الموحد بيان 
 2019يونيو  30المنتهية في  والستة أشهر لفترة الثالثة أشهر

 
 

 المنتهيةفترة الستة أشهر  فترة الثالثة أشهر المنتهية  
 يونيو 30 يونيو 30  
 2018 2019 2018 2019 إيضاحات 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
      

 238.843 353.023 126.431 162.040  اإليرادات
 (205.135) (307.452) (109.426) (142.299)  تكلفة اإليرادات

      
 33.708 45.571 17.005 19.741  إجمالي الربح 

      
دارية  (21.268) (36.357) (10.318) (16.950)  مصاريف عمومية وا 

 (13.912) (17.672) (7.745) (11.399)  مصاريف بيع وتوزيع
يرادات أخرى   15.266 11.880 7.015 3.992 14 استثمارات وا 

 3.643 2.913 1.585 1.480 7 حصة ربح من االستثمار في الشركات الزميلة وشركات االئتالف
 - 5.494 - 5.494 7 ربح القيمة العادلة في حصة حقوق الملكية المدرجة سابقاً 

 - (243) - (243)  خسارة صرف العمالت األجنبية
 (19) (814) (9) (607)  تكاليف التمويل

      
 17.418 10.772 7.533 1.508  لفترةلربح ال
      
      عائد إلى:ال
 15.993 9.663 6.486 683  مالكي الشركة   
 1.425 1.109 1.047 825  حقوق غير المسيطرةال  
      
 17.418 10.772 7.533 1.508  لفترةلربح ال
      

 0.031 0.019 0.013 0.001 16 العائد األساسي للسهم )درهم(
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 )غير مدقق(المرحلي الموحد بيان الدخل الشامل اآلخر 
 2019يونيو  30المنتهية في  والستة أشهر أشهر لفترة الثالثة

 
 

 أشهر المنتهية الستةفترة  فترة الثالثة أشهر المنتهية 
 يونيو 30 يونيو 30 
 2019 2018 2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     
 17.418 10.772 7.533 1.508 للفترةربح ال
     

     اآلخر:)خسارة( الدخل الشامل 
     البنود التي قد يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى األرباح أو الخسائر: 
 - (353) - 47 فروق صرف العمالت األجنبية عند تحويل العمليات الخارجية   
     

     الخسائر: وأيتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى األرباح  ال البنود التي قد
 التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 (411) 416 (149) 343 الدخل الشامل اآلخر  
     

 (411) 63 (149) 390 )خسارة( الدخل الشامل اآلخرإجمالي 
     

 17.007 10.835 7.384 1.898 إجمالي الدخل الشامل للفترة
     

     العائد إلى:
 15.582 9.797 6.337 1.064 الشركة  مالكي  
 1.425 1.038 1.047 834 غير المسيطرة الحقوق   
     
 1.898 7.384 10.835 17.007 
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 )غير مدقق(المساهمين المرحلي الموحد بيان التغيرات في حقوق 
 2019يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 
 

 
 

 نظامي احتياطي دمج احتياطي المالرأس  

التغيرات المتراكمة في 
موجودات  إعادة تقييم

 مالية
احتياطي تحويل 

  محتجزةأرباح  العمالت
الملكية العائدة  حقوق 

 لمالكي الشركة
حقوق غير ال

 اإلجمالي المسيطرة
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
          

 560.124 6.251 553.873 35.162 - (2.264) 10.975 - 510.000 )مدقق(  2018يناير  1الرصيد في 
 الدولي  للمعيارتأثير التغيرات في السياسة المحاسبية 

 9.352 (19) 9.371 (1.571) - 10.942 - - - 9لتقارير المالية رقم عداد اإل  
          

 569.476 6.232 563.244 33.591 - 8.678 10.975 - 510.000 (إدراجه)معاد  2018يناير  1الرصيد في 
          
 17.418 1.425 15.993 15.993 - - - - - لفترةلربح ال

 (411) - (411) - - (411) - - - الخسارة الشاملة األخرى للفترة
          

 17.007 1.425 15.582 15.993 - (411) - - - الدخل الشامل للفترة  إجمالي
 5.869 5.824 45 45 - - - - - في شركة تابعة جزئية حصة استبعاد

          
 592.352 13.481 578.871 49.629 - 8.267 10.975 - 510.000 )غير مدقق(  2018يونيو  30الرصيد في 

          
 586.299 9.269 577.030 46.644 (102) 7.668 12.820 - 510.000 )مدقق(  2019يناير  1الرصيد في 

 10.772 1.109 9.663 9.663 - - - - - لفترةلربح ال
 63 (71) 134 - (282) 416 - - - للفترة اآلخرالشامل  (الخسارةالدخل )

          
 10.835 1.038 9.797 9.663 (282) 416 - - - الشامل للفترة )الخسارة( الدخل  إجمالي

 1.311.429 - 1.311.429 - - - - - 1.311.429 (11إصدار أسهم رأس المال )إيضاح 
 (886.391) - (886.391) - - - - (886.391) - (4.2العامة )إيضاح دمج أعمال الشركات بموجب السيطرة 

 - 2.357 (2.357) (2.357) - - - - - (2.2استحواذ على حصة غير مسيطرة )إيضاح 
 14.563 14.563 - - - - - - - ( 4.1استحواذ على شركة تابعة )إيضاح 

          
 1.036.735 27.227 1.009.508 53.950 (384) 8.084 12.820 (886.391) 1.821.429 )غير مدقق(  2019يونيو  30الرصيد في 
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 الموحد )غير مدقق(المرحلي بيان التدفقات النقدية 
 2019يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 المنتهيةفترة الستة أشهر  
 يونيو 30 
 2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم 
   

   األنشطة التشغيلية
 17.418 10.772 للفترةربح ال

   لبنود التالية: تعديالت ل
 1.593 2.533 وأصل حق االستخدام ومعداتواآلالت  ممتلكات استهالك  
 207 208  ةعقاري استثمارات استهالك  
 (3.643) (2.913) وشركات ائتالفشركات زميلة  االستثمار في أرباح منحصة ال  
 (284) 400 التغير في القيمة العادلة للموجودات البيولوجية  
 1.219 1.848 نهاية الخدمة للموظفين مكافآتمخصص   
 (695) (36) ومعدات وآالت  استبعاد ممتلكاتمن  ربح  
 (2.482) - شركة تابعة  استحواذربح من   
 333 1.456 مخصص المخزون بطيء الحركة  
 2.014 2.378 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة   
 (8.011) (8.054) إيرادات االستثمار   
 - (5.494) قبل المستحوذين منسابقًا  بها المحتفظ لحصةإعادة تقييم ا منربح القيمة العادلة   
 - 243 خسائر صرف العمالت األجنبية  
    19 814 تكاليف التمويل  
   

 7.688 4.155 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيليةالتدفقات النقدية التشغيلية قبل 
 (3.122) 12.415 المخزون في الزيادة )النقص( 

 3.353 173 النقص في الموجودات البيولوجية
 207 548 النقص في المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

 (20.470) (21.167) خرى والذمم المدينة األ مدينةال التجاريةذمم ال في الزيادة
 (1.463) 3.145 المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقةفي الزيادة )النقص( 

    33.865 (29.207) )النقص( الزيادة في الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى 
 20.058 (29.938) المولد من العمليات)المستخدم في( النقد 

 (346) (1.875) لموظفين المدفوعةلخدمة النهاية  مكافآت
    (19) (814) تكاليف التمويل المدفوعة

    19.693 (32.627) األنشطة التشغيلية  من )المستخدم في( المولد صافي النقد
   األنشطة االستثمارية

 (66.443) 48.586 الثابتةالنقص )الزيادة( في الودائع 
 (10.928) (22.153) ومعدات وآالت ممتلكات ل إضافات

 3.518 948 ومعداتوآالت ممتلكات  متحصالت من بيع
 (3.167) (7.685) استحواذ على شركة تابعة

 - 13.850 دمج أعمال بموجب السيطرة العامة
 (3.486) - شراء استثمار في شركة زميلة

 4.669 - استبعاد حصة في شركة تابعةمتحصالت من 
 1.395 5.095 شركات زميلة وشركات ائتالف توزيعات أرباح مستلمة

    8.011 8.054 فوائد وتوزيعات أرباح مستلمة
    (66.431) 46.695 االستثماريةاألنشطة ( المستخدم فيالمولد من ) صافي النقد

   ةاألنشطة التمويلي
 6.935 7.964 بنكيةمتحصالت من قروض 

 (1.440) (3.145) سداد قرض من أطراف ذات عالقة
 (227) - النقص في التزام بموجب عقود إيجار تمويلية

      
    5.268 4.819 ةاألنشطة التمويليصافي النقد المولد من 

 (41.470) 18.887 وما يعادله خالل الفترةفي النقد الزيادة )النقص( صافي 
   

 175.689 91.772 الفترةالنقد وما يعادله في بداية 
    - (353) تأثير التغيرات في معدالت صرف العمالت األجنبية

 134.219 110.306 (17)إيضاح  الفترةالنقد وما يعادله في نهاية 
   
 



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.
 الموحدة  المرحلية المختصرةالبيانات المالية  حولإيضاحات 

 )غير مدققة( 2019يونيو  30

9 

 
 
 معلومات عامة  1
 

في أبوظبي بموجب المرسوم األميري رقم تم تأسيسها شركة مساهمة عامة هي )"الشركة"(  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع إن 
. تتألف المجموعة من الشركة العالمية القابضة 1998نوفمبر  23الصادر عن صاحب السمو حاكم إمارة أبوظبي بتاريخ  15

 .("المجموعة")وشركاتها التابعة  )"الشركة"( ش.م.ع
 

 اإلمارات العربية المتحدة. ،، أبوظبي32619شركة هو ص. ب. عنوان المسجل للالإن  
 

، وتجارة وتصدير األسماك ومنتجاتها األحياء المائيةفي خدمات اإلدارة، واالستثمار في مشاريع ة مجموعللاألنشطة الرئيسية  تتمثل 
ارة العامة في المواد الغذائية، وشراء وبيع وحفظ المنتجات السمكية واألحياء المائية األخرى عن طريق التبريد أو التجميد، والتج

دارة وتأجير وتطوير العقارات، وتقديم خدمات فنية وتجارية وخدمات متعلقة بالمقاوالت وخصوصًا في  وتقسيم األراضي والعقارات وا 
 أعمال الموانئ والمقاوالت العامة واألعمال المتعلقة بها.

 
 .2019أغسطس  5 ية الموحدة المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاريختم اعتماد إصدار البيانات المالية المرحل 

 
 
 أساس اإلعداد 2
 

 بيان االلتزام 2.1
 ( التقارير المالية المرحلية.34المختصرة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )المرحلية الموحدة تم إعداد هذه البيانات المالية  

 
ال تحتوي البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة على كافة المعلومات واالفصاحات الضرورية إلعداد البيانات المالية الكاملة  

ديسمبر  31وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ويجب قراءتها مع البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة كما في 
ديسمبر  31بالضرورة إلى نتائج السنة المنتهية في  2019يونيو  30افة لذلك، قد ال تشير نتائج الفترة المنتهية في . باإلض2018
2019. 

 
التي تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء بعض األدوات المالية والموجودات البيولوجية  

 بمبالغ معاد تقييمها أو بالتكلفة المطفأة.تم إدراجها 
 

تم عرض البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )ألف درهم( إال إذا ُأشير إلى خالف ذلك،  
 باعتباره العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.
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 أساس اإلعداد )تتمة( 2
 

 أساس التوحيد 2.2
 

 تتكون البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة من المعلومات المالية للشركة وشركاتها التابعة. 
 

 يتم تحقيق السيطرة عندما يكون للشركة: 
 

 سيطرة على الجهة المستثمر فيها؛ •
 التعرض، أو الحقوق، في العوائد المتفاوتة من مشاركتها مع الجهة المستثمر فيها؛ و •
 قدرة على استخدام سيطرتها للتأثير على عوائدها.الم •

 
تقوم الشركة بإعادة تقيم ما إذا كانت تسيطر على جهة مستثمر فيها في حال أشارت الحقائق والظروف إلى وجود تغيرات في واحد  

 .أو أكثر من عناصر السيطرة الثالث المدرجة أعاله
 

في الجهة المستثمر فيها، يكون لها سيطرة على الجهة المستثمر فيها عندما  أقل من غالبية حقوق التصويت للشركةعندما يكون  
 .فيها من جانب واحدتكون حقوق التصويت كافية لمنح القدرة العملية على توجيه األنشطة ذات الصلة للجهة المستثمر 

 
تقييم فيما إذا كانت حقوق تصويت الشركة في الجهة المستثمر عند والظروف ذات الصلة  الحقائق كافةتأخذ الشركة في االعتبار  

 كافية لمنحها السيطرة، بما في ذلك:  فيها
 

 الشركة لحقوق التصويت بالنظر إلى حجم وتوزيع أسهم أصحاب األصوات اآلخرين؛حجم امتالك  •
 أطراف أخرى؛حقوق التصويت المحتملة التي تمتلكها الشركة، أو أي من مالكي األصوات اآلخرين أو  •
 ن الترتيبات التعاقدية األخرى؛ وعالحقوق الناشئة  •
توجيه األنشطة ذات الصلة في على إضافية تشير إلى أن الشركة تمتلك، أو ال تمتلك، القدرة الحالية  أية حقائق وظروف •

 .أنماط التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة بما في ذلكقرارات،  اتخاذالوقت الذي يطلب فيه 
 

يبدأ توحيد شركة تابعة عندما تحصل الشركة على السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف عندما تفقد الشركة السيطرة على الشركة  
التابعة. وبشكل خاص، يتم إدراج إيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل الفترة في بيان األرباح 

المختصر من التاريخ الذي تحصل فيه الشركة على السيطرة إلى التاريخ الذي تتوقف فيه الشركة عن والخسائر المرحلي الموحد 
 السيطرة على الشركة التابعة. 

 
لى حقوق الملكية غير المسيطرة. يعود بيان   ينسب الربح أو الخسارة وكافة مكونات الدخل الشامل اآلخر إلى مالكي الشركة وا 

لى الحقوق غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصيد حقوق الملكية الدخل الشامل للشركات ال تابعة إلى مالكي الشركة وا 
 غير المسيطرة. 

 
عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة بهدف جعل سياساتها المحاسبية متوافقة مع السياسات  

 المحاسبية للمجموعة. 
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 اإلعداد )تتمة( أساس 2
 

 أساس التوحيد )تتمة( 2.2
 

الفرق بين ك اويتم احتسابه ضمن األرباح والخسائر الخسائرأو  إدراج األرباحتابعة، يتم  شركةعندما تفقد المجموعة السيطرة على  
السابقة لموجودات  الدفترية( القيمة 2محتفظ بها؛ و ) حصة ةوالقيمة العادلة ألي لالعتبار المستلمالقيمة العادلة  إجمالي( 1)

 اآلخرسابقًا ضمن الدخل الشامل المدرجة المبالغ  احتساب كافةحقوق غير المسيطرة. يتم الومطلوبات الشركة التابعة وأٍي من 
شر بشكل مبا ذات الصلة الشركة التابعةوالمتعلقة بتلك الشركة التابعة كما لو أن المجموعة قامت باستبعاد موجودات أو مطلوبات 

)يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر أو يتم تحويلها إلى فئة أخرى ضمن حقوق الملكية كما هو محدد/مسموح به في 
في الشركة التابعة سابقًا  محتفظ به(. يتم اعتبار القيمة العادلة ألي استثمار القابلة للتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

للمحاسبة الالحقة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم المبدئي  اإلدراجالقيمة العادلة عند كدان السيطرة تاريخ فقفي 
 .شركة االئتالفالمبدئي لالستثمار في الشركة الزميلة أو  اإلدراجالتكلفة عند ، كما هو مناسب، و 9

 
اهمين واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين يتم استبعاد كافة الموجودات والمطلوبات وحقوق المس 

 أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد. 
 

 هي كما يلي: 2018ديسمبر  31و 2019يونيو  30كما في  التابعة للشركةإن تفاصيل الشركات  
 

 الرئيسية األنشطة بلد التأسيس والعمليات الشركة التابعة اسم

 حصة الملكيةنسبة 
 وحقوق التصويت

 المحتفظ بها
   2019 2018 

 %100 %100 تجارة وتجهيز وتغليف منتجات األغذية البحرية. اإلمارات العربية المتحدة شركة اليانس للمأكوالت ذ.م.م.
     

وتصدير وتخزين في المخازن التجارة العامة، استيراد  اإلمارات العربية المتحدة * اليانس للمأكوالت القابضة ذ.م.م.
دارة عمليات المستودعات  العامة، الوساطة التجارية وا 

تجارة بالجملة وتجارة األعالف المعلبة، ال. والمخازن 
تجارة المواد الغذائية المجمدة وتجارة المواد الزراعية 

 المحفوظة.

80% 70% 

     
دارة وا  شراء وبيع العقارات واألراضي وتقسيمها،  المتحدةاإلمارات العربية  ستاليونز اإلمارات العقارية ذ.م.م

 .وتطوير وتأجير العقارات
100% 100% 

     
 أبوظبي الند للمقاوالت العامة 

 ذ.م.م  
خدمات فنية وتجارية ومقاوالت، التخصص في أعمال  اإلمارات العربية المتحدة

 مقاوالت الموانئ
100% 100% 

     
 لتصميم المناظر الطبيعيةشركة تالل الخليج 

 والخدمات الزراعية ذ.م.م  
 %100 %100 تصميم وتنفيذ المناظر الطبيعية اإلمارات العربية المتحدة

     
      %82 %82 إدارة سكن عمال اإلمارات العربية المتحدة سنشري إلدارة العقارات ذ.م.م
تجارة بالجملة وبالتجزئة في األسماك والروبيان ال المملكة العربية السعودية شركة أسماك العرب ذ.م.م

واألحياء المائية األخرى واستيراد وتصدير هذه 
المنتجات. تربية األسماك والروبيان واألحياء المائية 
األخرى. تجارة الجملة والتجزئة في األجهزة ومعدات 

 ستزراع السمكي.اال

80% 80% 

     
للمأكوالت القابضة الواليات المتحدة  اليانس

 األمريكية
 %100 %100 تجارة األعالف الحيوانية الواليات المتحدة األمريكية

     
نتاج تجارة  اسبانيا اس. ال. يو. فورراريس سان ماتيو       %100 %100 األعالف الحيوانيةوا 

شركات قابضة واالستثمار في المشاريع التجارية  اإلمارات العربية المتحدة شركة أسماك القابضة ليمتد 
دارتها  وا 

100% 100% 
     

نتاج األعالف الحيوانية  الواليات المتحدة األمريكية ** ذا جومبوس كومباني ذ.م.م  %30 %50 تجارة وا 
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 أساس اإلعداد )تتمة( 2
 

 أساس التوحيد )تتمة( 2.2
 
 

 الرئيسية األنشطة والعملياتبلد التأسيس  الشركة التابعة اسم

 حصة الملكيةنسبة 
 وحقوق التصويت

 المحتفظ بها
   2019 2018 

صالح تبريد  اإلمارات العربية المتحدة بال القابضة للتبريد ذ.م.م *** تركيب تبريد المناطق والتكييف، وا 
 المناطق واالستثمار في مشاريع البنية التحتية.

100% 0% 

     
صالح تبريد  اإلمارات العربية المتحدة التبريد ذ.م.م ***بال لخدمات  تركيب تبريد المناطق والتكييف، وا 

 المناطق واالستثمار في مشاريع البنية التحتية.
100% 0% 

     
صالح تبريد  اإلمارات العربية المتحدة بال طموح للتبريد ذ.م.م *** تركيب تبريد المناطق والتكييف، وا 

 واالستثمار في مشاريع البنية التحتية.المناطق 
100% 0% 

     
صالح تبريد  اإلمارات العربية المتحدة بال دانات للتبريد ذ.م.م *** تركيب تبريد المناطق والتكييف، وا 

 المناطق واالستثمار في مشاريع البنية التحتية.
100% 0% 

     
صالح تبريد  المتحدةاإلمارات العربية  بال سرايا للتبريد ذ.م.م *** تركيب تبريد المناطق والتكييف، وا 

 المناطق واالستثمار في مشاريع البنية التحتية.
100% 0% 

     
صالح تبريد  اإلمارات العربية المتحدة بال شمس للتبريد ذ.م.م *** تركيب تبريد المناطق والتكييف، وا 

 المناطق واالستثمار في مشاريع البنية التحتية.
100% 0% 

     
صالح تبريد  اإلمارات العربية المتحدة بال نجمات للتبريد ذ.م.م *** تركيب تبريد المناطق والتكييف، وا 

 المناطق واالستثمار في مشاريع البنية التحتية.
100% 0% 

     
صالح  اإلمارات العربية المتحدة ريم للتبريد ذ.م.م *** 4بال  تبريد تركيب تبريد المناطق والتكييف، وا 

 المناطق واالستثمار في مشاريع البنية التحتية.
100% 0% 

 
من  %80إلى  %70من  اليانس للمأكوالت القابضة ذ.م.م.، زادت المجموعة حصة ملكيتها في 2019أبريل  1* ابتداًء من  

اليانس للمأكوالت القابضة مليون سهم إجمالي األسهم الجديدة الصادرة من قبل  20مليون سهم من أصل  18خالل المساهمة بـ 
  ذ.م.م.

 
)إيضاح  2019يناير  1ابتداًء من  %50إلى  %30من  ذا جومبوس كومباني ذ.م.م** زادت المجموعة حصة ملكيتها في  

4.1.) 
 

 في بال القابضة للتبريد ذ.م.م وشركاتها التابعة )إيضاح %100*** خالل الفترة، استحوذت المجموعة على حصة ملكية بنسبة  
4.2 .) 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3
 

إن السياسات المحاسبية المعتمدة في إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة متوافقة مع تلك المتبعة في إعداد البيانات  
والتفسيرات والتعديالت  تطبيق المعايير، باستثناء 2018ديسمبر  31المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 

لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر صادر  .2019يناير  1الجديدة التالية الفّعالة اعتبارًا من 
 ولكنه غير فّعال بعد.

 
 عقود اإليجار 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •
 الشكوك حول معالجة ضريبة الدخل 23التقارير المالية الدولية رقم  تفسير لجنة تفسيرات •
 خصائص المبالغ المدفوعة مقدمًا ذات التعويض السلبي 9تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •
 تعديل أو تقليص أو تسوية الخطة  19تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  •
 الحصص طويلة األجل في الشركات الزميلة وشركات االئتالف 28ار المحاسبة الدولي رقم تعديالت على معي •

 
 2017 - 2015دورة التحسينات السنوية  
 دمج األعمال  3المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •
 االتفاقيات المشتركة  11المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •
 ضرائب الدخل  12معيار المحاسبة الدولي رقم  •
 تكاليف االقتراض  23المحاسبة الدولي رقم  معيار •

 
يجار. وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي اإلعقود  16تقوم المجموعة للمرة األولى، بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

، ولكن 2019تنطبق التعديالت والتفسيرات األخرى للمرة األولى في  التغيرات أدناه.، يتم اإلفصاح عن طبيعة وتأثير هذه 34رقم 
 .ليس لها تأثير على البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة

 
 "عقود اإليجار" 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  
عقود اإليجار والذي  16لمحاسبية المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ، أصدر المجلس الدولي للمعايير ا2016في يناير  

عقود اإليجار( ويتطلب إدراج معظم عقود اإليجار في الميزانية  17يحل محل معيار التأجير الحالي )معيار المحاسبة الدولي رقم 
 فعال تصنيف عقود اإليجار على أنها إما عقود إيجار تمويلية بشكلٍ  16يلغي المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  العمومية.

أو عقود إيجار تشغيلية وُيعامل كافة عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلية للمستأجرين مع إعفاءات لعقود اإليجار قصيرة األجل التي 
ملة المحاسبية للمؤجرين دون تغيير أساسي، مع شهرًا أو أقل وعقود اإليجار للبنود المنخفضة القيمة. الزالت المعا 12تكون مدتها 

تبنت المجموعة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية . اشتراط تصنيف عقود اإليجار على أنها عقود إيجار تمويلية أو تشغيلية
 .من خالل النهج المعدل المبسط 2019يناير  1في تاريخ سريان المفعول  16رقم 

 
 :16المحاسبية الجديدة للمجموعة عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم فيما يلي السياسات  

 
 موجودات حق االستخدام 
تقوم المجموعة بإدراج موجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار )أي، التاريخ الذي يصبح فيه األصل الضمني متاحًا  

ستخدام بالتكلفة، ناقصًا أية خسائر استهالك وانخفاض في القيمة متراكمة، ويتم تعديلها لالستخدام(. يتم قياس موجودات حق اال
ألية عملية إعادة قياس لمطلوبات عقود اإليجار. تتضمن تكلفة موجودات حق االستخدام مبلغ مطلوبات عقود اإليجار المدرج، 

مت في أو قبل تاريخ بدء العقد، ناقصًا أية حوافز إيجار مستلمة. والتكاليف المباشرة المبدئية المتكبدة، ومدفوعات اإليجار التي ت
ما لم تكن المجموعة إلى حٍد كبير على يقين من الحصول على ملكية األصل المؤجر في نهاية مدة عقد اإليجار، يتم استهالك 

ا وفترة اإليجار، أيهما أقصر. موجودات حق االستخدام المدرجة على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر له
  .تخضع موجودات حق االستخدام لالنخفاض في القيمة
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3
 

 )تتمة( "عقود اإليجار" 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  
 

 مطلوبات عقود اإليجار 
في تاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم المجموعة بإدراج مطلوبات عقود اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي يتوجب  

( ناقصًا جوهرياً دفعها على مدى فترة عقد اإليجار. تتضمن مدفوعات اإليجار المدفوعات الثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة 
ينة ومدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات أية حوافز إيجار مد

القيمة المتبقية. تتضمن مدفوعات اإليجار كذلك سعر ممارسة خيار الشراء والذي من المؤكد أن تمارسه المجموعة ومدفوعات 
ُتظهر أن المجموعة تمارس خيار اإلنهاء. يتم إدراج مدفوعات اإليجار  غرامات إنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة عقد اإليجار

 .المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصاريف في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الظرف الذي يؤدي إلى الدفع
 

في تاريخ بدء اإليجار إذا كان معدل  عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي 
الفائدة الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة. بعد تاريخ بدء عقد اإليجار، يتم زيادة مبلغ مطلوبات عقود اإليجار 

ية لمطلوبات عقود لتعكس تراكم الفائدة ويتم تخفيض مدفوعات اإليجار المقدمة. وباإلضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفتر 
اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في مدفوعات اإليجار الثابتة جوهريًا أو تغيير في التقييم لشراء 

 .األصل الضمني
 

 16إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  نتقالاال  
 

  هو كما يلي: 2019يناير  1كما في  16التقارير المالية رقم إن تأثير تطبيق المعيار الدولي إلعداد  
 

 2019يناير  1في  
 ألف درهم 
  

  الموجودات
 14.139 موجودات حق االستخدام  
 (263) المصاريف المدفوعة مقدماً    
  

 13.876 إجمالي الموجودات
  

  المطلوبات
 13.876 عقود اإليجار التزام  
  

 13.876 إجمالي المطلوبات 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3
 

 )تتمة( 16االنتقال إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  
 

 2018ديسمبر  31مع التزامات عقود اإليجار التشغيلية كما في  2019يناير  1يمكن تسوية مطلوبات عقود اإليجار كما في  
 :على النحو التالي

 
 27.984 )ألف درهم( 2018ديسمبر  31التزامات عقود اإليجار التشغيلية كما في 

  %5.8 2019يناير  1معدل االقتراض اإلضافي كما في 
 13.876 )ألف درهم( 2019يناير  1التزامات عقود اإليجار التشغيلية المخصومة في 

   - ذات الموجودات منخفضة القيمة )ألف درهم( تعديل االلتزامات المتعلقة بعقود اإليجار
 13.876 )ألف درهم( 2019يناير  1مطلوبات عقود اإليجار كما في 

  
 

 الموحد المرحلي الخسائر وأالموحد وبيان األرباح  المرحلي المبالغ المدرجة في بيان المركز المالي 
 :االستخدام ومطلوبات عقود اإليجار الخاصة بالمجموعة وتحركاتها خالل الفترةيبين الجدول أدناه القيم الدفترية لموجودات حق  

 

 
حق االستخدام 

 )أرض(
مطلوبات عقود 

 اإليجار
 ألف درهم ألف درهم 
   

 13.876 14.139 2019يناير  1كما في 
 - (252) مصاريف االستهالك

 392 - مصاريف الفائدة
    (414) - السداد خالل السنة

 13.854 13.887 2019يونيو  30في  كما
   

 
 تم تحليل مطلوبات عقود اإليجار في بيان المركز المالي المرحلي كما يلي: 

 
 2018ديسمبر  31 2019يونيو  30 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 - 829 المتداولة
    - 13.025 غير المتداولة

 - 13.854 المتداولة
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3
 

 استخدام التقديرات واألحكام 3.1
 

يتطلب إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من اإلدارة وضع األحكام  
المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات المالية واالفصاح  والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات

عن المطلوبات الطارئة. كما تؤثر هذه األحكام والتقديرات واالفتراضات على اإليرادات والمصاريف والمخصصات باإلضافة إلى 
  التغيرات في القيمة العادلة. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

 
تؤثر هذه األحكام والتقديرات واالفتراضات على المبالغ المدرجة في السنوات المالية الالحقة. يتم حاليًا تقييم التقديرات واألحكام قد  

 وهي تعتمد على الخبرة التاريخية والعوامل األخرى.
 

موضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق عند إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة، كانت األحكام الجوهرية ال 
السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة هي نفسها التي تم تطبيقها عند إعداد البيانات المالية 

  .2018ديسمبر  31الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 
 
 
 دمج األعمال واالستحواذ 4
 

 كومباني ذ.م.م ذا جومبوساالستحواذ على  4.1
 

من خالل  %50إلى  %30من  ذا جومبوس كومباني ذ.م.م، زادت المجموعة حصة ملكيتها في 2019يناير  1ابتداء من 
اني ذ.م.م هي شركة خاصة ذا جومبوس كومبألف دوالر(. إن شركة  1.700ألف درهم ) 6.239مساهمة رأسمالية إضافية بقيمة 

نتاج األغذية الحيوانية. تم احتساب االستحواذ باستخدام ذات مسؤولية محدودة مقرها الواليا ت المتحدة األمريكية، وتعمل في تجارة وا 
 طريقة االستحواذ. 
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 دمج األعمال واالستحواذ )تتمة( 4
 

 )تتمة( ذا جومبوس كومباني ذ.م.ماالستحواذ على  4.1
 

 هي كما يلي: ذا جومبوس كومباني ذ.م.موالمطلوبات المحددة لـالموجودات إن القيم العادلة في تاريخ االستحواذ على  
 

 
القيمة العادلة كما في 

 تاريخ االستحواذ
 ألف درهم 
  

  الموجودات
 11.748 الممتلكات والمعدات
 8.514 الموجودات الملموسة

 37.078 المخزون 
   17.587 الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى 

 74.927 الموجوداتإجمالي 
  

  المطلوبات
 25.943 قروض بنكية

 19.858 الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى 
  

   45.801 إجمالي المطلوبات
 29.126 إجمالي صافي الموجودات المحددة بالقيمة العادلة

  
 14.563 ( %50الحصة المتساوية من صافي الموجودات المحددة المستحوذة )

  
 6.239 مدفوعشراء اعتبار 

   9.359 (%30) القيمة العادلة لحصة حقوق الملكية المحتفظ بها سابقاً 
 15.598 إجمالي اعتبار الشراء

  
 1.035 الشهرة الناتجة عند االستحواذ
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 دمج األعمال واالستحواذ )تتمة( 4
 

 بال القابضة للتبريد ذ.م.م وشركاتها التابعة  4.2
 

من أسهم رأس المال  %100سهمًا جديدًا وأكملت االستحواذ على  1.311.428.571، أصدرت الشركة 2019يونيو  30في  
لشركة بال.  السابقينوشركاتها التابعة )"بال"(. تم إصدار األسهم الجديدة إلى المالك الصادرة لشركة بال القابضة للتبريد ذ.م.م 

صالح  محطات التبريديقع مقر شركة بال في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في مجال تركيب   محطات التبريدوالتكييف، وا 
 3من نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  "بال"واالستثمار في مشاريع البنية التحتية. تم استبعاد االستحواذ على 

األعمال" بحسب أنه دمج أعمال لشركات تحت السيطرة ، وأن الشركة وشركة بال مسيطر عليها بشكل نهائي من قبل نفس "دمج 
الحصص،  طريقة تجميعالطرف قبل وبعد االستحواذ. تم احتساب االستحواذ للبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة باستخدام 

"البيانات المالية الموحدة"، اختارت  10ة. وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم والذي يعكس الجوهر االقتصادي للمعامل
 شركة بال من تاريخ االستحواذ. ومطلوبات المجموعة دمج إيرادات، مصاريف، موجودات

 
 إن القيم الدفترية لموجودات ومطلوبات شركة بال في تاريخ االستحواذ هي كما يلي: 

 
 2019يونيو  30 
 ألف درهم 
  

  الموجودات
 788.157 المعداتو  واآلالتالممتلكات 

 80.000 الموجودات الملموسة
 1.903 المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة
 89.634 الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى 

 13.850 النقد واألرصدة البنكية
  

   973.544 إجمالي الموجودات
  المطلوبات

 4.080 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 383.124 قروض بنكية
 29.874 المبالغ المستحقة إلى األطراف ذات العالقة
   131.428 الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

 548.506 إجمالي المطلوبات 
  

 425.038 صافي الموجودات المستحوذ عليها
  

   1.311.429 الحصص الصادرة لالستحواذ
 886.391 احتياطي الدمج 
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 الممتلكات واآلالت والمعدات 5
 

 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةألف درهم )فترة  22.153خالل الفترة الحالية، بلغت اإلضافات للممتلكات واآلالت والمعدات  
ألف  2.281 ما قيمته 2019يونيو  30أشهر المنتهية في  ستةألف درهم( وبلغت رسوم االستهالك لفترة ال 10.928: 2018

واآلالت والمعدات بقيمة  ت. باإلضافة الى ذلك. الممتلكاألف درهم( 1.593 :2018 يونيو 30المنتهية في الستة أشهر درهم )فترة 
تم االستحواذ عليها من خالل دمج و  ألف درهم( 7,330: 2018يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في ألف درهم  799,905

 (.4.2و  4.1األعمال خالل الفترة الحالية )إيضاحي 
 

فترة الستة أشهر المنتهية )درهم ألف  912بصافي قيمة دفترية ممتلكات وآالت ومعدات خالل الفترة الحالية، استبعدت المجموعة  
ألف  3.518: 2018يونيو  30ألف درهم )فترة الستة أشهر المنتهية في  948درهم( باعتبار  2.823: 2018يونيو  30في 

: 2018يونيو  30ألف درهم )فترة الستة أشهر المنتهية في  36درهم(، نتج ربح من استبعاد الممتلكات واآلالت والمعدات بقيمة 
 ألف درهم(. 695

 
 
 عقاريةال االستثمارات 6
 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 2018ديسمبر  31 2019يونيو  30 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 97.438 97.438 األرض
 68.415 68.415 المباني

   
 165.853 165.853 
   

   االستهالك:
 67.260 67.673 يناير 1في   
    413 208 المحمل للسنة  

 67.673 67.881 االستهالك المتراكم وخسارة االنخفاض في القيمة
   
 97.972 98.180 
   

 
أشهر المنتهية في  الستةألف درهم )فترة  208ما قيمته  2019يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةبلغت رسوم االستهالك لفترة  

 .ألف درهم( 207: 2018 يونيو 30
 

مليون درهم. تم تحديد القيمة العادلة للمباني باستخدام نموذج  27بنحو  2018ديسمبر  31تقّدر القيمة العادلة للمباني كما في  
يونيو  30. تبلغ القيمة الدفترية للمباني كما في 2018ديسمبر  31التدفقات النقدية المخصومة الذي أعدته اإلدارة داخليًا كما في 

ألف درهم(. تقع المباني في جزيرة الريم، أبوظبي. تعتقد اإلدارة أن  742: 2018ديسمبر  31ألف درهم ) 534ما قيمته  2019
 .2019يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةالقيمة العادلة لم تتغير بشكل جوهري خالل فترة 

 
مليون درهم  97وتبلغ قيمتها الدفترية يمثل االستثمار في قطع األرض قيمة ثالث قطع أرض تقع في منطقة الميناء، بأبوظبي  
مليون  177.54مليون درهم(. تم تحديد القيمة العادلة لقطع األرض البالغة  97: ثالث قطع أرض تبلغ قيمتها الدفترية 2018)

حديثة درهم من قبل جهة تقييم معتمدة تابعة لطرف ثالث، وكانت تعتمد على المقارنة السوقية التي تعكس أسعار المعامالت ال
. عند تقدير القيمة العادلة للعقارات، تم تحديد أقصى وأفضل استخدام للعقارات على 2018ديسمبر  31للعقارات المماثلة كما في 

   .2019يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةأنه استخدامها الحالي. تعتقد اإلدارة أن القيمة لم تتغير بشكل جوهري خالل فترة 
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 وشركات ائتالفستثمار في شركات زميلة اال 7
 

كما  تصفية شركة االئتالف.، وهي شركة ائتالف، الزيو لالستثمار العقاري ذ.م.م ، اختار أعضاء مجلس إدارة شركة2018خالل  
عملية ال . ال تز مليون درهم( 0.2: 2018ديسمبر  31مليون درهم ) 0.2، بلغت القيمة الدفترية لالستثمارات 2019يونيو  30في 

 .التصفية قيد التنفيذ
 

، بلغت القيمة الدفترية 2019كما في مارس . ، وهي شركة زميلة، قيد التصفيةشركة تفسير للمقاوالت والصيانة العامة ذ.م.مإن  
 .: ال شيء(2018ديسمبر  31لالستثمارات ال شيء )

 
 كما يلي: هي وشركات االئتالفزميلة الشركات الفي  االستثمارات فيالحركة  إن 

 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 2018ديسمبر  31 2019يونيو  30 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 8.815 12.928 السنة / الرصيد في بداية الفترة
 3.486 - خالل الفترة / السنة االستحواذ

 - (3.865) استبعاد خالل الفترة / السنة*
 7.062 2.913 حصة من ربح المجموعة للفترة / السنة

    (6.435) (5.095) السنة / خالل الفترة مستلمةأرباح  توزيعات
 12.928 6.881 السنة / الرصيد في نهاية الفترة

   
 

 كما يلي: في حصة حقوق الملكية في شركة زميلة موضح ربح المدرج سابقاً ال إن* 
 

 )غير مدققة(  
 2019يونيو  30  
 ألف درهم  
   

 9.359  لحصة حقوق الملكيةالقيمة العادلة 
    (3.865)  ناقصًا: القيمة العادلة لحصة حقوق الملكية
 5.494  (14)إيضاح  ربح القيمة العادلة في حصة حقوق الملكية
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 وشركات ائتالف )تتمة(ستثمار في شركات زميلة اال 7
 

 وشركة ائتالف للمجموعة موضحة أدناه:إن المعلومات المالية الملخصة فيما يتعلق بكل شركة زميلة  
 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 2018ديسمبر  31 2019يونيو  30 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 92.709 24.563 إجمالي الموجودات
    (51.211) (9.587) إجمالي المطلوبات
 41.498 14.976 صافي الموجودات

   
 حصة المجموعة من صافي موجودات الشركات الزميلة 

 12.928 6.881 وشركات االئتالف  
   

 
 أشهر المنتهية في ستةفترة ال 
 )غير مدققة( )غير مدققة( 
 2018 يونيو 30 2019يونيو  30 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 49.217 12.212 إجمالي اإليرادات
   

 6.614 5.802 إجمالي الربح للفترة
   

 3.643 2.913 الربح، صافي منحصة المجموعة 
   

 
 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 8
 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 2018ديسمبر  31 2019يونيو  30 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 1.787 2.203 مدرجة
    21.081 21.081 غير مدرجة

 23.284 22.868 
   

 22.868 23.284 في أسواق دولة اإلمارات العربية المتحدة
   

 
غير محتفظ بها للمتاجرة. بداًل عن ذلك، يتم االحتفاظ بها ألغراض استراتيجية طويلة هذه إن االستثمارات في أدوت حقوق الملكية  

حقوق الملكية كقيمة عادلة من خالل الدخل الشامل  األجل. عليه، قامت إدارة المجموعة باختيار تحديد هذه االستثمارات في أدوات
اآلخر حيث أنهم على يقين بأن إدراج التقلبات القصيرة في القيمة العادلة لالستثمارات في األرباح أو الخسائر لن يكون متماشيًا 

  حتمل على األمد الطويل.أدائها الم مع استراتيجية المجموعة في االحتفاظ بهذا االستثمارات ألغراض ذات أجل طويل وتحقيق
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 )تتمة( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 8
 

يتم إدراج االستثمارات غير المدرجة بالقيمة العادلة باستخدام منهج الدخل. وفقًا لإلدارة، لم يكن هنالك تغير في القيمة العادلة في  
 .2019و يوني 30و 2018ديسمبر  31الفترة ما بين 

 
 كما يلي: الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخركانت الحركة في  

 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 2018ديسمبر  31 2019يونيو  30 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 23.878 22.868 الرصيد في بداية الفترة/ السنة
    (1.010) 416  التغير في القيمة العادلة

 22.868 23.284 الرصيد الختامي في بداية الفترة/السنة
   

 
 
 المخزون  9
 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 2018ديسمبر  31 2019يونيو  30 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 34.701 20.431 أسماك ومنتجات سمكية
 - 28.564 حيوانية أعالف

    2.589 4.288 مواد تغليف ومواد خام أخرى  –مواد أخرى 
 53.283 37.290 

 (740) (942) الحركة ءالمخزون بطيمخصص  ناقصًا:
    563 1.383 في الطريق بضائع

 53.724 37.113 
   

 
 الحركة هي كما يلي: المخزون بطيءالحركة في مخصص إن  

 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 2018ديسمبر  31 2019يونيو  30 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 336 740 الرصيد في بداية الفترة/ السنة
 404 1.456 المبالغ المحملة إلى اإليرادات خالل الفترة/ السنة

    - (1.254) شطب
 740 942 الرصيد في نهاية الفترة/ السنة
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 النقد واألرصدة البنكية 10
 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 2018ديسمبر  31 2019يونيو  30 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 258 447 نقد في الصندوق 
   :أرصدة بنكية

 22.855 48.131 حسابات جارية وتحت الطلب  
 270.437 221.851 ودائع ثابتة  
    (54) - 9تعديل عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   

 293.496 270.429 إجمالي النقد واألرصدة البنكية
    (201.724) (160.123) ودائع ثابتة بتواريخ استحقاق ألكثر من ثالثة أشهر ناقصًا:

 110.306 91.772 
   

 
 

 رأس المال 11
 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 2018ديسمبر  31 2019يونيو  30 
 ألف درهم ألف درهم 

   المصرح به الصادر والمدفوع 
 510: 2018ديسمبر  31درهم للسهم ) 1مليون سهم بقيمة  1.821

 510.000 1.821.249 درهم للسهم 1مليون سهم بقيمة 
   

 
درهم للسهم لالستحواذ على مجموعة بال للتبريد القابضة  1سهمًا إضافيًا بقيمة  1.311.428.571خالل الفترة، أصدرت الشركة  

 (.4.2ذ.م.م. )إيضاح 
 
 

 نظامياحتياطي  12
 

 احتياطيوالنظام األساسـي للشركة، تقوم الشركة بتكوين  2015( لسنة 2وفقًا للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ) 
رأس المال. إن هذا  من %50لـ مساويًا  النظاميمن ربح السنة حتى يصبح رصيد االحتياطي  %10 باقتطاعوذلك  نظامي

 االحتياطي غير قابل للتوزيع فيما عدا تلك الحاالت التي حددها القانون.
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 عالقة طرف ذوقرض من  13
 

 هي كما يلي:عالقة  ذو طرفإن تفاصيل القرض من  
 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 2018ديسمبر  31 2019يونيو  30 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 3.145 - رويال جروب )المكتب الرئيسي( - عالقة طرف ذوقرض من 
   

 
 تم سداد القرض بالكامل خالل الفترة. ال يحمل أية فائدة.غير مضمون و  عالقة طرف ذوالقرض من إن  

 
 

 االستثمارات واإليرادات األخرى  14
 

 
 الثالثة أشهر المنتهية فيفترة 

 يونيو 30 
 أشهر المنتهية في الستةفترة 

 يونيو 30 
 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 
 2019 2018 2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 284 400 206 400 التغير في القيمة العادلة للموجودات البيولوجية
 8.011 8.054 1.438 1.406 إيرادات االستثمار 

 2.482 - 2.482 - شركة تابعة  استحواذربح من 
 4.489 3.426 2.889 2.186 إيرادات أخرى 

     
 3.992 7.015 11.880 15.266 
     
 
 

 عالقةالذات  معامالت األطراف 15
 

عالقة كما هو وارد في المعيار المحاسبي ال الطرف ذوتقوم المجموعة بإبرام معامالت مع الشركات والمنشآت التي تقع ضمن تعريف  
 ذات عالقة. األطراففصاحات إ، 24الدولي رقم 

 
ذات العالقة مساهمي المجموعة الرئيسيين، أعضاء مجلس اإلدارة والمنشآت المسيطر عليها من قبلهم ومن قبل  األطراف تتضمن 

 عائالتهم أو تلك التي يمارسون تأثيرًا ملموسًا فيها على القرارات المالية والتشغيلية فيها باإلضافة إلى موظفي اإلدارة الرئيسيين.
 

  



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.
 الموحدة  المرحلية المختصرةالبيانات المالية  حولإيضاحات 

 )غير مدققة( 2019يونيو  30

25 

 
 

 )تتمة( قةعالالذات  معامالت األطراف 15
 

 المعامالت 15.1
 

 ذات عالقة:  أطرافخالل الفترة، قامت المجموعة بالمعامالت التالية مع  
 

 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في

 يونيو 30
 أشهر المنتهية في الستةفترة 

 يونيو 30
 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 
 2019 2018 2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 3.179 3.613 1.331 1.645 بيع أسماك ومنتجات سمكية
     

 - 25.011 - 5.458  المقاوالتاإليرادات 
     

 - 774 - 774 مشتريات
     

 
 موظفي اإلدارة الرئيسيين 

 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 2018ديسمبر  31 2019يونيو  30 
 درهمألف  ألف درهم 
   

 2.000 - في شركة تابعةمن حصة  %10استبعاد بنسبة 
   

 
 تم إبرام المعامالت مع األطراف ذات العالقة بشروط متفق عليها مع اإلدارة. 

 
 الرئيسيةتعويضات اإلدارة  15.2

 
 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في
 يونيو 30

 أشهر المنتهية في الستةفترة 
 يونيو 30

 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( مدققة()غير  
 2019 2018 2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 5.948 6.309 3.830 2.761 رواتب ومكافآت الموظفين
 8 10 8 10 عدد موظفي اإلدارة الرئيسيين

 
ألف درهم والذي يمثل قرض إلى موظفي  1.200عالقة بقيمة والمبالغ المدفوعة مقدمًا قرض إلى طرف ذو القروض تتضمن  

في البيانات المالية المرحلية مقدمًا اإلدارة الرئيسيين. ال يحمل القرض فائدة وهو مصنف بموجب القروض والمبالغ المدفوعة 
 الموحدة المختصرة.
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 العائد األساسي للسهم 16
 

خالل الفترة  صادرةالفترة العائد لمالكي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم ال العائد األساسي للسهم بقسمة ربح احتسابيتم  
 كما يلي:

 
 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في
 يونيو 30

 أشهر المنتهية فيالستة فترة 
 يونيو 30

 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 
 2019 2018 2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم درهمألف  ألف درهم 
     

 15.993 9.663 6.486 683 ربح للفترة )ألف درهم(
     

 510.000 517.245 510.000 524.571 المتوسط المرجح لعدد األسهم )ألف سهم(
     

 0.031 0.019 0.013 0.001 العائد األساسي للسهم للفترة )درهم(
     

 
 

 وما يعادلهالنقد  17
 

 )غير مدققة( مدققة()غير  
 2018يونيو  30 2019يونيو  30 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 318.636 270.429  األرصدة البنكية والنقدإجمالي 
    (184.417) (160.123) ألكثر من ثالثة أشهر استحقاق: ودائع ثابتة بتواريخ ناقصاً 

 110.306 134.219 
   

 
 الجوهرية، التي تم استبعادها من بيان التدفقات النقدية الموحد هي كما يلي:إن المعامالت غير النقدية  

 
 )غير مدققة( )غير مدققة( 
 2018يونيو  30 2019يونيو  30 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 - 13.887 إدراج أصل حق االستخدام 
 - 13.854 إدراج التزام عقد إيجار

 - 1.035 تجاري إدراج المبالغ المستحقة لمورد غير 
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 الشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى  18
 

 خالل الفترة، قامت المجموعة بإدراج الشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى عند االستحواذ كما يلي: 
 

 حقوق االمتياز الشهرة 
عالقات العمالء 
 اإلجمالي واالسم التجاري 

 درهمألف  ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 - - - - 2019يناير  1في 
 89.549 8.514 80.000 1.035 المتعلقة بدمج االعمال
 (640) (640) - - اإلطفاء خالل الفترة

     
 88.909 7.874 80.000 1.035 )غير مدققة( 2019يونيو  30في 
     

 
 

  وااللتزاماتالمطلوبات الطارئة  19
 

 المطلوبات الطارئة 19.1
 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 2018ديسمبر  31 2019يونيو  30 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 76.343 71.274 خطابات ضمان
   

 26.392 20.499 خطابات اعتماد
   

 
 

 التزامات مقابل النفقات الرأسمالية  19.2
 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 2018ديسمبر  31 2019يونيو  30 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 44.419 40.034 التزامات مقابل شراء ممتلكات وآالت ومعدات 
   

 
 

 نتائج موسمية 20
 

 30أشهر المنتهية في  الستةالموحد لفترة  والخسارة المرحليح اربلم يتم تسجيل أية إيرادات هامة ذات طبيعة موسمية في بيان اال 
 .2018و 2019يونيو 
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 قياسات القيمة العادلة 21
 

 يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية كما يلي: 
 

يتم تحديد القيم العادلة لموجودات مالية ومطلوبات مالية مرتبطة بشروط معينة ويتم تداولها في أسواق مالية نشطة بناء على  •
 .إعداد التقارير الماليةأسعار التداول بالسوق في ختام األعمال بتاريخ 

يتم تحديد القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى وفقًا لنماذج األسعار المقبولة بشكل عام بناًء على تحليل  •
 .األسعار من معامالت السوق المتداولة القابلة للمالحظة واألسعار المتداولة ألدوات مماثلة باستخدامالتدفق النقدي المخصوم 

 
 ادلة للموجودات المالية للمجموعة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل متكرر القيمة الع 21.1

 
يظهر الجدول التالي تحلياًل  .إعداد التقارير الماليةيتم قياس بعض الموجودات المالية للمجموعة بالقيمة العادلة في نهاية فترة  

استنادًا إلى الحد الذي تكون  3إلى  1بالقيمة العادلة ضمن المستويات من  لإلدراج المبدئيلألدوات المالية التي يتم قياسها الحقًا 
 وتقدم معلومات حول كيفية تحديد القيمة العادلة لهذه الموجودات المالية. فيه القيمة العادلة قابلة للمالحظة

 
ق نشطة لموجودات أو مطلوبات قياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من أسعار مدرجة )غير معدلة( في أسوا -1المستوى  •

 مطابقة.
التي يمكن  1األسعار المدرجة ضمن المستوى  باستثناءقياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من مدخالت  -2المستوى  •

 إما بشكل مباشر )كما األسعار( أو غير مباشر )مشتقة من األسعار(. االلتزاممالحظتها لألصل أو 
التي ال تقوم  االلتزامالعادلة هي تلك المشتقة من تقنيات التقييم التي تتضمن مدخالت لألصل أو قياسات القيمة  -3المستوى  •

 على أساس بيانات السوق القابلة للمالحظة )مدخالت ال يمكن مالحظتها(.
 

 كما فيالقيمة العادلة  
القيمة  تراتبية
 العادلة

أساليب التقييم 
 والمدخالت الرئيسية

غير  الهامة المدخالت
 القابلة للمالحظة 

غير عالقة المدخالت 
 القابلة للمالحظة

 بالقيمة العادلة  
     2018ديسمبر  31 2019يونيو  30 الموجودات المالية

     )مدققة( )غير مدققة( 
     ألف درهم ألف درهم 
       

 –في أسهم مدرجة  استثمارات
موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

 خالل الدخل الشامل اآلخر

أسعار متداولة في  1المستوى  1.787 2.203
 سوق نشط

 ال ينطبق ال يوجد

       
 –مدرجة غير في أسهم  استثمارات

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
 خالل الدخل الشامل اآلخر

طريقة التدفقات  3المستوى  21.081 21.081
 النقدية المخصومة

صافي قيمة 
 الموجودات

كلما زاد صافي قيمة 
الموجودات للشركات 

المستثمر فيها، ارتفعت 
 القيمة العادلة.

 
لم يكن هناك أية تحويالت بين المستويات خالل الفترة. ال يوجد أية مطلوبات مالية يتطلب قياسها بالقيمة العادلة، وبالتالي لم يتم  
 دراج أية إيضاحات في الجدول أعاله.إ
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 التحليل القطاعي 22
 

 أعمال أساسية: تثالثة قطاعاتعمل المجموعة من خالل ألغراض تشغيلية،  
 

وتتضمن تجميد األسماك واألغذية البحرية، تجهيز الشركة العالمية في  تنتمي الى التغذية رأسية تربية أسماك/تجارة وتصنيع •
 وتغليف منتجات األغذية البحرية، تربية وتجارة األسماك واألغذية البحرية والتجارة العامة في المواد الغذائية. 

انية توريد وتصنيع وبيع أعالف وأطعمة حيو  تتضمن الشركة العالمية القابضةفي  التغذية رأسية الىتنتمي  أعالف حيوانية •
 والدواجن.لتأمين الطعام من صناعة األلبان، واللحوم 

 واالستثمار في مشاريع البنية التحتية.  محطات التبريدوالتكييف، إصالح  محطات التبريدتتضمن تركيب  تبريدمحطات ال •
 عقارية وودائع ثابتة. واستثمارات وشركات ائتالففي شركات زميلة  استثمارفي أوراق ملكية،  استثماراتتتضمن  :استثمارات •
تتضمن خدمات فنية وتجارية ومقاوالت، وخصوصًا في مقاوالت الموانئ، تصميم وتنفيذ المناظر الطبيعية، إدارة  :مقاوالت •

 سكن عمال.
 تشمل مصاريف المكتب الرئيسي غير المخصصة ألي قطاع. أخرى )غير مخصصة( •
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 )تتمة( التحليل القطاعي 22
 

 اإلجمالي أخرى  محطات التبريد مقاوالت استثمارات أعالف حيوانية أسماك ومنتجات األسماك 

 
 المنتهية فيفترة الستة أشهر 

 يونيو 30
 فترة الستة أشهر المنتهية في

 يونيو 30
 فترة الستة أشهر المنتهية في

 يونيو 30
 فترة الستة أشهر المنتهية في

 يونيو 30
 فترة الستة أشهر المنتهية في

 يونيو 30
 فترة الستة أشهر المنتهية في

 يونيو 30
 فترة الستة أشهر المنتهية في

 يونيو 30
 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
               

 238.843 353.023 - - - - 68.786 103.527 - - 2.207 62.260 167.850 187.236 اإليرادات
 (205.135) (307.452) - - - - (53.814) (88.499) - - (2.209) (54.332) (149.112) (164.621) تكلفة المبيعات

               
 33.708 45.571 - - - - 14.972 15.028 - - (2) 7.928 18.738 22.615 إجمالي الربح

               

 (13.912) (17.672) - - - - - - - - (335) (1.512) (13.577) (16.160) البيع والتوزيعمصاريف 
 (21.268) (36.357) (3.102) (5.105) - - (9.604) (10.642) - - (1.040) (9.485) (7.522) (11.125) المصاريف العمومية واإلدارية

               
 (1.472) (8.458) (3.102) (5.105) - - 5.368 4.386 - - (1.377) (3.069) 2.361 (4.670)  الربح التشغيلي

               

 11.654 10.967 - - - - - - 11.829 10.967 (175) - - - إيرادات االستثمار
 7.255 9.077 - - - - 922 3.767 2.482 - 51 5.241 3.800 69 إيرادات/ مصاريف أخرى 

 (19) (814) - - - - - - - - (19) (814) - - تكاليف التمويل
               

 17.418 10.772 (3.102) (5.105) - - 6.290 8.153 14.311 10.967 (1.520) 1.358 1.439 (4.601) )الخسارة( الربح للفترة
               

 1.800 2.741 - 28 - - 866 908 - - 704 1.195 230 610 االستهالك واإلطفاء
               

الربح قبل الفائدة والضريبة واالستهالك 
 19.218 13.513 (3.102) (5.077) - - 7.156 9.061 14.311 10.967 (816) 2.553 1.669 (3.991) واإلطفاء

               

 اإلجمالي أخرى  محطات التبريد مقاوالت استثمارات أعالف حيوانية أسماك ومنتجات األسماك 
 2018ديسمبر  31 2019يونيو  30 2018ديسمبر  31 2019يونيو  30 2018ديسمبر  31 2019يونيو  30 2018ديسمبر  31 2019يونيو  30 2018ديسمبر  31 2019يونيو  30 2018ديسمبر  31 2019يونيو  30 2018ديسمبر  31 2019يونيو  30 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
               
 791.154 1.828.082 1.780 3.459 - 973.544 266.401 176.002 306.927 349.987 22.935 103.110 193.111 221.980 وجودات القطاعم

 586.299 1.036.735 (2.671) 728 - 425.038 146.122 89.746 306.927 349.987 12.416 52.616 123.505 118.620 حقوق الملكية
 204.855 791.347 4.450 2.730 - 548.506 120.279 86.256 - - 10.519 50.494 69.607 103.361 مطلوبات القطاع
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