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 الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  

٢  

  بيان المركز المالي المرحلي الموحد 
  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠في كما 
  (مدققة)   (غير مدققة)     
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٢ يونيو  ٣٠    
  ألف درهم  ألف درهم   إيضاحات   
        

        الموجودات 
        الموجودات غير المتداولة

  ٩٫٣٠٦٫٨٨٩  ١٥٫٨٨٧٫٥٧٢  ٤  ممتلكات وآالت ومعدات 
  ٢٫٤٤٢٫٧١٢  ٧٫٦٩٤٫٩٢٧    موجودات غير ملموسة وشهرة 

  ٩٧٠٫٨١٣  ١٫٦٧٩٫٤٥٢  ٥  موجودات حق االستخدام 
  ٧٫٩٢٦٫٩٠٢  ٢٦٫٩٩٠٫٧٨٠    استثمارات عقارية 

  ١٢٫١٠٣٫١٠٦  ٤٫١٤٢٫٦٤٦  ٦  استثمار في شركات زميلة وشركات ائتالف
  ١٫١٤٣٫٩٧٢  ٢٫٦٢٩٫٠٦٤  ٧  موجودات مالية استثمارات في 

  -  ١٫١٧١٫١٨٧  ٩  ذمم مدينة من أنشطة التمويل اإلسالمي 
  -  ١٣٤٫٧٠٢    أدوات مالية مشتقة  
  ٦٥٩٫٩٣٨  ٤٦٨٫٩٥٥  ١٠  موجودات العقود  

  ٢٠٠٫٤١١  ٩٣٩٫٣٠٧    ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى  
  ٥٥٫٨٢٥  ٦٨٫٨٩٢    موجودات بيولوجية  

  ٩٥١  ٩٥١  ١٥  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة  
  ٢٠٫٠٠٠  -  ١٥  قرض ألطراف ذات عالقة 

  ١٦٫٩٣٨  ٥٥٫٢٠٤    موجودات الضريبة المؤجلة  
        
    ٣٤٫٨٤٨٫٤٥٧  ٦١٫٨٦٣٫٦٣٩  
        

        الموجودات المتداولة 
  ٨٩٩٫٣٥١  ٨٫٧٥٣٫٧٤٣    مخزون 

  ١٫٣٤٩٫٨٢٤  ٥٫٥٤٩٫٣٨١    أعمال تطوير قيد التنفيذ 
  ٥٫٣٦٣  ١٢٫٤٣٩    موجودات بيولوجية 

  ٩٫٠٩٦٫٩٣١  ٢٦٫٠٤٩٫٦١٥  ٧  استثمار في موجودات مالية  
  -  ٣٨٩٫٤٧٨  ٩  ذمم مدينة من أنشطة التمويل اإلسالمي 

  -  ٣٣٫٧٩٧    أدوات مالية مشتقة  
  ١٫٨٩٦٫١٦٢  ١٫٣٨٨٫٨٦٠  ١٥  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

  ٦٫٢٠٠  ١٫٢٠٠  ١٥  قرض ألطراف ذات عالقة  
  ٥٫٢٠١٫٥٣٠  ٥٫١١٢٫٩٤٩  ١٠  موجودات العقود  

  ١١٫٢١٣٫١٠٩  ٢٠٫٩٦٦٫٠٤٤    ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى 
  ٢٠٫٢٤٦٫٥٨٢  ٣١٫٦٢٨٫٣١٨  ١١  النقد واألرصدة البنكية

        
    ٤٩٫٩١٥٫٠٥٢  ٩٩٫٨٨٥٫٨٢٤  

  ٤٫٢١٦٫٦٣٩  ١٫٩٤٠٫٢٧٦  ٨  الموجودات المحتفظ بها للبيع
        
    ٥٤٫١٣١٫٦٩١  ١٠١٫٨٢٦٫١٠٠  
        

  ٨٨٫٩٨٠٫١٤٨  ١٦٣٫٦٨٩٫٧٣٩    إجمالي الموجودات 
        

        حقوق المساهمين والمطلوبات 
        حقوق المساهمين 

  ١٫٨٢١٫٤٢٩  ١٫٨٢١٫٤٢٩  ١٣  رأس المال 
  ١٦٫٦٦٨٫٣١١  ١٧٫٦٤١٫٩٢٧    احتياطي دمج واستحواذ 

  ٩١٠٫٧١٥  ٩١٠٫٧١٥    احتياطي نظامي 
  -  ١٢١٫٨٣٢    رأس مال مساهم به 

  ٣٦٠٫٣٧٢  ٤٩٫١١٧    التغيرات المتراكمة في إعادة تقييم استثمارات
  ٢٫٠٣٨  ) ١٠٥٫٤٩٢(    احتياطي تحويل العمالت 

  ١٫٦٢٧  ) ١٫٥٥٤(    احتياطي التحوط 
  ٧٫٣٢٩٫١٦٩  ٢٫١٠٥٫٩٨٩    أرباح محتجزة  

        
  ٢٧٫٠٩٣٫٦٦١  ٢٢٫٥٤٣٫٩٦٣    حقوق المساهمين العائدة لمالكي الشركة  

  -  ١٫٨١٥٫٦٤٦  ١٤  أدوات حقوق الملكية المختلطة 
  ٢٨٫٩٣٨٫٣٦٥  ٦٩٫٤٦٣٫٠٩٢    الحقوق غير المسيطرة 

        
  ٥٦٫٠٣٢٫٠٢٦  ٩٣٫٨٢٢٫٧٠١    إجمالي حقوق المساهمين  
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  جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة. ٢٤إلى   ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

٤  

  الخسائر المرحلي الموحد (غير مدقق)بيان األرباح أو 
  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠في  لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين

  
  

  يونيو  ٣٠الستة أشهر المنتهية في   يونيو  ٣٠الثالثة أشهر المنتهية في     

    ٢٠٢١  ٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  

  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  إيضاحات  

            

  ٩٫٩٢٦٫١٣٨  ٢١٫٩٢٥٫٦٢٥  ٧٫٦٤٩٫٨٤٢  ١١٫٤٣٢٫٨٧١  ١٨  اإليرادات 

  ) ٥٫٨٦٥٫٢١١(  ) ١٥٫٥٢٥٫٧٠٦(  ) ٤٫٥٤٢٫٨٩٢(  ) ٨٫٤٦٠٫٢٢٦(    تكلفة اإليرادات 
            

  ٤٫٠٦٠٫٩٢٧  ٦٫٣٩٩٫٩١٩  ٣٫١٠٦٫٩٥٠  ٢٫٩٧٢٫٦٤٥    إجمالي الربح 

            

  ) ٧٦٢٫١٥٧(  ) ٢٫٦٠٧٫٢٨٦(  ) ٥٦٦٫٦٤٢(  ) ١٫٩٨٨٫٥٦٠(    مصاريف عمومية وإدارية

  ) ٣٤٫٥٢١(  )٧٦٫٤٧٢(  ) ٨٫٧١١(  )٣٨٫٩٤٨(    مصاريف بيع وتوزيع

  ٤٣٦٫١٥٥  ٣٣٠٫٣٤٢  ) ٥٫٩٣٩(  ١٢٩٫٠٠٣  ٦  حصة من أرباح استثمار في شركات زميلة وشركات ائتالف 

  ٧٠٠٫٩٠٤  ٢٫٥٦٦٫٩٤٧  ٣٧٩٫٢٠٥  ١٫٨٥٨٫٣٠٦    إيرادات استثمارات وإيرادات أخرى 

  ٥٫٢٧٣  ١٫٢٤٤٫٤٠٣  -  ١٫٢٤٤٫١٥٤  ١٢٫٢  تابعة ربح من االستحواذ على شركات 

  ٦٫٤١١  ١٠٦٫٣٣٦  -  ١٠٦٫٣٣٦  ١٢٫٣  تابعة   اتربح من استبعاد شرك

 ً   -  ٢٫٧٥٨٫٦٧٩  -  ٢٫٧٥٨٫٦٧٩  ٦  ربح القيمة العادلة على إعادة تقييم حصة ملكية محتفظ بها سابقا

  -  ٣٧٫٣٧٩    ٣٧٫٣٧٩  ٦  ربح من استبعاد استثمار في شركة ائتالف  

  حصة من الخسارة الشاملة األخرى لشركة ائتالف معاد تصنيفها إلى  

  -  )٧٫٠٧٧(  -  )٧٫٠٧٧(    األرباح أو الخسائر عند االستبعاد    

  ) ٥٦٫١٠٦(  ) ٣٧١٫٣٦٤(  ) ٤٣٫٤٧٩(  ) ٢٤١٫٤٩٩(    تكاليف التمويل
            

  ٤٫٣٥٦٫٨٨٦  ١٠٫٣٨١٫٨٠٦  ٢٫٨٦١٫٣٨٤  ٦٫٨٣٠٫٤١٨    الضريبة الربح قبل 

  ٤٫٢٠٦  )٢٦٫٨٧٩(  ٤٫١٤١  )٢٠٫٦٦٣(    الضريبة
            

  ٤٫٣٦١٫٠٩٢  ١٠٫٣٥٤٫٩٢٧  ٢٫٨٦٥٫٥٢٥  ٦٫٨٠٩٫٧٥٥    الربح للفترة
            

            العائد إلى: 

  ٢٫٦١٩٫٨٠٦  ٤٫٤١٠٫٤٧٩  ١٫٢٨٧٫١٣٤  ٢٫٨١٠٫٣٨٤    مالكي الشركة    

  ١٫٧٤١٫٢٨٦  ٥٫٩٤٤٫٤٤٨  ١٫٥٧٨٫٣٩١  ٣٫٩٩٩٫٣٧١    الحقوق غير المسيطرة   
            

  ٤٫٣٦١٫٠٩٢  ١٠٫٣٥٤٫٩٢٧  ٢٫٨٦٥٫٥٢٥  ٦٫٨٠٩٫٧٥٥    الربح للفترة
            

  ١٫٤٤  ٢٫٤٢  ٠٫٧١  ١٫٥٤  ١٩  (درهم) العوائد األساسية للسهم الواحد 
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  جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة. ٢٤إلى   ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

٥  

  بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد (غير مدقق)
  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 

  
  

  يونيو  ٣٠الستة أشهر المنتهية في   يونيو  ٣٠الثالثة أشهر المنتهية في     

    ٢٠٢١  ٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  

  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم    

            

  ٤٫٣٦١٫٠٩٢  ١٠٫٣٥٤٫٩٢٧  ٢٫٨٦٥٫٥٢٥  ٦٫٨٠٩٫٧٥٥    الربح للفترة

            

             (الخسارة) الشامل اآلخر:الدخل 

            البنود التي قد يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى األرباح أو الخسائر: 

  ) ١١١٫٩٥٠(  ) ٢٧٦٫٤١٦(  ) ١١٢٫٢٣٦(  )٦١٫٩٧٩(    فرق صرف العمالت األجنبية عند تحويل العمليات الخارجية   

  ١٫٠٣٠  ١٩٫٨١٤  ١٫٠٣٠  ١٢٫٤٣٥    التغير في القيمة العادلة ألدوات التحوط    
  الحصة من الدخل الشامل اآلخر لشركات زميلة وشركات ائتالف    

  -  )٢٨٫٢٥٥(  -  ٥٫٠١١    ) ٦(إيضاح    

  الحصة من الدخل الشامل اآلخر لشركة ائتالف معاد تصنيفها إلى    

  -  ٧٫٠٧٧  -  ٧٫٠٧٧    األرباح أو الخسائر عند االستبعاد    
  التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من   

  ٢٫٤٤٩  )١٨٫٥٨٨(  ٢٫٤٤٩  )٦٫٠٨١(    )٧٫١خالل الدخل الشامل اآلخر (إيضاح     

            

            البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى األرباح أو الخسائر: 
  التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل    

  ٢٠١٫٠٢١  ) ٢٦٠٫٨٢٧(  ١٦٢٫٦٧٢  )٩١٫٥٢٨(    ) ٧٫١الدخل الشامل اآلخر (إيضاح    
            

  ٩٢٫٥٥٠  ) ٥٥٧٫١٩٥(  ٥٣٫٩١٥  ) ١٣٥٫٠٦٥(    إجمالي (الخسارة) الدخل الشامل اآلخر
            

  ٤٫٤٥٣٫٦٤٢  ٩٫٧٩٧٫٧٣٢  ٢٫٩١٩٫٤٤٠  ٦٫٦٧٤٫٦٩٠    إجمالي الدخل الشامل للفترة
            

            العائد إلى: 

  ٢٫٧٢٦٫٠٣١  ٤٫٠١٥٫٢١٧  ١٫٣٥٤٫٧٦٤  ٢٫٧٠٩٫٩١٣    مالكي الشركة    

  ١٫٧٢٧٫٦١١  ٥٫٧٨٢٫٥١٥  ١٫٥٦٤٫٦٧٦  ٣٫٩٦٤٫٧٧٧    الحقوق غير المسيطرة   
            

    ٤٫٤٥٣٫٦٤٢  ٩٫٧٩٧٫٧٣٢  ٢٫٩١٩٫٤٤٠  ٦٫٦٧٤٫٦٩٠  
            

  
  
  



 

 

  بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد (غير مدقق)
  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠المنتهية في  أشهر الستةلفترة 

  
  

        العائدة إلى حاملي أسهم الشركة   

  رأس مال مساهم به   احتياطي نظامي   احتياطي دمج واستحواذ   رأس المال   
التغيرات المتراكمة في  
  اإلجمالي   الحقوق غير المسيطرة   أدوات حقوق ملكية مختلطة   اإلجمالي   أرباح محتجزة    احتياطي تحوط   احتياطي تحويل العمالت   إعادة تقييم استثمارات  

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

  ٧٫٨٢١٫٩٣٣  ٣٥٣٫٠٨٦  -  ٧٫٤٦٨٫٨٤٧  ٣٫١٤٥٫٤٢٧  -  ٩٦٩  ٤٩٫٣٢٢  -  ٣٣٢٫٠٨٥  ٢٫١١٩٫٦١٥  ١٫٨٢١٫٤٢٩  (مدققة)   ٢٠٢١يناير  ١الرصيد في 

  ٤٫٣٦١٫٠٩٢  ١٫٧٤١٫٢٨٦  -  ٢٫٦١٩٫٨٠٦  ٢٫٦١٩٫٨٠٦  -  -  -  -  -  -  -  الربح للفترة 
  ٩٢٫٥٥٠  )١٣٫٦٧٥(  -  ١٠٦٫٢٢٥  -  ٣٠٥  )٢١٫٣٢٥(  ١٢٧٫٢٤٥  -  -  -  -  الدخل الشامل اآلخر للفترة 

                          

  ٤٫٤٥٣٫٦٤٢  ١٫٧٢٧٫٦١١  -  ٢٫٧٢٦٫٠٣١  ٢٫٦١٩٫٨٠٦  ٣٠٥  )٢١٫٣٢٥(  ١٢٧٫٢٤٥  -  -  -  -  إجمالي الدخل الشامل للفترة  
  استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  

  -  -  -  -  ٧٦٫٥٣٦  -  -  )٧٦٫٥٣٦(  -  -  -  -  اآلخر   

  ١٣٫٩٠٥٫٠٧٦  ٨٫٦٧٨٫٢٤٠  -  ٥٫٢٢٦٫٨٣٦  -  -  -  -  -  -  ٥٫٢٢٦٫٨٣٦  -  دمج أعمال شركات خاضعة لسيطرة مشتركة  
  ٣٢٫٩٥٠  ٣٢٫٩٥٠  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  االستحواذ على شركات تابعة  

  االستحواذ على استثمار في موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة  
  ٥٤٢٫٥٣٧  -  -  ٥٤٢٫٥٣٧  -  -  -  -  -  -  ٥٤٢٫٥٣٧  -  من خالل األرباح أو الخسائر    

  )٩٣٤٫٩٠٦(  )٩٣٤٫٩٠٦(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق غير مسيطرة  
  )٦٠٫٣٧٩(  )١٢٧٫٢٢١(  -  ٦٦٫٨٤٢  ٥١٫٦٩٦  -  -  -  -  -  ١٥٫١٤٦  -  االستحواذ على حقوق غير مسيطرة  

  -  ٨٥٫٣٥٢  -  )٨٥٫٣٥٢(  -  -  -  -  -  -  )٨٥٫٣٥٢(  -  استبعاد حصة جزئية في شركات تابعة  
  ٥٢٫٠٠٠  ٥٢٫٠٠٠  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  دفعات على أساس األسهم  

  ٧٠٥  ٧٠٥  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  استبعاد شركة تابعة  

  ٢٫٢١٦  ٢٫٢١٦  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ضخ رأس مال من قبل الحقوق غير المسيطرة  
                          

  ٢٥٫٨١٥٫٧٧٤  ٩٫٨٧٠٫٠٣٣  -  ١٥٫٩٤٥٫٧٤١  ٥٫٨٩٣٫٤٦٥  ٣٠٥  )٢٠٫٣٥٦(  ١٠٠٫٠٣١  -  ٣٣٢٫٠٨٥  ٧٫٨١٨٫٧٨٢  ١٫٨٢١٫٤٢٩  (غير مدققة)   ٢٠٢١يونيو  ٣٠الرصيد في 

                          

  ٥٦٫٠٣٢٫٠٢٦  ٢٨٫٩٣٨٫٣٦٥  -  ٢٧٫٠٩٣٫٦٦١  ٧٫٣٢٩٫١٦٩  ١٫٦٢٧  ٢٫٠٣٨  ٣٦٠٫٣٧٢  -  ٩١٠٫٧١٥  ١٦٫٦٦٨٫٣١١  ١٫٨٢١٫٤٢٩  (مدققة)   ٢٠٢٢يناير  ١الرصيد في 
  ١٠٫٣٥٤٫٩٢٧  ٥٫٩٤٤٫٤٤٨  -  ٤٫٤١٠٫٤٧٩  ٤٫٤١٠٫٤٧٩  -  -  -  -  -  -  -  الربح للفترة 

  )٥٥٧٫١٩٥(  )١٦١٫٩٣٣(  -  )٣٩٥٫٢٦٢(  -  )٣٫١٨١(  )١٠٧٫٥٣٠(  )٢٨٤٫٥٥١(  -  -  -  -  الخسارة الشاملة األخرى للفترة 
                          

  ٩٫٧٩٧٫٧٣٢  ٥٫٧٨٢٫٥١٥  -  ٤٫٠١٥٫٢١٧  ٤٫٤١٠٫٤٧٩  )٣٫١٨١(  )١٠٧٫٥٣٠(  )٢٨٤٫٥٥١(  -  -  -  -  إجمالي الدخل الشامل للفترة  
  استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  

  -  -  -  -  ٢٦٫٧٠٤  -  -  )٢٦٫٧٠٤(  -  -  -  -  اآلخر   
  ١٫٣٩٩٫٠٦٤  ٨١٥٫١٥٨  -  ٥٨٣٫٩٠٦  -  -  -  -  -  -  ٥٨٣٫٩٠٦  -  ) ١٢٫١(إيضاح  دمج أعمال شركات خاضعة لسيطرة مشتركة 

  ٢٠٫٦٦١٫٢٢٤  ١٩٫٥٣٤٫٥٨٥  ١٫١٢٦٫٦٣٩  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ) ١٢٫٢االستحواذ على شركات تابعة (إيضاح 

  حقوق غير مسيطرة إضافية من عمليات االستحواذ على شركات  
  -  ١١٫٣٧٦٫٨٥٣  -  )١١٫٣٧٦٫٨٥٣(  )١١٫٣٧٦٫٨٥٣(  -  -  -  -  -  -  -  ) ١٢٫٢تابعة على مستوى المجموعة (إيضاح   

  االستحواذ على موجودات من شركات خاضعة لسيطرة مشتركة  

  ٧٨٣٫٣٦٤  -  -  ٧٨٣٫٣٦٤  -  -  -  -  -  -  ٧٨٣٫٣٦٤  -  ) ٦(إيضاح   
  ٦٨٩٫٠٠٧  -  ٦٨٩٫٠٠٧  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ) ١٤أدوات حقوق ملكية مختلطة صادرة خالل الفترة (إيضاح 

  ١٢١٫٨٣٢  -  -  ١٢١٫٨٣٢  -  -  -  -  ١٢١٫٨٣٢  -  -  -  ) ١٥٫١(إيضاح مساهمة رأسمالية من قبل الشركة األم النهائية 
  )١٫٤٨٨(  )١٫٤٨٨(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ) ١٢٫٣استبعاد شركات تابعة (إيضاح  

  ٢٫٧٩٤٫١٣٧  ١٫١٧٤٫٢٣٣  -  ١٫٦١٩٫٩٠٤  ١٫٨١٢٫٩٩٤  -  -  -  -  -  )١٩٣٫٠٩٠(  -  ) ١٢٫٤استبعاد حصة جزئية في شركات تابعة (إيضاح 
  )٧٨٦٫٣٩١(  )٤٨٩٫٣٢٣(  -  )٢٩٧٫٠٦٨(  )٩٦٫٥٠٤(  -  -  -    -  )٢٠٠٫٥٦٤(  -  )١٢٫٥االستحواذ على حقوق غير مسيطرة (إيضاح 

  ٣٫٣٠٥٫٤٠١  ٣٫٣٠٥٫٤٠١  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  المسيطرة في األسهم الجديدة الصادرة حصة الحقوق غير  
  ٩٢٫٣٩٥  ٩٢٫٣٩٥  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ضخ رأس مال من قبل الحقوق غير المسيطرة 
  )١٫٠٦٥٫٦٠٢(  )١٫٠٦٥٫٦٠٢(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق غير مسيطرة  

                          

  ٩٣٫٨٢٢٫٧٠١  ٦٩٫٤٦٣٫٠٩٢  ١٫٨١٥٫٦٤٦  ٢٢٫٥٤٣٫٩٦٣  ٢٫١٠٥٫٩٨٩  ) ١٫٥٥٤(  ) ١٠٥٫٤٩٢(  ٤٩٫١١٧  ١٢١٫٨٣٢  ٩١٠٫٧١٥  ١٧٫٦٤١٫٩٢٧  ١٫٨٢١٫٤٢٩  (غير مدققة)   ٢٠٢٢يونيو  ٣٠الرصيد في 
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٧  

  النقدية المرحلي الموحد (غير مدقق)بيان التدفقات 
  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠المنتهية في  أشهر الستةلفترة 

  
  يونيو ٣٠أشهر المنتهية في   الستةفترة     
    ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  ألف درهم   ألف درهم   إيضاحات   
        

        األنشطة التشغيلية 
  ٤٫٣٥٦٫٨٨٦  ١٠٫٣٨١٫٨٠٦    الربح قبل الضريبة 

        
        تعديالت للبنود التالية:  

  ١٧٢٫٩٥٥  ٦٨٧٫٣٢٢    استهالك ممتلكات وآالت ومعدات وأصل حق االستخدام   
  ١٦٫٩٣٠  ٩٨٫٧٩١    إطفاء موجودات غير ملموسة    
  ٢٩٫٢٥٩  ٢٥٠٫٥٥٨    استهالك استثمارات عقارية    
  ٢٫٢٠٠  -    إطفاء أصل بيولوجي   
  ) ٤٣٦٫١٥٥(  ) ٣٣٠٫٣٤٢(  ٦  الحصة من أرباح االستثمار في شركات زميلة وشركات ائتالف   
  ) ٣٠٨٫٠٢٥(  ) ١٫٥٩٧٫٠٩٨(  ٧٫٢  التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر   
  ) ٥٫٢٧٣(  ) ١٫٢٤٤٫٤٠٣(  ١٢٫٢  ربح من االستحواذ على شركات تابعة   
  ) ٦٫٤١١(  ) ١٠٦٫٣٣٦(  ١٢٫٣  ربح من استبعاد شركات تابعة   
  -  ٥٫٧٧٣    التغير في القيمة العادلة لموجودات بيولوجية   
  ٢٠٨  -    خسارة من بيع موجودات بيولوجية    
  ٥٤  -    خسارة من بيع موجودات غير ملموسة   
  ٤٤٫٣٨٥  ١١٧٫٥٤٦    مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين   
  ) ٢٫٧٩٣(  ) ٢٩٧٫٠٢٤(    ربح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات   
  ) ٦٤٨(  -    ربح من استبعاد استثمارات عقارية    
  -  ) ٣٧٫٣٧٩(  ٦  ربح من استبعاد شركة ائتالف    
  ٨٫٧٤٩  ٢٫٢٠١    مخصص المخزون بطيء الحركة   
  ) ١٫٤١٦(  ٣٨٫١٠٣    مخصص (عكس) خسائر االئتمان المتوقعة    
  ٤٦٫٠٠٠  -    دفعات على أساس األسهم   
  -  ) ٣٦١(  ٥  ١٩امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد   
  ) ١٩٨٫٨٨٩(  ) ٤٠٥٫٩٧٩(    إيرادات الفائدة وتوزيعات األرباح   
   ً   -  ) ٢٫٧٥٨٫٦٧٩(  ٦  ربح القيمة العادلة من إعادة تقييم حصة ملكية محتفظ بها سابقا
   ً   -  ) ١١٦٫٤٣٠(    ربح القيمة العادلة من إعادة تقييم ممتلكات وآالت ومعدات محتفظ بها سابقا
  -  ٣٧٫٨٤٢    خسارة القيمة العادلة على ممتلكات وآالت ومعدات   
  -  ٢٩٧٫٠٢٠    خسارة القيمة العادلة على استثمارات عقارية   
  ٥٦٫١٠٦  ٣٧١٫٣٦٤    تكاليف التمويل   
        

  ٣٫٧٧٤٫١٢٢  ٥٫٣٩٤٫٢٩٥    التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية   
  ٩٩٫٧٠١  ١٠٠٫٨٣٣    النقص في المخزون 
  ) ٢٫٥٢٢(  ) ١٩٫٢٣٨(    الزيادة في الموجودات البيولوجية  
  ٩٨٩٫٤٧٢  ١٫٠٢١٫٤٠٦    النقص في المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة  
  ) ٢٥٫٠٠٠(  ٢٥٫٠٠٠    في قرض ألطراف ذات عالقة    )الزيادة(النقص  
  ) ١٫١٩٤٫٢٦٢(  ) ٤٤٧٫٨٦٢(    الزيادة في الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى وموجودات العقود   
  ) ٩٫١٤١(  ٢٥٢٫٦٤٧    في أعمال التطوير قيد التنفيذ   )الزيادة(النقص  
  ١٦٫٧١٩  ) ٥٤٦٫١٧١(    النقص في موجودات محتفظ بها للبيع   )الزيادة( 
  -  ) ٤٫١٤٤(    النقص في مطلوبات مرتبطة بشكل مباشر بموجودات محتفظ بها للبيع  
  -  ) ٧٣٫٩٦٨(    النقص في الهوامش مقابل خطابات ضمان  
  ٣٫٩٣٢٫٩٠١  ) ٣٠٢٫٢٤٠(    الزيادة في المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة  )النقص( 
  ) ٢٩٤٫٩٠٧(  ٩٦٫٤٣٢    النقص (الزيادة) في الذمم المدينة من أنشطة التمويل اإلسالمي  
  ١٫٥٧٨٫٩٨٢  ٣٥١٫٠٧٩    الزيادة في الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى ومطلوبات العقود  

        
  ٨٫٨٦٦٫٠٦٥  ٥٫٨٤٨٫٠٦٩    النقد المولد من العمليات 

  ) ٢٩٫٤١٣(  ) ٦٤٫٤٧٤(    مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
  ) ١١٫٥٣٧(  ) ٢٥٫١٦٩(    الضريبة المدفوعة  

  ) ٤٤٫٥٢٧(  ) ٣١٩٫٣٤٨(    التمويل المدفوعة تكاليف 
        

  ٨٫٧٨٠٫٥٨٨  ٥٫٤٣٩٫٠٧٨    صافي النقد المولد من األنشطة التشغيلية 
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  جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة. ٢٤إلى   ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

٨  

  (تتمة)  )بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد (غير مدقق
  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠المنتهية في  أشهر الستةلفترة 

  
  

  يونيو ٣٠أشهر المنتهية في   الستةفترة     
    ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  ألف درهم   ألف درهم   إيضاحات   
        

        األنشطة االستثمارية 
  ) ٢٣٨٫٤٢١(  ) ٤٫٢١٤٫٠٧٢(    الحركة في ودائع ألجل ذات استحقاقات أصلية ألكثر من ثالثة أشهر

  ) ٤٥١٫٢٧٢(  ) ٢٫٥٠٨٫٩٩٧(  ٤  إضافات إلى ممتلكات وآالت ومعدات  
  ) ١٨٫٧٢٦(  ) ١٤٫٨٩٧(    إضافات إلى موجودات غير ملموسة 

  ١٣٩٫٧٦٩  ٣٥٨٫٧٨٣    متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات 
  ١٫٢٢٧  ٤٤٫١١٢    متحصالت من بيع استثمارات عقارية  

  ) ٢٤١٫٧٣٥(  ) ١٫٤٣٣٫٦٨٣(  ٦  االستحواذ على شركات زميلة وشركات ائتالف  
  ) ٥٫٩٣٤(  ) ١٧٦٫٢٩٦(    إضافات إلى استثمارات عقارية  

  ٥٥٢٫٤٢٤  ٧٫١٦٣  ٦  توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة وشركات ائتالف  
  ٣٠٥٫٨١٩  ١٠٥٫٤١٣  ١٢٫٣  متحصالت من استبعاد شركة تابعة، صافي النقد المستبعد  

  ) ٣٣٫٨٣٥(  ٨٫٧٧٤٫٨٧٠  ١٢٫٢  دفعات مقابل االستحواذ على شركات تابعة، صافي النقد المستحوذ عليه  
  ٣٫١٥٧٫٠٨٧  ٩٢٫٠٨٣  ١٢٫١  دمج أعمال شركات خاضعة لسيطرة مشتركة  

  ) ٨٣٫٧٥٩(  ) ١٤٫٤٥٦٫٥٣٣(  ٧  شراء استثمار في موجودات مالية  
  ٢١٨٫٨٣١  ١٫٣٦٨٫٤٦٩  ٧  متحصالت من بيع استثمار في موجودات مالية  

  -  ) ٢٩٫٤٢٦(    الحركة في موجودات مالية مشتقة 
  -  ) ٧١٤٫٨٧٥(    الحركة في ودائع عمالء  

  -  ) ٤٫٤٩٥٫٣٠٨(    الحركة في النقد المقيد 
  -  ٦٥٫٧٣١  ١٢٫٤  متحصالت من استبعاد حصص في شركات تابعة  

  ) ٦٠٫٣٧٩(  -    النقد المدفوع عند االستحواذ على حقوق غير مسيطرة  
  ١٥٨٫٩٤٧  ٤٠٥٫٩٧٩    فوائد وتوزيعات أرباح مستلمة 

        
  ٣٫٤٠٠٫٠٤٣  ) ١٦٫٨٢١٫٤٨٤(    صافي النقد (المستخدم في) المولد من األنشطة االستثمارية 

        
        األنشطة التمويلية 

  ) ١٫٢٣٤٫٧٩٢(  ١٣٫٩٩٤٫٣١٨    متحصالت من قروض بنكية، صافي المبالغ المستردة  
  ٨٨٥٫٢٤٠  -    قرض من طرف ذو عالقة  

  ) ٩٣٤٫٩٠٦(  ) ١٫٠٦٥٫٦٠٢(    توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق غير مسيطرة 
  ٦٫٠٠٠  -    متحصالت من دفعات على أساس األسهم 

  -  ٦٨٩٫٠٠٧    أدوات حقوق ملكية مختلطة صادرة خالل الفترة  
  -  ٥٫٦١٣    متحصالت من إصدار صكوك غير قابلة للتحويل  
  -  ٩٢٫٣٩٥    مساهمة رأسمالية من قبل الحقوق غير المسيطرة 

  ) ٢٦٫٨٤١(  ) ١١٨٫٥٦٦(  ٥  سداد مطلوبات عقود اإليجار
        

  ) ١٫٣٠٥٫٢٩٩(  ١٣٫٥٩٧٫١٦٥    األنشطة التمويلية صافي النقد المولد من (المستخدم في)  
        

  ١٠٫٨٧٥٫٣٣٢  ٢٫٢١٤٫٧٥٩    صافي الزيادة في النقد وما يعادله خالل الفترة 
        

  ٣٫٤٦٠٫٣٥٣  ١٦٫٠٣٤٫٠٥٧    النقد وما يعادله في بداية الفترة 
  ) ١١١٫٩٥٠(  ) ١٨٣٫٥١١(    تأثير التغيرات في معدالت صرف العمالت األجنبية 

        
  ١٤٫٢٢٣٫٧٣٥  ١٨٫٠٦٥٫٣٠٥  ١١  النقد وما يعادله في نهاية الفترة 
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  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٩  

  
  
  معلومات عامة   ١
  

إن الشركة العالمية القابضة ش.م.ع ("الشركة") هي شركة مساهمة عامة تم تأسيسها في أبوظبي بموجب المرسوم األميري رقم   
  .  ١٩٩٨نوفمبر  ٢٣الصادر عن صاحب السمو حاكم إمارة أبوظبي بتاريخ  ١٥

  
كة رويال جروب هولدينج ذ.م.م هي ، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة. إن شر٣٢٦١٩إن العنوان المسجل للشركة هو ص ب  

  الشركة األم النهائية للشركة. 
  

المالي   والمركز  العمليات  نتائج  المختصرة  الموحدة  المرحلية  المالية  البيانات  هذه  ش.م.ع  تتضمن  القابضة  العالمية  للشركة 
  الرئيسية للمجموعة هي: وشركاتها التابعة (يشار إليها معاً باسم "المجموعة"). إن األنشطة ("الشركة") 

  
  خدمات اإلدارة واالستثمار في مشاريع متنوعة؛ -
تجارة واستيراد المواد الغذائية، بما في ذلك المواد االستهالكية الطازجة واألغذية المعلبة والمحفوظة والمجمدة وتقديم خدمات   -

  التموين وإعادة التعبئة والتغليف؛
  بيع منتجات الدواجن وتقديم الخدمات األخرى المتعلقة بالمزارع والثروة الحيوانية؛ تربية وتفريخ الدواجن ومعالجة األعالف و -
  االستثمار في المنشآت الرياضية، والمؤسسات، والخدمات اإلدارية؛  -
  إدارة عروض السينما؛ -
  تركيب وإصالح وصيانة أجهزة ومحطات تبريد وتكييف الهواء؛  -
  والخدمات األخرى المتعلقة بإدارة وتطوير األراضي والعقارات؛شراء وبيع وتأجير األراضي والعقارات  -
  تقديم الخدمات الفنية والتجارية والمقاوالت المتعلقة باألعمال البحرية؛ -
  خدمات االستيراد والصيانة والتجارة والخدمات األخرى المتعلقة بقطع الغيار والماكينات والمعدات الصناعية؛  -
بما في ذلك إدارة مختبرات الفحوصات إلى جانب الخدمات اللوجستية المتعلقة بها، وتشغيل   خدمات الرعاية الطبية والصحية -

  المختبرات الطبية، وتوزيع المستلزمات واألجهزة الطبية وإدارة المستشفيات والعيادات الطبية؛
  لتجميل؛البيع بالجملة وتجارة مستحضرات التجميل والعناية الشخصية وغيرها من الخدمات ذات الصلة با -
  تجارة وتصليح وتأجير الدراجات النارية؛  -
  المقاوالت الهندسية واإلنشائية المتعلقة بكافة أنواع المباني، وتطوير البنية التحتية، واألعمال األرضية والمدنية؛  -
  عقود الهندسة والتوريد والتجريف وأعمال استصالح األراضي المرتبطة بها في المياه اإلقليمية لدول مختلفة؛ -
  استشارات هندسة نقل النفط والغاز وعمليات تشغيل مرافق إنتاج النفط والغاز وإدارتها؛ -
  الخدمات المصرفية والمالية اإلسالمية بما في ذلك القروض والودائع المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية؛ -
  االستثمارات المتعلقة بالسياحة وتنميتها وإدارتها؛  -
  لطبيعي بما في ذلك الزراعة وأعمال االستثمار واإلدارة ذات الصلة بالزراعة؛ إدارة الغابات والغطاء النباتي ا -
  تصنيع وتوريد الخرسانة والمنتجات الصناعية األخرى بما في ذلك تركيب وتصنيع ألواح األلمنيوم والزجاج؛  -
  اجها؛تنظيم وإدارة الفعاليات واإلعالن في الصحف والخدمات األخرى المتعلقة بتصميم اإلعالنات وإنت -
  تدريب وتمرين سائقي السيارات وإدارة الخدمات المتعلقة بإصدار رخص القيادة؛  -
 ؛  بالجملة بيع منتجات األسمنتوتصنيع الكلنكر واألسمنت الهيدروليكي،  -
  ؛ وبهاوالخدمات المرتبطة  العقارات وتأجير وإدارة وإنشاء وبيعتطوير  -
  وإدارة وتشغيل الفنادق والمدارس والمراسي والمطاعم والنوادي الشاطئية ومالعب الجولف.  وإنشاءتطوير  -

  
  . ٢٠٢٢ أغسطس  ٨تم اعتماد إصدار البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ   

  
    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

١٠  

  
  
  أساس اإلعداد   ٢
  

  بيان االلتزام   ٢٫١
  

  التقارير المالية المرحلية.  ٣٤المالية المرحلية الموحدة المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  تم إعداد هذه البيانات   
  

ال تتضمن البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة كافة المعلومات واالفصاحات الضرورية إلعداد البيانات المالية الموحدة   
  ٣١التقارير المالية ويجب قراءتها مع البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في  السنوية وفقاً للمعايير الدولية إلعداد  

  ٣١بالضرورة إلى نتائج السنة المنتهية في    ٢٠٢٢  يونيو  ٣٠. باإلضافة لذلك، قد ال تشير نتائج الفترة المنتهية في  ٢٠٢١ديسمبر  
  . ٢٠٢٢ديسمبر 

  
المرحلية   المالية  البيانات  هذه  إعداد  الموجودات تم  في  االستثمارات  باستثناء  التاريخية،  التكلفة  لمبدأ  وفقاً  المختصرة  الموحدة 

  التي تم إدراجها بالقيمة العادلة. واألدوات المالية المشتقة والموجودات البيولوجية ، المالية
  

وهو عملة العرض للمجموعة    ، بدرهم اإلمارات العربية المتحدة (درهم)البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  تم عرض    
    والعملة الوظيفية للشركة. تم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف (ألف درهم) إال إذا أشير إلى خالف ذلك.

  
  أساس التوحيد   ٢٫٢

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

  
  يتم تحقيق السيطرة عندما يكون للمجموعة:  

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

  
م ما إذا كانت تسيطر على جهة مستثمر فيها في حال أشارت الحقائق والظروف إلى وجود تغيرات في  يتقوم المجموعة بإعادة تقي  

  . واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالث المدرجة أعاله
  

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

  
تأخذ المجموعة في االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم فيما إذا كانت حقوق تصويت المجموعة في الجهة    

  المستثمر فيها كافية لمنحها السيطرة، بما في ذلك:  
  

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

  اتخاذ قرارات، بما في ذلك أنماط التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة. الوقت الذي يطلب فيه
    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

١١  

  
  
  أساس اإلعداد (تتمة)   ٢
  

  أساس التوحيد (تتمة)   ٢٫٢
  

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

لموحد المختصر من التاريخ الذي تحصل فيه المجموعة على السيطرة إلى التاريخ الذي تتوقف فيه  األرباح أو الخسائر المرحلي ا
  المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة.  

  
ينسب الربح أو الخسارة وكافة مكونات الدخل الشامل اآلخر إلى مالكي الشركة وإلى حقوق الملكية غير المسيطرة. يعود إجمالي   

الشامل للشركات التابعة إلى مالكي الشركة وإلى الحقوق غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصيد حقوق بيان الدخل  
  الملكية غير المسيطرة.  

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

  موعة.  المحاسبية للمج
  

عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة، يتم إدراج األرباح أو الخسائر ضمن األرباح أو الخسائر ويتم احتسابها كالفرق   
) القيمة الدفترية السابقة لموجودات  ٢) إجمالي القيمة العادلة لالعتبار المستلم والقيمة العادلة ألية حصة محتفظ بها؛ و (١بين (

الشركة التابعة وأيٍ من الحقوق غير المسيطرة. يتم احتساب كافة المبالغ المدرجة سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر    ومطلوبات
والمتعلقة بتلك الشركة التابعة كما لو أن المجموعة قامت باستبعاد موجودات أو مطلوبات الشركة التابعة ذات الصلة بشكل مباشر  

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

دراج المبدئي للمحاسبة الالحقة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  في تاريخ فقدان السيطرة كالقيمة العادلة عند اإل
  ، كما هو مناسب، والتكلفة عند اإلدراج المبدئي لالستثمار في الشركة الزميلة أو شركة االئتالف.٩

  
ات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين يتم استبعاد كافة الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين واإليرادات والمصاريف والتدفق  

  أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد. 
  

   هي كما يلي:  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١و  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠إن تفاصيل الشركات التابعة للشركة كما في   
  

  األنشطة الرئيسية   بلد التأسيس والعمليات   اسم الشركة التابعة

نسبة حصة الملكية 
وحقوق التصويت 

  المحتفظ بها 
      ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
          

  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  شركة استثمارية.  اإلمارات العربية المتحدة  الشركة العالمية القابضة آر أس سي ليمتد
          

  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  استثمار وتأسيس وإدارة مشاريع تجارية.  اإلمارات العربية المتحدة  الشركة العالمية القابضة إلدارة الشركات ذ.م.م 
          

  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  استثمار وتأسيس وإدارة مشاريع تجارية.  اإلمارات العربية المتحدة  الشركة العالمية القابضة للمرافق ذ.م.م
          

  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  .استثمار وتأسيس وإدارة مشاريع تجارية  اإلمارات العربية المتحدة  الشركة العالمية القابضة العقارية ذ.م.م
          

  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  .استثمار وتأسيس وإدارة مشاريع تجارية  اإلمارات العربية المتحدة  العالمية القابضة ديجتال هولدينج ذ.م.م الشركة 
          

  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  .استثمار وتأسيس وإدارة مشاريع تجارية  اإلمارات العربية المتحدة  الشركة العالمية القابضة الصناعية ذ.م.م 
          

المطاعم،    اإلمارات العربية المتحدة  العالمية القابضة لألغذية ذ.م.م الشركة  وإدارة  العامة،  المرافق  وتشغيل  إدارة 
  .واستثمار وإنشاء وإدارة المشاريع التجارية

١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  مشاريع تجارية. استثمار وإنشاء وإدارة    اإلمارات العربية المتحدة  الشركة العالمية القابضة كابيتال ذ.م.م 

          

    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

١٢  

  
  
  أساس اإلعداد (تتمة)   ٢
  

  أساس التوحيد (تتمة)   ٢٫٢
  

  األنشطة الرئيسية   بلد التأسيس والعمليات   اسم الشركة التابعة

نسبة حصة الملكية 
وحقوق التصويت 

  المحتفظ بها 
      ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
          

وتأسيسها   اإلمارات العربية المتحدة  آي اتش سي للتعليم القابضة ذ.م.م  التعليم  خدمات  مشاريع  في  االستثمار 
  وإدارتها. 

١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
وتأسيسها   اإلمارات العربية المتحدة  آي اتش سي للرعاية الصحية القابضة ذ.م.م  الصحية  الخدمات  مشاريع  في  االستثمار 

  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  وإدارتها. 
          

اتش سي ويست انفستمنت   ملكية فردية    –آي 
  ذ.م.م 

والتجارية   اإلمارات العربية المتحدة الزراعية  المشاريع  في  االستثمار 
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  والصناعية وتأسيسها وإدارتها.

          
وتكييف    اإلمارات العربية المتحدة    )١(ريسيت انيرجي ذ.م.م  المناطق  تبريد  معدات  الهواء  تركيب 

في   واالستثمار  المناطق  تبريد  معدات  وإصالح 
  -  ٪ ٦٥  مشاريع البنية التحتية.

          
   )١(* *شركة دقة للتكنولوجيا المحدودة 

  
تركيب أنظمة تبريد وتكييف الهواء وإصالح معدات    اإلمارات العربية المتحدة

  -  ٪  ٤٥  تبريد المناطق واالستثمار في مشاريع البنية التحتية.
          

اإلمارات   ستاليونز  جي  اس  أي  مجموعة 
  ش.م.خ 

وإدارة   اإلمارات العربية المتحدة وتقسيمها،  واألراضي  العقارات  وبيع  شراء 
  وتطوير وتأجير العقارات. 

٨٥  ٪ ٨٥ ٪  

          
والروبيان   المملكة العربية السعودية  شركة أسماك العرب ذ.م.م  األسماك  في  وبالتجزئة  بالجملة  التجارة 

هذه  وتصدير  واستيراد  األخرى  المائية  واألحياء 
المنتجات. تربية األسماك والروبيان واألحياء المائية 
األخرى. تجارة الجملة والتجزئة في ممتلكات وآالت  

  ومعدات االستزراع السمكي. 

٨٠  ٪ ٨٠ ٪  

          
  ٪ ٧٥٫٣٦  ٪ ٧٥٫٣٦  وإدارة المشاريع الرياضية. تقديم استثمار وإنشاء   اإلمارات العربية المتحدة  بالمز الرياضية ش.م.خ

          
ش.م.خ   القابضة  زي غذاء  "مخازن  (سابقاً 

  ش.م.خ") 
والمواد    اإلمارات العربية المتحدة طازجة،  استهالكية  مواد  واستيراد  تجارة 

  الغذائية المعلبة والمحفوظة والمجمدة. 
٧٤٫٤١  ٪ ٨٥٫٢٧ ٪  

          
الغذائية   اإلمارات العربية المتحدة  ساين رويال سينما ذ.م.م  المواد  وبيع  الخدمات،  وإدارة  تأسيس 

السريعة   والمشروبات  المأكوالت  وأصناف 
  والعروض السنيمائية.

١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  خدمات وساطة بيع األسهم.   اإلمارات العربية المتحدة  الدولية لألوراق المالية ذ.م.م

          
استشارات الطيران واالستثمار في المشاريع التجارية    اإلمارات العربية المتحدة    للطيران القابضة ذ.م.م** سيرينيتي 

  وتأسيسها وإدارتها.
٥٠  ٪ ٥٠ ٪  

          
  ٪ ٨٠  ٪ ٨٠  استثمار وتأسيس وإدارة مشاريع تجارية.  اإلمارات العربية المتحدة  ماتريكس انترناشونال سلوشنز ذ.م.م

          
خدمات اإلعالن والتصميم واإلنتاج والتدريب على   اإلمارات العربية المتحدة  ملتيبالي ش.م.ع** مجموعة 

تبريد  معدات  وصيانة  وتركيب  السيارات  قيادة 
  المناطق وتجارة مستحضرات التجميل والمكياج.

٣١٫٧٧  ٪ ٣١٫٤٧ ٪  

          
أجهزة الحاسوب، وتجارة مستلزمات معالجة  تجارة    اإلمارات العربية المتحدة  رويال تكنولوجي سوليوشنز ذ.م.م 

وخدمات  اآللي  الحاسب  شبكات  وصيانة  البيانات، 
  مرافق وحقول البترول والغاز البحرية والبرية.

١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
  ٪ ٤٩٫٥٧  ٪ ٤٩٫٥٧  وتأجيرها.تجارة الدراجات النارية وصيانتها   اإلمارات العربية المتحدة  ايزي ليس لتأجير الدراجات النارية ش.م.خ*

          
واالبتكار   اإلمارات العربية المتحدة    مختبر سانيميد الدولي واإلدارة ذ.م.م  التطوير  الصيدالنية،  والبحوث  الدراسات 

والدراسات   االستشارات  الكيميائية،  الحلول  في 
  واألبحاث الجيولوجية والجيوفيزيائية. 

٨٠  ٪ ٨٠ ٪  

          
التطوير واالبتكار في الحلول الكيميائية، االبتكار في   اإلمارات العربية المتحدة  كوانت ليس الب ذ.م.م  

فيروس  عدوى  لتحديد  اختبار  ومعدات  حلول  إنشاء 
  والعدوات ذات الصلة.  ٢كوف   –السارس 

٨٠  ٪ ٨٠ ٪  

          
البحرية  والمعدات  للتوريدات  الصير  شركة 

  ش.م.خ**
والماكينات    العربية المتحدةاإلمارات   المعدات  في  والمتاجرة  استيراد وصيانة 

  البحرية. 
٤٤٫٩٦  ٪ ٤٤٫٩٦ ٪  

          

  
    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

١٣  

  
  
  أساس اإلعداد (تتمة)   ٢
  

  أساس التوحيد (تتمة)   ٢٫٢
  

  األنشطة الرئيسية   بلد التأسيس والعمليات   اسم الشركة التابعة

نسبة حصة الملكية 
وحقوق التصويت 

  المحتفظ بها 
      ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
          

المتعلق    اإلمارات العربية المتحدة  الكوثر للطاقة المحدودة**  واالختبار  والتطوير  البحث  االستشارات، 
  بتوليد الطاقة.

٥٠  ٪ ٥٠ ٪  

          
المتعلق    اإلمارات العربية المتحدة  الفا تيكنولجيز ليمتد** واالختبار  والتطوير  البحث  االستشارات، 

  بتوليد الطاقة.
٥٠  ٪ ٥٠ ٪  

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  . ١٩الخدمات الطبية المتعلقة بكوفيد   اإلمارات العربية المتحدة  مجموعة طموح للرعاية الصحية ذ.م.م

          
سي  اس  ار  في  بي  أس  لالستثمارات  ويست 

  ليمتد 
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  شركة استثمارية.   اإلمارات العربية المتحدة  

          
محطات    اإلمارات العربية المتحدة  ذ.م.م فوج فير فايتينج سيرفيسيز  وإدارة  والمقاومة  اإلطفاء  مواد  تجارة 

  اإلطفاء.  
٧٥  ٪  ٧٥ ٪  

          
المشاريع    اإلمارات العربية المتحدة  ريتيرو العقارية ذ.م.م استثمارات  وإدارة  وتأسيس  تطوير 

  العقارية. 
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
المشاريع    المتحدةاإلمارات العربية   باليا العقارية ذ.م.م استثمارات  وإدارة  وتأسيس  تطوير 

  العقارية. 
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
  ٪ ٧٠  ٪ ٧٠  خدمات شبكة تكنولوجيا المعلومات.   اإلمارات العربية المتحدة  شوري تكنولوجي ذ.م.م 

          
في    اإلمارات العربية المتحدة  ألفا ظبي القابضة ش.م.ع** األعمال  من  متنوعة  محفظة  اإلمارات  إدارة 

عبر  رئيسي  وبشكل  الخارج،  وفي  المتحدة  العربية 
  شركاتها التابعة.

٤٥٫٤١  ٪ ٤٥٫٤١ ٪  

          
االستثمار في المشاريع التجارية وتأسيسها وإدارتها،    اإلمارات العربية المتحدة  أفكار لالستثمارات المالية والعقارية ذ.م.م

العقارية  وتمثيل الشركات، واالستثمار في المشاريع  
  وتطويرها. 

٦٠  ٪ ٦٠ ٪  

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  شركة استثمار قابضة.  اإلمارات العربية المتحدة  سي اتش آرتيليجينس ذ.م.م

          
ش.م.خ   القابضة  القدرة كيو  "شركة  (سابقاً: 

  القابضة ش.م.ع") 
وإدارتها  االستثمار في المؤسسات التجارية وتأسيسها    اإلمارات العربية المتحدة  

  واالستثمار في العقارات. 
٦٧٫٩  ٪ ٥٥٫٨٣ ٪  

          
  ٪ ٨٠  ٪ ٨٠  تسهيل التجارة العالمية للبالستيك المعاد تدويره.  اإلمارات العربية المتحدة  ريباوند ليمتد

          
  ٪ ٧٠  ٪ ٧٠  شركة استثمار قابضة.  إنجلترا    ثيتا بيدكو ليمتد 

          
  -  ٪ ١٠٠  التجارية وتأسيسها وإدارتها.  المشاريعاالستثمار في   اإلمارات العربية المتحدة  )١(انترناشونال انيرجي هولدينج ذ.م.م 

          
انفستمنت هولدينج آر إس سي  انيرجي  جرين 

  )١( ليمتد
  -  ٪ ١٠٠  . تنفيذ حلول التكنولوجيا الذكية  اإلمارات العربية المتحدة

          
جرين انتيربرايز انفستمنت هولدينج آر إس سي 

   )١(ليمتد 
  -  ٪ ١٠٠  . تصنيع الطاقة الشمسية  اإلمارات العربية المتحدة

          
انفستمنت جرين   إس    جهولدين  ترانزميشين  آر 

  ) ١(سي ليمتد 
  -  ٪ ١٠٠  . نقل وتوزيع الطاقة  اإلمارات العربية المتحدة

          
  -  ٪ ٥١  . حلول المرافق الذكية وكفاءة الطاقة  اإلمارات العربية المتحدة  )٢( اسياسوفت هولدينج ليمتد

          
  فيما يلي الشركات التابعة لمجموعة أي اس جي ستاليونز اإلمارات ش.م.خ: 

تصميم وتنفيذ المناظر الطبيعية وأعمال الري وتجارة   اإلمارات العربية المتحدة  أبوظبي الند للمقاوالت العامة ذ.م.م
  المواد الزراعية. 

١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
  شركة تالل الخليج لتصميم المناظر الطبيعية

  والخدمات الزراعية ذ.م.م   
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  تصميم وتنفيذ المناظر الطبيعية.   اإلمارات العربية المتحدة

          
  ٪ ٧٩٫٨٥  ٪ ٧٩٫٨٥  إدارة سكن عمال.  اإلمارات العربية المتحدة  سنشري لالستثمار العقاري ذ.م.م

          
إدارة    اإلمارات العربية المتحدة  رويال اركيتيكت إلدارة المشاريع ذ.م.م  واستشارات  المعمارية،  الهندسة  استشارات 

  إنشاء المشاريع. 
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  التطوير واإلنشاء العقاري.   اإلمارات العربية المتحدة  رويال ديفلوبمنت كومباني ذ.م.م 

          

    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

١٤  

  
  أساس اإلعداد (تتمة)   ٢
  

  أساس التوحيد (تتمة)   ٢٫٢

  األنشطة الرئيسية   بلد التأسيس والعمليات   اسم الشركة التابعة

نسبة حصة الملكية 
وحقوق التصويت 

  المحتفظ بها 
      ٢٠٢١  ٢٠٢٢  

  (تتمة)  :فيما يلي الشركات التابعة لمجموعة أي اس جي ستاليونز اإلمارات ش.م.خ
          

  رويال ديفلوبمنت كومباني دي. أو. أو
  فراكار-بيوغارد  

  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  اإلقامة في الفنادق.   صربيا  

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  االستثمار وإنشاء وإدارة المشاريع التجارية.   اإلمارات العربية المتحدة  اس بي ذ.م.م – أي اس جي إلدارة الشركات 

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  االستثمار وإنشاء وإدارة المشاريع التجارية.   اإلمارات العربية المتحدة  أي اس جي كابيتال هولدينج ذ.م.م 

          
وإنشاءات    اإلمارات العربية المتحدة  ) ١(سنشري فيليج لالستثمار العقاري ذ.م.م  وإدارتها،  العقارات  تأجير  خدمات 

  التطوير، وخدمات إدارة المرافق. 
٧٠ ٪  -  

          
  ٪ ٩٩٫٩٩  ٪ ٩٩٫٩٩  االستثمار وتطوير وإنشاء وإدارة المشاريع العقارية.   اإلمارات العربية المتحدة  بروبتيز ديفلوبمنت ذ.م.مانسي ال موشي 

          
  ٪ ٧٠  ٪ ٧٠  االستثمار وإنشاء وإدارة المشاريع التجارية.   اإلمارات العربية المتحدة    دبليو اف سي هولدينج ذ.م.م 

          
  : أي اس جي كابيتال هولدينج ذ.م.م التابعةفيما يلي الشركات 

  -  ٪ ١٠٠  االستثمار في المشاريع الزراعية وتأسيسها وإدارتها.   اإلمارات العربية المتحدة    )  ١(أي اس جي آجرو ذ.م.م 
          

  -  ٪  ٦٠  تصنيع أثاث المنازل والمكاتب.    اإلمارات العربية المتحدة    )  ٢(مصنع الرؤية لألثاث والديكور ذ.م.م 
          

  ملكية فردية ذ.م.م:  –فيما يلي الشركات التابعة لشركة دبليو أف سي هولدينج 
اإلنسانية،    اإلمارات العربية المتحدة  ورك فورس كونكشن ذ.م.م والخدمات  الطلب،  عند  العمالة  تزويد 

وحقول  مرافق  وخدمات  الطبية  الكوادر  وتوصيل 
  البترول والغاز البحرية والبرية. 

١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
وخدمات   اإلمارات العربية المتحدة  كوربورت سلوشنز كونسلتنس ذ.م.م واإلدارية،  البشرية  الموارد  استشارات 

  مرافق وحقول البترول والغاز البحرية والبرية.
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
متابعة    اإلمارات العربية المتحدة  ملتي سيرف للطباعة ومتابعة المعامالت ذ.م.م  وخدمات  المستندات  وتصوير  طباعة، 

  المعامالت. 
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  تأجير منتجعات ومساكن مفروشة.   اإلمارات العربية المتحدة  طموح لخدمات األعمال المتكاملة ذ.م.م

          
المؤقتة  الخارجية  الموارد  لتوظيف  كونيكت 

  ذ.م.م 
ومرافق    اإلمارات العربية المتحدة حقول  وخدمات  الموظفين  توفير  خدمات 

  النفط والغاز البرية والبحرية. 
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
  فيما يلي الشركات التابعة لغذاء القابضة ش.م.خ (سابقاً "مخازن زي ش.م.خ"):

بيع المواد الغذائية وغير الغذائية بالجملة، بما في ذلك   اإلمارات العربية المتحدة    مخازن زي الدولية ذ.م.م
المعلبة   واألطعمة  الطازجة  االستهالكية  المواد 
التعبئة   إعادة  خدمات  وتقديم  والمجمدة  والمحفوظة 

  والتغليف. 

١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
 –ميغا لوجيستيكس بارك ويرهاوسيز مانجمنت  

  ذ.م.مملكية فردية 
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  إدارة المستودعات والمخازن والعمليات.   اإلمارات العربية المتحدة

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  شركة قابضة.  اإلمارات العربية المتحدة    مجموعة تموين ذ.م.م 

          
  -  ٪  ١٠٠  االستثمار في المشاريع التجارية وتأسيسها وإدارتها.    اإلمارات العربية المتحدة    )  ١(تموين إلدارة الشركات ذ.م.م 

          
  فيما يلي الشركة التابعة لمخازن زي الدولية ذ.م.م: 

  ٪ ٦٠  ٪ ٦٠  شركة قابضة.  اإلمارات العربية المتحدة  األفق الملكي القابضة ذ.م.م 
          

  فيما يلي الشركات التابعة لألفق الملكي القابضة ذ.م.م:
ملكية فردية    –أوفرسيز لتجارة المواد الغذائية  

  ذ.م.م  
والمحفوظة    اإلمارات العربية المتحدة المعلبة  الغذائية  المواد  وبيع  استيراد 

  بالجملة. 
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
العامة   للتجارة  الملكي  فردية    – األفق  ملكية 

  ذ.م.م 
والبيع    اإلمارات العربية المتحدة العامة  وبرامج  التجارة  ألنظمة  بالتجزئة 

والمحفوظة   المعلبة  الغذائية  المواد  وبيع  الحاسوب 
  بالجملة واستيراد وتصدير وتعبئة وتغليف األغذية. 

١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  متاجر استهالكية للبيع بالتجزئة والجملة.    اإلمارات العربية المتحدة  متاجر األفق الملكي فزعة ذ.م.م

          
العامة   للتجارة  الملكي  فردية    – األفق  ملكية 

  ذ.م.م 
المنتجات    اإلمارات العربية المتحدة وبيع  والتصدير  االستيراد  العامة،  التجارة 

  الخشبية بالتجزئة.  
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

١٥  

  
  
  أساس اإلعداد (تتمة)   ٢
  

  أساس التوحيد (تتمة)   ٢٫٢
  

  األنشطة الرئيسية   بلد التأسيس والعمليات   اسم الشركة التابعة

نسبة حصة الملكية 
وحقوق التصويت 

  المحتفظ بها 
      ٢٠٢١  ٢٠٢٢  

  يلي الشركات التابعة لمجموعة تموين ذ.م.م: فيما 
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  تربية وتفقيس وتعليف الدواجن وبيع منتجات الدواجن.   اإلمارات العربية المتحدة  العجبان للدواجن ذ.م.م

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  البحرية.تجارة وتجهيز وتغليف منتجات األغذية   اإلمارات العربية المتحدة  شركة اليانس للمأكوالت ذ.م.م

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  شركة استثمارية.  اإلمارات العربية المتحدة  اغرينف أس بي في آر أس سي 

          
  فيما يلي الشركة التابعة الغرينف أس بي في آر أس سي: 

حرث األراضي، وزراعة األراضي المعاد إصالحها   مصر  ش.م.مالهاشمية الستصالح وحرث األراضي 
خدمات  وتقديم  والخراف  الماشية  أنواع  كافة  وزيادة 

  أخرى ذات صلة بالماشية والزراعة. 

٩٩٫٩٩  ٪ ٩٩٫٩٩ ٪  

  فيما يلي الشركات التابعة لشركة تموين إلدارة الشركات ذ.م.م: 
(سابقاً "شركة أسمنت  ايبيكس لالستثمار ش.م.ع  

  ) ٢( رأس الخيمة لالستثمار ش.م.ع") 
  -  ٪ ٥١٫٥  االستثمار في المشاريع التجارية وتأسيسها وإدارتها.   المتحدةاإلمارات العربية 

          
    )٢(أسماك الجرف 

  
  -  ٪  ١٠٠  تجارة األسماك الطازجة والحيوانات البحرية بالجملة.   اإلمارات العربية المتحدة

          
ميراك رويال نيتشر للفواكه والخضراوات ذ.م.م  

)٢(  
والمشروبات    اإلمارات العربية المتحدة واألغذية  األطفال  أغذية  تجارة 

  والخضروات والفواكه. 
٨٠  ٪  -  

          
النباتية    اإلمارات العربية المتحدة  )٢(شركة أبوظبي للزيوت النباتية ذ.م.م (أدفوك) الزيوت  وتكرير  األحماض تصنيع  وتصنيع 

البالستيكية   الكيميائية العضوية األساسية والزجاجات 
  والحاويات المماثلة ومواد اإلغالق البالستيكية.

٧٥ ٪  -  

  
  :(سابقاً "شركة أسمنت رأس الخيمة لالستثمار ش.م.ع") فيما يلي الشركات التابعة لشركة ايبيكس لالستثمار ش.م.ع

  ٪ ٦٠  ٪ ١٠٠  االستثمار في المشاريع التجارية وتأسيسها وإدارتها.   اإلمارات العربية المتحدة  إيبيكس القابضة ذ.م.م 
          

  شركة أسمنت رأس الخيمة ذ.م.م 
  

واألسمنت    اإلمارات العربية المتحدة الكلنكر  وتجارة تصنيع  الهيدروليكي 
  منتجات األسمنت بالجملة. 

١٠٠ ٪  -  

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  تقديم المواد الغذائية لمؤسسات القطاع الخاص والعام.  اإلمارات العربية المتحدة  إيبيكس الوطنية لخدمات التموين ذ.م.م

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  التصميم الداخلي وبيع األثاث. أعمال تنفيذ   اإلمارات العربية المتحدة  بدوار للتصميم الداخلي ذ.م.م 

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  بيع الخيام والمظالت بالتجزئة وإدارة الفعاليات.  اإلمارات العربية المتحدة  شركة الخيام المركزية ذ.م.م

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  المشاريع وتأسيسها وإدارتها. االستثمار في   اإلمارات العربية المتحدة  ملكية فردية ذ.م.م  -إيبيكس الوطنية لالستثمار 

          
صيانة المباني وإدارة المخيمات وأماكن إقامة العمال    اإلمارات العربية المتحدة  ملكية فردية ذ.م.م   -آر آر إلدارة المنشآت اس بي  

  وتطوير العقارات وخدمات التأجير واإلدارة.
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  خدمات تنظيف المباني.  اإلمارات العربية المتحدة  كيترينج ذ.م.م سبورت سيرفيسيز اند 

          
  ٪ ٤٠  ٪ ٤٠  خدمات إدارة الشركات والمؤسسات الخاصة.  اإلمارات العربية المتحدة    إيبيكس إلدارة الشركات ذ.م.م*

          
وخدمات   المتحدةاإلمارات العربية   ملكية فردية ذ.م.م   –إيبيكس الوطنية اللوجستية  والبري  والبحري  الجوي  الشحن  خدمات 

  التخليص الجمركي. 
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
المشاريع    اإلمارات العربية المتحدة  ملكية فردية ذ.م.م  –إيبيكس لإلنشاء والتطوير   في  واالستثمار  العقاري  واإلنشاء  التطوير 

  التجارية وتأسيسها وإدارتها. 
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
العامة  ريفا   البحرية  للخدمات  ملكية    –مارين 

  فردية ذ.م.م 
والبحرية    اإلمارات العربية المتحدة البرية  والغاز  النفط  حقول  منشآت  خدمات 

  وإصالح وصيانة الماكينات والمعدات البحرية.
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
ذ.م.م   سبورت  بادل  فردية   –إيبيكس  ملكية 

  ش.م.خ
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  . تنسنادي   اإلمارات العربية المتحدة

          
  ٪ ٥١  ٪ ٥١  االستثمار في المشاريع التجارية وتأسيسها وإدارتها.   اإلمارات العربية المتحدة  إيبيكس يو إل لالستثمار ذ.م.م 

          
طيار   اإلمارات العربية المتحدة  سكاي جو لتوصيل البضائع ذ.م.م*  بدون  طائرات  باستخدام  للبضائع  الجوي  النقل 

  . (درون)
٥٠  ٪ ٥٠ ٪  

    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

١٦  

  
  
  أساس اإلعداد (تتمة)   ٢
  

  أساس التوحيد (تتمة)   ٢٫٢
  

  األنشطة الرئيسية   بلد التأسيس والعمليات   اسم الشركة التابعة

نسبة حصة الملكية 
وحقوق التصويت 

  المحتفظ بها 
      ٢٠٢١  ٢٠٢٢  

  فيما يلي الشركات التابعة ألسماك الجرف ذ.م.م:
  -  ٪  ١٠٠  تجارة األغذية والمشروبات.   العربية المتحدةاإلمارات    بريستين كافيار  

          
  -  ٪  ١٠٠  تجارة األغذية والمشروبات.   اإلمارات العربية المتحدة  مزارع األسماك اإلماراتية 

          
  -  ٪  ١٠٠  األحياء المائية القائمة على األرض.   اإلمارات العربية المتحدة  شركة الشخص الواحد ذ.م.م  –بريستين كافيار 

          
  -  ٪  ١٠٠  معالجة وحفظ األسماك والمأكوالت البحرية.  اإلمارات العربية المتحدة  بريستين إلنتاج المأكوالت البحرية ذ.م.م

  
  فيما يلي الشركة التابعة لشركة أبوظبي للزيوت النباتية ذ.م.م:

  -  ٪ ٩٨  تجارة األغذية والمشروبات.   اإلمارات العربية المتحدة    سيباج الشرق األوسط ذ.م.م 
          

  فيما يلي الشركات التابعة لمجموعة ملتيبالي ش.م.ع:
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  خدمات إدارة الشركات والمؤسسات الخاصة.  اإلمارات العربية المتحدة    ملكية فردية ذ.م.م  –المضاعفة إلدارة الشركات 

          
استثمار وإنشاء وإدارة مشاريع التكنولوجيا. االستثمار    اإلمارات العربية المتحدة  لالتصاالت القابضة ذ.م.م إم جي 

  في المشاريع التجارية والصناعية وتأسيسها وإدارتها. 
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
الخدمات    اإلمارات العربية المتحدة  إم جي ويلنس القابضة ذ.م.م  مشاريع  في  والتجارية االستثمار  الصحية 

  والعقارية وتأسيسها وإدارتها. 
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
استثمار وإنشاء وإدارة مشاريع التكنولوجيا. االستثمار    اإلمارات العربية المتحدة  إم جي ديجيتال القابضة ذ.م.م 

في المشاريع التجارية والزراعية والصناعية وتأسيسها 
  وإدارتها. 

١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
التجارية    اإلمارات العربية المتحدة  للمرافق القابضة ذ.م.مإم جي  والخدمات  التحتية،  البنية  في  االستثمار 

  والعقارية، وتأسيسها وإدارتها. 
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
االستثمار في المشاريع التجارية والزراعية والصناعية    اإلمارات العربية المتحدة  إم جي فينتشرز القابضة ذ.م.م 

  وتأسيسها وإدارتها.
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  طباعة المنشورات التجارية.   اإلمارات العربية المتحدة  فيوال لالتصاالت ذ.م.م 

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  االستثمار في المشاريع التجارية وتأسيسها وإدارتها.   اإلمارات العربية المتحدة  ملكية فردية ذ.م.م   – سبرانزا لالستثمار التجاري  

          
  ٪ ٤٨٫٠١    ٪٤٨٫٠١  تدريب السائقين وتعليم السالمة على الطريق.   اإلمارات العربية المتحدة  شركة اإلمارات لتعليم قيادة السيارات* 

          
التجاري   لالستثمار  نورم  فردية   –شركة  ملكية 

  ذ.م.م 
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  وتأسيسها وإدارتها. االستثمار في المشاريع التجارية   اإلمارات العربية المتحدة

          
تركيب تبريد المناطق والتكييف، وإصالح معدات تبريد   اإلمارات العربية المتحدة  بال القابضة للتبريد ذ.م.م 

  المناطق واالستثمار في مشاريع البنية التحتية.
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
  ٪ ٥١  ٪ ٥١  االستثمار في المشاريع التجارية وتأسيسها وإدارتها.   اإلمارات العربية المتحدة  مجموعة أومورفيا ذ.م.م

          
  التابعة لشركة اإلمارات لتعليم قيادة السيارات ش.م.ع:  ةفيما يلي الشرك

  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  إدارة االستثمارات العقارية.  اإلمارات العربية المتحدة  ملكية فردية ذ.م.م   –تابعة لالستثمارات العقارية 
          

  فيما يلي الشركات التابعة لمجموعة أومورفيا ذ.م.م: 
تجارة مستحضرات التجميل والتزيين بالجملة، وخدمات    اإلمارات العربية المتحدة    شركة بداشنج هولدينج كومباني ذ.م.م 

  الرعاية الشخصية النسائية وخدمات التزيين األخرى. 
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
وصالون    اإلمارات العربية المتحدة  للتجميل والسبا ذ.م.م مركز تيبس اند توز للسيدات،  شخصية  وعناية  تجميل  مركز 

  نسائي، وحمام شرقي للسيدات، ونادي سبا للسيدات. 
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
شخصية   اإلمارات العربية المتحدة  جاز الونج سبا ذ.م.م  وعناية  تجميل  مركز  للرجال،  شرقي  حمام 

مركز   العطور  بالرجال،  تجارة  شعر،  تصفيف 
ومستحضرات التجميل، صالون حالقة وتصفيف شعر 

  للرجال. 

١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
معدات    اإلمارات العربية المتحدة  بن سهيل للتوزيع ذ.م.م تجارة  التجميل،  ومستحضرات  العطور  تجارة 

التجميل والعناية الشخصية، تجارة المجوهرات المقلدة،  
الصابون   تجارة  تجارة  بالشعر،  العناية  ومنتجات 

  مستلزمات التجميل والعناية الشخصية.

١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

١٧  

  
  
  أساس اإلعداد (تتمة)   ٢
  

  أساس التوحيد (تتمة)   ٢٫٢
  

  األنشطة الرئيسية   بلد التأسيس والعمليات   اسم الشركة التابعة

نسبة حصة الملكية 
وحقوق التصويت 

  المحتفظ بها 
      ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
          

  فيما يلي الشركات التابعة لشركة بداشنج هولدينج كومباني ذ.م.م: 
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  تمثيل شركة.   اإلمارات العربية المتحدة  ملكية فردية ذ.م.م –داشنج انترناشونال جروب 

          
التجميل    اإلمارات العربية المتحدة  ملكية فردية ذ.م.م  –بداشنج بيوتي لونج  مواد  بيع  الرعاية  تجارة  وخدمات  بالجملة، 

  الشخصية النسائية وخدمات التزيين األخرى.
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
الرعاية    اإلمارات العربية المتحدة  بداشنج بيوتي لونج انترناشونال ليمتد   وخدمات  بالجملة،  التجميل  مواد  بيع  تجارة 

  الشخصية النسائية وخدمات التزيين األخرى.
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
ملكية فردية   - مركز نيبرز اند سيزرس للتدريب  

  ذ.م.م  
الرعاية    اإلمارات العربية المتحدة وخدمات  بالجملة،  التجميل  مواد  بيع  تجارة 

  الشخصية النسائية وخدمات التزيين األخرى.
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
وقص  العناية    اإلمارات العربية المتحدة  ملكية فردية  -صالون دازلينج للتجميل  وتصفيف  للمرأة  والتجميل  الشخصية 

  شعر السيدات. 
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
شرقي    اإلمارات العربية المتحدة  مركز جروفي لتجميل السيدات  وحمام  للمرأة  والتجميل  الشخصية  العناية 

  وقص وتصفيف الشعر للسيدات ومركز تدليك نسائي. 
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
وتصفيف    اإلمارات العربية المتحدة  ملكية فردية -جالم آند جلو بيوتي الونج  وقص  للمرأة  والتجميل  الشخصية  العناية 

  شعر السيدات وتجارة مستحضرات التجميل بالجملة. 
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
وتصفيف    اإلمارات العربية المتحدة  مركز ستيال بيوتي الونج  وقص  للمرأة  والتجميل  الشخصية  العناية 

  مستحضرات التجميل بالتجزئة.شعر السيدات وبيع 
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
ملكية فردية ذ.م.م   –صالون روز ووتر للسيدات  

)٢(  
تصفيف    اإلمارات العربية المتحدة للسيدات،  شخصية  وعناية  تجميل  مركز 

  وقص شعر السيدات ووضع الحناء. 
١٠٠ ٪  -  

          
  التابعة لشركة فيوال لالتصاالت ذ.م.م:  ةفيما يلي الشرك

  -  ٪ ١٠٠  طباعة المنشورات التجارية.   اإلمارات العربية المتحدة    بيربل للطباعة ذ.م.م 
          

  فيما يلي الشركات التابعة لشركة بال القابضة للتبريد ذ.م.م:
تبريد    اإلمارات العربية المتحدة  بال لخدمات التبريد ذ.م.م  تبريد  تركيب  وإصالح  والتكييف،  المناطق 

  المناطق واالستثمار في مشاريع البنية التحتية.
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
تبريد    اإلمارات العربية المتحدة  بال فيرست للتبريد ذ.م.م  وإصالح  والتكييف،  المناطق  تبريد  تركيب 

  المناطق واالستثمار في مشاريع البنية التحتية.
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
تبريد    اإلمارات العربية المتحدة  بال دانات للتبريد ذ.م.م  وإصالح  والتكييف،  المناطق  تبريد  تركيب 

  المناطق واالستثمار في مشاريع البنية التحتية.
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
تبريد    اإلمارات العربية المتحدة  بال سرايا للتبريد ذ.م.م  وإصالح  والتكييف،  المناطق  تبريد  تركيب 

  المناطق واالستثمار في مشاريع البنية التحتية.
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
تبريد    اإلمارات العربية المتحدة  بال شمس للتبريد ذ.م.م  وإصالح  والتكييف،  المناطق  تبريد  تركيب 

  المناطق واالستثمار في مشاريع البنية التحتية.
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
تبريد    اإلمارات العربية المتحدة  بال نجمات للتبريد ذ.م.م  وإصالح  والتكييف،  المناطق  تبريد  تركيب 

  المناطق واالستثمار في مشاريع البنية التحتية.
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
تبريد    اإلمارات العربية المتحدة  ريم للتبريد ذ.م.م   ٤بال  وإصالح  والتكييف،  المناطق  تبريد  تركيب 

  المناطق واالستثمار في مشاريع البنية التحتية.
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  تركيب وصيانة معدات الطاقة البديلة.  اإلمارات العربية المتحدة  للطاقة الشمسية ذ.م.م  ٤بال 

          
والتكييف،    اإلمارات العربية المتحدة  شمس للتبريد ذ.م.م   ٤بال  المناطق  تبريد  تبريد  تركيب  وإصالح 

  المناطق واالستثمار في مشاريع البنية التحتية.
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          

  
    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

١٨  

  
  
  أساس اإلعداد (تتمة)   ٢
  

  أساس التوحيد (تتمة)   ٢٫٢
  

  األنشطة الرئيسية   بلد التأسيس والعمليات   اسم الشركة التابعة

نسبة حصة الملكية 
وحقوق التصويت 

  المحتفظ بها 
      ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
          

  فيما يلي الشركات التابعة لشركة ايزي ليس لتأجير الدراجات النارية ش.م.خ: 
  ٪ ٦٧  ٪ ٦٧  خدمت توصيل وتأجير.   اإلمارات العربية المتحدة  ابليفت لخدمات التوصيل ذ.م.م  

          
  ٪ ٨٠  ٪ ٨٠  االتصاالت.تجارة برامج أنظمة الحاسوب ومعدات    اإلمارات العربية المتحدة  يالو تكنولوجيز ذ.م.م 

          
  ٪ ٧٠  ٪ ٧٠  خدمات التوصيل.   اإلمارات العربية المتحدة  لخدمات التوصيل ذ.م.م  ١٨٨٥

          
    التابعة لشركة بالمز الرياضية ش.م.خ:  ةفيما يلي الشرك

والمعدات    اإلمارات العربية المتحدة    ) ٢(دايركت للتجارة ذ.م.م  الغيار  وقطع  الدراجات  الرياضية تجارة 
  والمالبس الرياضية.

٦٠ ٪  -  

          
  فيما يلي الشركات التابعة لشركة الصير للتوريدات والمعدات البحرية ش.م.خ: 

  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  إدارة السفن التجارية.   جزر كايمان   بروجيكت سيريس ون ليمتد
          

  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  إدارة السفن التجارية.   جزر كايمان   بروجيكت سيريس تو ليمتد 
          

  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  إدارة السفن التجارية.   جزر كايمان   بروجيكت سيريس ثري ليمتد
          

.م.م ذملكية فردية    – الصير مارين لبناء القوارب  
  (سابقاً "الصير مارين لبناء القوارب ذ.م.م") 

البحرية    اإلمارات العربية المتحدة والبترول  الغاز  ومرافق  حقول  خدمات 
  وبناء القوارب المزودة بالمحركات. والبرية 

١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
التخليص    اإلمارات العربية المتحدة  شركة الصير مارين للخدمات ذ.م.م   خدمات  البحري،  الشحن  خطوط  وكالء 

حقول  خدمات  السفن،  وتشغيل  إدارة  الجمركي، 
ومرافق النفط والغاز البرية والبحرية، إدارة اليخوت  

  وتشغيلها.

١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
التدريب على األمن والسالمة، التدريب على برامج   اإلمارات العربية المتحدة  معهد الصير مارين للتدريب ذ.م.م 

الكهربائية  األجهزة  على  الفني  التدريب  الحاسوب، 
البحرية،   الكوادر  وتأهيل  تدريب  واإللكترونية، 

  والبحرية. خدمات حقول ومرافق النفط والغاز البرية 

١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
  -  ٪ ١٠٠  ، وإدارة الشحن وخدمات الشحن. إدارة السفن التجارية  جزر كايمان   )١(آي اس ام تشارتيرينج ذ.م.م 

          
  -  ٪ ١٠٠  إدارة السفن التجارية.   جزر كايمان   ) ١(ألكور مارين ليمتد 

          
  -  ٪ ١٠٠  التجارية. إدارة السفن    جزر كايمان   ) ١(القائد ليمتد 

          
  -  ٪ ١٠٠  إدارة السفن التجارية.   جزر كايمان   ) ١(كاستور مارين ليمتد 

          
  -  ٪ ١٠٠  إدارة السفن التجارية.   جزر كايمان   ) ١(بولكس مارين ليمتد 

          
  فيما يلي الشركات التابعة لشركة أفكار لالستثمارات المالية والعقارية ذ.م.م:

المتحدة   –لألثاث  اكس أل    ٢ العربية  اإلمارات 
  الشارقة 

تجارة التجزئة لألثاث المنزلي والمكتبي، السجاد، مواد    اإلمارات العربية المتحدة
  التنجيد والستائر ومواد الديكور الداخلي.  

١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
المنزلي والمكتبي، السجاد، مواد  تجارة التجزئة لألثاث   اإلمارات العربية المتحدة  اكس أل هوم ذ.م.م  ٢

  التنجيد والستائر ومواد الديكور الداخلي. 
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
تجارة التجزئة لألثاث المنزلي والمكتبي، السجاد، مواد    اإلمارات العربية المتحدة  اكس أل لألثاث ذ.م.م  ٢

  التنجيد والستائر ومواد الديكور الداخلي.  
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
تجارة التجزئة لألثاث المنزلي والمكتبي، السجاد، مواد    اإلمارات العربية المتحدة  أو سي لألثاث المنزلي ذ.م.م 

  التنجيد والستائر ومواد الديكور الداخلي. 
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          

  
    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

١٩  

  
  
  أساس اإلعداد (تتمة)   ٢
  

  أساس التوحيد (تتمة)   ٢٫٢

  األنشطة الرئيسية   بلد التأسيس والعمليات   اسم الشركة التابعة

نسبة حصة الملكية 
وحقوق التصويت 

  المحتفظ بها 
      ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
          

  فيما يلي الشركات التابعة لشركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع: 
االستثمار في المشاريع الصناعية والتجارية وتأسيسها   اإلمارات العربية المتحدة  ظبي للصناعات القابضة ذ.م.مألفا  

  وإدارتها. 
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  الخدمات العقارية واإلنشائية.  اإلمارات العربية المتحدة    ملكية فردية ذ.م.م  –مجموعة تروجان لإلنشاء 

          
والهندسة    اإلمارات العربية المتحدة  الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع شركة  األراضي،  استصالح  وأعمال  التجريف 

  المدنية، ومقاوالت الموانئ، واإلنشاء البحري.
٦٩٫١١  ٪ ٦٩٫١١ ٪  

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  شركة استثمار قابضة.  اإلمارات العربية المتحدة  سوجنو لالستثمار التجاري ملكية فردية 

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  شركة استثمار قابضة.  اإلمارات العربية المتحدة  سوجنو تو ملكية فردية ذ.م.م 

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  شركة استثمار قابضة.  اإلمارات العربية المتحدة  سوجنو ثري ملكية فردية ذ.م.م

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  استثمار قابضة.شركة   اإلمارات العربية المتحدة  سباليم تو ملكية فردية ذ.م.م  

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  شركة استثمار قابضة.  اإلمارات العربية المتحدة  واز تو لالستثمار التجاري ملكية فردية 

          
التجارية    اإلمارات العربية المتحدة  ألفا ظبي الصحية القابضة ذ.م.م  الخدمات الصحية واالستثمار في المشاريع 

  وإدارتها.وتأسيسها 
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  شركة استثمار قابضة.  اإلمارات العربية المتحدة  ملكية فردية ذ.م.م  –سباليم لالستثمار التجاري  

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  االستثمار في المشاريع التجارية وتأسيسها وإدارتها.   اإلمارات العربية المتحدة  ألفا ظبي بارتنرز هولدينج ذ.م.م 

          
والمشاريع    اإلمارات العربية المتحدة  ألفا ظبي لإلنشاء القابضة ذ.م.م  التحتية  البنية  مشاريع  في  االستثمار 

  التجارية وتأسيسها وإدارتها. 
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
الصناعية والتجارية وتأسيسها االستثمار في المشاريع    اإلمارات العربية المتحدة    ملكية فردية ذ.م.م  –ألفا ظبي لالستثمار التجاري  

  وإدارتها. 
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  مقاوالت مشاريع البناء.  اإلمارات العربية المتحدة  تروجان للمقاوالت العامة ذ.م.م 

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  الخدمات اإللكتروميكانيكية.   اإلمارات العربية المتحدة  رويال أدفانس إلكتروميكانيكال ووركس  

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  تصنيع المباني الجاهزة.   اإلمارات العربية المتحدة  المها للصناعات النموذجية ذ.م.م 

          
  هاي تيك لمنتجات الخرسانة ذ.م.م 

  (المملكة العربية السعودية) 
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  اإلنشاء.   اإلمارات العربية المتحدة

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  العقارات.   اإلمارات العربية المتحدة  تروجان للتطوير ذ.م.م 

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  اإلنشاء.   اإلمارات العربية المتحدة  الوطنية للمشاريع والتعمير ذ.م.م  

          
الجدران    اإلمارات العربية المتحدة  ريم اإلمارات لأللمنيوم ذ.م.م  وتركيب  وبيع  وتصنيع  الستارية  تصميم 

والنوافذ واألبواب المنزلقة والتشطيبات المعمارية من  
  األلمنيوم والزجاج الموحد.

١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  االستثمار في المشاريع العقارية وتأسيسها وإدارتها.   اإلمارات العربية المتحدة  تروجان لالستثمار العقاري ذ.م.م  

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  مقاوالت مشاريع البناء.  اإلمارات العربية المتحدة  إرسا للمقاوالت العامة ذ.م.م 

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  بناء وبيع العقارات واألراضي والمقاوالت العامة.   اإلمارات العربية المتحدة  هاي تيك كونكريت برودكتس ذ.م.م 

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  مقاوالت مشاريع البناء.  اإلمارات العربية المتحدة  هاي تيك اإلمارات للمقاوالت العامة  

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  مقاوالت مشاريع البناء.  اإلمارات العربية المتحدة  هاي تيك الين إلنشاء المباني 

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  منتجات األخشاب.   اإلمارات العربية المتحدة  مصنع فينيكس لألخشاب ذ.م.م  

          
  ٪ ٦٠  ٪ ٨٠  مقاوالت مشاريع البناء.  اإلمارات العربية المتحدة  ريم ريدي ميكس ذ.م.م 

          
االستثمار في المشاريع الترفيهية والتجارية وتأسيسها   اإلمارات العربية المتحدة  ألفا ظبي للضيافة القابضة ذ.م.م

  وإدارتها. 
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

  ٪ ٧٠  ٪ ٧٠  الغابات والسياحة والزراعة.   اإلمارات العربية المتحدة  القابضة لالستثمار ذ.م.مموارد 
          

  
    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٢٠  

  
  
  أساس اإلعداد (تتمة)   ٢
  

  أساس التوحيد (تتمة)   ٢٫٢

  األنشطة الرئيسية   بلد التأسيس والعمليات   اسم الشركة التابعة

نسبة حصة الملكية 
وحقوق التصويت 

  المحتفظ بها 
      ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
          

  (تتمة)فيما يلي الشركات التابعة لشركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع: 
          

وخدمات   اإلمارات العربية المتحدة  مربان للطاقة المحدودة  والنفط  الغاز  لنقل  الهندسية  االستشارات 
تشغيل وصيانة مرافق إنتاج النفط والغاز واالستثمار 

  في شركات أخرى. 

١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
ذ.م.م   القابضة  هيلث  بيز بيور  "بلينك  (سابقاً 

  )٥( هولدينج ذ.م.م")
والصناعية    اإلمارات العربية المتحدة العقارية  واألعمال  التجارية  الخدمات 

  والمقاوالت واألعمال األخرى. 
٧٠  ٪ ٨٣٫٨٧ ٪  

          
التطوير    اإلمارات العربية المتحدة  ) ٢( * شركة الدار العقارية ش.م.ع والتأجير خدمات  والبيع واالستثمار والبناء 

وتشغيل  بالعقارات  المرتبطة  والخدمات  واإلدارة 
ونوادي  والمطاعم  والمراسي  والمدارس  الفنادق 

  الشاطئ ومالعب الجولف. 

٣٣٫٦٥ ٪  -  

          
  -  ٪ ٧٥  . أعمال الطاقة النظيفة  اإلمارات العربية المتحدة      )٢( دبليو سوالر انفستمنت ذ.م.م

          
  فيما يلي الشركات التابعة لشركة موارد القابضة لالستثمار ذ.م.م: 

والتجارية   اإلمارات العربية المتحدة  ملكية فردية ذ.م.م  –شركة بيور هيلث لالستثمار   الصحية  الخدمات  مشاريع  في  االستثمار 
  والصناعية وتأسيسها وإدارتها. 

١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  مستشفى بيطري وأنشطة بحثية.  اإلمارات العربية المتحدة  مركز موارد لألبحاث والمختبرات العلمية ذ.م.م

          
موارد   لشركة  مملوك  استثمار  المتحدة  موارد 

  ملكية فردية ذ.م.م   -القابضة لالستثمار 
والتجارية   اإلمارات العربية المتحدة السياحية  المشاريع  وإدارة  االستثمار 

  والصناعية والمشاريع الزراعية.  
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  الزراعية.تجارة الماكينات والمعدات واللوازم   اإلمارات العربية المتحدة  أكوا باور تكنولوجي ذ.م.م 

          
الحدائق    اإلمارات العربية المتحدة  براري للموارد الطبيعية ذ.م.م  وصيانة  وإنشاء  والمتنزهات  الغابات  إدارة 

  وتجارة الماكينات الزراعية.
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  المرافق. خدمات إدارة   اإلمارات العربية المتحدة  كامبين لخدمات إدارة المرافق ذ.م.م 

          
والزراعية   اإلمارات العربية المتحدة  داي كون لالستثمار ذ.م.م  الصناعية  المشاريع  في  االستثمار 

  والتجارية وتأسيسها وإدارتها.
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
األعمال، وخدمات الخدمات اإلدارية، وخدمات رجال    اإلمارات العربية المتحدة  بيست تواصل للخدمات الحكومية ذ.م.م

متابعة المعامالت، وإدارة المرافق غير المتخصصة،  
  وخدمات الطباعة والوثائق والتصوير. 

١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
قبل   اإلمارات العربية المتحدة  داي كون أوف توافق سيرفيسيز ذ.م.م  من  المرخصة  "توافق"  خدمة  مراكز  تشغيل 

  وزارة الموارد البشرية والتوطين.
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
  ٪ ٨٠  ٪ ٨٠  تصميم أنظمة الحاسوب ومعدات االتصال.  اإلمارات العربية المتحدة  انفو ناين للحلول الذكية ذ.م.م

          
الخدمات اإلدارية، وخدمات رجال األعمال، وخدمات   اإلمارات العربية المتحدة  دبي -تواصل لخدمات رجال األعمال ذ.م.م 

وإدارة المرافق غير المتخصصة،  متابعة المعامالت،  
  وخدمات الطباعة والوثائق والتصوير. 

١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
الخدمات اإلدارية، وخدمات رجال األعمال، وخدمات   اإلمارات العربية المتحدة  عجمان -تواصل لخدمات رجال األعمال ذ.م.م 

متابعة المعامالت، وإدارة المرافق غير المتخصصة،  
  الطباعة والوثائق والتصوير. وخدمات 

١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          

    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٢١  

  
  
  أساس اإلعداد (تتمة)   ٢
  

  أساس التوحيد (تتمة)   ٢٫٢
  

  األنشطة الرئيسية   بلد التأسيس والعمليات   اسم الشركة التابعة

نسبة حصة الملكية 
وحقوق التصويت 

  المحتفظ بها 
      ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
          

  (تتمة) فيما يلي الشركات التابعة لشركة موارد القابضة لالستثمار ذ.م.م: 
          

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

الخدمات اإلدارية، وخدمات رجال األعمال، وخدمات   اإلمارات العربية المتحدة
متابعة المعامالت، وإدارة المرافق غير المتخصصة،  

  الطباعة والوثائق والتصوير. وخدمات 

١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
الخدمات اإلدارية، وخدمات رجال األعمال، وخدمات   اإلمارات العربية المتحدة  دبي  –مركز تدبير الفرسان ذ.م.م 

متابعة المعامالت، وإدارة المرافق غير المتخصصة،  
  وخدمات الطباعة والوثائق والتصوير. 

١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  مركز توجيه العمال والموظفين.  اإلمارات العربية المتحدة  التواصل المتميز لإلرشاد ذ.م.مشركة 

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  شهادات االمتثال لمنتجات البناء واإلنشاء.  اإلمارات العربية المتحدة  مختبر اإلمارات للسالمة ذ.م.م 

          
التجارية وإدارتها ومشاريع   اإلمارات العربية المتحدة  ذ.م.م لالستثمار والرعاية الصحية  ٥٥تو فايف   المشاريع  في  االستثمار 

  الرعاية الصحية وتطويرها.
٩٠  ٪ ٩٠ ٪  

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  الخدمات اإلدارية وخدمات األعمال.   اإلمارات العربية المتحدة  أبوظبي –مركز تدبير الفرسان ذ.م.م 

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  الخدمات اإلدارية وخدمات األعمال.   اإلمارات العربية المتحدة  عجمان –ذ.م.م مركز تدبير الفرسان 

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية والشقق الفندقية.  اإلمارات العربية المتحدة  موارد للفنادق والضيافة ذ.م.م 

          
االستشارية   اإلمارات العربية المتحدة  شركة الموارد الدولية للتطوير ذ.م.م  المشاريع  تطوير  العقاري،  التطوير 

وإدارة   وتأسيس  استثمار  المشاريع.  إدارة  وخدمات 
  المشاريع السياحية والترفيهية والعقارية. 

١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
مزارعون ومستوردون لكافة أنواع نباتات الزينة مع    اإلمارات العربية المتحدة  مشاتل موارد ذ.م.م

معظم أنواع النخيل واألشجار والشجيرات واألغطية 
  األرضية ونباتات الفاكهة في محافظها. 

١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

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

          
المشاريع    اإلمارات العربية المتحدة  شركة موارد للخدمات ذ.م.م   في  واالستثمار  المرافق،  إدارة  خدمات 

التجارية، واستصالح األراضي لألغراض الزراعية،  
وتجارة شتالت النباتات واألشجار بالجملة، ومكافحة 
اآلفات الزراعية، واالستثمار في المشاريع الزراعية 

المشاريع  وتأسيسها   في  واالستثمار  وإدارتها، 
  السياحية. 

١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
والمشاريع    اإلمارات العربية المتحدة  منتجع تالل ذ.م.م  والمنتجعات  الفنادق  وتطوير  إدارة 

السياحية األخرى؛ تشغيل محميات الصيد لألغراض 
السياحية   المشاريع  في  واالستثمار  الرياضية؛ 

  وإدارتها.وتأسيسها 

١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
لمبادئ    اإلمارات العربية المتحدة  آفاق للتمويل اإلسالمي ش.م.خ   وفقاً  تتم  التي  واالستثمار  التمويل  أنشطة 

  الشريعة اإلسالمية. 
٨٠٫٢  ٪ ٨٠٫٢ ٪  

          

  
    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٢٢  

  
  
  أساس اإلعداد (تتمة)   ٢
  

  أساس التوحيد (تتمة)   ٢٫٢
  

  األنشطة الرئيسية   والعمليات بلد التأسيس   اسم الشركة التابعة

نسبة حصة الملكية 
وحقوق التصويت 

  المحتفظ بها 
      ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
          

  فيما يلي الشركات التابعة لشركة مربان للطاقة المحدودة:  
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  شركة قابضة.  جزر فيرجين البريطانية   مربان بي في آي هولدينج انك (بي في آي) 

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  شركة قابضة.  جزر فيرجين البريطانية  انفستمنت ليمتد (بي في آي) سيتاكس 

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  شركة قابضة.  جزر فيرجين البريطانية  سيتاكس هولدينج ليمتد (بي في آي)

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  تشغيل المنتجعات السياحية.    المالديف  آي أند تي مانجمنت برايفت ليمتد  

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  منتجع فندقي.  سيشيل   (سيشيل) المحدودةهيل فيو 

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  إدارة الفلل الرئاسية.   سيشيل   ليندير فيال ليمتد 

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  التجارة العامة.   اإلمارات العربية المتحدة    ملكية فردية ذ.م.م  –إم للسلع  

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  شركة استثمار قابضة.  جزر فيرجين البريطانية  ملكية فريد ذ.م.م  –مربان لالستثمار المحدودة 

          
خدمات الضيافة، خدمات التنظيف الداخلي، وتنظيف    اإلمارات العربية المتحدة  االتحاد الدولية للضيافة ذ.م.م 

البرية   الغاز  مرافق حقول  المباني، وخدمات  واجهة 
  والبحرية وتموين المواد الغذائية. 

١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
والخضروات   والفواكه  المحاصيل  لتجارة  الدولية 

  ملكية فردية ذ.م.م    –الطازجة 
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  تجارة المواد الغذائية.  اإلمارات العربية المتحدة

          
وإدارتها،  االستثمار في المشاريع السياحية وتأسيسها    اإلمارات العربية المتحدة  ملكية فردية ذ.م.م  –أبوظبي المتحدة للضيافة 

  إدارة المطاعم، وشراء وبيع األراضي والعقارات، 
  خدمات تأجير وإدارة العقارات، تموين األغذية. 

١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  تموين المواد الغذائية وخدمات الضيافة والمطاعم.  اإلمارات العربية المتحدة  ملكية فردية ذ.م.م  –لي نوور كافيه 

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  .فنادق  اإلمارات العربية المتحدة  ريجيس جزيرة السعديات أبوظبيمنتجع سانت 

          
الوثبة ألوكجري كوليكشن ديزرت ريبورت آند سبا  

  ملكية فردية ذ.م.م –
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  نادي للياقة البدنية واالسترخاء والتدليك.  اإلمارات العربية المتحدة  

          
  ٪ ٨٠  ٪ ٨٠  االستثمار في مشاريع الرعاية الصحية وتطويرها.  اإلمارات العربية المتحدة  ماجينتا لالستثمار الطبي ذ.م.م 

          
الطبية   اإلمارات العربية المتحدة  ماجينتا لتجارة المستلزمات الطبية ذ.م.م والمستلزمات  الورقية،  المنتجات  تجارة 

وأدوات   ومستلزماتها،  والجراحية،  المختبرات 
  والمنتجات شبه الصيدالنية والمعدات ألصحاب الهمم. 

٨٠  ٪ ٨٠ ٪  

          
  ٪ ٨٠  ٪ ٨٠  شركة قابضة.  اإلمارات العربية المتحدة  ماجينتا الدولية لالستثمار ذ.م.م 

          
  ٪ ٨٠  ٪ ٨٠  والمستلزمات الطبية.تجارة   اإلمارات العربية المتحدة  ماجينتا فارما ميديكال للتجارة ذ.م.م

          
خدمات حراسة األمن العام. خدمات حقول ومنشآت   اإلمارات العربية المتحدة  اإلمارات جيت واي لخدمات األمن ذ.م.م 

  النفط والغاز البرية والبحرية. 
٩٥  ٪ ٩٥ ٪  

          
  ٪ ٦٥  ٪ ٦٥  . السياراتصناعة   اإلمارات العربية المتحدة  ساندستورم لتصنيع السيارات ذ.م.م

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  فندق.  الشيشان، روسيا   برانش أوف تروجان للمقاوالت العامة  

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  شركة استثمار قابضة.  اإلمارات العربية المتحدة    ملكية فردية ذ.م.م    –سي دي العقارية 

  
    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٢٣  

  
  
  أساس اإلعداد (تتمة)   ٢
  

  أساس التوحيد (تتمة)   ٢٫٢
  

  األنشطة الرئيسية   بلد التأسيس والعمليات   الشركة التابعةاسم 

نسبة حصة الملكية 
وحقوق التصويت 

  المحتفظ بها 
      ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
          

  ذ.م.م:  القابضةفيما يلي الشركات التابعة لبيور هيلث 
  ٪ ٦٣  ٪ ٧٣  الصحية وخدمات اإلدارة.تكنولوجيا الرعاية   اإلمارات العربية المتحدة    بيور هيلث للمستلزمات الطبية ذ.م.م

          
  طموح للرعاية الصحية ذ.م.م 

  
الصحية وتأسيسها   اإلمارات العربية المتحدة الخدمات  االستثمار في مؤسسات 

وإدارتها. االستثمار في الخدمات السياحية وتأسيسها 
  وإدارتها. 

١٠٠  ٪  ١٠٠ ٪  

          
الصحية وتأسيسها   اإلمارات العربية المتحدة  )٢(ملكية فردية ذ.م.م   –ياس كلينيك جروب  الخدمات  االستثمار في مؤسسات 

وإدارتها. االستثمار في الخدمات السياحية وتأسيسها 
  وإدارتها. 

١٠٠  ٪  -  

          
  فيما يلي الشركات التابعة لبيور هيلث للمستلزمات الطبية ذ.م.م:

الصحية   اإلمارات العربية المتحدة  لالستثمار ذ.م.مبيور  الخدمات  مشاريع  في  لالستثمار  شركة 
  وتأسيسها وإدارتها.

١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
وتأسيسها   اإلمارات العربية المتحدة  بيور هيلث كابيتال ذ.م.م  التجارية  المشاريع  في  لالستثمار  شركة 

  وإدارتها. 
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
الصحية   اإلمارات العربية المتحدة  ذ.م.م مختبر بيور  الخدمات  مشاريع  في  لالستثمار  شركة 

  وتأسيسها وإدارتها.
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
وتأسيسها   اإلمارات العربية المتحدة  يونيون هيلث إلدارة المنشآت ذ.م.م  التجارية  المشاريع  في  لالستثمار  شركة 

  وإدارتها. 
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
وتأسيسها   اإلمارات العربية المتحدة  لمستلزمات الرعاية الصحية ذ.م.م دواك  التجارية  المشاريع  في  لالستثمار  شركة 

  وإدارتها. 
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
المشاريع    اإلمارات العربية المتحدة  تيلدوك تكنولوجي ذ.م.م  وإدارة  وتأسيس  لالستثمار  شركة 

  التكنولوجية.
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
الصحية   اإلمارات العربية المتحدة  ميدكليم لخدمات إصدار الفواتير ذ.م.م الخدمات  مشاريع  في  لالستثمار  شركة 

  وتأسيسها وإدارتها.
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
الصحية   اإلمارات العربية المتحدة  بيور هيلث إلدارة المنشآت ذ.م.م الخدمات  مشاريع  في  لالستثمار  شركة 

  وإدارتها.وتأسيسها 
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
الصحية   اإلمارات العربية المتحدة  ون هيلث ذ.م.م الخدمات  مشاريع  في  لالستثمار  شركة 

والتجارية وتأسيسها وإدارتها وشركة لخدمات العالج  
  الصحي. 

١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
الصحية شركة    اإلمارات العربية المتحدة  المكتب الطبي إلدارة المنشآت ذ.م.م الخدمات  مشاريع  في  لالستثمار 

  وتأسيسها وإدارتها وشركة لخدمات العالج الصحي.
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
وتأسيسها   اإلمارات العربية المتحدة  بيور كير إلدارة المنشآت ذ.م.م  التجارية  المشاريع  في  لالستثمار  شركة 

  وإدارتها وشركة إلدارة وتشغيل المرافق العامة.
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
الطبية  اإلمارات العربية المتحدة   رافد لمستلزمات الرعاية الصحية ذ.م.م المعدات  الطبية   تجارة  والغازات  واألدوية 

  بالجملة والمستودعات الطبية. 
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  إدارة المنشآت الطبية.  اإلمارات العربية المتحدة  إلدارة المنشآت الطبية ذ.م.م ٧١يونيون 

          
والتجارية   اإلمارات العربية المتحدة  ملكية فردية ذ.م.م –بيور هيلث لالستثمار   الصحية  الخدمات  مشاريع  في  االستثمار 

  والصناعية وتأسيسها وإدارتها. 
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٢٤  

  
  
  أساس اإلعداد (تتمة)   ٢
  

  أساس التوحيد (تتمة)   ٢٫٢
  

  األنشطة الرئيسية   والعمليات بلد التأسيس   اسم الشركة التابعة

نسبة حصة الملكية 
وحقوق التصويت 

  المحتفظ بها 
      ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
          

  فيما يلي الشركات التابعة لشركة طموح للرعاية الصحية ذ.م.م: 
  ٪ ٥١  ٪ ٥١  استثمار وتأسيس وإدارة مشاريع الرعاية الصحية.  اإلمارات العربية المتحدة  ميدي كيو هيلث كير ذ.م.م

          
الخدمات الصحية واستثمار وتأسيس وإدارة المشاريع    اإلمارات العربية المتحدة  سوميريان هيلث ذ.م.م 

  التجارية. 
٥١  ٪ ٥١ ٪  

          
  -  ٪ ١٠٠  بيع المعدات واألجهزة الطبية بالتجزئة.  اإلمارات العربية المتحدة  ) ٢(للرعاية الصحية ملكية فردية ذ.م.م    ٧بروتيكت  

          
  ) ١(سوسايتي ترافيل ذ.م.م 

  
االستثمار في مؤسسات الخدمات الصحية وتأسيسها   اإلمارات العربية المتحدة

وإدارتها. االستثمار في الخدمات السياحية وتأسيسها 
  وادارتها. 

١٠٠  ٪  -  

          
االستثمار في مؤسسات الخدمات الصحية وتأسيسها   اإلمارات العربية المتحدة  )١(ملكية فردية ذ.م.م  –إنوتشي للرعاية الصحية 

  وإدارتها. 
١٠٠ ٪  -  

          
للرعاية الصحية   األمريكي  الهالل  ملكية    - مركز 

  ) ٢(فردية ذ.م.م 
والغاز    اإلمارات العربية المتحدة النفط  ومنشآت  حقول  خدمات  طبي،  مجمع 

  البرية والبحرية.
١٠٠  ٪  -  

          
مستحضرات    اإلمارات العربية المتحدة  ) ٢(مخزن أدوية جنكور ذ.م.م  تجارة  الدوائية،  المنتجات  تجارة 

التجميل والعناية الشخصية، تجارة مستلزمات العناية 
بالشعر،   العناية  ومنتجات  الصابون  تجارة  بالطفل، 
أدوات   تجارة  والجراحية،  الطبية  المعدات  تجارة 

  المختبرات ومستلزماتها. 

٩٠  ٪  -  

          
  فيما يلي الشركات التابعة لشركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع: 

  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  الهندسة واإلنشاء والتوريد.  اإلمارات العربية المتحدة    شركة االنشاءات البترولية الوطنية ش.م.ع  
          

البناء   تكنولوجيا  ألنظمة  أوروبا  إمارات  مصنع 
  (إمارات أوروبا)السريع ذ.م.م. 

  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  صناعة وتوريد الخرسانة الجاهزة.   اإلمارات العربية المتحدة

          
األنابيب    اإلمارات العربية المتحدة  شركة الجرافات البحرية الوطنية (صناعي)  ووصالت  الفوالذية  األنابيب  تصنيع 

  الفوالذية.
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
المدنية    اإلمارات العربية المتحدة  الهندسية ذ.م.مشركة أديك لالستشارات  الهندسة  مجاالت  في  االستشارة  خدمات 

والمعمارية والتنقيب والهندسة البحرية باإلضافة إلى 
  تقديم خدمات مختبرية ذات صلة. 

١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
وخدمات تركيب أنابيب عقود االستصالحات البرية،    البحرين  شركة أبوظبي للجرافات البحرية اس.بي.سي.

  مياه للمنشآت البحرية وعقود التنقيب.
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
التحتية  للبنية  البحرية  الوطنية  الهندية  الشركة 

  الخاصة المحدودة
أعمال الحفر واألعمال المتعلقة باستصالح األراضي    الهند 

الموانئ   وعقود  المدنية،  الهندسة  ومقاوالت 
  واإلنشاءات البحرية. 

١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
  فيما يلي الشركات التابعة لشركة االنشاءات البترولية الوطنية ش.م.ع:

(السعودية)   الوطنية  البترولية  اإلنشاءات  شركة 
  المحدودة 

  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  الهندسة واإلنشاء والتوريد.  المملكة العربية السعودية 

          
الهندسية   الوطنية  البترولية  اإلنشاءات  شركة 

  المحدودة 
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  الهندسة.   الهند 

          
  ٪ ٨٠  ٪ ٨٠  الهندسة.   الهند   أنيوا الهندسية بي في تي المحدودة

          

  
    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٢٥  

  
  
  أساس اإلعداد (تتمة)   ٢
  

  أساس التوحيد (تتمة)   ٢٫٢
  

  األنشطة الرئيسية   بلد التأسيس والعمليات   اسم الشركة التابعة

نسبة حصة الملكية 
وحقوق التصويت 

  المحتفظ بها 
      ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
          

  : لدار العقارية ش.م.عفيما يلي الشركات التابعة لشركة 
التعليمية   اإلمارات العربية المتحدة  ملكية فردية ذ.م.م  –الدار للتعليم  الخدمات  التي تقدم  المنشآت  االستثمار في 

  وإدارتها.  
١٠٠ ٪  -  

          
التعليمية   اإلمارات العربية المتحدة  ملكية فردية ذ.م.م  –أكاديميات الدار   الخدمات  التي تقدم  المنشآت  االستثمار في 

  وإدارتها.  
١٠٠ ٪  -  

          
الفنادق    اإلمارات العربية المتحدة  الدار للفنادق والضيافة ذ.م.م  خدمات  تقدم  التي  المنشآت  في  االستثمار 

  والضيافة وإدارتها. 
١٠٠ ٪  -  

          
الرياضية   اإلمارات العربية المتحدة  مراسي الدار ذ.م.م والنوادي  المراسي  وتشغيل  إدارة 

  والماكينات البحرية. 
١٠٠  ٪  -  

          
  -  ٪ ١٠٠  إدارة وتأجير العقارات.   اإلمارات العربية المتحدة  ملكية فردية ذ.م.م –بروفيس إلدارة العقارات  

          
  -  ٪  ١٠٠  الوساطة العقارية.  اإلمارات العربية المتحدة  بروفيس للوساطة العقارية ذ.م.م

          
  -  ٪  ١٠٠  الجولف ونوادي الجولف.تملك وإدارة مالعب   اإلمارات العربية المتحدة  ياس لينكس ذ.م.م

          
  -  ٪ ٦٥٫٢  . األعمال الهندسية واإلنشاءات العامة  اإلمارات العربية المتحدة    المحور للهندسة والمقاوالت العامة (ذ.م.م)

          
والخدمات    اإلمارات العربية المتحدة  الدار لالستثمار العقاري ذ.م.م  واإلدارة  االستثمار  المرتبطة  خدمات 

  بالموجودات العقارية وتشغيل الفنادق. 
١٠٠ ٪  -  

          
  الدار لالستثمار القابضة المقيدة المحدودة

  
إدارة    اإلمارات العربية المتحدة شركة  خاصة،  أغراض  ذات    األصول شركة 

  . المملوكة
١٠٠ ٪  -  

          
  -  ٪ ١٠٠  وتأجير العقارات. إدارة   اإلمارات العربية المتحدة  ملكية فردية ذ.م.م –خدمة 

          
  -  ٪ ١٠٠  قرية سكنية.  اإلمارات العربية المتحدة  قرية السعديات السكنية ذ.م.م

          
  -  ٪ ١٠٠  . شركة تمويل  جزر كايمان  ) المحدودة ١صكوك الدار (رقم 

          
  -  ٪ ١٠٠  شركة تمويل.   جزر كايمان  ) المحدودة ٢صكوك الدار (رقم 

          
  -  ٪ ١٠٠  شركة تمويل.   جزر كايمان  ) المحدودة ٣صكوك الدار (رقم 

          
  -  ٪ ١٠٠  خدمات تأجير وإدارة العقارات .   اإلمارات العربية المتحدة  ملكية فردية ذ.م.م  –كالود سبيسيز 

          
  ملكية فردية ذ.م.م   –مرسى القرم الشرقي 

  
  اإلمارات العربية المتحدة

  
  -  ٪ ١٠٠  المراسي. إدارة وتشغيل 

          
  -  ٪ ١٠٠  . إدارة وتشغيل المراسي  اإلمارات العربية المتحدة    ملكية فردية ذ.م.م  –مرسى البطين 

          
  -  ٪ ١٠٠  الخدمات العقارية.  اإلمارات العربية المتحدة    ملكية فردية ذ.م.م   –أدفانسد للخدمات العقارية 

          
  -  ٪ ١٠٠  شركة قابضة.  اإلمارات العربية المتحدة    شركة الدار لالستثمار المحدودة 

          
سيرفيسيز  مانجمنت  اسوسييشن  اونرز  باسيفيك 

  ذ.م.م 
  -  ٪ ١٠٠  إدارة العقارات.   اإلمارات العربية المتحدة  

          
سي   إس  آر  القابضة  الدولية  فينتشرز  الدار 

  المحدودة 
  -  ٪ ١٠٠  شركة ذات نطاق مقيد.   اإلمارات العربية المتحدة  

          
  -  ٪ ١٠٠  خدمات إدارة المشاريع.   اإلمارات العربية المتحدة    الدار للمشاريع ذ.م.م  

  -  ٪ ١٠٠    اإلمارات العربية المتحدة    
ش.م.م  واالستثمار  للتطوير  أكتوبر  ستة  شركة 

  (سوديك) 
  -  ٪ ٥٩٫٩  التطوير العقاري.   اإلمارات العربية المتحدة  

          

  
    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٢٦  

  
  
  أساس اإلعداد (تتمة)   ٢
  

  أساس التوحيد (تتمة)   ٢٫٢
  

  األنشطة الرئيسية   بلد التأسيس والعمليات   اسم الشركة التابعة

نسبة حصة الملكية 
وحقوق التصويت 

  المحتفظ بها 
      ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
          

  (تتمة)  التابعة لشركة لدار العقارية ش.م.ع:فيما يلي الشركات 
  -  ٪ ١٠٠  استشارات التطوير.   اإلمارات العربية المتحدة  ملكية فردية ذ.م.م  –تصاريح للخدمات الهندسية 

          
  -  ٪ ١٠٠  إدارة األصول.  اإلمارات العربية المتحدة  الدار إلدارة االستثمارات المحدودة 

          
  -  ٪ ١٠٠  خدمات إدارة العقارات.    اإلمارات العربية المتحدة  العقارات ذ.م.مأستيكو إلدارة 

          
  -  ٪  ١٠٠  خدمات تأجير وإدارة العقارات.   اإلمارات العربية المتحدة  ملكية فردية ذ.م.م –الدار اللوجستية 

          
  ملكية فردية ذ.م.م –البوابة للخدمات الهندسية 

  
  -  ٪ ١٠٠  استشارات التطوير.   المتحدةاإلمارات العربية 

          
المشاريع    اإلمارات العربية المتحدة  السيح إلدارة العقارات ذ.م.م في  االستثمار  العقارات؛  وتأجير  إدارة 

  العقارية. 
٩١  ٪  -  

          
في    اإلمارات العربية المتحدة  سيح سديرة العقارية ذ.م.م االستثمار  العقارات؛  وإدارة  المشاريع  تأجير 

  العقارية. 
٩١  ٪  -  

          
  -  ٪ ١٠٠  . العقارات  اإلمارات العربية المتحدة    ملكية فردية ذ.م.م –السعديات جروف 

          
  -  ٪ ٧٠  شركة قابضة.  اإلمارات العربية المتحدة  القابضة المحدودة  –الدار اللوجستية 

          
  -  ٪ ٧٠  . الخدمات اللوجستية  اإلمارات العربية المتحدة    )٢(توافق لتطوير المشاريع العقارية ذ.م.م 

          
  -  ٪ ١٠٠  خدمات الضيافة.  اإلمارات العربية المتحدة  ملكية فردية ذ.م.م –الدار اليف ستايل 

          
  -  ٪ ١٠٠  األنشطة التعليمية.  المتحدةاإلمارات العربية   ملكية فردية ذ.م.م   –تي دي آي سي للتعليم 

          
  -  ٪ ١٠٠  األنشطة التعليمية.  اإلمارات العربية المتحدة  )٢(مدرسة الشهب الخاصة ذ.م.م 

          
  ):فيما يلي الشركات التابعة لشركة كيو القابضة ش.م.خ (سابقاً: شركة القدرة القابضة ش.م.ع

  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  إدارة العقارات.   اإلمارات العربية المتحدة  القدرة العقارية ذ.م.م 
          

  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  االستثمار في المشاريع التجارية.  اإلمارات العربية المتحدة    شركة القدرة للتجارة ذ.م.م 
          

  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  االستثمار العقاري.   اإلمارات العربية المتحدة  القدرة لالستثمار ار سي اس ليمتد
          

  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  خدمات تأجير وإدارة العقارات.   اإلمارات العربية المتحدة  كيو مولز ذ.م.م
          

  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  إدارة العقارات.   اإلمارات العربية المتحدة    عين الفايضة للعقارات ذ.م.م 
          

وصيانتها،   اإلمارات العربية المتحدة    إنفو سكيب ذ.م.م  الحدائق  وإنشاء  الري  شبكات  مقاوالت 
وأنشطة  الخارجية  المساحات  تصميم  إلى  باإلضافة 

  التخطيط. 

١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
  ٪ ١٠٠  -  صيانة المنشآت البيئية.  اإلمارات العربية المتحدة  ) ٤(القدرة للخدمات ذ.م.م 

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  إدارة العقارات.   اإلمارات العربية المتحدة    خليج المنارة العقارية 

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  االستثمارات العامة.   اإلمارات العربية المتحدة    كيو انترناشيونال ليمتد

          
  ٪ ١٠٠  -  خدمات التعليم.   اإلمارات العربية المتحدة  ) ٤(القدرة التعليمية ذ.م.م 

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  التنمية الزراعية.  اإلمارات العربية المتحدة    شركة القدرة للتنمية الزراعية 

          
  ٪ ٨٥  ٪ ٨٥  النقليات.   اإلمارات العربية المتحدة    كيو لينك للنقل 

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  التدريب. إنشاء وتشغيل وإدارة وتطوير مركز   اإلمارات العربية المتحدة    أكاديمية اإلمارات للمحاكاة ذ.م.م 

          
والحدائق    اإلمارات العربية المتحدة    كيو إلدارة األسواق التجارية  التجارية  السوق  وتطوير  وتملّك  تأسيس 

  والمرافق الترفيهية. 
٦٠  ٪ ٦٠ ٪  

          
  كيو لمواقف السيارات ذ.م.م**

  
  ٪ ٥٠  ٪ ٥٠  السيارات. تطوير وتشغيل وتأجير وتجهيز مواقف   اإلمارات العربية المتحدة

          
  ٪ ٥١  ٪ ٥١  تركيب نظام االتصاالت وصيانتها.   اإلمارات العربية المتحدة    كيو آكتف للتكنولوجيا ذ.م.م 

    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٢٧  

  
  
  أساس اإلعداد (تتمة)   ٢
  

  أساس التوحيد (تتمة)   ٢٫٢
  

  األنشطة الرئيسية   بلد التأسيس والعمليات   اسم الشركة التابعة

نسبة حصة الملكية 
التصويت وحقوق 

  المحتفظ بها 
      ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
          

  تتمة)( ):فيما يلي الشركات التابعة لشركة كيو القابضة ش.م.خ (سابقاً: شركة القدرة القابضة ش.م.ع
          

والخشب    اإلمارات العربية المتحدة  أبنية للصناعات القابضة ذ.م.م**  والحديد  والزجاج  اإلسمنت  أنشطة 
  اإللكتروميكانيكية. والصناعات 

٥٠  ٪ ٥٠ ٪  

          
  القدرة القابضة الصناعية ذ.م.م 

  
والمشاريع    اإلمارات العربية المتحدة البديلة  الطاقة  مشاريع  استشارات 

  الصناعية. 
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  المقاوالت العامة.   اإلمارات العربية المتحدة    كيو لإلنشاءات ذ.م.م

          
  ٪ ٦٠  ٪ ٦٠  إدارة المشاريع.   اإلمارات العربية المتحدة    انترناشونال ذ.م.م كيو بي 

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  إدارة العقارات.   اإلمارات العربية المتحدة    فلل الجزيرة ذ.م.م

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  إدارة العقارات.   اإلمارات العربية المتحدة    مارينا سكوير كوميونيتي للعقارات ذ.م.م  

          
  ٪ ٥١  ٪ ٥١  إدارة العقارات.   اإلمارات العربية المتحدة    تيم بيلدرز ذ.م.م  

          
  -  ٪ ١٠٠  إدارة العقارات.   اإلمارات العربية المتحدة    كيو العقارية ذ.م.م

          
  -  ٪ ١٠٠  إدارة العقارات.   اإلمارات العربية المتحدة    كيو إلدارة الشركات ذ.م.م

          
  -  ٪ ١٠٠  إدارة العقارات.   اإلمارات العربية المتحدة    كيو للضيافة ذ.م.م 

          
  -  ٪ ١٠٠  إدارة العقارات.   اإلمارات العربية المتحدة    ريم لالستثمار ش.م.خ 

          
  -  ٪ ١٠٠  إدارة العقارات.   اإلمارات العربية المتحدة    ملكية فردية ذ.م.م  –ريم للتطوير 

          
  ملكية فردية ذ.م.م  -ريم لالستثمار وخدمات الطاقة  

  
  -  ٪ ١٠٠  مشاريع النفط والغاز.   اإلمارات العربية المتحدة  

          
إدارة    اإلمارات العربية المتحدة    القدرة إلدارة المرافق ذ.م.م وخدمات  للممتلكات  العامة  والصيانة  التنظيف 

  المنشآت. 
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
مجال   اإلمارات العربية المتحدة    مؤسسة كيو باركس  في  واالستثمار  السياحية  المنتجعات  إدارة 

  الترفيه. 
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  المشاريع الصناعية واإلدارة المالية.   اإلمارات العربية المتحدة    القدرة القابضة ذ.م.م 

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  إدارة العقارات.   اإلمارات العربية المتحدة  شركة براري عين الفايضة للتطوير ذ.م.م

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  إدارة العقارات.   اإلمارات العربية المتحدة    بحيرات عين الفايضة للعقارات ذ.م.م 

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  الرعاية الصحية والضيافة.  اإلمارات العربية المتحدة    القدرة للرعاية الصحية ذ.م.م 

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  تركيب وصيانة معدات النفط والغاز.خدمات   اإلمارات العربية المتحدة    كيو للطاقة ذ.م.م

          
  ٪ ١٠٠  -  االستثمارات العامة.   اإلمارات العربية المتحدة  ) ٤(القدرة اند ريفاجو لالستثمار ذ.م.م 

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  خدمات إدارة المرافق.   اإلمارات العربية المتحدة    دانة إلدارة المرافق ذ.م.م 

          
  ٪ ٩٩٫٩٧  ٪ ٩٩٫٩٧  تطوير وإدارة الشركات العقارية واالستثمار فيها.  اإلمارات العربية المتحدة  لالستثمار الريان 

          
  ٪ ٦٥  ٪ ٦٥  االستثمار العقاري.   اإلمارات العربية المتحدة    المدينة السكنية لعمال اإلنشاء ذ.م.م 

          
    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٢٨  

  
  
  أساس اإلعداد (تتمة)   ٢
  

  أساس التوحيد (تتمة)   ٢٫٢
  

  األنشطة الرئيسية   بلد التأسيس والعمليات   اسم الشركة التابعة

نسبة حصة الملكية 
وحقوق التصويت 

  المحتفظ بها 
      ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
          

  (تتمة) :فيما يلي الشركات التابعة لشركة كيو القابضة ش.م.خ (سابقاً: شركة القدرة القابضة ش.م.ع)
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  االستثمار العقاري.   اإلمارات العربية المتحدة    موون فالور للتطوير العقاري ذ.م.م 

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  المقاوالت العامة.   اإلمارات العربية المتحدة  غرين بريكاست سيستمز تكنولوجي ذ.م.م

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  األعمال الزراعية.  اإلمارات العربية المتحدة    إيرث كير للمنتجات الزراعية ذ.م.م

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  االستثمار العقاري.   اإلمارات العربية المتحدة    الريان العالمية للعقارات ذ.م.م 

          
  ٪ ٦٥  ٪ ٦٥  االستثمار العقاري.   اإلمارات العربية المتحدة  راديانت وموون فالور للتطوير العقاري ذ.م.م

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  العامة. االستثمارات   المغرب     المغرب  -شركة القدرة القابضة 

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  إدارة الفنادق.   المغرب     سمارت إلدارة الفنادق 

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  إدارة الفنادق.   المغرب     سمارت للعقارات الفندقية 

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  الضيافة.  المغرب     قصر البحر 

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  االستثمارات العامة.   المغرب     ساحل المحيط األطلسي للضيافة

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  شركة قابضة.  المغرب   القدرة القابضة أوفشور

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  االستثمارات العامة.   جزر فيرجن البريطانية   كيو لالستثمارات العامة ليمتد

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  االستثمارات العامة  الجمهورية العربية السورية   سوريا  -شركة القدرة القابضة 

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  إدارة العقارات.   الجمهورية العربية السورية       شركة القدرة العقارية 

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  االستثمارات العامة.   الجزائر        الجزائر  -القدرة القابضة 

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  االستثمارات العامة.   بيالروسيا   القدرة بيالروسيا ليمتد

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  . االستثمارات العامة  اليمن   اليمن -شركة القدرة القابضة 

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  االستثمار العقاري.   اإلمارات العربية المتحدة    إيبيكس السكنية ذ.م.م

          
  ٪ ١٠٠  -  خدمات صيانة معدات النفط والغاز.   اإلمارات العربية المتحدة  ) ٤(القدرة نيو الين للنفط والغاز ذ.م.م 

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  خدمات الغسيل.   اإلمارات العربية المتحدة    ملكية فردية ذ.م.م –ويندز مصبغة 

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  االستثمار في المشاريع التجارية.  اإلمارات العربية المتحدة    مؤسسة القدرة للتجارة العامة 

          
  -  ٪ ١٠٠  إدارة العقارات.   اإلمارات العربية المتحدة    )١(ملكية فردية ذ.م.م   –ريم هيلز 

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  تطوير وإدارة وبيع العقارات.   اإلمارات العربية المتحدة  شركة الطموح لالستثمار ذ.م.م

          
  فيما يلي الشركات التابعة لشركة الطموح لالستثمار ذ.م.م: 

  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  تطوير ملكية المشروع وبيعه وتأجيره.  العربية المتحدةاإلمارات    تي إس إل العقارية ذ.م.م
          

  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  حديقة مغامرات.   اإلمارات العربية المتحدة  الوادي للمغامرات ذ.م.م
          

  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  تأجير منتجعات ومساكن مفروشة.   اإلمارات العربية المتحدة  شاليهات المبزرة الخضراء ذ.م.م 
          

  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  إدارة وتشغيل الفنادق والشقق الفندقية.   اإلمارات العربية المتحدة  شركة طموح للفنادق والمنتجعات ذ.م.م
          

  ٪ ٥١  ٪ ٥١  مقاوالت مشاريع البناء.  اإلمارات العربية المتحدة  طموح الوطنية للمقاوالت ذ.م.م
          

  ٪ ٦٠  ٪ ٦٠  تصميم وبناء النماذج المعمارية.   المتحدةاإلمارات العربية   أرك مودلز أبوظبي ذ.م.م
          

  
    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٢٩  

  
  
  أساس اإلعداد (تتمة)   ٢
  

  أساس التوحيد (تتمة)   ٢٫٢

  األنشطة الرئيسية   بلد التأسيس والعمليات   اسم الشركة التابعة

نسبة حصة الملكية 
وحقوق التصويت 

  المحتفظ بها 
      ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  

  العمليات المتوقفة:
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  تملك وتأجير عقارات التجزئة.  اإلمارات العربية المتحدة  باراجون مولز ذ.م.م

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  إدارة الفنادق.   اإلمارات العربية المتحدة  / فندق هوليداي إن  دانة للضيافة ذ.م.م

          
التجارية  شركات    اإلمارات العربية المتحدة  )٣( شركة أسماك القابضة المحدودة المشاريع  في  واالستثمار  قابضة 

  وإدارتها. 
١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪  

          
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  تجارة التجزئة للمنتجات االستهالكية سريعة الحركة.   اإلمارات العربية المتحدة  )٣( مؤسسة ميغا مارت اإلمارات العربية المتحدة

          
وتأسيسها   المتحدةاإلمارات العربية   ) ٣(أبوظبي ماونتن جيت ذ.م.م.  العقارية  المشاريع  وتطوير  استثمار 

  وإدارتها. 
٧٠  ٪ ٧٠ ٪  

          
وتطويرها   اإلمارات العربية المتحدة  مجينتا لالستثمار ذ.م.م  الصحية  الرعاية  مشاريع  في  االستثمار 

  والمشاريع التجارية وإدارتها. 
٨٠  ٪ ٨٠ ٪  

          
  ٪ ٩٠  ٪ ٩٠  االستثمار في المشاريع التجارية وإدارتها.   اإلمارات العربية المتحدة  وشركاتها التابعةبيور كابيتال لالستثمار ذ.م.م 

          
  ٪ ٥١  -  صيانة المباني وتنسيق الحدائق.   اإلمارات العربية المتحدة    كيو سكيب كومتيك ذ.م.م

          

  
  على السيطرة الفعلية. تم توحيد الشركات التابعة بناًء   *

  شركات تابعة تم توحيدها بموجب ترتيبات تعاقدية بين المساهمين.   **
  
  .الفترةإن هذه الشركات هي شركات تابعة للمجموعة، تم تأسيسها خالل   )١( 
  ).  ١٢(إيضاح  الفترةشركات تابعة تم االستحواذ عليها خالل  )٢( 
  شركات تابعة قيد التصفية.  )٣( 
  . ل الفترةشركات تابعة تمت تصفيتها خال  )٤( 
٪ لشركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع، بينما تمتلك الشركة ٧٠٫٨٣إن شركة بيور هيلث القابضة ذ.م.م هي شركة تابعة بنسبة  )٥( 

  بشكل مباشر. ٪١٣٫٠٤النسبة المتبقية البالغة 
  
  
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٣
  

  المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المعتمدة من قبل المجموعة   ٣٫١
  

التي تطبقها المجموعة   نفس السياساتإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة هي    
الجديدة التالية والتعديالت  باستثناء تطبيق المعايير  ،  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١في بياناتها المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في  

  بعد.   غير فعال . لم تقم المجموعة بتطبيق أي معيار أو تفسير أو تعديل آخر تم إصداره ولكنه لم  ٢٠٢٢يناير    ١الفعالة اعتباراً من  
  

الشركة التابعة   -التقارير المالية للمرة األولى اعتماد المعايير الدولية إلعداد   ١المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -
  كمطبق للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى 

٪" المتعلق باستبعاد المطلوبات  ١٠الرسوم في اختبار "الـ    –األدوات المالية  ٩المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  -
  المالية 

  الضريبة على قياسات القيمة العادلة  -الزراعة  ٤١معيار المحاسبة الدولي رقم  -
    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٣٠  

  
  
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)   ٣
  

  المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المعتمدة من قبل المجموعة (تتمة)   ٣٫١
  

  تكاليف إتمام العقد  -العقود الُمكِلفة  - ٣٧تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم   -
  اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي  - ٣تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -
  المتحصالت قبل االستخدام المقصودالممتلكات واآلالت والمعدات:  - ١٦تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم   -

  
  لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة.  

  
  التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة  ٣٫٢

  
التقارير المالية من اإلدارة وضع األحكام  يتطلب إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد   

والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات المالية واالفصاح  
باإلضافة    عن المطلوبات الطارئة. كما تؤثر هذه األحكام والتقديرات واالفتراضات على اإليرادات والمصاريف والمخصصات

   إلى التغيرات في القيمة العادلة. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
  

م  قد تؤثر هذه األحكام والتقديرات واالفتراضات على المبالغ المدرجة في السنوات المالية الالحقة. يتم حالياً تقييم التقديرات واألحكا  
  ألخرى. وهي تعتمد على الخبرة التاريخية والعوامل ا

  
الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق    الجوهرية  المختصرة، كانت األحكام  الموحدة  البيانات المالية المرحلية  إعداد هذه  عند 

السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة هي نفسها التي تم تطبيقها عند إعداد البيانات المالية 
باستثناء التقديرات واألحكام المحاسبية الجديدة التالية التي تم وضعها   ٢٠٢١ديسمبر    ٣١ي وللسنة المنتهية في  الموحدة كما ف

  نتيجة لالستحواذ على شركات تابعة جديدة خالل الفترة.
  

  أدوات حقوق الملكية المختلطة 
حاجة إلى األحكام لتحديد ما إذا كان يجب تصنيف  تكمن ال اإلدارة بوضع أحكام مختلفة.    تقومأثناء عملية تصنيف أي أداة مالية،  

للتعريفات   أو أداة حقوق ملكية وفقاً  لها، عند اإلدراج المبدئي، كالتزام مالي أو أصل مالي  األداة المالية، أو األجزاء المكونة 
ار المعايير التفصيلية والتوجيهات . عند وضع أحكامها، أخذت المجموعة في االعتبةالتعاقدي  اتالخاصة بكل منها وجوهر الترتيب 

. شمل ذلك تقييم ما إذا كانت األداة تتضمن التزاماً ٣٢ذات الصلة للتصنيف على النحو المبين في معيار المحاسبة الدولي رقم  
لمنشأة من    تعاقدياً لتسليم النقد أو موجودات مالية أخرى إلى منشأة أخرى وما إذا كان يمكن تسويتها من خالل أداة حقوق ملكية

  منشآت المجموعة. بناًء على المعايير، خلصت المجموعة إلى أن أدوات حقوق الملكية المختلطة هي جزء من حقوق الملكية. 
  

  استخدام اإلجراء العملي في إدراج رسوم اإلدارة 
عة بإدارة عمليات المنشأة وكافة  تماشياً مع االتفاقية الثالثية مع حكومة أبوظبي ("الحكومة")، ومنشأة ("المنشأة")، تقوم المجمو

أن لديها الحق في  بالمجموعة    قررتمشاريعها. في المقابل، يحق للمجموعة الحصول على رسوم مقابل تقديم خدمات اإلدارة.  
عيار  رسوم اإلدارة إلى حد التزامات األداء المكتملة على النحو المتفق عليه بين األطراف. وفقاً لذلك، وتماشياً مع متطلبات الم

قوم بإدراج رسوم اإلدارة على أساس النقد الفعلي  ت، تستخدم المجموعة اإلجراء العملي و١٥الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  
  المدفوع مقابل مشاريع المنشأة. 

    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٣١  

  
  
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)   ٣
  

  التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة (تتمة)   ٣٫٢
  

  على شركة الدار العقارية ش.م.ع الفعلية السيطرة
حصلت المجموعة على السيطرة على شركة الدار العقارية ش.م.ع ("الدار") وقامت بتصنيفها كشركة تابعة للمجموعة، على  

  يير التالية: الدار بناًء على المعاشركة الرغم من امتالكها ألقل من نصف رأس المال القائم. قررت المجموعة أنها تسيطر على 
  

أبريل   ١١الدار ("مجلس اإلدارة") اعتباراً من    شركة  عينت المجموعة أربعة من إجمالي سبعة أعضاء في مجلس إدارة  )أ
  ؛ ٢٠٢٢

اتخاذ القرار    عملية  يتم إصدار قرارات مجلس اإلدارة بناًء على األغلبية البسيطة، مما يمنح المجموعة سيطرة كاملة على  ) ب
  من قبل مجلس اإلدارة؛ 

عن   األعمال والمعامالت نيابةً   كافةللنظام األساسي لشركة الدار، يتمتع مجلس اإلدارة بصالحية كاملة إلدارة وتنفيذ    اً وفق  ) ج
الحوكمة، واإلشراف على اإلدارة، وكذلك    فاعليةالدار، وضمان    شركة  ، بما في ذلك اإلشراف على شؤون أعمال المنشأة

  ركة الدار؛ و اإلدارة العليا لشموظفي تعيين وإقالة 
  ٪ من رأس المال القائم. ٣٣٫٦٥المجموعة هي أكبر مساهم منفرد في الدار بحوالي إن   )د

  
الدار، وقدرة المساهمين اآلخرين   شركة في لحصة ملكيتهاالحجم المطلق  االعتبار المجموعة في أخذت، وضع هذه األحكامعند 

إلى العوامل المذكورة  على تقييد ترشيحاتها في مجلس اإلدارة، وتمثيل المجموعة باألغلبية في مجلس اإلدارة. لذلك، واستناداً 
غالبية أعاله،   السيطرة على  قدرتها على  الدار، كما يتضح من  فعلية على شركة  لديها سيطرة  بأن  المجموعة بوضوح    أثبتت 

  .المختصرة وبالتالي تم إدراج نتائجها في هذه البيانات المالية المرحلية الموحدةأعضاء مجلس اإلدارة، 
  
  
  الممتلكات واآلالت والمعدات   ٤
  

أشهر المنتهية في   الستةألف درهم (فترة    ٢٫٥٠٨٫٩٩٧خالل الفترة، بلغت اإلضافات إلى الممتلكات واآلالت والمعدات ما قيمته  
ألف درهم)، باستثناء الممتلكات واآلالت والمعدات المستحوذ عليها من خالل دمج األعمال ورسوم    ٤٥١٫٢٧٢:  ٢٠٢١  يونيو  ٣٠

  الستة ألف درهم (فترة    ٦٢٨٫٥١٢  البالغة قيمتها  ٢٠٢٢  يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في    الستةاالستهالك واالنخفاض في القيمة لفترة  
ألف درهم). بلغت قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات المستحوذ عليها من خالل    ١٤٦٫١٤٦  : ٢٠٢١  يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في  

  درهم). ألف    ٦٫٧٠٩٫٨١٠:  ٢٠٢١  يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في    الستة) (فترة  ١٢ألف درهم (إيضاح    ٤٫٩٤٦٫٣٣١دمج األعمال  
  

    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٣٢  

  
  
  ومطلوبات عقود اإليجار  موجودات حق االستخدام  ٥
  

  (مدققة)  (غير مدققة)   
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

      موجودات حق االستخدام:
  ٨٨٫٤٣١  ٩٧٠٫٨١٣  الرصيد في بداية الفترة / السنة 

  ٨٥٨٫٨٢٦  ٦٢١٫٥٦٦  ) ١٢مستحوذ عليها من خالل دمج األعمال (إيضاح 
  ١٣٧٫٧٦٩  ٢٢٨٫١٩٤  إضافات  

  -  ٣٫٦٨٦  محولة من موجودات محتفظ بها للبيع 
  ) ٧٤٫٧٣٢(  ) ٩٥٫٠٦٣(  مصاريف االستهالك  

  ) ١٣٫٠٠٩(  ) ١٫٠٧٠(  )١٢٫٣(إيضاح  مشطوبة عند استبعاد شركات تابعة
  -  ) ٢٣٫٨٨٩(  تسويات* 

  ) ١٥٫١٢٧(  ) ٢٥٫٣٣٤(  إنهاء عقد إيجار
  ) ٧٫٨٤٢(  ٢٫٤٨٧  تعديالت على عقود اإليجار

  -  ) ١٫٩٣٨(  تحويل العمالت األجنبية 
  ) ٣٫٥٠٣(  -  االنخفاض في القيمة

      
  ٩٧٠٫٨١٣  ١٫٦٧٩٫٤٥٢  الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

      
      مطلوبات عقود اإليجار: 

  ٨٨٫٥٠٩  ٩٩٤٫٥٣٥  الرصيد في بداية الفترة / السنة 
  ٨٦٣٫٢٠٧  ٦٤٠٫٦٧٨  ) ١٢مستحوذ عليها من خالل دمج األعمال (إيضاح 

  ١٣٦٫٠٥٧  ٢١٧٫٧٥٤  إضافات  
  -  ١٫٩٩١  محولة من موجودات محتفظ بها للبيع 

  ٢٨٫٥٠٨  ٣٣٫٠١٩  مصاريف الفائدة 
  ) ٨٠٫٨٨٣(  ) ١١٨٫٥٦٦(  دفعات

  ) ١٣٫٢٤١(  ) ١٫١٣٣(  ) ١٢٫٣شطب عند استبعاد شركات تابعة (إيضاح 
  -  ) ٢٣٫٥٢٧(  تسويات* 

  ) ١٢٫٦٨١(  ) ٦٫٨٥٦(  إنهاء عقد إيجار
  ) ٩٫١٠٢(  ٢٫٦٤٤  تعديالت على عقود اإليجار

  ) ٣٫٨٤٨(  ) ٣٦١(  ١٩امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد 
  -  ) ٦٫٦١٤(  العمالت األجنبية  صرف

  ) ١٫٩٩١(  -  تحويل إلى موجودات محتفظ بها للبيع
      

  ٩٩٤٫٥٣٥  ١٫٧٣٣٫٥٦٤  السنة الرصيد في نهاية الفترة / 
      

  
تمثل إلغاء عقد إيجار بين بيور هيلث القابضة ذ.م.م وشركة الدار العقارية ش.م.ع ("الدار")، نتيجة الستحواذ المجموعة على   *

    شركة الدار خالل الفترة.



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٣٣  

  
  
  موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإليجار (تتمة)  ٥
  

  الموحد على النحو التالي:  المرحلي اإليجار في بيان المركز المالي عقود يتم اإلفصاح عن مطلوبات 
  

  (مدققة)  (غير مدققة)   
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ١١٧٫٦٢٩  ١٩٧٫٤٥٠  متداولة  
  ٨٧٦٫٩٠٦  ١٫٥٣٦٫١١٤  غير متداولة  

      
  ٩٩٤٫٥٣٥  ١٫٧٣٣٫٥٦٤  
      

  
  
  االستثمار في الشركات الزميلة وشركات االئتالف  ٦
  

  فيما يلي تفاصيل الشركات الزميلة وشركات ائتالف المجموعة:  
  

  الملكية  حصة  بلد التأسيس والعمليات   األنشطة الرئيسية   اسم المنشأة 

      ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
          : الشركات الزميلة

العقارية    شركة تفسير للمقاوالت والصيانة العامة ذ.م.م  المشاريع  وتطوير  استثمار 
  . وتأسيسها وإدارتها

  ٪ ٢٠  ٪ ٢٠  اإلمارات العربية المتحدة 

          
المعدنية،    شركة اإلمارات للمرطبات ش.م.ع  المياه  وبيع  تعبئة 

والمشروبات الغازية والحليب المكثف،  
باإلضافة إلى تصنيع القوارير والعلب  

  . البالستيكية

  ٪٢٠٫٣٥  ٪٢٠٫٣٥  المتحدة اإلمارات العربية  

          
  ٪ ٣٣  ٪ ٣٣  مصر   زراعة وإنتاج السكر.   القناة للسكر ش.م.م 

          
  ٪ ٣٣  ٪ ٣٣  فرنسا    الخدمات الهندسية واالستشارية.    برنسيبيا إس أيه إس  

          
  ٪ ٣٥  ٪ ٣٥  العربية المتحدة اإلمارات   استشارات أجهزة الحاسوب ومعداته.   الجزيرة للحلول واالستشارات التقنية ذ.م.م

          
والمنشآت    ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ   الصحية  الرعاية  خدمات 

  الطبية. 
  ٪٣٦٫١٦  ٪٣٦٫١٦  اإلمارات العربية المتحدة 

          
  ٪٣٦٫٦٩  ٪٣٦٫٦٩  اإلمارات العربية المتحدة  حلول القوى العاملة واالستثمار.   سواعد القابضة ش.م.خ  

          
التجارية    فود هولدينج ذ.م.م إن آر تي سي   المشاريع  في  االستثمار 

  وتأسيسها وإدارتها. 
  ٪ ٤١  ٪ ٤١  اإلمارات العربية المتحدة 

          
استثمار وتطوير المشروعات العقارية    ) ١( الدار العقارية ش.م.ع 

  وتأسيسها وإدارتها. 
  ٪٣١٫١١  -  اإلمارات العربية المتحدة  

          
الفواتير      )١(إسياسوفت هولدينج ليمتد  وإدارة  العدادات  بيانات  إدارة 

وتحليالت   التنقل  وبرامج  والتحصيل 
  البيانات الضخمة. 

  -  -  اإلمارات العربية المتحدة  

          
  ٪ ٣٠  ٪ ٣٠  موزمبيق   االستثمار في المشاريع الزراعية.   مزارع البستان المحدودة 

          
البرمجيات    ) ٣( مجموعة لينكس للتكنولوجيا المحدودة  تطبيقات  تطوير  خدمات 

استشارات   وخدمات  المخصصة 
  تكنولوجيا المعلومات. 

  -  ٪ ٢٥  جزر فيرجن البريطانية  

          
    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٣٤  

  
  
  االستثمار في الشركات الزميلة وشركات االئتالف (تتمة)  ٦
  

  حصة الملكية   والعمليات بلد التأسيس    األنشطة الرئيسية   اسم المنشأة 

      ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
          الشركات الزميلة: (تتمة) 
  -  ٪ ١٩  جزر كايمان  المشاريع العقارية.     )٤(*  إسكندر القابضة المحدودة 

          
  -  ٪ ٣٠  اإلمارات العربية المتحدة   المشاريع العقارية.   السديرة لالستثمارات العقارية * 

          
  -  ٪ ٣٢  اإلمارات العربية المتحدة   شركة تمويل.   أبوظبي للتمويل ش.م.خ* 

          
المهني    مينا تور*  للتطوير  جولف  جوالت 

  والهواة. 
  -  ٪ ٤٠  اإلمارات العربية المتحدة 

          
  -  ٪٢٣٫٥٣  اإلمارات العربية المتحدة   شركة قابضة.   ) ٣(شركة انفيكتس لالستثمار بي إل سي ** 

          
  -  ٪ ٢٠  مصر  التطوير العقاري.   لالستثمار العقاري* شركة الحدائق الملكية  

          
الداخلي    ) ٥(ذ.م.م  –ديكو فيجين كومباني   التصميم  تنفيذ  أعمال 

ومواد   الحائط  ورق  بيع  (الديكور)، 
بالتجزئة  والفواصل    الديكور 

  واستيرادها. 

  -  ٪ ٤٥  اإلمارات العربية المتحدة 

          
          شركات االئتالف:

العقارية    الزيو لالستثمار العقاري ذ.م.م   المشاريع  وتطوير  استثمار 
  . وتأسيسها وإدارتها

  ٪ ٦٥  ٪ ٦٥  اإلمارات العربية المتحدة 

          
العقارية    بروجريسيف لتطوير العقارات ذ.م.م  المشاريع  وتطوير  استثمار 

  . وتأسيسها وإدارتها
  ٪ ٧٠  ٪ ٧٠  اإلمارات العربية المتحدة 

          
  ٪ ٤٩  ٪ ٤٩  اإلمارات العربية المتحدة   اإلنشاء.   شركة إنشاء السكك الحديدية الصينية  

          
المتعلقة    شركة التحدي المصرية اإلماراتية للجرافات البحرية  واألعمال  الحفر  أعمال 

ومقاوالت   األراضي  باستصالح 
الموانئ   وعقود  المدنية،  الهندسة 

  واإلنشاءات البحرية. 

  ٪ ٤٩  ٪ ٤٩  مصر

          
  ٪ ٥٠  ٪ ٥٠  اإلمارات العربية المتحدة    شركة قابضة إلدارة الخدمات.   ذ.م.م  األصولشركة التزم إلدارة 

          
شركة االستثمار الزراعي القابضة (إثمار) المحدودة  

)٦(    
والتصدير   واالستيراد  العامة  التجارة 
والتخزين في المخازن العامة وسماسرة  

وإدارة وتشغيل  تجاريين وأمناء مخازن  
بالجملة   األعالف  تجارة  المستودعات. 
المعلبة   الغذائية  المواد  تجارة 
الغذائية   المواد  تجارة  والمحفوظة، 
الغذائية   المواد  وتجارة  المجمدة 

  الزراعية. 

  ٪ ٥٠  -  اإلمارات العربية المتحدة  

          
وتكنولوجيا    معهد أبحاث إي دي إي ذ.م.م  والتصوير  التشخيص 

المعلومات واستشارات نظم المعلومات  
  وسير األعمال والحلول. 

  ٪ ٥٠  ٪ ٥٠  اإلمارات العربية المتحدة 

          
إنتاج وتخزين الغاز الطبيعي المضغوط    اإلمارات العالمية للغاز 

والبروبان   المسال  البترول  وغاز 
  والبيوتان والوقود الدافع.  

  ٪ ٥٠  ٪ ٥٠  اإلمارات العربية المتحدة 

          
صيانة المباني، وأعمال تنفيذ التصميم    القدرة الرياضية لإلدارة ذ.م.م 

إدارة   وخدمات  (الديكور)،  الداخلي 
الرياضية   والخدمات  المرافق، 
ومرافق   حقول  وخدمات  والمقاوالت 

  النفط والغاز البرية والبحرية.  

  ٪ ٥٠  ٪ ٥٠  اإلمارات العربية المتحدة 

          
    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٣٥  

  
  
  (تتمة)االستثمار في الشركات الزميلة وشركات االئتالف   ٦
  

  حصة الملكية   بلد التأسيس والعمليات   األنشطة الرئيسية   اسم المنشأة 
      ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
          

استيراد وتصدير وتجارة المواد المتعلقة بالنفط    ) ٧( القدرة آي سي اس ام 
  والغاز.

  ٪ ٥١  -  اإلمارات العربية المتحدة 

          
استيراد وتصدير وتجارة المواد المتعلقة بالنفط    القدرة الضحى لالستثمارات العقارية  

  والغاز.
  ٪ ٥٠  ٪ ٥٠  اإلمارات العربية المتحدة 

          
األنشطة المتعلقة بخطوط الشحن لنقل البضائع    ) ٨(آي بي جي سي دي ام سي سي 

البحري   والشحن  السفن،  واستئجار  والركاب، 
الركاب، وخدمات الشحن البحري،  وتأجير سفن  

  وإدارة السفن وتشغيلها والعمل كوسيط للشحن. 

  -  ٪ ٥١  اإلمارات العربية المتحدة 

          
  -  ٪ ٥١  اإلمارات العربية المتحدة   الخدمات المصرية الرقمية.   ) ٨(دبليو آي أو هودلينج ريستريكتد ليمتد

          
وتأسيسها    ) ٨(إكسيد القابضة للرياضات ذ.م.م  الرياضية  المشاريع  في  االستثمار 

  وإدارتها. 
  -  ٪ ٥٠  اإلمارات العربية المتحدة 

          
 سفين لخدمات المسح والعمليات البحرية

)٩ (  
  -  ٪ ٤٩  اإلمارات العربية المتحدة   . صأعمال المسح والغو 

          
المتكاملة  المرافق  إلدارة  الدولية  الراحة 

  ذ.م.م *  
  -  ٪ ٥٠  اإلمارات العربية المتحدة   . إدارة المرافق

          
  -  ٪ ٥٠  اإلمارات العربية المتحدة   تشغيل الفنادق.   رويال هاوس ذ.م.م * 

          
  -  ٪ ٥٠  سوريا  . التطوير العقاري  بالميرا سوديك للتطوير العقاري *  

          
  -  ٪ ٥٠  اإلمارات العربية المتحدة   منشأة ذات أغراض خاصة.   ضيافة القابضة المحدودة  

          

  
  أصبحت هذه المنشآت شركات زميلة أو شركات ائتالف للمجموعة خالل الفترة نتيجة لدمج األعمال.   *

في غضون  ، والتي سوف يتم االنتهاء منها  المؤقتة  االستثمار بناًء على القيم العادلة / صافي قيم الموجودات  ايتم احتساب هذ  **
  . شهر من تاريخ االستحواذ ١٢

  
  ) شركة الدار العقارية ش.م.ع ("الدار") ١(

، مما أدى إلى زيادة إجمالي بدون مقابل٪ في شركة الدار إلى المجموعة ٢خالل الفترة، تم تحويل حصة مساهمة إضافية بنسبة 
إلى أن   نظراً سيطرة مشتركة خاضعة ل على أعمال  الحصة اإلضافية على أنها استحواذ إدراج٪. تم ٣٣٫١١المساهمة إلى حصة 

حصة  القيمة العادلة لإدراج  المجموعة ب  قامتالشركة والمحول يخضعان في النهاية لسيطرة نفس الطرف قبل وبعد التحويل.  
  واالستحواذ. الدمجألف درهم ضمن احتياطي  ٧٥٤٫٨٢٠ قيمتها ضافية البالغةلمساهمة اإلا

  
شركة  الفي    استبعاد االستثمارالدار، وبناًء عليه، تم    شركة   ، حصلت المجموعة على السيطرة على٢٠٢٢أبريل   ١١من   اً اعتبار

  ي الشركات التابعة على النحو التالي: إلى االستثمار ف اً زميلة وتم تحويل القيمة العادلة للحصة المحتفظ بها سابقال
  

  ألف درهم  
    

  ١٣٫٤٠٤٫٩٧٦  ) ١٢٫٢القيمة العادلة للحصة المحتفظ بها سابقاً (إيضاح 
 ً   ) ١٠٫٦٦٢٫٧١١(  القيمة الدفترية للحصة المحتفظ بها سابقا

    
 ً   ٢٫٧٤٢٫٢٦٥  ربح القيمة العادلة على إعادة تقييم حصة الملكية المحتفظ بها سابقا

    
    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٣٦  

  
  
  االستثمار في الشركات الزميلة وشركات االئتالف (تتمة)  ٦

  
  ) إسياسوفت هولدينج ليمتد ("إسياسوفت") ٢(

)، شركة زميلة بسبب زيادة حصة  ٧٫٢خالل الفترة، أصبحت إسياسوفت، المصنفة سابقاً كاستثمار في موجودات مالية (إيضاح  
، حصلت المجموعة  ٢٠٢٢يونيو    ١بتاريخ    . ٢٠٢٢يناير    ٧٪، والتي تم تخصيصها بدون مقابل في  ٢٠مساهمة المجموعة بنسبة  

٪. وبناًء عليه، تم استبعاد االستثمار في ٢١ها على حصة ملكية إضافية بنسبة  على السيطرة على إسياسوفت من خالل استحواذ
  الشركة الزميلة وتم تحويل القيمة العادلة للحصة المحتفظ بها سابقاً إلى االستثمار في شركات تابعة على النحو التالي: 

  
  ألف درهم  
    

  ٢٦٫٢٥٠  ) ١٢٫٢القيمة العادلة للحصة المحتفظ بها سابقاً (إيضاح 
 ً   ) ٩٫٨٣٦(  القيمة الدفترية للحصة المحتفظ بها سابقا

    
 ً   ١٦٫٤١٤  ربح القيمة العادلة على إعادة تقييم حصة الملكية المحتفظ بها سابقا

    
  

  شركة انفيكتس لالستثمار بي إل سي ("انفيكتس") ) مجموعة لينكس للتكنولوجيا المحدودة ("لينكس للتكنولوجيا") و٣(
  ٪ ٢٣٫٥٣وعلى حصة مساهمة بنسبة ٪ في لينكس للتكنولوجيا ٢٥خالل الفترة، استحوذت المجموعة على حصة مساهمة بنسبة 

  ألف درهم على التوالي.  ٥٦٨٫١٧١و ألف درهم  ٣٫٦٨٠في انفيكتس مقابل اعتبار بقيمة 
  

  ) إسكندر القابضة المحدودة ٤(
المحدودة   كشركة زميلة للمجموعة على الرغم من أن المجموعة تمتلك حصة ملكية بنسبة تم تصنيف شركة إسكندر القابضة 

٪، باعتبار أن للمجموعة نفوذ جوهري بموجب حقها التعاقدي في تعيين اثنين من كل ستة أعضاء في مجلس إدارة الشركة  ١٩
  المستثمر فيها. 

  
  ذ.م.م ("ديكو فيجين")  –) ديكو فيجين كومباني ٥(  

٪ في ديكو فيجين بدون مقابل حيث تم إدراج العملية كاستحواذ  ٤٥وذت المجموعة على حصة مساهمة بنسبة خالل الفترة، استح
على أعمال خاضعة لسيطرة مشتركة نظراً ألن الشركة والشركة الزميلة يخضعان في النهاية لسيطرة نفس الطرف قبل االستحواذ  

ة الموحدة باستخدام طريقة تجميع الحصص، وبناًء عليه، قامت المجموعة وبعده. تم احتساب عملية االستحواذ في البيانات المالي
ألف درهم. قامت المجموعة    ٢٨٫٥٤٤بإدراج االستثمار في الشركة الزميلة بناًء على قيمته الدفترية في تاريخ االستحواذ بمبلغ  

  ستحواذ. بإدراج الزيادة في القيمة الدفترية عن االعتبار المدفوع ضمن احتياطي الدمج واال
    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٣٧  

  
  
  االستثمار في الشركات الزميلة وشركات االئتالف (تتمة)  ٦
  

  ) شركة االستثمار الزراعي القابضة (إثمار) المحدودة ٦(
  ألف درهم.  ١٠١٫٠٠٠عالقة مقابل  وإثمار لطرف ذ شركة ، قامت المجموعة باستبعاد استثمارها في٢٠٢٢أبريل  ١بتاريخ   

  
  على النحو التالي:  شركة ائتالفاستبعاد االستثمار في  من ربحاليتم احتساب 

  (غير مدققة)   
  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  
  ألف درهم  
    

  ١٠١٫٠١٤  القيمة الدفترية لالستثمار في بداية الفترة  
  ) ٣٠٫٣١٦(  الحصة من الخسارة للفترة  

  ) ٧٫٠٧٧(  الحصة من الخسارة الشاملة األخرى للفترة  
    

  ٦٣٫٦٢١  القيمة الدفترية في تاريخ االستبعاد 
  ) ١٠١٫٠٠٠(  ناقصاً: اعتبار البيع 

    
  ) ٣٧٫٣٧٩(  الربح من االستبعاد 

    
  

  ) القدرة آي سي اس ام ٧(
ألف    ٥١٠الشركة رسمياً. بلغت قيمة تأثير التصفية  خالل الفترة، تم االنتهاء من تصفية شركة القدرة آي سي اس ام، وتم حل  

  درهم. 
  

) آي بي جي سي دي ام سي سي ("آي بي جي سي") ودبليو آي أو هودلينج ريستريكتد ليمتد ("دبليو آي أو هودلينج ") ٨(
  وإكسيد القابضة للرياضات ذ.م.م ("إكسيد") 

كسيد خالل الفترة. قامت المجموعة بضخ حصتها في رأس  قامت المجموعة بتأسيس آي بي جي سي ودبليو آي أو هودلينج وإ
. وعالوة على ذلك، تم دفع مساهمة إضافية  على التوالي  ألف درهم ١٥٠ألف درهم و ٨٤٧٫١٦٧ألف درهم و   ٢٥٠المال بمبلغ  

  ألف درهم.  ٧٥٫٧٦١بمبلغ  إلى آي بي جي سي
  

  ) سفين لخدمات المسح والعمليات البحرية ("سفين") ٩(
أبوظبي باعتبارها شريك في شراكة االئتالف.  خالل   المجموعة بتأسيس شركة سفين كشركة ائتالف مع موانئ  قامت  الفترة، 

قدمت المجموعة مساهمة عينية لشركة سفين من خالل نقل الممتلكات واآلالت والمعدات والموظفين وعقود اإليرادات الخاصة  
ألف    ١٤٠٫٠٦٧٪ بالقيمة العادلة بقيمة  ٤٩موعة بقياس حصتها البالغة نسبتها  بقسم الغوص والخدمات البحرية إليها. قامت المج

  درهم. 
    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٣٨  

  
  
  االستثمار في الشركات الزميلة وشركات االئتالف (تتمة)  ٦
  

  إن الحركة في االستثمارات في الشركات الزميلة وشركات االئتالف هي كما يلي:
  

  (مدققة)  (غير مدققة)   
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ٤٣٨٫٧٣٣  ١٢٫١٠٣٫١٠٦  في بداية الفترة / السنة  
  ٤٨٠٫٣٨٢  ١٤٨٫٧٣٨  ) ١٢المستحوذ عليها من خالل دمج األعمال (إيضاح 

  ١١٫٤٠٧٫٦٥٤  ٢٫٤٢٧٫٧٩٨  إضافات خالل الفترة / السنة* 
  ) ٤٢٫٥٤٦(  ) ٦٤٫١٣١(  استبعادات خالل الفترة / السنة 

  ) ٢٩٩٫٤١٣(  ) ١٠٫٧٠٨٫٠٨١(  **محولة إلى استثمار في شركات تابعة 
  ٦٧٢٫١٨٦  ٣٣٠٫٣٤٢  حصة من الربح للفترة / السنة 

  -  ) ٢٨٫٢٥٥(  حصة من الخسارة الشاملة األخرى للفترة / السنة 
  -  ) ٥٩٫٧٠٨(  صرف العمالت األجنبية 

  ) ٥٥٣٫٨٩٠(  ) ٧٫١٦٣(  توزيعات أرباح مستلمة خالل الفترة / السنة 
      

  ١٢٫١٠٣٫١٠٦  ٤٫١٤٢٫٦٤٦  في نهاية الفترة / السنة  
      

  
  : مدرج ضمن اإلضافات  *
  
. في التاريخ  إسياسوفت هولدينج ليمتدألف درهم، يمثل القيمة العادلة للحصة المحتفظ بها سابقاً في شركة    ٩٫١٨٨  مبلغ بقيمة -

الجوهري عليها. تم إدراج الحصة المحتفظ بها سابقاً كاستثمار في موجودات مالية    التأثيرالذي حصلت فيه المجموعة على  
  ). ٧٫٢(إيضاح 

، والذي تم إدراجه ضمن الذمم التجارية  ٢٠٢١ألف درهم إلى آي بي جي سي خالل    ٦١٫٤٩٦مبلغ مدفوع مقدماً بقيمة   -
  . ٢٠٢١دينة األخرى في المدينة والذمم الم

  )).٩( ٦ألف درهم يمثل القيمة العادلة للموجودات غير النقدية المساهمة بها لشركة سفين (إيضاح  ١٤٠٫٠٦٧مبلغ بقيمة  -
بقيمة   - تم    ٧٥٤٫٨٢٠ألف درهم و  ٢٨٫٥٤٤مبلغين  واللذان  التوالي،  على  والدار  فيجن  ديكو  بشركتي  يتعلقان  ألف درهم 

  القة خاضعة لسيطرة مشتركة.تحويلهما من أطراف ذات ع
  

ألف درهم يتعلق بشركة ريم للخرسانة    ٣٥٫٥٣٤مدرج ضمن التحويالت إلى االستثمار في الشركات التابعة مبلغ بقيمة    **
  (أ)). ١٢٫٥الجاهزة ذ.م.م، والتي تم االستحواذ عليها عند االستحواذ على شركة إسمنت رأس الخيمة لالستثمار (إيضاح 

  
  ربح القيمة العادلة من إعادة تقييم حصص الملكية المحتفظ بها سابقاً:  فيما يلي ملخص

  
  (مدققة)  (غير مدققة)   
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  -  ٢٫٧٤٢٫٢٦٥  ))١(  ٦(إيضاح  الدار العقارية ش.م.ع
  -  ١٦٫٤١٤  ))٢( ٦إسياسوفت هولدينج ليمتد (إيضاح 

      
  ٢٫٧٥٨٫٦٧٩  -  
      

    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٣٩  

  
  
  ستثمارات في موجودات ماليةاال  ٧
  

  (مدققة)   (غير مدققة)     
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٢ يونيو  ٣٠    
  ألف درهم  ألف درهم   إيضاحات   
        

  ١٫١٤٣٫٩٧٢  ٢٫١٨٤٫٧٩٩  ٧٫١  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
  ٩٫٠٩٦٫٩٣١  ٢٦٫٣٨٩٫٧١٣  ٧٫٢  العادلة من خالل األرباح أو الخسائر استثمارات مدرجة بالقيمة 

  -  ١٠٤٫١٦٧  ٧٫٣    استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 
        
    ١٠٫٢٤٠٫٩٠٣  ٢٨٫٦٧٨٫٦٧٩  
        

  
  مفصح عنها في بيان المركز المالي المرحلي الموحد كما يلي:   

  
  ٩٫٠٩٦٫٩٣١  ٢٦٫٠٤٩٫٦١٥    متداولة 

  ١٫١٤٣٫٩٧٢  ٢٫٦٢٩٫٠٦٤    غير متداولة 
        
    ١٠٫٢٤٠٫٩٠٣  ٢٨٫٦٧٨٫٦٧٩  
        

  
  االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   ٧٫١

  (مدققة)  (غير مدققة)   
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ٦٢٢٫٨٧٨  ٣٠٥٫٢٠٨  استثمارات في أسهم مدرجة 
  ٥٤٧٫٦٤٦  ١٫٥٤٨٫٩٧٤  استثمارات في أسهم غير مدرجة 

  ٤٩٠٫٠١٤  ٣٣٠٫٦١٧  صكوك مدرجة
  ٨  -  أدوات دين أخرى  

      
  ١٫٦٦٠٫٥٤٦  ٢٫١٨٤٫٧٩٩  

  ) ٥١٦٫٥٧٤(  -  ناقصاً: المحولة إلى استثمارات متعلقة بشركة تابعة محتفظ بها للبيع
      
  ١٫١٤٣٫٩٧٢  ٢٫١٨٤٫٧٩٩  
      

  
   :الجغرافي لالستثمارات هو كما يليإن التوزيع   

  (مدققة)  (غير مدققة)   
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ٨٦٠٫١٨٦  ٦٩٦٫١١٤  داخل اإلمارات العربية المتحدة
  ٨٠٠٫٣٦٠  ١٫٤٨٨٫٦٨٥  خارج اإلمارات العربية المتحدة

      
  ١٫٦٦٠٫٥٤٦  ٢٫١٨٤٫٧٩٩  

  ) ٥١٦٫٥٧٤(  -  استثمارات متعلقة بشركة تابعة محتفظ بها للبيعناقصاً: المحولة إلى 
      
  ١٫١٤٣٫٩٧٢  ٢٫١٨٤٫٧٩٩  
      

    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٤٠  

  
  
  ستثمارات في موجودات مالية (تتمة)اال  ٧
  

  االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (تتمة)  ٧٫١
  

. إن حركة االستثمار في الموجودات ٢٢يتم إدراج االستثمارات بالقيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم الموضحة في اإليضاح رقم    
  المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر هي كما يلي: 

  
  (مدققة) ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  (غير مدققة)  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  

  
وأدوات  صكوك 

  اإلجمالي  أسهم حقوق ملكية  دين
صكوك وأدوات  

  اإلجمالي  أسهم حقوق ملكية   دين
  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
              

  ٤٤٧٫٠٥٧  ٤٤٧٫٠٥٧  -  ١٫١٤٣٫٩٧٢  ١٫١٤٣٫٩٧٢  -  في بداية الفترة / السنة 
  ١٠٨٫٢٤٥  ٩٦٫٥٧٧  ١١٫٦٦٨  ١٫٠٦٥٫٤٧١  ١٫٠٥٣٫٠٦٣  ١٢٫٤٠٨  إضافات 

  ٤٫٧٦٠٫١١٦  ٤٫١٩٨٫٦٣٤  ٥٦١٫٤٨٢  ٢٢١٫٩٥٤  ٢٢١٫٩٥٤  -  ) ١٢المستحوذ عليها من خالل دمج األعمال (إيضاح 
  -  -  -  ٥١٦٫٥٧٤  ٢٦٫٥٥٢  ٤٩٠٫٠٢٢  المحولة من موجودات محتفظ بها للبيع  

  )٣٠٩٫١٩٦(  )٢٣٠٫٣٢١(  )٧٨٫٨٧٥(  )١٧٣٫٩٩٦(  )٢٠٫٧٧١(  )١٥٣٫٢٢٥(  استبعادات 
  )٤٫١٠٧٫٢٧١(  )٤٫١٠٧٫٢٧١(  -  -  -  -  تحويل إلى استثمار في شركات زميلة  
  )٨٫١٧٢(  )٨٫١٧٢(  -  )٣٠٩٫٧٣١(  )٣٠٩٫٧٣١(  -  تحويل إلى استثمار في شركات تابعة * 

  -  -  -  )٣٠(  )٣٠(  -  خسارة صرف العمالت األجنبية  
  ٧٦٩٫٧٦٧  ٧٧٤٫٠٢٠  )٤٫٢٥٣(  )٢٧٩٫٤١٥(  )٢٦٠٫٨٢٧(  )١٨٫٥٨٨(  التغيرات في القيمة العادلة

              
  ١٫٦٦٠٫٥٤٦  ١٫١٧٠٫٥٢٤  ٤٩٠٫٠٢٢  ٢٫١٨٤٫٧٩٩  ١٫٨٥٤٫١٨٢  ٣٣٠٫٦١٧  

  ناقصاً: المحولة إلى استثمارات متعلقة بشركة تابعة  
  )٥١٦٫٥٧٤(  )٢٦٫٥٥٢(  )٤٩٠٫٠٢٢(  -  -  -  محتفظ بها للبيع   
              

  ١٫١٤٣٫٩٧٢  ١٫١٤٣٫٩٧٢  -  ٢٫١٨٤٫٧٩٩  ١٫٨٥٤٫١٨٢  ٣٣٠٫٦١٧  في نهاية الفترة / السنة 
              

  
ألف    ٢٩٫٩٣٧: ٢٠٢١ديسمبر   ٣١ألف درهم (   ٢٩٫٩٧٣، كان االستثمار في أسهم بقيمة عادلة قدرها ٢٠٢٢ يونيو ٣٠كما في   

  درهم) محتفظاً به باسم طرف ذو عالقة خاضع لسيطرة مشتركة، لصالح المجموعة. 
  

  * يمثل ما يلي:  
  ألف درهم  
    

  ١٢٫١٦٢  )١٢٫١(إيضاح  حصة محتفظ بها سابقاً في شركة إسمنت رأس الخيمة لالستثمار ش.م.ع
  ٢٨٧٫٩١٧  (أ)) ١٢٫٥ش.م.خ المستحوذ عليها من خالل دمج أعمال (إيضاح  القابضةأسهم كيو 

  ٩٫٦٥٢  (أ)) ١٢٫٥أسهم ألفا ظبي القابضة ش.م.ع المستحوذ عليها من خالل دمج أعمال (إيضاح 
    
  ٣٠٩٫٧٣١  
    

  
  

    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٤١  

  
  
  االستثمارات في موجودات مالية (تتمة)  ٧
  

  العادلة من خالل األرباح أو الخسائراالستثمارات المدرجة بالقيمة   ٧٫٢
  

  (مدققة)  (غير مدققة)   
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ١٫٩٢٠٫٣٣٣  ١٥٫٣٣٣٫٩٠٠  استثمارات في أسهم مدرجة  
  ٧٫٥٧٦٫٤٥٣  ١١٫٠٠٦٫٤٤٩  استثمارات في أسهم غير مدرجة 

  -  ٤٩٫٣٦٤  أدوات دين غير مدرجة  
      
  ٩٫٤٩٦٫٧٨٦  ٢٦٫٣٨٩٫٧١٣  

  ) ٣٩٩٫٨٥٥(  -  ناقصاً: المحولة إلى استثمارات متعلقة بشركة تابعة محتفظ بها للبيع
      
  ٩٫٠٩٦٫٩٣١  ٢٦٫٣٨٩٫٧١٣  
      

  
  إن التوزيع الجغرافي لالستثمارات هو كما يلي:  

  
  (مدققة)  (غير مدققة)   
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ١٫٩١٢٫١٩٨  ٧٫٧٦١٫٣٤٤  اإلمارات العربية المتحدةداخل 
  ٧٫٥٨٤٫٥٨٨  ١٨٫٦٢٨٫٣٦٩  خارج اإلمارات العربية المتحدة

      
  ٩٫٤٩٦٫٧٨٦  ٢٦٫٣٨٩٫٧١٣  

  ) ٣٩٩٫٨٥٥(  -  ناقصاً: المحولة إلى استثمارات متعلقة بشركة تابعة محتفظ بها للبيع
      
  ٩٫٠٩٦٫٩٣١  ٢٦٫٣٨٩٫٧١٣  
      

  
    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٤٢  

  
  
  االستثمارات في موجودات مالية (تتمة)  ٧
  

  االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر (تتمة)  ٧٫٢
  

. إن حركة االستثمار في الموجودات ٢٢يتم إدراج االستثمارات بالقيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم الموضحة في اإليضاح رقم    
  المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر هي كما يلي:

  

  (غير مدققة)  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  
  (مدققة)

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  أسهم حقوق ملكية   اإلجمالي   أسهم حقوق ملكية  أدوات دين   
  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

  ٦٢٢٫٥٢٥  ٩٫٠٩٦٫٩٣١  ٩٫٠٩٦٫٩٣١  -  في بداية الفترة / السنة 
  ٦٫٩٩٥٫٣١١  ١٣٫٢٩٤٫٩٣٧  ١٣٫٢٩٤٫٩٣٧  -  إضافات

  ٦٢٩٫٥١٢  ٣٫٤٠٥٫٤٤٢  ٣٫٣٥٦٫١٢٨  ٤٩٫٣١٤  ) ١٢مستحوذ عليها من خالل دمج األعمال (إيضاح 
  -  ٣٩٩٫٨٥٥  ٣٩٩٫٨٥٥  -  محولة من موجودات محتفظ بها للبيع 

  ) ٣٫٠٣٩(  -  -  -  شطب عند استبعاد شركة تابعة  
  ) ٤٫٠٣٤(  ) ١٫٠٦٢٫٨٦٧(  ) ١٫٠٥٧٫٠٥٦(  )٥٫٨١١(  استبعادات خالل الفترة / السنة  

  ) ٥٩٩٫٧٤٣(  ) ٣٣٢٫٤٩٥(  ) ٣٣٢٫٤٩٥(  -  محولة إلى استثمار في شركات تابعة*
  ) ٤١٥٫٣٧٥(  )٩٫١٨٨(  )٩٫١٨٨(  -  ) ٦محولة إلى استثمار في شركات زميلة (إيضاح 

  ٢٫٢٧١٫٦٢٩  ١٫٥٩٧٫٠٩٨  ١٫٥٩١٫٢٣٧  ٥٫٨٦١  التغيرات في القيمة العادلة  
          
  ٩٫٤٩٦٫٧٨٦  ٢٦٫٣٨٩٫٧١٣  ٢٦٫٣٤٠٫٣٤٩  ٤٩٫٣٦٤  

  ناقصاً: المحولة إلى استثمارات متعلقة بشركة تابعة محتفظ 
  ) ٣٩٩٫٨٥٥(  -  -  -  بها للبيع   
          

  ٩٫٠٩٦٫٩٣١  ٢٦٫٣٨٩٫٧١٣  ٢٦٫٣٤٠٫٣٤٩  ٤٩٫٣٦٤  في نهاية الفترة / السنة 
          

  
  ما يلي:*تمثل   

  
  ألف درهم  
    

  ٥٧٫١٩٠  (أ)) ١٢٫٥ش.م.خ المستحوذ عليها من خالل دمج أعمال (إيضاح  القابضةأسهم كيو 
  ٢٧٥٫٣٠٥  (أ)) ١٢٫٥أسهم الدار القابضة ش.م.ع المستحوذ عليها من خالل دمج أعمال (إيضاح 

    
  ٣٣٢٫٤٩٥  
    

  
  

    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٤٣  

  
  
  االستثمارات في موجودات مالية (تتمة)  ٧
  

  االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة    ٧٫٣
  

  (مدققة)  (غير مدققة)   
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  -  ١٠٤٫١٦٧  أدوات دين  
      

  
بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي وهي تقع خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة.    سندات الخزانةيتم إدراج  

  فيما يلي الحركة في االستثمار في الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة:
  

  (مدققة)  (غير مدققة)   
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  -  -  في بداية الفترة / السنة  
  -  ١٤٢٫٨٠١  ) ١٢المستحوذ عليها من خالل دمج األعمال (إيضاح 

  -  ٩٦٫١٢٥  إضافات  
  -  ) ١٣١٫٦٠٦(  استبعادات  

  -  ) ٣٫١٥٣(  خسارة صرف العمالت األجنبية 
      

  -  ١٠٤٫١٦٧  في نهاية الفترة / السنة  
      

  
  
  المحتفظ بها للبيع العمليات المتوقفة والموجودات    ٨
  

  (مدققة)  (غير مدققة)   
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ٣٩٤٫٢٥٠  ١٫٢٥٦٫٤٩٥  )٨٫١مباني (إيضاح  –موجودات محتفظ بها للبيع 
  ٣٫٨٢٢٫٣٨٩  ٦٨٣٫٧٨١  )٨٫٢عمليات متوقفة (إيضاح 

      
  ٤٫٢١٦٫٦٣٩  ١٫٩٤٠٫٢٧٦  
      

  ٢٫١٩٦٫٤٣٢  ٨٫١٠٥  )٨٫٢بشكل مباشر بعمليات متوقفة (إيضاح مطلوبات مرتبطة 
      

  
    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٤٤  

  
  
  العمليات المتوقفة والموجودات المحتفظ بها للبيع (تتمة)  ٨
  

  الموجودات المحتفظ بها للبيع    ٨٫١
  

  المباني  
  اتفاقية موجوداتها بناًء على    حدأوقبل االستحواذ عليها من قبل المجموعة، التزمت شركة الطموح لالستثمار ذ.م.م ببيع    ٢٠١٩في    

  .لم تكتمل عملية البيع، ٢٠٢٢ يونيو  ٣٠كما في البيع والشراء. 
  

  الممتلكات والمعدات واالستثمارات العقارية   
المتعلقة    العقارية  واستثماراتها  ببيع ممتلكاتها ومعداتها  القابضة ش.م.خ، وهي شركة تابعة،  التزمت شركة كيو  الفترة،  خالل 

ألف درهم على التوالي، بناًء على اتفاقية بيع وشراء.    ٧٣٩٫١٢٩ألف درهم و  ١٣٧٫٢١٦  المدرجة بمبلغبمشروع السوق التقليدي  
  البيع.  مليةتكتمل ع، لم ٢٠٢٢يونيو  ٣٠في 

  
  العمليات المتوقفة   ٨٫٢

  
  باراجون مولز ذ.م.م ("باراجون")   
،  ٢٠٢٢  يونيو  ٣٠، وقعت المجموعة اتفاقية بيع وشراء لبيع شركة تابعة، باراجون مولز ذ.م.م. كما في  ٢٠٢٠أكتوبر    ٣١في    

  لم تكتمل عملية البيع.
  

  لم يتم فصل نتائج عمليات الشركات التابعة المتوقفة في بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموحد، حيث إن المبالغ غير جوهرية.   
  

  ندق هوليداي إن أبوظبي ("هوليداي إن") ف   
نتيجة    المجموعة  من  جزءاً  للبيع،  بها  كمحتفظ  مصنفة  تابعة  شركة  وهو  إن")،  ("هوليداي  أبوظبي  إن  هوليداي  فندق  أصبح 

قبل االستحواذ، أبرم المشتري وشركة القدرة  .  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١في    ("القدرة")  لالستحواذ على شركة القدرة القابضة ش.م.ع
اتفاقية بيع وشراء لبيع فندق هوليداي إن وبناًء عليه تم تصنيف الشركة التابعة ضمن العمليات المتوقفة. لم تكتمل عملية بيع فندق 

  . ٢٠٢٢ يونيو ٣٠هوليداي إن في  
  

  الغ غير جوهرية. لم يتم فصل نتائج عمليات الشركات التابعة المتوقفة في بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموحد، حيث إن المب  
  

  آفاق للتمويل اإلسالمي ش.م.خ ("آفاق")   
، أبرمت المجموعة اتفاقية بيع وشراء مع مشتٍر لبيع شركة آفاق للتمويل اإلسالمي، وهي شركة تابعة. ٢٠٢١نوفمبر    ٢٤في    

خالل الفترة، أدت عدم قدرة المشتري على إتمام عملية شرائه لشركة آفاق إلى إنهاء المجموعة التفاقية البيع والشراء ذات الصلة.  
، وتمت إعادة  ٥مل على أنها شركة محتفظ بها للبيع بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم وبالتالي، لم تعد آفاق تُعا

  تصنيف موجوداتها ومطلوباتها كما هو مناسب. 
    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٤٥  

  
  
  العمليات المتوقفة والموجودات المحتفظ بها للبيع (تتمة)  ٨
  

  العمليات المتوقفة (تتمة)  ٨٫٢
  

  ("آفاق") (تتمة)  آفاق للتمويل اإلسالمي ش.م.خ  
  

  فيما يلي صافي موجودات شركة آفاق المصنفة كمحتفظ بها للبيع:   
  

  ألف درهم  
    

    إجمالي الموجودات
  ٣٢٫٠٢١  الممتلكات واآلالت والمعدات  

  ٢١٧٫٨٣٨  االستثمارات العقارية  
  ٣٫٥٠٢  موجودات حق االستخدام 

  ٩١٦٫٤٢٩  االستثمار في الموجودات المالية  
  ١٫٦٥٧٫٠٩٧  موجودات التمويل اإلسالمي  

  ٣٢٫٢٠١  الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى 
  ٦٦٫٢٩٣  المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة  

  ٤٣٫٧٣٦  ودائع وكالة  
  ٢٤٥٫٣٦٦  النقد واألرصدة البنكية 

    
  ٣٫٢١٤٫٤٨٣  
    

    إجمالي المطلوبات 
  ٢٠٠٫٠٠٠  القروض البنكية 

  ٩٠١٫٤٤٠  الهوامش مقابل حطابات الضمان 
  ١٫٩٩١  مطلوبات عقود اإليجار  

  ٥٫٩٠٨  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
  ١٫٠٧٥٫٧١٠  الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى  

    
  ٢٫١٨٥٫٠٤٩  
    

  ١٫٠٢٩٫٤٣٤  صافي الموجودات 
    

    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٤٦  

  
  
  الذمم المدينة من أنشطة التمويل اإلسالمي    ٩
  

  (مدققة)  (غير مدققة)   
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  -  ١٫٧٦٤٫٢١٤  تمويل المرابحة 
  -  ٣٣٥٫٤١٢  تمويل اإلجارة  

  -  ١٫٥٩٩  تمويل االستصناع 
  -  ٥٫١٩٥  تمويل آخر 

      
  ٢٫١٠٦٫٤٢٠  -  

  -  ) ٣٣٣٫٠٣٧(  إيرادات مؤجلة  
  -  ) ١٣٫٥٣٩(  المعلق الربح 

      
  -  ١٫٧٥٩٫٨٤٤  اإلجمالي 

  -  ) ١٩٩٫١٧٩(  ناقصاً: مخصص خسارة االنخفاض في القيمة 
      
  ١٫٥٦٠٫٦٦٥  -  
      

  
  فيما يلي الحركة في مخصص خسارة االنخفاض في القيمة خالل الفترة:  

  
  (مدققة)  (غير مدققة)   
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  -  -  في بداية الفترة / السنة  
  -  ١٤٦٫٧٣٩  محولة من موجودات محتفظ بها للبيع 

  -  ٥٢٫٤٤٠  المحمل للفترة / السنة  
      

  -  ١٩٩٫١٧٩  في نهاية الفترة / السنة  
      

  
  الموحد كما يلي:تم اإلفصاح عنها في بيان المركز المالي المرحلي    

  
  (مدققة)  (غير مدققة)   
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  -  ٣٨٩٫٤٧٨  متداولة  
  -  ١٫١٧١٫١٨٧  غير متداولة  

      
  ١٫٥٦٠٫٦٦٥  -  
      

  
    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٤٧  

  
  

  موجودات العقود    ١٠
  

بموجب عقود والتي تنشأ عندما تتلقى المجموعة مدفوعات  إن المبالغ المتعلقة بموجودات العقود هي أرصدة مستحقة من العمالء  
من العمالء بما يتماشى مع سلسلة من المؤشرات المتعلقة باألداء. سوف تقوم المجموعة بإدراج أصل العقد ألي عمل يتم تنفيذه.  

  م فيها إصدار فواتير للعميل.يتم إعادة تصنيف أي مبلغ مدرج سابقاً كأصل عقد إلى الذمم التجارية المدينة في الفترة التي يت
  

  (مدققة)  (غير مدققة)   
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ٥٫٢٧٤٫١١٢  ٤٫٩٠٧٫٤١٦  موجودات العقود
  ٦٩٠٫٨٣٤  ٧٨٩٫١٨١  تكاليف العقود* 

      
  ٥٫٩٦٤٫٩٤٦  ٥٫٦٩٦٫٥٩٧  

  ) ١٠٣٫٤٧٨(  ) ١١٤٫٦٩٣(  ناقصاً: مخصص خسارة االئتمان المتوقعة  
      
  ٥٫٨٦١٫٤٦٨  ٥٫٥٨١٫٩٠٤  
      

  
إدراج    * تعاقدياً  بموجبها  للمجموعة  يحق  ال  والتي  للمجموعة،  الرئيسية  المشاريع  أحد  مكونات  على  العقود  تكاليف  تكبد  تم 

،  ٢٠٢٢  يونيو  ٣٠اإليرادات حتى يتم االنتهاء من حزم العمل المختلفة وتسليمها. في حين أنه لم يتم تسليم حزم العمل بعد حتى  
  المتبقية. التعاقدوتسليمها، مما سيؤدي إلى عكس الرصيد على مدى فترة  من الحزمدد االنتهاء من ع تقرر في وقت الحق

  
  تم اإلفصاح عنها في بيان المركز المالي المرحلي الموحد كما يلي:  

  
  (مدققة)  (غير مدققة)   
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ٥٫٢٠١٫٥٣٠  ٥٫١١٢٫٩٤٩  متداولة
  ٦٥٩٫٩٣٨  ٤٦٨٫٩٥٥  متداولة غير 

      
  ٥٫٨٦١٫٤٦٨  ٥٫٥٨١٫٩٠٤  
      

  
  إن الحركة في مخصص خسارة االئتمان المتوقعة مقابل موجودات العقود خالل الفترة / السنة هي كما يلي:  

  
  (مدققة)  (غير مدققة)   
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ٧٫٣٧٨  ١٠٣٫٤٧٨  السنة في بداية الفترة / 
  ٤٠٫٠٤٠  -  المستحوذ عليها من خالل دمج األعمال 

  ٣٤٨٫٢٨٨  ١١٫٢١٥  المحمل للفترة / السنة 
  ) ٢٩٢٫٢٢٨(  -  مخصص مشطوب خالل الفترة / السنة  

      
  ١٠٣٫٤٧٨  ١١٤٫٦٩٣  في نهاية الفترة / السنة 

      
    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٤٨  

  
  

  النقد واألرصدة البنكية  ١١
  

  (مدققة)  (غير مدققة)   
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ٢٣٫٤٦١  ٤٦٫٦٣٠  نقد في الصندوق  
      

      األرصدة البنكية:
  ١٣٫٤٢٣٫٣٠٤  ١٧٫٨٦٩٫٩٣٤  حسابات جارية وتحت الطلب  
  ٢٫٩٨١٫٢٦٩  ٣٫٦٩٦٫١٤٤  )١(حسابات المجموعة البنكية مقابل ودائع العمالء   
  ٣٫٦٦٨٫٠٢٠  ٩٫٨٤٧٫٦٧٢  ودائع ألجل   
  ٨٫٩٤٠  ١١٫٠٢٩  حسابات هامش   
  ١٧٣٫٢٧٢  ٢٢٨٫١٨٠  ودائع وكالة لدى مؤسسات مالية إسالمية    
  ) ٣١٫٦٨٤(  ) ٧١٫٢٧١(  ناقصاً: مخصص خسارة االئتمان المتوقعة    
      

  ٢٠٫٢٤٦٫٥٨٢  ٣١٫٦٢٨٫٣١٨  النقد واألرصدة البنكية 
  ناقصاً: ودائع ألجل وحسابات هامش ذات استحقاق أصلي ألكثر من 

  ) ٨٨٤٫٨٩٠(  ) ٥٫٠٨٧٫٧٩٠(  ثالثة أشهر   
  ) ١٧٣٫٢٧٢(  ) ٢٢٨٫١٨٠(  إسالميةناقصاً: ودائع وكالة لدى مؤسسات مالية 

  ) ٣٨٫٢٧٤(  ) ٤٫٥٣٣٫٥٨٢(  )٢( ة مقيّدوأرصدة بنكية ناقصاً: نقد 
  )٢٫٩٨١٫٢٦٩(  ) ٣٫٦٩٦٫١٤٤(  ناقصاً: حسابات المجموعة البنكية مقابل ودائع العمالء

  ) ٣٨٢٫٧٩٥(  ) ١٩٫٣٦٥(  ناقصاً: سحوبات على المكشوف من البنوك 
      
  ١٥٫٧٨٦٫٠٨٢  ١٨٫٠٦٣٫٢٥٧  

  ٢٤٧٫٩٧٥  ٢٫٠٤٨  زائداً: النقد واألرصدة البنكية العائدة إلى شركة تابعة محتفظ بها للبيع  
      

  ١٦٫٠٣٤٫٠٥٧  ١٨٫٠٦٥٫٣٠٥  النقد وما يعادله
      

  
وفقاً للوائح الصادرة عن هيئة األوراق المالية والسلع اإلماراتية، تحتفظ إحدى الشركات التابعة للمجموعة بحسابات بنكية   )١(

للمجموعة إال لتسوية المعامالت  منفصلة للسلفات المستلمة من عمالئها ("ودائع العمالء"). إن ودائع العمالء غير متاحة 
المنفذة نيابةً عن العمالء. على الرغم من أن استخدام المجموعة لودائع العمالء مقيد، فقد تم عرضها في بيان المركز المالي  

  ن هيئة األوراق المالية والسلع اإلماراتية.الموحد وفقاً لإلخطار الوارد ع
  
يتضمن النقد واألرصدة البنكية المقيدة بشكل رئيسي األرصدة المتعلقة بشركة تابعة تم االستحواذ عليها خالل الفترة، حيث  )٢(

عقارات للتطوير. ألف درهم في حسابات ضمان تمثل النقد المستلم من العمالء مقابل بيع  ١٫٥١٢٫٠٠٦تم إيداع مبلغ بقيمة 
يمثل الرصيد المتبقي من األرصدة النقدية المقيدة بشكل رئيسي األرصدة النقدية المخصصة للمشاريع الحكومية وتوزيعات 

  األرباح الدائنة التي يتم االحتفاظ بحسابات بنكية منفصلة لها. 
  
  

    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٤٩  

  
  

  دمج األعمال  ١٢
  

  دمج أعمال خاضعة لسيطرة مشتركة  ١٢٫١
  

من نطاق    هذهاالستحواذ    اتيتم استبعاد عمليخاضعة لسيطرة مشتركة.  ال  التي   شركاتالخالل الفترة، استحوذت المجموعة على   
"دمج األعمال" نظراً ألن الشركة والشركات المستحوذ عليها يتم السيطرة عليها    ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

الطرف نفس  نهائي من قبل  الموحدة    بشكل  المرحلية  المالية  البيانات  في  االستحواذ  احتساب عمليات  تم  قبل وبعد االستحواذ. 
إيرادات   دمج  المجموعة  اختارت  للمعاملة.  االقتصادي  الجوهر  تعكس  والتي  الحصص،  تجميع  طريقة  باستخدام  المختصرة 

  .ومصاريف وموجودات ومطلوبات الشركات المستحوذ عليها منذ تاريخ االستحواذ
  

  دبليو سوالر لالستثمار ذ.م.م  
القابضة ش.م.ع، وهي شركة تابعة، على  ٢٠٢٢يناير    ١اعتباراً من     ٪ من األسهم في دبليو ٧٥، استحوذت شركة ألفا ظبي 

وتتمثل  دبليو سوالر في أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة،    يقع مقر شركةسوالر لالستثمار ذ.م.م ("دبليو سوالر") بدون مقابل.  
ألف   ٢٫٤٩٤لمجموعة بمبلغ  لمن تاريخ االستحواذ، ساهمت دبليو سوالر في خسارة  اعتباراً  في أعمال الطاقة النظيفة.    أنشطتها

  التشغيل.  ما قبلأنها ال تزال في مرحلة باعتبار إيرادات، أية درهم. لم تحقق دبليو سوالر 
  

  ملكية فردية ذ.م.م   –ياس كلينيك جروب   
٪ في  ١٠٠، استحوذت شركة بيور هيلث القابضة ذ.م.م، وهي شركة تابعة، على حصة ملكية بنسبة  ٢٠٢٢يناير    ١من    اً اعتبار  

المتحدة،    –ياس كلينيك جروب   ثل  وتتمملكية فردية ذ.م.م ("ياس") بدون مقابل. تأسست ياس في أبوظبي، اإلمارات العربية 
المستشفيات.    أنشطتها إدارة  االستحواذفي خدمات  تاريخ  من  للمجموعةاعتباراً  بإيرادات وأرباح  قيمتها   ، ساهمت ياس   بلغت 

  ألف درهم على التوالي.  ٨٠٣٫٢٤٥وألف درهم   ١٫١٧٦٫٤٠١
  

  ملكية فردية ذ.م.م -مركز أبوظبي للخاليا الجذعية   
٪ في  ١٠٠، استحوذت شركة بيور هيلث القابضة ذ.م.م، وهي شركة تابعة، على حصة ملكية بنسبة  ٢٠٢٢يناير    ١اعتباراً من    

أبوظبي للخاليا الجذعية  مركز  ملكية فردية ذ.م.م ("أبوظبي للخاليا الجذعية")، دون مقابل. إن    – مركز أبوظبي للخاليا الجذعية  
تم  وه ذات مسؤولية محدودة،  الرعاية    شركة  أنشطتها في تشغيل وإدارة مراكز  أبوظبي وتتمثل  إمارة  تسجيلها وتأسيسها في 

  ٣١٫٠٣٥أبوظبي للخاليا الجذعية بإيرادات وأرباح للمجموعة بقيمة    مركز  الصحية والبحوث. اعتباراً من تاريخ االستحواذ، ساهم
  ألف درهم على التوالي.  ٣٫٠٥١ألف درهم و 

  
  أسماك الجرف ذ.م.م  
٪  ١٠٠، استحوذت شركة تموين إلدارة الشركات ذ.م.م، وهي شركة تابعة، على حصة ملكية بنسبة  ٢٠٢٢يناير    ١من    اً عتبارا  

في   وتتمثل أنشطتهافي أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة،    جرفجرف") بدون مقابل. تأسست  الفي أسماك الجرف ذ.م.م (" 
من تاريخ االستحواذ، ساهمت اعتباراً  البحرية بالتجزئة.    واألحياءتربية األحياء المائية على األرض، وبيع األسماك الطازجة  

  على التوالي.  ألف درهم ٣٫١٣٤وألف درهم   ٢٫٧٨٩جرف في إيرادات وخسائر للمجموعة بمبلغ 
  

  للرعاية الصحية ملكية فردية ذ.م.م  ٧بروتيكت 
٪  ١٠٠  حصة ملكية بنسبة  ، استحوذت شركة طموح للرعاية الصحية ذ.م.م، وهي شركة تابعة، على ٢٠٢٢يناير    ١ن م  اً اعتبار

في أبوظبي، اإلمارات    ٧") بدون مقابل. تأسست بروتيكت  ٧للرعاية الصحية ملكية فردية ذ.م.م ("بروتيكت    ٧في بروتيكت  
  ٧من تاريخ االستحواذ، ساهمت بروتيكت  اعتباراً  جهزة الطبية بالتجزئة.  في بيع المعدات واأل  وتتمثل أنشطتها العربية المتحدة،  

  . على التوالي ألف درهم ٤٫٢٤٥وألف درهم  ٢٨٥ قيمتها بلغتللمجموعة  وخسائربإيرادات 
    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٥٠  

  
  

  دمج األعمال (تتمة)  ١٢
  

  دمج أعمال خاضعة لسيطرة مشتركة (تتمة)  ١٢٫١
  

  ش.م.عشركة أسمنت رأس الخيمة لالستثمار 
٪ من حصة ملكيتها في شركة إيبيكس القابضة ذ.م.م (إيبيكس")    ٦٠، قامت الشركة بنقل ما نسبته  ٢٠٢٢مارس    ١اعتباراً من    

٪  ٥١٫٥سهم، وهو ما يمثل    ١٫٨٣٠٫٠٤٦٫٤٨٠إلى شركة أسمنت رأس الخيمة لالستثمار ش.م.ع ("أسمنت رأس الخيمة") مقابل  
ة. من حيث الجوهر، استحوذت المجموعة على سيطرة على أسمنت رأس الخيمة، وقامت من حصة الملكية في أسمنت رأس الخيم

باستبعاد جزء من ملكيتها في إيبيكس دون فقدان السيطرة. تم احتساب عملية االستحواذ على أنها معاملة سيطرة مشتركة باعتبار  
اذ وبعده. إن أسمنت رأس الخيمة هي شركة مساهمة  أنه كان للشركة األم النهائية سيطرة على أسمنت رأس الخيمة قبل االستحو

عامة تأسست في رأس الخيمة وتتمثل أنشطتها في تصنيع الكلنكر واألسمنت الهيدروليكي وتجارة منتجات األسمنت والمنتجات  
  ٢٩٫٩٦١يمتها  الصناعية بالجملة. اعتباراً من تاريخ االستحواذ، ساهمت أسمنت رأس الخيمة بإيرادات وخسائر للمجموعة بلغت ق

التوالي.  ٢٢٫٤١٦ألف درهم و  الفترة، لساهمت أسمنت رأس الخيمة بإيرادات   ألف درهم على  فيما لو تم االستحواذ في بداية 
  ألف درهم على التوالي.  ٣٠٫٠٦٦ألف درهم و ٦١٫٤٣١وخسائر للمجموعة بمبلغ 

  
  ميراك رويال نيتشر للفواكه والخضراوات ذ.م.م  
ذ.م.م  ٪ من األسهم في ٨٠، استحوذت الشركة على  ٢٠٢٢ مارس ٣١اعتباراً من    والخضراوات  للفواكه  نيتشر  رويال  ميراك 

("ميراك") بدون مقابل. يقع مقر شركة ميراك في دبي، اإلمارات العربية المتحدة، وتتمثل أنشطتها في تجارة أغذية األطفال،  
والفواكه. الخضار  وتجارة  والمشروبات،  األطعمة  وخسائر    وتجارة  بإيرادات  ميراك  ساهمت  االستحواذ،  تاريخ  من  اعتباراً 

فيما لو تم االستحواذ في بداية الفترة، لساهمت ميراك في    ألف درهم على التوالي.  ٣١٧ألف درهم و  ٦٣٫١٢٠للمجموعة بمبلغ  
  ألف درهم على التوالي.  ١٫٢٥٧وألف درهم  ١٠١٫٨٩٢للمجموعة بقيمة  وأرباحإيرادات 

  
  الرؤية لألثاث والديكور ذ.م.ممصنع   
، وهي شركة تابعة،  مجموعة أي اس جي ستاليونز اإلمارات ش.م.خ ("أي اس جي")، استحوذت  ٢٠٢٢أبريل    ١من    اً اعتبار  

الرؤية")    ٪ من أسهم٦٠على  ("مصنع  ذ.م.م  والديكور  لألثاث  الرؤية  مقابل.  مصنع  الرؤية بدون  مصنع  ذات    وه  إن  شركة 
ت المتحدة  مسؤولية محدودة  العربية  اإلمارات  أبوظبي،  إمارة  في  أنشطتهاأسست  والمكتبي   وتتمثل  المنزلي  األثاث  تصنيع  في 

من تاريخ االستحواذ، اعتباراً حقول ومنشآت النفط والغاز البرية والبحرية. خدمات وتصنيع األبواب الخشبية المقاومة للحريق و
تم االستحواذ    فيما لوألف درهم على التوالي.    ١٫٥٠٦ألف درهم و  ١٥٫٨٢٧بلغ  بإيرادات وأرباح للمجموعة بم  الرؤيةساهم مصنع  

  ألف درهم على التوالي.  ٢٫٨٧٩ألف درهم و  ٣١٫١٠٦ بقيمةبإيرادات وأرباح للمجموعة  لساهم مصنع الرؤيةفي بداية الفترة، 
  
  
  



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٥١  

  
  دمج األعمال (تتمة)  ١٢

  
  دمج أعمال خاضعة لسيطرة مشتركة (تتمة)  ١٢٫١

  ياس  دبليو سوالر    
أبوظبي للخاليا 

  اإلجمالي   مصنع الرؤية   ميراك  أسمنت رأس الخيمة    ٧بروتيكت   الجرف   الجذعية
  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

                    الموجودات 
  ٩٤٩٫١٥٠  ١٠٫٧١٨  ١٧٫٩٤٩  ٣٢٥٫٤٨٧  ٣٠٫٣٢٨  ٨٣٫٣٧٧  ٦٠٫٣٠٦  ٤٢٠٫٩٨٥  -  الممتلكات واآلالت والمعدات 

  ٧٫١٨٥  -  ٤٢٦  ١٣٦  -  -  ٨٧٤  ٥٫٧٤٩  -  الموجودات غير الملموسة  
  ٣٥٫٥٣٤  -  -  ٣٥٫٥٣٤  -  -  -  -  -  االستثمار في شركة زميلة  

  االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
  ٢٠١٫٩٥٣  -  -  ٢٠١٫٩٥٣  -  -  -  -  -  الشامل اآلخر   

  االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  
  ٣٣٫٢١٥  -  -  ٣٣٫٢١٥  -  -  -  -  -  األرباح أو الخسائر   

  ٦٫٦٧٨  -  -  -  -  ٦٫٦٧٨  -  -  -  الموجودات البيولوجية  
  ٢٢٫٥٤٨  ٢٫٢١١  -  -  -  -  ١٫٤٣٧  ١٨٫٩٠٠  -  موجودات حق االستخدام  

  ٧٧٫٨٧٣  ٤٫٨٤٥  ٤٫٠٥٧  ٥٢٫١٤٤  ٦٫٨٧٨  ١٫٢٣٦  ١٫٢٨٠  ٧٫٤٣٣  -  المخزون
  ٣٩٦٫٥٧٢  ٢٧٫٧٠٩  -  -  ٢٫٤٦٥  ٤٥٠  ٣٦٫٩٨٨  ٣٢٨٫٦٦٠  ٣٠٠  المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة  

  ١٫١٨٠٫٦٧٥  ٧٫٥٠٣  ٣٨٫٧٥٥  ٥٦٫٦٠٠  ٨٫٤٤١  ٤٫٧٧١  ٤٤٫٢٣٦  ١٫٠٢٠٫٣٦٩  -  الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى  
  ٩٢٫٠٨٣  ١٤٫٣٩٩  ١٣٥  ٤٤  ١٫٦٣٤  ٤٩٫٢٠٥  ٥٫٠٧٩  ٢٠٫٦٠٠  ٩٨٧  النقد واألرصدة البنكية  

                    
  ٣٫٠٠٣٫٤٦٦  ٦٧٫٣٨٥  ٦١٫٣٢٢  ٧٠٥٫١١٣  ٤٩٫٧٤٦  ١٤٥٫٧١٧  ١٥٠٫٢٠٠  ١٫٨٢٢٫٦٩٦  ١٫٢٨٧  
                    

                    المطلوبات  
  ٩٫٣٩٨  ٥٫٠٤٣  ٧٥٣  ١٫١٥١  ١٤٤  ٧٨٦  ٦٩٣  ٨٢٨  -  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  

  ٣٣٦٫٦٠١  -  ١٣٫١٢٤  ٢٣٫٤٧٧  -  -  -  ٣٠٠٫٠٠٠  -  القروض 
  ٢٣٫٩٨٢  ٣٫٦٤٥  -  -  -  -  ١٫٤٣٧  ١٨٫٩٠٠  -  مطلوبات عقود اإليجار 

  ٥٣٠٫٧٢٩  ٤٤٧  ٢٥٫٠٠٠  -  ٥٣٫٦٤٢  ١٥٩٫٠٣٧  ١٫٢٢٤  ٢٨٩٫٦١٥  ١٫٧٦٤  المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة  
  ٥٨٥٫٨٤٢  ٢٥٫٨٥٥  ٤٨٫٨٥٨  ٦٢٫٨٠٧  ٧٫٠٢٧  ٣٫٦٨٦  ٤١٫٠٤٦  ٣٩٦٫٥٦٣  -  الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى  

                    
  ١٫٤٨٦٫٥٥٢  ٣٤٫٩٩٠  ٨٧٫٧٣٥  ٨٧٫٤٣٥  ٦٠٫٨١٣  ١٦٣٫٥٠٩  ٤٤٫٤٠٠  ١٫٠٠٥٫٩٠٦  ١٫٧٦٤  
                    

  ١٫٥١٦٫٩١٤  ٣٢٫٣٩٥  ) ٢٦٫٤١٣(  ٦١٧٫٦٧٨  ) ١١٫٠٦٧(  ) ١٧٫٧٩٢(  ١٠٥٫٨٠٠  ٨١٦٫٧٩٠  ) ٤٧٧(  صافي الموجودات  
  ) ٨١٥٫١٥٨(  ) ١٥٫٨٧٤(  ٥٫٢٨٣  ) ٢٩٩٫٣٣١(  -  -  ) ٥٧٫٩٧٥(  ) ٤٤٧٫٥٧٦(  ٣١٥  ناقصاً: الحقوق غير المسيطرة  

                    
  الحصة النسبية لصافي الموجودات القابلة للتحديد 

  ٧٠١٫٧٥٦  ١٦٫٥٢١  ) ٢١٫١٣٠(  ٣١٨٫٣٤٧  ) ١١٫٠٦٧(  ) ١٧٫٧٩٢(  ٤٧٫٨٢٥  ٣٦٩٫٢١٤  ) ١٦٢(  المستحوذ عليها   
  حصة الملكية المحتفظ بها سابقاً المحولة إلى استثمار 

  ) ١٢٫١٦٢(  -  -  ) ١٢٫١٦٢(  -  -  -  -  -  )٧٫١في موجودات مالية (إيضاح   
   ١٢٫٤القيمة الدفترية لألسهم في إيبيكس (إيضاح 

  ) ١٠٥٫٦٨٨(  -  -  ) ١٠٥٫٦٨٨(  -  -  -  -  -  (ب))   
                    

  ٥٨٣٫٩٠٦  ١٦٫٥٢١  ) ٢١٫١٣٠(  ٢٠٠٫٤٩٧  ) ١١٫٠٦٧(  ) ١٧٫٧٩٢(  ٤٧٫٨٢٥  ٣٦٩٫٢١٤  ) ١٦٢(  احتياطي الدمج  
                    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٥٢  

  
  

  دمج األعمال (تتمة)  ١٢
  

  دمج األعمال  ٣عمليات االستحواذ بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    ١٢٫٢
  

  الواردة ضمن المحاسبة عنها باستخدام طريقة االستحواذ    تالتالية، والتي تم  الشركاتخالل الفترة، استحوذت المجموعة على  
  دمج األعمال:  ٣ رقم لتقارير الماليةعداد ا المعيار الدولي إل

  
  ملكية فردية ذ.م.م  –صالون روز ووتر للسيدات 

٪ في  ١٠٠، استحوذت شركة بداشنج هولدينج كومباني ذ.م.م، وهي شركة تابعة، على حصة بنسبة  ٢٠٢٢يناير    ١اعتباراً من  
ألف درهم. إن روز هي شركة ذات ملكية فردية،    ٧٫٢٠٠ملكية فردية ذ.م.م ("روز") مقابل    –صالون روز ووتر للسيدات  

ل العناية الشخصية بالسيدات والتجميل، وتصفيف وقص شعر السيدات ووضع مسجلة في إمارة أبوظبي، وتتمثل أنشطتها في مجا
ألف درهم    ٩٢٢وألف درهم    ٢٫٤١٩الحناء. اعتباراً من تاريخ االستحواذ، ساهمت روز في إيرادات وأرباح للمجموعة بمبلغ  

  على التوالي. 
  

  شركة أبوظبي للزيوت النباتية ذ.م.م
شركة أبوظبي للزيوت النباتية ذ.م.م ("أدفوك")   في٪  ٧٥  حصة بنسبة  المجموعة على، استحوذت  ٢٠٢٢يناير    ١من    اً اعتبار
في    وتتمثل أنشطتهاأدفوك هي شركة ذات مسؤولية محدودة، مسجلة في إمارة أبوظبي،  إن شركة  ألف درهم.    ٩١٫٠٠٠مقابل  

وت األساسية،  العضوية  الكيميائية  األحماض  وتصنيع  النباتية،  الزيوت  وتصنيع  والحاويات تكرير  البالستيكية  العبوات  صنيع 
  ٢٤٢٫٥٩١من تاريخ االستحواذ، ساهمت أدفوك بإيرادات وأرباح للمجموعة بمبلغ  اعتباراً  .  األغلفة البالستيكيةالمماثلة، وتصنيع  

  ألف درهم على التوالي.   ٨٫٨٥٥وألف درهم 
  

  ملكية فردية ذ.م.م  -مركز الهالل األمريكي للرعاية الصحية 
٪ في مركز  ١٠٠، استحوذت شركة سوميريان هيلث ذ.م.م، وهي شركة تابعة، على حصة بنسبة  ٢٠٢٢يناير    ١من    اً اعتبار

الهالل األمريكي شركة  ألف درهم. إن    ٣٫٦٠٠ملكية فردية ذ.م.م ("الهالل األمريكي") مقابل    -الهالل األمريكي للرعاية الصحية  
في خدمات المجمعات والمرافق الطبية.    وتتمثل أنشطتهاة في إمارة أبوظبي،  مسجل  ذات مسؤولية محدودة  هي شركة ملكية فردية

ألف    ٦٤٤وألف درهم    ٢٫٦٧٢  بقيمةمن تاريخ االستحواذ، ساهمت شركة الهالل األمريكي بإيرادات وخسائر للمجموعة  اعتباراً  
  درهم على التوالي. 

  
  مخزن أدوية جنكور ذ.م.م 

٪ في مخزن ٩٠  بنسبة  ، وهي شركة تابعة، على حصةشركة سوميريان هيلث ذ.م.مت  ، استحوذ٢٠٢٢فبراير    ١من    اً اعتبار
وتتمثل جنكور هي شركة ذات مسؤولية محدودة، مسجلة في إمارة دبي  إن  .  درهمين  أدوية جنكور ذ.م.م  ("جنكور") مقابل

من تاريخ االستحواذ، ساهمت جنكور في إيرادات اعتباراً  في تجارة مستحضرات التجميل والمواد الطبية ذات الصلة.    أنشطتها
  ألف درهم على التوالي.  ٦٤٠وألف درهم  ٢٠٫٦٠٢ بقيمةوخسائر للمجموعة 

    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٥٣  

  
  

  دمج األعمال (تتمة)  ١٢
  

  دمج األعمال (تتمة)  ٣التقارير المالية رقم عمليات االستحواذ بموجب المعيار الدولي إلعداد    ١٢٫٢
  

  دايركت للتجارة ذ.م.م 
٪ في دايركت ٦٠  بنسبة  ، استحوذت شركة بالمز الرياضية ش.م.خ، وهي شركة تابعة، على حصة٢٠٢٢فبراير    ١٤من    اً اعتبار

لتجارة هي شركة ذات مسؤولية  دايركت لإن شركة  ألف درهم.    ٤٫٢٥٠  اعتبار بقيمة  للتجارة ذ.م.م ("دايركت للتجارة") مقابل
من تاريخ االستحواذ، ساهمت دايركت للتجارة اعتباراً  في مجال التوزيع.    وتتمثل أنشطتهامحدودة، مسجلة في إمارة أبوظبي  

التوالي.  ٥٣٧و ألف درهم    ١٫٢١٠للمجموعة بقيمة    وخسائربإيرادات   الفترة،    ألف درهم على  فيما لو تم االستحواذ في بداية 
  ألف درهم على التوالي.   ٨٧٠ألف درهم و  ١٫٣٢٢دايركت للتجارة بإيرادات وخسائر للمجموعة بقيمة  لساهمت

  
  مجموعة أرينا للفعاليات بي إل سي

مجموعة  في  ٪  ١٠٠  بنسبة  ، استحوذت شركة ثيتا بيدكو المحدودة، وهي شركة تابعة، على حصة ملكية٢٠٢٢أبريل    ١اعتباراً من  
هي شركة عامة محدودة تأسست في    إن أريناألف درهم.    ٣٤٢٫٥٤٧  اعتبار بقيمة  )  مقابل" أرينا" للفعاليات بي إل سي (أرينا  

للهياكل   مزود  المتحدة، وهي  المملكة  والديكورات    ،المؤقتة  الطبيعيةإنجلترا،  واألثاث  الجليد،  على  التزلج  وحلبات  والمقاعد، 
ألف    ١٠٫١٧٠ألف درهم و  ٢٨٢٫٨٨٠  بقيمةإيرادات وأرباح للمجموعة  باذ، ساهمت أرينا  من تاريخ االستحواعتباراً  الداخلية.  

ألف درهم    ٤٨١٫٣٩٩  بقيمةأرينا بإيرادات وخسائر للمجموعة    لساهمتتم االستحواذ في بداية الفترة،    فيما لودرهم على التوالي.  
    ألف درهم على التوالي. ١٩٫٣٦٠و
  
  الدار العقارية ش.م.ع ("الدار")   
الدار في اجتماع الجمعية شركة  ، قامت المجموعة بتعيين أربعة من أصل سبعة أعضاء في مجلس إدارة  ٢٠٢٢أبريل    ١١  بتاريخ  

الدار سابقاً كاستثمار في شركة   شركة  ، مما يمنح المجموعة سيطرة فعلية. تم احتساب االستثمار فيلشركة الدارالعمومية السنوي  
وبشكل رئيسي في  في العديد من األعمال،    وتشاركالدار هي شركة مساهمة عامة، مسجلة في إمارة أبوظبي  إن شركة  زميلة.  
بالعقارات.    واإلنشاءواالستثمار    والبيع التطوير    أنشطة المرتبطة  والخدمات  واإلدارة  االستحواذ، اعتباراً  والتأجير  تاريخ  من 

تم    فيما لوألف درهم على التوالي.    ٨٤١٫٣٥٨ألف درهم و   ٢٫٦٦٩٫٤٠٦للمجموعة بمبلغ    وأرباحالدار بإيرادات  شركة  ساهمت  
ألف    ١٫٥٢٩٫١٦٩ألف درهم و   ٥٫٣٥١٫٦١١  بقيمةشركة الدار بإيرادات وأرباح للمجموعة    لساهمتاالستحواذ في بداية الفترة،  

  درهم على التوالي. 
  

  اريع العقارية ذ.م.م توافق لتطوير المش  
  حصة ملكية بنسبة ، استحوذت شركة الدار اللوجستية القابضة المحدودة، وهي شركة تابعة، على  ٢٠٢٢أبريل    ١٨من    اً اعتبار  

فق هي شركة  اتوإن شركة  ألف درهم.    ٣٣١٫٠٣٣  اعتبار بقيمة  ("توافق") مقابل  توافق لتطوير المشاريع العقارية ذ.م.م في  ٪  ٧٠
المتحدة   العربية  تأسست في أبوظبي، اإلمارات  أنشطتهاذات مسؤولية محدودة  العقارات   وتتمثل  واستثمار وإدارة  تطوير  في 

  ٩٫٥٤١ألف درهم و ١٤٫٩٨٠  بقيمةإيرادات وأرباح للمجموعة بتوافق شركة من تاريخ االستحواذ، ساهمت اعتباراً الصناعية. 
ألف    ٣٠٫٠٤٢بإيرادات وأرباح للمجموعة بمبلغ    لساهمت توافقتم االستحواذ في بداية الفترة،  ا لو  فيمألف درهم على التوالي.  

  ألف درهم على التوالي.  ١٩٫٦٨٦درهم و
  

    
    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٥٤  

  
  

  دمج األعمال (تتمة)  ١٢
  

  دمج األعمال (تتمة)  ٣عمليات االستحواذ بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   ١٢٫٢
  

  مدرسة الشهب الخاصة ذ.م.م   
الدار للتعليم  ٢٠٢٢يونيو    ١اعتباراً من     ملكية فردية ذ.م.م، وهي شركة تابعة، على حصة ملكية بنسبة   – ، استحوذت شركة 

ألف درهم. إن الشهب هي شركة ذات مسؤولية    ٧٢٫٢١٠في مدرسة الشهب الخاصة ذ.م.م ("الشهب") مقابل اعتبار بقيمة  ٪  ١٠٠
ة في أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة وتتمثل أنشطتها في تقديم الخدمات التعليمية. اعتباراً من تاريخ االستحواذ، محدودة مسجل

ألف درهم على التوالي. فيما لو تم االستحواذ في    ٥٧٦ألف درهم و  ١٫٨١٦ساهمت الشهب بإيرادات وخسائر للمجموعة بقيمة  
  ألف درهم على التوالي.  ٤٫٥٠٤ألف درهم و  ١٠٫٨٧٢خسائر للمجموعة بقيمة بداية الفترة، لساهمت الشهب بإيرادات و

  
  إسياسوفت هولدينج ليمتد ("إسياسوفت")   
("إسياسوفت")٪ في  ٢١، استحوذت الشركة على حصة إضافية بنسبة ٢٠٢٢يونيو  ١من  اً اعتبار   ليمتد  هولدينج  ، إسياسوفت 

هي شركة خاصة، مسجلة إسياسوفت    إن  ٪.٥١إلى زيادة ملكية المجموعة إلى  ألف درهم، مما أدى    ١٨٫٣٧٥  اعتبار بقيمة  مقابل
العالمي   التكنولوجيا    وتتمثل أنشطتهافي مركز دبي المالي  المرافق من خالل مجموعة من تطبيقات  في تقديم تحديث لشبكات 

التحليل اإلحصائي "ساس" والتحليالت القائمة على   بإيرادات وأرباح إسياسوفت  ساهمت    من تاريخ االستحواذ،اعتباراً  .  نظام 
إسياسوفت    لساهمتتم االستحواذ في بداية الفترة،    فيما لوألف درهم على التوالي.    ٣٫٥٠٩ألف درهم و  ٥٫٩٣٧  بقيمةللمجموعة  

  ألف درهم على التوالي.  ٤٫٢٠٨ألف درهم و ١٥٫٦٥٥بإيرادات وأرباح للمجموعة بمبلغ 
  

  ("ريم لالستثمار")  .م.خريم لالستثمار ش  
")، وهي شركة  ع(المعروفة سابقًا باسم "القدرة القابضة ش.م.  كيو القابضة ش.م.خ، استحوذت شركة  ٢٠٢٢يونيو    ٢من    اً اعتبار

  ألف درهم   ٥٫٨٠٧٫٣٢٦  اعتبار بقيمة  ("ريم لالستثمار") مقابل  خ٪ في شركة ريم لالستثمار ش.م.١٠٠تابعة، على حصة بنسبة  
ريم لالستثمار هي شركة مساهمة خاصة تأسست في إن  .  سهم لمساهمي شركة ريم لالستثمار  ١٫٣٤٧٫٤٠٨من خالل إصدار  

المالية   العقارات واألوراق  العقاري والبيع واالستثمار في  التطوير  المتحدة وتعمل في مجال  العربية    داخل أبوظبي باإلمارات 
من تاريخ االستحواذ، ساهمت شركة ريم لالستثمار بإيرادات وخسائر للمجموعة  اعتباراً  اإلمارات العربية المتحدة وخارجها.  

شركة ريم لالستثمار    لساهمت،  السنةتم االستحواذ في بداية    فيما لوألف درهم على التوالي.    ٢٥٤٫١٩٥ألف درهم و  ٣٫١٣٠  بقيمة
  الي. ألف درهم على التو ٦٫٤٥٧ألف درهم و ٨٢٫٣٤٤ بقيمةبإيرادات وأرباح للمجموعة 

  



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٥٥  

  
  دمج األعمال (تتمة)  ١٢

  
  دمج األعمال (تتمة)  ٣عمليات االستحواذ بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   ١٢٫٢

  
  الموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المفترضة    

  للتحديد للشركات المستحوذ عليها كما في تاريخ االستحواذ كما يلي:كانت القيم العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة 
  اإلجمالي   ريم لالستثمار   إسياسوفت   الشهب   توافق  الدار   أرينا   دايركت للتجارة   جنكور   الهالل األمريكي   أدفوك  روز   
  ألف درهم   ألف درهم   درهم ألف   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
                          

                          الموجودات
  ٣٫٩٩٧٫١٨١  ١٠٫٣١٥  ٣٦٣  ٧١٫٦٩٤  ٢٫٤٤٧  ٣٫٥٣٣٫٤٠٣  ٣٢٢٫٢٨٣  ٢٣  ٢١  ٩٣  ٥٥٫٧٠٢  ٨٣٧  الممتلكات واآلالت والمعدات 

  ٦٩٦٫٤٠٧  -  ٩١٫٥٣٦  ١٫٤٨٣  -  ٢٧١٫٠٠٢  ٣٣٠٫٨١٣  ٤٢٧  ٥٦٩  -  -  ٥٧٧    والشهرة  الموجودات غير الملموسة
  ٥٩٩٫٠١٨  -  ٤٠١  ٢٫٣٦٠  ١١٣٫٠٣٤  ٣٧٩٫٥٩٦  ٨١٫٩٦٠  -  -  -  ٢١٫٦٦٧  -  موجودات حق االستخدام  

  ٢٠٫٣٧٨٫٤٧٣  ١٫٨٧٨٫٥٩٢  -  -  ٥٨٤٫٤٩٥  ١٧٫٩١٥٫٣٨٦  -  -  -  -  -  -  االستثمارات العقارية  
  ١١٣٫٢٠٤  -  -  -  -  ١٠٨٫٥٨٢  ٤٫٦٢٢  -  -  -  -  -  االستثمار في شركات زميلة وشركات ائتالف  

  ٢٠٫٠٠١  -  -  -  -  ٢٠٫٠٠١  -  -  -  -  -  -  االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
  ٣٫٣٧٢٫٢٢٧  ٣٫٣٤٦٫٢٥٦  -  -  -  ٢٥٫٩٧١  -  -  -  -  -  -  االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

  ١٤٢٫٨٠١  -  -  -  -  ١٤٢٫٨٠١  -  -  -  -  -  -  االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة  
  ٨٢٫٨١٠  -  -  -  -  ٨٢٫٨١٠  -  -  -  -  -  -  األدوات المالية المشتقة  
  ٣٤٫٥١٠  -  -  -  -  ٣٤٫٥١٠  -  -  -  -  -  -  أصل الضريبة المؤجلة  

  ٧٫٨٨٠٫٠٧٦  ١٫٣٥٨٫٥٤٩  -  -  -  ٦٫٤٤٧٫٩١٢  ٢٥٫٢٩٥  ٤٫٥٢٢  -  -  ٤٣٫٦٣٨  ١٦٠  المخزون 
  ٨٫٦٠١٫٢٣٧  ٣٨٨٫٠٤٣  ١٦٫٨٨٨  ٢٫١٥٨  ٥٫٤٠٤  ٧٫٩٨٤٫٨١٧  ١٥٩٫١٢٠  ١٫٦٧٥  ٦٫١٢١  ٤٫١٥٣  ٣٢٫٦٢٨  ٢٣٠  الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى  

  ٢٢١٫٠٥٦  -  -  -  -  ٢٢١٫٠٥٦  -  -  -  -  -  -  موجودات العقود  
  ٣٫٥٥٣٫٠٠٣  ٥٫١٨٩  -  -  -  ٣٫٥٤٧٫٨١٤  -  -  -  -  -  -  أعمال التطوير قيد اإلنجاز  

  ٧٫٩٦٠  ٧٫٩٦٠  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة  
  ٩٫٦٣٧٫٩٥٩  ٤٠٨٫٧٠٠  ١٫٩١٧  ١٫٨٢١  ٣١٫٩٤٥  ٩٫٠٦٠٫٦٦٧  ١٢٨٫٩٧١  ٢٠٣  ٢٦١  ٨٢  ٣٫٣٩٢  -  النقد واألرصدة البنكية  

                          
  ٥٩٫٣٣٧٫٩٢٣  ٧٫٤٠٣٫٦٠٤  ١١١٫١٠٥  ٧٩٫٥١٦  ٧٣٧٫٣٢٥  ٤٩٫٧٧٦٫٣٢٨  ١٫٠٥٣٫٠٦٤  ٦٫٨٥٠  ٦٫٩٧٢  ٤٫٣٢٨  ١٥٧٫٠٢٧  ١٫٨٠٤  إجمالي الموجودات 

                          

                          المطلوبات  
  ٢٥٣٫٣٩٤  ٢٫٢٧٣  -  ١٫٢٤٦  ١٫٤١١  ٢٤١٫٨١٢  -  ٣٠٥  ٤١٨  ٤٧٩  ٥٫٤٢٠  ٣٠  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  

  ٣٫٦٧٢٫٨٤٠  -  -  -  -  ٣٫٦٧٢٫٨٤٠  -  -  -  -  -  -  صكوك غير قابلة للتحويل  
  ٤٫٧٧٨٫٣٢٢  ١٤٧٫٦٩٥  ٧٫٨٢٩  -  ١٠٢٫٣٥٥  ٤٫٢٥٥٫٣٩٣  ٢٦٤٫٤٦٥  ٥٨٥  -  -  -  -  القروض  

  ٦١٦٫٦٩٦  -  ٥١٤  ٢٫٥٥٧  ١٣٣٫٤٣٨  ٣٧١٫٢٣٩  ٨٤٫١٩٩  -  -  -  ٢٤٫٧٤٩  -  مطلوبات عقود اإليجار 
  ٢٫٣٢١٫٥٨٠  -  -  -  ٨٫٥٧٦  ٢٫٣١٣٫٠٠٤  -  -  -  -  -  -  مطلوبات العقود  

  ٢٫٢٤٤  -  -  -  -  ٢٫٢٤٤  -  -  -  -  -  -  األدوات المالية المشتقة  
  ٩٫٩٧٣  ٩٫٩٧٣  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة  

  ١٠٫٣١١٫٤٧٥  ٢٠٤٫٥٢٧  ٣٫٥٥٤  ١٢٫٦٢٤  ٩٫٥٣٦  ٩٫٧٥٣٫٠٩٨  ٣٠٢٫٧٠٠  ٣٫١٢٩  ٦٫٨٤٨  -  ١٥٫٣٤٢  ١١٧  الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى  
                          

  ٢١٫٩٦٦٫٥٢٤  ٣٦٤٫٤٦٨  ١١٫٨٩٧  ١٦٫٤٢٧  ٢٥٥٫٣١٦  ٢٠٫٦٠٩٫٦٣٠  ٦٥١٫٣٦٤  ٤٫٠١٩  ٧٫٢٦٦  ٤٧٩  ٤٥٫٥١١  ١٤٧  إجمالي المطلوبات 
                          

  ٣٧٫٣٧١٫٣٩٩  ٧٫٠٣٩٫١٣٦  ٩٩٫٢٠٨  ٦٣٫٠٨٩  ٤٨٢٫٠٠٩  ٢٩٫١٦٦٫٦٩٨  ٤٠١٫٧٠٠  ٢٫٨٣١  ) ٢٩٤(  ٣٫٨٤٩  ١١١٫٥١٦  ١٫٦٥٧  صافي الموجودات (المطلوبات)  
  )١٫١٢٦٫٦٣٩(  -  -  -  -  )١٫١٢٦٫٦٣٩(  -  -  -  -  -  -  أدوات حقوق ملكية مختلطة  ناقصاً:  

  )٧٠٣٫٠٥٣(  -  -  -  -  )٦٤١٫٢٩٨(  )٦١٫٧٥٥(  -  -  -  -  -  ناقصاً: الحقوق غير المسيطرة  
                          

  ٣٥٫٥٤١٫٧٠٧  ٧٫٠٣٩٫١٣٦  ٩٩٫٢٠٨  ٦٣٫٠٨٩  ٤٨٢٫٠٠٩  ٢٧٫٣٩٨٫٧٦١  ٣٣٩٫٩٤٥  ٢٫٨٣١  ) ٢٩٤(  ٣٫٨٤٩  ١١١٫٥١٦  ١٫٦٥٧  (المطلوبات) القابلة للتحديد بالقيمة العادلةإجمالي صافي الموجودات 
                          

  ١٦٫٧٠٧٫٤٢٢  ٧٫٠٣٩٫١٣٦  ٥٠٫٥٩٦  ٦٣٫٠٨٩  ٣٣٧٫٤٠٦  ٨٫٧٨٦٫٦٧٣  ٣٣٩٫٩٤٥  ١٫٦٩٩  ) ٢٦٥(  ٣٫٨٤٩  ٨٣٫٦٣٧  ١٫٦٥٧  الحصة النسبية لصافي الموجودات (المطلوبات) القابلة للتحديد المستحوذ عليها 
  ٤٫٦٤٥٫٧٤٨  -  -  ٩٫١٢١  -  ٤٫٦١٨٫٣٠٣  ٢٫٦٠٢  ٢٫٥٥١  ٢٦٥  -  ٧٫٣٦٣  ٥٫٥٤٣  الشهرة الناتجة عند االستحواذ 

  )١٫٢٤٤٫٤٠٣(  )١٫٢٣١٫٨١٠(  )٥٫٩٧١(  -  )٦٫٣٧٣(  -  -  -  -  ) ٢٤٩(  -  -  الربح من شراء صفقة 
                          

  ٢٠٫١٠٨٫٧٦٧  ٥٫٨٠٧٫٣٢٦  ٤٤٫٦٢٥  ٧٢٫٢١٠  ٣٣١٫٠٣٣  ١٣٫٤٠٤٫٩٧٦  ٣٤٢٫٥٤٧  ٤٫٢٥٠  -  ٣٫٦٠٠  ٩١٫٠٠٠  ٧٫٢٠٠  اعتبار الشراء 
                          

  ١٩٫٥٣٤٫٥٨٥  -  ٤٨٫٦١٢  -  ١٤١٫٨٧٠  ١٩٫٢٥٣٫٣٦٦  ٦١٫٧٥٥  ١٫١٣٢  )٢٩(  -  ٢٧٫٨٧٩  -  الحقوق غير المسيطرة عند االستحواذ  
  ١١٫٣٧٦٫٨٥٣  ٤٫٠٠٦٫٥٢١  -  ٦١٫٥٢٨  ٢٩٠٫٢٢٧  ٦٫٩٠٧٫٩٦٣  ١٠٢٫٧٦٤  ١٫٠٤٧  -  ٧٧٠  -  ٦٫٠٣٣  حقوق غير مسيطرة إضافية على مستوى المجموعة  

                          

  ٣٠٫٩١١٫٤٣٨  ٤٫٠٠٦٫٥٢١  ٤٨٫٦١٢  ٦١٫٥٢٨  ٤٣٢٫٠٩٧  ٢٦٫١٦١٫٣٢٩  ١٦٤٫٥١٩  ٢٫١٧٩  ) ٢٩(  ٧٧٠  ٢٧٫٨٧٩  ٦٫٠٣٣  إجمالي الحقوق غير المسيطرة
                          

  
    . ٢٠٢٢نهاية عام  يعتمد صافي الموجودات المدرجة على تقييم مؤقت لقيمها العادلة كما في تاريخ االستحواذ. سوف تنتهي المجموعة من تخصيص سعر الشراء قبل  



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٥٦  

  
  

  دمج األعمال (تتمة)  ١٢
  

  مة) دمج األعمال (تت ٣عمليات االستحواذ بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   ١٢٫٢
  

  فيما يلي تحليل للتدفقات النقدية عند االستحواذ:
  

  اإلجمالي   ريم لالستثمار   إسياسوفت   الشهب   توافق  الدار   أرينا   دايركت للتجارة   جنكور   الهالل األمريكي   أدفوك  روز   

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

                          

                          اعتبار الشراء: 

  ٨٦٣٫٠٨٩  -  ١٨٫٣٧٥  ٦٥٫٠٨٤  ٣٣١٫٠٣٣  -  ٣٤٢٫٥٤٧  ٤٫٢٥٠  -  ٣٫٦٠٠  ٩١٫٠٠٠  ٧٫٢٠٠  النقد المدفوع مقابل االستحواذ 

  ٧٫١٢٦  -  -  ٧٫١٢٦  -  -  -  -  -  -  -  -  االعتبار الدائن  

  ١٣٫٤٣١٫٢٢٦  -  ٢٦٫٢٥٠  -  -  ١٣٫٤٠٤٫٩٧٦  -  -  -  -  -  -  ) ٦سابقاً (إيضاح القيمة العادلة لحصة الملكية المحتفظ بها 

  ٥٫٨٠٧٫٣٢٦  ٥٫٨٠٧٫٣٢٦  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  القيمة العادلة لالعتبار المحول  

                          

  ٢٠٫١٠٨٫٧٦٧  ٥٫٨٠٧٫٣٢٦  ٤٤٫٦٢٥  ٧٢٫٢١٠  ٣٣١٫٠٣٣  ١٣٫٤٠٤٫٩٧٦  ٣٤٢٫٥٤٧  ٤٫٢٥٠  -  ٣٫٦٠٠  ٩١٫٠٠٠  ٧٫٢٠٠  إجمالي اعتبار الشراء 

                          

                          تحليل التدفقات النقدية عند االستحواذ: 

  ٨٦٣٫٠٨٩  -  ١٨٫٣٧٥  ٦٥٫٠٨٤  ٣٣١٫٠٣٣  -  ٣٤٢٫٥٤٧  ٤٫٢٥٠  -  ٣٫٦٠٠  ٩١٫٠٠٠  ٧٫٢٠٠  النقد المدفوع مقابل االستحواذ 

  )٩٫٦٣٧٫٩٥٩(  )٤٠٨٫٧٠٠(  )١٫٩١٧(  )١٫٨٢١(  )٣١٫٩٤٥(  )٩٫٠٦٠٫٦٦٧(  )١٢٨٫٩٧١(  ) ٢٠٣(  ) ٢٦١(  )٨٢(  )٣٫٣٩٢(  -  صافي النقد المستحوذ عليه عند دمج األعمال 

                          

  صافي النقد المستخدم (المستحوذ عليه)  – االستحواذ على أعمال تشغيلية 

  ) ٨٫٧٧٤٫٨٧٠(  ) ٤٠٨٫٧٠٠(  ١٦٫٤٥٨  ٦٣٫٢٦٣  ٢٩٩٫٠٨٨  ) ٩٫٠٦٠٫٦٦٧(  ٢١٣٫٥٧٦  ٤٫٠٤٧  ) ٢٦١(  ٣٫٥١٨  ٨٧٫٦٠٨  ٧٫٢٠٠  (مدرج ضمن التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية)   

  ٦٫٦٧٦  -  ٣٠  ٨٤٥  ٨٨  -  ٥٫٠٠٠  ٥  ٣٠  ٣٠  ٦١٨  ٣٠  تكاليف معاملة االستحواذ (مدرجة ضمن التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية)

                          

  ) ٨٫٧٦٨٫١٩٤(  ) ٤٠٨٫٧٠٠(  ١٦٫٤٨٨  ٦٤٫١٠٨  ٢٩٩٫١٧٦  ) ٩٫٠٦٠٫٦٦٧(  ٢١٨٫٥٧٦  ٤٫٠٥٢  ) ٢٣١(  ٣٫٥٤٨  ٨٨٫٢٢٦  ٧٫٢٣٠  صافي النقد المستخدم (المستحوذ عليه) عند االستحواذ 

                          

  
  
  



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٥٧  

  
  

  دمج األعمال (تتمة)  ١٢
  

  استبعاد شركات تابعة    ١٢٫٣
  

  خالل الفترة، قامت المجموعة باستبعاد الشركات التابعة التالية:  
  

  مجينتا لالستثمار ذ.م.م    
، قامت شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع، وهي شركة تابعة، باستبعاد كامل حصة ملكيتها في مجينتا  ٢٠٢٢أبريل   ١اعتباراً من   

  ألف درهم. ٢٫٠٠٠اعتبار بقيمة لالستثمار ذ.م.م ("مجينتا") مقابل 
  

  بيور كابيتال لالستثمار ذ.م.م  
، قامت شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع، وهي شركة تابعة، باستبعاد كامل حصة ملكيتها في شركة ٢٠٢٢أبريل    ١اعتباراً من    

  ألف درهم.  ١١٤٫٣٠٠ اعتبار بقيمة بيور كابيتال لالستثمار ذ.م.م ("بيور كابيتال") مقابل
  

  كيو سكيب كومتيك ذ.م.م  
كيو سكيب  ملكيتها في    ة كامل حص  باستبعاد، وهي شركة تابعة،  كيو القابضة ش.م.خشركة    قامت،  ٢٠٢٢مايو    ٣١من    اً اعتبار  

  .بدون مقابل كومتيك ذ.م.م ("كيو سكيب")
  

  المستبعدة في تاريخ البيع:  القابلة للتحديدالقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات فيما يلي 
  

  اإلجمالي    بيور كابيتال   مجينتا   كيو سكيب   
  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
          

          الموجودات 
  ٢٫١١٦  ٥٨٢  ١٫٤٧٩  ٥٥  الممتلكات واآلالت والمعدات  

  ١٫٠٧٠  ١٫٠٧٠  -  -  موجودات حق االستخدام  
  ٥٢٣  -  ٥٢٣  -  المخزون 

  ١٩١٫٦٥٦  ١٣٣٫٤٩٢  ٤٠٫١٧٨  ١٧٫٩٨٦  الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى 
  ٨٫٢١٧  ٦٫٨٥٤  ١٨١  ١٫١٨٢  المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 

  ١٠٫٨٨٧  ٤٫٤٥٣  ٦٫٢٢٣  ٢١١  النقد واألرصدة البنكية  
          

  ٢١٤٫٤٦٩  ١٤٦٫٤٥١  ٤٨٫٥٨٤  ١٩٫٤٣٤  إجمالي الموجودات  
          

          المطلوبات 
  ٢٫١٥٠  ٨٥٦  ٨٩٥  ٣٩٩  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  

  ٣٫٤٢٩  -  ٣٫٤٢٩  -  القروض  
  ١٫١٣٣  ١٫١٣٣  -  -  مطلوبات عقود اإليجار  

  ١١٨٫٥٣٣  ١٠١٫٤١٦  -  ١٧٫١١٧  المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة  
  ٩٦٫٦٧٠  ٦٣٫٠٦٧  ٣٣٫٣٦٥  ٢٣٨  الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

          
  ٢٢١٫٩١٥  ١٦٦٫٤٧٢  ٣٧٫٦٨٩  ١٧٫٧٥٤  إجمالي المطلوبات  

          
  ) ٧٫٤٤٦(  ) ٢٠٫٠٢١(  ١٠٫٨٩٥  ١٫٦٨٠  صافي الموجودات (المطلوبات)  
  ١٫٤٨٨  ٦٥٨  ١٫٦٥٣  ) ٨٢٣(  ناقصاً: الحقوق غير المسيطرة  

          
  ) ٥٫٩٥٨(  ) ١٩٫٣٦٣(  ١٢٫٥٤٨  ٨٥٧  صافي الموجودات (المطلوبات) العائدة إلى المالكين  

  ١١٦٫٣٠٠  ١١٤٫٣٠٠  ٢٫٠٠٠  -  االعتبار المستلم عند االستبعاد  
          

  ١٢٢٫٢٥٨  ١٣٣٫٦٦٣  ) ١٠٫٥٤٨(  ) ٨٥٧(  (الخسارة) الربح عند االستبعاد  
  االنخفاض في قيمة الرصيد المستحق من كيو سكيب  

  ) ١٥٫٩٢٢(  -  -  ) ١٥٫٩٢٢(  كومتيك ذ.م.م   
          

  ١٠٦٫٣٣٦  ١٣٣٫٦٦٣  ) ١٠٫٥٤٨(  ) ١٦٫٧٧٩(  إجمالي (الخسارة) الربح عند االستبعاد 
          

    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٥٨  

  
  

  دمج األعمال (تتمة)  ١٢
  

  استبعاد شركات تابعة (تتمة)   ١٢٫٣
  

  التدفقات النقدية المولدة من بيع الشركات التابعة أعاله:فيما يلي صافي   
  

  اإلجمالي    بيور كابيتال   مجينتا   كيو سكيب   
  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
          

  ١١٦٫٣٠٠  ١١٤٫٣٠٠  ٢٫٠٠٠  -  النقد المستلم من عملية البيع  
  ) ١٠٫٨٨٧(  ) ٤٫٤٥٣(  ) ٦٫٢٢٣(  ) ٢١١(  النقد المباع كجزء من عملية البيع  

          
  التدفقات النقدية (الخارجة) الداخلة في تاريخ  صافي 

  ١٠٥٫٤١٣  ١٠٩٫٨٤٧  ) ٤٫٢٢٣(  ) ٢١١(  االستبعاد    
          

  
الخسائر   أو  األرباح  بيان  في  المستبعدة  التابعة  الشركات  نتائج عمليات  يتم فصل  غير لم  المبالغ  إن  حيث  الموحدة،  المرحلية 

  جوهرية.
  

  تخفيض حصة المساهمة دون فقدان السيطرة    ١٢٫٤
  

  االستبعاد الجزئي لحصة مساهمة في شركة تابعة كنتيجة إلعادة التنظيم   (أ)
  

. فيما يلي ملخص لالنخفاض إلعادة التنظيمالتابعة التالية نتيجة    اتخالل الفترة، انخفضت حصة مساهمة المجموعة في الشرك  
  في حصة المساهمة مع الزيادة المقابلة في الحقوق غير المسيطرة:

  

  
طموح للرعاية  
  )١( الصحية ذ.م.م

مجموعة ملتيبالي 
  )٢ش.م.ع (

تموين إلدارة  
  ) ٣الشركات (

غذاء القابضة  
  اإلجمالي   )٤ش.م.خ (

            
    ٪ ٢٫٤٨  ٪ ١٤٫٧٣  ٪ ٠٫٠٣  ٪ ٥٤٫٨٠  حصة المساهمة الفعلية (%)  في تخفيضال
            

  القيمة الدفترية لحصة المساهمة المستبعدة
  ٣١٣٫٨٨٣  ٣٠٫٢٠٦  ١٢٠٫٧٩٣  ١٫٣٤٢  ١٦١٫٥٤٢  (ألف درهم)  

  ) ١٢٠٫٧٩٣(  -  ) ١٢٠٫٧٩٣(  -  -  (ألف درهم) ناقصاً: االعتبار 
            

  الفرق المدرج مباشرة في احتياطي الدمج 
  ١٩٣٫٠٩٠  ٣٠٫٢٠٦  -  ١٫٣٤٢  ١٦١٫٥٤٢  (ألف درهم) 

            

  
انخفضت حصة المساهمة في شركة طموح للرعاية الصحية ذ.م.م نتيجة نقل الملكية بالكامل إلى شركة بيور هيلث القابضة   )١( 

  ذ.م.م. 
تابعة لشركة تموين، حصصاً في مجموعة ملتيبالي ش.م.ع، حيث تم تمتلك شركة إيبيكس لالستثمار ش.م.ع، وهي شركة   )٢( 

  تخفيض حصة مساهمتها عند تحويل شركة تموين إلى غذاء. 
بالكامل إلى شركة    ملكية تموينذ.م.م ("تموين") نتيجة لنقل  انخفضت حصة المساهمة في شركة تموين إلدارة الشركات   )٣( 

  .)(ب) ١٢٫٥غذاء القابضة ش.م.خ ("غذاء") (إيضاح 
للمجموعة    لتخفيضنتيجة    غذاءالمساهمة في    تم تخفيض حصة )٤(  التابعة  الشركات  المملوكة من قبل    بسبب إصدار األسهم 

  ألسهم جديدة.  شركة غذاء
    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٥٩  

  
  

  دمج األعمال (تتمة)  ١٢
  

  تخفيض حصة المساهمة دون فقدان السيطرة (تتمة)  ١٢٫٤
  

  ابل اعتبار االستبعاد الجزئي لحصة مساهمة في شركات تابعة مق  (ب)  
  

الشركات التابعة التالية كشكل من أشكال االعتبار مقابل  المجموعة بتحويل جزء من حصة مساهمتها في  الفترة، قامت  خالل 
  . فيما يلي ملخص لتخفيض حصة المساهمة: جديدة االستحواذ على شركات تابعة

  

  
إيبيكس القابضة  

  اإلجمالي   كيو القابضة    ذ.م.م 
        

    ٪ ١٠٫٧٧  ٪ ٨٫٤٦  حصة المساهمة (%) التخفيض في 
        

    ٧٣٨٫٠٦٤٫٥٢٩    عدد األسهم المستبعدة 
        

  ٨٤٧٫١٥٩  ٧٤١٫٤٧١  ١٠٥٫٦٨٨  (ألف درهم) القيمة الدفترية لحصة المساهمة المستبعدة 
  ) ٢٫٦٠٧٫٦١٣(  ) ٢٫٥٠١٫٩٢٥(  ) ١٠٥٫٦٨٨(  (ألف درهم) ناقصاً: االعتبار 

        
  ) ١٫٧٦٠٫٤٥٤(  ) ١٫٧٦٠٫٤٥٤(  -  (ألف درهم) الفرق المدرج مباشرة في األرباح المحتجزة  

        

  
  االستبعاد الجزئي لحصة مساهمة في شركات تابعة مقابل اعتبار نقدي  (ج) 

  

  
مجموعة ملتيبالي  

  ش.م.ع
    

  ٪ ٠٫٢٨  التخفيض في حصة المساهمة (%)
    

  ٣١٫٢٣٢٫٤٩٤  عدد األسهم المستبعدة  
    

  ١٣٫١٩١  (ألف درهم)القيمة الدفترية لحصة المساهمة المستبعدة 
  ) ٦٥٫٧٣١(  (ألف درهم) النقدي المستلمناقصاً: االعتبار 

    
  ) ٥٢٫٥٤٠(  (ألف درهم) الفرق المدرج مباشرةً في األرباح المحتجزة 

    
  

  ألف درهم.   ١٫١٧٤٫٢٣٣أدى االنخفاض في حصة مساهمة بعض الشركات التابعة إلى زيادة الحقوق غير المسيطرة بمبلغ 
  
  

    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٦٠  

  
  

  دمج األعمال (تتمة)  ١٢
  

  في شركات تابعةالمساهمة  حصة  زيادة  ١٢٫٥
  

  زيادة حصة المساهمة في شركات تابعة نتيجة لدمج األعمال   (أ)
  

. فيما يلي ملخص للزيادة في حصة  لدمج أعمالخالل الفترة، ارتفعت حصة مساهمة المجموعة في بعض الشركات التابعة نتيجة  
  المساهمة:

  
  اإلجمالي   الدار   ألفا ظبي  كيو القابضة  ريم ردي مكس   
            

    ٪ ٠٫٢٩  ٪ ٠٫٠٠٢  ٪ ٠٫٦٠  ٪ ١٠٫٣١  الزيادة في حصة المساهمة (%) 
            

    ٢٢٫٥٤٠٫٠١٩  ١٨٢٫٧٥٢  ٣٢٫٩٧٥٫٢٣٣  ٣٫٠٩٢  األسهم المستحوذ عليهاعدد 
            

  القيمة الدفترية لحصة المساهمة المستحوذ عليها
  ١٢٤٫٤١٧  ٧٦٫٨٥٢  ٤٣٨  ٣٩٫٧٨٧  ٧٫٣٤٠  (ألف درهم)  

ناقصاً: القيمة العادلة لحصة المساهمة المستحوذ 
  ) ٦٦٥٫٥٩٨(  ) ٢٧٥٫٣٠٥(  ) ٩٫٦٥٢(  ) ٣٤٥٫١٠٧(  ) ٣٥٫٥٣٤(  (ألف درهم) عليها 

            
  احتياطي الدمجالفرق المدرج مباشرةً في 

  ) ٣٤٢٫٧٢٨(  -  )٩٫٢١٤(  ) ٣٠٥٫٣٢٠(  )٢٨٫١٩٤(  (ألف درهم)   
            

  المحتجزةالفرق المدرج مباشرةً في األرباح 
  ) ١٩٨٫٤٥٣(  ) ١٩٨٫٤٥٣(  -  -  -  (ألف درهم)   
            

  ) ٥٤١٫١٨١(  ) ١٩٨٫٤٥٣(  )٩٫٢١٤(  ) ٣٠٥٫٣٢٠(  )٢٨٫١٩٤(  (ألف درهم)إجمالي الفرق 
            

  
  زيادة حصة المساهمة في شركات تابعة كنتيجة إلعادة التنظيم   (ب) 

  
الفترة، ارتفعت حصة مساهمة المجموعة في     . فيما يلي ملخص للزيادة في  إلعادة التنظيمنتيجة    الشركات التابعة التاليةخالل 

  حصة المساهمة: 
  

  

بيور هيلث  
للمستلزمات الطبية  

  اإلجمالي   غذاء القابضة ش.م.خ   ذ.م.م 
        

        الزيادة في حصة المساهمة الفعلية (%) 
        

  الدفترية لحصة المساهمة المستحوذ عليها القيمة 
  ٢٦٢٫٩٥٧  ١٦٢٫٧٣٠  ١٠٠٫٢٢٧  (ألف درهم)    
        

  ) ١٢٠٫٧٩٣(  ) ١٢٠٫٧٩٣(  -  (ألف درهم) ناقصاً: االعتبار 
        

  ١٤٢٫١٦٤  ٤١٫٩٣٧  ١٠٠٫٢٢٧  (ألف درهم) الفرق المدرج مباشرةً في احتياطي الدمج 
        

  
  

    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٦١  

  
  

  دمج األعمال (تتمة)  ١٢
  

  (تتمة) زيادة حصة المساهمة في شركات تابعة  ١٢٫٥
  

   الزيادة في حصة المساهمة في شركات تابعة بدون مقابل  (ج) 
  

٪ في سوميريان هيلث ذ.م.م من طرف ثالث بدون مقابل. فيما ٢٩خالل الفترة، حصلت المجموعة على حصة مساهمة بنسبة  
  يلي ملخص الزيادة في حصة المساهمة:

  
  ذ.م.مسوميريان هيلث   
    

  ٪ ٢٩  الزيادة في حصة المساهمة (%)
    

  ٢٫٩٠٠  عدد األسهم المستحوذ عليها
    

  ١٠١٫٩٤٩  (ألف درهم) القيمة الدفترية لحصة المساهمة المستحوذ عليها 
    

  ١٠١٫٩٤٩  (ألف درهم)  األرباح المحتجزةالفرق المدرج مباشرةً في 
    

  
أدت الزيادة في حصة ملكية بعض الشركات التابعة، الناتجة عن دمج األعمال وإعادة تنظيم الشركات التابعة، إلى انخفاض في   

  . ٢٠٢٢ يونيو ٣٠ألف درهم للفترة المنتهية في   ٤٨٩٫٣٢٣الحقوق غير المسيطرة بمبلغ 
  
  

  رأس المال  ١٣
  

  (مدققة)  (غير مدققة)   
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠  
  ألف درهم   ألف درهم  

      المصرح به الصادر والمدفوع بالكامل 
  مليون سهم بقيمة درهم واحد للسهم   ١٫٨٢١  

  ١٫٨٢١٫٤٢٩  ١٫٨٢١٫٤٢٩  مليون سهم بقيمة درهم واحد للسهم) ١٫٨٢١: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١(    
      

  
    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٦٢  

  
  

  أدوات حقوق الملكية المختلطة   ١٤
  

ذ.م.م، وهي شركة تابعة تم االستحواذ عليها خالل الفترة، بإصدار أدوات حقوق ملكية     العقاري  الدار لالستثمار  قامت شركة 
مليون دوالر أمريكي ("السندات"). تم استالم الدفعة األولى    ٥٠٠مختلطة على شريحتين إلى مستثمر ("حامل السندات") بقيمة  

مليون    ١٨٩٫٥، وتم استالم الشريحة الثانية البالغة قيمتها  ٢٠٢٢مليون دوالر أمريكي خالل شهر مارس    ٣١٠٫٥البالغة قيمتها  
  . ٢٠٢٢دوالر أمريكي خالل شهر أبريل 

  
  معدل الفائدة    المبلغ الصادر   مدة التأمين 

  سنة   ١٥معدل فائدة ثابت تتم إعادة تعيينه بعد   مليون درهم)  ١٫١٤٠مليون دوالر أمريكي ( ٣١٠٫٥  ٢٠٢٢مارس 

  سنة  ١٥معدل فائدة ثابت تتم إعادة تعيينه بعد   مليون درهم)  ٦٩٦مليون دوالر أمريكي ( ١٨٩٫٥  ٢٠٢٢أبريل 

  
السندات    وفقاً لشروط االتفاقية، ليس للسندات أي تاريخ استحقاق وقد تختار المجموعة وفقاً لتقديرها المطلق عدم دفع فائدة على  

وال يحق لصاحب السندات المطالبة بهذه الفائدة. لن يتم اعتبار مثل هذا الحدث تعثراً عن السداد. وفقاً لشروط وأحكام االتفاقية، 
.  األدوات المالية: العرض  ٣٢معيار المحاسبة الدولي رقم  يتم تصنيف األداة كأداة حقوق ملكية مختلطة بما يتماشى مع متطلبات 

  حقوق الملكية. ضمنمباشرةً  السنداتألف درهم والمتعلقة بإصدار    ٢٢٫٠١٧كاليف المعاملة البالغة قيمتها تم إدراج ت
  

  تكاليف المعاملة:  بعد خصم فيما يلي الحركة في أدوات حقوق الملكية المختلطة   
  

  (مدققة)  (غير مدققة)   
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  -  ١٫١٢٦٫٦٣٩  المستحوذ عليها من خالل دمج األعمال 
  -  ٦٨٩٫٠٠٧  متحصالت من إصدار الشريحة الثانية 

      
  ١٫٨١٥٫٦٤٦  -  
      

  
  

  المعامالت مع األطراف ذات العالقةاألرصدة و  ١٥
  

المعيار    العالقة كما هو وارد في  التي تقع ضمن تعريف الطرف ذو  الشركات والمنشآت  بإبرام معامالت مع  المجموعة  تقوم 
  إفصاحات األطراف ذات عالقة. ،  ٢٤المحاسبي الدولي رقم  

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

  قبل عائالتهم أو تلك التي يمارسون تأثيراً ملموساً فيها على القرارات المالية والتشغيلية باإلضافة إلى موظفي اإلدارة الرئيسيين. 
    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٦٣  

  
  

  األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة)   ١٥
  

  األرصدة  ١٥٫١
  

  المدرجة في بيان المركز المالي المرحلي الموحد هي كما يلي: إن األرصدة مع األطراف ذات العالقة   
  

  :أطراف ذات عالقةمن مبالغ مستحقة   
  

  (مدققة)  (غير مدققة)     
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠    
  ألف درهم   ألف درهم   طبيعة العالقة    

        متداولة 
  ٦٢٧٫٤٠٣  -  تابعة شركة   *الدار العقارية ش.م.ع 
  ٢٠٥٫١٤٠  ٢٠٥٫١٥٦  طرف ذو عالقة آخر   الشرقية المتحدة للتجارة العامة   
  ١٥٨٫٦١٨  ١٥٨٫٦٢٢  شركة خاضعة لسيطرة مشتركة   مربان القابضة المحدودة   
  ١٨٣٫١٨٣  ١٧٩٫٤٢٠  شركة ائتالف   شركة التحدي المصرية اإلماراتية للجرافات البحرية  
  ١١٣٫٩٤٧  ١١٣٫٩٤٧  مشتركة شركة خاضعة لسيطرة   مينا القابضة ذ.م.م 
  ١٣٠٫٧٤٢  ١٣٠٫٨١١  شركة خاضعة لسيطرة مشتركة   هيدرا العقارية ذ.م.م  
  ٤٣٫٠٥٠  ٤٢٫٣٤٩  شركة خاضعة لسيطرة مشتركة   بال للخدمات التقنية ذ.م.م  
  ٥٧٫٣٠٧  ٣٫٦٠٩  شركة خاضعة لسيطرة مشتركة   شميرا لالستثمار ذ.م.م  
  ٣٣٫٥٠٩  ٢١٫٥٥٠  شركة زميلة   شركة التزام إلدارة األصول ذ.م.م  
  ١٨٫٦٨٦  ٢٨٫٣١٧  شركة زميلة   ذ.م.م شركة تفسير للمقاوالت والصيانة العامة  
  ١٧٫٠٧٧  ١٧٫٣٣١  شركة زميلة     شركة اإلمارات للمرطبات ش.م.ع  
  ٧٫٧٤٢  ١٥٫٨٧٨  شركة خاضعة لسيطرة مشتركة   رويال جروب بروكريمنت آر أس سي ليمتد  
  ٢٩٫٩٥٩  ١٨٫٤٥٢  طرف ذو عالقة آخر   مينا باالس  
  ٦٫٥٤٤  ٦٫٥٥٠  شركة خاضعة لسيطرة مشتركة   ياس للتمويل القابضة المحدودة  
  ٥٫٣٥٩  ٦٫٣٠٩  شركة خاضعة لسيطرة مشتركة   رويال جروب إلدارة الشركات ذ.م.م  
  ٥٠٫١١٧  -  شركة تابعة   للرعاية الصحية ملكية فردية ذ.م.م*   ٧بروتيكت  
  ١٩٫٠٩٢  ٥٫٦٢٢  شركة ائتالف   معهد أبحاث إي دي إي المحدود  
  ٨٫١٠١  ٧٫٤٩٨  شركة خاضعة لسيطرة مشتركة   شركة موقه للتكنولوجيا ذ.م.م  
  ٢٫٥٧٢  ١٫٧٥٢  شركة ائتالف   بنية للمشاريع ذ.م.م  
  ٣٫١١٧  -  شركة خاضعة لسيطرة مشتركة   الياسات للوازم التموين والمطاعم ذ.م.م 

  ٥١٫٥١٨  ١١٩٫٧٢٥  طرف ذو عالقة آخر   دائرة األعمال الخاصة للشيخة فاطمة    
  -  ١٠٢٫٠٢٣  شركة خاضعة لسيطرة مشتركة   بيور كابيتال لالستثمار ذ.م.م    
  -  ١٠١٫٣٠٠  طرف ذو عالقة آخر   وداي السدر لالستثمار التجاري ذ.م.م   
  -  ٢٦٫٧٠٨  شركة ائتالف    شركة إنشاء السكك الحديدية الصينية    
شركات خاضعة لسيطرة مشتركة /    أخرى 

  ٤٢٤٫٧١٠  ٤٠٢٫٣٤١  أطراف ذات عالقة أخرى
        
    ٢٫١٩٧٫٤٩٣  ١٫٧١٥٫٢٧٠  

  ) ٣٠١٫٣٣١(  ) ٣٢٦٫٤١٠(    االئتمان المتوقعةناقصاً: مخصص خسائر 
        
    ١٫٨٩٦٫١٦٢  ١٫٣٨٨٫٨٦٠  
        

        غير متداولة 
  ٩٥١  ٩٥١  شركة خاضعة لسيطرة مشتركة   رويال جروب إلدارة الشركات ذ.م.م **  

        
  ١٫٨٩٧٫١١٣  ١٫٣٨٩٫٨١١    إجمالي المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة، صافي 

        

  
  

    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٦٤  

  
  

  األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة)   ١٥
  

  األرصدة (تتمة)  ١٥٫١
  

والدار    للرعاية الصحية ملكية فردية ذ.م.م  ٧شركة بروتيكت  خالل الفترة، استحوذت المجموعة على حقوق مسيطرة في    *
  . ٢٠٢٢ يونيو ٣٠كما في  هذه األرصدة، مما أدى إلى استبعاد العقارية ش.م.ع

  
المستحق من أطراف ذات عالقة بمحتجزات مدينة على عقود موقعة مع أطراف    الرصيديتعلق الجزء غير المتداول من    **

    ذات عالقة.
  

  عالقة ألطراف ذاتقرض   
   مليون درهم)    ١٫٢:  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١مليون درهم (  ١٫٢منحت المجموعة قرضاً ألحد موظفي اإلدارة الرئيسيين بقيمة

  . ٢٠٢٢نوفمبر  ٣وهو قرض غير مضمون وال يحمل فائدة ويستحق في 
  

   رض غير وهو ق،  مليون درهم  ٢٥منحت المجموعة قرضاً لشركة ميراك رويال نيتشر للخضروات والفواكه ذ.م.م بقيمة
على أن    ٢٠٢٢يناير    ٣١ماليين درهم لكل منها، بدءاً من    ٥يستحق سداده على أقساط سنوية تبلغ    .مضمون وال يحمل فائدة

آخر قسط في   نيتشر   .٢٠٢٦يناير    ٣١يكون  في ميراك رويال  المجموعة على حقوق مسيطرة  استحوذت  خالل الفترة، 
  . ٢٠٢٢ يونيو ٣٠اد هذا الرصيد كما في للخضروات والفواكه ذ.م.م، مما أدى إلى استبع

  
  كما يلي: تم اإلفصاح عنها في بيان المركز المالي المرحلي الموحد  

  
  (مدققة)  (غير مدققة)   
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ٦٫٢٠٠  ١٫٢٠٠  الجزء المتداول  
  ٢٠٫٠٠٠  -  الجزء غير المتداول  

      
  ٢٦٫٢٠٠  ١٫٢٠٠  
      

  
  

    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٦٥  

  
  

  األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة)   ١٥
  

  األرصدة (تتمة)  ١٥٫١
  

  :مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة  
  (مدققة)  (غير مدققة)     
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠    
  ألف درهم   ألف درهم   طبيعة العالقة   

        متداولة 
  ٧١٣٫٠٦٨  ٣٤١٫٤٨٧  شركة ائتالف   معهد أبحاث إي دي إي ذ.م.م  
  -  ٤٦١٫٧٥٥  طرف ذو عالقة آخر   أي اتش كابيتال ش.م.ح 
  -  ١٢٠٫٠٠٠  طرف ذو عالقة آخر   الشرقية المتحدة للتجارة العامة  
  ٧١٫٢٨٦  ١١٦٫٤١٥  شركة خاضعة لسيطرة مشتركة   شميرا لالستثمار ذ.م.م  
  ١٧٠٫٥٠٦  ١٣٣٫٦٩٢  طرف ذو عالقة آخر   ايه تي جي سي للنقل والمقاوالت العامة ذ.م.م   
  ١٢٨٫٦٣٩  ١٫٢٩٩  شركة خاضعة لسيطرة مشتركة   مجموعة باور هاوس إلدارة الشركات ذ.م.م   
  ٥٩٫٤٤٦  ١٢٤٫٥٣١  شركة خاضعة لسيطرة مشتركة   انفينيتي تي في المنطقة الحرة ذ.م.م  
  ٥٠٫٦٤٥  ٥٠٫٦٤٥  شركة خاضعة لسيطرة مشتركة   مجموعة أبوظبي المتحدة لالستثمار والتطوير 
  ٣١٫٢٢٠  ٤٩٫٠٣٤  طرف ذو عالقة آخر   انفينيتي ويف القابضة  
  ٢٠٫٨٢٧  ٢٢٫٤٢٥  شركة ائتالف   بنية للمشاريع ذ.م.م  
  ٥٫١٥١  ٣٥٫٢٥١  شركة خاضعة لسيطرة مشتركة   بال للخدمات التقنية ذ.م.م  
  ٢٢٫٤٤٢  ١٤٫٢١٦  شركة خاضعة لسيطرة مشتركة   رويال جروب بروكريمنت آر أس سي ليمتد 
  ٢٣٫٠٢٦  ٢٣٫٩٣٦  الشركة األم النهائية  رويال جروب إلدارة الشركات ذ.م.م  
  ٢٫٣٤٨  ٥٫٧٨٥  شركة خاضعة لسيطرة مشتركة   رويال جروب هولدينج ذ.م.م 
  ١٫٣٤٣  ٣٫٢٠٠  مشتركة شركة خاضعة لسيطرة   الجرف للسفر والسياحة  
  ١٨٠٫٠٠٠  -  شركة خاضعة لسيطرة مشتركة   سينترو القابضة ذ.م.م 
  ١٨٠٫٠٠٠  -  شركة خاضعة لسيطرة مشتركة   دينترو لالستثمار ذ.م.م 
  ١٢٦٫٠٠٠  -  طرف ذو عالقة آخر   إي بي جي برايفت انفستمنت ذ.م.م  
  -  ٣٢٣٫٨٨٤  شركة خاضعة لسيطرة مشتركة   العطاء لالستثمار ذ.م.م  
  ١٫٨٣٤  -  طرف ذو عالقة آخر   انترناشونال جولدن جروب ش.م.خ  
شركات خاضعة لسيطرة مشتركة /    أخرى  

  ٣٥٣٫٣٤٧  ٤٤١٫١٢٥  أطراف ذات عالقة أخرى
        
    ٢٫١٤١٫١٢٨  ٢٫٢٦٨٫٦٨٠  
        

        غير متداولة 
  ١٦٫٥٣٠  ٨٫٩٠٨  شركة ائتالف   بنية للمشاريع ذ.م.م  
  ٢٫٥٢٠  ٢٫٥٢٠  الشركة األم النهائية    رويال جروب هولدينج ذ.م.م 
  ١٣٫٣٠٠  ١٣٫٣٠٠  شركة خاضعة لسيطرة مشتركة   آر جي تريجاري هولدينج ذ.م.م 
  ٦١٣  ٦١٢  شركة خاضعة لسيطرة مشتركة   اتش تو او للتصميم الداخلي ذ.م.م 

        
    ٣٢٫٩٦٣  ٢٥٫٣٤٠  
        

  ٢٫١٧٤٫٠٩١  ٢٫٢٩٤٫٠٢٠    ألطراف ذات عالقة إجمالي المبالغ المستحقة 
        

  
  قرض من طرف ذو عالقة   

  (مدققة)  (غير مدققة)     
    ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  ألف درهم   ألف درهم   طبيعة العالقة   

        متداولة 
  ٨٨٥٫٢٤٠  ٨٨٥٫٢٤٠  شركة خاضعة لسيطرة مشتركة   )١(شميرا لالستثمار ذ.م.م 

  ١٢١٫٨٣٢  -  شركة خاضعة لسيطرة مشتركة   )٢(رويال جروب بروكريمنت آر أس سي ليمتد 
        
    ١٫٠٠٧٫٠٧٢  ٨٨٥٫٢٤٠  
        

    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٦٦  

  
  

  األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة)   ١٥
  

  األرصدة (تتمة)  ١٥٫١
  

  (تتمة) قرض من طرف ذو عالقة  
  

   ديسمبر   ٣١ألف درهم (  ٨٨٥٫٢٤٠شركة شميرا لالستثمار ذ.م.م بمبلغ  حصلت شركة تابعة للمجموعة على قرض من
ألف درهم)، لتمويل شراء معدات طبية متخصصة يتم استخدامها في تشغيل شركة ائتالف للمجموعة.    ٨٨٥٫٢٤٠: ٢٠٢١

  إن القرض غير مضمون وال يحمل فوائد ويستحق سداده عند الطلب.
  
 رويال جروب    من رويال جروب بروكريمنت آر أس سي ليمتد  ن فائدةبدو  حصلت شركة تابعة للمجموعة على قرض")

(  ١٢١٫٨٣٢بمبلغ    بروكريمنت") درهم  رويال ألف درهم).    ١٢١٫٨٣٢:  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١ألف  الفترة، قررت  خالل 
  جروب بروكريمنت التنازل عن رصيد القرض القائم، والذي تم احتسابه في المقابل كرأس مال مساهم به. 

  
  المعامالت  ١٥٫٢

  
  : المجموعة المعامالت التالية مع أطراف ذات عالقة  أبرمتخالل الفترة،   

  
  يونيو  ٣٠الستة أشهر المنتهية في   يونيو  ٣٠الثالثة أشهر المنتهية في   
  مدققة)غير (  (غير مدققة)   مدققة)غير (  (غير مدققة)   
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم ألف    ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
          

          : اإليرادات
  ٥٦٥٫٥٠٧  ١٫٢٩١٫٠٤٦  ٤٢٨٫٤٥٠  ٨٢٫٧٤٦  شركات خاضعة لسيطرة مشتركة    
  -  ٥٥٧٫٠٤٢  -  ٢٣١٫١٤١  ائتالف   اتشرك  
  ١٥٫٣٧٥  ٣٣٫٤٤٠  -  ٢٦٫٨٢٨  شركات زميلة    
  ١٥٢٫١٥٧  ٢١٠٫٧٤٤  ١٥١٫٨١٨  ١١٩٫٦٥٦  أطراف ذات عالقة أخرى    
          
  ٧٣٣٫٠٣٩  ٢٫٠٩٢٫٢٧٢  ٥٨٠٫٢٦٨  ٤٦٠٫٣٧١  
          

          تكلفة اإليرادات 
  ٣٣٣٫٥٩٦  ١٫٠٥١٫١٩٨  ٢٧١٫٢٩٩  ٤٥٠٫٩١٥  شركات خاضعة لسيطرة مشتركة    
  -  ٧٫٠٧٠  -  ٣٫٠٣٦  ائتالف   كاتشر  
  -  ١١٫٩١٤  -  ٩٫٤٧٨  شركات زميلة    
  -  ٣٫٠٤٥  -  ٢٫٠٨٦  أطراف ذات عالقة أخرى    
          
  ٣٣٣٫٥٩٦  ١٫٠٧٣٫٢٢٧  ٢٧١٫٢٩٩  ٤٦٥٫٥١٥  
          

          المصاريف العمومية واإلدارية 
  ١٥٫٩٨٩  ٣٢٫٢٨٩  ١٠٫٧٠٧  ١٫٢٦٠  شركات خاضعة لسيطرة مشتركة    
  -  ١٫٤٩٠  -  ١٫٤٩٠  شركات ائتالف    
          
  ١٥٫٩٨٩  ٣٣٫٧٧٩  ١٠٫٧٠٧  ٢٫٧٥٠  
          

  -  ١٠١٫٠٠٠  -  ١٠١٫٠٠٠  استبعاد استثمار في شركة ائتالف لطرف ذو عالقة 
          

  -  ١١٤٫٣٠٠  -  ١١٤٫٣٠٠  لطرف ذو عالقة  تابعةاستبعاد استثمار في شركة  
          

    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٦٧  

  
  

  األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة)   ١٥
  

  المعامالت (تتمة)   ١٥٫٢
  

  األرصدة والمعامالت مع مؤسسة مالية (طرف آخر ذو عالقة):   
  

  األرصدة:   
  

  (مدققة)  (غير مدققة)   
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ١٦٫٧٨٦٫٠٣٤  ١٥٫٦٩٠٫٢٠٣  األرصدة لدى مؤسسة مالية 
      

  ٣٫٣٦٦٫٨٠٠  ٢٠٫٠٣٠٫٧٩٠  القروض  
      

  
  :المعامالت  

  
  يونيو  ٣٠الستة أشهر المنتهية في   يونيو  ٣٠الثالثة أشهر المنتهية في   
  مدققة)غير (  (غير مدققة)   مدققة)غير (  (غير مدققة)   
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
          

  ٣٫٧١٨  ١٠٩٫٢٩٤  ١٫٧٤٤  ٧٨٫٤٠٦  مصاريف الفائدة للفترة 
          

  ١٢٢  ٦٫٢٢٠  ٥٩  ١٫٠٩٥  إيرادات الفائدة  
          

  ٦٧٫٥٥٧  ١٦٫٤٦٦٫٠٩٤  ٢٥٫٦٣٣  ١٥٫٠٦٥٫٧٦٤  من قروض سحوبات 
          

  ٥٢٫٤٧٤  ٨١٢٫٩٨٧  ٥٠٫٦٥٠  ٦٨٣٫١٤٤  سداد قروض  
          

  
  تعويضات اإلدارة العليا   ١٥٫٣

  
  يونيو  ٣٠الستة أشهر المنتهية في   يونيو  ٣٠الثالثة أشهر المنتهية في   
  مدققة)غير (  (غير مدققة)   مدققة)غير (  (غير مدققة)   
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
          

  ١٦٫٤١٠  ١٢٫٩١٣  ٦٫٨٢٩  ٦٫٠٣٦  ومكافآت الموظفين رواتب 
          

  ٢٠  ٢١  ٢٠  ٢١  عدد موظفي اإلدارة العليا 
          

  
  

    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٦٨  

  
  

  الصكوك غير القابلة للتحويل   ١٦
  

  قامت إحدى الشركات التابعة للمجموعة والتي تم االستحواذ عليها خالل الفترة بإصدار الصكوك التالية غير القابلة للتحويل:   
  

  ") ١("الصكوك  ٢٠١٨الصكوك التي تم إطالقها في   
، أصدرت شركة صكوك الدار المحدودة، وهي شركة تابعة تم االستحواذ عليها خالل الفترة، صكوكاً غير ٢٠١٨أكتوبر    ١في  

٪  ٤٫٧٥٠ألف دوالر أمريكي)، تحمل معدل ربح بنسبة    ٥٠٠٫٠٠٠ألف درهم (  ١٫٨٣٦٫٧٥٠قابلة للتحويل بقيمة إجمالية قدرها  
  . ٢٠٢٥سنوياً مستحق الدفع بشكل نصف سنوي ويستحق سدادها في سبتمبر 

  
  (مدققة)  (غير مدققة)   
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  -  ١٫٨٣٦٫٧٥٠  المتحصالت من اإلصدار  
  -  ) ١٤٫١٨٩(  تكاليف اإلصدار غير المطفأة 

  -  ١٣٫٦٤٢  الربح المستحق 
      
  ١٫٨٣٦٫٢٠٣  -  
      

  
  ") ٢("الصكوك  ٢٠١٩الصكوك التي تم إطالقها في   

) المحدودة، وهي شركة تابعة تم االستحواذ عليها خالل الفترة، صكوكاً ٢، أصدرت صكوك الدار (رقم  ٢٠١٩أكتوبر    ٢٢في  
أمريكي)، وتحمل معدل ربح بنسبة  ألف دوالر    ٥٠٠٫٠٠٠ألف درهم (  ١٫٨٣٦٫٧٥٠غير قابلة للتحويل بقيمة إجمالية قدرها  

  . ٢٠٢٩٪ سنوياً مستحق الدفع بشكل نصف سنوي ويستحق سدادها في أكتوبر ٣٫٨٧٥
  

  (مدققة)  (غير مدققة)   
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  -  ١٫٨٣٦٫٧٥٠  المتحصالت من اإلصدار  
  -  ) ١٧٫٧٦٥(  تكاليف اإلصدار غير المطفأة 

  -  ٢٣٫٢٦٥  الربح المستحق 
      
  ١٫٨٤٢٫٢٥٠  -  
      

  
    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٦٩  

  
  

  الصكوك غير القابلة للتحويل (تتمة)   ١٦
  

  يتم اإلفصاح عن الصكوك غير القابلة للتحويل في بيان المركز المالي المرحلي الموحد كما يلي:
  

  (مدققة)  (غير مدققة)   
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  -  ٣٦٫٩٠٧  الجزء المتداول  
  -  ٣٫٦٤١٫٥٤٦  الجزء غير المتداول  

      
  ٣٫٦٧٨٫٤٥٣  -  
      

  
  

  مطلوبات العقود    ١٧
  

مستوفاً كما في  تمثل مطلوبات العقود العقود التي تم استالم اعتبار عنها من قبل المجموعة، ومع ذلك، ظل التزام األداء غير  
تاريخ التقارير المالية، ويشمل ذلك عقود اإلنشاء التي تتجاوز مدفوعات اإلنجاز المحددة اإليرادات المدرجة حتى تاريخه وعقود 
البضائع أو الخدمات التي تستلم بموجبها المجموعة سعر المعاملة قبل أن يتم تحويل السيطرة على البضائع أو الخدمات المتعهد 

  العميل. بها إلى
  

  يتم اإلفصاح عن مطلوبات العقود في بيان المركز المالي المرحلي الموحد على النحو التالي: 
  

  (مدققة)  (غير مدققة)   
  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ٢٫٧٦٢٫٧٥٢  ٦٫٩٩٦٫٦٧٦  الجزء المتداول 
  ٨٣٫٦٦٣  ٨٠٫١٩٧  الجزء غير المتداول  

      
  ٢٫٨٤٦٫٤١٥  ٧٫٠٧٦٫٨٧٣  
      

  
  

    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٧٠  

  
  

  اإليرادات   ١٨
  

  يونيو  ٣٠الستة أشهر المنتهية في   يونيو  ٣٠الثالثة أشهر المنتهية في   
  مدققة)غير (  (غير مدققة)   مدققة)غير (  (غير مدققة)   
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
          

          نوع البضائع أو الخدمات 
  مستلزمات الرعاية الصحية والمستلزمات الطبية   

  ٣٫٩٠٣٫٥٥٨  ٧٫٣١١٫٤٥٦  ٣٫٠٦٠٫٣٧٣  ٢٫٤٨٣٫١٥٣  األخرى      
  ٢٫٠٩٩٫٤٢٨  ٤٫٨٥٨٫٤٨١  ١٫٨١٧٫٣٤٣  ٢٫٥٢٣٫٨٨٦  إيرادات اإلنشاء والصيانة والبنية التحتية    
  ١٫٠٣٣٫١٨٨  ٣٫٥٣٨٫١٦٠  ١٫٠٣٣٫١٨٨  ١٫٩٨٦٫٢٩٨  الخدمات المتعلقة باألنشطة البحرية وأنشطة التجريف   
  ٧٠٧٫٧٢٦  ١٫٣٥٠٫٢٨٠  ٣٢١٫٨٢٩  ٦٢٧٫٠٨١  بيع المنتجات االستهالكية    
  ٦٣٢٫٣٤٥  ٩١٧٫٩٥٥  ٣٨٩٫١١٣  ٧٩٣٫٥٤٢  إيرادات اإليجار    
  ٣٦١٫٠٣٣  ١٣٢٫١٦٣  ٢٠٦٫٨٦٥  ٧٣٫١٥٩  خدمات القوى العاملة واالستشارات    
  ١٣٦٫١٠٩  ٢٩٠٫٣١١  ٦٨٫٣٢٩  ١٤٦٫٨٥٤  خدمات التوجيه والتدريب   
  ٢١٢٫٠٣٨  ١٢٨٫٢٥٨  ١٦٧٫٦٠١  ٦٤٫٦٨٨  خدمات تبريد المناطق   
  ١٣٧٫٨٥٨  ٢٫٠٥٧٫٤٣٠  ٨٣٫٩٤٨  ١٫٩٨٣٫١٣٨  إدارة الموجودات   
  ٨١٫٥٧٠  ٣٨٥٫٦٣٠  ٨١٫٥٧٠  ٢٣٠٫٦٦٧  اإليرادات من عمليات الفنادق    
  ١١٠٫٩٢٦  ١٣٨٫٤٢٨  ٥٤٫٤٨٢  ٧٢٫٩٥٠  بيع أثاث   
  ٨١٫٩٧١  ١٠٥٫٤٥٢  ٥٣٫٠٢٢  ٥٥٫٦٤٠  اإليرادات من خدمات الوساطة     
  ١٣٦٫٧٧٥  -  ٦٥٫٠٣٩  -  األعالف الحيوانية   
  ١٤٫٩٦١  ٢٠٫٠٦٨  ١٠٫١٨٧  ١١٫٨٨٤  بيع معدات صناعية    
  بيع مستحضرات التجميل وتقديم خدمات العناية    
  ٢٩٫٥٣٧  ١٧٤٫٨٤٥  ١٥٫١٧٤  ٨٧٫٩٤٥  الشخصية ذات الصلة    
  ٧٫٩١٦  ٤١٫٥٤٢  ٤٫٦٥٦  ٢٠٫٦٩٥  خدمات اإلعالم والتسويق    
  ٢٢٫٨٦٧  ٤٥٫١٣٥  ١٣٫٦٠٩  ٢٢٫٥٦٠  خدمات التوصيل   
  ٧٣٫٧٦٠  ١٥٩٫٦٠٠  ٧٠٫٤٨٠  -  بيع عقارات وأرض   
  ٦٦٫٠٥٩  ٨٢٫٩٨٦  ٦٦٫٠٥٩  ٨٢٫٩٨٦  اإليرادات من أنشطة التمويل اإلسالمي   
  -  ١٤٢٫١٥٥  -  ١٤٢٫١٥٥  التعليم وخدماته ذات الصلة    
  ٧٦٫٥١٣  ٤٥٫٢٩٠  ٦٦٫٩٧٥  ٢٣٫٥٩٠  أخرى   
          
  ٩٫٩٢٦٫١٣٨  ٢١٫٩٢٥٫٦٢٥  ٧٫٦٤٩٫٨٤٢  ١١٫٤٣٢٫٨٧١  
          

          توقيت إدراج اإليرادات 
  ٦٫٢٤٦٫٩١٠  ٩٫٧٦٢٫٨٦٦  ٤٫٣٧٥٫٢٠٤  ٣٫٧٩٧٫٩٢٦  اإليرادات في فترة زمنية محددة   
  ٣٫٦٧٩٫٢٢٨  ١٢٫١٦٢٫٧٥٩  ٣٫٢٧٤٫٦٣٨  ٧٫٦٣٤٫٩٤٥  اإليرادات بمرور الوقت   
          
  ٩٫٩٢٦٫١٣٨  ٢١٫٩٢٥٫٦٢٥  ٧٫٦٤٩٫٨٤٢  ١١٫٤٣٢٫٨٧١  
          

          األسواق الجغرافية 
  ٩٫٣٩٥٫٧٠٤  ١٩٫٤٣٠٫٨٢٩  ٧٫٢٠٩٫١٥٠  ٩٫٨٥٤٫٨٤٢  اإلمارات العربية المتحدة   
  ٥٣٠٫٤٣٤  ٢٫٤٩٤٫٧٩٦  ٤٤٠٫٦٩٢  ١٫٥٧٨٫٠٢٩  خارج اإلمارات العربية المتحدة   
          
  ٩٫٩٢٦٫١٣٨  ٢١٫٩٢٥٫٦٢٥  ٧٫٦٤٩٫٨٤٢  ١١٫٤٣٢٫٨٧١  
          

  
  

    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٧١  

  
  

  الواحد العوائد األساسية للسهم  ١٩
  

العائد لمالكي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم الصادرة خالل    للفترةيتم احتساب العائد األساسي للسهم بقسمة الربح    
  كما يلي: الفترة

  
  يونيو  ٣٠الستة أشهر المنتهية في   يونيو  ٣٠الثالثة أشهر المنتهية في   
  مدققة)غير (  (غير مدققة)   مدققة)غير (  (غير مدققة)   
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
          

  ٢٫٦١٩٫٨٠٦  ٤٫٤١٠٫٤٧٩  ١٫٢٨٧٫١٣٤  ٢٫٨١٠٫٣٨٤  (ألف درهم)الربح العائد لمالكي الشركة 
          

  ١٫٨٢١٫٤٢٩  ١٫٨٢١٫٤٢٩  ١٫٨٢١٫٤٢٩  ١٫٨٢١٫٤٢٩  (ألف سهم)المتوسط المرجح لعدد األسهم 
          

  ١٫٤٤  ٢٫٤٢  ٠٫٧١  ١٫٥٤  (درهم)العوائد األساسية للسهم الواحد للفترة 
          

  
  

  المطلوبات الطارئة وااللتزامات  ٢٠
  

  (مدققة)  (غير مدققة)   
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ١٤٫٩١٤٫٦٠١  ١٧٫٠٨١٫٣٩٢  خطابات ضمان
      

  ٧٢٨٫٤٧٨  ٨٩٥٫٩٤٥  خطابات اعتماد
      

  ٤٫٥٠٢٫٥٨٤  ٢٩٫٢٣٤٫٥٠٥  التزامات مقابل نفقات رأسمالية
      

  ٢٥٧٫٤٥٧  ٢٦١٫٠٣٧  التزامات مقابل استثمارات في شركة زميلة وشركة ائتالف  
      

  
  

  موسمية النتائج  ٢١
  

أشهر    ثالثةالأية إيرادات هامة ذات طبيعة موسمية في بيان األرباح أو الخسارة المرحلي الموحد المختصر لفترة    إدراجلم يتم    
  . ٢٠٢١ يونيو ٣٠و  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠المنتهية في 

    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٧٢  

  
  

  قياسات القيمة العادلة  ٢٢
  

  القيمة العادلة لموجودات المجموعة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل متكرر   
يتم قياس بعض الموجودات المالية للمجموعة بالقيمة العادلة في نهاية فترة إعداد التقارير المالية. يظهر الجدول التالي تحليالً   

استناداً إلى الحد الذي تكون   ٣إلى    ١القيمة العادلة ضمن المستويات من  لألدوات المالية التي يتم قياسها الحقاً لإلدراج المبدئي ب
  فيه القيمة العادلة قابلة للمالحظة وتقدم معلومات حول كيفية تحديد القيمة العادلة لهذه الموجودات المالية.

  
   نشطة لموجودات أو مطلوبات قياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من أسعار مدرجة (غير معدلة) في أسواق    -١المستوى

  مطابقة.
   التي يمكن    ١قياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من مدخالت باستثناء األسعار المدرجة ضمن المستوى    -٢المستوى

  مالحظتها لألصل أو االلتزام إما بشكل مباشر (كما األسعار) أو غير مباشر (مشتقة من األسعار). 
   القيمة العادلة هي تلك المشتقة من تقنيات التقييم التي تتضمن مدخالت لألصل أو االلتزام التي ال تقوم قياسات    -٣المستوى

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

          القيمة العادلة كما في   
التسلسل    ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠  

القيمة    الهرمي
  العادلة 

أساليب التقييم  
  والمدخالت الرئيسية 

المدخالت الهامة غير  
  القابلة للمالحظة  

عالقة المدخالت غير  
  القابلة للمالحظة 

  بالقيمة العادلة   
  (مدققة)  (غير مدققة)   
  ألف درهم   ألف درهم   
              

              الموجودات المالية 
     –استثمارات في أسهم مدرجة 

  استثمار في موجودات مالية 
أسعار متداولة في    ١المستوى   ٢٫٥٤٣٫٢١١  ١٥٫٦٣٩٫١٠٨

  سوق نشطة. 
  ال ينطبق  ال يوجد

              
     –استثمارات دين مدرجة 

  استثمار في موجودات مالية 
أسعار متداولة في    ١المستوى   ٤٩٠٫٠٢٢  ٣٣٠٫٦١٧

  سوق نشطة. 
  ينطبقال   ال يوجد

              
    – استثمارات في أسهم غير مدرجة 

  استثمار في موجودات مالية 
طريقة التدفقات    ٣المستوى   ٨٫١٢٤٫٠٩٩  ١٢٫٥٥٥٫٤٢٣

النقدية المخصومة  
وأحدث أسعار  

  المعامالت.

صافي قيمة  
  الموجودات 

كلما زاد صافي قيمة  
الموجودات للشركات  
المستثمر فيها، زادت  

  العادلة. القيمة 
              

مدخالت هامة قابلة    ٢المستوى   -  ١٦٨٫٤٩٩  أصل مالي مشتق  
  للمالحظة.

  ال ينطبق  ال يوجد  

              
مدخالت هامة قابلة    ٢المستوى   ٤٥٫٥٦٤  ٩١١٫٧٢٩  التزام مالي مشتق  

  للمالحظة.
  ال ينطبق  ال يوجد

              
              الموجودات غير المالية  

مدخالت هامة قابلة    ٢المستوى   ٦١٫١٨٨  ٨١٫٣٣١  موجودات بيولوجية  
  للمالحظة.

  ال ينطبق  ال يوجد

  
كن هناك أية تحويالت بين المستويات خالل الفترة. ال يوجد أية مطلوبات مالية يتطلب قياسها بالقيمة العادلة، وبالتالي لم يتم  تلم    

  إدراج أية إيضاحات في الجدول أعاله. 
    



  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٧٣  

  
  

  التحليل القطاعي  ٢٣
  

  ألغراض تشغيلية، تعمل المجموعة من خالل قطاعات األعمال على النحو التالي:   
  

  يتضمن تركيب محطات التبريد والتكييف، إصالح محطات التبريد واالستثمار في مشاريع البنية التحتية. قطاع المرافق:  
  

والت، وتصميم المناظر الطبيعية وتنفيذها، وإدارة معسكرات  يتضمن تطوير وإدارة العقارات، وخدمات المقا   قطاع العقارات:  
  .العمال، وبيع العقارات

  
تقديم الخدمات فيما يتعلق بتصميم اإلعالنات وإنتاجها، وعروض السينما والخدمات المرتبطة بها، وتجارة  يتضمن  القطاع الرقمي:    

  الحاسوب. لوازم معالجة الحاسوب والبيانات وصيانة شبكات 
  

الغيار. كما  يتضمن  القطاع الصناعي:     السفن والقوارب بالتجزئة وبيع قطع  البحرية وبيع  الماكينات والمعدات  صيانة وتجارة 
  . يتضمن تجارة التجزئة لألثاث المنزلي والمكتبي

  
األغذية  يتعلق   القابضة    قطاع  العالمية  تجهويتضمن  بالشركة  البحرية،  واألغذية  األسماك  األغذية تجميد  منتجات  وتغليف  يز 

الغذائية. كما تضمن المواد  في  العامة  والتجارة  البحرية  وبيع    البحرية، تربية وتجارة األسماك واألغذية  توريد وتصنيع  أيضاً 
  والدواجن. لتأمين الطعام من صناعة األلبان، واللحوم أعالف وأطعمة حيوانية 

  
وازم الطبية األخرى، وإيرادات من تأجير المعدات الطبية وبيع ل مستلزمات الرعاية الصحية وال   قطاع الرعاية الصحيةيتضمن  

  المعدات الطبية. 
  
األموال   يتعلق   القابضة    قطاع  العالمية  و  ويتضمنبالشركة  يتعلق  االستثمارات  فيما  المقدمة  الوساطة  المالية،  خدمات  باألوراق 

ً الشركات التابعة المملوكة جزئي  واالستثمار في المؤسسات الرياضية وبعض واالستثمارات    الموجوداتمع مجموعة متنوعة من    ا
  . ، والعمليات من الخدمات األخرى)ة، والصناع والعقارات، واإلنشاءالرعاية الصحية،  (مثل

  
  .المكتب الرئيسي غير المخصصة ألي قطاع وإيرادات(غير مخصصة) تشمل مصاريف قطاعات أخرى   



  ش.م.عالشركة العالمية القابضة 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة)   ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٧٤  

  
  (تتمة) التحليل القطاعي  ٢٣

  
  لفترة الستة أشهر:   

  اإلجمالي   قطاعات أخرى   قطاع الرعاية الصحية   قطاع األموال   قطاع األغذية   القطاع الصناعي   القطاع الرقمي   قطاع العقارات   قطاع المرافق   

  في  الستة أشهر المنتهية  في  الستة أشهر المنتهية  في  الستة أشهر المنتهية  في  الستة أشهر المنتهية  في  الستة أشهر المنتهية  في  الستة أشهر المنتهية  في  أشهر المنتهيةالستة   في  الستة أشهر المنتهية  في  الستة أشهر المنتهية  

  ٢٠٢١يونيو  ٣٠  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ٢٠٢١يونيو  ٣٠  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ٢٠٢١يونيو  ٣٠  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ٢٠٢١يونيو  ٣٠  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ٢٠٢١يونيو  ٣٠  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ٢٠٢١يونيو  ٣٠  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ٢٠٢١يونيو  ٣٠  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ٢٠٢١يونيو  ٣٠  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ٢٠٢١يونيو  ٣٠  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  

  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   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

                                      

  ٩٫٩٢٦٫١٣٨  ٢١٫٩٢٥٫٦٢٥  -  -  ٤٫٤٠٧٫٢٨٤  ٧٫٣١١٫٤٥٩  ٧٤٩٫١٠١  ٢٫٣٥٦٫٨٩٦  ١٫١٧٢٫٤٥١  ١٫٣٢٨٫٦٩٨  ١٫٤١٦٫٠٩٩  ٤٫٤٢٦٫١٤٩  ٤٤٥٫٥٥٢  ٧٢٨٫٥٨٩  ١٫٥٢٣٫٦١٢  ٥٫٦٤٧٫٧٦٠  ٢١٢٫٠٣٩  ١٢٦٫٠٧٤  اإليرادات

  )٥٫٨٦٥٫٢١١(  )١٥٫٥٢٥٫٧٠٦(  -  -  )١٫٥٢٤٫٩٩٣(  )٤٫٠١٦٫٣٨١(  )٣٧٩٫٧٨٨(  )١٫٢٧٦٫٧٢٩(  )٨٧٣٫٤٥٤(  )١٫٠٨٤٫٠٥٣(  )١٫١٧٤٫٨٤٤(  )٤٫٠٨٤٫٠٠٢(  )٤٢٥٫٥٨٤(  )٦١٠٫٣٣٠(  )١٫٣٥٣٫٧٦٧(  )٤٫٣٨٢٫٧٠٦(  )١٣٢٫٧٨١(  )٧١٫٥٠٥(  تكلفة المبيعات  

                                      

  ٤٫٠٦٠٫٩٢٧  ٦٫٣٩٩٫٩١٩  -  -  ٢٫٨٨٢٫٢٩١  ٣٫٢٩٥٫٠٧٨  ٣٦٩٫٣١٣  ١٫٠٨٠٫١٦٧  ٢٩٨٫٩٩٧  ٢٤٤٫٦٤٥  ٢٤١٫٢٥٥  ٣٤٢٫١٤٧  ١٩٫٩٦٨  ١١٨٫٢٥٩  ١٦٩٫٨٤٥  ١٫٢٦٥٫٠٥٤  ٧٩٫٢٥٨  ٥٤٫٥٦٩  الربح إجمالي 

  
                                    

  )٣٤٫٥٢١(  )٧٦٫٤٧٢(  -  -  -  -  ١٣٠  )٤٠(  )٢٦٫٤٨٨(  )٢٦٫٤٤٨(  )٧٫١٠٩(  )٤٨٫٣٠٢(  )٦٥(  -  )٩٨٩(  )١٫٦٨٢(    -  مصاريف البيع والتوزيع 

  )٧٦٢٫١٥٧(  )٢٫٦٠٧٫٢٨٦(  )٢٨٫١١٠(  )٧٣٫٠٠٦(  )٢٤٩٫٥٠١(  )٤٨٢٫٢٥٨(  )١٨٨٫٢٧٩(  )٧٤٠٫٩٠٨(  )٥٠٫٧٩٣(  )٨١٫١٤٢(  )٧١٫٤٦٨(  )٢١١٫٧٧٤(  )٣٩٫٥٩٤(  )٩٩٫٣٦٦(  )١٢٢٫٨٩٧(  )٨٨٩٫٧٦١(  )١١٫٥١٥(  )٢٩٫٠٧١(  المصاريف العمومية واإلدارية 

                                      

  ٣٫٢٦٤٫٢٤٩  ٣٫٧١٦٫١٦١  )٢٨٫١١٠(  )٧٣٫٠٠٦(  ٢٫٦٣٢٫٧٩٠  ٢٫٨١٢٫٨٢٠  ١٨١٫١٦٤  ٣٣٩٫٢١٩  ٢٢١٫٧١٦  ١٣٧٫٠٥٥  ١٦٢٫٦٧٨  ٨٢٫٠٧١  )١٩٫٦٩١(  ١٨٫٨٩٣  ٤٥٫٩٥٩  ٣٧٣٫٦١١  ٦٧٫٧٤٣  ٢٥٫٤٩٨  الربح (الخسارة) التشغيلي  

  
                                    

  ٧٠٠٫٩٠٤  ٢٫٥٦٦٫٩٤٧  ٨٤٠  ٤٫٨٢٥  )٥٨(  ٤٫٨٥٣  ٦٢٤٫٣٣٤  ١٫٠٨٩٫٢٩٢  ١٣٫٩٩٨  ٢٠٫٠٣٢  ٥٫٠٤٣  ١٫٣٠٥٫٩٢٢  ٢٫٤٤٦  ٢٢٣٫٩٩٠  ٥٤٫٣٠١  )٨١٫٩٦٧(  -  -  إيرادات استثمار وإيرادات أخرى 

  الحصة من ربح استثمار في شركات

  ٤٣٦٫١٥٥  ٣٣٠٫٣٤٢  -  -  -  ٣٣٤٫٨٣٦  ٤٢٦٫٩٥٠  )١٤٩٫٥٠٢(  -  )٩٫٤٠٤(  ١٫١٤٦  ٢٫٢٤٢  )٩١٠(  )١٥٠(  ٨٫٩٦٩  ١٥٢٫٣٢٠  -  -  زميلة وشركات ائتالف   

  ربح من االستحواذ على شركات  

  ٥٫٢٧٣  ١٫٢٤٤٫٤٠٣  -  -  -  ٢٤٩  ٤٫٩٥٤  ١٢٫٣٤٤  -  -  -  -  -  -  ٣١٩  ١٫٢٣١٫٨١٠  -  -  تابعة   

  ربح من استبعاد شركات تابعة،  

  ٦٫٤١١  ١٠٦٫٣٣٦  -  -  -  -  -  ١٢٣٫١١٥  -  -  ٦٫٤١١  -  -  -  -  )١٦٫٧٧٩(  -  -  صافي   

  ربح القيمة العادلة من إعادة تقييم  

   ً   -  ٢٫٧٥٨٫٦٧٩  -  -  -  -  -  ٢٫٧٥٨٫٦٧٩  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  حصة ملكية محتفظ بها سابقا

  ربح من استبعاد استثمار في شركة  

  -  ٣٧٫٣٧٩  -  -  -  -  -  -  -  ٣٧٫٣٧٩  -  -  -  -  -  -  -  -  ائتالف    

  حصة من الخسارة الشاملة األخرى  

  لشركة ائتالف معاد تصنيفها إلى    

  -  )٧٫٠٧٧(    -  -  -  -  -  -  )٧٫٠٧٧(  -  -  -  -  -  -  -  -  األرباح أو الخسائر عند االستبعاد   

  )٥٦٫١٠٦(  )٣٧١٫٣٦٤(  -  )٦(  )٢٫٩٧١(  )١٣٫٥٢١(  )٢١٫٧٣٢(  )١٥١٫٧٨٩(  )٣٫١٦١(  )٤٫٢٥٨(  )٧٫٧٣٥(  )٩٧٫٣٨٣(  )١٫٥١٣(  )٥٫٧٣٢(  )١٥٫٤٧٦(  )٩٥٫٧٣٣(  )٣٫٥١٨(  )٢٫٩٤٢(  تكاليف التمويل 

  ٤٫٢٠٦  )٢٦٫٨٧٩(  -  -  -  -  )٤٫٦٦٠(  )٨٫٨٤٨(  ٢٥  -  ٨٫٨٤١  )١٥٫٧١١(  -  -  -  )٢٫٣٢٠(  -  -  الضريبة 

                                      

  ٤٫٣٦١٫٠٩٢  ١٠٫٣٥٤٫٩٢٧  )٢٧٫٢٧٠(  )٦٨٫١٨٧(  ٢٫٦٢٩٫٧٦١  ٣٫١٣٩٫٢٣٥  ١٫٢١١٫٠١١  ٤٫٠١٢٫٥١٠  ٢٣٢٫٥٧٨  ١٧٣٫٧٢٧  ١٧٦٫٣٨٤  ١٫٢٧٧٫١٤١  )١٩٫٦٦٨(  ٢٣٧٫٠٠١  ٩٤٫٠٧٢  ١٫٥٦٠٫٩٤٢  ٦٤٫٢٢٥  ٢٢٫٥٥٦  الربح (الخسارة) للفترة 

                                      

  ٢٢١٫٣٤٤  ١٫٠٣٦٫٦٧١  ١١١  ١٥٥  ١٨٫٢٢٠  ١٠١٫٥٤٩  ٦٢٫٤٦٩  ٣٨٥٫١٠٧  ١٤٫١٣٤  ٢٨٫٧٤٦  ٤٠٫٥٨٨  ٢٨٤٫١٠٨  ١٥٫٦٩١  ٥٣٫٢١١  ٥٥٫١٠٨  ١٦٨٫٤٥٥  ١٥٫٠٢٣  ١٥٫٣٤٠  زائداً: االستهالك واإلطفاء

  ٥٦٫١٠٦  ٣٧١٫٣٦٤  -  ٦  ٢٫٩٧١  ١٣٫٥٢١  ٢١٫٧٣٢  ١٥١٫٧٨٩  ٣٫١٦١  ٤٫٢٥٨  ٧٫٧٣٥  ٩٧٫٣٨٣  ١٫٥١٣  ٥٫٧٣٢  ١٥٫٤٧٦  ٩٥٫٧٣٣  ٣٫٥١٨  ٢٫٩٤٢  زائداً: تكاليف التمويل 

  )٤٫٢٠٦(  ٢٦٫٨٧٩  -  -  -  -  ٤٫٦٦٠  ٨٫٨٤٨  )٢٥(  -  )٨٫٨٤١(  ١٥٫٧١١  -  -  -  ٢٫٣٢٠  -  -  زائداً: الضريبة  

  ناقصاً: ربح القيمة العادلة على إعادة  

   ً   -  )٢٫٧٥٨٫٦٧٩(  -  -  -  -  -  )٢٫٧٥٨٫٦٧٩(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  تقييم حصة ملكية محتفظ بها سابقا

  ناقصاً: ربح من االستحواذ على  

  )٥٫٢٧٣(  )١٫٢٤٤٫٤٠٣(  -  -  -  )٢٤٩(  )٤٫٩٥٤(  )١٢٫٣٤٤(  -  -  -  -  -  -  )٣١٩(  )١٫٢٣١٫٨١٠(  -  -  شركات تابعة    

  ناقصاً: ربح من استبعاد شركات 

  )٦٫٤١١(  )١٠٦٫٣٣٦(  -  -  -  -  -  )١٢٣٫١١٥(  -  -  )٦٫٤١١(  -  -  -  -  ١٦٫٧٧٩  -  -  تابعة   

                                      

  الربح قبل الفائدة والضريبة  

  ٤٫٦٢٢٫٦٥٢  ٧٫٦٨٠٫٤٢٣  )٢٧٫١٥٩(  )٦٨٫٠٢٦(  ٢٫٦٥٠٫٩٥٢  ٣٫٢٥٤٫٠٥٨  ١٫٢٩٤٫٩١٧  ١٫٦٦٤٫١١٦  ٢٤٩٫٨٤٨  ٢٠٦٫٧٣١  ٢٠٩٫٤٥٥  ١٫٦٧٤٫٣٤٣  )٢٫٤٦٤(  ٢٩٥٫٩٤٤  ١٦٤٫٣٣٧  ٦١٢٫٤١٧  ٨٢٫٧٦٦  ٤٠٫٨٣٨  واالستهالك واإلطفاء 

  
                                    

                                      

  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  

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

                                      

  ٨٨٫٩٨٠٫١٤٨  ١٦٣٫٦٨٩٫٧٣٩  ٢٫٧١٣٫٠٨٣  ١٫٨١٧٫٥٤٧  ١٠٫٤٢١٫٧٢١  ١٣٫٥٥٨٫٢٦٨  ٢٤٫٨٣٠٫٣٣٧  ٧٣٫٣٢٧٫٤٢٦  ١٫٨٧٤٫٢٠٢  ٣٫٣٦٠٫٠٩٥  ١٤٫١٧٠٫٤٢٣  ٢٠٫٩٨٨٫٥٨٨  ٤٫٧٨٠٫٢٥٤  ٥٫٠٦٥٫٦٣١  ٢٨٫٩٠٨٫٠٣٩  ٤٤٫١٦٥٫٣٧٢  ١٫٢٨٢٫٠٨٩  ١٫٤٠٦٫٨١٢  موجودات القطاع 

  
                                    

  ٣٢٫٩٤٨٫١٢٢  ٦٩٫٨٦٧٫٠٣٨  ٢٨٫٠٤٧  ١٩٫٤٢٠  ٥٫٦٤٨٫٦١٤  ٥٫٠٧٧٫٤٠٩  ٨٫٧٥٩٫٢٨٧  ٢٩٫٥٧٩٫٥٢٠  ٤٩٣٫٢٩٢  ٨٢٥٫٤٧٧  ٧٫٩١٦٫٢٦٣  ١٣٫١٩٨٫٩٦٨  ٥٠٩٫٣٠٨  ٥٤٩٫٥٢٧  ٨٫٩٩٨٫٠٠٩  ١٩٫٩٢٨٫١٤٩  ٥٩٥٫٣٠٢  ٦٨٨٫٥٦٨  مطلوبات القطاع

  
                                    

    



  ش.م.عالشركة العالمية القابضة 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة)   ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٧٥  

  
  (تتمة) التحليل القطاعي  ٢٣

  
  أشهر: الثالثةلفترة   

  اإلجمالي   قطاعات أخرى   قطاع الرعاية الصحية   قطاع األموال   قطاع األغذية   القطاع الصناعي   القطاع الرقمي   قطاع العقارات   قطاع المرافق   

  في  الثالثة أشهر المنتهية  في  الثالثة أشهر المنتهية  في  الثالثة أشهر المنتهية  في  الثالثة أشهر المنتهية  في  الثالثة أشهر المنتهية  في  الثالثة أشهر المنتهية  في  الثالثة أشهر المنتهية  في  الثالثة أشهر المنتهية  في  الثالثة أشهر المنتهية  

  ٢٠٢١يونيو  ٣٠  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ٢٠٢١يونيو  ٣٠  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ٢٠٢١يونيو  ٣٠  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ٢٠٢١يونيو  ٣٠  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ٢٠٢١يونيو  ٣٠  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ٢٠٢١يونيو  ٣٠  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ٢٠٢١يونيو  ٣٠  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ٢٠٢١يونيو  ٣٠  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ٢٠٢١يونيو  ٣٠  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  

  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   درهم ألف   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

                                      

  ٧٫٦٤٩٫٨٤٢  ١١٫٤٣٢٫٨٧١  -  -  ٣٫٣٥٨٫٠٢٣  ٢٫٤٨٣٫١٥٦  ٦٦٢٫٢٠٩  ١٫٤٨٣٫٣٩٩  ٦٠٧٫٩٦٥  ٦٢٠٫١٩٩  ١٫٢٦٦٫٩٣١  ٢٫٦٣٧٫٧٦٤  ١٨٣٫٩٥٥  ٣٨١٫٤٦٩  ١٫٤٠٣٫١٥٧  ٣٫٧٦٤٫٣٧٩  ١٦٧٫٦٠٢  ٦٢٫٥٠٥  اإليرادات

  )٤٫٥٤٢٫٨٩٢(  )٨٫٤٦٠٫٢٢٦(  -  -  )١٫١٠٥٫٢٩١(  )١٫٥١٩٫٧٣٦(  )٣٥٩٫٩٨٧(  )٧٦٥٫٠٤٢(  )٤٦٧٫٨٧٥(  )٥٢٧٫٥٩٣(  )١٫٠٤٥٫٦٠٠(  )٢٫٤٧٨٫٥٥٢(  )١٩٩٫٥٠٩(  )٣١٠٫٥٨٧(  )١٫٢٥٢٫١٥٤(  )٢٫٨٢٢٫٨٧٦(  )١١٢٫٤٧٦(  )٣٥٫٨٤٠(  تكلفة المبيعات  

                                      

  ٣٫١٠٦٫٩٥٠  ٢٫٩٧٢٫٦٤٥  -  -  ٢٫٢٥٢٫٧٣٢  ٩٦٣٫٤٢٠  ٣٠٢٫٢٢٢  ٧١٨٫٣٥٧  ١٤٠٫٠٩٠  ٩٢٫٦٠٦  ٢٢١٫٣٣١  ١٥٩٫٢١٢  )١٥٫٥٥٤(  ٧٠٫٨٨٢  ١٥١٫٠٠٣  ٩٤١٫٥٠٣  ٥٥٫١٢٦  ٢٦٫٦٦٥  إجمالي الربح 

  
                                    

  )٨٫٧١١(  )٣٨٫٩٤٨(  -  -  -  -  ١٣٠  )٤٠(  )٣٫١٦١(  )١٢٫٦٨٢(  )٤٫٩١٦(  )٢٤٫٥٥٣(  )٦٥(  -  )٦٩٩(  )١٫٦٧٣(  -  -  مصاريف البيع والتوزيع 

  )٥٦٦٫٦٤٢(  )١٫٩٨٨٫٥٦٠(  ٣١٫٣٦٦  )٥٧٫٠٣٦(  )١٩٨٫٠٧٠(  )٢٩٠٫١٩٠(  )١٧٥٫٠٠١(  )٥٧٥٫٩٣٢(  )٢٣٫٧٨٥(  )٥١٫٦٠٣(  )٧٠٫٨٢١(  )١٥٢٫٣٥٦(  )٢١٫٨٦٠(  )٥٢٫٦٦٧(  )١٠٣٫٤٤٩(  )٨٠٠٫٥١٧(  )٥٫٠٢٢(  )٨٫٢٥٩(  المصاريف العمومية واإلدارية 

                                      

  ٢٫٥٣١٫٥٩٧  ٩٤٥٫١٣٧  ٣١٫٣٦٦  )٥٧٫٠٣٦(  ٢٫٠٥٤٫٦٦٢  ٦٧٣٫٢٣٠  ١٢٧٫٣٥١  ١٤٢٫٣٨٥  ١١٣٫١٤٤  ٢٨٫٣٢١  ١٤٥٫٥٩٤  )١٧٫٦٩٧(  )٣٧٫٤٧٩(  ١٨٫٢١٥  ٤٦٫٨٥٥  ١٣٩٫٣١٣  ٥٠٫١٠٤  ١٨٫٤٠٦  الربح (الخسارة) التشغيلي  

  
                                    

  ٣٧٩٫٢٠٥  ١٫٨٥٨٫٣٠٦  ٤١٠  ٥٨٩  )٥٨(  ٧٥٢  ٣٢٦٫٨٠٥  ٦٣٨٫٨٦٣  ١٠٫٥٩٠  ١١٫١٥٥  ٤٫٦٢١  ١٫٢٥٧٫٤٩١  ٢٫١٢٠  ٦٥٫٠٧١  ٣٤٫٧١٧  )١١٥٫٦١٥(  -  -  إيرادات استثمار وإيرادات أخرى 

  الحصة من ربح استثمار في شركات

  )٥٫٩٣٩(  ١٢٩٫٠٠٣  -  -  -  ١٦٦٫٤٣٧  )١٤٫٣٩٠(  )٢٥٫١٢٦(  -  ١٥٫٧٢٨  ١٫١٤٦  ١٫٥٨٩  ٣٩  )١٥٠(  ٧٫٢٦٦  )٢٩٫٤٧٨(  -  ٣  زميلة وشركات ائتالف   

  ربح من االستحواذ على شركات  

  -  ١٫٢٤٤٫١٥٤  -  -  -  ٢٤٩  -  ١٢٫٠٩٥  -  -  -  -  -  -  -  ١٫٢٣١٫٨١٠  -  -  تابعة   

  ربح من استبعاد شركات تابعة،  

  -  ١٠٦٫٣٣٦  -  -  -  -  -  ١٢٣٫١١٥  -  -  -  -  -  -  -  )١٦٫٧٧٩(  -  -  صافي   

  ربح القيمة العادلة من إعادة تقييم  

   ً   -  ٢٫٧٥٨٫٦٧٩  -  -  -  -  -  ٢٫٧٥٨٫٦٧٩  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  حصة ملكية محتفظ بها سابقا

  ربح من استبعاد استثمار في شركة  

  -  ٣٧٫٣٧٩  -  -  -  -  -  -  -  ٣٧٫٣٧٩  -  -  -  -  -  -  -  -  ائتالف    

  حصة من الخسارة الشاملة األخرى  

  لشركة ائتالف معاد تصنيفها إلى    

  -  )٧٫٠٧٧(  -  -  -  -  -  -  -  )٧٫٠٧٧(  -  -  -  -  -  -  -  -  األرباح أو الخسائر عند االستبعاد   

  )٤٣٫٤٧٩(  )٢٤١٫٤٩٩(  ٤  )٤(  )٢٫٩٧١(  )٥٫٦٢١(  )٢١٫١٣٦(  )١٠٦٫٩٤٢(  )١٫٠٨٥(  )٢٫٣٥٥(  )٧٫٧١٢(  )٧٧٫١٨٦(  )٥١٣(  )٣٫٠٦٠(  )٨٫٢٩٩(  )٤٤٫٩٧٠(  )١٫٧٦٧(  )١٫٣٦١(  تكاليف التمويل 

  ٤٫١٤١  )٢٠٫٦٦٣(  -  -  -  -  )٤٫٦٦٠(  )٤٫٠١٦(  )٤٠(  -  ٨٫٨٤١  )١٤٫٣٢٧(  -  -  -  )٢٫٣٢٠(  -  -  الضريبة 

                                      

  ٢٫٨٦٥٫٥٢٥  ٦٫٨٠٩٫٧٥٥  ٣١٫٧٨٠  )٥٦٫٤٥١(  ٢٫٠٥١٫٦٣٣  ٨٣٥٫٠٤٧  ٤١٣٫٩٧٠  ٣٫٥٣٩٫٠٥٣  ١٢٢٫٦٠٩  ٨٣٫١٥١  ١٥٢٫٤٩٠  ١٫١٤٩٫٨٧٠  )٣٥٫٨٣٣(  ٨٠٫٠٧٦  ٨٠٫٥٣٩  ١٫١٦١٫٩٦١  ٤٨٫٣٣٧  ١٧٫٠٤٨  الربح (الخسارة) للفترة 

                                      

  ١٦٥٫٧٩١  ٦٥٢٫٨٢٠  ٦٥  ٧٩  ٨٫٩٩٩  ٤٤٫٩٧٨  ٥٨٫٨١٥  ٣١٢٫٣٤١  )٣٢٥(  ١٦٫٨١٧  ٣٨٫٣٨٦  ١٥٢٫٣١٨  ٧٫١٣٤  ٢٠٫٩٧٣  ٣٩٫٧٢٣  ٩٢٫٥١٦  ١٢٫٩٩٤  ١٢٫٧٩٨  زائداً: االستهالك واإلطفاء

  ٤٣٫٤٧٩  ٢٤١٫٤٩٩  )٤(  ٤  ٢٫٩٧١  ٥٫٦٢١  ٢١٫١٣٦  ١٠٦٫٩٤٢  ١٫٠٨٥  ٢٫٣٥٥  ٧٫٧١٢  ٧٧٫١٨٦  ٥١٣  ٣٫٠٦٠  ٨٫٢٩٩  ٤٤٫٩٧٠  ١٫٧٦٧  ١٫٣٦١  زائداً: تكاليف التمويل 

  )٤٫٢٠٦(  ٢٦٫٨٧٩  -  -  -  -  ٤٫٦٦٠  ٨٫٨٤٨  )٢٥(  -  )٨٫٨٤١(  ١٥٫٧١١  -  -  -  ٢٫٣٢٠  -  -  زائداً: الضريبة  

  ناقصاً: ربح القيمة العادلة على إعادة  

   ً   -  )٢٫٧٥٨٫٦٧٩(  -  -  -  -  -  )٢٫٧٥٨٫٦٧٩(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  تقييم حصة ملكية محتفظ بها سابقا

  ناقصاً: ربح من االستحواذ على  

  -  )١٫٢٤٤٫١٥٤(  -  -  -  )٢٤٩(  -  )١٢٫٠٩٥(  -  -  -  -  -  -  -  )١٫٢٣١٫٨١٠(  -  -  شركات تابعة    

  ناقصاً: ربح من استبعاد شركات 

  -  )١٠٦٫٣٣٦(  -  -  -  -  -  )١٢٣٫١١٥(  -  -  -  -  -  -  -  ١٦٫٧٧٩  -  -  تابعة   

                                      

  الربح قبل الفائدة والضريبة  

  ٣٫٠٧٠٫٦٥٤  ٣٫٦١٥٫٥٦٨  ٣١٫٨٤١  )٥٦٫٣٦٨(  ٢٫٠٦٣٫٦٠٣  ٨٨٥٫٣٩٧  ٤٩٨٫٥٨١  ١٫٠٦٨٫٤٦٣  ١٢٣٫٤٠٩  ١٠٢٫٣٢٣  ١٨٩٫٧٤٧  ١٫٣٩٣٫٧٠١  )٢٨٫١٨٦(  ١٠٤٫١٠٩  ١٢٨٫٥٦١  ٨٦٫٧٣٦  ٦٣٫٠٩٨  ٣١٫٢٠٧  واالستهالك واإلطفاء 

  
                                    

                                      

  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  
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  ٨٨٫٩٨٠٫١٤٨  ١٦٣٫٦٨٩٫٧٣٩  ٢٫٧١٣٫٠٨٣  ١٫٨١٧٫٥٤٧  ١٠٫٤٢١٫٧٢١  ١٣٫٥٥٨٫٢٦٨  ٢٤٫٨٣٠٫٣٣٧  ٧٣٫٣٢٧٫٤٢٦  ١٫٨٧٤٫٢٠٢  ٣٫٣٦٠٫٠٩٥  ١٤٫١٧٠٫٤٢٣  ٢٠٫٩٨٨٫٥٨٨  ٤٫٧٨٠٫٢٥٤  ٥٫٠٦٥٫٦٣١  ٢٨٫٩٠٨٫٠٣٩  ٤٤٫١٦٥٫٣٧٢  ١٫٢٨٢٫٠٨٩  ١٫٤٠٦٫٨١٢  موجودات القطاع 
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  ش.م.عالشركة العالمية القابضة 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
  (غير مدققة)   ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

٧٦  

 
  

  الالحقة داثاألح  ٢٤
  

  المنشآت التالية: ملكية في صحص بعد نهاية الفترة، استحوذت المجموعة على   
  

٪. تتمثل أنشطة سي إم سي في الخدمات الطبية وجراحة  ٦٠حصة ملكية بنسبة    –سي إم سي القابضة ذ.م.م ("سي إم سي")   )١( 
  اليوم الواحد داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.

جيا المعلومات واالتصاالت  ٪. تتمثل أنشطة شركة إميركوم ذ.م.م في خدمات تكنولو٥٤حصة ملكية بنسبة    – إميركوم ذ.م.م   )٢( 
  داخل اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. 

ريتش في تقديم خدمات القوى العاملة    تتمثل أنشطة٪.  ٥٥  حصة ملكية بنسبة  –("ريتش")  جي سي ريتش هولدكو ليمتد   )٣( 
  داخل اإلمارات العربية المتحدة.

  . بالجملة  لسفن والقواربافي الرياضات البحرية وتجارة    الكابتننادي    أنشطة  . تتمثل٪٥٥حصة ملكية بنسبة    –نادي الكابتن   )٤( 
في تقديم خدمات األمن    تتمثل أنشطة سايبر جيت.  ٪٥٥حصة ملكية بنسبة    –سايبر جيت ديفينس ذ.م.م ("سايبر جيت")   )٥( 

  السيبراني.
  الخدمات المصرفية الرقمية. في تقديم  . تتمثل أنشطة لولو٪٢٥حصة بنسبة  –لولو كولومبيا إس آيه (لولو)  )٦( 
كونفلوينس في إدارة وتأجير    تتمثل أنشطة  .٪١٠٠حصة ملكية بنسبة    –كونفلوينس بارتنرز آر إس سي ("كونفلوينس")   )٧( 

  العقارات التجارية. 
  

  التالية:  الموجودات باالستحواذ علىعالوة على ذلك، بعد نهاية الفترة، قامت المجموعة و  
  

جزيرة نوراي هي  إن  فندق جزيرة نوراي (فندق نوراي) مع جزيرتين جديدتين إضافيتين مخصصتين للتطوير السكني.   )١( 
  جزيرة خاصة تقع على بعد حوالي كيلومترين شمال جزيرة السعديات، أبوظبي. 

  ٢٨٫٢٣٣اورة بمساحة  هيلتون، رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة وقطعة أرض شاغرة مج  بإدارة فندقفندق دبل تري   )٢( 
  متر مربع في رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة.

  
باإلضافة إلى ذلك، أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع، وهي شركة تابعة، أنه سوف يتم دمج بعض الشركات بما في ذلك    

للمجموعة. ال تزال اإلجراءات والمتطلبات  شركاتها التابعة (إن وجدت) ضمن المجموعة بهدف توسيع قطاع األعمال الطبية  
  القانونية قيد اإلنجاز. تشمل هذه الشركات التابعة:

  
  شركة أبوظبي للخدمات الصحية ش.م.ع (صحة)  )١( 
  الشركة الوطنية للضمان الصحي ش.م.ع (ضمان) )٢( 
  ذي اليف كورنر ذ.م.م  )٣( 

  
  




