
 

 

 
 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.

 
 المالية  والبياناتالمراجعة تقرير 

  ستةاللفترة  الموجزة الموحدةالمرحلية 
 2022 يونيو  30أشهر المنتهية في 

)غير مدقق( 



 

 

   ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.
 

 الموجزة الموحدةالمرحلية المالية  والبياناتتقرير المراجعة 
 2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   ستةاللفترة 

 
 

 صفحة 
 

 
 الموجزة الموحدة المرحلية  تقرير مراجعة المعلومات المالية

 
1 

 
 الموجز الموحد  المرحلي بيان المركز المالي 

 
2-3 

 
 الموجز الموحد   المرحلي بيان الربح أو الخسارة 

 
4 

 
 الموجز الموحد   المرحلي بيان الدخل الشامل 

 
5 

 
 الموجز الموحدالمرحلي بيان التغيرات في حقوق الملكية  

 
6-7 

 
 الموجز الموحد  المرحلي بيان التدفقات النقدية 

 
8-10 

 
 المالية المرحلية الموجزة الموحدة   البيانات إيضاحات حول 

 
11-63 



  
 

كوربي (،1141)   أحمد  أكبرالسادة   )995)  سينتيا  نجم  جورج  محمد  809(،  )  (،1164)جالد  (،  التح  خميس  )717محمد  الرمحي  موسى  معتصم 872(،   ،)  ( الدجاني                                                             (، 726موسى 

 ( مدققو حسابات قانونيون مقيدون بجداول مدققي الحسابات بوزارة االقتصاد، دولة اإلمارات العربية المتـحدة.386(، سمير مدبك )701راما بادمانابها أشاريا )(، 1056)  عباده محمد وليد القوتلي

 ديلويت آند توش )الشرق األوسط( 

 11برج السلع، الطابق 

 مربعة سوق أبوظبي العالمي 

 جزيرة المارية 

 990ص.ب:  

 أبوظبي  

 اإلمارات العربية المتحدة 

 

 +971( 0) 2  408  2424هاتف: 

   +971( 0) 2  408  2525فاكس: 

www.deloitte.com 

 

 

 

 

 

August 17th, 2016 

 

 

 

   أعضاء مجلس إدارةالسادة إلى  الموجزة الموحدة  المرحليةالمالية  البيانات تقرير مراجعة 
   ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.

 مقدمـة
ــــ قمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز الموحد المرفق  )"الشركة"( وشركاتها التابعة )يشار إليها    ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.لـــ

ــــــ "الم مو ة"(    معا   ــ ــ   التغيرات  الدخل الشامل   الموجزة الموحدة للربح أو الخسارة  المرحلية  البياناتو   2022 يونيو  30كما في  بـــ
  اإليضــاحات ملخص للســياتــات المياتــبية الهامة و و   أشــهر المنتهية بكلا التار   ســتةاللفترة  في حقوق الملكية والتدفقات النقدية  

و رضــها وفقا  للمايار المياتــبي  الموجزة الموحدة   المالية المرحلية  البيانات. إن اإلدارة مســلولة  إ إ داد هك   خرى األتفســير ة ال
ــلوليتنا هي إبدا   "التقار ر المالية المرحلية"  34الدولي رقم  ــتنتا . إن مســ الموجزة الموحدة  المالية المرحلية    البياناتحول هك     اتــ

 إلى مراجعتنا.  اتتنادا

 نطاق المراجعـة
"مراجعـة المعلومـات المـاليـة المرحليـة التي يقوم بهـا   2410قم  المراجعـة ر  المتعلق بعمليـاتلقـد قمنـا بمراجعتنـا وفقـا  للمايـار الـدولي  

  بشــ ل رسيســي مإ االتــتفســاراتالقيام بإجرا   المعلومات المالية المرحلية  . تتضــمإ مراجعة مدقق اليســابات المســتقل للمنشــ ة "
ــل  األشخاص المسلوليإ  إ األمور المالية والمياتبية  وإتباع إجرا ات تيليلية   وإجرا ات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أقــــ

ــــة للتدقيق  وبالتالي  فإنها ال تم ننا مإ اليوــول  لى ت  يد حول جمي   ــ ـــ ــ ــ جوهر ا مإ نطاق القيام بالتدقيق وفقا  للمعايير الدوليـــ
 األمور الهامـة التي يم إ أن يبينها التدقيق. لكا  فإننا ال نبدي رأي تدقيق بش نها.

   االتتنتا 
ـــــتنادا  إلى مراجعتنا  لم يتبيإ لنا ما يد ونا إلى   المرفقة لم يتم إ دادها   الموجزة الموحدة المالية المرحلية    البياناتب ن    اال تقاداتــ

 ".المالية المرحلية  التقار ر "  34مإ جمي  النواحي ال وهر ة  وفقا  للمايار المياتبي الدولي رقم 
 

  ديلو ت آند توش )الشرق األوتط(
  
  
  

  ميمد خميس التح  
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 الموجز الموحد  المرحلي بيان المركز المالي
   2022 يونيو 30كما في 

 
 ديسمبر  31  يونيو  30   
 2021  2022  إيضاحات  
 )مدقق(   )غير مدقق(   
 ألف در     ألف درهم    

      الموجودات 
      الموجودات غير المتداولة 
 6,365,210  11,567,929  5 ممتلكات وآالت ومعدات

 1,211,193  1,321,499  6 الموجودات غير الملمواة  
 451,672  4,749,005  7 الشهرة 

 25,273  26,064   موجودات بيولوجية 
 434,713  18,668,645  8 ااتثمارات عقارخة 

 588,642  1,182,640  9 حق ااتخدام الموجودات 
 11,688,648  4,214,228  10   ومشارخو مشتركة في شركات زميلة اتااتثمار 

 1,650  1,829,904  11 إاتثمار في موجودات مالية 
 -  1,171,187  12 موجودات مالية إاالمية 

 687,978  496,996  13 موجودات العقود 
             52,713  662,454  14 ذم  مدينة تجارخة وأخرى 

       21,507,692  45,890,551   مجموع الموجودات غير المتداولة 
      الموجودات المتداولة 

 1,000,424  4,917,426  11 إاتثمار في موجودات مالية 
 -  389,478  12 موجودات مالية إاالمية 

 5,055,762  4,959,262  13 موجودات العقود  
 6,717,679  16,120,325  14 ذم  مدينة تجارخة وأخرى 

 697,981  6,960,296  15 مخزون 
 147,012  4,403,483  16 أعمال تطوخر قيد التنفيل  

 1,326,790  1,074,795  17 مستسق مع جهات ذات عالقة  
       7,755,403  16,622,894  18 نقد وأرصدة لدى البنوك  

      
       22,701,051  55,447,959   مجموع الموجودات المتداولة

             3,138,608  -  28 للبيو موجودات مجموعة مستفظ بها 
   55,447,959  25,839,659             

       47,347,351  101,338,510   مجموع الموجودات 
      

      حقوق الملكية والمطلوبات 
      حقوق الملكية 

 10,000,000  10,000,000  19 رأس المال
 318,325  318,325   إحتياطي قانوني 
 8,723,368  9,889,747  20   إحتياطي إندماج

 (2,908)  ( 183,601)     ات أخرى إحتياطي
 13,788  -   احتياطيات مجموعة مستفظ بها للبيو 

             3,964,433  10,218,822   أرباح مستبقاة 
 23,017,006  30,243,293   الشركة  مالكيحقوق الملكية العائدة إلى 

 -  1,815,646  21 حقوق الملكية المختلطة  اة أد
             2,954,575  24,102,187   حقوق الملكية غير المسيطرة 

       25,971,581  56,161,126   مجموع حقوق الملكية  
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 الموجز الموحد    المرحلي بيان الربح أو الخسارة
   2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   ستةاللفترة 

 
 يونيو  30أشهر المنتهية في  الثالثة يونيو 30الستة أشهر المنتهية في   
  2022 2021 2022 2021 
 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق(  
 ألف در    ألف درهم ألف در    ألف درهم إيضاحات 
      

 4,456,272 8,995,951 5,476,112 17,128,796 27 إيرادات
       ( 2,811,903) (6,731,404) (3,717,076) ( 12,134,996)  تكاليف مباشرة 

      
 1,644,369 2,264,547 1,759,036 4,993,800  إجمالي الربح 

      
 (261,258) ( 999,171) (284,660) (1,470,646)  ملارخف عمومية وإدارخة وبيرية

 (6,517) ( 209,883) 838 ( 140,611)  السلة في نتاسج شركات زميلة ومشارخو مشتركة 
وموجودات   الموجودات الماليةإنخفاض قيمة 

 العقود 
 

(88,463) 21,374 (51,133) 23,161 
 135,281 361,712 140,547 969,426  إاتثمار وإيرادات أخرى إيرادات 

 - 9,104 - 9,104 30 شركات تابعة  صفقة شراءم سب مع 
جزسي إاتبعاد إلغاء اإلعتراف و م سب مع 

 - 3,659,356 - 3,659,356 10 شركات زميلة ومشارخو مشتركة  اتثمار فيإل
 120,253 13,379 120,253 ( 7,495)  م ااب تسوخل عمالت أجنبية)خساسر(/ 

       (26,641) (93,293) (28,935) ( 126,562)  تكاليف تموخل، صافي 
      

 1,628,648 4,954,618 1,728,453 7,797,909  من العمليات المستمرة  الربح قبل الضريبة
      

 4,181 (19,035) 4,181 (26,559)  ضرخبة الدخل 
      
      
      

 1,632,829 4,935,583 1,732,634 7,771,350  من العمليات المستمرة  الضريبة بعدالربح 
      

       (6,745) 123,115 (6,745) 126,456 28 ربح/ )خسارة( الفترة مع العمليات المتوقفة 
      

 1,626,084 5,058,698 1,725,889 7,897,806  الربح بعد الضريبة 
      
      

      إلى:  الربح بعد الضريبة العائد
 731,122 4,314,730 831,622 6,287,333  مالكي الشركة 

       894,962 743,968 894,267 1,610,473  حقوق الملكية غير المسيطرة  
      
      
  7,897,806 1,725,889 5,058,698 1,626,084       
      

 ربحية السهم العائد إلى حاملي أسهم الشركة
       0,09 0,43 0,20 0,63  )درهم( 
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   الموجز الموحد  المرحلي الدخل الشاملبيان 
   2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   ستةاللفترة 

 
 يونيو  30أشهر المنتهية في  الثالثة يونيو 30الستة أشهر المنتهية في   
  2022 2021 2022 2021 
 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق(  
 ألف در    ألف درهم ألف در    ألف درهم  
      

 1,626,084 5,058,698 1,725,889 7,897,806  الربح بعد الضريبة 
      

      )الخسارة(/ الدخل الشامل اآلخر 
      

البنود التي قد يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى الربح أو  
 الخسارة:

 
    

  الديع المقااةم سب القيمة العادلة في أدوات  )خسارة(
 2,451 (11,473) 2,451 (24,018)  بالقيمة العادلة مع خالل الدخل الشامل اآلخر 

القيمة العادلة الناتجة عع أدوات التسوط  م سب )خسارة( 
 1,026 ( 7,988) 1,026 (609)  خالل الفترة

 (112,628) (18,110) (112,628) ( 209,074)  العمليات األجنبية  تسوخلفروق اللرف الناتجة مع 
  للشركات الزميلة األخرى  ةالشامل الخسارةحلة في 

 والمشارخو المشتركة 
 

(20,042) - (226) - 
      

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى الربح أو 
 الخسارة:

 
    

القيمة العادلة الاتثمارات في أدوات حقوق الملكية  م سب 
 140,000 52,116 140,000 51,472  الملنفة بالقيمة العادلة مع خالل الدخل الشامل اآلخر 

  للشركات الزميلة األخرى  ةالشامل الخسارةفي حلة 
 - (18,370) - ( 4,122)  والمشارخو المشتركة 

      
      

 30,849 ( 4,051) 30,849 ( 206,393)  اآلخر الشامل  الدخل(/ الخسارة)مجموع 
      
      

       1,656,933 5,054,647 1,756,738 7,691,413  مجموع الدخل الشامل 
      

      إلى:  مجموع الدخل الشامل العائد
 828,498 4,288,618 928,998 6,119,556  مالكي الشركة 

       828,435 766,029 827,740 1,571,857  حقوق الملكية غير المسيطرة  
      

 1,656,933 5,054,647 1,756,738 7,691,413  مجموع الدخل الشامل  
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 الموجز الموحد المرحليبيان التغيرات في حقوق الملكية 
 2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   ستةاللفترة 

 
 

 رأس المال 
 إحتياطي  

 قانوني
 مساهمة في  

 رأس المال 
 إحتياطي  
 إندماج 

 إحتياطي  
 مقيد

 إحتياطيات 
 أرباح مستبقاة  أخرى 

حقوق الملكية 
العائدة لمالكي  

 الشركة
أدوات حقوق  

 الملكية المختلطة
 حقوق الملكية 
 غير المسيطرة 

 مجموع  
 الملكيةحقوق 

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

 1,045,460 30,477 - 1,014,983 727,819  72,379 - 214,335 150 300 )مدقق( 2021يناير  1الرصيد في  
 1,725,889 894,267 - 831,622 831,622  - - - - - ربح الفترة

 30,849 (66,527) - 97,376 - 97,376 - - - - - للفترة األخرى  الدخل/ )الخسارة( الشاملة
            
            

 1,756,738 827,740 - 928,998 831,622 97,376 - - - - - مجموع الدخل الشامل للفترة 
حقوق الملكية الناتجة عع إندماج أعمال تخضو  

 12,206,245 2,454,174 - 9,752,071 - - - - 9,752,071 - - (29لسيطرة مشتركة )إيضاح  
 - - - - (33,294) - - - (9,966,406) - 9,999,700 (19يضاح إ)  المال رأس في زخادة

حقوق الملكية غير المسيطرة الناتجة عع إندماج  
 212,525 212,525 - - - - - - - - - (29أعمال تخضو لسيطرة مشتركة )إيضاح 

 (1,189,247) (1,189,247) - - - - - - - - - توزخعات أرباح 
 - - - - (63,366) - 63,366 - - - - لمقيد ا  النقد  في السركة صافي

 5 1 - 4 - - 4 - - - - صافي السركة في إحتياطيات 
حقوق ملكية غير مسيطرة ناتجة عع ت ايس شركة  

 60 60 - - - - - - - - - تابعة جديدة 
            

            
 14,031,786 2,335,730 - 11,696,056 1,462,781 97,376 135,749 - - 150 10,000,000 )غير مدقق( 2021يونيو  30الرصيد في  
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 الموجز الموحد المرحليبيان التغيرات في حقوق الملكية 
 )يتبع(  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   الستةلفترة 

 
 

 رأس المال 
 إحتياطي  

 قانوني
 مساهمة في  

 رأس المال 
 إحتياطي  
 إندماج 

 إحتياطي  
 مقيد

 إحتياطيات 
 أرباح مستبقاة  أخرى 

حقوق الملكية 
العائدة لمالكي  

 الشركة
أدوات حقوق  

 الملكية المختلطة
 حقوق الملكية 
 غير المسيطرة 

 مجموع  
 حقوق الملكية

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

 25,971,581 2,954,575 - 23,017,006 3,964,433 10,880 - 8,723,368 - 318,325 10,000,000 )مدقق( 2022يناير  1الرصيد في  
 7,897,806 1,610,473 - 6,287,333 6,287,333 - - - - - - ربح الفترة

 (206,393) (38,616) - (167,777) - (167,777) - - - - - الخسارة الشاملة األخرى للفترة
            

 7,691,413 1,571,857 - 6,119,556 6,287,333 (167,777) - - - - - مجموع )الخسارة( الدخل الشامل للفترة 
حقوق الملكية الناتجة عع إندماج أعمال تخضو  

 1,216,775 354,957 - 861,818 - - - 861,818 - - - (29لسيطرة مشتركة )إيضاح  
تخضو لسيطرة   منشآتمع  إاتسواذ موجودات

 754,820 - - 754,820 - - - 754,820 - - - (20مشتركة )إيضاح 
حقوق الملكية غير المسيطرة الناتجة عع إندماج  

 70,360 70,360 - - - - - - - - - (29أعمال تخضو لسيطرة مشتركة )إيضاح 
غير المسيطرة الناتجة عع   حقوق الملكية

 19,510,392 19,510,392 - - - - - - - - - (30االاتسواذ على شركات تابعة )إيضاح 
أدوات حقوق الملكية المختلطة الناتجة عع  
 1,126,639 - 1,126,639 - - - - - - - - (30االاتسواذ على شركة تابعة )إيضاح 

خالل   الملدرةأدوات حقوق الملكية المختلطة  
 689,007 - 689,007 - - - - - - - - (21الفترة )إيضاح  

مسيطرة عند  الغير   حقوق الملكية تسوخل إلى 
 - 509,907 - (509,907) (59,648) - - (450,259) - - - (20 إيضاحتخفيف الملكية ) 

 (872,464) (872,464) - - - - - - - - - توزخعات أرباح 
حقوق الملكية غير المسيطرة عند في سركة  ال

 2,311 2,311 - - - - - - - - - (28 إيضاحشركات تابعة ) إاتبعاد
 - - - - 26,704 (26,704) - - - - - المستفظ بها للبيو  الموجودات عع  ناتجتسوخل 

حقوق ملكية غير مسيطرة ناتجة عع ت ايس 
 292 292 - - - - - - - - - جديدةشركة تابعة 

            
            

 56,161,126 24,102,187 1,815,646 30,243,293 10,218,822 (183,601) - 9,889,747 - 318,325 10,000,000 2022يونيو  30في 
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 الموجز الموحد   المرحليالتدفقات النقدية بيان 
 2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   ستةاللفترة 

 
 يونيو 30فترة الستة أشهر المنتهية في   
  2022 2021 
 )غير مدقق( )غير مدقق( إيضاحات 
 ألف در    ألف درهم  

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 1,728,453 7,797,909  مع العمليات المستمرة  الربح قبل الضرخبة

 (6,745) 126,456  لعمليات المتوقفة ا  مع الضرخبة قبل (الخسارةالربح/ )
    

    تعديالت لمصاريف غير نقدية: 
 117,923 470,708  ااتهالك ممتلكات وآالت ومعدات 

 1,825 78,144  إطفاء موجودات غير ملمواة 
 5,603 40,850  إاتهالك حق إاتخدام الموجودات 

 3,011 164,051  إاتهالك إاتثمارات عقارخة 
 24,797 90,322  مخلص م افآت نهاية الخدمة للموظفيع

 129 (791)  إعادة قياس موجودات بيولوجية 
 (838) 140,611  ومشارخو مشتركة  حلة في نتاسج شركات زميلة

 1,512 20,375  ملارخف فواسد على إلتزامات عقود اإليجار 
 - 2,095  إيجار  دو عق تعديالت مع خسارة
 - 5,229  إيجار  دو عقمع إلغاء  خسارة

 316 (13,182)  صافي التغيرات في القيمة العادلة ألدوات مالية مشتقة 
 (45) ( 233,516)  آالت ومعدات و  ممتلكات إاتبعاد مع  م سب
 - (31,423)  إاتثمارات عقارخة  إاتبعاد مع  م سب

 صافي التغيرات في القيمة العادلة إلاتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة 
 مع خالل الربح أو الخسارة  

 
 (185,004 ) 26,301 

 -  5,613  ابلة للتسوخل ق غير ص وك على فواسد
 - 88,463  إنخفاض قيمة الموجودات المالية 

 -  (36,169)  موجودات مجموعة مستفظ بها للبيو ع س إنخفاض القيمة مقابل 
 - ( 251,661)  إيرادات توزخعات أرباح 

  20,043  الية م  إاتثمارت إاتبعاد مع  م سب
 37 1,589  شطب ممتلكات وآالت ومعدات 

 (4,091) (56,091)  إيرادات تموخل 
 32,286 162,277  تكاليف تموخل 

 1,597 2,267  مخلص مخزون بطيء السركة ومتقادم 
 - 52,681  مخلص موجودات مالية إاالمية 

 267 ( 2,108)  إطفاء تكاليف قروض 
 - ( 116,431) 10 م سب القيمة العادلة الناتجة عع إعادة قياس مشروع مشترك

 - ( 9,104) 30 بعة تا ةم سب مع صفقة شراء شرك
 - ( 1,791)  م سب مع ع س مخلص انخفاض القيمة مقابل أدوات الديع 

 - (3,659,356) 10 مع ااتبعاد ااتثمار في شركات زميلة   م سب
 (78,464) 265  شطب الشهرة 

 - 18,408 16 قيد التنفيلشطب أعمال تطوخر 
     - ( 123,115) 28 ابعة ت شركات إاتبعاد مع  م سب

    
     1,853,874 4,568,614  التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركة في رأس المال العامل
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 الموجز الموحد   المرحليبيان التدفقات النقدية 
 )يتبع(  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   الستةلفترة 

 
 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في فترة   
  2022 2021 
 )غير مدقق( )غير مدقق( إيضاحات 
 ألف در    ألف درهم  

    الحركات في رأس المال العامل 
 59,634 7,105  نقص في مخزون 

 1,634,674 343,948  نقص في ذم  مدينة تجارخة وأخرى 
 ( 295,468) ( 8,930)  زخادة في موجودات مالية إاالمية 

 (240) ( 236,780)  قيد التنفيلزخادة في أعمال تطوخر 
 (127,688) 503,532  العقود  موجودات( في زخادة) /نقص

 711,779 386,976  نقص في مستسق مع جهات ذات عالقة 
 615,149 1,491,287  في مطلوبات العقود  زخادة

 (275,219) (2,305,451)  نقص في ذم  داسنة تجارخة وأخرى 
 ( 1,372,546) 44,281  في مستسق إلى جهات ذات عالقة    )نقص(زخادة/ 

 (400) ( 3,759)  زخادة في الضرخبة المةجلة 
 (97,141) (73,969)  نقص في الهوامش مقابل خطابات الضمان 

     80,064 -   نقص وداسو الوكالة لدى مةاسات مالية إاالمية 
    

 2,786,472 4,716,854  التشغيلية النقد الناتج من األنشطة 
 (23,066) (50,311)  م افآت نهاية خدمة الموظفيع المدفوعة 

 (14,157) ( 100,402)  المدفوعة ضرخبة الدخل 
    
    

 2,749,249 4,566,141  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
    
    

    اإلستثمارية من األنشطة  التدفقات النقدية
 (130,320) (1,607,254)  دفعات لشراء ممتلكات وآالت ومعدات 

 1,095,420 9,221,386  التدفقات النقدية الداخلة مع إندماج أعمال 
 - ( 403,243)  دفعات إلاتسواذ شركات تابعة 

 147 18,219  متسلالت مع إاتبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 
 (517) ( 5,942)  ملمواة دفعات لشراء موجودات غير  

 24,147 305,037  متسلالت مع إاتبعاد إاتثمارات في موجودات مالية 
 - ( 122,283)  دفعات لشراء إاتثمارات عقارخة 

 - ( 847,182) 8 ة مشترك ومشارخو شركة زميلة إلاتثمار في اتدفع
 - 77,598  متسلالت مع إاتبعاد إاتثمارات عقارخة 

 (4,066) -   إاتخدام موجودات مالية دفعات لسق 
 990 1,590  ومشارخو مشتركة  توزخعات أرباح مستلمة مع شركات زميلة

 (1,128) (4,838,736)  دفعات إلاتثمار في موجودات مالية 
 (145) (1,312,454)  وداسو مودعة لدى البنوك 

 - (4,495,308)  السركة في النقد المقيد 
 - 105,624  إاتبعاد شركات تابعة، صافي مع النقد المستبعد  متسلالت مع 

 - 251,661  إيرادات توزخعات أرباح مستلمة 
 4,091 22,470  إيرادات تموخل مستلمة 

    
    

 988,619 (3,628,817)  اإلستثمارية األنشطة  (/ الناتج منالمستخدم في)النقد صافي 
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 الموجز الموحد   المرحليبيان التدفقات النقدية 
 )يتبع(  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   الستةلفترة 

 
 يونيو 30فترة الستة أشهر المنتهية في   
  2022 2021 
 )غير مدقق( )غير مدقق(  
 ألف در    ألف درهم  

    التمويلية من األنشطة  التدفقات النقدية
 (339,900) (1,476,548)  تسديد قروض 

 115,981 4,223,629  متسلالت مع قروض  
 - 689,007  إصدار أدوات حقوق الملكية المختلطة 

 (89,247) ( 872,464)  توزخعات أرباح مدفوعة لمسا مي حقوق الملكية غير المسيطرة 
 61 -   السركة في حلة األقلية 

 (21,431) ( 167,352)  تكاليف تموخل مدفوعة 
 (2,232) (59,034)  إللتزامات عقود اإليجار دفعة 

     (6,393) ( 9,841)  دفعة ألدوات مالية مشتقة 
    

 (343,161) 2,327,397  في األنشطة التمويلية  ( المستخدمالناتج من/ )صافي النقد 
    
    

 3,394,707 3,264,721  صافي الزيادة في النقد ومرادفات النقد
 (112,628) (90,027)  تغيرات أاعار صرف عمالت أجنبية ت ثير 

 474,775 7,006,620  النقد ومرادفات النقد في بداية الفترة 
    
    

     3,756,854 10,181,314  النقد ومرادفات النقد في نهاية الفترة 
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
   2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   ستةاللفترة 

 
 
 معلومات عامة  1
 

ــــة ش.م.ع ــــجلة في إمارة أبوظبي، اإلمارات العربية المتسدة.  إن ألفا ظبي القابضــ ــــا مة عامة مســ ــــركة مســ ــــركة"(  ي شــ إن  . )"الشــ
ــركة األم  ي ــركة الشـ ــة.    العالمية الشـ ــندوق برخد إن  القابضـ ــركة  و صـ ــجل للشـ ، أبوظبي، اإلمارات العربية  111059العنوان المسـ

   اق المالية.ت  إدراج األاه  العادية للشركة في اوق أبوظبي لألور   المتسدة.
 

ـــــمع مبـالر المقـارنـة للفترة المنتهيـة   ـــ ــ ــ ـــــركـات التـابعـة التي ت    2021يونيو    30في  تتضــ ـــ ــ ــ المركز المـالي واألداء المـالي لبعا الشــ
وبالتالي فهي غير قابلة للمقارنة إلى    2021أبرخل   1لسـيطرة المشـتركة اعتبارا مع ل تخضـو  كإندماج أعمالعليها    اإلاـتسواذ عليها 

ـــــ "المجموعة"(  للشركة وشركاتها التابعة  األنشطة الرسيسية   تتضمع لا السد.  ــ التي يت  تنفيل ا في دولة اإلمارات  )يشار إليها معا  بـــ
 ما يلي:العربية المتسدة وخارجها  

 
 مختبرات والريادات الطبية؛المستشفيات وال  إدارة الخدمات الطبية بما في ذل •
 التطوخر والبيو واإلاتثمار والت جير واإلدارة والخدمات المرتبطة بالعقارات؛ •
 المباني، تطوخر البنية التستية، األعمال الترابية والمدنية؛بالمقاوالت الهنداية واإلنشاسية المتعلقة  •
 وأعمال ااتلالح األراضي المرتبطة بها في الميا  اإلقليمية لمختلف البلدان.  والجرفعقود الهنداة والمشترخات  •
 خدمات التموخل االاالمي ومنها قبول الوداسو ومنح القروض حسب الشرخعة االاالمية؛ •
  االاتثمارات والتطوخر واإلدارة المتعلقة بالسياحة؛ •
 لناعية وتطوخر ا؛لااالاتثمارات المتعلقة باإلنتاج اللناعي وادار  المشارخو  •
   والنباتات الطبيرية بما في ذل  اإلاتثمارات واإلدارة المتعلقة بالزراعة؛ادارة الغابات   •
 خدمات  نداة وإدارة عمليات النفط والغاز؛ •
 إنتاج وتورخد الخراانة الجا زة؛ •
 ؛االاتثمار في مجموعة متنوعة مع اللناعات •
 ؛  والزجاجتلنيو وتورخد وتركيب وإنتاج ألواح األلمنيوم   •
 خدمات األمع؛  •
 تلنيو السيارات؛   •
 ؛الفواتير الطبيةإعداد خدمات إدارة المرافق وخدمات  •
 و  ؛مسطات الطاقة المتجددة •
 الخدمات الملرفية الرقمية. •
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )يتبع(  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   ستةاللفترة 

 
 
 أساس اإلعداد 2

 بيان اإللتزام
ـــــتـةالالمـاليـة المرحليـة الموجزة الموحـدة لفترة    البيـانـاتت  إعـداد  ـل   ـــ ــ ــ ـــــهر المنتهيـة في   ســ ـــ ــ ــ بنـاء  على المريـار    2022  يونيو  30أشــ   ال تتضــــمع البيانات المالية الموجزة الموحدة جميو المعلومات واإلفلــــاحات   ".التقارخر المالية المرحلية"  34المسااــــبي الدولي رق  

الالزمة للبيانات المالية الموحدة الســـــنوخة وخنبغي أن تقرأ جنبا  إلى جنب مو البيانات المالية الموحدة للمجموعة للســـــنة المنتهية في  
ال تعتبر بالضـرورة مةشـر على    2022  يونيو 30أشـهر المنتهية في    سـتة. باإلضـافة للل ، إن النتاسج لفترة ال2021ديسـمبر   31

 .2022ديسمبر   31توقعها للسنة المالية التي اتنتهي في النتاسج التي يم ع 
 

ــمع  ل  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة كما في   كما  و    للمجموعةاألداء المالي والمركز المالي    2022 يونيو 30تتضـــ
والشركات التابعة الجديدة المستسوذ    2021ديسمبر   31موضح في البيانات المالية السنوخة الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  

 .30  وإيضاح 29  ت  اإلفلاح عنها في إيضاحالتي  عليها خالل الفترة السالية  

 العرف المحاسبي
ــتثناء  المرحلية الموجزة الموحدة ت  إعداد  ل  البيانات المالية   ــاس التكلفة التارخخية بااـــ الموجودات المالية المدرجة بالقيمة  على أاـــ

العادلة مع خالل الدخل الشامل اآلخر، القيمة العادلة مع خالل الربح أو الخسارة، األدوات المالية المشتقة والموجودات البيولوجية  
  .الموجوداتالمقدم مقابل    للبدلتستند التكلفة التارخخية بش ل عام على القيمة العادلة  . التي يت  قيااها بالقيمة العادلة

   عملة العرضو  الوظيفيةالعملة  
وعملـة   الوظيفيـةالمرحليـة الموجزة الموحـدة بـدر   اإلمـارات العربيـة المتسـدة )"الـدر  "(، و ي العملـة  البيـانـات المـاليـة   عرض  ـل ت   

 العرض للمجموعة وت  تقرخب كافة القي  إلى أقرب ألف )ألف در  ( ما ل  يت  اإلشارة إلى خالف ذل .
 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 3
 

مو تل  المسـتخدمة في إعداد  إن السـيااـات المسااـبية المسـتخدمة في إعداد  ل  البيانات المرحلية المالية الموجزة الموحدة متوافقة
ـــــنة المنتهية في  ـــــمبر   31البيانات المالية الموحدة للمجموعة للســ ـــــتثناء تطبيق بعا 2021ديســ ـــــاحات المرفقة بها، بااــ ، واإليضــ

 مبيع أدنا . كما  والتي أصبست اارخة المفعول في الفترة السالية    والمعدلةالجديدة    المعايير
 

 2022يناير  1المعايير والتفسيرات الصادرة التي أصبحت سارية المفعول خالل السنة المالية التي تبدأ في تعديالت على أ( 
 

   3تعديالت على المريار الدولي للتقارخر المالية رق   -اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي  
دون تغيير جو ري في   3للتقـارخر المـاليـة رق   تعمـل التعـديالت على تسـديـج مرجو قـدي  لاطـار المفـاهيمي في المريـار الـدولي  

 المتطلبات في المريار.
 

   16تعديالت على المريار المساابي الدولي رق    -العاسدات قبل االاتخدام المقلود -ممتلكات وآالت ومعدات 
ألصــناف المنتجة أثناء تمنو التعديالت أن تخلــ  مع تكلفة أي بند مع بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أي عاسدات مع بيو ا

ــودة مع قبل اإلدارة. وبالتالي،   ــ ــ ــ ــل إلى الموقو والسالة الالزمة لل لي ون قادرا  على العمل بالطرخقة المقلــ ــ ــ ــ ــار ذل  األصــ ــ ــ ــ إحضــ
 تعترف المنش ة بعاسدات المبيعات  ل  والتكاليف ذات الللة في الربح أو الخسارة.
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )يتبع(  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   ستةاللفترة 

 
 
 )يتبع( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 3

 
     2022يناير   1السينة المالية التي تبدأ في تعديالت على المعايير والتفسييرات الصيادرة التي أصيبحت سيارية المفعول خالل أ( 

 )يتبع(
 

 2020-2018دورة التسسينات السنوخة على المعايير الدولية للتقارخر المالية  
ـــــنوخة تعديالت على المريار الدولي للتقارخر المالية رق   ـــــينات الســ ـــــمل دورة التسســ : تطبيق المعايير الدولية للتقارخر المالية  1تشــ

يناير   1األدوات المالية )يســري تطبيقل مع  9(، المريار الدولي للتقارخر المالية  2022يناير   1يســري تطبيقل مع للمرة األولى )
ــــبي الدولي    16(، المريار الدولي للتقارخر المالية رق  2022 ـــ ــ ــ عقود اإليجار )ل  يت  بعد تسديد تارخ  التطبيق( والمريار المسااــ

 (.2022اير  ين 1الزراعة )يسري تطبيقل مع   41رق  
 

 )ب( المعايير الجديدة والتعديالت المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد
 

ــــــنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة   ــ ــ ــــــري تطبيقل مع  1تعديالت على المريار الدولي للتقارخر المالية رق   –تلــ ــ ــ  1)يســ
 (  2023يناير  

تلـــنيف   تهدف التعديالت إلى تعزخز االتســـاق في تطبيق المتطلبات مع خالل مســـاعدة الشـــركات على تسديد ما إذا كان يجب
األخرى التي لها تارخ  تســوخة غير مةكد كمتداولة )مســتسقة أو يستمل أن تكون مســتسقة الســداد خالل اــنة  الديون والمطلوبات  

 ؛في بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد واحدة( أو غير متداولة
 

 (2023يناير   1)يسري تطبيقل مع   12تعديالت على المريار المساابي الدولي رق  
ــرخبة المةجلة بالموجودات والمطلوبات   ــرخبة المةجلة   الناتجةتتعلق الضـ ــركات للضـ ــاب الشـ ــح كيفية احتسـ عع معاملة واحدة توضـ

 على المعامالت مثل عقود اإليجار والتزامات وقف التشغيل.
 

 (2023يناير   1: عقود الت ميع )يسري تطبيقل مع 17المريار الدولي للتقارخر المالية رق   
أن يت  قيـاس مطلوبـات التـ ميع بـالقيمـة السـاليـة للوفـاء بـاإللتزامـات وخوفر نهجـا  أوثر   17مريـار الـدولي للتقـارخر المـاليـة  يتطلـب ال

ــــق لعقود  ــ ــــبي متســ ــ ــــمي   ل  المتطلبات لتسقيق  دف قاس  على مبدأ مسااــ ــ توحيدا  للقياس والعرض لجميو عقود الت ميع. ت  تلــ
يناير   1عقود الت ميع كما في    4مسل المريار الدولي للتقارخر المالية رق   17ر المالية رق   الت ميع. يسل المريار الدولي للتقارخ

2023. 
 

 (2023يناير   1مع يسري تطبيقل  لتقارخر المالية )لتعديالت على عقود الت ميع على المعايير الدولية  
ـــــر المريار الدولي للتقارخر   17  رق   المريار الدولي للتقارخر المالية ـــ ــ ــ لمعالجة المخاوف وتسديات التنفيل التي ت  تسديد ا بعد نشــ

 .2017 انةفي   17 رق   المالية
 

ـــــبي الدولي رق   10تعديالت على المريار الدولي للتقارخر المالية رق   ـــــتثمارات   28البيانات المالية الموحدة والمريار المسااــ ااــ
 ( 2011تركة )في شركات زميلة ومشارخو مش

ــتركة. )ت  ت جيل    تتعلق التعديالت ــارخو المشــ ــركات الزميلة أو المشــ ــتثمر والشــ ــول بيع المســ ــا مة في األصــ بمعالجة بيو أو المســ
 تارخ  التطبيق إلى أجل غير مسمى. ال يزال التطبيق مسموح بل(؛

 
( 4  رق   رخر المـاليـة)تعـديـل على المريـار الـدولي للتقـا   9  رق   تمـديـد اإلعفـاء المةقـت مع تطبيق المريـار الـدولي للتقـارخر المـاليـة

 (2023يناير   1مع  يسري تطبيقل)
ـــــالحيـة المسـدد لاعفـاء المةقـت في المريـار الـدولي   ـــ ــ ــ "عقود التـ ميع" مع   4لتقـارخر المـاليـة رق   ليغير التعـديـل تـارخ  انتهـاء اللــ

ـــــآت"األدوات المالية"، بسيج تكون  9 رق   تطبيق المريار الدولي للتقارخر المالية ـــ ــ ــ بيق المريار الدولي للتقارخر  مطالبة بتط المنشــ
 .9 رق   المالية
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والمريار الدولي للتقارخر المالية بيان   1التعديالت على المريار المسااــــبي الدولي رق   -اإلفلــــاح عع الســــيااــــات المسااــــبية  
 (2023يناير   1)يسري تطبيقل مع  2المماراة 

نشـ ة عع اـيااـاتها المسااـبية الجو رخة، بدال  مع اـيااـاتها المسااـبية الهامة. توضـح التعديالت  تتطلب التعديالت أن تفلـح الم
األخرى كيف يم ع للمنش ة تسديد السيااة المساابية الجو رخة. يت  إضافة أمثلة على متى يستمل أن تكون السيااة المساابية  

ا إرشـــــادات وأمثلة  لشـــــرح وإثبات تطبيق "عملية األ مية النســـــبية الم ونة مع أربو جو رخة. لدع  التعديل، وضـــــو المجلس أيضـــــ 
 .الخا  بالمريار الدولي للتقارخر المالية 2خطوات" الموضسة في بيان المماراة 

 
 (.2023يناير   1)يسري تطبيقل مع  8تعديالت على المريار المساابي الدولي رق   -تعرخف التقديرات المساابية  

التعديالت تعرخف التغيير في التقديرات المسااـبية بتعرخف التقديرات المسااـبية. بموجب التعرخف الجديد، فإن التقديرات  تسـتبدل 
التي تخضو لعدم الت ود مع القياس". تقوم المنشآت   المرحلية الموجزة الموحدة  المساابية  ي "المبالر النقدية في البيانات المالية

ــبية تتطلب قياس بنود  بتطوخر التقديرات المسااـــــ  ــات المسااـــ ــيااـــ   المرحلية الموجزة الموحدة  في البيانات الماليةبية إذا كانت الســـ
بطرخقة تنطوي على عدم الت ود مع القياس. توضــــح التعديالت أن التغيير في التقدير المسااــــبي الناتج عع معلومات جديدة أو 

ا لخط    .تطورات جديدة ال يعد تلسيس 
 

المـاليـة المرحليـة الموجزة الموحـدة   البيـانـاتن ي ون للمعـايير والتعـديالت الجـديـدة المـلكورة أعال  أي تـ ثير على  مع غير المتوقو أ
ــــــادرة عع لجنة   للمجموعة. ــ ــ ــــــيرات صــ ــ ــ ــــــورة أو تفســ ــ ــ ال توجد  ناك معايير وتعديالت جديدة أخرى يت  تطبيقها على المعايير المنشــ

ـــــيرات المعـايير الـدوليـة للتقـارخر المـاليـة ومع المتوقو أن ي ون لهـا تـ ثير  ـام على   ـــ ــ ــ المـاليـة المرحليـة الموجزة الموحـدة   البيـانـاتتفســ
 للمجموعة.

 
 خالل الفترة المستحوذةج( السياسات المحاسبية الهامة للشركات التابعة 

 
ــبية المطبقة مع قبل المجموعة في  ــ ــات المسااــ ــ ــيااــ ــ ــافة إلى الســ ــ ــنة المنتهية في    البياناتباإلضــ ــ  31المالية الموحدة كما في وللســ

ــمبر  ـــ ــ ــبية التالية في إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة نتيجة 2021ديســ ـــ ــ ــات المسااــ ـــ ــ ــيااــ ـــ ــ ، اعتمدت المجموعة الســ
 االاتسواذ على شركات تابعة إضافية خالل الفترة.

 
 دي  الخدماتإيرادات مع عقود مبرمة مو العمالء لبيو العقارات وتق

ـــــروط بعا العقود في دولة اإلمارات العربية المتسدة، فإن المجموعة   ـــ ــ ــ العقارات المباعة    تسوخلتعاقدي ا مع إعادة  مقيدةبموجب شــ
ــ نية في   بناء، ت  االعتراف بإيرادات  وبالتاليإلى عميل آخر ولها حق واجب النفاذ في الدفو مقابل العمل المنجز.   ــ ـــ ــ ــ العقارات الســ

ـــــبة تكاليف العقد مو  رات العربية المتسدة  دولة اإلما  ــ ـــــبة الم،وخة لطرخقة اإلنجاز، أي بناء  على نســ ــ ـــــاس النســ ــ مرور الوقت على أاــ
 المتكبدة للعمل المنجز حتى تارخخل مقارنة  بإجمالي تكاليف العقد المقدرة.

 
ــــر،   ــــ نية في ملــ ــــيطرة يسد  فقط   تسوخلأن    ديربتق المجموعة قامتفيما يتعلق بعقود المجموعة لتطوخر بعا العقارات الســ الســ

 تسلي  الوحدات الم تملة للعمالء وبالتالي يت  االعتراف باإليرادات ذات الللة في ذل  الوقت. عند
 

 راوم اإلدارةإيرادات  
. يت  اإلدارةعلى راوم    تقوم بالسلول مقابلها العقارات بموجب عقود طوخلة األجل مو العمالء، والتي   إنشاءبإدارة  المجموعة   تقوم

ـــــوم اإلدارة  ب  اإلعتراف ــ ـــــتخدام طرخقة    موإيرادات راــ ــ اإليرادات عند الوفاء بالتزامات األداء. ب  لاعتراف المدخالتمرور الوقت بااــ
ـــــ ـل موثوق ع ـــ ــ ــ ـــــاس البـدلبـاإليرادات    اإلعترافيت  ، نـدمـا ال يم ع تقـدير نتيجـة العقـد بشــ ـــ ــ ــ الـلي تتوقو المجموعـة أن تكون   على أاــ

 .مستسقة لل تعاقديا بناء على التزامات أداء المجموعة الم تملة حتى تارخ  التقرخر



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  

 

15 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )يتبع(  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   الستةلفترة 

 
 
 )يتبع( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 3
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 راوم الخدمة والملارخف القابلة لالاترداد مع المست جرخع
في اتفاقيات إيجار تقو  بالدخول  المجموعة   تقومإيرادات اإليجار،    لتسقيقالمستفظ بها بشـ ل أاـااـي   لااـتثمارات العقارخةبالنسـبة 

ــمع نطاق المريار الدولي   ــ ــتركة )األمع، 16لتقارخر المالية رق  لضــ ــ ــمع اتفاقيات اإليجار  ل  عموم ا خدمات المنطقة المشــ ــ . تتضــ
الليانة، المرافق، اللسة والسالمة، إل ( باإلضافة إلى اإلدارة وخدمات رعاية العمالء. قررت المجموعة أن  ل  الخدمات تش ل 

 رق   لتقارخر الماليةلمميزة )منفلــلة عع حق ااــتخدام األصــل األاــااــي( وتقو ضــمع نطاق المريار الدولي    ت جيرخةات غير م ون
ــل في اتفاقيات اإليجار    البدل. ت  تسديد  15 ــ ل منفلـ ــت جرخع مقابل  ل  الخدمات بشـ ــدارالمسّمل على المسـ فواتير وفق ا    وخت  إصـ

ــاء الوقـتطرخقـة بتطبيق  المجموعـة   تقوملـللـ .   ـــ ـــ ــ ــ مرور الوقـت. يت  االعتراف بـالـدخـل  مو لالعتراف بـإيرادات  ـل  الخـدمـات    إنقضــ
اإليرادات  بتســـجيل  المجموعة   تقومالناتج مع التكلفة المعاد تسميلها للمســـت جرخع في الفترة التي يم ع فيها ااـــترداد التكلفة تعاقدي ا.  

 تسوخلها إلى العميل.  الرسيسي في الخدمات قبل  المديرعلى أااس إجمالي، كونها 
 

 مع خدمات التعلي   إيرادات
الفترة الزمنية التي يت    مدىعند ااــــتالمها. يت  االعتراف بإيرادات الراــــوم الدرااــــية على    كإيراداتيت  االعتراف براــــوم التســــجيل  

 خاللها تقدي  الخدمات الدرااية. يت  تسجيل الراوم الدرااية المستلمة مقدم ا كإيرادات مةجلة.
 

 المدفوعات على أااس األاه 
تي  مقابل الخدمات ال  اتتقوم المجموعة بتسـديد مدفوعات نقدية على أاـاس األاـه  للموظفيع المة ليع، والتي يت  االعتراف بالتزام

حتى تارخ  التسوخة. وخت  إدراجها  عليها. يت  قياس االلتزام مبدسي ا بالقيمة العادلة في تارخ  المنح وفي تارخ  كل تقرخر    السلولت  
ــارة  باليت  االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة،   ـــ ــتثمارات المستفظ بها، في بيان الربح أو الخســ ـــ ــافي مع أي تغييرات في االاــ ـــ لــ

 لدى المجموعة أي مدفوعات على أااس حقوق الملكية. ال يوجد. وجز الموحدالمالمرحلي  
 

 ح وميةمنح 
ال يت  االعتراف بالمنح الس ومية إال عندما ي ون  ناك ت ويد معقول ب ن المجموعة اـتلتزم بالشـروط المتعلقة بل وأنل اـيت  ااـتالم 

ــــارة المرحلي    بيان  يت  االعتراف بالمنح الس ومية في  المنح. ــ ــــاس منتد  على مدى الفترات    الموجز الموحدالربح أو الخســ ــ على أاــ
ــد بها التعوخا عنها. على وجل التسديد، يت  االعتراف   ــ ــ ــلة التي يقلــ ــ ــ ــارخف بالتكاليف ذات اللــ ــ ــ التي تقوم فيها المجموعة كملــ

ى موجودات غير متداولة كإيرادات مةجلة  بالمنح الس ومية تشــترط على المجموعة بشــ ل رسيســي شــراء أو إنشــاء أو االاــتسواذ عل
ــــــارة  بيان  وخت  تسوخلها إلى    الموجز الموحدفي بيان المركز المالي المرحلي   ــ ــ ــــــاس  الموجز الموحدالمرحلي  الربح أو الخســ ــ ــ على أاــ

 .منتد  ومعقول على مدى األعمار اإلنتاجية للموجودات ذات الللة
 

ــــارخفكتعوخا عع  المدينةالمنح الس ومية  ب  اإلعترافيت   المتكبدة بالفعل أو لغرض تقدي  دع  مالي فوري للمجموعة دون   الملــ
. يت  التعامل مو فاسدة  مدينةأي تكاليف مسـتقبلية ذات صـلة في بيان الربح أو الخسـارة المرحلي الموحد في الفترة التي تلـبح فيها  

فرق بيع العاسدات المســتلمة والقيمة العادلة للقرض بناء على  الك  وخت  قيااــها القرض الس ومي بســعر فاسدة ميســر كمنسة ح ومية، 
 أاعار الفاسدة الساسدة في السوق.

 
يت  االعتراف باألرض الممنوحة مع قبل الس ومة بالقيمة االاـمية عندما ي ون  ناك ت ويد معقول ب ن األرض اـيت  ااـتالمها وأن  

 .المجموعة اوف تلتزم ب ي شروط مرفقة، حيثما ينطبق ذل 
 

 ص وك
اللــ وك بالتكلفة المطف ة بااــتخدام طرخقة معدل الربح الفعلي. يت  احتســاب الربح المنســوب لللــ وك مع خالل تطبيق   يت  إدراج

ــاف إلى القيمة  ـــ ــ وك المماثلة وأي فرق في الربح الموزع يضــ ـــ ــدار، ألدوات اللــ ـــ ــاسد، وقت اإلصــ ـــ ــوق الســ ـــ  المدرجةمعدل ربح الســ
 للل وك.
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 )يتبع(  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   الستةلفترة 

 
 
  المحاسبية الهامةوالتقديرات  األحكام 4
 

ـــــبالإعداد  ل  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة، بما يتوافق مو   يتطلب ـــ ــ ــ اتخاذ  مع اإلدارة   34 رق   الدولي  يمريار المسااــ
ــــبية والمبالر المدرجة  ـــ ــ ــ ــــات المسااــ ـــ ــ ــ ــــيااــ ـــ ــ ــ ــــات تةثر على تطبيق الســ ـــ ــ ــ والمطلوبات واإليرادات    للموجوداتأح ام وتقديرات وافتراضــ

يت  مراجعة  ل  التقديرات واالفتراضــات بشــ ل مســتمر. يت  االعتراف    .علية عع  ل  التقديراتوالملــروفات. قد تختلف النتاسج الف
ــــبية في الفترة التي يت  فيها مراجعة  بالتعديالت في ـــ ــ ــ ــــتقبلية تت ثر بلل .    ل  التقديراتالتقديرات المسااــ ـــ ــ ــ كانت وفي أي فترات مســ

ــية للتقديرات غير المةكدة  ي  ــادر الرسيســ ــبية للمجموعة والملــ ــات المسااــ ــيااــ األح ام الهامة التي اتخلتها اإلدارة في تطبيق الســ
 ، بااتثناء ما  و مبيع أدنا :2021ديسمبر  31نفسها تل  المطبقة على البيانات المالية السنوخة للمجموعة للسنة المنتهية في  

 
 لعملية في االعتراف براوم اإلدارة ااتخدام الوايلة ا 

ــيا  مو اتفاقية ثالثية مو ح ومة أبوظبي )"الس ومة"(،   ـــ ــ ةتماشــ ـــ ــ ة)" ومنشــ ـــ ــ ةعمليات بإدارة  المجموعة   تقوم"(.  المنشــ ـــ وجميو    المنشــ
السق في  لها . في المقابل، يسق للمجموعة السلــول على راــوم مقابل تقدي  خدمات اإلدارة. قامت المجموعة بتقيي  أن ا مشــارخعه

ــيا  مو متطلبات المريار الدولي    كما  وأتعاب اإلدارة إلى حد التزامات األداء الم تملة  ــ ــ متفق عليل بيع األطراف. وفق ا للل ، تماشــ
مشـارخو  ، تسـتخدم المجموعة الواـيلة العملية وتعترف براـوم اإلدارة على أاـاس النقد الفعلي المدفوع مقابل  15للتقارخر المالية رق  

 . ةالمنش
 

 أدوات حقوق الملكية المختلطة 
ـــــنيف األداة   عند إجراء ـــــدرت اإلدارة أح ام ا مختلفة.  ناك حاجة إلى الس   لتسديد ما إذا كان يجب تلــ ـــــنيف أداة مالية، أصــ تلــ

ـــــة  كالمالية، أو األجزاء الم ونة لها، عند االعتراف األولي،   ـــــل مالي أو أداة حقوق ملكية وفق ا للتعرخفات الخاصــ التزام مالي أو أصــ
ــدار ح مها، ب ل منها وجو ر الترتيب التعاقدي ــــ ــ ــ ــلة   أخلت. عند إصــ ــــ ــ ــ ــيلية والتوجيهات ذات اللــ ــــ ــ ــ المجموعة في المعايير التفلــ

ا تعاقدي ا  32الدولي رق    يمريار المسااــبالفي   كما  و مبيعبالتلــنيف على   . وشــمل ذل  تقيي  ما إذا كانت األداة تتضــمع التزام 
ــلي  النقد أو  ــ ــ ــ ــ ةالمالية األخرى إلى   الموجوداتلتســ ــ ــ ــ ــوختها مع خالل أداة حقوق ملكية وما إذ  أخرى  منشــ ــ ــ ــ ــ ةا كان يم ع تســ ــ ــ ــ  لمنشــ

 المجموعة إلى أن أدوات حقوق الملكية المختلطة  ي جزء مع حقوق الملكية.  ااتنتجتالمجموعة. بناء  على المعايير،  
 

 . السيطرة على شركة الدار العقارخة ش.م.ع
األعمال    إندماجأن المجموعة قد حلـلت على السـيطرة على شـركة الدار العقارخة ش.م.ع )"الدار"( مع خالل   30يوضـح إيضـاح  

وتلــنيفها كشــركة تابعة للمجموعة، بغا الندر عع ملكيتها لما يقل عع نلــف رأس المال القاس . قررت المجموعة أنها تســيطر 
 على الدار بناء  على المعايير التالية:

 
 ؛2022أبرخل    11أربعة مع إجمالي ابعة أعضاء في مجلس إدارة الدار )"مجلس اإلدارة"( اعتبار ا مع   بتعييع  المجموعة قامتأ( 

ــــيطرة كاملة على اتخاذ   ــــيطة، مما يمنح المجموعة اــ ــــدر بناء  على األغلبية البســ ب( قرارات مجلس اإلدارة، وبالتالي القرارات، تلــ
 ارة؛القرار مع قبل مجلس اإلد

نيابة عع بالج( وفق ا للندام األاــااــي لشــركة الدار، يتمتو مجلس اإلدارة بلــالحية كاملة إلدارة وتنفيل جميو األعمال والمعامالت 
ــ ة ــراف على اإلدارة، وكلل  التعييع وإقالة  المنشـــ ــمان فعالية السوكمة، اإلشـــ ــةون أعمال الدار، ضـــ ــراف على شـــ ، بما في ذل  اإلشـــ

 كة الدار؛ واإلدارة العليا لشر 
 ٪ مع رأس المال القاس .32د( المجموعة  ي أوبر مسا   في الدار بسوالي  

 
ــتسواذ ا السج  المطلق    باإلعتبار  المجموعةأخلت عند اتخاذ  لا الس  ،   ــ ــا ميع اآلخرخع على   إلاــ ــ مع   السدفي الدار، قدرة المســ

ـــــيسـاتهـا في مجلس اإلدارة، تمثيـل المجموعـة بـاألغلبيـة في مجلس اإلدارة.   ـــ ــ ــ العوامـل المـلكورة أعال ، فـإن المجموعـة   بنـاء  علىترشــ
 لديها ايطرة واضسة على الدار، وبالتالي ت  إدراج نتاسجها في  ل  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة  البياناتات حول إيضاح
 )يتبع(  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   ستةاللفترة 

 
 
 ومعدات  وآالت  ممتلكات  5

  المجموع 
 أعمال رأسمالية  

  قيد التنفيذ
أثاث ومعدات وتحسينات  

  على المأجور 
البوارج والسفن والمركبات  

  الداعمة 
 الجرافات  
  والمعدات واآلالت 

 المباني  
   أراضي  والمرافق األساسية 

   ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم  
               
 )مدقق( 2021ديسمبر  31في               

 التكلفة  225,234  1,872,375  2,628,726  6,905,029  606,833  559,383  12,797,580
 اإلاتهالك المتراو   -  ( 869,815)  ( 1,074,940)  ( 4,026,955)  ( 460,660)  -  ( 6,432,370)
                              

 2021ديسمبر  31في  المدرجةصافي القيمة   225,234  1,002,560  1,553,786  2,878,074  146,173  559,383  6,365,210
               

 إضافات  -  700,645  74,030  58,189  86,819  687,571  1,607,254
 اإلاتهالك المسمل  -  ( 85,224)  ( 142,601)  ( 179,795)  ( 63,088)  -  ( 470,708)

512,087  60,640  61,126  1,785  74,543  313,993  -  
عليها مع إندماج أعمال تخضو لسيطرة   ت  اإلاتسواذ

 ( 29مشتركة )إيضاح 

3,607,565  124,365  230,835  8,545  10,269  3,233,551  -  
تابعة   اتعلى شركاتسواذ اإل دناتجة عنموجودات 

 ( 30)إيضاح 
 (28شركات تابعة )إيضاح  حلوفات عند إاتبعاد  -  -  -  ( 73)  ( 1,988)  -  ( 2,061)

32,021  -  11,449  443  -  20,129  -  
  موجودات مجموعة مستفظ بها للبيوتسوخل مع 
 ( 28)إيضاح 

 تسوخالت  -  9,045  2,108  185  3,711  ( 21,059)  ( 6,010)
 (16تسوخالت مع أعمال تطوخر قيد التنفيل )إيضاح   -  2,764  -  -  -  -  2,764

(23,636 )  -  (50 )  (22,528 )  -  (1,058 )  -  
تسوخالت إلى إاتثمار في شركات زميلة ومشارخو  

 ( 10مشتركة )إيضاح 
 المدرجةصافي القيمة ت إاتبعادا  -  ( 4,785)  ( 7,681)  ( 33,454)  ( 999)  -  ( 46,919)
 شطب  -  -  -  -  -  ( 1,589)  ( 1,589)
 تسوخل عمالت أجنبية  -  ( 4,264)  ( 246)  ( 1,900)  ( 900)  ( 739)  ( 8,049)
               
               

 2022يونيو  30في  المدرجةصافي القيمة   225,234  5,187,356  1,564,208  2,709,471  473,088  1,408,572  11,567,929
               
               
 )غير مدقق( 2022 يونيو 30في               

 التكلفة  225,234  6,148,766  2,825,699  6,586,090  1,021,415  1,408,572  18,215,776
 المتراو اإلاتهالك ناقص:   -  ( 961,410)  ( 1,261,491)  ( 3,876,619)  ( 548,327)  -  ( 6,647,847)
               
               

 صافي القيمة المدرجة  225,234  5,187,356  1,564,208  2,709,471  473,088  1,408,572  11,567,929
               



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   ستةاللفترة 

 
 
 الموجودات غير الملموسة  6

  براة إختراع  المجموع 
العالمات 
  التجارية

موجودات غير 
ملموسة متعلقة 

   برامج كمبيوتر   بعمالء
   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

 )مدقق( 2021ديسمبر  31في           
 التكلفة    33,352  1,286,100  736  -  1,320,188

 ناقص: اإلاتهالك المتراو   (18,452)  (90,100)  (443)  -  (108,995)
                      

 2021ديسمبر  31في  صافي القيمة المدرجة  14,900  1,196,000  293  -  1,211,193
           

6,623  -  754  -  5,869  
أعمال تخضو  ت  اإلاتسواذ عليها مع إندماج

 ( 29لسيطرة مشتركة )إيضاح 

176,630  104,711  371  45,196  26,352  
موجودات ناتجة عند اإلاتسواذ على شركة تابعة  

 ( 30خالل السنة )إيضاح 
 إضافات   5,274  96  572  -  5,942

 اإلطفاء المسمل   (5,650)  (65,334)  (710)  (6,450)  (78,144)
 تسوخل عمالت أجنبية  (28)  -  -  (717)  (745)
           
           

 2022يونيو  30في صافي القيمة المدرجة   46,717  1,175,958  1,280  97,544  1,321,499
           
           
 )غير مدقق( 2022 يونيو 30في           

 التكلفة   71,410  1,331,392  2,643  103,989  1,509,434
 ناقص: اإلاتهالك المتراو   (24,693)  (155,434)  (1,363)  (6,445)  (187,935)
                      

            صافي القيمة المدرجة   46,717  1,175,958  1,280  97,544  1,321,499



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )يتبع(  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   ستةاللفترة 

 
 
  الشهرة 7
 

 فيما يلي حركة االاتثمار في الشركات الزميلة:
   يونيو  30  ديسمبر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف در  
        )غير مدقق(   )مدقق(

 بداية الفترة/ السنةفي   451,672  -
 ( 29)إيضاح  لسيطرة مشتركة ت  اإلاتسواذ عليها مع إندماج أعمال تخضو  -  451,672

 ( 30موجودات ناتجة عند اإلاتسواذ على شركات تابعة )إيضاح   4,299,468  -
 (30إنخفاض القيمة )إيضاح   (265)  -
           عمالت أجنبية  تسوخل  (1,870)  -

      صافي القيمة المدرجة   4,749,005  451,672
 

ــون   ــيت  االنتهاء منها في غضـ ــهرة والتي اـ ــاس القي  العادلة المةقتة للشـ ــهرة في الدار على أاـ ــاب الشـ ــهر ا مع تارخ    12ت  احتسـ شـ ــتسواذ. قد يةدي االنتهاء مع  ــراء إلى    توزخواالاـــ ــعر الشـــ ــي  الموجوداتاـــ ــركات التابعة بيع    الناتجة تقســـ ــتسواذ على الشـــ عع االاـــ
 والشهرة.  الموجوداتصافي  

 
 
 استثمارات عقارية  8

  المجموع
عقارات تجارية  

   أراضي   وسكنية 
   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم 

 )مدقق(  2021ديسمبر   31في       
 التكلفة    62,475  482,709  545,184

 ينل: اإلاتهالك المتراو   -  (110,471)  (110,471)
       
       

 2021ديسمبر  31صافي القيمة المدرجة في   62,475  372,238  434,713
       

 إضافات  -  122,283  122,283
 اإلاتهالك المسمل   -  (164,051)  (164,051)

 ( 30موجودات ناتجة عند اإلاتسواذ على شركة تابعة )إيضاح   561,240  17,938,641  18,499,881
 صافي القيمة المدرجة لااتبعادات   -  (46,175)  (46,175)

 ( 28تسوخل مع موجودات مجموعة مستفظ بها للبيو )إيضاح   213,902  3,936  217,838
 ( 16تسوخل إلى أعمال تطوخر قيد التنفيل )إيضاح   -  (378,584)  (378,584)

 تسوخل مع مخزون   -  674  674
 أجنبية تسوخل عمالت   -  (17,934)  (17,934)
       
       

 2022يونيو  30صافي القيمة المدرجة في   837,617  17,831,028  18,668,645
       
       
 )غير مدقق(  2022يونيو  30في       

 التكلفة   837,617  18,107,285  18,944,902
        ناقص: اإلاتهالك المسمل   -  (276,257)  (276,257)
       

        القيمة المدرجة صافي   837,617  17,831,028  18,668,645



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  

 

20 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )يتبع(  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   الستةلفترة 

 
 
 )يتبع(استثمارات عقارية  8
 

ت  إجراء    .وخارجها اــــ نية في اإلمارات العربية المتسدة  و   تجارخة  عقاراتإلى جانب    قطو أراضــــيمع   العقارخةاالاــــتثمارات  تتكون 
ــتقليع  ــ ــلةالتقييمات مع قبل مقيميع مســ ــ ــــت له  صــ ــــمبر  31بالمجموعة كما في   ليســ ، لبعا العقارات، بينما ت  إجراء  2021ديســ

 التقييمات الداخلية لبعا العقارات األخرى.
 

ــة كمــا في  ل  ي ع   ــاك تغيير جو ري في القيمــة العــادل ــة القيمــة  تقــارب  ، و 2022يونيو    30ن ــ    المــدرجــةالقي  العــادل كمــا في ذل
التسـلسـل الهرمي للقيمة العادلة. ل  تكع  ناك تسوخالت بيع   مع 3المسـتوى  ضـمعااـتثمارات كالتارخ . يت  تلـنيف االاـتثمارات  

 المستوخات خالل الفترة.
 
 
  حق إستخدام الموجودات ومطلوبات عقود اإليجار 9
 

 حق ااتخدام الموجودات
 

 :خالل الفترة/ السنة الموجودات  حق ااتخدامفي   السركة  فيما يلي
 

 المجموع  سيارات  معدات  مباني  أراضي 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهمألف  

      )مدقق( 2021ديسمبر  31في 
 663,097 - - 190,778 472,319 التكلفة 

       (74,455) - - (31,867) (42,588) ناقص: اإلاتهالك المتراو 
 588,642 - - 158,911 429,731 2021يسمبر د 31 في المدرجة  القيمة صافي

      
 145,676 12,549 - 133,127 - إضافات 

ت  اإلاتسواذ عليها مع إندماج أعمال تخضو لسيطرة 
 20,337 - - 20,337 - ( 29مشتركة )إيضاح 

موجودات ناتجة مع ااتسواذات شركات تابعة خالل 
 494,990 - 150 149,602 345,238 ( 30السنة )إيضاح 

 (40,850) (2,324) (7) (21,936) (16,583) اإلاتهالك للفترة
تسوخل مع موجودات مجموعة مستفظ بها للبيو  

 3,502 - - 3,502 - (28)إيضاح 
 6,854 - - 1,317 5,537 تعديالت للفترة 

 (11,346) - - (5,444) (5,902) إلغاء عقود إيجار خالل الفترة
 (1,070) - - (1,070) - ( 28ابعة )إيضاح ت شركة إاتبعاد مع حلوفات
 (23,889) - - (23,889) - ابعة ت شركة إاتسواذ مع حلوفات

       (206) - - (206) - تسوخل عمالت أجنبية
      

       1,182,640 10,225 143 414,251 758,021   2022ونيو ي 30 في المدرجة القيمة صافي
      
      
      )غير مدقق( 2022ونيو ي 30 في

 1,307,359 12,549 150 477,672 816,988 التكلفة 
       (124,719) (2,324) (7) (63,421) (58,967) ناقص: اإلاتهالك المتراو 

      
       1,182,640 10,225 143 414,251 758,021 صافي القيمة المدرجة 
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )يتبع(  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   الستةلفترة 

 
 
  )يتبع( حق إستخدام الموجودات ومطلوبات عقود اإليجار 9
 

 إلتزامات عقود اإليجار  
 

 :إلتزامات عقود اإليجار  السركة فيفيما يلي  
   يونيو  30  ديسمبر 31

2021  2022   
   )غير مدقق(   )مدقق(

   ألف درهم  ألف در  
     

 في بداية الفترة/ السنة  587,439  73,366
 ( 29سيطرة مشتركة )إيضاح تخضو ل ت  اإلاتسواذ عليها مع إندماج أعمال  20,337  403,809
 مطلوبات ناتجة مع إاتسواذ شركات تابعة   507,234  82,359
 إضافات    149,308  65,753

 ( 28)إيضاح   مستفظ بها للبيومجموعة  موجودات تسوخالت مع/ )إلى(  1,991  ( 1,991)
 تكاليف تموخل   20,375  15,760

 السنة  الفترة/  تعديالت عقود إيجار خالل  8,947  117
 عقود اإليجار خالل الفترة  إلغاء  (6,478)  ( 12,681)
 حلوفات مع إاتسواذ شركة تابعة  (23,527)  -
 ( 28حلوفات مع إاتبعاد شركة تابعة )إيضاح   (1,133)  -
 تسوخل عمالت أجنبية   (95)  -
           عقد اإليجار   إللتزاماتينزل: دفعات   (62,667)  ( 39,053)

      في نهاية الفترة/ السنة   1,201,731  587,439
 

 عقود اإليجار كما يلي:  إلتزامات  تلنيفت  
 

   يونيو  30  ديسمبر 31
2021  2022   
   )غير مدقق(   )مدقق(

   ألف درهم  ألف در  
     

 شهر   12خالل  السدادمبالو مستسقة   117,421  41,858
           شهر  12بعد  السدادمبالر مستسقة   1,084,310  545,581
587,439  1,201,731        
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )يتبع(  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   الستةلفترة 

 
 

  ومشاريع مشتركة استثمارات في شركات زميلة 10
 

 ما يلي:  الموجز الموحديشتمل االاتثمار في الشركات الزميلة والمشارخو المشتركة المدرجة في بيان المركز المالي المرحلي  
 

   يونيو  30  ديسمبر 31
2021  2022   
   )غير مدقق(   )مدقق(

   ألف درهم  ألف در  
     

 ااتثمار في شركات زميلة  3,316,557  11,617,762
           مشارخو مشتركة ااتثمار في   897,671  70,886

11,688,648  4,214,228        
 

 فيما يلي حركة االاتثمار في الشركات الزميلة:
   يونيو  30  ديسمبر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف در  
        )غير مدقق(   )مدقق(
 الفترة/ السنةبداية في   11,617,762  2,706

 لسيطرة مشتركة ت  اإلاتسواذ عليها مع إندماج أعمال تخضو  -  2,080,404
 ( 30موجودات ناتجة مع ااتسواذ شركات تابعة )إيضاح   107,926  -

 ( 11تسوخل مع إاتثمارات في موجودات مالية )إيضاح    26,497  9,341,779
 إضافات   74,747  248,211

 كيو القابضةزخادة في حقوق ملكية   1,451,116  -
 النتاسج   السلة في  14,616  ( 27,940)
 السلة في الخسارة الشاملة األخرى   (24,164)  -
 إلغاء اإلعتراف في إاتثمار في شركة زميلة  (9,483,875)  -
  خالل الفترة/ السنة  إاتبعاد جزسي  (412,395)  ( 25,458)
 توزخعات أرباح مستلمة  (1,590)  ( 2,455)

           عمالت أجنبية فروقات تسوخل  (54,083)  515
      نهاية الفترة/ السنة في   3,316,557  11,617,762

 
ت  إلغاء االعتراف بها كااـتثمار  كيف تمت معاملة حلـة المجموعة في الدار اـابق ا كااـتثمار في شـركة زميلة   30يضـاح  اإل  يبيع

ت  اإلعتراف  .  10 رق   وبدال  مع ذل  ت  توحيد ا خالل الفترة كشـركة تابعة بموجب المريار الدولي للتقارخر الماليةفي شـركة زميلة 
  30كما في   الموجز الموحدفي بيان الدخل الشـــامل المرحلي  بالم ااـــب الناتجة عع إلغاء االعتراف باالاـــتثمار في الدار العقارخة  

 :كما يلي  2022يونيو 
     )غير مدقق( 

          ألف درهم
 القيمة العادلة لالاتثمار عند االاتبعاد     12,104,510

           القيمة المدرجة لااتثمار     ( 9,483,875)
      م ااب مع ااتبعاد االاتثمار في شركة زميلة   أ  2,620,635
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )يتبع(  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   الستةلفترة 

 
 

 )يتبع( ومشاريع مشتركة شركات زميلةاستثمارات في  10
 

ــتسوذت  ــ ــركة الزميلة للمجموعة، خالل الفترة، ااــ ــ ــركة كيو الشــ ــ ــةشــ ــ ــتثمار    القابضــ ــ ــركة رخ  لالاــ ــ ش.م.ع. )"ويو  ولدنج"( على شــ
ــه )"رخ "( ش.م.ع.  ــ ــدار أاــ ــ ــدار بعالوةجديدة    وقامت بإصــ ــ ــا مي كيو   إصــ ــ ــةلمســ ــ ذل  إلى زخادة في حقوق    نتج عع. وقد  القابضــ

٪. ت  االعتراف بالم ااب 20,61٪ إلى   25,24مع    القابضةحلة ملكية المجموعة في كيو    وتخفيا  القابضةالملكية في كيو  
الملكية في بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز    حلة  تخفياالجزسي مع االاتثمار في كيو القابضة عند  اإلاتبعادالناتجة عع 

 :كما يلي  2022يونيو  30في  كما الموحد 
 

     )غير مدقق( 
          ألف درهم

 زخادة في حقوق ملكية كيو القابضة    1,451,116
           التخفيا لالاتثمار عند  المدرجةالقيمة     ( 412,395)

      م ااب مع ااتبعاد    ب   1,038,721
     

        أ+ب   3,659,356
 

يت  المسااــــبة عع جميو الشــــركات الزميلة بااــــتخدام طرخقة حقوق الملكية في  ل  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. فيما 
 :2022يونيو   30الشركات الزميلة للمجموعة حتى الفترة المنتهية في  ب المتعلقةألحد  المعلومات المالية المتاحة   ملخصيلي  

 
 

كيو القابضة  
 ش.م.ع. 

القناة للسكر  
 المجموع  المجموع  أخرى  اس.اي.ايه.

 2021ديسمبر  31 --------------------2022 يونيو 30-------------------------  
 ألف درهم  درهم ألف  درهم  ألف ألف درهم  ألف درهم  
      

   ٪36-٪13 ٪33,00 ٪20,61 %  نسبة حلة الملكية
      

 33,636,464 12,743,910 116,811 2,685,698 9,941,401 الموجودات غير المتداولة 
      

 32,001,117 9,692,447 691,652 296,036 8,704,759 الموجودات المتداولة 
      

 (13,244,212) ( 3,791,688) (15,892) (1,966,622) (1,809,174) غير المتداولة  المطلوبات
      

 (15,815,274) ( 3,099,521) (118,977) (277,840) (2,702,704) المتداولة  المطلوبات
      
      

 36,578,095 15,545,148 673,594 737,272 14,134,282 مجموع صافي حقوق الملكية 
      

 (1,748,311) ( 1,055,974) - - (1,055,974) العاسد إلى حقوق الملكية غير المسيطرة 
      
      

 34,829,784 14,489,174 673,594 737,272 13,078,308 العاسد إلى مالكي الشركة 
      
      

 11,617,762 3,332,274 636,186 250,915 2,696,088 حلة المجموعة في صافي الموجودات 
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )يتبع(  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   ستةاللفترة 

 
 

 )يتبع( ومشاريع مشتركة استثمارات في شركات زميلة 10
 

 :المشارخو المشتركةفي  المجموعة  فيما يلي حركة ااتثمار 
 

   يونيو   30  ديسمبر 31
2021  2022   
   ألف درهم  در  ألف 

   )غير مدقق(   )مدقق(
     

  بداية الفترة/ السنةفي   70,886  7,658
 ( 29)إيضاح  ت  اإلاتسواذ عليها مع إندماج أعمال تخضو لسيطرة مشتركة  -  25,988

 ( 30موجودات ناتجة مع ااتسواذ شركات تابعة )إيضاح   656  -
 إضافات   847,182  -

   خالل الفترة/ السنة في النتاسجسلة ال  (155,227)  37,240
 م ااب القيمة العادلة ناتجة مع إعادة القياس   116,431  -
 ( 5تسوخالت مع ممتلكات وآالت ومعدات )إيضاح   23,636  -
           تسوخل عمالت أجنبية   (5,893)  -

        نهاية الفترة/ السنة في   897,671  70,886
 

 الموحدة.  المرحلية الموجزة بااتخدام طرخقة حقوق الملكية في  ل  البيانات المالية   المشارخو المشتركة  احتسابيت  
 

  مقابل   )"دبليو آي أو القابضة"( في دبليو آي أو  ولدنر رخستركتد ليمتد٪  51  حلة بنسبة خالل الفترة، ااتسوذت المجموعة على
ــوق أبوظبي العالمي وتمتل  دبليو آي أو  ولدنر  إن مليون در  .    847 بدل يبلر ــســـــت بموجب قوانيع اـــ ــة ت اـــ ــركة خاصـــ    ي شـــ

 .في اإلمارات العربية المتسدة  ، و و بن  رقمي ت  إنشاؤ  حديث ا مع بن  دبليو آي أو  ولدنر ش.م.ع.٪  65 حلة بنسبة
 

مو موانئ    )اـفيع(رك، اـفيع لخدمات المسـح والعمليات البسرخة ذ.م.م.  ، قامت المجموعة بت اـيس مشـروع مشـتةخالل الفترة السالي
ممتلكات وآالت ومعدات   تسوخلأبوظبي كشــرخ  في المشــروع المشــترك. قدمت المجموعة مســا مة عينية لشــركة اــفيع مع خالل  

شـركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع. ونتج عع ذل   لمع حلـتها في اـفيع   ٪51بااـتبعاد قامت المجموعة  يرادات.  اإلوعقود  وموظفي 
ـــــب بمبلر ـــ ــ ــ ــارةفي بيـان    ا بهـ   ت  اإلعتراف ألف در    237,615  م ســ ـــ ـــ ــ ــ   . الـدخـل اآلخر في    الموحـد  المرحلي الموجز  الربح أو الخســ

ر  . الحق ا، ت  إعادة قياس  ألف د  23,636والتي ت  االعتراف بها مبدسي ا بتكلفة قدر ا   اـفيع٪ في 49احتفدت المجموعة بسلـة 
 ألف در  .   116,431 بمبلربالقيمة العادلة مما أدى إلى ربح   السلة
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )يتبع(  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   ستةاللفترة 

 
 

 في موجودات مالية إستثمارات  11
   يونيو  30  ديسمبر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف در  
   )غير مدقق(   )مدقق(

 مدرجةأوراق مالية      
 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة    
  بداية الفترة/ السنةفي   823,267  -
 (28)إيضاح موجودات مجموعة مستفظ بها للبيو تسوخل مع/ )إلى(   119,855  ( 119,855)

 سيطرة مشتركة تخضو ل ت  اإلاتسواذ عليها مع إندماج أعمال  -  411,020
 خالل الفترة/ السنة إضافات   933,486  300,060

 شطب   (57)  -
 إاتبعادات خالل الفترة/ السنة  (24,474)  -

           مسققة الغير القيمة العادلة  م ااب  455,349  232,042
           الفترة/ السنة  نهايةفي   2,307,426  823,267

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر     
  بداية الفترة/ السنةفي   1,587  -
 (28)إيضاح موجودات مجموعة مستفظ بها للبيو تسوخل مع/ )إلى(   518,282  ( 518,282)

 سيطرة مشتركة تخضو ل ت  اإلاتسواذ عليها مع إندماج أعمال  -  9,603,731
 ( 30موجودات ناتجة مع ااتسواذ شركات تابعة )إيضاح   20,000  -

 خالل الفترة/ السنة إضافات   12,408  11,581
 خالل الفترة/ السنة إاتبعادات  (229,678)  ( 104,458)

 مسققة الغير القيمة العادلة  م ااب  36,039  350,794
           (10زميلة )إيضاح  اتإلى ااتثمار في شرك تسوخل  (26,497)  ( 9,341,779)

           الفترة/ السنة  نهايةفي   332,141  1,587
 أوراق مالية غير مدرجة     
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إستثمارات     
  بداية الفترة/ السنةفي   177,157  -
 (28)إيضاح موجودات مجموعة مستفظ بها للبيو تسوخل مع/ )إلى(   280,000  ( 280,000)

 سيطرة مشتركةتخضو ل ت  اإلاتسواذ عليها مع إندماج أعمال  -  444,669
 ( 30ااتسواذ شركات تابعة )إيضاح موجودات ناتجة مع   25,970  -

 خالل الفترة/ السنة إضافات   2,740,231  12,488
           مسققة الغير القيمة العادلة  م ااب  (273,259)  -

      الفترة/ السنة  نهايةفي   2,950,099  177,157
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )يتبع(  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   الستةلفترة 

 
 

 )يتبع( إستثمارات في موجودات مالية 11
   يونيو  30  ديسمبر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف در  
        )غير مدقق(   )مدقق(

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  إستثمارات     
  بداية الفترة/ السنةفي   63  -
 (28)إيضاح موجودات مجموعة مستفظ بها للبيو تسوخل مع/ )إلى(   132  ( 132)

 سيطرة مشتركة تخضو ل ت  اإلاتسواذ عليها مع إندماج أعمال  -  168
 ( 30تابعة )إيضاح موجودات ناتجة مع ااتسواذ شركات   2  -

 خالل الفترة/ السنة إضافات   1,056,487  45
 صرف العمالت األجنبية ةخسار   (30)  (18)
 خالل الفترة/ السنة إاتبعادات  -  -
           مسققة الغير القيمة العادلة  م ااب  (3,155)  -

           الفترة/ السنة  نهايةفي   1,053,499  63
 أدوات الدين بالتكلفة المطفأة     
  بداية الفترة/ السنةفي   -  -
 (28)إيضاح موجودات مجموعة مستفظ بها للبيو تسوخل مع/ )إلى(   8  (8)

 سيطرة مشتركة تخضو ل ت  اإلاتسواذ عليها مع إندماج أعمال  -  499
 ( 30موجودات ناتجة مع ااتسواذ شركات تابعة )إيضاح   142,801  -
 خالل الفترة/ السنة إضافات   96,124  -
 خالل الفترة/ السنة إاتبعادات  (131,614)  ( 490)
           صرف العمالت األجنبية ةخسار   (3,154)  (1)
           الفترة/ السنة  نهايةفي   104,165  -
   خساسر إستمانية متوقعة (مخلصع س/ )  1,848  ( 1,848)

           (28)إيضاح موجودات مجموعة مستفظ بها للبيو تسوخل )مع(/ إلى   (1,848)  1,848
      المجموع   6,747,330  1,002,074
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )يتبع(  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   الستةلفترة 

 
 

 )يتبع( إستثمارات في موجودات مالية 11
 

ت  تلـنيف الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة مع خالل الربح أو الخسـارة والموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة مع 
 :كما يلي  2022 يونيو  30خالل الدخل الشامل اآلخر كما في 

 
 2021ديسمبر  31 )غير مدقق(  2022 يونيو 30 
 )مدقق(     
 المجموع  المجموع  مدرجة غير  مدرجة 

 ألف در    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  )غير مدقق(  2022 يونيو 30
     

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة  
     من خالل الربح أو الخسارة 

     
 987,936 2,615,728 476,715 2,139,013 أدوات حقوق الملكية
 12,488 2,641,797 2,473,384 168,413 إاتثمار في صناديق 

           - 104,165 104,165 - أدوات الديع المدرجة بالتكلفة المطف ة 
 2,307,426 3,054,264 5,361,690 1,000,424      

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة  
 من خالل الدخل الشامل اآلخر 

    
     

 1,650 1,012,271 1,010,749 1,522 أدوات حقوق الملكية
 - 330,619 - 330,619 ص وك 

 - - - - أدوات الديع المدرجة بالتكلفة المطف ة 
      - 42,750 42,750 - إاتثمار في صناديق 

     
 332,141 1,053,499 1,385,640 1,650      
     

      1,002,074 6,747,330 4,107,763 2,639,567 المجموع 
 

 توزخو الموجودات المالية كما يلي:ت  
   يونيو  30  ديسمبر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف در  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 غير متداولة   1,829,904  1,650

           متداولة  4,917,426  1,000,424
      المجموع   6,747,330  1,002,074



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )يتبع(  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   ستةاللفترة 

 
 

 موجودات تمويل إسالمية 12
   يونيو  30  ديسمبر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف در  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 تموخل مرابسة   1,764,214  -
 تموخل إجارة   335,412  -
 تموخل االاتلناع   1,599  -
           تموخالت أخرى   5,195  -
 مجموع التموخل   2,106,420  -
 إيرادات مةجلة   (333,037)  -
      ربح معلق  (13,539)  -
     
 المجموع    1,759,844  -
           ينزل: مخلص خساسر إستمانية متوقعة   (199,179)  -
-  1,560,665        

 
 كما يلي: بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحدت  توزخعها في  

     
 غير متداولة   1,171,187  -
           متداولة  389,478  -
      المجموع   1,560,665  -

 
 فيما يلي السركة في مخلص خسارة إنخفاض القيمة خالل الفترة/ السنة:

   يونيو  30  ديسمبر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف در  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 في بداية الفترة/ السنة  146,739  -

 ناتجة مع معامالت تخضو لسيطرة مشتركة  -  127,293
 مسمل للفترة/ السنة  52,681  20,220

           تعديالت أخرى   (241)  ( 774)
      في نهاية الفترة/ السنة   199,179  146,739



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )يتبع(  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   الستةلفترة 

 
 

 موجودات العقود 13
   يونيو  30  ديسمبر 31

2021  2022   
   )غير مدقق(   )مدقق(

   ألف درهم  ألف در  
     
 موجودات العقود    

 جهات أخرى  –مبالر مستسقة مع عمالء   4,084,594  4,195,105
 (  17جهات ذات عالقة )إيضاح  –مبالر مستسقة مع عمالء   717,564  978,508

            مخلص خساسر إستمانية متوقعةينزل:   (107,551)  ( 96,336)
5,077,277  4,694,607   

           تكاليف العقود  761,651  666,463
5,743,740  5,456,258        

 
 المتداولة وغير المتداولة: الموجوداتلى فيما يلي توزخو مجموع موجودات العقود ع

 
   يونيو  30  ديسمبر 31

2021  2022   
   )غير مدقق(   )مدقق(

   ألف درهم  ألف در  
 موجودات العقود    

 متداولة غير   496,996  687,978
      متداولة  4,959,262  5,055,762

     
5,743,740  5,456,258        

 
ــــاسر االستمان المتوقعة على مدى  ــــتسقة مع العمالء بمبلر يعادل خســ ــــارة على المبالر المســ ــــص الخســ تقوم المجموعة بقياس مخلــ

 .  لعقود اإلنشاءاتالعمر الزمني، مو األخل في االعتبار خبرة التخلف عع السداد التارخخية والتوقعات المستقبلية 
 

االستمان المتوقعة على مدى العمر الزمني اللي ت  اإلعتراف بل لموجودات يوضـــــح الجدول التالي السركة في مخلـــــص خســـــاسر  
 :9العقد بما يتفق مو النهج المبسط للمريار الدولي للتقارخر المالية رق   

   يونيو  30  ديسمبر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف در  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 الفترة/ السنةفي بداية   96,336  25,558

 ت  اإلاتسواذ عليها مع إندماج أعمال تخضو لسيطرة مشتركة  -  779
 مسمل للفترة/ السنة  11,215  362,228

           شطب   -  ( 292,229)
      في نهاية الفترة/ السنة  107,551  96,336



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )يتبع(  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   الستةلفترة 

 
 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى  14
   يونيو  30  ديسمبر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف در  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 ذم  مدينة تجارخة   10,516,456  4,331,780

            استمانية متوقعةينزل: مخلص خسارة   (399,255)  ( 216,039)
 صافي ذم  مدينة تجارخة   10,117,201  4,115,741

     
 مستجزات مدينة   545,886  474,124

       استمانية متوقعةينزل: مخلص خسارة   (45,493)  ( 45,493)
     

 صافي مستجزات مدينة   500,393  428,631
     

 دفعات مقدمة لمورديع  1,342,945  1,198,129
       استمانية متوقعةينزل: مخلص خسارة   (1,798)  ( 1,798)
     

 صافي دفعات مقدمة لمورديع  1,341,147  1,196,331
     

 وت مينات ملارخف مدفوعة مقدما    2,095,340  337,072
           ذم  مدينة أخرى   2,728,698  692,617

6,770,392  16,782,779        
 

 المتداولة وغير المتداولة: الموجوداتلى  فيما يلي توزخو مجموع اللم  المدينة التجارخة ع
 

   يونيو  30  ديسمبر 31
2021  2022   
   )غير مدقق(   )مدقق(

   ألف درهم  ألف در  
     

 غير متداولة   662,454  52,713
      متداولة  16,120,325  6,717,679

     
6,770,392  16,782,779        

 
تقوم المجموعة بقياس مخلــص انخفاض قيمة اللم  المدينة التجارخة بمبلر يعادل مخلــص خســارة االستمان المتوقعة على مدى 

ــاسر االستمان المتوقعة  ــتخدام على اللم  المدينة التجارخة  العمر الزمني. وخت  تقدير خسـ ــفوفة مخلـــصبااـ بالرجوع إلى الخبرة   ملـ
بشــــ ل  يع  الســــابقة في التخلف عع الســــداد للمديع وتسليل المركز المالي السالي للمديع، والمعدلة حســــب السقاسق الخاصــــة بالمدين

ــــــادية العامة للمجال اللي يعمل المدينون فيها وتقيي  االتجا  السالي وكلل  االتجا  المتوقو للدروف في  فردي ــ ــ ، والدروف االقتلــ
 التقرخر.     تارخ 



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )يتبع(  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   الستةلفترة 

 
 

 )يتبع( ذمم مدينة تجارية وأخرى  14
 

ــاسر االستمان على مدى العمر    الزمني اللي ت  اإلعتراف بل لللم  المدينة التجارخة يدهر الجدول التالي السركة في مخلــــص خســ
 :9والمستجزات المدينة والدفعات المقدمة لمورديع بما يتفق مو النهج المبسط للمريار الدولي للتقارخر المالية رق   

 
   يونيو  30  ديسمبر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف در  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 في بداية الفترة/ السنة  263,330  182,371
 ت  اإلاتسواذ عليها مع إندماج أعمال تخضو لسيطرة مشتركة  1,863  66,365
 إضافات نتيجة اإلاتسواذ على شركات تابعة   160,226  2,634

 المسمل للفترة/ السنة  24,314  53,153
 مبالر مشطوبة   (6,744)  ( 37,636)
           مستفظ بها للبيو مجموعة موجودات مسول مع/ )إلى(   3,557  ( 3,557)

      في نهاية الفترة/ السنة  446,546  263,330
 
 

 مخزون  15
   يونيو  30  ديسمبر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف در  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
   خاممواد   134,539  47,306

 البضاسو التامة اللنو    12,836  124,050
 تو قطو غيار وزخ  774,286  203,903
 مستلزمات التشغيل والليانة  53,305  17,858

  أخرى  مواد ومستهلكات  281,959  367,611
 عقارات م تملة  1,191,081  -
      أراضي مستفظ بها للبيو  4,784,090  -
     

760,728  7,232,096   
      تقادم المخزون  مخلص:  ينزل  (271,800)  ( 62,747)
     

697,981  6,960,296        



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )يتبع(  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   ستةاللفترة 

 
 

 )يتبع( مخزون  15
 

 :مخزون متقادمالسركة في مخلص فيما يلي  
   يونيو  30  ديسمبر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف در  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 في بداية الفترة/ السنة  62,747  6,010

 أعمال تخضو لسيطرة مشتركة ت  اإلاتسواذ عليها مع إندماج  206,786  53,835
      للفترة/ السنةمسمل   2,267  2,902

     
      في نهاية الفترة/ السنة  271,800  62,747

 
 

 أعمال تطوير قيد التنفيذ 16
   يونيو  30  ديسمبر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف در  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
  بداية الفترة/ السنةفي   147,012  146,760

 ( 30موجودات ناتجة مع إاتسواذ شركات تابعة )إيضاح   3,547,814  -
 الفترة/ السنة   إضافات خالل  759,721  252

 ( 8تسوخل مع ااتثمارات عقارخة )إيضاح   378,584  -
 ( 5إيضاح )تسوخل إلى ممتلكات وآالت ومعدات   (2,764)  -
 تسوخل مع مخزون   196,624  -
 معترف بها في التكاليف المباشرة للعقارات المباعة   (522,941)  -
 شطب   (18,408)  -
      تسوخل عمالت أجنبية   (82,159)  -
     

       نهاية الفترة/ السنةفي   4,403,483  147,012



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )يتبع(  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   الستةلفترة 

 
 

 جهات ذات عالقة  17
   يونيو  30  ديسمبر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف در  
   )غير مدقق(   )مدقق(

 ذات عالقة:مستحق من جهات     
 ع ياإلدارة الرسيسي يموظف مدارة مع قبل آتمنش  489,619  370,325
 منشآت تخضو لسيطرة مشتركة   341,326  160,416
 ع ي اإلدارة الرسيسي يموظف  105  12,698

 شركات زميلة   1,050  628,126
 مشارخو مشتركة   262,178  198,079

      أخرى   40,185  -
     

1,369,644  1,134,463   
       إستمانية متوقعةينزل: مخلص خسارة   (59,668)  ( 42,854)
     

1,326,790  1,074,795        
 

 جهة ذات: ال شــــيء( إلى  2021مليون در   )  102لســــيطرة مشــــتركة على قرض بمبلر  منشــــآت تخضــــوالمســــتسق مع   يتضــــمع
 مستسق الدفو عند الطلب. عالقة

   يونيو 30  ديسمبر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف در  
   )غير مدقق(  )مدقق(

 مستحق إلى جهات ذات عالقة:    
 ع ياإلدارة الرسيسي يموظف مدارة مع قبل آتمنش  5,857  486,000
 منشآت تخضو لسيطرة مشتركة   329,679  104,555

 ع ي اإلدارة الرسيسي يموظف  461,755  -
 شركات زميلة   1,332  1,704
 مشارخو مشتركة   -  2,444

      أخرى   155,108  155,108
     

749,811  953,731        
     

      قرض من جهة ذات عالقة   13,300  13,300
     

      ( 13موجودات العقود )إيضاح   717,564  978,508
     

      ( 25مطلوبات العقود )إيضاح   119,852  25,831



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )يتبع(  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   ستةاللفترة 

 
 

  )يتبع( جهات ذات عالقة 17
 

 تتكون المعامالت الهامة مو الجهات ذات العالقة خالل الفترة مع:
 

   يونيو   30أشهر المنتهية في  الستة  يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في 
2021  2022  2021  2022   

   ألف درهم  ألف در    ألف درهم  ألف در  
   )غير مدقق(   )غير مدقق(   )غير مدقق(   )غير مدقق( 

         
          إيرادات   741,682  394,327  333,836  211,701

         
          شراء بضاسو وخدمات  346,133  88,552  139,146  59,872

         
            يعالرسيسي موظفي اإلدارةتعوخضات   77,569  60,205  23,458  59,697

 
 :مالية  ي كما يلي ةإن المعامالت مو مةاس

 
   يونيو   30أشهر المنتهية في  الستة  يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في 

2021  2022  2021  2022   
   ألف درهم  ألف در    ألف درهم  ألف در  

   )غير مدقق(   )غير مدقق(   )غير مدقق(   )غير مدقق( 
         

          تكاليف تموخل     41,340  15,637  23,029  13,374
         

          إيرادات فاسدة   5,560  467  509  233
 

 :مالية  ي كما يلي ةمةاس موإن األرصدة 

   يونيو   30  ديسمبر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف در  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
      مالية   ةأرصدة مو مةاس  4,705,147  4,166,917

     
      قروض   6,221,117  2,502,153

     
      اسوبات   3,371,405  364,383

     
      قروض تسديد  644,107  720,856



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )يتبع(  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   ستةاللفترة 

 
 

 وأرصدة لدى البنوكنقد  18
   يونيو  30  ديسمبر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف در  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 ولدى البنوك  نقد في اللندوق   11,621,585  6,756,802

   وداسو قليرة األجل  4,843,605  856,234
      وداسو وكالة   228,180  173,272

     
7,786,308  16,693,370   

       متوقعة  يةخسارة استمانينزل: مخلص   (70,476)  ( 30,905)
     

 نقد وأرصدة لدى البنوك    16,622,894  7,755,403
 ينزل:     
   (22)إيضاح  حسابات بنكية م شوفة  (19,320)  ( 379,651)
 النقد المقيد  (4,533,582)  ( 38,274)
 أشهر  اتةوداسو قليرة األجل تستسق ألوثر مع   (1,730,974)  ( 473,428)
 وداسو وكالة  (228,180)  ( 173,272)
 يضاف:     

245,366  -  
 عاسدة لدى البنوك ووداسو قليرة األجل   نقد
 ( 28)إيضاح  مستفظ بها للبيوة االاتبعاد اللمجموع  

       خسارة استمانية متوقعة : مخلص يضاف  70,476  30,905
     

      نقد ومرادفات النقد ال  10,181,314  6,967,049
 

ــيرة األجل  إن ا ـــ ــ ــمان البنوك    المستفظ بها مع قبللوداسو قلــ ـــ ــ ــدار خطابات الضــ ـــ ــ و ي غير متاحة للعمليات   ي وداسو مقيدة إلصــ
ــيرة األجل تتراوح مع فواسد على  ل  الوداسو   تسقيقيت  .  اليومية للمجموعة ــ ــ ــنوخا  ٪  1,2٪ إلى  0,2قلــ ــ ــ ــمبر   31) اــ ــ ــ :  2021ديســ

 .(انوخا    ٪1,2٪ إلى  0,2
 

ت  االاـتفادة مع تسـهيالت السسـابات البنكية الم شـوفة مع بنوك مختلفة. ت  السلـول على تسـهيالت السسـابات البنكية الم شـوفة 
 .السسابات البنكية الم شوفة عند الطلب تسديديت  العمالء. مع بنوك مسلية والتي ت  ضمانها بشهادة دفو معتمدة مستلمة مع 

 
ــدة لدى البنو  ــ ــات مالية يت  تقيي  األرصــ ــ ــســ ــ ــة حيج أنها مةاــ ــ ــمعة جيدةك على أنها ذات مخاطر استمانية منخفضــ ــ تختار ا   ذات اــ

 .مت خرة السدادأي مع األرصدة لدى البنوك في نهاية فترة التقرخر   ل  ي عالمجموعة.  



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )يتبع(  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   ستةاللفترة 

 
 

  رأس المال 19
   يونيو  30  ديسمبر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف در  
   )غير مدقق(   )مدقق(

 
 

10,000,000 

  
 

10,000,000 

 مليون اه   10,000الملرح بل، اللادر والمدفوع بالكامل  
  1مليون اه  بقيمة  10,000: 2021ديسمبر  31در   للسه  ) 1بقيمة   
      در   للسه (   
 

مليار اــه  عادي ملــرح بل   10مليار در   يتكون مع   10، وافق المســا مون على زخادة رأس مال الشــركة إلى  2021في أبرخل  
ــمية تبلر  ــدر ومدفوع بالكامل بقيمة ااـ ــا   1وملـ ــملة رأس المال المسـ واحتياطي االندماج اللي   بل در   لكل منها، مع خالل راـ

 .29في إيضاح   مبيعسيطرة مشتركة مع قبل المجموعة كما  و تخضو لأعمال   إندماجنش  بموجب 
 
 

 إحتياطي اندماج 20
   يونيو  30  ديسمبر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف در  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 في بداية الفترة/ السنة   8,723,368  -

 تخضو لسيطرة مسيطرة اندماج أعمال  ناتجة معمسا مة   861,818  17,183,306
 (10تسوخل موجودات مع منشآت تخضو لسيطرة مشتركة )إيضاح   754,820  -
 الملكية غير المسيطرة عند تخفيف الملكية تسوخل حقوق   (450,259)  -

 زخادة في رأس المال   -  (9,752,071)
 ااتسواذ على حقوق ملكية غير مسيطرة   -  452,087
      مسا مة مع مسا   في شركة تابعة   -  840,046

     
      في نهاية الفترة/ السنة    9,889,747  8,723,368

 
  بدل دون بســـيطرة مشـــتركة  ل تخضـــوذات عالقة   جهات٪ في الدار مع قبل  2خالل الفترة، ت  تسوخل حلـــة ملكية إضـــافية بنســـبة 

در     754,820 بمبلروت  معاملتها كمســا مة إضــافية مع قبل الشــركة األم النهاسية، وبناء  على ذل ، ت  تســجيلها بالقيمة العادلة 
 المبلر المقابل في احتياطي االندماج. يلوت  تسج  وااتثمار في شركة تابعة

 
ــيس  المجموعة خالل الفترةقامت وجزء مع إعادة الهي لة المخطط لها،  ــ ــ ــ ــركة بت اــ ــ ــ ــ ــة ذ.م.م،   شــ ــ ــ ــ ــركة  بيور  يلج القابضــ ــ ــ ــ و ي شــ

ــــةولية مسدودة في ــــركة ذات مســ ــــجلة كشــ ــــة مســ ــــتثمارخة قابضــ   ، ت  تخفيا المعاملةاإلمارات العربية المتسدة. نتيجة لهل   دولة  ااــ
ــــة ملكية المجموعة في  ألف در   مع   450,259٪ وت  تسوخل مبلر  51,7٪ إلى  63مع  بيور  يلج للتورخدات الطبية ذ.م.محلــ

 .2022 يونيو 30غير المسيطرة في    حقوق الملكيةاحتياطي االندماج إلى  



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )يتبع(  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   الستةلفترة 

 
 

 أداة حقوق الملكية المختلطة 21
 

ــدرت المجموعة أدوات حقوق ملكية مختلطة بقيمة  ــنداتمليون دوالر أمرخ ي )"  500أصـــ ــندات"(  الســـ ــتثمر )"حامل الســـ "( إلى مســـ
ااـتالم   وت   2022مليون دوالر أمرخ ي في مارس   310,5 بقيمةمع الشـرخسة األولى    عاسداتعلى شـرخستيع. ااـتلمت المجموعة 

 .2022المبلر المتبقي في الشرخسة الثانية في أبرخل  
 

 معدل الكوبون  المبلغ المصدر فترة اإلصدار 
 انة  15معدل فاسدة ثابت مو إعادة تعييع بعد  مليون در  (  1,140مليون دوالر أمرخ ي ) 310,5 2022مارس 
 انة  15معدل فاسدة ثابت مو إعادة تعييع بعد  مليون در  (  696مليون دوالر أمرخ ي ) 189,5 2022أبرخل 

 
ـــــندات. في مثل  ل  ال  ــ ــ ـــــتسقاق وقد تختار المجموعة وفق ا لتقدير ا المطلق عدم دفو فاسدة على الســ ــ ــ ـــــندات أي تارخ  ااــ ــ ــ يوجد للســ

. وفق ا للل ، ت  تلنيف  ل  األدوات ضمع حقوق  السنداتالسالة، ال يسق لسامل السندات المطالبة ب ي فاسدة وختوافق مو شروط 
ــجيل تكاليف المعامل ـــ ــ ــدار    20,604حوالي    بمبلر يقاربة الملكية. ت  تســ ـــ ــ ــنداتألف در   والمتعلقة بإصــ ـــ ــ ــرة  في حقوق    الســ ـــ ــ مباشــ

 الملكية.
 

 تكاليف المعاملة: مع  لافيبالفيما يلي السركة في أدوات حقوق الملكية المختلطة  
 

   يونيو  30  ديسمبر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف در  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 ( 30عند اإلاتسواذ على شركات تابعة )إيضاح   1,126,639  -
      إصدار شرخسة جديدة   689,007  -
     
      في نهاية الفترة/ السنة    1,815,646  -



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )يتبع(  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   ستةاللفترة 

 
 

 بنكية  قروض 22
 

 الموحد مما يلي:المرحلي الموجز  المدرجة في بيان المركز المالي  البنكية تتكون القروض  
 

   يونيو  30  ديسمبر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف در  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 قرض ألجل  تتسهيال  12,686,762  4,655,876

 تسهيالت أخرى   102,143  548,200
      ( 18حسابات بنكية م شوفة )إيضاح   19,320  379,651

     
5,583,727  12,808,225        

 
 :كما يلي  القروض البنكية  ت  تلنيف

   يونيو  30  ديسمبر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف در  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 غير متداول    11,872,888  4,277,302
      متداول  935,337  1,306,425

     
5,583,727  12,808,225        



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )يتبع(  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   ستةاللفترة 

 
 

  )يتبع( بنكية قروض 22
 

 فيما يلي تفاصيل قروض المجموعة:
 

 معدل الفائدة السنوي  قساط األ الضمان العملة نوع القرض 
سنة 

 اإلستحقاق 

يونيو  30
2022 
 مدقق()غير 

ديسمبر  31
2021 
 الغرض  )مدقق(

         
         

 تموخل مشروع  54,000 36,000 2023 ٪ 2,25إيبور +  ربو انوي عاسدات المشروع  در   1قرض ألجل 
 غرض االاتثمار ل 573,417 505,742 2028 ٪ 2,65إيبور +  ربو انوي عاسدات المشروع  در   2قرض ألجل 
1,241,37 2027 ٪ 0,9ليبور +  ربو انوي ر ع الممتلكات واآلالت والمعدات  أمرخ ي دوالر  3قرض ألجل 

2 
1,373,58

9 
 غراض عامة للشركة أل

 تموخل مشروع  16,667 - 2022 ٪ 1,3إيبور +  نلف انوي  غير مضمون  يورو 4قرض ألجل 
 لتموخل شراء حفارة شفط  وبر 249,414 233,414 2026 ٪ 1,15إيبور +  ربو انوي ر ع السفينة  در   5قرض ألجل 
 إنشاء عقار   234,018 194,295 2025 ٪ 2,75 انوي ر ع الممتلكات  دوالر أمرخ ي  6قرض ألجل 
 لتموخل إنشاء ملنو   367,500 367,500 2028 ٪ 2,50 نلف انوي  غير مضمون  دوالر أمرخ ي  7قرض ألجل 
 لتموخل شراء فندق   274,459 254,445 2028 ٪ 1,85إيبور +  نلف انوي  ر ع الممتلكات  در   8قرض ألجل 
تعهد ب دوات مالية بقيمة عادلة تبلر   در   9قرض ألجل 

 مليار در    4,73
1,500,00 2024 ٪ 2,0 دفعة واحدة 

0 
1,500,00

0 
 لتموخل شراء أاه  

 تموخل مشروع  12,812 12,812 2022 ٪ 2,25إيبور +  دفعة واحدة  عاسدات المشروع  در   10قرض ألجل 
 غرض االاتثمار ل 102,613 93,613 2023 ٪ 2,25إيبور +  ربو انوي ر ع الممتلكات  در   11قرض ألجل 
 تموخل مشروع  317,496 - 2022 ٪ 1,9ليبور +  ربو انوي عاسدات المشروع  دوالر أمرخ ي  12قرض ألجل 
 لتموخل شراء م اسع ومعدات    30,727 32,959 2025 ٪2إيبور +  ربو انوي   الشركةضمان  در   13قرض ألجل 
 تموخل مشروع  - 34,324 2032 ٪ 2,25ليبور +  ربو انوي ر ع الممتلكات  دوالر أمرخ ي  14قرض ألجل 
 تموخل مشروع  - 29,301 2022 ٪2إيبور +  ربو انوي   الشركةضمان  در   15قرض ألجل 
 غرض االاتثمار ل - 297,727 2036 ٪ 3,5إيبور +  ربو انوي ضمان الموجودات واألاه  المنقولة   در   16قرض ألجل 
  234تعهد بل وك بقيمة عادلة تبلر  در   1/ 17قرض ألجل 

 مليون در   
 متطلبات رأس المال العامل  - 100,000 2022 ٪2إيبور +  دفعة واحدة 

  234عادلة تبلر تعهد بل وك بقيمة  در   2/ 17قرض ألجل 
 مليون در   

 متطلبات رأس المال العامل  - 100,000 2022 ٪ 1,50إيبور +  دفعة واحدة 



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )يتبع(  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   الستةلفترة 

 
 

  )يتبع( بنكية قروض 22
 

 فيما يلي تفاصيل قروض المجموعة:
 

 معدل الفائدة السنوي  قساط األ الضمان العملة نوع القرض 
سنة 

 اإلستحقاق 

 يونيو 30
2022 

 )غير مدقق(

ديسمبر  31
2021 
 الغرض  )مدقق(

         
         

تعهد ب دوات مالية بقيمة   در   18قرض ألجل 
مليار در     9,3عادلة تبلر 

مقابل إجمالي  إماراتي 
مليار   4,5تسهيالت بقيمة 

 در   إماراتي 

على  تسديد يت  
دفعتيع، األول في 
نهاية السنة الثالثة  

والثاني في نهاية السنة  
 الخامسة. 

 غرض االاتثمار ل - 2,760,000 2027 ٪ 1,70إيبور + 

 عامة للشركة غراض أل - 499,503 2023 ٪1إيبور +  دفعة واحدة  ي ضاقطو ار  در   19قرض ألجل 
 غراض عامة للشركة أل - 419,818 2025 ٪1إيبور +  تسهيل متجدد ي ضاقطو ار  در   20قرض ألجل 
 غراض عامة للشركة أل - 684,284 2025 ٪ 1,3 -٪ 1إيبور +  تسهيل متجدد غير مضمون  در   21قرض ألجل 
 -٪ 1,2إيبور +  تسهيل متجدد غير مضمون  در   22قرض ألجل 

1,4 ٪ 
 غراض عامة للشركة أل - ( 4,501) 2027

 غراض عامة للشركة أل - 379,366 2023 ٪1إيبور +  دفعة واحدة  موجودات بالتجزسة وتجارخة در   23قرض ألجل 
 غراض عامة للشركة أل - 500,439 2023 ٪1.30ليبور +  دفعة واحدة  عقارات ا نية  دوالر أمرخ ي  24قرض ألجل 
 غراض عامة للشركة أل - 500,048 2023 ٪1إيبور +  دفعة واحدة  عقارات تجارخة  در   25قرض ألجل 
 غراض عامة للشركة أل - 469,510 2025 ٪1إيبور +  تسهيل متجدد عقارات تجارخة  در   26قرض ألجل 
 غراض عامة للشركة أل - ( 6,737) 2027 ٪ 1,3 -٪ 1إيبور +  تسهيل متجدد غير مضمون  در   27قرض ألجل 
 -٪ 1,1إيبور +  تسهيل متجدد ر ع الممتلكات  در   28قرض ألجل 

1,3 ٪ 
 غراض عامة للشركة أل - ( 4,536) 2027

 غراض عامة للشركة أل - 297,157 2026 ٪1إيبور +  دفعة واحدة  موجودات بالتجزسة وتجارخة در   29قرض ألجل 
التنازل عع اللم  المدينة   در   30قرض ألجل 

 والت ميع 
 غراض عامة للشركة أل - 102,356 2027 ٪ 2,25إيبور +  تسديد مطف 

ر ع الممتلكات والتنازل عع  جنيل ملري  31قرض ألجل 
 والت ميع  اللم  المدينة

ممر البن  المركزي   ربو انوي
 ٪ 0,9الملري + 

 تموخل مشروع  - 87,906 2027

ر ع الممتلكات والتنازل عع  جنيل ملري  32قرض ألجل 
 والت ميع  اللم  المدينة

ممر البن  المركزي   ربو انوي
  -٪ 1,2الملري + 

1,5 ٪ 

 تموخل مشروع  - 224,614 2031

ر ع الممتلكات والتنازل عع  جنيل ملري  33قرض ألجل 
 والت ميع  اللم  المدينة

ممر البن  المركزي   ربو انوي
 ٪ 0,7الملري + 

 تموخل مشروع  - 59,483 2024



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )يتبع(  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   الستةلفترة 

 
 

  )يتبع( بنكية قروض 22
 

 فيما يلي تفاصيل قروض المجموعة:
 

 السنوي معدل الفائدة  قساط األ الضمان العملة نوع القرض 
سنة 

 اإلستحقاق 

 يونيو 30
2022 

 )غير مدقق(

ديسمبر  31
2021 
 الغرض  )مدقق(

         
         

ر ع الممتلكات والتنازل عع  جنيل ملري  34قرض ألجل 
 المستسقات والت ميع 

ممر البن  المركزي   ربو انوي
  -٪ 0,7الملري + 

0,85 ٪ 

 تموخل مشروع  - 172,799 2027

ر ع الممتلكات والتنازل عع  جنيل ملري  35قرض ألجل 
 والت ميع  اللم  المدينة

تسليل اللم    عند
 المدينة 

ممر البن  المركزي  
 ٪ 1الملري + 

 ألغراض عامة للشركة تموخل مشروع و  - 52,624 2028

 تموخل شراء افينة - 459,125 2032 ٪ 0,88إيبور +  ربو انوي ر ع السفينة  در   36قرض ألجل 
 تموخل مشروع  97,364 102,143 متغيرة  متغيرةمعدالت  متغيرة  ر ع المعدات والمركبات  در   تسهيالت التموخل التقليدية 

مقابل شهادات   ضمان جزسي در   حسابات بنكية م شوفة 
 دفو معتمدة 

 متطلبات رأس المال العامل  379,651 19,320 2022 معدالت متغيرة متغيرة 

         
         
      12,808,225 5,583,727  
         

 



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   ستةاللفترة 

 
 

 صكوك غير قابلة للتحويل 23
 

 2018في سنة  التي تم إطالقها الصكوك
ألف    500,000ألف در   )  1,836,750 بمبلر"( بقيمة إجمالية  1أصـــدرت المجموعة صـــ وك غير قابلة للتسوخل )"صـــ وك رق  

في اــبتمبر وخســتسق نلــف اــنوي    وخت  الســداد على أاــاس٪ اــنوخا  4,750 يبلر 1معدل ربح اللــ وك رق    إندوالر أمرخ ي(. 
2025. 

   يونيو  30  ديسمبر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف در  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 عاسدات مع اإلصدار   1,836,750  -
 تكلفة اإلصدار غير المطف ة   (14,189)  -
      ربح مستسق  13,642  -
     
      القيمة المدرجة  1,836,203  -

 
 2019في سنة التي تم إطالقها  الصكوك

ألف    500,000ألف در   )  1,836,750 بمبلر"( بقيمة إجمالية  2أصـــدرت المجموعة صـــ وك غير قابلة للتسوخل )"صـــ وك رق  
أوتوبر  نلـــف اـــنوي وخســـتسق في    وخت  الســـداد على أاـــاس٪ اـــنوخا 3,875 يبلر 2معدل ربح اللـــ وك رق   إندوالر أمرخ ي(. 

2029. 
   يونيو  30  ديسمبر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف در  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 عاسدات مع اإلصدار   1,836,750  -
 تكلفة اإلصدار غير المطف ة   (17,765)  -
      ربح مستسق  23,265  -
     
      القيمة المدرجة  1,842,250  -

 
 يت  تلنيف الل وك كما يلي:

   يونيو  30  ديسمبر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف در  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 متداولة  3,641,546  -
      غير متداولة   36,907  -
     
-  3,678,453        



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 )يتبع(  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   الستةلفترة 

 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  24
   يونيو  30  ديسمبر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف در  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 ذم  داسنة تجارخة   3,835,188  3,768,269
 مستسقات وذم  داسنة أخرى   12,626,519  4,177,202

  مشارخو لتكلفة مستسقات  1,248,352  844,432
 مستجزات داسنة   913,920  441,328
  مشارخو مخلص ت خير  214,483  214,483
 توزخعات أرباح داسنة   110,170  292,268
 عقود مثقلة باإللتزاماتمخلص   130,115  119,262
 داسنةراوم تموخل   127,638  57,395
      مالية مشتقةأدوات   84,257  45,564

     
9,960,203  19,290,642   

      الجزء غير المتداول : ينزل  (1,827,834)  ( 45,252)
     

9,914,951  17,462,808        



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 )يتبع(  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   ستةاللفترة 

 
 

 عقود المطلوبات  25
   يونيو  30  ديسمبر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف در  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 مبالر متعلقة بعقود اإلنشاء  2,036,859  351,538

           مبالر مستلمة مقدما  مع عمالء   3,410,326  1,282,780
1,634,318  5,447,185        

 
 :كما يليالسنة   الفترة/ كما في نهاية العالقةذات   والجهات  مع جهات أخرى  اإلنشاءالمبالر المتعلقة بعقود ت  إدراج  

 
   يونيو  30  ديسمبر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف در  
   )غير مدقق(   )مدقق(

 المبالر المتعلقة بعقود اإلنشاء    
 جهات أخرى  -  1,917,007  325,707
 ( 17)إيضاح  جهات ذات عالقة -  119,852  25,831

     
     

351,538  2,036,859   
     

 
 

 هوامش مقابل خطابات ضمان 26
   يونيو  30  ديسمبر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف در  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 ضمانات العمل   819,393  -
 ضمانات الشركة  8,078  -
          
-  827,471   
     

 
٪ يت  تسلـــيلها مع قبل المجموعة وتلـــدر للـــالح وزارة الموارد البشـــرخة  100مقابل  وامش ربح بنســـبة  ي  ضـــمانات العمل    إن

 نيابة عع عمالسها.بالوالتوطيع  
 



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 إيرادات  27
 

 :كما يلي  المجموعةيت  توزخو إيرادات  
   يونيو   30أشهر المنتهية في  الستة  يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في 

2021  2022  2021  2022   
   ألف درهم  ألف در    ألف درهم  ألف در  

   )غير مدقق(   )غير مدقق(   )غير مدقق(   )غير مدقق( 
         
 إيرادات حسب النشاط:        

 ذات عالقة خدمات خدمات طبية و   6,122,103  1,786,406  1,894,921  1,786,406
 تطوخر وبيو العقارات   1,555,242  18,046  1,540,581  13,442

 عقود اإلنشاء   3,282,089  2,100,819  1,787,544  1,129,127
 خدمات إدارة وخدمات ذات عالقة   1,651,888  294,283  1,202,083  294,283

 خدمات تجارخة وصناعية    3,538,160  1,033,188  1,986,298  1,033,188
 بيو البضاسو   333,406  95,743  167,781  52,199

          أخرى   645,908  147,627  416,743  147,627
         

4,456,272  8,995,951  5,476,112  17,128,796            
         
 توقيت االعتراف باإليرادات:          

 إيرادات مو مرور الوقت   10,141,316  3,521,585  6,578,547  2,545,289
          إيرادات عند نقطة زمنية مسددة  6,987,480  1,954,527  2,417,404  1,910,983

         
4,456,272  8,995,951  5,476,112  17,128,796            

         
 األسواق الجغرافية:         

 دولة اإلمارات العربية المتسدة  داخل   15,027,664  5,133,909  7,762,049  4,118,673
          خارج دولة اإلمارات العربية المتسدة    2,101,132  342,203  1,233,902  337,599

         
4,456,272  8,995,951  5,476,112  17,128,796            



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
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 )يتبع( إيرادات  27
 

 :2021و  2022 يونيو  30في  )جزسيا (  فيما يلي اعر المعاملة المخلص اللتزامات األداء غير المستوفية 
 

   يونيو  30  يونيو  30
2021  2022   

   ألف درهم  ألف در  
   )غير مدقق(   مدقق( غير )
 التزامات األداء غير المستوفية       

 خدمات طبية وخدمات ذات عالقة  18,589,500  19,966,500
 تطوخر وبيو العقارات   11,256,149  -

 خدمات تجارخة وصناعية    22,586,134  9,578,652
 عقود اإلنشاء   9,196,328  8,619,675
      عالقة خدمات إدارة وخدمات ذات   6,178,788  7,599,169

     
45,763,996  67,806,899        

 
 

 عمليات متوقفة  28
 

 عمليات متوقفة في الفترة الحالية
 

ــتثمار ذ.م.م )"ماجينتا ببيو المجموعة   قامت،  2022أبرخل   1في   ــركة ماجينتا لالاـ ــها في شـ ــلـ ــركة تابعة مملوكة حلـ "(، و ي شـ
 .2022يونيو   30في كما عملية متوقفة كتلنيفها  ت  جزسيا. ت  االنتهاء مع بيو ماجينتا و 

 
ــركة تابعة  ببيو المجموعة   قامت،  2022أبرخل   1في   ــي آي"(، و ي شـــ ــتثمارات ذ.م.م )"بي اـــ ــها في بيور كابيتال لالاـــ ــلـــ حلـــ

 .2022يونيو   30في كما عملية متوقفة كتلنيفها  ت  مملوكة جزسيا. ت  االنتهاء مع ذل  أيضا و 
 

 :بيور كابيتال لالاتثماراتماجينتا و  موجوداتصافي    فيما يلي
 

 ماجينتا  إيضاحات 
بيور كابيتال 
 المجموع  لالستثمارات

 --------30 يونيو 2022-----------------  
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم    

     مجموع الموجودات  
 2,061 582 1,479 5 ممتلكات وآالت ومعدات 
 1,070 1,070 - 9 حق ااتخدام الموجودات  

 523 - 523  مخزون 
 173,670 133,492 40,178  ذم  مدينة تجارخة وأخرى  

 7,035 6,854 181  مستسق مع جهات ذات عالقة  
      10,676 4,453 6,223  نقد وأرصدة لدى البنوك  

     
  48,584 146,451 195,035      



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   الستةلفترة 

 
 

 عمليات متوقفة )يتبع(  28
 

 )يتبع( عمليات متوقفة في الفترة الحالية

 ماجينتا  إيضاحات 
بيور كابيتال 
 المجموع  لالستثمارات

 --------30 يونيو 2022-----------------  
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم    

       المطلوباتمجموع 
 3,429 - 3,429  قروض بنكية

 1,133 1,133 - 9 إلتزامات عقود اإليجار 
 1,751 856 895  للموظفيع مخلص م افآت نهاية الخدمة  

 101,416 101,416 -  جهات ذات عالقة   إلىمستسق 
      96,432 63,067 33,365  تجارخة وأخرى   داسنةذم   

     
  37,689 166,472 204,161      
     

)المطلوبات( المرتبطة مباشرة   /صافي الموجودات 
 (9,126) (20,021) 10,895  بالمجموعة المستبعدة

يضاف: صافي المطلوبات العاسدة إلى حقوق الملكية  
      2,311 658 1,653  غير المسيطرة

     
)المطلوبات( العاسدة إلى مالكي   /صافي الموجودات 

 (6,815) (19,363) 12,548  المجموعة
      116,300 114,300 2,000  البدل المستل  

     
      123,115 133,663 ( 10,548)  )خسارة(/ م سب مع اإلاتبعاد 

 
 :كما يليفي ربح الفترة السالية،    إدراجها وانت نتاسج العمليات المتوقفة، والتي ت  

 
 2022يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في  2022يونيو  30الستة أشهر المنتهية في   
    

 ماجينتا    
بيور كابيتال  
 ماجينتا  المجموع  لالستثمارات 

بيور كابيتال  
 المجموع  لالستثمارات 

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

 - - - 93,121 32,780 60,341  إيرادات 
 - - - (70,483) (27,109) (43,374)  تكلفة المبيعات 

 - - - (7,648) (3,047) (4,601)  ملارخف عمومية وإدارخة 
 - - - 8 - 8  إيرادات أخرى 
 - - - (6,319) (1,512) (4,807)  تكاليف تموخل 

        
  7,567 1,112 8,679 - - - 
 123,115 133,663 (10,548) 123,115 133,663 (10,548)  اتثمار إ إاتبعاد مع م سب(/ خسارة)

بيع الشركات حتى   حلوفات ما: ينزل
         - - - (5,338) (5,338) -  اإلاتبعاد تارخ  

إلى عمليات   عاسد م سب)خسارة( / 
         123,115 133,663 (10,548) 126,456 129,437 ( 2,981)  متوقفة 



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 عمليات متوقفة )يتبع(  28
 

 )يتبع( عمليات متوقفة في الفترة الحالية
 

 :كما يليفي ربح الفترة السابقة،   إدراجها وانت نتاسج العمليات المتوقفة، والتي ت  
 
 2021يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في  2021يونيو  30الستة أشهر المنتهية في   
    

 ماجينتا    
بيور كابيتال  
 ماجينتا  المجموع  لالستثمارات 

بيور كابيتال  
 المجموع  لالستثمارات 

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

 23,358 19,995 3,363 23,358 19,995 3,363  إيرادات 
 (22,022) (19,291) (2,731) (22,022) (19,291) (2,731)  تكلفة المبيعات 

 (8,120) (1,444) (6,676) (8,120) (1,444) (6,676)  ملارخف عمومية وإدارخة 
 811 811 - 811 811 -  إيرادات أخرى 
 (772) (721) (51) (772) (721) (51)  تكاليف تموخل 

        
  (6,095) (650) (6,745) (6,095) (650) (6,745) 

         - - - -  -  -  بيع الشركات   حلوفات ما: ينزل
         (6,745) (650) (6,095) (6,745) (650) (6,095)  إلى عمليات متوقفة  عاسدة م سبخسارة 

 
 العمليات المتوقفة في الفترة السابقة

 
ــنةفي   ــها في عع قرار مجلس إدارتها بيو ، أعلنت المجموعة 2021  اــ ــلــ ــالمية للتموخل ش.م. حلــ ــركة آفاق اإلاــ )"آفاق"(   شــ

  مستفظ بها للبيو وكعملية متوقفة.   إاــتبعادمجموعة  ك، ت  تلــنيف آفاق  2021ديســمبر   31. في و ي شــركة تابعة مملوكة جزسيا  
آفاق إلى إنهاء المجموعة التفاقية البيو والشــراء ذات اللــلة.   ءخالل الفترة السالية، أدى عدم قدرة المشــتري على إتمام عملية شــرا

ـــــنيف  5  رق   مستفظ بهـا للبيو بموجـب المريـار الـدولي للتقـارخر المـاليـةكوبـالتـالي، ل  تعـد آفـاق تعـامـل   ـــ ــ ــ   موجوداتهـا، وت  إعـادة تلــ
 ومطلوباتها بش ل منااب.

 
للفترة الســابقة لتع س التلــنيف في    الموحد الخســارة المرحلي الموجزمبالر المقارنة للعمليات المتوقفة في بيان الربح أو  عرضت  

ــارة المرحلي الموجز ــاسر انخفاض القيمة  الموحد  بيان الربح أو الخسـ   39,447 بمبلرللفترة السالية. عالوة على ذل ، ت  ع س خسـ
  .الموحد  ألف در   في الفترة السالية في بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموجز



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 عمليات متوقفة )يتبع(  28
 

 )يتبو(  العمليات المتوقفة في الفترة السابقة
 
 كما يلي:كانت شركة آفاق الملنفة كمستفظ بها للبيو موجودات صافي    إن
 
 

ديسمبر   31كما في  
 حذوفات  إنخفاض القيمة  2021

 صافي الرصيد  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  إيضاحات   المحتفظ به للبيع 

      مجموع الموجودات 
 - - (32,021) 32,021 5 ممتلكات وآالت ومعدات 

 217,192 - (646) 217,838 8 عقارخة  إاتثمارات
 - - (3,502) 3,502 9 حق إاتخدام الموجودات 

 916,429 - - 916,429 11 إاتثمارات في موجودات مالية 
  1,617,919 (39,178) -  1,657,097  موجودات تموخل إاالمية  
  32,092 (109) - 32,201  ذم  مدينة تجارخة وأخرى 
 65,874 (419) - 66,293  عالقة مستسق مع جهات ذات  

 43,736 - - 43,736  وداسو وكالة  
  245,366 - - 245,366 18 نقد وأرصدة لدى البنوك 

      
      
  3,214,483 (36,169) (39,706) 3,138,608 
      
      

      مجموع المطلوبات 
 (200,000) - - (200,000)  قروض بنكية 

 (901,440) - - (901,440)  خطابات الضمان  وامش مقابل 
 (1,991) - - (1,991) 9 إلتزامات عقود اإليجار 

 (5,908) -  - (5,908)  مخلص م افآت نهاية الخدمة للموظفيع 
 ( 1,075,710) - - ( 1,075,710)  ذم  داسنة تجارخة وأخرى 

 (3,278) - (3,278) -  مخلص إنخفاض القيمة 
      
      
  (2,185,049 ) (3,278) - (2,188,327) 

      
      

 950,281 (39,706) (39,447) 1,029,434   موجودات  ال صافي 
      

 
 

 سيطرة مشتركةل تخضع إندماج أعمال  29
 

 تحويالت خالل الفترة
 

 تاريخ اإلستحواذ اسم الشركة التابعة 

نسبة حقوق الملكية  
المستحوذ  الفعلية 

 النشاط الرئيسي  عليها % 
    

 دبليو اوالر لااتثمار ذ.م.م   شركة
 "(ر )"دبليو اوال  

 أعمال الطاقة النقية   ٪75 2022يناير  1

شركة الشخص   -مجموعة ياس كلين  
 الواحد ذ.م.م 

 خدمات إدارة المستشفيات   ٪ 70,83 2022يناير  1

شركة   - مركز أبوظبي للخاليا الجلعية 
 الشخص الواحد ذ.م.م 

 الرعاية اللسية    مزود ٪ 70,83 2022يناير  1

 ذ.م.م   شركة طموح للرعاية اللسية
 )"طموح"(   

 الرعاية اللسية    مزود ٪ 70,83 2022يناير  1



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 )يتبع( سيطرة مشتركةل تخضع إندماج أعمال  29
 

 )يتبع( تحويالت خالل الفترة
 

 الملكية:  تسوخلفيما يلي تفاصيل الموجودات والمطلوبات المعترف بها في تارخ   
 

 ياس كلينك  دبليو سوالر  إيضاحات  
مركز أبوظبي  

 المجموع  طموح  للخاليا الجذعية 
  ________ ________ ________ ________ _________ 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

       الموجودات غير المتداولة 
 512,087 30,796 60,306 420,985 - 5 ممتلكات وآالت ومعدات 
 6,623 - 874 5,749 - 6 موجودات غير ملمواة 

        20,337 - 1,437 18,900 - 9 حق ااتخدام الموجودات  
       
  - 445,634 62,617 30,796 539,047        

       الموجودات المتداولة 
 15,590 6,877 1,280 7,433 -  مخزون  

 6,209 6,209 - - -  موجودات العقود 
 2,027,218 650,018 82,794 1,294,406 -  ذم  مدينة تجارخة وأخرى 

 84,475 29,552  54,623 300  مستسق مع جهات ذات عالقة 
        116,386 89,720 5,079 20,600 987  نقد وأرصدة لدى البنوك 

       
  1,287 1,377,062 89,153 782,376 2,249,878        
       

        2,788,925 813,172 151,770 1,822,696 1,287  مجموع الموجودات 
       

       المطلوبات غير المتداولة  
 18,821 - 687 18,134 - 9 إلتزامات عقود اإليجار 

 8,944 7,423 693 828 -  مخلص م افآت نهاية الخدمة للموظفيع  
        295,408 - - 295,408 -  قروض بنكية  

       
  - 314,370 1,380 7,423 323,173 

       المطلوبات المتداولة  
 1,516 - 750 766 - 9 إلتزامات عقود اإليجار 

 261,057 259,293  - 1,764  مستسق إلى جهات ذات عالقة  
 4,592 - - 4,592 -  قروض بنكية  

        911,452 181,434 43,840 686,178 -  ذم  داسنة تجارخة وأخرى  
       
  1,764 691,536 44,590 440,727 1,178,617        
       

        1,501,790 448,150 45,970 1,005,906 1,764  مجموع المطلوبات  
       

    تارخ في   الموجودات(/ المطلوبات) صافي
        1,287,135 365,022 105,800 816,790 ( 477)  التسوخل   

حقوق الملكية  ينزل: صافي الموجودات العاسدة إلى 
 غير المسيطرة 

 
- - - (70,360) (70,360)        

       
        1,216,775 294,662 105,800 816,790 (477)  صافي الموجودات العاسدة إلى مالكي المجموعة 
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   ستةاللفترة 

 
 

 )يتبع( سيطرة مشتركةل تخضع إندماج أعمال  29
 

 )يتبع( تحويالت خالل الفترة
 

 :كما يليمشتركة السيطرة  لل  الخاضعةكما في تارخ  التسوخل   الموجوداتت  توزخو 
 

     )غير مدقق( 
     درهمألف 

     
 (20احتياطي اندماج )إيضاح     861,818
      حقوق الملكية غير المسيطرة     354,957

     
1,216,775          

 
 تسوخالت خالل الفترة السابقة

 

 تاريخ اإلستحواذ اسم الشركة التابعة 
نسبة حقوق الملكية  
 النشاط الرئيسي  المستحوذ عليها % 

    
 ٪70 2021أبرخل  1 موارد القابضة لالاتثمار ذ.م.م.  

  
 حيازة إاتثمارات 

 حيازة إاتثمارات  ٪100 2021أبرخل  1 مربان للطاقة المسدودة  
ابالي  لااتثمار التجاري شركة  

 الشخص الواحد ذ.م.م. 
 

 حيازة إاتثمارات  ٪100 2021أبرخل  1

   2021أبرخل  1 للتورخدات الطبية ذ.م.م.  بيور  يلج 
 2021يوليو  1و 
 

 خدمات اإلدارة وتكنولوجيا الرعاية اللسية   63٪

شركة   – اوجنو لااتثمار التجاري 
 الشخص الواحد ذ.م.م. 

 

 حيازة إاتثمارات  ٪100 2021يونيو  1

التجاري   دبليو ايل اس تو لااتثمار 
 شركة الشخص الواحد ذ.م.م. 

  

 حيازة إاتثمارات  ٪100 2021يونيو  1
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   الستةلفترة 

 
 

 )يتبع( سيطرة مشتركةل تخضع إندماج أعمال  29
 

 )يتبو(  تسوخالت خالل الفترة السابقة
 

 فيما يلي تفاصيل الموجودات والمطلوبات المعترف بها في تارخ  تسوخل الملكية:
 

 
مربان للطاقة 

 المسدودة 

موارد القابضة 
لالاتثمار 

 ذ.م.م. 

اوجنو لااتثمار  
التجاري ودبليو  

ايل اس تو 
لااتثمار 

 التجاري ذ.م.م.

  ابالي  لااتثمار
التجاري شركة  

الشخص الواحد 
 ذ.م.م. 

بيور  يلج 
للتورخدات الطبية  

 المجموع  ذ.م.م. 
 ألف در    ألف در    ألف در    ألف در    ألف در    ألف در    

  2021أبرخل  1 2021أبرخل  1 2021يونيو  1 2021أبرخل  1 2021أبرخل  1 تارخ  اإلاتسواذ
       

    في تارخ  االاتسواذ  المعترف بهاالموجودات المستسوذ عليها والمطلوبات  
       

       الموجودات غير المتداولة 
 5,818,601 89,213 - 4,137,592 163,119 1,428,677 ممتلكات وآالت ومعدات 
 44,575 10,941 - - 33,634 - موجودات غير ملمواة 

 879,599 - - 427,927 - 451,672 الشهرة 
 19,848 - -  19,848 - موجودات بيولوجية 

 418,124 15,944 - 317,346 26,340 58,494 حق إاتخدام الموجودات 
  شركات في إاتثمارات

 426,648 - - 50,194 - 376,454 مشارخو مشتركة و  زميلة
 250,504 - - - 219,185 31,319 إاتثمارات عقارخة 

 13,443 - - 5,261 - 8,182 الضرخبة المةجلة موجودات 
 1,070,975 - - - 1,070,975 - أصول تموخل ااالمية 

إاتثمار في موجودات 
 3,688,350 - 977,917 -  مالية

 
- 

 
4,666,267 

 101,374 - - 34,703 66,671 - ذم  مدينة تجارخة وأخرى 
 254,262 254,262 - - - - موجودات العقود 

       
       الموجودات المتداولة 

 472,704 85,144 - 320,589 51,607 15,364 مخزون 
 5,985,358 1,967,588 - 3,200,220 572,274 245,276 ذم  مدينة تجارخة وأخرى 

 4,179,834 27,085 - 4,106,004 46,745 - موجودات العقود 
  ذات جهات مع مستسق

 - - 41,951 1,203,417 القةع
72,769 1,318,137 

 2,058,627 112,566 5,081 702,019 736,166 502,795 نقد وأرصدة لدى البنوك
في موجودات   إاتثمارات

 - 32,084 - 539,477 مالية 
 
- 

 
571,561        

       
 28,550,441 2,635,512 3,693,431 13,333,939 4,026,432 4,861,127 مجموع الموجودات 
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   الستةلفترة 

 
 

 )يتبع( سيطرة مشتركةل تخضع إندماج أعمال  29
 

 )يتبو(  تسوخالت خالل الفترة السابقة
 

 
مربان للطاقة  

 المسدودة 
القابضة  موارد 

 لالاتثمار ذ.م.م. 

اوجنو لااتثمار  
التجاري ودبليو  

ايل اس تو  
لااتثمار  

 التجاري ذ.م.م. 

ابالي  لااتثمار  
التجاري شركة  

الشخص الواحد 
 ذ.م.م. 

بيور  يلج  
للتورخدات الطبية  

 المجموع  ذ.م.م. 
 ألف در    ألف در    ألف در    ألف در    ألف در    ألف در    

       المطلوبات غير المتداولة
مخلص م افآت نهاية الخدمة  

 521,794 5,326 - 438,176 69,890 8,402 للموظفيع 
 380,822 9,502 - 307,669 23,479 40,172 إلتزامات عقود اإليجار 

 4,534,627 62,940 1,500,000 1,556,876 597,610 817,201 قروض بنكية 
 61,461 - - - 61,461 - ذم  داسنة تجارخة وأخرى 

 82,833 82,833 - - - - قرض مع جهة ذات عالقة 
       

       المطلوبات المتداولة
 21,860 4,385 - 8,402 1,935 7,138 إلتزامات عقود اإليجار 

 1,542,296 27,271  1,271,117 113,634 130,274 قروض 
 1,494,958 1,264,774 34,892 - 8,605 186,687 مستسق إلى جهات ذات عالقة 
 1,159,381 - - - 1,159,381 -  وامش مقابل ضمانات بنكية 

        6,331,639 345,531 - 4,730,781 1,101,804 153,523 ذم  داسنة تجارخة وأخرى 
       

 16,131,671 1,802,562 1,534,892 8,313,021 3,137,799 1,343,397 مجموع المطلوبات 
       
       

        12,418,770 832,950 2,158,539 5,020,918 888,633 3,517,730 صافي الموجودات بتارخ  التسوخل 

ناقلا : صافي الموجودات العاسدة  
 (212,525) -  - (2,824) (209,701) - لسقوق الملكية غير المسيطرة 

       
صافي الموجودات العاسدة لمالكي  

 12,206,245 832,950 2,158,539 5,018,094 678,932 3,517,730 المجموعة
       
 

 ت  توزخو الموجودات كما في تارخ  التسوخل الخاضعة لسيطرة مشتركة كما يلي:
     درهمألف 

     
 مسا مة في رأس المال     9,752,071
      سقوق الملكية غير المسيطرةموزعة ل    2,454,174

     
12,206,245          
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   الستةلفترة 

 
 

  3األعمال بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  إندماج  30
 

 )"جينكوري"( متجر جينكوري لألدوخة ذ.م.م
 

در   ت  احتسـابل بااـتخدام   1مقابل    جينكوري ٪ مع حقوق الملكية في 90، ااـتسوذت المجموعة على  2022فبراير   1مع   اعتبارا  
 ي شـركة ذات مسـةولية مسدودة،   جينكوري   إناألعمال".    اندماج" 3 رق   طرخقة االاـتسواذ بموجب المريار الدولي للتقارخر المالية

ا مت  في تجارة مســتسضــرات التجميل والمواد الطبية ذات اللــلة. مع تارخ  االاــتسواذ، اــ  وتعملمســجلة ومةاــســة في إمارة دبي  
 ألف در   على التوالي. 79ومبلر ألف در     5,891في إيرادات وخساسر للمجموعة بمبلر   جينكوري 

 
 )"الدار"( .ع.م.الدار العقارخة ش

 
ــيطرة  المجموعة قامت،  2022أبرخل   11اعتبار ا مع  ــ ــ ــبة    بالســ ــ ــ ــة ملكية أخرى بنســ ــ ــ ٪ في الدار. ونتيجة للل ، تم نت 2على حلــ

ـــبعة في ــ ــ ـــاء مجلس اإلدارة الســ ــ ــ ـــنوخة  إجتماع  المجموعة مع تعييع أربعة مع أعضــ ــ ــ أبرخل    11اللي عقد في    الجمرية العمومية الســ
سواذ بموجب المريار الدولي  ، مما منح المجموعة السيطرة على الدار. وبناء  على ذل ، فقد ت  التعامل مو ذل  كخطوة اات2022

ــركة تابعة   3 رق   للتقارخر المالية ــركة زميلة وبدال  مع ذل  ت  توحيد  كشـ ــتثمار في شـ ــتثمار في الدار كااـ وت  إلغاء االعتراف باالاـ
 .10 رق   بموجب المريار الدولي للتقارخر المالية

 
ــجلة   ــ ــ ــ ــركة مســ ــ ــ ــ األعمال في المقام األول في مجال التطوخر والمبيعات  في العديد مع  وتعملفي إمارة أبوظبي    وقاسمةالدار  ي شــ

للمجموعة    ودخلواالاـــتثمار والبناء والت جير واإلدارة والخدمات المرتبطة بالعقارات. مع تارخ  االاـــتسواذ، اـــا مت الدار بإيرادات  
 ألف در   على التوالي.  841,358 مبلرألف در   و   2,669,406بمبلر 

 
  . )"الشهب"(ممدراة الشهب الخاصة ذ.م.

 
، و ي شــركة ذات مســةولية مسدودة .، وقعت المجموعة اتفاقية لشــراء مدراــة الشــهب الخاصــة ذ.م.م2022يناير   20اعتبار ا مع 

ـــــجلـة في أبوظبي، اإلمـارات العربيـة المتسـدة مقـابـل بـدل إجمـالي قـدر    ـــ ــ ــ ، ت  االنتهـاء مع 2022يونيو    1مليون در  . في    72مســ
 السيطرة على الشهب.  على  المجموعةإاتسواذ فيل  ت ، وبالتالي فهو التارخ  اللي  المعاملة

 
   . )"توافق"(العقارخة ذ.م.متوافق لتطوخر المشارخو 

 
 مليون در  .  331 بدل قدر   ٪ مع توافق مقابل70، وقعت المجموعة اتفاقية االاتسواذ على  2022أبرخل   18اعتبار ا مع 
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 )يتبع(  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   الستةلفترة 

 
 

 )يتبع( 3إندماج األعمال بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   30
 

 المقبولةوالمطلوبات  المستحوذةالقابلة للتحديد  الموجودات 
 

 يلي:وانت القي  العادلة المةقتة للموجودات والمطلوبات المسددة كما في تارخ  االاتسواذ كما 
 

 المجموع  توافق  الشهب  الدار جينكوري   
  _______ _______ _______ _______ _______ 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  إيضاحات  
       

       الموجودات غير المتداولة 
 3,607,565 2,447 71,694 3,533,403 21 5 ممتلكات وآالت ومعدات 

 176,630 - 1,483 174,776 371 6 ملمواة موجودات غير 
 96,226 - - 96,226 - 7 الشهرة 

 18,499,881 584,495  17,915,386 - 8 إاتثمارات عقارخة 
 494,990 113,034 2,360 379,596 - 9 حق إاتخدام الموجودات 

 108,582 - - 108,582 - 10 مشارخو مشتركة و  زميلة شركات  في إاتثمار
 45,972 - - 45,972 - 11 موجودات مالية إاتثمار في  

 34,510 - - 34,510 -  موجودات الضرخبة المةجلة 
 518,521 - - 518,521 -  ذم  مدينة تجارخة وأخرى 

       
  392 22,806,972 75,537 699,976 23,582,877 
       

       الموجودات المتداولة 
 142,801 - - 142,801 - 11 إاتثمار في موجودات مالية 

 221,056 - - 221,056 -  موجودات العقود 
 7,562,987 5,404 2,158 7,549,106 6,319  ذم  مدينة تجارخة وأخرى 

 6,447,912 - - 6,447,912 -  مخزون 
 3,547,814 - - 3,547,814 - 16 أعمال تطوخر قيد التنفيل 

 33,766 31,945 1,821 - -  القة ع ذات  جهة مع مستسق
 9,060,928 - - 9,060,667 261  نقد وأرصدة لدى البنوك 

       
  6,580 26,969,356 3,979 37,349 27,017,264 
       

 50,600,141 737,325 79,516 49,776,328 6,972  مجموع الموجودات 
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   الستةلفترة 

 
 

 )يتبع( 3إندماج األعمال بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   30
 

 )يتبع( المقبولةوالمطلوبات  المستحوذةالقابلة للتحديد  الموجودات 
 

 للموجودات والمطلوبات المسددة كما في تارخ  االاتسواذ كما يلي:وانت القي  العادلة المةقتة  
 

 المجموع توافق الشهب الدار جينكوري   
  _______ _______ _______ _______ _______ 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  إيضاحات  

       المطلوبات غير المتداولة 
 446,666 128,714 2,370 315,582 - 9 عقود اإليجار   إلتزامات

 244,887 1,411 1,246 241,812 418  مخلص م افآت نهاية الخدمة للموظفيع 
 4,304,707 86,137 - 4,218,570 -  قروض بنكية 

 3,639,951 - - 3,639,951 -  ص وك غير قابلة للتسوخل
 1,914,385 - - 1,914,385 -  ذم  داسنة تجارخة وأخرى 

        
 418 10,330,300 3,616 216,262 10,550,596 

       
       المطلوبات المتداولة 

 60,568 4,724 187 55,657 - 9 إلتزامات عقود اإليجار 
 53,041 16,218 - 36,823 -  قروض بنكية 

 32,889 - - 32,889 -  ص وك غير قابلة للتسوخل
 7,108,881 9,536 12,624 7,840,957 -  وأخرى ذم  داسنة تجارخة 
 2,321,580 8,576 - 2,313,004 6,848  مطلوبات العقود 

       
         6,848 10,279,330 12,811 39,054 10,338,043 
       
       

 20,888,639 255,316 16,427 20,609,630 7,266  مجموع المطلوبات
       
       

 29,711,502 482,009 63,089 29,166,698 (294)  الموجودات المستحوذة صافي 
 (783,140) (141,871) - (641,298) 29  ينزل: حقوق الملكية غير المسيطرة 

 (1,126,639) - - (1,126,639) -  أدوات حقوق الملكية المختلطة 
       
       

القابلة للتحديد   الموجوداتالحصة من صافي نسبة 
 27,801,723 340,138 63,089 27,398,761 (265)  المستحوذة 

: السلص اإلضافية غير المسيطرة على  ينزل
 (18,727,252) - - (18,727,252) -  مستوى المجموعة 

 (13,268,609) (331,034) (72,210) (12,865,365) -  الشراء  بدل
       
       

 4,203,242 - 9,121 4,193,856 265 7 الشهرة* 
       
       

 9,104 9,104 - - -  مكسب من صفقة شراء 
       
 

 .در    ألف  265 بمبلرجينكوري  لـالشهرة  ت  تخفيا قيمة  2022يونيو   30خالل الفترة المنتهية في   •



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  

 

57 
 

 المالية المرحلية الموجزة الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   الستةلفترة 

 
 

 )يتبع( 3إندماج األعمال بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   30
 

 :كما يلياألعمال    إندماجغير المسيطرة في تارخ  التسوخل بموجب   حقوق الملكية توزخوت  
     يونيو  30

2022     
     )غير مدقق( 

     ألف درهم
     

 عند اإلاتسواذ  حقوق الملكية غير المسيطرة    783,140
      على مستوى المجموعة اإلضافيةمسيطرة الغير الملكية حقوق     18,727,252

     
19,510,392          

 
 

 مطلوبات طارئة   31
   يونيو  30  ديسمبر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف در  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
      ضمانات بنكية    16,300,757  12,077,243

     
      اعتمادات مستندية   792,935  722,803

     
      التزامات رأامالية    26,568,249  2,243,330

     
      التزامات شراء  2,061,120  1,678,572

 
 ت  إصدار الضمانات البنكية واالعتمادات المستندية أعال  مع خالل المسار االعتيادي لألعمال.

 
 للمجموعة كمةجر  ةالتزامات عقود اإليجار التشغيلي

 
 غير القابلة لالغاء  ي كما يلي: ةايجارات المستقبلية المستسقة بموجب عقود اإليجار التشغيليلالسد األدنى  إن  
 

   يونيو  30  يونيو  30
2021  2022   

   ألف درهم  ألف در  
   )غير مدقق(   مدقق( غير )
     
 خالل انة  1,116,429  -
 مع انة إلى خمس انوات  2,693,372  -
      أوثر مع خمس انوات   1,697,205  -
     
-  5,507,006        
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 )يتبع(  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   ستةاللفترة 

 
 

 معلومات قطاعية  32
 

ـــــغيل 8يتطلب المريار الدولي للتقارخر المالية رق   ــ ــ ـــــاس األداء    قطاعات التشــ ــ ــ ـــــغيل على أاــ ــ ــ المالي والتقارخر  تسديد قطاعات التشــ
ــــغيل، ت  تندي  المجموعة في   ـــ ــ ــ ــــيص الموارد للقطاع وتقيي  أداسل. ألغراض التشــ ـــ ــ ــ الداخلية حول م ونات المجموعة مع أجل تخلــ

 قطاعات األعمال أو ملادر اإليرادات التالية:
 

 ؛أعمال التجرخف وما يرتبط بها مع أعمال ااتلالح األراضيبتقدي    يتعلقاللي    ،اللناعي (1)
ــا  (2) ـــ ـــ ــ ــ ـــــ نيـة، وتطوخر البنيـة التستيـة وأعمـال   خـدمـات  ، الـلي يوفرءاتاإلنشــ ـــ ــ ــ أعمـال المقـاوالت المتعلقـة بـالمبـاني التجـارخـة والســ

  ة؛المدني اإلنشاءات
 في الشركات العقارخة أو بيو العقارات؛  واإليرادات مع اإلاتثمار  إيرادات اإليجار مع العقارات التي تشملالعقارات،   (3)
 ؛ والمخبرخة  وخدمات االختبارات والخدماتالمختبرات الطبية،  التي تتضمع خدمات إدارة المستشفيات و الرعاية اللسية،   (4)
الثانوخة اللـــــغيرة   األنشـــــطةمجموعة متنوعة مع    الضـــــيافة باإلضـــــافة إلىالخدمات، والتي تشـــــمل خدمات اإلدارة وإيرادات   (5)

 .إيرادات االاتثمار والتموخل اإلاالمي ل ذل وخشم
 

 يعرض الجدول التالي معلومات اإليرادات واألرباح للقطاعات التشغيلية للمجموعة:
 

 
 بيع القطاعات ب اعار السوق الساسدة.ما * يت  تسميل المبيعات  

 الرعاية الصحية العقارات اإلنشاء  الصناعة 
   الخدمات

 المجموع حذوفات  والقطاعات األخرى 
 ألف درهم  درهم ألف  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

يونيو  30للفترة المنتهية في 
2022  

    
   

 17,128,796 - 1,751,871 6,270,886 2,221,166 3,290,742 3,594,131 المبيعات الخارجية 
 - (168,739) 49,507 - 22,472 89,088 7,672 المبيعات ما بيع القطاعات* 

        
        

 17,128,796 (168,739) 1,801,378 6,270,886 2,243,638 3,379,830 3,601,803 مجموع اإليرادات
 4,993,800 (16,939) 643,432 2,898,545 1,100,819 267,086 100,857 إجمالي ربح القطاع 

 (1,470,646) 24,270 (423,552) (483,497) (463,808) (56,402) (67,657) ملارخف عمومية وإدارخة وبيرية 
  شركات زميلة نتاسجحلة في 

 (140,611) - (146,748) 5,438 35,666 (37,512) 2,545 مشارخو مشتركةو 
المالية   الموجودات قيمة   إنخفاض

 (88,463) - (51,960) 1,701 - (566) (37,638) د و وموجودات العق
 969,426 315 266,533 4,137 24,353 51,503 622,585 إاتثمار وإيرادات أخرى إيرادات 

شركات   م سب مع صفقة شراء
 9,104 - 9,104 - - - - تابعة

مع ااتبعاد ااتثمار في   م سب
 3,659,356 - 3,659,356 - - - - شركات زميلة 

صرف   )خسارة(/ م سب مع
 (7,495) - 25,348 - 208 192 (33,243) العمالت األجنبية

 (126,562) 6,295 (21,800) (13,412) (84,371) (2,893) (10,381) تكاليف تموخل، صافي
        
        

الربح قبل الضريبة من العمليات  
 7,797,909 13,941 3,959,713 2,412,912 612,867 221,408 577,068 المستمرة

 (26,559) - (8,848) - (2,320) - (15,391) ضرخبة الدخل
        
        

الضريبة من العمليات   بعدالربح 
 7,771,350 13,941 3,950,865 2,412,912 610,547 221,408 561,677 المستمرة

الربح / )الخسارة( مع العمليات  
 126,456 (5,338) 124,227 7,567 - - - المتوقفة 

        
        

 7,897,806 8,603 4,075,092 2,420,479 610,547 221,408 561,677 الربح بعد الضريبة 
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 الرعاية الصحية العقارات اإلنشاء  الصناعة 

 الخدمات  
 المجموع حذوفات  والقطاعات األخرى 

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

  2021يونيو  30للفترة المنتهية في  
    

  
 5,476,112 - 458,848 1,786,406 18,046 2,179,625 1,033,188 المبيعات الخارجية 

 - (2,044) - - - 2,044 - المبيعات ما بيع القطاعات* 
        
        

 5,476,112 )2,044( 458,848 1,786,406 18,046 2,181,669 1,033,188 مجموع اإليرادات 
 1,759,036 - 235,680 1,178,424 13,764 185,246 145,922 إجمالي ربح القطاع 

 (284,660) - (116,235) (97,304)  (2,160) (58,501) (10,731)  ملارخف عمومية وإدارخة وبيرية 
  شركات زميلة نتاسجحلة في 

 838 - (17,687) 3,420 - 13,959 1,146 مشارخو مشتركةو 
المالية   الموجودات قيمة   إنخفاض

 د و وموجودات العق
- 23,500 - (271) (1,855) - 21,374 

 140,548 - (6,407) (65) 145,725 10,048 )8,753( إاتثمار وإيرادات أخرى إيرادات 
صرف   )خسارة(/ م سب مع

 120,253 - 108,720 - - - 11,533 العمالت األجنبية
 (28,935) - (8,212) (2,971) (8,493) (4,477) (4,782) تكاليف تموخل، صافي

        
        

الضرخبة مع العمليات  الربح قبل 
 1,728,453 - 194,005 1,081,502 148,836 169,775  134,335  المستمرة

 4,181 - (4,660) - - - 8,841 ضرخبة الدخل
        
        

الضرخبة مع العمليات   بعدالربح 
 1,732,634 - 189,345 1,081,502 148,836 169,775  143,176  المستمرة

 (6,745) - (6,745) - - - - خسارة مع العمليات المتوقفة 
        
        

 1,725,889 - 182,600 1,081,502 148,836 169,775 143,176 الربح بعد الضرخبة 
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 .2022 يونيو  30يعرض الجدول التالي الموجودات والمطلوبات القطاعية للقطاعات التشغيلية للمجموعة كما في 
 
 العقارات  اإلنشاء  الصناعة  

 الرعاية  
 الصحية 

الخدمات  
 المجموع  حذوفات  والقطاعات األخرى 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
        2022يونيو  30في 
        

 101,338,510 ( 3,378,766) 24,447,686 11,570,301 48,153,222 5,863,503 14,682,564 الموجودات 
        

 - - - - - - - موجودات متعلقة بعمليات متوقفة 
        
        

 101,338,510 ( 3,378,766) 24,447,686 11,570,301 48,153,222 5,863,503 14,682,564 مجموع الموجودات 
        
        

 45,177,384 ( 3,387,369) 12,907,058 4,025,228 19,632,035 4,396,699 7,603,733 المطلوبات 
        

 - - - - - - - متعلقة بعمليات متوقفة  مطلوبات
        
        

 45,177,384 ( 3,387,369) 12,907,058 4,025,228 19,632,035 4,396,699 7,603,733 مجموع المطلوبات 
        
        

        2021ديسمبر  31في 
        

 44,208,743 (288,695) 6,153,417 7,781,934 11,966,012 5,291,833 13,304,242 الموجودات 
        

 3,138,608 - 3,138,608 - - - - متوقفة موجودات متعلقة بعمليات 
        
        

 47,347,351 (288,695) 9,292,025 7,781,934 11,966,012 5,291,833 13,304,242 مجموع الموجودات 
        
        

 19,187,443 (288,388) 2,508,020 3,934,434 1,557,575 4,058,164 7,417,638 المطلوبات 
        

 2,188,327 - 2,188,327 - - - - متعلقة بعمليات متوقفة  مطلوبات
        
        

 21,375,770 (288,388) 4,696,347 3,934,434 1,557,575 4,058,164 7,417,638 مجموع المطلوبات 
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الدولي. يشمل قطاع اإلمارات العربية  القطاع  اإلمارات العربية المتسدة و   إلى قطاعقامت المجموعة بتجميو قطاعاتها الجغرافية  
الدولي عمليات في ملر والمملكة العربية السعودية والبسرخع   القطاع المتسدة مشارخو في اإلمارات العربية المتسدة، بينما يشمل  

 والهند والكوخت وجزر المالديف وايشيل وشرق إفرخقيا. 
 

 : للمجموعة ةالجغرافي اتيوضح الجدول التالي تسليل القطاع 

 
 قطاع اإلمارات 

 العربية المتحدة
 القطاع 
 المجموع  الدولي 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    

    )غير مدقق(  2022 يونيو 30
     17,128,796 2,154,245 14,974,551 اإليرادات 

    
     4,993,800 271,902 4,721,898 الربح اإلجمالي 

    
     45,890,551 1,655,661 44,234,890 المتداولة الموجودات غير  

    
    )غير مدقق(  2021 يونيو 30

     5,476,112 342,202 5,133,910 اإليرادات
    

     1,759,036 48,320 1,710,716 الربح اإلجمالي 
    

     21,507,692 1,849,031 19,658,661 الموجودات غير المتداولة 
 
 

 لسهم العائد ل  26
 

 اه  المستخدمة في احتساب ربسية السه :بيانات األرباح واأل يوضح الجدول التالي
 

   يونيو 30أشهر المنتهية في   الستة  يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في 
2021  2022  2021  2022   

   )غير مدقق(   )غير مدقق(   )غير مدقق(   )غير مدقق( 
         

731,122  4,314,730  831,622  6,287,333  
 ربح الفترة العاسد لساملي أاه  الشركة  

 ألف در    -

8,154  10,000  4,223  10,000  
 المتواط المرجح لعدد األاه  العادية  

 اللادرة )مليون( 
 العاسد األاااي للسه  الواحد )در  (   0,63  0,20  0,43  0,09

 
أي أدوات قد ي ون لها ت ثير على ربسية السه    تق  بإصدارحيج أن المجموعة ل     المخفالربح السه     أرقامل  يت  عرض أي  

 عند ااتخدامها. 
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 المالية للموجودات والمطلوبات القيمة العادلة   34
 

 لتسديد واإلفلاح عع القيمة العادلة لألدوات المالية مع خالل تقنية التقيي :  التاليالتسلسل الهرمي باتباع  المجموعة   تقوم
 
ــتوى   • ــعار المدرجة )غير   1المسـ ــتقة مع األاـ ــات القيمة العادلة  ي تل  المشـ ــواق النشـــطة لموجودات أو قيااـ المعدلة( في األاـ

 .مطلوبات مماثلة
ــتوى   • ــعار المدرجة  2المســ ــتقة مع مدخالت بخالف األاــ ــات القيمة العادلة  ي تل  المشــ ــمعقيااــ ــتوى   ضــ والتي يم ع  1المســ

 .(مالحدتها لألصل أو االلتزام، إما بش ل مباشر )مثل األاعار( أو بش ل غير مباشر )أي المشتقة مع األاعار
قيااـات القيمة العادلة  ي تل  المشـتقة مع أاـاليب التقيي  التي تتضـمع مدخالت لألصـل أو االلتزام التي ال تسـتند   3المسـتوى   •

 (.للمالحدةإلى بيانات السوق التي يم ع مالحدتها )مدخالت غير قابلة  
 

 عة.يعرض الجدول التالي معلومات حول كيفية تسديد القية العادلة لموجودات المجمو 
 

 
 

المدخالت الهامة 
التي ال يمكن 

 مالحظتها 

المدخالت التي 
ال يمكن 

مالحظتها 
 لقيمة العادلةل

األسعار 
في   المدرجة 

األسواق 
النشطة 

 (1)المستوى  

المدخالت 
الهامة التي 

 يمكن مالحظتها 
 (2)المستوى  

المدخالت الهامة 
التي ال يمكن 

 مالحظتها 
 (3)المستوى  

 المجموع
  يونيو  30

2022 
 )غير مدقق(

 المجموع
 ديسمبر   31

2021 
 )مدقق(

 ألف در    ألف درهم       
        الموجودات المالية 

إاتثمارات في موجودات مالية مع 
 خالل الربح أو الخسارة 

 1,000,424 5,361,690 - 3,054,264 2,307,426 ال ينطبق  ال يوجد 

في موجودات مالية مع   إاتثمارات
 خالل الدخل الشامل اآلخر 

 1,650 1,385,640 - 1,053,499 332,141 ال ينطبق  ال يوجد 

 6,403 168,499 - 168,499 - ال ينطبق  ال يوجد  موجودات مالية مشتقة 
        

        الموجودات غير المالية
 25,273 26,064 - 26,064 - ال ينطبق  ال يوجد  الموجودات البيولوجية 

        إاتثمارات عقارخة
 معامالت مماثلة  قطو أراضي   -

اعار السوق أل
 لموجوداتالسالية  
 مماثلة

 62,475 837,617 837,617 - - ال ينطبق 

نهج الراملة،  عقارات تجارخة وا نية  -
إيجار السوق 

السنوي، معدل 
 الخل  

 372,238 17,831,028 17,831,028 - - ال ينطبق 

 
ــتوخات خالل  يل   ــنة ع  ناك تسوخالت بيع المســـ ــها بالقيمة العادلة، وبالتالي ل  يت    يتوجبمالية   مطلوبات. ال توجد أية الســـ قيااـــ

 اإلفلاح عنها في الجدول أعال .
 
 

 نتائج موسمية 35
 

  يونيو  30أشهر المنتهية في    ستةاللفترة   الموجزة الموحدةذات طبيعة موامية في البيانات المالية المرحلية  ل  يت  تسجيل أي دخل 
 .2021و   2022
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  أحداث بعد فترة التقرير 36
 

 المجموعة المعامالت التالية: أبرمت،  التقرخرلفترة  ل  الحقا  
 

شــركة الدار للفنادق والضــيافة شــركة الشــخص الواحد ذ.م.م )"الدار للفنادق والضــيافة"، إحدى    أبرمتالحق ا لفترة التقرخر،   (أ
منتجو نوراي إلى جانب جزخرتان  لشراء كامل حقوق الملكية في فندق   آخرالشركات التابعة للمجموعة( اتفاقية مو طرف 

ــ ني  ـــ ــتان للتطوخر الســ ـــ ــلــ ـــ ــافيتان مخلــ ـــ جزخرة نوراي  ي جزخرة  إن  .ون در  ملي  600بمبلر إجمالي قدر  جديدتان إضــ
ــــعديات، أبوظبي ــــمال جزخرة الســ ــــة تقو على بعد حوالي كيلومترخع شــ ــــتسواذ على جزخرة نوراي  .  خاصــ ــــتكمال  ت  االاــ الاــ

ــــص يلبي   ــتسواذ على فندق متخلــ ــ ــيافة والترفيل التابعة للمجموعة مع خالل االاــ ــ احتياجات عمالء وتنوخو مسفدة الضــ
، تتضــمع اللــفقة فرصــة تطوخر رسيســية لعرض منتجات  باإلضــافة إلى ذل .  مرتفو والمســتقرمختارخع مع ذوي الدخل ال

ــــــ نية جديدة   ــ ــ ــــــدار    .بوظبيأل راقيةاــ ــ ــ ــــــبة الموحدةالمرحلية الموجزة  ل  البيانات المالية  في تارخ  إصــ ــ ــ ، ل  تكتمل مسااــ
 االاتسواذ األولية لهل  المعاملة.

 
ــــركات التابعة   (ب ــتثمار العقاري" إحدى الشــ ــ ــتثمار العقاري ذ.م.م. )"الدار لالاــ ــ ــــركة الدار لالاــ الحق ا لفترة التقرخر، وقعت شــ

٪ مع رأس المال الملـــدر لشـــركة كونفلونس بارتنرز )المقر الرسيســـي( آر إس اـــي  100للمجموعة( اتفاقية لبيو وشـــراء 
ـــــجلــة في أبوظبي، اإلمــار  ـــ ــ ــ مليــار در  . وتعمــل    4,3ات العربيــة المتســدة بمبلر إجمــالي قــدر   ليمتــد )"وونفلونس"(، مســ

ــركة كونفلونس كجزء مع خطة الدار   ـــ ــ ــ ــتسواذ على شــ ـــ ــ ــ ــا في إدارة وت جير العقارات التجارخة. ت  االاــ ـــ ــ ــ ــااــ ـــ ــ ــ وونفلونس أاــ
  تكتمل مسااـبة الموحدة، لالمرحلية الموجزة لالاـتثمار لتنوخو مسفدتها التجارخة. في تارخ  إصـدار  ل  البيانات المالية  

 االاتسواذ األولية لهل  المعاملة.
 

الحق ا لفترة التقرخر، وقعت شــركة الدار للفنادق والضــيافة شــركة الشــخص الواحد ذ.م.م )"الدار للفنادق والضــيافة"، إحدى   (ج
ـــــادية لفندق دبل تري باي  يلتون، ر  ــ ـــــراء كامل المنفعة االقتلــ ــ ـــــركات التابعة للمجموعة( اتفاقية لبيو وشــ ــ أس الخيمة  الشــ

متر مربو بمبلر إجمالي قدر     28,233 تبلر اإلمارات العربية المتسدة )"دبل تري"( وقطعة أرض شـــاغرة مجاورة بمســـاحة
مليون در  . ت  االاــتسواذ على دبل تري كجزء مع خطة شــركة الدار للفنادق والضــيافة الاــتكمال وتواــيو وتنوخو    810

ـــــيافة. ف ــ ــ ـــــركة الدار للفنادق والضــ ــ ــ ـــــدار مسفدة شــ ــ ــ ، ل  تكتمل الموحدةالمرحلية الموجزة  ل  البيانات المالية  ي تارخ  إصــ
 مساابة االاتسواذ األولية لهل  المعاملة.
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ــــورةتعرض المعلومات المالية المدرجة في  ل  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة   فإنعلى حد علمنا،   ــ   كافة مع  ةعادل بلــ
ت  اعتماد وإجازة  النواحي الجو رخة الوضــــو المالي ونتاسج العمليات والتدفقات النقدية للمجموعة كما في وللفترات المعروضــــة فيها. 
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