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   مساهميالسادة إلى  الموجزة الموحدة المرحليةتقرير مراجعة المعلومات المالية 
 تروجان القابضة ذ.م.م.

 مقدمـة
 معا  )"الشركة"( وشركاتها التابعة )يشار إليها   تروجان القابضة ذ.م.م.  لـــقمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز الموحد المرفق  

ــ "الم مو ة"(      التغيرات في  اآلخر  الدخل الشـــاملو البيانات الموجزة الموحدة للربح أو الخســـارة  و   2021 مارس  31كما في بـــــــــــــــ
أشــــــــهر المنتهية برلخ التارإلد. إن اؤوارة مســــــــهولة  ل إ داو مرل المعلومات المالية   ثالثةلفترة الحقوق الملكية والتدفقات النقدية 

الصـــــــــــاورة  ل م ل   "التقارإلر المالية المرحلية"  34لي رقم  و رضـــــــــــها وفقا  للمبيار الم ا ـــــــــــبي الدو   الموجزة الموحدة المرحلية
ــدة الدولية ــتنتا . إن مســـــهوليتنا مي إبدا  معايير الم ا ـــ ــتناوا الموجزة الموحدة المعلومات المالية المرحليةحول مرل   ا ـــ إلى    ا ـــ

 مراجعتنا.

 نطاق المراجعـة
"مراجـعة المعلوـمات المـالـية المرحلـية التي يقوم بـها    2410المراجـعة رقم   المتعلق بعملـياتلـقد قمـنا بمراجعتـنا وفـقا  للمبـيار اـلدولي  
  اال ــــتفســــاراتالقيام بإجرا   الموجزة الموحدة المعلومات المالية المرحلية. تتضــــمل مراجعة  مدقق ال ســــابات المســــتقل للمنشــــ ة "

ــرل رييســـي مل   ــبية  واتدا  إجرا ات ت ليلية واجرا ات مراجعة أخر . إن  بشـ ــهوليل  ل األمور المالية والم ا ـ ــخال المسـ األشـ
نطاق المراجعة أقــــل جومرإلا مل نطاق القيام بالتدقيق وفقا  للمعايير الدوليــــة للتدقيق  وبالتالي  فإنها ال تمرننا مل ال صول  لى  

 رل أن يبينها التدقيق. لرا  فإننا ال نبدي رأي تدقيق بش نها.ت كيد حول جميع األمور الهامـة التي يم

 أمر آخر
والدخل الشــامل اآلخر والتغيرات في  للربح أو الخســارة الموحدة   الموجزةلم يتم مراجعة معلومات المقارنة المعروضــة في البيانات  

  مل الس الت الم ا بية للم مو ة.وتم ا تخراجها حقوق الملكية والتدفقات النقدية والمعلومات التفسيرإلة ذات الصلة 

   اال تنتا 
المرفقــة لم يتم   الموجزة الموحــدة  المعلومــات المــاليــة المرحليــةبــ ن    اال تقــاوا ــــــــــــــتنــاوا  إلى مراجعتنــا  لم يتبيل لنــا مــا يــد ونــا إلى  

 ".المالية المرحلية التقارإلر " 34إ داوما  مل جميع النواحي ال ومرإلة  وفقا  للمبيار الم ا بي الدولي رقم 
 

  شرق األو ط(ويلوإلت آند توش )ال
  
  
  

  م مد خمي  التح
  717رقم القيد 
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 اؤمارات العربية المت دة
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 بيان المركز المالي الموجز الموحد 
   2021 مارس 31كما في 

 
 ا امبر   31  مارس  31   
   2021  2020 
 اا ـم   درهـم   
 )مدققو   ( مدقق)غير   إيضاحات  

      الموجودات
      الموجودات غير المتداولة

 595,287,669  589,313,002  4 ممةركا  ومعدا  
 274,077  272,159   غ ر مرمودة  موجواا 

 70,837,913  69,737,026  5 الموجواا  ادةسدام حق
 109,687,139  108,437,728  6 عقاالة  ادةثمااا 
 2,706,434  2,534,177   في كركا  زم رة  ادةثمااا 

 7,657,526  14,735,092   في مشروج مشةرك   ادةثماا
       1,893,465  1,880,554   لدإ بنوك  وااس 

      
       788,344,223  786,909,738   مجموع الموجودات غير المتداولة

      
      الموجودات المتداولة

 188,986,107  174,745,144  7 مسزون 
 146,760,000  146,760,000  8 تطولر ق د الةنف ا  وعمال

 2,185,631,599  1,794,963,908  9 ممم مدمنة تجاالة ووخرإ 
 1,358,469,382  1,313,095,571  10 العقد  موجواا 

 94,848,702  118,480,475  11 مر جلا  ما  عالقة   ماةاق
       631,828,010  716,345,973  12 ومراافا  النقداقد 

      
       4,606,523,800  4,264,391,071   مجموع الموجودات المتداولة 

      
       5,394,868,023  5,051,300,809   مجموع الموجودات
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   الموجز الموحد والدخل الشامل اآلخر الربح أو الخسارة بيان  
   2021 مارس 31أشهر المنتهية في   ثالثةلفترة ال

 
 مارس 31فترة الثالثة أشهر المنتهية في     
   2021  2020 
 اا م  درهم   
 و مدقق)غ ر   ( مدقق)غير   إيضاح 
      

 778,222,929  1,015,235,575  16  مرااا  
       678,737,430) ) 902,939,791) )  تكاليف م اكر  

      
 99,485,499  112,295,784   إجمالي الربح 

      
 24,995,333) ) 23,401,435) )  عمومية واااالة مصاالف 

 5,284,129  7,637,303    مرااا  وخرإ  
 542,183  794,885     تمولل مرااا  

 3,808,833) ) 3,089,120) )  تكاليف تمولل  
 -  7,077,566   حصة الرح  مر المشروج المشةرك

 63,444) ) 277,743   حصة الرح / )السااا و مر الشركا  الزم رة 
       -  1,787,296) )  خااا  ااسفاض القيمة عرى الموجواا  المالية 

      
 76,444,201  99,805,430   الفترة ربح 

      
       -  -   الدخل الشامل اآلخر

      
       76,444,201  99,805,430   للفترة مجموع الدخل الشامل 

      
      الربح العائد إلى:مجموع 

 76,462,738  100,500,702   مالكي الشركة  
       18,537) ) 695,272) )  حقوق المركية غ ر المايطر  

      
   99,805,430  76,444,201       
      

      العائد إلى:مجموع الدخل الشامل 
 76,462,738  100,500,702   مالكي الشركة  

       18,537) ) 695,272) )  حقوق المركية غ ر المايطر  
      
   99,805,430  76,444,201       
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد 
 2021 مارس 31أشهر المنتهية في   ثالثةلفترة ال

 
  

 رأس  
  المـال 

 رأس المال 
  المساهم به

 إحتياطي 
  قانوني  

 إحتياطي 
   مقيد

 أرباح 
  مستبقاة

 العائد إلى  
  مالكي الشركة 

 حقوق الملكية
  المسيطرة غير 

 مجموع
 الملكية حقوق 

 درهم    درهم    درهم    درهم    درهم    درهم    درهم    درهم    
                 

 1,224,267,336  36,508,138  1,187,759,198  757,319,513  72,379,373  150,000  357,610,312  300,000  )مدققو 2020 منامر 1الرص د في 
 76,444,201  و 18,537 ) 76,462,738  76,462,738  -  -  -  -  لرفةر    اآلخر  الشاملمجموج الدخل 

                 
                 

 1,300,711,537  36,489,601  1,264,221,936  833,782,251  72,379,373  150,000  357,610,312  300,000  )غ ر مدققو 2020مااس  31الرص د في 
                 
                 

 1,045,460,233  30,476,522  1,014,983,711  727,819,026  72,379,373  150,000  357,610,312  300,000  )مدققو 2021 منامر 1الرص د في 
 99,805,430  و695,272 ) 100,500,702  100,500,702  -  -  -  -  لرفةر    اآلخر  مجموج الدخل الشامل

                 
                 

 1,145,265,663  29,781,250  1,115,484,413  828,319,728  72,379,373  150,000  357,610,312  300,000  )غير مدقق(  2021مارس   31الرصيد في 
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 التدفقات النقدية الموجز الموحد  بيان  
 2021 مارس 31أشهر المنتهية في   ثالثةلفترة ال

 
 مارس  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  2021 

 درهم
 2020 

 اا م 
 ومدقق)غ ر   (مدقق )غير   

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 76,444,201  99,805,430  لرفةر   اح 

     
     :غير نقدية وبنود أخرى  لمصاريفتعديالت 

 24,924,245  25,627,646    ادةلالك ممةركا  ومعدا 
 66,641  -   طفاء موجواا  غ ر مرمودة   
 -  1,100,887   طفاء حق ادةسدام الموجواا   

 3,808,833  3,089,120  تكاليف تمولل  
 5,674,333  4,034,932  مسصص م افآ  الا ة السدمة لرموظف ر

 -  1,787,296  مسصص خااا  ااسفاض القيمة لرموجواا  المالية، صافي 
 1,246,411  1,246,411  ادةلالك ادةثماا عقااي 

 441,110) ) 277,743) ) حصة اح  مر كركا  زم رة  
      -  7,077,566) ) حصة اح  مر مشروج مشةرك  

     
     رأس المال العامل أعمال الحركة في 

 38,048,039) ) 14,240,963  اقص/ )زلاا و في مسزون  
 73,448,194) ) 389,075,774  اقص/ )زلاا و في ممم مدمنة تجاالة ووخرإ 

 88,579,829) ) 35,624,746  اقص/ )زلاا و في موجواا  العقد    
 3,021,702) ) 23,821,149) ) )زلاا و/ اقص في ماةاق مر جلا  ما  عالقة  

 12,911) ) 12,911  اقص/ )زلاا و في افعا  مقدمة وت م نا  ومصاالف مدفوعة مقدما   
 258,430,962  177,089,428) ) اقص في مطروحا  العقد  

 41,354,168) ) 148,293,919) ) ممم ااسنة تجاالة ووخرإ اقص في 
      14,739,739  51,193,849  اقص في ماةاق  لى جلا  ما  عالقة    

     
 140,429,412  270,280,161  األنشطة التشغيلية  النقد الناتج من 

           2,165,133) ) 3,062,304) ) المدفوعةالموظف ر م افآ  الا ة خدمة  
 138,264,279  267,217,857  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

     
     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 12,177,732) ) 19,899,029) ) افعا  لشراء ممةركا  ومعدا   
 856,931) ) -  افعا  لشراء ادةثماا عقااي  

 -  246,049  عاسدا  مر ادة عاا ممةركا  ومعدا   
      10,945,111  -  وكلر  3صافي الاركة في وااس  ألعثر مر 

     
      2,089,552) ) 19,652,980) ) المستخدم في األنشطة االستثمارية  صافي النقد

     التمويلية التدفقات النقدية من األنشطة 
 3,808,833) ) 3,089,120) ) مدفوعةتكاليف تمولل 
 -  12,046,871) ) تادمد قروض  

 8,064,630) ) -  عاسدا  مر قروض  
      -  1,067,482) ) اد جاا  عقد افعا  مطروحا  

     
      11,873,463) ) 16,203,473) ) التمويلية المستخدم في األنشطة  صافي النقد

     
 124,301,264  231,361,404  وما مرادفات النقد  في النقد الزيادة  صافي 

     
      387,358,146  474,769,923  الفةر  في بدا ة ومراافا  النقد النقد 

     
      511,659,410  706,131,327  الفترة في نهاية وما مرادفات النقد النقد 
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 الموجزة الموحدة   المرحلية المالية   المعلوماتإيضاحات حول 
   2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 
 معلومات عامة  1
 
)"الشـركة"و  ي كـركة ما  ماـلولية مادوا  ماـجرة في  ماا  وبوظبي، ادمااا  العرحية المةاد . العنوان الماجل   تروجان القابضـة م.م.م.  ن

 ، وبوظبي، ادمااا  العرحية المةاد . 111059 .ب.  لرشركة  و
 

 المداية.  ألعمال اداشاءا في المقاوال  العامة  شاا  ل لا معا  بـ "المجموعة"و )والشركا  الةابعة للا  لرمجموعةتةمثل األاشطة الرسياية 
 

ــوم بقااون اتاااي اقم  ــدا مردـ ــنة  26صـ ــنة  2بةعدمل بعض وح ام القااون االتاااي اقم   2020لاـ ــركا  الةجاالة في    2015لاـ ــ ن الشـ بشـ
مةوجب عرى الشـــــــركة تطب ق وتعدمل ووضـــــــاعلا بما مةوافق م   ا  .  2021منامر   2واخرت الةعدمال  ح ز الةنف ا في   2020دـــــــبةمبر   27

 ح ز الةنف ا.  المردوم بقااون في موعد ال مةجاوز دنة واحد  مر تاالة اخول  األح ام
 

 : ي لرمجموعةكا  الةابعة األاشطة الرسياية لرشر  ن 
 

 ؛المةعرقة بالم ااي الةجاالة والا نية وتطولر البنية الةاةية واألكغال األاضية والمداية واداشاءا المقاوال  اللنددية  •
 ؛المقاوال  العامة لإلاشاءا  واألعمال المداية •
 ؛ اةاج وتوالد السردااة الجا ز  •
 ؛مقاوال  ك  ا  الصرف الصاي الرسياية •
 ؛وال  الطرق والشوااج الرسياية واألعمال المةعرقة بلامقا •
 ؛المقاوال  المي ااي ية •
 ؛خدما  حقول ومرافق النفط والغاز البرلة وال ارلة •
 ؛تنف ا مقاوال  احط ك  ا  الصرف الصاي والمنازل •
 ؛األافاق  مقاوال  •
 اقل مواا تجمي  الشاحنا  الثق رة / السفيفة. •
 ؛ الجا ز  والسرط الجاف والمالطتصني  السردااة  •
 و ؛ترك ب واصالح معدا  الاالمة وواظمة  طفاء الارلق •
 تصني  وتوالد وترك ب وتصني  ولواح األلمن وم والزجاج. •

 
ةابعة والشركا  ال  لرمجموعةاألااء المالي والمركز المالي   2021مااس  31الموحد  كما في   المرحرية الموجز  المالية المعروما تةضمر  ا  

 .) شاا  ل لا معا  بـ "المجموعة"و الةالية
 

 
 رقم

 
 التابعة الشركة  إسم

 
 الملكية  نسبة

  احتسابه يتم
 يلي  كما

 
 الرئيسية  األنشطة

مارس   31  
2021 

ا امبر   31
2020 

  

      
 الم ااي  مشاال  مقاوال  تابعة كركة % 99,999 %99,999 * م.م.م.تروجان لرمقاوال  العامة  1
  اشاءا   تابعة كركة % 99,99 % 99,99 الوطنية لرمشاال  والةعم ر م.م.م.   2
 خدما  الي ةرومي ااي ال   تابعة كركة % 99 % 99 *.م. م.اولال اافااي الي ةرومي ااي ال م 3
 صناعة الم ااي الجا ز  تابعة كركة % 99 % 99 الملا موامرر لرصناعا  م.م.م. *  4
بناء وحي  العقااا  واألااضي والمقاوال    تابعة كركة % 100 %100 لمنةجا  السردااة م.م.م.تا - اي 5

 العامة
 عقااا    تابعة كركة % 99,99 % 99,99 و *مةوقفةم.م.م. ) ا ف روحمنت تروجان 6

 تابعة كركة % 99,99 % 99,99 * الم ادمااا  لأللمن وم م.م.م. 7
الجداان تصميم وتصني  وحي  وترك ب 

المةعدا  الوحدا  مر األلومن وم 
بواب والاةاسر الزجاجية والنوافا واأل

 المنزلقة والةشط  ا  المعماالة  
  األخشابمنةجا   تابعة كركة % 99 % 99 * مصن  ف نكي لألخشاب م.م.م. 8
 مشاال  الم ااي مقاوال   تابعة كركة % 60 % 60 الم ااي م ي م.م.م.  9

تا ادمااا  لرمقاوال  العامة - اي 10
 مقاوال  مشاال  الم ااي  تابعة كركة % 99 % 99 )مةوقفةو *
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 )يتبع(معلومات عامة  1
 

 
 رقم

 
 التابعة الشركة  إسم

 
 الملكية  نسبة

  احتسابه يتم
 يلي  كما

 
 الرئيسية  األنشطة

مارس   31  
2021 

ا امبر   31
2020 

  

      
 .م.م.م الةجاالة لالدةثمااا  تروجان 11

الملداا  الصناعية  في ادةثماا  تابعة كركة % 99,999 %99,999 * ومةوقفة)
 والةجاالة وت ديالا وااااتلا 

تروجان لإلدةثماا العقااي م.م.م.   12
المشاال  العقاالة وت ديالا  في ادةثماا تابعة كركة % 99,99 % 99,99 و *مةوقفة)

 وااااتلا 
 -تا المر بردمنج كوااةراعشر - اي 13

 مقاوال  مشاال  الم ااي  تابعة كركة % 100 %100 ابي )مةوقفةو  
 مقاوال  مشاال  الم ااي  تابعة كركة % 99 % 99 )مةوقفةو*  اداء لرمقاوال  العامةكركة  14
تا لمنةجا  السردااة )الممركة  - اي 15

  اشاءا   تابعة كركة % 100 %100 العرحية الاعوا ةو
 

  ا  المنشـ  مر قبل الماـا م لصـال  الشـركة، وحالةالي فإن المركية الفعرية لرشـركة في   المنشـ  في تسصـيص ما ت قى مر األدـلم القر رة * تم  
 %.100  بنا ة  ي
 
 
 أساس اإلعداد 2
 

مـبدو الةكرـفة الـةاالسـية.  ن الةكرـفة الـةاالسـية بصـــــــــــــــفة عـاـمة تمـثل القيـمة لوفـقا     الموجز  الموحـد   المرحرـية المـالـية المعروـما تم  عـداا  
 . الموجواا مقابل ت اال  المقدم لربدلالعاالة 

 
بـناء  عرى الملـياا   2021مـااس    31لفةر  الثالـثة وكــــــــــــــلر المنةلـية في   الموجز  الموحـد  المرحرـية  المـالـية  المعرومـا   ـا   تم  عـداا

 ."الةقاالر المالية المرحرية" 34الماادبي الدولي اقم 
 

بـدا م ادمـااا  العرحيـة المةاـد  )"الـدا م"و، و ي العمرـة الةشــــــــــــــغ ريـة   الموجز  الموحـد   المرحريـة  المـاليـة  المعرومـا تم عرض  ـا   
 . لرمجموعةعرض الوعمرة 

 
الالزمة لربيااا  المالية الموحد  الاــــــنولة  وادفصــــــاحا  جمي  المعروما   الموجز  الموحد  المرحرية  المالية المعروما ال تةضــــــمر  

. بادضـافة لالا،  ن  2020ا اـمبر   31ولن غي ون تقرو جن ا   لى جنب م  البيااا  المالية الموحد  لرمجموعة لراـنة المنةلية في 
ال تعةبر بالضـــروا  ملكـــر عرى النةاسج الةي  م ر توقعلا لراـــنة المالية    2021س ماا   31وكـــلر المنةلية في    الثالثةالنةاسج لفةر   

 .2021ا امبر  31الةي دةنةلي في 

 األح ام، الةقدمرا  واااا  المساطر
ــا  تلثر عرى تطب ق الموجز  الموحد   المرحرية  المالية  المعروما مةطرب  عداا  ا   ، مر ادااا   صـــــداا وح ام وتقدمرا  وافةراضـــ

ــبية والم ال    ــا  الماادــــــــ ــيادــــــــ قد تسةرف النةاسج الفعرية عر  ا    والمصــــــــــاالف.وادمرااا   المداجة لرموجواا  والمطروحا الاــــــــ
لمصـااا الرسياـية لرةقدمر غ ر الملكد  ن األح ام اللامة الةي وضـعةلا ادااا  لةطب ق الاـيادـا  الماادـبية لرمجموعة وا .الةقدمرا 

، بادـــةثناء 2020ا اـــمبر  31مةوافقة م  ترا الةي تم تطبيقلا في البيااا  المالية الاـــنولة الموحد  لرمجموعة لراـــنة المنةلية في  
 .3اقم  في   ضاح موض ما  و 
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 أهم السياسات المحاسبية  3
 

ــبية   ــيادــــا  الماادــ ــةسدمة في  عداا ن الاــ ــةسدمة في مةوافقة م    الموجز  الموحد  المرحرية  المالية  المعروما  ا     الماــ ترا الماــ
 واد ضاحا  المرفقة بلا.، 2020ا امبر  31لرانة المنةلية في  الموحد  لرمجموعةالمالية   عداا البيااا 

 
 .2021منامر  1خالل الانة المالية الةي تبدو في  الةي وص ات داالة المفعول  المعام ر والةفا را  الصااا  عرى   تعدمال وو

  2المرحرة  - عاا  تش  ل ملياا دعر الفاسد  •
ــ  ل  الةعدمال  في  تقدم  ــعر الفاسد   عاا  تشــــــــــ ، 9  اقم  رةقاالر الماليةلالدولي   الملياا)تعدمال  عرى    2المرحرة   -ملياا دــــــــــ

الدولي   والملياا  4الدولي لرةقاالر المالية  الملياا  ،7 اقم  الدولي لرةقاالر المالية الملياا،  39 اقم  الدوليي الماادــــــب الملياا
مةم   قافلا فقط  ال، وتوضـي  ون ماادـ ة الةاوط  عاا  الةشـ  لرة عمرية لرةعدمال  الةي مةطربلا و ودـ 16 اقم  رةقاالر الماليةل

 عاا  تش  ل عر  الناتجة، وااخال ادفصاحا  الةي تام  لرماةسدم ر بفلم طبيعة ومدإ المساطر   عاا  تش  ل  مبوا اةيجة
 لى   مبوازفي الةاول مر   المنشــــــ  مساطر بادضــــــافة  لى تقدم لةرا ال المنشــــــ  وكيفية  ااا    المنشــــــ  ةعرض له  تالاي    مبوا

 .الةاول اا   المنش  دمر تمعدال  مرجلية بدمرة، وكيف 

 والةي لم  ار موعد تطبيقلا بعد المصدا المعام ر الجدمد  والةعدمال  )بو  
 1) اـــــــري تطبيقه مر  1تعدمال  عرى الملياا الدولي لرةقاالر المالية اقم  –تصـــــــنيف المطروحا  كمةداولة وو غ ر مةداولة   •

  ما ما تادمد  عرى  الشــــــركا  ماــــــاعد  خالل  مر  المةطر ا   تطب ق  في  االتاــــــاق  تعزلز   لى الةعدمال  تلدف.  و2023منامر  
 تكون  ون  اةمل وو ماــــــــــةاقة) كمةداولة ملكد غ ر تاــــــــــولة تاالة للا  الةي األخرإ  والمطروحا   الدمون   تصــــــــــنيف  جب عان

 ؛مةداولة غ ر ووو واحد  دنة خالل الاداا ماةاقة
 

 1) اـــــــري تطبيقه مر  3تعدمال  عرى الملياا الدولي لرةقاالر المالية اقم  –  المفاهيمي ادطاا  حول المراج   عرى  تعدمال  •
 اون   3  اقم  المـاليـة  لرةقـاالر الـدولي  المليـاا  في  المفـاهيمي لإلطـاا  قـد م  مرج   تاـدمـ    لى  الةعـدمال   تلـدف .و2022منـامر  
 ؛الملياا مةطر ا  في  ام  تغ  ر

 
) اــــــري  16تعدمال  عرى الملياا الماادــــــبي الدولي اقم  –عاسدا  قبل االدــــــةسدام المقصــــــوا  –ومعدا    وآال ممةركا    •

ــم  ون الةعدمال   تمن .  و2022منامر    1تطبيقه مر   عاسدا  وي  والمعدا  واآلال   الممةركا  بنوا مر بند وي تكرفة مر تسصـ
ــناف بي  مر ــل ملا   حضـــــــــــــاا وثناء المنةجة األصـــــــــــ  بالطرلقة العمل  عرى قااا ا لي ون   له  الالزمة  والاالة  الموق    لى  األصـــــــــــ

ــوا  ــ   تعةرف ملا،  مر  وحدال  . ادااا   قبل مر  المقصـــــــــ  وو الرح   في البنوا، ترا  اةاج وتكرفة البنوا،  ا  بي   بعاسدا  المنشـــــــــ
 ؛  السااا 

 
منامر  1) اـــــــري تطبيقه مر   37تعدمال  عرى الملياا الماادـــــــبي الدولي اقم   –تكرفة تنف ا العقد   –عقوا مثقرة بادلةزاما    •

ــمل بالعقد" الوفاء تكرفة"  ون الةعدمال  تادا.  و2022 ــر   تةعرق الةي الةكاليف"  تشـ   الةي الةكاليف  تكون   ون  م ر".  بالعقد  م اكـ
 الةكاليف تسصـيص ووو الم اكـر   والمواا  العمالة  المثال دـب ل  عرى)  العقد بلاا لروفاء   ضـايية  تكاليف  ما بالعقد  م اكـر   تةعرق

 واآلال    الممةركا   مر لبند  االدــــــــةلالك مصــــــــاالف تسصــــــــيص المثال دــــــــب ل  عرى)  العقوا  بةنف ا  م اكــــــــر  المرت طة األخرإ 
 ؛ والعقد تنف ا في الماةسدمة والمعدا 

 
 لرةقاالر   الدولي الملياا  مةطرب.  و2023منامر    1: عقوا الة م ر ) اــــــــــــري تطبيقه مر 17الدولي لرةقاالر المالية اقم   الملياا •

 لجمي    والعرض لرقـياس  توحـ دا   وعثر  الجـا   ولوفر  ـبادلةزاـما   لروـفاء الاـالـية ـبالقيـمة الـة م ر  مطروـحا   قـياس  مةم  ون  17 المـالـية
  الدولي الملياا  ال. الة م ر لعقوا مةاـــــــق ماادـــــــبي مبدو  عرى قاسم   دف  لةاق ق المةطر ا   ا  تصـــــــميم تم. الة م ر  عقوا

 ؛ 2023 منامر 1 في كما الة م ر عقوا 4 اقم المالية لرةقاالر الدولي الملياا مال 17 اقم المالية لرةقاالر
 

 28  اقم  الــدولي  الماــادــــــــــــــبي  والمليــاا  الموحــد   المــاليــة  البيــااــا   10  اقم  المــاليــة  لرةقــاالر  الــدولي  المليــاا  عرى  تعــدمال  •
 الماةثمر ب ر األصول في الماا مة  وو  بي  بمعالجة المةعرقةو  2011) مشةركةال  مشاال الو   زم رةال  شركا ال  في  دةثمااا اال

 بهو. ماموح الةطب ق لى وجل غ ر مامى. ال مزال  الةطب ق)تم ت ج ل تاالة  .المشةركة المشاال  وو الزم رة والشركا 
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 أهم السياسات المحاسبية )يتبع( 3

 )مة  و والةي لم  ار موعد تطبيقلا بعد المصدا المعام ر الجدمد  والةعدمال  )بو 
.  تشــمل و2022منامر    1مر   ا) اــري تطبيقل عرى المعام ر الدولية لرةقاالر المالية  2020-2018اوا  الةااــ نا  الاــنولة   •

الدولي لرةقاالر المالية لرمر   الملياا: تطب ق  1رةقاالر المالية اقم لالةااـــــــــ نا  الاـــــــــنولة تعدمال  عرى الملياا الدولي  اوا  
منامر  1مر   اـــــــــري تطبيقهاألاوا  المالية ) 9و، الملياا الدولي لرةقاالر المالية  2022منامر    1مر    اـــــــــري تطبيقهاألولى )
ــبي الدولي  الةطب قتاالة لم مةم بعد تادمد عقوا اد جاا )  16المالية اقم  و، الملياا الدولي لرةقاالر 2022 و والملياا الماادـ

 و.2022منامر  1مر   اري تطبيقهالزااعة ) 41اقم 
 
بيان الملياا الدولي لرةقاالر المالية و  1  اقم  الدولي يملياا الماادــبالالةعدمال  عرى    -ادفصــاح عر الاــيادــا  الماادــبية  •

تةطرب الةعدمال  ون تفصـــ  المنشـــ   عر دـــيادـــاتلا الماادـــبية الجو رلة،    و.2023منامر  1مر    تطبيقه) اـــري    2المماادـــة  
جو رلة. مةم الماادــبية  الاــيادــة  التادمد  لرمنشــ  كيف  م ر   األخرإ  الةعدمال   توضــ بدال  مر دــيادــاتلا الماادــبية اللامة.  

ــ   ــبية جو رلة. لدعم الةعدمل، وضـ ــة الماادـ ــيادـ ــافة ومثرة عرى مةى  اةمل ون تكون الاـ ــااا  وومثرة ال ضـ ا  اكـ ــ  مجري و ضـ
ــة   ــاة في بيان المماادــــ ــبية الم واة مر واح  خطوا " الموضــــ ــرح واث ا  تطب ق "عمرية األ مية الناــــ  بالمليااالسا   2لشــــ

 رةقاالر المالية.لالدولي 
 

تاــةبدل   و.2023منامر    1مر   تطبيقه) اــري  8  اقم  الدولي يملياا الماادــبالتعدمال  عرى    -ماادــبية تعرلف الةقدمرا  ال •
الةعدمال  تعرلف الةغ  ر في الةقدمرا  الماادـــــــــــــبية بةعرلف الةقدمرا  الماادـــــــــــــبية. بموجب الةعرلف الجدمد، فإن الةقدمرا  

ــبية  ي "الم ال  النقد ة في البيااا  المالية الةي  ــ  لعدم الة عد مر القياس". تقوم الماادــــــ ــآ تسضــــــ ةقدمرا  البةطولر  المنشــــــ
ماادــبية  ما كاات الاــيادــا  الماادــبية تةطرب قياس بنوا في البيااا  المالية بطرلقة تنطوي عرى عدم الة عد مر القياس. ال

 لسط . تصاياا  توض  الةعدمال  ون الةغ  ر في الةقدمر الماادبي الناتج عر معروما  جدمد  وو تطواا  جدمد  ال  عد 
 

الموجز  الموحـد   المرحرـية لرمعـام ر والةعـدمال  الجـدـمد  المـاكوا  وعال  وي ـت ث ر عرى المعرومـا  المـالـيةالمةوق  ون   ون  غ ر  مر 
 .لرمجموعة

 
عرى المعام ر المنشــوا  وو تفاــ را  صــااا  عر لجنة تفاــ را  المعام ر    مةم تطبيقلاوخرإ   وتعدمال  جدمد   معام ر  ناكال توجد 

 لرمجموعة.الموجز  الموحد   المرحرية المعروما  الماليةلمةوق  ون   ون للا ت ث ر  ام عرى الدولية لرةقاالر المالية ومر ا
 

  والتقديرات غير المؤكدة األحكامالتغيرات في 
 

 مر  ،34  اقم  الدولي الماادــــــــ ة ملياا م  مةوافق  بما  المدققة، غ رالموجز  الموحد    المرحرية  المعروما  المالية  ا    عداا  مةطرب
ــا   وتقدمرا   وح ام اتسام ادااا  ــا   تطب ق  عرى  تلثر وافةراضــــــــ ــيادــــــــ ــبية  الاــــــــ  والمطروحا  لرموجواا   المداجة  والم ال  الماادــــــــ

 بشــــــــ ل األدــــــــادــــــــية واالفةراضــــــــا  الةقدمرا  مراجعة تةم. الةقدمرا   ا  عر الفعرية النةاسج تسةرف قد.  والمصــــــــروفا  وادمرااا 
. بالا  تة ثر ماـةقبرية  فةرا  وي  وفي الةقدمر مراجعة ف لا  مةم  الةي  الفةر   في الماادـبية الةقدمرا   بمراجعا  االعةراف  مةم. ماـةمر

 الملكد  غ ر  لرةقدمرا  الرسياـــية  والمصـــااا  لرمجموعة الماادـــبية الاـــيادـــا   تطب ق  في ادااا  اتساتلا الةي  اللامة األح ام  عاات
 مب ر  و ما بادـــــةثناء ،2020 ا اـــــمبر 31  في  المنةلية  لراـــــنة  لرمجموعة  الاـــــنولة  ماليةال  البيااا   عرى المط قة ترا افاـــــلا  ي

 . وااا 
 

 19ت ث ر كوف د 
 

ــاللة جدمد  مر ف روس كواواا 2020في مااس   ــي دـــ ــبب تفشـــ ــاية عالمية باـــ ــاة العالمية حالة طوااة صـــ ، وعرنت منظمة الصـــ
بناء   كوحاء 19 -، صنفت منظمة الصاة العالمية تفشي كوف د 2020"و. الحقا  في مااس  19اش   في وو ان، الص ر )"عوف د  

عرى الزلاا  الارلعة في الةعرض والعدوإ في جمي  واااء العالم. ادةدعت الطبيعة الوحاسية للاا المرض ق واا  عالمية عرى الافر 
 القةصاا العالمي والايا  االجةماعية.واغالق تام في معظم اول العالم، مما كان له آثاا دربية عرى ا
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 الموجزة الموحدة   المرحلية المالية   المعلوماتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 
 أهم السياسات المحاسبية )يتبع( 3
 

 )يتبع( والتقديرات غير المؤكدة األحكامالتغيرات في 
 

 )مة  و 19ت ث ر كوف د 
 

معروما  ماـــــةقبرية معقولة وقابرة لردعم، تاـــــةند  لى افةراضـــــا  لراركة    المجموعةقياس خاـــــاا  االسةمان المةوقعة، تاـــــةسدم عند  
تقدمرا  الحةاـاب  المجموعةالماركا  االقةصـاا ة وكيف دـةلثر  ا  العوامل عرى بعضـلما ال عض. تاـةسدم الماـةقبرية لمسةرف 
 معدال  السااا . 

 
ــاا  الناتجة عر ال ــداا  ي تقدمر لرساـــــ ــاا  عند الةسرف عر الاـــــ ــداا.  عةمد ملا عرى الفرق ب ر الةدفقا   ن الساـــــ ةسرف عر الاـــــ

النقد ة الةعاقد ة الماــــــــــــةاقة والةدفقا  الةي مةوق  المقرض ادــــــــــــةالملا، م  األخا في االعة اا الةدفقا  النقد ة مر الةااــــــــــــ نا  
 .االسةمااية المضمواة

 
لمةوقعة.  ن احةمالية الةسرف عر الاداا  و تقدمر  تش ل احةمالية الةسرف عر الاداا مدخال  اسياية في قياس خااا  االسةمان ا

  .الحةمالية الةسرف عر الاداا عبر فةر  زمنية مع نة،  شمل احةااب البيااا  الةاالسية واالفةراضا  وتوقعا  الظروف الماةقبرية
ــاا  االسةمـان المةوقعـة، مبر  مسصــــــــــــــص ــاا  ااسـفاض القيمـة  وفـقا  لنمومج خاــــــــــــ والماةجزا  المـدمـنة  ـرامم المـدمـنة الةجـااـلة ل  خاــــــــــــ

العقــــد والماــــــــــــــةاق مر الجلــــا  ما  العالقــــة )بمــــا في ملــــا قرض  لى جلــــة مو عالقــــةو             اا م  125,629,666  وموجواا  
)  56,542,141و  اا مو  126,908,226:  2020ا اــــــــــــــمبر    31) و   53,665,661:  2020ا اــــــــــــــمبر    31اا م  اا مو 

  69,700,973:  2020ا اــمبر   31اا م )  52,483,792اا مو و   25,558,288:  2020ا اــمبر   31اا م )  39,261,290
 .2021مااس  31اا مو عرى الةوالي كما في 
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 الموجزة الموحدة   المرحلية المالية   المعلوماتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 
 ممتلكات ومعدات 4
 

  المجموع 
  رأسمالية أعمال 

   مباني  مكائن ومعدات  مركبات  أثاث وتجهيزات   معدات مكتبية    قيد التنفيذ
   درهم   درهم   درهم   درهم   درهم   درهم   درهم 

 التكلفة               
 2020منامر  1في   235,287,641  868,949,468  270,597,760  23,694,388  26,140,323  36,289,921  1,460,959,501

  ضافا    1,282,389  88,113,830  10,307,445  1,600,750  2,775,826  111,397,529  215,477,769
 تاولال    -  1,038,446  -  -  - ) 1,038,446)  -

 و6ادةثماا عقااي )  ضاح تاولل مر   -  -  -  -  -  3,085,725  3,085,725
 ادة عااا    - ) 8,927,075) ) 2,467,901) ) 439,663)  -  - ) 11,834,639)

               
               

 2021منامر  1في   236,570,030  949,174,669  278,437,304  24,855,475  28,916,149  149,734,729  1,667,688,356
  ضافا    4,400  1,291,907  364,500  50,255  42,765  18,145,202  19,899,029

 ادة عااا     -  - ) 603,289)  - ) 175,347)  - ) 778,636)
               
               

 2021مارس  31في   236,574,430  950,466,576  278,198,515  24,905,730  28,783,567  167,879,931  1,686,808,749
               
 االستهالك المتراكم              

 2020منامر  1في   133,406,396  611,173,409  191,380,936  22,675,286  24,491,765  -  983,127,792
 مامل خالل الانة  12,019,320  61,646,008  23,314,716  909,361  1,073,889  -  98,963,294
 حاف اةيجة ادة عاا   - ) 7,303,950) ) 2,043,476) ) 342,973)  -  - ) 9,690,399)

               
               

 2021منامر  1في   145,425,716  665,515,467  212,652,176  23,241,674  25,565,654  -  1,072,400,687
 الفةر مامل خالل   2,970,836  16,579,685  5,604,842  197,902  274,382  -  25,627,647

 حاف اةيجة ادة عاا   -  - ) 532,587)  -  -  - ) 532,587)
               
               

 2021مارس  31في   148,396,552  682,095,152  217,724,431  23,439,576  25,840,036  -  1,097,495,747
               
 القيمة المدرجة               

 2021مارس  31في   88,177,878  268,371,424  1,466,154  1,466,154  2,943,531  167,879,931  589,313,002
               
               

 2020ا امبر  31في   91,144,315  283,659,202  1,613,801  1,613,801  3,350,494  149,734,729  595,287,669
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 الموجزة الموحدة   المرحلية المالية   المعلوماتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 
 عقود اإليجار  5
 

 حق ادةسدام الموجواا 
 

 :كما مري ي  الانة /الفةر خالل  حق ادةسدام الموجواا في الاركة  ن 
  

   مارس 31  ا امبر 31
2020  2021   

   درهم  اا م
   )غير مدقق(   )مدققو

     
   منامر 1في   70,837,913  79,365,954

 خالل الفةر / الانة   ضافا   -  -
            طفاء خالل الفةر / الانة  ) ( 1,100,887 ) 8,528,041)
        ديسمبر  31مارس/  31في   69,737,026  70,837,913

 
 

 مطروحا  عقد اد جاا 
 

 :كما مري ي  الانة /الفةر خالل  مطروحا  عقد اد جاافي الاركة  ن 
 

   مارس 31  ا امبر 31
2020  2021   

   درهم  اا م
   )غير مدقق(   )مدققو

     
   منامر 1في   73,365,300  78,749,975

  ضافة:  ضافا     245,118  4,783,402
           منزل: افعا  لمطروحا  عقد اد جاا  ) 1,312,600) ) 10,168,077)
        ديسمبر  31مارس/  31في   72,297,818  73,365,300

 
 :الموحد كما مري الموجز في بيان المركز المالي  2021مااس  31اد جاا كما في  عقد مةم عرض مطروحا 

 
   مارس 31  ا امبر 31

2020  2021   
   درهم  اا م

   )غير مدقق(   )مدققو
     

 كلر  12م ال  ماةاقة لرةاولة خالل   9,076,139  10,075,644
           كلر  12م ال  ماةاقة لرةاولة بعد   63,221,679  63,289,656
73,365,300  72,297,818        
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 الموجزة الموحدة   المرحلية المالية   المعلوماتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2021مارس  31أشهر المنتهية في لفترة الثالثة  

 
 
 عقارية استثمارات 6

     درهم
 التكلفة     

 2019ا امبر  31في     268,938,329
 و 4تاولل  لى ممةركا  ومعدا  )  ضاح    ) 3,085,725)
 و 8تاولل  لى وعمال تطولر ق د الةنف ا )  ضاح    ) 2,260,000)

 تاولل  لى جلة مو عالقة )واظر وااا و   ) 139,977,987)
  ضافا  خالل الانة      1,185,303

     
     

 2020ا امبر  31في     124,799,920
  ضافا  خالل الفةر      -
     
     

 2021مارس  31في     124,799,920
     
   اإلطفاء المتراكم     

 2019ا امبر  31في     15,112,781
 مامل لرانة      9,583,661
      تاولل  لى جلة مو عالقة )واظر وااا و   ) و 9,583,661

     
 2020ا امبر  31في     15,112,781

 مامل لرفةر       1,249,411
     
     

      2021مارس  31في     16,362,192
 القيمة المدرجة      

      2021مارس  31في     108,437,728
     

      2020ا امبر  31في     109,687,139
 

 مر عقاا د ني وفندقي  ق  في واح ل، العراق.   2020ا امبر   31 و  2021مااس  31 كما في تةكون االدةثمااا  العقاالة
  

ووالة   لرة ج ر  بالرجوج  لى الج الردـــــــــــمرة الم اكـــــــــــر  )طرلقة االدـــــــــــةثمااو م  األخا في االعة اا  م ااا  الاـــــــــــوق   لرعقااا   تم تادمد الةق يم
بما  عاال قيمةلا  لالدـــةثمااا  العقاالةمعرفة الاـــوق العامة بلا  االدـــةثمااا  في الاـــوق المارية. تم تقدمر القيمة العاالة  كالاالمعامال ، 

في الةاـــــــراـــــــل اللرمي لرقيمة العاالة. لم مةم  جراء تق يم خااجي ماـــــــةقل    3بالماـــــــةوإ   االدـــــــةثمااا  العقاالة ضـــــــمر. تم تصـــــــنيف المداجة
ــةثمااا  العقاالة ــمبر 31و  2021مااس    31كما في   لالدــــــــ تمثل القيمة العاالة في الا ة فةر     المداجة. تعةقد ادااا  ون القيمة  2020  ا اــــــــ

  مر الةارال اللرمي لرقيمة العاالة. 3الةقرلر وتق  ضمر الماةوإ 
 

، وحالةالي تم 2019في   اد جااا  لكاـــــب ووصـــــ   مةاحا  ، الشـــــيشـــــان تم تاـــــريمه غروزايعان لدإ المجموعة فندق ومبنى لربي  بالةجزسة في 
، الشــيشــان غروزايالفندق في   تاولل، وافق الماــا مون عرى 2020ا اــمبر   31مر   اا  . اعة اةوالاــابق ةالاالي  الاــنةخالل   تاــج ل ادــةلالك

  .اوس مال المجموعة الماا م بهوالشركة األم النلاسيةو وتعدمل  اا الةاولل مقابل  العالقةمو  الجلة) المجموعة المركية القابضة م.م.م. لى 
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 الموجزة الموحدة   المرحلية المالية   المعلوماتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 
 مخزون  7

   مارس 31  ا امبر 31
2020  2021   

   درهم  اا م
   )غير مدقق(   )مدققو

     
 مواا وماةلركا  وخرإ   153,763,826  167,985,113

 مسزون في المسازن المركزلة   26,991,451  27,011,127
           منزل: مسصصا  مسزون مةقاام  ) 6,010,133) ) 6,010,133)

188,986,107  174,745,144        
 
 
 التنفيذأعمال تطوير قيد  8
 

ــااقـة، ادمـااا  العرحـية المةاـد . تنوي ادااا  تطولر واعـاا  بي  األاض، وحـناء  عرـيه تم تمـثل وعمـال الةطولر قـ د الةنفـ ا   قطعـة واض في الشــــــــــــ
  ن الاركة خالل الفةر / الانة  ي كما مري:  تصنيفلا عرى والا وعمال تطولر ق د الةنف ا.

 
   مارس 31  ا امبر 31

2020  2021   
   درهم  اا م

   )غير مدقق(   )مدققو
     

 منامر   1في   146,760,000  144,500,000
           و6تاولل مر ادةثماا عقااي )  ضاح   -  2,260,000

      ديسمبر  31مارس/  31في   146,760,000  146,760,000
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 الموجزة الموحدة   المرحلية المالية   المعلوماتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى  9
 

   مارس 31  ا امبر 31
2020  2021   

   درهم  اا م
   )غير مدقق(   )مدققو

     
 ممم مدمنة تجاالة   782,289,515  1,196,683,495
           منزل: مسصص خااا  ااسفاض القيمة  ) 125,629,666) ) 126,908,226)

 صافي ممم مدمنة تجاالة   656,659,849  1,069,775,269
     

 ماةجزا  مدمنة   969,866,098  937,984,969
           منزل: مسصص خااا  ااسفاض القيمة  ) 56,542,141) ) 53,665,661)
 صافي ماةجزا  مدمنة   913,323,957  884,319,308

     
 افعا  مقدمة لمواامر  116,779,315  110,263,604

           منزل: مسصص خااا  ااسفاض القيمة  ) 1,798,180) ) 1,798,180)
 صافي افعا  مقدمة لمواامر  114,981,135  108,465,424

     
 مصاالف مدفوعة مقدما    83,258,682  94,096,721
           ممم مدمنة وخرإ   26,740,285  28,974,877

2,185,631,599  1,794,963,908        
 

تقوم المجموعة بقياس مسصــص ااسفاض قيمة الامم المدمنة الةجاالة بمبر   عاال مسصــص خاــاا  االسةمان المةوقعة عرى مدإ 
ــاسرولةم تقدمر  العمر الزمني.  ــةسدام   خاــــــ بالرجوج  لى السبر    مسصــــــــص ماترل ياالسةمان المةوقعة لةرا الموجواا  المالية بادــــــ

وتار ل المركز المالي الاالي لرمدمر، والمعدلة حاـب الاقاسق الساصـة بالمدمر، والظروف    الاـابقة في الةسرف عر الاـداا لرمدمر
  االقةصاا ة العامة لرمجال الاي  عمل المدمنون ف لا وتق يم االتجا  الاالي وكالا االتجا  المةوق  لرظروف في تاالة الةقرلر.  
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 الموجزة الموحدة   المرحلية المالية   المعلوماتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 
 )يتبع( ذمم مدينة تجارية وأخرى  9
 

والماةجزا   االسةمان عرى مدإ العمر الزمني الاي تم ادعةراف به لرامم المدمنة الةجاالة   خاــاسرالجدول الةالي الاركة في مسصــص   ظلر 
 :9بما مةفق م  النلج الم اط لرملياا الدولي لرةقاالر المالية اقم  المدمنة

  
 

 المجموع 
 المقيمة بشكل   

 فردي
 المقيمة بشكل   

  جماعي
  

   درهم   درهم   درهم 
 ذمم مدينة تجارية       

 2020منامر   1في   56,698,802  50,053,053  106,751,855
               صافي  عاا  قياس مسصص السااا    8,804,166  11,352,205  20,156,371

 2021منامر   1في   65,502,968  61,405,258  126,908,226
               صافي  عاا  قياس مسصص السااا    398,987 ) و 1,677,547 ) و 1,278,560

        2021مارس  31في   65,901,955  59,727,711  125,629,666
 محتجزات مدينة       

 2020منامر   1في   34,079,641  11,542,581  45,622,222
               صافي  عاا  قياس مسصص السااا    2,235,733  5,807,706  8,043,439

 2021منامر   1في   36,315,374  17,350,287  53,665,661
               صافي  عاا  قياس مسصص السااا    1,198,933  1,677,547  2,876,480

        2021مارس  31في   37,514,307  19,027,834  56,542,141
 
 

 موجودات العقد 10
 

ــ   اداشــــــاءعقوا  بموجبالم ال  المةعرقة بموجواا  العقد  ي واصــــــد  ماــــــةاقة مر العمالء  ــةرم الةي تنشــــ مدفوعا  مر  المجموعةعندما تاــــ
 عاا   مةماعةرفت الشـــــركة دـــــابقا  بموجواا  العقد ألي عمل تم  اجاز . العمالء بما مةماكـــــى م  دـــــراـــــرة مر اداجازا  ما  العالقة باألااء. 

 مبر  دبق االعةراف به كموجواا  العقد  لى الامم المدمنة الةجاالة في الوقت الاي مةم ييه  صداا الفوات ر لرعم ل.تصنيف وي 
 

   مارس 31  ا امبر 31
2020  2021   

   درهم  اا م
   )غير مدقق(   )مدققو

     
 موجواا  العقد     

 وطراف ثالثة  –موجواا  العقد   941,569,632  1,097,027,693
 و 11جلا  ما  عالقة )  ضاح   –موجواا  العقد   410,787,229  286,999,977
           منزل: خااا  ااسفاض القيمة  ) 39,261,290) ) 25,558,288)

1,358,469,382  1,313,095,571        
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 الموجزة الموحدة   المرحلية المالية   المعلوماتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 موجودات العقد )يتبع( 10
 

خاــــــاسر االسةمان المةوقعة   عاالمسصــــــص الساــــــاا  عرى الم ال  الماــــــةاقة مر العمالء بمبر  بقياس  ااسما    المجموعة ااا  تقوم 
 . لقطاج اداشاءا الةاالسية والةوقعا  الماةقبرية  الةسرف عر الاداا، م  األخا في االعة اا خبر  العمر الزمنيعرى مدإ 

 
ى مدإ العمر الزمني الاي تم ادعةراف به لموجواا  موضـــــ  الجدول الةالي الاركة في مسصـــــص خاـــــاسر االسةمان المةوقعة عر

 :9العقد بما مةفق م  النلج الم اط لرملياا الدولي لرةقاالر المالية اقم 
  

 
 المجموع

 المقيمة بشكل   
 فردي 

 المقيمة بشكل   
  جماعي

  

   درهم   درهم   درهم 
       

 2020منامر  1الرص د كما في   7,494,446  8,314,777  15,809,223
       

               صافي  عاا  قياس مسصص السااا   ) و 2,018,507  11,767,572  9,749,065
 2021منامر  1الرص د كما في   5,475,939  20,082,349  25,558,288

       
               صافي  عاا  قياس مسصص السااا    -  13,703,002  13,703,002

        2021مارس  31الرصيد كما في   5,475,939  33,785,351  39,261,290
 

 .2021مااس   31و  2020ا امبر  31مةداولة كما في  ي العقد  موجواا جمي    ن 
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 الموجزة الموحدة   المرحلية المالية   المعلوماتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 جهات ذات عالقة  11
 

الةي   ون لرماا م ر ف لا القدا  عرى الةا م وو مماادة ت ث ر  والمنشآ ما  العالقة  م الماا مون وادااا  الرسياية   ن الجلا   
ــغ رية والمالية. تاةف  المجموعة ب اصــــــــــد  م   ــ  مر المعامال  الةجاالة  الجلا  عب ر في القرااا  الةشــــــــ ما  العالقة والةي تنشــــــــ

 ما  العالقة كما مري:الجلا  بمعدال  مةفق عر لا ب ر 
 

   مارس 31  ا امبر 31
2020  2021   

   درهم  اا م
   )غير مدقق(   )مدققو

 مستحق من جهات ذات عالقة:    
 م.م.م. كركة الطموح لالدةثمااا   82,853,056  83,952,616
 تي  س  ل بروحرت ز  31,027,759  31,027,759
 م.م.م.  كركة اولال لرةطولر  30,508,165  21,280,038
  اك ل دريم  اكيحااب   11,883,783  11,883,783

 المجموعة المركية لرمشةرلا  م.م.م.  -  4,189,592
 برااي دااا  الغابا  م.م.م.  2,117,434  2,117,434
 م.م.م.اولال تكنولوجي دول وكنز   4,567,133  1,536,866
 كوااةركشر ااجن راج  بيج ن   1,200,000  1,200,000

 م.م.م.   السريج لةصميم المناظر الطبيلية والسدما  الزااعيةكركة تالل   34,196  35,094
 . اواجر العج ان م.م.ممزاعة   978,660  -

      وخرإ   5,794,081  7,326,493
     

164,549,675  170,964,267   
      منزل: مسصص خااا  ااسفاض القيمة  ) ( 52,483,792 ) و 69,700,973

     
94,848,702  118,480,475        
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 الموجزة الموحدة   المرحلية المالية   المعلوماتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 جهات ذات عالقة )يتبع(  11
   مارس 31  ا امبر 31

2020  2021   
   درهم  اا م

   )غير مدقق(   )مدققو
 مستحق إلى جهات ذات عالقة:    

 دي آا دي دي اتااا جي في  –  ن بي دي   54,739,286  27,060,974
 المجموعة المركية القابضة م.م.م.  34,135,532  11,000,000

 م ةب دمو الشية طانون   5,038,343  5,338,343
 المضاعفة لالدةشااا  الةاولقية م.م.م.   755,309  252,463

 المجموعة المركية لرمشةرلا  م.م.م.  167,275  -
      والسدما  الروجاةية الجرف لرافر والاياحة   9,884  -
     

43,651,780  94,845,629        
     

      قرض من جهة ذو عالقة   13,300,000  13,300,000
     

      (10موجودات العقد )إيضاح   410,787,229  286,999,977
     

      ( 14مبالغ متعلقة بعقود اإلنشاء )إيضاح  –مطلوبات العقد   13,086,934  15,314,148
 

لةمولـل مةطر ـا  اوس المـال العـامـل لرمجموعـة.    المجموعـة المركيـةعالقـة القرض المقـدم مر  ال  الجلـة مو مثـل القرض المقـدم مر  
ــنولا  %  7,19 سضــــ  القرض لفاسد  بمعدل  ــنولا  %  7,19:  2020ا اــــمبر   31) دــ ــةاقة   و.دــ قام المقرض بالةنازل عر الفواسد الماــ

 .خالل الفةر  الاالية عرى القرض
 
ضــــ  الجدول الةالي الاركة في خاــــاسر االسةمان المةوقعة عرى مدإ العمر الزمني الاي تم ادعةراف به لرماــــةاق مر الجلا  مو 

 :9ما  العالقة بما مةفق م  النلج الم اط لرملياا الدولي لرةقاالر المالية اقم 
  

 
 المجموع

 المقيمة بشكل   
 فردي 

 المقيمة بشكل   
  جماعي

  

   درهم   درهم   درهم 
 مستحق من جهات ذات عالقة       

 2020منامر  1الرص د كما في   3,709,924  84,196,595  87,906,519
 صافي  عاا  قياس مسصص السااا   ) 227,498)  1,927,448  1,699,950

               كطب خالل الانة   - ) 19,905,496) ) 19,905,496)
 2021منامر  1الرص د كما في   3,482,426  66,218,547  69,700,973

 صافي  عاا  قياس مسصص السااا    189,376  -  189,376
                الفةر كطب خالل  ) و 1,261 ) و 17,405,296 ) ( 17,406,557
        2021مارس  31الرصيد كما في   3,670,541  48,813,251  52,483,792
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 الموجزة الموحدة   المرحلية المالية   المعلوماتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 جهات ذات عالقة )يتبع(  11
 

 مر: الفةر تةكون المعامال  اللامة م  الجلا  ما  العالقة خالل 
 

   مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في  
2020  2021   

   درهم  اا م
   )غير مدقق(   )غ ر مدققو 

     
       مرااا  مر عقوا   182,626,423  12,054,573

     
      مصاالف/ تكاليف تعاقد مر ال اطر    1,177,148  523,824

     
      مصاالف عمومية واااالة/ تكاليف موظف ر  27,502,836  25,322,158

     
      تعولضا  ادااا  الرسياية   770,772  770,772

 
والسدما   لى الشـــــروط واألح ام عرى الناو المةفق عريه   ال ضـــــاس ومشـــــةرلا     الجلا  ما  العالقةمر الناتجة  تاـــــةند ادمرااا  

 .الجلا ب ر 
 
 

 ومرادفات النقدنقد   12
   مارس 31  ا امبر 31

2020  2021   
   درهم  اا م

   )غير مدقق(   )مدققو
     

 في الصندوق اقد   15,156,968  6,018,093
 لدإ البنوكاقد   687,084,278  611,003,430

      وااس  قص ر  األجل    14,110,120  14,811,171
     

631,832,694  716,351,366   
      منزل: مسصص خااا  ااسفاض القيمة  ) (5,393 ) 4,684)

     
 اقد وواصد  لدإ البنوك   716,345,973  631,828,010

 منزل: حاابا  بنكية م شوفة  ) 10,214,647) ) 144,519,799)
      منزل: وااس  قص ر  األجل تاةاق ألعثر مر ثالثة وكلر  ) 12,479,372) ) 12,538,288)

     
      اقد ومراافا  النقد  693,651,954  474,769,923
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 الموجزة الموحدة   المرحلية المالية   المعلوماتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 )يتبع( ومرادفات النقدنقد   12
  

و ي غ ر مةـاحـة لرعمريـا  ال وميـة   الضــــــــــــــمـااـا  البنكيـةالبنوك  ي وااس  مق ـد  دصـــــــــــــــداا لـدإ  بلـا    الماةف الوااس  الثـابةـة   ن 
 %و.2%  لى 0,5: 2020ا امبر  31% )2%  لى 0,5لرمجموعة. تةراوح الفواسد الم ةا ة عرى  ا  الوااس  مر 

 
الااـابا   ، تم الاصـول عرى تاـل ال   الاـنة الاـابقةمر بنوك مسةرفة. في    الااـابا  البنكية الم شـوفةتم االدـةفاا  مر تاـل ال   

ــوفة ــماالامر البنوك المارية والةي تم  البنكية الم شــ ــةرمة مر المشــــاال . ضــ ــلاا  اف  معةمد  ماــ ــابا  البنكية   مةم دــــداا بشــ الااــ
  ب ر البنوك. راضةاالقب دعاا  الااابا  البنكية الم شوفةمعدال  الفاسد  الماةاقة عرى ترت ط عند الطرب.  الم شوفة

 
ــ    ــبب الةسرف عر الاـــداا ح   ون  ا  البنوك تسضـ ــة باـ مةم تق يم األاصـــد  لدإ البنوك عرى والا ما  مساطر اسةمااية منسفضـ

ــاا  عرى    المجموعةلرقابة عالية مر قبل البنوك المركزلة في الدول ما  العالقة. وفقا  لالا، تقوم  ااا    بةقدمر مسصـــــــــــــص الساـــــــــــ
كـلرا . لم مةجاوز وي مر األاصـد  لدإ    12  الةقرلر بمبر   عاال خاـاا  االسةمان المةوقعة لفةر   األاصـد  لدإ البنوك في الا ة فةر 

البنوك في الا ة فةر  الةقرلر ادــــةاقاق الاــــداا، وم  األخا في االعة اا السبر  الاــــابقة في الةسرف عر الاــــداا ومعدال  االسةمان 
ــا  خاــــاا  عرى  ا  بةق يم عدم و   المجموعةالاالية لربنا، قامت  ااا    ــجل وي مسصــــصــ جوا ااسفاض في القيمة، وحالةالي لم تاــ

  األاصد .
 
 

 قروض بنكية  13
 

 :الموحد مما مري الموجز تةكون القروض البنكية المداجة في بيان المركز المالي
 

   مارس 31  ا امبر 31
2020  2021   

   درهم  اا م
   )غير مدقق(   )مدققو

     
 تال ل قرض ألجل   123,515,649  127,299,827

 تال ال  تمولل تقر د ة   96,089,328  98,352,021
      تال ال  وخرإ   120,613,000  126,613,000

     
352,264,848  340,217,977        

     
 توزل  قروض بنكية كما مري:     

 غ ر مةداول    226,184,413  238,231,284
      مةداول   114,033,564  114,033,564

     
352,264,848  340,217,977        
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 الموجزة الموحدة   المرحلية المالية   المعلوماتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2021مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في لفترة  

 
 

 مطلوبات العقود 14
   مارس 31  ا امبر 31

2020  2021   
   درهم  اا م

   )غير مدقق(   )مدققو
     

 و1م ال  مةعرقة بعقوا اداشاء )  156,761,529  211,158,062
      و 2عمالء ) م ال  ماةرمة مقدما  مر   715,051,492  837,744,387

     
1,048,902,449  871,813,021        

 
ــاء ن مطروحا  العقد المةعرقة بعقوا   و 1) ــةاقة لرعمالء بموجب عقوا  اداشـــ ــد  ماـــ ــاء ي واصـــ ــ   ا  المطروحا  اداشـــ . تنشـــ

  تاالسه بموجب طرلقة اداخال.عندما تجاوز  افعة مع نة لإلمرااا  المعةرف بلا حةى 
 

مةم االعةراف بادمرااا  عند اقل الاـيطر  عرى ال ضـاس   لى العم ل، عندما مةم تاـريم ال ضـاس   لى العم ل. عندما مدف   و 2)
العم ل مقابل ال ضـــــــــاس  قبل تاـــــــــريم ال ضـــــــــاس  والسدما  الموعوا  المقدمة لرعم ل، فإاه مةم االعةراف باـــــــــعر المعامرة  

 كمطروحا  العقد حةى مةم اقل الايطر  عرى ال ضاس  والسدما  الموعوا   لى العم ل. مجموعةلرالماةرم 
 

 :كما مري الانة  ي الفةر / كما في الا ة العالقةما   والجلا مر العمالء السااج  ر  اداشاءالم ال  المةعرقة بعقوا  ن 
 

   مارس 31  ا امبر 31
2020  2021   

   درهم  اا م
   )غير مدقق(   )مدققو

 م ال  مةعرقة بعقوا اداشاء      
 وطراف ثالثة   −  143,674,595  195,843,914

      و 10جلا  ما  عالقة )  ضاح  −  13,086,934  15,314,148
     

211,158,062  156,761,529        
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 الموجزة الموحدة   المرحلية المالية   المعلوماتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  15
   مارس 31  ا امبر 31

2020  2021   
   درهم  اا م

   )غير مدقق(   )مدققو
     

 تجاالةممم ااسنة   656,911,984  802,712,413
 مطروحا  ماةاقة   439,542,346  421,480,421
 مسصص مصاالف مشروج   489,614,280  502,164,049
 ماةجزا  ااسنة    325,895,898  306,741,538
 مسصص غرامة ت خ ر    175,901,865  175,856,865

 ووااق اف  ااسنة   15,360,345  28,999,046
 مسصص خااسر مشروج مقدا    7,322,643  6,749,228

      ادةاقاقا  وممم ااسنة وخرإ    270,955,920  307,831,910
     

2,552,535,470  2,381,505,281        
 

بوضــــــ  دــــــيادــــــا  دااا  المساطر المالية لرة عد مر اف     المجموعةقامت  موما .  60 و   المشــــــةرلا  ن معدل فةر  ادسةمان عرى  
 ال مةم تام ل و ة فواسد عرى واصد  الامم الداسنة الةجاالة.  االلةزاما  الداسنة في حدوا فةر  االسةمان المادا .

 
 

 إيرادات 16
 

ــاء م  مر  ــةمد المجموعة  مراااتلا مر العقوا المبرمة م  العمالء ييما مةعرق بعقوا اداشـــ ــاس  في زمر تاـــ وا الوقت ومبيعا  ال ضـــ
 مادا عرى الناو الةالي:

 
   مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في  
2020  2021   

   درهم  اا م
   )غير مدقق(   )غ ر مدققو 

     
 مع مرور الوقت  –تصنيف اإليرادات     

 عقوا اداشاء   971,692,052  720,347,964
 في زمن محدد  –تصنيف اإليرادات     

      مبيعا  ال ضاس    43,543,523  57,874,965
     

778,222,929  1,015,235,575        
 



 تروجان القابضة ذ.م.م. 
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 الموجزة الموحدة   المرحلية المالية   المعلوماتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 )يتبع( إيرادات 16
 

 موض  وااا : 2020و 2021مااس  31 ن دعر المعامرة المسصص )جزسيو اللةزاما  األااء غ ر الماةويية في 
 

   مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في  
2020  2021   

   درهم  اا م
   )غير مدقق(   )غ ر مدققو 

     
      الةزاما  وااء غ ر ماةويية   –عقوا اداشاء   12,364,962,419  10,218,600,095

 
 

 مطلوبات طارئة   17
   مارس 31  ا امبر 31

2020  2021   
   درهم  اا م

   )غير مدقق(   )مدققو
     

      ضمااا  بنكية   4,188,315,582  4,347,759,424
     

      اعةمااا  ماةند ة   429,520,411  478,853,238
     

      الةزاما  اودمالية   89,144,700  106,300,665
 

 وعال  مر خالل المااا االعةيااي لألعمال. واالعةمااا  الماةند ة تم  صداا الضمااا  البنكية
 

 وبوظبي. السةم في، قرلة القدا  العالميةفي  تروجانلعمال  ما رااللةزاما  الرودمالية ببناء تةعرق  
 
 

 نتائج موسمية 18
 

لفةر  الثالثة وكـــلر المنةلية في  والدخل الشـــامل اآلخر الموجز الموحد  لم مةم تاـــج ل وي اخل مودـــمي في بيان الرح  وو الساـــاا   
 .2020و  2021مااس  31

 
 
 
 
 



                          . م.م.ذ  تروجان القابضة
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 الموجزة الموحدة   المرحلية المالية   المعلوماتإيضاحات حول 

 )يتبع(  2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 

 معلومات قطاعية   19
 

والةقاالر الداخرية حول م واا   تادمد قطاعا  الةشــــــغ ل عرى ودــــــاس األااء المالي    8مةطرب الملياا الدولي لرةقاالر المالية اقم  
المجموعـة مر وجـل تسصــــــــــــــيص الموااا لرقطـاج وتق يم وااـسه. ألغراض الةشــــــــــــــغـ ل، تم تنظيم المجموعـة في قطـاعـا  األعمـال وو 

 مصااا ادمرااا  الةالية:
 

اداشاء الةاةية، ووعمال  ، الاي موفر وعمال المقاوال  المةعرقة بالم ااي الةجاالة والا نية، وتطولر البنية   مرااا  اداشاء و 1
 والمداية؛ األاضية

السردـــــــــااة الجا ز  والسرط الجاف وتصـــــــــني  وتوالد وترك ب وتصـــــــــني  األلواح الزجاجية   تقدممبيعا  ال ضـــــــــاس ، والةي   و 2
 واأللمن وم.

 لرمجموعة. االدةثمااا  العقاالة مرااا  اد جاا، والةي تةضمر ت ج ر  و 3
 

 اا  و النشاط الةجااي األدادي لرمجموعة وت تي غالبية     نح     اداشاءتاةند تقاالر المجموعة بش ل ودادي  لى قطاج عقوا  
 المعروما  المةعرقة بالقطاعا . عرضلالا، لم مةم  وفقا   مرااا  المجموعة مر  اا القطاج. 

 
تار ـل جغرافي   عرضالعرحيـة المةاـد ، وحـالةـالي لم مةم    عالو  عرى ملـا، تعمـل المجموعـة بشــــــــــــــ ـل اسياــــــــــــــي في اولـة ادمـااا 

 لإلمرااا  واألاحاح وم ادب القيمة العاالة والموجواا  والمطروحا .
 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  20
 

ــاح عنلـا في المعرومـا  المـاليـة المرحريـة   المـداجـةتعةبر ادااا  ون القيمـة   لرموجواا  المـاليـة والمطروحـا  المـاليـة كمـا تم ادفصــــــــــــ
 .2021مااس  31تقااب قيمةلا العاالة كما في  الموجز  الموحد 

 
 

 أحداث الحقة  21
 

تم االاةلاء مر تاـج ل تغ  ر ظبي القابضـة م.م.م. ، وافق مجري ادااا  عرى تغ  ر ادـم الشـركة  لى كـركة ولفا الحقا  لنلا ة الفةر 
وافق الماـــا مون عرى تغ  ر الوضـــ  القااواي لرشـــركة مر   ،2021مامو    10. بادضـــافة  لى ملا وفي 2021االدـــم خالل وبرلل 

ق د ما زال  القااواية الل ئا     لدإتاج ل الةغ  ر في الوض  القااواي ان  كركة ماا مة خاصة، و    لىكركة ما  مالولية مادوا  
  .الموجز  الموحد كما في تاالة  صداا  ا  المعروما  المالية المرحرية  الةنف ا

 
 

 البيانات المالية الموجزة الموحدة   اعتماد 22
 

 .2021مامو  18واجاز   صداا البيااا  المالية الموجز  الموحد  مر قبل مجري ادااا  بةاالة  اعةمااتم 
 
 


