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  مجلس إدارة مراجعة البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة إلى  تقرير 
العالمية القابضة ش.م.ع الشركة 

مقدمة 
("الشركة") وشركاتها  العالمية القابضة ش.م.علقد قمنا بمراجعة البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة للشركة 

كما في ، والتي تتضمن بيان المركز المالي المرحلي الموحد ٢٠٢٠مارس  ٣١التابعة (ُيشار إليها معًا بـ "المجموعة") كما في 
الخسائر والدخل الشامل اآلخر والتغيرات في حقوق و ، والبيانات المرحلية الموحدة ذات الصلة لألرباح أ٢٠٢٠مارس  ٣١

المساهمين والتدفقات النقدية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ وااليضاحات. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد والعرض 
. إن "المرحليةلتقارير المالية "ا ٣٤العادل لهذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة استنادًا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.

نطاق المراجعة
لمالية المرحلية من قبل مدقق "مراجعة المعلومات ا ٢٤١٠لقد تمت مراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي المتعلق بأعمال المراجعة رقم 

. إن مراجعة المعلومات المالية المرحلية محددة بصفة رئيسية باالستفسار من موظفي الشركة خاصة الحسابات المستقل للشركة"
 المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وبإجراء مراجعة تحليلية للمعلومات المالية وإجراءات أخرى. إن نطاق المراجعة يقل

الذي يتم وفقًا لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي ال نستطيع الحصول على التأكيد الذي يمكن أن نحصل  التدقيقكثيرًا عن نطاق 
عليه عن كافة األمور الجوهرية خالل أعمال التدقيق ونظرًا لذلك فإننا ال نبدي رأي مدققي الحسابات حول هذه البيانات المالية 

مختصرة.المرحلية الموحدة ال

االستنتاج
علمنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لم يتم  إلىبناًء على مراجعتنا، لم يصل 

."المرحلية"التقارير المالية ) ٣٤إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (

بتوقيع:
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شريك
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٣

المرحلي الموحد بيان المركز المالي 
٢٠٢٠مارس ٣١في 

(مدققة)(غير مدققة) 
٢٠١٩ديسمبر ٢٠٢٠٣١مارس ٣١إيضاحات

ألف درهمألف درهم

الموجودات 
الموجودات غير المتداولة 

٤١.٢٧٦.١٤٨١.٢٢٠.٦٦٢ومعدات وآالتممتلكات 
٣٤٥.٧٦٢٣٥١.٩٨٨الموجودات غير الملموسة والشهرة

٩١.٦٤٦٨٥.٦٦٦موجودات حق االستخدام
٥١.٤٠٠.٩٢١٣٢٨عقاريةاستثمارات
٦١٩١.٦٣٥٧.٣٣١وشركات ائتالففي شركات زميلة استثمار

٧٨١.٠٠٠٤٣.١٨٣موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
٣٣٨.٢٨٣٥٧١ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى 

١٥.٢١.٢٠٠١.٢٠٠قرض لطرف ذو عالقة 
١.٢٩٨١.١٤٣موجودات الضريبة المؤجلة 

٣.٧٢٧.٨٩٣١.٧١٢.٠٧٢

المتداولة الموجودات 
٩١٤١.٠٠٢١٣٧.٨٢٤المخزون

-١٠٦٠٢.٤٧٩أعمال تطوير قيد التنفيذ 
٥.٢٢١٥.٢٨٣موجودات بيولوجية

١٥.٣٢٩٤.٨٧٧٢٠٠.٨٤٨ذات عالقةمبالغ مستحقة من أطراف
١.٣٦٣.١٥١٦١٦.٩٣٧أخرىذمم مدينة ذمم تجارية مدينة و
١١١.٩٦١.٤٠٠١.٣٠٥.١٨٥نقد وأرصدة بنكية

٤.٣٦٨.١٣٠٢.٢٦٦.٠٧٧
-٨٨١٨.٨٢٩موجودات محتفظ بها للبيع 

٥.١٨٦.٩٥٩٢.٢٦٦.٠٧٧

٨.٩١٤.٨٥٢٣.٩٧٨.١٤٩الموجودات إجمالي

والمطلوبات المساهمينحقوق 
المساهمين حقوق 

١٣١.٨٢١.٤٢٩١.٨٢١.٤٢٩رأس المال
)٢١٩.٧٢٢(١.٤٠٦.٤٣٤دمجاحتياطي
١٤٤٥.١٩١٤٥.١٩١نظامياحتياطي

١.٣١٢٨.٣٩٤استثماراتالتغيرات المتراكمة في إعادة تقييم 
)٢٨٧()١.١٦٣(احتياطي تحويل العمالت

٦٢٩.٦٧٠٥١٧.٤٧٦محتجزة أرباح 

٣.٩٠٢.٨٧٣٢.١٧٢.٤٨١العائدة لمالكي الشركة  المساهمينحقوق 
٢٢.٨٨٠٢٢.٤٢٨المسيطرةحقوق غير ال

٣.٩٢٥.٧٥٣٢.١٩٤.٩٠٩المساهمين حقوق إجمالي
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٥

(غير مدقق)األرباح أو الخسائر المرحلي الموحد بيان 
٢٠٢٠مارس ٣١المنتهية في لفترة الثالثة أشهر

مارس ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهمإيضاح

٧١٣.١٠٤١٩٠.٩٨٣اإليرادات
)١٦٥.١٥٣()٥٠٧.٧١٧(تكلفة اإليرادات

٢٠٥.٣٨٧٢٥.٨٣٠إجمالي الربح  

)١٩.٤٠٧()٧٢.١٢٠(مصاريف عمومية وإدارية
)٦.٢٧٣()٢٨.٨٧٣(مصاريف بيع وتوزيع

٢٧.٧٩٢٩.٣٢١استثمارات وإيرادات أخرى
-)١١.٦٤٦(مصاريف أخرى 
)٢٠٧()٨.٥٠٨(تكاليف التمويل

١١٢.٠٣٢٩.٢٦٤الربح قبل الضريبة 
-١٨٦منافع ضريبة الدخل للفترة 

١١٢.٢١٨٩.٢٦٤لفترةلربح  ال

عائد إلى: ال
١١٢.١٩٤٨.٩٨٠مالكي الشركة 

٢٤٢٨٤حقوق غير المسيطرةال

١١٢.٢١٨٩.٢٦٤لفترةلربح  ال

١٦٠.٠٦٠.٠٢(درهم)للسهم العوائد األساسية
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٦

(غير مدقق)المرحلي الموحد بيان الدخل الشامل اآلخر 
٢٠٢٠مارس ٣١المنتهية في لفترة الثالثة أشهر

مارس ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهم

١١٢.٢١٨٩.٢٦٤للفترةربح  ال

الخسارة الشاملة األخرى: 
البنود التي قد يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى األرباح أو الخسائر:
)٤٠٠()١.٠٩٥(فروق صرف العمالت األجنبية عند تحويل العمليات الخارجية

الخسائر:وأيتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى األرباح لن البنود التي 
التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل

٧٣)٧.٠٨٢(الدخل الشامل اآلخر

)٣٢٧()٨.١٧٧(إجمالي الخسارة الشاملة األخرى  

١٠٤.٠٤١٨.٩٣٧إجمالي الدخل الشامل للفترة 

العائد إلى: 
١٠٤.٢٣٦٨.٧٧٣الشركة مالكي
١٦٤)١٩٥(غير المسيطرةالحقوق

١٠٤.٠٤١٨.٩٣٧



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع 

المرحلية الموحدة المختصرة.البيانات الماليةجزءًا من هذه ٢٢إلى ١من تشكل اإليضاحات المرفقة 

٧

الموحد (غير مدقق)المساهمين المرحلي بيان التغيرات في حقوق 
٢٠٢٠مارس ٣١أشهر المنتهية في الثالثةلفترة 

العائد لحاملي أسهم الشركة 

نظامياحتياطيدمجاحتياطيالمالرأس  

التغيرات المتراكمة 
في إعادة تقييم

استثمارات  
احتياطي تحويل 

اإلجماليمحتجزةأرباح  العمالت
حقوق غير ال

اإلجماليالمسيطرة
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٤٦.٦٤٤٥٧٧.٠٣٠٩.٢٦٩٥٨٦.٢٩٩)١٠٢(١٢.٨٢٠٧.٦٦٨-٥١٠.٠٠٠(مدقق) ٢٠١٩يناير ١الرصيد في 

٨.٩٨٠٨.٩٨٠٢٨٤٩.٢٦٤-----لفترةلربح  ال
)٣٢٧()١٢٠()٢٠٧(-)٢٨٠(٧٣---للفترةاآلخرالشامل)الخسارةالدخل (

٨.٩٨٠٨.٧٧٣١٦٤٨.٩٣٧)٢٨٠(٧٣---الشامل للفترة (الخسارة)الدخلإجمالي

٦.٤٩٣٦.٤٩٣-------الحركة في الحقوق غير المسيطرة 
٢.٠٠٠٢.٠٠٠-------سلفة مقابل إصدار أسهم 

٥٥.٦٢٤٥٨٥.٨٠٣١٧.٩٢٦٦٠٣.٧٢٩)٣٨٢(١٢.٨٢٠٧.٧٤١-٥١٠.٠٠٠(غير مدقق) ٢٠١٩مارس ٣١الرصيد في 

٥١٧.٤٧٦٢.١٧٢.٤٨١٢٢.٤٢٨٢.١٩٤.٩٠٩)٢٨٧(٤٥.١٩١٨.٣٩٤)٢١٩.٧٢٢(١.٨٢١.٤٢٩(مدقق) ٢٠٢٠يناير ١الرصيد في 

١١٢.١٩٤١١٢.١٩٤٢٤١١٢.٢١٨-----لفترةلربح  ال
)٨.١٧٧()٢١٩()٧.٩٥٨(-)٨٧٦()٧.٠٨٢(---للفترةالخسارة الشاملة األخرى

١٠٤.٠٤١)١٩٥(١١٢.١٩٤١٠٤.٢٣٦)٨٧٦()٧.٠٨٢(---الشامل للفترة (الخسارة)  الدخل  إجمالي
٥٤.٧٥٠-٥٤.٧٥٠----٥٤.٧٥٠-)٦االستحواذ على شركة زميلة (إيضاح  

١.٥٧١.٤٠٦٦٤٧١.٥٧٢.٠٥٣----١.٥٧١.٤٠٦-)١٢دمج أعمال شركات خاضعة لسيطرة مشتركة (إيضاح  

٦٢٩.٦٧٠٣.٩٠٢.٨٧٣٢٢.٨٨٠٣.٩٢٥.٧٥٣) ١.١٦٣(١.٨٢١.٤٢٩١.٤٠٦.٤٣٤٤٥.١٩١١.٣١٢(غير مدقق) ٢٠٢٠مارس ٣١الرصيد في 
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٨

الموحد (غير مدقق)المرحلي بيان التدفقات النقدية 
٢٠٢٠مارس ٣١أشهر المنتهية في الثالثةلفترة 

فترة الثالثة أشهر المنتهية 
مارس ٣١

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهم ألف درهم 

األنشطة التشغيلية 
١١٢.٠٣٢٩.٢٦٤للفترة ربح ال

لبنود التالية:  تعديالت ل
٢٠.٣٢٢١.٢٩٨وأصل حق االستخدام ومعدات وآالت ممتلكات استهالك

-١٤.٠٣٠إطفاء موجودات غير ملموسة 
١٢.٨٠٦١٠٣ةعقاري استثمارات استهالك

-١.٥١٢إطفاء أصل بيولوجي   
) ١.٤٣٣()١٣.٥٢٤(وشركات ائتالف شركات زميلة االستثمار فيأرباح من حصة ال

-٨٧شطب موجودات بيولوجية  
-٢.٣٤٧االنخفاض في قيمة ممتلكات وآالت ومعدات  
-) ٨(التغير في القيمة العادلة للموجودات البيولوجية 

٢٢.٥٢٣١.٧٤٣نهاية الخدمة للموظفين مكافآتمخصص 
) ٣٦()٤٢(ومعدات  وآالت استبعاد ممتلكات من ربح

٣١٤١.٣١٢مخصص المخزون بطيء الحركة 
٢٤.٢٢٠٤٦٠مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  
) ٦.٦٤٨()٧.٢٩٧(إيرادات الفائدة وتوزيعات األرباح 

٨.٥٠٨٢٠٧تكاليف التمويل

١٩٧.٨٣٠٦.٢٧٠التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية التدفقات النقدية التشغيلية قبل 
٢٠.٤٩٤١٢.٧٤٩المخزون في النقص 

١٠)١.٥٣٠((الزيادة) النقص في الموجودات البيولوجية 
٨.٠٥٩)٧٥.١٩٣((الزيادة) النقص في المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 

) ٤٠.٧٨٧()٢١.٥٣٢(خرى والذمم المدينة األمدينةالالتجاريةذمم الفيالزيادة 
-)٢.٩٠٤(الزيادة في أعمال التطوير قيد التنفيذ  

٣٧١.٣٨٦٢.٧٨٦المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة في الزيادة 
-١٥٦.٠٢٢الزيادة في المطلوبات األخرى طويلة األجل  

) ١٢.٣٤٨()٤٠.٢٢٥(النقص في الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

) ٢٣.٢٦١(٦٠٤.٣٤٨المولد من (المستخدم في) العمليات النقد 
) ١.٧٢٥()٢.٣٨٦(لموظفين المدفوعة لخدمة النهاية مكافآت

) ٢٠٧()٣.٩٩٦(تكاليف التمويل المدفوعة 

) ٢٥.١٩٣(٥٩٦.٩٦٦األنشطة التشغيلية  (المستخدم في) منالمولد صافي النقد 

األنشطة االستثمارية 
٣٦.٧٠٦)٥٩٣((الزيادة) النقص في الودائع الثابتة 

) ١٥.٠٠٥()٢٢.٤٠٤(ومعدات  وآالت ممتلكات لإضافات 
-)٩٥٥(إضافات لموجودات غير ملموسة  

٤٣٣٦ومعدات وآالت ممتلكات متحصالت من بيع
-)٦.١١٤(إضافات لموجودات محتفظ بها للبيع 

) ٧.٥١٩()١٢.٢١٦(صافي التدفقات النقدية الخارجة من االستحواذ على استثمارات  
-)٢٢٠.١٤٧(إضافات الستثمارات عقارية  

-٣.٠٣٥شركات زميلة وشركات ائتالف مستلمة منتوزيعات أرباح 
-٣٠٩.١٢٨دمج أعمال الشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة  

-٧.٢٩٧فوائد وتوزيعات أرباح مستلمة 

٥٧.٠٧٤١٤.٢١٨االستثمارية األنشطة المولد من صافي النقد 

ة األنشطة التمويلي 
٧.٩٦٤)٢٨(من قروض بنكية )متحصالت صافي سداد (

) ٣٦٠(- سداد قرض من أطراف ذات عالقة 
٤٢٨٨.٦٥٧صافي الحركة في الحقوق غير المسيطرة  

-)٣٥٦(المدفوعة  يجارات اإلعقود 

٤٤١٦.٢٦١ة األنشطة التمويلي صافي النقد المولد من 

٦٥٥.٠٨٤٥.٢٨٦وما يعادله خالل الفترة في النقد الزيادة صافي 

١.٢٨٤.٨٥٣٩١.٧٧٢الفترةالنقد وما يعادله في بداية 
) ٤٠٠(٥٣٨تأثير التغيرات في معدالت صرف العمالت األجنبية 

١.٩٤٠.٤٧٥٩٦.٦٥٨) ١١(إيضاح الفترةالنقد وما يعادله في نهاية  



ش.م.ع. الشركة العالمية القابضة 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢٠مارس ٣١

٩

معلومات عامة ١

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

اإلمارات العربية المتحدة.،، أبوظبي٣٢٦١٩عنوان المسجل للشركة هو ص. ب. الإن 

لشركة العالمية القابضة ش.م.ع المالي لتتضمن هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة نتائج العمليات والمركز
:("الشركة") وشركاتها التابعة وشركاتها الزميلة وشركات االئتالف ("المجموعة"). تتمثل األنشطة الرئيسية للمجموعة في

األحياء المائية؛خدمات اإلدارة، واالستثمار في مشاريع -
،واألحياء المائية األخرى عن طريق التبريد أو التجميدتجارة وتصدير األسماك ومنتجاتها وحفظ المنتجات السمكية-
،التجارة العامة للمواد الغذائية-
،شراء وبيع وتقسيم األراضي والعقارات وإدارة وتأجير وتطوير العقارات-
،تقديم خدمات فنية وتجارية وخدمات متعلقة بالمقاوالت وخصوصًا في أعمال الموانئ-
الخدمات األخرى المتعلقة بالماكينات والمعدات البحرية، واالستيراد والصيانة والتجارة و-
خدمات التحكم واالتصال العام واألعمال األخرى المرتبطة بها.-

باإلضافة إلى ذلك، استحوذت المجموعة على شركات جديدة خالل الفترة، والتي لديها أنشطة تطوير وإدارة وبيع العقارات 
.والمعدات البحرية وتشغيل المختبرات الطبية وتوزيع األجهزة الطبيةواستيراد وصيانة وتجارة الماكينات

.٢٠٢٠مايو ١٥تم اعتماد إصدار البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

أساس اإلعداد٢

بيان االلتزام ٢.١

) التقارير المالية المرحلية.٣٤المختصرة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (المرحلية الموحدة تم إعداد هذه البيانات المالية 

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

بالضرورة إلى نتائج السنة المنتهية في ٢٠٢٠مارس  ٣١. باإلضافة لذلك، قد ال تشير نتائج الفترة المنتهية في  ٢٠١٩ديسمبر  
.٢٠٢٠ديسمبر ٣١

ات المالية المرحلية المختصرة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء بعض األدوات المالية والموجودات البيولوجية تم إعداد البيان
التي تم إدراجها بالقيمة العادلة.

إلى خالف تم عرض البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة (ألف درهم) إال إذا ُأشير 
ذلك، باعتباره عملة العرض للمجموعة.



ش.م.ع. الشركة العالمية القابضة 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢٠مارس ٣١

١٠

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحيد ٢.٢

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

يتم تحقيق السيطرة عندما يكون للمجموعة:

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

تغيرات تقوم المجموعة بإعادة تقيم ما إذا كانت تسيطر على جهة مستثمر فيها في حال أشارت الحقائق والظروف إلى وجود 
.في واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالث المدرجة أعاله

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

في الجهة المجموعةتقييم فيما إذا كانت حقوق تصويت عند والظروف ذات الصلة الحقائقكافةفي االعتبار المجموعةتأخذ 
كافية لمنحها السيطرة، بما في ذلك: فيها المستثمر 

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

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

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

الخسائر المرحلي الموحد المختصر من التاريخ الذي تحصل فيه المجموعة على السيطرة إلى التاريخ الذي وأبيان األرباح 
على الشركة التابعة. تتوقف فيه المجموعة عن السيطرة

ينسب الربح أو الخسارة وكافة مكونات الدخل الشامل اآلخر إلى مالكي الشركة وإلى حقوق الملكية غير المسيطرة. يعود بيان 
الدخل الشامل للشركات التابعة إلى مالكي الشركة وإلى الحقوق غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصيد حقوق 

الملكية غير المسيطرة. 

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



ش.م.ع. الشركة العالمية القابضة 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢٠مارس ٣١

١١

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحيد (تتمة) ٢.٢

الفرق كا ويتم احتسابهالخسائروأضمن األرباح  الخسائرأو  إدراج األرباحتابعة، يتم  شركةعندما تفقد المجموعة السيطرة على  
السابقة لموجودات الدفترية) القيمة ٢محتفظ بها؛ و (حصةةوالقيمة العادلة أليلالعتبار المستلمالقيمة العادلة إجمالي) ١بين (

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

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

لتقارير للمحاسبة الالحقة بموجب المعيار الدولي إلعداد االمبدئي اإلدراجالقيمة العادلة عند كتاريخ فقدان السيطرة في سابقًا 
.شركة االئتالفالمبدئي لالستثمار في الشركة الزميلة أو اإلدراجالتكلفة عند ، كما هو مناسب، و٩المالية رقم 

يتم استبعاد كافة الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين 
د التوحيد. أعضاء المجموعة بالكامل عن

هي كما يلي:٢٠١٩ديسمبر ٣١و٢٠٢٠مارس ٣١كما في التابعة للشركةإن تفاصيل الشركات 

الرئيسية األنشطةبلد التأسيس والعمليات الشركة التابعة اسم

حصة الملكيةنسبة 
وحقوق التصويت

المحتفظ بها 
٢٠٢٠٢٠١٩

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

التجارة العامة، استيراد وتصدير وتخزين في اإلمارات العربية المتحدة القابضة ذ.م.م. التحالف لألمن الغذائي
عمليات  المخازن العامة، الوساطة التجارية وإدارة 

تجارة بالجملة وتجارة  ال. والمخازنالمستودعات
األعالف المعلبة، تجارة المواد الغذائية المجمدة  

وتجارة المواد الزراعية المحفوظة. 

٨٠٪٨٠ ٪

دارة  وإ شراء وبيع العقارات واألراضي وتقسيمها، اإلمارات العربية المتحدة ستاليونز اإلمارات العقارية ذ.م.م 
. وتطوير وتأجير العقارات 

١٠٠٪١٠٠ ٪

خدمات فنية وتجارية ومقاوالت، التخصص في  اإلمارات العربية المتحدة أبوظبي الند للمقاوالت العامة ذ.م.م 
.أعمال مقاوالت الموانئ

١٠٠٪١٠٠ ٪

المناظر الطبيعية شركة تالل الخليج لتصميم  
والخدمات الزراعية ذ.م.م 

٪ ١٠٠٪١٠٠. تصميم وتنفيذ المناظر الطبيعيةاإلمارات العربية المتحدة 

٪ ٨٢٪٨٢. إدارة سكن عمالاإلمارات العربية المتحدة سنشري إلدارة العقارات ذ.م.م 
تجارة بالجملة وبالتجزئة في األسماك والروبيان  الالمملكة العربية السعودية شركة أسماك العرب ذ.م.م 

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

ستزراع السمكي. ومعدات اال

٨٠٪٨٠ ٪

٪ ٨٠٪٨٠. تجارة األعالف الحيوانيةالواليات المتحدة األمريكية إس أيه يوفود سيكيوريتيأليانس 
٪ ٨٠٪٨٠. األعالف الحيوانيةوإنتاج تجارة اسبانيا اس. ال. يو. فورراريس سان ماتيو

التجارية  شركات قابضة واالستثمار في المشاريع اإلمارات العربية المتحدة شركة أسماك القابضة ليمتد  
. وإدارتها

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ٥٠٪٥٠. تجارة وإنتاج األعالف الحيوانيةالواليات المتحدة األمريكية ذا جومبوس كومباني ذ.م.م
تركيب تبريد المناطق والتكييف، وإصالح تبريد  اإلمارات العربية المتحدة بال القابضة للتبريد ذ.م.م 

واالستثمار في مشاريع البنية التحتية. المناطق 
١٠٠٪١٠٠ ٪



ش.م.ع. الشركة العالمية القابضة 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢٠مارس ٣١

١٢

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحيد (تتمة) ٢.٢

الرئيسية األنشطةبلد التأسيس والعمليات الشركة التابعة اسم

حصة الملكيةنسبة 
وحقوق التصويت

المحتفظ بها 
٢٠٢٠٢٠١٩

تركيب تبريد المناطق والتكييف، وإصالح تبريد  اإلمارات العربية المتحدة بال لخدمات التبريد ذ.م.م  
المناطق واالستثمار في مشاريع البنية التحتية. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

تركيب تبريد المناطق والتكييف، وإصالح تبريد  اإلمارات العربية المتحدة بال طموح للتبريد ذ.م.م 
المناطق واالستثمار في مشاريع البنية التحتية. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

تركيب تبريد المناطق والتكييف، وإصالح تبريد  اإلمارات العربية المتحدة بال دانات للتبريد ذ.م.م 
المناطق واالستثمار في مشاريع البنية التحتية. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

تركيب تبريد المناطق والتكييف، وإصالح تبريد  اإلمارات العربية المتحدة بال سرايا للتبريد ذ.م.م  
المناطق واالستثمار في مشاريع البنية التحتية. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

تركيب تبريد المناطق والتكييف، وإصالح تبريد  اإلمارات العربية المتحدة بال شمس للتبريد ذ.م.م  
المناطق واالستثمار في مشاريع البنية التحتية. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

تركيب تبريد المناطق والتكييف، وإصالح تبريد  اإلمارات العربية المتحدة بال نجمات للتبريد ذ.م.م 
المناطق واالستثمار في مشاريع البنية التحتية. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

تركيب تبريد المناطق والتكييف، وإصالح تبريد  اإلمارات العربية المتحدة ريم للتبريد ذ.م.م  ٤بال 
المناطق واالستثمار في مشاريع البنية التحتية. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

تربية وتفقيس وتعليف الدواجن وبيع منتجات  اإلمارات العربية المتحدة م للدواجن ذ.م.العجبان
. الدواجن

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠. تقديم استثمار وإنشاء وإدارة المشاريع الرياضيةاإلمارات العربية المتحدة بالمز سبورتس ذ.م.م 
تجارة واستيراد مواد استهالكية طازجة، والمواد  اإلمارات العربية المتحدة زي استورز ذ.م.م 

الغذائية المعلبة والمحفوظة والمجمدة. 
١٠٠٪١٠٠ ٪

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠. خدمات وساطة األسهم اإلمارات العربية المتحدة شعاع لألوراق المالية ذ.م.م 
٪ ١٠٠٪١٠٠. بيع قطع الغيار وتصليح المعدات العسكريةاإلمارات العربية المتحدة ترست انترناشونال جروب ذ.م.م 

-٪١٠٠تطوير وإدارة وبيع العقارات. اإلمارات العربية المتحدة .م.م * شركة الطموح لالستثمار ذ
شركة الصير للتوريدات والمعدات البحرية  

ذ.م.م * 
والمعدات  الماكينات استيراد وصيانة وتجارة اإلمارات العربية المتحدة 

البحرية. 
١٠٠٪-

-٪١٠٠. وتأجير عقارات التجزئةتمّلكاإلمارات العربية المتحدة جون مولز ذ.م.م ** ابار
-٪١٠٠. وتأجيرهتطوير ملكية المشروع وبيعه اإلمارات العربية المتحدة تي إس إل العقارية**  

-٪١٠٠. خدماتال دارة إل شركة قابضة اإلمارات العربية المتحدة شركة التزام إلدارة األصول ** 
-٪١٠٠. خدمات إدارة المرافقاإلمارات العربية المتحدة م ** .م.تفوق إلدارة المرافق ذ

-٪٧٠. خدمات إدارة المرافقعمان  م ** .م.شركة تفوق إلدارة المرافق ذ
-٪١٠٠. إدارة جمعية المالكاإلمارات العربية المتحدة كوميونيتيز العقارية ذ.م.م ** ٦٠ثري 
مانجمنت فور أونرز  كوميونيتيز ٦٠ثري 

ذ.م.م ** أسوسياشينز
-٪١٠٠. إدارة جمعية المالكاإلمارات العربية المتحدة 

-٪١٠٠المرافق وتحصيلها  فواتير إصدار خدمات  اإلمارات العربية المتحدة ذ.م.م ** إنيرجي٦٠ثري 
-٪١٠٠. الفعالياتتنظيم وإدارة اإلمارات العربية المتحدة م ** .م.ليجر اند ايفنت مانجمنت ذ٦٠ثري 
-٪١٠٠. خدمات الوساطة العقاريةالمتحدة اإلمارات العربية ريماكس للوساطة العقارية ** ٦٠ثري 

ملكية  – للوساطة العقارية ٦٠شركة ثري 
** فردية ذ.م.م 

-٪١٠٠. خدمات الوساطة العقاريةاإلمارات العربية المتحدة 

-٪٧٠. إدارة جمعية المالكعمان العقارية ذ.م.م كوميونتيز ٦٠ثري 
-٪١٠٠. حديقة مغامراتاإلمارات العربية المتحدة ** ذ.م.مالوادي للمغامرات 



ش.م.ع. الشركة العالمية القابضة 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢٠مارس ٣١

١٣

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحيد (تتمة) ٢.٢

الرئيسية األنشطةبلد التأسيس والعمليات الشركة التابعة اسم

حصة الملكيةنسبة 
وحقوق التصويت

المحتفظ بها 
٢٠٢٠٢٠١٩

-٪١٠٠. ومساكن مفروشةاتتأجير منتجع اإلمارات العربية المتحدة الخضراء ذ.م.م شاليهات المبزرة
-٪١٠٠. إدارة وتشغيل الفنادق والشقق الفندقيةاإلمارات العربية المتحدة شركة طموح للفنادق والمنتجعات ** 

-٪١٠٠.المنشآت الطبيةملكية اإلمارات العربية المتحدة ** .م.مذللرعاية الصحيةطموح 
-٪٥١. مقاوالت مشاريع البناءاإلمارات العربية المتحدة طموح الوطنية للمقاوالت ذ.م.م ** 

-٪٦٠.تصميم وبناء النماذج المعماريةاإلمارات العربية المتحدة أرك مودلز أبوظبي ذ.م.م ** 
-٪١٠٠. ومساكن مفروشةاتتأجير منتجع اإلمارات العربية المتحدة ذ.م.م ** طموح لخدمات األعمال المتكاملة  

.)١٢٪ في هذه الشركات (إيضاح ١٠٠خالل الفترة استحوذت المجموعة على حصة ملكية بنسبة *

.المجموعة خالل الفترةم، وهي شركة استحوذت عليها  .م.موح لالستثمار ذطهي شركات تابعة لشركة الالشركاتهذه  إن  **  

ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٣

المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المعتمدة من قبل المجموعة  ٣.١

إن السياسات المحاسبية المعتمدة في إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة متوافقة مع تلك المتبعة في إعداد البيانات 
والتفسيرات ، باستثناء تطبيق المعايير٢٠١٩ديسمبر ٣١المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 

لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل .٢٠٢٠يناير ١الية الفّعالة اعتبارًا من والتعديالت الجديدة الت
آخر صادر ولكنه غير فّعال بعد.

تعريف األعمال: ٣تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ·
ومعيار المحاسبة ٩والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم٧تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ·

معيار معدل الفائدة: تعديل٣٩الدولي رقم 
تعريف المادية: ٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم ١تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ·
للتقارير المالية*يميالمفاهاإلطار ·

إن أي معيار. الواردة فيمن المفاهيم الواردة فيه المفاهيم أو المتطلبات تلغي أي ، وال المفاهيمي معيارًااإلطار *ال يعتبر 
معّدي  مساعدة من أجل في وضع المعايير، للمعايير المحاسبيةهو مساعدة المجلس الدولي المفاهيميالغرض من اإلطار 

األطراف على كافةمساعدة لمعيار قابل للتطبيق وعندما ال يكون هناكعلى تطوير سياسات محاسبية متسقة الماليةالتقارير
إدراج ثة ومعايير بعض المفاهيم الجديدة، ويقدم تعريفات محدّ المعّدلفهم المعايير وتفسيرها. يتضمن اإلطار المفاهيمي 

.ويوضح بعض المفاهيم الهامةللموجودات والمطلوبات

.للمجموعةالموحدة المختصرةتأثير على البيانات المالية المرحلية التعديالتلم يكن لهذه 



ش.م.ع. الشركة العالمية القابضة 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢٠مارس ٣١

١٤

(تتمة) ملخص السياسات المحاسبية الهامة٣

(تتمة) المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المعتمدة من قبل المجموعة ٣.١

ديسمبر ٣١كما في وللسنة المنتهية في  الموحدةإلى السياسات المحاسبية المطبقة من قبل المجموعة في بياناتها المالية  باإلضافة
نتيجة الموحدة المختصرةإعداد البيانات المالية المرحلية أثناء، قامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية التالية ٢٠١٩

.الستحواذ على شركات تابعة جديدة خالل الفترةل

التنفيذ أعمال التطوير قيد 
،صافي القيمة القابلة للتحققومن عقار يتم تطويره بشكل أساسي للبيع ويتم إدراجه بالتكلفة قيد التنفيذتتكون أعمال التطوير 

العقار، وحيثما أمكن، تكلفة األرض التي يتم تطوير وإنشاءتصميم العائدة إلىالتكاليف المباشرة كافةأيهما أقل. تشمل التكلفة 
البيع المتغيرة مصاريفاالعتيادية ناقصًا افي القيمة القابلة للتحقق هو سعر البيع المقدر في سياق األعمال صإن العقار عليها. 
.القابلة للتطبيق

اإليرادات المؤجلة 
تطوير البنية االنتهاء منعند إدراجها يتم تأجيل اإليرادات المتعلقة بتطوير البنية التحتية فيما يتعلق باألراضي المباعة ويتم 

البيع والشراء اتفاقيةالوفاء بالتزامات المجموعة بموجب عقدوعندما يتملشروط عقد اإلنشاء األساسي  ًا التحتية ذات الصلة وفق
.الساري

عقارات البيع 
هذه إلى تطوير اإليرادات العائدمبلغ يتم تأجيل. للتطويرعام توفير البنية التحتية الالزمة بيع األراضي بشكٍلاعتباريشمل 

أعمال ضمنالتكاليف المتعلقة بالبنية التحتية المتكبدة حتى االنتهاء إدراج كافة. يتم االنتهاءفقط عند وإدراجهالبنية التحتية 
اإليرادات إدراجتكاليف مباشرة عند كإدراجها، ويتم كما هو مناسبقيد التطوير، االستثمارات العقاريةأو قيد التنفيذالتطوير 

ذات الصلة، اإلنشاءلتحتية من خالل تقدير تكلفة ذات الصلة. يتم تحديد مبلغ اإليرادات المؤجلة فيما يتعلق بتوفير البنية ا
.االعتياديةباإلضافة إلى هامش قائم على المبادئ التجارية 

المنح الحكومية 
يتم احتساب المنح الحكومية التي تتلقاها المجموعة فيما يتعلق بالموجودات غير النقدية مثل األراضي والموارد األخرى بالقيمة 

.االسمية

المحاسبية الهامة التقديرات واألحكام٣.٢

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

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

واالفتراضات على المبالغ المدرجة في السنوات المالية الالحقة. يتم حاليًا تقييم التقديرات قد تؤثر هذه األحكام والتقديرات 
واألحكام وهي تعتمد على الخبرة التاريخية والعوامل األخرى.



ش.م.ع. الشركة العالمية القابضة 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢٠مارس ٣١

١٥

(تتمة) ملخص السياسات المحاسبية الهامة٣

(تتمة) التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة٣.٢

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

نتيجة باستثناء التقديرات واألحكام الهامة التالية، التي طبقتها اإلدارة ، ٢٠١٩ديسمبر ٣١المنتهية في الموحدة كما في وللسنة 
.الستحواذ على شركات تابعة جديدة خالل الفترةل

وأعمال التطوير قيد التنفيذللمخزونالقابلة للتحققتقدير صافي القيمة 
القابلة للتحققيتم تقييم صافي القيمة ق، أيهما أقل.التكلفة وصافي القيمة القابلة للتحقبأعمال التطوير قيد التنفيذ إدراجيتم 

التقارير المالية.في نهاية فترة القائمةوظروف السوق ةالمستلماتبالرجوع إلى أسعار البيع المتوقعة وتكاليف اإلنجاز والسلف

العقارات تصنيف 
هذه المشاريعلتحديد ما إذا كان يجب أن تكونأحكامها ، تطبق اإلدارة عملية اإلنشاءخاللعملية تصنيف المشاريع أثناء

قيد التطوير أو أعمال تطوير قيد التنفيذ. بعد ذلك تقوم اإلدارة بإعادة تقييم االستخدام المقصود للعقارات استثماراٍت عقارية
مخزون. تضع المجموعة معايير بحيث يمكنها ممارسة  كأو كاستثمارات عقاريةإما لعقاراتاتصنيفعلى أساسه يتم الذي

المعايير التفصيلية االعتباراإلدارة فيأخذت، وضع أحكامها لتعريفات الفئات المعنية. عند وفقًا بشكل متسق هذه األحكام
رقمومعيار المحاسبة الدولي٢رقماسبة الدوليواإلرشادات ذات الصلة لتصنيف العقارات كما هو موضح في معيار المح

.في ذلك الوقتللموجوداتاالستخدام المقصود ، على وجه الخصوصو، ٤٠

تخصيص تكاليف التطوير
قيد التطوير على تحليل اإلدارة واالستثمارات العقاريةقيد التنفيذيعتمد تخصيص تكاليف تطوير المشروع بين أعمال التطوير 

.الستخدام الموارد خالل فترة التطوير

مطالبات العقد
تمكنت المجموعة حيث. العملقدم بعض العمالء أو البائعين مطالبات بالتعويضات الناشئة عن التأخير و / أو تغييرات نطاق

إلى استرداد األموال و / أو التعويض، قد سعتبعض األطرافإال أنهذه الحاالت،  غالبيةمن االتفاق على آلية تسوية ودية في  
المطالبات القانونية المرفوعة ضد المجموعة كافةتقديرات لتسوية  بوضعمع االتفاقيات ذات الصلة. قامت اإلدارة  يتفقال  وهذا

هذه المطالبات، حتى لو قبلتها المحكمة، تأثير جوهري على بيان المركز المالي المرحلي لن يكون ل.  ٢٠٢٠مارس  ٣١كما في  
يتم من العمالءاتالمستحقات والمطلوبات األخرى باإلضافة إلى حقيقة أن السلفضمنالمدرجةلمخصصات لنظرًاالموحد، 

.كمطلوبات حتى االنتهاء أو التسوية القاطعة للمعاملة األساسيةفعليًا عرضها 

تكاليف البنية التحتية
تقدر المجموعة إجمالي تكاليف التطوير والبنية التحتية الالزمة إلكمال أعمال البنية التحتية على أراضيها. تقوم اإلدارة بمراجعة 

.تعرضت للتغييرافتراضات أساسية قد ةسنوية وتعديلها أليماليةي نهاية كل فترة تقاريرتكاليف البنية التحتية المقدرة ف



ش.م.ع. الشركة العالمية القابضة 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢٠مارس ٣١

١٦

(تتمة) ملخص السياسات المحاسبية الهامة٣

(تتمة) التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة٣.٢

العقود العقاريةعلىاإليرادات إدراج
أثناء احتسابللوفاء بالتزام األداء  الشركة اإليرادات على أساس جهود أو مدخالت  المدخالت إلدراجتستخدم المجموعة طريقة  

. يتم ذلك عن طريق قياس التكاليف المتكبدة حتى اآلن بالنسبة إلى إجمالي التكاليف المتوقعة التي ا الخاصة بهاإلنشاءعقود 
.نهائية المتوقعة)يتم تكبدها (التكاليف الوف س

. تتطلب هذه التقديرات اإلنشاءعقود إنجازوتكاليف اإلنجازعلى المجموعة تقدير مرحلة يتوجب، تقارير ماليةفي تاريخ كل 
بعد تاريخ األعمال التي سوف يتم إنجازها يتم تكبدها، بناًء على وف تقديرات للتكاليف المستقبلية التي سإجراءمن المجموعة 
تكلفة المطالبات المحتملة من قبل المقاولين من الباطن وتكلفة الوفاء بااللتزامات كذلك. تتضمن هذه التقديرات التقارير المالية

التقديرات في السنة التي يتم فيها تعديل التقديرات. عندما تعديل على هذهأي يتم عرض تأثيراتالتعاقدية األخرى للعمالء. 
إجمالي الخسارة المتوقعة على الفور، في إدراجيكون من المحتمل أن يتجاوز إجمالي تكاليف العقد إجمالي إيرادات العقد، يتم 

.يبدأ بعدملهذه العقود أم علىمتوقع، سواء بدأ العمل ٍتأقرب وق

ت والمعدات الممتلكات واآلال٤

ألف درهم (فترة الثالثة أشهر المنتهية في ٢٠.٥٦٩ما قيمتهوالمعداتواآلالتخالل الفترة، بلغت اإلضافات على الممتلكات 
عليها من خالل دمج االستحواذألف درهم)، باستثناء الممتلكات واآلالت والمعدات التي تم ٢٧.٨٥٥: ٢٠١٩مارس ٣١

ما ٢٠٢٠مارس ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في لالقيمة فينخفاضاالاالستهالك ووبلغت رسوم) ١٢األعمال (إيضاح 
.ألف درهم)١.١٧٣: ٢٠١٩مارس ٣١ألف درهم (فترة الثالثة أشهر المنتهية في ١٩.٧٢٥قيمته 

عقارية الاالستثمارات ٥

(مدققة)(غير مدققة) 
٢٠١٩ديسمبر ٢٠٢٠٣١مارس ٣١

ألف درهمألف درهم

-١٣٥.٢١٣األرض
٦٨.٤١٥٦٨.٤١٥المباني

-١.٦١٣.٥٥٨العقارات المؤجرة 
-٢١١.٦٠٨قيد التطوير 

٢.٠٢٨.٧٩٤٦٨.٤١٥

)٦٨.٠٨٧()٦٢٧.٨٧٣(ناقصًا: خسارة االستهالك واالنخفاض في القيمة المتراكمة 

١.٤٠٠.٩٢١٣٢٨



ش.م.ع. الشركة العالمية القابضة 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢٠مارس ٣١

١٧

(تتمة) عقاريةالاالستثمارات ٥

٣١ألف درهم (فترة الثالثة أشهر المنتهية في ٢٢٠.١٤٧االستثمارات العقارية ما قيمتهخالل الفترة، بلغت اإلضافات على 
رسوم بلغت ) و١٢من خالل دمج األعمال (إيضاح االستثمارات العقارية المستحوذ عليها : ال شيء)، باستثناء ٢٠١٩مارس 

٣١تهية في ألف درهم (فترة الثالثة أشهر المن١٢.٨٠٦ما قيمته ٢٠٢٠مارس ٣١االستهالك لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
.ألف درهم)١٠٣: ٢٠١٩مارس 

االنخفاض في القيمة المتراكمة هي كما يلي:خسارة إن الحركة في االستهالك و

(مدققة)(غير مدققة) 
٢٠١٩ديسمبر ٢٠٢٠٣١مارس ٣١

ألف درهمألف درهم

٦٨.٠٨٧٦٧.٦٧٣في بداية الفترة / السنة 
-٥٤٦.٩٨٠األعمالالمستحوذ عليها من دمج 

١٢.٨٠٦٤١٤المحمل للفترة / السنة 

٦٢٧.٨٧٣٦٨.٠٨٧في نهاية الفترة / السنة

مارس ٣١ستثمارات العقارية لم تتغير بشكل جوهري خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في أن القيمة العادلة لالبتعتقد اإلدارة 
في دمج األعمال هي كما يلي؛المستحوذ عليها ستثمارات العقارية . إن تفاصيل اال٢٠٢٠

رضاأل
يشير التقييم القائم على السوق إلى أن القيمة .من خالل دمج األعمال في اإلمارات العربية المتحدةالمستحوذ عليها تقع األرض  

تمد المدخالت المستخدمة في التقييم على بيانات . ال تع٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليار درهم في  ٣.٤العادلة لتلك األرض تبلغ حوالي  
.)١٩(إيضاح من قياس القيمة العادلة ٣المستوىضمنالسوق التي يمكن مالحظتها وبالتالي، تم اعتبار تقنيات التقييم 

المؤجرة عقارات ال
ما قيمته ٢٠١٩ديسمبر  ٣١، كما في  األعمالدمج  عمليات  أثناءاالستحواذ عليها المؤجرة التي تم  للعقاراتبلغت القيمة العادلة  

للدخل باستخدام نهج رسملة الدخل مع األخذ في االعتبار قيم المولدةمليار درهم. تم تحديد القيمة العادلة للعقارات ١.٢٢
هو  للعقاراتألمثلاألقصى وا، فقد تم اعتبار االستخدام عقاراتاإليجار في السوق وأدلة المعامالت. عند تقدير القيمة العادلة لل

بيانات السوق التي يمكن مالحظتها، وبالتالي تم اعتبار تقنيات علىالمدخالت المستخدمة في التقييم  تعتمداستخدامها الحالي. لم  
من قياس القيمة العادلة.٣المستوى ضمنالتقييم 

عقارات قيد التطوير ال
من دمج األعمال، من المشاريع العقارية في إمارة أبوظبي والتي المستحوذ عليها قيد التطوير، االستثمارات العقاريةتتكون 

.هي قيد اإلنشاء والتطوير بشكل أساسي في جزيرة الريم



ش.م.ع. الشركة العالمية القابضة 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢٠مارس ٣١

١٨

ئتالف االوشركات زميلة ال شركات الفي  االستثمار٦

:المجموعةوشركات ائتالفالزميلةفيما يلي تفاصيل الشركات

الملكيةنسبة بلد التأسيس والعملياتالرئيسيةاألنشطةالمنشأة اسم
٢٠٢٠٢٠١٩الشركات الزميلة

العقارية  المشاريعستثمار وتطوير اأبوظبي ماونتن جيت ذ.م.م.
. وتأسيسها وإدارتها

٪٤٧٪ ٤٧اإلمارات العربية المتحدة 

العقارية  المشاريعستثمار وتطوير ا*العامة ذ.م.م.شركة تفسير للمقاوالت والصيانة  
. وتأسيسها وإدارتها

٪٢٠٪ ٢٠اإلمارات العربية المتحدة 

.تشغيل المختبرات الطبيةذ.م.م **شركة بيور هيلث للمستلزمات الطبية
. وتوزيع المستلزمات الطبية

-٪ ٣١.٥اإلمارات العربية المتحدة 

شركات االئتالف 
العقارية  المشاريعستثمار وتطوير ا***ستثمار العقاري ذ.م.مالزيو لال

. وتأسيسها وإدارتها
٪٦٥٪ ٦٥اإلمارات العربية المتحدة 

العقارية  المشاريعستثمار وتطوير اذ.م.م.بروجريسيف لتطوير العقارات
. وتأسيسها وإدارتها

٪٦٥٪ ٦٥المتحدة اإلمارات العربية 

-٪ ٣٤اإلمارات العربية المتحدة . المشاريع العقاريةبنية ذ.م.م ****

القيمة بلغت ، ٢٠٢٠مارس ٣١شركة زميلة، قيد التصفية. كما في هي ، شركة تفسير للمقاوالت والصيانة العامة ذ.م.م*إن
.شيء): ال ٢٠١٩ديسمبر ٣١الدفترية لالستثمارات ال شيء (

مقابل بيور هيلث للمستلزمات الطبية ذ.م.م ٪ في شركة٣١.٥ملكية بنسبة حصة خالل الفترة، استحوذت المجموعة على **
سعر شراء الشركة الزميلة. خالل فترة الثالثة أشهر مدرج ضمنيكن هناك أي اعتبار طارئدرهم. لم  ١بقيمةإجمالي  اعتبار  

.ألف درهم١٣.٦١٤ًا ما قيمتهحديثالمستحوذ عليها الشركة الزميلة من أرباححصةال، بلغت٢٠٢٠مارس ٣١المنتهية في 

تتم السيطرة عليهما ألن الشركة والشركة الزميلة  ًاالمعاملة هي عملية استحواذ على شركة زميلة تحت سيطرة مشتركة نظرإن  
الموحدة المختصرةمن قبل نفس الطرف قبل وبعد االستحواذ. تم احتساب االستحواذ في البيانات المالية المرحلية في النهاية 

االستثمار في الشركة الزميلة بناًء على قيمته الدفترية بإدراج، وبناًء عليه، قامت المجموعة الحصصباستخدام طريقة تجميع 
المدفوع ضمن احتياطي االعتبارهم. أدرجت المجموعة فائض القيمة الدفترية على  ألف در٥٤.٧٥٠في تاريخ االستحواذ بمبلغ  

الدمج.

شركة  ، تصفية وهي شركة ائتالف، الزيو لالستثمار العقاري ذ.م.مأعضاء مجلس إدارة شركة، اختار ٢٠١٨خالل ***
مليون ٠.٢: ٢٠١٩ديسمبر ٣١درهم (مليون٠.٢القيمة الدفترية لالستثمارات بلغت ، ٢٠٢٠مارس ٣١. كما في االئتالف

.درهم). ال تزال عملية التصفية جارية

االستحواذ على شركة الطموح لالستثمار نتيجة لعمليةللمجموعة شركة ائتالفبنية ذ.م.مخالل الفترة، أصبحت شركة ****
م وطرفين .م.ن شركة الطموح لالستثمار ذتم إنشاؤه باالشتراك بيعبارة عن ائتالفهي . إن شركة بنية ذ.م.م ("بنية")ذ.م.م

.تطوير البنية التحتية في جزيرة الريم في إمارة أبوظبيبهدف ")، المؤتلفونآخرين ("



ش.م.ع. الشركة العالمية القابضة 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢٠مارس ٣١

١٩

(تتمة) ئتالفاالوشركات زميلة ال شركات الفي  االستثمار٦

كما يلي:هي وشركات االئتالفزميلة الشركات الفي االستثمارفيالحركة إن

(مدققة)مدققة) (غير 
٢٠١٩ديسمبر ٢٠٢٠٣١مارس ٣١

ألف درهمألف درهم

٧.٣٣١١٢.٩٢٨السنة/في بداية الفترة
-١١٩.٠٦٥)١٢دمج األعمال (إيضاح خالل المستحوذ عليه

-٥٤.٧٥٠االستحواذ على شركة زميلة تحت سيطرة مشتركة 
)٣.٨٦٤(-استبعاد خالل الفترة / السنة

١٣.٥٢٤٤.٧٧٦حصة من ربح المجموعة للفترة / السنة
)٦.٥٠٩()٣.٠٣٥(السنة/خالل الفترةمستلمةأرباح توزيعات

١٩١.٦٣٥٧.٣٣١السنة/في نهاية الفترة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ٧

(مدققة)(غير مدققة) 
٢٠١٩ديسمبر ٢٠٢٠٣١مارس ٣١

ألف درهمألف درهم

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
٣٩.٩٤٣٢.١٢٧مدرجة

٤١.٠٥٧٤١.٠٥٦غير مدرجة

٨١.٠٠٠٤٣.١٨٣اإلجمالي

٨١.٠٠٠٤٣.١٨٣في أسواق دولة اإلمارات العربية المتحدة

غير محتفظ بها للمتاجرة. بدًال عن ذلك، يتم االحتفاظ بها ألغراض استراتيجية هذه إن االستثمارات في أدوت حقوق الملكية 
طويلة األجل. عليه، قامت إدارة المجموعة باختيار تحديد هذه االستثمارات في أدوات حقوق الملكية كقيمة عادلة من خالل 

يقين بأن إدراج التقلبات القصيرة في القيمة العادلة لالستثمارات في األرباح أو الخسائر الدخل الشامل اآلخر حيث أنهم على 
أدائها المحتمل لن يكون متماشيًا مع استراتيجية المجموعة في االحتفاظ بهذا االستثمارات ألغراض ذات أجل طويل وتحقيق

على األمد الطويل.

في القيمة جوهريالعادلة باستخدام منهج الدخل. وفقًا لإلدارة، لم يكن هنالك تغيريتم إدراج االستثمارات غير المدرجة بالقيمة
.٢٠٢٠مارس ٣١و٢٠١٩ديسمبر ٣١العادلة في الفترة ما بين 



ش.م.ع. الشركة العالمية القابضة 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢٠مارس ٣١

٢٠

(تتمة) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر٧

ما يلي:كالموجودات المالية بالقيمة العادلة كانت الحركة في 

(مدققة)(غير مدققة) 
٢٠١٩ديسمبر ٢٠٢٠٣١مارس ٣١

ألف درهمألف درهم

٤٣.١٨٣٢٢.٨٦٨السنة/في بداية الفترة
-٣٢.٦٨٤)١٢المستحوذ عليه أثناء دمج األعمال (إيضاح 

١٢.٢١٥١٩.٥٨٩االستثمارات المستحوذ عليها خالل الفترة / السنة 

٨٨.٠٨٢٤٢.٤٥٧
صافي (خسارة) ربح القيمة العادلة على االستثمارات بالقيمة العادلة 

٧٢٦)٧.٠٨٢(خالل الدخل الشامل اآلخر خالل الفترة / السنة من 

٨١.٠٠٠٤٣.١٨٣في نهاية الفترة / السنة 

موجودات محتفظ بها للبيع٨

تمثل الموجودات المحتفظ بها للبيع تكاليف المشاريع قيد اإلنشاء التي تم االلتزام ببيعها بموجب اتفاقيات البيع والشراء. إن 
الحركة خالل الفترة هي كما يلي:

(مدققة)(غير مدققة) 
٢٠١٩ديسمبر ٢٠٢٠٣١مارس ٣١

ألف درهمألف درهم

المستحوذ عليه أثناء دمج األعمال، صافي مخصص االنخفاض في 
-٨١٢.٧١٥)١٢(إيضاح القيمة 
-٦.١١٤خالل الفترةإضافات

٨١٨.٨٢٩-



ش.م.ع. الشركة العالمية القابضة 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢٠مارس ٣١

٢١

المخزون ٩

(مدققة)(غير مدققة) 
٢٠١٩ديسمبر ٢٠٢٠٣١مارس ٣١

ألف درهمألف درهم

٤٣.٠٣٣٤٤.٣٢٨أسماك ومنتجات سمكية 
٥٠.٤٣٦٥٨.٩٤٠حيوانيةأعالف

١٤.٥٤٦٦.٢١٣المواد الغذائية وغير الغذائية 
-١٠.١٤٥العقارات 

٤.٨٥٧٣.٨٨٩منتجات الدواجن 
٥.١٠٠٤.٧٤٩بضائع جاهزة أخرى 

١٠.٣٠٦٩.٠٩٣تغليف ومواد خام 
٦.٠٣٨٧٥١قطع غيار ومواد استهالكية  

١٤٤.٤٦١١٢٧.٩٦٣
)٢.٤٣٠()٣.٤٥٩(الحركةءالمخزون بطيمخصص ناقصًا:
١٢.٢٩١-في الطريقبضائع

١٤١.٠٠٢١٣٧.٨٢٤

الحركة هي كما يلي:المخزون بطيءالحركة في مخصص إن 

(مدققة)(غير مدققة) 
٢٠١٩ديسمبر ٢٠٢٠٣١مارس ٣١

ألف درهمألف درهم

٢.٤٣٠٧٤٠السنة/في بداية الفترة
٧١٥١.٤٤٤المستحوذ عليه أثناء دمج األعمال 

٣١٤٢٤٦السنة/المحمل للفترة 

٣.٤٥٩٢.٤٣٠في نهاية الفترة/ السنة



ش.م.ع. الشركة العالمية القابضة 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢٠مارس ٣١

٢٢

التنفيذ تطوير قيد الأعمال ١٠

تمثل أعمال التطوير قيد التنفيذ تكاليف التطوير واإلنشاء المتكبدة على العقارات التي يتم إنشاؤها لغرض البيع. إن الحركة 
خالل السنة هي كما يلي:

(مدققة)(غير مدققة) 
٢٠١٩ديسمبر ٢٠٢٠٣١مارس ٣١

ألف درهمألف درهم

-٩٥٧.١٣١المستحوذ عليه أثناء دمج األعمال 
-٢.٩٠٤إضافات خالل الفترة / السنة 

-٤٩االستهالك المرسمل
-)١٢.٤٥١(المحول إلى المخزون 

٩٤٧.٦٣٣-
-)٣٤٥.١٥٤(ناقصًا: مخصص االنخفاض في القيمة المستحوذ عليه أثناء دمج األعمال

-٦٠٢.٤٧٩الرصيد الختامي  

النقد واألرصدة البنكية ١١

(مدققة)(غير مدققة) 
٢٠١٩ديسمبر ٢٠٢٠٣١مارس ٣١

ألف درهمألف درهم

٥.٣٥٩١.١٦٤نقد في الصندوق 

:أرصدة بنكية
١.٤٨٠.٤٢١١.١٣٤.٠٦٨حسابات جارية وتحت الطلب

٤٧٥.٦٢٧١٧٠.٠٠٧ودائع ثابتة
)٥٤()٧(ناقصًا: مخصص خسارة االئتمان المتوقعة 

١.٩٦١.٤٠٠١.٣٠٥.١٨٥النقد واألرصدة البنكية 

)٢٠.٣٣٢()٢٠.٩٢٥(ناقصًا: ودائع ثابتة ذات استحقاق أصلي ألكثر من ثالثة أشهر 

١.٩٤٠.٤٧٥١.٢٨٤.٨٥٣وما يعادلهالنقد 

ألف درهم.٩٦.٦٥٨(غير مدققة) ما قيمته ٢٠٢٠مارس ٣١بلغ النقد وما يعادله كما في 



ش.م.ع. الشركة العالمية القابضة 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢٠مارس ٣١

٢٣

دمج األعمال ١٢

٣رقملتقارير الماليةعداد افترة من نطاق المعيار الدولي إلالخالل المذكورة أدناه على الشركاتيتم استبعاد عملية االستحواذ 
يتم والشركات المستحوذ عليها ألن الشركة ًاخاضعة لسيطرة مشتركة نظرشركاتألعمال بين لًا دمجباعتبارهاألعمال" دمج"

نفس الطرف قبل وبعد االستحواذ. تم احتساب عمليات االستحواذ في البيانات المالية السيطرة عليها بشكل نهائي من قبل
الجوهر االقتصادي للمعاملة. اختارت المجموعة ، والتي تعكس الحصصباستخدام طريقة تجميع الموحدة المختصرةالمرحلية 

.تاريخ االستحواذذالشركات المستحوذ عليها منومصاريف وموجودات ومطلوباتدمج إيرادات 

ذ.م.م موح لالستثمارطشركة ال
٪ في شركة الطموح لالستثمار ذ.م.م وشركاتها التابعة ١٠٠، استحوذت المجموعة على أسهم بنسبة ٢٠٢٠يناير ١في 

("الطموح") مقابل ال شيء. يقع مقر شركة الطموح في أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، وتشارك في تطوير العقارات، 
، باإلضافة إلى نشآتوالمالعقاراتير العقارات للبيع أو اإليجار، وإدارة والتي تشمل تطوير األراضي والبنية التحتية، وتطو

ألف١٩٨.٥٧٢قيمتها تاريخ االستحواذ، ساهمت شركة الطموح بإيرادات وأرباح للمجموعة بلغتذلمغامرات. منلحديقة 
.ألف درهم على التوالي٥٦.٠٢٢درهم و

شركة الصير للتوريدات والمعدات البحرية ذ.م.م  
شركة الصير للتوريدات والمعدات البحرية ذ.م.م ٪ في ١٠٠، استحوذت المجموعة على أسهم بنسبة ٢٠٢٠يناير ١في 

في أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، وتشارك في استيراد البحرية") مقابل ال شيء. يقع مقر شركة الصير البحرية("الصير 
النقل البحري، وسائل ، والتجارة في قطع غيار والمتاجرة بها ة، وإصالح القوارب والمعدات البحريالماكيناتوصيانة وتجارة 

وملحقاتها وإصالح وصيانة المعدات البحرية الخفيفة والثقيلة، وتجارة قطع والماكيناتوالتجارة في معدات تجهيز المصانع 
، وبيع قطع غيار الطائرات ومكوناتها بالتجزئة، الغيار بالجملة وتجارة قطع السفن والقوارب، وبيع السفن والقوارب بالتجزئة

بإيرادات وأرباح للمجموعة البحريةتاريخ االستحواذ، ساهمت شركة الصير  ذ وإدارة السفن وتشغيلها وإدارة وتشغيل اليخوت. من
.ألف درهم على التوالي١١.٧١٢ألف درهم و١٢٢.٤٢٢بمبلغ 



ش.م.ع. الشركة العالمية القابضة 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢٠مارس ٣١

٢٤

دمج األعمال (تتمة) ١٢

المبالغ المدرجة فيما يتعلق بالموجودات القابلة للتحديد المستحوذ عليها والمطلوبات المفترضة هي كما هو موضح في إن 
الجدول أدناه.

اإلجمالي الصير البحرية الطموح 
ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

الموجودات 
١٧.٧٤٧٣٦.٤٧٥٥٤.٢٢٢الممتلكات والمعدات 

٦.٨٤٩-٦.٨٤٩الموجودات غير الملموسة  
٨.٩٧٣٨.٩٧٣-موجودات حق االستخدام  

١.١٩٣.٧١٦-١.١٩٣.٧١٦االستثمارات العقارية 
١١٩.٠٦٥-١١٩.٠٦٥االستثمار في شركات ائتالف  

٣٢.٦٨٤-٣٢.٦٨٤الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
٨١٢.٧١٥-٨١٢.٧١٥الموجودات المحتفظ بها للبيع 

٩.٩٥١١.١٢٠١١.٠٧١المخزون
٦١١.٩٧٧-٦١١.٩٧٧أعمال التطوير قيد التنفيذ 

١٨.٢٦٤١٨.٢٦٤-المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة  
٨٢٠.٩٥٩٢٦٦.٢٢٥١.٠٨٧.١٨٤الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى  

١٦٣.٤٤٨١٤٥.٦٨٠٣٠٩.١٢٨النقد واألرصدة البنكية  

٣.٧٨٩.١١١٤٧٦.٧٣٧٤.٢٦٥.٨٤٨

المطلوبات 
١٦.٥١٤٩.٩٢١٢٦.٤٣٥مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  

٧٨٩.٧٧٥-٧٨٩.٧٧٥القروض البنكية  
٩.١٨٢٩.١٨٢-مطلوبات عقود اإليجار  

١٥.٤٧٥١٥.٤٧٥-المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة  
١.٦٥٧.٧٣١١٩٥.٨٤٤١.٨٥٣.٥٧٥الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى  

٢.٤٦٤.٠٢٠٢٣٠.٤٢٢٢.٦٩٤.٤٤٢

١.٣٢٥.٠٩١٢٤٦.٣١٥١.٥٧١.٤٠٦النسبية لصافي الموجودات القابلة للتحديد المستحوذ عليها الحصة  
---االعتبار المدفوع  

١.٣٢٥.٠٩١٢٤٦.٣١٥١.٥٧١.٤٠٦احتياطي الدمج 

رأس المال ١٣

(مدققة)(غير مدققة) 
٢٠١٩ديسمبر ٢٠٢٠٣١مارس ٣١

ألف درهمألف درهم
بالكامل  المصرح به الصادر والمدفوع  

: ٢٠١٩ديسمبر ٣١للسهم (درهم واحدمليون سهم بقيمة ١.٨٢١
١.٨٢١.٤٢٩١.٨٢١.٤٢٩) للسهمدرهم واحدمليون سهم بقيمة ١.٨٢١



ش.م.ع. الشركة العالمية القابضة 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢٠مارس ٣١

٢٥

نظامي احتياطي  ١٤

والنظام األساسـي للشركة، تقوم الشركة بتكوين ٢٠١٥) لسنة ٢وفقًا للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (
رأس المال. من٪٥٠لـ مساويًا النظاميمن ربح السنة حتى يصبح رصيد االحتياطي ٪١٠باقتطاعوذلك نظامياحتياطي

إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع فيما عدا تلك الحاالت التي حددها القانون.

عالقة الذات األطرافمعمعامالت ال١٥

عالقة كما هو وارد في المعيار الالطرف ذوتقوم المجموعة بإبرام معامالت مع الشركات والمنشآت التي تقع ضمن تعريف 
ذات عالقة.األطراففصاحات إ، ٢٤المحاسبي الدولي رقم 

ذات العالقة مساهمي المجموعة الرئيسيين، أعضاء مجلس اإلدارة والمنشآت المسيطر عليها من قبلهم ومن األطرافتتضمن
قبل عائالتهم أو تلك التي يمارسون تأثيرًا ملموسًا فيها على القرارات المالية والتشغيلية باإلضافة إلى موظفي اإلدارة الرئيسيين.

المعامالت ١٥.١

:المعامالت التالية مع أطراف ذات عالقةفي المجموعة دخلتخالل الفترة، 

فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
مدققة)غير ((غير مدققة) 

٢٠١٩مارس ٢٠٢٠٣١مارس ٣١
ألف درهمألف درهم

٩٢.٧٩٥١٩.٥٥٣اإليرادات

٨.١٤٥٢٩٢تكلفة المبيعات

-٢.١٦٦المصاريف

-٢.٨٠٢واإليرادات األخرىالفائدة 

.خاضعة لسيطرة مشتركةشركاتبين لدمج األعمال التي تم االستحواذ عليها خالل الفترة ١٢يرجى الرجوع إلى إيضاح 

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

تعويضات اإلدارة العليا ١٥.٢

فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
مدققة)غير ((غير مدققة) 

٢٠١٩مارس ٢٠٢٠٣١مارس ٣١
ألف درهمألف درهم

٤.٨١٩٣.٥٤٨رواتب ومكافآت الموظفين

١٥١٠العليا موظفي اإلدارة عدد 

موظفي اإلدارة العليا. ال يحمل القرض أية فوائد.ألف درهم قرض ألحد ١.٢٠٠يمثل القرض لطرف ذو عالقة البالغة قيمته 



ش.م.ع. الشركة العالمية القابضة 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢٠مارس ٣١

٢٦

(تتمة) عالقةالذات األطرافمعمعامالت ال١٥

األرصدة١٥.٣

المختصر هي كما يلي:الموحد إن األرصدة لدى األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي المرحلي 

(مدققة)(غير مدققة) 
٢٠١٩ديسمبر ٢٠٢٠٣١مارس ٣١

ألف درهمألف درهم

خاضعة لسيطرة (شركات المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
): مشتركة

٥٠.٦٠٠٣٤.٣٠٦بال للخدمات التقنية ذ.م.م
-٣٣.٨١٠م.م.شميرا لالستثمار ذ
٣١.٨٧٠٢٥.٧٥٢مينا باالس ذ.م.م
١٥.٠١٦١.٥٨٢مكتب الشركة  –رويال جروب 

-٢٣.٧٣١تروجان للمقاوالت العامة ذ.م.م
١٣.٠٢٩١٥.١٧٠رويال جروب بروكريمنت آر أس سي ليمتد

-٥.٩٦٧ريم اإلمارات لأللومنيوم ذ.م.م
٧.٩٠٢٣.٣٠٦مجموعة شركات بال

٢١.٧٦٥-أفكار لالستثمار المالي والعقاري ذ.م.م
٦٧.٤٧٠٥٩.٦٩١شركات حليفة 

٤٦.٨٩٣٤٠.٥٨١أخرى
)١.٣٠٥()١.٤١١(مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

٢٩٤.٨٧٧٢٠٠.٨٤٨

خاضعة لسيطرة المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة (شركات 
): مشتركة

٢٨٢.٦٠٠٢٧.٤١٥تروجان للمقاوالت العامة ذ.م.م
-٨١.٣٦٩انفينيتي تي في المنطقة الحرة ذ.م.م

-٧٥.٦٢٧مشاريع بنية ذ.م.م 
١٢.٥٠٣١٠.٠٤٥بال للخدمات التقنية ذ.م.م

١٠.٤٧٥٩.٧٤٣الوطنية للمشاريع والتعمير. ذ.م.م
٦.٥١٢٦.٥١٢المها للصناعات النموذجية ذ.م.م

-٨.٨٦٧مجموعة باور هاوس إلدارة الشركات ذ.م.م
٦.٢١٠٢.٦١١رويال جروب لإلدارة ذ.م.م

-٤.٧٨٧بوابة جبل أبوظبي لالستثمار العقاري ذ.م.م
-٤.١٢١توشيبا للمصاعد الشرق األوسط ذ.م.م

١٥.٦٧٣-شركة الطموح لالستثمار ذ.م.م
٧٢.٩٢٩١٠٧.١٤٠أخرى 

٥٦٦.٠٠٠١٧٩.١٣٩



ش.م.ع. الشركة العالمية القابضة 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢٠مارس ٣١

٢٧

للسهم العوائد األساسية١٦

خالل صادرةربح الفترة العائد لمالكي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم البتقسيمللسهم العوائد األساسيةاحتسابيتم 
الفترة كما يلي:

فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
مدققة)غير ((غير مدققة) 

٢٠١٩مارس ٢٠٢٠٣١مارس ٣١

١١٢.١٩٤٨.٩٨٠(ألف درهم)مالكي الشركةالربح العائد إلى 

١.٨٢١.٤٢٩٥١٠.٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسهم (ألف سهم) 

٠.٠٦٠.٠٢للسهم للفترة (درهم)العوائد األساسية

وااللتزامات المطلوبات الطارئة  ١٧

المطلوبات الطارئة ١٧.١

(مدققة)(غير مدققة) 
٢٠١٩ديسمبر ٢٠٢٠٣١مارس ٣١

ألف درهمألف درهم

٦٥٤.٤١٧١٧٣.٣٧٦خطابات ضمان

٤٨.٧٢٢٥٥.٢٥٤خطابات اعتماد

التزامات مقابل النفقات الرأسمالية  ١٧.٢

(مدققة)(غير مدققة) 
٢٠١٩ديسمبر ٢٠٢٠٣١مارس ٣١

ألف درهمألف درهم

٣٣٤.٦٨٠٢٠٥.٢٦٨رأسماليةمصاريف التزامات مقابل 

-١٩٣.٠٠٠التزامات مقابل استحواذ األعمال

نتائج موسمية ١٨

أشهر الثالثةلفترة المختصرالموحدالخسارة المرحليوأح  ا ربلم يتم تسجيل أية إيرادات هامة ذات طبيعة موسمية في بيان األ
.٢٠١٩مارس ٣١و٢٠٢٠مارس ٣١المنتهية في 



ش.م.ع. الشركة العالمية القابضة 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢٠مارس ٣١

٢٨

قياسات القيمة العادلة ١٩

لمجموعة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل متكرر  االقيمة العادلة لموجودات 

يظهر الجدول التالي تحليًال .إعداد التقارير الماليةيتم قياس بعض الموجودات المالية للمجموعة بالقيمة العادلة في نهاية فترة 
استنادًا إلى الحد الذي تكون ٣إلى  ١بالقيمة العادلة ضمن المستويات من  لإلدراج المبدئيسها الحقًا  لألدوات المالية التي يتم قيا 

وتقدم معلومات حول كيفية تحديد القيمة العادلة لهذه الموجودات المالية.فيه القيمة العادلة قابلة للمالحظة

مدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو  قياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من أسعار-١المستوى ·
مطلوبات مطابقة.

التي يمكن ١األسعار المدرجة ضمن المستوى باستثناءقياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من مدخالت -٢المستوى ·
إما بشكل مباشر (كما األسعار) أو غير مباشر (مشتقة من األسعار).االلتزاممالحظتها لألصل أو 

التي ال االلتزامقياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من تقنيات التقييم التي تتضمن مدخالت لألصل أو -٣المستوى ·
تقوم على أساس بيانات السوق القابلة للمالحظة (مدخالت ال يمكن مالحظتها).

كما فيالقيمة العادلة  

الموجودات المالية
مارس ٣١

٢٠٢٠
ديسمبر ٣١

٢٠١٩
القيمة تراتبية
العادلة

أساليب التقييم 
والمدخالت الرئيسية

غير الهامةالمدخالت
القابلة للمالحظة 

غير عالقة المدخالت  
القابلة للمالحظة
بالقيمة العادلة

(مدققة)(غير مدققة)
ألف درهمألف درهم

–في أسهم مدرجة  استثمارات
موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

١المستوى ٣٩.٩٤٣٢.١٢٧خالل الدخل الشامل اآلخر
أسعار متداولة في 

ال ينطبقال يوجدةسوق نشط

–مدرجة  غير في أسهم  استثمارات
موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

٣المستوى ٤١.٠٥٧٤١.٠٥٦خالل الدخل الشامل اآلخر
طريقة التدفقات  

النقدية المخصومة
صافي قيمة 
الموجودات

كلما زاد صافي قيمة 
الموجودات للشركات 

المستثمر فيها، ارتفعت 
القيمة العادلة.

٢المستوى ١.١٢٧١.٢٠٦موجودات بيولوجية *
مدخالت جوهرية 

ال ينطبقال يوجدقابلة للمالحظة

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

بالقيمة التي يتم إدراجها مشاتل الالبيولوجية نباتات الموجوداتتضمنت، ٢٠١٩ديسمبر ٣١و٢٠٢٠مارس ٣١من ًااعتبار*
.بالتكلفةإدراجها التي يتم الدواجنالعادلة وتربية 

ال توجد أسعار سوقية .الموجوداتبناًء على أسعار السوق الحالية ألنواع مماثلة من لنباتات المشاتليتم تحديد القيمة العادلة 
وبناًء .لإلثباتالقيمة العادلة غير قابلة بدائل قياسأناإلدارة ورأتفي دول مجلس التعاون الخليجي، الدواجنلتربيةمعلنة 

الدجاج الذي يبلغ ، التي يتم تحديدها على أساس متوسط اإلنفاق الشهري، تشمل سعر شراء  البّياضعلى ذلك، فإن تكلفة الدجاج  
ب تكاليف مثل إلى المزرعة من الخارج، إلى جانالدجاج الذي يبلغ عمره يومًاالمتكبدة إلحضارالمصاريفوكافةعمره يومًا 

.إنتاج البيضعملية بدأ تحتى ا والحفاظ عليهأسراب الدجاجالعلف التي يتم تكبدها في تربية تكاليف 



ش.م.ع. الشركة العالمية القابضة 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢٠مارس ٣١

٢٩

(تتمة) قياسات القيمة العادلة ١٩

(تتمة) لمجموعة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل متكرر االقيمة العادلة لموجودات 

القيمة العادلة لموجودات المجموعة التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية 
:عنها بالتكلفة التاريخيةالتي يتم قياسها واإلفصاحيوضح الجدول التالي تحليل القيمة العادلة للموجودات 

كما فيالقيمة العادلة  

الموجودات المالية
مارس ٣١

٢٠٢٠
ديسمبر ٣١

٢٠١٩
القيمة تراتبية
العادلة

أساليب التقييم 
والمدخالت الرئيسية

غير الهامةالمدخالت
القابلة للمالحظة 

غير عالقة المدخالت  
القابلة للمالحظة
بالقيمة العادلة

(مدققة)(غير مدققة)
ألف درهمدرهمألف  

استثمارات عقارية، باستثناء 
٣المستوى ٤.٦٠٩.٣٦٥١٤.٠٠٠العقارات قيد التطوير 

طريقة متنوعة (
التدفقات النقدية 

، وطريقة المخصومة
رسملة الدخل)

صافي قيمة 
، قيم الموجودات

اإليجار 

كلما زاد صافي قيمة 
الموجودات للشركات 

ارتفعت المستثمر فيها،  
القيمة العادلة.

التحليل القطاعي ٢٠

:األعمال على النحو التاليتقطاعا تعمل المجموعة من خالل ألغراض تشغيلية، 

يتضمن تركيب محطات التبريد والتكييف، إصالح محطات التبريد واالستثمار في مشاريع البنية التحتية.: قطاع المرافق

تصميم وتنفيذ المناظر و، األعمال البحريةتتضمن خدمات فنية وتجارية ومقاوالت، وخصوصًا مقاوالت العقارات: قطاع
وبيع العقارات.عمالالإدارة سكن والطبيعية، 

وأصنافيتضمن تقديم خدمات تتعلق بخدمات استثمار وتأسيس وإدارة المشاريع الرياضية، وبيع األطعمة القطاع الرقمي: 
. السنمائيةوالعروضالسريعةوالمشروباتالمأكوالت

يتضمن بيع قطع الغيار واإلصالحات المتعلقة بالمعدات العسكريةالقطاع الصناعي: 

تجميد األسماك واألغذية البحرية، تجهيز وتغليف منتجات األغذية الخاص بالشركة العالمية القابضة قطاع األغذيةيتضمن
أيضًا توريد وتصنيع وبيع كما تضمنالبحرية، تربية وتجارة األسماك واألغذية البحرية والتجارة العامة في المواد الغذائية. 

والدواجن.طعام من صناعة األلبان، واللحوم لتأمين الأعالف وأطعمة حيوانية 

الخاص بالشركة العالمية القابضة على خدمات الوساطة المقدمة فيما يتعلق باألوراق المالية.قطاع األمواليشمل 

.(غير مخصصة) تشمل مصاريف المكتب الرئيسي غير المخصصة ألي قطاعقطاعات أخرى 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢٠مارس ٣١

٣٠

(تتمة) التحليل القطاعي ٢٠

اإلجمالي قطاعات أخرى األموال قطاع قطاع األغذية القطاع صناعيالقطاع الرقمي قطاع العقارات قطاع المرافق 
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٧١٣.١٠٤١٩٠.٩٨٣---٢٢٢.٦٨٩١٣٣.٩٨٦٥.٢٦٨-١٣٤.٣٠٨-٢٢٠.٩٨٤٥٦.٩٩٧٨٧.٠١٧-٤٢.٨٣٨اإليرادات

) ١٦٥.١٥٣() ٥٠٧.٧١٧(----) ١١٥.٩٢٠() ١٩٤.٤٧٦(-) ١١٢.٧١٠(-) ٥٨.١٥٩() ٤٩.٢٣٣() ١٢٣.٧٤٨(-) ١٨.٦٢٤(تكلفة المبيعات

٢٠٥.٣٨٧٢٥.٨٣٠---٢٨.٢١٣١٨.٠٦٦٥.٢٦٨-٢١.٥٩٨-٩٧.٢٣٦٧.٧٦٤٢٨.٨٥٨-٢٤.٢١٤إجمالي الربح 

) ٦.٢٧٣() ٢٨.٨٧٣(-) ٨.٢٠٠(--) ٦.٢٧٣() ١٢.٩٤٧(--) ١.٠٠٢(-) ٦.٧٢٤(--مصاريف البيع والتوزيع

) ١٩.٤٠٦() ٧٢.١٢٠() ١.٦٣٢() ٤.٧٢٦(-) ٤.٠٩٦() ١٣.٢٨٧() ١٣.٥٠٩(-) ١٢.٦٥٩(-) ١٠.٢٠٦() ٤.٤٨٧() ٢١.٨٣٦(-) ٥.٠٨٨(المصاريف العمومية واإلدارية

١٠٤.٣٩٤١٥١) ١.٦٣٢() ١٢.٩٢٦(-١.١٧٢) ١.٤٩٤(١.٧٥٧-٨.٩٣٩-٦٨.٦٧٦٣.٢٧٧١٧.٦٥٠-١٩.١٢٦الربح (الخسارة) التشغيلي

٤٦٢٠.٩١١٨.٠٧٩) ٩(-١٥.٦٧٤---٤.٥٣٣٨.٠٣٣٧١٣--إيرادات االستثمار

١.٢٤١) ٤.٧٦٥(٥--٢.٦٨١٦٥٢٩٦) ١١.٥٥٠(-٢.٨٥٠١.١٧١٩٥٨--إيرادات/ مصاريف أخرى 

) ٢٠٧() ٨.٥٠٨() ٤(٧١٨-) ١٨٠() ٢٧() ٦٦٥() ٦٨(-) ١.٠١٥() ١٧٦() ٤.٠٠٨(-) ٣.٢٩٠(تكاليف التمويل

-١٨٦-----١٨٦--------ضريبة الدخل

١١٢.٢١٨٩.٢٦٤) ١.٥٨٥() ١٢.٢١٧(-١٦.٩٦٢) ١.٤٥٦(٣.٩٥٩-) ٢.٦٧٩(-٧٢.٠٥١١٢.٣٠٥١٨.٣٠٦-١٥.٨٣٦للفترة(الخسارة) الربح 

-٤٨.٦٧٠-٢٠٥١١.٧٩٠-٦.٥٨٨-٢.٩٥٨-٤.٣٢١-١٥.٦٠٠-٧.٢٠٨االستهالك واإلطفاء زائدًا: 

٤٨.٥٠٨٢٠٧) ٧١٨(-٦٦٥٢٧١٨٠-٦٨-٤.٠٠٨١٧٦١.٠١٥-٣.٢٩٠زائدًا: تكاليف التمويل

-) ١٨٦(-----) ١٨٦(--------ناقصًا: ضريبة الدخل

الربح قبل الفائدة والضريبة  

١٦٩.٢١٠٩.٤٧١) ١.٥٨١() ١.١٤٥(-١٧.٣٤٧) ١.٤٢٩(١١.٠٢٦-٣٤٧-٩١.٦٥٩١٢.٤٨١٢٣.٦٤٢-٢٦.٣٣٤واالستهالك واإلطفاء 
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١.٠١١.٧٩٩٩٦٤.٠٤٣٤.١٨١.٢٥٠٥٦١.٥٣٤٣٩٤.٨٦٥٣٩٧.٦٦٥٧١٨.١١٣٢٠٦.٠٣٥٨٤١.٧٧٩٨٤٨.١٣١١.٣٠٠.١٩٩٦٨٤.٤٣٥٤٦٦.٨٤٧٣١٦.٣٠٥٨.٩١٤.٨٥٢٣.٩٧٨.١٤٨وجودات القطاعم

٥٢٥.٤٦٧٤٩٣.٥٤٧٢.٣٢٥.٥٩٧١٠٣.٠٢٣١١٧.٣٢٨١٣٨.٤٣٤٣٢١.٨١٠٥٣.٣٧٠٣٣٣.٣٤٠٣٤٣.٦٥١١.٠٩٢.٧٥٦٥٤٨.٧٠٤٢٧٢.٨٠١١٠٢.٥١١٤.٩٨٩.٠٩٩١.٧٨٣.٢٤٠مطلوبات القطاع



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢٠مارس ٣١

٣١

١٩كوفيدتأثير ٢١

والتطور، مما تسبب في تعطيل األعمال والنشاط االقتصادي. خالل نتشاراالفي ) ١٩(كوفيد كورونا المستجديستمر فيروس 
حجم ومدة ال يزالاالقتصادي الكلي فيما يتعلق باألسعار والطلب على السلع. ومع ذلك، بكانت هناك شكوك خاصةالفترة، 

للتقييم الداخلي الذي أجرته ًا وفقالمالي.ووضعنا  النقدية  وتدفقاتنا ولكن يمكن أن تؤثر على أرباحنا  ينهذه التطورات غير مؤكد
مارس ٣١على أعمال المجموعة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ١٩لفيروس كوفيد اإلدارة، ال يوجد تأثير مالي جوهري 

.٢٠٢٠اإلمارات العربية المتحدة بحلول منتصف مارس في الظهورفيحدة الفيروسبدأت، حيث ٢٠٢٠

على لتفشي هذا الوباءتقلب وسريع التطور، ال تعتبر اإلدارة أنه من العملي تقديم تقدير كمي لألثر المحتمل  نظًرا ألن الوضع م
.للمجموعة في هذه المرحلةالموحدة المختصرةالبيانات المالية المرحلية 

األحداث الالحقة٢٢

:التاليةالشركاتعلى ، قرر مجلس إدارة المجموعة الموافقة على االستحواذ ٢٠٢٠مارس ١٨في 

٪١٠٠حصة ملكية بنسبة –داشينج إنترناشيونال جروب ذ.م.م )١(
٪٥٥حصة ملكية بنسبة –إيزي ليز موتور سايكل رينتال ذ.م.م )٢(
*٪٦٧حصة ملكية بنسبة –أب ليفت لخدمات التوصيل ذ.م.م )٣(

.إيزي ليز موتور سايكل رينتال ذ.م.مهي شركة تابعة لشركة أب ليفت لخدمات التوصيل ذ.م.مإن شركة *

وشركة  داشينج إنترناشيونال جروب ذ.م.م، دخلت المجموعة في اتفاقيات بيع وشراء لالستحواذ على٢٠٢٠بريل إخالل 
م.م.إيزي ليز موتور سايكل رينتال ذ.


