
الي ذ.م.ممجموعة ملتیب
شركة المضاعفة لالستشارات التسویقیة ذ.م.م") "(سابقاً: 

البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
٢٠٢١سبتمبر٣٠المنتھیة في فترة ال







شركة المضاعفة لالستشارات التسویقیة ذ.م.م") "سابقاً:  (. مجموعة ملتیبالي ذ.م.م

جزءًا من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. ٢١إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٤

مدقق)بیان الدخل الشامل المرحلي الموحد (غیر 
٢٠٢١سبتمبر٣٠في المنتھیةأشھر تسعةاللفترة

(غیر مدققة)(غیر مدققة) 
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درھم ألف درھمإیضاحات 

١٤١٧٠٫٦١٣١٠٫٤٢٧اإلیرادات 
)٧٫٢٣١()٧١٫٠٩٢(تكلفة اإلیرادات  

٩٩٫٥٢١٣٫١٩٦إجمالي الربح 

-١٥٥٥٫٨٦٢إیرادات االستثمار واإلیرادات األخرى  
-١٦٠إیرادات اإلیجار، صافي  

١٤١)٩٠٣(حصة من (خسارة) ربح استثمار في شركة زمیلة 
)٣٫٦٧١()٢٨٫٤٣٨(مصاریف عمومیة وإداریة 

-)٢٫٥٤٢(تكلفة التمویل  

)٣٣٤(١٢٣٫٦٦٠وإجمالي الدخل (الخسارة) الشامل للفترة  الربح (الخسارة)

: العائد إلى
)٣٣٤(١٠٠٫٧٩٦مالكي الشركة

-٢٢٫٨٦٤الحقوق غیر المسیطرة 

٣٣٤(١٢٣٫٦٦٠(

)١٫١١(١٧٠٫٣٢العوائد (الخسائر) األساسیة للسھم الواحد (درھم) 
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جزءًا من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. ٢١إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٥

المساھمین المرحلي الموحد (غیر مدقق)بیان التغیرات في حقوق 
٢٠٢١سبتمبر٣٠المنتھیة في أشھرتسعةلفترة ال

العائد إلى حاملي أسھم الشركة 

الحقوق غیر المسیطرة اإلجمالي أرباح محتجزة دمج احتیاطي مساھمة رأسمالیة احتیاطي نظامي عالوة إصدار  رأس المال
إجمالي حقوق  

المساھمین  
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٣٧٫٦٤٥-٣٤٫٠٤٨٣٧٫٦٤٥-١٥٠٣٫١٤٧-٣٠٠(مدققة) ٢٠٢٠ینایر ١الرصید في 

)٣٣٤(-)٣٣٤()٣٣٤(-----للفترة إجمالي الدخل الشامل 
٣٠٫٠٠٠-٣٠٫٠٠٠--٣٠٫٠٠٠---رأس مال إضافي مساھم بھ  

) ٢٫٠٠٠(-) ٢٫٠٠٠() ٢٫٠٠٠(-----توزیعات أرباح معلن عنھا ومدفوعة  

٦٥٫٣١١-٣١٫٧١٤٦٥٫٣١١-١٥٠٣٣٫١٤٧-٣٠٠(غیر مدققة) ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠الرصید في 

٨٩٫٩٢٧-٥٦٫٣٣٠٨٩٫٩٢٧-١٥٠٣٣٫١٤٧-٣٠٠(مدققة) ٢٠٢١ینایر ١الرصید في 

١٠٠٫٧٩٦١٠٠٫٧٩٦٢٢٫٨٦٤١٢٣٫٦٦٠-----إجمالي الدخل الشامل للفترة  
١٫٠٧٥٫٧٢١٣٧٥٫٩١٣١٫٤٥١٫٦٣٤-١٫٠٧٥٫٧٢١----) ١٠٫١دمج أعمال شركات خاضعة لسیطرة مشتركة (إیضاح  

٦٩٫٨٢٥-٦٩٫٨٢٥--٦٩٫٨٢٥---رأس مال إضافي مساھم بھ  
٥٫٥١٩٫٧٠٠-٥٫٥١٩٫٧٠٠-) ٧٧٢٫٦٣٨() ١٠٢٫٩٧٢(-٢٫٠٩٩٫٧٠٠٤٫٢٩٥٫٦١٠)  ١١الزیادة في رأس المال (إیضاح 

٣٠٣٫٠٨٣١٥٧٫١٢٦٦٫٨٥٥٫٩٦٩٣٩٨٫٧٧٧٧٫٢٥٤٫٧٤٦-٢٫١٠٠٫٠٠٠٤٫٢٩٥٫٦١٠١٥٠(غیر مدققة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠الرصید في 
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جزءًا من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. ٢١إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٦

بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموحد (غیر مدقق)
٢٠٢١سبتمبر٣٠المنتھیة في أشھرتسعةلفترة ال

(غیر مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درھم ألف درھم إیضاحات 

األنشطة التشغیلیة
) ٣٣٤(١٢٣٫٦٦٠الربح (الخسارة) للفترة 

تعدیالت للبنود التالیة:  
٤١١٫٠٩٨٢٥٤استھالك ممتلكات وآالت ومعدات  
-٥١٫٠٣٣استھالك موجودات حق االستخدام  

-١٫٢٨٤استھالك استثمارات عقاریة  
-٢٫١٢٣إطفاء موجودات غیر ملموسة 

) ١٤١(٩٠٣الحصة من خسارة (ربح) استثمار في شركة زمیلة  
التغیر في القیمة العادلة الستثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح 

-) ١٣٫١٣٣(٧أو الخسائر 
-) ٤٠٫٩٨٨(١٥و ١٠٫٢ربح من إعادة تقییم حصة حقوق ملكیة محتفظ بھا سابقاً 

-) ٤٣٩(١٥ربح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 
١٫٣٣٣١٥٩مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین  

-٢٫٥٤٢تكالیف التمویل  
-٨١٫٠٤١مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  

)٦٢(٩٠٫٤٥٧التدفقات النقدیة التشغیلیة قبل التغیرات في رأس المال العامل

التغیرات في رأس المالي العامل: 
-٢٧٨المخزون 

١٨٫٣٢٩٤٫١٢٦المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 
٦٢٫٠٨٦٨٣٧الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى  

)٣٣() ٣٫٥٣٨(المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة 
)٣٫١٧٨() ٤٨٫٠٢٥(الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

١١٩٫٥٨٧١٫٦٩٠النقد المولد من العملیات 
)٧() ٨٩٤(للموظفین المدفوعة مكافآت نھایة الخدمة 

١١٨٫٦٩٣١٫٦٨٣صافي النقد المولد من األنشطة التشغیلیة  

األنشطة االستثماریة 
) ٢٤٤() ٣٥٫٧٢٤(٤شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

-٤٤١متحصالت من بیع ممتلكات وآالت ومعدات 
٥٫٢٤٩-توزیعات أرباح مستلمة من شركة زمیلة 

)٢٩٫٤٠٠() ٨١٫٤٠٨(ة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر م شراء استثمار مدرج بالقی
-٩٤٦متحصالت من استبعاد استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

-١٠٫١٣٧٦٫٢١٦دمج أعمال شركات خاضعة لسیطرة مشتركة 
-١٠٫٢٤٨٫٣٩٢االستحواذ على شركة تابعة النقد المستحوذ علیھ من 

)٢٤٫٣٩٥(٣٠٨٫٨٦٣صافي النقد المولد من (المستخدم في) األنشطة االستثماریة 

األنشطة التمویلیة
-١٫٨٣٤٫١٠٠ضخ نقد عند زیادة رأس المال 

٦٩٫٨٢٥٣٠٫٠٠٠رأس مال إضافي مساھم بھ 
-٣٦٫٨٨١صافي المتحصالت من القروض 

-) ٧٨٠(٥سداد مطلوبات عقود اإلیجار 
-) ١٫٧٥١(تكلفة التمویل المدفوعة  

)٢٫٠٠٠(-توزیعات أرباح مدفوعة  

١٫٩٣٨٫٢٧٥٢٨٫٠٠٠األنشطة التمویلیة منالمولد  صافي النقد 

٢٫٣٦٥٫٨٣١٥٫٢٨٨صافي الزیادة في النقد وما یعادلھ خالل الفترة

١٠٫٣٣٠٤٫١٥٨النقد وما یعادلھ في بدایة الفترة 

٩٢٫٣٧٦٫١٦١٩٫٤٤٦النقد وما یعادلھ في نھایة الفترة 

ھي: المرحلي الموحدإن المعامالت الجوھریة الغیر نقدیة التي تم استبعادھا من بیان التدفقات النقدیة 

١٫٩٣٨٫٢٧٥٢٨٫٠٠٠ساھم بھا مساھماستثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠

٧

معلومات عامة ١

شركة المضاعفة لالستشارات التسویقیة ذ.م.م") ("الشركة") في األصل عبارة  (المعروفة سابقاً بـ "مجموعة ملتیبالي ذ.م.مكانت  
، تحولت الشراكة إلى شركة ذات مسؤولیة محدودة بموجب القانون االتحادي  ٢٠٠٧أبریل  ٢٦عن شراكة مسجلة في أبوظبي. في  

در عن دائرة التنمیة االقتصادیة،  لدولة اإلمارات العربیة المتحدة، ومنذ ذلك الحین أصبحت تعمل بموجب ترخیص تجاري صا 
، أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة.٣٤٤٩١حكومة أبوظبي. إن العنوان المسجل للشركة ھو ص.ب 

تعتبر المجموعة الملكیة القابضة ذ.م.م ھي الشركة األم النھائیة. بینما الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع ھي الشركة األم تعتبر

مجموعة ملتیبالي ق المساھمون على تغییر اسم الشركة من شركة المضاعفة لالستشارات التسویقیة ذ.م.م" إلى "خالل الفترة، واف
. ٢٠٢١أبریل ١عقد التأسیس بتاریخ تم تعدیل."ذ.م.م

(یشار إلیھا  تتضمن ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة نتائج العملیات والمركز المالي للشركة وشركاتھا التابعة
مجتمعة بـ "المجموعة"). تتمثل األنشطة الرئیسیة للمجموعة في تقدیم خدمات تصمیم اإلعالنات وإنتاجھا، واستشارات ودراسات 
الجدوى االقتصادیة، وتنظیم المعارض وإدارتھا، واستشارات العالقات العامة، وتنظیم وإدارة الفعالیات وإعداد إعالنات الصحف، 

ر أعمال التدریب على قیادة السیارات وإدارة االستثمارات العقاریة وتركیب أنظمة تبرید وتكییف الھواء وإصالح  وإدارة وتطوی
معدات تبرید المناطق واالستثمار في مشاریع البنیة التحتیة.

. ٢٠٢١نوفمبر٢تم اعتماد إصدار البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 

أساس اإلعداد٢

بیان االلتزام ٢٫١

) التقاریر المالیة المرحلیة. ٣٤تم إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم (

ال تتضمن البیانات المالیة المرحلیة المختصرة كافة المعلومات واالفصاحات الضروریة إلعداد البیانات المالیة الموحدة السنویة 
٣١في  للسنة المنتھیة  وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ویجب قراءتھا مع البیانات المالیة الموحدة السنویة للمجموعة  

لتي یمكن توقعھا نتائج االبالضرورة إلى ٢٠٢١سبتمبر٣٠. باإلضافة لذلك، قد ال تشیر نتائج الفترة المنتھیة في ٢٠٢٠دیسمبر 
.٢٠٢١دیسمبر ٣١لسنة المنتھیة في ل

االستثمارات   وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء  المختصرة  المالیة المرحلیة الموحدة  البیانات  ھذه  المدرجة بالقیمة  تم إعداد 
تم إدراجھا  یالتي  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واالستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر و

.بالقیمة العادلة

وھو عملة العرض للمجموعة  ،بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة (درھم)البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  تم عرض  
والعملة الوظیفیة للشركة. تم تقریب جمیع القیم إلى أقرب ألف (ألف درھم) إال إذا أشیر إلى خالف ذلك.
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠

٨

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

التوحید أساس ٢٫٢

تتكون البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة للمجموعة من المعلومات المالیة للشركة وشركاتھا التابعة. 

یتم تحقیق السیطرة عندما یكون للمجموعة:

سیطرة على الجھة المستثمر فیھا؛ ·
المستثمر فیھا؛ والتعرض، أو الحقوق، في العوائد المتفاوتة من مشاركتھا مع الجھة ·
المقدرة على استخدام سیطرتھا للتأثیر على عوائدھا. ·

م ما إذا كانت تسیطر على جھة مستثمر فیھا في حال أشارت الحقائق والظروف إلى وجود تغیرات في  یتقوم المجموعة بإعادة تقی
. واحد أو أكثر من عناصر السیطرة الثالث المدرجة أعاله

عندما یكون للمجموعة أقل من غالبیة حقوق التصویت في الجھة المستثمر فیھا، یكون لھا سیطرة على الجھة المستثمر فیھا عندما  
. فیھا من جانب واحدتكون حقوق التصویت كافیة لمنح القدرة العملیة على توجیھ األنشطة ذات الصلة للجھة المستثمر 

لحقائق والظروف ذات الصلة عند تقییم فیما إذا كانت حقوق تصویت المجموعة في الجھة تأخذ المجموعة في االعتبار كافة ا 
المستثمر فیھا كافیة لمنحھا السیطرة، بما في ذلك:  

المجموعة لحقوق التصویت بالنظر إلى حجم وتوزیع أسھم أصحاب األصوات اآلخرین؛ حجم امتالك ·
المجموعة، أو أي من مالكي األصوات اآلخرین أو أطراف أخرى؛ حقوق التصویت المحتملة التي تمتلكھا ·
الحقوق الناشئة عن الترتیبات التعاقدیة األخرى؛ و·
إضافیة تشیر إلى أن المجموعة تمتلك، أو ال تمتلك، القدرة الحالیة على توجیھ األنشطة ذات الصلة في أیة حقائق وظروف·

لك أنماط التصویت في اجتماعات المساھمین السابقة. الوقت الذي یطلب فیھ اتخاذ قرارات، بما في ذ

یبدأ توحید شركة تابعة عندما تحصل المجموعة على السیطرة على الشركة التابعة ویتوقف عندما تفقد المجموعة السیطرة على  
ة خالل الفترة في بیان  الشركة التابعة. وبشكل خاص، یتم إدراج إیرادات ومصاریف الشركة التابعة المستحوذ علیھا أو المستبعد

األرباح أو الخسائر المرحلي الموحد المختصر من التاریخ الذي تحصل فیھ المجموعة على السیطرة إلى التاریخ الذي تتوقف فیھ 
المجموعة عن السیطرة على الشركة التابعة. 

حقوق الملكیة غیر المسیطرة. یعود إجمالي  ینسب الربح أو الخسارة وكافة مكونات الدخل الشامل اآلخر إلى مالكي الشركة وإلى 
بیان الدخل الشامل للشركات التابعة إلى مالكي الشركة وإلى الحقوق غیر المسیطرة حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصید حقوق  

الملكیة غیر المسیطرة.  

ساتھا المحاسبیة متوافقة مع السیاسات  عند الضرورة، یتم إجراء تعدیالت على البیانات المالیة للشركات التابعة بھدف جعل سیا 
المحاسبیة للمجموعة. 
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠

٩

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

عندما تفقد المجموعة السیطرة على شركة تابعة، یتم إدراج األرباح أو الخسائر ضمن األرباح أو الخسائر ویتم احتسابھا كالفرق 
) القیمة الدفتریة السابقة لموجودات ٢العادلة لالعتبار المستلم والقیمة العادلة ألیة حصة محتفظ بھا؛ و () إجمالي القیمة  ١بین (

ومطلوبات الشركة التابعة وأٍي من الحقوق غیر المسیطرة. یتم احتساب كافة المبالغ المدرجة سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر  
لمجموعة قامت باستبعاد موجودات أو مطلوبات الشركة التابعة ذات الصلة بشكل مباشر  والمتعلقة بتلك الشركة التابعة كما لو أن ا

ھو محدد/مسموح بھ في   كما  حقوق الملكیة  فئة أخرى ضمن  األرباح أو الخسائر أو یتم تحویلھا إلى  إلى  (یتم إعادة تصنیفھا 
ر القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھ في الشركة التابعة سابقًا  المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة القابلة للتطبیق). یتم اعتبا 

في تاریخ فقدان السیطرة كالقیمة العادلة عند اإلدراج المبدئي للمحاسبة الالحقة بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
زمیلة أو شركة االئتالف. ، كما ھو مناسب، والتكلفة عند اإلدراج المبدئي لالستثمار في الشركة ال٩

یتم استبعاد كافة الموجودات والمطلوبات وحقوق المساھمین واإلیرادات والمصاریف والتدفقات النقدیة المتعلقة بالمعامالت بین  
أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحید. 

ھي كما یلي:٢٠٢٠دیسمبر ٣١و٢٠٢١سبتمبر٣٠إن تفاصیل الشركات التابعة للشركة كما في 

األنشطة الرئیسیةبلد التأسیس  اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢١٢٠٢٠

- ٪٤٨٫٠١تدریب السائقین وتعلیم السالمة على الطریق. اإلمارات العربیة المتحدة شركة اإلمارات لتعلیم قیادة السیارات *  
- ٪١٠٠ویشمل ذلك الخدمات ذات الصلة. مركز تجمیل اإلمارات العربیة المتحدة بداشنج ھولدینج كومباني ذ.م.م  

- ٪١٠٠خدمات االتصاالت والتسویق واإلعالم والفعالیات. اإلمارات العربیة المتحدة فیوال لالتصاالت ذ.م.م 
- ٪١٠٠تبرید المناطق وتكییف الھواء. اإلمارات العربیة المتحدة بال القابضة للتبرید ذ.م.م  
- ٪١٠٠شركة استثمارات قابضة. اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م – نورم لالستثمار التجاري 
شركة الشخص - ملتیبالي الدارة الشركات 

الواحد ذ م م 
- ٪١٠٠خدمات إدارة الشركات والمؤسسات الخاصة اإلمارات العربیة المتحدة 

وتأسیسھا  اإلمارات العربیة المتحدة ام جي كومیونیكیشنز القابضة ذ م م  التكنولوجیة  المشروعات  في  االستثمار 
دارتھا إو

١٠٠٪ -

االستثمار في مشروعات الخدمات الصحیة وتأسیسھا  اإلمارات العربیة المتحدة ام جي ویلنس القابضة ذ م م 
دارتھا إو

١٠٠٪ -

وتأسیسھا  اإلمارات العربیة المتحدة ام جي دیجیتال القابضة ذ م م  التكنولوجیة  المشروعات  في  االستثمار 
دارتھا إو

١٠٠٪ -

وتأسیسھا  اإلمارات العربیة المتحدة ام جي یوتلتیز القابضة ذ م م  التحتیة  البنیة  مشروعات  في  االستثمار 
دارتھا إو

١٠٠٪ -

وتأسیسھا  اإلمارات العربیة المتحدة ام جي فینتشرز القابضة ذ م م  التجاریة  المشروعات  في  االستثمار 
دارتھا إو

١٠٠٪ -

شركة الشخص - سبرانزا لالستثمار التجاري 
الواحد ذ م م 

وتأسیسھا  اإلمارات العربیة المتحدة  التجاریة  المشروعات  في  االستثمار 
دارتھا إو

١٠٠٪ -

٪،  ٤٨٫٠١*إن شركة اإلمارات لتعلیم قیادة السیارات ھي شركة تابعة بحكم أن المجموعة ھي أكبر مساھم منفرد بحصة بنسبة  
بینما ال یمتلك  ٪١٢٫٨١حیث یمتلك واحد منھم حصة بنسبة  مساھماً،  ٤٥٥٪ بین  ٥١٫٩٩بینما تتوزع الحصة المتبقیة بنسبة  

٪ من حقوق التصویت.٥أكثر من المتبقیون
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠

١٠

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المعتمدة من قبل المجموعة  ٣٫١

التي تطبقھا المجموعة  نفس السیاساتإن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة ھي 
، باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة التالیة الفعالة اعتبارًا  ٢٠٢٠دیسمبر ٣١في بیاناتھا المالیة الموحدة كما في وللسنة المنتھیة في 

بعد.غیر فعال. لم تقم المجموعة بتطبیق أي معیار أو تفسیر أو تعدیل آخر تم إصداره ولكنھ لم ٢٠٢١ینایر ١من 

معیار  إ· رقم  :  ٢المرحلة  -الفائدة  معدلصالح  المالیة  ومعیار المحاسبة  ٩تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر 
والمعیار الدولي  ٤والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٧والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٣٩الدولي رقم  

١٦رقم إلعداد التقاریر المالیة 

تشمل التعدیالت الوسائل العملیة التالیة:

تغییرات  - أو  تعاقدیة  تغییرات  تتطلب  عملیة  مباشرةً علىوسیلة  اإلصالح  یتطلبھا  التي  یتم ،  التدفقات النقدیة  سوف  والتي 
؛الفائدة في السوقمعدلالفائدة المتغیر، بما یعادل الحركة في معدلعلىالتعامل معھا على أنھا تغییرات 

دون على تصنیفات التحوط وتوثیق التحوطوالتي سوف یتم إجراؤھا معدل إیبورتغییرات التصاریح التي یتطلبھا إصالح  -
وقف عالقة التحوط؛ و

بمعدل  المتطلبات التي یمكن تحدیدھا بشكل منفصل عندما یتم تخصیص أداة  استیفاءلزومإعفاء مؤقت للمنشآت من  تقدیم-
لمكون المخاطر. كتحوطخاٍل من المخاطر

استخدام  النیة في  المجموعة  لدىللمجموعة.  المختصرة  لم یكن لھذه التعدیالت أي تأثیر على البیانات المالیة المرحلیة الموحدة  
الوسائل العملیة في الفترات المستقبلیة إذا أصبحت قابلة للتطبیق.

دیسمبر  ٣١المجموعة في بیاناتھا المالیة الموحدة كما في وللسنة المنتھیة في باإلضافة إلى السیاسات المحاسبیة المطبقة من قبل  
، اعتمدت المجموعة السیاسات المحاسبیة التالیة أثناء إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة نتیجة لالستحواذ ٢٠٢٠

على شركات تابعة جدیدة خالل الفترة.

دمج األعمال والشھرة 
تساب دمج األعمال باستخدام طریقة االستحواذ. یتم احتساب تكلفة االستحواذ كإجمالي اعتبارات الشراء المحولة التي یتم  یتم اح 

قیاسھا بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ ومبلغ أیة حقوق غیر مسیطرة في الجھة المستحوذ علیھا. بالنسبة لكل دمج أعمال، 
ر المسیطرة في الجھة المستحوذ علیھا إما بالقیمة العادلة أو بحصة متناسبة من صافي موجودات تختار المجموعة قیاس الحقوق غی

الجھة المستحوذ علیھا القابلة للتحدید. یتم إدراج التكالیف المتعلقة باالستحواذ عند تكبدھا وتم إدراجھا ضمن المصاریف العمومیة 
واإلداریة. 

استحوذت على شركة عندما تتضمن مجموعة األنشطة والموجودات التي تم االستحواذ علیھا مدخالت  تعتبر المجموعة أنھا قد  
كانت  المخرجات. تعتبر العملیة المستحوذ علیھا جوھریة إذا  بشكل كبیر في القدرة على إنشاء  موضوعیة تساھم معاً  وعملیة 

الت المستحوذ علیھا قوة عاملة منظمة تتمتع بالمھارات أو  ضروریة للقدرة على االستمرار في إنتاج المخرجات، وتتضمن المدخ 
المعرفة أو الخبرة الالزمة ألداء تلك العملیة أو تساھم بشكل كبیر في القدرة على مواصلة إنتاج المخرجات وتعتبر فریدة من  

مرار في إنتاج المخرجات. نوعھا أو نادرة أو ال یمكن استبدالھا دون تكلفة كبیرة أو جھد أو تأخیر في القدرة على االست

عندما تقوم المجموعة باالستحواذ على أعمال، تقوم بتقییم الموجودات المالیة والمطلوبات المفترضة لغرض التصنیف والتعیین 
المناسب ووفقاً للشروط المتعاقد علیھا والظروف االقتصادیة والظروف المتعلقة بھا كما في تاریخ االستحواذ. یتضمن ھذا فصل  

لمشتقات الضمنیة في العقود المضافة من قبل الجھة المستحوذ علیھا. ا
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠

١١

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المعتمدة من قبل المجموعة (تتمة) ٣٫١

دمج األعمال والشھرة (تتمة) 
االستحواذ، یتم إدراج الموجودات الم ستحوذ علیھا والمطلوبات المفترضة القابلة للتحدید بقیمتھا العادلة، باستثناء ما  في تاریخ 

یلي: 

یتم إدراج موجودات أو مطلوبات الضریبة المؤجلة والموجودات أو المطلوبات المتعلقة بترتیبات مكافآت الموظفین ویتم  ·
مكافآت الموظفین على التوالي. ١٩حاسبة الدولي رقم  ضرائب الدخل ومعیار الم١٢قیاسھا وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم  

یتم قیاس المطلوبات أو أدوات حقوق الملكیة المتعلقة بترتیبات الدفع على أساس األسھم للشركة المستحوذ علیھا وفقاً للمعیار  ·
الدفعات على أساس األسھم في تاریخ االستحواذ؛ و٢الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

للمعیار الدولي إلعداد التقاریر  یتم  · قیاس الموجودات (أو مجموعات االستبعاد) المصنفة كموجودات محتفظ بھا للبیع وفقاً 
الموجودات غیر المتداولة المحتفظ بھا للبیع والعملیات المتوقفة، وفقاً لذلك المعیار. ٥المالیة رقم 

المستح  تحویلھ من قبل  أي اعتبار طارئ سیتم  تاریخ االستحواذ. ال یتم إعادة قیاس االعتبار یتم إدراج  بالقیمة العادلة عند  وذ 
الطارئ المصنف كحقوق ملكیة ویتم احتساب تسویتھ الالحقة ضمن حقوق الملكیة. یتم قیاس االعتبار الطارئ المصنف كأصل  

األدوات المالیة، بالقیمة ٩ریر المالیة رقم أو التزام والذي ھو عبارة عن أداة مالیة وواقع ضمن نطاق المعیار الدولي إلعداد التقا 
م العادلة مع إدراج التغیرات في القیمة العادلة في بیان األرباح أو الخسائر الموحد وفقاً للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رق

بالقیمة العادلة في  ٩المالیة رقم  . یتم قیاس االعتبار الطارئ اآلخر الذي ال یقع ضمن نطاق المعیار الدولي إلعداد التقاریر  ٩
تاریخ التقاریر المالیة مع إدراج التغیرات في القیمة العادلة ضمن بیان األرباح أو الخسائر الموحد. 

یتم قیاس الشھرة مبدئیاً بالتكلفة، (وھي الزیادة في إجمالي االعتبار المحول والقیمة المدرجة للحقوق غیر المسیطرة وأیة حصص  
تفظ بھا عن صافي الموجودات المستحوذ علیھا والمطلوبات المفترضة القابلة للتحدید). في حال أن القیمة العادلة لصافي  سابقة مح 

الموجودات المستحوذ علیھا تتجاوز إجمالي االعتبار المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقییم فیما إذا قامت بتحدید كافة الموجودات 
بات المفترضة بشكل صحیح وبمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقیاس المبالغ التي سوف یتم إدراجھا  المستحوذ علیھا وكافة المطلو

عند تاریخ االستحواذ. في حال أن إعادة التقییم ال تزال تشیر إلى تجاوز القیمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ علیھا على  
ان األرباح أو الخسائر الموحد. إجمالي االعتبار المحول، یتم عندھا إدراج الربح في بی 

یمكن قیاس الحقوق غیر المسیطرة التي تمثل حصص ملكیة حالیة والتي تخول أصحابھا الحصول على حصة متناسبة من صافي  
المبالغ موجودات المنشأة في حالة التصفیة، مبدئیاً إما بالقیمة العادلة أو على أساس الحصة النسبیة للحقوق غیر المسیطرة من  

المدرجة من صافي الموجودات القابلة للتحدید للجھة المستحوذ علیھا. یتم اختیار أساس القیاس لكل معاملة على حدة. یتم قیاس  
األنواع األخرى من الحقوق غیر المسیطرة بالقیمة العادلة أو، كما ینطبق، وفقًا لألساس المحدد في معیار آخر من المعاییر الدولیة 

قاریر المالیة. إلعداد الت

بعد اإلدراج المبدئي، یتم قیاس الشھرة بالتكلفة ناقصاً أیة خسائر انخفاض في القیمة المتراكمة. ألغراض اختبار االنخفاض في  
القیمة، یتم تخصیص الشھرة المكتسبة عند دمج األعمال، من تاریخ االستحواذ، ألي وحدة مولدة للنقد خاصة بالمجموعة والتي  

ع ان تستفید من الدمج، بغض النظر عن ما إذا تم تخصیص موجودات ومطلوبات أخرى لتلك الوحدات. من المتوق

الوحدة المولدة للنقد واستبعاد جزء من عملیة ضمن تلك الوحدة، یتم إدراج الشھرة المرتبطة  في حال تم تخصیص الشھرة إلى  
ید الربح أو الخسارة عند االستبعاد. یتم قیاس الشھرة المستبعدة في ھذه ضمن القیمة الدفتریة للعملیة عند تحدبالعملیة المستبعدة  

الظروف بناًء على القیم النسبیة للعملیة المستبعدة وجزء من الوحدة المولدة للنقد المحتفظ بھا.
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠

١٢

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

ن قبل المجموعة (تتمة) المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المعتمدة م٣٫١

دمج األعمال والشھرة (تتمة) 
إذا كانت المحاسبة األولیة لدمج األعمال غیر مكتملة بحلول نھایة فترة التقاریر المالیة التي یتم فیھا الدمج، عندھا تقوم المجموعة 

المبالغ المؤقتة خالل فترة القیاس، أو یتم إدراج موجودات بإدراج مبالغ مؤقتة للبنود التي لم تكتمل المحاسبة عنھا. یتم تعدیل ھذه  
أو مطلوبات إضافیة، لتعكس المعلومات الجدیدة التي تم الحصول علیھا حول الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاریخ  

االستحواذ والتي، في حال كانت معروفة، كانت سوف تؤثر على المبالغ المدرجة في ذلك التاریخ. 

تغیرات في حصة ملكیة المجموعة في الشركات التابعة الحالیة ال
یتم المحاسبة عن التغییرات في حصص ملكیة المجموعة في الشركات التابعة والتي ال تؤدي إلى فقدان المجموعة للسیطرة على  

المسیطرة لتعكس التغیرات الشركات التابعة كمعامالت حقوق ملكیة. یتم تعدیل القیم الدفتریة لحصص المجموعة والحقوق غیر
في حصصھا ذات الصلة في الشركات التابعة. یتم إدراج أي فرق بین المبلغ الذي یتم تعدیل الحقوق غیر المسیطرة بموجبھ  

والقیمة العادلة لالعتبار المدفوع أو المستلم مباشرة في حقوق الملكیة وینسب إلى مالك المجموعة.

على شركة تابعة، یتم إدراج األرباح أو الخسائر في بیان األرباح أو الخسائر الموحد ویتم احتسابھا  عندما تفقد المجموعة السیطرة  
) بین  (١كالفرق  و  بھا  محتفظ  حصة  ألیة  العادلة  والقیمة  المستلم  العادلة لالعتبار  إجمالي القیمة  السابقة  ٢)  الدفتریة  القیمة   (

ة التابعة وأیة حقوق غیر مسیطرة. یتم احتساب كافة المبالغ المدرجة سابقًا  للموجودات (بما في ذلك الشھرة) ومطلوبات الشرك
في الدخل الشامل اآلخر فیما یتعلق بتلك الشركة التابعة كما لو أن المجموعة قد قامت باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات 

الصلة للشركة التابعة مباشرًة.

محتف السیطرة بمثابة القیمة الدفتریة األولیة  تعتبر القیمة العادلة ألي استثمار  تاریخ فقدان  بھ في الشركة التابعة السابقة في  ظ 
ألغراض المحاسبة الالحقة للحصة المحتفظ بھا كاستثمار في شركة زمیلة أو شركة ائتالف أو كأصل مالي. 

استبعاد حصة في شركة تابعة لجھة مستثمر فیھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة
یتم استبعاد الربح أو الخسارة من استبعاد حصة في شركة تابعة لجھة مستثمر فیھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة إلى مدى الحصة  

غیر المباشرة المحتفظ بھا في تلك الشركة المستبعدة من قبل المجموعة. 

االستحواذ على شركات خاضعة للسیطرة المشتركة 
المعامالت التي ینتج عنھا تحویل الحصص في الشركات الخاضعة للسیطرة المشتركة وفقاً لطریقة تجمیع الحصص  یتم احتساب 

في تاریخ التحویل دون إعادة إدراج الفترات السابقة. یتم إدراج الموجودات والمطلوبات المستحوذ علیھا بالقیم الدفتریة المدرجة  
یتم إضافة مكونات حقوق الملكیة للشركات المستحوذ علیھا إلى نفس المكونات ضمن سابقاً في سجالت حسابات الشركة المحولة.

المجموعة. یتم إدراج أي تكالیف معامالت مدفوعة مقابل االستحواذ مباشرًة في حقوق الملكیة. 

عقود اإلیجار 
ذا كان العقد یحمل الحق في السیطرة على  إ. یحدث ذلك تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان العقد عبارة عن، أو یتضمن، عقد إیجار

استخدام األصل المحدد لفترة من الوقت مقابل اعتبار. 

المجموعة كمستأجر 
وعقود اإلیجار ذات   األجل  اإلیجار قصیرة  باستثناء عقود  كافة عقود اإلیجار،  تطبق المجموعة طریقة واحدة إلدراج وقیاس 

القیمة منخفضة  حق  .الموجودات  وموجودات  اإلیجار  عقود  مدفوعات  لسداد  اإلیجار  عقود  مطلوبات  بإدراج  المجموعة  تقوم 
االستخدام التي تمثل حق استخدام الموجودات الضمنیة. 
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠

١٣

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المعتمدة من قبل المجموعة (تتمة) ٣٫١

(تتمة) عقود اإلیجار
موجودات حق االستخدام

تقوم المجموعة بإدراج موجودات حق االستخدام في تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي، التاریخ الذي یصبح فیھ األصل الضمني متاحًا  
مة، ویتم تعدیلھا لالستخدام). یتم قیاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقصاً أیة خسائر استھالك وانخفاض في القیمة متراك

ألیة عملیة إعادة قیاس لمطلوبات عقود اإلیجار. تتضمن تكلفة موجودات حق االستخدام مبلغ مطلوبات عقود اإلیجار المدرج،  
والتكالیف المباشرة المبدئیة المتكبدة، ومدفوعات اإلیجار التي تمت في أو قبل تاریخ بدء العقد، ناقصاً أیة حوافز إیجار مستلمة. 

مدى فترة اإلیجار والعمر اإلنتاجي المقدر للموجودات، یتم حق االستخدام على أساس القسط الثابت على  استھالك موجودات 
أیھما أقصر على النحو التالي: 

سنوات  ٤–٣المساحات المكتبیة 
سنوات  ٥–٢محالت الصالونات 

سنة٣٢األرض 
سنوات ٤-٣السیارات

ملكیة األصل المؤجر إلى المجموعة في نھایة مدة اإلیجار أو كانت التكلفة تعكس ممارسة خیار الشراء، عندھا یتم  إذا تم تحویل 
احتساب االستھالك باستخدام العمر اإلنتاجي المقدر لألصل. 

قیمتھ أم ال وتقوم باحتساب  لتحدید ما إذا كان أصل حق االستخدام قد انخفضت ٣٦تطبق المجموعة معیار المحاسبة الدولي رقم 
خسارة االنخفاض في القیمة المحددة كما ھو موضح في سیاسة "الممتلكات واآلالت والمعدات". 

مطلوبات عقود اإلیجار 
في تاریخ بدء عقد اإلیجار، تقوم المجموعة بإدراج مطلوبات عقود اإلیجار المقاسة بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار التي یتوجب 

) ناقصًا  جوھریاً دفعھا على مدى فترة عقد اإلیجار. تتضمن مدفوعات اإلیجار المدفوعات الثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة  
ینة ومدفوعات اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعھا بموجب ضمانات أیة حوافز إیجار مد

القیمة المتبقیة. تتضمن مدفوعات اإلیجار كذلك سعر ممارسة خیار الشراء والذي من المؤكد أن تمارسھ المجموعة ومدفوعات 
ُتظھر أن المجموعة تمارس خیار اإلنھاء. غرامات إنھاء عقد اإلیجار، إذا كانت مدة عقد اإلیجار

ال یتم إدراج اإلیجارات المتغیرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل في قیاس التزام عقد اإلیجار وأصل حق االستخدام. یتم إدراج  
تلك المدفوعات كمصاریف في الفترة التي تقع فیھا األحداث أو الظروف التي أدت إلى  ویتم إدراجھا المدفوعات ذات الصلة 

ضمن بند "المصاریف األخرى" في بیان األرباح أو الخسائر الموحد.

للمستأجر بعدم فصل المكونات غیر المؤجرة، وبدًال من ١٦وكوسیلة عملیة، یسمح المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
بطة بھ كترتیب واحد.ذلك یقوم بالمحاسبة عن أي عقد إیجار والمكونات غیر اإلیجاریة المرت

عند احتساب القیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي في تاریخ بدء اإلیجار إذا كان معدل  
الفائدة الضمني في عقد اإلیجار غیر قابل للتحدید بسھولة. بعد تاریخ بدء عقد اإلیجار، یتم زیادة مبلغ مطلوبات عقد اإلیجار  

تعكس تراكم الفائدة ویتم تخفیضھ لمدفوعات اإلیجار التي تم سدادھا. وباإلضافة إلى ذلك، یتم إعادة قیاس القیمة الدفتریة لمطلوبات ل
عقود اإلیجار إذا كان ھناك تعدیل أو تغییر في مدة اإلیجار أو تغییر في مدفوعات اإلیجار الثابتة جوھریًا أو تغییر في التقییم 

لضمني.لشراء األصل ا
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠

١٤

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المعتمدة من قبل المجموعة (تتمة) ٣٫١

عقود اإلیجار (تتمة) 
مطلوبات عقود اإلیجار (تتمة)

االستخدام ذو الصلة) عندما: تقوم المجموعة بإعادة قیاس التزام عقد اإلیجار (وتقوم بتعدیل مماثل على أصل حق 

تتغیر مدة عقد اإلیجار أو كان ھناك تغییر في تقییم ممارسة خیار الشراء، وفي ھذه الحالة تتم إعادة قیاس التزام عقد اإلیجار  ·
بخصم مدفوعات اإلیجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل.

معدل أو بسبب تغییر في السداد المتوقع بموجب قیمة متبقیة مضمونة،  تتغیر مدفوعات اإلیجار بسبب التغییرات في مؤشر أو  ·
وفي ھذه الحاالت یتم إعادة قیاس التزام عقد اإلیجار بخصم مدفوعات اإلیجار المعدلة باستخدام معدل الخصم األولي (ما لم  

الة یتم استخدام معدل خصم معدل).یكن تغییر مدفوعات اإلیجار ناتجاً عن تغییر في معدل الفائدة العائم، حیث في ھذه الح
یتم تعدیل عقد اإلیجار وال یتم احتساب ھذا التعدیل كعقد إیجار منفصل، وفي ھذه الحالة یتم إعادة قیاس التزام عقد اإلیجار  ·

بخصم مدفوعات اإلیجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل. 

ودات منخفضة القیمةعقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات الموج 
تطبق المجموعة اإلعفاء من إدراج عقود اإلیجار قصیرة األجل على عقود إیجارھا قصیرة األجل المتعلقة بالممتلكات والمعدات 

شھر أو أقل من تاریخ بدء العقد وال تحتوي على خیار شراء). كما تقوم كذلك ١٢(أي عقود اإلیجار التي لھا مدة إیجار تبلغ  
بتطبیق اإلعفاء من إدراج عقود اإلیجار ذات الموجودات منخفضة القیمة على عقود إیجار المعدات المكتبیة التي تعتبر منخفضة  
القیمة. یتم إدراج مدفوعات اإلیجار على عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات الموجودات منخفضة القیمة كمصاریف  

ى فترة اإلیجار. على أساس القسط الثابت على مد

المجموعة كمؤجر
تدخل المجموعة في اتفاقیات إیجار كمؤجر فیما یتعلق ببعض استثماراتھا العقاریة. 

یتم تصنیف عقود اإلیجار التي تكون فیھا المجموعة مؤجرًا كعقود إیجار تمویلیة أو تشغیلیة. عندما تنقل شروط عقد اإلیجار إلى  
ملكیة إلى المستأجر، یتم تصنیف العقد على أنھ عقد إیجار تمویلي. یتم تصنیف كافة عقود اإلیجار  حد كبیر كافة مخاطر ومنافع ال
األخرى كعقود إیجار تشغیلیة. 

في   مدى فترة اإلیجار ذات الصلة، إال  یتم إدراج إیرادات اإلیجار من عقود اإلیجار التشغیلیة على أساس القسط الثابت على 
ھ یكون فیھا  بشكل أكبر النمط الزمني الذي یتم فیھ استھالك المنافع االقتصادیة من الحاالت التي  آخر یمثل  ناك أساس منتظم 

األصل المؤجر. یتم إضافة التكالیف األولیة المباشرة المتكبدة في التفاوض على وترتیب عقد إیجار تشغیلي إلى القیمة الدفتریة 
القسط الثابت   أساس  على  إدراجھا  ویتم  المؤجر  المستأجرین لألصل  من  المستحقة  المبالغ  إدراج  یتم  اإلیجار.  فترة  مدى  على 

بموجب عقود اإلیجار التمویلي كذمم مدینة بصافي قیمة استثمار المجموعة في عقود اإلیجار. یتم توزیع إیرادات عقود اإلیجار 
صافي استثمار المجموعة القائم فیما یتعلق بعقود  التمویلیة على الفترات المحاسبیة بحیث تعكس معدل عائد دوري ثابت على 

اإلیجار. 

لتخصیص  ١٥عندما یتضمن العقد مكونات إیجاریة وغیر إیجاریة، تطبق المجموعة المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
االعتبار بموجب العقد لكل مكون.
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠

١٥

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المعتمدة من قبل المجموعة (تتمة) المعاییر  ٣٫١

االستثمارات العقاریة 
إن االستثمارات العقاریة ھي عقارات محتفظ بھا لتحصیل إیجارات و / أو لزیادة رأس المال أو لكلیھما، ولكن لیس للبیع في  

ع أو خدمات أو ألغراض إداریة. یتم إدراج االستثمارات العقاریة  سیاق األعمال االعتیادیة، أو الستخدامھا في إنتاج أو تورید سل
بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم. 

ما   تتضمن التكلفة النفقات العائدة بشكل مباشر إلى االستحواذ على االستثمارات العقاریة. تشمل تكلفة الموجودات المنشأة ذاتیاً 
یلي: 

تكلفة المواد والعمالة المباشرة؛ ·
یة تكالیف أخرى عائدة بشكل مباشر إلى إیصال الموجودات إلى حالة صالحة لالستخدام من أجل استخدامھا المقصود؛ أ·
عندما تكون المجموعة ملزمة بإزالة األصل أو إعادة الموقع إلى الحالة التي كان علیھا سابقاً، یتم تقدیر تكالیف تفكیك وإزالة  ·

إلى الحالة التي كان علیھا سابقاً؛ والبنود وإعادة الموقع الذي تقع علیھ
تكالیف االقتراض المرسملة.·

عند االنتھاء من اإلنشاء أو التطویر، یتم تحویل العقار من عقارات قید التطویر إلى عقارات مكتملة.

السیطرة) أو عندما یتم سحبھا یتم شطب االستثمارات العقاریة إما عندما یتم استبعادھا (أي في تاریخ حصول المشتري على  
متحصالت االستبعاد   صافي  استبعادھا. یتم إدراج الفرق بین  مستقبلیة من  منفعة اقتصادیة  وال یتوقع أیة  من االستخدام  نھائیاً 

الستثمار والقیمة الدفتریة لألصل في بیان األرباح أو الخسائر الموحد في فترة االستبعاد. عند تحدید مبلغ االعتبار من استبعاد ا
العقاري، تأخذ المجموعة في االعتبار تأثیرات االعتبار المتغیر، ووجود عنصر تمویل جوھري، واالعتبار غیر النقدي، واالعتبار  

المستحق الدفع للمشتري (إن وجد).

والمخزون أو أعمال  عندما یتغیر استخدام االستثمار العقاري بحیث یتم إعادة تصنیفھ من أو إلى الممتلكات واآلالت والمعدات  
التطویر قید التنفیذ، تصبح عندھا قیمتھ الدفتریة في تاریخ إعادة التصنیف ھي تكلفتھ ألغراض المحاسبة الالحقة. 

٣٠یتم احتساب استھالك االستثمارات العقاریة باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى أعمارھا اإلنتاجیة المقدرة والتي تبلغ  
سنة. 

المخزون 
تحدید التكلفة على أساس المتوسط المرجح للتكلفة،   صافي القیمة القابلة للتحقیق، أیھما أقل. یتم  یتم تقییم المخزون بالتكلفة أو 
وتتكون من التكلفة، والضرائب، ورسوم الشحن، والمصاریف األخرى ذات الصلة التي یتم تكبدھا إلیصال المخزون إلى موقعھ 

منھ التكالیف  وحالتھ الحالیین.   مطروحاً  سیاق األعمال االعتیادیة  سعر البیع المقدر ضمن  ھو  صافي القیمة القابلة للتحقیق  إن 
المقدرة لإلكمال والبیع. تتضمن تكالیف البیع التكالیف العائدة بشكل مباشر للتسویق والتوزیع. 
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠

١٦

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة  ٣٫٢

یتطلب إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة من اإلدارة وضع األحكام 
للموجودات والمطلوبات المالیة واالفصاح  والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المدرجة  

عن المطلوبات الطارئة. كما تؤثر ھذه األحكام والتقدیرات واالفتراضات على اإلیرادات والمصاریف والمخصصات باإلضافة  
إلى التغیرات في القیمة العادلة. قد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات.

واالفتراضات على المبالغ المدرجة في السنوات المالیة الالحقة. یتم حالیًا تقییم التقدیرات واألحكام قد تؤثر ھذه األحكام والتقدیرات  
وھي تعتمد على الخبرة التاریخیة والعوامل األخرى. 

عند تط كانت األحكام الجوھریة الموضوعة من قبل اإلدارة  ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة،  بیق  عند إعداد 
السیاسات المحاسبیة للمجموعة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة ھي نفسھا التي تم تطبیقھا عند إعداد البیانات المالیة 

وللسنة المنتھیة في   كما في  الجوھریة التالیة، والتي طبقتھا اإلدارة  ،  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١الموحدة  واألحكام  باستثناء التقدیرات 
ذ على شركات تابعة جدیدة خالل الفترة. نتیجًة لالستحوا

دمج األعمال 
بالنسبة  تتطلب محاسبة االستحواذ على أعمال تخصیص سعر الشراء لمختلف موجودات ومطلوبات األعمال المستحوذ علیھا.

یتطلب  العادلة المقدرة.لمعظم الموجودات والمطلوبات، یتم تخصیص سعر الشراء عن طریق إدراج األصل أو االلتزام بالقیمة  
ما یتضمن استخدام   تحدید القیمة العادلة للموجودات المستحوذ علیھا والمطلوبات المفترضة وضع حكم من قبل اإلدارة وغالباً 
تقدیرات وافتراضات جوھریة، بما في ذلك االفتراضات المتعلقة بالتدفقات النقدیة المستقبلیة الداخلة والخارجة ومعدالت الخصم 

ومضاعفات السوقوا أجل إجراء عملیات .  ألعمار اإلنتاجیة للموجودات  كافة المعلومات المتاحة من  تستخدم إدارة المجموعة 
تحدید القیم العادلة.  

تحدید مدة عقد اإلیجار للعقود ذات خیارات التجدید  
إلى جانب أیة فترات مشمولة بخیار تمدید عقد تحدد المجموعة مدة عقد اإلیجار على أنھا مدة غیر قابلة لإللغاء لعقد اإلیجار،

اإلیجار إذا كان من المؤكد أنھ سوف تتم ممارستھ، أو أیة فترات یغطیھا خیار إنھاء عقد اإلیجار، إذا كان من المؤكد أنھ لن تتم  
ممارستھ.

لدى المجموعة عدة عقود إیجار تشمل خیارات تمدید وإنھاء. تقوم المجموعة بتطبیق األحكام عند تقییم ما إذا كانت متأكدة إلى  
وبھذا،   تمدید أو إنھاء عقد اإلیجار.  معقول من ممارستھا أو عدم ممارستھا لخیار  كافة الحقائق  حد  باالعتبار  تأخذ المجموعة 

لممارسة إما خیار التمدید أو اإلنھاء. بعد تاریخ البدء، تقوم المجموعة بإعادة والظروف ذات الصلة التي تو لد حافزًا اقتصادیاً 
تقییم مدة اإلیجار ما إذا كان ھنالك حدث أو تغیر جوھري في الظروف التي تقع ضمن سیطرتھا یؤثر على قدرتھا في ممارسة 

أو عدم ممارسة خیار التمدید أو اإلنھاء.

تقدیر معدل االقتراض اإلضافي -ار عقود اإلیج 
تستخدم معدل االقتراض اإلضافي  فإنھا  ال یمكن للمجموعة أن تحدد بسھولة معدل الفائدة الضمني في عقد اإلیجار، وبالتالي، 

أجل ھو معدل الفائدة الذي یتوجب على المجموعة أن تدفعھ من  اإلضافي  االقتراضمعدل  لقیاس مطلوبات عقود اإلیجار. إن
اقتراض األموال الالزمة للحصول على أصل ذو قیمة مماثلة ألصل حق االستخدام في بیئة اقتصادیة مماثلة، على مدى فترة 

ما "یتوجب على المجموعة سداده"، وھو ما یتطلب تقدیرًا عند  اإلضافي  االقتراضمعدل مماثلة، مع ضمان مماثل. لذلك یعكس
سبة للشركات التابعة التي ال تدخل في معامالت تمویل) أو عندما تحتاج إلى تعدیل لتعكس عدم توفر معدالت ملحوظة (مثل بالن

شروط وأحكام عقد اإلیجار (على سبیل المثال، عندما ال تكون عقود اإلیجار بالعملة الوظیفیة للشركة التابعة). تقوم المجموعة  
معدالت الفائدة في السوق) عند توفرھا ویتطلب منھا وضع  باستخدام مدخالت ملحوظة (مثل  اإلضافي  االقتراضمعدل  بتقدیر

.بعض التقدیرات الخاصة بالشركة (مثل التصنیف االئتماني المستقل للشركة التابعة)
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠

١٧

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣٫٢

)١٩(كوفید تأثیر فیروس كورونا المستجد 
في التفشي واالنتشار مما تسبب في تعطیل األعمال والنشاط االقتصادي. كانت ھناك شكوك حول االقتصاد  ١٩كوفید  یستمر وباء  

الكلي فیما یتعلق باألسعار والطلب على السلع. ومع ذلك، ال یزال حجم ومدة ھذه التطورات غیر مؤكدین ولكن قد یؤثران على  
وسوف تواصل تقییم المزید من التأثیرات ١٩لنقدیة ووضعنا المالي. تراقب المجموعة تطورات جائحة كوفید أرباحنا وتدفقاتنا ا

في المستقبل. 

١٩على المجموعة في حدوث تأخیرات طفیفة في التحصیل من العمالء نتیجة لكوفید ١٩تتمثل التأثیرات المعروفة حالیاً لكوفید 
تأثیر  ولكن تقوم اإلدارة بمراقبة الموق أي  االئتمان المتوقعة. ال تتوقع اإلدارة  كاف لخسائر  بمخصص  واحتفظت  كثب  عن  ف 

جوھري مستقبلي لھذا التفشي على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة في ھذه المرحلة. 

الممتلكات واآلالت والمعدات ٤

٢٤٤:  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠ألف درھم (٣٥٫٧٢٤والمعدات ما قیمتھ  خالل الفترة، بلغت قیمة اإلضافات إلى الممتلكات واآلالت  
٣٠ألف درھم (١١٫٠٩٨ألف درھم)، باستثناء تلك المستحوذ علیھا من خالل دمج األعمال، وبلغت رسوم االستھالك ما قیمتھ  

بلغت قیمة الممتلكات : ال شيء).  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠ألف درھم (٢ألف درھم) وبلغت االستبعادات ما قیمتھ  ٢٥٤:  ٢٠٢٠سبتمبر  
: ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠) (١٠ألف درھم (إیضاح  ١٫١٥٥٫١٢٧واآلالت والمعدات المستحوذ علیھا من خالل دمج األعمال ما قیمتھ  

ال شيء). 

موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإلیجار  ٥

(غیر مدققة) 
٢٠٢١سبتمبر ٣٠

موجودات حق  
االستخدام

مطلوبات عقود 
اإلیجار  

ألف درھمألف درھم

٦٠٫٤١٠٦٠٫٩٠٩) ١٠مستحوذ علیھ من خالل دمج األعمال (إیضاح  
-)١٫٠٣٣(مصاریف االستھالك 

٧٩١-مصاریف الفائدة  
)٧٨٠(-الدفعات  

٥٩٫٣٧٧٦٠٫٩٢٠
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠

١٨

(تتمة) موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإلیجار  ٥

تم تحلیل مطلوبات عقود اإلیجار في بیان المركز المالي الموحد كما یلي: 

(غیر مدققة) 
٢٠٢١سبتمبر ٣٠

ألف درھم

٨٫٠١٩متداولة 
٥٢٫٩٠١غیر متداولة  

٦٠٫٩٢٠

بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالمدرجةاالستثمارات ٦

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر ٣٠

ألف درھم ألف درھم

-٣٨٫١١٩مدرجة 
٢٩٫٤٠٠٢٩٫٤٠٠غیر مدرجة  

٦٧٫٥١٩٢٩٫٤٠٠

إن التوزیع الجغرافي لالستثمارات ھو كما یلي:

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر ٣٠

ألف درھم ألف درھم

-٣٨٫١١٩داخل اإلمارات العربیة المتحدة 
٢٩٫٤٠٠٢٩٫٤٠٠خارج اإلمارات العربیة المتحدة 

٦٧٫٥١٩٢٩٫٤٠٠
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠

١٩

االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (تتمة) ٦

. إن حركة االستثمار في الموجودات ١٩یتم إدراج االستثمارات بالقیمة العادلة باستخدام أسالیب التقییم الموضحة في اإلیضاح رقم  
المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ھي كما یلي:  

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر ٣٠

ألف درھم ألف درھم

-٢٩٫٤٠٠في بدایة الفترة / السنة 
-٣٨٫١١٩)١٠األعمال (إیضاح المستحوذ علیھ من خالل دمج 
٢٩٫٤٠٠-اإلضافات خالل الفترة / السنة 

٦٧٫٥١٩٢٩٫٤٠٠

األرباح أو الخسائربالقیمة العادلة من خالل المدرجةاالستثمارات ٧

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر ٣٠

ألف درھم ألف درھم

-٣٫٧٣٥٫٧٣٤مدرجة 
-٨١٫٨١٧غیر مدرجة  

٣٫٨١٧٫٥٥١-

إن التوزیع الجغرافي لالستثمارات ھو كما یلي:

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر ٣٠

ألف درھم ألف درھم

-٣٫٧٣٥٫٧٣٤داخل اإلمارات العربیة المتحدة 
-٨١٫٨١٧المتحدة خارج اإلمارات العربیة 

٣٫٨١٧٫٥٥١-
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠

٢٠

االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر (تتمة) ٧

. إن حركة االستثمار في الموجودات ١٩یتم إدراج االستثمارات بالقیمة العادلة باستخدام أسالیب التقییم الموضحة في اإلیضاح رقم  
المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ھي كما یلي:  

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر ٣٠

ألف درھم درھمألف 

--في بدایة الفترة / السنة 
-٣٨٫٣٥٦)١٠المستحوذ علیھ من خالل دمج األعمال (إیضاح 

-٣٫٧٦٧٫٠٠٨اإلضافات خالل الفترة / السنة * 
-١٣٫١٣٣)١٥التغیر في القیمة العادلة خالل الفترة / السنة (إیضاح 

-)٩٤٦(استبعادات خالل الفترة / السنة

٣٫٨١٧٫٥٥١-

).١١ألف درھم ساھم بھ مساھم جدید للمجموعة (إیضاح ٣٫٦٨٥٫٦٠٠* مدرج ضمن اإلضافات خالل الفترة استثمار بمبلغ 

الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى٨

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر ٣٠

ألف درھم ألف درھم

١٨٩٫٢١٧٥٫٦١٣الذمم التجاریة المدینة  
)١٫٧٥٧()٢٤٫٥٩٧(ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

١٦٤٫٦٢٠٣٫٨٥٦
-٢٣٫٠٠٨سلفات للموردین  

-١٦٫٨٢٦ذمم مدینة لم یصدر عنھا فواتیر 
٩٫٤٠٦١٫٢٨٩مصاریف مدفوعة مقدماً 

٨٫٩٩٠-توزیعات أرباح مدینة 
-٥٫٣٠١ذمم مدینة أخرى 

٢١٩٫١٦١١٤٫١٣٥
-)٤٫٢٤٣(ناقصاً: الجزء غیر المتداول من الذمم التجاریة المدینة* 

٢١٤٫٩١٨١٤٫١٣٥

* ذمم مدینة من بلدیة مدینة أبوظبي، وھي قابلة لالسترداد على مدى ست سنوات. 
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠

٢١

المدینة األخرى (تتمة) الذمم التجاریة المدینة والذمم ٨

كانت الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة مقابل الذمم التجاریة المدینة خالل الفترة / السنة كما یلي: 

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر ٣٠

ألف درھم ألف درھم

١٫٧٥٧١٫٥٢٠في بدایة الفترة / السنة 
-٢١٫٧٩٩المستحوذ علیھ أثناء دمج األعمال  

١٫٠٤١٢٣٧المحمل للفترة / السنة 

٢٤٫٥٩٧١٫٧٥٧في نھایة الفترة / السنة

لدى البنوك النقد واألرصدة ٩

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر ٣٠

ألف درھم ألف درھم

٢٫٧٥١١٥النقد في الصندوق
٢٫٣٧٢٫٣٥٥١٠٫٣١٧البنوك لدىالنقد 

-٥١٫٠٥٧ودائع ألجل
)٢() ٢(خسائر االئتمان المتوقعة ناقصاً: مخصص 

٢٫٤٢٦٫١٦١١٠٫٣٣٠لدى البنوك النقد واألرصدة 
-)٥٠٫٠٠٠(ذات استحقاق أصلي ألكثر من ثالثة أشھر : ودائع ألجلناقصاً 

٢٫٣٧٦٫١٦١١٠٫٣٣٠یعادلھ النقد وما 

دمج األعمال ١٠

دمج أعمال خاضعة لسیطرة مشتركة ١٠٫١

خالل الفترة، استحوذت المجموعة على الشركات التي الخاضعة لسیطرة مشتركة. یتم استبعاد عملیات االستحواذ ھذه من نطاق  
األعمال" باعتبارھا دمجاً لألعمال بین شركات خاضعة لسیطرة مشتركة نظرًا "دمج  ٣المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  

ألن الشركة والشركات المستحوذ علیھا یتم السیطرة علیھا بشكل نھائي من قبل نفس الطرف قبل وبعد االستحواذ. تم احتساب  
طریق باستخدام  المختصرة  الموحدة  المرحلیة  المالیة  في البیانات  االستحواذ  الجوھر  عملیات  تعكس  والتي  الحصص،  تجمیع  ة 

االقتصادي للمعاملة. اختارت المجموعة دمج إیرادات ومصاریف وموجودات ومطلوبات الشركات المستحوذ علیھا منذ تاریخ  
.االستحواذ
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠

٢٢

دمج األعمال (تتمة) ١٠

دمج أعمال خاضعة لسیطرة مشتركة (تتمة) ١٠٫١

السیارات ش.م.ع ("قیادة") شركة اإلمارات لتعلیم قیادة 
٪ من أسھم شركة اإلمارات لتعلیم قیادة السیارات ٤٨٫٠١، استحوذت المجموعة على حصة بنسبة ٢٠٢١یونیو ٣٠اعتبارًا من  
ملكیة -من أسھم شركة سبرانزا لالستثمار التجاري ٪١٠٠مقابل، من خالل االستحواذ على حصة بنسبة بالقیادة") "ش.م.ع. (
.م، وھي شركة تحتفظ بأسھم شركة قیادة. إن شركة قیادة ھي شركة مساھمة عامة تأسست في دولة اإلمارات العربیة  فردیة ذ.م

المتحدة وتتمثل أنشطتھا في إدارة وتطویر أنشطة التدریب على قیادة السیارات وإدارة االستثمارات العقاریة. اعتبارًا من تاریخ 
ألف درھم على التوالي. فیما لو تمت ٤٥٫٢٥٩ألف درھم و٦٥٫٧٩٣باح للمجموعة بقیمة  االستحواذ، ساھمت قیادة بإیرادات وأر

١٣٠٫٧٧٠ألف درھم و١٨٩٫٠٢٥عملیة االستحواذ في بدایة السنة، لساھمت شركة القیادة بإیرادات وأرباح للمجموعة بقیمة  
ألف درھم على التوالي. 

شركة بال القابضة للتبرید ذ.م.م ("بال") 
٪ من أسھم شركة بال القابضة للتبرید ذ.م.م ("بال")  ١٠٠، استحوذت المجموعة على حصة بنسبة  ٢٠٢١یولیو  ١ًا من  اعتبار

بال مقابل. إن شركة بال ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة تأسست في دولة اإلمارات العربیة المتحدة وتتمثل أنشطتھا في تركیب 
معدات تبرید المناطق واالستثمار في مشاریع البنیة التحتیة. اعتبارًا من تاریخ معدات تبرید المناطق وتكییف الھواء وإصالح

ألف درھم على التوالي. فیما لو تم ٣١٫٠٣٤ألف درھم و٧٨٫١٠٩االستحواذ، ساھمت بال بإیرادات وأرباح للمجموعة بمبلغ  
بإیرادات وأرباح للمجموعة بقیمة   ألف درھم على  ٩٨٫٤٧٥ألف درھم و٢٩٤٫٧١٦االستحواذ في بدایة السنة، لساھمت بال 

التوالي. 

بداشنج ھولدینج كومباني ذ.م.م ("بداشنج") 
على  ٢٠٢١سبتمبر  ٢٨من  اً اعتبار المجموعة  استحوذت  بنسبة  ،  أسھم  ١٠٠حصة  من  ذ.م.م  ٪  كومباني  ھولدینج  بداشنج 

وتتمثل أنشطتھاھي شركة ذات مسؤولیة محدودة تأسست في دولة اإلمارات العربیة المتحدة  إن بداشنج  .  ("بداشنج") بال مقابل
مستحضرات التجمیل   وخدمات التزیین األخرىبالجملة،  والتزیینفي تجارة  الشخصیة النسائیة  الرعایة  لو.  وخدمات  تم فیما 

ألف درھم على  ٧٫١٣٧ألف درھم و٤٨٫٧٣٤بقیمةبإیرادات وأرباح للمجموعة  بداشنج  لساھمتاالستحواذ في بدایة السنة،  
التوالي. 
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠

٢٣

دمج األعمال (تتمة) ١٠

دمج أعمال خاضعة لسیطرة مشتركة (تتمة) ١٠٫١

اإلجمالي بداشنجبالقیادة  
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

الموجودات
٢٠٠٫٣٨٥٩٣٤٫٨٤١١٨٫٩١٦١٫١٥٤٫١٤٢الممتلكات واآلالت والمعدات  

٣٥٫٩٠٠٣٥٫٩٠٠--الشھرة  
٣٫٦٣٤٧٤٫٩٥٥٣٣٫٨٩٧١١٢٫٤٨٦الموجودات غیر الملموسة  
١٣٫٦٩٥٥٣٫٨٨٨-٤٠٫١٩٣موجودات حق االستخدام  

١٣٤٫٢٥٠--١٣٤٫٢٥٠االستثمارات العقاریة  
االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل  

٣٨٫١١٩--٣٨٫١١٩الشامل اآلخر 
االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح 

٣٨٫٣٥٦--٣٨٫٣٥٦أو الخسائر  
٤٫٢٩٠٧٫٤٦٠-٣٫١٧٠المخزون  

٥٧٫٣٣٢١٥٦٫٢٦٦٥٫٥٧٤٢١٩٫١٧٢الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى  
٢٣٫٥٦٧-٣٠٠٢٣٫٢٦٧المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة  

٢٨٩٫٥١٠٧٠٫٠٨٠١٦٫٦٢٦٣٧٦٫٢١٦النقد واألرصدة لدى البنوك  

٨٠٥٫٢٤٩١٫٢٥٩٫٤٠٩١٢٨٫٨٩٨٢٫١٩٣٫٥٥٦

المطلوبات
٥٫٢٢٢٤٫٣١٠١٫٠٥٨١٠٫٥٩٠مكافآت نھایة الخدمة للموظفین  

٥٠٫٠٠٠-٥٠٫٠٠٠-قرض من طرف ذو عالقة  
٣٩٠٫٣٥٢-٣٩٠٫٣٥٢-قروض 

١٣٫٣٥٢٥٤٫٤٨٦-٤١٫١٣٤مطلوبات عقود اإلیجار  
١٧٫٤٥٠٧٥١٧٫٥٢٥-المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة  

٣٥٫٥٤٤١٧٥٫٥٨١٧٫٨٤٤٢١٨٫٩٦٩الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى  

٨١٫٩٠٠٦٣٧٫٦٩٣٢٢٫٣٢٩٧٤١٫٩٢٢

٧٢٣٫٣٤٩٦٢١٫٧١٦١٠٦٫٥٦٩١٫٤٥١٫٦٣٤صافي الموجودات 
) ٣٧٥٫٩١٣(--) ٣٧٥٫٩١٣(غیر المسیطرة الحقوق:  ناقصاً 

الحصة النسبیة لصافي الموجودات القابلة للتحدید  
٣٤٧٫٤٣٦٦٢١٫٧١٦١٠٦٫٥٦٩١٫٠٧٥٫٧٢١المستحوذ علیھا 
----االعتبار المدفوع 

٣٤٧٫٤٣٦٦٢١٫٧١٦١٠٦٫٥٦٩١٫٠٧٥٫٧٢١الدمج احتیاطي
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠

٢٤

دمج األعمال (تتمة) ١٠

دمج األعمال ٣الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم عملیات االستحواذ بموجب المعیار ١٠٫٢

المعیار  ضمن  الواردة  االستحواذ  طریقة  باستخدام  احتسابھا  تم  والتي  التالیة،  الشركة  على  المجموعة  استحوذت  الفترة،  خالل 
دمج األعمال ٣الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

فیوال لالتصاالت ذ.م.م ("فیوال") 
٪ من أسھم فیوال لالتصاالت ذ.م.م ("فیوال")،  ٥٠، استحوذت المجموعة على الحصة المتبقیة بنسبة ٢٠٢١یولیو ١اعتبارًا من

إلى  ٧٣٫٠٠٠مقابل   فیوال  في  المجموعة  ملكیة  حصة  ارتفعت  لذلك،  ونتیجة  درھم.  تم  ١٠٠ألف  السیطرة.  على  وحصلت   ٪
كشركة زمیلة. إن فیو سابقاً  وتأسیسھا في إمارة احتساب االستثمار في فیوال  محدودة، تم تسجیلھا  مسؤولیة  ال ھي شركة ذات 

االستحواذ،   تاریخ  وطباعة المنشورات التجاریة األخرى. اعتبارًا من  واإلنتاج  والتصمیم  مجال اإلعالنات  وتعمل في  أبوظبي 
فیما لو تم االستحواذ في بدایة ألف درھم على التوالي.٦٢ألف درھم و١٧٫٢٢٠ساھمت فیوال بإیرادات وأرباح للمجموعة بمبلغ  

ألف درھم على التوالي. ١٫٧٧٦ألف درھم و٤٥٫٧١٢السنة، لساھمت فیوال بإیرادات ولتكبدت خسارة للمجموعة بمبلغ 

الموجودات المستحوذ علیھا والمطلوبات المفترضة 
ا كما في تاریخ االستحواذ كما یلي: كانت القیم العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحدید للشركة المستحوذ علیھ

ألف درھم 

الموجودات 
٩٨٥الممتلكات واآلالت والمعدات 

٦٥٫٩٤٣الموجودات غیر الملموسة 
٦٫٥٢٢موجودات حق االستخدام 

١٫٠٦٢المخزون 
٣٧١مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
٤٨٫٩٨١ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى

٤٨٫٣٩٢نقد وأرصدة لدى البنوك 

١٧٢٫٢٥٦إجمالي الموجودات 
المطلوبات 

٨٫٣٢٠مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 
٦٫٤٢٣مطلوبات عقود اإلیجار  

٢٫٣٥٥مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 
٢٥٫٢٩٨ذمم تجاریة دائنة وذمم دائنة أخرى 

٤٢٫٣٩٦إجمالي المطلوبات 

١٢٩٫٨٦٠إجمالي صافي الموجودات القابلة للتحدید بالقیمة العادلة 
١٦٫١٤٠الشھرة الناشئة عن االستحواذ  

١٤٦٫٠٠٠إجمالي اعتبار الشراء 
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠

٢٥

دمج األعمال (تتمة) ١٠

(تتمة) دمج األعمال ٣عملیات االستحواذ بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ١٠٫٢

فیوال لالتصاالت ذ.م.م ("فیوال") (تتمة) 
یتكون اعتبار الشراء مما یلي: 

ألف درھم 

٧٣٫٠٠٠اعتبار دائن 
٧٣٫٠٠٠) *لحصة الملكیة المحتفظ بھا سابقاً (القیمة العادلة

١٤٦٫٠٠٠

٣٢٫٠١٢) القیمة الدفتریة لحصة الملكیة المحتفظ بھا سابقاً *(
٤٠٫٩٨٨) ١٥ربح القیمة العادلة (إیضاح  

٧٣٫٠٠٠القیمة العادلة لحصة الملكیة المحتفظ بھا سابقاً 

یعتمد صافي الموجودات المدرجة على تقییم مؤقت لقیمھا العادلة كما في تاریخ االستحواذ. سوف تنتھي المجموعة من عملیة  
تمثل الموجودات غیر الملموسة عقود العمالء وعالقات العمالء واالسم التجاري..٢٠٢١الشراء قبل نھایة تخصیص سعر 

فیما یلي تحلیل للتدفقات النقدیة عند االستحواذ: 

ألف درھم 

اعتبار الشراء: 
-النقد المدفوع مقابل االستحواذ

٧٣٫٠٠٠) ١٣االعتبار الدائن (إیضاح  
٧٣٫٠٠٠إجمالي اعتبار الشراء

تحلیل التدفقات النقدیة عند االستحواذ: 
-النقد المدفوع مقابل االستحواذ

)٤٨٫٣٩٢(صافي النقد المستحوذ علیھ عند دمج األعمال 

صافي النقد المستخدم (المستحوذ علیھ) (مدرج ضمن –االستحواذ على أعمال تشغیلیة 
)٤٨٫٣٩٢(التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة)

٦٠تكالیف معاملة االستحواذ (مدرجة ضمن التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة)

)٤٨٫٣٣٢(االستحواذ صافي النقد المستحوذ علیھ عند 

ألف درھم خالل الفترة وتم إدراجھا ضمن المصاریف العمومیة واإلداریة. ٦٠قیمتھا  تم تكبد التكالیف المتعلقة باالستحواذ البالغة  
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠

٢٦

رأس المال ١١

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر ٣٠

ألف درھم ألف درھم

المصرح بھ الصادر والمدفوع بالكامل  
للسھم الواحدواحدسھم بقیمة درھم٢٫١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٢٫١٠٠٫٠٠٠٣٠٠درھم للسھم الواحد)١٫٠٠٠سھم بقیمة ٣٠٠: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١

مال المجموعة من  ٢٠٢١أبریل  ١في   وافق المساھمون على زیادة رأس  درھم إلى  ٣٠٠،  مع  ألف  ١٠٠٫٠٠٠ألف  درھم، 
سھم جدید.٩٩٫٩٩٩٫٧٠٠درھم إلى درھم واحد وإصدار ١٫٠٠٠تخفیض القیمة االسمیة للسھم الواحد من 

ألف درھم من خالل إصدار  ٢٫١٠٠٫٠٠٠ألف درھم إلى ١٠٠٫٠٠٠، تمت زیادة رأس مال الشركة من ٢٠٢١سبتمبر ٣٠في 
ألف درھم مما نتج عنھ ٥٫٥١٩٫٧٠٠سھم منھا لمساھم جدید بقیمة  ألف  ١٫٢٢٤٫٠٩٠سھم جدید، تم إصدار  ألف  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠

ألف درھم واستثمارات بمبلغ ١٫٨٣٤٫١٠٠ألف درھم. ساھم المساھم الجدید بنقد تبلغ قیمتھ  ٤٫٢٩٥٫٦١٠عالوة إصدار بقیمة  
).٧ألف درھم (إیضاح ٣٫٦٨٥٫٦٠٠

الشركة كما في تاریخ التقاریر المالیة كما یلي: كانت تفاصیل المساھمة في

عدد األسھم (ألف) نسبة حصة المساھمة
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر ٢٠٢٠٣٠دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر ٣٠

المساھمین 
٨٧٥٫٩١٠٢٩٩٪٩٩٫٦٧٪ ٤١٫٧١أي اتش سي دیجیتال ھولدینج ذ.م.م  
١-٪٠٫٣٣-أي اتش سي إلدارة الشركات ذ.م.م  

-١٫٢٢٤٫٠٩٠-٪ ٥٨٫٢٩انفینیتي ویف ھولدینج ذ.م.م  

٢٫١٠٠٫٠٠٠٣٠٠٪١٠٠٪ ١٠٠

األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة ١٢

ھو وارد في المعیار   كما  ذو العالقة  مع الشركات والمنشآت التي تقع ضمن تعریف الطرف  معامالت  بإبرام  تقوم المجموعة 
إفصاحات األطراف ذات عالقة. ،  ٢٤المحاسبي الدولي رقم 

من قبلھم ومن تتضمن األطراف ذات العالقة مساھمي المجموعة الرئیسیین، أعضاء مجلس اإلدارة والمنشآت المسیطر علیھا  
قبل عائالتھم أو تلك التي یمارسون تأثیرًا ملموساً فیھا على القرارات المالیة والتشغیلیة باإلضافة إلى موظفي اإلدارة الرئیسیین.
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠

٢٧

األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة) ١٢

األرصدة (تتمة) ١٢٫١

ة في بیان المركز المالي المرحلي الموحد ھي كما یلي:إن األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرج 

(مدققة) (غیر مدققة) 
سبتمبر ٣٠

٢٠٢١
دیسمبر  ٣١

٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم العالقة طبیعةاالسم 

: مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
-٣٫٨٨٠شركة خاضعة لسیطرة مشتركة شمیرا لالستثمار ذ.م.م 

-٣٫٣٠٨شركة خاضعة لسیطرة مشتركة مجموعة شركات بال ذ.م.م  
١٫٨٤٤٧٦١شركة خاضعة لسیطرة مشتركة ذ.م.م -باراجون مولز 

-٨٩٧شركة خاضعة لسیطرة مشتركة بال للخدمات التقنیة ذ.م.م 
-٧٧٤شركة خاضعة لسیطرة مشتركة تي اس إل العقاریة ذ.م.م  

٧٣٢٣٣طرف ذو عالقة آخر  بنیة للمشاریع ذ.م.م 
-٥١٧طرف ذو عالقة آخر بنك أبوظبي األول  

٥١٥١٫٠٤٧شركة خاضعة لسیطرة مشتركة تروجان للمقاوالت العامة ذ.م.م 
٤١٨٤١٨شركة خاضعة لسیطرة مشتركة ھیدرا العقاریة ذ.م.م 

٤٢٤١٫٠٥٥الشركة األم الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع  
٢٩٧٢٩٧طرف ذو عالقة آخر إلدارة العقارات ذ.م.م ٦٠ثري 

٢٣٥٥٢٤شركة خاضعة لسیطرة مشتركة شركة الطموح لالستثمار ذ.م.م 
٢١٢٤٢طرف ذو عالقة آخر شركة التزام العقاریة إلدارة األصول ذ.م.م  

-١٣١شركة خاضعة لسیطرة مشتركة اكس ال لألثاث  ٢
-١٠١شركة خاضعة لسیطرة مشتركة شركة ألیانس لألغذیة ذ.م.م  

-٤٩شركة خاضعة لسیطرة مشتركة الشركة الوطنیة لإلنشاءات البترولیة  
-٤٣شركة خاضعة لسیطرة مشتركة تك -دقة 

-٤١شركة خاضعة لسیطرة مشتركة ھیدرا للتطویر ذ.م.م  
٣٣٣٣لسیطرة مشتركة شركة خاضعة  وادي للمغامرات ذ.م.م

-٢٩شركة خاضعة لسیطرة مشتركة شركة أبیكس القابضة ذ.م.م  
-٢٠شركة خاضعة لسیطرة مشتركة مخازن زي ش.م.خ  

٨٣٠٩شركة خاضعة لسیطرة مشتركة براري للموارد الطبیعیة ذ.م.م 
-٧شركة خاضعة لسیطرة مشتركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع  

٣٫٦٧٥-شركة خاضعة لسیطرة مشتركة آر جي بروكیورمینت ار اس سي لیمتد  
٣٣٠-شركة خاضعة لسیطرة مشتركة مكتب المیناء –رویال جروب 

١٩٣-طرف ذو عالقة آخر صاحب السمو الشیخ طحنون بن زاید آل نھیان  
١٣٦-شركة خاضعة لسیطرة مشتركة العجبان للدواجن ذ.م.م  

٥٥-شركة خاضعة لسیطرة مشتركة بداشنج بیوتي لونج ذ.م.م 

١٤٫٥١٥٨٫٩٠٨
) ٤٣٥() ٤٣٣(ناقصاً: مخصص خسارة االئتمان المتوقعة  

١٤٫٠٨٢٨٫٤٧٣
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠

٢٨

األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة) ١٢

األرصدة (تتمة) ١٢٫١
(مدققة) (غیر مدققة) 

سبتمبر ٣٠
٢٠٢١

دیسمبر  ٣١
٢٠٢٠

ألف درھم ألف درھم العالقة طبیعةاالسم 

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة: 
-١١٫٠٣٧شركة خاضعة لسیطرة مشتركة شركة الطموح لالستثمار ذ.م.م

-٢٫٧٨٢شركة خاضعة لسیطرة مشتركة آر جي بروكیورمینت ار اس سي لیمتد 
-١٫٨٥٥شركة خاضعة لسیطرة مشتركة شركة أبوظبي الند للمقاوالت العامة ذ.م.م  

-١٫٠٠٦شركة خاضعة لسیطرة مشتركة ثري سیكستي للطاقة ذ.م.م  
٢٧١٢٧١شركة خاضعة لسیطرة مشتركة بال للخدمات التقنیة ذ.م.م 

-٢٠٠شركة خاضعة لسیطرة مشتركة الشركة الملكیة للحلول لتقنیة ذ.م.م  
١٨١١٧٩شركة خاضعة لسیطرة مشتركة الشركة الملكیة لالستشارات القانونیة ذ.م.م  

١٧٧١٦٦شركة خاضعة لسیطرة مشتركة شركة الجرف للسفر والسیاحة ذ.م.م  
١٤٢١٤٢شركة خاضعة لسیطرة مشتركة سینما ساین رویال ذ.م.م 

١٠١١٠١شركة خاضعة لسیطرة مشتركة بال للحواسیب ذ.م.م 
٨٦٥شركة خاضعة لسیطرة مشتركة شركة دیكو فیجین ذ.م.م 

٤٣٦شركة خاضعة لسیطرة مشتركة مخازن زي ش.م.خ  
-١٥شركة خاضعة لسیطرة مشتركة مطبعة دار األمة للنشر والتوزیع ذ.م.م  

-١١طرف ذو عالقة آخر  بنیة للمشاریع ذ.م.م 
٨٢-شركة خاضعة لسیطرة مشتركة للتصمیم الداخلي ذ.م.م  ٢٠اتش 

-٥الشركة األم الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 
٢٦٤-زمیلة شركة  فیوال لالتصاالت ذ.م.م  

٣٥٤-الشركة األم النھائیة  المجموعة الملكیة القابضة ذ.م.م  

١٧٫٩١٢١٫٥٧٠

قرض من طرف ذو عالقة: 
٢٠٢٢فبرایر  ٢٨ألف درھم. یستحق سداد الرصید بدفعة واحدة في  ٥٠٫٠٠٠تم الحصول على قرض من الشركة األم بمبلغ  

كما ال یحمل القرض أیة فوائد. 

المعامالت ١٢٫٢

خالل الفترة، أبرمت المجموعة المعامالت التالیة مع أطراف ذات عالقة:

سبتمبر ٣٠التسعة أشھر المنتھیة في 
(مدققة) (غیر مدققة) 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

-١٤٫٤٠٧مشتركة) (شركات خاضعة لسیطرة اإلیرادات 

-٣١٫٣١٨(شركات خاضعة لسیطرة مشتركة) تكلفة اإلیرادات 

-٢٫٢٨٦(شركات خاضعة لسیطرة مشتركة)المصاریف العمومیة واإلداریة 
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠

٢٩

األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة) ١٢

تعویضات اإلدارة العلیا  ١٢٫٣

سبتمبر ٣٠التسعة أشھر المنتھیة في 
مدققة)غیر ((غیر مدققة) 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

١٫٠٤٣٥٥٦الرواتب ومكافآت الموظفین  
٧٥٦٥مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 

١٫١١٨٦٢١

والذمم الدائنة األخرى الذمم التجاریة الدائنة  ١٣

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر ٣٠

ألف درھم ألف درھم

٢٥٫٤٥٤١٫٠٤١ذمم تجاریة دائنة  
-٧٣٫٠٠٠) ١٠٫٢اعتبار دائن من االستحواذ على شركة تابعة (إیضاح  

٧١٫٥٩٠١١٧سلفة من عمیل 
-٦٤٫٦٤٧إیرادات مؤجلة

٥٥٫٦٤٠٣٫٠٥٤مستحقات وذمم دائنة أخرى 
-٢٤٫٧٠٩ودیعة ضمان 

-١٫٤٠٦ضریبة القیمة المضافة الدائنة، صافي  
-٧٫٠٠٧محتجزات دائنة 

٣٢٣٫٤٥٣٤٫٢١٢
-)١٠٧٫٥١٩(ناقصاً: الجزء غیر المتداول  

٢١٥٫٩٣٤٤٫٢١٢

مما یلي: الجزء غیر المتداولیتكون 

-٤٩٫٧٢٧إیرادات مؤجلة 
-٣٣٫٠٨٣سلفات من عمالء  

-٢٤٫٧٠٩ودائع ضمان 

١٠٧٫٥١٩-
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠

٣٠

اإلیرادات ١٤

(غیر مدققة)(غیر مدققة) 
٢٠٢٠سبتمبر ٢٠٢١٣٠سبتمبر ٣٠

ألف درھم ألف درھم

البضائع والخدمات نوع
٢٦٫٧١١٦٫٧٢٤اإلیرادات من خدمات اإلعالم والتسویق  
-٧٨٫١٠٩اإلیرادات من رسوم السعة واالستھالك  

٦٥٫٧٩٣٣٫٧٠٣اإلیرادات من خدمات االستشارات والتدریب والتوجیھ   

١٧٠٫٦١٣١٠٫٤٢٧

إدراج اإلیرادات  توقیت 
٥٩٫٩٣٦٦٫٧٢٤اإلیرادات في فترة زمنیة محددة  

١١٠٫٦٧٧٣٫٧٠٣اإلیرادات بمرور الوقت  

١٧٠٫٦١٣١٠٫٤٢٧

األسواق الجغرافیة 
١٧٠٫٦١٣١٠٫٤٢٧اإلمارات العربیة المتحدة 

إیرادات االستثمار واإلیرادات األخرى  ١٥

(غیر مدققة)(غیر مدققة) 
٢٠٢٠سبتمبر ٢٠٢١٣٠سبتمبر ٣٠

ألف درھم ألف درھم

-٤٠٫٩٨٨) ١٠٫٢ربح من إعادة تقییم حصة ملكیة محتفظ بھا سابقاً (إیضاح 
التغیر في القیمة العادلة الستثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 

-١٣٫١٣٣) ٧األرباح أو الخسائر (إیضاح 
-٤٣٩ربح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات  

-٢٠٩إیرادات الفائدة 
-١٫٠٩٣أخرى  

٥٥٫٨٦٢-
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠

٣١

القروض ١٦

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درھم ألف درھم االستحقاق  معدالت الفائدة  الضمان القروض: 

- ٢٠٢٦٣٢٫٩٤٥دیسمبر ٪ ١٫٨٥ایبور + مضمون  ١قرض ألجل  
- ٢٠٢٤١٧٦٫٤٣٦دیسمبر ٪ ١٫٨٥ایبور + مضمون  ٢قرض ألجل  
- ٢٠٢٩٣٤٫٥٣٤یونیو ٪ ١٫٨٥ایبور + مضمون  ٣قرض ألجل  
- ٢٠٢٧١٣٣٫٨٦١دیسمبر ٪ ١٫٨٥ایبور + مضمون  ٤قرض ألجل  
- ٢٠٢٦٤٢٫٥٦٢دیسمبر ٪ ٥مضمون  ٥قرض ألجل  
- ٢٠٢٣٦٫٨٩٥إبریل بال فائدة  غیر مضمون  ٦قرض ألجل  

٤٢٧٫٢٣٣ -

٪ من إجمالي تكلفة مشروع محطة تبرید مناطق في أبوظبي. یستحق سداد  ٥٠لتمویل  ١تم الحصول على القرض ألجل  )١(
مضمون برھن موثق على  القرض  إن  .٢٠٢٧دیسمبر  ٣١حتى ٢٠١٥دیسمبر ٣١قسط سنوي، تبدأ من ١٢القرض على  

حقوق المساطحة الممنوحة للشركة التابعة فیما یتعلق بقطعة أرض تبرید المناطق، ورھن على المعدات التي تم تركیبھا في  
المرحلة الرابعة من مشروع تبرید المناطق وقرض تابع من طرف ذو عالقة.-مركز العاصمة 

، تمت إعادة ھیكلة القرض، حیث یستحق  ٢٠١٦إنشاء محطات تبرید المناطق. في  لتمویل  ٢تم الحصول على القرض ألجل  )٢(
ھیكلتھ على   المعاد  في  ٨سداد القرض ألجل  واحدة للمبلغ المتبقي  دفعة  سداد  مع  سنویة  إن ٢٠٢٤دیسمبر  ٣١أقساط   .

القرض المعاد ھیكلتھ مضمون بضمان شخصي لطرف ذو عالقة ورھن على العقارات المشیدة.

أقساط نصف سنویة بقیمة  ٧لتمویل محطة تبرید مناطق. كان القرض مستحق السداد على  ٣تم الحصول على القرض ألجل  )٣(
ودفعة واحدة للمبلغ المتبقي في دیسمبر ٢٠٢٠یونیو  ٣٠حتى  ٢٠١٧یونیو  ٣٠ملیون درھم لكل منھا ابتداًء من  ٤٫٧٥
محطة المرحلة الثانیة من  ملیون درھم لتمویل ١٢٠بحد إجمالي قدره  ، جددت الشركة التابعة التسھیل٢٠٢٠. خالل  ٢٠٢٠

. إن القرض  ٢٠٢٩یونیو ٣٠قسط ربع سنوي مع تاریخ استحقاق نھائي في  ٣٢تبرید المناطق، والذي یستحق سداده على  
لغاء مقدم من  مضمون مقابل رھن على المحطات والماكینات الخاصة بمحطة تبرید المناطق وضمان شركات غیر قابل لإل

طرف ذو عالقة یغطي التسھیالت اإلجمالیة. 

٢٢قسط ربع سنوي تبدأ من ٢٢لتمویل محطة تبرید مناطق. یستحق سداد القرض على ٤تم الحصول على القرض ألجل )٤(
بل  . إن القرض مضمون مقا ٢٠٢٧دیسمبر ٢٢وسداد دفعة واحدة للمبلغ المتبقي في ٢٠٢٧سبتمبر ٢٢حتى ٢٠٢٢یونیو 

رھن على محطات وماكینات محطة تبرید المنطقة وضمان شركات غیر قابل لإللغاء.

٪ من التكلفة اإلجمالیة لمشروع محطة تبرید مناطق ٢٠، خاضع لسیطرة مشتركة، لتمویل  ٥تم الحصول على القرض ألجل  )٥(
ویستحق  ٢٠٢٣دیسمبر  ٣١بدأ من  أقساط سنویة متساویة ت٤في أبوظبي. یستحق سداد الجزء األساسي من القرض على  

. إن القرض مضمون برھن موثق على حقوق المساطحة  ٢٠١٨دیسمبر  ٣١قسط سنوي تبدأ من  ١٢سداد جزء الفائدة على 
-الممنوحة للشركة التابعة فیما یتعلق بقطعة أرض تبرید المناطق، ورھن على المعدات التي تم تركیبھا في مركز العاصمة 

).١من مشروع تبرید المناطق (یرجى الرجوع إلى القرض ألجل  المرحلة الرابعة 

وتم تحویلھ إلى إحدى ٢٠١٣من شركة الدار العقاریة ش.م.ع في یولیو ٦حصل طرف ذو عالقة على القرض اآلخر رقم )٦(
القرض أیة فائدة شركات التبرید التابعة لشركة بال دون أیة تغییرات على شروط وأحكام اتفاقیة القرض األصلیة. ال یحمل

. ٢٠٢٣أبریل  ١وتنتھي في ٢٠١٦أبریل ١أقساط سنویة تبدأ في ٨ویستحق السداد على 
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠

٣٢

القروض (تتمة) ١٦

تم اإلفصاح عنھا في بیان المركز المالي المرحلي الموحد كما یلي:

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درھم ألف درھم

-٢٩١٫٦٨٧الجزء غیر المتداول  
-١٣٥٫٥٤٦الجزء المتداول  

٤٢٧٫٢٣٣-

العوائد (الخسائر) األساسیة للسھم الواحد ١٧

یتم احتساب العوائد (الخسائر) األساسیة للسھم بتقسیم الربح (الخسارة) للفترة العائد لمالكي الشركة على المتوسط المرجح لعدد  
الصادرة خالل الفترة كما یلي: األسھم 

سبتمبر ٣٠التسعة أشھر المنتھیة في 
مدققة)غیر ((غیر مدققة) 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

)٣٣٤(١٠٠٫٧٩٦الربح (الخسارة) العائد لمالكي الشركة (ألف درھم)

٣١٢٫٠٢٩٣٠٠المتوسط المرجح لعدد األسھم (ألف سھم) 

)١٫١١(٠٫٣٢العوائد (الخسائر) األساسیة للسھم للفترة (درھم) 

المطلوبات الطارئة وااللتزامات  ١٨

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر ٣٠

ألف درھم ألف درھم

١٠٫٦٨٥٩٧٠خطابات الضمان  

االعتیادیة. األعمالتم إصدار الضمانات البنكیة أعاله ضمن سیاق  
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠

٣٣

قیاسات القیمة العادلة ١٩

القیمة العادلة لموجودات المجموعة والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة بشكل متكرر  
تحلیًال  یتم قیاس بعض الموجودات المالیة للمجموعة بالقیمة العادلة في نھایة فترة إعداد التقاریر المالیة. یظھر الجدول التالي  

استنادًا إلى الحد الذي تكون ٣إلى  ١لألدوات المالیة التي یتم قیاسھا الحقاً لإلدراج المبدئي بالقیمة العادلة ضمن المستویات من  
فیھ القیمة العادلة قابلة للمالحظة وتقدم معلومات حول كیفیة تحدید القیمة العادلة لھذه الموجودات المالیة. 

قیمة العادلة ھي تلك المشتقة من أسعار مدرجة (غیر معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات  قیاسات ال- ١المستوى  ·
مطابقة.

التي یمكن ١قیاسات القیمة العادلة ھي تلك المشتقة من مدخالت باستثناء األسعار المدرجة ضمن المستوى  -٢المستوى  ·
ار) أو غیر مباشر (مشتقة من األسعار).مالحظتھا لألصل أو االلتزام إما بشكل مباشر (كما األسع

قیاسات القیمة العادلة ھي تلك المشتقة من تقنیات التقییم التي تتضمن مدخالت لألصل أو االلتزام التي ال تقوم -٣المستوى ·
على أساس بیانات السوق القابلة للمالحظة (مدخالت ال یمكن مالحظتھا).

فيالقیمة العادلة كما الموجودات المالیة
التسلسل الھرمي  

للقیمة العادلة 
أسالیب التقییم  

والمدخالت الرئیسیة

المدخالت الھامة 
غیر القابلة 

للمالحظة 

عالقة المدخالت غیر  
القابلة للمالحظة
بالقیمة العادلة

٢٠٢٠دیسمبر  ٢٠٢١٣١سبتمبر ٣٠
(مدققة)(غیر مدققة)

ألف درھم ألف درھم 

– استثمارات في أسھم مدرجة
١المستوى -٣٫٧٧٣٫٨٥٣استثمارات في موجودات مالیة 

أسعار متداولة في سوق  
ال ینطبق ال یوجد نشطة 

استثمارات في أسھم غیر مدرجة 
ال ینطبق ال ینطبق أحدث أسعار المعامالت  ٣المستوى ١١١٫٢١٧٢٩٫٤٠٠استثمارات في موجودات مالیة –

لم تكن ھناك أیة تحویالت بین المستویات خالل الفترة. ال یوجد أیة مطلوبات مالیة یتطلب قیاسھا بالقیمة العادلة، وبالتالي لم یتم  
إدراج أیة إیضاحات في الجدول أعاله. 

التحلیل القطاعي  ٢٠

المجموعة ضمن قطاعات أعمال على النحو التالي: ألغراض تشغیلیة، تم تنظیم 

خدمات تصمیم وإنتاج اإلعالنات وخدمات طباعة المنشورات التجاریة.قطاع االتصاالت یتضمن 

وتكییف الھواء وإصالح معدات تبرید المناطق واالستثمار في مشاریع البنیة المناطقتركیب معدات تبریدقطاع المرافقیتضمن  
التحتیة.

التدریب على قیادة المركبات. أنشطة إدارة وتطویر على القیادةالتدریب قطاعیتضمن 

الرعایةیتضمن   وبیع  قطاع  الصحیة  التجمیلالخدمات  للمرأة  والتزیینمستحضرات  الشخصیة  والعنایة  الخدمات  وبالجملة، 
ذات الصلة بالعنایة الشخصیة. األخرى 
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠

٣٤

(تتمة) التحلیل القطاعي ٢٠

اإلجمالي قطاع الرعایة التدریب على القیادة قطاع قطاع المرافق  قطاع االتصاالت  
سبتمبر  ٣٠

٢٠٢١
سبتمبر  ٣٠

٢٠٢٠
سبتمبر  ٣٠

٢٠٢١
سبتمبر  ٣٠

٢٠٢٠
سبتمبر  ٣٠

٢٠٢١
سبتمبر  ٣٠

٢٠٢٠
سبتمبر  ٣٠

٢٠٢١
سبتمبر  ٣٠

٢٠٢٠
سبتمبر  ٣٠

٢٠٢١
سبتمبر  ٣٠

٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم ألف درھم درھم ألف ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

١٧٠٫٦١٣١٠٫٤٢٧- - - ٦٥٫٧٩٣- ٢٦٫٧١١١٠٫٤٢٧٧٨٫١٠٩اإلیرادات 
) ٧٫٢٣١() ٧١٫٠٩٢(- - - ) ١١٫٥٣٧(- ) ٣٩٫٩١٦() ٧٫٢٣١() ١٩٫٦٣٩(تكلفة اإلیرادات 

٩٩٫٥٢١٣٫١٩٦- - - ٥٤٫٢٥٦- ٧٫٠٧٢٣٫١٩٦٣٨٫١٩٣إجمالي الربح  

- ٥٥٫٨٦٢- - - ٢٫٨٨٢- - - ٥٢٫٩٨٠إیرادات استثمار وإیرادات أخرى 
- ١٦٠- - - ١٦٠- - - - إیرادات اإلیجار، صافي  

١٤١) ٩٠٣(- - - - - - ١٤١) ٩٠٣(استثمار في شركة زمیلة  ربح )خسارة (حصة من  
- ) ٢٫٥٤٢(- - - ) ٧٤٨(- ) ١٫٧٣٤(- ) ٦٠(تكالیف التمویل 

) ٣٫٦٧١() ٢٨٫٤٣٨(- - - ) ١٢٫٧٤٣(- ) ٥٫٤٢٥() ٣٫٦٧١() ١٠٫٢٧٠(مصاریف عمومیة وإداریة

) ٣٣٤(١٢٣٫٦٦٠- - - ٤٣٫٨٠٧- ٣١٫٠٣٤) ٣٣٤(٤٨٫٨١٩الربح (الخسارة) للفترة 

سبتمبر  ٣٠
٢٠٢١

دیسمبر  ٣١
٢٠٢٠

سبتمبر  ٣٠
٢٠٢١

دیسمبر  ٣١
٢٠٢٠

سبتمبر  ٣٠
٢٠٢١

دیسمبر  ٣١
٢٠٢٠

سبتمبر  ٣٠
٢٠٢١

دیسمبر  ٣١
٢٠٢٠

سبتمبر  ٣٠
٢٠٢١

دیسمبر  ٣١
٢٠٢٠

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٨٫١٥٦٫٢٣٩٩٨٫٣٣٤- ٥٩٫٤٠١- ٦٫٣٧٥٫٩٥٨- ٢٩٧٫٧٣٤٩٨٫٣٣٤١٫٤٢٣٫١٤٦موجودات القطاع 

٩٠١٫٤٩٣٨٫٤٠٧- ٢٢٫٣٢٨- ٨٨٫٩٣٣- ١١٩٫٣٦١٨٫٤٠٧٦٧٠٫٨٧١مطلوبات القطاع 
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠

٣٥

الحقةالحداث األ٢١

الشركات التالیة: على  ذاالستحواكانت المجموعة في صددبعد نھایة الفترة، 

٪ ٥١حصة ملكیة بنسبة –مجموعة أومورفیا ) ١(
وبن سھیل للتوزیع). سبا الونج جاز ، بداشنج، تیبس اند توز(إن مجموعة أمورفیا ھي المالك الوحید لبیوتي جاینتس 

.٪٦٥حصة ملكیة بنسبة –٣٦مجموعة سي ) ٢(
.)الطبیة باإلضافة إلى مجموعة متنوعة من الخدمات الطبیة المتخصصةالخبراتمن اً فریداً مزیج (تقدم المجموعة 

وعالوة على ذلك، بعد نھایة الفترة، بدأت المجموعة عملیة إدراجھا في السوق األولیة إلمارة أبوظبي.

ال تزال المتطلبات القانونیة لعملیة اإلدراج المذكورة أعاله قید اإلجراء. 


