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

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

  التغيرات الدخل الشامل  الموجزة الموحدة للربح أو الخسارة  المرحلية البياناتو   2022  مارس  31كما في  بـــــــــ "الم مو ة"(     معا  
  اإليضــاحاتملخص للســياتــات المياتــبية الهامة و و   أشــهر المنتهية بكلا التار    الثالثةلفترة  في حقوق الملكية والتدفقات النقدية 

و رضـــــها وفقا  للمايار المياتـــــبي الدولي رق     . إن اإلدارة مســـــعولة  ا إ داد لكع المعلومات المالية المرحليةخرى األتفســـــير ة ال
 إلى مراجعتنا. اتتناداالمعلومات المالية المرحلية حول لكع  اتتنتاج. إن مسعوليتنا لي إبداء "التقار ر المالية المرحلية" 34

 نطاق المراجعـة
"مراجـعة المعلوـمات المـالـية المرحلـية التي يقوم بـها    2410المراجـعة رق    المتعلق بعملـياتلـقد قمـنا بمراجعتـنا وفـقا  للماـيار اـلدولي  

  بشــ ل رسيســي ما االتــتفســاراتالقيام بإجراء  المعلومات المالية المرحلية . تتضــما مراجعة قق اليســابات المســتقل للمنشــ ة "مد
ــل   األشخاص المسعوليا  ا األمور المالية والمياتبية  وإتباع إجراءات تيليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أقــــ

بالتدقيق وفقا  للمعايير الدوليــــــــــــــــة للتدقيق  وبالتالي  فإنها ال تم ننا ما اليوــول  لى ت  يد حول جمي  جولر ا ما نطاق القيام  
 األمور الهامـة التي يم ا أن يبينها التدقيق. لكا  فإننا ال نبدي رأي تدقيق بش نها.

   االتتنتاج
المرفـقة ل  يت  إ ـدادلـا  ما جمي  المعلومـات المـالـية المرحلـية  ـب ن   اال تقـاداتــــــــــــــتـنادا  إلى مراجعتـنا  ل  يتبيا لـنا مـا ـيد وـنا إلى  
 ".المالية المرحلية التقار ر " 34النواحي ال ولر ة  وفقا  للمايار المياتبي الدولي رق  

 
  ديلو ت آند توش )الشرق األوتط(
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 الموجز الموحد   المرحلي  بيان المركز المالي
   2022 مارس 31كما في 

 
 ديسمبر  31  مارس  31   
 2021  2022  إيضاحات  
 )مدقق(   )غير مدقق(    
 ألف درم    ألف درهم    

      الموجودات 
      الموجودات غير المتداولة 
 6,365,210  6,862,928  5 ممتلكات وآالت ومعدات 

 1,211,193  1,179,100  6 الموجودات غير الملموحة  
 451,672  451,672   الشهرة 

 25,273  25,343   موجودات بيولوجية
 434,713  431,751   احتثمارات عقار ة 

 588,642  720,022  20 حق احتخدام الموجودات 
 11,617,762  11,735,500  7 في شركات زميلة    اتاحتثمار 

 70,886  811,443  8 ة مشترك  مشار واحتثمار في 
 1,650  1,054,119  9 إحتثمار في موجودات مالية 

 687,978  687,978  11 موجودات العقود 
 16,935  17,730   موجودات الضر بة المدجلة 

             35,778  35,892  10 موتجزات مدينة
       21,507,692  24,013,478   مجموع الموجودات غير المتداولة 

      الموجودات المتداولة 
 697,981  751,832   مخزون 

 147,012  147,012   أعمال تطو ر قيد التنفيا 
 6,717,679  10,877,448  10 ذم  مدينة تجار ة وأخرى 

 5,055,762  5,097,648  11 موجودات العقود  
 1,326,790  1,343,314  12 مستوق مه جهات ذات عالقة  

 1,000,424  1,463,089  9 في موجودات مالية  اتإحتثمار 
       7,755,403  5,805,383  13 نقد وأرصدة لدى البنوك  

      
       22,701,051  25,485,726   مجموع الموجودات المتداولة 

             3,138,608  3,056,256  14 موجودات مجموعة موتفظ بها للبيو 
   28,541,982  25,839,659             

       47,347,351  52,555,460   مجموع الموجودات 
      

      حقوق الملكية والمطلوبات 
      حقوق الملكية 

 10,000,000  10,000,000  15 رأس المال 
 318,325  318,325   إحتياطي قانوني 
 8,723,368  9,062,643  16 إحتياطي إندماج 

 (2,908)  ( 120,259)     ات أخرى إحتياطي 
 13,788  ( 10,526)   احتياطيات مجموعة موتفظ بها للبيو

             3,964,433  5,877,388   أرباح مستبقاة 
 23,017,006  25,127,571   الشركة   مالكيحقوق الملكية العائدة إلى  
             2,954,575  4,763,463   حقوق الملكية غير المسيطرة 

       25,971,581  29,891,034   مجموع حقوق الملكية  





 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  

 المرحلية الموجزة الموحدة.  المالية البياناتال يتجزأ مه مات  جزءتش ل اإليضاحات المرفقة 

4 
 

 الموجز الموحد    المرحلي  بيان الربح أو الخسارة
   2022 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة  

 
 مارس   31  الثالثة أشهر المنتهية في   
   2022  2021 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(    
 ألف درم    ألف درهم   إيضاحات  
      

 1,019,840  8,167,036  21 إيرادات  
       ( 905,173 ) ( 5,474,075 )  تكاليف مباشرة 

      
 114,667  2,692,961   إجمالي الربح  

      
 (23,402 ) ( 443,394 )  ملار ف عمومية وإدار ة وبيسية 
 278  170,745   الولة في نتاسج شركات زميلة 

 7,077  ( 101,473 )  ةمشترك  مشار وفي نتاسج  حلة  
في القيمة العادلة إلحتثمارات مدرجة بالقيمة   اتصافي التغير 

 -   344,958   العادلة مه خالل الربح أو الخسارة 
، مستوق ذم  مدينة تجار ة وموتجزات مدينةإنخفاض قيمة 

 ( 1,787 ) ( 11,345 )  مه جهات ذات عالقة وموجودات العقود
 5,266  252,345   إيرادات أخرى 

 795  7,025    تمو لإيرادات 
 ( 3,089 ) ( 45,624 )  تكاليف تمو ل 

       -   ( 20,874 )  توو ل عمالت أجنبية   م احب 
      

 99,805  2,845,324   الربح قبل الضريبة
      

       -   ( 6,216 )  ضر بة الدخل
      
       99,805  2,839,108   بعد الضريبةربح  ال
      
      إلى:   العائدبعد الضريبة  ربح  ال

 100,501  1,972,603   مالكي الشركة  
       ( 696 ) 866,505   حقوق الملكية غير المسيطرة 

      
       99,805  2,839,108   الفترةربح  

      
       درم   0,41  درهم   0,20  26   الشركة  أسهم  حاملي  إلىالعائد    لسهما  ربحية
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   الموجز الموحد   المرحلي الدخل الشامل بيان  
   2022 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة  

 
 مارس   31  الثالثة أشهر المنتهية في   
   2022  2021 
 مدقق()غير    )غير مدقق(    
 ألف درم    ألف درهم    
      
 99,805  2,839,108   بعد الضريبةربح  ال
      

      الدخل/ )الخسارة( الشامل األخرى: 
      

      البنود التي قد يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة: 
 -   7,379   الفترة م سب القيمة العادلة الناتجة عه أدوات التووط خالل  

 -   ( 149,314)   العمليات األجنبية   توو لفروق اللرف الناتجة مه  
 -   ( 19,816)   حلة في الدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة 

      
      يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة:   لنالبنود التي  

م سب القيمة العادلة الحتثمارات في أدوات حقوق الملكية الملنفة 
 -   ( 38)   بالقيمة العادلة مه خالل الدخل الشامل اآلخر 

 -   14,248   حلة في الدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة 
       -   ( 54,801)   موجودات موتفظ بها للبيو الدخل الشامل اآلخر مه  

      
       -   ( 202,342)   مجموع الخسارة الشاملة األخرى 

      
       99,805  2,636,766   مجموع الدخل الشامل للفترة

      
      إلى:   العائدمجموع الدخل الشامل  

 100,501  1,830,938   مالكي الشركة  
       (696)  805,828   حقوق الملكية غير المسيطرة 

      
       99,805  2,636,766   مجموع الدخل الشامل للفترة
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 الموجز الموحد  المرحلي بيان التغيرات في حقوق الملكية 
 2022 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة  

 

 
 رأس  
 المال 

 إحتياطي  
 قانوني

 مساهمة في 
 رأس المال 

 إحتياطي  
 إندماج 

 إحتياطي  
 مقيد 

 إحتياطيات  
 أخرى  

  مجموعةإحتياطيات 
 أرباح مستبقاة  محتفظ بها للبيع 

  الملكية حقوق 
  لمالكي  العائدة
 الشركة 

 حقوق الملكية  
 غير المسيطرة

 مجموع  
 حقوق الملكية 

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

 1,045,460 30,477 1,014,983 727,819 - - 72,379 - 214,335 150 300 )مدقق(  2021يناير  1في 
 99,805 ( 696) 100,501 100,501 - - - - - - - للفترة  الشاملة( الخسارة) /الدخل مجموع

            
            

 1,145,265 29,781 1,115,484 828,320 - - 72,379 - 214,335 150 300 )غير مدقق(  2021مارس  31في 
            
            

 25,971,581 2,954,575 23,017,006 3,964,433 13,788 (2,908) - 8,723,368 - 318,325 10,000,000 )مدقق(  2022يناير  1في 
 2,839,108 866,505 1,972,603 1,972,603 - - - - - - - ربح الفترة

 ( 202,342) ( 60,677) ( 141,665) - - ( 141,665) - - - - - الخسارة الشاملة األخرى للفترة
            
            

 2,636,766 805,828 1,830,938 1,972,603 - ( 141,665) - - - -  - للفترة الشامل الدخل /(الخسارة)  مجموع
تخضو  إندماج أعماله عحقوق الملكية الناتجة 

 1,114,722 325,188 789,534 - - - - 789,534 - -  - (22)إيضاح  لسيطرة مشتركة
إندماج  ه عحقوق الملكية غير المسيطرة الناتجة 

 172,259 172,259 - - - - - - - - - ( 22)إيضاح  تخضو لسيطرة مشتركة أعمال
ه إحتوواذ  عناتجة حقوق ملكية غير مسيطرة 
 ( 86) ( 86) - - - - - - - -  - ( 23شركة تابعة )إيضاح 

عند  حقوق الملكية غير المسيطرة توو ل إلى 
 - 509,907 ( 509,907) ( 59,648) - - - ( 450,259) - -  - ( 16الملكية )إيضاح  تخفيف

ت حيس  ناتجة عه  حقوق ملكية غير مسيطرة 
 292 292 - - - - - - - -  - شركة تابعة جديدة

 ( 4,500) ( 4,500) - - - - - - - -  - توز عات أرباح
 - - - - ( 24,314) 24,314 - - - -  - ه موجودات موتفظ بها للبيو عتوو ل ناتج 

            
            

 29,891,034 4,763,463 25,127,571 5,877,388 ( 10,526) (120,259) -  9,062,643 -  318,325 10,000,000 2022 مارس 31في 
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 الموجز الموحد   المرحلي التدفقات النقدية  بيان  
 2022 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة  

 مارس   31المنتهية في الثالثة أشهر    
 2021  2022  إيضاحات  
 )غير مدقق(   مدقق(   رغي(   
 ألف درم    ألف درهم    

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
       99,805  2,845,324   قبل الضر بة ربح ال

      تعديالت لمصاريف غير نقدية: 
 25,628  203,726   احتهالك ممتلكات وآالت ومعدات  

 -  40,263  6 إطفاء موجودات غير ملموحة   
 1,101  15,060   حق احتخدام الموجودات   إحتهالك 

 1,246  2,962   إحتهالك إحتثمارات عقار ة 
 4,035  40,250   مخلص م افآت نهاية الخدمة للموظفيه

 -  (70)   موجودات بيولوجية  قياسإعادة  
 (278)  ( 170,745)   شركات زميلة نتاسجحلة في 
 (7,078)  101,473   مشار و مشتركة  نتاسجحلة في 

 -  (7,592)   مشتقة   صافي التغيرات في القيمة العادلة ألدوات مالية
 -  7,278   ملار ف فواسد على إلتزامات عقود اإليجار 

 -  1,980   مه احتبعاد ممتلكات وآالت ومعدات   خسارة
 -  (357)   مه إلغاء عقد إيجار   م سب

صافي التغيرات في القيمة العادلة إلحتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة  
 -  ( 344,958)  9 مه خالل الربح أو الخسارة 

 -  ( 169,614)   إيرادات توز عات أرباح 
 -  (7,025)   إيرادات تمو ل 
 3,089  38,346   تكاليف تمو ل 

 -  8,706   الوركة ومتقادم  بطيء مخزون مخلص  
 -  265   القروض إطفاء تكاليف 
 1,787  11,345   المالية الموجودات  انخفاض قيمة

 -  1,933   شطب ممتلكات وآالت ومعدات 
             -  777   شطب الشهرة 

       129,335  2,619,327   الحركة في رأس المال العامل التدفقات النقدية التشغيلية قبل 
      الحركات في رأس المال العامل 

 14,241  ( 40,958)   في مخزون   (/ نقص ز ادة)
 389,089  ( 2,123,046)   في ذم  مدينة تجار ة وأخرى  نقص  /(ز ادة)

 -  (114)   ز ادة في موتجزات مدينة
 35,625  (49,805)   في موجودات العقود    )ز ادة(/ نقص 

 (23,821)  68,244   في مستوق مه جهات ذات عالقة   )ز ادة(  /نقص
 (177,089)  1,066,574   في مطلوبات العقود   )نقص(  /ز ادة
 (148,294)   (747,519)   في ذم  داسنة تجار ة وأخرى  نقص

 51,194   627,120   ز ادة في مستوق إلى جهات ذات عالقة    
 -  (795)   في الضر بة المدجلة  ز ادة

             -  (96,013)   موتفظ بها للبيو إحتبعاد الوركة في مجموعة 
 270,280  1,323,015   النقد الناتج من األنشطة التشغيلية  

 (3,062)  ( 24,402)   المدفوعةم افآت نهاية خدمة الموظفيه 
             -  1,901   المستلمة ضر بة الدخل إعفاءات 

       267,218  1,300,514   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
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 )يتبع( الموجز الموحد المرحلي بيان التدفقات النقدية  
 2022 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة  

 
 مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في    
 2021  2022  إيضاحات  
 )غير مدقق(   مدقق(   رغي(   
 ألف درم    ألف درهم    

      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
 (19,899)  ( 208,383)   دفعات لشراء ممتلكات وآالت ومعدات 

لسيطرة  تخضو  منشآتأعمال    مه إندماجالتدفقات النقدية الداخلة  
 -  116,647   مشتركة واالحتوواذ على شركة تابعة 

 246  7,235   متولالت مه إحتبعاد ممتلكات وآالت ومعدات  
 -  (1,692)     موجودات غير ملموحةدفعات لشراء  

 -  ( 847,167)  8 إلحتثمار في مشروع مشترك  ةدفع
 -  1,590   توز عات أرباح مستلمة مه شركات زميلة

 -  ( 1,170,214)   حتثمار في موجودات ماليةإلدفعات  
 -  19,349   مودعة لدى البنوك وداسو  

 -  10,534   الوركة في النقد المقيد 
 -  169,614   إيرادات توز عات أرباح مستلمة 

             -  6,396   إيرادات تمو ل مستلمة 
       (19,653)  ( 1,896,091)   المستخدم في األنشطة االستثمارية  صافي النقد 

      
      النقدية من األنشطة التمويلية التدفقات 

 (12,048)  ( 517,145)   تسديد قروض  
 -  33,138   متولالت مه قروض  

 -  ( 760,500)   توز عات أرباح مدفوعة لمساممي حقوق الملكية غير المسيطرة 
 (3,089)  ( 31,674)   تكاليف تمو ل مدفوعة 

 (1,067)  ( 26,307)   إللتزامات عقود اإليجار   ةدفع
             -  (5,493)   ألدوات مالية مشتقة  ةدفع

             (16,204)  ( 1,307,981)   األنشطة التمويلية  صافي النقد المستخدم في
 231,361  (1,903,558)   في النقد وما مرادفات النقد   الزيادة /)النقص(صافي 

 -  (138,121)   ت ثير تغيرات أحعار صرف عمالت أجنبية
             474,770  6,967,049   الفترة النقد ومرادفات النقد في بداية 

       706,131  4,925,370     الفترةالنقد وما مرادفات النقد في نهاية 
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة    البياناتإيضاحات حول 
   2022 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة  

 
 
 معلومات عامة  1
 

( مي شـركة مسـاممة عامة مسـجلة في إمارة أبوظبي، "تروجان القابضـة ذ.م.م."إن ألفا ظبي القابضـة ش.م.ع. )"الشـركة"( )حـابقا  
العنوان المسجل للشركة مو صندوق بر د إن  القابضة.   العالمية  الطرف المسيطر النهاسي مو الشركةإن  اإلمارات العربية المتودة. 

تتضــمه مبال    ق المالية.ت  إدراج األحــه  العادية للشــركة في حــوق أبوظبي ل ورا ، أبوظبي، اإلمارات العربية المتودة.111059
فقط وال يم ه    تروجان للمقاوالت العامة ذ.م.م.المركز المالي واألداء المالي لشــــــركة    2021مارس   31المقارنة للفترة المنتهية في  

 مقارنتها إلى ماا الود.
 

التي يت  تنفياما في دولة اإلمارات العربية )يشــار إليها معا  بــــــــــــــــ "المجموعة"(  للشــركة وشــركاتها التابعة األنشــطة الرسيســية  تتضــمه
 ما يلي:المتودة وخارجها 

 
 مختبرات والسيادات الطبية؛المستشفيات والالخدمات الطبية بما في ذلي إدارة  •
 ية والمدنية؛المباني، تطو ر البنية التوتية، األعمال التراببالمقاوالت الهندحية واإلنشاسية المتعلقة  •
 وأعمال احتلالح األراضي المرتبطة بها في الميات اإلقليمية لمختلف البلدان. والجرفعقود الهندحة والمشتر ات  •
 خدمات التمو ل االحالمي ومنها قبول الوداسو ومنح القروض حسب الشر عة االحالمية؛ •
  االحتثمارات والتطو ر واإلدارة المتعلقة بالسياحة؛ •
 للناعية وتطو رما؛المتعلقة باإلنتاج اللناعي وادارت المشار و االحتثمارات ا •
  والنباتات الطبيسية بما في ذلي اإلحتثمارات واإلدارة المتعلقة بالزراعة؛ادارة الغابات  •
 خدمات مندحة وإدارة عمليات النفط والغاز؛ •
 إنتاج وتور د الخرحانة الجامزة؛ •
 ؛اللناعاتاالحتثمار في مجموعة متنوعة مه  •
 تلنيو الخرحانة الجامزة والخلط الجاف والمالط؛  •
 ؛ تلنيو وتور د وتركيب وإنتاج ألواح األلمنيوم والزجاج •
 خدمات األمه؛  •
 تلنيو السيارات؛  •
 ؛الفواتير الطبيةإعداد خدمات إدارة المرافق وخدمات  •
 و ؛موطات الطاقة المتجددة •
 الخدمات الملرفية الرقمية. •



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  

 

10 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة  

 
 
 أساس اإلعداد 2

 بيان اإللتزام
بنـاء  على المسيـار  2022  مـارس  31أشــــــــــــــهر المنتهيـة في    الثالثـةالمـاليـة المرحليـة الموجزة الموحـدة لفترة    البيـانـاتت  إعـداد مـات   ــبي الدولي رق   ــاحات   ".التقار ر المالية المرحلية"  34المواحـ ــمه البيانات المالية الموجزة الموحدة جميو المعلومات واإلفلـ ال تتضـ

و نبغي أن تقرأ جنبا  إلى جنب مو البيانات المالية الموحدة للمجموعة للســـــنة المنتهية في  الالزمة للبيانات المالية الموحدة الســـــنو ة
ال تعتبر بالضـــــرورة مدشـــــر   2022مارس   31. باإلضـــــافة لالي، إن النتاسج لفترة الثالثة أشـــــهر المنتهية في  2021ديســـــمبر   31

 .2022يسمبر د 31على النتاسج التي يم ه توقعها للسنة المالية التي حتنتهي في 
 

كما مو   للمجموعةاألداء المالي والمركز المالي    2022  مارس  31تتضــمه مات البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة كما في  
والشـركات التابعة الجديدة المسـتووذ   2021ديسـمبر   31موضـح في البيانات المالية السـنو ة الموحدة للمجموعة للسـنة المنتهية في  

 .23 وإيضاح 22 ت  اإلفلاح عنها في إيضاحالتي عليها خالل الفترة الوالية 

 العرف المحاسبي
ــتثناء  المرحلية الموجزة الموحدة  ت  إعداد مات البيانات المالية   ــاس التكلفة التار خية باحـــ الموجودات المالية المدرجة بالقيمة على أحـــ

العادلة مه خالل الدخل الشامل اآلخر، القيمة العادلة مه خالل الربح أو الخسارة، األدوات المالية المشتقة والموجودات البيولوجية 
  .الموجوداتالمقدم مقابل  للبدلالتكلفة التار خية بش ل عام على القيمة العادلة  تستند. التي يت  قياحها بالقيمة العادلة

   وعملة العرض الوظيفيةالعملة 
وعمـلة    الوظيفيـةالمرحليـة الموجزة الموحـدة بـدرم  اإلمـارات العربيـة المتوـدة )"الـدرم "(، ومي العملـة البيـانـات المـاليـة  عرض مـاتت   

 العرض للمجموعة وت  تقر ب كافة القي  إلى أقرب ألف )ألف درم ( ما ل  يت  اإلشارة إلى خالف ذلي.
 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 3
 

إن السـياحـات المواحـبية المسـتخدمة في إعداد مات البيانات المرحلية المالية الموجزة الموحدة متوافقة مو تلي المسـتخدمة في إعداد  
ــنة المنتهية في  ــتثناء تطبيق بع  2021ديســـــــمبر   31البيانات المالية الموحدة للمجموعة للســـــ ــاحات المرفقة بها، باحـــــ ، واإليضـــــ

 مبيه أدنات. كما موالتي أصبوت حار ة المفعول في الفترة الوالية  والمعدلةالجديدة   المعايير
 

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

  3الية رق  تعديالت على المسيار الدولي للتقار ر الم -اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي 
دون تغيير جومري في   3تعمـل التعـديالت على توـديـج مرجو قـدي  لاطـار المفـاهيمي في المسيـار الـدولي للتقـار ر المـاليـة رق   

 المتطلبات في المسيار.
 

  16تعديالت على المسيار المواحبي الدولي رق   -العاسدات قبل االحتخدام المقلود -ممتلكات وآالت ومعدات  
تمنو التعديالت أن تخلــ  مه تكلفة أي بند مه بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أي عاسدات مه بيو األصــناف المنتجة أثناء 

ــودة مه قبل اإلدا ــل إلى الموقو والوالة الالزمة لل لي ون قادرا  على العمل بالطر قة المقلــــــــ ــار ذلي األصــــــــ رة. وبالتالي، إحضــــــــ
 تعترف المنش ة بعاسدات المبيعات مات والتكاليف ذات الللة في الربح أو الخسارة.

 
 37تعديالت على المسيار المواحبي الدولي رق   -تكلفة تنفيا العقد  -العقود المثقلة باإللتزامات  

بالعقد". يم ه أن تكون التكاليف التي تتعلق مباشرة تودد التعديالت أن "تكلفة الوفاء" بالعقد تشمل "التكاليف التي تتعلق مباشرة 
ــبيل المثال العمالة والمواد المباشــــــــــرة( أو تخلــــــــــيص التكاليف األخرى  ــافية للوفاء بهاا العقد )على حــــــــ بالعقد إما تكاليف إضــــــــ

والمعدات  المرتبطة مباشــــــــرة بتنفيا العقود )على حــــــــبيل المثال تخلــــــــيص ملــــــــار ف االحــــــــتهالك لبند مه الممتلكات واآلالت 
 المستخدمة في تنفيا العقد(.
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة  

 
 
 )يتبع( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 3

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

 )يتبع(
 

 2020-2018دورة التوسينات السنو ة على المعايير الدولية للتقار ر المالية 
ــنو ة تعديالت على المسيار الدولي   ــينات الســـــ : تطبيق المعايير الدولية للتقار ر المالية 1للتقار ر المالية رق  تشـــــــمل دورة التوســـــ

يناير  1األدوات المالية )يســري تطبيقل مه   9(، المسيار الدولي للتقار ر المالية  2022يناير    1للمرة األولى )يســري تطبيقل مه 
يد تار   التطبيق( والمسيار المواحـــــــــــــبي الدولي  عقود اإليجار )ل  يت  بعد تود  16(، المسيار الدولي للتقار ر المالية رق   2022

 (.2022يناير  1الزراعة )يسري تطبيقل مه  41رق  
 

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

 1)يســــــــــــري تطبيقل مه  1تعديالت على المسيار الدولي للتقار ر المالية رق   –تلــــــــــــنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة  
 ( 2023يناير  

تلـــنيف  تهدف التعديالت إلى تعز ز االتســـاق في تطبيق المتطلبات مه خالل مســـاعدة الشـــركات على توديد ما إذا كان يجب
تي لها تار   تســو ة غير مدكد كمتداولة )مســتوقة أو يوتمل أن تكون مســتوقة الســداد خالل حــنة الديون والمطلوبات األخرى ال

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

 (2023يناير  1)يسري تطبيقل مه  12تعديالت على المسيار المواحبي الدولي رق  
ــر بة المدجلة بالموجودات والمطلوبات  ــر بة المدجلة    الناتجةتتعلق الضـ ــركات للضـ ــاب الشـ ــح كيفية احتسـ عه معاملة واحدة توضـ

 على المعامالت مثل عقود اإليجار والتزامات وقف التشغيل.
 

 (2023يناير  1: عقود الت ميه )يسري تطبيقل مه 17المسيار الدولي للتقار ر المالية رق  
أن يت  قيـاس مطلوبـات التـ ميه بـالقيمـة الوـاليـة للوفـاء بـاإللتزامـات و وفر نهجـا  أوثر  17مسيـار الـدولي للتقـار ر المـاليـة يتطلـب ال

توحيدا  للقياس والعرض لجميو عقود الت ميه. ت  تلــــــــمي  مات المتطلبات لتوقيق مدف قاس  على مبدأ مواحــــــــبي متســــــــق لعقود 
يـناير  1عقود الـت ميه كـما في  4موـل المسـيار اـلدولي للتـقار ر المـالـية رق    17ر المـالـية رق   الـت ميه. يوـل المسـيار اـلدولي للتـقار 

2023. 
 

 (2023يناير  1مه يسري تطبيقل لتقار ر المالية )لتعديالت على عقود الت ميه على المعايير الدولية 
لمعالجة المخاوف وتوديات التنفيا التي ت  توديدما بعد نشــــــــــــــر المسيار الدولي للتقار ر   17  رق  المسيار الدولي للتقار ر المالية

 .2017 حنةفي  17 رق  المالية
 

احـــــــتثمارات  28البيانات المالية الموحدة والمسيار المواحـــــــبي الدولي رق    10تعديالت على المسيار الدولي للتقار ر المالية رق   
 ( 2011تركة )في شركات زميلة ومشار و مش

ــتركة. )ت  ت جيل  تتعلق التعديالت ــار و المشــ ــركات الزميلة أو المشــ ــتثمر والشــ ــول بيه المســ ــاممة في األصــ بمعالجة بيو أو المســ
 تار   التطبيق إلى أجل غير مسمى. ال يزال التطبيق مسموح بل(؛

 
( 4  رق   ر ر المـاليـة)تعـديـل على المسيـار الـدولي للتقـا  9  رق   تمـديـد اإلعفـاء المدقـت مه تطبيق المسيـار الـدولي للتقـار ر المـاليـة

 (2023يناير  1مه   يسري تطبيقل)
"عقود التـ ميه" مه    4لتقـار ر المـاليـة رق   ليغير التعـديـل تـار   انتهـاء اللــــــــــــــالحيـة الموـدد لاعفـاء المدقـت في المسيـار الـدولي 

بيق المسيار الدولي للتقار ر مطالبة بتط  المنشــــــــــــــآت"األدوات المالية"، بويج تكون   9  رق  تطبيق المسيار الدولي للتقار ر المالية
 .9 رق  المالية
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 )يتبع( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 3
 

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

والمسيار الدولي للتقار ر المالية بيان  1التعديالت على المسيار المواحــــبي الدولي رق     -اإلفلــــاح عه الســــياحــــات المواحــــبية 
 (2023يناير  1)يسري تطبيقل مه  2الممارحة 

نشـ ة عه حـياحـاتها المواحـبية الجومر ة، بدال  مه حـياحـاتها المواحـبية الهامة. توضـح التعديالت تتطلب التعديالت أن تفلـح الم
األخرى كيف يم ه للمنش ة توديد السياحة المواحبية الجومر ة. يت  إضافة أمثلة على متى يوتمل أن تكون السياحة المواحبية 

ا إرشـــــادات وأمثلة  لشـــــرح وإثبات تطبيق "عملية األممية النســـــبية الم ونة مه أربو جومر ة. لدع  التعديل، وضـــــو المجلس أيضـــــ 
 .الخا  بالمسيار الدولي للتقار ر المالية 2خطوات" الموضوة في بيان الممارحة 

 
 (.2023يناير  1)يسري تطبيقل مه  8تعديالت على المسيار المواحبي الدولي رق   -تعر ف التقديرات المواحبية 

التعديالت تعر ف التغيير في التقديرات المواحـبية بتعر ف التقديرات المواحـبية. بموجب التعر ف الجديد، فإن التقديرات تسـتبدل  
التي تخضو لعدم الت ود مه القياس". تقوم المنشآت   المرحلية الموجزة الموحدة  المواحبية مي "المبال  النقدية في البيانات المالية

ــ ــبية تتطلب قياس بنود بتطو ر التقديرات المواحـــ ــات المواحـــ ــياحـــ   المرحلية الموجزة الموحدة  في البيانات الماليةبية إذا كانت الســـ
بطر قة تنطوي على عدم الت ود مه القياس. توضــــح التعديالت أن التغيير في التقدير المواحــــبي الناتج عه معلومات جديدة أو 

ا لخط   .تطورات جديدة ال يعد تلويو 
 

المـاليـة المرحليـة الموجزة الموحـدة   البيـانـاتن ي ون للمعـايير والتعـديالت الجـديـدة المـاكورة أعالت أي تـ ثير على  مه غير المتوقو أ
ــادرة عه لجنة   للمجموعة. ــيرات صــــــــــ ال توجد مناك معايير وتعديالت جديدة أخرى يت  تطبيقها على المعايير المنشــــــــــــورة أو تفســــــــــ

المـاليـة المرحليـة الموجزة الموحـدة   البيـانـاتتفســــــــــــــيرات المعـايير الـدوليـة للتقـار ر المـاليـة ومه المتوقو أن ي ون لهـا تـ ثير مـام على  
 للمجموعة.

 
 
  المحاسبية الهامةوالتقديرات  األحكام 4
 
ــياحـــات طلب إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  يت مه اإلدارة اتخاذ أح ام وتقديرات وافتراضـــات تدثر على تطبيق السـ

ــبية والمبال  المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والملــــروفات. قد تختلف النتاسج الفعلية عه مات التقديرات ت كان. المواحــ
ــية للتقديرات غير المدكدة مي  ــادر الرسيســ ــبية للمجموعة والملــ ــات المواحــ ــياحــ األح ام الهامة التي اتخاتها اإلدارة في تطبيق الســ

 .2021ديسمبر  31نفسها تلي المطبقة على البيانات المالية السنو ة للمجموعة للسنة المنتهية في 
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة    البياناتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة  

 
 
 ومعدات وآالت ممتلكات 5
 

  المجموع
 أعمال رأسمالية  

  قيد التنفيذ 
أثاث ومعدات وتحسينات 

  على المأجور
البوارج والسفن والمركبات  

  الداعمة
 الجرافات 

  واآلالت والمعدات 
 المباني 

   أراضي   والمرافق األساسية
   ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم  

               
 )مدقق(  2021ديسمبر  31في               

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

 المدرجةصافي القيمة   225,234  1,002,560  1,553,786  2,878,074  146,173  559,383  6,365,210
               
 الثالثة أشهر المنتهية فيفترة               
  2022مارس  31              

 اإلفتتاحية المدرجةصافي القيمة   225,234  1,002,560  1,553,786  2,878,074  146,173  559,383  6,365,210
 إضافات  -  1,382  20,165  25,377  16,227  145,232  208,383

 اإلحتهالك المومل  -  ( 19,757)  ( 71,207)  ( 95,487)  ( 17,275)  -  ( 203,726)

512,039  60,732  52,478  1,360  78,085  319,384  -  
ت  اإلحتوواذ عليها مه إندماج أعمال تخضو لسيطرة  

 (22مشتركة )إيضاح 

21  -  21  -  -  -  -  
تابعة خالل   على شركةإحتوواذ  عهناتجة موجودات 

 (23السنة )إيضاح 
 إعادة التلنيف /أخرى   -  164  91  (1,995)  ( 102)  -  (1,842)
 توو الت  -  8,879  1,572  890  3,804  ( 21,154)  (6,009)
 شطب  -  -  -  -  -  (1,933)  (1,933)
 المدرجةصافي القيمة ت إحتبعادا  -  ( 91)  (6,962)  (1,700)  ( 462)  -  (9,215)
               
               

 الختامية المدرجةصافي القيمة   225,234  1,312,521  1,575,530  2,806,519  200,864  742,260  6,862,928
               
               
 )غير مدقق( 2022مارس  31في               

 التكلفة  225,234  2,202,445  2,763,528  6,829,370  701,756  742,260  13,464,623
 المتراو اإلحتهالك ناقص:    -  ( 889,924)  ( 1,187,998)  ( 4,022,851)  ( 500,892)  -  ( 6,601,695)
               
               

 صافي القيمة المدرجة  225,234  1,312,521  1,575,530  2,806,519  200,864  742,260  6,862,928
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة    البياناتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة  

 
 
 الموجودات غير الملموسة  6

  التجارية العالمات   براة إختراع  المجموع 

موجودات غير  
ملموسة متعلقة  

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

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

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

 صافي القيمة المدرجة   14,900  1,196,000  293  -  1,211,193
           
           
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في            
 2022مارس  31          

 المدرجة اإلفتتاحية صافي القيمة   14,900  1,196,000  293  -  1,211,193

6,478  754  -  -  5,724  
ت  اإلحتوواذ عليها مه إندماج أعمال  

 (22تخضو لسيطرة مشتركة )إيضاح 
 إضافات   1,120  -  572  -  1,692

 اإلطفاء المومل   (1,246)   (38,945)   (72)   -  (40,263) 
           
           

            الختامية صافي القيمة المدرجة   20,498  1,157,055  793  754  1,179,100
           
 )غير مدقق( 2022مارس   31في           

 التكلفة     40,860  1,286,100  1,308  964  1,329,232
                       ناقص: اإلحتهالك المتراو    (20,362)   ( 129,045)   (515)   (210)   ( 150,132) 

            صافي القيمة المدرجة   20,498  1,157,055  793  754  1,179,100
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة  

 
 
 استثمارات في شركات زميلة  7
 

 فيما يلي حركة االحتثمار في الشركات الزميلة:
   مارس 31  ديسمبر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف درم  
        )غير مدقق(   )مدقق(
 بداية الفترة/ السنةفي   11,617,762  2,706

 لسيطرة مشتركة تخضوت  اإلحتوواذ عليها مه إندماج أعمال   -  2,080,404
 ( 9توو ل مه إحتثمارات في موجودات مالية )إيضاح   -  9,341,779

 إضافات   -  248,211
 النتاسج   الولة في  170,745  ( 27,940)
 الولة في الخسارة الشاملة األخرى   (5,568)  -
 إحتبعاد جزسي   -  ( 25,458)
 توز عات أرباح مستلمة   (1,590)  ( 2,455)

           عمالت أجنبية فروقات توو ل  (45,849)  515
      نهاية الفترة/ السنةفي   11,735,500  11,617,762

 
 يت  المواحبة عه جميو الشركات الزميلة باحتخدام طر قة حقوق الملكية في مات البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.

 
ــافي قيمة  ي ــاس القي  العادلة المدقتة / صـ ــتثمار في شـــركة الدار العقار ة ش.م.ع على أحـ ــبة عه االحـ والتي    الموجوداتت  المواحـ

حـعر الشـراء  توز ومشـتركة. قد يددي االنتهاء مه   سـيطرةل تخضـو  شـهر ا مه تار   االحـتوواذ كمعامالت  12 خالل  إحـتكمالهاحـيت   
 .والشهرة الموجوداتاالحتثمار في شركة زميلة بيه صافي  تقسي إلى 

 
مـارس  31كمـا في الفترة المنتهـية في   للمجموعـة  الزميـلة  اتلشــــــــــــــركـالمتعلـقة ـباأحـد  المعلومـات المـالـية المـتاحـة  فيمـا يلي ملخص  

2022: 
 

الدار العقارية  
 ش.م.ع. 

كيو القابضة  
ش.م.ع. )سابقًا  

القدرة القابضة  "
 "( ش.م.ع.

القناة للسكر  
 اس.اي.ايه.

رسيبونس بلس  
القابضة  
 المجموع  المجموع  أخرى  ش.م.خ. 

 2021ديسمبر  3131 ---------- ------------2022  مارس 31----------------------------  
         ألف درم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

            %36 %33 % 25,24 % 29,78 % نسبة حلة الملكية
         33,636,464 33,604,737 24,751 59,226 2,611,794 8,102,308 22,806,658 الموجودات غير المتداولة 

         32,001,117 32,949,657 70,085 478,385 128,022 4,432,972 27,840,193 الموجودات المتداولة 
         (13,244,212) ( 14,053,682) ( 7,431) ( 6,223) ( 327,073) ( 2,223,159) ( 11,489,796) المتداولة المطلوبات غير 

 (15,815,274) ( 15,549,354) ( 34,488) ( 267,927) ( 1,621,616) ( 2,508,013) ( 11,117,310) المطلوبات المتداولة 
                

         36,578,095 36,951,358 52,917 263,461 791,127 7,804,108 28,039,745 مجموع صافي حقوق الملكية 
 حقوق الملكية  العاسد إلى  

 (1,748,311) ( 1,684,680) - - - ( 1,047,407) ( 637,273) غير المسيطرة 
                

 34,829,784 35,266,678 52,917 263,461 791,127 6,756,701 27,402,472 العاسد إلى مالكي الشركة 
        

حلة المجموعة في صافي  
 11,617,762 11,735,500 31,797 244,649 268,904 1,705,170 9,484,980 الموجودات 
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة  

 
 
 استثمار في مشاريع مشتركة 8
 

 :المشار و المشتركةفي المجموعة فيما يلي حركة احتثمار 
 

   مارس   31  ديسمبر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درم  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
   بداية الفترة/ السنةفي   70,886  7,658

 ت  اإلحتوواذ عليها مه إندماج أعمال تخضو لسيطرة مشتركة  -  25,988
 إضافات   847,167  -

 في النتاسج ولة ال  ( 101,473)  37,240
           توو ل عمالت أجنبية اتقو فر   (5,137)  -

       نهاية الفترة/ السنةفي   811,443  70,886
 

 الموحدة. المرحلية الموجزة باحتخدام طر قة حقوق الملكية في مات البيانات المالية  المشار و المشتركة  احتسابيت  
 

 مقابل  )"دبليو آي أو القابضة"( في دبليو آي أو مولدن  ر ستركتد ليمتد٪  51 حلة بنسبة  خالل الفترة، احتووذت المجموعة على
ــســـــت بموجب قوانيه حـــــوق أبوظبي العالمي وتمتليدبليو آي أو مولدن  إن  مليون درم .   847 بدل يبل  ــة ت حـــ  مي شـــــركة خاصـــ

 ، ومو بني رقمي ت  إنشاؤت حديث ا.مه بني دبليو آي أو مولدن  ش.م.ع.٪ 65 حلة بنسبة
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 لبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول ا
 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة  

 
 
 إستثمارات في موجودات مالية 9

   مارس 31  ديسمبر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درم  
   )غير مدقق(   )مدقق(

 مدرجة أوراق مالية     
 العادلة من خالل الربح أو الخسارة إستثمارات بالقيمة     
   بداية الفترة/ السنةفي   823,267  -

 سيطرة مشتركة تخضو ل ت  اإلحتوواذ عليها مه إندماج أعمال  -  411,020
 خالل الفترة/ السنة إضافات   32,992  300,060
 موققة الغير  القيمة العادلة  م احب  344,958  232,042

           موجودات مجموعة موتفظ بها للبيو   -  ( 119,855)
           الفترة/ السنة نهايةفي   1,201,217  823,267

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر     
   بداية الفترة/ السنةفي   1,587  -

 سيطرة مشتركة تخضو ل ت  اإلحتوواذ عليها مه إندماج أعمال  -  9,603,731
 خالل الفترة/ السنة إضافات   -  11,581

 خالل الفترة/ السنة إحتبعادات  -  ( 104,458)
 موققة الغير  القيمة العادلة  م احب  -  350,794

 موجودات مجموعة موتفظ بها للبيو  (38)  ( 518,282)
           ( 7زميلة )إيضاح  اتتلنيف إلى احتثمار في شركإعادة   -  ( 9,341,779)

           الفترة/ السنة نهايةفي   1,549  1,587
 أوراق مالية غير مدرجة     
 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة     
   بداية الفترة/ السنةفي   177,157  -

 سيطرة مشتركةتخضو ل ت  اإلحتوواذ عليها مه إندماج أعمال  -  444,669
 خالل الفترة/ السنة إضافات   84,715  12,488

           موجودات مجموعة موتفظ بها للبيو   -  ( 280,000)
           الفترة/ السنة نهايةفي   261,872  177,157

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر     
   الفترة/ السنةبداية في   63  -

 سيطرة مشتركة تخضو ل ت  اإلحتوواذ عليها مه إندماج أعمال  -  667
 خالل الفترة/ السنة إضافات   1,052,507  45

 صرف العمالت األجنبية  ةخسار   -  ( 19)
 خالل الفترة/ السنة إحتبعادات  -  ( 490)
           موجودات مجموعة موتفظ بها للبيو   -  ( 140)

      الفترة/ السنة نهايةفي   1,052,570  63
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة  

 
 
 مالية )يتبع(إستثمارات في موجودات  9

   مارس 31  ديسمبر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درم  
        )غير مدقق(   )مدقق(

 مخلص خسارة   -  ( 1,848)
           موجودات مجموعة موتفظ بها للبيو   -  1,848

      المجموع  2,517,208  1,002,074
 

ت  تلـنيف الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة مه خالل الربح أو الخسـارة والموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة مه 
 :كما يلي 2022مارس  31خالل الدخل الشامل اآلخر كما في 

 2021ديسمبر  31 )غير مدقق(  2022مارس  31 
 )مدقق(     
 المجموع المجموع  مدرجة غير  مدرجة 

 ألف درم   ألف درهم ألف درهم ألف درهم )غير مدقق(  2022مارس  31
     

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة  
     من خالل الربح أو الخسارة 

     
 987,936 1,365,886 164,669 1,201,217 أدوات حقوق الملكية 
           12,488 97,203 97,203 - إحتثمار في صناديق

 1,201,217 261,872 1,463,089 1,000,424      
 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة  

 من خالل الدخل الشامل اآلخر 
    

     
 1,650 1,012,194 1,010,645 1,549 *  أدوات حقوق الملكية
      - 41,925 41,925 - إحتثمار في صناديق

     
 1,549 1,052,570 1,054,119 1,650      
     

      1,002,074 2,517,208 1,314,442 1,202,766 المجموع 
 

 ت  توز و الموجودات المالية كما يلي:
   مارس 31  ديسمبر 31

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

     
 غير متداولة   1,054,119  1,650

      متداولة  1,463,089  1,000,424
     

      المجموع  2,517,208  1,002,074
 

، ومي شـــــركة خاصـــــة  أو حـــــي آي كليه فيولز ليمتد: ال شـــــيء درم ( في شـــــركة 2021* يمثل ماا احـــــتثمار بقيمة مليار درم  )
 في اإلمارات العربية المتودة. يمالعحوق أبوظبي البموجب قوانيه ت حست مودودة باألحه   



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة  

 
 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى  10
   مارس 31  ديسمبر 31

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

     
 ذم  مدينة تجار ة   7,825,928  4,331,780

            استمانية متوقعةينزل: مخلص خسارة   ( 211,886)  ( 216,039)
 صافي ذم  مدينة تجار ة   7,614,042  4,115,741

     
 موتجزات مدينة   556,472  474,124

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

 صافي موتجزات مدينة   510,979  428,631
     

 دفعات مقدمة لمورديه  1,315,789  1,198,129
       استمانية متوقعةينزل: مخلص خسارة   (1,798)  ( 1,798)
     

 صافي دفعات مقدمة لمورديه  1,313,991  1,196,331
     

 وت مينات ملار ف مدفوعة مقدما    368,819  337,072
 دفعات مقدمة مقابل إحتثمار  367,500  21,527

 ذم  مدينة أخرى   738,009  654,155
     
           غير متداولة  –ينزل: موتجزات مدينة   (35,892)  ( 35,778)

6,717,679  10,877,448        



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة    البياناتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة  

 
 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى )يتبع( 10
 

تقوم المجموعة بقياس مخلــص انخفاض قيمة الام  المدينة التجار ة بمبل  يعادل مخلــص خســارة االستمان المتوقعة على مدى 
بالرجوع إلى الخبرة  ملـــفوفة مخلـــصباحـــتخدام على الام  المدينة التجار ة  العمر الزمني. و ت  تقدير خســـاسر االستمان المتوقعة 

بشــــ ل يه  ديه وتوليل المركز المالي الوالي للمديه، والمعدلة حســــب الوقاسق الخاصــــة بالمدينالســــابقة في التخلف عه الســــداد للم
، والظروف االقتلــــــــــــادية العامة للمجال الاي يعمل المدينون فيها وتقيي  االتجات الوالي وكالي االتجات المتوقو للظروف في  فردي

 تار   التقر ر.   
 

ــا   سر االستمان على مدى العمر الزمني الاي ت  اإلعتراف بل للام  المدينة التجار ةيظهر الجدول التالي الوركة في مخلــــص خســ
 :9والموتجزات المدينة والدفعات المقدمة لمورديه بما يتفق مو النهج المبسط للمسيار الدولي للتقار ر المالية رق  

 
   مارس 31  ديسمبر 31

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

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

 المومل للفترة/ السنة   3,426  53,153
 كموتفظ بها للبيو إحتبعاد موجودات   -  ( 3,557)
      مبال  مشطوبة   (9,442)  ( 37,636)
     

      في نهاية الفترة/ السنة  259,177  263,330



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة  

 
 

 دو موجودات العق 11
 

   مارس 31  ديسمبر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درم  
   )غير مدقق(   )مدقق(

 موجودات العقود     
 أطراف أخرى  –مبال  مستوقة مه عمالء   4,067,143  4,195,105

 ( 12جهات ذات عالقة )إيضاح   –مبال  مستوقة مه عمالء   969,181  978,508
           مخلص خسارة إستمانية متوقعةينزل:   (104,255)  (96,336)

5,077,277  4,932,069   
           تكاليف العقود   853,557  666,463

5,743,740  5,785,626        
 

 ت  توز و موجودات العقود إلى متداولة وغير متداولة كما يلي:
   مارس 31  ديسمبر 31

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

 موجودات العقود     
 متداولة  5,097,648  5,055,762

      غير متداولة   687,978  687,978
     

5,743,740  5,785,626        
 

تقوم المجموعة بقياس مخلــــــص الخســــــارة على المبال  المســــــتوقة مه العمالء بمبل  يعادل خســــــاسر االستمان المتوقعة على مدى 
 العمر الزمني، مو األخا في االعتبار خبرة التخلف عه السداد التار خية والتوقعات المستقبلية لقطاع اإلنشاءات. 

 
خســـــاسر االستمان المتوقعة على مدى العمر الزمني الاي ت  اإلعتراف بل لموجودات يوضـــــح الجدول التالي الوركة في مخلـــــص  

 :9العقد بما يتفق مو النهج المبسط للمسيار الدولي للتقار ر المالية رق  
  

   مارس 31  ديسمبر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درم  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 في بداية الفترة/ السنة    96,336  25,558

 مه إندماج أعمال تخضو لسيطرة مشتركةت  اإلحتوواذ عليها   -  779
 مومل للفترة/ السنة   7,919  362,228

      مبال  مشطوبة   -  (292,229)
     

      في نهاية الفترة/ السنة   104,255  96,336



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة  

 
 

 جهات ذات عالقة  12
   مارس 31  ديسمبر 31

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

 مستحق من جهات ذات عالقة:    
 ه ياإلدارة الرسيسي يموظف مدارة مه قبل آتمنش  370,425  370,325
 منشآت تخضو لسيطرة مشتركة  271,370  160,416
 هياإلدارة الرسيسي  يموظف  -  12,698

 شركات زميلة   597,018  628,126
      مشار و مشتركة  147,355  198,079

     
1,369,644  1,386,168   

       إستمانية متوقعةينزل: مخلص خسارة   (42,854)  ( 42,854)
     

1,326,790  1,343,314        
 

 ال يوجد حركة في مخلص خساسر االستمان المتوقعة خالل الفترة الوالية.
 

   مارس 31  ديسمبر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درم 
   )غير مدقق(  )مدقق(

 جهات ذات عالقة:مستحق إلى     
 ه ياإلدارة الرسيسي يموظف مدارة مه قبل آتمنش  -  486,000
 منشآت تخضو لسيطرة مشتركة  532,452  104,555

 هياإلدارة الرسيسي  يموظف  454,731  -
 شركات زميلة   1,139  1,704
 مشار و مشتركة  -  2,444

      أخرى   155,108  155,108
     

749,811  1,143,430        
     

      قرض من جهة ذات عالقة   13,300  13,300
     

      ( 11موجودات العقود )إيضاح   969,181  978,508
     

      (18مطلوبات العقود )إيضاح   66,208  25,831



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة  

 
 

  )يتبع( جهات ذات عالقة 12
 

 تتكون المعامالت الهامة مو الجهات ذات العالقة خالل الفترة مه:

   مارس   31أشهر المنتهية في  الثالثة
2021  2022   
   ألف درهم  درم  ألف 

   )غير مدقق(   )غير مدقق( 
     
 مساممة في رأس المال ناتجة مه     
     

      إيرادات  952,160  182,626
     

      ملار ف   206,987  28,680
     

       يهالرسيسي  موظفي اإلدارةتعو ضات   73,361  771
 

 :مالية مي كما يلي ةإن المعامالت مو مدحس

   مارس   31أشهر المنتهية في  الثالثة
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درم  
   )غير مدقق(   )غير مدقق( 

     
      تكاليف تمو ل     18,311  1,991

     
      فاسدة إيرادات  5,051  252

 
 :مالية مي كما يلي ةمدحس موإن األرصدة 

   مارس   31  ديسمبر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درم  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
      مالية   ةأرصدة مو مدحس  3,268,524  4,166,917

     
      قروض    2,603,422  2,502,153

     
      حووبات    181,562  364,383

     
      قروض  تسديد  80,292  720,856



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة  

 
 

 وأرصدة لدى البنوكنقد   13
   مارس 31  ديسمبر 31

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

     
 ولدى البنوك نقد في اللندوق   5,052,374  6,756,802

   وداسو قليرة األجل  607,997  856,234
      وداسو وكالة    175,917  173,272

     
7,786,308  5,836,288   

       متوقعة  يةخسارة استمان ينزل: مخلص   (30,905)  ( 30,905)
     

 نقد وأرصدة لدى البنوك    5,805,383  7,755,403
 ينزل:     
   (17)إيضاح  حسابات بنكية م شوفة  (408,379)  ( 379,651)
 النقد المقيد  (27,740)  ( 38,274)
 أشهر   ثالثةوداسو قليرة األجل تستوق ألوثر مه   (627,351)  ( 473,428)
 وداسو وكالة   -  ( 173,272)
 يضاف:    

245,366  
 

152,552  
 عاسدة لدى البنوك ووداسو قليرة األجل  نقد
 ( 14)إيضاح  موتفظ بها للبيوة االحتبعاد اللمجموع  

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

      نقد ومرادفات النقد ال  4,925,370  6,967,049
 

ــيرة األجل  إن ا ــدار خطابات الضـــــــــمان  البنوك   الموتفظ بها مه قبللوداسو قلـــــــ ومي غير متاحة للعمليات مي وداسو مقيدة إلصـــــــ
ــيرة األجل تتراوح مه  فواسد على مات الوداسو    توقيقيت  .  اليومية للمجموعة ــنو ا  ٪  1,2٪ إلى  0,2قلــــــ :  2021ديســــــــمبر    31)  حــــــ

 .(حنو ا   ٪1,2٪ إلى 0,2
 

ت  االحـتفادة مه تسـهيالت الوسـابات البنكية الم شـوفة مه بنوك مختلفة. ت  الولـول على تسـهيالت الوسـابات البنكية الم شـوفة 
 .الوسابات البنكية الم شوفة عند الطلب تسديديت  العمالء. ة دفو معتمدة مستلمة مه مه بنوك مولية والتي ت  ضمانها بشهاد

 
ــات مالية  ــســــ ــة حيج أنها مدحــــ ــمعة جيدةيت  تقيي  األرصــــــدة لدى البنوك على أنها ذات مخاطر استمانية منخفضــــ تختارما  ذات حــــ

 .مت خرة السدادأي مه األرصدة لدى البنوك في نهاية فترة التقر ر  ل  ي هالمجموعة. 



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة  

 
 

 مجموعة إستبعاد محتفظ بها للبيع 14
 

ــنةفي   ــها في  ، أعلنت المجموعة عه قرار مجلس إدارتها بيو 2021 حــ ــالمية للتمو ل ش.م. حلــــلــ )"آفاق"(  شــــركة آفاق اإلحــ
، ت  2021ديســـــمبر    31. في  اإلتفاقيةمه تار    حـــــنةومي شـــــركة تابعة مملوكة جزسيا . مه المتوقو إتمام بيو شـــــركة آفاق خالل 

 عملية متوقفة.تلنيف آفاق كمجموعة احتبعاد موتفظ بها للبيو وك
 
 كما يلي:كانت شركة آفاق الملنفة كموتفظ بها للبيو موجودات صافي  إن
 

 
مارس  31كما في  

 حذوفات  إنخفاض القيمة  2022
 صافي الرصيد  

 المحتفظ به للبيع 
 وما في 

 2021ديسمبر  31
 ألف درم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  إيضاحات 

       مجموع الموجودات  
 - 15,911 - ( 16,406) 32,317  ممتلكات وآالت ومعدات 
 - 2,593 - ( 909) 3,502  حق إحتخدام الموجودات 

 217,192 193,192 - ( 646) 193,838  إحتثمارات عقار ة
 916,429 916,670 - - 916,670  إحتثمارات في موجودات مالية 

 1,617,919 1,634,262 ( 39,178) - 1,673,440  موجودات تمو ل إحالمية  
 32,092 33,091 ( 109) - 33,200  ذم  مدينة تجار ة وأخرى 

 65,874 65,960 ( 190) - 66,150  مستوق مه جهات ذات عالقة 
 43,736 42,025 - - 42,025  وداسو وكالة  

  245,366 152,552 - - 152,552 13 نقد وأرصدة لدى البنوك
       
       

 3,138,608 3,056,256 (39,477) (17,961) 3,113,694  موجودات مجموعة محتفظ بها للبيع
       
       

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

 ( 901,440) ( 862,022) - - ( 862,022)  موامش مقابل خطابات الضمان 
 (1,991) ( 984) - - ( 984)  إلتزامات عقود اإليجار 

 (5,908) (6,007) - - (6,007)  مخلص م افآت نهاية الخدمة للموظفيه
 ( 1,075,710) ( 1,046,914) - - ( 1,046,914)  ذم  داسنة تجار ة وأخرى 

 (3,278) - - - -  مخلص إنخفاض القيمة 
       
       

 ( 2,188,327) ( 2,115,927) - - ( 2,115,927)  مطلوبات مجموعة محتفظ بها للبيع 
       
       

 صافي موجودات مجموعة محتفظ 
 بها للبيع 

 
997,767 (17,961 ) (39,477 ) 940,329 950,281 

       
 

 مساو ة لسعر البيو.  لتكون آفاق  موجوداتيمثل االنخفاض في القيمة التعديل على صافي 
 

  31: ال شـــــيء( خالل الفترة المنتهية في  2021مليون درم  )  44 مبل  موتفظ بها للبيوكالملـــــنفة   الموجوداتبل  صـــــافي نتاسج 
 .2022مارس 

 
ــاممت بمبل     106  مبل   آفاق دفعت،  الفترةخالل   ــغيلية للمجموعة، وحــــ ــطة التشــــ ــافي األنشــــ مليون درم  فيما   13مليون درم  للــــ
 .يةنشطة التمو لاألفيما يتعلق ب ال شيء  بمبل وحاممت    ةنشطة االحتثمار األيتعلق ب



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة  

 
 

  رأس المال 15
   مارس 31  ديسمبر 31

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

 
 

10,000,000 

  
 

10,000,000 

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

 إحتياطي اندماج 16
   مارس 31  ديسمبر 31

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

     
 في بداية الفترة/ السنة    8,723,368  -

 تخضو لسيطرة مسيطرة  اندماج أعمال  ناتجة مهمساممة   789,534  17,183,306
 توو ل حقوق الملكية غير المسيطرة عند تخفيف الملكية   (450,259)  -

 ز ادة في رأس المال   -  (9,752,071)
 مسيطرة احتوواذ على حقوق ملكية غير    -  452,087
      مساممة مه مسام  في شركة تابعة  -  840,046

     
      في نهاية الفترة/ السنة   9,062,643  8,723,368

 
الفا ظبي ميلج القابضـــــــــــــة ذ.م.م وإيل إتش كابيتال إف زد إيل بت حـــــــــــــيس بيور ميلج  قامتوجزء مه إعادة الهي لة المخطط لها، 

اإلمارات العربية   دولة ومي شــــــركة احــــــتثمار ة قابضــــــة مســــــجلة كشــــــركة ذات مســــــدولية مودودة فيالقابضــــــة ذ.م.م خالل الفترة،  
٪  51,7٪ إلى  63مه   ر دات الطبية ذ.م.مبيور ميلج للتو ، ت  تخفي  حلــــــــة ملكية المجموعة في المعاملةالمتودة. نتيجة لهات 

 .2022مارس  31غير المسيطرة في  حقوق الملكيةألف درم  مه احتياطي االندماج إلى  450,259وت  توو ل مبل   
 
 

 بنكية  قروض 17
 

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

   مارس 31  ديسمبر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درم  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 قرض ألجل  تتسهيال   4,920,294  4,655,876

 تسهيالت أخرى   100,041  548,200
      ( 13حسابات بنكية م شوفة )إيضاح   408,379  379,651

     
5,583,727  5,428,714        



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة  

 
 

  )يتبع( بنكية قروض 17
 

 :كما يلي القروض البنكية  ت  تلنيف
   مارس 31  ديسمبر 31

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

     
 غير متداول    4,488,298  4,277,302
      متداول  940,416  1,306,425

     
5,583,727  5,428,714        



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة  

 
 

  )يتبع( بنكية قروض 17
 

 فيما يلي تفاصيل قروض المجموعة:
 

      

 مارس   31
2022 

  ألف درهم

 ديسمبر   31
2021 

 ألف درهم 

 
 
 

 معدل الفائدة السنوي  قساط األ الضمان  العملة  نوع القرض 
سنة  

          الغرض  )مدقق( )غير مدقق( اإلستحقاق 
         

 تمو ل مشروع  54,000 42,000 2023 ٪2,25إيبور +  ربو حنوي  عاسدات المشروع  درم   1قرض ألجل 
 االحتثمار غرض ل 573,417 539,607 2028 ٪2,65إيبور +  ربو حنوي  عاسدات المشروع  درم   2قرض ألجل 
 غراض عامة للشركة أل 1,373,589 1,307,481 2027 ٪ 0,9ليبور +  ربو حنوي  رمه الممتلكات واآلالت والمعدات   دوالر أمر  ي 3قرض ألجل 
 تمو ل مشروع  16,667 - 2022 ٪ 1,3إيبور +  نلف حنوي  غير مضمون   يورو  4قرض ألجل 
 شفط موبر  حفارة لتمو ل شراء  249,414 241,414 2026 ٪1,15إيبور +  ربو حنوي  رمه السفينة   درم   5قرض ألجل 
 إنشاء عقار   234,018 194,295 2025 ٪2,75 حنوي  رمه الممتلكات   دوالر أمر  ي 6قرض ألجل 
 لتمو ل إنشاء ملنو   367,500 367,500 2028 ٪2,50 نلف حنوي  غير مضمون   دوالر أمر  ي 7قرض ألجل 
 لتمو ل شراء فندق   274,459 254,445 2028 ٪1,85إيبور +  نلف حنوي  رمه الممتلكات   درم   8قرض ألجل 
مليار   4,73تعهد ب دوات مالية بقيمة عادلة تبل   درم   9قرض ألجل 

 درم  
 لتمو ل شراء أحه    1,500,000 1,500,000 2024 ٪2,0 دفعة واحدة 

 تمو ل مشروع ل 12,812 12,812 2022 ٪2,25إيبور +  واحدة دفعة  عاسدات المشروع  درم   10قرض ألجل 
 حتثمار اال غرض ل 102,613 99,613 2023 ٪ 2,5إيبور +  ربو حنوي  رمه الممتلكات   درم   11قرض ألجل 
 تمو ل مشروع ل 317,496 3,429   2022 ٪ 1,9ليبور +  ربو حنوي  عاسدات المشروع  دوالر أمر  ي 12قرض ألجل 
 لتمو ل شراء م اسه ومعدات    30,727 31,996 2025 ٪2إيبور +  ربو حنوي    الشركةضمان  درم   13قرض ألجل 
 تمو ل مشروع ل - 14,199 2032 ٪2,25ليبور +  ربو حنوي  رمه الممتلكات   دوالر أمر  ي 14قرض ألجل 
 مشروع تمو ل ل - 12,640 2022 ٪2إيبور +  ربو حنوي    الشركةضمان  درم   15قرض ألجل 
 غرض االحتثمار ل - 298,863 2036 ٪3,50إيبور +  ربو حنوي  ضمان الموجودات واألحه  المنقولة   درم   16قرض ألجل 

تسهيالت التمو ل  
 التقليدية 

 تمو ل مشروع ل 97,364 100,041 متنوع  معدالت مختلفة  متنوع  رمه المعدات والمركبات  درم  

 متطلبات رأس المال العامل  379,651 408,379 2022 معدالت مختلفة  متنوع  مضمون جزسيا  مقابل شهادات دفو معتمدة   درم   حسابات بنكية م شوفة 
         
         
      5,428,714 5,583,727           



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة    البياناتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة  

 
 

 مطلوبات العقود 18
   مارس 31  ديسمبر 31

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

     
 مبال  متعلقة بعقود اإلنشاء   636,297  351,538

      مبال  مستلمة مقدما  مه عمالء    2,064,595  1,282,780
     

1,634,318  2,700,892        
 

 والجهات ذات العالقة كما في نهاية الفترة/ السنة مي كما يلي: األطراف األخرى إن المبال  المتعلقة بعقود اإلنشاء مه 
 

   مارس 31  ديسمبر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درم  
   )غير مدقق(   )مدقق(

 مبال  متعلقة بعقود اإلنشاء      
   أخرى أطراف  −  570,089  325,707
      ( 12جهات ذات عالقة )إيضاح  −  66,208  25,831

     
351,538  636,297        

 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  19
   مارس 31  ديسمبر 31

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

     
 داسنة تجار ةذم    3,451,403  3,768,269
 مستوقات وذم  داسنة أخرى   4,573,398  4,234,597

   مشار و لتكلفة مستوقات  964,388  844,432
 موتجزات داسنة    484,717  441,328
   مشار و مخلص ت خير  214,483  214,483
 توز عات أرباح داسنة  22,240  292,268
      باإللتزامات عقود مثقلة مخلص   116,594  119,262

     
9,914,639  9,827,223   

      غير متداولة  –ناقص: ذم  داسنة تجار ة وأخرى    (28,025)  ( 25,693)
     

9,888,946  9,799,198        



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة    البياناتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة  

 
 

  حق إستخدام الموجودات ومطلوبات عقود اإليجار 20
 

 حق احتخدام الموجودات
 

 إن الوركة في حق احتخدام الموجودات خالل الفترة/ السنة مي كما يلي:
 

 المجموع مباني أراضي  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

    )مدقق(  2021ديسمبر  31في 
 663,097 190,778 472,319  تكلفة ال

     (74,455) (31,867) (42,588) متراو  الحتهالك االينزل: 
    
 429,731 158,911 588,642     
    

     2022مارس   31 في المنتهية أشهر الثالثة
 588,642 158,911 429,731  اإلفتتاحية  صافي القيمة المدرجة

 143,958 143,958 - إضافة خالل الفترة/ السنة  
 لسيطرة  تخضوه معامالت ع ناتجةموجودات 

 8,838 8,838 - ( 22مشتركة )إيضاح   
 (15,060) (10,004) (5,056) إطفاء خالل الفترة/ السنة  

 (235) (235) - تعديل للفترة/ السنة 
     (6,121) (219) (5,902) إلغاء

    
     720,022 301,249 418,773 الختامية صافي القيمة المدرجة 

    
    )غير مدقق(  2022مارس  31 في
 817,966 351,548 466,418  تكلفة ال

     (97,944) (50,299) (47,645) متراو  الحتهالك االينزل: 
    
 418,773 301,249 720,022     



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة    البياناتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة  

 
 

   )يتبع( حق إستخدام الموجودات ومطلوبات عقود اإليجار 20
 

 عقود اإليجار   مطلوبات
 

 :إن الوركة في مطلوبات عقود اإليجار مي كما يلي
   مارس 31  ديسمبر 31

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

     
   بداية الفترة/ السنةفي   587,439  73,366

 مشتركةسيطرة تخضو ل ت  االحتوواذ عليها مه اندماج أعمال  -  403,809
 مطلوبات ناتجة مه احتوواذ شركات تابعة خالل الفترة/ السنة  -  82,359
 إضافات   143,959  65,753
 تكاليف تمو ل   7,278  15,760

 تعديالت عقود إيجار خالل الفترة/ السنة   (235)  117
 إلغاءات  (6,480)  ( 12,681)
 ينزل: دفعات لمطلوبات عقد اإليجار   (26,307)  ( 39,053)
           موتفظ بها للبيو مجموعة  موجوداتينزل:   -  ( 1,991)

      في نهاية الفترة/ السنة   705,654  587,439
 

 كما يلي: تلنيف مطلوبات عقود اإليجارت  
   مارس 31  ديسمبر 31

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

     
 شهر   12خالل  السدادمبالو مستوقة   48,207  41,858

           شهر  12بعد  السدادمبال  مستوقة   657,447  545,581
587,439  705,654        



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة    البياناتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة  

 
 

 إيرادات 21
 

 :كما يلي المجموعةيت  توز و إيرادات 
   مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في 

2021  2022   
   ألف درهم  ألف درم  

   )غير مدقق(   )غير مدقق( 
     
 إيرادات حسب النشاط:    
 ذات عالقة  خدمات خدمات طبية و   4,227,182  -

 عقود اإلنشاء   1,551,862   971,692
 خدمات إدارة وخدمات ذات عالقة  1,494,545   -
 خدمات تجار ة وصناعية   542,926  -

 بيو البضاسو   165,625   43,544
      أخرى   184,896  4,604

     
1,019,840  8,167,036        

     
 توقيت االعتراف باإليرادات:      

 إيرادات عند نقطة زمنية موددة  4,570,076  43,544
      إيرادات مو مرور الوقت    3,596,960  976,296

     
1,019,840  8,167,036        

 
   مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في 

2021  2022   
   ألف درهم  ألف درم  

   )غير مدقق(   )غير مدقق( 
     
 جغرافية: السواق األ    

 دولة اإلمارات العربية المتودة داخل   7,299,806  1,015,236
      خارج دولة اإلمارات العربية المتودة   867,230  4,604

     
1,019,840  8,167,036        

     



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة    البياناتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة  

 
 

 )يتبع( إيرادات 21
 

 :2021و 2022مارس  31فيما يلي حعر المعاملة المخلص )جزسيا ( اللتزامات األداء غير المستوفية في 
 

   مارس 31  مارس  31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درم  
   )غير مدقق(   مدقق( غير )
 التزامات األداء غير المستوفية       
 وخدمات ذات عالقةخدمات طبية   18,933,750  -
 خدمات تجار ة وصناعية   22,478,528  -

 عقود اإلنشاء   7,291,765  12,364,962
      خدمات إدارة وخدمات ذات عالقة  6,805,581  -
     

12,364,962  55,509,624        
 
 

 سيطرة مشتركةل تخضعمعامالت   22
 

مشــتركة  تخضــو لســيطرةاندماج أعمال كالتالية إلى المجموعة. ت  احتســاب التوو ل   المنشــآت، ت  توو ل حلــة ملكية الفترةخالل  
 :الملالحباحتخدام طر قة تجميو  

 

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

    
 دبليو حوالر لاحتثمار ذ.م.م   شركة

 )"دبليو حوال"(  
 أعمال الطاقة النقية   ٪ 75 2022يناير   1

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

 خدمات إدارة المستشفيات  ٪ 70,83 2022يناير   1

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

 تقدي  الرعاية اللوية   ٪ 70,83 2022يناير   1



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة    البياناتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة  

 
 

 )يتبع( سيطرة مشتركةل تخضعمعامالت   22
 

 الملكية: توو لفيما يلي تفاصيل الموجودات والمطلوبات المعترف بها في تار   
 

 المجموع  طموح   ياس كلينك ر دبليو سوال  إيضاحات  
  _________ _________ _________ _________ 
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم    

      الموجودات غير المتداولة 
 512,039 30,796 481,243 - 5 ومعدات ممتلكات وآالت 

 6,478   - 6,478 - 6 موجودات غير ملموحة 
        8,838  - 8,838 -  حق احتخدام الموجودات  

      
  - 496,559 30,796 527,355       

      الموجودات المتداولة 
 15,590 6,878 8,712 -  مخزون 

 84,475 29,552 54,623 300  مستوق مه جهات ذات عالقة  
 2,013,068 656,226 1,356,842 -  ذم  مدينة تجار ة وأخرى  
       116,386 89,720 25,679 987  نقد وأرصدة لدى البنوك  

      
  1,287 1,445,856 782,376 2,229,519       
      

       2,756,874 813,172 1,942,415 1,287  مجموع الموجودات  
      المطلوبات غير المتداولة  

 8,943 7,423 1,520 -  مخلص م افآت نهاية الخدمة للموظفيه 
       300,000  - 300,000 -  قروض بنكية  

      
  - 301,520 7,423 308,943       

      المطلوبات المتداولة  
 252,499 250,735 - 1,764  مستوق إلى جهات ذات عالقة  

       908,451 189,906 718,545 -  ذم  داسنة تجار ة وأخرى  
      
  1,764 718,545 440,641 1,160,950       
      

       1,469,893 448,064 1,020,065 1,764  مجموع المطلوبات  
      

 خ  تاري في  الموجودات(/ المطلوبات )  صافي 
       1,286,981 365,108 922,350 (477)  التحويل   
      

   حقوق  إلى  العائدة الموجودات  صافي : ينزل
       (172,259) (172,259) - -  رة  المسيط غير  الملكية  
      

       1,114,722 192,849 922,350 (477)  ي المجموعة مالك  إلى  العائدة الموجودات صافي 



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة    البياناتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة  

 
 

 )يتبع( سيطرة مشتركةل تخضعمعامالت   22
 

 :كما يليمشتركة السيطرة لل الخاضعةكما في تار   التوو ل  الموجوداتت  توز و  
 

     المجموع
     ألف درهم

     
 ( 16احتياطي اندماج )إيضاح     789,534
      حقوق الملكية غير المسيطرة     325,188

     
1,114,722          

 
 

 استحواذ شركة تابعة   23
 

 )"جينكوري"( متجر جينكوري ل دو ة ذ.م.م
 

درم  ت  احتسـابل باحـتخدام   1مقابل   جينكوري ٪ مه حقوق الملكية في  90، احـتووذت المجموعة على  2022فبراير  1مه  اعتبارا  
مي شـركة ذات مسـدولية مودودة،   جينكوري   إناألعمال".  اندماج" 3  رق   طر قة االحـتوواذ بموجب المسيار الدولي للتقار ر المالية

اممت في تجارة مســتوضــرات التجميل والمواد الطبية ذات اللــلة. مه تار   االحــتوواذ، حــ وتعملمســجلة ومدحــســة في إمارة دبي 
 ألف درم  على التوالي. 79ومبل  ألف درم   5,891في إيرادات وخساسر للمجموعة بمبل    جينكوري 

 
 المقبولةوالمطلوبات   المستحوذةالقابلة للتحديد   الموجودات

 
 كما في تار   االحتوواذ كما يلي: جينكوري  لـوانت القي  العادلة المدقتة للموجودات والمطلوبات الموددة 

 
 المجموع   
 درهم ألف  إيضاح 

    الموجودات 
 21  5 ممتلكات وآالت ومعدات  
 6,121   ذم  مدينة تجار ة وأخرى  

         261   لدى البنوك  وأرصدةنقد 
     6,403   مجموع الموجودات  

    المطلوبات  
 6,848   ذم  داسنة تجار ة وأخرى  

         418   مخلص م افآت نهاية الخدمة للموظفيه 
         7,266   مجموع المطلوبات 

 (863)   مستحوذة  الموجودات الصافي 
         (86)   ينزل: حقوق الملكية غير المسيطرة 

     949   الشهرة *
 

 .2022مارس  31ألف درم  خالل الفترة المنتهية في  777 البالغةقيمة الشهرة  ت  تخفي * 



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة    البياناتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة  

 
 

 مطلوبات طارئة   24
   مارس 31  ديسمبر 31

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

     
      ضمانات بنكية   15,335,620  12,077,243

     
      اعتمادات مستندية   595,969  722,803

     
      التزامات رأحمالية   371,178  2,243,330

     
      التزامات شراء   2,184,937  1,678,572

 
 ت  إصدار الضمانات البنكية واالعتمادات المستندية أعالت مه خالل المسار االعتيادي ل عمال.

 
 

 معلومات قطاعية   25
 

توديد قطاعات التشـــــــــــغيل على أحـــــــــــاس األداء المالي والتقار ر   قطاعات التشـــــــــــغيل  8يتطلب المسيار الدولي للتقار ر المالية رق   
ــغيل، ت  تنظي  المجموعة في  الداخلية حول م ونات   ــيص الموارد للقطاع وتقيي  أداسل. ألغراض التشــــــــــ المجموعة مه أجل تخلــــــــــ

 قطاعات األعمال أو ملادر اإليرادات التالية:
 

 ؛أعمال التجر ف وما يرتبط بها مه أعمال احتلالح األراضيبتقدي   يتعلقالاي  ،اللناعي ( 1)
ــاءات ( 2) المتعلـقة ـبالمـباني التجـارـ ة والســــــــــــــ نـية، وتطو ر البنـية التوتـية وأعمـال  أعمـال المـقاوالت    خـدمـات ، اـلاي يوفراإلنشــــــــــــ

  ة؛المدني  اإلنشاءات
 واإليرادات مه اإلحتثمار في الشركات العقار ة أو بيو العقارات؛ إيرادات اإليجار مه العقارات التي تشملالعقارات،  ( 3)
 ؛ والمخبر ة وخدمات االختبارات والخدماتالمختبرات الطبية، التي تتضمه خدمات إدارة المستشفيات و الرعاية اللوية،  ( 4)
الثانو ة اللـــــغيرة  األنشـــــطةمجموعة متنوعة مه   الضـــــيافة باإلضـــــافة إلىالخدمات، والتي تشـــــمل خدمات اإلدارة وإيرادات   ( 5)

 .إيرادات االحتثمار والتمو ل اإلحالمي و شمل ذلي



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة    اتالبيانإيضاحات حول 
 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة  

 
 

 )يتبع(معلومات قطاعية   25
 

 يعرض الجدول التالي معلومات اإليرادات واألرباح للقطاعات التشغيلية للمجموعة:
 

 
 بيه القطاعات ب حعار السوق الساسدة.ما * يت  توميل المبيعات  

 المجموع حذوفات  الخدمات  الرعاية الصحية العقارات اإلنشاء الصناعة  
        
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

مارس  31للفترة المنتهية في 
2022  

    
  

 8,167,036 - 676,696 4,355,014 14,661 1,538,104 1,582,561 المبيعات الخارجية
 - (7,775) 7,775 - - - - المبيعات ما بيه القطاعات*

        
        

 8,167,036 (7,775) 684,471 4,355,014 14,661 1,538,104 1,582,561 مجموع اإليرادات 
 2,692,961 - 298,119 2,171,937 10,651 118,912 93,342 إجمالي ربح القطاع

 (443,394) - (123,085) (253,226) (301) (28,953) (37,829) ملار ف عمومية وإدار ة وبيسية 
 (101,473) - (102,624) - - - 1,151 مشار و مشتركة  نتاسجحلة في 
 170,745 - (20,566) 5,169 185,268 874 - شركات زميلة  نتاسجحلة في 

في القيمة العادلة   التغيراتصافي 
 344,958 - 345,667 43 - - (752) مه خالل الربح أو الخسارة

الموجودات  خساسر انخفاض قيمة  
 (11,345) - (204) 2,119 - - (13,260) وموجودات العقود  المالية

 7,025 - 447 - - 600 5,978 إيرادات تمو ل 
 (45,624) - (11,020) (12,673) (7,500) (2,396) (12,035) تكاليف تمو ل
 252,345 - 224,087 1,902 - 6,759 19,597 إيرادات أخرى 

 (20,874) - (576) - - - (20,298) العمالت األجنبيةخساسر صرف 
        
        

 2,845,324 - 610,245 1,915,271 188,118 95,796 35,894 الربح قبل الضريبة
 (6,216) - (4,832) - - - (1,384) ضر بة الدخل

        
        

 2,839,108 - 605,413 1,915,271 188,118 95,796 34,510 ضريبة الالربح بعد 
        



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة    البياناتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة  

 
 

 )يتبع(معلومات قطاعية   25
 

 يعرض الجدول التالي معلومات اإليرادات واألرباح للقطاعات التشغيلية للمجموعة:
 
 المجموع حذوفات  الخدمات  الرعاية الصحية العقارات اإلنشاء الصناعة  
        
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

مارس   31المنتهية في للفترة 
2021  

    
  

 1,019,840 - - - 4,604 1,015,236 - المبيعات الخارجية
 - - - - - - - المبيعات ما بيه القطاعات*

        
        

 1,019,840 - - - 4,604 1,015,236 - مجموع اإليرادات 
 114,667 - - - 2,371 112,296 - إجمالي ربح القطاع 

 (23,402) - - - - (23,402) - ملار ف عمومية وإدار ة وبيسية 
 7,077 - - - - 7,077 - مشار و مشتركة  نتاسجحلة في 
 278 - - - - 278 - شركات زميلة  نتاسجحلة في 

صافي الوركة في القيمة العادلة  
 - - - - - - - مه خالل الربح أو الخسارة

الموجودات  خساسر انخفاض قيمة  
 (1,787) - - - - (1,787) - وموجودات العقود  المالية

 795 - - - - 795 - إيرادات تمو ل 
 (3,089) - - - - (3,089) - تكاليف تمو ل
 5,266 - - - - 5,266 - إيرادات أخرى 

 صرف   (خساسرم احب/ )
 - - - - - - - العمالت األجنبية 
        
        

 99,805 - - - 2,371 97,434 - الضر بةالربح قبل 
 - - - - - - - ضر بة الدخل

        
        

 99,805 - - - 2,371 97,434 - ضر بة الالربح بعد 
        



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة    البياناتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة  

 
 

 )يتبع(معلومات قطاعية   25
 

 .2022مارس  31يعرض الجدول التالي الموجودات والمطلوبات القطاعية للقطاعات التشغيلية للمجموعة كما في 
 
 العقارات اإلنشاء الصناعة   

 الرعاية  
 الصحية

الخدمات  
 المجموع حذوفات  والقطاعات األخرى 

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

        2022مارس  31في 
        

 24,013,478 (307) 2,488,774 2,358,313 12,063,578 716,972 6,386,148 المتداولةالموجودات غير 
        
        

 25,485,726 (294,265) 2,892,525 9,860,579 520,895 4,862,488 7,643,504 الموجودات المتداولة 
        
        

 3,056,256 - 3,056,256 - - - - موجودات متعلقة بعمليات متوقفة 
        
        

 52,555,460 ( 294,572) 8,437,555 12,218,892 12,584,473 5,579,460 14,029,652 مجموع الموجودات 
        
        

 5,885,798 - 1,472,518 594,117 1,500,000 388,031 1,931,132 المطلوبات غير المتداولة 
        
        

 14,662,701 (294,265) 1,239,395 4,574,215 65,078 3,857,193 5,221,085 المطلوبات المتداولة 
        
        

 2,115,927 - 2,115,927 - - - - مطلوبات متعلقة بعمليات متوقفة 
        
        

 22,664,426 (294,265) 4,827,840 5,168,332 1,565,078 4,245,224 7,152,217 مجموع المطلوبات
        
        

        2021ديسمبر  31في 
        

 21,507,692 )307( 2,240,057 1,633,853 11,445,116 733,370 5,455,603 الموجودات غير المتداولة
        
        

 22,701,051 )288,388( 3,913,360 6,148,081 520,896 4,558,463 7,848,639 الموجودات المتداولة 
        
        

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

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



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة    البياناتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة  

 
 

 )يتبع(معلومات قطاعية   25
 
 

 الرعاية الصحية العقارات  اإلنشاءات   الصناعة
الخدمات  

 المجموع الحذوفات  والقطاعات األخرى 
                                                                                                          
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

        2021ديسمبر  31في 
 5,540,080 - 1,481,170 148,124 1,500,000 385,549 2,025,237 المطلوبات غير المتداولة 

                                                                                                                 
        

 13,647,363 )288,388( 1,026,850 3,786,310 57,575 3,672,615 5,392,401 المطلوبات المتداولة
                                                                                                                 
        

 المطلوبات المتعلقة بالعمليات 
 المتوقفة   

 
- - - - 2,188,327 - 2,188,327 

                                                                                                                 
        

 21,375,770 (288,388) 4,696,347 3,934,434 1,557,575 4,058,164 7,417,638 ات  بمجموع المطلو 
                                                                                                                 
        

الدولي. يشمل قطاع اإلمارات العربية  القطاع  اإلمارات العربية المتودة و   إلى قطاعقامت المجموعة بتجميو قطاعاتها الجغرافية  
الدولي عمليات في ملر والمملكة العربية السعودية والبور ه   القطاعالمتودة مشار و في اإلمارات العربية المتودة، بينما يشمل  

 والهند والكو ت وجزر المالديف وحيشيل وشرق إفر قيا. 
 

 : للمجموعة ةالجغرافي اتيوضح الجدول التالي توليل القطاع

 
  قطاع اإلمارات

 العربية المتحدة 
 القطاع  
 المجموع الدولي 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    

    )غير مدقق( 2022مارس  31
     8,167,036 867,230 7,299,806 اإليرادات 

    
     2,692,961 65,307 2,627,654 الربح اإلجمالي

    
     24,013,478 757,323 23,256,155 المتداولةالموجودات غير 

    
    )غير مدقق(  2021مارس  31

     1,019,840 4,604 1,015,236 اإليرادات
    

     114,667 2,371 112,296 الربح اإلجمالي 
    

     21,507,692 989,473 20,518,219 الموجودات غير المتداولة 



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة    البياناتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة  

 
 

 لسهم العائد ل  26
 

 حه  المستخدمة في احتساب ربوية السه :بيانات األرباح واأل يوضح الجدول التالي
 

   مارس   31المنتهية في الثالثة أشهر 
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درم  
   )غير مدقق(   )غير مدقق( 

     
 ألف درم   -ربح الفترة العاسد لواملي أحه  الشركة   1,972,603  100,501
 المتوحط المرجح لعدد األحه  العادية اللادرة )مليون(  10,000,000  247,929

 العاسد األحاحي للسه  الواحد )درم (  0,20  0,41
 

أي أدوات قد ي ون لها ت ثير على ربوية السه    تق  بإصدارحيج أن المجموعة ل     المخف لربح السه     أرقامل  يت  عرض أي  
 عند احتخدامها.

 
 

 المالية  للموجودات والمطلوباتالقيمة العادلة   27
 

 لتوديد واإلفلاح عه القيمة العادلة ل دوات المالية مه خالل تقنية التقيي : التاليالتسلسل الهرمي باتباع المجموعة  تقوم
 
قياحـــات القيمة العادلة مي تلي المشـــتقة مه األحـــعار المدرجة )غير المعدلة( في األحـــواق النشـــطة لموجودات أو    1المســـتوى  •

 .مطلوبات مماثلة
والتي يم ه  1المســــتوى   ضــــمهقياحــــات القيمة العادلة مي تلي المشــــتقة مه مدخالت بخالف األحــــعار المدرجة    2المســــتوى  •

 .مالحظتها ل صل أو االلتزام، إما بش ل مباشر )مثل األحعار( أو بش ل غير مباشر )أي المشتقة مه األحعار(
اليب التقيي  التي تتضـمه مدخالت ل صـل أو االلتزام التي ال تسـتند قياحـات القيمة العادلة مي تلي المشـتقة مه أحـ  3المسـتوى  •

 (.للمالحظةإلى بيانات السوق التي يم ه مالحظتها )مدخالت غير قابلة 
 



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة    البياناتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة  

 
 

 )يتبع( المالية  للموجودات والمطلوباتالقيمة العادلة   27
 

 يعرض الجدول التالي معلومات حول كيفية توديد القية العادلة لموجودات المجموعة.
 

 
 

أساليب التقييم  
 والمدخالت الرئيسية 

المدخالت  
الهامة التي ال  

يمكن 
 مالحظتها 

المدخالت التي  
ال يمكن 

مالحظتها 
 3المستوى  2المستوى  1المستوى  لقيمة العادلة ل

 المجموع 
مارس   31

2022 

 المجموع 
 ديسمبر 31

2021 
 ألف درم   ألف درهم        

         الموجودات المالية 
إحتثمارات في موجودات 
مالية مه خالل الربح أو  

 الخسارة

أحعار مدرجة في حوق  
 نشط 

 1,000,424 1,463,089 - 261,872 1,201,217 ال ينطبق  يوجدال 

إحتثمارات في موجودات 
مالية مه خالل الدخل 

 الشامل اآلخر 

حعر المعاملة 
والمدخالت الهامة التي 

يم ه مالحظتها /  
يم ه  المدخالت التي 

 مالحظتها 

 1,650 1,054,119 1,052,570 - 1,549 ال ينطبق  ال يوجد

المدخالت الهامة التي  مالية مشتقةموجودات 
 يم ه مالحظتها 

 6,403 26,734 - 26,734 - ال ينطبق  ال يوجد

         
         الموجودات غير المالية 

المدخالت الهامة التي  الموجودات البيولوجية 
 يم ه مالحظتها 

 25,273 25,343 - 25,343 - ال ينطبق  ال يوجد

         إحتثمارات عقار ة 
معامالت   قابلة للمقارنةالطر قة ال قطو أراضي  -

 مماثلة 
حعار السوق  أل

الوالية 
  لموجودات

 مماثلة 

 62,475 62,475 62,475 - - ال ينطبق 

مو   ةنهج الرحملة المباشر  عقارات تجار ة وح نية  -
إم انات   األخا باإلعتبار

اإليجارات السوقية وأدلة  
 المعامالت. 

نهج الرحملة،  
إيجار السوق  

السنوي، معدل 
 الخل  

 372,238 369,276 369,276 - - ال ينطبق 

 
ــتو ات خالل يل    ــنة ه مناك توو الت بيه المســـ ــها بالقيمة العادلة، وبالتالي ل  يت    يتوجبمالية   مطلوبات. ال توجد أية  الســـ قياحـــ

 اإلفلاح عنها في الجدول أعالت.
 
 

 نتائج موسمية 28
 

  31أشــــــــهر المنتهية في    الثالثةلفترة   ذات طبيعة موحــــــــمية في البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةل  يت  تســــــــجيل أي دخل  
 .2021و  2022 مارس

 
 

 الموجزة الموحدة المرحلية اعتماد البيانات المالية  29
 

ــورةتعرض المعلومات المالية المدرجة في مات البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة   فإنعلى حد علمنا،    كافةمه   ةعادل  بلـــــ
ت  اعتماد وإجازة النواحي الجومر ة الوضــــو المالي ونتاسج العمليات والتدفقات النقدية للمجموعة كما في وللفترات المعروضــــة فيها.  

 .2022أبر ل  29مجلس اإلدارة بتار   الموجزة الموحدة مه قبل المرحلية إصدار البيانات المالية 


