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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  

ــ "المعمو(ة"(     معا     التغيرات الدخل الشامل  الموجزة الموحدة للربح أو الخسارة  المرحلية البياناتو   2022  سبتمبر  30كما في  بــ
. إن اإلدارة مســلولة  خرى األتفســير ة ال  اإليضــاحاتو   أشــهر المنتهية بكلا التار    تســعةاللفترة  في حقوق الملكية والتدفقات النقدية 

"التـقار ر المـالية    34و(رضـــــــــــــــها وفـقا  للمدـيار الم ـاســــــــــــــبي اـلدولي رق   الموجزة الموحـدة   المـالـية المرحلـية  البـياـنات(ن إ(ـداد ذـك   
 إلى مراجعتنا. استناداالموجزة الموحدة المالية المرحلية  البياناتحول ذك   استنتاج. إن مسلوليتنا ذي إبداء المرحلية"

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

  بشــ ل رسيســي من االســتفســاراتالقيام بإجراء  المعلومات المالية المرحلية . تتضــمن مراجعة مدقق ال ســابات المســتقل للمنشــ ة "
ــل   األشخاص المسلولين (ن األمور المالية والم اسبية  وإتباع إجراءات ت ليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أقــــ

قيق وفقا  للمعايير الدوليــــــــــــــــة للتدقيق  وبالتالي  فإنها ال تم ننا من ال وــول (لى ت  يد حول جمي  جوذر ا من نطاق القيام بالتد
 األمور الهامـة التي يم ن أن يبينها التدقيق. لكا  فإننا ال نبدي رأي تدقيق بش نها.

   االستنتاج
المرفقة ل  يت  إ(دادذا   الموجزة الموحدة المالية المرحلية    البياناتب ن  اال(تقاداســـــــتنادا  إلى مراجعتنا  ل  يتبين لنا ما يد(ونا إلى  

 ".المالية المرحلية التقار ر " 34من جمي  النواحي العوذر ة  وفقا  للمديار الم اسبي الدولي رق  
 

  ديلو ت آند توش )الشرق األوسط(
  
  
  

  م مد خميس التح 
  717رق  القيد 

  2022أ توبر  28
 أبوظبي

 اإلمارات العربية المت دة
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 الموجز الموحد  المرحلي بيان المركز المالي
   2022سبتمبر  30 كما في

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

      الموجودات 
      الموجودات غير المتداولة 
 6,365,210  12,382,642  5 ممتلكات وآالت ومعدات

 1,211,193  1,335,152  6 الموجودات غير الملموسة  
 451,672  4,785,563  7 الشهرة 

 25,273  24,261   بيولوجية موجودات 
 434,713  22,861,380  8 استثمارات عقار ة 

 588,642  1,045,312  9 حق استخدام الموجودات 
 11,688,648  4,365,329  10   ومشار و مشتركة استثمار في شركات زميلة

 1,650  1,756,681  11 إستثمار في موجودات مالية 
 -  1,172,246  12 موجودات مالية إسالمية 

 687,978  483,636  13 موجودات العقود 
             52,713  780,620  14 ذم  مدينة تجار ة وأخرى 

       21,507,692  50,992,822   مجموع الموجودات غير المتداولة 
      الموجودات المتداولة 

 1,000,424  4,901,457  11 مالية إستثمار في موجودات 
 -  145,036  12 موجودات مالية إسالمية 

 5,055,762  5,856,097  13 موجودات العقود  
 6,717,679  17,738,589  14 ذم  مدينة تجار ة وأخرى 

 697,981  6,952,204  15 مخزون 
 147,012  4,519,029  16 أعمال تطو ر قيد التنفي   

 1,326,790  1,074,509  17 مستاق مع جهات ذات عالقة  
       7,755,403  16,918,165  18 نقد وأرصدة لدى البنوك  

      
       22,701,051  58,105,086   مجموع الموجودات المتداولة

             3,138,608  -  27 موجودات مجموعة ماتفظ بها للبيو 
   58,105,086  25,839,659             

       47,347,351  109,097,908   مجموع الموجودات 
      

      حقوق الملكية والمطلوبات 
      حقوق الملكية 

 10,000,000  10,000,000  19 رأس المال
 318,325  318,325   إحتياطي قانوني 
 8,723,368  9,736,203  20   إحتياطي إندماج

 (2,908)  ( 213,591)     ات أخرى إحتياطي
 13,788  -   احتياطيات مجموعة ماتفظ بها للبيو 

             3,964,433  10,631,895   أرباح مستبقاة 
 23,017,006  30,472,832   الشركة  مالكيحقوق الملكية العائدة إلى 

 -     1,815,646  21 حقوق الملكية المختلطة  اة أد
             2,954,575  26,884,532   حقوق الملكية غير المسيطرة 

       25,971,581  59,173,010   مجموع حقوق الملكية  
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 الموجز الموحد    المرحلي بيان الربح أو الخسارة
   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةاللفترة 

 
 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  الثالثة سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةال  
  2022 2021 2022 2021 
 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق(  
 ألف در    ألف درهم ألف در    ألف درهم إيضاحات 
      

 5,876,192 9,501,148 11,352,304 26,629,944 26 إيرادات
       ( 3,876,292) (7,434,264) ( 7,593,368) ( 19,569,260)  تكاليف مباشرة 

      
 1,999,900 2,066,884 3,758,936 7,060,684  إجمالي الربح 

      
 (278,514) ( 593,530) (563,174) (2,064,176)  ملار ف عمومية وإدار ة وبيلية

 (4,859) (33,491) (4,021) ( 174,102)  الالة في نتاسج شركات زميلة ومشار و مشتركة 
وموجودات   الموجودات الماليةإنخفاض قيمة 

 العقود 
 

(268,185 ) (41,848) (179,722 ) (63,222) 
 362,769 (11,297) 503,316 958,129  إستثمار وإيرادات أخرى إيرادات 

 - 628 - 9,732 29 شركات تابعة  م سب مع صفقة شراء
جزسي إستبعاد إلغاء اإلعتراف و م سب مع 

 - -  - 3,714,875 10 شركات زميلة ومشار و مشتركة  ستثمار فيإل
 (61,863) (22,741) 58,390 (30,236)  م اسب تاو ل عمالت أجنبية)خساسر(/ 

       (34,326) ( 118,321) (63,261) ( 244,883)  تكاليف تمو ل، صافي 
      

 1,919,885 1,108,410 3,648,338 8,961,838  من العمليات المستمرة  الربح قبل الضريبة
      

 6,598 (29,650) 10,779 (56,209)  ضر بة الدخل 
      
      
      

 1,926,483 1,078,760 3,659,117 8,905,629  من العمليات المستمرة  الضريبة بعدالربح 
      

       (3,872) -  (10,617) 126,456 27 ربح/ )خسارة( الفترة مع العمليات المتوقفة 
      

 1,922,611 1,078,760 3,648,500 9,032,085  الربح بعد الضريبة 
      
      

      إلى:  الربح العائد
 1,324,163 454,680 2,155,785 6,797,532  مالكي الشركة 

       598,448 624,080 1,492,715 2,234,553  حقوق الملكية غير المسيطرة  
      
  9,032,085 3,648,500 1,078,760 1,922,611 
      
      

 ربحية السهم العائد إلى حاملي أسهم الشركة
 0,13 0,05 0,35 0,68 33 )درهم( 
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   الموجز الموحد  المرحلي الدخل الشاملبيان 
   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةاللفترة 

 
 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  الثالثة سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةال  
  2022 2021 2022 2021 
 )غير مدقق( )غير مدقق( مدقق()غير  )غير مدقق(  
 ألف در    ألف درهم ألف در    ألف درهم  
      

 1,922,611 1,078,760 3,648,500 9,032,085  الربح بعد الضريبة 
      

      )الخسارة(/ الدخل الشامل اآلخر 
      

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

 
    

  الديع المقاسةم سب القيمة العادلة في أدوات  )خسارة(
 (1,745) ( 7,421) 706 (31,439)  بالقيمة العادلة مع خالل الدخل الشامل اآلخر 

 1,127 35,524 2,153 34,915  القيمة العادلة الناتجة عع أدوات التاوط خالل الفترةم سب 
 58,915 (92,867) (53,713) ( 301,941)  العمليات األجنبية  تاو لفروق اللرف الناتجة مع 

  للشركات الزميلة األخرى  ةالشامل الخسارةحلة في 
 والمشار و المشتركة 

 
(21,462) - (1,420 ) - 

      
البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى الربح أو 

 الخسارة:
 

    
الستثمارات في أدوات حقوق الملكية  م سب القيمة العادلة 

 287,287 21,980 427,287 73,452  الملنفة بالقيمة العادلة مع خالل الدخل الشامل اآلخر 
 للشركات الزميلة اآلخرالشامل  (/ الدخلالخسارة)في حلة 

       - 3,029 - ( 1,093)  والمشار و المشتركة 
      

 345,584 (41,175) 376,433 ( 247,568)  اآلخر الشامل  (/ الدخلالخسارة)مجموع 
      
      

 2,268,195 1,037,585 4,024,933 8,784,517  مجموع الدخل الشامل 
      
      

      إلى:  مجموع الدخل الشامل العائد
 1,623,781 424,690 2,552,779 6,599,765  مالكي الشركة 

       644,414 612,895 1,472,154 2,184,752  حقوق الملكية غير المسيطرة  
      

       2,268,195 1,037,585 4,024,933 8,784,517  مجموع الدخل الشامل  
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 الموجز الموحد المرحليبيان التغيرات في حقوق الملكية 
 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةاللفترة 

 
 

 رأس المال 
 إحتياطي 

 قانوني
 إحتياطي 
 إندماج  

 إحتياطيات 
 أرباح مستبقاة أخرى 

حقوق الملكية 
العائدة لمالكي  

 الشركة
أدوات حقوق  

 الملكية المختلطة 
 حقوق الملكية 
 غير المسيطرة

 مجموع 
 حقوق الملكية 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهمألف  ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
          

 1,045,460 30,477 - 1,014,983 727,819 72,379 214,335 150 300 )مدقق(  2021يناير  1الرصيد في 
 3,648,500 1,492,715 - 2,155,785 2,155,785 - - - - ربح الفترة

           376,433 (20,561) - 396,994 - 396,994 - - - للفترة  األخرى  الدخل/ )الخسارة( الشاملة
          

 4,024,933 1,472,154 - 2,552,779 2,155,785 396,994 - - - مجموع الدخل الشامل للفترة 
حقوق الملكية الناتجة عع إندماج أعمال تخضو 

 12,366,942 2,477,702 - 9,889,240 137,169 - 9,752,071 - - ( 28لسيطرة مشتركة )إيضاح 
 (4,521) (259,964) - 255,443 255,443 - - - - اإلستاواذ على حقوق الملكية غير المسيطرة

 - - - - (33,294) - (9,966,406) - 9,999,700 ( 19يضاح إ) المال رأس  في ز ادة
حقوق الملكية غير المسيطرة الناتجة عع إندماج  

 212,525 212,525 - - - - - - - ( 28أعمال تخضو لسيطرة مشتركة )إيضاح 
قوق الملكية غير  ح إلى مدفوعة أرباح توز عات

 ( 1,587,747) ( 1,587,747) - - - - - - - المسيطرة 
 6 - - 6 (63,798) 63,804 - - - لمقيد ا  النقد في الاركة صافي

حقوق ملكية غير مسيطرة ناتجة عع ت سيس شركة 
           60 60 - - - - - - - تابعة  

          
           16,057,658 2,345,207 - 13,712,451 3,179,124 533,177 - 150 10,000,000 )غير مدقق( 2021سبتمبر  30الرصيد في 
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 الموجز الموحد المرحليبيان التغيرات في حقوق الملكية 
 )يتبع(  2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةاللفترة 

 
 

 رأس المال 
 إحتياطي  

 قانوني
 إحتياطي  
 إندماج 

 إحتياطيات 
 أرباح مستبقاة  أخرى 

العائدة حقوق الملكية 
 لمالكي الشركة

أدوات حقوق الملكية  
 المختلطة

 حقوق الملكية 
 غير المسيطرة 

 مجموع  
 حقوق الملكية

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

 25,971,581 2,954,575 - 23,017,006 3,964,433 10,880 8,723,368 318,325 10,000,000 )مدقق( 2022يناير  1الرصيد في  
 9,032,085 2,234,553 - 6,797,532 6,797,532 - - - - ربح الفترة

 (247,568) (49,801) - (197,767) - (197,767) - - - الخسارة الشاملة األخرى للفترة
          

 8,784,517 2,184,752 - 6,599,765 6,797,532 (197,767) - - - مجموع )الخسارة( الدخل الشامل للفترة 
حقوق الملكية الناتجة عع إندماج أعمال تخضو لسيطرة  

 999,988 291,714 - 708,274 - - 708,274 - - (28مشتركة )إيضاح 
تخضو لسيطرة مشتركة   منشآتمع  إستاواذ موجودات

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

 70,360 70,360 - - - - - - - (28تخضو لسيطرة مشتركة )إيضاح 
غير المسيطرة الناتجة عع االستاواذ على   حقوق الملكية

 19,510,392 19,510,392 - - - - - - - (29شركات تابعة )إيضاح  
أدوات حقوق الملكية المختلطة الناتجة عع االستاواذ على  

 1,126,639 -  1,126,639 -  -  -  -  -  -  (21شركة تابعة )إيضاح  
خالل الفترة   الملدرةأدوات حقوق الملكية المختلطة  

 689,007 - 689,007 - -  - - - - (21)إيضاح 
مدفوعة على أداة حقوق الملكية المختلطة )إيضاح   قساس 

21)  -  -  -  - (51,645) (51,645)  -  - (51,645) 
مسيطرة عند تخفيف  الغير   حقوق الملكية تاو ل إلى 

 - 509,907 - (509,907) (59,648) - (450,259) - - (20 إيضاحالملكية ) 
عاسدات مع إستبعاد حقوق الملكية غير المسيطرة في  

 3,258,219 3,303,700 -  (45,481) (45,481) -  -  -  -  شركات تابعة  
مدفوعة إلى حاملي حقوق الملكية غير   توز عات أرباح
 (1,933,471) (1,933,471) - - - - -  - - المسيطرة

 إستبعادحقوق الملكية غير المسيطرة عند في اركة  ال
 2,311 2,311 - - - - -  - - (27  إيضاحشركات تابعة )

المسا مة   مع أجلمسيطرة ال  المدفوع لاقوق الملكية غير
 (10,000) (10,000) -  -  -  -  -  -  -  المال  في رأس 

 - - - - 26,704 (26,704) - - - الماتفظ بها للبيو  الموجودات عع  ناتجتاو ل 
 292 292 - - - - -  - - حقوق ملكية غير مسيطرة ناتجة عع ت سيس شركة تابعة  

          
          

 59,173,010 26,884,532 1,815,646 30,472,832 10,631,895 (213,591) 9,736,203 318,325 10,000,000 2022سبتمبر   30في الرصيد 
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 الموجز الموحد   المرحليالتدفقات النقدية بيان 
 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةاللفترة 

 
 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةفترة ال  
  2022 2021 
 )غير مدقق( )غير مدقق( إيضاحات 
 ألف در    ألف درهم  

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 3,648,338 8,961,838  مع العمليات المستمرة  الضر بةالربح قبل 

 ( 10,617) 126,456  لعمليات المتوقفة ا  مع الضر بة قبل (الخسارةالربح/ )
    

    تعديالت: 
 283,749 731,908  استهالك ممتلكات وآالت ومعدات 

 3,743 115,973  إطفاء موجودات غير ملموسة 
 13,872 67,376  حق إستخدام الموجودات  إستهالك

 4,778 328,368  إستهالك إستثمارات عقار ة 
 49,202 142,492  مخلص م افآت نهاية الخدمة للموظفيع

 (2,611) 1,564  إعادة قياس موجودات بيولوجية 
 4,021 174,102  ومشار و مشتركة  حلة في نتاسج شركات زميلة

 6,659 (3,715,127)  إستبعاد شركات زميلة )م سب(/ خسارة مع 
 8,364 28,346  ملار ف فواسد على إلتزامات عقود اإليجار 

 (4,776) ( 262,615)  آالت ومعدات و  ممتلكات إستبعاد مع  م سب
 2,446 7,881  إيجار  دو عق وإلغاء تعديالت مع خسارة

 (1,346) (17,302)  صافي التغيرات في القيمة العادلة ألدوات مالية مشتقة 
 (201,027) 38,768  صافي التغيرات في القيمة العادلة إلستثمارات 

 - (31,423)  إستثمارات عقار ة  إستبعاد مع  م سب
 - 3,222  ابلة للتاو ل ق غير ص وك على فواسدملار ف 

 (14,731) ( 120,013)  إيرادات تمو ل 
 - (36,169)  موجودات مجموعة ماتفظ بها للبيو ع س إنخفاض القيمة مقابل 

 71,986 336,289  تكاليف تمو ل 
 - 21,462  الية م  إستثمارت إستبعاد مع  م سب

 - 289  ممتلكات وآالت ومعدات   إنخفاض قيمة
 - 233,967  إسالمية   مالية موجودات مقابل مخلص

 - ( 9,732) 29 بعة تا ةم سب مع صفقة شراء شرك
 - ( 116,431) 10 شركة زميلة م سب القيمة العادلة الناتجة عع إعادة قياس 

 - ( 308,345)  إيرادات توز عات أرباح 
 - 1,406  ممتلكات وآالت ومعدات  شطب

 - 265  شطب الشهرة 
 - 569  شطب موجودات غير ملموسة 

 - 18,408 16 قيد التنفي شطب أعمال تطو ر 
 1,767 11,658  مخلص مخزون بطيء الاركة ومتقادم 

 534 (12,024)  إطفاء تكاليف قروض 
 - ( 123,115) 27 م سب مع إستبعاد شركات تابعة 

     42,121 266,417  الموجودات المالية  على قيمةالإنخفاض مخلص خسارة 
    

     3,906,472    6,866,728  العاملالتدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركة في رأس المال 
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 الموجز الموحد   المرحليبيان التدفقات النقدية 
 )يتبع(  2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةاللفترة 

 
 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةفترة ال  
  2022 2021 
 )غير مدقق( )غير مدقق( إيضاحات 
 ألف در    ألف درهم  

    الحركات في رأس المال العامل 
 1,704 49,705  نقص في مخزون 

 206,572 (1,561,006)  نقص في ذم  مدينة تجار ة وأخرى )ز ادة(/ 
 ( 135,434) (363,825)  العقود  موجوداتفي  ز ادة

 474,674 384,001  نقص في مستاق مع جهات ذات عالقة 
 ( 455,236) (128,119)  ز ادة في موجودات مالية إسالمية 
 ( 240) (506,352)  ز ادة في أعمال تطو ر قيد التنفي 

 769,075 2,554,734  في مطلوبات العقود  ز ادة
 ( 522,744) (1,543,434)  نقص في ذم  داسنة تجار ة وأخرى 

 ( 1,301,911) 344,838  في مستاق إلى جهات ذات عالقة    ز ادة/ )نقص(
 1,745 ( 9,595)  في الضر بة المةجلة  الاركة

 (161,693) ( 101,405)  نقص في الهوامش مقابل خطابات الضمان 
    
    

 2,782,984 5,986,270  النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
 (64,263) (84,639)  م افآت نهاية خدمة الموظفيع المدفوعة 

     (2,363) ( 107,494)  المدفوعة ضر بة الدخل 
    

     2,716,358 5,794,137  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
    

    اإلستثمارية من األنشطة  النقديةالتدفقات 
 (261,949) (2,737,904)  دفعات لشراء ممتلكات وآالت ومعدات 

 1,118,499 9,195,804  مع إندماج أعمال  النقد المستاوذ
 9,136 310,373  متالالت مع إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 

 - (4,575,623)  دفعات لشراء إستثمارات عقار ة 
 - 142,861  متالالت مع إستبعاد إستثمارات عقار ة 

 - 592,518  متالالت مع إستبعاد إستثمارات في موجودات مالية 
 (1,533) (20,453)  دفعات لشراء موجودات غير ملموسة 

 (3) (552)  بيولوجية دفعات لشراء موجودات 
 - 302,394  إيرادات توز عات أرباح مستلمة 

 2,455 3,154  ومشار و مشتركة  مستلمة مع شركات زميلةتوز عات أرباح 
 - (1,031,298)  ة مشترك  ومشار و شركة زميلة إستثمار فيلشراء  اتدفع

 - 17,138  ة مشترك  ومشار و شركة زميلة إستثمار فيمتالالت مع إستبعاد 
 (307,178) (5,253,231)  دفعات إلستثمار في موجودات مالية 

 - 197  إستبعاد موجودات غير ملموسة تالالت مع م
 32,308 105,624  متالالت مع إستبعاد شركات تابعة، صافي مع النقد المستبعد  

 (1,777) -   موجودات الدفعات لاق إستخدام 
 (69,597) ( 122,757)  وداسو مودعة لدى البنوك 

 (38,274) (3,955,008)  الاركة في النقد المقيد 
 13,255 86,143  تمو ل مستلمة إيرادات 

 - ( 353,195)  النقد المدفوع إلستاواذ شركات تابعة 
 - 32,000  النقد المستل  مع شركة زميلة عند تخفيض رأس المال 

    
    

     495,342 (7,261,815)  اإلستثمارية األنشطة  (/ الناتج منالمستخدم في)النقد صافي 
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 الموجز الموحد   المرحليبيان التدفقات النقدية 
 )يتبع(  2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةاللفترة 

 
 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةفترة ال  
  2022 2021 
 )غير مدقق( )غير مدقق(  
 ألف در    ألف درهم  
    

    التمويلية من األنشطة  التدفقات النقدية
 (542,189) (4,733,568)   بنكية تسديد قروض

 555,271 8,814,736  بنكية  متالالت مع قروض
 (508,247) ( 881,037)  توز عات أرباح مدفوعة لمسا مي حقوق الملكية غير المسيطرة 

 - (51,645)  أدوات حقوق الملكية المختلطة   مدفوعة على قساس 
 - 689,007  المختلطة إصدار أدوات حقوق الملكية 

 (4,428) (10,000)  حقوق الملكية غير المسيطرةلمسا مي  تسديد قرض
 - 3,258,219  متالالت مع إستبعاد حقوق الملكية غير المسيطرة في شركات تابعة 

 (47,506) ( 308,265)  تكاليف تمو ل مدفوعة 
 (20,821) (94,561)  دفعة إللتزامات عقود اإليجار 

 (11,813) (12,850)  ألدوات مالية مشتقة دفعة 
    
    

     (579,733) 6,670,036  في األنشطة التمويلية  ( المستخدمالناتج من/ )صافي النقد 
    

 2,631,967 5,202,358  صافي الزيادة في النقد ومرادفات النقد
 (53,713) (48,449)  ت ثير تغيرات أسعار صرف عمالت أجنبية 

     52,072 7,006,956  النقد ومرادفات النقد في بداية الفترة 
    

 2,630,326 12,160,865  النقد ومرادفات النقد في نهاية الفترة 
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةاللفترة 

 
 
 معلومات عامة  1
 

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

   لشركة في سوق أبوظبي لألوراق المالية.ت  إدراج األسه  العادية ل  المتادة.
 

ـــــمع مبالل المقارنة للفترة المنتهية  ــ ــ ـــــبتمبر 30في  تتضــ ــ ــ ـــــركات التابعة التي ت    2021 ســ ــ ــ المركز المالي واألداء المالي لبعض الشــ
ــتاواذ عليها  ــو كإندماج أعمال  اإلسـ ــتركة اعتبارا مع ل  تخضـ ــيطرة المشـ وبالتالي فهي غير قابلة للمقارنة إلى   ا   2021أبر ل   1لسـ

ـــــ "المجموعة"(  للشــركة وشــركاتها التابعة  األنشــطة الرسيســية  تتضــمعالاد.   ــ ـــ ــ ــ التي يت  تنفي  ا في دولة اإلمارات  )يشــار إليها معا  بـــ
 ما يلي:العربية المتادة وخارجها  

 
 مختبرات والليادات الطبية؛المستشفيات والل إدارة الخدمات الطبية بما في ذل •
 التطو ر والبيو واإلستثمار والت جير واإلدارة والخدمات المرتبطة بالعقارات؛ •
 المباني، تطو ر البنية التاتية، األعمال الترابية والمدنية؛بالمقاوالت الهندسية واإلنشاسية المتعلقة  •
 ؛وأعمال استلالح األراضي المرتبطة بها في الميا  اإلقليمية لمختلف البلدان  والجرفعقود الهندسة والمشتر ات  •
 خدمات  ندسة وإدارة عمليات النفط والغاز؛ •
 ؛الشر عة اإلسالمية حسبوالمالية اإلسالمية، بما في ذلل القروض والوداسو   البنكيةالخدمات   •
  االستثمارات والتطو ر واإلدارة المتعلقة بالسياحة؛ •
 للناعية وتطو ر ا؛اارات المتعلقة باإلنتاج اللناعي وادار  المشار و االستثم •
   والنباتات الطبيلية بما في ذلل اإلستثمارات واإلدارة المتعلقة بالزراعة؛ادارة الغابات   •
 إنتاج وتور د الخرسانة الجا زة؛ •
 ؛االستثمار في مجموعة متنوعة مع اللناعات •
 ؛  ألواح األلمنيوم والزجاجتلنيو وتور د وتركيب وإنتاج   •
 خدمات األمع؛  •
 تلنيو السيارات؛   •
 ؛الفواتير الطبيةإعداد خدمات إدارة المرافق وخدمات  •
 و  ؛وصيانة معدات الطاقة  الطاقة المتجددة توليد ماطاتتركيب  •
 الخدمات الملرفية الرقمية. •
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )يتبع(  2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةاللفترة 

 
 
 أساس اإلعداد 2

 بيان اإللتزام
ــــعةالالمالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة    البياناتت  إعداد      ــ ــــهر المنتهية في  تســ ــ ــــبتمبر  30أشــ ــ بناء  على المليار    2022 ســ ال تتضــــمع البيانات المالية الموجزة الموحدة جميو المعلومات واإلفلــــاحات    ".التقار ر المالية المرحلية"  34المااســــبي الدولي رق  

المنتهية في  الالزمة للبيانات المالية الموحدة الســـــنو ة و نبغي أن تقرأ جنبا  إلى جنب مو البيانات المالية الموحدة للمجموعة للســـــنة  
ال تعتبر بالضــرورة مةشــر   2022  ســبتمبر 30أشــهر المنتهية في   تســعة. باإلضــافة ل لل، إن النتاسج لفترة ال2021ديســمبر   31

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

ـــــمع     البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة كما في   ـــــبتمبر 30تتضــ كما   للمجموعةاألداء المالي والمركز المالي    2022 ســ
ــنة المنتهية في   ــ ــنو ة الموحدة للمجموعة للســ ــ ــح في البيانات المالية الســ ــ ــمبر  31 و موضــ ــ ــركات التابعة الجديدة    2021ديســ ــ والشــ

 .29  وإيضاح 28  ت  اإلفلاح عنها في إيضاحالتي  المستاوذ عليها خالل الفترة الاالية  

 العرف المحاسبي
ــتثناء  المرحلية الموجزة الموحدة ت  إعداد     البيانات المالية   ــاس التكلفة التار خية باســـ الموجودات المالية المدرجة بالقيمة  على أســـ

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

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

 العرض للمجموعة وت  تقر ب كافة القي  إلى أقرب ألف )ألف در  ( ما ل  يت  اإلشارة إلى خالف ذلل.
 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3
 

إن السـياسـات المااسـبية المسـتخدمة في إعداد     البيانات المرحلية المالية الموجزة الموحدة متوافقة مو تلل المسـتخدمة في إعداد 
ـــــنة المنتهية في  ـــــمبر   31البيانات المالية الموحدة للمجموعة للســ ـــــتثناء تطبيق بعض 2021ديســ ـــــاحات المرفقة بها، باســ ، واإليضــ

 مبيع أدنا . كما  والتي أصبات سار ة المفعول في الفترة الاالية    ةوالمعدلالجديدة    المعايير
 

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

   3تعديالت على المليار الدولي للتقار ر المالية رق   -اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي  
دون تغيير جو ري في   3تعمـل التعـديالت على تاـديـج مرجو قـدي  لاطـار المفـاهيمي في المليـار الـدولي للتقـار ر المـاليـة رق   

 المتطلبات في المليار.
 

   16تعديالت على المليار المااسبي الدولي رق    -ستخدام المقلودالعاسدات قبل اال -ممتلكات وآالت ومعدات 
تمنو التعديالت أن تخلــ  مع تكلفة أي بند مع بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أي عاسدات مع بيو األصــناف المنتجة أثناء 

ــــــــ  ــل إلى الموقو والاالة الالزمة لل لي ون قادرا  على العمل بالطر قة المقلــ ــ ــ ــ ــار ذلل األصــ ــ ــ ــ ودة مع قبل اإلدارة. وبالتالي،  إحضــ
 تعترف المنش ة بعاسدات المبيعات     والتكاليف ذات الللة في الربح أو الخسارة.
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )يتبع(  2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةاللفترة 

 
 
 )يتبع(السياسات المحاسبية بأهم ملخص  3

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

 )يتبع(
 

 2020-2018دورة التاسينات السنو ة على المعايير الدولية للتقار ر المالية  
ـــــمل دورة  ـــــنو ة تعديالت على المليار الدولي للتقار ر المالية رق  تشــ ـــــينات الســ : تطبيق المعايير الدولية للتقار ر المالية  1التاســ

يناير   1األدوات المالية )يســري تطبيقل مع  9(، المليار الدولي للتقار ر المالية  2022يناير   1للمرة األولى )يســري تطبيقل مع 
ــــبي الدولي    16ر المالية رق  (، المليار الدولي للتقار 2022 ـــ ــ ــ عقود اإليجار )ل  يت  بعد تاديد تار   التطبيق( والمليار المااســ

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

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

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

تلـــنيف   تهدف التعديالت إلى تعز ز االتســـاق في تطبيق المتطلبات مع خالل مســـاعدة الشـــركات على تاديد ما إذا كان يجب
األخرى التي لها تار   تســو ة غير مةكد كمتداولة )مســتاقة أو ياتمل أن تكون مســتاقة الســداد خالل ســنة  الديون والمطلوبات  

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

 (2023يناير   1)يسري تطبيقل مع   12تعديالت على المليار المااسبي الدولي رق  
ــر بة المةجلة ــر بة المةجلة   الناتجةبالموجودات والمطلوبات   تتعلق الضـ ــركات للضـ ــاب الشـ ــح كيفية احتسـ عع معاملة واحدة توضـ

 على المعامالت مثل عقود اإليجار والتزامات وقف التشغيل.
 

 (2023يناير   1: عقود الت ميع )يسري تطبيقل مع 17المليار الدولي للتقار ر المالية رق   
ــــاح عنها و ال مال  17يادد المليار الدولي للتقار ر المالية رق   ــ ــــها واإلفلــ ــ ــــها وعرضــ ــ مبادئ االعتراف بعقود الت ميع وقياســ

ا عام ا، ت  تعديلل لعقود   17لتقار ر المالية رق  لعقود الت ميع. يادد المليار الدولي   4المليار الدولي التقار ر المالية رق    نموذج 
نهج الرسـوم المتغيرة. يت  تبسـيط النموذج العام إذا ت  اسـتيفاء معايير معينة  كالمشـاركة المباشـرة، الموصـوف  الت ميع ذات ميزات 

 قياس االلتزام بالتغطية المتبقية باستخدام نهج تخليص األقساط.  مع خالل
 

ـــــات الاالية لتقدير المبلل والتوقيت وعدم  ــ ـــــتخدم النموذج العام االفتراضــ ــ ـــــتقبلية    مع التدفقات  اليقيعيســ ــ   و قوم بقياس النقدية المســ
 ي خ  في االعتبار أسعار الفاسدة في السوق وت ثير خيارات وضمانات حاملي الوثاسق.و و .  اليقيعتكلفة عدم   واضحبش ل 

 
ــمبر    2020في يونيو  ــبة الدولية تعديالت على المليار الدولي  2021وديســ ــدر مجلس معايير المااســ لتقار ر المالية رق  ل، أصــ

 .17معالجة المخاوف وتاديات التنفي  التي ت  تاديد ا بعد نشر المليار الدولي للتقار ر المالية رق  ل 17
 

ـــــبي الدولي رق   10تعديالت على المليار الدولي للتقار ر المالية رق   ـــــتثمارات   28البيانات المالية الموحدة والمليار المااســ اســ
 ( 2011في شركات زميلة ومشار و مشتركة )

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

 
( 4  رق   ار الـدولي للتقـار ر المـاليـة)تعـديـل على المليـ   9  رق   تمـديـد اإلعفـاء المةقـت مع تطبيق المليـار الـدولي للتقـار ر المـاليـة

 (2023يناير   1مع  يسري تطبيقل)
ـــــالحيـة الماـدد لاعفـاء المةقـت في المليـار الـدولي   ـــ ــ ــ "عقود التـ ميع" مع   4لتقـار ر المـاليـة رق   ليغير التعـديـل تـار   انتهـاء اللــ

ـــــآتالم"األدوات المالية"، بايج تكون  9 رق   تطبيق المليار الدولي للتقار ر المالية ـــ ــ ــ مطالبة بتطبيق المليار الدولي للتقار ر   نشــ
 .9 رق   المالية
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 )يتبع( الجديدة والتعديالت المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد)ب( المعايير 
 

والمليار الدولي للتقار ر المالية بيان   1التعديالت على المليار المااســــبي الدولي رق   -اإلفلــــاح عع الســــياســــات المااســــبية  
 (2023يناير   1)يسري تطبيقل مع  2الممارسة 

المنشـ ة عع سـياسـاتها المااسـبية الجو ر ة، بدال  مع سـياسـاتها المااسـبية الهامة. توضـح التعديالت  تتطلب التعديالت أن تفلـح  
األخرى كيف يم ع للمنش ة تاديد السياسة المااسبية الجو ر ة. يت  إضافة أمثلة على متى ياتمل أن تكون السياسة المااسبية  

ا إرشـــــادات وأمث لة لشـــــرح وإثبات تطبيق "عملية األ مية النســـــبية الم ونة مع أربو جو ر ة. لدع  التعديل، وضـــــو المجلس أيضـــــ 
 .الخا  بالمليار الدولي للتقار ر المالية 2خطوات" الموضاة في بيان الممارسة 

 
 (.2023يناير   1)يسري تطبيقل مع  8تعديالت على المليار المااسبي الدولي رق   -تعر ف التقديرات المااسبية  

التعديالت تعر ف التغيير في التقديرات المااسـبية بتعر ف التقديرات المااسـبية. بموجب التعر ف الجديد، فإن التقديرات  تسـتبدل 
التي تخضو لعدم الت ود مع القياس". تقوم المنشآت   المرحلية الموجزة الموحدة  المااسبية  ي "المبالل النقدية في البيانات المالية

ــبية تتطلب قياس بنود  بتطو ر التقديرات المااســـــ  ــات المااســـ ــياســـ   المرحلية الموجزة الموحدة  في البيانات الماليةبية إذا كانت الســـ
بطر قة تنطوي على عدم الت ود مع القياس. توضــــح التعديالت أن التغيير في التقدير المااســــبي الناتج عع معلومات جديدة أو 

ا لخط    .تطورات جديدة ال يعد تلايا 
 

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

ـــــيرات المعـايير الـدوليـة ل ـــ ــ ــ المـاليـة المرحليـة الموجزة الموحـدة   البيـانـاتلتقـار ر المـاليـة ومع المتوقو أن ي ون لهـا تـ ثير  ـام على  تفســ
 للمجموعة.

 
 خالل الفترة المستحوذةج( السياسات المحاسبية الهامة للشركات التابعة 

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

ــمبر  ـــ ــ ــبية التالية في إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة نتيجة 2021ديســ ـــ ــ ــات المااســ ـــ ــ ــياســ ـــ ــ ، اعتمدت المجموعة الســ
 ية خالل الفترة.االستاواذ على شركات تابعة إضاف

 
 إيرادات مع عقود مبرمة مو العمالء لبيو العقارات وتقدي  الخدمات

ـــــروط بعض العقود في دولة اإلمارات العربية المتادة، فإن المجموعة   ـــ ــ ــ العقارات المباعة    تاو لتعاقدي ا مع إعادة  مقيدةبموجب شــ
ــ نية في   بناء، ت  االعتراف بإيرادات  وبالتالي  إلى عميل آخر ولها حق واجب النفاذ في الدفو مقابل العمل المنجز. ــ ـــ ــ ــ العقارات الســ

ـــــبة تكاليف العقد مو  دولة اإلمارات العربية المتادة   ــ ـــــبة الم،و ة لطر قة اإلنجاز، أي بناء  على نســ ــ ـــــاس النســ ــ مرور الوقت على أســ
 المتكبدة للعمل المنجز حتى تار خل مقارنة  بإجمالي تكاليف العقد المقدرة.

 
ــــر،  فيما يتعلق ب ــــ نية في ملــ ــــيطرة ياد  فقط   تاو لأن    بتقدير المجموعة قامتعقود المجموعة لتطو ر بعض العقارات الســ الســ

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

 رسوم اإلدارةإيرادات  
. يت  اإلدارةعلى رسوم    تقوم بالالول مقابلها العقارات بموجب عقود طو لة األجل مو العمالء، والتي   إنشاءبإدارة  المجموعة   تقوم

ـــــوم اإلدارة  ب  اإلعتراف ــ ـــــتخدام طر قة    موإيرادات رســ ــ اإليرادات عند الوفاء بالتزامات األداء. ب  لاعتراف المدخالتمرور الوقت باســ
ـــــ ـل موثوق ع ـــ ــ ــ ـــــاس البـدلبـاإليرادات    اإلعترافيت  ، نـدمـا ال يم ع تقـدير نتيجـة العقـد بشــ ـــ ــ ــ الـ ي تتوقو المجموعـة أن تكون   على أســ

 .مستاقة لل تعاقديا بناء على التزامات أداء المجموعة الم تملة حتى تار   التقر ر
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 ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع( 3
 

 )يتبع( خالل الفترة المستحوذةج( السياسات المحاسبية الهامة للشركات التابعة 
 

 القابلة لالسترداد مع المست جر عرسوم الخدمة والملار ف  
في اتفاقيات إيجار تقو  بالدخول  المجموعة   تقومإيرادات اإليجار،    لتاقيقالماتفظ بها بشـ ل أسـاسـي   لاسـتثمارات العقار ةبالنسـبة 

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

 رق   لتقار ر الماليةلل األســاســي( وتقو ضــمع نطاق المليار الدولي  مميزة )منفلــلة عع حق اســتخدام األصــ   ت جير ةم ونات غير 
ــل في اتفاقيات اإليجار    البدل. ت  تاديد  15 ــ ل منفلـ ــت جر ع مقابل     الخدمات بشـ ــدارالماّمل على المسـ فواتير وفق ا    و ت  إصـ

ــاء الوقـتطر قـة بتطبيق  المجموعـة   تقوملـ لـل.   ـــ ـــ ــ ــ رور الوقـت. يت  االعتراف بـالـدخـل  ممو لالعتراف بـإيرادات  ـ   الخـدمـات    إنقضــ
اإليرادات  بتســـجيل  المجموعة   تقومالناتج مع التكلفة المعاد تاميلها للمســـت جر ع في الفترة التي يم ع فيها اســـترداد التكلفة تعاقدي ا.  

 الرسيسي في الخدمات قبل تاو لها إلى العميل.  المديرعلى أساس إجمالي، كونها 
 

 مع خدمات التعلي   إيرادات
الفترة الزمنية التي يت    مدىعند اســــتالمها. يت  االعتراف بإيرادات الرســــوم الدراســــية على    كإيراداتيت  االعتراف برســــوم التســــجيل  

 خاللها تقدي  الخدمات الدراسية. يت  تسجيل الرسوم الدراسية المستلمة مقدم ا كإيرادات مةجلة.
 

 المدفوعات على أساس األسه 
تي  مقابل الخدمات ال  اتتقوم المجموعة بتسـديد مدفوعات نقدية على أسـاس األسـه  للموظفيع المة ليع، والتي يت  االعتراف بالتزام

حتى تار   التسو ة. و ت  إدراجها  عليها. يت  قياس االلتزام مبدسي ا بالقيمة العادلة في تار   المنح وفي تار   كل تقر ر    الالولت  
ــارة  باليت  االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة،   ـــ ــتثمارات الماتفظ بها، في بيان الربح أو الخســ ـــ ــافي مع أي تغييرات في االســ ـــ لــ

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

 ح وميةمنح 
ال يت  االعتراف بالمنح الا ومية إال عندما ي ون  ناك ت ويد معقول ب ن المجموعة سـتلتزم بالشـروط المتعلقة بل وأنل سـيت  اسـتالم 

ــــارة المرحلي    بيان  يت  االعتراف بالمنح الا ومية في  المنح. ــ ــــاس منتد  على مدى الفترات    الموجز الموحدالربح أو الخســ ــ على أســ
 .تهدف المنح إلى تعو ضها فيها المجموعة بالتكاليف ذات الللة التي    تعترفالتي  

 
ــــار فكتعو ض عع  المدينةالمنح الا ومية  ب  اإلعترافيت   المتكبدة بالفعل أو لغرض تقدي  دع  مالي فوري للمجموعة دون   الملــ

. يت  التعامل مو فاسدة  مدينةأي تكاليف مسـتقبلية ذات صـلة في بيان الربح أو الخسـارة المرحلي الموحد في الفترة التي تلـبح فيها  
مســتلمة والقيمة العادلة للقرض بناء على  الفرق بيع العاسدات الك  و ت  قياســها القرض الا ومي بســعر فاسدة ميســر كمناة ح ومية، 

 أسعار الفاسدة الساسدة في السوق.
 

يت  االعتراف باألرض الممنوحة مع قبل الا ومة بالقيمة االسـمية عندما ي ون  ناك ت ويد معقول ب ن األرض سـيت  اسـتالمها وأن  
 المجموعة سوف تلتزم ب ي شروط مرفقة، حيثما ينطبق ذلل.

 
 ص وك

اللــ وك بالتكلفة المطف ة باســتخدام طر قة معدل الربح الفعلي. يت  احتســاب الربح المنســوب لللــ وك مع خالل تطبيق   إدراجيت  
ــاف إلى القيمة  ـــ ــ وك المماثلة وأي فرق في الربح الموزع يضــ ـــ ــدار، ألدوات اللــ ـــ ــاسد، وقت اإلصــ ـــ ــوق الســ ـــ  المدرجةمعدل ربح الســ

 للل وك.



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

 
 
  المحاسبية الهامةوالتقديرات  األحكام 4
 

ـــــبالإعداد     البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة، بما يتوافق مو   يتطلب ـــ ــ ــ اتخاذ  مع اإلدارة   34 رق   الدولي  يمليار المااســ
ــــبية والمبالل المدرجة  ـــ ــ ــ ــــات المااســ ـــ ــ ــ ــــياســ ـــ ــ ــ ــــات تةثر على تطبيق الســ ـــ ــ ــ والمطلوبات واإليرادات    للموجوداتأح ام وتقديرات وافتراضــ

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

ــية للتقديرات غير المةكدة  ي  ــادر الرسيســ ــبية للمجموعة والملــ ــات المااســ ــياســ األح ام الهامة التي اتخ تها اإلدارة في تطبيق الســ
 ، باستثناء ما  و مبيع أدنا :2021ديسمبر  31نفسها تلل المطبقة على البيانات المالية السنو ة للمجموعة للسنة المنتهية في  

 
 لعملية في االعتراف برسوم اإلدارة استخدام الوسيلة ا 

ــيا  مو اتفاقية ثالثية مو ح ومة أبوظبي )"الا ومة"(،   ـــ ــ ةتماشــ ـــ ــ ة)" ومنشــ ـــ ــ ةعمليات بإدارة  المجموعة   تقوم"(.  المنشــ ـــ وجميو    المنشــ
الاق في  لها . في المقابل، ياق للمجموعة الالــول على رســوم مقابل تقدي  خدمات اإلدارة. قامت المجموعة بتقيي  أن ا مشــار عه

ــيا  مو متطلبات المليار الدولي    كما  وأتعاب اإلدارة إلى حد التزامات األداء الم تملة  ــ ــ متفق عليل بيع األطراف. وفق ا ل لل، تماشــ
مشـار و  خدم المجموعة الوسـيلة العملية وتعترف برسـوم اإلدارة على أسـاس النقد الفعلي المدفوع مقابل  ، تسـت15للتقار ر المالية رق  

 .المنش ة
 

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

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

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

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

 . السيطرة على شركة الدار العقار ة ش.م.ع
األعمال    إندماجأن المجموعة قد حلـلت على السـيطرة على شـركة الدار العقار ة ش.م.ع )"الدار"( مع خالل   29يوضـح إيضـاح  

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

 
 ؛2022أبر ل    11أربعة مع إجمالي سبعة أعضاء في مجلس إدارة الدار )"مجلس اإلدارة"( اعتبار ا مع   بتعييع  جموعةالم قامتأ( 

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

نيابة عع بالللندام األســاســي لشــركة الدار، يتمتو مجلس اإلدارة بلــالحية كاملة إلدارة وتنفي  جميو األعمال والمعامالت   ج( وفق ا 
ــ ة ــراف على اإلدارة، وك لل التعييع وإقالة  المنشـــ ــمان فعالية الاوكمة، اإلشـــ ــةون أعمال الدار، ضـــ ــراف على شـــ ، بما في ذلل اإلشـــ

 اإلدارة العليا لشركة الدار؛ و
 ٪ مع رأس المال القاس .32( المجموعة  ي أوبر مسا   في الدار باوالي  د
 

ــتاواذ ا الاج  المطلق    باإلعتبار  المجموعةأخ ت عند اتخاذ   ا الا  ،   ــ ــا ميع اآلخر ع على   إلســ ــ مع   الادفي الدار، قدرة المســ
ـــــياـاتهـا في مجلس اإلدارة، تمثيـل المجموعـة بـاألغلبيـة في مجلس اإلدارة.   ـــ ــ ــ العوامـل المـ كورة أعال ، فـإن المجموعـة   بنـاء  علىترشــ

 لديها سيطرة واضاة على الدار، وبالتالي ت  إدراج نتاسجها في     البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  

 

17 
 

 المالية المرحلية الموجزة الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةاللفترة 

 
 
 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
 اإلستهالك المتراو ناقص:   -  ( 869,815)  ( 1,074,940)  ( 4,026,955)  ( 460,660)  -  ( 6,432,370)
                              

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

 إضافات  -  1,659,318  104,012  73,483  189,045  712,046  2,737,904
 اإلستهالك المامل  -  ( 174,254)  ( 210,494)  ( 261,695)  ( 85,465)  -  ( 731,908)

441,759  30,312  56,528  1,785  74,543  278,591  -  
ت  اإلستاواذ عليها مع إندماج أعمال تخضو لسيطرة  

 ( 28مشتركة )إيضاح 

3,620,385  124,365  240,200  10,450  10,269  3,235,101  -  
تابعة   اتعلى شركستاواذ اإل دناتجة عنموجودات 

 ( 29)إيضاح 
 (27ح وفات عند إستبعاد شركات تابعة )إيضاح   -  -  -  ( 72)  ( 1,989)  -  ( 2,061)

32,021  -  11,449  443  -  20,129  -  
  موجودات مجموعة ماتفظ بها للبيوتاو ل مع 
 ( 27)إيضاح 

 تاو الت  -  21,576  483,861  28,548  949  ( 534,691)  243

(23,637 )  -  (51 )  (22,528 )  -  (1,058 )  -  
إستثمار في شركات زميلة ومشار و  تاو الت إلى 

 ( 10مشتركة )إيضاح 
 المدرجةصافي القيمة ت إستبعادا  -  ( 2,983)  ( 7,785)  ( 35,639)  ( 1,036)  ( 314)  ( 47,757)
 إنخفاض القيمة  -  -  -  -  ( 289)  -  ( 289)
 شطب  -  -  -  -  -  ( 1,589)  ( 1,589)
 تاو ل عمالت أجنبية  -  ( 1,681)  ( 514)  ( 2,102)  ( 1,634)  ( 1,708)  ( 7,639)
               
               

 2022 سبتمبر 30في  المدرجةصافي القيمة   225,234  6,037,299  2,007,678  2,670,747  553,880  887,804  12,382,642
               
               
 )غير مدقق( 2022 سبتمبر 30في               

 التكلفة  225,234  7,081,962  3,335,945  6,384,997  1,116,132  887,804  19,032,074
 المتراو اإلستهالك ناقص:   -  ( 1,044,663)  ( 1,328,267)  ( 3,714,250)  ( 562,252)  -  ( 6,649,432)
               
               

 صافي القيمة المدرجة  225,234  6,037,299  2,007,678  2,670,747  553,880  887,804  12,382,642
               



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

 
 
 الموجودات غير الملموسة  6

  المجموع 
عقود العمالء  

  والتراخيص 
العالمات 
  التجارية

موجودات غير 
ملموسة متعلقة 

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

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

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

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

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

 ( 28لسيطرة مشتركة )إيضاح 

215,325  143,208  569  45,196  26,352  
موجودات ناتجة عند اإلستاواذ على شركة تابعة  

 (29)إيضاح 
 إضافات   19,974  96  383  -  20,453

 اإلطفاء المامل   (10,699)  (91,791)  (213)  (13,270)  (115,973)
 صافي القيمة المدرجة مع إستبعادات   (197)  -  -  -  (197)
 إنخفاض القيمة   -  -  (569)  -  (569)
 تاو ل عمالت أجنبية فروقات   (27)  -  -  (1,676)  (1,703)
           
           

            2022 سبتمبر 30في صافي القيمة المدرجة   56,172  1,149,501  1,217  128,262  1,335,152
           
 )غير مدقق( 2022 سبتمبر  30في           

 التكلفة   85,887  1,331,392  2,083  141,524  1,560,886
                       ناقص: اإلستهالك المتراو   (29,715)  (181,891)  (866)  (13,262)  (225,734)

 صافي القيمة المدرجة   56,172  1,149,501  1,217  128,262  1,335,152
           



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

 
 
  الشهرة 7
 

   سبتمبر  30  ديسمبر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف در  
        )غير مدقق(   )مدقق(

 في بداية الفترة/ السنة  451,672  -
 ( 28)إيضاح  لسيطرة مشتركة ت  اإلستاواذ عليها مع إندماج أعمال تخضو  -  451,672

 ( 29موجودات ناتجة عند اإلستاواذ على شركات تابعة )إيضاح   4,338,516  -
 إنخفاض القيمة    (265)  -
           عمالت أجنبية  تاو ل  (4,360)  -

      في نهاية الفترة/ السنة   4,785,563  451,672
 

 المستاوذ عليها والمطلوبات المتكبدة.ت  احتساب الشهرة في الدار على أساس القي  العادلة المةقتة للموجودات 
 
 
 استثمارات عقارية  8

   أراضي   مكتملة عقارات   المجموع
   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم 

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

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

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

 إضافات  -  4,575,623  4,575,623
 اإلستهالك المامل   -  (328,368)  (328,368)

 ( 29موجودات ناتجة عند اإلستاواذ على شركة تابعة )إيضاح   561,240  17,938,641  18,499,881
 صافي القيمة المدرجة لاستبعادات   -  (111,438)  (111,438)

 ( 27تاو ل مع موجودات مجموعة ماتفظ بها للبيو )إيضاح   213,902  3,936  217,838
 ( 16)إيضاح تاو ل إلى أعمال تطو ر قيد التنفي    -  (389,924)  (389,924)
 مخزون  إلىتاو ل   -  (4,319)  (4,319)
 تاو ل عمالت أجنبية فروقات   -  (32,626)  (32,626)
       
       

 2022 سبتمبر  30صافي القيمة المدرجة في   837,617  22,023,763  22,861,380
       
       
 )غير مدقق(  2022  سبتمبر 30في       

 التكلفة   837,617  22,497,511  23,335,128
        ناقص: اإلستهالك المامل   -  (473,748)  (473,748)
       

        القيمة المدرجة صافي   837,617  22,023,763  22,861,380



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

 
 
 )يتبع(استثمارات عقارية  8
 

ـــــبتمبر  30ل  ي ع  نـاك تغيير جو ري في القيمـة العـادلـة كمـا في   ـــ ــ ــ كمـا في ذلـل  المـدرجـةالقي  العـادلـة القيمـة  تقـارب  ، و 2022 ســ
التسـلسـل الهرمي للقيمة العادلة. ل  تكع  ناك تاو الت بيع   مع 3المسـتوى  ضـمعاسـتثمارات كالتار  . يت  تلـنيف االسـتثمارات  

 المستو ات خالل الفترة.
 
 
  حق إستخدام الموجودات ومطلوبات عقود اإليجار 9
 

 حق استخدام الموجودات
 

 المجموع  أخرى  مباني  أراضي 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهمألف  

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

 (74,455) - (31,867) (42,588) ناقص: اإلستهالك المتراو 
     

 588,642 - 158,911 429,731 2021يسمبر د 31 في المدرجة  القيمة صافي
     

 29,002 12,549 11,973 4,480 إضافات 
ت  اإلستاواذ عليها مع إندماج أعمال تخضو لسيطرة مشتركة  

 19,189 - 19,189 - (28)إيضاح 
 494,990 150 149,602 345,238 ( 29موجودات ناتجة مع استاواذ شركات تابعة )إيضاح 

 (67,376) (4,255) (24,817) (38,304) اإلستهالك للفترة
 3,502 - 3,502 - (27تاو ل مع موجودات مجموعة ماتفظ بها للبيو )إيضاح 

 5,250 - 3,520 1,730 إلغاء عقود إيجار خالل الفترة تعديالت و 
 (1,070) - (1,070) - ( 27ابعة )إيضاح ت شركة إستبعاد مع ناتجة ح وفات
 (26,321) - (26,321) - مع إندماج أعمال  ناتجة ح وفات
      (496) - (496) - تاو ل عمالت أجنبية فروقات 

     
      1,045,312 8,444 293,993 742,875   2022 سبتمبر 30 في المدرجة القيمة صافي

     
     
     )غير مدقق( 2022 سبتمبر  30 في

 1,194,519 12,699 358,257 823,563 التكلفة 
 (149,207) (4,255) (64,264) (80,688) ناقص: اإلستهالك المتراو 

     
     

 1,045,312 8,444 293,993 742,875 صافي القيمة المدرجة 
     



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

 
 
  )يتبع( إستخدام الموجودات ومطلوبات عقود اإليجارحق  9
 

 إلتزامات عقود اإليجار  
 

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

   ألف درهم  ألف در  
     

 في بداية الفترة/ السنة  587,439  73,366
 ( 28سيطرة مشتركة )إيضاح تخضو ل أعمالت  اإلستاواذ عليها مع إندماج   20,337  403,809
 ( 29)إيضاح  مطلوبات ناتجة مع إستاواذ شركات تابعة  508,660  82,359
 إضافات    30,637  65,753

 ( 27)إيضاح   ماتفظ بها للبيومجموعة  موجودات تاو الت مع/ )إلى(  1,991  ( 1,991)
 تكاليف تمو ل   28,346  15,760

 السنة الفترة/ عقود إيجار خالل وإلغاء تعديالت  10,769  ( 12,564)
 ح وفات ناتجة مع إندماج أعمال   (23,959)  -
 ( 27مع إستبعاد شركة تابعة )إيضاح ناتجة ح وفات   (1,133)  -
 تاو ل عمالت أجنبيةفروقات   (424)  -
           عقد اإليجار   إللتزاماتدفعات   (96,196)  ( 39,053)

      في نهاية الفترة/ السنة   1,066,467  587,439
 

 إلتزامات عقود اإليجار كما يلي:  تلنيفت  
 

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

   ألف درهم  ألف در  
     

 شهر   12خالل  السدادمبالو مستاقة   91,199  41,858
           شهر  12بعد  السدادمبالل مستاقة   975,268  545,581
587,439  1,066,467        



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

  
   ومشاريع مشتركة استثمارات في شركات زميلة 10

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

        ألف درهم  ألف در  
 استثمار في شركات زميلة  3,620,446  11,617,762

           مشار و مشتركة استثمار في   744,883  70,886
11,688,648  4,365,329        

 
 في الشركات الزميلة:  المجموعة حركة استثمارفيما يلي  

   سبتمبر  30  ديسمبر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف در  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 بداية الفترة/ السنةفي   11,617,762  2,706

 لسيطرة مشتركة ت  اإلستاواذ عليها مع إندماج أعمال تخضو  -  2,080,404
 ( 29موجودات ناتجة مع استاواذ شركات تابعة )إيضاح   107,926  -

 ( 11تاو ل مع إستثمارات في موجودات مالية )إيضاح    26,497  9,341,779
 إضافات   258,810  248,211

 ( 5تاو الت مع ممتلكات وآالت ومعدات )إيضاح   23,637  -
 م سب ناتج مع إعادة قياس   116,431  -
 ز ادة في حقوق ملكية   1,433,321  -
 النتاسج   الالة في  (2,290)  ( 27,940)
 الالة في الخسارة الشاملة األخرى   (22,555)  -
 إلغاء اإلعتراف في إستثمار في شركة زميلة  (9,483,875)  -
 تخفيض االستثمار في شركة زميلة  (32,000)  -
  خالل الفترة/ السنة  إستبعاد جزسي  (355,967)  ( 25,458)
 توز عات أرباح مستلمة  (3,154)  ( 2,455)

           عمالت أجنبية  تاو ل  (64,097)  515
      نهاية الفترة/ السنة في   3,620,446  11,617,762

 
وبدال    إلغاء اإلعتراف بالــة المجموعة في الدار والتي ت  معاملتها ســابقا  كإســتثمار في شــركة زميلة كيف ت  29يضــاح  اإل  يبيع

ــركة تابعة بموجب المليار الدولي للتقار ر المالية ـــ ــ ـــــب الناتجة  ت  اإلعتراف  .  10 رق   مع ذلل ت  توحيد ا خالل الفترة كشــ ــ بالم اســ
ــتثمار في الدار العقار  ــ ــامل المرحلي  ة عع إلغاء االعتراف باالســ ــ ــبتمبر  30كما في  الموجز الموحدفي بيان الدخل الشــ ــ   2022  ســ

 :وما يلي
     )غير مدقق( 

          ألف درهم
 القيمة العادلة لالستثمار عند االستبعاد     12,104,510

           القيمة المدرجة لاستثمار     (9,483,875)
      االستثمار في شركة زميلة م اسب مع استبعاد   أ  2,620,635



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

 
 

 )يتبع( ومشاريع مشتركة استثمارات في شركات زميلة 10
 

ــتاوذت  ــ ــركة الزميلة للمجموعة، خالل الفترة، اســ ــ ــركة كيو الشــ ــ ــةشــ ــ ــتثمار    القابضــ ــ ــركة ر   لالســ ــ ش.م.ع. )"ويو  ولدنج"( على شــ
ــه )"ر  "( ش.م.ع.  ــ ــدار أســ ــ ــدار بعالوةجديدة    وقامت بإصــ ــ ــا مي كيو   إصــ ــ ــةلمســ ــ ذلل إلى ز ادة في حقوق    نتج عع. وقد  القابضــ

٪. ت  االعتراف بالم اسب 20,61٪ إلى   25,24مع    القابضةحلة ملكية المجموعة في كيو    وتخفيض  القابضةالملكية في كيو  
الملكية في بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز    حلة  تخفيضالجزسي مع االستثمار في كيو القابضة عند  اإلستبعادالناتجة عع 

 :كما يلي  2022 سبتمبر 30في  كما الموحد 
 

     )غير مدقق( 
          ألف درهم

 ز ادة في حقوق ملكية كيو القابضة    1,433,321
           التخفيض لالستثمار عند  المدرجةالقيمة     (339,081)

      م اسب مع استبعاد    ب   1,094,240
     

        أ+ب   3,714,875
 

ــتثمار  المجموعة   قامتخالل الفترة الاالية،   ـــ ــمع تاو ل بعض باالســ ـــ ــا مة عينية تتضــ ـــ ــركة زميلة مع خالل مســ ـــ ممتلكات  الفي شــ
ــــتبعاد  يراداتعقود اإلو   والموظفيعمعدات الو   واآلالت ــ ــــركة الزميلة مما  51. قامت المجموعة باســ ــ ــــتها في الشــ ــ   نتج عنها٪ مع حلــ
ــارة المرحلي    237,6 بمبلل  م ســــب ــة   الموجزمليون در   ت  االعتراف بل في بيان الربح والخســ الموحد. احتفدت المجموعة بالــ

ـــــركة الزميلة والتي ت  االعتراف بها مبدسي ا بتكلفة 49 ــ ــ ـــــةمليون در  . الحق ا، ت  إعادة قياس   23,6 بمبلل٪ في الشــ ــ ــ بالقيمة    الالــ
 ن در  .مليو  116,4 م سب بمبلل نتج عنها العادلة، مما 

 
ــركات الزميلة للمجموعة حتى الفترة المنتهية في ب  المتعلقةألحد  المعلومات المالية المتاحة   ملخصفيما يلي   ـــ ــ ــ ــبتمبر   30الشــ ـــ ــ ــ   ســ

2022: 
   سبتمبر  30  ديسمبر 31

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

 الموجودات غير المتداولة   13,844,665  33,636,464
     

      المتداولة الموجودات   10,548,788  32,001,117
 غير المتداولة  المطلوبات  (3,622,160)  ( 13,244,212)
     
           المتداولة  المطلوبات  (4,301,913)  ( 15,815,274)

 مجموع صافي حقوق الملكية  16,469,380  36,578,095
     
           العاسد إلى حقوق الملكية غير المسيطرة   (1,065,996)  ( 1,748,311)

           العاسد إلى مالكي الشركة  15,403,384  34,829,784
      حلة المجموعة في صافي الموجودات   3,620,446  11,617,762



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

 
 

 )يتبع( ومشاريع مشتركة استثمارات في شركات زميلة 10
 

 :المشار و المشتركةفي  المجموعة  فيما يلي حركة استثمار 
 

   سبتمبر   30  ديسمبر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف در  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
  بداية الفترة/ السنةفي   70,886  7,658

 ( 28)إيضاح  تخضو لسيطرة مشتركةت  اإلستاواذ عليها مع إندماج أعمال   -  25,988
 ( 29موجودات ناتجة مع استاواذ شركات تابعة )إيضاح   656  -
 إضافات   847,182  -

   خالل الفترة/ السنة في النتاسجالة ال  (171,812)  37,240
 أخرى   4,862  -
      تاو ل عمالت أجنبيةفروقات   (6,891)  -
     

        نهاية الفترة/ السنة في   744,883  70,886
 

  مقابل   )"دبليو آي أو القابضة"( في دبليو آي أو  ولدنل ر ستركتد ليمتد٪  51  حلة بنسبة خالل الفترة، استاوذت المجموعة على
ــوق أبوظبي العالمي وتمتلل دبليو آي أو  ولدنل إن  مليون در  .    847,2 بدل يبلل ــســـت بموجب قوانيع سـ ــة ت سـ ــركة خاصـ    ي شـ

 .في اإلمارات العربية المتادة  ، و و بنل رقمي ت  إنشاؤ  حديث ا مع بنل دبليو آي أو  ولدنل ش.م.ع.٪  65 حلة بنسبة



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

 
 

 إستثمار في موجودات مالية 11
   سبتمبر  30  ديسمبر 31

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

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

 سيطرة مشتركة تخضو ل ت  اإلستاواذ عليها مع إندماج أعمال  -  411,020
 خالل الفترة/ السنة إضافات   933,500  300,060

 إستبعادات خالل الفترة/ السنة  (164,152)  -
           ماققة الغير القيمة العادلة  م اسب  373,357  232,042
           الفترة/ السنة  نهايةفي   2,085,827  823,267

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر     
  بداية الفترة/ السنةفي   1,587  -
 (27)إيضاح موجودات مجموعة ماتفظ بها للبيو تاو ل مع/ )إلى(   518,282  ( 518,282)

 سيطرة مشتركة تخضو ل ت  اإلستاواذ عليها مع إندماج أعمال  -  9,603,731
 ( 29موجودات ناتجة مع استاواذ شركات تابعة )إيضاح   20,000  -

 خالل الفترة/ السنة إضافات   102,578  11,581
 خالل الفترة  إستبعادات  (280,767)  ( 104,458)

 ماققة الغير القيمة العادلة  م اسب  46,854  350,794
           (10زميلة )إيضاح  اتإلى استثمار في شرك تاو ل  (26,497)  ( 9,341,779)

           الفترة/ السنة  نهايةفي   382,037  1,587
 أوراق مالية غير مدرجة     
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةإستثمارات     
  بداية الفترة/ السنةفي   177,157  -
 (27)إيضاح موجودات مجموعة ماتفظ بها للبيو تاو ل مع/ )إلى(   280,000  ( 280,000)

 سيطرة مشتركةتخضو ل ت  اإلستاواذ عليها مع إندماج أعمال  -  444,669
 ( 29موجودات ناتجة مع استاواذ شركات تابعة )إيضاح   25,972  -

 خالل الفترة/ السنة إضافات   2,975,034  12,488
 إستبعادات خالل الفترة/ السنة  (7,615)  -
 ماققة الغير القيمة العادلة  م اسب  (414,443)  -
           عمالت أجنبية  تاو لخسارة   (2,297)  -

      الفترة/ السنة  نهايةفي   3,033,808  177,157



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

 
 

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

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

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر     
  بداية الفترة/ السنةفي   63  -
 (27)إيضاح موجودات مجموعة ماتفظ بها للبيو تاو ل مع/ )إلى(   132  ( 132)

 سيطرة مشتركة تخضو ل أعمالت  اإلستاواذ عليها مع إندماج   -  168
 ( 29موجودات ناتجة مع استاواذ شركات تابعة )إيضاح   2  -

 خالل الفترة/ السنة إضافات   1,010,582  45
           العمالت األجنبية ( تاو ل ةخسار م سب/ )  64  (18)

           الفترة/ السنة  نهايةفي   1,010,843  63
 بالتكلفة المطفأة أدوات الدين     
  بداية الفترة/ السنةفي   -  -
 (27)إيضاح موجودات مجموعة ماتفظ بها للبيو تاو ل مع/ )إلى(   8  (8)

 سيطرة مشتركة تخضو ل ت  اإلستاواذ عليها مع إندماج أعمال  -  499
 ( 29موجودات ناتجة مع استاواذ شركات تابعة )إيضاح   142,799  -
 خالل الفترة/ السنة إضافات   231,536  -
 خالل الفترة/ السنة إستبعادات  (220,770)  ( 490)
           العمالت األجنبية  تاو ل ةخسار   (7,927)  (1)
           الفترة/ السنة  نهايةفي   145,646  -
   خساسر إستمانية متوقعة (مخلصع س/ )  1,825  ( 1,848)

           (27)إيضاح موجودات مجموعة ماتفظ بها للبيو تاو ل )مع(/ إلى   (1,848)  1,848
      المجموع   6,658,138  1,002,074



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

 
 

 )يتبع( إستثمارات في موجودات مالية 11
 

ــنيف   ـــ ــتثماراتت  تلــ ـــ ــارة    اإلســ ـــ ــتثمارات  المدرجة بالقيمة العادلة مع خالل الربح أو الخســ ـــ المدرجة بالقيمة العادلة مع خالل  واإلســ
 :كما يلي  2022 سبتمبر 30الدخل الشامل اآلخر كما في  

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

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

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة  
     من خالل الربح أو الخسارة 

     
 987,936 2,519,035 448,652 2,070,383 أدوات حقوق الملكية
           12,488 2,600,600 2,585,156 15,444 إستثمار في صناديق 

 2,085,827 3,033,808 5,119,635 1,000,424      
 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة  

 من خالل الدخل الشامل اآلخر 
    

     
 1,650 1,031,191 1,010,843 20,348 أدوات حقوق الملكية

      - 361,689 - 361,689 ص وك 
     
 382,037 1,010,843 1,392,880 1,650      

     أدوات الدين بالتكلفة المطفأة 
     

 - 145,646 145,646 - سندات الخزانة 
      - ( 23) ( 23) - مخلص خساسر إستمانية متوقعة 

     
 - 145,623 145,623 -      
     

      1,002,074 6,658,138 4,190,274 2,467,864 المجموع 
 

 يلي:ت  توز و الموجودات المالية كما 
   سبتمبر  30  ديسمبر 31

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

     
 غير متداولة   1,756,681  1,650

           متداولة  4,901,457  1,000,424
      المجموع   6,658,138  1,002,074



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

 
 

 موجودات تمويل إسالمية 12
   سبتمبر  30  ديسمبر 31

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

     
 موجودات تمو ل إسالميةإجمالي   2,046,529  -
 إيرادات مةجلة   (305,644)  -
           ربح معلق  (43,137)  -
 المجموع    1,697,748  -
           ينزل: مخلص خساسر إستمانية متوقعة   (380,466)  -
-  1,317,282        

 
 كما يلي: بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحدت  توز عها في  

   سبتمبر  30  ديسمبر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف در  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 غير متداولة   1,172,246  -
      متداولة  145,036  -
     
      المجموع   1,317,282  -

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

   سبتمبر  30  ديسمبر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف در  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 في بداية الفترة/ السنة  -  -

 ناتجة مع معامالت تخضو لسيطرة مشتركة  -  127,293
 مامل للفترة/ السنة  233,967  20,220

 المجموعة الماتفظ بها للبيو موجوداتمع/ )إلى(  ماول  146,739  ( 146,739)
      تعديالت أخرى   (240)  ( 774)
     
      في نهاية الفترة/ السنة   380,466  -



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

 
 موجودات العقود 13

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

   ألف درهم  ألف در  
     
 موجودات العقود    

 جهات أخرى  –مبالل مستاقة مع عمالء   4,656,309  4,195,105
 (  17جهات ذات عالقة )إيضاح  –مبالل مستاقة مع عمالء   972,676  978,508

            مخلص خساسر إستمانية متوقعةينزل:   (91,433)  ( 96,336)
5,077,277  5,537,552   

           تكاليف العقود  802,181  666,463
5,743,740  6,339,733        

 
 المتداولة وغير المتداولة: الموجوداتلى فيما يلي توز و مجموع موجودات العقود ع

 
   سبتمبر  30  ديسمبر 31

2021  2022   
   )غير مدقق(   )مدقق(

   ألف درهم  ألف در  
 موجودات العقود    

 متداولة غير   483,636  687,978
      متداولة  5,856,097  5,055,762

     
5,743,740  6,339,733        

 
ــــص  ــــاسر اإلستمانية المتوقعةتقوم المجموعة بقياس مخلــ ــــاسر االستمان    الخســ ــــتاقة مع العمالء بمبلل يعادل خســ على المبالل المســ

ـــــتقبليــة   ـــ ــ ــ ــداد التــار خيــة والتوقعــات المســ ــ ــ ـــ ــ ــ لعقود المتوقعــة على مــدى العمر الزمني، مو األخــ  في االعتبــار خبرة التخلف عع الســ
 . اإلنشاءات

 
العمر الزمني ال ي ت  اإلعتراف بل لموجودات يوضـــــح الجدول التالي الاركة في مخلـــــص خســـــاسر االستمان المتوقعة على مدى  

 :9العقد بما يتفق مو النهج المبسط للمليار الدولي للتقار ر المالية رق   
   سبتمبر  30  ديسمبر 31

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

     
 في بداية الفترة/ السنة  96,336  25,558

 اإلستاواذ عليها مع إندماج أعمال تخضو لسيطرة مشتركةت    -  779
 مامل للفترة/ السنة )المع وس(/ ال  (4,903)  362,228

           شطب   -  ( 292,229)
      في نهاية الفترة/ السنة  91,433  96,336



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

 
 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى  14
   سبتمبر  30  ديسمبر 31

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

     
 ذم  مدينة تجار ة   9,751,513  4,329,146

            استمانية متوقعةينزل: مخلص خسارة   (254,643)  ( 213,405)
 صافي ذم  مدينة تجار ة   9,496,870  4,115,741

     
 ماتجزات مدينة   596,103  474,124

       استمانية متوقعةينزل: مخلص خسارة   (42,220)  ( 45,493)
     

 صافي ماتجزات مدينة   553,883  428,631
     

 دفعات مقدمة لمورديع  1,899,321  1,198,129
       استمانية متوقعةينزل: مخلص خسارة   (1,798)  ( 1,798)
     

 صافي دفعات مقدمة لمورديع  1,897,523  1,196,331
     

 وت مينات ملار ف مدفوعة مقدما    2,861,288  337,072
 أدوات مالية مشتقة  250,250  6,403

           ذم  مدينة أخرى   3,459,395  686,214
6,770,392  18,519,209        

 
ــتاق مع 2021مليون در   )  10,7مبلل على  مل ال م  المدينة األخرى  تتشــــــــ  ــ ــ ــافي المبلل المســ ــ ــ ــيء( يمثل صــ ــ ــ ــار و : ال شــ ــ ــ المشــ

 ذي عالقة. لجهة: ال شيء( يمثل قرض 2021مليون در   ) 7,6 مبللالمشتركة و 
 

 المتداولة وغير المتداولة: الموجوداتلى  فيما يلي توز و مجموع ال م  المدينة التجار ة ع
 

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

   ألف درهم  ألف در  
     

 غير متداولة   780,620  52,713
      متداولة  17,738,589  6,717,679

     
6,770,392  18,519,209        



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

 
 

 )يتبع( مدينة تجارية وأخرى ذمم  14
 

ــاسر االستمان على مدى العمر الزمني ال ي ت  اإلعتراف بل لل م  المدينة التجار ة    يدهر الجدول التالي الاركة في مخلــــص خســ
 :9والماتجزات المدينة والدفعات المقدمة لمورديع بما يتفق مو النهج المبسط للمليار الدولي للتقار ر المالية رق   

 
   سبتمبر  30  ديسمبر 31

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

     
 في بداية الفترة/ السنة  260,696  182,371
 ت  اإلستاواذ عليها مع إندماج أعمال تخضو لسيطرة مشتركة  1,863  66,365
 المامل للفترة/ السنة  40,139  53,153

 مبالل مشطوبة   (7,594)  ( 37,636)
           ماتفظ بها للبيو مجموعة موجودات ماول مع/ )إلى(   3,557  ( 3,557)

      في نهاية الفترة/ السنة  298,661  260,696
 
 

 مخزون  15
   سبتمبر  30  ديسمبر 31

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

     
 أراضي ماتفظ بها للبيو  4,847,973  -
 عقارات م تملة  902,044  -

 التامة اللنو    الماتفظ بها للبيو والبضاسو  البضاسو  676,181  124,050
      ومواد استهالوية وقطومواد   807,197  636,678

     
760,728  7,233,395   

      تقادم المخزون  مخلص:  ينزل  (281,191)  ( 62,747)
     

697,981  6,952,204        



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

 
 

 )يتبع( مخزون  15
 

 :مخزون متقادمالاركة في مخلص فيما يلي  
   سبتمبر  30  ديسمبر 31

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

     
 في بداية الفترة/ السنة  62,747  6,010

 ت  اإلستاواذ عليها مع إندماج أعمال تخضو لسيطرة مشتركة  206,786  53,835
      للفترة/ السنةمامل   11,658  2,902

     
      في نهاية الفترة/ السنة  281,191  62,747

 
 

 أعمال تطوير قيد التنفيذ 16
   سبتمبر  30  ديسمبر 31

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

     
   يناير 1في   147,012  146,760

 ( 29موجودات ناتجة مع إستاواذ شركات تابعة )إيضاح   3,547,814  -
 الفترة/ السنة   إضافات خالل  1,564,928  252

 ( 8)إيضاح تاو ل مع استثمارات عقار ة   389,924  -
 تاو ل إلى ممتلكات وآالت ومعدات    (6,252)  -
 تاو ل مع مخزون   151,328  -
 معترف بها في التكاليف المباشرة للعقارات المباعة   (1,058,576)  -
 شطب   (18,408)  -
      تاو ل عمالت أجنبيةفروقات   (198,741)  -
     

       الفترة/ السنةنهاية في   4,519,029  147,012



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

 
 

 جهات ذات عالقة  17
   سبتمبر  30  ديسمبر 31

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

 مستحق من جهات ذات عالقة:    
 ع ياإلدارة الرسيسي يموظف مدارة مع قبل آتمنش  453,903  370,325
 منشآت تخضو لسيطرة مشتركة   382,457  160,416
 ع ي اإلدارة الرسيسي يموظف  -  12,698

 شركات زميلة   1,474  628,126
 مشار و مشتركة   279,488  198,079

      أخرى   36,633  -
     

1,369,644  1,153,955   
       إستمانية متوقعةينزل: مخلص خسارة   (79,446)  ( 42,854)
     

1,326,790  1,074,509        
     
 مستحق إلى جهات ذات عالقة:    

 ع ياإلدارة الرسيسي يموظف مدارة مع قبل آتمنش  250,459  486,000
 منشآت تخضو لسيطرة مشتركة   915,577  104,555

 ع ي اإلدارة الرسيسي يموظف  515,962  -
 شركات زميلة   -  1,704
 مشار و مشتركة   165,279  2,444

      أخرى   155,108  155,108
     

749,811  2,002,385        
     

      ذات عالقة قرض من جهة   13,300  13,300
     

      ( 13موجودات العقود )إيضاح   972,676  978,508
     

      ( 25مطلوبات العقود )إيضاح   23,054  25,831



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

 
 

  )يتبع( جهات ذات عالقة 17
 

 تتكون المعامالت الهامة مو الجهات ذات العالقة خالل الفترة مع:
 

   سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةال  سبتمبر  30الثالثة أشهر المنتهية في 
2021  2022  2021  2022   

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

         
          إيرادات   1,236,087  831,936  494,405  434,930

         
          شراء بضاسو وخدمات  407,409  52,120  61,276  30,273

         
            يعالرسيسي موظفي اإلدارةتعو ضات   127,494  132,688  49,925  73,959

 
 :مالية  ي كما يلي ةإن المعامالت مو مةسس

 
   سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةال  سبتمبر  30الثالثة أشهر المنتهية في 

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

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

          تكاليف تمو ل     74,822  15,637  33,482  13,374
         

          إيرادات فاسدة   16,910  467  11,350  233
 

 :مالية  ي كما يلي ةمةسس موإن األرصدة 

   سبتمبر   30  ديسمبر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف در  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
      وداسو بنكية  4,794,010  4,166,917

     
      قروض   6,171,033  2,502,153

     
      ساوبات   3,310,210  364,383

     
      قروض تسديد  470,195  720,856



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

 
 

 وأرصدة لدى البنوكنقد  18
   سبتمبر  30  ديسمبر 31

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

     
 ولدى البنوك  نقد في اللندوق   12,691,493  6,756,802

   وداسو قليرة األجل  4,026,292  856,234
      وداسو وكالة   270,848  173,272

     
7,786,308  16,988,633   

       متوقعة  يةاستمانخسارة ينزل: مخلص   (70,468)  ( 30,905)
     

 نقد وأرصدة لدى البنوك    16,918,165  7,755,403
 ينزل:     
   (22)إيضاح  حسابات بنكية م شوفة  (21,598)  ( 379,651)
 النقد المقيد  (3,993,282)  ( 38,274)
 أشهر   ثالثةوداسو قليرة األجل تستاق ألوثر مع   (650,391)  ( 473,428)
 وداسو وكالة  (162,497)  ( 173,272)
 يضاف:     

245,366  -  
 عاسدة لدى البنوك ووداسو قليرة األجل   نقد
 ( 27)إيضاح  ماتفظ بها للبيوة االستبعاد اللمجموع  

       خسارة استمانية متوقعة : مخلص يضاف  70,468  70,812
     

      نقد ومرادفات النقد ال  12,160,865  7,006,956
 

ــــيرة األجل تتراوح مع فواسد على     الوداسو    تاقيقيت   ــ ــــنو ا  ٪  3,05٪ إلى  0,2قلــ ــ ــــمبر   31)  ســ ــ   ٪ 1,2٪ إلى  0,2:  2021ديســ
 .(سنو ا  

 
ت  االسـتفادة مع تسـهيالت الاسـابات البنكية الم شـوفة مع بنوك مختلفة. ت  الالـول على تسـهيالت الاسـابات البنكية الم شـوفة 

 .الاسابات البنكية الم شوفة عند الطلب تسديديت  العمالء. مع بنوك مالية والتي ت  ضمانها بشهادة دفو معتمدة مستلمة مع 
 

ــدة لدى البنو  ــ ــات مالية يت  تقيي  األرصــ ــ ــســ ــ ــة حيج أنها مةســ ــ ــمعة جيدةك على أنها ذات مخاطر استمانية منخفضــ ــ تختار ا   ذات ســ
 .مت خرة السدادأي مع األرصدة لدى البنوك في نهاية فترة التقر ر   ل  ي عالمجموعة.  



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

 
 

  رأس المال 19
   سبتمبر  30  ديسمبر 31

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

 
 

10,000,000 

  
 

10,000,000 

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

مليار ســه  عادي ملــرح بل   10مليار در   يتكون مع   10، وافق المســا مون على ز ادة رأس مال الشــركة إلى  2021في أبر ل  
ــمية تبلل  ــدر ومدفوع بالكامل بقيمة اسـ ــا   1وملـ ــملة رأس المال المسـ واحتياطي االندماج ال ي   بل در   لكل منها، مع خالل رسـ

 .28في إيضاح   مبيعسيطرة مشتركة مع قبل المجموعة كما  و تخضو لأعمال   إندماجنش  بموجب 
 
 

 إحتياطي اندماج 20
   سبتمبر  30  ديسمبر 31

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

     
 في بداية الفترة/ السنة   8,723,368  -

 تخضو لسيطرة مسيطرة اندماج أعمال  ناتجة معمسا مة   708,274  17,183,306
 تاو ل موجودات مع منشآت تخضو لسيطرة مشتركة    754,820  -
 المسيطرة عند تخفيف الملكية تاو ل حقوق الملكية غير   (450,259)  -

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

     
      في نهاية الفترة/ السنة    9,736,203  8,723,368

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

در     754,820 بمبللوت  معاملتها كمســا مة إضــافية مع قبل الشــركة األم النهاسية، وبناء  على ذلل، ت  تســجيلها بالقيمة العادلة 
 المبلل المقابل في احتياطي االندماج. يلوت  تسج  واستثمار في شركة تابعة

 
ــة ملكية المجموعة في  وجزء مع إعادة الهي لة المخطط لها،  ــ ـــ ــ ــ ٪ إلى  63مع   بيور  يلج للتور دات الطبية ذ.م.مت  تخفيض حلــ

 .2022 سبتمبر  30غير المسيطرة في  حقوق الملكيةألف در   مع احتياطي االندماج إلى    450,2٪ وت  تاو ل مبلل 51,7



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

 
 

 أداة حقوق الملكية المختلطة 21
 

"( إلى مســتثمر الســندات)" (أمر  يمليون دوالر   500) مليون در    1,836  أصــدرت المجموعة أدوات حقوق ملكية مختلطة بقيمة
مليون    310,5) مليون در    1,140 بقيمةمع الشـــــر اة األولى    عاسدات)"حامل الســـــندات"( على شـــــر اتيع. اســـــتلمت المجموعة 

 .2022استالم المبلل المتبقي في الشر اة الثانية في أبر ل   وت   2022في مارس  (دوالر أمر  ي
 

 معدل الكوبون  المصدرالمبلغ  فترة اإلصدار 
 سنة  15معدل فاسدة ثابت مو إعادة تعييع بعد  ( مليون دوالر أمر  ي  310,5) در  مليون  1,140 2022مارس 
 سنة  15معدل فاسدة ثابت مو إعادة تعييع بعد  (مليون دوالر أمر  ي 189,5) در  مليون  699 2022أبر ل 

 
ـــــندات. في مثل     ال  ــ ــ ـــــتاقاق وقد تختار المجموعة وفق ا لتقدير ا المطلق عدم دفو فاسدة على الســ ــ ــ ـــــندات أي تار   اســ ــ ــ يوجد للســ

الاالة، ال ياق لاامل السـندات المطالبة ب ي فاسدة. وفق ا ل لل، ت  تلـنيف     األدوات ضـمع حقوق الملكية. ت  تسـجيل تكاليف  
 مباشرة  في حقوق الملكية. السنداتألف در   والمتعلقة بإصدار    20,6حوالي   بمبلل يقاربالمعاملة 

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

 
   سبتمبر  30  ديسمبر 31

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

     
 ( 29تابعة )إيضاح  ةاإلستاواذ على شركعند   1,126,639  -
      إصدار شر اة جديدة   689,007  -
     
      في نهاية الفترة/ السنة    1,815,646  -

 
 .أدوات حقوق الملكية المختلطةمليون در   على  51,6 بمبللخالل الفترة، دفعت المجموعة قسيمة 



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

 
 

 بنكية  قروض 22
 

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

   سبتمبر  30  ديسمبر 31
2021  2022   
   ألف درهم  در  ألف 

   )غير مدقق(   )مدقق(
     

 قرض ألجل  تتسهيال  13,882,412  4,655,876
 تسهيالت أخرى   211,554  548,200
      ( 18حسابات بنكية م شوفة )إيضاح   21,598  379,651

     
5,583,727  14,115,564        

 
 :كما يلي  القروض البنكية  ت  تلنيف

   سبتمبر  30  ديسمبر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف در  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 غير متداول    12,349,631  4,277,302
      متداول  1,765,933  1,306,425

     
5,583,727  14,115,564        



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

 
 

  )يتبع( بنكية قروض 22
 

 فيما يلي تفاصيل قروض المجموعة:
 

 معدل الفائدة السنوي  قساط األ  الضمان  العملة  نوع القرض 
سنة  

 اإلستحقاق

 سبتمبر 30
2022 
 مدقق( )غير 

ديسمبر   31
2021 
 الغرض  )مدقق( 

         
         

 تمو ل مشروع  54,000 30,000 2023 ٪ 2,25إيبور +   ربو سنوي  عاسدات المشروع  در    1قرض ألجل 
 لغرض االستثمار  573,417 471,880 2026 ٪ 2,65إيبور +   ربو سنوي  عاسدات المشروع  در    2قرض ألجل 
 تمو ل مشروع  1,373,589 1,175,264 2027 ٪ 0,9ليبور +   ربو سنوي  ر ع الممتلكات واآلالت والمعدات  أمر  ي دوالر  3قرض ألجل 
 تمو ل مشروع  16,667 - 2022 ٪ 1,3إيبور +   شهري  غير مضمون  در    4قرض ألجل 
 حفارة شفط  وبر لتمو ل شراء  249,414 225,414 2026 ٪ 1,15إيبور +   ربو سنوي  ر ع السفينة  در    5قرض ألجل 
 إنشاء عقار   234,018 194,295 2025 ٪ 2,75ليبور +   سنوي  ر ع الممتلكات  دوالر أمر  ي  6قرض ألجل 
 لتمو ل إنشاء ملنو   367,500 367,500 2028 ٪ 2,50 نلف سنوي  غير مضمون  دوالر أمر  ي  7قرض ألجل 
 لتمو ل شراء فندق   274,459 234,445 2028 ٪ 1,85إيبور +   نلف سنوي  ر ع الممتلكات  در    8قرض ألجل 
تعهد ب دوات مالية بقيمة عادلة تبلل   در    9قرض ألجل 

 مليار در    4,04
 لتمو ل شراء أسه    1,500,000 1,500,000 2024 ٪ 2,0 دفعة واحدة 

 تمو ل مشروع  12,812 - 2022 ٪ 2,25إيبور +   دفعة واحدة  عاسدات المشروع  در    10قرض ألجل 
 لغرض االستثمار  102,613 84,613 2023 ٪ 2,25إيبور +   ربو سنوي  ر ع الممتلكات  در    11قرض ألجل 
 تمو ل مشروع  317,496 - 2022 ٪ 1,9ليبور +   ربو سنوي  عاسدات المشروع  دوالر أمر  ي  12قرض ألجل 
 لتمو ل شراء م اسع ومعدات    30,727 32,255 2025 ٪ 2إيبور +   ربو سنوي  ضمان الشركة   در    13قرض ألجل 
 تمو ل مشروع  - 56,942 2032 ٪ 2,25ليبور +   ربو سنوي  ر ع الممتلكات  دوالر أمر  ي  14قرض ألجل 
 رأس المال العامل  - 16,120 2022 ٪ 2إيبور +   تسهيل متجدد  ضمان الشركة   در    15قرض ألجل 
 لغرض االستثمار  - 296,590 2036 ٪ 3,5إيبور +   ربو سنوي  ضمان الموجودات واألسه  المنقولة   در    16قرض ألجل 
  278,5تعهد بل وك بقيمة عادلة تبلل   در    17قرض ألجل 

 مليون در   
 رأس المال العامل  - 200,000 2022 ٪ 1,50إيبور +   دفعة واحدة 



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

 
 

  )يتبع( بنكية قروض 22
 

 فيما يلي تفاصيل قروض المجموعة:
 

 معدل الفائدة السنوي  قساط األ  الضمان  العملة  نوع القرض 
سنة  

 اإلستحقاق

 سبتمبر 30
2022 

 مدقق( )غير 

ديسمبر   31
2021 
 الغرض  )مدقق( 

         
         

تعهد ب دوات مالية بقيمة عادلة   در    18قرض ألجل 
مليار در   مقابل   8,96تبلل 

  4,5إجمالي تسهيالت بقيمة 
 مليار در   إماراتي 

على دفعتيع،   تسديد يت  
األول في نهاية السنة  

الثالثة والثاني في نهاية  
 السنة الخامسة. 

 لغرض االستثمار  - 2,760,000 2027 ٪ 1,70إيبور +  

 رأس المال العامل  - 1,207 2023 ٪ 2إيبور +   تسهيل متجدد  ضمان الشركة  در    19قرض ألجل 
 ألغراض عامة للشركة  - 419,894 2025 ٪ 1إيبور +   تسهيل متجدد  ي ضاقطو ار  در    20قرض ألجل 
 ألغراض عامة للشركة  - (4,902) 2025 ٪ 1,3  -٪ 1إيبور +   تسهيل متجدد  غير مضمون  در    21قرض ألجل 
 ألغراض عامة للشركة  - (4,247) 2027 ٪ 1,4 -٪  1,2إيبور +   تسهيل متجدد  غير مضمون  در    22قرض ألجل 
 ألغراض عامة للشركة  - 379,538 2023 ٪ 1إيبور +   دفعة واحدة  بالتجزسة وتجار ة موجودات  در    23قرض ألجل 
 ألغراض عامة للشركة  - 500,637 2023 ٪ 1,30ليبور +   دفعة واحدة  عقارات س نية دوالر أمر  ي  24قرض ألجل 
 للشركة ألغراض عامة  - 995,000 2027 ٪ 0,95إيبور +   دفعة واحدة  غير مضمون  در    25قرض ألجل 
 ألغراض عامة للشركة  - 469,548 2025 ٪ 1إيبور +   تسهيل متجدد  عقارات تجار ة در    26قرض ألجل 
 ألغراض عامة للشركة  - 673,638 2027 ٪ 1,3  -٪ 1إيبور +   تسهيل متجدد  غير مضمون  در    27قرض ألجل 
 ألغراض عامة للشركة  - (4,289) 2027 ٪ 1,3 -٪  1,1إيبور +   تسهيل متجدد  ر ع الممتلكات  در    28قرض ألجل 
 ألغراض عامة للشركة  - 297,245 2026 ٪ 1إيبور +   دفعة واحدة  موجودات بالتجزسة وتجار ة  در    29قرض ألجل 
التنازل عع ال م  المدينة   در    30قرض ألجل 

 والت ميع 
 ألغراض عامة للشركة  - 94,626 2027 ٪ 2,25إيبور +   تسديد مطف  

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

ممر البنل المركزي   ربو سنوي 
 ٪ 0,9الملري +  

 تمو ل مشروع  - 103,371 2027

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

ممر البنل المركزي   ربو سنوي 
  -٪  1,2الملري +  

1,5 ٪ 

 تمو ل مشروع  - 230,091 2031

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

ممر البنل المركزي   ربو سنوي 
 ٪ 0,7الملري +  

 تمو ل مشروع  - 41,866 2024



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

 
 

  بنكية )يتبع( قروض 22
 

 فيما يلي تفاصيل قروض المجموعة:
 

 معدل الفائدة السنوي  قساط األ  الضمان  العملة  نوع القرض 
سنة  

 اإلستحقاق

 سبتمبر 30
2022 
 مدقق( )غير 

ديسمبر   31
2021 
 الغرض  )مدقق( 

         
         

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

ممر البنل المركزي   ربو سنوي 
  -٪  0,7الملري +  

0,85 ٪ 

 تمو ل مشروع  - 166,505 2027

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

تاليل ال م    عند
 المدينة 

ممر البنل المركزي  
 ٪ 1الملري +  

 ألغراض عامة للشركة تمو ل مشروع و  - 53,168 2028

 تمو ل شراء سفينة - 447,647 2032 ٪ 0,88إيبور +   ربو سنوي  ر ع السفينة  در    36قرض ألجل 
 ألغراض عامة للشركة  - 919 2032 ٪ 2 تسهيل متجدد  ديعة ألجل  ملري جنيل  37قرض ألجل 
 ألغراض عامة للشركة  - 995,000 2027 ٪ 0,95إيبور +   دفعة واحدة  غير مضمون  در    38قرض ألجل 
 ألغراض عامة للشركة  - 497,500 2027 ٪ 0,90إيبور +   تسهيل متجدد  غير مضمون  در    39قرض ألجل 

 تمو ل مشروع  97,364 94,686 متعددة  متغيرة معدالت  متعددة  ر ع المعدات والمركبات  در    التمو ل التقليدية تسهيالت 
مقابل شهادات دفو    ضمان جزسي در    حسابات بنكية م شوفة 

 معتمدة 
 متطلبات رأس المال العامل  379,651 21,598 2022 معدالت متغيرة  متعددة 

         
         
      14,115,564 5,583,727  
         

 



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

 
 

 صكوك غير قابلة للتحويل 23
 

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

في ســبتمبر و ســتاق نلــف ســنوي    و ت  الســداد على أســاس٪ ســنو ا  4,750 يبلل 1معدل ربح اللــ وك رق    إندوالر أمر  ي(. 
2025. 

   سبتمبر  30  ديسمبر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف در  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 عاسدات مع اإلصدار   1,836,750  -
 تكلفة اإلصدار غير المطف ة   (13,705)  -
      ربح مستاق  31,435  -
     
      القيمة المدرجة  1,854,480  -

 
 2019في سنة التي تم إطالقها  الصكوك

ألف    500,000ألف در   )  1,836,750 بمبلل"( بقيمة إجمالية  2أصـــدرت المجموعة صـــ وك غير قابلة للتاو ل )"صـــ وك رق  
أوتوبر  نلـــف ســـنوي و ســـتاق في    و ت  الســـداد على أســـاس٪ ســـنو ا 3,875 يبلل 2معدل ربح اللـــ وك رق   إندوالر أمر  ي(. 

2029. 
   سبتمبر  30  ديسمبر 31

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

     
 عاسدات مع اإلصدار   1,836,750  -
 تكلفة اإلصدار غير المطف ة   (16,622)  -
      ربح مستاق  1,454  -
     
      القيمة المدرجة  1,821,582  -

 
 يت  تلنيف الل وك كما يلي:

   سبتمبر  30  ديسمبر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف در  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 متداولة  3,643,173  -
      غير متداولة   32,889  -
     
-  3,676,062        



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

 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  24
   سبتمبر  30  ديسمبر 31

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

     
 ذم  داسنة تجار ة   3,536,117  3,768,269
 مستاقات وذم  داسنة أخرى   13,119,776  4,177,202

  مشار و لتكلفة مستاقات  1,091,014  844,432
 ماتجزات داسنة   1,935,519  441,328

  وامش مقابل خطابات الضمان   800,035  -
  مشار و مخلص ت خير  184,491  214,483
 توز عات أرباح داسنة   420,455  292,268
 عقود مثقلة باإللتزاماتمخلص   156,491  119,262
 داسنةرسوم تمو ل   160,628  57,395
      أدوات مالية مشتقة  123,354  45,564

     
9,960,203  21,527,880   

      الجزء غير المتداول : ينزل  (1,702,508)  ( 45,252)
     

9,914,951  19,825,372        
 
 

 عقود المطلوبات  25
   سبتمبر  30  ديسمبر 31

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

     
 مبالل متعلقة بعقود اإلنشاء  2,470,655  351,538

           مبالل مستلمة مقدما  مع عمالء   4,039,977  1,282,780
1,634,318  6,510,632        

 
مليون    25,831: 2021مليون در   )  23,054ذات عالقة بمبلل  لجهاتمبالل مســـتاقة  اإلنشـــاءتتضـــمع المبالل المتعلقة بعقود 

 [.17در  ( ]إيضاح 



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

 
 

 إيرادات  26
 

 :كما يلي  المجموعةيت  توز و إيرادات  
   سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةال  سبتمبر 30الثالثة أشهر المنتهية في 

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

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

 خدمات طبية وخدمات ذات عالقة    8,117,548  3,907,464  1,995,445  2,121,058
 عقود اإلنشاء    4,928,968  3,178,692  1,646,879  1,077,873
 خدمات تجار ة وصناعية    6,072,317  3,144,383  2,534,157  2,111,195

 تطو ر وبيو العقارات   3,003,331  33,176  1,448,089  15,130
 خدمات إدارة وخدمات ذات عالقة  2,900,737  688,040  1,248,849  393,757
 بيو البضاسو    501,124  162,499  167,718  66,756
          أخرى   1,105,919  238,050  460,011  90,423

         
5,876,192  9,501,148  11,352,304  26,629,944            

 توقيت االعتراف باإليرادات:          
 إيرادات مو مرور الوقت    16,882,289  7,136,156  6,740,973  3,614,571
          إيرادات عند نقطة زمنية ماددة   9,747,655  4,216,148  2,760,175  2,261,621

         
5,876,192  9,501,148  11,352,304  26,629,944            

 األسواق الجغرافية:         
 داخل دولة اإلمارات العربية المتادة    23,183,762  10,003,167  8,156,098  4,869,258
          خارج دولة اإلمارات العربية المتادة    3,446,182  1,349,137  1,345,050  1,006,934

         
5,876,192  9,501,148  11,352,304  26,629,944            

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

 
   سبتمبر  30  سبتمبر  30

2021  2022   
   ألف درهم  ألف در  

   )غير مدقق(   مدقق( غير )
 التزامات األداء غير المستوفية       

 وخدمات ذات عالقةخدمات طبية   18,245,250  19,937,975
 عقود اإلنشاء   13,684,625  6,285,037
 خدمات تجار ة وصناعية    27,057,000  8,900,153

 تطو ر وبيو العقارات   14,492,461  -
      خدمات إدارة وخدمات ذات عالقة   6,308,957  7,455,177

     
42,578,342  79,788,293        
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةاللفترة 

 
 

 عمليات متوقفة  27
 

 عمليات متوقفة في الفترة الحالية
 

ــلة.  2022أبر ل   1في   ــركات التابعة المملوكة جزسي ا لها في معامالت منفلـ ــها في اثنتيع مع الشـ ــلـ ، قامت المجموعة ببيو حلـ
 .2022سبتمبر   30وتلنيفهما كعمليات متوقفة كما في  المعاملتيعت  االنتهاء مع كال 

 
 :المجمعة للمنشآت التي ت  بيعها  موجوداتالصافي    فيما يلي

     سبتمبر 30
2022     

     )غير مدقق( 
   إيضاحات   ألف درهم 

 مجموع الموجودات     
 ممتلكات وآالت ومعدات   5  2,061
 حق استخدام الموجودات    9  1,070

 مخزون     523
 ذم  مدينة تجار ة وأخرى      173,670

 مستاق مع جهات ذات عالقة      7,035
      نقد وأرصدة لدى البنوك      10,676

     
195,035          

 المطلوباتمجموع     
 قروض بنكية    3,429
 إلتزامات عقود اإليجار   9  1,133
 مخلص م افآت نهاية الخدمة للموظفيع     1,751

 مستاق إلى جهات ذات عالقة      101,416
      ذم  داسنة تجار ة وأخرى      96,432

     
204,161          

     
 صافي المطلوبات المرتبطة مباشرة بالمجموعة المستبعدة    (9,126)

      يضاف: صافي المطلوبات العاسدة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة    2,311
     
 المجموعةصافي المطلوبات العاسدة إلى مالكي      (6,815)

      ينزل: البدل المستل      116,300
     

      م سب مع اإلستبعاد     123,115
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةاللفترة 

 
 

 )يتبع(عمليات متوقفة   27
 

 )يتبع( عمليات متوقفة في الفترة الحالية
 

 :كما يليلفترة الاالية،  ل الربح المرحلي الموجز الموحد  في  إدراجها وانت نتاسج العمليات المتوقفة، والتي ت  
 

   سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعة  سبتمبر 30الثالثة أشهر المنتهية في 
2021  2022  2021  2022   

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

         
 إيرادات   93,121  73,796  -  50,438

 تكاليف مباشرة  ( 70,483)  (64,969)  -  (42,947)
 ملار ف عمومية وإدار ة  ( 7,648)  (17,298)  -  (9,178)

 إيرادات إستثمار وإيرادات أخرى   8  1,557  -  746
          تكاليف تمو ل   ( 6,319)  (2,358)  -  (1,586)
         
 ربح/ )خسارة( مع العمليات   8,679  (9,272)  -  (2,527)
 ستثمار إ إستبعاد  مع م سب  123,115  -  -  -
          بيع الشركات   ح وفات ما: ينزل  ( 5,338)  (1,345)  -  (1,345)
         
          م سب/ )خسارة( عاسد إلى عمليات متوقفة   126,456  (10,617)  -  (3,872)

 
 العمليات المتوقفة في الفترة السابقة

 
ــنةفي   ــها في عع قرار مجلس إدارتها بيو ، أعلنت المجموعة 2021  ســ ــلــ ــالمية للتمو ل ش.م. حلــ ــركة آفاق اإلســ )"آفاق"(   شــ

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

ـــــنيف  5  رق   ماتفظ بهـا للبيو بموجـب المليـار الـدولي للتقـار ر المـاليـةكعـد آفـاق تعـامـل  وبـالتـالي، ل  ت ـــ ــ ــ   موجوداتهـا، وت  إعـادة تلــ
 ومطلوباتها بش ل مناسب.

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

ألف    39,4 بمبللللفترة الاالية. عالوة على ذلل، ت  ع س خساسر انخفاض القيمة  الموحد  أو الخسارة المرحلي الموجزبيان الربح  
  .الموحد  در   في الفترة الاالية في بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموجز
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةاللفترة 

 
 

 عمليات متوقفة )يتبع(  27
 

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

ديسمبر   31كما في  
 حذوفات  إنخفاض القيمة  2021

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

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

 217,192 - ( 646) 217,838 8 إستثمارات عقار ة 
 - - ( 3,502) 3,502 9 حق إستخدام الموجودات 

 916,429 - - 916,429 11 إستثمارات في موجودات مالية 
  1,617,919 ( 39,178) -  1,657,097  موجودات تمو ل إسالمية  
  32,092 ( 109) - 32,201  ذم  مدينة تجار ة وأخرى 

 65,874 ( 419) - 66,293  مستاق مع جهات ذات عالقة 
 43,736 - - 43,736  وداسو وكالة  

  245,366 - - 245,366 18 البنوك نقد وأرصدة لدى 
      
      
  3,214,483 (36,169 ) (39,706 ) 3,138,608 
      
      

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

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

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

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

      
      

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

 
 

 سيطرة مشتركةل تخضع إندماج أعمال  28
 

 تحويالت خالل الفترة
 

 تاريخ اإلستحواذ اسم الشركة التابعة 

نسبة حقوق الملكية  
المستحوذ  الفعلية 

 النشاط الرئيسي  عليها % 
    

 دبليو سوالر لاستثمار ذ.م.م   شركة
 "(ر )"دبليو سوال  

 أعمال الطاقة النقية   ٪75 2022يناير  1

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

 خدمات إدارة المستشفيات   ٪ 70,83 2022يناير  1

شركة   - مركز أبوظبي للخاليا الج عية 
 الشخص الواحد ذ.م.م 

 الرعاية اللاية    مزود ٪ 70,83 2022يناير  1

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

 الرعاية اللاية    مزود ٪ 70,83 2022يناير  1

           شركة  - جما لالستثمار التجاري يإن
 الشخص الواحد ذ.م.م 

 حيازة إستثمارات  ٪100 2022مايو  5
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةاللفترة 

 
 

 )يتبع( سيطرة مشتركةل تخضع إندماج أعمال  28
 

 )يتبع( تحويالت خالل الفترة
 

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

 ياس كلينك  دبليو سوالر  إيضاحات  
مركز أبوظبي  

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

       الموجودات غير المتداولة 
 441,759 468 60,306 380,985 - 5 ممتلكات وآالت ومعدات 
 6,623 - 874 5,749 - 6 موجودات غير ملموسة 

        19,189 - 1,437 17,752 - 9 حق استخدام الموجودات  
       
  - 404,486 62,617 468 467,571        

       المتداولة الموجودات 
 8,713 - 1,280 7,433 -  مخزون  

 6,209 6,209 - - -  موجودات العقود 
 1,941,918 641,576 82,794 1,217,420 128  ذم  مدينة تجار ة وأخرى 

 84,180 29,257 - 54,623 300  مستاق مع جهات ذات عالقة 
        116,487 89,821 5,079 20,600 987  نقد وأرصدة لدى البنوك 

       
  1,415 1,300,076 89,153 766,863 2,157,507        
       

        2,625,078 767,331 151,770 1,704,562 1,415  مجموع الموجودات 
       

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

 8,906 7,385 693 828 -  مخلص م افآت نهاية الخدمة للموظفيع  
        295,408 - - 295,408 -  قروض بنكية  

       
  - 314,370 1,380 7,385 323,135 

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

 268,577 266,813  - 1,764  مستاق إلى جهات ذات عالقة  
 4,592 - - 4,592 -  قروض بنكية  

        956,910 180,145 43,840 732,925 -  ذم  داسنة تجار ة وأخرى  
       
  1,764 738,283 44,590 446,958 1,231,595        
       

        1,554,730 454,343 45,970 1,052,653 1,764  مجموع المطلوبات  
       

    تار  في   الموجودات(/ المطلوبات) صافي
        1,070,348 312,988 105,800 651,909 ( 349)  التاو ل   

ينزل: صافي الموجودات العاسدة إلى حقوق الملكية  
 غير المسيطرة 

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

       
العاسدة إلى   الموجودات(/ المطلوبات) صافي

 مالكي المجموعة 
 

(349 ) 651,909 105,800 242,628 999,988        
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةاللفترة 

 
 

 )يتبع( سيطرة مشتركةل تخضع أعمالإندماج   28
 

 )يتبع( تحويالت خالل الفترة
 

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

     )غير مدقق( 
     ألف درهم

     
 (20احتياطي اندماج )إيضاح     708,274
      حقوق الملكية غير المسيطرة     291,714

     
999,988          

 
 تاو الت خالل الفترة السابقة

 

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

    
 ٪70 2021أبر ل  1 موارد القابضة لالستثمار ذ.م.م.  

  
 حيازة إستثمارات 

 حيازة إستثمارات  ٪100 2021أبر ل  1 مربان للطاقة المادودة  
سبالي  لاستثمار التجاري شركة  

 الشخص الواحد ذ.م.م. 
 

 حيازة إستثمارات  ٪100 2021أبر ل  1

   2021أبر ل  1 بيور  يلج للتور دات الطبية ذ.م.م. 
 2021يوليو  1و 
 

 خدمات اإلدارة وتكنولوجيا الرعاية اللاية   63٪

شركة   – سوجنو لاستثمار التجاري 
 الشخص الواحد ذ.م.م. 

 

 حيازة إستثمارات  ٪100 2021يونيو  1

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

  

 حيازة إستثمارات  ٪100 2021يونيو  1

 أمنيةخدمات   ٪95 2021يوليو  1 األمنية للخدمات بوابة اإلمارات  
 تلنيو السيارات  ٪65 2021يوليو  1 ذ.م.م.   ساندستورم للناعة السيارات
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةاللفترة 

 
 

 )يتبع( سيطرة مشتركةل تخضع إندماج أعمال  28
 

 )يتبو(  تاو الت خالل الفترة السابقة
 

 فيما يلي تفاصيل الموجودات والمطلوبات المعترف بها في تار   تاو ل الملكية:
 

 
مربان للطاقة 

 المادودة 
موارد القابضة 

 لالستثمار ذ.م.م.

سوجنو لاستثمار 
التجاري ودبليو ايل 

لاستثمار اس تو  
 التجاري ذ.م.م. 

سبالي  لاستثمار 
التجاري شركة 

الشخص الواحد 
 ذ.م.م.

بيور  يلج 
للتور دات الطبية 

 ذ.م.م.

بوابة اإلمارات 
للخدمات 

 المجموع أخرى  ذ.م.م.  األمنية 
         
 ----------------------------------------------------ألف در    ------------------------------------- 

  2021يوليو   1 2021يوليو   1 2021أبر ل   1 2021أبر ل   1 2021يونيو    1 2021أبر ل   1 2021أبر ل   1 تار   اإلستاواذ 
         

     الموجودات المستاوذ عليها والمطلوبات المعترف بها في تار   االستاواذ 
         

         الموجودات غير المتداولة 
 5,820,233 1,449 183 89,213 - 4,137,592 163,119 1,428,677 ممتلكات وآالت ومعدات 

الموجودات غير الملموسة 
 924,540 366 - 10,941 - 427,927 33,634 451,672 والشهرة 

 19,848 - - - - - 19,848 - موجودات بيولوجية 
 419,263 1,139 - 15,944 - 317,346 26,340 58,494 الموجودات حق إستخدام  

 شركات  في  إستثمارات
 400,660 - - - - 24,206 - 376,454  زميلة

مشار و   في  إستثمارات
 25,988 - - - - 25,988 - - مشتركة

 250,504 - - - - - 219,185 31,319 إستثمارات عقار ة
 13,443 - - - - 5,261 - 8,182 موجودات الضر بة المةجلة 

 1,070,975 - - - - - 1,070,975 - أصول تمو ل اسالمية 
 موجودات  في   إستثمار
القيمة العادلة مع ب  مدرجة 

 4,666,330 - 63 - 3,688,350 - 977,917 - خالل الدخل الشامل اآلخر 
 101,374 - - - - 34,703 66,671 - ماتجزات مدينة 

 254,262 - - 254,262 - - - - العقود موجودات  
         

         الموجودات المتداولة 
 488,363 13,162 2,497 85,144 - 320,589 51,607 15,364 المخزون 

 6,165,240 23,201 156,681 1,967,588 - 3,200,220 572,274 245,276 ذم  مدينة تجار ة وأخرى 
 4,179,834 - - 27,085 - 4,106,004 46,745 - موجودات العقود 

 ذات  جهات  مع   مستاق 
 1,337,363 19,226 - 72,769 - - 41,951 1,203,417 القة ع

 1,908,340 5,934 24,802 112,566 5,081 702,019 555,143 502,795 نقد وأرصدة لدى البنوك 
 العادلة   بالقيمة  إستثمارات

 571,561 - - - - 32,084 - 539,477 الربح أو الخسارة الل  خ  مع
وداسو وكالة لدى مةسسات  

 181,023 - - - - - 181,023 - مالية إسالمية 
         
         

 28,799,144 64,477 184,226 2,635,512 3,693,431 13,333,939 4,026,432 4,861,127 مجموع الموجودات 
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 
 

 )يتبع( سيطرة مشتركةل تخضع إندماج أعمال  28
 

 )يتبو(  تاو الت خالل الفترة السابقة
 

 
مربان للطاقة 

 المادودة 

موارد القابضة 
لالستثمار 

 ذ.م.م.

لاستثمار سوجنو  
التجاري ودبليو ايل 
اس تو لاستثمار 

 التجاري ذ.م.م. 

سبالي  لاستثمار 
التجاري شركة 

الشخص الواحد 
 ذ.م.م.

بيور  يلج 
للتور دات الطبية 

 ذ.م.م.

بوابة اإلمارات 
للخدمات 

 المجموع أخرى  ذ.م.م.  األمنية 
         
 ----------------------------------------------------ألف در    ------------------------------------- 

         المطلوبات غير المتداولة 
مخلص م افآت نهاية الخدمة 

 541,795 61 19,940 5,326 - 438,176 69,890 8,402 للموظفيع 
 380,968 146 - 9,502 - 307,669 23,479 40,172 إلتزامات عقود اإليجار 

 4,534,627 - - 62,940 1,500,000 1,556,876 597,610 817,201 قروض بنكية 
 61,461 - - - - - 61,461 - مطلوبات أخرى غير متداولة 
 82,833 - - 82,833 - - - - قرض مع جهة ذات عالقة 

         
         المطلوبات المتداولة 

 22,840 980 - 4,385 - 8,402 1,935 7,138 اإليجار إلتزامات عقود  
 1,542,296 - - 27,271  1,271,117 113,634 130,274 قروض 
 1,531,225 - 36,267 1,264,774 34,892 - 8,605 186,687 القة ع  ذات جهات  إلى   مستاق 

 7,521,632 2,287 28,325 345,531 - 4,730,781 2,261,185 153,523 ذم  داسنة تجار ة وأخرى 
         
         

 16,219,677 3,474 84,532 1,802,562 1,534,892 8,313,021 3,137,799 1,343,397 مجموع المطلوبات
         
         

صافي الموجودات بتار   
 12,579,467 61,003 99,694 832,950 2,158,539 5,020,918 888,633 3,517,730 التاو ل 

         
ناقلا : صافي الموجودات 
العاسدة لاقوق الملكية غير 

 (212,525) - - - - (2,824) (209,701) - المسيطرة 
         

صافي الموجودات العاسدة 
 12,366,942 61,003 99,694 832,950 2,158,539 5,018,094 678,932 3,517,730 لمالكي المجموعة 

         
         
 

 الموجودات كما في تار   التاو ل الخاضعة لسيطرة مشتركة كما يلي:  صافي ت  توز و
     درهمألف 

     
 إحتياطي إندماج وأرباح مستبقاة     9,889,240
      اقوق الملكية غير المسيطرةموزعة ل    2,477,702

     
12,366,942          
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  3إندماج األعمال بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   29
 

 )"جينكوري"( متجر جينكوري لألدو ة ذ.م.م
 

در   ت  احتسـابل باسـتخدام   1مقابل    جينكوري ٪ مع حقوق الملكية في 90، اسـتاوذت المجموعة على  2022فبراير   1مع   اعتبارا  
 ي شـركة ذات مسـةولية مادودة،   جينكوري   إناألعمال".    اندماج" 3 رق   طر قة االسـتاواذ بموجب المليار الدولي للتقار ر المالية

 في تجارة مستاضرات التجميل والمواد الطبية ذات الللة. وتعملفي إمارة دبي   وت سستمسجلة 
 

 )"الدار"( .ع.م.الدار العقار ة ش
 

ــيطرة  المجموعة قامت،  2022أبر ل   11اعتبار ا مع  ــ ــ ــبة    بالســ ــ ــ ــة ملكية أخرى بنســ ــ ــ ٪ في الدار. ونتيجة ل لل، تم نت 2على حلــ
ـــبعة في ــ ــ ـــاء مجلس اإلدارة الســ ــ ــ ـــنو ة  إجتماع  المجموعة مع تعييع أربعة مع أعضــ ــ ــ أبر ل    11ال ي عقد في    الجملية العمومية الســ

، مما منح المجموعة السيطرة على الدار. وبناء  على ذلل، فقد ت  التعامل مو ذلل كخطوة استاواذ بموجب المليار الدولي  2022
ــركة تابعة   3 رق   للتقار ر المالية ــركة زميلة وبدال  مع ذلل ت  توحيد  كشـ ــتثمار في شـ ــتثمار في الدار كاسـ وت  إلغاء االعتراف باالسـ

 .10 رق   بموجب المليار الدولي للتقار ر المالية
 

ــجلة   ــ ــ ــ ــركة مســ ــ ــ ــ عات  في العديد مع األعمال في المقام األول في مجال التطو ر والمبي وتعملفي إمارة أبوظبي    وقاسمةالدار  ي شــ
للمجموعة    ودخلواالســـتثمار والبناء والت جير واإلدارة والخدمات المرتبطة بالعقارات. مع تار   االســـتاواذ، ســـا مت الدار بإيرادات  

 در   على التوالي. مليون  1,443 مبللدر   و   مليون   5,383بمبلل 
 

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

، و ي شــركة ذات مســةولية مادودة .وقعت المجموعة اتفاقية لشــراء مدرســة الشــهب الخاصــة ذ.م.م،  2022يناير   20اعتبار ا مع 
ـــــجلـة في أبوظبي، اإلمـارات العربيـة المتاـدة مقـابـل بـدل إجمـالي قـدر    ـــ ــ ــ ، ت  االنتهـاء مع 2022يونيو    1مليون در  . في    72مســ

 السيطرة على الشهب.  ىعل  المجموعةإستاواذ فيل  ت ، وبالتالي فهو التار   ال ي  المعاملة
 

   . )"توافق"(توافق لتطو ر المشار و العقار ة ذ.م.م
 

ت سست   مليون در  . 331 بدل قدر   ٪ مع توافق مقابل70، وقعت المجموعة اتفاقية االستاواذ على  2022أبر ل   18اعتبار ا مع 
في تطو ر واسـتثمار وإدارة العقارات اللـناعية. مع تار   االسـتاواذ، سـا مت   وتعملفق في أبوظبي، اإلمارات العربية المتادة  اتو 

 مليون در   في عمليات المجموعة.  20,9 بمبللمليون در   وصافي ربح  30,4 بمبللتوافق في إيرادات  
 

 سبارك لخدمات األمع
 

شركة الشخص الواحد    -مع أسه  شركة سبارك للخدمات األمنية٪  100، استاوذت المجموعة على  2022سبتمبر   1اعتبارا مع  
ــــ "ســبارك"( مقابل بدل قدر    -ذ.م.م.، أبوظبي وســبارك للخدمات األمنية ــ ـــ ــ ــ . تقدم مليون در    120ذ.م.م.، دبي )يشــار إليها معا بـــ
 ة للعمالء التجار يع والس ني في دولة اإلمارات العربية المتادة.سبارك مجموعة شاملة مع الالول األمني

 
 )"ميس"( م.ميس ماورو للخدمات الفنية ذ.م.

 
ـــــطس   1اعتبارا مع  ــ ـــــتاوذت المجموعة على  2022أغســ ــ ـــــركة ميس مقابل100، اســ ــ ـــــه  شــ ــ مليون در  .   4,4 بدل قدر  ٪ مع أســ

 في خدمات إدارة المرافق. وتعملميس في دبي، اإلمارات العربية المتادة  شركة ت سست 
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 )يتبع( 3للتقارير المالية رقم إندماج األعمال بموجب المعيار الدولي   29
 

 شركة باوتيف للالول المستدامة ذ.م.م. 
 

در  . ت ســـســـت  مليون  10  بدل قدر   ٪ مع أســـه  باوتيف مقابل 100، اســـتاوذت المجموعة على  2022أغســـطس  1اعتبارا مع 
ـــــة في إدارة الطاقة وعقود أداء الطاقة   ــ ــ ـــــلــ ــ ــ ـــــغيل اآلليباوتيف في أبوظبي، اإلمارات العربية المتادة، و ي متخلــ ــ ــ لمباني  ل  والتشــ

 وأندمة التا  .
 

 المقبولةوالمطلوبات  المستحوذةالقابلة للتحديد  الموجودات 
 

 الماددة كما في تار   االستاواذ كما يلي:وانت القي  العادلة المةقتة للموجودات والمطلوبات  
 

 المجموع أخرى  سبارك  توافق الشهب الدار  
  ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  إيضاحات  
        

        الموجودات غير المتداولة
 3,620,385 85 12,756 2,447 71,694 3,533,403 5 ممتلكات وآالت ومعدات 
 215,325 11,118 27,948 - 1,483 174,776 6 موجودات غير ملموسة 

 96,226 - - - - 96,226 7 الشهرة
 18,499,881 - - 584,495  17,915,386 8 إستثمارات عقار ة 

 494,990 - - 113,034 2,360 379,596 9 حق إستخدام الموجودات 
 108,582 - - - - 108,582 10 مشار و مشتركة و  زميلة  شركات في إستثمار

 45,972 - - - - 45,972 11 إستثمار في موجودات مالية 
   34,510 - - - - 34,510  موجودات الضر بة المةجلة 

 518,521 - - - - 518,521  ذم  مدينة تجار ة وأخرى 
        

  22,806,972 75,537 699,976 40,704 11,203 23,634,392 
        

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

 221,056 - - - - 221,056  موجودات العقود 
 7,666,647 11,034 98,945 5,404 2,158 7,549,106  ذم  مدينة تجار ة وأخرى 

 6,448,397 - 485 - - 6,447,912  مخزون 
 3,547,814 - - - - 3,547,814 16 أعمال تطو ر قيد التنفي  

 33,947 - 181 31,945 1,821 -  القة ع  ذات جهة مع مستاق
 9,079,317 1,578 17,072 - - 9,060,667  نقد وأرصدة لدى البنوك

        
  26,969,356 3,979 37,349 116,683 12,612 27,139,979 
        

 50,774,371 23,815 157,387 737,325 79,516 49,776,328  مجموع الموجودات 
        

        
        المطلوبات غير المتداولة 

 447,631 - 965 128,714 2,370 315,582 9 إلتزامات عقود اإليجار 
 282,624 1,178 36,977 1,411 1,246 241,812  للموظفيع مخلص م افآت نهاية الخدمة 

 4,304,707 - - 86,137 - 4,218,570  قروض بنكية 
 3,639,951 - - - - 3,639,951  ص وك غير قابلة للتاو ل

 1,914,385 - - - - 1,914,385  ذم  داسنة تجار ة وأخرى 
         

 10,330,300 3,616 216,262 37,942 1,178 10,589,298 
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 )يتبع( 3إندماج األعمال بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   29
 

 )يتبع( المقبولةوالمطلوبات  المستحوذةالقابلة للتحديد  الموجودات 
 

 المجموع أخرى  سبارك  توافق الشهب الدار  
  ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  إيضاحات  

        المطلوبات المتداولة 
 61,029 - 461 4,724 187 55,657 9 إلتزامات عقود اإليجار 

 313 81  232 - - -  القة ع  ذات جهات إلى مستاق
 53,041 - - 16,218 - 36,823  قروض بنكية 

 32,889 - - - - 32,889  ص وك غير قابلة للتاو ل
 7,908,720 10,167 35,436 9,536 12,624 7,840,957  ذم  داسنة تجار ة وأخرى 

 2,321,580 - - 8,576 - 2,313,004  مطلوبات العقود 
        
          10,279,330 12,811 39,054 36,129 10,248 10,377,572 
        
        

 20,966,870 11,426 74,071 255,316 16,427 20,609,630  مجموع المطلوبات
        

        
 29,807,501 12389 83,316 482,009 63,089 29,166,698  الموجودات المستحوذة صافي 

 (783,140) 29 - (141,871) - (641,298)  ينزل: حقوق الملكية غير المسيطرة 
 (1,126,639) - - - - (1,126,639) 21 أدوات حقوق الملكية المختلطة 

        
  الموجوداتالحصة من صافي نسبة 

 المستحوذة القابلة للتحديد 
 

27,398,761 63,089 340,138 83,316 12,418 27,897,722 
: الالص اإلضافية غير المسيطرة  ينزل

 على مستوى المجموعة 
 

(18,727,252) - - - - (18,727,252) 
 (13,403,028) (14,400) (120,019) (331,034) (72,210) (12,865,365)  بدل الشراء 

        
 4,242,290 2,610 36,703 - 9,121 4,193,856 7 الشهرة 

        

 9,732 628 - 9,104 - -  مكسب من صفقة شراء 
        

 
 :كما يلياألعمال    إندماجغير المسيطرة في تار   التاو ل بموجب   حقوق الملكية توز وت  

     سبتمبر  30
2022     

     )غير مدقق( 
     ألف درهم

     
 عند اإلستاواذ  حقوق الملكية غير المسيطرة    783,140

      على مستوى المجموعة  اإلضافيةمسيطرة الغير الملكية حقوق     18,727,252
     

19,510,392          
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 حقوق الملكية غير المسيطرة  30
 

ــتثمر   (أ ـــ ــ ــ ــركات المجموعة اتفاقية اوتتاب مو مســ ـــ ــ ــ  بقيمةفي حقوق ملكية عادية   حيج اوتتبخالل الفترة، أبرمت إحدى شــ
ــة    100مليون در   )  367 ــازة بقيمـ ــة ممتـ مليون دوالر    300مليون در   )  1,102مليون دوالر أمر  ي( وحقوق ملكيـ

ــــتكون حقوق الملكية  ــــركة. ســ ــــه  في ال كرى إلزامية قابلة للتاو ل    الممتازةأمر  ي( للشــ ــــنو ة  إلى عدد ثابت مع األســ   الســ
ــتامل معدل فاسدة ثابت. نتج عع   ــ ــتبعاد  النتاسج الم كورة الثالثة لتار   اإلغالق وســ ــ ٪  11,121أعال  قيام المجموعة باســ

ــــركة مقابل إجمالي   ــــتها في تلل الشــ مليون دوالر أمر  ي(. ال تةدي    400مليون در   )  1,469نقدي قدر    بدلمع حلــ
 بالتالي ت  احتسابها كمعاملة حقوق ملكية.للسيطرة و   خسارةالمعاملة الم كورة أعال  إلى أي 

 
ــيس المجموعة  قامت خالل الفترة،   (ب ــركة تابعة مملوكة بالكامل لكنها  بت سـ ــي قامت شـ ــه  الف،ة أ    حقوق الملكية إلى بتقسـ أسـ

ــه  الف،ة ب )51) ــ ــ ــيس٪(. 49٪( وأســ ــ ــ ــتبعاد، قامت المجموعة الحقا  للت ســ ــ ــ ــهمها مع الف،ة ب مقابل   باســ ــ ــ مبلل بدل بأســ
، و ي شــركة مملوكة بنســبة .لشــركة إيل بي  انســيل إس بي في ذ.م.ممليون دوالر أمر  ي(   500ليون در   )م  1,836

 .٪ لشركة أبولو كابيتال مانجمنت إل بي  100
 
 

 مطلوبات طارئة   31
   سبتمبر  30  ديسمبر 31

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

     
      ضمانات بنكية    17,549,451  12,077,243

     
      اعتمادات مستندية   1,321,942  722,803

     
      التزامات رأسمالية    31,746,593  2,243,330

     
      التزامات شراء  2,886,325  1,678,572

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

 
 للمجموعة كمةجر  ةالتزامات عقود اإليجار التشغيلي

 
 غير القابلة لالغاء  ي كما يلي: ةايجارات المستقبلية المستاقة بموجب عقود اإليجار التشغيليلالاد األدنى  إن  
 

   سبتمبر  30  سبتمبر  30
2021  2022   

   ألف درهم  ألف در  
   )غير مدقق(   مدقق( غير )
     
 خالل سنة  1,121,545  -
 مع سنة إلى خمس سنوات  2,793,789  -
      أوثر مع خمس سنوات   1,833,084  -
     
-  5,748,418        
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 معلومات قطاعية  32
 

ـــــغيل 8يتطلب المليار الدولي للتقار ر المالية رق   ــ ــ ـــــاس األداء المالي والتقار ر    قطاعات التشــ ــ ــ ـــــغيل على أســ ــ ــ تاديد قطاعات التشــ
ــــغيل، ت  تندي  المجموعة في  الداخلية حول م ونات  ـــ ــ ــ ــــيص الموارد للقطاع وتقيي  أداسل. ألغراض التشــ ـــ ــ ــ المجموعة مع أجل تخلــ

 قطاعات األعمال أو ملادر اإليرادات التالية:
 

 ؛أعمال التجر ف وما يرتبط بها مع أعمال استلالح األراضيبتقدي    يتعلقال ي    ،اللناعي (1)
ــاءات (2) ـــ ـــ ــ ــ ـــــ نيـة، وتطو ر البنيـة التاتيـة وأعمـال   خـدمـات  ، الـ ي يوفراإلنشــ ـــ ــ ــ أعمـال المقـاوالت المتعلقـة بـالمبـاني التجـار ـة والســ

  ة؛المدني اإلنشاءات
 واإليرادات مع اإلستثمار في الشركات العقار ة أو بيو العقارات؛  إيرادات اإليجار مع العقارات التي تشملالعقارات،   (3)
 ؛ والمخبر ة  وخدمات االختبارات والخدماتالمختبرات الطبية،  شفيات و التي تتضمع خدمات إدارة المستالرعاية اللاية،   (4)
ــــمل   (5) ــــيالخدمات وغير ا التي تشــ ــــ ل رسيســ ــيافة، خدمات التعلي ،   بشــ ــ ــافة إلىخدمات اإلدارة، إيرادات الضــ ــ مجموعة   باإلضــ

 اإلسالمي.التمو ل  و االستثمار  ذلل إيرادات  شمل و .  الثانو ة اللغيرةمتنوعة مع األنشطة 
 

 يعرض الجدول التالي معلومات اإليرادات واألرباح للقطاعات التشغيلية للمجموعة:
 
 

 الرعاية الصحية العقارات اإلنشاء  الصناعة
   الخدمات

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

سبتمبر  30المنتهية في للفترة 
2022  

    
   

 26,629,944 - 2,869,246 8,333,658 4,362,392 4,901,493 6,163,155 المبيعات الخارجية 
 - (225,801) 96,400 - 44,148 85,253 - المبيعات ما بيع القطاعات 

                                                                                                                               
        

 26,629,944 (225,801) 2,965,646 8,333,658 4,406,540 4,986,746 6,163,155 مجموع اإليرادات
 7,060,684 (43,587) 957,018 3,636,535 1,772,422 364,662 373,634 إجمالي ربح القطاع 

 ملار ف عمومية وإدار ة وبيلية 
(100,799) (86,791) (613,701) (596,481) (715,772) 49,368 (2,064,176) 

  شركات زميلة نتاسجحلة في 
 (174,102) - (161,902) 7,991 14,134 (37,530) 3,205 مشار و مشتركةو 

المالية   الموجودات قيمة   إنخفاض
 (268,185)  (248,705) (20,485) - 375 630 د و وموجودات العق

 958,129 318 75,919 82,689 36,371 56,455 706,377 إستثمار وإيرادات أخرى إيرادات 
 9,732 - 9,732 - - - - شركات تابعة  م سب مع صفقة شراء

مع استبعاد استثمار في   م سب
 3,714,875 - 3,714,875 - - - - شركات زميلة 

صرف العمالت   )خسارة(/ م سب مع
 (30,236) - 22,770 351 - 125 (53,482) األجنبية

 (244,883) 13,549 (104,799) (16,062) (112,348) (3,598) (21,625) تكاليف تمو ل، صافي
                                                                                                                               
        

الربح قبل الضريبة من العمليات  
 8,961,838 19,648 3,549,136 3,094,538 1,096,878 293,698 907,940 المستمرة

 (56,209) - (7,960) - (14,018) - (34,231) ضر بة الدخل
                                                                                                                               
        

الضريبة من العمليات   بعدالربح 
 8,905,629 19,648 3,541,176 3,094,538 1,082,860 293,698 873,709 المستمرة

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

                                                                                                                               
        

 9,032,085 14,310 3,665,403 3,102,105 1,082,860 293,698 873,709 الضريبة  بعدالربح 
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 الرعاية اللاية  العقارات  اإلنشاء  اللناعة 
 الخدمات  

 المجموع  ح وفات والقطاعات األخرى 
 ألف در   ألف در   ألف در   ألف در   ألف در   ألف در   در  ألف  

        2021 سبتمبر 30للفترة المنتهية في  
 11,352,304 - 969,993 3,907,464 - 3,315,055 3,159,792 المبيعات الخارجية 

 - (3,248) 1,982  - 959 307 المبيعات ما بيع القطاعات 
                                                                                                                               
        

 11,352,304 (3,248) 971,975 3,907,464 - 3,316,014 3,160,099 مجموع اإليرادات 
        

 3,758,936 1,227 448,686 2,654,902 - 281,497 372,624 إجمالي ربح القطاع 
 (563,174) -  (216,684) (219,616) -  (87,177) (39,697) ملار ف عمومية وإدار ة وبيلية 

مشار و  و  شركات زميلة نتاسجحلة في 
 (4,021) -  (45,717) 14,375 -  22,804 4,517 مشتركة
المالية وموجودات   الموجودات قيمة   إنخفاض

 23,692 (52,980) د و العق
 
- (492) (12,068) - (41,848) 

 إستثمار وإيرادات أخرى إيرادات 
116,890 16,663 

 
145,725 (8,900) 233,129 

 
(191) 503,316 

 - -  - - -  - - شركات تابعة  م سب مع صفقة شراء
مع استبعاد استثمار في شركات   م سب
 - - زميلة 

 - 
- - 

 - 
- 

صرف العمالت   )خسارة( معم سب/ 
 - 14,070 األجنبية

 - 
(269) 44,589 

 - 
58,390 

 (63,261) - (22,238) (4,254) (16,055) (7,167) (13,547) تكاليف تمو ل، صافي
                                                                                                                               
        

 3,648,338 1,036 429,697 2,435,746 129,670 250,312 401,877 الربح قبل الضر بة مع العمليات المستمرة
 10,779 - (2,366) -  - 13,145 ضر بة الدخل

                                                                                                                               
        

 3,659,117 1,036 427,331 2,435,746 129,670 250,312 415,022 الضر بة مع العمليات المستمرة بعدالربح 
 (10,617) (1,345) 4,357 (13,629) -  -  -  مع العمليات المتوقفة  الربح  /)الخسارة(

                                                                                                                               
        

 3,648,500 (309) 431,688 2,422,117 129,670 250,312 415,022 الضر بة  بعدالربح 
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 .2022 سبتمبر  30يعرض الجدول التالي الموجودات والمطلوبات القطاعية للقطاعات التشغيلية للمجموعة كما في 
 
 العقارات  اإلنشاء  الصناعة  

 الرعاية  
 الصحية 

الخدمات  
 المجموع  حذوفات  والقطاعات األخرى 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
        2022 سبتمبر 30في 
        

 109,097,908 ( 3,013,616) 26,160,122 12,086,098 52,537,599 5,955,548 15,372,157 مجموع الموجودات 
        
        
        

 49,924,898 ( 3,027,926) 12,774,124 5,127,496 22,611,036 4,412,676 8,027,492 مجموع المطلوبات 
        
        

        2021ديسمبر  31في 
        

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

 3,138,608 - 3,138,608 - - - - 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 
        
        

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

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

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

 والهند والكو ت وجزر المالديف وسيشيل وشرق إفر قيا. 
 

 : للمجموعة ةالجغرافي اتيوضح الجدول التالي تاليل القطاع 

 
 قطاع اإلمارات 

 العربية المتحدة
 القطاع 
 المجموع  الدولي 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    

    )غير مدقق(  2022 سبتمبر  30
     26,629,944 3,446,182 23,183,762 اإليرادات 

    
     7,060,684 508,546 6,552,138 الربح اإلجمالي 

    
     50,992,822 1,597,252 49,395,570 المتداولة الموجودات غير  

    
    )غير مدقق(  2021 سبتمبر 30

     11,352,304 1,349,137 10,003,167 اإليرادات
    

     3,758,936 16,664 3,742,272 الربح اإلجمالي 
    

    )مدقق(  2021 ديسمبر 31
     21,507,692 1,849,031 19,658,661 الموجودات غير المتداولة 

 
 

 لسهمالعائد ل  33
 

 سه  المستخدمة في احتساب رباية السه :بيانات األرباح واأل يوضح الجدول التالي
 

   سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةال  سبتمبر 30الثالثة أشهر المنتهية في 
2021  2022  2021  2022   

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

1,324,163  454,680  2,155,785  6,797,532  
 ربح الفترة العاسد لااملي أسه  الشركة  

 ألف در    -

10,000  10,000  6,170  10,000  
 المتوسط المرجح لعدد األسه  العادية  

 اللادرة )مليون( 
 األساسي للسه  الواحد )در  ( العاسد    0,68  0,35  0,05  0,13

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

 عند استخدامها. 
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 المالية للموجودات والمطلوبات القيمة العادلة   34
 

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

 .مطلوبات مماثلة
ــتوى   • ــعار المدرجة  2المســ ــتقة مع مدخالت بخالف األســ ــات القيمة العادلة  ي تلل المشــ ــمعقياســ ــتوى   ضــ والتي يم ع  1المســ

 .مالحدتها لألصل أو االلتزام، إما بش ل مباشر )مثل األسعار( أو بش ل غير مباشر )أي المشتقة مع األسعار(
اليب التقيي  التي تتضـمع مدخالت لألصـل أو االلتزام التي ال تسـتند  قياسـات القيمة العادلة  ي تلل المشـتقة مع أسـ  3المسـتوى   •

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

 المجموعة. ومطلوبات يعرض الجدول التالي معلومات حول كيفية تاديد القية العادلة لموجودات
 

 
 

المدخالت الهامة 
التي ال يمكن 

 مالحظتها 

المدخالت التي 
ال يمكن 

مالحظتها 
 لقيمة العادلةل

األسعار 
في   المدرجة 

األسواق 
النشطة 

 (1)المستوى  

المدخالت 
الهامة التي 

 يمكن مالحظتها 
 (2)المستوى  

المدخالت الهامة 
التي ال يمكن 

 مالحظتها 
 (3)المستوى  

 المجموع
 سبتمبر  30

2022 
 )غير مدقق(

 المجموع
 ديسمبر   31

2021 
 )مدقق(

 ألف در    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم    
        الموجودات المالية

إستثمارات في موجودات مالية مع 
 خالل الربح أو الخسارة 

 1,000,424 5,119,634 - 3,033,807 2,085,827 ال ينطبق  ال يوجد 

إستثمارات في موجودات مالية مع 
 اآلخر خالل الدخل الشامل  

 1,650 1,392,880 - 1,010,843 382,037 ال ينطبق  ال يوجد 

 6,403 250,250 - 250,250 - ال ينطبق  ال يوجد  موجودات مالية مشتقة 
        

        المالية  المطلوبات
 45,564 123,354 - 123,354 - ال ينطبق  ال يوجد  مالية مشتقة   مطلوبات

        
        الماليةالموجودات غير  

 25,273 24,261 - 24,261 - ال ينطبق  ال يوجد  الموجودات البيولوجية 
        إستثمارات عقار ة

 معامالت مماثلة  قطو أراضي   -
سعار السوق أل

 لموجوداتالاالية  
 مماثلة

 62,475 837,617 837,617 - - ال ينطبق 

نهج الرسملة،  عقارات تجار ة وس نية  -
السوق إيجار  

السنوي، معدل 
 الخل  

 372,238 22,023,763 22,023,763 - - ال ينطبق 

 
 .السنة  الفترة/  ع  ناك تاو الت بيع المستو ات خالليل  
 
 

 نتائج موسمية 35
 

ــــجيل أي دخل  ــــمية في البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةل  يت  تســ ــــعةاللفترة   ذات طبيعة موســ ــــهر المنتهية في   تســ   30أشــ
 .2021و   2022 سبتمبر



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.  

 

61 
 

 المالية المرحلية الموجزة الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةاللفترة 

 
 

  أحداث بعد فترة التقرير 36
 

 المجموعة المعامالت التالية: أبرمت،  التقر رلفترة    الحقا  
 

 جزر كايمان؛ و فيمليار در   في ألفا و ف كر ديت إل بي، و ي شراوة معفاة  1استثمار بقيمة  (أ
 

وقعت شـــــركة بروفيس لخدمات إدارة جمليات المالك ذ.م.م )"بروفيس أو إيل" و ي شـــــركة تابعة للمجموعة( اتفاقية لبيو   (ب
لخدمات إدارة جملية المالك الدولية ذ.م.م وشــركة ســاغا أو إيل دي إم ســي ســي )"ســاغا أو وشــراء شــركة ســاغا الدولية 

مليون در   خاضـو    37إيل سـي"(، و ما منشـآت ت  ت سـيسـهما في دبي، اإلمارات العربية المتادة مقابل بدل مبدسي قدر  
ــي في خدمات إدارة الم ــاغا أو إيل ســ ــروط االتفاقية. تعمل ســ ــدار     البيانات  للتعديالت وفقا لشــ متلكات. في تار   إصــ

 م تملة. الموجزة الموحدة، ل  تكع مااسبة االستاواذ األولية له   المعاملة  المرحلية  المالية
 
 

 الموجزة الموحدة المرحلية اعتماد البيانات المالية  37
 

ــــورةتعرض المعلومات المالية المدرجة في     البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة   فإنعلى حد علمنا،   ــ   كافة مع  ةعادل بلــ
ت  اعتماد وإجازة  النواحي الجو ر ة الوضــــو المالي ونتاسج العمليات والتدفقات النقدية للمجموعة كما في وللفترات المعروضــــة فيها. 

 .2022  أوتوبر 28مجلس اإلدارة بتار    وجزة الموحدة مع قبل المالمرحلية  إصدار البيانات المالية  


