
 

 الشركة العالمية القابضة ش.م.ع 
 

 البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة 

 2020سبتمبر   30المنتهية في  الفترة

 





 بيان المركز المالي المرحلي الموحد  

 2020سبتمبر  30في 

 

 
 )مدققة( )غير مدققة(  
 2019ديسمبر  31 2020سبتمبر  30 إيضاحات  
 ألف درهم  ألف درهم  
    

    الموجودات 
    الموجودات غير المتداولة 

 1.220.662 1.516.119 4 ممتلكات وآالت ومعدات
 351.988 519.863  الموجودات غير الملموسة والشهرة

 85.666 95.474  موجودات حق االستخدام
 328 1.356.722 5 استثمارات عقارية 

 7.331 418.824 6 استثمار في شركات زميلة وشركات ائتالف
 43.183 449.954 7 استثمارات في موجودات مالية

 571 339.503  ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى  
 1.200 1.200 15.2 قرض لطرف ذو عالقة 

 - 8.849 15.3 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
 1.143 1.625  موجودات الضريبة المؤجلة 

    
  4.708.133 1.712.072 
    

    الموجودات المتداولة 
 137.824 492.170 9 المخزون

 - 610.957 10 أعمال تطوير قيد التنفيذ  
 5.283 5.424  موجودات بيولوجية

 200.848 349.222 15.3 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
 616.937 2.637.273  ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى 

 1.305.185 2.392.340 11 نقد وأرصدة بنكية
    
  6.487.386 2.266.077 

 - 871.381 8 موجودات محتفظ بها للبيع  
    
  7.358.767 2.266.077 
    

 3.978.149 12.066.900  إجمالي الموجودات 
    

    حقوق المساهمين والمطلوبات 
    حقوق المساهمين 

 1.821.429 1.821.429 13 رأس المال 
 ( 219.722) 1.555.467  احتياطي دمج 

 45.191 45.191 14 احتياطي نظامي
 8.394 23.553  التغيرات المتراكمة في إعادة تقييم استثمارات 

 ( 287) (163)  احتياطي تحويل العمالت
 517.476 2.232.681  أرباح محتجزة  

    
 2.172.481 5.678.158  حقوق المساهمين العائدة لمالكي الشركة  

 22.428 120.959  المسيطرة الحقوق غير 
    

 2.194.909 5.799.117  إجمالي حقوق المساهمين  
    
 

 





 بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموحد )غير مدقق(

 2020سبتمبر   30لفترة المنتهية في ل

 

 
 سبتمبر 30فترة التسعة أشهر المنتهية في  سبتمبر 30فترة الثالثة أشهر المنتهية في   

  2020 2019 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ات إيضاح 

      

 613.349 4.608.354 260.326 2.151.617 18 اإليرادات

 ( 518.290) (2.998.535) ( 210.839) (1.424.620)  تكلفة اإليرادات 
      

 95.059 1.609.819 49.487 726.997  إجمالي الربح  

      

 ( 57.641) (271.176) ( 21.284) (109.364)  عمومية وإدارية مصاريف 

 ( 28.034) (51.396) ( 10.362) (11.913)  مصاريف بيع وتوزيع 

 14.398 43.039 2.519 17.971  استثمارات وإيرادات أخرى إيرادات 

 حصة الربح من استثمار في شركات زميلة وشركات  

 4.244 509.459 1.331 360.547 6 ائتالف    

 - 4.745 - 4.745 12.2 ربح من استحواذ على شركة تابعة 

 5.494 - - - 6 بها سابقاً  حصة ملكية محتفظمن   القيمة العادلةربح 

 ( 243) (44.114) - (17.169)  مصاريف أخرى 

 ( 5.902) (28.324) ( 5.088) (12.940)  التمويل تكاليف 
      

 27.375 1.772.052 16.603 958.874  الربح قبل الضريبة  

 - 418 - 60  منافع ضريبة الدخل للفترة  
      

 27.375 1.772.470 16.603 958.934  الربح للفترة
      

      العائد إلى:

 26.267 1.715.150 16.573 932.697  مالكي الشركة    

 1.108 57.320 30 26.237  الحقوق غير المسيطرة   
      

 27.375 1.772.470 16.603 958.934  الربح للفترة
      

 0.027 0.942 0.009 0.512 16 العوائد األساسية للسهم 
      

 
 

  



 بيان الدخل الشامل اآلخر المرحلي الموحد )غير مدقق(

 2020سبتمبر   30المنتهية في فترة لل

 

 
 سبتمبر 30التسعة أشهر المنتهية في  سبتمبر 30الثالثة أشهر المنتهية في  

 2020 2019 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم 

     

 27.375 1.772.470 16.603 958.934 الربح للفترة

     

     : اآلخرالشامل  الدخل )الخسارة(

     البنود التي قد يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى األرباح أو الخسائر: 

 ( 2.016) (163) ( 1.663) 1.421 العمليات الخارجية  فروق صرف العمالت األجنبية عند تحويل  

     

     البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى األرباح أو الخسائر: 

 التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة   

 284 15.214 ( 132) 23.244 ( 7)إيضاح  من خالل الدخل الشامل اآلخر    
     

 ( 1.732) 15.051 ( 1.795) 24.665 اآلخر الشامل  )الخسارة(  الدخل إجمالي
     

 25.643 1.787.521 14.808 983.599 إجمالي الدخل الشامل للفترة 
     

     العائد إلى:

 24.938 1.730.488 15.111 957.332 مالكي الشركة    

 705 57.033 ( 303) 26.267 الحقوق غير المسيطرة   
     

 983.599 14.808 1.787.521 25.643 
     

 

 

 



 بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد )غير مدقق(

 2020سبتمبر   30المنتهية في  للفترة

 

 
   العائد لحاملي أسهم الشركة  

 نظامياحتياطي  احتياطي دمج رأس المال 

التغيرات المتراكمة في 

 إعادة تقييم استثمارات 

احتياطي تحويل 

 اإلجمالي أرباح محتجزة  العمالت

الحقوق غير 

 المسيطرة

إجمالي حقوق 

 الملكية

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

          

 586.299 9.269 577.030 46.644 (102) 7.668 12.820 - 510.000 )مدقق(  2019يناير  1الرصيد في 

 27.375 1.108 26.267 26.267 - - - - - الربح للفترة

 (1.732) (403) (1.329) - (1.613) 284 - - - الدخل )الخسارة( الشامل اآلخر للفترة
          

 25.643 705 24.938 26.267 (1.613) 284 - - - إجمالي الدخل )الخسارة( الشامل للفترة 

 1.311.429 - 1.311.429 - - - - - 1.311.429 (13إصدار رأس المال )إيضاح 

 (886.391) - (886.391) - - - - (886.391) - دمج أعمال شركات خاضعة لسيطرة مشتركة

 - 2.357 (2.357) (2.357) - - - - - حقوق غير مسيطرة  استحواذ على

 14.563 14.563 - - - - - - - تابعةاستحواذ على شركة 
          

 1.051.543 26.894 1.024.649 70.554 (1.715) 7.952 12.820 (886.391) 1.821.429 )غير مدقق(  2019سبتمبر  30الرصيد في 

          

 2.194.909 22.428 2.172.481 517.476 (287) 8.394 45.191 (219.722) 1.821.429 )مدقق(  2020يناير  1الرصيد في 

 1.772.470 57.320 1.715.150 1.715.150 - - - - - الربح للفترة

 15.051 (287) 15.338 - 124 15.214 - - - للفترة الدخل )الخسارة( الشامل اآلخر
          

 1.787.521 57.033 1.730.488 1.715.150 124 15.214 - - - إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر   

- - - (55) - 55 - - - 

 1.721.086 647 1.720.439 - - - - 1.720.439 - (12.1دمج أعمال شركات خاضعة لسيطرة مشتركة )إيضاح 

 54.750 - 54.750 - - - - 54.750 - (6زميلة )إيضاح  اتاالستحواذ على شرك

 40.851 40.851 - - - - - - - (12.2)إيضاح  شركة تابعةاالستحواذ على 
          

 5.799.117 120.959 5.678.158 2.232.681 (163) 23.553 45.191 1.555.467 1.821.429 )غير مدقق(  2020سبتمبر  30الرصيد في 

          

 

 



 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد )غير مدقق(

 2020سبتمبر   30المنتهية في  للفترة

 
 أشهر المنتهية التسعة فترة   
 سبتمبر 30  
 2019 2020 إيضاحات 
 ألف درهم ألف درهم  
    

    األنشطة التشغيلية
 27.375 1.772.052  قبل الضريبةالربح 

    تعديالت للبنود التالية: 
 10.286 78.111  وأصل حق االستخدام   استهالك ممتلكات وآالت ومعدات  
 312 38.464 5 استهالك استثمارات عقارية   
 2.222 55.915    وموجودات بيولوجية إطفاء موجودات غير ملموسة  
 (4.244) (509.459) 6 االستثمار في شركات زميلة وشركات ائتالف  ربح الحصة من   
 (411) -  التغير في القيمة العادلة للموجودات البيولوجية   
 2.669 57.442  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين   
 - (4.745) 12.2 ربح من استحواذ على شركة تابعة  
 (184) (242)  ربح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات   
 - 2.353  االنخفاض في قيمة ممتلكات وآالت ومعدات    
 1.514 73.735 9 مخصص المخزون بطيء الحركة   
 8.682 28.452  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة    
 (9.173) (9.268)  إيرادات الفائدة وتوزيعات األرباح  
 (5.494) - 6 ربح القيمة العادلة من إعادة تقييم حصة ملكية المستحوذ المحتفظ بها سابقاً   
 (5.659) 28.324  تكاليف التمويل  
    
    

 27.895 1.611.134  والمطلوبات التشغيليةالتدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات 
 (52.955) (341.307)  في المخزون  الزيادة)

 653 (4.604)  )الزيادة( النقص في الموجودات البيولوجية 
 4.064 (79.903)  )الزيادة( النقص في المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 

 (30.645) (1.101.140)  المدينة األخرى الزيادة في الذمم التجارية المدينة والذمم 
 - (11.248)  الزيادة في أعمال التطوير قيد التنفيذ 

 (6.432) 408.368  في المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة  (النقص) الزيادة
 - 164.856  الزيادة في المطلوبات األخرى طويلة األجل  

 (36.054) 721.896  في الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى  (النقصالزيادة )
    
    

 (93.474) 1.368.052  النقد المولد من )المستخدم في( العمليات
 (2.736) (31.650)  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

 5.902 (23.755)  تكاليف التمويل المدفوعة
    

 (90.308) 1.312.647  صافي النقد المولد من )المستخدم في( األنشطة التشغيلية  
    

    األنشطة االستثمارية
 13.850 417.001 12.1 دمج أعمال الشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة  

 (7.685) (185.465) 12.2 استحواذ على شركات تابعة
 (41.430) (142.467) 4 لممتلكات وآالت ومعدات   إضافة
 - (2.886)  لموجودات غير ملموسة   إضافة

 1.251 1.756  متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات 
 - (222.014)  الستثمارات عقارية  إضافة
 - (477.061)  الستثمارات في موجودات مالية  إضافة

 - 118.188  استثمارات في موجودات مالية  متحصالت من بيع
 - (12.215) 6 شراء استثمار في شركة زميلة 

 - (58.666) 8 لموجودات محتفظ بها للبيع إضافة
 161.731 (103.423)  الودائع الثابتة)الزيادة( النقص في  

 5.095 319.446 6 شركات زميلة وشركات ائتالف توزيعات أرباح مستلمة من 
 9.173 9.268  إيرادات استثمار مستلمة  

    
 141.985 (338.538)  المولد من األنشطة االستثمارية)المستخدم في( صافي النقد 

    
    األنشطة التمويلية

 24.938 27.021  قروض بنكية في صافي الحركة
 (3.500) -  سداد قرض من أطراف ذات عالقة 

 - (16.391)  اإليجاردفعة مقابل مطلوبات 
    
    

 21.438 10.630  د المولد من األنشطة التمويليةقصافي الن
    
    

 73.115 984.739  صافي الزيادة في النقد وما يعادله خالل الفترة
    

 91.772 1.284.853  النقد وما يعادله في بداية الفترة 
 (2.016) (1.007)  العمالت األجنبيةتأثير التغيرات في معدالت صرف 

    
 162.871 2.268.585 11 النقد وما يعادله في نهاية الفترة

    

 



 

 

 معلومات عامة  1

 

إن الشركة العالمية القابضة ش.م.ع )"الشركة"( هي شركة مساهمة عامة تم تأسيسها في أبوظبي بموجب المرسوم األميري رقم   

،  32619إن العنوان المسجل للشركة هو ص. ب.  .  1998نوفمبر    23الصادر عن صاحب السمو حاكم إمارة أبوظبي بتاريخ    15

 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة. 

 

اسم الشركة   ر ي، على تغي2020سبتمبر  28المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في  وافقل الفترة، خال 

. لم ”International Holding Company PJSC“إلى  ”International Holdings Company PJSC“من  ةاإلنجليزي باللغة

 باللغة العربية. يكن لهذا التغيير أي أثر على اسم الشركة 

 

تتضمن هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة نتائج العمليات والمركز المالي للشركة وشركاتها التابعة وشركاتها   

 :"المجموعة"(. تتمثل األنشطة الرئيسية للمجموعة فييُشار إليها معاً بـ الزميلة وشركات االئتالف )

 

 ؛ متنوعة ي مشاريع خدمات اإلدارة، واالستثمار ف -

 ؛ التجميدوتجارة وتصدير األسماك ومنتجاتها وحفظ المنتجات السمكية واألحياء المائية األخرى عن طريق التبريد   -

 ؛  -

-  

 ؛  -

 ؛ األراضي والعقاراتواإلدارة والتطوير المتعلقة بوالتأجير بيع الشراء وخدمات ال -

 ؛أعمال الموانئبمتعلقة التجارية وخدمات المقاوالت الفنية والخدمات التقديم  -

 ؛ بالماكينات والمعدات البحريةاالستيراد والصيانة والتجارة والخدمات األخرى المتعلقة  -

 الطبية؛ والمستلزمات خدمات رعاية صحية، وتشغيل المعامل الطبية وتوزيع األجهزة  -

 خدمات تجميل للنساء؛ و  -

 تجارة الدراجات النارية وصيانتها وتأجيرها.  -

 

 . 2020  أكتوبر 28تم اعتماد إصدار البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ   

 

 

 أساس اإلعداد  2

 

 بيان االلتزام 2.1

 

 ( التقارير المالية المرحلية. 34تم إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )  

 

ال تتضمن البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة كافة المعلومات واالفصاحات الضرورية إلعداد البيانات المالية الموحدة   

  31السنوية وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ويجب قراءتها مع البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في 

بالضرورة إلى نتائج السنة المنتهية في  2020سبتمبر  30اإلضافة لذلك، قد ال تشير نتائج الفترة المنتهية في . ب2019ديسمبر 

 . 2020ديسمبر  31

 

  واالعتبار الطارئ  تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء بعض األدوات المالية 

 بالقيمة العادلة.  قياسهاوالموجودات البيولوجية التي تم 

 

تم عرض البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )ألف درهم( إال إذا أُشير إلى خالف ذلك،   

 باعتباره عملة العرض للمجموعة. 

  



 

 

 أساس اإلعداد )تتمة(  2

 

 أساس التوحيد  2.2

 

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

 

 يتم تحقيق السيطرة عندما يكون للمجموعة:  

 

 سيطرة على الجهة المستثمر فيها؛  •

 التعرض، أو الحقوق، في العوائد المتفاوتة من مشاركتها مع الجهة المستثمر فيها؛ و  •

 المقدرة على استخدام سيطرتها للتأثير على عوائدها.  •

 

م ما إذا كانت تسيطر على جهة مستثمر فيها في حال أشارت الحقائق والظروف إلى وجود تغيرات في  يتقوم المجموعة بإعادة تقي 

 . واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالث المدرجة أعاله

 

التصويت في الجهة المستثمر فيها، يكون لها سيطرة على الجهة المستثمر فيها عندما    عندما يكون للمجموعة أقل من غالبية حقوق 

 . فيها من جانب واحدتكون حقوق التصويت كافية لمنح القدرة العملية على توجيه األنشطة ذات الصلة للجهة المستثمر 

 

ا إذا كانت حقوق تصويت المجموعة في الجهة تأخذ المجموعة في االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم فيم 

 المستثمر فيها كافية لمنحها السيطرة، بما في ذلك:  

 

 المجموعة لحقوق التصويت بالنظر إلى حجم وتوزيع أسهم أصحاب األصوات اآلخرين؛ حجم امتالك  •

 أطراف أخرى؛ حقوق التصويت المحتملة التي تمتلكها المجموعة، أو أي من مالكي األصوات اآلخرين أو  •

 الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و  •

إضافية تشير إلى أن المجموعة تمتلك، أو ال تمتلك، القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة في  أية حقائق وظروف •

 قة. الوقت الذي يطلب فيه اتخاذ قرارات، بما في ذلك أنماط التصويت في اجتماعات المساهمين الساب

 

يبدأ توحيد شركة تابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على   

الشركة التابعة. وبشكل خاص، يتم إدراج إيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل الفترة في بيان  

رحلي الموحد المختصر من التاريخ الذي تحصل فيه المجموعة على السيطرة إلى التاريخ الذي تتوقف فيه األرباح أو الخسائر الم

 المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة.  

 

إجمالي  ينسب الربح أو الخسارة وكافة مكونات الدخل الشامل اآلخر إلى مالكي الشركة وإلى حقوق الملكية غير المسيطرة. يعود  

الدخل الشامل للشركات التابعة إلى مالكي الشركة وإلى الحقوق غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصيد حقوق بيان 

 الملكية غير المسيطرة.  

 

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

 ة للمجموعة.  المحاسبي
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عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة، يتم إدراج األرباح أو الخسائر ضمن األرباح أو الخسائر ويتم احتسابها كالفرق   

( القيمة الدفترية السابقة لموجودات 2حصة محتفظ بها؛ و )( إجمالي القيمة العادلة لالعتبار المستلم والقيمة العادلة ألية 1بين ) 

ومطلوبات الشركة التابعة وأيٍ من الحقوق غير المسيطرة. يتم احتساب كافة المبالغ المدرجة سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر  

ة التابعة ذات الصلة بشكل مباشر والمتعلقة بتلك الشركة التابعة كما لو أن المجموعة قامت باستبعاد موجودات أو مطلوبات الشرك

)يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر أو يتم تحويلها إلى فئة أخرى ضمن حقوق الملكية كما هو محدد/مسموح به في 

ة التابعة سابقاً  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية القابلة للتطبيق(. يتم اعتبار القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به في الشرك

في تاريخ فقدان السيطرة كالقيمة العادلة عند اإلدراج المبدئي للمحاسبة الالحقة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 ، كما هو مناسب، والتكلفة عند اإلدراج المبدئي لالستثمار في الشركة الزميلة أو شركة االئتالف. 9

 

وجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين  يتم استبعاد كافة الم 

 أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد.  

 

 هي كما يلي:  2019ديسمبر  31و 2020سبتمبر  30إن تفاصيل الشركات التابعة للشركة كما في  

 

 األنشطة الرئيسية  التأسيس والعمليات بلد  اسم الشركة التابعة

نسبة حصة الملكية  
وحقوق التصويت  

 المحتفظ بها

   2020 2019 
     

 %100 %100 شركة استثمار اإلمارات العربية المتحدة الشركة العالمية القابضة آر أس سي ليمتد
     

 %100 %100 استثمار وتأسيس وإدارة مشاريع تجارية  العربية المتحدةاإلمارات  ذ.م.م الشركات إلدارةالشركة العالمية القابضة 
     

 %100 %100 استثمار وتأسيس وإدارة مشاريع تجارية  اإلمارات العربية المتحدة ذ.م.م للمرافق الشركة العالمية القابضة 
     

 %100 %100 استثمار وتأسيس وإدارة مشاريع تجارية  اإلمارات العربية المتحدة ذ.م.م العقاريةالشركة العالمية القابضة 
     

 %100 %100 استثمار وتأسيس وإدارة مشاريع تجارية  اإلمارات العربية المتحدة ذ.م.م ديجتال هولدينج الشركة العالمية القابضة 
     

 %100 %100 وتأسيس وإدارة مشاريع تجارية استثمار  اإلمارات العربية المتحدة ذ.م.م الصناعيةالشركة العالمية القابضة 
     

إدارة وتشغيل المرافق العامة، وإدارة المطاعم،  اإلمارات العربية المتحدة ذ.م.م لألغذيةالشركة العالمية القابضة 
 واستثمار وإنشاء وإدارة المشاريع التجارية 

100% 100% 

     
   استثمار وإنشاء وإدارة مشاريع تجارية  اإلمارات العربية المتحدة الشركة العالمية القابضة كابيتال ذ.م.م
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بلد التأسيس والعمليات 

 - %80 استثمار وتأسيس وإدارة مشاريع تجارية  اإلمارات العربية المتحدة ماتريكس انترناشونال سلوشنز ذ.م.م
     

ميغا لوجيستيكس بارك ويرهاوسيز مانجمنت 
 (2ملكية فردية ) –

 - %100 إدارة المستودعات المخازن والعمليات  اإلمارات العربية المتحدة

 - %100 تصميم اإلعالنات وخدمات اإلنتاج اإلمارات العربية المتحدة (1) ذ.م.م المضاعفة لالستشارات التسويقية
     

 ملكية فردية ذ.م.م –دبليو أف سي هولدينجز 
(2) 

 - %100 استثمار وتأسيس وإدارة مشاريع تجارية  اإلمارات العربية المتحدة

تزويد العمالة عند الطلب، والخدمات اإلنسانية،  اإلمارات العربية المتحدة (1)  ورك فورس كونكشن ذ.م.م
وحقول وتوصيل الكوادر الطبية وخدمات مرافق 

 البترول والغاز البحرية والبرية 

100% - 
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 األنشطة الرئيسية  بلد التأسيس والعمليات  اسم الشركة التابعة

نسبة حصة الملكية  
وحقوق التصويت  

 المحتفظ بها

   2020 2019 

     
استشارات الموارد البشرية واإلدارية، وخدمات   اإلمارات العربية المتحدة ( 2) ذ.م.م رت سلوشنز كونسلتنسيوبركو

 مرافق وحقول البترول والغاز البحرية والبرية 
100% - 

     
 ملتي سيرف للطباعة ومتابعة المعامالت ذ.م.م

(1) 
طباعة، وتصوير المستندات وخدمات متابعة  اإلمارات العربية المتحدة

 المعامالت
100% - 

     
 - %100 شركة استثمار اإلمارات العربية المتحدة (1) اغرينف أس بي في آر أس سي

     
  الهاشمية الستصالح وحرث األراضي 

 (1) أس.أيه.أي 
حرث األراضي، وزراعة األراضي المعاد إصالحها   مصر

وزيادة كافة أنواع الماشية والخراف وتقديم خدمات  
 أخرى ذات صلة بالماشية والزراعة  

99.99% - 

     
     

تجارة أجهزة الحاسوب، وتجارة مستلزمات معالجة   اإلمارات العربية المتحدة (1) ذ.م.م رويال تكنولوجي سوليوشنز
البيانات، وصيانة شبكات الحاسب اآللي وخدمات  

 مرافق وحقول البترول والغاز البحرية والبرية 

100% - 

     
 - %100 شركة استثمار اإلمارات العربية المتحدة (2) ذ.م.م بداشنج هولدينج كومباني

     
ملكية فردية  –انترناشونال جروب  داشنج 
 (1) ذ.م.م

 - %100 وكالة  المتحدةاإلمارات العربية 

     
تجارة بيع مواد التجميل بالجملة، وخدمات الرعاية  اإلمارات العربية المتحدة (1) ملكية فردية ذ.م.م –بيوتي لونج  بداشنج 

 الشخصية النسائية وخدمات التزين األخرى 
100% - 

     
ملكية  –بيوتي لونج انترناشونال ليمتد  بداشنج 

 (1) فردية ذ.م.م
تجارة بيع مواد التجميل بالجملة، وخدمات الرعاية  اإلمارات العربية المتحدة

 الشخصية النسائية وخدمات التزين األخرى 
100% - 

     
ملكية  -مركز نيبرز اند سيزرس للتدريب 

 (1) فردية ذ.م.م
تجارة بيع مواد التجميل بالجملة، وخدمات الرعاية  المتحدةاإلمارات العربية 

 الشخصية النسائية وخدمات التزين األخرى 
100% - 

     
 - %55 تجارة الدراجات النارية وصيانتها وتأجيرها اإلمارات العربية المتحدة (1) ايزي ليس لتأجير الدراجات النارية ذ.م.م

     
 - %36.85 خدمت توصيل وتأجير اإلمارات العربية المتحدة (1) التوصيل ذ.م.مابليفت لخدمات 

 - %100 تطوير وإدارة وبيع الممتلكات العقارية  اإلمارات العربية المتحدة (1)شركة الطموح لالستثمار ذ.م.م 
     

 - %100 التجزئة. تملّك وتأجير عقارات  اإلمارات العربية المتحدة (1)باراجون مولز ذ.م.م 
     

 - %100 تطوير ملكية المشروع وبيعه وتأجيره. اإلمارات العربية المتحدة   (1) تي إس إل العقارية
     

 - %100 شركة قابضة إلدارة الخدمات.  اإلمارات العربية المتحدة ( 1)شركة التزام إلدارة األصول 
     

 - %100 خدمات إدارة المرافق.  اإلمارات العربية المتحدة (1) تفوق إلدارة المرافق ذ.م.م
     

 - %70 خدمات إدارة المرافق.  عمان  (1)شركة تفوق إلدارة المرافق ذ.م.م 
     

 - %100 إدارة جمعية المالك.  اإلمارات العربية المتحدة (1)كوميونيتيز العقارية ذ.م.م  60ثري 
     

كوميونيتيز مانجمنت فور أونرز   60ثري 
 (1)أسوسياشينز ذ.م.م 

 - %100 إدارة جمعية المالك.  اإلمارات العربية المتحدة

     
 - %100 خدمات إصدار فواتير المرافق وتحصيلها  اإلمارات العربية المتحدة (1)إنيرجي ذ.م.م  60ثري 

     
 - %100 تنظيم وإدارة الفعاليات.  اإلمارات العربية المتحدة (1)ليجر اند ايفنت مانجمنت ذ.م.م  60ثري 

     
 - %100 خدمات الوساطة العقارية.  اإلمارات العربية المتحدة (1)ريماكس للوساطة العقارية  60ثري 

     
ملكية  – للوساطة العقارية  60شركة ثري 
 (1)فردية ذ.م.م 

 - %100 خدمات الوساطة العقارية.  اإلمارات العربية المتحدة

     
 - %70 إدارة جمعية المالك.  عمان (1) كوميونتيز العقارية ذ.م.م 60ثري 

     
 - %100 مغامرات. حديقة  اإلمارات العربية المتحدة ( 1)الوادي للمغامرات ذ.م.م 
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 األنشطة الرئيسية  بلد التأسيس والعمليات  اسم الشركة التابعة

نسبة حصة الملكية  
وحقوق التصويت  

 المحتفظ بها

   2020 2019 

     
 - %100 تأجير منتجعات ومساكن مفروشة. اإلمارات العربية المتحدة (1) شاليهات المبزرة الخضراء ذ.م.م

     
 - %100 إدارة وتشغيل الفنادق والشقق الفندقية. اإلمارات العربية المتحدة (1)شركة طموح للفنادق والمنتجعات 

     
 - %51 مقاوالت مشاريع البناء. اإلمارات العربية المتحدة (1)طموح الوطنية للمقاوالت ذ.م.م 

     
 - %60 تصميم وبناء النماذج المعمارية. اإلمارات العربية المتحدة (1)أرك مودلز أبوظبي ذ.م.م 

     
 - %100 تأجير منتجعات ومساكن مفروشة. اإلمارات العربية المتحدة (1)طموح لخدمات األعمال المتكاملة ذ.م.م 

     
     

االستشارات، البحث والتطوير واالختبار المتعلق  العربية المتحدةاإلمارات  (2)الكوثر للطاقة المحدودة 
 بتوليد الطاقة 

50% - 

     
االستشارات، البحث والتطوير واالختبار المتعلق  اإلمارات العربية المتحدة (2) الفا تيكنولجيز ليمتد

 بتوليد الطاقة
50% - 

     
البحث والتطوير المتعلق بتوليد الطاقة، تزويد أنظمة  العربية المتحدةاإلمارات  (2) ديكا تيكنولجيز ليمتد

محركات التوربينات وتزويد خدمات البرمجيات، 
 وتزويد أنظمة تخسين وتبريد المياه 

45% - 

ملكية فردية ذ.م.م    –أي اتش سي ويست انفسمنت  
(2) 

المشاريع الزراعية االستثمار وتأسيس وإدارة  اإلمارات العربية المتحدة
 والصناعية والتجارية

100% - 

 - %100 ملكية المنشآت الطبية. اإلمارات العربية المتحدة (1)طموح للرعاية الصحية ذ.م.م 
 - %51 استثمار وتأسيس وإدارة مشاريع الرعاية الصحية   اإلمارات العربية المتحدة (2ميدي كيو هيلث كير ذ.م.م )

الدراسات واألبحاث الصيدالنية، التطوير واالبتكار  اإلمارات العربية المتحدة (2سانيميد انترناشونال الب اند مانجمنت ذ.م.م )
في الحلول الكيميائية، االستشارات والدراسات  

 والجيوفيزيائيةواألبحاث الجيولوجية 

85% - 

التطوير واالبتكار في الحلول الكيميائية، االبتكار في  اإلمارات العربية المتحدة (2كوانت ليس الب ذ.م.م )
إنشاء حلول ومعدات اختبار لتحديد عدوى فيروس 

 والعدوات ذات الصلة   2كوف  –السارس 

80% - 

استشارات الهندسة المعمارية، واستشارات إدارة   اإلمارات العربية المتحدة (1ذ.م.م ) رويال اركيتيكتس إلدارة المشاريع
 إنشاء المشاريع

100% - 

-رويال ديفلوبمنت كومباني دي. أو. أو بيوغارد
 (1فراكار )

 - %100 اإلقامة في الفنادق  صربيا 

 - %99.99 االستثمار وتطوير وإنشاء وإدارة المشاريع العقارية اإلمارات العربية المتحدة (1انسي ال موشي بروبتيز ديفلوبمنت ذ.م.م )
الصير للتوريدات والمعدات البحرية ذ.م.م  شركة 

(1) 
استيراد وصيانة والمتاجرة في المعدات والماكينات  اإلمارات العربية المتحدة

 البحرية  
100% - 

خدمات حقول ومرافق الغاز والبترول البحرية   اإلمارات العربية المتحدة (1) ذ م م –الصير مارين لبناء القوارب 
 القوارب المزودة بالمحركات والبرية وبناء 

100% - 

إدارة السفن والعمليات، خدمات حقول ومرافق الغاز   اإلمارات العربية المتحدة (1للخدمات ذ.م.م ) الصير مارين شركة 
والبترول البحرية والبرية وبناء القوارب المزودة  

 بالمحركات، وإدارة اليخوت  

100% - 

تدريب وإعادة تأهيل الكوادر البحرية، والتدريب   اإلمارات العربية المتحدة (1معهد الصير مارين للتدريب ذ.م.م )
األجهزة الكهربائية، وتدريب برامج التقني على 

 الحاسب اآللي واألمن 

100% - 

 - %60 تقديم المواد الغذائية لمنظمات القطاع الخاص والعام  اإلمارات العربية المتحدة (1) ذ.م.م ابيكس الوطنية لخدمات التموين 
 - %52 األدوية وتجارة المعدات الطبية والجراحية مخزن  اإلمارات العربية المتحدة (1) آر ميد للمستلزمات الطبية ذ.م.م

     

 

 (.12شركات تابعة تم االستحواذ عليها خالل الفترة )إيضاح  (1)

 . الفترةهذه شركات تابعة للمجموعة، تم تأسيسها خالل  (2)

 

  



 

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3

 

 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المعتمدة من قبل المجموعة   3.1

 

 التي طبقتها المجموعةإن السياسات المحاسبية المعتمدة في إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة متوافقة مع تلك  

، باستثناء تطبيق المعايير والتفسيرات والتعديالت 2019ديسمبر    31في إعداد البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في  

. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر صادر  2020يناير  1الجديدة التالية الفعّالة اعتباراً من 

 ولكنه غير فعّال بعد. 

 

 ف األعمال : تعري3تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •

ومعيار المحاسبة   9والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  7تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •

 : تعديل معيار معدل الفائدة39الدولي رقم 

 19 -كوفيد  بخصوص: امتياز اإليجار 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  •

 : تعريف المادية 8ومعيار المحاسبة الدولي رقم   1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  •

 اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية* •

 

*ال يعتبر اإلطار المفاهيمي معياراً، وال تلغي أي من المفاهيم الواردة فيه المفاهيم أو المتطلبات الواردة في أي معيار. إن الغرض 

مفاهيمي هو مساعدة المجلس الدولي للمعايير المحاسبية في وضع المعايير، من أجل مساعدة معدّي التقارير المالية  من اإلطار ال

عندما ال يكون هناك معيار قابل للتطبيق ولمساعدة كافة األطراف على فهم المعايير  متوافقةعلى تطوير سياسات محاسبية 

بعض المفاهيم الجديدة، ويقدم تعريفات محدّثة ومعايير إدراج للموجودات والمطلوبات وتفسيرها. يتضمن اإلطار المفاهيمي المعدّل  

  .ويوضح بعض المفاهيم الهامة

 

 .على البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة  جوهري لم يكن لهذه التعديالت تأثير  

 

ديسمبر   31المجموعة في بياناتها المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في باإلضافة إلى السياسات المحاسبية المطبقة من قبل  

، قامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية التالية أثناء إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة نتيجة  2019

 .لالستحواذ على شركات تابعة جديدة خالل الفترة 

 

 نفيذأعمال التطوير قيد الت  

صافي القيمة القابلة للتحقق،   وأتتكون أعمال التطوير قيد التنفيذ من عقار يتم تطويره بشكل أساسي للبيع ويتم إدراجه بالتكلفة  

أيهما أقل. تشمل التكلفة كافة التكاليف المباشرة العائدة إلى تصميم وإنشاء العقار، وحيثما أمكن، تكلفة األرض التي يتم تطوير  

 .ها. إن صافي القيمة القابلة للتحقق هو سعر البيع المقدر في سياق األعمال االعتيادية ناقصاً مصاريف البيع المتغيرةالعقار علي

 

 اإليرادات المؤجلة  

يتم تأجيل اإليرادات المتعلقة بتطوير البنية التحتية فيما يتعلق باألراضي المباعة ويتم إدراجها عند االنتهاء من تطوير البنية   

 .حتية ذات الصلة وفقاً لشروط عقد اإلنشاء األساسي وعندما يتم الوفاء بالتزامات المجموعة بموجب عقد اتفاقية البيع والشراء الت

  



 

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  3

 

 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المعتمدة من قبل المجموعة )تتمة(  3.1

 

 العقارات بيع  

يشمل اعتبار بيع األراضي بشكٍل عام توفير البنية التحتية الالزمة للتطوير. يتم تأجيل مبلغ اإليرادات العائد إلى تطوير هذه البنية   

ر قيد  التحتية وإدراجه فقط عند االنتهاء. يتم إدراج كافة التكاليف المتعلقة بالبنية التحتية المتكبدة حتى االنتهاء ضمن أعمال التطوي

التنفيذ أو االستثمارات العقارية قيد التطوير، كما هو مناسب، ويتم إدراجها كتكاليف مباشرة عند إدراج اإليرادات ذات الصلة.  

يتم تحديد مبلغ اإليرادات المؤجلة فيما يتعلق بتوفير البنية التحتية من خالل تقدير تكلفة اإلنشاء ذات الصلة، باإلضافة إلى هامش  

 .المبادئ التجارية االعتياديةقائم على 

 

 المنح الحكومية  

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

 .االسمية

 

 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة  3.2

 

المرحلية الموحدة المختصرة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من اإلدارة وضع األحكام  يتطلب إعداد البيانات المالية  

والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات المالية واالفصاح 

والتقديرات واالفتراضات على اإليرادات والمصاريف والمخصصات باإلضافة  عن المطلوبات الطارئة. كما تؤثر هذه األحكام 

   إلى التغيرات في القيمة العادلة. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

 

ديرات واألحكام  قد تؤثر هذه األحكام والتقديرات واالفتراضات على المبالغ المدرجة في السنوات المالية الالحقة. يتم حالياً تقييم التق 

 وهي تعتمد على الخبرة التاريخية والعوامل األخرى. 

 

عند إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة، كانت األحكام الجوهرية الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق   

السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة هي نفسها التي تم تطبيقها عند إعداد البيانات المالية  

باستثناء التقديرات واألحكام الهامة التالية، التي طبقتها اإلدارة نتيجة  ، 2019ديسمبر  31المنتهية في الموحدة كما في وللسنة 

 .لالستحواذ على شركات تابعة جديدة خالل الفترة 

 

 تقدير صافي القيمة القابلة للتحقق للمخزون وأعمال التطوير قيد التنفيذ  

يتم تقييم صافي القيمة القابلة   صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. وأيذ بالتكلفة أعمال التطوير قيد التنفالمخزون ويتم إدراج  

للتحقق بالرجوع إلى أسعار البيع المتوقعة وتكاليف اإلنجاز والسلفات المستلمة وظروف السوق القائمة في نهاية فترة التقارير  

 المالية. 

 

 تصنيف العقارات   

أثناء عملية تصنيف المشاريع خالل عملية اإلنشاء، تطبق اإلدارة أحكامها لتحديد ما إذا كان يجب أن تكون هذه المشاريع   

استثماراٍت عقارية قيد التطوير أو أعمال تطوير قيد التنفيذ. بعد ذلك تقوم اإلدارة بإعادة تقييم االستخدام المقصود للعقارات الذي 

كاستثمارات عقارية أو كمخزون. تضع المجموعة معايير بحيث يمكنها ممارسة هذه األحكام  إما  لعقارات  يتم على أساسه تصنيف ا

الفئات المعنية. عند وضع أحكامها، أخذت اإلدارة في االعتبار المعايير التفصيلية واإلرشادات ذات   متوافق مع تعريفاتبشكل 

، وعلى وجه 40ومعيار المحاسبة الدولي رقم  2بة الدولي رقم الصلة لتصنيف العقارات كما هو موضح في معيار المحاس

  .الخصوص، االستخدام المقصود للموجودات في ذلك الوقت



 

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  3

 

 )تتمة(  التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة 3.2

 

 تخصيص تكاليف التطوير  

المشروع بين أعمال التطوير قيد التنفيذ واالستثمارات العقارية قيد التطوير على تحليل اإلدارة  يعتمد تخصيص تكاليف تطوير  

 .الستخدام الموارد خالل فترة التطوير 

 

 مطالبات العقد 

ن  قدم بعض العمالء أو البائعين مطالبات بالتعويضات الناشئة عن التأخير و / أو تغييرات نطاق العمل. حيث تمكنت المجموعة م 

االتفاق على آلية تسوية ودية في غالبية هذه الحاالت، إال أن بعض األطراف قد سعت إلى استرداد األموال و / أو التعويض، 

وهذا ال يتفق مع االتفاقيات ذات الصلة. قامت اإلدارة بوضع تقديرات لتسوية كافة المطالبات القانونية المرفوعة ضد المجموعة 

ن يكون لهذه المطالبات، حتى لو قبلتها المحكمة، تأثير جوهري على بيان المركز المالي المرحلي  . ل 2020سبتمبر  30كما في 

الموحد، نظراً للمخصصات المدرجة ضمن المستحقات والمطلوبات األخرى باإلضافة إلى أن السلفات من العمالء يتم فعلياً 

 .للمعاملة األساسية النهائيةعرضها كمطلوبات حتى االنتهاء أو التسوية 

 

 تكاليف البنية التحتية  

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

 .افتراضات أساسية قد تعرضت للتغييرتكاليف البنية التحتية المقدرة في نهاية كل فترة تقارير مالية سنوية وتعديلها ألية 

 

 القيمة العادلة لالعتبار الطارئ الناتج من دمج األعمال  

يتم تقدير االعتبار الطارئ الناتج من دمج األعمال بالقيمة العادلة عند تاريخ االستحواذ كجزء من دمج األعمال، حين يستوفي  

إعادة قياس االعتبار الطارئ الحقاً إلى القيمة العادلة في تاريخ كل تقرير مالي.  االعتبار الطارئ تعريف االلتزام المالي. يتم 

يعتمد تحديد القيمة العادلة على التدفقات النقدية المخصومة. تأخذ االفتراضات الرئيسية بعين االعتبار احتمالية تحقيق أي هدف  

 للتفاصيل(  12.2أداء وعامل الخصم )يرجى الرجوع لإليضاح 

 

ن محاسبة االستحواذ على ايزي ليس لتأجير الدراجات النارية ذ.م.م، تم إدراج االعتبار الطارئ مع القيمة العادلة ما كجزء م

لم يكن هنالك تغير جوهري في القيمة العادلة لالعتبار الطارئ في تاريخ التقارير    ألف درهم في تاريخ االستحواذ.  18.000قيمته  

أخرى على التقديرات. إن أقصى اعتبار يتوجب دفعه يبلغ قد تتطلب المستجدات المستقبلية تعديالت    المالية من تاريخ االستحواذ.  

 (. 12.2االعتبار الطارئ كالتزام مالي آخر )إيضاح ألف درهم. يتم تصنيف  18.700

 

 إدراج اإليرادات على العقود العقارية 

للوفاء بالتزام األداء أثناء احتساب    المجموعةس جهود أو مدخالت  تستخدم المجموعة طريقة المدخالت إلدراج اإليرادات على أسا  

عقود اإلنشاء الخاصة بها. يتم ذلك عن طريق قياس التكاليف المتكبدة حتى اآلن بالنسبة إلى إجمالي التكاليف المتوقعة التي سوف  

 .يتم تكبدها )التكاليف النهائية المتوقعة(

 

يتوجب على المجموعة تقدير مرحلة اإلنجاز وتكاليف إنجاز عقود اإلنشاء. تتطلب هذه التقديرات من  في تاريخ كل تقارير مالية،   

المجموعة إجراء تقديرات للتكاليف المستقبلية التي سوف يتم تكبدها، بناًء على األعمال التي سوف يتم إنجازها بعد تاريخ التقارير  

البات المحتملة من قبل المقاولين من الباطن وتكلفة الوفاء بااللتزامات التعاقدية  المالية. تتضمن هذه التقديرات كذلك تكلفة المط

األخرى للعمالء. يتم عرض تأثيرات أي تعديل على هذه التقديرات في السنة التي يتم فيها تعديل التقديرات. عندما يكون من  

دراج إجمالي الخسارة المتوقعة على الفور، في أقرب وقٍت المحتمل أن يتجاوز إجمالي تكاليف العقد إجمالي إيرادات العقد، يتم إ

  .متوقع، سواء بدأ العمل على هذه العقود أم لم يبدأ بعد



 

 

 الممتلكات واآلالت والمعدات  4

 

أشهر المنتهية في  التسعةألف درهم )فترة  142.468خالل الفترة، بلغت اإلضافات على الممتلكات واآلالت والمعدات ما قيمته  

ألف درهم(، باستثناء الممتلكات واآلالت والمعدات التي تم االستحواذ عليها من خالل دمج األعمال    41.430:  2019سبتمبر    30

ألف درهم   67.087ما قيمته  2020سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةاض في القيمة لفترة وبلغت رسوم االستهالك واالنخف

الممتلكات واآلالت والمعدات التي تم االستحواذ بلغت  .ألف درهم( 9.906:  2019سبتمبر   30أشهر المنتهية في  التسعة)فترة 

:  2019سبتمبر   30أشهر المنتهية في  التسعة)فترة  (12)إيضاح   ألف درهم 220.528عليها من خالل دمج األعمال ما قيمته 

 .ألف درهم( 799.905

 

 

 االستثمارات العقارية  5

 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 2019ديسمبر  31 2020سبتمبر  30 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 - 135.213 األرض
 68.415 68.415 المباني

 - 1.593.524 العقارات المؤجرة  
 - 211.792 قيد التطوير  عقارات 

   
 2.008.944 68.415 
   

 ( 68.087) (652.222) ناقصاً: االستهالك المتراكم وخسارة االنخفاض في القيمة  
   
 1.356.722 328 
   

 

  30أشهر المنتهية في  التسعة ألف درهم )فترة  222.014خالل الفترة، بلغت اإلضافات على االستثمارات العقارية ما قيمته  

وبلغت رسوم االستهالك لفترة   ، : ال شيء(، باستثناء االستثمارات العقارية المستحوذ عليها من خالل دمج األعمال2019سبتمبر  

:  2019سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةألف درهم )فترة  38.464ما قيمته  2020سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعة

)إيضاح  ألف درهم    1.193.716بلغت االستثمارات العقارية المستحوذ عليها من خالل دمج األعمال ما قيمته     .ألف درهم(   312

 : ال شيء(. 2019مبر سبت 30)فترة التسعة أشهر المنتهية في  (12

  



 

 

 )تتمة(  االستثمارات العقارية  5

 

 إن الحركة في االستهالك المتراكم وخسارة االنخفاض في القيمة هي كما يلي:  

 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 2019ديسمبر  31 2020سبتمبر  30 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 67.673 68.087 في بداية الفترة / السنة  
 - 546.980 المستحوذ عليها من دمج األعمال 

 - (1.309) المحول إلى مخزون
 414 38.464 المحمل للفترة / السنة 

   
 68.087 652.222 في نهاية الفترة / السنة 

   

 

سبتمبر   30أشهر المنتهية في  التسعةتعتقد اإلدارة بأن القيمة العادلة لالستثمارات العقارية لم تتغير بشكل جوهري خالل فترة  

 . إن تفاصيل االستثمارات العقارية المستحوذ عليها في دمج األعمال هي كما يلي؛ 2020

 

 رضاأل 

السوق إلى  مدخالت مارات العربية المتحدة. يشير التقييم القائم على تقع األرض المستحوذ عليها من خالل دمج األعمال في اإل 

. ال تعتمد المدخالت المستخدمة في التقييم 2019ديسمبر  31مليار درهم في  3.4أن القيمة العادلة لتلك األرض تبلغ حوالي 

 . من قياس القيمة العادلة 3ستوى على بيانات السوق التي يمكن مالحظتها وبالتالي، تم اعتبار تقنيات التقييم ضمن الم

 

 المباني  

مليون درهم، تم تحديدها باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة الذي تم إعدادها   14بلغت القيمة العادلة للمباني ما قيمته  

التي يمكن  . لم تعتمد المدخالت المستخدمة في التقييم على بيانات السوق 2019ديسمبر  31داخلياً من قبل اإلدارة اعتباراً من 

 . من قياس القيمة العادلة 3تم اعتبار تقنيات التقييم ضمن المستوى وبالتالي،   مالحظتها

 

 عقارات المؤجرةال 

ما قيمته   2019ديسمبر  31بلغت القيمة العادلة للعقارات المؤجرة التي تم االستحواذ عليها أثناء عمليات دمج األعمال، كما في  

مليار درهم. تم تحديد القيمة العادلة للعقارات المولدة للدخل باستخدام نهج رسملة الدخل مع األخذ في االعتبار قيم اإليجار   1.09

في السوق وأدلة المعامالت. عند تقدير القيمة العادلة للعقارات، فقد تم اعتبار االستخدام األقصى واألمثل للعقارات هو استخدامها  

المدخالت المستخدمة في التقييم على بيانات السوق التي يمكن مالحظتها، وبالتالي تم اعتبار تقنيات التقييم ضمن   الحالي. لم تعتمد

 من قياس القيمة العادلة.  3المستوى 

 

 العقارات قيد التطوير  

في إمارة أبوظبي والتي هي  تتكون االستثمارات العقارية قيد التطوير، المستحوذ عليها من دمج األعمال، من المشاريع العقارية  

 .قيد اإلنشاء والتطوير بشكل أساسي في جزيرة الريم

 

  



 

 

 االستثمار في الشركات الزميلة وشركات االئتالف 6

 

 فيما يلي تفاصيل الشركات الزميلة وشركات ائتالف المجموعة:  

 
 نسبة الملكية بلد التأسيس والعمليات األنشطة الرئيسية اسم المنشأة

   2020 2019 

     الشركات الزميلة

استثمار وتطوير المشاريع العقارية   أبوظبي ماونتن جيت ذ.م.م. 

 وتأسيسها وإدارتها. 

 % 47 %47 اإلمارات العربية المتحدة 

     
استثمار وتطوير المشاريع العقارية   )أ( شركة تفسير للمقاوالت والصيانة العامة ذ.م.م. 

 . وتأسيسها وإدارتها

 % 20 %20 اإلمارات العربية المتحدة 

     
وتوزيع    تشغيل المختبرات الطبية. )ب( شركة بيور هيلث للمستلزمات الطبية ذ.م.م 

 المستلزمات الطبية. 

 - %31.5 اإلمارات العربية المتحدة 

     
تعبئة وبيع المياه المعدنية،   شركة اإلمارات للمرطبات ش.م.ع )ج( 

الغازية والحليب  والمشروبات 

المكثف، باإلضافة إلى تصنيع  

 . القوارير والعلب البالستيكية 

 - %20 اإلمارات العربية المتحدة 

     
 - %50 اإلمارات العربية المتحدة  . طباعة المنشورات التجارية ذ.م.م )د(   تفيوال لالتصاال

     
     شركات االئتالف 

استثمار وتطوير المشاريع العقارية   )ه(  الزيو لالستثمار العقاري ذ.م.م 

 . وتأسيسها وإدارتها

 % 65 %65 اإلمارات العربية المتحدة 

     
استثمار وتطوير المشاريع العقارية   بروجريسيف لتطوير العقارات ذ.م.م. 

 . وتأسيسها وإدارتها

 % 65 %65 اإلمارات العربية المتحدة 

     
 - %34 اإلمارات العربية المتحدة  العقارية. المشاريع  )و( بنية ذ.م.م  

 

، بلغت القيمة 2020سبتمبر   30شركة تفسير للمقاوالت والصيانة العامة ذ.م.م، هي شركة زميلة، قيد التصفية. كما في  إن .أ

 .: ال شيء( 2019ديسمبر  31الدفترية لالستثمارات ال شيء )

 

مقابل  بيور هيلث للمستلزمات الطبية ذ.م.م  % في شركة31.5بنسبة خالل الفترة، استحوذت المجموعة على حصة ملكية  .ب

، بلغت الحصة من أرباح الشركة  2020سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةدرهم. خالل فترة  1اعتبار إجمالي بقيمة 

وبلغت توزيعات األرباح المستلمة خالل الفترة ما قيمته   م ألف دره 511.630الزميلة المستحوذ عليها حديثاً ما قيمته 

 .درهمألف  315.000
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المعاملة هي عملية استحواذ على شركة زميلة تحت سيطرة مشتركة نظراً ألن الشركة والشركة الزميلة تتم السيطرة عليهما  إن   

في النهاية من قبل نفس الطرف قبل وبعد االستحواذ. تم احتساب االستحواذ في البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  

ًء عليه، قامت المجموعة بإدراج االستثمار في الشركة الزميلة بناًء على قيمته الدفترية  باستخدام طريقة تجميع الحصص، وبنا

ألف درهم. أدرجت المجموعة فائض القيمة الدفترية على االعتبار المدفوع ضمن احتياطي    54.750في تاريخ االستحواذ بمبلغ  

في  بيور هيلث للمستلزمات الطبية ذ.م.م  شركةالمجموعة في  يوضح الجدول التالي المعلومات المالية المتعلقة باستثمار  الدمج.

 : تاريخ االستحواذ

 
 ألف درهم 
  

 206.638 الموجودات المتداولة
 240.052 الموجودات غير المتداولة

 (107.210) المطلوبات المتداولة
 (165.670) المطلوبات غير المتداولة 

  
 173.810 صافي الموجودات

  
 54.750 ( %31.5المجموعة في حقوق المليكة )حصة 

 - االعتبار المدفوع
  

 54.750 احتياطي الدمج 
  

 

من ملكية شركة اإلمارات للمرطبات ش.م.ع وهي شركة مدرجة في  %20خالل الفترة، استحوذت المجموعة على نسبة  . ج

ألف درهم، وهو القيمة العادلة لالستثمار بناًء على سعره في السوق في تاريخ   12.215سوق دبي المالي، بإجمالي اعتبار  

، بلغت حصة الخسارة من الشركة الزميلة المستحوذ عليها  2020بر سبتم 30االستحواذ. خالل التسعة أشهر المنتهية في 

شركة اإلمارات   يوضح الجدول التالي المعلومات المالية المتعلقة باستثمار المجموعة فيألف درهم.  913حديثاً ما قيمته 

 للمرطبات ش.م.ع: 

 
 ألف درهم 
  

 37.150 الموجودات المتداولة
 15.629 المتداولةالموجودات غير 

 (19.473) المطلوبات المتداولة
 (7.196) المطلوبات غير المتداولة 

  
 26.110 صافي الموجودات )بالقيمة الدفترية(

  

 

لالستشارات  المضاعفة خالل الفترة، أصبحت فيوال لالتصاالت ذ.م.م شركة زميلة للمجموعة نتيجةً لالستحواذ على شركة  .د

(. تعمل فيوال لالتصاالت ذ.م.م في مجال اإلعالنات والتصميم واإلنتاج وطباعة المنشورات  12.1)إيضاح التسويقية ذ.م.م 

  التجارية األخرى.
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، وهي شركة ائتالف، تصفية شركة االئتالف.  الزيو لالستثمار العقاري ذ.م.م ، اختار أعضاء مجلس إدارة شركة2018خالل   . ه

ون درهم(.  ملي 0.2: 2019ديسمبر  31مليون درهم )  0.2، بلغت القيمة الدفترية لالستثمارات  2020سبتمبر   30كما في 

 . قيد التنفيذال تزال عملية التصفية 

 

خالل الفترة، أصبحت شركة بنية ذ.م.م شركة ائتالف للمجموعة نتيجة لعملية االستحواذ على شركة الطموح لالستثمار   .و

هي عبارة عن ائتالف تم إنشاؤه باالشتراك بين شركة الطموح لالستثمار    إن شركة بنية ذ.م.م )"بنية"(  ( 12.2)إيضاح    .ذ.م.م

 .ذ.م.م وطرفين آخرين )"المؤتلفون"(، بهدف تطوير البنية التحتية في جزيرة الريم في إمارة أبوظبي

 

 إن الحركة في االستثمار في الشركات الزميلة وشركات االئتالف هي كما يلي:  

 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 2019ديسمبر  31 2020سبتمبر  30 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 12.928 7.331 في بداية الفترة / السنة 
 - 154.515 ( 12.1المستحوذ عليه خالل دمج األعمال )إيضاح 

 - 66.965 االستحواذ على شركة زميلة  
 ( 3.864) - *استبعاد خالل الفترة / السنة

 4.776 509.459 المجموعة للفترة / السنة حصة ربح 
 ( 6.509) (319.446) توزيعات أرباح مستلمة خالل الفترة / السنة 

   
 7.331 418.824 في نهاية الفترة / السنة 

   

 

 *موضح أدناه الربح من حقوق الملكية المحتفظ بها سابقاً في شركة زميلة:  

 
 )غير مدققة( )غير مدققة( 
 2019سبتمبر  30 2020سبتمبر  30 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 9.358 - القيمة العادلة لحقوق الملكية
 ( 3.864) - ناقصاً: القيمة الدفترية لحقوق الملكية

   
 5.494 - ربح القيمة العادلة من حقوق الملكية
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 )مدققة( )غير مدققة( 
 2019ديسمبر  31 2020سبتمبر  30 
 ألف درهم  ألف درهم 
   
   

 43.183 421.289 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   استثمارات مدرجة
 - 28.665 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

   
 449.954 43.183 
   

   
 2.127 168.103 مدرجة
 41.056 281.851 مدرجة غير 

   
 449.954 43.183 
   

 

الدخل. وفقاً لإلدارة، لم يكن هنالك تغير جوهري في القيمة  طريقةيتم إدراج االستثمارات غير المدرجة بالقيمة العادلة باستخدام  

 . 2020سبتمبر    30و 2019ديسمبر  31العادلة في الفترة ما بين  

 

 إن التوزيع الجغرافي لالستثمارات هو كما يلي:  

 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 2019ديسمبر  31 2020سبتمبر  30 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 43.183 209.161 اإلمارات العربية المتحدة داخل 
 - 240.793 خارج اإلمارات العربية المتحدة 

   
 449.954 43.183 
   

 

 اآلخر الشامل استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

االحتفاظ بها ألغراض استراتيجية  إن االستثمارات في أدوت حقوق الملكية هذه غير محتفظ بها للمتاجرة. بدالً عن ذلك، يتم  

طويلة األجل. عليه، قامت إدارة المجموعة باختيار تحديد هذه االستثمارات في أدوات حقوق الملكية كقيمة عادلة من خالل الدخل 

ر لن يكون  الشامل اآلخر حيث أنهم على يقين بأن إدراج التقلبات القصيرة في القيمة العادلة لالستثمارات في األرباح أو الخسائ

أدائها المحتمل على األمد  متماشياً مع استراتيجية المجموعة في االحتفاظ بهذا االستثمارات ألغراض ذات أجل طويل وتحقيق

 الطويل.
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 يلي: كما  من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة االستثمارات المدرجةكانت الحركة في  

 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 2019ديسمبر  31 2020سبتمبر  30 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 22.868 43.183 في بداية الفترة / السنة 
 - 32.684 ( 12.1المستحوذ عليه أثناء دمج األعمال )إيضاح  

 19.589 448.396 خالل الفترة / السنة   المضافةاالستثمارات 
 - (118.188) الفترة/السنة استبعادات خالل 

 726 15.214 التغير في القيمة العادلة
   

 43.183 421.289 في نهاية الفترة / السنة  
   

 

 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

: ال شيء(.  2019ديسمبر  31) ألف درهم  28.665خالل الفترة، استحوذت المجموعة على حقوق ملكية غير مدرجة بقيمة  

 . 2020سبتمبر    30وفقاً لإلدارة، تمثل تكلفة االستحواذ العرض العادل للقيمة العادلة لالستثمارات كما في 

 

 

 موجودات محتفظ بها للبيع  8

 

التي تم االلتزام ببيعها بموجب اتفاقيات البيع والشراء. إن الحركة   الموجودات الثابتةتمثل الموجودات المحتفظ بها للبيع تكاليف  

 خالل الفترة هي كما يلي: 

 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 2019ديسمبر  31 2020سبتمبر  30 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 المستحوذ عليه أثناء دمج األعمال، صافي مخصص االنخفاض في 
 - 812.715 ( 12.1القيمة )إيضاح   

 - 58.666 السنة  / إضافات خالل الفترة
   
 871.381 - 
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 )مدققة( )غير مدققة( 
 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر 30 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 - 369.695 طبية مستلزمات 
 44.328 31.125 أسماك ومنتجات سمكية

 58.940 66.962 أعالف حيوانية 
 6.213 10.550 المواد الغذائية وغير الغذائية  

 - 8.232 العقارات 
 3.889 4.648 منتجات الدواجن  
 - 32.855 أعمال قيد التنفيذ 

 4.749 3.119 بضائع جاهزة أخرى  
 9.093 22.310 تغليف ومواد خام 

 751 19.554 قطع غيار ومواد استهالكية 
   
 569.050 127.963 

 ( 2.430) (76.880) ناقصاً: مخصص المخزون بطيء الحركة 
 12.291 - بضائع في الطريق 

   
 492.170 137.824 
   

 

 إن الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة هي كما يلي:  

 
 )مدققة( مدققة()غير  
 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر 30 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 740 2.430 في بداية الفترة / السنة 
 1.444 715 المستحوذ عليه أثناء دمج األعمال  

 246 73.735 المحمل للفترة / السنة 
   

 2.430 76.880 في نهاية الفترة/ السنة 
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تمثل أعمال التطوير قيد التنفيذ تكاليف التطوير واإلنشاء المتكبدة على العقارات التي يتم إنشاؤها لغرض البيع. إن الحركة خالل   

 السنة هي كما يلي:  

 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر 30 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 - 957.131 المستحوذ عليه أثناء دمج األعمال  
 - 11.248 إضافات خالل الفترة / السنة  

 - 183 االستهالك المرسمل
 - (12.451) المحول إلى المخزون 

   
 956.111 - 

 - (345.154) ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة المستحوذ عليه أثناء دمج األعمال
   

 - 610.957 الفترة / السنة في نهاية 
   

 

 

 النقد واألرصدة البنكية  11

 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر 30 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 1.164 17.194 نقد في الصندوق 
   

   أرصدة بنكية: 
 1.134.068 2.025.698 حسابات جارية وتحت الطلب   
 170.007 349.467 ألجل ودائع   
 ( 54) (19) ناقصاً: مخصص خسارة االئتمان المتوقعة   
   

 1.305.185 2.392.340 النقد واألرصدة البنكية  
 ( 20.332) (123.755) ناقصاً: ودائع ثابتة ذات استحقاق أصلي ألكثر من ثالثة أشهر  

   
 1.284.853 2.268.585 النقد وما يعادله

   

 

 ألف درهم.  162.871)غير مدققة( ما قيمته  2019 سبتمبر 30بلغ النقد وما يعادله كما في  
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 مشتركة لسيطرة   خاضعةدمج أعمال  12.1

 

من نطاق   هذهاالستحواذ  اتيتم استبعاد عمليخاضعة لسيطرة مشتركة. ال التي شركاتالخالل الفترة، استحوذت المجموعة على  

دمجاً لألعمال بين شركات خاضعة لسيطرة مشتركة نظراً    ا"دمج األعمال" باعتباره  3المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

ألن الشركة والشركات المستحوذ عليها يتم السيطرة عليها بشكل نهائي من قبل نفس الطرف قبل وبعد االستحواذ. تم احتساب  

في البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة باستخدام طريقة تجميع الحصص، والتي تعكس الجوهر عمليات االستحواذ 

االقتصادي للمعاملة. اختارت المجموعة دمج إيرادات ومصاريف وموجودات ومطلوبات الشركات المستحوذ عليها منذ تاريخ  

 .االستحواذ

 

 ذ.م.م  شركة الطموح لالستثمار 

% في شركة الطموح لالستثمار ذ.م.م وشركاتها التابعة )"الطموح"(  100، استحوذت المجموعة على أسهم بنسبة الفترةخالل  

في تطوير العقارات، والتي تشمل تطوير   وتعملمقابل ال شيء. يقع مقر شركة الطموح في أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

ت للبيع أو اإليجار، وإدارة العقارات والمنشآت، باإلضافة إلى حديقة للمغامرات. منذ  األراضي والبنية التحتية، وتطوير العقارا

ألف درهم   78.160ألف درهم  428.372تاريخ االستحواذ، ساهمت شركة الطموح بإيرادات وأرباح للمجموعة بلغت قيمتها 

 .على التوالي

 

 رية"()"الصير البحشركة الصير للتوريدات والمعدات البحرية ذ.م.م  

شركة الصير للتوريدات والمعدات البحرية ذ.م.م )"الصير  % في  100، استحوذت المجموعة على أسهم بنسبة الفترةخالل  

في استيراد وصيانة   وتعملالبحرية"( مقابل ال شيء. يقع مقر شركة الصير البحرية في أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

النقل البحري، والتجارة  وتجارة الماكينات والمعدات البحرية، وإصالح القوارب والمتاجرة بها، والتجارة في قطع غيار وسائل 

في معدات تجهيز المصانع والماكينات وملحقاتها وإصالح وصيانة المعدات البحرية الخفيفة والثقيلة، وتجارة قطع الغيار بالجملة  

وتجارة قطع السفن والقوارب، وبيع السفن والقوارب بالتجزئة، وبيع قطع غيار الطائرات ومكوناتها بالتجزئة، وإدارة السفن  

شغيلها وإدارة وتشغيل اليخوت. منذ تاريخ االستحواذ، ساهمت شركة الصير البحرية بإيرادات وأرباح للمجموعة بمبلغ  وت

 .ألف درهم على التوالي 25.405ألف درهم  356.097

 

 اغرينف اس بي في آر أس سي )"اغرينف"( 

مقابل ال   اغرينف اس بي في آر أس سي )"اغرينف"( شركة % في  100، استحوذت المجموعة على أسهم بنسبة خالل الفترة 

إن  )"الهاشمية"(.  الهاشمية الستصالح وحرث األراضي أس.أيه.أي  في %99نسبة  تمتلكشركة استثمار  اغرينفتعتبر  شيء.

والخراف  كافة أنواع الماشية  وإنتاج حرث األراضي، وزراعة األراضي المعاد إصالحها األنشطة الرئيسية لشركة الهاشمية هي 

، وتم تأسيس الشركة حسب األصول في سوق أبوظبي العالمي، أبوظبي، صلة بالماشية والزراعةالوتقديم خدمات أخرى ذات 

  2.475وألف درهم  232للمجموعة بمبلغ  وخسارةبإيرادات  اغرينف. منذ تاريخ االستحواذ، ساهمت اإلمارات العربية المتحدة 

ألف   232رادات وخسارة للمجموعة بقيمة ي أغرينف بإ كان االستحواذ في بداية الفترة لساهمت في حالي. ألف درهم على التوال

   ألف درهم على التوالي.  2.938و درهم
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 "( آر تي أس)"رويال تكنولوجي سوليوشنز ذ.م.م  

مقابل ال   "( آر تي أس رويال تكنولوجي سوليوشنز ذ.م.م )"% في شركة 100، استحوذت المجموعة على أسهم بنسبة  خالل الفترة 

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسها في إمارة أبوظبي، اإلمارات    )"الشركة"(   رويال تكنولوجي سوليوشنز ذ.م.مإن  شيء.  

تجارة أجهزة الحاسوب، وتجارة مستلزمات معالجة البيانات، وصيانة شبكات الحاسب اآللي وخدمات  العربية المتحدة وتعمل في 

  وأرباح بإيرادات  نولوجي سوليوشنز ذ.م.م  رويال تكمنذ تاريخ االستحواذ، ساهمت    . مرافق وحقول البترول والغاز البحرية والبرية

رويال  ي. في حال كان االستحواذ في بداية الفترة لساهمت ألف درهم على التوال 2.324و ألف درهم 29.791للمجموعة بمبلغ 

 ألف درهم على التوالي.   3.296و ألف درهم 44.042للمجموعة بقيمة  وأرباح رادات يبإتكنولوجي سوليوشنز ذ.م.م 

 

 )"أم أم سي"(  المضاعفة لالستشارات التسويقية ذ.م.م 

مقابل    المضاعفة لالستشارات التسويقية ذ.م.م )"أم أم سي"(% في شركة  100، استحوذت المجموعة على أسهم بنسبة  خالل الفترة 

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسها في إمارة أبوظبي، اإلمارات  المضاعفة لالستشارات التسويقية ذ.م.م إن ال شيء. 

المضاعفة لالستشارات التسويقية  منذ تاريخ االستحواذ، ساهمت  خدمات تصميم وإنتاج اإلعالنات. العربية المتحدة وتعمل في 

ي. في حال كان االستحواذ في بداية  ألف درهم على التوال 838و لف درهمأ 7.903للمجموعة بمبلغ  وخسارةبإيرادات ذ.م.م 

ألف درهم   333ألف درهم  10.427وخسارة للمجموعة بقيمة  إيرادات ب  . .مالمضاعفة لالستشارات التسويقية ذ.ملساهمت  الفترة

 على التوالي.  

 

 )"دبليو أف سي"( ورك فورس كونكشن ذ.م.م 

مقابل ال   )"دبليو أف سي"( ورك فورس كونكشن ذ.م.مفي شركة % 100، استحوذت المجموعة على أسهم بنسبة خالل الفترة 

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسها في إمارة أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة   ورك فورس كونكشن ذ.م.مإن شيء. 

  . وخدمات مرافق وحقول البترول والغاز البحرية والبرية وخدمات توصيل الكوادر الطبية،تزويد العمالة عند الطلب، وتعمل في 

  6.036و ألف درهم 195.883للمجموعة بمبلغ  اح وأرب بإيرادات  ورك فورس كونكشن ذ.م.ممنذ تاريخ االستحواذ، ساهمت 

للمجموعة  وأرباح إيرادات ب ورك فورس كونكشن ذ.م.م ي. في حال كان االستحواذ في بداية السنة لساهمت ألف درهم على التوال

 . على التوالي درهمألف  8.821ألف درهم  261.914بقيمة 

 

 )"سي أس سي"( ذ.م.م رت سلوشنز كونسلتنسي وبركو 

  سلوشنز كونسلتنسي ذ.م.م )"سي أس سي"(  كوربورتفي شركة % 100، استحوذت المجموعة على أسهم بنسبة خالل الفترة 

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسها في إمارة أبوظبي، اإلمارات  سلوشنز كونسلتنسي ذ.م.م    كوربورتإن  مقابل ال شيء.  

  . استشارات الموارد البشرية واإلدارية، وخدمات مرافق وحقول البترول والغاز البحرية والبريةالعربية المتحدة وتعمل في مجال 

  938و ألف درهم 956لمجموعة بمبلغ ل وأرباح بإيرادات سلوشنز كونسلتنسي ذ.م.م  كوربورتمنذ تاريخ االستحواذ، ساهمت 

وخسارة    إيراداتبسلوشنز كونسلتنسي ذ.م.م    كوربورتلساهمت    الفترةي. في حال كان االستحواذ في بداية  ألف درهم على التوال

 .درهم على التواليألف  1.563وألف درهم  1.730للمجموعة بقيمة 
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 )"أم أس تي"(  ملتي سيرف للطباعة ومتابعة المعامالت ذ.م.م 

ملتي سيرف للطباعة ومتابعة المعامالت ذ.م.م )"أم أس  في شركة % 100، استحوذت المجموعة على أسهم بنسبة خالل الفترة 

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسها في إمارة  ملتي سيرف للطباعة ومتابعة المعامالت ذ.م.م إن مقابل ال شيء.  تي"(

منذ تاريخ االستحواذ،    .طباعة وتصوير المستندات وخدمات متابعة المعامالتأبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في مجال  

ألف درهم على    276و  ألف درهم  728للمجموعة بمبلغ    وأرباحرادات  بإيملتي سيرف للطباعة ومتابعة المعامالت ذ.م.م  ساهمت  

  وأرباح  إيراداتبملتي سيرف للطباعة ومتابعة المعامالت ذ.م.م لساهمت  الفترةي. في حال كان االستحواذ في بداية التوال

 . درهم على التواليألف  49وألف درهم  728للمجموعة بقيمة 

 

 )آر ايه بي ام(  ذ.م.م المشاريعرويال اركيتيكتس إلدارة  

  رويال اركيتيكتس إلدارة المشاريع ذ.م.م )آر ايه بي ام( في شركة % 100، استحوذت المجموعة على أسهم بنسبة خالل الفترة 

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسها في إمارة أبوظبي،   رويال اركيتيكتس إلدارة المشاريع ذ.م.م إن مقابل ال شيء. 

منذ تاريخ االستحواذ، ساهمت  اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في تقديم خدمات استشارات إدارة المشاريع والتصاميم المعمارية.  

ألف درهم على   1.650و درهم ألف 9.779للمجموعة بمبلغ  وأرباحبإيرادات رويال اركيتيكتس إلدارة المشاريع ذ.م.م شركة 

بإيرادات وخسارة  شركة رويال اركيتيكتس إلدارة المشاريع ذ.م.م لساهمت  الفترةي. في حال كان االستحواذ في بداية التوال

 . درهم على التواليألف  3.537ألف درهم و 16.580للمجموعة بقيمة 

 

 ذ.م.م )"آر دي سي"( رويال ديفلوبمنت كومباني 

مقابل ال شيء.   رويال ديفلوبمنت كومباني ذ.م.م )"آر دي سي"(في % 100، استحوذت المجموعة على أسهم بنسبة  خالل الفترة 

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسها في إمارة أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة  رويال ديفلوبمنت كومباني ذ.م.م إن 

منذ تاريخ  ير العقارات وكافة األنشطة التكميلية أو اإلضافية أو العرضية ذات الصلة أو التي تتعلق بهذا النشاط. تطووتعمل في 

ألف درهم   888و ألف درهم 4.008للمجموعة بمبلغ  وأرباح بإيرادات رويال ديفلوبمنت كومباني ذ.م.م االستحواذ، ساهمت 

بإيرادات وخسارة  شركة رويال اركيتيكتس إلدارة المشاريع ذ.م.م  لساهمت  الفترةي. في حال كان االستحواذ في بداية  على التوال

 .درهم على التواليألف  3.075ألف درهم و 6.351للمجموعة بقيمة 
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 موضح في الجدول أدناه. إن المبالغ المدرجة فيما يتعلق بالموجودات القابلة للتحديد المستحوذ عليها والمطلوبات المفترضة هي كما هو  

 

 اغرينف الصير البحرية  الطموح  

رويال تكنولوجي 

 سوليوشنز

المضاعفة 

لالستشارات 

 التسويقية

ورك فورس 

 كونكشن

كوربورت 

سلوشنز 

 كونسلتنسي

ملتي سيرف 

للطباعة ومتابعة 

 المعامالت 

رويال اركيتيكتس 

إلدارة المشاريع 

 ذ.م.م 

رويال ديفلوبمنت 

 اإلجمالي كومباني ذ.م.م 

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

            

            الموجودات

 176.014 2.646 105 - - 46 3.131 1.241 114.623 36.475 17.747 الممتلكات والمعدات 

 6.927 3 57 - - - 18 - - - 6.849 الموجودات غير الملموسة  

 8.973 - - - - - - - - 8.973 - موجودات حق االستخدام 

 1.193.716 - - - - - - - - - 1.193.716 االستثمارات العقارية 

 154.515 - - - - - 35.450 - - - 119.065 شركات ائتالف شركات زميلة واالستثمار في 

 32.684 - - - - - - - - - 32.684 االستثمار في الموجودات المالية

 812.715 - - - - - - - - - 812.715 الموجودات المحتفظ بها للبيع

 47.632 - - - - - - 36.514 47 1.120 9.951 المخزون

 611.977 - - - - - - - - - 611.977 أعمال التطوير قيد التنفيذ

 76.903 25.730 6.105 838 619 11.792 9.959 3.596 - 18.264 - المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 

 1.247.516 102.778 9.728 - 2.149 20.655 14.311 10.458 253 266.225 820.959 الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى  

 417.001 10.368 17.091 771 913 3.825 9.445 46.778 18.682 145.680 163.448 النقد واألرصدة البنكية 

            

 3.789.111 476.737 133.605 98.587 72.314 36.318 3.681 1.609 33.086 141.525 4.786.573 

            

            المطلوبات

 36.535 889 1.461 - - 4.212 2.347 1.188 3 9.921 16.514 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  

 789.775 - - - - - - - - - 789.775 القروض البنكية 

 9.182 - - - - - - - - 9.182 - مطلوبات عقود اإليجار 

 106.731 48.701 1.326 365 2.679 9.736 25.981 2.468 - 15.475 - المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة 

 2.123.264 85.708 6.842 62 2.466 15.827 7.836 63.735 87.213 195.844 1.657.731 الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

            

 2.464.020 230.422 87.216 67.391 36.164 29.775 5.145 427 9.629 135.298 3.065.487 

            

 1.721.086 6.227 23.457 1.182 ( 1.464) 6.543 36.150 31.196 46.389 246.315 1.325.091 صافي الموجودات

 (647) - - - - - - - - - (647) ناقصاً: حقوق غير مسيطرة

            

 1.720.439 6.227 23.457 1.182 (1.464) 6.543 36.150 31.196 46.389 246.315 1.324.444 المستحوذ عليها النسبية لصافي الموجودات القابلة للتحديدالحصة 

 - - - - - - - - - - - االعتبار المدفوع  

            

 1.720.439 6.227 23.457 1.182 ( 1.464) 6.543 36.150 31.196 46.389 246.315 1.324.444 احتياطي الدمج
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المعيار الدولي  خالل الفترة، استحوذت المجموعة على الشركات التالية، والتي تم احتسابها باستخدام طريقة االستحواذ بموجب  

 : دمج األعمال 3إلعداد التقارير المالية رقم 

 

 مجموعة شركات داشينج انترناشونال   

من حصص مجموعة شركات داشينج انترناشونال. تتكون مجموعة شركات داشينج    %100ل الفترة، استحوذت الشركة على  خال 

 انترناشونال من أربع شركات ذات مسؤولية محدودة )"داشينج"( تفاصيلها كما يلي: 

 
 األنشطة الرئيسية بلد التأسيس والعمليات الشركةاسم 

   
 شركات  وكالة  اإلمارات العربية المتحدة  ملكية فردية ذ.م.م   –انترناشونال جروب  داشنج 

   

تجارة بيع مواد التجميل بالجملة، وخدمات الرعاية   اإلمارات العربية المتحدة  ملكية فردية ذ.م.م  – بيوتي لونج  بداشنج 
 الشخصية النسائية وخدمات التزين األخرى 

   

تجارة بيع مواد التجميل بالجملة، وخدمات الرعاية   اإلمارات العربية المتحدة  بيوتي لونج انترناشونال ليمتد   بداشنج 
 الشخصية النسائية وخدمات التزين األخرى 

   

بالجملة، وخدمات الرعاية  تجارة بيع مواد التجميل   اإلمارات العربية المتحدة  ملكية فردية ذ.م.م   -مركز نيبرز اند سيزرس للتدريب 
 الشخصية النسائية وخدمات التزين األخرى 

 

 "( ايزي ليس)" ايزي ليس لتأجير الدراجات النارية ذ.م.م 

وشركتها التابعة المملوكة   ايزي ليس لتأجير الدراجات النارية ذ.م.مفي  %  55، استحوذت المجموعة على أسهم بنسبة  خالل الفترة 

، اإلمارات  دبيإن الشركتان هما ذات مسؤولية محدودة، تم تسجيلهما في إمارة  لخدمات التوصيل ذ.م.م.  ابليفت ، %67بنسبة 

في تجارة الدراجات النارية، وخدمات صيانة وتأجير الدراجات   ايزي ليس لتأجير الدراجات النارية ذ.م.مالعربية المتحدة. تعمل 

 النارية. 

 

 د"(مي -)"آر ميد للمستلزمات الطبية ذ.م.م -آر 

ميد للمستلزمات   - آر. إن ميد للمستلزمات الطبية ذ.م.م - آر شركة  في  %52خالل الفترة، استحوذت المجموعة على أسهم بنسبة  

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسها في إمارة دبي وتعمل في توفير وتغليف وتوزيع منتجات النظافة الطبية   الطبية ذ.م.م

 . اآلليةوبوابات التعقيم 

 

 )"ابيكس"(  ذ.م.م ابيكس الوطنية لخدمات التموين

ابيكس الوطنية  . إن ابيكس الوطنية لخدمات التموين ذ.م.م شركة في % 60خالل الفترة، استحوذت المجموعة على أسهم بنسبة  

تقديم خدمات التموين للمنظمات هي شركة ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسها في إمارة دبي وتعمل في  لخدمات التموين ذ.م.م

 . القطاع العام والخاص
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 الموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المفترضة  

ايزي ليس لتأجير الدراجات النارية  وإن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد لمجموعة شركات داشينج انترناشونال   

كما في تاريخ االستحواذ هي كما   ابيكس الوطنية لخدمات التموين ذ.م.مشركة  و  ميد للمستلزمات الطبية ذ.م.م  -آر، وشركة  ذ.م.م

 يلي:

 
 اإلجمالي ابيكس  ميد -آر ايزي ليس  داشينج 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

      

      الموجودات

 44.514 1.850 - 35.360 7.304 الممتلكات والمعدات

 101.751 - - 57.551 44.200 الموجودات غير الملموسة 

 10.994 - - 2.522 8.472 موجودات حق االستخدام 

 5.819 544 - 1.173 4.102 المخزون

 417 - 66 351 - المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 

 39.065 14.969 2.642 17.645 3.809 الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى 

 7.535 469 29 2.043 4.994 النقد واألرصدة البنكية 
      

 210.095 17.832 2.737 116.645 72.881 إجمالي الموجودات
      

      

 1.516 36 - 607 873 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

 19.156 - - 19.134 22 القروض البنكية

 10.764 - - 2.572 8.192 مطلوبات عقد اإليجار

 29.826 9.888 4.205 9.039 6.694 األخرى  الدائنةوالذمم  الدائنةالذمم التجارية 
      

 61.262 9.924 4.205 31.352 15.781 المطلوباتإجمالي 
      

 القابلة  )المطلوبات( إجمالي صافي الموجودات

 148.833 7.908 ( 1.468) 85.293 57.100 بالقيمة العادلة للتحديد  
      

 )المطلوبات(الحصة النسبية لصافي الموجودات 

 107.982 4.745 (763) 46.900 57.100 القابلة للتحديد المستحوذ عليها  

 107.763 - 763 71.100 35.900 الشهرة الناتجة عند االستحواذ

 ( 4.745) ( 4.745) - - - الربح من شراء صفقة
      

 211.000 - - 118.000 93.000 اعتبار الشراء
      

 40.851 3.163 (705) 38.393 - حقوق غير مسيطرة
      

 

  32.001ألف درهم. بلغ إجمالي الذمم التجارية المدينة ما قيمته  31.928بلغت القيمة العادلة للذمم التجارية المدينة ما قيمته  

 ألف درهم ومن المتوقع تحصيل المبالغ التعاقدية بالكامل.

 

قامت المجموعة بقياس مطلوبات عقد اإليجار المستحوذ عليها باستخدام القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية في تاريخ   

  مع  إيجار تتناسب  شروطاالستحواذ. تم قياس موجودات حق االستخدام بمبلغ يعادل مطلوبات عقد اإليجار وتم تعديله ليعكس 

 السوق، إن وجدت.  شروط
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 )تتمة(  الموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المفترضة 

والتي تتضمن بشكل الناتجة عن االستحوذات المذكورة سابقاً، ألف درهم،  101.600تم إدراج موجودات غير ملموسة بقيمة  

 كبير عقود العمالء، وعالقات العمالء، والعالمات واألسماء التجارية. 

 

ألف درهم والناتجة من االستحواذ إلى حد كبير قيمة التعاون المتوقع الناتج عن   107.763تتضمن الشهرة البالغة قدرها  

 . ليس من المتوقع خصم أي جزء من الشهرة ألغراض ضريبة الدخل. االستحواذ، والذي ال يتم إدراجه بشكل منفصل

 

الحظتها، والتي يشير إليها المعيار الدولي  ال تعتمد المدخالت المستخدمة في تحديد القيمة العادلة على بيانات السوق التي يمكن م 

 . تم تقدير القيمة العادلة بناًء على ما يلي: 3"قياس القيمة العادلة" لمدخالت المستوى  3للتقارير المالية رقم 

 

 . % 16  - %14.5نسبة الخصم المفترض بين  •

%، والتي تم  5% إلى 4اعة وتتراوح من على أساس معدالت النمو المستدام طويل األجل للصن المحتسبة القيمة النهائية،  •

  .القادمةاستخدامها لتحديد الدخل للسنوات 



 

 

 دمج األعمال )تتمة(  12

 

 )تتمة(  دمج األعمال  3عمليات االستحواذ بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  12.2

 

ألف درهم على التوالي منذ تاريخ   47.382ألف درهم  148.645بإيرادات وأرباح بقيمة  الجديدة ساهمت عمليات االستحواذ 

ألف   203.558مبلغ ب لساهمت بإيرادات وأرباح للمجموعةفي بداية الفترة، هذه االستحواذ  تمت عملياتاالستحواذ. في حال 

 . على التوالي ألف درهم 56.756ودرهم 

 
 اإلجمالي ابيكس  ميد -آر ايزي ليس  داشينج 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

      

      اعتبار الشراء:

 193.000 - - 100.000 93.000 النقد المدفوع مقابل االستحواذ

 18.000 - - 18.000 - التزام االعتبار الطارئ
      

 211.000 - - 118.000 93.000 إجمالي االعتبار
      

      تحليل التدفقات النقدية عند االستحواذ:

 193.000 - - 100.000 93.000 النقد المدفوع مقابل االستحواذ

 ( 7.535) (469) (29) ( 2.043) ( 4.994) صافي النقد المستحوذ عليه عند دمج األعمال
      

 صافي النقد –االستحواذ على أعمال تشغيلية 

 )مدرج ضمن التدفقات)المستحوذ( المستخدم     

 185.465 (469) (29) 97.957 88.006 األنشطة االستثمارية( النقدية من       

 تكلفة معاملة االستحواذ )مدرجة ضمن التدفقات

 870 45 45 463 317 النقدية من األنشطة التشغيلية(  
      

 186.335 (424) 16 98.420 88.323 عند االستحواذ )المستحوذ(المستخدم النقد صافي 
      

 

 ألف درهم خالل الفترة وتم إدراجها ضمن المصاريف العمومية واإلدارية. 870تم تكبد التكاليف المتعلقة باالستحواذ البالغة  

 

االستحواذ. ستقوم المجموعة بإكمال على التقييم المؤقت للقيم العادلة كما في تاريخ المدرجة بناًء صافي الموجودات  يكون

 . 2020تخصيص سعر الشراء قبل نهاية  

 

 االعتبار الطارئ 

كجزء من اتفاقية الشراء المتعلقة باالستحواذ على شركة ايزي ليس، يوجد هنالك بند اعتبار طارئ، حيث يتوجب تسوية دفعة 

ألف   24.500إلى المالك السابق في حال حققت ايزي ليس أدنى حد صافي ربح قدره  ألف درهم  18.700نقدية إضافية قدرها 

. كما في تاريخ االستحواذ، تم تقدير القيمة العادلة لالعتبار الطارئ بمبلغ  2020ديسمبر  31درهم خالل السنة المنتهية في 

 ألف درهم.  18.000

  



 

 

 دمج األعمال )تتمة(  12

 

 دمج األعمال )تتمة(  3عمليات االستحواذ بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  12.2

 

، بناًء على مؤشرات األداء الرئيسية لشركة ايزي ليس، من الغالب تحقيق الربح المستهدف كنتيجة  2020 سبتمبر  30كما في 

  2020 سبتمبر 30للتوسع الجوهري في األعمال وعالقات التعاون المحققة. تعكس القيمة العادلة لالعتبار الطارئ المحدد في 

لالعتبار الطارئ بشكل جوهري عن ما تم إدراجه في وقت العادلة  القيمة، ال تختلف 2020 سبتمبر 30كما في هذا التطور. 

تم تحديد القيمة العادلة باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة. موضح أدناه المدخالت الجوهرية غير الملحوظة   .االستحواذ

 : 2020 بر سبتم 30تحليل الحساسية الكمية كما في المستخدمة في قياسات القيمة العادلة، بجانب 

 
 حساسية المدخالت على القيمة العادلة المدخالت الجوهرية غير الملحوظة  طرق التقييم والمدخالت الرئيسية

   

الربح المعدل قبل  -االحتمالية المفترضة - طريقة التدفقات النقدية المخصومة 

الضريبة لشركة "ايزي ليس" البالغة 

 ألف درهم 24.500

في االحتمالية  %5أكثر من  إن النقص بنسبة

الربح المعدل قبل الضريبة لشركة   –المفترضة 

اعتبار طارئ قدره ال سينتج عن "ايزي ليس" 

 شيء.

   
في معدل الخصم   %5إن الزيادة )النقص( بنسبة  % 15.2معدل خصم  - 

ؤدي إلى زيادة )نقص( في القيمة العادلة تسوف  

 ألف درهم.  147اللتزام االعتبار الطارئ بمبلغ  

 

 

 رأس المال  13

 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر 30 
 ألف درهم  ألف درهم 

   المصرح به الصادر والمدفوع بالكامل  
  1.821: 2019ديسمبر  31مليون سهم بقيمة درهم واحد للسهم ) 1.821

 1.821.429 1.821.429 مليون سهم بقيمة درهم واحد للسهم(
   

 

بال القابضة  مجموعة سهم إضافي بقيمة درهم واحد للسهم لالستحواذ على  1.311.428.571، أصدرت الشركة 2019خالل  

 ذ.م.م. للتبريد 

 

 

 احتياطي نظامي  14

 

الشركة بتكوين   قامتوالنظام األساسـي للشركة،  2015( لسنة 2وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ) 

من رأس المال. إن هذا   %50حتى يصبح رصيد االحتياطي مساوياً لـ  كل سنةمن ربح  %10احتياطي نظامي وذلك باقتطاع 

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

  



 

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة األرصدة و 15

 

تقوم المجموعة بإبرام معامالت مع الشركات والمنشآت التي تقع ضمن تعريف الطرف ذو العالقة كما هو وارد في المعيار   

 إفصاحات األطراف ذات عالقة. ، 24المحاسبي الدولي رقم 

 

من قبلهم ومن تتضمن األطراف ذات العالقة مساهمي المجموعة الرئيسيين، أعضاء مجلس اإلدارة والمنشآت المسيطر عليها  

 قبل عائالتهم أو تلك التي يمارسون تأثيراً ملموساً فيها على القرارات المالية والتشغيلية باإلضافة إلى موظفي اإلدارة الرئيسيين. 

 

 

 المعامالت  15.1

 

 :خالل الفترة، دخلت المجموعة في المعامالت التالية مع أطراف ذات عالقة 

 
 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في تسعةال سبتمبر 30 الثالثة أشهر المنتهية في 
 )غير مدققة(  )غير مدققة( )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 2020 2019 2020 2019 
 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم 
     

 40.983 589.908 12.360 134.036 اإليرادات
     

 3.041 818.856 2.267 57.429 اإليرادات تكلفة 
     

 2.485 10.313 1.711 3.441 المصاريف 
     

 

 بين شركات خاضعة لسيطرة مشتركة. لدمج األعمال التي تم االستحواذ عليها خالل الفترة  12يرجى الرجوع إلى إيضاح  

 

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

 

 العليا تعويضات اإلدارة  15.2

 
 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في تسعةال سبتمبر 30 الثالثة أشهر المنتهية في 
 )غير مدققة(  )غير مدققة( )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 2020 2019 2020 2019 
 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم 
     

 9.410 16.350 3.101 6.102 رواتب ومكافآت الموظفين 
     

 10 22 10 22 موظفي اإلدارة العليا عدد  
     

 

  ألف درهم قرض ألحد موظفي اإلدارة العليا. ال يحمل القرض أية فوائد.   1.200يمثل القرض لطرف ذو عالقة البالغ قيمته  



 

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة )تتمة(  15

 

 األرصدة 15.3

 

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

 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر 30 
 ألف درهم ألف درهم 
   

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

   متداولة: 

 - 128.504 هيدرا العقارية

 - 117.414 مينا القابضة ذ.م.م

 34.306 49.474 التقنية ذ.م.م بال للخدمات 

 - 55.860 شميرا لالستثمار ذ.م.م

 - 28.108 تفسير للمقاوالت والصيانة العامة ذ.م.م

 - 24.594 تروجان للمقاوالت العامة ذ.م.م

 25.752 16.672 مينا باالس ذ.م.م

 15.170 15.493 رويال جروب بروكريمنت آر أس سي ليمتد

 - 7.888 بنية للمشاريع ذ.م.م

 - 6.223 ريم اإلمارات لأللومنيوم ذ.م.م 

 21.765 5.260 أفكار لالستثمار المالي والعقاري ذ.م.م

 - 18.059 ذ.م.م الجرف للسفر والسياحة

 8.110 -  انترناشونال جولدن كومبني ذ.م.م

 59.691 86.081 شركات حليفة 

 37.359 71.853 أخرى

 (1.305) ( 282.261) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  
   

 349.222 200.848 
   

   غير متداولة: 

 - 4.143 ذ.م.م للتطويرهيدرا 

 - 4.706 رويال جروب لإلدارة ذ.م.م
   

 8.849 - 
   

 

بالمحتجزات المدينة على العقود الموقعة مع األطراف يتعلق الجزء غير المداول من األرصدة المستحقة من أطراف ذات عالقة  

 ذات العالقة.

  



 

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة )تتمة(  15

 

 )تتمة(  األرصدة 15.3

 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 2019ديسمبر  31 2020سبتمبر  30 
 ألف درهم ألف درهم 
   

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

   متداولة: 

 27.415 288.954 تروجان للمقاوالت العامة ذ.م.م

 - 79.821 مجموعة باور هاوس إلدارة الشركات ذ.م.م

 - 75.435 بنية للمشاريع ذ.م.م

 - 24.308 ذ.م.م هيدرا التجارية

 2.611 11.118 رويال جروب لإلدارة ذ.م.م

 10.045 9.539 التقنية ذ.م.م بال للخدمات 

 9.743 1.465 الوطنية للمشاريع والتعمير. ذ.م.م

 - 6.618 انفينيتي تي في المنطقة الحرة ذ.م.م

 6.512 6.512 المها للصناعات النموذجية ذ.م.م

 - 6.291 رويال جروب هولدينج ذ.م.م

 - 4.700 توشيبا للمصاعد الشرق األوسط ذ.م.م

 15.673 - لالستثمار ذ.م.مشركة الطموح 

 107.140 146.180 أخرى 
   

 660.941 179.139 
   

   غير متداولة: 

 - 22.265 الوطنية للمشاريع والتعمير. ذ.م.م

 - 7.721 تروجان للمقاوالت العامة ذ.م.م

 - 2.520 رويال جروب هولدينج ذ.م.م

 - 791 أخرى
   

 33.297 - 
   

 

غير المداول من األرصدة المستحقة إلى أطراف ذات عالقة بالمحتجزات الدائنة على العقود الموقعة مع األطراف يتعلق الجزء  

 ذات العالقة.

  



 

 

 العوائد األساسية للسهم  16

 

الصادرة خالل  يتم احتساب العوائد األساسية للسهم بتقسيم ربح الفترة العائد لمالكي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم  

 الفترة كما يلي: 

 
 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في تسعةال سبتمبر 30 الثالثة أشهر المنتهية في 
 )غير مدققة(  )غير مدققة( )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 2020 2019 2020 2019 
 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم 
     

 26.267 1.715.150 16.573 932.697 درهم( الربح العائد إلى مالكي الشركة )ألف 
     

 956.751 1.821.429 1.821.429 1.821.429 المتوسط المرجح لعدد األسهم )ألف سهم( 
     

 0.027 0.942 0.009 0.512 العوائد األساسية للسهم للفترة )درهم( 
     

 

 

 المطلوبات الطارئة وااللتزامات  17

 

 الطارئة المطلوبات  17.1

 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر 30 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 173.376 693.497 خطابات ضمان 
   

 55.254 75.658 خطابات اعتماد 
   

 

 

   االلتزامات  17.2

 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر 30 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 205.268 339.227 التزامات مقابل مصاريف رأسمالية 
   

 

 

  



 

 

 اإليرادات 18

 

تستخرج المجموعة إيراداتها من العقود مع العمالء مقابل تحويل السلع والخدمات بمرور الوقت وفي وقت محدد وفقاً لجدول  

اإلفصاح عنه بموجب  يتوجب اإلفصاح عنها لكل قطاعالمنتجات الرئيسية التالي. يتوافق ذلك مع معلومات اإليرادات التي تم 

   ، القطاعات التشغيلية.8المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 
 مدققة(غير ) )غير مدققة( 
 2020 سبتمبر 30 2020 سبتمبر 30 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 - 1.901.853 الرعاية الصحية واللوازم الطبية األخرى 
 284.048 612.171 إيرادات المنتجات الغذائية

 - 583.655 إيرادات الصيانة والخدمات 
 - 375.505 بيع المعدات الصناعية والطبية 

 147.372 281.532 إيرادات مقاوالت اإلنشاء والبنية التحتية 
 - 206.274 خدمات تدريب 

 67.141 172.100 خدمات محطات التبريد 
 - 141.437 العقارات إدارة 

 114.788 137.818 علف الحيوانات
 - 86.234 بيع العقارات 

 - 56.496 إيرادات اإليجار 
 - 53.279 أخرى

   
 4.608.354 613.349 
   

   توقيت إدراج اإليرادات
 415.564 4.292.374 إيرادات مدرجة في وقت محدد  
 197.785 315.980 إيرادات مدرجة بمرور الوقت  
   
 4.608.354 613.349 
   
   

   األسواق الجغرافية 
 402.101 4.386.280 اإلمارات العربية المتحدة 

 211.248 222.074 خارج اإلمارات العربية المتحدة 
   
 4.608.354 613.349 
   

 

 

  



 

 

 قياسات القيمة العادلة  19

 

 القيمة العادلة لموجودات المجموعة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل متكرر  

 

يتم قياس بعض الموجودات المالية للمجموعة بالقيمة العادلة في نهاية فترة إعداد التقارير المالية. يظهر الجدول التالي تحليالً   

استناداً إلى الحد الذي تكون  3إلى  1بالقيمة العادلة ضمن المستويات من لألدوات المالية التي يتم قياسها الحقاً لإلدراج المبدئي 

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

 

نشطة لموجودات أو مطلوبات   قياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من أسعار مدرجة )غير معدلة( في أسواق  -1المستوى   •

 مطابقة.

التي يمكن  1قياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من مدخالت باستثناء األسعار المدرجة ضمن المستوى  -2المستوى  •

 مالحظتها لألصل أو االلتزام إما بشكل مباشر )كما األسعار( أو غير مباشر )مشتقة من األسعار(. 

لعادلة هي تلك المشتقة من تقنيات التقييم التي تتضمن مدخالت لألصل أو االلتزام التي ال تقوم قياسات القيمة ا -3المستوى  •

 على أساس بيانات السوق القابلة للمالحظة )مدخالت ال يمكن مالحظتها(.

 
     القيمة العادلة كما في 

 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر 30 الموجودات المالية
تراتبية القيمة 

 العادلة
أساليب التقييم 

 والمدخالت الرئيسية
المدخالت الهامة غير 

 القابلة للمالحظة 

عالقة المدخالت غير 
 القابلة للمالحظة

 بالقيمة العادلة  
 )مدققة( )غير مدققة( 
 ألف درهم ألف درهم 
       

 –استثمارات في أسهم مدرجة 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

 خالل الدخل الشامل اآلخر

أسعار متداولة في  1المستوى  2.127 168.103
 سوق نشطة

 ال ينطبق ال يوجد

       
 –استثمارات في أسهم غير مدرجة 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
 خالل الدخل الشامل اآلخر

طريقة التدفقات  3المستوى  41.056 253.186
 النقدية المخصومة

قيمة صافي 
 الموجودات

كلما زاد صافي قيمة 
الموجودات للشركات 

المستثمر فيها، ارتفعت 
 القيمة العادلة.

 –استثمارات في أسهم غير مدرجة 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

 األرباح أو الخسائرخالل 

طريقة التدفقات  3المستوى  - 28.665
 النقدية المخصومة

صافي قيمة 
 الموجودات

كلما زاد صافي قيمة 
الموجودات للشركات 

المستثمر فيها، ارتفعت 
 القيمة العادلة.

       
مدخالت جوهرية  2المستوى  1.206 1.127 موجودات بيولوجية *

 قابلة للمالحظة
 ال ينطبق ال يوجد

 

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

 إدراج أية إيضاحات في الجدول أعاله. 

 

، تضمنت الموجودات البيولوجية نباتات المشاتل التي يتم إدراجها بالقيمة العادلة  2019ديسمبر    31و  2020  سبتمبر  30  كما في* 

يتم تحديد القيمة العادلة لنباتات المشاتل بناًء على أسعار السوق الحالية ألنواع مماثلة من  .الدواجن التي يتم إدراجها بالتكلفةو

لدواجن في دول مجلس التعاون الخليجي، ورأت اإلدارة أن بدائل قياس القيمة العادلة لنة ال توجد أسعار سوقية معل .الموجودات

وبناًء على ذلك، فإن تكلفة الدجاج البيّاض، التي يتم تحديدها على أساس متوسط اإلنفاق الشهري، تشمل سعر   .غير قابلة لإلثبات 

إلى المزرعة من الخارج،   الدجاج الذي يبلغ عمره يوماً  إلحضار  شراء الدجاج الذي يبلغ عمره يوماً وكافة المصاريف المتكبدة 

 .والحفاظ عليها حتى تبدأ عملية إنتاج البيض الدواجنإلى جانب تكاليف مثل تكاليف العلف التي يتم تكبدها في تربية 

  



 

 

 قياسات القيمة العادلة )تتمة(  19

 

 قياسها بالتكلفة التاريخية القيمة العادلة لموجودات المجموعة التي يتم  

 :يوضح الجدول التالي تحليل القيمة العادلة للموجودات التي يتم قياسها واإلفصاح عنها بالتكلفة التاريخية 

 
     القيمة العادلة كما في 

 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر 30 الموجودات المالية
تراتبية القيمة 

 العادلة
أساليب التقييم 

 والمدخالت الرئيسية
المدخالت الهامة غير 

 القابلة للمالحظة 

عالقة المدخالت غير 
 القابلة للمالحظة

 بالقيمة العادلة  
 )مدققة( )غير مدققة( 
 ألف درهم ألف درهم 
       

 استثمارات عقارية، باستثناء 
 العقارات قيد التطوير  

متنوعة )طريقة  3المستوى  14.000 4.703.833
التدفقات النقدية 

المخصومة، وطريقة 
 رسملة الدخل(

صافي قيمة 
الموجودات، قيم 

 اإليجار 

كلما زاد صافي قيمة 
الموجودات للشركات 

المستثمر فيها، ارتفعت 
 القيمة العادلة.

 

 

 التحليل القطاعي  20

 

 النحو التالي: ألغراض تشغيلية، تعمل المجموعة من خالل قطاعات األعمال على  

 

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

 

تضمن خدمات فنية وتجارية ومقاوالت، وخصوصاً مقاوالت األعمال البحرية، وتصميم وتنفيذ المناظر الطبيعية، ي  العقارات:  قطاع 

 العمال وبيع العقارات. وإدارة سكن 

 

وأصناف  يتضمن تقديم خدمات تتعلق بخدمات استثمار وتأسيس وإدارة المشاريع الرياضية، وبيع األطعمة القطاع الرقمي:  

 .  ةالسنيمائيالمأكوالت والمشروبات السريعة والعروض 

 

 وبيع المعدات واللوازم الطبية. العسكريةيتضمن بيع قطع الغيار واإلصالحات المتعلقة بالمعدات القطاع الصناعي:  

 

تجميد األسماك واألغذية البحرية، تجهيز وتغليف منتجات األغذية  لألغذية  الخاص بالشركة العالمية القابضة    قطاع األغذية   يتضمن 

أيضاً توريد وتصنيع وبيع   البحرية، تربية وتجارة األسماك واألغذية البحرية والتجارة العامة في المواد الغذائية. كما تضمن

 والدواجن. لتأمين الطعام من صناعة األلبان، واللحوم أعالف وأطعمة حيوانية 

 

 على خدمات الوساطة المقدمة فيما يتعلق باألوراق المالية.   كابيتال الخاص بالشركة العالمية القابضة قطاع األموال يشمل  

 

 . المكتب الرئيسي غير المخصصة ألي قطاع وإيرادات )غير مخصصة( تشمل مصاريف قطاعات أخرى  

 

 

 

 



 

 

 )تتمة(  التحليل القطاعي 20

 
ي قطاعات أخرى قطاع األموال قطاع األغذية صناعيالالقطاع  الرقميالقطاع  قطاع العقارات قطاع المرافق   اإلجمال

 

  سبتمبر 30

2020 

ر 30 مب  سبت

 2019 

  سبتمبر 30

2020 

ر 30 مب  سبت

2019 

  سبتمبر 30

2020 

ر 30 مب  سبت

2019 

  سبتمبر 30

2020 

ر 30 مب  سبت

2019 

  سبتمبر 30

2020 

ر 30 مب  سبت

2019 

  سبتمبر 30

2020 

ر 30 مب  سبت

2019 

  سبتمبر 30

2020 

ر 30 مب  سبت

2019 

  سبتمبر 30

2020 

ر 30 مب  سبت

2019 

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

                 

 613.349 4.608.354 - - - 68.532 398.864 733.654 - 2.633.455 - 479.528 147.345 521.085 67.140 172.100 اإليرادات

 (518.290) ( 2.998.535) - - - ( 27.319) (352.585) (615.133) - ( 1.519.227) - (371.398) (124.694) (376.519) (41.011) ( 88.939) اإليراداتتكلفة 

                 

 95.059 1.609.819 - - - 41.213 46.279 118.521 - 1.114.228 - 108.130 22.651 144.566 26.129 83.161 إجمالي الربح

 
                

 (28.034) ( 51.396) - ( 16.697) - - (28.034) ( 32.297) - (681) - - - ( 1.721) - - مصاريف البيع والتوزيع

رية  (57.641) (271.176) (6.624) ( 12.747) - ( 18.512) (28.559) ( 47.342) - ( 60.565) - ( 58.233) (17.996) ( 61.210) (4.462) ( 12.567) المصاريف العمومية واإلدا

                 

 9.384 1.287.247 (6.624) ( 29.444) - 22.701 (10.314) 38.882 - 1.052.982 - 49.897 4.655 81.635 21.667 70.594 الربح )الخسارة( التشغيلي 

 
                

ر  13.417 518.726 - 2.269 13.417 510.717 - - - - - (182) - 5.922 - - إيرادات االستثما

 10.719 ( 10.342) - 3.105 - 3.810 5.712 9.261 - ( 34.563) - ( 1.618) 4.961 9.663 46 - أخرى  (مصاريف) إيرادات

مويل  (6.145) ( 28.324) (243) ( 3.911) - ( 3.245) (1.361) ( 2.173) - (199) - ( 2.985) - ( 6.293) (4.541) ( 9.518) تكاليف الت

  4.745 - - - - - 4.745 - - - - - - - - ضريبة الدخل

 - - - - - - - - 418 - - - - - 418 - 

 27.375 1.772.470 (6.867) ( 27.981) 13.417 533.983 (5.963) 51.133 - 1.018.220 - 45.112 9.616 90.927 17.172 61.076 الربح )الخسارة( للفترة

                 

ء  12.820 172.490 - - - 13.515 3.419 23.201 - 46.310 - 19.883 1.820 47.984 7.581 21.597 زائداً: االستهالك واإلطفا

ليف التمويل  6.145 28.324 243 3.911 - 3.245 1.361 2.173 - 199 - 2.985 - 6.293 4.541 9.518 زائداً: تكا

 - ( 4.745) - - - - - ( 4.745) - - - - - - - - الربح عند االستحواذ

 - (418) - - - - - (418) - - - - - - - - ناقصاً: ضريبة الدخل

الربح قبل الفائدة والضريبة 

 46.340 1.968.121 (6.624) ( 24.070) 13.417 550.743 (1.183) 71.344 - 1.064.729 - 67.980 11.436 145.204 29.294 92.191 واالستهالك واإلطفاء

 
                

 

  سبتمبر 30

2020 

ديسمبر  31

2019 

  سبتمبر 30

2020 

ديسمبر  31

2019 

  سبتمبر 30

2020 

ديسمبر  31

2019 

  سبتمبر 30

2020 

ديسمبر  31

2019 

  سبتمبر 30

2020 

ديسمبر  31

2019 

  سبتمبر 30

2020 

ديسمبر  31

2019 

  سبتمبر 30

2020 

ديسمبر  31

2019 

  سبتمبر 30

2020 

ديسمبر  31

2019 

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

                 

 3.978.149 12.066.900 316.306 108.827 684.435 2.279.724 848.131 1.103.452 206.035 2.279.577 397.665 765.343 561.534 4.405.535 964.043 1.124.442 موجودات القطاع

 
                

 1.783.240 6.267.784 102.511 151.540 548.704 1.610.010 343.651 501.449 53.370 862.377 138.434 48.217 103.023 2.501.321 493.547 592.870 مطلوبات القطاع

 
                

 



 

 

 نتائج موسمية  21

 

أشهر  تسعةاللم يتم تسجيل أية إيرادات هامة ذات طبيعة موسمية في بيان األرباح أو الخسارة المرحلي الموحد المختصر لفترة  

 . 2019 سبتمبر 30و 2020 سبتمبر  30المنتهية في 

 

 

 19تأثير كوفيد  22

 

( في االنتشار والتطور، مما تسبب في تعطيل األعمال والنشاط االقتصادي. خالل  19)كوفيد  المستجديستمر فيروس كورونا  

الفترة، كانت هناك شكوك خاصة باالقتصادي الكلي فيما يتعلق باألسعار والطلب على السلع. ومع ذلك، ال يزال حجم ومدة هذه  

فقاتنا النقدية ووضعنا المالي. وفقاً للتقييم الداخلي الذي أجرته اإلدارة،  التطورات غير مؤكدين ولكن يمكن أن تؤثر على أرباحنا وتد

 .2020  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةالعلى أعمال المجموعة لفترة   19ال يوجد تأثير مالي جوهري لفيروس كوفيد 

 

تقديم تقدير كمي لألثر المحتمل لتفشي هذا الوباء على  نظًرا ألن الوضع متقلب وسريع التطور، ال تعتبر اإلدارة أنه من العملي  

 .البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة في هذه المرحلة

 

 

 األحداث الالحقة  23

 

. كما في تاريخ التقارير  2020أغسطس   11بتاريخ  قرر مجلس إدارة المجموعة الموافقة على االستحواذ على الشركات التالية 

 الية، لم تكتمل اإلجراءات القانونية للشركات التي تم االستحواذ عليها. الم

 

 % 60حصة ملكية بنسبة  – أفكار لالستثمار المالي والعقاري ذ.م.م (1

 % 84حصة ملكية بنسبة  -  سي آي آي في، إل بي فالكون (2

 

 اإلدراج في السوق الثاني في إمارة أبوظبي. بعد نهاية الفترة، بدأت شركات المجموعة التابعة التالية عميلة إضافةً لذلك، 

 

 ذ.م.م   الرياضيةبالمز  (1)

 ذ.م.م  زي مخازن   (2)

 ايزي ليس لتأجير الدرجات النارية ذ.م.م  (3)

 

 ال تزال المتطلبات القانونية لإلدراج المذكور أعاله قيد اإلجراء. 

 

 

 


