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٢٠٢٢مارس٣١المنتھیة في فترة ال









ش.م.ع مجموعة ملتیبالي 

جزءًا من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. ٢٠إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٣

بیان الدخل الشامل المرحلي الموحد (غیر مدقق)
٢٠٢٢مارس٣١في المنتھیةأشھر ثالثةاللفترة

مارس  ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في 
(غیر مدققة) 

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھمإیضاحات 

١٤٢٤١٫٢١٤٣٫٦١٨اإلیرادات 
)١٫٣٠٨()١٢٠٫٥٢٨(تكلفة اإلیرادات  

١٢٠٫٦٨٦٢٫٣١٠إجمالي الربح 

-١٥٢٥٧٫٠٨٤إیرادات االستثمار واإلیرادات األخرى  
)٩٤٢(-حصة من خسارة استثمار في شركة زمیلة 

)٢٫٢٥٧()٣٩٫٦٠٩(مصاریف عمومیة وإداریة 
-)٣٫٢٢٢(تكلفة التمویل  

)٨٨٩(٣٣٤٫٩٣٩الربح (الخسارة) وإجمالي الدخل (الخسارة) الشامل للفترة  

العائد إلى: 
)٨٨٩(٢٩٠٫٥٩٢مالكي الشركة

-٤٤٫٣٤٧الحقوق غیر المسیطرة 

٨٨٩(٣٣٤٫٩٣٩(

)٢٫٩٦(١٦٠٫٠٣العوائد (الخسائر) األساسیة للسھم الواحد (درھم) 



ش.م.ع مجموعة ملتیبالي 

جزءًا من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. ٢٠إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٤

بیان التغیرات في حقوق المساھمین المرحلي الموحد (غیر مدقق)
٢٠٢٢مارس٣١المنتھیة في أشھرثالثةلفترة ال

العائد إلى حاملي أسھم الشركة 

مساھمة رأسمالیة احتیاطي نظامي عالوة إصدار  رأس المال
تغیرات متراكمة عند  
إعادة تقییم استثمارات  

احتیاطي دمج
اإلجمالي أرباح محتجزة واستحواذ

الحقوق غیر  
المسیطرة 

إجمالي حقوق  
المساھمین  

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٨٩٫٩٢٧-٥٦٫٣٣٠٨٩٫٩٢٧--١٥٠٣٣٫١٤٧-٣٠٠(مدققة) ٢٠٢١ینایر ١الرصید في 
)٨٨٩(-)٨٨٩()٨٨٩(------للفترة الخسارة الشاملةإجمالي 

٨٩٫٠٣٨-٥٥٫٤٤١٨٩٫٠٣٨--١٥٠٣٣٫١٤٧-٣٠٠(غیر مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١الرصید في 

١٫٣٨٤٣٧٥٫٣٥٣٢٥١٫٥١٢١٠٫١٥٠٫٥٠١٥٧٥٫٥٢٩١٠٫٧٢٦٫٠٣٠-٢٫٨٠٠٫٠٠٠٦٫٧٠٣٫٦١٠١٨٫٦٤٢(مدققة) ٢٠٢٢ینایر ١الرصید في 

٢٩٠٫٥٩٢٢٩٠٫٥٩٢٤٤٫٣٤٧٣٣٤٫٩٣٩------إجمالي الدخل الشامل للفترة  
حقوق غیر مسیطرة إضافیة على مستوى المجموعة من  

-٣٫٥٢٨) ٣٫٥٢٨() ٣٫٥٢٨(------)١٠االستحواذ على شركة تابعة (إیضاح 
)٤٤٫٣٤٨()٤٤٫٣٤٨(--------)  ١٧(إیضاح توزیعات أرباح إلى حقوق غیر مسیطرة

١٫٣٨٤٣٧٥٫٣٥٣٥٣٨٫٥٧٦١٠٫٤٣٧٫٥٦٥٥٧٩٫٠٥٦١١٫٠١٦٫٦٢١-٢٫٨٠٠٫٠٠٠٦٫٧٠٣٫٦١٠١٨٫٦٤٢(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس  ٣١الرصید في 



ش.م.ع مجموعة ملتیبالي 

جزءًا من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. ٢٠إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٥

بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموحد (غیر مدقق)
٢٠٢٢مارس٣١المنتھیة في أشھرثالثةلفترة ال

مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في 
(غیر مدققة) 

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم إیضاحات 

األنشطة التشغیلیة
) ٨٨٩(٣٣٤٫٩٣٩الربح (الخسارة) للفترة 

تعدیالت للبنود التالیة:  
٤١٥٫٢٣٧١١١استھالك ممتلكات وآالت ومعدات  
-٥٦٫٩٩٧استھالك موجودات حق االستخدام  

-١٫٢٨٤استھالك استثمارات عقاریة  
-٥٫١٥٧إطفاء موجودات غیر ملموسة 

٩٤٢-الحصة من خسارة استثمار في شركة زمیلة  
التغیر في القیمة العادلة الستثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح 

-) ٢٤٦٫٧٠٢(١٥و٧أو الخسائر 
-) ٧٩٣(١٥ربح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 
٢٫٥٧١١٢٣مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین  

-٣٫٢٢٢التمویل  تكلفة
-١٠٤مخصص المخزون بطيء الحركة 

)٤٢(١٢٢٫٢٩٦و٨خسائر االئتمان المتوقعة  (عكس)مخصص 

١٢٤٫٣١٢٢٤٥التدفقات النقدیة التشغیلیة قبل التغیرات في رأس المال العامل

التغیرات في رأس المال العامل: 
-) ١٫٤٢٢(المخزون 

)٣٫٤١٢(١٫٨٥٠المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 
٤٫٣٢١) ١٤٫٤٠٣(الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى  

)١٫٣٢١(٥٫١٢٩طراف ذات عالقة ألالمبالغ المستحقة 
١٧٫١٠٨١٤٫٧٠٩الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

١٣٢٫٥٧٤١٤٫٥٤٢النقد المولد من العملیات 
-) ١٫٦٠٨(تكالیف التمویل المدفوعة  

) ١٢٣() ١٫٣١١(مكافآت نھایة الخدمة للموظفین المدفوعة 

١٢٩٫٦٥٥١٤٫٤١٩صافي النقد من األنشطة التشغیلیة  

األنشطة االستثماریة 
) ١٠٨() ٥٧٫٣٨٣(٤شراء ممتلكات وآالت ومعدات 
-) ١١٠(شراء موجودات غیر ملموسة  

-١٫٣٦٠متحصالت من بیع ممتلكات وآالت ومعدات 
-) ١٠٢٫٧٢٥(٧بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ة مدرجات شراء استثمار

-) ٣٦٧٫٥٠٠(استثمار شراءعندمقدماً مدفوع مبلغ
-٧٦٧٨٫٤٦١متحصالت من استبعاد استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

-) ٧٠٢٫٤٤٣(مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة  
-) ٧٫٢٠٠(١٠االستحواذ على شركة تابعة المستخدم عند النقد 

) ١٠٨() ٥٥٧٫٥٤٠(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة 

األنشطة التمویلیة
-٦٫٦٩٦صافي المتحصالت من القروض 

-) ١١٫٤٦٠(٥اإلیجار سداد مطلوبات عقود 
-) ٢٣٫٣٤١(١٧توزیعات أرباح مدفوعة  

-) ٢٨٫١٠٥(األنشطة التمویلیة المستخدم فيصافي النقد 

١٤٫٣١١) ٤٥٥٫٩٩٠(الزیادة في النقد وما یعادلھ خالل الفترة (النقص) صافي 

٣٫٤٤٢٫٣٢٦١٠٫٣٣٠النقد وما یعادلھ في بدایة الفترة 

٩٢٫٩٨٦٫٣٣٦٢٤٫٦٤١النقد وما یعادلھ في نھایة الفترة 

ھي: المرحلي الموحدنقدیة التي تم استبعادھا من بیان التدفقات النقدیةالإن المعامالت غیر 

-٢١٫٠٠٧توزیعات أرباح دائنة  



ش.م.ع مجموعة ملتیبالي 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس٣١

٦

معلومات عامة ١

الشركة") شركة مساھمة عامة بموجب القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم  "( تعد مجموعة ملتیبالي ش.م.ع  
، أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة. ٣٤٤٩١المسجل للشركة ھو ص.ب إن العنوان(بصیغتھ المعدلة). ٢٠١٥) لسنة ٢(

عامةالشكل القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولیة محدودة إلى شركة مساھمة  ، قرر المساھمون تغییر٢٠٢١أكتوبر  ٢٧في  
، أدرجت الشركة أسھمھا العادیة في السوق ٢٠٢١دیسمبر  ٥بتاریخ درھم.  ٢٫٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠وزیادة رأس مال الشركة إلى  

لسوق أبوظبي لألوراق المالیة. ةالرئیسی

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

نتائج العملیات والمركز المالي للشركة وشركاتھا التابعة (یشار إلیھا  المختصرةالموحدةالمرحلیة  البیانات المالیة  تتضمن ھذه  
تقدیم خدمات تصمیم اإلعالنات وإنتاجھا، واستشارات ودراسات تتمثل األنشطة الرئیسیة للمجموعة في  .مجتمعة بـ "المجموعة")

الجدوى االقتصادیة، وتنظیم المعارض وإدارتھا، واستشارات العالقات العامة، وتنظیم وإدارة الفعالیات وإعداد إعالنات الصحف، 
نظمة تبرید وتكییف الھواء وإصالح  وإدارة وتطویر أعمال التدریب على قیادة السیارات وإدارة االستثمارات العقاریة وتركیب أ

بالجملة، والعنایة الشخصیة والتزیینوتجارة مستحضرات التجمیل  ،معدات تبرید المناطق واالستثمار في مشاریع البنیة التحتیة
. بالعنایة الشخصیةاألخرى ذات الصلةخدماتالللنساء والرجال و

. ٢٠٢٢ابریل ٢٥تم اعتماد إصدار البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 

أساس اإلعداد٢

بیان االلتزام ٢٫١

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

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

لتي یمكن توقعھا نتائج االبالضرورة إلى  ٢٠٢٢مارس٣١. باإلضافة لذلك، قد ال تشیر نتائج الفترة المنتھیة في ٢٠٢١دیسمبر 
.٢٠٢٢دیسمبر ٣١لسنة المنتھیة في ل

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

بالقیمة العادلة.

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



ش.م.ع مجموعة ملتیبالي 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس٣١

٧

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید ٢٫٢

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

یتم تحقیق السیطرة عندما یكون للمجموعة:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الملكیة غیر المسیطرة.  

ات التابعة بھدف جعل سیاساتھا المحاسبیة متوافقة مع السیاسات  عند الضرورة، یتم إجراء تعدیالت على البیانات المالیة للشرك
المحاسبیة للمجموعة. 



ش.م.ع مجموعة ملتیبالي 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس٣١

٨

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

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

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

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

في تاریخ فقدان السیطرة كالقیمة العادلة عند اإلدراج المبدئي للمحاسبة الالحقة بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
تثمار في الشركة الزمیلة أو شركة االئتالف. ، كما ھو مناسب، والتكلفة عند اإلدراج المبدئي لالس٩

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

ھي كما یلي:٢٠٢١دیسمبر ٣١و٢٠٢٢مارس٣١إن تفاصیل الشركات التابعة للشركة كما في 

األنشطة الرئیسیةبلد التأسیس  اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢٢٢٠٢١

٪ ٤٨٫٠١٪٤٨٫٠١. تدریب السائقین وتعلیم السالمة على الطریق اإلمارات العربیة المتحدة )١(ش.م.ع  شركة اإلمارات لتعلیم قیادة السیارات  
العنایة الشخصیة للنساء والرجال والخدمات األخرى  اإلمارات العربیة المتحدة مجموعة أومورفیا ذ.م.م 

بالعنایة   الصلة  شراء  ذات  ذلك  في  بما  الشخصیة، 
. منتجات ومعدات التجمیل

٥١٪٥١ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠. خدمات االتصاالت والتسویق واإلعالم والفعالیات اإلمارات العربیة المتحدة م . م. فیوال لالتصاالت ذ
٪ ١٠٠٪١٠٠. الھواءتبرید المناطق وتكییف اإلمارات العربیة المتحدة م  .م .بال القابضة للتبرید ذ 

٪ ١٠٠٪١٠٠. شركة استثمارات قابضة اإلمارات العربیة المتحدة م .م .ملكیة فردیة ذ – نورم لالستثمار التجاري 
شركة الشخص - الشركات إلدارة ملتیبالي  
م .م .الواحد ذ 

٪ ١٠٠٪١٠٠خدمات إدارة الشركات والمؤسسات الخاصة اإلمارات العربیة المتحدة 

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

شركة الشخص - سبرانزا لالستثمار التجاري 
م .م .الواحد ذ 

وتأسیسھا  اإلمارات العربیة المتحدة  التجاریة  المشروعات  في  االستثمار 
دارتھا إو

١٠٠٪١٠٠ ٪

: ش.م.عالسیاراتقیادة لتعلیم اإلمارات لشركة فیما یلي الشركات التابعة 
٪ ١٠٠٪١٠٠ستثمارات العقاریة. االإدارة  اإلمارات العربیة المتحدة ذ.م.م  ملكیة فردیة – لالستثمارات العقاریة تابعة



ش.م.ع مجموعة ملتیبالي 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس٣١

٩

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

التوحید (تتمة) أساس ٢٫٢

األنشطة الرئیسیةبلد التأسیس  اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢٢٢٠٢١

: م .م .ذ أومورفیا مجموعةل فیما یلي الشركات التابعة 
بالجملة، والتزیینالتجمیلمستحضراتتجارة اإلمارات العربیة المتحدة  م .م .ذ كومباني ھولدینج بداشنج شركة 

التزیین وخدماتالنسائیةالشخصیة الرعایة وخدمات 
. األخرى

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠تمثیل شركة. اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م –داشنج انترناشونال جروب  
الرعایة  اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م  – بداشنج بیوتي لونج  وخدمات  بالجملة،  التجمیل  مواد  بیع  تجارة 

الشخصیة النسائیة وخدمات التزیین األخرى. 
١٠٠٪١٠٠ ٪

مواد  اإلمارات العربیة المتحدة بداشنج بیوتي لونج انترناشونال لیمتد   بیع  الرعایة  تجارة  وخدمات  بالجملة،  التجمیل 
الشخصیة النسائیة وخدمات التزیین األخرى. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

وتصفیفاإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة  - صالون دازلینج للتجمیل  للمرأة  والتجمیل  الشخصیة  وقص العنایة 
. شعر السیدات

١٠٠٪١٠٠ ٪

شرقي  اإلمارات العربیة المتحدة مركز جروفي لتجمیل السیدات  وحمام  للمرأة  والتجمیل  الشخصیة  العنایة 
وقص وتصفیف الشعر للسیدات ومركز تدلیك نسائي. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

وتصفیف  اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة -جالم آند جلو بیوتي الونج   وقص  للمرأة  والتجمیل  الشخصیة  العنایة 
وتجارة مستحضرات التجمیل بالجملة. شعر السیدات 

١٠٠٪١٠٠ ٪

وتصفیف  اإلمارات العربیة المتحدة مركز ستیال بیوتي الونج  وقص  للمرأة  والتجمیل  الشخصیة  العنایة 
شعر السیدات وبیع مستحضرات التجمیل بالتجزئة. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

للتدریب   سیزرس  اند  نیبرز  فردیة  -مركز  ملكیة 
ذ.م.م  

الرعایة  اإلمارات العربیة المتحدة  وخدمات  بالجملة،  التجمیل  مواد  بیع  تجارة 
الشخصیة النسائیة وخدمات التزیین األخرى. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

وصالونللسیدات، شخصیة وعنایةتجمیل كز مرالمتحدة العربیةاإلماراتللتجمیل والسبا ذ.م.م توز اند تیبس مركز 
. للسیداتسباوناديللسیدات،شرقيوحمامنسائي،

١٠٠٪١٠٠ ٪

للسیداتاإلمارات العربیة المتحدة )٢(ملكیة فردیة ذ.م.م  –صالون روز ووتر للسیدات   شخصیة  وعنایة  تجمیل  تصفیف  مركز   ،
. الحناءووضعلسیدات اوقص شعر 

١٠٠٪ -

وعنایة شخصیة  جمیلتمركز للرجال،شرقي مام حالمتحدة العربیةاإلماراتذ.م.م سبا الونج جاز 
العطورتجارةشعر،تصفیف مركز ،بالرجال

وتصفیفحالقةصالون التجمیل،ومستحضرات
. للرجال شعر 

١٠٠٪١٠٠ ٪

معداتتجارةالتجمیل،ومستحضراتالعطورجارة تالمتحدة العربیةاإلماراتذ.م.م للتوزیع سھیلبن
المجوھراتتجارة الشخصیة، والعنایةالتجمیل
بالشعر،العنایةومنتجات الصابون تجارةالمقلدة،
. الشخصیةوالعنایة التجمیل مستلزمات تجارة 

١٠٠٪١٠٠ ٪

: .م م .ذ لالتصاالت فیوال لشركة  مجموعةل فیما یلي الشركات التابعة 
٪ ١٠٠٪١٠٠. التجاریةالمنشوراتطباعةاإلمارات العربیة المتحدة  بیربل للطباعة ذ.م.م 

: لشركة بال القابضة للتبرید ذ.م.م فیما یلي الشركات التابعة 
تبرید  اإلمارات العربیة المتحدة بال لخدمات التبرید ذ.م.م   وإصالح  والتكییف،  المناطق  تبرید  تركیب 

واالستثمار في مشاریع البنیة التحتیة. المناطق 
١٠٠٪١٠٠ ٪

تبرید  اإلمارات العربیة المتحدة بال فیرست للتبرید ذ.م.م   وإصالح  والتكییف،  المناطق  تبرید  تركیب 
المناطق واالستثمار في مشاریع البنیة التحتیة. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

تبرید  اإلمارات العربیة المتحدة بال دانات للتبرید ذ.م.م   وإصالح  والتكییف،  المناطق  تبرید  تركیب 
المناطق واالستثمار في مشاریع البنیة التحتیة. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

تبرید  اإلمارات العربیة المتحدة بال سرایا للتبرید ذ.م.م   وإصالح  والتكییف،  المناطق  تبرید  تركیب 
المناطق واالستثمار في مشاریع البنیة التحتیة. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

تبرید  اإلمارات العربیة المتحدة بال شمس للتبرید ذ.م.م   وإصالح  والتكییف،  المناطق  تبرید  تركیب 
المناطق واالستثمار في مشاریع البنیة التحتیة. 

١٠٠٪١٠٠ ٪



ش.م.ع مجموعة ملتیبالي 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس٣١

١٠

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

التوحید (تتمة) أساس ٢٫٢

األنشطة الرئیسیةبلد التأسیس  اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢٢٢٠٢١

(تتمة) :لشركة بال القابضة للتبرید ذ.م.م فیما یلي الشركات التابعة 
تبرید  تركیب  اإلمارات العربیة المتحدة بال نجمات للتبرید ذ.م.م   وإصالح  والتكییف،  المناطق  تبرید 

المناطق واالستثمار في مشاریع البنیة التحتیة. 
١٠٠٪١٠٠ ٪

تبرید  اإلمارات العربیة المتحدة ریم للتبرید ذ.م.م  ٤بال  وإصالح  والتكییف،  المناطق  تبرید  تركیب 
المناطق واالستثمار في مشاریع البنیة التحتیة. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠تركیب وصیانة معدات الطاقة البدیلة. اإلمارات العربیة المتحدة للطاقة الشمسیة ذ.م.م  ٤بال 

تبرید  اإلمارات العربیة المتحدة شمس للتبرید ذ.م.م  ٤بال  وإصالح  والتكییف،  المناطق  تبرید  تركیب 
المناطق واالستثمار في مشاریع البنیة التحتیة. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪، ٤٨٫٠١إن شركة اإلمارات لتعلیم قیادة السیارات ھي شركة تابعة بحكم أن المجموعة ھي أكبر مساھم منفرد بحصة بنسبة  )١(
بینما ال یمتلك  ٪١٤٫٢٥حیث یمتلك واحد منھم حصة بنسبة  مساھماً،  ٤٥٨٪ بین  ٥١٫٩٩بینما تتوزع الحصة المتبقیة بنسبة  

٪ من حقوق التصویت.٥أكثر من المتبقیون
). ١٠شركة تم االستحواذ علیھا خالل الفترة (إیضاح )٢(

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المعتمدة من قبل المجموعة  ٣٫١

المطبقة من قبل المجموعة تلكة المختصرة متوافقة مع  إن السیاسات المحاسبیة المطبقة عند إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموحد
، باستثناء تطبیق المعاییر والتعدیالت الجدیدة  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتھیة في  الموحدة  البیانات المالیة  إعدادعند

تفسیر أو تعدیل آخر صادر ولم یصبح  . لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معیار أو  ٢٠٢٢ینایر  ١والتالیة الفعالة كما في  
فعال بعد.

 الشركة التابعة  -اعتماد المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للمرة األولى ١المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم
كمطبق للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للمرة األولى 

 المتعلق باستبعاد المطلوبات  ١٠الرسوم في اختبار "الـ  –األدوات المالیة ٩التقاریر المالیة المعیار الدولي إلعداد "٪
المالیة 

 الضریبة على قیاسات القیمة العادلة -الزراعة ٤١معیار المحاسبة الدولي رقم
 دإتمام العقتكلفة-العقود الُمكِلفة-٣٧تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم
اإلشارة إلى اإلطار المفاھیمي-٣یالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم تعد
 المتحصالت قبل االستخدام المقصود :الممتلكات واآلالت والمعدات-١٦تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم

للمجموعة. المختصرة  لم یكن لھذه التعدیالت أي تأثیر على البیانات المالیة المرحلیة الموحدة 



ش.م.ع مجموعة ملتیبالي 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس٣١

١١

(تتمة) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٣

التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة ٣٫٢

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

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

م قد تؤثر ھذه األحكام والتقدیرات واالفتراضات على المبالغ المدرجة في السنوات المالیة الالحقة. یتم حالیًا تقییم التقدیرات واألحكا 
یخیة والعوامل األخرى. وھي تعتمد على الخبرة التار

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

. ٢٠٢١دیسمبر ٣١الموحدة كما في وللسنة المنتھیة في 

الممتلكات واآلالت والمعدات ٤

٣١ألف درھم (فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  ٥٧٫٣٨٣ما قیمتھخالل الفترة، بلغت اإلضافات إلى الممتلكات واآلالت والمعدات
ألف  ١٥٫٢٣٧بقیمةاالستھالك ورسوم من خالل دمج األعمال، المستحوذ علیھا ألف درھم)، باستثناء تلك ١٠٨: ٢٠٢١مارس 

فترة الثالثة ألف درھم (٥٦٧بقیمة ستبعاداتواالألف درھم)  ١١١:  ٢٠٢١مارس  ٣١درھم (فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
من خالل دمج األعمال المستحوذ علیھا الممتلكات واآلالت والمعدات  قیمة: ال شيء). بلغت٢٠٢١مارس  ٣١أشھر المنتھیة في  

: ال شيء).٢٠٢١مارس  ٣١) (فترة الثالثة أشھر المنتھیة في ١٠ألف درھم (إیضاح ٨٣٧ما قیمتھ

ار  موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإلیج٥

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١

ألف درھم ألف درھم

موجودات حق االستخدام: 
-٩٤٫٣٨٤الرصید في بدایة الفترة / السنة  

٩٢٫٤٠٢-من خالل دمج األعمال ا مستحوذ علیھال
١٤٫٧٨٩٥٫٩٢٦إضافات خالل الفترة / السنة  

)٣٫٩٤٤()٦٫٩٩٧(مصاریف االستھالك 

١٠٢٫١٧٦٩٤٫٣٨٤الرصید في نھایة الفترة / السنة  



ش.م.ع مجموعة ملتیبالي 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس٣١

١٢

(تتمة) موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإلیجار  ٥

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١

ألف درھم ألف درھم

مطلوبات عقود اإلیجار: 
-٩٥٫٧٣٠الرصید في بدایة الفترة / السنة  

٩١٫٩٥٢-من خالل دمج األعمال ا مستحوذ علیھال
١٤٫٧٨٩٥٫٩٢٦إضافات خالل الفترة / السنة  

١٫٦١٤١٫٨١٧مصاریف الفائدة 
)٣٫٩٦٥()١١٫٤٦٠(الدفعات 

١٠٠٫٦٧٣٩٥٫٧٣٠الرصید في نھایة الفترة / السنة 

الموحد كما یلي: المرحليمطلوبات عقود اإلیجار في بیان المركز الماليتم تحلیل 

٢٧٫٨٥٧٢٠٫٣٢١متداولة 
٧٢٫٨١٦٧٥٫٤٠٩غیر متداولة  

١٠٠٫٦٧٣٩٥٫٧٣٠

بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالمدرجةاالستثمارات ٦

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١

ألف درھم ألف درھم

٣٨٫١١٩٣٨٫١١٩مدرجة 
٣٠٫٧٨٤٣٠٫٧٨٤غیر مدرجة  

٦٨٫٩٠٣٦٨٫٩٠٣

إن التوزیع الجغرافي لالستثمارات ھو كما یلي:

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١

ألف درھم ألف درھم

٣٨٫١١٩٣٨٫١١٩العربیة المتحدة داخل اإلمارات 
٣٠٫٧٨٤٣٠٫٧٨٤خارج اإلمارات العربیة المتحدة 

٦٨٫٩٠٣٦٨٫٩٠٣



ش.م.ع مجموعة ملتیبالي 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس٣١

١٣

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

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

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١

ألف درھم درھمألف 

٦٨٫٩٠٣٢٩٫٤٠٠في بدایة الفترة / السنة 
٣٨٫١١٩-من خالل دمج األعمال ا المستحوذ علیھ

١٫٣٨٤-خالل الفترة / السنةالتغیر في القیمة العادلة

٦٨٫٩٠٣٦٨٫٩٠٣في نھایة الفترة / السنة 

األرباح أو الخسائربالقیمة العادلة من خالل المدرجةاالستثمارات ٧

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١

ألف درھم ألف درھم

٤٫٩٢٦٫٥٥٠٥٫٣٥٠٫٢٩٤مدرجة 
١٧٧٫٨٢٠٨٣٫١١٠غیر مدرجة  

٥٫١٠٤٫٣٧٠٥٫٤٣٣٫٤٠٤

إن التوزیع الجغرافي لالستثمارات ھو كما یلي:

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١

ألف درھم ألف درھم

٤٫٩٢٦٫٥٥٠٥٫٣٥٠٫٢٩٤داخل اإلمارات العربیة المتحدة 
١٧٧٫٨٢٠٨٣٫١١٠خارج اإلمارات العربیة المتحدة 

٥٫١٠٤٫٣٧٠٥٫٤٣٣٫٤٠٤



ش.م.ع مجموعة ملتیبالي 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس٣١

١٤

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

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

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١

ألف درھم ألف درھم

-٥٫٤٣٣٫٤٠٤في بدایة الفترة / السنة 
٣٨٫٣٥٦-من خالل دمج األعمال ا المستحوذ علیھ

١٠٢٫٧٢٥٥٫٣٤٢٫٣٤٢اإلضافات خالل الفترة / السنة 
٢٤٦٫٧٠٢٥٦٫٧٤٠)١٥التغیر في القیمة العادلة خالل الفترة / السنة (إیضاح 

)٤٫٠٣٤()٦٧٨٫٤٦١(ستبعادات خالل الفترة / السنة اال

٥٫١٠٤٫٣٧٠٥٫٤٣٣٫٤٠٤في نھایة الفترة / السنة 

الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى٨

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١

ألف درھم ألف درھم

١٧٣٫٧٧٥١٥٩٫٨١٩الذمم التجاریة المدینة  
) ٢١٫٥٥٥()٢٣٫٩٠١(ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

١٤٩٫٨٧٤١٣٨٫٢٦٤
٢١٫٦٦٤٢٤٫٥١٤سلفات للموردین  
١٧٫٦٤٩١٧٫٦٤٧موجودات العقود  

١٧٫٠٤١١٥٫٠٧٧مصاریف مدفوعة مقدماً 
-١٧٤ضریبة القیمة المضافة المدینة، صافي  

١٢٫٩١٨١١٫٥٣١ذمم مدینة أخرى 

٢١٩٫٣٢٠٢٠٧٫٠٣٣



ش.م.ع مجموعة ملتیبالي 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس٣١

١٥

(تتمة) الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى ٨

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

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١

ألف درھم ألف درھم

٢١٫٥٥٥١٫٧٥٧في بدایة الفترة / السنة 
٢٢٫٩٣٠-أثناء دمج األعمال  ا المستحوذ علیھ

)٣٫١٣٢(٢٫٣٤٦للفترة / السنة  (المعكوس)المحمل

٢٣٫٩٠١٢١٫٥٥٥في نھایة الفترة / السنة

لدى البنوك النقد واألرصدة ٩

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١

ألف درھم ألف درھم

١٫٨٥٦٢٫٥٢٦النقد في الصندوق
٢٫٩٨٤٫٥٣٩٣٫٤٣٩٫٨٥٩النقد لدى البنوك 

١٠٠٫٦٢٠١٠٠٫٦٢٠ودائع ألجل
)٦٧٩()٦٧٩(ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

٣٫٠٨٦٫٣٣٦٣٫٥٤٢٫٣٢٦النقد واألرصدة لدى البنوك 
) ١٠٠٫٠٠٠()١٠٠٫٠٠٠(ناقصاً: ودائع ألجل ذات استحقاق أصلي ألكثر من ثالثة أشھر 

٢٫٩٨٦٫٣٣٦٣٫٤٤٢٫٣٢٦النقد وما یعادلھ 

٪ ٢٫٥إلى  ٪٠٫٥یتم إیداع الودائع ألجل لدى بنوك تجاریة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، وتحمل فائدة بمعدل یتراوح من  
سنویاً). ٪٢٫٥إلى ٪٠٫٥: ٢٠٢١دیسمبر ٣١سنویاً (



ش.م.ع مجموعة ملتیبالي 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس٣١

١٦

دمج األعمال ١٠

المعیار  ضمن  االستحواذ الواردة  طریقة  باستخدام  احتسابھا  تم  والتي  التالیة،  الشركة  استحوذت المجموعة على  الفترة،  خالل 
: دمج األعمال٣الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

ملكیة فردیة ذ.م.م  –صالون روز ووتر للسیدات 
حصة ملكیة ، استحوذت شركة بداشنج ھولدینج كومباني ذ.م.م ("بداشنج")، وھي شركة تابعة، على٢٠٢٢ینایر  ١من  اً اعتبار
ملكیة شركةروز ھيإن  ألف درھم.  ٧٫٢٠٠مقابل  ("روز")ملكیة فردیة ذ.م.م–٪ في صالون روز ووتر للسیدات  ١٠٠بنسبة

تصفیف  و،  والتجمیللسیداتبا شخصیة  الالعنایة مجال  وتتمثل أنشطتھا فيفردیة ذات مسؤولیة محدودة، مسجلة في إمارة أبوظبي،  
١٫١٧٢تاریخ االستحواذ، ساھمت روز في إیرادات وأرباح للمجموعة بمبلغ  ن اعتبارًا م.  وقص شعر السیدات ووضع الحناء

ألف درھم على التوالي. ٢٥٨ألف درھم و

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

ألف درھم 

الموجودات 
٨٣٧الممتلكات واآلالت والمعدات 

٥٧٧الموجودات غیر الملموسة 
١٦٠المخزون 

٢٣٠ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى

١٫٨٠٤إجمالي الموجودات 
المطلوبات 

٣٠مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 
١١٧ذمم تجاریة دائنة وذمم دائنة أخرى 

١٤٧إجمالي المطلوبات 
١٫٦٥٧إجمالي صافي الموجودات القابلة للتحدید بالقیمة العادلة 

٥٫٥٤٣الشھرة الناشئة عن االستحواذ  
٧٫٢٠٠إجمالي اعتبار الشراء 

٣٫٥٢٨الحقوق غیر المسیطرة على مستوى المجموعة 

تنتھي المجموعة من تخصیص  وف  على تقییم مؤقت لقیمھا العادلة كما في تاریخ االستحواذ. سالموجودات المدرجةیعتمد صافي  
عملیة المتعلقة باالستحواذ علیھا . تتكون الموجودات غیر الملموسة إلى حد كبیر من الحقوق المعاد ٢٠٢٢سعر الشراء قبل نھایة 

. بداشنجبموجب اتفاقیة امتیاز معالتي كانت في السابقاالستحواذ 



ش.م.ع مجموعة ملتیبالي 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس٣١

١٧

دمج األعمال (تتمة) ١٠

: التدفقات النقدیة عند االستحواذفیما یلي تحلیل 

ألف درھم

٧٫٢٠٠النقد المدفوع مقابل االستحواذ 
-صافي النقد المستحوذ علیھ عند دمج األعمال  

صافي النقد المستخدم (المدرج ضمن التدفقات النقدیة من –االستحواذ على أعمال تشغیلیة 
٧٫٢٠٠األنشطة االستثماریة)

٣٠تكالیف معاملة االستحواذ (المدرجة ضمن التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة)

٧٫٢٣٠صافي النقد المستخدم عند االستحواذ

ألف درھم خالل الفترة وتم إدراجھا ضمن المصاریف العمومیة واإلداریة. ٣٠قیمتھا  تم تكبد التكالیف المتعلقة باالستحواذ البالغة  

رأس المال ١١

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١

ألف درھم ألف درھم

المصرح بھ الصادر والمدفوع بالكامل  
للسھم الواحد درھم٠٫٢٥سھم بقیمة ١١٫٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

درھم ٠٫٢٥سھم بقیمة ١١٫٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠: ٢٠٢١دیسمبر ٣١(
٢٫٨٠٠٫٠٠٠٢٫٨٠٠٫٠٠٠)للسھم الواحد

األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة ١٢

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

علیھا من قبلھم ومن تتضمن األطراف ذات العالقة مساھمي المجموعة الرئیسیین، أعضاء مجلس اإلدارة والمنشآت المسیطر  
قبل عائالتھم أو تلك التي یمارسون تأثیرًا ملموساً فیھا على القرارات المالیة والتشغیلیة باإلضافة إلى موظفي اإلدارة الرئیسیین.



ش.م.ع مجموعة ملتیبالي 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس٣١

١٨

األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة) ١٢

ز المالي المرحلي الموحد ھي كما یلي:إن األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بیان المرك

(مدققة) (غیر مدققة) 
مارس ٣١

٢٠٢٢
دیسمبر  ٣١

٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم العالقة طبیعةاالسم 

: مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
١٫٠١٥٫٨٩٨٣١٣٫٤٥٥شركة خاضعة لسیطرة مشتركة الدولیة لألوراق المالیة ذ.م.م  

٦٫٧٥٣-طرف ذو عالقة آخر علي الیبھوني  فارس سھیل 
٨٫٤٣٦٦٫٤٢٦شركة خاضعة لسیطرة مشتركة بال للخدمات التقنیة ذ.م.م 

٦٫٠٧١٦٫٠٧١شركة خاضعة لسیطرة مشتركة ذ.م.م العطاء لالستثمار 
٣٫٥٨١٣٫٥٨١شركة خاضعة لسیطرة مشتركة تي اس إل العقاریة ذ.م.م 

٣٫٣٠٨٣٫٣٠٨شركة خاضعة لسیطرة مشتركة مجموعة شركات بال ذ.م.م 
-٢٫٢٠٤شركة خاضعة لسیطرة مشتركة كیو القابضة ش.م.خ 

١٫٢٠٤٧٨١الشركة األم الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 
شركة خاضعة لسیطرة مشتركة / أطراف ذات  أخرى 

٣٫٦٢٧٣٫٣٦١عالقة أخرى 

١٫٠٤٤٫٣٢٩٣٤٣٫٧٣٦
) ٤٧٢() ٤٢٢(ناقصاً: مخصص خسارة االئتمان المتوقعة  

١٫٠٤٣٫٩٠٧٣٤٣٫٢٦٤

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة: 
١٤٫٧٠٠١٤٫٧٠٠شركة خاضعة لسیطرة مشتركة شمیرا لالستثمار ذ.م.م 

٨٫٠٢٨٣٫٩٨٦شركة خاضعة لسیطرة مشتركة شركة الطموح لالستثمار ذ.م.م
٣٫٥٣٠٢٫٩٠٠شركة خاضعة لسیطرة مشتركة آر جي بروكیورمینت ار اس سي لیمتد 

١٫٦٠٨٩٠٥شركة خاضعة لسیطرة مشتركة أبوظبي الند للمقاوالت العامة ذ.م.م 
-١٫٥٥٤طرف ذو عالقة آخر  علي الیبھوني  فارس سھیل 

١٫٢٥٦١٫٧٦١لسیطرة مشتركة شركة خاضعة  بدوار للتصمیم الداخلي ذ.م.م 
١٫٠٥٦٣٩١طرف ذو عالقة آخر  أوریون تیك انیفوشینز ذ.م.م 

٢٫٠٩٤-الشركة األم الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 
شركة خاضعة لسیطرة مشتركة / أطراف ذات  أخرى 

١٫٨٩١١٫٧٥٧عالقة أخرى 

٣٣٫٦٢٣٢٨٫٤٩٤

استثمارات في موجودات مالیة 
شركة خاضعة لسیطرة مشتركة / أطراف ذات  

٤٫٧٦٣٫٧٢٠٤٫٦١٨٫٣٨٤عالقة أخرى 



ش.م.ع مجموعة ملتیبالي 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس٣١

١٩

األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة) ١٢

عالقة: أطراف ذات قرض من 
: الموحدالمركز المالي المرحليضمن القروض في بیان  المدرجة العالقةقروض األطراف ذات فیما یلي

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١

ألف درھم ألف درھم االستحقاقمعدالت الفائدة  الضمان 

٢٠٢٦٤١٫٥١٣٤١٫٠٠١دیسمبر ٪ ٥مضمون  ١قرض طرف ذو عالقة 
٢٠٢٣٧٫٦٢٢٧٫٦٢٣إبریل بدون فائدة  غیر مضمون  ٢قرض طرف ذو عالقة 
٢٠٢٢٢٥٫٠٠٠٢٥٫٠٠٠یونیوبدون فائدة  غیر مضمون * ٣قرض طرف ذو عالقة 

٧٤٫١٣٥٧٣٫٦٢٤

ألف درھم، تم سداد  ٥٠٫٠٠٠القرض  ت قیمة. بلغ٢٠٢١من الشركة األم خالل  ٣* تم الحصول على قرض طرف ذو عالقة  
. خالل الفترة تم تعدیل  ٢٠٢٢فبرایر  ٢٨دفعة واحدة في  المتبقيالرصیدسداد  ، ویستحق  ٢٠٢١ألف درھم منھا خالل  ٢٥٫٠٠٠

. ٢٠٢٢یونیو٣٠ألف درھم دفعة واحدة في ٢٥٫٠٠٠ة قیمتھشروط السداد، حیث یتم سداد الرصید البالغ

األرصدة لدى مؤسسة مالیة (طرف ذو عالقة آخر): 

(مدققة) مدققة) (غیر 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١

ألف درھم ألف درھم

٢٫٦٣٥٫١٣٢٣٫٠٥٤٫٨٠٧األرصدة لدى مؤسسة مالیة 

٢١١٫٢٥٨٢٠٥٫٠٨٨القروض  

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

مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في 
(غیر مدققة)(غیر مدققة) 

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم

٤٫٠٢٦١٫٩٥٥(شركات خاضعة لسیطرة مشتركة) اإلیرادات 

-٨٫٥٣٢(شركات خاضعة لسیطرة مشتركة) تكلفة اإلیرادات 

-٨٧٣(شركات خاضعة لسیطرة مشتركة)المصاریف العمومیة واإلداریة 



ش.م.ع مجموعة ملتیبالي 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس٣١

٢٠

األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة) ١٢

مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في 
(غیر مدققة)(غیر مدققة) 

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم

تعویضات اإلدارة العلیا: 

٢٫٨٠٦٣٤٨الرواتب ومكافآت الموظفین  
١٤٢٧٥مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 

٢٫٩٤٨٤٢٣

: مؤسسة مالیة (طرف ذو عالقة آخر) معالمعامالت 

-١٫٣١٣مصاریف الفائدة للفترة  

-٨٫٠٨٣سحب مبالغ من قروض 

-٣٫٢٢٥سداد قروض 

األخرى الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة ١٣

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١

ألف درھم ألف درھم

٤٧٫٥٧٨٤٤٫٣٥١ذمم تجاریة دائنة  
٧٩٫٠٧٩٥٦٫٤٥٥عمالءسلفة من 

٥٨٫١٤٧٥٨٫٢٣٢إیرادات مؤجلة
٩٨٫٨٦٣٩٠٫٣٧٩مستحقات وذمم دائنة أخرى 

٢٥٫١٧٠٢٤٫٦٣٩ضمان ودائع
٧٩٤-ضریبة القیمة المضافة الدائنة، صافي  

١٢٫٥٨٩٨٫٣٤٤محتجزات دائنة 

٣٢١٫٤٢٦٢٨٣٫١٩٤
) ١٠٨٫٣٠٣()١٠٦٫٩٨٧(ناقصاً: الجزء غیر المتداول  

٢١٤٫٤٣٩١٧٤٫٨٩١



ش.م.ع مجموعة ملتیبالي 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس٣١

٢١

(تتمة) الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى١٣

مما یلي: المتداولالجزء غیر یتكون 

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١

ألف درھم ألف درھم

٣٣٫٠٨٣٤٩٫٢٣١إیرادات مؤجلة 
٤٨٫٧٣٤٣٤٫٤٣٣سلفات من عمالء  

٢٥٫١٧٠٢٤٫٦٣٩ودائع ضمان 

١٠٦٫٩٨٧١٠٨٫٣٠٣

اإلیرادات ١٤

(غیر مدققة)(غیر مدققة) 
٢٠٢١مارس٢٠٢٢٣١مارس٣١

ألف درھم ألف درھم

البضائع والخدمات نوع
-٥٢٫٧٣٣اإلیرادات من خدمات تبرید المناطق  

-٧٦٫٢٤٢اإلیرادات من خدمات االستشارات والتدریب والتوجیھ   
٢٣٫٢٨٦٣٫٦١٨اإلیرادات من خدمات اإلعالم والتسویق 

اإلیرادات من بیع المنتجات التجمیلیة وتقدیم خدمات الرعایة الشخصیة  
-٨٦٫٩٠٠ذات الصلة 
-٢٫٠٥٣اإلیجارات اإلیرادات من 

٢٤١٫٢١٤٣٫٦١٨

توقیت إدراج اإلیرادات  
١٨٥٫٧٥٩٣٫٦١٨اإلیرادات في فترة زمنیة محددة  

-٥٥٫٤٥٥اإلیرادات بمرور الوقت  

٢٤١٫٢١٤٣٫٦١٨

األسواق الجغرافیة 
٢٤١٫٢١٤٣٫٦١٨اإلمارات العربیة المتحدة 



ش.م.ع مجموعة ملتیبالي 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس٣١

٢٢

إیرادات االستثمار واإلیرادات األخرى  ١٥

(غیر مدققة)(غیر مدققة) 
٢٠٢١مارس٢٠٢٢٣١مارس٣١

ألف درھم ألف درھم

التغیر في القیمة العادلة الستثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 
-٢٤٦٫٧٠٢) ٧األرباح أو الخسائر (إیضاح 

-٧٩٣ربح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات  
-٢٫١١٠وتوزیعات األرباح  إیرادات الفائدة 

-٧٫٤٧٩أخرى  

٢٥٧٫٠٨٤-

(الخسائر) األساسیة للسھم الواحد العوائد  ١٦

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

مارس ٣١أشھر المنتھیة في ثالثةال
مدققة)غیر ((غیر مدققة) 

٢٠٢٢٢٠٢١

)٨٨٩(٢٩٠٫٥٩٢الربح (الخسارة) العائد لمالكي الشركة (ألف درھم)

١١٫٢٠٠٫٠٠٠٣٠٠المتوسط المرجح لعدد األسھم (ألف سھم) 

)٢٫٩٦(٠٫٠٣العوائد (الخسائر) األساسیة للسھم للفترة (درھم) 

توزیعات األرباح ١٧

:  ٢٠٢١مارس  ٣١ألف درھم خالل الفترة (٤٤٫٣٤٨مسیطرة بمبلغ  الحقوق غیر  ال إلى  عائدةتم اإلعالن عن توزیعات أرباح  
.منھا ألف درھم ٢٣٫٣٤١تم دفعوال شيء)، 



ش.م.ع مجموعة ملتیبالي 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس٣١

٢٣

المطلوبات الطارئة وااللتزامات  ١٨

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١

درھم ألف ألف درھم

١٠٫٨٦٥١٠٫٠٣٨خطابات الضمان  

٥٫٣١٢١٫٢٦٠خطابات االعتماد  

١٧٢٫٣٤١١٤٥٫٣١٨التزام بنفقات رأسمالیة  

االعتیادیة.تم إصدار الضمانات البنكیة أعاله ضمن سیاق األعمال

قیاسات القیمة العادلة ١٩

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

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

  نمن١المستوى أسواق  معدلة) في  (غیر  مدرجة  أسعار  المشتقة من  تلك  ھي  العادلة  أو  قیاسات القیمة  لموجودات  شطة 
مطلوبات مطابقة.

 التي یمكن  ١قیاسات القیمة العادلة ھي تلك المشتقة من مدخالت باستثناء األسعار المدرجة ضمن المستوى من٢المستوى
مالحظتھا لألصل أو االلتزام إما بشكل مباشر (كما األسعار) أو غیر مباشر (مشتقة من األسعار).

  العادلة ھي تلك المشتقة من تقنیات التقییم التي تتضمن مدخالت لألصل أو االلتزام التي ال  قیاسات القیمةمن٣المستوى
تقوم على أساس بیانات السوق القابلة للمالحظة (مدخالت ال یمكن مالحظتھا).

القیمة العادلة كما في

الموجودات المالیة

٢٠٢٢مارس ٣١
(غیر مدققة)

ألف درھم 

٢٠٢١دیسمبر  ٣١
(مدققة)

ألف درھم 
التسلسل الھرمي  

للقیمة العادلة 
أسالیب التقییم والمدخالت  

الرئیسیة 

أسعار متداولة في سوق نشطة ١المستوى ٤٫٩٦٤٫٦٦٩٥٫٣٨٨٫٤١٣استثمارات في موجودات مالیة –استثمارات في أسھم مدرجة

٣المستوى ٢٠٨٫٦٠٤١١٣٫٨٩٤موجودات مالیة استثمارات في –استثمارات في أسھم غیر مدرجة
أحدث أسعار  نھج السوق و

المعامالت 

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



ش.م.ع مجموعة ملتیبالي 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس٣١

٢٤

التقاریر القطاعیة ٢٠

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

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

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

التدریب على قیادة المركبات. أنشطة إدارة وتطویر على القیادةالتدریب قطاعیتضمن 

الرعایةیتضمن   وبیع  قطاع  الصحیة  التجمیلالخدمات  للمرأة  والتزیینمستحضرات  الشخصیة  والعنایة  الخدمات  وبالجملة، 
ذات الصلة بالعنایة الشخصیة. األخرى 

استثمارات في أدوات حقوق ملكیة مدرجة وغیر مدرجة.األنشطة االستثماریةقطاعتضمنی



ش.م.ع مجموعة ملتیبالي 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس٣١

٢٥

(تتمة) التقاریر القطاعیة٢٠

اإلجمالي األنشطة االستثماریة قطاع الرعایة قطاع التدریب على القیادة قطاع المرافق قطاع االتصاالت 
مارس ٣١

٢٠٢٢
مارس  ٣١

٢٠٢١
مارس ٣١

٢٠٢٢
مارس  ٣١

٢٠٢١
مارس ٣١

٢٠٢٢
مارس  ٣١

٢٠٢١
مارس ٣١

٢٠٢٢
مارس  ٣١

٢٠٢١
مارس ٣١

٢٠٢٢
مارس  ٣١

٢٠٢١
مارس ٣١

٢٠٢٢
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٩٣٤٫٠٢٢٨٧٧٫٧٣٢--٤٣٫٨٦٣٥١٫٨١٢٦٣٨٫٧٧٧٦١٦٫٧٦١١٣٦٫٠٣٨١٠٦٫١٠٧١١٥٫٣٤٤١٠٣٫٠٥٢مطلوبات القطاع


