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مقدمة 
(ُیشار لقد قمنا بمراجعة البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة المرفقة للشركة العالمیة القابضة ش.م.ع ("الشركة") وشركاتھا التابعة

كما في   بـ "المجموعة")  كما في  ٢٠٢٢مارس٣١إلیھا معاً  ،  ٢٠٢٢مارس٣١، والتي تتضمن بیان المركز المالي المرحلي الموحد 
ثالثة الفي حقوق المساھمین والتدفقات النقدیة لفترة  والتغیراتالخسائر والدخل الشامل و المرحلیة الموحدة ذات الصلة لألرباح أوالبیانات

تصرة أشھر المنتھیة في ذلك التاریخ واالیضاحات. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد والعرض العادل لھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المخ 
لیة الموحدة . إن مسؤولیتنا ھي إبداء استنتاج حول ھذه البیانات المالیة المرح "المرحلیة"التقاریر المالیة  ٣٤وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم  

المختصرة استنادًا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بھا. 

نطاق المراجعة 
"مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة من قبل مدقق الحسابات ٢٤١٠لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعیار الدولي المتعلق بأعمال المراجعة رقم 

مراجعة المعلومات المالیة المرحالمستقل للشركة" الشركة خاصة المسؤولین عن  . إن  لیة محددة بصفة رئیسیة باالستفسار من موظفي 
التدقیق األمور المالیة والمحاسبیة وبإجراء مراجعة تحلیلیة للمعلومات المالیة وإجراءات أخرى. إن نطاق المراجعة یقل كثیرًا عن نطاق  

ل على التأكید الذي یمكن أن نحصل علیھ عن كافة األمور الجوھریة خالل  الذي یتم وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة وبالتالي ال نستطیع الحصو
أعمال التدقیق ونظرًا لذلك فإننا ال نبدي رأي مدققي الحسابات حول ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. 

االستنتاج 
علمنا أیة أمور تجعلنا نعتقد بأن البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة المرفقة لم یتم إعدادھا، من إلىبناًء على مراجعتنا، لم یصل 

. "التقاریر المالیة المرحلیة") ٣٤كافة النواحي الجوھریة، وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم (

بتوقیع:
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شریك
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٢

بیان المركز المالي المرحلي الموحد  
٢٠٢٢مارس٣١في كما 

(مدققة) (غیر مدققة)
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١

ألف درھم ألف درھم إیضاحات 

الموجودات 
الموجودات غیر المتداولة 

٤١٠٫٣٢٨٫٥٠٦٩٫٣٠٦٫٨٨٩ومعدات ممتلكات وآالت 
٢٫٤٢٣٫٥٩٤٢٫٤٤٢٫٧١٢موجودات غیر ملموسة وشھرة

٥١٫١١٨٫١٠٢٩٧٠٫٨١٣موجودات حق االستخدام 
٧٫٩٠١٫٩٥٢٧٫٩٢٦٫٩٠٢استثمارات عقاریة 

٦١٣٫١٥٨٫٢٢٢١٢٫١٠٣٫١٠٦استثمار في شركات زمیلة وشركات ائتالف 
٧١٫٩٨٠٫٥٦٥١٫١٤٣٫٩٧٢استثمارات في موجودات مالیة

٩٦٥٩٫٩٣٦٦٥٩٫٩٣٨موجودات العقود  
٢٠٠٫٦٩٢٢٠٠٫٤١١ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى 

٥٨٫٥١١٥٥٫٨٢٥موجودات بیولوجیة  
١٣٩٥٠٩٥١مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة  

٢٠٫٠٠٠-١٣قرض ألطراف ذات عالقة 
١٧٫٧٣٠١٦٫٩٣٨موجودات الضریبة المؤجلة  

٣٧٫٨٤٨٫٧٦٠٣٤٫٨٤٨٫٤٥٧

الموجودات المتداولة 
١٫٠٨٥٫٢٤٩٨٩٩٫٣٥١مخزون 

١٫٤١٢٫٠٠١١٫٣٤٩٫٨٢٤أعمال تطویر قید التنفیذ 
١٢٫٤٥٧٥٫٣٦٣موجودات بیولوجیة 

٧١٠٫٧٣٣٫٧٣٤٩٫٠٩٦٫٩٣١استثمار في موجودات مالیة  
١٣٢٫١٧٣٫٠٧١١٫٨٩٦٫١٦٢مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

١٣١٫٢٠٠٦٫٢٠٠قرض ألطراف ذات عالقة  
٩٥٫٢٣٩٫٣٣٧٥٫٢٠١٫٥٣٠موجودات العقود  

١٣٫٩٨٩٫٩٩٥١١٫٢١٣٫١٠٩ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى
١٠١٩٫٤١٩٫٣٨٩٢٠٫٢٤٦٫٥٨٢النقد واألرصدة البنكیة

٥٤٫٠٦٦٫٤٣٣٤٩٫٩١٥٫٠٥٢
٨٤٫١٢٥٫١٨٧٤٫٢١٦٫٦٣٩الموجودات المحتفظ بھا للبیع 

٥٨٫١٩١٫٦٢٠٥٤٫١٣١٫٦٩١

٩٦٫٠٤٠٫٣٨٠٨٨٫٩٨٠٫١٤٨إجمالي الموجودات 

حقوق المساھمین والمطلوبات 
حقوق المساھمین 

١٢١٫٨٢١٫٤٢٩١٫٨٢١٫٤٢٩رأس المال 
١٧٫٠٢٩٫٦٨٢١٦٫٦٦٨٫٣١١واستحواذ احتیاطي دمج

٩١٠٫٧١٥٩١٠٫٧١٥احتیاطي نظامي 
١٧٠٫٤٨٢٣٦٠٫٣٧٢التغیرات المتراكمة في إعادة تقییم استثمارات 

٢٫٠٣٨)١٠٥٫١٥٨(احتیاطي تحویل العمالت 
٣٫٩٢٢١٫٦٢٧احتیاطي التحوط 
٨٫٨٥٣٫٥٧٥٧٫٣٢٩٫١٦٩أرباح محتجزة 

٢٨٫٦٨٤٫٦٤٧٢٧٫٠٩٣٫٦٦١حقوق المساھمین العائدة لمالكي الشركة  
٣١٫٤٧٧٫٢٩٤٢٨٫٩٣٨٫٣٦٥الحقوق غیر المسیطرة 

٦٠٫١٦١٫٩٤١٥٦٫٠٣٢٫٠٢٦إجمالي حقوق المساھمین  





الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

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

٤

بیان األرباح أو الخسائر المرحلي الموحد (غیر مدقق) 
٢٠٢٢مارس٣١في المنتھیةالثالثة أشھر لفترة

مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھمإیضاحات 

١٥١٠٫٤٩٢٫٧٥٤٢٫٢٧٦٫٢٩٦اإلیرادات
)١٫٣٢٢٫٣١٩()٧٫٠٦٥٫٤٨٠(تكلفة اإلیرادات

٣٫٤٢٧٫٢٧٤٩٥٣٫٩٧٧إجمالي الربح  

) ١٩٥٫٥١٥()٦١٨٫٧٢٦(مصاریف عمومیة وإداریة
) ٢٥٫٨١٠()٣٧٫٥٢٤(مصاریف بیع وتوزیع

٦٢٠١٫٣٣٩٤٤٢٫٠٩٤حصة من أرباح استثمار في شركات زمیلة وشركات ائتالف 
٧٠٨٫٦٤١٣٢١٫٦٩٩استثمارات وإیرادات أخرى إیرادات 

١١٫٢٢٤٩٥٫٢٧٣ربح من االستحواذ على شركات تابعة
٦٫٤١١-تابعة ةربح من استبعاد شرك

) ١٢٫٦٢٧()١٢٩٫٨٦٥(تكالیف التمویل 

٣٫٥٥١٫٣٨٨١٫٤٩٥٫٥٠٢الربح قبل الضریبة 
٦٥)٦٫٢١٦(الضریبة 

٣٫٥٤٥٫١٧٢١٫٤٩٥٫٥٦٧الربح للفترة

العائد إلى: 
١٫٦٠٠٫٠٩٥١٫٣٣٢٫٦٧٢مالكي الشركة 

١٫٩٤٥٫٠٧٧١٦٢٫٨٩٥الحقوق غیر المسیطرة 

٣٫٥٤٥٫١٧٢١٫٤٩٥٫٥٦٧الربح للفترة

١٦٠٫٨٨٠٫٧٣(درھم) العوائد األساسیة للسھم  
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جزءًا من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. ٢١إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٥

الموحد (غیر مدقق)بیان الدخل الشامل المرحلي 
٢٠٢٢مارس ٣١في المنتھیةالثالثة أشھر لفترة

مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھمإیضاحات 

٣٫٥٤٥٫١٧٢١٫٤٩٥٫٥٦٧الربح للفترة

الدخل الشامل اآلخر: (الخسارة) 
تصنیفھا الحقاً إلى األرباح أو الخسائر: البنود التي قد یتم إعادة 

٢٨٦)٢١٤٫٤٣٧(فرق صرف العمالت األجنبیة عند تحویل العملیات الخارجیة 
-٧٫٣٧٩التغیر في القیمة العادلة ألدوات التحوط 
بالقیمة العادلة من مدرجة التغیر في القیمة العادلة لموجودات مالیة 

-)١٢٫٥٠٧(ومصنفة كموجودات محتفظ بھا للبیعالشامل اآلخرخالل الدخل 
-)٣٣٫٢٦٦(٦الحصة من الدخل الشامل اآلخر لشركات زمیلة وشركات ائتالف 

البنود التي لن یتم إعادة تصنیفھا الحقاً إلى األرباح أو الخسائر: 
التغیر في القیمة العادلة لموجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة  

٣٨٫٣٤٩)١٦٩٫٢٩٩(٧٫١من خالل الدخل الشامل اآلخر 

٣٨٫٦٣٥)٤٢٢٫١٣٠(الدخل الشامل اآلخر (الخسارة) إجمالي 

٣٫١٢٣٫٠٤٢١٫٥٣٤٫٢٠٢إجمالي الدخل الشامل للفترة 

العائد إلى: 
١٫٣٠٥٫٣٠٤١٫٣٧١٫٢٦٨مالكي الشركة 

١٫٨١٧٫٧٣٨١٦٢٫٩٣٤الحقوق غیر المسیطرة 

٣٫١٢٣٫٠٤٢١٫٥٣٤٫٢٠٢
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جزءًا من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. ٢١إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٦

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

إلى حاملي أسھم الشركة ةالعائد

رأس المال
احتیاطي دمج

احتیاطي نظامي واستحواذ
التغیرات المتراكمة في  
إعادة تقییم استثمارات  

احتیاطي تحویل  
الحقوق غیر المسیطرة اإلجمالي أرباح محتجزة  احتیاطي تحوط العمالت

إجمالي حقوق  
المساھمین 

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم ألف درھمدرھمألف ألف درھمألف درھمألف درھم

٣٫١٤٥٫٤٢٧٧٫٤٦٨٫٨٤٧٣٥٣٫٠٨٦٧٫٨٢١٫٩٣٣-١٫٨٢١٫٤٢٩٢٫١١٩٫٦١٥٣٣٢٫٠٨٥٤٩٫٣٢٢٩٦٩(مدققة) ٢٠٢١ینایر ١الرصید في 
١٫٣٣٢٫٦٧٢١٫٣٣٢٫٦٧٢١٦٢٫٨٩٥١٫٤٩٥٫٥٦٧------الربح للفترة 

٣٨٫٥٩٦٣٩٣٨٫٦٣٥--٣٨٫٣٤٩٢٤٧---الدخل الشامل اآلخر للفترة 

١٫٣٣٢٫٦٧٢١٫٣٧١٫٢٦٨١٦٢٫٩٣٤١٫٥٣٤٫٢٠٢-٣٨٫٣٤٩٢٤٧---إجمالي الدخل الشامل للفترة  
١٦٢٫٩٦٥١٠٨٫٦٤٤٢٧١٫٦٠٩-----١٦٢٫٩٦٥-دمج أعمال شركات خاضعة لسیطرة مشتركة  

٣٣٫٥٣٢٣٣٫٥٣٢--------االستحواذ على شركات زمیلة 
)٣٦٫٠٠٠()٣٦٫٠٠٠(--------توزیعات أرباح مدفوعة لحقوق غیر مسیطرة  

٢٦٧٢٦٧--------ضخ رأس مال من قبل الحقوق غیر المسیطرة  

٤٫٤٧٨٫٠٩٩٩٫٠٠٣٫٠٨٠٦٢٢٫٤٦٣٩٫٦٢٥٫٥٤٣-١٫٨٢١٫٤٢٩٢٫٢٨٢٫٥٨٠٣٣٢٫٠٨٥٨٧٫٦٧١١٫٢١٦(غیر مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١الرصید في 

١٫٨٢١٫٤٢٩١٦٫٦٦٨٫٣١١٩١٠٫٧١٥٣٦٠٫٣٧٢٢٫٠٣٨١٫٦٢٧٧٫٣٢٩٫١٦٩٢٧٫٠٩٣٫٦٦١٢٨٫٩٣٨٫٣٦٥٥٦٫٠٣٢٫٠٢٦(مدققة) ٢٠٢٢ینایر ١الرصید في 

١٫٦٠٠٫٠٩٥١٫٦٠٠٫٠٩٥١٫٩٤٥٫٠٧٧٣٫٥٤٥٫١٧٢------الربح للفترة 
) ٤٢٢٫١٣٠() ١٢٧٫٣٣٩() ٢٩٤٫٧٩١(-٢٫٢٩٥) ١٠٧٫١٩٦() ١٨٩٫٨٩٠(---للفترة الخسارة الشاملة األخرى

٢٫٢٩٥١٫٦٠٠٫٠٩٥١٫٣٠٥٫٣٠٤١٫٨١٧٫٧٣٨٣٫١٢٣٫٠٤٢) ١٠٧٫١٩٦() ١٨٩٫٨٩٠(---إجمالي الدخل الشامل للفترة  
٣٦٦٫٨٢١٤٩٩٫٧٨٠٨٦٦٫٦٠١-----٣٦٦٫٨٢١-) ١١٫١دمج أعمال شركات خاضعة لسیطرة مشتركة (إیضاح  

٢٨٫٦٨٠٢٨٫٦٨٠--------)١١٫٢االستحواذ على شركات تابعة (إیضاح  
حقوق غیر مسیطرة إضافیة من عملیات االستحواذ على شركات  

٣٠٨٫٢٩٨٢٩٩٫٣٣١) ٨٫٩٦٧() ٨٫٩٦٧(------المجموعة  تابعة على مستوى
١٥٩٫٣٤٠٥٣٫٦٦٣٢١١٫٣٦٥٢٦٥٫٠٢٨----) ١٠٥٫٦٧٧(-) ١١٫٣استبعاد حصة جزئیة في شركات تابعة (إیضاح 

) ٢٦٥٫١٢٨() ١٣٩٫٢٩٣() ١٢٥٫٨٣٥() ٢٢٦٫٠٦٢(١٠٠٫٢٢٧-) ١١٫٤االستحواذ على حقوق غیر مسیطرة (إیضاح 
) ١٨٧٫٦٣٩() ١٨٧٫٦٣٩(--------توزیعات أرباح مدفوعة لحقوق غیر مسیطرة  

٣٫٩٢٢٨٫٨٥٣٫٥٧٥٢٨٫٦٨٤٫٦٤٧٣١٫٤٧٧٫٢٩٤٦٠٫١٦١٫٩٤١) ١٠٥٫١٥٨(١٫٨٢١٫٤٢٩١٧٫٠٢٩٫٦٨٢٩١٠٫٧١٥١٧٠٫٤٨٢(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس  ٣١الرصید في 
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٧

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

مارس ٣١أشھر المنتھیة في ثالثةفترة ال
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم إیضاحات 

األنشطة التشغیلیة
٣٫٥٥١٫٣٨٨١٫٤٩٥٫٥٠٢الربح قبل الضریبة 

تعدیالت للبنود التالیة:  
٢٨٧٫١٣٦٣٤٫٤٤٢حق االستخدام وأصلاستھالك ممتلكات وآالت ومعدات 

٥٠٫١١٨٧٫٣١٦إطفاء موجودات غیر ملموسة  
٤٥٫٨٤٢١٣٫١٨١استھالك استثمارات عقاریة  

٣٦١٤أصل بیولوجي إطفاء 
) ٤٤٢٫٠٩٤() ٢٠١٫٣٣٩(٦ستثمار في شركات زمیلة وشركات ائتالفاالالحصة من أرباح  

) ٢٨٦٫٢١٤() ٣٤٣٫٤٢٥(٧٫٢التغیر في القیمة العادلة لموجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
)٥٫٢٧٣() ٢٤٩(١١٫٢ربح من االستحواذ على شركات تابعة  

)٦٫٤١١(-ربح من استبعاد شركة تابعة 
-) ٧٠(التغیر في القیمة العادلة لموجودات بیولوجیة 

-١٫٨٢٣موجودات بیولوجیة  بیعخسارة من 
٥٦٫٠٣٨١٦٫٤٠٦مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین  
) ٧٥٧() ٥٫٣٠٥(ربح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 

-٦٥١٠خسارة من استبعاد شركة ائتالف  
١٤٫٢٢٧١٫٨١٥مخصص المخزون بطيء الحركة 

٢٫٧٩٠) ٤٫٠٧١(مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  (عكس)  
)١١٫٢٨٥(-عكس ذمم مدینة طویلة األجل  

-) ٣٥٦(١٩٥بكوفید ة اإلیجار المتعلقات امتیاز
)٨٫٩٦٨() ١٨٦٫٠٠٦(إیرادات الفائدة وتوزیعات األرباح 

١٢٩٫٨٦٥١٢٫٦٢٧تكالیف التمویل

٣٫٣٩٦٫١٢٩٨٢٣٫٦٩١س المال العاملأ رالتدفقات النقدیة التشغیلیة قبل التغیرات في 

التغیرات في رأس المال العامل: 
١٩٫٠٥٤) ٧٧٫٩١٣((الزیادة) النقص في المخزون 

) ٧١٦() ٤٫٨٥٨(الزیادة في الموجودات البیولوجیة 
٩١٫٩٥٦٤٫٧٣٨النقص في المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 

-٢٥٫٠٠٠النقص في قرض ألطراف ذات عالقة  
)٣٫٦٨٠٫٣٣٢() ١٫٦٢٣٫٤٣٢(وموجودات العقود  الزیادة في الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى 

)٤٫٤٤٢() ٦٢٫١٧٧(الزیادة في أعمال التطویر قید التنفیذ  
-) ٩١٫٥٢٣(في موجودات محتفظ بھا للبیع  الزیادة 
)٢٢٫٩٣١() ٢٦٥٫١٦٠(عالقة في المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات  النقص 

٨٨٥٫٨١٥٣٫٦٢٤٫٥٣٧الزیادة في الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

٢٫٢٧٣٫٨٣٧٧٦٣٫٥٩٩النقد المولد من العملیات 
)١١٫٤١٨() ٣٥٫٧٦٤(مكافآت نھایة الخدمة للموظفین المدفوعة 

)١٫٧٧٩() ٧٫٢٧٢(المدفوعة  الضریبة 
)٨٫٠٧٩() ١٢٤٫٨١٤(تكالیف التمویل المدفوعة 

٢٫١٠٥٫٩٨٧٧٤٢٫٣٢٣صافي النقد المولد من األنشطة التشغیلیة  



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

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

٨

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

مارس ٣١أشھر المنتھیة في ثالثةفترة ال
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم إیضاحات 

األنشطة االستثماریة 
)٥٥٫٩٩٠() ٣٩٧٫٤٥٤(الحركة في ودائع ألجل ذات استحقاقات أصلیة ألكثر من ثالثة أشھر 

)٩٧٫٩٩٧() ٣٣٣٫٣٩٢(٤إضافات إلى ممتلكات وآالت ومعدات  
)٩٩() ٥٫٩٨٧(إضافات إلى موجودات غیر ملموسة 

٢٧٫٣٣٧٢٠٫١٧٣متحصالت من بیع ممتلكات وآالت ومعدات 
-) ٩١٢٫٤٩٣(٦االستحواذ على شركات زمیلة وشركات ائتالف  

)٥٫٢٠١() ٢١٫٧٥٧(إضافات إلى استثمارات عقاریة  
٥٥٢٫٤٢٤-٦توزیعات أرباح مستلمة من شركات زمیلة وشركات ائتالف  
٣٠٥٫٨٤٨-متحصالت من استبعاد شركات تابعة، صافي النقد المستبعد  

)٣٤٫٠١٣() ١٠٢٫٠٦٨(١١٫٢دفعات مقابل االستحواذ على شركات تابعة، صافي النقد المستحوذ علیھ  
١١٫١٧٧٫٦٤٠٨٦٫٨٠٧دمج أعمال شركات خاضعة لسیطرة مشتركة  

)٦٧٫٩٣١() ٢٫٥٤٢٫٤٩٠(٧٫٢و٧٫١شراء استثمار في موجودات مالیة  
-) ٧٣٥٫٠٠٠(مبلغ مدفوع مقدماً لشراء استثمارات  

-٧٫٢٩٦٢٫٤٦٧متحصالت من بیع استثمار في موجودات مالیة  
)١٫١٦٨٫٥٧٣() ٤٤٣٫٨٨٩(الحركة في ودائع العمالء  

١٨٦٫٠٠٦٨٫٩٦٨فوائد وتوزیعات أرباح مستلمة 

) ٤٥٥٫٥٨٤() ٤٫٢٤١٫٠٨٠(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة 

األنشطة التمویلیة
٧٥٦٫٨١٨٢٦٫٤١٥متحصالت من قروض بنكیة صافي ال

)٣٦٫٠٠٠() ١٨٧٫٦٣٩(توزیعات أرباح مدفوعة لحقوق غیر مسیطرة 
)٩٫٨٠٧() ٤٧٫٣٨٠(٥سداد مطلوبات عقود اإلیجار 

)١٩٫٣٩٢(٥٢١٫٧٩٩التمویلیة صافي النقد المولد من (المستخدم في) األنشطة  

٢٦٧٫٣٤٧) ١٫٦١٣٫٢٩٤(الزیادة في النقد وما یعادلھ خالل الفترة (النقص) صافي 

١٦٫٠٣٤٫٠٥٧٢٫٣٠٠٫٦٨٥النقد وما یعادلھ في بدایة الفترة 
٢٨٧) ١٧٨٫٩٣٧(تأثیر التغیرات في معدالت صرف العمالت األجنبیة 

١٠١٤٫٢٤١٫٨٢٦٢٫٥٦٨٫٣١٩یعادلھ في نھایة الفترة النقد وما 
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس٣١

٩

معلومات عامة ١

إن الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع ("الشركة") ھي شركة مساھمة عامة تم تأسیسھا في أبوظبي بموجب المرسوم األمیري رقم 
.  ١٩٩٨نوفمبر ٢٣الصادر عن صاحب السمو حاكم إمارة أبوظبي بتاریخ ١٥

كة رویال جروب ھولدینج ذ.م.م ھي ، أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة. إن شر٣٢٦١٩إن العنوان المسجل للشركة ھو ص ب  
الشركة األم النھائیة للشركة.

المالي   والمركز  العملیات  نتائج  المختصرة  الموحدة  المرحلیة  المالیة  البیانات  ھذه  ش.م.ع  تتضمن  القابضة  العالمیة  للشركة 
الرئیسیة للمجموعة ھي:وشركاتھا التابعة (یشار إلیھا معاً باسم "المجموعة"). إن األنشطة ("الشركة")  

خدمات اإلدارة واالستثمار في مشاریع متنوعة؛-
تجارة واستیراد المواد الغذائیة، بما في ذلك المواد االستھالكیة الطازجة واألغذیة المعلبة والمحفوظة والمجمدة وتقدیم خدمات  -

التموین وإعادة التعبئة والتغلیف؛ 
؛ والثروة الحیوانیةبالمزارعومعالجة األعالف وبیع منتجات الدواجن وتقدیم الخدمات األخرى المتعلقة  الدواجنتربیة وتفریخ-
االستثمار في المنشآت الریاضیة، والمؤسسات، والخدمات اإلداریة؛-
إدارة عروض السینما؛ -
تركیب وإصالح وصیانة أجھزة ومحطات تبرید وتكییف الھواء؛ -
والعقارات والخدمات األخرى المتعلقة بإدارة وتطویر األراضي والعقارات؛ شراء وبیع وتأجیر األراضي -
تقدیم الخدمات الفنیة والتجاریة والمقاوالت المتعلقة باألعمال البحریة؛-
خدمات االستیراد والصیانة والتجارة والخدمات األخرى المتعلقة بقطع الغیار والماكینات والمعدات الصناعیة؛ -
الخدمات اللوجستیة المتعلقة بھا، وتشغیل  إلى جانبالفحوصاتیة والصحیة بما في ذلك إدارة مختبرات  خدمات الرعایة الطب-

المختبرات الطبیة، وتوزیع المستلزمات واألجھزة الطبیة وإدارة المستشفیات والعیادات الطبیة؛ 
ت الصلة بالتجمیل؛ البیع بالجملة وتجارة مستحضرات التجمیل والعنایة الشخصیة وغیرھا من الخدمات ذا-
؛تجارة وتصلیح وتأجیر الدراجات الناریة-
والمدنیة؛ األرضیةأنواع المباني، وتطویر البنیة التحتیة، واألعمال بكافةالمقاوالت الھندسیة واإلنشائیة المتعلقة -
ل مختلفة؛ لدواإلقلیمیةوالتجریف وأعمال استصالح األراضي المرتبطة بھا في المیاه  والتوریدعقود الھندسة -
استشارات ھندسة نقل النفط والغاز وعملیات تشغیل مرافق إنتاج النفط والغاز وإدارتھا؛ -
؛ الخدمات المصرفیة والمالیة اإلسالمیة بما في ذلك القروض والودائع المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة-
االستثمارات المتعلقة بالسیاحة وتنمیتھا وإدارتھا؛ -
واإلدارة ذات الصلة بالزراعة؛ وأعمال االستثمارإدارة الغابات والغطاء النباتي الطبیعي بما في ذلك الزراعة -
؛ تصنیع وتورید الخرسانة والمنتجات الصناعیة األخرى بما في ذلك تركیب وتصنیع ألواح األلمنیوم والزجاج-
المتعلقة بتصمیم اإلعالنات وإنتاجھا؛ واإلعالن في الصحف والخدمات األخرىالفعالیاتتنظیم وإدارة -
؛ و سائقي السیارات وإدارة الخدمات المتعلقة بإصدار رخص القیادةوتمرینتدریب -
.بالجملةبیع منتجات األسمنتوتصنیع الكلنكر واألسمنت الھیدرولیكي، -

. ٢٠٢٢مایو ١١بتاریخ تم اعتماد إصدار البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة من قبل مجلس اإلدارة



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

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

١٠

أساس اإلعداد٢

بیان االلتزام ٢٫١

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

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

بالضرورة إلى نتائج السنة المنتھیة في  ٢٠٢٢مارس٣١اإلضافة لذلك، قد ال تشیر نتائج الفترة المنتھیة في  . ب٢٠٢١دیسمبر  
. ٢٠٢٢دیسمبر ٣١

الموجودات  في  االستثمارات  باستثناء  التاریخیة،  لمبدأ التكلفة  وفقاً  المختصرة  الموحدة  المرحلیة  المالیة  البیانات  ھذه  إعداد  تم 
التي تم إدراجھا بالقیمة العادلة. واألدوات المالیة المشتقة والموجودات البیولوجیة ، المالیة

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

أساس التوحید ٢٫٢

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

یتم تحقیق السیطرة عندما یكون للمجموعة:

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

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

عندما یكون للمجموعة أقل من غالبیة حقوق التصویت في الجھة المستثمر فیھا، یكون لھا سیطرة على الجھة المستثمر فیھا عندما  
. حدفیھا من جانب واتكون 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
لتصویت المحتملة التي تمتلكھا المجموعة، أو أي من مالكي األصوات اآلخرین أو أطراف أخرى؛ حقوق ا
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

الوقت الذي یطلب فیھ اتخاذ قرارات، بما في ذلك أنماط التصویت في اجتماعات المساھمین السابقة. 
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس٣١

١١

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

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

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

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

الملكیة غیر المسیطرة.  

عند الضرورة، یتم إجراء تعدیالت على البیانات المالیة للشركات التابعة بھدف جعل سیاساتھا المحاسبیة متوافقة مع السیاسات  
موعة. المحاسبیة للمج 

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 (١بین (

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

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

دراج المبدئي للمحاسبة الالحقة بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  في تاریخ فقدان السیطرة كالقیمة العادلة عند اإل
، كما ھو مناسب، والتكلفة عند اإلدراج المبدئي لالستثمار في الشركة الزمیلة أو شركة االئتالف. ٩

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

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

األنشطة الرئیسیة بلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢٢٢٠٢١

٪ ١٠٠٪١٠٠. یةشركة استثماراإلمارات العربیة المتحدة الشركة العالمیة القابضة آر أس سي لیمتد 
٪ ١٠٠٪١٠٠استثمار وتأسیس وإدارة مشاریع تجاریة. اإلمارات العربیة المتحدة الشركة العالمیة القابضة إلدارة الشركات ذ.م.م 

٪ ١٠٠٪١٠٠استثمار وتأسیس وإدارة مشاریع تجاریة. اإلمارات العربیة المتحدة الشركة العالمیة القابضة للمرافق ذ.م.م 
٪ ١٠٠٪١٠٠. استثمار وتأسیس وإدارة مشاریع تجاریةاإلمارات العربیة المتحدة الشركة العالمیة القابضة العقاریة ذ.م.م 

٪ ١٠٠٪١٠٠. استثمار وتأسیس وإدارة مشاریع تجاریةاإلمارات العربیة المتحدة العالمیة القابضة دیجتال ھولدینج ذ.م.م الشركة 
٪ ١٠٠٪١٠٠. استثمار وتأسیس وإدارة مشاریع تجاریةاإلمارات العربیة المتحدة الشركة العالمیة القابضة الصناعیة ذ.م.م 

المطاعم،  اإلمارات العربیة المتحدة العالمیة القابضة لألغذیة ذ.م.م الشركة  وإدارة  العامة،  المرافق  وتشغیل  إدارة 
. واستثمار وإنشاء وإدارة المشاریع التجاریة 

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠مشاریع تجاریة. استثمار وإنشاء وإدارة اإلمارات العربیة المتحدة الشركة العالمیة القابضة كابیتال ذ.م.م 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

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

١٢

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

األنشطة الرئیسیة بلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢٢٢٠٢١

وتأسیسھا  االاإلمارات العربیة المتحدة آي اتش سي للتعلیم القابضة ذ.م.م   التعلیم  خدمات  مشاریع  في  ستثمار 
وإدارتھا. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

في  اإلمارات العربیة المتحدة آي اتش سي للرعایة الصحیة القابضة ذ.م.م   الصحیةمشاریع االستثمار  وتأسیسھا  الخدمات 
٪ ١٠٠٪١٠٠وإدارتھا. 

انفستمنت   اتش سي ویست  ملكیة فردیة  –آي 
ذ.م.م 

في اإلمارات العربیة المتحدة  والتجاریة  االستثمار  الزراعیة  المشاریع 
٪ ١٠٠٪١٠٠وتأسیسھا وإدارتھا. والصناعیة

الھواء  معدات  تركیب  اإلمارات العربیة المتحدة )١(ریسیت انیرجي ذ.م.م  وتكییف  المناطق  تبرید 
في  معداتوإصالح واالستثمار  المناطق  تبرید 

- ٪٦٥مشاریع البنیة التحتیة. 
معدات تركیب أنظمة تبرید وتكییف الھواء وإصالح اإلمارات العربیة المتحدة )١(* * دقة للتكنولوجیا المحدودة شركة 

- ٪  ٤٥تبرید المناطق واالستثمار في مشاریع البنیة التحتیة. 
اإلمارات   ستالیونز  جي  اس  أي  مجموعة 

ش.م.خ  
وإدارة  اإلمارات العربیة المتحدة  وتقسیمھا،  واألراضي  العقارات  وبیع  شراء 

وتطویر وتأجیر العقارات. 
٨٥٪٨٥ ٪

والروبیان  العربیة السعودیة المملكة شركة أسماك العرب ذ.م.م  األسماك  في  وبالتجزئة  بالجملة  التجارة 
ھذه   وتصدیر  واستیراد  األخرى  المائیة  واألحیاء 
المنتجات. تربیة األسماك والروبیان واألحیاء المائیة  
األخرى. تجارة الجملة والتجزئة في ممتلكات وآالت  

ومعدات االستزراع السمكي. 

٨٠٪٨٠ ٪

٪ ٧٥٫٣٦٪٧٥٫٣٦تقدیم استثمار وإنشاء وإدارة المشاریع الریاضیة. اإلمارات العربیة المتحدة الریاضیة ش.م.خ بالمز 
ش.م.خ   القابضة  " غذاء  زي  (سابقًا  مخازن 

") ش.م.خ
والمواد  اإلمارات العربیة المتحدة  طازجة،  استھالكیة  مواد  واستیراد  تجارة 

والمحفوظة والمجمدة. الغذائیة المعلبة 
٧٤٫٤١٪٧٤٫٤١ ٪

الغذائیة  اإلمارات العربیة المتحدة ساین رویال سینما ذ.م.م  المواد  وبیع  الخدمات،  وإدارة  تأسیس 
السریعة   والمشروبات  المأكوالت  وأصناف 

والعروض السنیمائیة. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠خدمات وساطة بیع األسھم. العربیة المتحدة اإلمارات الدولیة لألوراق المالیة ذ.م.م 
المشاریع التجاریة  في  ستثمار  االاستشارات الطیران واإلمارات العربیة المتحدة  ** سیرینیتي للطیران القابضة ذ.م.م

. وتأسیسھا وإدارتھا 
٥٠٪٥٠ ٪

٪ ٨٠٪٨٠استثمار وتأسیس وإدارة مشاریع تجاریة. المتحدة اإلمارات العربیة ماتریكس انترناشونال سلوشنز ذ.م.م 
خدمات اإلعالن والتصمیم واإلنتاج والتدریب على  اإلمارات العربیة المتحدة ** مجموعة ملتیبالي ش.م.ع

وصیانة   وتركیب  السیارات  تبرید  معدات  قیادة 
. المناطق وتجارة مستحضرات التجمیل والمكیاج 

٣١٫٧٧٪٣١٫٧٧ ٪

تجارة أجھزة الحاسوب، وتجارة مستلزمات معالجة  اإلمارات العربیة المتحدة رویال تكنولوجي سولیوشنز ذ.م.م 
وخدمات   اآللي  الحاسب  شبكات  وصیانة  البیانات، 

مرافق وحقول البترول والغاز البحریة والبریة. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ٤٩٫٥٧٪٤٩٫٥٧تجارة الدراجات الناریة وصیانتھا وتأجیرھا. اإلمارات العربیة المتحدة * ایزي لیس لتأجیر الدراجات الناریة ش.م.خ
واالبتكار  ااإلمارات العربیة المتحدة  اإلدارة ذ.م.م الدولي ومختبر سانیمید  التطویر  الصیدالنیة،  والبحوث  لدراسات 

والدراسات   االستشارات  الكیمیائیة،  الحلول  في 
واألبحاث الجیولوجیة والجیوفیزیائیة. 

٨٠٪٨٠ ٪

واالبتكار في الحلول الكیمیائیة، االبتكار في  التطویر اإلمارات العربیة المتحدة كوانت لیس الب ذ.م.م  
فیروس   عدوى  لتحدید  ومعدات اختبار  حلول  إنشاء 

. والعدوات ذات الصلة ٢كوف –السارس  

٨٠٪٨٠ ٪

البحریة   والمعدات  للتوریدات  الصیر  شركة 
** ش.م.خ

المعدات  اإلمارات العربیة المتحدة  في  والمتاجرة  والماكینات  استیراد وصیانة 
البحریة. 

٤٤٫٩٦٪٤٤٫٩٦ ٪



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

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

١٣

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

األنشطة الرئیسیة بلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢٢٢٠٢١

المتعلق  اإلمارات العربیة المتحدة ** الكوثر للطاقة المحدودة واالختبار  والتطویر  البحث  االستشارات، 
. بتولید الطاقة

٥٠٪٥٠ ٪

المتعلق  اإلمارات العربیة المتحدة ** الفا تیكنولجیز لیمتد  واالختبار  والتطویر  البحث  االستشارات، 
. بتولید الطاقة

٥٠٪٥٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠. ١٩الخدمات الطبیة المتعلقة بكوفید اإلمارات العربیة المتحدة ذ.م.م طموح للرعایة الصحیة  مجموعة 
سي   اس  ار  في  بي  أس  لالستثمارات  ویست 

لیمتد  
٪ ١٠٠٪١٠٠شركة استثماریة.  اإلمارات العربیة المتحدة  

محطات  اإلمارات العربیة المتحدة فوج فیر فایتینج سیرفیسیز ذ.م.م  وإدارة  والمقاومة  اإلطفاء  مواد  تجارة 
اإلطفاء.  

٧٥٪  ٧٥ ٪

استثمارات  اإلمارات العربیة المتحدة ریتیرو العقاریة ذ.م.م  وإدارة  وتأسیس  المشاریع تطویر 
العقاریة. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

استثمارات  اإلمارات العربیة المتحدة بالیا العقاریة ذ.م.م  وإدارة  وتأسیس  المشاریع تطویر 
العقاریة. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ٧٠٪٧٠خدمات شبكة تكنولوجیا المعلومات. اإلمارات العربیة المتحدة شوري تكنولوجي ذ.م.م 
في  اإلمارات العربیة المتحدة ** ألفا ظبي القابضة ش.م.ع  األعمال  من  متنوعة  محفظة  اإلمارات  إدارة 

عبر   رئیسي  وبشكل  الخارج،  وفي  المتحدة  العربیة 
شركاتھا التابعة. 

٤٥٫٤١٪٤٥٫٤١ ٪

االستثمار في المشاریع التجاریة وتأسیسھا وإدارتھا،  اإلمارات العربیة المتحدة أفكار لالستثمارات المالیة والعقاریة ذ.م.م 
العقاریة  ات، واالستثمار في المشاریع  ك وتمثیل الشر
وتطویرھا. 

٦٠٪٦٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠قابضة. استثمارشركة اإلمارات العربیة المتحدة سي اتش آرتیلیجینس ذ.م.م 
ش.م.خ   القابضة  القدرة  كیو  "شركة  (سابقًا: 

القابضة ش.م.ع") 
وإدارتھا وتأسیسھا  المؤسسات التجاریة  في ستثماراالاإلمارات العربیة المتحدة  

. واالستثمار في العقارات 
٦٧٫٩٪٦٨٫٣٧ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠. سھیل التجارة العالمیة للبالستیك المعاد تدویرهتاإلمارات العربیة المتحدة ریباوند لیمتد 
٪ ٧٠٪٧٠شركة استثمار قابضة. إنجلترا  ثیتا بیدكو لیمتد 

ش.م.ع لالستثمار  "شركة  (سابقًا  ایبیكس 
)٢(أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع") 

- ٪٥١٫٥٧المشاریع التجاریة وتأسیسھا وإدارتھا. فيستثمار االاإلمارات العربیة المتحدة 

- ٪١٠٠المشاریع التجاریة وتأسیسھا وإدارتھا. فيستثمار االاإلمارات العربیة المتحدة )١(تموین إلدارة الشركات ذ.م.م 
خ: مجموعة أي اس جي ستالیونز اإلمارات ش.م. ل فیما یلي الشركات التابعة 

في  اإلمارات العربیة المتحدة أبوظبي الند للمقاوالت العامة ذ.م.م  التخصص  ومقاوالت،  وتجاریة  فنیة  خدمات 
أعمال مقاوالت الموانئ. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

شركة تالل الخلیج لتصمیم المناظر الطبیعیة 
والخدمات الزراعیة ذ.م.م 

٪ ١٠٠٪١٠٠تصمیم وتنفیذ المناظر الطبیعیة. اإلمارات العربیة المتحدة 

٪ ٧٩٫٨٥٪٧٩٫٨٥إدارة سكن عمال. اإلمارات العربیة المتحدة سنشري إلدارة العقارات ذ.م.م 
إدارة  اإلمارات العربیة المتحدة إلدارة المشاریع ذ.م.م رویال اركیتیكت   واستشارات  المعماریة،  الھندسة  استشارات 

. إنشاء المشاریع
١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠التطویر واإلنشاء العقاري. اإلمارات العربیة المتحدة رویال دیفلوبمنت كومباني ذ.م.م 
أو رویال دیفلوبمنت كومباني دي. أو. 

فراكار -بیوغارد 
٪ ١٠٠٪١٠٠اإلقامة في الفنادق. صربیا  

٪ ١٠٠٪١٠٠. التجاریة االستثمار وإنشاء وإدارة المشاریع اإلمارات العربیة المتحدة اس بي ذ.م.م – إلدارة الشركات أي اس جي 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

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

١٤

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

األنشطة الرئیسیة بلد التأسیس والعملیات التابعة اسم الشركة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢٢٢٠٢١

(تتمة) : مجموعة أي اس جي ستالیونز اإلمارات ش.م.خل فیما یلي الشركات التابعة 
٪ ١٠٠٪١٠٠. التجاریة االستثمار وإنشاء وإدارة المشاریع اإلمارات العربیة المتحدة أي اس جي كابیتال ھولدینج ذ.م.م 

٪ ٩٩٫٩٩٪٩٩٫٩٩االستثمار وتطویر وإنشاء وإدارة المشاریع العقاریة. اإلمارات العربیة المتحدة انسي ال موشي بروبتیز دیفلوبمنت ذ.م.م 
٪ ٧٠٪٧٠االستثمار وإنشاء وإدارة المشاریع التجاریة. اإلمارات العربیة المتحدة  ملكیة فردیة ذ.م.م  –دبلیو اف سي ھولدینج 

- ٪١٠٠. االستثمار في المشاریع الزراعیة وتأسیسھا وإدارتھا اإلمارات العربیة المتحدة  ) ١(أي اس جي آجرو ذ.م.م 
: ملكیة فردیة ذ.م.م –دبلیو أف سي ھولدینج لشركة فیما یلي الشركات التابعة 
اإلنسانیة،  اإلمارات العربیة المتحدة ورك فورس كونكشن ذ.م.م  والخدمات  الطلب،  عند  العمالة  تزوید 

وحقول   مرافق  وخدمات  الطبیة  الكوادر  وتوصیل 
البترول والغاز البحریة والبریة. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

وخدمات  المتحدة اإلمارات العربیة كوربورت سلوشنز كونسلتنس ذ.م.م  واإلداریة،  البشریة  الموارد  استشارات 
مرافق وحقول البترول والغاز البحریة والبریة. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

متابعة  اإلمارات العربیة المتحدة ملتي سیرف للطباعة ومتابعة المعامالت ذ.م.م  وخدمات  المستندات  وتصویر  طباعة، 
المعامالت. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠تأجیر منتجعات ومساكن مفروشة. اإلمارات العربیة المتحدة لخدمات األعمال المتكاملة ذ.م.م طموح 
المؤقتة   الخارجیة  الموارد  لتوظیف  كونیكت 

ذ.م.م 
ومرافق  خاإلمارات العربیة المتحدة  حقول  وخدمات  الموظفین  توفیر  دمات 

. النفط والغاز البریة والبحریة
١٠٠٪١٠٠ ٪

: تموین إلدارة الشركات ذ.م.ملشركة فیما یلي الشركات التابعة 
- ٪  ١٠٠. تجارة األغذیة والمشروبات اإلمارات العربیة المتحدة )٢(أسماك الجرف 

والخضراوات   للفواكھ  نیتشر  رویال  میراك 
)٢(ذ.م.م 

- ٪  ٨٠. تجارة األغذیة والمشروبات اإلمارات العربیة المتحدة 

- ٪٧٥التسویق التعاوني الصناعي. اإلمارات العربیة المتحدة )٢((أدفوك)شركة أبوظبي للزیوت النباتیة ذ.م.م
: ذ.م.مسماك الجرفأل فیما یلي الشركات التابعة 

- ٪  ١٠٠. والمشروبات تجارة األغذیة اإلمارات العربیة المتحدة شركة الشخص الواحد ذ.م.م– بریستین كافیار 
اإلماراتیة األسماك  الشخص  - مزارع  شركة 

الواحد ذ.م.م 
- ٪  ١٠٠. تجارة األغذیة والمشروبات اإلمارات العربیة المتحدة 

: غذاء القابضة ش.م.خ (سابقاً "مخازن زي ش.م.خ")ل فیما یلي الشركات التابعة 
–مانجمنت  میغا لوجیستیكس بارك ویرھاوسیز  

ذ.م.م ملكیة فردیة
٪ ١٠٠٪١٠٠المخازن والعملیات. وإدارة المستودعات اإلمارات العربیة المتحدة 

٪ ١٠٠٪١٠٠شركة قابضة. اإلمارات العربیة المتحدة  مجموعة تموین ذ.م.م 
٪ ٦٠٪٦٠شركة قابضة. اإلمارات العربیة المتحدة األفق الملكي القابضة ذ.م.م 

یع المواد الغذائیة وغیر الغذائیة بالجملة، بما في ذلك  باإلمارات العربیة المتحدة  مخازن زي الدولیة ذ.م.م 
المعلبة   واألطعمة  الطازجة  االستھالكیة  المواد 
التعبئة   إعادة  خدمات  وتقدیم  والمجمدة  والمحفوظة 

والتغلیف. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

: ألفق الملكي القابضة ذ.م.مل فیما یلي الشركات التابعة 
ملكیة فردیة  –أوفرسیز لتجارة المواد الغذائیة 

ذ.م.م  
والمحفوظة  اإلمارات العربیة المتحدة  المعلبة  الغذائیة  المواد  وبیع  استیراد 

بالجملة. 
١٠٠٪١٠٠ ٪

العامة   للتجارة  الملكي  فردیة  –األفق  ملكیة 
ذ.م.م 

العامة اإلمارات العربیة المتحدة  وبرامج  والتجارة  ألنظمة  بالتجزئة  البیع 
والمحفوظة  والحاسوب  المعلبة  الغذائیة  المواد  بیع 

. األغذیة تعبئة وتغلیف واستیراد وتصدیر وبالجملة 

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠متاجر استھالكیة للبیع بالتجزئة والجملة.  اإلمارات العربیة المتحدة متاجر األفق الملكي فزعة ذ.م.م 
العامة   للتجارة  الملكي  فردیة  –األفق  ملكیة 

ذ.م.م 
المنتجات  اإلمارات العربیة المتحدة  وبیع  والتصدیر  االستیراد  التجارة العامة، 

الخشبیة بالتجزئة.  
١٠٠٪١٠٠ ٪



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

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

١٥

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

األنشطة الرئیسیة بلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢٢٢٠٢١

لمجموعة تموین ذ.م.م: فیما یلي الشركات التابعة 
٪ ١٠٠٪١٠٠تربیة وتفقیس وتعلیف الدواجن وبیع منتجات الدواجن. اإلمارات العربیة المتحدة العجبان للدواجن ذ.م.م 

٪ ١٠٠٪١٠٠البحریة. تجارة وتجھیز وتغلیف منتجات األغذیة اإلمارات العربیة المتحدة شركة الیانس للمأكوالت ذ.م.م 

٪ ١٠٠٪١٠٠. یةشركة استثماراإلمارات العربیة المتحدة اغرینف أس بي في آر أس سي 

: غرینف أس بي في آر أس سي فیما یلي الشركة التابعة ال 
الھاشمیة الستصالح وحرث األراضي  

أس.أیھ.أي  
إصالحھا  حرث األراضي، وزراعة األراضي المعاد  مصر 

خدمات   وتقدیم  والخراف  الماشیة  أنواع  كافة  وزیادة 
أخرى ذات صلة بالماشیة والزراعة. 

٩٩٫٩٩٪٩٩٫٩٩ ٪

: فیما یلي الشركات التابعة لمجموعة ملتیبالي ش.م.ع 
٪ ١٠٠٪١٠٠. والمؤسسات الخاصة خدمات إدارة الشركات اإلمارات العربیة المتحدة  ملكیة فردیة ذ.م.م – إلدارة الشركات المضاعفة  

ستثمار  االإنشاء وإدارة مشاریع التكنولوجیا. استثمار واإلمارات العربیة المتحدة القابضة ذ.م.م إم جي لالتصاالت
التجاریة والصناعیة وتأسیسھا وإدارتھا. في المشاریع 

١٠٠٪١٠٠ ٪

في  االالعربیة المتحدة اإلمارات إم جي ویلنس القابضة ذ.م.م  والتجاریة  مشاریع ستثمار  الصحیة  الخدمات 
والعقاریة وتأسیسھا وإدارتھا. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

ستثمار  االإنشاء وإدارة مشاریع التكنولوجیا. استثمار واإلمارات العربیة المتحدة دیجیتال القابضة ذ.م.م إم جي 
والصناعیة وتأسیسھا  والزراعیة  التجاریة  في المشاریع 

وإدارتھا. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

التجاریة  االاإلمارات العربیة المتحدة للمرافق القابضة ذ.م.م إم جي  والخدمات  التحتیة،  البنیة  في  ستثمار 
. وتأسیسھا وإدارتھا والعقاریة، 

١٠٠٪١٠٠ ٪

ستثمار في المشاریع التجاریة والزراعیة والصناعیة  االاإلمارات العربیة المتحدة فینتشرز القابضة ذ.م.م إم جي 
وتأسیسھا وإدارتھا. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠طباعة المنشورات التجاریة. اإلمارات العربیة المتحدة فیوال لالتصاالت ذ.م.م 

٪ ١٠٠٪١٠٠وتأسیسھا وإدارتھا. المشاریع التجاریةاالستثمار في اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م – سبرانزا لالستثمار التجاري 

٪ ٤٨٫٠١٪٤٨٫٠١تدریب السائقین وتعلیم السالمة على الطریق. اإلمارات العربیة المتحدة * شركة اإلمارات لتعلیم قیادة السیارات

التجاري   لالستثمار  نورم  فردیة  – شركة  ملكیة 
ذ.م.م 

٪ ١٠٠٪١٠٠االستثمار في المشاریع التجاریة وتأسیسھا وإدارتھا. اإلمارات العربیة المتحدة 

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ٥١٪٥١االستثمار في المشاریع التجاریة وتأسیسھا وإدارتھا. اإلمارات العربیة المتحدة مجموعة أومورفیا ذ.م.م 
: السیارات ش.م.عقیادة لتعلیم اإلمارات فیما یلي الشركات التابعة لشركة 

٪ ١٠٠٪١٠٠ستثمارات العقاریة. االإدارة  اإلمارات العربیة المتحدة ذ.م.م  ملكیة فردیة– لالستثمارات العقاریةتابعة
: م .م .ذ أومورفیا لمجموعةفیما یلي الشركات التابعة 

وخدمات بالجملة، والتزیینالتجمیل مستحضرات تجارة اإلمارات العربیة المتحدة  م .م .ذ كومباني ھولدینج بداشنج شركة 
. األخرىالتزیین وخدماتالنسائیة الشخصیة الرعایة

١٠٠٪١٠٠ ٪

نسائي، وصالون للسیدات، شخصیةوعنایة تجمیل مركز المتحدة العربیةاإلماراتللتجمیل والسبا ذ.م.م توز اند مركز تیبس 
. للسیداتسبا ونادي للسیدات، شرقي وحمام

١٠٠٪١٠٠ ٪

شخصیة  تجمیلمركزللرجال،شرقيحمامالمتحدة العربیةاإلماراتسبا ذ.م.م الونج جاز  وعنایة 
العطور تجارة شعر، تصفیف مركزبالرجال، 

شعر وتصفیفحالقةصالون التجمیل،ومستحضرات
للرجال. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

معدات تجارة التجمیل،ومستحضراتالعطور تجارة المتحدة العربیةاإلماراتللتوزیع ذ.م.م سھیلبن
المقلدة، المجوھراتتجارةالشخصیة،والعنایةالتجمیل
تجارة بالشعر،العنایةومنتجات الصابون تجارة 

. الشخصیةوالعنایة التجمیل مستلزمات 

١٠٠٪١٠٠ ٪



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

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

١٦

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

األنشطة الرئیسیة والعملیات بلد التأسیس اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢٢٢٠٢١

شركة بداشنج ھولدینج كومباني ذ.م.م: لفیما یلي الشركات التابعة 
٪ 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 ٪

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

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

وحمام  اإلمارات العربیة المتحدة مركز جروفي لتجمیل السیدات  للمرأة  والتجمیل  الشخصیة  شرقي  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 
شعر السیدات وتجارة مستحضرات التجمیل بالجملة. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

ملكیة فردیة ذ.م.م  –صالون روز ووتر للسیدات  
)٢ (

للسیداتاإلمارات العربیة المتحدة  شخصیة  وعنایة  تجمیل  تصفیف  مركز   ،
. الحناءووضعلسیدات اوقص شعر 

١٠٠٪ -

: .مم. ذلالتصاالت فیوال لشركة فیما یلي الشركات التابعة 
- ٪١٠٠. التجاریةالمنشوراتطباعةاإلمارات العربیة المتحدة  بیربل للطباعة ذ.م.م 

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

المناطق واالستثمار في مشاریع البنیة التحتیة. 
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 ٪

تبرید  اإلمارات العربیة المتحدة بال نجمات للتبرید ذ.م.م   وإصالح  والتكییف،  المناطق  تبرید  تركیب 
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 ٪



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

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

١٧

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

األنشطة الرئیسیة والعملیات بلد التأسیس اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢٢٢٠٢١

: ایزي لیس لتأجیر الدراجات الناریة ش.م.خ فیما یلي الشركات التابعة لشركة 
٪ ٦٧٪٦٧خدمت توصیل وتأجیر. اإلمارات العربیة المتحدة ابلیفت لخدمات التوصیل ذ.م.م  

٪ ٨٠٪٨٠تجارة برامج أنظمة الحاسوب ومعدات االتصاالت. اإلمارات العربیة المتحدة یالو تكنولوجیز ذ.م.م 
٪ ٧٠٪٧٠خدمات التوصیل. اإلمارات العربیة المتحدة لخدمات التوصیل ذ.م.م ١٨٨٥

: ش.م.خبالمز الریاضیة فیما یلي الشركات التابعة لشركة 
الریاضیة  إلمارات العربیة المتحدة  ا) ٢(دایركت للتجارة ذ.م.م  والمعدات  الغیار  وقطع  الدراجات  تجارة 

. والمالبس الریاضیة 
٦٠٪ -

: شركة الصیر للتوریدات والمعدات البحریة ش.م.خفیما یلي الشركات التابعة ل
٪ ١٠٠٪١٠٠. التجاریةإدارة السفن جزر كایمان  بروجیكت سیریس ون لیمتد 
٪ ١٠٠٪١٠٠. إدارة السفن التجاریةجزر كایمان  بروجیكت سیریس تو لیمتد 

٪ ١٠٠٪١٠٠. إدارة السفن التجاریةجزر كایمان  بروجیكت سیریس ثري لیمتد 
حقول  اإلمارات العربیة المتحدة .م.م  الصیر مارین لبناء القوارب ذ البحریة  خدمات  والبترول  الغاز  ومرافق 

والبریة وبناء القوارب المزودة بالمحركات. 
١٠٠٪١٠٠ ٪

إدارة السفن والعملیات، خدمات حقول ومرافق الغاز  اإلمارات العربیة المتحدة شركة الصیر مارین للخدمات ذ.م.م  
المزودة   القوارب  وبناء  والبریة  البحریة  والبترول 

الیخوت. وتشغیل بالمحركات، وإدارة

١٠٠٪١٠٠ ٪

والتدریب  اإلمارات العربیة المتحدة معھد الصیر مارین للتدریب ذ.م.م   البحریة،  الكوادر  تأھیل  وإعادة  تدریب 
التقني على األجھزة الكھربائیة، برامج الحاسب اآللي  

واألمن. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

- ٪١٠٠. إدارة السفن التجاریةجزر كایمان  )١(آي اس ام تشارتیرینج ذ.م.م 
: أفكار لالستثمارات المالیة والعقاریة ذ.م.مفیما یلي الشركات التابعة لشركة 

لألثاث  ٢ اإلمارات العربیة المتحدة  –اكس أل 
الشارقة 

تجارة التجزئة لألثاث المنزلي والمكتبي، السجاد، مواد  اإلمارات العربیة المتحدة 
التنجید والستائر ومواد الدیكور الداخلي.  

١٠٠٪١٠٠ ٪

تجارة التجزئة لألثاث المنزلي والمكتبي، السجاد، مواد  اإلمارات العربیة المتحدة اكس أل ھوم ذ.م.م  ٢
التنجید والستائر ومواد الدیكور الداخلي. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

تجارة التجزئة لألثاث المنزلي والمكتبي، السجاد، مواد  اإلمارات العربیة المتحدة اكس أل لألثاث ذ.م.م ٢
التنجید والستائر ومواد الدیكور الداخلي.  

١٠٠٪١٠٠ ٪

المنزلي والمكتبي، السجاد، مواد  تجارة التجزئة لألثاث اإلمارات العربیة المتحدة أو سي لألثاث المنزلي ذ.م.م  
التنجید والستائر ومواد الدیكور الداخلي. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

: ایبیكس لالستثمار ش.م.علشركة فیما یلي الشركات التابعة 
٪ ٦٠٪١٠٠وتأسیسھا وإدارتھا. التجاریةاالستثمار في المشاریعاإلمارات العربیة المتحدة إیبیكس القابضة ذ.م.م 

الكلنكر واألسمنت الھیدرولیكي وتجارة منتجات  تصنیعاإلمارات العربیة المتحدة .م.م شركة أسمنت رأس الخیمة ذ 
. األسمنت بالجملة

١٠٠٪ -



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

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

١٨

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

األنشطة الرئیسیة والعملیات بلد التأسیس اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢٢٢٠٢١

: مالقابضة ذ.م. إیبیكسفیما یلي الشركات التابعة لشركة 
٪ ١٠٠٪١٠٠والعام. تقدیم المواد الغذائیة لمنظمات القطاع الخاص اإلمارات العربیة المتحدة إیبیكس الوطنیة لخدمات التموین ذ.م.م 

٪ ١٠٠٪١٠٠عمال تنفیذ التصمیم الداخلي وبیع األثاث. أاإلمارات العربیة المتحدة بدوار للتصمیم الداخلي ذ.م.م 
٪ ١٠٠٪١٠٠. بیع الخیام والمظالت بالتجزئة وإدارة الفعالیات اإلمارات العربیة المتحدة شركة الخیام المركزیة ذ.م.م 
٪ ١٠٠٪١٠٠. االستثمار في المشاریع وتأسیسھا وإدارتھا اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م - إیبیكس الوطنیة لالستثمار 

صیانة المباني وإدارة المخیمات وأماكن إقامة العمال  اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م - آر آر إلدارة المنشآت اس بي  
. وتطویر العقارات وخدمات التأجیر واإلدارة

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠خدمات تنظیف المباني. اإلمارات العربیة المتحدة سبورت سیرفیسیز اند كیترینج ذ.م.م 
٪ ٤٠٪٤٠خدمات إدارة الشركات والمؤسسات الخاصة. اإلمارات العربیة المتحدة  * إلدارة الشركات ذ.م.مإیبیكس 
وخدمات  اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م –الوطنیة اللوجستیة  إیبیكس  والبري  والبحري  الجوي  الشحن  خدمات 

التخلیص الجمركي. 
١٠٠٪١٠٠ ٪

واإلنشاء العقاري اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م – إیبیكس لإلنشاء والتطویر  المشاریع  التطویر  في  واالستثمار 
التجاریة وتأسیسھا وإدارتھا. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

ملكیة فردیة  – ریفا مارین للخدمات البحریة العامة  
ذ.م.م 

خدمات منشآت حقول النفط والغاز البریة والبحریة  اإلمارات العربیة المتحدة 
. إصالح وصیانة الماكینات والمعدات البحریة و

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠. نادي تنس اإلمارات العربیة المتحدة ش.م.خ ملكیة فردیة  – إیبیكس بادل سبورت ذ.م.م  
٪ ٥١٪٥١وتأسیسھا وإدارتھا. االستثمار في المشاریع التجاریة اإلمارات العربیة المتحدة إیبیكس یو إل لالستثمار ذ.م.م 

بدون طیار  اإلمارات العربیة المتحدة * سكاي جو لتوصیل البضائع ذ.م.م  النقل الجوي للبضائع باستخدام طائرات 
. (درون) 

٥٠٪٥٠ ٪

: ألفا ظبي القابضة ش.م.ع لشركة فیما یلي الشركات التابعة 
وتأسیسھا  التجاریة  الصناعیة واالستثمار في المشاریع  اإلمارات العربیة المتحدة ألفا ظبي للصناعات القابضة ذ.م.م 

وإدارتھا. 
١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠الخدمات العقاریة واإلنشائیة. اإلمارات العربیة المتحدة  ملكیة فردیة ذ.م.م – مجموعة تروجان لإلنشاء 
والھندسة  وأعالتجریف  اإلمارات العربیة المتحدة شركة الجرافات البحریة الوطنیة ش.م.ع  األراضي،  استصالح  مال 

. البحريواإلنشاءالمدنیة، ومقاوالت الموانئ، 
٦٩٫١١٪٦٩٫١١ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠شركة استثمار قابضة. اإلمارات العربیة المتحدة سوجنو لالستثمار التجاري ملكیة فردیة  
٪ ١٠٠٪١٠٠استثمار قابضة. شركة اإلمارات العربیة المتحدة سوجنو تو ملكیة فردیة ذ.م.م 

٪ ١٠٠٪١٠٠شركة استثمار قابضة. اإلمارات العربیة المتحدة سوجنو ثري ملكیة فردیة ذ.م.م 
٪ ١٠٠٪١٠٠شركة استثمار قابضة. اإلمارات العربیة المتحدة سبالیم تو ملكیة فردیة ذ.م.م  

٪ ١٠٠٪١٠٠شركة استثمار قابضة. اإلمارات العربیة المتحدة واز تو لالستثمار التجاري ملكیة فردیة 
المشاریع التجاریة  اإلمارات العربیة المتحدة ألفا ظبي الصحیة القابضة ذ.م.م  واالستثمار في  الصحیة  الخدمات 

وتأسیسھا وإدارتھا. 
١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠شركة استثمار قابضة. اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م –سبالیم لالستثمار التجاري 
٪ ١٠٠٪١٠٠االستثمار في المشاریع التجاریة وتأسیسھا وإدارتھا. اإلمارات العربیة المتحدة ألفا ظبي بارتنرز ھولدینج ذ.م.م 
والمشاریع  العربیة المتحدة اإلمارات ألفا ظبي لإلنشاء القابضة ذ.م.م  التحتیة  البنیة  مشاریع  في  االستثمار 

التجاریة وتأسیسھا وإدارتھا. 
١٠٠٪١٠٠ ٪



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

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

١٩

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

األنشطة الرئیسیة بلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢٢٢٠٢١

(تتمة) :  ألفا ظبي القابضة ش.م.ع لشركة فیما یلي الشركات التابعة 
االستثمار في المشاریع الصناعیة والتجاریة وتأسیسھا  اإلمارات العربیة المتحدة  ملكیة فردیة ذ.م.م –ألفا ظبي لالستثمار التجاري 

وإدارتھا. 
١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪ ١٠٠مقاوالت مشاریع البناء. اإلمارات العربیة المتحدة تروجان للمقاوالت العامة ذ.م.م  
٪ ١٠٠٪١٠٠الخدمات اإللكترومیكانیكیة.  اإلمارات العربیة المتحدة رویال أدفانس إلكترومیكانیكال ووركس  

٪ ١٠٠٪١٠٠تصنیع المباني الجاھزة. اإلمارات العربیة المتحدة المھا للصناعات النموذجیة ذ.م.م  
لمنتجات الخرسانة ذ.م.م  ھاي تیك 

) المملكة العربیة السعودیة(
٪ ١٠٠٪١٠٠اإلنشاء. اإلمارات العربیة المتحدة 

٪ ١٠٠٪١٠٠العقارات. المتحدة اإلمارات العربیة تروجان للتطویر ذ.م.م 
٪ ١٠٠٪١٠٠اإلنشاء. اإلمارات العربیة المتحدة الوطنیة للمشاریع والتعمیر ذ.م.م  

وتركیب  اإلمارات العربیة المتحدة ریم اإلمارات لأللمنیوم ذ.م.م  وبیع  وتصنیع  الستاریة تصمیم  الجدران 
والنوافذ واألبواب المنزلقة والتشطیبات المعماریة من  

. األلمنیوم والزجاج الموحد

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠وتأسیسھا وإدارتھا. المشاریع العقاریة االستثمار في اإلمارات العربیة المتحدة تروجان لالستثمار العقاري ذ.م.م  
٪ ١٠٠٪١٠٠مقاوالت مشاریع البناء. اإلمارات العربیة المتحدة م  .م. إرسا للمقاوالت العامة ذ

٪ ١٠٠٪١٠٠بناء وبیع العقارات واألراضي والمقاوالت العامة. اإلمارات العربیة المتحدة ھاي تیك كونكریت برودكتس ذ.م.م  
٪ ١٠٠٪١٠٠مقاوالت مشاریع البناء. اإلمارات العربیة المتحدة اإلمارات للمقاوالت العامةھاي تیك 

٪ ١٠٠٪١٠٠مقاوالت مشاریع البناء. اإلمارات العربیة المتحدة دبي–إلنشاء المباني الینتیك ھاي 
٪ ١٠٠٪ ١٠٠منتجات األخشاب. اإلمارات العربیة المتحدة م  .م .مصنع فینیكس لألخشاب ذ 

٪ ٦٠٪ ٨٠مقاوالت مشاریع البناء. اإلمارات العربیة المتحدة ریم ریدي میكس ذ.م.م  
وتأسیسھا  المشاریع الترفیھیة والتجاریةاالستثمار في  اإلمارات العربیة المتحدة ألفا ظبي للضیافة القابضة ذ.م.م 

وإدارتھا. 
١٠٠٪ ١٠٠ ٪

٪ ٧٠٪ ٧٠. الغابات والسیاحة والزراعةاإلمارات العربیة المتحدة موارد القابضة لالستثمار ذ.م.م 
وخدمات  لة  یھندسالستشارات  االاإلمارات العربیة المتحدة للطاقة المحدودة  مربان  والنفط  الغاز  نقل 

تشغیل وصیانة مرافق إنتاج النفط والغاز واالستثمار  
في شركات أخرى. 

١٠٠٪ ١٠٠ ٪

ذ.م.م   القابضة  ھیلث  بیز  بیور  "بلینك  (سابقاً 
)٥(ھولدینج ذ.م.م") 

واإلمارات العربیة المتحدة  التجاریة  والصناعیة  األعمال  الخدمات  العقاریة 
. األعمال األخرى ووالمقاوالت 

٧٠٪ ٨٣٫٨٧ ٪

: موارد القابضة لالستثمار ذ.م.ملشركة فیما یلي الشركات التابعة 
٪ ٩٠٪٩٠تجارة المنتجات الصیدالنیة والمنتجات ذات الصلة. اإلمارات العربیة المتحدة (ش.م.ح) بیور ھیلث 

واإلمارات العربیة المتحدة (ش.م.ح) شركة بیور ھیلث للمستلزمات الطبیة   العامة  الصیدالنیة  التجارة  المنتجات  تجارة 
. ذات الصلةوالمنتجات 

٩٠٪٩٠ ٪

للبنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات  بیور سي اس  
ذ.م.م 

٪ ٩٠٪٩٠. لبنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات ااإلمارات العربیة المتحدة 

٪ ٩٠٪٩٠خدمات إصدار الفواتیر الطبیة. اإلمارات العربیة المتحدة بیور ھیلث میدیكال بیلینج سیرفیسیز ذ.م.م 
٪ ٩٠٪٩٠خدمات إدارة المرافق. اإلمارات العربیة المتحدة المرافق ذ.م.م یونین ھیلث إلدارة 
في  االستاإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م –لالستثمار شركة بیور ھیلث   والتجاریة  مشاریع ثمار  الصحیة  الخدمات 

والصناعیة وتأسیسھا وإدارتھا.  
١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠. مستشفى بیطري وأنشطة بحثیةاإلمارات العربیة المتحدة مركز موارد لألبحاث والمختبرات العلمیة ذ.م.م 
المتحدة  موارد  موارد  لشركة  مملوك  استثمار 

.م.م فردیة ذملكیة-القابضة لالستثمار  
والتجاریة  ااإلمارات العربیة المتحدة  السیاحیة  المشاریع  وإدارة  الستثمار 

الزراعیة.  والمشاریع والصناعیة 
١٠٠٪١٠٠ ٪



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

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

٢٠

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

األنشطة الرئیسیة بلد التأسیس والعملیات التابعة اسم الشركة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢٢٢٠٢١

(تتمة) لشركة موارد القابضة لالستثمار ذ.م.م: فیما یلي الشركات التابعة 
٪ ١٠٠٪١٠٠. والمعدات واللوازم الزراعیةالماكیناتتجارة اإلمارات العربیة المتحدة أكوا باور تكنولوجي ذ.م.م  

وإنشاء  اإلمارات العربیة المتحدة براري للموارد الطبیعیة ذ.م.م   والمتنزھات  الغابات  الحدائق  وصیانة  إدارة 
الزراعیة. الماكیناتوتجارة 

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠خدمات إدارة المرافق. اإلمارات العربیة المتحدة كامبین لخدمات إدارة المرافق ذ.م.م  
المشاریع  اإلمارات العربیة المتحدة داي كون لالستثمار ذ.م.م   في  والزراعیة  االستثمار  الصناعیة 

التجاریة وتأسیسھا وإدارتھا. و
١٠٠٪١٠٠ ٪

خدمات اإلداریة، وخدمات رجال األعمال، وخدمات  الاإلمارات العربیة المتحدة للخدمات الحكومیة ذ.م.م بیست تواصل  
متابعة المعامالت، وإدارة المرافق غیر المتخصصة،  

التصویر. والطباعة والوثائقخدمات و

١٠٠٪١٠٠ ٪

خدمة  تاإلمارات العربیة المتحدة داي كون أوف توافق سیرفیسیز ذ.م.م   مراكز  قبل  "توافق"  شغیل  من  المرخصة 
. وزارة الموارد البشریة والتوطین 

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ٨٠٪٨٠تصمیم أنظمة الحاسوب ومعدات االتصال. اإلمارات العربیة المتحدة انفو ناین للحلول الذكیة ذ.م.م 
الخدمات اإلداریة، وخدمات رجال األعمال، وخدمات  اإلمارات العربیة المتحدة دبي - تواصل لخدمات رجال األعمال ذ.م.م 

متابعة المعامالت، وإدارة المرافق غیر المتخصصة،  
وخدمات الطباعة والوثائق والتصویر. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

الخدمات اإلداریة، وخدمات رجال األعمال، وخدمات  اإلمارات العربیة المتحدة عجمان - تواصل لخدمات رجال األعمال ذ.م.م 
متابعة المعامالت، وإدارة المرافق غیر المتخصصة،  

وخدمات الطباعة والوثائق والتصویر. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

ذ.م.م   األعمال  رجال  لخدمات  بر  –تواصل 
أبوظبي

اإلداریة، وخدمات رجال األعمال، وخدمات  الخدمات  اإلمارات العربیة المتحدة 
متابعة المعامالت، وإدارة المرافق غیر المتخصصة،  

وخدمات الطباعة والوثائق والتصویر. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

الخدمات اإلداریة، وخدمات رجال األعمال، وخدمات  اإلمارات العربیة المتحدة دبي – مركز تدبیر الفرسان ذ.م.م 
المعامالت، وإدارة المرافق غیر المتخصصة،  متابعة  

وخدمات الطباعة والوثائق والتصویر. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠مركز توجیھ العمال والموظفین. اإلمارات العربیة المتحدة شركة التواصل المتمیز لإلرشاد ذ.م.م 
٪ ١٠٠٪١٠٠شھادات االمتثال لمنتجات البناء واإلنشاء. المتحدة اإلمارات العربیة مختبر اإلمارات للسالمة ذ.م.م  

ومشاریع  اإلمارات العربیة المتحدة لالستثمار والرعایة الصحیة ذ.م.م ٥٥تو فایف   وإدارتھا  التجاریة  المشاریع  في  االستثمار 
الرعایة الصحیة وتطویرھا. 

٩٠٪٩٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠الخدمات اإلداریة وخدمات األعمال. اإلمارات العربیة المتحدة أبوظبي – مركز تدبیر الفرسان ذ.م.م 
٪ ١٠٠٪١٠٠الخدمات اإلداریة وخدمات األعمال. اإلمارات العربیة المتحدة عجمان – مركز تدبیر الفرسان ذ.م.م 

٪ ١٠٠٪١٠٠إدارة الفنادق والمنتجعات السیاحیة والشقق الفندقیة. اإلمارات العربیة المتحدة موارد للفنادق والضیافة ذ.م.م  
االستشاریة  اإلمارات العربیة المتحدة شركة الموارد الدولیة للتطویر ذ.م.م   المشاریع  تطویر  العقاري،  التطویر 

إدارة   وإدارة  وخدمات  وتأسیس  استثمار  المشاریع. 
المشاریع السیاحیة والترفیھیة والعقاریة. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

أنواع نباتات الزینة مع  لكافة ومستوردون مزارعوناإلمارات العربیة المتحدة مشاتل موارد ذ.م.م 
معظم أنواع النخیل واألشجار والشجیرات واألغطیة  

. محافظھا األرضیة ونباتات الفاكھة في 

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠خدمات األمن العام وخدمات حراسة األمن العام. اإلمارات العربیة المتحدة موارد لخدمات األمن ذ.م.م  



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

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

٢١

اإلعداد (تتمة) أساس ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

األنشطة الرئیسیة بلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢٢٢٠٢١

(تتمة) لشركة موارد القابضة لالستثمار ذ.م.م: فیما یلي الشركات التابعة 
واإلمارات العربیة المتحدة شركة موارد للخدمات ذ.م.م   المرافق،  إدارة  المشاریع  فيستثماراالخدمات 

التجاریة، واستصالح األراضي لألغراض الزراعیة،  
النباتات واألشجار بالجملة، ومكافحة  شتالتوتجارة  
المشاریع الزراعیة فيستثمار االالزراعیة، واآلفات 

وإدارتھا ووتأسیسھا  المشاریع  فيستثماراال، 
السیاحیة. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

والمنتجعات  إاإلمارات العربیة المتحدة منتجع تالل ذ.م.م   الفنادق  وتطویر  والمشاریع دارة 
السیاحیة األخرى؛ تشغیل محمیات الصید لألغراض  
السیاحیة   المشاریع  في  واالستثمار  الریاضیة؛ 

. وتأسیسھا وإدارتھا 

١٠٠٪١٠٠ ٪

في  ااإلمارات العربیة المتحدة مجینتا لالستثمار ذ.م.م   والتنمیة  مشاریعالستثمار  الصحیة  الرعایة 
وإدارتھا. التجاریة والمشاریع

٨٠٪٨٠ ٪

٪ ٩٠٪٩٠التجاریة وإدارتھا. المشاریع  االستثمار في اإلمارات العربیة المتحدة بیور كابیتال لالستثمار ذ.م.م  

للطاقة المحدودة:مربان لشركة فیما یلي الشركات التابعة 
٪ ١٠٠٪١٠٠. شركة قابضة جزر فیرجین البریطانیة  بي في آي ھولدینج انك (بي في آي)  مربان 

٪ ١٠٠٪١٠٠. شركة قابضة جزر فیرجین البریطانیةسیتاكس انفستمنت لیمتد (بي في آي) 
٪ ١٠٠٪١٠٠. شركة قابضة جزر فیرجین البریطانیةلیمتد (بي في آي) ھولدینجسیتاكس 

٪ ١٠٠٪١٠٠تشغیل المنتجعات السیاحیة. المالدیف آي أند تي مانجمنت برایفت لیمتد  
٪ ١٠٠٪١٠٠منتجع فندقي. سیشیل ھیل فیو (سیشیل) المحدودة 

٪ ١٠٠٪١٠٠إدارة الفلل الرئاسیة. سیشیل لیندیر فیال لیمتد 
٪ ١٠٠٪١٠٠التجارة العامة. اإلمارات العربیة المتحدة  ملكیة فردیة ذ.م.م  –إم للسلع 
٪ ١٠٠٪١٠٠شركة استثمار قابضة. جزر فیرجین البریطانیةملكیة فرید ذ.م.م –لالستثمار المحدودة مربان 

تنظیف  وخدمات الضیافة، خدمات التنظیف الداخلي، اإلمارات العربیة المتحدة االتحاد الدولیة للضیافة ذ.م.م 
مرافق حقول الغاز  و،  انيواجھة المب البریة  خدمات 

البحریة وتموین المواد الغذائیة. و

١٠٠٪١٠٠ ٪

والخضروات   والفواكھ  المحاصیل  لتجارة  الدولیة 
ملكیة فردیة ذ.م.م  –الطازجة  

٪ ١٠٠٪١٠٠. تجارة المواد الغذائیةاإلمارات العربیة المتحدة 

،  وتأسیسھا وإدارتھاالستثمار في المشاریع السیاحیةااإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م  – أبوظبي المتحدة للضیافة 
، العقاراتاألراضي ووشراء وبیع مطاعم، الإدارة  

األغذیة. العقارات، تموینخدمات تأجیر وإدارة 

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠موین المواد الغذائیة وخدمات الضیافة والمطاعم. تاإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م –لي نوور كافیھ  
٪ ١٠٠٪١٠٠. فنادقاإلمارات العربیة المتحدة منتجع سانت ریجیس جزیرة السعدیات أبوظبي 

الوثبة ألوكجري كولیكشن دیزرت ریبورت آند سبا  
ملكیة فردیة ذ.م.م –

٪ ١٠٠٪١٠٠. نادي للیاقة البدنیة واالسترخاء والتدلیك اإلمارات العربیة المتحدة  

٪ ٨٠٪٨٠وتطویرھا. االستثمار في مشاریع الرعایة الصحیة اإلمارات العربیة المتحدة ماجینتا لالستثمار الطبي ذ.م.م  
الطبیة  اإلمارات العربیة المتحدة ماجینتا لتجارة المستلزمات الطبیة ذ.م.م  والمستلزمات  الورقیة،  المنتجات  تجارة 

ومستلزماتھا،   المختبرات  وأدوات  والجراحیة، 
الصیدالنیة والمعدات ألصحاب الھمم. شبھ  والمنتجات  

٨٠٪٨٠ ٪

٪ ٨٠٪٨٠شركة قابضة. اإلمارات العربیة المتحدة ماجینتا الدولیة لالستثمار ذ.م.م  
٪ ٨٠٪٨٠تجارة والمستلزمات الطبیة. اإلمارات العربیة المتحدة میدیكال للتجارة ذ.م.م ماجینتا فارما 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

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

٢٢

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

األنشطة الرئیسیة بلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢٢٢٠٢١

(تتمة) للطاقة المحدودة:  مربان فیما یلي الشركات التابعة لشركة 
خدمات حقول ومنشآت  اإلمارات العربیة المتحدة اإلمارات جیت واي لخدمات األمن ذ.م.م   العام.  خدمات حراسة األمن 

النفط والغاز البریة والبحریة. 
٩٥٪٩٥ ٪

٪ ٦٥٪٦٥. صناعة السیارات اإلمارات العربیة المتحدة م.م السیارات ذ. لتصنیع ساندستورم 
٪ ١٠٠٪١٠٠فندق. ، روسیا  الشیشانبرانش أوف تروجان للمقاوالت العامة  

٪ ١٠٠٪١٠٠شركة استثمار قابضة. اإلمارات العربیة المتحدة  ملكیة فردیة ذ.م.م  – سي دي العقاریة 
ذ.م.م: القابضةفیما یلي الشركات التابعة لبیور ھیلث 

٪ ٦٣٪٧٣تكنولوجیا الرعایة الصحیة وخدمات اإلدارة. اإلمارات العربیة المتحدة  بیور ھیلث للمستلزمات الطبیة ذ.م.م 
الصحیة وتأسیسھا  اإلمارات العربیة المتحدة م.م طموح للرعایة الصحیة ذ. مؤسسات الخدمات  االستثمار في 

الخدمات السیاحیة وتأسیسھا  فيستثمار االوإدارتھا.  
. وإدارتھا

١٠٠٪  ١٠٠ ٪

الصحیة وتأسیسھا  اإلمارات العربیة المتحدة ) ٢(ذ.م.م ملكیة فردیة –یاس كلینیك جروب  مؤسسات الخدمات  االستثمار في 
الخدمات السیاحیة وتأسیسھا  فيستثمار االوإدارتھا.  
. وإدارتھا

١٠٠  ٪ -

ذ.م.م: للمستلزمات الطبیة ھیلث فیما یلي الشركات التابعة لبیور
مشاریاإلمارات العربیة المتحدة بیور لالستثمار ذ.م.م  في  لالستثمار  الصحیة  عشركة  الخدمات 

وتأسیسھا وإدارتھا. 
١٠٠٪١٠٠ ٪

وتأسیسھا  اإلمارات العربیة المتحدة بیور ھیلث كابیتال ذ.م.م  التجاریة  المشاریع  في  لالستثمار  شركة 
وإدارتھا. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

مشاریاإلمارات العربیة المتحدة مختبر بیور ذ.م.م  في  لالستثمار  الصحیة  عشركة  الخدمات 
وتأسیسھا وإدارتھا. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

وتأسیسھا  اإلمارات العربیة المتحدة یونیون ھیلث إلدارة المنشآت ذ.م.م  التجاریة  المشاریع  في  لالستثمار  شركة 
وإدارتھا. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

وتأسیسھا  شركة  اإلمارات العربیة المتحدة دواك لمستلزمات الرعایة الصحیة ذ.م.م  التجاریة  المشاریع  في  لالستثمار 
وإدارتھا. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

المشاریع  اإلمارات العربیة المتحدة تیلدوك تكنولوجي ذ.م.م  وإدارة  وتأسیس  لالستثمار  شركة 
التكنولوجیة. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

في  اإلمارات العربیة المتحدة میدكلیم لخدمات إصدار الفواتیر ذ.م.م  لالستثمار  الصحیة  عمشاریشركة  الخدمات 
وتأسیسھا وإدارتھا. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

في  اإلمارات العربیة المتحدة بیور ھیلث إلدارة المنشآت ذ.م.م  لالستثمار  الصحیة  عمشاریشركة  الخدمات 
وتأسیسھا وإدارتھا. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

في  اإلمارات العربیة المتحدة ون ھیلث ذ.م.م  لالستثمار  الصحیة عمشاریشركة  الخدمات 
خدمات العالج  لشركة  ووتأسیسھا وإدارتھا والتجاریة 
الصحي. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

في  اإلمارات العربیة المتحدة المكتب الطبي إلدارة المنشآت ذ.م.م  لالستثمار  الصحیة  عمشاریشركة  الخدمات 
وتأسیسھا وإدارتھا وشركة لخدمات العالج الصحي. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

وتأسیسھا  اإلمارات العربیة المتحدة بیور كیر إلدارة المنشآت ذ.م.م  التجاریة  المشاریع  في  لالستثمار  شركة 
وإدارتھا وشركة إلدارة وتشغیل المرافق العامة. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

الطبیةاإلمارات العربیة المتحدة لمستلزمات الرعایة الصحیة ذ.م.مرافد  المعدات  الطبیة واألدتجارة  والغازات  ویة 
والمستودعات الطبیة.بالجملة 

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠إدارة المنشآت الطبیة. اإلمارات العربیة المتحدة إلدارة المنشآت الطبیة ذ.م.م ٧١یونیون 
والتجاریة  اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م – بیور ھیلث لالستثمار  الصحیة  الخدمات  مشاریع  في  االستثمار 

والصناعیة وتأسیسھا وإدارتھا.  
١٠٠٪١٠٠ ٪



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

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

٢٣

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

األنشطة الرئیسیة بلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢٢٢٠٢١

: طموح للرعایة الصحیة ذ.م.م لشركة فیما یلي الشركات التابعة 
٪ ٥١٪٥١. استثمار وتأسیس وإدارة مشاریع الرعایة الصحیةاإلمارات العربیة المتحدة میدي كیو ھیلث كیر ذ.م.م 

مشاریع  الاستثمار وتأسیس وإدارة  الخدمات الصحیة واإلمارات العربیة المتحدة سومیریان ھیلث ذ.م.م  
التجاریة. 

٥١٪٥١ ٪

- ٪١٠٠لمعدات واألجھزة الطبیة بالتجزئة. ابیع اإلمارات العربیة المتحدة )٢(للرعایة الصحیة ملكیة فردیة ذ.م.م٧بروتیكت  

االستثمار في مؤسسات الخدمات الصحیة وتأسیسھا  اإلمارات العربیة المتحدة )١(ذ.م.م ترافیل سوسایتي 
الخدمات السیاحیة وتأسیسھا  فيستثمار االوإدارتھا.  
. وادارتھا

١٠٠  ٪ -

مؤسسات الخدمات الصحیة وتأسیسھا  االستثمار في  اإلمارات العربیة المتحدة )١(ملكیة فردیة ذ.م.م – إنوتشي للرعایة الصحیة 
وإدارتھا. 

١٠٠٪ -

الصحیة   ملكیة- مركز الھالل األمریكي للرعایة 
) ٢(م .م. فردیة ذ

والغاز  طبيمجمع  اإلمارات العربیة المتحدة  النفط  ومنشآت  حقول  خدمات   ،
. البریة والبحریة 

١٠٠  ٪ -

مستحضرات  اإلمارات العربیة المتحدة )٢(مخزن أدویة جنكور ذ.م.م  تجارة  الدوائیة،  المنتجات  تجارة 
التجمیل والعنایة الشخصیة، تجارة مستلزمات العنایة  
بالشعر،   العنایة  ومنتجات  الصابون  تجارة  بالطفل، 
أدوات   تجارة  والجراحیة،  الطبیة  المعدات  تجارة 

. المختبرات ومستلزماتھا 

٩٠  ٪ -

: الجرافات البحریة الوطنیة ش.م.عفیما یلي الشركات التابعة لشركة 
٪ ١٠٠٪١٠٠الھندسة واإلنشاء والتورید. اإلمارات العربیة المتحدة  شركة االنشاءات البترولیة الوطنیة ش.م.ع  
تكنولوجی ألنظمة  أوروبا  إمارات  البناء  ا  مصنع 

(إمارات أوروبا) السریع ذ.م.م.  
٪ ١٠٠٪١٠٠. صناعة وتورید الخرسانة الجاھزةاإلمارات العربیة المتحدة 

األنابیب  تاإلمارات العربیة المتحدة شركة الجرافات البحریة الوطنیة (صناعي)  ووصالت  الفوالذیة  األنابیب  صنیع 
الفوالذیة. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

المدنیة  اإلمارات العربیة المتحدة الھندسیة ذ.م.م شركة أدیك لالستشارات  الھندسة  مجاالت  في  االستشارة  خدمات 
والمعماریة والتنقیب والھندسة البحریة باإلضافة إلى  

. تقدیم خدمات مختبریة ذات صلة 

١٠٠٪١٠٠ ٪

وخدمات تركیب أنابیب  عقود االستصالحات البریة،  البحرین شركة أبوظبي للجرافات البحریة اس.بي.سي. 
. میاه للمنشآت البحریة وعقود التنقیب 

١٠٠٪١٠٠ ٪

للبنیة البحریة  الوطنیة  الھندیة  التحتیة  الشركة 
الخاصة المحدودة 

أعمال الحفر واألعمال المتعلقة باستصالح األراضي  الھند 
الموانئ   وعقود  المدنیة،  الھندسة  ومقاوالت 

. واإلنشاءات البحریة

١٠٠٪١٠٠ ٪

: االنشاءات البترولیة الوطنیة ش.م.عفیما یلي الشركات التابعة لشركة 
الوطنیة البترولیة  اإلنشاءات  (السعودیة)  شركة 

المحدودة 
٪ ١٠٠٪١٠٠. الھندسة واإلنشاء والتورید المملكة العربیة السعودیة  

الوطنیة البترولیة  اإلنشاءات  الھندسیة  شركة 
المحدودة 

٪ ١٠٠٪١٠٠الھندسة. الھند 

٪ ٨٠٪٨٠الھندسة. الھند أنیوا الھندسیة بي في تي المحدودة 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

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

٢٤

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

األنشطة الرئیسیة بلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢٢٢٠٢١

: كیو القابضة ش.م.خ (سابقًا: "شركة القدرة القابضة ش.م.ع")فیما یلي الشركات التابعة لشركة 
٪ ١٠٠٪١٠٠إدارة العقارات. اإلمارات العربیة المتحدة القدرة العقاریة ذ.م.م  

٪ ١٠٠٪١٠٠. المشاریع التجاریةاالستثمار فيالمتحدة اإلمارات العربیة شركة القدرة للتجارة ذ.م.م 
٪ ١٠٠٪١٠٠االستثمار العقاري. اإلمارات العربیة المتحدة القدرة لالستثمار ار سي اس لیمتد 

٪ ١٠٠٪١٠٠خدمات تأجیر وإدارة العقارات. اإلمارات العربیة المتحدة كیو مولز ذ.م.م 
٪ ١٠٠٪١٠٠إدارة العقارات. اإلمارات العربیة المتحدة للعقارات ذ.م.م عین الفایضة 

وصیانتھا،  اإلمارات العربیة المتحدة إنفو سكیب ذ.م.م  الحدائق  وإنشاء  الري  شبكات  مقاوالت 
وأنشطة   الخارجیة  المساحات  تصمیم  إلى  باإلضافة 

. التخطیط

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠- . صیانة المنشآت البیئیةاإلمارات العربیة المتحدة )٤(القدرة للخدمات ذ.م.م 
٪ ١٠٠٪١٠٠. إدارة العقاراتاإلمارات العربیة المتحدة خلیج المنارة العقاریة

٪ ١٠٠٪١٠٠. االستثمارات العامة اإلمارات العربیة المتحدة كیو انترناشیونال لیمتد 
٪ ٥١٪٥١. صیانة المباني وتنسیق الحدائقاإلمارات العربیة المتحدة كیو سكیب ذ.م.م 

٪ ١٠٠- . خدمات التعلیماإلمارات العربیة المتحدة )٤(القدرة التعلیمیة ذ.م.م 
٪ ١٠٠٪١٠٠. التنمیة الزراعیةاإلمارات العربیة المتحدة شركة القدرة للتنمیة الزراعیة  

٪ ٨٥٪٨٥. النقلیات اإلمارات العربیة المتحدة للنقل كیو لینك  

٪ ١٠٠٪١٠٠. إنشاء وتشغیل وإدارة وتطویر مركز التدریب اإلمارات العربیة المتحدة أكادیمیة اإلمارات للمحاكاة ذ.م.م 
وتطویر  اإلمارات العربیة المتحدة كیو إلدارة األسواق التجاریة وتمّلك  والحدائق  تأسیس  التجاریة  السوق 

. والمرافق الترفیھیة 
٦٠٪٦٠ ٪

٪ ٥٠٪٥٠. تطویر وتشغیل وتأجیر وتجھیز مواقف السیارات اإلمارات العربیة المتحدة ** كیو لمواقف السیارات ذ.م.م

٪ ٥١٪٥١وصیانتھا. تركیب نظام االتصاالت اإلمارات العربیة المتحدة كیو آكتف للتكنولوجیا ذ.م.م 
والخشب  اإلمارات العربیة المتحدة ** للصناعات القابضة ذ.م.مةأبنی والحدید  والزجاج  اإلسمنت  أنشطة 

. والصناعات اإللكترومیكانیكیة
٥٠٪٥٠ ٪

والمشاریع  استشارات  اإلمارات العربیة المتحدة القدرة القابضة الصناعیة ذ.م.م  البدیلة  الطاقة  مشاریع 
. الصناعیة 

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠. المقاوالت العامةاإلمارات العربیة المتحدة كیو لإلنشاءات ذ.م.م 
٪ ٦٠٪٦٠إدارة المشاریع. اإلمارات العربیة المتحدة  كیو بي انترناشونال ذ.م.م 

مجال  العربیة المتحدة اإلمارات كیو باركس مؤسسة  في  واالستثمار  السیاحیة  المنتجعات  إدارة 
. الترفیھ

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠. المشاریع الصناعیة واإلدارة المالیة اإلمارات العربیة المتحدة القدرة القابضة ذ.م.م 
٪ ١٠٠٪١٠٠إدارة العقارات. اإلمارات العربیة المتحدة .م شركة براري عین الفایضة للتطویر ذ.م 

٪ ١٠٠٪١٠٠. إدارة العقاراتاإلمارات العربیة المتحدة بحیرات عین الفایضة للعقارات ذ.م.م 
٪ ١٠٠٪١٠٠. الرعایة الصحیة والضیافة اإلمارات العربیة المتحدة القدرة للرعایة الصحیة ذ.م.م 

٪ ١٠٠٪١٠٠. خدمات تركیب وصیانة معدات النفط والغازالعربیة المتحدة اإلمارات كیو للطاقة ذ.م.م 
٪ ١٠٠- . االستثمارات العامة اإلمارات العربیة المتحدة ) ٤(ریفاجو لالستثمار ذ.م.ماند القدرة 

٪ ١٠٠٪١٠٠. خدمات إدارة المرافق اإلمارات العربیة المتحدة دانة إلدارة المرافق ذ.م.م 
٪ ٩٩٫٩٧٪٩٩٫٩٧. تطویر وإدارة الشركات العقاریة واالستثمار فیھا اإلمارات العربیة المتحدة الریان لالستثمار 

٪ ٦٥٪٦٥. االستثمار العقارياإلمارات العربیة المتحدة ذ.م.م اإلنشاءالمدینة السكنیة لعمال 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

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

٢٥

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

التوحید (تتمة) أساس ٢٫٢

األنشطة الرئیسیة بلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢٢٢٠٢١

تتمة) (كیو القابضة ش.م.خ (سابقًا: "شركة القدرة القابضة ش.م.ع")فیما یلي الشركات التابعة لشركة 
٪ ١٠٠٪١٠٠. االستثمار العقارياإلمارات العربیة المتحدة للتطویر العقاري ذ.م.م موون فالور 

٪ ١٠٠٪١٠٠. المقاوالت العامةاإلمارات العربیة المتحدة غرین بریكاست سیستمز تكنولوجي ذ.م.م 
٪ ١٠٠٪١٠٠. الزراعیةاألعمال  اإلمارات العربیة المتحدة إیرث كیر للمنتجات الزراعیة ذ.م.م 

٪ ١٠٠٪١٠٠. االستثمار العقارياإلمارات العربیة المتحدة الریان العالمیة للعقارات ذ.م.م 
٪ ٦٥٪٦٥. االستثمار العقارياإلمارات العربیة المتحدة رادیانت وموون فالور للتطویر العقاري ذ.م.م 

٪ ١٠٠٪١٠٠. االستثمارات العامة المغرب المغرب - شركة القدرة القابضة 
٪ ١٠٠٪١٠٠. إدارة الفنادقالمغرب سمارت إلدارة الفنادق 

٪ ١٠٠٪١٠٠. إدارة الفنادقالمغرب للعقارات الفندقیة سمارت 
٪ ١٠٠٪١٠٠. الضیافةالمغرب قصر البحر 

٪ ١٠٠٪١٠٠. االستثمارات العامة المغرب ساحل المحیط األطلسي للضیافة
٪ ١٠٠٪١٠٠. شركة قابضة المغرب القدرة القابضة أوفشور  

٪ ١٠٠٪١٠٠. االستثمارات العامة جزر فیرجن البریطانیة  كیو لالستثمارات العامة لیمتد 
٪ ١٠٠٪١٠٠االستثمارات العامة الجمھوریة العربیة السوریةسوریا - شركة القدرة القابضة 
٪ ١٠٠٪١٠٠. إدارة العقاراتالجمھوریة العربیة السوریةشركة القدرة العقاریة 

٪ ١٠٠٪١٠٠. االستثمارات العامة الجزائر  الجزائر -القدرة القابضة  

٪ ١٠٠٪١٠٠. االستثمارات العامة بیالروسیا القدرة بیالروسیا لیمتد 
٪ ١٠٠٪١٠٠. االستثمارات العامة الیمن الیمن - شركة القدرة القابضة 

٪ ١٠٠٪١٠٠. االستثمار العقارياإلمارات العربیة المتحدة السكنیة ذ.م.م إیبیكس
٪ ١٠٠- . النفط والغازخدمات صیانة معدات اإلمارات العربیة المتحدة )٤(القدرة نیو الین للنفط والغاز ذ.م.م

٪ ١٠٠٪١٠٠. خدمات الغسیلاإلمارات العربیة المتحدة فردیة ذ.م.م ملكیة– مصبغة ویندز 
٪ ١٠٠٪١٠٠. المشاریع التجاریةفياالستثمار اإلمارات العربیة المتحدة مؤسسة القدرة للتجارة العامة 

- ٪١٠٠إدارة العقارات. اإلمارات العربیة المتحدة  )١(ملكیة فردیة ذ.م.م – ریم ھیلز 
٪ ١٠٠٪١٠٠تطویر وإدارة وبیع العقارات. اإلمارات العربیة المتحدة شركة الطموح لالستثمار ذ.م.م 

: الطموح لالستثمار ذ.م.مفیما یلي الشركات التابعة لشركة 
٪ ١٠٠٪١٠٠تطویر ملكیة المشروع وبیعھ وتأجیره. اإلمارات العربیة المتحدة ذ.م.م تي إس إل العقاریة 

٪ ١٠٠٪١٠٠حدیقة مغامرات. اإلمارات العربیة المتحدة الوادي للمغامرات ذ.م.م 

٪ ١٠٠٪١٠٠منتجعات ومساكن مفروشة. تأجیر  اإلمارات العربیة المتحدة شالیھات المبزرة الخضراء ذ.م.م  

٪ ١٠٠٪١٠٠إدارة وتشغیل الفنادق والشقق الفندقیة. اإلمارات العربیة المتحدة ذ.م.م شركة طموح للفنادق والمنتجعات 

٪ ٥١٪٥١مقاوالت مشاریع البناء. اإلمارات العربیة المتحدة طموح الوطنیة للمقاوالت ذ.م.م 

٪ ٦٠٪٦٠تصمیم وبناء النماذج المعماریة. اإلمارات العربیة المتحدة مودلز أبوظبي ذ.م.م أرك 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

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

٢٦

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

األنشطة الرئیسیة بلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢٢٢٠٢١

العملیات المتوقفة: 
٪ ١٠٠٪١٠٠تملك وتأجیر عقارات التجزئة. اإلمارات العربیة المتحدة باراجون مولز ذ.م.م 

وفقاإلمارات العربیة المتحدة آفاق للتمویل اإلسالمي ش.م.خ وشركاتھا التابعة تتم  التي  واالستثمار  التمویل  لمبادئ أنشطة  اً 
. الشریعة اإلسالمیة 

٨٠٫٢٪٨٠٫٢ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠. إدارة الفنادقاإلمارات العربیة المتحدة / فندق ھولیداي إن  دانة للضیافة ذ.م.م
التجاریة  اإلمارات العربیة المتحدة المحدودة شركة أسماك القابضة  المشاریع  في  واالستثمار  قابضة  شركات 

وإدارتھا. 
١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠تجارة التجزئة للمنتجات االستھالكیة سریعة الحركة. اإلمارات العربیة المتحدة مؤسسة میغا مارت اإلمارات العربیة المتحدة 
وتأسیسھا  اإلمارات العربیة المتحدة )٣(أبوظبي ماونتن جیت ذ.م.م.  العقاریة  المشاریع  وتطویر  استثمار 

وإدارتھا. 
٧٠٪٧٠ ٪

تم توحید الشركات التابعة بناًء على السیطرة الفعلیة. *   
بموجب ترتیبات تعاقدیة بین المساھمین.تم توحیدھا شركات تابعة ** 

. الفترةإن ھذه الشركات ھي شركات تابعة للمجموعة، تم تأسیسھا خالل ) ١(
). ١١(إیضاح الفترةشركات تابعة تم االستحواذ علیھا خالل ) ٢(
التصفیة.قیدشركات تابعة ) ٣(
. شركات تابعة تمت تصفیتھا خالل الفترة) ٤(
، بینما تمتلك الشركة  ألفا ظبي القابضة ش.م.ع٪ لشركة ٧٠٫٨٣ھي شركة تابعة بنسبة مبیور ھیلث القابضة ذ.م.إن شركة ) ٥(

.بشكل مباشر٪١٣٫٠٤النسبة المتبقیة البالغة 

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المعتمدة من قبل المجموعة  ٣٫١

التي تطبقھا المجموعة  نفس السیاساتإن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة ھي 
الجدیدة التالیة والتعدیالت  ، باستثناء تطبیق المعاییر  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١في بیاناتھا المالیة الموحدة كما في وللسنة المنتھیة في  

بعد. غیر فعال. لم تقم المجموعة بتطبیق أي معیار أو تفسیر أو تعدیل آخر تم إصداره ولكنھ لم  ٢٠٢٢ینایر  ١الفعالة اعتبارًا من  

ابعة  الشركة الت-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 المالیة ١٠الرسوم في اختبار "الـ  –األدوات المالیة ٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة -
لة الضریبة على قیاسات القیمة العاد-الزراعة ٤١معیار المحاسبة الدولي رقم -
دإتمام العقتكالیف-العقود الُمكِلفة-٣٧تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم -
اإلشارة إلى اإلطار المفاھیمي-٣تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم -
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 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

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

٢٧

(تتمة) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٣

التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة ٣٫٢

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

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

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

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

. ٢٠٢١دیسمبر ٣١الموحدة كما في وللسنة المنتھیة في 

الممتلكات واآلالت والمعدات ٤

أشھر المنتھیة في  ثالثةألف درھم (فترة ال٣٣٣٫٣٩٢خالل الفترة، بلغت اإلضافات إلى الممتلكات واآلالت والمعدات ما قیمتھ  
ألف درھم)، باستثناء الممتلكات واآلالت والمعدات المستحوذ علیھا من خالل دمج األعمال ورسوم  ٩٧٫٩٩٧:  ٢٠٢١مارس٣١

ألف درھم (فترة  ٢٥٥٫٨٨٨البالغة قیمتھا ٢٠٢٢مارس٣١أشھر المنتھیة في  ثالثةاالستھالك واالنخفاض في القیمة لفترة ال 
ألف درھم). بلغت قیمة الممتلكات واآلالت والمعدات المستحوذ علیھا من  ٢٤٫٧٣١:  ٢٠٢١مارس٣١أشھر المنتھیة في ثالثةال

ألف ١٠١٫١٧٢:  ٢٠٢١مارس٣١أشھر المنتھیة في  ثالثة) (فترة ال ١١ألف درھم (إیضاح  ٩٩٥٫٠٦٠خالل دمج األعمال  
درھم). 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

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

٢٨

ومطلوبات عقود اإلیجار  موجودات حق االستخدام٥

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١

ألف درھم ألف درھم

موجودات حق االستخدام: 
٩٧٠٫٨١٣٨٨٫٤٣١السنة /الرصید في بدایة الفترة

٣٠٫٥٠٥٨٥٨٫٨٢٦) ١١دمج األعمال (إیضاح خالل مستحوذ علیھا من 
١٥٩٫٤٤٩١٣٧٫٧٦٩إضافات  

) ٧٤٫٧٣٢()٣٣٫١٦٤(مصاریف االستھالك 
) ١٣٫٠٠٩(-مشطوبة عند استبعاد شركات تابعة 

) ١٥٫١٢٧()٦٫١٢١(إنھاء عقد إیجار 
)٧٫٨٤٢()٣٫٣٨٠(تعدیالت على عقود اإلیجار 

)٣٫٥٠٣(-االنخفاض في القیمة 

١٫١١٨٫١٠٢٩٧٠٫٨١٣السنة /الرصید في نھایة الفترة

مطلوبات عقود اإلیجار: 
٩٩٤٫٥٣٥٨٨٫٥٠٩السنة /بدایة الفترةالرصید في 

٣١٫٨٩٨٨٦٣٫٢٠٧) ١١دمج األعمال (إیضاح خالل مستحوذ علیھا من 
١٥٩٫٤٤٩١٣٦٫٠٥٧إضافات  

٥٫٧٩١٢٨٫٥٠٨مصاریف الفائدة  
) ٨٠٫٨٨٣()٤٧٫٣٨٠(دفعات

) ١٣٫٢٤١(-شطب عند استبعاد شركات تابعة 
) ١٢٫٦٨١()٦٫٨٦١(إنھاء عقد إیجار 

)٩٫١٠٢()٣٫٣٨٠(تعدیالت على عقود اإلیجار 
)٣٫٨٤٨()٣٥٦(١٩اإلیجار المتعلقة بكوفید امتیازات

)١٫٩٩١(-تحویل إلى موجودات محتفظ بھا للبیع

١٫١٣٣٫٦٩٦٩٩٤٫٥٣٥السنة /الرصید في نھایة الفترة

الموحد على النحو التالي:  المرحلي  اإلیجار في بیان المركز المالي  عقود یتم اإلفصاح عن مطلوبات 

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

ألف درھم ألف درھم

١٢٧٫٠٢٣١١٧٫٦٢٩متداولة 
١٫٠٠٦٫٦٧٣٨٧٦٫٩٠٦متداولة  غیر 

١٫١٣٣٫٦٩٦٩٩٤٫٥٣٥



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

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

٢٩

الشركات الزمیلة وشركات االئتالف االستثمار في ٦

فیما یلي تفاصیل الشركات الزمیلة وشركات ائتالف المجموعة:

الملكیةحصةبلد التأسیس والعملیات األنشطة الرئیسیةاسم المنشأة
٢٠٢٢٢٠٢١

:الشركات الزمیلة
وتطویر  شركة تفسیر للمقاوالت والصیانة العامة ذ.م.م  العقاریة  استثمار  المشاریع 

. وتأسیسھا وإدارتھا
٪٢٠٪ ٢٠اإلمارات العربیة المتحدة 

المعدنیة،  شركة اإلمارات للمرطبات ش.م.ع  المیاه  وبیع  تعبئة 
والمشروبات الغازیة والحلیب المكثف،  
باإلضافة إلى تصنیع القواریر والعلب  

. البالستیكیة

٪٢٠٪ ٢٠اإلمارات العربیة المتحدة 

٪٣٣٪ ٣٣مصر  زراعة وإنتاج السكر. القناة للسكر ش.م.م 
٪٣٣٪ ٣٣فرنسا  الخدمات الھندسیة واالستشاریة.  برنسیبیا إس أیھ إس  

٪٣٥٪ ٣٥اإلمارات العربیة المتحدة . ومعداتھالحاسوباستشارات أجھزة  الجزیرة للحلول واالستشارات التقنیة ذ.م.م 
والمنشآت  ریسبونس بلس القابضة ش.م.خ   الصحیة  الرعایة  خدمات 

الطبیة. 
٪٣٦٫٠٦٪ ٣٦٫٠٦اإلمارات العربیة المتحدة 

٪٣٦٫٦٩٪ ٣٦٫٦٩اإلمارات العربیة المتحدة حلول القوى العاملة واالستثمار. القابضة ش.م.خ سواعد 
التجاریة  إن آر تي سي فود ھولدینج ذ.م.م المشاریع  في  االستثمار 

وتأسیسھا وإدارتھا. 
٪٤١٪ ٤١اإلمارات العربیة المتحدة 

ستثمار وتطویر المشروعات العقاریة  ا*الدار العقاریة ش.م.ع 
. وتأسیسھا وإدارتھا

٪٣١٫١١٪ ٣١٫١١اإلمارات العربیة المتحدة  

٪٣٠٪  ٣٠موزمبیق. المشاریع الزراعیةفيستثماراالمزارع البستان المحدودة 
الفواتیر  )١(إسیاسوفت ھولدینج لیمتد *  وإدارة  العدادات  بیانات  إدارة 

وتحلیالت   التنقل  وبرامج  والتحصیل 
. البیانات الضخمة 

-٪  ٣٧٫٩٧اإلمارات العربیة المتحدة  

البرمجیات  )٢(مجموعة لینكس للتكنولوجیا المحدودة  تطبیقات  تطویر  خدمات 
استشارات   وخدمات  المخصصة 

. تكنولوجیا المعلومات

-٪  ٢٥جزر فیرجن البریطانیة  

شركات االئتالف: 
العقاریة  الزیو لالستثمار العقاري ذ.م.م   المشاریع  وتطویر  استثمار 

. وإدارتھاوتأسیسھا 
٪٦٥٪ ٦٥اإلمارات العربیة المتحدة 

العقاریة  بروجریسیف لتطویر العقارات ذ.م.م  المشاریع  وتطویر  استثمار 
. وتأسیسھا وإدارتھا

٪٧٠٪ ٧٠اإلمارات العربیة المتحدة 

٪٣٤٪ ٣٤اإلمارات العربیة المتحدة المشاریع العقاریة. بنیة ذ.م.م 
٪٤٩٪ ٤٩اإلمارات العربیة المتحدة اإلنشاء. شركة إنشاء السكك الحدیدیة الصینیة  

المتعلقة  شركة التحدي المصریة اإلماراتیة للجرافات البحریة  واألعمال  الحفر  أعمال 
ومقاوالت   األراضي  باستصالح 
الموانئ   وعقود  المدنیة،  الھندسة 

واإلنشاءات البحریة. 

٪٤٩٪ ٤٩مصر 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

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

٣٠

االستثمار في الشركات الزمیلة وشركات االئتالف (تتمة) ٦

حصة الملكیةبلد التأسیس والعملیات األنشطة الرئیسیةالمنشأةاسم
٢٠٢٢٢٠٢١

شركات االئتالف: (تتمة)
وسیكس   العامة  للمقاوالت  تروجان 

متحف غوغنھایم- كونستركت لیمتد 
٪٥٠٪ ٥٠العربیة المتحدة اإلمارات  . إنشاءات

وسیكس   العامة  للمقاوالت  تروجان 
متحف زاید الوطني - كونستركت لیمتد 

٪٥٠٪ ٥٠اإلمارات العربیة المتحدة . إنشاءات

٪٥٠٪ ٥٠اإلمارات العربیة المتحدة  . دارة الخدمات قابضة إلشركة الموجودات ذ.م.م شركة التزم إلدارة  

المعلومات  أبحاث إي دي إي ذ.م.م معھد  وتكنولوجیا  والتصویر  التشخیص 
وسیر   المعلومات  نظم  األعمال واستشارات 

. والحلول

٪٥٠٪ ٥٠اإلمارات العربیة المتحدة 

إنتاج وتخزین الغاز الطبیعي المضغوط وغاز  اإلمارات العالمیة للغاز 
والوقود   والبیوتان  والبروبان  المسال  البترول 

الدافع.  

٪٥٠٪ ٥٠اإلمارات العربیة المتحدة 

صیانة المباني، وأعمال تنفیذ التصمیم الداخلي  .م.م القدرة الریاضیة لإلدارة ذ
(الدیكور)، وخدمات إدارة المرافق، والخدمات  
ومرافق   الریاضیة والمقاوالت وخدمات حقول 

النفط والغاز البریة والبحریة.  

٪٥٠٪ ٥٠اإلمارات العربیة المتحدة 

المتعلقة بالنفط  استیراد وتصدیر وتجارة المواد  ) ٣(آي سي اس امالقدرة 
. والغاز 

٪٥١-اإلمارات العربیة المتحدة 

استیراد وتصدیر وتجارة المواد المتعلقة بالنفط  القدرة الضحى لالستثمارات العقاریة  
. والغاز 

٪٥٠٪ ٥٠اإلمارات العربیة المتحدة 

األنشطة المتعلقة بخطوط الشحن لنقل البضائع  )٤(آي بي جي سي دي ام سي سي 
البحري   والشحن  السفن،  واستئجار  والركاب، 

الركاب، وخدمات الشحن البحري،  وتأجیر سفن
. لشحنل وسیط العمل كوإدارة السفن وتشغیلھا و 

-٪ ٥١اإلمارات العربیة المتحدة 

-٪ ٥١اإلمارات العربیة المتحدة المصریة الرقمیة. الخدمات  ) ٤(دبلیو آي أو ھودلینج ریستریكتد لیمتد

المشاریعستثمار  اال) ٤(إكسید القابضة للریاضات ذ.م.م  وتأسیسھا الریاضیة  في 
. وإدارتھا 

-٪ ٥٠اإلمارات العربیة المتحدة 

یتم االنتھاء منھا قبل نھایة  وف  المؤقتة، والتي سالموجوداتالقیمة العادلة / صافي قیمة  بناًء على* یتم احتساب ھذه االستثمارات  
. ٢٠٢٢عام 

") إسیاسوفت ("إسیاسوفت ھولدینج لیمتد) ١(
حصة )، شركة زمیلة بسبب زیادة  ٧٫٢(إیضاح  موجودات مالیةكاستثمار في  اً ، المصنفة سابقإسیاسوفتخالل الفترة، أصبحت  

. ٢٠٢٢ینایر ٧٪، والتي تم تخصیصھا بدون مقابل في ٢٧٫٩٧مساھمة المجموعة بنسبة 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

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

٣١

االستثمار في الشركات الزمیلة وشركات االئتالف (تتمة) ٦

مجموعة لینكس للتكنولوجیا المحدودة ) ٢(
ألف  ٣٫٦٨٠مقابل مجموعة لینكس للتكنولوجیا المحدودة  ٪ في  ٢٥بنسبةحصة مساھمةخالل الفترة، استحوذت المجموعة على

درھم.

القدرة آي سي اس ام ) ٣(
ألف ٥١٠التصفیة  تأثیرت قیمة. بلغالشركة رسمیاً ، وتم حل  القدرة آي سي اس امخالل الفترة، تم االنتھاء من تصفیة شركة  

درھم.

")  دبلیو آي أو ھودلینج  ("دبلیو آي أو ھودلینج ریستریكتد لیمتد  و")  آي بي جي سي("آي بي جي سي دي ام سي سي ) ٤(
("إكسید") إكسید القابضة للریاضات ذ.م.م و

حصتھا في رأس  بضخ  المجموعة  قامتخالل الفترة.  إكسیدودبلیو آي أو ھودلینج  وآي بي جي سي  قامت المجموعة بتأسیس  
عالوة على ذلك، تم دفع مساھمة إضافیة وألف درھم على التوالي. ١٥٠ألف درھم و٨٤٧٫١٦٧ألف درھم و٢٥٠المال بمبلغ 

ألف درھم.٧٢٫٩٦٧بمبلغ آي بي جي سيإلى 

إن الحركة في االستثمارات في الشركات الزمیلة وشركات االئتالف ھي كما یلي: 

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

ألف درھم ألف درھم

١٢٫١٠٣٫١٠٦٤٣٨٫٧٣٣في بدایة الفترة / السنة 
٣٥٫٥٣٤٤٨٠٫٣٨٢) ١١٫٢دمج األعمال (إیضاح خالل المستحوذ علیھا من 

٩٣٣٫٤٠٢١١٫٤٠٧٫٦٥٤السنة* الفترة / إضافات خالل  
) ٤٢٫٥٤٦()٥١٠(السنةالفترة / استبعادات خالل 

) ٢٩٩٫٤١٣()٣٥٫٥٣٤((أ))١١٫٤إلى استثمار في شركات تابعة (إیضاح ةمحول
٢٠١٫٣٣٩٦٧٢٫١٨٦لسنةلفترة / ا حصة من الربح ل 

-)٣٣٫٢٦٦(حصة من الخسارة الشاملة األخرى للفترة / السنة
-)٤٥٫٨٤٩(صرف العمالت األجنبیة  

) ٥٥٣٫٨٩٠(-السنة الفترة /توزیعات أرباح مستلمة خالل

١٣٫١٥٨٫٢٢٢١٢٫١٠٣٫١٠٦في نھایة الفترة / السنة 

:* مدرج ضمن اإلضافات

. في التاریخ  إسیاسوفت ھولدینج لیمتدألف درھم، یمثل القیمة العادلة للحصة المحتفظ بھا سابقاً في شركة  ٩٫١٨٨مبلغ بقیمة-
الجوھري علیھا. تم إدراج الحصة المحتفظ بھا سابقاً كاستثمار في موجودات مالیة التأثیرالذي حصلت فیھ المجموعة على 

).٧٫٢(إیضاح 

بقیمة  - جي سيألف درھم إلى  ١١٫٧٢١مبلغ مدفوع مقدماً  التجاریة  الذمم  إدراجھ ضمنتم  والذي،  ٢٠٢١خالل  آي بي 
. ٢٠٢١األخرى في  مدینة الذمم الالمدینة و



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

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

٣٢

ستثمارات في موجودات مالیة اال٧

(مدققة) (غیر مدققة)
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١

ألف درھم ألف درھم إیضاحات 

٧٫١١٫٩٨٠٫٥٦٥١٫١٤٣٫٩٧٢استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

٧٫٢٩٫٩٩٨٫٧٣٤٩٫٠٩٦٫٩٣١بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر استثمارات مدرجة 
-٧٣٥٫٠٠٠استثمار  لشراءمبلغ مدفوع مقدماً 

١٠٫٧٣٣٫٧٣٤٩٫٠٩٦٫٩٣١

١٢٫٧١٤٫٢٩٩١٠٫٢٤٠٫٩٠٣

االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر٧٫١

(مدققة) مدققة) (غیر 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١

ألف درھم ألف درھم

٣٦٩٫٠٤٨٦٢٢٫٨٧٨استثمارات في أسھم مدرجة
١٫٦١١٫٥١٧٥٤٧٫٦٤٦استثمارات في أسھم غیر مدرجة  

٤٩٠٫٠١٤-صكوك مدرجة
٨-أدوات دین أخرى  

١٫٩٨٠٫٥٦٥١٫٦٦٠٫٥٤٦
) ٥١٦٫٥٧٤(-استثمارات متعلقة بشركة تابعة محتفظ بھا للبیعالمحولة إلى ناقصاً: 

١٫٩٨٠٫٥٦٥١٫١٤٣٫٩٧٢

إن التوزیع الجغرافي لالستثمارات ھو كما یلي:

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١

ألف درھم ألف درھم

١٫٥٨٣٫٩٠٥٨٦٠٫١٨٦داخل اإلمارات العربیة المتحدة 
٣٩٦٫٦٦٠٨٠٠٫٣٦٠خارج اإلمارات العربیة المتحدة 

١٫٩٨٠٫٥٦٥١٫٦٦٠٫٥٤٦
) ٥١٦٫٥٧٤(-المحولة إلى استثمارات متعلقة بشركة تابعة محتفظ بھا للبیعناقصاً: 

١٫٩٨٠٫٥٦٥١٫١٤٣٫٩٧٢



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

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

٣٣

ستثمارات في موجودات مالیة (تتمة) اال٧

االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (تتمة) ٧٫١

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

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٢٢٠٢١

أسھم حقوق ملكیة
صكوك وأدوات  

دین
أسھم حقوق 

اإلجمالي ملكیة 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٤٤٧٫٠٥٧٤٤٧٫٠٥٧-١٫١٤٣٫٩٧٢في بدایة الفترة / السنة 
١٫٠١٢٫٤٥٧١١٫٦٦٨٩٦٫٥٧٧١٠٨٫٢٤٥إضافات 

٢٠١٫٩٥٣٥٦١٫٤٨٢٤٫١٩٨٫٦٣٤٤٫٧٦٠٫١١٦) ١١٫٢دمج األعمال (إیضاح من خاللاالمستحوذ علیھ 
) ٣٠٩٫١٩٦() ٢٣٠٫٣٢١()٧٨٫٨٧٥(-استبعادات 

)٤٫١٠٧٫٢٧١()٤٫١٠٧٫٢٧١(--تحویل إلى استثمار في شركات زمیلة  
)٨٫١٧٢()٨٫١٧٢(-) ٢٠٨٫٥١٨(تحویل إلى استثمار في شركات تابعة * 

٧٧٤٫٠٢٠٧٦٩٫٧٦٧)٤٫٢٥٣() ١٦٩٫٢٩٩(التغیرات في القیمة العادلة 

١٫٩٨٠٫٥٦٥٤٩٠٫٠٢٢١٫١٧٠٫٥٢٤١٫٦٦٠٫٥٤٦
ناقصاً: المحولة إلى استثمارات متعلقة بشركة تابعة  

) ٥١٦٫٥٧٤()٢٦٫٥٥٢() ٤٩٠٫٠٢٢(-محتفظ بھا للبیع 

١٫١٤٣٫٩٧٢١٫١٤٣٫٩٧٢-١٫٩٨٠٫٥٦٥في نھایة الفترة / السنة 

ألف  ٢٩٫٩٣٧:  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ألف درھم (٣٤٫٨٤٧، كان االستثمار في أسھم بقیمة عادلة قدرھا  ٢٠٢٢مارس٣١كما في  
درھم) محتفظاً بھ باسم طرف ذو عالقة خاضع لسیطرة مشتركة، لصالح المجموعة.

* یمثل ما یلي: 
ألف درھم

١٢٫١٣٩إسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.عحصة محتفظ بھا سابقاً في شركة 
١٨٦٫٧٢٧(أ))١١٫٤دمج أعمال (إیضاح  من خاللأسھم كیو القباضة ش.م.خ المستحوذ علیھا 

٩٫٦٥٢(أ))١١٫٤دمج أعمال (إیضاح  من خاللالمستحوذ علیھا ألفا ظبي القابضة ش.م.عأسھم 
٢٠٨٫٥١٨



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

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

٣٤

االستثمارات في موجودات مالیة (تتمة) ٧

االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر٧٫٢

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١

ألف درھم ألف درھم

٢٫٤٨٧٫٠٣٨١٫٩٢٠٫٣٣٣استثمارات في أسھم مدرجة 
٧٫٥١١٫٦٩٦٧٫٥٧٦٫٤٥٣استثمارات في أسھم غیر مدرجة  

٩٫٩٩٨٫٧٣٤٩٫٤٩٦٫٧٨٦
) ٣٩٩٫٨٥٥(-بھا للبیعناقصاً: المحولة إلى استثمارات متعلقة بشركة تابعة محتفظ 

٩٫٩٩٨٫٧٣٤٩٫٠٩٦٫٩٣١

إن التوزیع الجغرافي لالستثمارات ھو كما یلي:

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١

ألف درھم ألف درھم

٢٫٤٦٩٫٣١١١٫٩١٢٫١٩٨داخل اإلمارات العربیة المتحدة 
٧٫٥٢٩٫٤٢٣٧٫٥٨٤٫٥٨٨المتحدة خارج اإلمارات العربیة 

٩٫٩٩٨٫٧٣٤٩٫٤٩٦٫٧٨٦
) ٣٩٩٫٨٥٥(-المحولة إلى استثمارات متعلقة بشركة تابعة محتفظ بھا للبیعناقصاً: 

٩٫٩٩٨٫٧٣٤٩٫٠٩٦٫٩٣١



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

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

٣٥

االستثمارات في موجودات مالیة (تتمة) ٧

(تتمة) خالل األرباح أو الخسائراالستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من ٧٫٢

. 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

٩٫٠٩٦٫٩٣١٦٢٢٫٥٢٥في بدایة الفترة / السنة
١٫٥٣٠٫٠٣٣٦٫٩٩٥٫٣١١إضافات 

٣٣٫٢١٥٦٢٩٫٥١٢)١١٫٢دمج األعمال (إیضاح من خاللا مستحوذ علیھ
)٣٫٠٣٩(-استبعاد شركة تابعة  شطب عند 

)٤٫٠٣٤()٩٦٢٫٤٦٧(استبعادات خالل الفترة 
) ٥٩٩٫٧٤٣()٣٣٫٢١٥(* إلى استثمار في شركات تابعةةمحول

) ٤١٥٫٣٧٥()٩٫١٨٨()٦محولة إلى استثمار في شركات زمیلة (إیضاح  
٣٤٣٫٤٢٥٢٫٢٧١٫٦٢٩التغیرات في القیمة العادلة  

٩٫٩٩٨٫٧٣٤٩٫٤٩٦٫٧٨٦تابعة محتفظ بھا للبیعالمحولة إلى استثمارات متعلقة بشركة ناقصاً: 
-)٣٩٩٫٨٥٥ (

٩٫٩٩٨٫٧٣٤٩٫٠٩٦٫٩٣١في نھایة الفترة / السنة

.(أ))١١٫٤ش.م.خ المستحوذ علیھا أثناء دمج أعمال (إیضاح القابضةأسھم كیو *تمثل 

العملیات المتوقفة والموجودات المحتفظ بھا للبیع٨

(مدققة) مدققة) (غیر 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١

ألف درھم ألف درھم

٣٨٥٫١٥٠٣٩٤٫٢٥٠)٨٫١(إیضاح مباني–موجودات محتفظ بھا للبیع 
٣٫٧٤٠٫٠٣٧٣٫٨٢٢٫٣٨٩)٨٫٢عملیات متوقفة (إیضاح  

٤٫١٢٥٫١٨٧٤٫٢١٦٫٦٣٩

٢٫١٢٤٫٠٣٢٢٫١٩٦٫٤٣٢) ٨٫٢(إیضاح بعملیات متوقفةمطلوبات مرتبطة بشكل مباشر 

المباني - الموجودات المحتفظ بھا للبیع ٨٫١

اتفاقیة موجوداتھا بناًء على  حدأوقبل االستحواذ علیھا من قبل المجموعة، التزمت شركة الطموح لالستثمار ذ.م.م ببیع  ٢٠١٩في  
. لم تكتمل عملیة البیع، ٢٠٢٢مارس٣١كما في البیع والشراء. 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

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

٣٦

(تتمة) العملیات المتوقفة والموجودات المحتفظ بھا للبیع٨

العملیات المتوقفة ٨٫٢

("باراجون") باراجون مولز ذ.م.م
،  ٢٠٢٢مارس ٣١. كما في ، باراجون مولز ذ.م.مشركة تابعة، وقعت المجموعة اتفاقیة بیع وشراء لبیع  ٢٠٢٠أكتوبر ٣١في 
. تكتمل عملیة البیعلم 

فندق ھولیداي إن أبوظبي ("ھولیداي إن") 
أبوظبيفندق  أصبح إن  إن")ھولیداي  وھ("ھولیداي  مصنفة  و،  تابعة  جزءكشركة  للبیع،  بھا  نتیجة  اً محتفظ  المجموعة  من 

قبل االستحواذ، أبرم المشتري وشركة القدرة  .  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١في  ("القدرة")لالستحواذ على شركة القدرة القابضة ش.م.ع
فندق  تكتمل عملیة بیعمتوقفة. لم العملیات  الاتفاقیة بیع وشراء لبیع فندق ھولیداي إن وبناًء علیھ تم تصنیف الشركة التابعة ضمن  

. ٢٠٢٢مارس ٣١ھولیداي إن في 

آفاق للتمویل اإلسالمي ش.م.خ ("آفاق") 
مجموعة اتفاقیة بیع وشراء مع مشتٍر لبیع شركة آفاق للتمویل اإلسالمي، وھي شركة تابعة. كما ، أبرمت ال٢٠٢١نوفمبر  ٢٤في  
. تكتمل عملیة البیع، لم ٢٠٢٢مارس ٣١في 

المبالغ غیر جوھریة.إنالتابعة المتوقفة في بیان األرباح أو الخسائر المرحلي الموحد، حیث  الشركاتلم یتم فصل نتائج عملیات  

موجودات العقود  ٩

إن المبالغ المتعلقة بموجودات العقود ھي أرصدة مستحقة من العمالء بموجب عقود والتي تنشأ عندما تتلقى المجموعة مدفوعات 
من العمالء بما یتماشى مع سلسلة من المؤشرات المتعلقة باألداء. سوف تقوم المجموعة بإدراج أصل العقد ألي عمل یتم تنفیذه. 

تصنیف أي مبلغ مدرج سابقاً كأصل عقد إلى الذمم التجاریة المدینة في الفترة التي یتم فیھا إصدار فواتیر للعمیل. یتم إعادة

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١

ألف درھم ألف درھم

٥٫١٣١٫٦٧٥٥٫٢٧٤٫١١٢موجودات العقود 
٨٧٨٫٩٩٥٦٩٠٫٨٣٤تكالیف العقود* 

٦٫٠١٠٫٦٧٠٥٫٩٦٤٫٩٤٦
) ١٠٣٫٤٧٨()١١١٫٣٩٧(ناقصاً: مخصص خسارة االئتمان المتوقعة 

٥٫٨٩٩٫٢٧٣٥٫٨٦١٫٤٦٨



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

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

٣٧

(تتمة) موجودات العقود  ٩

تعاقدیاً إدراج اإلیرادات  * تم تكبد تكالیف العقود على مكونات أحد المشاریع الرئیسیة للمجموعة، والتي ال یحق للمجموعة بموجبھا  
تقرر في  ،  ٢٠٢٢مارس  ٣١حتى  حتى یتم االنتھاء من حزم العمل المختلفة وتسلیمھا. في حین أنھ لم یتم تسلیم حزم العمل بعد

المتبقیة. التعاقدفترة وتسلیمھا، مما سیؤدي إلى عكس الرصید على مدى من الحزماالنتھاء من عدد وقت الحق

ي بیان المركز المالي المرحلي الموحد كما یلي: تم اإلفصاح عنھا ف
(مدققة) (غیر مدققة) 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١
ألف درھم ألف درھم

٥٫٢٣٩٫٣٣٧٥٫٢٠١٫٥٣٠متداولة
٦٥٩٫٩٣٦٦٥٩٫٩٣٨غیر متداولة 

٥٫٨٩٩٫٢٧٣٥٫٨٦١٫٤٦٨

المتوقعة مقابل موجودات العقود خالل الفترة / السنة ھي كما یلي: إن الحركة في مخصص خسارة االئتمان 

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١

ألف درھم ألف درھم

١٠٣٫٤٧٨٧٫٣٧٨في بدایة الفترة / السنة
٤٠٫٠٤٠-دمج األعمال من خاللا المستحوذ علیھ

٧٫٩١٩٣٤٨٫٢٨٨المحمل للفترة / السنة
) ٢٩٢٫٢٢٨(-مخصص مشطوب خالل الفترة / السنة  

١١١٫٣٩٧١٠٣٫٤٧٨في نھایة الفترة / السنة



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

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

٣٨

النقد واألرصدة البنكیة ١٠

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١

ألف درھم ألف درھم

٣٢٫٩٩١٢٣٫٤٦١نقد في الصندوق 

األرصدة البنكیة: 
١٣٫٩٧٦٫٩٦٨١٣٫٤٢٣٫٣٠٤حسابات جاریة وتحت الطلب

٣٫٤٢٥٫١٥٨٢٫٩٨١٫٢٦٩حسابات المجموعة البنكیة مقابل ودائع العمالء *
١٫٧٣٠٫٧٦٩٣٫٦٦٨٫٠٢٠ودائع ألجل

١٠٩٫٢٢١٨٫٩٤٠حسابات ھامش
١٧٥٫٩١٧١٧٣٫٢٧٢ودائع وكالة لدى مؤسسات مالیة إسالمیة  

) ٣١٫٦٨٤()٣١٫٦٣٥(ناقصاً: مخصص خسارة االئتمان المتوقعة 

١٩٫٤١٩٫٣٨٩٢٠٫٢٤٦٫٥٨٢النقد واألرصدة البنكیة 
ذات استحقاق أصلي ألكثر من وحسابات ھامشناقصاً: ودائع ألجل

) ٨٨٤٫٨٩٠()١٫٢٨٢٫٣٤٤(ثالثة أشھر 
) ١٧٣٫٢٧٢()١٧٥٫٩١٧(ناقصاً: ودائع وكالة لدى مؤسسات مالیة إسالمیة 

) ٣٨٫٢٧٤()٣٨٫٢٧٤(ناقصاً: نقد مقیّد 
)٢٫٩٨١٫٢٦٩()٣٫٤٢٥٫١٥٨(حسابات المجموعة البنكیة مقابل ودائع العمالءناقصاً: 

) ٣٨٢٫٧٩٥()٤٠٨٫٤٢٢(ناقصاً: سحوبات على المكشوف من البنوك 

١٤٫٠٨٩٫٢٧٤١٥٫٧٨٦٫٠٨٢
زائدًا: النقد واألرصدة البنكیة العائدة إلى شركة تابعة محتفظ بھا للبیع

١٥٢٫٥٥٢٢٤٧٫٩٧٥) ٨٫٢(إیضاح 

١٤٫٢٤١٫٨٢٦١٦٫٠٣٤٫٠٥٧النقد وما یعادلھ 

حسابات بنكیة منفصلة تحتفظ بھا شركة تابعة للمجموعة مقابل السلفات المستلمة من عمالئھا ("ودائع العمالء")، وفقاً  * تمثل  
متاحة للمجموعة إال لتسویة المعامالت  ودائع العمالء غیر  والسلع اإلماراتیة". إن  المالیة  "ھیئة األوراق  للوائح الصادرة عن 

المنفذة نیابًة عن العمالء.



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

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

٣٩

دمج األعمال ١١

دمج أعمال خاضعة لسیطرة مشتركة ١١٫١

من نطاق  ھذهاالستحواذ اتیتم استبعاد عملیخاضعة لسیطرة مشتركة. الالتيشركاتالخالل الفترة، استحوذت المجموعة على 
دمجاً لألعمال بین شركات خاضعة لسیطرة مشتركة نظرًا ا "دمج األعمال" باعتبارھ٣المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  

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

االقتصادي للمعاملة. اختارت المجموعة دمج إیرادات ومصاریف وموجودات ومطلوبات الشركات المستحوذ علیھا منذ تاریخ  
.االستحواذ

دبلیو سوالر لالستثمار ذ.م.م 
شركة  ٢٠٢٢ینایر  ١من  اً اعتبار ش.م.ع، استحوذت  وھي شركة تابعة، على  ألفا ظبي القابضة  ٪ من األسھم في دبلیو ٧٥، 

وتتمثل  دبلیو سوالر في أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة،  یقع مقر شركةبدون مقابل.  ("دبلیو سوالر")سوالر لالستثمار ذ.م.م
ألف درھم. ٨٥لمجموعة بمبلغ  لمن تاریخ االستحواذ، ساھمت دبلیو سوالر في خسارة  ًا  اعتبارفي أعمال الطاقة النظیفة.  أنشطتھا 

أنھا ال تزال في مرحلة إعادة التشغیل.باعتبار إیرادات، أیة لم تحقق دبلیو سوالر 

ملكیة فردیة ذ.م.م  –یاس كلینیك جروب 
٪ في ١٠٠.م، وھي شركة تابعة، على حصة ملكیة بنسبة  ، استحوذت شركة بیور ھیلث القابضة ذ.م٢٠٢٢ینایر  ١من  اً اعتبار

جروب   تأسست  ("یاس")ملكیة فردیة ذ.م.م  –یاس كلینیك  وتتمثل  في أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة،  یاسبدون مقابل. 
المستشفیات.  أنشطتھا  إدارة  خدمات  االستحواذفي  تاریخ  من  ساھمت  اعتبارًا  للمجموعةیاس،  وأرباح  قیمتھابإیرادات  بلغت 

ألف درھم على التوالي. ٣٤٤٫٩٥٩ألف درھم و١٫٠٠٦٫٠٧٣

ذ.م.م أسماك الجرف 
٪ ١٠٠.م.م، وھي شركة تابعة، على حصة ملكیة بنسبة  ذإلدارة الشركات  تموین، استحوذت شركة  ٢٠٢٢ینایر  ١من  اً اعتبار

في  وتتمثل أنشطتھا في أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة،  جرف بدون مقابل. تأسست  جرف")الفي أسماك الجرف ذ.م.م ("
من تاریخ االستحواذ، ساھمت  اعتبارًا  البحریة بالتجزئة.  واألحیاءتربیة األحیاء المائیة على األرض، وبیع األسماك الطازجة  

درھم. ألف ١٫٧٠٨ألف درھم و١٫٤٢٨جرف في إیرادات وخسائر للمجموعة بمبلغ 

للرعایة الصحیة ملكیة فردیة ذ.م.م  ٧بروتیكت 
٪  ١٠٠حصة ملكیة بنسبة، استحوذت شركة طموح للرعایة الصحیة ذ.م.م، وھي شركة تابعة، على ٢٠٢٢ینایر ١من اً اعتبار

اإلمارات  في أبوظبي،٧بدون مقابل. تأسست بروتیكت  ")٧("بروتیكت  للرعایة الصحیة ملكیة فردیة ذ.م.م  ٧في بروتیكت  
٧من تاریخ االستحواذ، ساھمت بروتیكت  اعتبارًا  في بیع المعدات واألجھزة الطبیة بالتجزئة.  وتتمثل أنشطتھا العربیة المتحدة،  

ألف درھم.٢ألف درھم و١٢قیمتھا بإیرادات وأرباح بلغت

میراك رویال نیتشر للفواكھ والخضراوات ذ.م.م 
ذ.م.میراك٪ من األسھم في ٨٠، استحوذت الشركة على ٢٠٢٢مارس٣١من اً اعتبار والخضراوات  للفواكھ  نیتشر  م رویال 

في تجارة أغذیة األطفال، وتتمثل أنشطتھا میراك في دبي، اإلمارات العربیة المتحدة،  شركة  . یقع مقر  بدون مقابل("میراك")
والفواكھ.   میراك في إیرادات لساھمتتم االستحواذ في بدایة الفترة،  لوفیما وتجارة األطعمة والمشروبات، وتجارة الخضار 

ألف درھم على التوالي.٩٤٠ألف درھم و٣٨٫٧٧٢بقیمةوخسائر للمجموعة 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

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

٤٠

دمج األعمال (تتمة) ١١

دمج أعمال خاضعة لسیطرة مشتركة (تتمة) ١١٫١

اإلجمالي ٧بروتیكت جرف الیاسدبلیو سوالر  میراك 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

الموجودات 
٤٨١٫٢٤٣٨٣٫٣٧٧٣٠٫٣٢٨٦١٢٫٨٩٧- ١٧٫٩٤٩الممتلكات واآلالت والمعدات 

٦٫٩٠٤- - ٦٫٤٧٨- ٤٢٦الموجودات غیر الملموسة  
٦٫٦٧٨- ٦٫٦٧٨- - - الموجودات البیولوجیة  

٨٫٨٣٨- - ٨٫٨٣٨- - موجودات حق االستخدام  
٨٫٧١٢١٫٢٣٦٦٫٨٧٨٢٠٫٨٨٣- ٤٫٠٥٧المخزون 

٣٠٠٣٦٥٫٦٤٩٤٥٠٢٫٤٦٥٣٦٨٫٨٦٤- المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة  
١٫٠٤٥٫٨١٦٤٫٧٧١٨٫٤٤١١٫٠٩٧٫٧٨٣- ٣٨٫٧٥٥الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى  

١٣٥٩٨٧٢٥٫٦٧٩٤٩٫٢٠٥١٫٦٣٤٧٧٫٦٤٠النقد واألرصدة البنكیة  

٦١٫٣٢٢١٫٢٨٧١٫٩٤٢٫٤١٥١٤٥٫٧١٧٤٩٫٧٤٦٢٫٢٠٠٫٤٨٧

المطلوبات  
١٫٥٢٠٧٨٦١٤٤٣٫٢٠٣- ٧٥٣مكافآت نھایة الخدمة للموظفین  

٣١٣٫١٢٤- - ٣٠٠٫٠٠٠- ١٣٫١٢٤القروض 
٧٫١٤٩- - ٧٫١٤٩- - اإلیجار مطلوبات عقود 

٢٥٫٠٠٠١٫٧٦٤٢٩٠٫٨٤١١٥٩٫٠٣٧٥٣٫٦٤٢٥٣٠٫٢٨٤المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة  
٤٢٠٫٥٥٥٣٫٦٨٦٧٫٠٢٧٤٨٠٫١٢٦- ٤٨٫٨٥٨الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى  

٨٧٫٧٣٥١٫٧٦٤١٫٠٢٠٫٠٦٥١٦٣٫٥٠٩٦٠٫٨١٣١٫٣٣٣٫٨٨٦

٨٦٦٫٦٠١) ١١٫٠٦٧() ١٧٫٧٩٢(٩٢٢٫٣٥٠) ٤٧٧() ٢٦٫٤١٣(صافي الموجودات  
) ٤٩٩٫٧٨٠(- - ) ٥٠٥٫٣٧٨(٥٫٢٨٣٣١٥ناقصًا: الحقوق غیر المسیطرة  

٣٦٦٫٨٢١) ١١٫٠٦٧() ١٧٫٧٩٢(٤١٦٫٩٧٢) ١٦٢() ٢١٫١٣٠(الحصة النسبیة لصافي الموجودات القابلة للتحدید المستحوذ علیھا 
- - - - - - االعتبار المدفوع  

٣٦٦٫٨٢١) ١١٫٠٦٧() ١٧٫٧٩٢(٤١٦٫٩٧٢) ١٦٢() ٢١٫١٣٠(احتیاطي الدمج  



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

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

٤١

دمج األعمال (تتمة) ١١

األعمال دمج ٣عملیات االستحواذ بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ١١٫٢

الواردة ضمن المحاسبة عنھا باستخدام طریقة االستحواذ  تالتالیة، والتي تمالشركاتخالل الفترة، استحوذت المجموعة على  
دمج األعمال: ٣رقملتقاریر المالیةعداد االمعیار الدولي إل

ملكیة فردیة ذ.م.م  –صالون روز ووتر للسیدات 
٪ في  ١٠٠، استحوذت شركة بداشنج ھولدینج كومباني ذ.م.م، وھي شركة تابعة، على حصة بنسبة  ٢٠٢٢ینایر  ١اعتبارًا من  

ملكیة فردیة،  ذات  ألف درھم. إن روز ھي شركة  ٧٫٢٠٠ملكیة فردیة ذ.م.م ("روز") مقابل  –صالون روز ووتر للسیدات  
مسجلة في إمارة أبوظبي، وتتمثل أنشطتھا في مجال العنایة الشخصیة بالسیدات والتجمیل، وتصفیف وقص شعر السیدات ووضع  

ألف درھم ٢٥٨ألف درھم و١٫١٧٢الحناء. اعتبارًا من تاریخ االستحواذ، ساھمت روز في إیرادات وأرباح للمجموعة بمبلغ  
على التوالي.

تیة ذ.م.م شركة أبوظبي للزیوت النبا
شركة أبوظبي للزیوت النباتیة ذ.م.م ("أدفوك")  في٪  ٧٥حصة بنسبة، استحوذت المجموعة على٢٠٢٢ینایر  ١من  اً اعتبار
في  وتتمثل أنشطتھا أدفوك ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة، مسجلة في إمارة أبوظبي،  إن شركة  ألف درھم.  ٩١٫٠٠٠مقابل  

والحاویات   البالستیكیة  العبوات  وتصنیع  األساسیة،  العضویة  الكیمیائیة  األحماض  وتصنیع  النباتیة،  الزیوت  وتصنیع  تكریر 
١٠٦٫٥٨١مت أدفوك بإیرادات وأرباح للمجموعة بمبلغ  من تاریخ االستحواذ، ساھاعتبارًا  .  األغلفة البالستیكیةالمماثلة، وتصنیع  

ألف درھم على التوالي. ٥٫٢٧٢ألف درھم و

ملكیة فردیة ذ.م.م  - مركز الھالل األمریكي للرعایة الصحیة 
٪ في مركز  ١٠٠، استحوذت شركة سومیریان ھیلث ذ.م.م، وھي شركة تابعة، على حصة بنسبة  ٢٠٢٢ینایر  ١من  اً اعتبار

الھالل األمریكي شركة  إن  ألف درھم.  ٣٫٦٠٠مقابل  ("الھالل األمریكي")  ملكیة فردیة ذ.م.م  -مریكي للرعایة الصحیة  الھالل األ
في خدمات المجمعات والمرافق الطبیة.  وتتمثل أنشطتھا مسجلة في إمارة أبوظبي،  ذات مسؤولیة محدودةھي شركة ملكیة فردیة

ألف  ٨٩ألف درھم و١٫٤٩٣بقیمةركة الھالل األمریكي بإیرادات وخسائر للمجموعة  من تاریخ االستحواذ، ساھمت شاعتبارًا  
درھم على التوالي. 

مخزن أدویة جنكور ذ.م.م  
٪ في ٩٠بنسبة، استحوذت شركة طموح للرعایة الصحیة ذ.م.م، وھي شركة تابعة، على حصة٢٠٢٢فبرایر  ١من  اً اعتبار

جنكور ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة، مسجلة في إمارة دبي إن  .  درھم واحدقابلم("جنكور")  مخزن أدویة جنكور ذ.م.م  
من تاریخ االستحواذ، ساھمت جنكور في  اعتبارًا  في تجارة مستحضرات التجمیل والمواد الطبیة ذات الصلة.  وتتمثل أنشطتھا 

التوالي. ألف درھم على ٧٩ألف درھم و٥٫٨٩١بقیمةإیرادات وخسائر للمجموعة 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

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

٤٢

دمج األعمال (تتمة) ١١

(تتمة) دمج األعمال ٣عملیات االستحواذ بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ١١٫٢

دایركت للتجارة ذ.م.م  
٪ في دایركت ٦٠بنسبة، استحوذت شركة بالمز الریاضیة ش.م.خ، وھي شركة تابعة، على حصة٢٠٢٢فبرایر  ١٤من  اً اعتبار

دایركت للتجارة ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة، مسجلة  إن شركة  ألف درھم.  ٤٫٢٥٠مقابل  ("دایركت للتجارة")  للتجارة ذ.م.م  
من تاریخ االستحواذ، ساھمت دایركت للتجارة بإیرادات وأرباح  اعتبارًا  ع.  في مجال التوزیوتتمثل أنشطتھا في إمارة أبوظبي  

ألف درھم على التوالي.٣٤ألف درھم و١٦٧للمجموعة بقیمة 

سمنت رأس الخیمة") أ("شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع
أسمنت إلى بالكامل بضة ذ.م.م (إیبیكس") إیبیكس القا شركة في ٪ ١٠٠بنسبةملكیةحصة ، تم نقل  ٢٠٢٢مارس ١من اً اعتبار

على  المعاملة. تمت المحاسبة عن  إیبیكسلمساھمي  أسمنت رأس الخیمة  ملیارات سھم عادي صادرة عن  ٣مقابل  رأس الخیمة  
) على حصة ملكیة  قانونیاً والجھة المستحوذ علیھا محاسبیاً المستحوذة(الشركة  إیبیكسأنھا عملیة استحواذ عكسي، حیث حصلت  

ھي أسمنت رأس الخیمة  إن ).  قانونیاً والشركة المستحوذةمحاسبیاً المستحوذ علیھا  الجھة(أسمنت رأس الخیمة  ٪ في  ١٠٠بنسبة  
ة منتجات األسمنت تجاروفي تصنیع الكلنكر واألسمنت الھیدرولیكي  وتتمثل أنشطتھا شركة مساھمة عامة تأسست في رأس الخیمة  

رأس الخیمة في إیرادات وخسائر للمجموعة بلغتأسمنت  من تاریخ االستحواذ، ساھمت  اعتبارًا  بالجملة.  والمنتجات الصناعیة  
ألف درھم على التوالي. ٦٣٧ألف درھم و٥٫٥١١قیمتھا 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

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

٤٣

دمج األعمال (تتمة) ١١

دمج األعمال (تتمة) ٣االستحواذ بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم عملیات ١١٫٢

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

اإلجمالي أسمنت رأس الخیمة دایركت للتجارة جنكور الھالل األمریكي أدفوكروز 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

الموجودات 
٨٣٧٥٥٫٧٠٢٩٣٢١٢٣٣٢٥٫٤٨٧٣٨٢٫١٦٣الممتلكات واآلالت والمعدات 

٤٢٧١٣٦١٫١٤٠---٥٧٧الموجودات غیر الملموسة  
٢١٫٦٦٧----٢١٫٦٦٧-موجودات حق االستخدام  

٤٫٥٢٢٥٢٫١٤٤١٠٠٫٤٦٤--١٦٠٤٣٫٦٣٨المخزون 
٣٥٫٥٣٤٣٥٫٥٣٤-----االستثمار في شركة زمیلة  

٢٠١٫٩٥٣٢٠١٫٩٥٣-----االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
٣٣٫٢١٥٣٣٫٢١٥-----االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

٢٣٠٣٢٫٦٢٨٤٫١٥٣٦٫١٢١١٫٦٧٥٥٦٫٦٠٠١٠١٫٤٠٧الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى  
٣٫٣٩٢٨٢٢٦١٢٠٣٤٤٣٫٩٨٢-النقد واألرصدة البنكیة  

١٫٨٠٤١٥٧٫٠٢٧٤٫٣٢٨٦٫٤٠٣٦٫٨٥٠٧٠٥٫١١٣٨٨١٫٥٢٥إجمالي الموجودات 

المطلوبات  
٣٠٥٫٤٢٠٤٧٩٤١٨٣٠٥١٫١٥١٧٫٨٠٣مكافآت نھایة الخدمة للموظفین  

٥٨٥٢٣٫٤٧٧٢٤٫٠٦٢----القروض  
٢٤٫٧٤٩----٢٤٫٧٤٩-مطلوبات عقود اإلیجار 

٦٫٨٤٨٣٫١٢٩٦٢٫٨٠٧٨٩٫٢٢٣-١١٧١٦٫٣٢٢الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى  

١٤٧٤٦٫٤٩١٤٧٩٧٫٢٦٦٤٫٠١٩٨٧٫٤٣٥١٤٥٫٨٣٧المطلوبات إجمالي 

٢٫٨٣١٦١٧٫٦٧٨٧٣٥٫٦٨٨)٨٦٣(١٫٦٥٧١١٠٫٥٣٦٣٫٨٤٩إجمالي صافي الموجودات (المطلوبات) القابلة للتحدید بالقیمة العادلة

١٫٦٩٩٦١٧٫٦٧٨٧٠٧٫٠٠٨)٧٧٧(١٫٦٥٧٨٢٫٩٠٢٣٫٨٤٩المستحوذ علیھا الحصة النسبیة لصافي الموجودات (المطلوبات) القابلة للتحدید 
١٦٫٩٦٩-٧٧٧٢٫٥٥١-٥٫٥٤٣٨٫٠٩٨الشھرة الناتجة عند االستحواذ 

)٢٤٩(---)٢٤٩(--الربح من شراء صفقة 

٤٫٢٥٠٦١٧٫٦٧٨٧٢٣٫٧٢٨-٧٫٢٠٠٩١٫٠٠٠٣٫٦٠٠اعتبار الشراء

٢٨٫٦٨٠-١٫١٣٢)٨٦(-٢٧٫٦٣٤-الحقوق غیر المسیطرة عند االستحواذ  
١٫٠٤٨٢٩٩٫٣٣١٣٠٨٫٢٩٨-١٫٨٨٦-٦٫٠٣٣حقوق غیر مسیطرة إضافیة على مستوى المجموعة  

٢٫١٨٠٢٩٩٫٣٣١٣٣٦٫٩٧٨)٨٦(٦٫٠٣٣٢٧٫٦٣٤١٫٨٨٦الحقوق غیر المسیطرة إجمالي 

. ٢٠٢٢نھایة عام یعتمد صافي الموجودات المدرجة على تقییم مؤقت لقیمھا العادلة كما في تاریخ االستحواذ. سوف تنتھي المجموعة من تخصیص سعر الشراء قبل



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

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

٤٤

دمج األعمال (تتمة) ١١

األعمال (تتمة) دمج ٣عملیات االستحواذ بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ١١٫٢

فیما یلي تحلیل للتدفقات النقدیة عند االستحواذ: 

اإلجمالي أسمنت رأس الخیمة دایركت للتجارة جنكور الھالل األمریكي أدفوكروز 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

اعتبار الشراء: 
١٠٦٫٠٥٠-٤٫٢٥٠-٧٫٢٠٠٩١٫٠٠٠٣٫٦٠٠مقابل االستحواذ النقد المدفوع 

٦١٧٫٦٧٨٦١٧٫٦٧٨-----القیمة العادلة لالعتبار المحول  

٤٫٢٥٠٦١٧٫٦٧٨٧٢٣٫٧٢٨-٧٫٢٠٠٩١٫٠٠٠٣٫٦٠٠إجمالي اعتبار الشراء

تحلیل التدفقات النقدیة عند االستحواذ: 
١٠٦٫٠٥٠-٤٫٢٥٠-٧٫٢٠٠٩١٫٠٠٠٣٫٦٠٠المدفوع مقابل االستحواذ النقد 

)٣٫٩٨٢()٤٤()٢٠٣()٢٦١()٨٢()٣٫٣٩٢(-صافي النقد المستحوذ علیھ عند دمج األعمال 

صافي النقد المستخدم (المستحوذ علیھ)– االستحواذ على أعمال تشغیلیة 
١٠٢٫٠٦٨)٤٤(٤٫٠٤٧)٢٦١(٧٫٢٠٠٨٧٫٦٠٨٣٫٥١٨(مدرج ضمن التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة)

٣٠٦١٨٣٠٣٠٥٣٫٠٧٨٣٫٧٩١تكالیف معاملة االستحواذ (مدرجة ضمن التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة)

٤٫٠٥٢٣٫٠٣٤١٠٥٫٨٥٩)٢٣١(٧٫٢٣٠٨٨٫٢٢٦٣٫٥٤٨االستحواذ صافي النقد المستخدم (المستحوذ علیھ) عند  



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

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

٤٥

دمج األعمال (تتمة) ١١

تخفیض حصة المساھمة دون فقدان السیطرة  ١١٫٣

عادة التنظیم نتیجة إلكمساھمة في شركة تابعة لحصةالجزئي االستبعاد(أ)

الملكیة الكاملة في الشركة التابعة لتحویل حصةمساھمة المجموعة في الشركة التابعة التالیة نتیجة حصة خالل الفترة، انخفضت 
في لالنخفاض  ملخص  یلي  فیما  ذ.م.م.  القابضة  ھیلث  بیور  شركة  في  حصةإلى  المقابلة  الزیادة  مع  غیر  الحقوقالمساھمة 

المسیطرة: 

للرعایة  طموح
ذ.م.م الصحیة 

٪ ٥٤٫٨٠التخفیض في حصة المساھمة (%)

٥٥عدد األسھم المستبعدة  

١٠٥٫٦٧٧(ألف درھم)القیمة الدفتریة لحصة المساھمة المستبعدة 

١٠٥٫٦٧٧(ألف درھم) الفرق المدرج مباشرًة في احتیاطي الدمج  

اعتبار مساھمة في شركات تابعة مقابل لحصةالجزئي االستبعاد(ب)  

الملكیة الفعلیة للمجموعة في الشركة التابعة  حصة  ، انخفضت  أسمنت رأس الخیمةخالل الفترة ونتیجة لالستحواذ العكسي على  
التالیة على النحو التالي:

إیبیكس القابضة  
ذ.م.م

٪ ٨٫٤٦التخفیض في حصة المساھمة (%)

٨عدد األسھم المستبعدة  

١٠٥٫٦٨٨(ألف درھم)القیمة الدفتریة لحصة المساھمة المستبعدة 
) ٢٦٥٫٠٢٨((ألف درھم)ناقصاً: االعتبار بالقیمة العادلة * 

)١٥٩٫٣٤٠((ألف درھم) األرباح المحتجزةالفرق المدرج مباشرًة في 

نتیجة لالستحواذ العكسي على  استبعادھا التي تم  وإیبیكس القابضة ذ.م.م٪ في  ٨٫٤٦بنسبةالقیمة العادلة لحصةاالعتبار* یمثل 
. أسمنت رأس الخیمة

ألف درھم.٢١١٫٣٦٥حقوق غیر المسیطرة بمبلغ البعض الشركات التابعة إلى زیادة حصة مساھمةأدى االنخفاض في  



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

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

٤٦

دمج األعمال (تتمة) ١١

في شركات تابعة المساھمة حصة زیادة١١٫٤

األعمال لدمجتابعة نتیجة المساھمة في شركاتحصة زیادة (أ)

رأس الخیمة. أسمنت  الستحواذ على شركة  لمساھمة المجموعة في بعض الشركات التابعة نتیجة  ارتفعت حصةخالل الفترة،  
المساھمة:حصة فیما یلي ملخص للزیادة في  

اإلجمالي ألفا ظبي كیو القابضة ریم ردي مكس 

٪٠٫٠٠٢٪٠٫٤٧٪١٠٫٣١في حصة المساھمة (%) الزیادة

٣٫٠٩٢٢٦٫٠٨٤٫٤٨٥١٨٢٫٧٥٢٢٦٫٢٧٠٫٣٢٩المستحوذ علیھا عدد األسھم 

المستحوذ علیھا القیمة الدفتریة لحصة المساھمة 
٧٫٣٤٠٣١٫٢٨٨٤٣٨٣٩٫٠٦٦(ألف درھم) 

ناقصاً: القیمة العادلة لحصة المساھمة المستحوذ علیھا  
) ٢٦٥٫١٢٨()٩٫٦٥٢() ٢١٩٫٩٤٢()٣٥٫٥٣٤((ألف درھم) 

األرباح المحتجزةالفرق المدرج مباشرًة في 
٢٨٫١٩٤١٨٨٫٦٥٤٩٫٢١٤٢٢٦٫٠٦٢(ألف درھم) 

عادة التنظیم إلنتیجة كالمساھمة في شركات تابعة حصة زیادة (ب)  

إلى شركة لتحویل المنشأةنتیجة ذ.م.م مساھمة المجموعة في شركة بیور ھیلث للمستلزمات الطبیة ارتفعت حصةخالل الفترة، 
المساھمة: حصة. فیما یلي ملخص للزیادة فيبیور ھیلث القابضة ذ.م.م

٪ ٥٤٫٣٩الزیادة في حصة المساھمة (%)

٢١٫٩٤٥٫٦٧٩عدد األسھم المستحوذ علیھا 

١٠٠٫٢٢٧(ألف درھم)القیمة الدفتریة لحصة المساھمة المستحوذ علیھا 

١٠٠٫٢٢٧(ألف درھم) الفرق المدرج مباشرًة في احتیاطي الدمج  

دمج األعمال وإعادة تنظیم الشركات التابعة، إلى انخفاض في  الناتجة عنملكیة بعض الشركات التابعة،  حصة  أدت الزیادة في  
. ٢٠٢٢مارس ٣١ألف درھم للفترة المنتھیة في ١٣٩٫٢٩٣حقوق غیر المسیطرة بمبلغ ال

رأس المال ١٢
(مدققة) (غیر مدققة) 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١
ألف درھم ألف درھم

المصرح بھ الصادر والمدفوع بالكامل  
ملیون سھم بقیمة درھم واحد للسھم  ١٫٨٢١

١٫٨٢١٫٤٢٩١٫٨٢١٫٤٢٩ملیون سھم بقیمة درھم واحد للسھم) ١٫٨٢١: ٢٠٢١دیسمبر ٣١(



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

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

٤٧

المعامالت مع األطراف ذات العالقة األرصدة و١٣

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

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

األرصدة١٣٫١

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

أطراف ذات عالقة من  مبالغ مستحقة 
(مدققة) (غیر مدققة) 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
ألف درھم ألف درھم طبیعة العالقة  

متداولة 
-٦٢٤٫٤٥٥طرف ذو عالقة آخر أبوظبي للخدمات الصحیة  

٥٩٦٫٢٠٤٦٢٧٫٤٠٣زمیلة شركة  الدار العقاریة ش.م.ع 
٢٠٥٫١٤٠٢٠٥٫١٤٠طرف ذو عالقة آخر الشرقیة المتحدة للتجارة العامة  

١٥٨٫٦٢٣١٥٨٫٦١٨شركة خاضعة لسیطرة مشتركة القابضة المحدودة  مربان
١٣٩٫٧٣٤١٨٣٫١٨٣شركة ائتالف شركة التحدي المصریة اإلماراتیة للجرافات البحریة 

١١٣٫٩٤٧١١٣٫٩٤٧مشتركة شركة خاضعة لسیطرة مینا القابضة ذ.م.م 
١٣٠٫٧٨٣١٣٠٫٧٤٢شركة خاضعة لسیطرة مشتركة ذ.م.م ھیدرا العقاریة

٤٥٫٠٥٢٤٣٫٠٥٠شركة خاضعة لسیطرة مشتركة بال للخدمات التقنیة ذ.م.م 
٣٤٫١٣٨٥٧٫٣٠٧شركة خاضعة لسیطرة مشتركة شمیرا لالستثمار ذ.م.م 

٢٠٫٨٦٤٣٣٫٥٠٩شركة زمیلة شركة التزام إلدارة األصول ذ.م.م 
١٩٫١٦١١٨٫٦٨٦زمیلة شركة  ذ.م.م تفسیر للمقاوالت والصیانة العامة شركة 

١٧٫٢٠٣١٧٫٠٧٧زمیلة شركة  شركة اإلمارات للمرطبات ش.م.ع 
١٠٫٨٤٧٧٫٧٤٢شركة خاضعة لسیطرة مشتركة رویال جروب بروكریمنت آر أس سي لیمتد 

٨٫٤٥١٢٩٫٩٥٩عالقة آخر طرف ذو مینا باالس 
٦٫٥٥٠٦٫٥٤٤شركة خاضعة لسیطرة مشتركة یاس للتمویل القابضة المحدودة 

٦٫١٥٩٥٫٣٥٩شركة خاضعة لسیطرة مشتركة رویال جروب إلدارة الشركات ذ.م.م 
٥٠٫١١٧-تابعة شركة * للرعایة الصحیة ملكیة فردیة ذ.م.م٧بروتیكت 

٤٫٨٨١١٩٫٠٩٢ائتالف شركة المحدود معھد أبحاث إي دي إي 
٢٫٨٨٩٨٫١٠١شركة خاضعة لسیطرة مشتركة شركة موقھ للتكنولوجیا ذ.م.م 

٢٫٧٤٢٢٫٥٧٢شركة ائتالف بنیة للمشاریع ذ.م.م 
٦٥٢٣٫١١٧شركة خاضعة لسیطرة مشتركة الیاسات للوازم التموین والمطاعم ذ.م.م 

/  خاضعة لسیطرة مشتركةاتشرك أخرى 
٣٣٦٫٦٤٥٤٧٦٫٢٢٨أطراف ذات عالقة أخرى 

٢٫٤٨٥٫١٢٠٢٫١٩٧٫٤٩٣
) ٣٠١٫٣٣١() ٣١٢٫٠٤٩(ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

٢٫١٧٣٫٠٧١١٫٨٩٦٫١٦٢

غیر متداولة
٩٥٠٩٥١شركة خاضعة لسیطرة مشتركة رویال جروب إلدارة الشركات ذ.م.م ** 

٢٫١٧٤٫٠٢١١٫٨٩٧٫١١٣إجمالي المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة، صافي 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

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

٤٨

األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة) ١٣

األرصدة (تتمة) ١٣٫١

، مما أدى  للرعایة الصحیة ملكیة فردیة ذ.م.م٧بروتیكت  شركة  * خالل الفترة، استحوذت المجموعة على حقوق مسیطرة في  
. ٢٠٢٢مارس٣١كما في ا الرصیدھذإلى استبعاد 

المستحق من أطراف ذات عالقة بمحتجزات مدینة على عقود موقعة مع أطراف ذات الرصیدیتعلق الجزء غیر المتداول من **
عالقة.

عالقةألطراف ذات قرض 
  ملیون درھم)  ١٫٢:  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ملیون درھم (١٫٢منحت المجموعة قرضاً ألحد موظفي اإلدارة الرئیسیین بقیمة

. ٢٠٢٢نوفمبر  ٣وھو قرض غیر مضمون وال یحمل فائدة ویستحق في  

  رض غیر وھو ق،  ملیون درھم٢٥منحت المجموعة قرضاً لشركة میراك رویال نیتشر للخضروات والفواكھ ذ.م.م بقیمة
على أن  ٢٠٢٢ینایر  ٣١مالیین درھم لكل منھا، بدءًا من  ٥یستحق سداده على أقساط سنویة تبلغ  .مضمون وال یحمل فائدة

استحوذت المجموعة على  .٢٠٢٦ینایر  ٣١یكون آخر قسط في   الفترة،  نیتشر  حقوقخالل  مسیطرة في میراك رویال 
. ٢٠٢٢مارس ٣١ھذا الرصید كما في استبعادللخضروات والفواكھ ذ.م.م، مما أدى إلى 

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

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١

ألف درھم ألف درھم

١٫٢٠٠٦٫٢٠٠متداولة
٢٠٫٠٠٠-غیر متداولة 

١٫٢٠٠٢٦٫٢٠٠



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

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

٤٩

األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة) ١٣

األرصدة (تتمة) ١٣٫١

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

(مدققة) (غیر مدققة)
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١

ألف درھم ألف درھم طبیعة العالقة 
متداولة

٦٢٠٫١٢٥٧١٣٫٠٦٨ائتالف شركة معھد أبحاث إي دي إي ذ.م.م 
-٤٥٤٫٧٣١طرف ذو عالقة آخر أي اتش كابیتال ش.م.ح 

-٢٣٤٫٧٦٢طرف ذو عالقة آخر الشرقیة المتحدة للتجارة العامة 
١٥٠٫٢٥٦٧١٫٢٨٦شركة خاضعة لسیطرة مشتركة شمیرا لالستثمار ذ.م.م 

١٣٧٫٠٩٦١٧٠٫٥٠٦طرف ذو عالقة آخر ایھ تي جي سي للنقل والمقاوالت العامة ذ.م.م 
١٢٠٫٧٧٣١٢٨٫٦٣٩شركة خاضعة لسیطرة مشتركة مجموعة باور ھاوس إلدارة الشركات ذ.م.م 

٩٢٫٤٩٩٥٩٫٤٤٦شركة خاضعة لسیطرة مشتركة انفینیتي تي في المنطقة الحرة ذ.م.م 
-٦٢٫٨٦٥طرف ذو عالقة آخر أبوظبي للخدمات الصحیة  
٥٠٫٦٤٥٥٠٫٦٤٥شركة خاضعة لسیطرة مشتركة لالستثمار والتطویر مجموعة أبوظبي المتحدة

٥٠٫٤٤٤٣١٫٢٢٠شركة خاضعة لسیطرة مشتركة انفینیتي ویف القابضة 
٤١٫٢٧٤٢٠٫٨٢٧شركة ائتالف بنیة للمشاریع ذ.م.م 

٣٦٫٦٩٢٥٫١٥١شركة خاضعة لسیطرة مشتركة للخدمات التقنیة ذ.م.م بال 
٣١٫١٧٣٢٢٫٤٤٢شركة خاضعة لسیطرة مشتركة رویال جروب بروكریمنت آر أس سي لیمتد 

٢٣٫٠٢٥٢٣٫٠٢٦الشركة األم النھائیة رویال جروب لإلدارة ذ.م.م 
٦٫٧٠٢٢٫٣٤٨شركة خاضعة لسیطرة مشتركة رویال جروب ھولدینج ذ.م.م 

٢٫٥٤٨١٫٣٤٣شركة خاضعة لسیطرة مشتركة الجرف للسفر والسیاحة 
١٨٠٫٠٠٠-طرف ذو عالقة آخر سینترو القابضة ذ.م.م 

١٨٠٫٠٠٠-طرف ذو عالقة آخر دینترو لالستثمار ذ.م.م 
١٢٦٫٠٠٠-طرف ذو عالقة آخر إي بي جي برایفت انفستمنت ذ.م.م 
١٫٨٣٤-طرف ذو عالقة آخر انترناشونال جولدن جروب ش.م.خ 

/  خاضعة لسیطرة مشتركةاتشرك أخرى
٣٠٧٫١٧٢٣٥٣٫٣٤٧أطراف ذات عالقة أخرى 

٢٫٤٢٢٫٧٨٢٢٫١٤١٫١٢٨

غیر متداولة 
١٦٫٥٣٠-شركة ائتالف بنیة للمشاریع ذ.م.م 

٢٫٥٢٠٢٫٥٢٠الشركة األم النھائیة  رویال جروب ھولدینج ذ.م.م 
١٣٫٣٠٠١٣٫٣٠٠شركة خاضعة لسیطرة مشتركة آر جي تریجاري ھولدینج ذ.م.م 

٦١٣٦١٣شركة خاضعة لسیطرة مشتركة اتش تو او للتصمیم الداخلي ذ.م.م 

١٦٫٤٣٣٣٢٫٩٦٣

٢٫٤٣٩٫٢١٥٢٫١٧٤٫٠٩١ألطراف ذات عالقةإجمالي المبالغ المستحقة 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

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

٥٠

األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة) ١٣

األرصدة (تتمة) ١٣٫١

قرض من طرف ذو عالقة 
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم طبیعة العالقة 
متداولة

٨٨٥٫٢٤٠٨٨٥٫٢٤٠مشتركة شركة خاضعة لسیطرة ) ١(شمیرا لالستثمار ذ.م.م
١٢١٫٨٣٢١٢١٫٨٣٢شركة خاضعة لسیطرة مشتركة ) ٢(رویال جروب بروكریمنت آر أس سي لیمتد

١٫٠٠٧٫٠٧٢١٫٠٠٧٫٠٧٢

  شمیرا لالستثمار ذ.م.م بمبلغ دیسمبر  ٣١(ألف درھم٨٨٥٫٢٤٠حصلت شركة تابعة للمجموعة على قرض من شركة 
للمجموعة. شركة ائتالف، لتمویل شراء معدات طبیة متخصصة یتم استخدامھا في تشغیل ألف درھم)٨٨٥٫٢٤٠:  ٢٠٢١

سداده عند الطلب.ویستحقفوائد وال یحمل القرض غیر مضمون إن 

  ألف درھم ١٢١٫٨٣٢للمجموعة على قرض من رویال جروب بروكریمنت آر أس سي لیمتد بمبلغ  شركة تابعةحصلت
. ٢٠٢٢في سدادهویستحق أیة فوائدالقرض ال یحمل ألف درھم). ١٢١٫٨٣٢: ٢٠٢١دیسمبر ٣١(

المعامالت ١٣٫٢

:المجموعة المعامالت التالیة مع أطراف ذات عالقةأبرمتخالل الفترة، 

الثالثة أشھر المنتھیة في  فترة 
(غیر مدققة)(غیر مدققة) 

٢٠٢١مارس٢٠٢٢٣١مارس٣١
ألف درھم ألف درھم

اإلیرادات 
١٫٢٠٨٫٣٠٠١٣٧٫٠٥٧شركات خاضعة لسیطرة مشتركة 

-٣٢٥٫٩٠١شركة ائتالف 
٦٫٦١٢١٥٫٣٧٥شركات زمیلة 

٩١٫٠٨٨٣٣٩أطراف ذات عالقة أخرى 

١٫٦٣١٫٩٠١١٥٢٫٧٧١

تكلفة اإلیرادات 
٦٠٠٫٢٨٣٦٢٫٢٩٧شركات خاضعة لسیطرة مشتركة 

-٤٫٠٣٤شركة ائتالف 
-٢٫٤٣٦شركات زمیلة 

-٩٥٩أطراف ذات عالقة أخرى 

٦٠٧٫٧١٢٦٢٫٢٩٧

٣١٫٠٢٩٥٫٢٨٢(شركات خاضعة لسیطرة مشتركة)المصاریف العمومیة واإلداریة



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 
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(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس٣١

٥١

األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة) ١٣

المعامالت (تتمة) ١٣٫٢

األرصدة والمعامالت مع مؤسسة مالیة (طرف آخر ذو عالقة): 

األرصدة: 

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١

ألف درھم ألف درھم

١٣٫١١٩٫٠٠٤١٦٫٧٨٦٫٠٣٤األرصدة لدى مؤسسة مالیة

٤٫٦٣٤٫٨٤٢٣٫٣٦٦٫٨٠٠القروض  

: المعامالت 

مدققة)غیر ((غیر مدققة) 
٢٠٢١مارس٢٠٢٢٣١مارس ٣١

ألف درھم ألف درھم

٣٠٫٨٨٨١٫٩٧٤الفائدة للفترة مصاریف 

٥٫١٢٥٦٣إیرادات الفائدة 

١٫٤٠٠٫٣٣٠٤١٫٩٢٤سحوبات 

١٢٩٫٨٤٤١٫٨٢٤سداد قروض 

تعویضات اإلدارة العلیا ١٣٫٣

فترة الثالثة أشھر المنتھة في 
مدققة)غیر ((غیر مدققة) 

٢٠٢١مارس٢٠٢٢٣١مارس ٣١
درھم ألف ألف درھم

٦٫٨٧٧٩٫٥٨١رواتب ومكافآت الموظفین 

١٩٢٢عدد موظفي اإلدارة العلیا



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 
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(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس٣١

٥٢

مطلوبات العقود  ١٤

كما في  اً التزام األداء غیر مستوفظلمن قبل المجموعة، ومع ذلك،  اعتبار عنھا مطلوبات العقود العقود التي تم استالم  تمثل  
حتى تاریخھ وعقود  المدرجةتتجاوز مدفوعات اإلنجاز المحددة اإلیرادات التياإلنشاءذلك عقود ویشمل، التقاریر المالیةتاریخ 
أو الخدمات المتعھد البضائعقبل أن یتم تحویل السیطرة على  تستلم بموجبھا المجموعة سعر المعاملةأو الخدمات التي  البضائع

بھا إلى العمیل. 

الموحد على النحو التالي: المرحلي یتم اإلفصاح عن مطلوبات العقود في بیان المركز المالي  

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر٢٠٢٢٣١مارس٣١

ألف درھم ألف درھم

٨١٫٨١٧٨٣٫٦٦٣الجزء غیر المتداول  
٢٫٧٥٦٫٠٤٤٢٫٧٦٢٫٧٥٢الجزء المتداول 

٢٫٨٣٧٫٨٦١٢٫٨٤٦٫٤١٥

اإلیرادات ١٥
مدققة)غیر ((غیر مدققة) 

٢٠٢١مارس٢٠٢٢٣١مارس ٣١
ألف درھم ألف درھم

نوع البضائع أو الخدمات 
٤٫٨٢٨٫٣٠٣٨٤٣٫١٨٥األخرى  مستلزمات الرعایة الصحیة والمستلزمات الطبیة

٢٫٣٣٤٫٥٩٥٢٨٢٫٠٨٥والبنیة التحتیة اإلنشاء والصیانة إیرادات 
-١٫٥٥١٫٨٦٢الخدمات المتعلقة باألنشطة البحریة وأنشطة التجریف 

٧٢٣٫١٩٩٣٨٥٫٨٩٧االستھالكیة بیع المنتجات 
١٢٤٫٤١٣٢٤٣٫٢٣٢إیرادات اإلیجار  

٥٩٫٠٠٤١٥٤٫١٦٨خدمات القوى العاملة واالستشارات  
١٤٣٫٤٥٧٦٧٫٧٨٠خدمات التوجیھ والتدریب

٦٣٫٥٧٠٤٤٫٤٣٧خدمات تبرید المناطق 
٧٤٫٢٩٢٥٣٫٩١٠الموجودات إدارة 

-١٥٤٫٩٦٣اإلیرادات من عملیات الفنادق  
٦٥٫٤٧٨٥٦٫٤٤٤بیع أثاث

٤٩٫٨١٢٢٨٫٩٤٩اإلیرادات من خدمات الوساطة  
٧١٫٧٣٦-حیوانیةالعالف األ

٨٫١٨٤٤٫٧٧٤بیع معدات صناعیة 
٨٦٫٩٠٠١٤٫٣٦٣بیع مستحضرات التجمیل وتقدیم خدمات العنایة الشخصیة ذات الصلة  

٢٠٫٨٤٧٣٫٢٦٠التسویق اإلعالم وخدمات 
٢٢٫٥٧٥٩٫٢٥٨خدمات التوصیل 

١٥٩٫٦٠٠٣٫٢٨٠بیع عقارات وأرض 
٢١٫٧٠٠٩٫٥٣٨أخرى 

١٠٫٤٩٢٫٧٥٤٢٫٢٧٦٫٢٩٦



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

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

٥٣

(تتمة) اإلیرادات ١٥

مدققة)غیر ((غیر مدققة) 
٢٠٢١مارس٢٠٢٢٣١مارس ٣١

ألف درھم ألف درھم

توقیت إدراج اإلیرادات 
٥٫٩٦٤٫٩٤٠١٫٨٧١٫٧٠٦اإلیرادات في فترة زمنیة محددة 

٤٫٥٢٧٫٨١٤٤٠٤٫٥٩٠اإلیرادات بمرور الوقت 

١٠٫٤٩٢٫٧٥٤٢٫٢٧٦٫٢٩٦

األسواق الجغرافیة 
٩٫٥٧٥٫٩٨٧٢٫١٨٦٫٥٥٤اإلمارات العربیة المتحدة 

٩١٦٫٧٦٧٨٩٫٧٤٢خارج اإلمارات العربیة المتحدة 

١٠٫٤٩٢٫٧٥٤٢٫٢٧٦٫٢٩٦

الواحد العوائد األساسیة للسھم١٦

العائد لمالكي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم الصادرة خالل  للفترةیتم احتساب العائد األساسي للسھم بقسمة الربح  
كما یلي: الفترة

الثالثة أشھر المنتھیة في  فترة 
(غیر مدققة)(غیر مدققة) 

٢٠٢١مارس٢٠٢٢٣١مارس٣١

١٫٦٠٠٫٠٩٥١٫٣٣٢٫٦٧٢(ألف درھم)الربح العائد لمالكي الشركة 

١٫٨٢١٫٤٢٩١٫٨٢١٫٤٢٩المتوسط المرجح لعدد األسھم (ألف سھم) 

٠٫٨٨٠٫٧٣للفترة (درھم)الواحدالعوائد األساسیة للسھم



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

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

٥٤

المطلوبات الطارئة وااللتزامات ١٧

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١

ألف درھم ألف درھم

١٧٫٩٩٢٫١٤١١٤٫٩١٤٫٦٠١خطابات ضمان 

٧١٠٫٥٦٣٧٢٨٫٤٧٨خطابات اعتماد 

٣٫٢٧٥٫٢٠٤٤٫٥٠٢٫٥٨٤نفقات رأسمالیةمقابل التزامات 

٢٥٧٫٤٥٧-ائتالف ةزمیلة وشركةالتزامات مقابل استثمارات في شرك

موسمیة النتائج ١٨

أشھر ثالثةالأیة إیرادات ھامة ذات طبیعة موسمیة في بیان األرباح أو الخسارة المرحلي الموحد المختصر لفترة  إدراجلم یتم  
. ٢٠٢١مارس٣١و٢٠٢٢مارس٣١المنتھیة في 

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

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

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

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



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

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

٥٥

قیاسات القیمة العادلة (تتمة)١٩

القیمة العادلة كما في
التسلسل  ٢٠٢١دیسمبر  ٢٠٢٢٣١مارس٣١

القیمة  الھرمي
العادلة

أسالیب التقییم  
والمدخالت الرئیسیة

المدخالت الھامة غیر  
القابلة للمالحظة 

عالقة المدخالت غیر  
القابلة للمالحظة
بالقیمة العادلة

(مدققة)(غیر مدققة)
ألف درھم ألف درھم 

الموجودات المالیة
–استثمارات في أسھم مدرجة  
استثمار في موجودات مالیة 

أسعار متداولة في  ١المستوى ٢٫٨٥٦٫٠٨٦٢٫٥٤٣٫٢١١
. سوق نشطة 

ال ینطبق ال یوجد 

–استثمارات دین مدرجة  
استثمار في موجودات مالیة 

أسعار متداولة في  ١المستوى ٤٩٠٫٠٢٢-
. سوق نشطة 

ال ینطبق ال یوجد 

–استثمارات في أسھم غیر مدرجة  
استثمار في موجودات مالیة 

طریقة التدفقات ٣المستوى ٩٫١٢٣٫٢١٣٨٫١٢٤٫٠٩٩
النقدیة المخصومة

وأحدث أسعار  
المعامالت.

صافي قیمة  
الموجودات

كلما زاد صافي قیمة  
الموجودات للشركات 
المستثمر فیھا، زادت  

القیمة العادلة. 

مدخالت ھامة قابلة  ٢المستوى ٤٥٫٤٣٢٤٥٫٥٦٤التزام مالي مشتق  
للمالحظة. 

ال ینطبق ال یوجد 

الموجودات غیر المالیة 
مدخالت ھامة قابلة  ٢المستوى ٧٠٫٩٦٨٦١٫١٨٨موجودات بیولوجیة  

للمالحظة. 
ال ینطبق ال یوجد 

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

التحلیل القطاعي ٢٠

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

یتضمن تركیب محطات التبرید والتكییف، إصالح محطات التبرید واالستثمار في مشاریع البنیة التحتیة. قطاع المرافق:

یتضمن تطویر وإدارة العقارات، وخدمات المقاوالت، وتصمیم المناظر الطبیعیة وتنفیذھا، وإدارة معسكرات قطاع العقارات:
.العمال، وبیع العقارات

یم الخدمات فیما یتعلق بتصمیم اإلعالنات وإنتاجھا، وعروض السینما والخدمات المرتبطة بھا، وتجارة  تقدیتضمن  القطاع الرقمي:  
لوازم معالجة الحاسوب والبیانات وصیانة شبكات الحاسوب.

الصناعي:   وبیع قطع  یتضمن  القطاع  بالتجزئة  والقوارب  وبیع السفن  الماكینات والمعدات البحریة  كما صیانة وتجارة  الغیار. 
. یتضمن تجارة التجزئة لألثاث المنزلي والمكتبي
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس٣١

٥٦

(تتمة) التحلیل القطاعي ٢٠

األغذیةیتعلق القابضة  قطاع  العالمیة  األغذیة ویتضمن  بالشركة  منتجات  وتغلیف  تجھیز  البحریة،  واألغذیة  األسماك  تجمید 
وتجارة األسماك واألغذیة البحریة   تربیة  كما تضمنالبحریة،  الغذائیة.  العامة في المواد  وبیع والتجارة  أیضًا تورید وتصنیع 

والدواجن. لتأمین الطعام من صناعة األلبان، واللحوم أعالف وأطعمة حیوانیة 

وازم الطبیة األخرى، وإیرادات من تأجیر المعدات الطبیة وبیع لمستلزمات الرعایة الصحیة والقطاع الرعایة الصحیةیتضمن  
عدات الطبیة. الم

األموالیتعلق القابضة  قطاع  العالمیة  وویتضمنبالشركة  یتعلق  االستثمارات  فیما  المقدمة  الوساطة  المالیة،  خدمات  باألوراق 
واالستثمارات الموجوداتمع مجموعة متنوعة من  اً واالستثمار في المؤسسات الریاضیة وبعض الشركات التابعة المملوكة جزئی

.، والعملیات من الخدمات األخرى)ة، والصناعوالعقارات، واإلنشاءالرعایة الصحیة، (مثل

. المكتب الرئیسي غیر المخصصة ألي قطاعوإیراداتتشمل مصاریف قطاعات أخرى (غیر مخصصة)
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٥٧

(تتمة) التحلیل القطاعي ٢٠

اإلجمالي قطاعات أخرى قطاع الرعایة الصحیة قطاع األموال قطاع األغذیة القطاع الصناعي القطاع الرقمي قطاع العقارات قطاع المرافق 
٢٠٢١مارس٢٠٢٢٣١مارس٢٠٢١٣١مارس٢٠٢٢٣١مارس٢٠٢١٣١مارس٢٠٢٢٣١مارس٢٠٢١٣١مارس٢٠٢٢٣١مارس٢٠٢١٣١مارس٢٠٢٢٣١مارس٢٠٢١٣١مارس٢٠٢٢٣١مارس٢٠٢١٣١مارس٢٠٢٢٣١مارس٢٠٢١٣١مارس٢٠٢٢٣١مارس٢٠٢١٣١مارس٢٠٢٢٣١مارس٣١

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

١٠٫٤٩٢٫٧٥٤٢٫٢٧٦٫٢٩٦--٦٣٫٥٦٩٤٤٫٤٣٧١٫٨٨٣٫٣٨١١٢٠٫٤٥٥٣٤٧٫١٢٠٢٦١٫٥٩٧١٫٧٨٨٫٣٨٥١٤٩٫١٦٨٧٠٨٫٤٩٩٥٦٤٫٤٨٦٨٧٣٫٤٩٧٨٦٫٨٩٢٤٫٨٢٨٫٣٠٣١٫٠٤٩٫٢٦١اإلیرادات 

) ١٫٣٢٢٫٣١٩() ٧٫٠٦٥٫٤٨٠(--) ٤١٩٫٧٠٢() ٢٫٤٩٦٫٦٤٥() ١٩٫٨٠١() ٥١١٫٦٨٧() ٤٠٥٫٥٧٩() ٥٥٦٫٤٦٠() ١٢٩٫٢٤٤() ١٫٦٠٥٫٤٥٠() ٢٢٦٫٠٧٥() ٢٩٩٫٧٤٣() ١٠١٫٦١٣() ١٫٥٥٩٫٨٣٠() ٢٠٫٣٠٥() ٣٥٫٦٦٥(تكلفة المبیعات  

٣٫٤٢٧٫٢٧٤٩٥٣٫٩٧٧--٢٧٫٩٠٤٢٤٫١٣٢٣٢٣٫٥٥١١٨٫٨٤٢٤٧٫٣٧٧٣٥٫٥٢٢١٨٢٫٩٣٥١٩٫٩٢٤١٥٢٫٠٣٩١٥٨٫٩٠٧٣٦١٫٨١٠٦٧٫٠٩١٢٫٣٣١٫٦٥٨٦٢٩٫٥٥٩إجمالي الربح 

) ٢٥٫٨١٠() ٣٧٫٥٢٤(------) ٢٣٫٣٢٧() ١٣٫٧٦٦() ٢٫١٩٣() ٢٣٫٧٤٩(--) ٢٩٠() ٩(--مصاریف البیع والتوزیع 
) ١٩٥٫٥١٥() ٦١٨٫٧٢٦() ٥٩٫٤٧٦() ١٥٫٩٧٠() ٥١٫٤٣١() ١٩٢٫٠٦٨() ١٣٫٢٧٨() ١٦٤٫٩٧٦() ٢٧٫٠٠٨() ٢٩٫٥٣٩() ٦٤٧() ٥٩٫٤١٨() ١٧٫٧٣٤() ٤٦٫٦٩٩() ١٩٫٤٤٨() ٨٩٫٢٤٤() ٦٫٤٩٣() ٢٠٫٨١٢(المصاریف العمومیة واإلداریة 

٢٫٧٧١٫٠٢٤٧٣٢٫٦٥٢) ٥٩٫٤٧٦() ١٥٫٩٧٠(٦٧٨١٧٫٧٨٨٩٩٫٧٦٨١٧٫٠٨٤١٠٨٫٧٣٤١٠٨٫٥٧٢١٩٦٫٨٣٤٥٣٫٨١٣٢٫١٣٩٫٥٩٠٥٧٨٫١٢٨) ٨٩٦(٧٫٠٩٢١٧٫٦٣٩٢٣٤٫٢٩٨الربح (الخسارة) التشغیلي  

٤٫٢٣٦٤٣٠٧٠٨٫٦٤١٣٢١٫٦٩٩-٣٣٫٦٤٨١٩٫٥٨٤١٥٨٫٩١٩٣٢٦٤٨٫٤٣١٤٢٢٨٫٨٧٧٣٫٤٠٨٤٥٠٫٤٢٩٢٩٧٫٥٢٩٤٫١٠١--إیرادات استثمار وإیرادات أخرى 

ربح استثمار  (خسارة) الحصة من  
٢٠١٫٣٣٩٤٤٢٫٠٩٤---٤٤١٫٣٤٠١٦٨٫٣٩٩) ١٢٤٫٣٧٦(-) ٢٥٫١٣٢(-٦٥٣) ٩٤٩(-١٨١٫٧٩٨١٫٧٠٣-) ٣(زمیلة وشركات ائتالف في شركات

ربح من االستحواذ على شركات  
٢٤٩٥٫٢٧٣-----٤٫٩٥٤٢٤٩-----٣١٩---تابعة 

٦٫٤١١---------٦٫٤١١-------ربح من استبعاد شركات تابعة 
) ١٢٫٦٢٧() ١٢٩٫٨٦٥() ٤() ٢(-) ٧٫٩٠٠() ٥٩٦() ٤٤٫٨٤٧() ٢٫٠٧٦() ١٫٩٠٣() ٢٣() ٢٠٫١٩٧() ١٫٠٠٠() ٢٫٦٧٢() ٧٫١٧٧() ٥٠٫٧٦٣() ١٫٧٥١() ١٫٥٨١(تكالیف التمویل 

٦٥) ٦٫٢١٦(-----) ٤٫٨٣٢(٦٥--) ١٫٣٨٤(------ضریبةال

٣٫٥٤٥٫١٧٢١٫٤٩٥٫٥٦٧) ٥٩٫٠٥٠() ١١٫٧٣٦(٥٫٥٠٨١٥٫٨٨٨٣٩٨٫٩٨١١٣٫٥٣٣١٥٦٫٩٢٥١٦٫١٦٥١٢٧٫٢٧١٢٣٫٨٩٤٩٠٫٥٧٦١١٤٫٩٢٣٤٧٣٫٤٥٧٧٩٢٫٠٨٦٢٫٣٠٤٫١٩٠٥٧٨٫١٢٨للفترة الربح (الخسارة) 

٢٫٥٤٢٢٫٠٢٩٧٥٫٩٣٩١٥٫٣٨٥٣٢٫٢٣٨٨٫٥٥٧١٣١٫٧٩٠٢٫٢٠٢١١٫٩٢٩١٤٫٤٥٩٧٢٫٧٦٦٣٫٦٥٤٥٦٫٥٧١٩٫٢٢١٧٦٤٦٣٨٣٫٨٥١٥٥٫٥٥٣زائداً: االستھالك واإلطفاء 
٢٤١٢٩٫٨٦٥١٢٫٦٢٧-١٫٥٨١١٫٧٥١٥٠٫٧٦٣٧٫١٧٧٢٫٦٧٢١٫٠٠٠٢٠٫١٩٧٢٣١٫٩٠٣٢٫٠٧٦٤٤٫٨٤٧٥٩٦٧٫٩٠٠زائدًا: تكالیف التمویل 

) ٦٥(٦٫٢١٦-----٤٫٨٣٢) ٦٥(--١٫٣٨٤------ضریبة  ال:  زائداً 
ربح من االستحواذ على شركات  

) ٥٫٢٧٣() ٢٤٩(-----) ٢٤٩() ٤٫٩٥٤(-----) ٣١٩(---تابعة  

) ٦٫٤١١(---------) ٦٫٤١١(-------ربح من استبعاد شركات تابعة 

الربح قبل الفائدة والضریبة  
٤٫٠٦٤٫٨٥٥١٫٥٥١٫٩٩٨) ٥٩٫٠٠٠() ١١٫٦٥٨(٩٫٦٣١١٩٫٦٦٨٥٢٥٫٦٨٣٣٥٫٧٧٦١٩١٫٨٣٥٢٥٫٧٢٢٢٨٠٫٦٤٢١٩٫٧٠٨١٠٤٫٤٠٨١٢٦٫٤٣٩٥٩٥٫٦٥٣٧٩٦٫٣٣٦٢٫٣٦٨٫٦٦١٥٨٧٫٣٤٩واالستھالك واإلطفاء 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس  ٢٠٢١٣١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس  ٢٠٢١٣١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس  ٢٠٢١٣١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس  ٢٠٢١٣١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس  ٢٠٢١٣١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس  ٢٠٢١٣١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس  ٢٠٢١٣١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس  ٢٠٢١٣١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس  ٣١
ألف درھم ألف درھمألف درھم ألف درھمألف درھم ألف درھمألف درھم ألف درھمألف درھم ألف درھمألف درھم ألف درھمألف درھم درھمألف  ألف درھم ألف درھمألف درھم ألف درھم

١٫٣٥٢٫٤٣١١٫٢٨٢٫٠٨٩٢٨٫٨٦٦٫٥٧٣٢٨٫٩٠٨٫٠٣٩٤٫٧٢٤٫٧٣٩٤٫٧٨٠٫٢٥٤١٥٫٠٧٢٫٣٣٩١٤٫١٧٠٫٤٢٣٣٫٥٧٦٫٢٨٠١٫٨٧٤٫٢٠٢٢٥٫٩٣٣٫٠٩٨٢٤٫٨٣٠٫٣٣٧١٤٫١٣٧٫٦٦٩١٠٫٤٢١٫٧٢١٢٫٣٧٧٫٢٥١٢٫٧١٣٫٠٨٣٩٦٫٠٤٠٫٣٨٠٨٨٫٩٨٠٫١٤٨موجودات القطاع 

٦٥٢٫٨٢٢٥٩٥٫٣٠٢٩٫٠٥٥٫٤٠٠٨٫٩٩٨٫٠٠٩٥١٦٫٧١٤٥٠٩٫٣٠٨٨٫٨٤٩٫٥٠٠٧٫٩١٦٫٢٦٣١٫٣٠١٫٤٨٧٤٩٣٫٢٩٢٩٫٣٧٢٫٦٠١٨٫٧٥٩٫٢٨٧٦٫١٠٦٫٤٨٤٥٫٦٤٨٫٦١٤٢٣٫٤٣١٢٨٫٠٤٧٣٥٫٨٧٨٫٤٣٩٣٢٫٩٤٨٫١٢٢مطلوبات القطاع 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١

٥٨

الالحقةداث األح٢١

التالیة: المنشآتالفترة، استحوذت المجموعة على بعد نھایة

(ریم)  ) ١( ش.م.ع  لالستثمار  ملكیة بنسبة–ریم  باإلضافة إلى  تتمثل أنشطة٪.  ١٠٠حصة  العقارات  وبیع  تطویر  في  ریم 
اإلمارات العربیة المتحدة وخارجھا.دولةاالستثمار في األوراق المالیة داخل

استیراد وتصدیر المواد الغذائیة.. تتمثل أنشطة انفیكتس في  ٪٢٥حصة ملكیة بنسبة –انفیكتس للتجارة ش.م.ح ) ٢(
ھي شركة رائدة في تنظیم وإدارة الفعالیات، إن أرینا.  ٪٧٠حصة ملكیة بنسبة  –(أرینا)مجموعة أرینا للفعالیات بي إل سي) ٣(

مع حضور عالمي یمتد إلى الشرق األوسط وآسیا وأوروبا والوالیات المتحدة والمملكة المتحدة. 
٪.  ٥١الملكیة التراكمیة للمجموعة إلى حصة  مما زاد من٪  ٢١حصة إضافیة بنسبةاالستحواذ علىاً الحقتم –إسیاسوفت ) ٤(

والتحصیل وحلول التنقل وتحلیالت البیانات الفواتیروإصدار  إسیاسوفت في إدارة بیانات العدادات والقیاس  تتمثل أنشطة
الضخمة. 

مجموعة ئة في  تركز على البیمنشآتملیار درھم في  ٧٫٣مبلغاً بقیمةعالوة على ذلك، بعد نھایة الفترة، استثمرت المجموعةو
داني  أداني ترانزمشن المحدودة ومشاریع  أداني المحدودة للطاقة الخضراء وأوھي،  داني"أشركة االستثمارات الھندیة العالمیة "

.المحدودة

یتم دمج بعض الشركات بما في ذلك وف  أنھ س،شركة تابعة، وھي  باإلضافة إلى ذلك، أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع
اإلجراءات والمتطلبات  ال تزال  شركاتھا التابعة (إن وجدت) ضمن المجموعة بھدف توسیع قطاع األعمال الطبیة للمجموعة.  

القانونیة قید اإلنجاز. تشمل ھذه الشركات التابعة: 

شركة أبوظبي للخدمات الصحیة ش.م.ع (صحة)) ١(
الصحي ش.م.ع (ضمان)الشركة الوطنیة للضمان ) ٢(
ذي الیف كورنر ذ.م.م) ٣(


