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مجلس إدارة    مراجعة البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة إلى تقریر 
العالمیة القابضة ش.م.ع الشركة 

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

، والبیانات  ٢٠٢١  یونیو  ٣٠، والتي تتضمن بیان المركز المالي المرحلي الموحد كما في  ٢٠٢١  یونیو  ٣٠إلیھا معاً بـ "المجموعة") كما في  
لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في ذلك التاریخ والبیانات  الخسائر والدخل الشامل  و  المرحلیة الموحدة ذات الصلة لألرباح أ

أشھر المنتھیة في ذلك التاریخ واالیضاحات. إن  ستةالاھمین والتدفقات النقدیة لفترة لتغیرات في حقوق المسالمرحلیة الموحدة ذات الصلة ل
"التقاریر    ٣٤اإلدارة مسؤولة عن إعداد والعرض العادل لھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم  

نتاج حول ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة استنادًا إلى أعمال المراجعة التي  . إن مسؤولیتنا ھي إبداء است"المرحلیةالمالیة 
قمنا بھا. 

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

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

ر التدقیق الدولیة وبالتالي ال نستطیع الحصول على التأكید الذي یمكن أن نحصل علیھ عن كافة األمور الجوھریة خالل  الذي یتم وفقاً لمعایی
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   إلى بناًء على مراجعتنا، لم یصل

. "التقاریر المالیة المرحلیة") ٣٤كافة النواحي الجوھریة، وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم (
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٢

بیان المركز المالي المرحلي الموحد  
٢٠٢١یونیو٣٠في 

(مدققة) (غیر مدققة)
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو٣٠

ألف درھم ألف درھم إیضاحات 

الموجودات 
الموجودات غیر المتداولة 

٤٨٫٤٥٦٫٧٦٤١٫٥٦٦٫٩٨٥ومعدات ممتلكات وآالت 
١٫٣٠٤٫٤٦٢٥٠٧٫٤٠٤موجودات غیر ملموسة وشھرة

٧١٥٫٦٩٥٨٨٫٤٣١موجودات حق االستخدام 
٥١٫٨٢١٫١١٨١٫٢٩٣٫٧٢١استثمارات عقاریة 

٦٨١٨٫٤٩٢٤٣٨٫٧٣٣استثمار في شركات زمیلة وشركات ائتالف 
٧٥٫١١٧٫٣٨٧٤٤٧٫٠٥٧استثمارات في موجودات مالیة

-٩١٫٣٦٥٫٨٨٢ذمم مدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي  
-١٠٢٧٨٫٨٦٧موجودات العقود  

١٨٠٫١٤٣٢٦٧٫٠١١ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى 
١٤٫١٤٫٧٠٦٤٫٧٠٦مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة  

١٤٫١٢١٫٢٠٠١٫٢٠٠قرض لطرف ذو عالقة 
١٥٫٧٨١٣٨موجودات الضریبة المؤجلة  

٢٠٫١٠٠٫٤٩٧٤٫٦١٥٫٢٨٦

الموجودات المتداولة 
١٫٠٦٢٫٧٩٤٤٠٦٫٩٥٩مخزون 

٨٣٤٫٥٦٤٦٨٠٫٣١٢أعمال تطویر قید التنفیذ 
٢٥٫٤٤٢٥٫٤٨٠موجودات بیولوجیة 

٧١٫٧٢٧٫٣٥٤٦٢٢٫٥٢٥استثمارات في موجودات مالیة 
١٤٫١٧٩٦٫٨٥٠٣٤٤٫٧٣٨مستحقة من أطراف ذات عالقةمبالغ 

-١٤٫١٥٫٠٠٠قرض لطرف ذو عالقة  
١٠٥٫٧٠٢٫٧٣٢١٥٥٫٧٧٣موجودات العقود  

١١٫٧٠٩٫٠١٠٢٫٥٩٨٫٧٤٤ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى
١١١٥٫٤٦١٫٣٤٤٣٫٦٦٥٫٣٣٤النقد واألرصدة البنكیة

٣٧٫٣٢٥٫٠٩٠٨٫٤٧٩٫٨٦٥
٨٨٩٠٫٥٨٢٩١٧٫١٢٩الموجودات المحتفظ بھا للبیع 

٣٨٫٢١٥٫٦٧٢٩٫٣٩٦٫٩٩٤

٥٨٫٣١٦٫١٦٩١٤٫٠١٢٫٢٨٠إجمالي الموجودات 

حقوق المساھمین والمطلوبات 
حقوق المساھمین 

١٣١٫٨٢١٫٤٢٩١٫٨٢١٫٤٢٩رأس المال 
٧٫٨١٨٫٧٨٢٢٫١١٩٫٦١٥احتیاطي دمج

٣٣٢٫٠٨٥٣٣٢٫٠٨٥احتیاطي نظامي 
١٠٠٫٠٣١٤٩٫٣٢٢التغیرات المتراكمة في إعادة تقییم استثمارات 

٩٦٩) ٢٠٫٣٥٦(احتیاطي تحویل العمالت 
-٣٠٥احتیاطي التحوط 
٥٫٨٩٣٫٤٦٥٣٫١٤٥٫٤٢٧أرباح محتجزة 

١٥٫٩٤٥٫٧٤١٧٫٤٦٨٫٨٤٧حقوق المساھمین العائدة لمالكي الشركة  
٩٫٨٧٠٫٠٣٣٣٥٣٫٠٨٦الحقوق غیر المسیطرة 

٢٥٫٨١٥٫٧٧٤٧٫٨٢١٫٩٣٣إجمالي حقوق المساھمین  
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٤

بیان األرباح أو الخسائر المرحلي الموحد (غیر مدقق) 
٢٠٢١یونیو٣٠في أشھر والستة أشھر المنتھیتینلفترتي الثالثة 

یونیو٣٠الستة أشھر المنتھیة في یونیو ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم إیضاحات 

١٦٧٫٦٤٩٫٨٤٢١٫٧٤٣٫٦٣٣٩٫٩٢٦٫١٣٨٢٫٤٥٦٫٧٣٧اإلیرادات 
) ١٫٥٧٣٫٩١٥() ٥٫٨٦٥٫٢١١() ١٫٠٦٦٫١٩٨() ٤٫٥٤٢٫٨٩٢(اإلیرادات تكلفة 

٣٫١٠٦٫٩٥٠٦٧٧٫٤٣٥٤٫٠٦٠٫٩٢٧٨٨٢٫٨٢٢إجمالي الربح  

) ١٨٨٫٧٥٧() ٧٦٢٫١٥٧() ١٠٤٫٩٩١() ٥٦٦٫٦٤٢(مصاریف عمومیة وإداریة
) ٣٩٫٤٨٣() ٣٤٫٥٢١() ١٠٫٦١٠() ٨٫٧١١(مصاریف بیع وتوزیع 

١٣٥٫٣٨٨٤٣٦٫١٥٥١٤٨٫٩١٢) ٥٫٩٣٩(٦أرباح استثمار في شركات زمیلة وشركات ائتالف حصة من 
٣٧٩٫٢٠٥١٠٫٨٠٠٧٠٠٫٩٠٤٢٥٫٠٦٨إیرادات استثمارات وإیرادات أخرى 

- ٥٫٢٧٣- - ١٢٫٢ربح من االستحواذ على شركات تابعة 
- ٦٫٤١١- - ١٢٫٣ربح من استبعاد شركة تابعة  

) ١٥٫٣٨٤() ٥٦٫١٠٦() ٦٫٨٧٦() ٤٣٫٤٧٩(التمویل تكالیف 

٢٫٨٦١٫٣٨٤٧٠١٫١٤٦٤٫٣٥٦٫٨٨٦٨١٣٫١٧٨الربح قبل الضریبة
٤٫١٤١١٧٢٤٫٢٠٦٣٥٨منافع ضریبة الدخل للفترة 

٢٫٨٦٥٫٥٢٥٧٠١٫٣١٨٤٫٣٦١٫٠٩٢٨١٣٫٥٣٦الربح للفترة

العائد إلى: 
١٫٢٨٧٫١٣٤٦٧٠٫٢٥٩٢٫٦١٩٫٨٠٦٧٨٢٫٤٥٣مالكي الشركة  

١٫٥٧٨٫٣٩١٣١٫٠٥٩١٫٧٤١٫٢٨٦٣١٫٠٨٣الحقوق غیر المسیطرة 

٢٫٨٦٥٫٥٢٥٧٠١٫٣١٨٤٫٣٦١٫٠٩٢٨١٣٫٥٣٦الربح للفترة

١٨٠٫٧١٠٫٣٧١٫٤٤٠٫٤٣(درھم) العوائد األساسیة للسھم 
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٥

الدخل الشامل المرحلي الموحد (غیر مدقق)بیان 
٢٠٢١یونیو ٣٠في لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین

یونیو٣٠الستة أشھر المنتھیة في یونیو ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢٫٨٦٥٫٥٢٥٧٠١٫٣١٨٤٫٣٦١٫٠٩٢٨١٣٫٥٣٦للفترةالربح 

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

) ١٫٥٨٤() ١١١٫٩٥٠() ٤٨٩() ١١٢٫٢٣٦(فروق صرف العمالت األجنبیة عند تحویل العملیات الخارجیة 
- ١٫٠٣٠- ١٫٠٣٠التغیر في القیمة العادلة ألدوات التحوط  

التغیر في القیمة العادلة لموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل  
- ٢٫٤٤٩- ٢٫٤٤٩) ٧الدخل الشامل اآلخر (إیضاح 

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

) ٨٫٠٣٠(٢٠١٫٠٢١) ٩٤٨(١٦٢٫٦٧٢) ٧(إیضاح  من خالل الدخل الشامل اآلخر 

) ٩٫٦١٤(٩٢٫٥٥٠) ١٫٤٣٧(٥٣٫٩١٥إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل اآلخر 

٢٫٩١٩٫٤٤٠٦٩٩٫٨٨١٤٫٤٥٣٫٦٤٢٨٠٣٫٩٢٢إجمالي الدخل الشامل للفترة 

العائد إلى: 
١٫٣٥٤٫٧٦٤٦٦٨٫٩٢٠٢٫٧٢٦٫٠٣١٧٧٣٫١٥٦مالكي الشركة  

١٫٥٦٤٫٦٧٦٣٠٫٩٦١١٫٧٢٧٫٦١١٣٠٫٧٦٦الحقوق غیر المسیطرة 

٢٫٩١٩٫٤٤٠٦٩٩٫٨٨١٤٫٤٥٣٫٦٤٢٨٠٣٫٩٢٢



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع 
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٦

بیان التغیرات في حقوق المساھمین المرحلي الموحد (غیر مدقق)
٢٠٢١یونیو٣٠المنتھیة في أشھرستةلفترة ال

العائد إلى حاملي أسھم الشركة 

احتیاطي نظامي احتیاطي دمج رأس المال
التغیرات المتراكمة في  
إعادة تقییم استثمارات  

احتیاطي تحویل  
اإلجمالي الحقوق غیر المسیطرة اإلجمالي أرباح محتجزة  احتیاطي تحوط العمالت

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

٥١٧٫٤٧٦٢٫١٧٢٫٤٨١٢٢٫٤٢٨٢٫١٩٤٫٩٠٩-)٢٨٧(٤٥٫١٩١٨٫٣٩٤) ٢١٩٫٧٢٢(١٫٨٢١٫٤٢٩(مدققة) ٢٠٢٠ینایر ١الرصید في 
٧٨٢٫٤٥٣٧٨٢٫٤٥٣٣١٫٠٨٣٨١٣٫٥٣٦------الربح للفترة 

) ٩٫٦١٤()٣١٧() ٩٫٢٩٧(--) ١٫٢٦٧() ٨٫٠٣٠(---للفترة الخسارة الشاملة األخرى 

٧٨٢٫٤٥٣٧٧٣٫١٥٦٣٠٫٧٦٦٨٠٣٫٩٢٢-) ١٫٢٦٧() ٨٫٠٣٠(---إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل للفترة  
١٫٦٩٠٫٧٥٥٦٤٧١٫٦٩١٫٤٠٢-----١٫٦٩٠٫٧٥٥-دمج أعمال شركات خاضعة لسیطرة مشتركة  

٥٤٫٧٥٠-٥٤٫٧٥٠-----٥٤٫٧٥٠-زمیلة اتاالستحواذ على شرك
٣٨٫٣٩٣٣٨٫٣٩٣--------االستحواذ على شركة تابعة  

(غیر مدققة) ٢٠٢٠یونیو ٣٠الرصید في 
١٫٢٩٩٫٩٢٩٤٫٦٩١٫١٤٢٩٢٫٢٣٤٤٫٧٨٣٫٣٧٦-) ١٫٥٥٤(١٫٨٢١٫٤٢٩١٫٥٢٥٫٧٨٣٤٥٫١٩١٣٦٤

٣٫١٤٥٫٤٢٧٧٫٤٦٨٫٨٤٧٣٥٣٫٠٨٦٧٫٨٢١٫٩٣٣-١٫٨٢١٫٤٢٩٢٫١١٩٫٦١٥٣٣٢٫٠٨٥٤٩٫٣٢٢٩٦٩(مدققة) ٢٠٢١ینایر ١الرصید في 
٢٫٦١٩٫٨٠٦٢٫٦١٩٫٨٠٦١٫٧٤١٫٢٨٦٤٫٣٦١٫٠٩٢------الربح للفترة 

٩٢٫٥٥٠)١٣٫٦٧٥(١٠٦٫٢٢٥-٣٠٥)٢١٫٣٢٥(١٢٧٫٢٤٥---الدخل الشامل اآلخر للفترة 

٣٠٥٢٫٦١٩٫٨٠٦٢٫٧٢٦٫٠٣١١٫٧٢٧٫٦١١٤٫٤٥٣٫٦٤٢)٢١٫٣٢٥(١٢٧٫٢٤٥---إجمالي الدخل الشامل للفترة  
استبعاد استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل 

---٧٦٫٥٣٦--)٧٦٫٥٣٦(---الشامل اآلخر 
٥٫٢٢٦٫٨٣٦٨٫٦٧٨٫٢٤٠١٣٫٩٠٥٫٠٧٦-----٥٫٢٢٦٫٨٣٦-) ١٢٫١دمج أعمال شركات خاضعة لسیطرة مشتركة (إیضاح  

٣٢٫٩٥٠٣٢٫٩٥٠--------)١٢٫٢االستحواذ على شركات تابعة (إیضاح  
االستحواذ على استثمار في موجودات مالیة مدرجة بالقیمة  

٥٤٢٫٥٣٧-٥٤٢٫٥٣٧-----٥٤٢٫٥٣٧-)٧العادلة من خالل األرباح أو الخسائر (إیضاح 
) ٩٣٤٫٩٠٦() ٩٣٤٫٩٠٦(--------توزیعات أرباح مدفوعة إلى الحقوق غیر المسیطرة  

)٦٠٫٣٧٩() ١٢٧٫٢٢١(٥١٫٦٩٦٦٦٫٨٤٢----١٥٫١٤٦-) ١٢٫٥االستحواذ على حقوق غیر مسیطرة (إیضاح 
-٨٥٫٣٥٢)٨٥٫٣٥٢(-----)٨٥٫٣٥٢(-) ١٢٫٤استبعاد حصة جزئیة في شركات تابعة (إیضاح 

٥٢٫٠٠٠٥٢٫٠٠٠--------)١٢٫٤دفعات على أساس األسھم (إیضاح  
٧٠٥٧٠٥--------)١٢٫٣استبعاد شركة تابعة (إیضاح 

٢٫٢١٦٢٫٢١٦--------ضخ رأس مال من قبل الحقوق غیر المسیطرة 

٣٠٥٥٫٨٩٣٫٤٦٥١٥٫٩٤٥٫٧٤١٩٫٨٧٠٫٠٣٣٢٥٫٨١٥٫٧٧٤) ٢٠٫٣٥٦(١٫٨٢١٫٤٢٩٧٫٨١٨٫٧٨٢٣٣٢٫٠٨٥١٠٠٫٠٣١(غیر مدققة) ٢٠٢١یونیو ٣٠الرصید في 
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٧

بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموحد (غیر مدقق)
٢٠٢١یونیو٣٠المنتھیة في أشھرستةلفترة ال

یونیو٣٠فترة الستة أشھر المنتھیة في  
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درھم ألف درھم إیضاحات 

األنشطة التشغیلیة
٤٫٣٥٦٫٨٨٦٨١٣٫١٧٨الربح قبل الضریبة 

تعدیالت للبنود التالیة:  
١٧٢٫٩٥٥٤٨٫٣٤١استھالك ممتلكات وآالت ومعدات وأصل حق االستخدام 

١٦٫٩٣٠٣١٫٩٢٢إطفاء موجودات غیر ملموسة 
٢٩٫٢٥٩٢٤٫٨٣٣استھالك استثمارات عقاریة  

٢٫٢٠٠٣٫٢٥٥إطفاء أصل بیولوجي 
) ١٤٨٫٩١٢() ٤٣٦٫١٥٥(٦الحصة من أرباح استثمار في شركات زمیلة وشركات ائتالف 

-) ٣٠٨٫٠٢٥(٧٬٢التغیر في القیمة العادلة لموجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
-) ٥٫٢٧٣(١٢٫٢ربح من االستحواذ على شركات تابعة  

-) ٦٫٤١١(١٢٫٣ربح من استبعاد شركة تابعة  
٢٫٣٤٧-االنخفاض في قیمة ممتلكات وآالت ومعدات  

٤٤٫٣٨٥٢٩٫٠٢٩مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین  
) ٢٤٢() ٢٫٧٩٣(ربح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 

-) ٦٤٨(ربح من استبعاد استثمارات عقاریة  
-٥٤خسارة من استبعاد موجودات غیر ملموسة  

-٢٠٨موجودات بیولوجیة  خسارة من استبعاد 
٨٫٧٤٩٤٠٫٧٩٠مخصص المخزون بطيء الحركة 

٢٠٫٦٠٨) ١٫٤١٦(خسائر االئتمان المتوقعة  ) مخصصعكس (
-١٧٤٦٫٠٠٠األسھم  على أساس دفعات 

)٨٫٢٧٣() ١٩٨٫٨٨٩(إیرادات الفائدة وتوزیعات األرباح 
٥٦٫١٠٦١٥٫٣٨٤تكالیف التمویل  

٣٫٧٧٤٫١٢٢٨٧٢٫٢٦٠التدفقات النقدیة التشغیلیة قبل التغیرات في رأس المال العامل

التغیرات في رأس المالي العامل: 
) ٣٧٤٫٥٨٩(٩٩٫٧٠١في المخزون (الزیادة)النقص 

)٣٫١٧٤() ٢٫٥٢٢(الزیادة في الموجودات البیولوجیة 
) ٣١٦٫٠٩٩(٩٨٩٫٤٧٢النقص (الزیادة) في المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 

-) ٧٨٫٦٣٥(الزیادة في موجودات العقود  
) ٦٦٠٫٨٣٢() ١٫١٢٩٫٠٧٠(الزیادة في الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى 

)٧٫٠٨٦() ٩٫١٤١(الزیادة في أعمال التطویر قید التنفیذ  
-١٣٫٤٤٣النقص في الضریبة المؤجلة  

-) ٢٩٤٫٩٠٧(في الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي  الزیادة 
-١٦٫٧١٩الحركة في موجودات محتفظ بھا للبیع  

٣٫٩٣٢٫٩٠١٣٥٤٫٣٥٧الزیادة في المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة 
١٦٦٫٥٦٢) ٦٢٫٦٩١((النقص) الزیادة في المطلوبات األخرى طویلة األجل  

-٧٧٠٫٥٧٤الزیادة في مطلوبات العقود األخرى  
-) ٩٧٫١٤١(النقص في الھامش مقابل خطاب ضمان  

٩٦٨٫٢٤٠٦١٧٫٢٦٠الزیادة في الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

٨٫٨٩١٫٠٦٥٦٤٨٫٦٥٩النقد المولد من العملیات 
)١٠٫٦٥٠() ٢٩٫٤١٣(مكافآت نھایة الخدمة للموظفین المدفوعة 

-) ١١٫٥٣٧(الضریبة المدفوعة  
)١٢٫١٧٠() ٤٤٫٥٢٧(تكالیف التمویل المدفوعة 

٨٫٨٠٥٫٥٨٨٦٢٥٫٨٣٩صافي النقد المولد من األنشطة التشغیلیة  
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)بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموحد (غیر مدقق
٢٠٢١یونیو٣٠المنتھیة في أشھرستةلفترة ال

یونیو٣٠فترة الستة أشھر المنتھیة في  
٢٠٢١٢٠٢٠

درھم ألف ألف درھم إیضاحات 

األنشطة االستثماریة 
)٧٠٫٤٩١() ٢٣٨٫٤٢١(أشھر ثالثة ذات استحقاقات أصلیة ألكثر من وودائع وكالة الحركة في ودائع ألجل 

-) ٢٥٫٠٠٠(عالقة  ألطراف ذاتالزیادة في قرض 
)٦٣٫٤٥٩() ٤٥١٫٢٧٢(٤إضافات إلى ممتلكات وآالت ومعدات  

)١٫٢٤١() ١٨٫٧٢٦(موجودات غیر ملموسة إضافات إلى  
١٣٩٫٧٦٩١٫٠٢٣متحصالت من بیع ممتلكات وآالت ومعدات 

-١٫٢٢٧متحصالت من بیع استثمارات عقاریة  
)٢٠٫٥١٢(-إضافات إلى موجودات محتفظ بھا للبیع 

)١٢٫٢١٥(-صافي التدفقات النقدیة الخارجة عند االستحواذ على شركة زمیلة  
-) ٦٠٫٣٧٩(١٢٫٥االستحواذ على حقوق غیر مسیطرة  

) ٢٢٠٫٤٥٦() ٥٫٩٣٤(٥إضافات إلى استثمارات عقاریة  
٦٥٥٢٫٤٢٤٤٫٤٤٥توزیعات أرباح مستلمة من شركات زمیلة وشركات ائتالف  

-) ٢٤١٫٧٣٥(٦استثمار في شركات زمیلة وشركة ائتالف  
-١٢٫٣٣٠٥٫٨١٩متحصالت من استبعاد شركة تابعة، صافي النقد المستبعد  

) ١٨٥٫٩٦٣() ٣٣٫٨٣٥(١٢٫٢دفعات مقابل االستحواذ على شركات تابعة، صافي النقد المستحوذ علیھ  
١٢٫١٣٫١٥٧٫٠٨٧٣٨٩٫٥٤٢دمج أعمال الشركات الخاضعة لسیطرة مشتركة 

)٢٨٫٦٦٥() ٨٣٫٧٥٩(٧٫٢و٧٫١شراء استثمار في موجودات مالیة  
-٢١٨٫٨٣١متحصالت من بیع موجودات مالیة  

١٥٨٫٩٤٧٧٫٩٧٣فوائد وتوزیعات أرباح مستلمة 

) ٢٠٠٫٠١٩(٣٫٣٧٥٫٠٤٣األنشطة االستثماریة (المستخدم في)صافي النقد المولد من

األنشطة التمویلیة
٧٫٦٣٧) ١٫٢٣٤٫٧٩٢(صافي (سداد) متحصالت من قروض بنكیة 

-٨٨٥٫٢٤٠قرض من طرف ذو عالقة  
) ٣١٧() ٩٣٤٫٩٠٦(توزیعات أرباح مدفوعة لحقوق غیر مسیطرة 

-١٧٦٫٠٠٠األسھم أساس متحصالت من دفعات على 
)١٤٫٢٢٨() ٢٦٫٨٤١(دفعات مطلوبات عقود اإلیجار 

)٦٫٩٠٨() ١٫٣٠٥٫٢٩٩(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة 

١٠٫٨٧٥٫٣٣٢٤١٨٫٩١٢صافي الزیادة في النقد وما یعادلھ خالل الفترة

٣٫٤٦٠٫٣٥٣١٫٢٨٤٫٨٥٣النقد وما یعادلھ في بدایة الفترة 
) ١٨٩() ١١١٫٩٥٠(تأثیر التغیرات في معدالت صرف العمالت األجنبیة 

١١١٤٫٢٢٣٫٧٣٥١٫٧٠٣٫٥٧٦النقد وما یعادلھ في نھایة الفترة 
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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

، أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة. ٣٢٦١٩إن العنوان المسجل للشركة ھو ص. ب. 

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

خدمات اإلدارة واالستثمار في مشاریع متنوعة؛-
التبرید والتجمید؛ عبرجارة في األسماك ومنتجاتھا، والتصدیر، والحفاظ على المنتجات السمكیة واألحیاء المائیة األخرى الت-
االستثمار في المنشآت الریاضیة، والمؤسسات، والخدمات اإلداریة؛-
خدمات التموین والتجارة العامة للمواد الغذائیة؛ -
إدارة عروض السینما؛ -
انة أجھزة ومحطات تبرید وتكییف الھواء؛ تركیب وإصالح وصی-
شراء وبیع وتأجیر األراضي والعقارات والخدمات األخرى المتعلقة بإدارة وتطویر األراضي والعقارات؛ -
تقدیم الخدمات الفنیة والتجاریة والمقاوالت المتعلقة باألعمال البحریة؛-
قة بقطع الغیار والماكینات والمعدات الصناعیة؛ خدمات االستیراد والصیانة والتجارة والخدمات األخرى المتعل -
خدمات الرعایة الصحیة وتشغیل المعامل الطبیة وتوزیع المستلزمات واألجھزة الطبیة؛ -
خدمات العنایة الشخصیة والتجمیل؛ -
؛تجارة وتصلیح وتأجیر الدراجات الناریة-
مختبرات  - إدارة  ذلك  بما في  والعیادات الفحصالخدمات الطبیة  المستشفیات  وإدارة  بھا،  المتعلقة  الخدمات اللوجستیة  مع 

الطبیة؛ 
والمدنیة؛ األرضیةأنواع المباني، وتطویر البنیة التحتیة، واألعمال بكافةالمقاوالت الھندسیة واإلنشائیة المتعلقة -
لدول مختلفة؛ اإلقلیمیةوالتجریف وأعمال استصالح األراضي المرتبطة بھا في المیاه  والتوریدعقود الھندسة -
استشارات ھندسة نقل النفط والغاز وعملیات تشغیل مرافق إنتاج النفط والغاز وإدارتھا؛ -
؛ لمصرفیة والمالیة اإلسالمیة بما في ذلك القروض والودائع المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیةالخدمات ا-
االستثمارات المتعلقة بالسیاحة وتنمیتھا وإدارتھا؛ -
واإلدارة ذات الصلة بالزراعة؛ وأعمال االستثمارإدارة الغابات والغطاء النباتي الطبیعي بما في ذلك الزراعة -
؛ انة الجاھزةإنتاج وتورید الخرس-
؛ االستثمار في مجموعة متنوعة من الصناعات-
؛ ووالھاونالجاف وخرسانة الخلط  تصنیع الخرسانة الجاھزة -
. تصنیع وتورید وتركیب ألواح األلمنیوم والزجاج-

. ٢٠٢١أغسطس ٨تم اعتماد إصدار البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 
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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 

٣١بالضرورة إلى نتائج السنة المنتھیة في  ٢٠٢١یونیو٣٠. باإلضافة لذلك، قد ال تشیر نتائج الفترة المنتھیة في  ٢٠٢٠دیسمبر  
. ٢٠٢١دیسمبر 

لیة تم إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء االستثمارات في الموجودات الما 
خال البیولوجیة  من  والموجودات  الخسائر  أو  األرباح  خالل  من  المالیة  الموجودات  في  واالستثمارات  اآلخر  الشامل  الدخل  ل 

التي تم إدراجھا بالقیمة العادلة. واألدوات المالیة المشتقة 

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

أساس التوحید ٢٫٢

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

تحقیق السیطرة عندما یكون للمجموعة:یتم 

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

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

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

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

 المجموعة لحقوق التصویت بالنظر إلى حجم وتوزیع أسھم أصحاب األصوات اآلخرین؛ حجم امتالك
،أو أي من مالكي األصوات اآلخرین أو أطراف أخرى؛ حقوق التصویت المحتملة التي تمتلكھا المجموعة
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

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



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة) ٢٠٢١يونيو٣٠

١١

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

(تتمة) أساس التوحید٢٫٢
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  
المحاسبیة للمجموعة. 

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 (

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

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

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

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

ھي كما یلي:٢٠٢٠دیسمبر ٣١و٢٠٢١یونیو٣٠إن تفاصیل الشركات التابعة للشركة كما في 

األنشطة الرئیسیةبلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢١٢٠٢٠

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

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

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠. استثمار وإنشاء وإدارة مشاریع تجاریةاإلمارات العربیة المتحدة الشركة العالمیة القابضة كابیتال ذ.م.م 
٪ ١٠٠٪١٠٠. تجارة وتجھیز وتغلیف منتجات األغذیة البحریة المتحدة اإلمارات العربیة شركة الیانس للمأكوالت ذ.م.م. 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة) ٢٠٢١يونيو٣٠

١٢

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة)٢٫٢

األنشطة الرئیسیةبلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢١٢٠٢٠

في  اإلمارات العربیة المتحدة التحالف لألمن الغذائي القابضة ذ.م.م.  وتخزین  وتصدیر  استیراد  العامة،  التجارة 
عملیات   وإدارة  التجاریة  الوساطة  العامة،  المخازن 
وتجارة   بالجملة  التجارة  والمخازن.  المستودعات 
والمعلبة   المجمدة  الغذائیة  المواد  وتجارة  األعالف 

المواد الزراعیة المحفوظة. وتجارة 

٨٠٪٨٠ ٪

اإلمارات   ستالیونز  جي  اس  أي  مجموعة 
(سابقًا   العقاریة  " ش.م.خ  اإلمارات  ستالیونز 

) " ذ.م.م

وإدارة  اإلمارات العربیة المتحدة  وتقسیمھا،  واألراضي  العقارات  وبیع  شراء 
وتطویر وتأجیر العقارات. 

١٠٠٪٨٥ ٪

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

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

٪ ٨٢٪٩٠٫١٠إدارة سكن عمال. اإلمارات العربیة المتحدة سنشري إلدارة العقارات ذ.م.م 

والروبیان  المملكة العربیة السعودیة 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 ٪

٪ ٨٠٪٨٠تجارة األعالف الحیوانیة. الوالیات المتحدة األمریكیة الیانس فود سیكیوریتي ھولدینجز یو اس ایھ 

٪ ٨٠٪٨٠تجارة وإنتاج األعالف الحیوانیة. اسبانیا فورراریس سان ماتیو اس. ال. یو. 

التجاریة  اإلمارات العربیة المتحدة المحدودة شركة أسماك القابضة  المشاریع  في  واالستثمار  قابضة  شركات 
وإدارتھا. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ٥٠٪٥٠تجارة وإنتاج األعالف الحیوانیة. الوالیات المتحدة األمریكیة ذا جومبوس كومباني ذ.م.م  

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

منتجات  اإلمارات العربیة المتحدة العجبان للدواجن ذ.م.م  وبیع  الدواجن  وتعلیف  وتفقیس  تربیة 
الدواجن. 

١٠٠٪١٠٠ ٪



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة) ٢٠٢١يونيو٣٠

١٣

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة)٢٫٢

األنشطة الرئیسیةبلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢١٢٠٢٠

٪ ٧١٫٩٨٪٧٥٫٣٠استثمار وإنشاء وإدارة المشاریع الریاضیة. تقدیم اإلمارات العربیة المتحدة بالمز الریاضیة ش.م.خ 
والمواد  اإلمارات العربیة المتحدة مخازن زي ش.م.خ  طازجة،  استھالكیة  مواد  واستیراد  تجارة 

الغذائیة المعلبة والمحفوظة والمجمدة. 
٧١٫١٨٪٧٤٫٢٩ ٪

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

والعروض السنیمائیة. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠خدمات وساطة بیع األسھم. اإلمارات العربیة المتحدة الدولیة لألوراق المالیة ذ.م.م 
٪ ٨٠٪٨٠استثمار وتأسیس وإدارة مشاریع تجاریة. اإلمارات العربیة المتحدة ذ.م.م ماتریكس انترناشونال سلوشنز 

میغا لوجیستیكس بارك ویرھاوسیز مانجمنت  
ذ.م.م ملكیة فردیة–

٪ ١٠٠٪١٠٠المخازن والعملیات. وإدارة المستودعات اإلمارات العربیة المتحدة 

 " (سابقًا  المضاعفة  المضاعفة  مجموعة 
") لالستشارات التسویقیة ذ.م.م

٪ ١٠٠٪٩٠تصمیم اإلعالنات وخدمات اإلنتاج. اإلمارات العربیة المتحدة 

٪ ١٠٠٪١٠٠استثمار وتأسیس وإدارة مشاریع تجاریة. اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م – دبلیو أف سي ھولدینجز 
اإلنسانیة،  اإلمارات العربیة المتحدة ذ.م.م ورك فورس كونكشن  والخدمات  الطلب،  عند  العمالة  تزوید 

وحقول   مرافق  وخدمات  الطبیة  الكوادر  وتوصیل 
البترول والغاز البحریة والبریة. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠. یةشركة استثمارالعربیة المتحدة اإلمارات اغرینف أس بي في آر أس سي 
األراضي   وحرث  الستصالح  الھاشمیة 

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

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

٩٩٫٩٩٪٩٩٫٩٩ ٪

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

. مرافق وحقول البترول والغاز البحریة والبریة

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠. یةشركة استثمارالمتحدة اإلمارات العربیة بداشنج ھولدینج كومباني ذ.م.م  
جروب   انترناشونال  فردیة  – داشنج  ملكیة 

ذ.م.م 
٪ ١٠٠٪١٠٠. تمثیل شركة اإلمارات العربیة المتحدة 

الرعایة  اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م  – بداشنج بیوتي لونج  وخدمات  بالجملة،  التجمیل  مواد  بیع  تجارة 
. ن األخرى یالشخصیة النسائیة وخدمات التزی

١٠٠٪١٠٠ ٪

الرعایة  اإلمارات العربیة المتحدة بداشنج بیوتي لونج انترناشونال لیمتد   وخدمات  بالجملة،  التجمیل  مواد  بیع  تجارة 
. ن األخرى یالشخصیة النسائیة وخدمات التزی

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

الرعایة  اإلمارات العربیة المتحدة  وخدمات  بالجملة،  التجمیل  مواد  بیع  تجارة 
. ن األخرى یالشخصیة النسائیة وخدمات التزی

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ٤٥٫٠٧٪٤٧٫٠٧. الدراجات الناریة وصیانتھا وتأجیرھا تجارة اإلمارات العربیة المتحدة ش.م.خایزي لیس لتأجیر الدراجات الناریة 
٪ ٦٧٪٦٧. خدمت توصیل وتأجیراإلمارات العربیة المتحدة ابلیفت لخدمات التوصیل ذ.م.م  
٪ ١٠٠٪١٠٠تطویر وإدارة وبیع العقارات. اإلمارات العربیة المتحدة شركة الطموح لالستثمار ذ.م.م 

٪ ١٠٠٪١٠٠تطویر ملكیة المشروع وبیعھ وتأجیره. اإلمارات العربیة المتحدة ذ.م.م تي إس إل العقاریة 
٪ ١٠٠٪١٠٠شركة قابضة إلدارة الخدمات. اإلمارات العربیة المتحدة ذ.م.م شركة التزام إلدارة األصول

٪ ١٠٠٪١٠٠خدمات إدارة المرافق. المتحدة اإلمارات العربیة تفوق إلدارة المرافق ذ.م.م 
٪ ٧٠٪٧٠خدمات إدارة المرافق. عمان  شركة تفوق إلدارة المرافق ذ.م.م  

٪ ١٠٠٪١٠٠إدارة جمعیة المالك. اإلمارات العربیة المتحدة كومیونیتیز العقاریة ذ.م.م  ٦٠ثري 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة) ٢٠٢١يونيو٣٠

١٤

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

التوحید (تتمة)أساس ٢٫٢

األنشطة الرئیسیةبلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢١٢٠٢٠

أونرز  ٦٠ثري   فور  مانجمنت  كومیونیتیز 
أسوسیاشینز ذ.م.م 

٪ ١٠٠٪ ١٠٠إدارة جمعیة المالك. اإلمارات العربیة المتحدة 

 " (سابقاً  ذ.م.م  انوفیشینز  تیك  ٦٠ثري  أوریون 
") إنیرجي ذ.م.م

٪ ١٠٠٪١٠٠خدمات إصدار فواتیر المرافق وتحصیلھا. اإلمارات العربیة المتحدة 

٪ ١٠٠٪١٠٠تنظیم وإدارة الفعالیات. اإلمارات العربیة المتحدة تیك إلدارة المرافق ذ.م.م ٨٠٠
٪ ١٠٠٪١٠٠خدمات الوساطة العقاریة. اإلمارات العربیة المتحدة العقاریة ذ.م.م أمنیوس للوساطة 

٪ ١٠٠٪١٠٠خدمات الوساطة العقاریة. اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م –أمنیوس للخدمات العقاریة  
٪ ٧٠٪٧٠إدارة جمعیة المالك. عمان كومیونتیز العقاریة ذ.م.م ٦٠ثري 

٪ ١٠٠٪١٠٠حدیقة مغامرات. اإلمارات العربیة المتحدة الوادي للمغامرات ذ.م.م 
٪ ١٠٠٪١٠٠تأجیر منتجعات ومساكن مفروشة. اإلمارات العربیة المتحدة شالیھات المبزرة الخضراء ذ.م.م  
٪ ١٠٠٪١٠٠إدارة وتشغیل الفنادق والشقق الفندقیة. اإلمارات العربیة المتحدة 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 أرك مودلز أبوظبي ذ.م.م 

٪ ١٠٠٪١٠٠تأجیر منتجعات ومساكن مفروشة. اإلمارات العربیة المتحدة لخدمات األعمال المتكاملة ذ.م.م طموح 
االستشارات، البحث والتطویر واالختبار المتعلق بتولید  اإلمارات العربیة المتحدة الكوثر للطاقة المحدودة  

. الطاقة 
٥٠٪٥٠ ٪

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

٥٠٪٥٠ ٪

الزراعیة  اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م – أي اتش سي ویست انفسمنت   المشاریع  وإدارة  وتأسیس  االستثمار 
. والتجاریةوالصناعیة 

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠ملكیة المنشآت الطبیة. اإلمارات العربیة المتحدة طموح للرعایة الصحیة ذ.م.م  
٪ ٥١٪٥١. استثمار وتأسیس وإدارة مشاریع الرعایة الصحیةاإلمارات العربیة المتحدة میدي كیو ھیلث كیر ذ.م.م 

الدراسات واألبحاث الصیدالنیة، التطویر واالبتكار في  اإلمارات العربیة المتحدة انترناشونال الب اند مانجمنت ذ.م.م سانیمید 
واألبحاث   والدراسات  االستشارات  الكیمیائیة،  الحلول 

. الجیولوجیة والجیوفیزیائیة

٨٥٪٨٥ ٪

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

. والعدوات ذات الصلة ٢كوف –السارس  

٨٠٪٨٠ ٪

إنشاء  استشارات الھندسة المعماریة، واستشارات إدارة اإلمارات العربیة المتحدة رویال اركیتیكت إلدارة المشاریع ذ.م.م 
. المشاریع

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

فراكار 
٪ ١٠٠٪١٠٠اإلقامة في الفنادق. صربیا  

٪ ٩٩٫٩٩٪٩٩٫٩٩االستثمار وتطویر وإنشاء وإدارة المشاریع العقاریة. اإلمارات العربیة المتحدة دیفلوبمنت ذ.م.م انسي ال موشي بروبتیز 
والماكینات  اإلمارات العربیة المتحدة شركة الصیر للتوریدات والمعدات البحریة ذ.م.م  المعدات  في  والمتاجرة  وصیانة  استیراد 

البحریة. 
١٠٠٪٨٥ ٪

خدمات حقول ومرافق الغاز والبترول البحریة والبریة  اإلمارات العربیة المتحدة ذ م م –الصیر مارین لبناء القوارب  
وبناء القوارب المزودة بالمحركات. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

بالمحركات، وإدارة الیخوت. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

١٠٠٪١٠٠ ٪



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة) ٢٠٢١يونيو٣٠

١٥

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة)٢٫٢

األنشطة الرئیسیةبلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢١٢٠٢٠

٪ ٦٠٪٦٠تقدیم المواد الغذائیة لمنظمات القطاع الخاص والعام.العربیة المتحدة اإلمارات ابیكس الوطنیة لخدمات التموین ذ.م.م 

٪ ١٠٠٪١٠٠شركة استثماریة.  اإلمارات العربیة المتحدة  ویست لالستثمارات أس بي في ار اس سي لیمتد  

- ٪٧٠العقاریة.المشاریع تطویر وتأسیس وإدارة استثمارات  اإلمارات العربیة المتحدة أبوظبي ماونتن جیت ذ.م.م 

محطات  اإلمارات العربیة المتحدة ) ١(فوج فیر فایتینج سیرفیسیز ذ.م.م  وإدارة  والمقاومة  اإلطفاء  مواد  تجارة 
اإلطفاء.  

٧٥  ٪ -

- ٪١٠٠العقاریة.المشاریع تطویر وتأسیس وإدارة استثمارات  اإلمارات العربیة المتحدة ) ١(ریتیرو العقاریة ذ.م.م 

- ٪١٠٠العقاریة.المشاریع تطویر وتأسیس وإدارة استثمارات  اإلمارات العربیة المتحدة )١(بالیا العقاریة ذ.م.م 
- ٪٦٠. وتأسیسھا وإدارتھا التجاریة المشاریع  االستثمار في اإلمارات العربیة المتحدة )١(القابضة ذ.م.مأبیكس 

في  االاإلمارات العربیة المتحدة ) ١(القابضة ذ.م.م للتعلیم آي اتش سي   وتأسیسھا  مشاریع  ستثمار  التعلیم  خدمات 
. وإدارتھا

١٠٠٪ -

- ٪١٠٠. شركة قابضة اإلمارات العربیة المتحدة )١(سي اتش آرتیلیجینس ذ.م.م 
التجاریة  المشاریع  واالستثمار في الخدمات الصحیة  اإلمارات العربیة المتحدة )١(كیو ھیلث كیر اند كلینیك ذ.م.م میدي 

. وتأسیسھا وإدارتھا 
٥١٪ -

وإدارتھا،  التجاریة وتأسیسھا  المشاریع  االستثمار في  اإلمارات العربیة المتحدة )٢(أفكار لالستثمارات المالیة والعقاریة ذ.م.م 
الشر المشاریع العقاریة  في ستثمار االات، وكوتمثیل 

. ھاوتطویر

٦٠٪ -

والمكتبي،  اإلمارات العربیة المتحدة )٢(الشارقة - اكس أل لألثاث ٢ المنزلي  لألثاث  التجزئة  ،  السجادتجارة 
مواد التنجید والستائر ومواد الدیكور الداخلي.

٦٠٪ -

اكس أل لألثاث  ٢سابقًا (اكس أل ھوم ذ.م.م  ٢
)٢(والدیكور المنزلي) 

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

٦٠٪ -

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

٦٠٪ -

- ٪٦٠أعمال التصمیم الداخلي وبیع األثاث.  اإلمارات العربیة المتحدة )٢(ذ.م.م بدوار للتصمیم الداخلي 
- ٪٦٠بیع الخیام والمظالت بالتجزئة وإدارة الفعالیات. اإلمارات العربیة المتحدة )٢(شركة الخیام المركزیة ذ.م.م 

- ٪٦٠وتأسیسھا وإدارتھا. المشاریع االستثمار في اإلمارات العربیة المتحدة )٢(ملكیة فردیة–الوطنیة لالستثمار ذ.م.م  أبیكس  
صیانة المباني وإدارة المخیمات وأماكن إقامة العمال  اإلمارات العربیة المتحدة )٢(آر آر إلدارة المنشآت اس بي ذ.م.م 

وتطویر العقارات وخدمات التأجیر واإلدارة. 
٦٠٪ -

- ٪٦٠شركة قابضة. اإلمارات العربیة المتحدة )٢(األفق الملكي القابضة ذ.م.م 
الغذائیة أوفرسیز  المواد  فردیة  – لتجارة  ملكیة 

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

بالجملة. 
٦٠٪ -

العامة   للتجارة  الملكي  فردیة  – األفق  ملكیة 
)٢(ذ.م.م

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

. األغذیة تعبئة وتغلیف واستیراد وتصدیر وبالجملة 

٦٠٪ -

- ٪٦٠التجزئة والجملة.  باستھالكیة للبیعمتاجر اإلمارات العربیة المتحدة )٢(م . م.ذ فزعة متاجر األفق الملكي 
العامة  األفق   للتجارة  فردیة  – الملكي  ملكیة 
)٢(ذ.م.م

وبیع المنتجات  اإلمارات العربیة المتحدة  والتصدیر  االستیراد  العامة،  التجارة 
الخشبیة بالتجزئة.  

٦٠٪ -

- ٪١٠٠تركیب وصیانة أنظمة األمن وتجارة المعدات. اإلمارات العربیة المتحدة )٢(فیكسیس للخدمات الفنیة ذ.م.م 
- ٪٦٢٫٥تجارة برامج أنظمة الحاسوب ومعدات االتصاالت. اإلمارات العربیة المتحدة )١(یالو تكنولوجیز ذ.م.م 

- ٪٧٠خدمات التوصیل. اإلمارات العربیة المتحدة ) ٢(لخدمات التوصیل ذ.م.م ١٨٨٥

وحلول  اإلمارات العربیة المتحدة )١(معھد بحوث اي دي أي المحدود  وتشغیل  والتصویر  استشارات  التشخیص 
. نظم المعلوماتووتكنولوجیا المعلومات 

٥٠٪ -

- ٪٤٨٫٠١الطریق. تدریب السائقین وتعلیم السالمة على اإلمارات العربیة المتحدة )٢(* شركة اإلمارات لتعلیم قیادة السیارات  



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة) ٢٠٢١يونيو٣٠

١٦

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة)٢٫٢

األنشطة الرئیسیةبلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢١٢٠٢٠

- ٪١٠٠العقاریة.المشاریع تطویر وتأسیس وإدارة استثمارات  اإلمارات العربیة المتحدة )٢(شركة الطبیعة لالستثمارات العقاریة ذ.م.م 

- ٪٧٠خدمات شبكة تكنولوجیا المعلومات. اإلمارات العربیة المتحدة ) ١(شوري تكنولوجي ذ.م.م 
في  اإلمارات العربیة المتحدة )١(القابضة ذ.م.مآي اتش سي للرعایة الصحیة  الصحیة مشاریع االستثمار  وتأسیسھا  الخدمات 

وإدارتھا. 
١٠٠٪ -

واإلمارات العربیة المتحدة )١(بلینك بیز ھولدینج ذ.م.م  التجاریة  والصناعیة  األعمال  الخدمات  العقاریة 
. األعمال األخرى ووالمقاوالت 

٧٠٪ -

وغاز  تاإلمارات العربیة المتحدة )١(اإلمارات العالمیة للغاز ذ.م.م  المضغوط  الطبیعي  الغاز  وتخزین  عبئة 
البترول المسال والبروبان والبیوتان والوقود الدافع. 

٥٠٪ -

- ٪١٠٠وتأسیسھا وإدارتھا. المشاریع التجاریةاالستثمار في اإلمارات العربیة المتحدة )٢(ملكیة فردیة ذ.م.م  –سبرانزا لالستثمار التجاري
تروجان القابضة  “ألفا ظبي القابضة ش.م.ع (سابقًا  

)٢(** ) ”ذ.م.م 
اإلمارات  اإلمارات العربیة المتحدة  في  األعمال  من  متنوعة  محفظة  إدارة 

عبر   رئیسي  وبشكل  الخارج،  وفي  المتحدة  العربیة 
التابعة. شركاتھا  

٤٥٫٧٢٪ -

التجاریة وتأسیسھا  الصناعیة والمشاریع  االستثمار في  اإلمارات العربیة المتحدة )٢(* ألفا ظبي للصناعات القابضة ذ.م.م  
وإدارتھا. 

١٠٠٪ -

والھندسة  وأعالتجریف  اإلمارات العربیة المتحدة ) ٢(شركة الجرافات البحریة الوطنیة ش.م.ع  األراضي،  استصالح  مال 
. البحريواإلنشاءالمدنیة، ومقاوالت الموانئ، 

٦٥٪ -

- ٪١٠٠شركة استثماریة قابضة. اإلمارات العربیة المتحدة )٢(سوجنو لالستثمار التجاري ملكیة فردیة 
- ٪١٠٠شركة استثماریة قابضة. اإلمارات العربیة المتحدة )٢(واز تو لالستثمار التجاري ملكیة فردیة 

في  اإلمارات العربیة المتحدة )٢(ألفا ظبي الصحیة القابضة ذ.م.م  واالستثمار  الصحیة  الخدمات  المشاریع  مشاریع 
وتأسیسھا وإدارتھا. التجاریة

١٠٠٪ -

- ٪٣١٫٥تكنولوجیا الرعایة الصحیة والخدمات اإلداریة. اإلمارات العربیة المتحدة )٢(شركة بیور ھیلث للمستلزمات الطبیة ذ.م.م 
- ٪١٠٠التجاریة وتأسیسھا وإدارتھا. المشاریع  االستثمار في اإلمارات العربیة المتحدة )٢(ألفا ظبي بارتنرز ھولدینج ذ.م.م 

التجاري   لالستثمار  ذ.م.م  – سبالیم  فردیة  ملكیة 
) ٢((الدار) 

- ٪١٠٠شركة استثماریة قابضة. اإلمارات العربیة المتحدة 

- ٪٧٠. الغابات والسیاحة والزراعةاإلمارات العربیة المتحدة )٢(موارد القابضة لالستثمار ذ.م.م 
- ٪١٠٠. والمعدات واللوازم الزراعیةالماكیناتتجارة اإلمارات العربیة المتحدة )٢(أكوا باور تكنولوجي ذ.م.م 

وإنشاء  اإلمارات العربیة المتحدة )٢(براري للموارد الطبیعیة ذ.م.م  والمتنزھات  الغابات  الحدائق  وصیانة  إدارة 
الزراعیة. الماكیناتوتجارة 

١٠٠٪ -

- ٪١٠٠خدمات إدارة المرافق. اإلمارات العربیة المتحدة )٢(كامبین لخدمات إدارة المرافق ذ.م.م 
في  اإلمارات العربیة المتحدة )٢(داي كون لالستثمار ذ.م.م  والزراعیة  المشاریع  االستثمار  الصناعیة 

التجاریة وتأسیسھا وإدارتھا. و
١٠٠٪ -

خدمات اإلداریة، وخدمات رجال األعمال، وخدمات  الاإلمارات العربیة المتحدة )٢(بیست تواصل للخدمات الحكومیة ذ.م.م 
متابعة المعامالت، وإدارة المرافق غیر المتخصصة،  

التصویر. والطباعة والوثائقخدمات و

١٠٠٪ -

٪،  ٤٨٫٠١نسبة  حصة بتابعة بحكم أن المجموعة ھي أكبر مساھم منفرد بشركة اإلمارات لتعلیم قیادة السیارات ھي شركة  إن  *
٪ من حقوق التصویت. ٥، وال یمتلك أي منھم أكثر من اً مساھم٤٣٣٪ بین ٥١٫٩٩نسبة الحصة المتبقیة ب بینما تتوزع  

المساھمین.ألفا ظبي القابضة ش.م.ع ھي شركة تابعة للمجموعة بموجب ترتیب تعاقدي بین إن شركة ** 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة) ٢٠٢١يونيو٣٠

١٧

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة)٢٫٢

األنشطة الرئیسیةبلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢١٢٠٢٠

خدمة  تاإلمارات العربیة المتحدة )٢(داي كون أوف توافق سیرفیسیز ذ.م.م  مراكز  قبل  "توافق"  شغیل  من  المرخصة 
. وزارة الموارد البشریة والتوطین 

١٠٠ ٪ -

- ٪٨٠تصمیم أنظمة الحاسوب ومعدات االتصال. اإلمارات العربیة المتحدة )٢(انفو ناین للحلول الذكیة ذ.م.م 

الخدمات اإلداریة، وخدمات رجال األعمال، وخدمات  اإلمارات العربیة المتحدة )٢(تواصل لخدمات رجال األعمال ذ.م.م 
متابعة المعامالت، وإدارة المرافق غیر المتخصصة،  

وخدمات الطباعة والوثائق والتصویر. 

١٠٠٪ -

الخدمات اإلداریة، وخدمات رجال األعمال، وخدمات  المتحدة اإلمارات العربیة )٢(مركز تدبیر الفرسان ذ.م.م 
متابعة المعامالت، وإدارة المرافق غیر المتخصصة،  

وخدمات الطباعة والوثائق والتصویر. 

١٠٠٪ -

- ٪١٠٠مركز توجیھ العمال والموظفین. اإلمارات العربیة المتحدة )٢(شركة التواصل المتمیز لإلرشاد ذ.م.م 
- ٪١٠٠شھادات االمتثال لمنتجات البناء واإلنشاء. اإلمارات العربیة المتحدة )٢(مختبر اإلمارات للسالمة ذ.م.م 
- ٪١٠٠إدارة الفنادق والمنتجعات السیاحیة والشقق الفندقیة. اإلمارات العربیة المتحدة )٢(موارد للفنادق والضیافة ذ.م.م 

االستشاریة  اإلمارات العربیة المتحدة )٢(شركة الموارد الدولیة للتطویر ذ.م.م  المشاریع  تطویر  العقاري،  التطویر 
وإدارة   وتأسیس  استثمار  المشاریع.  إدارة  وخدمات 

المشاریع السیاحیة والترفیھیة والعقاریة. 

١٠٠٪ -

أنواع نباتات الزینة مع  لكافةومستوردون  مزارعوناإلمارات العربیة المتحدة )٢(مشاتل موارد 
معظم أنواع النخیل واألشجار والشجیرات واألغطیة  

. محافظھا األرضیة ونباتات الفاكھة في 

١٠٠٪ -

- ٪١٠٠خدمات األمن العام وخدمات حراسة األمن العام. اإلمارات العربیة المتحدة )٢(موارد لخدمات األمن ذ.م.م 
واإلمارات العربیة المتحدة )٢(شركة موارد للخدمات ذ.م.م  المرافق،  إدارة  المشاریع  فيستثمار االخدمات 

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

وإدارتھا ووتأسیسھا  المشاریع  فيستثماراال ، 
السیاحیة. 

١٠٠٪ -

والمنتجعات  إاإلمارات العربیة المتحدة ) ٢(منتجع تالل ذ.م.م  الفنادق  وتطویر  والمشاریعدارة 
السیاحیة األخرى؛ تشغیل محمیات الصید لألغراض  

في   واالستثمار  السیاحیة  المشاریع  الریاضیة؛ 
. وتأسیسھا وإدارتھا 

١٠٠٪ -

في  ااإلمارات العربیة المتحدة )٢(مجینتا لالستثمار ذ.م.م  والتنمیة  مشاریع الستثمار  الصحیة  الرعایة 
. وإدارتھاالتجاریة والمشاریع

٨٠٪ -

وفقاإلمارات العربیة المتحدة )٢(آفاق للتمویل اإلسالمي ش.م.خ تتم  التي  واالستثمار  التمویل  لمبادئأنشطة  ًا 
. الشریعة اإلسالمیة 

٨٠٪ -

- ٪٧٧. أنشطة التمویل واالستثمار جمھوریة السودان )٢(البنك األھلي السوداني (السودان) 
- ٪٩٠التجاریة وإدارتھا. المشاریع  االستثمار في اإلمارات العربیة المتحدة )٢(بیور كابیتال لالستثمار ذ.م.م 

والمشاریع  اإلمارات العربیة المتحدة )٢(ألفا ظبي لإلنشاء القابضة ذ.م.م  التحتیة  البنیة  مشاریع  في  االستثمار 
التجاریة وتأسیسھا وإدارتھا. 

١٠٠٪ -

ملكیة فردیة ذ.م.م  –ألفا ظبي لالستثمار التجاري  
)٢((سابقاً تروجان لالستثمار التجاري) 

التجاریة وتأسیسھا  الصناعیة ومشاریع  ال االستثمار في  اإلمارات العربیة المتحدة 
وإدارتھا. 

١٠٠٪ -

- ٪١٠٠مقاوالت مشاریع البناء. اإلمارات العربیة المتحدة )٢(تروجان للمقاوالت العامة ذ.م.م 
- ٪١٠٠الخدمات اإللكترومیكانیكیة.  اإلمارات العربیة المتحدة )٢(ذ.م.مرویال أدفانس إلكترومیكانیكال 

- ٪١٠٠تصنیع المباني الجاھزة. اإلمارات العربیة المتحدة ) ٢(المھا للصناعات النموذجیة ذ.م.م 
تیك   الخرسانة  ھاي  العربیة  لمنتجات  المملكة 
)٢(السعودیة

- ٪١٠٠اإلنشاء. اإلمارات العربیة المتحدة 

- ٪١٠٠العقارات. اإلمارات العربیة المتحدة ) ٢(تروجان للتطویر ذ.م.م



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة) ٢٠٢١يونيو٣٠

١٨

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة)٢٫٢

األنشطة الرئیسیةوالعملیات بلد التأسیس اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢١٢٠٢٠

- ٪١٠٠اإلنشاء. اإلمارات العربیة المتحدة )٢(ذ.م.م والتعمیر الوطنیة للمشاریع 
وتركیب  اإلمارات العربیة المتحدة )٢(ریم اإلمارات لأللمنیوم ذ.م.م  وبیع  وتصنیع  الستاریةتصمیم  الجدران 

والنوافذ واألبواب المنزلقة والتشطیبات المعماریة من  
. األلمنیوم والزجاج الموحد

١٠٠٪ -

- ٪١٠٠وتأسیسھا وإدارتھا. المشاریع العقاریة االستثمار في اإلمارات العربیة المتحدة ) ٢(تروجان لالستثمار العقاري ذ.م.م 
- ٪١٠٠مقاوالت مشاریع البناء. اإلمارات العربیة المتحدة ) ٢(م .م. إرسا للمقاوالت العامة ذ

- ٪١٠٠بناء وبیع العقارات واألراضي والمقاوالت العامة. اإلمارات العربیة المتحدة )٢(ھاي تیك كونكریت برودكتس ذ.م.م 
- ٪١٠٠مقاوالت مشاریع البناء. اإلمارات العربیة المتحدة ) ٢(اإلمارات للمقاوالت العامةھاي تیك 
- ٪١٠٠مقاوالت مشاریع البناء. اإلمارات العربیة المتحدة ) ٢(دبي- إلنشاء المباني الینھاي تیك 

- ٪١٠٠منتجات األخشاب. المتحدة اإلمارات العربیة )٢(م .م .مصنع فینیكس لألخشاب ذ 
- ٪٦٠مقاوالت مشاریع البناء. اإلمارات العربیة المتحدة )٢(ریم ریدي میكس ذ.م.م 

وتأسیسھا  المشاریع الترفیھیة والتجاریةاالستثمار في  اإلمارات العربیة المتحدة )٢(ألفا ظبي للضیافة القابضة ذ.م.م 
وإدارتھا. 

١٠٠٪ -

وخدمات  لة  یھندسالستشارات  االاإلمارات العربیة المتحدة ) ٢(موربن للطاقة المحدودة  والنفط  الغاز  نقل 
تشغیل وصیانة مرافق إنتاج النفط والغاز واالستثمار  

في شركات أخرى. 

١٠٠٪ -

- ٪١٠٠. (منشأة خاملة) شركة قابضة جزر فیرجین البریطانیة  )٢(ھولدینج انك (بي في آي) موربن بي في آي 
- ٪١٠٠شركة قابضة (منشأة خاملة). جزر فیرجین البریطانیة)٢(سیتاكس انفستمنت لیمتد (بي في آي) 

- ٪١٠٠قابضة (منشأة خاملة). شركة جزر فیرجین البریطانیة)٢(لیمتد (بي في آي) ھولدینجسیتاكس 
- ٪١٠٠تشغیل المنتجعات السیاحیة. جزر فیرجین البریطانیة) ٢(آي أند تي مانجمنت برایفت لیمتد 

- ٪١٠٠منتجع فندقي. سیشیل )٢(ھیل فیو ریزورتس سیشیل 
الرئاسیة وأصبحت اآلن منشأة  الفلل  بإدارة  قامت سابقاً  سیشیل ) ٢(لیندیر فیال لیمتد 

خاملة 
١٠٠٪ -

- ٪ ١٠٠منشأة خاملة. سیشیل)٢(ایان لیمتد ج
تنظیف  وخدمات الضیافة، خدمات التنظیف الداخلي، اإلمارات العربیة المتحدة )٢(االتحاد الدولیة للضیافة ذ.م.م 

المب الغاز  و،  انيواجھة  حقول  مرافق  البریة  خدمات 
البحریة وتموین المواد الغذائیة. و

١٠٠٪ -

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

- ٪١٠٠. تجارة المواد الغذائیةاإلمارات العربیة المتحدة 

،  وتأسیسھا وإدارتھاالستثمار في المشاریع السیاحیة ااإلمارات العربیة المتحدة )٢(أبوظبي المتحدة للضیافة 
، العقاراتاألراضي ووشراء وبیع مطاعم، الإدارة  

. األغذیةالعقارات، تموینخدمات تأجیر وإدارة 

١٠٠٪ -

- ٪٩٩الرعایة الصحیة وتطویرھا. مشاریع االستثمار في اإلمارات العربیة المتحدة ) ٢(ماجینتا لالستثمار الطبي ذ.م.م 
الطبیة  اإلمارات العربیة المتحدة )٢(ماجینتا لتجارة المستلزمات الطبیة ذ.م.م  والمستلزمات  الورقیة،  المنتجات  تجارة 

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

٩٩٪ -

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

الشركة التابعة المستبعدة: 
٪ ١٠٠-بیع قطع الغیار وتصلیح المعدات العسكریة. اإلمارات العربیة المتحدة )١٢٫٣ترست انترناشونال جروب ذ.م.م (إیضاح 

٪ ٥٢- الطبیة والجراحیة. ألدویة وتجارة المعدات  ل مخزن اإلمارات العربیة المتحدة ) ١٢٫٣(إیضاح آر مید للمستلزمات الطبیة ذ.م.م

إن ھذه الشركات ھي شركات تابعة للمجموعة، تم تأسیسھا خالل الفترة. )١( 

). ١٢شركات تابعة تم االستحواذ علیھا خالل الفترة (إیضاح  )٢( 
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(غير مدققة) ٢٠٢١يونيو٣٠

١٩

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 
استثناء تطبیق المعاییر الجدیدة التالیة الفعالة اعتبارًا  ، ب٢٠٢٠دیسمبر 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 ٢٠٢١ینایر ١من 

  معیار ومعیار المحاسبة  ٩تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  :  ٢المرحلة  -الفائدة  معدلإصالح 
والمعیار الدولي  ٤والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٧والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٣٩الدولي رقم  

١٦إلعداد التقاریر المالیة رقم 

ة التالیة:تشمل التعدیالت الوسائل العملی

تغییرات  - أو  تعاقدیة  تغییرات  تتطلب  عملیة  مباشرةً علىوسیلة  اإلصالح  یتطلبھا  التي  یتم ،  التدفقات النقدیة  سوف  والتي 
الفائدة في السوق؛معدلالفائدة المتغیر، بما یعادل الحركة في معدلعلىالتعامل معھا على أنھا تغییرات 

دون على تصنیفات التحوط وتوثیق التحوطوالتي سوف یتم إجراؤھا معدل إیبورتغییرات التصاریح التي یتطلبھا إصالح-
وقف عالقة التحوط؛ و

بمعدل  المتطلبات التي یمكن تحدیدھا بشكل منفصل عندما یتم تخصیص أداة  استیفاءلزومإعفاء مؤقت للمنشآت من  تقدیم-
كتحوط لمكون المخاطر. خاٍل من المخاطر

استخدام  النیة في  المجموعة  لدىللمجموعة.  المختصرة  لم یكن لھذه التعدیالت أي تأثیر على البیانات المالیة المرحلیة الموحدة  
الوسائل العملیة في الفترات المستقبلیة إذا أصبحت قابلة للتطبیق.

دیسمبر  ٣١باإلضافة إلى السیاسات المحاسبیة المطبقة من قبل المجموعة في بیاناتھا المالیة الموحدة كما في وللسنة المنتھیة في 
الستحواذ لنتیجة المختصرة إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموحدة أثناء، اعتمدت المجموعة السیاسات المحاسبیة التالیة ٢٠٢٠

جدیدة خالل الفترة.على شركات تابعة 

وإدراج اإلیرادات المنتجات والتعاریف -التمویل واالستثمارات اإلسالمیة  
أساسإن   المستمدة  الشریعة اإلسالمیة  ھي  النبویة  اً الشریعة  والسنة  القرآن  تدمج ومن  وسلوكیاتھم.  معتقدات البشر  تحكم  التي 

المجموعة قواعد ومبادئ الشریعة اإلسالمیة في أنشطتھا. 

استثمارات الوكالة
مال  (المالمن  اً معیناً (الموكل) مبلغبموجبھا  ودیعة الوكالة ھي اتفاقیة تقدم المجموعة  إن   وكیل (الوكیل) رأس  الوكالة) إلى 

لوكیل،  من قبل الدراسة الجدوى / خطة االستثمار المقدمة إلى الموكل  اً الستثماره بطریقة متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة ووفق
الوكالة. یجوز منح الوكیل أي  رأس مال  نسبة من  ك(رسوم الوكالة) كمبلغ مقطوع أو  ةم ثابتوالذي یحق لھ الحصول على رس

م یكن سببھا تقصیر أو إھمال أو انتھاك  كحافز أداء. یتحمل الموكل الخسارة ما لاً زید عن معدل عائد معین متفق علیھ مسبقیمبلغ
أي من شروط وأحكام الوكالة من قبل الوكیل.

عالن  اإلبالدخل الفعلي عند  تسویتھمن ودائع الوكالة على أساس التوزیع الزمني على مدار الفترة، مع  اإلیرادات المقدرةیتم إطفاء  
. عنھا إعالن الوكیلعندأو الخسائراألرباحالوكیل، في حین یتم تحمیل الخسائر على  عنھ من قبل 
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المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة) ٢٠٢١يونيو٣٠

٢٠

(تتمة) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٣

(تتمة) المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المعتمدة من قبل المجموعة ٣٫١

وإدراج اإلیرادات (تتمة) المنتجات والتعاریف -التمویل واالستثمارات اإلسالمیة  
ستصناع اال

أو عأن ینشئ، للطرف اآلخر (المستصنباالستصناع ھو عقد بیع بین طرفین یتعھد بموجبھ أحد الطرفین (الصانع أو البائع)  إن  
یتم تسلیمھ خالل  على أن  اً مقابل السعر المحدد مسبقاً لمواصفات معینة متفق علیھا مسبقاً وفقاً معیناً أو عقارالمشتري)، أصالً 

. اً فترة زمنیة متفق علیھا مسبق

بواسط یتم إنجازه  العمل المنجز على أن  كامل أو جزء من  بل  بمفرده  ة الصانعال یقتصر  بواسطة عملیة اإلنشاءیمكن تنفیذ 
.ع. بموجب عقد االستصناع، یمكن أن تكون المجموعة ھي الصانع أو المستصنالصانعومسؤولیةرقابةأطراف ثالثة تحت 

مرابحة ال
للعمیل (المشتري)، على أساس الدفع المؤجل، بعد شراء األصل الذي صل  مرابحة تقوم المجموعة (البائع) ببیع أالعقد  بموجب

لشروط وأحكام اً وفق ئھبمجرد شرااألصل  المشتري بشراء  قبلمنالحصول علیھتم  تعھدعلیھ، بناًء على واستحوذاشتراه البائع  
لغ ربح متفق علیھ. یدفع المشتري  مرابحة محددة. یشتمل سعر شراء المرابحة، المستحق على المشتري، على تكلفة األصل ومب

على  إدراجھا ، یتم للتحدیدةً قابلاإلیراداتكون  تسعر بیع المرابحة على أساس التقسیط على مدى فترة عقد المرابحة. عندما  عادةً 
أساس التوزیع الزمني على مدى فترة عقد المرابحة.

اإلجارة 
على األصل  االستحواذاإلجارة ھي اتفاقیة تقوم بموجبھا المجموعة (المؤجر) بتأجیر أصل للعمیل (المستأجر) (بعد شراء /  إن  

)، مقابل مدفوعات إیجار معینة لفترة / فترات  وتعھده باإلیجارلطلب العمیل  اً أو من العمیل نفسھ، وفقخارجيالمحدد، إما من بائع  
عقارات سكنیة  عبارة عنالمؤجرة عادةً تكون الموجوداتثابت أو متغیر.  يعلى أساس إیجارالدفعتستحقوالتي  إیجار محددة،  

أو عقارات تجاریة. 

أساس   وكذلك  اإلیجار،  عقد  ومدة  المؤجر،  األصل  اإلجارة  اتفاقیة  اإلیجار  مبلغ  احتسابتحدد  مدفوعات  وتوقیت  اإلیجار، 
اً بتجدید فترات اإلیجار ودفع مبالغ اإلیجار ذات الصلة وفقاً م العمیل للمجموعة تعھدومسؤولیات الطرفین خالل فترة اإلیجار. یقد

للجدول الزمني المتفق علیھ والصیغة المعمول بھا طوال مدة اإلیجار. 

مات بموجب االلتزالكافةالعمیل  استیفاءعند  وتحتفظ المجموعة بملكیة الموجودات طوال فترة اإلیجار. في نھایة مدة عقد اإلیجار،  
البیع المقدم من قبل المجموعة. بتعھد ال اتفاقیة اإلجارة، تقوم المجموعة ببیع األصل المؤجر للعمیل بقیمة اسمیة بناًء على 

على أساس االستحقاق على مدى فترة اإلیجار بناًء على مبلغ اإلیجار الثابت القائم (والذي یمثل في الغالب إدراج اإلیراداتیتم  
تكلفة األصل المؤجر). 
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٢١

(تتمة) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٣

(تتمة) المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المعتمدة من قبل المجموعة ٣٫١

وإدراج اإلیرادات (تتمة) المنتجات والتعاریف -التمویل واالستثمارات اإلسالمیة  
مشاركةال

في رأس مال المشاركة.  والعمیلتمویل المشاریع. تساھم المجموعة  لالمشاركة لتوفیر رأس المال االستثماري أو  یتم استخدام
رباح  األلنسبة توزیع  اً كوسیلة للقیام بالمشاركة. یتم تقاسم األرباح وفقذات أغراض خاصة  أو شراكة  مجموعة  تأسیسما یتم  عادةً 
، كما تم أو عینیةً نقدیةً المالل الخسائر وفًقا لمساھمات رأس المال. قد تكون مساھمات رأسیولكن یتم تحماً تفق علیھا مسبقمُ ال

المشاركة.إبرامعندتقدیرھا 

، في حین یتم  استالمھبالربح الفعلي عند  تسویتھا یتم إطفاء األرباح المقدرة على أساس التوزیع الزمني على مدار الفترة، ویتم  
. عند اإلعالن عنھا األرباح أو الخسائرتحمیل الخسائر على 

الصكوك
متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة. و بالموجوداتمدعومة الصكوك ھي شھادات ثقة إن 

التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة ٣٫٢

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

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

ت على المبالغ المدرجة في السنوات المالیة الالحقة. یتم حالیًا تقییم التقدیرات واألحكام قد تؤثر ھذه األحكام والتقدیرات واالفتراضا 
وھي تعتمد على الخبرة التاریخیة والعوامل األخرى. 

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

.٢٠٢٠دیسمبر ٣١الموحدة كما في وللسنة المنتھیة في 

)١٩تأثیر فیروس كورونا المستجد (كوفید 
تعطیل األعمال والنشاط االقتصادي. كانت ھناك شكوك حول االقتصاد  في التفشي واالنتشار مما تسبب في  ١٩كوفید  یستمر وباء  

الكلي فیما یتعلق باألسعار والطلب على السلع. ومع ذلك، ال یزال حجم ومدة ھذه التطورات غیر مؤكدین ولكن قد یؤثران على  
تواصل تقییم المزید من التأثیرات وسوف١٩أرباحنا وتدفقاتنا النقدیة ووضعنا المالي. تراقب المجموعة تطورات جائحة كوفید 

في المستقبل. 

١٩على المجموعة في حدوث تأخیرات طفیفة في التحصیل من العمالء نتیجة لكوفید ١٩تتمثل التأثیرات المعروفة حالیاً لكوفید 
كاف لخسائر االئتمان المتوقعة. ال تتوقع ا واحتفظت بمخصص  كثب  عن  بمراقبة الموقف  تأثیر  ولكن تقوم اإلدارة  أي  إلدارة 

جوھري مستقبلي لھذا التفشي على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة في ھذه المرحلة. 
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(غير مدققة) ٢٠٢١يونيو٣٠

٢٢

الممتلكات واآلالت والمعدات ٤

أشھر المنتھیة في  ستةألف درھم (فترة ال٤٥١٫٢٧٢خالل الفترة، بلغت اإلضافات إلى الممتلكات واآلالت والمعدات ما قیمتھ  
ألف درھم)، باستثناء الممتلكات واآلالت والمعدات المستحوذ علیھا من خالل دمج األعمال ورسوم  ٦٣٫٤٩٥: ٢٠٢٠یونیو٣٠

ستةألف درھم (فترة ال١٤٦٫١٤٦البالغة قیمتھا ٢٠٢١یونیو٣٠أشھر المنتھیة في  ستةرة الاالستھالك واالنخفاض في القیمة لفت
ألف درھم). بلغت قیمة الممتلكات واآلالت والمعدات المستحوذ علیھا من خالل ٤٢٫٢٢٥:  ٢٠٢٠یونیو٣٠أشھر المنتھیة في  

درھم).ألف ٢١٥٫٩٢٧: ٢٠٢٠یونیو٣٠نتھیة في أشھر المستة) (فترة ال١٢ألف درھم (إیضاح  ٦٫٧٠٩٫٨١٠دمج األعمال 

االستثمارات العقاریة ٥

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو٣٠

ألف درھم ألف درھم

٦٦٤٫٣٩٢١٣٥٫٢١٣األرض 
١٫٦٢٥٫٧٢٤١٫٦٥٥٫٩٧٥العقارات المؤجرة  

٢٩٢٫٢٠٠٢١٢٫٧٦٣عقارات قید التطویر  

٢٫٥٨٢٫٣١٦٢٫٠٠٣٫٩٥١

) ٧١٠٫٢٣٠()٧٦١٫١٩٨(ناقصاً: االستھالك المتراكم وخسارة االنخفاض في القیمة  

١٫٨٢١٫١١٨١٫٢٩٣٫٧٢١

یونیو ٣٠ألف درھم (فترة الستة أشھر المنتھیة في  ٥٫٩٣٤خالل الفترة، بلغت اإلضافات على االستثمارات العقاریة ما قیمتھ  
ألف درھم)، باستثناء االستثمارات العقاریة المستحوذ علیھا من خالل دمج األعمال ورسوم االستھالك لفترة  ٢٢٠٫٤٥٦: ٢٠٢٠

: ٢٠٢٠یونیو  ٣٠ألف درھم (فترة الستة أشھر المنتھیة في٢٩٫٢٥٩البالغة قیمتھا  ٢٠٢١یونیو  ٣٠الستة أشھر المنتھیة في  
ألف درھم (إیضاح  ٥٨٠٫٦٠٩ألف درھم). بلغت قیمة االستثمارات العقاریة المستحوذ علیھا من خالل دمج األعمال ٢٤٫٨٣٣

ألف درھم).١٫١٩٣٫٧١٦: ٢٠٢٠یونیو ٣٠) (فترة الستة أشھر المنتھیة في ١٢

٢٠٢١یونیو  ٣٠تتغیر بشكل جوھري خالل فترة الستة أشھر المنتھیة في  أن القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة لم  باإلدارة  تعتقد
. التقاریر المالیةأنھا تقارب القیمة الدفتریة كما في تاریخ بو



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة) ٢٠٢١يونيو٣٠

٢٣

االستثمار في الشركات الزمیلة وشركات االئتالف ٦

فیما یلي تفاصیل الشركات الزمیلة وشركات ائتالف المجموعة:

الملكیةحصةبلد التأسیس والعملیات األنشطة الرئیسیةاسم المنشأة
٢٠٢١٢٠٢٠

:الشركات الزمیلة
استثمار وتطویر المشاریع العقاریة  ) ٧(أبوظبي ماونتن جیت ذ.م.م. 

وتأسیسھا وإدارتھا. 
٪٤٧-اإلمارات العربیة المتحدة 

استثمار وتطویر المشاریع العقاریة  ) ١(شركة تفسیر للمقاوالت والصیانة العامة ذ.م.م. 
. وتأسیسھا وإدارتھا

٪٢٠٪ ٢٠اإلمارات العربیة المتحدة 

تشغیل المختبرات الطبیة. وتوزیع  )٧(شركة بیور ھیلث للمستلزمات الطبیة ذ.م.م 
المستلزمات الطبیة. 

٪٣١٫٥-المتحدة اإلمارات العربیة 

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

. تصنیع القواریر والعلب البالستیكیة

٪٢٠٪ ٢٠اإلمارات العربیة المتحدة 

٪٥٠٪ ٥٠اإلمارات العربیة المتحدة . التجاریة طباعة المنشورات فیوال لالتصاالت ذ.م.م 
٪ ٤٠-الوالیات المتحدة األمریكیة شركة للحلول المتكاملة. )٢(نوبل انك 
-٪ ٣٣مصر . زراعة وإنتاج السكر)٣(ملسكر ش.م.لقناة شركة ال

-٪ ٣٣فرنسا  الخدمات الھندسیة واالستشاریة.  )٣(برنسیبیا إس أیھ إس 
خدمات الرعایة الصحیة والمنشآت  ونس بلس للخدمات الطبیة ذ.م.م بسیر

. الطبیة
-٪ ٤٠اإلمارات العربیة المتحدة 

-٪ ٢٦٫٥٨اإلمارات العربیة المتحدة . حلول القوى العاملة واالستثمار)٤(سواعد للتوظیف ذ.م.م 
شركات االئتالف: 

استثمار وتطویر المشاریع العقاریة  )٥(الزیو لالستثمار العقاري ذ.م.م 
. وتأسیسھا وإدارتھا

٪٦٥٪ ٦٥اإلمارات العربیة المتحدة 

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

٪٦٥٪ ٦٥المتحدة اإلمارات العربیة 

٪٣٤٪ ٣٤اإلمارات العربیة المتحدة المشاریع العقاریة. بنیة ذ.م.م 
-٪ ٤٩اإلمارات العربیة المتحدة اإلنشاء. )٦(السكك الحدیدیة الصینیة شركة إنشاء 

للجرافات البحریة شركة التحدي المصریة اإلماراتیة
)٦(

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

. واإلنشاءات البحریة 

-٪ ٤٩مصر 

) شركة تفسیر للمقاوالت والصیانة العامة ذ.م.م ("تفسیر") ١(
كما في   قید التصفیة.  شركة زمیلة،  وھي  ذ.م.م،  العامة  للمقاوالت والصیانة  تفسیر  شركة  القیمة ٢٠٢١یونیو٣٠إن  كانت   ،

: ال شيء).٢٠٢٠دیسمبر ٣١الدفتریة لالستثمار ال شيء (

) نوبل انك ("نوبل") ٢(
إن نوبل ھي شركة زمیلة لشركة ترست انترناشونال جروب ذ.م.م ("ترست")، وھي شركة تابعة للمجموعة، والتي تم استبعادھا  

).  ١٢٫٣(إیضاح  الفترةبالكامل خالل 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة) ٢٠٢١يونيو٣٠

٢٤

االستثمار في الشركات الزمیلة وشركات االئتالف (تتمة) ٦

برنسیبیا إس أیھ إس و شركة القناة للسكر ش.م.م) ٣(
للمجموعة نتیجًة لالستحواذ على شركة تینزمیلتینشركبرنسیبیا إس أیھ إسوشركة القناة للسكر ش.م.مخالل الفترة، أصبحت 

ألفا ظبي القابضة ذ.م.ع (سابقاً تورجان القابضة ذ.م.م).

سواعد القابضة ش.م.ع ("سواعد") )٤(
الفترة، أصبحت   ش.م.ع  شركة  خالل  القابضة  شركةً سواعد  زیادة  ("سواعد")  بسبب  المجموعة بنسبة حصة  زمیلة  مساھمة 

٪ عند االستحواذ على شركة تابعة (أي شركة اإلمارات لتعلیم قیادة السیارات ش.م.ع).١٠٫٦

) الزیو لإلستثمار العقاري ذ.م.م ("الزیو") ٥(
، اختار أعضاء مجلس إدارة شركة الزیو لإلستثمار العقاري ذ.م.م، وھي شركة ائتالف، تصفیة شركة االئتالف.  ٢٠١٨خالل  

ملیون درھم). ٠٫٢:  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ملیون درھم (٠٫٢، بلغت القیمة الدفتریة لالستثمارات ما قیمتھ  ٢٠٢١یونیو٣٠كما في  
ال تزال عملیة التصفیة قید التنفیذ. 

شركة التحدي المصریة اإلماراتیة للجرافات البحریة وشركة إنشاء السكك الحدیدیة الصینیة) ٦(
شركات ائتالف  شركة إنشاء السكك الحدیدیة الصینیة وشركة التحدي المصریة اإلماراتیة للجرافات البحریةخالل الفترة، أصبحت  

البحریة الوطنیة ش.م.ع.للمجموعة نتیجًة لالستحواذ على شركة الجرافات 

شركة بیور ھیلث للمستلزمات الطبیة ذ.م.م  وأبوظبي ماونتن جیت ذ.م.م) ٧(
جیت  شركة  خالل الفترة، أصبحت   بسبب  تین تابعتینشركة بیور ھیلث للمستلزمات الطبیة ذ.م.م شركوذ.م.م  أبوظبي ماونتن 

ألفا ظبي القابضة ش.م.ع (إیضاح  الستحواذ على شركة  لنتیجةعلى التوالي  ٪٣١٫٥و٪  ٢٣مساھمة المجموعة بنسبة  حصة  زیادة  
١٢٫١(.

إن الحركة في االستثمار في الشركات الزمیلة وشركات االئتالف ھي كما یلي:
(مدققة) (غیر مدققة) 

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو٣٠
ألف درھم ألف درھم

٤٣٨٫٧٣٣٧٫٣٣١في بدایة الفترة / السنة
٤٤٢٫٦١٤٣٥٫٤٥٠) ١٢٫١(إیضاح المستحوذ علیھ خالل دمج األعمال 

٣٣٧٫٩٠٤٨٥٫٣٤٠إضافات خالل الفترة / السنة* 
-)١٧٫٠٨٨(خالل الفترة / السنةاتاستبعاد
-)٢٦٧٫٤٠٢() ١٢٫١ي شركات تابعة (إیضاح ف استثمار إلىمحّول 

٤٣٦٫١٥٥٩٤٨٫٢٤٧ربح المجموعة للفترة / السنة حصة من 
) ٦٣٧٫٦٣٥()٥٥٢٫٤٢٤(توزیعات أرباح مستلمة خالل الفترة / السنة 

٨١٨٫٤٩٢٤٣٨٫٧٣٣في نھایة الفترة / السنة

في شركة سواعد القابضة سابقاً ألف درھم، یمثل القیمة العادلة للحصة المحتفظ بھا ٩٦٫١٦٩مبلغ بقیمةاإلضافات  مدرج ضمن*  
المحتفظ بھا سابقاً كاستثمار في  تم إدراج الحصة.  النفوذ الجوھري علیھا ش.م.ع. في التاریخ الذي حصلت فیھ المجموعة على  

). ٧٫١مالیة (إیضاح موجودات



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة) ٢٠٢١يونيو٣٠

٢٥

استثمارات في موجودات مالیة ٧

(مدققة) (غیر مدققة)
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو٣٠

ألف درھم ألف درھم إیضاحات 

٧٫١٤٫٧٢٠٫٥٢٣٤٤٧٫٠٥٧استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
٧٫٢٢٫١٢٤٫٢١٨٦٢٢٫٥٢٥استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

٦٫٨٤٤٫٧٤١١٫٠٦٩٫٥٨٢

المركز المالي المرحلي الموحد كما یلي: مفصح عنھا في بیان 

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو ٣٠

ألف درھم ألف درھم

١٫٧٢٧٫٣٥٤٦٢٢٫٥٢٥متداولة
٥٫١١٧٫٣٨٧٤٤٧٫٠٥٧غیر متداولة 

٦٫٨٤٤٫٧٤١١٫٠٦٩٫٥٨٢

الدخل الشامل اآلخراالستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل ٧٫١
(مدققة) (غیر مدققة) 

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو٣٠
ألف درھم ألف درھم

٣٫٩٢٥٫٩٠٣٢٣٤٫٩٢٩مدرجةاستثمارات في أسھم 
٢٥٤٫٨٣٦٢١٢٫١٢٨غیر مدرجة  استثمارات في أسھم 

-٥٣٩٫٧٧٧مدرجةصكوك 
-٧أدوات دین أخرى  

٤٫٧٢٠٫٥٢٣٤٤٧٫٠٥٧

إن التوزیع الجغرافي لالستثمارات ھو كما یلي:
(مدققة) (غیر مدققة) 

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو٣٠
ألف درھم ألف درھم

٤٫٢٧٧٫٨٥٤٢٣٤٫٩٢٩داخل اإلمارات العربیة المتحدة 
٤٤٢٫٦٦٩٢١٢٫١٢٨خارج اإلمارات العربیة المتحدة 

٤٫٧٢٠٫٥٢٣٤٤٧٫٠٥٧



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة) ٢٠٢١يونيو٣٠

٢٦

استثمارات في موجودات مالیة (تتمة) ٧

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

. إن حركة االستثمار في الموجودات ٢١یتم إدراج االستثمارات بالقیمة العادلة باستخدام أسالیب التقییم الموضحة في اإلیضاح رقم  
المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ھي كما یلي:  

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١٢٠٢٠

وأدوات  صكوك 
دین

أسھم حقوق اإلجمالي أسھم حقوق ملكیة 
ملكیة 

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٤٤٧٫٠٥٧٤٤٧٫٠٥٧٤٣٫١٨٣-في بدایة الفترة / السنة 
٤٢٫٦٢٢٤٢٫٦٢٢٤٤٨٫٤٥٠-اإلضافات خالل الفترة / السنة  

٥٦١٫٤٨٢٣٫٧٨٠٫٨٩٢٤٫٣٤٢٫٣٧٤٣٢٫٦٨٤) ١٢٫١المستحوذ علیھ أثناء دمج األعمال (إیضاح 
) ١١٨٫١٨٨() ٢١٨٫٨٣١() ١٩٤٫٦٨٤() ٢٤٫١٤٧(استبعادات خالل الفترة / السنة 

-) ٩٦٫١٦٩() ٩٦٫١٦٩(-) ٦تحویل إلى استثمار في شركات زمیلة (إیضاح 
٢٫٤٤٩٢٠١٫٠٢١٢٠٣٫٤٧٠٤٠٫٩٢٨التغیرات في القیمة العادلة 

٥٣٩٫٧٨٤٤٫١٨٠٫٧٣٩٤٫٧٢٠٫٥٢٣٤٤٧٫٠٥٧في نھایة الفترة / السنة  

یتعلق بشركة تابعة مصنفة كموجودات محتفظ  قرضمقابل  اً األسھم التي تم رھنھا مسبقتم التنازل من قبل البنك عنخالل الفترة،  
).درھمألف ١٧٫٦٠٧بقیمة أسھم : تم رھن ٢٠٢٠دیسمبر ٣١بھا للبیع، عند قیام المجموعة بتسویة القرض بالكامل (

أسھم بقیمة عادلة قدرھا  ٢٠٢١یونیو٣٠كما في   ألف  ٨٨٤:  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ألف درھم (٣٨٫٣٥٣، كان االستثمار في 
درھم) محتفظاً بھ باسم طرف ذو عالقة خاضع لسیطرة مشتركة، لصالح المجموعة.

االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر٧٫٢

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو٣٠

ألف درھم ألف درھم

١٨٦٫٨٤١٦٨٫٥٧١مدرجة استثمارات في أسھم 
١٫٩٣٧٫٣٧٧٥٥٣٫٩٥٤غیر مدرجة  استثمارات في أسھم 

٢٫١٢٤٫٢١٨٦٢٢٫٥٢٥



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة) ٢٠٢١يونيو٣٠

٢٧

استثمارات في موجودات مالیة (تتمة) ٧

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

إن التوزیع الجغرافي لالستثمارات ھو كما یلي:

(مدققة) مدققة) (غیر 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو٣٠

ألف درھم ألف درھم

٤٦٦٫٨٤١٧٤٫٧١٩داخل اإلمارات العربیة المتحدة 
١٫٦٥٧٫٣٧٧٥٤٧٫٨٠٦خارج اإلمارات العربیة المتحدة 

٢٫١٢٤٫٢١٨٦٢٢٫٥٢٥

. إن حركة االستثمار في الموجودات ٢١یتم 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) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو٣٠

ألف درھم درھمألف 

-٦٢٢٫٥٢٥في بدایة الفترة / السنة
٥٨٣٫٦٧٤٦٤٥٫٣٢٠* إضافات خالل الفترة / السنة

-٧٤٠٫٩٦٧) ١٢٫١مستحوذ علیھ أثناء دمج األعمال (إیضاح 
-)٣٫٠٣٩(استبعاد شركة تابعة 

) ٣١٫٤٨٧(-استبعادات خالل الفترة / السنة
-)١٢٧٫٩٣٤() ١٢٫١تابعة (إیضاح محول إلى استثمار في شركات 

٣٠٨٫٠٢٥٨٫٦٩٢التغیرات في القیمة العادلة  

٢٫١٢٤٫٢١٨٦٢٢٫٥٢٥في نھایة الفترة / السنة

درھم  سیطرة مشتركة مقابل  خاضع لذو عالقةطرف  قبل  من  السنةعلیھ خالل  االستحواذاستثمار تم  اإلضافاتُمدرج ضمن*  
العالقةألن الطرف  اً . نظر واحد الطرف، یتم احتساب االستحواذ على أنھ  ذو  النھایة لسیطرة نفس  والمجموعة یخضعان في 

٥٤٢٫٥٣٧االستثمار بقیمتھ العادلة البالغة  إدراجقدمتھا الشركة األم النھائیة. وبناًء علیھ، عند االستحواذ، تم  یةإضافمساھمة 
. الدمجاحتیاطي فيحقوق الملكیة ضمنالمدفوع االعتبارالعادلة عن الزیادة في القیمة إدراج  ألف درھم، وتم 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة) ٢٠٢١يونيو٣٠

٢٨

العملیات المتوقفة والموجودات المحتفظ بھا للبیع٨
(مدققة) (غیر مدققة) 

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو٣٠
ألف درھم ألف درھم

٣٧٦٫٧٣٠٣٧٦٫٧٣٠) ٨٫١مبنى (إیضاح –موجودات محتفظ بھا للبیع 
٥١٣٫٨٥٢٥٤٠٫٣٩٩)٨٫٢عملیات متوقفة (إیضاح  

٨٩٠٫٥٨٢٩١٧٫١٢٩

٥٦١٢٤٢٫٩٨٣)٨٫٢مطلوبات مرتبطة بشكل مباشر بموجودات محتفظ بھا للبیع (إیضاح 

ى المبن- 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، ٢٠٢١یونیو٣٠كما في البیع والشراء. 

العملیات المتوقفة ٨٫٢

كما في  ٢٠٢٠أكتوبر  ٣١في   وقعت المجموعة اتفاقیة البیع والشراء لبیع الشركة التابعة، باراجون مولز ذ.م.م.  یونیو ٣٠، 
، لم تكتمل عملیة البیع. ٢٠٢١

السابقة المنصوص علیھا في اتفاقیة البیع بھدف استیفاء الشروطألف درھم  ٢٤٢٫٤٢٢خالل الفترة، تمت تسویة قرض بمبلغ  
خارج المجموعة. إلى  باراجون مول تحویلالبیع وتم عملیةالفترة، تم االنتھاء مننھایةء. بعد والشرا

لم یتم فصل نتائج عملیات الشركة التابعة المتوقفة في بیان األرباح أو الخسائر المرحلي الموحد، حیث أن المبالغ غیر جوھریة. 

الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي  ٩
(مدققة) (غیر مدققة) 

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو٣٠
ألف درھم ألف درھم

-١٫٥٥٧٫٧٨٤تمویل مرابحة 
-٢٢٢٫٩٧٧تمویل إجارة 

-٨٫٢٠٤تمویالت أخرى

١٫٧٨٨٫٩٦٥-
-)٢٩٢٫٨٦٧(إیرادات مؤجلة 

-)٢٫٣٦٢(الربح المعّلق 

-١٫٤٩٣٫٧٣٦اإلجمالي 
-)١٢٧٫٨٥٤(مخصص خسارة االنخفاض في القیمة ناقصاً:

١٫٣٦٥٫٨٨٢-



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة) ٢٠٢١يونيو٣٠

٢٩

(تتمة) الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي ٩

ھي كما یلي:خسارة االنخفاض في القیمةإن الحركة في مخصص 
(مدققة) (غیر مدققة) 

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو ٣٠
ألف درھم ألف درھم

--في بدایة الفترة / السنة
-١٢٧٫٢٩٣المستحوذ علیھ أثناء دمج األعمال  

-٥٦١المحمل للفترة / السنة

-١٢٧٫٨٥٤في نھایة الفترة / السنة

موجودات العقود  ١٠

تنشأ عندما تتلقى المجموعة مدفوعات والتي د ھي أرصدة مستحقة من العمالء بموجب عقود والمبالغ المتعلقة بموجودات العقإن 
العقد ألي عمل یتم تنفیذه. بإدراج أصلالمجموعة سوف تقومالمتعلقة باألداء. المؤشراتمن العمالء بما یتماشى مع سلسلة من 

إصدار فواتیر للعمیل. فیھا التي یتم  في الفترةمدینة الریة تجاالذمم الكأصل عقد إلى اً سابقمدرجیتم إعادة تصنیف أي مبلغ 

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو٣٠

ألف درھم ألف درھم

٥٫٠٩٢٫٨٤١١٢١٫٨٩٨موجودات العقود 
٩٩٠٫٤٥٠٤١٫٢٥٣تكالیف العقود* 

٦٫٠٨٣٫٢٩١١٦٣٫١٥١
)٧٫٣٧٨()١٠١٫٦٩٢(ناقصاً: مخصص خسارة االئتمان المتوقعة 

٥٫٩٨١٫٥٩٩١٥٥٫٧٧٣

اإلیرادات  إدراجتعاقدیاً أحد المشاریع الرئیسیة للمجموعة، والتي ال یحق للمجموعة بموجبھا  مكوناتعلى  العقود* تم تكبد تكالیف  
حتى یتم االنتھاء من حزم العمل المختلفة وتسلیمھا. في حین أنھ لم یتم تسلیم حزم العمل بعد، فمن المقرر االنتھاء من عدد كبیر  

.ھذه السنةالفترة المتبقیة من على مدىالرصید عكس، مما سیؤدي إلى ٢٠٢١وتسلیمھا خالل ھا من

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

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو ٣٠
ألف درھم ألف درھم

٥٫٧٠٢٫٧٣٢١٥٥٫٧٧٣متداولة
-٢٧٨٫٨٦٧غیر متداولة 

٥٫٩٨١٫٥٩٩١٥٥٫٧٧٣



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة) ٢٠٢١يونيو٣٠

٣٠

موجودات العقود (تتمة) ١٠

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

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو ٣٠

ألف درھم ألف درھم

٧٫٣٧٨٧٫٣٧٨في بدایة الفترة / السنة
-٩٤٫٣١٤المستحوذ علیھ أثناء دمج األعمال  

--المحمل للفترة / السنة

١٠١٫٦٩٢٧٫٣٧٨في نھایة الفترة / السنة

النقد واألرصدة البنكیة ١١

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو٣٠

ألف درھم ألف درھم

٤١٫٨٥٩٨٫٤٨٤نقد في الصندوق 

بنكیة: الرصدة األ
٥٫٤٥٣٫٣٤٢٢٫١٧٠٫٥١١حسابات جاریة وتحت الطلب

٧٫٥٩٥٫١١٢١٫١٥٩٫٦٦٨ودائع العمالء *البنكیة مقابلحسابات الشركة 
٢٫٢٥٩٫٧٠٠٣٢٥٫٧٠٤ودائع ألجل

١٧٫٠٩٥١٫٠١٧حسابات ھامش
-١٠١٫٦٨١ودائع وكالة لدى مؤسسات مالیة إسالمیة  

)٥٠()٧٫٤٤٥(ناقصاً: مخصص خسارة االئتمان المتوقعة 

١٥٫٤٦١٫٣٤٤٣٫٦٦٥٫٣٣٤النقد واألرصدة البنكیة 
) ٢١٤٫٧٦٢()٣٥١٫٥٠٢(أشھر ثالثةناقصاً: ودائع ألجل ذات استحقاق أصلي ألكثر من 

-)١٠١٫٦٨١(ودائع وكالة لدى مؤسسات مالیة إسالمیة ناقصاً:
)٤٧()٧٨٤٫٤٢٦(ناقصاً: سحوبات على المكشوف من البنوك 

١٤٫٢٢٣٫٧٣٥٣٫٤٥٠٫٥٢٥
٩٫٨٢٨-زائدًا: النقد واألرصدة البنكیة العائدة إلى شركة تابعة محتفظ بھا للبیع

١٤٫٢٢٣٫٧٣٥٣٫٤٦٠٫٣٥٣النقد وما یعادلھ 

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

لعمالء.عن االمنفذة نیابةً 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة) ٢٠٢١يونيو٣٠

٣١

دمج األعمال ١٢

دمج أعمال خاضعة لسیطرة مشتركة ١٢٫١

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

وشركاتھا التابعة ("أفكار") أفكار لالستثمار المالي والعقاري ذ.م.م  
٪ من أسھم شركة أفكار لالستثمار المالي والعقاري ذ.م.م ٦٠، استحوذت المجموعة على حصة بنسبة  ٢٠٢١ینایر  ١اعتبارًا من  

في  وشركاتھا التابعة ("أفكار") بال مقابل. یقع مقر أفكار في أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة، وتتمثل أنشطتھا في االستثمار
اعتبارًا من تاریخ االستحواذ،  المشاریع التجاریة، وتأسیسھا وإدارتھا، وتمثیل الشركات، واستثمار وتطویر المشاریع العقاریة.

ألف درھم، على التوالي.١٠٫٩٠١ألف درھم و١١٠٫٩٢٦ساھمت أفكار بإیرادات وأرباح للمجموعة بقیمة 

ع ("ألفا") .م.ألفا ظبي القابضة ش
٪ من أسھم شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع (المعروفة ٤٥حصة بنسبة، استحوذت المجموعة على٢٠٢١أبریل ١من اً اعتبار
في أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة،  ألفا ("ألفا") بدون مقابل. یقع مقر بعةا وشركاتھا الت.م.م")  ذباسم "تروجان القابضة اً سابق

مقاوالت الھندسة والبناء المتعلقة بالمباني التجاریة والسكنیة،  أعمال  ي مقاوالت تشیید األعمال المدنیة، وف وتتمثل أنشطتھا الرئیسیة
واألعمال   التحتیة،  البنیة  الجاھزة  األرضیةوتطویر  الخرسانة  وتورید  وإنتاج  الصحي  ووالمدنیة،  الصرف  شبكات  مقاوالت 

خدمات حقول ومرافق النفط والمقاوالت المیكانیكیة،  وعمال ذات الصلة،  مقاوالت الطرق الرئیسیة والشوارع واأل و،  الرئیسیة
الثقیلة /  الشاحنات نقل ومقاوالت األنفاق، ووربط المنازل، الفرعیةمقاوالت شبكات الصرف الصحيووالغاز البریة والبحریة، 

، وتركیب وإصالح معدات السالمة  والھاونالخرسانة الجافة  وو  الجاھزةوتصنیع الخرسانةالمواد،  المخصصة لتجمیع  الخفیفة  
وتركیب ألواح األلمنیوم والزجاج.   ساھمت شركة ألفا اعتبارًا  وأنظمة إطفاء الحرائق، وتصنیع وتورید  تاریخ االستحواذ،  من 

ت عملیةتما لو  فیمألف درھم على التوالي.  ١٫٤٨٢٫٩٠٨ألف درھم و٣٫٤٥١٫٠٤٧إیرادات وأرباح للمجموعة بمبلغ  بظبي  
تساھم  السنةاالستحواذ في بدایة   لكان من الممكن أن  للمجموعة  ألفاشركة  ،  ألف درھم ٦٫٩٥٤٫١٣٠بقیمةبإیرادات وأرباح 

، استحوذت شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع. على أسھم ٢٠٢١أبریل  ١من  اً على التوالي. اعتبار ،ألف درھم٣٫٣٧٥٫٧٣٠و
التالیة: الشركاتفي 

األنشطة الرئیسیة األسھم المستحوذ علیھا اسم الشركة 

مرافق  ٪١٠٠للطاقة المحدودة*موربن  والنفط وخدمات تشغیل وصیانة  الغاز  لنقل  االستشارات الھندسیة 
إنتاج النفط والغاز واالستثمار في شركات أخرى. 

استثماریة قابضة. شركة ٪١٠٠* ملكیة فردیة– سبالیم لالستثمار التجاري 
الغابات والسیاحة والزراعة. ٪٧٠موارد القابضة لالستثمار ذ.م.م 

اختبار  ٪٣١٫٥** شركة بیور ھیلث للمستلزمات الطبیة ذ.م.م وخدمات  المختبرات  إدارة  وخدمات  المستشفیات  إدارة  خدمات 
تأشیرة اإلقامة وتوزیع المنتجات الطبیة ذات الصلة. 

. ٢٠٢١یونیو ٣٠من اً المذكورة أعاله على أساس مؤقت اعتبارالشركاتالمحاسبة عن االستحواذ على ت* تم
بموجب ترتیب تعاقدي بین المساھمین.شركة ألفا ھي شركة تابعة لشركة بیور ھیلث للمستلزمات الطبیة ذ.م.م إن ** 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 
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(غير مدققة) ٢٠٢١يونيو٣٠

٣٢

(تتمة) دمج األعمال١٢

(تتمة) مشتركةدمج أعمال خاضعة لسیطرة ١٢٫١

("قیادة") م.عشركة اإلمارات لتعلیم قیادة السیارات ش.
استحوذت المجموعة على٢٠٢١یونیو  ٣٠من  اً اعتبار السیارات  ٤٨حصة بنسبة،  قیادة  شركة اإلمارات لتعلیم  أسھم  ٪ من 

من أسھم شركة سبرانزا لالستثمار  ٪١٠٠بدون مقابل، من خالل االستحواذ على حصة بنسبة  وشركاتھا التابعة(قیادة")ش.م.ع.  
ھي شركة مساھمة عامة  ملكیة فردیة ذ.م.م، وھي شركة تم إنشاؤھا لالحتفاظ بأسھم شركة القیادة. إن شركة القیادة-التجاري  

المتحدة   العربیة  اإلمارات  دولة  في  أنشطتھا تأسست  إداروتتمثل  وتطویرفي  وإدارة  علىتدریبال أنشطةة  السیارات  قیادة 
بقیمةبإیرادات وأرباح للمجموعة  لساھمت شركة القیادة،  السنةاالستحواذ في بدایة  ت عملیة  تمفیما لو  .  االستثمارات العقاریة

ألف درھم على التوالي ٨٥٫٥١١ألف درھم و١٢٣٫٢٣٢

") الجرافات البحریةع (".م.شركة الجرافات البحریة الوطنیة ش
٪ من أسھم شركة الجرافات البحریة الوطنیة ش.م.ع ٦٥٫١حصة بنسبة، استحوذت المجموعة على٢٠٢١یونیو ١من اً اعتبار

سوجنو لالستثمار التجاري ٪ من أسھم شركة  ١٠٠حصة بنسبةمن خالل االستحواذ علىوشركاتھا التابعة  ")  الجرافات البحریة("
والملكیة فردیة-واز تو لالستثمار التجاريوشركة  ملكیة فردیة  - شركةأسھملالحتفاظ ب تم إنشاؤھا  شركاتتعتبراننتیل، 

ھي شركة مساھمة عامة تأسست في إمارة أبوظبي، اإلمارات  الجرافات البحریة  إن شركةمقابل ال شيء.  الجرافات البحریة  
والبناء وعقود التجریف وأعمال استصالح األراضي المرتبطة  والتوریدفیذ عقود الھندسة في تنوتتمثل أنشطتھا العربیة المتحدة  

بإیرادات  شركة الجرافات البحریةتاریخ االستحواذ، ساھمت اعتبارًا من بھا في المیاه اإلقلیمیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة.  
االستحواذ في بدایة فیما لو تمت عملیة  درھم على التوالي.  ألف  ١٤٣٫١٧٦وألف درھم  ١٫٠٣٣٫١٨٨بقیمةوأرباح للمجموعة  

شركة  ةنالس تساھم  أن  الممكن  من  لكان  البحریة،  للمجموعة  ب الجرافات  وأرباح  درھم ٣٫٢٦٨٫٦٧٦بقیمةإیرادات  ألف 
ألف درھم على التوالي. ٢٣١٫١١٤و

") ماونتن جیت ("أبوظبي ماونتن جیت ذ.م.م 
جیت ذ.م.م ("شركة، استحوذت المجموعة على سیطرة على٢٠٢١أبریل  ١من  اً اعتبار من ")ماونتن جیتأبوظبي ماونتن 

حصة إضافیة بنسبة   في  ٢٣خالل االستحواذ على  جیت٪  شركة ألفا  عملیةكجزء منماونتن  القابضة  ظبياستحواذھا على 
وتتمثل أنشطتھاظبي، اإلمارات العربیة المتحدة  ول في أبھي شركة ذات مسؤولیة محدودة تعمماونتن جیت  إن شركة  ش.م.ع.  

ساھمت  اعتبارًا منوإدارتھا.  وتطویرھا العقاریةالمشاریعفيستثمار  االفي   حصول المجموعة على السیطرة،  شركة  تاریخ 
االستحواذ  فیما لو تمت عملیةألف درھم على التوالي.  ١٫٤٦٤ألف درھم و٤٫٧٩٥بقیمةإیرادات وأرباح للمجموعة  بماونتن جیت  

ساھمت  ، لكانالسنةفي بدایة   جیت  ت  وأرباح للمجموعة  ماونتن  ألف درھم على  ٣٫٣٣٥ودرھم  ألف٩٫٨٩٥بمبلغ بإیرادات 
التوالي. 
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٣٣

(تتمة) دمج األعمال١٢

(تتمة) دمج أعمال خاضعة لسیطرة مشتركة١٢٫١

ألفا أفكار  
الجرافات  
اإلجمالي ماونتن جیتالقیادة البحریة

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
الموجودات

٨٦٫١٦١٢٫٢٧٠٫٣٢٢٤٫١٣٧٫٥٩٢٢٠٠٫٣٨٥٣٣٩٦٫٦٩٤٫٧٩٩الممتلكات والمعدات 
٩٢٨٫٠٨٠-٤٩٦٫٥١٩٤٢٧٫٩٢٧٣٫٦٣٤-والشھرة  الموجودات غیر الملموسة 

١٩٫٨٤٨---١٩٫٨٤٨-الموجودات البیولوجیة  
٦٤٣٫١٨٤-١١٥٫١٣٠١٧٠٫٥١٥٣١٧٫٣٤٦٤٠٫١٩٣موجودات حق االستخدام  

٥٨٠٫٦٠٩-١٣٤٫٢٥٠-٨٧٫٤١٨٣٥٨٫٩٤١االستثمارات العقاریة  
٤٤٢٫٦١٤--٣٩٢٫٤٢٠٥٠٫١٩٤-االستثمار في شركات زمیلة وشركات ائتالف 

٥٫٠٨٣٫٣٤١-٣٣٫٥٩٦٤٫٩٤١٫١٨٦٣٢٫٠٨٤٧٦٫٤٧٥االستثمار في موجودات مالیة 
١٫٠٧٠٫٩٧٥---١٫٠٧٠٫٩٧٥-الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي 

٦٨٧٫٩٨٢-٣٧٫٣٦٣٣٢٦٫٨٦٠٣٢٠٫٥٨٩٣٫١٧٠المخزون 
١٤٦٫٧٦٠---١٤٦٫٧٦٠-أعمال التطویر قید التنفیذ 

١٫٤٣٦٫٩٢٠-١٫٤٣٦٫٦٢٠٣٠٠-المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة  
٣٢٫٢٦٤٤٫٦٤٦٫٧٧٣٣٫٢٣٤٫٩٢٣٥٧٫٣٣٢١٠٫٥٠٧٧٫٩٨١٫٧٩٩الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى 

٥٫٧٤٧٫١٩١--١٫٦٤١٫١٨٧٤٫١٠٦٫٠٠٤-موجودات العقود 
١٣٫٤٤٣--٨٫١٨٢٥٫٢٦١-موجودات الضریبة المؤجلة  

٨٦٫٨٠٧٢٫٠٧٤٫٨٣٥٧٠٢٫٠١٩٢٨٩٫٥١٠٣٫٩١٦٣٫١٥٧٫٠٨٧النقد واألرصدة البنكیة 

٤٧٨٫٧٣٩٢٠٫٠٠١٫٩٤٣١٣٫٣٣٣٫٩٣٩٨٠٥٫٢٤٩١٤٫٧٦٢٣٤٫٦٣٤٫٦٣٢

المطلوبات 
٦٥٤٫٢٧٣-٥٫٤١٦٢٠٥٫٤٥٩٤٣٨٫١٧٦٥٫٢٢٢مكافآت نھایة الخدمة للموظفین  

٦٫٤٧٩٫٣٥٥--٥٢٫٠٠٠٣٫٥٩٩٫٣٦٢٢٫٨٢٧٫٩٩٣القروض 
٦١٫٤٦١---٦١٫٤٦١-األدوات المالیة المشتقة  

٩٦٫١٣٣---٩٦٫١٣٣-قرض من طرف ذو عالقة  
٦٣٢٫٩٦١-١١٦٫٨٤٦١٥٨٫٩٠٩٣١٦٫٠٧٢٤١٫١٣٤د اإلیجارومطلوبات عق

١٫٥٨٩٫٨٠٤---١٫٥٨٩٫٨٠٤-المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة  
٨٧١٫٨١٣---٨٧١٫٨١٣-مطلوبات العقود 

١٫١٥٩٫٣٨١---١٫١٥٩٫٣٨١-الھوامش مقابل خطاب ضمان  
٣٢٫٨٦٨٣٫٩٨٢٫٧٥٦٤٫٧٣٠٫٧٨١٣٥٫٥٤٤٧٫٠٩٠٨٫٧٨٩٫٠٣٩الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى  

٢٠٧٫١٣٠١١٫٧٢٥٫٠٧٨٨٫٣١٣٫٠٢٢٨١٫٩٠٠٧٫٠٩٠٢٠٫٣٣٤٫٢٢٠

٢٧١٫٦٠٩٨٫٢٧٦٫٨٦٥٥٫٠٢٠٫٩١٧٧٢٣٫٣٤٩٧٫٦٧٢١٤٫٣٠٠٫٤١٢صافي الموجودات 
) ٨٫٦٧٨٫٢٤٠()٣٫٩٨٦() ٤١٠٫٦٧٤() ٣٫٤٠١٫٨٨٧() ٤٫٧٥٣٫٠٤٩() ١٠٨٫٦٤٤(ناقصاً: الحقوق غیر المسیطرة  

الحصة النسبیة لصافي الموجودات القابلة للتحدید 
١٦٢٫٩٦٥٣٫٥٢٣٫٨١٦١٫٦١٩٫٠٣٠٣١٢٫٦٧٥٣٫٦٨٦٥٫٦٢٢٫١٧٢المستحوذ علیھا

حصة حقوق الملكیة المحتفظ بھا سابقاً والمحولة  
) ٢٦٧٫٤٠٢()٥٫٠٢٢(--) ٢٦٢٫٣٨٠(-) ٦من االستثمار في شركات زمیلة (إیضاح 

حصة حقوق الملكیة المحتفظ بھا سابقاً والمحولة  
) ١٢٧٫٩٣٤(--) ١٢٧٫٩٣٤(--) ٧٫٢(إیضاح موجودات مالیةمن االستثمار في 

------االعتبار المدفوع  

٥٫٢٢٦٫٨٣٦) ١٫٣٣٦(١٦٢٫٩٦٥٣٫٢٦١٫٤٣٦١٫٤٩١٫٠٩٦٣١٢٫٦٧٥احتیاطي الدمج 
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٣٤

دمج األعمال (تتمة) ١٢

: دمج األعمال ٣عملیات االستحواذ بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ١٢٫٢

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

األفق الملكي القابضة ذ.م.م  
األفق الملكي  ٪ في  ٦٠بنسبة ي شركة تابعة، على حصة، وھمخازن زي ش.م.خ، استحوذت شركة  ٢٠٢١ینایر  ١من  اً اعتبار

كما یلي: ھي شركة األفق الملكيإن الشركات التابعة ل. وشركاتھا التابعةالقابضة ذ.م.م ("األفق الملكي")

األنشطة الرئیسیة بلد التأسیس والتشغیل  اسم الشركة 
والمحفوظة  اإلمارات العربیة المتحدة ذ.م.م ملكیة فردیة –أوفرسیز لتجارة المواد الغذائیة  المعلبة  الغذائیة  المواد  وبیع  استیراد 

بالجملة. 
وبرامج  اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م – األفق الملكي للتجارة العامة  ألنظمة  بالتجزئة  البیع  العامة،  التجارة 

المعلبة   الغذائیة  المواد  بیع  والمحفوظة  الحاسوب، 
المواد   وتغلیف  تعبئة  وتصدیر،  استیراد  بالجملة، 

الغذائیة. 
متاجر استھالكیة للبیع بالتجزئة والجملة.  اإلمارات العربیة المتحدة متاجر األفق الملكي فزعة ذ.م.م   

المنتجات  اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م  – األفق الملكي للتجارة العامة  وبیع  والتصدیر  االستیراد  العامة،  التجارة 
الخشبیة بالتجزئة.  

٤٫٣٧٧وألف درھم  ٨٩٫٥٤٥اعتبارًا من تاریخ االستحواذ، ساھمت شركة األفق الملكي بإیرادات وأرباح للمجموعة بلغت قیمتھا  
ألف درھم، على التوالي. 

ملیكة فردیة ذ.م.م ("بداور") –بدوار للتصمیم الداخلي  
٪ في شركة ١٠٠، استحوذت شركة أبیكس القابضة ذ.م.م، وھي شركة تابعة، على حصة بنسبة  ٢٠٢١ینایر  ١اعتبارًا من  

في إمارة أبوظبي  تم تسجیلھا وتأسیسھا ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة،  ("بداور")،ذ.م.مملكیة فردیة–بدوار للتصمیم الداخلي
للمجموعة وأرباحبإیرادات  بداورتاریخ االستحواذ، ساھمت  اعتبارًا منیمات وبیع األثاث.  أعمال تنفیذ التصموتتمثل أنشطتھا في  

على التوالي. ،ألف درھم٢٣وألف درھم ٤٫٢٤٥بمبلغ 

ملكیة فردیة ذ.م.م ("الخیام المركزیة")–شركة الخیام المركزیة 
٪ في شركة الخیام  ١٠٠، استحوذت شركة أبیكس القابضة ذ.م.م، وھي شركة تابعة، على حصة بنسبة  ٢٠٢١ینایر  ١اعتبارًا من  

المركزیة ملكیة فردیة ذ.م.م ("الخیام المركزیة") وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة، تم تسجیلھا وتأسیسھا في إمارة أبوظبي  
الت بالتجزئة وإدارة الفعالیات. اعتبارًا من تاریخ االستحواذ، ساھمت شركة الخیام المركزیة  وتتمثل أنشطتھا في بیع الخیام والمظ

ألف درھم، على التوالي. ٣٥٫٢٣٢وألف درھم ١٧٠٫٤٨٧بإیرادات وأرباح للمجموعة بلغت قیمتھا 
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دمج األعمال (تتمة) ١٢

(تتمة) : دمج األعمال٣یر المالیة رقم عملیات االستحواذ بموجب المعیار الدولي إلعداد التقار١٢٫٢

ملكیة فردیة ذ.م.م ("أبیكس الوطنیة لالستثمار") -أبیكس الوطنیة لالستثمار 
أبیكس  شركة  ٪ في  ١٠٠، استحوذت شركة أبیكس القابضة ذ.م.م، وھي شركة تابعة، على حصة بنسبة  ٢٠٢١ینایر  ١اعتبارًا من  

ملكیة فردیة ذ.م.م ("أبیكس الوطنیة لالستثمار")، بدون مقابل. إن شركة أبیكس الوطنیة لالستثمار ھي شركة -الوطنیة لالستثمار  
التجاریة والعقاریة  المشاریعھا وتأسیسھا في إمارة أبوظبي، وتتمثل أنشطتھا في االستثمار في  ذات مسؤولیة محدودة، تم تسجیل

بإیرادات وأرباح للمجموعة أبیكس الوطنیة لالستثماراعتبارًا من تاریخ االستحواذ، ساھمت شركة  والصناعیة وتأسیسھا وإدارتھا.
ألف درھم، على التوالي. ٥٫٤٥٩ألف درھم و٧٫٨٩٧بقیمة 

ذ.م.م ("آر آر للمنشآت") ملكیة فردیة-آر آر إلدارة المنشآت اس بي 
حصة بنسبة  ٢٠٢١ینایر  ١من  اً اعتبار شركة تابعة، على  وھي  شركة أبیكس القابضة ذ.م.م،  استحوذت  شركة  ٪ في  ١٠٠، 
آر آر للمنشآت ھي شركة إن شركة ملكیة فردیة ذ.م.م ("آر آر للمنشآت")، بدون مقابل. -آر آر إلدارة المنشآت اس بي خاملة،

وتتمثل أنشطتھا في صیانة المباني وإدارة المخیمات وأماكن إقامة  ارة أبوظبي  في إمتم تسجیلھا وتأسیسھا ذات مسؤولیة محدودة،  
بإیرادات وأرباح  آر آر للمنشآتشركة، ساھمتاالستحواذتاریخ  اعتبارًا منالعمال وتطویر العقارات وخدمات التأجیر واإلدارة.

على التوالي.،ألف درھم٣٨٫١١٣وألف درھم ٦١٫٦٠٩للمجموعة بمبلغ 

("فیكسیس") كسیس للخدمات الفنیة ذ.م.م  فی
٪ في  ١٠٠، وھي شركة تابعة، على حصة بنسبة  ذ.م.م، استحوذت شركة التزام إلدارة األصول٢٠٢١ینایر  ١من  اً اعتبار

("فیكسیس") ذ.م.م  الفنیة  للخدمات  محدودة،  ،فیكسیس  مسؤولیة  ذات  شركة  وتأسیسھا ھي  تسجیلھا  دبي  تم  إمارة  وتتمثل  في 
وأرباح بإیرادات  فیكسیس شركة  تاریخ االستحواذ، ساھمت  اعتبارًا منطتھا في تركیب وصیانة أنظمة األمن وتجارة المعدات.أنش

على التوالي. ،ألف درھم٣٢٩وألف ٦٫٤٠٩للمجموعة بمبلغ 

) للتوصیل" ١٨٨٥"لخدمات التوصیل ذ.م.م ( ١٨٨٥
حصة بنسبة، وھي شركة تابعة، علىایزي لیس لتأجیر الدراجات الناریة ش.م.خ، استحوذت شركة ٢٠٢١أبریل ٤من اً اعتبار
ھي شركة ذات مسؤولیة  للتوصیل  ١٨٨٥إن شركة، دون مقابل.  للتوصیل")١٨٨٥لخدمات التوصیل ذ.م.م ("١٨٨٥٪ في ٧٠

شركة تمن تاریخ االستحواذ، ساھماً في إمارة دبي وتعمل في مجال خدمات التوصیل. اعتبارتم تسجیلھا وتأسیسھا محدودة،  
على التوالي. ،ألف درھم١٣٠ألف درھم و٣٫٣٨٦قیمتھا إیرادات وخسائر للمجموعة بلغتللتوصیل ب ١٨٨٥



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة) ٢٠٢١يونيو٣٠

٣٦

دمج األعمال (تتمة) ١٢

: دمج األعمال (تتمة) ٣إلعداد التقاریر المالیة رقم عملیات االستحواذ بموجب المعیار الدولي ١٢٫٢

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

بداور األفق الملكي 
الخیام  

فیكسیسأبیكس الوطنیة  المركزیة 
١٨٨٥

اإلجمالي للتوصیل 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

الموجودات 
١٥٫٠١١-٢٤٩-٢٫٦٤١-١٢٫١٢١الممتلكات واآلالت والمعدات 

٣٤٫١٠٠-----٣٤٫١٠٠الموجودات غیر الملموسة  
١٫٠٤٨-----١٫٠٤٨موجودات حق االستخدام  

١٧٫٧٧٧-٥٢---١٧٫٧٢٥المخزون 
٤٫٧٣٠-----٤٫٧٣٠المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة  

٥٫٧٦٩٢٦٨٣٥٫١٢٣-١٨٫٨١٨٨٩٣٩٫٣٧٥الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى  
١٫٨٦٩١٧٨٧٫٦٧١-٥٫٥٤٣٦٩١٢النقد واألرصدة البنكیة  

٧٫٩٣٩٤٤٦١١٥٫٤٦٠-٩٤٫٠٨٥٩٦٢١٢٫٠٢٨إجمالي الموجودات 

المطلوبات  
١٫٠٤٦-٣٩٥---٦٥١مكافآت نھایة الخدمة للموظفین  

٩٫٢٠٧-----٩٫٢٠٧القروض  
٩٧٣-----٩٧٣اإلیجار د و مطلوبات عق

٨٫٢٥٥--٤٫٧٥٩٢٫٢٧٣١٫٢٢٣-المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة  
٥٫١٣٥٥٨٢٣٥٫٦١٨-٢٦٫٥٤٠١٫٨٦٣١٫٤٩٨الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى  

٣٧٫٣٧١٦٫٦٢٢٣٫٧٧١١٫٢٢٣٥٫٥٣٠٥٨٢٥٥٫٠٩٩إجمالي المطلوبات 

إجمالي صافي الموجودات (المطلوبات) القابلة 
٦٠٫٣٦١)١٣٦(٢٫٤٠٩)١٫٢٢٣(٨٫٢٥٧)٥٫٦٦٠(٥٦٫٧١٤للتحدید بالقیمة العادلة

الحصة النسبیة لصافي الموجودات (المطلوبات)
٢٧٫٤١١)٤٣(٢٫٤٠٩)٧٣٤(٤٫٩٥٤)٣٫٣٩٦(٢٤٫٢٢١القابلة للتحدید المستحوذ علیھا 

٤٣١٩٫٩٥٢-٧٣٤-١٥٫٧٧٩٣٫٣٩٦الشھرة الناتجة عند االستحواذ 
)٥٫٢٧٣(-)٣١٩(-)٤٫٩٥٤(--الربح من شراء صفقة 

٤٢٫٠٩٠-٢٫٠٩٠---٤٠٫٠٠٠اعتبار الشراء

٣٢٫٩٥٠)٩٣(-)٤٨٩(٣٫٣٠٣)٢٫٢٦٤(٣٢٫٤٩٣الحقوق غیر المسیطرة 

صافي الموجودات المدرجة على تقییم مؤقت لقیمھا العادلة كما في تاریخ االستحواذ. سوف تنتھي المجموعة من تخصیص  یعتمد  
. ٢٠٢١سعر الشراء قبل نھایة عام 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة) ٢٠٢١يونيو٣٠

٣٧

دمج األعمال (تتمة) ١٢

(تتمة) دمج األعمال ٣عملیات االستحواذ بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ١٢٫٢

والتي تتضمن بشكل  المذكورة سابقاً،  عملیات االستحواذالناتجة عن  ألف درھم،  ٣٤٫١٠٠تم إدراج موجودات غیر ملموسة بقیمة  
. والرخص، وعالقات العمالء، والعالمات التجاریة العالمة التجاریةاسم كبیر 

فیما یلي تحلیل للتدفقات النقدیة عند االستحواذ: 

بداور الملكي األفق 
الخیام  

فیكسیسأبیكس الوطنیة  المركزیة 
١٨٨٥

اإلجمالي للتوصیل 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

اعتبار الشراء: 
٤١٫٥٠٦-١٫٥٠٦---٤٠٫٠٠٠النقد المدفوع مقابل االستحواذ 

٥٨٤-٥٨٤----االعتبار الدائن  

٤٢٫٠٩٠-٢٫٠٩٠---٤٠٫٠٠٠إجمالي اعتبار الشراء

تحلیل التدفقات النقدیة عند االستحواذ: 
٤١٫٥٠٦-١٫٥٠٦---٤٠٫٠٠٠النقد المدفوع مقابل االستحواذ 

)٧٫٦٧١()١٧٨()١٫٨٦٩(-)١٢()٦٩()٥٫٥٤٣(صافي النقد المستحوذ علیھ عند دمج األعمال 

صافي النقد – االستحواذ على أعمال تشغیلیة 
المستخدم (المستحوذ علیھ) (مدرج ضمن  

٣٣٫٨٣٥)١٧٨()٣٦٣(-)١٢()٦٩(٣٤٫٤٥٧التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة)
التدفقاتتكالیف معاملة االستحواذ (مدرجة ضمن 

٢٩٠---١٥٦٦٧٦٧النقدیة من األنشطة التشغیلیة)

صافي النقد المستخدم (المستحوذ علیھ) عند  
٣٤٫١٢٥)١٧٨()٣٦٣(-٥٥)٢(٣٤٫٦١٣االستحواذ 

ألف درھم خالل الفترة وتم إدراجھا ضمن المصاریف العمومیة واإلداریة.٢٩٠تم تكبد التكالیف المتعلقة باالستحواذ البالغة 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة) ٢٠٢١يونيو٣٠

٣٨

دمج األعمال (تتمة) ١٢

استبعاد شركات تابعة  ١٢٫٣

ترست انترناشونال جروب ذ.م.م ("ترست") استبعاد(أ)  

استبعدت المجموعة حصة ملكیتھا بالكامل في ترست انترناشونال جروب ذ.م.م ("ترست") مقابل ،  ٢٠٢١ینایر  ١اعتبارًا من  
ألف درھم. إن القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحدید المستبعدة في تاریخ البیع ھي كما یلي: ٣٥٠٫٠٠٠

ألف درھم

١٧٠٫٧٧٥الموجودات المتداولة 
٢٠٧٫٩٦٤الموجودات غیر المتداولة 

٣٧٨٫٧٣٩إجمالي الموجودات 

) ٢٩٫٧٩٧(المطلوبات المتداولة  
)٥٫٣٥٣(المطلوبات غیر المتداولة  

)٣٥٫١٥٠(المطلوبات  إجمالي 

٣٤٣٫٥٨٩صافي الموجودات 
٣٥٠٫٠٠٠االعتبار المستلم عند االستبعاد  

٦٫٤١١الربح من االستبعاد  

:كما یليھي ترستمن بیع ةالمولدالتدفقات النقدیةصافي إن 

ألف درھم

٣٥٠٫٠٠٠البیع عملیة النقد المستلم من 
) ٤٤٫١٥٢(البیع عملیةالنقد المباع كجزء من

٣٠٥٫٨٤٨تاریخ االستبعادالناتج كما في التدفق النقديصافي 

ن المبالغ غیر جوھریة.أ باعتبارلم یتم فصل نتائج عملیات ترست في بیان األرباح أو الخسائر المرحلي الموحد، 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة) ٢٠٢١يونيو٣٠

٣٩

دمج األعمال (تتمة) ١٢

استبعاد شركات تابعة (تتمة) ١٢٫٣

") آر مید("آر مید للمستلزمات الطبیة ذ.م.م  استبعاد) ب (

مقابل  بالكامل  المجموعة حصتھا في شركة آر مید للمستلزمات الطبیة ذ.م.م ("آر مید")استبعدت،  ٢٠٢١أبریل  ١من  اً اعتبار
المستبعدة في تاریخ البیع ھي كما یلي: القابلة للتحدید القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات إن ال شيء. 

ألف درھم

٢٫٧٣٧الموجودات المتداولة 
٧٦٣الموجودات غیر المتداولة 

٣٫٥٠٠إجمالي الموجودات 

)٤٫٢٠٥(إجمالي المطلوبات 

)٧٠٥(صافي الموجودات 
٧٠٥الحقوق غیر المسیطرة  

-االعتبار المستلم عند االستبعاد  

-الربح من االستبعاد  

: كما یليآر مید ھيمن بیع التدفقات النقدیة المولدةإن صافي 

ألف درھم

-البیع عملیةالنقد المستلم من
)٢٩(البیع عملیةالنقد المباع كجزء من

) ٢٩(تاریخ االستبعاد في الخارج كما صافي التدفق النقدي 

أن المبالغ غیر جوھریة.باعتبارفي بیان األرباح أو الخسائر المرحلي الموحد، آر میدلم یتم فصل نتائج عملیات 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة) ٢٠٢١يونيو٣٠

٤٠

دمج األعمال (تتمة) ١٢

تخفیض نسبة المساھمة دون فقدان السیطرة ١٢٫٤

األسھمعلى أساسنتیجة للمدفوعات في شركة تابعةتخفیض نسبة المساھمة 
)، مما أدى إلى تخفیض حصة  ١٧(إیضاح  المجموعةموظفي  بعض  تابعة لة، تم منح أسھم عادیة في شرك٢٠٢١مایو  ٣١في  

:كما یليالمجموعة  مساھمة 

مجموعة أي اس جي  
ستالیونز اإلمارات  

ش.م.خ  

٪٥التخفیض في حصة المساھمة (%)

١٢٫٥٠٠٫٠٠٠عدد األسھم الممنوحة
٥٢٫٠٠٠(ألف درھم) زیادة في الحقوق غیر المسیطرة  ال

شركات تابعةاالستبعاد الجزئي لحصة المساھمة في
خاضع لسیطرة مشتركةإلى طرف ذو عالقةخالل الفترة، قامت المجموعة بتحویل جزء من حصتھا في بعض الشركات التابعة

المساھمة: حصةلتخفیضبدون مقابل، دون فقدان السیطرة. فیما یلي ملخص 

مجموعة أي اس  
جي ستالیونز  

الصیر ماریناإلمارات ش.م.خ 
مجموعة 

اإلجماليالمضاعفة ذ.م.م 

٪ ١٠٪ ١٥٪ ١٠التخفیض في حصة المساھمة (%) 

١٥٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٠٫٠٠٠٫٠٠٠٤٠٫٠٠٠٫٠١٥عدد األسھم المستبعدة  

٣٣٫٠٤٣٤٣٫٤٠٥٨٫٩٠٤٨٥٫٣٥٢(ألف درھم) القیمة الدفتریة لحصة المساھمة المستبعدة 

٣٣٫٠٤٣٤٣٫٤٠٥٨٫٩٠٤٨٥٫٣٥٢(ألف درھم) احتیاطي الدمج الخسارة المدرجة مباشرًة في 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة) ٢٠٢١يونيو٣٠

٤١

دمج األعمال (تتمة) ١٢

الزیادة في حصة المساھمة في شركات تابعة ١٢٫٥

الفترة، ارتفعت حصة مساھمة المجموعة في بعض الشركات التابعة نتیجة لعملیات دمج األعمال. فیما یلي ملخص الزیادة  خالل (أ)
في حصة المساھمة: 

اإلجمالي سینشري مخازن زي بالمز الریاضیة إیزي لیس

٪٨٫١٠٪٣٫١١٪٣٫٣٢٪٢٫٠٠في حصة المساھمة (%) الزیادة 

٥٩٨٫٥٠٠٤٫٩٧٩٫٠٤٣٣٫١١١٫٨٨٥٢٤٨٫٦٨٩٫٤٥٢المستحوذ علیھا عدد األسھم 

المستحوذ  ناقصًا: القیمة الدفتریة لحصة المساھمة 
١٫٠٧٨٨٫٣٠٩٥٫٢٣٩٥٢٠١٥٫١٤٦(ألف درھم) علیھا 

احتیاطي الدمج الربح المدرج مباشرًة في 
١٫٠٧٨٨٫٣٠٩٥٫٢٣٩٥٢٠١٥٫١٤٦(ألف درھم) 

فیما یلي  ألف درھم.٦٠٫٣٧٩مقابل اعتبار بمبلغ  في بعض الشركات التابعةتھا  حصة مساھمرفعت المجموعةخالل الفترة،  (ب) 
ملخص الزیادة في حصة المساھمة:

اإلجمالي ألفا ظبي الجرافات البحریة 

٪ ٠٫٧٢٪ ٠٫٦٣في حصة المساھمة (%) الزیادة

٥٫٢١٠٫٠٠٠٧١٫٥٤٩٫٦٩٤٧٦٫٧٥٩٫٦٩٤المستحوذ علیھا عدد األسھم  

٢٩٫٠٢٠٨٣٫٠٥٥١١٢٫٠٧٥(ألف درھم) علیھا  المستحوذالقیمة الدفتریة لحصة المساھمة  
) ٦٠٫٣٧٩() ١٦٫٩٠٥() ٤٣٫٤٧٤((ألف درھم) االعتبار النقدي المدفوع ناقصاً:

األرباح المحتجزة (الخسارة) الربح المدرج مباشرًة في 
٦٦٫١٥٠٥١٫٦٩٦) ١٤٫٤٥٤((ألف درھم)

األعمال ومن خالل شراء حصة إضافیة، دمجوالتي نتجت عن كل منبعض الشركات التابعة،  حصة مساھمةأدت الزیادة في  
ألف درھم.١٢٧٫٢٢١إلى انخفاض في حقوق الملكیة غیر المسیطرة بمبلغ 

رأس المال ١٣
(مدققة) (غیر مدققة) 

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو٣٠
ألف درھم ألف درھم

المصرح بھ الصادر والمدفوع بالكامل  
١٫٨٢١: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١ملیون سھم بقیمة درھم واحد للسھم (١٫٨٢١

١٫٨٢١٫٤٢٩١٫٨٢١٫٤٢٩ملیون سھم بقیمة درھم واحد للسھم) 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة) ٢٠٢١يونيو٣٠

٤٢

المعامالت مع األطراف ذات العالقة األرصدة و١٤

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.

األرصدة١٤٫١

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) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو٣٠

ألف درھم ألف درھم طبیعة العالقة  
متداولة 

-٣٥٢٫٨٦٣شركة ائتالف  شركة التحدي المصریة اإلماراتیة للجرافات البحریة 
-١٥٨٫٦١٨مشتركة شركة خاضعة لسیطرة موربن القابضة المحدودة  

١١٣٫٩٤٧١١٣٫٩٤٧شركة خاضعة لسیطرة مشتركة مینا القابضة ذ.م.م 
٧٦٫١١٨١٢٨٫٥٣٤شركة خاضعة لسیطرة مشتركة ھیدرا العقاریة ذ.م.م 

٤٦٫١١٢٨١٫٦٣٥شركة خاضعة لسیطرة مشتركة شمیرا لالستثمار ذ.م.م 
٥٠٫٠٢٥٤٩٫٤٢٢شركة خاضعة لسیطرة مشتركة بال للخدمات التقنیة ذ.م.م 

٢٠٫٢٧٨٢٨٫١٠٦شركة زمیلة تفسیر للمقاوالت والصیانة العامة ذ.م.م 
٢٢٫٤٠٣٢٢٫٢٤٤شركة خاضعة لسیطرة مشتركة رویال جروب إلدارة الشركات ذ.م.م 

٢٥٫٠٢٩-شركة خاضعة لسیطرة مشتركة *تروجان للمقاوالت العامة ذ.م.م
١٥٫١٣٧٢٢٫٨١٥طرف ذو عالقة آخر مینا باالس 

١٣٫٦٨٧١٣٫١٥٠شركة خاضعة لسیطرة مشتركة رویال جروب بروكریمنت آر أس سي لیمتد 
١٠٫٦٢٤-شركة زمیلة *ذ.م.مشركة بیور ھیلث للمستلزمات الطبیة 

٦٫٢٢٣-شركة خاضعة لسیطرة مشتركة *ریم اإلمارات لأللومنیوم ذ.م.م
١١٫٦٥٥٦٫٠١٨شركة خاضعة لسیطرة مشتركة شركة موقھ للتكنولوجیا ذ.م.م 

٣٫٨٧٨٤٫١٢٤شركة ائتالف بنیة للمشاریع ذ.م.م 
-١٠٫٣٢٧شركة خاضعة لسیطرة مشتركة أونرز أسوسییشنسانت ریجیس 

-٦٫٥٥٤شركة خاضعة لسیطرة مشتركة یاس للتمویل القابضة المحدودة 
٢٫٧٥٥١٫٣٥٦شركة خاضعة لسیطرة مشتركة الیاسات للوازم التموین والمطاعم ذ.م.م 
٣٫٧٠٢-شركة خاضعة لسیطرة مشتركة * أفكار لالستثمار المالي والعقاري ذ.م.م

١٧٣٫٤٤٢١١٤٫٢٤٢شركة خاضعة لسیطرة مشتركة أخرى 

١٫٠٧٧٫٧٩٩٦٣١٫١٧١
) ٢٨٦٫٤٣٣() ٢٨٠٫٩٤٩(ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

٧٩٦٫٨٥٠٣٤٤٫٧٣٨
غیر متداولة

٤٫٧٠٦٤٫٧٠٦شركة خاضعة لسیطرة مشتركة * رویال جروب إلدارة الشركات ذ.م.م *

٨٠١٫٥٥٦٣٤٩٫٤٤٤عالقة، صافي إجمالي المبالغ المستحقة من أطراف ذات 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة) ٢٠٢١يونيو٣٠

٤٣

األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة) ١٤

األرصدة (تتمة) ١٤٫١

شركة أفكار لالستثمار المالي  ومسیطرة في شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.عحقوق* خالل الفترة، استحوذت المجموعة على  
. ٢٠٢١یونیو ٣٠كما في ھذه األرصدةاستبعادوالعقاري ذ.م.م، مما أدى إلى 

یتعلق الجزء غیر المتداول من األرصدة المستحقة من أطراف ذات عالقة بمحتجزات مدینة على عقود موقعة مع أطراف  **
ذات عالقة.

قرض لطرف ذو عالقة 
  ًملیون درھم)  ١٫٢:  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ملیون درھم (١٫٢ألحد موظفي اإلدارة الرئیسیین بقیمة  منحت المجموعة قرضا

. ٢٠٢٣نوفمبر  ٣وھو قرض غیر مضمون وال یحمل فائدة ویستحق في  

 ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ملیون درھم (٢٥بقیمة  میراك رویال نیتشر للخضروات والفواكھ ذ.م.م  لشركة  اً  منحت المجموعة قرض :
اً مالیین درھم لكل منھا، بدء٥على أقساط سنویة تبلغ  هسدادویستحقال شيء) وھو قرض غیر مضمون وال یحمل فائدة،  

.٢٠٢٦ینایر ٣١آخر قسط في على أن یكون٢٠٢٢ینایر ٣١من 

كما یلي: ھومتداول وغیر متداولكتخصیص القرض ألطراف ذات عالقة إن 

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو ٣٠

ألف درھم ألف درھم

-٥٫٠٠٠متداول
٢١٫٢٠٠١٫٢٠٠غیر متداول 

٢٦٫٢٠٠١٫٢٠٠



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة) ٢٠٢١يونيو٣٠

٤٤

العالقة (تتمة) األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات ١٤

األرصدة (تتمة) ١٤٫١

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

(مدققة) (غیر مدققة)
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو٣٠

ألف درھم ألف درھم طبیعة العالقة 
متداولة

١٨٧٫٧٦٥-شركة خاضعة لسیطرة مشتركة * تروجان للمقاوالت العامة ذ.م.م
٥٫٢٠١٫٣٧٧١٥٢٫٠٢١شركة خاضعة لسیطرة مشتركة شمیرا لالستثمار ذ.م.م 

-٤٠٫٠٠٠طرف ذو عالقة آخر ایھ تي جي سي للنقل والمقاوالت العامة ذ.م.م 
٤٢٫٠١٤٦٨٫٧٠٣شركة خاضعة لسیطرة مشتركة انفینیتي تي في المنطقة الحرة ذ.م.م 

-٣٤٦٫٥٠٠شركة خاضعة لسیطرة مشتركة ویف القابضة ذ.م.م انفینیتي
-٦١٫٦٤٤شركة خاضعة لسیطرة مشتركة مجموعة أبوظبي المتحدة 

٣٣٫٩٧٤٣١٫٥٥٨شركة ائتالف بنیة للمشاریع ذ.م.م 
٥١٫٤٥٣-شركة خاضعة لسیطرة مشتركة ش.م.خ جروبانترناشونال جولدن 

-١١٠٫٠٠٠شركة خاضعة لسیطرة مشتركة أي اتش كابیتال ش.م.ح 
-١١٠٫٠٠٠شركة خاضعة لسیطرة مشتركة سینترو القابضة ذ.م.م 

-١١٠٫٠٠٠شركة خاضعة لسیطرة مشتركة دینترو لالستثمار ذ.م.م 
-٧٧٫٠٠٠شركة خاضعة لسیطرة مشتركة إي بي جي برایفت انفستمنت ذ.م.م 

٢٥٫٠٥٠٣٨٫٨٥٢شركة خاضعة لسیطرة مشتركة مجموعة باور ھاوس إلدارة الشركات ذ.م.م
١٫٣١١-شركة خاضعة لسیطرة مشتركة * الوطنیة للمشاریع والتعمیر. ذ.م.م

-١٦٫٠٢٩شركة خاضعة لسیطرة مشتركة سوبرماركت األرض ذ.م.م 
٢٦٫٠٩٧١٢٫٥٥٦مشتركة شركة خاضعة لسیطرة رویال جروب لإلدارة ذ.م.م 

٢٫٨٦٤٦٫٨٤٨شركة خاضعة لسیطرة مشتركة بال للخدمات التقنیة ذ.م.م 
١٫٣٥٤٤٫٢٩٥شركة خاضعة لسیطرة مشتركة رویال جروب ھولدینج ذ.م.م 
-٨٫٩٢٤شركة خاضعة لسیطرة مشتركة شركة موقھ للتكنولوجیا ذ.م.م 

٦٫٥١٢-شركة خاضعة لسیطرة مشتركة *المھا للصناعات النموذجیة ذ.م.م
١٣٫١٤١٢٫٢٩٠شركة خاضعة لسیطرة مشتركة رویال جروب بروكریمنت آر أس سي لیمتد 

١٫٨٣٦٤٫٥٨٢شركة خاضعة لسیطرة مشتركة الجرف للسفر والسیاحة 
٦٣٥-شركة خاضعة لسیطرة مشتركة * تیك كونكریت بروجیكتس ذ.م.م– ھاي 
١٣٧٫٢٣٢٨٧٫٢٩٢شركة خاضعة لسیطرة مشتركة أخرى

٦٫٣٦٥٫٠٣٦٦٥٦٫٦٧٣

غیر متداولة 
٦٩٫٠٢١-شركة خاضعة لسیطرة مشتركة * تروجان للمقاوالت العامة ذ.م.م

٢٣٫٣٣٢٣٠٫٤٨٤شركة ائتالف بنیة للمشاریع ذ.م.م 
٢٢٫٤٤٤-شركة خاضعة لسیطرة مشتركة الوطنیة للمشاریع والتعمیر. ذ.م.م 

١٨٫٤٥٣٢٫٥٢٠شركة خاضعة لسیطرة مشتركة رویال جروب ھولدینج ذ.م.م 
١٫٩٩٧٦١٣شركة خاضعة لسیطرة مشتركة أخرى

٤٣٫٧٨٢١٢٥٫٠٨٢

٦٫٤٠٨٫٨١٨٧٨١٫٧٥٥إجمالي المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة 

ھذه األرصدة استبعادمسیطرة في شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع، مما أدى  على حقوقالمجموعة  استحوذت* خالل الفترة،  
. ٢٠٢١یونیو ٣٠كما في 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة) ٢٠٢١يونيو٣٠

٤٥

(تتمة) األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة  ١٤

األرصدة (تتمة) ١٤٫١

عالقة طرف ذوقرض من 
ألف  ٨٨٥٫٢٤٠شمیرا لالستثمار ذ.م.م، للحصول على قرض بمبلغ  شركة، وھو  ذو عالقةأبرمت المجموعة اتفاقیة مع طرف  

ستخدامھا في عملیات شركة تابعة. العلى معدات طبیة متخصصة لالستحواذدرھم، والذي سیتم استخدامھ 

المعامالت ١٤٫٢

:المجموعة المعامالت التالیة مع أطراف ذات عالقةأبرمتخالل الفترة، 

یونیو٣٠الستة أشھر المنتھیة في  یونیو ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
(غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) 

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

: اإلیرادات
٤٢٨٫٤٥٠٢٣٢٫٨٨٧٥٦٥٫٥٠٧٣٢٥٫٠٤٧شركات خاضعة لسیطرة مشتركة  

-١٥٫٣٧٥--شركات زمیلة  
١٥١٫٨١٨١٣٠٫١٩٠١٥٢٫١٥٧١٣٠٫٨٢٥أطراف ذات عالقة أخرى  

٥٨٠٫٢٦٨٣٦٣٫٠٧٧٧٣٣٫٠٣٩٤٥٥٫٨٧٢

٢٧١٫٢٩٩٧٥٣٫٢٨٢٣٣٣٫٥٩٦٧٦١٫٤٢٧(شركات خاضعة لسیطرة مشتركة) تكلفة اإلیرادات

(شركات خاضعة المصاریف العمومیة واإلداریة
١٠٫٧٠٧٤٫٧٠٦١٥٫٩٨٩٦٫٨٧٢لسیطرة مشتركة) 

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

األرصدة: 

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو٣٠

درھم ألف ألف درھم

٨٫٥٥٩٫١٣٣٢٫٣٣٧٫٥٥٨األرصدة لدى مؤسسة مالیة

٢٫٣٥٨٫٨٤٤٢٩٦٫٥٢٣القروض  



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة) ٢٠٢١يونيو٣٠

٤٦

األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة) ١٤

المعامالت (تتمة) ١٤٫٢

: المعامالت 

یونیو٣٠الستة أشھر المنتھیة في  یونیو ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
(غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) 

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

١٫٧٤٤٣٫٦١٢٣٫٧١٨٦٫٣٨٣مصاریف الفائدة للسنة 

٥٩١١١٢٢٢١٦إیرادات الفائدة  

٢٥٫٦٣٣٥٢٫٢٩٧٦٧٫٥٥٧٨٣٫٢٩٦ت من القروض سحوبا

٥٠٫٦٥٠٦٠٫٩٤١٥٢٫٤٧٤٦٠٫٩٤١سداد قروض  

تعویضات اإلدارة العلیا ١٤٫٣

یونیو٣٠الستة أشھر المنتھیة في  یونیو ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
(غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) 

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٦٫٨٢٩٥٫٤٢٩١٦٫٤١٠١٠٫٢٤٨رواتب ومكافآت الموظفین 

٢٠٢٠٢٠٢٠عدد موظفي اإلدارة العلیا 

مطلوبات العقود  ١٥

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر٢٠٢١٣١یونیو٣٠

ألف درھم ألف درھم

٤٥٧٫٣٦٣٢١٦٫٨٤٠) ١مبالغ متعلقة بعقود إنشاء (
-١٫٤٠١٫٨٦٤) ٢مستلمة كسلفات من عمالء (مبالغ 

١٫٨٥٩٫٢٢٧٢١٦٫٨٤٠



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة) ٢٠٢١يونيو٣٠

٤٧

مطلوبات العقود (تتمة) ١٥

في حال  األرصدة. تنشأ ھذهاإلنشاءھي أرصدة مستحقة للعمالء بموجب عقود  اإلنشاءمطلوبات العقود المتعلقة بعقود  إن  ) ١(
لطریقة اإلدخال.اً حتى تاریخھ وفقالمدرجةیرادات اإلدفعة معینة تتجاوز

المعاملة الذي تستلمھ إدراج سعریتم  عند التسلیم.السیطرة على البضائع إلى العمیلتحویلعندما یتم  إدراج اإلیراداتیتم  ) ٢(
والخدمات المتعھد بھا إلى العمیل.البضائعحتى یتم تحویل السیطرة على مقدماً كمطلوبات عقودالمجموعة 

اإلیرادات ١٦

یونیو٣٠الستة أشھر المنتھیة في  یونیو ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
(غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) 

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

الخدمات نوع البضائع أو 
مستلزمات الرعایة الصحیة والمستلزمات الطبیة 

٣٬٠٦٠٬٣٧٣٧٢٩٫٣٤٣٣٬٩٠٣٬٥٥٨٧٦٦٫١٤٣األخرى  
خدمات الصیانة والخدمات المتعلقة إیرادات 

١٬٦٧٩٬٨٥٠٢٠٦٬٢٧٩٢٬٠٩٢٬٩٥٤٣٢٨٬٧٠١باإلنشاءات البحریة والتجریف 
١٫٣٦٩٫٠٠٤١٢٧٫٣٨٧١٫٤٠٢٫٨٨٤١٩٠٫٧٢٨إیرادات البنیة التحتیة ومقاوالت البناء  

٣١٩٫٦٤٠١٦٢٫٧٧٢٧٠٥٫٥٣٧٣٢٩٫٧٢٤بیع المنتجات الغذائیة 
٤١٦٫٤٦١٣٤٫٢٧٨٦٦٠٫٦٢٥٦٢٫٢٦٩إیرادات اإلیجار  

١٦٧٫٦٠١٥٨٫٤٨١٢١٢٫٠٣٨١٠١٫٣١٨خدمات تبرید المناطق  
٨٣٫٩٤٨٢١٫٣٧٨١٣٧٫٨٥٨٢٢٫٤٨٥الموجودات إدارة 

٦٨٫٣٢٩٦٤٫٤٤٥١٣٦٫١٠٩١٣٨٫١٧٨خدمات التوجیھ والتدریب 
٦٥٫٠٣٩٤٦٫١٠١١٣٦٫٧٧٥٨٨٫٤٠٤أعالف حیوانیة  

-١١٠٫٩٢٦-٥٤٫٤٨٢بیع أثاث 
٥٣٫٠٢٢٤٫١٧٥٨١٫٩٧١٩٫٤٤٣اإلیرادات من خدمات الوساطة   

-٨١٬٥٧٠-٨١٬٥٧٠من العملیات الفندقیة إیرادات
-٦٦٬٠٥٩-٦٦٬٠٥٩من أنشطة التمویل اإلسالمي إیرادات

٧٣٫٧٦٠٧٤٫٠٢١-٧٠٫٤٨٠بیع عقارات وأرض 
إیرادات بیع مستحضرات التجمیل وتقدیم خدمات  

١٥٫١٧٤١٫٩٧٥٢٩٫٥٣٧٦٫٩٠٠العنایة الشخصیة ذات الصلة  
١٠٫١٨٧٢٨٦٫٨٩٩١٤٫٩٦١٢٩٨٫٧٨٥بیع معدات صناعیة  

٤٫٦٥٦١٢٠٧٫٩١٦٣٫٣٨١اإلیرادات من تقدیم خدمات التسویق واالستشارات
٧١٫١٠٠٣٦٫٢٥٧-٦٣٫٩٦٧أخرى 

٧٫٦٤٩٫٨٤٢١٫٧٤٣٫٦٣٣٩٫٩٢٦٫١٣٨٢٫٤٥٦٫٧٣٧

توقیت إدراج اإلیرادات 
٤٫٣٧٥٫٢٠٤١٫٦٧٥٫٧٥٤٦٫٢٤٦٫٩١٠٢٫١٧٤٫٩٥٢فترة زمنیة محددة اإلیرادات في 

٣٫٢٧٤٫٦٣٨١٠٢٫٦٢٩٣٫٦٧٩٫٢٢٨٢٨١٫٧٨٥اإلیرادات بمرور الوقت 

٧٫٦٤٩٫٨٤٢١٫٧٤٣٫٦٣٣٩٫٩٢٦٫١٣٨٢٫٤٥٦٫٧٣٧

األسواق الجغرافیة
٧٫٢٠٩٫١٥٠١٫٦٧٥٫٧٥٤٩٫٣٩٥٫٧٠٤٢٫٣١٤٫٨٥٩اإلمارات العربیة المتحدة 

٤٤٠٫٦٩٢٦٧٫٨٧٩٥٣٠٫٤٣٤١٤١٫٨٧٨خارج اإلمارات العربیة المتحدة 

٧٫٦٤٩٫٨٤٢١٫٧٤٣٫٦٣٣٩٫٩٢٦٫١٣٨٢٫٤٥٦٫٧٣٧



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة) ٢٠٢١يونيو٣٠

٤٨

على أساس األسھم الدفعات ١٧

ألف  ٦٫٠٠٠اعتبار بقیمةشركة تابعة للمجموعة إلى بعض أفراد المجموعة مقابلفي ، تم منح أسھم عادیة ٢٠٢١مایو ٣١في 
في تاریخ المنح. فیما  على الفورتقدیمھا شروط خدمة أو أداء ("شرط االستحقاق")، وبالتالي، یتم ةدرھم. لم یكن لمنح األسھم أی

األسھم الممنوحة:تفاصیلیلي 

أسھم الشركة  عدد
التابعة

١٢٫٥٠٠٫٠٠٠األسھم الممنوحة لبعض موظفي المجموعة

تاریخ القیاس) بمبلغ   تاریخ المنح (وھو  في االعتبار الشروط  الواحددرھم للسھم٤٫١٦تم تقدیر القیمة العادلة في  مع األخذ 
٤٦٫٠٠٠، ما قیمتھالمستلماً االعتبارواألحكام التي تم بموجبھا منح األسھم. بلغ إجمالي القیمة العادلة لمكافآت األسھم، ناقص 

على النحو التالي: إدراجھا ألف درھم وتم 

٢٠٢١یونیو ٣٠
ألف درھمعدد األسھم

١٢٫٥٠٠٫٠٠٠٤٦٫٠٠٠المصاریف العمومیة واإلداریة (تكالیف الموظفین) المحملة على 

الواحد العوائد األساسیة للسھم١٨

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

یونیو٣٠الستة أشھر المنتھیة في  یونیو ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
(غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) 

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

١٫٢٨٧٫١٣٤٦٧٠٫٢٥٩٢٫٦١٩٫٨٠٦٧٨٢٫٤٥٣(ألف درھم) الربح العائد لمالكي الشركة 

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

٠٫٧١٠٫٣٧١٫٤٤٠٫٤٣(درھم) العوائد األساسیة للسھم للفترة 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة) ٢٠٢١يونيو٣٠

٤٩

الطارئة وااللتزامات المطلوبات ١٩

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو٣٠

ألف درھم ألف درھم

١١٫٢٤٣٫٦٨٠٧١١٫٦٩٥خطابات ضمان 

٣٣٤٫٥٠٤١٢٣٫٢٢٥خطابات اعتماد 

٦١٩٫٠٢٨٣٥١٫١٤٨التزامات نفقات رأسمالیة 

: التزامات النفقات الرأسمالیةتتضمن
  البالغة ٢٠٢١یونیو٣٠االلتزامات المتعلقة بأعمال التطویر الجاریة للمجموعة واالستثمارات العقاریة قید التطویر كما في ،

سنوات. تحتوي كافة ٥ملیون درھم)، والموزعة على فترة تمتد حتى ٢٠٢٠:١٣٦دیسمبر ٣١ملیون درھم (١٣٩قیمتھا 
یات األساسیة على بنود تسمح للمجموعة بإلغاء االلتزام إذا لزم األمر، والذي یمكن ممارستھ وفقاً لظروف السوق.االتفاق

في  تروجان معسكرات عمال بإنشاء: ال شيء) فیما یتعلق ٢٠٢٠دیسمبر ٣١ملیون درھم (٤١٢بقیمةرأسمالیة التزامات
لقدرة، الختم أبوظبي. القریة العالمیة ل 

موسمیة النتائج ٢٠

أشھر ستةالأیة إیرادات ھامة ذات طبیعة موسمیة في بیان األرباح أو الخسارة المرحلي الموحد المختصر لفترة  إدراجلم یتم  
. ٢٠٢٠یونیو٣٠و٢٠٢١یونیو٣٠المنتھیة في 

قیاسات القیمة العادلة ٢١

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 العالمية القابضة ش.م.ع. 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة) ٢٠٢١يونيو٣٠

٥٠

(تتمة)قیاسات القیمة العادلة٢١

القیمة العادلة كما في
٢٠٢٠دیسمبر  ٢٠٢١٣١یونیو٣٠الموجودات المالیة

تراتبیة القیمة  
العادلة

أسالیب التقییم  
والمدخالت الرئیسیة

المدخالت الھامة غیر  
القابلة للمالحظة 

عالقة المدخالت غیر  
القابلة للمالحظة
بالقیمة العادلة

(مدققة)(غیر مدققة)
ألف درھم ألف درھم 

–استثمارات في أسھم مدرجة  
استثمارات في موجودات مالیة 

أسعار متداولة في  ١المستوى ٤٫١١٢٫٧٤٤٣٠٣٫٥٠٠
سوق نشطة 

ال ینطبق ال یوجد 

–مدرجة  دیناستثمارات 
استثمارات في موجودات مالیة 

أسعار متداولة في  ١المستوى -٥٣٩٫٧٨٤
سوق نشطة 

ال ینطبق ال یوجد 

–استثمارات في أسھم غیر مدرجة  
استثمارات في موجودات مالیة 

طریقة التدفقات ٣المستوى ٢٫١٩٢٫٢١٣٧٦٦٫٠٨٢
النقدیة المخصومة 

صافي قیمة  
الموجودات

كلما زاد صافي قیمة  
الموجودات للشركات 
المستثمر فیھا، زادت  

القیمة العادلة. 

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 ٢٢

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:

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

وتجارة  دیم الخدمات فیما یتعلق بتصمیم اإلعالنات وإنتاجھا، وعروض السینما والخدمات المرتبطة بھا،  تقیتضمن  القطاع الرقمي:  
.شبكات الحاسوبوالبیانات وصیانة الحاسوبمعالجة لوازم

الصناعي:   با الماكیناتوتجارة  صیانةیتضمن  القطاع  والقوارب  وبیع السفن  كما والمعدات البحریة  لتجزئة وبیع قطع الغیار. 
. تجارة التجزئة لألثاث المنزلي والمكتبيیتضمن

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

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

تأجیر المعدات الطبیة وبیع إیرادات من  الطبیة األخرى، ووازملوالالرعایة الصحیة  مستلزمات  الرعایة الصحیةقطاع یتضمن  
المعدات الطبیة. 

األموالیتعلق القابضة  قطاع  العالمیة  وویتضمنبالشركة  یتعلق  االستثمارات  فیما  المقدمة  الوساطة  المالیة،  خدمات  باألوراق 
واالستثمارات الموجوداتمع مجموعة متنوعة من  اً الریاضیة وبعض الشركات التابعة المملوكة جزئیفي المؤسساتستثمار  االو

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

. المكتب الرئیسي غیر المخصصة ألي قطاعودخل  تشمل مصاریف قطاعات أخرى (غیر مخصصة)



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢١يونيو٣٠

٥١

(تتمة) التحلیل القطاعي ٢٢

اإلجمالي قطاعات أخرى قطاع الرعایة الصحیة قطاع األموال قطاع األغذیة القطاع الصناعي القطاع الرقمي قطاع العقارات قطاع المرافق 
٢٠٢٠یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو  ٢٠٢٠٣٠یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو  ٢٠٢٠٣٠یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو  ٢٠٢٠٣٠یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو  ٢٠٢٠٣٠یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو  ٢٠٢٠٣٠یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو  ٢٠٢٠٣٠یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو  ٢٠٢٠٣٠یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو  ٢٠٢٠٣٠یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو  ٣٠

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

٩٫٩٢٦٫١٣٨٢٫٤٥٦٫٧٣٧--٢١٢٫٠٣٩١٠١٫٣١٨٣٥٧٫١٧٩٣٥٢٫٥٤٦٤٤٥٫٥٥٢١٣٠٫٠٦٩٣٨٢٫٩١١٥٢١٫١٣٠٥٩٦٫٣٣٠٤١٨٫١٢٩٥٫٣١١٫٢٤٩١٦٧٫٤٠٢٢٫٦٢٠٫٨٧٨٧٦٦٫١٤٣اإلیرادات 

) ١٫٥٧٣٫٩١٥() ٥٫٨٦٥٫٢١١(--) ٣٦٥٫٥٢٦() ٩١٧٫٠١١() ٩٩٫٥٨٩() ٣٫٢٩٦٫٥٧٤() ٣٦٣٫٩١٩() ٥٤٥٫٣٩٩() ٣٣٧٫٣١٦() ٢٨٧٫٥٧٨() ١٢٣٫٠٧٨() ٤٢٥٫٥٨٤() ٢٣٧٫١٧١() ٢٦٠٫٢٨٤() ٤٧٫٣١٦() ١٣٢٫٧٨١(تكلفة المبیعات  

٤٫٠٦٠٫٩٢٧٨٨٢٫٨٢٢--٧٩٫٢٥٨٥٤٫٠٠٢٩٦٫٨٩٥١١٥٫٣٧٥١٩٫٩٦٨٦٫٩٩١٩٥٫٣٣٣١٨٣٫٨١٤٥٠٫٩٣١٥٤٫٢١٠٢٫٠١٤٫٦٧٥٦٧٫٨١٣١٫٧٠٣٫٨٦٧٤٠٠٫٦١٧إجمالي الربح 

) ٣٩٫٤٨٣() ٣٤٫٥٢١() ١٢٫٣٥٧(---) ٢٫٠٤٧() ٨٧٩() ٢٣٫٤٢١() ٢٥٫٤٧٩() ٥٤٤() ٧٫١٠٩() ١() ٦٥() ١٫١١٣() ٩٨٩(--مصاریف البیع ومصاریف إداریة 
) ١٨٨٫٧٥٧() ٧٦٢٫١٥٧() ١٢٫٢٩٢() ٢٨٫١١٠() ٤٫٠٦١() ١٥٢٫١٩٦() ٢٣٫٩٣٢() ٣١٩٫٣٦٧() ٢٨٫٩٨٦() ٣٧٫٥٥٣() ٤٧٫٧٦٤() ٦٠٫٧٣٧() ١٣٫٠٦٥() ٣٩٫٥٩٤() ٤٧٫٦٥٩() ١١٣٫٠٨٥() ١٠٫٩٩٨() ١١٫٥١٥(المصاریف العمومیة واإلداریة 

٣٫٢٦٤٫٢٤٩٦٥٤٫٥٨٢) ٢٤٫٦٤٩() ٢٨٫١١٠(١٫٨٠٣١٫٦٩٤٫٤٢٩٤١٫٨٣٤١٫٥٥١٫٦٧١٣٩٦٫٥٥٦) ١٢٫١٠١(٢٧٫٤٨٧١٣٥٫٥٠٦) ٦٫٠٧٥() ١٩٫٦٩١(٦٦٫٦٠٣) ١٧٫١٧٩(٦٧٫٧٤٣٤٣٫٠٠٤الربح (الخسارة) التشغیلي  

٨٤٠٣٫٤٥٣٧٠٠٫٩٠٤٢٥٫٠٦٨-٨٫٨٨٩٦٫٣٨٤٦٤١٫٤٧٤٤٫٤٣٧٧-٢٫٢٦٣) ٧١٥(٤٤٫٩٨٥١١٫٥٠٩٢٫٤٤٦--إیرادات استثمار وإیرادات أخرى 

الحصة من ربح استثمار في شركات 
٤٣٦٫١٥٥١٤٨٫٩١٢--٤٣٤٫٦٩٨١٥١٫٥٥١----) ٢٫٤٣٣() ٩١٠() ٢٠٦(٢٫٣٦٧--زمیلة وشركات ائتالف 

ربح من االستحواذ على / استبعاد  
-١١٫٦٨٤-----٤٫٩٥٤---٦٫٤١١---٣١٩--شركات تابعة 
) ١٥٫٣٨٤() ٥٦٫١٠٦(١٫٤٥٥---) ٢٫٤١٢() ٣٢٫٥٤٧() ١٫٣٠٦() ٣٫١٢٤() ١٣٤() ٢٫٩٥٣() ١٫٥٠٤() ١٫٥١٣() ٥٫٤٢٠() ١٢٫٤٥١() ٦٫٠٦٣() ٣٫٥١٨(تكالیف التمویل 
٤٫٢٠٦٣٥٨-----٢٥٣٥٨٤٫١٨١--------ضریبة الدخل 

٤٫٣٦١٫٠٩٢٨١٣٫٥٣٦) ١٩٫٧٤١() ٢٧٫٢٧٠(٧٫٢٣٩٢٫٧٤٧٫١٨٩١٩٥٫٤١٠١٫٥٥١٫٦٧٨٣٩٦٫٥٥٦) ٦٫٣١١(٣٣٫٢٠٨١٣٥٫٣٧٢) ١٠٫٧٢٧() ١٩٫٦٦٨(٦٤٫٢٢٥٣٦٫٩٤١١٨٫٠٤١٧٢٫٤٨٦الربح (الخسارة) للفترة 

١١١٦٢٢١٫٣٤٤١٠٨٫٣٥١-١٥٫٠٢٣١٤٫٤٠٨٣٢٫٣٩٧٣١٫٢٥٤١٥٫٦٩١١٢٫٩٥٠١١٫١١٧٢٩٫٨٨٦١٣٫٢٥٩١٤٫٠١٠١٢١٫٦٧١٥٫٨٣٧١٢٫٠٧٥زائداً: االستھالك واإلطفاء 
٥٦٫١٠٦١٥٫٣٨٤) ١٫٤٥٥(---٣٫٥١٨٦٫٠٦٣١٢٫٤٥١٥٫٤٢٠١٫٥١٣١٫٥٠٤٢٫٩٥٣١٣٤٣٫١٢٤١٫٣٠٦٣٢٫٥٤٧٢٫٤١٢زائدًا: تكالیف التمویل 

ربح من االستحواذ على / استبعاد  
-) ١١٫٦٨٤(---) ٤٫٩٥٤(---) ٦٫٤١١(---) ٣١٩(--شركات تابعة  

) ٣٥٨() ٤٫٢٠٦(-----) ٤٫١٨١() ٣٥٨() ٢٥(--------ناقصاً: ضریبة الدخل 

الربح قبل الفائدة والضریبة  
٤٫٦٢٢٫٦٥٢٩٣٦٫٩١٣) ٢١٫١٩٠() ٢٧٫١٥٩(٣٫٧٢٧٤٠٫٨٦٧١٦٥٫٣٩٢١٠٫٠٤٧٢٢٫١٩٧٢٫٨٩٢٫٢٧٢٢٠٣٫٦٥٩١٫٥٦٣٫٧٥٣٣٩٦٫٥٥٦) ٢٫٤٦٤(٨٢٫٧٦٦٥٧٫٤١٢٦٢٫٥٧٠١٠٩٫١٦٠واالستھالك واإلطفاء 

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو  ٢٠٢٠٣٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو  ٢٠٢٠٣٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو  ٢٠٢٠٣٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو  ٢٠٢٠٣٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو  ٢٠٢٠٣٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو  ٢٠٢٠٣٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو  ٢٠٢٠٣٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو  ٢٠٢٠٣٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو  ٣٠
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 درھمألف  

١٫٢٦٢٫٠٣٦١٫٠٩٣٫٤٤٠٤٫١٥٣٫٨١١٤٫٢١٨٫٠٥٠١٫٥١٤٫٩٦٦٥٦١٫٠٢٣١٫٦٤٥٫٤١٣١٫٢٧٩٫٤٨٢١٫٢١٦٫٤٨٤١٫٤٠٩٫١٠٠٤٤٫٦٣٨٫٨٨٨٣٫٤٥٥٫٦٢٤٣٫٥٣١٫٥٩٥١٫٨٨١٫٨٤٠٣٥٢٫٩٧٦١١٣٫٧٢١٥٨٫٣١٦٫١٦٩١٤٫٠١٢٫٢٨٠موجودات القطاع 

٥٧٤٫٠٣٥٤٧١٫٥٦٥٢٫٣٣٥٫٤٠٩٢٫٥٧٨٫٩٤٦٣٤٧٫١٣١٢١٥٫٢٤٢٤٧٣٫٨٨٣٤٣٦٫٣٧٢٣٨٧٫٨٩٢٥٧٣٫٧٠٧٢٧٫٠٤٠٫٦٥٩١٫١٩٩٫٦١٦١٫٣٤٠٫٥٣٢٧٠٧٫٤٥٤٨٥٤٧٫٤٤٥٣٢٫٥٠٠٫٣٩٥٦٫١٩٠٫٣٤٧مطلوبات القطاع 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢١يونيو٣٠

٥٢

الالحقةداث األح٢٣

الحقاً لنھایة الفترة، استحوذت المجموعة على الشركات التالیة: 

٪  ٧٠حصة ملكیة بنسبة –مركز أبوظبي للخالیا الجذعیة) ١(
٪ ٥٠حصة ملكیة بنسبة –الشركة القابضة لالستثمار الزراعي (إثمار) المحدودة ) ٢(

أبوظبي. ةفي السوق الثانویة إلمارإجراءات إدراجھا التابعة التالیة للمجموعة ةالشرك، بعد نھایة الفترة، بدأت باإلضافة إلى ذلك

م.مالبحریة ذ.للمعدات والتوریداتشركة الصیر ) ١(

أعاله قید اإلجراء. لعملیات اإلدراج المذكورةال تزال المتطلبات القانونیة 


