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المالیة المرحلیة تقریر المراجعة والمعلومات
٢٠٢٢سبتمبر٣٠المنتھیة في أشھرتسعةالفترة ل





الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

٢

بیان المركز المالي المرحلي الموحد  
٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠في كما 

(مدققة) مدققة)(غیر 
٢٠٢١دیسمبر  ٢٠٢٢٣١ سبتمبر ٣٠

ألف درھم ألف درھم إیضاحات 

الموجودات 
الموجودات غیر المتداولة 

٤١٦٫٩٥٦٫٤٨٥٩٫٣٠٦٫٨٨٩ممتلكات وآالت ومعدات 
٧٫٨٢١٫١٦٠٢٫٤٤٢٫٧١٢موجودات غیر ملموسة وشھرة

٥١٫٥٤٨٫٤٠٦٩٧٠٫٨١٣موجودات حق االستخدام 
٣١٫١٣٩٫٣٨٠٧٫٩٢٦٫٩٠٢استثمارات عقاریة 

٦٦٫٩٨٢٫٥٧١١٢٫١٠٣٫١٠٦استثمار في شركات زمیلة وشركات ائتالف 
٧٢٫٥٠٣٫٩٦٤١٫١٤٣٫٩٧٢استثمارات في موجودات مالیة

-٩١٫١٧٢٫٢٤٦ذمم مدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي  
-٢٠٦٫١٥٥أدوات مالیة مشتقة  
١٠٤٨٣٫٦٣٧٦٥٩٫٩٣٨موجودات العقود  

٩٦٩٫٥٥٩٢٠٠٫٤١١ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى 
٧٠٫٩٣٩٥٥٫٨٢٥موجودات بیولوجیة  

١٥٩٥١٩٥١مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة  
٢٠٫٠٠٠-١٥عالقة  لطرف ذوقرض 

٥٨٫٥٦٣١٦٫٩٣٨موجودات الضریبة المؤجلة  

٦٩٫٩١٤٫٠١٦٣٤٫٨٤٨٫٤٥٧

الموجودات المتداولة 
٨٫٨٢٦٫٠٢٨٨٩٩٫٣٥١مخزون 

٥٫٦٨٣٫٢٦٣١٫٣٤٩٫٨٢٤أعمال تطویر قید التنفیذ 
١٣٫٥٣٥٥٫٣٦٣موجودات بیولوجیة 

٧٤٨٫٧٧٩٫١٨٧٩٫٠٩٦٫٩٣١استثمار في موجودات مالیة  
-٩١٤٥٫٠٣٦ذمم مدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي  

-٤٤٫٠٩٥أدوات مالیة مشتقة  
١٥١٫٤٥٠٫٢٠٨١٫٨٩٦٫١٦٢مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

١٥١٫٢٠٠٦٫٢٠٠ض ألطراف ذات عالقة  وقر 
١٠٦٫٦٦٤٫١٤١٥٫٢٠١٫٥٣٠موجودات العقود  

٢٣٫٥٨٦٫١٠٨١١٫٢١٣٫١٠٩ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى
١١٣١٫٨٠٠٫٤٩٥٢٠٫٢٤٦٫٥٨٢النقد واألرصدة البنكیة

١٢٦٫٩٩٣٫٢٩٦٤٩٫٩١٥٫٠٥٢
٨١٫٩٤٠٫٢٩٣٤٫٢١٦٫٦٣٩الموجودات المحتفظ بھا للبیع 

١٢٨٫٩٣٣٫٥٨٩٥٤٫١٣١٫٦٩١

١٩٨٫٨٤٧٫٦٠٥٨٨٫٩٨٠٫١٤٨إجمالي الموجودات 

المساھمین والمطلوبات حقوق 
حقوق المساھمین 

١٣١٫٨٢١٫٤٢٩١٫٨٢١٫٤٢٩رأس المال 
١٧٫٥١٨٫٦٢١١٦٫٦٦٨٫٣١١احتیاطي دمج واستحواذ 

٩١٠٫٧١٥٩١٠٫٧١٥احتیاطي نظامي 
-١٢١٫٨٣٢رأس مال مساھم بھ 

٣٫٥١٩٣٦٠٫٣٧٢التغیرات المتراكمة في إعادة تقییم استثمارات 
٢٫٠٣٨)١٢٨٫٤٧٧(احتیاطي تحویل العمالت 

١٫٦٢٧) ٤٫١٠٠(احتیاطي التحوط 
١٩٫٨٦٢٫٧٣٠٧٫٣٢٩٫١٦٩أرباح محتجزة 

٤٠٫١٠٦٫٢٦٩٢٧٫٠٩٣٫٦٦١حقوق المساھمین العائدة لمالكي الشركة  
-١٤١٫٨١٥٫٦٤٦أدوات حقوق الملكیة المختلطة

٦٨٫٢٤٨٫٤٧٣٢٨٫٩٣٨٫٣٦٥الحقوق غیر المسیطرة 

١١٠٫١٧٠٫٣٨٨٥٦٫٠٣٢٫٠٢٦إجمالي حقوق المساھمین  





الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

جزءًا من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة.   ٢٤إلى  ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٤

بیان األرباح أو الخسائر المرحلي الموحد (غیر مدقق) 
٢٠٢٢  سبتمبر ٣٠في  أشھر المنتھیتین تسعةلفترتي الثالثة أشھر وال

سبتمبر  ٣٠أشھر المنتھیة في  تسعة السبتمبر  ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم إیضاحات 

١٨١٢٫٣٨٦٫٥٣٧٨٫٣٨٨٫٠٦٤٣٤٫٣١٢٫١٦٢١٨٫٣١٤٫٢٠٢اإلیرادات 
) ١٠٫٧٧٦٫٣٥٨() ٢٥٫٠٧٠٫٩٣٤() ٤٫٩١١٫١٤٧() ٩٫٥٤٥٫٢٢٨(تكلفة اإلیرادات 

٢٫٨٤١٫٣٠٩٣٫٤٧٦٫٩١٧٩٫٢٤١٫٢٢٨٧٫٥٣٧٫٨٤٤إجمالي الربح  

) ١٫٢٧٩٫٩٥٥() ٣٫٧٢٨٫١٨٤() ٥١٧٫٧٩٨() ١٫١٢٠٫٨٩٨(مصاریف عمومیة وإداریة
) ١١٢٫٤٧٤() ١٢١٫١٦٨() ٧٧٫٩٥٣() ٤٤٫٦٩٦(مصاریف بیع وتوزیع 

٦١٩٢٫٩٦٣١٫١٧٢٥٢٣٫٣٠٥٤٣٧٫٣٢٧حصة من أرباح استثمار في شركات زمیلة وشركات ائتالف 
١٢٫٤٤٠٫٩٩٤٢٠٫٦٦٩١٥٫٠٠٧٫٩٤١٧٢١٫٥٧٣إیرادات استثمارات وإیرادات أخرى 

١٢٫٢٢٠٫١٥٠٢٫٨٩٦١٫٢٦٤٫٥٥٣٨٫١٦٩ربح من االستحواذ على شركات تابعة 
١٢٫٣٤٥٧٢٨٫٧٨٥١٠٦٫٧٩٣٣٥٫١٩٦ربح من استبعاد شركات تابعة  
- ٢٫٧٥٨٫٦٧٩- - ٦تقییم حصة ملكیة محتفظ بھا سابقاً ربح القیمة العادلة على إعادة 

) ٦٫٦٥٩(٣٩٫٣٧٨) ٦٫٦٥٩(١٫٩٩٩ائتالف   ات شرك شركات زمیلة ومن استبعاد استثمار في  (خسارة)   ربح
حصة من الخسارة الشاملة األخرى لشركة ائتالف معاد تصنیفھا إلى  

- ) ٧٫٠٧٧(- - األرباح أو الخسائر عند االستبعاد    
) ١١٧٫٣٨٩() ٧٥٤٫٦٣٥() ٦١٫٢٨٣() ٣٨٣٫٢٧١(تكالیف التمویل 

١٣٫٩٤٩٫٠٠٧٢٫٨٦٦٫٧٤٦٢٤٫٣٣٠٫٨١٣٧٫٢٢٣٫٦٣٢الربح قبل الضریبة
١٠٫٨٠٤) ٥٧٫٦٣٣(٦٫٥٩٨) ٣٠٫٧٥٤(الضریبة 

١٣٫٩١٨٫٢٥٣٢٫٨٧٣٫٣٤٤٢٤٫٢٧٣٫١٨٠٧٫٢٣٤٫٤٣٦الربح للفترة

العائد إلى: 
٦٫٤١٩٫٤٦٥٢٫١٠٨٫٤٤٨١٠٫٨٢٩٫٩٤٤٤٫٧٢٨٫٢٥٤مالكي الشركة    
٧٫٤٩٨٫٧٨٨٧٦٤٫٨٩٦١٣٫٤٤٣٫٢٣٦٢٫٥٠٦٫١٨٢الحقوق غیر المسیطرة   

١٣٫٩١٨٫٢٥٣٢٫٨٧٣٫٣٤٤٢٤٫٢٧٣٫١٨٠٧٫٢٣٤٫٤٣٦للفترةالربح 

١٩٣٫٥٢١٫١٦٥٫٩٥٢٫٦٠(درھم) العوائد األساسیة للسھم الواحد  



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

جزءًا من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة.   ٢٤إلى  ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٥

بیان الدخل الشامل المرحلي الموحد (غیر مدقق)
٢٠٢٢  سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیتین في  تسعةلفترتي الثالثة أشھر وال

سبتمبر  ٣٠أشھر المنتھیة في  تسعة السبتمبر  ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

١٣٫٩١٨٫٢٥٣٢٫٨٧٣٫٣٤٤٢٤٫٢٧٣٫١٨٠٧٫٢٣٤٫٤٣٦الربح للفترة

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

) ٥٣٫٣٩٧() ٣٧٨٫٢١١(٥٨٫٥٥٣) ١٠١٫٧٩٥(فرق صرف العمالت األجنبیة عند تحویل العملیات الخارجیة   
٣٥٫٥٢٤١٫١٢٣٥٥٫٣٣٨٢٫١٥٣التغیر في القیمة العادلة ألدوات التحوط    
الشامل اآلخر لشركات زمیلة وشركات  (الخسارة) الحصة من الدخل    

- ) ٢٦٫٦١٧(- ١٫٦٣٨)  ٦ائتالف (إیضاح       
لشركة ائتالف معاد تصنیفھا   الخسارة الشاملة األخرى الحصة من   
- ٧٫٠٧٧- - إلى األرباح أو الخسائر عند االستبعاد     
التغیر في القیمة العادلة لموجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من    

٢٫٨١٦) ٢٦٫٥٩٩(٣٦٧) ٨٫٠١١() ٧٫١خالل الدخل الشامل اآلخر (إیضاح     

البنود التي لن یتم إعادة تصنیفھا الحقاً إلى األرباح أو الخسائر: 
التغیر في القیمة العادلة لموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل    
٤٩٨٫٦٦٣) ٣٠٨٫٣٤٦(٢٩٧٫٦٤٢) ٤٧٫٥١٩() ٧٫١الدخل الشامل اآلخر (إیضاح    

٤٥٠٫٢٣٥) ٦٧٧٫٣٥٨(٣٥٧٫٦٨٥) ١٢٠٫١٦٣(إجمالي (الخسارة) الدخل الشامل اآلخر 

١٣٫٧٩٨٫٠٩٠٣٫٢٣١٫٠٢٩٢٣٫٥٩٥٫٨٢٢٧٫٦٨٤٫٦٧١للفترة إجمالي الدخل الشامل 

العائد إلى: 
٦٫٣٢١٫٦٣٢٢٫٢٥٦٫٤٩٠١٠٫٣٣٦٫٨٤٩٤٫٩٨٢٫٥٢١مالكي الشركة    
٧٫٤٧٦٫٤٥٨٩٧٤٫٥٣٩١٣٫٢٥٨٫٩٧٣٢٫٧٠٢٫١٥٠الحقوق غیر المسیطرة   

١٣٫٧٩٨٫٠٩٠٣٫٢٣١٫٠٢٩٢٣٫٥٩٥٫٨٢٢٧٫٦٨٤٫٦٧١



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

جزءًا من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة.   ٢٤إلى  ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٦

بیان التغیرات في حقوق المساھمین المرحلي الموحد (غیر مدقق)
٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠المنتھیة في  أشھر تسعةاللفترة 

العائدة إلى حاملي أسھم الشركة 

رأس مال مساھم بھاحتیاطي نظامي احتیاطي دمج واستحواذ رأس المال 
التغیرات المتراكمة في 
إجمالي حقوق المساھمین الحقوق غیر المسیطرة مختلطة أدوات حقوق ملكیة اإلجمالي أرباح محتجزة احتیاطي تحوط احتیاطي تحویل العمالتإعادة تقییم استثمارات 

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

٣٥٣٫٠٨٦٧٫٨٢١٫٩٣٣-٣٫١٤٥٫٤٢٧٧٫٤٦٨٫٨٤٧-٤٩٫٣٢٢٩٦٩-١٫٨٢١٫٤٢٩٢٫١١٩٫٦١٥٣٣٢٫٠٨٥(مدققة)   ٢٠٢١ینایر  ١الرصید في 
٢٫٥٠٦٫١٨٢٧٫٢٣٤٫٤٣٦-٤٫٧٢٨٫٢٥٤٤٫٧٢٨٫٢٥٤-------الربح للفترة 

١٩٥٫٩٦٨٤٥٠٫٢٣٥-٢٥٤٫٢٦٧-٦٣١) ١٠٫٦٦٠(٢٦٤٫٢٩٦----الشامل اآلخر للفترة(الخسارة) الدخل 

٢٫٧٠٢٫١٥٠٧٫٦٨٤٫٦٧١-٦٣١٤٫٧٢٨٫٢٥٤٤٫٩٨٢٫٥٢١) ١٠٫٦٦٠(٢٦٤٫٢٩٦----الشامل للفترة  (الخسارة) إجمالي الدخل
استبعاد استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل  

----٧٦٫٥٣٦--) ٧٦٫٥٣٦(----اآلخر  
٨٫٧٧٦٫٥٠٧١٤٫١١٠٫٤٢٠-٥٫٣٣٣٫٩١٣------٥٫٣٣٣٫٩١٣-دمج أعمال شركات خاضعة لسیطرة مشتركة  

٤٨٫٨٢٩٤٨٫٨٢٩----------االستحواذ على شركات تابعة 
االستحواذ على استثمار في موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة  

٤٫٩٦١٫٥٧١--٤٫٩٦١٫٥٧١------٤٫٩٦١٫٥٧١-من خالل األرباح أو الخسائر   
) ١٫٠٨١٫٤٩٧() ١٫٠٨١٫٤٩٧(----------توزیعات أرباح مدفوعة لحقوق غیر مسیطرة  

) ٣٫٧٨٢٫٣٧٨() ٣٥٠٫٥٣٦(-) ٣٫٤٣١٫٨٤٢() ٣٫٥٨٦٫٧١٦(-----١٥٤٫٨٧٤-االستحواذ على حقوق غیر مسیطرة  
٤٫٤٨٩٫٧٨٩٥٫٦٨٣٫٧٠٠-١٫٥٢٨٫٥٠١١٫١٩٣٫٩١١-----) ٣٣٤٫٥٩٠(-استبعاد حصة جزئیة في شركات تابعة  

٥٢٫٠٠٠٥٢٫٠٠٠----------دفعات على أساس األسھم 
)٤٩٢()٤٩٢(----------استبعاد شركة تابعة 

٢٫١٦٢٢٫١٦٢----------ضخ رأس مال من قبل الحقوق غیر المسیطرة 

١٤٫٩٩١٫٩٩٨٣٥٫٥٠٠٫٩١٩-٦٣١٥٫٨٩٢٫٠٠٢٢٠٫٥٠٨٫٩٢١) ٩٫٦٩١(٢٣٧٫٠٨٢-١٫٨٢١٫٤٢٩١٢٫٢٣٥٫٣٨٣٣٣٢٫٠٨٥(غیر مدققة)   ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠الرصید في 

٢٨٫٩٣٨٫٣٦٥٥٦٫٠٣٢٫٠٢٦-٣٦٠٫٣٧٢٢٫٠٣٨١٫٦٢٧٧٫٣٢٩٫١٦٩٢٧٫٠٩٣٫٦٦١-١٫٨٢١٫٤٢٩١٦٫٦٦٨٫٣١١٩١٠٫٧١٥(مدققة)   ٢٠٢٢ینایر  ١الرصید في 
١٣٫٤٤٣٫٢٣٦٢٤٫٢٧٣٫١٨٠-١٠٫٨٢٩٫٩٤٤١٠٫٨٢٩٫٩٤٤-------الربح للفترة 

) ٦٧٧٫٣٥٨() ١٨٤٫٢٦٣(-) ٤٩٣٫٠٩٥(-) ٥٫٧٢٧() ١٣٠٫٥١٥() ٣٥٦٫٨٥٣(----الشاملة األخرى للفترة الخسارة 

١٣٫٢٥٨٫٩٧٣٢٣٫٥٩٥٫٨٢٢-١٠٫٨٢٩٫٩٤٤١٠٫٣٣٦٫٨٤٩) ٥٫٧٢٧() ١٣٠٫٥١٥() ٣٥٦٫٨٥٣(----الدخل الشامل للفترة  (الخسارة) إجمالي
٧٢٤٫٣٧٥١٫١٧٩٫٦٨٩-٤٥٥٫٣١٤------٤٥٥٫٣١٤-) ١٢٫١لسیطرة مشتركة (إیضاح دمج أعمال شركات خاضعة 

١٫١٢٦٫٦٣٩١٩٫٨٢٢٫٥٤٢٢٠٫٩٤٩٫١٨١---------) ١٢٫٢االستحواذ على شركات تابعة (إیضاح 
االستحواذ على موجودات من شركات خاضعة لسیطرة مشتركة 

٧٨٣٫٣٦٤--٧٨٣٫٣٦٤------٧٨٣٫٣٦٤-) ٦(إیضاح   
٦٨٩٫٠٠٧-٦٨٩٫٠٠٧---------) ١٤أدوات حقوق ملكیة مختلطة صادرة خالل الفترة (إیضاح 

) ٥١٫٦٤٥(--) ٥١٫٦٤٥() ٥١٫٦٤٥(-------) ١٤مدفوعة على أداة حقوق ملكیة مختلطة (إیضاح  فائدة قسیمة
١٢١٫٨٣٢--١٢١٫٨٣٢----١٢١٫٨٣٢---) ١٥٫١مساھمة رأسمالیة من قبل الشركة األم النھائیة (إیضاح 

١٫٤٨٨١٫٤٨٨----------) ١٢٫٣استبعاد شركات تابعة (إیضاح 
٤٫٤٣٩٫٢٤٧٦٫١٢٤٫١٢٥-١٫٨٦٠٫٠٢٨١٫٦٨٤٫٨٧٨-----) ١٧٥٫١٥٠(-) ١٢٫٤استبعاد حصة جزئیة في شركات تابعة (إیضاح 

) ٨٠٩٫٢٥٨() ٤٩١٫٢٧٤(-) ٣١٧٫٩٨٤() ١٠٤٫٧٦٦(----) ٢١٣٫٢١٨(-)١٢٫٥االستحواذ على حقوق غیر مسیطرة (إیضاح 
٣٫٣٠٥٫٤٠١٣٫٣٠٥٫٤٠١----------األسھم الجدیدة الصادرةحصة الحقوق غیر المسیطرة في 

١٠٥٫٧٦٤١٠٥٫٧٦٤----------ضخ رأس مال من قبل الحقوق غیر المسیطرة
) ١٠٫٠٠٠() ١٠٫٠٠٠(----------سداد رأس المال المساھم بھ إلى الحقوق غیر المسیطرة  

) ١٫٨٤٦٫٤٠٨() ١٫٨٤٦٫٤٠٨(----------توزیعات أرباح مدفوعة لحقوق غیر مسیطرة  

١٩٫٨٦٢٫٧٣٠٤٠٫١٠٦٫٢٦٩١٫٨١٥٫٦٤٦٦٨٫٢٤٨٫٤٧٣١١٠٫١٧٠٫٣٨٨) ٤٫١٠٠() ١٢٨٫٤٧٧(١٫٨٢١٫٤٢٩١٧٫٥١٨٫٦٢١٩١٠٫٧١٥١٢١٫٨٣٢٣٫٥١٩(غیر مدققة)   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠الرصید في 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

جزءًا من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة.   ٢٤إلى  ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٧

بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموحد (غیر مدقق)
٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠المنتھیة في  أشھر تسعةاللفترة 

سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في   تسعةالفترة 
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم إیضاحات 

األنشطة التشغیلیة
٢٤٫٣٣٠٫٨١٣٧٫٢٢٣٫٦٣٢الربح قبل الضریبة 

تعدیالت للبنود التالیة:  
١٫٠٥٩٫٩٥٤٤٠٨٫٧٤٨استھالك ممتلكات وآالت ومعدات وأصل حق االستخدام   
١٥٨٫٦٠٤٢٩٫٠٣٩إطفاء موجودات غیر ملموسة    
٤٦٩٫٩٧١٤٤٫٨٩٠استھالك استثمارات عقاریة    
-٤٫٦٦١إطفاء أصل بیولوجي   
) ٤٣٧٫٣٢٧() ٥٢٣٫٣٠٥(٦الحصة من أرباح االستثمار في شركات زمیلة وشركات ائتالف  
) ٣١٣٫٤١٠() ١٣٫٦٢٠٫٩٣٥(٧٫٢التغیر في القیمة العادلة لموجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر   
)٨٫١٦٩() ١٫٢٦٤٫٥٥٣(١٢٫٢ربح من االستحواذ على شركات تابعة    
)٣٥٫١٩٦() ١٠٦٫٧٩٣(١٢٫٣ربح من استبعاد شركات تابعة   
)٢٫٧٤١(٨٫٧٧٤التغیر في القیمة العادلة لموجودات بیولوجیة   
٢٧٣-خسارة من بیع موجودات بیولوجیة    
٣٫١٣٣-خسارة من بیع موجودات غیر ملموسة    
١٧٢٫٠١١٧٩٫٧٦٣مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین    
)٨٫٥٧٣() ٣١٧٫٣٤٦(ربح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات   
) ٦٤٨() ٣١٫٤٢٣(ربح من استبعاد استثمارات عقاریة    
٦٫٦٥٩) ٣٩٫٣٧٨(شركات زمیلة شركة ائتالف ومن استبعاد (خسارة) ربح   
-٩٢٣٣٫٩٦٧مخصص خسارة االنخفاض في القیمة على ذمم مدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي   
)٣٠٫٩٧٥(٩٫١٦٥المخزون بطيء الحركة  (عكس مخصص)  مخصص   
٣٤٫٢٤٥١١٫٦٧٠مخصص خسائر االئتمان المتوقعة   
٤٦٫٠٠٠-دفعات على أساس األسھم   
)٢٫٤٤٥() ٣٧٦(١٩٥امتیازات اإلیجار المتعلقة بكوفید   
) ٢٠١٫٩١٠() ٦١٧٫٥٨٩(إیرادات الفائدة وتوزیعات األرباح   
-٣٫٢٢٢الفائدة على الصكوك غیر القابلة للتحویل   
)٤٠٫٩٨٨() ٢٫٧٥٨٫٦٧٩(٦ربح القیمة العادلة من إعادة تقییم حصة ملكیة محتفظ بھا سابقاً   
-) ١١٦٫٤٣٠(ربح القیمة العادلة من إعادة تقییم ممتلكات وآالت ومعدات محتفظ بھا سابقاً   
٨٫٤١٢٧٫٤٦٢وإنھاء موجودات حق استخدام ومطلوبات عقود إیجار  استبعاد   
-٣٨٫٢٤٦على ممتلكات وآالت ومعدات  االنخفاض في القیمة خسارة    
)٢٧٫٩٤٥(٢٦٠٫٧٦٨على استثمارات عقاریة    االنخفاض في القیمة (عكس االنخفاض في القیمة)خسارة    
٧٥٤٫٦٣٥١١٧٫٣٨٩تكالیف التمویل  

٨٫١٥٠٫٦٤١٦٫٨٦٨٫٣٣١التدفقات النقدیة التشغیلیة قبل التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة   
١٢٦٫١٣٥٢١٠٫٩٢٦النقص في المخزون  
)٥٫٩٥٥() ٣٠٫٠٤٣(الزیادة في الموجودات البیولوجیة  
٧٣٤٫٩٩٨٢٤٩٫٢٨٩النقص في المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة  
)٢٫٦١٥٫٥٣١() ٣٫٣٨٠٫٠٨٣(الزیادة في الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى وموجودات العقود   
)٢٣٫٥١٣() ٣٧١٫٥٥٢(الزیادة في أعمال التطویر قید التنفیذ   
١٦٫٢٦٢) ٢٨٦٫٠٧٩(النقص في موجودات محتفظ بھا للبیع   )الزیادة ( 
) ٢٤٢٫٤٨٥() ٣٫٢٧٨(النقص في مطلوبات مرتبطة بشكل مباشر بموجودات محتفظ بھا للبیع  
) ١٦١٫٦٩٣() ١٠١٫٤٠٤(النقص في الھوامش مقابل خطابات ضمان   
) ٨٢٥٫٤٩٢(١٫٨٧٠٫٢٩٢في المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة  )النقص(الزیادة  
) ٤٤٤٫٠٨٧(١٠٥٫٨٤٨النقص (الزیادة) في الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي  
٨٫٠٣٥٫٩٧٧٢٫٣٩٣٫٠٠٧الزیادة في الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى ومطلوبات العقود  

١٤٫٨٥١٫٤٥٢٥٫٤١٩٫٠٥٩النقد المولد من العملیات 
)٨٠٫٩٠٢() ٩٢٫٢٣٣(مكافآت نھایة الخدمة للموظفین المدفوعة 

١٠٫٦٤٩) ٥٩٫٧٣١(الضریبة  
) ١٠٣٫٧٦١() ٧٠٦٫٩٣٤(المدفوعة تكالیف التمویل 

١٣٫٩٩٢٫٥٥٤٥٫٢٤٥٫٠٤٥صافي النقد المولد من األنشطة التشغیلیة  



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

جزءًا من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة.   ٢٤إلى  ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٨

(تتمة) )بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموحد (غیر مدقق
٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠المنتھیة في  أشھر تسعةاللفترة 

سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في   تسعةالفترة 
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم إیضاحات 

األنشطة االستثماریة 
) ٨٩١٫٦٧٦() ٦٥٥٫١٩٦(استحقاقات أصلیة ألكثر من ثالثة أشھر الحركة في ودائع ألجل ذات 

) ٥٩٨٫٤٤٦() ٣٫٨٦٥٫٠١٣(٤ممتلكات وآالت ومعدات    شراء
)٢٣٫٢٠٨() ٣٨٫٨٤٢(موجودات غیر ملموسة   شراء

٣٨١٫٧٨٣٥٢٫٧٤٥متحصالت من بیع ممتلكات وآالت ومعدات 
١٤٢٫٨٦١١٫٢٦٣متحصالت من بیع استثمارات عقاریة  

)١٫٢٣٧٫٤٨٩() ٣٫٩٠٢٫٩٥٠(٦االستحواذ على شركات زمیلة وشركات ائتالف  
)٦٫١٠٦() ٤٫٤١٦٫١٠٦(إضافات إلى استثمارات عقاریة  

٦٥٠٨٫٣٨٦٥٥٣٫٧٩٠توزیعات أرباح مستلمة من شركات زمیلة وشركات ائتالف  
٢٫٢١٧١٨٫٨٠٠نقد مستلم من استبعاد جزئي لحصة مساھمة في شركة زمیلة  

-٢٣٢٫٠٠٠سداد رأس مال مقابل شركات زمیلة وشركات ائتالف  
١٢٫٣١٠٥٫٢٩٦٢٩٣٫١٩٠متحصالت من استبعاد شركة تابعة، صافي النقد المستبعد  

١٢٫٢٨٫٧٠٦٫٠٦٩١٤٫٠٧٤دفعات مقابل االستحواذ على شركات تابعة، صافي النقد المستحوذ علیھ  
١٢٫١٩٢٫١٨٥٣٫١٨٨٫٤٦٩دمج أعمال شركات خاضعة لسیطرة مشتركة  

) ٧٨٢٫٢٢٨() ٢٥٫٥٢١٫٢٧٥(٧شراء استثمار في موجودات مالیة  
٧١٫٧٨٩٫٩٨٧٢٢٧٫٨٠٠متحصالت من بیع استثمار في موجودات مالیة  

-) ٣٦٫٥٥٦(مالیة مشتقة  أدوات الحركة في  
-) ٥٫٣٤٩٫٩١٧(الحركة في ودائع عمالء  

-) ٣٫٩٥٥٫٠٠٨(الحركة في النقد المقید 
١٢٫٤٣٫٣٨٣٫٠٨٢١٫٩٩٨٫١٠٠، صافي تكلفة المعاملة المدفوعة  استبعاد حصص في شركات تابعةمتحصالت من 

)٩٦٫٧٧٨() ١٠٫٢٣٠(١٢٫٥النقد المدفوع عند االستحواذ على حقوق غیر مسیطرة  
)٢٥٫٠٠٠(٢٥٫٠٠٠قرض لطرف ذو عالقة  

٦١٧٫٥٨٩٢٠١٫٩١٠فوائد وتوزیعات أرباح مستلمة 

٢٫٨٨٩٫٢١٠) ٣١٫٧٦٤٫٦٣٨(النقد (المستخدم في) المولد من األنشطة االستثماریة صافي 

األنشطة التمویلیة
) ٧٨٢٫٠٠٩(٢٠٫٨٣١٫٨٦٤  المسددةمتحصالت من قروض بنكیة، صافي المبالغ  

٨٨٥٫٢٤٠-قرض من طرف ذو عالقة  
)١٫٠٨١٫٤٩٧() ١٫٨٤٦٫٤٠٨(توزیعات أرباح مدفوعة لحقوق غیر مسیطرة 

-) ٥١٫٦٤٥(١٤قسیمة فائدة مدفوعة على أداة حقوق ملكیة مختلطة  
١٫٥٥٣٦٫٠٠٠متحصالت من دفعات على أساس األسھم  

-) ١٠٫٠٠٠(بھ  رأس المال المساھم مقابلغیر المسیطرة  سداد للحقوق 
-١٤٦٨٩٫٠٠٧أدوات حقوق ملكیة مختلطة صادرة خالل الفترة  
١٠٥٫٧٦٤٢٫١٦٢مساھمة رأسمالیة من قبل الحقوق غیر المسیطرة 

)٥٣٫٩٦٥() ١٧٠٫٨٩٤(٥سداد مطلوبات عقود اإلیجار 

)١٫٠٢٤٫٠٦٩(١٩٫٥٤٩٫٢٤١صافي النقد المولد من (المستخدم في) األنشطة التمویلیة 

١٫٧٧٧٫١٥٧٧٫١١٠٫١٨٦صافي الزیادة في النقد وما یعادلھ خالل الفترة

١٦٫٠٣٤٫٠٥٧٣٫٤٦٠٫٣٥٣النقد وما یعادلھ في بدایة الفترة 
)٥٣٫٣٩٧() ١٦٤٫٥٣٦(تأثیر التغیرات في معدالت صرف العمالت األجنبیة 

١١١٧٫٦٤٦٫٦٧٨١٠٫٥١٧٫١٤٢النقد وما یعادلھ في نھایة الفترة 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٩

معلومات عامة ١

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

، أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة. إن شركة رویال جروب ھولدینج ذ.م.م ھي ٣٢٦١٩إن العنوان المسجل للشركة ھو ص ب  
الشركة األم النھائیة للشركة.

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

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

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

رات الطبیة، وتوزیع المستلزمات واألجھزة الطبیة وإدارة المستشفیات والعیادات الطبیة؛ المختب 
البیع بالجملة وتجارة مستحضرات التجمیل والعنایة الشخصیة وغیرھا من الخدمات ذات الصلة بالتجمیل؛ -
تجارة وتصلیح وتأجیر الدراجات الناریة؛-
المتعلقة بكافة أنواع المباني، وتطویر البنیة التحتیة، واألعمال األرضیة والمدنیة؛ المقاوالت الھندسیة واإلنشائیة -
عقود الھندسة والتورید والتجریف وأعمال استصالح األراضي المرتبطة بھا في المیاه اإلقلیمیة لدول مختلفة؛ -
تھا؛ استشارات ھندسة نقل النفط والغاز وعملیات تشغیل مرافق إنتاج النفط والغاز وإدار-
الخدمات المصرفیة والمالیة اإلسالمیة بما في ذلك القروض والودائع المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة؛ -
االستثمارات المتعلقة بالسیاحة وتنمیتھا وإدارتھا؛ -
إدارة الغابات والغطاء النباتي الطبیعي بما في ذلك الزراعة وأعمال االستثمار واإلدارة ذات الصلة بالزراعة؛ -
ع وتورید الخرسانة والمنتجات الصناعیة األخرى بما في ذلك تركیب وتصنیع ألواح األلمنیوم والزجاج؛ تصنی-
تنظیم وإدارة الفعالیات واإلعالن في الصحف والخدمات األخرى المتعلقة بتصمیم اإلعالنات وإنتاجھا؛ -
؛ تدریب وتمرین سائقي السیارات وإدارة الخدمات المتعلقة بإصدار رخص القیادة-
؛ بالجملة بیع منتجات األسمنتوتصنیع الكلنكر واألسمنت الھیدرولیكي، -
؛ بھا والخدمات المرتبطة   العقارات وتأجیر وإدارة وإنشاء وبیعتطویر -
؛ و والمطاعم والنوادي الشاطئیة ومالعب الجولف وإدارة وتشغیل الفنادق والمدارس والمراسي وإنشاءتطویر -
خدمات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت بما في ذلك مراكز البیانات وخدمات األمن السیبراني. -

. ٢٠٢٢نوفمبر   ٨تم اعتماد إصدار البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

١٠

اإلعدادأساس ٢

بیان االلتزام ٢٫١

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

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

بالضرورة إلى نتائج السنة المنتھیة في    ٢٠٢٢  سبتمبر  ٣٠اإلضافة لذلك، قد ال تشیر نتائج الفترة المنتھیة في  . ب٢٠٢١دیسمبر  
. ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١

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

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

أساس التوحید ٢٫٢

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

یتم تحقیق السیطرة عندما یكون للمجموعة:

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

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

عندما یكون للمجموعة أقل من غالبیة حقوق التصویت في الجھة المستثمر فیھا، یكون لھا سیطرة على الجھة المستثمر فیھا عندما  
. 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 العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

١١

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

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

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

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

الملكیة غیر المسیطرة.  

عند الضرورة، یتم إجراء تعدیالت على البیانات المالیة للشركات التابعة بھدف جعل سیاساتھا المحاسبیة متوافقة مع السیاسات  
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  فئة أخرى ضمن حقوق الملكیة  الخسائر أو یتم تحویلھا إلى  األرباح أو  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: ٢٠٢١دیسمبر  ٣١و ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠إن تفاصیل الشركات التابعة للشركة كما في 

األنشطة الرئیسیةبلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢٢٢٠٢١

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

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

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



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

١٢

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

األنشطة الرئیسیةبلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢٢٢٠٢١

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

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

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

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

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

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

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

وتطویر وتأجیر العقارات. 
٨٥٪٨٥ ٪

والروبیان  المملكة العربیة السعودیة شركة أسماك العرب ذ.م.م  األسماك  في  وبالتجزئة  بالجملة  التجارة 
ھذه   وتصدیر  واستیراد  األخرى  المائیة  واألحیاء 

واألحیاء المائیة  المنتجات. تربیة األسماك والروبیان  
األخرى. تجارة الجملة والتجزئة في ممتلكات وآالت  

ومعدات االستزراع السمكي. 

٨٠٪٨٠ ٪

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

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

الغذائیة المعلبة والمحفوظة والمجمدة. 
٧٤٫٤١٪٨٦٫٩٠ ٪

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

والعروض السنیمائیة. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

وتأسیسھا وإدارتھا. 
٥٠٪٥٠ ٪

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

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

٣١٫٧٧٪٣١٫٧٧ ٪

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

مرافق وحقول البترول والغاز البحریة والبریة. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

االستشارات  الكیمیائیة،  الحلول  والدراسات    في 
واألبحاث الجیولوجیة والجیوفیزیائیة. 

٨٠٪٨٠ ٪

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

والعدوات ذات الصلة.  ٢كوف  –السارس  

٨٠٪٨٠ ٪

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

والماكینات  اإلمارات العربیة المتحدة  المعدات  في  والمتاجرة  استیراد وصیانة 
البحریة. 

٤٤٫٩٦٪٤٤٫٩٦ ٪



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

١٣

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

الرئیسیةاألنشطة بلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢٢٢٠٢١

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

٥٠٪٥٠ ٪

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

٥٠٪٥٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠الخدمات الصحیة.  في مشاریع ستثمار االاإلمارات العربیة المتحدة مجموعة طموح للرعایة الصحیة ذ.م.م 
سي    ویست اس  ار  في  بي  أس  لالستثمارات 
لیمتد  

٪ ١٠٠٪١٠٠شركة استثماریة.  اإلمارات العربیة المتحدة  

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

٧٥٪  ٧٥ ٪

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

عبر   رئیسي  وبشكل  الخارج،  وفي  المتحدة  العربیة 
شركاتھا التابعة. 

٤٥٫٤١٪٤٥٫٤١ ٪

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

وتطویرھا. 

٦٠٪٦٠ ٪

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

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

واالستثمار في العقارات. 
٦٧٫٩٪٥٥٫٧٧ ٪

٪ ٨٠٪٨٠المعاد تدویره. تسھیل التجارة العالمیة للبالستیك اإلمارات العربیة المتحدة ریباوند لیمتد 
٪ ٧٠٪٧٠شركة استثمار قابضة. المملكة المتحدة  ثیتا بیدكو لیمتد 

جرین انیرجي انفستمنت ھولدینج آر إس سي  
)١( لیمتد

- ٪١٠٠. تنفیذ حلول التكنولوجیا الذكیةاإلمارات العربیة المتحدة 

آر إس سي    جرین انتیربرایز انفستمنت ھولدینج
  )١(لیمتد 

- ٪١٠٠. تصنیع الطاقة الشمسیةاإلمارات العربیة المتحدة 

انفستمنتجرین   إس    جھولدین  ترانزمیشین  آر 
)١(سي لیمتد 

- ٪١٠٠. نقل وتوزیع الطاقة اإلمارات العربیة المتحدة 

- ٪٥١. المرافق الذكیة وكفاءة الطاقةحلول اإلمارات العربیة المتحدة )٢( اسیاسوفت ھولدینج لیمتد
ذ.م.م    بیسمجموعة   بي  اس  (المعروفة  تیك 

"آي اتش سي سي لالستثمار اس بي    باسم  اً سابق
)  ذ.م.م 

٪ ١٠٠٪  ١٠٠. استثمار قابضةشركة  وتكنولوجیا المعلومات اإلمارات العربیة المتحدة 

فیما یلي الشركات التابعة لمجموعة أي اس جي ستالیونز اإلمارات ش.م.خ: 
تصمیم وتنفیذ المناظر الطبیعیة وأعمال الري وتجارة  اإلمارات العربیة المتحدة أبوظبي الند للمقاوالت العامة ذ.م.م 

المواد الزراعیة. 
١٠٠٪١٠٠ ٪

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

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

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

إنشاء المشاریع. 
١٠٠٪١٠٠ ٪

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



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

١٤

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

األنشطة الرئیسیةبلد التأسیس والعملیات الشركة التابعة اسم 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢٢٢٠٢١

(تتمة)  : فیما یلي الشركات التابعة لمجموعة أي اس جي ستالیونز اإلمارات ش.م.خ
رویال دیفلوبمنت كومباني دي. أو. أو 

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

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

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

: أي اس جي كابیتال ھولدینج ذ.م.م فیما یلي الشركات التابعة 
- ٪١٠٠االستثمار في المشاریع الزراعیة وتأسیسھا وإدارتھا. اإلمارات العربیة المتحدة  ) ١(أي اس جي آجرو ذ.م.م 

- ٪  ٦٠تصنیع أثاث المنازل والمكاتب.  اإلمارات العربیة المتحدة  ) ٢(مصنع الرؤیة لألثاث والدیكور ذ.م.م 
وإنشاءات  اإلمارات العربیة المتحدة )٦( )١(سنشري فیلیج لالستثمار العقاري ذ.م.م  وإدارتھا،  العقارات  تأجیر  خدمات 

المرافق. التطویر، وخدمات إدارة 
١٠٠٪ -

فیما یلي الشركات التابعة لشركة دبلیو أف سي ھولدینج ذ.م.م: 
اإلنسانیة،  اإلمارات العربیة المتحدة ورك فورس كونكشن ذ.م.م  والخدمات  الطلب،  عند  العمالة  تزوید 

وحقول   مرافق  وخدمات  الطبیة  الكوادر  وتوصیل 
البترول والغاز البحریة والبریة. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

ذ.م.م 
حقولاإلمارات العربیة المتحدة  وخدمات  الموظفین  توفیر  ومرافق    خدمات 

النفط والغاز البریة والبحریة. 
١٠٠٪١٠٠ ٪

فیما یلي الشركات التابعة لغذاء القابضة ش.م.خ (سابقاً "مخازن زي ش.م.خ"): 
بیع المواد الغذائیة وغیر الغذائیة بالجملة، بما في ذلك  اإلمارات العربیة المتحدة  مخازن زي الدولیة ذ.م.م 

المعلبة  المواد   واألطعمة  الطازجة  االستھالكیة 
التعبئة   إعادة  خدمات  وتقدیم  والمجمدة  والمحفوظة 

والتغلیف. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

٪ ١٠٠٪١٠٠إدارة المستودعات والمخازن والعملیات. اإلمارات العربیة المتحدة 

٪ ١٠٠٪١٠٠شركة قابضة. اإلمارات العربیة المتحدة  مجموعة تموین ذ.م.م 
- ٪  ١٠٠االستثمار في المشاریع التجاریة وتأسیسھا وإدارتھا.  اإلمارات العربیة المتحدة  ) ١(تموین إلدارة الشركات ذ.م.م 

فیما یلي الشركة التابعة لمخازن زي الدولیة ذ.م.م: 
٪ ٦٠٪٦٠شركة قابضة. اإلمارات العربیة المتحدة األفق الملكي القابضة ذ.م.م 

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

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

بالجملة. 
١٠٠٪١٠٠ ٪

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

وبرامج  اإلمارات العربیة المتحدة  ألنظمة  بالتجزئة  والبیع  العامة  التجارة 
والمحفوظة   المعلبة  الغذائیة  المواد  وبیع  الحاسوب 

بالجملة واستیراد وتصدیر وتعبئة وتغلیف األغذیة. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

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

الخشبیة بالتجزئة.  
١٠٠٪١٠٠ ٪



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

١٥

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

األنشطة الرئیسیةبلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت المحتفظ  

بھا
٢٠٢٢٢٠٢١

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

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

٪ ١٠٠٪١٠٠شركة استثماریة. اإلمارات العربیة المتحدة اغرینف أس بي في آر أس سي 

فیما یلي الشركة التابعة الغرینف أس بي في آر أس سي: 
المعاد إصالحھا  حرث األراضي، وزراعة األراضي  العربیة   مصرجمھوریة  ش.م.م الھاشمیة الستصالح وحرث األراضي 

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

٩٩٫٩٩٪٩٩٫٩٩ ٪

فیما یلي الشركات التابعة لشركة تموین إلدارة الشركات ذ.م.م: 
(سابقًا "شركة أسمنت  ایبیكس لالستثمار ش.م.ع 

) ٢( رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع")
- ٪٥١٫٥٧االستثمار في المشاریع التجاریة وتأسیسھا وإدارتھا. اإلمارات العربیة المتحدة 

- ٪  ١٠٠تجارة األسماك الطازجة والحیوانات البحریة بالجملة.اإلمارات العربیة المتحدة   )٢(أسماك الجرف 

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

والمشروبات  اإلمارات العربیة المتحدة  واألغذیة  األطفال  أغذیة  تجارة 
والخضروات والفواكھ. 

٨٠  ٪ -

النباتیة  اإلمارات العربیة المتحدة )٢(شركة أبوظبي للزیوت النباتیة ذ.م.م (أدفوك) الزیوت  وتكریر  األحماض  تصنیع  وتصنیع 
البالستیكیة   الكیمیائیة العضویة األساسیة والزجاجات 

والحاویات المماثلة ومواد اإلغالق البالستیكیة. 

٧٠٪ -

: (سابقاً "شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع")  فیما یلي الشركات التابعة لشركة ایبیكس لالستثمار ش.م.ع
٪ ٦٠٪١٠٠االستثمار في المشاریع التجاریة وتأسیسھا وإدارتھا. اإلمارات العربیة المتحدة إیبیكس القابضة ذ.م.م 

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

١٠٠٪ -

القابضة ذ.م.م: فیما یلي الشركات التابعة لشركة ایبیكس 
٪ ١٠٠٪١٠٠تقدیم المواد الغذائیة لمؤسسات القطاع الخاص والعام. اإلمارات العربیة المتحدة إیبیكس الوطنیة لخدمات التموین ذ.م.م 

٪ ١٠٠٪١٠٠أعمال تنفیذ التصمیم الداخلي وبیع األثاث. اإلمارات العربیة المتحدة بدوار للتصمیم الداخلي ذ.م.م  
٪ ١٠٠٪١٠٠بیع الخیام والمظالت بالتجزئة وإدارة الفعالیات. اإلمارات العربیة المتحدة شركة الخیام المركزیة ذ.م.م 

٪ ١٠٠٪١٠٠االستثمار في المشاریع وتأسیسھا وإدارتھا. اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م  - الوطنیة لالستثمار  إیبیكس
صیانة المباني وإدارة المخیمات وأماكن إقامة العمال  اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م   -آر آر إلدارة المنشآت اس بي  

وتطویر العقارات وخدمات التأجیر واإلدارة. 
١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠خدمات تنظیف المباني. اإلمارات العربیة المتحدة سبورت سیرفیسیز اند كیترینج ذ.م.م 
٪ ٤٠٪٤٠خدمات إدارة الشركات والمؤسسات الخاصة. اإلمارات العربیة المتحدة  إیبیكس إلدارة الشركات ذ.م.م* 

وخدمات  اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م  –إیبیكس الوطنیة اللوجستیة   والبري  والبحري  الجوي  الشحن  خدمات 
التخلیص الجمركي. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

ذ.م.م   سبورت  بادل  فردیة    – إیبیكس  ملكیة 
ش.م.خ 

٪ ١٠٠٪١٠٠. نادي تنس اإلمارات العربیة المتحدة 

٪ ٥١٪٥١المشاریع التجاریة وتأسیسھا وإدارتھا. االستثمار في اإلمارات العربیة المتحدة إیبیكس یو إل لالستثمار ذ.م.م 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

١٦

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢
األنشطة الرئیسیةبلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة وحقوق  
التصویت المحتفظ بھا 

٢٠٢٢٢٠٢١
الجرف ذ.م.م: فیما یلي الشركات التابعة ألسماك 

- ٪  ١٠٠تجارة األغذیة والمشروبات. اإلمارات العربیة المتحدة بریستین كافیار  
- ٪  ١٠٠تجارة األغذیة والمشروبات. اإلمارات العربیة المتحدة مزارع األسماك اإلماراتیة  

- ٪  ١٠٠األحیاء المائیة القائمة على األرض. المتحدة اإلمارات العربیة شركة الشخص الواحد ذ.م.م  – بریستین كافیار 
- ٪  ١٠٠معالجة وحفظ األسماك والمأكوالت البحریة. اإلمارات العربیة المتحدة بریستین إلنتاج المأكوالت البحریة ذ.م.م 

فیما یلي الشركة التابعة لشركة أبوظبي للزیوت النباتیة ذ.م.م: 
- ٪٩٨تجارة األغذیة والمشروبات. اإلمارات العربیة المتحدة  األوسط ذ.م.م سیباج الشرق 

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

استثمار وإنشاء وإدارة مشاریع التكنولوجیا. االستثمار  اإلمارات العربیة المتحدة لالتصاالت القابضة ذ.م.م إم جي 
في المشاریع التجاریة والصناعیة وتأسیسھا وإدارتھا. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

استثمار وإنشاء وإدارة مشاریع التكنولوجیا. االستثمار  اإلمارات العربیة المتحدة إم جي دیجیتال القابضة ذ.م.م 
في المشاریع التجاریة والزراعیة والصناعیة وتأسیسھا  

وإدارتھا. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠. وتأسیسھا وإدارتھا الترفیھیة المشاریع  في ستثمار االاإلمارات العربیة المتحدة    .م.م إم جي إنترتینمنت ھولدینغ ذ 

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

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

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

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

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

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ٥١٪٥١االستثمار في المشاریع التجاریة وتأسیسھا وإدارتھا. المتحدة اإلمارات العربیة مجموعة أومورفیا ذ.م.م 
٪ ١٠٠٪  ١٠٠االستثمار في المشاریع الصحیة وتأسیسھا وإدارتھا. اإلمارات العربیة المتحدة  ھیلثیر یو ویلنس سیرفیسیز ذ.م.م 

التابعة لشركة اإلمارات لتعلیم قیادة السیارات ش.م.ع:  ةفیما یلي الشرك 
٪ ١٠٠٪١٠٠إدارة االستثمارات العقاریة. اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م   – تابعة لالستثمارات العقاریة 

فیما یلي الشركات التابعة لمجموعة أومورفیا ذ.م.م: 
تجارة مستحضرات التجمیل والتزیین بالجملة، وخدمات  اإلمارات العربیة المتحدة  كومباني ذ.م.م  شركة بداشنج ھولدینج 

الرعایة الشخصیة النسائیة وخدمات التزیین األخرى. 
١٠٠٪١٠٠ ٪

شخصیة  اإلمارات العربیة المتحدة للتجمیل والسبا ذ.م.م  مركز تیبس اند توز  وعنایة  تجمیل  وصالون  مركز  للسیدات، 
نسائي، وحمام شرقي للسیدات، ونادي سبا للسیدات. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

شخصیة  اإلمارات العربیة المتحدة جاز الونج سبا ذ.م.م  وعنایة  تجمیل  مركز  للرجال،  شرقي  حمام 
العطور   تجارة  شعر،  تصفیف  مركز  بالرجال، 
ومستحضرات التجمیل، صالون حالقة وتصفیف شعر  

للرجال. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

معدات  اإلمارات العربیة المتحدة بن سھیل للتوزیع ذ.م.م  تجارة  التجمیل،  ومستحضرات  العطور  تجارة 
التجمیل والعنایة الشخصیة، تجارة المجوھرات المقلدة،  
تجارة   بالشعر،  العنایة  ومنتجات  الصابون  تجارة 

مستلزمات التجمیل والعنایة الشخصیة. 

١٠٠٪١٠٠ ٪



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

١٧

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

األنشطة الرئیسیةبلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢٢٢٠٢١

فیما یلي الشركات التابعة لشركة بداشنج ھولدینج كومباني ذ.م.م: 
٪ ١٠٠٪١٠٠تمثیل شركة. اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م  –انترناشونال جروب    داشنج

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

تصفیف  اإلمارات العربیة المتحدة  للسیدات،  شخصیة  وعنایة  تجمیل  مركز 
وقص شعر السیدات ووضع الحناء. 

١٠٠٪ -

التابعة لشركة فیوال لالتصاالت ذ.م.م:  ةفیما یلي الشرك 
٪ ١٠٠٪١٠٠طباعة المنشورات التجاریة. اإلمارات العربیة المتحدة  بیربل للطباعة ذ.م.م 

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

البنیة التحتیة. المناطق واالستثمار في مشاریع 
١٠٠٪١٠٠ ٪

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

: إم جي للمرافق القابضة ذ.م.م لشركة فیما یلي الشركات التابعة 
٪ ١٠٠٪١٠٠تركیب وصیانة معدات الطاقة البدیلة. اإلمارات العربیة المتحدة )٧(للطاقة الشمسیة ذ.م.م  ٤بال 

- ٪١٠٠االستثمار في المشاریع التجاریة وتأسیسھا وإدارتھا. اإلمارات العربیة المتحدة )٢( ذ.م.مالدولیة للطاقة القابضة  



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

١٨

(تتمة) أساس اإلعداد ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

األنشطة الرئیسیةبلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢٢٢٠٢١

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

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

وتجارة ل لنادي  اإلمارات العربیة المتحدة )٢( الكابتن لتجارة القوارب والسفن ذ.م.م البحریة  القوارب    وتصلیح  ریاضات 
. السفنو

٥٥٪ -

  ذ.م.م   ملكیة فردیة  –  إیزي لیس لتأجیر السیارات
)١ (

السیارات  اإلمارات العربیة المتحدة  الركاب  تأجیر  وإصالحھا وصیانتھا ونقل 
الحافالت وتلمیع    باستخدام  وتنظیف  الفاخرة 

المركبات. 

١٠٠٪ -

  م إیزي لیس لخدمات تأجیر السیارات الفخمة ذ.م. 
)١ (

- ٪١٠٠نقل الركاب بالسیارات الفاخرة. اإلمارات العربیة المتحدة 

شركة الشخص الواحد    –إیزي لیس لخدمات النقل  
)١( ذ.م.م 

- ٪١٠٠. جارة الدراجات الناریة وصیانتھا وتأجیر السیارات تالمملكة العربیة السعودیة 

الناریة  البحرین  )١( إیزي لیس لتأجیر الدراجات الناریة ذ.م.م  الدراجات  قطع    وصیانتھا تأجیر  وتجارة 
. غیارھا

١٠٠٪ -

التابعة لشركة بالمز الریاضیة ش.م.خ:  ةفیما یلي الشرك 
الریاضیة  اإلمارات العربیة المتحدة  ) ٢(دایركت للتجارة ذ.م.م  والمعدات  الغیار  وقطع  الدراجات  تجارة 

والمالبس الریاضیة. 
٦٠٪ -

وإدارة  اإلمارات العربیة المتحدة  ) ١(بالمز للفعالیات الریاضیة ذ.م.م  الریاضیة    الفعالیاتتنظیم  والخدمات 
والمقاوالت. 

١٠٠٪ -

فیما یلي الشركات التابعة لشركة الصیر للتوریدات والمعدات البحریة ش.م.خ: 
٪ ١٠٠٪١٠٠إدارة السفن التجاریة. جزر كایمان  بروجیكت سیریس ون لیمتد 
٪ ١٠٠٪١٠٠إدارة السفن التجاریة. جزر كایمان  بروجیكت سیریس تو لیمتد 

٪ ١٠٠٪١٠٠إدارة السفن التجاریة. جزر كایمان  بروجیكت سیریس ثري لیمتد 
ملكیة فردیة ذ.م.م    – الصیر مارین لبناء القوارب  

(سابقاً "الصیر مارین لبناء القوارب ذ.م.م") 
البحریة  اإلمارات العربیة المتحدة  والبترول  الغاز  ومرافق  حقول  خدمات 

وبناء القوارب المزودة بالمحركات. والبریة 
١٠٠٪١٠٠ ٪

التخلیص  اإلمارات العربیة المتحدة شركة الصیر مارین للخدمات ذ.م.م   خدمات  البحري،  الشحن  خطوط  وكالء 
حقول   خدمات  السفن،  وتشغیل  إدارة  الجمركي، 
ومرافق النفط والغاز البریة والبحریة، إدارة الیخوت  

وتشغیلھا. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

التدریب على األمن والسالمة، التدریب على برامج  اإلمارات العربیة المتحدة معھد الصیر مارین للتدریب ذ.م.م  
الكھربائیة   األجھزة  على  الفني  التدریب  الحاسوب، 
البحریة،   الكوادر  وتأھیل  تدریب  واإللكترونیة، 
خدمات حقول ومرافق النفط والغاز البریة والبحریة. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

- ٪١٠٠السفن التجاریة، وإدارة الشحن وخدمات الشحن. إدارة  جزر كایمان  )١(آي اس ام تشارتیرینج ذ.م.م 
- ٪١٠٠إدارة السفن التجاریة. جزر كایمان  )١(ألكور مارین لیمتد 

- ٪١٠٠إدارة السفن التجاریة. جزر كایمان  )١(القائد لیمتد 
- ٪١٠٠التجاریة. إدارة السفن جزر كایمان  )١(كاستور مارین لیمتد 
- ٪١٠٠إدارة السفن التجاریة. جزر كایمان  )١(بولكس مارین لیمتد 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

١٩

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

األنشطة الرئیسیةبلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢٢٢٠٢١

فیما یلي الشركات التابعة لشركة أفكار لالستثمارات المالیة والعقاریة ذ.م.م: 
لألثاث    ٢ أل  المتحدة    –اكس  العربیة  اإلمارات 

الشارقة 
السجاد،  اإلمارات العربیة المتحدة  والمكتبي،  المنزلي  لألثاث  التجزئة  تجارة 

مواد التنجید والستائر ومواد الدیكور الداخلي.  
١٠٠٪١٠٠ ٪

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

: ثیتا بیدكو ذ.م.م فیما یلي الشركات التابعة لشركة 
حلول متكاملة للفعالیات وتصمیم وتوفیر بیئات مؤقتة  المملكة المتحدة )٢(نتس جروب لیمتد یأرینا إیف

الریاضیة والتجاریة    الفعالیاتلمجموعة متنوعة من  
والثقافیة. 

١٠٠٪ -

: نتس جروب لیمتدیأرینا إیففیما یلي الشركات التابعة لشركة 
- ٪١٠٠. شركة قابضة المملكة المتحدة لیمتد  أمیریكاس  ایھ أي اس 

- ٪١٠٠. شركة قابضة المملكة المتحدة لیمتد  إیمیا  اس ایھ أي  
- ٪١٠٠. أعمال البنیة التحتیة المؤقتةالمملكة المتحدة أرینا ایفینت سیرفیسیز جروب لیمتد  

- ٪١٠٠. شركة قابضة المملكة المتحدة لیمتد  میا  ایھ أي اس 
- ٪١٠٠. أعمال البنیة التحتیة المؤقتةالعربیة المتحدة اإلمارات تي جي بي القابضة المحدودة 

- ٪١٠٠. أعمال البنیة التحتیة المؤقتةاإلمارات العربیة المتحدة أمیا جلف لیمتد  
- ٪١٠٠. أعمال البنیة التحتیة المؤقتةمالیزیا  آسیا تینتس أرینا  
- ٪١٠٠. البنیة التحتیة المؤقتةأعمال ھونغ كونغأرینا ھونغ كونغ  

- ٪١٠٠. أعمال البنیة التحتیة المؤقتةھونغ كونغارینا ایرونمونجیر 
- ٪١٠٠. أعمال البنیة التحتیة المؤقتةالمملكة العربیة السعودیة أرینا المملكة العربیة السعودیة  

- ٪١٠٠. أعمال البنیة التحتیة المؤقتةاألمریكیة الوالیات المتحدة إنك ایھ أي اس 
- ٪١٠٠. أعمال البنیة التحتیة المؤقتةالوالیات المتحدة األمریكیة أرینا ستیوارت رینتالز إنك 

- ٪ ١٠٠. شركة قابضة الوالیات المتحدة األمریكیة ایھ أیھ اس ھولدكو ذ.م.م 
- ٪٥٠. أعمال البنیة التحتیة المؤقتةالوالیات المتحدة األمریكیة رینا ازتیك شافر ** أ

: شوري تكنولوجي ذ.م.مالتابعة لشركة  الشركةفیما یلي 
- ٪١٠٠. وساطة تأمیناإلمارات العربیة المتحدة )١(اس بي ذ.م.م   –شوري لوسطاء التأمین 

: للطیران القابضة ذ.م.م سیرینیتي  التابعة لشركة  الشركةفیما یلي 
تنظیم العملیات األرضیة للمطارات وإدارة محطات  اإلمارات العربیة المتحدة )١(ناس لخدمات المطارات ذ.م.م 

. شحن البضائع في المطارات
٥١٪ -

: الب ذ.م.م كوانت لیس التابعة لشركة   الشركةفیما یلي 
اس بي في ار اس سي    الدولیة القابضة كوانت لیس  

) ١(المحدودة 
  موجودات حیازة ملكیة  - ذات أغراض خاصة   شركة اإلمارات العربیة المتحدة 

سھمیة،  و  سھمیة ذلك غیر    وصكوك أسھم    ویشمل 
األوراق المالیة.  من  أخرى  وأشكال  حیازة    وسندات 

الممتلكات العقاریة والملكیة الفكریة وغیرھا من    ملكیة
الملموسة وغیر الملموسة.  الموجودات 

١٠٠٪ -

: تیك اس بي ذ.م.م بیس مجموعة ل التابعة  الشركات فیما یلي 
- ٪٥٥الخدمات المتعلقة باألمن السیبراني. اإلمارات العربیة المتحدة )٢(سایبر جیت دیفینس ذ.م.م 

- ٪٥٤خدمات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت. اإلمارات العربیة المتحدة )٢(ذ.م.م إمیركوم 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٢٠

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

األنشطة الرئیسیةبلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢٢٢٠٢١

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

وإدارتھا. 
١٠٠٪١٠٠ ٪

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

المدنیة، ومقاوالت الموانئ، واإلنشاء البحري. 
١٠٠٪١٠٠ ٪

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

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

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

وتأسیسھا وإدارتھا. 
١٠٠٪١٠٠ ٪

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

التجاریة وتأسیسھا وإدارتھا. 
١٠٠٪١٠٠ ٪

االستثمار في المشاریع الصناعیة والتجاریة وتأسیسھا  اإلمارات العربیة المتحدة  ملكیة فردیة ذ.م.م   –ألفا ظبي لالستثمار التجاري 
وإدارتھا. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

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

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

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

األلمنیوم والزجاج الموحد. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

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

٪ ١٠٠٪١٠٠مقاوالت مشاریع البناء. اإلمارات العربیة المتحدة ھاي تیك الین إلنشاء المباني  
٪ ١٠٠٪ ١٠٠األخشاب. منتجات  اإلمارات العربیة المتحدة مصنع فینیكس لألخشاب ذ.م.م  

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

وإدارتھا. 
١٠٠٪ ١٠٠ ٪

٪ ٧٠٪ ٧٠الغابات والسیاحة والزراعة. اإلمارات العربیة المتحدة القابضة لالستثمار ذ.م.م موارد 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٢١

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

األنشطة الرئیسیةبلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢٢٢٠٢١

(تتمة) فیما یلي الشركات التابعة لشركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع:  
وخدمات  اإلمارات العربیة المتحدة مربان للطاقة المحدودة   والنفط  الغاز  لنقل  الھندسیة  االستشارات 

تشغیل وصیانة مرافق إنتاج النفط والغاز واالستثمار  
في شركات أخرى. 

١٠٠٪ ١٠٠ ٪

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

والصناعیة  اإلمارات العربیة المتحدة  العقاریة  واألعمال  التجاریة  الخدمات 
والمقاوالت واألعمال األخرى. 

٧٠٪٨٣٫٨٧ ٪

والتأجیر  اإلمارات العربیة المتحدة )٢( *  شركة الدار العقاریة ش.م.ع  والبناء  واالستثمار  والبیع  التطویر  خدمات 
وتشغیل   بالعقارات  المرتبطة  والخدمات  واإلدارة 
ونوادي   والمطاعم  والمراسي  والمدارس  الفنادق 

الشاطئ ومالعب الجولف. 

٣٣٫٦٥٪ -

- ٪٧٥. النظیفةأعمال الطاقة  اإلمارات العربیة المتحدة    )٢( دبلیو سوالر انفستمنت ذ.م.م
فیما یلي الشركات التابعة لشركة موارد القابضة لالستثمار ذ.م.م: 

والتجاریة اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م   –شركة بیور ھیلث لالستثمار  الصحیة  الخدمات  مشاریع  في    االستثمار 
والصناعیة وتأسیسھا وإدارتھا.  

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

ملكیة فردیة ذ.م.م  -القابضة لالستثمار  
والتجاریة  العربیة المتحدة اإلمارات  السیاحیة  المشاریع  وإدارة  االستثمار 

والصناعیة والمشاریع الزراعیة.  
١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠تجارة الماكینات والمعدات واللوازم الزراعیة. اإلمارات العربیة المتحدة أكوا باور تكنولوجي ذ.م.م  
الحدائق  اإلمارات العربیة المتحدة براري للموارد الطبیعیة ذ.م.م   وصیانة  وإنشاء  والمتنزھات  الغابات  إدارة 

وتجارة الماكینات الزراعیة. 
١٠٠٪١٠٠ ٪

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

والتجاریة وتأسیسھا وإدارتھا. 
١٠٠٪١٠٠ ٪

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

وخدمات الطباعة والوثائق والتصویر. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

وخدمات الطباعة والوثائق والتصویر. 

١٠٠٪١٠٠ ٪



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٢٢

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

الرئیسیةاألنشطة بلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢٢٢٠٢١

(تتمة) فیما یلي الشركات التابعة لشركة موارد القابضة لالستثمار ذ.م.م: 
الخدمات اإلداریة، وخدمات رجال األعمال، وخدمات  اإلمارات العربیة المتحدة أبوظبي – تواصل لخدمات رجال األعمال ذ.م.م 

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

وخدمات الطباعة والوثائق والتصویر. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

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

٩٠٪٩٠ ٪

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

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

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

محافظھا. األرضیة ونباتات الفاكھة في 

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠خدمات األمن العام وخدمات حراسة األمن العام. اإلمارات العربیة المتحدة موارد لخدمات األمن ذ.م.م  
المشاریع  اإلمارات العربیة المتحدة شركة موارد للخدمات ذ.م.م   في  واالستثمار  المرافق،  إدارة  خدمات 

واستصالح األراضي لألغراض الزراعیة،  التجاریة،  
وتجارة شتالت النباتات واألشجار بالجملة، ومكافحة  
اآلفات الزراعیة، واالستثمار في المشاریع الزراعیة  
المشاریع   في  واالستثمار  وإدارتھا،  وتأسیسھا 

السیاحیة. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

وتأسیسھا وإدارتھا. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

وفقاً  اإلمارات العربیة المتحدة آفاق للتمویل اإلسالمي ش.م.خ   تتم  التي  واالستثمار  التمویل  لمبادئ  أنشطة 
الشریعة اإلسالمیة. 

٨٠٫٢٪٨٠٫٢٪



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٢٣

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

األنشطة الرئیسیةبلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢٢٢٠٢١

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

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

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

٪ ١٠٠٪١٠٠إدارة الفلل الرئاسیة. سیشیل  جمھوریة  فیال لیمتد  لیندیر
٪ ١٠٠٪١٠٠التجارة العامة. اإلمارات العربیة المتحدة  ملكیة فردیة ذ.م.م    –إم للسلع 

٪ ١٠٠٪١٠٠شركة استثمار قابضة. جزر فیرجین البریطانیةملكیة فرید ذ.م.م   –مربان لالستثمار المحدودة 
خدمات الضیافة، خدمات التنظیف الداخلي، وتنظیف  اإلمارات العربیة المتحدة االتحاد الدولیة للضیافة ذ.م.م 

البریة   مرافق حقول الغاز  وخدمات  المباني،  واجھة 
والبحریة وتموین المواد الغذائیة. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

٪ ١٠٠٪١٠٠تجارة المواد الغذائیة. اإلمارات العربیة المتحدة 

وإدارتھا،  االستثمار في المشاریع السیاحیة وتأسیسھا  اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م   – أبوظبي المتحدة للضیافة 
إدارة المطاعم، وشراء وبیع األراضي والعقارات، 

خدمات تأجیر وإدارة العقارات، تموین األغذیة. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

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

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

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

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

٨٠٪٨٠ ٪

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

خدمات حقول ومنشآت  اإلمارات العربیة المتحدة اإلمارات جیت واي لخدمات األمن ذ.م.م   خدمات حراسة األمن العام. 
النفط والغاز البریة والبحریة. 

٩٥٪٩٥ ٪

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

٪ ١٠٠٪١٠٠شركة استثمار قابضة. اإلمارات العربیة المتحدة  ملكیة فردیة ذ.م.م   – سي دي العقاریة 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٢٤

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

األنشطة الرئیسیةوالعملیات بلد التأسیس اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢٢٢٠٢١

ذ.م.م:  القابضةفیما یلي الشركات التابعة لبیور ھیلث 
٪ ٦٣٪٧٣تكنولوجیا الرعایة الصحیة وخدمات اإلدارة. اإلمارات العربیة المتحدة  بیور ھیلث للمستلزمات الطبیة ذ.م.م 

الصحیة وتأسیسھا  اإلمارات العربیة المتحدة طموح للرعایة الصحیة ذ.م.م  مؤسسات الخدمات  االستثمار في 
وإدارتھا. االستثمار في الخدمات السیاحیة وتأسیسھا  

وإدارتھا. 

١٠٠٪  ١٠٠ ٪

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

وإدارتھا. 

١٠٠  ٪ -

- ٪١٠٠الخدمات الطبیة والصحیة ذات الصلة. اإلمارات العربیة المتحدة   )٢(لخالیا الجذعیة لأبوظبي 
: لخالیا الجذعیة لبوظبي  ة التابعة أل فیما یلي الشرك 

- ٪١٠٠ذات الصلة.   والمنتجاتبیع األدویة اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م  –  ایھ دي اس سي سي صیدلیة 
: ملكیة فردیة ذ.م.م  – یاس كلینیك جروب لفیما یلي الشركات التابعة 

- ٪١٠٠شغیل وإدارة مجمع طبي. تالعربیة المتحدة اإلمارات ملكیة فردیة ذ.م.م   –یاس كلینیك المشرف 
- ٪١٠٠تشغیل وإدارة مجمع طبي وإجراء التحالیل الطبیة. اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م  –  العین یاس كلینیك  مركز 

واإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م   – مدینة خلیفة یاس كلینیك  الطبیة  المرافق  وإدارة  عام،  خدمات  مستشفى 
اإلسعاف. والصیدلة 

١٠٠٪ -

ملكیة فردیة    –  لجراحة الیوم الواحد یاس كلینیك  
ذ.م.م 

- ٪١٠٠إجراء عملیات جراحة الیوم الواحد. اإلمارات العربیة المتحدة 

- ٪١٠٠شغیل وإدارة مجمع طبي. تالعربیة المتحدة اإلمارات ملكیة فردیة ذ.م.م  –  السعدیاتیاس كلینیك 
وتأسیسھا    االستثمار اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م  –  اإلماراتیاس كلینیك  الصحیة  الخدمات  مشاریع  في 

وإدارتھا. 
١٠٠٪ -

النفط  إدارة  اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م  – میدالیف  حقول  مرافق  وخدمات  الطبیة  المرافق 
والغاز البریة والبحریة. 

١٠٠٪ -

- ٪١٠٠شغیل وإدارة مجمع طبي. تاإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م  –مركز ایھ آي سي الطبي 
- ٪١٠٠األدویة العامة. بیع اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م   – عیادة ایھ ال دي الطبیة 
بیع األدویة العامة وخدمات مرافق حقول النفط والغاز  اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م   –عیادة ایھ ام اتش الطبیة  

البریة والبحریة. 
١٠٠٪ -

- ٪١٠٠األدویة العامة. بیع اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م  – عیادة سي اتش سي الطبیة 
- ٪١٠٠بیع األدویة العامة. اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م  – عیادة اتش اتش سي الطبیة 
والغاز  بیع األدویة العامة وخدمات مرافق حقول النفط  اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م  – عیادة آي إل إل سي الطبیة 

البریة والبحریة. 
١٠٠٪ -

- ٪١٠٠بیع األدویة العامة. اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م  – عیادة ایھ إم سي الطبیة 
- ٪١٠٠شغیل وإدارة مجمع طبي. تاإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م  –عیادة صحتي الطبیة 

لخدمات الطبیة المتنقلة. خدمات حقول ومرافق النفط  ااإلمارات العربیة المتحدة   ملكیة فردیة  -الوحدة الطبیة المتنقلة جولدن ھیلث  
والغاز البریة والبحریة. 

١٠٠٪ -

- ٪١٠٠بیع المنتجات الصیدالنیة. اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م  – صیدلیة الحنین 
- ٪١٠٠بیع المنتجات الصیدالنیة. اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م  – صیدلیة جود كیر 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٢٥

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

األنشطة الرئیسیةبلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢٢٢٠٢١

(تتمة)  : ملكیة فردیة ذ.م.م  – یاس كلینیك جروب لفیما یلي الشركات التابعة 
بیع المنتجات الصیدالنیة وخدمات مرافق حقول النفط  اإلمارات العربیة المتحدة  ملكیة فردیة ذ.م.م  – صیدلیة الشفاء 

والغاز البحریة والبریة 
١٠٠٪ -

- ٪  ١٠٠بیع المنتجات الصیدالنیة. اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م  –صیدلیة مید كیر  
- ٪  ١٠٠بیع المنتجات الصیدالنیة. اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م  -صیدلیة یاس  

- ٪  ١٠٠. بیع المنتجات الصیدالنیةالعربیة المتحدة اإلمارات ملكیة فردیة ذ.م.م  - نادي سیدات صیدلة یاس 

فیما یلي الشركات التابعة لبیور ھیلث للمستلزمات الطبیة ذ.م.م: 
الصحیة  اإلمارات العربیة المتحدة بیور لالستثمار ذ.م.م  الخدمات  مشاریع  في  لالستثمار  شركة 

وتأسیسھا وإدارتھا. 
١٠٠٪١٠٠ ٪

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

الصحیة  اإلمارات العربیة المتحدة مختبر بیور ذ.م.م  الخدمات  مشاریع  في  لالستثمار  شركة 
وتأسیسھا وإدارتھا. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

الصحیة اإلمارات العربیة المتحدة ون ھیلث ذ.م.م  الخدمات  مشاریع  في  لالستثمار    شركة 
والتجاریة وتأسیسھا وإدارتھا. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

الطبیةاإلمارات العربیة المتحدة   رافد لمستلزمات الرعایة الصحیة ذ.م.م المعدات  الطبیة    تجارة  والغازات  واألدویة 
بالجملة والمستودعات الطبیة.  

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

والصناعیة وتأسیسھا وإدارتھا.  
١٠٠٪١٠٠ ٪



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٢٦

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

األنشطة الرئیسیةبلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢٢٢٠٢١

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

وإدارة المشاریع  الخدمات الصحیة واستثمار وتأسیس  اإلمارات العربیة المتحدة سومیریان ھیلث ذ.م.م  
التجاریة. 

٥١٪٥١ ٪

- ٪١٠٠بیع المعدات واألجھزة الطبیة بالتجزئة. اإلمارات العربیة المتحدة )٢(للرعایة الصحیة ملكیة فردیة ذ.م.م    ٧بروتیكت  

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

وادارتھا. 

١٠٠  ٪ -

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

١٠٠٪ -

: سومیریان ھیلث ذ.م.م فیما یلي الشركات التابعة لشركة 
الصحیة   ملكیة    - مركز الھالل األمریكي للرعایة 

) ٢(فردیة ذ.م.م 
والغاز  اإلمارات العربیة المتحدة  النفط  ومنشآت  حقول  خدمات  طبي،  مجمع 

البریة والبحریة. 
١٠٠  ٪ -

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

المختبرات ومستلزماتھا. 

٩٠  ٪ -

فیما یلي الشركات التابعة لشركة الجرافات البحریة الوطنیة ش.م.ع: 
٪ ١٠٠٪١٠٠الھندسة واإلنشاء والتورید. اإلمارات العربیة المتحدة  شركة االنشاءات البترولیة الوطنیة ش.م.ع  

البناء   تكنولوجیا  ألنظمة  أوروبا  إمارات  مصنع 
السریع ذ.م.م. (إمارات أوروبا) 

٪ ١٠٠٪١٠٠صناعة وتورید الخرسانة الجاھزة. اإلمارات العربیة المتحدة 

األنابیب  اإلمارات العربیة المتحدة شركة الجرافات البحریة الوطنیة (صناعي)  ووصالت  الفوالذیة  األنابیب  تصنیع 
الفوالذیة. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

تقدیم خدمات مختبریة ذات صلة. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

التحتیة   للبنیة  البحریة  الوطنیة  الھندیة  الشركة 
الخاصة المحدودة 

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

واإلنشاءات البحریة. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

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

الھندسیة   الوطنیة  البترولیة  اإلنشاءات  شركة 
المحدودة 

٪ ١٠٠٪١٠٠الھندسة. الھند جمھوریة  

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



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٢٧

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

األنشطة الرئیسیةبلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢٢٢٠٢١

: لدار العقاریة ش.م.ع افیما یلي الشركات التابعة لشركة 
التعلیمیة  اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م  – الدار للتعلیم  الخدمات  تقدم  التي  المنشآت  في  االستثمار 

وإدارتھا.  
١٠٠٪ -

التعلیمیة  اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م    –أكادیمیات الدار  الخدمات  تقدم  التي  المنشآت  في  االستثمار 
وإدارتھا.  

١٠٠٪ -

الفنادق  اإلمارات العربیة المتحدة الدار للفنادق والضیافة ذ.م.م   خدمات  تقدم  التي  المنشآت  في  االستثمار 
والضیافة وإدارتھا.  

١٠٠٪ -

المراسياإلمارات العربیة المتحدة مراسي الدار ذ.م.م  وتشغیل  الریاضیة    إدارة  والنوادي 
والماكینات البحریة. 

١٠٠  ٪ -

- ٪١٠٠إدارة وتأجیر العقارات. اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م  – بروفیس إلدارة العقارات 

- ٪  ١٠٠الوساطة العقاریة. اإلمارات العربیة المتحدة بروفیس للوساطة العقاریة ذ.م.م 

- ٪  ١٠٠تملك وإدارة مالعب الجولف ونوادي الجولف. اإلمارات العربیة المتحدة لینكس ذ.م.م یاس 

- ٪٦٥٫٢. األعمال الھندسیة واإلنشاءات العامةاإلمارات العربیة المتحدة  المحور للھندسة والمقاوالت العامة (ذ.م.م) 
المرتبطة  العربیة المتحدة اإلمارات الدار لالستثمار العقاري ذ.م.م  والخدمات  واإلدارة  االستثمار  خدمات 

بالموجودات العقاریة وتشغیل الفنادق. 
١٠٠٪ -

إدارة  اإلمارات العربیة المتحدة الدار لالستثمار القابضة المقیدة المحدودة  شركة  خاصة،  أغراض  ذات    األصول شركة 
. المملوكة 

١٠٠٪ -

- ٪٧٠شركة قابضة. اإلمارات العربیة المتحدة القابضة المحدودة   – الدار اللوجستیة 
- ٪٧٠. الخدمات اللوجستیةاإلمارات العربیة المتحدة   )٢(توافق لتطویر المشاریع العقاریة ذ.م.م 

- ٪١٠٠خدمات الضیافة. اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م   –الدار الیف ستایل 
- ٪١٠٠األنشطة التعلیمیة. اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م  –تي دي آي سي للتعلیم  

- ٪١٠٠األنشطة التعلیمیة. اإلمارات العربیة المتحدة )٢(مدرسة الشھب الخاصة ذ.م.م 
- ٪١٠٠إدارة وتأجیر العقارات. العربیة المتحدة اإلمارات ملكیة فردیة ذ.م.م  – خدمة 

- ٪١٠٠قریة سكنیة. اإلمارات العربیة المتحدة قریة السعدیات السكنیة ذ.م.م 
- ٪١٠٠شركة تمویل. جزر كایمان ) المحدودة  ١صكوك الدار (رقم 
- ٪١٠٠شركة تمویل. جزر كایمان ) المحدودة  ٢صكوك الدار (رقم 
- ٪١٠٠شركة تمویل. جزر كایمان ) المحدودة  ٣صكوك الدار (رقم 

- ٪١٠٠خدمات تأجیر وإدارة العقارات . اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م  –كالود سبیسیز  
- ٪١٠٠إدارة وتشغیل المراسي. اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م  –مرسى القرم الشرقي  

- ٪١٠٠. إدارة وتشغیل المراسياإلمارات العربیة المتحدة  ملكیة فردیة ذ.م.م    –مرسى البطین 
- ٪١٠٠الخدمات العقاریة. اإلمارات العربیة المتحدة  ملكیة فردیة ذ.م.م  –أدفانسد للخدمات العقاریة 

- ٪١٠٠شركة قابضة. اإلمارات العربیة المتحدة  شركة الدار لالستثمار المحدودة  
سیرفیسیز   مانجمنت  اسوسییشن  اونرز  باسیفیك 

ذ.م.م 
- ٪١٠٠إدارة العقارات. اإلمارات العربیة المتحدة  

فینتشرز سي    الدار  إس  آر  القابضة  الدولیة 
المحدودة 

- ٪١٠٠شركة ذات نطاق مقید. اإلمارات العربیة المتحدة  



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٢٨

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

األنشطة الرئیسیةبلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢٢٢٠٢١

(تتمة)   فیما یلي الشركات التابعة لشركة لدار العقاریة ش.م.ع:

- ٪١٠٠خدمات إدارة المشاریع. اإلمارات العربیة المتحدة  الدار للمشاریع ذ.م.م  
- ٪٥٩٫٩التطویر العقاري. جمھوریة مصر أكتوبر للتطویر واالستثمار ش.م.م   ستةشركة 

- ٪١٠٠استشارات التطویر. اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م    –تصاریح للخدمات الھندسیة 

- ٪١٠٠إدارة األصول. اإلمارات العربیة المتحدة الدار إلدارة االستثمارات المحدودة  

- ٪١٠٠خدمات إدارة العقارات.  اإلمارات العربیة المتحدة أستیكو إلدارة العقارات ذ.م.م 

- ٪  ١٠٠خدمات تأجیر وإدارة العقارات. اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م  – الدار اللوجستیة 

- ٪١٠٠استشارات التطویر. اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م  –البوابة للخدمات الھندسیة 

المشاریع  اإلمارات العربیة المتحدة إلدارة العقارات ذ.م.م السیح   في  االستثمار  العقارات؛  وتأجیر  إدارة 
العقاریة. 

٩١  ٪ -

المشاریع  اإلمارات العربیة المتحدة سیح سدیرة العقاریة ذ.م.م  في  االستثمار  العقارات؛  وإدارة  تأجیر 
العقاریة. 

٩١  ٪ -

- ٪١٠٠. العقارات اإلمارات العربیة المتحدة  ملكیة فردیة ذ.م.م  – السعدیات جروف 
- ٪١٠٠الحلول األمنیة. اإلمارات العربیة المتحدة  )٢(ملكیة فردیة ذ.م.م   – للخدمات األمنیةسبارك 

- ٪١٠٠المرافق. خدمات إدارة  اإلمارات العربیة المتحدة  )٢(ذ.م.م  ماكرو للخدمات الفنیةمیس 
- ٪١٠٠خدمات كفاءة الطاقة في المباني. اإلمارات العربیة المتحدة  )٢(م.م باكتیف للحلول المستدامة ذ. 

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

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

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

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

التخطیط. 

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠إدارة العقارات. اإلمارات العربیة المتحدة خلیج المنارة العقاریة
٪ ١٠٠٪١٠٠االستثمارات العامة. اإلمارات العربیة المتحدة كیو انترناشیونال لیمتد 

٪ ١٠٠٪١٠٠التنمیة الزراعیة. اإلمارات العربیة المتحدة شركة القدرة للتنمیة الزراعیة  
٪ ٨٥٪٨٥النقلیات. اإلمارات العربیة المتحدة كیو لینك للنقل 

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

والمرافق الترفیھیة. 
٦٠٪٦٠ ٪

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

٪ ٥١٪٥١تركیب نظام االتصاالت وصیانتھا. اإلمارات العربیة المتحدة كیو آكتف للتكنولوجیا ذ.م.م 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٢٩

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

األنشطة الرئیسیةوالعملیات بلد التأسیس اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢٢٢٠٢١

تتمة) (  ):فیما یلي الشركات التابعة لشركة كیو القابضة ش.م.خ (سابقًا: شركة القدرة القابضة ش.م.ع
والخشب  اإلمارات العربیة المتحدة أبنیة للصناعات القابضة ذ.م.م**  والحدید  والزجاج  اإلسمنت  أنشطة 

والصناعات اإللكترومیكانیكیة. 
٥٠٪٥٠ ٪

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

٪ ١٠٠٪١٠٠إدارة العقارات. اإلمارات العربیة المتحدة  فلل الجزیرة ذ.م.م 
٪ ١٠٠٪١٠٠إدارة العقارات. اإلمارات العربیة المتحدة  مارینا سكویر كومیونیتي للعقارات ذ.م.م  

٪ ٥١٪٥١إدارة العقارات. اإلمارات العربیة المتحدة  تیم بیلدرز ذ.م.م  
- ٪١٠٠إدارة العقارات. اإلمارات العربیة المتحدة  )١( كیو العقاریة ذ.م.م 

- ٪١٠٠إدارة العقارات. اإلمارات العربیة المتحدة  )١( كیو إلدارة الشركات ذ.م.م 
- ٪١٠٠إدارة العقارات. اإلمارات العربیة المتحدة  )١( كیو للضیافة ذ.م.م 

لالستثمار   فردیة  ریم  ریم  "   (سابقاً   ش.م.خ ملكیة 
)٢( ") لالستثمار ش.م.خ

- ٪١٠٠إدارة العقارات. اإلمارات العربیة المتحدة  

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

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

٪ ١٠٠٪١٠٠خدمات تركیب وصیانة معدات النفط والغاز. اإلمارات العربیة المتحدة كیو للطاقة ذ.م.م 
٪ ١٠٠٪١٠٠خدمات إدارة المرافق. اإلمارات العربیة المتحدة دانة إلدارة المرافق ذ.م.م 

٪ ٩٩٫٩٧٪٩٩٫٩٧وإدارة الشركات العقاریة واالستثمار فیھا. تطویر اإلمارات العربیة المتحدة الریان لالستثمار 
٪ ٦٥٪٦٥االستثمار العقاري. اإلمارات العربیة المتحدة المدینة السكنیة لعمال اإلنشاء ذ.م.م 

٪ ١٠٠٪١٠٠االستثمار العقاري. اإلمارات العربیة المتحدة موون فالور للتطویر العقاري ذ.م.م 
٪ ١٠٠٪١٠٠المقاوالت العامة. اإلمارات العربیة المتحدة غرین بریكاست سیستمز تكنولوجي ذ.م.م 

٪ ١٠٠٪١٠٠األعمال الزراعیة. اإلمارات العربیة المتحدة إیرث كیر للمنتجات الزراعیة ذ.م.م 
٪ ١٠٠٪١٠٠االستثمار العقاري. اإلمارات العربیة المتحدة الریان العالمیة للعقارات ذ.م.م 

٪ ٦٥٪٦٥االستثمار العقاري. اإلمارات العربیة المتحدة رادیانت وموون فالور للتطویر العقاري ذ.م.م 
٪ ١٠٠٪١٠٠االستثمارات العامة. المملكة المغربیة  المغرب  - شركة القدرة القابضة 
٪ ١٠٠٪١٠٠إدارة الفنادق. المملكة المغربیة  سمارت إلدارة الفنادق 

٪ ١٠٠٪١٠٠إدارة الفنادق. المملكة المغربیة  سمارت للعقارات الفندقیة 
٪ ١٠٠٪١٠٠الصناعیة واإلدارة المالیة.   المشاریعاإلمارات العربیة المتحدة القدرة القابضة الدولیة ذ.م.م  

٪ ١٠٠٪١٠٠الضیافة. المملكة المغربیة  قصر البحر 
٪ ١٠٠٪١٠٠االستثمارات العامة. المملكة المغربیة  ساحل المحیط األطلسي للضیافة

٪ ١٠٠٪١٠٠شركة قابضة. المملكة المغربیة  القدرة القابضة أوفشور 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٣٠

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

األنشطة الرئیسیةبلد التأسیس والعملیات الشركة التابعة اسم 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢٢٢٠٢١

(تتمة)   :فیما یلي الشركات التابعة لشركة كیو القابضة ش.م.خ (سابقًا: شركة القدرة القابضة ش.م.ع) 

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

٪ ١٠٠٪١٠٠االستثمارات العامة. الجزائر  الجزائر   -القدرة القابضة  
٪ ١٠٠٪١٠٠االستثمارات العامة. بیالروسیا جمھوریة القدرة بیالروسیا لیمتد 
٪ ١٠٠٪١٠٠. االستثمارات العامة الیمن جمھوریة  الیمن  - شركة القدرة القابضة 
٪ ١٠٠٪١٠٠االستثمار العقاري. المتحدة اإلمارات العربیة إیبیكس السكنیة ذ.م.م 

٪ ١٠٠٪١٠٠خدمات الغسیل. اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م  – مصبغة ویندز 
٪ ١٠٠٪١٠٠االستثمار في المشاریع التجاریة. اإلمارات العربیة المتحدة مؤسسة القدرة للتجارة العامة 

٪ ١٠٠٪١٠٠تطویر وإدارة وبیع العقارات. اإلمارات العربیة المتحدة لالستثمار ذ.م.م شركة الطموح 
فیما یلي الشركات التابعة لشركة الطموح لالستثمار ذ.م.م: 

٪ ١٠٠٪١٠٠تطویر ملكیة المشروع وبیعھ وتأجیره. اإلمارات العربیة المتحدة تي إس إل العقاریة ذ.م.م 

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

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

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

٪ 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 

- ٪١٠٠إدارة العقارات. اإلمارات العربیة المتحدة  )١(ملكیة فردیة ذ.م.م  – ریم ھیلز 
: ریم لالستثمار ملكیة فردیة ش.م.خ (سابقاً "ریم لالستثمار ش.م.خ")فیما یلي الشركات التابعة لشركة 

- ٪١٠٠إدارة العقارات. اإلمارات العربیة المتحدة  ملكیة فردیة ذ.م.م  – ریم للتطویر 
- ٪١٠٠مشاریع النفط والغاز. اإلمارات العربیة المتحدة  ملكیة فردیة ذ.م.م  - ریم لالستثمار وخدمات الطاقة  

- ٪  ١٠٠شركة استثمار قابضة. جمھوریة موریشیوس  انفستمنت اوفرسییز لیمتد  ریم  
العملیات المتوقفة: 

٪ ١٠٠٪١٠٠تملك وتأجیر عقارات التجزئة. اإلمارات العربیة المتحدة باراجون مولز ذ.م.م 
٪ ١٠٠- االستثمارات العامة. اإلمارات العربیة المتحدة ) ٤(القدرة اند ریفاجو لالستثمار ذ.م.م 
٪ ١٠٠- خدمات صیانة معدات النفط والغاز. اإلمارات العربیة المتحدة )٤(القدرة نیو الین للنفط والغاز ذ.م.م 

٪ ١٠٠٪١٠٠إدارة الفنادق. اإلمارات العربیة المتحدة / فندق ھولیداي إن    دانة للضیافة ذ.م.م
التجاریة  العربیة المتحدة اإلمارات )٣( شركة أسماك القابضة المحدودة  المشاریع  في  واالستثمار  قابضة  شركات 

وإدارتھا. 
١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠- صیانة المنشآت البیئیة. اإلمارات العربیة المتحدة )٤(القدرة للخدمات ذ.م.م 
٪ ١٠٠٪١٠٠التجزئة للمنتجات االستھالكیة سریعة الحركة. تجارة  اإلمارات العربیة المتحدة )٣(مؤسسة میغا مارت اإلمارات العربیة المتحدة 

وتأسیسھا  اإلمارات العربیة المتحدة )٣(أبوظبي ماونتن جیت ذ.م.م.  العقاریة  المشاریع  وتطویر  استثمار 
وإدارتھا. 

٧٠٪٧٠ ٪

٪ ١٠٠- خدمات التعلیم. اإلمارات العربیة المتحدة )٤(القدرة التعلیمیة ذ.م.م 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٣١

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

األنشطة الرئیسیةبلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢٢٢٠٢١

(تتمة)  العملیات المتوقفة: 
وتطویرھا  اإلمارات العربیة المتحدة مجینتا لالستثمار ذ.م.م   الصحیة  الرعایة  مشاریع  في  االستثمار 

والمشاریع التجاریة وإدارتھا. 
 -٨٠ ٪

٪ ٩٠- االستثمار في المشاریع التجاریة وإدارتھا. اإلمارات العربیة المتحدة وشركاتھا التابعة بیور كابیتال لالستثمار ذ.م.م 
٪ ٥١- صیانة المباني وتنسیق الحدائق. العربیة المتحدة اإلمارات كیو سكیب كومتیك ذ.م.م 

٪ ١٠٠- الخدمات المتعلقة بإدارة المرافق. اإلمارات العربیة المتحدة  إدارة المرافق ذ.م.م خدمات القدرة ل

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

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

بشكل مباشر. ٪١٣٫٠٤النسبة المتبقیة البالغة 
، أي اس جي كابیتال ھولدینج ذ.م.م٪ لشركة  ٧٠بنسبة    تابعةھي شركة  سنشري فیلیج لالستثمار العقاري ذ.م.م  إن شركة  ) ٦(

٪.٣٠النسبة المتبقیة البالغة ذ.م.م فیما تمتلك شركة طموح لالستثمار 
تمتلك شركة  فیما ، إم جي للمرافق القابضة ذ.م.م٪ لشركة ٨٠بنسبة  تابعةھي شركة للطاقة الشمسیة ذ.م.م   ٤بال  إن شركة) ٧(

٪.٢٠ النسبة المتبقیة البالغةألفا ظبي للصناعات القابضة ذ.م.م 

المحاسبیة الھامة  ملخص السیاسات ٣

المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المعتمدة من قبل المجموعة  ٣٫١

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

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

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

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

الضریبة على قیاسات القیمة العادلة  -الزراعة  ٤١معیار المحاسبة الدولي رقم -



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٣٢

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ملخص ٣

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

تكالیف إتمام العقد   -العقود الُمكِلفة  - ٣٧تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم -
رة إلى اإلطار المفاھیمي  اإلشا - ٣تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم -
الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود  - ١٦تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم -

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

المحاسبیة الھامة التقدیرات واألحكام ٣٫٢

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

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.

ي السنوات المالیة الالحقة. یتم حالیًا تقییم التقدیرات واألحكام قد تؤثر ھذه األحكام والتقدیرات واالفتراضات على المبالغ المدرجة ف
وھي تعتمد على الخبرة التاریخیة والعوامل األخرى. 

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

باستثناء التقدیرات واألحكام المحاسبیة الجدیدة التالیة التي تم وضعھا   ٢٠٢١دیسمبر    ٣١الموحدة كما في وللسنة المنتھیة في  
ة. نتیجة لالستحواذ على شركات تابعة جدیدة خالل الفتر

أدوات حقوق الملكیة المختلطة 
حاجة إلى األحكام لتحدید ما إذا كان یجب تصنیف  تكمن الاإلدارة بوضع أحكام مختلفة.    تقومأثناء عملیة تصنیف أي أداة مالیة،  

حقوق   أو أداة  مالي  كالتزام مالي أو أصل  لھا، عند اإلدراج المبدئي،  للتعریفات  األداة المالیة، أو األجزاء المكونة  وفقاً  ملكیة 
. عند وضع أحكامھا، أخذت المجموعة في االعتبار المعاییر التفصیلیة والتوجیھات ةالتعاقدی اتالخاصة بكل منھا وجوھر الترتیب

. شمل ذلك تقییم ما إذا كانت األداة تتضمن التزامًا ٣٢ذات الصلة للتصنیف على النحو المبین في معیار المحاسبة الدولي رقم  
اقدیاً لتسلیم النقد أو موجودات مالیة أخرى إلى منشأة أخرى وما إذا كان یمكن تسویتھا من خالل أداة حقوق ملكیة لمنشأة من  تع

منشآت المجموعة. بناًء على المعاییر، خلصت المجموعة إلى أن أدوات حقوق الملكیة المختلطة ھي جزء من حقوق الملكیة. 

ج رسوم اإلدارة استخدام اإلجراء العملي في إدرا
تماشیاً مع االتفاقیة الثالثیة مع حكومة أبوظبي ("الحكومة")، ومنشأة ("المنشأة")، تقوم المجموعة بإدارة عملیات المنشأة وكافة  

أن لدیھا الحق في  بالمجموعة    قررتمشاریعھا. في المقابل، یحق للمجموعة الحصول على رسوم مقابل تقدیم خدمات اإلدارة.  
مع متطلبات المعیار  رسوم اإلدا رة إلى حد التزامات األداء المكتملة على النحو المتفق علیھ بین األطراف. وفقاً لذلك، وتماشیاً 

قوم بإدراج رسوم اإلدارة على أساس النقد الفعلي  ت، تستخدم المجموعة اإلجراء العملي و١٥الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
.المدفوع مقابل مشاریع المنشأة



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٣٣

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣٫٢

تصنیف االستثمارات 
خالل   فیھا.   جھاتمختلفة في    حصص ملكیةیتمثل النشاط الرئیسي للمجموعة في االستثمار وإدارة االستثمارات من  مستثمر 

الجوھري   والنفوذبالسیطرة والسیطرة المشتركة    والتي تكون متعلقةھامة فیما یتعلق بتصنیف االستثمارات    اً تطبق المجموعة أحكام
على تلك االستثمارات.

على شركة الدار العقاریة ش.م.ع الفعلیة السیطرة
االعتبار  المجموعة    أخذتتقییم السیطرة،  بھدف   على  في  أو الحقوق، في العوائد    الجھةالسلطة  أو التعرض،  فیھا،  المستثمر 

عنالمتغیرة   مع    الناتجة  سلطتھا على    الجھةمشاركتھا  استخدام  والقدرة على  فیھا  على    الجھةالمستثمر  فیھا للتأثیر  المستثمر 
المجموعة   تأخذالمستثمر فیھا،   الجھةقوق مماثلة في  عوائدھا. في حال كان لدى المجموعة أقل من أغلبیة حقوق التصویت أو ح 

المستثمر فیھا.  الجھةتقییم ما إذا كان لدیھا سلطة على   أثناءالحقائق والظروف ذات الصلة  كافةفي االعتبار 

لى حصلت المجموعة على السیطرة على شركة الدار العقاریة ش.م.ع ("الدار") وقامت بتصنیفھا كشركة تابعة للمجموعة، ع
الدار بناًء على المعاییر التالیة: شركة  . قررت المجموعة أنھا تسیطر على  الصادرالرغم من امتالكھا ألقل من نصف رأس المال  

أبریل   ١١الدار ("مجلس اإلدارة") اعتبارًا من    شركة  عینت المجموعة أربعة من إجمالي سبعة أعضاء في مجلس إدارة)أ
؛ ٢٠٢٢

اتخاذ القرار   عملیة  یتم إصدار قرارات مجلس اإلدارة بناًء على األغلبیة البسیطة، مما یمنح المجموعة سیطرة كاملة على) ب
من قبل مجلس اإلدارة؛ 

عن    األعمال والمعامالت نیابةً   كافةوتنفیذ    للنظام األساسي لشركة الدار، یتمتع مجلس اإلدارة بصالحیة كاملة إلدارة  اً وفق)ج
الحوكمة، واإلشراف على اإلدارة، وكذلك   فاعلیةالدار، وضمان    شركة  ، بما في ذلك اإلشراف على شؤون أعمال المنشأة

اإلدارة العلیا لشركة الدار؛ وموظفي تعیین وإقالة 
. الصادرمال ٪ من رأس ال٣٣٫٦٥ بـالمجموعة ھي أكبر مساھم منفرد في الدار إن )د

الدار، وقدرة المساھمین اآلخرین   شركة في لحصة ملكیتھا الحجم المطلق  االعتبار المجموعة في أخذت، وضع ھذه األحكامعند 
على تقیید ترشیحاتھا في مجلس اإلدارة، وتمثیل المجموعة باألغلبیة في مجلس اإلدارة. لذلك، واستنادًا إلى العوامل المذكورة 

على غالبیة  أثبتت ا أعاله،   قدرتھا على السیطرة  كما یتضح من  شركة الدار،  فعلیة على  بأن لدیھا سیطرة  لمجموعة بوضوح 
. المختصرة وبالتالي تم إدراج نتائجھا في ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدةأعضاء مجلس اإلدارة، 

الجوھري على شركة برجیل القابضة بي إل سي وشركة إسكندر القابضة المحدودة التأثیر
٪ أو أكثر من حقوق التصویت في الجھة المستثمر فیھا. عندما  ٢٠جوھري عندما تمتلك المجموعة ما نسبتھ    تأثیر یفترض وجود  

جوھري، مثل    وجود تأثیري تؤدي إلى  ٪، تأخذ المجموعة في االعتبار العوامل األخرى الت٢٠تكون حقوق التصویت أقل من  
القدرة على المشاركة في قرارات السیاسة المالیة والتشغیلیة للجھة المستثمر فیھا. 

٪ من حقوق التصویت في شركة برجیل القابضة بي إل سي وشركة  ٢٠قررت المجموعة أنھ على الرغم من أنھا تمتلك أقل من 
بسبب تمثیلھا في مجلس اإلدارة ومشاركتھا في أنشطة اتخاذ القرارات إسكندر القابضة المحدودة، إال أنھا تمتل ك نفوذًا جوھریاً 

المالیة والتشغیلیة للجھات.



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٣٤

الممتلكات واآلالت والمعدات ٤

أشھر المنتھیة   تسعةالألف درھم (فترة    ٣٫٨٦٥٫٠١٣خالل الفترة، بلغت اإلضافات إلى الممتلكات واآلالت والمعدات ما قیمتھ  
ألف درھم)، باستثناء الممتلكات واآلالت والمعدات المستحوذ علیھا من خالل دمج األعمال   ٥٩٨٫٤٤٦:  ٢٠٢١  سبتمبر  ٣٠في  

ألف درھم    ٩٦٦٫٩١٠  البالغة قیمتھا ٢٠٢٢  سبتمبر  ٣٠أشھر المنتھیة في   تسعةالورسوم االستھالك واالنخفاض في القیمة لفترة  
م). بلغت قیمة الممتلكات واآلالت والمعدات المستحوذ ألف درھ ٣٦٥٫٢١٣:  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في  تسعةال(فترة 

األعمال   دمج  خالل  من  (إیضاح    ٥٫٠١١٫٤٠٣علیھا  درھم  (فترة  ١٢ألف  في    تسعةال)  المنتھیة  :  ٢٠٢١  سبتمبر  ٣٠أشھر 
درھم).ألف  ٦٫٧١٢٫٧٧١

منتھیة  التسعة أشھر  فترة ال) (٨٫١(إیضاح  ألف درھم    ١٣٧٫٢١٦عالوة على ذلك، تم تحویل أعمال رأسمالیة قید التنفیذ بمبلغ  و
محتفظ بھا للبیع، حیث قررت المجموعة بیع األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ  الموجودات  ال: ال شيء) إلى  ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠في  

األصلي.  ا استخدامھ  في وعدم االستمرار

اإلضافات خالل الفترة:  مدرج ضمن

، وھي شركة تابعة، اتفاقیة لشراء الحصة االقتصادیة  ذ.م.مملكیة فردیة    –الدار للفنادق والضیافة  شركة  خالل الفترة، وقعت  -
(رأس    فندق دبل تري بإدارة فندق ھیلتونوریكسوس باب البحر رأس الخیمة  ، مالك فندق  منتجعات باب ذ.م.مالكاملة في  

ألف درھم على التوالي،   ٨١٠٫٠٠٠ألف درھم و  ٧٧٠٫٠٠٠إجمالي قدره  مقابل اعتبار الخیمة، اإلمارات العربیة المتحدة) 
ألف درھم على التوالي إلى الممتلكات واآلالت والمعدات.    ٦٩٧٫٩٧٨ألف درھم و  ٧٦٧٫٥٢٨  ات بقیمةمما أدى إلى إضاف 
المعاملة   عن  قیمتھاقطع    تصنیف   كذلكنتج  تبلغ  درھم    ١٢٧٫٤٠٠  أرض  في  ألف  المخزون  المالي  ضمن  المركز  بیان 

"دمج األعمال"، تم احتساب عملیات االستحواذ    ٣لمتطلبات المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم    اً . وفقالموحدالمرحلي  
في    إلى حد كبیر  تتركز  المستحوذ علیھا لموجودات  جمالي ا العادلة إل   ةالقیم  كامل  إن، حیث  كعملیة استحواذ على أصلھذه  

. ابل للتحدیدق أصل واحد 

شركة تابعة، اتفاقیة لشراء المبنى الفندقي  وھي  ،  ذ.م.مملكیة فردیة    –الدار للفنادق والضیافة  شركة    خالل الفترة، وقعت-
ألف    ٢٣٢٫٩٦٦  ات بمبلغألف درھم، مما أدى إلى إضاف  ٦٠٠٫٠٠٠  اعتبار إجمالي تبلغ قیمتھلفندق جزیرة نوراي مقابل  

مبلغ بقیمة.  الممتلكات واآلالت والمعداتدرھم إلى   الذمم   ضمندرھم كسلفة    ٣٥٠٫٠٠٠  أدت المعاملة كذلك إلى إدراج 
التطویر  یتم استخدامھا مقابل جزیرتین وف  ، والتي سالتجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى البائع من    انتھاءبمجرد    قید 

.ھاتین الجزیرتینح تجریف واستصال تورید عملیة



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٣٥

ومطلوبات عقود اإلیجار   موجودات حق االستخدام٥

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٢٠٢٢٣١ سبتمبر  ٣٠

ألف درھم ألف درھم

موجودات حق االستخدام: 
٩٧٠٫٨١٣٨٨٫٤٣١الرصید في بدایة الفترة / السنة 
٦٣٥٫٧١٠٨٥٨٫٨٢٦) ١٢األعمال (إیضاح مستحوذ علیھا من خالل دمج 

١٠٥٫٧٢٥١٣٧٫٧٦٩إضافات  
-٣٫٥٠٢)٨٫٢(إیضاح محولة من موجودات محتفظ بھا للبیع 

) ٧٤٫٧٣٢()١٣٤٫٥٨٢(مصاریف االستھالك 
) ١٣٫٠٠٩()١٫٠٧٠() ١٢٫٣مشطوبة عند استبعاد شركات تابعة (إیضاح 

-)٢٦٫٣٢١(تسویات*
) ١٥٫١٢٧()١٣٫٠٤٠(إنھاء عقد إیجار 

)٧٫٨٤٢(١٢٫٢٢٤تعدیالت على عقود اإلیجار 
-)٤٫٥٥٥(تحویل العمالت األجنبیة  

)٣٫٥٠٣(-محولة إلى موجودات محتفظ بھا للبیع

١٫٥٤٨٫٤٠٦٩٧٠٫٨١٣الرصید في نھایة الفترة / السنة 

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

٦٥٨٫٥٨٦٨٦٣٫٢٠٧) ١٢مستحوذ علیھا من خالل دمج األعمال (إیضاح 
١٠٦٫٨٤٥١٣٦٫٠٥٧إضافات  

-١٫٩٩١)٨٫٢(إیضاح محولة من موجودات محتفظ بھا للبیع 
٤٧٫٧٠١٢٨٫٥٠٨مصاریف الفائدة  

) ٨٠٫٨٨٣()١٧٠٫٨٩٤(دفعات
) ١٣٫٢٤١()١٫١٣٣() ١٢٫٣(إیضاح شطب عند استبعاد شركات تابعة 

-)٢٣٫٩٥٩(تسویات*
) ١٢٫٦٨١()٧٫٩٧٥(إنھاء عقد إیجار 

)٩٫١٠٢(١٣٫٢٠٩تعدیالت على عقود اإلیجار 
)٣٫٨٤٨()٣٧٦(١٩امتیازات اإلیجار المتعلقة بكوفید 

-)٦٫٤٦٣(صرف العمالت األجنبیة  
)١٫٩٩١(-تحویل إلى موجودات محتفظ بھا للبیع

١٫٦١٢٫٠٦٧٩٩٤٫٥٣٥الرصید في نھایة الفترة / السنة 

("الدار")، نتیجة الستحواذ المجموعة على    تمثل إلغاء عقد إیجار بین بیور ھیلث القابضة ذ.م.م وشركة الدار العقاریة ش.م.ع*
شركة الدار خالل الفترة.



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٣٦

موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإلیجار (تتمة) ٥

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

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٢٠٢٢٣١ سبتمبر  ٣٠

ألف درھم ألف درھم

١٨٢٫٠٨٢١١٧٫٦٢٩متداولة 
١٫٤٢٩٫٩٨٥٨٧٦٫٩٠٦غیر متداولة  

١٫٦١٢٫٠٦٧٩٩٤٫٥٣٥

االستثمار في الشركات الزمیلة وشركات االئتالف ٦

فیما یلي تفاصیل الشركات الزمیلة وشركات ائتالف المجموعة:

الملكیة حصةبلد التأسیس والعملیات األنشطة الرئیسیةاسم المنشأة
٢٠٢٢٢٠٢١

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

. وتأسیسھا وإدارتھا
٪٢٠٪ ٢٠اإلمارات العربیة المتحدة 

المعدنیة،  ) ١( شركة اإلمارات للمرطبات ش.م.ع المیاه  وبیع  تعبئة 
والمشروبات الغازیة والحلیب المكثف،  
باإلضافة إلى تصنیع القواریر والعلب  

. البالستیكیة

٪٢٠٫٣٥٪ ٢١اإلمارات العربیة المتحدة 

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

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

الطبیة. 
٪٣٦٫١٦٪ ٣٦٫١٦اإلمارات العربیة المتحدة 

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

وتأسیسھا وإدارتھا. 
٪٤١٪ ٤١المتحدة اإلمارات العربیة 

استثمار وتطویر المشروعات العقاریة  )٢(الدار العقاریة ش.م.ع 
وتأسیسھا وإدارتھا. 

٪٣١٫١١-اإلمارات العربیة المتحدة  

الفواتیر    )٣(إسیاسوفت ھولدینج لیمتد  وإدارة  العدادات  بیانات  إدارة 
وتحلیالت   التنقل  وبرامج  والتحصیل 

البیانات الضخمة. 

--اإلمارات العربیة المتحدة  

٪٣٠٪  ٣٠موزمبیقاالستثمار في المشاریع الزراعیة. مزارع البستان المحدودة 
البرمجیات  )٤(مجموعة لینكس للتكنولوجیا المحدودة  تطبیقات  تطویر  خدمات 

استشارات   وخدمات  المخصصة 
تكنولوجیا المعلومات. 

-٪  ٢٥جزر فیرجن البریطانیة  



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٣٧

االستثمار في الشركات الزمیلة وشركات االئتالف (تتمة) ٦

حصة الملكیةبلد التأسیس والعملیات األنشطة الرئیسیةاسم المنشأة
٢٠٢٢٢٠٢١

الشركات الزمیلة: (تتمة)
-٪ ١٩كایمان جزر المشاریع العقاریة. * إسكندر القابضة المحدودة 

-٪ ٣٠اإلمارات العربیة المتحدة المشاریع العقاریة. السدیرة لالستثمارات العقاریة * 
-٪ ٣٢اإلمارات العربیة المتحدة شركة تمویل. أبوظبي للتمویل ش.م.خ* 

المھني  مینا تور* للتطویر  جولف  جوالت 
والھواة. 

-٪ ٤٠اإلمارات العربیة المتحدة 

-٪ ٢٣٫٤٩اإلمارات العربیة المتحدة شركة قابضة. ) ٤(شركة انفیكتس لالستثمار بي إل سي ** 
-٪ ٢٠مصر التطویر العقاري. شركة الحدائق الملكیة لالستثمار العقاري* 

الداخلي  ) ٥(ذ.م.م  –دیكو فیجین كومباني  التصمیم  تنفیذ  أعمال 
ومواد   الحائط  ورق  بیع  (الدیكور)، 
بالتجزئة  والفواصل    الدیكور 

واستیرادھا. 

-٪ ٤٥اإلمارات العربیة المتحدة 

-٪ ٤٩اإلمارات العربیة المتحدة أعمال المسح والغوص. ) ٩(سفین لخدمات المسح والعملیات البحریة 
-٪ ١٥اإلمارات العربیة المتحدة . المتعلقة بالطبالخدمات  ) ٤(برجیل القابضة بي إل سي ** 

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

. وتأسیسھا وإدارتھا
٪٦٥٪ ٦٥اإلمارات العربیة المتحدة 

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

٪٧٠٪ ٧٠اإلمارات العربیة المتحدة 

٪٤٩٪ ٤٩اإلمارات العربیة المتحدة اإلنشاء. شركة إنشاء السكك الحدیدیة الصینیة  
المتعلقة  شركة التحدي المصریة اإلماراتیة للجرافات البحریة  واألعمال  الحفر  أعمال 

ومقاوالت   األراضي  باستصالح 
الموانئ   وعقود  المدنیة،  الھندسة 

واإلنشاءات البحریة. 

٪٤٩٪ ٤٩مصر 

٪٥٠٪ ٥٠اإلمارات العربیة المتحدة  شركة قابضة إلدارة الخدمات. شركة التزم إلدارة األصول ذ.م.م 
شركة االستثمار الزراعي القابضة (إثمار) المحدودة  

)٦( 
والتصدیر   واالستیراد  العامة  التجارة 
والتخزین في المخازن العامة وسماسرة  
تجاریین وأمناء مخازن وإدارة وتشغیل  
بالجملة   األعالف  المستودعات. تجارة 
المعلبة   الغذائیة  المواد  تجارة 

المواد   تجارة  الغذائیة  والمحفوظة، 
الغذائیة   المواد  وتجارة  المجمدة 

الزراعیة. 

٪٥٠-اإلمارات العربیة المتحدة  

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

وسیر األعمال والحلول. 

٪٥٠٪ ٥٠اإلمارات العربیة المتحدة 

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

والبیوتان والوقود الدافع.  

٪٥٠٪ ٥٠اإلمارات العربیة المتحدة 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٣٨

االستثمار في الشركات الزمیلة وشركات االئتالف (تتمة) ٦

حصة الملكیةوالعملیات بلد التأسیس األنشطة الرئیسیةاسم المنشأة
٢٠٢٢٢٠٢١

(تتمة)  شركات االئتالف: 
صیانة المباني، وأعمال تنفیذ التصمیم الداخلي  القدرة الریاضیة لإلدارة ذ.م.م 

(الدیكور)، وخدمات إدارة المرافق، والخدمات  
ومرافق   الریاضیة والمقاوالت وخدمات حقول 

النفط والغاز البریة والبحریة.  

٪٥٠٪ ٥٠اإلمارات العربیة المتحدة 

المتعلقة بالنفط  استیراد وتصدیر وتجارة المواد  ) ٧(القدرة آي سي اس ام 
والغاز. 

٪٥١-اإلمارات العربیة المتحدة 

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

٪٥٠٪ ٥٠اإلمارات العربیة المتحدة 

البضائع  األنشطة المتعلقة بخطوط الشحن لنقل  )٨(آي بي جي سي دي ام سي سي 
البحري   والشحن  السفن،  واستئجار  والركاب، 
وتأجیر سفن الركاب، وخدمات الشحن البحري،  
وإدارة السفن وتشغیلھا والعمل كوسیط للشحن. 

-٪ ٥١اإلمارات العربیة المتحدة 

-٪ ٥١المتحدة اإلمارات العربیة الخدمات المصریة الرقمیة. ) ٨(دبلیو آي أو ھودلینج ریستریكتد لیمتد

وتأسیسھا  ) ٨(إكسید القابضة للریاضات ذ.م.م  الریاضیة  المشاریع  في  االستثمار 
وإدارتھا. 

-٪ ٥٠اإلمارات العربیة المتحدة 

المتكاملة   المرافق  الدولیة إلدارة  الراحة 
ذ.م.م *  

-٪ ٥٠اإلمارات العربیة المتحدة . إدارة المرافق

-٪ ٥٠اإلمارات العربیة المتحدة تشغیل الفنادق. ھاوس ذ.م.م * رویال 

-٪ ٥٠سوریا . التطویر العقاري بالمیرا سودیك للتطویر العقاري *  

-٪ ٥٠اإلمارات العربیة المتحدة منشأة ذات أغراض خاصة. ضیافة القابضة المحدودة  

**    یاتیرمیلیاري ایھ اس كالیون انیرجي  
)١٠ (

-٪ ٥٠تركیا  المشاریع المتعلقة بالطاقة النظیفة والمتجددة. 

للبضائع باستخدام  )٤( سكاي جو لتوصیل البضائع ذ.م.م  الجوي  جویة النقل    مركبات 
بدون طیار (درون). 

-٪ ٥٠اإلمارات العربیة المتحدة 

زمیلة أو شركات ائتالف للمجموعة خالل الفترة نتیجة لدمج األعمال. أصبحت ھذه المنشآت شركات *
قیم الموجودات  ھذه االستثماراتیتم احتساب  **  منھا  المؤقتة  بناًء على القیم العادلة / صافي  سوف یتم االنتھاء  في  ، والتي 

.شھر من تاریخ االستحواذ ١٢غضون 

لمرطبات") ("اإلمارات ل  شركة اإلمارات للمرطبات ش.م.ع) ١(
اإلمارات للمرطبات أسھم الفترة، أصدرت  حیث استحوذت المجموعة على    اً خالل  لمساھمیھا الحالیین،  حصة مساھمة  جدیدة 

ألف درھم. ٦١٫٠٥٨ اعتبار بقیمة ٪ مقابل٠٫٦٥ بنسبةإضافیة 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٣٩

االستثمار في الشركات الزمیلة وشركات االئتالف (تتمة) ٦

) شركة الدار العقاریة ش.م.ع ("الدار") ٢(
حصة مساھمة إضافیة بنسبة   ، مما أدى إلى زیادة بدون مقابل٪ في شركة الدار إلى المجموعة  ١٫٨٦خالل الفترة، تم تحویل 

تم  ٣٢٫٩٧المساھمة إلى  حصة  إجمالي   استحواذ  إدراج٪.  أنھا  على  ل  الحصة اإلضافیة  مشتركة  خاضع  أن    نظراً سیطرة  إلى 
وبعد التحویل.   یخضعان في النھایة لسیطرة نفس الطرف قبل  حصة القیمة العادلة ل إدراج  المجموعة ب  قامتالشركة والمحول 

واالستحواذ.  الدمجألف درھم ضمن احتیاطي  ٧٥٤٫٨٢٠ قیمتھا  لمساھمة اإلضافیة البالغةا

شركة الفي    استبعاد االستثمارالدار، وبناًء علیھ، تم   ركةش ، حصلت المجموعة على السیطرة على٢٠٢٢أبریل  ١١من  اً اعتبار
إلى االستثمار في الشركات التابعة على النحو التالي:  اً زمیلة وتم تحویل القیمة العادلة للحصة المحتفظ بھا سابق ال

ألف درھم

١٣٫٤٠٤٫٩٧٦) ١٢٫٢المحتفظ بھا سابقاً (إیضاح   الملكیة القیمة العادلة لحصة
)١٠٫٦٦٢٫٧١١(المحتفظ بھا سابقاً الملكیة القیمة الدفتریة لحصة 

٢٫٧٤٢٫٢٦٥ربح القیمة العادلة على إعادة تقییم حصة الملكیة المحتفظ بھا سابقاً 

) إسیاسوفت ھولدینج لیمتد ("إسیاسوفت") ٣(
)، شركة زمیلة بسبب زیادة حصة ٧٫٢خالل الفترة، أصبحت إسیاسوفت، المصنفة سابقاً كاستثمار في موجودات مالیة (إیضاح  

، حصلت المجموعة  ٢٠٢٢  یونیو  ١بتاریخ    .٢٠٢٢ینایر    ٧٪، والتي تم تخصیصھا بدون مقابل في  ٢٠مساھمة المجموعة بنسبة  
٪. وبناًء علیھ، تم استبعاد االستثمار في  ٢١ھا على حصة ملكیة إضافیة بنسبة  على السیطرة على إسیاسوفت من خالل استحواذ

الشركة الزمیلة وتم تحویل القیمة العادلة للحصة المحتفظ بھا سابقًا إلى االستثمار في شركات تابعة على النحو التالي: 

ألف درھم

٢٦٫٢٥٠) ١٢٫٢(إیضاح  المحتفظ بھا سابقاً لحصة الملكیة القیمة العادلة 
)٩٫٨٣٦(المحتفظ بھا سابقاً لحصة الملكیة القیمة الدفتریة 

١٦٫٤١٤ربح القیمة العادلة على إعادة تقییم حصة الملكیة المحتفظ بھا سابقاً 

و٤( للتكنولوجیا")  ("لینكس  المحدودة  للتكنولوجیا  لینكس  مجموعة  انفیكتس)  سي ("انفیكتس")   شركة  إل    لالستثمار بي 
("سكاي جو")  سكاي جو لتوصیل البضائع ذ.م.مو("برجیل")  برجیل القابضة بي إل سيو

 ٪ ٢٣٫٥٣وعلى حصة مساھمة بنسبة ٪ في لینكس للتكنولوجیا ٢٥خالل الفترة، استحوذت المجموعة على حصة مساھمة بنسبة 
مقابل اعتبار بقیمة   سكاي جو  في  ٪٥٠وعلى حصة مساھمة بنسبة  یل  برج   في  ٪١٥وعلى حصة مساھمة بنسبة  في انفیكتس  

على التوالي.  ألف درھم ١٫٠٠٠ألف درھم و ١٫٤٨٦٫٠٦٦و ألف درھم ٥٦٨٫١٧١و ألف درھم ٣٫٦٨٠

ذ.م.م ("دیكو فیجین")  –) دیكو فیجین كومباني ٥(
٪ في دیكو فیجین بدون مقابل حیث تم إدراج العملیة كاستحواذ  ٤٥خالل الفترة، استحوذت المجموعة على حصة مساھمة بنسبة 

خاضع لسیطرة مشتركة نظرًا ألن الشركة والشركة الزمیلة یخضعان في النھایة لسیطرة نفس الطرف قبل االستحواذ وبعده. تم 
باستخدام طریقة تجمیع الحصص، وبناًء علیھ، قامت    المرحلیة الموحدة المختصرةالمالیة  احتساب عملیة االستحواذ في البیانات  

ألف درھم. قامت   ٢٨٫٥٤٤المجموعة بإدراج االستثمار في الشركة الزمیلة بناًء على قیمتھ الدفتریة في تاریخ االستحواذ بمبلغ  
وع ضمن احتیاطي الدمج واالستحواذ. المجموعة بإدراج الزیادة في القیمة الدفتریة عن االعتبار المدف



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٤٠

االستثمار في الشركات الزمیلة وشركات االئتالف (تتمة) ٦

) شركة االستثمار الزراعي القابضة (إثمار) المحدودة ٦(
ألف درھم. ١٠١٫٠٠٠عالقة مقابل  وإثمار لطرف ذ شركة ، قامت المجموعة باستبعاد استثمارھا في٢٠٢٢أبریل   ١بتاریخ 

على النحو التالي:  شركة ائتالفاستبعاد االستثمار في   من ربحال حتساب یتم ا
ألف درھم

١٠١٫٠١٤القیمة الدفتریة لالستثمار في بدایة الفترة  
)٣٠٫٣١٦(الحصة من الخسارة للفترة  

)٧٫٠٧٧(الحصة من الخسارة الشاملة األخرى للفترة  
٦٣٫٦٢١القیمة الدفتریة في تاریخ االستبعاد 

)١٠١٫٠٠٠(ناقصاً: اعتبار البیع 

)٣٧٫٣٧٩(الربح من االستبعاد  

) القدرة آي سي اس ام ٧(
عبارة عن خسارة    تأثیر التصفیة  كانخالل الفترة، تم االنتھاء من تصفیة شركة القدرة آي سي اس ام، وتم حل الشركة رسمیاً.  

ألف درھم.  ٥١٠ بلغت قیمتھا 

) آي بي جي سي دي ام سي سي ("آي بي جي سي") ودبلیو آي أو ھودلینج ریستریكتد لیمتد ("دبلیو آي أو ھودلینج ")  ٨(
وإكسید القابضة للریاضات ذ.م.م ("إكسید") 

لفترة. قامت المجموعة بضخ حصتھا في رأس  قامت المجموعة بتأسیس آي بي جي سي ودبلیو آي أو ھودلینج وإكسید خالل ا
. وعالوة على ذلك، تم دفع مساھمة إضافیة على التوالي ألف درھم ١٥٠ألف درھم و  ٨٤٧٫١٦٧ألف درھم و ٢٥٠المال بمبلغ 

ألف درھم. ٧٦٫٣١٦بمبلغ  إلى آي بي جي سي

) سفین لخدمات المسح والعملیات البحریة ("سفین") ٩(
خالل الفترة، قامت المجموعة بتأسیس شركة سفین كشركة ائتالف مع موانئ أبوظبي باعتبارھا شریك. قدمت المجموعة مساھمة  
عینیة لشركة سفین من خالل نقل الممتلكات واآلالت والمعدات والموظفین وعقود اإلیرادات الخاصة بقسم الغوص والخدمات 

ألف درھم.  ١٤٠٫٠٦٧ تبلغ٪ بقیمة عادلة ٤٩تھا البالغة نسبتھا البحریة إلیھا. قامت المجموعة بقیاس حص 

("كالیون") كالیون انیرجي یاتیرمیلیاري ایھ اس ) ١٠(
  اً ألف درھم. وفق   ١٫٨٤١٫١٧٥  اعتبار بقیمة  ٪ في كالیون مقابل٥٠  حصة مساھمة بنسبةخالل الفترة، استحوذت المجموعة على  

ألف درھم في    ٩٢٠٫٥٨٧  بقیمة  متساویتین، حیث تمت تسویة مبلغ   دفعتینعلى    یستحق سداد االعتبارالتفاقیة البیع والشراء،  
ألطراف ذات    ةمستحقمبالغ  بند   ضمنالمركز المالي المرحلي الموحد    في بیانالرصید المتبقي    إدراج  وتم،  التقاریر المالیةتاریخ  
عالقة.



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٤١

الشركات الزمیلة وشركات االئتالف (تتمة) االستثمار في ٦

إن الحركة في االستثمار في شركات زمیلة وشركات ائتالف ھي كما یلي: 

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٢٠٢٢٣١ سبتمبر  ٣٠

ألف درھم ألف درھم

١٢٫١٠٣٫١٠٦٤٣٨٫٧٣٣في بدایة الفترة / السنة 
١٤٨٫٧٣٨٤٨٠٫٣٨٢) ١٢دمج األعمال (إیضاح المستحوذ علیھا من خالل 

٥٫٨١٧٫٦٥٢١١٫٤٠٧٫٦٥٤إضافات خالل الفترة / السنة* 
) ٤٢٫٥٤٦()٢٩٦٫٣٤٩(**  استبعادات خالل الفترة / السنة

) ٢٩٩٫٤١٣()١٠٫٧٠٨٫٠٨١(* محولة إلى استثمار في شركات تابعة ** 
٥٢٣٫٣٠٥٦٧٢٫١٨٦حصة من الربح للفترة / السنة

-)٢٦٫٦١٧(من الخسارة الشاملة األخرى للفترة / السنةحصة 
-)٧٠٫٧٩٧(صرف العمالت األجنبیة  

) ٥٥٣٫٨٩٠()٥٠٨٫٣٨٦(توزیعات أرباح مستلمة خالل الفترة / السنة 

٦٫٩٨٢٫٥٧١١٢٫١٠٣٫١٠٦في نھایة الفترة / السنة 

: مدرج ضمن اإلضافات*
. في إسیاسوفت ھولدینج لیمتدألف درھم، یمثل القیمة العادلة للحصة المحتفظ بھا سابقاً في شركة    ٩٫١٨٨  مبلغ بقیمة-

حصلت فیھ المجموعة على   الذي  كاستثمار في    التأثیرالتاریخ  سابقاً  الجوھري علیھا. تم إدراج الحصة المحتفظ بھا 
). ٧٫٢موجودات مالیة (إیضاح 

، والذي تم إدراجھ ضمن الذمم التجاریة  ٢٠٢١ألف درھم إلى آي بي جي سي خالل    ٦١٫٤٩٦مبلغ مدفوع مقدماً بقیمة  -
. ٢٠٢١المدینة والذمم المدینة األخرى في  

  ٦ألف درھم یمثل القیمة العادلة للموجودات غیر النقدیة المساھمة بھا لشركة سفین (إیضاح    ١٤٠٫٠٦٧مبلغ بقیمة  -
)٩ .((

ألف درھم یتعلقان بشركتي دیكو فیجن والدار على التوالي، واللذان تم   ٧٥٤٫٨٢٠ألف درھم و ٢٨٫٥٤٤بقیمة  مبلغین-
تحویلھما من أطراف ذات عالقة خاضعة لسیطرة مشتركة. 

المركز المالي المرحلي الموحد   بیان  في   المدرج كالیون    اعتبارالثانیة من    الدفعة  یمثلألف درھم،    ٩٢٠٫٥٨٧  مبلغ بقیمة-
ألطراف ذات عالقة.  مبالغ مستحقةبند  ضمن

:**   مدرج ضمن االستبعادات
 حیث یمثل،  ("إي دي إي")  ألف درھم استلمتھ المجموعة من معھد أبحاث إي دي إي المحدود  ٢٠٠٫٠٠٠  مبلغ بقیمة-

أغسطس    ٢٦منعقد في  للقرار الصادر في اجتماع الجمعیة العمومیة ال  اً . وفقبھ  التخفیض في رأس المال اإلضافي المساھم
س٢٠٢٢ مبلغوف  ،  سداد  درھم    ٨٠٠٫٠٠٠  بقیمة   یتم  إيقامت  ألف  دي  ، إضافیةرأسمالیة  كمساھمة    بإدراجھ  إي 

. ٢٠٢٢من سبتمبر  ًا للمجموعة على أربعة أقساط شھریة متساویة اعتبار
.خألف درھم استلمتھ المجموعة كتخفیض في رأس مال شركة أبوظبي للتمویل ش.م. ٣٢٫٠٠٠ مبلغ بقیمة-



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٤٢

االستثمار في الشركات الزمیلة وشركات االئتالف (تتمة) ٦

ألف درھم یتعلق بشركة ریم للخرسانة    ٣٥٫٥٣٤مدرج ضمن التحویالت إلى االستثمار في الشركات التابعة مبلغ بقیمة  * **
(أ)). ١٢٫٥الجاھزة ذ.م.م، والتي تم االستحواذ علیھا عند االستحواذ على شركة إسمنت رأس الخیمة لالستثمار (إیضاح 

فیما یلي ملخص ربح القیمة العادلة من إعادة تقییم حصص الملكیة المحتفظ بھا سابقاً: 

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٢٠٢٢٣١ سبتمبر  ٣٠

ألف درھم درھمألف 

-٢٫٧٤٢٫٢٦٥))٢( ٦(إیضاح   الدار العقاریة ش.م.ع
-١٦٫٤١٤))٣( ٦إسیاسوفت ھولدینج لیمتد (إیضاح 

٢٫٧٥٨٫٦٧٩-

ستثمارات في موجودات مالیة اال٧

(مدققة) (غیر مدققة)
٢٠٢١دیسمبر  ٢٠٢٢٣١ سبتمبر ٣٠

ألف درھم ألف درھم إیضاحات 

٧٫١٢٫١٤٠٫١٦٠١٫١٤٣٫٩٧٢استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
٧٫٢٤٨٫٩٩٧٫٣٦٧٩٫٠٩٦٫٩٣١استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

-٧٫٣١٤٥٫٦٢٤استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة  

٥١٫٢٨٣٫١٥١١٠٫٢٤٠٫٩٠٣

مفصح عنھا في بیان المركز المالي المرحلي الموحد كما یلي: 

٤٨٫٧٧٩٫١٨٧٩٫٠٩٦٫٩٣١متداولة
٢٫٥٠٣٫٩٦٤١٫١٤٣٫٩٧٢غیر متداولة 

٥١٫٢٨٣٫١٥١١٠٫٢٤٠٫٩٠٣



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٤٣

(تتمة)   االستثمارات في موجودات مالیة٧

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

٢٠٢١دیسمبر  ٢٠٢٢٣١ سبتمبر  ٣٠
ألف درھم ألف درھم

٢٤٢٫٠٢٠٦٢٢٫٨٧٨استثمارات في أسھم مدرجة
١٫٥٣٦٫٤٥٣٥٤٧٫٦٤٦استثمارات في أسھم غیر مدرجة  

٣٦١٫٦٨٧٤٩٠٫٠١٤صكوك مدرجة
٨-أدوات دین أخرى  

٢٫١٤٠٫١٦٠١٫٦٦٠٫٥٤٦
) ٥١٦٫٥٧٤(-ناقصاً: المحولة إلى استثمارات متعلقة بشركة تابعة محتفظ بھا للبیع

٢٫١٤٠٫١٦٠١٫١٤٣٫٩٧٢

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

٢٠٢١دیسمبر  ٢٠٢٢٣١ سبتمبر  ٣٠
ألف درھم ألف درھم

٧١٠٫٨٠٤٨٦٠٫١٨٦اإلمارات العربیة المتحدة داخل 
١٫٤٢٩٫٣٥٦٨٠٠٫٣٦٠خارج اإلمارات العربیة المتحدة 

٢٫١٤٠٫١٦٠١٫٦٦٠٫٥٤٦
) ٥١٦٫٥٧٤(-ناقصاً: المحولة إلى استثمارات متعلقة بشركة تابعة محتفظ بھا للبیع

٢٫١٤٠٫١٦٠١٫١٤٣٫٩٧٢

. إن حركة االستثمار في الموجودات ٢٢یتم إدراج االستثمارات بالقیمة العادلة باستخدام أسالیب التقییم الموضحة في اإلیضاح رقم  
المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ھي كما یلي:  

(مدققة)  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠
صكوك 

وأدوات دین 
أسھم حقوق  

اإلجمالي ملكیة 
صكوك 

وأدوات دین 
أسھم حقوق  

اإلجمالي ملكیة
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھمألف درھمألف درھم

٤٤٧٫٠٥٧٤٤٧٫٠٥٧-١٫١٤٣٫٩٧٢١٫١٤٣٫٩٧٢-في بدایة الفترة / السنة 
١٠٢٫٥٧٨١٫٠٢٤٫٧٤٩١٫١٢٧٫٣٢٧١١٫٦٦٨٩٦٫٥٧٧١٠٨٫٢٤٥إضافات 

٢٢١٫٩٥٤٢٢١٫٩٥٤٥٦١٫٤٨٢٤٫١٩٨٫٦٣٤٤٫٧٦٠٫١١٦-) ١٢المستحوذ علیھا من خالل دمج األعمال (إیضاح 
---٤٩٠٫٠٢٢٢٦٫٥٥٢٥١٦٫٥٧٤المحولة من موجودات محتفظ بھا للبیع 

) ٣٠٩٫١٩٦() ٢٣٠٫٣٢١() ٧٨٫٨٧٥() ٢٢٥٫٠٥٧() ٢٠٫٧٤٣() ٢٠٤٫٣١٤(استبعادات
) ٤٫١٠٧٫٢٧١() ٤٫١٠٧٫٢٧١(----تحویل إلى استثمار في شركات زمیلة 
)٨٫١٧٢()٨٫١٧٢(-) ٣٠٩٫٧٣١() ٣٠٩٫٧٣١(-تحویل إلى استثمار في شركات تابعة * 

---٦٦٦٦-خسارة صرف العمالت األجنبیة 
٧٧٤٫٠٢٠٧٦٩٫٧٦٧)٤٫٢٥٣() ٣٣٤٫٩٤٥() ٣٠٨٫٣٤٦() ٢٦٫٥٩٩(التغیرات في القیمة العادلة 

٣٦١٫٦٨٧١٫٧٧٨٫٤٧٣٢٫١٤٠٫١٦٠٤٩٠٫٠٢٢١٫١٧٠٫٥٢٤١٫٦٦٠٫٥٤٦
ناقصاً: المحولة إلى استثمارات متعلقة بشركة تابعة 

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

١٫١٤٣٫٩٧٢١٫١٤٣٫٩٧٢-٣٦١٫٦٨٧١٫٧٧٨٫٤٧٣٢٫١٤٠٫١٦٠في نھایة الفترة / السنة



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٤٤

االستثمارات في موجودات مالیة (تتمة) ٧

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

  ٢٩٫٩٣٧:  ٢٠٢١دیسمبر    ٣١ألف درھم (  ٣١٫٨٥٣، كان االستثمار في أسھم بقیمة عادلة قدرھا  ٢٠٢٢  سبتمبر  ٣٠كما في  
ألف درھم) محتفظاً بھ باسم طرف ذو عالقة خاضع لسیطرة مشتركة، لصالح المجموعة.

* یمثل ما یلي: 
ألف درھم

١٢٫١٦٢)١٢٫١حصة محتفظ بھا سابقاً في شركة إسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع (إیضاح 
٢٨٧٫٩١٧(أ)) ١٢٫٥المستحوذ علیھا من خالل دمج أعمال (إیضاح   أسھم كیو القابضة ش.م.خ

٩٫٦٥٢(أ)) ١٢٫٥أسھم ألفا ظبي القابضة ش.م.ع المستحوذ علیھا من خالل دمج أعمال (إیضاح  

٣٠٩٫٧٣١

االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر٧٫٢

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٢٠٢٢٣١ سبتمبر  ٣٠

ألف درھم ألف درھم

٣٧٫٩٢٦٫٦٤٧١٫٩٢٠٫٣٣٣استثمارات في أسھم مدرجة 
١١٫٠٢١٫٤٩٩٧٫٥٧٦٫٤٥٣استثمارات في أسھم غیر مدرجة  

-٤٩٫٢٢١أدوات دین غیر مدرجة  

٤٨٫٩٩٧٫٣٦٧٩٫٤٩٦٫٧٨٦
) ٣٩٩٫٨٥٥(-استثمارات متعلقة بشركة تابعة محتفظ بھا للبیعناقصاً: المحولة إلى 

٤٨٫٩٩٧٫٣٦٧٩٫٠٩٦٫٩٣١

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

٢٠٢١دیسمبر  ٢٠٢٢٣١ سبتمبر  ٣٠
ألف درھم ألف درھم

٢٧٫٢٣٣٫٤٠٤١٫٩١٢٫١٩٨داخل اإلمارات العربیة المتحدة 
٢١٫٧٦٣٫٩٦٣٧٫٥٨٤٫٥٨٨خارج اإلمارات العربیة المتحدة 

٤٨٫٩٩٧٫٣٦٧٩٫٤٩٦٫٧٨٦
) ٣٩٩٫٨٥٥(-ناقصاً: المحولة إلى استثمارات متعلقة بشركة تابعة محتفظ بھا للبیع

٤٨٫٩٩٧٫٣٦٧٩٫٠٩٦٫٩٣١



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٤٥

االستثمارات في موجودات مالیة (تتمة) ٧

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

أسھم  ٢٠٢٢سبتمبر    ٣٠كما في   كضمان مقابل قروض (  ١٩٫٧٥٤٫٠٩٥  بقیمة عادلة تبلغ، تم رھن  دیسمبر    ٣١ألف درھم 
: ال شيء).٢٠٢١

. إن حركة االستثمار في الموجودات ٢٢یتم إدراج االستثمارات بالقیمة العادلة باستخدام أسالیب التقییم الموضحة في اإلیضاح رقم  
المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ھي كما یلي: 

(غیر مدققة)   ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠
(مدققة) 

٢٠٢١دیسمبر  ٣١
أسھم حقوق ملكیة اإلجمالي أسھم حقوق ملكیة دین أدوات 

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٩٫٠٩٦٫٩٣١٩٫٠٩٦٫٩٣١٦٢٢٫٥٢٥- في بدایة الفترة / السنة 
١٣٠٢٤٫١٦٢٫٢٨٢٢٤٫١٦٢٫٤١٢٦٫٩٩٥٫٣١١إضافات 

٤٩٫٣١٤٣٫٣٥٦٫١٢٨٣٫٤٠٥٫٤٤٢٦٢٩٫٥١٢) ١٢مستحوذ علیھا من خالل دمج األعمال (إیضاح  
- ٣٩٩٫٨٥٥٣٩٩٫٨٥٥- محولة من موجودات محتفظ بھا للبیع 

) ٣٫٠٣٩(- - - شطب عند استبعاد شركة تابعة  
) ٤٫٠٣٤() ١٫٣٤٤٫١٦٨() ١٫٣٣٨٫١١٤() ٦٫٠٥٤(استبعادات خالل الفترة / السنة  

) ٥٩٩٫٧٤٣() ٣٣٢٫٤٩٥() ٣٣٢٫٤٩٥(- محولة إلى استثمار في شركات تابعة* 
) ٤١٥٫٣٧٥() ٩٫١٨٨() ٩٫١٨٨(- ) ٦محولة إلى استثمار في شركات زمیلة (إیضاح 

- ) ٢٫٣٥٧() ٢٫٣٥٧(- خسارة صرف العمالت األجنبیة  
٥٫٨٣١١٣٫٦١٥٫١٠٤١٣٫٦٢٠٫٩٣٥٢٫٢٧١٫٦٢٩التغیرات في القیمة العادلة  

٤٩٫٢٢١٤٨٫٩٤٨٫١٤٦٤٨٫٩٩٧٫٣٦٧٩٫٤٩٦٫٧٨٦
المحولة إلى استثمارات متعلقة بشركة تابعة محتفظ ناقصًا: 

) ٣٩٩٫٨٥٥(- - - بھا للبیع   

٤٩٫٢٢١٤٨٫٩٤٨٫١٤٦٤٨٫٩٩٧٫٣٦٧٩٫٠٩٦٫٩٣١في نھایة الفترة / السنة 

ما یلي: *تمثل 

ألف درھم

٥٧٫١٩٠(أ)) ١٢٫٥المستحوذ علیھا من خالل دمج أعمال (إیضاح   أسھم كیو القابضة ش.م.خ
٢٧٥٫٣٠٥(أ)) ١٢٫٥أسھم الدار القابضة ش.م.ع المستحوذ علیھا من خالل دمج أعمال (إیضاح 

٣٣٢٫٤٩٥



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٤٦

االستثمارات في موجودات مالیة (تتمة) ٧

االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة  ٧٫٣

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٢٠٢٢٣١ سبتمبر  ٣٠

ألف درھم ألف درھم

-١٤٥٫٦٢٤أدوات دین 

بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الربح الفعلي وھي تقع خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة.   سندات الخزانةیتم إدراج 

فیما یلي الحركة في االستثمار في الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة: 

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٢٠٢٢٣١ سبتمبر  ٣٠

ألف درھم ألف درھم

--في بدایة الفترة / السنة 
-١٤٢٫٨٠١) ١٢المستحوذ علیھا من خالل دمج األعمال (إیضاح 

-٢٣١٫٥٣٦إضافات  
-)٢٢٠٫٧٦٢(استبعادات 

-)٧٫٩٥١(خسارة صرف العمالت األجنبیة  

-١٤٥٫٦٢٤في نھایة الفترة / السنة 

المحتفظ بھا للبیعالعملیات المتوقفة والموجودات ٨

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٢٠٢٢٣١ سبتمبر  ٣٠

ألف درھم ألف درھم

١٫٢٥٦٫٤٢٤٣٩٤٫٢٥٠) ٨٫١موجودات محتفظ بھا للبیع (إیضاح 
٦٨٣٫٨٦٩٣٫٨٢٢٫٣٨٩)٨٫٢عملیات متوقفة (إیضاح  

١٫٩٤٠٫٢٩٣٤٫٢١٦٫٦٣٩

٨٫١٠٥٢٫١٩٦٫٤٣٢) ٨٫٢مباشر بعملیات متوقفة (إیضاح مطلوبات مرتبطة بشكل 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٤٧

العملیات المتوقفة والموجودات المحتفظ بھا للبیع (تتمة) ٨

الموجودات المحتفظ بھا للبیع  ٨٫١

المباني 
  اتفاقیة موجوداتھا بناًء على    حدأوقبل االستحواذ علیھا من قبل المجموعة، التزمت شركة الطموح لالستثمار ذ.م.م ببیع    ٢٠١٩في  

.لم تكتمل عملیة البیع، ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠كما في البیع والشراء. 

الممتلكات والمعدات واالستثمارات العقاریة 
المتعلقة  العقاریة  واستثماراتھا  ومعداتھا  ممتلكاتھا  ببیع  تابعة،  شركة  وھي  ش.م.خ،  كیو القابضة  شركة  التزمت  الفترة،  خالل 

ألف درھم على التوالي، بناًء على اتفاقیة بیع وشراء.   ٧٣٩٫١٢٩ألف درھم و  ١٣٧٫٢١٦  المدرجة بمبلغبمشروع السوق التقلیدي  
البیع. عملیةتكتمل ، لم ٢٠٢٢  سبتمبر ٣٠في 

العملیات المتوقفة ٨٫٢

باراجون مولز ذ.م.م ("باراجون") 
، ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠، وقعت المجموعة اتفاقیة بیع وشراء لبیع شركة تابعة، باراجون مولز ذ.م.م. كما في ٢٠٢٠أكتوبر  ٣١في 

لم تكتمل عملیة البیع. 

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

فندق ھولیداي إن أبوظبي ("ھولیداي إن") 
نتیجة   المجموعة  من  جزءًا  للبیع،  بھا  كمحتفظ  مصنفة  تابعة  شركة  وھو  إن")،  ("ھولیداي  أبوظبي  إن  ھولیداي  فندق  أصبح 

قبل االستحواذ، أبرم المشتري وشركة القدرة  .  ٢٠٢١دیسمبر    ٣١في    ("القدرة")  ابضة ش.م.علالستحواذ على شركة القدرة الق 
اتفاقیة بیع وشراء لبیع فندق ھولیداي إن وبناًء علیھ تم تصنیف الشركة التابعة ضمن العملیات المتوقفة. لم تكتمل عملیة بیع فندق  

. ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠ھولیداي إن في 

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

آفاق للتمویل اإلسالمي ش.م.خ ("آفاق") 
.  ، أبرمت المجموعة اتفاقیة بیع وشراء مع مشتٍر لبیع شركة آفاق للتمویل اإلسالمي، وھي شركة تابعة٢٠٢١نوفمبر    ٢٤في  

خالل الفترة، أدت عدم قدرة المشتري على إتمام عملیة شرائھ لشركة آفاق إلى إنھاء المجموعة التفاقیة البیع والشراء ذات الصلة. 
، وتمت إعادة ٥وبالتالي، لم تعد آفاق ُتعامل على أنھا شركة محتفظ بھا للبیع بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  

تھا ومطلوباتھا كما ھو مناسب.تصنیف موجودا



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٤٨

العملیات المتوقفة والموجودات المحتفظ بھا للبیع (تتمة) ٨

العملیات المتوقفة (تتمة) ٨٫٢

آفاق للتمویل اإلسالمي ش.م.خ ("آفاق") (تتمة) 

فیما یلي صافي موجودات شركة آفاق المصنفة كمحتفظ بھا للبیع:

ألف درھم

الموجودات 
٣٢٫٠٢١الممتلكات واآلالت والمعدات 

٢١٧٫٨٣٨االستثمارات العقاریة 
٣٫٥٠٢موجودات حق االستخدام 

٩١٦٫٤٢٩االستثمار في الموجودات المالیة  
١٫٦٥٧٫٠٩٧موجودات التمویل اإلسالمي 

٣٢٫٢٠١الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى  
٦٦٫٢٩٣المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة  

٤٣٫٧٣٦ودائع وكالة  
٢٤٥٫٣٦٦النقد واألرصدة البنكیة 

٣٫٢١٤٫٤٨٣

المطلوبات 
٢٠٠٫٠٠٠القروض البنكیة 
٩٠١٫٤٤٠طابات الضمان  خ الھوامش مقابل 

١٫٩٩١مطلوبات عقود اإلیجار  
٥٫٩٠٨مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 

١٫٠٧٥٫٧١٠الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى  

٢٫١٨٥٫٠٤٩
١٫٠٢٩٫٤٣٤صافي الموجودات 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٤٩

الذمم المدینة من أنشطة التمویل اإلسالمي  ٩

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٢٠٢٢٣١ سبتمبر  ٣٠

ألف درھم ألف درھم

-١٫٦٨٠٫٣٥٦تمویل المرابحة 
-٣٥٥٫٦٩٩تمویل اإلجارة  

-١٫٥٩٩تمویل االستصناع 
-٨٫٨٧٥تمویل آخر  

٢٫٠٤٦٫٥٢٩-
-)٣٠٥٫٦٤٤(إیرادات مؤجلة 

-)٤٣٫١٣٧(المعلق  الربح 

-١٫٦٩٧٫٧٤٨اإلجمالي  
-)٣٨٠٫٤٦٦(ناقصاً: مخصص خسارة االنخفاض في القیمة 

١٫٣١٧٫٢٨٢-

:/ السنة فیما یلي الحركة في مخصص خسارة االنخفاض في القیمة خالل الفترة

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٢٠٢٢٣١ سبتمبر  ٣٠

ألف درھم ألف درھم

--في بدایة الفترة / السنة 
-١٤٦٫٧٣٩محولة من موجودات محتفظ بھا للبیع 

-٢٣٣٫٩٦٧المحمل للفترة / السنة 
-)٢٤٠(مشطوبة خالل الفترة / السنة  

-٣٨٠٫٤٦٦في نھایة الفترة / السنة 

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

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٢٠٢٢٣١ سبتمبر  ٣٠

ألف درھم ألف درھم

-١٤٥٫٠٣٦متداولة 
-١٫١٧٢٫٢٤٦غیر متداولة  

١٫٣١٧٫٢٨٢-



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٥٠

موجودات العقود  ١٠

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

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

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٢٠٢٢٣١ سبتمبر  ٣٠

ألف درھم ألف درھم

٦٫٣٩٩٫٠٥١٥٫٢٧٤٫١١٢موجودات العقود 
٨٤٧٫٣٥٦٦٩٠٫٨٣٤تكالیف العقود

٧٫٢٤٦٫٤٠٧٥٫٩٦٤٫٩٤٦
) ١٠٣٫٤٧٨()٩٨٫٦٢٩(ناقصاً: مخصص خسارة االئتمان المتوقعة 

٧٫١٤٧٫٧٧٨٥٫٨٦١٫٤٦٨

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

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٢٠٢٢٣١ سبتمبر  ٣٠

ألف درھم ألف درھم

٦٫٦٦٤٫١٤١٥٫٢٠١٫٥٣٠متداولة
٤٨٣٫٦٣٧٦٥٩٫٩٣٨غیر متداولة 

٧٫١٤٧٫٧٧٨٥٫٨٦١٫٤٦٨

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

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٢٠٢٢٣١ سبتمبر  ٣٠

ألف درھم ألف درھم

١٠٣٫٤٧٨٧٫٣٧٨بدایة الفترة / السنةفي 
١٤٤٠٫٠٤٠المستحوذ علیھا من خالل دمج األعمال 

٣٤٨٫٢٨٨)٤٫٨٦٣(المحمل للفترة / السنة (العكس) 
) ٢٩٢٫٢٢٨(-مخصص مشطوب خالل الفترة / السنة  

٩٨٫٦٢٩١٠٣٫٤٧٨في نھایة الفترة / السنة



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٥١

البنكیة النقد واألرصدة ١١

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٢٠٢٢٣١ سبتمبر  ٣٠

ألف درھم ألف درھم

٤١٫٤١٧٢٣٫٤٦١نقد في الصندوق 

األرصدة البنكیة: 
١٦٫٩٥٠٫٦٦٢١٣٫٤٢٣٫٣٠٤حسابات جاریة وتحت الطلب  
٨٫٣٣١٫١٨٦٢٫٩٨١٫٢٦٩)١(حسابات المجموعة البنكیة مقابل ودائع العمالء   
٦٫٢٦٩٫٤٠٠٣٫٦٦٨٫٠٢٠ودائع ألجل  
٨٫٢٥٩٨٫٩٤٠حسابات ھامش  
٢٧٠٫٨٤٨١٧٣٫٢٧٢ودائع وكالة لدى مؤسسات مالیة إسالمیة    
) ٣١٫٦٨٤()٧١٫٢٧٧(ناقصاً: مخصص خسارة االئتمان المتوقعة   

٣١٫٨٠٠٫٤٩٥٢٠٫٢٤٦٫٥٨٢النقد واألرصدة البنكیة 
ناقصاً: ودائع ألجل وحسابات ھامش ذات استحقاق أصلي ألكثر من 

) ٨٨٤٫٨٩٠()١٫٥٩٤٫٥٩٧(ثالثة أشھر   
) ١٧٣٫٢٧٢()١٦٢٫٤٩٧(إسالمیة ناقصاً: ودائع وكالة لدى مؤسسات مالیة 

) ٣٨٫٢٧٤()٣٫٩٩٣٫٢٨٢()٢(ة مقیدوأرصدة بنكیة ناقصاً: نقد 
)٢٫٩٨١٫٢٦٩()٨٫٣٣١٫١٨٦(ناقصاً: حسابات المجموعة البنكیة مقابل ودائع العمالء

) ٣٨٢٫٧٩٥()٧٤٫٣٠٣(ناقصاً: سحوبات على المكشوف من البنوك 

١٧٫٦٤٤٫٦٣٠١٥٫٧٨٦٫٠٨٢
٢٫٠٤٨٢٤٧٫٩٧٥زائدًا: النقد واألرصدة البنكیة العائدة إلى شركة تابعة محتفظ بھا للبیع 

١٧٫٦٤٦٫٦٧٨١٦٫٠٣٤٫٠٥٧النقد وما یعادلھ 

وفقاً للوائح الصادرة عن ھیئة األوراق المالیة والسلع اإلماراتیة، تحتفظ إحدى الشركات التابعة للمجموعة بحسابات بنكیة )١(
منفصلة للسلفات المستلمة من عمالئھا ("ودائع العمالء"). إن ودائع العمالء غیر متاحة للمجموعة إال لتسویة المعامالت  
المنفذة نیابًة عن العمالء. على الرغم من أن استخدام المجموعة لودائع العمالء مقید، فقد تم عرضھا في بیان المركز المالي  

ن ھیئة األوراق المالیة والسلع اإلماراتیة. الموحد وفقاً لإلخطار الوارد ع

یتضمن النقد واألرصدة البنكیة المقیدة بشكل رئیسي األرصدة المتعلقة بشركة تابعة تم االستحواذ علیھا خالل الفترة، حیث  )٢(
ألف درھم في حسابات ضمان تمثل النقد المستلم من العمالء مقابل بیع عقارات للتطویر.   ٢٫٧٨٤٫٨١٨تم إیداع مبلغ بقیمة 

نقدیة المقیدة بشكل رئیسي األرصدة النقدیة المخصصة للمشاریع الحكومیة وتوزیعات  یمثل الرصید المتبقي من األرصدة ال
األرباح الدائنة التي یتم االحتفاظ بحسابات بنكیة منفصلة لھا.



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٥٢

دمج األعمال ١٢

دمج أعمال خاضعة لسیطرة مشتركة ١٢٫١

من نطاق   ھذهاالستحواذ  اتیتم استبعاد عملیخاضعة لسیطرة مشتركة. ال التي  شركاتالخالل الفترة، استحوذت المجموعة على 
"دمج األعمال" نظرًا ألن الشركة والشركات المستحوذ علیھا یتم السیطرة علیھا    ٣المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  

الموحدة   المالیة المرحلیة  البیانات  االستحواذ في  عملیات  احتساب  تم  االستحواذ.  وبعد  قبل  نفس الطرف  من قبل  نھائي  بشكل 
باستخدام  إیرادات   المختصرة  دمج  المجموعة  اختارت  للمعاملة.  االقتصادي  الجوھر  تعكس  والتي  الحصص،  تجمیع  طریقة 

. ومصاریف وموجودات ومطلوبات الشركات المستحوذ علیھا منذ تاریخ االستحواذ

دبلیو سوالر لالستثمار ذ.م.م 
وھي شر٢٠٢٢ینایر    ١اعتبارًا من   ش.م.ع،  شركة ألفا ظبي القابضة  ٪ من األسھم في دبلیو ٧٥كة تابعة، على  ، استحوذت 

وتتمثل  دبلیو سوالر في أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة،    یقع مقر شركةسوالر لالستثمار ذ.م.م ("دبلیو سوالر") بدون مقابل.  
ألف    ٢٫٤٦٣بلغ  لمجموعة بملمن تاریخ االستحواذ، ساھمت دبلیو سوالر في خسارة  اعتبارًا  في أعمال الطاقة النظیفة.    أنشطتھا 

التشغیل.   ما قبلأنھا ال تزال في مرحلة باعتبار إیرادات، أیة درھم. لم تحقق دبلیو سوالر 

ملكیة فردیة ذ.م.م   –یاس كلینیك جروب 
٪ في ١٠٠القابضة ذ.م.م، وھي شركة تابعة، على حصة ملكیة بنسبة    ، استحوذت شركة بیور ھیلث٢٠٢٢ینایر    ١من    اً اعتبار

جروب   تأسست یاس في أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة،    –یاس كلینیك  وتتمثل  ملكیة فردیة ذ.م.م ("یاس") بدون مقابل. 
المستشفیات.    أنشطتھا  إدارة  خدمات  االستحواذفي  تاریخ  من  وأاعتبارًا  بإیرادات  یاس  ساھمت  للمجموعة،  قیمتھا  رباح   بلغت 

ألف درھم على التوالي.  ٦٩٨٫٣٣٨وألف درھم  ١٫٤٥٨٫٨١٢

ملكیة فردیة ذ.م.م  - مركز أبوظبي للخالیا الجذعیة
٪ في ١٠٠القابضة ذ.م.م، وھي شركة تابعة، على حصة ملكیة بنسبة    ، استحوذت شركة بیور ھیلث٢٠٢٢ینایر    ١اعتبارًا من  

أبوظبي للخالیا الجذعیة مركز ملكیة فردیة ذ.م.م ("أبوظبي للخالیا الجذعیة")، دون مقابل. إن  –مركز أبوظبي للخالیا الجذعیة 
وتتمثل أنشطتھا في تشغیل وإدارة   متحدة، اإلمارات العربیة الشركة ذات مسؤولیة محدودة، تم تسجیلھا وتأسیسھا في أبوظبي  وھ

أبوظبي للخالیا الجذعیة بإیرادات وأرباح للمجموعة   مركز  مراكز الرعایة الصحیة والبحوث. اعتبارًا من تاریخ االستحواذ، ساھم
ألف درھم على التوالي.  ٧٫٨٢٤ألف درھم و  ٦٠٫٥٢٩بقیمة 

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

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

على التوالي.  ألف درھم ٤٫٦٧٦وألف درھم  ٣٫٧٧٧جرف في إیرادات وخسائر للمجموعة بمبلغ 

للرعایة الصحیة ملكیة فردیة ذ.م.م   ٧بروتیكت 
٪  ١٠٠ حصة ملكیة بنسبة .م، وھي شركة تابعة، على ، استحوذت شركة طموح للرعایة الصحیة ذ.م٢٠٢٢ینایر   ١من  اً اعتبار

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

. على التوالي ألف درھم ٤٫٨٥٨وألف درھم   ٨٠٨ قیمتھا  بلغتللمجموعة  وخسائربإیرادات 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٥٣

دمج األعمال (تتمة) ١٢

دمج أعمال خاضعة لسیطرة مشتركة (تتمة) ١٢٫١

شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع 
٪ من حصة ملكیتھا في شركة إیبیكس القابضة ذ.م.م (إیبیكس")    ٦٠، قامت الشركة بنقل ما نسبتھ  ٢٠٢٢مارس    ١اعتبارًا من  

٪ ٥١٫٥سھم، وھو ما یمثل    ١٫٨٣٠٫٠٤٦٫٤٨٠إلى شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع ("أسمنت رأس الخیمة") مقابل  
یث الجوھر، استحوذت المجموعة على سیطرة على أسمنت رأس الخیمة، وقامت من حصة الملكیة في أسمنت رأس الخیمة. من ح 

باستبعاد جزء من ملكیتھا في إیبیكس دون فقدان السیطرة. تم احتساب عملیة االستحواذ على أنھا معاملة سیطرة مشتركة باعتبار  
ه. إن أسمنت رأس الخیمة ھي شركة مساھمة  أنھ كان للشركة األم النھائیة سیطرة على أسمنت رأس الخیمة قبل االستحواذ وبعد

عامة تأسست في رأس الخیمة وتتمثل أنشطتھا في تصنیع الكلنكر واألسمنت الھیدرولیكي وتجارة منتجات األسمنت والمنتجات  
  ٤٤٫٤٣٣الصناعیة بالجملة. اعتبارًا من تاریخ االستحواذ، ساھمت أسمنت رأس الخیمة بإیرادات وخسائر للمجموعة بلغت قیمتھا  

بإیرادات    ألف درھم على التوالي.  ٢٧٫٢٥٣وألف درھم   لساھمت أسمنت رأس الخیمة  فیما لو تم االستحواذ في بدایة الفترة، 
ألف درھم على التوالي.   ٣٤٫٩٠٣وألف درھم  ٧٥٫٩٠٣وخسائر للمجموعة بمبلغ 

میراك رویال نیتشر للفواكھ والخضراوات ذ.م.م 
ذ.م.م ٪ من األسھم في ٨٠، استحوذت الشركة على ٢٠٢٢ مارس ٣١اعتبارًا من  والخضراوات  للفواكھ  نیتشر  رویال  میراك 

("میراك") بدون مقابل. یقع مقر شركة میراك في دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، وتتمثل أنشطتھا في تجارة أغذیة األطفال، 
والفواكھ. الخضار  وتجارة  والمشروبات،  األطعمة  وخسائر  اعتب  وتجارة  بإیرادات  میراك  ساھمت  االستحواذ،  تاریخ  من  ارًا 

فیما لو تم االستحواذ في بدایة الفترة، لساھمت میراك   ألف درھم على التوالي.  ٢٫٤٨٥وألف درھم    ٨٩٫٢٠٩للمجموعة بمبلغ  
ألف درھم على التوالي.  ٣٫٤٢٥وألف درھم  ١٢٧٫٩٨١للمجموعة بقیمة  وخسائرفي إیرادات 

مصنع الرؤیة لألثاث والدیكور ذ.م.م 
، وھي شركة تابعة،  مجموعة أي اس جي ستالیونز اإلمارات ش.م.خ ("أي اس جي")، استحوذت  ٢٠٢٢أبریل    ١من    اً اعتبار
الرؤیة")   ٪ من أسھم٦٠على  ("مصنع  ذ.م.م  والدیكور  لألثاث  الرؤیة  مقابل.  مصنع  مصنع  بدون  ذات    وھ  الرؤیةإن  شركة 

في تصنیع األثاث المنزلي والمكتبي وتصنیع   وتتمثل أنشطتھا مسؤولیة محدودة تأسست في أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة  
تاریخ االستحواذ، ساھم اعتبارًا  حقول ومنشآت النفط والغاز البریة والبحریة.  خدمات  األبواب الخشبیة المقاومة للحریق و من 

تم االستحواذ في    فیما لوألف درھم على التوالي.    ٣٫٩٥٣وألف درھم   ٣٣٫٤١٦بإیرادات وأرباح للمجموعة بمبلغ    ةالرؤیمصنع  
ألف درھم على التوالي.  ٥٫٣٢٦وألف درھم  ٤٨٫٦٩٥ بقیمةبإیرادات وأرباح للمجموعة  لساھم مصنع الرؤیةبدایة الفترة، 
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٥٤
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دمج أعمال خاضعة لسیطرة مشتركة (تتمة) ١٢٫١
یاسدبلیو سوالر  

أبوظبي للخالیا  
اإلجمالي مصنع الرؤیة میراكأسمنت رأس الخیمة  ٧بروتیكت  الجرف الجذعیة 

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

٣٢٥٫٤٨٧١٧٫٩٤٩١٠٫٧١٨٨٧٨٫٨٢٢-٣٨٠٫٩٨٥٦٠٫٣٠٦٨٣٫٣٧٧-الممتلكات واآلالت والمعدات 
٧٫١٨٥-١٣٦٤٢٦--٥٫٧٤٩٨٧٤-الموجودات غیر الملموسة  
٣٥٫٥٣٤--٣٥٫٥٣٤-----االستثمار في شركة زمیلة  

االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل  
٢٠١٫٩٥٣--٢٠١٫٩٥٣-----الشامل اآلخر   

االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل  
٣٣٫٢١٥--٣٣٫٢١٥-----األرباح أو الخسائر  

٦٫٦٧٨----٦٫٦٧٨---الموجودات البیولوجیة  
٢٫٢١١٢١٫٤٠٠----١٧٫٧٥٢١٫٤٣٧-موجودات حق االستخدام  

٥٢٫١٤٤٤٫٠٥٧٤٫٨٤٥٧٠٫٩٩٥-٧٫٤٣٣١٫٢٨٠١٫٢٣٦-المخزون 
٢٧٫٧٠٩١٢٠٫٠٧٠---٣٠٠٥٤٫٦٢٣٣٦٫٩٨٨٤٥٠المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة  

٥٦٫٦٠٠٣٨٫٧٥٥٧٫٥٠٣١٫٣٦٩٫٤١٣-١٢٨١٫٢١٧٫٤٢٠٤٤٫٢٣٦٤٫٧٧١الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى  
٩٨٧٢٠٫٦٠٠٥٫٠٧٩٤٩٫٢٠٥١٫٧٣٦٤٤١٣٥١٤٫٣٩٩٩٢٫١٨٥النقد واألرصدة البنكیة  

١٫٤١٥١٫٧٠٤٫٥٦٢١٥٠٫٢٠٠١٤٥٫٧١٧١٫٧٣٦٧٠٥٫١١٣٦١٫٣٢٢٦٧٫٣٨٥٢٫٨٣٧٫٤٥٠

المطلوبات  
٨٢٨٦٩٣٧٨٦١٠٦١٫١٥١٧٥٣٥٫٠٤٣٩٫٣٦٠-مكافآت نھایة الخدمة للموظفین  

٣٣٦٫٦٠١-٢٣٫٤٧٧١٣٫١٢٤---٣٠٠٫٠٠٠-القروض 
٣٫٦٤٥٢٣٫٩٨٢----١٨٫٩٠٠١٫٤٣٧-مطلوبات عقود اإلیجار 

٢٥٫٠٠٠٤٤٧٢٤٦٫٤٦٢-١٫٢٢٤١٥٩٫٠٣٧٥٨٫٩٩٠-١٫٧٦٤المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة  
٧٣٢٫٩٢٥٤١٫٠٤٦٣٫٦٨٦٥٫٧٣٨٦٢٫٨٠٧٥١٫٤٤٩٢٥٫٨٥٥٩٢٣٫٥٠٦-الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى  

١٫٧٦٤١٫٠٥٢٫٦٥٣٤٤٫٤٠٠١٦٣٫٥٠٩٦٤٫٨٣٤٨٧٫٤٣٥٩٠٫٣٢٦٣٤٫٩٩٠١٫٥٣٩٫٩١١

٣٢٫٣٩٥١٫٢٩٧٫٥٣٩)٢٩٫٠٠٤(٦١٧٫٦٧٨)٦٣٫٠٩٨()١٧٫٧٩٢(٦٥١٫٩٠٩١٠٥٫٨٠٠)٣٤٩(صافي الموجودات  
)٧٢٤٫٣٧٥()١٥٫٨٧٤(٥٫٨٠١)٢٩٩٫٣٣١(--)٥٧٫٩٧٥()٣٥٧٫٢٢٦(٢٣٠ناقصاً: الحقوق غیر المسیطرة  

الحصة النسبیة لصافي الموجودات القابلة للتحدید 
١٦٫٥٢١٥٧٣٫١٦٤)٢٣٫٢٠٣(٣١٨٫٣٤٧)٦٣٫٠٩٨()١٧٫٧٩٢(٢٩٤٫٦٨٣٤٧٫٨٢٥)١١٩(المستحوذ علیھا  

استثمار   منحصة الملكیة المحتفظ بھا سابقاً المحولة 
)١٢٫١٦٢(--)١٢٫١٦٢(-----)٧٫١(إیضاح   أصل ماليفي   

  ١٢٫٤القیمة الدفتریة لألسھم في إیبیكس (إیضاح  
)١٠٥٫٦٨٨(--)١٠٥٫٦٨٨(-----(ب))  

١٦٫٥٢١٤٥٥٫٣١٤)٢٣٫٢٠٣(٢٠٠٫٤٩٧)٦٣٫٠٩٨()١٧٫٧٩٢(٢٩٤٫٦٨٣٤٧٫٨٢٥)١١٩(احتیاطي الدمج  
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٥٥

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 تم  الشركاتخالل الفترة، استحوذت المجموعة على  
دمج األعمال:  ٣ رقم لتقاریر المالیةعداد االمعیار الدولي إل

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

ألف درھم. إن روز ھي شركة ذات ملكیة    ٧٫٢٠٠  اعتبار بقیمة  ملكیة فردیة ذ.م.م ("روز") مقابل  –صالون روز ووتر للسیدات  
وتتمثل أنشطتھا في مجال العنایة الشخصیة بالسیدات والتجمیل، وتصفیف   اإلمارات العربیة المتحدة فردیة، مسجلة في أبوظبي،

  ٣٫٩٠٥اء. اعتبارًا من تاریخ االستحواذ، ساھمت روز في إیرادات وأرباح للمجموعة بمبلغ  وقص شعر السیدات ووضع الحن
ألف درھم على التوالي.  ٩٣٨وألف درھم 

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

في تكریر وتصنیع الزیوت النباتیة، وتصنیع األحماض الكیمیائیة العضویة األساسیة، وتصنیع   وتتمثل أنشطتھا العربیة المتحدة  
وتصنیع  العب المماثلة،  والحاویات  البالستیكیة  البالستیكیةوات  بإیرادات  اعتبارًا  .  األغلفة  أدفوك  ساھمت  االستحواذ،  تاریخ  من 

ألف درھم على التوالي.  ١٤٫٤٩٠وألف درھم   ٢٩٩٫٠٠٤للمجموعة بمبلغ  وخسائر

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

شركة  ألف درھم. إن    ٣٫٦٠٠  اعتبار بقیمة  ملكیة فردیة ذ.م.م ("الھالل األمریكي") مقابل  -الھالل األمریكي للرعایة الصحیة  
  وتتمثل أنشطتھا  اإلمارات العربیة المتحدة   مسجلة في أبوظبي،  ذات مسؤولیة محدودة  الھالل األمریكي ھي شركة ملكیة فردیة
من تاریخ االستحواذ، ساھمت شركة الھالل األمریكي بإیرادات وخسائر للمجموعة  اعتبارًا  في خدمات المجمعات والمرافق الطبیة.  

ألف درھم على التوالي.  ٣٫٧٩٦وألف درھم  ٤٫٢١٢ بقیمة

مخزن أدویة جنكور ذ.م.م  
٪ في مخزن ٩٠  بنسبة  ، وھي شركة تابعة، على حصةشركة سومیریان ھیلث ذ.م.م، استحوذت  ٢٠٢٢فبرایر    ١من    اً اعتبار

مقابل ("جنكور")  جنكور ذ.م.م   مسجلة في دبيإن  .  درھمین  اعتبار بقیمة  أدویة  محدودة،  شركة ذات مسؤولیة  ، جنكور ھي 
المتحدة العربیة  أنشطتھا   اإلمارات  مست  وتتمثل  تجارة  الصلة.  في  ذات  الطبیة  والمواد  التجمیل  تاریخ  اعتبارًا  حضرات  من 

  فیما لو ألف درھم على التوالي.  ١٫٤١٩وألف درھم    ١٩٫٧٩٩ بقیمةاالستحواذ، ساھمت جنكور في إیرادات وخسائر للمجموعة  
ألف درھم على    ١٫٤٠٩و  ألف درھم ٢٤٫٩٠٨  بقیمةبإیرادات وخسائر للمجموعة    لساھمت جنكورتم االستحواذ في بدایة الفترة،  

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

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

دایركت للتجارة ھي شركة ذات مسؤولیة  إن شركة  ألف درھم.    ٤٫٢٥٠  اعتبار بقیمة  للتجارة ذ.م.م ("دایركت للتجارة") مقابل
من تاریخ االستحواذ، ساھمت اعتبارًا  في مجال التوزیع.    وتتمثل أنشطتھا   حدة، اإلمارات العربیة المتمحدودة، مسجلة في أبوظبي
فیما لو تم االستحواذ   ألف درھم على التوالي.  ١٫١٤٤وألف درھم    ١٫٥٢٠للمجموعة بقیمة    وخسائردایركت للتجارة بإیرادات  

بقیمة   للمجموعة  وخسائر  بإیرادات  دایركت للتجارة  لساھمت  الفترة،  بدایة  درھم    ١٫٦٣٢في  على    ١٫٤٧٧وألف  درھم  ألف 
التوالي. 

المحدودة مجموعة أرینا للفعالیات 
مجموعة في  ٪  ١٠٠  بنسبة  ، استحوذت شركة ثیتا بیدكو المحدودة، وھي شركة تابعة، على حصة ملكیة٢٠٢٢أبریل    ١اعتبارًا من  

ھي شركة عامة محدودة تأسست في   إن أریناألف درھم.    ٣٤٢٫٥٤٧  اعتبار بقیمة  )  مقابل "أرینا "(  المحدودةأرینا للفعالیات  
للھیاكل   مزود  وھي  المتحدة،  المملكة  والدیكورات   ،المؤقتة  الطبیعیةإنجلترا،  واألثاث  الجلید،  على  التزلج  وحلبات  والمقاعد، 

ألف    ٢٩٫٩٨٩وألف درھم    ٥٩٧٫١٣٧  بقیمةإیرادات وأرباح للمجموعة  بمن تاریخ االستحواذ، ساھمت أرینا  اعتبارًا  الداخلیة.  
ألف درھم  ٧٩٥٫٦٥٦  بقیمةللمجموعة   وأرباحأرینا بإیرادات    لساھمتتم االستحواذ في بدایة الفترة،    فیما لودرھم على التوالي. 

 ألف درھم على التوالي. ٤٥٩و

الدار العقاریة ش.م.ع ("الدار") 
الدار في اجتماع الجمعیة  شركة  ، قامت المجموعة بتعیین أربعة من أصل سبعة أعضاء في مجلس إدارة  ٢٠٢٢أبریل    ١١  بتاریخ

الدار سابقاً كاستثمار في شركة   شركة  ، مما یمنح المجموعة سیطرة فعلیة. تم احتساب االستثمار فيلشركة الدارالعمومیة السنوي  
في العدید من األعمال،   وتشارك ، اإلمارات العربیة المتحدةة عامة، مسجلة في أبوظبيالدار ھي شركة مساھمإن شركة زمیلة. 

في أنشطة من  اعتبارًا  والتأجیر واإلدارة والخدمات المرتبطة بالعقارات.    واإلنشاءواالستثمار    والبیعالتطویر    وبشكل رئیسي 
ألف درھم   ١٫٤٥٥٫٢٦٨وألف درھم    ٥٫٣٨٢٫٧٨٠لغ  للمجموعة بمب  وأرباحالدار بإیرادات  شركة  تاریخ االستحواذ، ساھمت  

ألف    ٨٫٠٦٥٫٩٨٥  بقیمةشركة الدار بإیرادات وأرباح للمجموعة    لساھمتتم االستحواذ في بدایة الفترة،    فیما لوعلى التوالي.  
ألف درھم على التوالي.  ٢٫١٤٣٫٠٧٩ودرھم 

توافق لتطویر المشاریع العقاریة ذ.م.م 
  حصة ملكیة بنسبة ، استحوذت شركة الدار اللوجستیة القابضة المحدودة، وھي شركة تابعة، على  ٢٠٢٢أبریل    ١٨من    اً اعتبار
فق ھي شركة اتوإن شركة  ألف درھم.    ٣٣١٫٠٣٣  اعتبار بقیمة  ("توافق") مقابل  توافق لتطویر المشاریع العقاریة ذ.م.مفي ٪ ٧٠

المتحدة   اإلمارات العربیة  أبوظبي،  تأسست في  محدودة  مسؤولیة  أنشطتھا ذات  العقارات   وتتمثل  وإدارة  واستثمار  تطویر  في 
  ٢٠٫٩٠٧وألف درھم    ٣٠٫٤٤٧  بقیمةإیرادات وأرباح للمجموعة  ب توافق  شركة  من تاریخ االستحواذ، ساھمت  اعتبارًا  الصناعیة.  

ألف    ٤٥٫٥٠٩بإیرادات وأرباح للمجموعة بمبلغ    لساھمت توافقتم االستحواذ في بدایة الفترة،  ما لو  فیألف درھم على التوالي.  
ألف درھم على التوالي.  ٣١٫٠٥٢ودرھم 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٥٧

دمج األعمال (تتمة) ١٢

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

مدرسة الشھب الخاصة ذ.م.م 
حصة ملكیة بنسبة    –، استحوذت شركة الدار للتعلیم  ٢٠٢٢  یونیو  ١اعتبارًا من   ملكیة فردیة ذ.م.م، وھي شركة تابعة، على 

ألف درھم. إن الشھب ھي شركة ذات مسؤولیة    ٧٢٫٢١٠في مدرسة الشھب الخاصة ذ.م.م ("الشھب") مقابل اعتبار بقیمة  ٪  ١٠٠
ة في أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة وتتمثل أنشطتھا في تقدیم الخدمات التعلیمیة. اعتبارًا من تاریخ االستحواذ، محدودة مسجل

ألف درھم على التوالي. فیما لو تم االستحواذ في    ٣٨٧وألف درھم    ٧٫٤٩١ساھمت الشھب بإیرادات وخسائر للمجموعة بقیمة  
ألف درھم على التوالي.   ٤٫٣١٥ألف درھم و ١٦٫٥٤٧خسائر للمجموعة بقیمة بدایة الفترة، لساھمت الشھب بإیرادات و

إسیاسوفت ھولدینج لیمتد 
("إسیاسوفت")٪ في  ٢١، استحوذت الشركة على حصة إضافیة بنسبة ٢٠٢٢ یونیو ١من  اً اعتبار لیمتد  ھولدینج  ،  إسیاسوفت 
ھي شركة خاصة، مسجلة إسیاسوفت    إن  ٪.٥١ألف درھم، مما أدى إلى زیادة ملكیة المجموعة إلى    ١٨٫٣٧٥  اعتبار بقیمة  مقابل

أنشطتھا في مركز دبي المالي العالمي   مجموعة من تطبیقات التكنولوجیا    وتتمثل  خالل  في تقدیم تحدیث لشبكات المرافق من 
ساھمت  تبارًا  اع.  نظام التحلیل اإلحصائي "ساس"والتحلیالت القائمة على   تاریخ االستحواذ،  وأرباح  إسیاسوفت  من  بإیرادات 

إسیاسوفت   لساھمتتم االستحواذ في بدایة الفترة،    فیما لوألف درھم على التوالي.    ٥٫٨٧١وألف درھم    ١٨٫٣٢٥  بقیمةللمجموعة  
ألف درھم على التوالي.   ٦٫٥٧٠وألف درھم  ٢٨٫٠٤٣بإیرادات وأرباح للمجموعة بمبلغ 

.م.خ ستثمار شریم لال
")، وھي شركة  ع(المعروفة سابًقا باسم "القدرة القابضة ش.م.  كیو القابضة ش.م.خ، استحوذت شركة  ٢٠٢٢  یونیو  ٢من    اً اعتبار

  ألف درھم   ٥٫٨٠٧٫٣٢٦  اعتبار بقیمة  ("ریم لالستثمار") مقابل  خ٪ في شركة ریم لالستثمار ش.م.١٠٠تابعة، على حصة بنسبة  
ریم لالستثمار ھي شركة مساھمة خاصة تأسست في إن  .  سھم لمساھمي شركة ریم لالستثمار  ١٫٣٤٧٫٤٠٨من خالل إصدار  

  داخل أبوظبي باإلمارات العربیة المتحدة وتعمل في مجال التطویر العقاري والبیع واالستثمار في العقارات واألوراق المالیة  
من تاریخ االستحواذ، ساھمت شركة ریم لالستثمار بإیرادات وخسائر للمجموعة  ارًا  اعتب اإلمارات العربیة المتحدة وخارجھا.  

درھم    ١٦٫٠٥٢  بقیمة التوالي.    ٣١٦٫٥٢٢وألف  على  درھم  لوألف  بدایة    فیما  في  االستحواذ  ریم   لساھمت،  السنةتم  شركة 
لى التوالي. ألف درھم ع ٥٥٫٨٧٠وألف درھم  ٩٥٫٢٦٦ بقیمةللمجموعة  وخسائرلالستثمار بإیرادات 

سایبر جیت دیفینس ذ.م.م  
٪ في  ٥٥  بنسبة  ذ.م.م، وھي شركة تابعة، على حصةملكیة فردیة    –   تیك  بیسمجموعة  ، استحوذت  ٢٠٢٢یولیو    ١من    اً اعتبار

ھي شركة ذات مسؤولیة    سایبر جیتإن  ألف درھم.    ٥٥٫٠٠٠  اعتبار بقیمة  مقابل("سایبر جیت")  سایبر جیت دیفینس ذ.م.م  
المتحدة   مسجلة في أبوظبي، اإلمارات العربیة  خدمات األمن السیبراني.  وتتمثل أنشطتھا محدودة  من تاریخ  اعتبارًا    في تقدیم 

فیما  ألف درھم على التوالي.    ٦٩٦ألف درھم و  ٩٫٣٨٦  قیمتھا   إیرادات وأرباح للمجموعة بلغتبسایبر جیت  االستحواذ، ساھمت  
جیت بإیرادات وأرباح للمجموعة    لساھمتالفترة،    في بدایة تحواذ  االس  لو تم ألف    ٢٫٨٩٧ألف درھم و  ٢٥٫٨٩٣  بقیمةسایبر 

درھم على التوالي. 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٥٨

دمج األعمال (تتمة) ١٢

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

لتجارة القوارب والسفن ذ.م.مالكابتن 
، وھي شركة تابعة، على حصة بنسبة ایزي لیس لتأجیر الدراجات الناریة ش.م.خ، استحوذت شركة ٢٠٢٢یولیو  ١من  اً اعتبار
الكابتن للقوارب    إن  ألف درھم.  ٣٨٫٥٠٠  اعتبار بقیمة  مقابل  ("الكابتن للقوارب")  الكابتن لتجارة القوارب والسفن ذ.م.م٪ في  ٥٥

في تجارة وإصالح القوارب    وتتمثل أنشطتھا ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة في أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة  
شركة  اعتبارًا  والسفن.   ساھمت  تاریخ االستحواذ،  ألف    ٦٫٨٨٠  قیمتھا   بإیرادات وأرباح للمجموعة بلغتالكابتن للقوارب  من 
و درھم    ١٫٩٥٩درھم  التوالي.  ألف  لوعلى  الفترة،    فیما  بدایة  في  االستحواذ  للقوارب    لساھمتتم  وأرباح  الكابتن  بإیرادات 

ألف درھم على التوالي.  ٤٫٣١١ألف درھم و  ١٩٫٢٧٨ بقیمةللمجموعة 

ذ.م.م   إمیركوم
٪ ٥٤  بنسبة  حصة، وھي شركة تابعة، على  ملكیة فردیة ذ.م.م –تیك    بیسمجموعة  ، استحوذت  ٢٠٢٢أغسطس    ١من    اً اعتبار

ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة  إمیركوم  إن  ألف درھم.    ٢٥٠٫٠٠٠  اعتبار بقیمة  ") مقابلإمیركوم ("إمیركوم ذ.م.م  في شركة  
من  اعتبارًا  تقدیم خدمات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت.    وتتمثل أنشطتھا في مسجلة في أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة  

ألف درھم على التوالي.   ١٢٫٠٥٦ألف درھم و ٢٤٤٫٣٢٨  بقیمةساھمت إمیركوم بإیرادات وأرباح للمجموعة  تاریخ االستحواذ،  
ألف    ١٣٫١٦٨ألف درھم و  ٨٥٥٫٩٣٢  بقیمةإمیركوم بإیرادات وأرباح للمجموعة    لساھمتاالستحواذ في بدایة الفترة،   فیما لو تم

درھم على التوالي. 

میس ماكرو للخدمات الفنیة ذ.م.م  
٪  ١٠٠ بنسبة ملكیةحصة ، وھي شركة تابعة، على ملكیة فردیة ذ.م.م  -خدمة  شركة ، استحوذت٢٠٢٢أغسطس   ١من  اً اعتبار

ھي شركة  میس ماكرو إن ألف درھم.   ٤٫٤٠٠ اعتبار بقیمة مقابل  ("میس ماكرو") میس ماكرو للخدمات الفنیة ذ.م.مشركة في 
من  اعتبارًا  في تقدیم خدمات إدارة المرافق.    وتتمثل أنشطتھا یة محدودة مسجلة في أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة  ذات مسؤول

ساھمت   االستحواذ،  ماكرو  تاریخ  بلغتمیس  للمجموعة  وأرباح  و  ٢٫١١٧  قیمتھا   بإیرادات  درھم  على    ٢٥٦ألف  درھم  ألف 
 ٤٩١ألف درھم و  ١٠٫٨٦٣  بقیمةبإیرادات وأرباح للمجموعة  میس ماكرو    لساھمتة،  تم االستحواذ في بدایة الفتر  فیما لوالتوالي.  

ألف درھم على التوالي. 

باكتیف للحلول المستدامة ذ.م.م  
٪  ١٠٠ بنسبة ملكیةحصة ، وھي شركة تابعة، على ملكیة فردیة ذ.م.م  -خدمة  شركة، استحوذت ٢٠٢٢أغسطس   ١من  اً اعتبار

ذ.م.م    باكتیفشركة  في   المستدامة  بقیمة  مقابل("باكتیف")  للحلول  درھم.    ١٠٫٠٠٠  اعتبار  ذات   باكتیفإن  ألف  شركة  ھي 
من تاریخ  اعتبارًا  في تقدیم خدمات إدارة الطاقة.    وتتمثل أنشطتھا مسؤولیة محدودة مسجلة في أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة  

تم  فیما لوألف درھم على التوالي.    ٢٧٤ألف درھم و  ٩٠٨ قیمتھا  موعة بلغتبإیرادات وأرباح للمج  باكتیفاالستحواذ، ساھمت 
للمجموعة    باكتیف  لساھمتاالستحواذ في بدایة الفترة،   و  ٤٫٣٢٩  بقیمةبإیرادات وأرباح  ألف درھم على    ١٫٠١٧ألف درھم 

التوالي. 

ملكیة فردیة ذ.م.م   –سبارك للخدمات األمنیة  
٪  ١٠٠  بنسبة  ملكیة  حصة  ، وھي شركة تابعة، علىملكیة فردیة ذ.م.م  -شركة خدمة  ، استحوذت  ٢٠٢٢سبتمبر    ١من    اً اعتبار

ھي   إن سباركألف درھم.    ١٢٠٫٠١٩  اعتبار بقیمة  مقابل("سبارك")  ملكیة فردیة ذ.م.م    –سبارك للخدمات األمنیة  شركة  في  
الخدمات المتعلقة باألمن.    تقدیم في    وتتمثل أنشطتھا شركة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة في أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة  

ألف درھم على    ٧٥٩ألف درھم و  ٢١٫٧٧٥من تاریخ االستحواذ، ساھمت سبارك بإیرادات وأرباح للمجموعة بمبلغ  اعتبارًا  
  ٦٫٢١٢ألف درھم و  ١٩٤٫٤١٢سبارك بإیرادات وأرباح للمجموعة بمبلغ    لساھمتبدایة الفترة،    تم االستحواذ في  فیما لوالتوالي.  

ألف درھم على التوالي. 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٥٩

دمج األعمال (تتمة) ١٢

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

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

الھالل األمریكي  الكابتن للقوارب إمیركوم سایبر جیتریم لالستثمارإسیاسوفتأرینادایركت للتجارة أدفوك روز
عملیات استحواذ ألفا 

اإلجمالي )١( ظبي
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

الموجودات 
٨٣٧٥٥٫٧٠٢٢٣٣٢٢٫٢٨٣٣٦٣١٠٫٣١٥٥٠٦١٠٤٫٠٦٠١٨٫٠١٤٩٣٣٫٦٢٠٫٣٨٥٤٫١٣٢٫٥٨١واآلالت والمعدات الممتلكات 

٣١١٫٥٥١٨٠٩٫١١٧-١٨٫٢٠٠٣١٫٣٠٠٢٤٫٧١٣-٤٢٧٣٣٠٫٨١٣٩١٫٥٣٦-٥٧٧الموجودات غیر الملموسة والشھرة  
٤٩٤٫٩٩٠٦١٤٫٣١٠-٢٫٠٧١١٢٫٩٣٤٢٨٧-٨١٫٩٦٠٤٠١-٢١٫٦٦٧-موجودات حق االستخدام  

١٨٫٤٩٩٫٨٨١٢٠٫٣٧٨٫٤٧٣----١٫٨٧٨٫٥٩٢-----االستثمارات العقاریة 
١٠٨٫٥٨٢١١٣٫٢٠٤------٤٫٦٢٢---االستثمار في شركات زمیلة وشركات ائتالف 

٢٠٫٠٠١٢٠٫٠٠١----------االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
٢٥٫٩٧١٣٫٣٧٢٫٢٢٧----٣٫٣٤٦٫٢٥٦-----االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

١٤٢٫٨٠١١٤٢٫٨٠١----------االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة 
٨٢٫٨١٠٨٢٫٨١٠----------األدوات المالیة المشتقة 

٣٤٫٥١٠٣٤٫٥١٠----------الضریبة المؤجلة  موجودات
٦٫٤٤٨٫٣٩٧٧٫٩٩١٫٥٠٥-١١٠٫٨٩٨٤٦-١٫٣٥٨٫٥٤٩-١٦٠٤٣٫٦٣٨٤٫٥٢٢٢٥٫٢٩٥المخزون 

٢٣٠٣٢٫٦٢٨١٫٦٧٥١٥٩٫١٢٠١٦٫٨٨٨٣٨٨٫٠٤٣٨٫٤٨٣٤٣٤٫٩٠٥٦٫٤٧٧٤٫١٥٣٨٫١٠٢٫٣٥٨٩٫١٥٤٫٩٦٠الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى  
٢٢١٫٠٥٦٧٩٥٫٢٩٤--١٠٫٧١٨٥٦٣٫٥٢٠------موجودات العقود 

٣٫٥٤٧٫٨١٤٣٫٥٥٣٫٠٠٣----٥٫١٨٩-----أعمال التطویر قید اإلنجاز 
١٨١١٢٫٢٠٢---٧٫٩٦٠٤٫٠٦١-----المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة  

٣٫٣٩٢٢٠٣١٢٨٫٩٧١١٫٩١٧٤٠٨٫٧٠٠٥٥٫٢٧٧٢٠٨٫٦٣٤٦٫٧٩٩٨٢٩٫١١٣٫٠٨٣٩٫٩٢٧٫٠٥٨-النقد واألرصدة البنكیة  

١٫٨٠٤١٥٧٫٠٢٧٦٫٨٥٠١٫٠٥٣٫٠٦٤١١١٫١٠٥٧٫٤٠٣٫٦٠٤٩٩٫٣١٦١٫٤٦٦٫٢٥١٥٦٫٣٣٦٤٫٣٢٨٥٠٫٧٧٤٫٣٧١٦١٫١٣٤٫٠٥٦إجمالي الموجودات 

المطلوبات  
٢٫٢٧٣٢٨٩٣٠٫٦٠٠١٨٦٤٧٩٢٨٢٫٦٢٤٣٢٢٫٢٠٦--٣٠٥٫٤٢٠٣٠٥مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 

٣٫٦٧٢٫٨٤٠٣٫٦٧٢٫٨٤٠----------صكوك غیر قابلة للتحویل  
٤٫٣٥٧٫٧٤٨٥٫٢٥٥٫٨٠٥-٤٧٦٫٠٣٣١٫٤٥٠-٥٨٥٢٦٤٫٤٦٥٧٫٨٢٩١٤٧٫٦٩٥--القروض 

٥٠٨٫٦٦٠٦٣٤٫٦٠٤-١٫٨٣٨١٤٫٣٤٢٣٠٢-٨٤٫١٩٩٥١٤-٢٤٫٧٤٩-مطلوبات عقود اإلیجار
٢٫٣٢١٫٥٨٠٢٫٣٣٠٫٠٣٢-٨٫٤٥٢--------مطلوبات العقود 

٢٫٢٤٤٢٫٢٤٤----------األدوات المالیة المشتقة 
٣١٣١٠٫٢٨٦----٩٫٩٧٣-----المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة  

٩٫٨٢٠٫٨٦١١٠٫٨١٦٫٠٢٢-١١٧١٥٫٣٤٢٣٫١٢٩٣٠٢٫٧٠٠٣٫٥٥٤٢٠٤٫٥٢٧٨٫٦٤١٤٤٦٫١٦١١٠٫٩٩٠الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى  

١٤٧٤٥٫٥١١٤٫٠١٩٦٥١٫٣٦٤١١٫٨٩٧٣٦٤٫٤٦٨١٠٫٧٦٨٩٦٧٫١٣٦٢١٫٣٨٠٤٧٩٢٠٫٩٦٦٫٨٧٠٢٣٫٠٤٤٫٠٣٩إجمالي المطلوبات 

١٫٦٥٧١١١٫٥١٦٢٫٨٣١٤٠١٫٧٠٠٩٩٫٢٠٨٧٫٠٣٩٫١٣٦٨٨٫٥٤٨٤٩٩٫١١٥٣٤٫٩٥٦٣٫٨٤٩٢٩٫٨٠٧٫٥٠١٣٨٫٠٩٠٫٠١٧صافي الموجودات 
) ١٫١٢٦٫٦٣٩() ١٫١٢٦٫٦٣٩(----------ناقصًا: أدوات حقوق ملكیة مختلطة 

) ٧٠٣٫١١٤() ٦٤١٫٢٩٨(-)٦١(----) ٦١٫٧٥٥(---ناقصاً: الحقوق غیر المسیطرة 

١٫٦٥٧١١١٫٥١٦٢٫٨٣١٣٣٩٫٩٤٥٩٩٫٢٠٨٧٫٠٣٩٫١٣٦٨٨٫٥٤٨٤٩٩٫١١٥٣٤٫٨٩٥٣٫٨٤٩٢٨٫٠٣٩٫٥٦٤٣٦٫٢٦٠٫٢٦٤إجمالي صافي الموجودات القابلة للتحدید بالقیمة العادلة 

١٫٦٥٧٨٣٫٦٣٧١٫٦٩٩٣٣٩٫٩٤٥٥٠٫٥٩٦٧٫٠٣٩٫١٣٦٤٨٫٧٠١٢٦٩٫٥٢٢١٩٫١٩٢٣٫٨٤٩٩٫٢٨٢٫٩٠٢١٧٫١٤٠٫٨٣٦للتحدید المستحوذ علیھاالحصة النسبیة لصافي الموجودات القابلة 
٤٫٦٦٦٫٧٣٧٤٫٧١٠٫٤٠٣-١٩٫٣٠٨-٦٫٢٩٩--٥٫٥٤٣٧٫٣٦٣٢٫٥٥١٢٫٦٠٢الشھرة الناتجة عند االستحواذ 

) ١٫٢٦٤٫٥٥٣() ٧٫٠٠١()٢٤٩(-) ١٩٫٥٢٢(-) ١٫٢٣١٫٨١٠() ٥٫٩٧١(----الربح من شراء صفقة 

٧٫٢٠٠٩١٫٠٠٠٤٫٢٥٠٣٤٢٫٥٤٧٤٤٫٦٢٥٥٫٨٠٧٫٣٢٦٥٥٫٠٠٠٢٥٠٫٠٠٠٣٨٫٥٠٠٣٫٦٠٠١٣٫٩٤٢٫٦٣٨٢٠٫٥٨٦٫٦٨٦اعتبار الشراء 

١٩٫٣٩٧٫٩٦٠١٩٫٨٢٢٫٥٤٢-٣٩٫٨٤٧٢٢٩٫٥٩٣١٥٫٧٦٤-٢٧٫٨٧٩١٫١٣٢٦١٫٧٥٥٤٨٫٦١٢-الحقوق غیر المسیطرة عند االستحواذ  
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دمج األعمال (تتمة)  ٣عملیات االستحواذ بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ١٢٫٢

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

: لتدفقات النقدیة عند االستحواذااعتبار الشراء و فیما یلي تحلیل

الھالل األمریكي  الكابتن للقوارب إمیركوم سایبر جیتریم لالستثمارإسیاسوفتأرینادایركت للتجارة أدفوك روز

عملیات استحواذ ألفا 

اإلجمالي )١ظبي (
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

اعتبار الشراء: 

٥٥٫٠٠٠٢٥٠٫٠٠٠٣٨٫٥٠٠٣٫٦٠٠٤١٠٫٥١٧١٫٢٢٠٫٩٨٩-٧٫٢٠٠٩١٫٠٠٠٤٫٢٥٠٣٤٢٫٥٤٧١٨٫٣٧٥النقد المدفوع مقابل االستحواذ 

١٢٧٫١٤٥١٢٧٫١٤٥----------االعتبار الدائن 

١٣٫٤٠٤٫٩٧٦١٣٫٤٣١٫٢٢٦-----٢٦٫٢٥٠----) ٦القیمة العادلة لحصة الملكیة المحتفظ بھا سابقاً (إیضاح 

٥٫٨٠٧٫٣٢٦-----٥٫٨٠٧٫٣٢٦-----القیمة العادلة لالعتبار المحول 

٧٫٢٠٠٩١٫٠٠٠٤٫٢٥٠٣٤٢٫٥٤٧٤٤٫٦٢٥٥٫٨٠٧٫٣٢٦٥٥٫٠٠٠٢٥٠٫٠٠٠٣٨٫٥٠٠٣٫٦٠٠١٣٫٩٤٢٫٦٣٨٢٠٫٥٨٦٫٦٨٦إجمالي اعتبار الشراء 

االستحواذ:تحلیل التدفقات النقدیة عند  
٥٥٫٠٠٠٢٥٠٫٠٠٠٣٨٫٥٠٠٣٫٦٠٠٤١٠٫٥١٧١٫٢٢٠٫٩٨٩-٧٫٢٠٠٩١٫٠٠٠٤٫٢٥٠٣٤٢٫٥٤٧١٨٫٣٧٥النقد المدفوع مقابل االستحواذ 

) ٩٫٩٢٧٫٠٥٨() ٩٫١١٣٫٠٨٣()٨٢() ٦٫٧٩٩() ٢٠٨٫٦٣٤() ٥٥٫٢٧٧() ٤٠٨٫٧٠٠() ١٫٩١٧() ١٢٨٫٩٧١()٢٠٣() ٣٫٣٩٢(-صافي النقد المستحوذ علیھ عند دمج األعمال

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

) ٨٫٧٠٦٫٠٦٩() ٨٫٧٠٢٫٥٦٦(٤١٫٣٦٦٣١٫٧٠١٣٫٥١٨) ٢٧٧() ٤٠٨٫٧٠٠(٧٫٢٠٠٨٧٫٦٠٨٤٫٠٤٧٢١٣٫٥٧٦١٦٫٤٥٨(مدرج ضمن التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة)  

٣٠٦٫٠٦٩١٤٫٨٩٨-١١٠٤٫٠٠٦-٣٠٦١٨٥٥٫٠٠٠٣٠تكالیف معاملة االستحواذ (مدرجة ضمن التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة)

) ٨٫٦٩٠٫١٧١() ٨٫٦٩٦٫٤٩٧(٤٥٫٣٧٢٣١٫٧٠١٣٫٥٤٨) ١٦٧() ٤٠٨٫٧٠٠(٧٫٢٣٠٨٨٫٢٢٦٤٫٠٥٢٢١٨٫٥٧٦١٦٫٤٨٨صافي النقد المستخدم (المستحوذ علیھ) عند االستحواذ 
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ة ألفا ظبي القابض مجموعةعملیات استحواذ ) ١(

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

اإلجمالي جنكور باكتیف  میس ماكرو سباركالشھب توافق الدار 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمدرھمألف 

الموجودات 
٣٫٥٣٣٫٤٠٣٢٫٤٤٧٧١٫٦٩٤١٢٫٧٥٦١٦٣٢١٣٫٦٢٠٫٣٨٥الممتلكات واآلالت والمعدات 

١٫٤٨٣٢٧٫٩٤٨٤٫٣٤٣٦٫٢٠٦٥٦٩٣١١٫٥٥١-٢٧١٫٠٠٢الموجودات غیر الملموسة والشھرة  
٤٩٤٫٩٩٠----٣٧٩٫٥٩٦١١٣٫٠٣٤٢٫٣٦٠موجودات حق االستخدام  

١٨٫٤٩٩٫٨٨١-----١٧٫٩١٥٫٣٨٦٥٨٤٫٤٩٥االستثمارات العقاریة 
١٠٨٫٥٨٢------١٠٨٫٥٨٢االستثمار في شركات زمیلة وشركات ائتالف 

٢٠٫٠٠١------٢٠٫٠٠١االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
٢٥٫٩٧١------٢٥٫٩٧١االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

١٤٢٫٨٠١------١٤٢٫٨٠١االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة 
٨٢٫٨١٠------٨٢٫٨١٠األدوات المالیة المشتقة 

٣٤٫٥١٠------٣٤٫٥١٠الضریبة المؤجلة موجودات 
٦٫٤٤٨٫٣٩٧---٤٨٥--٦٫٤٤٧٫٩١٢المخزون 

٧٫٩٨٤٫٨١٧٥٫٤٠٤٢٫١٥٨٩٨٫٩٤٥٢٫٩٧٨١٫٩٣٥٦٫١٢١٨٫١٠٢٫٣٥٨الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى  
٢٢١٫٠٥٦------٢٢١٫٠٥٦موجودات العقود 

٣٫٥٤٧٫٨١٤-----٣٫٥٤٧٫٨١٤أعمال التطویر قید اإلنجاز 
١٨١---١٨١---المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة  

٩٫٠٦٠٫٦٦٧٣١٫٩٤٥١٫٨٢١١٧٫٠٧٢١٫١٣٢١٨٥٢٦١٩٫١١٣٫٠٨٣النقد واألرصدة البنكیة  

٤٩٫٧٧٦٫٣٢٨٧٣٧٫٣٢٥٧٩٫٥١٦١٥٧٫٣٨٧٨٫٤٥٤٨٫٣٨٩٦٫٩٧٢٥٠٫٧٧٤٫٣٧١إجمالي الموجودات 

المطلوبات  
٢٤١٫٨١٢١٫٤١١١٫٢٤٦٣٦٫٩٧٧٧٣٤٢٦٤١٨٢٨٢٫٦٢٤مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 

٣٫٦٧٢٫٨٤٠------٣٫٦٧٢٫٨٤٠صكوك غیر قابلة للتحویل  
٤٫٣٥٧٫٧٤٨-----٤٫٢٥٥٫٣٩٣١٠٢٫٣٥٥القروض 

٥٠٨٫٦٦٠---٣٧١٫٢٣٩١٣٣٫٤٣٨٢٫٥٥٧١٫٤٢٦مطلوبات عقود اإلیجار
٢٫٣٢١٫٥٨٠-----٢٫٣١٣٫٠٠٤٨٫٥٧٦مطلوبات العقود 

٢٫٢٤٤------٢٫٢٤٤األدوات المالیة المشتقة 
٣١٣--٢٣٢٨١---المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة  

٩٫٧٥٣٫٠٩٨٩٫٥٣٦١٢٫٦٢٤٣٥٫٤٣٦٢٫٦١١٧٠٨٦٫٨٤٨٩٫٨٢٠٫٨٦١الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى  

٢٠٫٦٠٩٫٦٣٠٢٥٥٫٣١٦١٦٫٤٢٧٧٤٫٠٧١٣٫٤٢٦٧٣٤٧٫٢٦٦٢٠٫٩٦٦٫٨٧٠إجمالي المطلوبات 

٢٩٫٨٠٧٫٥٠١) ٢٩٤(٢٩٫١٦٦٫٦٩٨٤٨٢٫٠٠٩٦٣٫٠٨٩٨٣٫٣١٦٥٫٠٢٨٧٫٦٥٥صافي الموجودات (المطلوبات)  
) ١٫١٢٦٫٦٣٩(------) ١٫١٢٦٫٦٣٩(ناقصًا: أدوات حقوق ملكیة مختلطة 

) ٦٤١٫٢٩٨(------) ٦٤١٫٢٩٨(ناقصاً: الحقوق غیر المسیطرة 

٢٨٫٠٣٩٫٥٦٤) ٢٩٤(٢٧٫٣٩٨٫٧٦١٤٨٢٫٠٠٩٦٣٫٠٨٩٨٣٫٣١٦٥٫٠٢٨٧٫٦٥٥الموجودات (المطلوبات) القابلة للتحدید بالقیمة العادلة إجمالي صافي  

الحصة النسبیة لصافي الموجودات (المطلوبات) القابلة للتحدید 
٩٫٢٨٢٫٩٠٢)٢٦٥(٨٫٧٨٦٫٦٧٣٣٣٧٫٤٠٦٦٣٫٠٨٩٨٣٫٣١٦٥٫٠٢٨٧٫٦٥٥المستحوذ علیھا   

٢٫٣٤٥٢٦٥٤٫٦٦٦٫٧٣٧-٩٫١٢١٣٦٫٧٠٣-٤٫٦١٨٫٣٠٣الشھرة الناتجة عند االستحواذ 
) ٧٫٠٠١(--)٦٢٨(--) ٦٫٣٧٣(-الربح من شراء صفقة 

١٣٫٩٤٢٫٦٣٨-١٣٫٤٠٤٫٩٧٦٣٣١٫٠٣٣٧٢٫٢١٠١٢٠٫٠١٩٤٫٤٠٠١٠٫٠٠٠اعتبار الشراء 

١٩٫٣٩٧٫٩٦٠) ٢٩(----١٩٫٢٥٣٫٣٨٦١٤٤٫٦٠٣الحقوق غیر المسیطرة عند االستحواذ  
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(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٦٢

دمج األعمال (تتمة) ١٢

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

ة (تتمة) ألفا ظبي القابض عملیات استحواذ مجموعة) ١(

: لتدفقات النقدیة عند االستحواذاعتبار الشراء واما یلي تحلیل فی

اإلجمالي جنكور باكتیف  میس ماكرو سباركالشھب توافق الدار 

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

اعتبار الشراء: 
٤١٠٫٥١٧-٤٫٤٠٠١٠٫٠٠٠-٣٣١٫٠٣٣٦٥٫٠٨٤-النقد المدفوع مقابل االستحواذ 

١٢٧٫١٤٥---٧٫١٢٦١٢٠٫٠١٩--االعتبار الدائن 

) ٦القیمة العادلة لحصة الملكیة المحتفظ بھا سابقاً (إیضاح 

١٣٫٤٠٤٫٩٧٦------١٣٫٤٠٤٫٩٧٦القیمة العادلة لالعتبار المحول 

١٣٫٩٤٢٫٦٣٨-١٣٫٤٠٤٫٩٧٦٣٣١٫٠٣٣٧٢٫٢١٠١٢٠٫٠١٩٤٫٤٠٠١٠٫٠٠٠إجمالي اعتبار الشراء 

تحلیل التدفقات النقدیة عند االستحواذ:

٤١٠٫٥١٧-٤٫٤٠٠١٠٫٠٠٠-٣٣١٫٠٣٣٦٥٫٠٨٤-النقد المدفوع مقابل االستحواذ 

) ٩٫١١٣٫٠٨٣()٢٦١()١٨٥() ١٫١٣٢() ١٧٫٠٧٢() ١٫٨٢١() ٣١٫٩٤٥() ٩٫٠٦٠٫٦٦٧(عند دمج األعمالصافي النقد المستحوذ علیھ 

  )علیھ صافي النقد (المستحوذ –االستحواذ على أعمال تشغیلیة 

) ٨٫٧٠٢٫٥٦٦() ٢٦١(٣٫٢٦٨٩٫٨١٥) ١٧٫٠٧٢(٢٩٩٫٠٨٨٦٣٫٢٦٣) ٩٫٠٦٠٫٦٦٧((مدرج ضمن التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة) المستخدم  

تكالیف معاملة االستحواذ (مدرجة ضمن التدفقات النقدیة من

١٫٨٠٧٨٤٥٢٫٤٥٩٧٥٩١٦٩٣٠٦٫٠٦٩-األنشطة التشغیلیة)  

) ٨٫٦٩٦٫٤٩٧() ٢٣١(٤٫٠٢٧٩٫٩٨٤) ١٤٫٦١٣(٣٠٠٫٨٩٥٦٤٫١٠٨) ٩٫٠٦٠٫٦٦٧(عند االستحواذ المستخدم صافي النقد (المستحوذ علیھ)  

استبعاد شركات تابعة  ١٢٫٣

خالل الفترة، قامت المجموعة باستبعاد الشركات التابعة التالیة: 

لالستثمار ذ.م.م   مجینتا
، وھي شركة تابعة، باستبعاد كامل حصة ملكیتھا في مجینتا  ، قامت شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع٢٠٢٢أبریل   ١اعتبارًا من 

ألف درھم. ٢٫٠٠٠لالستثمار ذ.م.م ("مجینتا") مقابل اعتبار بقیمة 

بیور كابیتال لالستثمار ذ.م.م 
شركة  ، قامت شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع، وھي شركة تابعة، باستبعاد كامل حصة ملكیتھا في  ٢٠٢٢أبریل    ١اعتبارًا من  

ألف درھم. ١١٤٫٣٠٠بیور كابیتال لالستثمار ذ.م.م ("بیور كابیتال") مقابل اعتبار بقیمة 

كیو سكیب كومتیك ذ.م.م 
، قامت شركة كیو القابضة ش.م.خ، وھي شركة تابعة، باستبعاد كامل حصة ملكیتھا في كیو سكیب ٢٠٢٢مایو  ٣١اعتبارًا من 

بل.كومتیك ذ.م.م ("كیو سكیب") بدون مقا 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٦٣

دمج األعمال (تتمة) ١٢

(تتمة) استبعاد شركات تابعة  ١٢٫٣

القدرة لخدمات إدارة المرافق ذ.م.م 
حص  استبعدت،  ٢٠٢٢یولیو    ١من    اً اعتبار كامل  وھي شركة تابعة،  كیو القابضة ش.م.خ،  ملكیتھا في شركة القدرة   ةشركة 

. بدون مقابل") القدرة للمرافقلخدمات إدارة المرافق ذ.م.م ("

المستبعدة في تاریخ البیع: القابلة للتحدیدالقیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات فیما یلي 

اإلجمالي  القدرة للمرافق بیور كابیتال مجینتاكیو سكیب 
ألف درھم ألف درھم درھم ألف ألف درھم ألف درھم 

الموجودات 
٥٥١٫٤٧٩٥٨٢١٧٠٢٫٢٨٦الممتلكات واآلالت والمعدات  

١٫٠٧٠-١٫٠٧٠--موجودات حق االستخدام  
٥٢٣--٥٢٣-المخزون  

١٧٫٩٨٦٤٠٫١٧٨١٣٣٫٤٩٢١٫٢٠٤١٩٢٫٨٦٠الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى  
١٫١٨٢١٨١٦٫٨٥٤٢٫٣٠٤١٠٫٥٢١المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة  

٢١١٦٫٢٢٣٤٫٤٥٣١١٧١١٫٠٠٤النقد واألرصدة البنكیة  

١٩٫٤٣٤٤٨٫٥٨٤١٤٦٫٤٥١٣٫٧٩٥٢١٨٫٢٦٤إجمالي الموجودات  

المطلوبات 
٣٩٩٨٩٥٨٥٦٣٣٧٢٫٤٨٧مكافآت نھایة الخدمة للموظفین  

٣٫٤٢٩--٣٫٤٢٩-القروض  
١٫١٣٣-١٫١٣٣--مطلوبات عقود اإلیجار  

١٠١٫٤١٦٣٫٢٣٤١٢١٫٧٦٧-١٧٫١١٧المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة  
٢٣٨٣٣٫٣٦٥٦٣٫٠٦٧٢٫٣١٢٩٨٫٩٨٢الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى  

١٧٫٧٥٤٣٧٫٦٨٩١٦٦٫٤٧٢٥٫٨٨٣٢٢٧٫٧٩٨إجمالي المطلوبات  

)٩٫٥٣٤()٢٫٠٨٨()٢٠٫٠٢١(١٫٦٨٠١٠٫٨٩٥صافي الموجودات (المطلوبات)  
١٫٤٨٨-١٫٦٥٣٦٥٨)٨٢٣(ناقصاً: الحقوق غیر المسیطرة  

)٨٫٠٤٦()٢٫٠٨٨()١٩٫٣٦٣(٨٥٧١٢٫٥٤٨صافي الموجودات (المطلوبات) العائدة إلى المالكین  
١١٦٫٣٠٠-٢٫٠٠٠١١٤٫٣٠٠-االعتبار المستلم عند االستبعاد  

١٣٣٫٦٦٣٢٫٠٨٨١٢٤٫٣٤٦)١٠٫٥٤٨()٨٥٧((الخسارة) الربح عند االستبعاد  
)١٥٫٩٢٢(---)١٥٫٩٢٢(االنخفاض في قیمة الرصید المستحق من كیو سكیب  

)١٫٦٣١()١٫٦٣١(---القدرة للمرافق االنخفاض في قیمة الرصید المستحق من 

١٣٣٫٦٦٣٤٥٧١٠٦٫٧٩٣)١٠٫٥٤٨()١٦٫٧٧٩(إجمالي (الخسارة) الربح عند االستبعاد  



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٦٤

دمج األعمال (تتمة) ١٢

استبعاد شركات تابعة (تتمة) ١٢٫٣

فیما یلي صافي التدفقات النقدیة المولدة من بیع الشركات التابعة أعاله:

اإلجمالي  القدرة للمرافق بیور كابیتال مجینتاكیو سكیب 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

١١٦٫٣٠٠-٢٫٠٠٠١١٤٫٣٠٠-النقد المستلم من عملیة البیع  
)١١٫٠٠٤()١١٧()٤٫٤٥٣()٦٫٢٢٣()٢١١(النقد المباع كجزء من عملیة البیع  

صافي التدفقات النقدیة (الخارجة) الداخلة في تاریخ  
١٠٥٫٢٩٦)١١٧(١٠٩٫٨٤٧)٤٫٢٢٣()٢١١(االستبعاد    

المبالغ غیر   إن  حیث  الموحدة،  الخسائر المرحلیة  أو  األرباح  بیان  المستبعدة في  التابعة  الشركات  عملیات  نتائج  فصل  یتم  لم 
جوھریة.

تخفیض حصة المساھمة دون فقدان السیطرة  ١٢٫٤

االستبعاد الجزئي لحصة مساھمة في شركة تابعة كنتیجة إلعادة التنظیم (أ)

. فیما یلي ملخص لالنخفاض  إلعادة التنظیمالتابعة التالیة نتیجة    اتخالل الفترة، انخفضت حصة مساھمة المجموعة في الشرك
المقابلة في الحقوق غیر المسیطرة: في حصة المساھمة مع الزیادة 

طموح للرعایة  
) ١الصحیة ذ.م.م (

مجموعة ملتیبالي 
) ٢ش.م.ع (

كیو القابضة ش.م.خ 
)٣(

تموین إلدارة 
)٤الشركات (

غذاء القابضة  
اإلجمالي) ٥ش.م.خ (

٪ ٢٫٤٨٪ ١٤٫٧٣٪ ٠٫١٦٪ ٠٫٠٣٪ ٥٤٫٨٠التخفیض في حصة المساھمة الفعلیة (%)

القیمة الدفتریة لحصة المساھمة المستبعدة 

١٣٣٫٠٠٣١٫٣٤٧١٠٫٥٩٤١٣٣٫٤٣٠٣٠٫٢٠٦٣٠٨٫٥٨٠(ألف درھم)  

) ١٣٣٫٤٣٠(-) ١٣٣٫٤٣٠(---(ألف درھم) ناقصًا: االعتبار 

الفرق المدرج مباشرة في احتیاطي الدمج 
٣٠٫٢٠٦١٧٥٫١٥٠-١٣٣٫٠٠٣١٫٣٤٧١٠٫٥٩٤(ألف درھم) 

انخفضت حصة المساھمة في شركة طموح للرعایة الصحیة ذ.م.م نتیجة نقل الملكیة بالكامل إلى شركة بیور ھیلث القابضة  ) ١(
ذ.م.م. 

، وھي شركة تابعة لشركة تموین، حصصاً في مجموعة ملتیبالي ش.م.ع، حیث تم تمتلك شركة إیبیكس لالستثمار ش.م.ع) ٢(
عند تحویل شركة تموین إلى غذاء. ة المجموعةتخفیض حصة مساھم

تخفیض  كیو القابضة ش.م.خ، حیث تم  شركة  في    اً ، وھي شركة تابعة للشركة، حصصشركة إیبیكس القابضة ذ.م.متمتلك  ) ٣(
إسمنت   شركة  عند االستحواذ على  االعتباربالكامل كشكل من أشكال    ة مساھمتھا حص  تحویلملكیة المجموعة عند    حصة

. رأس الخیمة لالستثمار
بالكامل إلى شركة   ملكیة تموینذ.م.م ("تموین") نتیجة لنقل  انخفضت حصة المساھمة في شركة تموین إلدارة الشركات  ) ٤(

. (ب)) ١٢٫٥("غذاء") (إیضاح  غذاء القابضة ش.م.خ
حصة) ٥( تخفیض    بسبب إصدار األسھم المملوكة من قبل الشركات التابعة للمجموعة    لتخفیضنتیجة    غذاءالمساھمة في    تم 

ألسھم جدیدة. شركة غذاء



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٦٥

دمج األعمال (تتمة) ١٢

تخفیض حصة المساھمة دون فقدان السیطرة (تتمة) ١٢٫٤

لحصة مساھمة في شركات تابعة مقابل اعتبار االستبعاد الجزئي (ب)  

كشكل من أشكال االعتبار مقابل   مساھمتھا في الشركات التابعة التالیة  حصة  جزء من  خالل الفترة، قامت المجموعة بتحویل 
. فیما یلي ملخص لتخفیض حصة المساھمة: جدیدة االستحواذ على شركات تابعة

إیبیكس القابضة  
اإلجمالي ش.م.خ كیو القابضة ذ.م.م 

٪١٠٫٧٢٪٨٫٤٦التخفیض في حصة المساھمة (%) 

١٠٥٫٦٨٨٧٢١٫٨٥٤٨٢٧٫٥٤٢(ألف درھم)القیمة الدفتریة لحصة المساھمة المستبعدة 
)٢٫٦٠٧٫٦١٣()٢٫٥٠١٫٩٢٥() ١٠٥٫٦٨٨((ألف درھم)ناقصاً: االعتبار 

) ١٫٧٨٠٫٠٧١() ١٫٧٨٠٫٠٧١(-(ألف درھم) الفرق المدرج مباشرة في األرباح المحتجزة 

االستبعاد الجزئي لحصة مساھمة في شركات تابعة مقابل اعتبار نقدي(ج) 

ألف درھم. فیما یلي   ١٢٤٫٥٩٧ اعتبار بقیمة في بعض الشركات التابعة مقابل ة مساھمتھا خالل الفترة، خفضت المجموعة حص
المساھمة:  حصة في التخفیضملخص 

شركة أبوظبي  
للزیوت النباتیة  

ذ.م.م 
مجموعة ملتیبالي 

ش.م.ع  
كیو القابضة  شركة 

ش.م.خ 

الدار شركة 
لالستثمار القابضة 
  المقیدة المحدودة

)١(

لدار ھانسیل شركة ا
بي في المقیدة   اس

اإلجمالي) ٢المحدودة (

٪ ٤٩٪ ١١٫١٢٪ ٠٫٠١٪ ٠٫٣٧٪ ٤٫٢٦التخفیض في حصة المساھمة (%) 

القیمة الدفتریة لحصة المساھمة المستبعدة 

٤٫٩١٨١٨٫٣١٩١٫٠٢٢١٫٤٧٤٫٢١١١٫٨٠٤٫٦٥٥٣٫٣٠٣٫١٢٥(ألف درھم)  

١٠٫٥٣٩٣٦٫٤٩٢٤٧٫٠٣١---تكالیف المعاملة المدفوعة  

)٣٫٤٣٠٫١١٣()١٫٨٣٦٫٢٥٠()١٫٤٦٩٫٠٠٠()١٧٫١٧٩() ١٠١٫٣٥١() ٦٫٣٣٣((ألف درھم)ناقصًا: االعتبار النقدي المستلم 

األرباح المحتجزة الفرق المدرج مباشرة في 
) ٧٩٫٩٥٧(١٥٫٧٥٠٤٫٨٩٧) ١٦٫١٥٧() ٨٣٫٠٣٢()١٫٤١٥((ألف درھم) 

، وھي شركة تابعة للمجموعة، ("الدار لالستثمار")خالل الفترة، أبرمت شركة الدار لالستثمار القابضة المقیدة المحدودة  ) ١(
ملیون   ١٠٠في أسھم عادیة بقیمة    أبولو باالكتتاب  قام("أبولو").    أبولو جریتل انفیستر إل بيمستثمر  الاتفاقیة اكتتاب مع  

إلزامیة  األسھم الممتازةتكون  وف  الدار لالستثمار. س فيملیون دوالر أمریكي    ٣٠٠ممتازة بقیمة    وفي أسھمدوالر أمریكي  
  استبعاد تحمل معدل فائدة ثابت. نتج عن ما سبق  وف  عدد ثابت من األسھم في الذكرى الثالثة لتاریخ اإلغالق وس  التحویل إلى
ملیون دوالر أمریكي   ٤٠٠نقدي إجمالي قدره   مقابل اعتبار٪ في الدار لالستثمار ١١٫١٢ حصة مساھمة بنسبةلالمجموعة 

الدفتریة النسبیة لصافي موجودات الدار لالستثمار في البیانات المالیة ملیون درھم). نتیجة لذلك، تم تحویل القیمة  ١٫٤٦٩(
من تكالیف المعاملة. صافیةحقوق غیر المسیطرة الللمجموعة إلى المختصرة المرحلیة الموحدة 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٦٦

دمج األعمال (تتمة) ١٢

تخفیض حصة المساھمة دون فقدان السیطرة (تتمة) ١٢٫٤

(تتمة)  لحصة مساھمة في شركات تابعة مقابل اعتبار نقدياالستبعاد الجزئي (ج) 

خالل الفترة، قامت شركة الدار العقاریة ش.م.ع، وھي شركة تابعة للمجموعة، بتأسیس شركة الدار ھانسیل اس بي في  ) ٢(
٪  ٥١٪ تأسست في سوق أبوظبي العالمي، وتتألف من ١٠٠، وھي شركة تابعة مملوكة بنسبة ("ھانسیل")المقیدة المحدودة 
في بیع وشراء األراضي.  ةھانسیل متخصصإن شركة ٪ من أسھم الفئة ب.  ٤٩من أسھم الفئة أ و

أیھ بي  لشركة  ملیون درھم)    ١٫٨٣٦ملیون دوالر أمریكي (  ٥٠٠  اعتبار بقیمة، تم بیع أسھم الفئة ب مقابل  في وقت الحق
لیس لدى المجموعة أي . أبولو كابیتال مانجمنت إل بي٪ لشركة ١٠٠، وھي شركة مملوكة بنسبة ھانسیل اس بي في ذ.م.م

في البیانات المالیة   ھانسیلتم تحویل القیمة الدفتریة النسبیة لصافي موجودات التزام تعاقدي مرتبط بأسھم الفئة ب، وبالتالي 
من تكالیف المعاملة. صافیةحقوق غیر المسیطرة الللمجموعة إلى  ختصرةالم المرحلیة الموحدة

ألف درھم. ٤٫٤٣٩٫٢٤٧أدى االنخفاض في حصة مساھمة بعض الشركات التابعة إلى زیادة الحقوق غیر المسیطرة بمبلغ 

في شركات تابعة المساھمة  حصة  زیادة١٢٫٥

نتیجة لدمج األعمال زیادة حصة المساھمة في شركات تابعة (أ)

. فیما یلي ملخص للزیادة في حصة لدمج أعمالخالل الفترة، ارتفعت حصة مساھمة المجموعة في بعض الشركات التابعة نتیجة 
المساھمة: 

اإلجمالي الدارألفا ظبي كیو القابضة ریم ردي مكس 

٪ ٠٫٢٩٪ ٠٫٠٠٢٪ ٠٫٦٠٪ ١٠٫٣١الزیادة في حصة المساھمة (%) 

القیمة الدفتریة لحصة المساھمة المستحوذ علیھا 
٧٫٣٤٠٣٩٫٧٨٧٤٣٨٧٦٫٤٧٠١٢٤٫٠٣٥(ألف درھم)    

ناقصاً: القیمة العادلة لحصة المساھمة المستحوذ  
) ٦٦٥٫٥٩٨() ٢٧٥٫٣٠٥() ٩٫٦٥٢() ٣٤٥٫١٠٧() ٣٥٫٥٣٤((ألف درھم) علیھا 

الدمج الفرق المدرج مباشرًة في احتیاطي 
) ٣٤٢٫٧٢٨(- ) ٩٫٢١٤() ٣٠٥٫٣٢٠() ٢٨٫١٩٤((ألف درھم)    

الفرق المدرج مباشرًة في األرباح المحتجزة 
) ١٩٨٫٨٣٥() ١٩٨٫٨٣٥(- - - (ألف درھم)    

) ٥٤١٫٥٦٣() ١٩٨٫٨٣٥() ٩٫٢١٤() ٣٠٥٫٣٢٠() ٢٨٫١٩٤((ألف درھم) إجمالي الفرق  



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٦٧

األعمال (تتمة) دمج ١٢

(تتمة)  زیادة حصة المساھمة في شركات تابعة١٢٫٥

زیادة حصة المساھمة في شركات تابعة كنتیجة إلعادة التنظیم (ب) 

. فیما یلي ملخص للزیادة في إلعادة التنظیمنتیجة    الشركات التابعة التالیةخالل الفترة، ارتفعت حصة مساھمة المجموعة في  
المساھمة:حصة 

بیور ھیلث  
للمستلزمات الطبیة  

ذ.م.م 
غذاء القابضة  

ش.م.خ 
للطاقة   ٤بال 

اإلجمالي الشمسیة ذ.م.م 

٪ ٢٫٧٩٪ ١٣٫٣٤٪ ٤٫٣٩الزیادة في حصة المساھمة الفعلیة (%) 

٢٦٢٫٩٤٠) ١٧(١٠٠٫٢٢٧١٦٢٫٧٣٠(ألف درھم)   القیمة الدفتریة لحصة المساھمة المستحوذ علیھا
) ١٣٣٫٤٣٠(- ) ١٣٣٫٤٣٠(- (ألف درھم) ناقصاً: االعتبار 

١٢٩٫٥١٠) ١٧(١٠٠٫٢٢٧٢٩٫٣٠٠(ألف درھم) الفرق المدرج مباشرًة في احتیاطي الدمج  

  زیادة حصة المساھمة في شركات تابعة بدون مقابل(ج) 

٪ في سومیریان ھیلث ذ.م.م من طرف ثالث بدون مقابل. فیما  ٢٩خالل الفترة، حصلت المجموعة على حصة مساھمة بنسبة  
یلي ملخص الزیادة في حصة المساھمة: 

سومیریان ھیلث  
ذ.م.م

٪ ٢٩الزیادة في حصة المساھمة (%)

١٠١٫٩٤٩(ألف درھم)القیمة الدفتریة لحصة المساھمة المستحوذ علیھا 

١٠١٫٩٤٩(ألف درھم) الفرق المدرج مباشرًة في األرباح المحتجزة 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٦٨

دمج األعمال (تتمة) ١٢

(تتمة)  زیادة حصة المساھمة في شركات تابعة١٢٫٥

اعتبار نقدي زیادة حصة المساھمة في شركات تابعة مقابل (د) 

ألف درھم. فیما    ١٠٫٢٣٠ اعتبار بلغت قیمتھ خالل الفترة، قامت المجموعة بزیادة حصتھا في مجموعة ملتیبالي ش.م.ع مقابل 
المساھمة:  حصة یلي ملخص الزیادة في

مجموعة ملتیبالي  
ش.م.ع

٪ ٠٫٠٣الزیادة في حصة المساھمة (%)

٢٫٣٥٠(ألف درھم)القیمة الدفتریة لحصة المساھمة المستحوذ علیھا 
) ١٠٫٢٣٠((ألف درھم)ناقصاً: االعتبار المدفوع 

)٧٫٨٨٠((ألف درھم) الفرق المدرج مباشرًة في األرباح المحتجزة 

أدت الزیادة في حصة ملكیة بعض الشركات التابعة، الناتجة عن دمج األعمال وإعادة تنظیم الشركات التابعة، إلى انخفاض في  
. ٢٠٢٢  سبتمبر ٣٠ألف درھم للفترة المنتھیة في  ٤٩١٫٢٧٤الحقوق غیر المسیطرة بمبلغ 

رأس المال ١٣

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٢٠٢٢٣١ سبتمبر  ٣٠

ألف درھم ألف درھم
المصرح بھ الصادر والمدفوع بالكامل  

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



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٦٩

أدوات حقوق الملكیة المختلطة  ١٤

حقوق ملكیة   أدوات  شركة تابعة تم االستحواذ علیھا خالل الفترة، بإصدار  وھي  شركة الدار لالستثمار العقاري ذ.م.م،  قامت 
ملیون دوالر أمریكي ("السندات"). تم استالم الدفعة األولى    ٥٠٠مختلطة على شریحتین إلى مستثمر ("حامل السندات") بقیمة  

ملیون   ١٨٩٫٥، وتم استالم الشریحة الثانیة البالغة قیمتھا  ٢٠٢٢ملیون دوالر أمریكي خالل شھر مارس    ٣١٠٫٥البالغة قیمتھا  
.٢٠٢٢دوالر أمریكي خالل شھر أبریل  

معدل الفائدة  المبلغ الصادر مدة التأمین
سنة   ١٥معدل فائدة ثابت تتم إعادة تعیینھ بعد ملیون درھم)  ١٫١٤٠ملیون دوالر أمریكي ( ٢٠٢٢٣١٠٫٥مارس 
سنة  ١٥معدل فائدة ثابت تتم إعادة تعیینھ بعد ملیون درھم)  ٦٩٦ملیون دوالر أمریكي ( ٢٠٢٢١٨٩٫٥أبریل 

السندات    وفقاً لشروط االتفاقیة، لیس للسندات أي تاریخ استحقاق وقد تختار المجموعة وفقاً لتقدیرھا المطلق عدم دفع فائدة على
وال یحق لصاحب السندات المطالبة بھذه الفائدة. لن یتم اعتبار مثل ھذا الحدث تعثرًا عن السداد. وفقاً لشروط وأحكام االتفاقیة،  

. األدوات المالیة: العرض ٣٢معیار المحاسبة الدولي رقم یتم تصنیف األداة كأداة حقوق ملكیة مختلطة بما یتماشى مع متطلبات 
حقوق الملكیة.   ضمنمباشرًة  السنداتألف درھم والمتعلقة بإصدار   ٢٠٫٦٠٤كالیف المعاملة البالغة قیمتھا تم إدراج ت

تكالیف المعاملة:  بعد خصمفیما یلي الحركة في أدوات حقوق الملكیة المختلطة 

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٢٠٢٢٣١ سبتمبر  ٣٠

ألف درھم ألف درھم

-١٫١٢٦٫٦٣٩المستحوذ علیھا من خالل دمج األعمال 
-٦٨٩٫٠٠٧متحصالت من إصدار الشریحة الثانیة  

١٫٨١٥٫٦٤٦-

ألف درھم على األداة المختلطة.   ٥١٫٦٤٥بمبلغ  فائدة خالل الفترة، دفعت المجموعة قسیمة

المعامالت مع األطراف ذات العالقة األرصدة و١٥

ھو وارد في المعیار   كما  ذو العالقة  والمنشآت التي تقع ضمن تعریف الطرف  مع الشركات  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.



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٧٠

األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة) ١٥

األرصدة١٥٫١

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

: أطراف ذات عالقةمن  مبالغ مستحقة 
(مدققة) (غیر مدققة) 

٢٠٢١دیسمبر  ٢٠٢٢٣١ سبتمبر ٣٠
ألف درھم ألف درھم طبیعة العالقة  

متداولة 
٦٢٧٫٤٠٣-شركة تابعة * الدار العقاریة ش.م.ع 
٢٠٥٫١٥٦٢٠٥٫١٤٠طرف ذو عالقة آخر الشرقیة المتحدة للتجارة العامة   
١٥٨٫٦٢٢١٥٨٫٦١٨شركة خاضعة لسیطرة مشتركة مربان القابضة المحدودة   
١٧٧٫١٠٢١٨٣٫١٨٣شركة ائتالف شركة التحدي المصریة اإلماراتیة للجرافات البحریة  
١١٣٫٩٤٧١١٣٫٩٤٧مشتركة شركة خاضعة لسیطرة مینا القابضة ذ.م.م  
١٣١٫٣٧٧١٣٠٫٧٤٢شركة خاضعة لسیطرة مشتركة ھیدرا العقاریة ذ.م.م  
٤٩٫٥٥٤٤٣٫٠٥٠شركة خاضعة لسیطرة مشتركة بال للخدمات التقنیة ذ.م.م  
٣٫٨١٤٥٧٫٣٠٧شركة خاضعة لسیطرة مشتركة شمیرا لالستثمار ذ.م.م  
٣٨٫٦٨٦٣٣٫٥٠٩ائتالف شركة شركة التزام إلدارة األصول ذ.م.م  
٢٨٫٣١٧١٨٫٦٨٦شركة زمیلة ذ.م.م شركة تفسیر للمقاوالت والصیانة العامة  
١٧٫٠٧٧-شركة زمیلة   شركة اإلمارات للمرطبات ش.م.ع  
١١٫٣٩٤٧٫٧٤٢شركة خاضعة لسیطرة مشتركة رویال جروب بروكریمنت آر أس سي لیمتد  
٢٧٫٤٤٣٢٩٫٩٥٩طرف ذو عالقة آخر مینا باالس  
٦٫٥٥٠٦٫٥٤٤شركة خاضعة لسیطرة مشتركة یاس للتمویل القابضة المحدودة  
٦٫٣٠٩٥٫٣٥٩شركة خاضعة لسیطرة مشتركة رویال جروب إلدارة الشركات ذ.م.م  
٥٠٫١١٧-شركة تابعة للرعایة الصحیة ملكیة فردیة ذ.م.م*   ٧ بروتیكت  
٦٫١٦٨١٩٫٠٩٢شركة ائتالف معھد أبحاث إي دي إي المحدود  
٨٫٧٨٠٨٫١٠١شركة خاضعة لسیطرة مشتركة شركة موقھ للتكنولوجیا ذ.م.م  
٦٫٧٥٨٢٫٥٧٢شركة ائتالف بنیة للمشاریع ذ.م.م  
٣٫١١٧-شركة خاضعة لسیطرة مشتركة للوازم التموین والمطاعم ذ.م.م   الیاسات 

١١٥٫٢٨٤٥١٫٥١٨طرف ذو عالقة آخر دائرة األعمال الخاصة للشیخة فاطمة    
-١٠٣٫١٦٢شركة خاضعة لسیطرة مشتركة بیور كابیتال لالستثمار ذ.م.م    
-١٠١٫٣٠٠طرف ذو عالقة آخر وداي السدر لالستثمار التجاري ذ.م.م    
شركات خاضعة لسیطرة مشتركة /  أخرى  

٤٧٣٫٩٧١٤٢٤٫٧١٠أطراف ذات عالقة أخرى 

١٫٧٧٣٫٦٩٤٢٫١٩٧٫٤٩٣
) ٣٠١٫٣٣١() ٣٢٣٫٤٨٦(ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

١٫٤٥٠٫٢٠٨١٫٨٩٦٫١٦٢

غیر متداولة
٩٥١٩٥١شركة خاضعة لسیطرة مشتركة رویال جروب إلدارة الشركات ذ.م.م **  

١٫٤٥١٫١٥٩١٫٨٩٧٫١١٣إجمالي المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة، صافي 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٧١

األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة) ١٥

األرصدة (تتمة) ١٥٫١

والدار    للرعایة الصحیة ملكیة فردیة ذ.م.م  ٧شركة بروتیكت  خالل الفترة، استحوذت المجموعة على حقوق مسیطرة في  *
. ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠كما في  ھذه األرصدة، مما أدى إلى استبعاد العقاریة ش.م.ع

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

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

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

  رض غیر وھو ق،  ملیون درھم  ٢٥منحت المجموعة قرضاً لشركة میراك رویال نیتشر للخضروات والفواكھ ذ.م.م بقیمة
على أن   ٢٠٢٢ینایر    ٣١مالیین درھم لكل منھا، بدءًا من   ٥یستحق سداده على أقساط سنویة تبلغ    .مضمون وال یحمل فائدة

قسط في   حقوق مسیطرة في میراك رویال نیتشر    .٢٠٢٦ینایر    ٣١یكون آخر  الفترة، استحوذت المجموعة على  خالل 
. ٢٠٢٢  سبتمبر ٣٠اد ھذا الرصید كما في للخضروات والفواكھ ذ.م.م، مما أدى إلى استبع

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

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٢٠٢٢٣١ سبتمبر  ٣٠

ألف درھم ألف درھم

١٫٢٠٠٦٫٢٠٠الجزء المتداول  
٢٠٫٠٠٠-الجزء غیر المتداول  

١٫٢٠٠٢٦٫٢٠٠



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٧٢

األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة) ١٥

األرصدة (تتمة) ١٥٫١

: مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

(مدققة) (غیر مدققة)
٢٠٢١دیسمبر  ٢٠٢٢٣١  سبتمبر ٣٠

ألف درھم ألف درھم طبیعة العالقة 
متداولة

-١٫٣٩٨٫٧٢٩شركة خاضعة لسیطرة مشتركة العطاء لالستثمار ذ.م.م 
-٩٢٠٫٥٨٨طرف ذو عالقة آخر كالیون انیرجي یاتیرمیلیاري ایھ اس ("كالیون")  
-٧٦٢٫١٢٣طرف ذو عالقة آخر أي اتش كابیتال ش.م.ح  
٥٠٠٫٧٤٣٧١٣٫٠٦٨شركة ائتالف معھد أبحاث إي دي إي ذ.م.م  
-١٦٥٫٢٧٩شركة ائتالف  شركة التحدي المصریة اإلماراتیة للجرافات البحریة  
١١٩٫١٨٤٥٩٫٤٤٦شركة خاضعة لسیطرة مشتركة انفینیتي تي في المنطقة الحرة ذ.م.م  
١١٥٫٧٠٤٧١٫٢٨٦شركة خاضعة لسیطرة مشتركة شمیرا لالستثمار ذ.م.م  
-١١٤٫٧٦٢طرف ذو عالقة آخر الشرقیة المتحدة للتجارة العامة  
-٩١٫٣٧٦طرف ذو عالقة آخر ھیلث جي بي اس ش.م.ح ذ.م.م   
١٣٨٫٩٦٤١٧٠٫٥٠٦طرف ذو عالقة آخر ایھ تي جي سي للنقل والمقاوالت العامة ذ.م.م  
٥٠٫٦٤٥٥٠٫٦٤٥شركة خاضعة لسیطرة مشتركة المتحدة لالستثمار والتطویر  مجموعة أبوظبي 
٥٢٫٨٢٩٢٢٫٤٤٢شركة خاضعة لسیطرة مشتركة رویال جروب بروكریمنت آر أس سي لیمتد  
٤٩٫١٧٧٥٫١٥١شركة خاضعة لسیطرة مشتركة بال للخدمات التقنیة ذ.م.م  
٤٩٫٠٣٤٣١٫٢٢٠طرف ذو عالقة آخر انفینیتي ویف القابضة  
٢٠٫٢٨١١٢٨٫٦٣٩شركة خاضعة لسیطرة مشتركة مجموعة باور ھاوس إلدارة الشركات ذ.م.م  
٢٧٫٢٦٦٢٠٫٨٢٧شركة ائتالف بنیة للمشاریع ذ.م.م  
٢٢٫٩٥٨٢٣٫٠٢٦شركة خاضعة لسیطرة مشتركة رویال جروب إلدارة الشركات ذ.م.م 
٣٫٦٥٨٢٫٣٤٨النھائیة الشركة األم رویال جروب ھولدینج ذ.م.م  
٢٫٧٧٤١٫٣٤٣شركة خاضعة لسیطرة مشتركة الجرف للسفر والسیاحة  
١٨٠٫٠٠٠-شركة خاضعة لسیطرة مشتركة سینترو القابضة ذ.م.م  
١٨٠٫٠٠٠-شركة خاضعة لسیطرة مشتركة دینترو لالستثمار ذ.م.م  
١٢٦٫٠٠٠-طرف ذو عالقة آخر إي بي جي برایفت انفستمنت ذ.م.م  
١٫٨٣٤-طرف ذو عالقة آخر انترناشونال جولدن جروب ش.م.خ  
شركات خاضعة لسیطرة مشتركة /  أخرى 

٤٧٢٫٣٥٠٣٥٣٫٣٤٧أطراف ذات عالقة أخرى 

٥٫٠٧٨٫٤٢٤٢٫١٤١٫١٢٨

غیر متداولة 
٤٫٥٦٩١٦٫٥٣٠شركة ائتالف بنیة للمشاریع ذ.م.م  
٣٫٠٤٤٢٫٥٢٠الشركة األم النھائیة  رویال جروب ھولدینج ذ.م.م  
١٣٫٣٠٠١٣٫٣٠٠شركة خاضعة لسیطرة مشتركة آر جي تریجاري ھولدینج ذ.م.م  
٦١٤٦١٣شركة خاضعة لسیطرة مشتركة اتش تو او للتصمیم الداخلي ذ.م.م  

٢١٫٥٢٧٣٢٫٩٦٣

٥٫٠٩٩٫٩٥١٢٫١٧٤٫٠٩١ألطراف ذات عالقةإجمالي المبالغ المستحقة 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٧٣

األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة) ١٥

األرصدة (تتمة) ١٥٫١

عالقة  أطراف ذات قرض من 

(مدققة) (غیر مدققة)
٢٠٢١دیسمبر  ٢٠٢٢٣١سبتمبر   ٣٠

ألف درھم ألف درھم طبیعة العالقة 

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

٤٢٫٥٥٤٤١٫٠٠١الشركة األم النھائیة  ) ٣( رویال جروب ھولدینج ذ.م.م 

٩٢٧٫٧٩٤١٫٠٤٨٫٠٧٣

دیسمبر    ٣١ألف درھم (  ٨٨٥٫٢٤٠حصلت شركة تابعة للمجموعة على قرض من شركة شمیرا لالستثمار ذ.م.م بمبلغ  ) ١(
ألف درھم)، لتمویل شراء معدات طبیة متخصصة یتم استخدامھا في تشغیل شركة ائتالف للمجموعة.   ٨٨٥٫٢٤٠:  ٢٠٢١

إن القرض غیر مضمون وال یحمل فوائد ویستحق سداده عند الطلب.

("رویال جروب   من رویال جروب بروكریمنت آر أس سي لیمتد  بدون فائدة  حصلت شركة تابعة للمجموعة على قرض ) ٢(
(  ١٢١٫٨٣٢بمبلغ    بروكریمنت") درھم  درھم).    ١٢١٫٨٣٢:  ٢٠٢١دیسمبر    ٣١ألف  رویال  ألف  قررت  الفترة،  خالل 

المقابل كرأس مال مساھم بھ.   جروب بروكریمنت التنازل عن رصید القرض القائم، والذي تم احتسابھ في

:  ٢٠٢١دیسمبر    ٣١ألف درھم (  ٤٢٫٥٥٤بمبلغ  رویال جروب ھولدینج ذ.م.م  حصلت شركة تابعة للمجموعة على قرض من  ) ٣(
محطة تبرید مناطق في أبوظبي.  ٢٠ألف درھم) لتمویل    ٤١٫٠٠١ سداد الجزء    یستحق٪ من التكلفة اإلجمالیة لمشروع 

قسط سنوي   ١٢ویتم سداد جزء الفائدة على  ٢٠٢٣دیسمبر  ٣١اط سنویة متساویة تبدأ من أقس ٤الرئیسي من القرض على 
القرض مضمون برھن عقاري على حقوق الُمساطحة الممنوحة للشركة التابعة فیما یتعلق  إن  .  ٢٠١٨دیسمبر    ٣١من    تبدأ
على المعدات.ورھن ، لتبرید المناطققطعة أرض ب

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

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٢٠٢٢٣١ سبتمبر  ٣٠

ألف درھم ألف درھم

٨٨٧٫٣٢٤١٫٠٠٩٫١٥٦الجزء المتداول  
٤٠٫٤٧٠٣٨٫٩١٧الجزء غیر المتداول  

٩٢٧٫٧٩٤١٫٠٤٨٫٠٧٣



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٧٤

األطراف ذات العالقة (تتمة) األرصدة والمعامالت مع ١٥

المعامالت ١٥٫٢

:المجموعة المعامالت التالیة مع أطراف ذات عالقة أبرمتخالل الفترة، 

سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في   تسعةالسبتمبر   ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
مدققة) غیر  ((غیر مدققة) مدققة) غیر  ((غیر مدققة) 

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

: اإلیرادات
٢٦٣٫٠٦١٩٣٫٧١٦١٫٥٥٤٫١٠٧٦٥٩٫٢٢٣شركات خاضعة لسیطرة مشتركة    
-٦١٣٫٣٧٥-٥٦٫٣٣٣شركات ائتالف    
٢٢٨٫١١٨٣٦٠٫١١١٢٦١٫٥٥٨٣٧٥٫٤٨٦شركات زمیلة    
١١٥٫٨١٦٨٩٫٩٢٩٣٢٦٫٥٦٠٢٤٢٫٠٨٦أطراف ذات عالقة أخرى    

٦٦٣٫٣٢٨٥٤٣٫٧٥٦٢٫٧٥٥٫٦٠٠١٫٢٧٦٫٧٩٥

تكلفة اإلیرادات
٣٢٤٫٠٠٦١٠٨٫٢٨٢١٫٣٧٥٫٢٠٤٤٤١٫٨٧٨شركات خاضعة لسیطرة مشتركة    
-٩٫٩١٥-٢٫٨٤٥شركات ائتالف    
-٢٥٫٧٨٥-١٣٫٨٧١شركات زمیلة    
-٤٨٫٩٥٩-٤٥٫٩١٤أطراف ذات عالقة أخرى    

٣٨٦٫٦٣٦١٠٨٫٢٨٢١٫٤٥٩٫٨٦٣٤٤١٫٨٧٨

المصاریف العمومیة واإلداریة 
١٫٣٢٠٢٫٤٣٦٣٣٫٦٠٩١٨٫٤٢٥شركات خاضعة لسیطرة مشتركة    
-٣٫٥٢٢-٣٫٥٢٢شركات زمیلة    
-٣٫٠٨٧-١٫٥٩٧شركات ائتالف    

٦٫٤٣٩٢٫٤٣٦٤٠٫٢١٨١٨٫٤٢٥

-١٠١٫٠٠٠--استبعاد استثمار في شركة ائتالف لطرف ذو عالقة 

-١١٤٫٣٠٠--لطرف ذو عالقة   تابعةاستبعاد استثمار في شركة 

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

األرصدة: 

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٢٠٢٢٣١ سبتمبر  ٣٠

ألف درھم ألف درھم

١٧٫٦٤٩٫٧٧٥١٦٫٧٨٦٫٠٣٤األرصدة لدى مؤسسة مالیة

٢٥٫٥٨١٫٢٢٣٣٫٣٦٦٫٨٠٠القروض  



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٧٥

األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة) ١٥

المعامالت (تتمة) ١٥٫٢

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

: المعامالت 

سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في   تسعةالسبتمبر   ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
مدققة) غیر  ((غیر مدققة) مدققة) غیر  ((غیر مدققة) 

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢١٢٫٨١٥١٫٧٠٢٣٢٢٫١٠٩٥٫٤٢٠مصاریف الفائدة للفترة 

٢٣٫١٥٦١٣٥٢٩٫٣٧٦٢٥٧إیرادات الفائدة  

٧٫٩٧٣٫٢٤٩٣٠٥٫٦٩٧٢٤٫٤٣٩٫٣٤٣٣٧٣٫٢٥٤*سحوبات من قروض

٢٫٣٥٤٫٨٩٩٥١٣٫٦٥٠٣٫١٦٧٫٨٨٦٥٦٦٫١٢٤سداد قروض  

ألف درھم مع   ٣٤٫٤٨٠٫٢١٠ألف درھم، منھا   ٣٤٫٥٤٠٫٢١٠* خالل الفترة، أبرمت المجموعة اتفاقیات قروض جدیدة بمبلغ 
 تم سحبألف درھم،    ٢٤٫٤٩٩٫٣٤٣  ما قیمتھ  القروض الجدیدة  من. بلغ إجمالي المبالغ المسحوبة  عالقةمؤسسات مالیة ذات  

على    ٢٠٢٢من یونیو    اعتباراً القروض الجدیدة  یستحق سداد  .  العالقة من المؤسسات المالیة ذات    منھا ألف درھم   ٢٤٫٤٣٩٫٣٤٣
٪. تشمل الضمانات  ٤٫٢٪ إلى ٠٫٨٨إیبور +  بینمعدالت فائدة تتراوح   وھي تحمل ٢٠٣٢آخر دفعة في یونیو  أن یستحق سداد

، ورھن ممتلكات وقطع  األرباح أو الخسائرة من خالل  على القروض الجدیدة رھن على موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادل
. المشاریع ومتحصالت، وضمانات شركات، أرض

تعویضات اإلدارة العلیا ١٥٫٣

سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في   تسعةالسبتمبر   ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
مدققة) غیر  ((غیر مدققة) مدققة) غیر  ((غیر مدققة) 

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٦٫٠١٦٧٫٧٨٤١٨٫٩٢٩٢٤٫١٩٤رواتب ومكافآت الموظفین 

٢١٢٠٢١٢٠عدد موظفي اإلدارة العلیا 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٧٦

الصكوك غیر القابلة للتحویل ١٦

خالل الفترة بإصدار الصكوك التالیة غیر القابلة للتحویل: قامت إحدى الشركات التابعة للمجموعة والتي تم االستحواذ علیھا  

") ١("الصكوك  ٢٠١٨الصكوك التي تم إطالقھا في 
، أصدرت شركة صكوك الدار المحدودة، وھي شركة تابعة تم االستحواذ علیھا خالل الفترة، صكوكاً غیر  ٢٠١٨أكتوبر    ١في  

٪  ٤٫٧٥٠ألف دوالر أمریكي)، تحمل معدل ربح بنسبة    ٥٠٠٫٠٠٠ألف درھم (  ١٫٨٣٦٫٧٥٠قابلة للتحویل بقیمة إجمالیة قدرھا  
. ٢٠٢٥سنویاً مستحق الدفع بشكل نصف سنوي ویستحق سدادھا في سبتمبر 

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٢٠٢٢٣١ سبتمبر  ٣٠

ألف درھم ألف درھم

-١٫٨٣٦٫٧٥٠المتحصالت من اإلصدار  
-)١٣٫٧٠٥(تكالیف اإلصدار غیر المطفأة  

-٣١٫٤٣٥الربح المستحق  

١٫٨٥٤٫٤٨٠-

") ٢("الصكوك  ٢٠١٩الصكوك التي تم إطالقھا في 
االستحواذ علیھا خالل الفترة،  ) المحدودة، وھي شركة تابعة تم  ٢صكوك الدار (رقم  شركة  ، أصدرت  ٢٠١٩أكتوبر    ٢٢في  

ألف دوالر أمریكي)، وتحمل معدل ربح    ٥٠٠٫٠٠٠ألف درھم (  ١٫٨٣٦٫٧٥٠صكوكاً غیر قابلة للتحویل بقیمة إجمالیة قدرھا  
.٢٠٢٩٪ سنویاً مستحق الدفع بشكل نصف سنوي ویستحق سدادھا في أكتوبر ٣٫٨٧٥بنسبة 

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٢٠٢٢٣١ سبتمبر  ٣٠

ألف درھم ألف درھم

-١٫٨٣٦٫٧٥٠المتحصالت من اإلصدار  
-)١٦٫٦٢٢(تكالیف اإلصدار غیر المطفأة  

-١٫٤٥٤الربح المستحق  

١٫٨٢١٫٥٨٢-

یتم اإلفصاح عن الصكوك غیر القابلة للتحویل في بیان المركز المالي المرحلي الموحد كما یلي: 

-٣٢٫٨٨٩الجزء المتداول  
-٣٫٦٤٣٫١٧٣الجزء غیر المتداول  

٣٫٦٧٦٫٠٦٢-
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٧٧

مطلوبات العقود  ١٧

كما في    تمثل مطلوبات العقود العقود التي تم استالم اعتبار عنھا من قبل المجموعة، ومع ذلك، ظل التزام األداء غیر مستوفاً 
تاریخ التقاریر المالیة، ویشمل ذلك عقود اإلنشاء التي تتجاوز مدفوعات اإلنجاز المحددة اإلیرادات المدرجة حتى تاریخھ وعقود  

عر المعاملة قبل أن یتم تحویل السیطرة على البضائع أو الخدمات المتعھد البضائع أو الخدمات التي تستلم بموجبھا المجموعة س
بھا إلى العمیل. 

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

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١ دیسمبر ٢٠٢٢٣١ سبتمبر  ٣٠

ألف درھم ألف درھم

٨٫٢٢٣٫٨٧٧٢٫٧٦٢٫٧٥٢الجزء المتداول 
٨١٫٦٩١٨٣٫٦٦٣الجزء غیر المتداول  

٨٫٣٠٥٫٥٦٨٢٫٨٤٦٫٤١٥
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٧٨

اإلیرادات ١٨

سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في   تسعةالسبتمبر   ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
مدققة) غیر  ((غیر مدققة) مدققة) غیر  ((غیر مدققة) 

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

نوع البضائع أو الخدمات 
مستلزمات الرعایة الصحیة والمستلزمات الطبیة   

٢٫٧١١٫٧٢٧٢٫٦٧٠٫٧٢٧١٠٫٠٢٣٫١٨٣٦٫٥٧٤٫٢٨٥األخرى      
٢٫٦٤٢٫٩٧٢٢٫٠٩١٫٤٨٢٧٫٥٠١٫٤٥٣٤٫١٩٠٫٩١٠إیرادات اإلنشاء والصیانة والبنیة التحتیة    
٢٫٥٣٤٫١٥٧٢٫١١١٫١٩٥٦٫٠٧٢٫٣١٧٣٫١٤٤٫٣٨٣الخدمات المتعلقة باألنشطة البحریة وأنشطة التجریف   
٦٥٧٫٢٤٣٤١٩٫٠٢٥٢٫٠٠٧٫٥٢٣١٫١٧٦٫٩٠٤بیع المنتجات االستھالكیة    
٩٠٢٫١٤٨٣٢٣٫٠٧٢١٫٨٢٠٫١٠٣٩٥٥٫٤١٧إیرادات اإلیجار    
٨٥٫٥٧٠١٥٥٫٥٠٨٢١٧٫٧٣٣٥١٦٫٥٤١خدمات القوى العاملة واالستشارات    
١٧٣٫٠٤٢١٣١٫٢٦٢٤٦٣٫٣٥٣٢٦٧٫٣٧١خدمات التوجیھ والتدریب   
٧٠٫٤٣١٧٥٫٤٤٩١٩٨٫٦٨٩٢٨٧٫٤٨٧خدمات تبرید المناطق  
١٫٣٥٤٫٧٤٦٥٦٫٧٠٨٣٫٤١٢٫١٧٦١٩٤٫٥٦٦إدارة الموجودات   
٢٦٤٫٤٤٩٢٧٫٣٨٨٦٥٠٫٠٧٩١٠٨٫٩٥٨اإلیرادات من عملیات الفنادق    
٧١٫١٦٥٥٢٫٤٣٢٢٠٩٫٥٩٣١٦٣٫٣٥٨بیع أثاث   
٣٧٫٣٣٤٦٩٫٢٤٥١٤٢٫٧٨٦١٥١٫٢١٦اإلیرادات من خدمات الوساطة     
١٣٦٫٧٧٥---األعالف الحیوانیة   
١٥٫٤٧١٤٧٫٥٠٩٣٥٫٥٣٩٦٢٫٤٧٠بیع معدات صناعیة    
بیع مستحضرات التجمیل وتقدیم خدمات العنایة    
٨٩٫٠٢٩١٨٫٩٨٧٢٦٣٫٨٧٤٤٨٫٥٢٤الشخصیة ذات الصلة    
١٧٫٧٧٩١٨٫٢٦٣٥٩٫٣٢١٢٦٫١٧٩خدمات اإلعالم والتسویق    
٢٨٫٢٥٩١٥٫١٢٠٧٣٫٣٩٤٣٧٫٩٨٧خدمات التوصیل   
٤٩٨٫٢٧٠٢٫١٤٩٦٥٧٫٨٧٠٧٥٫٩٠٩بیع عقارات وأرض   
٢٠٫٢٨٨٦١٫٥٠٠١٠٣٫٢٧٤١٢٧٫٥٥٩اإلیرادات من أنشطة التمویل اإلسالمي    
-٢٩٧٫٣٦٧-١٥٥٫٢١٢التعلیم وخدماتھ ذات الصلة    
٥٧٫٢٤٥٤١٫٠٤٣١٠٢٫٥٣٥٦٧٫٤٠٣أخرى   

١٢٫٣٨٦٫٥٣٧٨٫٣٨٨٫٠٦٤٣٤٫٣١٢٫١٦٢١٨٫٣١٤٫٢٠٢

توقیت إدراج اإلیرادات 
٤٫٢٤٦٫٦٤٥٤٫١٤٥٫٢٤٣١٤٫٠٠٩٫٥١١١٠٫٣٩٢٫١٥٣اإلیرادات في فترة زمنیة محددة   
٨٫١٣٩٫٨٩٢٤٫٢٤٢٫٨٢١٢٠٫٣٠٢٫٦٥١٧٫٩٢٢٫٠٤٩اإلیرادات بمرور الوقت   

١٢٫٣٨٦٫٥٣٧٨٫٣٨٨٫٠٦٤٣٤٫٣١٢٫١٦٢١٨٫٣١٤٫٢٠٢

األسواق الجغرافیة
١٠٫٤٠١٫٢٨٩٧٫٣٣٣٫٤٩٣٢٩٫٨٣٢٫١١٨١٦٫٧٢٩٫١٩٧اإلمارات العربیة المتحدة   
١٫٩٨٥٫٢٤٨١٫٠٥٤٫٥٧١٤٫٤٨٠٫٠٤٤١٫٥٨٥٫٠٠٥خارج اإلمارات العربیة المتحدة   

١٢٫٣٨٦٫٥٣٧٨٫٣٨٨٫٠٦٤٣٤٫٣١٢٫١٦٢١٨٫٣١٤٫٢٠٢
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(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٧٩

الواحد  العوائد األساسیة للسھم١٩

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

سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في   تسعةالسبتمبر   ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
مدققة) غیر  ((غیر مدققة) مدققة) غیر  (مدققة) (غیر 
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٦٫٤١٩٫٤٦٥٢٫١٠٨٫٤٤٨١٠٫٨٢٩٫٩٤٤٤٫٧٢٨٫٢٥٤(ألف درھم) الربح العائد لمالكي الشركة 

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

٣٫٥٢١٫١٦٥٫٩٥٢٫٦٠(درھم) العوائد األساسیة للسھم الواحد للفترة  

المطلوبات الطارئة وااللتزامات ٢٠

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٢٠٢٢٣١ سبتمبر  ٣٠

ألف درھم ألف درھم

١٧٫٨٥٣٫٢٤١١٤٫٩١٤٫٦٠١خطابات ضمان 

١٫٣٠٤٫٨٦١٧٢٨٫٤٧٨خطابات اعتماد 

٣١٫٩٣٣٫٤٠٣٤٫٥٠٢٫٥٨٤التزامات مقابل نفقات رأسمالیة

٢٤٢٫٠٠٠٢٥٧٫٤٥٧التزامات مقابل استثمارات في شركة زمیلة وشركة ائتالف 

موسمیة النتائج ٢١

أشھر   التسعةأیة إیرادات ھامة ذات طبیعة موسمیة في بیان األرباح أو الخسارة المرحلي الموحد المختصر لفترة    إدراجلم یتم  
. ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠و ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠المنتھیة في 
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٨٠

قیاسات القیمة العادلة ٢٢

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).

القیمة العادلة كما في
التسلسل  ٢٠٢١دیسمبر    ٢٠٢٢٣١ سبتمبر ٣٠

القیمة   الھرمي
العادلة

أسالیب التقییم  
والمدخالت الرئیسیة

المدخالت الھامة غیر  
القابلة للمالحظة 

عالقة المدخالت غیر  
القابلة للمالحظة

بالقیمة العادلة  
(مدققة)(غیر مدققة)

ألف درھم ألف درھم 

الموجودات المالیة
   –استثمارات في أسھم مدرجة  

استثمار في موجودات مالیة  
أسعار متداولة في  ١المستوى ٣٨٫١٦٨٫٦٦٧٢٫٥٤٣٫٢١١

سوق نشطة. 
ال ینطبق ال یوجد 

   –استثمارات دین مدرجة  
استثمار في موجودات مالیة  

أسعار متداولة في  ١المستوى ٣٦١٫٦٨٧٤٩٠٫٠٢٢
سوق نشطة. 

ینطبق ال ال یوجد 

  –استثمارات في أسھم غیر مدرجة  
استثمار في موجودات مالیة  

طریقة التدفقات ٣المستوى ١٢٫٥٥٧٫٩٥٢٨٫١٢٤٫٠٩٩
النقدیة المخصومة  

وأحدث أسعار  
المعامالت.

صافي قیمة  
الموجودات

كلما زاد صافي قیمة  
الموجودات للشركات 
المستثمر فیھا، زادت  

العادلة. القیمة 

   –مدرجة  غیر استثمارات دین  
استثمار في موجودات مالیة  

طریقة التدفقات ٣المستوى -٤٩٫٢٢١
النقدیة المخصومة  

وأحدث أسعار  
المعامالت.

صافي قیمة  
الموجودات

كلما زاد صافي قیمة  
الموجودات للشركات 
المستثمر فیھا، زادت  

القیمة العادلة. 

مدخالت ھامة قابلة  ٢المستوى -٢٥٠٫٢٥٠أصل مالي مشتق  
للمالحظة. 

ال ینطبق ال یوجد  

مدخالت ھامة قابلة  ٢المستوى ١٢٣٫٣٥٤٤٥٫٥٦٤التزام مالي مشتق  
للمالحظة. 

ال ینطبق ال یوجد 

الموجودات غیر المالیة 
مدخالت ھامة قابلة  ٢المستوى ٨٤٫٤٧٤٦١٫١٨٨موجودات بیولوجیة  

للمالحظة. 
ال ینطبق ال یوجد 

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



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٨١

التحلیل القطاعي ٢٣

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

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

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

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

الصناعي:   ویتضمن  القطاع  كما صیانة  وبیع قطع الغیار.  بالتجزئة  وبیع السفن والقوارب  الماكینات والمعدات البحریة  تجارة 
. یتضمن تجارة التجزئة لألثاث المنزلي والمكتبي

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

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

وإیرادات من تأجیر المعدات الطبیة وبیع وازم الطبیة األخرى،  لمستلزمات الرعایة الصحیة وال  قطاع الرعایة الصحیةیتضمن  
المعدات الطبیة. 

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

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

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



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٨٢

(تتمة)  القطاعي التحلیل ٢٣

المنتھیة في:  أشھر تسعةلفترة ال

بیان األرباح أو الخسائر المرحلي الموحد 

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

٢٠٢١  سبتمبر ٢٠٢٢٣٠  سبتمبر ٢٠٢١٣٠  سبتمبر ٢٠٢٢٣٠  سبتمبر ٢٠٢١٣٠  سبتمبر ٢٠٢٢٣٠  سبتمبر ٢٠٢١٣٠  سبتمبر ٢٠٢٢٣٠  سبتمبر ٢٠٢١٣٠  سبتمبر ٢٠٢٢٣٠  سبتمبر ٢٠٢١٣٠  سبتمبر ٢٠٢٢٣٠  سبتمبر ٢٠٢١٣٠  سبتمبر ٢٠٢٢٣٠  سبتمبر ٢٠٢١٣٠  سبتمبر ٢٠٢٢٣٠  سبتمبر ٢٠٢١٣٠  سبتمبر ٢٠٢٢٣٠  سبتمبر 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 درھمدرھم ألف  ألف درھم

٣٤٫٣١٢٫١٦٢١٨٫٣١٤٫٢٠٢--٢١٨٫٨٨٦٢٨٧٫٤١٠٩٫٠٨٢٫٥٩٢٢٫٧٣٠٫٨١٩١٫٣٨٣٫٧٧٢٩٦٤٫٩٣١٧٫٦٣١٫٧٦١٣٫٧٢٨٫٩٨٥١٫٨٣٣٫٧٤٨١٫٩١٣٫٨٠٧٤٫١٥٧٫٣٧٧١٫٣١٧٫١٩٥١٠٫٠٠٤٫٠٢٦٧٫٣٧١٫٠٥٥اإلیرادات 
) ١٠٫٧٧٦٫٣٥٨() ٢٥٫٠٧٠٫٩٣٤(--) ٢٫١٣٣٫٤٤٢() ٥٫٧٠٥٫٧٧٥() ٦٦٠٫٧٤٧() ٢٫٦٤٣٫٤٨٢() ١٫٣٦٧٫٥٠٢() ١٫٥٩٥٫٨٨٥() ٣٫١٤٦٫٩٢٤() ٦٫٨١٣٫٦٨٠() ٨٠٠٫٩٥١() ١٫١١٩٫٠٩١() ٢٫٤٩٣٫١٥٧() ٧٫٠٦٥٫٣١٠() ١٧٣٫٦٣٥() ١٢٧٫٧١١(تكلفة المبیعات  

٩٫٢٤١٫٢٢٨٧٫٥٣٧٫٨٤٤--٩١٫١٧٥١١٣٫٧٧٥٢٫٠١٧٫٢٨٢٢٣٧٫٦٦٢٢٦٤٫٦٨١١٦٣٫٩٨٠٨١٨٫٠٨١٥٨٢٫٠٦١٢٣٧٫٨٦٣٥٤٦٫٣٠٥١٫٥١٣٫٨٩٥٦٥٦٫٤٤٨٤٫٢٩٨٫٢٥١٥٫٢٣٧٫٦١٣إجمالي الربح 

) ١١٢٫٤٧٤() ١٢١٫١٦٨(-----) ٩٨٧() ٤٣٫٣٨٠() ٤١٫٠٥٢() ٦٨٫١٨٤() ٦٩٫٦٤٦(-) ٤٫٥٢٦() ٨٨٧() ٤٫٩٥٧() ٢٣(-والتوزیع مصاریف البیع 
) ١٫٢٧٩٫٩٥٥() ٣٫٧٢٨٫١٨٤() ٤٣٫٨٦٨() ٦٩٫٣٢٧() ٥٨٣٫٥٧٦() ٦١٩٫٥٨٥() ١٩٥٫٩٨٠() ١٫١٥١٫١٨٤() ٨٨٫٥٣١() ١٣١٫٠٧١() ٨٥٫١٦٠() ٢٩٦٫٩٥٣() ٧٢٫٩٩٤() ٢١٣٫٣٠٧() ١٩٠٫٦٠٩() ١٫٢١٤٫٣٠٣() ١٩٫٢٣٧() ٣٢٫٤٥٤(المصاریف العمومیة واإلداریة 

٥٫٣٩١٫٨٧٦٦٫١٤٥٫٤١٥) ٤٣٫٨٦٨() ٦٩٫٣٢٧(٥٨٫٧٢١٩٤٫٥١٥٧٩٨٫٠٢٢٤٦٫١٦٦٤٦٫٨٤٨٩٠٫٩٨٦٤٥١٫٤٨٢٤٢٨٫٧١٧٦٥٫٧٤٠٤١٤٫٣٩٤٣٦١٫٧٢٤٤٦٠٫٤٦٨٣٫٦٧٨٫٦٦٦٤٫٦٥٤٫٠٣٧الربح (الخسارة) التشغیلي  

٩٥٫٧٥٨٩٫٩٤٨٫٥١٦٥٩٫١٨٧١٫١٦٥٫٠٣٠٣٥٫٠٦٢٢٧٫٣٠٧١٣٫٣٠٢٣٫٨٩٧٫٦٦٦٥١٠٫٣٠٠٨٣٫٧٩٢٦٫٦٦٦٣٫٠٦٢١٫٢٩٨١٥٫٠٠٧٫٩٤١٧٢١٫٥٧٣) ١١٧٫٤٣٢(--إیرادات استثمار وإیرادات أخرى 
الحصة من ربح استثمار في شركات 

٥٢٣٫٣٠٥٤٣٧٫٣٢٧--) ١٫٦٥٢(٤٠٩٫٨٥٣٥٠٥٫٦٩٦) ١٦٢٫٢٥١(٤٫٢٠٧٤٫٥١٧١٣٫٣٦١٢٫٠٧٣) ١٫٠٦٩() ١٥٠(١٦٢٫٤٤٢٢٣٫٦٠٥--زمیلة وشركات ائتالف   
ربح من االستحواذ على شركات  

١٫٢٦٤٫٥٥٣٨٫١٦٩---١٢٫٩٧٢٤٫٩٥٤٢٤٩----١٫٢٣١٫٨١٠٣١٩١٩٫٥٢٢٢٫٨٩٦--تابعة   
ربح من استبعاد شركات  (خسارة) 

١٠٦٫٧٩٣٣٥٫١٩٦-----١٢٣٫١١٥--٦٫٤١١---٢٨٫٧٨٥) ١٦٫٣٢٢(--تابعة، صافي   
ربح القیمة العادلة من إعادة تقییم  

-٢٫٧٥٨٫٦٧٩-----٢٫٧٥٨٫٦٧٩----------حصة ملكیة محتفظ بھا سابقاً   
من استبعاد استثمار    (خسارة) ربح

) ٦٫٦٥٩(٣٩٫٣٧٨--) ٦٫٦٥٩(----٣٩٫٣٧٨--------وشركة زمیلة في شركة ائتالف   
حصة من الخسارة الشاملة األخرى  

لشركة ائتالف معاد تصنیفھا إلى    
-) ٧٫٠٧٧(-------) ٧٫٠٧٧(--------األرباح أو الخسائر عند االستبعاد   

) ١١٧٫٣٨٩() ٧٥٤٫٦٣٥() ٩٠() ٦٧٢() ٤٫٢٦٢() ١٦٫٧٤١() ٥٤٫٤٦٤() ٤٢٠٫٢٨٤() ٣٫٩٨٠() ٦٫٥٧٩() ١٩٫٩٨١() ١٠٧٫٦٠٣() ٤٫٠٣٤() ٦١٫٩٦٦() ٢٥٫٣٢٦() ١٣٥٫٦٢٠() ٥٫٢٥٢() ٥٫١٧٠(تكالیف التمویل 
١٠٫٨٠٤) ٥٧٫٦٣٣(----) ٢٫٣٦٥() ٨٫١٤٥(١٣٫١٤٤١٫١٦٣٢٥) ٣٦٫١٤٣(-) ٤٩٠(-) ١٤٫٠١٨(--الضریبة

٢٤٫٢٧٣٫١٨٠٧٫٢٣٤٫٤٣٦) ٤٢٫٦٦٠() ٦٦٫٩٣٧(٥٣٫٥٥١٨٩٫٢٦٣١٫٩٠٨٫٨٨٢١٦٩٫٣٠٧٩٫٩٥٢٫٢٨٠١٤٧٫٩٦٦١٫٤٧٦٫٩٧٣٤٦٧٫٨٧٠١٣٣٫٢٩٣٤٢٥٫٨١٤٦٫٥٦٣٫٤٧٦١٫٣٢٨٫٧٤٦٤٫٢٥١٫٦٦٢٤٫٦٤٨٫١٣٠الربح (الخسارة) للفترة 

٢٢٫٩٢١٢١٫٠٤٢٤٢٠٫٠٣٣٩٩٫٦٤٥٨٥٫١٦٠٣٤٫٤٩٢٤١٩٫٦٨٧١٨٢٫٥٩٦٤٥٫٥٦٦٣١٫١٩٧٥٦٤٫١٢٣٨٤٫٢٣٠١٣٥٫٤٦٣٢٩٫٣٤٠٢٣٧١٣٥١٫٦٩٣٫١٩٠٤٨٢٫٦٧٧زائداً: االستھالك واإلطفاء 
٥٫١٧٠٥٫٢٥٢١٣٥٫٦٢٠٢٥٫٣٢٦٦١٫٩٦٦٤٫٠٣٤١٠٧٫٦٠٣١٩٫٩٨١٦٫٥٧٩٣٫٩٨٠٤٢٠٫٢٨٤٥٤٫٤٦٤١٦٫٧٤١٤٫٢٦٢٦٧٢٩٠٧٥٤٫٦٣٥١١٧٫٣٨٩زائدًا: تكالیف التمویل 

) ١٠٫٨٠٤(٥٧٫٦٣٣----٨٫١٤٥٢٫٣٦٥) ٢٥() ١٫١٦٣() ١٣٫١٤٤(٣٦٫١٤٣-٤٩٠-١٤٫٠١٨--زائداً: الضریبة  
إعادة   من ناقصاً: ربح القیمة العادلة 

-) ٢٫٧٥٨٫٦٧٩(-----) ٢٫٧٥٨٫٦٧٩(----------تقییم حصة ملكیة محتفظ بھا سابقاً   
ناقصاً: ربح من االستحواذ على  

) ٨٫١٦٩() ١٫٢٦٤٫٥٥٣(---) ٢٤٩() ٤٫٩٥٤() ١٢٫٩٧٢(----) ٢٫٨٩٦() ١٩٫٥٢٢() ٣١٩() ١٫٢٣١٫٨١٠(--شركات تابعة    
ناقصاً: ربح من استبعاد شركات  

) ٣٥٫١٩٦() ١٠٦٫٧٩٣(-----) ١٢٣٫١١٥(--) ٦٫٤١١(---) ٢٨٫٧٨٥(١٦٫٣٢٢--تابعة   

الربح قبل الفائدة والضریبة  
٢٢٫٦٤٨٫٦١٣٧٫٧٨٠٫٣٣٣) ٤٢٫٤٣٥() ٦٦٫٠٢٨(٨١٫٦٤٢١١٥٫٥٥٧١٫٢٦٣٫٠٦٥٢٦٥٫١٧٤١٠٫٠٨٠٫٣٧٤١٨٣٫٥٩٦٢٫٠٤٠٫٤٠٦٦٥٠٫٨٩٢١٨٤٫٢٧٥٤٦٠٫٩٦٦٤٫٦٦١٫٢٦٢١٫٤٦٤٫٨٥١٤٫٤٠٣٫٦١٧٤٫٦٨١٫٧٣٢واالستھالك واإلطفاء  



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٨٣

(تتمة)  التحلیل القطاعي ٢٣

لفترة التسعة أشھر المنتھیة في: 

المرحلي الموحد  المركز الماليبیان 

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

٢٠٢١دیسمبر  ٢٠٢٢٣١  سبتمبر ٢٠٢١٣٠دیسمبر  ٢٠٢٢٣١  سبتمبر ٢٠٢١٣٠دیسمبر  ٢٠٢٢٣١  سبتمبر ٢٠٢١٣٠دیسمبر  ٢٠٢٢٣١  سبتمبر ٢٠٢١٣٠دیسمبر  ٢٠٢٢٣١  سبتمبر ٢٠٢١٣٠دیسمبر  ٢٠٢٢٣١  سبتمبر ٢٠٢١٣٠دیسمبر  ٢٠٢٢٣١  سبتمبر ٢٠٢١٣٠دیسمبر  ٢٠٢٢٣١  سبتمبر ٢٠٢١٣٠دیسمبر  ٢٠٢٢٣١  سبتمبر 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 ألف درھم

١٫٤٤٣٫٨٤٧١٫٢٨٢٫٠٨٩٤٤٫٥٢٤٫٠٧٧٢٨٫٩٠٨٫٠٣٩٢٧٫٧٧٤٫٥٣٧٤٫٧٨٠٫٢٥٤١٩٫٠٣١٫٠٨١١٤٫١٧٠٫٤٢٣٣٫٣٨١٫٩٧٣١٫٨٧٤٫٢٠٢٨٦٫٣٥٨٫٦٩٧٢٤٫٨٣٠٫٣٣٧١٥٫٧٢٠٫١٤٤١٠٫٤٢١٫٧٢١٦١٣٫٢٤٩٢٫٧١٣٫٠٨٣١٩٨٫٨٤٧٫٦٠٥٨٨٫٩٨٠٫١٤٨موجودات القطاع 

٦٨٨٫٥٣٣٥٩٥٫٣٠٢٢١٫٦٢٣٫٠٩٩٨٫٩٩٨٫٠٠٩١٠٫٥٤٦٫٤٠٦٥٠٩٫٣٠٨١١٫٠٨٦٫٢٥٠٧٫٩١٦٫٢٦٣٦٥٩٫١٦٨٤٩٣٫٢٩٢٣٦٫٧٣٠٫٧٦٧٨٫٧٥٩٫٢٨٧٧٫٣٢٤٫٥٣٤٥٫٦٤٨٫٦١٤١٨٫٤٦٠٢٨٫٠٤٧٨٨٫٦٧٧٫٢١٧٣٢٫٩٤٨٫١٢٢مطلوبات القطاع 



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٨٤

(تتمة)  التحلیل القطاعي ٢٣

المنتھیة في:  لفترة الثالثة أشھر

الموحد بیان األرباح أو الخسائر المرحلي  

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

٢٠٢١  سبتمبر ٢٠٢٢٣٠  سبتمبر ٢٠٢١٣٠  سبتمبر ٢٠٢٢٣٠  سبتمبر ٢٠٢١٣٠  سبتمبر ٢٠٢٢٣٠  سبتمبر ٢٠٢١٣٠  سبتمبر ٢٠٢٢٣٠  سبتمبر ٢٠٢١٣٠  سبتمبر ٢٠٢٢٣٠  سبتمبر ٢٠٢١٣٠  سبتمبر ٢٠٢٢٣٠  سبتمبر ٢٠٢١٣٠  سبتمبر ٢٠٢٢٣٠  سبتمبر ٢٠٢١٣٠  سبتمبر ٢٠٢٢٣٠  سبتمبر ٢٠٢١٣٠  سبتمبر ٢٠٢٢٣٠  سبتمبر ٣٠
ألف درھم ألف درھمألف درھم ألف درھمألف درھم ألف درھمألف درھم درھمألف  ألف درھم ألف درھمألف درھم ألف درھمألف درھم ألف درھمألف درھم ألف درھمألف درھم ألف درھم

١٢٫٣٨٦٫٥٣٧٨٫٣٨٨٫٠٦٤--٩٢٫٨١٢٧٥٫٣٧١٣٫٤٣٤٫٨٣٢١٫٢٠٧٫٢٠٧٦٥٥٫١٨٣٥١٩٫٣٧٩٣٫٢٠٥٫٦١٢٢٫٣١٢٫٨٨٦٥٠٥٫٠٥٠٧٤١٫٣٥٦١٫٨٠٠٫٤٨١٥٦٨٫٠٩٤٢٫٦٩٢٫٥٦٧٢٫٩٦٣٫٧٧١اإلیرادات 
) ٤٫٩١١٫١٤٧() ٩٫٥٤٥٫٢٢٨(--) ٦٠٨٫٤٤٩() ١٫٦٨٩٫٣٩٤() ٢٨٠٫٩٥٩() ١٫٣٦٦٫٧٥٣() ٤٩٤٫٠٤٨() ٥١١٫٨٣٢() ١٫٩٧٢٫٠٨٠() ٢٫٧٢٩٫٦٧٨() ٣٧٥٫٣٦٧() ٥٠٨٫٧٦١() ١٫١٣٩٫٣٩٠() ٢٫٦٨٢٫٦٠٤() ٤٠٫٨٥٤() ٥٦٫٢٠٦(تكلفة المبیعات  

٢٫٨٤١٫٣٠٩٣٫٤٧٦٫٩١٧--٢٤٧٫٣٠٨٤٣٣٫٧٢٨٢٨٧٫١٣٥١٫٠٠٣٫١٧٣٢٫٣٥٥٫٣٢٢) ٦٫٧٨٢(٣٦٫٦٠٦٣٤٫٥١٧٧٥٢٫٢٢٨٦٧٫٨١٧١٤٦٫٤٢٢١٤٤٫٠١٢٤٧٥٫٩٣٤٣٤٠٫٨٠٦إجمالي الربح 

) ٧٧٫٩٥٣() ٤٤٫٦٩٦(----) ١٣٠() ٩٤٧() ١٦٫٨٩٢() ١٤٫٦٠٤() ٦١٫٠٧٥() ٢١٫٣٤٤(٦٥) ٤٫٥٢٦(١٠٢) ٣٫٢٧٥() ٢٣(-مصاریف البیع والتوزیع 
) ٥١٧٫٧٩٨() ١٫١٢٠٫٨٩٨() ١٥٫٧٥٨(٣٫٦٧٩) ٣٣٤٫٠٧٥() ١٣٧٫٣٢٧() ٧٫٧٠١() ٤١٠٫٢٧٦() ٣٧٫٧٣٨() ٤٩٫٩٢٩() ١٣٫٦٩٢() ٨٥٫١٧٩() ٣٣٫٤٠٠() ١١٣٫٩٤١() ٦٧٫٧١٢() ٣٢٤٫٥٤٢() ٧٫٧٢٢() ٣٫٣٨٣(المصاریف العمومیة واإلداریة 

١٫٦٧٥٫٧١٥٢٫٨٨١٫١٦٦) ١٥٫٧٥٨(١٩٢٫٦٧٨٢٢٫٥٠٥٢٧٩٫٣٠٤٨٦٥٫٨٤٦٢٫٠٢١٫٢٤٧٣٫٦٧٩) ٧١٫٣١٥(٣٣٫٢٢٣٢٦٫٧٧٢٤٢٤٫٤١١٢٠٧٢٧٫٩٥٥١١٠٫٦٧٧٣٦٩٫٤١١٢٦٦٫٠٣٩الربح (الخسارة) التشغیلي  

٤٥٨١٢٫٤٤٠٫٩٩٤٢٠٫٦٦٩) ١٫٧٦٣(٧٨٫٩٣٩٦٫٧٢٤) ١١٤٫٠٣٤(٢٫٨٠٨٫٣٧٤) ٦٩٦(٣٠٫٠١٩٧٫٢٧٥) ١٤٠٫٨٩٢(٤١٫٤٥٧٩٫٧٢٤٫٥٢٦٥٦٫٧٤١) ٣٥٫٤٦٥(--إیرادات استثمار وإیرادات أخرى 
الحصة من ربح استثمار في شركات 

١٩٢٫٩٦٣١٫١٧٢--) ١٫٦٥٢(١٧٠٫٨٦٠) ١٧٫٠٩٧() ١٢٫٧٤٩(١٫٩٦٥٣٫٣٧١٢٢٫٧٦٥٢٫٠٧٣) ١٥٩(-١٠٫١٢٢١٤٫٦٣٦--زمیلة وشركات ائتالف   
ربح من االستحواذ على شركات  

٢٠٫١٥٠٢٫٨٩٦-----٦٢٨----١٩٫٥٢٢٢٫٨٩٦----تابعة   
٤٥٧٢٨٫٧٨٥------------٤٥٧٢٨٫٧٨٥--ربح من استبعاد شركات تابعة 

من استبعاد استثمار    (خسارة) ربح
) ٦٫٦٥٩(١٫٩٩٩--) ٦٫٦٥٩(----١٫٩٩٩--------  زمیلةفي شركة   

) ٦١٫٢٨٣() ٣٨٣٫٢٧١() ٩٠() ٦٦٦() ١٫٢٩١() ٣٫٢٢٠() ٣٢٫٧٣٢() ٢٦٨٫٤٩٥() ٨١٩() ٢٫٣٢١() ١٢٫٢٤٦() ١٠٫٢٢٠() ٢٫٥٢١() ٥٦٫٢٣٤() ٩٫٨٥٠() ٣٩٫٨٨٧() ١٫٧٣٤() ٢٫٢٢٨(تكالیف التمویل 
٦٫٥٩٨) ٣٠٫٧٥٤(----٧٠٣٢٫٢٩٥-٤٫٣٠٣١٫١٦٣) ٢٠٫٤٣٢(-) ٤٩٠(-) ١١٫٦٩٨(--الضریبة

١٣٫٩١٨٫٢٥٣٢٫٨٧٣٫٣٤٤) ١٥٫٣٩٠(١٩٣٫٢٣٦٢٫٥٥٠٫٩٦٦١١٧٫٧٣٦١٫١١٢٫٤٢٥٢٫٠١٨٫٣٦٩١٫٢٥٠) ٤٠٫٤٣٤(٣٠٫٩٩٥٢٥٫٠٣٨٣٤٧٫٩٤٠٧٥٫٢٣٥٩٫٧١٥٫٢٧٩١٦٧٫٦٣٤١٩٩٫٨٣٢٢٩١٫٤٨٦الربح (الخسارة) للفترة 

٧٫٥٨١٦٫٠١٩٢٥١٫٥٧٨٤٤٫٥٣٧٣١٫٩٤٩١٨٫٨٠١١٣٥٫٥٧٩١٤٢٫٠٠٨١٦٫٨٢٠١٧٫٠٦٣١٧٩٫٠١٦٢١٫٧٦١٣٣٫٩١٤١١٫١٢٠٨٢٢٤٦٥٦٫٥١٩٢٦١٫٣٣٣االستھالك واإلطفاء زائداً:  
٢٫٢٢٨١٫٧٣٤٣٩٫٨٨٧٩٫٨٥٠٥٦٫٢٣٤٢٫٥٢١١٠٫٢٢٠١٢٫٢٤٦٢٫٣٢١٨١٩٢٦٨٫٤٩٥٣٢٫٧٣٢٣٫٢٢٠١٫٢٩١٦٦٦٩٠٣٨٣٫٢٧١٦١٫٢٨٣زائدًا: تكالیف التمویل 

) ٦٫٥٩٨(٣٠٫٧٥٤----) ٢٫٢٩٥() ٧٠٣(-) ١٫١٦٣() ٤٫٣٠٣(٢٠٫٤٣٢-٤٩٠-١١٫٦٩٨--زائداً: الضریبة  
ناقصاً: ربح من االستحواذ على  

) ٢٫٨٩٦() ٢٠٫١٥٠(-----) ٦٢٨(----) ٢٫٨٩٦() ١٩٫٥٢٢(----شركات تابعة    
ناقصاً: ربح من استبعاد شركات  

) ٢٨٫٧٨٥() ٤٥٧(------------) ٢٨٫٧٨٥() ٤٥٧(--تابعة   

الربح قبل الفائدة والضریبة  
١٤٫٩٦٨٫١٩٠٣٫١٥٧٫٦٨١) ١٥٫٢٧٦(٢١١٫١١٨٢٫٩٩٧٫١٤٦١٦٩٫٩٣٤١٫١٤٩٫٥٥٩٢٫٠٣٠٫٧٨٠١٫٩٩٨) ٢٢٫٤٥٦(٤٠٫٨٠٤٣٢٫٧٩١٦٥٠٫٦٤٦١٠٠٫٨٣٧٩٫٧٨٤٫٤٣٠١٨٦٫٠٦٠٣٦٦٫٠٦٣٤٤١٫٤٣٧واالستھالك واإلطفاء  



الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

٨٥

الالحقة داث األح٢٤

المنشآت التالیة:  ملكیة في صحص بعد نھایة الفترة، استحوذت المجموعة على

٪ ٦٠حصة ملكیة بنسبة  –سي إم سي القابضة ذ.م.م ("سي إم سي") ) ١(
)؛ تتمثل أنشطة سي إم سي في الخدمات الطبیة وجراحة الیوم الواحد داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة(

٪٥٥ حصة ملكیة بنسبة – ("ریتش")  جي سي ریتش ھولدكو لیمتد) ٢(
تقدیم خدمات القوى العاملة داخل اإلمارات العربیة المتحدة)؛ریتش في  ( تتمثل أنشطة 

  –وساجا أو أیھ دي إم سي سي ("ساجا أو أیھ")  ساجا انترناشونال أونرز أسوسییشن مانجمنت سیرفیسیز ذ.م.م ("ساجا")  ) ٣(
  ٪١٠٠حصة ملكیة بنسبة 

في خدمات إدارة الممتلكات)؛  تتمثل أنشطة ساجا وساجا أو أیھ(
 ٪٢٥حصة ملكیة بنسبة  –) "لولو"لولو كولومبیا أي ایھ () ٤(

؛ وفي تقدیم الخدمات المصرفیة الرقمیة) تتمثل أنشطة لولو(
٪  ١٥حصة ملكیة بنسبة  –("بیانات")  بیانات ایھ آي بي إل سي) ٥(

الجغرافیة المكانیة التي تعمل بالذكاء االصطناعي). األعمالبیانات في  تتمثل أنشطة(

على حصة ملكیة   لالستحواذ انفینیتي ویف ھولدینغ ذ.م.معالوة على ذلك، بعد نھایة الفترة، دخلت الشركة في اتفاقیة مع شركة و
لموافقة ھیئة األوراق المالیة    المعاملةتم إصدارھا. تخضع  سیعتبار شكل أسھم  اال   یأخذ  حیثإضافیة في الشركات التابعة أدناه،  

.العمومیةوالسلع والمساھمین في اجتماع الجمعیة 

؛شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع) ١(
و؛ شركة الصیر للتوریدات والمعدات البحریة ش.م.خ) ٢(
.مجموعة ملتیبالي ش.م.ع) ٣(

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

التابعة:  القانونیة قید اإلنجاز. تشمل ھذه الشركات

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


