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الشركة العالمية القابضة ش.م.ع 

٣

بیان المركز المالي المرحلي الموحد 
٢٠٢١مارس ٣١في 

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھمإیضاحات

الموجودات 
الموجودات غیر المتداولة 

٤١٫٧٢١٫٤٥٥١٫٥٦٦٫٩٨٥ممتلكات وآالت ومعدات 
٣٦٧٫٤٠٩٥٠٧٫٤٠٤موجودات غیر ملموسة وشھرة

١٩٠٫٦٢٦٨٨٫٤٣١موجودات حق االستخدام
٥١٫٣٧٠٫٠٣٤١٫٢٩٣٫٧٢١استثمارات عقاریة

٦٣١١٫٣١٥٤٣٨٫٧٣٣استثمار في شركات زمیلة وشركات ائتالف
استثمارات في موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة 

٧٫١٥٦١٫٥٨٢٤٤٧٫٠٥٧الدخل الشامل اآلخرمن خالل 
٢٨٤٫٩٦١٢٦٧٫٠١١ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى 

١٥٫١٤٫٧٠٦٤٫٧٠٦مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
١٥٫١١٫٢٠٠١٫٢٠٠قرض لطرف ذو عالقة

٣٫٧٢١٣٨موجودات الضریبة المؤجلة 

٤٫٨١٧٫٠٠٩٤٫٦١٥٫٢٨٦

الموجودات المتداولة 
٩٤٨٧٫٢٥٧٤٤٨٫٢١٢مخزون

١٠٦٨٣٫١٠٥٦٨٠٫٣١٢أعمال تطویر قید التنفیذ
٥٫٥٨٢٥٫٤٨٠موجودات بیولوجیة

استثمارات في موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة 
٧٫٢٩٣١٫٠٥١٦٢٢٫٥٢٥األرباح أو الخسائرمن خالل 

١٥٫١٣٤٤٫٧٣٠٣٤٤٫٧٣٨مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
٦٫٣٢٧٫٩٤٤٢٫٧١٣٫٢٦٤ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى

١١٥٫١٥٧٫٥٣٧٣٫٦٦٥٫٣٣٤النقد واألرصدة البنكیة

١٣٫٩٣٧٫٢٠٦٨٫٤٧٩٫٨٦٥
٨٩١٧٫١٢٩٩١٧٫١٢٩الموجودات المحتفظ بھا للبیع

١٤٫٨٥٤٫٣٣٥٩٫٣٩٦٫٩٩٤

١٩٫٦٧١٫٣٤٤١٤٫٠١٢٫٢٨٠إجمالي الموجودات 

حقوق المساھمین والمطلوبات 
حقوق المساھمین 

١٣١٫٨٢١٫٤٢٩١٫٨٢١٫٤٢٩رأس المال
٢٫٢٨٢٫٥٨٠٢٫١١٩٫٦١٥احتیاطي دمج

١٤٣٣٢٫٠٨٥٣٣٢٫٠٨٥احتیاطي نظامي
٨٧٫٦٧١٤٩٫٣٢٢التغیرات المتراكمة في إعادة تقییم استثمارات

١٫٢١٦٩٦٩احتیاطي تحویل العمالت
٤٫٤٧٨٫٠٩٩٣٫١٤٥٫٤٢٧أرباح محتجزة 

٩٫٠٠٣٫٠٨٠٧٫٤٦٨٫٨٤٧حقوق المساھمین العائدة لمالكي الشركة  
٦٢٢٫٤٦٣٣٥٣٫٠٨٦الحقوق غیر المسیطرة

٩٫٦٢٥٫٥٤٣٧٫٨٢١٫٩٣٣إجمالي حقوق المساھمین  
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٥

بیان األرباح أو الخسائر المرحلي الموحد (غیر مدقق)
٢٠٢١مارس ٣١المنتھیة في لفترة الثالثة أشھر

مارس ٣١فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درھمألف درھماتإیضاح 

١٦٢٫٢٧٦٫٢٩٦٧١٣٫١٠٤اإلیرادات
)٥٠٧٫٧١٧()١٫٣٢٢٫٣١٩(تكلفة اإلیرادات

٩٥٣٫٩٧٧٢٠٥٫٣٨٧إجمالي الربح  

)٨٣٫٧٦٦()١٩٥٫٥١٥(مصاریف عمومیة وإداریة
)٢٨٫٨٧٣()٢٥٫٨١٠(مصاریف بیع وتوزیع

٦٤٤٢٫٠٩٤١٣٫٥٢٤حصة من أرباح استثمار في شركات زمیلة وشركات ائتالف
٣٢١٫٦٩٩١٤٫٢٦٨إیرادات استثمارات وإیرادات أخرى

-١٢٫٢٥٫٢٧٣االستحواذ على شركات تابعةربح من 
-١٢٫٣٦٫٤١١ربح من استبعاد شركة تابعة 

)٨٫٥٠٨()١٢٫٦٢٧(تكالیف التمویل

١٫٤٩٥٫٥٠٢١١٢٫٠٣٢الربح قبل الضریبة
٦٥١٨٦للفترةضریبة الدخلمنافع

١٫٤٩٥٫٥٦٧١١٢٫٢١٨الربح للفترة

العائد إلى: 
١٫٣٣٢٫٦٧٢١١٢٫١٩٤مالكي الشركة 

١٦٢٫٨٩٥٢٤الحقوق غیر المسیطرة

١٫٤٩٥٫٥٦٧١١٢٫٢١٨الربح للفترة

١٧٠٫٧٣٠٫٠٦العوائد األساسیة للسھم  
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٦

بیان الدخل الشامل اآلخر المرحلي الموحد (غیر مدقق)
٢٠٢١مارس ٣١المنتھیة في لفترة الثالثة أشھر

مارس ٣١فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درھمألف درھمإیضاح

١٫٤٩٥٫٥٦٧١١٢٫٢١٨الربح للفترة

: اآلخر الشامل الدخل (الخسارة)
البنود التي قد یتم إعادة تصنیفھا الحقاً إلى األرباح أو الخسائر:
)١٫٠٩٥(٢٨٦فروق صرف العمالت األجنبیة عند تحویل العملیات الخارجیة

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

)٧٫٠٨٢(٧٫١٣٨٫٣٤٩خالل الدخل الشامل اآلخر

)٨٫١٧٧(٣٨٫٦٣٥اآلخر الشامل الدخل (الخسارة)إجمالي

١٫٥٣٤٫٢٠٢١٠٤٫٠٤١إجمالي الدخل الشامل للفترة 

العائد إلى: 
١٫٣٧١٫٢٦٨١٠٤٫٢٣٦مالكي الشركة 

)١٩٥(١٦٢٫٩٣٤الحقوق غیر المسیطرة

١٫٥٣٤٫٢٠٢١٠٤٫٠٤١
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٧

بیان التغیرات في حقوق المساھمین المرحلي الموحد (غیر مدقق)
٢٠٢١مارس ٣١المنتھیة في لفترة الثالثة أشھر

حاملي أسھم الشركة إلى العائد 

احتیاطي نظامياحتیاطي دمجرأس المال
التغیرات المتراكمة في 
إعادة تقییم استثمارات 

احتیاطي تحویل 
اإلجماليأرباح محتجزة العمالت

الحقوق غیر 
اإلجماليالمسیطرة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٥١٧٫٤٧٦٢٫١٧٢٫٤٨١٢٢٫٤٢٨٢٫١٩٤٫٩٠٩)٢٨٧(٤٥٫١٩١٨٫٣٩٤)٢١٩٫٧٢٢(١٫٨٢١٫٤٢٩) ة(مدقق٢٠٢٠ینایر ١الرصید في 
١١٢٫١٩٤١١٢٫١٩٤٢٤١١٢٫٢١٨-----الربح للفترة

)٨٫١٧٧()٢١٩()٧٫٩٥٨(-)٨٧٦()٧٫٠٨٢(---للفترةالخسارة الشاملة األخرى

١٠٤٫٠٤١)١٩٥(١١٢٫١٩٤١٠٤٫٢٣٦)٨٧٦()٧٫٠٨٢(---إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل للفترة 
٥٤٫٧٥٠-٥٤٫٧٥٠----٥٤٫٧٥٠-زمیلةستحواذ على شركة اال

١٫٥٧١٫٤٠٦٦٤٧١٫٥٧٢٫٠٥٣----١٫٥٧١٫٤٠٦-دمج أعمال شركات خاضعة لسیطرة مشتركة 

٦٢٩٫٦٧٠٣٫٩٠٢٫٨٧٣٢٢٫٨٨٠٣٫٩٢٥٫٧٥٣)١٫١٦٣(١٫٨٢١٫٤٢٩١٫٤٠٦٫٤٣٤٤٥٫١٩١١٫٣١٢) ة(غیر مدقق٢٠٢٠مارس٣١الرصید في 

١٫٨٢١٫٤٢٩٢٫١١٩٫٦١٥٣٣٢٫٠٨٥٤٩٫٣٢٢٩٦٩٣٫١٤٥٫٤٢٧٧٫٤٦٨٫٨٤٧٣٥٣٫٠٨٦٧٫٨٢١٫٩٣٣) ة(مدقق٢٠٢١ینایر ١الرصید في 
١٫٣٣٢٫٦٧٢١٫٣٣٢٫٦٧٢١٦٢٫٨٩٥١٫٤٩٥٫٥٦٧-----الربح للفترة

٣٨٫٥٩٦٣٩٣٨٫٦٣٥-٣٨٫٣٤٩٢٤٧---للفترةالشامل اآلخرالدخل

٣٨٫٣٤٩٢٤٧١٫٣٣٢٫٦٧٢١٫٣٧١٫٢٦٨١٦٢٫٩٣٤١٫٥٣٤٫٢٠٢---إجمالي الدخل الشامل للفترة 
١٦٢٫٩٦٥١٠٨٫٦٤٤٢٧١٫٦٠٩----١٦٢٫٩٦٥-)١٢٫١دمج أعمال شركات خاضعة لسیطرة مشتركة (إیضاح 

٣٣٫٥٣٢٣٣٫٥٣٢-------)١٢٫٢(إیضاح شركات تابعةاالستحواذ على 
)٣٦٫٠٠٠()٣٦٫٠٠٠(-------توزیعات أرباح مدفوعة إلى حقوق غیر مسیطرة 

٢٦٧٢٦٧-------الحقوق غیر المسیطرةضخ رأس مال من قبل 

١٫٨٢١٫٤٢٩٢٫٢٨٢٫٥٨٠٣٣٢٫٠٨٥٨٧٫٦٧١١٫٢١٦٤٫٤٧٨٫٠٩٩٩٫٠٠٣٫٠٨٠٦٢٢٫٤٦٣٩٫٦٢٥٫٥٤٣) ة(غیر مدقق٢٠٢١مارس ٣١الرصید في 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع 
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٨

التدفقات النقدیة المرحلي الموحد (غیر مدقق)بیان 
٢٠٢١مارس ٣١المنتھیة في لفترة الثالثة أشھر

أشھر المنتھیة الثالثةفترة 
مارس ٣١

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم إیضاحات 

األنشطة التشغیلیة 
١٫٤٩٥٫٥٠٢١١٢٫٠٣٢قبل الضریبةالربح 

تعدیالت للبنود التالیة:  
٣٤٫٤٤٢٢٠٫٣٢٢وأصل حق االستخدام استھالك ممتلكات وآالت ومعدات 

٧٫٣١٦١٤٫٠٣٠إطفاء موجودات غیر ملموسة 
١٣٫١٨١١٢٫٨٠٦استھالك استثمارات عقاریة  

٦١٤١٫٥١٢أصل بیولوجي إطفاء
) ١٣٫٥٢٤() ٤٤٢٫٠٩٤(٦الحصة من أرباح استثمار في شركات زمیلة وشركات ائتالف 

- ) ٢٨٦٫٢١٤(٧٫٢مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر التغیر في القیمة العادلة لموجودات مالیة 
- ) ٥٫٢٧٣(١٢٫٢تابعة  ات ربح من االستحواذ على شرك
- ) ٦٫٤١١(١٢٫٣ربح من استبعاد شركة تابعة  

٨٧- شطب موجودات بیولوجیة  
٢٫٣٤٧- االنخفاض في قیمة ممتلكات وآالت ومعدات  

) ٨(- التغیر في القیمة العادلة للموجودات البیولوجیة 
١٦٫٤٠٦٢٢٫٥٢٣مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین  
) ٤٢() ٧٥٧(ربح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 

٩١٫٨١٥٣١٤مخصص المخزون بطيء الحركة  
٢٫٧٩٠٢٤٫٢٢٠مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  

- ) ١١٫٢٨٥(عكس الذمم المدینة طویلة األجل  
) ٧٫٢٩٧() ٨٫٩٦٨(إیرادات الفائدة وتوزیعات األرباح 

١٢٫٦٢٧٨٫٥٠٨تكالیف التمویل  

٨٢٣٫٦٩١١٩٧٫٨٣٠رأس المال العامل التدفقات النقدیة التشغیلیة قبل التغیرات في 

التغیرات في رأس المالي العامل: 
١٩٫٠٥٤٢٠٫٤٩٤في المخزون النقص

) ١٫٥٣٠() ٧١٦(الزیادة في الموجودات البیولوجیة 
) ٧٥٫١٩٣(٤٫٧٣٨(الزیادة) في المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة النقص  

) ٢١٫٥٣٢() ٣٫٦٨٠٫٣٣٢(الزیادة في الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى 
) ٢٫٩٠٤() ٤٫٤٤٢(الزیادة في أعمال التطویر قید التنفیذ  

٣٧١٫٣٨٦) ٢٢٫٩٣١(أطراف ذات عالقة في المبالغ المستحقة إلى الزیادة)  النقص (
١٥٦٫٠٢٢) ٦٣٫٣٩٢(الزیادة في المطلوبات األخرى طویلة األجل  (النقص)  
) ٣٩٫٥٧٨(٣٫٦٨٧٫٩٢٩في الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى )النقص الزیادة (

٧٦٣٫٥٩٩٦٠٤٫٩٩٥النقد المولد من العملیات 
) ٢٫٣٨٦() ١١٫٤١٨(الخدمة للموظفین المدفوعة مكافآت نھایة 

- ) ١٫٧٧٩(مدفوعة  الضریبة ال
) ٣٫٩٩٦() ٨٫٠٧٩(تكالیف التمویل المدفوعة 

٧٤٢٫٣٢٣٥٩٨٫٦١٣صافي النقد المولد من األنشطة التشغیلیة  

األنشطة االستثماریة 
) ٥٩٣() ٥٥٫٩٩٠(ألكثر من ثالثة أشھر الحركة في ودائع ألجل ذات استحقاقات أصلیة  

) ٢٢٫٤٠٤() ٩٧٫٩٩٧(٤إضافات إلى ممتلكات وآالت ومعدات  
) ٩٥٥() ٩٩(إضافات إلى موجودات غیر ملموسة

٢٠٫١٧٣٤٣متحصالت من بیع ممتلكات وآالت ومعدات 
) ٦٫١١٤(- إضافات إلى موجودات محتفظ بھا للبیع 

) ١٢٫٢١٦(- ة زمیلة  االستحواذ على شركصافي التدفقات النقدیة الخارجة عند 
) ٢٢٠٫١٤٧() ٥٫٢٠١(٥إضافات إلى استثمارات عقاریة  

٦٥٥٢٫٤٢٤٣٫٠٣٥میلة وشركات ائتالف  ز توزیعات أرباح مستلمة من شركات 
- ١٢٫٣٣٠٥٫٨٤٨متحصالت من استبعاد شركة تابعة، صافي النقد المستبعد  

- ) ٣٤٫٠١٣(١٢٫٢المستحوذ علیھ  تابعة، صافي النقد اتشركدفعات مقابل االستحواذ على 
١٢٫١٨٦٫٨٠٧٣٠٩٫١٢٨دمج أعمال الشركات الخاضعة لسیطرة مشتركة 

- ) ٦٧٫٩٣١(٧٫٢و ٧٫١شراء استثمار في موجودات مالیة  
٨٫٩٦٨٧٫٢٩٧فوائد وتوزیعات أرباح مستلمة 

٧١٢٫٩٨٩٥٧٫٠٧٤صافي النقد المولد من األنشطة االستثماریة 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع 

المرحلية الموحدة المختصرة.البيانات الماليةجزءًا من هذه ٢٢إلى ١من تشكل اإليضاحات المرفقة 

٩

(تتمة)بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموحد (غیر مدقق)
٢٠٢١مارس ٣١المنتھیة في لفترة الثالثة أشھر

فترة الثالثة أشھر المنتھیة 
مارس ٣١

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم إیضاحات 

األنشطة التمویلیة 
) ٢٨(٢٦٫٤١٥قروض بنكیةمن متحصالت (سداد) صافي 

- ) ٣٦٫٠٠٠(توزیعات أرباح مدفوعة لحقوق غیر مسیطرة 
) ٣٥٦() ٩٫٨٠٧(عقود اإلیجار دفعات مطلوبات  

) ٣٨٤() ١٩٫٣٩٢(األنشطة التمویلیة المستخدم فيد قصافي الن

١٫٤٣٥٫٩٢٠٦٥٥٫٣٠٣صافي الزیادة في النقد وما یعادلھ خالل الفترة

٣٫٤٦٠٫٣٥٣١٫٢٨٤٫٨٥٣النقد وما یعادلھ في بدایة الفترة 
٢٨٧٣١٩العمالت األجنبیة تأثیر التغیرات في معدالت صرف 

١١٤٫٨٩٦٫٥٦٠١٫٩٤٠٫٤٧٥النقد وما یعادلھ في نھایة الفترة 



ية القابضة ش.م.ع. الشركة العالم

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢١مارس٣١

١٠

معلومات عامة ١

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

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

لشركة العالمیة القابضة ش.م.ع لنتائج العملیات والمركز المالي المختصرةالموحدةالمرحلیةضمن ھذه البیانات المالیةتت
:وشركاتھا التابعة (یشار إلیھا معاً باسم "المجموعة"). إن األنشطة الرئیسیة للمجموعة ھي("الشركة")  

متنوعة؛خدمات اإلدارة واالستثمار في مشاریع -
التبرید والتجمید؛عبر، والتصدیر، والحفاظ على المنتجات السمكیة واألحیاء المائیة األخرى ومنتجاتھا التجارة في األسماك -
االستثمار في المنشآت الریاضیة، والمؤسسات، والخدمات اإلداریة؛-
خدمات التموین والتجارة العامة للمواد الغذائیة؛-
إدارة عروض السینما؛-
تبرید وتكییف الھواء؛ومحطات وإصالح وصیانة أجھزة تركیب-
والعقارات؛يضاشراء وبیع وتأجیر األراضي والعقارات والخدمات األخرى المتعلقة بإدارة وتطویر األر-
تقدیم الخدمات الفنیة والتجاریة والمقاوالت المتعلقة باألعمال البحریة؛-
خرى المتعلقة بقطع الغیار والماكینات والمعدات الصناعیة؛خدمات االستیراد والصیانة والتجارة والخدمات األ-
خدمات الرعایة الصحیة وتشغیل المعامل الطبیة وتوزیع المستلزمات واألجھزة الطبیة؛-
خدمات العنایة الشخصیة والتجمیل؛ و-
تجارة وتصلیح وتأجیر الدراجات الناریة.-

.٢٠٢١مایو ٥تم اعتماد إصدار البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 

أساس اإلعداد٢

بیان االلتزام ٢٫١

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

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

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

الموجودات المالیة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء االستثمارات في  المختصرة  الموحدة  المرحلیةالبیانات المالیةھذه  تم إعداد  
من خالل الدخل الشامل اآلخر واالستثمارات في الموجودات المالیة من خالل األرباح أو الخسائر والموجودات البیولوجیة التي 

تم إدراجھا بالقیمة العادلة.

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



ية القابضة ش.م.ع. الشركة العالم

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢١مارس٣١

١١

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید ٢٫٢

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

یتم تحقیق السیطرة عندما یكون للمجموعة:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الملكیة غیر المسیطرة. 

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



ية القابضة ش.م.ع. الشركة العالم

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢١مارس٣١

١٢

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

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

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

ھ في  (یتم إعادة تصنیفھا إلى األرباح أو الخسائر أو یتم تحویلھا إلى فئة أخرى ضمن حقوق الملكیة كما ھو محدد/مسموح ب
ابقًا المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة القابلة للتطبیق). یتم اعتبار القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھ في الشركة التابعة س
رقم في تاریخ فقدان السیطرة كالقیمة العادلة عند اإلدراج المبدئي للمحاسبة الالحقة بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة

، كما ھو مناسب، والتكلفة عند اإلدراج المبدئي لالستثمار في الشركة الزمیلة أو شركة االئتالف.٩

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

ھي كما یلي:٢٠٢٠دیسمبر ٣١و٢٠٢١مارس ٣١إن تفاصیل الشركات التابعة للشركة كما في 

األنشطة الرئیسیةبلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢١٢٠٢٠

٪ ١٠٠٪١٠٠. شركة استثماراإلمارات العربیة المتحدة الشركة العالمیة القابضة آر أس سي لیمتد 
٪ ١٠٠٪١٠٠. استثمار وتأسیس وإدارة مشاریع تجاریةاإلمارات العربیة المتحدة ذ.م.م الشركاتإلدارةالشركة العالمیة القابضة 
٪ ١٠٠٪١٠٠. استثمار وتأسیس وإدارة مشاریع تجاریةاإلمارات العربیة المتحدة ذ.م.م للمرافق الشركة العالمیة القابضة 
٪ ١٠٠٪١٠٠. استثمار وتأسیس وإدارة مشاریع تجاریةاإلمارات العربیة المتحدة ذ.م.م العقاریةالشركة العالمیة القابضة 
٪ ١٠٠٪١٠٠. وتأسیس وإدارة مشاریع تجاریةاستثمار اإلمارات العربیة المتحدة ذ.م.م دیجتال ھولدینج الشركة العالمیة القابضة 
٪ ١٠٠٪١٠٠. استثمار وتأسیس وإدارة مشاریع تجاریةاإلمارات العربیة المتحدة ذ.م.م الصناعیةالشركة العالمیة القابضة 
العامة، وإدارة المطاعم،  إدارة وتشغیل المرافق اإلمارات العربیة المتحدة ذ.م.م لألغذیةالشركة العالمیة القابضة 

. واستثمار وإنشاء وإدارة المشاریع التجاریة 
١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠. استثمار وإنشاء وإدارة مشاریع تجاریةاإلمارات العربیة المتحدة الشركة العالمیة القابضة كابیتال ذ.م.م 
٪ ١٠٠٪١٠٠. تجارة وتجهيز وتغليف منتجات األغذية البحريةالمتحدة اإلمارات العربية شركة اليانس للمأكوالت ذ.م.م. 

التجارة العامة، استيراد وتصدير وتخزين في اإلمارات العربية المتحدة القابضة ذ.م.م. التحالف لألمن الغذائي
المخازن العامة، الوساطة التجارية وإدارة عمليات  

تجارة بالجملة وتجارة  ال. والمخازنالمستودعات
المعلبة  وتجارة المواد الغذائية المجمدة واألعالف 

. وتجارة المواد الزراعية المحفوظة

٨٠٪٨٠ ٪

دارة  وإ شراء وبيع العقارات واألراضي وتقسيمها، اإلمارات العربية المتحدة ستاليونز اإلمارات العقارية ذ.م.م 
. وتطوير وتأجير العقارات 

١٠٠٪١٠٠ ٪

خدمات فنية وتجارية ومقاوالت، التخصص في  اإلمارات العربية المتحدة أبوظبي الند للمقاوالت العامة ذ.م.م 
.أعمال مقاوالت الموانئ

١٠٠٪١٠٠ ٪

شركة تالل الخليج لتصميم المناظر الطبيعية 
والخدمات الزراعية ذ.م.م 

٪ ١٠٠٪١٠٠. وتنفيذ المناظر الطبيعيةتصميم اإلمارات العربية المتحدة 

٪ ٨٢٪٨٢. إدارة سكن عمالاإلمارات العربية المتحدة سنشري إلدارة العقارات ذ.م.م 
تجارة بالجملة وبالتجزئة في األسماك والروبيان  الالمملكة العربية السعودية شركة أسماك العرب ذ.م.م 

واألحياء المائية األخرى واستيراد وتصدير هذه  
المنتجات. تربية األسماك والروبيان واألحياء المائية  

ممتلكات وآالت  األخرى. تجارة الجملة والتجزئة في  
. ستزراع السمكي االومعدات

٨٠٪٨٠ ٪



ية القابضة ش.م.ع. الشركة العالم

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢١مارس٣١

١٣

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

الرئيسية األنشطةبلد التأسیس والعملیات الشركة التابعة اسم

حصة الملكيةنسبة 
وحقوق التصويت

المحتفظ بها 
٢٠٢١٢٠٢٠

٪ ٨٠٪٨٠. تجارة األعالف الحيوانيةالواليات المتحدة األمريكية فود سيكيوريتي هولدينجز يو اس ايه اليانس 
٪ ٨٠٪٨٠. األعالف الحيوانيةوإنتاج تجارة اسبانيا اس. ال. يو. فورراريس سان ماتيو

شركات قابضة واالستثمار في المشاريع التجارية  اإلمارات العربية المتحدة شركة أسماك القابضة ليمتد  
. وإدارتها

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ٥٠٪٥٠. تجارة وإنتاج األعالف الحيوانيةاألمريكية الواليات المتحدة ذا جومبوس كومباني ذ.م.م
تركيب تبريد المناطق والتكييف، وإصالح تبريد  اإلمارات العربية المتحدة بال القابضة للتبريد ذ.م.م  

. المناطق واالستثمار في مشاريع البنية التحتية
١٠٠٪١٠٠ ٪

تركيب تبريد المناطق والتكييف، وإصالح تبريد  اإلمارات العربية المتحدة بال لخدمات التبريد ذ.م.م  
. المناطق واالستثمار في مشاريع البنية التحتية

١٠٠٪١٠٠ ٪

تركيب تبريد المناطق والتكييف، وإصالح تبريد  اإلمارات العربية المتحدة بال فيرست للتبريد ذ.م.م  
. المناطق واالستثمار في مشاريع البنية التحتية

١٠٠٪١٠٠ ٪

تركيب تبريد المناطق والتكييف، وإصالح تبريد  اإلمارات العربية المتحدة بال دانات للتبريد ذ.م.م  
. المناطق واالستثمار في مشاريع البنية التحتية

١٠٠٪١٠٠ ٪

تركيب تبريد المناطق والتكييف، وإصالح تبريد  اإلمارات العربية المتحدة بال سرايا للتبريد ذ.م.م  
. المناطق واالستثمار في مشاريع البنية التحتية

١٠٠٪١٠٠ ٪

تركيب تبريد المناطق والتكييف، وإصالح تبريد  اإلمارات العربية المتحدة بال شمس للتبريد ذ.م.م  
. المناطق واالستثمار في مشاريع البنية التحتية

١٠٠٪١٠٠ ٪

تركيب تبريد المناطق والتكييف، وإصالح تبريد  اإلمارات العربية المتحدة بال نجمات للتبريد ذ.م.م  
. المناطق واالستثمار في مشاريع البنية التحتية

١٠٠٪١٠٠ ٪

تركيب تبريد المناطق والتكييف، وإصالح تبريد  اإلمارات العربية المتحدة ريم للتبريد ذ.م.م  ٤بال 
. المناطق واالستثمار في مشاريع البنية التحتية

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠. تركيب وصيانة معدات الطاقة البديلةاإلمارات العربية المتحدة للطاقة الشمسية ذ.م.م  ٤بال 
تركيب تبريد المناطق والتكييف، وإصالح تبريد  اإلمارات العربية المتحدة شمس للتبريد ذ.م.م  ٤بال 

المناطق واالستثمار في مشاريع البنية التحتية. 
١٠٠٪١٠٠ ٪

تربية وتفقيس وتعليف الدواجن وبيع منتجات  اإلمارات العربية المتحدة للدواجن ذ.م.م العجبان
. الدواجن

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ٧١.٩٨٪٧١.٩٨. تقديم استثمار وإنشاء وإدارة المشاريع الرياضيةاإلمارات العربية المتحدة ش.م.خ الرياضيةبالمز  
تجارة واستيراد مواد استهالكية طازجة، والمواد  اإلمارات العربية المتحدة ش.م.خ زي مخازن 

والمحفوظة والمجمدة. الغذائية المعلبة 
٧١.١٨٪٧١.١٨ ٪

تأسيس وإدارة الخدمات، وبيع المواد الغذائية  اإلمارات العربية المتحدة ساين رويال سينما ذ.م.م 
وأصناف المأكوالت والمشروبات السريعة  

.ةوالعروض السنيمائي

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠. خدمات وساطة بيع األسهمالعربية المتحدة اإلمارات الدولية لألوراق المالية ذ.م.م 
٪ ٨٠٪٨٠. استثمار وتأسیس وإدارة مشاریع تجاریةاإلمارات العربیة المتحدة ماتریكس انترناشونال سلوشنز ذ.م.م 

میغا لوجیستیكس بارك ویرھاوسیز مانجمنت  
ملكیة فردیة –

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

٪ ١٠٠٪١٠٠. تصمیم اإلعالنات وخدمات اإلنتاج اإلمارات العربیة المتحدة ذ.م.م المضاعفة لالستشارات التسویقیة
٪ ١٠٠٪١٠٠. مشاریع تجاریةاستثمار وتأسیس وإدارة اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م – دبلیو أف سي ھولدینجز 

تزوید العمالة عند الطلب، والخدمات اإلنسانیة،  اإلمارات العربیة المتحدة ) ١(ورك فورس كونكشن ذ.م.م 
وتوصیل الكوادر الطبیة وخدمات مرافق وحقول  

. البترول والغاز البحریة والبریة

١٠٠٪١٠٠ ٪



ية القابضة ش.م.ع. الشركة العالم

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢١مارس٣١

١٤

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

التوحید (تتمة) أساس ٢٫٢

األنشطة الرئیسیةبلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢١٢٠٢٠

استشارات الموارد البشریة واإلداریة، وخدمات  اإلمارات العربیة المتحدة ذ.م.م رت سلوشنز كونسلتنسي وبركو
. البترول والغاز البحریة والبریةمرافق وحقول  

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠. شركة استثماراإلمارات العربیة المتحدة اغرینف أس بي في آر أس سي 
الھاشمیة الستصالح وحرث األراضي 

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

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

٩٩٫٩٩٪٩٩٫٩٩ ٪

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

. مرافق وحقول البترول والغاز البحریة والبریة

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠. شركة استثماراإلمارات العربیة المتحدة ذ.م.م بداشنج ھولدینج كومباني
ملكیة فردیة  –انترناشونال جروب داشنج
ذ.م.م 

٪ ١٠٠٪١٠٠. وكالةاإلمارات العربیة المتحدة 

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

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

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

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

أسوسیاشینز ذ.م.م 
٪ ١٠٠٪١٠٠إدارة جمعیة المالك. اإلمارات العربیة المتحدة 

٪ ١٠٠٪١٠٠. خدمات إصدار فواتیر المرافق وتحصیلھا اإلمارات العربیة المتحدة إنیرجي ذ.م.م ٦٠ثري 
٪ ١٠٠٪١٠٠تنظیم وإدارة الفعالیات. اإلمارات العربیة المتحدة تیك إلدارة المرافق ذ.م.م ٨٠٠

٪ ١٠٠٪١٠٠خدمات الوساطة العقاریة. اإلمارات العربیة المتحدة العقاریة ذ.م.م أمنیوس للوساطة 
ملكیة فردیة  –أمنیوس للخدمات العقاریة 

ذ.م.م 
٪ ١٠٠٪١٠٠خدمات الوساطة العقاریة. اإلمارات العربیة المتحدة 

٪ ٧٠٪٧٠إدارة جمعیة المالك. عمان كومیونتیز العقاریة ذ.م.م ٦٠ثري 
٪ ١٠٠٪١٠٠حدیقة مغامرات. اإلمارات العربیة المتحدة الوادي للمغامرات ذ.م.م 



ية القابضة ش.م.ع. الشركة العالم

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢١مارس٣١

١٥

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

األنشطة الرئیسیةبلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢١٢٠٢٠

٪ ١٠٠٪١٠٠تأجیر منتجعات ومساكن مفروشة. اإلمارات العربیة المتحدة شالیھات المبزرة الخضراء ذ.م.م 
٪ ١٠٠٪١٠٠إدارة وتشغیل الفنادق والشقق الفندقیة. اإلمارات العربیة المتحدة شركة طموح للفنادق والمنتجعات  

٪ ٥١٪٥١مقاوالت مشاریع البناء. اإلمارات العربیة المتحدة طموح الوطنیة للمقاوالت ذ.م.م  
٪ ٦٠٪٦٠تصمیم وبناء النماذج المعماریة. اإلمارات العربیة المتحدة أرك مودلز أبوظبي ذ.م.م  

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

. بتولید الطاقة
٥٠٪٥٠ ٪

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

٥٠٪٥٠ ٪

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

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

. واألبحاث الجیولوجیة والجیوفیزیائیة 

٨٥٪٨٥ ٪

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

. والعدوات ذات الصلة ٢كوف –السارس  

٨٠٪٨٠ ٪

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

فراكار 
٪ ١٠٠٪١٠٠. اإلقامة في الفنادقصربیا  

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

. البحریة 
١٠٠٪١٠٠ ٪

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

. بالمحركات، وإدارة الیخوت

١٠٠٪١٠٠ ٪

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

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ٦٠٪٦٠.تقدیم المواد الغذائیة لمنظمات القطاع الخاص والعام اإلمارات العربیة المتحدة ذ.م.م ابیكس الوطنیة لخدمات التموین 
٪ ٥٢٪٥٢. األدویة وتجارة المعدات الطبیة والجراحیةمخزن اإلمارات العربیة المتحدة آر مید للمستلزمات الطبیة ذ.م.م 

٪ ١٠٠٪١٠٠شركة استثماریة.  اإلمارات العربیة المتحدة  لالستثمارات أس بي في ار اس سي لیمتد  ویست 
وإدارة محطات  تجارة مواد اإلطفاء والمقاومة اإلمارات العربیة المتحدة ) ١فایتینج سیرفیسیز ذ.م.م (فوج فیر 

.اإلطفاء 
٧٥  ٪ -

استثمارات المؤسسات  وتأسیس وإدارةتطویراإلمارات العربیة المتحدة ) ١ریتیرو العقاریة ذ.م.م (
العقاریة. 

١٠٠٪ -



ية القابضة ش.م.ع. الشركة العالم

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢١مارس٣١

١٦

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

الرئیسیةاألنشطة بلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢١٢٠٢٠

استثمارات المؤسسات  وتأسیس وإدارةتطویراإلمارات العربیة المتحدة ) ١بالیا العقاریة ذ.م.م (
العقاریة. 

١٠٠٪ -

- ٪٦٠.وتأسیسھا وإدارتھا االستثمار في المؤسسات التجاریة  اإلمارات العربیة المتحدة ) ١القابضة ذ.م.م (أبیكس 
وتأسیسھا  مؤسسات خدمات التعلیم في ستثمار االاإلمارات العربیة المتحدة ) ١(القابضة ذ.م.مللتعلیم آي اتش سي  

. وإدارتھا
١٠٠٪ -

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

. وتأسیسھا وإدارتھا 
٥١٪ -

وتأسیسھا  المؤسسات التجاریة فيتثمار االساإلمارات العربیة المتحدة ) ٢(أفكار لالستثمارات المالیة والعقاریة ذ.م.م 
المشاریع  فيستثمار اال، وتمثیل الشركات، و وإدارتھا
. ھا وتطویر العقاریة 

٦٠٪ -

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

٦٠٪ -

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

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

٦٠٪ -

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

٦٠٪ -

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

ملكیة فردیة  –الوطنیة لالستثمار ذ.م.م أبیكس 
)٢ (

- ٪٦٠المؤسسات وتأسیسھا وإدارتھا. االستثمار في اإلمارات العربیة المتحدة 

صیانة المباني وإدارة المخیمات وأماكن إقامة العمال  اإلمارات العربیة المتحدة ) ٢آر آر إلدارة المنشآت اس بي ذ.م.م ( 
وتطویر العقارات وخدمات التأجیر واإلدارة. 

٦٠٪ -

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

استیراد وبیع المواد الغذائیة المعلبة والمحفوظة  اإلمارات العربیة المتحدة 
بالجملة. 

٦٠٪ -

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

لتجارة العامة، البیع بالتجزئة ألنظمة وبرامج  ااإلمارات العربیة المتحدة 
المواد الغذائیة المعلبة والمحفوظة  بیع ، الحاسوب

بالجملة، استیراد وتصدیر، تعبئة وتغلیف المواد  
الغذائیة. 

٦٠٪ -

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

)٢ (
تصدیر وبیع المنتجات  الستیراد واالعامة، التجارة الاإلمارات العربیة المتحدة 

الخشبیة بالتجزئة.  
٦٠٪ -

- ٪١٠٠. تركیب وصیانة أنظمة األمن وتجارة المعداتالعربیة المتحدة اإلمارات ) ٢.م.م ( فیكسیس للخدمات الفنیة ذ 
العملیات المتوقفة: 

٪ ١٠٠٪ ١٠٠تملك وتأجیر عقارات التجزئة. اإلمارات العربیة المتحدة باراجون مولز ذ.م.م 
الشركة التابعة المستبعدة: 

ترست انترناشونال جروب ذ.م.م
) ١٢٫٣(إیضاح 

٪ ١٠٠-. بیع قطع الغیار وتصلیح المعدات العسكریة اإلمارات العربیة المتحدة 

.الفترةإن ھذه الشركات ھي شركات تابعة للمجموعة، تم تأسیسھا خالل ) ١(
).١٢(إیضاح الفترةشركات تابعة تم االستحواذ علیھا خالل ) ٢(



ية القابضة ش.م.ع. الشركة العالم
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(غير مدققة)٢٠٢١مارس٣١

١٧

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المعتمدة من قبل المجموعة  ٣٫١

التي تطبقھا المجموعة نفس السیاساتھي المختصرة إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموحدة 
الفعالة اعتباراً ، باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة التالیة ٢٠٢٠دیسمبر ٣١في بیاناتھا المالیة الموحدة كما في وللسنة المنتھیة في 

بعد.غیر فعال. لم تقم المجموعة بتطبیق أي معیار أو تفسیر أو تعدیل آخر تم إصداره ولكنھ لم ٢٠٢١ینایر ١من 

ومعیار المحاسبة ٩تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم: ٢المرحلة -الفائدة معدلصالح معیار إ
والمعیار الدولي ٤والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم٧والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٣٩الدولي رقم  

١٦رقمإلعداد التقاریر المالیة 

تشمل التعدیالت الوسائل العملیة التالیة:

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

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

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

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

التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة ٣٫٢

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

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.

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

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

.٢٠٢٠دیسمبر ٣١الموحدة كما في وللسنة المنتھیة في 
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١٨

(تتمة) التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة٣٫٢

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

الكلي فیما یتعلق باألسعار والطلب على السلع. ومع ذلك، ال یزال حجم ومدة ھذه التطورات غیر مؤكدین ولكن قد یؤثران على 
وسوف تواصل تقییم المزید من التأثیرات ١٩أرباحنا وتدفقاتنا النقدیة ووضعنا المالي. تراقب المجموعة تطورات جائحة كوفید 

في المستقبل.

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

جوھري مستقبلي لھذا التفشي على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة في ھذه المرحلة.

الممتلكات واآلالت والمعدات ٤

٣١ألف درھم (فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  ٩٧٫٩٩٧ما قیمتھالممتلكات واآلالت والمعداتخالل الفترة، بلغت اإلضافات إلى 
رسوم من خالل دمج األعمال والمستحوذ علیھا ألف درھم)، باستثناء الممتلكات واآلالت والمعدات ٢٢٫٤٠٤: ٢٠٢٠مارس 

ألف درھم (فترة ٢٤٫٧٣١البالغة قیمتھا ٢٠٢١مارس ٣١القیمة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في في نخفاض واالاالستھالك 
من المستحوذ علیھا الممتلكات واآلالت والمعدات  قیمةألف درھم). بلغت١٩٫٧٢٥:  ٢٠٢٠مارس  ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في 

ألف ٥٤٫٢٢٢: ٢٠٢٠مارس ٣١) (فترة الثالثة أشھر المنتھیة في ١٢ألف درھم (إیضاح ١٠١٫١٧٢خالل دمج األعمال 
درھم). 

االستثمارات العقاریة ٥

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم

١٤٢٫٦١٣١٣٥٫٢١٣األرض
١٫٧٣٨٫٦٥٠١٫٦٥٥٫٩٧٥العقارات المؤجرة 

٢١٢٫١٨٢٢١٢٫٧٦٣قید التطویر عقارات 

٢٫٠٩٣٫٤٤٥٢٫٠٠٣٫٩٥١

)٧١٠٫٢٣٠()٧٢٣٫٤١١(ناقصاً: االستھالك المتراكم وخسارة االنخفاض في القیمة 

١٫٣٧٠٫٠٣٤١٫٢٩٣٫٧٢١

مارس ٣١ألف درھم (فترة الثالثة أشھر المنتھیة في ٥٫٢٠١االستثمارات العقاریة ما قیمتھخالل الفترة، بلغت اإلضافات على 
لفترة ورسوم االستھالكمن خالل دمج األعمال  االستثمارات العقاریة المستحوذ علیھا ألف درھم)، باستثناء ٢٢٠٫١٤٧: ٢٠٢٠

: ٢٠٢٠مارس  ٣١ألف درھم (فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  ١٣٫١٨١البالغة قیمتھا ٢٠٢١مارس  ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في  
ألف درھم (إیضاح ٨٧٫٤١٨من خالل دمج األعمال العقاریة المستحوذ علیھا قیمة االستثمارات ألف درھم). بلغت ١٢٫٨٠٦

ألف درھم).١٫١٩٣٫٧١٦: ٢٠٢٠مارس ٣١) (فترة الثالثة أشھر المنتھیة في ١٢
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١٩

(تتمة) االستثمارات العقاریة٥

مارس ٣١ألف درھم إلى المخزون خالل الفترة (فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  ٣٫١٢٥مبلغ بقیمة، تم تحویلباإلضافة إلى ذلك
: ال شيء).٢٠٢٠

مارس ٣١تعتقد اإلدارة أن القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة لم تتغیر بشكل جوھري خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
من قبل اإلدارة بالرجوع إلى ٢٠٢٠دیسمبر ٣١العقاریة للمجموعة كما في قد تم تحدید القیمة العادلة لالستثماراتل. ٢٠٢١

بالمجموعة. لیست لھ عالقةفي اإلدارة ومقیم مستقل مختصین داخلیینالتقییم الذي تم إجراؤه في التواریخ ذات الصلة من قبل 
المواقع ذات الصلة.المستقل المؤھالت المناسبة والخبرة الحدیثة في تقییم العقارات فيلدى المقیم

األرض
تم . ٢٠٢٠دیسمبر ٣١ملیار درھم في ٢٫٨السوق إلى أن القیمة العادلة لقطع أراضي المجموعة تقارب القائم علىیشیر التقییم 

ملیون درھم مقابل قروض.٧٥١أرض بقیمة عادلة تبلغ رھن 

العقارات المؤجرة 
ملیار درھم.١٫٢٦ما قیمتھ ٢٠٢٠دیسمبر ٣١المقدرة كما في بلغت القیمة العادلة للعقارات المؤجرة 

العقارات قید التطویر 
من المشاریع العقاریة في إمارة أبوظبي والتي ھي قید اإلنشاء والتطویر بشكل أساسي تتكون االستثمارات العقاریة قید التطویر

.في جزیرة الریم

لالستثمارات العقاریة باستخدام النھج القائم على السوق ونموذج التدفقات النقدیة المخصومة.یتم تحدید القیمة العادلة 

یأخذ النھج القائم على السوق في االعتبار معامالت السوق األخیرة للموجودات المماثلة أو عروض األسعار / أسعار العطاءات 
لنفس الموجودات أو للموجودات المماثلة.

التدفقات النقدیة المخصومة بعین االعتبار القیمة الحالیة لصافي التدفقات النقدیة التي سوف یتم تولیدھا من العقار، مع یأخذ نظام 
األخذ في االعتبار معدل نمو اإلیجار المتوقع، ومعدل اإلشغال، وتكالیف حوافز اإلیجار مثل فترات اإلیجار المجانیة والتكالیف 

ستأجرون. یتم خصم صافي التدفقات النقدیة المتوقعة باستخدام معدالت الخصم المعدلة حسب المخاطر. األخرى التي ال یدفعھا الم
من بین العوامل األخرى، یأخذ تقدیر معدل الخصم في االعتبار جودة المبنى وموقعھ (رئیسي مقابل ثانوي) وعوامل شروط  

اإلیجار الخاصة بالعقارات المعنیة.
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٢٠

(تتمة) اریةاالستثمارات العق ٥

فیما یلي ملخص ألسالیب التقییم والمدخالت المستخدمة في تقییم االستثمارات العقاریة:

المدخالت الجوھریة غیر القابلة للمالحظة أسلوب التقییمالعقار 
درھم / للقدم المربع؛١٣٥- ١٣٠معدل المبیعات: أسعار البیع مقارنة  األرض 

 :؛ و ٢رسوم االستحواذ٪
 :١٤معدل الخصم .٪

إن القیمة اإلیجاریة المقدرة سنویًا للعقارات المؤجرة المختلفة ھي كما یلي: التدفقات النقدیة المخصومة  العقارات المؤجرة 

 :درھم للوحدة؛٢١٠٫٠٠٠- ١٩٫٢٠٠العقارات السكنیة
  :المربع؛ درھم / للقدم  ١٠٨-درھم / للقدم المربع  ٨٠العقارات التجاریة
 :درھم / للقدم المربع؛ و ١٠٨-درھم / للقدم المربع  ٩٧التجزئة
 :درھم للوحدة. ٥٫٤٠٠موقف للسیارات

 :درھم / للقدم  ٤٥٫٧٣- درھم / للقدم المربع ١٥٫٧٢مصاریف تشغیلیة
المربع؛ 

 :؛ و ١٠٫٥- ٪ ٩معدل الخصم٪
 :٩٫٥-٪ ٨معدل الرسملة .٪

الشركات الزمیلة وشركات االئتالف االستثمار في ٦

فیما یلي تفاصیل الشركات الزمیلة وشركات ائتالف المجموعة:

الملكیةحصةبلد التأسیس والعملیات األنشطة الرئیسیةاسم المنشأة
٢٠٢١٢٠٢٠

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

وتأسیسھا وإدارتھا. 
٪٤٧٪ ٤٧اإلمارات العربیة المتحدة 

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

٪٢٠٪ ٢٠اإلمارات العربیة المتحدة 

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

٪٣١٫٥٪ ٣١٫٥اإلمارات العربیة المتحدة 

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

٪٢٠٪ ٢٠المتحدة اإلمارات العربیة 

٪٥٠٪ ٥٠اإلمارات العربیة المتحدة . طباعة المنشورات التجاریة ذ.م.م ت فیوال لالتصاال

٪ ٤٠-الوالیات المتحدة األمریكیة . شركة للحلول المتكاملة) ٢نوبل انك (

: شركات االئتالف
استثمار وتطویر المشاریع العقاریة  ) ٣(الزیو لالستثمار العقاري ذ.م.م 

. وتأسیسھا وإدارتھا
٪٦٥٪ ٦٥اإلمارات العربیة المتحدة 

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

٪٦٥٪ ٦٥اإلمارات العربیة المتحدة 

٪٣٤٪ ٣٤اإلمارات العربیة المتحدة المشاریع العقاریة. بنیة ذ.م.م 



ية القابضة ش.م.ع. الشركة العالم

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢١مارس٣١

٢١

(تتمة) االستثمار في الشركات الزمیلة وشركات االئتالف٦

) شركة تفسیر للمقاوالت والصیانة العامة ذ.م.م ("تفسیر") ١(
، كانت القیمة ٢٠٢١مارس ٣١إن شركة تفسیر للمقاوالت والصیانة العامة ذ.م.م، وھي شركة زمیلة، قید التصفیة. كما في 

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

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

). ١٢٫٣بالكامل خالل السنة (إیضاح 

) الزیو لإلستثمار العقاري ذ.م.م ("الزیو") ٣(
، اختار أعضاء مجلس إدارة شركة الزیو لإلستثمار العقاري ذ.م.م، وھي شركة ائتالف، تصفیة شركة االئتالف. ٢٠١٨خالل 

ملیون ٠٫٢: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١ملیون درھم (٠٫٢قیمة الدفتریة لالستثمارات ما قیمتھ ، بلغت ال٢٠٢١مارس ٣١كما في 
.قید التنفیذدرھم). ال تزال عملیة التصفیة 

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

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس ٣١

ألف درھمدرھمألف 

٤٣٨٫٧٣٣٧٫٣٣١في بدایة الفترة / السنة
٣٥٫٤٥٠-المستحوذ علیھ خالل دمج األعمال 

٨٥٫٣٤٠-زمیلة اتاالستحواذ على شرك
-)١٧٫٠٨٨(استبعاد خالل الفترة / السنة

٤٤٢٫٠٩٤٩٤٨٫٢٤٧ربح المجموعة للفترة / السنةمن حصة 
)٦٣٧٫٦٣٥()٥٥٢٫٤٢٤(خالل الفترة / السنةتوزیعات أرباح مستلمة 

٣١١٫٣١٥٤٣٨٫٧٣٣في نھایة الفترة / السنة



ية القابضة ش.م.ع. الشركة العالم

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢١مارس٣١

٢٢

استثمارات في موجودات مالیة ٧

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس ٣١

ألف درھم ألف درھم إیضاحات 

٧٫١٥٦١٫٥٨٢٤٤٧٫٠٥٧الدخل الشامل اآلخر استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل  
٧٫٢٩٣١٫٠٥١٦٢٢٫٥٢٥استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

١٫٤٩٢٫٦٣٣١٫٠٦٩٫٥٨٢

االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر٧٫١

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم

٣٠٦٫٨٧٥٢٣٤٫٩٢٩مدرجة
٢٥٤٫٧٠٧٢١٢٫١٢٨غیر مدرجة 

٥٦١٫٥٨٢٤٤٧٫٠٥٧

إن االستثمارات في أدوت حقوق الملكیة ھذه غیر محتفظ بھا للمتاجرة. بدًال عن ذلك، یتم االحتفاظ بھا ألغراض استراتیجیة 
علیھ، قامت إدارة المجموعة باختیار تحدید ھذه االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة كقیمة عادلة من خالل الدخل طویلة األجل.  

الشامل اآلخر حیث أنھم على یقین بأن إدراج التقلبات القصیرة في القیمة العادلة لالستثمارات في األرباح أو الخسائر لن یكون 
االحتفاظ بھذا االستثمارات ألغراض ذات أجل طویل وتحقیق أدائھا المحتمل على األمد متماشیًا مع استراتیجیة المجموعة في

الطویل.

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

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس ٣١
ألف درھمألف درھم

٣٠٦٫٨٧٥٢٣٤٫٩٢٩داخل اإلمارات العربیة المتحدة
٢٥٤٫٧٠٧٢١٢٫١٢٨خارج اإلمارات العربیة المتحدة

٥٦١٫٥٨٢٤٤٧٫٠٥٧



ية القابضة ش.م.ع. الشركة العالم

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢١مارس٣١

٢٣

(تتمة) استثمارات في موجودات مالیة ٧

(تتمة) االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر٧٫١

. إن حركة االستثمار في الموجودات ٢٠یتم إدراج االستثمارات بالقیمة العادلة باستخدام أسالیب التقییم الموضحة في اإلیضاح رقم  
المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ھي كما یلي: 

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم

٤٤٧٫٠٥٧٤٣٫١٨٣في بدایة الفترة / السنة
٤٢٫٥٨٠٤٤٨٫٤٥٠اإلضافات خالل الفترة / السنة 

٣٣٫٥٩٦٣٢٫٦٨٤)١٢٫١المستحوذ علیھ أثناء دمج األعمال (إیضاح 
)١١٨٫١٨٨(-استبعادات خالل الفترة / السنة

٣٨٫٣٤٩٤٠٫٩٢٨في القیمة العادلةاتالتغیر

٥٦١٫٥٨٢٤٤٧٫٠٥٧في نھایة الفترة / السنة 

ألف درھم مقابل قرض یتعلق بشركة تابعة مصنفة ١٧٫٦٠٧، تم رھن أسھم بقیمة عادلة تبلغ ٢٠٢١مارس ٣١كما في 
كموجودات محتفظ بھا للبیع.

ألف درھم) محتفظًا ٨٨٤: ٢٠١٩ألف درھم (٣٦٫٢٩٥، كان االستثمار في أسھم بقیمة عادلة قدرھا ٢٠٢١مارس ٣١كما في 
بھ باسم طرف ذو عالقة خاضع لسیطرة مشتركة، لصالح المجموعة.

االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر٧٫٢

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم

١٠٥٫٠٠٩٦٨٫٥٧١مدرجة 
٨٢٦٫٠٤٢٥٥٣٫٩٥٤غیر مدرجة 

٩٣١٫٠٥١٦٢٢٫٥٢٥

یتم االحتفاظ بھذه االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة للمتاجرة بقصد إدراج التقلبات قصیرة األجل في ھذه االستثمارات. یتم 
العادلة لالستثمارات المدرجة بالرجوع إلى عروض األسعار المعلنة في سوق نشط.تحدید القیم 



ية القابضة ش.م.ع. الشركة العالم

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢١مارس٣١

٢٤

(تتمة) استثمارات في موجودات مالیة ٧

(تتمة) االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر٧٫٢

إن التوزیع الجغرافي لالستثمارات ھو كما یلي:

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم

١١٤٫١٩٧٧٤٫٧١٩داخل اإلمارات العربیة المتحدة
٨١٦٫٨٥٤٥٤٧٫٨٠٦خارج اإلمارات العربیة المتحدة

٩٣١٫٠٥١٦٢٢٫٥٢٥

. إن حركة االستثمار في الموجودات ٢٠یتم إدراج االستثمارات بالقیمة العادلة باستخدام أسالیب التقییم الموضحة في اإلیضاح رقم  
المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ھي كما یلي:

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم

-٦٢٢٫٥٢٥في بدایة الفترة / السنة
٢٥٫٣٥١٦٤٥٫٣٢٠خالل الفترة / السنةإضافات 

-)٣٫٠٣٩(استبعاد شركة تابعة 
)٣١٫٤٨٧(-السنةالفترة / استبعادات خالل 

٢٨٦٫٢١٤٨٫٦٩٢التغیرات في القیمة العادلة 

٩٣١٫٠٥١٦٢٢٫٥٢٥في نھایة الفترة / السنة

العملیات المتوقفة والموجودات المحتفظ بھا للبیع٨

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم

٣٧٦٫٧٣٠٣٧٦٫٧٣٠)٨٫١(إیضاح مبنى–موجودات محتفظ بھا للبیع 
٥٤٠٫٣٩٩٥٤٠٫٣٩٩)٨٫٢عملیات متوقفة (إیضاح 

٩١٧٫١٢٩٩١٧٫١٢٩

٢٤٢٫٩٨٣٢٤٢٫٩٨٣)٨٫٢مطلوبات مرتبطة بشكل مباشر بموجودات محتفظ بھا للبیع (إیضاح 



ية القابضة ش.م.ع. الشركة العالم

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢١مارس٣١

٢٥

(تتمة) العملیات المتوقفة والموجودات المحتفظ بھا للبیع٨

ى المبن- الموجودات المحتفظ بھا للبیع ٨٫١

اتفاقیةموجوداتھا بناًء على  احدوقبل االستحواذ علیھا من قبل المجموعة، التزمت شركة الطموح لالستثمار ذ.م.م ببیع  ٢٠١٩في  
.لم تكتمل عملیة البیع، ٢٠٢١مارس ٣١كما في البیع والشراء. 

العملیات المتوقفة ٨٫٢

مارس ٣١كما في لبیع الشركة التابعة، باراجون مولز ذ.م.م.، وقعت المجموعة اتفاقیة البیع والشراء٢٠٢٠أكتوبر ٣١في 
لم تكتمل عملیة البیع.،٢٠٢١

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

المخزون ٩

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم

٢٤٦٫٧٤٦٢٦٥٫٢٨٠مستلزمات طبیة
٤٩٫١٨٥٥٦٫٥٥٣أعالف حیوانیة

٥١٫٧٠٦٢٧٫٤١٨المواد الغذائیة وغیر الغذائیة 
٢٦٫٤٦٤٢١٫٩٩١أسماك ومنتجات سمكیة 

-٤٤٫٩٠١أثاث منزلي 
٥٫١١٠٥٫١١٠العقارات

١٫٣١٧٤٫٧٢٧منتجات الدواجن 
٩٫٥٧٠٥٫٧٣١بضائع جاھزة أخرى 

٤٩٫٧٣٨٤١٫٢٥٣أعمال قید التنفیذ
٢٢٫٣٥٨٢٨٫٢٨٥تغلیف ومواد خام 

١٢٫٢٨٩١١٫٤٤٥قطع غیار ومواد استھالكیة 

٥١٩٫٣٨٤٤٦٧٫٧٩٣
٨٨٦٧٫٩٦٦بضائع في الطریق

)٢٧٫٥٤٧()٣٣٫٠١٣(ناقصاً: مخصص المخزون بطيء الحركة

٤٨٧٫٢٥٧٤٤٨٫٢١٢



ية القابضة ش.م.ع. الشركة العالم

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢١مارس٣١

٢٦

(تتمة) المخزون٩

إن الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة ھي كما یلي:

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم

٢٧٫٥٤٧٢٫٤٣٠في بدایة الفترة / السنة
٣٫٦٥١٣٫٣٩٣المستحوذ علیھ أثناء دمج األعمال 

١٫٨١٥٢١٫٧٢٤المحمل للفترة / السنة

٣٣٫٠١٣٢٧٫٥٤٧السنة/في نھایة الفترة

أعمال التطویر قید التنفیذ  ١٠

تشییدھا للبیع. إن األرض الممنوحة تمثل أعمال التطویر قید التنفیذ تكالیف التطویر واإلنشاء المتكبدة على العقارات التي یتم 
للمجموعة دون مقابل، بما في ذلك األرض والعقارات المكتملة في مدینة العین، یتم احتسابھا بالقیمة االسمیة.

إن الحركة خالل السنة ھي كما یلي: 

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم

-١٫٠٢٥٫٤٦٦في بدایة الفترة / السنة 
١٫٠٧٦٫١٩٦-المستحوذ علیھ أثناء دمج األعمال 

٤٫٤٤٢١٥٫٠٥٦إضافات خالل الفترة / السنة 
١٤٤-االستھالك المرسمل

)٦٥٫٩٣٠()١٫٦٤٩(المحول إلى المخزون 

١٫٠٢٨٫٢٥٩١٫٠٢٥٫٤٦٦
)٣٤٥٫١٥٤()٣٤٥٫١٥٤(ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة 

٦٨٣٫١٠٥٦٨٠٫٣١٢دیسمبر٣١في 



ية القابضة ش.م.ع. الشركة العالم

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢١مارس٣١

٢٧

النقد واألرصدة البنكیة ١١

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم

١٢٫٩٢٦٨٫٤٨٤نقد في الصندوق 

أرصدة بنكیة:
٤٫٧٣٥٫٤٢١٣٫٣٣٠٫١٧٩حسابات جاریة وتحت الطلب

٣٨٧٫٥٧٦٣٢٥٫٧٠٤ألجلودائع 
٢١٫٨٣٩١٫٠١٧حسابات ھامش

)٥٠()٢٢٥(ناقصاً: مخصص خسارة االئتمان المتوقعة 

٥٫١٥٧٫٥٣٧٣٫٦٦٥٫٣٣٤النقد واألرصدة البنكیة 
)٢١٤٫٧٦٢()٢٧٠٫٧٥٢(ذات استحقاق أصلي ألكثر من ثالثة أشھر ألجلناقصاً: ودائع 

)٤٧() ٥٣(ناقصاً: سحوبات على المكشوف من البنوك 

٤٫٨٨٦٫٧٣٢٣٫٤٥٠٫٥٢٥
٩٫٨٢٨٩٫٨٢٨زائدًا: النقد واألرصدة البنكیة العائدة إلى شركة تابعة محتفظ بھا للبیع

٤٫٨٩٦٫٥٦٠٣٫٤٦٠٫٣٥٣النقد وما یعادلھ

دمج األعمال ١٢

مشتركة لسیطرة خاضعةدمج أعمال ١٢٫١

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

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

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



ية القابضة ش.م.ع. الشركة العالم

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢١مارس٣١

٢٨

(تتمة) دمج األعمال١٢

(تتمة) مشتركةلسیطرة خاضعةدمج أعمال ١٢٫١

وشركاتھا التابعة ("أفكار") أفكار لالستثمار المالي والعقاري ذ.م.م
ذ.م.م ٪ من أسھم شركة أفكار لالستثمار المالي والعقاري  ٦٠حصة بنسبة، استحوذت المجموعة على٢٠٢١ینایر  ١من  اً اعتبار

في االستثمار في وتتمثل أنشطتھا . یقع مقر أفكار في أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة، بال مقابلوشركاتھا التابعة ("أفكار") 
تفاصیل الشركات التابعة فیما یلي  لعقاریة.  ، وتمثیل الشركات، واستثمار وتطویر المشاریع اوتأسیسھا وإدارتھا المشاریع التجاریة،  

ألفكار: 

األنشطة الرئیسیة والتشغیل  بلد التأسیس الشركة اسم 

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

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

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

كما یلي:المبالغ المدرجة فیما یتعلق بالموجودات المستحوذ علیھا والمطلوبات المفترضة القابلة للتحدید كانت

ألف درھم
الموجودات 

٨٦٫١٦١الممتلكات واآلالت والمعدات
١١٥٫١٣٠موجودات حق االستخدام

٨٧٫٤١٨االستثمارات العقاریة 
٣٣٫٥٩٦االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

٣٧٫٣٦٣المخزون
٣٢٫٢٦٤الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى

٨٦٫٨٠٧النقد واألرصدة البنكیة

٤٧٨٫٧٣٩

المطلوبات  
٥٫٤١٦مكافآت نھایة الخدمة للموظفین

٥٢٫٠٠٠القروض 
١١٦٫٨٤٦مطلوبات عقود اإلیجار

٣٢٫٨٦٨الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى

٢٠٧٫١٣٠
٢٧١٫٦٠٩صافي الموجودات 

)١٠٨٫٦٤٤(ناقصاً: الحقوق غیر المسیطرة 

١٦٢٫٩٦٥المستحوذ علیھا الحصة النسبیة من صافي الموجودات القابلة للتحدید
-االعتبار المدفوع 

١٦٢٫٩٦٥احتیاطي الدمج  



ية القابضة ش.م.ع. الشركة العالم

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢١مارس٣١

٢٩

(تتمة) دمج األعمال١٢

(تتمة) مشتركةلسیطرة خاضعةدمج أعمال ١٢٫١

على ،درھمألف  ٥٫٥٩٧ألف درھم و٥٦٫٤٤٤تاریخ االستحواذ، ساھمت أفكار في إیرادات وأرباح للمجموعة بمبلغ  اعتبارًا من  
التوالي.

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

الواردة ضمنالمحاسبة عنھا باستخدام طریقة االستحواذ تالتالیة، والتي تمالشركاتخالل الفترة، استحوذت المجموعة على 
دمج األعمال:٣رقمالمالیةلتقاریر عداد االمعیار الدولي إل

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

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

األنشطة الرئیسیة والتشغیل  بلد التأسیس الشركة اسم 

استیراد وبیع المواد الغذائیة المعلبة والمحفوظة  اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م –أوفرسیز لتجارة المواد الغذائیة 
بالجملة. 

لتجارة العامة، البیع بالتجزئة ألنظمة وبرامج  ااإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م – األفق الملكي للتجارة العامة 
المواد الغذائیة المعلبة والمحفوظة  بیع، الحاسوب

بالجملة، استیراد وتصدیر، تعبئة وتغلیف المواد  
الغذائیة. 

التجزئة والجملة.  باستھالكیة للبیع متاجر اإلمارات العربیة المتحدة م   .م.ذ فزعةمتاجر األفق الملكي 
تصدیر وبیع المنتجات  الستیراد واالعامة، ال تجارة الاإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م  – األفق الملكي للتجارة العامة 

الخشبیة بالتجزئة.  

٣٫٩٧٩وألف درھم  ٤٨٫٠٣٤قیمتھا بإیرادات وأرباح للمجموعة بلغتشركة األفق الملكيتاریخ االستحواذ، ساھمت  اعتبارًا من
على التوالي.،ألف درھم

("بداور") ذ.م.م ملیكة فردیة –بدوار للتصمیم الداخلي  
شركة في٪ ١٠٠حصة بنسبة، وھي شركة تابعة، علىذ.م.مالقابضةأبیكس ، استحوذت شركة ٢٠٢١ینایر ١من اً اعتبار

في إمارة أبوظبي تم تسجیلھا وتأسیسھا ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة،  ("بداور")،ذ.م.مملكیة فردیة–بدوار للتصمیم الداخلي
بإیرادات وخسائر للمجموعة بداورتاریخ االستحواذ، ساھمت  اعتبارًا منأعمال تنفیذ التصمیمات وبیع األثاث.  وتتمثل أنشطتھا في  

على التوالي.،ألف درھم١٤٣ألف درھم و٣٥٤بمبلغ 



ية القابضة ش.م.ع. الشركة العالم

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢١مارس٣١

٣٠

(تتمة) األعمالدمج ١٢

(تتمة) : دمج األعمال٣عملیات االستحواذ بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ١٢٫٢

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

في إمارة أبوظبي تم تسجیلھا وتأسیسھا ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة، و("الخیام المركزیة")ذ.م.مملكیة فردیةالمركزیة
الخیام المركزیة، ساھمت شركة  من تاریخ االستحواذاعتبارًا  في بیع الخیام والمظالت بالتجزئة وإدارة الفعالیات.  وتتمثل أنشطتھا 

على التوالي.،ألف درھم٣٫١٠١ألف درھم و٧٫١٩٩قیمتھا بإیرادات وأرباح للمجموعة بلغت

("أبیكس الوطنیة لالستثمار") ملكیة فردیة ذ.م.م -أبیكس الوطنیة لالستثمار 
شركة ٪ في ١٠٠بنسبةشركة تابعة، على حصة، وھي شركة أبیكس القابضة ذ.م.م، استحوذت ٢٠٢١ینایر ١من اً اعتبار
أبیكس الوطنیة إن شركة ، بدون مقابل. ملكیة فردیة ذ.م.م ("أبیكس الوطنیة لالستثمار")-أبیكس الوطنیة لالستثمار ، خاملة

في المؤسسات االستثمار  في  وتتمثل أنشطتھا في إمارة أبوظبي،  تم تسجیلھا وتأسیسھا ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة،  لالستثمار  
كما في الشركة خاملة. لم یتم المساھمة بإیرادات وأرباح للمجموعة حیث ظلت  وتأسیسھا وإدارتھا التجاریة والعقاریة والصناعیة  

.التقاریر المالیةتاریخ 

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

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

على التوالي.،ألف درھم١٦٫٧٥٨ألف درھم و٢٧٫٥٨٥غ للمجموعة بمبل

("فیكسیس") فیكسیس للخدمات الفنیة ذ.م.م  
٪ في ١٠٠، وھي شركة تابعة، على حصة بنسبة ذ.م.مالتزام إلدارة األصول، استحوذت شركة ٢٠٢١ینایر ١من اً اعتبار

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

على التوالي.،ألف درھم١٢٥ألف و٣٫٠٤١وخسائر للمجموعة بمبلغ 



ية القابضة ش.م.ع. الشركة العالم

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢١مارس٣١

٣١

(تتمة) األعمالدمج ١٢

(تتمة) : دمج األعمال٣عملیات االستحواذ بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ١٢٫٢

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

اإلجمالي فیكسیس الخیام المركزیة بداوراألفق الملكي 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

الموجودات 
٢٫٦٤١٢٤٩١٥٫٠١١-١٢٫١٢١والمعدات واآلالت الممتلكات 

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

٥٢١٧٫٧٧٧--١٧٫٧٢٥المخزون 
٤٫٧٣٠---٤٫٧٣٠المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة  

١٨٫٨١٨٨٩٣٩٫٣٧٥٥٫٧٦٩٣٤٫٨٥٥الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى  
٥٫٥٤٣٦٩١٢١٫٨٦٩٧٫٤٩٣النقد واألرصدة البنكیة  

٩٤٫٠٨٥٩٦٢١٢٫٠٢٨٧٫٩٣٩١١٥٫٠١٤إجمالي الموجودات 

المطلوبات  
٦٥١---٦٥١مكافآت نھایة الخدمة للموظفین  

٩٫٢٠٧---٩٫٢٠٧القروض  
٩٧٣---٩٧٣مطلوبات عقد اإلیجار 

٧٫٠٣٢-٤٫٧٥٩٢٫٢٧٣-مستحقة ألطراف ذات عالقة  الالمبالغ 
٢٦٫٥٤٠١٫٨٦٣١٫٤٩٨٥٫٥٣٠٣٥٫٤٣١األخرى  الدائنةوالذمم الدائنةالذمم التجاریة 

٣٧٫٣٧١٦٫٦٢٢٣٫٧٧١٥٫٥٣٠٥٣٫٢٩٤المطلوبات إجمالي 

القابلة  (المطلوبات)إجمالي صافي الموجودات
٨٫٢٥٧٢٫٤٠٩٦١٫٧٢٠) ٥٫٦٦٠(٥٦٫٧١٤بالقیمة العادلة للتحدید

(المطلوبات) الحصة النسبیة لصافي الموجودات 
٤٫٩٥٤٢٫٤٠٩٢٨٫١٨٨) ٣٫٣٩٦(٢٤٫٢٢١القابلة للتحدید المستحوذ علیھا 

١٩٫١٧٥--١٥٫٧٧٩٣٫٣٩٦الشھرة الناتجة عند االستحواذ 
) ٥٫٢٧٣()٣١٩() ٤٫٩٥٤(--الربح من شراء صفقة 

٢٫٠٩٠٤٢٫٠٩٠--٤٠٫٠٠٠اعتبار الشراء 

٣٣٫٥٣٢-٣٫٣٠٣) ٢٫٢٦٤(٣٢٫٤٩٣مسیطرة الحقوق غیر  ال

تنتھي المجموعة من تخصیص وف  على تقییم مؤقت لقیمھا العادلة كما في تاریخ االستحواذ. سالموجودات المدرجةیعتمد صافي  
.٢٠٢١سعر الشراء قبل نھایة عام 

ألف ٢٨٫٩٧٩ھو بقیمةالمبلغ اإلجمالي للذمم التجاریة المدینةإن ألف درھم. ٢٦٫٦١٥تبلغ القیمة العادلة للذمم التجاریة المدینة 
تحصیل المبالغ التعاقدیة كاملة.یتمدرھم ومن المتوقع أنھ 



ية القابضة ش.م.ع. الشركة العالم

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢١مارس٣١

٣٢

دمج األعمال (تتمة) ١٢

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

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

قات النقدیة عند االستحواذ:فیما یلي تحلیل للتدف

اإلجمالي فیكسیس الخیام المركزیة بداوراألفق الملكي 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

اعتبار الشراء: 
١٫٥٠٦٤١٫٥٠٦--٤٠٫٠٠٠النقد المدفوع مقابل االستحواذ 

٥٨٤٥٨٤---االعتبار الدائن 

٢٫٠٩٠٤٢٫٠٩٠--٤٠٫٠٠٠اعتبار الشراء إجمالي 

تحلیل التدفقات النقدیة عند االستحواذ: 
١٫٥٠٦٤١٫٥٠٦--٤٠٫٠٠٠النقد المدفوع مقابل االستحواذ 

)٧٫٤٩٣()١٫٨٦٩()١٢()٦٩()٥٫٥٤٣(صافي النقد المستحوذ علیھ عند دمج األعمال 

صافي النقد –االستحواذ على أعمال تشغیلیة 
(مدرج ضمن  ) علیھ(المستحوذ المستخدم 
٣٤٫٠١٣)٣٦٣()١٢()٦٩(٣٤٫٤٥٧األنشطة االستثماریة) النقدیة منالتدفقات

معاملة االستحواذ (مدرجة ضمن التدفقات تكالیف
٢٩٠-١٥٦٦٧٦٧النقدیة من األنشطة التشغیلیة) 

عند  )علیھالنقد المستخدم (المستحوذصافي 
٣٤٫٣٠٣)٣٦٣(٥٥)٢(٣٤٫٦١٣االستحواذ 

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



ية القابضة ش.م.ع. الشركة العالم

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢١مارس٣١

٣٣

دمج األعمال (تتمة) ١٢

("ترست") ترست انترناشونال جروب ذ.م.ماستبعاد١٢٫٣

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

ألف درھم

١٧٠٫٧٧٥الموجودات المتداولة 
٢٠٧٫٩٦٤الموجودات غیر المتداولة 

٣٧٨٫٧٣٩إجمالي الموجودات 
)٢٩٫٧٩٧(المطلوبات المتداولة 

)٥٫٣٥٣(المطلوبات غیر المتداولة 

)٣٥٫١٥٠(المطلوبات  إجمالي 

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

٦٫٤١١الربح من االستبعاد 

ترست، كما یليصافي النقد المولد من بیع إن 

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

٣٠٥٫٨٤٨صافي التدفق النقدي بتاریخ االستبعاد

.جوھریةالمرحلیة الموحدة، حیث إن المبالغ غیر ئرأو الخسا األرباحبیانفي ترستلم یتم فصل نتائج عملیات 

رأس المال ١٣

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم
المصرح بھ الصادر والمدفوع بالكامل  

١٫٨٢١: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١ملیون سھم بقیمة درھم واحد للسھم (١٫٨٢١
١٫٨٢١٫٤٢٩١٫٨٢١٫٤٢٩ملیون سھم بقیمة درھم واحد للسھم) 



ية القابضة ش.م.ع. الشركة العالم

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢١مارس٣١

٣٤

نظامي ال حتیاطي اال١٤

الشركة بتكوین قامتوالنظام األساسـي للشركة، ٢٠١٥) لسنة ٢وفقًا للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (
من رأس المال. إن ھذا ٪٥٠حتى یصبح رصید االحتیاطي مساویًا لـ كل سنةمن ربح ٪١٠احتیاطي نظامي وذلك باقتطاع 

تلك الحاالت التي حددھا القانون.االحتیاطي غیر قابل للتوزیع فیما عدا

المعامالت مع األطراف ذات العالقة األرصدة و١٥

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

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



ية القابضة ش.م.ع. الشركة العالم

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢١مارس٣١

٣٥

(تتمة) األطراف ذات العالقةالمعامالت مع األرصدة و١٥

األرصدة١٥٫١

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

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

(مدققة) (غیر مدققة)
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس ٣١

درھم ألف ألف درھم طبیعة العالقة  
متداولة

٧٢٫٦٧١١٢٨٫٥٣٤شركة خاضعة لسیطرة مشتركة ھیدرا العقاریة ذ.م.م 
١١٣٫٩٤٧١١٣٫٩٤٧شركة خاضعة لسیطرة مشتركة مینا القابضة ذ.م.م 

٥١٫١٤٩٨١٫٦٣٥شركة خاضعة لسیطرة مشتركة شمیرا لالستثمار ذ.م.م 
٥٠٫٩٧٤٤٩٫٤٢٢شركة خاضعة لسیطرة مشتركة بال للخدمات التقنیة ذ.م.م 

٢١٫٢٥٨٢٨٫١٠٦شركة زمیلة تفسیر للمقاوالت والصیانة العامة ذ.م.م 
٢٢٫٤٠١٢٢٫٢٤٤شركة خاضعة لسیطرة مشتركة رویال جروب إلدارة الشركات ذ.م.م

٢٥٫٠٢٩٢٥٫٠٢٩شركة خاضعة لسیطرة مشتركة تروجان للمقاوالت العامة ذ.م.م 
٧٫١٠٤٢٢٫٨١٥طرف ذو عالقة آخر مینا باالس 

١٤٫٩٢٨١٣٫١٥٠شركة خاضعة لسیطرة مشتركة رویال جروب بروكریمنت آر أس سي لیمتد 
٢٠٫٨٤٨١٠٫٦٢٤شركة زمیلة میدیكال سبالیز ذ.م.م بیور ھیلث

٦٫٢٢٢٦٫٢٢٣شركة خاضعة لسیطرة مشتركة ریم اإلمارات لأللومنیوم ذ.م.م 
٧٫٥٦٤٦٫٠١٨شركة خاضعة لسیطرة مشتركة شركة موقھ للتكنولوجیا ذ.م.م 

٤٫٢٨٠٤٫١٢٤شركة ائتالف بنیة للمشاریع ذ.م.م 
٣٫٧٠٢-شركة خاضعة لسیطرة مشتركة * أفكار لالستثمار المالي والعقاري ذ.م.م
٢٫٦٣٣١٫٣٥٦شركة خاضعة لسیطرة مشتركة الیاسات للوازم التموین والمطاعم ذ.م.م 

-١٣٫٨٢٤طرف ذو عالقة آخر الوطنیة للمشاریع والتعمیر. ذ.م.م 
-١٢٫٢٢٧طرف ذو عالقة آخر ایھ تي جي سي للنقل والمقاوالت العامة ذ.م.م 

١١٤٫٩٩٧١١٤٫٢٤٢شركة خاضعة لسیطرة مشتركة أخرى

٥٦٢٫٠٥٦٦٣١٫١٧١
) ٢٨٦٫٤٣٣() ٢١٧٫٣٢٦(ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

٣٤٤٫٧٣٠٣٤٤٫٧٣٨
غیر متداولة 

٤٫٧٠٦٤٫٧٠٦شركة خاضعة لسیطرة مشتركة *ذ.م.م *الشركاتجروب إلدارةرویال 

إجمالي المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة، 
٣٤٩٫٤٣٦٣٤٩٫٤٤٤صافي

أدى إلى استبعاد  ، مما فكار لالستثمار المالي والعقاري ذ.م.م أ ٪ في ٦٠مساھمة بنسبة ة، استحوذت المجموعة على حصالفترةخالل *
.٢٠٢١مارس ٣١كما في ا الرصید ھذ

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



ية القابضة ش.م.ع. الشركة العالم

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢١مارس٣١

٣٦

(تتمة) المعامالت مع األطراف ذات العالقةاألرصدة و١٥

األرصدة (تتمة) ١٥٫١

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

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

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

(مدققة) (غیر مدققة)
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس ٣١

ألف درھم ألف درھم طبیعة العالقة 
متداولة

١٩٣٫٥٩٥١٨٧٫٧٦٥شركة خاضعة لسیطرة مشتركة تروجان للمقاوالت العامة ذ.م.م 
١٥٩٫٠٩٧١٥٢٫٠٢١شركة خاضعة لسیطرة مشتركة شمیرا لالستثمار ذ.م.م 

-٤١٫٥٧٨عالقة آخر طرف ذو ایھ تي جي سي للنقل والمقاوالت العامة ذ.م.م 
١٧٫٩٢٩٦٨٫٧٠٣شركة خاضعة لسیطرة مشتركة انفینیتي تي في المنطقة الحرة ذ.م.م 

٣٠٫٨١٥٣١٫٥٥٨شركة ائتالف بنیة للمشاریع ذ.م.م 
٥١٫٤٥٣-شركة خاضعة لسیطرة مشتركة انترناشونال جولدن كومبني ذ.م.م 

٤٦٫٢٤٧٣٨٫٨٥٢شركة خاضعة لسیطرة مشتركة مجموعة باور ھاوس إلدارة الشركات ذ.م.م
٨٫٨٦١١٫٣١١شركة خاضعة لسیطرة مشتركة الوطنیة للمشاریع والتعمیر. ذ.م.م 

١٠٫١٤٧١٢٫٥٥٦شركة خاضعة لسیطرة مشتركة رویال جروب لإلدارة ذ.م.م 
٥٫٢١٢٦٫٨٤٨شركة خاضعة لسیطرة مشتركة بال للخدمات التقنیة ذ.م.م 

٦٫٥٥٤٤٫٢٩٥شركة خاضعة لسیطرة مشتركة رویال جروب ھولدینج ذ.م.م 
٦٫٥١٢٦٫٥١٢شركة خاضعة لسیطرة مشتركة المھا للصناعات النموذجیة ذ.م.م

٨٫٧٤٥٢٫٢٩٠شركة خاضعة لسیطرة مشتركة رویال جروب بروكریمنت آر أس سي لیمتد 
١٫٩٤٤٤٫٥٨٢شركة خاضعة لسیطرة مشتركة الجرف للسفر والسیاحة 

٦٣٥٦٣٥شركة خاضعة لسیطرة مشتركة تیك كونكریت بروجیكتس ذ.م.م – ھاي 
١٠٩٫٩٧٦٨٧٫٢٩٢شركة خاضعة لسیطرة مشتركة أخرى

٦٤٧٫٨٤٧٦٥٦٫٦٧٣

غیر متداولة 
٦٥٫٩٧٥٦٩٫٠٢١شركة خاضعة لسیطرة مشتركة تروجان للمقاوالت العامة ذ.م.م 

٢٦٫٦٣٥٣٠٫٤٨٤شركة ائتالف بنیة للمشاریع ذ.م.م 
٢٢٫٢٦٥٢٢٫٤٤٤شركة خاضعة لسیطرة مشتركة الوطنیة للمشاریع والتعمیر. ذ.م.م 

٢٫٥٢٠٢٫٥٢٠شركة خاضعة لسیطرة مشتركة رویال جروب ھولدینج ذ.م.م 
٦٦٠٦١٣شركة خاضعة لسیطرة مشتركة اتش تو او للتصمیم الداخلي ذ.م.م 

١١٨٫٠٥٥١٢٥٫٠٨٢

٧٦٥٫٩٠٢٧٨١٫٧٥٥إجمالي المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة



ية القابضة ش.م.ع. الشركة العالم

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢١مارس٣١

٣٧

(تتمة) المعامالت مع األطراف ذات العالقةاألرصدة و١٥

المعامالت ١٥٫٢

:المجموعة المعامالت التالیة مع أطراف ذات عالقةأبرمتخالل الفترة، 
الثالثة أشھر المنتھیة في فترة 
(غیر مدققة)(غیر مدققة) 

٢٠٢٠مارس ٢٠٢١٣١مارس ٣١
ألف درھمألف درھم

اإلیرادات 
١٣٧٫٠٥٧٩٢٫١٦٠شركات خاضعة لسیطرة مشتركة 

-١٥٫٣٧٥شركات زمیلة 
٣٣٩٦٣٥أطراف ذات عالقة أخرى 

١٥٢٫٧٧١٩٢٫٧٩٥

٦٢٫٢٩٧٨٫١٤٥) شركات خاضعة لسیطرة مشتركة(اإلیرادات تكلفة 

٥٫٢٨٢٢٫١٦٦)شركات خاضعة لسیطرة مشتركة( العمومیة واإلداریة المصاریف

: المعامالت مع مؤسسة مالیة (طرف آخر ذو عالقة) األرصدة و

األرصدة:
(مدققة) (غیر مدققة) 

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس ٣١
ألف درھمألف درھم

٢٫٧١٨٫٩٥٤٢٫٣٣٧٫٥٥٨مؤسسة مالیةلدىاألرصدة 

٣٣٧٫٤٦٤٢٩٦٫٥٢٣القروض 

:المعامالت 
مدققة)غیر (مدققة) (غیر 
٢٠٢٠مارس٢٠٢١٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم

١٫٩٧٤٢٫٧٧١مصاریف الفائدة للسنة 

٦٣٢٠٥إیرادات الفائدة 

٤١٫٩٢٤٣٠٫٩٩٩السحوبات 

-١٫٨٢٤سداد قروض 

األعمال المستحوذ علیھا خالل الفترة والخاضعة لسیطرة مشتركة.لمعلومات حول دمج ١٢٫١یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم 



ية القابضة ش.م.ع. الشركة العالم

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢١مارس٣١

٣٨

(تتمة) المعامالت مع األطراف ذات العالقةاألرصدة و١٥

تعویضات اإلدارة العلیا ١٥٫٣
الثالثة أشھر المنتھیة في فترة 
(غیر مدققة)(غیر مدققة) 

٢٠٢٠مارس ٢٠٢١٣١مارس ٣١
ألف درھمألف درھم

٩٫٥٨١٤٫٨١٩رواتب ومكافآت الموظفین

٢٢١٥عدد موظفي اإلدارة العلیا

اإلیرادات ١٦
مدققة)غیر ((غیر مدققة) 

٢٠٢٠مارس ٢٠٢١٣١مارس ٣١
ألف درھمألف درھم

الخدمات وأنوع البضائع 
-٨٤٣٫١٨٥مستلزمات الرعایة الصحیة والمستلزمات الطبیة األخرى 

٤١٣٫١٠٤١٢٢٫٤٢٢إیرادات الصیانة والخدمات
٣٨٥٫٨٩٧١٨٠٫٣٨٦بیع المنتجات الغذائیة 

٤٫٧٧٤١١٫٨٨٦بیع المعدات الصناعیة والطبیة 
٦٧٫٧٨٠٧٣٫٧٣٣خدمات التوجیھ والتدریب 

٣٣٫٨٨٠٥٣٫٨٠٦إیرادات البنیة التحتیة ومقاوالت البناء 
٤٤٫٤٣٧٤٢٫٨٣٧خدمات تبرید المناطق 

٥٣٫٩١٠٧٠٫٢٦٦إدارة الموجودات
٧١٫٧٣٦٤٢٫٣٠٣أعالف حیوانیة 
٢٤٤٫١٦٤٢١٫٠٣٢إیرادات اإلیجار 

٣٫٢٨٠٧٥٫٨٨٠أرضوعقاراتبیع 
-٥٦٫٤٤٤بیع أثاث

٢٨٫٩٤٩٥٫٢٦٨اإلیرادات من خدمات الوساطة  
-١٤٫٣٦٣الصلة إیرادات بیع مستحضرات التجمیل وتقدیم خدمات العنایة الشخصیة ذات

-٣٫٢٦٠اإلیرادات من تقدیم خدمات التسویق واالستشارات
٧٫١٣٣١٣٫٢٨٥أخرى

٢٫٢٧٦٫٢٩٦٧١٣٫١٠٤

توقیت إدراج اإلیرادات 
١٫٨٧١٫٧٠٦٥٣٣٫٩٤٨اإلیرادات في فترة زمنیة محددة

٤٠٤٫٥٩٠١٧٩٫١٥٦اإلیرادات بمرور الوقت
٢٫٢٧٦٫٢٩٦٧١٣٫١٠٤

األسواق الجغرافیة 
٢٫١٨٦٫٥٥٤٦٣٩٫١٠٥اإلمارات العربیة المتحدة

٨٩٫٧٤٢٧٣٫٩٩٩خارج اإلمارات العربیة المتحدة

٢٫٢٧٦٫٢٩٦٧١٣٫١٠٤



ية القابضة ش.م.ع. الشركة العالم

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢١مارس٣١

٣٩

العوائد األساسیة للسھم ١٧

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

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

٢٠٢٠مارس ٢٠٢١٣١مارس ٣١

١٫٣٣٢٫٦٧٢١١٢٫١٩٤الربح العائد لمالكي الشركة (ألف درھم)

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

٠٫٧٣٠٫٠٦(درھم) للفترةالعوائد األساسیة للسھم 

المطلوبات الطارئة وااللتزامات ١٨

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر٢٠٢١٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم

٨٣١٫٢٧١٧١١٫٦٩٥خطابات ضمان

٤٥٫٩٨٤١٢٣٫٢٢٥خطابات اعتماد

٤٨٩٫٦٣١٣٥١٫١٤٨التزامات نفقات رأسمالیة

تشمل التزامات النفقات الرأسمالیة االلتزامات المتعلقة بأعمال التطویر الجاریة للمجموعة واالستثمارات العقاریة قید التطویر كما 
ملیون درھم)، والموزعة على فترة تمتد ٢٠٢٠:١٣٦دیسمبر ٣١ملیون درھم (١٤١، البالغة قیمتھا ٢٠٢١مارس ٣١في 

سنوات. تحتوي كافة االتفاقیات األساسیة على بنود تسمح للمجموعة بإلغاء االلتزام إذا لزم األمر، والذي یمكن ممارستھ ٥حتى 
وفقاً لظروف السوق.

موسمیة النتائج  ١٩

أشھر الثالثةأیة إیرادات ھامة ذات طبیعة موسمیة في بیان األرباح أو الخسارة المرحلي الموحد المختصر لفترة إدراجلم یتم 
.٢٠٢٠مارس٣١و٢٠٢١مارس ٣١المنتھیة في 



ية القابضة ش.م.ع. الشركة العالم

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢١مارس٣١

٤٠

قیاسات القیمة العادلة ٢٠

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

استنادًا إلى الحد الذي تكون ٣إلى ١القیمة العادلة ضمن المستویات من لألدوات المالیة التي یتم قیاسھا الحقًا 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
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس ٣١الموجودات المالیة

تراتبیة القیمة 
العادلة

أسالیب التقییم 
والمدخالت الرئیسیة

المدخالت الھامة غیر 
القابلة للمالحظة 

عالقة المدخالت غیر 
القابلة للمالحظة
بالقیمة العادلة

(مدققة)(غیر مدققة)
ألف درھمألف درھم

–استثمارات في أسھم مدرجة 
استثمارات في موجودات مالیة

أسعار متداولة في ١المستوى ٤١١٫٨٨٤٣٠٣٫٥٠٠
سوق نشطة

ال ینطبقال یوجد

–استثمارات في أسھم غیر مدرجة 
استثمارات في موجودات مالیة

طریقة التدفقات ٣المستوى ١٫٠٨٠٫٧٤٩٧٦٦٫٠٨٢
النقدیة المخصومة

صافي قیمة 
الموجودات

كلما زاد صافي قیمة 
الموجودات للشركات 

زادتالمستثمر فیھا، 
القیمة العادلة.

مدخالت جوھریة ٢المستوى ٦٩٧١٫١٦٤موجودات بیولوجیة *
قابلة للمالحظة

ال ینطبقال یوجد

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

، تضمنت الموجودات البیولوجیة نباتات المشاتل التي یتم إدراجھا بالقیمة العادلة ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١و٢٠٢١مارس  ٣١كما في*
یتم تحدید القیمة العادلة لنباتات المشاتل بناًء على أسعار السوق الحالیة ألنواع مماثلة من .الدواجن التي یتم إدراجھا بالتكلفةو

س التعاون الخلیجي، ورأت اإلدارة أن بدائل قیاس القیمة العادلة لدواجن في دول مجللال توجد أسعار سوقیة معلنة .الموجودات
وبناًء على ذلك، فإن تكلفة الدجاج البیّاض، التي یتم تحدیدھا على أساس متوسط اإلنفاق الشھري، تشمل سعر  .غیر قابلة لإلثبات

إلى المزرعة من الخارج، بلغ عمره یوماً الدجاج الذي یشراء الدجاج الذي یبلغ عمره یومًا وكافة المصاریف المتكبدة إلحضار
.والحفاظ علیھا حتى تبدأ عملیة إنتاج البیضالدواجنإلى جانب تكالیف مثل تكالیف العلف التي یتم تكبدھا في تربیة 



ية القابضة ش.م.ع. الشركة العالم

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢١مارس٣١

٤١

التحلیل القطاعي ٢١

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

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

تتضمن خدمات فنیة وتجاریة ومقاوالت، وخصوصاً مقاوالت األعمال البحریة، وتصمیم وتنفیذ المناظر الطبیعیة، قطاع العقارات:
وإدارة سكن العمال وبیع العقارات.

وأصناف یتضمن تقدیم خدمات تتعلق بخدمات استثمار وتأسیس وإدارة المشاریع الریاضیة، وبیع األطعمة قطاع الرقمي: ال
. ةالسنیمائیالمأكوالت والمشروبات السریعة والعروض 

واللوازم الطبیة.یتضمن بیع قطع الغیار واإلصالحات المتعلقة بالمعدات العسكریة وبیع المعدات القطاع الصناعي: 

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

والدواجن.لتأمین الطعام من صناعة األلبان، واللحوم ة حیوانیة أعالف وأطعم

خدمات الوساطة المقدمة فیما یتعلق باألوراق المالیة.االستثمارات والخاص بالشركة العالمیة القابضة على قطاع األموال یشمل 

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



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢١مارس٣١

٤٢

(تتمة) التحلیل القطاعي ٢١

اإلجمالي قطاعات أخرى قطاع األموال األغذیةقطاع صناعي الالقطاع القطاع الرقمي قطاع العقارات قطاع المرافق 

٢٠٢٠مارس ٢٠٢١٣١مارس ٢٠٢٠٣١مارس ٢٠٢١٣١مارس ٢٠٢٠٣١مارس ٢٠٢١٣١مارس ٢٠٢٠٣١مارس ٢٠٢١٣١مارس ٢٠٢٠٣١مارس ٢٠٢١٣١مارس ٢٠٢٠٣١مارس ٢٠٢١٣١مارس ٢٠٢٠٣١مارس ٢٠٢١٣١مارس ٢٠٢٠٣١مارس ٢٠٢١٣١مارس ٣١
ألف درھمألف درھم ألف درھمألف درھم ألف درھمألف درھم ألف درھمألف درھم ألف درھمألف درھم ألف درھمألف درھم ألف درھمألف درھم ألف درھمألف درھم 

٢٫٢٧٦٫٢٩٦٧١٣٫١٠٤--٤٤٫٤٣٧٤٢٫٨٣٨١٢٠٫٤٥٥٢٢٠٫٩٨٤١٩٣٫٧٦٢٨٧٫٠١٧١٫١٩٨٫٤٢٩١٣٤٫٣٠٨٣٠٥٫٥٦٢٢٢٢٫٦٨٩٤١٣٫٦٥١٥٫٢٦٨اإلیرادات

) ٥٠٧٫٧١٧() ١٫٣٢٢٫٣١٩(---) ٢٢٢٫٤٧٤() ١٩٤٫٤٧٦() ٢٥٣٫٩٧٠() ١١٢٫٧١٠() ٥٤٨٫٩٤٦() ٥٨٫١٥٩() ١٧٥٫٠١١() ١٢٣٫٧٤٨() ١٠١٫٦١٣() ١٨٫٦٢٤() ٢٠٫٣٠٥(المبیعات تكلفة 

٩٥٣٫٩٧٧٢٠٥٫٣٨٧--٢٤٫١٣٢٢٤٫٢١٤١٨٫٨٤٢٩٧٫٢٣٦١٨٫٧٥١٢٨٫٨٥٨٦٤٩٫٤٨٣٢١٫٥٩٨٥١٫٥٩٢٢٨٫٢١٣١٩١٫١٧٧٥٫٢٦٨إجمالي الربح 

) ٢٨٫٨٧٣() ٢٥٫٨١٠() ٨٫٢٠٠(--) ١٫٣٤٥() ١٢٫٩٤٧() ٢١٫٩٨٢(-) ٢٫١٩٣() ١٫٠٠٢(-) ٦٫٧٢٤() ٢٩٠(--ومصاریف إداریةمصاریف البیع 

) ٨٣٫٧٦٦() ١٩٥٫٥١٥() ٤٫٧٢٦() ٥٩٫٤٧٦() ٤٫٠٩٦() ٢٢٫٤١٦() ١٣٫٥٠٩() ١٩٫٣٤٢() ٢٤٫٣٠٥() ٥٢٫٠٧٨() ١٠٫٢٠٦() ١٦٫٢٦٢() ٢١٫٨٣٦() ١٩٫٤٤٨() ٥٫٠٨٨() ٦٫٤٩٣(المصاریف العمومیة واإلداریة

٧٣٢٫٦٥٢٩٢٫٧٤٨) ١٢٫٩٢٦() ٥٩٫٤٧٦(١٠٫٢٦٨١٫٧٥٧١٦٧٫٤١٦١٫١٧٢) ٢٫٧٠٧(٦٨٫٦٧٦٢٫٤٨٩١٧٫٦٥٠٥٩٥٫٢١٢) ٨٩٦(١٧٫٦٣٩١٩٫١٢٦الربح (الخسارة) التشغیلي  

٣٢١٫٦٩٩١٤٫٢٦٨)٩(١٩٫٥٨٤٧٫٣٨٣٢٧٠١٫٧٦١٤٢٢٩٦٣٫٤٠٨٢٫٦٨١٢٩٧٫٥٨٥٢٫٣٥٦٤٣٠--وإیرادات أخرىإیرادات استثمار

الحصة من ربح استثمار في 

٤٤٢٫٠٩٤١٣٫٥٢٤--٤٤١٫٣٤٠١٣٫٦١٤----)٩٠() ٩٤٩(-١٫٧٠٣--زمیلة وشركات ائتالف شركات

استبعاد /ربح من االستحواذ على 

-١١٫٦٨٤---٤٫٩٥٤---٦٫٤١١---٣١٩--تابعة اتشرك

) ٨٫٥٠٨() ١٢٫٦٢٧(٧١٨)٤()١٨٠() ٨٦٦()٦٦٥() ٢٫٠٦٥()٦٨() ٢٣() ١٫٠١٥() ٧٤١() ٤٫٠٠٨() ٧٫١٧٧() ٣٫٢٩٠() ١٫٧٥١(تكالیف التمویل

٦٥١٨٦----٦٥١٨٦--------ضریبة الدخل

١٫٤٩٥٫٥٦٧١١٢٫٢١٨) ١٢٫٢١٧() ٥٩٫٠٥٠(١١٫٦٧٦٣٫٩٥٩٩١٠٫٤٢٩١٦٫٩٦٢) ٢٫٦٧٩(١٥٫٨٨٨١٥٫٨٣٦١٣٫٥٣٣٧٢٫٠٥١١٫٠٦٩١٨٫٣٠٦٦٠٢٫٠٢٢الربح (الخسارة) للفترة 

٢٫٠٢٩٧٫٢٠٨١٥٫٣٨٥١٥٫٦٠٠٨٫٤٥٧٤٫٣٢١١١٫٤٢٣٢٫٩٥٨١٤٫٣٤٣٦٫٥٨٨٣٫٨٧٠٢٠٥٤٦١١٫٧٩٠٥٥٫٥٥٣٤٨٫٦٧٠االستھالك واإلطفاءزائدًا: 

١٢٫٦٢٧٨٫٥٠٨)٧١٨(١٫٧٥١٣٫٢٩٠٧٫١٧٨٤٫٠٠٨٧٤١١٫٠١٥٢٢٦٨٢٫٠٦٥٦٦٥٨٦٦١٨٠٤زائدًا: تكالیف التمویل

ربح من االستحواذ على / استبعاد 

-) ١١٫٦٨٤(---) ٤٫٩٥٤(---) ٦٫٤١١(---) ٣١٩(--شركات تابعة

)١٨٦() ٦٥(----)١٨٦() ٦٥(--------ناقصاً: ضریبة الدخل 

الربح قبل الفائدة والضریبة  
١٫٥٥١٫٩٩٨١٦٩٫٢١٠) ١٫١٤٥() ٥٩٫٠٠٠(١٩٫٦٦٨٢٦٫٣٣٤٣٥٫٧٧٧٩١٫٦٥٩١٠٫٢٦٧٢٣٫٦٤٢٦٠٧٫٠٥٦٣٤٧٢٨٫٠١٩١١٫٠٢٦٩١٠٫٢١١١٧٫٣٤٧واالستھالك واإلطفاء 

٢٠٢١مارس ٣١
دیسمبر ٣١

٢٠٢١مارس ٢٠٢٠٣١
دیسمبر ٣١

٢٠٢١مارس ٢٠٢٠٣١
دیسمبر ٣١

٢٠٢١مارس ٢٠٢٠٣١
دیسمبر ٣١

٢٠٢١مارس ٢٠٢٠٣١
دیسمبر ٣١

٢٠٢١مارس ٢٠٢٠٣١
دیسمبر ٣١

٢٠٢١مارس ٢٠٢٠٣١
دیسمبر ٣١

٢٠٢١مارس ٢٠٢٠٣١
دیسمبر ٣١

٢٠٢٠

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

١٫١٥٣٫٤٢٧١٫٠٩٣٫٤٤٠٤٫٢٥٢٫٧٤٠٤٫٢١٨٫٠٥٠٥٣٦٫٨٢٠٥٦١٫٠٢٣٣٫٦١٨٫٨٤٢٣٫١٦١٫٣٢٢١٫٢٣٢٫٩١٩١٫٤٠٩٫١٠٠٨٫٤٣٢٫٩٥٦٣٫٤٥٥٫٦٢٤٤٤٣٫٦٤٠١١٣٫٧٢١١٩٫٦٧١٫٣٤٤١٤٫٠١٢٫٢٨٠موجودات القطاع

٥١٣٫١٣١٤٧١٫٥٦٥٢٫٥٨٤٫١٥٣٢٫٥٧٨٫٩٤٦٢٢٢٫٠٧٤٢١٥٫٢٤٢١٫٢٥٥٫٦٩٢١٫١٤٣٫٨٢٦٣٧٣٫٧٥١٥٧٣٫٧٠٧٥٫٠٩١٫٠٠٠١٫١٩٩٫٦١٦٦٫٠٠٠٧٫٤٤٥١٠٫٠٤٥٫٨٠١٦٫١٩٠٫٣٤٧مطلوبات القطاع



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع 

المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠٢١مارس٣١

٤٣

األحداث الالحقة٢٢

التالیة:الشركاتلنھایة الفترة، استحوذت المجموعة على اً الحق

٪ ٧٠حصة ملكیة بنسبة–بلینك بیز القابضة ذ.م.م ) ١(
٪ ٥٠نسبة حصة ملكیة ب– معھد بحوث أي دي أي المحدود ) ٢(
٪ ٥٠نسبة حصة ملكیة ب–م .م.اإلمارات الدولیة للغاز ذشركة ) ٣(
٪ ٤٥حصة ملكیة بنسبة –.م.م ذألفا ظبي القابضة ) ٤(

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

م.م؛ والبحریة ذ.والتوریداتللمعدات شركة الصیر ) ١(
ستالیونز اإلمارات العقاریة ذ.م.م.شركة ) ٢(

أعاله قید اإلجراء.لعملیات اإلدراج المذكورةال تزال المتطلبات القانونیة 


