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  أعضاء مجلس إدارةتقرير مراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة إلى السادة  
 ( "تروجان القابضة ذ.م.م.")سابقًا  ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.

 مقدمـة
ــابقا    ــة          ـــ ــة .     "قمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز الموحد المرفق لــــــــــــــــــــ ملعا )سي القاب ـــ (  " تروجان القاب ـــ

ــ "الم مو ة"(    الموجزة الموحدة    المرحلية السياناتو   2021يونبو    30كما في   "الشـــركة"( واـــركاتاا ال)ابعة  لشـــاع ًلباا معا  بـــــــــــــــ
ــاعة  الدل  ال ــام  ا لر  ال)تبرات في حقوم الملوية وال)دفقات النقدلة  للربح مو الخســ ــار المن)اية برلخ ال)اع  شــ ــ)ة ماــ   لع)رة الســ

ً داد هرا المعلومات المالية المرحلية و راــاا وفقا  للم ياع الميا ــسي لرى األ)عســبر ة ال واإلل ــاحات   ًن اإلداعة مســلولة  إ 
ــ)نادا ًل     "ال)قاع ر المالية المرحلية"  34الدولي عقم   ــ)ن)ام حوم هرا المعلومات المالية المرحلية ا ــــ ــلولب)نا هي ًبدات ا ــــ ًن مســــ
 مراجع)نا 

 نطام المراجعـة
"مراجـعة المعلوـمات المـالـية المرحلـية ال)ي لقو  بـاا    2410المراجـعة عقم   الم)علق بعملـياتلـقد قمـنا بمراجع)ـنا وفـقا  للم ـياع اـلدولي  

  ت) ــمإ مراجعة المعلومات المالية المرحلية الايا  برجرات ات ــ)عســاعات  بشــ   ع يســي مإ للمنشــ ة "مدقق اليســابات المســ)ق   
ــ    األاخاص المسلولبإ  إ األموع المالية والميا سية  وإتبا  ًجراتات تيلبلية وإجراتات مراجعة ملرى  ًن نطام المراجعة مقــــ

ولبــــــــــــــــة لل)دقبق  وبال)الي  فرناا ت تم ننا مإ اليوــوم  ل  ت  بد حوم جمي  جوهر ا مإ نطام الايا  بال)دقبق وفقا  للمعايبر الد
 األموع الاامـة ال)ي لم إ من يسبناا ال)دقبق  لرا  فرننا ت نسدي عمي تدقبق بش ناا 

 ممر آلر
الدل  الشـــــام   للربح مو الخســـــاعة  الموجزة الموحدة  المرحلية مراجعة معلومات المقاعنة المعرواـــــة في السيانات  تدقبق مو  لم ي)م

 ا لر  ال)تبرات في حقوم الملوية وال)دفقات النقدلة والمعلومات ال)عسبر ة .ات الولة  

 ات )ن)ام  
ً ـدادهـا    مإ جمي  ا ــــــــــــــ)ـنادا  ًل  مراجع)ـنا  لم ي)سبإ لـنا مـا ـيد وـنا ًل  ات )ـقاد ـب ن المعلومـات المـالـية المرحلـية المرفـقة لم ي)م 

 " المالية المرحلية ال)قاع ر " 34النواحي ال وهر ة  وفقا  للم ياع الميا سي الدولي عقم 
 

  ديلو ت آند تو   الشرم األو ط(
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 بيان المركز المالي الموجز الموحد 
   2021 يونيو 30كما في 

 
 داسمبر   31  يونيو  30   
   2021  2020 
 ألف ديم    ألف درهم   
 )مدقق(   )غير مدقق(   إيضاحات  

      الموجودات 
      الموجودات غير المتداولة 

 595,288  6,426,565  5 ومعدات وآالت ممبلكات 
 274  923,140  6 الش رة والموجودات غ ر الملموسة  

 -  19,719   موجودات ب ولوجية 
 70,838  487,425  7 اسبخدام الموجودات حق 

 109,687  357,180  8 اسبثمايات  قاي ة
 2,706  630,513  9 اسبثمايات في شركات زم لة  
 7,658  48,326   اسبثماي في مشروع مشبرك   

 -  4,785,849  10 اسبثماي ة أوياق مالية
 -  1,365,882  11 تمو ل اسالمية  أصول

 -  278,867  13 العقود موجودات 
 1,893  2,096   وداسو لدى بنوك  

 -  13,843   موجودات الضر بة المدجلة 
       -  42,358  12 ملب زات مدينة

      
       788,344  15,381,763   مجموع الموجودات غير المتداولة 

      
      الموجودات المتداولة 

 188,986  600,459   مخزون 
 146,760  147,000   أ مال تطو ر ق د البنف ل  
 2,185,632  6,675,494  12 ذم  مدينة ت اي ة وأخرى 

 1,358,469  5,624,416  13 موجودات العقود  
 94,849  633,210  14 مسبلق مه ج ات ذات  القة  

 -  101,681  16 وداسو الوكالة لدى المدسسات المالية اإلسالمية
 -  545,090  10 اسبثماي ة أوياق مالية

       631,828  4,546,369  15 نقد وأيصدة لدى البنوك  
      

       4,606,524  18,873,719   مجموع الموجودات المتداولة 
      

       5,394,868  34,255,482   مجموع الموجودات 
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 بيان الربح أو الخسارة الموجز الموحد   
  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 يونيو 30فترة الثالثة أشهر المنتهية في  يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في   
  2021 2020 2021 2020 
 )غ ر مدقق( )غير مدقق( )غ ر مدقق( )غير مدقق(  
 ألف ديم   ألف درهم  ديم  ألف  ألف درهم  إيضاحات  
      

 1,041,166 4,484,234 1,819,389 5,499,470 22 ايرادات  
       ( 988,465)  ( 2,836,158)  (1,667,202)  (3,739,098)  تكاليف مباشرة 

      
 52,701 1,648,076 152,187 1,760,372  إجمالي الربح 

      
 (26,935)  ( 246,217)  (51,931)  ( 271,406)   ملاي ف  مومية وإداي ة 

 - 7,603 - 14,681  حلة الربح مه مشروع مشبرك 
 707 ( 14,121)  644 ( 13,843)   حلة )الخساية(/ الربح مه الشركات الزم لة

البغ رات في القيمة العادلة إلسبثمايات  صافي  
الربح  بالقيمة العادلة مه خالل   مديجة

 والخساية 

 
 

 (26,301 ) -  (26,301 ) - 
 2,754 3,296 3,296 4,091  ايرادات تمو ل 
 (6,346)  ( 30,709)  (10,154)  ( 33,798)   تكاليف تمو ل 
 4,870 160,023 10,154 167,659  ايرادات أخرى 

       - 120,253 - 120,253  م اسب تلو ل  مالت أجنبية 
      

 27,751 1,621,903 104,196 1,721,708  الربح قبل الضريبة 
      

       - 4,181 - 4,181  ضر بة الدخل للفبرة  منافو 
      

       27,751 1,626,084 104,196 1,725,889  الربح بعد الضريبة 
      

      الربح العائد إلى:
 28,448 731,122 104,910 831,622  مالكي الشركة 

       (697)  894,962 (714)  894,267  المسيطرة حقوق الملكية غ ر 
      

       27,751 1,626,084 104,196 1,725,889  الربح بعد الضريبة 
      

       28,448 ,090 104,910 ,200 26  العائد األساسي للسهم بالدرهم 
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   الموجز الموحد الدخل الشامل اآلخر بيان  
  2021 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 يونيو 30الثالثة أشهر المنتهية في  يونيو 30الستة أشهر المنتهية في   
  2021 2020 2021 2020 
 )غ ر مدقق( )غير مدقق( )غ ر مدقق( )غير مدقق(  
 ديم  ألف  ألف درهم  ألف ديم   ألف درهم   
      

 27,751 1,626,084 104,196 1,725,889  الربح بعد الضريبة 
      

البنود التي قد يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى  
 الربح أو الخسارة:

 
    

      
م سب القيمة العادلة السبثمايات أدوات الديه  

المقاسة بالقيمة العادلة مه خالل الدخل 
 - 2,451 - 2,451  الشامل اآلخر 

م سب القيمة العادلة النات ة  ه أدوات 
 - 1,026 - 1,026  البلوط خالل الفبرة 

العمليات   تلو لفروق اللرف النات ة مه 
 - ( 112,628)  - ( 112,628)   األجنبية 

      
يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى   لنالبنود التي  

 الربح أو الخسارة:
 

    
      

 م سب القيمة العادلة السبثمايات 
في أدوات حقوق الملكية الملنفة بالقيمة    

       - 140,000 - 140,000  العادلة مه خالل الدخل الشامل اآلخر 
      

       27,751 1,656,933 104,196 1,756,738  مجموع الدخل الشامل للفترة 
      

      العائد إلى: الدخل الشامل مجموع 
 28,448 828,498 104,910 928,998  مالكي الشركة 

       (697)  828,435 (714)  827,740  حقوق الملكية غ ر المسيطرة 
      
  1,756,738 104,196 1,656,933 27,751       
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد 
 2021 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 رأس   

 المال 
 إحتياطي  

 قانوني
 مساهمة في 

 رأس المال
 إحتياطي  

 مقيد 
 إحتياطي إعادة 
 تقييم إستثمارات 

 إحتياطي  
 تحويل عمالت

 إحتياطي  
 تحوط

 أرباح  
 مستبقاة

 العائد إلى  
 المجموعة مالكي 

 حقوق الملكية
 غير المسيطرة

 مجموع
 حقوق الملكية

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
            

 1,224,267 36,508 1,187,759 757,320 - - - 72,379 357,610 150 300 )مدقق( 2020يناير  1الرص د في 
 104,196 (714) 104,910 104,910 - - - - - - - للفبرة ةالشامل (الخساية) /الدخل م موع

            
            

 1,328,463 35,794 1,292,669 862,230 - - - 72,379 357,610 150 300 )غير مدقق( 2020يونيو  30الرصيد في 
            
            

 1,045,460 30,477 1,014,983 727,819  - - 72,379 214,335 150 300 )مدقق( 2021يناير  1الرص د في 
 1,725,889 894,267 831,622 831,622 - - - - - - - يبح الفبرة

 30,849 ( 66,527) 97,376 - 668 ( 48,104) 144,812 - - - - للفبرة األخرى   الشاملة( الخساية)  /الدخل
 1,756,738 827,740 928,998 831,622 - - - - - -  م موع الدخل الشامل 
تلو ل ملكية منشآت   مهحقوق الملكية النات ة 

 12,206,245 2,454,174 9,752,071 - - - - - 9,752,071 - - ( 23لسيطرة مشبركة )ااضاح  تخضو
 - - - (33,294) - - - - (9,966,406) - 9,999,700 ( 21ااضاح )  المال يأس في الز ادة

النات ة مه تلو ل غ ر المسيطرة حقوق الملكية 
ملكية منشآت تخضو لسيطرة مشبركة  

 212,525 212,525 - - - - - - - - - ( 23)ااضاح 
 ( 1,189,247) ( 1,189,247) - - - - - - - - - توز عات أيباح

 - - - (63,366) - - - 63,366 - - - لمق د ا اإلحبياطي في اللركة صافي
 5 1 4 - - - - 4 - - - صافي اللركة في احبياطيات

شركة   ت سيسغ ر مسيطرة نبي ة ملكية حقوق 
 60 60 - - - - - - - - - جديدة 

            
            

 14,031,786 2,335,730 11,696,056 1,462,781 668 ( 48,104) 144,812 135,749 - 150 10,000,000 )غير مدقق( 2021يونيو  30الرصيد في 
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 التدفقات النقدية الموجز الموحد  بيان  
 2021 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستةال  
  2021 

 ألف درهم 
 2020 

 ألف ديم 
 )غ ر مدقق(  )غير مدقق(  

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 104,196  1,721,708  للفبرةقبل الضر بة ربح ال
     

     غير نقدية وبنود أخرى: لمصاريفتعديالت 
 45,013  117,923  اسب الك ممبلكات وآالت ومعدات  

 121  1,825  اطفاء موجودات غ ر ملموسة   
 3,622  5,603  اطفاء حق اسبخدام الموجودات  

 2,493  3,010  اسب الك اسبثمايات  قاي ة
 12,352  24,147  مخلص م افآت ن ااة الخدمة للموظف ه

 -  129  موجودات ب ولوجية قياسا ادة 
 ( 644)  13,842  حلة في الربح/ )الخساية( مه شركات زم لة

 ( 194)  ( 14,681)  حلة في الربح مه مشاي و مشبركة 
 -  37  شطب ممبلكات وآالت ومعدات 

 -  316  خساية مه مشبقات 
 -  1,512  ملاي ف فواسد  لى البزامات  قود اإلا اي 

 -  (45)  اسببعاد ممبلكات وآالت ومعدات  مهم سب 
 -  26,301  سبثمايات في أوياق مالية إل  صافي البغ رات في القيمة العادلة

 -  ( 4,091)  ايرادات تمو ل 
 10,154  32,286  تكاليف تمو ل

 -  1,597  اللركة ومبقادم بطيء مخزون مخلص 
 -  267  القروض اطفاء تكاليف 

 261  ( 78,464)  المالية  الموجودات انخفاض قيمة خساية مخلص  )المع وس(/ الململ  لى
     
     

 177,374  1,853,874  الحركة في رأس المال العامل
 (61,392)  59,634  في مخزون  (ز ادةنقص/ )
 (37,220)  1,634,674  في ذم  مدينة ت اي ة وأخرى  (ز ادةنقص/ )

 (304,604)  ( 127,688)  ز ادة في موجودات العقود    
 19,101  711,779  نقص في مسبلق مه ج ات ذات  القة  

 -  ( 295,468)  ةتمو ل اسالمي أصولفي ز ادة 
 -  (240)   ز ادة في تطو ر ق د اإلنشاء 
 262,149  615,149  ز ادة في مطلوبات العقود  

 229,429  ( 275,219)  ز ادة في ذم  داسنة ت اي ة وأخرى )نقص(/ 
 18,661  (1,372,546)  ز ادة في مسبلق الى ج ات ذات  القة   )نقص(/ 

 -  (400)   اللركة في الضر بة المدجلة 
 -  (97,141)   نقص في موامش مقابل خطابات ضمان

 -  80,064  وداسو الوكالة لدى مدسسات مالية اسالمية في  نقص
     

     
 303,498  2,786,472  النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

 (4,340)  (23,066)  م افآت ن ااة خدمة الموظف ه المدفو ة
 -  ( 14,157)  ضر بة الدخل المدفو ة

     
     

 299,158  2,749,249  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
     

     األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية من 
 (17,034)  (130,320)  دفعات لشراء ممبلكات وآالت ومعدات  

 -  1,095,420  الداخل مه اندماج أ مال منشآت تخضو لسيطرة مشبركةالنقد 
 -  147  مبللالت مه اسببعاد ممبلكات وآالت ومعدات  

 (22,883)  -  دفعات لشراء اسبثمايات  قاي ة 
 -  (517)    موجودات غ ر ملموسةدفعات لشراء 

 540  990  توز عات أيباح مسبلمة مه شركات زم لة 
 -  ( 1,128)  دفعات لشراء اسبثمايات 

 10,945   24,147   مبللالت مه اسببعاد اسبثمايات 
 -  (145)   لدى البنوك مود ة وداسو

 -  (4,066)   دفعات للق اسبخدام الموجودات 
 -  4,091  ايرادات تمو ل مسبلمة 

 -  (6,393)  دفعات لمشبقات 
     
     

 ( 28,432)  982,226  األنشطة االستثمارية  (المستخدم في) الناتج من/ صافي النقد
     



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع. )سابقًا "تروجان القابضة ذ.م.م."( 

 المرحلية الموجزة الموحدة.  المالية البياناتال يب زأ مه ملت  جزءتش ل اإلاضاحات المرفقة 

8 
 

 بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد  
 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 يونيو  30الستة أشهر المنتهية في   
  2021 

 ألف درهم 
 2020 

 ألف ديم 
 )غ ر مدقق(  )غير مدقق(  

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 -  1,993  اضافات إللبزامات  قود اإلا اي 

 -  ( 339,900)  تسديد قروض بنكية 
 5,306  115,981  مبللالت مه قروض بنكية

 -  ( 89,247)  توز عات أيباح مدفو ة لمساممي األغلبية 
 -  61  األقلية حلةاللركة في 

 (10,155)  ( 21,431)  تكاليف تمو ل مدفو ة 
 (3,321)  ( 4,225)  دفعات إللبزامات  قود اإلا اي  

     
     

 (8,171)  ( 336,768)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
     
     

 262,555  3,394,707  صافي الزيادة في النقد وما مرادفات النقد  
 -  ( 112,628)   مالت أجنبية تلو ل

 387,358  474,775  النقد ومرادفات النقد في بدااة الفبرة
     
     

 649,913  3,756,854  (15)إيضاح  النقد وما مرادفات النقد في نهاية الفترة
     
     

     معامالت غير نقدية:
 -  241,587  نيابة  ه الشركة بالاالسبلواذ  لى شركة زم لة مدفو ة مه قبل الشركة األم 

     
     

مشبركة )ااضاح  تخضو لسيطرةبموجب االسبلواذ  لى شركات تابعة  الموجودات المسبلوذةصافي 
23 )  11,118,483  - 

     
     

 -  1,100,000  الى حقوق الملكية غ ر المسيطرة  ب وي م لثتوز عات أيباح معلنة مه قبل 
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة    البياناتإيضاحات حول 
  2021 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 
 معلومات عامة  1
 

مسـ لة في اماية أبوظبي   مسـاممة  امةمي شـركة (  "تروجان القابضـة ذ.م.م.")سـابقًا )"الشـركة"(   القابضـة ش.م.ع.ألفا ظبي  ان  
   أبوظبي  اإلمايات العربية المبلدة.111059العنوان المس ل للشركة مو صندوق بر د اإلمايات العربية المبلدة. 

 
في ومسـ لة كللا  شـركة ذات مسـدولية ملدودة   كما كانت تعرف ح ن ا     كانت شـركة تروجان القابضـة ذ.م.م.2021قبل أبر ل 

  وز ادة يأس ألفا ظبي القابضـــــة ش.م.ع.  وافق م لس اإلداية  لى تغ  ر اســـــ  الشـــــركة الى شـــــركة 2021خالل أبر ل  أبوظبي.
  وافق المساممون  لى  2021مايو   10ملياي ديم (. باإلضافة الى ذلا  في    10ديم  )  10,000,000,000المال المدفوع الى  

تغ  ر الوضــــو القانوني للشــــركة مه شــــركة ذات مســــدولية ملدودة الى شــــركة مســــاممة  امة. ت  االنب اء مه تســــ  ل البغ  ر في 
 .2021يون و  30االس  وز ادة يأس المال خالل الفبرة المنب ية في 

 
 .2021يون و  27ي ت  ادياج األس   العاداة للشركة في سوق أبوظبي لألوياق المالية ف

 
 البابعة )"الم مو ة"( في دولة اإلمايات العربية المبلدة وخايج ا تشمل؛ وشركات ااألنشطة الرسيسية للشركة ان 

 
الخدمات الطبية بما في ذلا اداية مخببرات االخبباي مو الخدمات اللوجسـبية المبعلقة ب ا  وإداية المسـبشـتيات والسيادات   •

 الطبية؛
 المقاوالت ال ندسية واإلنشاسية المبعلقة ب ميو أنواع المباني  تطو ر البنية البلبية  األ مال البرابية والمدنية؛ •
 ؛ قود ال ندسة والمشبر ات وال رف وأ مال اسبلالح األياضي المرتبطة ب ا في الميات اإلقليمية للدول المخبلفة •
 ؛وإداية مرافق انباج النفط والغاز خدمات تشغ لو اسبشايات مندسة نقل النفط والغاز  •
 خدمات البمو ل االسالمي ومن ا قبول الوداسو ومنح القروض حسب الشر عة االسالمية؛ •
  االسبثمايات والبطو ر واإلداية المبعلقة بالسياحة؛ •
 للناعية وتطو رما؛ااالسبثمايات المبعلقة باإلنباج اللنا ي وادايت المشاي و  •
  ؛واإلداية المبعلقة بالمشاي و الزياعية بما في ذلا الزيا ة؛ اداية الغابات والملميات والموايد الطبيسيةاالسبثماي   •
 انباج وتوي د الخرسانة ال امزة؛ •
 ؛االسبثماي في م مو ة مبنو ة مه اللنا ات •
 تلنيو الخرسانة ال امزة والخلط ال اف والمالط؛ و •
 من وم والزجاج.تلنيو وتوي د وترك ب وإنباج ألواح األل •

 
بشــــ ن الشــــركات   2015لســــنة   2ببعديل بعض أح ام القانون االتلادي يق    2020لســــنة   26صــــدي مرســــوم بقانون اتلادي يق   

. يبوجـب  لى الم مو ـة تطب ق وتعـديـل 2021ينـاير    2ودخلـت البعـديالت ح ز البنف ـل في   2020ســــــــــــــببمبر    27الب ـاي ـة في  
 األح ام في مو د ال يب اوز سنة واحدة مه تاي   دخول المرسوم بقانون ح ز البنف ل.أوضا  ا بما يبوافق مو ملت 
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2021 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 
 أساس اإلعداد 2
 

البـياـنات الـمالـية المرحلـية الموجزة الموحـدة وفـقًا لمـبدأ البكلـفة الـباي خـية ـباســــــــــــــبثـناء الموجودات الـمالـية الـمديجـة ـبالقيـمة  ت  ا ـداد مـلت  
البي ت  قياســـ ا بالقيمة  المشـــبقة العادلة مه خالل الدخل الشـــامل اآلخر والقيمة العادلة مه خالل الربح والخســـاية واألدوات المالية

 القيمة العادلة للبدل المقدم مقابل تبادل الموجودات.   لىبلفة  امة . تسبند البكلفة الباي خية الب ولوجيةالعادلة والموجودات 
 

بنـاًء  لى المسيـاي  2021  يون و  30أشــــــــــــــ ر المنب يـة في   ســــــــــــــبـةالمـاليـة المرحليـة الموجزة الموحـدة لفبرة ال  البيـانـاتت  ا ـداد مـلت  
 ."البقاي ر المالية المرحلية" 34الملاسبي الدولي يق  

 
ض ت  ا داد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة بديم  اإلمايات العربية المبلدة )"الديم "(  ومي العملة البشغ لية و ملة العر 

 ديم ( ما ل  يب  اإلشاية الى خالف ذلا.للم مو ة وت  تقر ب كافة القي  الى أقرب ألف )ألف 
 

ــمه ملت البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة كما في   كما مو   للم مو ةاألداء المالي والمركز المالي    2021يون و    30تبضـــ
ال ديدة المسـبلوذ  والشـركات البابعة  2020داسـمبر   31موضـح في البيانات المالية السـنو ة الموحدة للم مو ة للسـنة المنب ية في  

 .23ت  اإلفلاح  ن ا في ااضاح البي  ل  ا خالل الفبرة اللالية 
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2021 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 
 للتقارير المالية الجديدة والمعّدلةتطبيق المعايير الدولية  3
 
 .2021يناير  1تعديالت  لى المعاي ر والبفس رات اللادية البي أصبلت ساي ة المفعول خالل السنة المالية البي تبدأ في  (أ

  2المرحلة  -ا ادة تش  ل مسياي سعر الفاسدة •
ــعر الفاسدة  ــ  ل مسياي ســــــــــ   9)تعديالت  لى المسياي الدولي للبقاي ر المالية يق     2المرحلة   -تقدم البعديالت في ا ادة تشــــــــــ

والمسياي الدولي    4  المسياي الدولي للبقاي ر المالية 7  المسياي الدولي للبقاي ر المالية يق  39المسياي الملاســــــبي الدولي يق  
ن ملاسـبة البلوط ال يب  ااقاف ا فقط ( وسـ لة  ملية للبعديالت البي يبطلب ا ا ادة البشـ  ل  وتوضـيح أ16للبقاي ر المالية يق  

نبي ة ا ادة تش  ل ايبوي  وإدخال اإلفلاحات البي تسمح للمسبخدم ه بف   طبيعة ومدى المخاطر النات ة  ه ا ادة تش  ل 
 ايبوي اللي تبعرض له المنشــــــ ة وكيتية اداية المنشــــــ ة لبلا المخاطر باإلضــــــافة الى تقدم المنشــــــ ة في البلول مه ايبويز الى

 معدالت مرجسية بديلة  وكيف تدير المنش ة ملا البلول.

 )ب( المعاي ر ال ديدة والبعديالت الملدية والبي ل  اله مو د تطبيق ا بعد 
 1)اســـــــري تطبيقه مه  1تعديالت  لى المسياي الدولي للبقاي ر المالية يق   –تلـــــــنيف المطلوبات كمبداولة أو غ ر مبداولة   •

. ت دف البعديالت الى تعز ز االتســــــاق في تطب ق المبطلبات مه خالل مســــــا دة الشــــــركات  لى تلديد ما اذا (2023يناير  
ــنيف الديون والمطلوبات  ــبلقة أو البمل أن تكون وان ا ب تلــــــــ األخرى البي ل ا تاي   تســــــــــو ة غ ر مدكد كمبداولة )مســــــــ

 مسبلقة السداد خالل سنة واحدة( أو غ ر مبداولة؛
 

.  ( 2022يناير  1)اســري تطبيقه مه    3تعديالت  لى المسياي الدولي للبقاي ر المالية يق    –المراجو حول اإلطاي المفاهيمي   •
دون تغ  ر مـام في    3رجو قـدا  لططـاي المفــاهيمي في المسيــاي الـدولي للبقــاي ر المــاليــة يق   ت ــدف البعــديالت الى تلــديـث م

 مبطلبات المسياي؛
 

)اســــــري  16تعديالت  لى المسياي الملاســــــبي الدولي يق   – اسدات قبل االســــــبخدام المقلــــــود  –ممبلكات وآالت ومعدات   •
ــ  مه (2022يناير    1تطبيقه مه  تكلفة أي بند مه بنود الممبلكات واآلالت والمعدات أي  اسدات . تمنو البعديالت أن تخلـ

ــل الى الموقو واللالة الالزمة له لي ون قادًيا  لى العمل بالطر قة  ــاي ذلا األصـــــــــــ ــناف المنب ة أكناء احضـــــــــــ مه بيو األصـــــــــــ
ــ ة بعاسدات بيو ملت البنود  وتكلفة انباج  ــودة مه قبل اإلداية. وبداًل مه ذلا  تعبرف المنشـــــــــ تلا البنود  في الربح أو المقلـــــــــ

 الخساية؛  
 

يناير  1)اســـــــري تطبيقه مه   37تعديالت  لى المسياي الملاســـــــبي الدولي يق    –تكلفة تنف ل العقد   – قود مثقلة باإللبزامات   •
ــرة بالعقد". ام ه أن تكون البكال(2022 ــمل "البكاليف البي تبعلق مباشـ يف البي  . تلدد البعديالت أن "تكلفة الوفاء" بالعقد تشـ

تبعلق مباشـرة بالعقد اما تكاليف اضـاةية للوفاء ب لا العقد ) لى سـب ل المثال العمالة والمواد المباشـرة( أو تخلـيص البكاليف 
األخرى المرتبطة مباشــــــــرة ببنف ل العقود ) لى ســــــــب ل المثال تخلــــــــيص ملــــــــاي ف االســــــــب الك لبند مه الممبلكات واآلالت 

 العقد(؛ والمعدات المسبخدمة في تنف ل 
 

. يبطلب المسياي الدولي للبقاي ر (2023يناير    1:  قود الب م ه )اســــــــــــري تطبيقه مه 17المسياي الدولي للبقاي ر المالية يق    •
أن يب  قـياس مطلوـبات الـب م ه ـبالقيـمة اللـالـية للوـفاء ـباإللبزاـمات و وفر ن  ـًا أوثر توحـ دًا للقـياس والعرض ل ميو   17المـالـية 

ت  تلـــــــمي  ملت المبطلبات لبلق ق مدف قاس   لى مبدأ ملاســـــــبي مبســـــــق لعقود الب م ه. الل المسياي الدولي    قود الب م ه.
 ؛ 2023يناير  1 قود الب م ه كما في  4ملل المسياي الدولي للبقاي ر المالية يق   17للبقاي ر المالية يق  

 
 28والمسيــاي الملــاســــــــــــــبي الــدولي يق     المــاليــة الموحــدة  البيــانــات  10تعــديالت  لى المسيــاي الــدولي للبقــاي ر المــاليــة يق    •

( المبعلقة بمعال ة بيو أو المساممة في األصول ب ه المسبثمر 2011) االسبثمايات في الشركات الزم لة والمشاي و المشبركة
  ق مسموح به(.والشركات الزم لة أو المشاي و المشبركة. )ت  ت ج ل تاي   البطب ق الى أجل غ ر مسمى. ال يزال البطب
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة    البياناتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2021 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع( 3

 ال ديدة والبعديالت الملدية والبي ل  اله مو د تطبيق ا بعد )يببو()ب( المعاي ر 
.  تشــمل (2022يناير    1)اســري تطبيق ا مه   لى المعاي ر الدولية للبقاي ر المالية  2020-2018دوية البلســ نات الســنو ة   •

تطب ق المسياي الدولي للبقاي ر المالية للمرة :  1دوية البلســـــــــ نات الســـــــــنو ة تعديالت  لى المسياي الدولي للبقاي ر المالية يق  
يناير  1األدوات المالية )اســـــــــري تطبيقه مه  9(  المسياي الدولي للبقاي ر المالية  2022يناير    1األولى )اســـــــــري تطبيقه مه 

ــبي الدولي    قود اإلا اي )ل  يب  بعد تلديد تاي   البطب ق( والمسياي  16(  المسياي الدولي للبقاي ر المالية يق   2022 الملاسـ
 (.2022يناير  1الزيا ة )اسري تطبيقه مه  41يق  

 
والمسياي الدولي للبقاي ر المالية بيان  1البعديالت  لى المسياي الملاســبي الدولي يق     -اإلفلــاح  ه الســياســات الملاســبية  •

ياســـات ا الملاســـبية ال ومر ة   تبطلب البعديالت أن تفلـــح المنشـــ ة  ه ســـ  (.2023يناير  1)اســـري تطبيقه مه    2الممايســـة  
بداًل مه ســياســات ا الملاســبية ال امة. توضــح البعديالت األخرى كيف ام ه للمنشــ ة تلديد الســياســة الملاســبية ال ومر ة. يب  
ــادات وأمثلة  ا ايشـ ــً ــو الم لس أاضـ ــبية جومر ة. لد   البعديل  وضـ ــة الملاسـ ــياسـ ــافة أمثلة  لى مبى البمل أن تكون السـ اضـ

  بالمعاي ر  المبعلق  2ات تطب ق " ملية األممية النســــــبية الم ونة مه أيبو خطوات" الموضــــــلة في بيان الممايســــــة لشــــــرح وإكب
 للبقاي ر المالية. ةالدولي

 
تســببدل   (.2023يناير    1)اســري تطبيقه مه  8تعديالت  لى المسياي الملاســبي الدولي يق     -تعر ف البقديرات الملاســبية  •

البعديالت تعر ف البغ  ر في البقديرات الملاســـــــــــــبية ببعر ف البقديرات الملاســـــــــــــبية. بموجب البعر ف ال ديد  فإن البقديرات 
ــآت ببطو ر البقديرات  ــو لعدم الب ود مه القياس". تقوم المنشــــــ ــبية مي "المبالة النقداة في البيانات المالية البي تخضــــــ الملاســــــ

اســات الملاســبية تبطلب قياس بنود في البيانات المالية بطر قة تنطوي  لى  دم الب ود مه القياس. الملاســبية اذا كانت الســي
 توضح البعديالت أن البغ  ر في البقدير الملاسبي الناتج  ه معلومات جديدة أو تطويات جديدة ال اعد تلليلًا لخط .

 
المـاليـة المرحليـة الموجزة الموحـدة   البيـانـاتة أ الت أي تـ ك ر  لى  مه غ ر المبوقو أن ا ون للمعـاي ر والبعـديالت ال ـديـدة المـلكوي 

ــادية  ه ل نة   للم مو ة. ــ رات صــــــــــ ال توجد مناك معاي ر وتعديالت جديدة أخرى يب  تطبيق ا  لى المعاي ر المنشــــــــــــوية أو تفســــــــــ
المـاليـة المرحليـة الموجزة الموحـدة   انـاتالبيـتفســــــــــــــ رات المعـاي ر الـدوليـة للبقـاي ر المـاليـة ومه المبوقو أن ا ون ل ـا تـ ك ر مـام  لى  

 للم مو ة.
 
 
 أهم السياسات المحاسبية ملخص ب 4
 

ــنو ة و نبغي أن   ــاحات الالزمة للبيانات المالية الموحدة الســــ ال تبضــــــمه البيانات المالية الموجزة الموحدة جميو المعلومات واإلفلــــ
ــنة المنب ية في  تقرأ جنبًا الى جنب مو البيانات المالية الموحدة  ــافة لللا  ان النباسج 2020داســـــــمبر    31للم مو ة للســـــ . باإلضـــــ

ال تعببر بالضــــــروية مدشــــــر  لى النباسج البي ام ه توقع ا للســــــنة المالية البي   2021يون و    30لفبرة الســــــبة أشــــــ ر المنب ية في  
 .2021داسمبر  31سبنب ي في 

 معامالت تخضو لسيطرة مشبركة
في ن ااة    السـيطرةأ مال يب  ف  ا  اندماجان اندماج األ مال اللي اشـمل منشـآت أو أ مال تخضـو لسـيطرة مشـبركة مو عباية  ه  

 .مدقبة غ راالندماج  وملت السيطرة وبعد األ مال مه قبل نفس الطرف أو األطراف قبل  اندماج أو   المنشآتجميو    لىالمطاف  
 

البي تخضــــو للســــيطرة المشــــبركة للم مو ة باســــبخدام   المنشــــآتالللــــص في    في  الى تلو ل جتنبالمعامالت البي  يب  احبســــاب  
و ب   رضــــ ا في ملت البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة كاســــبمراي للبيانات المالية للم مو ة. يب     الملــــالحطر قة ت ميو  

المنشـ ة الملولة بباي   البلو ل.  دفاترالمعبرف ب ا سـابًقا في    جةالمدي بالقيمة  المسـبلوذ  ل  ااال براف بالموجودات والمطلوبات 
الى نفس الم ونات ضـمه حقوق ملكية الم مو ة  باسـبثناء تلا البي  المسـبلوذ  ل  الشـركات  لملكية الب  اضـافة م ونات حقوق ي

المدفوع ويأس مال   البدلاف ب ي فرق ب ه ت  اســببعادما  ند البوح د ولالحبياطيات البي تضــاف الى االحبياطي المق د. يب  اال بر 
 .مباشرة في حقوق الملكية المسبلوذ  ل  االشركة 

 
ــبة  ه ملت المعامالت وفًقا لطر قة ت ميو  ت ــبمراي ك  ح ث يب   رض البيانات المالية الموحدة للشــــــــركة الملــــــــالحب  الملاســــــ اســــــ

 األ مال. اندماج: 3 يق  القاسمة وفًقا لمبدأ السيطرة الن اسية  وبالبالي خايج نطاق المسياي الدولي للبقاي ر المالية للمنشآت
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 الشهرة
يب  اال براف بالشـ رة النات ة  ه االسـبلواذ ك صـل و ب  قياسـ ا مبدسًيا بالبكلفة  والبي تمثل الز ادة في تكلفة اندماج األ مال  لى  

  بعد ا ادة في حالة أنهالمعبرف ب ا.  المقبولة واإللبزاماتحلـــــــــــة الم مو ة في صـــــــــــافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات 
الطايسة القابلة للبلديد تب اوز تكلفة  والمطلوباتحلــة الم مو ة في صــافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات   تالبق ي   كان

 .اندماج األ مال  يب  اال براف بالز ادة مباشرة في الربح أو الخساية
 

 موجودات لى شــركة تابعة أو وحدة خاضــعة للســيطرة المشــبركة الز ادة في تكلفة الشــراء  لى   ه االســبلواذ    النات ةتمثل الشــ رة 
للشــــــــــــــركة الـبابـعة أو الشــــــــــــــركة   الـقابـلة للبلـديد المقبولةواإللبزامات  الم مو ة في صــــــــــــــافي القيـمة الـعادلة للموجودات والمطلوبات  

اال براف بالشــــ رة مبدسًيا ك صــــل بالبكلفة و ب  قياســــ ا الحًقا   الخاضــــعة للســــيطرة المشــــبركة والمعبرف ب ا في تاي   اســــبلواذ. يب 
 .مبراومةال القيمة انخفاضفي خساسر  ةبالبكلفة ناقًلا أا

 
لغرض اخبباي انخفاض القيمة  يب  توز و الشـــــــــــ رة الى كل وحدة مه وحدات الم مو ة المنب ة للنقد البي يبوقو أن تســـــــــــبف د مه 

ــنوي النخفاض القيمة للوحدات المنب ة للنقد أو  لى فبرات أوثر تقايبًا اذا  البآزي الناتج  ه  ملية االندما ج. يب  اجراء اخبباي ســـــ
وجد ما اشـــــــــــ ر الى انخفاض قيمب ا. اذا كانت القيمة القابلة لالســـــــــــبرداد للوحدة المنب ة للنقد أقل مه قيمب ا المديجة  يب  تلم ل 

جة للشـــــ رة الموز ة  لى الوحدة ك   لى األصـــــول األخرى للوحدة تناســـــبيًا  لى  خســـــاية انخفاض القيمة أواًل لبختيض القيمة المدي 
 .أساس القيمة المديجة لكل أصل في الوحدة. ال يب    س خساية انخفاض القيمة المعبرف ب ا للش رة في فبرة الحقة

 
تلديد الربح أو الخســـــاية  ند في لشـــــ رة ل  العاسدالمبلة  ادياجللســـــيطرة المشـــــبركة  يب    تخضـــــو ند اســـــببعاد شـــــركة تابعة أو وحدة 

 .اإلسببعاد

 الضريبة
ضــــر بة/ )ملــــاي ف( الدخل مه الضــــراسب اللالية والمدجلة. يب  اال براف بالضــــراسب اللالية والمدجلة في الربح أو  منافوتبكون  

 الخساية باسبثناء ما يبعلق باندماج األ مال  أو البنود المعبرف ب ا مباشرة في حقوق الملكية أو في الدخل الشامل اآلخر.

 ضر بة اللاليةال
لمســبلقة الدفو  لى الربح الخاضــو للضــر بة للفبرة / الســنة. اخبلف الربح الخاضــو للضــر بة  ه صــافي  تســبند الضــر بة اللالية ا

في الربح أو الخســــاية ألنه اســــبثني بنود الدخل أو الملــــاي ف الخاضــــعة للضــــر بة أو الخاضــــعة للخلــــ  في  مديجالربح كما مو 
خلـ . يب  احبسـاب البزام الم مو ة للضـراسب اللالية باسـبخدام تخضـو للضـر بة أو لل  لهسـنوات أخرى و سـبثني كللا البنود البي  

 .معدالت الضراسب المطبقة أو البي ت  تطبيق ا بش ل جومري في ن ااة فبرة البقر ر
 

مخلـــص لبلا األموي البي ا ون تلديد الضـــر بة ل ا غ ر مدكد ولكه مه الملبمل أن ا ون مناك تدفق خايجي اليب  اال براف ب
مســـبقبلي لألموال الى ملـــللة الضـــراسب. يب  قياس المخلـــلـــات ب فضـــل تقدير للمبلة المبوقو أن الـــبح مســـبلق الدفو. اعبمد 
البق ي   لى ح   خبراء الضـــــــراسب داخل الم مو ة مد وم ه بخبرات ســـــــابقة ةيما يبعلق ب لت األنشـــــــطة وفي بعض اللاالت بناًء  

  لى مشوية ضر بية مبخللة مسبقلة.

 ة المدجلةالضر ب
يب  اال براف ـبالضــــــــــــــر ـبة المدجـلة ةيمـا يبعلق ـبالفروق المدقـبة ب ه القي  المـديجـة للموجودات والمطلوـبات ألغراض ا ـداد البـقاي ر 
المالية والمبالة المســــــــــبخدمة ألغراض الضــــــــــراسب. ال يب  اال براف بالضــــــــــر بة المدجلة للفروق المدقبة البالية: اال براف المبدسي 

أو المطلوبات في معاملة ال تمثل اندماج أ مال والبي ال تدكر  لى الربح أو الخســــــــــــاية الملاســــــــــــبية أو الخاضــــــــــــعة  بالموجودات 
للضــر بة  الفروق المبعلقة باالســبثمايات في الشــركات البابعة والمشــروع المشــبرك الى اللد اللي البمل  دم   ســه في المســبقبل 

 المنظوي.
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 الضريبة )يتبع(
 الضر بة المدجلة )يببو(

باإلضـافة الى ذلا  ال يب  اال براف بالضـر بة المدجلة للفروق الضـر بية المدقبة النات ة  ه اال براف المبدسي بالشـ رة. يب  قياس 
تطبيق ا  لى الفروق المدقبة  ند   ســـ ا  بناًء  لى القوان ه البي ت  تطبيق ا أو  المبوقومعدالت الضـــر بة  وفقًا لالضـــر بة المدجلة  

ــ البي   ــةباي   البقر ر. يب   بيق ا بشـــــــ ل جومري ب  تطبســـــ في حال كان مناك حق موجودات ومطلوبات الضـــــــر بة المدجلة   مقاصـــــ
مطلوبات وموجودات الضــــر بة اللالية  وكانت تبعلق بضــــراسب الدخل البي تفرضــــ ا نفس الســــلطة الضــــر بية قانوني ملزم لبســــو ة 

ــر بية ــآت ضـ ــر بة  أو  لى منشـ ــعة للضـ ــ ة الخاضـ ــر بية   ومناكمخبلفة    لى نفس المنشـ ــو ة المطلوبات والموجودات الضـ النية ببسـ
 اللالية  لى أساس صافي أو س ب  تلق ق الموجودات والمطلوبات الضر بية في وقت واحد.

 
الضـر بية غ ر المسـبخدمة والفروق المدقبة   واإل فاءاتيب  اال براف ب صـل الضـر بة المدجلة للخسـاسر الضـر بية غ ر المسـبخدمة  

ــبخدام الفرق المدقت. تب  الق ــبقبلية ام ه مقابل ا اســــ ــ   الى اللد اللي ا ون ةيه مه الملبمل توفر أيباح ضــــــر بية مســــ ابلة للخلــــ
مراجعة موجودات الضر بة المدجلة بباي   كل تقر ر وتختيض ا الى اللد اللي ال ا ون ةيه مه الملبمل تلق ق المنفعة الضر بية 

 ذات الللة.
 افةضر بة القيمة المض

 :يب  اال براف بالملاي ف والموجودات باللافي مه مبلة ضر بة القيمة المضافة  باسبثناء
 
 ندما تكون ضـر بة القيمة المضـافة المبكبدة  لى شـراء الموجودات أو الخدمات غ ر قابلة لالسـبرداد مه ملـللة الضـراسب   •

ــافة ك زء مه  ــر بة القيمة المضـ ــاي ف  حســـب وفي ملت اللالة  يب  اال براف بضـ ــل أو ك زء مه بند الملـ ــراء األصـ تكلفة شـ
 االقبضاء

 مبلة ضر بة القيمة المضافة مبضمناً اللم  المدينة والداسنة  ادياج ندما يب   •
 

  ك زء مه اللم  ملـــللة الضـــراسب  الىصـــافي مبلة ضـــر بة القيمة المضـــافة القابل لالســـبرداد مه  أو المســـبلق الدفو   ادياجيب  
 الموحد. الموجزسنة في بيان المركز المالي المرحلي المدينة أو الدا

 الموجودات البيولوجية
ــابقة  ومه الملبمل أن تبدفق  يب  اال براف بالموجودات الب ولوجية فقط  ندما تســـــيطر الم مو ة  لى األصـــــل نبي ة ألحدام ســـ

ــل الى الم مو ة؛ و م ه قياس  ــبقبلية المرتبطة باألصــ ــ ل المنافو االقبلــــاداة المســ ــل بشــ ــافي األصــ القيمة العادلة أو البكلفة للــ
 .موكوق 

 
ا االسـب الك وأي خسـاسر انخفاض  يب  قياس الموجودات الب ولوجية البي ال ام ه قياس قيمب ا العادلة بشـ ل موكوق؛ بالبكلفة ناقلـً

األخرى العاسدة بشــ ل مباشــر  اء والملــاي ف المباشــرةر مه ســعر الشــ الب ولوجي  /في القيمة مبراومة. تبكون تكلفة األصــل الل وي 
 الى الموجودات.

 المنتجات والتعريفات واالعتراف بالدخل -التمويل واالستثمارات اإلسالمية 
ا مه القرآن والســنة البي تل    قاسد البشــر وســلوك  . تقوم الم مو ة بدمج قوا د   الشــر عة مي الشــر عة اإلســالمية المســبمدة أســاســً

 .ي أنشطب اومبادئ الشر عة اإلسالمية ف
 اسبثمايات الوكالة

ا مه األموال ) ا مع نــً الوكــالــة( الى وك ــل )الوك ــل(  يأس مــال  وداعــة الوكــالــة مي اتفــاقيــة تقــدم بموجب ــا الم مو ــة )الموكــل( مبلغــً
الوك ل  اللي الق الســبثمايما بطر قة مبوافقة مو الشــر عة اإلســالمية ووفًقا لدياســة ال دوى / خطة االســبثماي المقدمة للموكل مه  

ــبة مه يأس مال الوكالة. ا وز منح الوك ل أي ز ادة تز د  ه   ــوم الوكالة( كمبلة مقطوع أو نسـ ــوم كاببة )يسـ له الللـــول  لى يسـ
معدل  اسد مع ه مبفق  ليه مسـبًقا كلافز أداء. يبلمل الموكل الخسـاية ما ل  تكه نات ة  ه تقلـ ر أو اممال أو انب اك أي مه 

 .الوكالة مه قبل الوك ل شروط وأح ام
 

ــاس البوز و الزمني  لى مـداي الفبرة  يب  تعـديلـه بـالـدخـل الفعلي  نـد ا الن  يب  اطفـاء الـدخـل المقـدني مه وداسو الوكـالـة  لى أســــــــــــ
  لى ا الن الوك ل.بناًء الوك ل  في ح ه يب  تلم ل الخساسر  لى الربح أو الخساية 
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 ت حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحا
 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع( 4

 المنتجات والتعريفات واالعتراف بالدخل )يتبع( -التمويل واالستثمارات اإلسالمية 
 اإلسبلناع

طرف ه يبع د بموجبه أحد األطراف )اللـــــانو أو الباسو( ببناء أصـــــل أو  قاي مع ه للطرف اآلخر االســـــبلـــــناع مو  قد بيو ب ه  
أو المشـبري( وفًقا لمواصـفات مع نة مبفق  ل  ا مسـبًقا مقابل السـعر الملدد مسـبًقا ل ب  تسـليمه خالل فبرة زمنية مبفق    الُمسـبلـنو)

ــر العمل المن ز  لى أن يب  ان  ــبًقا. ال اقبلــ ــطة   ل  ا مســ ــانو وحدت و م ه تنف ل كامل أو جزء مه البناء بواســ ــطة اللــ ازت بواســ
 سبلنو.. بموجب  قد االسبلناع  ام ه أن تكون الم مو ة مي اللانو أو المُ اللانوأطراف أخرى تلت سيطرة ومسدولية 

 المرابلة
ل )المشبري(   لى أساس الدفو المدجل  بعد اللي تقوم بموجبه الم مو ة )الباسو( ببيو أحد األصول للعم مو العقد  مرابلة ال قد  

بشــراسه واإلســبلواذ  ليه  بناًء  لى و د ت  اســبالمه مه المشــبري بالشــراء بم رد شــراء األصــل وفًقا الباسو شــراء األصــل اللي قام  
ومبلة يبح مبفق  ليه.  لشــروط وأح ام مرابلة ملددة. اشــبمل ســعر شــراء المرابلة  المســبلق  لى المشــبري   لى تكلفة األصــل  

اقوم المشــــبري  ادة بدفو ســــعر بيو المرابلة  لى أســــاس البقســــيط  لى مدى فبرة  قد المرابلة.  ندما ا ون الدخل قاباًل للقياس 
 الكمي  يب  اال براف به  لى أساس البوز و الزمني  لى مدى فبرة  قد المرابلة.

 اإلجاية
ــب جر( )بعد شــــــراء /  جر(  )المد   الم مو ة  اإلجاية مي اتفاقية تقوم ــبلواذبموجب ا بب ج ر أصــــــل للعم ل )المســــ  لى األصــــــل    اإلســــ

طرف كالث أو مه العم ل نفسـه  وفًقا لطلب العم ل وو دت بالب ج ر(  مقابل مدفو ات اا اي مع نة لفبرة مه الملدد  اما مه باسو  
ــاس اا اي كابت أو مبغ ر.   يب  دفع افبرات اا اي ملددة    / ــ نية أو  قايات اان   لى أســــ ــول المدجرة مي  ادة  قايات ســــ ألصــــ

 ت اي ة.
 

تلدد اتفاقية اإلجاية األصــل المدجر  ومدة  قد اإلا اي  وكللا أســاس احبســاب اإلا اي  وتوق ت مدفو ات اإلا اي ومســدوليات 
ا لل ـدول  الطرف ه خالل فبرة اإلا ـاي. اـقدم العمـ ل للم مو ـة تع ـًدا بب ـدـيد فبرات اإلا ـاي ودفو مـبالة اإل ا ـاي ذات اللـــــــــــــــلة وفـقً

 .الزمني المبفق  ليه والليغة المعمول ب ا طوال مدة اإلا اي
 

تلبفظ الم مو ـة بملكـية الموجودات طوال فبرة اإلا ـاي. في ن ـاـاة مـدة  قـد اإلا ـاي   ـند وـفاء العمـ ل ب ميو االلبزامـات بموجـب  
 .المدجر للعم ل بقيمة اسمية بناًء  لى تع د البيو المقدم مه الم مو ةاتفاقية اإلجاية  سبقوم الم مو ة ببيو األصل 

 
يب  اال براف بالدخل  لى أسـاس االسـبلقاق  لى مدى فبرة اإلا اي بناًء  لى مبلة اإلا اي الثابت القاس  )واللي امثل في الغالب 

 تكلفة األصل المدجر(.
 المشايكة

مايي أو تمو ل المشــاي و. تســام  الم مو ة والعمالء في يأس مال المشــايكة.  ادة ما  تســبخدم المشــايكة لبوف ر يأس المال االســبث
يب  انشـاء م مو ة ذات أغراض خاصـة أو شـراوة كوسـ لة للقيام بالمشـايكة. يب  تقاسـ  األيباح وفًقا لنسـبة توز و أيباح مبفق  ل  ا 

ون المســاممات الرأســمالية نقداة أو   نية  كما ت  تقديرما وقت مســبًقا ولكه يب  تلمل الخســاسر وفًقا لمســاممات يأس المال. قد تك
 .الدخول في المشايكة

 
ــبالم  في ح ه يب   ــاس البوز و الزمني  لى مداي الفبرة  و ب  تعديل ا بالربح الفعلي  ند االســـــــــ يب  اطفاء األيباح المقدية  لى أســـــــــ

 .تلم ل الخساسر  لى الربح أو الخساية  ند ا الن ا
 الل وك

 ل وك مي ش ادات كقة مبوافقة مو الشر عة اإلسالمية مد ومة باألصول.ال
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 ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع( 4

 الماليةاألدوات 
ــنيف األدوات المالية ضـــمه الفتات البالية: موجودات مالية أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة مه خالل الربح  تقوم الم مو ة ببلـ
أو الخســــــاية  بالبكلفة المطف ة وبالقيمة العادلة مه خالل الدخل الشــــــامل اآلخر. تقوم اإلداية ببلديد تلــــــنيف األدوات المالية  ند 

 .9لمبدسي بناء  لى مبطلبات المسياي الدولي للبقاي ر المالية يق  اإل براف ا

 اإل براف وإلغاء اإل براف
ــبح الم مو ة  الموجز    المرحلي  يب  اال براف بالموجودات والمطلوبات المالية في بيان المركز المالي الموحد للم مو ة  ندما تلــــ

 طرفًا في األح ام البعاقداة لألداة.
 

الشـركة بإلغاء اإل براف باألصـل المالي  ند انب اء اللقوق البعاقداة المبعلقة باسـبالم البدفقات النقداة مه األصـل  أو  ندما تقوم 
تقوم ببلو ل األصــل المالي وكافة المخاطر و واسد ملكية الموجودات الى طرف آخر.  ند الغاء اإل براف ب صــل مالي )باســبثناء 

كية الملـنفة بالقيمة العادلة مه خالل الدخل الشـامل اآلخر(  يب  اإل براف بالفرق ب ه القيمة المديجة االسـبثمايات في حقوق المل
لألصـــــل وم موع كلا مه المبلة المســـــبل  والمســـــبلق والم اســـــب أو الخســـــاسر المبراومة والبي ت  اإل براف ب ا في الدخل الشـــــامل  

 .الموحدالموجز  المرحلي و الخسايةاآلخر والمبراومة في حقوق الملكية في بيان الربح أ
 

 ند الغاء اإل براف ب دوات حقوق الملكية ح ث اخبايت الم مو ة خياي القيمة العادلة مه خالل الدخل الشــــــــــــــامل اآلخر  ال يب  
ببلو ل ملت . في المقابل  تقوم الشـــــــــركة الموحدالموجز   المرحلي اال براف بالم اســـــــــب أو الخســـــــــاسر في بيان الربح أو الخســـــــــاية

 .الم اسب أو الخساسر بما في ذلا الرص د المبراو  في االحبياطيات مباشرة الى األيباح المسببقاة
 

تقوم الم مو ـة بـإلغـاء اال براف بـااللبزام المـالي  نـدمـا وفقط  نـدمـا يب  اســــــــــــــبيفـاء االلبزام أو الغـاسـه أو انب ـاء صــــــــــــــالح بـه. يب  
المـديجـة لاللبزام المـالي الـلي ت  الغـاء اال براف بـه والمبلة المـدفوع والمســــــــــــــبلق في بيـان الربح أو اإل براف بـالفرق ب ه القيمـة  

 .الموحدالموجز  المرحلي الخساية

 القياس
ــل المالي    أن ا ون )في حالة    باإلضــــــافة الى   ند اال براف  يب  قياس الموجودات والمطلوبات المالية مبدسًيا بالقيمة العادلة األصــــ

المبعلقة مباشــرة بإســبلواذ أو اصــداي    المعاملة  مالي غ ر ملــننف بالقيمة العادلة مه خالل الربح او الخســاية( تكاليفالأو االلبزام 
 .الموجودات المالية والمطلوبات المالية

 
ــنفة بالقيمة العادلة مه خالل الربح   ــرة الى بيان الربح أو يب  تلو ل تكاليف المعاملة للموجودات المالية الملــــــ ــاية مباشــــــ او الخســــــ

 الموحد.الموجز  المرحليالخساية 

 بالتكلفة المطفأة الموجودات المالية
 :يب  قياس األصل المالي بالبكلفة المطف ة اذا ت  تلق ق الشروط البالية ول  يب  تلديدما بالقيمة العادلة مه خالل الربح او الخساية

 
ــمه   • ــل ضـــ ــول  لى البدفقات النقداة يب  اإلحبفاظ باألصـــ اطاي نموذج األ مال اللي ي دف الى اإلحبفاظ بالموجودات للللـــ

 البعاقداة؛ و
الشروط البعاقداة للموجودات المالية ينبج  ن ا تدفقات نقداة في تواي   ملددة والبي مي وحدما دفعات ألصل الديه والفاسدة  •

  لى المبلة الرسيسي القاس .
 

مســــــــــــــبلق مه ج ـات ذات  الـقة  موجودات مـالـية  ذم  مـديـنة ت ـايـ ة وأخرى  تشــــــــــــــمـل مـلت النـقد ومرادـفات النـقد  وداسو الوكـاـلة  
 وموجودات مالية أخرى.
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
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 ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع( 4

 األدوات المالية )يتبع(

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
يب  قياس أدوات الديه  بالقيمة العادلة مه خالل الدخل الشـــامل اآلخر فقط اذا ت  تلق ق الشـــروط البالية ول  يب  تلـــنيف ا بالقيمة 

 العادلة مه خالل الربح أو الخساية:
 
ضـمه نموذج األ مال اللي ي دف الى كلا مه تللـ ل البدفقات النقداة البعاقداة وبيو األصـل  يب  اإلحبفاظ باألصـل المالي   •

 المالي؛ و
ــل   • ــل المالي ينبج  ن ا تدفقات نقداة في تواي   ملددة تكون مي فقط مدفو ات أصـــــ ــروط البعاقداة لألصـــــ الديه والفاسدة الشـــــ

  لى المبلة األصلي القاس .
 

 .وتشمل ملت ملفظة الل وك للم مو ة
 

ــبثمايات في حقوق الملكية غ ر الملبفظ ب ا للمباجرة  ام ه للم مو ة أن تقوم بإخبياي بشـــ ل ن اسي    ند اإل براف المبدسي باإلسـ
 يب  ملا اإلخبياي  لى أساس كل اسبثماي  لى حدة. اآلخر. رض البغ  رات الالحقة في القيمة العادلة في الدخل الشامل 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
و شـمل ذلا ملفظة  يب  تلـنيف جميو الموجودات المالية بخالف تلا الملكوية أ الت بالقيمة العادلة مه خالل الربح او الخسـاية.

 .المديجة مو ة وأدوات حقوق الملكية غ ر اإلسبثماي في األوياق المالية للم
 

 ند اال براف المبدسي  ام ه للم مو ة تلديد بشــــ ل ن اسي األصــــل المالي اللي اســــبوفي المبطلبات البي ســــ ب  قياســــ ا بالبكلفة 
ــامل اآلخر أو بالقيمة العادلة مه خالل الربح او  ــاية اذا كان ذلا اقوم بإلغاء المطف ة أو بالقيمة العادلة مه خالل الدخل الشـ الخسـ

 أو اخفض بش ل كب ر  دم البطابق في الملاسبة.
 

 المطلوبات المالية
ــل مـالي آخر أو تـبادل  المطلوـبات المـالـية مي مطلوـبات حـ ث ا ون ـلدى الم مو ـة البزامـات تعـاـقدـاة لبـقدا  مـبالة نـقدـاة أو أصــــــــــــ

 للم مو ة.األدوات المالية ضمه ظروف مع نة قد تكون غ ر مواتية 
 

 يب  قـياس المطلوـبات الـمالـية الحـقًا ـبالبكلـفة المطـف ة  ـباســــــــــــــبثـناء المطلوـبات الـمالـية ـبالقيـمة الـعادـلة مه خالل الربح او الخســــــــــــــاية.
 والمطلوبات األخرى. العقودمطلوبات   اللم  الداسنة الب اي ة واألخرى  و شمل ذلا الوداسو ال امشية

 
يب   العادلة مه خالل الربح او الخســاية  لى المطلوبات المالية  لى ملا النلو  ند اال براف المبدسي.يب  تطب ق تلــنيف القيمة 

 رض الم اسـب والخسـاسر  لى المطلوبات المالية  بخالف األدوات المشـبقة  الملددة بالقيمة العادلة مه خالل الربح أو الخسـاية 
ــامل اآلخر )مبلة البغ ر  ــ ل جزسي في الدخل الشــــــــ في القيمة العادلة للمطلوبات المالية واللي اعود الى البغ رات في مخاطر بشــــــــ

  الم مو ة  وجزسـيا في الربح أو الخســــــــــــــاية )المبلة المببقي مه البغ  ر في القيـمة الـعادلة لاللبزام(. ل  تلـدد (االسبـمان لللا اإللبزام
 أي البزام بالقيمة العادلة مه خالل الربح او الخساية.

 تقييم نموذج األعمال
 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

تق ي  نماذج األ مال إلداية الموجودات المالية أمًرا أســــاســــًيا لبلــــنيف األصــــل المالي. تلدد الم مو ة نماذج األ مال  لى    اعببر
ا لبلق ق مــدف أ مــال مع ه. ال اعبمــد نموذج األ مــال الخــا    مســــــــــــــبوى اع س كيتيــة اداية م مو ــات األصــــــــــــــول المــاليــة معــً

 داة فرداـة  وبـالبـالي يب  تق ي  نموذج األ مـال  نـد مســــــــــــــبوى جمـا ي أ لى وليس  لى   لى نوااـا اإلداية ةيمـا يبعلق بـ  بـالم مو ـة
 أساس كل أداة  لى حدة.
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 
 السياسات المحاسبية )يتبع(ملخص بأهم   4

 األدوات المالية )يتبع(
 تقييم نموذج األعمال )يتبع(

 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )يتبع(
ألصــــــــــــــول ـا المـاليـة مه أجـل   الم مو ـةـلدى الم مو ـة أوثر مه نموذج أ مـال واحـد إلداية أدوات ـا المـاليـة البي تع س كيتيـة اداية 

ــ ل البدفقات النقداة   تول د البدفقات النقداة. تلدد نماذج أ مال الم مو ة ةيما اذا كانت البدفقات النقداة ســــــــــــوف تنبج  ه تللــــــــــ
 المالية أو كل  ما. الموجوداتالبعاقداة أو بيو 

 
ومو ذلا  ال يب  تنف ل ملا    ذات اللــــــلة  ند اجراء تق ي  نموذج األ مال.المباحة  ت خل الم مو ة بع ه اال بباي جميو المعلومات 

ــوأ" أو "حالة   ــ ناي ومات "اللالة األســــ ــ ناي ومات ال تبوقو الم مو ة حدوك ا بشــــــ ل معقول  مثل ما اســــــمى بســــ البق ي  بناًء  لى ســــ
 ذات الللة مثل:المباحة ع ه اإل بباي جميو األدلة ت خل الشركة ب اإلج اد".

 
 ويف يب  تق ي  أداء نموذج األ مال والموجودات المالية الملبفظ ب ا ضمه نموذج األ مال ملا؛  •
 ابالغ موظفي اإلداية الرسيس  ه في المنش ة بللا؛ •
 ضمه نموذج األ مال ملا(؛  المخاطر البي تدكر  لى أداء نموذج األ مال )والموجودات المالية الملبفظ ب ا •
 و الطر قة البي تداي ب ا تلا المخاطر؛   لى وجه الخلو  •
ويف يب  تعو ض مديري األ مال ) لى ســب ل المثال ةيما اذا كان البعو ض  لى أســاس القيمة العادلة لألصــول المداية  •

 أو  لى البدفقات النقداة البعاقداة الملللة(.
 

ــل المالي  تقوم الم مو ة ببلديد ةيما اذا كانت الموجودات المالية المعبرف ب ا حديًثا مي جزًءا مه  ند اإل براف المبدسي  باألصـ
تقوم الم مو ـة بـإ ـادة تق ي  نمـاذج أ مـال ـا في كـل فبرة    نموذج أ مـال قـاس  أو ةيمـا اذا كـانـت تع س بـدااـة نموذج أ مـال جـديـد.

ــابقة.تقر ر لبلديد ةيما اذا كانت نماذج األ مال ق ــابقة  ل  تق  الم مو ة    د تغ رت منل الفبرة السـ ــبة لفبرة البقاي ر اللالية والسـ بالنسـ
 ببلديد أي تغ  ر في نماذج أ مال ا.

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 ومي تبضمه:

 
 والربح  لى المبلة األصلي القاس ؛ أو/ وموجودات ذات تدفقات نقداة تعاقداة والبي مي ليست مدفو ات أصل الديه  •
موجودات ملبفظ ب ا ضــــــمه نموذج األ مال غ ر تلا الملبفظ ب ا لبللــــــ ل البدفقات النقداة البعاقداة أو الملبفظ ب ا  •

 للبلل ل والبيو؛ أو
 موجودات ملنفة بالقيمة العادلة مه خالل الربح أو الخساية باسبخدام خياي القيمة العادلة. •

 
 يب  قياس ملت الموجودات بالقيمة العادلة  مو اإل براف ب اة أيباح أو خساسر نات ة  ه ا ادة القياس في الربح او الخساية. 
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 
 لخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(م 4

 األدوات المالية )يتبع(
 تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي مدفوعات أصل الدين والربح فقط  

ــل المالي  ند اال براف المبدسي. يب  تعر ف "الربح" كبدل   القيمة ألغراض ملا البق ي   يب  تعر ف "األصـــــل" بالقيمة العادلة لألصـــ
الزمنية للنقود ومخاطر االسبمان المرتبطة بالمبلة األصــــــــــلي القاس  خالل فبرة زمنية مع نة وتكاليف اإلقراض األســــــــــاســــــــــية األخرى 

 .ومامش الربح
 

ــروط   ــل الديه والربح فقط  ت خل الم مو ة في اال بباي الشــــــــ  ند تقدير ما اذا كانت البدفقات النقداة البعاقداة مي مدفو ات أصــــــــ
اـقدـاة لألداة. و شـــــــــــــــمل ذـلا تق ي  ـما اذا ـكان األصــــــــــــــل الـمالي البوي  لى فبرة تـعاـقدـاة ام ه أن تقوم ببغ  ر توقـ ت أو مـبالة  البـع

 البدفقات النقداة البعاقداة بل ث ال تسبوفي ب لا الشرط.  ند اجراء البق ي   ت خل الم مو ة باإل بباي؛
 

 ت البدفقات النقداة؛األحدام الطايسة البي مه ش ن ا تغ  ر ح   وتوق  •
 ؛الرافعة الماليةاإلسبفادة مه  •
 شروط الدفو مقدمًا والبمديد؛ •
 الشروط البي تلد مه مطالبة الم مو ة بالبدفقات النقداة مه األصول الملددة؛ و •
 الم زات البي تعدل البدل في القيمة الزمنية للنقود •

 
  والتقديرات غير المؤكدة األحكامالتغيرات في 

 
  مه اإلداية اتخـاذ 34  بمـا يبوافق مو مسـياي الملـاســـــــــــــــبة اـلدولي يق  المـالـية المرحلـية الموجزة الموحـدة  البـياـناتيبطـلب ا ـداد مـلت  

أح ام وتقديرات وافبراضـــــــــــــات تدكر  لى تطب ق الســـــــــــــياســـــــــــــات الملاســـــــــــــبية والمبالة المديجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات 
ــبمر. يب   ــ ل مســـ ــية بشـــ ــاســـ ــات األســـ ــروفات. قد تخبلف النباسج الفعلية  ه ملت البقديرات. تب  مراجعة البقديرات واالفبراضـــ والملـــ

ت البـقديرات الملـاســــــــــــــبـية في الفبرة البي يب  ف ـ ا مراجـعة البـقدير وفي أي فبرات مســــــــــــــبقبلـية تـب كر ـبلـلا. ـكاـنت  اال براف بمراجـعا
ــية للبقديرات غ ر المدكدة مي  ــادي الرسيســ ــبية للم مو ة والملــ ــات الملاســ ــياســ األح ام ال امة البي اتخلت ا اإلداية في تطب ق الســ

 باسبثناء ما مو مب ه أدنات.   2020داسمبر  31لسنو ة للم مو ة للسنة المنب ية في نفس ا تلا المطبقة  لى البيانات المالية ا

 انخفاض قيمة الش رة
للوحدات المنب ة للنقد البي ت  تخلـيص الشـ رة    في اإلسـبخداميبطلب تلديد ما اذا كانت الشـ رة قد انخفضـت قيمب ا تقديًرا للقيمة  

تقوم الم مو ة ببقدير البدفقات النقداة المســبقبلية المبوقعة مه الوحدة المنب ة للنقد   ل ا. يبطلب احبســاب القيمة في االســبخدام أن
ومعدل خلــ  مناســب مه أجل احبســاب القيمة اللالية البي تبضــمه بالضــروية  مل تقديرات وافبراضــات  ديدة ةيما يبعلق بنمو 

ال العامل. مه الملبمل أن تخبلف ملت البقديرات  ه  اإليرادات وموامش البشــــغ ل المناســــبة  معدالت الخلــــ  ومبطلبات يأس الم
ــ رة في  ــبقبلية للعمليات والبدفقات النقداة  ومه الملبمل أن تكون ملت الفروق جومر ة. ان القيمة المديجة للشـــ النباسج الفعلية المســـ

 الشــ رة خالل الفبرة يمةقب انخفاضل  اســ ل أي ( و 6: ال شــيء( )ااضــاح  2020ألف ديم  )  879,599تاي   البقر ر مي بمبلة  
 : ال شيء(.2020)

 ب وي م لث للبوي دات الطبية ذ.م.م. السيطرة  لى شركة
مي شــركة تابعة للم مو ة  لى الرغ  مه أن  )"ب وي م لث"( أن شــركة ب وي م لث للبوي دات الطبية ذ.م.م.    23يوضــح اإلاضــاح 

بعد البلو ل بموجب معاملة  %31,5  ملك ب ا البالغة بللـة. احبفظت الم مو ة  فقط  %31,5بنسـبة  ملكية الم مو ة لدي ا حلـة  
أم ال   ب وي م لث. قامت الم مو ة ببق ي  ما اذا كانت لدي ا سـيطرة  لى  23سـيطرة مشـبركة كما مو موضـح في ااضـاح تخضـو ل

مه جانب واحد.  ند  ب وي م لثبناًء  لى ما اذا كانت الم مو ة لدي ا القدية العملية  لى توجيه األنشــــــطة ذات اللــــــلة لشــــــركة  
ــب ا في ب وي م لثاال بباي الل   المطلق    بع ه  أخلت الم مو ة  القراياتخاذ ملا   ــاممات المملوكة مه قبل الشـــركة  لللـ   المسـ

ــبنب ت. ب وي م لثم لس اداية   األم وتمث ل الم مو ة في ــةالم مو ة الى أن لدي ا  اســــ ــيطرة  حلــــ ــو ت مســــ ــ ل كاةيةتلــــ   بشــــ
  قامت الم مو ة بشـ ل  وبالبالي. ب وي م لثبمث ل في م لس اإلداية لبوجيه األنشـطة ذات اللـلة لشـركة  المباشـر وغ ر مباشـر  و 

ــح   ــيطرت ا  لى    باكباتواضـ  ا في ملت البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة كما في وبالبالي قامت ببوح د نباس  ب وي م لثسـ
 .2021يون و  30
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة    البياناتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2021 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 
 ومعدات وآالت ممتلكات 5
 

  المجموع 
 تحسينات  

  موجودات أخرى   على المأجور 
 أعمال رأسمالية 

   أراضي   مباني   مكائن ومعدات   مركبات   أثاث وتجهيزات    معدات مكتبية    قيد التنفيذ 
   ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم  

                     
  2020ديسمبر  31في                     

 البكلفة  -  236,570  949,174  278,437  24,855  28,916  149,736  -  -  1,667,688
 اإلسب الك المبراو   -  (145,425)  (665,515)  (212,653)  (23,241)  (25,566)  -  -  -  (1,072,400)

                     
                     

 صافي القيمة الدفبر ة  -  91,145  283,659  65,784  1,614  3,350  149,736  -  -  595,288
                     
 الستة أشهر المنتهية فيفترة                      
 2021يونيو  30                    

 صافي القيمة الدفبر ة اإلفبباحية  -  91,145   283,659   65,784   1,614   3,350   149,736   -  -   595,288 
 اإلسب الك الململ  -  (20,926)   (45,476)   (30,330)   (5,003)   (6,162)   -  (9,033)   (993)   (117,923) 

 5,818,601   26,488   12,003   287,484   80,122   50,718   2,953,992   967,174   1,215,387  225,233  
لسيطرة تخضو معاملة   هموجودات نات ة 

 ( 23مشبركة )ااضاح 
 ا ادة البلنيف /أخرى   -  (250)   -  124  -   112   432  -  -  418

 تلو ل  -  (1,583)   12,506   1,054   -  ( 2,318)  ( 9,659)  -  -  -
 شطب      -  ( 17)  -  -  ( 20)  -  -  ( 37)

 اضافات  -  2,870   17,298   13,462   2,799    5,013   80,760   -  8,118   130,320 
 اسببعادات  -  91,145   -  (86)   -  ( 16)  -  -  -  ( 102)

                     
                     
                     

 النهائيةصافي القيمة الدفترية   225,233  1,286,643  1,235,161  3,003,983  50,128  80,101  508,733  2,970  33,613  6,426,565
                     
                     
  2021يونيو  30في                     

 البكلفة  225,233  2,250,618  2,179,497  6,733,457  234,481  341,735  508,733  151,182  45,038  12,669,974
 المبراو اإلسب الك   -  (963,975)  ( 944,336)  (3,729,474)  (184,353)  (261,634)  -  (148,212)  (11,425)  (6,243,409)

                     
                     

 2020داسمبر   31في   225,233  1,286,643  1,235,161  3,003,983  50,128  80,101  508,733  2,970  33,613  6,426,565
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة    البياناتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2021 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 
 الشهرة والموجودات غير الملموسة  6

   يونيو  30  داسمبر 31
2020  2021   

   ألف درهم  ألف ديم  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 الرص د في بدااة الفبرة/ السنة  274  464

 ( 23تخضو لسيطرة مشبركة )ااضاح  تالش رة النات ة  ه معامال  879,598  -

-  44,576  
 تخضو لسيطرة   تمعامالالموجودات غ ر الملموسة النات ة  ه 

 ( 23مشبركة )ااضاح  
 اضافات   517  15

           ململ للفبرة/ السنةاطفاء  ) (1,825 ) ( 205
      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة  923,140  274

 الشهرة
   امثل يص د الش رة  الش رة النات ة  ه االسبلواذ  لى:2021يون و  30وما في 

  
 ألف ديم ؛ 404,761% في شركة مربان )بي في آي( القابضة انا بمبلة 100حلة بنسبة  ( 1)
مه أســــ   منب عات م ل ف و )ســــيشــــ ل( الملدودة  وف الت ل نديي )ســــيشــــ ل( الملدودة  وجااان  %100حلــــة بنســــبة  ( 2)

 ألف ديم ؛ 46,910بمبلة  )سيش ل( الملدودة
 ألف ديم ؛ و 5,057بمبلة شركة ان وا ان  ن رنج بي في تي ليمبد مه أس    %80حلة بنسبة  ( 3)
 ألف ديم . 422,870% مه أس   شركة ال رافات البلر ة الوطنية ش.م.ع. بمبلة 65,10حلة بنسبة  ( 4)

 مربان القابضة )جزي العلياء البر طانية( 
ســ باوس القابضــة الملدودة  وســياوس لالســبثماي الملدودة     الســبلواذ  لى ند امل ون ديم    404,7الشــ رة بمبلة  ب اإل برافت  

مل ون ديم  والمبلة المدفوع    69,3 الموجودات المسـبلوذةالقيمة العادلة للـافي  وشـركة آي آند تي ماني منت براافت ليمبد. بلغت  
 .مل ون ديم  474

 الملدودة منب عات م ل ف و )سيش ل(
ــ رة   ــ ل( الملدودة    46,91  بمبلةت  اال براف بالشــ ــيشــ ــبلواذ  لى منب عات م ل ف و )ســ  بمبلة بدل إجماليبمل ون ديم   ند االســ

 مل ون ديم . 96,9بلغت القيمة العادلة للافي الموجودات المسبلوذة مل ون ديم .  143,8

 شركة ان وا ان  ن رنج بي في تي ليمبد 
ــ رة بمبلة   ــبلواذ  لى     ندمل ون ديم    5,1ت  اإل براف بالشـــــــ مه خالل  شـــــــــركة ان وا ان  ن رنج بي في تي ليمبد % مه  80االســـــــ

ــي ســــي ليمبداحدى شــــركات ا البابعة شــــركة   ــافي الموجودات  ان بي ســ ــبلواذ  بلغت القيمة العادلة للــ   ال ند. كما في تاي   اإلســ
 ألف ديم . 7,692 البالةألف ديم  مقابل بدل  12,749المسبلوذة 
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 
 الشهرة والموجودات غير الملموسة )يتبع(  6

 .شركة ال رافات البلر ة الوطنية ش.م.ع
% مه حلـة شـركة ال رافات البلر ة الوطنية ش.م.ع. 65,1السـبلواذ  لى  ا  ند  مل ون ديم   422,9ت  اال براف بالشـ رة بمبلة  

دبل و شـركة و   شـركة الشـخص الواحد ذ.م.م. –سـون و لالسـبثماي الب ايي ومما شـركبا  مه خالل شـركات ا البابعة المملوكة بالكامل  
للموجودات   المبدسيةلغت القيمة العادلة    باإلســــبلواذكما في تاي     ااه اس تو لطســــبثماي الب ايي شــــركة الشــــخص الواحد ذ.م.م.

 مل ون ديم . 4,539,1 بمبلةمل ون ديم  مقابل اجمالي حقوق الملكية  4,962 المقبولةوالمطلوبات القابلة للبلديد 
 

مبدسية "اندماج األ مال"  ت  الملاســــــــــــبة  ه االســــــــــــبلواذ  لى أســــــــــــاس القي  العادلة ال  3  ً                                        وفق ا للمسياي الدولي للبقاي ر المالية يق   
. قد يددي    ً                    شــــــــ را  مه تاي   اإلســــــــبلواذ  12والبي ت  اإلنب اء من ا خالل   والمطلوبات القابلة للبلديد المســــــــبلوذ  ل  ا  للموجودات

 . ل  ا االنب اء مه توز و سعر الشراء الى تغ  ر في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المسبلوذ

 :الموجودات غير الملموسة
 الموجودات غ ر الملموسة بش ل يسيسي مهتبكون  

 ؛ و2021يون و  30ألف ديم  كما في  32,516بمبلة  مشروع ق د البطو ر وبرامج -
 2021يون و  30 كما فيألف ديم   10,428 بمبلةيخص وبرامج  -
 
 
 عقود اإليجار  7
 

 حق اسبخدام الموجودات
 

 :السنة /الفبرةخالل  حق اسبخدام الموجوداتفي اللركة  ةيما يلي
   يونيو  30  داسمبر 31

2020  2021   
   ألف درهم  ألف ديم  

   )غير مدقق(   )مدقق(
     

   بدااة الفبرة/ السنةفي   70,838  79,366
 اضافات خالل الفبرة/ السنة   4,066  -
 ( 23تخضو لسيطرة مشبركة )ااضاح  تالموجودات النات ة  ه معامال  418,124  -

           اطفاء خالل الفبرة/ السنة  ) (5,603 ) ( 8,528
      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة  487,425  70,838
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 
 عقود اإليجار )يتبع(  7
 

 د اإلا اي و  ق البزامات
 

 :2020داسمبر  31و  2021يون و  30المنب ية في  السنة /خالل الفبرة د اإلا ايو  ق البزاماتفي اللركة  ةيما يلي
 

   يونيو  30  داسمبر 31
2020  2021   

   ألف درهم  ألف ديم  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
   بدااة الفبرة/ السنةفي   73,366  78,750

 :اضاف    
 ( 23تخضو لسيطرة مشبركة )ااضاح  تنات ة  ه معامال  402,682  -

 اضافات    1,993  4,783
 ملاي ف الفواسد  1,512  -

           ينزل: دفعات لمطلوبات  قد اإلا اي  ) 4,225) ) 10,167)
        نهاية الفترة/ السنةفي   475,328  73,366

 
الموجز  المرحلي  في بيـان المركز المـالي    2020داســــــــــــــمبر   31و   2021  يون و  30د اإلا ـاي كمـا في  و  ق  البزامـاتيب   رض  

 الموحد كما يلي:
 

   يونيو  30  داسمبر 31
2020  2021   

   ألف درهم  ألف ديم  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 ش ر   12خالل  السدادمبالو مسبلقة   24,532  10,076
           ش ر  12بعد  السدادمبالة مسبلقة   450,796  63,290
73,366  475,328        
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة    البياناتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2021 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 
 استثمارات عقارية 8

     ألف درهم
 التكلفة     

 2020يناير  1في     268,938
 تلو ل الى ج ة ذات  القة      (139,978)

 اضافات خالل السنة      1,185
      تلو الت     (5,346)

     
 2020داسمبر  31في     124,799
           ( 23تخضو لسيطرة مشبركة )ااضاح  تالموجودات النات ة  ه معامال    283,421
      2021 يونيو 30في     408,220

 المتراكم    اإلستهالك    
 2020يناير  1في     15,113

 ململ للسنة      9,583
      تلو ل الى ج ة ذات  القة      (9,584)

     
 2020داسمبر  31في     15,112

 ململ للفبرة      3,010
           ( 23تخضو لسيطرة مشبركة )ااضاح  تمعامالالموجودات النات ة  ه     32,917
      2021 يونيو 30في     51,040

 القيمة المدرجة      
      2021 يونيو 30في     357,180

     
      2020داسمبر  31في     109,687

 
ي   قايات سـ نية وموجودات ضـيافة  ضـقطو أيا مه  2020داسـمبر   31و   2021يون و    30تبكون االسـبثمايات العقاي ة كما في 

 العراق وسيشل.جم وي ة في اإلمايات العربية المبلدة  
 

ــبة لقطو األياضـــي   ــبقل غ ر مرتبط بالم مو ة كما في   مقي الســـ نية  ت  اجراء آخر تق ي  خايجي مه قبل  والعقاياتبالنسـ   31مسـ
 .2020داسمبر  

 
 .2020داسمبر  31بالنسبة للعقاي الس ني والضيافة  ت  اجراء تق ي  داخلي في 

 
  وأن القيمـة العـادلـة تقـايب القيمـة المـديجـة كمـا في ذـلا  2021يون و   30ل  ا ه منـاك تغ  ر جومري في القيمـة العـادلـة كمـا في 

 الباي  . 
 

في البسـلسـل ال رمي للقيمة العادلة. ل  تكه مناك تلو الت ب ه المسـبو ات   3يف االسـبثمايات كاسـبثماي ضـمه المسـبوى  ت  تلـن
 خالل الفبرة.
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 
 استثمارات في شركات زميلة 9

   يونيو  30  داسمبر 31
2020  2021   

   ألف درهم  ألف ديم  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 في بدااة الفبرة/ السنة    2,706  4,092

 ( 23تخضو لسيطرة مشبركة )ااضاح  تالموجودات النات ة  ه معامال  400,660  -
 ت  اإلسبلواذ  ل  ا خالل الفبرة*  241,980  -

 الللة في )الخساية(/ الربح للفبرة/ السنة  ) ( 13,843  954
           توز عات أيباح مسبلمة  ) 990) ) ( 2,340
      لفترة/ السنةا في نهاية  630,513  2,706

 
الموحدة  المرحلية الموجزة  الملاســبة  ه جميو الشــركات الزم لة أدنات باســبخدام طر قة حقوق الملكية في ملت البيانات المالية    تتم

 :البقر روما مو موضح في السياسات الملاسبية للم مو ة. ةيما يلي تفاص ل الشركات الزم لة للم مو ة في تاي   
 

 
 

نسبة حصة الملكية وحقوق  
 محتفظ بها التصويت ال

بلد التسجيل  
 والعمليات 

 

 يونيو  30 إسم الشركة الزميلة 
2021 

 ديسمبر 31
 األنشطة الرئيسية  2020

     
اإلمايات العربية   % 18 % 18 سنشري إلداية العقايات ذ.م.م.

 المبلدة 
 اداية معس رات العمل واإلقامة.

أبوظبي ماونبه ج ت لالسبثماي العقايي 
 ذ.م.م.

اإلمايات العربية   % 18 % 18
 المبلدة 

 اإلسبثمايات العقاي ة 

ال ز رة للللول البقنية واالسبشايات  
 ذ.م.م.

اإلمايات العربية   % 35 % 35
 المبلدة 

 الكمب وتر.ومعدات  االسبشايات في م ال أج زة 

 ال ندسة واالسبشايات  فرنسا  - % 33 بر نس بيا اس ااه اس 
 الس ر   زيا ة وإنباج ملر - % 33 .ه اا.اي . اس  لس رلقناة ال
  س رةيسز م دا ال بلس   س بونس ي 

 ذ.م.م.* 
اإلمايات العربية   - % 40

 المبلدة 
 خدمات الر ااة الللية 

 
 مل ون ديم . 241,6في يس بونس بلس م دا ال س رةيسز مقابل مبلة  ب ا الكاملة* اسبلوذت الم مو ة  لى حل
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 
 استثمارات في شركات زميلة )يتبع( 9
 

  30الفبرة المنب ية في  ن ااة  كما في    للم مو ة الرسيســـــــــية ب هالزم ل ب هأحدم المعلومات المالية المباحة للشـــــــــركةيما يلي ملخص 
 :2021يون و  

 

 
 لسكر لقناة  ال

 اس.اي.ايه
ريسيونس بلس ميديكال  

 المجموع  سيرفيسز ذ.م.م. 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(  )غير مدقق(  
    

 2,902,187 11,731 2,890,456 الموجودات غ ر المبداولة 
     464,418 319,512 144,906 الموجودات المبداولة 

    
     3,366,605 331,243 3,035,362 م موع الموجودات 

    
 303,849 6,709 297,140 المطلوبات غ ر المبداولة

     1,763,471 127,861 1,635,610 المطلوبات المبداولة 
    

     2,067,320 134,570 1,932,750 م موع المطلوبات 
     1,299,285 196,673 1,102,612 صافي الموجودات     
    

     442,531 78,669 363,862 حلة الم مو ة في صافي الموجودات 
    

     71,475 48,214 23,261 ايرادات 
    

     (27,701) 8,550 (36,251) )خساية(/ يبح الفبرة
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 

 إستثمارية أوراق مالية 10
 

المديجة بالقيمة العادلة مه خالل الربح أو الخسـاية والموجودات المالية المديجة بالقيمة العادلة مه ت  تلـنيف الموجودات المالية  
 كما يلي: 2021يون و  30خالل الدخل الشامل اآلخر كما في 

 
 المجموع  مدرجة غير  مدرجة 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم )غير مدقق(  2021يونيو  30
    

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  موجودات مالية 
 الخسارة 

   

    
 923,212 554,919 368,293 أدوات حقوق الملكية 
 18,743 - 18,743 اسبثماي في صناديق

         7 7 - أداة ديه بالبكلفة المطف ة
 387,036 554,926 941,692     

الدخل موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
 الشامل اآلخر 

   

    
 3,849,200 129 3,849,071 أدوات حقوق الملكية 

     541,625 - 541,625 ص وك
    
 4,390,696 129 4,390,825 

     (1848) (1,848) - ناقص: مخللات خساية انخفاض القيمة 
    
 4,777,732 553,207 5,330,939     
 

     ألف درهم
 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة    

 غ ر مبداولة     396,872
 مبداولة    545,090

     
 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر     

 غ ر مبداولة     4,388,977
           مبداولة    -

5,330,939          
     

 مبداولة    4,785,849
           غ ر مبداولة     545,090

5,330,939          
 

ه المديجة بالقيمة ييب  ادياج انخفاض قيمة الخســــاسر االسبمانية المبوقعة  لى اللــــ وك في احبياطي ا ادة البق ي  الســــبثمايات الد
 الدخل الشامل اآلخر.العادلة مه خالل الدخل الشامل اآلخر والمعبرف ب ا في 

 



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع. )سابقًا "تروجان القابضة ذ.م.م."( 

 

28 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 

 )يتبع( إستثمارية أوراق مالية 10
   يونيو  30  داسمبر 31

2020  2021   
   ألف درهم  ألف ديم  

   )غير مدقق(   )مدقق(
      مدرجة أوراق مالية     
 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة     
 في بدااة الفبرة/ السنة    -  -
 ( 23تخضو لسيطرة مشبركة )ااضاح  تنات ة  ه معامال  412,251  -
 اضافات خالل الفبرة  1,085  -
           البغ ر في القيمة العادلة  مهخساية غ ر ملققة   (26,301)  -
           لفترة/ السنةا في نهاية  387,035  -
 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر     
 في بدااة الفبرة/ السنة    -  -
 ( 23تخضو لسيطرة مشبركة )ااضاح  تنات ة  ه معامال  4,271,902  -
 اسببعاد خالل الفبرة   (23,657)  -
 نافص: م سب/ )خساية( انخفاض القيمة   336  
           البغ ر في القيمة العادلة  مهخساية غ ر ملققة   142,115  -
           لفترة/ السنةا في نهاية  4,390,696  -
      مدرجة أوراق مالية غير     
 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة     
 في بدااة الفبرة/ السنة    -  -
           ( 23تخضو لسيطرة مشبركة )ااضاح  تنات ة  ه معامال  554,919  -
           لفترة/ السنةا في نهاية  554,919  -
 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر     
 في بدااة الفبرة/ السنة    -  -
 ( 23تخضو لسيطرة مشبركة )ااضاح  تنات ة  ه معامال  105  -
 اضافات خالل الفبرة  43  -
           ( صرف العمالت األجنبية ةم سب/ )خساي   (19)  -
           السنةلفترة/ ا في نهاية  129  -
 أدوات الدين بالتكلفة المطفأة     
 في بدااة الفبرة/ السنة    -  -
 ( 23تخضو لسيطرة مشبركة )ااضاح  تنات ة  ه معامال  499  -
 اسببعاد خالل الفبرة   (490)  -
           البغ ر في القيمة العادلة  مهغ ر ملققة  م اسب  (2)  -
      لفترة/ السنةا في نهاية  7  -
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 

 ةتمويل إسالمي أصول 11
   يونيو  30  داسمبر 31

2020  2021   
   ألف درهم  ألف ديم  

   مدقق( )غير   )مدقق(
     
 تمو ل مرابلة  1,557,784  -
 تمو ل اجاية   222,977  -
           أخرى  تتمو ال   8,204  -
 م موع البمو ل   1,788,965  -
 ايرادات مدجلة   (292,867)  -
      المعلق الربح   (2,362)  -
     
 الم موع  1,493,736  -
           خساية انخفاض القيمة ناقص: مخلص   (127,854)  -
-  1,365,882        

 
 ؛2021يون و  30ةيما يلي بيان توز و وتواي   اسبلقاق تمو ل اإلجاية كما في 

   يونيو  30  داسمبر 31
2020  2021   

   ألف درهم  ألف ديم  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 أقل مه سنة   23,380  -
 سنة الى خمس سنواتمه   105,221  -
           أوثر مه خمس سنوات  116,254  -
 اجمالي اجاية  244,855  -
      ناقلًا: ايرادات مدجلة   (21,878)  -
     
           صافي اجاية   222,977  -
 صافي القيمة الحالية     
 أقل مه سنة   20,801  -
 مه سنة الى خمس سنوات  93,154  -
      أوثر مه خمس سنوات  109,022  -
     
      مجموع صافي القيمة الحالية  222,977  -
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 

 )يتبع(تمويل إسالمية  أصول 11
 

 ةيما يلي اللركة في مخلص انخفاض القيمة خالل الفبرة/ السنة:
 

   يونيو  30  داسمبر 31
2020  2021   

   ألف درهم  ألف ديم  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 في بدااة الفبرة/ السنة    -  -
 تخضو لسيطرة مشبركة  تمعامال مهنات ة   127,293  -
           الململ للفبرة/ السنة   561  -
      لفترة/ السنةا في نهاية  127,854  -

 
 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى  12
   يونيو  30  داسمبر 31

2020  2021   
   ألف درهم  ألف ديم  

   )غير مدقق(   )مدقق(
     

 ذم  مدينة ت اي ة   4,296,136  1,196,683
           ينزل: مخلص خساية انخفاض القيمة   ( 326,423)  (126,908)
 صافي ذم  مدينة ت اي ة   3,969,713  1,069,775

     
 ملب زات مدينة   976,380  937,985
           ينزل: مخلص خساية انخفاض القيمة   (44,346)  (53,666)
 صافي ملب زات مدينة   932,034  884,319

     
 دفعات مقدمة لمويديه  743,122  110,264
           ينزل: مخلص خساية انخفاض القيمة   -  (1,798)

 صافي دفعات مقدمة لمويديه  743,122  108,466
     

 وت م نات ملاي ف مدفو ة مقدماً   355,816  94,097
           مدينة أخرى ذم    674,809  28,975

2,185,632  6,675,494        
     
 غ ر مبداولة     
      ملب زات مدينة   42,358  -
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة    البياناتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2021 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 

 مدينة تجارية وأخرى )يتبع(ذمم  12
 

تقوم الم مو ة بقياس مخلــص انخفاض قيمة اللم  المدينة الب اي ة بمبلة اعادل مخلــص خســاية االسبمان المبوقعة  لى مدى 
ملــــــــــــــفوفة باســــــــــــــبخدام   لى اللم  المدينة الب اي ة واللم  المدينة األخرى العمر الزمني. و ب  تقدير خســــــــــــــاسر االسبمان المبوقعة 

الرجوع الى الخبرة الســـــــــابقة في البخلف  ه الســـــــــداد للمديه وتلل ل المركز المالي اللالي للمديه  والمعدلة حســـــــــب ب مخلـــــــــص
  والظروف االقبلــــــــاداة العامة للم ال اللي اعمل المدينون ف  ا وتق ي  االت ات اللالي  بشــــــــ ل فردي ه  اللقاسق الخاصــــــــة بالمدين

 وكللا االت ات المبوقو للظروف في تاي   البقر ر.   
 

اظ ر ال دول البالي اللركة في مخلــص خســاسر االسبمان  لى مدى العمر الزمني اللي ت  اإل براف به لللم  المدينة الب اي ة والملب زات  
 :9المدينة بما يبفق مو الن ج المبسط للمسياي الدولي للبقاي ر المالية يق  

        ألف درهم
  ومحتجزات مدينة ذمم مدينة تجارية      

 2020يناير  1في       152,374
        صافي ا ادة قياس مخلص الخساية       28,200

       
 2021يناير  1في       180,574

 صافي ا ادة قياس مخلص الخساية       ( 80,163)
        تخضو لسيطرة مشبركة   تمعامال مهناتج       270,358

       
        2021 يونيو 30في       370,769

 
 

 دو موجودات العق 13
 

المبالة المبعلقة بموجودات العقد مي أيصــــــــدة مســــــــبلقة مه العمالء بموجب  قود اإلنشــــــــاء البي تنشــــــــ   ندما تســــــــبل  الم مو ة  
ــلة مه اإلن ازات ذات العالقة باألداء.  ــلسـ ــابقًا بموجودات العقد ألي   الم مو ةا برفت مدفو ات مه العمالء بما يبماشـــى مو سـ سـ

ا ادة تلنيف أي مبلة سبق اال براف به كموجودات العقد الى اللم  المدينة الب اي ة في الوقت اللي يب  ةيه  يب  مل ت  ان ازت. 
 اصداي الفوات ر للعم ل.

   يونيو  30  داسمبر 31
2020  2021   

   ألف درهم  ألف ديم  
   )غير مدقق(   )مدقق(

 د و موجودات العق    
 موجودات العقود   6,328,800  1,384,027

 العقود  تكاليف  906,252  -
           ينزل: خساية انخفاض القيمة   ( 1,331,769)  (25,558)

1,358,469  5,903,283        
 

 مل ون ديم (. 287: 2020)مل ون ديم   650,50تشمل موجودات العقود تلا المبعلقة مو أطراف ذات  القة بمبلة 
 

ــية للم مو ة  والبي ال الق للم مو ة تعاقدًاا اال براف باإليرادات و ت  تكبد تكاليف العق ــاي و الرسيسـ د  لى  ناصـــر مه أحد المشـ
حبى يب  االنب اء مه حزم العمل المخبلفة وتسليم ا. في ح ه أنه ل  يب  تسلي  حزم العمل بعد  فمه المقري االنب اء مه  دد كب ر  

 .ملت السنةالفبرة المببقية مه  خالل ددي الى تلتية الرص د   مما س2021 سنةمه اللزم وتسليم ا خالل 
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 

 موجودات العقود )يتبع( 13
 

 مبداولة وغ ر مبداولة كما يلي:ت  توز و موجودات العقود الى 
   يونيو  30  داسمبر 31

2020  2021   
   ألف درهم  ألف ديم  

   )غير مدقق(   )مدقق(
 موجودات العقود     

 مبداولة  5,624,416  1,358,469
      غ ر مبداولة   278,867  -
     

1,358,469  5,903,283        
 

تقوم الم مو ة بقياس مخلــــــص الخســــــاية  لى المبالة المســــــبلقة مه العمالء بمبلة اعادل خســــــاسر االسبمان المبوقعة  لى مدى 
 العمر الزمني  مو األخل في اال بباي خبرة البخلف  ه السداد الباي خية والبوقعات المسبقبلية لقطاع اإلنشاءات. 

 
االسبمان المبوقعة  لى مدى العمر الزمني اللي ت  اإل براف به لموجودات يوضـــــح ال دول البالي اللركة في مخلـــــص خســـــاسر 

 :9العقد بما يبفق مو الن ج المبسط للمسياي الدولي للبقاي ر المالية يق  
  

 
 المجموع

      

        ألف درهم
       

 2020يناير  1الرص د كما في       15,809
               صافي ا ادة قياس مخلص الخساية       9,749

 2021يناير  1الرص د كما في       25,558
 ناتج مه معامالت تخضو لسيطرة مشبركة      1,289,240

               صافي ا ادة قياس مخلص الخساية       16,971
        2021 يونيو 30الرصيد كما في       1,331,769
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 

 جهات ذات عالقة  14
 

البل   أو ممايسة ت ك ر ان ال  ات ذات العالقة م  المساممون واإلداية الرسيسية والمنشآت البي ا ون للمسامم ه ف  ا القدية  لى  
ــ  مه المعامالت الب اي ة   ــغ لية والمالية. تلبفظ الم مو ة ب يصــــــــــدة مو ال  ات ذات العالقة والبي تنشــــــــ وب ر في القرايات البشــــــــ

 بمعدالت مبفق  ل  ا ب ه ال  ات ذات العالقة كما يلي:
   يونيو  30  داسمبر 31

2020  2021   
   ألف درهم  ألف ديم  

   )غير مدقق(   )مدقق(
 مستحق من جهات ذات عالقة:    
 ةمشبرك مشاي و   352,863   -
 ه  اإلداية الرسيس  ي موظفأحد  منش ة مداية مه قبل   158,618   -

 شركة تابعة للشركة األم   94,276  83,953
      أخرى   82,317  80,597

     
164,550  688,074   
      ينزل: مخلص خساية انخفاض القيمة   (54,864)  (69,701)

     
94,849  633,210        

     
 مستحق إلى جهات ذات عالقة:    
 )حقوق الملكية غ ر المسيطرة(  مسام  في شركة تابعة  1,100,000  -
 مسام    242,210   -

 شر ا في مشروع مشبرك    34,094  27,061
 تخضو لسيطرة مشبركةمنشآت   61,645  -

      أخرى   69,702  15,591
     

43,652  1,507,651        
     

      عالقة  ذاتقرض من جهة   13,300  13,300
     

      ( 13د )إيضاح و موجودات العق  650,493  287,000
     

      ( 19مبالغ متعلقة بعقود اإلنشاء )إيضاح  –د و مطلوبات العق   11,745  15,314
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 

 جهات ذات عالقة )يتبع( 14
 

العالقـة القرض المقـدم مه الم مو ـة الملكيـة لبمو ـل مبطلبـات يأس المـال العـامـل للم مو ـة.   ذاتامثـل القرض المقـدم مه ال  ـة 
ــنو ًا )7,19اخضــــو القرض لفاسدة بمعدل  ــبلقة  7,19:  2020داســــمبر   31% ســ ــنو ًا(. قام المقرض بالبنازل  ه الفواسد المســ % ســ

 .خالل الفبرة اللالية  لى القرض
 

يوضــــح ال دول البالي اللركة في خســــاسر االسبمان المبوقعة  لى مدى العمر الزمني اللي ت  اإل براف به للمســــبلق مه ال  ات 
 :9ذات العالقة بما يبفق مو الن ج المبسط للمسياي الدولي للبقاي ر المالية يق  

  
 

 المجموع
 المقيمة بشكل   

 فردي 
 المقيمة بشكل   

  جماعي
  

    ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم
 مستحق من جهات ذات عالقة       

 2020يناير  1الرص د كما في   3,710  84,197  87,907
 صافي ا ادة قياس مخلص الخساية   ( 228)  1,927  1,699

               شطب خالل السنة   -  ( 19,905)  ( 19,905)
 2021يناير  1الرص د كما في   3,482  66,219  69,701

               صافي ا ادة قياس مخلص الخساية   2,572  ( 17,409)  ( 14,837)
        2021 يونيو 30الرصيد كما في   6,054  48,810  54,864

 
 تبكون المعامالت ال امة مو ال  ات ذات العالقة خالل الفبرة مه:

 
   يونيو 30الستة أشهر المنتهية في   يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثة

2020  2021  2020  2021   
   ألف درهم  ألف ديم    ألف درهم  ألف ديم  

   )غير مدقق(   )غ ر مدقق(   )غير مدقق(   )غ ر مدقق( 
         

          ايرادات  394,327  86,698  211,701  76,643
         

          شراء بضاسو وخدمات   88,552  53,835  59,872  27,989
         

          تعو ضات اإلداية الرسيسية   85,528  6,240  84,757  771
         
          معلنة توز عات أيباح   1,100,000  -  1,100,000  -

 
مه قبل شــــركة تابعة لمالكي الشــــركة قبل ادياج ا في    2021يون و    30المنب ية في يباح خالل الفبرة  األت  اإل الن  ه توز عات  

 سوق أبوظبي لألوياق المالية.
 

ــروط واألح ام  ــاسو والخدمات الى الشـــ ــبر ات البضـــ ــبند اإليرادات النات ة مه ال  ات ذات العالقة ومشـــ مبفق  ليه ب ه  كما موتســـ
 ال  ات.
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 ات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاح
 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 

 وأرصدة لدى البنوكنقد   15
   يونيو  30  داسمبر 31

2020  2021   
   ألف درهم  ألف ديم  

   )غير مدقق(   )مدقق(
     

 نقد في اللندوق   36,587  6,018
 نقد لدى البنوك  2,605,999  611,004

 سندات الخز نة  102,504  -
      وداسو قل رة األجل    1,808,670  14,811

     
 نقد وأيصدة لدى البنوك  4,553,760  631,833

      ينزل: مخلص خساية انخفاض القيمة   (7,391)  (5)
     

 نقد وأيصدة لدى البنوك   4,546,369  631,828
 ينزل: حسابات بنكية م شوفة   (784,426)  (144,520)
 أش ر  كالكةينزل: وداسو قل رة األجل تسبلق ألوثر مه   (12,480)  (12,538)

      : مخلص خساية انخفاض القيمة  اضاف  7,391  5
     

      نقد ومرادفات النقدال  3,756,854  474,775
 

الوداسو الثـاببـة الملبفظ ب ـا لـدى البنوك مي وداسو مق ـدة إلصـــــــــــــــداي الضــــــــــــــمـانـات البنكيـة ومي غ ر مبـاحـة للعمليـات ال وميـة ان 
 %(.2% الى 0,5: 2020داسمبر  31% )2% الى 0,5للم مو ة. تبراوح الفواسد الم بسبة  لى ملت الوداسو مه 

 
ت  االسـبفادة مه تسـ  الت اللسـابات البنكية الم شـوفة مه بنوك مخبلفة. في السـنة السـابقة  ت  الللـول  لى تسـ  الت اللسـابات  

ــمان االبنكية الم شــــــوفة مه بنوك مللية والبي ت   ــابات البنكية  ضــــ ــداد اللســــ ــاي و. يب  ســــ ــبلمة مه المشــــ ــ ادة دفو معبمدة مســــ بشــــ
 ت الفاسدة المسبلقة  لى اللسابات البنكية الم شوفة ب سعاي االقبراض ب ه البنوك. الم شوفة  ند الطلب. ترتبط معدال

 
ــو   ــبب البخلف  ه الســـداد ح ث أن ملت البنوك تخضـ ــة بسـ يب  تق ي  األيصـــدة لدى البنوك  لى أن ا ذات مخاطر اسبمانية منخفضـ

ــاية  لى  لرقابة  الية مه قبل البنوك المركز ة في الدول ذات العالقة. وفقًا للل ا  تقوم اداية الم مو ة ببقدير مخلـــــــــــــص الخســـــــــــ
شـ رًا. ل  يب اوز أي مه األيصـدة لدى    12األيصـدة لدى البنوك في ن ااة فبرة البقر ر بمبلة اعادل خسـاية االسبمان المبوقعة لفبرة  

 البنوك في ن ااة فبرة البقر ر اسبلقاق السداد. 
 
 

 ودائع وكالة لدى مؤسسات مالية إسالمية  16
 

بشــ ل يسيســي في مدســســات مالية في اإلمايات العربية المبلدة   ت  اســبثمايمامل ون ديم     101,7 مبلة   لى  وداسو الوكالة تشــبمل
ــنوً ا. و بلة 2020% )4,50% الى  1,0(. تلمل ملت الوداسو معدالت يبح تبراوح مه  ديم  : ال شــــــــــــيء2020) : ال شــــــــــــيء( ســــــــــ

 (.ديم  : ال شيء2020مل ون ديم  ) 7,6 ملت مبلةالوكالة   لى وداسومخلص انخفاض القيمة 
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 

 هوامش مقابل خطابات الضمان  17
   يونيو  30  داسمبر 31

2020  2021   
   ألف درهم  ألف ديم  

   )غير مدقق(   )مدقق(
     
 ضمانات العمالة*   1,049,342  -
      **ضمانات الشركات  12,898  -
     
-  1,062,240        

 
الم مو ة  ند اصـــداي خطابات الضـــمان للـــالح وزاية  ت  تللـــ ل ا مه قبل% البي  100موامش بنســـبة الضـــمانات ملت  تمثل   *

 .نيابة  ه  مالس ابالالموايد البشر ة والبوط ه 
 

 موامش مبفاوتة مقابل خطابات الضمان للشركات.الضمانات ** تمثل ملت 
 
 

 قروض بنكية  18
 

 المركز المالي الموجز الموحد مما يلي:تبكون القروض البنكية المديجة في بيان 
   يونيو  30  داسمبر 31

2020  2021   
   ألف درهم  ألف ديم  

   )غير مدقق(   )مدقق(
     

 قرض ألجل  تتس  ال   5,081,071    127,300
 تس  الت تمو ل مرابلة   100,000  -

      تس  الت أخرى   234,623  224,965
     

352,265  5,415,694        
     
 ةيما يلي توز و القروض البنكية:    

   ةغ ر مبداول  4,602,953  238,231
        ةمبداول  812,741  114,034

     
352,265  5,415,694        
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 

 )يتبع(قروض بنكية  18
 

مـما   2020داســــــــــــــمبر    31و   2021يون و   30كـما في   الموجزفي بـيان المركز الـمالي المرحلي  الـمديجةتبكون القروض البنكـية 
 يلي:
 داسمبر  31 يونيو  30   
   2021 2020 

 العملة  نوع القرض 
 سنة  

 اإلستحقاق 
 )غير مدقق(

 ألف درهم 
 )مدقق(

 ألف ديم  
     

 127,300 96,467 2023 ديم   1قرض ألجل 
 - 641,821 2028 ديم   2قرض ألجل 
    -   272,308 2030 يويو  3قرض ألجل 
    -   1,505,807 2027 دوالي أمر  ي 4قرض ألجل 
    -   154,168 2022 ديم   5قرض ألجل 
    -   244,170 2025 دوالي أمر  ي 6قرض ألجل 
    -   367,250 2028 دوالي أمر  ي 7قرض ألجل 
    -   299,080 2028 ديم   8قرض ألجل 
    -   1,500,000 2024 ديم   9قرض ألجل 

    -   100,000 2025 ديم   تس  ل تمو ل مرابلة 
  98,352   96,205 (*) ديم   تس  ل تمو ل تقل دي

       126,613  138,418 2023 ديم   تس  الت أخرى 
     
   5,415,694 352,265      
     

 ش ر مه تاي   السلب 48)*( 
 

ايبوي/ أشــــــــ ر   6أشــــــــ ر الى   3% باإلضــــــــافة الى  3% الى  1,25الملكوية أ الت بمعدالت مه   البنكيةتبراوح الفاسدة  لى القروض  
 يوي بوي.

 
ــروط االتفاقية بما في ذلا   لى   البنكيةالقروض  ان   ــمونة مقابل أوياق مالية مخبلفة مقدمة للبنوك وفًقا لشــــــــــ الملكوية أ الت مضــــــــــ

ــب ل المثال ال الللـــــــر  الرمه العقايي  لى بعض   ــالح البنا مقابل   الرمهغ ر المالية للم مو ة     الموجوداتســـــ   الموجوداتللـــــ
  تنص البســ  الت  لى بعض البع دات المالية وغ ر  باإلضــافة  لى ذلا  البي ت  الللــول  ل  ا بموجب البســ  الت البمو لية.

مه  اسدات المشـاي و الملددة البي ت    البسـديدالمالية المق دة  لى القروض بما في ذلا  لى سـب ل المثال ال الللـر شـروط مثل  
الرافعة المالية القلــــــوى والنســــــب   ونســــــب  حقوق الملكيةالللــــــول  لى ملا القرض مه أجل ا  ومبطلبات اللد األدنى للــــــافي  

 المالية.
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة    البياناتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2021 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 

 مطلوبات العقود 19
   يونيو  30  داسمبر 31

2020  2021   
   ألف درهم  ألف ديم  

   )غير مدقق(   )مدقق(
     

 (1مبالة مبعلقة بعقود اإلنشاء )  457,363  211,158
      ( 2مبالة مسبلمة مقدمًا مه  مالء )   1,206,688  837,744

     
1,048,902  1,664,051        

 
د المبعلقة بعقود اإلنشــــاء مي أيصــــدة مســــبلقة للعمالء بموجب  قود اإلنشــــاء. تنشــــ  ملت المطلوبات و ان مطلوبات العق ( 1)

 إليرادات المعبرف ب ا حبى تاي خه بموجب طر قة اإلدخال. ا ندما ت اوزت دفعة مع نة 
 

البضـاسو الى العم ل.  ندما يدفو يب  اال براف باإليرادات  ند نقل السـيطرة  لى البضـاسو الى العم ل   ندما يب  تسـلي   ( 2)
العم ل مقابل البضـــــــــاسو قبل تســـــــــلي  البضـــــــــاسو والخدمات المو ودة المقدمة للعم ل  فإنه يب  اال براف بســـــــــعر المعاملة  

 د حبى يب  نقل السيطرة  لى البضاسو والخدمات المو ودة الى العم ل.و لم مو ة كمطلوبات العقا مه قبل المسبل 
 

 قة بعقود اإلنشاء مه العمالء الخايج  ه وال  ات ذات العالقة كما في ن ااة الفبرة/ السنة مي كما يلي:ان المبالة المبعل
 

   يونيو  30  داسمبر 31
2020  2021   

   ألف درهم  ألف ديم  
   )غير مدقق(   )مدقق(

 مبالة مبعلقة بعقود اإلنشاء      
 أطراف كالثة   −  445,618  195,844

      ( 14ج ات ذات  القة )ااضاح  −  11,745  15,314
     

211,158  457,363        
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة    البياناتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2021 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  20
  

   يونيو  30  داسمبر 31
2020  2021   

   ألف درهم  ألف ديم  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 ذم  داسنة ت اي ة  2,346,474  802,712
 مسبلقات وذم  داسنة أخرى   4,772,799  729,312

 ايرادات مدجلة   119,639  -
   مشاي ومخلص ملاي ف   591,147  502,164
 ملب زات داسنة    395,460  306,742
   مشاي و مخلص ت خ ر  175,857  175,857

 أوياق دفو داسنة   72,230  28,999
 توز عات أيباح داسنة  22,382  -

       قود مثقلة باإللبزامات مخلص   101,506  6,749
     

2,552,535  8,597,494        
 

ــبر ات   ــات إلداية المخاطر المالية للب ود مه يومًا.    60  مو حواليان معدل فبرة اإلسبمان  لى المشـ ــياسـ ــو سـ قامت الم مو ة بوضـ
 دفو االلبزامات الداسنة في حدود فبرة االسبمان الملددة. ال يب  تلم ل أاة فواسد  لى أيصدة اللم  الداسنة الب اي ة. 

 
 

  رأس المال 21
 

ملياي ديم  يبكون مه   10ادة يأس مال الشركة الى    تمت الموافقة في اجبماع ال مسية العمومية السنوي  لى ز 2021في أبر ل  
ــمية تبلة   10 ــة ذ.م.م.كما يليديم  لكل من ا    1ملياي ســــ    ادي بقيمة اســ %  انفن بي و ف 45    آي اتش ســــي كاب بال القابضــ

اللي نشــ  بموجب  به %  مه خالل يســملة يأس المال المســام 10بنســبة    % وشــيم را لطســبثماي ذ.م.م.45بنســبة    القابضــة ذ.م.م.
 .(23معاملة سيطرة مشبركة )ياجو ااضاح 

 
 :كما يلي  كانت حلة المساممة 2021يون و  30وما في 

 
   2021يونيو  30

   %  األسهمعدد   القيمة
   نسبة الملكية   )باآلالف(  درهمألف 

       
 آي اتش سي كاب بال القابضة ذ.م.م.   % 44  4,400,000  4,400,000
 انفن بي و ف القابضة ذ.م.م.   % 44  4,400,000  4,400,000
        أخرى   % 12  1,200,000  1,200,000

       
10,000,000  10,000,000  100%          
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة    البياناتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 

 )يتبع( رأس المال 21
 

 ةيما يلي اللركة في يأس المال خالل الفبرة اللالية:
 

     يونيو  30
2021     

     مدقق( غير )
     

 في بدااة الفبرة     300
      ال ديد المقدم يأس المال     9,999,700

     
      في نهاية الفترة     10,000,000

 
 

 إيرادات 22
 

ــاسو في زمه  ــاء مو مروي الوقت ومبيعات البضـــ ــبمد الم مو ة ايرادات ا مه العقود المبرمة مو العمالء ةيما يبعلق بعقود اإلنشـــ تســـ
 ملدد  لى النلو البالي:

   يونيو   30الستة أشهر المنتهية في    مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في 
2020  2021  2020  2021   

   ألف درهم  ألف ديم    ألف درهم  ألف ديم  
   )غير مدقق(   )غ ر مدقق(   )غير مدقق(   )غ ر مدقق( 

         
مع مرور    – تصنيف اإليرادات          

 الوقت 
  قود اإلنشاء   2,100,819  1,581,575  1,131,172  861,226

 مه الخدمات  ايرادات  317,641  -  317,641  -
 خدمات صناعية  1,033,188  -  1,033,188  -
 خدمات مخببر   71,886  -  71,886  -
 ايرادات اإلا اي  18,046  -  18,046  -
         
في زمن    –تصنيف اإليرادات          

 محدد 

-  1,714,519  -  1,714,519  
خدمات اداية المخببرات  

 والمسبشتيات 
 ايرادات مه  مليات فندقية  81,570  -  81,570  -

 مبيعات البضاسو   95,743  237,814  50,153  179,940
          ايرادات اسبثماي   66,058  -  66,059  -
         

1,041,166  4,484,234  1,819,389  5,499,470            
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة    البياناتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 

 )يتبع( إيرادات 22
 

 أدنات:موضح  2020و 2021يون و  30جزسي( في بش ل ان سعر المعاملة المخلص اللبزامات األداء غ ر المسبوةية )
 

   يونيو  30  يون و  30
2020  2021   

   ألف درهم  ألف ديم  
   )غير مدقق(   مدقق( غ ر )

   المستوفاةداء غير األالتزامات     
  قود اإلنشاء   8,619,675  10,144,351

 ايرادات مه الخدمات   27,565,669  -
      خدمات صناعية  9,578,652  -
     

10,144,351  45,763,996        
 
 

 سيطرة مشتركةل تخضعمعامالت   23
 

  ل  ا بموجب معامالت السيطرة المشبركة خالل الفبرة: اإلسبلواذةيما يلي تفاص ل الشركات البابعة البي ت  
 

 تاريخ اإلستحواذ  اسم الشركة التابعة 
  الملكية حقوق  نسبة

 الرئيسي النشاط  %  عليها  المستحوذ
  2021يونيو   

 %100 2021أبر ل  1 ( 1مربان للطاقة الملدودة )
 

وصيانة  تشغ ل  وخدمات  والنفط  الغاز  نقل  مندسة  اسبشايات 
 مرافق انباج النفط والغاز واالسبثماي في شركات أخرى. 

 
م.م.  موايد القابضة لالسبثماي ذ. 

(2) 
 والزيا ة الغابات والسياحة  %70 2021أبر ل  1

  – الب ايي  لطسبثماي سوجنو
 شخص الواحد ذ.م.م.* ال  شركة

 

 %100 2021يون و  1
 

 ات اسبثماي  حيازة
 

دبل و ااه اس تو لطسبثماي  
الب ايي شركة الشخص الواحد  

   *ذ.م.م.

 %100 2021يون و  1
 

 حيازة اسبثمايات 
 

شركة   الب ايي  لطسبثماي سوبلي 
 * الشخص الواحد ذ.م.م.

 %100 2021أبر ل  1
 

 حيازة اسبثمايات 
 

 %31,5 2021أبر ل  1 ب وي م لث م دا ال 
 

 تكنولوجيا الر ااة الللية  و خدمات اإلداية  

 
ــبة  تلبفظملت الشـــــركات البابعة المملوكة بالكامل للشـــــركة    ان*   ــة ملكية شـــــركة ال رافات    65,1 بشـــــ ل جما ي بنســـ % مه حلـــ

 البلر ة الوطنية ش.م.ع.
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة    البياناتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 

 )يتبع( سيطرة مشتركةل تخضعمعامالت   23
 

 الملكية: تلو لةيما يلي تفاص ل الموجودات والمطلوبات المعبرف ب ا في تاي   
 

 
مربان للطاقة 

 المحدودة 
موارد القابضة 

 لالستثمار ذ.م.م.  

سوجنو لإلستثمار  
دبليو ايه  و  التجاري 

اس تو لإلستثمار  
 التجاري 

سوبليم لإلستثمار  
التجاري شركة  

الشخص الواحد  
 ذ.م.م. 

بيور هيلث  
 المجموع ميديكال

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
  2021أبريل  1 2021أبريل  1 2021يونيو  1 2021أبريل  1 2021أبريل  1 تاي   اإلسبلواذ

       
   والمطلوبات المعترف بها في تاريخ االستحواذ  عليها الموجودات المستحوذ

       
       الموجودات غير المتداولة 

 5,818,601 89,213 - 4,137,592 163,119 1,428,677 ومعدات  وآالت ممبلكات
غ ر ملموسة موجودات 

 - 427,927 33,634 451,672 والش رة 
10,941 924,174 

 19,848 - -  19,848 - موجودات ب ولوجية 
 418,124 15,944 - 317,346 26,340 58,494 حق اسبخدام الموجودات 

 اسبثماي في شركات زم لة
376,454 - 24,206 

 
- 

 
- 

 
400,660 

 25,988 - - 25,988 - - اسبثماي في مشاي و مشبركة 
 250,504 - - - 219,185 31,319 اسبثمايات  قاي ة 

 13,443  - 5,261 - 8,182 موجودات الضر بة المدجلة 
 1,070,975 - - - 1,070,975 - أصول تمو ل اسالمية 

  مديجة موجودات في  اسبثماي
القيمة العادلة مه خالل  ب

 3,688,350 - 977,917 - الدخل الشامل اآلخر

 
- 

 
4,666,267 

 101,374 - - 34,703 66,671 - ملب زات مدينة 
 254,262 254,262 - - - - موجودات العقود

       
       موجودات متداولة

 472,704 85,144 - 320,589 51,607 15,364 مخزون 
 5,985,358 1,967,588 - 3,200,220 572,274 245,276 ذم  مدينة ت اي ة وأخرى 

 4,179,834 27,085 - 4,106,004 46,745 - موجودات العقود
  ذات ج ات  مه مسبلق

 - - 41,951 1,203,417 القة 
72,769 1,318,137 

 1,877,604 112,566 5,081 702,019 555,143 502,795 نقد وأيصدة لدى البنوك
  مه العادلة بالقيمة اتاسبثماي 

 - 32,084 - 539,477 الل الربح أو الخساية خ
 
- 

 
571,561 

وداسو وكالة لدى مدسسات  
 181,023 - - - 181,023 - مالية اسالمية 

       
       

 28,550,441 2,635,512 3,693,431 13,333,939 4,026,432 4,861,127 مجموع الموجودات 
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة    البياناتإيضاحات حول 
 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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مربان للطاقة 

 المحدودة 
موارد القابضة 

 لالستثمار ذ.م.م.  

سوجنو لإلستثمار  
دبليو و  التجاري 

ايه اس تو 
 لإلستثمار التجاري 

سوبليم لإلستثمار  
التجاري شركة  

الشخص الواحد  
 ذ.م.م. 

بيور هيلث  
 المجموع ميديكال

 ألف درهم درهمألف  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 المطلوبات غير المتداولة 

    
  

 521,794 5,326 - 438,176 69,890 8,402 م افآت ن ااة الخدمة 
 380,822 9,502  307,669 23,479 40,172 البزامات  قود اإلا اي

 4,534,627 62,940 1,500,000 1,556,876 597,610 817,201 قروض بنكية 
مطلوبات غ ر مبداولة  

 61,461 - - - 61,461 - أخرى 
 82,833 82,833     القة  ذات ج ة مه قرض

       
       المطلوبات المتداولة

 21,860 4,385 - 8,402 1,935 7,138 البزامات  قود اإلا اي
 1,542,296 27,271 - 1,271,117 113,634 130,274 قروض
  ذات ج ات الى  مسبلق

 34,892 - 8,605 186,687 القة 
1,264,774 

1,494,958 
موامش مقابل ضمانات  

 1,159,381 - - - 1,159,381 - بنكية 
 ذم  داسنة ت اي ة وأخرى 

153,523 1,101,804 4,730,781 - 
 

345,531 6,331,639 
       
       

 16,131,671 1,802,562 1,534,892 8,313,021 3,137,799 1,343,397 مجموع المطلوبات
       
       

صافي الموجودات بباي    
 2,158,539 5,020,918 888,633 3,517,730 البلو ل 

 
832,950 

 
12,418,770 

       
الموجودات  ناقصًا: صافي 

غير   لحقوق الملكية العائدة
 - (2,824) (209,701) - المسيطرة 

 
 
- 

 
 

(212,525) 
       

  العائدة الموجودات صافي
 لمجموعةا لمالكي

3,517,730 678,932 5,018,094 2,158,539 

 
 

832,950 

 
 

12,206,245 
       
     

  سيطرة مشتركة ل الخاضعةكما في تاريخ التحويل  الموجوداتصافي 
  

       موزعة كما يلي: 
 9,752,071      مساممة في يأس المال 

 2,454,174    المسيطرة  ر غ الملكية حقوق  الى  موز ة
       
       
      12,206,245 
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الموايد القابضـــــــة  شـــــــركة  المملوكة جزسيًا   البابعة( ةيما يلي الشـــــــركات البابعة البي تســـــــيطر  ل  ا الشـــــــركة مه خالل شـــــــركب ا  1)

 م.م.لالسبثماي ذ.
 

 األنشطة الرئيسية  بلد التأسيس نسبة الملكية  اسم الشركة التابعة  الرقم 
   2021يونيو  30  
     
اداية وتطو ر الفنادق والمنب عات والمدســـــســـــات   االمايات العربية المبلدة  % 100 .م . م.ذ تالل  منب و  1

ــ د   ــياحية األخرى؛ تشـــــــــغ ل ملميات اللـــــــ الســـــــ
لألغراض الر اضــية؛ االســبثماي في المدســســات  

 السياحية وت سيس ا وإدايت ا. 
 والمعدات والمسبلزمات الزياعية.ت اية اآلالت  االمايات العربية المبلدة  % 100 .م.م. ذ أووا باوي تكنولوجى  2
ــي   االمايات العربية المبلدة  % 100 .م.م.شركة موايد للخدمات ذ  3 خدمات اداية المرافق  اســــــــبلــــــــالح األياضــــــ

ــاتـــات   ت ـــاية أشــــــــــــــبـــال النبـ لألغراض الزياعيـــة  
ــ اي بال ملة  وم افلة األوبتة الزياعية    واألشـــــــ

وإداية    ت سـيسالمشـاي و الزياعية   في  سـبثماي  اال
 المشاي و السياحية. 

ــداسق   االمايات العربية المبلدة  % 100 ذ.م.م.برايي للموايد الطبيسية  4 وإنشـــــــــــــــــاء اللـ ــات  ــات والمبنزمـ ــابـ اداية الغـ
 وصيانب ا وت اية اآلالت الزياعية. 

مركز موايد لألبلام والمخببرات العلمية  5
 م.م.ذ. 

 مسبشفى بيطري وأنشطة البلث االمايات العربية المبلدة  % 100

شركة موايد المبلدة لالسبثماي المملوكة  6
شركة   – لشركة موايد القابضة لالسبثماي 

 1م.م. ذ.  الشخص الواحد

المدســســات الســياحية    وت ســيس وإداية  ســبثماياال االمايات العربية المبلدة  % 100
 الب اي ة واللناعية والزياعية. و 

ــة واســــــــــــــب راد االمايات العربية المبلدة  % 100 موايد للمشاتل  7 ــة    زيا ــ الز نــ ــات  ــاتــ نبــ أنواع  جميو 
معظ  أنواع النخ ل واألشـــــــــ اي    باإلضـــــــــافة الى

ــية ونباتات الفاو ة   والشـــ  رات واألغطية األيضـ
 في ملفظب ا. 
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 األنشطة الرئيسية  بلد التأسيس نسبة الملكية  اسم الشركة التابعة  الرقم 
   2021يون و  30  
     
االمايات العربية   % 90 ب وي م لث )م.م.ح( 8

 المبلدة 
 ت اية األدو ة والمنب ات ذات الللة. 

االمايات العربية   % 90 م لث للب   زات الطبية )م.م.ح(شركة ب وي  9
 المبلدة 

الب اية العامة والمباجرة في األدو ة والمنب ات ذات  
 الللة. 

االمايات العربية   % 90 ي للبنية البلبية ذ.م.م.ت  اي  اس سي  ب وي 10
 المبلدة 

 البنية البلبية لبكنولوجيا المعلومات

االمايات العربية   %79,8 اإلسالمي ش.م.خ.آفاق للبمو ل  11
 المبلدة 

أنشــــــــــطة البمو ل واالســــــــــبثماي البي تب  وفق أح ام  
 الشر عة اإلسالمية

 أنشطة البمو ل واالسبثماي جم وي ة السودان  %61,13 البنا األملي السوداني  12
االمايات العربية   % 100 األمه ذ.م.م.موايد لخدمات  13

 المبلدة 
 األمه العام وخدمات حراسة األمه العام. خدمات  

االمايات العربية   % 100 ذ.م.م.مخببر اإلمايات للسالمة  14
 المبلدة 

 ش ادة االمبثال لمنب ات تش  د المباني

االمايات العربية   % 100 م.م.دا ون لالسبثماي ذ.  15
 المبلدة 

االســــــــــــبثماي في المنشــــــــــــآت اللــــــــــــناعية والزياعية  
 واالدايةوالب اي ة  

االمايات العربية   % 100 1.م.م. البواصل المعبمد لطيشاد ذ  16
 المبلدة 

 مركز ايشاد العمال والموظف ه

 -.م.م.  تواصل لخدمات يجال اال مال ذ 17
 دبي 

االمايات العربية   % 100
 المبلدة 

خــدمــات اداي ــة  خــدمــات يجــال األ مــال  خــدمــات  
المبخللة   مبابعة المعامالت  اداية المرافق غ ر 

 خدمات طبا ة وتلو ر المسبندات. 
 -.م.م.  تواصل لخدمات يجال اال مال ذ 18

   مان
االمايات العربية   % 100

 المبلدة 
خـدمـات اداي ـة  خـدمـات األ مـال  خـدمـات مبـابعـة  
المعــامالت  اداية المرافق غ ر المبخلــــــــــــــلـــــــــــــــة   

 خدمات طبا ة وتلو ر المسبندات. 
االمايات العربية   % 80 .م.م.سول وشنز ذانفو نايه سمايت  19

 المبلدة 
 تلمي  أنظمة اللاسب اآللي وأج زة االتلال
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فرع   –.م.م.  تواصل لخدمات يجال اال مال ذ 20
 أبوظبي 

ــدمـــات   االمايات العربية المبلدة  % 100 ــدمـــات األ مـــال  خـ ــدمـــات اداي ـــة  خـ خـ
اداية   ــامــالت   الــمــعـــــ ــة  ــابــعـــــ غــ ــر  مــبـــــ الــمــرافــق 

المبخلــــــــــــلــــــــــــة  خدمات طبا ة وتلــــــــــــو ر  
 المسبندات. 

ــدمـــات   االمايات العربية المبلدة  % 100 .م.م.تواصل للخدمات الل ومية ذ   بست 21 ــدمـــات األ مـــال  خـ ــدمـــات اداي ـــة  خـ خـ
غــ ــر   الــمــرافــق  اداية  ــامــالت   الــمــعـــــ ــة  ــابــعـــــ مــبـــــ
المبخلــــــــــــلــــــــــــة  خدمات طبا ة وتلــــــــــــو ر  

 المسبندات. 
ــدمـــات   االمايات العربية المبلدة  % 100 دبي  -  . ذ.م.م  تدب ر مركز الفرسان  22 ــدمـــات األ مـــال  خـ ــدمـــات اداي ـــة  خـ خـ

غــ ــر   الــمــرافــق  اداية  ــامــالت   الــمــعـــــ ــة  ــابــعـــــ مــبـــــ
المبخلــــــــــــلــــــــــــة  خدمات طبا ة وتلــــــــــــو ر  

 المسبندات. 
المرخلـــــة مه قبل    افقتو تشـــــغ ل مراوز خدمة  االمايات العربية المبلدة  % 100 .دا ون للخدمات توافق ذ.م.م 23

 وزاية الموايد البشر ة والبوط ه. 
االســــــــــــــبثمـاي في المشـــــــــــــــاي و الب ـاي ـة واإلداية   االمايات العربية المبلدة  % 90 م.م.لالسبثماي الللي ذ.  55تو فااف  24

 ومشاي و الر ااة الللية والبنمية
 خدمات الفوات ر الطبية العربية المبلدة االمايات  % 90 .م.م.ب وي م لث لخدمات الفوات ر الطبية ذ  25
 خدمات اداية المرافق االمايات العربية المبلدة  % 90 م.م.االتلاد إلداية المرافق الللية ذ.  26
 خدمات اداية المرافق االمايات العربية المبلدة  % 100 وامب ه الداية المرافق  27
اداية الفنادق والمنب عات الســـــــــــياحية والشـــــــــــقق   االمايات العربية المبلدة  % 100 .م.م.ذ  شركة موايد للفنادق والضيافة  28

 الفندقية
ـــــــاي و   االمايات العربية المبلدة  % 100 .م.م.ذ للبطو ر العالمية  شركة موايد  29 المشــــــــــــ تطو ر  ــايي   العقـــ البطو ر  ــاء  بنـــ

 االسبشاي ة وخدمات اداية المشاي و. 
الســــــياحية  اســــــبثماي وت ســــــيس وإداية المشــــــاي و  

 والبرف  ية والعقاي ة. 
االســـــــبثماي في مدســـــــســـــــات الر ااة اللـــــــلية   االمايات العربية المبلدة  % 80 .ذ.م.م اتماجنبا لالسبثماي  30

 والمدسسات الب اي ة واإلداية  والبطو ر
 الب اي ة واإلدايةاالسبثماي في المشاي و   االمايات العربية المبلدة  % 90 .م.م.ب وي كاب بال لالسبثماي ذ  31
االســـــــبثماي في مدســـــــســـــــات الر ااة اللـــــــلية   االمايات العربية المبلدة  % 100 .م.م.ذماجنبا لالسبثماي الطبي  32

 والبطو ر
ــبلزمات   االمايات العربية المبلدة  % 100 .م.م.ذماجنبا لب اية المسبلزمات الطبية  33 ت اية المنب ات الويقية واألدوات والمســـ

ــبلزمات المعامل  الطبية   وال راحية وأدوات ومســـــ
ــة   والمنب ات اللـــــــــــــ دالنية والمعدات الخاصـــــــــــ

 ب صلاب ال م . 
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 .لشركة مويبان للطاقة ليمبدالمملوكة بالكامل  البابعة( ةيما يلي الشركات البابعة البي تسيطر  ل  ا الشركة مه خالل شركب ا 2)
 

 األنشطة الرئيسية  بلد التأسيس نسبة الملكية  اسم الشركة التابعة  الرقم 
   2021يون و  30  
     
االمايات العربية   % 100 .م.م.للضيافة ذأبوظبي المبلدة  1

 المبلدة 
ــراء وبيو األياضــــي   ــياحية  اداية المطا    شــ ــبثمايات الســ االســ
تمو ه المواد   تــــ ج ر العقــــايات وخــــدمــــات اإلداية   والعقــــايات  

 الغلاسية
االمايات العربية   % 100 أبوظبي سانت ي  يس السعداات  2

 المبلدة 
 فنادق

االمايات العربية   % 100 الللراء الفاخرة الوكبة لمنب عات  3
 المبلدة 

 نادي للياقة البدنية ومركز لالسبرخاء والبدليا

االمايات العربية   % 100 مق ى لو نواي  4
 المبلدة 

 تمو ه المواد الغلاسية وخدمات الضيافة والمطا  

االمايات العربية   % 100 للضيافة  ة االتلاد الدولي 5
 المبلدة 

ــافــة  خــدمــات البنظيف  حقول الغــاز البر ــة  خــدمــات   الضــــــــــــــي
 والبلر ة وخدمات المرافق وتمو ه المواد الغلاسية. 

الدولية لب اية الملاص ل والفاو ة   6
 الطازجة 

االمايات العربية   % 100
 المبلدة 

 ت اية المواد الغلاسية

 منب و فندقي سيش ل  % 100 م ل ف و )سيشل( ليمبد  7
 منش ة غ ر  املة سيش ل  % 100 ل ندير )سيشل( الملدودة  للف 8
 منش ة غ ر  املة سيش ل  % 100 جيان )سيشل( الملدودة  9

شركة مربان بي في آي القابضة )جزي   10
 البر طانية( العلياء 

جزي العلياء   % 100
 البر طانية 

 املة(   غ ر  منش ة)   قابضة شركة

  العلياء  جزي)  ليمبد  لطسبثماي س باوس  11
 ر طانية(الب

جزي العلياء   % 100
 البر طانية 

 املة(   غ ر  منش ة)   قابضة شركة

  العلياء جزي)   ليمبد القابضة  س باوس  12
 ر طانية(الب

جزي العلياء   % 100
 البر طانية 

 املة(   غ ر  منش ة)   قابضة شركة

ي في تي ليمبد  ب  ماني منت تي آند  آي  13
 )جزي المالداف(

العلياء  جزي  % 100
 البر طانية 

 تشغ ل منب و سياحي
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 )يتبع( سيطرة مشتركةل تخضعمعامالت   23
 
ودبل و ااه اس تو لطســـــــبثماي   شـــــــركة الشـــــــخص الواحد ذ.م.م. –لطســـــــبثماي الب ايي ( كما مو ملكوي أ الت  تمبلا ســـــــوجنو  3)

بنســـــــبة  ش.م.ع. حلـــــــة ملكية في شـــــــركة ال رافات البلر ة الوطنية  بشـــــــ ل جما ي  شـــــــركة الشـــــــخص الواحد ذ.م.م. –الب ايي 
 ل رافات البلر ة الوطنية.%. وفًقا لللا  ةيما يلي الشركات البابعة البي تسيطر  ل  ا الشركة مه خالل شركة ا65,1

 
 األنشطة الرئيسية  بلد التأسيس نسبة الملكية  اسم الشركة التابعة  الرقم 

   2021يون و  30  
     
 اإلنشاءات ال ندسية والمشبر ات االمايات العربية المبلدة  % 100 .ع.م. الشركة الوطنية لطنشاءات الببرولية ش  1
ألنظمة تكنولوجيا البناء  ملنو امايات اويوبا  2

 )امايات اويوبا(  م.م. السر و ذ.
 اللب  مسبقةتلنيو وتوي د الخرسانة   االمايات العربية المبلدة  % 100

تلــــــــنيو األناب ب الفوالذاة ووصــــــــالت األناب ب   االمايات العربية المبلدة  % 100 شركة ال رافات البلر ة الوطنية )صنا ي( 3
ــة   ــاالفوالذاـ ــابعـــة  1  وتملـ البـ ــات  % في الشــــــــــــــركـ

 للم مو ة  
خدمات اســبشــاي ة في م االت ال ندســة المدنية   االمايات العربية المبلدة  % 100 م.م.لالسبشايات ال ندسية ذ.   اديل 4

والمعماي ة واللفر وال ندســــــة البلر ة الى جانب  
 المخببر ة ذات الللةالخدمات  

 قود االسبلالح البلري  خدمات تثب ت الميات   البلر ه  % 100 بي.سي . اسشركة أبوظبي لل رافات البلر ة  5
 للمنشآت البلر ة و قود اللفر

الوطنية البلر ة والبنية البلبية ال نداة الخاصة   6
 الملدودة 

المرتبطة  أ مال ال رف واســــبلــــالح األياضــــي   ال ند  % 100
الموان    ــاوالت  ــة ومقــ ــدنيــ المــ ــــــة  ــدســــــــــــ وال نــ ــا  ب ــ

 واإلنشاءات البلر ة
 

شــــركة ال رافات  لةيما يلي الشــــركات البابعة ح ث تمبلا الشــــركة ســــيطرة غ ر مباشــــرة مه خالل الشــــركات البابعة المملوكة جزسيًا 
 في الشركة الوطنية لطنشاءات الببرولية. البلر ة الوطنية

 
 األنشطة الرئيسية  بلد التأسيس نسبة الملكية  اسم الشركة التابعة 

   2021يون و  30 
الشركة الوطنية لإلنشاءات   في  التابعة  الشركات

 البترولية
   

 والمشبر ات  اإلنشاءات ال ندسية  المملكة العربية السعوداة  % 100 السعوداة()  شركة اإلنشاءات الببرولية ليمبد
 األ مال ال ندسية  ال ند  % 100 شركة اإلنشاءات الببرولية الوطنية ال ندسية ليمبد 

 األ مال ال ندسية  ال ند  % 80 ان  ن رنج بي في تي ليمبد ان وا  
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 )يتبع( سيطرة مشتركةل تخضعمعامالت   23
 

المشـــــبركة والعمليات المشـــــبركة البالية    والمشـــــاي والموجزة الموحدة الفروع   البيانات المالية المرحلية الوة  لى ذلا  تبضـــــمه ملت 
 مديجة أدنات: 2021يون و  30وملك ب ا الفعلية كما في 

 
 األنشطة الرئيسية  بلد التأسيس نسبة الملكية  اسم الشركة التابعة 

   2021يون و  30 
    

    الجرافات البحرية الوطنية شركة فروع  
أ مال ال رف واســـــبلـــــالح األياضـــــي المرتبطة ب ا   المملكة العربية السعوداة  فرع  شركة ال رافات البلر ة الوطنية 

وال ندســـــــــــــة المدنية ومقاوالت الموان  واإلنشـــــــــــــاءات  
 البلر ة

األياضـــــي المرتبطة ب ا  أ مال ال رف واســـــبلـــــالح   ملر فرع  شركة ال رافات البلر ة الوطنية 
وال ندســـــــــــــة المدنية ومقاوالت الموان  واإلنشـــــــــــــاءات  

 البلر ة
أ مال ال رف واســـــبلـــــالح األياضـــــي المرتبطة ب ا   جزي المالداف  فرع  شركة ال رافات البلر ة الوطنية 

وال ندســـــــــــــة المدنية ومقاوالت الموان  واإلنشـــــــــــــاءات  
 البلر ة

أ مال ال رف واســـــبلـــــالح األياضـــــي المرتبطة ب ا   االمايات العربية المبلدة  فرع  شركة ال رافات البلر ة الوطنية 
وال ندســـــــــــــة المدنية ومقاوالت الموان  واإلنشـــــــــــــاءات  

 البلر ة
أ مال ال رف واســـــبلـــــالح األياضـــــي المرتبطة ب ا   االمايات العربية المبلدة  فرع  شركة ال رافات البلر ة الوطنية 

الموان  واإلنشـــــــــــــاءات  وال ندســـــــــــــة المدنية ومقاوالت  
 البلر ة

    

 
 األنشطة الرئيسية  نسبة الملكية  اسم الشركة التابعة 

  2021يون و  30 
   شركة الجرافات البحرية الوطنية المشروع المشترك ل    

وال ندسة المدنية  أ مال ال رف واسبلالح األياضي المرتبطة ب ا  % 49 شركة البلدي الملر ة اإلماياتية لل رافات البلر ة 
 ومقاوالت الموان  واإلنشاءات البلر ة

   
   شركة الجرافات البحرية الوطنية العمليات المشتركة ل 

 ال ندسة والمشبر ات والبناء % 50 كامل حقل ساتات  –شركة اإلنشاءات الببرولية الوطنية   -تي ن ب 
)اي   750-زديو   -تي ن ب – شركة اإلنشاءات الببرولية الوطنية 

 (1-بي سي
 ال ندسة والمشبر ات والبناء % 40

 ال ندسة والمشبر ات والبناء % 50 2-يو ال  -تي ن ب – شركة اإلنشاءات الببرولية الوطنية 
 ال ندسة والمشبر ات والبناء % 50 ااه جي اف ااه   -تي ن ب – شركة اإلنشاءات الببرولية الوطنية 
يو    -تي ن ب مشروع مشبرك – شركة اإلنشاءات الببرولية الوطنية 

 ر  اس غاز كاب ف 
 ال ندسة والمشبر ات والبناء % 50
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 مطلوبات طارئة   24
   يونيو  30  داسمبر 31

2020  2021   
   ألف درهم  ألف ديم  

   )غير مدقق(   )مدقق(
     

      ضمانات بنكية   10,672,605  4,347,759
     

      ا بمادات مسبنداة   301,506  478,853
     

      البزامات يأسمالية   412,444  106,301
     
      ضمانات األداء  24,409  -

 
 ت  اصداي الضمانات البنكية واال بمادات المسبنداة أ الت مه خالل المساي اال بيادي لأل مال.

 
 تبعلق االلبزامات الرأسمالية ببناء مس ه لعمال تروجان في قر ة القدية العالمية  الخب  في أبوظبي.

 
 

 معلومات قطاعية   25
 

تلديد قطا ات البشــــــغ ل  لى أســــــاس األداء المالي والبقاي ر الداخلية حول م ونات    8الدولي للبقاي ر المالية يق   يبطلب المسياي 
الم مو ـة مه أجـل تخلــــــــــــــيص الموايد للقطـاع وتق ي  أداـسه. ألغراض البشــــــــــــــغـ ل  ت  تنظي  الم مو ـة في قطـا ـات األ مـال أو 

 ملادي اإليرادات البالية:
 

 اللي يوفر أ مال الب ر ف وما يرتبط ب ا مه أ مال اسبلالح األياضيالدخل اللنا ي  ( 1
والعـقايات  اـللي يوفر أ ـمال المـقاوالت المبعلـقة ـبالمـباني الب ـايـ ة والســــــــــــــ نـية  وتطو ر البنـية البلبـية وأ ـمال    اإلنشــــــــــــــاء ( 2

 المدني وإيرادات اإلا اي مه العقايات  اإلنشاء
 خببرات الطبية  واخبباي ت ش رة اإلقامة وتوز و البشخيلات المخبر ةالر ااة الللية  وتوف ر خدمات اداية الم ( 3
الخدمات  األخرى وغ ر المخلـلـة والبي تشـمل خدمات اإلداية وإيرادات اا اي الغرف الفندقية ومه األنشـطة اإلضـاةية  ( 4

 ذات الللة وإيرادات االسبثماي والبمو ل اإلسالمي
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 )يتبع(معلومات قطاعية   25

 
 اعرض ال دول البالي معلومات اإليرادات واأليباح للقطا ات البشغ لية للم مو ة:

 
 الرعاية الصحية اإلنشاء والعقارات الصناعة  

 الخدمات، األخرى 
 المجموع  حذوفات  وغير المخصصة

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  2021يونيو  30للفترة المنتهية في 
       

 5,499,470 (2,044)  489,905  1,786,406  2,192,015  1,033,188  ايرادات العقود
 (3,739,098)  2,044  (245,190) (607,981)  (2,000,705)  (887,266)  تكاليف مباشرة
 1,760,372    -  244,715  1,178,425  191,310    145,922  اجمالي الربح 

 (271,406)    -  (128,370)   (97,304)  (35,001) (10,731)  ملاي ف  مومية وإداي ة
 167,659    -  165,965 (65)  10,048 (8,289) ايرادات أخرى 

صافي اللركة في القيمة العادلة مه  
 (26,301)    -  (25,837) - - (464) خالل الربح أو الخساية 

  4,091     -   2,454     -   1,637     -  ايرادات تمو ل 
 (33,798)     -  (11,438)  (2,971)  (14,607)  (4,782)  تكاليف تمو ل

زم لة ومشروع  أيباح شركة في حلة 
  838     -  (17,687)   3,421   13,958   1,146  مشبرك

م اسب / )خساسر( صرف العمالت  
  120,253     -   108,720     -     -   11,533  األجنبية

  1,721,708     -   338,522  1,081,506   167,345  134,335  الربح قبل الضر بة
  4,181     -  (4,660)    -     -  8,841  الشركات ضر بة الدخل  لى 

  1,725,889     -   335,910   1,081,502   165,301   143,176  الربح بعد الضر بة
       

 
 2021يون و  30اعرض ال دول البالي الموجودات والمطلوبات القطاعية للقطا ات البشغ لية للم مو ة كما في 

 

 الرعاية الصحية اإلنشاء والعقارات الصناعة 
 الخدمات، األخرى 
 المجموع  حذوفات  وغير المخصصة

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  2021يونيو  30في 
       

 15,381,763    -  4,850,999  649,315  4,913,523  4,967,926  غ ر المبداولة   موجودات القطاع
       

 18,873,719 (121,100)  3,783,527 2,406,184 4,505,071 8,300,037 المبداولة   موجودات القطاع
       

 5,757,008     -  1,593,76   14,222  1,916,931  2,232,095  غ ر المبداولة   مطلوبات القطاع
       

 14,466,688 (121,100)  2,901,529  2,226,824  3,589,001  5,870,434  المبداولة    مطلوبات القطاع
 

الدولي. اشمل قطاع اإلمايات العربية  القطاع  اإلمايات العربية المبلدة و   الى قطاعقامت الم مو ة بب ميو قطا ات ا ال غراةية  
الدولي  مليات في ملر والمملكة العربية السعوداة والبلر ه    القطاع   ب نما اشمل  اإلمايات العربية المبلدةالمبلدة مشاي و في  

 وال ند والكو ت وجزي المالداف وسيش ل وشرق افر قيا. 
 

 : للم مو ة ةال غراةي اتيوضح ال دول البالي تلل ل القطا 
 )غير مدقق(  2021يونيو  30 

 
  اإلماراتقطاع 

 العربية المتحدة 
 القطاع  
 المجموع الدولي 

 ألف درهم ألف درهم درهمألف  
    

 5,499,470 342,202 5,157,268 اإليرادات 
    

 1,760,372 48,320 1,712,052 الربح اإلجمالي
    

 15,381,763 1,849,031 13,532,732 الموجودات غير المتداولة
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 حقوق الملكية للشركة األم مالكيإلى  العائدلسهم ا العائد األساسي والمخفض على  26
 

الس   األساسية   الفبرة    مه خالل قسمة يب  احبساب مبالة يبلية  العاداة    حامليالى    العاسدأيباح  ا األس    لشركة األم  لى  في 
 .الفبرة خالل  القاسمة العاداة األس   لعدد المرجحالمبوسط 

 
لشركة األم  لى المبوسط  ا في الى المسامم ه العادي ه العاسدةاأليباح   مه خالل قسمة المخفضيب  احبساب مبالة يبلية الس   

 . المخفضة األدوات بب ك ر معدلة ة الفبر  خالل القاسمة العاداة األس   لعدد المرجح
 

 س   المسبخدمة في احبساب يبلية الس  :بيانات األيباح واأل يوضح ال دول البالي
 

   يونيو  30الستة أشهر المنتهية في   يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في  
2020  2021  2020  2021   

   مدقق( )غير   )غ ر مدقق(  )غير مدقق(   )غ ر مدقق(
         

 ألف ديم  -يبح الفبرة العاسد للاملي أس   الشركة األم   831,622  104,910  731,122  28,448
 المبوسط المرجح لعدد األس   العاداة اللادية )مل ون(   4,099  0,001  8,153  0,001

 )ديم ( العاسد األساسي للس   الواحد   0,20  104,910  0,09  28,448
 

أي أدوات قد ا ون ل ا ت ك ر  لى يبلية الس     تق  بإصدايح ث أن الم مو ة ل     المخفضلربح الس      أيقامل  يب   رض أي  
  ند اسبخدام ا.

 
 

 المالية  للموجودات والمطلوباتالقيمة العادلة   27
 

 لبلديد واإلفلاح  ه القيمة العادلة لألدوات المالية مه خالل تقنية البق ي : الباليالبسلسل ال رمي باتباع الم مو ة  تقوم
 

البي ام ه للم مو ة  لموجودات أو مطلوبات مماكلة و )غ ر المعدلة( في أســــواق نشــــطة   المديجةســــعاي األ  :1 المســــبوى  •
 الوصول ال  ا في تاي   القياس.

  لموجوداتلوالبي ام ه مالحظب ا بالنســـــــــبة   1: المدخالت بخالف األســـــــــعاي المديجة ضـــــــــمه المســـــــــبوى 2المســـــــــبوى  •
 و ؛  سواء بش ل مباشر أو غ ر مباشرالمطلوباتو 

 لألصل أو االلبزام. القابلة للمالحظة: المدخالت غ ر 3المسبوى  •
 

اإلفلــــاح  ه القيمة العادلة لألدوات المالية مه خالل تقنية لبلديد و   3و   2و   1تســــبخدم الم مو ة البســــلســــل ال رمي للمســــبوى 
 .البق ي 

 
القيمة العادلة مي الســعر اللي ســ ب  اســبالمه لبيو أصــل أو دفعه لبلو ل البزام في معاملة منظمة ب ه المشــايك ه في الســوق ان  

ل مباشــر باســبخدام تقنية تق ي  أخرى.  ند  في تاي   القياس  بغض النظر  ما اذا كان ملا الســعر ام ه مالحظبه أو تقديرت بشــ 
  ت خل الم مو ة في اال بباي خلـاسص األصـل أو االلبزام اذا كان المشـايكون في السـوق  اإللبزامتقدير القيمة العادلة لألصـل أو 

 .سي خلون ملت الخلاسص في اال بباي  ند تسع ر األصل أو االلبزام في تاي   القياس
 

 للموجودات والمطلوبات المالية المعبرف ب ا في ملت البيانات المالية تقايب قيمب ا العادلة. المديجةتعببر اإلداية أن القي  



 ألفا ظبي القابضة ش.م.ع. )سابقًا "تروجان القابضة ذ.م.م."( 
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 أدوات مالية مشتقة  27/1
 

أبرمت  (  17مه أجل اللد مه تعرضــــــــــ ا لبقلبات أســــــــــعاي الفاسدة  لى القروض والبســــــــــ  الت البي تلمل فاسدة مبغ رة )ااضــــــــــاح 
ــبثناء ال وامش لمبلة   الم مو ة ــعاي الفاسدة مو البنوك األخرى باســ ــة أســ ــميترت بات مقااضــ ــلتياتاطابق القروض   اســ القاسمة   والســ

ايبوي سنوً ا. كانت أساس  لى    واإلسبالم% سنوً ا  4,27% الى  3,15دفو معدل كابت مه   الم مو ةمه  يبطلب. البي تلمل فاسدة
ــالبة   ــبقة قيمة  ادلة ســــــ ــمبر   59,1  بمبلةلألداة المشــــــ في بيان   2021يون و    30مل ون ديم ( في    67:  2020مل ون ديم  )داســــــ

شـبقة كبلوطات للبدفقات النقداة. يلخص ال دول البالي بعض المركز المالي المرحلي الموجز الموحد. ل  يب  تلـنيف األدوات الم
 :2021يون و  30و  2020داسمبر  31المعلومات المبعلقة بالمشبقات كما في 

 
  القيمة اإلسمية  مطلوبات مشتقة  موجودات مشتقة  فائدة ثابتة على األداة 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021  
  ألف درهم  ألف ديم   ألف درهم  ألف ديم   ألف درهم  ألف ديم   ألف درهم  ألف ديم  

         
   موايد القابضة لالسبثماي ذ.م.م.  606,627 - 55,384 - - - % 3,85 -
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 .2020و  2021يون و  30
 
 

 الموجزة الموحدة المرحلية اعتماد البيانات المالية  29
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