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 إلى السادة أعضاء مجلس إدارة  مرحليةالمالية ال المعلوماتتقرير مراجعة 
 شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع. 

 المقدمة
كما في  ،  لو "المجموعة"( "شرررررررركةال)" شرررررررركة لبوواي لشمواع.       لقمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز الموحد المرفق  

الدخل الشرررررررامل، الفي رات في حقوي المشتية والفدفقات   ،لشربح لو الخسرررررررارةالموجزة الموحدة    اتاياعوكٍل من ال  2022 مارس  31
المالية    المعشومات  إن اإلدارة مسروولة عن إعداد ذذ   وإيضراحات ففسر رية مخفارة  يخالمنفرية بذلك الفار   لشررر ثالثةالة  فر لفالنقدية  

  إن مسرروول فنا ذي إبداا ايررفنفال حوه ذذ  "الفقارير المالية المرحشية"  34المرحشية وعرضرررا وفقال لشمايار المسايرراي الدولي رق   
  المالية المرحشية ايفنادال إلى مراجعفنا  المعشومات

 عطاي المراجعرة
"مراجعرة المعشومرات المراليرة المرحشيرة الفي يقو  بررا   2410   لقرد قمنرا بمراجعفنرا وفقرال لشمايرار الردولي حوه عمشيرات المراجعرة رق

، بشرر ل رسيسرري من االيررففسرراراتالمالية المرحشية القيا  بإجراا   المعشومات  ففضررمن مراجعة " لشمنشرر ةمدقق السسررابات المسررفقل  
وإجرااات مراجعة لخرى  إن عطاي المراجعة لقررررررل  األشخاص المسوول ن عن األمور المالية والمساياية، وإفبا  إجرااات فسش شية  

جوذريا من عطاي القيا  بالفدق ق وفقال لشمعاي ر الدول ررررررررررررررررة لشفدق ق، وبالفالي، فإعرا ال فم ننا من السورروه عشى ف   د حوه جمي  
 األمور الرامرة الفي يم ن لن يا نرا الفدق ق  لذا، فإعنا ال عادي رلي فدق ق بش عرا 

   االيفنفال
ل  يف  إعدادذا، من لشمجموعة  المال ررررة المرحشية المرفقة   المعشوماتب ن  االعفقاديفنادال إلى مراجعفنا، ل  يفا ن لنا ما يدعوعا إلى  ا

  الفقارير المالية المرحشية 34جمي  النواحي الجوذرية، وفقال لشمايار المساياي الدولي رق  
 

  ديشويت آعد فو  )الشري األويط(
  
  
  
  

  عباد  مسمد ول د القوفشي
  1056رق  الق د 

  2022 مايو 12
 لبوواي

  اإلمارات العربية المفسدة
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2  
 يان المركز المالي الموجز الموحدب

 2022 مارس 31في كما 
 

 د سمشر   31  مارس   31   
   2022  2021 
 الف درذ    ألف درهم   
 )مدقق(   )غير مدقق(   إيضاحات  

      الموجودات 
      الموجودات غير المتداولة

 17,152,182  18,092,459  5 مماعوات وآالت ومعدات
 3,637,855  3,609,792  6 اساثمارات عقارية 

 224,043  355,688  7 موجودات غ ر معموسة وشررة 
 635,409  627,063   حق اساخدا  الموجودات 

 455,493  513,933  8 اساثمار في مشاريو مشاركة 
 -  1,452,529  9 اساثمار في شركة زم عة 

 58,788  1,367,238  10 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال  الدخل الشامل اآلخر
 1,778,980  1,844,586  11 ذم  مدينة فجارية واخرى 
             45,600  41,800  12 ودفعات مقدمة ملاريف مدفوعة مقدمًا 

       23,988,350  27,905,088   مجموع الموجودات غير المتداولة
      الموجودات المتداولة  

 25,260  21,646   مخزون 
 2,395,316  2,756,507  11 ذم  مدينة فجارية واخرى 
 451,308  390,776  12 ودفعات مقدمة ملاريف مدفوعة مقدمًا 

 237,000  -   28 عقار محافظ به لعشيو
             1,051,274  3,010,602  13  قد وارصدة لدى الشنوك  

             4,160,158  6,179,531   مجموع الموجودات المتداولة 
       28,148,508  34,084,619   مجموع الموجودات

      حقوق الملكية والمطلوبات
      حقوق الملكية

 3,840,000  5,090,000  14 راس الما 
 -  2,750,000  14 اسر  عالوة إصدار

 379,861  379,861   إحاياطي قا و ي
 ( 22,063)  (22,063)   احاياطي فوزيو اصصو  

 ( 97,039)  (74,296)   احاياطي فحوط الادفقات النقد ة 
 -  217,828   احاياطي فق ي  اساثمار 

 -  ( 8,057)   إحاياطي فحويل عمالت اجنشية
 1,319,288  1,319,288   احاياطي ا دما 
 3,148,645  3,453,572   ارباح مسابقاة  

             2,069,710  4,610,360  22 المساذ مساذمة 
             10,638,402  17,716,493   حقوم المعوية العاسدة لمالوي الشركة 

             52,546  53,839   حقوم المعوية غ ر المسيطرة  
       10,690,948  17,770,332   مجموع حقوق الملكية 
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الموجزة الموحدة تش ل اإل ضاحات المرفقة جزل ال ياجزا من هذه الشيا ات المالية  

3 
الموحد المالي الموجز  بيان المركز 

 )يتبع( 2022  مارس 31كما في  

د سمشر  31 مارس 31
2022 2021

الف دره ألف درهم
)مدقق( )غير مدقق(إيضاحات

المطلوبات
المتداولةالمطلوبات غير 

156,165,6456,270,793منح ح ومية مؤجعة
131,235120,011مخىص م افآت  ها ة الخدمة لعمو ف ن

706,262713,460مطعوبات عقود اإل جار
162,148,2282,150,564مساحقات إلى شركات المشرو 

173,583,2543,581,021سندات داسنة
19366,250343,753داسنة تجارية واخرىذم           

13,100,87413,179,602مجموع المطلوبات غير المتداولة   
المطلوبات المتداولة
15189,655131,919منح ح ومية مؤجعة

16275,628273,508مساحقات إلى شركات المشرو 
99,30391,809مطعوبات عقود اإل جار

1,146,132-18قروض بنوية
192,648,8272,634,590ذم  داسنة تجارية واخرى        

3,213,4134,277,958مجموع المطلوبات المتداولة    
16,314,28717,457,560مجموع المطلوبات    

34,084,61928,148,508مجموع حقوق الملكية والمطلوبات    

رررررر المالي  ررررر ل عاد  من جمير النواحي الجوهرية الوضر الموحد واصدال المالي  ععى حد ععمنا، إن الشيا ات المالية الموجزة الموحدة تعرض وبشر
 الموحد والادفقات النقد ة الموحدة لعمجموعة كما في ولعفارات المعروضة ف ها 

سعادة فالح األحبابي
اإلدارة  رسيس مجعس 

 محمد الشامسي
لعمجموعة    الرسيس الانف ذي

والعضو المنادب  

 مارتن أروب  
المالية الرسيس الانف ذي لعشؤون 

  لعمجموعة  
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 بيان الربح أو الخسارة الموجز الموحد  

 2022 مارس 31المنتهية في  أشهر  ثالثةال  لفترة
 
 مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في    
   2022  2021 
 درذ   الف  ألف درهم   
 )غ ر مدقق(   )غير مدقق(   إيضاحات  
      
      

 910,001  1,047,365  20 إيرادات 
       (463,252)  (561,071)   21 فواليف مباشرة 

      
 446,749  486,294   إجمالي الربح 

      
 151,722))  (192,518)   ملاريف عمومية وإدارية 

خساسر إ خفاض القيمة )بما في ذلك ع وسات خساسر 
إ خفاض القيمة( ععى الموجودات المالية وذم  الا ج ر  

 3,380))  (6,632)  11 المدينة الاي ل   لدر برا فواف ر
 7,123))  (11,039)   ملاريف بيو وفسويق  

 8,632  39,262  8 حلة ربح من مشاريو مشاركة  
 -  10,558  9 حلة ربح من شركة زم عة  

 78,989))  (93,105)   فواليف فمويل  
 218  347   إيرادات فمويل  

 -  73,000  28 اسابعاد عقار محافظ به لعشيومن م سب 
       3,363  53   إيرادات اخرى  

      
       217,748  306,220   ربح للفترة 

      
      عائد إلى: 

 216,067  304,927   الشركة  يمالو
       1,681  1,293   حقوم المعوية غ ر المسيطرة 

      
   306,220  217,748       
      

       0,06  0,07  23 العائد األساسي والمخفض للسهم )بالدرهم( 
      

       392,850  524,492  24 والضرائب واالستهالك واإلطفاء المعدلةاألرباح قبل الفوائد 
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 بيان الدخل الشامل الموجز الموحد 

 2022 مارس 31أشهر المنتهية في   ثالثةلفترة ال
 
 مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في    
   2022  2021 
 درذ   الف  ألف درهم   
 )غ ر مدقق(   )غير مدقق(    
      
      

 217,748  306,220   ربح للفترة  
      

      خر: الدخل الشامل اآل
      

يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى بيان الربح أو  لنالبنود التي 
 الخسارة: 

     

م سب القيمة العادلة ععى موجودات مالية ملنفة بالقيمة  
 10 الدخل الشامل اآلخرالعادلة من خال   

 
217,800 

 
- 

موجودات مالية ملنفة بالقيمة   ععىم سب القيمة العادلة 
في  حلة  -العادلة من خال  الدخل الشامل اآلخر 

 9 طريقة حقوم المعوية وفقًا ل المحاسبة اإلساثمارات

 

28 

 

-       
      
   217,828  -       
      

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

     

      :حلة في اإلساثمارات المحاسبة وفقاً لطريقة حقوم المعوية
 القيمة العادلة صدوات الاحوط الاي   صافي م سب

 15,432  22,743  8 ف  إبرامرا لاحوطات الادفقات النقد ة 
إساثمارات   –فحويل عمعيات اجنشية  عندفرم اللرف 

 -  (6,273)  9 محاسبة وفقًا لطريقة حقوم المعوية
       -  (1,784)  9 ف ث ر الاضخ  الحاد 

      
   14,686  15,432       
      

       15,432  232,514    اآلخرمجموع الدخل الشامل 
      

       233,180  538,734   مجموع الدخل الشامل للفترة 
      

      عائد إلى: 
 231,499  537,441   الشركة  يمالو

       1,681  1,293   حقوم المعوية غ ر المسيطرة 
      
   538,734  233,180       



 شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع. 

 الموجزة الموحدة فش ل اإل ضاحات المرفقة جزل ال ياجزا من ذذ  الشيا ات المالية 

6  
 الموحد  الموجز بيان التغيرات في حقوق الملكية 

 2022 مارس 31المنتهية في  أشهر  ثالثةلفترة ال
  

 رأس  
 المـال

 عالوة  
 أسهم إصدار

 إحتياطي 
 قانوني

 إحتياطي 
 توزيع األصول

 إحتياطي  
تحوط 

التدفقات  
 النقدية  

احتياطي  
إعادة تقييم 

 استثمار  

 إحتياطي  
تحويل عمالت 

   أجنبية
 إحتياطي  
 اندماج 

 أرباح 
 مستبقاة

مساهمة 
 المساهم 

حقوق الملكية 
العائدة إلى  

 مالك الشركة  
 حقوق الملكية 
               ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   المجموع غير المسيطرة

  – 2021يناير  1الرص د كما في 
 7,725,631 6,426 7,719,205 33,343 2,387,520 1,319,288 - - (134,175) (22,063) 295,292 - 3,840,000 كما ف  بيا ه سابقاً   

 30,550     30,550 - - - - - - - - - - - ف سيس شركة فابعة )معاد بيا ه(
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
              

   2021يناير  1الرص د كما في 
 7,756,181 36,976 7,719,205 33,343 2,387,520 1,319,288 - - (134,175) (22,063) 295,292 - 3,840,000 )معاد بيا ه(  

 217,748 1,681 216,067 - 216,067 - - - - - - - - ربح لعفارة 
               ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________  15,432 - 15,432     - - - - - 15,432 - - - - الدخل الشامل اآلخر لعفارة 

 233,180 1,681   231,499 - 216,067 - -  -  15,432 - - - - مجمو  الدخل الشامل لعفارة
ا لبة ارباح مععنة لحقوم معوية غ ر  

 (1,077) (1,077) - - - - - - - - - - - مسيطرة في شركات فابعة  
 8,997 8,997 - - - - - - - - - - - في شركة فابعة  من مساذ مساذمة إضافية 

               ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________  700,000 - 700,000   700,000 - - - - - - - - -   المساذ مساذمة  
  2021مارس  31الرص د في 

                                                                                                                                                                                        8,697,281 46,577 8,650,704 733,343 2,603,587 1,319,288 - - (118,743) (22,063) 295,292 - 3,840,000 )غ ر مدقق( )معاد بيا ه(   
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7  
 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد  

 )يتبع(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  

 رأس  
 المـال

 عالوة  
 أسهم إصدار

 إحتياطي 
 قانوني

 إحتياطي 
 توزيع األصول

 إحتياطي  
تحوط 

التدفقات  
 النقدية  

احتياطي  
إعادة تقييم 

 استثمار  

 إحتياطي  
تحويل عمالت 

   أجنبية
 إحتياطي  
 اندماج 

 أرباح 
 مستبقاة

مساهمة 
 المساهم 

حقوق الملكية 
العائدة إلى  

 مالك الشركة  
 حقوق الملكية 
               ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   المجموع غير المسيطرة

 10,690,948 52,546 10,638,402 2,069,710 3,148,645 1,319,288 - - (97,039) (22,063) 379,861 - 3,840,000 )مدقق( 2022يناير  1الرص د كما في 
 306,220 1,293 304,927 - 304,927 - - - - - - - - ربح لعفارة 

 232,514 - 232,514 - - - (8,057) 217,828 22,743 - - - - لعفارة اصخرى   ةالشامع )الخسارة( /الدخل
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
              

 538,734 1,293 537,441 - 304,927 - (8,057) 217,828 22,743 - - - - لعفارة ةالشامع )الخسارة( /مجمو  الدخل
 2,540,650 - 2,540,650 2,540,650 - - - - - - - - - ( 22)إ ضاح  المساذم نمساذمة  

               ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________  4,000,000 - 4,000,000 - - - - - - - - 2,750,000 1,250,000 ( 14اسر  جديدة صادرة )إ ضاح 
  2022مارس  31الرصيد في 

                                                                                                                                                                                        17,770,332 53,839 17,716,493 4,610,360 3,453,572 1,319,288 ( 8,057) 217,828 (74,296) (22,063) 379,861 2,750,000 5,090,000 )غير مدقق( )معاد بيانه(  
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 الموحد  الموجز  بيان التدفقات النقدية  

 2022 مارس 31المنتهية في  أشهر  ثالثةلفترة ال
 

 مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في    
  2022 

 ألف درهم
 2021 

 الف درذ  
 )غ ر مدقق(  )غير مدقق(   
     

     التشغيلية التدفقات النقدية من األنشطة 
 217,748  306,220  ربح الفارة 

     فعديالت لر:
 112,274  160,646  اسارالك مماعوات وآالت ومعدات واساثمارات عقارية

 8,316  8,346  إطفال حق اساخدا  الموجودات  
 2,673  3,934   إطفال موجودات غ ر معموسة  

 8,632))  (39,262)  حلة ربح من مشاريو مشاركة 
 -  ( 10,558)  حلة ربح من شركة زم عة  

 3,380  6,632  مخلص ا خفاض قيمة ذم  مدينة فجارية، صافي
 565  270  مخلص مخزون بطيل الحركة  

 26,937))  (47,412)  إطفال منح ح ومية 
 6,931  11,413  مخلص م افآت  را ة الخدمة لعمو ف ن

 78,989  93,105  فواليف فمويل 
 218))  (347)  إيرادات فواسد 

 248  (500)  )م سب(/ خسارة صرف عمالت اجنشية  
           -  (73,000)  م سب اسابعاد عقار محافظ به لعشيو

 395,337  419,487  التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركة في رأس المال العامل 
 (1,961)  3,344   قص/ )زيادة( في مخزون 

 (23,496)  ( 342,365)  زيادة في ذم  مدينة فجارية واخرى 
 58,494  (20,585)  )زيادة(/  قص في ملاريف مدفوعة مقدمًا ودفعات مقدمة  

      (138,754)  540  زيادة/ ) قص( في ذم  داسنة فجارية واخرى 
     

 289,620   60,421  الناتج من العمليات النقد 
 (3,596)  (1,284)  م افآت  را ة خدمة المو ف ن المدفوعة

 (1,390)  (7,657)  دفعات لعقود إ جار قل رة اصجل 
      (940)  (1,610)  دفعات لموجودات منخفضة القيمة 

     
      283,694  49,870  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية  
     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 (451,338)  (949,209)  شرال مماعوات وآالت ومعدات 
 (8,438)  (18,142)  شرال اساثمارات عقارية 

 20,500  3,565  ا لبة ارباح مساعمة من مشرو  مشارك 
 218  347  فواسد مساعمة

 -  310,000  عاسدات من اسابعاد عقار محافظ به لعشيو  
 (22,033)  -  اساثمار في مشرو  مشارك  

 -  (2,000,000)  اساثمار في وداسو قل رة اصجل  
           -  ( 212,184)  شرال مدفو  الساحواذ شركات فابعة جديدةبد  

      ( 461,091)  ( 2,865,623)  المستخدم في األنشطة االستثمارية صافي النقد 
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9  
 بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد  

 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   ثالثةلفترة ال
 

 مارس  31المنتهية في  الثالثة أشهر   
  2022 

 ألف درهم
 2021 

 الف درذ  
 )غ ر مدقق(  )غير مدقق(   
     

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  
 200,000  -  قروض صجل مساعمة 

 (700,000)  (1,146,132)  قرض صجل مدفو   
 (12,394)  (7,114)  فواليف فمويل مدفوعة 

 (63,604)  (62,564)  شركات المشرو  دفعات إلى 
 (29,195)  (7,416)  فسديد المشعغ الرسيسي لعقد إ جار

 9,706))  (1,693)  فواسد مدفوعة ععى مطعوبات عقود اإل جار
 700,000  -  مساذمات مساعمة من مساذ  

 1,077))  -  ا لبة ارباح مدفوعة لحقوم معوية غ ر مسيطرة في الشركات الاابعة
           -  4,000,000  إصدار اسر  جديدة 

      84,024  2,775,081  صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية 
     

 93,373))  ( 40,672)  صافي النقص في النقد ومرادفات النقد 
     

           262,046  1,035,803  النقد ومرادفات النقد في بدا ة الفارة 
      168,673  995,131  ( 13نقد ومرادفات النقد في نهاية الفترة )إيضاح  ال
     

     معامالت غير نقدية:
      -  1,450,000  اساثمار في شركة زم عة مساع  كمساذمة راس الما   

     
 القيمة العادلة من خال  الدخل الشامل اآلخر مساع  كمساذمة ب اساثمار 

 راس الما     
 

1,090,650  -      
     

 مساذمة راس الما  المساعمة من حقوم المعوية غ ر المسيطرة في ش ل  
 مماعوات وآالت ومعدات    

 
 -  

 
8,997      
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   الموحدة الموجزة    المالية بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 2022 مارس 31المنتهية في  أشهر  ثالثةال  لفترة
 
 
  معلومات عامة 1
 

ف سست وفقًا صح ا  المرسو  اصم ري شركة مساذمة عامة   او "موا   ابو شي"( ذي  "شركة)"ال  شركة ابو شي لعموا           إن
)"المرسررررررررررررررو "( كجزل من إعرادة اي عرة قطرا  الموا   الاجراريرة في إمرارة ابو شي   2006مرارس   4باراريخ    2006( لسررررررررررررررنرة  6رق  )

 خال  الفارة، ف  إدرا  اصسر  االعاياد ة لعشركة في سوم ابو شي لألورام المالية   "( اإلمارة)"
 

الرسيسي  المركزعنوان  إن     2006مارس   29ف  فسج ل الشركة في داسرة الانمية االقالاد ة وحلعت ععى الرخلة الاجارية في  
 م نال زايد، ابو شي، اإلمارات العربية الماحدة  ،54477  المسجل لعشركة ذو    ب

 
، ف   قل معوية الشرررركة إلى شرررركة ابو شي 143/2019وقرار المجعس الانف ذي رق    2018( لسرررنة  2رق  )  بموجب قا ون ابو شي

وبناًل ععى ذلك، فإن شرركة ابو شي الانموية القابضرة    2019يو  و    20الانموية القابضرة        من ح ومة ابو شي اعابارًا من 
 ومة"( ذي الجرة المسيطرة النراسية ععى الشركة        ذي الشركة اص  لعشركة، وح ومة ابو شي )"الح 

 
وفنوعت إلى اعما  ماوامعة راسرريًا مو الشررركة والشررركات الاابعة لرا والمشرراريو المشرراركة ) شررار إل را معًا برررررررررررررررر "المجموعة"(    مت

 :عمعيات عشر الموا   والمناطق اللناعية والحرة والخدمات العوجساية والخدمات البحرية والرقمية
 

، الاي فماعك موا   في إمارة ابو شي وفقو  باشرررررررررررت ل المحطات بموجب فرف بات االماياز في دولة اإلمارات العربية الموانئ •
 الماحدة 

، الاي فدير بشرر ل اسرراسرري شررركة منطقة خعيفة اللررناعية ذ      )و زاد( وثما ي مناطق المدن االقتصـادية والمناطق الحرة •
  2020ناطق االقالاد ة الماخللة )زوز كورب( في المجموعة في بدا ة صناعية اخرى بعد دمج شركة الم

، والاي فقد  مجموعة من الخدمات العوجسررررراية، مثل خدمات النقل والاخزين ومناولة البضررررراسو وخدمات القيمة اللوجســــتيات •
 المضافة، بش ل اساسي من خال  شركة مي و لوجساوس شركة الشخص الواحد ذ     ؛

فقد  مجموعة من الخدمات البحرية، بما في ذلك الاتذ ة، وإعادة الشرررررررررررررحن، وخدمات الدع  البحري والادريب ، الاي  البحرية •
البحري، من خال  ابو شي البحريرة، فعاشر المجموعرة ذي المسرررررررررررررروو  الرسيسرررررررررررررري عن الممرات المراسيرة في ابو شي والمن   

 لعقطا  البحري في ابو شي؛ و

قميرة لععمالل الخرارج  ن من خال  بوابرة المقطو ذ      براإلضررررررررررررررافرة إلى الخردمرات المقردمرة ، والاي فقرد  الخردمرات الر الرقمـية •
 إلى القطاعات اصخرى  

ال يوجد اي فت  ر في اص شرررطة الرسيسرررية والعمعيات وحلرررة المعوية لعشرررركة والشرررركات الاابعة لرا والمشررراريو المشررراركة خال  فارة 
، باسرررراثنال االسرررراحواذ ععى شررررركات فابعة وفحويل شررررركة زم عة خال  الفارة كما ذو 2022 مارس  31اشرررررر المنارية في   ثالثةال

د سرررررررمشر    31  راجو الشيا ات المالية الموحدة لعمجموعة كما في ولعسرررررررنة المنارية في ععى الاوالي  9و   29موضرررررررح في إ ضررررررراح 
  المابقية عمعيات وحلة معوية الشركات الاابعة والمشاريو المشاركة لعشركةلعحلو  ععى ففاص ل اص شطة الرسيسية وال 2021
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   ثالثةلفترة ال
 
 
 الجديدة والمعّدلةالمعايير الدولية للتقارير المالية تطبيق   2
 
المـعايير اـلدولـية للتـقارير الـمالـية الـجدـيدة والمـعدـلة التي تم تطبيقـها وليس لـها ـتاثير ـهام على البـياـنات الـمالـية الموجزة   2/1

 الموحدة )يتبع(
 

السرررنوية الاي فشدا في او ف  فطش ق المعاي ر الدولية لعاقارير المالية الجديدة والمعدلة الاالية، الاي اصررربحت سرررارية المفعو  لعفارات 
، في ذرذ  الشيرا رات المراليرة الموجزة الموحردة  ل    ن لاطش ق ذرذ  المعراي ر الردوليرة لعاقرارير المراليرة المعردلرة اي 2022ينراير    1بعرد  

 شعية ف ث ر ذا  ععى المبالغ المدرجة لعسنوات الحالية والسابقة ولونرا قد فوثر ععى محاسبة المعامالت او الارف بات المساق
 
 .: ا دما  اصعما : اإلشارة إلى اإلطار المفاايمي3فعديالت ععى المعيار الدولي لعاقارير المالية رق   •
 .المماعوات واآلالت والمعدات الماععق بالعاسدات قشل االساخدا  المقلود 16فعديالت ععى المعيار المحاسشي الدولي رق   •
المخلرررررلرررررات والمطعوبات المحامعة والموجودات المحامعة الماععق بالعقود   37رق  فعديالت ععى المعيار المحاسرررررشي الدولي   •

 .فوعفة فنف ذ العقد -المثقعة باإللازامات  
: فشررررمل الاحسرررر نات السررررنوية فعديالت ععى المعيار 2020-2018الاحسرررر نات السررررنوية ععى المعاي ر الدولية لعاقارير المالية   •

،  9ش ق المعيررار الرردولي لعاقررارير المرراليررة لعمرة اصولى، المعيررار الرردولي لعاقررارير المرراليررة رق   ، فط1الرردولي لعاقررارير المرراليررة رق   
 الزراعة  41عقود اإل جار، والمعيار المحاسشي الدولي رق   16اصدوات المالية، المعيار الدولي لعاقارير المالية رق  

 
 المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2/2
 

 ل  فق  المجموعة باطش ق المعاي ر الدولية لعاقارير المالية الجديدة والمعدلة الملدرة والاي ل   حن موعد فطشيقرا بعد:
 
  (2023يناير  1عقود الا م ن ) سري فطشيقه اعابارًا من  - 17المعيار الدولي لعاقارير المالية رق   •
االساثمارات  28الشيا ات المالية الموحدة والمعيار المحاسشي الدولي رق    10فعديالت ععى المعيار الدولي لعاقارير المالية رق   •

في الشركات الزم عة والمشاريو المشاركة: بيو او المساذمة في اصصو  ب ن المساثمر والشركات الزم عة او المشاريو المشاركة 
  ريخ الاطش ق()ل  يا  بعد فحديد فا

عرض الشيا ات المالية: فلررنيف المطعوبات كماداولة او غ ر ماداولة ) سررري   1فعديالت ععى المعيار المحاسررشي الدولي رق    •
  (2023يناير  1فطشيقه اعابارًا من 

(  16اليرة رق   عاقرارير المرل)فعرديرل ععى المعيرار الردولي  2021يو  و    30مرا بعرد   19-ب وف رد امايرازات اإل جرار ذات العالقرة •
  (2022ابريل  1) سري فطشيقه اعابارًا من 

الخا  بالمعاي ر  2وبيان الممارسرة رق     1اإلفلراح عن السرياسرات المحاسرشية )فعديالت ععى المعيار المحاسرشي الدولي رق    •
  (2023يناير  1الدولية لعاقارير المالية( ) سري فطشيقه اعابارًا من 

 (؛2023يناير  1( ) سري فطشيقه اعابارًا من 8فعديالت ععى المعيار المحاسشي الدولي رق  فعريف الاقديرات المحاسشية ) •
(  12الضررررررررراسب الموجعة الماععقة بالموجودات والمطعوبات النافجة عن معامعة واحدة )فعديالت ععى معيار المحاسرررررررربة الدولي   •

   (2023يناير  1) سري فطشيقه اعابارًا من 
الخرا  بالمعراي ر الدوليرة لعاقرارير المراليرة الماععقرة  2وبيران الممرارسررررررررررررررة رق     1المعيرار المحراسررررررررررررررشي الدولي رق  فعرديالت ععى   •

 ( 2023يناير  1باإلفلاح عن السياسات المحاسشية ) سري فطشيقه اعابارًا من 
 

ى ذذ  الشيا ات المالية الموجزة الموحدة من غ ر الماوقو ان   ون لعمعاي ر والاعديالت الجديدة المذكورة اعال  اي ف ث ر جوذري عع
 .لعمجموعة

 
ال فوجد معاي ر وفعديالت جديدة مطبقة اخرى ععى المعاي ر المنشرررررورة او ففسررررر رات لجنة ففسررررر رات المعاي ر الدولية الاي صررررردرت  

 والاي من الماوقو ان   ون لرا ف ث ر ذا  ععى ذذ  الشيا ات المالية الموجزة الموحدة لعمجموعة 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   ثالثةلفترة ال
 
 
 بيان االلتزام وأساس اإلعداد  3

 بيان االلتزام
وكرذلرك  الاقرارير المراليرة المرحعيرة"  " 34الردولي رق   ف  إعرداد ذرذ  الشيرا رات المراليرة الموجزة الموحردة بنراًل ععى المعيرار المحراسررررررررررررررشي  

االماثا  لعماطعبات المعمو  برا لعقوا  ن في دولة اإلمارات العربية الماحدة، وال فاضرررررمن جميو المععومات الالزمة لعشيا ات المالية  
لعسررنة المنارية في كما في و   دققة لعمجموعةالموحدة السررنوية الوامعة وينبتي ان فقرا جنبًا إلى جنب مو الشيا ات المالية الموحدة الم

ال فعاشر بالضرررررورة موشررررر   2022  مارس  31اشرررررر المنارية في   ثالثة  باإلضررررافة لذلك، فإن النااسج لفارة ال2021د سررررمشر   31
  2022د سمشر  31ععى النااسج الاي  م ن فوقعرا لعسنة المالية الاي ساناري في 

 أساس اإلعداد
لقد ف  عرض الشيا ات المالية الموجزة الموحدة بالدرذ  اإلمارافي )الدرذ ( باعابار  العمعة المساخدمة وعمعة العرض لعمجموعة ويا   

 فقريب جميو القي  إلى اقرب الف )الف درذ ( إال إذا اش ر إلى غ ر ذلك  
 

اوعفرة الاراريخيرة، براسرررررررررررررراثنرال الموجودات المراليرة برالقيمرة العرادلرة من لقرد ف  إعرداد ذرذ  الشيرا رات المراليرة الموجزة الموحردة وفقرًا لمشردا ال
فسرررررراند الاوعفة الااريخية بشرررررر ل عا  ععى القيمة العادلة لعشد  المقد  خال  الدخل الشررررررامل اآلخر الذي ف  قياسرررررره بالقيمة العادلة   

 مقابل فباد  الموجودات 
 

ا موارد كافية لالسرامرار في اصعما  في المسراقشل المن ور، وذي فارة ال ب ن المجموعة لدير  ععى قناعةإن اعضرال مجعس اإلدارة 
 من فاريخ ذذا الاقرير  وبناًل ععيه، اسامروا في اعاماد مشدا االسامرارية في إعداد الشيا ات المالية الموجزة  شرراً  12فقل عن 

 
 
 ملخص باهم السياسات المحاسبية والتقديرات واألحكام 4
 

فاوافق السررياسررات المحاسررشية واصح ا  الرامة والاقديرات واالفاراضررات المطبقة من قشل المجموعة في ذذ  الشيا ات المالية الموجزة 
د سرررررررمشر  31الشيا ات المالية الموحدة المدققة السرررررررنوية لعمجموعة كما في ولعسرررررررنة المنارية في    المابعة في إعدادالموحدة مو فعك 

كما ذو مش ن في   2022يناير    1سرررارية المفعو  اعابارًا من الاي اصررربحت ، باسررراثنال فطش ق المعاي ر والافسررر رات الجديدة 2021
  كة زم عةوالسياسة المحاسشية اد ا  الساثمار في شر  اعال  2اإل ضاح 

 
 االستثمار في الشركة الزميلة

 
الشرررررركة الزم عة ذي شرررررركة فماعك المجموعة ف ث رًا ذامًا عع را وذي ليسرررررت شرررررركة فابعة وال حلرررررة في مشررررررو  مشرررررارك  الا ث ر 

لعسرريطرة او الجوذري ذو القدرة ععى المشرراركة في قرارات السررياسررة المالية والاشررت عية لعشررركة المسرراثمر ف را ولونرا غ ر خاضررعة 
 .لعسيطرة المشاركة ععى فعك السياسات

 
يا  المحاسررررررربة عن  ااسج وموجودات ومطعوبات الشرررررررركة الزم عة باسررررررراخدا  طريقة حقوم المعوية لعمحاسررررررربة، باسررررررراثنال عندما يا  

 5ارير المالية رق   فلررررررنيف االسرررررراثمار ععى ا ه محافظ به لعشيو، وفي ذذ  الحالة يا  المحاسرررررربة عنه بموجب المعيار الدولي لعاق
  بموجب طريقة حقوم المعوية، يا  االعاراف باالساثمار في شركة الموجودات غ ر الماداولة المحافظ برا لعشيو والعمعيات الماوقفة

موعة  زم عة مشدسيًا في الشيا ات المالية الموحدة بالاوعفة  يا  فعديل القيمة المدرجة لالسرررررراثمار لالعاراف بالات رات في حلررررررة المج
في صرررافي موجودات الشرررركة الزم عة منذ فاريخ االقانال  يا  إدرا  الشرررررة الماععقة بالشرررركة الزم عة في القيمة المدرجة لالسررراثمار 
وال يا  اخابارذا لال خفاض القيمة بش ل فردي  عندما يا  فحويل شركة زم عة من منش ة خاضعة لسيطرة مشاركة، س ا  االعاراف 

 قيمة المدرجة الاي يا  فحويعرا برا من الطرف اآلخر  برا مشدسيًا بال
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 
 المحاسبية والتقديرات واألحكام )يتبع(ملخص باهم السياسات  4
 

 االستثمار في الشركة الزميلة )يتبع(
 

 ع س الربح او الخسرررارة حلرررة المجموعة في  ااسج عمعيات الشرررركة الزم عة  يا  عرض اي فت  ر في الدخل الشرررامل اآلخر لاعك 
ذلك، عندما   ون ذناك فت  ر ف  االعاراف به   الشررركات المسرراثمر ف را كجزل من الدخل الشررامل اآلخر لعمجموعة  باإلضررافة إلى

مباشرررررة في حقوم معوية الشررررركة الزم عة، فقو  المجموعة باالعاراف بحلررررارا في اي فت  رات، عند االقاضررررال، في بيان الات رات  
ركات المسرراثمر  في حقوم المعوية الموحد  يا  حذف الم اسررب والخسرراسر غ ر المحققة النافجة عن المعامالت ب ن المجموعة والشرر

 ف را إلى حد الحلة في الشركات المساثمر ف را 
 

واجرة الربح او الخسرررارة خار  ربح الاشرررت ل ويمثل الربح    ععى  رر إجمالي حلرررة المجموعة من ربح او خسرررارة الشرررركة الزم عة  
 او الخسارة والحقوم غ ر المسيطرة في الشركات الاابعة لعشركة الزم عة 

 
 عة الاي فزيد عن حلرة المجموعة في فعك الشرركة الزم عة )والاي فشرمل اي حلرص طويعة اصجل فشر ل، من خسراسر الشرركة الزم

ح ث الجوذر، جزل من صرررررافي اسررررراثمار المجموعة في شرررررركة زم عة( يا  االعاراف برا فقط إلى الحد الذي فاحمل فيه المجموعة  
 بة عن الشركة الزم عة  فقات قا و ية او اساداللية االلازامات او المدفوعات  يا

 
يا  إعداد الشيا ات المالية لعشرررركة الزم عة لنفس الفارة المالية لعمجموعة ولرا  فس السرررياسرررات المحاسرررشية  عند الضررررورة، يا  إجرال 

 فعديالت لجعل السياسات المحاسشية ماوافقة مو فعك الخاصة بالمجموعة 
 

لاحديد ما إذا كان من الضرررررروري االعاراف ب ي خسرررررارة ا خفاض القيمة فيما   36المعيار المحاسرررررشي الدولي  يا  فطش ق ماطعبات  
ياععق باسرررراثمار المجموعة في شررررركة زم عة  عند الضرررررورة، يا  اخابار إجمالي القيمة المدرجة لالسرررراثمار )بما في ذلك الشررررررة( 

ك صرررررررررل منفرد من خال  مقار ة قيماه القابعة لالسرررررررررارداد )اععى    36الدولي  لعاحقق من ا خفاض القيمة وفقًا لعمعيار المحاسرررررررررشي 
القيمة المسرراخدمة والقيمة العادلة  اقلررًا فواليف االسررابعاد مو قيماه المدرجة(  ال يا  فخلرريص اي خسررارة ا خفاض معارف برا  

 ي ع س لخسرارة ا خفاض القيمة ب االعارافلالسراثمار، ويا   المدرجةمن القيمة   جزلصي اصرل، بما في ذلك الشرررة الاي فشر ل  
 إلى الحد الذي يزيد فيه المشعغ القابل لالسارداد لالساثمار الحقاً  36الدولي رق  لعمعيار المحاسشي  وفقاً 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(  2022 مارس 31المنتهية في  أشهر  ثالثةلفترة ال
 
 
 معداتآالت و ممتلكات و  5
 

 إن الحركة في رص د المماعوات واآلالت والمعدات ذي كما يعي:
 د سمشر 31

2021 
 مارس 31 

2022 
  

   ألف درهم  الف درذ  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 القيمة المدرجة في بدا ة الفارة/ السنة  17,152,182  15,374,891

 إضافات خال  الفارة/ السنة   1,031,759   2,923,899
 ( 29اساحواذ من خال  ا دما  اصعما  )إ ضاح   22,959  -

 اسارالك محمل خال  الفارة/ السنة  (114,441)  (387,527)
 ( 11)إ ضاح  محو  إلى ذم  مدينة خال  الفارة/ السنة  -  (493,196)

 اسابعادات خال  الفارة/ السنة  -  (7,887)
 ( 28فحويالت إلى عقار محافظ به لعشيو )إ ضاح   -  (237,000)
      ( 15فحويالت إلى منح )إ ضاح   -  (20,998)

     
      القيمة المدرجة في نهاية الفترة/ السنة   18,092,459  17,152,182

 
 الموجز الموحد كما يعي:ف  فوزيو االسارالك المحمل في بيان الربح او الخسارة 

 
   مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في 

2021  2022   
   ألف درهم  الف درذ  

   )غير مدقق(   )غ ر مدقق( 
     

 فواليف مباشرة   89,462  73,619
      ملاريف عمومية وإدارية   24,979  15,408

     
89,027  114,441        

 
  31المنارية في   فارة الثالثة اشررمع ون درذ  ضمن اعما  راسمالية ق د الانف ذ خال     41,1فمت رسمعة فواليف المو ف ن بمشعغ  

 مع ون درذ (  34,7: 2021مارس  31) 2022مارس 
 

:  2021مارس   31)  2022مارس   31في  خال  فارة الثالثة اشرر المنارية  مع ون درذ    7,5فمت رسمعة فواليف القروض بمشعغ 
 مع ون درذ (  7,5

 
  31ل  يا  فسرررررج ل اي موشررررررات ععى ا خفاض قيمة المماعوات واآلالت والمعدات كما في وخال  فارة الثالثة اشررررررر المنارية في 

  2022مارس 
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 المالية الموجزة الموحدة  إيضاحات تتعلق بالبيانات 

 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   ثالثةلفترة ال
 
 
 استثمارات عقارية 6
 

 إن الحركة في الرص د ذي كما يعي:
 

   عقارات منجزة  عقارات قيد التطوير    المجموع
   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   ثالثةفترة ال      
 )غير مدقق(  

 القيمة المدرجة في بدا ة الفارة  3,087,528  550,327  3,637,855
 إضافات خال  الفارة  -  18,142  18,142

        اسارالك محمل لعفارة   (46,205)  -  (46,205)
       

        القيمة المدرجة في نهاية الفترة  3,041,323  568,469  3,609,792
       
 )مدقق(   2021د سمشر  31السنة المنارية في       

 القيمة المدرجة في بدا ة السنة   2,850,781  607,238  3,458,019
 إضافات خال  السنة   -  268,590  268,590

 فحويالت من عقارات ق د الاطوير  325,501  (325,501)  -
 اسارالك محمل لعسنة  (114,567)  -  (114,567)

        ع س خسارة ا خفاض القيمة لعسنة  25,813  -  25,813
       

        القيمة المدرجة في  را ة السنة   3,087,528  550,327  3,637,855
 

 الاواليف المباشرة في بيان الربح او الخسارة الموجز الموحد ف  فسج ل االسارالك المحمل ضمن 
 
 

مع ون( وف  فوشرد  390,3: 2021مرارس   31مع ون درذ  )  406,3ف  فحق ق إيرادات إ جراريرة من االسرررررررررررررراثمرارات العقراريرة بمشعغ  
  2022مارس    31ارية في  مع ون درذ  خال  الفارة المن  109,1ملراريف فشرت ل مباشررة )بما في ذلك ملراريف اللريا ة( بمشعغ 

 مع ون درذ (  124,4: 2021مارس  31)
 

فشرررررامل االسررررراثمارات العقارية ق د الاطوير بشررررر ل رسيسررررري ععى الاواليف الماععقة بالمسررررراودعات ومدن رزين السررررر نية لععما  في 
 المناطق اللناعية 

 
مع ون درذ   فعاقد اإلدارة ا ه ال يوجد   12,189مشعغ  ، ف  فحديد القيمة العادلة لالسرراثمارات العقارية ب2021د سررمشر   31وما في  

وسروف فقو  بإجرال    2022مارس   31فت  ر جوذري في القيمة العادلة لالسراثمارات العقارية خال  فارة الثالثة اشررر المنارية في 
  2022د سمشر  31الاق ي  الوامل كما في 

 
ال فسرررررراند المدخالت المسرررررراخدمة في الاق ي  إلى بيا ات السرررررروم القابعة لعمالح ة، وبالاالي ف  اعابار فقنيات الاق ي  لاوون ضررررررمن 

   3فق ي  المساوى 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   ثالثةلفترة ال
 
 
 موجودات غير ملموسة وشهرة  7
 

 إن الحركة في الرص د ذي كما يعي:

  المجموع
موجودات غير 
 الشهرة  ملموسة أخرى 

  

   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم
 مارس   31فترة الثالثة أشهر المنتهية في        

 )غير مدقق( 2022  
 القيمة المدرجة في بدا ة الفارة  54,534  169,509  224,043
 ( 29اساحواذ من خال  ا دما  اصعما  )إ ضاح   34,179  101,400  135,579
        إطفال محمل لعفارة   -  (3,934)  (3,934)

       
        القيمة المدرجة في نهاية الفترة  88,713  266,975  355,688

       
 )مدقق(   2021د سمشر  31السنة المنارية في       

 القيمة المدرجة في بدا ة السنة   54,534  180,199  234,733
        إطفال محمل لعسنة  -  (10,690)  (10,690)

       
        القيمة المدرجة في  را ة السنة   54,534  169,509  224,043

 
  2018ذ      خال  سرررنة  مراف  ابو شيمع ون درذ  من االسررراحواذ ععى اعما  لوجسررراية من شرررركة   32,8 شررر ت الشرررررة بمشعغ  

   2019شرركة الشرخص الواحد ذ      خال  سرنة   -مع ون درذ  من االسراحواذ ععى شرركة مي و لعخدمات العوجسراية  21,7ومشعغ 
عشرحن البحري ذ      لاليتافور االسراحواذ ععى شرركة   خال   مع ون درذ  وذلك من 8,2بمشعغ  بشرررة خال  الفارة اعارفت المجموعة  

  29كما ذو موضح في إ ضاح  كيا د فاحواذ ععى ساال من خال مع ون درذ  وذلك  26,0مشعغ  شررة بو 
 

، والاي ف  فحديدذا السرراخدا القيمة في ا، اسرراند المشعغ القابل لالسررارداد لعوحدة المناجة لعنقد ذذ  إلى  2021د سررمشر    31وما في  
٪ ععى مدى 8من االسرراخدا  المسررامر لعوحدة المناجة لعنقد بنسرربة   الحلررو  عع رابخلرر  الادفقات النقد ة المسرراقشعية الاي سرر ا  

 ثالثةسنة  فعاقد اإلدارة ا ه ال يوجد فت  ر جوذري في المشعغ القابل لالسارداد لعشررة خال  فارة ال  30العمر االفاراضي المقدر بررررر 
 ة  را ة السن مووساقو  بإجرال الاق ي  الوامل  2022 مارس 31اشرر المنارية في 

 
فاوون الموجودات غ ر المعموسررررررررررررررة اصخرى من عقود وعالقرات العمالل واصعمرا  الماراومرة والحقوم والعالمرات الاجراريرة واسرررررررررررررر   

 العالمة الاجارية واالففاقية غ ر الانافسية والاراخيص المعارف برا  ايجة االساحواذ ععى الشركات الاابعة 
 

  31وخال  فارة الثالثة اشرررررررر المنارية في   كما فيغ ر المعموسررررررة  الموجودات  خفاض قيمة ذذ الاي موشرررررررات   يا  فسررررررج لل   
  2022مارس 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 
 استثمار في مشاريع مشتركة  8
 

 إن الحركة في الرص د ذي كما يعي:
 د سمشر 31

2021 
 مارس 31 

2022 
  

   ألف درهم  الف درذ  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 الرص د في بدا ة الفارة/ السنة    455,493  428,730

 حلة الربح لعفارة/ السنة، صافي   39,262  29,248
 حلة الدخل الشامل اآلخر لعفارة/ السنة   22,743  37,136

 ا لبة ارباح مساعمة خال  الفارة/ السنة   (3,565)  (60,811)
      إساثمارات خال  الفارة/ السنة  -  21,190

     
      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة   513,933  455,493
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   ثالثةلفترة ال

 
 
 استثمار في مشاريع مشتركة )يتبع( 8
 

 إن معخص بيان المركز المالي لعمشاريو المشاركة ذو كما يعي: 
 

   شركة مرافئ أبوظبي ذ.م.م.   مع إل دي بي إل مشاريع مشتركة   صندوق زون كورب للبنية التحتية 
   مارس  31  د سمشر  31  مارس  31  د سمشر  31  مارس  31  د سمشر  31

2021  2022  2021  2022  2021  2022   
   ألف درهم  الف درذ    ألف درهم  الف درذ    ألف درهم  درذ  الف 

   )غير مدقق(   )مدقق(   )غير مدقق(   )مدقق(   )غير مدقق(   )مدقق( 
         )معاد بيا ه(    
             

 موجودات ماداولة   342,555  362,781  82,434  121,278  343,240  317,620
 موجودات غ ر ماداولة   2,615,044  2,641,993  520,112  522,290  2,148,228  2,150,564
 مطعوبات ماداولة   (252,380)  (248,417)  (316,056)  (354,612)  (86,790)  (77,458)

                           مطعوبات غ ر ماداولة   (3,115,098)  (3,149,054)  (350,645)  (358,052)  (1,444,050)  (1,542,038)
 صافي )المطعوبات(/ الموجودات  ( 409,879)  ( 392,697)  ( 64,155)  ( 69,096)  960,628  848,688
 حلة المجموعة في صافي الموجودات  -   -   -   -  480,314  424,344
              حركات حقوم المعوية اخرى   -   -  133,582  131,112  (99,963)  (99,963)

             

324,381  380,351  131,112  133,582  -  -  
 القيمة المدرجة لعمجموعة في

              المشاريو المشاركة  
             

               قد وارصدة لدى الشنوك    227,607  231,771  37,846  20,875  67,497  43,800
             

(1,619,251 )  (1,530,840 )  (666,007 )  (666,701 )  (3,202,731 )  (3,165,760 )  
 المطعوبات المالية )باساثنال ذم  داسنة 

              ومخللات(  
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 
 مشاريع مشتركة )يتبع(استثمار في  8

 
 إن معخص بيان الربح او الخسارة والدخل الشامل اآلخر ذو كما يعي: 

 
   شركة مرافئ أبوظبي ذ.م.م.   مع إل دي بي إل مشاريع مشتركة   صندوق زون كورب للبنية التحتية 

   مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في    مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في    مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في  
2021  2022  2021  2022  2021  2022   

   ألف درهم  الف درذ    ألف درهم  الف درذ    ألف درهم  الف درذ  
   )غير مدقق(   )غ ر مدقق(  )غير مدقق(   )غ ر مدقق(  )غير مدقق(   )غ ر مدقق(

             
 إيرادات   65,228  69,931  49,551  32,743  62,348  62,569

 فوعفة مباشرة   ( 66,729)  ( 41,682)  ( 40,883)  ( 38,873)  -   -
 ملاريف إدارية   ( 7,017)  ( 38,241)  ( 1,251)  ( 8,535)  ( 3,284)  ( 3,329)

 فواليف فمويل   ( 33,269)  ( 31,771)  ( 2,507)  ( 2,786)  14,510  983
                           إيرادات اخرى   209  686  31  ( 95)  11  22

              للفترة  ربح /)خسارة(  ( 41,578)  ( 41,077)  4,941  ( 17,546)  73,585  60,245
             

 خسارة( ال) ربح/الحلة المجموعة في   -   -   2,470  ( 5,868)  36,792  30,123
  اآلخرالدخل الشامل   ( 24,354)  ( 3,172)  -   -  45,485  31,563
                           لعفارة اآلخرحلة في الدخل الشامل ال  -   -  -   -  22,743  15,782
              مجموع الدخل/ )الخسارة( الشاملة للفترة  -   -  2,470  ( 5,868)  59,535  45,905
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   ثالثةلفترة ال

 
 
 استثمار في مشاريع مشتركة )يتبع( 8
 

 اعال  ما يعي:  لعفارةياضمن الربح/ )الخسارة( 
 

   شركة مرافئ أبوظبي ذ.م.م.   مع إل دي بي إل مشاريع مشتركة   صندوق زون كورب للبنية التحتية 
   مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في    مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في    مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في  

2021  2022  2021  2022  2021  2022   
   ألف درهم  الف درذ    ألف درهم  الف درذ    ألف درهم  الف درذ  

   )غير مدقق(   )غ ر مدقق(  )غير مدقق(   )غ ر مدقق(  )غير مدقق(   )غ ر مدقق(
             
              اسارالك وإطفال  ( 31,955)  ( 30,264)  ( 6,075)  ( 7,314)  -   -
             

              إيرادات فاسدة   -   -  -  -  11  22
             

              ملاريف فاسدة  ( 33,269)  ( 31,771)  ( 2,507)  ( 2,786)  14,510  983
             

-   -  (8,778 )   -  (20,949 )  (21,205 )  
  حلة خسارة غ ر محققة

              لمشرو  مشارك لعفارة  
             
              معارف برا ماراومةحلة خساسر غ ر   ( 131,295)  ( 48,440)  -   ( 24,040)  -   - 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 
 إستثمار في شركة زميلة 9
 

٪ من حلرررررررررة حقوم المعوية في 22,32خال  الفارة، قامت الشرررررررررركة اص  لعمجموعة، شرررررررررركة ابو شي الانموية القابضرررررررررة باحويل  
كاسرراثمار في شررركة زم عة ح ث قررت   المحولةارام س        كمسرراذمة من المسرراذ  دون مقابل  اعارفت المجموعة بالحلررة  

المجموعة بالقيمة   اإلسرررراثمار من قشل بموجب الامث ل في مجعس اإلدارة  ف  فسررررج ل  المجموعة ان لرا ف ث ًرا ذاًما ععى االسرررراثمار
 اص  في فاريخ االساحواذ  الشركةالاي ف  فسج عرا برا في دفافر  المدرجة

 
 فيما يعي الحركة في رص د اإلساثمار في شركة زم عة:

 
 مارس 31

2022 
    

     ألف درهم
     )غير مدقق( 

     
 الرص د في بدا ة الفارة    -

 (26)إ ضاح  محو  من الشركة اص  خال  الفارة    1,450,000
 حلة في الربح لعفارة    10,558

      حلة في الخسارة الشامعة اصخرى لعفارة    ( 8,029)
     

      الرصيد في نهاية الفترة     1,452,529
 

 المركز المالي لعشركة الزم عة: بيانفيما يعي معخص 
 

 مارس 31
2022 

    

     ألف درهم
     )غير مدقق( 

     
 الموجودات الماداولة    2,243,980
 الموجودات غ ر الماداولة    3,083,015

 المطعوبات الماداولة    ( 1,089,853)
 المطعوبات غ ر الماداولة    ( 1,549,593)
      المعوية غ ر المسيطرةحقوم     ( 10,634)

     
 صافي الموجودات    2,676,915

     
 ععى اساس حلة المعوية حلة المجموعة في صافي الموجودات    597,488
      الشررة     855,041

     
      القيمة المدرجة إلساثمار في شركة زم عة     1,452,529
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 
 إستثمار في شركة زميلة )يتبع( 9
 

 فيما يعي معخص بيان الربح او الخسارة والدخل الشامل اآلخر:
 الثالثة أشهر  
 المنتهية في

    

 مارس 31
2022 

    

     ألف درهم
     )غير مدقق( 

     
 اإليرادات    1,448,932

     
 ربح الفارة    47,785

     
 لعفارة حلة المجموعة في الربح    10,558

     
 الخسارة الشامعة اصخرى لعفارة    ( 36,238)

     
 المجموعة في الخسارة الشامعة اصخرى لعفارةحلة     ( 8,029)

     
 مجمو  الدخل الشامل اآلخر لعفارة    11,547

     
 حلة المجموعة في الدخل الشامل اآلخر لعفارة    2,529
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   ثالثةلفترة ال

 
 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 10
 

سررررررررارافيجية في اصورام فاوون الموجودات المالية لعمجموعة بالقيمة العادلة من خال  الدخل الشررررررررامل اآلخر من االسرررررررراثمارات اإل
 بالقيمة العادلة من خال  الدخل الشامل اآلخر  كمقاسةالمالية الاي ف  فلنيفرا بش ل غ ر قابل لإللتال 

 
 فشامل ففاص ل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خال  الدخل الشامل اآلخر كما في  را ة فارة الاقرير ما يعي:

 
 د سمشر 31

2021 
 مارس 31 

2022 
  

   ألف درهم  الف درذ  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 (1) مدرجة اورام مالية  1,308,450  -

      (2ديون واورام مالية غ ر مدرجة )  58,788  58,788
     

58,788  1,367,238        
 
في شرركة ٪ من حلرة حقوم المعوية  10خال  الفارة، قامت الشرركة اص  لعمجموعة، شرركة ابو شي الانموية القابضرة باحويل   ( 1)

دون مقابل  اعارفت المجموعة بالحلررررررة المحولة   المسرررررراذ كمسرررررراذمة الجرافات البحرية الوطنية       )"إن دي إ  سرررررري"( 
 امل اآلخر وف  فسج عرا بالقيمة العادلة لألورام المالية في فاريخ االساحواذ و صل مالي بالقيمة العادلة من خال  الدخل الش

 
٪ من حقوم المعوية وكذلك قدمت قرض إلى سرررري اس بي ابو شي ف رم نا  ذ    ، وذي منشرررر ة 10فحافظ المجموعة بنسرررربة  ( 2)

له فاريخ اسرررررررررررررراحقام ثابت  إن مع ون درذ   إن القرض بدون فواسد وليس   58,8فعمل في عمعيات محطات الحاويات، بمشعغ 
ذرذا االسرررررررررررررراثمرار في ادوات حقوم المعويرة غ ر محافظ بره لعماراجرة  وبرداًل من ذلرك، ف  اإلحافرا  بره صغراض اسررررررررررررررارافيجيرة  
ماوسرطة إلى طويعة اصجل  بناًل ععى ذلك، اخاار اعضرال مجعس إدارة المجموعة فلرنيف ذذ  االسراثمارات في ادوات حقوم 

العادلة من خال  الدخل الشرررامل اآلخر ص ر   عاقدون ان االعاراف بالاقعبات قلررر رة اصجل في القيمة العادلة  المعوية بالقيمة 
لرذ  االسراثمارات في اصرباح او الخسراسر لن   ون ماوافق مو اسرارافيجية المجموعة في االحافا  برذ  االسراثمارات صغراض  

 ى الطويل طويعة اصجل وفحق ق إم ا ات اداسرا ععى المد
 

 فيما يعي الحركة في رص د الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خال  الدخل الشامل اآلخر:
 

 د سمشر 31
2021 

 مارس 31 
2022 

  

   ألف درهم  الف درذ  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 الرص د في بدا ة الفارة/ السنة  58,788  58,788

 (26)إ ضاح  المنش ة اص  خال  الفارةمحو  من   1,090,650  -
      الات  ر في القيمة العادلة المعارف برا في الدخل الشامل اآلخر  217,800  -
     

      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة  1,367,238  58,788
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى  11
   مارس   31  د سمشر 31

2021  2022   
   ألف درهم  الف درذ  

   )غير مدقق(   )مدقق(
 متداولالجزء غير ال    

 إ جارات مدينة ل   لدر برا فواف ر  2,052,181  2,010,283
      ينز : مخلص خسارة   ( 207,595) ) ( 231,303

     
1,778,980  1,844,586        

 متداولالجزء ال    
 ذم  مدينة فجارية واخرى   1,740,660  1,413,940

 (22مساحق من جرات ذات عالقة )إ ضاح   479,462  560,253
      إيرادات مساحقة   489,989  385,636

     
2,359,829  2,710,111   

      ينز : مخلص خسارة   ( 502,549) ) ( 503,140
     

1,856,689  2,207,562   
 ( 5م نال الفج رة )إ ضاح ذم  مدينة لاطوير   496,228  493,196

 ذم  مو ف ن مدينة   32,073  31,764
      ذم  مدينة اخرى   20,644  13,667

     
2,395,316  2,756,507        

 
  31مع ون درذ  كما في   496,2( قامت المجموعة بإ شرررررررررال فحسررررررررر نات ععى الشنية الاحاية لم نال الفج رة بإجمالي قيمة بمشعغ  1)

مع ون درذ (  ف  فمويل الموجودات المطورة من قشل وزارة شررررررررررروون الرساسرررررررررررة وف    493,2:  2021د سرررررررررررمشر    31)  2022مارس 
(  إن المجموعة بلدد فسعي  الموجودات 19مع ون درذ  )إ ضاح    500بمشعغ  نالالم اإلفلاح عنرا ضمن دفعات مقدمة لاطوير  

إلى الر ئات في دولة اإلمارات العربية الماحدة  عند الاسررررعي ، سرررروف يا  مقاصررررة الرصرررر د المدين مقابل السررررعفة الخاصررررة باطوير  
 الم نال 

 
 ذي كما يعي:  واصخرى اجارية إن الحركة في مخلص خسارة االسامان الماوقعة ععى الذم  المدينة ال

 
 د سمشر 31

2021 
 مارس 31 

2022 
  

   ألف درهم  الف درذ  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 الرص د في بدا ة الفارة/ السنة  734,443  796,527

 صافي إعادة قياس مخلص الخسارة خال  الفارة/ السنة  6,632  20,508
      مشطوبة خال  الفارة/ السنةمبالغ   (30,931)  ( 82,592)

     
      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة  710,144  734,443
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 ودفعات مقدمةمصاريف مدفوعة مقدمًا  12
 د سمشر 31

2021 
 مارس 31 

2022 
  

   ألف درهم  الف درذ  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 الجزء غير المتداول    

      مقدماً ملاريف مدفوعة   41,800  45,600
     
 الجزء المتداول    

 دفعات مقدمة لعمقاول ن   310,090  363,869
      مقدماً ملاريف مدفوعة   80,686  87,439

     
451,308  390,776        

 
 

 نقد وأرصدة لدى البنوك 13
 

 ومرادفات النقد مما يعي: النقد ياوون  الموحد، النقد ة الموجز الادفقات بيان لترض
 

 د سمشر 31
2021 

 مارس 31 
2022 

  

   ألف درهم  الف درذ  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
  قد لدى الشنوك  7,889  5,625

      الشنوك  لدىوداسو ثاباة وحسابات جارية   3,002,713  1,045,649
     

  قد وارصدة لدى الشنوك  3,010,602  1,051,274
       اقلًا: وداسو قل رة اصجل باواريخ إساحقام اصعية صوثر من ثالثة اشرر ) ( 2,015,471 ) ( 15,471

     
      نقد ومرادفات النقد   995,131  1,035,803

 
 ( سنويًا ٪0,6: 2021د سمشر  31) ٪1,25 - ٪0,6فحمل الوداسو صجل معد  فاسدة بنسبة 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   ثالثةلفترة ال

 
 

 رأس المال  14
 د سمشر 31

2021 
 مارس 31 

2022 
  

   ألف درهم  الف درذ  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 رأس المال المصرح به والمصدر والمكتتب والمدفوع     

3,840,000  5,090,000  
 درذ  لعسر    1سر  عادي بقيمة  5,090,000,000

      درذ  لعسر (   1سر  عادي بقيمة  3,840,000,000:  2021) 
 

 فيما يعي الحركة في الرص د:
 د سمشر 31

2021 
 مارس 31 

2022 
  

   ألف درهم  الف درذ  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 الرص د في بدا ة الفارة/ السنة  3,840,000  3,840,000

      درذ  لعسر   1سر  ملدر بقيمة  1,250,000,000  1,250,000  -
     

      الرص د في  را ة الفارة/ السنة  5,090,000  3,840,000
 

مع ون   1,250  لعددمن خال  اواااب خا  قشل اإلدرا    اصسر في  طرح لرا لالواااب قامت المجموعة ب و  عمعية   خال  الفارة،
درذ  لعسر   بعغ إجمالي النقد المساع  من االواااب   3,20درذ  ويا  إصدارذا بسعر   1إن القيمة االسمية لعسر  ذي    سر  عادي

٪  75,42اصوشر بحلررة  مع ون درذ   سررابقى شررركة ابو شي الانموية القابضررة المسرراذ     2,750مع ون درذ  بعالوة قدرذا    4,000
 في راس ما  الشركة 

 
 

 منح حكومية مؤجلة  15
 

 إن الحركة في الرص د ذي كما يعي:
 

 د سمشر 31
2021 

 مارس 31 
2022 

  

   ألف درهم  الف درذ  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 الرص د في بدا ة الفارة/ السنة  6,402,712  6,460,688

 الفارة/ السنة إضافات خال     -  94,941
 مبالغ معارف برا كإيرادات خال  الفارة/ السنة    (47,412)  ( 131,919)
      عالقة  ذاتفحويالت إلى جرة   -  ( 20,998)

     
      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة  6,355,300  6,402,712
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 )يتبع(منح حكومية مؤجلة  15
 

 إن الالنيف الماداو  وغ ر الماداو  لعمنح الح ومية الموجعة ذو كما يعي:
 

 د سمشر 31
2021 

 مارس 31 
2022 

  

   ألف درهم  الف درذ  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 مطعوبات ماداولة    189,655  131,919

      مطعوبات غ ر ماداولة   6,165,645  6,270,793
     

6,402,712  6,355,300        
 
 

 لشركات المشروع مستحقات 16
 

 الحركة في الرص د: فيما يعي
   مارس   31  د سمشر 31

2021  2022   
   ألف درهم  الف درذ  

   )غير مدقق(   )مدقق(
     

 الرص د في بدا ة الفارة/ السنة  2,424,072  2,429,047
 لعفارة/ السنة فاسدة محمعة   62,348  250,174
      الفارة/ السنة فسديدات خال    (62,564) ) ( 255,149

     
      الفترة/ السنة نهايةالرصيد في   2,423,856  2,424,072

 
 لشركات المشرو  ذو كما يعي: المساحقإن الالنيف الماداو  وغ ر الماداو  ععى 

 
   مارس   31  د سمشر 31

2021  2022   
   ألف درهم  الف درذ  

        )غير مدقق(   )مدقق(
 مطعوبات ماداولة    275,628  273,508

           مطعوبات غ ر ماداولة   2,148,228  2,150,564
2,424,072  2,423,856        

 
٪ سرررنويًا(  سررروف 10,57:  2021د سرررمشر    31٪ سرررنويًا )10,57لشرررركات المشررررو  ذو   المسررراحقإن معد  الفاسدة المحمل ععى  

  2039اواوبر  25و 2037اواوبر  25يا  اساحقاقرا في الفارة ما ب ن 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 سندات دائنة    17
 

"( بموجب بر امج السرررررندات السرررررنداتسرررررنوات )"  10معيار دوالر امري ي لمدة  1اصررررردرت الشرررررركة سرررررندات غ ر مضرررررمو ة بقيمة 
( وسرروم ابو شي لألورام LSE"(، والذي ف  إدراجه بشرر ل مشررارك في بورصررة لندن )EMTNاصوروبية ماوسررطة اصجل )"بر امج  

ألغراض  ل٪ سرررررنويًا  سررررر ا  اسررررراخدا  العاسدات 2,5وفحمل كوبون بنسررررربة    2031مايو    6(  فسررررراحق السرررررندات في ADXالمالية )
مع ون دوالر  979,2مشعغ    المجموعرةواسرررررررررررررراعمرت    2022مرايو   6في   ف  اوامرا  االواارابفمويرل الرديون    وإعرادة لعشررررررررررررررركرةعرامرة ال

مع ون درذ ( وف  إصررردارذا    3,673,5مع ون دوالر امري ي )  1,000مع ون درذ (  فشعغ القيمة االسرررمية لعسرررند    3,579,2امري ي )
 مع ون درذ (  76,3مع ون دوالر امري ي ) 20,8 شعغاسدات بممما ادى إلى ا خفاض صافي الع ةاالسميالقيمة بسعر اقل من 

 
مع ون   3,400,3مع ون دوالر امري ي، اي ما  عاد    925,4مشعغ   2022مارس   31بعتت القيمة العادلة لعسندات الداسنة كما في  

 مع ون درذ (  3,673,5 مشعغدوالر امري ي و  1,000: 2021د سمشر  31درذ  )
 

د سررررررررررررررمشر   31مع ون درذ  )  19,1، بعترت فوعفرة المعرامالت المردفوعرة مقردمرًا لعسررررررررررررررنردات غ ر المطفر ة  2022مرارس   31ومرا في 
 مع ون درذ (  71,9: 2021د سمشر  31مع ون درذ  ) 70,2الخل  غ ر المطف  بعغ مع ون( و  20,6: 2021

 
 

 قروض  18
 د سمشر 31

2021 
 مارس 31 

2022 
  

   ألف درهم  الف درذ  
        )غير مدقق(   )مدقق(

           1قرض فسر ل   -  1,146,132

1,146,132  - 
 شررًا من  را ة فارة الاقرير   12المشعغ المساحق لعاسديد خال    

      )ملنف ضمن مطعوبات ماداولة(   
 

مع ون دوالر   1,000، حلرررعت المجموعة ععى اففاقية فسرررر ل اساما ي ماجدد غ ر مضرررمون بحد اساما ي يشعغ  2021 سرررنة  خال 
مع ون درذ ( من مجموعة من الشنوك المحعية والدولية لترض فمويل الملرروفات الراسرمالية واصغراض العامة   3,673,5امري ي )

 -٪  0,85ديد لمدة عام ن بزيادات سرررررنة واحدة ويحمل معد  فاسدة فععي من سرررررنوات وخيار الام  3عمجموعة  لدى الاسرررررر ل فارة  ل
٪ فوم سرررعر ل شور اسرررانادًا إلى اسررراخدا  الاسرررر ل  فاطعب شرررروط االففاقية من المجموعة الحفا  ععى صرررافي حقوم معوية 1,00

بعغ إجمالي المشعغ غ ر و  عاسررر ل بالواملمعيار درذ   خال  الفارة، قامت المجموعة باسرروية الرصرر د القاس  ل  6معموسررة ال فقل عن  
دوالر ال شرررررررريل :  2021د سررررررررمشر   31مع ون درذ ( كما في فاريخ الاقرير )  3,673,5مع ون دوالر امري ي )  1,000المسررررررررحوب 

 درذ ( و امري ي  
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   ثالثةلفترة ال

 
 

 قروض )يتبع( 18
 

 ض مو الادفقات النقد ة النافجة عن اص شطة الامويعية ذي كما يعي: و إن فسوية حركة القر 
 

 د سمشر 31
2021 

 مارس 31 
2022 

  

   ألف درهم  الف درذ  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 الرص د في بدا ة الفارة/ السنة  1,146,132  4,050,000
 سحب قروض خال  الفارة/ السنة   -  2,600,841
      قروض خال  الفارة/ السنة  فسديد ) ( 1,146,132 ) ( 5,504,709

     
      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة  -  1,146,132

 
 

 دائنة تجارية وأخرى ذمم  19
   مارس   31  د سمشر 31

2021  2022   
   ألف درهم  الف درذ  

   )غير مدقق(   (مدقق)
 متداولالجزء غير ال    

 إيرادات موجعة  281,847  259,937
 وداسو العمالل  82,203  83,816

      (29مطعوبات طارسة وبدالت موجعة )إ ضاح   2,200  -
     

343,753  366,250        
     
 متداولالجزء ال    

   باإل شالاتملاريف مساحقة وفواليف ماععقة   952,105  1,190,830
 (11دفعات مقدمة لمشرو  فطوير م نال الفج رة )إ ضاح   500,000  500,000
 مقاول ن وموردين داسن ن  404,082  158,290
 إيرادات موجعة  369,106  240,483
 (22مساحق إلى جرات ذات عالقة )إ ضاح   201,551  233,928
 محاجزات داسنة   85,418  147,380
 سعفيات عمالل   84,814  116,051

 (29مطعوبات طارسة وبدالت موجعة )إ ضاح   5,466  -
      ذم  داسنة اخرى   46,285  47,628

     
2,634,590  2,648,827        
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   ثالثةلفترة ال

 
 

 إيرادات   20
   مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في 

2021  2022   
   ألف درهم  الف درذ  

   مدقق( )غير   )غ ر مدقق( 
     

 )ا(  إيرادات من عقود مو العمالل  607,664  478,219
      )ب( اإل جار  دخلإيرادات من   439,701  431,782

     
910,001  1,047,365        

 
 ا( فلنيف اإليرادات من العقود مو العمالل:

   مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في 
2021  2022   

   ألف درهم  الف درذ  
   )غير مدقق(   )غ ر مدقق( 

 خدمات محولة في زمن محدد    
 خدمات بحرية   267,898  126,713
 عمعيات لوجساية  140,032  139,546
 عمعيات الموا    104,636  118,027

 خدمات رقمية   26,967  26,073
      اصخرى المدن االقالاد ة والمناطق الحرة خدمات   4,570  13,763

     
424,122  544,103        

     
 خدمات محولة مع مرور الوقت    

      خدمات المدن االقالاد ة والمناطق الحرة اصخرى ماععقة بعقود اإل جار   63,561  54,097
     

      عمالء إجمالي إيرادات من عقود مع   607,664  478,219
 

 :اإل جار دخلب( فلنيف اإليرادات من 
   مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في 

2021  2022   
   ألف درهم  الف درذ  

   )غير مدقق(   )غ ر مدقق( 
     

 ف ج ر المدن االقالاد ة والمناطق الحرة  309,999  309,657
 الموا  امايازات وف ج ر   129,344  120,745

      إيرادات إ جار اخرى   358  1,380
     

431,782  439,701        
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 تكاليف مباشرة  21
   مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في 

2021  2022   
   ألف درهم  الف درذ  

   )غير مدقق(   )غ ر مدقق( 
     

 (  6و 5اسارالك مماعوات وآالت ومعدات واساثمارات عقارية )إ ضاح   135,667  96,866
 فواليف المو ف ن  92,004  85,937
 واليف اإلصالح والليا ةف  81,582  70,530
 خدماتفوعفة   64,702  51,506
 رسو  االسائجار   51,551  32,769
 فواليف المساودعات والمناولة  48,988  31,922
 بالشاحنات  حركة النقلفوعفة   47,414  61,050
 فوعفة الوقود   30,563  16,297
 العامعة الخارجية  واصيدياالساعا ة بملادر خارجية   11,476  10,557

 الاطش ق وفوعفة الليا ة رخلة   8,682  4,550
 الموجودات  حق اساخدا  إطفال  8,346  8,316
 العامعة الخارجية  اصيديفواليف   8,185  6,624
 فواليف الا م ن واالساشارات   5,597  6,483
 ( 7إطفال موجودات غ ر معموسة )إ ضاح   3,934  2,673
      فواليف اخرى   9,792  4,109

     
490,189  608,483   

      ( 15 اقص: منح ح ومية )إ ضاح   (47,412)  ( 26,937)
     

463,252  561,071        
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   ثالثةلفترة ال

 
 

 عالقةجهات ذات  22
 

فامثل الجرات ذات العالقة في المساذم ن واعضال مجعس اإلدارة ومو في اإلدارة الرسيس  ن لعشركة والمنشآت الخاضعة لعسيطرة،  
السرررررررريطرة المشرررررررراركة او الا ث ر الجوذري من قشل ذذ  الجرات، ح ث   ون لرذ  الجرات القدرة ععى السرررررررريطرة او ممارسررررررررة ف ث ر 

 القرارات المالية والاشت عية  يا  اعاماد سياسات الاسع ر وشروط ذذ  المعامالت من قشل إدارة الشركة جوذري في 
 

 شروط وأحكام المعامالت مع الجهات ذات العالقة 
 

 يا  فقد   الخدمات من وإلى الجرات ذات العالقة ب سعار السوم االعاياد ة 
 

ل عا  من المعامالت الاجارية في سريام اصعما  االعاياد ة ععى اسراس فجاري  فنشر  اصرصردة مو ذذ  الجرات ذات العالقة بشر 
 فاضمن اصرصدة مو الجرات ذات العالقة الواردة في بيان المركز المالي الموجز الموحد في فاريخ الاقرير المالي ما يعي: 

 
   مارس   31  د سمشر 31

2021  2022   
   ألف درهم  الف درذ  

   )غير مدقق(   (مدقق)
 :(11مستحق من جهات ذات عالقة )إيضاح     
 مشاريو مشاركة    

      شركة مراف  ابو شي ذ      23,463  4,380
 منشآت فخضو لسيطرة مشاركة    
 م اب ابو شي لإلساثمار  157,500  -

 شركة بارو  ابو شي الوطنية  111,908  20,053
 (برو )ابو شي لعشوليمرات المحدودة شركة   74,461  86,388
 داسرة الشعد ات والنقل  32,132  32,000
   )حديد اإلمارات(   شركة اإلمارات لعلناعات الحديد ة    25,309  57,665

 ابو شي  –داسرة المالية   19,448  169,077
 القيادة العامة لعقوات المسعحة  8,570  10,319

 لألغذ ة والاونولوجيا ذ    سال    2,061  7,515
 رافد لعرعا ة اللحية ذ      -  19,849

           مشاركةمنشآت اخرى خاضعة لسيطرة   24,610  153,007
555,873  455,999             
560,253  479,462        
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   ثالثةلفترة ال

 
 

 جهات ذات عالقة )يتبع( 22
 

   مارس   31  د سمشر 31
2021  2022   

   ألف درهم  الف درذ  
   )غير مدقق(   )مدقق(

 (11إيرادات مستحقة )إيضاح     
 اص الشركة     

      شركة ابو شي الانموية القابضة        297,191  235,923
     
 مشرو  مشارك    

      شركة مراف  ابو شي ذ       12,602  44,939
     
 منشآت فخضو لسيطرة مشاركة    

 داسرة الشعد ات والنقل  28,318  11,003
 الوطنية شركة بارو  ابو شي  18,000  18,500

 لولو العالمية القابضة المحدودة )مجموعة(  -  4,880
      رافد لعرعا ة اللحية ذ  -  2,105

      لسيطرة ح ومة ابو شي فخضومنشآت اخرى   102  395
     

36,883  46,420        
     

317,745  356,213        
 (11)إيضاح   بها فواتير رذمم إيجار مدينة لم يصد    
 مشرو  مشارك    

      شركة مراف  ابو شي ذ       268,743  262,901
     
 منشآت فخضو لسيطرة مشاركة    

      لسيطرة ح ومة ابو شي فخضومنشآت اخرى   53,836  50,687
     

313,588  322,579        
 (12مصاريف مدفوعة مقدمًا وسلفيات )إيضاح     
 مشرو  مشارك    

      شركة مراف  ابو شي ذ       57,000  60,800
 منشآت فخضو لسيطرة مشاركة    

      الشركة الوطنية لعا م ن اللحي )ضمان(  13,969  2,290
     

63,090  70,969        
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 جهات ذات عالقة )يتبع( 22
   مارس   31  د سمشر 31

2021  2022   
   ألف درهم  الف درذ  

   )غير مدقق(   )مدقق(
 (13نقد وأرصدة لدى البنوك )إيضاح     
 منشآت فخضو لسيطرة مشاركة    

      لسيطرة ح ومة ابو شي فخضو  بنوك  234,145  1,028,053
     

      (8إستثمارات في مشاريع مشتركة )إيضاح   513,933  455,493
     

42,263  32,370  
إيجار مدينة لم يصدر  ذمم و  مالية خسائر انخفاض القيمة على موجودات

      (11 إيضاحبها فواتير )
     
 (19مستحق إلى جهات ذات عالقة )إيضاح     
 الشركة اص     

      شركة ابو شي الانموية القابضة        323  323
     
 مشرو  مشارك    

      شركة مراف  ابو شي ذ       9,280  7,876
     
 فخضو لسيطرة مشاركةمنشآت      

 ابو شي -داسرة المالية   98,314  98,314
 صندوم معاشات وم افآت الاقاعد إلمارة ابو شي  7,969  3,019

 شركة بارو  ابو شي الوطنية  508  29,540
      لسيطرة ح ومة ابو شي فخضومنشآت اخرى   85,157  94,856

     
225,729  191,948        

     
233,928  201,551        
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 جهات ذات عالقة )يتبع( 22
   مارس   31  د سمشر 31

2021  2022   
   درهمألف   الف درذ  

   )غير مدقق(   )مدقق(
 ( 16)إيضاح  لشركات المشروع مستحقات    
 مشرو  مشارك    

      صندوم زو ز كورب لعشنية الاحاية  2,423,856  2,424,072
     
 ( 15)إيضاح  منح حكومية مؤجلة    
 الشركة المسيطرة النراسية    

      ابو شيح ومة   6,038,304  6,064,640
     
 الشركة اص     

      شركة ابو شي الانموية القابضة        316,996  338,072
     

6,402,712  6,355,300        
     
 ( 18قروض )إيضاح     
 منشآت فخضو لسيطرة مشاركة    

      بنك ابو شي اصو   -  229,226
     
 العمالء وسلف وذمم دائنة أخرى  وتاميناتمستحقة  مصاريف    

 (19)إيضاح   
 مشرو  مشارك    
           شركة مراف  ابو شي ذ       3,318  -
 منشآت فخضو لسيطرة مشاركة    

 شركة بارو  ابو شي الوطنية  41,675  10,170
      لسيطرة ح ومة ابو شي فخضومنشآت اخرى   15,709  8,841

     
19,011  57,384        

     
19,011  60,702        

 المساهممساهمة     
 الشركة اص     

      شركة ابو شي الانموية القابضة        4,610,360  2,069,710
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   ثالثةلفترة ال

 
 

 جهات ذات عالقة )يتبع( 22
 

 إن المعامالت الرامة مو جرات ذات عالقة ذي كما يعي:
 

   مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في 
2021  2022   

   ألف درهم  الف درذ  
   )غير مدقق(   )غ ر مدقق( 

 ( 20إيرادات )إيضاح     
 الشركة اص     

      شركة ابو شي الانموية القابضة        61,267  55,909
     
 مشرو  مشارك    

           شركة مراف  ابو شي ذ  36,272  35,752
     
 منشآت فخضو لسيطرة مشاركة    

 شركة اإلمارات لعلناعات الحديد ة         42,098  39,901
 شركة بارو  ابو شي الوطنية  63,114  12,461

 داسرة الشعد ات والنقل  17,261  2,143
 شركة ابو شي لعشوليمرات المحدودة )برو (  10,700  81,452

 القيادة العامة لعقوات المسعحة  992  4,775
 ابو شي -داسرة المالية   354  11,343

      منشآت اخرى فخضو لسيطرة ح ومة ابو شي  19,104  122,299
     

274,374  153,623        
     

310,126  251,162        
     
 (8)إيضاح  معامالت مع مشاريع مشتركة    
     

      الفارةإساثمارات خال    -  22,035
     

      الفارةحلة الربح خال    39,262  8,632
     

      لعفارة اصخرى  حلة الدخل/ )الخسارة( الشامعة  22,743  15,432
     

      خال  الفارة  فوزيعات ارباح مساعمة  3,565  20,500
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   ثالثةلفترة ال

 
 

 جهات ذات عالقة )يتبع( 22
 

 :)يابو( إن المعامالت الرامة مو جرات ذات عالقة ذي كما يعي
 

   مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في 
2021  2022   

   درهمألف   الف درذ  
   )غير مدقق(   )غ ر مدقق( 

 (29مستلمة )إيضاح  المساهممساهمة     
 الشركة اص      

      ( 10و   9)إ ضاح  شركة ابو شي الانموية القابضة        2,540,650  700,000
     
 (15)إيضاح  منحة حكومية مؤجلة    

      الفارةمبالغ ف  اإلعاراف برا خال    47,412  26,937
     
 مع مشروع  تتعلق بمعامالت المشروع  مبالغ مستحقة عن    

 (16)إيضاح  صندوق زونزكورب للبنية التحتية -مشترك  
     

      فواليف فمويل خال  الفارة   62,348  63,605
     

      الفارة مبالغ مدفوعة خال    62,564  63,605
     
 لسيطرة حكومة أبوظبي تخضع  بقروض بنكيةمعامالت متعلقة     

 ( 18)إيضاح   
     

      الفارةقرض مسحوب خال    -  200,000
     

      الفارة مبالغ مدفوعة خال    229,226  700,000
     

      الفارة خال   فواليف فمويل  1,173  11,068
     

      إيرادات فمويل   273  525
     
 تعويضات اإلدارة الرئيسية:    

  لعمو ف ن  مزا ا قل رة اصجل  22,834  11,560
       لعمو ف ن  اصجل طويعةمزا ا   270  257

     
11,817  23,104        
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   ثالثةلفترة ال

 
 

 العائد األساسي والمخفض للسهم  23
 

ععى الماوسرط المرجح لعدد مالوي حقوم معوية الشرركة   إلىالعاسد يا  احاسراب ربحية السرر  اصسراسرية عن طريق قسرمة ربح الفارة 
لعسررررررررر  ماطابق  إن    والمخفض  رًا لعد  وجود ادوات مخففة قاسمة، فإن الربح اصسرررررررراسرررررررري   .القاسمة خال  الفارة العاد ة اصسررررررررر 

 العاسدة إلى مالوي الشركة مش ن اد ا   والمخفضةاحاساب ربحية السر  اصساسية 
 

   مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في 
2021  2022   

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

216,067  304,927  
 ارباح لترض ربحية السر  اصساسية والمخفضة 

      )ربح الفارة العاسد إلى مالوي المجموعة(   
     
 المتوسط المرجح لعدد األسهم )باأللف(     

3,840,000  4,562,222  
 الماوسط المرجح لعدد اصسر  العاد ة لترض ربحية  

      السر  اصساسية والمخفضة   
     

0,06  0,07  
 العائد األساسي والمخفض للسهم العائد  

      إلى مالكي المجموعة )بالدرهم(  
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 معلومات القطاع   24
 

فركز المععومات المقدمة إلى الرسيس الانف ذي لعمجموعة )المسررررروو  الرسيسررررري عن افخاذ القرارات الاشرررررت عية( صغراض فخلررررريص 
  يا  فن ي  وإدارة قطاعات الاشرررررررت ل بشررررررر ل منفلرررررررل وفقًا فئة العم ل لول  و  من ا وا  النشررررررراطالموارد وفق ي  ادال القطا  ععى  

 والخدمات المقدمة، ح ث  مثل كل قطا  وحدة فشت ل اسارافيجية فقد  مناجات مخاعفة وفخد  اسواقًا مخاعفة لطشيعة المناجات  
 

 قطاعات التشغيل
 

صغراض اإلدارة، ف  فن ي  المجموعة حاليًا في سرت قطاعات فشرت عية رسيسرية  ذذ  القطاعات ذي اصسراس الذي ععى اسراسره فقد  
 ات القطاعية اصساسية  وذذ  ذي:المجموعة فقاريرذا عن المععوم

 
موا   ومحطرات في دولرة اإلمرارات العربيرة الماحردة   سررررررررررررررامرد قطرا  الموا   إيرادافره  10، الرذي  ماعرك او يردير  الموانئ •

  بش ل اساسي من عمعيات الشحن العامة وامايازات محطات الحاويات وإ جارات الشنية الاحاية لعموا  
 

، والذي يدير بشررر ل اسررراسررري مدينة خعيفة اللرررناعية وثما ي مناطق صرررناعية اخرى الحرة  المدن االقتصــادية والمناطق •
   سررررررامد قطا  المدن االقالرررررراد ة والمناطق الحرة إيرادافه بشرررررر ل اسرررررراسرررررري من عقود 2020بعد دمج زو ز كورب في  

  اصراضي والمساودعات وخدمات المرافق اصخرى 
 

والشررررحن وخدمات سررررعسررررعة  ت العوجسرررراية، مثل خدمات النقل والمسرررراودعات  ، والذي  قد  مجموعة من الخدمااللوجســـتية •
ومناولة البضراسو إلى جا ب خدمات اخرى ذات قيمة مضرافة   سرامد قطا  العوجسراية إيرادافه بشر ل اسراسري من الاوريد 

  إدارة المساودعات وشحن البضاسو وخدمات الشحن
 

، الررذي  قررد  مجموعررة من الخرردمررات البحريررة، بمررا في ذلررك الاتررذ ررة، إلى جررا ررب خرردمررات الرردع  البحري وإعررادة  البحريـة •
المسرررروو  الرسيسرررري عن الممرات الماسية في  وا ضررررًا ذ قطا  البحريةعاشر   ابو شي البحرية،  شررررركة الشررررحن  من خال   

ابو شي والمن   لعقطا  البحري في ابو شي   سرررامد قطا  البحرية إيرادافه بشررر ل إسررراسررري من رسرررو  الخدمات الجا شية 
   لعم نال، الاتذ ة، الخدمات البحرية وف ج ر السفن والخدمات البحرية العامة اصخرى 

 
المقردمرة إلى  يرة لععمالل الخرارج  ن من خال  بوابرة المقطو براإلضررررررررررررررافرة إلى الخردمرات  ، الرذي يوفر الخردمرات الرقمالرقمـية •

اصخرى لعمجموعة   سرررررررررامد قطا  الرقمية إيرادافه بشررررررررر ل اسررررررررراسررررررررري من رقمنة خدمات المعامالت، وفطوير   القطاعات
  الشرمجيات وخدمات الدع  اصخرى 

 
لعقطاعات فظ برا المجموعة، فطوير اصررررررو  الشنية الاحاية ، المسرررررروو  عن إدارة االسرررررراثمارات الاي فحالشــــركاتاقطاع   •

 والانس ق العا  ص شطة المجموعة  لعقطاعات، إدارة اص شطة اإلدارية اصخرى 
 

النااسج الاشررت عية لوحدات اعمالرا بشرر ل منفلررل لترض افخاذ القرارات بشرر ن فخلرريص الموارد وإدارة اصدال  بمراقبة  اإلدارة فقو  
ل القطا  ععى اسرررراس اصرباح قشل الفواسد والضررررراسب واالسررررارالك واإلطفال المعدلة  يا  احاسرررراب اصرباح قشل الفواسد  يا  قياس ادا

اسررررررابعاد ف ث ر  من خال فعديل صررررررافي الربح لعفارة من العمعيات المسررررررامرة   من خال والضررررررراسب واالسررررررارالك واإلطفال المعدلة  
ك واإلطفال واإليرادات من إطفال المنح الح ومية وا خفاض القيمة الماععقة بالشررررررة  الضررررراسب وصررررافي فواليف الامويل واالسررررارال

فقو  عمعية إعداد الاقارير لعمجموعة باخلرريص     واالسرراثمارات العقارية والموجودات غ ر المعموسررة والمماعوات واآلالت والمعدات
 سج ل ذذا الشيو اصرباح داخل المجموعة من بيو المناج إلى السوم الذي يا  فيه ف
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   ثالثةلفترة ال

 
 

 معلومات القطاع )يتبع( 24
 

 يا  عرض المععومات الماععقة برذ  القطاعات اد ا :
 

 الموانئ  
المدن االقتصادية  

 الرقمية  البحرية  اللوجستية  والمناطق الحرة 
 اإلدارة العامة  

 المجموع  فات الحذو  للشركات 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

         )غير مدقق(  2022مارس  31
 1,047,365 - - 26,967 254,829 140,390 378,130 247,049 إيرادات خارجية

 - ( 86,749) - 75,458 124 2,690 2,831 5,646 إيرادات ما ب ن القطاعات
         
         

 1,047,365 ( 86,749) - 102,425 254,953 143,080 380,961 252,695 مجموع اإليرادات 
 ( 561,071) 46,320 ( 47,904) ( 21,155) ( 143,520) ( 130,825) ( 165,079) ( 98,908) فواليف مباشرة

         
         

 486,294 ( 40,429) ( 47,904) 81,270 111,433 12,255 215,882 153,787 إجمالي الربح/ )الخسارة(
         

 39,262 - - - 2,470 - 36,792 - حلة الربح من مشاريو مشاركة 
 10,558 - - - - 10,558 - - شركة زم عة حلة الربح من 

 ( 192,518) 19,844 ( 67,949) ( 26,568) ( 31,092) ( 8,970) ( 17,064) ( 60,719) ملاريف عمومية وإدارية 
 ( 11,039) - ( 6,195) - ( 565) ( 741) ( 2,079) ( 1,459) ملاريف بيو وفسويق

 خساسر ع وسات خساسر ا خفاض القيمة )بما في ذلك 
 اإل جار  ذم ا خفاض القيمة( ععى الموجودات المالية و   
 ( 6,632) - - - 12 - ( 6,644) - الاي ل   لدر برا فواف رالمدينة   

 73,000 - - - - 73,000 - - م سب من بيو عقار محافظ به لعشيو 
 347 - 622 - 7 ( 291) 9 - إيرادات فمويل
 ( 93,105) 641 ( 19,070) - ( 305) ( 805) ( 66,800) ( 6,766) فواليف فمويل 
 53 - - - - 53 - - إيرادات اخرى 

         
         

 306,220 ( 19,944) ( 140,496) 54,702 81,960 85,059 160,096 84,843 ربح/ )خسارة( الفترة
         

         تعديالت لـ:
 93,105 ( 641) 19,070 - 305 805 66,800 6,766 فواليف فمويل 
 ( 347) - ( 622) - ( 7) 291 ( 9) - إيرادات فمويل

 12,280 ( 220) - - 1,261 2,696 5,089 3,454 غ ر المعموسة والموجودات  الموجوداتإطفال حق اساخدا  
 160,646 - 9,198 2,895 25,137 10,825 52,850 59,741 اسارالك مماعوات وآالت ومعدات واساثمارات عقارية 

 ( 47,412) - - - ( 960) - ( 21,501) ( 24,951) منح ح ومية 
         
         

 524,492 ( 20,805) (112,850) 57,597 107,696 99,676 263,325 129,853 األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء المعدلة 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   ثالثةلفترة ال

 
 

 معلومات القطاع )يتبع( 24
 

 الموانئ  
المدن االقتصادية  

 الرقمية  البحرية  اللوجستية  والمناطق الحرة 
 اإلدارة العامة  

 المجموع  فات الحذو  للشركات 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف  ألف درهم  

         )غير مدقق(  2021مارس  31
 910,001 - - 26,072 121,771 140,926 377,518 243,714 إيرادات خارجية

 - ( 28,433) - 17,719 551 2,579 1,568 6,016 إيرادات ما ب ن القطاعات
         
         

 910,001 ( 28,433) - 43,791 122,322 143,505 379,086 249,730 مجموع اإليرادات 
 ( 463,252) 28,158 ( 34,097) ( 15,100) ( 87,096) ( 108,220) ( 149,005) ( 97,892) فواليف مباشرة

         
         

 446,749 ( 275) ( 34,097) 28,691 35,226 35,285 230,081 151,838 إجمالي الربح/ )الخسارة(
         

 8,632 - - - ( 5,868) - 14,500 - حلة الربح/ )الخسارة( من مشاريو مشاركة 
 ( 151,722) - ( 58,349) ( 19,724) ( 15,329) ( 4,688) ( 15,172) ( 38,460) ملاريف عمومية وإدارية 

 ( 7,123) - ( 5,778) ( 20) ( 5) ( 1,051) ( 249) ( 20) ملاريف بيو وفسويق
 خساسر ع وسات خساسر ا خفاض القيمة )بما في ذلك 

 اإل جار  ذم ا خفاض القيمة( ععى الموجودات المالية و   
 ( 3,380) - - ( 87) ( 410) ( 939) ( 2,639) 695 الاي ل   لدر برا فواف رالمدينة   

 218 - 106 - 2 100 10 - إيرادات فمويل
 ( 78,989) 683 ( 3,646) ( 1) ( 2) ( 895) ( 68,277) ( 6,851) فواليف فمويل 
 3,363 - 1 - 3,337 16 - 9 إيرادات اخرى 

         
         

 217,748 408 ( 101,763) 8,859 16,951 27,828 158,254 107,211 ربح/ )خسارة( الفارة
         

         تعديالت لـ:
 78,989 ( 683) 3,646 1 2 895 68,277 6,851 فواليف فمويل 
 ( 218) - ( 106) - ( 2) ( 100) ( 10) - إيرادات فمويل

 112,280 ( 249) 5,586 1,860 8,817 9,902 29,852 56,512 اسارالك مماعوات وآالت ومعدات واساثمارات عقارية 
 10,988 - 2,338 - - 334 5,089 3,227 غ ر المعموسة والموجودات  الموجوداتإطفال حق اساخدا  

 ( 26,937) - - - ( 960) - ( 979) ( 24,998) منح ح ومية 
         
         

 392,850 ( 524) ( 90,299) 10,720 24,808 38,859 260,483 148,803 األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء المعدلة 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 معلومات القطاع )يتبع( 24
 

 فيما يعي موجودات ومطعوبات القطا  والنفقات الراسمالية:
 

 الموانئ  
المدن االقتصادية  

 الرقمية  البحرية  اللوجستية   والمناطق الحرة
 اإلدارة العامة 

 المجموع ات  فالحذو  للشركات  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
         

         2022مارس  31
 34,084,619 ( 10,913,011) 18,600,370 202,646 3,889,147 2,620,828 7,002,579 12,682,060 مجمو  الموجودات 

         
         

 16,314,287 ( 10,817,889) 5,556,941 29,437 3,180,773 2,287,905 4,603,836 11,473,284 مجمو  المطعوبات 
         
         

 1,031,759 - 1,031,759 - - - - -  فقات راسمالية*
         
         

         2021ديسمبر  31
 28,148,508   (7,099,759)      12,807,989    261,877    1,716,190    1,036,794    6,883,366    12,542,051    مجمو  الموجودات 

         
         

 17,457,560   (7,024,578)      6,759,394       36,357      1,210,613    699,080        4,513,383    11,263,311    مجمو  المطعوبات 
         
         

 2,923,899 - 2,923,899 - - - - -  فقات راسمالية*
         
 

 يةنفقات رأسمال
 

 إلى القطاعات عند اال ارال  الموجوداتنيابة عن القطاعات اصخرى ويا  فحويل بالمن قشل الشركة  النفقات الراسماليةيا  فوشد  
 

 معلومات حول القطاعات الجغرافية 
 

 فعمل المجموعة بش ل رسيسي في قطا  جترافي واحد، وذو دولة اإلمارات العربية الماحدة 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 مارس 31أشهر المنتهية في   ثالثةلفترة ال

 
 

 نتائج موسمية 25
 

اشررررر المنارية في  ثالثةل  يا  فسرررج ل اي إيرادات جوذرية ذات طشيعة موسرررمية في بيان الربح او الخسرررارة الموجز الموحد لفارة ال
  2021و 2022 مارس 31

 
 

 مطلوبات طارئة والتزامات 26
 

 مطلوبات طارئة
   مارس   31  د سمشر 31

2021  2022   
   ألف درهم  الف درذ  

   )غير مدقق(   )مدقق(
     

      ضما ات بنوية  86,537  89,805
     

      ماليةضما ات   508,562  508,793
 

مطعوبات الشركات الاابعة والمشاريو المشاركة  لدى المجموعة الضما ات مقابل فامثل سياسة المجموعة في فقد   ضما ات مالية 
 كما في فاريخ الاقرير  القاسمةالاالية 

 
لشنك ابو شي الاجاري       فيما ياععق بالاسرررررررررررر الت االساما ية الممنوحة   2019في   ضرررررررررررما اً اصررررررررررردرت المجموعة   ( 1

آ ذاك، ويجب اال ياجاوز ذذا    القاس ٪ من المشعغ اصسررراسررري لعاسرررر ل 50، بما  عاد   مراف  ابو شيوعرا المشرررارك لمشرررر 
 مع ون درذ ، وذو اقلى مشعغ فاعرض له المجموعة  367,5المشعغ اإلجمالي 

 
الت االساما ية إلى سرررروسرررر ايه جنرا  وبنك سرررراا درد فشررررارفرد فيما ياععق بالاسررررر  2019في  ضررررما اً اصرررردرت المجموعة  ( 2

آ ذاك،   القاس ٪ من المشعغ اصسرراسرري لعاسررر ل  50، بما  عاد  كي شرر ش نج ا فسررانمنز ليماد  الممنوحة لمشررروعرا المشررارك
مع ون درذ (، وذو الحرد اصقلررررررررررررررى لعمشعغ   141,3مع ون دوالر امري ي )  38,4المشعغ اإلجمرالي    ويجرب آال ياجراوز ذرذا

 الذي فاعرض له المجموعة 
 

 اتالتزام
   مارس   31  د سمشر 31

2021  2022   
   ألف درهم  الف درذ  

   )غير مدقق(   )مدقق(
     

      الازامات لموجودات ثاباة  2,384,586  1,093,449
     

      الازامات الساثمارات  -  215,322
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 مارس 31المنتهية في  أشهر  ثالثةلفترة ال

 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية 27
 

  قيمارا العادلةلعموجودات المالية والمطعوبات المالية فقارب  المدرجةإدارة المجموعة ان القي    فعاشر
 

 1 قد  الجدو  الاالي فحع اًل لألدوات المالية الاي ف  قياسرا بعد االعاراف المشدسي بالقيمة العادلة، ف  فجميعرا في المساويات من  
 بناًل ععى الدرجة الاي  م ن من خاللرا مالح ة القيمة العادلة: 3إلى 

 
)غ ر المعدلة( في اصسرررررروام النشررررررطة   المدرجةقياسررررررات القيمة العادلة ذي فعك المسررررررامدة من اصسررررررعار   -1ســــتوي  الم •

 ماماثعة؛ المطعوباتاو  لعموجودات
الاي  م ن  1في المسرراوي   المدرجةقياسررات القيمة العادلة ذي فعك المسررامدة من مدخالت غ ر اصسررعار    -2  المسـتوي  •

 مشاقه من اصسعار(؛ و   اي( او بش ل غ ر مباشر )كاصسعار اي، بش ل مباشر ) االلازامالح ارا لألصل او 
الاي  االلازا الاق ي  الاي فشرمل مدخالت لألصرل او   اسرال بقياسرات القيمة العادلة ذي فعك المسرامدة من  – 3المـستوي  •

 ال فساند إلى بيا ات السوم القابعة لعمالح ة )المدخالت غ ر القابعة لعمالح ة( 
 

 القيمة العادلة  القيمة  
 المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى  المدرجة  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      

      )غ ر مدقق( 2022مارس  31في 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال  الدخل  

 1,367,238 58,788 - 1,308,450 1,367,238 الشامل اآلخر 
                                                                              
      

      )مدقق(  2021د سمشر  31في 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال  الدخل  

 58,788 58,788 - - 58,788 الشامل اآلخر 
                                                                              
 

إلى او   فحويالت، ول  يا  إجرال 2والمسرررررررراوى   1ب ن قياسررررررررات القيمة العادلة من المسرررررررراوى    فحويالت، ل  فون ذناك الفارةخال   
  3خار  قياسات القيمة العادلة من المساوى 

 
 يتم قياسها بالقيمة العادلةالقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي لم 

 
الموجزة لاعرك الموجودات والمطعوبرات المراليرة المعارف بررا في الشيرا رات المراليرة    المردرجرة عاشر اعضرررررررررررررررال مجعس اإلدارة ان القي   

  الموحدة فقارب قيمارا العادلة 
 
 

 عقار محتفظ به للبيع 28
 

 عقارات)"المشرررررررررراري"(، يا  بموجشرا بيو احد   جرة ذات عالقة، ابرمت المجموعة اففاقية بيو وشرررررررررررال مو 2021خال  د سررررررررررمشر  
  31 كما فيمحافظ به لعشيو كعقار البسرعر مافق ععيه  ف  فلرنيف ذذا    الجرة ذات العالقةالمسراودعات الخاصرة بالمجموعة إلى  

حقاسق الاي فف د ب ن شررررروط الشيو كما ذو محدد في اففاقية الشيو والشرررررال ل  يا  الوفال ، مو اصخذ في االعابار ال2021د سررررمشر  
ااريخ  ف  اسرايفال ذذ  الشرروط خال  فارة الذلك    كما فيإلى المشراري   فحويعرابرا وان الحقوم وااللازامات المرفبطة بالعقار ل  يا  

مع ون درذ   310إجمرالي قردر     مقرابرل برد   وبنراًل ععيره، ف  االعاراف بشيو عقرار  2022مرارس   31الثالثرة اشرررررررررررررررر المناريرة في  
 مع ون درذ   73  بم اسب بعتتخال  الفارة الحالية 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 األعمال دماجان 29
 

 خدمات الهندسة البحرية ذ.م.مل شركة ديفيتيك
 

    ح   اينوفيشررررر ن ما يجمنت سررررر رفيسرررررز، ابرمت المجموعة )"المشررررراري"( اففاقية بيو وشررررررال مو شرررررركة 2021خال  د سرررررمشر  
  188,5إجمالي قدر   مقابل بد خدمات الرندسرة البحرية ذ      ل  شرركة د ف ايك٪ من 100 بنسربة  )"الباسو"( لالسراحواذ ععى حلرة

 بالمعامعةمع ون درذ   ف  اسرررررررررايفال شرررررررررروط الشيو المحددة في االففاقية، وفحويل النقد، واال ارال من الحقوم وااللازامات المرفبطة 
  2022خال  فشراير 

 
 فقد ولية محدودة مقرذا اإلمارات العربية الماحدة وذي  خدمات الرندسررررررة البحرية ذ     ذي شررررررركة ذات مسررررررو ل  إن شررررررركة د ف ايك

 والموسررررسرررراتواإلصررررالح واللرررريا ة لعموا      والفحصفقد  مجموعة من الخدمات بما في ذلك الارك ب و حعو  فحت سررررطح البحر 
  3 رق  موذعة لاجميو اصعما  بموجب المعيار الدولي لعاقارير المالية المساحوذةاصعما  إن البحرية اصخرى  

 
، وبناًل ععيه، ف  االعاراف بالموجودات القابعة لعاحديد 2022 سرررنةفمت المحاسررربة عن االسررراحواذ باسررراخدا  طريقة المحاسررربة في  

لمدة شررر  د ف ايك  الموحدة  ااسج شرركة   الموجزةبالقيمة العادلة لول منرا  فاضرمن الشيا ات المالية   المقشولةوالمطعوبات    المسراحوذة
 فاريخ االساحواذ واحد من 

 
 المسرررررررررررررراحوذةفي فراريخ االسرررررررررررررراحواذ ععى الموجودات القرابعرة لعاحرديرد    الموقارة المبرالغ المعارف بررا فيمرا ياععق برالقي  العرادلرةإن  

 :الااليموضحة في الجدو   المقشولةوالمطعوبات 
 

     القيم العادلة
     المعترف بها  
     عند اإلستحواذ

     ألف درهم
     )غير مدقق( 

 الموجودات    
  قد وارصدة لدى الشنوك    903

 ذم  مدينة فجارية واخرى     81,332
 مماعوات وآالت ومعدات     6,647

      موجودات غ ر معموسة    90,400
     

      مجمو  الموجودات    179,282
     
 المطلوبات     

 واخرى ذم  داسنة فجارية     15,656
      م افآت  را ة خدمة المو ف ن    1,095

     
      مجمو  المطعوبات     16,751

     
 بالقيمة العادلة  القابعة لعاحديد الموجوداتصافي  مجمو     162,531

      بد  الشرال ينز :    ( 188,523)
     
      الشررة     (25,992)
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 إندماج األعمال )يتبع( 29
 

 )يتبع( خدمات الهندسة البحرية ذ.م.مل شركة ديفيتيك
 

 :مما يعيالشرال  بد ياوون  
 

     ألف درهم
     )غير مدقق( 

     
 النقدي الشد  إجمالي     186,157

      الموجعة  الشد فرف بات     2,366
     

      مجمو  الشد     188,523
 

، والاي ال فا ذل الخعن االسررراحواذ من قوى عامعة موذعة ومدربة، عمعيات قاسمة   النافجةمع ون درذ    26,0  البالتةفاوون الشرررررة 
 لالعاراف المنفلل  ال ياوقو ان يا  خل  اي من الشررة صغراض ضريبة الدخل 

 
والاراخيص   غ ر المعموسة العالقة مو العمالل، اس  العالمة الاجارية، العمالت الماراومة، العقود غ ر الانافسية  الموجوداتمل افش

الادفقات النقد ة المسرراقعة وف  فق يمرا باسرراخدا     وفحق قاصعما  والاي سرراذمت فاريخًيا في اإليرادات  إ دما كجزل من   المسرراحوذة
  وبدون طريقة من طريقة المعوية موماعددة الفارات، اإلعفال  طريقة الربح الزاسدة

 
  العمومية  خال  الفارة وف  إدراجرا في الملرررررررراريف  كملرررررررراريفذ  ف  فحم عرا  مع ون در   0,8بعتت الاواليف الماععقة باالسرررررررراحواذ 

مع ون درذ  في  1,8 بمشعغمع ون درذ  وصرررافي ربح  9,7اإلدارية  من فاريخ االسررراحواذ، سررراذمت شرررركة د ف ايك بإيرادات بعتت و 
مع ون درذ  وكان صافي الربح    19,3عى بمقدار عمعيات المجموعة  إذا ف  االساحواذ في بدا ة الفارة، لوا ت إيرادات المجموعة اع

 مع ون درذ   3,7اععى بمقدار 
 

 فحع ل الادفقات النقد ة عند اإلساحواذ:
 

     ألف درهم
     )غير مدقق( 

     
 النقد المدفو  لإلساحواذ     ( 186,157)

      اصعما  إ دما عند  المساحوذصافي النقد     903
     

(185,254 )    
الادفقات النقد ة   مدرجة ضمنصافي الادفقات النقد ة الخارجة عند االساحواذ )

 من اص شطة االساثمارية(
     
      الادفقات النقد ة من اص شطة الاشت عية( مدرجة ضمن) اإلساحواذ ةفواليف معامع    -
     
      صافي التدفقات الخارجة عند اإلستحواذ     ( 185,254)
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 إندماج األعمال )يتبع( 29
 

  شركة أليغاتور شيبنغ كونتينر الين ذ.م.م
 

  )"الباسع ن"( لالسررررراحواذ ععى  عدد اثن ن من اصفراد، ابرمت المجموعة )"المشررررراري"( اففاقية بيو وشررررررال مو 2021خال  د سرررررمشر  
  ف  اسررايفال مع ون درذ  32,0  إجمالي بد  "( مقابلاليتافور)"  شررركة اليتافور شرر شنغ كو ا نر الين ذ    ٪ من اسررر  100  حلررة

قيررة وف  اال ارررال من الحقوم والاحويالت النقررد ررة وااللازامررات المرفبطررة بررالمعررامعررة خال  فشراير  المحررددة في االففررا  الشيوشررررررررررررررروط  
2022  

 
ذي شرركة ذات مسروولية محدودة مقرذا اإلمارات العربية الماحدة وفعمل في مجا  فقد      شرركة اليتافور شر شنغ كو ا نر الين ذ    

موذعة لاجميو اصعما  بموجب المعيار الدولي لعاقارير  المسرررررررراحوذةاصعما     إنخدمات الشررررررررحن والخدمات العوجسرررررررراية العالمية  
  3 رق  المالية

 
، وبناًل ععيه ، ف  االعاراف بالموجودات القابعة لعاحديد 2022  سررنةفمت المحاسرربة عن االسرراحواذ باسرراخدا  طريقة المحاسرربة في 

  فاضررمن الشيا ات المالية الموجزة الموحدة  ااسج اليتافور لفارة شرررر واحد  بالقيمة العادلة لول منرا المقشولةوالمطعوبات  المسرراحوذة
 من فاريخ االساحواذ 

 
 المسرررررررررررررراحوذةفي فراريخ االسرررررررررررررراحواذ ععى الموجودات القرابعرة لعاحرديرد    الموقارة المبرالغ المعارف بررا فيمرا ياععق برالقي  العرادلرةإن  

 :الااليموضحة في الجدو   المساحوذة المقشولةوالمطعوبات 
 

     القيم العادلة
     المعترف بها  
     عند اإلستحواذ

     ألف درهم
     )غير مدقق( 

 الموجودات    
  قد وارصدة لدى الشنوك    73

 ذم  مدينة فجارية واخرى     12,635
 مماعوات وآالت ومعدات     16,312
      موجودات غ ر معموسة    11,000

     
      مجمو  الموجودات    40,020

     
 المطلوبات     

      ذم  داسنة فجارية واخرى     15,904
     

 بالقيمة العادلة  القابعة لعاحديد الموجوداتصافي  مجمو     24,116
      بد  الشرال ينز :    (32,303)
     
      الشررة     (8,187)
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 إندماج األعمال )يتبع( 29
 

 )يتبع( شركة أليغاتور شيبنغ كونتينر الين ذ.م.م
 

 :مما يعيالشرال  بد ياوون  
 

     ألف درهم
     مدقق( )غير  

     
 النقدي الشد  إجمالي     27,003
      الموجعة  الشد فرف بات     5,300

     
      مجموع البدل    32,303

 
مع ون درذ  النافجة عن االسررررررررراحواذ من القوى العامعة المجمعة، وذي عمعيات غ ر موذعة لالعاراف  8,1وفاوون الشرررررررررررة البالتة  

   ال ياوقو ان يا  خل  اي من الشررة صغراض ضريبة الدخل 38 رق  المعيار المحاسشي الدوليالمنفلل بموجب 
 

اصعما   إ دما عع را كجزل من   اإلسررررررراحواذالاجارية والعقود غ ر الانافسرررررررية الاي ف   ةغ ر المعموسرررررررة العالم الموجوداتمل افشررررررر
وبدون  مومن طريقة المعوية اإلعفال  الادفقات النقد ة المسررراقعة وف  فق يمرا باسررراخدا    وفحق قوالاي سررراذمت فاريخًيا في اإليرادات 

  طريقة
 

 طفال الفععية في اي سرنة مالية مشعغاإلالمحامل ان فاجاوز اصرباح قشل خلر  الفواسد والضرراسب واالسرارالك و   الشد ياطعب فرف ب  
  إن المشعغ 2023والسرررررنة المالية    2022طفال المسررررراردف لعسرررررنة المالية  اإلاصرباح قشل خلررررر  الفواسد والضرررررراسب واالسرررررارالك و 

المحامل ذو ما   الشد المحامل غ ر المخلررررررو  لجميو الدفعات المسرررررراقشعية الاي قد ياع ن ععى المجموعة سرررررردادذا بموجب فرف ب  
مع ون درذ  عن طريق خلررررر  اصرباح   5,3المحامل البالغ   الشد دير القيمة العادلة لارف ب  مع ون درذ   ف  فق  13,0ب ن صرررررفر و 

 ٪ 6,9بنسبة  2023والسنة المالية  2022طفال الماوقعة في اصعما  لعسنة المالية اإلقشل الفواسد والضراسب واالسارالك و 
 

  العمومية  خال  الفارة وف  إدراجرا في الملرراريف  كملرراريفرا  مع ون درذ  وقد ف  فحم ع 0,6بعتت الاواليف الماععقة باالسرراحواذ 
مع ون درذ    0,6  بمشعغمع ون درذ  وصرافي ربح   10,2  بعتتاإلدارية  من فاريخ االسراحواذ، سراذمت شرركة اليتافور في إيرادات و 

مع ون درذ  وكان صرررررافي    20,0بمقدار في عمعيات المجموعة  إذا ف  االسررررراحواذ في بدا ة الفارة، لوا ت إيرادات المجموعة اععى  
 مع ون درذ   2,5الربح اععى بمقدار 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 إندماج األعمال )يتبع( 29
 

 )يتبع( كونتينر الين ذ.م.مشركة أليغاتور شيبنغ 
 

 فحع ل الادفقات النقد ة عند اإلساحواذ:
 

     ألف درهم
     )غير مدقق( 

     
 النقد المدفو  لإلساحواذ     (27,003)

      اصعما  إ دما عند  المساحوذصافي النقد     73
     

(26,930)    
الادفقات النقد ة   مدرجة ضمناالساحواذ )صافي الادفقات النقد ة الخارجة عند 

 من اص شطة االساثمارية(
     
      الادفقات النقد ة من اص شطة الاشت عية( مدرجة ضمن) اإلساحواذ ةفواليف معامع    -
     
      صافي التدفقات الخارجة عند اإلستحواذ     (26,930)

 
 

 اعتماد البيانات المالية الموجزة الموحدة   30
 

  2022مايو  12ف  اعاماد وإجازة إصدار الشيا ات المالية الموجزة الموحدة من قشل مجعس اإلدارة بااريخ 


