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

 المقدمة
( شررررررركاتاا ال)ابعة ) شررررررا  "شررررررركةال)" شررررررركة  بوموي ل موا.ع       لقمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز الموحد المرفق  

الدخل الشررررررامل،    ،ل ربح  و الخسررررررا ةالموجزة الموحدة   اتويا.وكٍل من ال  2022  يو.يو  30كما في  ،  "المجموعة"(  إليام معًا برررررررررررررررررررر
  إن اإلدا ة وإ ضررررررراحات تفسررررررريرية مخ)ا ة  يخالمن)اية بذلك ال)ا    شرررررررارسررررررر)ة  الة  )ر لفال)غيرات في حقوق الم كية وال)دفقات النقد ة 

  "ال)قا ير المالية المرح ية"  34المالية المرح ية وعرضررراا وفقًا ل مريا  المبا ررروي الدولي  قم   المع وماتمسرررةولة عن إعداد  ذ  
  المالية المرح ية ا )نادًا إلى مراجع)نا المع وماتإن مسةولي)نا  ي إبداء ا )ن)اج حول  ذ  

 .طاق المراجعرة
"مراجعرة المع ومرات المراليرة المرح يرة ال)ي  قو  بارا   2410لقرد قمنرا بمراجع)نرا وفقرًا ل مريرا  الردولي حول عم يرات المراجعرة  قم  

، بشرر ل  سيسرري من اال رر)فسررا اتالمالية المرح ية القيا  بإجراء   المع ومات  ت)ضررمن مراجعة " ل منشرر ةمدقق البسررابات المسرر)قل  
مو  المالية والمبا وية، وإتبا  إجراءات تب ي ية وإجراءات مراجعة  خرى  إن .طاق المراجعة  قررررررل  األشخاص المسةولين عن األ

جو ريا من .طاق القيا  بال)دقيق وفقًا ل معايير الدوليررررررررررررررررة ل )دقيق، وبال)الي، فإ.اا ال تم ننا من البوررول ع ى ت  يد حول جمي  
 ا، فإ.نا ال .ودي   ي تدقيق بش .اا األمو  الاامرة ال)ي  م ن  ن يويناا ال)دقيق  لذ

   اال )ن)اج
لم ي)م إعداد ا، من ل مجموعة  الماليررررة المرح ية المرفقة   المع وماتب ن  االع)قادا )نادًا إلى مراجع)نا، لم ي)وين لنا ما يدعو.ا إلى  

  ال)قا ير المالية المرح ية 34جمي  النواحي الجو رية، وفقًا ل مريا  المبا وي الدولي  قم 
 

  دي ويت آ.د تو  )الشرق األو ط(
  
  
  
  

  عباد  مبمد وليد القوت ي
  1056 قم القيد 

  2022  غسطس 12
  بوموي

  اإلما ات العربية الم)بدة
 

  
 



  شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع.

 اش ل اإلاضاحات المرفقة جز  ال يبجزو من  ذ  ال يا ات المالية الموجزة الموحدة.

2  
 يان المركز المالي الموجز الموحدب

 2022 يونيو 30في كما 
 
 داسم ر   31    يونيو 30   
   2022  2021 
 ولف دي ا   ألف درهم   
 )مدقق(   )غير مدقق(   إيضاحات  

      الموجودات 
      الموجودات غير المتداولة
 17,152,182  19,237,187  5 ممبوكات وآالت ومعدات

 3,637,855  4,288,050  6 اقبثمايات عقايية 
 224,043  349,341  7 موجودات غمر موموقة وش رة 

 635,409  618,718   حق اقبخداع الموجودات 
 455,493  825,705  8 اقبثماي في مشاييو مشبركة 

 -  1,414,242  9 اقبثماي في شركة زمموة 
 58,788  2,190,588  10 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 1,778,980  1,917,073  11 ذما مدينة اجايية ووخرى 
             45,600  38,000  12 ودفعات مقدمة ملاييف مدفوعة مقدما  

       23,988,350  30,878,904   مجموع الموجودات غير المتداولة
      الموجودات المتداولة  

 25,260  28,097   مخزون 
 2,395,316  2,599,227  11 ذما مدينة اجايية ووخرى 
 451,308  419,644  12 ودفعات مقدمة ملاييف مدفوعة مقدما  

 237,000  -   28 عقاي م بفظ به لو يو
             1,051,274  1,757,807  13  قد وويصدة لدى ال نوك  

             4,160,158  4,804,775   مجموع الموجودات المتداولة 
       28,148,508  35,683,679   مجموع الموجودات

      حقوق الملكية والمطلوبات
      حقوق الملكية

 3,840,000  5,090,000  14 يوس المال
 -  2,750,000  14 وق ا عالوة مصداي

 379,861  379,861   محبياطي قا و ي
 ( 22,063)  (22,063)   احبياطي اوزيو اصصول 

 ( 97,039)  (61,011)   احبياطي ا وط البدفقات النقداة 
 -  1,041,150  10 احبياطي اقميا اقبثماي 

 -  (15,829)   محبياطي ا ويل عمالت وجن ية
 1,319,288  1,319,288   احبياطي ا دماج
 3,148,645  3,751,342   ويباح مسببقاة  

             2,069,710  4,610,360   المالكمسا مة 
             10,638,402  18,843,098   حقو  الموكية العاسدة لمالكي الشركة 

             52,546  54,917   حقو  الموكية غمر المسيطرة  
       10,690,948  18,898,015   مجموع حقوق الملكية 
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4  
 بيان الربح أو الخسارة الموجز الموحد  

 2022 يونيو  30المنتهية في   أشهرستة ال  لفترة
 
 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في   يونيو 30الثالثة أشهر المنتهية في    
   2022  2021  2022  2021 
 ولف دي ا   ألف درهم   ولف دي ا   ألف درهم    
 )غمر مدقق(  )غير مدقق(  مدقق()غمر   )غير مدقق(  إيضاحات  
          

 1,831,630  2,288,921  921,629  1,241,556  20 ميرادات  
           ( 968,839)   (1,131,782)  (505,587)   (570,711)  21 اكاليف مباشرة  

          
 862,791  1,157,139  416,042  670,845   إجمالي الربح  

          
 36,219  75,461  27,587   36,199  8 حلة يبح من مشاييو مشبركة  

 -  22,558  -  12,000  9 حلة يبح من شركة زمموة 
 307,941) ) (438,773)  156,219) ) (246,255)   ملاييف عمومية وإدايية 
 18,414) ) (24,630)  11,291) ) (13,591)   ملاييف بيو واسويق  

 12,205) ) (73,296)  8,825) ) (66,664)  11 خساسر ا خفاض قيمة موجودات مالية   
 333  9,606  115              9,259   ميرادات امويل  
 162,364) ) (195,218)  83,375) ) (102,113)   اكاليف امويل  

 -  73,186  -  186   م سب من اقببعاد عقاي م بفظ به لو يو 
           8,103  113  4,740  60   ميرادات وخرى  

          
           406,522    606,146  188,774    299,926   ربح للفترة  

          
          عائد إلى:

 402,709  602,697  186,642  297,770   مالك الشركة
           3,813  3,449  2,132  2,156   حقو  الموكية غمر المسيطرة  

          
   299,926  188,774  606,146  406,522           
          

           0,10  0,12  0,5  0,06  23 )بالدرهم(العائد األساسي والمخفض للسهم  
          

األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك  
  376,686  531,883   واإلطفاء المعدلة 

           
1,056,375  769,571           

 
 
 
 
 

 



  شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع.

 اش ل اإلاضاحات المرفقة جز  ال يبجزو من  ذ  ال يا ات المالية الموجزة الموحدة.

5  
 بيان الدخل الشامل الموجز الموحد 

 2022 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال
 
 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في   يونيو 30الثالثة أشهر المنتهية في    
   2022  2021  2022  2021 
 ولف دي ا   ألف درهم   ولف دي ا   ألف درهم    
 )غمر مدقق(  )غير مدقق(  )غمر مدقق(  )غير مدقق(  ات إيضاح  
          

 406,522  606,146  188,774  299,926   ربح للفترة  
          

          :  ة األخرى الشامل )الخسارة(  / الدخل 
          

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

  
 

 
 

 
 

 
 

لموجودات مالية ملنفة  م سب القيمة العادلة 
 10 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 
823,350 

 
- 

 
1,041,150 

 
- 

 لموجودات مالية ملنفة م سب القيمة العادلة 
 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر    
 مقبثمايات م بسبة وفقا  لطريقة حقو    حلة  -  
 9 الموكية   

 

- 

 

- 

 

28 

 

- 
          

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

  
 

 
 

 
 

 
 

 حلة اإلقبثمايات الم بسبة وفقا  لطريقة حقو   
 الموكية:  

  
 

 
 

 
 

 
 

 القيمة العادلة صدوات   )خساية( /صافي م سب
 الب وط البي اا مبرام ا لب وطات البدفقات    
 مشرو  مشبرك م بسب وفقا  ل قو    – النقداة   
 (8,657)   13,285  8 الموكية   

 

36,028 

 

6,775 
           -  (15,857)  -  (7,800)  9 حلة شركة زمموة م بسبة وفقا  ل قو  الموكية 

          
           6,775  1,061,349  (8,657)   828,835   ة األخرى )الخسارة( الشامل   الدخل/  مجموع 

          
           413,297  1,667,495  180,117  1,128,761   مجموع الدخل الشامل للفترة  

          
          عائد إلى:

 409,484  1,664,046  177,985  1,126,605   مالك الشركة
           3,813  3,449  2,132  2,156   حقو  الموكية غمر المسيطرة  

          
   1,128,761  180,117  1,667,495  413,297           
 
 



 شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع. 

 اش ل اإلاضاحات المرفقة جز  ال يبجزو من  ذ  ال يا ات المالية الموجزة الموحدة.

6  
 الموحد  الموجز بيان التغيرات في حقوق الملكية 

 2022 يونيو  30المنتهية في   أشهرستة لفترة ال
 

 
 يوس  
 المرال 

 عالوة  
 مصداي وق ا

 محبياطي
 قا و ي 

 محبياطي
 اوزيو اصصول 

 محبياطي 
ا وط 

البدفقات  
 النقداة 

احبياطي معادة  
 اقميا اقبثماي 

 محبياطي 
ا ويل 
عمالت  
 وجن ية 

 محبياطي 
 ا دماج 

 ويباح
 مسا مة المسا ا مسببقاة

حقو  الموكية  
العاسدة ملى  

 مالك الشركة  
 حقو  الموكية  
 المجمو   غمر المسيطرة 

 ولف دي ا ولف دي ا ولف دي ا ولف دي ا ولف دي ا ولف دي ا ولف دي ا ولف دي ا ولف دي ا ولف دي ا ولف دي ا ولف دي ا ولف دي ا 
              

  – 2021يناير  1الرصمد 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 اا بيا ه قابقا    

 30,550 30,550 - - - - - - - - - - - ا قيس شركة اابعة )معاد بيا ه(
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

   2021يناير  1الرصمد 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(  

 406,522 3,813 402,709 - 402,709 - - - - - - - - يبح لوفبرة 
 6,775 - 6,775 - - - - - 6,775 - - - - الدخل الشامل اآلخر لوفبرة 

 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
              

 413,297 3,813  409,484 - 402,709 - - -  6,775 - - - - مجمو  الدخل الشامل لوفبرة
 و لبة ويباح معونة ل قو  موكية  

 (1,077) (1,077) - - - - - - - - - - - غمر مسيطرة في شركات اابعة   
مسا مة مضافية من مسا ا في  

 8,997 8,997 - - - - - - - - - - - بيا ه(شركة اابعة )معاد 
 700,000 - 700,000 700,000 - - - - - - - - - (22مسا مة المالك )ماضاح 

 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
              

   2021يو مو  30الرصمد في 
  8,877,398 48,709 8,828,689 733,343 2,790,229 1,319,288 - - (127,400)  (22,063) 295,292 - 3,840,000 )غمر مدقق(    

 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع. 
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7  
 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد  

 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال
 

 
 رأس  
 المـال

 عالوة  
 إصدار أسهم

 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 

 المجموع غير المسيطرة
 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  
              

   2021يناير  1الرصمد كما في 
 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)  

 606,146 3,449   602,697 -     602,697 - - - - - - - - يبح لوفبرة 
  1,061,349 -   1,061,349 - - - (15,829) 1,041,150  36,028 - - - - الدخل الشامل اآلخر لوفبرة 

 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________               
 مجمو  الدخل الشامل لوفبرة

- - - - 36,028  1,041,150  
 

(15,829) -   602,697 - 1,664,046   3,449 1,667,495   
 و لبة ويباح معونة ل قو  موكية  

 غمر مسيطرة في شركات اابعة   
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(1,078) 
 

(1,078) 
 2,540,650 - 2,540,650 2,540,650 - - - - - - - - - (22مسا مة المالك )ماضاح 

 4,000,000 - 4,000,000 - - - - - - - - 2,750,000 1,250,000 ( 14وق ا جديدة صادية )ماضاح 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

  2022 يونيو 30الرصيد في 
 )غير مدقق(   

 
5,090,000 

 
2,750,000 

 
379,861 

 
(22,063) 

 
(61,011)  

 
1,041,150 

 
(15,829) 

 
1,319,288 

 
3,751,342 

 
4,610,360 

 
18,843,098 

 
54,917 

 
18,898,015 

 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
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 الموحد  الموجز  بيان التدفقات النقدية  

 2022 يونيو  30المنتهية في   أشهرستة لفترة ال
 

 يونيو  30الستة أشهر المنتهية في   
  2022 

 ألف درهم
 2021 

 ولف دي ا 
 )غمر مدقق(  )غير مدقق(   

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 406,522  606,146  يبح الفبرة 

     اعديالت لر:
 237,750  359,546  واقبثمايات عقاييةاقب الك ممبوكات وآالت ومعدات 
 16,632  16,690  مطفا  حق اقبخداع الموجودات  
 5,345  10,388  مطفا  موجودات غمر موموقة  

 36,219) ) (75,461)  حلة الربح من مشاييو مشبركة 
 -  (22,558)  حلة الربح من شركة زمموة 

 12,205  73,296  الموجودات المالية خساسر ا خفاض القيمة، صافي ع وقات عوى 
 796  926  مخلص مخزون بطي  ال ركة  

 58,710) ) (122,010)  مطفا  منح ح ومية 
 13,188  18,852  مخلص م افآت   ااة الخدمة لومويفمن

 117) ) 100  م سب صرف عمالت وجن ية 
 162,364  195,218  اكاليف امويل 
 333) ) (9,606)  ميرادات فواسد 

      111) ) (73,186)  م سب اقببعاد ممبوكات وآالت ومعدات  
     

 759,312  978,341  التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركة في رأس المال العامل 
 4,463) ) (3,763)  زيادة في مخزون 

 89,389) ) (818,559)  زيادة في ذما مدينة اجايية ووخرى 
 29,692  101,689   قص في ملاييف مدفوعة مقدما  ودفعات مقدمة  

      345,761) ) 282,072  زيادة/ ) قص( في ذما داسنة اجايية ووخرى 
     

 349,391  539,780  النقد الناتج من العمليات 
 (4,932)  (5,550)  م افآت   ااة خدمة المويفمن المدفوعة

 (4,618)  (6,548)  قلمرة اصجل دفعات لعقود ماجاي 
           (1,937)  (4,364)  دفعات لموجودات منخفضة القيمة 

      337,904  523,318  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية  
     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 966,700) ) (2,554,254)  ومعدات شرا  ممبوكات وآالت 
 111  3,953  ممبوكات وآالت ومعدات من بيو عاسدات 

 128,085) ) (19,410)  شرا  اقبثمايات عقايية 
 -  (212,184)  بدل شرا  مدفو  القب واذ شركات اابعة جديدة

 -  310,000  عاسدات من اقببعاد عقاي م بفظ به لو يو 
 20,500  3,565  مسبومة من مشرو  مشبرك و لبة ويباح 

 -  42,487  و لبة ويباح مسبومة من شركة زمموة 
 333  3,930  فواسد مسبومة

           1,648))  (1,249,800)    صافي ال ركة في وداسو اصجل ببواييخ اقب قا  صوثر من ثالثة وش ر
      ( 1,075,489 ) (   3,671,713)  االستثمارية صافي النقد المستخدم في األنشطة 
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9  
 بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد  

 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال
 

 يونيو  30الستة أشهر المنتهية في   
  2022 

 درهمألف  
 2021 

 ولف دي ا 
 )غمر مدقق(  )غير مدقق(   

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  
 1,051,025  -  قروض صجل مسبومة 
 (4,550,000)  (1,146,132)  قرض صجل مدفو   

 -  4,000,000  عاسدات من مصداي وق ا 
 3,597,165  -  عاسدات من مصداي قندات  
 (18,500)  -                 اكوفة مصداي قندات مدفوعة  

 27,350  -   من ة مسبومة  
 (19,758)  (64,155)  اكوفة امويل مدفوعة

 (128,348)  (127,631)  دفعات ملى شركات المشرو  
 (37,665)  (37,209)  اسديد الم وغ الرسيسي لمطووبات عقود ماجاي

 (19,269)  (18,667)  لمطووبات عقود اإلاجاياسديد م وغ الفاسدة 
 700,000  -  مسا مات مسبومة من مسا ا 

 (22,035)        -  قرض ملى ج ة ذو عالقة  
           (1,077)   (1,078)  و لبة ويباح مدفوعة ل قو  موكية غمر مسيطرة في الشركات البابعة

      578,888  2,605,128  التمويليةصافي النقد الناتج من األنشطة 
     

 158,697) ) (543,267)  صافي النقص في النقد ومرادفات النقد 
     

      262,046  1,035,803  النقد ومرادفات النقد في بدااة الفبرة 
     
      103,349  492,536  ( 13نقد ومرادفات النقد في نهاية الفترة )إيضاح  ال
     

     معامالت غير نقدية:
      -  1,450,000  اقبثماي في شركة زمموة مسبوا كمسا مة ياس المال  

     
 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مسبوا كمسا مة ب اقبثماي 

 ياس المال    
 

1,090,650  -      
     

      -  500,000   (5اطوير ممنا  الفجمرة )ماضاح  –ا ويل ممبوكات وآالت ومعدات 
     

 مسا مة يوس المال مسبومة من حقو  الموكية غمر المسيطرة في ش ل  
 ممبوكات وآالت ومعدات    

 
 -  

 
8,997      

     
      -  262,288  اقبثماي في مشرو  مشبرك  

     
 ا ويل عوى عقايات قمد البطوير )اقبثمايات عقايية( من وعمال يوقمالية  

 (6قمد البنفمذ )ممبوكات وآالت ومعدات( )ماضاح   
 

730,757  -      
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   الموحدة الموجزة    المالية بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 2022 يونيو  30المنتهية في   أشهرستة ال  لفترة
 
 
  معلومات عامة 1
 
ا قست وفقا  صح اع المرقوع اصممري شركة مسا مة عامة   وو "موا ش وبوي ي"(  ي  "شركة)"ال  شركة وبوي ي لوموا ش م.ع. .  من

)"المرقرررررررررررررروع"( كجز  من معرادة اي ورة قطرا  الموا ش البجراييرة في ممراية وبوي ي   2006مرايس   4ببراييخ    2006( لسررررررررررررررنرة  6يقا )
 خالل الفبرة، اا مدياج اصق ا االعبياداة لوشركة في قو  وبوي ي لألويا  المالية.  "(.اإلماية)"
 

الرسيسي  المركزعنوان  من  .  2006مايس   29اا اسجمل الشركة في داسرة البنمية االقبلاداة وحلوت عوى الرخلة البجايية في  
 يات العربية المب دة.ممنا  زايد، وبوي ي، اإلما ،54477 .المسجل لوشركة  و  . ب

 
، اا  قل موكية الشرررركة ملى شرررركة وبوي ي 143/2019وقراي المجوس البنفمذي يقا   2018( لسرررنة  2بموجب قا ون وبوي ي يقا )

 م.ع. .  ي الشركة اصع لوشركة، وح ومة وبوي ي )"ال  ومة"(  ي الج ة المسيطرة الن اسية عوى الشركة.وبنا   عوى ذلك، فإن شرركة وبوي ي البنموية القابضرة    2019يو مو    20البنموية القابضرة م.ع. . من ح ومة وبوي ي اعببايا  من 
 

وانوعت ملى وعمال مبكاموة يوقرريا  مو الشررركة والشررركات البابعة ل ا والمشرراييو المشرربركة )اشرراي ملم ا معا  برررررررررررررررر "المجموعة"(    مت
 :ة والخدمات الووجسبية والخدمات الب رية والرقميةعمويات ع ر الموا ش والمناطق اللناعية وال ر 

 
، البي امبورك موا ش في ممراية وبوي ي واقوع ببشرررررررررررررريمرل الم طرات بموجرب ارامبرات االمبيراز في دولرة اإلمرايات العربيرة  الموانئ •

 المب دة.

ذ.ع.ع. )ومزاد( وثما ي مناطق ، البي ادير بشرررر ل وقرررراقرررري شررررركة منطقة خويفة اللررررناعية المدن االقبلرررراداة والمناطق ال رة •
 .2020صناعية وخرى بعد دمج شركة المناطق االقبلاداة المبخللة )زوز كويب( في المجموعة في بدااة 

، والبي اقدع مجموعة من الخدمات الووجسرررررررررربية، مثل خدمات النقل والبخزين ومناولة البضرررررررررراسو وخدمات القيمة الووجسرررررررررربيات •
 كة مي و لوجسبكس شركة الشخص الواحد ذ.ع.ع.؛المضافة، بش ل وقاقي من خالل شر 

، البي اقردع مجموعرة من الخردمرات الب ريرة، بمرا في ذلرك البيرذارة، وإعرادة الشرررررررررررررر ن، وخردمرات الردعا الب ري والبردييرب الب ريرة •
قطا  الب ري، من خالل وبوي ي الب رية، اعب ر المجموعة  ي المسررررإول الرسيسرررري عن الممرات الماسية في وبوي ي والمن ا لو

 الب ري في وبوي ي؛ و

، والبي اقدع الخدمات الرقمية لوعمال  الخايجممن من خالل بوابة المقطو ذ.ع.ع. باإلضررررررررررررافة ملى الخدمات المقدمة ملى  الرقمية •
 القطاعات اصخرى. 

المشررربركة خالل فبرة ال يوجد وي ايممر في اص شرررطة الرسيسرررية والعمويات وحلرررة الموكية لوشرررركة والشرررركات البابعة ل ا والمشررراييو 
، باقررررربثنا  االقرررررب واذ عوى شرررررركات اابعة وا ويل شرررررركة زمموة خالل الفبرة كما  و 2022  يو مو  30وشررررر ر المنب ية في  سررررربة  ال

داسرررررررم ر    31. ياجو ال يا ات المالية الموحدة لومجموعة كما في ولوسرررررررنة المنب ية في عوى البوالي  9و   29موضرررررررح في ماضررررررراح 
 .المببقية لو لول عوى افاصمل اص شطة الرسيسية والعمويات وحلة موكية الشركات البابعة والمشاييو المشبركة لوشركة 2021
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال
 
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلةتطبيق   2
 
على البـياـنات الـمالـية الموجزة  المـعايير اـلدولـية للتـقارير الـمالـية الـجدـيدة والمـعدـلة التي تم تطبيقـها وليس لـها ـت ثير ـهام  2/1

 الموحدة )يتبع(
 

 اا اط مق المعايمر الدولية لوبقايير المالية الجديدة والمعدلة البالية، البي وصرررب ت قرررايية المفعول لوفبرات السرررنوية البي ا دو في وو
الردوليرة لوبقرايير المراليرة المعردلرة وي   ، في  رذ  ال يرا رات المراليرة الموجزة الموحردة. لا ا ن لبط مق  رذ  المعرايمر2022ينراير    1بعرد  

 ا ثمر  اع عوى المبالغ المديجة لوسنوات ال الية والسابقة ولكن ا قد اإثر عوى م اقبة المعامالت وو البرامبات المسبق وية.
 
 .: ا دماج اصعمال: اإلشاية ملى اإلطاي المفاايمي3اعديالت عوى الميياي الدولي لوبقايير المالية يقا  •
 .الممبوكات واآلالت والمعدات المبعوق بالعاسدات ق ل االقبخداع المقلود 16اعديالت عوى الميياي الم اق ي الدولي يقا  •
المخلرررررلرررررات والمطووبات الم بموة والموجودات الم بموة المبعوق بالعقود   37اعديالت عوى الميياي الم اقررررر ي الدولي يقا  •

 .قداكوفة انفمذ الع -المثقوة باإللبزامات  
: اشررررمل الب سررررمنات السررررنوية اعديالت عوى الميياي 2020-2018الب سررررمنات السررررنوية عوى المعايمر الدولية لوبقايير المالية   •

،  9، اط مق المييرراي الرردولي لوبقررايير المرراليررة لومرة اصولى، المييرراي الرردولي لوبقررايير المرراليررة يقا  1الرردولي لوبقررايير المرراليررة يقا  
 الزياعة. 41عقود اإلاجاي، والميياي الم اق ي الدولي يقا  16يياي الدولي لوبقايير المالية يقا اصدوات المالية، الم

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

 الجديدة والمعدلة الملدية والبي لا ا ن موعد اط يق ا بعد:لا اقا المجموعة ببط مق المعايمر الدولية لوبقايير المالية 
 
 .(2023يناير  1عقود الب ممن )اسري اط يقه اعببايا  من  - 17الميياي الدولي لوبقايير المالية يقا  •
االقبثمايات  28ال يا ات المالية الموحدة والميياي الم اق ي الدولي يقا   10اعديالت عوى الميياي الدولي لوبقايير المالية يقا  •

في الشركات الزمموة والمشاييو المشبركة: بيو وو المسا مة في اصصول بمن المسبثمر والشركات الزمموة وو المشاييو المشبركة 
 .)لا يبا بعد ا ديد ااييخ البط مق(

غمر مبداولة )اسررري  عرض ال يا ات المالية: الررنيف المطووبات كمبداولة وو  1اعديالت عوى الميياي الم اقرر ي الدولي يقا   •
 .(2023يناير  1اط يقه اعببايا  من 

(  16وبقرايير المراليرة يقا  ل)اعرديرل عوى المييراي الردولي  2021يو مو    30مرا بعرد   19-ب وفمرد امبيرازات اإلاجراي ذات العالقرة •
 .(2022وبريل  1)اسري اط يقه اعببايا  من 

الخا  بالمعايمر  2وبيان الممايقرة يقا    1لم اقر ي الدولي يقا  اإلفلراح عن السرياقرات الم اقر ية )اعديالت عوى الميياي ا •
 .(2023يناير  1الدولية لوبقايير المالية( )اسري اط يقه اعببايا  من 

 (؛2023يناير  1( )اسري اط يقه اعببايا  من 8اعريف البقديرات الم اق ية )اعديالت عوى الميياي الم اق ي الدولي يقا  •
(  12قة بالموجودات والمطووبات النااجة عن معاموة واحدة )اعديالت عوى ميياي الم اقرررررررربة الدولي  الضررررررررراسب المإجوة المبعو •

  .(2023يناير  1)اسري اط يقه اعببايا  من 
الخرا  بالمعرايمر الدوليرة لوبقرايير المراليرة المبعوقرة  2وبيران الممرايقررررررررررررررة يقا    1اعرديالت عوى المييراي الم راقرررررررررررررر ي الدولي يقا  •

 (.2023يناير  1سياقات الم اق ية )اسري اط يقه اعببايا  من باإلفلاح عن ال
 

من غمر المبوقو ون ا ون لومعايمر والبعديالت الجديدة المذكوية وعال  وي ا ثمر جو ري عوى  ذ  ال يا ات المالية الموجزة الموحدة 
 .لومجموعة

 
المنشررررروية وو افسرررررمرات لجنة افسرررررمرات المعايمر الدولية البي صرررررديت  ال اوجد معايمر واعديالت جديدة مطبقة وخرى عوى المعايمر  

 والبي من المبوقو ون ا ون ل ا ا ثمر  اع عوى  ذ  ال يا ات المالية الموجزة الموحدة لومجموعة.
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال
 
 
 بيان االلتزام وأساس اإلعداد  3

 بيان االلتزام
وكرذلرك  البقرايير المراليرة المرحويرة"  " 34اا معرداد  رذ  ال يرا رات المراليرة الموجزة الموحردة بنرا   عوى المييراي الم راقرررررررررررررر ي الردولي يقا  

االمبثال لومبطوبات المعمول ب ا لوقوا من في دولة اإلمايات العربية المب دة، وال ابضرررررمن جميو المعوومات الالزمة لو يا ات المالية  
لوسررنة المنب ية في ما في و ك  الموحدة السررنوية الكاموة وينبيي ون اقرو جنبا  ملى جنب مو ال يا ات المالية الموحدة المدققة لومجموعة

ال اعب ر بالضرروية مإشرر عوى    2022  يو مو  30وشر ر المنب ية في سربة  . باإلضرافة لذلك، فإن النباسج لفبرة ال2021داسرم ر   31
 .2022داسم ر  31النباسج البي ام ن اوقع ا لوسنة المالية البي قبنب ي في 

 أساس اإلعداد
الموحدة بالدي ا اإلمايااي )الدي ا( باعبباي  العموة المسبخدمة وعموة العرض لومجموعة ويبا   لقد اا عرض ال يا ات المالية الموجزة

 اقريب جميو القيا ملى وقرب ولف )ولف دي ا( مال مذا وشمر ملى غمر ذلك. 
 

ن لقرد اا معرداد  رذ  ال يرا رات المراليرة الموجزة الموحردة وفقرا  لم ردو البكوفرة البراييخيرة، براقرررررررررررررربثنرا  الموجودات المراليرة برالقيمرة العرادلرة م
اسرررررربند البكوفة الباييخية بشرررررر ل عاع عوى القيمة العادلة لو دل المقدع خالل الدخل الشررررررامل اآلخر الذي اا قياقرررررره بالقيمة العادلة.  

 دل الموجودات.مقابل ابا
 

ب ن المجموعة لدي ا موايد كافية لالقربمراي في اصعمال في المسربق ل المن وي، و ي فبرة ال   عوى قناعةمن وعضرا  مجوس اإلداية 
 من ااييخ  ذا البقرير. وبنا   عويه، اقبمروا في اعبماد م دو االقبمرايية في معداد ال يا ات المالية الموجزة. ش را   12اقل عن 

 
 
 ملخص ب هم السياسات المحاسبية والتقديرات واألحكام 4
 

ابوافق السررياقررات الم اقرر ية واصح اع ال امة والبقديرات واالفبراضررات المطبقة من ق ل المجموعة في  ذ  ال يا ات المالية الموجزة 
داسرررررررم ر  31ما في ولوسرررررررنة المنب ية في  ال يا ات المالية الموحدة المدققة السرررررررنوية لومجموعة ك  المببعة في معدادالموحدة مو اوك 

كما  و م من في   2022يناير    1قرررايية المفعول اعببايا  من البي وصرررب ت ، باقررربثنا  اط مق المعايمر والبفسرررمرات الجديدة 2021
 .والسياقة الم اق ية ود ا  القبثماي في شركة زمموة وعال  2اإلاضاح 

 
 االستثمار في الشركة الزميلة

 
الزمموة  ي شرررررركة امبوك المجموعة ا ثمرا   اما  عوم ا و ي ليسرررررت شرررررركة اابعة وال حلرررررة في مشررررررو  مشررررربرك. الب ثمر الشرررررركة 

الجو ري  و القدية عوى المشررايكة في قرايات السررياقررة المالية والبشرريموية لوشررركة المسرربثمر فم ا ولكن ا غمر خاضررعة لوسرريطرة وو 
 .لوسيطرة المشبركة عوى اوك السياقات

 
يبا الم اقررررررربة عن  باسج وموجودات ومطووبات الشرررررررركة الزمموة باقررررررربخداع طريقة حقو  الموكية لوم اقررررررربة، باقررررررربثنا  عندما يبا 
 5الررررررنيف االقرررررربثماي عوى و ه م بفظ به لو يو، وفي  ذ  ال الة يبا الم اقرررررربة عنه بموجب الميياي الدولي لوبقايير المالية يقا  

. بموجب طريقة حقو  الموكية، يبا االعبراف باالقبثماي في شركة بفظ ب ا لو يو والعمويات المبوقفةالموجودات غمر المبداولة الم 
زمموة م دسيا  في ال يا ات المالية الموحدة بالبكوفة. يبا اعديل القيمة المديجة لالقرررررربثماي لالعبراف بالبيمرات في حلررررررة المجموعة  

القبنا . يبا مدياج الشررر رة المبعوقة بالشرررركة الزمموة في القيمة المديجة لالقررربثماي في صرررافي موجودات الشرررركة الزمموة منذ ااييخ ا
وال يبا اخبباي ا لال خفاض القيمة بش ل فردي. عندما يبا ا ويل شركة زمموة من منش ة خاضعة لسيطرة مشبركة، قمبا االعبراف 

 ر. ب ا م دسيا  بالقيمة المديجة البي يبا ا ويو ا ب ا من الطرف اآلخ
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال
 
 
 ملخص ب هم السياسات المحاسبية والتقديرات واألحكام )يتبع( 4
 

 الشركة الزميلة )يتبع(االستثمار في 
 

اع س الربح وو الخسررراية حلرررة المجموعة في  باسج عمويات الشرررركة الزمموة. يبا عرض وي ايممر في الدخل الشرررامل اآلخر لبوك 
الشررركات المسرربثمر فم ا كجز  من الدخل الشررامل اآلخر لومجموعة. باإلضررافة ملى ذلك، عندما ا ون  ناك ايممر اا االعبراف به 

ي حقو  موكية الشررررركة الزمموة، اقوع المجموعة باالعبراف ب لررررب ا في وي ايممرات، عند االقبضررررا ، في بيان البيمرات  مباشرررررة ف
في حقو  الموكية الموحد. يبا حذف الم اقررب والخسرراسر غمر الم ققة النااجة عن المعامالت بمن المجموعة والشررركات المسرربثمر  

 فم ا. فم ا ملى حد ال لة في الشركات المسبثمر
 

واج ة الربح وو الخسررراية خايج يبح البشررريمل ويمثل الربح    عوىا  ر مجمالي حلرررة المجموعة من يبح وو خسررراية الشرررركة الزمموة  
 وو الخساية وال قو  غمر المسيطرة في الشركات البابعة لوشركة الزمموة.

 
)والبي اشرمل وي حلرص طويوة اصجل اشر ل، من   خسراسر الشرركة الزمموة البي ازيد عن حلرة المجموعة في اوك الشرركة الزمموة

حمث الجو ر، جز  من صرررررافي اقررررربثماي المجموعة في شرررررركة زمموة( يبا االعبراف ب ا فقط ملى ال د الذي اب مل فيه المجموعة  
  فقات قا و ية وو اقبداللية االلبزامات وو المدفوعات  يابة عن الشركة الزمموة.

 
وشرررركة الزمموة لنفس الفبرة المالية لومجموعة ول ا  فس السرررياقرررات الم اقررر ية. عند الضرررروية، يبا مجرا  يبا معداد ال يا ات المالية ل

 اعديالت لجعل السياقات الم اق ية مبوافقة مو اوك الخاصة بالمجموعة.
 

رويي االعبراف ب ي خسررررراية ا خفاض القيمة فيما لب ديد ما مذا كان من الضررررر  36يبا اط مق مبطوبات الميياي الم اقررررر ي الدولي  
يبعوق باقرررربثماي المجموعة في شررررركة زمموة. عند الضررررروية، يبا اخبباي مجمالي القيمة المديجة لالقرررربثماي )بما في ذلك الشرررر رة( 

القررررررررربرداد )وعوى  ك صرررررررررل منفرد من خالل مقاي ة قيمبه القابوة ل  36لوب قق من ا خفاض القيمة وفقا  لوميياي الم اقررررررررر ي الدولي  
القيمة المسرربخدمة والقيمة العادلة  اقلررا  اكاليف االقررببعاد مو قيمبه المديجة(. ال يبا اخلرريص وي خسرراية ا خفاض معبرف ب ا  

 ي ع س لخسراية ا خفاض القيمة ب االعبرافلالقربثماي، ويبا  المديجةمن القيمة   جز صي وصرل، بما في ذلك الشر رة البي اشر ل  
.ملى ال د الذي يزيد فيه الم وغ القابل لالقبرداد لالقبثماي الحقا   36الدولي يقا الم اق ي  لوميياي وفقا  
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(  2022 يونيو  30المنتهية في   أشهرستة لفترة ال
 
 
 معداتآالت و ممتلكات و  5
 

 واآلالت والمعدات  ي كما يوي:من ال ركة في يصمد الممبوكات 
 داسم ر 31

2021 
 يونيو  30 

2022 
  

   ألف درهم  ولف دي ا 
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 القيمة المديجة في بدااة الفبرة/ السنة  17,152,182  15,374,891
 مضافات خالل الفبرة/ السنة   2,556,144  2,923,899

 ( 29اقب واذ من خالل ا دماج اصعمال )ماضاح   22,959  -
 اقب الك م مل خالل الفبرة/ السنة  (259,574)  (387,527)
 ( i) ذما مدينة خالل الفبرة/ السنة ( ملى) من/ م ول  500,000  (493,196)

 ( 6م ول ملى اقبثمايات عقايية )ماضاح   (730,757)  -
 الفبرة/ السنةاقببعادات خالل   (3,767)  (7,887)

 ( 28ا ويالت ملى عقاي م بفظ به لو يو )ماضاح   -  (237,000)
      ( 15ا ويالت ملى منح )ماضاح   -  (20,998)

     
      القيمة المدرجة في نهاية الفترة/ السنة   19,237,187  17,152,182

 
(i)    يو مو  30مومون دي ا كما في    500الفجمرة بقيمة مجمالية ا وغ قامت المجموعة بإجرا  ا سررررررمنات عوى ال نية الب بية لممنا

البي اا اطوير ا من ق ل وزاية شرإون الرساقرة واا  الموجوداتمومون دي ا(. اا امويل    493,2:  2021داسرم ر   31)  2022
لمشررررررررو  اطوير ممنا  الفجمرة  والدفعات المقدمة(  11اإلفلررررررراح عن ا ضرررررررمن الذما المدينة لبطوير ممنا  الفجمرة )ماضررررررراح 

يبا  ، وبالباليالموجوداتمن وزاية شرررررررإون الرساقرررررررة لالحبفا  ب ذ     مراقرررررررالت(. خالل الفبرة، اوقت المجموعة  19)ماضررررررراح  
( من  15ملى "ممبوكررات وآالت ومعرردات" من الررذما المرردينررة و"المنح ال  وميررة المإجوررة" )ماضررررررررررررررراح    الموجوداتا ويررل  ررذ   

 ( عوى البوالي.19ماضاح  )  ممنا  الفجمرة"مشرو  لبطوير  الدفعات المقدمة"
 

 اا اوزيو االقب الك الم مل في بيان الربح وو الخساية الموجز الموحد كما يوي:
 

   يونيو 30أشهر المنتهية في ستة لا
2021  2022   

   ألف درهم  ولف دي ا 
   )غير مدقق(   )غمر مدقق( 

     
 اكاليف مباشرة   208,496  175,890
      ملاييف عمومية وإدايية   51,078  31,782

     
207,672  259,574        

 
  30المنب ية في  وشررر رسررربة فبرة المومون دي ا ضرررمن وعمال يوقرررمالية قمد البنفمذ خالل    85امت يقرررموة اكاليف المويفمن بم وغ  

 مومون دي ا(. 71,5: 2021 يو مو 30) 2022  يو مو
 

  30في المنب ية  وشرر رسرربة خالل فبرة الضررمن وعمال يوقررمالية قمد البنفمذ مومون دي ا   13,5امت يقررموة اكاليف القروض بم وغ 
 مومون دي ا(. 21,4: 2021 يو مو 30) 2022  يو مو

 
  30وشررررر ر المنب ية في سررررربة لا يبا اسرررررجمل وي مإشررررررات عوى ا خفاض قيمة الممبوكات واآلالت والمعدات كما في وخالل فبرة ال

 .2022  يو مو
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 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال
 
 
 استثمارات عقارية 6
 

 من ال ركة في الرصمد  ي كما يوي:
 

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

   2022 يونيو 30أشهر المنتهية في ستة فترة ال      
 )غير مدقق(  

 القيمة المديجة في بدااة الفبرة  3,087,528  550,327  3,637,855
 مضافات خالل الفبرة  -  19,410  19,410

 ا ويل من ممبوكات وآالت ومعدات   -  730,757  730,757
        اقب الك م مل لوفبرة   (99,972)  -  (99,972)
       

        القيمة المدرجة في نهاية الفترة  2,987,556  1,300,494  4,288,050
       
 )مدقق(   2021داسم ر  31السنة المنب ية في       

 القيمة المديجة في بدااة السنة   2,850,781  607,238  3,458,019
 مضافات خالل السنة   -  268,590  268,590

 ا ويالت من عقايات قمد البطوير  325,501  (325,501)  -
 اقب الك م مل لوسنة  (114,567)  -  (114,567)

        ع س خساية ا خفاض القيمة لوسنة  25,813  -  25,813
       

        القيمة المديجة في   ااة السنة   3,087,528  550,327  3,637,855
 

 االقب الك الم مل ضمن البكاليف المباشرة في بيان الربح وو الخساية الموجز الموحد.اا اسجمل 
 

مومون( واا اك د ملراييف  770:  2021  يو مو  30مومون دي ا )  920اا ا قمق ميرادات ماجايية من االقربثمايات العقايية بم وغ 
  يو مو   30)  2022  يو مو  30مومون دي ا خالل الفبرة المنب ية في    254اشررريمل مباشررررة )بما في ذلك ملررراييف اللررريا ة( بم وغ  

 مومون دي ا(. 268: 2021
 

آالت : ال شرررررررررررررري ( من ممبوكرات و 2021يو مو    30مومون دي ا )  730,7  م وغ  خالل الفبرة، قرامرت المجموعرة برإعرادة الررررررررررررررنيف
عند )عقايات قمد البطوير( لبمثمل االقررررربخداع المقلرررررود لوموجودات   اقررررربثمايات عقاييةومعدات )وعمال يوقرررررمالية قمد البنفمذ( ملى  

 بش ل وفضل. اإل جاز
 

اشررررربمل االقررررربثمايات العقايية قمد البطوير بشررررر ل يسيسررررري عوى البكاليف المبعوقة بالمسررررربودعات ومدن يزين السررررر نية لوعمال في 
 مناطق اللناعية.ال
 

مومون دي ا. اعبقد    12,189بم وغ  من ق ل اإلداية ، اا ا ديد القيمة العادلة لالقرررررررررربثمايات العقايية 2021داسررررررررررم ر    31وما في  
  2022  يو مو  30وشررررر ر المنب ية في  سررررربة اإلداية و ه ال يوجد ايممر جو ري في القيمة العادلة لالقررررربثمايات العقايية خالل فبرة ال

 .وال اليةالقبثمايات العقايية الجديدة ل  ااة السنة  مووع بإجرا  البقميا الكامل وقوف اق
 

ال اسرررررربند المدخالت المسرررررربخدمة في البقميا ملى بيا ات السررررررو  القابوة لومالح ة، وبالبالي اا اعبباي اقنيات البقميا لبكون ضررررررمن 
 . 3اقميا المسبوى 
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 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال
 
 
 موجودات غير ملموسة وشهرة  7
 

 من ال ركة في الرصمد  ي كما يوي:

  المجموع
موجودات غير 
 الشهرة  ملموسة أخرى 

  

   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم
  يونيو 30أشهر المنتهية في ستة فترة ال      

 )غير مدقق( 2022  
 القيمة المديجة في بدااة الفبرة  54,534  169,509  224,043
 ( 29اقب واذ من خالل ا دماج اصعمال )ماضاح   34,286  101,400  135,686

        مطفا  م مل لوفبرة   -  (10,388)  (10,388)
       

        القيمة المدرجة في نهاية الفترة  88,820  260,521  349,341
       
 )مدقق(   2021داسم ر  31السنة المنب ية في       

 القيمة المديجة في بدااة السنة   54,534  180,199  234,733
        مطفا  م مل لوسنة  -  (10,690)  (10,690)

       
        القيمة المديجة في   ااة السنة   54,534  169,509  224,043

 
  2018ذ.ع.ع. خالل قرررنة  مرافش وبوي يمومون دي ا من االقرررب واذ عوى وعمال لوجسررربية من شرررركة   32,8 شررر ت الشررر رة بم وغ  

.  2019شرركة الشرخص الواحد ذ.ع.ع. خالل قرنة   -مومون دي ا من االقرب واذ عوى شرركة مي و لوخدمات الووجسربية  21,7وم وغ 
وشر ن الب ري ذ.ع.ع  لولييااوي االقرب واذ عوى شرركة   خالل  مومون دي ا وذلك من 8,2بم وغ  بشر رة خالل الفبرة اعبرفت المجموعة  

 .29كما  و موضح في ماضاح  كيبمدافب واذ عوى قاال من خاللمومون دي ا وذلك  26,0  م وغش رة بو 
 

، والبي اا ا ديد ا القيمة في االقرربخداع، اقرربند الم وغ القابل لالقرربرداد لووحدة المنبجة لونقد  ذ  ملى  2021داسررم ر    31وما في  
٪ عوى مدى 8من االقرربخداع المسرربمر لووحدة المنبجة لونقد بنسرربة   عوم اال لررول  بخلررا البدفقات النقداة المسرربق وية البي قررمبا 

سبة  قنة. اعبقد اإلداية و ه ال يوجد ايممر جو ري في الم وغ القابل لالقبرداد لوش رة خالل فبرة ال  30العمر االفبراضي المقدي برررررررررر  
 .لوش رة الجديدة وال الية السنة  ااة  مووقبقوع بإجرا  البقميا الكامل  2022 يو مو 30وش ر المنب ية في 

 
ابكون الموجودات غمر الموموقررررررررررررررة اصخرى من عقود وعالقرات العمال  واصعمرال المبراومرة وال قو  والعالمرات البجراييرة واقررررررررررررررا  

 العالمة البجايية واالافاقية غمر البنافسية والبراخيص المعبرف ب ا  بيجة االقب واذ عوى الشركات البابعة.
 
 يو مو 30وشر ر المنب ية في سربة وخالل فبرة ال  كما فيغمر الموموقرة  الموجودات خفاض قيمة  ذ  الوي مإشررات   ليبا اسرجملا  

2022. 
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17  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال
 
 
 استثمار في مشاريع مشتركة  8
 

 من ال ركة في الرصمد  ي كما يوي:
 داسم ر 31

2021 
 يونيو  30 

2022 
  

   ألف درهم  ولف دي ا 
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 الرصمد في بدااة الفبرة/ السنة    455,493  428,730
 حلة الربح لوفبرة/ السنة  75,461  29,248
 الدخل الشامل اآلخر لوفبرة/ السنة حلة   36,028  37,136

 و لبة ويباح مسبومة خالل الفبرة/ السنة   (3,565)  (60,811)
      (i) مقبثمايات خالل الفبرة/ السنة  262,288  21,190

     
      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة   825,705  455,493

 
(i)   قرفمن لخدمات المسرح والعمويات الب رية ذ.ع.ع   شرركة  موكية  ٪ من51خالل الفبرة، وبرمت المجموعة اافاقية لالقرب واذ عوى

مومون دي ا. يبا االعبراف ب ذ  الشررررركة المسرررربثمر فم ا كمشرررررو  مشرررربرك لومجموعة عوى    262,3  بدل بم وغ  مقابل)قررررفمن( 
قو  الموكية وحقو  البلرررررويت، فإن حلرررررة الموكية المببقية م بفظ ب ا من  ٪ من ح51   سررررربة الرغا من ون المجموعة لدي ا

ق ل شركة الجرافات الب رية الوطنية م.ع.  كشريك في المشرو  المشبرك.
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال

 
 
 مشاريع مشتركة )يتبع(استثمار في  8
 

 من موخص بيان المركز المالي لومشاييو المشبركة  و كما يوي: 
 

   شركة مرافئ أبوظبي ذ.م.م.   مع إل دي بي إل مشاريع مشتركة   صندوق زون كورب للبنية التحتية 
   يونيو  30  داسم ر  31  يونيو  30  داسم ر  31  يونيو  30  داسم ر  31

2021  2022  2021  2022  2021  2022   
   ألف درهم  ولف دي ا   ألف درهم  ولف دي ا   ألف درهم  ولف دي ا 
   )غير مدقق(   )مدقق(   )غير مدقق(   )مدقق(   )غير مدقق(   )مدقق( 

         )معاد بيا ه(    
             

 موجودات مبداولة   292,560  362,781  96,353   82,434  274,994   317,620
 موجودات غمر مبداولة   2,585,590  2,641,993  514,575   520,112  2,228,926   2,150,564
 مطووبات مبداولة   (187,588)  (248,417)  (316,626)   (316,056)  (67,067)   (77,458)

                           مطووبات غمر مبداولة   (3,128,721)  (3,149,054)  (350,494)   (350,645)  (1,385,192)   (1,542,038)
 )المطووبات(/ الموجوداتصافي   ( 438,159)  ( 392,697)  ( 56,192)  (64,155)  1,051,661  848,688
 حلة المجموعة في صافي الموجودات  -   -   -   -  525,831  424,344

 ش رة  -   -   -   -  -  
              حركات حقو  الموكية وخرى   -  -  227,579  133,582  595,713  (99,963)

             

324,381  1,121,544  133,582  227,579  -  -  
 القيمة المديجة لومجموعة في

              المشاييو المشبركة  
             

               قد وويصدة لدى ال نوك    164,614  227,607  51,373  20,875  80,977  43,800
             

(1,619,251 )  (1,438,825 )  (666,007 )  (1,017,473 )  
         

(3,165,760 )  (3,107,304 )  
 المطووبات المالية )باقبثنا  ذما داسنة 

              ومخللات(  



 شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع. 

 

19 
 

 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال

 
 
 استثمار في مشاريع مشتركة )يتبع( 8

 
 من موخص بيان الربح وو الخساية والدخل الشامل اآلخر  و كما يوي: 

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

   يونيو  30أشهر المنتهية في ستة ال  يونيو  30أشهر المنتهية في ستة ال  يونيو  30أشهر المنتهية في ستة ال
2021  2022  2021  2022  2021  2022   

   ألف درهم  ولف دي ا   ألف درهم  ولف دي ا   ألف درهم  ولف دي ا 
   )غير مدقق(   )غمر مدقق(  )غير مدقق(   )غمر مدقق(  )غير مدقق(   )غمر مدقق(

             
 ميرادات   170,552  125,023  112,755  88,127  188,653  125,091

 اكوفة مباشرة   (169,919)  (65,275)  (92,786)  (81,509)  -  -
 ملاييف مدايية   (13,800)  (78,552)  (2,672)  (17,178)  (791)  (6,403)

 اكاليف امويل   (68,788)  (63,186)  (4,864)  (5,518)  (49,849)  (34,562) 
                           ميرادات وخرى   465  2,499  443  (330)  34  47

              )خسارة(/ ربح للفترة   ( 81,490)  ( 79,491)  12,876  ( 16,408)  138,047  84,173
             

 حلة المجموعة في الربح/ )الخساية(   -   -   6,438  ( 5,868)  69,023  42,087
 الدخل الشامل اآلخر     6,176    -  72,057  25,332
                           حلة الدخل الشامل اآلخر لوفبرة  -   1,181  -   -  36,028  5,594
              )الخسارة( الشاملة للفترةمجموع الدخل/   -   1,181  6,438  ( 5,868)  105,051  47,681
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال

 
 
 استثمار في مشاريع مشتركة )يتبع( 8
 

 وعال  ما يوي:  لوفبرةيبضمن الربح/ )الخساية( 
 

   شركة مرافئ أبوظبي ذ.م.م.   مع إل دي بي إل مشاريع مشتركة   صندوق زون كورب للبنية التحتية 
   يونيو  30أشهر المنتهية في ستة ال  يونيو  30أشهر المنتهية في ستة ال  يونيو  30أشهر المنتهية في ستة ال

2021  2022  2021  2022  2021  2022   
   ألف درهم  ولف دي ا   ألف درهم  ولف دي ا   ألف درهم  دي ا ولف 

   )غير مدقق(   )غمر مدقق(  )غير مدقق(   )غمر مدقق(  )غير مدقق(   )غمر مدقق(
             
              اقب الك وإطفا   ( 63,594)  ( 30,264)  ( 13,107)  ( 7,314)  -   -
             
              ميرادات فاسدة   -   -  -   -  124,466  22
             

              ملاييف فاسدة  ( 68,788)  ( 31,771)  ( 4,864)  ( 2,786)  ( 49,849)  983
             

-   -  (8,778 )   -  (20,949 )  (41,560 )  
  حلة خساية غمر م ققة

              لمشرو  مشبرك لوفبرة  
             
              حلة خساسر غمر معبرف ب ا مبراومة  ( 151,650)  ( 48,440)  -   ( 24,040)  -   - 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال

 
 
 في شركة زميلة استثمار 9
 

٪ من حلرررررررررة حقو  الموكية في 22,32خالل الفبرة، قامت الشرررررررررركة اصع لومجموعة، شرررررررررركة وبوي ي البنموية القابضرررررررررة بب ويل  
كاقرربثماي في شررركة زمموة حمث قريت   الم ولةويام س م.ع. . كمسررا مة من المسررا ا دون مقابل. اعبرفت المجموعة بال لررة  

المجموعة بالقيمة   اإلقرررربثماي من ق ل المجموعة ون ل ا ا ثمر ا  ام ا عوى االقرررربثماي بموجب البمثمل في مجوس اإلداية. اا اسررررجمل
 اصع في ااييخ االقب واذ. الشركةالبي اا اسجمو ا ب ا في دفاار  المديجة

 
 ي شركة زمموة:فيما يوي ال ركة في يصمد اإلقبثماي ف

 
 يونيو  30

2022 
    

     ألف درهم
     )غير مدقق( 

     
 الرصمد في بدااة الفبرة    -

 اصع خالل الفبرة المنش ةم ول من     1,450,000
 حلة الربح لوفبرة    22,558

 حلة الخساية الشاموة اصخرى لوفبرة    (15,829)
      مسبومة خالل الفبرةو لبة ويباح     (42,487)

     
      الرصيد في نهاية الفترة     1,414,242

 
 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 10
 

ابكون الموجودات المالية لومجموعة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشررررررررامل اآلخر من االقرررررررربثمايات اإلقرررررررربراايجية في اصويا  
 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. كمقاقةالمالية البي اا النيف ا بش ل غمر قابل لإلليا  

 
 دلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما في   ااة فبرة البقرير ما يوي:اشبمل افاصمل الموجودات المالية بالقيمة العا

 
 داسم ر 31

2021 
 يونيو  30 

2022 
  

   ألف درهم  ولف دي ا 
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 (1وويا  مالية مديجة )  2,131,800  -

      (2ديون ووويا  مالية غمر مديجة )  58,788  58,788
     

58,788  2,190,588        
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال

 
 

 )يتبع( خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية بالقيمة العادلة من  10
 
في شرركة ٪ من حلرة حقو  الموكية  10خالل الفبرة، قامت الشرركة اصع لومجموعة، شرركة وبوي ي البنموية القابضرة بب ويل   ( 1)

دون مقابل. اعبرفت المجموعة بال لررررررة الم ولة   المسررررررا اكمسررررررا مة الجرافات الب رية الوطنية م.ع.  )"من دي مع قرررررري"( 
 و صل مالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واا اسجمو ا بالقيمة العادلة لألويا  المالية في ااييخ االقب واذ.

 
شرررررررركة اعمل في اشررررررريمل قررررررري اس بي وبوي ي امرممنال ذ.ع.ع، و ي  في٪ من حقو  الموكية 10ا بفظ المجموعة بنسررررررربة   ( 2)

وبردال  من ذلرك، اا ال يبا االحبفرا  ب رذا االقرررررررررررررربثمراي في ودوات حقو  الموكيرة لومبراجرة.   .من ممنرا  خويفرة  ال راويراتم طرات  
اية المجموعة الررنيف اإلحبفا  به صغراض اقرربراايجية مبوقررطة ملى طويوة اصجل. بنا   عوى ذلك، اخباي وعضررا  مجوس مد

اعبقردون ون االعبراف   ، حمرث رذ  االقرررررررررررررربثمرايات في ودوات حقو  الموكيرة برالقيمرة العرادلرة من خالل الردخرل الشررررررررررررررامرل اآلخر
بالبقوبات قلمرة اصجل في القيمة العادلة ل ذ  االقبثمايات في اصيباح وو الخساسر لن ا ون مبوافق مو اقبراايجية المجموعة  

 ذ  االقبثمايات صغراض طويوة اصجل وا قمق مم ا ات وداس ا عوى المدى الطويل.في االحبفا  ب 
 

 : ي كما يوي ركة في يصمد الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمن ال 
 

 داسم ر 31
2021 

 يونيو  30 
2022 

  

   ألف درهم  ولف دي ا 
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 الرصمد في بدااة الفبرة/ السنة  58,788  58,788

  م ول من المنش ة اصع خالل الفبرة  1,090,650  -
      البيممر في القيمة العادلة المعبرف ب ا في الدخل الشامل اآلخر  1,041,150  -
     

      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة  2,190,588  58,788
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال

 
 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى  11
   يونيو   30  داسم ر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ولف دي ا 
   )غير مدقق(   )مدقق(

 متداولالجزء غير ال    
 ماجايات مدينة لا الدي ب ا فواامر  2,127,229  2,010,283
      ينزل: مخلص خساية   (210,156) ) ( 231,303

     
1,778,980  1,917,073        

 الجزء المتداول    
 ذما مدينة اجايية ووخرى   1,864,342  1,413,940
 (22مسب ق من ج ات ذات عالقة )ماضاح   762,035  560,253
      ميرادات مسب قة   322,788  385,636

     
2,359,829  2,949,165   
      ينزل: مخلص خساية   (561,013) ) ( 503,140

     
1,856,689  2,388,152   
 ( 5ذما مدينة لبطوير ممنا  الفجمرة )ماضاح   -  493,196
 ذما مويفمن مدينة   30,227  31,764
      ذما مدينة وخرى   180,848  13,667

     
2,395,316  2,599,227        

 
  ي كما يوي:  واصخرى من ال ركة في مخلص خساية االسبمان المبوقعة عوى الذما المدينة البجايية 

 
 داسم ر 31

2021 
 يونيو  30 

2022 
  

   ألف درهم  ولف دي ا 
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 الرصمد في بدااة الفبرة/ السنة  734,443  796,527
 قياس مخلص الخساية خالل الفبرة/ السنةصافي معادة   73,296  20,508

      مبالغ مشطوبة خالل الفبرة/ السنة  (36,570)  ( 82,592)
     

      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة  771,169  734,443
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال

 
 

 مصاريف مدفوعة مقدمًا ودفعات مقدمة 12
 داسم ر 31

2021 
 يونيو  30 

2022 
  

   ألف درهم  ولف دي ا 
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 الجزء غير المتداول    

      مقدما  ملاييف مدفوعة   38,000  45,600
     
 الجزء المتداول    

 دفعات مقدمة لومقاولمن   347,274  363,869
      مقدما  ملاييف مدفوعة   72,370  87,439

     
451,308  419,644        

 
 

 نقد وأرصدة لدى البنوك 13
 

 ومرادفات النقد مما يوي: النقد يبكون  الموحد، النقداة الموجز البدفقات بيان ليرض
 

 داسم ر 31
2021 

 يونيو  30 
2022 

  

   ألف درهم  ولف دي ا 
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
  قد لدى ال نوك  8,747  5,625

      ال نوك  لدىوداسو ثاببة وحسابات جايية   1,749,060  1,045,649
     

  قد وويصدة لدى ال نوك  1,757,807  1,051,274
       اقلا : وداسو قلمرة اصجل ببواييخ مقب قا  وصوية صوثر من ثالثة وش ر  ( 1,265,271) ) ( 15,471

     
      نقد ومرادفات النقد   492,536  1,035,803

 
 ( قنويا .٪0,6: 2021داسم ر  31) ٪1,25 - ٪0,6ا مل الوداسو صجل معدل فاسدة بنسبة 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال

 
 

 رأس المال  14
 داسم ر 31

2021 
 يونيو  30 

2022 
  

   ألف درهم  ولف دي ا 
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 رأس المال المصرح به والمصدر والمكتتب والمدفوع     

3,840,000  5,090,000  
 دي ا لوس ا   1ق ا عادي بقيمة  5,090,000,000

      دي ا لوس ا(   1ق ا عادي بقيمة  3,840,000,000:  2021) 
 

 فيما يوي ال ركة في الرصمد:
 داسم ر 31

2021 
 يونيو  30 

2022 
  

   ألف درهم  ولف دي ا 
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 الفبرة/ السنةالرصمد في بدااة   3,840,000  3,840,000

- 
 

1,250,000 
 مضافات خالل الفبرة/ السنة   

      (دي ا لوس ا 1ق ا ملدي بقيمة  1,250,000,000)  
     

      الرصمد في   ااة الفبرة/ السنة  5,090,000  3,840,000
 

مومون   1,250  لعددمن خالل اوبباب خا  ق ل اإلدياج   اصق افي  طرح ل ا لالوبباب قامت المجموعة ب ول عموية   خالل الفبرة،
دي ا لوس ا. بوغ مجمالي النقد المسبوا من االوبباب   3,20دي ا ويبا مصداي ا بسعر   1من القيمة االقمية لوس ا  ي  . ق ا عادي
٪  75,42البنموية القابضررة المسررا ا اصو ر ب لررة   مومون دي ا. قررببقى شررركة وبوي ي  2,750مومون دي ا بعالوة قدي ا    4,000

 في يوس مال الشركة.
 
 

 منح حكومية مؤجلة  15
 

 من ال ركة في الرصمد  ي كما يوي:
 

 داسم ر 31
2021 

 يونيو  30 
2022 

  

   ألف درهم  ولف دي ا 
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 السنةالرصمد في بدااة الفبرة/   6,402,712  6,460,688

 ( 5)ماضاح  مضافات خالل الفبرة/ السنة  500,000  94,941
 ( 21)ماضاح مبالغ معبرف ب ا كإيرادات خالل الفبرة/ السنة   (122,010)  ( 131,919)
      ملى ج ة ذات عالقة  م ول  -  ( 20,998)
     

      السنةالرصيد في نهاية الفترة/   6,780,702  6,402,712
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال

 
 

 )يتبع(منح حكومية مؤجلة  15
 

 من البلنيف المبداول وغمر المبداول لومنح ال  ومية المإجوة  و كما يوي:
 

 داسم ر 31
2021 

 يونيو  30 
2022 

  

   ألف درهم  ولف دي ا 
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 مطووبات مبداولة    244,021  131,919

      مطووبات غمر مبداولة   6,536,681  6,270,793
     

6,402,712  6,780,702        
 
 

 لشركات المشروع مستحقات 16
 

 ال ركة في الرصمد: فيما يوي
   يونيو   30  داسم ر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ولف دي ا 
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 الرصمد في بدااة الفبرة/ السنة  2,424,072  2,429,047
 لوفبرة/ السنة فاسدة م موة   126,199  250,174
      السنة الفبرة/ اسديدات خالل   (127,631) ) ( 255,149

     
      الفترة/ السنة نهايةالرصيد في   2,422,640  2,424,072

 
 لشركات المشرو   و كما يوي: المسب قمن البلنيف المبداول وغمر المبداول عوى 

 
   يونيو   30  داسم ر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ولف دي ا 
        )غير مدقق(   )مدقق(

 مطووبات مبداولة    274,994  273,508
           مطووبات غمر مبداولة   2,147,646  2,150,564
2,424,072  2,422,640        

 
٪ قرررنويا (. قررروف 10,57:  2021داسرررم ر    31٪ قرررنويا  )10,57لشرررركات المشررررو   و   المسرررب قمن معدل الفاسدة الم مل عوى  

 .2039ووبوبر  25و 2037ووبوبر  25اقب قاق ا في الفبرة ما بمن يبا 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال

 
 

 سندات دائنة    17
 

"( بموجب بر امج السرررررندات السرررررنداتقرررررنوات )"  10دوالي ومري ي لمدة موياي  1وصرررررديت الشرررررركة قرررررندات غمر مضرررررمو ة بقيمة 
( وقررو  وبوي ي لألويا  LSE"(، والذي اا مدياجه بشرر ل مشرربرك في بويصررة لندن )EMTNاصويوبية مبوقررطة اصجل )"بر امج  

ألغراض  للعاسدات ٪ قرررررنويا . قرررررمبا اقررررربخداع ا2,5وا مل كوبون بنسررررربة    2031مايو    6(. اسرررررب ق السرررررندات في ADXالمالية )
مومون دوالي  979,2م وغ    المجموعرةواقرررررررررررررربومرت    2021مرايو   6في   اا اوبمرال االوببرابوإعرادة امويرل الرديون.   لوشررررررررررررررركرةعرامرة ال

مومون دي ا( واا مصرررداي ا    3,673,5مومون دوالي ومري ي )  1,000مومون دي ا(. ا وغ القيمة االقرررمية لوسرررند    3,579,2ومري ي )
 مومون دي ا(. 76,3مومون دوالي ومري ي ) 20,8  وغمما ودى ملى ا خفاض صافي العاسدات بم ةاالقميالقيمة بسعر وقل من 

 
مومون   3,145,3مومون دوالي ومري ي، وي ما اعادل   856,2م وغ   2022  يو مو  30مة العادلة لوسررندات الداسنة كما في  بويت القي
 مومون دي ا(. 3,673,5 م وغدوالي ومري ي و  1,000: 2021داسم ر  31دي ا )

 
داسررررررررررررررم ر   31مومون دي ا ) 19,5، بويرت اكوفرة المعرامالت المردفوعرة مقردمرا  لوسررررررررررررررنردات غمر المطفر ة  2022  يو مو 30ومرا في 
 مومون دي ا(. 71,9: 2021داسم ر  31مومون دي ا ) 68,6الخلا غمر المطف  بوغ مومون( و  20,6: 2021

 
 

 قروض  18
 داسم ر 31

2021 
 يونيو  30 

2022 
  

   ألف درهم  ولف دي ا 
        )غير مدقق(   )مدقق(

           1قرض اس مل   -  1,146,132

1,146,132  - 
 ش را  من   ااة فبرة البقرير   12الم وغ المسب ق لوبسديد خالل   

      )ملنف ضمن مطووبات مبداولة(   
 

مومون دوالي   1,000، حلررروت المجموعة عوى اافاقية اسررر مل اسبما ي مبجدد غمر مضرررمون ب د اسبما ي ي وغ  2021 قرررنة  خالل
مومون دي ا( من مجموعة من ال نوك الم وية والدولية ليرض امويل الملرروفات الروقرمالية واصغراض العامة   3,673,5ومري ي )

 -٪  0,85ديد لمدة عاممن بزيادات قرررررنة واحدة وي مل معدل فاسدة فعوي من قرررررنوات وخياي البم  3ومجموعة. لدى البسررررر مل فبرة  ل
خالل الفبرة، اا اجديد البسرررر مل لمدة قررررنة وخرى مو اقررررب قا  البمديد ٪ فو  قررررعر لم وي اقرررربنادا  ملى اقرررربخداع البسرررر مل. 1,00

موياي دي ا.   6وموقررررررة ال اقل عن  ابطوب شررررررروط االافاقية من المجموعة ال فا  عوى صررررررافي حقو  موكية م.  2023البالي في  
مومون دوالي   1,000بوغ مجمالي الم وغ غمر المسررررر وب و  خالل الفبرة، قامت المجموعة ببسررررروية الرصرررررمد القاسا لوبسررررر مل بالكامل

 دي ا(.مومون  2,527و دوالي ومري ي مومون  688: 2021داسم ر  31مومون دي ا( كما في ااييخ البقرير ) 3,673,5ومري ي )
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال

 
 

 قروض )يتبع( 18
 

 ن اص شطة البمويوية  ي كما يوي: مض مو البدفقات النقداة النااجة و من اسوية حركة القر 
 

 داسم ر 31
2021 

 يونيو  30 
2022 

  

   ألف درهم  ولف دي ا 
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 الرصمد في بدااة الفبرة/ السنة  1,146,132  4,050,000
 ق ب قروض خالل الفبرة/ السنة   -  2,600,841
      قروض خالل الفبرة/ السنة  اسديد  (1,146,132) ) ( 5,504,709

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

 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  19
   يونيو   30  داسم ر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ولف دي ا 

   )غير مدقق(   (مدقق)
 متداولالجزء غير ال    

 مإجوةميرادات   400,317  259,937
 وداسو العمال   86,306  83,816

      (29مطووبات طايسة وبدالت مإجوة )ماضاح   2,200  -
     

343,753  488,823        
     
 متداولالجزء ال    

   باإل شا اتملاييف مسب قة واكاليف مبعوقة   856,890  1,190,830
 مقاولمن ومويدين داسنمن  598,276  158,290
 ميرادات مإجوة  417,405  240,483
 ذما داسنة وخرى    316,415  47,628
 (22مسب ق ملى ج ات ذات عالقة )ماضاح   224,572  233,928
 قوفيات عمال    121,696  116,051
 م بجزات داسنة   67,716  147,380

 (29)ماضاح مطووبات طايسة وبدالت مإجوة   5,466  -
      (5دفعات مقدمة لمشرو  اطوير ممنا  الفجمرة )ماضاح   -  500,000

     
2,634,590  2,608,436        
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال

 
 

 إيرادات   20
   يونيو 30أشهر المنتهية في ستة ال

2021  2022   
   ألف درهم  ولف دي ا 

   )غير مدقق(   )غمر مدقق( 
     

 )و(  ميرادات من عقود مو العمال   1,329,910  1,019,549
      )ب( اإلاجاي  دخلميرادات من   959,011  812,081

     
1,831,630  2,288,921        

 
 و( النيف اإليرادات من العقود مو العمال :

   يونيو 30أشهر المنتهية في ستة ال
2021  2022   

   ألف درهم  ولف دي ا 
   )غير مدقق(   )غمر مدقق( 

 خدمات محولة في زمن محدد    
 ب رية خدمات   458,130  228,667
 عمويات لوجسبية  259,237  276,145
 عمويات موا ش  199,715  285,434
 خدمات يقمية   46,467  50,863
      وخرى مدن اقبلاداة ومناطق حرة خدمات   37,750  8,340

     
849,449  1,001,299        

 الوقتخدمات محولة مع مرور     
      خدمات ب رية   200,826  20,542

     
      وخرى مبعوقة بعقود اإلاجايمدن اقبلاداة ومناطق حرة خدمات   127,785  149,557

     
      إجمالي إيرادات من عقود مع عمالء   1,329,910  1,019,549

 
 :اإلاجاي دخلب( النيف اإليرادات من 

   يونيو 30أشهر المنتهية في ستة ال
2021  2022   

   ألف درهم  ولف دي ا 
   )غير مدقق(   )غمر مدقق( 

     
 رةحا جمر مدن اقبلاداة ومناطق   700,188  576,368
 امبيازات وا جمر الموا ش  258,074  225,727
      ميرادات ماجاي وخرى   749  9,985

     
812,080  959,011        
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال

 
 

 تكاليف مباشرة  21
   يونيو 30أشهر المنتهية في ستة ال

2021  2022   
   ألف درهم  ولف دي ا 

   )غير مدقق(   )غمر مدقق( 
     

 (  6و 5اقب الك ممبوكات وآالت ومعدات واقبثمايات عقايية )ماضاح   308,468  205,939
 اكاليف ويدي عاموة   202,714  170,065
 اكاليف مسبودعات ومناولة   132,250  70,684
 اكاليف مصالح وصيا ة   120,598  142,833
 اكاليف خدمات   114,546  102,861
 اكوفة وقود  93,505  38,236
 يقوع اقبئجاي  87,907  41,351
 اكوفة حركة النقل بالشاحنات   86,145  164,539
 مطفا  موجودات غمر موموقة   10,388  5,345
 مطفا  حق اقبخداع الموجودات   16,691  16,662
 اقبعا ة بملادي خايجية وويدي عاموة خايجية اكاليف   22,739  25,265
 ا ممن واقبشايات    18,475  14,474
 يخلة اط مق واكاليف صيا ة   15,670  9,501
 اكاليف ويدي عاموة وجن ية  12,807  10,133
      اكاليف وخرى   10,889  9,661

     
1,027,549  1,253,792   

      ( 15 اقص: منح ح ومية )ماضاح   ( 122,010)  ( 58,710)
     

968,839  1,131,782        
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال

 
 

 جهات ذات عالقة 22
 

ابمثل الج ات ذات العالقة في المسا ممن ووعضا  مجوس اإلداية ومويفي اإلداية الرسيسممن لوشركة والمنشآت الخاضعة لوسيطرة،  
المشرررررررربركة وو الب ثمر الجو ري من ق ل  ذ  الج ات، حمث ا ون ل ذ  الج ات القدية عوى السرررررررريطرة وو ممايقررررررررة ا ثمر السرررررررريطرة 

 جو ري في القرايات المالية والبشيموية. يبا اعبماد قياقات البسعمر وشروط  ذ  المعامالت من ق ل مداية الشركة.
 

 شروط وأحكام المعامالت مع الجهات ذات العالقة 
 

 يبا اقداا الخدمات من وإلى الج ات ذات العالقة ب قعاي السو  االعبياداة.
 

انشر  اصيصردة مو  ذ  الج ات ذات العالقة بشر ل عاع من المعامالت البجايية في قريا  اصعمال االعبياداة عوى وقراس اجايي. 
 الموحد في ااييخ البقرير المالي ما يوي:  ابضمن اصيصدة مو الج ات ذات العالقة الوايدة في بيان المركز المالي الموجز

 
   يونيو   30  داسم ر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ولف دي ا 

   )غير مدقق(   (مدقق)
 :(11مستحق من جهات ذات عالقة )إيضاح     
 مشاييو مشبركة    

      شركة مرافش وبوي ي ذ.ع.ع  51,721  4,380
 مشبركةمنشآت اخضو لسيطرة      
 وبوي ي شرطة  332,455  -
 ةداسرة البنمية االقبلادا  150,155  -

 شركة ببرول وبوي ي الوطنية  100,190  20,053
 (بروج)شركة وبوي ي لو وليمرات الم دودة   8,343  86,388
 داسرة ال وداات والنقل  34,364  32,000
   .ع.ال ديداة مشركة اإلمايات لولناعات   28,746  57,665
 وبوي ي  –داسرة المالية   19,820  169,077
 القيادة العامة لوقوات المسو ة  7,625  10,319
 قالل لألغذاة والبكنولوجيا ذ.ع.ع  1,596  7,515
 يافد لورعااة الل ية ذ.ع.ع  -  19,849
           مشبركةمنشآت وخرى خاضعة لسيطرة   27,020  153,007
555,873  710,314             
560,253  762,035        
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال

 
 

 جهات ذات عالقة )يتبع( 22
 

   يونيو   30  داسم ر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ولف دي ا 
   )غير مدقق(   )مدقق(

 (11إيرادات مستحقة )إيضاح     
 الشركة اصع    

      شركة وبوي ي البنموية القابضة م.ع.   -  235,923
     
 مشرو  مشبرك    

      شركة مرافش وبوي ي ذ.ع.ع  18,186  44,939
     
 منشآت اخضو لسيطرة مشبركة    
 شرطة وبوي ي  138,627  -

 داسرة ال وداات والنقل  36,555  11,003
   .ع.شركة اإلمايات لولناعات ال ديداة م  16,986  -

 شركة ببرول وبوي ي الوطنية  -  18,500
 لولو العالمية القابضة الم دودة )مجموعة(  -  4,880
 .ع.علورعااة الل ية ذيافد   -  2,105
      لسيطرة ح ومة وبوي ي اخضومنشآت وخرى   193  395
     

36,883  192,361        
     

317,745  210,547        
 (11)إيضاح   بها فواتير رذمم إيجار مدينة لم يصد    
 مشرو  مشبرك    

      وبوي ي ذ.ع.عشركة مرافش   274,585  262,901
     
 منشآت اخضو لسيطرة مشبركة    

      لسيطرة ح ومة وبوي ي اخضومنشآت وخرى   57,645  50,687
     

313,588  332,230        
 (12مصاريف مدفوعة مقدمًا وسلفيات )إيضاح     
 مشرو  مشبرك    

      شركة مرافش وبوي ي ذ.ع.ع  53,200  60,800
 منشآت اخضو لسيطرة مشبركة    

      الشركة الوطنية لوب ممن الل ي )ضمان(  8,802  2,290
     

63,090  62,002        
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال

 
 

 جهات ذات عالقة )يتبع( 22
   يونيو   30  داسم ر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ولف دي ا 
   )غير مدقق(   )مدقق(

 (13نقد وأرصدة لدى البنوك )إيضاح     
 منشآت اخضو لسيطرة مشبركة    

      لسيطرة ح ومة وبوي ي اخضو  بنوك  468,920  1,028,053
     

      (8إستثمارات في مشاريع مشتركة )إيضاح   825,705  455,493
     

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

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

      وبوي ي البنموية القابضة م.ع. شركة   323  323
     
 مشرو  مشبرك    

      شركة مرافش وبوي ي ذ.ع.ع  24,716  7,876
     
 منشآت اخضو لسيطرة مشبركة    

 وبوي ي -داسرة المالية   98,314  98,314
 صندو  معاشات وم افآت البقاعد إلماية وبوي ي  4,795  3,019
 شركة ببرول وبوي ي الوطنية  15,048  29,540
      لسيطرة ح ومة وبوي ي اخضومنشآت وخرى   81,376  94,856

     
225,729  199,533        

     
233,928  224,572        
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال

 
 

 جهات ذات عالقة )يتبع( 22
   يونيو   30  داسم ر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ولف دي ا 
   )غير مدقق(   )مدقق(

 ( 16)إيضاح  لشركات المشروع مستحقات    
 مشرو  مشبرك    

      صندو  زو ز كويب لو نية الب بية  2,423,856  2,424,072
     
 ( 15)إيضاح  منح حكومية مؤجلة    
 الشركة المسيطرة الن اسية    

      ح ومة وبوي ي  6,492,947  6,064,640
     
 الشركة اصع    

      القابضة م.ع. شركة وبوي ي البنموية    287,755  338,072
     

6,402,712  6,780,702        
     
 ( 18قروض )إيضاح     
 منشآت اخضو لسيطرة مشبركة    

      بنك وبوي ي اصول  -  229,226
     
 العمالء وسلف وذمم دائنة أخرى  وت ميناتمستحقة  مصاريف    

 (19)إيضاح   
 مشرو  مشبرك    
           شركة مرافش وبوي ي ذ.ع.ع  3,318  -
 منشآت اخضو لسيطرة مشبركة    

 شركة ببرول وبوي ي الوطنية  25,116  10,170
      لسيطرة ح ومة وبوي ي اخضومنشآت وخرى   15,709  8,841

     
19,011  40,825        

     
19,011  44,143        

 مساهمة المساهم    
 الشركة اصع    

      شركة وبوي ي البنموية القابضة م.ع.   4,610,360  2,069,710
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال

 
 

 جهات ذات عالقة )يتبع( 22
 

 من المعامالت ال امة مو ج ات ذات عالقة  ي كما يوي:
 

   يونيو 30أشهر المنتهية في ستة ال
2021  2022   

   ألف درهم  ولف دي ا 
   )غير مدقق(   )غمر مدقق( 

 ( 20إيرادات )إيضاح     
 الشركة اصع    

      شركة وبوي ي البنموية القابضة م.ع.   9,836  51,996
     
 مشرو  مشبرك    

      .ع.عشركة مرافش وبوي ي ذ  78,296  62,503
     
 منشآت اخضو لسيطرة مشبركة    
 وبوي يشرطة   176,756  -

 شركة اإلمايات لولناعات ال ديداة م.ع.   87,944  79,246
 شركة ببرول وبوي ي الوطنية  153,885  40,214
 داسرة ال وداات والنقل  44,692  2,577

 شركة وبوي ي لو وليمرات الم دودة )بروج(  39,337  158,914
 قالل لألغذاة والبكنولوجيا ذ.ع.ع  2,916  17,765
 القيادة العامة لوقوات المسو ة  1,435  5,442
 وبوي ي -داسرة المالية   708  11,697
      منشآت وخرى اخضو لسيطرة ح ومة وبوي ي  32,495  277,530

     
593,385  540,168        

     
707,884  628,300        

     
 (8)إيضاح  معامالت مع مشاريع مشتركة    
     

      حلة الربح خالل الفبرة  75,461  36,219
     

      لوفبرة اآلخر حلة الدخل الشامل  36,028  6,775
     

      ويباح مسبومة خالل الفبرة و لبة  3,565  20,500
     
      مقبثمايات خالل الفبرة  262,288  -
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال

 
 

 جهات ذات عالقة )يتبع( 22
 

 :)يببو( من المعامالت ال امة مو ج ات ذات عالقة  ي كما يوي
 

   يونيو 30أشهر المنتهية في ستة ال
2021  2022   

   ألف درهم  ولف دي ا 
   )غير مدقق(   )غمر مدقق( 

 قروض مقدمة إلى جهة ذو عالقة      
      ااه مل مع ش نج ما جمنت ليمبد  -  ( 22,035)
     
 مساهمة مساهم مستلمة      

       شركة وبوي ي البنموية القابضة م.ع.   2,540,650  700,000
     
 تعويضات اإلدارة الرئيسية:    

  لومويفمن  مزااا قلمرة اصجل  32,663  27,263   
       لومويفمن  اصجل طويوةمزااا   524  2,696     

     
29,959  33,187        

 
 

 العائد األساسي والمخفض للسهم  23
 

مالكي حقو  موكية الشرركة عوى المبوقرط المرجح لعدد   ملىيبا احبسراب يب ية السر ا اصقراقرية عن طريق قسرمة يبح الفبرة العاسد 
  را  لعدع وجود ودوات مخففة قاسمة، فإن الربح اصقرررررررراقرررررررري والمخفإ لوسرررررررر ا مبطابق. من   .القاسمة خالل الفبرة العاداة اصقرررررررر ا

 احبساب يب ية الس ا اصقاقية والمخفضة العاسدة ملى مالكي الشركة م من ود ا .
 

 يونيو  30الستة أشهر المنتهية في   يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في    
  2022  2021  2022  2021 
 )غمر مدقق(  )غير مدقق(   )غمر مدقق(  )غير مدقق(   
         

         أرباح )ألف درهم( 
 يب ية الس ا اصقاقية والمخفضة ويباح ليرض 

 )يبح لوفبرة العاسد ملى مالكي المجموعة(  
 

292,038 
  

186,642 
 

596,965 
  

402,709          
         

         األسهم )باأللف(المتوسط المرجح لعدد 
 يب ية المبوقط المرجح لعدد اصق ا العاداة ليرض 

 الس ا اصقاقية والمخفضة   
 

5,090,000 
 

3,840,000 
 

4,827,569 
 

3,840,000          
         

 العائد  العائد األساسي والمخفض للسهم 
          0,10  0,12  0,05  0,06  إلى مالكي المجموعة )بالدرهم(   
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال

 
 

 )يتبع(العائد األساسي والمخفض للسهم  23
 

مدفوعة    دي ا  10قررررررمية ا وغ  مب مث اا اقسرررررريا كل قرررررر ا بقيمة  ملى وقرررررر ا فرعية خالل الفبرة، اا اجزسة/ اقسرررررريا وقرررررر ا الشررررررركة 
. اا معادة بيان 2022من يناير   ا  ي اعببادي ا لكل قرررررر ا، مدفوعة بالكامل   1ا وغ قررررررمية م( وقرررررر ا بقيمة 10بالكامل، ملى عشرررررررة )

 .الس ااقسيا  لعرض ا ثمروعال   المعروضةلية وجميو الفبرات المقاي ة العاسد عوى الس ا لوفبرة ال ا م وغ
 
 

 معلومات القطاع   24
 

اركز المعوومات المقدمة ملى الرسيس البنفمذي لومجموعة )المسرررررإول الرسيسررررري عن ااخاذ القرايات البشررررريموية( صغراض اخلررررريص 
. يبا ان يا وإداية قطاعات البشررررررريمل بشررررررر ل منفلرررررررل وفقا  فئة العممل لكل  و  من و وا  النشررررررراطالموايد واقميا ودا  القطا  عوى  
 دمة، حمث امثل كل قطا  وحدة اشيمل اقبراايجية اقدع منبجات مخبوفة واخدع وقواقا  مخبوفة.لط يعة المنبجات والخدمات المق

 
 قطاعات التشغيل

 
صغراض اإلداية، اا ان يا المجموعة حاليا  في قرت قطاعات اشريموية يسيسرية.  ذ  القطاعات  ي اصقراس الذي عوى وقراقره اقدع 

 صقاقية. و ذ   ي:المجموعة اقايير ا عن المعوومات القطاعية ا
 

موا ش وم طرات في دولرة اإلمرايات العربيرة المب ردة. اسرررررررررررررربمرد قطرا  الموا ش ميرادااره  10، الرذي امبورك وو يردير  الموانئ •
 .بش ل وقاقي من عمويات الش ن العامة وامبيازات م طات ال اويات وإاجايات ال نية الب بية لوموا ش

 
يدير بشررر ل وقررراقررري مدينة خويفة اللرررناعية وثما ي مناطق صرررناعية وخرى   ، والذيالمدن االقتصــادية والمناطق الحرة •

. اسرررررربمد قطا  المدن االقبلرررررراداة والمناطق ال رة ميرادااه بشرررررر ل وقرررررراقرررررري من عقود 2020بعد دمج زو ز كويب في  
 .اصياضي والمسبودعات وخدمات المرافق اصخرى 

 
والشرررر ن وخدمات قرررروسرررروة  مثل خدمات النقل والمسرررربودعات  ، والذي اقدع مجموعة من الخدمات الووجسرررربية،  اللوجســـتية •

ومناولة البضراسو ملى جا ب خدمات وخرى ذات قيمة مضرافة. اسربمد قطا  الووجسربية ميرادااه بشر ل وقراقري من البوييد 
 .مداية المسبودعات وش ن البضاسو وخدمات الش ن

 
بيررذاررة، ملى جررا ررب خرردمررات الرردعا الب ري وإعررادة  ، الررذي اقرردع مجموعررة من الخرردمررات الب ريررة، بمررا في ذلررك الالبحريـة •

المسررررإول الرسيسرررري عن الممرات الماسية في  وواضررررا    قطا  الب ريةعب ر  اوبوي ي الب رية،  شررررركة الشرررر ن. من خالل  
وبوي ي والمن ا لوقطا  الب ري في وبوي ي. اسررربمد قطا  الب رية ميرادااه بشررر ل مقررراقررري من يقررروع الخدمات الجا  ية 

  .لوممنا ، البيذاة، الخدمات الب رية وا جمر السفن والخدمات الب رية العامة اصخرى 
 

المقردمرة ملى  يرة لوعمال  الخرايجممن من خالل بوابرة المقطو براإلضررررررررررررررافرة ملى الخردمرات  ، الرذي يوفر الخردمرات الرقمالرقمـية •
اصخرى لومجموعة. اسررررررررربمد قطا  الرقمية ميرادااه بشررررررررر ل وقررررررررراقررررررررري من يقمنة خدمات المعامالت، واطوير   القطاعات

 .ال رمجيات وخدمات الدعا اصخرى 
 
لوقطاعات فظ ب ا المجموعة، اطوير وصررررررول ال نية الب بية ، المسررررررإول عن مداية االقرررررربثمايات البي ا بلشــــركاتاقطاع   •

 والبنسمق العاع ص شطة المجموعة. لوقطاعات، مداية اص شطة اإلدايية اصخرى 
 

النباسج البشرريموية لوحدات وعمال ا بشرر ل منفلررل ليرض ااخاذ القرايات بشرر ن اخلرريص الموايد وإداية اصدا . بمراقبة  اإلداية اقوع 
يبا قياس ودا  القطا  عوى وقرررراس اصيباح ق ل الفواسد والضررررراسب واالقررررب الك واإلطفا  المعدلة. يبا احبسرررراب اصيباح ق ل الفواسد  

اقررررررببعاد ا ثمر  من خاللاعديل صررررررافي الربح لوفبرة من العمويات المسرررررربمرة   خالل منوالضررررررراسب واالقررررررب الك واإلطفا  المعدلة  
الضررررراسب وصررررافي اكاليف البمويل واالقررررب الك واإلطفا  واإليرادات من مطفا  المنح ال  ومية وا خفاض القيمة المبعوقة بالشرررر رة  

اقوع عموية معداد البقايير لومجموعة ببخلرريص    .عقاييةواالقرربثمايات ال والموجودات غمر الموموقررة والممبوكات واآلالت والمعدات
 اصيباح داخل المجموعة من بيو المنبج ملى السو  الذي يبا فيه اسجمل  ذا ال يو.
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 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال

 
 

 معلومات القطاع )يتبع( 24
 

 يبا عرض المعوومات المبعوقة ب ذ  القطاعات ود ا :
 

 الموانئ  
 المدن االقتصادية  

 الرقمية  البحرية  اللوجستية  والمناطق الحرة 
 اإلدارة العامة  

 المجموع  الحذوفات  للشركات 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

         )غير مدقق(  2022 يونيو 30
 2,288,921 - - 46,467  631,865              259,237              866,472              484,880             ميرادات خايجية

 - (179,770)           - 148,441              178  6,327  5,683  19,141 ميرادات ما بمن القطاعات
                                                                                                                                                                                         
         

 2,288,921 (179,770)           -  194,908              632,043              265,564              872,155              504,021             مجمو  اإليرادات
 (1,131,782)  89,598 (87,163)  (37,499)  (377,126)           (238,872)           (291,673)           (189,047)           اكاليف مباشرة

                                                                                                                                                                                         
         

 1,157,139 (90,172)            (87,163)   157,409            254,917            26,692              580,482            314,974           )الخساية( مجمالي الربح/ 
         

 75,461  - - -  6,437  -  69,024  - حلة الربح من مشاييو مشبركة 
 22,558  - - - -  22,558  - - شركة زمموة حلة الربح من 

 (438,773)  49,372  (166,761)  (55,700)  (78,519)  (19,792)  (42,575)  (124,798)  ملاييف عمومية وإدايية 
 (24,630)  - (15,396)  (462)  (1,543)  (1,028)  (3,774)  (2,427)  ملاييف بيو واسويق

 خساسر ع وقات خساسر ا خفاض القيمة )بما في ذلك 
 اإلاجاي  ذماا خفاض القيمة( عوى الموجودات المالية و   
 (73,296)  - - - 19  1,424  (74,810)  71  البي لا الدي ب ا فواامرالمدينة   

 73,186 - 60 - (7)   73,000  25  108 م سب بيو عقاي م بفظ به لو يو 
 9,606 -  10,110 -  44 (581)   33 - امويلميرادات 

 (195,218)  1,282 (45,171)  (1)  (199)  (1,610)   (135,033)   (14,486)  اكاليف امويل 
 113 - - - -  83  30 - ميرادات وخرى 

                                                                                                                                                                                         
         

 606,146 (39,518)  (304,321)   101,246              181,149              100,746              393,402              173,442             يبح/ )خساية( الفبرة
                                                                                                                                                                                 

   -      اعديالت لر:
 195,218  (1,283)   45,171   2   199   1,610   135,033   14,486  اكاليف امويل 
 (9,606)  - (10,110)  - (44)   581  (33)  - ميرادات امويل

 27,079  (440)  - -  5,043   5,391   10,178   6,907  غمر الموموقة والموجودات  الموجوداتمطفا  حق اقبخداع 
 359,548  -  18,946   5,953   60,034   21,729   113,410   139,476  ممبوكات وآالت ومعدات واقبثمايات عقايية اقب الك 

 (122,010)        - - - (6,089)         - (51,167)         (64,754)         منح ح ومية 
                                                                                                                                                                                         
         

 1,056,375           (41,241)  (250,314)   107,201              240,292              130,057              600,823              269,557             األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء المعدلة 
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 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال

 
 

 معلومات القطاع )يتبع( 24
 

 الموا ش 
 المدن االقبلاداة  

 الرقمية الب رية  الووجسبية  والمناطق ال رة
 اإلداية العامة 

 المجمو   ال ذوفات  لوشركات 
 ولف دي ا  ولف دي ا  ولف دي ا  ولف دي ا  ولف دي ا  ولف دي ا  ولف دي ا  ولف دي ا  
         )غمر مدقق(  2021يو مو  30

 1,831,630 -  - 50,863 249,210 276,145 744,250 511,162 ميرادات خايجية
 - (100,465)  - 72,655 986 5,881 5,993 14,950 ميرادات ما بمن القطاعات

                                                                                                                                                                                         
         

  1,831,630            (100,465)  -  123,518  250,196  282,026  750,243  526,112 مجمو  اإليرادات
 (968,839)   62,667 (69,668)  (34,236)  (199,141)  (199,928)  (309,339)  (219,194)  اكاليف مباشرة

                                                                                                                                                                                         
         

 862,791 ) 37,798( (69,668) 89,282 51,055 82,098 440,904 306,918 مجمالي الربح/ )الخساية( 
         

  36,219 -   - - (5,868)  -  42,087 - من مشاييو مشبركة  )الخساية( /حلة الربح
 (307,941)  -   (126,534)  (36,637)  (31,521)  (10,419)  (27,784)  (75,046)  ملاييف عمومية وإدايية 
 (18,414)  -   (12,723)  (31)  )638( (4,240)  (759)  (23)  ملاييف بيو واسويق

 خساسر ا خفاض القيمة )بما في ذلك ع وقات خساسر 
 ا خفاض القيمة( عوى الموجودات المالية وذما اإلاجاي   
  (12,205)  -   -  (1,131)   (5,664)  2,306   (12,971)  5,254  المدينة البي لا الدي ب ا فواامر  

  333 -   (1,539)  -  6  1,843  23 - ميرادات امويل
 (162,364)   1,365 (10,934)  (2)  (8)  (1,816)  (137,266)  (13,703)  اكاليف امويل 
  8,103 -  1 -    7,230  410 -  462 ميرادات وخرى 

                                                                                                                                                                                         
         

  406,522 (36,433)  (221,397)   51,482  14,592  70,182  304,234  223,862 يبح/ )خساية( الفبرة
                                                                                                                                                                                 

         اعديالت لر:
 162,364               (1,365) 10,934 2 8 1,816 137,266              13,703 اكاليف امويل 
  (333)  -   1,539 -    (6)   (1,843)   (23)  - ميرادات امويل

 237,721              -   11,797 3,774 21,709 20,151 66,600 113,690              اقب الك ممبوكات وآالت ومعدات واقبثمايات عقايية 
  22,007  (469)   4,678  -   -   1,166   10,178   6,454  غمر الموموقة والموجودات  الموجوداتمطفا  حق اقبخداع 

  (58,710)  -   -   -    (1,920)  -    (6,793)   (49,997)  منح ح ومية 
                                                                                                                                                                                         
         

  769,571 (38,268)  (192,448)   55,257  34,384  91,472  511,462  307,712 اصيباح ق ل الفواسد والضراسب واالقب الك واإلطفا  المعدلة
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال

 
 

 معلومات القطاع )يتبع( 24
 

 فيما يوي موجودات ومطووبات القطا  والنفقات الروقمالية:
 
 الموانئ  

 المدن االقتصادية  
 الرقمية  البحرية  اللوجستية  والمناطق الحرة 

 اإلدارة العامة  
 المجموع  الحذوفات  للشركات 

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

         30 يونيو 2022
 35,683,679 (30,771,324) 21,106,694 1,044,755 7,288,205 4,366,343 10,166,169 22,482,837 مجمو  الموجودات

                                                                                                                                                                                                 
         

 16,785,664 (31,656,630) 9,320,649 806,570 5,652,005 4,010,023 7,493,904 21,159,143 مجمو  المطووبات
                                                                                                                                                                                                 
         

 2,556,144 - 2,556,144 - - - - - * فقات يوقمالية
                                                                                                                                                                                                 
         

         31 ديسمبر 2021
  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  المطووبات
                                                                                                                                                                                                 
         

 2,923,899 - 2,923,899 - - - - - * فقات يوقمالية
                                                                                                                                                                                                 
         

 
 يةنفقات رأسمال

 
 ملى القطاعات عند اال ب ا . الموجوداتنيابة عن القطاعات اصخرى ويبا ا ويل بالمن ق ل الشركة  النفقات الروقماليةيبا اك د  

 
 معلومات حول القطاعات الجغرافية 

 
 اعمل المجموعة بش ل يسيسي في قطا  جيرافي واحد، و و دولة اإلمايات العربية المب دة.
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 نات المالية الموجزة الموحدة  إيضاحات تتعلق بالبيا 
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال

 
 

 نتائج موسمية 25
 

وشررر ر المنب ية في سررربة  لا يبا اسرررجمل وي ميرادات جو رية ذات ط يعة موقرررمية في بيان الربح وو الخسررراية الموجز الموحد لفبرة ال
 .2021و 2022 يو مو 30
 
 

 طارئة والتزاماتمطلوبات   26
 

 مطلوبات طارئة
   يونيو   30  داسم ر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ولف دي ا 
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
      ضما ات بنكية  103,468  89,805

     
      ماليةضما ات   367,500  508,793

 
مطووبات الشركات البابعة والمشاييو المشبركة. لدى المجموعة الضما ات مقابل ابمثل قياقة المجموعة في اقداا ضما ات مالية 

 كما في ااييخ البقرير. القاسمةالبالية 
 

ل نك وبوي ي البجايي م.ع.  فيما يبعوق بالبسررررررررررر مالت االسبما ية الممنوحة   2019في   ضرررررررررررما ا  وصرررررررررررديت المجموعة   ( 1
آ ذاك، ويجب وال يبجاوز  ذا    القاسا٪ من الم وغ اصقررراقررري لوبسررر مل 50، بما اعادل  مرافش وبوي يوع ا المشررربرك لمشرررر 

 مومون دي ا، و و وقلى م وغ ابعرض له المجموعة. 367,5الم وغ اإلجمالي 
 

الت االسبما ية ملى قرررروقررررمبيه جنرال وبنك قرررربا ديد اشررررايارد فيما يبعوق بالبسرررر م 2019في  ضررررما ا  وصررررديت المجموعة  ( 2
آ ذاك،   القاسا٪ من الم وغ اصقرراقرري لوبسرر مل  50، بما اعادل كي شررم منج ا فسرربنمنز ليمبد  الممنوحة لمشررروع ا المشرربرك

مومون دي ا(، و و ال رد اصقلررررررررررررررى لوم وغ   141,3مومون دوالي ومري ي )  38,4الم وغ اإلجمرالي    ويجرب آال يبجراوز  رذا
لوفبرة  الحقا  المجموعة من االلبزامات المبعوقة بالضررررررررمان،  باعفا قررررررررمبيه جنرال قامت قررررررررو   الذي ابعرض له المجموعة.

 .2022يولمو  5المنب ية في 
 

 التزامات
   يونيو   30  داسم ر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ولف دي ا 
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
      البزامات لموجودات ثاببة  2,445,341  1,093,449

     
      البزامات القبثمايات  450,000  215,322
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 يونيو  30المنتهية في   أشهرستة لفترة ال

 
 

 الماليةالقيمة العادلة لألدوات   27
 

 .قيمب ا العادلةلوموجودات المالية والمطووبات المالية اقايب  المديجةمداية المجموعة ون القيا   اعب ر
 

 1اقدع الجدول البالي ا ومال  لألدوات المالية البي اا قياق ا بعد االعبراف الم دسي بالقيمة العادلة، اا اجميع ا في المسبويات من  
 الديجة البي ام ن من خالل ا مالح ة القيمة العادلة:بنا   عوى  3ملى 
 

)غمر المعدلة( في اصقرررررروا  النشررررررطة   المديجةقياقررررررات القيمة العادلة  ي اوك المسرررررربمدة من اصقررررررعاي   -1المســــتوي   •
 مبماثوة؛ المطووباتوو  لوموجودات

البي ام ن  1في المسرربوي   مديجةالقياقررات القيمة العادلة  ي اوك المسرربمدة من مدخالت غمر اصقررعاي    -2  المسـتوي  •
 مشبقه من اصقعاي(؛ و   وي( وو بش ل غمر مباشر )كاصقعاي وي، بش ل مباشر )االلبزاعمالح ب ا لألصل وو 

البي  االلبزاعالبقميا البي اشرمل مدخالت لألصرل وو   وقرالمبقياقرات القيمة العادلة  ي اوك المسربمدة من  – 3المـستوي  •
 لسو  القابوة لومالح ة )المدخالت غمر القابوة لومالح ة(.ال اسبند ملى بيا ات ا

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

      )غمر مدقق( 2022 يو مو 30في 
خالل الدخل  موجودات مالية بالقيمة العادلة من  

 2,190,588 58,788 - 2,131,800 2,190,588 الشامل اآلخر 
                                                                              
      

      )مدقق(  2021داسم ر  31في 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

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

ملى وو   ا ويالت، ولا يبا مجرا  2والمسرررررررربوى   1بمن قياقررررررررات القيمة العادلة من المسرررررررربوى    ا ويالت، لا اكن  ناك الفبرةخالل  
 .3خايج قياقات القيمة العادلة من المسبوى 

 
 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة

 
الموجزة لبورك الموجودات والمطووبرات المراليرة المعبرف ب را في ال يرا رات المراليرة    المرديجرةاعب ر وعضرررررررررررررررا  مجوس اإلداية ون القيا  

  ايب قيمب ا العادلة.الموحدة اق
 
 

 عقار محتفظ به للبيع 28
 

 عقايات)"المشرررررررررربري"(، يبا بموج  ا بيو وحد   ج ة ذات عالقة، وبرمت المجموعة اافاقية بيو وشرررررررررررا  مو 2021خالل داسررررررررررم ر  
  31 كما فيم بفظ به لو يو كعقاي البسرعر مبفق عويه. اا الرنيف  ذا    الج ة ذات العالقةالمسربودعات الخاصرة بالمجموعة ملى  

، مو اصخذ في االعبباي ال قاسق البي افمد ب ن شررررروط ال يو كما  و م دد في اافاقية ال يو والشرررررا  لا يبا الوفا  2021داسررررم ر  
باييخ. اا اقربيفا   ذ  الشرروط خالل فبرة الذلك    فيكما  ملى المشربري   ا ويو اب ا وون ال قو  وااللبزامات المرابطة بالعقاي لا يبا 

مومون دي ا خالل   310مجمالي قدي   مقابل بدل. وبنا   عويه، اا االعبراف ب يو عقاي  2022  يو مو  30وشرر ر المنب ية في سرربة  ال
 مومون دي ا. 73 بم اقب بويتالفبرة ال الية 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال

 
 

 األعمال اندماج 29
 

 خدمات الهندسة البحرية ذ.م.مل شركة ديفيتيك
 

م.ع.ح   اينوفيشرررررمن ما يجمنت قرررررمرفيسرررررز، وبرمت المجموعة )"المشررررربري"( اافاقية بيو وشررررررا  مو شرررررركة 2021خالل داسرررررم ر  
  188,5مجمالي قدي   مقابل بدلخدمات ال ندقرة الب رية ذ.ع.ع  ل  شرركة دافمبيك٪ من 100 بنسربة  )"الباسو"( لالقرب واذ عوى حلرة

 بالمعاموةدة في االافاقية، وا ويل النقد، واال ب ا  من ال قو  وااللبزامات المرابطة مومون دي ا. اا اقررررررررربيفا  شرررررررررروط ال يو الم د
 .2022خالل ف راير 

 
 اقدعخدمات ال ندقررررررة الب رية ذ.ع.ع  ي شررررررركة ذات مسررررررإولية م دودة مقر ا اإلمايات العربية المب دة و ي  ل  من شررررررركة دافمبيك

 والمإقررررسرررراتواإلصررررالح واللرررريا ة لوموا ش    والف صبما في ذلك البركمب اقدع مجموعة من الخدمات  و حوول ا ت قررررطح الب ر 
 .3 يقا مإ وة لبجميو اصعمال بموجب الميياي الدولي لوبقايير المالية المسب وذةاصعمال من الب رية اصخرى. 

 
، وبنا   عويه، اا االعبراف بالموجودات القابوة لوب ديد 2022 قرررنةامت الم اقررربة عن االقرررب واذ باقررربخداع طريقة الم اقررربة في   لمدة شر ر  دافمبيك  الموحدة  باسج شرركة   الموجزةبالقيمة العادلة لكل من ا. ابضرمن ال يا ات المالية   المق ولةوالمطووبات    المسرب وذة

 واحد من ااييخ االقب واذ.
 

 المسررررررررررررررب وذةفي اراييخ االقررررررررررررررب واذ عوى الموجودات القرابورة لوب رديرد    المإقبرة العرادلرةالمبرالغ المعبرف ب را فيمرا يبعوق برالقيا  من  
 :الباليموض ة في الجدول  المق ولةوالمطووبات 

 
     القيم العادلة

     المعترف بها  
     االستحواذعند 

     ألف درهم
     )غير مدقق( 

 الموجودات    
  قد وويصدة لدى ال نوك    903

 ذما مدينة اجايية ووخرى     81,332
 ممبوكات وآالت ومعدات     6,647

      موجودات غمر موموقة    90,400
     

      مجمو  الموجودات    179,282
     
 المطلوبات     

 ذما داسنة اجايية ووخرى     15,656
      م افآت   ااة خدمة المويفمن    1,095

     
      مجمو  المطووبات     16,751

     
 بالقيمة العادلة  القابوة لوب ديد الموجوداتصافي  مجمو     162,531

      بدل الشرا  ينزل:    ( 188,523)
     
      الش رة     (25,992)
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال

 
 

 األعمال )يتبع( اندماج 29
 

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

 :مما يويالشرا   بدليبكون  
 

     ألف درهم
     )غير مدقق( 

     
 النقدي ال دل مجمالي     186,157

      المإجوة  ال دلارامبات     2,366
     

      مجموع البدل    188,523
 

، والبي ال اب  ل الخعن االقرررب واذ من قوى عاموة مإ وة ومديبة، عمويات قاسمة   النااجةمومون دي ا   26,0  الباليةابكون الشررر رة 
 لالعبراف المنفلل.

 
غمر الموموقة العالقة مو العمال ، اقا العالمة البجايية، العمالت المبراومة، العقود غمر البنافسية والبراخيص   الموجوداتمل باش

البدفقات النقداة المسرربقوة واا اقميم ا باقرربخداع    وا قمقاصعمال والبي قررا مت ااييخي ا في اإليرادات  ا دماجكجز  من   المسررب وذة
 .وبدون طريقة من طريقة الموكية مومبعددة الفبرات، اإلعفا   طريقة الربح الزاسدة

 
  العمومية  خالل الفبرة واا مدياج ا في الملرررررررراييف  كملرررررررراييفمومون دي ا اا ا ممو ا    0,8بويت البكاليف المبعوقة باالقررررررررب واذ 

مومون دي ا في  1,8 بم وغيبح  مومون دي ا وصرافي  39,1اإلدايية. من ااييخ االقرب واذ، قرا مت شرركة دافمبيك بإيرادات بويت  و 
مومون دي ا وكان صافي الربح    19,3عمويات المجموعة. مذا اا االقب واذ في بدااة الفبرة، لكا ت ميرادات المجموعة وعوى بمقداي 

 مومون دي ا. 3,7وعوى بمقداي 
 

 :االقب واذا ومل البدفقات النقداة عند 
 

     ألف درهم
     )غير مدقق( 

     
 القب واذ قد مدفو      ( 186,157)

      اصعمال ا دماجعند  المسب وذصافي النقد     903
     

(185,254 )    
البدفقات النقداة   مديجة ضمنصافي البدفقات النقداة الخايجة عند االقب واذ )

      من اص شطة االقبثمايية(
     
      االستحواذ صافي التدفقات الخارجة عند     ( 185,254)
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال

 
 

 األعمال )يتبع( اندماج 29
 

  شركة أليغاتور شيبنغ كونتينر الين ذ.م.م
 

  )"الباسعمن"( لالقرررررب واذ عوى  عدد اثنمن من اصفراد، وبرمت المجموعة )"المشررررربري"( اافاقية بيو وشررررررا  مو 2021خالل داسرررررم ر  
. اا اقرربيفا  مومون دي ا 32,0  مجمالي بدل "( مقابلولييااوي)"  شررركة ولييااوي شررم نغ كو بمنر الين ذ.ع.ع٪ من وقرر ا 100  حلررة

الم ررددة في االافرراقيررة واا اال ب ررا  من ال قو  والب ويالت النقررداررة وااللبزامررات المرابطررة بررالمعرراموررة خالل ف راير    ال يوشررررررررررررررروط  
2022. 

 
 ي شرركة ذات مسرإولية م دودة مقر ا اإلمايات العربية المب دة واعمل في مجال اقداا    شرركة ولييااوي شرم نغ كو بمنر الين ذ.ع.ع

مإ وة لبجميو اصعمال بموجب الميياي الدولي لوبقايير  المسررررررررب وذةاصعمال  من  جسرررررررربية العالمية. خدمات الشرررررررر ن والخدمات الوو 
 .3 يقا المالية

 
، وبنا   عويه ، اا االعبراف بالموجودات القابوة لوب ديد 2022  قررنةامت الم اقرربة عن االقررب واذ باقرربخداع طريقة الم اقرربة في  ة العادلة لكل من ا. ابضررمن ال يا ات المالية الموجزة الموحدة  باسج ولييااوي لفبرة شرر ر واحد  بالقيم المق ولةوالمطووبات  المسررب وذة

 من ااييخ االقب واذ.
 

 المسررررررررررررررب وذةفي اراييخ االقررررررررررررررب واذ عوى الموجودات القرابورة لوب رديرد    المإقبرة المبرالغ المعبرف ب را فيمرا يبعوق برالقيا العرادلرةمن  
 :الباليموض ة في الجدول  المسب وذة المق ولةوالمطووبات 

 
     القيم العادلة

     المعترف بها  
     االستحواذعند 

     ألف درهم
     )غير مدقق( 

 الموجودات    
  قد وويصدة لدى ال نوك    73

 ذما مدينة اجايية ووخرى     12,635
 ممبوكات وآالت ومعدات     16,312
      موجودات غمر موموقة    11,000

     
      مجمو  الموجودات    40,020

     
 المطلوبات     

      ذما داسنة اجايية ووخرى     16,011
     

 بالقيمة العادلة  القابوة لوب ديد الموجوداتصافي  مجمو     24,009
      بدل الشرا  ينزل:    (32,303)

     
      الش رة     (8,294)
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 األعمال )يتبع( اندماج 29
 

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

 :مما يويالشرا   بدليبكون  
     ألف درهم

     مدقق( )غير  
     

 النقدي ال دل مجمالي     27,003
      والم بموة المإجوة  ال دلارامبات     5,300

     
      مجموع البدل    32,303

 
مومون دي ا النااجة عن االقرررررررررب واذ من القوى العاموة المجمعة، و ي عمويات غمر مإ وة لالعبراف  8,2وابكون الشررررررررر رة البالية  

 . 38 يقا المنفلل بموجب الميياي الم اق ي الدولي
 

اصعمال  ا دماجعوم ا كجز  من   االقرررررررب واذالبجايية والعقود غمر البنافسرررررررية البي اا  ةغمر الموموقرررررررة العالم الموجوداتمل باشررررررر
وبدون  مومن طريقة الموكية اإلعفا   البدفقات النقداة المسررربقوة واا اقميم ا باقررربخداع   وا قمقفي اإليرادات  ااييخيا  والبي قرررا مت  

 .طريقة
 

 طفا  الفعوية في وي قرنة مالية م وغاإلالم بمل ون ابجاوز اصيباح ق ل خلرا الفواسد والضرراسب واالقرب الك و   ال دليبطوب ارامب  
. من الم وغ 2023والسرررررنة المالية    2022طفا  المسرررررب دف لوسرررررنة المالية  اإلاصيباح ق ل خلرررررا الفواسد والضرررررراسب واالقرررررب الك و 

الم بمل  و ما   ال دلالم بمل غمر المخلرررررروع لجميو الدفعات المسرررررربق وية البي قد يبعمن عوى المجموعة قررررررداد ا بموجب ارامب  
مومون دي ا عن طريق خلررررررررررررررا  5,3الم بمرل البرالغ   ال ردلاقردير القيمرة العرادلرة لبرامرب    مومون دي ا. اا 13,0و   ال شرررررررررررررري بمن  

بنسررررررربة   2023والسرررررررنة المالية   2022طفا  المبوقعة في اصعمال لوسرررررررنة المالية  اإلاصيباح ق ل الفواسد والضرررررررراسب واالقرررررررب الك و 
6,9.٪ 
 

  العمومية  خالل الفبرة واا مدياج ا في الملرراييف  كملرراييفممو ا  مومون دي ا وقد اا ا  0,6بويت البكاليف المبعوقة باالقررب واذ 
مومون دي ا   3,8  بم وغمومون دي ا وصرافي يبح   49,9  بويتاإلدايية. من ااييخ االقرب واذ، قرا مت شرركة ولييااوي في ميرادات و 

مومون دي ا وكان صرررررررافي    20,0  بم وغفي عمويات المجموعة. مذا اا االقرررررررب واذ في بدااة الفبرة، لكا ت ميرادات المجموعة وعوى  
 مومون دي ا. 2,5الربح وعوى بمقداي 
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 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال

 
 

 األعمال )يتبع( اندماج 29
 

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

 :االقب واذا ومل البدفقات النقداة عند 
 

     ألف درهم
     )غير مدقق( 

     
 القب واذ قد مدفو      (27,003)

      اصعمال ا دماجعند  المسب وذصافي النقد     73
     

(26,930)    
البدفقات النقداة   مديجة ضمنصافي البدفقات النقداة الخايجة عند االقب واذ )

      من اص شطة االقبثمايية(
     
      االستحواذ صافي التدفقات الخارجة عند     (26,930)

 
 

  أحداث بعد فترة التقرير 30
 

 ٪ من اصقرررررر ا في70   سرررررربة  لالقررررررب واذ عوى يةو  ا اوصرررررروت ملى اافاق  مجموعة وبوي ي لوموا ش، وعونت   2022يو مو    30في  
و ما شرررركة ارا سرررماي  ، البي امبوك بالكامل شرررركبمن ب ريبمن مقر ما ملرررر، بي في  كايجو كاييايوقررروشرررمبد    لشرررركة ا بر اشرررمو ا

 وغ بدل الشررررا  لنسررربة  يقررروف "(. اي قررري آي)"الدولية لونقل الب ري )"ارا سرررماي"( وشرررركة ارا س كايجو م بر اشرررمو ال مس ماه مي 
، اا اوقيو اافاقية بيو وشررا . 2022ولمو ي 6في   ،الحقا   مومون دي ا خاضرعة لو سرابات الخبامية.  450حوالي  من اصقر ا   70٪
ارا سرماي  ي شرركة مقويمية لشر ن ال اويات اعمل في منطقة الشرر  اصوقرط والب ر اصحمر والخويج العربي والسراحل الشررقي  من  

شررريمل   ي شرررركة اارا س كايجو م بر اشرررمو ال مس ماه مي   . مطيةحاوية   109,000، اعاموت ارا سرررماي مو 2021إلفريقيا. في  
المشرريل ال لررري لو اويات. يبمثل خطي وعمال ا في  و  اوشرر ن وافريغ، واعمل بشرر ل وقرراقرري من ممنا  اصدبية، حمث   م طة

لمبطوبات الميياي  وفقا  ا دماج وعمال  ااالقب واذ عوى و    احبساب عموية، قمبا  اإل جازخدمات ال اويات والبضاسو الساسبة. عند 
 المجموعة السيطرة عوى الشركة المسبثمر فم ا. قوف ابولىحمث  ،3 قاي  الدولي لوبقايير المالية

 
 

 اعتماد البيانات المالية الموجزة الموحدة   31
 

 .2022وغسطس  12اا اعبماد وإجازة مصداي ال يا ات المالية الموجزة الموحدة من ق ل مجوس اإلداية بباييخ 


