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 الموجزة مرحليةالمالية المعلومات ال قرير مراجعة ت
   بيانات ش.م.خ. –بيانات للخدمات المساحية  مساهميإلى السادة 

 (بيانات ذ.م.م. -بيانات للخدمات المساحية )سابقًا 

 مقدمـة
ــا ية ـــــــــــــــــــــ لقمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز المرفق  ــابقا   بيانات ش.م.خ. –بيانات للخدمات المســــ بيانات للخدمات  )ســــ

  الدخل الشاملالخسارة و أو  للربح  الموجزة   البياناتوكٍل من    2022  سبتمبر  30كما في  )"الشركة"(،    (بيانات ذ.م.م. -المسا ية  
وملخص للســــياســــات الم اســــبية ، يخأشــــلر المنتلية بالت التار  تســــعةالة تر لف، التغيرات في  قوق الملكية والتدفقات النقدية اآلخر
بصـــورة   وإرضـــلاالموجزة . إن اإلدارة مســـةولة إن إإداد  ال المعلومات المالية المر لية واإليضـــا ات التفســـيرية ا خر    اللامة
ــبي ا  إادلة ــتنتاه  وا  ال المعلومات "التقارير المالية المر لية"  34لدولي رقم وفقا  للمعيار الم اسـ ــةوليتنا  ي إبداس اسـ . إن مسـ

 .استنادا  إلى مراجعتنا الموجزة المالية المر لية

 نطاق المراجعـة
"مراجعـة المعلومـات المـاليـة المر ليـة التي يقوم بلـا   2410لقـد قمنـا بمراجعتنـا وفقـا  للمعيـار الـدولي  وا إمليـات المراجعـة رقم  

ــتقل  ــابات المســ ــ ةمدقق ال ســ ــمن مراجعة المعلومات المالية المر لية  " للمنشــ ــاراتالقيام بإجراس الموجزة . تتضــ ــتفســ ــ ل االســ ، بشــ
ــةولي ــبية، وعتإار إجراسات ت ليلية وعجراسات مراجعة أخر . إن نطاق رئيســــي من ا شــــخال المســ ن إن ا مور المالية والم اســ

المراجعة أقـــــل جو ريا من نطاق القيام بالتدقيق وفقا  للمعااير الدوليـــــة للتدقيق، وبالتالي، فإنلا ال تم ننا من ال صوا إلى ت  يد  
 دقيق. لاا، فإننا ال نبدي رأي تدقيق بش نلا. وا جميع ا مور اللامـة التي يم ن أن ابينلا الت

   االستنتـاه
ــة المر لية االإتقاداستنادا  إلى مراجعتنا، لم اتبين لنا ما ادإونا إلى   المرفقة لم اتم إإداد ا، من  الموجزة ب ن المعلومات الماليــــــــــــ

 .34جميع النوا ي الجو رية، وفقا  للمعيار الم اسبي الدولي رقم 
 

  دالويت آند توش )الشرق ا وسط(
  
  
  

  م مد خميس التح
  717رقم القيد 

  2022أ توبر  6
 أبوظبي

 اإلمارات العربية المت دة
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 .الموجزة المرحلية المالية المعلوماتمن هله ال يرجزأ   جزتاإليضاحات المرفقة تشئل 

 
 بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموجز  

 2022 سبتمبر 30المنتهية في التسعة أشهر    لفترة
 

 
    سبتمبر 30أشهر المنتهية في    الثالثة  سبتمبر 30التسعة أشهر المنتهية في  

2021  2022  2021  2022    
  إيضاح   درهم  دوهم  درهم  دوهم

    )غير مدقق(   )غير مدقق(   مدقق( )غير    )غير مدقق( 
          

 إيرادات   13  258,769,280  59,977,925  490,554,988  244,110,812
           تكاليف مباشرة     14 ) ( 190,275,405 ) ( 28,227,132 ) ( 264,662,382 ) ( 133,531,029

          
 إجمالي الربح     68,493,875  31,750,793  225,892,606  110,579,783
 مصاويف عمومية وإداوية  ) ( 19,362,136 ) (   26,114,503 ) ( 68,468,817 ) ( 58,212,396

 خسا ر إ رمانية مروقعة عل  موجودات مالية 15 ) ( 4,847,746  - ) ( 8,859,954  -
 مصاويف تمويل  ) ( 964,044 ) ( 281,191 ) ( 1,995,150 ) ( 786,757

 أخرى   إيرادات   356,951  1,482,822  356,951  1,482,822
          
          

 لفترة  اربح    43,676,900  6,837,921  146,925,636  53,063,452
          
 للفررة  الدخل الشامل اآلخر   -  -  -  -
          
          

 مجموع الدخل الشامل للفترة     43,676,900  6,837,921  146,925,636  53,063,452
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 .الموجزة المرحلية المالية المعلوماتمن هله ال يرجزأ   جزتاإليضاحات المرفقة تشئل 

 
 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز  

 2022 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة   لفترة
 

  مستبقاة  أرباح  المجموع
 ات احتياطي 
  ة قانوني

 رأس المال  
  اإلضافي

 رأس 
   المال

   درهم   درهم  درهم   درهم   درهم 
           

 )مدقق(   2021يناير  1في   3,000,000  -  1,500,000  87,651,440  92,151,440
 للفررةمجموع الدخل الشامل   -  -  -  53,063,452  53,063,452

67,000,000  67,000,000  -  -  -  
 منش ةعالقة من قبل   جمة ذاتل عن مسراقتنازم 

 ( 12إيضاح واج  سيطرة مشرركة )ل تخض 
            ( 10زيادة في وأس المام )واج  إيضاح     197,000,000   ) ( 197,000,000  -
           

            )غير مدقق( 2021سبرمبر  30في   3,000,000  197,000,000  1,500,000  10,714,892  212,214,892
           

 )مدقق(   2022يناير  1في   3,000,000  197,000,000  1,500,000  53,938,277  255,438,277
 للفررةمجموع الدخل الشامل   -  -  -  146,925,636  146,925,636

            ( 10زيادة في وأس المام )واج  إيضاح   197,000,000 ) ( 197,000,000  -  -  -
           

            )غير مدقق(  2022سبتمبر  30في   200,000,000  -  1,500,000  200,863,913  402,363,913
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 .الموجزة المرحلية المالية المعلوماتمن هله ال يرجزأ   جزتاإليضاحات المرفقة تشئل 

 
 الموجز  بيان التدفقات النقدية  

 2022 سبتمبر 30المنتهية في  لفترة التسعة 
    سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةال

2021  2022    
  إيضاحات  درهم  دوهم

    )غير مدقق(  )غير مدقق(
 األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من      

 لفررةاوبح     146,925,636  53,063,452
 تعديالت لـ:     

 اسرمالك ممرلكات ومعدات    5  8,243,859  4,958,558
 إطفات موجودات غير ملموسة   6  300,487  83,652

 مصاويف تمويل   1,995,150  786,757
 مخصص مئافآت نماية خدمة الموظفين    1,837,699  2,628,432

 إ رمانية مروقعة عل  ذمم مدينة تجاويةمخصص خسا ر  15  1,912,209  -
 مخصص خسا ر إ رمانية مروقعة عل  مسراق من جمات ذات عالقة 15  3,864,661  -
 مخصص خسا ر إ رمانية مروقعة عل  موجودات العقد 15  3,083,084  -
            

 الحركة في راس المال العاملالتدفقات النقدية التشغيلية قبل    168,162,785  61,520,851
  زيادة في ذمم مدينة تجاوية وأخرى   ) ( 7,088,589 ) ( 4,635,066

 ت مينات قابلة لالسررداد  في  نقص   1,642,709  11,498,965
 زيادة في موجودات العقد   ) ( 158,092,894 ) ( 36,403,652
 تكاليف العقود ( فيزيادةنقص/ )   12,434,868 ) ( 1,633,557

 في مخزون   نقص   -  354,667
 زيادة في مسراق من جمات ذات عالقة  ) ( 230,194,892 ) ( 185,579,975
 زيادة في ذمم دا نة تجاوية وأخرى    230,095,367  79,756,914
 زيادة في مسراق إل  جمات ذات عالقة   10,764,305  61,505,070

            
 النقد الناتج من/ )المستخدم في( األنشطة التشغيلية   27,723,659 ) (13,615,783

 مئافآت نماية الخدمة المدفوعة للموظفين  ) ( 615,542 ) (16,896
 تكلفة تمويل مدفوعة   ) ( 226,393 ) (786,757

            
 )المستخدم في( األنشطة التشغيليةالناتج من/ صافي النقد    26,881,724 ) (14,419,436

      
 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية       

 اسراواذ ممرلكات ومعدات  5 ) (8,728,904 ) (4,765,469
 اسراواذ موجودات غير ملموسة  6 ) (361,272 ) (729,810

            
 األنشطة االستثمارية  صافي النقد المستخدم في   ) (9,090,176 ) (5,495,279

      
 االستثماري  النشاطالتدفقات النقدية من      

 عا دات قرض من جمات ذات عالقة 12  40,213,875  13,221,000
            

 )النقص( في النقد ومرادفات النقدالزيادة/ صافي    58,005,423 ) (6,693,715
      

 يناير  1النقد ومرادفات النقد في    56,773,109  18,748,145
            

 سبتمبر   30النقد ومرادفات النقد في  9  114,778,532  12,054,430
      
 معامالت غير نقدية:      

 تكاليف تطوير   -  15,976,617
      
      

 إضافيإصداو وأس مام  10  -  197,000,000
      
      
 تم تسويره عالقةذات  جمة قرض من 12  37,692,759  -
      

      
 عالقةذات  جمة  وصيدالرنازم عن  12  -  67,000,000

      



 
 6  بيانات ش.م.خ.    – بيانات للخدمات المساحية 

 ( بيانات ذ.م.م.  -بيانات للخدمات المساحية )سابقًا  

 

 
   الموجزة المرحلية  المالية بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

 2022 سبتمبر 30المنتهية في  للفترة 
 
 
  الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  1
 

)"الشــركة"( وســجلت    (ذ.م.م.بيانات   -  للخدمات المســاحيةبيانات    )ســابقاً   بيانات ش.م.خ. –بيانات للخدمات المســاحية   ت ســســت
للشـــركة هو   العنوان المســـجلإن  .  2008فبراير    4ذات مســـؤولية مادودة في  في إماوة أبوظبي  اإلماوات العربية المرادة كشـــركة 

   أبوظبي  اإلماوات العربية المرادة. 111143ص.ب. 
 

دوهم   197,000,000أس المام بمبلغ  هولدنج ليمرد  بصـفرما المسـاهم الوحيد  زيادة و   42  قروت جروب 2021سـبرمبر    14في  
دوهم. تم توثيق النظام األســاســي  1دوهم إل    1,000من خالم الراويل من األوباح المســربقاة وخفا القيمة االســمية للســمم من 

 .2022يناير  10المعدم من قبل كاتب العدم في 
 

ــاهمون تغيير الوضـــــ  القانوني للشـــــركة من شـــــركة2022يناير    17في   ــاهمة    قرو المســـ ذات مســـــؤولية مادودة إل  شـــــركة مســـ
بيانات للخدمات . وبناًت عل  ذلا  تم تغيير اســــــــم الشــــــــركة من 2022يونيو    30اإلجراتات القانونية في  إســــــــركمامتم   .خاصــــــــة

 .خبيانات ش.م. -إل  بيانات لخدمات الخرا ط والمساحة  بيانات ذ.م.م. -المساحية 
 

إل  بيانات  .خبيانات ش.م. -بيانات لخدمات الخرا ط والمســاحة    قرو المســاهمون تغيير اســم الشــركة من 2022يوليو    20في  
ــبرمبر  30 كما فيمليون دوهم.   1,050مليون دوهم إل     200إيه أي ش.م.خ.  وزيادة وأس مام الشـــــــــركة المصـــــــــرح به من  ســـــــ

 .اإلجراتات  ال تزام اإلجراتات القانونية قيد 2022
 

خدمات تصــــــــنيف وتاليل البيانات  جم  البيانات من مصــــــــدو أو أ ثر  تخزين البيانات  ترمثل األنشــــــــطة الر يســــــــية للشــــــــركة في 
يط المسـاحي والرصـوير  واسـررجاعما  االسـرشـاوات في مجام معدات وأجمزة الااسـب اآللي  تصـوير جوي  اسـرشـاوات هندسـة الرخط

الجوي ونظم إداوة المعلومات  أعمام القياس والمســـاحة  اســـرشـــاوات هندســـة المســـاحة البارية  خدمات نســـخ الخرا ط والرســـومات  
ــب اآللي والبرمجيات  وســـم الخرا ط الجغرا ية  نشـــر الكرب  طباعة  ــميم أنظمة الااسـ ــرندات  تصـ ــوير المسـ خدمات الطباعة وتصـ

 وخدمات حقوم ومرافق  النفط والغاز البرية والبارية.  الخرا ط واألطلس
 

 .2022سبرمبر  30المنرمية في  الرسعة أشمرلم تقم الشركة بشرات أو االسرثماو في أي أسمم خالم 
 

 .2022سبرمبر  30المنرمية في  الرسعة أشمرلم يئن هناك أي مساهمات اجرماعية خالم 
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 المالية المرحلية   بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30المنتهية في  للفترة 
 
 
                                                           تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد لة 2
 
 المرحلية  البيانات الماليةالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها وليس لها تأثير هام على    2/1

 الموجزة 
 

الموجزة مروافقة م  تلا المسـرخدمة في إعداد البيانات المرحلية  إن السـياسـات المااسـبية المسـرخدمة في إعداد هله البيانات المالية  
ير الجديدة والمعدلة    واإليضـاحات المرفقة بما  باسـرثنات تطبيق بعا المعاي2021ديسـمبر    31للسـنة المنرمية في   للشـركةالمالية  

 الري أصبات ساوية المفعوم في الفررة الاالية كما هو مبين أدناه.

  3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي 
دون تغيير جوهري في   3المــاليــة وقم  تعمــل الرعــديالت عل  تاــديــد مرج  قــديم لهطــاو المفــاريمي في المعيــاو الــدولي للرقــاوير  

 المرطلبات في المعياو.

  16تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  -العائدات قبل االستخدام المقصود -الممتلكات واآلالت والمعدات 
اف المنرجة أثنات  تمن  الرعديالت أن تخصـــــــم من تكلفة أي بند من بنود الممرلكات واآلالت والمعدات أي عا دات من بي  األصـــــــن

إحضـــاو ذلا األصـــل إل  الموق  والاالة الالزمة له ليئون قادوًا عل  العمل بالطريقة المقصـــودة من قبل اإلداوة. وبالرالي  تعررف 
 المنش ة بعا دات المبيعات هله والركاليف ذات الصلة في الربح أو الخساوة.

 37عديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ت -تكلفة تنفيذ العقد   -العقود المثقلة باإللتزامات 
ــرة   ــرة بالعقد". يمئن أن تكون الركاليف الري ترعلق مباشـ ــمل "الركاليف الري ترعلق مباشـ تادد الرعديالت أن "تكلفة الوفات" بالعقد تشـ

يص الركاليف األخرى المرتبطة بالعقد إما تكاليف إضــا ية للوفات بملا العقد )عل  ســبيل المثام العمالة والمواد المباشــرة( أو تخصــ
مباشــــرة برنفيل العقود )عل  ســــبيل المثام تخصــــيص مصــــاويف االســــرمالك لبند من الممرلكات واآلالت والمعدات المســــرخدمة في 

 تنفيل العقد(.

 2020-2018دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية 
تطبيق المعايير الدولية للرقاوير المالية للمرة :  1ت عل  المعياو الدولي للرقاوير المالية وقم تشـــمل دووة الراســـينات الســـنوية تعديال

والمعيــاو   عقود اإليجــاو  16  المعيــاو الــدولي للرقــاوير المــاليــة وقم  األدوات المــاليــة  9  المعيــاو الــدولي للرقــاوير المــاليــة  األول 
 .الزواعة 41المااسبي الدولي وقم 
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 المالية المرحلية   بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30المنتهية في  للفترة 
 
 
 )يتبع(                                                           تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد لة 2
 
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدددددرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم تطبيقها بشدددد ل   2/2

  مب ر 
 

 برطبيق المعايير الدولية للرقاوير المالية الجديدة والمعدلة المصدوة الرالية والري لم يان موعد تطبيقما بعد: الشركةلم تقم 
 

                                                      المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد لة
 يسري تطبيقها لفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

تعديالت عل  معياو المااسبة الدولي    –مرداولة  تصنيف المطلوبات كمرداولة أو غير  
 1وقم 

 
ــاعــدة  تمــدف الرعــديالت إل  تعزيز االتســـــــــــــــاق في تطبيق المرطلبــات من خالم مســـــــــــــ
ــنيف الديون والمطلوبات األخرى الري لما  ــركات عل  تاديد ما إذا كان يجب تصــــ الشــــ

مســـراقة الســـداد خالم تاويخ تســـوية غير مؤكد كمرداولة )مســـراقة أو يارمل أن تكون 
 سنة واحدة( أو غير مرداولة في بيان المركز المالي.

 2023يناير  1 

   
 2023يناير  1  12تعديالت عل  المعياو المااسبي الدولي وقم 

   
ــح  ــريبة المؤجلة بالموجودات والمطلوبات الناتجة عن معاملة واحدة توضــــــــ ترعلق الضــــــــ

ــاب الشـــــــــــــركات  للضـــــــــــــريبة المؤجلة عل  المعامالت مثل عقود اإليجاو  يفية احرســـــــــــ
 والرزامات وقف الرشغيل.

  

   
 : عقود الر مين 17المعياو الدولي للرقاوير المالية وقم 

 
أن يرم قيــاس مطلوبــات الرــ مين بــالقيمــة   17يرطلــب المعيــاو الــدولي للرقــاوير المــاليــة  

ــًا أ ثر توحيـــدًا للقيـــاس والعرض لجمي  عقود  الاـــاليـــة للوفـــات بـــاإللرزامـــات ويوفر نمجـ
الر مين. تم تصــميم هله المرطلبات لراقيق هدف قا م عل  مبدأ مااســبي مرســق لعقود 

ماــل المعيــاو الــدولي للرقــاوير    17للرقــاوير المــاليــة وقم    الرــ مين. ياــل المعيــاو الــدولي
 .2023يناير  1عقود الر مين كما في  4المالية وقم 

 2023يناير  1 

   
 المعياو الدولي للرقاوير المالية عقود الر مين تعديالت عل  

 
لمعـالجـة المخـاوف وتاـديـات   17  وقم  المعيـاو الـدولي للرقـاوير المـاليـةالرعـديالت عل   

 ســـــــــــــنةفي    17  وقم  الرنفيل الري تم تاديدها بعد نشـــــــــــــر المعياو الدولي للرقاوير المالية
2017. 

 2023يناير  1 

   
ــاليـــة وقم   ــاوير المـ ــاو الـــدولي للرقـ ــدة   10تعـــديالت عل  المعيـ ــاليـــة الموحـ ــانـــات المـ البيـ

ــبي الدولي وقم   ــرركة  28والمعياو المااســ ــرثماوات في شــــركات زميلة ومشــــاوي  مشــ اســ
(2011)  
 

ترعلق الرعديالت بمعالجة بي  أو مســـاهمة األصـــوم من والمســـرثمر في الشـــركة الزميلة  
 أو المشروع المشررك.

ت جيل سريان الرطبيق إل  أجل   
غير مسم . ال يزام الرطبيق  

 مسموح به.
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 المالية المرحلية   بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30المنتهية في  للفترة 
 
 
 )يتبع(                                                           تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد لة 2
 
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدددددرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم تطبيقها بشدددد ل   2/2

  )يتبع(مب ر 
 

                                                      المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد لة
 يسري تطبيقها لفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

)تعـديـل عل     9المؤقـت من تطبيق المعيـاو الـدولي للرقـاوير المـاليـة وقم  تمـديـد اإلعفـات  
 (4المعياو الدولي للرقاوير المالية وقم 

 2023يناير  1 

   
يغير الرعـديـل تـاويخ انرمـات الصــــــــــــــالحيـة الماـدد لهعفـات المؤقـت في المعيـاو الـدولي  

 9المعـياو اـلدولي للرـقاوير المـالـية وقم  "عقود الـر مين" من تطبيق   4للرـقاوير المـالـية وقم 
"األدوات المـالـية"  باـيد يطـلب من المنشــــــــــــــآت تطبيق المعـياو اـلدولي للرـقاوير المـالـية  

 .9وقم 

  

   
الرعديالت عل  المعياو المااســـبي الدولي وقم  -اإلفصـــاح عن الســـياســـات المااســـبية 

 للرقاوير الماليةالمرعلق بالمعياو الدولي  2وبيان المماوسة وقم  1
 2023يناير  1 

   
أن تفصــــــح المنشــــــ ة عن ســــــياســــــاتما المااســــــبية الجوهرية  بداًل من  الرعديالتترطلب  

ــ ة تاديد  ــح الرعديالت األخرى كيف يمئن للمنشـــ ــبية المامة. توضـــ ــاتما المااســـ ــياســـ ســـ
ــياســــة   ــافة أمثلة عل  مر  يارمل أن تكون الســ ــبية الجوهرية. تم إضــ ــة المااســ ــياســ الســ

ــا ــًا إوشــــــ ــبية جوهرية. لدعم الرعديل  وضــــــــ  المجلس أيضــــــ دات وأمثلة لشــــــــرح المااســــــ
وتوضـيح تطبيق "عملية األهمية النسـبية المئونة من أوب  خطوات" الموضـاة في بيان 

 المرعلق بالمعياو الدولي للرقاوير المالية. 2المماوسة 

  

   
 2023يناير  1  8تعديالت عل  المعياو المااسبي الدولي وقم  -تعريف الرقديرات المااسبية 

   
الرعـــديالت تعريف الرغيير في الرقـــديرات الماـــاســــــــــــــبيـــة برعريف الرقـــديرات  تســــــــــــــربـــدم  

ــبية هي "المبالغ النقدية في  ــبية. بموجب الرعريف الجديد  فإن الرقديرات المااسـ المااسـ
ــ  لعدم الر  د من القياس". تقوم  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة الري تخضـــــــــ

ــ ــبية ترطلب قياس  المنشــــآت برطوير الرقديرات المااســ ــياســــات المااســ بية إذا كانت الســ
بنود في البـياـنات المـالـية المرحلـية الموجزة الموحـدة بطريـقة تنطوي عل  عـدم الـر  ـد من 
القياس. توضــــــــــــــح الرعديالت أن الرغيير في الرقدير المااســــــــــــــبي الناتج عن معلومات 

 جديدة أو تطووات جديدة ال يعد تصايًاا لخط .

  

 
عندما تكون   للشـــركةالموجزة   المرحلية اإلداوة أن هله المعايير والرفســـيرات والرعديالت ســـوف يرم تطبيقما في البيانات الماليةتروق  

 المرحليةقابلة للرطبيق  وقد ال يئون لرطبيق هله المعايير والرفســــــــيرات الجديدة والرعديالت أي ت ثير جوهري عل  البيانات المالية  
 في فررة الرطبيق المبد ي. للشركةالموجزة 
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 الموجزةالمالية المرحلية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30المنتهية في  رة للفت
 
 
 بيان اإللتزام وأساس اإلعداد 3

 بيان اإللتزام
م   كللا  "الرقاوير المالية المرحلية" وتروافق 34لمعياو المااســــــبي الدولي وقم  ل وفقاً الموجزة المرحلية المالية   المعلوماتتم إعداد  

الموجزة جمي     المرحليــة  المــاليــة  المعلومــاتال ترضــــــــــــــمن  .  من األنظمــة في دولــة اإلمــاوات العربيــة المراــدة  المطبقــةالمرطلبــات  
للسـنة    للشـركةوينبغي أن تقرأ جنبًا إل  جنب م  البيانات المالية المدققة     الالزمة للبيانات المالية السـنوية  واإلفصـاحات  المعلومات

ال تعربر  2021 ســـــــبرمبر 30أشـــــــمر المنرمية في    رســـــــعةلللا  فإن النرا ج لفررة ال  . باإلضـــــــافة2021ديســـــــمبر   31المنرمية في  
 .2022ديسمبر  31بالضرووة مؤشر عل  النرا ج الري يمئن توقعما للسنة المالية الري سرنرمي في 

 أساس اإلعداد
عملـة العرض والعملـة    بـاعربـاوهـا(  "الـدوهم")  المراـدةدولـة اإلمـاوات العربيـة  الموجزة بـدوهم    المرحليـة  المـاليـة  المعلومـاترم عرض  ي

  الوظيفية للشركة. 
 

 بناًت عل  مبدأ الركلفة الراويخية.الموجزة  المرحلية المالية المعلوماتتم إعداد هله 
 
 
 والتقديرات ملخص بأهم السياسات المحاسبية  4
 

الموجزة مروافقة م  تلا المســرخدمة في إعداد البيانات المرحلية  المالية    المعلوماتإن الســياســات المااســبية المربعة في إعداد هله 
ــنوية  ــنة المنرمية في   المدققةالمالية السـ ــرثنات تطبيق 2021ديســـمبر  31للسـ يناير  1جديدة اعرباًوا من الرفســـيرات المعايير و ال  باسـ

2022. 
 

 برطبيق أي من المعايير والرفسيرات والرعديالت الري تم إصداوها والري لم تصبح ساوية المفعوم بعد. بشئل مبئر الشركةلم تقم 
 
 

 األح ام الحساسة والمصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد
 

الموجزة  من اإلداوة إصـداو أحئام وتقديرات وافرراضـات تؤثر عل  تطبيق السـياسـات المرحلية  يرطلب إعداد هله المعلومات المالية  
ــبية والمبالغ المدوجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصــــــــــــاويف. قد تخرلف النرا ج الفعلية عن هله الرقديرات. إن   المااســــــــــ

والمصـادو الر يسـية للرقدير غير المؤكد مروافقة م  تلا   كةللشـر األحئام المامة الري وضـعرما اإلداوة لرطبيق السـياسـات المااسـبية 
 .2021ديسمبر  31للسنة المنرمية في  للشركةالري تم تطبيقما في البيانات المالية السنوية 

 
 
 ممتلكات ومعدات 5
 

  31دوهم )  8,728,904 ممرلكات ومعدات بمبلغ    قامت الشــركة بشــرات2022ســبرمبر    30المنرمية في   الرســعة أشــمر  خالم فررة
:  2021ديســـــــــــمبر    31دوهم )  8,243,859 مبلغ  خالم الفررة الماملســـــــــــرمالك االبلغ دوهم(.   8,477,972:  2021ديســـــــــــمبر 

 لممرلكات والمعدات خالم الفررة.لقيمة الخساوة انخفاض ب االعررافلم يرم دوهم(.  6,631,036
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 )يتبع(  2022 سبتمبر 30المنتهية في  للفترة 
 
 
 موجودات غير ملموسة 6
 

 غير الملموسة برامج الكمبيوتر والرراخيص وتكاليف الرطوير.ترضمن الموجودات 
 

ــمر  خالم فررة ــعة أشـ ــبرمبر    30المنرمية في   الرسـ ــركة 2022سـ ــرات  قامت الشـ ــة ب  بشـ دوهم   361,272 مبلغموجودات غير ملموسـ
:  2021ديســــــــــــــمبر    31دوهم )  300,487  مبلغ  خالم الفررة  المامــلطفــات  اإل(. بلغ  دوهم  931,992:  2021ديســــــــــــــمبر    31)

 لموجودات غير الملموسة خالم الفررة.لقيمة اللم يرم االعرراف بخساوة انخفاض دوهم(.  145,009
 
 
 موجودات العقد 7

     المجموع
     درهم

     
 التكلفة     

 )مدقق(   2021يناير  1في     113,126,035
 إيرادات تم اإلعرراف بما خالم الفررة     158,171,182

      فواتير خالم الفررة إصداو     ( 26,466,670)
     

 )مدقق(   2022يناير  1في     244,830,547
 اإلعرراف بما خالم الفررة إيرادات تم     170,569,447

 فواتير خالم الفررة إصداو     ( 50,169,312)
      ناقص: مخصص خسا ر إ رمانية مروقعة    ( 3,083,084)
     

      )غير مدقق(  2022سبتمبر  30في     362,147,598
 

وخدمات الدعم الري تنشـــــــــ  عندما  والرركيبعقود تطوير البرامج   بموجبالعقد األوصـــــــــدة المســـــــــراقة من العمالت  موجوداتتمثل  
العقد بشــئل  موجودات  ترعلق وكللاالمرعلقة باألدات.   اإلنجازاتالشــركة مدفوعات من العمالت بما يرماشــ  م  ســلســلة من  تســرلم

ــاســـــي باق الشـــــركة في مقابل  ــا  أســـ ــداو فواتير بما في تاويخ الرقرير. تعررف الشـــــركة    والريالمقدمة  والخدمات   البضـــ لم يرم إصـــ
 العقد ألي عمل يرم تنفيله. بموجودات

 
إصـــداو فواتير  فيمارجاوية عند النقطة الري يرم المدينة اللمم  الالعقد إل     كموجودات ســـابقاً يرم إعادة تصـــنيف أي مبلغ معررف به 

الفررة الري يرم  مدىالعقد عل    بموجوداتمن العميل حر  ا رمام الخدمات  وبالرالي يرم االعرراف  الدفعات  ال تســـــــــــراقللعميل. 
ــ ةفيمـا تنفـيل الخـدـمات لرمثـيل حق  العـقد  موجوداتلخـدـمات الماوـلة حر  ـتاويخـه. من المروق  أن تراقق جمي   ل  الـبدمفي  المنشــــــــــــ

 المرداولة. وداتالموجخالم سنة واحدة ومن ثم يرم تصنيفما ضمن 
 

)إيضــــــاح   ذات عالقة  بجماتدوهم(   244,830,547:  2021ديســــــمبر   31دوهم )  362,147,598  بمبلغ  العقدترعلق موجودات 
12). 
 

 (.15: ال شيت( )إيضاح 2021ديسمبر  31دوهم ) 3,083,084بلغ مخصص الخساوة من موجودات العقد 
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 الموجزةالمالية المرحلية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30المنتهية في  للفترة 
 
 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى  8

 ديسمبر 31
2021 

 سبتمبر 30 
2022 

  

   )غير مدقق(   )مدقق(
   درهم  دوهم

     
 ذمم مدينة تجاوية   1,912,209  2,885,246

      ناقص: مخصص خسا ر ا رمانية مروقعة ) ( 1,912,209  -
     

2,885,246  -   
 دفعات مقدمة لموودين   12,539,103  4,397,580

      ذمم مدينة أخرى    61,103  141,000
     

7,423,826  12,600,206        
 

تقوم الشـــــركة بقياس مخصـــــص انخفاض قيمة اللمم المدينة الرجاوية بمبلغ يعادم مخصـــــص خســـــاوة اال رمان المروقعة عل  مدى 
بالرجوع إل  الخبرة  معدم الخســـــــــــاوةباســـــــــــرخدام   عل  اللمم المدينة الرجاويةالمروقعة اال رمان ويرم تقدير خســـــــــــا ر العمر الزمني. 

السـابقة في الرخلف عن السـداد للمدين وتاليل المركز المالي الاالي للمدين  والمعدلة حسـب الاقا ق الخاصـة بالمدين  والظروف  
 االقرصادية العامة للمجام اللي يعمل المدينون فيما وتقييم االتجاه الاالي وكللا االتجاه المروق  للظروف في تاويخ الرقرير. 

 
 (.15: ال شيت( )إيضاح 2021ديسمبر  31دوهم ) 1,912,209الرجاوية  بلغ مخصص الخساوة عل  اللمم المدينةي
 

طلب بي   ســــــــياســــــــة الرعامل فقط م  أطراف لديمم مقدوة ا رمانية جيدة. يرم تقييم الجودة اال رمانية قبل قبوم أي اعرمدت الشــــــــركة  
 .للخدمات أو البضا   من الطرف المقابل

 
 
 د وأرصدة لدى البنوكنق 9
 
 مل النقد ومرادفات النقد المدوه في بيان الردفقات النقدية الموجز مبالغ بيان المركز المالي الموجز الرالية:ريش
 

 ديسمبر 31
2021 

 سبتمبر 30 
2022 

  

   )غير مدقق(   )مدقق(
   درهم  دوهم

     
 نقد في الصندوق    10,000  10,000

      أوصدة لدى البنوك   114,768,532  56,763,109
     

      نقد ومرادفات النقد في بيان التدفقات النقدية الموجز ال  114,778,532  56,773,109
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 )يتبع(  2022 سبتمبر 30المنتهية في  للفترة 
 
 
 نقد وأرصدة لدى البنوك )يتبع( 9
 

ــدة لدى البنوك عل  أنما  ــداد  ذات يرم تقييم األوصـ ــبب الرخلف عن السـ ــة بسـ ــ  أن   حيدمخاطر ا رمانية منخفضـ هله البنوك تخضـ
الخســـــــــــــاوة عل    مخصـــــــــــــصتقوم إداوة الشـــــــــــــركة برقدير   لللا  وفقاً .  قبل البنوك المركزية في الدوم ذات العالقةلرقابة عالية من 

أي من األوصـدة لدى  يرجاوز  . لم  شـمراً   12  يعادم خسـاوة اال رمان المروقعة لفررةاألوصـدة لدى البنوك في نماية فررة الرقرير بمبلغ  
ــداد البنوك في نماية فررة   ــراقاق السـ ــابقة في الرخلف  وم  األخل في االعرباو   الرقرير اسـ ــداد ومعدالت اال رمان الخبرة السـ عن السـ

قامت إداوة الشــــــركة برقييم عدم وجود انخفاض في القيمة  وبالرالي لم تســــــجل أي مخصــــــصــــــات خســــــاوة عل  هله الاالية للبنا  
 األوصدة.

 
 جمات بالبنوك والري هي  دوهم( مرعلق  56,763,109:  2021ديســــــــــمبر   31)دوهم   114,768,532ن النقد لدى البنوك البالغ  إ

  .(12)إيضاح  ذات عالقة
 

 الشركة. لمنفعة دوهم( 258,797: 2021ديسمبر  31) دوهم 455,463عالقة بمبلغ  جمة ذوتم تخصيص حساب بنكي باسم 
 
 

 رأس المال 10
 

ديســـــمبر    31دوهم )  1( ســـــمم مصـــــرح به ومصـــــدو بقيمة  3,000:  2021ديســـــمبر    31)  200,000,000يركون وأس المام من 
 .الواحد سممللدوهم(  1,000: 2021

 
دوهم   197,000,000  زيادة وأس المام بمبلغ السابق(  المساهم الوحيد) هولدنج ليمرد  42  قروت جروب 2021سبرمبر   14في  

دوهم. تم توثيق النظام األســاســي  1دوهم إل    1,000من خالم الراويل من األوباح المســربقاة وخفا القيمة االســمية للســمم من 
 .2022يناير  10المعدم من قبل كاتب العدم في 

 
إل  بيانات  .خبيانات ش.م. -لخدمات الخرا ط والمســاحة    بيانات  قرو المســاهمون تغيير اســم الشــركة من 2022يوليو    20في  

ــبرمبر  30 كما فيمليون دوهم.   1,050مليون دوهم إل     200إيه أي ش.م.خ.  وزيادة وأس مام الشـــــــــركة المصـــــــــرح به من  ســـــــ
 .الرنفيل  ال تزام اإلجراتات القانونية قيد 2022

 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  11
 ديسمبر 31

2021 
 سبتمبر 30 

2022 
  

   درهم  دوهم
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 ذمم دا نة تجاوية    123,788,708  5,145,867

 مصاويف مسراقة    189,441,977  134,431,825
 دفعات مقدمة من عمالت   55,069,327  1,201,119
      ضريبة القيمة المضافة الدا نة    7,124,441  4,550,275

     
145,329,086  375,424,453        

 
ــا   والخدمات هو  ــرريات البضــ  الشــــركةقامت  .يومًا(  30:  2021ديســــمبر    31) يوماً   60 –  30إن معدم فررة اإل رمان عل  مشــ

ال يرم تاميل أية فوا د    بوضــــ  ســــياســــات إلداوة المخاطر المالية للر  د من دف  االلرزامات الدا نة في حدود فررة اال رمان الماددة.
 . األخرى عل  أوصدة اللمم الدا نة 

 
  ت عالقةذا  بجمات ترعلق( دوهم  1,201,119:  2021ديسمبر   31دوهم )  55,069,327مبلغ  ب الدفعات المقدمة من العمالتإن  

 .(12)إيضاح 
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 )يتبع(  2022 سبتمبر 30المنتهية في  للفترة 
 
 

 جهات ذات عالقة 12
 

 ترضـمن.  العالقةذات   الجماتللشـرو  واألحئام المرفق عليما م    وفقاً معامالت  بإبرام    االعرياديةالشـركة في سـياق األعمام   تقوم
 يرم الســـــيطرة عليما بواســـــطرمموالشـــــركات الري  الر يســـــيةاإلداوة  و مســـــاهمي الشـــــركة وأعضـــــات مجلس اإلداوة   العالقةذات   الجمات

الشــــركة في ســــياق األعمام  تقوم  باإلضــــافة إل  موظفي اإلداوة الر يســــيين.  جوهرياً إداويًا   ت ثيراوعا التمم أو الري يماوســــون عليما  
ــمن تعريف  معامالت  بإبرام   االعريادية ــات أعمام أخرى أو أفراد يقعون ضـــــــ ــســـــــ معياو الذات العالقة الواود في  الجماتم  مؤســـــــ
والمديرين والمســـــــؤولين الرنفيليين  عالقة م  حئومة أبوظبي جمة ذات(. لدى الشـــــــركة عالقة  المعدم)  24الدولي وقم    يالمااســـــــب

 عل  الشركة(. هاماً عليما أو الري يمئن أن تماوس نفوذًا  هامالرجاوية الري يمئنمم مماوسة نفوذ  المنشآت)بما في ذلا 
 

 ذات العالقة والري تنش  من معامالت تجاوية. الجماتم  هله  هامةتارفظ الشركة ب وصدة 
 
 ما يلي:  بيان الربح أو الخساوة الموجزالعالقة المدوجة في  ترضمن المعامالت م  الجمات ذات ( 1
 

 التسعة أشهر المنتهية في 
 سبتمبر  30

 الثالثة أشهر المنتهية في 
 سبتمبر  30

 

2021 2022 2021 2022  
  درهم دوهم درهم دوهم

  )غير مدقق(  )غير مدقق( )غير مدقق(  )غير مدقق(
     

  (13)إيضاح  إيرادات 258,769,280 59,932,441 490,554,988 244,065,328
 خدمات الدعم والقوى العاملة المسرلمة   ( 1,656,297)  ( 16,504,737)  ( 3,911,212)  ( 34,338,410) 

 تكلفة تطوير  -  15,976,617 -  15,976,617
 
 ما يلي: الموجز ترضمن األوصدة م  الجمات ذات العالقة المدوجة في بيان المركز المالي  ( 2
 

 ديسمبر 31
2021 

 سبتمبر 30 
2022 

  

   درهم  دوهم
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 مستحق من جهات ذات عالقة:    

 منشآت حئومية   184,007,746  102,610,801
 خاضعة لسيطرة مشرركة منشآت   148,797,947  -
      ( 15)إيضاح  ناقص: مخصص خسا ر إ رمانية مروقعة  ( 3,864,661)  -
     

102,610,801  328,941,032        
     
 جهات ذات عالقة: إلىمستحق     

 منشآت حئومية   10,212,200  10,212,200
      )ه(  مشرركةمنشآت خاضعة لسيطرة   16,536,966  5,772,661

     
15,984,861  26,749,166        
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 )يتبع( جهات ذات عالقة 12
 ديسمبر 31

2021 
 سبتمبر 30 

2022 
  

   درهم  دوهم
   )غير مدقق(   )مدقق(

 جهات ذات عالقة: قرض من    
 )أ(   منشآت خاضعة لسيطرة مشرركة  36,725,000  36,712,500
 مساهم )ب(  20,566,000  17,077,125

      فا دة دا نة  788,498  -
     

53,789,625  58,079,498        
 
كومبانيز مانجمنت آو إس سي ليمرد )"جمة ذو عالقة"(   42  أبرمت الشركة اتفاقية تسميل قرض م  جي 2021 سنة  خالم (أ

   2022ســــــــــــــبرمبر    30. خالم الفررة المنرميــة في  دوهم( 183,625,000دوالو أمريئي )  50,000,000بمبلغ  )المقررض(  
  :2021ديســــــــــــمبر    31) دوهم(  36,725,000دوالو أمريئي )  10,000,000اســــــــــــرخدمت الشــــــــــــركة منه تســــــــــــميالت بمبلغ 

٪ سـنويًا عل  مبلغ الرسـميل المسـرخدم ويرم 4. يامل القرض فا دة بنسـبة ((دوهم  36,712,500دوالو أمريئي )  9,996,596
 .بسداده عند الطل

 
ــوية م  2022أغســــطس   19في   ــركة اتفاقية تســ ــي ليمرد   كومبانيز مانجمنت 42جي   أبرمت الشــ ــويةآو إس ســ ــيد  لرســ وصــ

دوهم(   36,712,500دوالو أمريئي )  9,996,596  بمبلغ  2021 ســــــــــنةالرســــــــــميالت القا مة عل  القرض المســــــــــرخدم خالم  
ــراقة عن الفررة بلغت  و  ــيد مدين مســــراق من جي فووتي   980,259) دوالو أمريئي  266,919الفا دة المســ دوهم( مقابل وصــ

 .2022سبرمبر  30ذو عالقة"( مقابل الخدمات المقدمة خالم الرسعة أشمر المنرمية في  مةجتو جينيرام تريدنج ذ.م.م )"
 
هولدنج ليمرد )"مسـاهم"( لرمويل مشـروع تطوير جديد  42  أبرمت الشـركة اتفاقية تسـميل قرض م  جروب 2021 سـنة  خالم (ب

ــبرمبر   30ي  . خالم الفررة المنرمية فدوهم(  20,566,000دوالو أمريئي )  5,600,000بمبلغ   ــرخدمت الشـــركة 2022سـ   اسـ
. يامل دوهم(  17,077,125:  2021ديســـمبر   31) دوهم(  3,488,875دوالو أمريئي )  950,000  إضـــافي بمبلغ منه مبلغ

٪ سـنويًا عل  مبلغ الرسـميل المسـرخدم ويسـراق السـداد عند تسـويق المشـروع واللي من المروق  أن يئون 4القرض فا دة بنسـبة  
 اويخ الساب.شمرًا من ت 12

 
 قامتدوهم من الرصـــيد المســـراق عل  الشـــركة.   67,000,000 مبلغ  ذو عالقة الرنازم عن جمة  ت  قرو 2021  ســـنةخالم   (ه

 .المسربقاةالرصيد إل  أوباحما   وقامت برعديلسيطرة مشرركة ل خاضعةهلا الرنازم كمعاملة باحرساب الشركة 
 
 تعويضات اإلداوة الر يسية ( 3

   سبتمبر  30الثالثة أشهر المنتهية في    سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعة
2021  2022  2021  2022   

   )غير مدقق(   )غير مدقق(  )غير مدقق(   )غير مدقق(
   درهم  دوهم  درهم  دوهم

         
 تعويضات اإلدارة الرئيسية         

 مزايا قصيرة األجل   2,089,043  522,760  6,886,283  5,320,000
          مزايا طويلة األجل   177,328  -  442,640  -
         

5,320,000  7,328,923  522,760  2,266,371            
 
 ذات العالقة. الجماتلألوصدة م   11و  9و  7إيضاحات  واج  ( 4
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 إيرادات  13
 

نقطة زمنية في خطو    وعند م  مروو الوقتمقابل تاويل البضــــــــا   والخدمات تســــــــرمد الشــــــــركة إيراداتما من العقود م  العمالت 
 :اإلنراه الر يسية الرالية

 
   سبتمبر  30الثالثة أشهر المنتهية في    سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعة

2021  2022  2021  2022   
   )غير مدقق(   )غير مدقق(  )غير مدقق(   )غير مدقق(

   درهم  دوهم  درهم  دوهم
 إيرادات من عقود مع العمالء          

52,640,509  10,780,165  12,012,139  1,417,985  
منرجات وخدمات ماولة عند نقطة زمنية  

 ماددة 
          مروو الوقت م  منرجات وخدمات ماولة   257,351,295  47,965,786  479,774,823  191,470,303

         
244,110,812  490,554,988  59,977,925  258,769,280            

 
 (.12ذات عالقة )إيضاح  بجماتدوهم(  244,065,328: 2021سبرمبر  30دوهم ) 490,554,988  بمبلغاإليرادات ترعلق  

 
 داخل دولة اإلماوات العربية المرادة.هي اإليرادات من العقود م  العمالت إن كافة 

 
 موضح أدناه: 2022سبرمبر  30في اة )جز يًا( المخصص اللرزامات األدات غير المسروفإن سعر المعاملة 

 
   سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعة

2021  2022   
   )غير مدقق(   )غير مدقق( 

   درهم  دوهم
     

      مروو الوقت م  منرجات وخدمات ماولة   1,041,711,618  97,201,144
 
 

 تكاليف مباشرة  14
   سبتمبر  30الثالثة أشهر المنتهية في    سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعة

2021  2022  2021  2022   
   )غير مدقق(   )غير مدقق(  )غير مدقق(   )غير مدقق(

   درهم  دوهم  درهم  دوهم
         

 من الباطن تكاليف عقود  172,739,512  13,200,583  212,859,541  82,962,971
 تكاليف وعالوات موظفين   5,549,881  12,326,203  19,673,184  38,888,332
 مواد  11,833,951  2,622,701  31,977,596  9,695,471

 أتعاب اسرشاوية وممنية  140,995  77,105  140,995  163,819
          مصاويف أخرى   11,066  540  11,066  1,820,436

         
133,531,029  264,662,382  28,227,132  190,275,405            
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 )يتبع(  2022 سبتمبر 30المنتهية في  للفترة 
 
 

 متوقعة على موجودات مالية   خسائر إئتمانية 15
   سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعة

2021  2022   
   )غير مدقق(   )غير مدقق( 

   درهم  دوهم
     
 ( 7موجودات العقد )إيضاح   3,083,084  -
 ( 8ذمم مدينة تجاوية )إيضاح   1,912,209  -
      ( 12مسراق من جمات ذات عالقة )إيضاح   3,864,661  -
     
-  8,859,954        

 
 

   طارئةمطلوبات   16
 

 لدى الشركة مطلوبات طاو ة والرزامات قا مة كما يلي:
 

 ديسمبر 31  سبتمبر 30  
  2022  2021 
 دوهم  درهم  
 (مدقق )  )غير مدقق(  
     

      218,558,288  247,948,601  ضمانات أدات
     

      5,475,698  -  اعرمادات مسرندية  
     

      6,013,790  4,279,715  الرزامات وأسمالية 
 
 

 أدوات مالية  17
 

 العادلة. القيمة تقاوب المدوجةالقيم أن يرم قياس جمي  الموجودات والمطلوبات المالية بالركلفة المطف ة و 
 
 

 نتائج موسمية 18
 

ــاوة الموجز لفررة اللم يرم تســــجيل أية   ــمية في بيان الربح أو الخســ ــبرمبر 30أشــــمر المنرمية في   رســــعةإيرادات ذات طبيعة موســ  ســ
 .2021و  2022
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 الموجزةالمالية المرحلية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30المنتهية في  للفترة 
 
 

  الحقةأحداث  19
 

ــ نما تعديل مبالغ  ــاويفأو المطلوبات أو اإليرادات أو  الموجوداتلم تكن هناك أحداث الحقة لراويخ الرقرير من شــــ أو الري  المصــــ
 .الموجزةيجب اإلفصاح عنما في هله المعلومات المالية المرحلية 

 
 

 الموجزةالمالية المرحلية  المعلومات اعتماد 20
 

 .2022أ روبر  6براويخ وإجازة إصداوها من قبل مجلس اإلداوة من قبل اإلداوة الموجزة المالية المرحلية  المعلوماتتم اعرماد 


