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 مساهميإلى السادة  المعلومات المالية المرحلية الموجزةتقرير مراجعة 
 ش.م.خ شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية 

 والتوريدات البحرية ذ.م.م( )سابقًا شركة الصير للمعدات  

 مقدمـة

ــير للمعدات والتوريدات البحرية لالمرفق   الموحد  قمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز ــابقًا شــــــــركة    ش.م.خشــــــــركة الصــــــ )ســــــ
 يونيو 30كما في وشــركاا ا التابعة )اشــار الي ا معًا بـــــــــــــــــ "الم مو ة"(    )"الشــركة"(الصــير للمعدات والتوريدات البحرية ذ.م.م(  

في حقوق الملكية والتدفقات النقداة      التغيراتاآلخر الدخل الشــامللربح أو الخســارة و ل  الموحدة  الموجزة البياناتوكٍل من   2022
و رضـ ا  الموجزة الموحدة  . ان اإلدارة مسـوولة  ن ا داد ذل  المعلومات المالية المرحلية يخأشـ ر المنت ية بلل  التار   سـتةالة  تر لف

.  الصـادر  ن م ل  المعايير المحاسـبية الدولية  "التقارير المالية المرحلية"  34وفقًا للمعيار المحاسـبي الدولي رق   بصـورة  ادلة  
 .استنادًا الى مراجعتناالموحدة الموجزة ان مسووليتنا ذي ابداء استنتاج حول ذل  المعلومات المالية المرحلية 

 نطاق المراجعـة

"مراجعـة المعلومـات المـاليـة المرحليـة التي اقوم ب ـا   2410لقـد قمنـا بمراجعتنـا وفقـًا للمعيـار الـدولي حول  مليـات المراجعـة رق   
  االســــتفســــاراتالقيام بإجراء الموجزة الموحدة . اتضــــمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية " للمنشــــ ةســــتقل  مدقق الحســــابات الم

ــبية  وحاباي اجراءات احليلية وحجراءات مراجعة أخر . ان   ــوولين  ن اامور المالية والمحاسـ ــخاي المسـ ــي من ااشـ ــرل رييسـ بشـ
بالتدقيق وفقًا للمعايير الدوليــــة للتدقيق  وبالتالي  فإن ا ال امرننا من الحصول  لى  نطاق المراجعة أقــــل جوذريا من نطاق القيام  

 ا كيد حول جميع اامور ال امـة التي امرن أن يبين ا التدقيق. للا  فإننا ال نبدي رأي ادقيق بش ن ا.

   االستنتـاج

ــة المرحلية ب ن الم اال تقاداســـــــــــتنادًا الى مراجعتنا  ل  يتبين لنا ما يد ونا الى   المرفقة ل  يت    الموحدة الموجزةعلومات الماليـــــــــــــــــــــــ
 ."التقارير المالية المرحلية" 34ا دادذا  من جميع النواحي ال وذرية  وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رق  

  
  ديلويت آند اوش )الشرق ااوسط(

  
  
  
  

  محمد خمي  التح
  717رق  القيد 

  2022 يوليو 28
 أبوظبي

  اإلمارات العربية المتحدة
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 الموحديان المركز المالي الموجز  ب

 2022 يونيو 30في كما 
 
 ديسمبر  31  يونيو 30   
   2022  2021 
 درو    درهم    
 )مدقق(  )غير مدقق(  إيضاحات  
      

      الموجودات
      

      الموجودات غير المتداولة
 137,176,314  730,426,251  4 ممتلكات ومعدات  

 6,405,117  6,166,405  5 حق استخدام الموجودات
 -  75,704,346  6 استثمار في مشروج مشترك 

             5,465,724,492  7,554,631,105  7 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
       5,609,305,923  8,366,928,107   مجموع الموجودات غير المتداولة 

      الموجودات المتداولة
 815,557  16,419,249   مخزون 

 319,025,822  217,657,051  8 ذم  مدينة ت ارية وأخرإ 
 79,338,833  52,835,134  9 موجودات العقد 

 15,310,454  19,444,051  10 مستحق من جهات ذات  القة 
             97,801,684  2,906,285,817  11 نقد وأرصدة لدإ البنوك

             512,292,350  3,212,641,302   مجموع الموجودات المتداولة
       6,121,598,273  11,579,569,409   مجموع الموجودات 
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  الموحد  الموجزوالدخل الشامل اآلخر  الخسارة أوالربح  بيان  
 2022 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة ال  لفترة

 
 يونيو 30 في  المنتهية  أشهر  الثالثة  يونيو 30 في المنتهية  أشهر  الستة   
   2022  2021  2022  2021 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(  )غير مدقق(  )غير مدقق(  إيضاحات  
 درو    درهم  درو    درهم   
          

 150,928,176  303,800,706  272,546,669  474,819,377  17   إيرادات
           ( 135,613,215)   (292,394,722)  239,894,391))   (436,488,180)   تكلفة مبيعات  

          
 15,314,961  11,405,984  32,652,278  38,331,197   إجمالي الربح  

          
          

 5,015,878))   (7,916,411)  13,334,450))   (19,641,544)   وادارية مصاريف  مومية 
 -  92,300  -  (305,311)   حصة )الخسارة(/ الربح من مشروج مشترك

 7,036  4,107,773        90,227  4,107,773     صافي إيرادات أخرإ 
 -  2,020,644  56,578  2,020,644   إيرادات تمويل 
 74,643))   (20,273,850)   127,203))   (26,281,653)   تكاليف تمويل  

 م سب  لى استثمارات مدرجة بالقيمة  
 العادلة من خالل الربح أو الخسارة   

 
 
 

884,498,841  
 

392,000,000 
  

817,560,223  392,000,000 
           -  243,941  -  243,941   إيرادات أنصبة أرباح  

          
 402,231,476  807,340,604  411,337,430  882,973,888  18 لفترة  ل  ربحال
          

 -  -  -  -   الدخل الشامل اآلخر  
          
          

           402,231,476  807,340,604  411,337,430  882,973,888   مجموع الدخل الشامل اآلخر للفترة  
          

           2,01  0,81  2,06  0,88  22 العائد األساسي للسهم  
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   الموحد الموجزبيان التغيرات في حقوق الملكية 
 2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
  

 رأس  
  المـال 

 احتياطي 
  قانوني

 رأس المال  
  المساهم به 

 أرباح 
  مستبقاة 

 مجموع 
 حقوق الملكية 

 درهم    درهم    درهم    درهم    درهم    
           

   2021يناير  1الرصيد في 
 )مدقق(  

 
6,000,000  3,000,000  -  271,258,274  280,258,274 

 411,337,430  411,337,430  -  -  -  م موج الدخل الشامل للفترة 
 رأس المال المساو  به 

 -  (10و 7 ات إيضاح)  
 
-  3,000,000,000  -  3,000,000,000 

 مساومة إضافية في رأس المال 
 194,000,000  (12)إيضاح   

 
-  -   ((194,000,000  -            

           
   2021 يونيو 30الرصيد في 

 )غير مدقق(  
 

200,000,000  3,000,000  3,000,000,000  488,595,704  3,691,595,704            
           

   2022يناير  1الرصيد في 
 )مدقق(  

 
1,000,000,000  

 
254,845,359  2,200,000,000  

 
2,341,743,379  

 
5,796,588,738 

 882,973,888  882,973,888  -  -  -    م موج الدخل الشامل للفترة
 رأس المال المساو  به 

 (10)إيضاح   
 
- 

 
-  121,832,167  -  121,832,167            

           
  2022 يونيو 30الرصيد في 

  1,000,000,000  )غير مدقق(  
 

254,845,359  
 

2,321,832,167  3,224,717,267  6,801,394,793            
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   الموحد  الموجزبيان التدفقات النقدية  
 2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
    يونيو  30الستة أشهر المنتهية في 

2021  2022    
    )غير مدقق(  )غير مدقق(

  إيضاحات   درهم   درو 
 األنشطة التشغيلية     

 الربح للفترة     882,973,888  411,337,430
 تعديالت لـ:     
  خساسر استمان متوقعة ( مخصص  )  امخصص/  8  347,685  82,954))

 مخصص م افآت نهاية خدمة الموظفين  13  1,001,789  1,334,715
 ممتلكات ومعدات  استهالك  4  11,141,138  3,839,124
 حق استخدام موجوداتإطفا   5  238,712  420,137

 بي  ممتلكات ومعدات   م سب   -  76,191))
 إيرادات تمويل     (2,020,644)  56,578))

 تكاليف تمويل    28,521,850  297,649

((392,000,000  (884,498,841)  
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 م سب غير محقق الستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة  
 من خالل الربح أو الخسارة    

 حصة الخسارة من استثمار في مشروج مشترك  6  305,311  -
      
      

 التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل     38,010,888  25,013,332
 زيادة في مخزون      (15,603,692)  54,208))

 في ذم  مدينة ت ارية وأخرإ  نقص 8  39,525,437  79,953,348
 نقص في موجودات العقد   9  26,503,699  9,568,343

 مستحق من جهات ذات  القةفي    زيادة 10  (4,133,597)  12,634,574))
 نقص في ذم  داسنة ت ارية وأخرإ  15  (13,653,413)  102,978,338))
 )نقص( في مطلوبات العقدزيادة/   16  106,151,961  40,009,794))
 في مستحق إلى جهات ذات  القة)نقص(  زيادة/   10  4,254,541  375,692))
      
      
 العمليات (المستخدم فيالناتج من/ )النقد    181,055,824  (41,517,583)
 م افآت نهاية الخدمة المدفو ة للموظفين 13  (276,804)  446,050))
      
      
 األنشطة التشغيلية (المستخدم فيالناتج من/ )صافي النقد    180,779,020  (41,963,633)
      
 األنشطة االستثمارية       
 دفعات لشرا  ممتلكات ومعدات     (604,391,075)  2,513,531))

  اسدات من استبعاد ممتلكات ومعدات     -  76,191
 إيرادات فاسدة     2,020,644  56,578

 شرا  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 7  (1,204,407,773)  -
 استثمار في مشروج مشترك  6  (14,514,008)  -
      
      
 صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية     ( 1,821,292,212)  2,380,762))
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   الموحد  بيان التدفقات النقدية الموجز
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
    يونيو  30الستة أشهر المنتهية في 

2021  2022    
    )غير مدقق(  )غير مدقق(

  إيضاحات   درهم   درو 
 األنشطة التمويلية     
 سداد مطلوبات  قود اإلي ار  5  (337,641)  (519,065)
 تكاليف تمويل    (18,554)  127,203))
  اسدات من قروض بنكية   14  4,449,353,520  -
      
      
 األنشطة التمويلية  (المستخدم في) الناتج من/ صافي النقد   4,448,997,325  (646,268)
      
      
 في النقد ومرادفات النقد  (النقصالزيادة/ )صافي    2,808,484,133  44,990,663))
      

 يناير 1النقد ومرادفات النقد في   11  97,801,684  174,040,700
      
      

 يونيو  30النقد ومرادفات النقد في  11  2,906,285,817  129,050,037
      
 معامالت غير نقدية:     

 رأس المال المساو  به   121,832,167  3,000,000,000
      
      
 استثمار في مشروج مشترك    ( 61,495,649)  -
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 المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةب إيضاحات تتعلق 
 2022 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة ال  لفترة

 
 
  معلومات عامة 1
 

ــير للت هيزات والمعدات البحرية كانت   ــعولية محدودةإن شـــــركة الصـــ مســـــ لة في إمارة أبوظبي  اإلمارات العربية  شـــــركة ذات مســـ
شـركة الصـير  وت  تغيير االسـ  إلى    خاصـةشـركة مسـاومة   إلىت  تغيير الوضـ  القانوني للشـركة     2022 لأبري 8بتاريخ المتحدة. 

ت  إدراج األسـه  العادية للشـركة في السـوق الثاني لسـوق أبوظبي لقوراق المالية    )"الشـركة"(.  ش.م.خللمعدات والتوريدات البحرية 
   أبوظبي  اإلمارات العربية المتحدة.33639وو  .ب. إن  نوان الشركة المس ل . 2021أغسطا  29في 
 

ال ملة؛ إصــــــــالح القوارب؛ إصــــــــالح الدراجات ب  –تتمثل األنشــــــــطة الرسيســــــــية للم مو ة في ت ارة قط  كيار الطاسرات وم وناتها  
ـبالت زـسة؛ بي    -تموين المواد الغـذاسـية؛ بي  قط  كـيار المعـدات واآللـيات البحرـية   المـاسـية وصـــــــــــــــيانتهـا؛ ورشــــــــــــــة أل مـال القوارب؛

 بالت زسة؛ -رب  بي  الســـــــفن والقوا بالت زسة؛  -بي  معدات وم اسن المصـــــــان  وقط  كياروا   بالت زسة؛  -المعدات واآلليات البحرية  
  إصـــــالح وصـــــيانة محركات الســـــفن؛  اصـــــالح معدات وآليات الرف  والتحميل؛تركيب و   إصـــــالح مي اني ا المعدات واآلليات الثقيلة؛

 –  بي  قط  كـيار الطـاسرات وم وـناتهـا ـبال مـلة؛  –ت ـارة المواد الغـذاسـية المعلـبة والمحفوظـة   ت ـارة اـلدراجـات المـاسـية المســــــــــــــتعمـلة؛
ــفن والقارب؛بال ملة؛   ــاحنات التبريد؛  تن يد مقا د الســــــ ت ارة معدات  بال ملة؛ -ت ارة المواد الغذاسية الطازجة   النقل بواســــــــطة شــــــ

في  االســـــــــتثمار وكال  خطوط الشـــــــــحن البحري؛ خدمات التخليص ال مركي؛  إدارة الســـــــــفن وتشـــــــــغيلها؛  بال ملة؛ -االتصـــــــــاالت 
خدمات حقول ومرافق النفط ؛ إدارة اليخوت وتشــغيلها بال ملة؛ –الســفن والقوارب  ت ارة    ؛وت ســيســها وادارتهاالمعســســات الصــنا ية  
 .واالستيرادوالغاز البرية والبحرية؛ 

 
ــنة    32صــــــدر القانون االتحادي رق    ــ ن الشــــــركات الت ارية )"قانون الشــــــركات ال ديد"( في   2021لســــ ــبتمبر    20بشــــ    2021ســــ
بشـــــــ ن الشـــــــركات الت ارية    2015لســـــــنة   2ليحل بالكامل محل القانون االتحادي رق     2022يناير  2وســـــــيدخل حيز التنفيذ في  

"(. إن الم مو ة بصــدد مراجعة األح ام ال ديدة وســوب تطبق متطلباتها في مو د ال يت اوز ســنة واحدة  2015المعدل )"القانون 
  من تاريخ دخول التعديالت حيز التنفيذ.

 
 ا والتشغيل  وحصة ملكية الشركة في الشركات التابعة لها مبينة أدناا:األنشطة الرسيسية  بلد الت سيإن 
 

 االسم  نسبة الملكية  بلد التشغيل  النشاط الرئيسي 
  2021 2022  
     

 * بروج ت سيريا وان ليمتد  %100 % 100 جزر كايمان  .إدارة السفن الت ارية
 * بروج ت سيريا تو ليمتد  %100 % 100 جزر كايمان  .إدارة السفن الت ارية
 * بروج ت سيريا ثري ليمتد  %100 % 100 جزر كايمان  .إدارة السفن الت ارية

خدمات ومرافق حقول النفط والغاز البرية  
والبحرية  وبنا  السفن الحربية  وبنا  

 .القوارب محركات
 %100 - اإلمارات العربية المتحدة 

 شركة  –الصير مارين لبنا  القوارب 
 )سابقًا شركة   ذ.م.مالشخص الواحد   
 الصير لبنا  القوارب ذ.م.م( **   

التدريب  لى األمن والسالمة  التدريب  
 لى برامج الكمبيوتر  التدريب الفني 
 لى األجهزة الكهرباسية واإللكترونية  

تدريب وت ويل الكوادر البحرية  خدمات 
ومرافق النفط والغاز البرية  حقول 
 .والبحرية

 **معهد الصير للتدريب البحري ذ.م.م  %100 - اإلمارات العربية المتحدة 

وكال  خطوط الشحن البحري  خدمات  
التخليص ال مركي  إدارة وتشغيل 

السفن  خدمات حقول ومرافق النفط  
والغاز البرية والبحرية  إدارة اليخوت 

 . وتشغيلها

 شركة الصير للخدمات البحرية  %100 - اإلمارات العربية المتحدة 
 ** ذ.م.م  

إدارة السفن الت ارية  إدارة البضاس   
 *** تشارترنجإيه إس إم  %100 - جزر كايمان  .خدمات الشحن
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 الموحدةالمعلومات المالية المرحلية الموجزة إيضاحات تتعلق ب 
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 
 )يتبع(معلومات عامة  1
 

 االسم  نسبة الملكية  بلد التشغيل  النشاط الرئيسي 
  2021 2022  
     

)المعروفة أيضًا بـ  ألكور مارين ليمتد %100 - جزر كايمان  إدارة السفن الت ارية.
 *** الكور مارين كومباني ليمتد(

 الكايد ليمتد***  %100 - جزر كايمان  إدارة السفن الت ارية.

)المعروفة أيضًا بـ   عاستور مارين ليمتد %100 - جزر كايمان  إدارة السفن الت ارية.
 *** عاستور شيب وولدينج ليمتد( 

 بولوكا مارين ليمتد***  %100 - جزر كايمان  إدارة السفن الت ارية.
 

 .2021خالل  المنشآت* ت  ت سيا وذا 
 في الفترة الحالية. المنشآتلهذا  األم التنازل الممنوح من الشركة إلغا ** ت  
 خالل الفترة الحالية.  حديثاً  ات  ت سيسه منش ة*** 

 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 
  الموجزة المـعايير اـلدولـية للتـقارير الـمالـية الجـدـيدة والمـعدـلة التي تم تطبيقـها وليس لـها أثر ـهام على البـياـنات الـمالـية   2/1

 الموحدة
 

 ت  تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ال ديدة والمعدلة التالية  التي أصـــبحت ســـارية المفعول للفترات الســـنوية التي تبدأ في أو
. ل  ي ن لتطبيق المعـايير الـدوليـة للتقـارير المـاليـة ال ـديـدة والمعـدـلة  الموحـدة  الموجزة في وـذا البيـانـات المـاليـة 2021اير  ينـ  1بعـد  

 .ولكن قد يعثر  لى محاسبة المعامالت أو الترتيبات المستقبلية  والسابقةأي ت ثير وام  لى المبالغ المدرجة للسنوات الحالية 
 
 . المفاهيمياندماج األ مال: باإلشارة إلى اإلطار : 3تعديالت  لى المعيار الدولي للتقارير المالية رق   •
 . المتعلق بالعاسدات قبل االستخدام المقصودالممتلكات واآلالت والمعدات  16تعديالت  لى المعيار المحاسبي الدولي رق   •
مخصــــصــــات  المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة المتعلق بالعقود ال  37تعديالت  لى المعيار المحاســــبي الدولي رق    •

 . تكلفة تنفيذ العقد -المثقلة باإللتزامات  
ــنوية   • ــينات الســ  لى المعايير الدولية للتقارير المالية التي تتضــــمن التعديالت  لى المعيار الدولي    2020-2018دورة التحســ

  األدوات المالية  9  المعيار الدولي للتقارير المالية رق   ولي للتقارير المالية ألول مرةتطبيق المعيار الد 1للتقارير المالية رق   
 الزرا ة 41والمعيار المحاسبي الدولي رق    قود اإلي ار 16المعيار الدولي للتقارير المالية رق  

 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد   2/2
 

بتطبيق المـعايير اـلدولـية للتـقارير المـالـية ال ـدـيدة والمـعدـلة الـتالـية التي ت  إصــــــــــــــداروـا والتي ل  يحن مو ـد تطبيقـها   الم مو ـةل  تق  
 بعد:

 
 المتعلق بالمعايير 2وبيان الممارسـة رق    1تعديالت  لى المعيار المحاسـبي الدولي رق  اإلفصـاح  ن السـياسـات المحاسـبية ) •

 (.2023يناير  1)يسري تطبيقه من  الدولية للتقارير المالية
 (. 2023يناير  1( )يسري تطبيقه من 8تعريف التقديرات المحاسبية )تعديالت  لى المعيار المحاسبي الدولي رق   •
: تصـنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة )يسـري  رض البيانات المالية  1ار المحاسـبي الدولي رق  تعديالت  لى المعي •

 (. 2023يناير  1تطبيقه من 
 (. 2023يناير  1)يسري تطبيقه من  قود الت مين  :17المعيار الدولي للتقارير المالية رق   •
ــبة  ن الضـــريبة المعجلة  لى المعامالت   12تعديالت  لى المعيار المحاســـبي الدولي رق   • مثل ضـــراسب الدخل  لى المحاسـ

 .(2023يناير  1 قود اإلي ار والتزامات وقف التشغيل )يسري تطبيقه من 
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   ةالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدإيضاحات تتعلق ب 
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 
 )يتبع( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 
 )يتبع(المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد  2/2
 
اســتثمارات  28والمعيار المحاســبي الدولي رق  البيانات المالية الموحدة    10تعديالت  لى المعيار الدولي للتقارير المالية رق    •

البي  أو المسـاومة في األصـول بين المسـتثمر والشـركات الزميلة أو المشـاري  المشـتركة. في شـركات زميلة ومشـاري  مشـتركة: 
 )ل  يت  بعد تحديد تاريخ التطبيق(.

 
ــيت  تطبيقها في البيانات المالية   ــيرات والتعديالت ســــــــــ كما في أو   للم مو ة ةالموحدتتوق  اإلدارة أن وذا المعايير ال ديدة والتفســــــــــ

ــكون لها ت ثير جووري  لى البيانات المالية    ندما يت  تطبيقها  وان تطبيق وذا المعايير ال ديدة والتفسيرات والتعديالت  قد ال يــــــــــ
 في فتـرة التطبيق المبدسي. للم مو ة الموحد الموجزة

 
ير المنشــورة أو تفســيرات صــادرة  ن ل نة تفســيرات المعايير  ال توجد وناك معايير وتعديالت جديدة أخرإ يت  تطبيقها  لى المعاي

 .الموحدة للم مو ةالدولية للتقارير المالية ومن المتوق  أن ي ون لها ت ثير وام  لى البيانات المالية الموجزة 
 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية  3

 أساس اإلعداد

بناً   لى المعيار المحاســــــبي   2022  يونيو  30أشــــــهر المنتهية في  ســــــتةالالموجزة لفترة   المرحلية  المالية  المعلوماتت  إ داد وذا  
 ."التقارير المالية المرحلية" 34الدولي رق  

 
  ووي العملـة الوظيييـة و ملـة العرض إلمـارات العربيـة المتحـدةبـدرو  دولـة االموحـدة  ت  إ ـداد المعلومـات المـاليـة المرحليـة الموجزة  

 .للم مو ة
 

الســــــنوية الموحدة جمي  المعلومات واإلفصــــــاحات الالزمة للبيانات المالية    الموحدة المعلومات المالية المرحلية الموجزةال تتضــــــمن  
ــنة المنتهية في الموحدة للم مو ة  وينبغي أن تقرأ جنبًا إلى جنب م  البيانات المالية   ــمبر   31للســــ ــافة لذلك   2021ديســــ . باإلضــــ

ال تعتبر بالضــرورة معشــر  لى النتاسج التي يم ن توقعها للســنة المالية    2022  يونيو  30أشــهر المنتهية في    ســتةالإن نتاسج فترة ف
 .2022ديسمبر  31التي ستنتهي في 

 أساس القياس 

لالســــــــــــتثمارات  التقيي  العادل لى أســــــــــــاس التكلفة التاريخية باســــــــــــتثنا    الموحدة  زةت  إ داد وذا المعلومات المالية المرحلية الموج
ــ ل  ام  لى القيمة   المدرجة ــتند التكلفة التاريخية بشــــــــ بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســــــــــارة في نهاية كل فترة تقرير. تســــــــ
 .الموجوداتالمقدم مقابل  للبدلالعادلة 

 
م  تلك المتبعة في إ داد البيانات الموحدة تتوافق الســـــــــياســـــــــات المحاســـــــــبية المتبعة في إ داد المعلومات المالية المرحلية الموجزة 

ــنوية للالموحدة المالية   ــنة المنتهية في   م مو ةالســــ ــتثنا  تطبيق بع     2021ديســــــمبر  31للســــ ــاحات المرفقة بها  باســــ واإليضــــ
ــ   ال ديدة والمعدلةالمعايير   ــبحت سـ ــحارية المفعول في الفترة الحالية  والتي أصـ ــبية المبينة  ا الأ   كما وو موضـ ــات المحاسـ ــياسـ والسـ

 .أدناا



 ش.م.خ شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية  
 )سابقًا شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ذ.م.م( 

 

11 
 

   المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات تتعلق ب 
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 
 )يتبع( السياسات المحاسبيةملخص بأهم   3

 مشتركة المشاريع الستثمارات في اال

المشــــروج المشــــترك وو ترتيب مشــــترك حيت ي ون لل هات التي لديها ســــيطرة مشــــتركة  لى الترتيب حقوقًا في صــــافي موجودات 
الترتيب التي تظهر فقط  ندما تســتلزم الترتيب المشــترك. إن الســيطرة المشــتركة وي المشــاركة المتفق  ليها تعاقديًا للســيطرة  لى  

 القرارات حول األنشطة ذات العالقة موافقة إجما يه من ال هات التي تتشارك السيطرة.
 

إن نتاسج وموجودات ومطلوبات المشــــــاري  المشــــــتركة يت  إدراجها في وذا البيانات المالية الموحدة باســــــتخدام طريقة حقوق الملكية 
يت  تصنيف االستثمار أو جز  منه كمحتفظ به للبي   وفي وذا الحالة  يت  احتسابه وفقًا للمعيار الدولي   المحاسبية باستثنا   ندما

. وفقًا لطريقة حقوق الملكية  يت  اال تراب باالســـــــتثمار في مشـــــــروج مشـــــــترك مبدسيًا في بيان المركز المالي  5للتقارير المالية رق  
ــامل اآلخر الموحد بالتكلفة ويت  تعديلها الحقًا لال ــارة والدخل الشــ ــة الم مو ة في الربح أو الخســ لمشــــروج المشــــترك. ل تراب بحصــ

  فإن حصــة الم مو ة في المشــروج المشــترك )التي  ندما تزيد حصــة الم مو ة في الخســاسر  ن حصــتها في المشــروج المشــترك
ار الم مو ة في مشــروج مشــترك(  تتوقف تتضــمن أية حصــص طويلة األجل  التي وفقًا لطبيعتها  تشــ ل جز ًا من صــافي اســتثم

ــافية إلى الحد الذي ي ون فيه لدإ   ــاسر اإلضــ ــافية أخرإ. يت  اإل تراب بالخســ ــاسر إضــ ــتها ب ية خســ الم مو ة  ن اإل تراب بحصــ
 الم مو ة التزامات قانونية أو استداللية متوقعة أو قدمت دفعات بالنيابة  ن المشروج المشترك.

 
في المشــروج المشــترك باســتخدام طريقة حقوق الملكية من التاريخ الذي أصــبحت فيه ال هة المســتثمر فيها  يت  احتســاب االســتثمار  

ــة   ــتثمار  لى حصـــ ــترك  يت  اال تراب ب ي فاس  لتكلفة االســـ ــتثمار في مشـــــروج مشـــ ــتحواذ  لى اســـ ــترك.  ند االســـ مشـــــروج مشـــ
ــت ــافي القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات ال هة المســـــ ــافتها في الم مو ة من صـــــ ثمر فيها القابلة للتحديد كشـــــــهرة  التي يت  إضـــــ

ــافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة   ــة الم مو ة  لى صـــ ــتثمار. يت  اال تراب ب ي فاس  لحصـــ المبلغ المدرج لالســـ
 اذ  لى االستثمار.للتحديد  لى تكلفة االستثمار  بعد إ ادة التقيي   مباشرة في الربح أو الخسارة في فترة االستحو 

 
لتحديد فيما إذا كان من الضــروري اال تراب ب ي خســارة النخفاض القيمة   36يت  تطبيق متطلبات المعيار المحاســبي الدولي رق   

فيما يتعلق باســتثمار الم مو ة في مشــروج مشــترك.  ندما ي ون ذلك ضــروريًا  يت  اختبار إجمالي المبلغ المدرج لالســتثمار )بما 
ــبي الدولي رق   في ذلك  ــهرة( فيما يتعلق بانخفاض القيمة وفقًا للمعيار المحاســــــ ــل فردي   36الشــــــ انخفاض قيمة الموجودات ك صــــــ

وذلك من خالل مقارنة المبلغ المم ن تحصيله له )قيمة االستخدام والقيمة العادلة ناقصًا تكاليف االستبعاد أيهما أ لى( م  المبلغ 
ها النخفاض قيمة تشـــ ل جز ًا من المبلغ المدرج لالســـتثمار. يت  اال تراب ب ي   ا لخســـارة المدرج له. إن أية خســـارة معترب ب

 ضمن النطاق الذي يزيد فيه المبلغ القابل للتحصيل لالستثمار الحقًا.  36انخفاض القيمة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رق  
 

ــتخدام طريقة حقوق الملكية من التاريخ ــتثمار  ن كونه مشـــروج مشـــترك  أو  ندما  تتوقف الم مو ة  ن اسـ الذي يتوقف فيه االسـ
يت  تصـنيف االسـتثمار كمحتفظ به للبي .  ندما تحتفظ الم مو ة بحصـة في المشـروج المشـترك السـابق وكانت الحصـة المسـتبقاة  

ــتبقاة بالقيمة العادلة في ذلك التاريخ ويت  ا تب ــة المســــــــ ــل مالي  تقوم الم مو ة بقياس الحصــــــــ ار القيمة العادلة كقيمتها وي أصــــــــ
لمشـــــــروج المشـــــــترك بتاريخ ل. إن الفرق بين المبلغ المدرج 9العادلة  ند اال تراب المبدسي وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رق  

 التوقف  ن اســــــتخدام طريقة حقوق الملكية والقيمة العادلة ألية حصــــــة مســــــتبقاة وأية تحصــــــيالت من اســــــتبعاد حصــــــة جزسية في
المشـــــروج المشـــــترك يت  إضـــــافته  ند تحديد الربح أو الخســـــارة من اســـــتبعاد المشـــــروج المشـــــترك. باإلضـــــافة لذلك  تقوم الم مو ة  
باحتسـاب كافة المبالغ المعترب بها سـابقًا في الدخل الشـامل اآلخر الموحد فيما يتعلق بتلك المشـروج المشـترك  لى نفا األسـاس  

ــرة من الموجودات أو المطلوبات ذات العالقة. بناً   لى    الذي قد ي ون الزمًا فيما إذا ــترك مباشـ ــروج المشـ ــتبعاد تلك المشـ قد ت  اسـ
ذلك  في حال كان ســـــيت  إ ادة تصـــــنيف الربح أو الخســـــارة المعترب بها ســـــابقًا في الدخل الشـــــامل اآلخر من قبل تلك المشـــــروج 

طلوبات ذات العالقة  فإن الم مو ة ســـــوب تقوم بإ ادة تصـــــنيف المشـــــترك في الربح أو الخســـــارة من اســـــتبعاد الموجودات أو الم
الربح أو الخسارة من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة )عتعديل إل ادة التصنيف(  ندما يت  التوقف  ن استخدام طريقة حقوق 

 الملكية.
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   المرحلية الموجزة الموحدةالمعلومات المالية إيضاحات تتعلق ب 
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 
 )يتبع( ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3

 )يتبع(مشتركة المشاريع الستثمارات في اال

االســـتثمار في مشـــروج مشـــترك أو تســـتمر الم مو ة باســـتخدام طريقة حقوق الملكية  ندما يتحول االســـتثمار في شـــركة زميلة إلى  
ــركة زميلة. ال يوجد إ ادة قياس إلى القيمة العادلة  ند حدو   ــتثمار في شـ ــترك إلى االسـ ــروج مشـ ــتثمار في مشـ  ندما يتحول االسـ

 مثل وذا التغيرات في حصص الملكية.
 

يقة حقوق الملكية  فإن  ولكنها تســــــــتمر في اســــــــتخدام طر     ندما تقوم الم مو ة بتخيي  حصــــــــة ملكيتها في مشــــــــروج مشــــــــترك
الم مو ة تقوم بإ ادة التصــــنيف ضــــمن الربح أو الخســــارة الحصــــة من الربح أو الخســــارة التي ت  اال تراب بها ســــابقًا في الدخل  
الشامل اآلخر المتعلقة بذلك االنخفاض في حصة الملكية فيما لو كان سيت  إ ادة تصنيف الربح أو الخسارة إلى الربح أو الخسارة 

 استبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات العالقة.  ند
 

مشـروج مشـترك لدإ الم مو ة  فإن األرباح أو الخسـاسر النات ة من المعامالت م   ندما تقوم إحدإ منشـآت الم مو ة بالتعامل  
مشـروج المشـترك م  المشـروج المشـترك يت  اال تراب بها في البيانات المالية الموحدة للم مو ة فقط ضـمن نطاق الحصـص في ال

 غير المرتبطة بالم مو ة.

 تكاليف االقتراض

اســتحواذ وبنا  وانتاج موجودات معولة  ووي الموجودات التي تتطلب بالضــرورة إلى  يت  إضــافة تكاليف االقتراض المتعلقة مباشــرًة  
دات إلى أن تصـبح وذا الموجودات فترة جوورية من الوقت لتصـبح جاوزة لالسـتخدام المقصـود له أو لبيعها  إلى تكلفة وذا الموجو 

جاوزة بصــورة جوورية لالســتخدام المقصــود له أو لبيعها. يت  إدراج كافة تكاليف االقتراض األخرإ في الربح أو الخســارة في الفترة 
 التي يت  تكبدوا.

 التغيرات في األحكام والتقدير غير المؤكد

  يتطلب من اإلدارة وضــــــــــــ  34إن إ داد وذا المعلومات المالية المرحلية الموجزة بما يتوافق م  المعيار المحاســــــــــــبي الدولي رق   
أح ام وتقديرات وافتراضـــــــــــــات تعثر  لى تطبيق الســـــــــــــياســـــــــــــات المحاســـــــــــــبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات 

ــاريف. قد تختلف النتاسج الفعل ــتمر. يت  والمصــــ ــية بشــــــ ل مســــ ــاســــ ية  ن وذا التقديرات. تت  مراجعة التقديرات واالفتراضــــــات األســــ
اال تراب بمراجـعات التـقديرات المحـاســــــــــــــبـية في الفترة التي يت  فيـها مراجـعة التـقدير وفي أي فترات مســــــــــــــتقبلـية تـت ثر ـبذـلك. ـكاـنت  

ــب ــات المحاســ ــياســ ــية للتقديرات غير المعكدة وي   للم مو ةية األح ام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق الســ ــادر الرسيســ والمصــ
 .2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  للم مو ةالسنوية الموحدة نفسها التي ت  تطبيقها  لى البيانات المالية 

 السيطرة المشتركة  لى المشروج المشترك
مشـــترك. قام أ ضـــا  المشـــروج  القوق التصـــويت في % من حقوق الملكية وح50أن الم مو ة تمتلك أعثر من   6يوضـــح إيضـــاح  

 .م لا إدارة الشركة بتقيي  ما إذا كانت الم مو ة لديها سيطرة أو سيطرة مشتركة أو ت ثير وام  لى الشركة
 

ــا  م لا اإلدارة بعين اال تبار الح   المطلق للم مو ة و ند إ ــ ة من حيت االحتفاظصـــدار ح مه   أخذ أ ضـ ــيطرة  بالمنشـ والسـ
ــطة    لى ــتركة لتوجيه األنشـ ــيطرة مشـ ــا  م لا اإلدارة إلى أن الم مو ة لديها سـ ــل أ ضـ ــلة. بعد التقيي   توصـ ــطة ذات الصـ األنشـ

   وبالتالي قامت الم مو ة بتصنيف االستثمار كمشروج مشترك.للمنش ةذات الصلة 
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   المرحلية الموجزة الموحدةالمعلومات المالية إيضاحات تتعلق ب 
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 
 ممتلكات ومعدات  4

  المجموع
 أعمال رأسمالية  

  معدات مكتبية   أثاث وتجهيزات    معدات صناعية  سيارات  سفن و   قوارب نموذجية  قيد التنفيذ
 تحسينات  

   على المباني 
   درهم    درهم    درهم    درهم    درهم    درهم    درهم    درهم  

 التكلفة                
 )مدقق(  2021يناير   1في    50,961,806  1,737,590  1,370,202  3,036,377  5,051,153  11,040,000  2,210,949  75,408,077

 خالل السنة  إضافات    1,679,331  30,000  24,300  412,541  110,845,324  -  379,948  113,371,444
                                   خالل السنة  استبعادات    -  -  -  -  (325,200)  -  -  (325,200)

 )مدقق(  2022يناير   1في    52,641,137  1,767,590  1,394,502  3,448,918  115,571,277  11,040,000  2,590,897  188,454,321
 خالل الفترةإضافات    314,500  -  66,672  276,538  595,350,000  -  8,383,365  604,391,075

                 
                 

                  )غير مدقق(  2022يونيو  30في    52,955,637  1,767,590  1,461,174  3,725,456  710,921,277  11,040,000  10,974,262  792,845,396
 االستهالك المتراكم                

 )مدقق(  2021يناير   1في    22,987,268  1,518,281  1,136,813  2,179,723  4,363,289  8,919,714  -  41,105,088
 محمل خالل السنة  4,293,644  109,307  112,132  583,645  3,372,870  2,026,521  -  10,498,119
                  حذب نتي ة استبعاد    -  -  -  -  (325,200)  -  -  (325,200)

                 
 )مدقق(  2022يناير   1في    27,280,912  1,627,588  1,248,945  2,763,368  7,410,959  10,946,235  -  51,278,007
 محمل خالل الفترة  2,209,158  57,900  52,146  263,014  8,465,155  93,765  -  11,141,138

                 
                 

                  )غير مدقق(  2022يونيو  30في    29,490,070  1,685,488  1,301,091  3,026,382  15,876,114  11,040,000  -  62,419,145
 القيمة المدرجة                

 مدقق( )غير  2022يونيو  30في    23,465,567  82,102  160,083  699,074  695,045,163  -  10,974,262  730,426,251
                 
                 

 )مدقق(  2021ديسمبر   31في    25,360,225  140,002  145,557  685,550  108,160,318  93,765  2,590,897  137,176,314
                 

 
 لى قطعة أرض مسـت جرة من زون كوربوريشـن لمدة   مقام( مسـتودج في المصـفح 2  مقدمة من جهة ذو  القة دون تكلفة و)ICAD لى قطعة أرض في مصـفح   المقام  الم مو ة( مباني م تب 1تشـمل تحسـينات  لى المباني )

 .  2005سنة تبدأ ا تبارًا من مايو   30
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   المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات تتعلق ب 
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 
 )يتبع( ممتلكات ومعدات 4
 

 السنة كما يلي:الفترة/ت  توزي  االستهالك المحمل خالل 
 ديسمبر 31

2021 
 يونيو  30 

2022 
  

   درهم  درو 
        )غير مدقق(   )مدقق(

 تكلفة مبيعات    10,515,667  9,273,143
           مصاريف  مومية وادارية    625,471  1,224,976

10,498,119  11,141,138        
 
 
 إيجار   عقود 5
 

 استخدام الموجوداتحق 
 

 يتعلق حق استخدام الموجودات المعترب به بـ: 
 
في منطقة    2035مايو    29وتنتهي في    2005مايو    30سنة تبدأ من    30قطعة أرض مست جرة من أبوظبي زون كورب لمدة   . 1

 المصفح أبوظبي؛ و
 . 2018فبراير  13سنوات تبدأ من  3س ن  مال في مصفح أبوظبي لمدة  . 2

 
   أرض  سكن عمال  المجموع

   درهم   درهم   درهم 
 التكلفة       

 )مدقق( 2021ديسمبر  31و 2021يناير  1في   7,837,389  3,044,917  10,882,306
               إضافات   -  -  -

        )غير مدقق(  2022يونيو  30في   7,837,389  3,044,917  10,882,306
 اإلطفاء المتراكم        

 )مدقق( 2021يناير  1في   954,848  2,863,492  3,818,340
               محمل للسنة   477,424  181,425  658,849

 )مدقق( 2022يناير  1في   1,432,272  3,044,917  4,477,189
                 للفترةمحمل   238,712  -  238,712

        )غير مدقق(  2021يونيو  30في   1,670,984  3,044,917  4,715,901
 القيمة المدرجة       

               )غير مدقق(  2022يونيو  30في   6,166,405  -  6,166,405
        )مدقق( 2021ديسمبر  31في   6,405,117  -  6,405,117
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 المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات تتعلق ب 
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 
 إيجار )يتبع(  عقود 5
 

 مطلوبات  قود اإلي ار
 

وي كما    2021ديسمبر    31السنة المنتهية في  و   2022  يونيو  30المنتهية في    الفترةإن الحركة في مطلوبات  قود اإلي ار خالل  
 يلي:

 
 ديسمبر 31

2021 
 يونيو  30 

2022 
  

   درهم  درو 
        )غير مدقق(   )مدقق(

 )مدقق( في بداية الفترة/ السنة   6,881,236  7,397,049
 يضاب: زيادة في تكاليف التمويل  162,087  340,893

           خالل الفترة/ السنة   تسديداتينزل:   (337,641)  856,706))
      في نهاية الفترة/ السنة   6,705,682  6,881,236

 
في بيان    2021ديسمبر    31السنة المنتهية في  و   2022  يونيو  30الفترة المنتهية في  خالل  يت   رض مطلوبات  قود اإلي ار  

 كما يلي: الموجز الموحد الماليالمركز 
 

 ديسمبر 31
2021 

 يونيو  30 
2022 

  

   درهم  درو 
        )غير مدقق(   )مدقق(

 شهراً  12مبالغ مستحقة للتسوية خالل   359,886  351,108
           شهراً  12مبالغ مستحقة للتسوية بعد   6,345,796  6,530,128
      مطلوبات عقود اإليجار    6,705,682  6,881,236

 
  
 استثمار في مشروع مشترك 6
 

 إن الحركة في استثمار في المشروج المشترك وي كما يلي:
 ديسمبر 31

2021 
 يونيو  30 

2022 
  

   درهم  درو 
        )غير مدقق(   )مدقق(

 يناير 1في   -  -
 ( 8تحويالت خالل الفترة/ السنة )إيضاح   61,495,649  -
 مساومة خالل الفترة/ السنة    14,514,008  -
           حصة الخسارة للفترة/ السنة    ( 305,311)  -
      في نهاية الفترة/ السنة  الرصيد   75,704,346  -
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 المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات تتعلق ب 
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 
 استثمار في مشروع مشترك )يتبع( 6
 

%.  51  بنسبة  حيت تمتلك الم مو ة حصةإيه بي جي سي دي إم سي سي  مشترك االستثمار في  المشروج  اليمثل االستثمار في  
المشروج المشترك خالل الفترة الحالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة للقيام باألنشطة المتعلقة بخطوط الشحن   منش ةت  ت سيا 

  خدمات الشحن البحري وادارة وتشغيل السفن ووسيط الشحن.  والرحالت المعجرة للركابالسفن  الشحن البحري    ت جيرنقل الركاب   
  يونيو   30. ل  يبدأ المشروج المشترك  ملياته حتى  في صافي الموجودات  حقوقاً   الترتيبوأطراب  لمشترك للم مو ة  الترتيب ا  يوفر

2022. 
 

 ت  تلخيص أحد  المعلومات المالية المتاحة فيما يتعلق باستثمار الم مو ة في مشروج مشترك أدناا:
 

 ديسمبر 31
2021 

 يونيو  30 
2022 

  

   درهم  درو 
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 م موج الموجودات   201,276,516  -
 م موج المطلوبات    (52,683,897)  -
 صافي الموجودات    148,592,619  -
     
 حصة الم مو ة في صافي موجودات المشروج المشترك   75,704,346  -
     
 صافي خسارة للفترة/ السنة    (598,649)  -
 حصة صافي الخسارة للفترة/ السنة  (305,311)  -

 
 
 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 7
 

 ديسمبر 31
2021 

 يونيو  30 
2022 

  

   درهم  درو 
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 في بداية الفترة/ السنة    5,465,724,492  -

 إضافات خالل الفترة/ السنة )أ(   1,204,407,773  3,004,147,004
           خالل الفترة/ السنة صافي التغير في القيمة العادلة     884,498,840  2,461,577,488
      في نهاية الفترة/ السنة    7,554,631,105  5,465,724,492

 
بناً     الم مو ةإلى       ت  تحويلهامليار درو  3بمبلغ في أسه  حقوق ملكية مدرجة استثمارات   2021تشمل اإلضافات خالل   ( أ)

 .كرأس مال مساو  بهبها احتسا  لى قرار من المساومين وت 
 

:  2021ديســـــــمبر    31درو  )  5,479,950,000الخســـــــارة مبلغ تشـــــــمل االســـــــتثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 (.10ذات العالقة )إيضاح  ال هاتدرو ( مقابل االستثمار في أسه   5,460,000,000
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 المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات تتعلق ب 
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 
 )يتبع( استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 7
 

ــتوإ   ــط )المســــ ــوق نشــــ ــعار المعلنة في ســــ ــتثمارات المدرجة بالرجوج إلى  روض األســــ (. تق  جمي  1يت  تحديد القي  العادلة لالســــ
 العربية المتحدة.االستثمارات في دولة اإلمارات 

 
ــتثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســــــارة    توفيريت   ــمان   7,546,681,105  والبالغةاالســــ لقروض  لدرو  كضــــ
 ت  الحصول  ليها لتمويل شرا  األسه  المدرجة.التي ( 14بنكية )إيضاح ال
 
 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى  8

 ديسمبر 31
2021 

 يونيو 30 
2022   

   درهم  درو 
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 ذم  مدينة ت ارية   139,342,677  211,183,364

        مخصص خساسر استمان متوقعةينزل:   (1,245,209)  897,524))
     

210,285,840  138,097,468   
 دفعات مقدمة لموردين   72,056,426  41,990,031
 )إيضاح أ( الستثماردفعة مقدمة   -  61,495,649
 مصاريف مدفو ة مقدماً   5,317,090  2,898,487
 ت مينات  مالة   2,148,626  2,148,626
      ذم  مدينة أخرإ    37,441  207,189

     
319,025,822  217,657,051        

 
يومًا(. ال يت  تحميل أية فواسد  لى    60:  2021ديســــــــــــــمبر    31يومًا )  60إن معدل فترة اإلستمان  لى الذم  المدينة الت ارية وو 

ســـــــياســـــــة التعامل فقط م  أطراب لديه  مقدرة استمانية جيدة. يت  تقيي  ال ودة االستمانية    الم مو ةالذم  المدينة الت ارية. ا تمدت 
  31مليون درو  )  120,8قـبل قبول أي  مـيل جـدـيد. في نـهاـية فترة التقرير  يتضــــــــــــــمن إجـمالي رصـــــــــــــــيد اـلذم  المـديـنة  لى مبلغ  

( من إجمالي الذم  المدينة مسـتحق من %86,6:  2021ديسـمبر    31)  %86,7مليون درو ( تمثل نسـبة   182,2:  2021ديسـمبر  
 .للم مو ة(  مال  رسيسيين 5: 2021ديسمبر  31) 6
 

بقياس مخصــص انخفاض قيمة الذم  المدينة الت ارية بمبلغ يعادل مخصــص خســارة االستمان المتوقعة  لى مدإ   الم مو ةتقوم 
ــتخدام مخصـــــــــص ماتري ا بالرجوج إلى الخبرة  ــارة االستمان المتوقعة لتلك الموجودات المالية باســـــــ العمر الزمني. ويت  تقدير خســـــــ

ز المالي الحالي للمدين  والمعدلة حسـب الحقاسق الخاصـة بالمدين  والظروب  السـابقة في التخلف  ن السـداد للمدين وتحليل المرك
 االقتصادية العامة للم ال الذي يعمل المدينون فيها وتقيي  االت اا الحالي وكذلك االت اا المتوق  للظروب في تاريخ التقرير.  

 
الت ارية الخاصـــــــة بها إلى م مو تين فر يتين وما "الذم  بفصـــــــل محفظة الذم  المدينة   الم مو ةقامت لغرض تحديد المخاطر   

المدينة من المنشـــآت ذات العالقة بالح ومة" و"الذم  المدينة من الشـــركات" بناً   لى خســـاسر االستمان التاريخية وأنماط االســـترداد 
 من العمال .
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 لموجزة الموحدةالمعلومات المالية المرحلية ا إيضاحات تتعلق ب 
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى )يتبع( 8
 

التفاقية  وفقاً مقابل التزامها  الم مو ةدفعة جزسية دفعتها   الســـــــتثمارتمثل الدفعة المقدمة    2021ديســـــــمبر   31عما في   ( أ)
دي ام ســـي ســـي )"المشـــروج  آي ان تي    )"االتفاقية"( المبرمة م  بي جي ان  2021مايو   27المســـاومين المعرخة في 

اســــتثمار في مشــــروج   الدفعة المقدمة إلىت  تحويل     الحالية  خالل الفترةمشــــترك. المشــــروج  منشــــ ة ال  إلنشــــا المشــــترك"( 
 . (6إيضاح ) مشترك  ند ت سيا منش ة المشروج المشترك

 
ــاسر االستمان المتوقعة  لى مدإ العمر الزمني الذي ت  اإل تراب بها للذم  المدينة الت ارية  ــح ال دول التالي الحركة في خسـ يوضـ

 :9واألخرإ بما يتفق م  النهج المبسط للمعيار الدولي للتقارير المالية رق  
 

 
 المجموع

 المقيمة بشكل   
 فردي 

 المقيمة بشكل   
  جماعي

  

   درهم   درهم   درهم 
       

 )مدقق( 2021يناير  1الرصيد كما في   1,061,980  881,905  1,943,885
 مشطوبات خالل السنة  -  ( 846,205)  ( 846,205)

               صافي إ ادة قياس مخصص الخسارة   ( 200,156)  -  (200,156)
 )مدقق( 2022يناير  1الرصيد كما في   861,824  35,700  897,524
               صافي إ ادة قياس مخصص الخسارة   347,685  -  347,685

        )غير مدقق( 2022يونيو  30الرصيد كما في   1,209,509  35,700  1,245,209
 
 
 موجودات العقد  9

 ديسمبر 31
2021 

 يونيو  30 
2022   

   درهم  درو 
   )غير مدقق(   )مدقق(

 موجودات العقد     
  قود اإلنشا   -  32,291,091  56,309,507
 تقدي  الخدمات   -  5,734,207  8,940,219

    -  
           تكاليف العقد    14,809,836  14,089,107
79,338,833  52,835,134        
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 المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات تتعلق ب 
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 
 موجودات العقد )يتبع(  9
 

 موجودات العقد 
 

ــتل   ــ   ندما تســ ــا  والتي تنشــ ــتحقة من العمال  بموجب  قود اإلنشــ ــدة مســ   الم مو ةإن المبالغ المتعلقة بموجودات العقد وي أرصــ
ســـابقًا بموجودات العقد ألي  الم مو ةمدفو ات من العمال  بما يتماشـــى م  ســـلســـلة من اإلن ازات ذات العالقة باألدا . ا ترفت 

يف أي مبلغ ســــــــبق اال تراب به كموجودات العقد إلى الذم  الت ارية المدينة في الوقت الذي يت   مل ت  إن ازا. يت  إ ادة تصــــــــن
 فيه إصدار الفواتير للعميل.

 
 .2021ديسمبر  31و 2022يونيو  30 جمي  موجودات العقد متداولة كما في

 
ــاسر االستمان المتوقعة   الم مو ةتقوم إدارة  ــتحقة من العمال  بمبلغ يعادل خســـ ــارة  لى المبالغ المســـ داسمًا بقياس مخصـــــص الخســـ

 لى مدإ العمر الزمني  م  األخذ في اال تبار خبرة التخلف  ن الســــــداد التاريخية والتوقعات المســــــتقبلية لقطاج اإلنشــــــا ات. ال 
 وزت فترة استحقاقها في نهاية فترة التقرير.يوجد أي من المبالغ المستحقة من العمال  قد ت ا

 
ل  يطرأ أي تغيير في أسـاليب التقدير أو االفتراضـات الهامة التي ت  إجرااوا خالل فترة التقرير الحالي في تقيي  مخصـص الخسـارة 

ســــاسر االستمان المتوقعة  ال للمبالغ المســــتحقة من العمال  بموجب  قود اإلنشــــا . وفقًا لتقيي  اإلدارة النخفاض القيمة باســــتخدام خ
 .2021ديسمبر  31و 2022 يونيو 30يوجد خسارة انخفاض قيمة مطلوبة مقابل موجودات العقد كما في 

 
 

 جهات ذات عالقة 10
 

في معامالت م  شـــــــــركات ومنشـــــــــآت التي تندرج ضـــــــــمن تعريف ال هة ذات العالقة كما ت  تعريفها في المعيار   الم مو ةتدخل 
تتضــمن ال هات ذات العالقة المســاومين  أ ضــا  م لا اإلدارة .  اإلفصــاح  ن األطراب ذات العالقة  24ي رق  المحاســبي الدول

ن. يقرر والمدرا  الرسيســـيين ومنشـــآت خاضـــعة لملكية مشـــتركة و/ أو إلدارة وســـيطرة مشـــتركة  وشـــركاسها وموظفي اإلدارة الرسيســـيي
المعامالت والخدمات المستلمة/ المقدمة من/ إلى ال هات ذات العالقة وكذلك الرسوم األخرإ.المساومون واإلدارة شروط وأح ام   

 
 ب رصدة م  ال هات ذات العالقة كما يلي: الم مو ةتحتفظ  

 
 ديسمبر 31

2021 
 يونيو  30 

2022   
   درهم  درو 

   )غير مدقق(   )مدقق(
     

      ذات عالقة )الشركة األم النهائية( مستحق من جهات   19,444,051  15,310,454
     

      )خاضعة لسيطرة مشتركة( مستحق إلى جهات ذات عالقة  4,619,322  364,781
     
 قرض من جهة ذو عالقة      

      آر إس سي ليمتد )أ( بروكيورمنتآر جي   -  121,832,167
     

      استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   5,479,950,000  5,460,000,000
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 المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات تتعلق ب 
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 

 جهات ذات عالقة )يتبع( 10
 

ــتحقة من ال هات ذات العالقة ال تحمل مخاطر استمانية  وبالتالي ال بتحديد أن    الم مو ةقامت  ــرورة لتكوينالمبالغ المســـــــــــ  ضـــــــــــ
 مخصص خسارة محددة أو متوقعة  لى وذا األرصدة.

 
 القة لتمويل متطلبات رأس المال العامل. يت  ســداد القرض في   جهة ذو  حصــلت الم مو ة  لى قرض من 2021خالل   ( أ)

ت  درو  و   121,832,167ذو العالقــة التنــازل  ن القرض البــالغ    ت ال هــةوال يحمــل أي فــاســدة. خالل الفترة  قرر   2022
 ضمن بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد.  المساو  به رأس المالاحتسابها ك

 
 ذو أحد البنوكالبنك واالقتراض من   األرصــــــــدة النقدية للم مو ة لدإللحصــــــــول  لى تفاصــــــــيل حول   14و  11 راج  اإليضــــــــاح

 عالقة.ال
 

 إن المعامالت الهامة م  ال هات ذات العالقة وي كما يلي: 
 
 يونيو  30  في المنتهية أشهر الثالثة  يونيو  30 في المنتهية أشهر الستة  
  2022  2021  2022  2021 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(   )غير مدقق(  )غير مدقق(   
 درو   درهم  درو   درهم  
         

          8,033,099  5,299,097  14,059,065  11,213,895  إيرادات  
         

          1,866,313  2,679,359  1,954,765  5,103,872   مشتريات بضاس  وخدمات 
         

          3,000,000,000  121,832,167  3,000,000,000  121,832,167  (7المال المساو  به )إيضاح رأس 
         

          750,959  -   1,501,918  -    م افآت اإلدارة 
         

 استثمار في أسه  مدرجة بالقيمة العادلة من 
 (7خالل الربح أو الخسارة )إيضاح   

  
4,054,253 

 
3,000,000,000 

 
4,054,253 

 
3,000,000,000          

         
          -  121,832,167  -  121,832,167  تنازل  ن قرض 
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 الموحدةالمعلومات المالية المرحلية الموجزة إيضاحات تتعلق ب 
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 

 نقد وأرصدة لدى البنوك 11
 ديسمبر 31

2021 
 يونيو  30 

2022   
   درهم  درو 

   )غير مدقق(   )مدقق(
     

 نقد في الصندوق    300,000  300,000
 نقد لدإ البنوك:  -  

 حسابات جارية   420,253,689  94,415,200
           وداس  ثابتة  2,485,732,128  3,086,484
97,801,684  2,906,285,817        

 
% سـنويًا إلى  0,02تتكون الوداس  الثابتة من وداس  قصـيرة األجل مود ة لدإ البنوك الت ارية التي تحمل معدالت فاسدة تتراوح من 

  2,482,661,140تشمل الوداس  الثابتة وداس  بمبلغ    % سنويًا(.0,20% سنويًا إلى  0,17: من  2021ديسمبر    31% سنويًا )0,75
 .يوماً  90: ال شي  درو ( لها فترة استحقاق أقل من 2021ديسمبر  31درو  )

 
ــ   ــداد حيت أن وذا البنوك تخضـ ــبب التخلف  ن السـ ــة بسـ ــدة لدإ البنوك  لى أنها ذات مخاطر استمانية منخفضـ يت  تقيي  األرصـ

بتقدير مخصـــــــــــــص الخســـــــــــــارة  لى    الم مو ةدارة  لرقابة  الية من قبل البنوك المركزية في الدول ذات العالقة. وفقًا لذلك  تقوم إ
شـهرًا. ل  يت اوز أي من األرصـدة لدإ    12األرصـدة لدإ البنوك في نهاية فترة التقرير بمبلغ يعادل خسـارة االستمان المتوقعة لفترة  

ــابقة في التخلف  ن ال ــداد  وم  األخذ في اال تبار الخبرة السـ ــتحقاق السـ ــداد ومعدالت االستمان البنوك في نهاية فترة التقرير اسـ سـ
ــارة  لى وذا   الم مو ةالحالية للبنك  قامت إدارة   ــات خســ ــصــ ــ ل أي مخصــ بتقيي   دم وجود انخفاض في القيمة  وبالتالي ل  تســ

 األرصدة.
 

 (.10)إيضاح  ووو جهة ذو  القة أحد البنوكفي بالنقد لدإ البنوك يت  االحتفاظ  
 
 

 رأس المال 12
 

 يونيو 30. كما في 2021أغســـــطا   29ت  إدراج األســـــه  العادية للشـــــركة في الســـــوق الثاني لســـــوق أبوظبي لقوراق المالية في 
   كانت حصص المساومة كما يلي:2021ديسمبر  31و 2022

 
   2021ديسمبر  31و 2022 يونيو 30

   نسبة الملكية   عدد   القيمة
   %  األسهم   درهم

       
 ذ.م.م.  اي اتش سي اندستريال القابضة  % 44,90  449,000,000  449,000,000
 ذ.م.م.  ةانفنيتي ويف القابض  % 36,00  360,000,000  360,000,000
                أخرإ   % 19,10  191,000,000  191,000,000

1,000,000,000  1,000,000,000  100,00%          
 

مليار درو  )القيمة   1( إلى  دراو   6درو  )القيمة االســـــمية للســـــه    مليون   6  قرر المســـــاومون زيادة رأس المال من 2021خالل  
ــه    ــمية للسـ ــتبقاةتحويل من األرباح    من خاللدرو (   1االسـ ــاو  به   المسـ ــركة ذات  ورأس المال المسـ ــركة من شـ وقرروا تحويل الشـ
 شركة مساومة خاصة.إلى مسعولية محدودة 
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 المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات تتعلق ب 
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 

 مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين   13
 ديسمبر 31

2021 
 يونيو  30 

2022   
   درهم  درو 

   )غير مدقق(   )مدقق(
     

 في بداية الفترة/ السنة  12,223,221  10,773,746
 محمل للفترة/ السنة   1,001,789  2,346,314

      مدفوج خالل الفترة/ السنة   (276,804)  896,839))
     

      في نهاية الفترة/ السنة  12,948,206  12,223,221
 
 

 قروض بنكية  14
 

ــلت الم مو ة  لى قرض من بنك محلي ) ــتثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من  جهةحصــــــــــ ذو  القة( لتمويل حيازة بع  االســــــــــ
 .(10و 7  4 )إيضاحات خالل الربح أو الخسارة

 
وتحمل معدالت فاسدة   2027و  2025درو   لى قسـطين متسـاويين في  امي   1,819,353,520يت  سـداد القروض البالغة   ( أ)

الربح    من خاللابل بع  االســــتثمارات المدرجة بالقيمة العادلة  القرض مضــــمون مقإن  .  ســــنوياً %  3,50-%  2,85في حدود 
تعهدات القرض المعمول لالم مو ة    وقد امتثلتذات الصــلة.  األرباح    أنصــبة( والتخصــيص إليرادات  7)إيضــاح أو الخســارة  
  .2022يونيو  30بها كما في 

 
ــداد القرض البالغ   (ب) ــرين   2,630,000,000يت  سـ ــنوي   قســـطدرو   لى  شـ ــمبر    31من  ا تباراً نصـــف سـ ويحمل   2022ديسـ

ــنوياً %  1,75أشــــهر إيبور زاسد   3معدل فاسدة  ــتثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من  إن  .  ســ القرض مضــــمون مقابل بع  االســ
تعهدات لالم مو ة    وقد امتثلتاألرباح ذات الصــــــلة.    أنصــــــبة( والتخصــــــيص إليرادات  7خالل الربح أو الخســــــارة )إيضــــــاح 

  .2022يونيو  30القرض المعمول بها كما في 
 

 ديسمبر 31
2021 

 يونيو  30 
2022   

   درهم  درو 
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
      قرض ألجل   4,449,353,520  -
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 المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات تتعلق ب 
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 

 )يتبع(قروض بنكية  14
 

 :كما يليالقروض البنكية في بيان المركز المالي الموجز الموحد   يت  تصنيف
 

 ديسمبر 31
2021 

 يونيو  30 
2022   

   درهم  درو 
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 غير متداول   4,225,846,733  -
      متداول   223,506,787  -
     
      الفترة/ السنةفي نهاية   4,449,353,520  -

 
: ال شــــــــــــــي  درو ( مقـابـل القروض  2021يونيو    30درو  )  28,341,208مبلغ  بخالل الفترة  تكبـدت الم مو ـة تكـاليف تمويـل  

 البنكية.
 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  15
 ديسمبر 31

2021 
 يونيو  30 

2022   
   درهم  درو 

   )غير مدقق(   )مدقق(
     

 ذم  داسنة ت ارية     30,144,006  44,803,663
 فاسدة مستحقة    28,341,208  -

      مستحقات وذم  داسنة أخرإ   28,000,204  26,993,960
     

71,797,623  86,485,418        
 

بوضــ  ســياســات  الم مو ةيومًا(. قامت   90:  2021ديســمبر    31يومًا )  90إن معدل فترة اإلستمان  لى مشــتريات البضــاس  وو 
ال يت  تحميل أية فواسد  لى أرصدة الذم     إلدارة المخاطر المالية للت عد من دف  االلتزامات الداسنة في حدود فترة االستمان المحددة.

 الداسنة الت ارية.
 

 اإلدارة وضريبة القيمة المضافة المستحقة الدف . أتعابم اف ة الموظفين و الداسنة األخرإ استحقاق لمستحقات والذم  تشمل ا
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 المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات تتعلق ب 
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 

 مطلوبات العقد   16
 ديسمبر 31

2021 
 يونيو  30 

2022   
   درهم  درو 

   )غير مدقق(   )مدقق(
     

      مبالغ مستلمة مقدمًا من  مال     218,062,468  111,910,507
  

السـيطرة  لى البضـاس  إلى العميل   ندما يت  تسـلي  البضـاس  إلى العميل.  ندما يدف  العميل  تحويليت  اال تراب باإليرادات  ند 
  للم مو ةمقابل البضــــــاس  قبل تســــــلي  البضــــــاس  والخدمات المو ودة المقدمة للعميل  فإنه يت  اال تراب بســــــعر المعاملة المســــــتل   

 السيطرة  لى البضاس  والخدمات المو ودة إلى العميل.  تحويلعمطلوبات العقد حتى يت  
 
 

 إيرادات   17
 

إيراداتها من العقود م  العمال  مقابل تحويل البضـــــاس  والخدمات  لى مدإ الوقت وفي نقطة زمنية في خطوط   الم مو ةتســـــتمد  
 اإلنتاج الرسيسية التالية:

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

         في نقطة زمنية  –تصنيف اإليرادات 
 141,506,280  303,800,706  260,552,790  471,938,247  تقدي  الخدمات  

         
         على مدى الوقت –تصنيف اإليرادات 
 9,421,896  -   11,993,879  2,881,130  إيرادات اإلنشا ات  

         
         
  474,819,377  272,546,669  303,800,706  150,928,176          
 

 موضح أدناا: 2021 يونيو 30و 2022 يونيو 30 في)جزسيًا( إن سعر المعاملة المخصص اللتزامات األدا  غير المستوفية 
 

   يونيو 30الستة أشهر المنتهية في 
2021  2022   

   )غير مدقق(   )غير مدقق( 
   درهم  درو 
 التزامات األداء غير المستوفية      

      إيرادات اإلنشا ات المتبقية  11,260,320  25,719,555
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 المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات تتعلق ب 
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 

 الربح للفترة    18
 

 بعد تحميل:  الفترةت  تحديد ربح 
 
 يونيو  30  في المنتهية أشهر الثالثة  يونيو  30 في المنتهية أشهر الستة  
  2022  2021  2022  2021 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(   )غير مدقق(  )غير مدقق(   
 درو   درهم  درو   درهم  
         

          18,382,873  18,110,365  37,954,932  39,321,370  تكاليف موظفين  
         

          1,940,068  7,727,958  3,839,124  11,141,138  ( 4استهالك ممتلكات ومعدات )إيضاح 
         

          119,356  119,356  430,137  238,712  (5إطفا  حق استخدام الموجودات )إيضاح 
 
 

 مطلوبات طارئة       19
 ديسمبر 31

2021 
 يونيو  30 

2022   
   درهم  درو 

   )غير مدقق(   )مدقق(
     

      ضمانات بنكية   34,814,514  39,086,702
     
      التزامات رأسمالية   5,303,441  -

 
ــمانات البنكية أ الا  ــدار الضـــ ــبةت  إصـــ ــار اال تيادي لق مال التي يفرض  ليها البنك رســـــومًا بنســـ ــنويًا )  %1  خالل المســـ   31ســـ

 .(سنوياً  %1 :2021ديسمبر  
 

 مشترك.المشروج الفي مليون درو (  257: 2021ديسمبر  31مليون درو  ) 242إضافي بمبلغ  التزمت الم مو ة باستثمار
 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية    20
 

 تعتبر اإلدارة أن القيمة المدرجة للموجودات والمطلوبات المالية في المعلومات المالية المرحلية الموجزة تقارب قيمتها العادلة.
 
 

 نتائج موسمية 21
 

 .الم مو ةال يوجد أي ت ثير مادي للنتاسج الموسمية  لى نتاسج  مليات 
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 المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات تتعلق ب 
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 

 والمخفض للسهم العائد للسهم  22
 

  لى المتوسط المرجح لعدد األسه  القاسمة خالل الفترة. ربح الفترةلسه  من خالل قسمة لالعاسد األساسي   احتسابيت  
 

الفترة  لى المتوســــط المرجح لعدد األســــه  العادية القاسمة خالل الفترة   ربحقســــمة    من خالللســــه   العاسد المخف  ليت  احتســــاب 
 .معدلة بت ثير األدوات المخفضة

 
 العاسد  لى السه : احتسابالتالي األرباح ومعلومات األسه  المستخدمة في  يع ا ال دول

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

          402,231,476  807,340,604  411,337,430  882,973,888  ربح الفترة )درو (* 
         

          200,000,000  1,000,000,000  200,000,000  1,000,000,000  المتوسط المرجح لعدد األسه  العادية المصدرة 
         

          2,01  0,81  2,06  0,88  العاسد األساسي للسه  الواحد )درو ( 
 

ل  يت   رض أي أرقام لربح الســــه  المخف  حيت أن الم مو ة ل  تق  بإصــــدار أي أدوات قد ي ون لها ت ثير  لى ربحية الســــه   
  ند استخدامها.

 
 * يتضمن الربح للفترة الحالية تغير في القيمة العادلة الستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
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 .2022يوليو  28من قبل اإلدارة بتاريخ الموحدة الموجزة المرحلية المالية  المعلوماتت  ا تماد واجازة إصدار 


