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 الموحدة الموجزة تقرير مراجعة المعلومات المالية المرحلية
 سواعد القابضة ش.م.خ.إلى السادة أعضاء مجلس إدارة 

 مقدمـة
التابعة )يشـا  للياا معا   وشـركاهاا)"الشـركة"   سـوادد القابةـة م.خ. .لقمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز الموحد المرفق  

ــامل، وا للربح أو الخســـــــا ة  الموجزة الموحدةالمرحلية  ات بيانالوكٍل من   2020 يونيو  30، كما في  بــــــــــــــــــــــ "الم مودة"  لدخل الشـــــ
. لن اإلدا ة مســــــــــــــهوـلة دن لدـداد  ـل  ـبلـلا الـتا    المنتاـية أشــــــــــــــار ســـــــــــــــتةالالتغيرات في حقوق الملكـية والـتدفـقات النـقدـية ل ترة 

ــبي الدولي  ق   الموحدة  الموجزة  المعلومات المالية المرحلية ــاا وفقا  للمعيا  الموايـــــــ ". لن التقا  ر المالية المرحلية "  34ودرضـــــــ
  ايتنادا  للى مراجعتنا.الموحدة  الموجزةمسهوليتنا  ي لبداء ايتنتاج حول  ل  المعلومات المالية المرحلية 

 نطاق المراجعـة
مراجعـة المعلومـات المـاليـة المرحليـة التي يقوخ باـا "،  2410لقـد قمنـا بمراجعتنـا وفقـا  للمعيـا  الـدولي حول دمليـات المراجعـة  ق  

هتةـــمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية القياخ باجراء اإليـــت ســـا ات، بشـــ ل   يســـي من  مدقق الوســـابات المســـتقل للمنشـــ ة".
ــل األشخاص المسهولين دن األ مو  المالية والموايبية، وإهباع لجراءات هوليلية وإجراءات مراجعة أخرى. لن نطاق المراجعة أقــــ

ــة للتدقيق، وبالتالي، فاناا ص هم ننا من الووــول دلى ه  يد حول جمي   جو ر ا من نطاق القياخ بالتدقيق وفقا  للمعايير الدوليــــــــــــــ
 ا، فاننا ص نبدي  أي هدقيق بش ناا.األمو  الاامـة التي يم ن أن يبيناا التدقيق. لل

 اصيتنتـاج
ــة المرحلية  المرفقة ل  يت  الموجزة الموحدة  ايـــــــــــتنادا  للى مراجعتنا، ل  يتبين لنا ما يددونا للى اإلدتقاد ب ن المعلومات الماليـــــــــــــــــــــــ

 ".ة المرحليةالتقا  ر المالي" 34لدداد ا، من جمي  النواحي ال و ر ة، وفقا  للمعيا  الموايبي الدولي  ق  
  

  )الشرق األويط ديلو ت آند هوم 
  
  
  

  مومد خميس التح
  717 ق  القيد 

  2020يبتمبر  1
 أبوظبي

 اإلما ات العربية المتودة
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 الموجز الموحد المرحلي الدخل الشامل الربح أو الخسارة و بيـان 
 2020 يونيو 30المنتهية في  أشهر ستةلفترة ال

 
 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في   يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثة   
   2020  2019  2020  2019 
 )غير مدقق    )غير مدقق(  )غير مدقق    )غير مدقق(   
           ده    درهم  ده    درهم  إيضاحات 

 128,408,784  107,407,960  66,627,914  42,467,443  18 اإليرادات 
                       104,805,784 ) ( 93,632,183 )   54,390,047 ) ( 41,788,795 ) 19  كاليف مباشرة 
 23,603,000  13,775,777  12,237,867  678,648   إجمالي الربح 

   13,539,304 ) ( 10,963,798 )   7,005,472 ) ( 4,951,955 ) 20 مىاهيف قمومية وإداهية 
 مخىص ننخفاض قيمة ذم  

 مدينة  جاهية  
 
9 ( 2,250,000 )  85,728 ( 3,825,000 ) ( 101,389   

 1,503,694  ( 68,124 ) 701,960  ( 208,830 )   كاليف  مويل، صافي  
           731,280  1,645,914  236,505  983,489    يرادات أخرى 

          
 12,197,281  564,769  6,256,588  ( 5,748,648 )  ربح الفترة)خسارة(/ 

          
  ةالشامل )الخسارة( /الدخل

   للفترة اآلخر  
         

 قادة  ىنيف ا  لن يت  التي البنود
 الربح أو الخساهة: لى بيان نحقا  

         

القيمة العادلة  )خساهة   / ماسب
ناتثماهات في أدوات حقوق 

الملكية مدهجة بالقيمة العادلة من 
 خال  الدخل الشامل اآلخر 

 
 
 
8  1,376,234 ( 121,343   ( 3,674,740 )  250,644                     

 مجموع )الخسارة(/ الدخل الشامل 
 للفترة  

 
( 4,372,414 ) 

 
6,135,245 ( 3,109,971 ) 

 
12,447,925           

          )خسارة(/ ربح الفترة عائدة إلى: 
 حقوق الملكية للمسا مين في 

 الشركة ا    
 

( 7,449,832 ) 
 

5,550,051 ( 1,444,229 ) 
 

11,155,006 
                     1,042,275  2,008,998  706,537  1,701,184   حقوق الملكية غير المسيطرة

  ( 5,748,648 )  6,256,588  564,769  12,197,281           
          

 الشامل مجموع )الخسارة(/ الدخل 
 عائد إلى:  

         

 حقوق الملكية للمسا مين في 
 الشركة ا    

 
( 6,073,599 ) 

 
5,428,708 ( 5,118,969 ) 

 
11,405,650 

           1,042,275  2,008,998  706,537  1,701,184   حقوق الملكية غير المسيطرة
          
  ( 4,372,415 )  6,135,245 ( 3,109,971 )  12,447,925           
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 الموجز الموحد المرحلي بيان التغيرات في حقوق الملكية 
 2020 يونيو 30المنتهية في  أشهر ستةلفترة ال

 

  
 رأس 
  المـال

 رأس المال 
  اإلضافي المدفوع

 إحتياطي
  قانوني

 إحتياطي 
  مقيد

 إحتياطي 
إعادة تقييم 
  االستثمارات

 أرباح
  مستبقاة

حقوق الملكية 
العائدة لمساهمي 

  الشركة األم
 حقوق الملكية 
  غير المسيطرة

 مجموع 
 حقوق الملكية

 درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  
                   

 358,499,749  2,020,132  356,479,617  271,437,415    55,496 ) 32,647,698  -  1,350,000  51,100,000  2018ديسمبر  31في 
 12,197,281  1,042,275  11,155,006  11,155,006  -  -  -  -  -  هبح للفترة  

                   اآلخر: الدخل الشامل 
ناتثماهات ماسب القيمة العادلة 

في أوهاق مالية مدهجة بالقيمة 
العادلة من خال  الدخل الشامل 

 250,644  -  250,644  -  250,644  -  -  -  -  اآلخر 
أنىبة أهباح معلنة ومدفوقة 

                      51,100,000 ) -    51,100,000 )   51,100,000 ) -  -  -  -  -   12) يماح 
                   

  2019يونيو  30الرصيد في 
 )غير مدقق     

 
51,100,000 

 
1,350,000 

  
- 

 
32,647,698 

 
195,148 

 
231,492,421 

 
316,785,267 

 
3,062,407 

 
319,847,674                    

                   
 346,073,814  3,645,509  342,428,305  251,985,189  325,233  33,838,549  3,829,334  1,350,000  51,100,000  2020يناير  1في 

 564,769  2,008,998    1,444,229 )   1,444,229 ) -  -  -  -  -  هبح للفترة  
                   الدخل الشامل اآلخر: 

ناتثماهات في القيمة العادلة  خساهة
أوهاق مالية مدهجة بالقيمة العادلة 

 من خال  الدخل الشامل اآلخر 

 

-  -  -  - ( 3,674,740    - ( 3,674,740    - ( 3,674,740   
أنىبة أهباح معلنة ومدفوقة 

  12) يماح 
 

-  -  -  -  - ( 25,550,000   ( 25,550,000    - ( 25,550,000                      
                   

  2020 يونيو 30الرصيد في 
 )غير مدقق(  

 
51,100,000 

 
1,350,000 

 
3,829,334  33,838,549 ( 3,349,507 )  224,990,960  311,759,336  5,654,507  317,413,843                    
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 الموجز الموحد المرحلي بيان التدفقات النقدية 
 2020 يونيو 30المنتهية في  أشهر ستةلفترة ال

 
 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةال   
   2020  2019 
 )غير مدقق    )غير مدقق(   
 ده    درهم  إيضاح 

      األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 
 12,197,281  564,769   الفترة هبح

       عديالت لـ:
 488,949  617,385   ممتلكات ومعدات اات الك 
 2,975,961  1,654,945    ااتثماه ققاهي  اات الك 
 2,696,447  1,668,943   صافيميملة،  ماافآت ن اية خدمة الموظفين 
 101,389  3,825,000      العاواات  مخىص خساار ااتمان متوقعة، صافي 
   1,503,694 ) ( 512,948 )   يرادات  مويل، صافي   
 37,500  -   انخفاض قيمة ااتثماه في شركة زميلة  
 82,587  61,940    طفات موجودات غير ملمواة  
 160,045  3,703,164    طفات حق ااتخدا  الموجودات   
 160,612  581,072   مىاهيف فاادة التزامات لعقود  يجاه  مويلية  
               260,186 ) ( 863,674 )   يرادات أنىبة أهباح 

 17,136,891  11,300,596   التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركة في رأس المال العامل:
 5,468  ( 47,736 )  )زيادة / نقص في مخزون 

   5,150,023 ) ( 9,094,073 )  في ذم  مدينة  جاهية وموجودات متداولة أخرى   / نقصزيادة) 
   12,758,806 ) ( 119,384 )  زيادة في مستيق من ج ات ذات قالقة

 5,779,067  ( 10,208,905 )  في ذم  داانة  جاهية وأخرى  )نقص / زيادة
       86,944  1,472,932   زيادة في مستيق  لى ج ة ذو قالقة

      
 5,099,541  ( 6,696,570 )  األنشطة التشغيلية  )المستخدم في(/ الناتج من النقد

               1,272,316 ) ( 3,909,297 )  ن اية خدمة الموظفين دفعات لمااف ة
       3,827,225  ( 10,605,867 )   األنشطة التشغيلية  )المستخدم في(/ الناتج منصافي النقد 

      األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية من 
   10,015,649 ) ( 1,381,903 )   ممتلكات ومعداتدفعات لشرات 

   4,087,125 ) ( 2,029,318 )  دفعات لشرات ااتثماه في أوهاق مالية
 3,683,000  -   قاادات من بير ااتثماه في أوهاق مالية 

   611,761 ) ( 192,358 )  دفعات لشرات برامج
 45,433,861  10,596,125    أش ر لثر من ثالثة  بتواهيخ  اتيقاق أصليةاليركة في وداار بنكية 

 1,433,882  1,449,058    يرادات  مويل مستلمة، صافي
       260,186  863,674   أهباح مستلمة يرادات أنىبة 

      
 36,096,394  9,305,278   األنشطة االستثمارية الناتج من صافي النقد

      
      ةالتمويلي التدفقات النقدية من األنشطة

   51,100,000 ) ( 25,550,000 )  أنىبة أهباح مدفوقة
             -  ( 4,065,954 )  دفعات مطلوبات ققود  يجاه 

               51,100,000 ) ( 29,615,954 )  ةالتمويلي األنشطة المستخدم في صافي النقد
   11,176,381 ) ( 30,916,543 )  في النقد ومرادفات النقدالنقص  صافي

      
       60,659,660  63,210,932   الفترةالنقد ومرادفات النقد في بداية 

      
       49,483,279  32,294,389  11    الفترةنقد ومرادفات النقد في نهاية ال

      معاملة غير نقدية:
       7,055,593  -   انقتراف بيق ااتخدا  الموجودات ومطلوبات ققود اإليجاه 
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 الموجزة الموحدة المرحلية المالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 
 2020 يونيو 30المنتهية في  أشهر ستةلفترة ال

 
 
 معلومات عامة  1
 

 2018يناير   14في أبوظبي   اـــســـت في    مســـا مة خاصـــة)"الشـــركة"   ي مســـجلة كشـــركة   ن شـــركة اـــواقد القابمـــة       
   2018ماهس  11بموجب هخىة  جاهية صادهة من بلدية أبوظبي بتاهيخ  و عمل في دولة اإلماهات العربية المتيدة

 
، ااــــــتثماه و طوير المشــــــروقات العقاهية  وهيد العاملين قند الطلبتوفير خدمات ب  القيا  ن ا نشــــــطة ا اــــــااــــــية للمجموقة  ي 

  ، خدمات التموين والتدهيبالمرافقو  ايس ا وإداه  ا؛ خدمات  داهة المخيمات ومسالن العاملين، خدمات  داهة 
 

 ، أبوظبي، اإلماهات العربية المتيدة 70919 ن الماتب المسجل للمجموقة  و   ب 
 

 ابعة للمجموقة  ي كما يلي:الت ات فاصيل الشرك
 

 التابعة ةاسم الشرك
مكان التأسيس 

 النشاط األساسي نسبة الملكية والعمليات
    

   الطلب قندعاملين ال  وهيدخدمات  % 100 اإلماهات العربية المتيدة   شركة الشخص الواحد ذ       -اواقد للتوظيف 
    

ااــــــــــــــتثمــاه و طوير المشــــــــــــــروقــات العقــاهيــة   % 100 اإلماهات العربية المتيدة    ذ     شركة الشخص الواحد – اواقد لالاتثماه
ــ ا وإداه  ا؛ وخدمات  داهة المخيمات   ــيســ و  اــ

 ومسالن العاملين
    

  ذ     شركة الشخص الواحد –إلداهة المرافق اواقد 
  أ   )ذ     إلداهة المرافقاواقد )اابقا  

  تنظيفخــــــدمــــــات ال ، خــــــدمــــــات  داهة المرافق % 100 اإلماهات العربية المتيدة 
ــداخلي ــاني والمســــــــــــــــــــالن، و ل الــــ تنظيف  اللمبــــ

 واج ة  اللمباني ) ل يخاهجال
    

شركة الشخص الواحد  –مركز اواقد للتدهيب 
 ذ      

 أقما  البنات قلىالتدهيب  % 100 اإلماهات العربية المتيدة 
    

الطـلب )التوظيف   قنـدعـاملين ال  وهـيدخـدمـات  % 100 اإلماهات العربية المتيدة    ب كا ف للتوظيف ذ      )شركة 
 وااتقدا  المواهد البشريةالمةقت  

    
، خــدمــات التنظيف  المنشـــــــــــــــآتخــدمــات  داهة  % 51 اإلماهات العربية المتيدة شركة اواقد النبر إلداهة المنشآت 

  تنظيفخدمات الللمباني والمســـــالن،  ةالداخلي
أج زة  ، صــــــــــــــيانة المباني   ات)واج  الخاهجي
ماـافيـة وإبـادة اليشــــــــــــــرات   المركزي،  التكييف

والقواهض والييوانات المـاهة، خدمات  جميل  
المعدات   و شـ يل  ركيباليدااق والمنتز ات، 

 الك ربااية  
    

مشــروبات باهدة واــاخنة، مقاصــف )لانتين ،   % 51 ت العربية المتيدةاإلماها خدمات التموين ذ      شركة اواقد النبر ل
خـدمـات المــــــــــــــيـافـة،  داهة المطـاق ،  ع ـدات  

  زويد بالوجبات الجا زة ) قداد وجبات   
 

شــــركة الشــــخص  –للتوظيف   اــــواقدو   ذ     شــــركة الشــــخص الواحد   –لالاــــتثماه   حولت اــــواقد  ،2019أبريل  3في     أ)
شركة الشخص الواحد ذ      )اابقا     –اواقد إلداهة المرافق  ٪، قلى التوالي، من5و٪  95ملكيت ا بنسبة   ذ       الواحد

  اواقد إلداهة المرافق ذ        لى شركت   ا  ، اواقد القابمة     ع
 

لتوظيف حقوقه من شــــركة  كا ف ل  ٪51متلك نســــبة يالذي   المســــا   اآلخر، منح الموقعة بين المســــا مين ا  لال فاقيةوفق  ب)
ذ      وييق له فقط اليىو  قلى شركة الشخص الواحد    –لالاتثماه   اواقد  لــ  المذكوهة المنش ة  فيكامل بالوالتزاما ه 

  ذ    للتوظيف   كا فمن صافي أهباح شركة  ٪15هاو   داهية  عاد  
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 أساس اإلعداد 2
 

ــتةلفترة الالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة     ذ       قداد ــ ر المنت ية في   ســـــــــــ بنات  قلى المعياه   2020 يونيو  30أشـــــــــــ
 " التقاهير المالية المرحلية" 34المياابي الدولي هق  

 
بـده   اإلمـاهات العربيـة المتيـدة )"الـده  " ، و ي العملـة التشــــــــــــــ يليـة المعلومـات المـاليـة المرحليـة الموجزة الموحـدة    قرض  ـذ  

   للمجموقةعرض الوقملة 
 

الالزمة للبيانات المالية الموحدة الســــــنوية  واإلفىــــــاحات جمير المعلوماتة الموحدة  المعلومات المالية المرحلية الموجز ن  تمــــــمن 
ــنوية  وينب ي أن  قرأ جنبا   لى جنب مر البيانات المالية ــنة المنت ية في  السـ ــافة 2019ديســـمبر   31الموحدة للمجموقة للسـ   باإلضـ

ن  عتبر بالمـروهة مةشـر قلى النتااج التي يمان  وقع ا للسـنة   2020 يونيو 30أشـ ر المنت ية في    سـتةاللذلك،  ن النتااج لفترة 
   2020ديسمبر  31المالية التي اتنت ي في 

 
ا وهاق المـالـية  اناــــــــــــــتثمـاه في ـبااــــــــــــــتثـنات  مـبدأ التكلـفة الـتاهيخـيةقلى بـنات      قـداد المعلوـمات المـالـية المرحلـية الموجزة الموحـدة 

 بالقيمة العادلة من خال  الدخل الشامل اآلخر والتي    قياا ا بالقيمة العادلة  مدهجةال
 
 
 أهم السياسات المحاسبية  3
 

ــبية  ــيااــــات الميااــ ــتخدمة في  قداد ن الســ ــتخدمة في متوافقة مر المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  ذ    المســ  لك المســ
واإليمـــــاحات المرفقة ب ا، بااـــــتثنات، ،  2019ديســـــمبر   31للســـــنة المنت ية في   الموحدة للمجموقة الســـــنوية  المالية  قداد البيانات

   طبيق بعض المعايير الجديدة والمعدلة التي أصبيت ااهية المفعو  في الفترة اليالية كما  و موضح أدنا 
 
المــاليــة  المعلومــاتالــدوليــة للتقــارير المــاليــة الجــديــدة والمعــدلــة التي تم تطبيقهــا وليس لهــا أثر هــام على  المعــايير  3/1

 الموحدة  الموجزة المرحلية 
 

     طبيق المعايير الدولية للتقاهير المالية الجديدة والمعدلة التالية والتي أصـــبيت اـــاهية المفعو  للفترات الســـنوية التي  بدأ في أو
  يان لتطبيق  ـذ  المعـايير الـدوليـة للتقـاهير المـاليـة ل .الموحـدةالموجزة المرحليـة المـاليـة  المعلومـات، في  ـذ  2019ينـاير  1بعـد 

ــبة المعامالت أو التر يبات  جو ري المعدلة أي   ثير  ــابقة ولكن قد يةثر قلى ميااــــــ ــنوات اليالية والســــــ قلى المبالغ المدهجة للســــــ
 المستقبلية 

 
السيااات   8المعياه المياابي الدولي هق   قرض البيانات المالية 1 عديالت قلى المعياه المياابي الدولي هق   •

  المياابية، الت ييرات في التقديرات وا خطات المياابية
    ندما  ا قما   3 عديالت قلى المعياه المياابي الدولي هق    •
والمعايير المياابية  14، 6، 3،2عياه الدولي للتقاهير المالية أهقا  قلى مراجر اإلطاه المفا يمي في الم  عديالت •

و   20، 19،12و فسيرات لجنة  فسيرات المعايير الدولية للتقاهير المالية أهقا   38و  37، 34،  8، 1الدولية أهقا  
أو لإلشاهة  لى ذلك قندما لتيديث  لك ا حاا  فيما يتعلق بالمراجر  لى وانقتباس من اإلطاه  32، والتفسير هق  22

 يت  اإلشاهة  لى  صداه مختلف من اإلطاه المفا يمي 
ما قبل  ب موهفيما يتعلق  39 هق  الدولي  والمعياه المياابي 9و  7 أهقا  لتقاهير الماليةل المعياه الدولي عديالت قلى  •

   يبوه  قادة  شايلاناتبدا  في اياق 
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 )يتبع(أهم السياسات المحاسبية  3
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد  3/2
 

 ل   ق  المجموقة بتطبيق المعايير الدولية للتقاهير المالية الجديدة والمعدلة المىدهة التالية والتي ل  يين موقد  طبيق ا بعد  
 

 عديالت قلى التىنيفات  ااهي المفعو  للفترة السنوية التي    –  قرض البيانات المالية   : 1المعياه المياابي الدولي هق    •
   2022يناير  1 بدأ في أو بعد 

يـناير    1اــــــــــــــاهي المفعو  للفترة الســــــــــــــنوـية التي  ـبدأ في أو بعـد   ققود الـت مين  :17المعـياه اـلدولي للتـقاهير المـالـية هق   •
2023  

  28والمعياه المياابي الدولي هق   البيانات المالية الموحدة 10 عديالت قلى المعياه الدولي للتقاهير المالية هق   •
  المتعلقة بمعالجة بير أو المسا مة في ا صو  بين المستثمر 2011) ااتثماهات في شركات زميلة ومشاهير مشتركة

  جيل اريان التطبيق  لى أجل غير مسمى  ن يزا  التطبيق مسموح به   والشركات الزميلة أو المشاهير المشتركة
 اــــــــــــــاهي   ققود الـت مين 4مر المعـياه اـلدولي للتـقاهير المـالـية هق  ا دوات المـالـية  9المعـياه اـلدولي للتـقاهير المـالـية هق   •

  2023يناير  1المفعو  للفترة السنوية التي  بدأ في أو بعد 
 
 
 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد  4
 

من اإلداهة ا خاذ ا حاا  والتقديرات وانفتراضات التي  ةثر قلى  طبيق   الموجزة الموحدةيتطلب  قداد المعلومات المالية المرحلية  
ــبية والمبالغ المدهجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات  ــات الميااــــــــ ــيااــــــــ   قد  ختلف النتااج الفعلية قن  ذ  والمىــــــــــاهيفالســــــــ

 التقديرات 
 

اف بمراجعات التقديرات الميااــبية في الفترة التي يت  في ا   ت  مراجعة التقديرات وانفتراضــات ا اــااــية بشــال مســتمر  يت  انقتر 
ــبية  ــات الميااــ ــيااــ ــتقبلية  ت ثر بذلك  كانت ا حاا  ال امة التي ا خذ  ا اإلداهة في  طبيق الســ مراجعة التقدير وفي أي فترات مســ

انات المالية الســنوية الموحدة للمجموقة للمجموقة والمىــاده الرايســية للتقديرات غير المةكدة  ي نفســ ا التي     طبيق ا قلى البي
 بااتثنات ما  و مبين أدنا   2019ديسمبر  31للسنة المنت ية في 

 
  قن حالة طواهئ صـــــــيية قالمية بســـــــبب اـــــــاللة جديدة من فيروس WHO، أقلنت منظمة الىـــــــية العالمية )2020في يناير 

  ، صــــنفت منظمة الىــــية العالمية  فشــــي2020)ماهس  قا  نح"    19 -كوفيد في وو ان، الىــــين )" فشــــي  التي نشــــ تلوهونا 
ــتدقت الطبيعة الوبااية ل ذا   19-لوفيد  ــريعة في التعرض والعدوى في جمير أنيات العال   ااــــ باقتباه  وبات  بنات  قلى الزيادة الســــ

ــلبية قلى ا وإغالق  ا قالمية قلى الســــــــــــفر  قيودا  المرض   نقتىــــــــــــاد العالمي واليياة في معظ  دو  العال ، مما كان له آثاه اــــــــــ
 انجتماقية 

 
، ومر ذلك، فقد أجرت ااـــــــتثناايالمجموقة غير مةكد بشـــــــال  وقمليات للتطوه الســـــــرير للوضـــــــر، فان الت ثير قلى أنشـــــــطة نظرا  

المجموقة والســـــــيولة وااـــــــتمراهية أقما  قمليات قلق كبير بشـــــــ ن مىـــــــده  لتيديد ما  ذا كان  ناك   19  –كوفيد ل  قيي المجموقة  
  جا  ا طراف الخاهجية  ل   يدد المجموقة أي أثر البي في التقيي  الذي     جراؤ   ى خر ا  ةالقانوني اتوانلتزام

 
ــاار اناتمــان المتوقعــة للــذم  المــدينــة التجــاهيــة  ااــــــــــــــتنتجــت   بمبلغالمجموقــة  لى أن  ــ ثير  ــذا التفشــــــــــــــي أدى  لى زيــادة خســـــــــــــ

ا وهاق  اناـــــتثماه في    وانقتراف بخســـــاهة التقيي  العاد  قلىده    36,531,442:  2019يســـــمبر د  31) ده    40,356,442
: ماســب 2019ديســمبر  31ده   )    3,674,740 بمبلغ أاــ    -المالية المدهجة بالقيمة العادلة من خال  الدخل الشــامل اآلخر 

ــتمر ده       380,729 بمبلغ ــوف  ســ ــا  ا و قديرا  ا بالمجموقة  اــ ــو   اقتمادا  مراجعة افتراضــ قلى الموقف و وافر البيانات للوصــ
  19 -كوفيد   لى  قدير أفمل لت ثير

 
ا ثر الــذي قــد ييــدثــه في للتعــديــل ومن غير العملي  يــديــد  موجــبغير  حــد   ون ااــــــــــــــتمراه  ــذ  القيود بعــد  ــاهيخ التقرير  

ــتقبل ــاهة اناتمان المتوقعة في  يديد القيمة ، في  ذ  المرحلة بخالف قيد،  ن وجالمســــــــ  المدهجة للموجوداتاس مخىــــــــــص خســــــــ
 المالية 
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   ممتلكات ومعدات 5
 

 
 أثاث  

 وتجهيزات 
 مخيمات   

 ومعدات مكتبية 
  

  سيارات 
أعمال رأسمالية  

 المجموع   قيد التنفيذ 
 درهم    درهم    درهم    درهم    درهم    

           التكلفة 
 17,984,383  3,322,950  2,666,135  4,389,333  7,605,965  2019يناير  1في 

            15,683,280  13,621,513  423,400  845,531  792,836   ضافات 
           

 33,667,663  16,944,463  3,089,535  5,234,864  8,398,801  2020يناير  1في 
 1,381,903  1,302,641  -  75,762  3,500   ضافات 

             1,600,000 ) -  -  -   1,600,000 ) ااتبعادات 
           

            33,449,566  18,247,104  3,089,535  5,310,626  6,802,301  2020 يونيو 30في 
           متراكم ال االستهالك

 12,808,579  -  1,685,710  3,817,319  7,305,550  2019يناير  1في 
            1,125,830  -  279,646  594,672  251,512  للسنة ميمل 

           
 13,934,409  -  1,965,356  4,411,991  7,557,062  2020يناير  1في 

 617,385  -  138,226  338,231  140,928  للفترة ميمل 
             1,600,000 ) -  -  -   1,600,000 ) ااتبعادات 

           
            12,951,794  -  2,103,582  4,750,222  6,097,990  2020 يونيو 30في 

           القيمة المدرجة 
            20,497,772  18,247,104  985,953  560,404  704,311  2020 يونيو 30في 

           
            19,733,254  16,944,463  1,124,179  822,873  841,739    2019ديسمبر  31في 
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 استثمار عقاري  6

     مباني
     درهم

 التكلفة    
 2019يناير  1في     119,038,452

           للسنة  ضافات     -
 2020يناير  1في     119,038,452

            ضافات للفترة    -
         2020 يونيو 30في     119,038,452

   المتراكم االستهالك    
 2019يناير  1في     44,565,920

           للسنةميمل     3,309,890
 2020يناير  1في     47,875,810

           للفترةميمل     1,654,945
         2020 يونيو 30في     49,530,755

 القيمة المدرجة     
         2020 يونيو 30في     69,507,697

     
          2019ديسمبر  31في     71,162,642

  
 يجاه  شــ يلي طويل ا جل مر المةاــســة العليا ققد  ا فاقية ب مياومةيتعلق اناــتثماه العقاهي ببنات     شــييد  قلى قطعة أهض  

 بنات معسار اان العما   قلي ا للمناطق انقتىادية المتخىىة التي   
 

،     يديد القيمة العادلة لالاــــــتثماه  2019ديســــــمبر   31اناــــــتثماه العقاهي بالتكلفة ناقىــــــا  اناــــــت الك المترال   كما في   يده 
  ســــــــتند قلى أاــــــــاس التقييمات التي أجر  ا شــــــــركة  ده    والتي  148,000,000  :2018ده   )  122,400,000 العقاهي بمبلغ
ــتر ون  ــيســـ ــيونا  شـــ ــتقل  نترناشـــ ــتر ون  ن     2020فبراير   5معتمد بتاهيخ  ذ    ، مقي  مســـ ــيســـ ــيونا  شـــ ذ      ي شـــــركة   نترناشـــ

بااتخدا  التي  مت  التقييماتأااس  قلىالعادلة للعقاه    يديد القي      متخىىة في  قيي   ذ  ا نواع من اناتثماهات العقاهية 
من الموجودات بما في ذلك  المســــــــتقبلية  النقديةقات مثل التدف  قديراتتطلب ااــــــــتخدا   يي  ذالمخىــــــــومة ال النقديةالتدفقات   من ج

ــاهيف اإليرادات ــبا ، ث  يت قند والمىــــــــ ــ  التدفقات   ما ياون منااــــــــ  عتقد اإلداهة أنه ن يوجد   يير    اليالية  ايم ق  ی ل النقديةخىــــــــ
  2020 يونيو 30 كما فيجو ري في القيمة 

 
 من التسلسل ال رمي للقيمة العادلة  3مستوى ضمن ال للمجموقة    ىنيف اناتثماه العقاهي 
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 الموجزة الموحدة المرحلية المالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2020 يونيو 30المنتهية في  أشهر ستةلفترة ال

 
 
 عقود اإليجار  7
 

 المجموقة كمست جر 
 

 المتخىىة انقتىاديةالمةاسة العليا للمناطق ققود اإليجاه مر 
 

المةاــســة العليا للمناطق انقتىــادية المتخىــىــة ناــت جاه قطعة مر  اــنةدخلت المجموقة في ققد  يجاه  شــ يلي مد ه ثالثين 
 بنات معسار اان العما   قلي ا التي    دولة اإلماهات العربية المتيدةض في أه 
 

 ققود  يجاه مر شركة دبي وهلد انترا 
 

 ن فيموظفيالقرية    فيبت جير ثال  وحدات اـــــــان للموظفين   بيق ااـــــــتخدا  الموجودات والمتعلقة  اقترفت المجموقة،  2019في  
مر خياه التجديد  اـــنتينمة لمدة دبي ووهلد اـــنترا  و ســـتخد  لســـان العما   يت  ااـــت جاه وحدات اإلقا  مةاـــســـة من الجنوبدبي 

 الطرفين  بين كالقند المناقشة 
 

 في حق ااـتخدا  الموجوداتاليركة   ن  اإليجاه    لمطلوبات ققودبالمبلغ المسـاوي    حق ااـتخدا  الموجودات ذات العالقة    قياس
  و كما يلي:  الفترةخال  

 
 مطلوبات عقود

 اإليجار
حق استخدام  

 الموجودات 
  

   درهم  درهم
     

 عند التطبيق  2019يناير  1في   7,215,639  6,935,749
  ضافات    20,122,780  19,955,283

 مىاهيف  طفات  )   1,192,766  -
 مىاهيف فاادة   -  768,928

            سديدات   - )   2,678,593
 2019ديسمبر  31في   26,145,653  24,981,367

 مىاهيف  طفات  )   3,703,164  -
 مىاهيف فاادة   -  581,072

            سديدات   - )   4,065,954
21,496,485  22,442,489        

 
   يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةال

2019  2020   
   )غير مدقق(  )غير مدقق  

   درهم  ده  
     

        19مىاهيف  طفات حق ااتخدا  الموجودات ) يماح   3,703,164  160,045
     

      مىاهيف فاادة قلى مطلوبات ققود اإليجاه   581,072  160,612
 

   : ن شيت 2019 يونيو 30) ده   4,065,954الخاه  لعقود اإليجاه النقدي بلغ  جمالي التدفق 
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 الموجزة الموحدة المرحلية المالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2020 يونيو 30المنتهية في  أشهر ستةلفترة ال

 
 
 عقود اإليجار )يتبع( 7
 

 مطلوبات ققود اإليجاه 
 

 : اإليجاه مطلوبات ققودفيما يلي حركة 
 ديسمبر  31

2019 
 يونيو 30 

2020 
  

   )غير مدقق(  )مدقق 
   درهم  ده  

     
 جزت متداو   7,696,929  8,191,395

           جزت غير متداو   13,799,556  16,789,972
24,981,367  21,496,485        

 
اإليجـاه ضــــــــــــــمن وظيـفة الخزيـنة  مطلوـبات ققودفيمـا يتعلق ـبالتزامـا  ـا   ت  مراقـبة  جو رـيةن  واجـه المجموقـة مخـاطر اــــــــــــــيوـلة 

 للمجموقة 
 
 
 استثمار في أوراق مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 8
 

  ي كما يلي:  المرحلة  ن ا وهاق المالية 
 ديسمبر  31

2019 
 يونيو 30 

2020 
  

   مدقق()غير   )مدقق 
   درهم  ده  

     
 في بداية الفترة/ السنة    13,697,654  7,744,668
 مشتريات   2,029,318  9,255,257

380,729 
 

3,674,740) ( 
 )خساهة / ماسب القيمة العادلة قلى ااتثماهات في ا وهاق المالية المدهجة  

 أا    -  بالقيمة العادلة من خال  الدخل الشامل اآلخر  
           ااتبعادات   - )   3,683,000

      في نهاية الفترة/ السنة   12,052,232  13,697,654
 

 يت   ىنيف اناتثماهات أقال  كما يلي:   
 ديسمبر  31

2019 
 يونيو 30 

2020 
  

   )غير مدقق(  )مدقق 
   درهم  ده  

 استثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل     
 أسهم مدرجة:  -الشامل اآلخر  

       اإلماهات العربية المتيدةفي دولة  مدهجة  بنوك أا   في  12,052,232  13,697,654
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 الموجزة الموحدة المرحلية المالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2020 يونيو 30المنتهية في  أشهر ستةلفترة ال

 
 
 أخرى موجودات متداولة ذمم مدينة تجارية و  9

 ديسمبر  31
2019 

 يونيو 30 
2020 

  

   )غير مدقق(  )مدقق 
   درهم  ده  

     
 ذم  مدينة  جاهية   210,968,208  189,707,764

      لخساهة اناتمان ينز : مخىص  ) (40,356,442 )   36,531,442
     

153,176,322  170,611,766   
 مىاهيف مدفوقة مقدما    11,799,182  21,410,410
 دفعات مقدمة وذم  مدينة أخرى   12,359,014  15,850,268

           نخفاض قيمة دفعات مقدمةنينز : مخىص  ) (3,693,520 )   3,693,520
186,743,480  191,076,442        

 
يت  فرض غرامة الدفر المت خر   يوما    180:  2019ديســــــمبر   31) يوما    180 ن معد  فترة اإلاتمان قلى الخدمات المقدمة  و 

  ن يت   يميل أية فاادة قلى شـــــــ ريار من الرصـــــــيد المســـــــتيق المت خر وفقا  للشـــــــرو  التعاقدية  ٪2بنات  قلى نســـــــبة  قلى العمالت
 ةو يليل قده  لخبرة الســـــــابقةقلى أاـــــــاس ا لخســـــــاهة اناتمانلقد قامت المجموقة بتيديد مخىـــــــص الموجودات المتداولة ا خرى  

 الدفعات المستقبلية   سديد  ىالعمالت قل
 

ــاار اناتمانية قلى مداه أقماه ا الزمنية الذي    اإلقتراف به للذم  المدينة  يوضــــــــح الجدو  التالي اليركة في مخىــــــــص الخســــــ
  9التجاهية وا خرى بما يتفق مر الن ج المبسط للمعياه الدولي للتقاهير المالية هق  

 
   مقيمة   مقيمة   
 المجموع  فرديبشكل   جماعيبشكل   
        درهم  رهم  درهم  

 31,531,442  31,256,498  274,944  2019يناير  1الرصيد كما في  
               5,000,000  636,431  4,363,569   قادة قياس مخىص الخساهة

  4,638,513  31,892,929  36,531,442        
       

 36,531,442  31,892,929  4,638,513  2020يناير  1الرصيد كما في  
               3,825,000  -  3,825,000  صافي  قادة قياس مخىص الخساهة 

  8,463,513  31,892,929  40,356,442        
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 الموجزة الموحدة المرحلية المالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2020 يونيو 30المنتهية في  أشهر ستةلفترة ال

 
 

 جهات ذات عالقة 10
 

ــيين للمجموقة والشـــركات  ــات مجلس اإلداهة وموظفي اإلداهة الرايسـ  مثل الج ات ذات العالقة الشـــركة ا   وشـــركا  ا التابعة وأقمـ
  يت  اقتماد اـيااـات التسـعير وشـرو   ذ  الج اتالخاضـعة للسـيطرة أو السـيطرة المشـتركة أو المت ثرة بشـال جو ري من قبل  ذ  

 جموقة المعامالت من قبل  داهة الم
  

 ديسمبر  31
2019 

 يونيو 30 
2020 

  

   )غير مدقق(  )مدقق 
   درهم  ده  

     
 مستحق من جهات ذات عالقة      

       والىيانة العامة ذ للمقاونت  فسير شركة   11,001,045  11,001,045
 ذ       لخدمات التموين النبر  1,139,384  1,020,000

 ذ       هويا  إلداهة المشاهير المعماهية  583,968  583,968
         ااند با  ذ      35,528  35,528

     
12,640,541  12,759,925   

      ينز : مخىص لخساهة اناتمان ) (5,674,060 )   5,674,060
     

6,966,481  7,085,865        
     
 مستحق إلى جهة ذو عالقة    

      ذ       لخدمات التموين النبر  1,679,563  206,631
     
 قرض من جهة ذو عالقة     

      ذ       لخدمات التموين النبر  1,250,000  1,250,000
 

لخدمات اــواقد النبر من الشــركة التابعة   ٪49التي  ملك   ذ      النبر لخدمات التموين شــركةقرض مر    فاقيةأبرمت المجموقة  
  ده   62,329الفترة الفاادة المتكبدة للقرض خال   مىاهيفبل ت   ٪5 ن القرض قابل للطلب بفاادة  ذ     التموين 
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 الموجزة الموحدة المرحلية المالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2020 يونيو 30المنتهية في  أشهر ستةلفترة ال

 
 

 )يتبع( جهات ذات عالقة 10
 

التـاليـة مر ج ـات ذات قالقـة وفقـا  ل حاـا  والشــــــــــــــرو  المتفق قلي ـا بين  ال ـامـةبـاجرات المعـامالت  الفترةقـامـت المجموقـة خال  
 ا طراف 

 
   يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةال

2019  2020   
   )غير مدقق(  )غير مدقق  

   درهم  ده  
     

      فاادة ميملة   31,164  30,993
     

       كلفة خدمات مشتركة   180,000  180,000
     
      خدمات  داهة المرافق    154,728  -
     

      خدمات  موين   1,670,666  1,585,118
     

       مااف ة أقمات مجلس اإلداهة  56,477  1,250,743
     
 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين     

      هوا ب ومزايا موظفين أخرى قىيرة ا جل   760,000  868,000
     

      مزايا ما بعد التوظيف وأخرى   110,322  149,197
 
 

 نقد وأرصدة لدى البنوك 11
 ديسمبر  31

2019 
 يونيو 30 

2020 
  

   )غير مدقق(  )مدقق 
   درهم  ده  

     
 نقد في الىندوق    252,377  175,453

 نقد لدى البنوك  19,804,143  30,035,480
           أش ر  ثالثةقل من  وداار بنكية بتواهيخ ااتيقاق أصلية   12,237,869  33,000,000
 نقد ومرادفات النقد ال  32,294,389  63,210,933
           أش ر ثالثةلثر من  وداار بنكية بتواهيخ ااتيقاق أصلية يماف:   40,126,367  50,722,491

113,933,424  72,420,756        
 

ــ ر  لى   ــتيقاق الوداار البنكية  ي من شـ ــعاه فاادة ثابتة  تراوح ما بين  12 ن  واهيخ  اـ ــ را  من  اهيخ اإليداع و يمل أاـ  ٪1,2شـ
  ٪3,1 لى 
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 الموجزة الموحدة المرحلية المالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2020 يونيو 30المنتهية في  أشهر ستةلفترة ال

 
 

 أنصبة أرباح   12
 

ــنة  قالن و مجلس اإلداهة   أقر، الفترةخال    ــبة أهباح لســ ــواقد للتوظيف  فيما يتعلق  2019دفر أنىــ شــــركة الشــــخص  -بشــــركة اــ
ــواقد للتوظيف  الواحد ذ      ــابقا  بســـ ــبة   25,250,000 بمبلغ   ذ      )المعروفة اـــ ــ     ٪50ده   والتي  عاد  نســـ من قيمة ا اـــ

  2020ده        اداد أنىبة ا هباح في ماهس  51,100,000: 2019أهباح لسنة  القاامة كما في  اهيخ اإلقالن )أنىبة
 
 

 رأس المال 13
 

ــمية  بلغ   51,100,000يتكون من للشــــركة    المىــــرح به ن هأس الما    ــ   قادي بقيمة  اــ ــ    وإن هأس الما   ده    1اــ لكل اــ
 مليون ده     51,10 و المدفوع للشركة 

 
 

 احتياطي قانونـي 14
 

 لى احتياطي   للســــــــــــــنةمن الربح   ٪10، يت   يويل 2015  لســــــــــــــنة  2وفقا  للقانون ان يادي لدولة اإلماهات العربية المتيدة هق  )
حتى يىـبح هصـيد انحتياطي القانوني مسـاويا  قلى  انحتياطيقانوني غير قابل للتوزير  ينب ي أن يت   جرات التيويالت  لى  ذا  

 ا قل لنىف هأس الما  المدفوع للشركة 
 
 

 مقيداحتياطي  15
 

 التابعة يتعلق انحتياطي المقيد بانحتياطي القانوني غير القابل للتوزير للشركات 
 
 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 16
 

  ن اليركة في مخىص مااف ة ن اية الخدمة للموظفين  ي كما يلي:
 

 ديسمبر  31
2019 

 يونيو 30 
2020 

  

   )غير مدقق(  )مدقق 
   درهم  ده  

     
 في بداية الفترة/ السنة  17,282,274  15,982,879

 ميمل خال  الفترة/ السنة    1,668,943  4,255,063
            سديدات خال  الفترة/ السنة  ) (3,909,297 )   2,955,668

      في نهاية الفترة/ السنة  15,041,920  17,282,274
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 الموجزة الموحدة المرحلية المالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2020 يونيو 30المنتهية في  أشهر ستةلفترة ال

 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  17
 ديسمبر  31

2019 
 يونيو 30 

2020 
  

   )غير مدقق(  )مدقق 
   درهم  ده  

     
 هوا ب ومزايا موظفين مستيقة  10,769,977  21,928,922
 داانة  جاهيةذم    16,642,858  14,097,061

 دفعات مقدمة من قمالت  5,119,065  5,612,859
 وذم  داانة أخرى  مستيقات  5,220,967  6,465,983
 ميتجزات داانة  1,841,954  1,711,691

           وداار العمالت  120,447  107,658
49,924,174  39,715,268        

 
ــاار  و  ن معـد  فترة اإلاتمـان قلى  يو   ن يت   يمـيل فواـاد قلى اـلذم  اـلدااـنة التجـاهـية وا خرى  ـلدى  60مشــــــــــــــترـيات البمــــــــــــ

 المجموقة ايااات إلداهة المخاطر المالية لممان اداد كافة الذم  الداانة ضمن شرو  اناتمان المتفق قلي ا اابقا  
 
 

 إيرادات  18
 

ــاار والخدمات مر مروه الوقت في خطو   ــتمد المجموقة  يرادا  ا من العقود المبرمة مر العمالت لنقل البمـ ــية   الخدمات سـ الرايسـ
 التالية 

 
   يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةال

2019  2020   
   )غير مدقق(  )غير مدقق  

   درهم  ده  
     

 خدمات القوى العاملة    92,497,626  117,240,785
 خدمات  داهة المرافق    8,069,092  5,283,667
  يرادات  يجاه    4,932,510  5,304,946

  يرادات خدمات ا غذية والتموين   1,908,732  570,536
       يرادات مركز التدهيب   -  8,850

     
128,408,784  107,407,960        
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 الموجزة الموحدة المرحلية المالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2020 يونيو 30المنتهية في  أشهر ستةلفترة ال

 
 

 تكلفة العمليات 19
 

   يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةال
2019  2020   

   )غير مدقق(  )غير مدقق  
   درهم  ده  

     
 أجوه وهوا ب  45,511,372  62,002,510

 مىاهيف  قامات و  شيرات   10,358,590  8,345,832
 أغذية و موين   8,121,794  7,404,424
   مين   4,993,368  4,539,857
  كلفة  قامة    4,376,569  1,880,810
 افر و نقالت  4,336,769  4,619,480

  طفات حق ااتخدا  الموجودات    3,703,164  160,045
  جازات و ذالر افر ومزايا أخرى   3,699,898  5,335,276
 خدمات   2,054,691  2,409,232
   6) يماح  ااتثماه ققاهي اات الك   1,654,945  2,975,961
 ميملةللموظفين  عويمات ومااف ة ن اية الخدمة   1,668,943  2,522,481

 وصيانة  ىليح  860,600  224,279
 أدوات وزي هامي للعما    700,394  632,152
  داهة مرافق وهاو  ذات قالقة أخرى   518,736  539,887
   5) يماح  ممتلكات ومعداتاات الك   433,430  324,828
      أخرى   638,920  888,730

     
104,805,784  93,632,183        

 
 



 سواعد القابضة ش.م.خ.
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 الموجزة الموحدة المرحلية المالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2020 يونيو 30المنتهية في  أشهر ستةلفترة ال

 
 

 مصاريف عمومية وإدارة  20
   يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةال

2019  2020   
   )غير مدقق(  )غير مدقق  

   درهم  ده  
     

 أجوه وهوا ب  5,057,912  5,701,794
 أ عاب م نية  1,304,098  1,340,101
  يجاه   891,976  1,260,707

  جازات و ذالر افر ومزايا أخرى   737,936  662,926
 افر و نقالت  396,357  461,395
 ميملةللموظفين  عويمات ومااف ة ن اية الخدمة   376,247  339,245
   5) يماح  ممتلكات ومعداتاات الك   183,955  164,121
 وصيانة  ىليح  170,187  284,210
 خدمات  150,387  110,726

  طفات موجودات غير ملمواة   61,940  82,587
   10مااف ة أقمات مجلس اإلداهة ) يماح   56,477  1,250,743

 أغذية و موين   44,914  42,267
 مىاهيف  سويق   33,478  103,335

   مين   30,273  21,266
 مىاهيف قانونية   29,927  25,220

      أخرى   1,437,734  1,688,661
     

13,539,304  10,963,798        
 
 

 التزامات ومطلوبات طارئة 21
 ديسمبر  31

2019 
 يونيو 30 

2020 
  

   )غير مدقق(  )مدقق 
   درهم  ده  

     
      ضمانات بنكية وكفانت  نفيذ  9,627,110  9,917,810
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