




إیزي لیس لتأجیر الدراجات الناریة ش.م.خ وشركاتھا التابعة 

جزءًا من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. ١٤إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٩

المختصر الموحدالمرحليبیان الدخل الشامل
٢٠٢١یونیو٣٠المنتھیة في للفترة

یونیو٣٠فترة الستة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢١٢٠٢٠

(غیر مدققة) (غیر مدققة) 
درھمدرھمإیضاحات 

٤٦٥٫١٠٠٫٥٠٤٣٤٫٩٩٩٫٥٤٠اإلیرادات من العقود مع العمالء  
)٢١٫٤٠٧٫٩١٧()٤٠٫٤٦٤٫٤٧٧(التكالیف المباشرة 

٢٤٫٦٣٦٫٠٢٧١٣٫٥٩١٫٦٢٣الربح إجمالي 

) ٦٫٩١٦٫١٧٩()١١٫٤٨٥٫٢٢٨(المصاریف اإلداریة
٣٫٣٦٥٫٤٥٩٢٫١٤٦٫٠٢٥اإلیرادات األخرى  

) ٥٣٠٫٣٤٤()٨٣٨٫٧٢١(تكالیف التمویل  

١٥٫٦٧٧٫٥٣٧٨٫٢٩١٫١٢٥لفترة إجمالي الدخل الشامل لالربح و

العائد إلى: 
١٤٫٩٦٢٫٠٨٠٨٫٢٢٠٫٧٦٠مالكي الشركة

٧١٥٫٤٥٧٧٠٫٣٦٥الحقوق غیر المسیطرة  

١٥٫٦٧٧٫٥٣٧٨٫٢٩١٫١٢٥

١٠٠٫٥٠٠٫٢٧العوائد األساسیة على السھم 
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جزءًا من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. ١٤إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

١١

المختصر الموحدالمرحليبیان التغیرات في حقوق المساھمین
٢٠٢١یونیو٣٠المنتھیة في للفترة

العائدة إلى حاملي أسھم الشركة األم 

الحقوق غیرالمسیطرة اإلجمالي األرباح المحتجزة دمج احتیاطي  االحتیاطي النظامي المال رأس 
إجمالي حقوق  

المساھمین  
درھم درھم درھم درھم درھم درھم درھم 

٢٢٫٢٨٨٫٤٦٦- ٢١٫٨٣٨٫٤٦٦٢٢٫٢٨٨٫٤٦٦- ٣٠٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠(مدقق)  ٢٠٢٠ینایر ١الرصید في 
٨٫٢٢٠٫٧٦٠٨٫٢٢٠٫٧٦٠٧٠٫٣٦٥٨٫٢٩١٫١٢٥- - - فترة الشامل للإجمالي الدخل  

) ١٫٦٥٥٫٥٨١(- ) ١٫٦٥٥٫٥٨١() ١٫٦٥٥٫٥٨١(- - - توزیعات األرباح  
١٫١٧٧٫٧٤٩٥٨٠٫٠٨٦١٫٧٥٧٫٨٣٥- ١٫١٧٧٫٧٤٩- - مشتركة سیطرة خاضعة لدمج أعمال شركات  

٣٠٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠١٫١٧٧٫٧٤٩٢٨٫٤٠٣٫٦٤٥٣٠٫٠٣١٫٣٩٤٦٥٠٫٤٥١٣٠٫٦٨١٫٨٤٥(غیر مدقق)  ٢٠٢٠یونیو٣٠الرصید في 

٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢٫٤٩٩٫١٧٣١٫١٧٧٫٧٤٩١٢٫٧٠٨٫٤٢٠٤٦٫٣٨٥٫٣٤٢١٫١١٣٫٤٩٠٤٧٫٤٩٨٫٨٣٢(مدقق)  ٢٠٢١ینایر ١الرصید في 
١٤٫٩٦٢٫٠٨٠١٤٫٩٦٢٫٠٨٠٧١٥٫٤٥٧١٥٫٦٧٧٫٥٣٧- - - فترة إجمالي الدخل الشامل لل

١٫٢٩٨٫٥٩٧١٫٢٩٨٫٥٩٧- - - - - إضافة رأس مال من قبل الحقوق غیر المسیطرة  
) ٤٠٫٧٤٦() ٤٠٫٧٤٦(- - - - - ) ٧االستحواذ على شركة تابعة (إیضاح 

٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢٫٤٩٩٫١٧٣١٫١٧٧٫٧٤٩٢٧٫٦٧٠٫٥٠٠٦١٫٣٤٧٫٤٢٢٣٫٠٨٦٫٧٩٨٦٤٫٤٣٤٫٢٢٠(غیر مدقق)  ٢٠٢١یونیو٣٠الرصید في 
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جزءًا من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. ١٤إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

١٢

المختصر الموحدالمرحليبیان التدفقات النقدیة
٢٠٢١یونیو٣٠المنتھیة في للفترة

یونیو٣٠فترة الستة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢١٢٠٢٠

(غیر مدققة) (غیر مدققة) 
درھمدرھمإیضاحات 

األنشطة التشغیلیة 
١٥٫٦٧٧٫٥٣٧٨٫٢٩١٫١٢٥للفترةالربح 

تعدیالت للبنود التالیة: 
٥٧٫١١٣٫١٦٩٦٫٠٨٧٫٥٤٧استھالك ممتلكات ومعدات  

-٥٣٣٫٤٤٠استھالك موجودات حق االستخدام 
) ٤٦٫٩٢٠(٥٢٫٩٦٧إطفاء موجودات غیر ملموسة  

٣٣٩٫٣١٠١٣٤٫١٥٦مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین  
) ٢١٣٫٧٤٨()١٫٧٢٨٫٥٠٤(ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات  

٨٣٨٫٧٢١٥٣٠٫٣٤٤تكالیف التمویل  
٢٫٢٣٣٫١٧٨٢٩١٫٩٨٤مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

٢٥٫٠٥٩٫٨١٨١٥٫٠٧٤٫٤٨٨
العامل:التغیرات في رأس المال 

)٨٫٣٧٦٫٧٠٢()٦٫٣٨٤٫٥٣١(مدفوعة مقدماً ومصاریفذمم مدینة  
) ٢٩١٫٨٩٢(٢٫٧٦١٫٥١٢ذمم دائنة ومستحقات 

٣٨٠٨٧٣٫٥١٨مبالغ مستحقة من / إلى طرف ذو عالقة  
) ٥٠٤٫٤٠٤(٣٦٫٨٠٦مخزون 

٢١٫٤٧٣٫٩٨٥٦٫٧٧٥٫٠٠٨التدفقات النقدیة من العملیات  
) ٢٩٫٥٦٦()٢٢٫٢٧٦(مكافآت نھایة الخدمة للموظفین المدفوعة 

) ٥٣٠٫٣٤٤()٨٣٨٫٧٢١(تكالیف التمویل المدفوعة  

٢٠٫٦١٢٫٩٨٨٦٫٢١٥٫٠٩٨صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة  

االستثماریة األنشطة 
)٤٫٧٦٠٫٨١١()١٢٫٢٣٢٫٤٤٨(٥شراء ممتلكات ومعدات  

-١٢٫٤٥٧موجودات غیر ملموسة شراء 
٢٫٤٨٣٫٦٣٠٢١٣٫٧٤٨متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات  

٧١٧٨٫١٢٠٧٣٨٫٥٤٠االستحواذ على شركة تابعة، صافي النقد المستحوذ علیھ 

)٣٫٨٠٨٫٥٢٣()٩٫٥٥٨٫٢٤١(المستخدم في األنشطة االستثماریة  النقدصافي 

األنشطة التمویلیة 
)٦٫٨٦٠٫٥٦٥()٨٫١٤٤٫٠١٤(سداد قروض بنكیة 

٨٫٨٩٠٫٢٣١٨٫٥٤٦٫٧٤١متحصالت من قروض بنكیة 
-٣٠٠٫٠٠٠إضافة رأس مال من قبل الحقوق غیر المسیطرة  

)١٫٦٥٥٫٥٨١(-توزیعات أرباح مدفوعة
) ٤٠٢٫١٩٠()٥١٧٫٨٦٤(د اإلیجار وعقمطلوباتدفعات مقابل 

) ٣٧١٫٥٩٥(٥٢٨٫٣٥٣األنشطة التمویلیة  (المستخدمة في)منصافي التدفقات النقدیة 

١١٫٥٨٣٫١٠٠٢٫٠٣٤٫٩٨٠النقد وما یعادلھ صافي الزیادة في 

١١٫٩٦٣٫٠١٦٣٫٠٨٧٫٥٧٧ینایر  ١النقد وما یعادلھ في  

٦٢٣٫٥٤٦٫١١٦٥٫١٢٢٫٥٥٧یونیو٣٠النقد وما یعادلھ في 
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
٢٠٢١یونیو ٣٠

١٤

(تتمة) أساس اإلعداد ٢

(تتمة) أساس التوحید٢٫٢

ى وجود تغییرات تقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كانت تسیطر على جھة مستثمر فیھا في حال أن الحقائق والظروف تشیر إل
في أحد أو أكثر من عناصر السیطرة الثالثة المذكورة أعاله. 

عندما یكون للمجموعة أقل من غالبیة حقوق التصویت للشركة المستثمر فیھا، یكون لجیھا سیطرة على الشركة المستثمر فیھا 
الصلة للشركة المستثمر فیھا من طرف واحد. عندما تكون حقوق التصویت كافیة لمنح قدرة عملیة على إدارة األنشطة ذات 

تقوم المجموعة باألخذ باالعتبار كافة الحقائق والظروف عند تقییم ما إذا كان لدیھا حقوق تصویت كافیة لمنح السیطرة في الجھة  
المستثمر فیھا أم ال، ویشمل ذلك: 

حقوق التصویت اآلخرین؛ حجم حقوق التصویت التي تحملھا المجموعة ذات بحجم وفرق ملكیة حاملي
حقوق التصویت المحتملة المحتفظ بھا من قبل المجموعة، حاملي حقوق التصویت اآلخرین أو األطراف األخرى؛
الحقوق الناتجة من االتفاقیات التعاقدیة األخرى؛ و
األنشطة ذات الصلة في  أیة حقائق أو ظروف إضافیة تشیر إلى أن المجموعة لدیھا، أو لیس لدیھا، قدرة حالیة على إدارة

وقت اتخاذ القرارات، بما فیھا نماذج التصویت في اجتماعات المساھمین السابقة. 

یبدأ توحید شركة تابعة عندما تحصل المجموعة على سیطرة على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السیطرة على  
ادات ومصاریف الشركة التابعة المستحوذ علیھا أو المستبعدة خالل السنة الشركة التابعة. یتم إدراج موجودات ومطلوبات وإیر

في بیان الدخل الشامل الموحد منذ التاریخ الذي تحصل فیھ المجموعة على السیطرة إلى التاریخ الذي تتوقف فیھ المجموعة عن  
السیطرة على الشركة التابعة. 

الشامل اآلخر في الشركات التابعة إلى مساھمي الشركة والحقوق غیر المسیطرة.  ینسب الربح أو الخسارة وكافة مكونات الدخل 
یرجع إجمالي الدخل الشامل للشركات التابعة إلى مالكي الشركة والحقوق غیر المسیطرة حتى لو كانت النتیجة في الحقوق غیر  

المسیطرة ستؤدي إلى عجز في الرصید. 

انات المالیة للشركات التابعة بھدف توافق سیاساتھا المحاسبیة مع السیاسات المحاسبیة  عند الضرورة، یتم إجراء تعدیالت للبی
للمجموعة. 

القیمة العادلة  ) إجمالي  ١عندما تفقد المجموعة السیطرة على شركة تابعة، یتم إدراج الربح أو الخسارة ویحتسب كالفرق بین (
و ( ) القیمة الدفتریة السابقة للموجودات والمطلوبات للشركة التابعة وأیة  ٢لالعتبار المستلم والقیمة العادلة ألي فائدة مستردة 

حقوق غیر مسیطرة. یتم احتساب جمیع المبالغ المدرجة سابقاً في الدخل الشامل اآلخر فیما یتعلق بتلك الشركة التابعة كما لو أن  
تخلصت مباشرة من الموجودات والمطلوبات ذات الصلة بالشركة التابعة (أي، تعید تصنیف الربح أو الخسارة أو  ا لمجموعة 

تحولھا إلى فئة أخرى من فئات حقوق المساھمین كما ورد أ تسمح بھ المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة المطبقة). تعتبر  
د في الشركة التابعة السابقة بتاریخ فقدان السیطرة كقیمة عادلة عند اإلدراج المبدئي للمحاسبة القیمة العادلة ألي استثمار مستر

، عند إمكانیة التطبیق، التكلفة عند اإلدراج المبدئي لالستثمار في ٩الالحقة بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
شركة زمیلة أو شركة ائتالف.
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
٢٠٢١یونیو ٣٠

١٥

(تتمة) أساس اإلعداد ٢

(تتمة)  أساس التوحید٢٫٢

جمی استبعاد  الصلة  یتم  ذات  المجموعة  داخل  النقدیة  والتدفقات  والمصاریف،  المساھمین،  وحقوق  والمطلوبات،  الموجودات  ع 
بالمعامالت بین أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحید. 

ھي كما یلي: المختصرةالموحدةالمرحلیةإن الشركة التابعة المدرجة في البیانات المالیة

نسبة الملكیة
٢٠٢٠یونیو٢٠٢١٣٠یونیو٣٠األنشطة الرئیسیةبلد التأسیس الشركة التابعة اسم 

٪٦٧٪ ٦٧خدمات التوصیل اإلمارات العربیة المتحدة ذ.م.م أبلیفت لخدمات التوصیل  

-٪ ٧٠خدمات التوصیل اإلمارات العربیة المتحدة ) ١(ذ.م.ملخدمات التوصیل ١٨٨٥

أنظمة الحاسب اآللي وتجارة برامج اإلمارات العربیة المتحدة ) ٢للتكنولوجیا ذ.م.م (یلو 
معدات االتصاالت 

٦٢٫٥ ٪-

. )٧شركة تابعة مستحوذ علیھا خالل الفترة (إیضاح ) ١(
شركة تابعة تأسست خالل الفترة.  ) ٢(

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

والتعدیالت الجدیدة المطبقة من قبل المجموعةالمعاییر والتفسیرات ٣٫١

إن السیاسات المحاسبیة المطبقة عند إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة متوافقة مع السیاسات المحاسبیة المطبقة  
كما في وللسنة المنتھیة في   باستثناء تط٢٠٢٠دیسمبر  ٣١من قبل المجموعة عند البیانات المالیة  المعاییر والتفسیرات  ،  بیق 

. لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل آخر  ٢٠٢١ینایر ١والتعدیالت الجدیدة والتالیة الفعالة كما في  
صادر ولم یصبح فعال بعد.

 ومعیار المحاسبة الدولي رقم  ٩اإلصالح المعیاري لمعدل الفائدة: تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ،
، والمعیار الدولي إلعداد  ٤إلعداد التقاریر المالیة رقم ، والمعیار الدولي ٧، والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٣٩

. ١٦التقاریر المالیة رقم 

تتضمن ھذه التعدیالت المراجعات العملیة التالیة:

معاملتھا - یتم  مباشر،  إصالح  تتطلب  التي  النقدیة  التدفقات  على  تغیرات  أو  تعاقدیة،  تغیرات  تتطلب  عملیة  مراجعة 
الفائدة العائم، مكافئ للحركة في معدل السوق للفائدة؛ كتغیرات على معدل 

تسمح بالتغیرات المطلوبة من قبل إصالح إیبور التي یتم تنفیذھا لحمایة التخصیصات وحمایة التوثیق دون حمایة العالقة -
المتوقفة؛ و

ة المعدل الخالي من المخاطر  تقدیم إعانة مؤقتة للشركات المتطلبات القابلة للتحدید بشكل منفصل عندما یتم تخصیص أدا-
كحمایة لمكون المخاطر.

استخدام المراجعات العملیة بالمجموعة  ستقومال تؤثر ھذه التعدیالت على البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة للمجموعة.  
في الفترات المستقبلیة عندما تصبح قابلة للتطبیق.



إیزي لیس لتأجیر الدراجات الناریة ش.م.خ وشركاتھا التابعة 
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١٦

(تتمة)  ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٣

والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدةاألحكام المحاسبیة الھامة  ٣٫٢

للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات  المرحلیةیتطلب إعداد البیانات المالیة الموحدة وفقاً 
اإلفصاح عن المطلوبات وافتراضات تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات المالیة و

الطارئة. تؤثر ھذه األحكام والتقدیرات واالفتراضات كذلك على اإلیرادات والمصاریف والمخصصات باإلضافة إلى تغیرات 
القیمة العادلة. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات. 

السنوات المالیة الالحقة. یتم حالیًا تقییم التقدیرات واألحكام قد تؤثر ھذه األحكام والتقدیرات واالفتراضات على المبالغ المدرجة في  
وھي تعتمد على الخبرة السابقة وعوامل أخرى. 

عند إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة، كانت األحكام الجوھریة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبیق السیاسات 
والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة مماثلة للتي تم تطبیقھا عند إعداد البیانات المالیة كما في وللسنة للمجموعةالمحاسبیة 
. ٢٠٢٠دیسمبر ٣١ي المنتھیة ف

) ١٩–تأثیر فیروس كورونا المستجد (كوفید 
) في التطور واالنتشار، مما سبب تعطیل األعمال والنشاط االقتصادي. كانت ھناك  ١٩–أستمر فیروس كورونا المستجد (كوفید  

البضائع.بالرغم من ذلك، ال تزال معدل ومدة ھذه التطورات شكوك حول االقتصاد المصغر فیما یتعلق باألسعار والطلب على  
، وستستمر  ١٩–غیر محددة، ولكنھا قد تؤثر على إیراداتنا والتدفق النقدي والمركز المالي. تراقب المجموعة تطورجائحة كوفید  

في تقییم التأثیرات اإلضافیة المستقبلیة. 

ولكن اإلدارة ١٩–مجموعة ھي تأخیر طفیف في تحصیالت العمالء نتیجًة لكوفید  المعروفة حالیاً على ال١٩–إن تأثیرات كوفید  
تراقب الوضع عن كثب وتحتفظ بمخصص خسائر ائتمان متوقعة كافي. ال تتوقع اإلدارة أي تأثیر مادي مستقبلي من انتشار ھذا  

الوباء على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة في ھذه المرحلة.

اإلیرادات من العقود مع العمالء ٤

فیما یلي إجمالي إیرادات المجموعة من العقود مع العمالء: 

(غیر مدققة)(غیر مدققة) 
٢٠٢٠یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٣٠
درھمدرھم

نوع اإلیرادات 
٣٦٫٨١٩٫٩٠١٢٩٫٠٠٣٫١١٧إیرادات اإلیجار 

٣٫٠٧٦٫٣٠٨٧٩٤٫٥٩٣البضائع بیع 
٢٫٣٣٧٫٥٠٣٩٠٣٫٢١٤الخدمات ات إیراد

٢٢٫٨٦٦٫٧٩٢٤٫٢٩٨٫٦١٦خدمات التوصیل 

٦٥٫١٠٠٫٥٠٤٣٤٫٩٩٩٫٥٤٠
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٢٠٢١یونیو ٣٠

١٧

(تتمة) اإلیرادات من العقود مع العمالء٤

(غیر مدققة)(غیر مدققة) 
٢٠٢٠یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٣٠
درھمدرھم

األسواق الجغرافیة 
٦٥٫١٠٠٫٥٠٤٣٤٫٩٩٩٫٥٤٠اإلمارات العربیة المتحدة 

توقیت إدراج اإلیرادات 
٥٩٫٦٨٦٫٦٩٣٣٣٫٣٠١٫٧٣٣زمنیة إیرادات اإلیجار وخدمات التوصیل في فترة 

٣٫٠٧٦٫٣٠٨٧٩٤٫٥٩٣البضائع المحولة في نقطة زمنیة 
٢٫٣٣٧٫٥٠٣٩٠٣٫٢١٤الخدمات في نقطة زمنیة 

٦٥٫١٠٠٫٥٠٤٣٤٫٩٩٩٫٥٤٠

الممتلكات والمعدات ٥

الفترة،   اإلضافات  خالل  قیمتھ  على  بلغت  ما  والمعدات  المنتھیة في  ١٢٫٢٣٢٫٤٤٨الممتلكات  أشھر  (الستة  یونیو  ٣٠درھم 
درھم)، باستثناء الممتلكات والمعدات المستحزذ علیھا من خالل دمج األعمال ومصاریف االستھالك لفترة  ٢٠٢٠:٤٫٧٦٠٫٨١١

٦٫٠٨٧٫٥٤٧: ٢٠٢٠یونیو ٣٠درھم (الستة أشھر المنتھیة في ٧٫١١٣٫١٦٩بقیمة ٢٠٢١یونیو ٣٠الستة أشھر المنتھیة في  
صافي ربح عملیة االستبعاد  درھم، مما نتج عن  ٧٥٥٫١٢٧بلغتدرھم). خالل الفترة، تم استبعاد موجودات بصافي قیمة دفتریة

بصافي قیمة دفتریة ال شيء، مما نتج عن موجودات  استبعاد  تم  ،  ٢٠٢٠یونیو  ٣٠رھم (الفترة المنتھیة في  د ١٫٧٢٨٫٥٠٤بقیمة  
درھم).٢١٣٫٧٤٨صافي ربح بقیمة عملیة االستبعاد 

األرصدة البنكیة والنقد ٦

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٣٠
درھمدرھم

٥٦٤٫١٥٠٦١٫٧٨٦النقد في الصندوق
٢٢٫٩٨١٫٩٦٦١١٫٩٠١٫٢٣٠األرصدة البنكیة 

٢٣٫٥٤٦٫١١٦١١٫٩٦٣٫٠١٦النقد وما یعادلھ  

درھم.٥٫١٢٢٫٥٥٧(غیر مدقق) ما قیمتھ ٢٠٢١یونیو ٣٠یعادلھ كما في بلغ النقد وما 
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١٨

دمج األعمال  ٣االستحواذ بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٧

للتوصیل")١٨٨٥مؤسسة فردیة ("–لخدمات التوصیل ذ.م.م ١٨٨٥
لخدمات  ١٨٨٥في  ٪٧٠لیس لتأجیر الدراجات الناریة ش.م.خ على حصة بنسبة ، استحوذت إیزي٢٠٢١أبریل٤من  إعتبارا 

التوصیل") بدون اعتبار. إن شركة التوصیل ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة، مسجلة وتأسست في ١٨٨٥التوصیل ذ.م.م ("
إمارة دبي، وتعمل في مجال خدمات التوصیل. 

ة الموجودات والمطلوبات المستحوذ علیھا المفترض 
إن القیم العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحدید للشركات المستحوذ علیھا كما في تاریخ االستحواذ كانت كما یلي: 

للتوصیل  ١٨٨٥
درھم

الموجودات 
٢٦٨٫١٨٢ذمم مدینة ومصاریف مدفوعة مقدماً 

١٧٨٫١٢٠أرصدة بنكیة ونقد 

٤٤٦٫٣٠٢إجمالي الموجودات 

المطلوبات 
٥٨٢٫١٢٣ذمم دائنة ومستحقات

٥٨٢٫١٢٣إجمالي المطلوبات  
)١٣٥٫٨٢١(إجمالي صافي المطلوبات القابلة للتحدید 

) ٩٥٫٠٧٥(تقسیم حصة صافي المطلوبات القابلة للتحدید المستحوذ علیھا
٩٥٫٠٧٥االستحواذ الشھرة الناتجة من 

-اعتبار الشراء 

)٤٠٫٧٤٦(الحقوق غیر المسیطرة  

تنتھي المجموعة من تخصیص  وفس.  تحواذالسیعتمد صافي الموجودات المدرجة على تقییم مؤقت لقیمھا العادلة كما في تاریخ ا
. ٢٠٢١الشراء قبل نھایة عام سعر 

بأكملھا. درھم، ومن المتوقع تحصیل المبالغ التعاقدیة ٢٦٨٫١٨٢بلغت القیمة العادلة للذمم التجاریة المدینة ما قیمتھ 

درھم ١٢٩٫٥٩٤درھم و٣٫٣٨٦٫٢١٥من تاریخ االستحواذ، ساھمت شركة التوصیل بإیرادات وخسارة إلى المجموعة بقیمة  
على التوالي.
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١٩

دمج األعمال (تتمة) ٣االستحواذ بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٧

إن تحلیل التدفقات النقدیة عند االستحواذ ھو كما یلي:

اإلجمالي 
درھم

عند االستحواذالنقدي تحلیل التدفق 
-المدفوع لالستحواذ النقد 

١٧٨٫١٢٠صافي النقد المستحوذ عند دمج األعمال 
صافي النقد المستحوذ (مدرجة في التدفقات النقدي–االستحواذ على األعمال التشغیلیة 

١٧٨٫١٢٠األنشطة االستثماریة) من
-تكالیف معامالت االستحواذ (مدرجة في التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة) 

١٧٨٫١٢٠صافي النقد المستحوذ علیھ عند االستحواذ 

رأس المال ٨

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو ٣٠
درھمدرھم

بالكامل المصرح بھ، الصادر والمدفوع  
للسھمواحدبقیمة درھمسھم٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠درھم للسھم) ١٫٠٠٠سھم بقیمة ٣٠٠: ٢٠٢٠(

االحتیاطي النظامي ٩

تم تحویل یفي دولة اإلمارات العربیة المتحدة والنظام األساسي للشركة،  ٢٠١٥) لسنة  ٢متطلبات القانون االتحادي رقم (وفقاً ل
٪ ٥٠من األرباح للسنة إلى احتیاطي نظامي. قد تقرر الشركة إیقاف تلك التحویالت السنویة عندما یبلغ إجمالي االحتیاطي ٪١٠

من رأس المال المدفوع. 
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٢٠

العائد األساسي للسھم ١٠

قید سھم األعدد لالمتوسط المرجح علىالعائد إلى مالك المجموعة للفترةتم احتساب العائد األساسي للسھم من خالل تقسیم الربح  
الفترة كما یلي: خاللاإلصدار  

(غیر مدققة)(غیر مدققة) 
٢٠٢٠یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٣٠
درھمدرھم

١٤٫٩٦٢٫٠٨٠٨٫٢٢٠٫٧٦٠العائد إلى مالك المجموعة (درھم) الربح 

٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠عدد المتوسط المرجح لألسھم (أسھم) 

٠٫٥٠٠٫٢٧(درھم) للفترةللسھم ةاألساسیالعوائد

. ٢٠٢٠لزیادة في عدد األسھم خالل لالمرجح التأثیر  في الحسبان متوسط لعدد األسھم *یأخذ المتوسط المرجح

االلتزامات الطارئة ١١

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو ٣٠
درھمدرھم

٥٠٠٫٠٠٠٥٠٠٫٠٠٠خطابات الضمان 

تم إصدار خطابات الضمان أعاله من بنك محلي ضمن سیاق األعمال االعتیادیة. 

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة ١٢

فصاحات ا ٢٤تقوم المجموعة بإبرام معامالت مع شركات ضمن تعریف الطرف ذو العالقة الوارد في معیار المحاسبة الدولي رقم  
األطراف ذات العالقة. 

یتم  تتضمن التي  والشركات  للمجموعة،  الرئیسیین  اإلدارة  وموظفي  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  الشركاء  العالقة  ذات  األطراف 
السیطرة علیھا بشكل   علیھا، أو یتم  أو  مشتركالسیطرة  تلك األطرافت،  ممارسة نفوذ جوھري علیھا من قبل  یتم اعتماد .  تم 

.المعامالت من قبل إدارة المجموعةسیاسات وأحكام التسعیر لھذه 
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٢٠٢١یونیو ٣٠

٢١

(تتمة) المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة١٢

المعامالت ١٢٫١

إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بیان الدخل الشامل ھي كما یلي: 

یونیو٣٠فترة الستة أشھر المنتھیة في 
(غیر مدققة)(غیر مدققة) 

٢٠٢١٢٠٢٠
درھمدرھم

الشركة األم 
-٥٫١٠٥رسوم مھنیة 

األخرىالمعامالت مع األطراف ذات العالقة
٦٫٧١٨-إیرادات اإلیجار 
٢٨٫٣٥٠١٫٠٢٥إیرادات الخدمة 

تم إبرام المعامالت مع األطراف ذات العالقة بموجب شروط متفق علیھا مع اإلدارة. 

األرصدة١٢٫٢

ھي كما یلي:  المرحلي الموحد المختصرإن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بیان المركز المالي

المبالغ المستحقة من طرف ذو عالقة 

(مدققة) (غیر مدققة)
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو ٣٠

درھم درھم نوع العالقة

المتداولة: 
-٤٫٧٢٥شركة تحت سیطرة عامة مخازن زي 

٤٫٧٢٥-

المستحقة إلى طرف ذو عالقة المبالغ 

المتداولة: 
-٥٫١٠٥الشركة األم ع ش.م.الشركة العالمیة القابضة

٥٫١٠٥-
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٢٠٢١یونیو ٣٠

٢٢

(تتمة) المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة١٢

(تتمة) األرصدة١٢٫٢

شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات العالقة 
نقدًا.  تھاتسوییتم  األرصدة القائمة في نھایة الفترة ضمن سیاق األعمال االعتیادیة، وھي غیر مضمونة، وال تحمل فائدة، وتنشأ  

٣١، لم یكن ھناك انخفاض في قیمة المبالغ المستحقة من قبل األطراف ذات العالقة (٢٠٢١یونیو  ٣٠بالنسبة للفترة المنتھیة في  
إجراء ھذا التقییم في كل سنة مالیة من خالل اختبار المركز المالي للطرف ذو العالقة والسوق : ال شيء). یتم  ٢٠٢٠دیسمبر  

الذي یعمل فیھ الطرف ذو العالقة. 

تعویض موظفي اإلدارة الرئیسیین 
الستة أشھر فترة  (٢٠٢١یونیو  ٣٠فترة الستة أشھر المنتھیة في ئیسیین خالل  لم تدفع المجموعة أي تعویض لموظفي اإلدارة الر 

: ال شيء). ٢٠٢٠یونیو ٣٠المنتھیة في 

موسمیة النتائج ١٣

تتمثل طبیعة أعمال الشركة في تكبد الدخل والنفقات بطریقة ال تؤثر على أي شكل من أشكال الموسمیة. تم إعداد ھذه البیانات  
یتطلب إدراج الدخل والمصاریف كما تم اكتسابھا أو تكبدھا المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة بناًء على مبدأ االستحقاق، والذي  

ولیس كما تم استالمھا أو دفعھا خالل الفترة. 

القیمة العادلة لألدوات المالیة ١٤

الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة. تتكون الموجودات المالیة من األرصدة البنكیة والنقد والمبالغ المالیة من  األدواتتتكون  
المتسحقة من طرف ذو عالقة والذمم المدینة. تتكون المطلوبات المالیة من الذمم الدائنة ومطلوبات عقود اإلیجار والمبالغ المستحقة  

إلى طرف ذو عالقة. 

في  ال تختلف بشكل جوھري عن قیمھا الدفتریة ٢٠٢١یونیو ٣٠للموجودات والمطلوبات المالیة للشركة كما في إن القیم العادلة 
نفس التاریخ. 


