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

 مقدمـة
التابعة )يشــا   وشــركاا ا)"الشــركة"    ســوا د القاب ــة خ. . .لالموجز الموحد المرفق    المرحلي  قمنا بمراجعة بيان المركز المالي

لدخل  وا للربح أو الخســــــــا ة  الموجزة الموحدةالمرحلية ات  بيانالوكٍل من    2021  يونيو  30، كما في  معًا بـــــــــــــــــــــــ "الم مو ة"  مإلي 
. إن اإلدا ة مسـوولة  ن إ داد ذذ  بذلك التا يخ  المنت ية  أشـ ر  سـتةالالشـامل، التييرات في حقو  المليية والتدفقات النقدية لتترة  

ــبي الدولي  قم  الموحدة  الموجزة  المعلومات المالية المرحلية ــ ا وفقًا للمايا  الموايـــــــ ". إن  التقا ير المالية المرحلية "  34و رضـــــــ
  ايتنادًا إلى مراجعتنا.الموحدة  الموجزةمسووليتنا ذي إبداء ايتنتاج حول ذذ  المعلومات المالية المرحلية 

 نطا  المراجعـة
مراجعـة المعلومـات المـاليـة المرحليـة التي يقو  ب ـا "، 2410وفقـًا للمايـا  الـدولي حول  مليـات المراجعـة  قم لقـد قمنـا بمراجعتنـا  

ات ـــمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية الميا  باجراء اإليـــتتســـا ات، بشـــ ل   يســـي من   مدقق الوســـابات المســـتقل للمنشـــ ة".
ــل  األشخاص المسوولين  ن األمو  المالية والمواي بية، وإاباع إجراءات اوليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطا  المراجعة أقــــ

جوذريا من نطا  الميا  بالتدقيق وفقًا للمعايير الدوليــــــــــــــــة للتدقيق، وبالتالي، فان ا ص ام ننا من الووــول  لى ا  يد حول جمي  
 ي ادقيق بش ن ا.األمو  ال امـة التي يم ن أن يبين ا التدقيق. لذا، فاننا ص نبدي  أ

 اصيتنتـاج
ــة المرحلية  المرفقة لم يتم الموجزة الموحدة  ايـــــــــــتنادًا إلى مراجعتنا، لم يتبين لنا ما يد ونا إلى اإل تقاد ب ن المعلومات الماليـــــــــــــــــــــــ

 ".التقا ير المالية المرحلية" 34إ دادذا، من جمي  النواحي ال وذرية، وفقًا للمايا  الموايبي الدولي  قم 
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 الموجز الموحد المرحلي الدخل الشامل الربح أو الخسارة و بيـان  
 2021 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة لفترة ال

 
 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في   يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثة   
   2021  2020  2021  2020 
 )غ ر مدقق    )غير مدقق(  )غ ر مدقق    )غير مدقق(   
           دإ م   درهم  دإ م   درهم  إيضاحات  

 107,407,960  86,703,067  42,467,443  41,717,482  17 إيرادات  
                       93,632,183 ) 69,164,741) )   41,788,795 ) 32,759,001) ) 18 اكاليف مباشرة  
 13,775,777  17,538,326  678,648  8,958,481   إجمالي الربح  

   10,963,798 ) 9,610,590) )   4,951,955 ) 5,537,025) ) 19 مصاإيف  مومية وإداإية  
 مخصص النخفاض قيمة ذمم  

 مدينة اةاإية   
 
8 ( (1,500,000 ( 2,250,000   ( (3,545,200 ( 3,825,000   

   68,124 ) 256,332) )   208,830 ) 142,975) )  اكاليف امويل، صافي   
           1,645,914  999,415  983,489  180,029   ييرادات أخرى  

          
 564,769  5,125,619    5,748,648 ) 1,958,510   الفترة  )خسارة(ربح/ 

          
   ةالشامل  )الخسارة( /الدخل 

    للفترة األخرى   
  

 
      

ي ادة اصنيف ا   لن يتم التي البنود 
 الربح أو الخساإة:يلى بيان الحقاً 

  
 

      

الميمة العادلة    )خساإة    / ماسب
الستثماإات في أدوات حقوق  

الملكية مدإجة بالميمة العادلة من  
 ل الدخل الشامل اآلخر  خال
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3,053,462  1,376,234  

 
4,398,800 ( 3,674,740                       

   ة)الخسارة( الشامل الدخل/  مجموع 
 للفترة   

 
 5,011,972 ( 4,372,414    9,524,419 ( 3,109,971             

          )خسارة( الفترة عائدة إلى:  ربح/ 
    لمسا مي العاادة  حقوق الملكية 

 الشركة ا     
 

 1,892,985 ( 7,449,832    4,885,774 ( 1,444,229   
                     2,008,998  239,845  1,701,184  65,525   حقوق الملكية غ ر المسيطرة 

   1,958,510 ( 5,748,648    5,125,619  564,769           
          

 ة )الخسارة( الشامل الدخل/  مجموع 
 إلى: ة عائد  

  
 

      

    لمسا مي العاادة  حقوق الملكية 
 الشركة ا     

 
 4,946,447 ( 6,073,599    9,284,574 ( 5,118,969   

           2,008,998  239,845  1,701,184  65,525   حقوق الملكية غ ر المسيطرة 
          
   5,011,972 ( 4,372,415    9,524,419 ( 3,109,971             
          

العائد األساسي والمخفض للسهم  
 )بالدرهم(  

 
20  0,037 ( 0,146    0,096 ( 0,028             
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 الموجز الموحد  المرحلي الملكية ات في حقوق بيان التغير 
 2021 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة لفترة ال

 

  
 رأس  
  المـال 

 رأس المال  
  اإلضافي المدفوع 

 إحتياطي 
  قانوني

 إحتياطي  
  مقيد 

 إحتياطي  
إعادة تقييم  
  االستثمارات 

 أرباح
  مستبقاة 

حقوق الملكية  
العائدة لمساهمي  

  الشركة األم 
 ية  الملكحقوق 

  غير المسيطرة 
 مجموع  

 حقوق الملكية 
 درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  

                   
                    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  )مدقق   2020يناير   1في  

                   
 564,769  2,008,998    1,444,229 )   1,444,229 ) -  -  -  -  -  للفترة    خساإة
الستثماإات في  الميمة العادلة  خساإة 

أوإاق مالية مدإجة بالميمة العادلة  
 من خالل الدخل الشامل اآلخر  

 

-  -  -  - ( 3,674,740    - ( 3,674,740    - ( 3,674,740                      
                   

                      3,109,971 ) 2,008,998    5,118,969 )   1,444,229 )   3,674,740 ) -  -  -  -  مةموع الخساإة الشاملة للفترة 
                   

أنصبة أإباح معلنة ومدفو ة  
  11)يي اح 

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

                   
   2020 يون و 30الرص د في 

 )غ ر 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 قوق الملكية يرات في حبيان التغ
 )يتبع(  2021يونيو  30المنتهية في   الستة أشهرلفترة  

 

  
 رأس  
  المـال 

 رأس المال  
  اإلضافي المدفوع 

 إحتياطي 
  قانوني

 إحتياطي  
  مقيد 

 إحتياطي  
إعادة تقييم  
  االستثمارات 

 أرباح
  مستبقاة 

حقوق الملكية  
العائدة لمساهمي  

  م الشركة األ
 حقوق الملكية  
  غير المسيطرة 

 مجموع  
 الملكية حقوق 

 درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  
                   

                    318,277,092  6,874,424  311,402,668  220,749,486    154,075 ) 34,527,923  3,829,334  1,350,000  51,100,000  )مدقق   2020ديسمبر   31في  
                   

 5,125,619  239,845  4,885,774  4,885,774  -  -  -  -  -  للفترة  إبح 
الستثماإات  الميمة العادلة  ماسب

في أوإاق مالية مدإجة بالميمة  
العادلة من خالل الدخل الشامل  

 اآلخر  

 

-  -  -  -  4,398,800  -  4,398,800  -  
 

4,398,800                    
                   

                    9,524,419  239,845  9,284,574  4,885,774  4,398,800  -  -  -  -  مةموع الدخل الشامل للفترة 
                   

أنصبة أإباح معلنة ومدفو ة  
  11)يي اح 

 
-  -  -  -  - ( 5,110,000   ( 5,110,000    - ( 5,110,000   

استبعاد   منماسب محقق 
استثماإات موجودات مالية  

بالميمة العادلة من خالل الدخل  
 الشامل اآلخر 

 

-  -  -  - ( 137,662    137,662  -  -  -                    
                   

  2021 يونيو 30الرصيد في 
 )غير مدقق(  

 
51,100,000 

 
1,350,000 

 
3,829,334  34,527,923  4,107,063  220,662,992  315,577,242  7,114,269  322,691,511                    
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 الموجز الموحد  المرحلي بيان التدفقات النقدية  
 2021 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة لفترة ال

 
 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةال   
   2021  2020 
 )غ ر مدقق    )غير مدقق(   
 دإ م   درهم  إيضاح  

      األنشطة التشغيلية التدفقات النقدية من 
 564,769  5,125,619   الفترة  إبح

      اعديالت لـ:
 617,385  497,962   ممتلكات وآالت ومعدات  است الك 
 1,654,945  1,654,946     استثماإ  قاإي   است الك 
 1,668,943  1,643,037   صافي محملة،   ن اية خدمة الموظف ن ماافآت  
 3,825,000  3,545,200     مخصص خساار ااتمان متوقعة، صافي العاوسات    
   512,948 ) 77,222) )  ييرادات امويل، صافي    
 61,940  61,940   يطفاء موجودات غ ر ملموسة   
 3,703,164  283,580   حق استخدا  الموجودات    است الك 
 581,072  333,554   دة التزامات لعقود ييةاإ امويلية  ف فاا مصاإي 
               863,674 ) 863,674) )  ييرادات أنصبة أإباح  

 11,300,596  12,204,942   التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركة في رأس المال العامل:
 47,736) ) 15,583   )زيادة  في مخزون نقص/  
 9,094,073) ) 3,609,275   في ذمم مدينة اةاإية وموجودات متداولة أخرى )زيادة   نقص/  
 119,384) ) 1,585,873   )زيادة  في مستحق من ج ات ذات  القةنقص/  
 10,208,905) ) 4,036,799   داانة اةاإية وأخرى في ذمم  )نقص   زيادة/  

       1,472,933  1,527,272) )  زيادة في مستحق يلى ج ة ذو  القة)نقص /  
      

   6,696,569 ) 19,925,200   األنشطة التشغيلية  )المستخدم في( الناتج من/   النقد
               3,909,297 ) 1,599,594) )  ن اية خدمة الموظف ن  دفعات لمااف ة 
         10,605,866 ) 18,325,606      لتشغيلية  األنشطة ا)المستخدم في( الناتج من/  صافي النقد 

      األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية من 
   1,381,903 ) 553,920) )    ممتلكات وآالت ومعداتدفعات لشراء 

   2,029,319 ) 7,141,688) )  دفعات لشراء استثماإ في أوإاق مالية 
 -  1,931,053   أوإاق مالية    اادات من بيع استثماإ في

   192,358 ) 7,642   دفعات لشراء برامج 
 10,596,125  5,245,574     أش ر كثر من ثالثة  بتواإيخ يستحقاق أصلية الحركة في ودااع بنكية 

 1,449,058  183,055   ييرادات امويل مستلمة، صافي 
       863,674  863,674   ييرادات أنصبة أإباح مستلمة 

      
 9,305,279  535,390   األنشطة االستثمارية  الناتج من  صافي النقد

      
      ة التمويلي التدفقات النقدية من األنشطة

   25,550,000 ) 5,110,000) )  أنصبة أإباح مدفو ة 
               4,065,954 ) 463,475) )  دفعات مطلوبات  قود ييةاإ  

               29,615,954 ) 5,573,475) )  ة التمويلي األنشطة  المستخدم في صافي النقد
   30,916,543 ) 13,287,521   ومرادفات النقد في النقد   ( النقص الزيادة/ )  صافي 

      
       63,210,932  49,849,542   النقد ومرادفات النقد في بداية الفترة 

      
       32,294,389  63,137,063  10     الفترةي نهاية  ات النقد ف نقد ومرادفال
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 الموجزة الموحدة  المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 2021 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة لفترة ال

 
 
 معلومات عامة  1
 

  2018يناير    14في أبوظبي ا ســـســـت في    مســـا مة خاصـــة  )"الشـــركة"   ي مســـةلة كشـــركة ين شـــركة ســـوا د القاب ـــة خ. . .
 . 2018ماإس  11بموجب إخصة اةاإية صادإة من بلدية أبوظبي بتاإيخ  واعمل في دولة اإلماإات العربية المتحدة

 
ــية للمةمو ة  ي   ــاســـ ــرو ات العقااوإيد العامل ن  ند الطلبتوف ر خدمات  ب الميا ين ا نشـــــطة ا ســـ ــتثماإ واطوير المشـــ إية ، اســـ

 .، خدمات التموين والتدإيبالمرافقإة المخيمات ومساكن العامل ن، خدمات يداإة وا سيس ا وإداإا ا؛ خدمات يدا
 

 بوظبي، اإلماإات العربية المتحدة.، أ70919ين الماتب المسةل للمةمو ة  و  .ب 
 

 التابعة للمةمو ة  ي كما يلي: اتافاص ل الشرك
 

 التابعة  ةاسم الشرك
يس  مكان التأس 

 ات والعملي
 

 النشاط األساسي  نسبة الملكية 
 كما في   

 يونيو 30
2021 

 كما في 
 يون و  30

2020 

 

     
شركة الشخص الواحد   - سوا د للتوظيف 

   ذ. . .
 . الطلب  ندعامل ن  ال  اوإيدخدمات   % 100 % 100 اإلماإات العربية المتحدة  

     
  شركة الشخص الواحد – سوا د لالستثماإ

 .  ذ. . 
اســــــــــــــتثمـاإ واطوير المشــــــــــــــرو ـات العقـاإيـة  % 100 % 100 اإلماإات العربية المتحدة  

وا سـيسـ ا وإداإا ا؛ وخدمات يداإة المخيمات  
 . ومساكن العامل ن

     
شركة الشخص   –إلداإة المرافق سوا د 
 .  ذ. .  الواحد

المرافق % 100 % 100 اإلماإات العربية المتحدة   يداإة  ــات  ــدمــ ــات ال  ، خــ ــدمــ   تنظيف خــ
و ل  اخليلــــدا ــــــاكن،  والمســــــــــــ تنظيف  اللمبــــاني 
 . واج ة  اللمباني ) ل  يخاإجال

     
شركة الشخص   –مركز سوا د للتدإيب 

 الواحد ذ. . .  
 . أ مال البناء  لىالتدإيب   % 100 % 100 اإلماإات العربية المتحدة  

     
ــات % 100 % 100 اإلماإات العربية المتحدة      أشركة اكااف للتوظيف ذ. . . ) ــدمــــ ــد  خــــ ــامل ن  ال  اوإيــــ ــدعــــ ــب     نــــ الطلــــ

ــت    اـلمـدقـــــ اـلمـواإد  )اـلـتوظــيف  ــدا   ـــتقـــــ واســــــــــــ
 . البشرية

     
، خدمات التنظيف  المنشــــــــــــــآتخدمات يداإة   % 51 % 51 اإلماإات العربية المتحدة  شركة سوا د النبع إلداإة المنشآت  

ــاكن،    ةالــــداخليــــ  والمســـــــــــــــ ــاني  ــدمــــات  للمبــ خــ
ــاني    ات)واج ـــــــ   الخـــــــاإجي  تنظيفال ،  المبـــــ

ماـافحـة    المركزي،   فالتك يأج زة  صــــــــــــــيـانـة  
والح وانــــــات   والقواإض  الحشــــــــــــــرات  ــادة  وإبــــ
الحـــــــدااق   اةم ـــــــل  خـــــــدمـــــــات  ــاإة،  ال ــــــــــــــــــ

المعــــدات    واشــــــــــــــغ ــــل  ارك ــــبوالمنتز ــــات،  
 الك ربااية. 

     
ــاخنـة، مقـاصــــــــــــــف   % 51 % 51 اإلماإات العربية المتحدة  خدمات التموين ذ. . .  شركة سوا د النبع ل  مشــــــــــــــروبـات بـاإدة وســــــــــــ

يداإة المطا م،  ال ــــيافة،  )كانت ن ، خدمات  
)ي ـــداد   اع ـــدات ازويـــد بـــالوجبـــات الةـــا زة 

 وجبات . 
 

من شــــركة اكااف للتوظيف حقوق    %51متلك نســــبة يالذي   المســــا م اآلخر، منح الموقعة ب ن المســــا م ن ًا لالافاقيةوفق   أ)
ــ  المذكوإة المنش ة  فيكامل بالوالتزاماا    . ويحق ل  فقط الحصول  لى   .ذ.شركة الشخص الواحد    –لالستثماإ    سوا د  ل

 .ذ. . للتوظيف  اكاافمن صافي أإباح شركة  %15إسو  يداإية اعادل 
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 الموجزة الموحدة  المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2021 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة لفترة ال

 
 
         لمعد لةتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة وا 2
 

ين الســـياســـات المحاســـبية المتبعة في ي داد  ذ  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة متوافقة مع الك المســـتخدمة في ي داد  
، واإلي ــــــاحات المرفقة ب ا، باســــــتثناء اطب ق بع   2020 ديســــــمبر 31البيانات المالية الســــــنوية للمةمو ة للســــــنة المنت ية في 

 المفعول في الفترة الحالية كما  و موضح أدنا .  ةساإي تأصبح والتيوالمعدلة،  المعاي ر الةديدة
 
 المعايير الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها من قبل المجموعة 2/1
 

ــاً في الفترة الحالية، قامت المةمو ة   ــادإة من قبل بتطب ق التعديالت   أي ـــ مةلس التالية  لى المعاي ر الدولية للتقاإير المالية الصـــ
الة بشـال يلزامي . ين اطب ق  ذ  2021يناير    1للفترة المحاسـبية التي ابدأ في أو بعد   المعاي ر المحاسـبية الدولية والتي اصـبح فعل

ادي  لى المبـال  المـدإجـة للفترات الحـاليـة ولكن قـد ادثر التعـديالت  لى المعـاي ر الـدوليـة للتقـاإير المـاليـة لم يان ل ـا أي اـ ث ر مـ
 .امالت المحاسبية أو الترا بات المستقبلية للمةمو ة لى المع

 
 2المرحلة  -ي ادة اشا ل معياإ سعر الفاادة

 
، المعياإ 9)اعديالت  لى المعياإ الدولي للتقاإير المالية إقم    2المرحلة    -اقد  التعديالت في ي ادة اشــــا ل معياإ ســــعر الفاادة 

والمعيـاإ الـدولي للتقـاإير   4، المعيـاإ الـدولي للتقـاإير المـاليـة 7اإير المـاليـة إقم  ، المعيـاإ الـدولي للتقـ39المحـاســــــــــــــبي الـدولي إقم  
  وسـ لة  ملية للتعديالت التي يتطلب ا ي ادة التشـا ل، واوضـيح أن محاسـبة التحوي ال يتم ييقاف ا فقط نتيةة ي ادة 16المالية إقم  

الذي  ييبوإطبيعة ومدى المخاطر النااةة  ن ي ادة اشـــــا ل ، وإدخال اإلفصـــــاحات التي اســـــمح للمســـــتخدم ن بف م  ييبوإاشـــــا ل  
يبوإز يلى معدالت مرجعية يلك المخاطر باإلضـــــافة يلى اقد  المنشـــــ ة في التحول من اتعرض ل  المنشـــــ ة وكيدية يداإة المنشـــــ ة لت

 بديلة، وكيف ادير المنش ة  ذا التحول.
 

كانت ســــــــــــــاإية للمرة  رى من المـعاي ر الدولـية للتـقاإير الـمالـية أو اـعديالتباســــــــــــــتثـناء مـما ذكر أ ال ، ال اوجد أية مـعاي ر  امة أخ
 .2021يناير  1بدأت في أو بعد  ا ولى للسنة المالية التي

 
والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم اعتمادها    قيد اإلصدارالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة   2/2

 بشكل مبكر 
 

والتي لم يحن   بشـــــــــــــال مبار التي ام يصـــــــــــــداإ ابتطب ق المعاي ر الدولية للتقاإير المالية الةديدة والمعدلة التالية    المةمو ة لم اقم
 مو د اطبيق ا بعد:

 
 1)يســـــــري اطبيق  من  1اعديالت  لى المعياإ الدولي للتقاإير المالية إقم  –اصـــــــنيف المطلوبات كمتداولة أو غ ر متداولة   •

عديالت يلى اعزيز االاســــــاق في اطب ق المتطلبات من خالل مســــــا دة الشــــــركات  لى احديد ما يذا  ا دف الت  . 2023يناير  
كان يةب اصــــــــــنيف الديون والمطلوبات ا خرى التي ل ا ااإيخ اســــــــــوية غ ر مدكد كمتداولة )مســــــــــتحقة أو يحتمل أن اكون 

 المالي؛مستحقة السداد خالل سنة واحدة  أو غ ر متداولة في بيان المركز 
 

)يســــــري  16اعديالت  لى المعياإ المحاســــــبي الدولي إقم  – اادات قبل االســــــتخدا  المقصــــــود  –ممتلكات وآالت ومعدات   •
. امنع التعديالت أن اخصـــم من اكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أي  اادات  2022يناير    1اطبيق  من 

ــناف المنتةة أثناء يح ـــــــــــــاإ   ــلمن بيع ا صـــــــــــ يلى الموقع والحالة الالزمة ل  لياون قادًإا  لى العمل بالطريقة   ذلك ا صـــــــــــ
ــ ة بعاادات بيع  ذ  البنود، واكلفة ينتاج الك البنود، في الربح أو  المقصـــــــــــودة من قبل اإلداإة. وبداًل من ذلك، اعترف المنشـــــــــ

 الخساإة؛  
 

يناير  1)يســـــــري اطبيق  من    37لمحاســـــــبي الدولي إقم  المعياإ ااعديالت  لى   –اكلفة انف ذ العقد   – قود مثقلة باإللتزامات   •
ــرة بالعقد". يمان أن اكون التكاليف التي   2022 ــمل "التكاليف التي اتعلق مباشـ . احدد التعديالت أن "اكلفة الوفاء" بالعقد اشـ

شـرة  أو اخصـيص التكاليف واد المبااتعلق مباشـرة بالعقد يما اكاليف يضـاةية للوفاء ب ذا العقد ) لى سـب ل المثال العمالة والم
ــاإيف   ــب ل المثال اخصـــــيص مصـــ لبند من الممتلكات والمنشـــــآت   االســـــت الكا خرى المرابطة مباشـــــرة بتنف ذ العقود ) لى ســـ

 والمعدات المستخدمة في انف ذ العقد ؛ 
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 الموجزة الموحدة  المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2021يونيو  30في تهية المن  لفترة الستة أشهر

 
 
 )يتبع(                                                           تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد لة 2
 
والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم اعتمادها    قيد اإلصدارالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة   2/2

 )يتبع(بشكل مبكر 
 
ــري اطبيق  من :  قو 17لمالية إقم  الدولي للتقاإير ا المعياإ • . يتطلب المعياإ الدولي للتقاإير  2023يناير    1د الت م ن )يســـــــــ

فر ن ةـًا أكثر اوحـ دًا للمـياس والعرض لةميع أن يتم قـياس مطلوـبات الـت م ن ـبالميـمة الحـالـية للوـفاء ـباإللتزاـمات ويو   17المـالـية 
ــميم  ذ  المتطلبات لتحق ق  دف   ــق لعقود الت م ن. يحل المعياإ الدولي   قود الت م ن. ام اصــــ ــبي متســــ قاام  لى مبدأ محاســــ

 ؛ 2023يناير  1 قود الت م ن كما في  4معياإ الدولي للتقاإير المالية إقم محل ال 17للتقاإير المالية إقم 
 

اســتثماإات  28الدولي إقم البيانات المالية الموحدة والمعياإ المحاســبي   10الت  لى المعياإ الدولي للتقاإير المالية إقم  اعدي •
المتعلقة بمعالةة بيع أو المسا مة في ا صول ب ن المستثمر والشركات الزم لة    2011في شركات زم لة ومشاإيع مشتركة )

 ااإيخ التطب ق يلى أجل غ ر مسمى. ال يزال التطب ق مسموح ب  .أو المشاإيع المشتركة. )ام ا ج ل 
 

.  اشــمل  2022يناير    1)يســري اطبيق ا من   ير المالية لى المعاي ر الدولية للتقاإ   2020-2018دوإة التحســ نات الســنوية  •
الدولي للتقاإير المالية للمرة  : اطب ق المعياإ1دوإة التحســـــــــ نات الســـــــــنوية اعديالت  لى المعياإ الدولي للتقاإير المالية إقم  

يناير  1ا دوات المالية )يســـــــــري اطبيق  من  9ير المالية   ، المعياإ الدولي للتقاإ 2022يناير  1ا ولى )يســـــــــري اطبيق  من  
ولي   قود اإليةاإ )لم يتم بعد احديد ااإيخ التطب ق  والمعياإ المحاســـبي الد  16ة إقم   ، المعياإ الدولي للتقاإير المالي2022

  .2022يناير  1الزإا ة )يسري اطبيق  من  41إقم 
 

لمعياإ الدولي للتقاإير المالية بيان وا  1ت  لى المعياإ المحاســبي الدولي إقم التعديال  -اإلفصــاح  ن الســياســات المحاســبية  •
ســبية الةو رية،  اتطلب التعديالت أن افصــح المنشــ ة  ن ســياســاا ا المحا   .2023يناير    1)يســري اطبيق  من   2المماإســة 

احديد السـياسـة المحاسـبية الةو رية. يتم بداًل من سـياسـاا ا المحاسـبية ال امة. اوضـح التعديالت ا خرى كيف يمان للمنشـ ة  
ــبية  ــة المحاسـ ــياسـ ــافة أمثلة  لى متى يحتمل أن اكون السـ ــادات وأمثلة يضـ ا يإشـ ــً ــع المةلس أي ـ جو رية. لد م التعديل، وضـ

ــة لشــــــرح وإثبات اطب ق " مل ــبية الماونة من أإبع خطوات" الموضــــــحة في بيان المماإســــ الخا  بالمعياإ   2ية ا  مية النســــ
 للتقاإير المالية. الدولي

 
اســتبدل    .2023يناير   1)يســري اطبيق  من    8اعديالت  لى المعياإ المحاســبي الدولي إقم   -اعريف التقديرات المحاســبية   •

لمحاســـــــــــــبية بتعريف التقديرات المحاســـــــــــــبية. بموجب التعريف الةديد، فان التقديرات التعديالت اعريف التغ  ر في التقديرات ا
ــبية  ي "الم ــآت بتطوير التالمحاســــــ ــع لعد  الت كد من المياس". اقو  المنشــــــ قديرات بال  النقدية في البيانات المالية التي اخ ــــــ

الية بطريقة انطوي  لى  د  الت كد من المياس.  المحاســبية يذا كانت الســياســات المحاســبية اتطلب قياس بنود في البيانات الم
 النااج  ن معلومات جديدة أو اطوإات جديدة ال يعد اصحيًحا لخط .اوضح التعديالت أن التغ  ر في التقدير المحاسبي 

 
ــ تم اطبيق ا في البيانات المالية الموحدة للم ــ رات والتعديالت ســــــــــ ةمو ة كما في أو اتوقع اإلداإة أن  ذ  المعاي ر الةديدة والتفســــــــــ

 ا ا ث رًا جو ريًا  لى الب ــــــــــــــــــــــــــــانات المالية الموجزة  ندما يتم اطبيق ا، وان اطب ق  ذ  المعاي ر الةديدة والتعديالت، قد ال ياون ل
 .المبدايالموحدة للمةمو ة في فتـرة التطب ق 

 
المنشــوإة أو افســ رات صــادإة  ن لةنة افســ رات المعاي ر  ال اوجد  ناك معاي ر واعديالت جديدة أخرى يتم اطبيق ا  لى المعاي ر  

 ا ا ث ر  ا   لى المعلومات المالية الموجزة الموحدة للمةمو ة.الدولية للتقاإير المالية ومن المتوقع أن ياون ل 
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 الموجزة الموحدة  المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2021يونيو  30المنتهية في   لفترة الستة أشهر

 
 
 أهم السياسات المحاسبية ملخص ب 3
 

 أساس اإلعداد
 

ــتةلفترة اللية الموجزة الموحدة  المعلومات المالية المرح   ذ   ام ي داد بناًء  لى المعياإ   2021  يون و  30أشـــــــــــــ ر المنت ية في   ســـــــــــ
 ".التقاإير المالية المرحلية" 34المحاسبي الدولي إقم 

 
بـدإ م اإلمـاإات العربيـة المتحـدة )"الـدإ م" ، و ي العملـة التشــــــــــــــغ ليـة المعلومـات المـاليـة المرحليـة الموجزة الموحـدة  ام  رض  ـذ   

 . للمةمو ةعرض الة و مل
 

الالزمة للبيانات المالية الموحدة الســــــنوية  واإلفصــــــاحات جميع المعلوماتالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  ال ات ــــــمن  
ــنوية  وينبغي أن اقرأ جنبًا يلى جنب مع البيانات المالية ــنة المنت ية في  السـ ــافة 2020ديســـمبر   31الموحدة للمةمو ة للسـ . باإلضـ

ال اعتبر بال ـروإة مدشـر  لى النتااج التي يمان اوقع ا للسـنة   2021  يون و 30أشـ ر المنت ية في    سـتةالنتااج لفترة  لذلك، ين ال
  .2021ديسمبر  31المالية التي ستنت ي في 

 
 القياسأساس 

 
ا وإاق المـالـية   االســــــــــــــتثمـاإ في  ـباســــــــــــــتثـناء  مـبدأ التكلـفة الـتاإيخـية لى بـناًء ام ي ـداد المعلوـمات المـالـية المرحلـية الموجزة الموحـدة  

 بالميمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي ام قياس ا بالميمة العادلة. المدإجة
 

 أهم السياسات المحاسبية 
 

ــبية  ــياســــات المحاســ ــتخدمة في ي دادين الســ ــمتوافقة مع المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  ذ    المســ  تخدمة فيالك المســ
واإلي ـــــاحات المرفقة ب ا، باســـــتثناء، ،  2020ديســـــمبر   31للســـــنة المنت ية في   الموحدة للمةمو ة الســـــنوية  المالية ي داد البيانات

 .دة والمعدلة التي أصبحت ساإية المفعول في الفترة الحالية كما  و موضح أدنا اطب ق بع  المعاي ر الةدي
 

 المؤكد التغيرات في األحكام والتقدير غير
 

،  34اـلدولي إقم   المعـياإ المحـاســــــــــــــبيالموحـدة غ ر الـمدقـقة، بـما يتوافق مع  الموجزة يتطـلب ي ـداد  ـذ  المعلوـمات المـالـية المرحلـية 
ــع  ــبية والمبال  المدإجة للموجودات والمطلوبات من اإلداإة وضــ ــات المحاســ ــياســ ــات ادثر  لى اطب ق الســ أحاا  واقديرات وافتراضــ

وفات. قد اختلف النتااج الفعلية  ن  ذ  التقديرات. اتم مراجعة التقديرات واالفتراضــــــــات ا ســــــــاســــــــية بشــــــــال واإليرادات والمصــــــــر 
ية في الفترة التي يتم ف  ا مراجعة التقدير وفي أي فترات مسـتقبلية ات ثر بذلك. ف بمراجعات التقديرات المحاسـبمسـتمر. يتم اال ترا

إة في اطب ق الســـياســـات المحاســـبية للمةمو ة والمصـــادإ الرايســـية للتقديرات غ ر المدكدة كانت ا حاا  ال امة التي ااخذا ا اإلدا
 .2020ديسمبر  31للسنة المنت ية في  نات المالية السنوية للمةمو ة ي نفس ا التي ام اطبيق ا  لى البيا
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 الموجزة الموحدة  المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2021 يونيو  30المنتهية في   رأشه ستة لفترة ال

 
 
   ممتلكات وآالت ومعدات 4
 

 
 أثاث  

 وتجهيزات 
 مخيمات   

 ومعدات مكتبية 
  

  سيارات 
أعمال رأسمالية  

 المجموع   قيد التنفيذ 
 درهم   درهم   درهم   درهم   درهم   

           التكلفة
 33,667,663  16,944,463  3,089,535  5,234,864  8,398,801  2020يناير  1في 

 2,499,862  2,244,262  -  246,755  8,845  يضافات 
              1,600,000 ) -  -  -    1,600,000 )  مشطوبات  

           
 34,567,525  19,188,725  3,089,535  5,481,619  6,807,646  2021يناير  1في 

            553,920  353,659  147,000  41,761  11,500  يضافات 
           

   2021  يونيو 30في 
 )غير مدقق(   

 
6,819,146  5,523,380  3,236,535  19,542,384  35,121,445            

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

 1,107,820  -  262,011  537,134  308,675  للسنة محمل 
              1,600,000 ) -  -  -    1,600,000 ) مشطوبات  

           
 13,442,229  -  2,227,367  4,949,125  6,265,737  2021يناير  1في 

            497,962  -  128,340  226,942  142,680  للفترة محمل 
           

   2021  يونيو 30في 
 )غير مدقق(   

 
6,408,417  5,176,067  2,355,707   -  13,940,191            

           القيمة المدرجة
   2021  يونيو 30في 

 )غير مدقق(   
 

410,729  347,913  880,828  19,542,384  21,181,854            
           

   2020ديسمبر  31في 
 )مدقق   

 
541,909  532,494  862,168  19,188,725  21,125,296            

 
شــركة  –للتدإيب   ســوا دالذي ســوف يتم اســتخدام  لتقديم خدمات التدإيب احت تدإيب المركز  بق د التنف ذ    أ مال المقاوالت  اتعلق

أنظر  لى أإض مسـت جرة من المدسـسـة العليا للمناطق االقتصـادية المتخصـصـة )يتم ينشـاء مركز التدإيب الشـخص الواحد ذ. . .  
  .6يي اح 
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 الموجزة الموحدة  المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2021يونيو  30المنتهية في   لفترة الستة أشهر

 
 
 )يتبع(  ممتلكات وآالت ومعدات 4
 

 :كما يليالموحد الموجز خساإة والدخل الشامل اآلخر ام اوزيع است الك السنة في بيان الربح أو ال
 

   يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة
2020  2021   

   )غير مدقق(   )غ ر مدقق  
   درهم  دإ م

     
   18اكاليف مباشرة )يي اح   326,099  433,430
        19مصاإيف  مومية وإداإية )يي اح   171,863  183,955

     
617,385  497,962        

 
 
 استثمار عقاري  5

     مباني
     درهم

 التكلفة     
 2020يناير  1في     119,038,452

           للسنة يضافات     -
 2021يناير  1في     119,038,452

           يضافات للفترة     -
      )غير مدقق( 2021 ونيوي 30في     119,038,452

   المتراكم االستهالك    
 2020يناير  1في     47,875,810

           للسنةمحمل     3,309,890
 2021يناير  1في     51,185,700

           للفترة محمل     1,654,946
      ر مدقق()غي 2021 يونيو 30في     52,840,646

 القيمة المدرجة     
      )غير مدقق( 2021 يونيو 30في     66,197,806

     
      )مدقق   2020ديسمبر  31في     67,852,752
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 الموجزة الموحدة  المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2021يونيو  30المنتهية في   لفترة الستة أشهر

 
 
 )يتبع(  عقاري  استثمار 5
 

ييةاإ اشــغ لي طويل ا جل مع المدســســة العليا  قد  اافاقية  ب  محاومةيتعلق االســتثماإ العقاإي ببناء ام اشــ  د   لى قطعة أإض  
 . 6)يي اح  بناء معسار سان العمال  ل  ا للمناطق االقتصادية المتخصصة التي ام

 
، ام احديد الميمة العادلة لالســــــتثماإ  2020ديســــــمبر   31لمتراكم. كما في االســــــتثماإ العقاإي بالتكلفة ناقصــــــًا االســــــت الك ا يدإج

ذ. . ، مميم    ينترناشــ ونالاشــيســتراون   اســتند  لى أســاس التق يمات التي أجرا ا شــركة  دإ م والتي  102,300,000 العقاإي بمبل 
خصــــــصــــــة في اق يم  ذ  ا نواع من ذ. .   ي شــــــركة مت  ينترناشــــــ ونالاشــــــيســــــتراون  ين  .  2021فبراير   5مســــــتقل معتمد بتاإيخ  
المخصـــومة   النقديةالتدفقات    من جباســـتخدا  التي امت   التق يماتأســـاس    لىالعادلة للعقاإ   احديد الميمام  االســـتثماإات العقاإية.

ــتخدا   يي  ذال ــتقبلية النقديةمثل التدفقات   اقديراتتطلب اســـــ ــاإيف اإليراداتمن الموجودات بما في ذلك   المســـــ ا ياون م ند والمصـــــ
 الحالية. ايم ق یيل النقديةخصم التدفقات  مناسبًا، ثم يتم

 
الميمة ق د االستخدا  واعتقد أن  ال يوجد فرق  احتسابلميمة العادلة للممتلكات باستخدا   ، قدإت اإلداإة ا2021يون و    30كما في 

 .2020ديسمبر  31جو ري  ن الميمة العادلة المحددة كما في 
 
 من التسلسل ال رمي للميمة العادلة. 3مستوى ضمن ال للمةمو ةماإ العقاإي  تم اصنيف االستثي

 
 
 عقود اإليجار   6
 

 المةمو ة كمست جر 
 

 المتخصصة االقتصاديةالمدسسة العليا للمناطق  قود اإليةاإ مع 
 

للمناطق االقتصـــــــــــادية المدســـــــــــســـــــــــة العليا مع  ســـــــــــنةثالث ن اافاق تي  قود ييةاإ اشـــــــــــغ لية طويلة ا جل لمدة   المةمو ة  أبرمت
، وأإض أخرى يتم بناء معسـار سـان العمال  ل  ا التي ام دولة اإلماإات العربية المتحدةض في  المتخصـصـة السـترةاإ قطعة أإ 
 .حاليًا بناء مركز التدإيب  ل  ا

 
  قود ييةاإ مع شركة دبي وإلد سنترال

 
 ن فيموظف القرية    فيبت ج ر ثالث وحدات سـان للموظف ن   ةبحق اسـتخدا  الموجودات والمتعلق  ا ترفت المةمو ة،  2019خالل  
مع خياإ التةديد  ند   ســـنت ناســـتخد  لســـان العمال. يتم اســـترةاإ وحدات اإلقامة لمدة  التي  ووإلد ســـنترال و دبي   من الةنوبدبي 

 الطرف ن. ب ن كالالمناقشة 
 

 الموجودات، مما أدى يلى شـطب حق اسـتخدا   السـانحدات  لو  دبي وإلد سـنترال، ام يلغاء  قود اإليةاإ المبرمة مع 2020خالل  
 دإ م كمصروف في اكلفة العمليات. 924,671  بمصاإيف بمبل ام اال تراف  اإليةاإ.  قود  مطلوباتو 
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 الموجزة الموحدة  المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 ( )يتبع  2021 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة لفترة ال

 
 
 عقود اإليجار )يتبع(  6
 

 في حق اسـتخدا  الموجوداتالحركة  ين  اإليةاإ.   لمطلوبات  قودبالمبل  المسـاوي   حق اسـتخدا  الموجودات ذات العالقة ام قياس
  و كما يلي:  الفترةخالل 

 
 

 مطلوبات عقود 
 اإليجار 

حق استخدام  
  –الموجودات 

 مساكن عمال

  

   درهم  درهم
     

   2020يناير  1في   26,145,653  24,981,367
 يضافات    247,337  247,337

 مصاإيف است الك   ) 5,759,124)  -
 مصاإيف فاادة   -  1,087,493

 اسديدات   - ) 6,518,775)
           الغاء  قود ييةاإ   ) 7,907,290) ) 6,983,200)
 2020ديسمبر  31في   12,726,576  12,814,222

 مصاإيف است الك  ) 283,580)  -
 مصاإيف فاادة   -  333,554

           اسديدات   - ) 463,475)
      2021يونيو  30في   12,442,996  12,684,301

 
   يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةال

2020  2021   
   )غير مدقق(   )غ ر مدقق  

   درهم  دإ م
     

        18حق استخدا  الموجودات )يي اح  است الك  283,580  3,703,161
     

      مصاإيف فاادة  لى مطلوبات  قود اإليةاإ   333,554  581,072
 

  4,065,954:  2020  يون و  30) 2021يون و    30كمــا في    دإ م  463,475الخــاإج لعقود اإليةــاإ  النقــدي  بل  يجمــالي التــدفق  
  . دإ م
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 الموجزة الموحدة  المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2021 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة لفترة ال

 
 
 عقود اإليجار )يتبع(  6
 

 مطلوبات  قود اإليةاإ 
 

 : كما يلي اإليةاإ مطلوبات  قود يتم اإلفصاح  ن
 ديسمبر  31

2020 
 يونيو  30 

2021 
  

   مدقق( )غير   )مدقق 
   درهم  دإ م

     
 جزء متداول  965,524  965,523

           جزء غ ر متداول  11,718,777  11,848,699
12,814,222  12,684,301        

 
 .من قبل اإلداإةاإليةاإ   قودمطلوبات  ةيما يتعلق بالتزاماا ا. اتم مراقبة  جو ريةال اواج  المةمو ة مخاطر س ولة 

 
 
 استثمار في أوراق مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 7
 

 ديسمبر  31
2020 

 يونيو  30 
2021 

  

   )غير مدقق(   )مدقق 
   درهم  دإ م

     
 في بداية الفترة/ السنة    15,247,665  13,697,654

 ريات مشت  7,141,688  2,029,319
 

(479,308 ( 
 

4,398,800  
 )خساإة  الميمة العادلة  لى استثماإات في ا وإاق المالية المدإجة  ماسب/ 

 أس م  -بالميمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر    
           استبعادات   ) 1,931,053)  -

      اية الفترة/ السنة في نه  24,857,100  15,247,665
 

 يتم اصنيف االستثماإات أ ال  كما يلي:   
 ديسمبر  31

2020 
 يونيو  30 

2021 
  

   )غير مدقق(   )مدقق 
   درهم  دإ م

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

       اإلماإات العربية المتحدةفي دولة  مدإجة  نوكب أس م في  24,857,100  15,247,665
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 الموجزة الموحدة  المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2021 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة لفترة ال

 
 
 أخرى موجودات متداولة ذمم مدينة تجارية و  8

 ديسمبر  31
2020 

 يونيو  30 
2021 

  

   قق( )غير مد  )مدقق 
   درهم  دإ م

     
 ذمم مدينة اةاإية   188,182,116  194,477,180
      لخساإة االاتمان ينزل: مخصص  ) 43,783,584) ) 40,238,384)

     
154,238,796  144,398,532   

 مصاإيف مدفو ة مقدماً   10,178,390  7,546,281
           دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى   10,846,508  10,898,664

172,683,741  165,423,430        
 

، ب نمـا يعتبر يومـًا   60:  2020ديســــــــــــــمبر    31)  يومـاً   60 لى الخـدمـات المـقدمـة  و  التعـاـقدي  معـدل فترة اإلاتمـان  متوســــــــــــــط  ين 
ال يتم احم ل أية فاادة  لى الموجودات المتداولة    .يومًا   180:  2020ديســــــمبر    31يومًا )  180ي متوســــــط فترة التحصــــــ ل الفعل

ــاإة االاتلقد قامت المةمو ة بتحديد مخصــــــص ا خرى.  ــابقة  مانلخســــ ــاس الخبرة الســــ ــديد   ىالعمالء  ل ةواحل ل قدإ    لى أســــ اســــ
 الدفعات المستقبلية. 

 
الذي ام اإل تراف ب  للذمم المدينة التةاإية   مدى العمر الزمنير االاتمان  لى  يوضــح الةدول التالي الحركة في مخصــص خســاا

 .9ة إقم وا خرى بما يتفق مع الن ج المبسط للمعياإ الدولي للتقاإير المالي
 

   مقيمة   مقيمة   
 المجموع  فردي بشكل   جماعيبشكل   
        درهم  رهم  درهم  

 36,531,444  31,892,931  4,638,513  2020يناير  1كما في 
 13,788,122  4,813,555  8,974,567  ي ادة قياس مخصص الخساإة صافي 

               10,081,182) ) 10,081,182) ) -  مبال  مشطوبة  
 40,238,384  26,625,304  13,613,080  2021يناير  1كما في 

 3,545,200  3,545,200  -  صافي ي ادة قياس مخصص الخساإة 
               -  4,258,645    4,258,645 ) مخصص معاد اوزيع  

        43,783,584  34,429,149  9,354,435  2021يونيو  30كما في 
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 زة الموحدة  الموجالمرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2021 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة لفترة ال

 
 
 جهات ذات عالقةمعامالت وأرصدة  9
 

ــ  ن للمةمو ة والشـــركات  ــاء مةلس اإلداإة وموظفي اإلداإة الرايسـ امثل الة ات ذات العالقة الشـــركة ا   وشـــركاا ا التابعة وأ  ـ
 ذ   . يتم ا تماد سـياسـات التسـع ر وشـرويالة ات ثرة بشـال جو ري من قبل  ذ  الخاضـعة للسـيطرة أو السـيطرة المشـتركة أو المت

 المعامالت من قبل يداإة المةمو ة.
  

 ديسمبر  31
2020 

 يونيو  30 
2021 

  

   )غير مدقق(   )مدقق 
   درهم  دإ م

     
 مستحق من جهات ذات عالقة      

 اإلساان الةما ي ذ. . .   988,185  1,596,338
      ذ. . .  لخدمات التموين النبع  70,081  1,047,799

     
2,644,137  1,058,266        

     
 مستحق إلى جهة ذو عالقة    

      ذ. . .  لخدمات التموين النبع  -  1,527,272
     
 قرض من جهة ذو عالقة     

      ذ. . .  لخدمات التموين النبع  1,250,000  1,250,000
 

لخدمات ســوا د النبع من الشــركة التابعة    %49التي املك    ذ. . . النبع لخدمات التموين  شــركةقرض مع  يافاقيةأبرمت المةمو ة  
  30) دإ م مل ون   0,03الفترة الفاادة المتكبدة للقرض خالل   مصــاإيفبلغت  .  %5بفاادة   ند الطلب القرض   يســدد  ذ. . .التموين 

 .مل ون دإ م  0,03: 2020يون و  
 

ــ ل مبل    المةمو ة  قامت،  2020خالل   ــركة   4,000,000بتحصـ ــ ردإ م من شـ ــيانة العامة    افسـ كان لدى    ذ. . .للمقاوالت والصـ
الرصـــــــــ د المتبقي البال    شـــــــــطبمخصـــــــــص خســـــــــاإة االاتمان، وام   صـــــــــافيدإ م،    5,946,480معلق بمبل   المةمو ة إصـــــــــ د  

 .2020إ م خالل د 1,946,481
 

 اند باج ســــ دإ م وشــــركة  583,968بمبل     ذ. . . كما قامت المةمو ة بشــــطب ذمم مدينة من إويال إلداإة المشــــاإيع المعماإية
 .2020دإ م خالل  35,528
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 الموجزة الموحدة  المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 بع( )يت 2021 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة لفترة ال

 
 
 )يتبع( جهات ذات عالقةمعامالت وأرصدة  9
 

التـاليـة مع ج ـات ذات  القـة وفقـًا ل حاـا  والشــــــــــــــروي المتفق  ل  ـا ب ن   ال ـامـةبـاجراء المعـامالت    الفترةقـامـت المةمو ـة خالل  
  ا طراف.

 
 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في   يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثة  
  2021  2020  2021  2020 
 )غ ر مدقق    )غير مدقق(  )غ ر مدقق    )غير مدقق(  
          دإ م   درهم  دإ م   درهم  
         

          31,164  31,164  15,582  15,582  اكلفة امويل محملة  
         

          240,000  240,000  120,000  120,000  اكلفة خدمات مشتركة  
         

          154,728  46,620  120,036  20,000  خدمات يداإة المرافق  
         

          1,670,666  1,302,433  997,086  672,117  خدمات اموين  
         

          56,477  256,281  -  256,281  مااف ة أ  اء مةلس اإلداإة 
         

           : سيينتعويضات موظفي اإلدارة الرئي
          760,000  570,000  380,000  285,000  إوااب ومزايا موظف ن أخرى قص رة ا جل  

         
          110,322  104,473  38,911  33,062  مزايا ما بعد التوظيف وأخرى 

 
 

 نقد وأرصدة لدى البنوك 10
 ديسمبر  31

2020 
 يونيو  30 

2021 
  

   مدقق(  )غير  )مدقق 
   درهم  دإ م

     
 نقد في الصندوق    157,975  118,368

 نقد لدى البنوك  50,646,613  35,231,174
           أش ر  ثالثةقل من  ودااع بنكية بتواإيخ استحقاق أصلية   12,332,475  14,500,000
 ومرادفات النقد   نقدال  63,137,063  49,849,542
           أش ر ثالثةكثر من  ودااع بنكية بتواإيخ استحقاق أصلية ي اف:   29,863,105  35,108,679
84,958,221  93,000,168        

 
  %0,07حمل أســعاإ فاادة ثابتة اتراوح ما ب ن شــ رًا من ااإيخ اإليداع وا  12ين اواإيخ يســتحقاق الودااع البنكية  ي من شــ ر يلى  

 .%3,25يلى 
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 الموجزة الموحدة  المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2021 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة لفترة ال

 
 

 أنصبة أرباح   11
 

إباح أأنصــــــــــبة ، وافق مةلس اإلداإة  لى  2021ماإس   14 بتاإيخالمســــــــــا م ن في اجتماع الةمعية العمومية   بناء  لى افوي 
وامثل أنصـــــــــبة ا إباح مبل   .  2020ديســـــــــمبر    31للســـــــــ م الواحد للمســـــــــا م ن  ن الســـــــــنة المنت ية في   فلســـــــــاً   10  بمبل نقدية 

 .2021في ماإس ام السداد دإ م  و  25,550,000: 2020)دإ م  5,110,000
 
 

 رأس المال 12
 

ــرح ب ين إأس المال   ــركة    المصــ ــمية ابل     51,100,000ون من يتكللشــ ــ م  ادي بميمة يســ ــ م. وإن إأس المال   دإ م  1ســ لكل ســ
 مل ون دإ م.  51,10 و المدفوع للشركة 

 
 

 احتياطي قانونـي  13
 

يلى احتياطي   للســــــــــــــنةمن الربح   %10، يتم احويل 2015  لســــــــــــــنة  2وفقًا للقانون االاحادي لدولة اإلماإات العربية المتحدة إقم )
حتى يصـبح إصـ د االحتياطي القانوني مسـاويًا  لى    االحتياطيقابل للتوزيع. ينبغي أن يتم يجراء التحويالت يلى  ذا   قانوني غ ر

 ا قل لنصف إأس المال المدفوع للشركة.
 
 

 مقيد احتياطي  14
 

 التابعة.يتعلق االحتياطي المق د باالحتياطي القانوني غ ر القابل للتوزيع للشركات 
 
 

 أة نهاية الخدمة للموظفينمخصص مكاف  15
 

 ين الحركة في مخصص مااف ة ن اية الخدمة للموظف ن  ي كما يلي:
 

 ديسمبر  31
2020 

 يونيو  30 
2021 

  

   )غير مدقق(   )مدقق 
   درهم  دإ م

     
 في بداية الفترة/ السنة  11,936,402  17,282,274

 محمل خالل الفترة/ السنة    1,643,037  1,963,666
           اسديدات خالل الفترة/ السنة  ) 1,599,594) ) 7,309,538)
      في نهاية الفترة/ السنة  11,979,845  11,936,402
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 الموجزة الموحدة  المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2021 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة لفترة ال

 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  16
 ديسمبر  31

2020 
 يونيو  30 

2021 
  

   )غير مدقق(   )مدقق 
   درهم  دإ م

     
 إوااب ومزايا موظف ن مستحقة   15,500,004  14,005,565

 ذمم داانة اةاإية  11,355,610  9,611,583
 وذمم داانة أخرى  مستحقات  3,953,078  3,362,343
 دفعات مقدمة من  مالء  3,764,504  3,804,465
 محتةزات داانة   1,960,562  1,936,063

           ودااع العمالء  343,507  120,447
32,840,466  36,877,265        

 
. ال يتم احم ل فوااد  لى الذمم الداانة التةاإية يومًا   60:  2020يومًا )  60ين معدل فترة اإلاتمان  لى مشــــتريات الب ــــااع  و 

ــروي  ــمن شـ ــداد كافة الذمم الداانة ضـ ــمان سـ ــات إلداإة المخاطر المالية ل ـ ــياسـ االاتمان المتفق  ل  ا وا خرى. لدى المةمو ة سـ
 سابقًا.

 
 

 إيرادات  17
 

ــااع ــتمد المةمو ة ييراداا ا من العقود المبرمة مع العمالء لنقل الب ـ ــية   الخدماتوالخدمات مع مروإ الوقت في خطوي    اسـ الرايسـ
 التالية.

 
 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في   يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثة  
  2021  2020  2021  2020 
 )غ ر مدقق    )غير مدقق(  )غ ر مدقق    )غير مدقق(  
          دإ م   درهم  دإ م   درهم  

 92,497,627  75,431,499  32,865,569  37,926,305  مع مروإ الوقت   –لعاملة خدمات القوى ا
 8,069,092  6,350,533  4,870,711  3,088,869  مع مروإ الوقت  –خدمات يداإة المرافق 

 4,932,510  4,664,060  2,828,908  488,561  مع مروإ الوقت  –ييرادات ييةاإ 
                   1,908,731  256,975  1,902,255  213,747  في زمن محدد – ن ييرادات خدمات ا غذية والتموي

  41,717,482  42,467,443  86,703,067  107,407,960          
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 زة الموحدة  الموجالمرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2021 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة لفترة ال

 
 

 تكاليف مباشرة 18
 

 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في   يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثة  
  2021  2020  2021  2020 
 )غ ر مدقق    )غير مدقق(  )غ ر مدقق    )غير مدقق(  
          دإ م   درهم  دإ م   درهم  

 45,511,372  38,857,448  17,364,201  18,675,270  أجوإ وإوااب 
 8,121,794  6,049,445  4,165,810  2,628,737  أغذية واموين  
 4,336,769  4,381,043  1,906,234  2,137,605  سفر وانقالت 

 10,358,590  3,650,225  6,307,202  1,916,668  مصاإيف يقامات وا ش رات  
 4,993,368  3,914,512  1,964,202  1,569,402  ا م ن  

 3,699,898  2,579,150  1,448,599  968,695  واذاكر سفر ومزايا أخرى يجازات 
 2,054,691  1,593,029  1,313,210  953,974  خدمات  

 1,654,945  1,654,946  827,472  827,472   5)يي اح  استثماإ  قاإي است الك  
 4,376,569  1,761,170  2,163,078  795,791  قامة  اكلفة ي 

 -  391,790  -  391,790  مواد مست لكة وقطع غياإ  
 1,438,653  1,198,773  501,314  353,628  محملة للموظف ن اعوي ات ومااف ة ن اية الخدمة 

 860,600  405,757  662,887  292,824  وصيانة  اصليح 
 518,736  817,905  -  244,542  القة أخرى يداإة مرافق وإسو  ذات  
 700,394  383,206  518,255  233,199  أدوات وزي إسمي للعمال 

 433,430  326,099  202,062  161,268   4است الك ممتلكات وآالت ومعدات )يي اح 
 3,703,161  283,580  1,872,092  145,413   6)يي اح حق استخدا  الموجودات  است الك 

 -  75,605  -  75,605  خاإجية   بمصادإ  مال 
 -  24,000  -  24,000  مصاإيف اوظيف  

                   869,213  817,058  572,177  363,118  أخرى  
  32,759,001  41,788,795  69,164,741  93,632,183          
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 الموجزة الموحدة  المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2021 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة لفترة ال

 
 

 مصاريف عمومية وإدارة  19
 

 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في   يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثة  
  2021  2020  2021  2020 
 )غ ر مدقق    )غير مدقق(  )غ ر مدقق    مدقق( )غير  
          دإ م   درهم  دإ م   درهم  

 5,057,912  5,452,420  2,041,846  2,995,228  أجوإ وإوااب 
 56,477  256,281  574,865) ) 256,281   9مااف ة أ  اء مةلس اإلداإة )يي اح 

 376,247  418,748  170,542  197,463  محملة للموظف ن اعوي ات ومااف ة ن اية الخدمة 
 891,976  407,473  720,470  315,912  ييةاإ  

 1,085,668  312,500  1,085,668  312,500  مااف ة لةنة التدق ق  
 396,357  309,347  178,782  138,819  سفر وانقالت 

 240,000  240,000  240,000  240,000  خدمات مشتركة  
 737,936  229,435  403,689  104,948  ر سفر ومزايا أخرى يجازات واذاك

 170,187  222,926  95,580  133,784  وصيانة  اصليح 
 183,955  171,863  93,263  85,992   4است الك ممتلكات وآالت ومعدات )يي اح 

 218,430  91,753  376,909) ) 64,497) ) م نية أاعاب 
 33,478  91,579  24,054  37,261  مصاإيف اسويق  

 1,950  64,803  1,950  64,803   موالت
 150,387  62,179  66,725  21,280  خدمات 

 61,940  61,940  27,149  27,149  يطفاء موجودات غ ر ملموسة  
 44,914  54,218  16,633  27,861  أغذية واموين  

 30,273  51,805  25,184  33,202  ا م ن  
 29,927  -  29,927  -  ية  مصاإيف قانون
 17,155  -  17,155  -  إخص اةاإية  

 99,170  -  99,170  -  خساإة ااتمان متوقعة  
                   1,079,459  1,111,320  565,942  609,039  أخرى  

  5,537,025  4,951,955  9,610,590  10,963,798          
 
 

 العائد األساسي والمخفض لكل سهم 20
 

 لمســا مي المةمو ة  لى المتوســط المرجح لعدد ا ســ م القاامةيتم احتســاب العااد ا ســاســي للســ م من خالل قســمة الربح العااد 
 خالل الفترة.

 
 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في   يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثة  
  2021  2020  2021  2020 
 )غ ر مدقق    )غير مدقق(  )غ ر مدقق    )غير مدقق(  
 دإ م   درهم  دإ م   درهم  
         

            1,444,229 ) 4,885,774    7,449,832 ) 1,892,985  الربح العااد لمالكي الشركة 
         

          51,100,000  51,100,000  51,100,000  51,100,000  العادية القاامة   المتوسط المرجح لعدد ا س م 
         

            0,028 ) 0,096    0,146 ) 0,037  العااد ا ساس للس م 
 

 ي نفســ ا    المخف ــة، وبناًء  لي ، فان إبحية الســ م  2020و  2021يون و    30لم اكن  ناك أوإاق مالية مخففة محتملة كما في  
 إبحية الس م ا ساسية.
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 الموجزة الموحدة  المرحلية المالية  بالمعلومات احات تتعلق إيض 
 )يتبع(  2021يونيو  30المنتهية في   لفترة الستة أشهر

 
 

 معلومات قطاعية   21
 

ــتراايةية  ي داد اقاإيرقطا ات يتم  ثالثلدى المةمو ة   ــح أدنا ، والتي اتماشــــــــى مع وحدات ا  مال اإلســــــ  ن ا، كما  و موضــــــ
ات ا  مـال االســــــــــــــتراايةـية منتةـات وخـدمـات مختلـفة واتم يداإا ـا بشــــــــــــــاـل منفصــــــــــــــل  ن ـا اتطـلب اقنـيات  للمةمو ـة. اـقد  وحـد

اإة بمراجعة اقاإير اإلداإة الداخلية  واســـــــتراايةيات اســـــــويق مختلفة. لكل وحدة من وحدات ا  مال االســـــــتراايةية، يقو  مةلس اإلد
  لى أساس إبع سنوي  لى ا قل.

 
 عمليات في كل قطاع من قطا ات المةمو ة التي ام ي داد اقاإير حول ا:يوضح الملخص التالي ال

 
 ؛لقوى العاملة، والذي يت من اوف ر خدمات القوى العاملةل اوف ر مصادإ خاإجيةقطاع  •
 و ؛العمال إقامةو  مساكنتثماإ واطوير المدسسات العقاإية وإداإا ا؛ وإداإة سان العمال، والذي يشمل اس •
  خرى العمليات التةاإية للمةمو ة في مةال التموين وإداإة المرافق وخدمات التدإيب.القطا ات ا ات من •

 
ــاس إبح القطاع، كما  و مدإج في بيانات اقاإير   يدإاجيتم  المعلومات المتعلقة بنتااج كل قطاع أدنا . يتم قياس ا داء  لى أســــــــــ

ة للمةمو ـة. يســــــــــــــتخـد  إبح القطـاع لمـياس ا داء حـ   اعتـقد اإلداإة أن  مراجعتـ ا من قـبل اإلداإة التنفـ ذـي  يتماـلداخلـية التي  اإلداإة
 ا خرى التي اعمل ضمن  ذ  الصنا ات.  للمنشآتة في اق يم نتااج قطا ات مع نة بالنسبة  ذ  المعلومات  ي ا كثر صل
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 الموجزة الموحدة  المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2021يونيو  30ة في المنتهي  لفترة الستة أشهر

 
 

 )يتبع(  معلومات قطاعية 21
 

 )غير مدقق(:  2021يونيو  30للفترة المنتهية في 
 

   القوى العاملة  توفير   عمال سكن ال   أخرى   حذوفات   المجموع 
   درهم  درهم  درهم  درهم  درهم

  خاإجية ييرادات          
 اإليرادات ب  اال ترافاوق ت           

 في زمن محدد  -  -  256,975  -  256,975
            الوقت  مروإ مع  75,431,499  4,664,060  6,350,532  -  86,446,092

           
 خاإج  ن  مالء من ييرادات  75,431,499  4,664,060  6,607,507  -  86,703,067

           
           
 ب ن القطا ات  ييرادات  1,660,489  4,273,923  11,016,537 )   16,950,949  -
           
           

 مباشرة  اكاليف  64,926,681  6,914,688  14,274,321 )   16,950,949  69,164,741
           
           

 لي الربحيجما  12,165,308  2,023,295  3,349,723  -  17,538,326
 مصاإيف  مومية وإداإية ) 7,329,254) ) 470,429) ) 2,448,899)  637,992 ) 9,610,590)
 اةاإية مدينة لذمم متوقعة ااتمان خساار مخصص ) 3,545,200)  -  -  - ) 3,545,200)

  صافي  ،)اكلفة  امويل /ييرادات  555,377 ) 136,824) ) 674,885)  - ) 256,332)
             أخرى  ييرادات  1,738,988  154,700  - ) 894,273)  999,415

           
            السنة)خسارة( ربح/   3,585,219  1,570,742  225,939 ) ( 256,281  5,125,619
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 الموجزة الموحدة  المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2021 يونيو  30المنتهية في   لفترة الستة أشهر

 
 

 )يتبع(  معلومات قطاعية 21
 

 )غ ر مدقق :  2020يون و  30للفترة المنت ية في 
 

   القوى العاملة اوف ر   عمالسان ال    أخرى   حذوفات   المةموع
   دإ م  دإ م  دإ م  دإ م  دإ م

  خاإجية ييرادات          
 اإليرادات ب  اال ترافاوق ت           

 في زمن محدد  -  -  1,908,731  -  1,908,731
            الوقت  مروإ مع  92,497,627  4,932,510  8,069,092  -  105,499,229

           
 خاإج  ن  مالء من ييرادات  92,497,627  4,932,510  9,977,823  -  107,407,960

           
           

 ب ن القطا ات  ييرادات  1,192,859  5,229,684  15,590,075 )   19,860,804  2,151,815
           
           

 مباشرة  اكاليف  88,246,613  6,884,208  18,362,166 )   19,860,804  93,632,183
           
           

 يجمالي الربح  4,251,014 ) 1,951,698) ) 8,384,342)  19,860,804  13,775,777
 مصاإيف  مومية وإداإية ) 8,757,179) ) 364,234) ) 3,223,249)  1,380,864 ) 10,963,798)
 اةاإية مدينة لذمم متوقعة ااتمان خساار مخصص ) 3,825,000)  -  -  - ) 3,825,000)

  افيص  ،)اكلفة  امويلييرادات/   641,148 ) 107,850) ) 601,422)  - ) 68,124)
             أخرى  ييرادات  2,272,135  217,237  594,596 ) 1,438,054)  1,645,914

           
            السنةإبح   ) 5,417,882) ) 2,206,545) ) 11,614,417)  19,803,614  564,769
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 الموجزة الموحدة  المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2021يونيو  30المنتهية في   هرلفترة الستة أش

 
 

 )يتبع(  معلومات قطاعية 21
 

 :)غير مدقق( 2021يونيو  30 في كما
   توفير القوى العاملة    سكن العمال   أخرى   حذوفات   المجموع 

   درهم  درهم  درهم  درهم  درهم
           

 مةموع الموجودات المتداولة   219,286,622  23,985,783  78,917,097 ) 62,472,599)  259,716,903
            مةموع الموجودات غ ر المتداولة   68,280,804  74,602,947  26,452,862 ) 43,570,594)  125,766,019

           
 مةموع الموجودات   287,567,426  98,588,730  105,369,959 ) (106,043,193  385,482,922

           
           

 مةموع المطلوبات   64,510,294  15,476,731  86,511,130 ) 103,706,744)  62,791,411
           

 
 :)غ ر مدقق  2020يون و  30 في  كما

   القوى العاملة اوف ر   عمالسان ال  أخرى    حذوفات   المةموع
   دإ م  دإ م  دإ م  دإ م  دإ م

           
 مةموع الموجودات المتداولة   264,105,243  21,367,039  65,148,621 ) 79,750,042)  270,870,861
            مةموع الموجودات غ ر المتداولة   64,015,057  78,288,197  25,450,127 ) 42,027,163)  125,726,218

           
 مةموع الموجودات   328,120,300  99,655,236  90,598,748 )   121,777,205  396,597,079

           
           

 مةموع المطلوبات   91,886,732  17,088,829  90,001,880 ) 119,794,206)  79,183,235
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 الموجزة الموحدة  المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2021يونيو  30المنتهية في   لفترة الستة أشهر

 
 

 التزامات ومطلوبات طارئة 22
 ديسمبر  31

2020 
 يونيو  30 

2021 
  

   )غير مدقق(   )مدقق 
   درهم  دإ م

     
      وكفاالت انف ذ نكية ضمانات ب  4,579,164  6,517,110

 
 الطاإاةالمطلوبات 

 
  بمبل  ، باجمالي اعرض اقديري   قود اإليةاإ ن غرامات اإللغاء المبار الافاقيات   مطلوبات اعاقديةاتحمل المةمو ة مســــــــدولية 

  د  وجودســبب  المســدولية ب ســوف اتحململ ون دإ م، ومع ذلك، فقد نصــح محامي المةمو ة ب ن م ال يعتبرون أن الشــركة    1,8
 يداإة المةمو ة أن  ناك أي خساإة محتملة. ال اعتبر. لم يتم اكوين مخصص في  ذ  البيانات المالية ح   أسس للمطالبة

 
 

 19أثر كوفيد   23
 

ــبب   ،2020في ماإس   ــحية  المية بســـ ــحة العالمية حالة طواإة صـــ ســـــاللة جديدة من ف روس كوإونا افشـــــي  أ لنت منظمة الصـــ
بناًء  كوباء 19 -كوف د ، صنفت منظمة الصحة العالمية افشي 2020ماإس   الحقًا في" .  19)"كوف د ، الص ن  نش ت في وو ان

 المية  لى السفر   ق وداً . استد ت الطبيعة الوبااية ل ذا المرض  لى الزيادة السريعة في التعرض والعدوى في جميع أنحاء العالم
   آثاإ سلبية  لى االقتصاد العالمي والحياة االجتماعية.في معظم دول العالم، مما كان ل اا  وإغالق

 
 تق يمبالمةمو ة  قامت، ومع ذلك، فقد للغايةالمةمو ة غ ر مدكد  أنشـطة و ملياتللتطوإ السـريع للوضـع، فان الت ث ر  لى   نظراً 

مراإية ا  مال والســــــــــــ ولة  بشــــــــــــ ن العمليات التةاإية للمةمو ة واســــــــــــت  كب رقلق  مصــــــــــــدإ  لتحديد ما يذا كان  ناك    19 –كوف د 
المةمو ة يلى أن ا ث ر  ذا التفشــــــــــــي أدى يلى زيادة في خســــــــــــاار   اســــــــــــتنتةت .ا خرى يلى أطراف خاإجية  قانونيةال وااللتزامات

لم اعترف و   .دإ م   40,238,384:  2020ديســــــــــــــمبر   31دإ م )  43,783,584ـلذمم المـدينـة التةـاإـية بمبل   لاالاتمـان المتوقعـة 
: ال شــيء  2020ســمبر  دي  31انخفاض الميمة  لى الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غ ر الملموســة )  إةبخســاالمةمو ة  

 دإ م  ح   لم يتك احديد مدشرات انخفاض الميمة  لى  ذ  ا صول. 
 

ــوف ــتمر سـ ــاا ا واقديراا ا   اسـ ــول  بناءً المةمو ة في ي ادة النظر في افتراضـ ــل اقدير     لى الموقف واوافر البيانات للوصـ يلى أف ـ
  .19 – كوف دلت ث ر  

 
للتعديل ومن غ ر العملي احديد الت ث ر المســــتقبلي الذي قد ياون  موجبغ ر  حدث ذ  الق ود بعد ااإيخ التقرير  يةيعتبر اســــتمراإ 

 االستثماإاتو ل ، ين وجد، في  ذ  المرحلة بخالف قياس مخصص خساإة االاتمان المتوقعة، وانخفاض قيمة الممتلكات والمعدات  
.والموجودات غ ر الملموسة العقاإية



 سواعد القابضة ش.م.خ. 
 

 

28 
 

 الموجزة الموحدة  المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2021يونيو  30المنتهية في   لفترة الستة أشهر

 
 

 نتائج موسمية    24
 

 يون و 30أشـ ر المنت ية في  السـتةد لفترة لم يتم اسـة ل أية ييرادات ذات طبيعة موسـمية في بيان الربح أو الخسـاإة الموجز الموح
 .2020و 2021

 
 

 المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  إعتماد  25
 

 .2021 أغسطس 10من قبل مةلس اإلداإة بتاإيخ المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ام ا تماد وإجازة يصداإ 
 
 


