
 

 

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

 المرحلية المالية   والمعلومات  تقرير المراجعة
   المنتهيةأشهر   تسعةاللفترة الموجزة 

 2021  سبتمبر 30  في



 

 

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

 
 الموجزة    المرحلية المالية  والمعلومات تقرير المراجعة

 2021 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة ال  لفترة
 

 الصفحات  
 

 
 الموجزة المرحلية تقرير مراجعة المعلومات المالية 

 
1 

 
 بيان المركز المالي الموجز 

 
2 

 
 الموجز والدخل الشامل اآلخر بيان الربح أو الخسارة  

 
3 

 
 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز 

 
4 

 
   بيان التدفقات النقدية الموجز

 
5 

 
  الموجزةالمرحلية المالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 
6-21 



  
 

كوربي (،1141)  أحمد  أكبرالسادة   )995)  سينتيا  نجم  جورج  محمد  809(،  )  (،1164) جالد  (،  التح  خميس  ) 717محمد  الرمحي  موسى  معتصم872(،   ،)  ( الدجاني                                                             (، 726موسى 

 ( مدققو حسابات قانونيون مقيدون بجداول مدققي الحسابات بوزارة االقتصاد، دولة اإلمارات العربية المتـحدة. 386(، سمير مدبك )701راما بادمانابها أشاريا )(،  1056)  عباده محمد وليد القوتلي 

 ديلويت آند توش )الشرق األوسط(  

 11برج السلع، الطابق 

 مربعة سوق أبوظبي العالمي

 جزيرة المارية 

 990ص.ب: 

 أبوظبي 

 اإلمارات العربية المتحدة 

 

 + 971( 0) 2 408 2424هاتف: 

   + 971( 0) 2 408 2525فاكس: 

www.deloitte.com 

 

 

 

 

 

August 17th, 2016 

 

 

 

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

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

 مقدمـة
)ســــــابقا  لــــــركة المــــــار    شــــــركة المــــــار لرمعدا  لالروة دا  ال  ر ة       لالمرفق   المركز المالي الموجزقمنا بمراجعة بيان 

رربح أل الخســـــــــــاةة ل  الموجزة ال يانا لكٍل من   2021  ســـــــــــ رم ر  30كما في  ،  )"الشـــــــــــركة"(لرمعدا  لالروة دا  ال  ر ة ذ     (  
  إن اإلداةة مسؤللة  خألهر المنرهية بذلك الراة  رسعةالة  رر لففي حقوق المركية لالردفقا  النقدية   ، الرغارا اآلخر الدخل الشاملل 

"الرقاة ر   34لفقا  لرمعياة الم اســـــــــ ي الدللي ةق  بمـــــــــوةة عادلة  لعرضـــــــــها  الموجزة  عن إعداد هذه المعروما  المالية المرحرية  
  إن مســـؤللارنا هي إبداس اســـرنراه حوا هذه المعروما  المالية  المـــادة عن م رل المعا ار الم اســـ ية الدللية المالية المرحرية"

  اسرنادا  إلى مراجعرناالموجزة المرحرية 

 نطاق المراجعـة
يـة الري يقو  بهـا  "مراجعـة المعرومـا  المـاليـة المرحر 2410لقـد قمنـا بمراجعرنـا لفقـا  لرمعيـاة الـدللي حوا عمريـا  المراجعـة ةق   

ــرقل  ــابا  المســ ــ ةمدقق ال ســ ــمن مراجعة المعروما  المالية المرحرية  " لرمنشــ ــاةا القيا  بإجراس الموجزة   ترضــ ــرفســ ــ ل االســ ، بشــ
ــ ية، للت اة إجراسا  ت رارية للجراسا  مراجعة أخر   إن نطاق  ــؤللان عن اصموة المالية لالم اســ ــخال المســ ــي من اصلــ ةئيســ

أقـــــل جوهر ا من نطاق القيا  بالردقاق لفقا  لرمعا ار الدللاـــــة لرردقاق، لبالرالي، فإنها ال تم ننا من ال موا عرى ت  اد  المراجعة 
 حوا جميع اصموة الهامـة الري يم ن أن   انها الردقاق  لذا، فإننا ال ن دي ةأي تدقاق بش نها 

 أمر آخر 
الرغارا  الموجز، بيان لالدخل الشــامل اآلخر لربح أل الخســاةة االمعروما  المقاةنة المعرلضــة في بيان أل تدقاق  ل   ر  مراجعة 

  الموجز الردفقا  النقديةبيان ل  الموجز في حقوق المركية

   االسرنرـاه
ــة المرحرية  االعرقاداسرنادا  إلى مراجعرنا، ل   ر ان لنا ما  دعونا إلى   المرفقة ل   ر  إعدادها، من  الموجزةب ن المعروما  المالاــــــــــــ

  "الرقاة ر المالية المرحرية" 34جميع النواحي ال وهر ة، لفقا  لرمعياة الم اس ي الدللي ةق  
 

  د رو ت آند تو  )الشرق اصلسط(
  
  
  

  م مد خميل الرح
  717ةق  القاد 

  0212أ روبر  24
 أبوظ ي

 اإلماةا  العربية المر دة
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   الموجزوالدخل الشامل اآلخر  الخسارة أوالربح  بيان  
 2021 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة ال  لفترة

 
 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  الثالثة  سبتمبر  30أشهر المنتهية في   التسعة   
   2021  2020  2021  2020 
 مدقق()غير   )غير مدقق(   )غير مدقق(  )غير مدقق(   إيضاحات  
 در     درهم  در     درهم   
          

 133,750,738  134,960,326  356,096,565  407,506,995  15   إيرادات
 ( 122,079,628 ) ( 111,767,376) ) ( 312,437,214 ) ( 351,661,767 )  تكلفة م يعات  

          
          

 11,671,110  23,192,950  43,659,351  55,845,228   إجمالي الربح 
          
          

 ( 5,852,472 ) ( 8,142,824 ) (18,278,415 ) ( 21,477,274 )  مصاريف ذمومية وإدارية 
 9,067  131,307  105,300  94,331   إيرادات أخرى، صافي

 -  -  169,291  56,578   إيرادات تمويل 
 ( 92,527 ) -  (250,959 ) -   تكاليف تمويل  

 مئسب ذل  استثمارات مدرجة بالقيمة  
 -  2,028,000,000  -  2,420,000,000  6 العادلة من خالم الربح أو الخسارة   

          
          

 5,735,178  2,043,181,433  25,404,568  2,454,518,863  16 الربح للفترة 
          

 -  -  -  -   الدخل الشامل اآلخر 
          
          

 5,735,178  2,043,181,433  25,404,568  2,454,518,863   مجموع الدخل الشامل للفترة  
          

          
 0,006  2,043  0,025  2,455  21 العائد األساسي للسهم 
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   الموجزبيان التغيرات في حقوق الملكية 
 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
  

 رأس  
  المـال 

 المساهمة في  
  رأس المال  

 إحتياطي  
  قانوني

 أرباح 
  مستبقاة 

 مجموع 
 حقوق الملكية 

 درهم    درهم    درهم    درهم    درهم    
           

   2020يناير  1الرصيد في 
 )مدقق(  

 
6,000,000  -  3,000,000  237,314,922  246,314,922 

            25,404,568  25,404,568  -  -  -  مجموع الدخل الشامل للفترة 
           

   2020 س تم ر 30الرصيد في 
 )غير مدقق(  

 
6,000,000  -  3,000,000  262,719,490  271,719,490            

           
   2021يناير  1الرصيد في 

 )مدقق(  
 

6,000,000  -  3,000,000  271,258,274  280,258,274 
 2,454,518,863  2,454,518,863  -  -  -  مجموع الدخل الشامل للفترة  

   الماليالمسا مة في رأس 
 (6 إيضاح)  

 
- 

 
3,000,000,000  -  -  3,000,000,000 

 اإلضافي رأس المام 
 (11و 1)إيضاحات   

 
994,000,000 

  
 (800,000,000 )  - ( (194,000,000  -            

           
   2021 سبتمبر  30الرصيد في 

            5,734,777,137  2,531,777,137  3,000,000  3,000,000,000  200,000,000  )غير مدقق(  
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   الموجزبيان التدفقات النقدية  
 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

    سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةال
2020  2021    

    مدقق( )غير    )غير مدقق( 
    درهم  در  

 األنشطة التشغيلية     
 الربح للفترة     2,454,518,863  25,404,568

 تعديالت لـ:      
 مشئوك في تحصيلةا    ذم  مدينةمخصص  ذئس(/  )    ( 537,213)   164,314
 مخصص مخزون بطيت الحركة    243,084  162,973

 مخصص مئافآت نةاية خدمة الموظفين     1,871,685  1,534,018
 ممتلكات ومعدات  استةالك   5,802,032  5,946,335
 حق استخدام موجوداتإطفات     539,493  1,431,878

 بي  ممتلكات ومعدات    مئسب   ( 76,191)   ( 100,633) 
 إيرادات تمويل     ( 56,578)   ( 169,291) 

 تكاليف تمويل     255,670  573,571
             مئسب غير محقق الستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالم الربح أو الخسارة     ( 2,420,000,000)   -

 التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل      42,560,845  34,947,733
 زيادة في مخزون      ( 223,284)   ( 368,549) 
 نقص/ )زيادة( في ذم  مدينة تجارية وأخرى    159,623,788  ( 94,526,358) 
 في موجودات العقد    )زيادة(   / نقص   9,488,614  ( 601,703) 

 في مستحق من جةات ذات ذالقة  (/ نقصزيادة)    ( 15,440,013)   6,068,730
 نقص في ذم  دا نة تجارية وأخرى    ( 150,602,322)   ( 25,766,045) 

 )نقص(/ زيادة في مطلوبات العقد   ( 22,013,660)   9,819,153
 نقص في مستحق إل  جةات ذات ذالقة)زيادة(/     1,239,550  ( 2,730,837) 

            
 العمليات  ( المستخدم فيالناتج من/ ) النقد     24,633,518  ( 73,157,876) 
             مئافآت نةاية الخدمة المدفوذة للموظفين   ( 704,473)   ( 418,382) 
       األنشطة التشغيلية  ( المستخدم فيالناتج من/ ) صافي النقد     23,929,045  ( 73,576,258) 

 األنشطة االستثمارية       
 دفعات لشرات ممتلكات ومعدات     ( 3,039,375)   ( 3,361,452) 

 ذا دات من استبعاد ممتلكات ومعدات     76,191  129,128
 إيرادات فا دة     56,578  169,291

            
       صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية     ( 2,906,606)   ( 3,063,033) 

 األنشطة التمويلية     
 سداد مطلوبات ذقود اإليجار     ( 687,886)   ( 1,661,461) 
             تكاليف تمويل     -  ( 250,959) 
             صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية     ( 687,886)   ( 1,912,420) 
       في النقد ومرادفات النقد  ( النقص)   الزيادة/   صافي   20,334,553  ( 78,551,711) 

             الفترةالنقد ومرادفات النقد في بداية     174,040,700  145,679,522
       الفترةالنقد ومرادفات النقد في نهاية     194,375,253  67,127,811

 معامالت غير نقدية:      
       مسا مة في رأس المام   3,000,000,000  -
      
 رأس المام   994,000,000  -
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 الموجزة  المرحلية  المالية بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 2021 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة ال  لفترة

 
 
  معلومات عامة 1
 

إن شـــــــــركة الصـــــــــير للتجةيزات والمعدات البحرية كانت شـــــــــرا ة مســـــــــجلة في إمارة أبوظ ي، اإلمارات العربية المتحدة. في مارس 
، ت  تغيير الوضــــــ  القانوني للشــــــرا ة إل  شــــــركة ذات مســــــدولية محدودة وت  تغيير االســــــ  إل  شــــــركة الصــــــير للتجةيزات 2008

وت  تغيير االســ   خاصــةشــركة مســا مة  إل ، ت  تغيير الوضــ  القانوني للشــركة 2021 أبريل  8بتاريخ والمعدات البحرية ذ.م.م.  
، أبوظ ي،  33639 و ص.ب. إن ذنوان الشــركة المســجل   )"الشــركة"(.  شــركة الصــير للمعدات والتوريدات البحرية  .م. .إل   

 اإلمارات العربية المتحدة.
 

في اســتيراد وصــيانة وتجارة اآلليات والمعدات البحرية، إصــالح القوارب واالتجار بةا، تجارة قط    للشــركةتتمثل األنشــطة الر يســية 
غيار النقل البحري، تجارة معدات ومئا ن تجةيز المصـــــان  وملحقاتةا، إصـــــالح وصـــــيانة المعدات البحرية الختيفة والثقيلة، تجارة  

ــفن والقوارب   ــفن والقو   -قط  غيار الســـــــــ بالتجز ة، إدارة   -بالتجز ة، بي  قط  غيار الطا رات ومئوناتةا   -ارب بالجملة، بي  الســـــــــ
 وتشغيل السفن، وإدارة اليخوت وتسيير ا.

 
 
                                                           تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد لة 2
 
  الموجزةالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها وليس لها أثر هام على البيانات المالية   2/1
 

 ت  تط يق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية، التي أصـــبحت ســـارية المفعوم للفترات الســـنوية التي ت دأ في أو
. ل  يئن لتط يق المعـايير اـلدولـية للتـقارير المـالـية الجـدـيدة والمعـدـلة أي ـت  ير  الموجزة في  ـ   ال ـياـنات المـالـية  2020يـناير    1بعـد  

 . ام ذل  المبالغ المدرجة للسنوات الحالية والسابقة ولكن قد يد ر ذل  محاسبة المعامالت أو الترتيبات المستق لية

ــعر الفائدة • ــ يل مريار سـ ــبي 9)تعديالت على المريار الدولي للتقارير المالية رقم  2المرحلة    -إعادة تشـ ، المريار المحاسـ
والمرـيار اـلدولي للتـقارير    4، المرـيار اـلدولي للتـقارير المـالـية رقم  7، المرـيار اـلدولي للتـقارير المـالـية رقم  39اـلدولي رقم  
 (16المالية رقم 

تطل ةا إذادة التشــئيل، وتوضــيح أن محاســبة التحوم ال يت  إيقافةا فقط نتيجة إذادة تقدم التعديالت وســيلة ذملية للتعديالت التي ي
تشـــــئيل إي ور، وإدخام اإلفصـــــاحات التي تســـــمح للمســـــتخدمين بفة  ط يعة ومدى المخاطر الناتجة ذن إذادة تشـــــئيل إي ور ال ي 

ــركةتتعرض له   ــركةوكيتية إدارة    الشـــ ــافة إل  تقدم   الشـــ ــركةلتل  المخاطر باإلضـــ في التحوم من إي ورز إل  معدالت مرجعية   الشـــ
 بديلة، وكيف تدير المنش ة   ا التحوم.
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 الموجزة  المرحلية إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية 
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

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

 بتط يق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي ت  إصدار ا والتي ل  يحن موذد تط يقةا بعد: الشركةل  تق  
 
ــري تط يقه من  المفاهيمياندمام األذمام: باإلشـــارة إل  اإلطار : 3تعديالت ذل  المعيار الدولي للتقارير المالية رق   •  1)يسـ

 (. 2022يناير  
المتعلق بالعا دات ق ل االســــــتخدام المقصــــــود  الممتلكات واآلالت والمعدات    16المعيار المحاســــــ ي الدولي رق   تعديالت ذل    •

 (. 2022يناير  1)يسري تط يقه من 
المخصــــصــــات، المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة المتعلق بالعقود   37تعديالت ذل  المعيار المحاســــ ي الدولي رق    •

 (. 2022يناير  1)يسري تط يقه من تكلفة تنفي  العقد  -ت  المثقلة باإللتزاما
ــنوية  • ــينات السـ ــنوية تعديالت ذل  المعيار الدولي للتقارير المالية رق  2020-2018دورة التحسـ ــينات السـ : تشـــمل دورة التحسـ

الدولي للتقارير المالية  (، المعيار2022يناير    1)يســـــــــــري تط يقه من   تط يق المعيار الدولي للتقارير المالية للمرة األول :  1
)ل  يت  بعـد  ذقود اإليجـار 16(، المعـيار اـلدولي للتـقارير المـالـية رق   2022يـناير   1)يســــــــــــــري تط يـقه من  األدوات المـالـية 9

 (.2022يناير  1)يسري تط يقه من  الزراذة 41تحديد تاريخ التط يق( والمعيار المحاس ي الدولي رق  
ــ • ــات المحاســ ــياســ ــاح ذن الســ ــ ي الدولي رق  اإلفصــ والمعيار الدولية للتقارير المالية بيان   1 ية )تعديالت ذل  المعيار المحاســ

 (.2023يناير  1( )يسري تط يقه من 2الممارسة رق  
 (. 2023يناير  1( )يسري تط يقه من 8تعريف التقديرات المحاس ية )تعديالت ذل  المعيار المحاس ي الدولي رق   •
: تصـنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة )يسـري ذرض ال يانات المالية  1لمحاسـ ي الدولي رق  تعديالت ذل  المعيار ا •

 (. 2023يناير  1تط يقه من 
 (. 2023يناير  1)يسري تط يقه من ذقود الت مين  :17المعيار الدولي للتقارير المالية رق   •
ــبة ذن الضـــريبة المدجلة ذل  المعامالت   12تعديالت ذل  المعيار المحاســـ ي الدولي رق   • مثل ضـــرا ب الدخل ذل  المحاسـ

 (2023يناير  1ذقود اإليجار والتزامات وقف التشغيل )يسري تط يقه من 
اســتثمارات  28لمحاســ ي الدولي رق  والمعيار اال يانات المالية الموحدة    10تعديالت ذل  المعيار الدولي للتقارير المالية رق    •

 ي  أو المسـا مة في األصـوم بين المسـتثمر والشـركات الزميلة أو المشـاري  المشـتركة. ال :في شـركات زميلة ومشـاري  مشـتركة
 (.ل  يت  بعد تحديد تاريخ التط يق)

 
كما في أو ذندما يت     ةللشــــــــــركتتوق  اإلدارة أن     المعايير الجديدة والتفســــــــــيرات والتعديالت ســــــــــيت  تط يقةا في ال يانات المالية 

ــيرات والتعديالت، قد ال يــــــــــــــــــكون لةا ت  ير جو ري ذل     ال يانات المالية الموجزةتط يقةا، وان تط يق     المعايير الجديدة والتفســ
 التط يق الم د ي.في فتـرة  ةشركلل
 

ال توجد  ناك معايير وتعديالت جديدة أخرى يت  تط يقةا ذل  المعايير المنشــورة أو تفســيرات صــادرة ذن لجنة تفســيرات المعايير  
 .للشركةالمالية الموجزة  ال ياناتالدولية للتقارير المالية ومن المتوق  أن يئون لةا ت  ير  ام ذل  
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 الموجزة  المرحلية إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية 
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية  3

 أساس اإلعداد
بناًت ذل  المعيار المحاسـ ي   2021  سـ تم ر  30أشـةر المنتةية في   تسـعةالالموجزة لفترة   المرحلية  المالية  المعلوماتت  إذداد      

 ."التقارير المالية المرحلية" 34الدولي رق  
 

 .للشركة، و ي العملة الوظيتية وذملة العرض إلمارات العربية المتحدةت  إذداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة بدر   دولة ا
 

جمي  المعلومات واإلفصاحات الالزمة لل يانات المالية السنوية وينبغي أن تقرأ جنبًا   المعلومات المالية المرحلية الموجزةال تتضمن 
أشـــــةر  تســـــعةال. باإلضـــــافة ل ل ، إن النتا ر لفترة 2020ديســـــم ر    31للســـــنة المنتةية في   للشـــــركةإل  جنب م  ال يانات المالية  

  31لتي يمئن توقعةا للســـــنة المالية التي ســـــتنتةي في ال تعت ر بالضـــــرورة مدشـــــر ذل  النتا ر ا  2021  ســـــ تم ر  30المنتةية في  
 .2021ديسم ر  

 أساس القياس 
بالقيمة  لالسـتثمارات المدرجة  التقيي  العادمذل  أسـاس التكلفة التاريخية باسـتثنات   ت  إذداد     المعلومات المالية المرحلية الموجزة

المقدم   لل دمالعادلة من خالم الربح أو الخســـــارة في نةاية كل فترة تقرير. تســـــتند التكلفة التاريخية بشـــــئل ذام ذل  القيمة العادلة  
 .الموجوداتتبادم مقابل 

 
ال يانات المالية    تتوافق الســـــــــــياســـــــــــات المحاســـــــــــ ية المتبعة في إذداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة م  تل  المتبعة في إذداد

ــنة المنتةية في   ــركة للســــ ــنوية للشــــ ــم ر    31الســــ ــتثنات تط يق بع    ،2020ديســــ ــاحات المرفقة بةا، باســــ الجديدة المعايير واإليضــــ
  .ذالأ  كما  و موضحارية المفعوم في الفترة الحالية ، والتي أصبحت سوالمعدلة

 التغيرات في األح ام والتقدير غير المؤكد
وضــــــــــــ  ، يتطلب من اإلدارة 34المعيار المحاســــــــــــ ي الدولي رق    بما يتوافق م المعلومات المالية المرحلية الموجزة إذداد      إن  

المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات  أحئام وتقديرات وافتراضـــــــــــــات تد ر ذل  تط يق الســـــــــــــياســـــــــــــات المحاســـــــــــــ ية والمبالغ
ــاريف. ــتمر. يت  قد تختلف النتا ر الفعلية   والمصــــ ــية بشــــــئل مســــ ــاســــ ذن     التقديرات. تت  مراجعة التقديرات واالفتراضــــــات األســــ

االذتراف بمراجـعات التـقديرات المحـاســــــــــــــ ـية في الفترة التي يت  فيـةا مراجـعة التـقدير وفي أي فترات مســــــــــــــتق لـية تـت  ر ـب ـل . ـكاـنت  
والمصـادر الر يسـية للتقديرات غير المدكدة  ي نفسـةا   للشـركةاألحئام الةامة التي اتخ تةا اإلدارة في تط يق السـياسـات المحاسـ ية 

 .2020ديسم ر  31التي ت  تط يقةا ذل  ال يانات المالية السنوية للشركة للسنة المنتةية في 
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 الموجزة  المرحلية إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية 
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 
 ممتلكات ومعدات  4

 

  المجموع
 أعمال رأسمالية  

  معدات م تبية   أثاث وتجهيزات    معدات صناعية  سيارات    قوارب نموذجية  قيد التنفيذ
 تحسينات  

   على المباني 
   درهم    درهم    درهم    درهم    درهم    درهم    درهم    درهم  

 التكلفة                
 )مدقق(  2020يناير   1في    48,432,558  1,455,990  1,184,399  2,479,929  6,241,253  11,040,000  -  70,834,129

 إضافات    2,529,248  281,600  185,803  556,448  -  -  2,210,949  3,039
 استبعادات     -  -  -  - ) ( 1,190,100  -  - ) ( 1,190,100

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

 إضافات    1,051,492  30,000  24,300  412,541  595,324  -  925,718  3,039,375
                  استبعادات     -  -  -  - ) ( 325,200  -  - ) ( 325,200

                 
                  )غير مدقق(  2021  سبتمبر 30في    52,013,298  1,767,590  1,394,502  3,448,918  5,321,277  11,040,000  3,136,667  78,122,252

 االستهالك المتراكم                
 )مدقق(  2020يناير   1في    18,807,624  1,455,990  1,046,400  1,682,621  4,654,788  6,711,714  -  34,359,137

 محمل خالم السنة  4,179,644  62,291  90,413  497,102  870,106  2,208,000  -  7,907,556
                  ح ف نتيجة استبعاد    -  -  -  - )  ( 1,161,605  -  - ) ( 1,161,605

                 
 )مدقق(   2021يناير   1في    22,987,268  1,518,281  1,136,813  2,179,723  4,363,286  8,919,714  -  41,105,088

 محمل خالم الفترة  3,197,716  80,357  88,522  441,313  338,124  1,656,000  -  5,802,032
                  ح ف نتيجة استبعاد    -  -  -  - ) ( 325,200  -  - ) ( 325,200

                 
                  )غير مدقق(  2021  سبتمبر 30في    26,184,984  1,598,638  1,225,335  2,621,036  4,376,213  10,575,714  -  46,581,920

 القيمة المدرجة                
 )غير مدقق(  2021  سبتمبر 30في    25,828,314  168,952  169,167  827,882  945,064  464,286  2,613,323  31,540,332

                 
                 

 )مدقق(  2020ديسم ر   31في    27,974,538  219,309  233,389  856,654  687,864  2,120,286  2,210,949  34,302,989
                 

 
ذل  قطعة أرض مســت جرة من زون كوربوريشــن لمدة  مقام( مســتودع في المصــفح 2، مقدمة من جةة ذو ذالقة دون تكلفة و)ICADذل  قطعة أرض في مصــفح  المقام الشــركة( مباني مئتب 1تشــمل تحســينات ذل  المباني )

 .  2005سنة ت دأ اذتبارًا من مايو   30
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 الموجزة  المرحلية إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية 
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 
 )يتبع( ممتلكات ومعدات 4
 

 السنة كما يلي:الفترة/ت  توزي  االستةالك المحمل خالم 
 ديسم ر 31

2020 
 سبتمبر 30 

2021 
  

   )غير مدقق(   )مدقق(
        درهم  در  

 تكلفة م يعات    4,889,617  6,410,057
           مصاريف ذمومية وإدارية    912,415  1,497,499
7,907,556  5,802,032        

 
 
 إيجار   عقود 5
 

 حق استخدام الموجودات
 

 يتعلق حق استخدام الموجودات المعترف به بـ: 
 

  2035مايو    29وتنتةي في    2005مايو    30سنة ت دأ من    30لمدة  )"المدجر"(  قطعة أرض مست جرة من أبوظ ي زون كورب   . 1
 في منطقة المصفح أبوظ ي؛ و 

 . 2021ف راير  12وتنتةي في  2018ف راير  13سنوات ت دأ من  3سئن ذمام في مصفح أبوظ ي لمدة  . 2
 

   أرض  س ن عمال  المجموع
   درهم   درهم   درهم 

 التكلفة       
        )مدقق( 2020ديسم ر  31و  2020يناير  1في   7,837,389  3,044,917  10,882,306

       
               إضافات   -  -  -

        )غير مدقق( 2021 سبتمبر 30في   7,837,389  3,044,917  10,882,306
 اإلطفاء المتراكم        

 )مدقق( 2020يناير  1في   477,424  1,431,746  1,909,170
               محمل للسنة   477,424  1,431,746  1,909,170
 )مدقق( 2020ديسم ر  31في   954,848  2,863,492  3,818,340

                 للفترةمحمل   358,068  181,425  539,493
        )غير مدقق( 2021 سبتمبر 30في   1,312,916  3,044,917  4,357,833

 القيمة المدرجة       
               )غير مدقق( 2021 سبتمبر 30في   6,524,473  -  6,524,473
        )مدقق( 2020ديسم ر  31في   6,882,541  181,425  7,063,966
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 الموجزة  المرحلية إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية 
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 
 إيجار )يتبع(  عقود 5
 

 مطلوبات ذقود اإليجار
 

  ي كما يلي:  2020ديسم ر  31و 2021 س تم ر 30المنتةية في  الفترةإن الحركة في مطلوبات ذقود اإليجار خالم 
 

 ديسم ر 31
2020 

 سبتمبر 30 
2021 

  

   )غير مدقق(   )مدقق(
        درهم  در  

   بداية الفترة/ السنةفي   7,397,049  9,182,181
 تمويلزيادة في تكاليف اليضاف:   255,670  430,149

           ينزم: مصاريف مدفوذة مقدمًا خالم الفترة/ السنة   ) ( 687,886 ) 2,215,281)
      في نهاية الفترة/ السنة   6,964,833  7,397,049

 
المالي كما في بيان المركز    2020ديسم ر    31و  2021  س تم ر  30الفترة المنتةية في  خالم  يت  ذرض مطلوبات ذقود اإليجار  

 يلي:
 

 ديسم ر 31
2020 

 سبتمبر 30 
2021 

  

   )غير مدقق(   )مدقق(
        درهم  در  

 شةراً  12مبالغ مستحقة للتسوية خالم   346,928  515,814
           شةراً  12مبالغ مستحقة للتسوية بعد   6,617,905  6,881,235
      مطلوبات عقود اإليجار    6,964,833  7,397,049

 
  
 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 6
 

 ديسم ر 31
2020 

 سبتمبر 30 
2021 

  

   )غير مدقق(   )مدقق(
   درهم  در  

     
 في بداية الفترة/ السنة    -  -
 خالم الفترة/ السنة )أ( إضافات   3,000,000,000  -
           صافي التغير في القيمة العادلة    2,420,000,000  -
      في نهاية الفترة/ السنة    5,420,000,000  -
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 الموجزة  المرحلية إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية 
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 
 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )يتبع( 6
 
بةا وت  احتسـا الشـركةإل   مليار در     3بم لغ  في أسـة  حقوق ملكية مدرجة تحويل اسـتثمارات   المسـا مون   قررخالم الفترة،   ( أ)

 مام.الأس  مسا مة في ر 
 

ــتوى  يت   ــط )المســــ ــوق نشــــ ــعار المعلنة في ســــ ــتثمارات المدرجة بالرجوع إل  ذروض األســــ (. تق  جمي  1تحديد القي  العادلة لالســــ
 االستثمارات في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 
 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى  7

 ديسم ر 31
2020 

 سبتمبر 30 
2021   

   )غير مدقق(  )مدقق(
   درهم  در  

     
 ذم  مدينة تجارية   106,231,834  303,427,911

      ينزم: مخصص ديون مشئوك في تحصيلةا   ) (1,406,672 ) 1,943,885)
     

301,484,026  104,825,162   
 دفعات مقدمة لموردين   105,058,022  96,818,863

 )إيضاح أ( إلستثماردفعة مقدمة   30,112,950  -
 ت مينات ذمالة   2,148,626  2,148,626
 مصاريف مدفوذة مقدماً   2,140,825  3,039,989

      ذم  مدينة أخرى    181,531  62,187
     

403,553,691  244,467,116        
 

يومـًا(. ال يت  تحميـل أـية فواـ د ذل  اـل م  المـديـنة   60:  2020يومـًا ) 60اـل م  المـدينـة التجـارـية  و  إن معـدم فترة اإل تمـان ذل  
ــة التعامل فقط م  أطراف لدية  مقدرة ا تمانية جيدة. يت  تقيي  الجودة اال تمانية ق ل ق وم أي   الشــــــــركةالتجارية. اذتمدت   ــياســــــ ســــــ

مليون   296,5:  2020مليون در   )  91,2لي رصــــــيد ال م  المدينة ذل  م لغ  ذميل جديد. في نةاية فترة التقرير، يتضــــــمن إجما
 .للشركة( ذمالت ر يسيين 5: 2020) 5( من إجمالي ال م  المدينة مستحق من %97,2: 2020) %85,9در  ( تمثل نسبة 

 
مان المتوقعة ذل  مدى بقياس مخصـــــص انخفاض ايمة ال م  المدينة التجارية بم لغ يعادم مخصـــــص خســـــارة اال ت  الشـــــركةتقوم 

ــتخدام مخصـــــــــص ماتريئس بالرجوع إل  الخ رة  ــارة اال تمان المتوقعة لتل  الموجودات المالية باســـــــ العمر الزمني. ويت  تقدير خســـــــ
السـابقة في التخلف ذن السـداد للمدين وتحليل المركز المالي الحالي للمدين، والمعدلة حسـب الحقا ق الخاصـة بالمدين، وال روف  

 ادية العامة للمجام ال ي يعمل المدينون فيةا وتقيي  االتجا  الحالي وك ل  االتجا  المتوق  لل روف في تاريخ التقرير.  االقتص
 

بفصـــــــــل محف ة ال م  المدينة التجارية الخاصـــــــــة بةا إل  مجموذتين فرذيتين  ما "ال م   الشـــــــــركةقامت لغرض تحديد المخاطر،  
                                                ً                                              العالقة بالحئومة" و"ال م  المدينة من الشـــركات" بنات  ذل  خســـا ر اال تمان التاريخية وأنمام االســـترداد المدينة من المنشـــآت ذات  

 من العمالت.
 

  2021مايو   27مقابل التزامةا وفًقا التفااية المسا مين المدرخة في   الشركةدفعة جز ية دفعتةا   الستثمار)أ( تمثل الدفعة المقدمة 
  30مشروع مشترك. كما في  كيان   لتكوين)"المشروع المشترك"( دي ام سي سي   ،آي ان تي  ،بي جي ان  )"االتفااية"( الم رمة م

  المشروع المشترك. كيان، كان الطرفان بصدد إنشات 2021س تم ر  
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 الموجزة  المرحلية إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية 
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى )يتبع( 7
 

ــا ر اال تمان ــح الجدوم التالي الحركة في خسـ لل م  المدينة التجارية   اذل  مدى العمر الزمني ال ي ت  اإلذتراف بة المتوقعة  يوضـ
 :9واألخرى بما يتفق م  النةر المبسط للمعيار الدولي للتقارير المالية رق  

 
 

 المجموع
 المقيمة بش ل   

 فردي 
 المقيمة بش ل   

  جماعي
  

   درهم   درهم   درهم 
       

 )مدقق( 2020يناير  1الرصيد كما في   663,422  881,905  1,545,327
               صافي إذادة اياس مخصص الخسارة   398,558  -  398,558

 )مدقق( 2020ديسم ر  31الرصيد كما في   1,061,980  881,905  1,943,885
               صافي إذادة اياس مخصص الخسارة  ) ( 537,213  - ) ( 537,213

        )غير مدقق( 2021 سبتمبر 30الرصيد كما في   524,767  881,905  1,406,672
 

 
 موجودات العقد  8

 ديسم ر 31
2020 

 سبتمبر 30 
2021   

   مدقق( )غير   )مدقق(
   درهم  در  

 موجودات العقد     
 ذقود اإلنشات  -  51,815,603  60,368,373
 تقدي  الخدمات   -  5,578,273  16,346,346

     
           تكاليف العقد    26,843,297  17,011,068
93,725,787  84,237,173        

 
 موجودات العقد 

 
 الشــــــركةإن المبالغ المتعلقة بموجودات العقد  ي أرصــــــدة مســــــتحقة من العمالت بموجب ذقود اإلنشــــــات والتي تنشــــــ  ذندما تســــــتل  

ســـــابقًا بموجودات العقد ألي    الشـــــركةمدفوذات من العمالت بما يتماشـــــ  م  ســـــلســـــلة من اإلنجازات ذات العالقة باألدات. اذترفت 
ذمل ت  إنجاز . يت  إذادة تصــــــــنيف أي م لغ ســــــــ ق االذتراف به كموجودات العقد إل  ال م  التجارية المدينة في الوقت ال ي يت  

 فيه إصدار الفواتير للعميل.
 

 ديسم ر 31
2020 

 سبتمبر 30 
2021   

   )غير مدقق(   )مدقق(
   درهم  در  

     
      ذقود اإلنشات  51,815,603  60,368,373
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 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 
 موجودات العقد )يتبع(  8
 

 .2020ديسم ر  31و 2021 س تم ر 30جمي  موجودات العقد متداولة كما في إن 
 

دا مًا بقياس مخصــص الخســارة ذل  المبالغ المســتحقة من العمالت بم لغ يعادم خســا ر اال تمان المتوقعة ذل     الشــركةتقوم إدارة 
ــاتات. ال يوجد  ــتق لية لقطاع اإلنشـــ ــداد التاريخية والتوقعات المســـ مدى العمر الزمني، م  األخ  في االذتبار خ رة التخلف ذن الســـ

 وزت فترة استحقاقةا في نةاية فترة التقرير.أي من المبالغ المستحقة من العمالت قد تجا
 

ل  يطرأ أي تغيير في أسـاليب التقدير أو االفتراضـات الةامة التي ت  إجراا ا خالم فترة التقرير الحالي في تقيي  مخصـص الخسـارة 
ســــا ر اال تمان المتوقعة، ال للمبالغ المســــتحقة من العمالت بموجب ذقود اإلنشــــات. وفقًا لتقيي  اإلدارة النخفاض القيمة باســــتخدام خ

 .2020ديسم ر  31و 2021 س تم ر 30يوجد خسارة انخفاض ايمة مطلوبة مقابل موجودات العقد كما في 
 
 
 جهات ذات عالقة 9
 

في معامالت م  شــــــــــركات ومنشــــــــــآت التي تندرم ضــــــــــمن تعريف الجةة ذات العالقة كما ت  تعريفةا في المعيار   الشــــــــــركةتدخل 
تتضــمن الجةات ذات العالقة المســا مين، أذضــات مجلس اإلدارة .  اإلفصــاح ذن األطراف ذات العالقة  24المحاســ ي الدولي رق  

دارة وســـيطرة مشـــتركة، وشـــركا ةا وموظفي اإلدارة الر يســـيين. يقرر والمدرات الر يســـيين ومنشـــآت خاضـــعة لملكية مشـــتركة و/ أو إل
 المسا مون واإلدارة شروم وأحئام المعامالت والخدمات المستلمة/ المقدمة من/ إل  الجةات ذات العالقة وك ل  الرسوم األخرى.

 
 ب رصدة م  الجةات ذات العالقة كما يلي: الشركةتحتفظ  

 
 ديسم ر 31

2020 
 سبتمبر 30 

2021   
   )غير مدقق(   )مدقق(

   درهم  در  
     

      : )الشركة األم النةا ية(مستحق من جةات ذات ذالقة   19,539,969  4,099,956
     
 مستحق إلى جهات ذات عالقة:    

 مخازن زي ذ.م.م.   1,099,008  950,632
 الفا تكنولوجيز ليمتد   692,897  -
  .م.ع. الشركة العالمية القابضة  471,323  -
 رويام تكنولوجي سوليوشنز ذ.م.م.  26,936  -

 دار األمة للطباذة والنشر والتوزي   5,520  11,372
 الجرف للسفر والسياحة ذ.م.م.   500  59,013
 ليمتد 99مطع  سوشي بار   -  32,586

      سيني رويام سينما ذ.م.م.  -  3,031
     

1,056,634  2,296,184        
 

ــتحقة من  بتحديد الشـــــــــــــركة قامت  ضـــــــــــــرورة لتكوينعالقة ال تحمل مخاطر ا تمانية، وبالتالي ال الذات  الجةاتأن المبالغ المســـــــــــ
 مخصص خسارة محددة أو متوقعة ذل      األرصدة.
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 جهات ذات عالقة )يتبع( 9
 

 كما يلي: إن المعامالت الةامة م  الجةات ذات العالقة  ي 
 
 سبتمبر  30أشهر المنتهية في   الثالثة  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعة  
  2021  2020  2021  2020 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(   )غير مدقق(  )غير مدقق(   
 در    درهم  در    درهم  
         

          6,730,300  6,599,436  19,513,836  20,669,527  إيرادات  
         

          1,342,015  3,125,744  601,627  5,174,522  مشتريات بضا   وخدمات  
         

          -  -   -  3,000,000,000   (6)إيضاح مسا مة في رأس المام 
         

          838,942  1,911,949  3,210,602  4,222,403  مئافآت اإلدارة  
 
 

 نقد وأرصدة لدى البنوك 10
 

 ديسم ر 31
2020 

 سبتمبر 30 
2021   

   )غير مدقق(   )مدقق(
   درهم  در  

     
 نقد في الصندوق    300,000  150,000

 حسابات جارية  –نقد لدى ال نوك   190,999,152  170,871,178
      ودا    ابتة  3,076,101  3,019,522

     
174,040,700  194,375,253        

 
ــيرة األجل مودذة لدى ال نوك التجارية التي تحمل معدالت فا دة تتراوح من  ــنويًا إل   1تتكون الودا   الثابتة من ودا   قصــــــــ % ســــــــ

 % سنويًا(.1,75% سنويًا إل  1: من 2020% سنويًا )1,75
 

ــ   ــداد حين أن     ال نوك تخضـ ــ ب التخلف ذن السـ ــة بسـ ــدة لدى ال نوك ذل  أنةا ذات مخاطر ا تمانية منخفضـ يت  تقيي  األرصـ
بتقدير مخصـــــــــــــص الخســـــــــــــارة ذل    الشـــــــــــــركةلرقابة ذالية من ق ل ال نوك المركزية في الدوم ذات العالقة. وفقًا ل ل ، تقوم إدارة  

شـةرًا. ل  يتجاوز أي من األرصـدة لدى    12تقرير بم لغ يعادم خسـارة اال تمان المتوقعة لفترة  األرصـدة لدى ال نوك في نةاية فترة ال
ــداد ومعدالت اال تمان  ــابقة في التخلف ذن السـ ــداد، وم  األخ  في االذتبار الخ رة السـ ــتحقاق السـ ال نوك في نةاية فترة التقرير اسـ

خفاض في القيمة، وبالتالي ل  تســــــجل أي مخصــــــصــــــات خســــــارة ذل      بتقيي  ذدم وجود ان الشــــــركةالحالية لل ن ، قامت إدارة  
 األرصدة.
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 رأس المال 11
 

ســـ تم ر  30. كما في 2021أغســـطس   29الســـوق الثاني لســـوق أبوظ ي لاوراق المالية في  ت  إدرام األســـة  العادية للشـــركة في  
 ، كانت حصص المسا مة كما يلي:2021

 
   2021 سبتمبر 30

   نسبة الملكية   عدد   القيمة
   %  األسهم   درهم

       
 ذ.م.م.  اي اتش سي اندستريام القابضة  44,9  449,000,000  449,000,000
 ذ.م.م.  ةانفنيتي ويف القابض  36,0  360,000,000  360,000,000
         ذ.م.م. شيميرا لالستثمار  19,1  191,000,000  191,000,000

       
1,000,000,000  1,000,000,000  100          

 
  200، وافق المسا مون ذل  زيادة رأس مام الشركة من  2021أغسطس   11وفًقا لموافقة الجمعية العمومية السنوية المنعقدة في  

رأس المام، وبناًت ذليه ســيت  تقســي  في  مســا مة المليون در   من    800مليار در  . ت  ذل  من خالم تحويل   1مليون در   إل   
 ة .س 1,000,000,000رأس المام إل  

 
  وقامت ،  بتحويل كامل أســـةمةا في الشـــركة)"المســـا   الســـابق"( قامت اي اتش ســـي إلدارة الشـــركات ذ.م.م.  ،  2021أبريل  8في  

  ذ.م.م  شــــيميرا لالســــتثمار% من حصــــتةا في الشــــركة إل  14,95  بتحويل مســــا  "(ال)"ذ.م.م.   اي اتش ســــي اندســــتريام القابضــــة
 "(.المسا  )"
 

قرر المســــا مون تحويل الشــــركة إل  شــــركة مســــا مة خاصــــة. وبناًت ذل  ذل ، ووفًقا لملحق ذقد الت ســــيس ،  2021أبريل  8في  
در   إل    مليون   6، وافق المســا مون ذل  زيادة رأس مام الشــركة من ةالمعتمد من كاتب العدم في دولة اإلمارات العربية المتحد

 6القيمة االســــمية للســــة  من   وخف ، المســــتبقاةن در   من األرباح  مليو   194 م لغ  مليون در  . ت  ذل  من خالم تحويل  200
 .سة  200,000,000وبالتالي يت  تقسي  رأس المام إل  در  ،  1إل   درا  

 
حصـــصـــةما في بتحويل  المجموذة الملكية القابضـــة ذ.م.م. والمجموذة الملكية إلدارة الشـــركات ذ.م.م.    قامت،  2020يناير  1في  

، يتكون  2020ديســم ر    31كما في  واي اتش ســي إلدارة الشــركات ذ.م.م.   ذ.م.م. الشــركة إل  اي اتش ســي اندســتريام القابضــة
 كما يلي:    لكل سة ا در  6مل بم لغ سة  مصرح به ومصدر ومدفوع بالكا 1,000,000رأس مام الشركة من 

 
   2020ديسمبر  31

   نسبة الملكية   عدد   القيمة
   %  األسهم   درهم

       
 ذ.م.م.  اي اتش سي اندستريام القابضة  99,95  999,500  5,997,000

        اي اتش سي إلدارة الشركات ذ.م.م.  0,05  500  3,000
       

6,000,000  1,000,000  100          
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 مخصص م افآت نهاية خدمة الموظفين   12
 ديسم ر 31

2020 
 سبتمبر 30 

2021   
   )غير مدقق(   )مدقق(

   درهم  در  
     

 بداية الفترة/ السنةفي   10,773,746  9,921,163
 محمل للفترة/ السنة   1,871,685  2,123,111

      مدفوع خالم الفترة/ السنة  ) (704,473 ) 1,270,528)
     

      نهاية الفترة/ السنةفي   11,940,958  10,773,746
 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  13
 ديسم ر 31

2020 
 سبتمبر 30 

2021   
   )غير مدقق(   )مدقق(

   درهم  در  
     

 ذم  دا نة تجارية    25,780,204  172,644,944
 مخصص مزايا موظفين   10,520,612  9,101,804

 القيمة المضافة الدا نة، صافي ضريبة   5,224,696  10,889,525
 أتعاب إدارة   5,165,274  6,415,995
      مصاريف مستحقة أخرى   4,198,140  2,438,980

     
201,491,248  50,888,926        

 
بوضـ  سـياسـات إلدارة   الشـركةيومًا(. قامت  90:  2019يومًا )  90إن معدم فترة اإل تمان ذل  مشـتريات البضـا   والخدمات  و 

ال يت  تحميـل أيـة فوا ـد ذل  أرصــــــــــــــدة الـ م    المخـاطر المـاليـة للتـ  ـد من دف  االلتزامـات الـدا نـة في حـدود فترة اال تمـان المحـددة.
 الدا نة التجارية.

 
ــبة   ــوم اإلدارة بنســ ــاب رســ ــة إدارة 10يت  احتســ ــياســ ــنة وفًقا لســ ــركة األم المطبقة ذل  جمي  قادة لدات  األ% من الربح المعدم للســ لشــ

 األذمام.
 

 مليون در  (. 5,6: 2020مليون در   ) 3,9  بم لغالموظفين  مئافآتالموظفين استحقاق   مئافآتيشمل مخصص 
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 الموجزة  المرحلية  تتعلق بالمعلومات المالية إيضاحات 
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 

 مطلوبات العقد   14
 ديسم ر 31

2020 
 سبتمبر 30 

2021   
   )غير مدقق(   )مدقق(

   درهم  در  
     

      مبالغ مستلمة مقدمًا من ذمالت    194,826,403  216,840,063
 

السـيطرة ذل  البضـا   إل  العميل، ذندما يت  تسـلي  البضـا   إل  العميل. ذندما يدف  العميل  تحويليت  االذتراف باإليرادات ذند 
 للشـــــــركةمقابل البضـــــــا   ق ل تســـــــلي  البضـــــــا   والخدمات الموذودة المقدمة للعميل، فإنه يت  االذتراف بســـــــعر المعاملة المســـــــتل  

 ت الموذودة إل  العميل.السيطرة ذل  البضا   والخدما  تحويل مطلوبات العقد حت  يت  
 
 

 إيرادات   15
 

ــتمد   ــا   والخدمات ذل  مدى الوقت وفي نقطة زمنية في خطوم   الشـــــــركةتســـــ إيراداتةا من العقود م  العمالت مقابل تحويل البضـــــ
 اإلنتام الر يسية التالية:

 
 سبتمبر  30أشهر المنتهية في   الثالثة  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعة  
  2021  2020  2021  2020 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(   )غير مدقق(  )غير مدقق(   
 در    درهم  در    درهم  
         

         في نقطة زمنية  –تصنيف اإليرادات 
 128,385,231  130,359,178  341,764,780  390,911,968  تقدي  الخدمات  

         
         على مدى الوقت –تصنيف اإليرادات 

 5,365,507  4,601,148  14,331,785  16,595,027  إيرادات اإلنشاتات  
         
         
  407,506,995  356,096,565  134,960,326  133,750,738          
 

موضـــــح   2020  ســـــ تم ر  30و  2021  ســـــ تم ر  30 في)جز يًا( إن ســـــعر المعاملة المخصـــــص اللتزامات األدات غير المســـــتوفية  
 أدنا :

 
   سبتمبر 30  س تم ر  30

2020  2021   
   )غير مدقق(   )غير مدقق( 

   درهم  در  
   داء غير المستوفية األتزامات ال    

      إيرادات اإلنشاتات المتبقية  21,118,407  11,790,835
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 الموجزة  المرحلية إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية 
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 

 الربح للفترة    16
 

 بعد تحميل:  الفترةت  تحديد ربح 
 
 سبتمبر  30أشهر المنتهية في   الثالثة  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعة  
  2021  2020  2021  2020 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(   )غير مدقق(  )غير مدقق(   
 در    درهم  در    درهم  
         

          14,715,648  14,085,344  42,761,449  43,145,390  تكاليف موظفين  
         

          1,617,648  1,647,666  4,793,400  4,889,617  ( 4استةالك ممتلكات ومعدات )إيضاح 
         

          477,293  119,356  1,431,877  539,493  (5إطفات حق استخدام الموجودات )إيضاح 
 
 

 مطلوبات طارئة       17
 ديسم ر 31

2020 
 سبتمبر 30 

2021   
   )غير مدقق(   )مدقق(

   درهم  در  
     

      ضمانات بنكية   39,266,788  39,388,112
 

 سنويًا. %1ت  إصدار الضمانات ال نكية أذال  خالم المسار االذتيادي لاذمام التي يفرض ذليةا ال ن  رسومًا بنسبة 
 

 مليون در   في مشروع مشترك. 318باستثمار   الشركةالتزمت 
 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية    18
 

 والمطلوبات المالية في المعلومات المالية المرحلية الموجزة تقارب ايمتةا العادلة.تعت ر اإلدارة أن القيمة المدرجة للموجودات 
 
 

   19 -تأثير كوفيد    19
 

 و وبـات وتســــــــــــــ ـب في تعطـل األذمـام واألنشــــــــــــــطـة   19  -  ، أذلنـت من مـة الصــــــــــــــحـة العـالميـة أن كوفيـد2020مـارس   11في  
ذن كثب م  تقدم الوضــــ  وقامت بتفعيل خطة اســــتمرارية أذمالةا وممارســــات إدارة المخاطر األخرى   الشــــركةاالقتصــــادية. تراقب  

 .2021وذل  إلدارة تعطل أنشطة األذمام المحتملة واألدات المالي في 
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 الموجزة  المرحلية إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية 
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 

 )يتبع( 19 -تأثير كوفيد    19
 

 الشــركةخطة ذمل لضــمان اســتمرار آمن ومســتقر لعملياتةا التجارية وك ل  ســالمة موظفيةا وذمال ةا. كما أدخلت    الشــركةنف ت  
 الشـــركةتدابير اســـتبااية شـــاملة لمعالجة وتختيف المشـــئالت التشـــغيلية والمالية الر يســـية الناشـــ.ة ذن الوضـــ  الحالي. تقوم  أيضـــاً 

 تةا.ذل  ذمليا 19-كوفيدباستمرار بتقيي  ت  ير 
 

ــتجابة لة   األزمة، تواصـــــــل   ــتجابة لةا من خالم خطتةا التي تعئس   الشـــــــركةاســـــ ــيولة والتمويل واالســـــ مراابة جمي  متطلبات الســـــ
 جيدًا. للشركة، ال يزام وض  السيولة 2021 س تم ر 30أنه كما في  الشركةالسيناريو ات االقتصادية الحالية. تعتقد 

 
يرة محتملــة قــد تد ر ذل  األذمــام في في التطور، وبــالتــالي  نــاك أمور غير مدكــدة ومخــاطر ك   19  -يســــــــــــــتمر تــ  ير كوفيــد  

ــتق ل.   ــتق لية. تتخ   للشـــــــــركةبالكامل في النتا ر المالية   19 -كوفيد قد ال تنعئس آ ار  المســـــــ تدابير  الشـــــــــركةحت  الفترات المســـــــ
 استبااية لمراابة وإدارة الوض  ب فضل ما لديةا من قدرات لدذ  استمرارية أذمالةا ذل  المدى الطويل.

 
ذل  ذملياتةا؛   19-كوفيدإلدارة الت  ير المحتمل لتفشــــــي    الوضــــــ ذن كثب م  تقدم   19-كوفيدمراابة ت  ير    كةالشــــــر ســــــتواصــــــل  

ذات العالقة وموجودات العقد والممتلكات    الجةاتالتوقعات بش ن تقديرات خسا ر اال تمان المتوقعة؛ وانخفاض ايمة المستحق من  
 .2021والمعدات في الفترة المتبقية من 

 
 

 نتائج موسمية 20
 

 .الشركةذمليات ذل  نتا ر  للنتا ر الموسميةمادي   أي ت  يرال يوجد 
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 الموجزة  المرحلية إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية 
 )يتبع(   2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 

 والمخفض للسهم العائد للسهم  21
 

 العا دة ذل  المتوسط المرجح لعدد األسة  القا مة خالم الفترة. ربح الفترةلسة  من خالم قسمة ليت  إحتساب العا د األساسي 
 

الفترة ذل  المتوســــط المرجح لعدد األســــة  العادية القا مة خالم الفترة،  ربحقســــمة    من خالملســــة   العا د المخف  ليت  احتســــاب 
 .معدلة بت  ير األدوات المخفضة

 
 المستخدمة في إحتساب العا د ذل  السة :يعئس الجدوم التالي األرباح ومعلومات األسة  

 
 الثالثة أشهر المنتهية  

 سبتمبر  30في 
 أشهر المنتهية  التسعة 

 سبتمبر  30في 
  

2020  2021  2020  2021   
   )غير مدقق(   )غير مدقق(  )غير مدقق(   )غير مدقق(

         
 )در  ( ربح الفترة   2,454,518,863  25,404,568  2,043,181,433  5,735,178

1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000  
 المتوسط المرجح لعدد األسة   

   المصدرةالعادية  
 العا د األساسي للسة  الواحد )در  (   2,455  0,025  2,043  0,006

 
ل  تق  بإصدار أي أدوات قد يئون لةا ت  ير ذل  ربحية السة  ذند   الشركةل  يت  ذرض أي أرقام لربح السة  المخف  حين أن 

 استخدامةا.
 
 

  الموجزةالمرحلية  المالية المعلومات اعتماد 22
 

 .2021أ توبر  24الموجزة من ق ل اإلدارة بتاريخ المرحلية المالية  المعلوماتت  اذتماد وإجازة إصدار 


