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 مساهمي إلى  مرحليةالمالية ال المعلوماتتقرير مراجعة 
 ذ.م.م. شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية 

 مقدمـة
 31كما في  ،  )"الشركة"(  شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ذ.م.م.  لــــــــــــــ قمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز المرفق 

لفترة ، التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية اآلخر  الدخل الشــــــــــــاملو البيانات الموجزة للربح أو الخســــــــــــارة و   2021مارس 
إن اإلدارة مســـــــــــــ ولة ال إاداد   ل المعلومات المالية المرحلية وارعـــــــــــــذا وفقا  للم يار . الثالثة أشـــــــــــــذر المنتذية ب ل  التاري 

ــتنتا . إن مســــــــ وليتنا  ي إبدا  "التقارير المالية المرحلية"  34المحاســــــــبي الدولي رق   المعلومات المالية المرحلية حول   ل  اســــــ
 إلى مراجعتنا. استنادا

 نطاق المراجعـة
"مراجـعة المعلوـمات المـالـية المرحلـية التي يقوم بـذا    2410المراجـعة رق   المتعلق بعملـياتلـقد قمـنا بمراجعتـنا وفـقا  للم ـيار اـلدولي  

، بشــ ل رسيســي مل االســتفســاراتلية القيام بإجرا  . تتضــمل مراجعة المعلومات المالية المرحمدقق الحســابات المســتقل للمنشــ ة "
ــل  األشخاص المس وليل ال األمور المالية والمحاسبية، وإتباع إجرا ات تحليلية وإجرا ات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أقــــ

صــول الى ت ديد حول جمي  جو ريا مل نطاق القيام بالتدقيق وفقا  للمعايير الدوليــــــــــــــــة للتدقيق، وبالتالي، فإنذا ال تم ننا مل الح
 األمور الذامـة التي يم ل أن يبينذا التدقيق. ل ا، فإننا ال نبدي رأي تدقيق بش نذا.

 أمر آخر
والدخل الشـــامل اآلخر والتغيرات في حقوق  للربح أو الخســـارة الموجزةل  يت  مراجعة المعلومات المقارنة المعروعـــة في البيانات 
 مل السجالت المحاسبية للشركة.وت  استخراجذا الملكية والتدفقات النقدية والمعلومات التفسيرية ذات الصلة 

 االستنتا 
ــتنادا  إلى مراجعتنا، ل  يتبيل لنا ما يداونا إلى   اداد ا، مل جمي  ب ن المعلومات الماليــــــــــــــــــة المرحلية المرفقة ل  يت  إ   االاتقاداســ

 ".المالية المرحلية التقارير " 34النواحي الجو رية، وفقا  للم يار المحاسبي الدولي رق  
 

  ديلويت آند توش )الشرق األوسط(
  
  
  

  محمد خميس التح 
  717رق  القيد 

  1202مايو  16
 أبوظبي

 اإلمارات العربية المتحدة
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 الموجز  األخر والدخل الشاملبيان الربح أو الخسارة 

 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةال لفترة
 

 مارس 31فترة الثالثة أشهر المنتهية في     
   2021  2020 
 در    درهم  اتإيضاح 
 ( مدقق)غير   (مدقق)غير    
      

 122,422,190  121,618,493  14 إيرادات  
       103,840,933) ) 104,281,176) )  تكلفة مبيعات 

      
       18,581,257  17,337,317   إجمالي الربح 

      
 7,131,783) ) 8,318,572) )  مصاريف إمومية وإدارية 

 339,718  83,191   إيرادات أخرى 
 -  56,578   إيرادات تمويل
       76,991) ) 52,560) )  تكاليف تمويل

      
 11,712,141  9,105,954  15 للفترة ربح 

      
       -  -   الدخل الشامل اآلخر

      
       11,712,141  9,105,954   للفترة الدخل الشاملمجموع 
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 الموجز بيان التغيرات في حقوق الملكية 

 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةلفترة ال
 

  
 رأس  
  المـال

 رأس المـال 
  اإلضافي

 إحتياطي 
  قانوني 

 أرباح 
  مستبقاة

 مجموع
 حقوق الملكية

 درهم   درهم   درهم   درهم   درهم   
           

 246,314,922  237,314,922  3,000,000  -  6,000,000  )مدقق(  2020يناير  1الرصيد في 
                       11,712,141  11,712,141  -  -  -  للفترة الدخل الشامل مجموع 
            258,027,063  249,027,063  3,000,000  -  6,000,000  )غير مدقق( 2020مارس  31في الرصيد 

           
 280,258,274  271,258,274  3,000,000  -  6,000,000  )مدقق(  2021يناير  1الرصيد في 

 9,105,954  9,105,954  -  -  -  للفترة الدخل الشامل مجموع 
                       -  ( 194,000,000 ) -  194,000,000  -  ( 10مسا مة إ افية لرأس المال )إيضاح 

            289,364,228  86,364,228  3,000,000  194,000,000  6,000,000  )غير مدقق( 2021مارس  31في الرصيد 
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 الموجز بيان التدفقات النقدية 

 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةلفترة ال
 

 مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في    
  2021 

 درهم
 2020 

 در  
 )غير مدقق(  )غير مدقق(   

     األنشطة التشغيلية 
 11,712,141  9,105,954  لفترةل ربح

     تعديالت لـ:
 109,943  -   بطيء الحركة مخصص مخزون 

 -  602,524  مخصص ديون مش وك في تحصيل ا 
 521,769  717,858  ن اية الخدمة للموظفيعمخصص م افآت 

 1,953,308  1,899,056  ادت الك 
 477,292  300,781  إطفاء  
 96,233) ) 76,191) ) بيع ممتلكات ومعدات مع ربح 

 -  56,578) ) إيرادات تمويل
      76,991  52,560  تمويل تكلفة

     
 التغيرات في الموجودات  التدفقات النقدية التشغيلية قبل  

 التشغيلية والمطلوبات   
 

12,545,964 
 

14,755,211 
 298,008) ) 114,568) ) زيادة في مخزون 

 44,332,437) ) 189,296,436) ) في ذم  مدينة تجارية وأخرى  زيادة
 13,716,200  7,502,678) ) )زيادة(/ نقص في موجودات العقد  

 18,264,374  5,048,833) ) )زيادة(/ نقص في مستحق مع ج ات ذات إالقة   
 20,686,838) ) 195,396,442  في ذم  داسنة تجارية وأخرى  (نقصزيادة/ )

 37,765,785  16,515,746   مطلوبات العقد زيادة في 
      3,400,169) ) 842,596) )   مستحق إلى ج ات ذات إالقة نقص في 

     
 15,784,118  21,653,041  العمليات  نالناتج مالنقد 

      184,223) ) 150,910) ) للموظفيع  خدمة المدفوإةالم افآت ن اية 
     

      15,599,895  21,502,131    األنشطة التشغيليةالناتج من  صافي النقد
     االستثمارية األنشطة 

 2,775,832) ) 831,923) ) ممتلكات ومعدات  دفعات لشراء 
 96,233  76,191  إاسدات مع بيع ممتلكات ومعدات

      -  56,578    فاسدة إيرادات 
     

      2,152,487) ) ( 699,154 ) االستثمارية األنشطة  صافي النقد المستخدم في
     األنشطة التمويلية  

 446,283) ) 265,022) ) تسديد مطلوبات إقود اإليجار 
           76,991) ) 52,560) ) تكاليف تمويل 

      523,274) ) ( 317,582 ) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 
     

      12,397,022  20,485,395  في النقد ومرادفات النقد  الزيادةصافي 
           145,679,522  174,040,700  النقد ومرادفات النقد في بداية الفترة 

      158,076,544  194,526,095  نقد ومرادفات النقد في نهاية الفترة ال
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 الموجزة  المرحلية إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية

 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةال لفترة
 
 
  معلومات عامة 1
 

في مارس  .شـــــــــراكة مســـــــــجلة في إمارة أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة كانتشـــــــــركة الصـــــــــير للتج يزات والمعدات البحرية إن  
، ت  تغيير الو ــــــع القانوني للشــــــراكة إلى شــــــركة ذات مســــــةولية محدودة وت  تغيير االدــــــ  إلى شــــــركة الصــــــير للتج يزات 2008

 )"الشركة"(.ذ.م.م. والمعدات البحرية 
 

، تجارة قطع واالتجار ب ا القوارب  والمعدات البحرية، إصــالح اآلليات وصــيانة وتجارة اصنشــطة الرسيســية للشــركة في ادــتيرادتتمثل 
تج يز المصـــــانع وملحقات ا، إصـــــالح وصـــــيانة المعدات البحرية الختيفة والثقيلة، تجارة   وم اسع غيار النقل البحري، تجارة معدات

ــفع والقوارب ــفع والقواربا، بيع الجملةب  -  قطع غيار الســـــــــ ، إدارة بالتجزسة  -، بيع قطع غيار الطاسرات وم ونات ا بالتجزسة - لســـــــــ
 .وتسيير اوإدارة اليخوت  ،وتشغيل السفع

 
كما تمتلك الشـــــــركة وتحتفي بتراخيص تجارية إ ـــــــافية صـــــــادرة إع داسرة التنمية االقتصـــــــادية لتنفيذ أنشـــــــطة اصإمال اإل ـــــــافية 

 ؛والخدمات ذات الصلة
 

 ذ.م.م.للقوارب البحرية  الصيرمبنى  −
 .مع د الصير للتدريب البحري ذ.م.م −
 شركة الصير للخدمات البحرية ذ.م.م. −

 
وتع س البيانات المالية المركز المالي ونتاسج إمليات الشـركة بما في  المنشـآتمنفصـلة ل ذل  محادـبية بسـجالتال تحتفي الشـركة 

 .المنشآتذلك  ذل 
 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 
  المالية  البياناتالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها وليس لها تأثير هام على   2/1
 

دــــارية المفعول للفترات الســــنوية التي التي أصــــبحت  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والتعديالت التالية  ت  تطبيق
. ل  ي ع لتطبيق  ـذل المعـايير اـلدولـية للتـقارير المـالـية المعـدـلة ـت ثير إلى في  ـذل البـياـنات المـالـية  2021ر يـناي 1تـبدأ في أو بعـد 

ــنوات الحالية    امل  ي ع لتطبيق  ذل المعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة أي ت ثير .  المالية البيانات إلى المبالغ المدرجة للســــــ
 إلى محادبة المعامالت أو الترتيبات المستقبلية.ةثر تقد والسابقة ولكع 

المريار المحاســـبي  ،9رير المالية رقم  على المريار الدولي للتقا)تعديالت  2المرحلة رقم  - إعادة تشـــ يل مريار ســـعر الفا دة
والمريار الدولي للتقارير المالية  4رقم المريار الدولي للتقارير المالية    ،7المريار الدولي للتقارير المالية رقم  ،39الدولي رقم 

 (16رقم 

 المليار، 9  رق   لتقارير الماليةلالدولي   المليار)تعديالت إلى    2المرحلة    -مليار دــــعر الفاسدة إإادة تشــــ يل التعديالت في  تقدم 
لتقـارير لالـدولي   والمليـار 4الـدولي للتقـارير المـاليـة  المليـار ،7 رق  الـدولي للتقـارير المـاليـة المليـار، 39 رق   الـدوليي المحـادــــــــــــــب

إإادة  نتيجةيت  إيقاف ا فقط  ال، وتو ـيح أن محادـبة التحو  إإادة التشـ يلتطلب ا ( ودـيلة إملية للتعديالت التي ي16  رق   المالية
الذي  إيبورإإادة تشـــــ يل إع   الناتجة، وإدخال اإلفصـــــاحات التي تســـــمح للمســـــتخدميع بف   طبيعة ومدى المخاطر  إيبورتشـــــ يل 

إلى معدالت مرجلية  إيبورزفي التحول مع  لمنشـــــ ةالتلك المخاطر باإل ـــــافة إلى تقدم  المنشـــــ ةوكيتية إدارة  المنشـــــ ةتعرض له  ت
 .التحول ذا  المنش ةدير تبديلة، وكيف 
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 الموجزة  المرحلية إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية

 )يتبع( 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةلفترة ال
 
 
 )يتبع( للتقارير المالية الجديدة والمعّدلةتطبيق المعايير الدولية  2
 
  لم تصبح سارية المفعول المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي 2/2
 

تصــــــــبح دــــــــارية بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصــــــــدرة التالية والتي ل    بشــــــــ ل مب ر الشــــــــركةل  تق  
 :بعد المفعول

 
 (.2023يناير  1)داري المفعول مع  إقود الت ميع 17المليار الدولي للتقارير المالية رق   •
 28والمليـار المحـادــــــــــــــبي الـدولي رق  البيـانـات المـاليـة الموحـدة  10تعـديالت إلى المليـار الـدولي للتقـارير المـاليـة رق   •

ــتركة:  ــاريع مشــ ــركات زميلة ومشــ ــتثمارات في شــ ــركات الزميلة أو ادــ ــتثمر والشــ ــول بيع المســ ــا مة في اصصــ بيع أو المســ
 ق(.)ل  يت  بعد تحديد تاريخ التطبي المشاريع المشتركة

 إرض البيانات المالية: تصـــــــنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة 1تعديالت إلى المليار المحادـــــــبي الدولي رق    •
 (.2023يناير  1)داري المفعول مع 

)دـــــــاري المفعول  اندماج اصإمال: باإلشـــــــارة إلى اإلطار المفا يمي 3تعديالت إلى المليار الدولي للتقارير المالية رق    •
 (.2022ناير ي 1مع 

ــتخدام المقصــــود 16تعديالت إلى المليار المحادــــبي الدولي رق   •  ممتلكات وآالت ومعدات المتعلق بالعاسدات قبل االدــ
 (.2022يناير  1)داري المفعول مع 

ــبي الدولي رق    • ــات، المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة المتعلق   37تعديالت إلى المليار المحادـــــ المخصـــــــصـــــ
 (.2022يناير  1)داري المفعول مع  تكلفة تنفيذ العقد -المثقلة باإللتزامات بالعقود 

إلى المعايير الدولية للتقارير المالية التي تتضــــمع التعديالت إلى المليار الدولي   2020-2018التحســــينات الســــنوية  •
، ( 2022ينــاير  1)دـــــــــــــــاري المفعول مع  اصولىللمرة تطبيق المعــايير الــدوليــة للتقــارير المــاليــة  1للتقــارير المــاليــة رق  

، الملـيار اـلدولي للتـقارير  (2022يـناير  1)دــــــــــــــاري المفعول مع اصدوات المـالـية  9الملـيار اـلدولي للتـقارير المـالـية رق  
)دــــــــــــاري الزراإة    41والمليار المحادــــــــــــبي الدولي رق   )ل  يت  بعد تحديد تاريخ التطبيق( إقود اإليجار   16المالية رق   

 (.2022يناير  1المفعول مع 
( 16لتقارير المالية رق   ل)تعديل إلى المليار الدولي    2021يونيو   30لما بعد   19  -ب وفيد اإليجار المتعلقة  امتيازات •

 .(2022أبريل  1مع  اإتباراي  داري المفعول)
ــبية )تعديالت إلى   • ــات المحادــ ــيادــ ــاح إع الســ ــبي الدولي رق  اإلفصــ ــة المعايير الدولية  وبيان  1المليار المحادــ مماردــ

 .(2023يناير  1اإتباراي مع ( )داري المفعول 2رق  لتقارير المالية ل
ــبية )تعديالت إلى   • ــبي الدولي رق   تعريف التقديرات المحادــــــــ ــاري المفعول 8المليار المحادــــــــ يناير  1اإتباراي مع ( )دــــــــ

2023). 
 

 .للشركةالمالية  البياناتمع غير المتوقع أن ي ون للمعايير والتعديالت الجديدة المذكورة أإالل أي ت ثير جو ري إلى 
 

ال توجد معايير وتعديالت جديدة أخرى ت  تطبيق ا إلى المعايير المنشـــــورة أو تفســـــيرات لجنة تفســـــيرات المعايير الدولية والتي مع 
 .للشركةالمالية  البياناتام إلى المتوقع أن ي ون ل ا ت ثير  

 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3
 

 أساس اإلعداد 
 

لمليار المحادــــــبي الدولي وفقاي ل  2021مارس   31لفترة الثالثة أشــــــ ر المنت ية في  الموجزة المرحلية ت  إإداد  ذل البيانات المالية  
 ."التقارير المالية المرحلية" 34رق  

 
 .وإملة العرض للشركةالعملة الوظيتية الموجزة بالدر   اإلماراتي )الدر  ( باإتبارل المرحلية لقد ت  إرض المعلومات المالية 
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8  
 الموجزة  المرحلية إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية

 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 
 )يتبع( ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3
 

لبيانات المالية الســنوية وينبغي أن تقرأ المالية المرحلية الموجزة كافة المعلومات واإلفصــاحات المطلوبة في ا ال تتضــمع المعلومات
. باإل ــــــافة لذلك، فإن النتاسج لفترة 2020ديســــــمبر   31للســــــنة المنت ية في    الســــــنوية للشــــــركةجنباي إلى جنب مع البيانات المالية  

ال تعتبر بالضـرورة مةشـر إلى النتاسج التي يم ع توقع ا للسـنة المالية التي دـتنت ي  2021 مارس  31أشـ ر المنت ية في   الثالثة
 .2021ديسمبر  31في 

 
  القياسأساس 

 
ــ ل إام إلى القيمة  الموجزةت  إإداد  ذل المعلومات المالية المرحلية   ــتند التكلفة التاريخية بشـــــ ــاس التكلفة التاريخية. تســـــ إلى أدـــــ

 .الموجوداتقابل المقدم م للبدلالعادلة 
 

غير المدققة مع تلك المتبعة في إإداد البيانات  الموجزةتتفق الســـــيادـــــات المحادـــــبية المتبعة في إإداد المعلومات المالية المرحلية  
المعايير الجديدة ، واإليضـاحات المرفقة ب ا، بادـتثناء تطبيق بع  2020ديسـمبر  31للسـنة المنت ية في    للشـركةالمالية السـنوية 

 التي أصبحت دارية المفعول في الفترة الحالية إلى النحو المبيع أدنال.والمعدلة، و 
 

 التغيرات في األح ام والتقديرات غير المؤكدة 
 

ــبيوافق مع غير المدققة، بما يت الموجزةيتطلب إإداد  ذل المعلومات المالية المرحلية   ، مع اإلدارة 34الدولي رق    المليار المحادـــ
و ـــــع أح ام وتقديرات وافترا ـــــات تةثر إلى تطبيق الســـــيادـــــات المحادـــــبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات 

ــا ــات اصدـــ ــروفات. قد تختلت النتاسج الفعلية إع  ذل التقديرات. تت  مراجعة التقديرات واالفترا ـــ ــتمر. يت  والمصـــ ــ ل مســـ ــية بشـــ دـــ
االإتراف بمراجـعات التـقديرات المحـادــــــــــــــبـية في الفترة التي يت  فيـ ا مراجـعة التـقدير وفي أي فترات مســــــــــــــتقبلـية تـت ثر ـبذـلك. ـكاـنت  

والمصـادر الرسيسـية للتقديرات غير المةكدة  ي نفسـ ا   للشـركةاصح ام ال امة التي اتخذت ا اإلدارة في تطبيق السـيادـات المحادـبية 
 ، بادتثناء ما  و مبيع أدنال.2020ديسمبر  31للسنة المنت ية في  للشركةتلك المطبقة إلى البيانات المالية السنوية 

 
( حالة طوارئ صــحية إالمية بســبب دــاللة جديدة مع الفيروس نشــ ت WHO، أإلنت منظمة الصــحة العالمية )2020في مارس 

ــيع )"تفشـــي  ــنفت منظمة الصـــحة العالمية تفشـــي 2020"(. في وقت الحق )مارس 19-كوفيدفي وو ان، الصـ  19 -كوفيد (، صـ
ــتدإت الطبيعة الوباسية ل ذا المرض   ــريعة في التعرض والعدوى في جميع أنحاء العال . ادـ  قيوداي باإتبارل وباءي بناءي إلى الزيادة السـ

 في معظ  دول العال ، مما كان له آثار دلبية إلى االقتصاد العالمي والحياة االجتماعية. وإغالقاي تاماي إالمية إلى السفر 
 

، والتي تسـتند إلى افترا ـات للحركة وقابلة للدإ معقولة  مسـتقبليةاالستمان المتوقعة، تسـتخدم الشـركة معلومات  إند قياس خسـاسر
ــاب  ــتخدم الشـــــركة تقديرات الحتســـ ــ ا البع . تســـ ــتةثر  ذل العوامل إلى بعضـــ ــتقبلية لمحركات اقتصـــــادية مختلفة وكيف دـــ المســـ

 معدالت الخسارة.
 

ع الســــــــداد  ي تقدير للخســــــــارة الناتجة إع التخلت إع الســــــــداد. و ي تســــــــتند إلى الفرق بيع الخســــــــارة الناتجة إع التخلت إإن  
الـتدفـقات النقـدـية التعـاـقدـية المســــــــــــــتحـقة وتـلك التي يتوقع المقرض الحصــــــــــــــول إلي ـا، مع اصخـذ في االإتـبار الـتدفـقات النقـدـية مع 

 الضمانات والتعزيزات االستمانية المتكاملة.
 

احتمالية التخلت إع الســداد  ي تقدير إن  إع الســداد مدخالي رسيســياي في قياس خســاسر االستمان المتوقعة.   التخلت يةيشــ ل احتمال
التخلت إع الســـداد إلى مدى فترة زمنية معينة، ويتضـــمع حســـاب ا البيانات التاريخية واالفترا ـــات والتوقعات للظروف  يةالحتمال

وقعة، يبلغ مخصـــص خســـارة انخفاض قيمة الذم  المدينة التجارية المطلوب كما في لنموذج خســـاسر االستمان المت وفقاي المســـتقبلية. 
 در  (.  1,943,885: 2020ديسمبر  31در   ) 2,546,409مبلغ  2021مارس  31
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9  
 الموجزة  المرحلية إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية

 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 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                
 2020يناير  1في   48,432,558  1,455,990  1,184,399  2,479,929  6,241,253  11,040,000  -  70,834,129
 إ افات   2,529,248  281,600  185,803  556,448  -  -  2,210,949  5,764,048
                                   ادتبعادات    -  -  -  - ) (1,190,100  -  - ) (1,190,100

 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
 إ افات   -  -  14,700  390,996  161,991  -  264,236  831,923
                                   ادتبعادات    -  -  -  - ) (325,200  -  - ) (325,200

                  2021مارس  31في   50,961,806  1,737,590  1,384,902  3,427,373  4,887,944  11,040,000  2,475,185  75,914,800
 المتراكم االستهالك                

 2020يناير  1في   18,807,624  1,455,990  1,046,400  1,682,621  4,654,788  6,711,714  -  34,359,137
 محمل خالل السنة  4,179,644  62,291  90,413  497,102  870,106  2,208,000  -  7,907,556
                                   حذف نتيجة ادتبعاد   -  -  -  - ) (1,161,605  -  - ) (1,161,605

 2021 يناير 1في   22,987,268  1,518,281  1,136,813  2,179,723  4,363,286  8,919,714  -  41,105,088
 الفترةمحمل خالل   1,054,862  25,200  30,760  140,670  95,564  552,000  -  1,899,056

                                   حذف نتيجة ادتبعاد   -  -  -  - ) (325,200  -  - ) (325,200
                  2021مارس  31في   24,042,130  1,543,481  1,167,573  2,320,393  4,133,653  9,471,714  -  42,678,944

 المدرجةالقيمة                 
                  2021مارس  31في   26,919,676  194,109  217,329  1,106,980  754,291  1,568,286  2,475,185  33,235,856

                 
 2020 ديسمبر 31في   27,974,538  219,309  233,389  856,654  687,864  2,120,286  2,210,949  34,302,989

                 
 

  زون كوربوريشــع( مســتودع في المصــفح مبني إلى قطعة أرض مســت جرة مع 2و) ج ة ذو إالقة دون تكلفة، مقدمة مع ICAD( مباني م تب الشــركة المبنية إلى قطعة أرض في مصــفح 1المباني ) إلى تشــمل تحســينات
 (.6)راجع إيضاح  2019يناير  1مع  اإتباراي د اإليجار" و "إق 16لتقارير المالية رق  لإند تطبيق المليار الدولي  الموجودات. يت  االإتراف بحق ادتخدام 2005مع مايو  اإتباراي تبدأ  دنة 30لمدة 
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10  
 الموجزة  المرحلية إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية

 )يتبع( 2021مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في لفترة 
 
 
 )يتبع(  ممتلكات ومعدات 4
 

 كما يلي: الفترةخالل  المحملت  توزيع االدت الك 
   مارس  31  ديسمبر 31

2020   2021    
   درهم  در  

   )غير مدقق(  )مدقق(
     

 تكلفة مبيعات   1,609,331  6,410,057
 مصاريف إمومية وإدارية    289,725  1,497,499

     
     

7,907,556  1,899,056   
     

 
 
 عقود إيجار  5
 

 حق ادتخدام الموجودات 
 

 الموجودات المعترف به بـ:حق ادتخدام يتعلق 
 

في   2035مايو  29وتنت ي في  2005مايو  30دنة تبدأ مع  30لمدة  زون كورب قطعة أرض مست جرة مع أبوظبي . 1
 و ؛منطقة المصفح أبوظبي

 . 2021فبراير  12وتنت ي في  2018فبراير  13دنوات تبدأ مع  3د ع إمال في مصفح أبوظبي لمدة  . 2
 

   أرض  س ن عمال  المجموع
   درهم   درهم   درهم 

 التكلفة       
 2020يناير  1في   7,837,389  3,044,917  10,882,306

               إ افات   -  -  -
               2020ديسمبر  31في   7,837,389  3,044,917  10,882,306
        2021مارس  31في   7,837,389  3,044,917  10,882,306

  اإلطفاء المتراكم       
 2020يناير  1في   477,424  1,431,746  1,909,170
               محمل للسنة   477,424  1,431,746  1,909,170
 2020ديسمبر  31في   954,848  2,863,492  3,818,340

               محمل للفترة    119,356  181,425  300,781
        2021مارس  31في   1,074,204  3,044,917  4,119,121

 القيمة المدرجة       
        2021مارس  31في   6,763,185  -  6,763,185

       
        2020ديسمبر  31في   6,882,541  181,425  7,063,996
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11  
 الموجزة  المرحلية إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية

 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 
 عقود إيجار )يتبع( 5
 

 مطلوبات إقود اإليجار 
 

  ي كما يلي:  2020ديسمبر  31و 2021مارس  31إن الحركة في مطلوبات إقود اإليجار خالل الفترة المنت ية في 
 

   مارس  31  ديسمبر 31
2020   2021    

   درهم  در  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 يناير   1في   7,397,049  9,182,181

 يضاف: تكلفة تمويل معتمدل   -  430,149
 خالل الفترة/ السنة تسديداتينزل:  ) (265,022 ) (2,215,281

     
     

 ديسمبر  31في   7,132,027  7,397,049
     

 
في بيان المركز المالي كما   2020ديسمبر    31و   2021مارس    31يت  إرض مطلوبات إقود اإليجار كما في الفترة المنت ية في  

 يلي:
 

   مارس  31  ديسمبر 31
2020   2021    

   درهم  در  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 ش راي  12مبالغ مستحقة للتسوية خالل   334,389  515,814

 ش راي  12مبالغ مستحقة للتسوية بعد   6,797,638  6,881,235
     

     
 مطلوبات عقود اإليجار    7,132,027  7,397,049
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 الموجزة  المرحلية بالمعلومات الماليةإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى  6
 

   مارس  31  ديسمبر 31
2020   2021    

   درهم  در  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 ذم  مدينة تجارية   491,923,525  303,427,911

 ينزل: مخصص ديون مش وك في تحصيل ا   ) 2,546,409) ) 1,943,885)
     

     
301,484,026  489,377,116   
 دفعات مقدمة لمورديع   94,097,870  96,818,863
 مصاريف مدفوإة مقدماي   6,462,496  3,039,989
 ت مينات إمالة   2,148,626  2,148,626

 ذم  مدينة أخرى   161,493  62,187
     

     
403,553,691  592,247,601   

     
 

فواـسد إلى اـلذم  المـديـنة . ال يت  تحميـل أـية يومـاي( 60:  2019) يومـاي  60 و  اـلذم  المـدينـة التجـارـيةإن معـدل فترة اإلستمـان إلى 
ــة التعامل فقط مع أطراف لدي   مقدرة استمانية جيدة. يت  تقيي  الجودة االستمانية قبل قبول أي اإتمدت الشــــــــركة    التجارية. ــيادــــــ دــــــ

مليون   124,1:  2020مليون در   )  296,5إميل جديد. في ن اية فترة التقرير، يتضــمع إجمالي رصــيد الذم  المدينة إلى مبلغ 
 .للشركة( إمالء رسيسييع 5: 2020) 5( مع إجمالي الذم  المدينة مستحق مع %91,3: 2020) %97,2 ( تمثل نسبة در 
 

تقوم الشـــــركة بقياس مخصـــــص انخفاض قيمة الذم  المدينة التجارية بمبلغ يعادل مخصـــــص خســـــارة االستمان المتوقعة إلى مدى 
بالرجوع إلى الخبرة  مخصـــــص ماتري سوقعة لتلك الموجودات المالية بادـــــتخدام ويت  تقدير الخســـــاسر االستمانية المتالعمر الزمني. 

السـابقة في التخلت إع السـداد للمديع وتحليل المركز المالي الحالي للمديع، والمعدلة حسـب الحقاسق الخاصـة بالمديع، والظروف 
  وكذلك االتجال المتوقع للظروف في تاريخ التقرير.  االقتصادية العامة للمجال الذي يعمل المدينون في ا وتقيي  االتجال الحالي 
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13  
 الموجزة  المرحلية إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية

 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 
 )يتبع(ذمم مدينة تجارية وأخرى  6
 

الشــــــركة. لغرض تحديد المخاطر،  مخصــــــص ماتري سيو ــــــح الجدول التالي تفاصــــــيل مخاطر الذم  المدينة التجارية بناءي إلى  
ــة ب ا إلى مجموإتيع فرإيتيع  ما "الذم  المدينة مع  ــل محفظة الذم  المدينة التجارية الخاصـــ ــآتقامت الشـــــركة بفصـــ ذات  المنشـــ

 وأنما  االدترداد مع العمالء. التاريخية الح ومة" و"الذم  المدينة مع الشركات" بناءي إلى خساسر االستمانالعالقة ب
 

 م مدينة تجاريةذم  
  مقيمة بش ل جماعي  

 مقيمة بش ل
 فردي

  

  
لم تتجاوز فترة 

 المجموع   365-181  180-121  120-61  60-1  استحقاقها
 درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  
               

               2021مارس  31
               عمالء من جهات ح ومية   

   %100  %8,63  %0,27  %0,27  %0,27  %0,27  معدل خسارة االستمان المتوقعة 
 إجمالي القيمة المدرجة المقدرة 

 للتخلت إع السداد   
 

33,146,890  373,321,982  34,068,389  46,488,196  4,051,863  846,205  491,923,525 

 خسارة االستمان المتوقعة إلى  
 مدى العمر الزمني  

 
89,497  1,007,969  91,985  125,304  349,632  846,205  2,510,591 

               
               

               عمالء من شركات  
   %100  -  -  -  -  -  معدل خسارة االستمان المتوقعة 
 إجمالي القيمة المدرجة المقدرة 

 للتخلت إع السداد   
 

-  -  -  -  -  35,700  35,700 

 خسارة االستمان المتوقعة إلى  
 مدى العمر الزمني  

 
-  -  -  -  -  35,700  35,700 

               
               

               2020ديسمبر  31
               عمالء من جهات ح ومية   

   %100  %19,7  %0,27  %0,27  %0,27  %0,27  معدل خسارة االستمان المتوقعة 
 إجمالي القيمة المدرجة المقدرة 

 للتخلت إع السداد   
 

11,971,220  72,829,985  145,770,921  70,719,072  1,254,808  846,205  303,392,211 

 خسارة االستمان المتوقعة إلى  
 مدى العمر الزمني  

 
32,322  196,641  393,581  190,941  248,494  846,205  1,908,185 

               
               

               عمالء من شركات  
   %100  -  -  -  -  -  معدل خسارة االستمان المتوقعة 
 إجمالي القيمة المدرجة المقدرة 

 للتخلت إع السداد   
 

-  -  -  -  -  35,700  35,700 

 خسارة االستمان المتوقعة إلى  
 مدى العمر الزمني  

 
-  -  -  -  -  35,700  35,700 
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14  
 الموجزة  المرحلية بالمعلومات الماليةإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 
 )يتبع(ذمم مدينة تجارية وأخرى  6
 

الذي ت  اإلإتراف به للذم  المدينة  مدى العمر الزمنييو ـــــــــــح الجدول التالي الحركة في مخصـــــــــــص الخســـــــــــاسر االستمانية إلى  
 :9لتقارير المالية رق  التجارية واصخرى بما يتفق مع الن ج المبسط للمليار الدولي ل

  
 

 المجموع
 المقيمة بش ل   

 فردي
 المقيمة بش ل   

  جماعي
  

   درهم   درهم   درهم 
       

 2019ديسمبر   31الرصيد كما في    464,872  846,205  1,311,077
 صافي إإادة قياس مخصص الخسارة   198,550  35,700  234,250

       
       

 2020ديسمبر   31الرصيد كما في    663,422  881,905  1,545,327
 صافي إإادة قياس مخصص الخسارة   398,558  -  398,558

       
       

 2021 مارس 31الرصيد كما في   1,061,980  881,905  1,943,885
       

 
 
   موجودات العقد 7
 

   مارس  31  ديسمبر 31
2020   2021    

   درهم  در  
   مدقق()غير   )مدقق(

     
 موجودات العقد     

 إقود اإلنشاء  −  62,940,357  60,368,373
 تقدي  الخدمات   −  13,613,999  16,346,346

     
 العقد  تكاليف  24,674,108  17,011,068

     
     

93,725,787  101,228,464   
     

 
 موجودات العقد 

 
إن المبالغ المتعلقة بموجودات العقد  ي أرصــــــدة مســــــتحقة مع العمالء بموجب إقود اإلنشــــــاء والتي تنشــــــ  إندما تســــــتل  الشــــــركة 
مدفوإات مع العمالء بما يتماشـــــى مع دـــــلســـــلة مع اإلنجازات ذات العالقة باصداء. اإترفت الشـــــركة دـــــابقاي بموجودات العقد صي  

ت  إإادة تصــــــــنيف أي مبلغ دــــــــبق االإتراف به كموجودات العقد إلى الذم  التجارية المدينة في الوقت الذي يت  إمل ت  إنجازل. ي
 الفواتير للعميل. فيه إصدار
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15  
 الموجزة  المرحلية إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية

 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 
 )يتبع( موجودات العقد 7
 

   مارس  31  ديسمبر 31
2020   2021    

   درهم  در  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 إقود اإلنشاء  62,940,357  60,368,373

     
 

 .2020ديسمبر  31و 2021مارس  31العقد متداولة كما في  موجوداتجميع 
 

خســاسر االستمان المتوقعة إلى  يعادلمخصــص الخســارة إلى المبالغ المســتحقة مع العمالء بمبلغ بقياس  إدارة الشــركة داسماي تقوم 
ــداد، مع اصخذ في االإتبار خبرة العمر الزمنيمدى  ــتقبلية   التخلت إع الســـ ــاءاتالتاريخية والتوقعات المســـ ال يوجد . لقطاع اإلنشـــ

 اق ا في ن اية فترة التقرير.أي مع المبالغ المستحقة مع العمالء قد تجاوزت فترة ادتحق
 

تغيير في أدـاليب التقدير أو االفترا ـات ال امة التي ت  إجراا ا خالل فترة التقرير الحالي في تقيي  مخصـص الخسـارة يطرأ أي ل   
المتوقعة، ال لتقيي  اإلدارة النخفاض القيمة بادــــتخدام خســــاسر االستمان   وفقاي . اإلنشــــاءللمبالغ المســــتحقة مع العمالء بموجب إقود  

 .2020ديسمبر  31و 2021مارس  31العقد كما في  موجودات مقابلمطلوبة وجد خسارة انخفاض قيمة ي
 
 
 جهات ذات عالقة 8

 
تدخل الشــــــــــركة في معامالت مع شــــــــــركات ومنشــــــــــآت التي تندرج  ــــــــــمع تعريف الج ة ذات العالقة كما ت  تعريف ا في المليار 

المســا ميع، أإضــاء مجلس اإلدارة . تتضــمع الج ات ذات العالقة  اإلفصــاح إع اصطراف ذات العالقة  24المحادــبي الدولي رق  
ركة و/ أو إلدارة ودـــيطرة مشـــتركة، وشـــركاس ا وموظفي اإلدارة الرسيســـييع. يقرر منشـــآت خا ـــعة لملكية مشـــتوالمدراء الرسيســـييع و 

 .وكذلك الردوم اصخرى  العالقةذات  الج اتالمسا مون واإلدارة شرو  وأح ام المعامالت والخدمات المستلمة/ المقدمة مع/ إلى 
 

 تحتفي الشركة ب رصدة مع الج ات ذات العالقة كما يلي:
   رس ما 31  ديسمبر 31

2020   2021    
   درهم  در  

   )غير مدقق(  )مدقق(
     

 )الشركة اصم الن اسية(مستحق مع ج ات ذات إالقة   9,148,789  4,099,956
     
 مستحق إلى جهات ذات عالقة     

 مخازن زي ذ.م.م.   212,316  950,632
   99مطع  دوشي بار   -  32,586
 الجرف للسفر والسياحة ذ.م.م.   -  59,013
 دار اصمة للطباإة والنشر والتوزيع  1,722  11,372
 ديني رويال دينما ذ.م.م.  -  3,031

     
     

1,056,634  214,038   
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16  
 الموجزة  المرحلية إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية

 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 
 )يتبع( جهات ذات عالقة 8
 

 عالقة  ي كما يلي:الج ات ذات المع ال امة إن المعامالت 
   مارس  31  ديسمبر 31

2020   2021    
   درهم  در  

   )غير مدقق(  )غير مدقق( 
     

 إيرادات   6,025,966  24,891,899
     
     

 مشتريات بضاسع وخدمات   88,452  4,286,389
     

 
 
 نقد ومرادفات النقد 9

 
   مارس  31  ديسمبر 31

2020   2021    
   درهم  در  

   )غير مدقق(  )مدقق(
     

 نقد في الصندوق    196,879  150,000
 حسابات جارية  –نقد لدى البنوك   191,253,115  170,871,178

 ت مينات ثابتة   3,076,101  3,019,522
     

     
174,040,700  194,526,095   

     
 

ــيرة اصجل مودإة لدى البنوك التجارية التي تحمل  ــنوياي %  1معدالت فاسدة تتراوح مع تتكون الوداسع الثابتة مع وداسع قصــــــــ إلى  دــــــــ
 .(دنوياي % 1,75إلى  دنوياي % 1: مع 2020) دنوياي % 1,75

 
ــدة لدى البنوك إلى أن ا  ــداد  ذات يت  تقيي  اصرصـ ــبب التخلت إع السـ ــة بسـ ــع أن   حيثمخاطر استمانية منخفضـ  ذل البنوك تخضـ

الخســـــــــــــارة إلى  مخصـــــــــــــصتقوم إدارة الشـــــــــــــركة بتقدير   لذلك، وفقاي .  قبل البنوك المركزية في الدول ذات العالقةلرقابة إالية مع 
أي مع اصرصـدة لدى يتجاوز . ل   شـ راي   12 لفترةيعادل خسـارة االستمان المتوقعة اصرصـدة لدى البنوك في ن اية فترة التقرير بمبلغ 

ــداد،البنوك في ن اية فترة  ــتحقاق السـ ــابقة فيومع اصخذ في االإتبار   التقرير ادـ ــداد ومعدالت االستمان   الخبرة السـ التخلت إع السـ
خســــــارة إلى  ذل  بتقيي  إدم وجود انخفاض في القيمة، وبالتالي ل  تســــــجل أي مخصــــــصــــــات شــــــركةقامت إدارة الالحالية للبنك، 

  اصرصدة.
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 الموجزة  المرحلية إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية

 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 

 رأس المال 10
 

حصــــــصــــــ ما في  الشــــــركات ذ.م.م. بنقلقامت المجموإة الملكية القابضــــــة ذ.م.م. والمجموإة الملكية إلدارة ،  2020يناير  1في  
، أكملت  2020ديســمبر   31. كما في  اي اتش دــي إلدارة الشــركات ذ.م.مو   اي اتش دــي انددــتريال القابضــة ذ.م.م.  الشــركة إلى

. كما في ذلك التاريخ، يتكون رأس مال الشـــركة مع العالقةذات   ال يئاتالشـــركة إملية تســـجيل التغيير في  ي ل رأس المال لدى  
 الشركة  ي كما يلي:في مسا مة الإن . در   لكل د   6 بمبلغد   مصرح به ومصدر ومدفوع بالكامل  1,000,000

 
   2020ديسمبر  31و 2021مارس  31

   نسبة الملكية   عدد  القيمة
   %  األسهم   درهم

       
 لمجموإة الملكية القابضة ذ.م.م.ا  99,95  999,500  5,997,000

 المجموإة الملكية إلدارة الشركات ذ.م.م.   0,05  500  3,000
       
       

6,000,000  1,000,000  100          
 

، وافق المســا مون إلى تحويل الشــركة إلى شــركة مســا مة 2021أبريل   8 في  لقرار المســا ميع المةر  ووفقاي لن اية الفترة،  الحقاي 
ــة. وبناءي إلى ذلك،   ــيس المعتمد مع كاتب العدل في دولة اإلمارات العربية المتحدة بتاريخ  ووفقاي خاصــــ أبريل  8لملحق إقد الت دــــ

ماستي مليون يون در   )مل  200در  ( إلى   مليون در   )دـتة  مليون   6، وافق المسـا مون إلى زيادة رأس مال الشـركة مع 2021
، وخف  القيمة المســتبقاةمليون در   )ماسة وأربعة وتســعون مليون در  ( مع اصرباح   194 مبلغ (. ت  ذلك مع خالل تحويلدر  

دــــــ      200,000,000رأس المال إلى   يت  تقســــــي  در   )در   واحد(، وبالتالي  1( إلى  در  درا   )دــــــتة   6االدــــــمية للســــــ   مع 
 ن د  (.مليو  ماستي)
 

واكتملـت   قيـد التنفيـذ العالقـةذات  ال يئـاترأس المـال لـدى  ة، كـانـت إمليـة تســــــــــــــجيـل التغيير في  ي لـ 2021مـارس  31 كمـا في
 لعقد الت ديس المعدل  ي كما يلي: وفقاي الشركة في مسا مة البنجاح بعد ن اية الفترة. إن 

 
   نسبة الملكية   عدد  القيمة
   %  األسهم   درهم

       
 اي اتش دي انددتريال القابضة ذ.م.م.   85,00  170,000,000  170,000,000
 .ذ. م. م -شيميرا لالدتثمار   15,00  30,000,000  30,000,000

       
       

200,000,000  200,000,000  100          
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 الموجزة  المرحلية إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية

 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 

 مخصص م افآت نهاية خدمة الموظفين 11
 

   مارس  31  ديسمبر 31
2020   2021    

   درهم  در  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 يناير   1في   10,773,746  9,921,163
 محمل للفترة/ السنة   717,858  2,123,111

 دفعات خالل الفترة/ السنة   ) 150,910) ) 1,270,528)
     

     
 ديسمبر  31في   11,340,694  10,773,746

     
 
  

 ذمم دا نة تجارية وأخرى  12
 

   مارس  31  ديسمبر 31
2020   2021    

   درهم  در  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 ذم  داسنة تجارية    333,298,146  172,644,944

 أتعاب إدارة   7,812,262  6,415,995
  ريبة القيمة المضافة الداسنة، صافي   6,416,919  10,889,525
 مخصص مزايا موظفيع   11,685,475  9,101,808
 مصاريف مستحقة أخرى   37,674,884  2,438,976

     
     

201,491,248  396,887,686   
     

 
بو ـع دـيادـات إلدارة   الشـركةقامت  .يوماي( 90:  2020) يوماي   90إن معدل فترة اإلستمان إلى مشـتريات البضـاسع والخدمات  و 

ال يت  تحميـل أيـة فواسـد إلى أرصــــــــــــــدة الـذم   المخـاطر المـاليـة للتـ كـد مع دفع االلتزامـات الـداسنـة في حـدود فترة االستمـان المحـددة.
  الداسنة التجارية.

 
ــتحقاق م افآت الموظفيعتشــــــــــمل  ــتحقات والذم  الداسنة اصخرى ادــــــــ يون در  ( مل  4,12  :2020مليون در   )  5,64 بمبلغ المســــــــ

مع قبـل  إلى النحو الواجـبالتي ت  االإتراف ب ـا  (ال شــــــــــــــيء: 2020مليون در   ) 29,25 بمبلغ واإليرادات غير الم تســــــــــــــبـة
 .العمالء
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 الموجزة  المرحلية إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية

 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 

 مطلوبات العقد  13
 

 
 إلى العميل. إندما يدفع العميل البضــــاسعيت  تســــلي   إندماإلى البضــــاسع إلى العميل،  الســــيطرةاإليرادات إند نقل ب يت  االإتراف

ــاسع مقابل ــلي   قبل البضـــــ ــاسع تســـــ ــتل   ب ه يت  االإتراففإن للعميل،  المقدمةالموإودة    والخدمات البضـــــ لشـــــــركة لســـــــعر المعاملة المســـــ
 إلى العميل. الموإودة البضاسع والخدماتالعقد حتى يت  نقل السيطرة إلى  كمطلوبات

 
 

 إيرادات   14
 

مدى الوقت وفي نقطة زمنية في خطو    إلىمقابل تحويل البضــــــــاسع والخدمات تســــــــتمد الشــــــــركة إيرادات ا مع العقود مع العمالء 
 :اإلنتاج الرسيسية التالية

 

 
 مو ح أدنال: 2020ديسمبر  31في  غير المستوفية( اللتزامات اصداء جزسيدعر المعاملة المخصص )إن 

 

   مارس  31  ديسمبر 31
2020   2021    

   درهم  در  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 مبالغ مستلمة مقدماي مع إمالء   233,355,809  216,840,063

     

   مارس  31  ديسمبر 31
2020   2021    

   درهم  در  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 في نقطة زمنية  –تصنيف اإليرادات     

 تقدي  الخدمات    119,046,510  117,755,106
     
 على مدى الوقت –تصنيف اإليرادات     

 إيرادات اإلنشاءات   2,571,983  4,667,084
     

     
122,422,189  121,618,493   

     

   مارس  31  ديسمبر 31
2020   2021    

   درهم  در  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 التزامات أداء لم يتم استيفا ها    

 إيرادات اإلنشاءات المتبقية  141,450  17,051,924
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 الموجزة  المرحلية إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية

 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 

    الفترةربح   15
 

 بعد تحميل: الفترةت  تحديد ربح 

 
 

 مطلوبات طار ة  16
 

 
ــدار   ــمانات البنكية أإالل مع بنك محلي ت  إصـ ــار  الضـ ــبة  االإتياديخالل المسـ ــوماي بنسـ  %1لألإمال التي يفرض إلي ا البنك ردـ

 دنوياي.
 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  17
 

 للموجودات والمطلوبات المالية في المعلومات المالية المرحلية الموجزة تقارب قيمت ا العادلة. المدرجةاإلدارة أن القيمة  تعتبر
 
 

 المرحلية الموجزة  المالية المعلوماتاعتماد إصدار  18
 

 .2021مايو  16المرحلية الموجزة مع قبل اإلدارة بتاريخ  المالية ت  اإتماد وإجازة إصدار المعلومات

 

   مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في 
2020   2021    

   درهم  در  
   )غير مدقق(  )غير مدقق( 

     
 تكاليف موظفيع   14,706,358  13,754,652

     
     

 ( 4ادت الك ممتلكات ومعدات )إيضاح   1,609,327  1,558,617
     
     

 ( 5إطفاء حق ادتخدام موجودات )إيضاح   300,781  477,292
     

   مارس  31  ديسمبر 31
2020   2021    

   درهم  در  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
  مانات بنكية   39,266,788  39,388,112

     


