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تقریر مراجعة البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  

إیزي لیس لتأجیر الدراجات الناریة ش.م.خ شركة إلى مجلس إدارة 

مقدمـة 
وشركاتھا    الشركة")لشركة إیزي لیس لتأجیر الدراجات الناریة ش.م.خ ("لقد قمنا بمراجعة البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  

كما في   المختصر  ، والتي تتضمن بیان المركز المالي المرحلي الموحد٢٠٢٢  یونیو  ٣٠التابعة (یشار إلیھا معاً بـ "المجموعة") كما في  
والبیانات  اریخ  في ذلك الت  أشھر المنتھتینوالستة  الثالثة أشھر  لفترة    وبیان الدخل الشامل المرحلي الموحد المختصر،  ٢٠٢٢  یونیو  ٣٠

الصلة ذات  المختصرة  الموحدة  النقدیة  المرحلیة  والتدفقات  المساھمین  حقوق  في  المنتھیة    للتغیرات  أشھر  الستة  التاریخ فلفترة  ذلك   ي 
مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة وفقاً   لمعیار المحاسبة واالیضاحات. إن اإلدارة 

موحدة المختصرة استنادًا  . إن مسؤولیتنا ھي إبداء استنتاج حول ھذه البیانات المالیة المرحلیة الالمرحلیةالتقاریر المالیة    ٣٤الدولي رقم  
إلى أعمال المراجعة التي قمنا بھا. 

نطاق المراجعة 
ن قبل مدقق الحسابات "مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة م ٢٤١٠لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعیار الدولي المتعلق بأعمال المراجعة رقم 

لمسؤولین عن اسارات من موظفي الشركة خاصة  . إن مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة محددة بصفة رئیسیة باالستفالمستقل للمنشأة"
قل كثیرًا عن نطاق  األمور المالیة والمحاسبیة وبإجراء مراجعة تحلیلیة للمعلومات المالیة وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة ی

ن كافة األمور الجوھریة  عمكن أن نحصل علیھ  الذي یتم وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة وبالتالي ال نستطیع الحصول على التأكید الذي ی  التدقیق
خالل أعمال التدقیق ونظرًا لذلك فإننا ال نبدي رأي مدققي الحسابات.

االستنتاج 
لمرفقة لم یتم إعدادھا، من بناًء على مراجعتنا، لم یصل إلى علمنا أیة أمور تجعلنا نعتقد بأن البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة ا 

."التقاریر المالیة المرحلیة" ٣٤لنواحي الجوھریة، وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم كافة ا
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جزءًا من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. ١٧إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٢

المختصر الموحدالمرحليبیان الدخل الشامل
٢٠٢٢یونیو٣٠المنتھیة في للفترة

یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستة فترة یونیو ٣٠فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

(غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) 
درھم درھم درھم درھم إیضاحات 

٤٤٨٫٦٠٦٫٨٣٦٣٥٫٠٦٨٫٩٦٩٩٥٫٢٤٥٫٧٦٠٦٥٫١٠٠٫٥٠٤اإلیرادات من العقود مع العمالء  
) ٤١٫٤٧٢٫١٥٥() ٦٤٫٥١٢٫٠٩٢() ٢٢٫٦٥٤٫٣٨٦() ٣٢٫٧٢٦٫٩٧٢(التكالیف المباشرة 

١٥٫٨٧٩٫٨٦٤١٢٫٤١٤٫٥٨٣٣٠٫٧٣٣٫٦٦٨٢٣٫٦٢٨٫٣٤٩الربح إجمالي 

) ١٠٫٤٧٧٫٥٥٠() ١٥٫٣٤٠٫٧٩٦() ٦٫٤٠٦٫٤٩١() ٨٫٠١١٫٥٩١(المصاریف اإلداریة 
التغیرات في القیمة العادلة للموجودات المالیة المدرجة  

- ٤٫٨٣٣٫٥٨٢- ٧٥٫٧٧٢٫٢٢٨الخسارة أوالربح بالقیمة العادلة من خالل 
- ) ٢٨٩٫٩٧٠(- ) ١٥١٫٣٨٢(٦الحصة من الخسارة في استثمار في شركة زمیلة  

١٫٢٥٣٫٤٠٤١٫٩٩٩٫٠٢٣٣٫٠٦١٫٢٥٥٣٫٣٦٥٫٤٥٩اإلیرادات األخرى  
) ٨٣٨٫٧٢١() ٧٦٤٫٢٦٦() ٤٣٣٫٧٢٤() ٣٨٧٫٢٦٨(تكالیف التمویل  

١٤٫٣٥٥٫٢٥٥٧٫٥٧٣٫٣٩١٢٢٫٢٣٣٫٤٧٣١٥٫٦٧٧٫٥٣٧لفترةالدخل الشامل لالربح وإجمالي 

العائد إلى: 
١٣٫٩٢٤٫٥٩٧٧٫٢٧٠٫٤٥٤٢١٫١٥١٫٠٨٥١٤٫٩٦٢٫٠٨٠مالكي الشركة 

٤٣٠٫٦٥٨٣٠٢٫٩٣٧١٫٠٨٢٫٣٨٨٧١٥٫٤٥٧الحقوق غیر المسیطرة  

١٤٫٣٥٥٫٢٥٥٧٫٥٧٣٫٣٩١٢٢٫٢٣٣٫٤٧٣١٥٫٦٧٧٫٥٣٧

١١٠٫٤٦٠٫٢٤٠٫٧١٠٫٥٠للسھم الواحد العوائد األساسیة 
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جزءًا من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. ١٧إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٤

المختصر الموحدالمرحليبیان التغیرات في حقوق المساھمین
٢٠٢٢یونیو٣٠المنتھیة في للفترة

إلى حاملي أسھم الشركة  ةالعائد 

اإلجمالي األرباح المحتجزة دمج الاحتیاطي االحتیاطي النظامي رأس المال 
غیر  الحقوق  
ة المسیطر

إجمالي حقوق  
المساھمین  

درھم درھم درھم درھم درھم درھم درھم 

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

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

٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢٫٤٩٩٫١٧٣١٫١٧٧٫٧٤٩٢٧٫٦٧٠٫٥٠٠٦١٫٣٤٧٫٤٢٢٣٫٠٨٦٫٧٩٨٦٤٫٤٣٤٫٢٢٠(غیر مدققة)  ٢٠٢١یونیو٣٠الرصید في 

٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠٥٫٩٣٢٫٨٢٩١٫١٧٧٫٧٤٩٤٦٫١٢٧٫٧٥٤٨٣٫٢٣٨٫٣٣٢٣٫٤٣٣٫٤٤٨٨٦٫٦٧١٫٧٨٠(مدققة)  ٢٠٢٢ینایر ١الرصید في 
٢١٫١٥١٫٠٨٥٢١٫١٥١٫٠٨٥١٫٠٨٢٫٣٨٨٢٢٫٢٣٣٫٤٧٣- - - فترة إجمالي الدخل الشامل لل

٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠٥٫٩٣٢٫٨٢٩١٫١٧٧٫٧٤٩٦٧٫٢٧٨٫٨٣٩١٠٤٫٣٨٩٫٤١٧٤٫٥١٥٫٨٣٦١٠٨٫٩٠٥٫٢٥٣(غیر مدققة)  ٢٠٢٢یونیو٣٠الرصید في 
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جزءًا من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. ١٧إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٥

المختصر الموحدالمرحليبیان التدفقات النقدیة
2022یونیو ٣٠المنتھیة في للفترة

أشھر المنتھیةالستةفترة 
یونیو٣٠في 

٢٠٢٢٢٠٢١
(غیر مدققة)  (غیر مدققة)

درھم درھم إیضاحات 

األنشطة التشغیلیة
٢٢٫٢٣٣٫٤٧٣١٥٫٦٧٧٫٥٣٧للفترةالربح 

تعدیالت للبنود التالیة: 
٥٩٫١٥٣٫٦٥٨٧٫١١٣٫١٦٩استھالك ممتلكات ومعدات  

٣٦٦٫٢٠٩٥٣٣٫٤٤٠استھالك موجودات حق االستخدام  
٤٣٫٠٩٩٥٢٫٩٦٧إطفاء موجودات غیر ملموسة  

٦٦٥٫٠٦٣٣٣٩٫٣١٠مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین  
-٦٢٨٩٫٩٧٠حصة من الخسارة في استثمار في شركة زمیلة

)١٫٧٢٨٫٥٠٤() ١٫٤٥٣٫٦١٥(ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات  
التغیر في القیمة العادلة الستثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من  

-) ٤٫٨٣٣٫٥٨٢(٧أوالخسارةالربحخالل  
٧٦٤٫٢٦٦٨٣٨٫٧٢١تكالیف التمویل  

٢٫٢٨٠٫٢٨٥٢٫٢٣٣٫١٧٨مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

٢٩٫٥٠٨٫٨٢٦٢٥٫٠٥٩٫٨١٨
التغیرات في رأس المال العامل 

)٦٫٣٨٤٫٥٣١()١٥٫٣٧١٫٥٠٦(ذمم مدینة ومصاریف مدفوعة مقدماً 
٤٫٢٠٩٫٠٣٦٢٫٧٦١٫٥١٢ذمم دائنة ومستحقات  

٣٨٠-مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة  
-٩٩٢٫٣١٧مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

٣٦٫٨٠٦) ١٫٢١٧٫٥٥٧(مخزون

١٨٫١٢١٫١١٦٢١٫٤٧٣٫٩٨٥التدفقات النقدیة من العملیات  
) ٢٢٫٢٧٦()١٠٥٫٧٩٣(مكافآت نھایة الخدمة للموظفین المدفوعة 

) ٧٨٤٫٤٤٧()٧١٦٫٢٥٢(تكالیف التمویل المدفوعة  

١٧٫٢٩٩٫٠٧١٢٠٫٦٦٧٫٢٦٢صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 

األنشطة االستثماریة 
) ١٢٫٢٣٢٫٤٤٨()٢٦٫٦١١٫٦٨٨(٥شراء ممتلكات ومعدات  

١٢٫٤٥٧-شراء موجودات غیر ملموسة  
-)١٠٫٦١٩٫٢٩٩(٧الربح أو الخسارة شراء استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 

الربح أو  متحصالت من استبعاد استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل
-٧١٧٫١٤٧٫٨١٩الخسارة

٢٫٢٢٥٫٩٣٠٢٫٤٨٣٫٦٣٠متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات  
١٧٨٫١٢٠-تابعة، صافي النقد الُمكتسب استحواذ على شركة 

-) ٣٫٦٨٠٫٠٠٠(٦شراء استثمار في شركة زمیلة 

)٩٫٥٥٨٫٢٤١()٢١٫٥٣٧٫٢٣٨(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة 

األنشطة التمویلیة 
)٨٫١٤٤٫٠١٤() ٨٫٤٩٦٫٦٢١(سداد قروض بنكیة 

١٣٫٠٢١٫٩٥٦٨٫٨٩٠٫٢٣١متحصالت من قروض بنكیة  
٣٠٠٫٠٠٠-رأس مال مساھم بھ من خالل حقوق غیر مسیطرة

) ٥٧٢٫١٣٨()٤١٩٫٤٢٤(مقابل مطلوبات عقود اإلیجار دفعات 

٤٫١٠٥٫٩١١٤٧٤٫٠٧٩صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة  

١١٫٥٨٣٫١٠٠)١٣٢٫٢٥٦(النقد وما یعادلھ صافي (النقص) الزیادة في 
١٨٫٦٦١٫٨٠٦١١٫٩٦٣٫٠١٦ینایر  ١النقد وما یعادلھ في 

٨١٨٫٥٢٩٫٥٥٠٢٣٫٥٤٦٫١١٦یونیو  ٣٠النقد وما یعادلھ في  
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠

٦

األنشطة١

"الشركة") ھي شركة مساھمة خاصة تأسست بموجب القانون االتحادي (لیس لتأجیر الدراجات الناریة ش.م.خ. إیزيإن شركة
، دیرة، دبي،  ٣٣٣٣٦٧. إن عنوان الشركة المسجل ھو ص.ب  ) وتعدیالتھ(٢٠١٥) لسنة  ٢رقم (لدولة اإلمارات العربیة المتحدة  

ش.م. العالمیة القابضة  الشركة  إن  المتحدة.  العربیة  رویال  ع  اإلمارات  مجموعة  ھي  األم النھائیة  والشركة  األم،  الشركة  ھي 
القابضة.

شركة وشركاتھا التابعة (یشار إلیھا معاً بـ  تتضمن البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة نتائج العملیات والمركز المالي لل
تجارة وإصالح وتأجیر الدراجات الناریة. "المجموعة"). إن األنشطة الرئیسیة للمجموعة ھي 

. ٢٠٢٢یولیو ٢١من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ المختصرةالموحدةالمرحلیةتم اعتماد إصدار البیانات المالیة

أساس اإلعداد ٢

لتزام بیان اال٢٫١

التقاریر المالیة المرحلیة إعداد  ٣٤تم إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم  
.")IASBالمجلس الدولي للمعاییر المحاسبیة ("عنالصادر 

ال تتضمن البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة كافة المعلومات واإلفصاحات الضروریة إلعداد البیانات المالیة السنویة 
للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ویجب قراءتھا مع البیانات المالیة السنویة للمجموعة كما في   . ٢٠٢١دیسمبر  ٣١وفقاً 

٣١بالضرورة إلى النتائج للسنة المنتھیة في  ٢٠٢٢یونیو٣٠المنتھیة في  أشھر  الستةال تشیر نتائج فترة  باإلضافة لذلك، قد
. ٢٠٢٢دیسمبر 

)، وھو العملة الوظیفیة للشركة.  "درھم"بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة (المختصرةالموحدةالمرحلیةتم عرض البیانات المالیة

بالقیمة العادلة  ةالمدرج ات، باستثناء االستثماروفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیةالمختصرةالموحدةالمرحلیةتم إعداد البیانات المالیة
. بالقیمة العادلةوالتي یتم إدراجھا أوالخسارةالربح من خالل 

أساس التوحید ٢٫٢

تھا التابعة.ا من البیانات المالیة للشركة وشركالمختصرةوحدةمالالمرحلیةالبیانات المالیةتتكون 

وبشكل خاص تسیطر المجموعة على شركة تابعة في حال وفقط في حال أن للمجموعة:

الصلة للجھة سیطرة على الجھة المستثمر فیھا (على سبیل المثال، وجود حقوق تعطیھا المقدرة على توجیھ األنشطة ذات
المستثمر فیھا) 

التعرض، أو الحقوق في العوائد المتغیرة الناتجة عن تعاملھا مع الجھة المستثمر فیھا، و
.المقدرة على استخدام السیطرة على الجھة المستثمر فیھا للتأثیر على عوائدھا
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تقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كانت تسیطر على جھة مستثمر فیھا في حال أن الحقائق والظروف تشیر إلى وجود تغییرات 
في أحد أو أكثر من عناصر السیطرة الثالثة المذكورة أعاله. 

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

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

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

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

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

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

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

المسیطرة ستؤدي إلى عجز في الرصید. 

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

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

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

كما   بموجبھو تحولھا إلى فئة أخرى من فئات حقوق المساھمین  مسموح بھ  المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة محدد / 
المطبقة). تعتبر القیمة العادلة ألي استثمار مسترد في الشركة التابعة السابقة بتاریخ فقدان السیطرة كقیمة عادلة عند اإلدراج  

، عند إمكانیة التطبیق، التكلفة عند اإلدراج المبدئي  ٩م  المبدئي للمحاسبة الالحقة بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رق
لالستثمار في شركة زمیلة أو شركة ائتالف.
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والمصاریف، والتدفقات النقدیة داخل المجموعة ذات  والدخل،  یتم استبعاد جمیع الموجودات والمطلوبات، وحقوق المساھمین،  
الصلة بالمعامالت بین أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحید. 

ھي كما یلي: المختصرةالموحدة المرحلیةالتابعة المدرجة في البیانات المالیةاتإن الشرك

األنشطة الرئیسیة والتشغیلبلد التأسیس اسم الشركة التابعة 
التصویت  وحقوقنسبة حصة الملكیة 

المحتفظ بھا 
٢٠٢٢٢٠٢١

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

٪٧٠٪ ٧٠خدمات التوصیل اإلمارات العربیة المتحدة لخدمات التوصیل ذ.م.م١٨٨٥

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

٨٠٪ ٨٠٪

السیاسات المحاسبیة  التغیرات في٣

المجموعةالمعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المطبقة من قبل  ٣٫١

إن السیاسات المحاسبیة المطبقة عند إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة متوافقة مع السیاسات المحاسبیة المطبقة  
، باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتھیة في  في بیاناتھا المالیة الموحدةمن قبل المجموعة  

. لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل آخر صادر ولم یصبح فعال  ٢٠٢٢ینایر  ١التالیة الفعالة كما في  
بعد.

الشركة التابعة -المالیة للمرة األولى  اعتماد المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر  ١المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  -
كمطبق للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للمرة األولى 

٪" المتعلق باستبعاد المطلوبات المالیة ١٠الرسوم في اختبار "الـ  –األدوات المالیة ٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة -
الضریبة على قیاسات القیمة العادلة -الزراعة ٤١معیار المحاسبة الدولي رقم -
دتكالیف إتمام العق-العقود الُمكِلفة-٣٧تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم -
اإلشارة إلى اإلطار المفاھیمي-٣تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم -
المتحصالت قبل االستخدام المقصود :كات واآلالت والمعداتالممتل-١٦تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم -

استخدام  النیة فيالمجموعةلدىللمجموعة.  المختصرة  لم یكن لھذه التعدیالت أي تأثیر على البیانات المالیة المرحلیة الموحدة  
الوسائل العملیة في الفترات المستقبلیة إذا أصبحت قابلة للتطبیق.

دیسمبر  ٣١باإلضافة إلى السیاسات المحاسبیة المطبقة من قبل المجموعة في بیاناتھا المالیة الموحدة كما في وللسنة المنتھیة في 
المختصرة نتیجة الستثمارھالبیانات المالیة المرحلیة الموحدة  إعداد اأثناء، اعتمدت المجموعة السیاسات المحاسبیة التالیة  ٢٠٢١

في شركة زمیلة خالل الفترة.
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شركة زمیلةاالستثمار في 
تأثیرًا جوھریاً علیھا وھي لیست شركة تابعة أو حصة في شركة ائتالف. إن للشركةإن الشركة الزمیلة ھي الشركة التي یكون  

ولكن لیس بھا والتشغیلیة للجھة المستثمرعلى السیاسات المالیةالتأثیر الجوھري ھو المقدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات  
السیطرة أو السیطرة المشتركة على ھذه السیاسات. 

مماثلة لتلك الالزمة لتحدید السیطرة على الشركات أو السیطرة المشتركةإن االعتبارات التي یتم دفعھا عند تحدید النفوذ الجوھري
طریقة حقوق الملكیة.الزمیلة باستخدامشركتھا في تتم المعالجة المحاسبیة الستثمار المجموعة التابعة. 

باستخدام طریقة حقوق  المختصرة الموحدة المرحلیة یتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزمیلة في البیانات المالیة 
اد  الملكیة، باستثناء عندما یتم تصنیف االستثمار كمحتفظ بھ للبیع، وفي ھذه الحالة یتم المحاسبة عنھ بموجب المعیار الدولي إلعد

الموجودات غیر المتداولة المحتفظ بھا للبیع والعملیات المتوقفة. بموجب طریقة حقوق الملكیة، یتم إدراج  ٥التقاریر المالیة رقم 
االستثمار في شركة زمیلة مبدئیاً بالتكلفة. یتم تعدیل القیمة الدفتریة لالستثمار إلدراج التغیرات في حصة المجموعة من صافي  

الزمیلة منذ تاریخ االستحواذ. یتم إدراج الشھرة المتعلقة بالشركة الزمیلة ضمن القیمة الدفتریة لالستثمار وال  موجودات الشركة
لالنخفاض في القیمة بشكل منفصل.فحصھا یتم 

حصة المجموعة من نتائج عملیات الشركة الزمیلة. یتم عرض أي تغییر  الدخل الشامل المرحلي الموحد المختصریعكس بیان  
لجھات المستثمر فیھا كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة. باإلضافة إلى ذلك، عندما یكون ھناك  لفي الدخل الشامل اآلخر  

حصتھا من أیة تغییرات، عند اللزوم، في بیان   بإدراج  حقوق ملكیة الشركة الزمیلة، تقوم المجموعة  مباشرًة في  تغییر مدرج 
استبعاد األرباح والخسائر غیر المحققة الناتجة عن المعامالت بین المجموعة والشركة الزمیلة التغیرات في حقوق الملكیة. یتم  

إلى مدى الحصة في الشركة الزمیلة.

المختصر  الموحد  المرحلي  الدخل الشاملیتم عرض إجمالي حصة المجموعة من ربح أو خسارة الشركة الزمیلة في صدارة بیان  
ثل الربح أو الخسارة بعد الضرائب والحقوق غیر المسیطرة في الشركات التابعة للشركة الزمیلة. خارج األرباح التشغیلیة ویم

یتم إعداد البیانات المالیة للشركة الزمیلة لنفس الفترة المالیة للمجموعة. عند اللزوم، یتم إجراء تعدیالت لجعل السیاسات المحاسبیة 
متوافقة مع تلك الخاصة بالمجموعة. 

خسارة انخفاض في قیمة استثماراتھا في  بعد   كان من الضروري إدراج  ما إذا  حقوق الملكیة، تحدد المجموعة  تطبیق طریقة 
شركتھا الزمیلة. في تاریخ كل تقاریر مالیة، تحدد المجموعة ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على االنخفاض في قیمة االستثمار  

ذا الدلیل، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القیمة كالفرق بین المبلغ القابل  في الشركة الزمیلة. في حالة وجود مثل ھ
الدخل الشامل  في بیان  زمیلة"  شركةالحصة من أرباح  لالسترداد للشركة الزمیلة وقیمتھ الدفتریة، ومن ثم إدراج الخسارة ضمن "

. المرحلي الموحد المختصر

حصص  ةة في الخسائر في الشركة الزمیلة حصتھا في الشركة الزمیلة (والتي تشمل أیحصة المجموعأو تتجاوز  عندما تساوي 
إدراج المجموعة بتقوممن صافي استثمار المجموعة في الشركات الزمیلة)، ال  اً طویلة األجل تشكل، من حیث الجوھر، جزء

میلة.عن الشركات الز، ما لم تتكبد التزامات أو تسدد مدفوعات نیابةً إضافیةخسائر 
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شركة زمیلة (تتمة) االستثمار في 
استثمار محتفظ بھ بقیمتھ العادلة.  ، تقوم المجموعة بقیاس وإدراج أي  االستثمار في الشركة الزمیلةعند فقدان النفوذ الجوھري على  

بھا   المحتفظ  لالستثمارات  العادلة  والقیمة  الجوھري  النفوذ  فقدان  عند  الزمیلة  للشركة  الدفتریة  القیمة  بین  فرق  أي  إدراج  یتم 
ومتحصالت االستبعاد ضمن األرباح أو الخسائر. 

التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة  ٣٫٢

للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات  المرحلیةت المالیةیتطلب إعداد البیانا  الموحدة وفقاً 
وافتراضات تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات المالیة واإلفصاح عن المطلوبات 

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

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

عند تطبیق   كانت األحكام الجوھریة الموضوعة من قبل اإلدارة  ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة،  عند إعداد 
والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة مماثلة للتي تم تطبیقھا عند إعداد البیانات المالیة كما للمجموعةالسیاسات المحاسبیة  
. ٢٠٢١دیسمبر ٣١ي في وللسنة المنتھیة ف 

اإلیرادات من العقود مع العمالء ٤

فیما یلي إجمالي إیرادات المجموعة من العقود مع العمالء: 

یونیو٣٠الستة أشھر المنتھیة في  یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في الثالثة 
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

(غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) 

نوع اإلیرادات
٢٢٫٢٧٤٫٤٧١١٨٫٦٠٨٫٩٤٤٤١٫٦٨٨٫٩٥٨٣٦٫٩٧٧٫٩٢١إیرادات اإلیجار 
٢٢٫١٥٠٫٤٠٦١٣٫٦٠٨٫٤٥٩٤٥٫١٣٤٫٧٥١٢٢٫٨٦٦٫٧٩٢خدمات التوصیل 

٢٫٣٦٨٫١٦٩١٫٤٦٤٫٩٨٦٥٫٥٩٦٫٩٤٩٣٫٠٧٦٫٣٠٨البضائع بیع  
١٫٨١٣٫٧٩٠١٫٣٨٦٫٥٨٠٢٫٨٢٥٫١٠٢٢٫١٧٩٫٤٨٣خدمات إیرادات ال

٤٨٫٦٠٦٫٨٣٦٣٥٫٠٦٨٫٩٦٩٩٥٫٢٤٥٫٧٦٠٦٥٫١٠٠٫٥٠٤

األسواق الجغرافیة
٤٨٫٦٠٦٫٨٣٦٣٥٫٠٦٨٫٩٦٩٩٥٫٢٤٥٫٧٦٠٦٥٫١٠٠٫٥٠٤اإلمارات العربیة المتحدة 



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

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠

١١

(تتمة) اإلیرادات من العقود مع العمالء٤

یونیو٣٠أشھر المنتھیة في  الستة یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في الثالثة 
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

(غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) 

توقیت إدراج اإلیرادات 
على مدى إیرادات اإلیجار وخدمات التوصیل 

٤٤٫٤٢٤٫٨٧٧٣٢٫٢١٧٫٤٠٣٨٦٫٨٢٣٫٧٠٩٥٩٫٨٤٤٫٧١٣فترة زمنیة 
٢٫٣٦٨٫١٦٩١٫٤٦٤٫٩٨٦٥٫٥٩٦٫٩٤٩٣٫٠٧٦٫٣٠٨محددة زمنیةفترةالبضائع المحولة في 

١٫٨١٣٫٧٩٠١٫٣٨٦٫٥٨٠٢٫٨٢٥٫١٠٢٢٫١٧٩٫٤٨٣محددة زمنیة فترةالخدمات في 

٤٨٫٦٠٦٫٨٣٦٣٥٫٠٦٨٫٩٦٩٩٥٫٢٤٥٫٧٦٠٦٥٫١٠٠٫٥٠٤

الممتلكات والمعدات ٥

٣٠أشھر المنتھیة في  الستةدرھم (فترة  ٢٦٫٦١١٫٦٨٨ما قیمتھالممتلكات والمعداتإلىاإلضافات  قیمةخالل الفترة، بلغت
وبلغ١٢٫٢٣٢٫٤٤٨:  ٢٠٢١یونیو في  الستةلفترة  االستھالك تكلفةت  درھم)،  المنتھیة  قیمتھ ٢٠٢٢یونیو٣٠أشھر  ما 

موجودات استبعاد). خالل الفترة، تم  درھم٧٫١١٣٫١٦٩:  ٢٠٢١یونیو٣٠أشھر المنتھیة في  الستةدرھم (فترة  ٩٫١٥٣٫٦٥٨
درھم (الفترة المنتھیة في  ١٫٤٥٣٫٦١٥بقیمةستبعاد االدرھم، مما أدى إلى صافي ربح من  ٧٧٢٫٣١٥تبلغبقیمة دفتریة صافیة  

بقیمة ستبعادمن االدرھم، مما أدى إلى صافي ربح ٧٥٥٫١٢٧تبلغبقیمة دفتریة صافیة استبعاد موجودات، تم ٢٠٢١یونیو٣٠
).درھم١٫٧٢٨٫٥٠٤

االستثمار في شركة زمیلة  ٦

فیما یلي تفاصیل استثمار المجموعة في شركة زمیلة:

حصة الملكیة
(مدققة) (غیر مدققة) 

دیسمبر ٣١یونیو٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١مكان التأسیس والعملیاتاألنشطة الرئیسیة الزمیلة  اسم الشركة 

مجموعة لینكس للتكنولوجیا المحدودة 

برامج  خدمات تطویر تطبیقات 
المخصصة وخدمات  الحاسوب 

-٪ ٢٥جزر فیرجن البریطانیة استشارات تكنولوجیا المعلومات. 
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠

١٢

االستثمار في شركة زمیلة (تتمة) ٦

("لینكس") للتكنولوجیا المحدودةمجموعة لینكس  
المحدودة)١(٪ في ٢٥حصة مساھمة بنسبةخالل الفترة، استحوذت المجموعة على للتكنولوجیا  لینكس  ("لینكس")  مجموعة 

درھم.٣٫٦٨٠٫٠٠٠مقابل 

االستثمار في شركة زمیلة ھي كما یلي: إن الحركة في

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر٢٠٢٢٣١یونیو٣٠
درھمدرھم

--في بدایة الفترة / السنة
-٣٫٦٨٠٫٠٠٠السنة/إضافة خالل الفترة

-)٢٨٩٫٩٧٠(السنة/حصة من الخسارة للفترة

-٣٫٣٩٠٫٠٣٠في نھایة الفترة / السنة 

الخسارةبالقیمة العادلة من خالل الربح أوةمدرجال ات ستثماراال٧

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر٢٠٢٢٣١یونیو٣٠
درھمدرھم

١٢٫١٠٥٫٠٦٢١٣٫٨٠٠٫٠٠٠مدرجة وتقع داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة  

إعادة إدراج   بنیة  للمتاجرة  الملكیة  حقوق  بأدوات  االحتفاظ  العادلة  یتم  تحدید القیمة  یتم  االستثمار.  في  األجل  قصیرة  التقلبات 
لالستثمار المتداول من خالل الرجوع إلى عروض األسعار المنشورة في سوق نشط.

ھو مبین في (إیضاح  أسالیباالستثمار بالقیمة العادلة باستخدام  إدراجیتم   ات االستثمار فيحركةال). فیما یلي  ١٤التقییم كما 
: الربح أو الخسارةبالقیمة العادلة من خالل ةرج المد

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر٢٠٢٢٣١یونیو٣٠
درھمدرھم

-١٣٫٨٠٠٫٠٠٠في بدایة الفترة / السنة 
١٠٫٦١٩٫٢٩٩١٨٫٦٧٣٫٧٧٩الفترة / السنة إضافات خالل  

)٩٫٠٣٠٫٩٥٩()١٧٫١٤٧٫٨١٩(الفترة / السنةخالل اتاستبعاد
٤٫٨٣٣٫٥٨٢٤٫١٥٧٫١٨٠التغیرات في القیمة العادلة، صافي 

١٢٫١٠٥٫٠٦٢١٣٫٨٠٠٫٠٠٠في نھایة الفترة / السنة 
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠

١٣

والنقد بنكیة الرصدة األ٨

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر٢٠٢٢٣١یونیو٣٠
درھمدرھم

٥٦٣٫٠٨٠٥٤٧٫٢٥٠النقد في الصندوق 
١٧٫٩٦٦٫٤٧٠١٨٫١١٤٫٥٥٦األرصدة البنكیة  

١٨٫٥٢٩٫٥٥٠١٨٫٦٦١٫٨٠٦النقد وما یعادلھ 

درھم.٢٣٫٥٤٦٫١١٦(غیر مدققة) ما قیمتھ ٢٠٢١یونیو٣٠بلغت قیمة النقد وما یعادلھ كما في 

رأس المال ٩

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠
درھمدرھم

الصادر والمدفوع بالكامل والمصرح بھ 
الواحدللسھمواحدبقیمة درھمسھم٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠) الواحدللسھمدرھم واحدسھم بقیمة ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠: ٢٠٢١(

االحتیاطي النظامي ١٠

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

رأس المال المدفوع.
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠

١٤

للسھم الواحد العوائد األساسیة ١١

قید  سھم  األعدد  لالمتوسط المرجح  علىالمجموعة  مالكي  العائد إلى  للفترة تقسیم الربح  بالواحدللسھمالعوائد األساسیةتم احتساب ی
الفترة كما یلي: خاللاإلصدار  

(غیر مدققة) 
یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في الثالثة 

(غیر مدققة) 
یونیو٣٠الستة أشھر المنتھیة في  

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

١٣٫٩٢٤٫٥٩٧٧٫٢٧٠٫٤٥٤٢١٫١٥١٫٠٨٥١٤٫٩٦٢٫٠٨٠الربح العائد إلى مالك المجموعة (درھم) 

٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ألسھم (أسھم) عدد االمتوسط المرجح ل عدد 

٠٫٤٦٠٫٢٤٠٫٧١٠٫٥٠(درھم) للفترةللسھم ةاألساسیالعوائد

الطارئة المطلوبات ١٢

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر٢٠٢٢٣١یونیو٣٠
درھمدرھم

٩١٠٫٤٠٠٥٠٠٫٠٠٠خطابات الضمان 

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

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة ١٣

الطرف ذو العالقة الوارد في معیار المحاسبة الدولي رقم  ومنشآت تقع ضمن تعریف معامالت مع شركات فيالمجموعة تدخل
افصاحات األطراف ذات العالقة.٢٤

یتم  تتضمن التي  والشركات  للمجموعة،  الرئیسیین  اإلدارة  وموظفي  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  الشركاء  العالقة  ذات  األطراف 
یتم اعتماد سیاسات  .  تمارس علیھا تلك األطراف نفوذًا جوھریاً التي ، أو  مشتركیتم السیطرة علیھا بشكل  التيالسیطرة علیھا، أو

. المعامالت من قبل إدارة المجموعةوأحكام التسعیر لھذه 
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠

١٥

(تتمة) المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة١٣

المعامالت ١٣٫١

ھي كما یلي: المرحلي الموحد المختصرإن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بیان الدخل الشامل

(غیر مدققة) 
یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في الثالثة 

(غیر مدققة) 
یونیو٣٠الستة أشھر المنتھیة في  

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

الشركة األم 
١٠٫٤١٢٥٫١٠٥١٠٫٤١٢٢٥٫٢١٩رسوم مھنیة 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة األخرى 
١٣٫٥٠٠١٣٫٥٠٠٢٦٫٥٤٩٢٧٫٠٠٠إیرادات الخدمات 

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

األرصدة١٣٫٢

ھي كما یلي:  المرحلي الموحد المختصرمع األطراف ذات العالقة المدرجة في بیان المركز المالياألرصدةإن 

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠

درھم درھمالعالقة نوع 
أطراف ذات عالقة: المبالغ المستحقة من 

٤٫٧٢٥٤٫٧٢٥شركة خاضعة لسیطرة مشتركة ) م.خزي للمخازن ش.،  سابقاً غذاء القابضة ش.م.ع (شركة 
٥٣٢٫٥٨٥٥٣٢٫٥٨٥أطراف ذات عالقة أخرى  شركات الحلیفة  ال

٥٣٧٫٣١٠٥٣٧٫٣١٠

المستحقة إلى أطراف ذات عالقة: المبالغ 
-٩٩٢٫٢٥٠شركة خاضعة لسیطرة مشتركة ش.م.ع شركة اإلمارات لتعلیم قیادة السیارات 

-٦٧الشركة األم الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

٩٩٢٫٣١٧-

٦٤٢٫٢٨٦٢٫٢٤٩٫٦٨١طرف ذو عالقة آخر األرصدة لدى مؤسسة مالیة 

٧٫٧٠٠٫٦٨٧٤٫٩٠٦٫١٧٢آخر طرف ذو عالقة القروض من مؤسسة مالیة 

الربح أو بالقیمة العادلة من خالل االستثمارات المدرجة
: الخسارة

٢٫٠٥٩٫٢٥٩١٣٫٨٠٠٫٠٠٠شركة خاضعة لسیطرة مشتركة مجموعة ملتیبالي ش.م.ع 
٧٫٥٩٠٫٠٠٠طرف ذو عالقة آخر لالستثمار بي إل سي شركة انفیكتوس 

٩٫٦٤٩٫٢٥٩١٣٫٨٠٠٫٠٠٠
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠

١٦

(تتمة) المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة١٣

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

٣١، لم یكن ھناك انخفاض في قیمة المبالغ المستحقة من قبل األطراف ذات العالقة (٢٠٢٢یونیو٣٠بالنسبة للفترة المنتھیة في  
ركز المالي للطرف ذو العالقة والسوق المفحص: ال شيء). یتم إجراء ھذا التقییم في كل سنة مالیة من خالل  ٢٠٢١دیسمبر  

الطرف ذو العالقة. ا یعمل فیھالتي

تعویض موظفي اإلدارة الرئیسیین 
: الفترةئیسیین خالل فیما یلي تعویضات أعضاء اإلدارة الر

یونیو٣٠الستة أشھر المنتھیة في  یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في الثالثة 
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
(غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) مدققة) (غیر 

٢٣٧٫٩٠٥١٥٩٫٠٣٥٥٩٥٫٧٢٤١٥٩٫٠٣٥رواتب ومكافآت الموظفین 

القیم العادلة لألدوات المالیة  ١٤

إن القیمة العادلة ھي  تقوم المجموعة بقیاس األدوات المالیة بالقیمة العادلة في تاریخ كل بیان مركز مالي مرحلي موحد مختصر. 
السعر الذي قد یتم استالمھ لبیع أصل أو دفعھ لتحویل التزام في معاملة منظمة بین مساھمي السوق بتاریخ القیاس. یعتمد قیاس  

راض أن معاملة بیع األصل أو تحویل االلتزام تتم إما: القیمة العادلة على افت

في السوق الرئیسي لألصل أو االلتزام، أو
 .في ظل غیاب السوق الرئیسي، في أكثر األسواق ذات منفعة لألصل أو االلتزام

یتم قیاس القیمة العادلة لألصل أو یجب أن تكون المجموعة قادرة على الوصول إلى السوق الرئیسي أو أكثر األسواق منفعة.
االلتزام باستخدام االفتراضات التي قد یقوم مساھمي السوق باستخدامھا عند تسعیر األصل أو االلتزام، بافتراض تصرف مساھمي 

یصب في أفضل مصالحھم االقتصادیة. فیما السوق 

غیر  یأخذ لألصل  مسا القیاس القیمة العادلة  باالعتبار إمكانیة  خالل استخدام  مالي  ھم السوق على تولید مصالح اقتصادیة من 
األصل في أقصى وأفضل حاالتھ أو البیع إلى مساھم أخر في السوق الذي قد یقوم باستخدام األصل في أقصى وأفضل حاالتھ. 

باستخدام   المجموعة  كافأسالیبتقوم  بیانات  لھا  تتوفر  والتي  الظروف،  في  مناسبة  تعتبر  التي  القیمة العادلة التقییم،  لقیاس  یة 
كافة الموجودات یتم تصنیف  والزیادة في استخدام المدخالت الملحوظة ذات الصلة والتقلیل من استخدام المدخالت غیر الملحوظة.

التسلسل الھرمي  المختصرة ضمن  الموحدة  البیانات المالیة المرحلیة  والمطلوبات التي یتم قیاس أو اإلفصاح عن قیمتھا العادلة في  
للقیمة العادلة، والتي تم تقدیم وصف عنھ كما یلي، بناًء على أدنى مستویات المدخالت التي تعتبر جوھریة لقیاس القیمة العادلة  

ككل:

 ؛في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلةالمتداولةاألسعار السوقیة (غیر المعدلة) - ١المستوى
 تقییم أخرى تكون فیھا أدنى مستویات المدخالت الھامة لقیاس القیم العادلة ملحوظة، بشكل مباشر أو  أسالیب- ٢المستوى

؛ غیر مباشر
 تقییم تكون فیھا أدنى مستویات المدخالت الھامة لقیاس القیم العادلة غیر ملحوظة.أسالیب- ٣المستوى



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

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠

١٧

القیم العادلة لألدوات المالیة (تتمة) ١٤

الشركة. لموجوداتیقدم الجدول التالي معلومات حول كیفیة تحدید القیمة العادلة 

القیمة العادلة كما في 
(مدققة) (غیر مدققة) 

الموجودات المالیة  

٣٠
٢٠٢٢یونیو
درھم 

دیسمبر  ٣١
٢٠٢١
درھم 

التسلسل الھرمي  
للقیمة العادلة 

أسالیب التقییم  
والمدخالت  

الرئیسیة 

المدخالت الھامة 
غیر القابلة 

للمالحظة 

عالقة المدخالت غیر  
القابلة للمالحظة بالقیمة 

العادلة

استثمارات–استثمارات في أسھم مدرجة  
١المستوى ١٢٫١٠٥٫٠٦٢١٣٫٨٠٠٫٠٠٠في موجودات مالیة 

أسعار متداولة في  
ال ینطبق ال یوجد . ة سوق نشط

موسمیة النتائج ١٥

تم إعداد ھذه  یأي شكل من أشكال الموسمیة.  بتتأثرالنفقات بطریقة ال  تكبد  وتحقیق اإلیراداتفي  المجموعةتتمثل طبیعة أعمال  
عند تحقیقھاوالمصاریف  اإلیراداتالبیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة بناًء على مبدأ االستحقاق، والذي یتطلب إدراج 

استالمھا أو دفعھا خالل الفترة. عندأو تكبدھا ولیس 

یةالتقاریر القطاع١٦

،  قطاعین یتم إعداد تقاریر لھما وحدات أعمال بناًء على منتجاتھا وخدماتھا ولدیھا  ضمنألغراض إداریة، تم تنظیم المجموعة  
كما یلي: 

، والذي یمثل حلول تأجیر الدراجات الناریة المقدمة للعمالء وبیع السلع ذات الصلة، بما في ذلك  قطاع أعمال الدراجات الناریة
. التوصیلصنادیق 

تقدم المجموعة حلوًال لوجستیة متكاملة من خالل مراسلي الدراجات وفرق التوصیل. قطاع خدمات التوصیل،

المذكورة أعاله. قطاعات تشغیلیة لتشكیل قطاعات التشغیلةلم یتم تجمیع أی

تراقب اإلدارة النتائج التشغیلیة لوحدات أعمالھا بشكل منفصل بغرض اتخاذ القرارات بشأن تخصیص الموارد وتقییم األداء. یتم 
الربح أو الخسارة في البیانات المالیة الموحدة. إدراجالربح أو الخسارة ویتم قیاسھ بشكل ثابت معبناًء علىتقییم أداء القطاع 



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

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠

١٨

(تتمة) یةالتقاریر القطاع١٦

أعمال الدراجات  
الموحدة االستبعادات إجمالي القطاعات خدمات التوصیل الناریة
درھم درھم درھم درھم درھم 

٢٠٢٢یونیو ٣٠الفترة المنتھیة في 
مع العمالء العقوداإلیرادات من 

٩٥٫٢٤٥٫٧٦٠- ٤٩٫٣٥٨٫٩٢٦٤٥٫٨٨٦٫٨٣٤٩٥٫٢٤٥٫٧٦٠عمالء خارجیین 
- ) ٦٫٣٣٦٫٠٢٥(٦٫٣١٠٫٨٢٥٢٥٫٢٠٠٦٫٣٣٦٫٠٢٥داخل القطاع 

٩٥٫٢٤٥٫٧٦٠) ٦٫٣٣٦٫٠٢٥(٥٥٫٦٦٩٫٧٥١٤٥٫٩١٢٫٠٣٤١٠١٫٥٨١٫٧٨٥اإلجمالي 

المصاریف 
) ٦٤٫٥١٢٫٠٩٢(٦٫٣١٠٫٨٢٥) ٧٠٫٨٢٢٫٩١٧() ٣٩٫٦٤٥٫١٩٨() ٣١٫١٧٧٫٧١٩(التكالیف المباشرة 

) ١٥٫٣٤٠٫٧٩٦(٢٥٫٢٠٠) ١٥٫٣٦٥٫٩٩٦() ٢٫٧٥٧٫٥٦٨() ١٢٫٦٠٨٫٤٢٨(المصاریف اإلداریة 

١٥٫٣٩٢٫٨٧٢- ١١٫٨٨٣٫٦٠٤٣٫٥٠٩٫٢٦٨١٥٫٣٩٢٫٨٧٢ربح القطاع 

١٦٢٫٣٠٥٫٠٣٥) ١٧٫١٤٧٫٣١٨(١٤١٫٦٠٩٫٩٤٤٣٧٫٨٤٢٫٤٠٩١٧٩٫٤٥٢٫٣٥٣إجمالي الموجودات 

٥٣٫٣٩٩٫٧٨٢) ١٤٫٤١٢٫٠٥٣(٤٣٫٨٨٨٫٠٨١٢٣٫٩٢٣٫٧٥٤٦٧٫٨١١٫٨٣٥إجمالي المطلوبات 

٢٠٢١یونیو٣٠الفترة المنتھیة في 
اإلیرادات من العقود مع العمالء 

٦٥٫١٠٠٫٥٠٤- ٤١٫٦٨٤٫٣٢٤٢٣٫٤١٦٫١٨٠٦٥٫١٠٠٫٥٠٤عمالء خارجیین 
- ) ٢٫٦٨٠٫٥٩٢(٢٫٥٣٣٫٩٦٧١٤٦٫٦٢٥٢٫٦٨٠٫٥٩٢داخل القطاع 

٦٥٫١٠٠٫٥٠٤) ٢٫٦٨٠٫٥٩٢(٤٤٫٢١٨٫٢٩١٢٣٫٥٦٢٫٨٠٥٦٧٫٧٨١٫٠٩٦اإلجمالي 

المصاریف 
) ٤١٫٤٧٢٫١٥٥(٢٫٥٣٣٫٩٦٧) ٤٤٫٠٠٦٫١٢٢() ١٩٫٨٠٨٫١٩٨() ٢٤٫١٩٧٫٩٢٤(التكالیف المباشرة 

) ١٠٫٤٧٧٫٥٥٠(١٤٦٫٦٢٥) ١٠٫٦٢٤٫١٧٥() ١٫٥٤١٫٥٤٧() ٩٫٠٨٢٫٦٢٨(المصاریف اإلداریة 

١٣٫١٥٠٫٧٩٩- ١٠٫٩٣٧٫٧٣٩٢٫٢١٣٫٠٦٠١٣٫١٥٠٫٧٩٩ربح القطاع 

١٠١٫٠٢٣٫٠٧٥) ٨٫٩٧١٫٧٤٤(٩٢٫٢٨١٫٦٥٣١٧٫٧١٣٫١٦٦١٠٩٫٩٩٤٫٨١٩إجمالي الموجودات 

٣٦٫٥٨٨٫٨٥٥) ٦٫٧٠٢٫٤٩١(٣٤٫٧٠٧٫٥٥٧٨٫٥٨٣٫٧٨٩٤٣٫٢٩١٫٣٤٦إجمالي المطلوبات 

العادلة   في القیمة  التغیر  تخصیص  یتم  المدرجةال  خالل  لالستثمارات  من  العادلة  الخسارة  بالقیمة  أو  التمویل الربح  وتكالیف 
واإلیرادات األخرى للقطاعات الفردیة حیث یتم إدارة األدوات األساسیة على أساس المجموعة.



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

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠

١٩

(تتمة) یةالتقاریر القطاع١٦

مطابقة الربح 

(غیر مدققة) 
یونیو ٣٠فترة الستة أشھر المنتھیة في 

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

ربح القطاع 
بالقیمة العادلة من خالل لالستثمارات المدرجة التغیر في القیمة العادلة 

١٥٫٣٩٢٫٨٧٢١٣٫١٥٠٫٧٩٩الربح أو الخسارة 
-٤٫٨٣٣٫٥٨٢تكالیف التمویل 

) ٨٣٨٫٧٢١()٧٦٤٫٢٦٦(اإلیرادات األخرى 
٣٫٠٦١٫٢٥٥٣٫٣٦٥٫٤٥٩االستثمار في شركة زمیلة فيالخسارة منحصةال

)٢٨٩٫٩٧٠(-

٢٢٫٢٣٣٫٤٧٣١٥٫٦٧٧٫٥٣٧لفترةلالربح  

أحداث الحقة ١٧

یعمل نادي الكابتن في مجال الریاضة البحریة  نادي الكابتن.  من ملكیة  ٪٥٥نسبةبعد نھایة الفترة، استحوذت المجموعة على
.بالجملةالسفن والمراكبوبیع
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