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 مقدمـة
قمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز المرفق لشــــــركة المــــــار لرمعدا  لالروة دا  ال )ر ة اً ًرً  اــــــابقا   ــــــركة المــــــار  

ــاةة    2021يوناو    30لرمعدا  لالروة دا  ال )ر ة ذً ً ً(  "الشـــــركة"(  كما في   لكٍل من البيانا  المالية الموجزة لرربح أل الخســـ
لفررة الســرة أ ــلر المنرلية بالت الراة نً إلن اة اةة مســ للة في حقوق المركية لالردفقا  النقدية   ا لالدخل الشــامل ارخر  الررار 

ــبي الدللي ةق   ــوةة عا لة لفقا  لرم ياة الم)ااــــــــ ــلا بمــــــــ "الرقاة ر المالية    34عن إلعدا  هاه المعروما  المالية المرحرية لعرضــــــــ
لليةً إلن مسـ للارنا هي إلبدا  ااـرنراح حوه هاه المعروما  المالية المرحرية  المـا ة عن ملر  المعايار الم)ااـبية الد المرحرية"

 الموجزة اارنا ا  إللى مراجعرناً

 نطاق المراجعـة
"مراجعـة المعرومـا  المـاليـة المرحريـة الري يقو  بلـا   2410لقـد قمنـا بمراجعرنـا لفقـا  لرم يـاة الـدللي حوه عمريـا  المراجعـة ةق   

ً ترضــمن مراجعة المعروما  المالية المرحرية الايا  برجرا  اتاــرفســاةا   بشــ ل ة يســي من المســرقل لرمنشــ ة "مدقق ال)ســابا  
ــل   األ خاص المس للان عن األموة المالية لالم)اابية  لإت اع إلجرا ا  ت)رارية لإجرا ا  مراجعة أخرىً إلن نطاق المراجعة أقــــ

ايار الدللاــــــــــــــــة لرردقاق  لبالرالي  فرنلا ت تم ننا من ال)مــوه عرى ت  اد حوه جمي  جوهر ا من نطاق الايا  بالردقاق لفقا  لرمع
 األموة اللامـة الري يم ن أن يبانلا الردقاقً لاا  فرننا ت نبدي ةأي تدقاق بش نلاً

 أمر آخر 
لالدخل الشـــامل ارخر لالررارا  في حقوق ل  ير  مراجعة المعروما  المقاةنة المعرلضـــة في البيانا  الموجزة لرربح أل الخســـاةة 

 المركية لالردفقا  النقدية لالمعروما  اةيضاحية ذا  العالقة لت  اارخراجلا من الدفاتر الم)اابية لرشركةً

 اتارنرـاح  
ــة المرحرية الموجزة المرف قة ل  ير  إلعدا ها  من اارنا ا  إللى مراجعرنا  ل  يربان لنا ما يدعونا إللى اتعرقا  ب ن المعروما  المالاــــــــــــ

 ًالرقاة ر المالية المرحرية"" 34جمي  النواحي اللوهر ة  لفقا  لرم ياة الم)اابي الدللي ةق  
 

   يرو ت آند توا  الشرق األلاط(
  
  
  

  م)مد خمي  الرح
  717ةق  القاد 

  2021يولاو  25
 أبوظبي

 اةماةا  العربية المر)دة
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 الموجز  والدخل الشامل اآلخر  الخسارة أوالربح  بيان  
 2021 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة ال  لفترة

 
 يونيو 30 في المنتهية  أشهر  الستة  يونيو 30 في  المنتهية  أشهر  الثالثة   
   2021  2020  2021  2020 
 )غعر مدقق(  )غير مدقق(  )غعر مدقق(  )غير مدقق(  إيضاحات  
 دا     درهم  دا     درهم   
          

 222,345,827  272,546,669  99,923,637  150,928,176  15   إيرادات
           190,357,586) ) 239,894,391) ) ( 86,516,593 ) ( 135,613,215 )  تك فة مبيعاو  

          
 31,988,241  32,652,278  13,407,044  15,314,961   إجمالي الربح  

          
          

 12,425,943) ) 13,334,450) ) 5,294,160) ) 5,015,878) )  م االف  مومية يإداالة 
 96,233  90,227  243,485) ) 7,036     صافي إيراداو/ )م االف( أخرى 

 178,861  56,578  178,861  -   إيراداو تمولل 
 168,002) ) 127,203) ) 91,011) ) 74,643) )  تكاليف تمولل  

 م سب     استثماااو مداجة بالايمة  
 العادلة من خالة الربح أي الخسااة   

  
392,000,000  -  

 
392,000,000  -           

          
 19,669,390  411,337,430  7,957,249  402,231,476  16 لفترة  ل  ربحال
          

 -  -  -  -   الدخل الشامل اآلخر  
          
          

           19,669,390  411,337,430  7,957,249  402,231,476   مجموع الدخل الشامل اآلخر للفترة  
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 الموجز  بيان التغيرات في حقوق الملكية 
 2021 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
  

 رأس  
  المـال 

 المساهمة في  
  رأس المال  

 إحتياطي  
  قانوني

 أرباح 
  مستبقاة 

 مجموع 
 حقوق الملكية 

 درهم    درهم    درهم    درهم    درهم    
           

   2020يناير  1في  الرصعد 
 مدقق()   

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

            19,669,390  19,669,390  -  -  -  مجموع الدخل الشامل ل فترة 
           

  2020يونيو  30في  الرصعد

 )غعر مدقق(  
 

6,000,000  -  3,000,000  256,984,312  265,984,312            
           

   2021يناير  1في  الرصعد 
 )مدقق(  

 
6,000,000  -  3,000,000  271,258,274  280,258,274 

 411,337,430  411,337,430  -  -  -    مجموع الدخل الشامل ل فترة
   المسا مة في اأس المالي

 (6 إيضاح)  
 
- 

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

 اإلضافي اأس الماة 
 (11ي 1)إيضاحاو   

 
194,000,000 

 
-  - ( (194,000,000  -            

           
  2021يونيو  30في   الرصيد

            3,691,595,704  488,595,704  3,000,000  3,000,000,000  200,000,000  )غير مدقق(  
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 الموجز  بيان التدفقات النقدية  
 2021 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
    يونيو 30الستة أشهر المنتهية في 

2020  2021    
    )غير مدقق(   )غعر مدقق( 

    درهم  دا  
 األنشطة التشغيلية     

 الربح ل فترة     411,337,430  19,669,390
 تعديالو لـ:      

 مش وك في ت. ع با    ذم  مدينةمخ ص    س(/  )   ) 82,954)  127,867
 مخ ص مخزين بطيو ال.ركة    -  151,779
 مخ ص م افآو نباية خدمة الموظفعن     1,334,715  1,038,626
 ممت كاو يمعداو  استبالك   3,839,124  3,955,019
 حق استخدا  موجوداوإطفاو     420,137  954,585
 بيو ممت كاو يمعداو    م سب  ) 76,191) ) 96,233)

 إيراداو تمولل    ) 56,578) ) 178,861)
 تكاليف تمولل     297,649  168,002

-  (392,000,000 ( 
 م سب غعر م.قق الستثماااو مداجة بالايمة العادلة   

       من خالة الربح أي الخسااة     
      

 التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل      25,013,332  25,790,174
 زلادة في مخزين     ) 54,208) ) 135,530)

 نقص/ )زلادة( في ذم  مدينة تجاالة يأخرى    79,953,348 ) ( 95,774,380
 نقص في موجوداو العقد     9,568,343  5,642,979
 في مست.ق من جباو ذاو  القة  زلادة  ) 12,634,574) ) ( 5,184,645
 نقص في ذم  داسنة تجاالة يأخرى   ) 102,978,338) ) ( 18,070,659
 )نقص(/ زلادة في مط وباو العقد  ) 40,009,794)  1,766,044
       نقص في مست.ق إل  جباو ذاو  القة  ) 375,692) ) ( 836,852

      
 النقد المستخدم في العمليات  ) ( 41,517,583 ) 86,802,869)

 م افآو نباية الخدمة المدفو ة ل موظفعن  ) 446,050) ) 188,475)
      
      

       صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية  ) ( 41,963,633 ) 86,991,344)
 األنشطة االستثمارية       

 دفعاو لشراو ممت كاو يمعداو    ) 2,513,531) ) ( 2,880,091
  اسداو من استشعاد ممت كاو يمعداو     76,191  124,728
       إيراداو فاسدة     56,578  178,861

      
       صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية    ) 2,380,762) ) ( 2,576,502

 األنشطة التمويلية     
 سداد مط وباو  قود اإليجاا    ) ( 519,065 ) 892,566)
 تكاليف تمولل    ) 127,203) ) 168,002)

      
      

       صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية    ) ( 646,268 ) 1,060,568)
      

 صافي النقص في النقد ومرادفات النقد  ) 44,990,663) ) 90,628,414)
      

 الفترةالنقد يمرادفاو النقد في بداية     174,040,700  145,679,522
      
      

       الفترةالنقد ومرادفات النقد في نهاية     129,050,037  55,051,108
 معامالت غير نقدية:     
       مسا مة في اأس الماة   3,000,000,000  -
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 الموجزة   المرحلية  المالية بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 2021 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة ال  لفترة

 
 
  معلومات عامة 1
 
في مااس   ةـــــــــراوة مســـــــــج ة في إمااة أبوظبي  اإلماااو العربية المت.دة كانتةـــــــــركة ال ـــــــــعر ل تجبعزاو يالمعداو الش.رلة إن  

  ت  تغععر الوضــــــو القانوني ل شــــــراوة إل  ةــــــركة ذاو مســــــديلية م.ديدة يت  تغععر االســــــ  إل  ةــــــركة ال ــــــعر ل تجبعزاو 2008
يت  تغععر االســ   خاصــةةــركة مســا مة  إل   ت  تغععر الوضــو القانوني ل شــركة 2021 أبرلل  8تاالخ بذ       يالمعداو الش.رلة 

  أبوظبي   33639 و   ب  إن  نوان الشــركة المســجل   )"الشــركة"(   ةــركة ال ــعر ل معداو يالتوالداو الش.رلة       إل   
 اإلماااو العربية المت.دة 

 
  تجااة قطو ياالتجاا ببا القوااب  يالمعداو الش.رلة  إصــالح اآللياو  يصــيانة يتجااة ل شــركة في اســتعرادتتمثل اصنشــطة الرسيســية 

تجبعز الم ـــــانو يم .قاتبا  إصـــــالح يصـــــيانة المعداو الش.رلة الختيفة يالثقع ة  تجااة   يم اسن  غياا النقل الش.ري  تجااة معداو
ــفن يالقوااب ــفنا  بيو  بالجم ة  -  قطو غياا الســـــــــ   إدااة بالتجزسة  -  بيو قطو غياا الطاسراو يم وناتبا  بالتجزسة - يالقوااب  لســـــــــ

  يتسععر ايإدااة اليخوو   يتشغعل السفن
 

بتراخيص تجاالة إضـــــــارية صـــــــاداة  ن داسرة التنمية االقت ـــــــادية لتنفع  أنشـــــــطة اص ماة اإلضـــــــارية   يت.تفظالشـــــــركة   وما تمت  
 ؛العالقةيالخدماو ذاو 

 
      ذال عر ماالن لبناو القوااب  −
      عبد ال عر ل تدالب الش.ري ذم −
      ذةركة ال عر ل خدماو الش.رلة  −

 
المالية المرح ية الموجزة المركز المالي ينتاسج   المع وماويتع س   منشـــــــــآوالمنف ـــــــــ ة لب    بدفاتر م.اســـــــــبيةال ت.تفظ الشـــــــــركة  

  م ياو الشركة بما في ذل      المنشآو 
 
 
                                                           تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد لة 2
 
 الموجزةعلى البيانات المالية  وليس لها أثر هامالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها    2/1
 

 ت  تطبعق المعايعر الديلية ل تقاالر المالية الجديدة يالمعدلة التالية  التي أصـــش.ت ســـاالة المفعوة ل فتراو الســـنولة التي تبدأ في أي
لمعـايعر اـلديلـية ل تـقاالر المـالـية الجـدـيدة يالمعـدـلة أي ـت  عر  ا  لتطبعق  ل  ي ن  الموجزة في  ـ   البـياـناو المـالـية  2020يـناير    1بعـد  

 . ا      المشالغ المداجة ل سنواو ال.الية يالسابقة يلكن قد يد ر     م.اسشة المعامالو أي الترتعشاو المستقب ية

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

إ ادة التشــ عل  يتوضــيح أن م.اســشة الت.وم ال يت  إيقافبا فقط نتيجة إ ادة   تقد  التعديالو يســع ة  م ية ل تعديالو التي يتط ببا
ال ي  إيبوا  يإدخاة اإلف ـــــاحاو التي تســـــمح ل مســـــتخدمعن بفب  طبيعة يمدى المخاطر الناتجة  ن إ ادة تشـــــ عل إيبواتشـــــ عل  

يبواز إل  معدالو مرجعية إفي الت.وة من   تتعرض له المنشـــــ ة يكيتية إدااة المنشـــــ ة لت   المخاطر باإلضـــــافة إل  تقد  المنشـــــ ة
 بدي ة  يكيف تدير المنش ة   ا الت.وة 
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 الموجزة  المالية المرحلية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2021 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 
 )يتبع(                           المالية الجديدة والمعد لةتطبيق المعايير الدولية للتقارير   2
 
 والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد   قيد اإلصدارالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  2/2
 

 يالتي ل  ي.ن مو د تطبيقبا بعد: التي ت  إصداا ابتطبعق المعايعر الديلية ل تقاالر المالية الجديدة يالمعدلة التالية  الشركةل  تق  
 
 (  2023يناير  1)يسري تطبيقه من  قود الت معن  :17المعياا الديلي ل تقاالر المالية اق   •
 
اســتثماااو  28يالمعياا الم.اســبي الديلي اق  البياناو المالية الموحدة    10تعديالو     المعياا الديلي ل تقاالر المالية اق    •

بيو أي المسـا مة في اصصـوة بعن المسـتثمر يالشـركاو الزمع ة أي المشـاالو المشـتركة  ال  :في ةـركاو زمع ة يمشـاالو مشـتركة
 ( ل  يت  بعد ت.ديد تاالخ التطبعق)
 
يسـري متدايلة )ت ـنيف المط وباو كمتدايلة أي غعر :  رض البياناو المالية 1تعديالو     المعياا الم.اسـبي الديلي اق    •

 (  2023يناير  1تطبيقه من 
 
 1)يســــري تطبيقه من  المفاهيمياص ماة: باإلةــــااة إل  اإلطاا  اندمام: 3تعديالو     المعياا الديلي ل تقاالر المالية اق   •

 (  2022يناير  
 

 المتع ق بالعاسداو قبل االســــــتخدا  المق ــــــودمعداو الالو ي اآلممت كاو ي ال  16تعديالو     المعياا الم.اســــــبي الديلي اق   •
 (  2022يناير  1يسري تطبيقه من )

 
بالعقود المخ ــــ ــــاو  المط وباو الم.تم ة يالموجوداو الم.تم ة المتع ق   37تعديالو     المعياا الم.اســــبي الديلي اق   •

 (  2022يناير  1يسري تطبيقه من ) تك فة تنفع  العقد -المثق ة باإللتزاماو  
 

ــنولة  • ــعناو السـ ــنولة تعديالو     المعياا الديلي ل تقاالر المالية اق    : 2020-2018دياة الت.سـ ــعناو السـ تشـــمل دياة الت.سـ
(  المعياا الديلي ل تقاالر المالية 2022يناير   1)يســـــــــــري تطبيقه من    تطبعق المعياا الديلي ل تقاالر المالية ل مرة اصيل :  1
)ل  يت  بعـد    قود اإليجـاا 16(  المعـياا اـلديلي ل تـقاالر المـالـية اق  2022يـناير    1)يســــــــــــــري تطبيـقه من    اصدياو المـالـية 9

 ( 2022يناير  1)يسري تطبيقه من  الزاا ة 41ت.ديد تاالخ التطبعق( يالمعياا الم.اسبي الديلي اق  
 

ــبية )تعديالو       • ــاو الم.اســ ــياســ ــاح  ن الســ ــبياإلف ــ بيان   تقاالر الماليةلالديلية    يالمعياا 1  اق   الديلي المعياا الم.اســ
  (2023يناير  1يسري تطبيقه من ( )2اق   الممااسة

 
 (  2023يناير  1من  تطبيقه)يسري  (8 اق  الديلي يمعياا الم.اسبالتعديالو     )تعرلف التقديراو الم.اسبية  •
 

ــعت  تطبيقبا في البياناو المالية   ــعراو يالتعديالو سـ كما في أي  ندما   الموجزة ل شـــركةتتوقو اإلدااة أن     المعايعر الجديدة يالتفسـ
 الموجزة ل شركةالبعــاناو   يت  تطبيقبا  يان تطبعق     المعايعر الجديدة يالتفسعراو يالتعديالو  قد ال يــكون لبا ت  عر جو ري    

 في فتـرة التطبعق المبدسي 
 

    المعايعر المنشــواة أي تفســعراو صــاداة  ن لجنة تفســعراو المعايعر    يت  تطبيقباأخرى   يتعديالو جديدة  معايعر  ناكال توجد 
 المالية الموجزة ل شركة  البياناوالديلية ل تقاالر المالية يمن المتوقو أن ي ون لبا ت  عر  ا      
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 المالية المرحلية الموجزة   بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2021يونيو  30المنتهية في   لفترة الستة أشهر

 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية  3

 اإلعدادأساس 
بناور     المعياا الم.اســــــبي   2021  يونعو  30أةــــــبر المنتبية في  الســــــتةلفترة الموجزة    المرح ية  المالية  المع وماو       ت  إ داد   "التقاالر المالية المرح ية" 34الديلي اق  

 
   ي ي العم ة الوظيتية ي م ة العرض ل شركة إلماااو العربية المت.دةبدا   ديلة ا الموجزةت  إ داد المع وماو المالية المرح ية 

 
الالزمة ل بياناو المالية السنولة يلنشغي أن تقرأ جنشار   ياإلف احاو المع وماوجميو الموجزة    المرح ية  المالية المع وماوال تتضمن 

أةــــــبر   الســــــتة  باإلضــــــافة ل ل   إن النتاسج لفترة  2020ديســــــمبر    31ل ســــــنة المنتبية في    ل شــــــركةإل  جنب مو البياناو المالية  
ــتنتبي في   2021  يونعو  30المنتبية في   ــنة المالية التي ســــــ   31ال تعتبر بالضــــــــرياة مدةــــــــر     النتاسج التي يم ن توقعبا ل ســــــ
  2021ديسمبر  

 أساس القياس 
بالايمة  لالسـتثماااو المداجة  التقعي  العادة    أسـاس التك فة التاالخية باسـتثناو   الموجزةت  إ داد     المع وماو المالية المرح ية  

المقد    ل بدةربح أي الخســـــااة في نباية كل فترة تقرلر  تســـــتند التك فة التاالخية بشـــــ ل  ا      الايمة العادلة  العادلة من خالة ال
  الموجوداومقابل 

 
تتوافق الســـــــــــياســـــــــــاو الم.اســـــــــــبية المتشعة في إ داد المع وماو المالية المرح ية الموجزة مو ت   المتشعة في إ داد البياناو المالية  

ــركة  ــنولة ل شــــ ــنة المنتبية في  الســــ ــمبر    31ل ســــ ــتثناو تطبعق بع     2020ديســــ ــاحاو المرفقة ببا  باســــ الجديدة المعايعر ياإليضــــ
    الأ  كما  و موضحاالة المفعوة في الفترة ال.الية   يالتي أصش.ت سيالمعدلة

 
 التغيرات في األح ام والتقدير غير المؤكد

 
يضــــــــــــو   يتط ب من اإلدااة 34المعياا الم.اســــــــــــبي الديلي اق    بما يتوافق مو الموجزةالمع وماو المالية المرح ية إ داد      إن  

المداجة ل موجوداو يالمط وباو ياإليراداو  أح ا  يتقديراو يافتراضـــــــــــــاو تد ر     تطبعق الســـــــــــــياســـــــــــــاو الم.اســـــــــــــبية يالمشالغ
ــاالف  ــتمر  يت   قد تخت ف النتاسج الفع ية  ن     التقديراو   يالم ــــ ــية بشــــــ ل مســــ ــاســــ تت  مراجعة التقديراو ياالفتراضــــــاو اصســــ

ر ـب ـل   ـكاـنت  اال تراف بمراجـعاو التـقديراو الم.ـاســــــــــــــبـية في الفترة التي يت  فعـبا مراجـعة التـقدير يفي أي فتراو مســــــــــــــتقب ـية تـت  
اصح ا  البامة التي اتخ تبا اإلدااة في تطبعق السـياسـاو الم.اسـبية ل شـركة يالم ـادا الرسيسـية ل تقديراو غعر المدكدة  ي نفسـبا  

  2020ديسمبر  31التي ت  تطبيقبا     البياناو المالية السنولة ل شركة ل سنة المنتبية في 
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 المالية المرحلية الموجزة   بالمعلومات تعلق إيضاحات ت 
 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة 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                

 )مدقق(  2020يناير   1في    48,432,558  1,455,990  1,184,399  2,479,929  6,241,253  11,040,000  -  70,834,129
 إضافاو    2,529,248  281,600  185,803  556,448  -  -  2,210,949  5,764,048
                                   استشعاداو     -  -  -  - ) ( 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
 إضافاو    1,051,492  30,000  24,300  410,041  595,324  -  402,374  2,513,531
                  استشعاداو     -  -  -  - ) ( 325,200  -  - ) ( 325,200

                 
                  )غير مدقق(  2021يونيو  30في    52,013,298  1,767,590  1,394,502  3,446,418  5,321,277  11,040,000  2,613,323  77,596,408

 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
 م.مل خالة السنة  4,179,644  62,291  90,413  497,102  870,106  2,208,000  -  7,907,556
                  ح ف نتيجة استشعاد    -  -  -  - )  ( 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
 م.مل خالة الفترة  2,116,566  51,407  62,025  292,156  212,970  1,104,000  -  3,839,134
                  ح ف نتيجة استشعاد    -  -  -  - ) ( 325,200  -  - ) ( 325,200

                 
                  )غير مدقق(  2021يونيو  30في    25,103,834  1,569,688  1,198,838  2,471,879  4,251,059  10,023,714  -  44,619,012

 القيمة المدرجة                
 )غير مدقق(  2021يونيو  30في    26,909,464  197,902  195,664  974,539  1,070,218  1,016,286  2,613,323  32,977,396

                 
                 

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

 
من   ا تشااار تبدأ    سنة 30لمدة    زين كوابوالشن( مستودع في الم فح مبني     قطعة أاض مست جرة من 2ي)   جبة ذي  القة دين تك فة  مقدمة من ICAD( مشاني م تب الشركة المبنية     قطعة أاض في م فح 1المشاني )       تشمل ت.سعناو

 (  5)ااجو إيضاح   2019يناير   1من   ا تشااار " قد اإليجاا"   16 تقاالر المالية اق  ل ند تطبعق المعياا الديلي    الموجوداو  يت  اال تراف ب.ق استخدا   2005مايو  
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 المالية المرحلية الموجزة   بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 
 )يتبع( ممتلكات ومعدات 4
 

 السنة كما ي ي:الفترة/ت  توزلو االستبالك الم.مل خالة 
 ديسمبر 31

2020 
 يونيو  30 

2021 
  

   )غير مدقق(   )مدقق(
        درهم  دا  

 تك فة مبيعاو    3,241,951  6,410,057
           م االف  مومية يإداالة    597,173  1,497,499
7,907,556  3,839,124        

 
 
 إيجار   عقود 5
 

 حق استخدا  الموجوداو
 

 الموجوداو المعترف به بـ: حق استخدا  يتع ق 
 
في منطقة    2035مايو    29يتنتبي في    2005مايو    30سنة تبدأ من    30لمدة    زين كواب  قطعة أاض مست جرة من أبوظبي    1

 ي ؛الم فح أبوظبي
   2021فبراير  12يتنتبي في  2018فبراير  13سنواو تبدأ من  3س ن  ماة في م فح أبوظبي لمدة    2

 
   أرض  س ن عمال  المجموع

   درهم   درهم   درهم 
 التكلفة       

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

               )مدقق( 2020ديسمبر  31في   7,837,389  3,044,917  10,882,306
        )غير مدقق(  2021يونيو  30في   7,837,389  3,044,917  10,882,306

 اإلطفاء المتراكم        
 2020يناير  1في   477,424  1,431,746  1,909,170
               م.مل ل سنة   477,424  1,431,746  1,909,170
 )مدقق( 2020ديسمبر  31في   954,848  2,863,492  3,818,340
                 ل فترةم.مل   238,712  181,425  420,137

        )غير مدقق(  2021يونيو  30في   1,193,560  3,044,917  4,238,477
 القيمة المدرجة       

               )غير مدقق(  2021يونيو  30في   6,643,829  -  6,643,829
        )مدقق( 2020ديسمبر  31في   6,882,541  181,425  7,063,966
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 المالية المرحلية الموجزة   بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 
 إيجار )يتبع(  عقود 5
 

 مط وباو  قود اإليجاا
 

  ي كما ي ي:  2020ديسمبر  31ي 2021يونعو  30المنتبية في  الفترةإن ال.ركة في مط وباو  قود اإليجاا خالة 
 

 ديسمبر 31
2020 

 يونيو  30 
2021 

  

   )غير مدقق(   )مدقق(
        درهم  دا  

   بداية الفترة/ السنةفي   7,397,049  9,182,181
 يضاف: تك فة تمولل معتمد    170,446  430,149

           ينزة: م االف مدفو ة مقدمار خالة الفترة/ السنة   ) ( 519,065 ) 2,215,281)
      في نهاية الفترة/ السنة   7,048,430  7,397,049

 
في بيان المركز المالي كما   2020ديسمبر    31ي  2021يونعو    30الفترة المنتبية في  خالة  يت   رض مط وباو  قود اإليجاا  

 ي ي:
 

 ديسمبر 31
2020 

 يونيو  30 
2021 

  

   )غير مدقق(   )مدقق(
        درهم  دا  

 ةبرار  12مشالغ مست.قة ل تسولة خالة   342,748  515,814
           ةبرار  12مشالغ مست.قة ل تسولة بعد   6,705,682  6,881,235
      مطلوبات عقود اإليجار    7,048,430  7,397,049

 
  
 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 6
 

 ديسمبر 31
2020 

 يونيو  30 
2021 

  

   )غير مدقق(   )مدقق(
   درهم  دا  

     
 في بداية الفترة/ السنة    -  -
 خالة الفترة/ السنة )أ( إضافاو   3,000,000,000  -
           صافي التغعر في الايمة العادلة    392,000,000  -
      في نهاية الفترة/ السنة    3,392,000,000  -
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 المالية المرحلية الموجزة   بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 
 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )يتبع( 6
 
ببا إل  الشـركة يت  احتسـادا    م ياا  3  بمب غفي أسـب  حقوق م كية مداجة ت.ولل اسـتثماااو   المسـا مون   قراخالة الفترة    ( أ)

 ماة الأس ومسا مة في ا 
 

ــتوى   ــط )المســــ ــوق نشــــ ــعاا المع نة في ســــ ــتثماااو المداجة بالرجوع إل   ريض اصســــ (  تقو جميو 1يت  ت.ديد الاي  العادلة لالســــ
 في ديلة اإلماااو العربية المت.دة االستثماااو  

 
 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى  7

 ديسمبر 31
2020 
 يونيو 30 

2021   
   )غير مدقق(  )مدقق(
   درهم  دا  
     

 ذم  مدينة تجاالة   278,363,111  303,427,911
      ينزة: مخ ص ديون مش وك في ت. ع با   ) 1,860,931) ) 1,943,885)

     
301,484,026  276,502,180   
 دفعاو مقدمة لموادين   43,765,257  96,818,863
 ت معناو  مالة   2,148,626  2,148,626
 م االف مدفو ة مقدمار   1,214,465  3,039,989
      ذم  مدينة أخرى    52,769  62,187

     
403,553,691  323,683,297        

 
يومـار(  ال يت  ت.معـل أـية فواـسد     اـل م  المـديـنة   60:  2020يومـار ) 60إن معـدة فترة اإلستمـان     اـل م  المـدينـة التجـااـلة  و  

ــة التعامل فقط مو أطراف لديب  مقداة استمانية جعدة  يت  تقعي  الجودة االستمانية قبل قبوة أي التجاالة  ا تمدو الشــــــــركة   ــياســــــ ســــــ
م عون   296,5:  2020ون دا   )م ع  255,7 معل جديد  في نباية فترة التقرلر  يتضــمن إجمالي اصــعد ال م  المدينة     مب غ 

  ل شركة(  مالو اسيسععن 5: 2020) 5( من إجمالي ال م  المدينة مست.ق من %97,2: 2020) %92دا  ( تمثل نسشة 
 

تقو  الشـــــركة باياس مخ ـــــص انخفاض  يمة ال م  المدينة التجاالة بمب غ يعادة مخ ـــــص خســـــااة االستمان المتوقعة     مدى 
ــااة االستمان قدير  يلت  تالعمر الزمني   ــتخدا  خســـــــ بالرجوع إل  الخبرة  مخ ـــــــــص ماترل سالمتوقعة لت   الموجوداو المالية باســـــــ

السـابقة في التخ ف  ن السـداد ل مدين يت. عل المركز المالي ال.الي ل مدين  يالمعدلة حسـب ال.قاسق الخاصـة بالمدين  يال ريف  
   االقت ادية العامة ل مجاة ال ي يعمل المدينون فعبا يتقعي  االتجا  ال.الي يك ل  االتجا  المتوقو ل  ريف في تاالخ التقرلر   
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 المالية المرحلية الموجزة   بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى )يتبع( 7
 

الشــــــركة  لغرض ت.ديد المخاطر    مخ ــــــص ماترل س                                                           ر      يوضــــــح الجدية التالي تفاصــــــعل مخاطر ال م  المدينة التجاالة بناو       
ــة ببا إل  مجمو تعن فر عتعن  ما "ال م  المدينة من  ــل م.ف ة ال م  المدينة التجاالة الخاصـــ ــآوقامت الشـــــركة بف ـــ ذاو  المنشـــ

 يأنمام االسترداد من العمالو  التاالخية             ر                   لشركاو" بناو      خساسر االستمانال. ومة" ي"ال م  المدينة من االعالقة ب
 
 ذمم مدينة تجارية  
  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  
               

               )غير مدقق( 2021 يونيو 30
               عمالء من جهات ح ومية   
   % 100  % 0,73  % 0,27  % 0,27  % 0,27  % 0,27  معدة خسااة االستمان المتوقعة 
 إجمالي الايمة المداجة المقداة 

 ل تخ ف  ن السداد   
 

64,042,521  36,249,562  39,108,882  88,308,696  49,771,545  846,205  278,327,411 
 خسااة االستمان المتوقعة      

 مدى العمر الزمني  
 

172,915  97,874  105,594  238,433  364,210  846,205  1,825,231 
               

               
               عمالء من شركات  
   % 100  -  -  -  -  -  المتوقعة معدة خسااة االستمان 

 إجمالي الايمة المداجة المقداة 
 ل تخ ف  ن السداد   

 
-  -  -  -  -  35,700  35,700 

 خسااة االستمان المتوقعة      
 مدى العمر الزمني  

 
-  -  -  -  -  35,700  35,700 

               
               

               
               )مدقق( 2020ديسمبر  31

               عمالء من جهات ح ومية   
   % 100  % 19,8  % 0,27  % 0,27  % 0,27  % 0,27  معدة خسااة االستمان المتوقعة 
 إجمالي الايمة المداجة المقداة 

 ل تخ ف  ن السداد   
 

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

 مدى العمر الزمني  
 

32,322  196,641  393,581  190,941  248,495  846,205  1,908,185 
               
               

               
               عمالء من شركات  
   % 100  -  -  -  -  -  المتوقعة معدة خسااة االستمان 

 إجمالي الايمة المداجة المقداة 
 ل تخ ف  ن السداد   

 
-  -  -  -  -  35,700  35,700 

 خسااة االستمان المتوقعة      
 مدى العمر الزمني  

 
-  -  -  -  -  35,700  35,700 
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 المالية المرحلية الموجزة   بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى )يتبع( 7
 

ــاسر االستمان ــح الجدية التالي ال.ركة في خسـ ل  م  المدينة التجاالة   ا    مدى العمر الزمني ال ي ت  اإل تراف بب المتوقعة  يوضـ
 :9ياصخرى بما يتفق مو النبج المشسط ل معياا الديلي ل تقاالر المالية اق  

  
 

 المجموع
 المقيمة بش ل   

 فردي 
 المقيمة بش ل   

  جماعي
  

   درهم   درهم   درهم 
       

 )مدقق( 2020يناير  1الرصعد كما في   663,422  881,905  1,545,327
               صافي إ ادة  ياس مخ ص الخسااة   398,558  -  398,558
 )مدقق( 2020ديسمبر  31الرصعد كما في   1,061,980  881,905  1,943,885
               صافي إ ادة  ياس مخ ص الخسااة  ) ( 82,954  - ) ( 82,954

        )غير مدقق( 2021يونيو  30الرصيد كما في   979,026  881,905  1,860,931
 

 
 موجودات العقد  8

 ديسمبر 31
2020 
 يونيو  30 

2021   
   مدقق( )غير   )مدقق(
   درهم  دا  

 موجوداو العقد     
  قود اإلنشاو  -  55,597,053  60,368,373
 تقدي  الخدماو   -  6,611,075  16,346,346

     
      تكاليف العقد    21,949,316  17,011,068

     
93,725,787  84,157,444        

 
 موجوداو العقد 

 
إن المشالغ المتع قة بموجوداو العقد  ي أاصــــــدة مســــــت.قة من العمالو بموجب  قود اإلنشــــــاو يالتي تنشــــــ   ندما تســــــت   الشــــــركة 
مدفو او من العمالو بما يتماةـــــ  مو ســـــ ســـــ ة من اإلنجازاو ذاو العالقة باصداو  ا ترفت الشـــــركة ســـــابقار بموجوداو العقد صي  

ت  إ ادة ت ــــــــنيف أي مب غ ســــــــبق اال تراف به كموجوداو العقد إل  ال م  التجاالة المدينة في الوقت ال ي يت   مل ت  إنجاز   ي
 ريه إصداا الفواتعر ل عمعل 

 
 ديسمبر 31

2020 
 يونيو  30 

2021   
   )غير مدقق(   )مدقق(
   درهم  دا  
     

       قود اإلنشاو  55,597,053  60,368,373
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 المالية المرحلية الموجزة   بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 
 موجودات العقد )يتبع(  8
 

  2020ديسمبر  31ي 2021يونعو  30العقد متدايلة كما في  موجوداوجميو  
 

خســاسر االستمان المتوقعة       يعادةمخ ــص الخســااة     المشالغ المســت.قة من العمالو بمب غ  باياس   إدااة الشــركة داسمار تقو  
ــداد  مو اصخ  في اال تشاا خبرة  العمر الزمنيمدى  ــتقب ية   التخ ف  ن الســـ ــاواوالتاالخية يالتوقعاو المســـ ال يوجد   لقطاع اإلنشـــ

 است.قاقبا في نباية فترة التقرلر  أي من المشالغ المست.قة من العمالو قد تجايزو فترة
 
تغععر في أسـالعب التقدير أي االفتراضـاو البامة التي ت  إجراا ا خالة فترة التقرلر ال.الي في تقعي  مخ ـص الخسـااة يطرأ أي ل   

ستمان المتوقعة  ال لتقعي  اإلدااة النخفاض الايمة باســــتخدا  خســــاسر اال  يفقار    اإلنشــــاول مشالغ المســــت.قة من العمالو بموجب  قود  
  2020ديسمبر  31ي 2021يونعو  30العقد كما في  موجوداومقابل  مط وبة وجد خسااة انخفاض  يمة ي
 
 
 جهات ذات عالقة 9
 

تدخل الشــــــــــركة في معامالو مو ةــــــــــركاو يمنشــــــــــآو التي تندام ضــــــــــمن تعرلف الجبة ذاو العالقة كما ت  تعرلفبا في المعياا 
ااة المســا معن  أ ضــاو مج س اإلدتتضــمن الجباو ذاو العالقة     اإلف ــاح  ن اصطراف ذاو العالقة  24الم.اســبي الديلي اق  
يقرا منشـــآو خاضـــعة لم كية مشـــتركة ي/ أي إلدااة يســـيطرة مشـــتركة  يةـــركاسبا يموظفي اإلدااة الرسيســـععن   يالمدااو الرسيســـععن ي 

  يك ل  الرسو  اصخرى  العالقةذاو  الجباوالمسا مون ياإلدااة ةريم يأح ا  المعامالو يالخدماو المست مة/ المقدمة من/ إل  
 

 ي ي: ت.تفظ الشركة ب اصدة مو الجباو ذاو العالقة كما
 

 ديسمبر 31
2020 
 يونيو  30 

2021   
   )غير مدقق(   )مدقق(
   درهم  دا  
     

      : )الشركة اص  النباسية(مست.ق من جباو ذاو  القة   16,734,530  4,099,956
     
 مستحق إلى جهات ذات عالقة:    

 مخازن زي ذ        385,803  950,632
 ليمتد 99مطع  سوةي باا   241,602  32,586

 ذ      ايلاة تكنولوجي سولعوةنز  26,936  -
   ةركة اليانس ل م ووالو ذ      18,222  -

 داا اصمة ل طشا ة يالنشر يالتوزلو  8,379  11,372
 الجرف ل سفر يالسياحة ذ        -  59,013
      سعني ايلاة سعنما ذ       -  3,031
     

1,056,634  680,942        
 

ــت.قة من  بت.ديد الشـــــــــــــركة قامت  ضـــــــــــــرياة لتكولنعالقة ال ت.مل مخاطر استمانية  يبالتالي ال الذاو  الجباوأن المشالغ المســـــــــــ
 مخ ص خسااة م.ددة أي متوقعة         اصاصدة 
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 المالية المرحلية الموجزة   بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 
 )يتبع( جهات ذات عالقة 9
 

 إن المعامالو البامة مو الجباو ذاو العالقة  ي كما ي ي: 
 
 يونيو  30 في المنتهية أشهر الستة  يونيو  30  في المنتهية أشهر الثالثة  
  2021  2020  2021  2020 
 )غعر مدقق(  )غير مدقق(   )غعر مدقق(  )غير مدقق(   
 دا    درهم  دا    درهم  
         

          12,164,422  14,059,065  5,829,089  8,033,099  إيراداو  
         

          1,841,117  1,954,765  1,176,382  1,866,313   مشترلاو بضاسو يخدماو 
         

          -  3,000,000,000  -  3,000,000,000   (6)إيضاح مسا مة في اأس الماة 
         

          484,426  1,501,918  242,213  750,959   م افآو اإلدااة 
 

 
 نقد وأرصدة لدى البنوك 10
 

 ديسمبر 31
2020 
 يونيو  30 

2021   
   )غير مدقق(   )مدقق(
   درهم  دا  
     

 نقد في ال نديق    250,000  150,000
 حساباو جاالة  –نقد لدى البنوك   125,723,936  170,871,178
      يداسو  ابتة  3,076,101  3,019,522

     
174,040,700  129,050,037        

 
ــعرة اصجل مود ة لدى البنوك التجاالة التي ت.مل معدالو فاسدة تترايح من  ــنولار %  1تتكون الوداسو الثابتة من يداسو ق ــــــــ إل     ســــــــ

  (سنولار % 1,75إل   سنولار % 1: من 2020) سنولار % 1,75
 

ــدة لدى البنوك     أنبا  ــداد  ذاو يت  تقعي  اصاصـ ــبب التخ ف  ن السـ ــة بسـ ــو أن   حعثمخاطر استمانية منخفضـ     البنوك تخضـ
الخســـــــــــــااة       مخ ـــــــــــــصتقو  إدااة الشـــــــــــــركة بتقدير   ل ل   يفقار    قبل البنوك المركزلة في الدية ذاو العالقةلرقابة  الية من 

أي من اصاصـدة لدى  يتجايز    ل   ةـبرار   12  لفترةيعادة خسـااة االستمان المتوقعة اصاصـدة لدى البنوك في نباية فترة التقرلر بمب غ  
ــداد البنوك في نباية فترة   ــت.قاق السـ ــداد يمعدالو االستمان يمو اصخ  في اال تشاا   التقرلر اسـ ــابقة في التخ ف  ن السـ الخبرة السـ

خســــــااة          قامت إدااة الشــــــركة بتقعي   د  يجود انخفاض في الايمة  يبالتالي ل  تســــــجل أي مخ ــــــ ــــــاوال.الية ل بن   
 اصاصدة 
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 المالية المرحلية الموجزة   بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 

 رأس المال 11
 

( ســـــــب  م ـــــــرح به يم ـــــــدا يمدفوع 1,000,000:  2020)  200,000,000يتكون اأس الماة من    2021يونعو    30وما في  
 كما ي ي: بناور      قد الت سيس ال.الي  ي مسا مة الشركة إن(  دا   6: 2020)لكل سب  دا    1  بمب غبالكامل 

 
   2021يونيو  30

   نسبة الملكية   عدد   القيمة
   %  األسهم   درهم

       
 ذ       اندسترلاة القابضةاي اتش سي   85,00  170,000,000  170,000,000
 ذ      ةيمعرا لالستثماا  15,00  30,000,000  30,000,000

       
       

200,000,000  200,000,000  100   
       

 
ــةأبرمت     2021مايو    25في   ــترلاة القابضــــــ ــة  "( مو  المعام ةاتفا ية )"  ذ      اي اتش ســــــــي اندســــــ ذ       انفنعتي يلف القابضــــــ

ا نا باسـتكماة إجراواو الت.ولل مو  المعام ة االنتباو منت    2021يونعو  23سـب   في   74,000,000 لت.ولل)مسـا   جديد(  
  الحقار يالتي من المتوقو أن تكتمل  ال  ةذاو  الس طاو

 
اي اتش سي اندسترلاة  بت.ولل كامل أسبمبا في الشركة  ينق ت  ذ      الشركاو  إلدااةاي اتش سي   قامت   2021أبرلل    8في  

 ذ      ةيمعرا لالستثماا% من ح تبا في الشركة إل  14,95 ةنسش ذ      القابضة
 
لم .ق  قد الت سـيس  يفقار   يبناور     ذل    خاصـةالمسـا مون     ت.ولل الشـركة إل  ةـركة مسـا مة   قرا   2021أبرلل  8  في

دا   إل    م عون   6يافق المســا مون     زلادة اأس ماة الشــركة من   المعتمد من كاتب العدة في ديلة اإلماااو العربية المت.دة
 6  يخف  الايمة االســــمية ل ســــب  من  المســــتشقاةم عون دا   من اصاباح    194 مب غ  م عون دا    ت  ذل  من خالة ت.ولل  200
 سب   200,000,000اأس الماة إل   يت  تقسي  دا    يبالتالي 1إل   دا  
 
ح ـــ ـــبما في الشـــركة  المجمو ة الم كية إلدااة الشـــركاو ذ       ي   المجمو ة الم كية القابضـــة ذ       نق ت   2020يناير  1في  

 يتكون اأس ماة   2020ديسـمبر   31كما في    ذ       الشـركاو  إلدااةياي اتش سـي   ذ      إل  اي اتش سـي اندسـترلاة القابضـة
 كما ي ي: لكل سب دا    6 بمب غسب  م رح به يم دا يمدفوع بالكامل  1,000,000من  الشركة

 
   2020ديسمبر  31

   نسبة الملكية   عدد   القيمة
   %  األسهم   درهم

       
 ذ       اي اتش سي اندسترلاة القابضة  99,95  999,500  5,997,000

 ذ      الشركاو إلدااةاي اتش سي   0,05  500  3,000
       
       

6,000,000  1,000,000  100   
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 المالية المرحلية الموجزة   بالمعلومات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 

 مخصص م افآت نهاية خدمة الموظفين   12
 ديسمبر 31

2020 
 يونيو  30 

2021   
   )غير مدقق(   )مدقق(
   درهم  دا  
     

 بداية الفترة/ السنةفي   10,773,746  9,921,163
 م.مل ل فترة/ السنة   1,334,715  2,123,111

      مدفوع خالة الفترة/ السنة  ) 446,050) ) 1,270,528)
     

      في نهاية الفترة/ السنة  11,662,411  10,773,746
 
 

 ذمم دا نة تجارية وأخرى  13
 ديسمبر 31

2020 
 يونيو  30 

2021   
   )غير مدقق(   )مدقق(
   درهم  دا  
     

 ذم  داسنة تجاالة    76,260,864  172,644,944
 مخ ص مزايا موظفعن   8,509,283  9,101,804
 ضرلشة الايمة المضافة الداسنة  صافي   6,176,978  10,889,525
 أتعاب إدااة   3,253,325  6,415,995
      م االف مست.قة أخرى   4,312,460  2,438,980

     
201,491,248  98,512,910        

 
بوضـو سـياسـاو إلدااة   الشـركةقامت   يومار( 90:  2019)  يومار   90إن معدة فترة اإلستمان     مشـترلاو الشضـاسو يالخدماو  و 

ال يت  ت.معـل أيـة فواسـد     أاصــــــــــــــدة الـ م    المخـاطر المـاليـة ل تـ وـد من دفو االلتزامـاو الـداسنـة في حـديد فترة االستمـان الم.ـددة 
 الداسنة التجاالة 

 
ــت.قاق م افآو الموظفعنتشــــــــــمل   ــت.قاو يال م  الداسنة اصخرى اســــــــ م عون دا  (   5,64  :2020م عون دا   )  2,08  بمب غ المســــــــ

  ت  اال تراف ببا من قبل العمالويالتي  دا  ( م عون  29,25: 2020) دا   ال ةيو  بمب غيإيراداو غعر م تسشة 
 
 
 
 



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

 

19 
 

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

 
 

 مطلوبات العقد   14
 ديسمبر 31

2020 
 يونيو  30 

2021   
   )غير مدقق(   )مدقق(
   درهم  دا  
     

      مشالغ مست مة مقدمار من  مالو    176,830,269  216,840,063
 

 إل  العمعل   ندما يدفو العمعل  الشضــــاسويت  تســــ ي     ندمااإليراداو  ند نقل الســــيطرة     الشضــــاسو إل  العمعل   ب يت  اال تراف
 شـــــــركة لســـــــعر المعام ة المســـــــت   ب ه يت  اال تراففرن  ل عمعل  المقدمةالمو ودة    يالخدماو الشضـــــــاسو تســـــــ ي  قبل الشضـــــــاسو مقابل

 المو ودة إل  العمعل  الشضاسو يالخدماوالعقد حت  يت  نقل السيطرة       ومط وباو
 
 

 إيرادات   15
 

ــتمد الشـــــــركة إيراداتبا من العقود مو العمالو  ــاسو يالخدماو     مدى الوقت يفي نقطة زمنية في خطوم تســـــ مقابل ت.ولل الشضـــــ
 :اإلنتام الرسيسية التالية

 
 يونيو  30 في المنتهية أشهر الستة  يونيو  30  في المنتهية أشهر الثالثة  
  2021  2020  2021  2020 
 )غعر مدقق(  )غير مدقق(   )غعر مدقق(  )غير مدقق(   
 دا    درهم  دا    درهم  
         

         في نقطة زمنية  –تصنيف اإليرادات 
 213,379,550  260,552,790  95,624,444  141,506,280  تقدي  الخدماو  

         
         على مدى الوقت –تصنيف اإليرادات 
 8,966,277  11,993,879  4,299,193  9,421,896  إيراداو اإلنشاواو  

         
         
  150,928,176  99,923,637  272,546,669  222,345,827          
 
 موضح أدنا : 2020 يونعو 30ي 2021يونعو  30 في( جزسيار ) غعر المستوريةسعر المعام ة المخ ص اللتزاماو اصداو إن 
 

   يونيو 30الستة أشهر المنتهية في 
2020  2021   

   )غير مدقق(   )غعر مدقق( 
   درهم  دا  
   داء غير المستوفية األتزامات ال    

      إيراداو اإلنشاواو المتشاية  25,719,555  17,156,342
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 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 

 الربح للفترة    16
 

 : ت.معلبعد   الفترةابح ت  ت.ديد 
 
 يونيو  30 في المنتهية أشهر الستة  يونيو  30  في المنتهية أشهر الثالثة  
  2021  2020  2021  2020 
 )غعر مدقق(  )غير مدقق(   )غعر مدقق(  )غير مدقق(   
 دا    درهم  دا    درهم  
         

          28,045,799  29,060,044  14,291,147  14,353,686  تكاليف موظفعن  
         

          3,175,754  3,241,951  1,617,137  1,632,624  ( 4استبالك ممت كاو يمعداو )إيضاح 
         

          954,585  430,137  477,293  119,356  (5إطفاو حق استخدا  الموجوداو )إيضاح 
 
 

 مطلوبات طار ة       17
 ديسمبر 31

2020 
 يونيو  30 

2021   
   مدقق( )غير   )مدقق(
   درهم  دا  
     

      ضماناو بنكية   39,266,788  39,388,112
 

 سنولار  %1لأل ماة التي يفرض   عبا البن  اسومار بنسشة  اال تياديخالة المساا الضماناو البنكية أ ال  ت  إصداا 
 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية    18
 

 ل موجوداو يالمط وباو المالية في المع وماو المالية المرح ية الموجزة تقااب  يمتبا العادلة  المداجةتعتبر اإلدااة أن الايمة 
 
 

   19 -تأثير كوفيد    19
 
 و يبـاو يتســــــــــــــبـب في تعطـل اص مـاة ياصنشــــــــــــــطـة   19  -    أ  نـت من مـة ال ــــــــــــــ.ـة العـالميـة أن كوفعـد2020مـااس   11في  

 ن كثب مو تقد  الوضــــو يقامت بتفععل خطة اســــتمراالة أ مالبا يممااســــاو إدااة المخاطر اصخرى   الشــــركةتراقب  االقت ــــادية   
 .2021يذل  إلدااة تعطل أنشطة اص ماة الم.تم ة ياصداو المالي في 
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 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 

 )يتبع( 19 -تأثير كوفيد    19
 

نف و الشــركة خطة  مل لضــمان اســتمراا آمن يمســتقر لعم ياتبا التجاالة يك ل  ســالمة موظفعبا ي مالسبا  كما أدخ ت الشــركة 
تدابعر اســـتشا ية ةـــام ة لمعالجة يتختيف المشـــ الو التشـــغع ية يالمالية الرسيســـية الناةـــ.ة  ن الوضـــو ال.الي  تقو  الشـــركة  أيضـــار 

      م ياتبا  19-كوفعدباستمراا بتقعي  ت  عر 
 

ــتجابة لب    ــتجابة لبا من خالة خطتبا التي تع س  اصزمة اســـــ ــعولة يالتمولل ياالســـــ تواصـــــــل الشـــــــركة مرا شة جميو متط شاو الســـــ
  جعدار ال يزاة يضو السعولة ل شركة   2021يونعو  30السعناالو او االقت ادية ال.الية  تعتقد الشركة أنه كما في 

 
في التطوا  يبــالتــالي  نــاك أموا غعر مدكــدة يمخــاطر كبعرة م.تم ــة قــد تد ر     اص مــاة في   19  -يســــــــــــــتمر تــ  عر كوفعــد  

ــتقبل    ــتقب ية  تتخ  الشـــــــــركة تدابعر   19 -كوفعد قد ال تنع س آ اا  المســـــــ بالكامل في النتاسج المالية ل شـــــــــركة حت  الفتراو المســـــــ
    استمراالة أ مالبا     المدى الطولل استشا ية لمرا شة يإدااة الوضو ب فضل ما لديبا من قدااو لد

 
     م ياتبا؛   19-كوفعدإلدااة الت  عر الم.تمل لتفشــــــي    الوضــــــو ن كثب مو تقد    19-كوفعدســــــتواصــــــل الشــــــركة مرا شة ت  عر  

ذاو العالقة يموجوداو العقد يالممت كاو    الجباوالتوقعاو بش ن تقديراو خساسر االستمان المتوقعة؛ يانخفاض  يمة المست.ق من  
  2021يالمعداو في الفترة المتشاية من 

 
 

 نتا ج موسمية 20
 

 الشركة  م ياو     نتاسج  ل نتاسج الموسميةمادي   أي ت  عرال يوجد 
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  2021يولعو  25المالية المرح ية الموجزة من قبل اإلدااة بتاالخ  المع وماوت  ا تماد يإجازة إصداا 


