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   مساهميإلى السادة الموجزة المرحلية تقرير مراجعة المعلومات المالية 
 ذ.م.م -بيانات  -المساحية بيانات للخدمات 

 مقدمـة
 مارس  31كما في  )"الشركة"(،    ذ.م.م  -بيانات    -بيانات للخدمات المساحية  لـ  قمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز المرفق  

ــارة و   2022 ــاملو البيانات الموجزة للربح أو الخســـــــــ   ثالثةالنقدية لفترة ال، التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات  اآلخر  الدخل الشـــــــــ
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد  ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية األخرى. المنتهية بذلك التاريخ أشهر

. إن  "التقـارير المـاليـة المرحليـة"  34وعرضــــــــــــــهـا وفقـاب للمديـار المحـاســــــــــــــبي الـدولي رق  الموجزة    هـذ  المعلومـات المـاليـة المرحليـة
 إلى مراجعتنا. استنادا الموجزة المرحلية حول هذ  المعلومات المالية استنتاجمسؤوليتنا هي إبداء 

 نطاق المراجعـة
"مراجـعة المعلوـمات المـالـية المرحلـية التي يقوم بـها    2410المراجـعة رق    المتعلق بعملـياتلـقد قمـنا بمراجعتـنا وفـقاب للمدـيار اـلدولي  

ــ ة " ــتقل للمنشــ ــابات المســ ــمن مراجعة المعلومات المالية المرحليةمدقق الحســ ــاراتالقيام بإجراء  الموجزة  . تتضــ ــتفســ ــ ل االســ ، بشــ
ــبية، ولتلاة إجراءات تحليلية ولجراءات   ــؤولين عن األمور المالية والمحاســ مراجعة أخرى. إن نطاق رئيســــي من األشــــخال المســ

المراجعة أقـــــل جوهريا من نطاق القيام بالتدقيق وفقاب للمعااير الدوليـــــة للتدقيق، وبالتالي، فإنها ال تم ننا من الحتول على ت  يد  
 حول جميع األمور الهامـة التي يم ن أن ابينها التدقيق. لذا، فإننا ال نبدي رأي تدقيق بش نها.

 االستنتاج
ــة المرحلية  االعتقاداستناداب إلى مراجعتنا، ل  اتبين لنا ما ادعونا إلى   المرفقة ل  ات  إعدادها، من  الموجزةب ن المعلومات الماليــــــــــــ

 .34جميع النواحي الجوهرية، وفقاب للمديار المحاسبي الدولي رق  

 أمر آخر
، التغيرات في  والدخل الشامل اآلخرلربح أو الخسارة ل البيانات الموجزةل  ات  مراجعة أو تدقيق معلومات المقارنة المعروضة في 

 حقوق الملكية والتدفقات النقدية.
 

  دالويت آند توش )الشرق األوسط(
  
  
  

  محمد خميس التح
  717رق  القيد 

  2022أغسطس  17
 أبوظبي

 اإلمارات العربية المتحدة
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   الموجز والدخل الشامل اآلخر الربح أو الخسارة بيان  
   2022 مارس 31المنتهية في  أشهر  ثالثةلفترة ال
 
   مارس  31المنتهية في    أشهر  ثالثةفترة ال   
   2022 

 درهم
 2021 

 در   
 )غير مدقق   )غير مدقق(   إيضاح 
      

 79,107,630  89,623,656  13 إيرادات 
       (29,375,991)  (33,086,548)   تكاليف مباشرة 

      
 49,731,639  56,537,108   إجمالي الربح 

 (20,527,101)  (12,759,685)   م اريف امومية وإدارية 
       (222,281)  (367,125)   م اريف تمويل

      
 28,982,257  43,410,298   ربح للفترة 

      
       -   -   الدخل الشامل اآلخر للفترة

      
       28,982,257  43,410,298   مجموع الدخل الشامل للفترة
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز  
 2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 مجموع 

 حقوق الملكية 
 أرباح 

 مستبقاة 
 احتياطي  

  قانوني
 رأس

 المال اإلضافي 
 رأس 

 المال 
  

   درهم    درهم    درهم    درهم    درهم  
           

 )مدقق   2021يناير  1في   3,000,000  -  1,500,000  87,651,440  92,151,440
            مجموع الدخل الشامل للفترة   -  -  -  28,982,257  28,982,257

           
 )غير مدقق   2021مارس  31في   3,000,000  -  1,500,000  116,633,697  121,133,697

           
           

 )مدقق   2022يناير  1في   3,000,000  197,000,000  1,500,000  53,938,277  255,438,277
 للفترة مجموع الدخل الشامل   -  -  -  43,410,298  43,410,298

-  -  -   (197,000,000    197,000,000 
زيادة في رأس المال )راج       

             10إيخاح 
           

298,848,575 
 

97,348,575  1,500,000  - 
 

200,000,000 
)غير   2022مارس   31في  

            مدقق(
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 التدفقات النقدية الموجز  بيان  
 2022 مارس 31المنتهية في  أشهر  ثالثةلفترة ال
 
 مارس  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في    
   2022 

 درهم
 2021 

 در  
 )غير مدقق   )غير مدقق(   إيضاحات  

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 28,982,257  43,410,298   للفترة   ربح

      تعديالت لـ:
 1,690,460  1,797,437  5 امت الك ممتلكات ومعدات 
 7,345  85,558  6 إطفاء موجودات غير ملمومة  

 222,281  367,125   م اريف تمويل 
             378,339  601,192   مخ ص مئافآت ن اية الخدمة للموظفيد

 31,280,682  46,261,610   التشغيلية قبل الحركات في رأس المال العامل التدفقات النقدية 
 وت مينات قابلة نقص/ )زيادة  في ذم  مدينة تجارية وأخر  

 لالمترداد  
  

6,210,078 
 

(25,469,750) 
 (78,889,532)  (36,697,371)   زيادة في موجودات العقد   
 -  (8,144,765)   زيادة في تكلفة العقد 
 (1,482,739)  -   زيادة في مخزون   

 35,439,417  (45,366,113)   )زيادة / نقص في مستةق مد ج ات ذات االقة 
 13,413,618  2,629,167   زيادة في ذم  دا نة تجارية وأخر  

 21,783,569  -   زيادة في مستةق إلى ج ات ذات االقة 
             -  776,568  12 زيادة في قرض مد ج ات ذات االقة  
 (3,924,735)  (34,330,826)   النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية 
 -  (100,877)   مئافآت ن اية خدمة الموظفيد المدفواة

             (222,281)  (367,125)   تكلفة تمويل مدفواة
         4,147,016)  (34,798,828)   األنشطة التشغيلية  المستخدم فيصافي النقد 

      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
 (137,336)  (455,009)  5 امتةواذ ممتلكات ومعدات 

             (4,437,000)  (227,462)  6 امتةواذ موجودات غير ملمومة  
               4,574,336)  ( 682,471)   المستخدم في األنشطة االستثمارية صافي النقد 

   8,721,352)  ( 35,481,299)   صافي النقص في النقد ومرادفات النقد 
      

             18,748,145  56,773,109   يناير  1كما في  ومرادفات النقدالنقد 
       10,026,793  21,291,810  9 مارس  31النقد ومرادفات النقد كما في  
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 الموجزة    المرحلية المعلومات المالية إيضاحات حول 
   2022 مارس 31المنتهية في  أشهر  ثالثةلفترة ال

 
 
 معلومات عامة  1
 

بيانات ذ.م.م )"الشــركة"  ومــجلت في إمارة أبوظبي  اامارات العربية المتةدة كشــركة ذات  -ت مــســت بيانات للخدمات المســا ية 
   أبوظبي  اامارات العربية المتةدة. 111143إن العنوان المسجل للشركة  و ص.ب. . 2008فبراير  4مسنولية مةدودة في 

 
در     197,000,000 ولدنج ليمتد  ب ـفت ا المسـا   الو يد  زيادة رأس المال بمبل     42  قررت جروب 2021مـبتمبر    14في  

در  . ت  توثيق النظام ا مــامــي  1در   إلى   1,000مد خالل التةويل مد ا رباح المســتبقاة وخفا القيمة االمــمية للســ   مد 
 .2022يناير  10المعدل مد قبل كاتب العدل في 

 
ــا مة   قرر ا2022يناير    17في   ــا مون تغيير الوضـــــ  القانوني للشـــــركة مد شـــــركة ذات مســـــنولية مةدودة إلى شـــــركة مســـ لمســـ

مد   2022يونيو    30في . وبالتالي  ت  تغيير امــــــــ  الشــــــــركة  2022يونيو    30خاصــــــــة. ت  االنت اء مد ااجراءات القانونية في  
 .خبيانات ش.م. -بيانات ذ.م.م إلى بيانات للخدمات المسا ية  -بيانات للخدمات المسا ية 

 
 إي آي إلى بيانات  ش.م.خبيانات  -  قرر المســــا مون تغيير امــــ  الشــــركة مد بيانات للخدمات المســــا ية 2022يوليو    20في  
  ال 2022مارس    31مليون در  . كما في    1,050مليون در   إلى    200  وزيادة رأس المال الم ــــــرح بك للشــــــركة مد  خش.م.

 قيد التنفيذ.تزال ااجراءات القانونية  
 

تتمثل ا نشــــــــطة الر يســــــــية للشــــــــركة في خدمات ت ــــــــنيف وتةليل البيانات  جم  البيانات مد م ــــــــدر أو أ ثر  تخزيد البيانات  
وامـترجاا ا  االمـتشـارات في مجال معدات وأج زة الةامـب اآللي  ت ـوير جوي  امـتشـارات  ندمـة التخطيط المسـا ي والت ـوير  

  أامال القياس والمســـا ة  امـــتشـــارات  ندمـــة المســـا ة البةرية  خدمات نســـخ الخرا ط والرمـــومات  الجوي ونظ  إدارة المعلومات
ــب اآللي والبرمجيات  رمـــ  الخرا ط الجغرا ية  نشـــر الكتب  طبااة  ــمي  أنظمة الةامـ ــتندات  ت ـ ــوير المسـ خدمات الطبااة وت ـ

 رية. الخرا ط وا طلس وخدمات  قول ومرافق  النفط والغاز البرية والبة
 

 .2022 مارس 31المنت ية في  فترة الثالثة أش رل  تق  الشركة بشراء أو االمتثمار في أي أم   خالل 
 

 .2022مارس  31في فترة الثالثة أش ر المنت ية  ل  يئد  ناك أي مسا مات اجتماعية خالل 
 
 
                                                           تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد لة 2
 
المعـايير الـدوليـة للتقـارير المـاليـة الجـديـدة والمعـدلـة التي تم تطبيقهـا ولي  لهـا تـاثير هـام على المعلومـات المـاليـة    2/1

 المرحلية الموجزة 
 

ــتخدمة في إاداد   ــتخدمة في إاداد  ذ  المعلومات المالية المر لية الموجزة متوافقة م  تلك المســــ ــبية المســــ ــيامــــــات المةامــــ إن الســــ
  واايخـا ات المرفقة ب ا  بامـتثناء تطبيق بعا المعايير 2021ديسـمبر  31للسـنة المنت ية في المدققة للشـركة  البيانات المالية  

 بةت مارية المفعول في الفترة الةالية كما  و مبيد أدنا .الجديدة والمعدلة التي أص
 

  3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي 
 

دون تغيير جو ري في   3تعمــل التعــديالت الى تةــديــد مرج  قــدي  لهطــار المفــاريمي في المحيــار الــدولي للتقــارير المــاليــة رق   
 المتطلبات في المحيار.
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 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة  
 )يتبع(  2022 مارس 31المنتهية في  أشهر  ثالثةلفترة ال

 
 
                                                                 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد لة )يتبع( 2
 
للتقـارير المـاليـة الجـديـدة والمعـدلـة التي تم تطبيقهـا ولي  لهـا تـاثير هـام على المعلومـات المـاليـة  المعـايير الـدوليـة    2/1

 المرحلية الموجزة )يتبع(
 

 2المرحلة  –إعادة تشكيل معيار سعر الفائدة  
  المحيار 9لمالية رق   )تعديالت الى المحيار الدولي للتقارير ا  2المر لة   –تقدم التعديالت في إاادة تشــــئيل محيار مــــعر الفا دة 

والمحيار الدولي للتقارير   4  المحيار الدولي للتقارير المالية رق   7  المحيار الدولي للتقارير المالية رق  39المةامـــــــبي الدولي رق  
ــبة التةو  ل  يت  إيقاف16المالية رق    ــح أن مةامـــــ ــئيل  وتوضـــــ ــيلة املية اجراء التعديالت التي يتطلب ا إاادة التشـــــ  ا فقط   ومـــــ

بسـبب إاادة تشـئيل إيبور  وتقدم إف ـا ات تسـمح للمسـتخدميد ف   طبيعة ومد  المخاطر الناشـإة اد إاادة تشـئيل إيبور والتي  
تتعرض لك المنشـــــ ة وكيف تدير المنشـــــ ة تلك المخاطر بااضـــــافة إلى تقدم المنشـــــ ة في االنتقال مد إيبورز إلى معدالت مرجحية  

  ذا االنتقال. بديلة  وكيف تدير المنش ة
 

  16تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  -العائدات قبل االستخدام المقصود -الممتلكات واآلالت والمعدات 
 

المنتجــة أثنــاء   البنودتمن  التعــديالت أن تخ ــــــــــــــ  مد تكلفــة أي بنــد مد بنود الممتلكــات واآلالت والمعــدات أي اــا ــدات مد بي   
إ خـــار ذلك ا صـــل إلى الموق  والةالة الالزمة لك ليئون قادرار الى العمل بالطريقة المق ـــودة مد قبل اادارة. وبالتالي  تعتر  

 الربح أو الخسارة. بيان فيلبنود  وتكلفة إنتاج تلك البنود  بي   ذ  االمنش ة بعا دات  
 

 37تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  -تكلفة تنفيذ العقد   -العقود المثقلة باإللتزامات 
 

ــرة بالعقد". يمئد أن تكون التكاليف  ــمل "التكاليف التي تتعلق مباشـ التي تتعلق مباشـــرة  تةدد التعديالت أن "تكلفة الوفاء" بالعقد تشـ
بالعقد إما تكاليف إضــا ية للوفاء ب ذا العقد )الى مــبيل المثال العمالة والمواد المباشــرة  أو تخ ــيص التكاليف ا خر  المرتبطة 
مباشــــرة بتنفيذ العقود )الى مــــبيل المثال تخ ــــيص م ــــاريف االمــــت الك لبند مد الممتلكات واآلالت والمعدات المســــتخدمة في 

 قد .تنفيذ الع
 

 2020-2018دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية 
 

: تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة 1تشـــمل دورة التةســـينات الســـنوية تعديالت الى المحيار الدولي للتقارير المالية رق  
اقود اايجــار والمحيــار   16ا دوات المــاليــة  المحيــار الــدولي للتقــارير المــاليــة رق     9ا ولى  المحيــار الــدولي للتقــارير المــاليــة  

 الزرااة. 41المةامبي الدولي رق  
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 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة  
 )يتبع(  2022 مارس 31المنتهية في  أشهر  ثالثةلفترة ال

 
 
                                                           المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد لة )يتبع(تطبيق   2
 
ــكل    2/2 ــدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم تطبيقها بشــ المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصــ

  مبكر 
 

 بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الم درة التالية والتي ل  يةد مواد تطبيق ا بعد: الشركةل  تق  
   

                                                      المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد لة
 يسري تطبيقها لفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

تعديالت الى محيار المةامـــــــــــــبة   –متداولة  ت ـــــــــــــنيف المطلوبات كمتداولة أو غير 
 1الدولي رق  

 
ــااـدة   ــاق في تطبيق المتطلبـات مد خالل مســــــــــــ ت ـد  التعـديالت إلى تعزيز االتســــــــــــ
الشــــركات الى تةديد ما إذا كان يجب ت ــــنيف الديون والمطلوبات ا خر  التي ل ا 

داد خالل تاريخ تسـوية غير منكد كمتداولة )مسـتةقة أو يةتمل أن تكون مسـتةقة السـ
 منة وا دة  أو غير متداولة في بيان المركز المالي.

 2023يناير  1 

   
 2023يناير  1  12تعديالت الى المحيار المةامبي الدولي رق  

   
 التي  تتعلق الخــــــــــــــريبـة المنجلـة بـالموجودات والمطلوبـات النـاتجـة اد معـاملـة وا ـدة

توضـح كييية ا تسـاب الشـركات للخـريبة المنجلة الى المعامالت مثل اقود اايجار 
 والتزامات وقف التشغيل.

  

   
 : اقود الت ميد 17المحيار الدولي للتقارير المالية رق  

 
أن يت  قيــاس مطلوبــات التــ ميد بــالقيمــة    17يتطلــب المحيــار الــدولي للتقــارير المــاليــة  

بــاالتزامــات ويوفر ن جــار أ ثر تو يــدار للقيــاس والعرض لجمي  اقود الةــاليــة للوفــاء  
الت ميد. ت  ت ـــــــــمي   ذ  المتطلبات لتةقيق  د  قا   الى مبدأ مةامـــــــــبي متســـــــــق  

مةــل المحيــار الــدولي    17لعقود التــ ميد. يةــل المحيــار الــدولي للتقــارير المــاليــة رق   
 .2023ير ينا 1اقود الت ميد كما في  4للتقارير المالية رق  

 2023يناير  1 

   
 المحيار الدولي للتقارير المالية اقود الت ميد تعديالت الى 

 
المخــاو  وتةــديــات التنفيــذ التي ت    17يعــالج المحيــار الــدولي للتقــارير المــاليــة رق   

 .2017في  17تةديد ا بعد نشر المحيار الدولي للتقارير المالية 

 2023يناير  1 

   
البيـــانـــات المـــاليـــة المو ـــدة   10تعـــديالت الى المحيـــار الـــدولي للتقـــارير المـــاليـــة رق   

ــبي الدولي رق   ــتركة  28والمحيار المةامـ ــاري  مشـ ــركات زميلة ومشـ ــتثمارات في شـ امـ
(2011   
 
بمعالجة بي  أو مسـا مة ا صـول مد والمسـتثمر في الشـركة الزميلة التعديالت تعلق  ت

 المشترك.أو المشروع 

ت جيل مريان التطبيق إلى أجل   
غير مسمى. ال يزال التطبيق  

 مسموح بك.
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 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة  
 )يتبع(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 
                                          للتقارير المالية الجديدة والمعد لة )يتبع(تطبيق المعايير الدولية  2
 
ــكل    2/2 ــدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم تطبيقها بشــ المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصــ

 )يتبع( مبكر 
   

                                                      المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد لة
 يسري تطبيقها لفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

)تعـدـيل الى   9تمـدـيد اااـفاء المنـقت مد تطبيق المحـيار اـلدولي للتـقارير المـالـية رق  
  4المحيار الدولي للتقارير المالية رق  

 2023يناير  1 

   
المحيـار الـدولي  يغير التعـديـل تـاريخ انت ـاء ال ــــــــــــــال يـة المةـدد لهافـاء المنقـت في 

"اقود التـ ميد" مد تطبيق المحيـار الـدولي للتقـارير المـاليـة رق    4للتقـارير المـاليـة رق   
"ا دوات المالية"  بةيد يطلب مد المنشآت تطبيق المحيار الدولي للتقارير المالية   9
 .9رق  

  

   
المةامـبي الدولي رق  التعديالت الى المحيار   -ااف ـاح اد السـيامـات المةامـبية 

 المتعلق بالمحيار الدولي للتقارير المالية 2وبيان الممارمة رق   1
 2023يناير  1 

   
ــبية الجو رية  بدالر مد  التعديالتتتطلب   ــات ا المةامــ ــيامــ ــ ة اد مــ ــح المنشــ أن تف ــ

ــ ة تةديد  ــح التعديالت ا خر  كيف يمئد للمنشــ ــبية ال امة. توضــ ــات ا المةامــ ــيامــ مــ
ــة  ــيامـ ــافة أمثلة الى متى يةتمل أن تكون السـ ــبية الجو رية. ت  إضـ ــة المةامـ ــيامـ السـ

دات وأمثلة لشـــــــرح إرشـــــــا أيخـــــــار مجلس  الالمةامـــــــبية جو رية. لدا  التعديل  وضـــــــ  
تطبيق "املية ا  مية النســـــــبية المئونة مد أرب  خطوات" الموضـــــــةة في  وتوضـــــــيح

 المتعلق بالمحيار الدولي للتقارير المالية. 2بيان الممارمة 

  

   
 2023يناير  1  8تعديالت الى المحيار المةامبي الدولي رق   -تعريف التقديرات المةامبية 

   
تســــــــــــــتبــدل التعــديالت تعريف التغيير في التقــديرات المةــامــــــــــــــبيــة بتعريف التقــديرات  
المةامبية. بموجب التعريف الجديد  فإن التقديرات المةامبية  ي "المبال  النقدية في 

التي تخخــــــــــــــ  لعــدم التــ  ــد مد القيــاس". تقوم المر ليــة الموجزة  المــاليــة    المعلومــات
ــ ــبية تتطلب قياس  المنشـــآت بتطوير التقديرات المةامـ ــيامـــات المةامـ بية إذا كانت السـ

بطريقــة تنطوي الى اــدم التــ  ــد مد المر ليــة الموجزة  المــاليــة    المعلومــاتبنود في  
القياس. توضـــــــــــح التعديالت أن التغيير في التقدير المةامـــــــــــبي الناتج اد معلومات 

ا لخط .  جديدة أو تطورات جديدة ال يعد ت ةيةر

  

 
اندما   للشــــــــركةالموجزة  المر لية  المالية المعلوماتتتوق  اادارة أن  ذ  المعايير والتفســــــــيرات والتعديالت مــــــــو  يت  تطبيق ا في 

المعلومات المالية تكون قابلة للتطبيق  وقد ال يئون لتطبيق  ذ  المعايير والتفســـــــــــيرات الجديدة والتعديالت أي ت ثير جو ري الى  
 في فترة التطبيق المبد ي.لشركة المر لية الموجزة ل
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 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة  
 )يتبع(  2022 مارس 31المنتهية في  أشهر  ثالثةلفترة ال

 
 
 بيان االلتزام وأساس اإلعداد 3
 

 بيان االلتزام
 

"التقارير المالية المر لية" وكذلك  34بناءر الى المحيار المةامــــــــــــــبي الدولي رق   المعلومات المالية المر لية الموجزة  ت  إاداد  ذ   
جمي    ذ  المعلومات المـالـية المر لـية الموجزة  دولة اامارات العربـية المتةـدة. وال تتخــــــــــــــمد  للقوانيد فيالتطبيق    تمتطلـبالثل  تتم

ــنوية الكاملة وينبغي أن تقرأ جنبار إلى جنب م  البيانات المالية   المعلومات الالزمة للبيانات ــركةالمالية الســـــــ ــنة    للشـــــــ كما في وللســـــــ
ال تعتبر  2022 مارس  31أشـــــــــــــ ر المنت ية في    الثالثة. بااضـــــــــــــافة لذلك  فإن النتا ج لفترة  2021ديســـــــــــــمبر   31المنت ية في  

 .2022ديسمبر  31لية التي متنت ي في بالخرورة منشر الى النتا ج التي يمئد توقع ا للسنة الما
 

 أساس اإلعداد 
 

 لقد ت  ارض المعلومات المالية المر لية الموجزة بالدر   ااماراتي )الدر     و ي العملة الوظييية واملة العرض للشركة. 
 

 ت  إاداد  ذ  المعلومات المالية المر لية الموجزة الى مبدأ التكلفة التاريخية.
 
 
 ملخص باهم السياسات المحاسبية والتقديرات 4
 

الســــيامــــات المةامــــبية المطبقة مد قبل الشــــركة في  ذ  المعلومات المالية المر لية الموجزة م  تلك المســــتخدمة في إاداد  تتوافق 
 1  بامـتثناء تطبيق المعايير والتفسـيرات الجديدة ااتبارار مد  2021ديسـمبر   31البيانات المالية السـنوية المدققة للسـنة المنت ية في 

 .2022يناير  
 

بتطبيق أي مد المعايير والتفســــــيرات والتعديالت ا خر  التي ت  إصــــــدار ا والتي ل  ت ــــــبح مــــــارية    الشــــــركة بشــــــئل مبئرل  تق  
 المفعول بعد.

 
 والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة ةاألحكام الحساس

 
الموجزة  مد اادارة إصـدار أ ئام وتقديرات وافتراضـات تنثر الى تطبيق السـيامـات   المر لية  يتطلب إاداد  ذ  المعلومات المالية

المةامـــــــــــــبية والمبال  المدرجة للموجودات والمطلوبات واايرادات والم ـــــــــــــاريف. قد تختلف النتا ج الفعلية اد  ذ  التقديرات. إن  
والم ـادر الر يسـية للتقدير غير المنكد متوافقة م  تلك   ركةللشـا  ئام ال امة التي وضـعت ا اادارة لتطبيق السـيامـات المةامـبية  

 .2021ديسمبر  31للسنة المنت ية في للشركة التي ت  تطبيق ا في البيانات المالية السنوية 
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 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة  
 )يتبع(  2022 مارس 31المنتهية في  أشهر  ثالثةلفترة ال

 
 
 ممتلكات وآالت ومعدات 5
 

:  2021ديسـمبر    31در   )  455,009بقيمة   ممتلكات ومعدات    قامت الشـركة بشـراء2022مارس   31خالل الفترة المنت ية في  
  6,631,036:  2021ديســـــــــمبر    31در   )  1,797,437در   . بلغت م ـــــــــاريف االمـــــــــت الك خالل الفترة مبل    8,477,972

 انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات خالل الفترة.في خسارة  ي در   . ل  يت  االاترا  ب
 
 
 موجودات غير ملموسة  6
 

 .مج الكمبيوتر وتكاليف التراخيص والتطويرتشمل الموجودات غير الملمومة برا
 

ــراء  2022مارس   31خالل الفترة المنت ية في   ــركة بشــ ــة   قامت الشــ ــمبر  31در   )  227,462بقيمة  موجودات غير ملمومــ ديســ
ــاريف ااطـفاء خالل الفترة مبل     931,992:  2021   145,009:  2021ديســــــــــــــمبر   31در   )  85,558در    ة. بلغـت م ــــــــــــ

 انخفاض قيمة الموجودات غير الملمومة خالل الفترة. في  خسارة ب يدر   . ل  يت  االاترا  
 
 
 موجودات العقد 7
 

اقود تطوير البرامج والتركيب وخدمات الدا  التي تنش  اندما تستل    بموجبتمثل موجودات العقد ا رصدة المستةقة مد العمالء  
                                                                              ر                                  الشـركة مدفواات مد العمالء بما يتماشـى م  مـلسـلة مد اانجازات المتعلقة با داء. أيخـا   تتعلق موجودات العقد بشـئل أمـامـي  

ل  يت  إصـــــدار فواتير ب ا في تاريخ التقرير. تعتر  الشـــــركة بموجودات   والتي المقدمة والخدمات    بةق الشـــــركة في بدل البخـــــا  
 العقد  ي امل يت  تنفيذ .

 
                                      ر                                                                             يت  إاادة ت ــــــنيف أي مبل  معتر  بك مــــــابقا  كموجودات العقد إلى ذم  مدينة تجارية اند النقطة التي يت  اند ا إصــــــدار فواتير  

سـتةقة مد العميل  تى إنجاز الخدمات  وبالتالي يت  االاترا  بموجودات العقد الى مد  الفترة التي  للعميل. المدفواات غير الم
ــ ة في بدل الخدمات المةولة  تى تاريخك. مد المتوق  أن تتةقق جمي   العقد  موجودات  يت  في ا تنفيذ الخدمات لتمثيل  ق المنشــــــ

 لمتداولة.ا الموجوداتخالل منة وا دة ومد ث  يت  ت نيف ا ضمد 
 

 : ال شيء .2021ديسمبر  31متوقعة معتر  ب ا الى موجودات العقد أاال  )  ا تمانال توجد خسارة 
 

 ذات االقة. بج اتدر    تتعلق  244,045,438: 2021ديسمبر  31در   ) 281,527,918 البالغةالعقد إن موجودات 
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 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة  
 )يتبع(  2022 مارس 31المنتهية في  أشهر  ثالثةلفترة ال

 
 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى  8

   مارس 31  ديسمبر 31
2021  2022   
   درهم  در  

        )غير مدقق(   )مدقق 
 ذم  مدينة تجارية   2,809,958  2,885,246
 دفعات مقدمة لمورديد   -  4,397,580
           ذم  مدينة أخر     46,499  141,000
7,423,826  2,856,457        

   
تقوم الشـــــركة بقياس مخ ـــــص انخفاض قيمة الذم  المدينة التجارية بمبل  يعادل مخ ـــــص خســـــارة اال تمان المتوقعة الى مد  
العمر الزمني. ويت  تقدير خســـــــــــا ر اال تمان المتوقعة الى الذم  المدينة التجارية بامـــــــــــتخدام معدل الخســـــــــــارة بالرجوع إلى الخبرة 

يد وتةليل المركز المالي الةالي للمديد  والمعدلة  سـب الةقا ق الخاصـة بالمديد  والظرو   السـابقة في التخلف اد السـداد للمد
ال االقت ــــــــــــادية العامة للمجال الذي يعمل المدينون في ا وتقيي  االتجا  الةالي وكذلك االتجا  المتوق  للظرو  في تاريخ التقرير. 

 ذم  المدينة ا خر  بناءر الى التقيي  أاال  الذي أجرتك اادارة.يوجد مخ ص خسارة مدرج الى الذم  المدينة التجارية وال
 

ــة التعامل فقط م  أطرا  لدي   مقدرة ا تمانية جيدة. يت  تقيي  الجودة اال تمانية قبل قبول أي طلب بي    ــيامــــــ ااتمدت الشــــــــركة مــــــ
 للخدمات أو البخا   مد الطر  المقابل. 

 
 
 نقد وأرصدة لدى البنوك  9
 

 : الموجزيتخمد النقد ومرادفات النقد المدرج في بيان التدفقات النقدية المر لي الموجز الى المبال  التالية في بيان المركز المالي 
 

   مارس 31  ديسمبر 31
2021  2022   
   درهم  در  

        )غير مدقق(   )مدقق 
 نقد في ال ندوق    10,000  10,000

           أرصدة لد  البنوك   21,281,810  56,763,109
      النقد ومرادفات النقد في بيان التدفقات النقدية الموجز   21,291,810  56,773,109

 
ــبب التخلف اد الســـداد  يد أن   ــة بسـ ــ   يت  تقيي  ا رصـــدة لد  البنوك الى أن ا ذات مخاطر ا تمانية منخفخـ  ذ  البنوك تخخـ

لرقابة االية مد قبل البنوك المركزية في الدول ذات العالقة. وفقار لذلك  تقوم إدارة الشـــــــــــــركة بتقدير مخ ـــــــــــــص الخســـــــــــــارة الى  
شـ رار. ل  يتجاوز أي مد ا رصـدة لد     12ا رصـدة لد  البنوك في ن اية فترة التقرير بمبل  يعادل خسـارة اال تمان المتوقعة لفترة  

في ن اية فترة التقرير امــــتةقاق الســــداد  وم  ا خذ في االاتبار الخبرة الســــابقة في التخلف اد الســــداد ومعدالت اال تمان البنوك 
ــارة الى  ذ   الةالية للبنك  قامت إدارة الشــــــركة بتقيي  ادم وجود انخفاض في القيمة  وبالتالي ل  تســــــجل أي مخ ــــــ ــــــات خســــ

 ا رصدة.
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 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة  
 )يتبع(  2022 مارس 31المنتهية في  أشهر  ثالثةلفترة ال

 
 
 نقد وأرصدة لدى البنوك )يتبع(  9
 

ـبالبنوك والتي  ي ج ـات در    متعلق    56,763,109:  2021ديســــــــــــــمبر   31در   )  21,281,810إن النقـد ـلد  البنوك الـبال  
 ذات االقة.

 
 در    لمنفعة الشركة. 258,797: 2021ديسمبر  31در   ) 213,529ت  تخ يص  ساب بنكي بام  ج ة ذو االقة بمبل  

 
 
 رأس المال 10
 

ديســـــمبر  31در   ) 1  مـــــ   م ـــــرح بك وم ـــــدر بقيمة 3,000:  2021ديســـــمبر    31)  200,000,000يتكون رأس المال مد 
 .در    لكل م   1,000: 2021
 
در     197,000,000 ولدنج ليمتد )المسا   الو يد السابق  زيادة رأس المال بمبل     42  قررت جروب    2021مبتمبر    14في  

النظام ا مــامــي در  . ت  توثيق   1در   إلى    1,000مد خالل التةويل مد ا رباح المســتبقاة وخفا القيمة االمــمية للســ   مد 
 .2022يناير  10مد قبل كاتب العدل في  لشركةل
 
مليون در  . كما   1,050مليون در   إلى    200  قرر مجلس إدارة الشـركة زيادة رأس مال ا الم ـرح بك مد 2022يوليو    20في  
   ال تزال ااجراءات القانونية قيد التنفيذ.2022مارس  31في 
 
 
 ذمم دائنة تجارية وأخرى  11

   مارس 31  ديسمبر 31
2021  2022   
   درهم  در  
   )غير مدقق(     مدقق )
     

 ذم  دا نة تجارية    3,268,235  5,145,867
 م اريف مستةقة    140,210,331  134,431,825
 دفعات مقدمة مد امالء   1,201,119  1,201,119
 ضريبة القيمة المخافة الدا نة    3,278,568  4,550,275

     
     

145,329,086  147,958,253        
  

ــا   والخدمات  و  ــتريات البخـ ــمبر    31يومار )  30إن معدل فترة اا تمان الى مشـ ــ  يومار .   30:  2021ديسـ قامت الشـــركة بوضـ
ــات ادارة المخاطر المالية للت  د مد دف  االلتزامات الدا نة في  دود فترة اال تمان المةددة. ال يت  تةميل أية فوا د الى   ــيامـــــــ مـــــــ

 ة. أرصدة الذم  الدا نة التجاري
  

 متعلقة بج ات ذات االقة.  در     1,201,119:  2022ديسمبر    31)  در    1,201,119إن الدفعات المقدمة مد العمالء بمبل  
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 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة  
 )يتبع(  2022 مارس 31المنتهية في  أشهر  ثالثةلفترة ال

 
 
 جهات ذات عالقة  12
 

تدخل الشـــــــــركة  في مـــــــــياق ا امال االاتيادية  في معامالت  وفقار للشـــــــــرو  وا  ئام المتفق الي ا  م  الج ات ذات العالقة.  
تتكون الج ات ذات العالقة مد مسـا مي الشـركة وأاخـاء مجلس اادارة واادارة الر يسـية والشـركات الخاضـعة للسـيطرة مد قبل   

ــياق ومد قبل اا ال ــييد. تدخل الشــــركة  في مــ ــافة إلى موظفي اادارة الر يســ ت   أو التي يمارمــــون الي ا نفوذار إداريار  امار بااضــ
ــمد تعريف الج ات ذات العالقة الوارد في  ــات أامال أخر  أو أفراد يقعون ضـــــــــ ــســـــــــ ا امال االاتيادية  في معامالت م  منمـــــــــ

الشــــــــــــــركة االقة ج ة ذو االقة م   ئومة أبوظبي والمدراء والمســــــــــــــنوليد    )المعدل . لد   24المحيار المةامــــــــــــــبي الدولي رق   
التي يمئن   ممارمـــــة ت ثير جو ري الي ا  أو التي يمئد أن تمارس ت ثيرار جو ريار الى    التنفيذييد )بما في ذلك المنشـــــآت التجارية

 الشركة .
 

 إن أ   المعامالت م  الج ات ذات العالقة خالل الفترة  ي كما يلي: 
 

   مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في 
2021  2022   
   درهم  در  

   )غير مدقق(   )غير مدقق  
     

 إيرادات  89,623,656  79,107,630
     
 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين    

 مناف  ق يرة ا جل  1,604,330  840,000
      مناف  طويلة ا جل  123,816  -
     

840,000  1,728,146        
 

 تتخمد ا رصدة م  الج ات ذات العالقة الموضةة في بيان المركز المالي الموجز ما يلي: 
 

   مارس 31  ديسمبر 31
2021  2022   
   درهم  در  
   )غير مدقق(     مدقق )
     
 مستحق من جهات ذات عالقة    

      منشآت  ئومية    147,976,914    102,610,801
     
 مستحق إلى جهات ذات عالقة    

 منشآت  ئومية    10,212,200  10,212,200
      منشآت خاضعة لسيطرة مشتركة    5,772,661  5,772,661

     
15,984,861  15,984,861        
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 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة  
 )يتبع(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 
 جهات ذات عالقة )يتبع( 12
 

   مارس 31  ديسمبر 31
2021  2022   
   درهم  در  
   )غير مدقق(     مدقق )
     
 عالقةقرض من جهات ذات     

 منشآت خاضعة لسيطرة مشتركة )أ   36,712,500  36,712,500
 مسا   )ب   17,077,125  17,077,125

      دا نة فا دة   776,568  -
     

53,789,625  54,566,193        
 

كومبانيز مانجمنت آر إس مــــــــــــي ليمتد )"ج ة ذو  42  أبرمت الشــــــــــــركة اتفاقية تســــــــــــ يل قرض م  جي 2021خالل    أ
در     امــــــــــــــتخـدمـت الشــــــــــــــركـة منـك تســــــــــــــ يالت بمبل     183,625,000دوالر أمريئي )  50,000,000االقـة"  بمبل   
. يةمل القرض فا دة در     36,712,500:  2022ديســـــــــمبر    31) در     36,712,500دوالر أمريئي )  9,996,596

 .بس يل المستخدم ويت  مداد  اند الطل٪ منويار الى مبل  الت4بنسبة  
 

 ولدنج ليمتد )"مسـا  "  لتمويل مشـروع تطوير جديد  42  أبرمت الشـركة اتفاقية تسـ يل قرض م  جروب 2021خالل    ب
دوالر أمريئي   4,650,000در     امـــــــــــتخدمت الشـــــــــــركة منك مبل    20,566,000دوالر أمريئي )  5,600,000بمبل   
ــمبر   31  )در    17,077,125) ــبة  يةمل الق.  در     17,077,125:  2022ديســ ــنويار الى مبل   4رض فا دة بنســ ٪ مــ

 ش رار مد تاريخ السةب. 12التس يل المستخدم ويستةق السداد اند تسويق المشروع والذي مد المتوق  أن يئون 
 
 
 إيرادات 13
 

 :كما يليتستمد الشركة إيرادات ا مد العقود م  العمالء مقابل تةويل البخا   والخدمات الى مد  الوقت وفي نقطة زمنية 
 

   مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في 
2021  2022   
   درهم  در  

   )غير مدقق(   )غير مدقق  
     
 إيرادات من عقود مع العمالء     

 منتجات وخدمات مةولة في نقطة زمنية معينة    5,388,597  5,638,403 
      منتجات وخدمات مةولة الى مد  الوقت   84,235,059  73,469,227 

     
79,107,630  89,623,656        

 
 داخل دولة اامارات العربية المتةدة. ي جمي  اايرادات مد العقود م  العمالء 
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 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة  
 )يتبع(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 
 مطلوبات طارئة 14
 

 والتزامات قا مة كما يلي: طار ة لد  الشركة مطلوبات
 
 ديسمبر 31  مارس 31  
  2022  2021 
 در    درهم  
  مدقق )  )غير مدقق(  
     

      218,558,288  218,558,288  ضمانات أداء
     

      5,475,698  -  ااتمادات مستندية  
     

      6,013,790  485,836  التزامات رأممالية 
 
 
 أدوات مالية 15
 

 العادلة.يت  قياس جمي  الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطف ة والقي  المدرجة تقارب للقيمة 
 
 
 نتائج موسمية 16
 

  2021مارس   31ل  يت  تســجيل أي دخل ذات طبيعة مومــمية في بيان الربح أو الخســارة الموجز لفترة الثالثة أشــ ر المنت ية في 
 .2020و
 
 
 أحداث الحقة 17
 
ــا ية  2022يوليو    20في   ــ  الشـــــــركة مد بيانات للخدمات المســـــ ــا   تغيير امـــــ  يلى بيانات أيك آبيانات ش.م.خ إ -  قرر المســـــ

 مليون در  . 1,050مليون در   إلى  200ش.م.خ  وزيادة رأس مال الشركة الم رح بك مد 
 
 
 الموجزة المرحلية اعتماد المعلومات المالية  18
 

 .2022أغسطس  17بتاريخ  وإجازة إصدار ا مد قبل مجلس اادارة مد قبل اادارةالمر لية الموجزة المالية  المعلوماتت  ااتماد 
 
 
 
 

 

 


