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

 ( ذ.م.م  -بيانات  -بيانات للخدمات المساحية )سابقًا  

 مقدمـة
المرفق   الموجز  المالي  المركز  بيان  المساحية  لـ  قمنا بمراجعة  للخدمات  للخدمات )سابقًا    خ.م.ش  -بيانات    - بيانات  بيانات 

،  اآلخر  الدخل الشاملو والبيانات الموجزة للربح أو الخسارة    2022  يونيو  30)"الشركة"(، كما في  ( ذ.م.م  -بيانات    -المساحية  
حقوق   في  الالتغيرات  لفترة  النقدية  والتدفقات  التاريخ  أشهر  ستةالملكية  بذلك  الهامة  المنتهية  المحاسبية  للسياسات  وملخص   ،

التفسيرية األخرى.   المالية المرحليةواإليضاحات  المعلومات  وعرضها وفقًا للمعيار  الموجزة    إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه 
الدولي رقم   ا  34المحاسبي  المالية  إبداء  لمرحلية""التقارير  إن مسؤوليتنا هي  المرحلية    استنتاج.  المالية  المعلومات  حول هذه 

 إلى مراجعتنا.  استناداالموجزة 

 نطاق المراجعـة
"مراجـعة المعلوـمات المـالـية المرحلـية التي يقوم بـها    2410المراجـعة رقم   المتعلق بعملـياتلـقد قمـنا بمراجعتـنا وفـقًا للمعـيار اـلدولي  

ــ ة "مدقق  ــتقل للمنشــ ــابات المســ ــمن مراجعة المعلومات المالية المرحليةالحســ ــاراتالقيام بإجراء  الموجزة  . تتضــ ــتفســ ــ ل االســ ، بشــ
ــبية، ولتلاة إجراءات تحليلية ولجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق  ــؤولين عن األمور المالية والمحاســ ــخال المســ ــي من األشــ رئيســ

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

 االستنتاج
ــة المرحلية ب  االعتقاداستنادًا إلى مراجعتنا، لم يتبين لنا ما يدعونا إلى   المرفقة لم يتم إعدادها، من الموجزة ن المعلومات الماليــــــــــــ

 .34جميع النواحي الجوهرية، وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

  ديلويت آند توش )الشرق األوسط(
  
  
  

  محمد خميس التح
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   الموجز والدخل الشامل اآلخر الربح أو الخسارة بيان  
  2022 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة لفترة ال
 

    يونيو 30الثالثة أشهر المنتهية في   يونيو 30الستة أشهر المنتهية في 
2021  2022  2021  2022    
  إيضاح   درهم  درهم  درهم  درهم

    )غير مدقق(   )غير مدقق(   )غير مدقق(   )غير مدقق( 
          

 إيرادات   13   142,162,052    105,025,257    231,785,708   184,132,887
           تكاليف مباشرة       (41,300,429)   (75,927,906)   (74,386,977)   105,303,897)) 
          

 إجمالي الربح     100,861,623  29,097,351  157,398,731  78,828,990
 م اريف عمومية وإدارية   (36,346,996)  (11,570,792)  (49,106,681)  32,097,893)) 
 م اريف تمويل   (663,981)   (283,285)   (1,031,106)   505,566)) 
          
          

 ربح للفترة     63,850,646  17,243,274  107,260,944  46,225,531
          
           الدخل الشامل اآلخر   -  -  -  -
          

           مجموع الدخل الشامل للفترة     63,850,646  17,243,274  107,260,944  46,225,531
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز  

 2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال
 

 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   -  -  -  46,225,531  46,225,531

           
            )غير مدقق( 2021 يونيو  30في   3,000,000  -  1,500,000  133,876,971  138,376,971

           
 )مدقق(  2022يناير  1في   3,000,000  197,000,000  1,500,000  53,938,277  255,438,277
 للفترة مجموع الدخل الشامل   -  -  -  107,260,944  107,260,944

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

            (10إيضاح 
           

362,699,221 
 
161,199,221  1,500,000  - 

 
200,000,000 

)غير   2022 يونيو 30في  
            مدقق(

 
 
 



 خ .م.ش  -بيانات   -بيانات للخدمات المساحية 
 م( .م. ذ  -بيانات  -بيانات للخدمات المساحية )سابقًا  

 الموجزة.  المرحلية المالية المعلوماتال يتجزأ من هذه  جزءتشئل اإليضاحات المرفقة 

5 

 
 التدفقات النقدية الموجز  بيان  
 2022 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة لفترة ال
 

    يونيو  30الستة أشهر المنتهية في 
2021  2022    
    درهم  درهم
  إيضاحات   )غير مدقق(   مدقق( غير)
 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية     

 ربح للفترة   107,260,944  46,225,531
 تعديالت لـ:     

 استهالك ممتلكات ومعدات    5  4,541,474   3,221,210
 إطفاء موجودات غير ملموسة   6  189,380   31,847
 م اريف تمويل   1,031,106   656,886
 مخ ص مئافآت نهاية خدمة الموظفين    1,343,853   614,024

 مخ ص خسارة ا تمان متوقعة لذمم مدينة تجارية    1,912,208  -

- 
  

2,100,000 
 مخ ص خسارة ا تمان متوقعة لمستحق من جهات   

             ذات عالقة  
 التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركة في راس المال العامل   118,378,965  50,749,498

 في ذمم مدينة تجارية وأخرى   (زيادةنقص/ )   4,396,654     3,642,515))
 نقص في ت مينات قابلة لالسترداد     1,642,709  4,928,128

 زيادة في موجودات العقد    (173,622,487)   124,802,552))
 زيادة في تكلفة العقد    (6,815,926)   -

 في مخزون   نقص   -  293,467
 زيادة في مستحق من جهات ذات عالقة   (45,271,967)    45,439,574))

 زيادة في ذمم دا نة تجارية وأخرى    28,291,162   86,037,458
 زيادة في مستحق إلى جهات ذات عالقة   2,254,915   27,515,507

             جهات ذات عالقةقرض من زيادة في  12  1,318,343  -
 النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية    (69,427,632)  (4,360,583)
 مئافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين   (463,178)   21,537))
       تكلفة تمويل مدفوعة    (1,031,106)   656,886))
      
       األنشطة التشغيليةصافي النقد المستخدم في    (70,921,916)  (5,039,006)
 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية       
 استحواذ ممتلكات ومعدات  5  (5,649,826)   1,841,304))
             استحواذ موجودات غير ملموسة  6  (361,272)   518,940))
       صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية    ( 6,011,098)  (2,360,244)
   النشاط التمويليالتدفقات النقدية من      
       عا دات قرض من جهات ذات عالقة  12  40,213,875  -
      
               النشاط التمويليصافي النقد المستخدم في    40,213,875  -
 صافي النقص في النقد ومرادفات النقد   (36,719,139)  (7,399,250)

             يناير  1النقد ومرادفات النقد في    56,773,109  18,748,145
       يونيو   30النقد ومرادفات النقد في  9  20,053,970  11,348,895
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 الموجزة    المرحلية المعلومات المالية إيضاحات حول 

  2022 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة لفترة ال
 
 
 معلومات عامة  1
 

)"الشــــركة"( وســــجلت في إمارة أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة كشــــركة  خ.م.شبيانات    -ت ســــســــت بيانات للخدمات المســــاحية 
ــؤولية محدودة في   ــركة هو ص. . .  2008فبراير  4ذات مســـــــ ــجل للشـــــــ ، أبوظبي، اإلمارات العربية 111143إن العنوان المســـــــ

 المتحدة. 
 
درهم   197,000,000زيادة رأس المال بمبلغ  هولدنج ليمتد، ب ـفتها المسـاهم الوحيد،    42، قررت جرو  2021سـبتمبر    14في  

درهم. تم توثيق النظام األســاســي  1درهم إلى   1,000من خالل التحويل من األرباح المســتبقاة وخفا القيمة االســمية للســهم من 
 .2022يناير  10المعدل من قبل كاتب العدل في 

 
ــاهمون تغيير الوضـــــ  القانوني للشـــــركة 2022يناير    17في   ــاهمة ، قرر المســـ من شـــــركة ذات مســـــؤولية محدودة إلى شـــــركة مســـ

. وبالتالي، تم تغيير اســم الشــركة من بيانات للخدمات المســاحية 2022يونيو    30خاصــة. تم االنتهاء من اإلجراءات القانونية في  
 .خبيانات ش.م. -بيانات ذ.م.م إلى بيانات للخدمات المساحية  -
 
 إي آي إلى بيانات  ش.م.خبيانات  -اســــم الشــــركة من بيانات للخدمات المســــاحية   ، قرر المســــاهمون تغيير2022يوليو    20في  
، ال 2022  يونيو  30مليون درهم. كما في    1,050مليون درهم إلى    200، وزيادة رأس المال الم ــــــــرح ب  للشــــــــركة من خش.م.

 تزال اإلجراءات القانونية قيد التنفيذ.
 

ت ــــــــنيف وتحليل البيانات، جم  البيانات من م ــــــــدر أو أ ثر، تخزين البيانات  تتمثل األنشــــــــطة الر يســــــــية للشــــــــركة في خدمات 
واسـترجاعها، االسـتشـارات في مجال معدات وأجهزة الحاسـب اآللي، ت ـوير جوي، اسـتشـارات هندسـة التخطيط المسـاحي والت ـوير  

ية، خدمات نســـخ الخرا ط والرســـومات، الجوي ونظم إدارة المعلومات، أعمال القياس والمســـاحة، اســـتشـــارات هندســـة المســـاحة البحر 
ــب اآللي والبرمجيات، رســـم الخرا ط الجغرا ية، نشـــر الكتب، طباعة  ــميم أنظمة الحاسـ ــتندات، ت ـ ــوير المسـ خدمات الطباعة وت ـ

 الخرا ط واألطلس وخدمات حقول ومرافق  النفط والغاز البرية والبحرية. 
 

 .2022 يونيو 30المنتهية في  أشهر ستةفترة الل لم تقم الشركة بشراء أو االستثمار في أي أسهم خال
 

 .2022 يونيو 30في أشهر المنتهية  ستةفترة اللم يئن هناك أي مساهمات 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 إعداد   ــتخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة متوافقة م  تلك المســــ ــبية المســــ ــياســــــات المحاســــ إن الســــ
، واإليضـاحات المرفقة بها، باسـتثناء تطبيق بعا المعايير 2021ديسـمبر  31للسـنة المنتهية في المدققة للشـركة  البيانات المالية  

 بحت سارية المفعول في الفترة الحالية كما هو مبين أدناه.الجديدة والمعدلة التي أص
 

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

دون تغيير جوهري في   3تعمــل التعــديالت على تحــديــد مرج  قــديم لهطــار المفــاريمي في المعيــار الــدولي للتقــارير المــاليــة رقم  
 لبات في المعيار.المتط
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 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة  

 )يتبع(  2022 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة لفترة 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  
، المعيار 9لمالية رقم  )تعديالت على المعيار الدولي للتقارير ا  2المرحلة   –تقدم التعديالت في إعادة تشــــئيل معيار ســــعر الفا دة 

والمعيار الدولي للتقارير   4، المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  7، المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 39المحاســـــــبي الدولي رقم 
ــبة التحو  لم يتم إيقاف16المالية رقم   ــح أن محاســـــ ــئيل، وتوضـــــ ــيلة عملية إلجراء التعديالت التي يتطلبها إعادة التشـــــ ها فقط ( وســـــ

بسـبب إعادة تشـئيل إيبور، وتقدم إف ـاحات تسـمح للمسـتخدمين فهم طبيعة ومدى المخاطر الناشـإة عن إعادة تشـئيل إيبور والتي  
تتعرض ل  المنشـــــ ة وكيف تدير المنشـــــ ة تلك المخاطر باإلضـــــافة إلى تقدم المنشـــــ ة في االنتقال من إيبورز إلى معدالت مرجعية  

 هذا 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 ــــــــــــــم من تكلفــة أي بنــد من بنود الممتلكــات واآلالت والمعــدات أي عــا ــدات من بي   
إحضـــار ذلك األصـــل إلى الموق  والحالة الالزمة ل  ليئون قادرًا على العمل بالطريقة المق ـــودة من قبل اإلدارة. وبالتالي، تعتر  

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

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

ــرة بالعقد". يمئن أن تكون   ــمل "التكاليف التي تتعلق مباشـ التكاليف التي تتعلق مباشـــرة  تحدد التعديالت أن "تكلفة الوفاء" بالعقد تشـ
بالعقد إما تكاليف إضــا ية للوفاء بهذا العقد )على ســبيل المثال العمالة والمواد المباشــرة( أو تخ ــيص التكاليف األخرى المرتبطة 
مباشــــرة بتنفيذ العقود )على ســــبيل المثال تخ ــــيص م ــــاريف االســــتهالك لبند من الممتلكات واآلالت والمعدات المســــتخدمة في 

 تنفيذ العقد(.
 

 2020-2018دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية 
 

: تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة 1تشـــمل دورة التحســـينات الســـنوية تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
عقود اإليجــار والمعيــار   16األدوات المــاليــة، المعيــار الــدولي للتقــارير المــاليــة رقم    9المــاليــة  األولى، المعيــار الــدولي للتقــارير  

 الزراعة. 41المحاسبي الدولي رقم 
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 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة  

 )يتبع(  2022 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة لفترة ال
 
 
                                                                 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد لة )يتبع( 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 لم يحن موعد تطبيقها بعد: الشركةلم تقم 
   

                                                      المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد لة
 يسري تطبيقها لفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

تعديالت على معيار المحاســـــــــــــبة   –متداولة  ت ـــــــــــــنيف المطلوبات كمتداولة أو غير 
 1الدولي رقم 

 
ــاعـدة   ــاق في تطبيق المتطلبـات من خالل مســــــــــــ تهـد  التعـديالت إلى تعزيز االتســــــــــــ
الشــــركات على تحديد ما إذا كان يجب ت ــــنيف الديون والمطلوبات األخرى التي لها 

مسـتحقة السـداد خالل تاريخ تسـوية غير مؤكد كمتداولة )مسـتحقة أو يحتمل أن تكون  
 سنة واحدة( أو غير متداولة في بيان المركز المالي.

 2023يناير  1 

   
 2023يناير  1  12تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

   
التي تتعلق الضــــــــــــــريبـة المؤجلـة بـالموجودات والمطلوبـات النـاتجـة عن معـاملـة واحـدة  

توضـح كييية احتسـا  الشـركات للضـريبة المؤجلة على المعامالت مثل عقود اإليجار 
 والتزامات وقف التشغيل.

  

   
 : عقود الت مين 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 
أن يتم قيــاس مطلوبــات التــ مين بــالقيمــة    17يتطلــب المعيــار الــدولي للتقــارير المــاليــة  

الحــاليــة للوفــاء بــاإللتزامــات ويوفر نهجــًا أ ثر توحيــدًا للقيــاس والعرض لجمي  عقود 
على مبدأ محاســـــــــبي متســـــــــق   الت مين. تم ت ـــــــــميم هذه المتطلبات لتحقيق هد  قا م

محــل المعيــار الــدولي    17لعقود التــ مين. يحــل المعيــار الــدولي للتقــارير المــاليــة رقم  
 .2023يناير  1عقود الت مين كما في  4للتقارير المالية رقم 

 2023يناير  1 

   
 المعيار الدولي للتقارير المالية عقود الت مين تعديالت على 

 
المخــاو  وتحــديــات التنفيــذ التي تم   17يعــالج المعيــار الــدولي للتقــارير المــاليــة رقم  

 .2017في  17تحديدها بعد نشر المعيار الدولي للتقارير المالية 

 2023يناير  1 

   
البيـــانـــات المـــاليـــة الموحـــدة   10تعـــديالت على المعيـــار الـــدولي للتقـــارير المـــاليـــة رقم  

ــبي الدولي رقم  ــتركة  28والمعيار المحاسـ ــاري  مشـ ــركات زميلة ومشـ ــتثمارات في شـ اسـ
(2011)  
 
بمعالجة بي  أو مسـاهمة األصـول من والمسـتثمر في الشـركة الزميلة التعديالت تعلق  ت

 أو المشروع المشترك.

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

 مسموح ب .
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 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة  

 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال
 
 
                                                                 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد لة )يتبع( 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 على   9المؤـقت من تطبيق المعـيار اـلدولي للتـقارير المـالـية رقم تمـدـيد اإلعـفاء  
 (4المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 2023يناير  1 

   
يغير التعـديـل تـاريخ انتهـاء ال ــــــــــــــالحيـة المحـدد لهعفـاء المؤقـت في المعيـار الـدولي  

المعيـار الـدولي للتقـارير المـاليـة رقم "عقود التـ مين" من تطبيق    4للتقـارير المـاليـة رقم  
"األدوات المالية"، بحيد يطلب من المنشآت تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية   9
 .9رقم 

  

   
التعديالت على المعيار المحاسـبي الدولي رقم   -اإلف ـاح عن السـياسـات المحاسـبية 

 للتقارير الماليةالمتعلق بالمعيار الدولي  2وبيان الممارسة رقم  1
 2023يناير  1 

   
ــبية الجوهرية، بداًل من  التعديالتتتطلب   ــاتها المحاســ ــياســ ــ ة عن ســ ــح المنشــ أن تف ــ

ــ ة تحديد  ــح التعديالت األخرى كيف يمئن للمنشــ ــبية الهامة. توضــ ــاتها المحاســ ــياســ ســ
ــة  ــياسـ ــافة أمثلة على متى يحتمل أن تكون السـ ــبية الجوهرية. تم إضـ ــة المحاسـ ــياسـ السـ

دات وأمثلة لشـــــــرح إرشـــــــا أيضـــــــاً مجلس  الالمحاســـــــبية جوهرية. لدعم التعديل، وضـــــــ  
تطبيق "عملية األهمية النســـــــبية المئونة من أرب  خطوات" الموضـــــــحة في  وتوضـــــــيح

 المتعلق بالمعيار الدولي للتقارير المالية. 2بيان الممارسة 

  

   
 2023يناير  1  8تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  -تعريف التقديرات المحاسبية 

   
تســــــــــــــتبــدل التعــديالت تعريف التغيير في التقــديرات المحــاســــــــــــــبيــة بتعريف التقــديرات  
المحاسبية. بموجب التعريف الجديد، فإن التقديرات المحاسبية هي "المبالغ النقدية في 

التي تخضــــــــــــــ  لعــدم التــ  ــد من القيــاس". تقوم المرحليــة الموجزة  المــاليــة    المعلومــات
ــبية تتطلب قياس   ــياســـات المحاسـ ــبية إذا كانت السـ المنشـــآت بتطوير التقديرات المحاسـ

بطريقــة تنطوي على عــدم التــ  ــد من المرحليــة الموجزة  المــاليــة    المعلومــاتبنود في  
ات القياس. توضـــــــــــح التعديالت أن التغيير في التقدير المحاســـــــــــبي الناتج عن معلوم

 جديدة أو تطورات جديدة ال يعد ت حيًحا لخط .

  

 
عندما   للشــــــــركةالموجزة  المرحلية  المالية المعلوماتتتوق  اإلدارة أن هذه المعايير والتفســــــــيرات والتعديالت ســــــــو  يتم تطبيقها في 

المعلومات المالية تكون قابلة للتطبيق، وقد ال يئون لتطبيق هذه المعايير والتفســـــــــــيرات الجديدة والتعديالت أي ت ثير جوهري على  
 في فترة التطبيق المبد ي.المرحلية الموجزة للشركة 
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 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة  

 )يتبع(  2022 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة لفترة ال
 
 
 بيان االلتزام وأساس اإلعداد 3
 

 بيان االلتزام
 

المالية المرحلية" وكذلك "التقارير  34بناًء على المعيار المحاســــــــــــــبي الدولي رقم  المعلومات المالية المرحلية الموجزة  تم إعداد هذه  
جمي   هذه المعلومات المـالـية المرحلـية الموجزة  دولة اإلمارات العربـية المتحـدة. وال تتضــــــــــــــمن  للقوانين فيالتطبيق    تمتطلـبالثل  تتم

ــنوية الكاملة وينبغي أن تقرأ جنبًا إلى جنب م  البيانات المالية   ــركةالمعلومات الالزمة للبيانات المالية الســـــــ ــنة    للشـــــــ كما في وللســـــــ
ال تعتبر بالضـرورة   2022  يونيو 30أشـهر المنتهية في    سـتةال. باإلضـافة لذلك، فإن النتا ج لفترة 2021ديسـمبر    31المنتهية في  

 .2022ديسمبر  31 ج التي يمئن توقعها للسنة المالية التي ستنتهي في مؤشر على النتا
 

 أساس اإلعداد 
 

 لقد تم عرض المعلومات المالية المرحلية الموجزة بالدرهم اإلماراتي )الدرهم(، وهي العملة الوظييية وعملة العرض للشركة. 
 

 تكلفة التاريخية.تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة على مبدأ ال
 
 
 ملخص باهم السياسات المحاسبية والتقديرات 4
 

تتوافق الســــياســــات المحاســــبية المطبقة من قبل الشــــركة في هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة م  تلك المســــتخدمة في إعداد  
 1باسـتثناء تطبيق المعايير والتفسـيرات الجديدة اعتبارًا من  ، 2021ديسـمبر   31البيانات المالية السـنوية المدققة للسـنة المنتهية في 

 .2022يناير  
 

بتطبيق أي من المعايير والتفســــــيرات والتعديالت األخرى التي تم إصــــــدارها والتي لم ت ــــــبح ســــــارية    الشــــــركة بشــــــئل مبئرلم تقم 
 المفعول بعد.

 
 والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة ةاألحكام الحساس

 
الموجزة، من اإلدارة إصـدار أحئام وتقديرات وافتراضـات تؤثر على تطبيق السـياسـات   المرحلية  يتطلب إعداد هذه المعلومات المالية

ن هذه التقديرات. إن  المحاســـــــــــــبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والم ـــــــــــــاريف. قد تختلف النتا ج الفعلية ع
والم ـادر الر يسـية للتقدير غير المؤكد متوافقة م  تلك   للشـركةاألحئام الهامة التي وضـعتها اإلدارة لتطبيق السـياسـات المحاسـبية  

 .2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في للشركة التي تم تطبيقها في البيانات المالية السنوية 
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 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة  

 )يتبع(  2022 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة لفترة ال
 
 
 ممتلكات وآالت ومعدات 5
 

ــمبر   31درهم )  5,649,826بقيمة ممتلكات ومعدات  ، قامت الشـــــــــــركة بشـــــــــــراء  2022  يونيو  30خالل الفترة المنتهية في   ديســـــــــ
:  2021ديســــــــــــــمبر    31درهم )  4,541,474درهم(. بلغــت م ـــــــــــــــاريف االســــــــــــــتهالك خالل الفترة مبلغ    8,477,972:  2021

  انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات خالل الفترة.في خسارة  ي درهم(. لم يتم االعترا  ب 6,631,036
 
 
 موجودات غير ملموسة  6
 

 .الملموسة برامج الكمبيوتر وتكاليف التراخيص والتطويرتشمل الموجودات غير 
 

ــة  ، قامت الشـــــركة بشـــــراء2022  يونيو  30خالل الفترة المنتهية في   ديســـــمبر  31درهم )  361,272بقيمة   موجودات غير ملموســـ
درهم(.    145,009:  2021ديسمبر    31درهم )  189,380درهم(. بلغت م اريف اإلطفاء خالل الفترة مبلغ   931,992:  2021

 انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة خالل الفترة. في خسارة ب ي لم يتم االعترا  
 
 
 موجودات العقد 7
 

عقود تطوير البرامج والتركيب وخدمات الدعم التي تنش  عندما تستلم   بموجبتمثل موجودات العقد األرصدة المستحقة من العمالء  
ً                                   الشـركة مدفوعات من العمالء بما يتماشـى م  سـلسـلة من اإلنجازات المتعلقة باألداء. أيضـا ، تتعلق موجودات العقد بشـئل أسـاسـي                                                                                

لم يتم إصـــــدار فواتير بها في تاريخ التقرير. تعتر  الشـــــركة بموجودات   والتي المقدمة،والخدمات    بحق الشـــــركة في بدل البضـــــا  
 العقد ألي عمل يتم تنفيذه.

 
                                     ً                                                                              يتم إعادة ت ــــــنيف أي مبلغ معتر  ب  ســــــابقا  كموجودات العقد إلى ذمم مدينة تجارية عند النقطة التي يتم عندها إصــــــدار فواتير  

سـتحقة من العميل حتى إنجاز الخدمات، وبالتالي يتم االعترا  بموجودات العقد على مدى الفترة التي  للعميل. المدفوعات غير الم
ــ ة في بدل الخدمات المحولة حتى تاريخ . من المتوق  أن تتحقق جمي   العقد  موجودات  يتم فيها تنفيذ الخدمات لتمثيل حق المنشــــــ

 لمتداولة.ا الموجوداتخالل سنة واحدة ومن ثم يتم ت نيفها ضمن 
 

 : ال شيء(.2021ديسمبر  31متوقعة معتر  بها على موجودات العقد أعاله )  ا تمانال توجد خسارة 
 

 ذات عالقة. بجهاتدرهم( تتعلق  244,045,438: 2021ديسمبر  31درهم ) 418,453,034 البالغةالعقد إن موجودات 
 
 



 خ .م.ش  -بيانات   -بيانات للخدمات المساحية 
 م( .م. ذ  -بيانات  -بيانات للخدمات المساحية )سابقًا  
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 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة  

 )يتبع(  2022 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة لفترة ال
 
 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى  8

   يونيو  30  ديسمبر 31
2021  2022   
   درهم  درهم

        )غير مدقق(   )مدقق(
 ذمم مدينة تجارية   1,013,250  2,885,246
 دفعات مقدمة لموردين   -  4,397,580
           ذمم مدينة أخرى    101,714  141,000
7,423,826  1,114,964        

   
تقوم الشـــــركة بقياس مخ ـــــص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية بمبلغ يعادل مخ ـــــص خســـــارة اال تمان المتوقعة على مدى 
العمر الزمني. ويتم تقدير خســـــــــــا ر اال تمان المتوقعة على الذمم المدينة التجارية باســـــــــــتخدام معدل الخســـــــــــارة بالرجوع إلى الخبرة 

ين وتحليل المركز المالي الحالي للمدين، والمعدلة حسـب الحقا ق الخاصـة بالمدين، والظرو   السـابقة في التخلف عن السـداد للمد
ال االقت ــــــــــــادية العامة للمجال الذي يعمل المدينون فيها وتقييم االتجاه الحالي وكذلك االتجاه المتوق  للظرو  في تاريخ التقرير. 

 ذمم المدينة األخرى بناًء على التقييم أعاله الذي أجرت  اإلدارة.يوجد مخ ص خسارة مدرج على الذمم المدينة التجارية وال
 

ــة التعامل فقط م  أطرا  لديهم مقدرة ا تمانية جيدة. يتم تقييم الجودة اال تمانية قبل قبول أي طلب بي    ــياســــــ اعتمدت الشــــــــركة ســــــ
 للخدمات أو البضا   من الطر  المقابل. 

 
 
 نقد وأرصدة لدى البنوك  9
 

 : الموجزيتضمن النقد ومرادفات النقد المدرج في بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز على المبالغ التالية في بيان المركز المالي 
 

   يونيو  30  ديسمبر 31
2021  2022   
   درهم  درهم

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

           أرصدة لدى البنوك   20,043,970  56,763,109
      النقد ومرادفات النقد في بيان التدفقات النقدية الموجز   20,053,970  56,773,109

 
ــبب التخلف عن   ــة بسـ ــ   يتم تقييم األرصـــدة لدى البنوك على أنها ذات مخاطر ا تمانية منخفضـ الســـداد حيد أن هذه البنوك تخضـ

لرقابة عالية من قبل البنوك المركزية في الدول ذات العالقة. وفقًا لذلك، تقوم إدارة الشـــــــــــــركة بتقدير مخ ـــــــــــــص الخســـــــــــــارة على  
دة لدى  شـهرًا. لم يتجاوز أي من األرصـ  12األرصـدة لدى البنوك في نهاية فترة التقرير بمبلغ يعادل خسـارة اال تمان المتوقعة لفترة  

البنوك في نهاية فترة التقرير اســــتحقاق الســــداد، وم  األخذ في االعتبار الخبرة الســــابقة في التخلف عن الســــداد ومعدالت اال تمان 
ــارة على هذه  الحالية للبنك، قامت إدارة الشــــــركة بتقييم عدم وجود انخفاض في القيمة، وبالتالي لم تســــــجل أي مخ ــــــ ــــــات خســــ

 األرصدة.
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 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة  

 )يتبع(  2022 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة لفترة ال
 
 
 نقد وأرصدة لدى البنوك )يتبع(  9
 

ـبالبنوك والتي هي جهـات درهم( متعلق    56,763,109:  2021ديســــــــــــــمبر   31درهم )  20,043,970إن النقـد ـلدى البنوك الـبالغ 
 ذات عالقة.

 
 درهم( لمنفعة الشركة. 258,797: 2021ديسمبر  31درهم ) 168,774تم تخ يص حسا  بنكي باسم جهة ذو عالقة بمبلغ 

 
 
 رأس المال 10
 

ديســـــمبر  31درهم ) 1( ســـــهم م ـــــرح ب  وم ـــــدر بقيمة 3,000:  2021ديســـــمبر    31)  200,000,000يتكون رأس المال من 
 .درهم( لكل سهم 1,000: 2021
 
درهم   197,000,000هولدنج ليمتد )المساهم الوحيد السابق( زيادة رأس المال بمبلغ    42، قررت جرو     2021سبتمبر    14في  

 النظام األســاســي  درهم. تم توثيق 1درهم إلى    1,000من خالل التحويل من األرباح المســتبقاة وخفا القيمة االســمية للســهم من 
 .2022يناير  10من قبل كاتب العدل في  لشركةل
 
مليون درهم. كما   1,050مليون درهم إلى    200، قرر مجلس إدارة الشـركة زيادة رأس مالها الم ـرح ب  من 2022يوليو    20في  
 ، ال تزال اإلجراءات القانونية قيد التنفيذ.2022 يونيو 30في 
 
 
 ذمم دائنة تجارية وأخرى  11

   يونيو  30  ديسمبر 31
2021  2022   
   درهم  درهم
   )غير مدقق(   ( مدقق )
     

 ذمم دا نة تجارية    7,562,568  5,145,867
 م اريف مستحقة    162,604,025  134,431,825
 دفعات مقدمة من عمالء   489,479   1,201,119
 ضريبة القيمة المضافة الدا نة    2,964,176   4,550,275

     
     

145,329,086  173,620,248        
  

ــا   والخدمات هو  ــتريات البضــــ ــمبر    31يومًا )  60-30إن معدل فترة اإل تمان على مشــــ قامت الشــــــركة  يومًا(.    30:  2021ديســــ
بوضــــ  ســــياســــات إلدارة المخاطر المالية للت  د من دف  االلتزامات الدا نة في حدود فترة اال تمان المحددة. ال يتم تحميل أية فوا د  

 على أرصدة الذمم الدا نة التجارية. 
 

 متعلقة بجهات ذات عالقة.درهم(  1,201,119: 2021ديسمبر  31)درهم  489,479إن الدفعات المقدمة من العمالء بمبلغ 
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 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة  

 )يتبع(  2022 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة لفترة ال
 
 
 جهات ذات عالقة  12
 

واألحئام المتفق عليها، م  الجهات ذات العالقة.  تدخل الشـــــــــركة، في ســـــــــياق األعمال االعتيادية، في معامالت، وفقًا للشـــــــــرو  
تتكون الجهات ذات العالقة من مسـاهمي الشـركة وأعضـاء مجلس اإلدارة واإلدارة الر يسـية والشـركات الخاضـعة للسـيطرة من قبلهم 

ــيين ــافة إلى موظفي اإلدارة الر يســ ــياق ومن قبل عا التهم أو التي يمارســــون عليها نفوذًا إداريًا هامًا باإلضــ . تدخل الشــــركة، في ســ
ــمن تعريف الجهات ذات العالقة الوارد في  ــات أعمال أخرى أو أفراد يقعون ضـــــــــ ــســـــــــ األعمال االعتيادية، في معامالت م  مؤســـــــــ

)المعدل(. لدى الشــــــــــــــركة عالقة جهة ذو عالقة م  حئومة أبوظبي والمدراء والمســــــــــــــؤولين    24المعيار المحاســــــــــــــبي الدولي رقم  
التي يمئنهم ممارســـــة ت ثير جوهري عليها، أو التي يمئن أن تمارس ت ثيرًا جوهريًا على    لك المنشـــــآت التجاريةالتنفيذيين )بما في ذ

 الشركة(.
 

 إن أهم المعامالت م  الجهات ذات العالقة خالل الفترة هي كما يلي: 
 

   يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في    يونيو   30الستة أشهر المنتهية في  
021  2022  2021  2022   

   )غير مدقق(   )غير مدقق(  )غير مدقق(   )غير مدقق(
   درهم  درهم  درهم  درهم
         

          إيرادات    142,162,052  68,388,147     231,785,708  147,495,777
         
          خدمات الدعم والقوى العاملة المستلمة    ( 2,254,915)   ( 17,833,673)   ( 2,254,915)   ( 17,833,673) 
         
 تعويضات اإلدارة الرئيسية         

 مزايا ق يرة األجل   3,192,910  840,000  4,797,240  1,680,000
          األجل  طويلةمزايا   138,030  -   261,846  - 
         

1,680,000  5,059,086  840,000  3,330,940            
 

 تتضمن األرصدة م  الجهات ذات العالقة الموضحة في بيان المركز المالي الموجز ما يلي: 
 

   يونيو  30  ديسمبر 31
2021  2022   
   درهم  درهم
   )غير مدقق(   ( مدقق )
     
 مستحق من جهات ذات عالقة    

      منشآت حئومية    145,782,768    102,610,801
     
 مستحق إلى جهات ذات عالقة    

 منشآت حئومية    10,212,200  10,212,200
      منشآت خاضعة لسيطرة مشتركة    8,027,576  5,772,661

     
15,984,861  18,239,776        
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 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة  

 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال
 
 
 جهات ذات عالقة )يتبع( 12
 

   يونيو  30  ديسمبر 31
2021  2022   
   درهم  درهم
   )غير مدقق(   ( مدقق )
     
 عالقةقرض من جهات ذات     

 منشآت خاضعة لسيطرة مشتركة )أ(  73,437,500   36,712,500
 مساهم ) (  20,566,000   17,077,125

      دا نة فا دة   1,318,343  -
     

53,789,625  95,321,843        
 

كومبانيز مانجمنت آر إس ســــــــــــي ليمتد )"جهة ذو  42، أبرمت الشــــــــــــركة اتفاقية تســــــــــــهيل قرض م  جي 2021خالل   (أ
درهم(، اســــــــــــــتخـدمـت الشــــــــــــــركـة منـ  تســــــــــــــهيالت بمبلغ    183,625,000دوالر أمريئي )  50,000,000عالقـة"( بمبلغ  
. يحمل القرض فا دة م(دره  36,712,500:  2021ديســمبر    31)  درهم(  73,437,500دوالر أمريئي )  19,996,596

 .ب٪ سنويًا على مبلغ التسهيل المستخدم ويتم سداده عند الطل4بنسبة  
 

هولدنج ليمتد )"مسـاهم"( لتمويل مشـروع تطوير جديد  42، أبرمت الشـركة اتفاقية تسـهيل قرض م  جرو  2021خالل   ( 
دوالر أمريئي   5,600,000غ درهم(، اســـــــــــتخدمت الشـــــــــــركة من  مبل  20,566,000دوالر أمريئي )  5,600,000بمبلغ  
ــمبر   31) درهم(  20,566,000) ــبة  درهم(  17,077,125:  2021ديســ ــنويًا على مبلغ  4. يحمل القرض فا دة بنســ ٪ ســ

 شهرًا من تاريخ السحب. 12التسهيل المستخدم ويستحق السداد عند تسويق المشروع والذي من المتوق  أن يئون 
 
 
 إيرادات 13
 

 :كما يليتستمد الشركة إيراداتها من العقود م  العمالء مقابل تحويل البضا   والخدمات على مدى الوقت وفي نقطة زمنية 
 

   يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في    يونيو   30الستة أشهر المنتهية في  
021  2022  2021  2022   

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

 منتجات وخدمات محولة في نقطة زمنية معينة    3,973,583  34,989,967   9,362,180  40,628,370 
          منتجات وخدمات محولة على مدى الوقت    138,188,469  70,035,290  222,423,528   143,504,517

         
184,132,887  231,785,708  105,025,257  142,162,052            

 
 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.هي جمي  اإليرادات من العقود م  العمالء 
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 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة  

 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال
 
 
 مطلوبات طارئة 14
 

 والتزامات قا مة كما يلي:طار ة لدى الشركة مطلوبات 
 
 ديسمبر 31  يونيو 30  
  2022  2021 
 درهم  درهم  
 (مدقق )  )غير مدقق(  
     

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

      5,475,698  -  اعتمادات مستندية  
     

      6,013,790  2,619,222  التزامات رأسمالية 
 
 
 أدوات مالية 15
 

 يتم قياس جمي  الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطف ة والقيم المدرجة تقار  للقيمة العادلة.
 
 
 نتائج موسمية 16
 

ــارة الموجز   ــمية في بيان الربح أو الخسـ ــجيل أي دخل ذات طبيعة موسـ ــتةلفترة اللم يتم تسـ ــهر المنتهية في   سـ   2022  يونيو  30أشـ
 .2021و
 
 
 أحداث الحقة 17
 
ــاحية  2022يوليو    20في   ــم الشـــــــركة من بيانات للخدمات المســـــ ــاهم تغيير اســـــ  يبيانات ش.م.خ إلى بيانات أي  آ -، قرر المســـــ

 مليون درهم. 1,050مليون درهم إلى  200ش.م.خ، وزيادة رأس مال الشركة الم رح ب  من 
 
 
 الموجزة المرحلية اعتماد المعلومات المالية  18
 

 .2022أغسطس  17بتاريخ  وإجازة إصدارها من قبل مجلس اإلدارة من قبل اإلدارةالمرحلية الموجزة المالية  المعلوماتتم اعتماد 


