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 بيان المركز المالي الموحد 
كما في 31 ديسمبر 2021

 2020 ألف درهم 
)*معاد إدراجها(

2021 ألف درهم إيضاح

الموجودات
الموجودات غير المتداولة

648,221 626,884 5 سفن وممتلكات ومعدات
575 192 6 موجودات حق االستخدام
143,463 143,463 7 شهرة
792,259 770,539 إجمالي الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة
6,443 8,258 8 مخزون
41,896 30,965 9 ذمم مدينة تجارية وأخرى
21,891 24,675 10 نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
70,230 63,898 إجمالي الموجودات المتداولة
862,489 834,437 إجمالي الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

1,019,209 1,019,209 11 رأس المال
19,747 19,747 12 احتياطي قانوني
)729,659( )668,909( كمة خسائر مترا
)2,724( )2,724( احتياطيات أخرى
306,573 367,323 حقوق الملكية العائدة إلى مالكي الشركة
11,376 10,148 32 حصص غير مسيطرة
317,949 377,471 إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة

128 – 6 مطلوبات عقود اإليجار
– 10,946 16 فوائد مستحقة على السلفيات
54,539 171,686 13 السلفيات
79,546 81,385 14 صكوك إسالمية قابلة للتحويل
1,348 1,177 15 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
135,561 265,194 إجمالي المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة
486 192 6 مطلوبات عقود اإليجار
271,272 57,546 13 السلفيات
120,239 123,196 16 ذمم دائنة تجارية وأخرى
16,838 10,838 17 قرض من أطراف ذات عالقة
144 – 17 مبالغ مستحقة لطرف ذي عالقة
408,979 191,772 إجمالي المطلوبات المتداولة
544,540 456,966 إجمالي المطلوبات
862,489 834,437 إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

* راجع اإليضاح 33 لمزيد من التفاصيل حول تعديالت السنة السابقة.

علي عبودة
المدير المالي التنفيذي

أحمد "م. ف." أ. الكيالني 
عضو مجلس اإلدارة

د.عبد الرحمن العفيفي
عضو مجلس اإلدارة

تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 31 مارس 2022 ووقعت نيابة عنهم من قبل:

نتواصل مع مجلس اإلدارة بخصوص، من بين أمورٍ أخرى، النطاق 
واإلطار الزمني المخطط للتدقيق ونتائج التدقيق الجوهرية، بما في 

ذلك أي عيوب جوهرية في نظام الرقابة الداخلية نحددها خالل عملية 
التدقيق.

كما نقدم إقراراً لمجلس اإلدارة يفيد بأننا قد امتثلنا لقواعد السلوك 
المهني فيما يتعلق باالستقاللية، ونبلغهم بكافة العالقات واألمور 
األخرى التي قد ُيعتقد بشكل معقول بأنها تؤثر على استقالليتنا، 

والضوابط ذات الصلة، في حال وجدت.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

ومن بين األمور التي يتم اإلبالغ عنها لمجلس اإلدارة، يتم تحديد 
كثر أهمية في تدقيق البيانات المالية  تلك األمور التي نرى أنها كانت أ

الموحدة للفترة الحالية، وبذلك تعتبر أمور التدقيق الهامة. ونقوم 
بوصف تلك األمور في تقرير مدققي الحسابات الخاص بنا إال إذا كان 

القانون أو اللوائح تمنع اإلفصاح عن هذا األمر للعامة أو، في حاالت 
نادرة للغاية، نرى أنه يجب عدم اإلفصاح عن هذا األمر في تقريرنا 
حيث أنه من المتوقع أن تتجاوز التداعيات السلبية للقيام بذلك 
بشكل معقول فوائد المصلحة العامة الناتجة عن هذا اإلفصاح. 

كما نشير، وفقاً لمتطلبات القانون االتحادي رقم )2( لسنة 2015 
)وتعديالته( في دولة اإلمارات العربية المتحدة ، للسنة المنتهية في 

31 ديسمبر 2021 إلى ما يلي:

لقد حصلنا على جميع المعلومات التي رأيناها ضرورية ألغراض ( 1
تدقيقنا؛

تم إعداد البيانات المالية الموحدة، من كافة النواحي الجوهرية، ( 2
وفقاً لألحكام المعنية من النظام األساسي للشركة والقانون 
االتحادي رقم )2( لسنة 2015 )وتعديالته( في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة ؛
تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية منتظمة؛( 3
تتفق المعلومات المالية الواردة في تقرير مجلس اإلدارة مع ( 4

السجالت المحاسبية للشركة؛

لم تقم الشركة بأي استثمارات في األسهم واألوراق المالية خالل ( 5
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021؛

يبين اإليضاح رقم 17 المعامالت الجوهرية مع األطراف ذات ( 6
العالقة والشروط التي اعتمدت عليها؛

استناداً إلى المعلومات التي تم توفيرها لنا، لم يسترع انتباهنا ( 7
ما يستوجب االعتقاد بأن الشركة قد خالفت، خالل السنة المالية 

المنتهية في 31 ديسمبر 2021، أي من األحكام المعنية من 
القانون االتحادي رقم )2( لسنة 2015 )وتعديالته( في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة  أو النظام األساسي للشركة على وجه 
قد يكون له تأثير جوهري على أنشطتها أو مركزها المالي كما في 

31 ديسمبر 2021؛ و
يبين إيضاح 20 المساهمات االجتماعية خالل السنة المنتهية في ( 8

31 ديسمبر 2021.

31 مارس 2022
دبي، اإلمارات العربية المتحدة

عن ارنست ويونغ
موقعة من قبل:

أشرف أبو شرخ
شريك
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