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 حد ومال زالموج المرحلي الدخل الشاملبيان 
 )غير مدققة( 2021 مارس 31المنتهية في  للفترة

 
 

 درهم( 3 .673الر أمريكي =  دو  1)   

 أشهر المنتهية في   الثالثةفترة    
 2020 مارس 31 2021  مارس 31   

 مألف دره ألف درهم   ات إيضاح 
 غير مراجعة( )    
     

 998,994 901,444  4 اإليرادات 

     

 ( 253,653) ( 252,030)  5 تكلفة المبيعات

   ----------------------- ----------------------- 

 745,341 649,414   إجمالي األرباح 

     

 ( 101,604) ( 103,133)     والتسويق  مصروفات البيع

     

 ( 107,494) ( 63,281)   مصروفات العمومية واإلدارية لا

     

 ( 115,077) ( 119,227)   االستهالك واإلطفاء 

   ---------------------- ---------------------- 

 421,166 363,773   لفترة ل األرباح التشغيلية 

     

 1,051 1,347   إيرادات التمويل 

     

 (43,805) ( 46,898)  6 تكاليف التمويل 

   ------------------ ------------------ 

 378,412 318,222  7 الفترة  أرباح 

     

 - -   اإليرادات الشاملة األخرى 

   ------------------ ------------------ 

 378,412 318,222   للفترة اإليرادات الشاملة  إجمالي 

    ==== === =  ==== === = 

     إلى:  المنسوب 

 378,412 318,222   لشركة األم مي امساه

   ------------------ ------------------ 

   318,222 378,412 

    === =====  === ===== 

     : )درهم( ربحية السهم 

مساهمي  ل ة والمخفف ة األساسي  م هربحية الس

 8 الشركة األم 

 

02.  0 03. 0 

    ======  ====== 
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 الموحد المرحليبيان التدفقات النقدية 
 )غير مدققة( 2021 مارس 31ي للفترة المنتهية ف

 ( رهمد  3 .673دوالر أمريكي =  1)      

   

  

 2021اير ين 1
 مارس 31إلى 

 2021  

 2020يناير  1
 مارس  31ى إل
 2020 

 ألف درهم  درهمف لأ اتإيضاح 
    شطة التشغيلية ناأل 

 378,412 318,222  أرباح الفترة 
    

    : علىالتعديالت 
 5,385 5,267 9 ومعدات وآالت  تلكا ممتاستهالك 

 96,537 102,939 10 ةاستهالك عقارات استثماري
 2,903 2,522 11 ة دحدمة سة ذات أعمار إنتاجيملموودات غير وجإطفاء م

 10,252 8,499 12 الستخدام هالك موجودات حق استا
 44,025     - 13 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 686 1,111  الخدمة للموظفين ايةنه تتعويضامخصص 
 1,200 3,000  للموظفينار األسهم برنامج خي مخصص (عكس) /رصد

 43,805 46,898 6 تمويل لا تكاليف
 ( 1,051) (1,347)  لتمويلا  إيرادات

  ---------------------------- ------------------------------- 
  487,111 582,154 

    ال العامل: لمالتغيرات في رأس ا 
 ( 126,473) ( 114,508)  المخزون

 ( 122,746) ( 50,160)  ذمم مدينة تجارية 
 18,084 ( 25,143)  ة أطراف ذات عالق مبالغ مستحقة من

 ( 28,357) ( 11,214)  اً وذمم مدينة أخرى مدفوعة مقدم روفاتص وم غمبال
 55,141 ( 72,884)  ةعالق طراف ذاتألمبالغ مستحقة 

 414,114 92,957  اتاقذمم دائنة واستحق
 25,003 76,998  ضمان عوودائ اً مقدم وعةدفمبالغ م

 1,530 3,064  مم محتجزات دائنة ذ
 27,359 150,099  ةمؤجل إيرادات

  ---------------------------- ------------------------------ 
 845,809 536,320  مليات لع صافي التدفقات النقدية من ا 

 ( 1,255) (34)  للموظفين  نهاية الخدمة المدفوعة تضاتعوي
  ---------------------------- ------------------------------ 

 844,554 536,286  طة التشغيليةنشاأل نالنقدية م تصافي التدفقا
  ---------------------------- ------------------------------ 

    ة ماريتثالساألنشطة ا 
 ( 6,210) (493) 9 عدات وآالت وم ممتلكات شراء  
 ( 73,628) ( 112,129) 10 عقارات استثمارية كبدة منتممبالغ 

 ( 934,600) -  ثابتة  عغ مستثمرة في ودائمبال

 4,017 878  فوائد مقبوضة 
  ---------------------------- ------------------------------ 

 ( 1,010,421) ( 111,744)  رية شطة االستثماناأل  تخدمة فيسمت النقدية القاالتدفي صاف
  ---------------------------- ------------------------------ 
    ة ليية التموطشناأل 

 1,836,500     -  فوائدعليها ت التي يترتب لسلفياواالقروض  المتحصالت من
 ( 661,140)     -  عليها فوائد ترتبوسلفيات يقروض د اسد

 ( 73,067) (7,365)  دفوعة يل متمو تكاليف
 ( 48) (122) 12 سداد التزامات عقود اإليجار 

  ---------------------------- ------------------------------------ 
 1,102,245 (7,487)  ة التمويلي األنشطة  المستخدمة في ةقات النقديلتدفصافي ا

  ---------------------------- ------------------------------------ 
 936,378 417,055  عادله ي نقد وماالفي  ةزيادلا

    
 195,202 558,949   ريناي 1ا يعادله في د ومالنق
  --------------------------- ------------------------------ 

 1,131,580 976,004 15 مارس 31في   النقد وما يعادله
  --------------------------- ---------------------------- 

    ية  المفية غير ضامعلومات إ
 32,515 22,615  اريةمثة مشاريع العقارات االستلفت تك مستحقا

   === =====  === = ==== 
 

 
 
 
 
 

  من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. جزءاً  22إلى  1من ة مرفقتُشكل اإليضاحات ال
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 الموحد  المرحليكية ملال بيان التغيرات في حقوق
 قة()غير مدق 2021 مارس 31في ة رة المنتهيفتلل
 

 األم  ركةش ى مساهمي الإل قوق الملكية المنسوبة ح 

 
 رأس 
 لي ما اإلج األرباح المحتجزة  اطيات حتياال المال 

 رهم د  ألف  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
     2021  مارس 31 لى إ  2021يناير  1

     

 19,059,972 3,702,118 2,343,554 13,014,300 مدققة( ) 2021يناير  1في  كما
     

 318,222 318,222 - - لفترة ا أرباح
 -------------------------- ------------------------ ------------------------- -------------------------- 

 318,222 318,222 -  - فترة  الشاملة لل إجمالي اإليرادات
 -------------------------- ------------------------ ------------------------- -------------------------- 

 19,378,194 4,020,340 2,343,554 13,014,300   2021  مارس 31في  امك
  ===== == = = ==  ==== = =====  ===== = ==== =  == == == == === 

     
 لشركة األم حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي ا 

 
 رأس 

 اإلجمالي  األرباح المحتجزة  االحتياطيات  ال الم
 مهف درلأ   همرد ألف    همرد ألف  ألف درهم   
     2020 مارس  31 لىإ 2020يناير  1

     

 18,360,913 3,143,781 2,202,832 13,014,300 مدققة( ) 2020يناير  1في  كما

     

 378,412 378,412 - - الفترة  أرباح
 -------------------------- ------------------------ ------------------------- -------------------------- 

 378,412 378,412 - - الشاملة للفترة   يراداتي اإللماجإ
 -------------------------- ------------------------ ------------------------- -------------------------- 

 18,739,325 3,522,193 2,202,832 13,014,300  2020 مارس  31في  كما
  = = ==== ==== =  == == == == ==  = ======= = =  = = ==== ===== 

 
 
 
 
  وحدة.مرحلية الموجزة الممن هذه البيانات المالية ال جزءاً  22إلى  1ن قة مضاحات المرفاإلي  لشكتُ 
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 حدة ية الموجزة الموالمالية المرحل البياناتإيضاحات حول 
 )غير مدققة( 2021 مارس 31في 

 
   ةركالش  معلومات حول  1

 

تأ مولز    ةرك شس  ي ستم  ً )  التابعة   هاشركات و  ( "كة "الشر)  .عش.مإعمار  معا إليها   31بتاريخ    عامة   مساهمة   كشركة"(  مجموعة لا"بـ  يشار 
 .2014لسنة  922 رقم   وزاريال م سومرال بموجب 2014 مارس

 

تابعة    إن الشركة هي حدة  مت رات العربية الإلماا  ة لود  في   هاأسيست   تمة  "( وهي شركاألم  الشركة )"  ع.م .ش  العقارية  إعمار  لشركة شركة 
كونها    من   للشركة  القانوني   الوضع  ربتغيي   األم   الشركة قامت    ،2014ديسمبر    31  في  ةنتهي السنة الم  خالل.  يالمال  سوق دبي   في   ةمدرج و

إن  .  ي لوألعام اح الطرال   ل خال  من  الشركة   في  اأسهمه  من٪  15  .37  وقامت ببيع  عامة   مساهمة   شركة إلى    محدودة   مسؤولية   ذات   ة شرك
 .2014 وبرأكت  2 مناعتباراً  هامأسه تداول تمو الي مال ي دب  قو س  فيالشركة مدرجة  

 

 .اإلنترنت وتجارة التجزئة عبر   اكز التسوقتجزئة وإدارة مرتطوير تجارة ال في للمجموعة األنشطة الرئيسية  تتمثل
 

 تحدة. لما ة بي ارات العرم، اإل، دبي191741هو ص.ب  للمجموعةإن عنوان المكتب المسجل 
 

إعادة تشكيل    في إطار هذه المعاملة، ستتم  ا المعنيين.مساهميهأسهم    كافة  بدمجكة األم  رة الشركة والشرإدا  ، أوصى مجلسخالل الفترة
محفظة من مراكز التسوق المتميزة وأصول  األعمال الحالية للشركة في شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة األم والتي ستستمر في تطوير 

من    والتنظيميةالقانونية    واالعتماداتاإلجراءات    اكتمالعلى    املةمعلاهذه    فتتوق   .بها  واالحتفاظ  تجزئةلا ذلك  في  بما  موافقة  الالزمة 
 سيتم شطب أسهم الشركة من سوق دبي المالي. الحقاً إلتمام المعاملة، المساهمين المعنيين. 

 
 .2021مايو  10 يخموجزة الموحدة بتارال ة رحلي البيانات المالية المهذه  بإصدار تصريحتم ال

 

 داد اإلع ساس أ 2-1
 

الموجزة   المرحلية  المالية  البيانات  للالموحتم إعداد  المنتهية في    مجموعة دة  ً وف  2021  مارس   31للفترة  رقم    ي الدولالمحاسبي    للمعيار   قا
 . ةلمتحدات العربية اردولة اإلما ذات الصلة من قانونلبات تطمال و " ية المرحليةالالتقارير الم"، 34

 

ً دها وداعإ  التي يتمكاملة والمالية  البيانات  لل  الالزمةالمعلومات واإلفصاحات  كافة  الموحدة  المرحلية الموجزة  ة  مالي ت الاناي الب   تتضمن  ال   فقا
ً جن تها  ويتعين قراءة  المالي   رالتقاري إلعداد    دولية معايير اللل يسمبر  د  31  في  كمانوية للمجموعة  سلبيانات المالية الموحدة النب مع ا إلى جبا

2020. 
 

أشهر ال  فترةنتائج    نإ ا  مؤشراً بالضرورة    تعتبر  ال  2021  مارس   31في  المنتهية    ثالثة  للسنة  المتوقعة    ديسمبر   31  في   يةهت ن ملللنتائج 
2021.  

 

ية  نتهر المأشه  ترة الثالثةفحدة لية الموجزة المو لحالمر  ماليةلاالبيانات  صدار  إ   يتم  ، لموالسلع  وراق المالية األ  ئةهي الصادر عن  يم  للتعم  ا  وفق
 .2020مارس   31. وعليه، لم تتم مراجعة األرقام المقارنة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 2020مارس  31في 

 

المالية   البيانات  إعداد  الموجتم  العربيةة  وحدم لازة  المرحلية  اإلمارات  اإلماراتي"  حدةمت لا  بدرهم  ة  وعمل  الرسمية   العملة   وهو  ()"الدرهم 
 . كر خالف ذلكيذم ل، ما عدد صحيح باآلالف إلى أقرب  كافة المبالغتقريب . تم للشركةية الالم بياناتض العر

 

 خية.  ري التاعلى أساس التكلفة زة الموحدة المرحلية الموجعداد البيانات المالية إ تم
 

 أساس التوحيد 
 

)شركاتها التابعة( كما    ة الشركةطرلسي   تخضع  لمنشآت التيوا  ةلمالية للشركا  من البياناتحدة  المو   ةزالموجالمرحلية  الية  يانات المب لاف  تتأل
 المعايير التالية:  جميع اءعند استيفة السيطر تتواجد. 2021 مارس 31في 

 

 ؛منشأة ما الشركة على تسيطر ا دمعن  ( أ)
 و   ؛لمنشأةها مع اطتبارا نيرة ملها حقوق في، إيرادات متغن و يكعندما تتعرض الشركة إلى، أو  ( ب )
 الشركة.  داتايرإ مةقي أثير على  على المنشأة للت  نفوذهادام تخى اسرة عل كة القدشرل اى دلعندما يكون  (ج )

 
ة في االعتبار  وعم مجثمر فيها، تأخذ الثلة في الشركة المست ماوق مالتصويت أو حقوق  حق غالبيةأقل من  حقوق  المجموعة   كون لدى ي   عندما

 كة المستثمر فيها، بما في ذلك: على الشر نفوذتع ب متت  تان إذا كما  يمتقي  عندالصلة ت  ذا ف و ظرلئق واقاجميع الح
 

 ؛خرين في الشركة المستثمر فيهاآللتصويت اي حقوق ااملحع مية الترتيبات التعاقد -
 و   ؛تعاقدية األخرىالبات ن الترتي لناتجة مالحقوق ا -
 .  لة تمحوعة وحقوق التصويت المجممالحقوق التصويت الخاصة ب  -
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 وحدة وجزة المالمرحلية الم ةيالمبيانات الول الحات حضايإ
 )غير مدققة( 2021 مارس 31في 

 

 بع( ا)ت د عداأساس اإل 2-1
 

 ( ابع )ت  التوحيد  اسأس
 

 كن هناأ  ىروف تشير إللحقائق والظا  تان إذا ك  ،سيطرة على الشركة المستثمر فيها أم التتمتع ب ا إذا كانت  مإعادة تقييم  تقوم المجموعة ب 
يب ةالثالث   ةلسيطرار  اصعن   نم  أو أكثر  في واحدتغيرات   ت .  الشركة  وحدأ  المجموعة عالتابعة عندما  يد  الشركة  سيطرة على  ل لى اتحصل 

  ومصروفات   ادات يرإو  موجودات ومطلوبات   يتم إدراج المجموعة السيطرة على الشركة التابعة.    تفقديد عندما  ابعة ويتوقف ذلك التوحالت 
ا اتالالشركة  االلبعة  تم  أعلستحواذ  تي  خالل عادتب ساو  يها  الموجز  اخل  لدا  انبي ن  مض السنة    ها  تاريخالموحد  لمرحلي  من  حصول    بدءاً 

   الشركة التابعة. ف سيطرة المجموعة على لسيطرة حتى تاريخ توق اعلى المجموعة 
 

 الشركات التابعة
 

بدءاً  بالكامل  التابعة  الشركات  توحيد  االست ري ات   من  يتم  باحخ  التأسيس  أو  فيه  حصذي  لا  التاريخ  هعتبارواذ  الساللت  على  يطرة  مجموعة 
وذلك    ،الشركةب   الخاصة قرير  ترة الت التابعة لنفس فمالية للشركات  نات ال االبي   يتم إعداد طرة.  السي توقف تلك  حتى تاريخ    ها وحيدتمر ت ويس

فيما بين ت  مال ن المعام  تجةالن لمحققة ااغير    رباح والخسائرواأل  معامالتالوة  األرصد  كافة   يتم حذفباستخدام سياسات محاسبية مماثلة.  
 مل. ات األرباح بالكايعوتوزموعة المج كات شر

 

ً رة  طي سمال راس الحصص غي قي  يتم لُمستحوذ عليها في تاريخ من صافي الموجودات التي يمكن تحديدها في الشركة ا بيةتناسا الهلحصت  وفقا
 ة. لكي موق حقمعامالت حتسابها ك يتم اة السيطر  انفقد هاترتب علي ي ة ال في شركة تابعموعة  جحصة المي فت أي تغيرا االستحواذ.

 

 الحصص غير المسيطرة حتى وإن نتج عن ذلك عجز في الرصيد.  ى إللتابعة تعود شركة الن امضالشاملة  (ر سائ الخ)  /اإليرادات حصة إن 
 

يطرة  المجموعة الس  تدقفي حال  ف  ة.ي كمللة حقوق  مه معاعلى أن م احتسابه  ت ي رة،  سيطال   انفقدإن التغير في حصة ملكية شركة تابعة، دون  
 : تقوم بـ فإنها  ابعة،لت كة االشر على

 

 ؛ التجارية( والمطلوبات الخاصة بالشركة التابعة رةدات )بما في ذلك الشهو لموجف االعتراف باقاإي  -
 رة؛ يطسلمإيقاف االعتراف بالقيمة الدفترية ألي من الحصص غير ا -
 همين؛ ي حقوق المساف  جة، المدرمةراكت لمالعملة ا تحويلعتراف بفروق ف االاإيق -
 ض؛لعادلة للثمن المقبويمة القف باتراعاال -
 ُمحتفظ بها؛ ت اراالعادلة ألي استثم قيمةاالعتراف بال -
 االعتراف بأي فائض أو عجز في األرباح والخسائر؛ و  -
رباح  الخسائر أو األو  األرباحى  إل  ى خراملة األ شات الي اإليرادسابقاً ف  ترف بهامعلا  من المكوناتالمجموعة  إعادة تصنيف حصة   -

رة باستبعاد الموجودات والمطلوبات  شات المجموعة بصورة مب مل قاو المطلوب في حايكون مناسباً، على النحا  ثم، حي حتجزةالم
 ذات الصلة. 

 

 للشركة:  الجوهرية  تفاصيل الشركات التابعة فيما يلي
 

 ونيةقانال لكيةالم بةسن ةيالرئيس ةنشطألا بلد التأسيس عةباركة التشلام اس
   2021 2020 
     
ــأجير  إ.ع.م ل ش.ذ.م.مموي دب  ــات التــي تمالوحــدات ــع  لكه وشــراء وبي

 وخدمات اإلدارة العقارات
99 ٪ 99 ٪ 

     
ــا و إ.ع.م إعمار دبي للمراكز التجارية ش.ذ.م.م ــأجير الوحــدات التــي تملكه ــع ء اشــرت وبي

 ارةدمات اإلدقارات وخعال
99 ٪ 99 ٪ 

     
ــأ مإ.ع. .م.مارية ش.ذتجة للمراكز اللي مار الدوعإ ــت ــع جير الوحــدات التــي تملكه ا وشــراء وبي

 ت وخدمات اإلدارةاعقارال
99 ٪ 99 ٪ 

     
الشــركة القابضــة لشــركات مجموعــة نمشــي  إ.ع.م نمشي القابضة المحدودة

ترنـــت ن إلا بيـــع التجزئـــة عبـــروتعمـــل فـــي 
 عالقةت الخدمات ذالوا

100 ٪ 100 ٪ 

 

 للشركة.  ٪100وكة بنسبة ملآت مالمنش ذهه نإ
 

 األغراض الخاصة ذات  المنشآت
 

ال األغر  منشآت إن  اذات  هي  لاض  إن   منشآت خاصة  ليتم  محدد  شاؤها  هدف  إدراج .  وواضحتحقيق  المالية    يتم  ذات    ت شآ للمن المعلومات 
لى  طر عتسي   جموعةأن الم  فية  العالق  ونضمم  نمكي يث  وعة حمللمج   الموحدة  الموجزة   ةي المرحل  يةلما األغراض الخاصة في البيانات ال

ً معها عامل متم الت ي التالي، خاصة، وب الغراض األ ذات  المنشأة  . تابعة  اتشركك حاسبيا
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة  ل البياناتحوحات إيضا
 )غير مدققة( 2021 مارس 31في 

 
   الهامة بية سحالمات  السياسا  2-2

 

اال  على المحاسبية  ت  السياسا   بتطبيق  ة تسقمة  ور صب وعة  المجم  قامت قب نحو  البي ل  لمطبق من  ال المجموعة في  المالية  دة  حالمو  سنويةانات 
 .2020ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 

 الهامة ت ادير األحكام والتق  2-3
 

سبية  سياسات المحاالق إلدارة عند تطبي ابل قموضوعة من  األحكام الهامة ال نتكا ، دةوحمالالية المرحلية الموجزة  لما البياناتهذه إعداد عند 
اليقينسية  ي لرئ والمصادر ا نفعة  مجموال  لدى التقديرات  ي  ف   لعدم  الموحدة سها اهي  المالية  البيانات  تطبيقها عند إعداد  تم    31  كما في   لتي 

 .خفي ذلك التاري   هيةللسنة المنت و 2020ديسمبر 
 

 لجديدة ديالت ا ر والتعي المعاي 2-4
 

لم تقم   وعةالمجمإال أن  تاريخ،قبل ذلك الا يقهويجوز تطب  ،2020 يناير 1 بعدي تبدأ ت السنوية الت لفتراا ى عل يدةلجدير ااي عملاض تسري بع
 .  ةالموحد  الموجزة  يةرحلالم ليةلماا البيانات  عند إعداد هذه بشكل مسبق بتطبيق المعايير الجديدة أو المعدلة

 

 وعة.  لموحدة للمجماة جزالمرحلية المو  البيانات المالية ى تأثير جوهري عل لية لتااعدلة ماليير عاملوات  للتفسيرا  نن يكووقع أمن المت س ي ل
 

 ؛ المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من 3على المعيار رقم تعديالت  – ار المفاهيميمراجع اإلط -
 ؛ (37 رقم  الدولي  يسب محا لمعيار اال)تعديالت على فاء بالعقد و : تكلفة الالمثقل بالتزامات العقد  -
 ؛ 2020-2018تقارير المالية المعايير الدولية إلعداد السنوية على الات تحسين ال -
 ؛ (16 رقم  الدولي  ي معيار المحاسب ال)تعديالت على    المزمعقبل االستخدام  المتحصالت الممتلكات واآلالت والمعدات:  -
 و  ؛(1 رقم الدولي يمعيار المحاسب العلى ت المتداولة )تعدي أنها متداولة أو غير  تصنيف المطلوبات على  -
 . ( 8 رقم الدولي  ي محاسب ر المعياالالت على ي تعريف التقديرات المحاسبية )تعد -

 

 حول قطاعات  معلومات  3
 

اء دم أي تقي   يتمألداء.  ارد وتقييم  يع الموازارات حول تو بشكل منفصل لغرض اتخاذ القر  لهات أعمالقطاعاشغيلية  تراقب اإلدارة النتائج الت 
أ  القطاع  األرباح  إلى  أي  صاف  مع  تسقة ه بصورة مس اقي ويتم  الخسائر  و  استناداً  الخسااألرباح  او  البيانات  في  الموجزة    لمالية ئر  المرحلية 

 . الموحدة 
 

 الجغرافية  القطاعات 
 

ً   عةالمجمو  تعمل   في   المدرجة  والمطلوبات  وداتجولماو  ةي غيلالتش  ئجاالنت   فإن  ،وبالتالي  المتحدة،  يةالعرب   اإلمارات  دولة  في  فقط  حاليا
 . المتحدة  العربية  اإلمارات لة ود في هابعمليات  ق علتت  ةالموحد الموجزة ية لرحالم المالية تناالبيا

 

 قطاعات األعمال 
 

 هي: ، أعمال قطاعات  ستة  في المجموعة م ألغراض إدارية تم تنظي 
 

 رى: لكب ااإلقليمية  مراكز التسوق
 مربع. قدم ألف  800ثر من كأجير ألية قابلة للت امها على مساحة إجعلى مراكز تسوق يحتوي كل من  كبرىلا ة ي قليمق اإلالتسو زمل مراكت تش

 

 مراكز التسوق اإلقليمية: 
ن  كدم مربع ولألف ق  400أجير أكثر من  كل منها على مساحة إجمالية قابلة للت   كز تسوق يحتوي مل مراكز التسوق اإلقليمية على مرات تش
 مربع.  م قد ف أل 800من  أقل 

 

 ية: مراكز بيع التجزئة المحل
ل من  بالتجزئة يحتوي كل منها على مساحة إجمالية قابلة للتأجير أق نافذ البيع  م  ز تسوق أومراك  ىلعمحلية  ليع التجزئة اب   تشمل مراكز

 قدم مربع. ألف   400
 

 : مراكز بيع التجزئة المخصصة 
ً قت ي  ت ال  تسوق  ز مراكعلى    ةزئة المخصص التج  تشمل مراكز بيع   تب او المكعم العادية، أ اطعم الفاخرة والم متاجر متخصصة للمطا  دم أساسا

 لتجزئة للشركات المصنعة. فذ البيع بااارية أو من لتجا
 

 بيع التجزئة عبر اإلنترنت 
 . ةعمجموفي ال  ر اإلنترنتعب  ةثل قطاع بيع التجزئ عبر اإلنترنت ويم إقليمي لبيع األزياءن متجر بارة عنمشي ع

 

 رى: خأ
ً التقارير    دتقوم بإعدا  لتيات اعالقطا  ل فردي معايير كشلتي ال تستوفي ب لقطاعات األخرى الشركات ال اتشم من    8رقم    للمعيار   المالية وفقا

 الرئيسي.  وأرصدة المركز " القطاعات التشغيلية"ة تقارير المالي المعايير الدولية إلعداد ال
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 لموحدة ازة جالمو رحليةة الملماليايانات الب ولح تإيضاحا
 (مدققة ريغ) 2021 مارس 31في 

 
 بع( تا)  عاتول القطا ت حام ومعل 3
 

 ( تابع)  الات األعمقطاع  
 

التالية  ت تش الجداول  وعلى  مل  والنتائج  القطاعا ى  أخر معلومات  اإليرادات  من  حول  يتم عر 2020  مارس   31  حتى  2020اير  ين   1  نمو  ،2021  مارس   31  حتى  2021ر  يناي   1ت  ات  معلوم  ض . 
 . 2020ر ديسمب  31و 2021 مارس  31لقة بقطاعات األعمال كما في لوبات المتعوالمطات  جودوالم
 

   ئة زالتج التجزئة  التجزئة  مراكز التسوق  وق التس مراكز 
 اإلجمالي أخرى  عبر اإلنترنت  خصصةتالم ليةمحال ليمية قإل ا رى الكب  يةاإلقليم 
 درهمف أل رهمدف لأ هم در ألف مهرألف د همف درلأ رهمدألف  ف درهمأل 
        : 2021 مارس 31 حتى  2021يناير  1
        

        :داتاإليرا
 643,067 1,999 - 20,877 52,301 40,699 527,191 اإليجار من العقارات المؤجرة  اتدراإي

 258,377 - 258,377 - - - - التجزئة عبر اإلنترنت  تجارة
 ------------------------- -------------------- ---------------------- --------------------- ---------------------- -------------------- ------------------------- 

 901,444 1,999 258,377 20,877 52,301 40,699 527,191 لي اإليراداتاإجم
  ===== === ==  === =====  === = = ====  == = == = ==  ===== = ===  == = = ====  === = = ===== 

        :النتائج
 318,222 ( 49,147) ( 25,230) 8,991 27,730 23,720 332,158 لفترة ا )خسائر(  أرباح/

  ===== = ====  ===== ===  ==== === =  ==== = ===  ===== = ===  = ==== ==== =  ===== ===== 
        حول القطاعات  خرىأمعلومات 
        الية: لرأسما  فاتالمصرو

 135,237 527 47 41,490 3,321 2,815 87,037 وعقارات استثمارية( داتعوم توآال ات ممتلك)
  = ==== ===  ===== == =  ===== == =  ===== ===  ===== ===  ===== ===  ===== === 
        : طفاءك واإل الستهاال
 ، وموجودات وعقارات استثمارية ،ومعداتوآالت ت امتلكم)

 119,227 689 4,043 5,066 11,515 8,305 89,609 ( غير ملموسةت اوموجود امخدتساال حق 
  ===== ===  ===== ==  == =====  = == =====  === === = =  == = = = ===  === = ===== 

 46,898 40,273 56 - - - 6,569 تمويل التكاليف 
  ===== = ==  === = = ==  = = =====  ==== ===  ===== ===  === =====  == = ===== 

        ات طلوبموال  تا دالموجو
        :2021 مارس 31في  اكم
        

 25,626,048 764,976 662,699 1,417,138 947,662 1,283,869 20,549,704 موجودات القطاع 
  == == == = =====  ===== == ===  ===== =====  ==== = == = ==  === = === = ==  = ==== =====  === == == ===== 

 6,247,854 2,082,545 1,205,493 99,867 213,762 99,940 2,546,247 مطلوبات القطاع 
  ===== =====  === = == = ===  ===== =====  = ==== === ==  ==== = = ====  ===== = ====  ==== = = ==== = 
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 الموحدة موجزة لية المالية المرحانات الول البي ات حإيضاح
 (غير مدققة) 2021 مارس 31في 

 
 تابع( )  معلومات حول القطاعات 3
 

 ع( ابات األعمال )تقطاع  
   زئة تجال التجزئة  ئة تجزلا مراكز التسوق  مراكز التسوق  
 الي مج اإل ىأخر  نترنت اإل ربع خصصة تالم المحلية  اإلقليمية  الكبرى يةاإلقليم 
 ألف درهم  م ألف دره ألف درهم   درهم ف  أل رهم ألف د ألف درهم  رهم ألف د 
        :2020 مارس 31 حتى 2020يناير  1

        

        : تاإليرادا

 741,225 7,333 - 22,416 47,812 42,704 620,960 لمؤجرة اات  راإليجار من العقا إيرادات 

 257,769 - 257,769 - -  - - اإلنترنت عبر التجزئة  تجارة

 ---------------------- ------------------- ------------------ ------------------- ---------------------- -------------------- --------------------- 

 998,994 7,333 257,769 22,416 47,812 42,704 620,960 رادات مالي اإليجإ

  === =====  = = = =====  == = == ==  = = = =====  ===== = ===  = == =====  == = ===== 

        :النتائج

 378,412 ( 45,793) ( 18,906) 8,001 18,906 24,470 391,734 لفترة ا)خسائر(  أرباح/

  ==== ====  ===== = =  == = = ===  === ====  ==== ==== =  = === = ====  ==== = ==== 

        حول القطاعات  خرى أ معلومات 

        ة: ليالرأسما  ت روفاالمص

 112,352 746 83 2,015 15,915 841 92,752 ومعدات وعقارات استثمارية( توآال ممتلكات )

  ==== == = =  ==== == = =  ==== == = =  == == == = =  ==== == = =  ==== == = =  ==== == = = 

        اء: فالك واإلطهستاال

،  ة وعقارات استثماري ، ومعدات وآالت ات تلكمم)

 115,077 623 4,519 5,168 9,101 8,108 87,558 (ر ملموسةيغ  جوداتوموام ستخدحق اال  وداتوموج

  ==== == = =  ==== == = =  == == == = =  === = == = =  ==== == = =  ==== = = = =  ==== == = = 
 43,805 43,268 86 - - - 451 تمويل ال ف لي تكا
  = == = == = =  ==== = = = =  = === == = =  ==== == = =  ==== == = =  ==== == = =  ==== == = = 

          لوبات والمط  تادالموجو 

        : )مدققة( 2020بر ديسم 31في   اكم

        

 24,991,489 299,052 561,000 1,411,392 947,041 1,270,364 20,502,640 موجودات القطاع 

  == == == = =====  ===== == ===  === == =====  ==== = == = ==  === = === = ==  = ==== =====  === == == ===== 

 5,931,517 2,839,673 1,076,906 99,075 198,170 92,222 1,625,471 ع مطلوبات القطا

  ===== =====  === = == = ===  ===== =====  = ==== === ==  ==== = = ====  ===== =====  ==== = = ===== 
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 دة وحوجزة المالم ليةات المالية المرحالبيان حولت حاإيضا
 (غير مدققة) 2021 مارس 31في 

 

 اإليرادات  4
 

 
حتى   2021يناير  1

 2021  مارس 31
حتى  2020يناير  1

 2020 مارس 31
 ألف درهم درهم  ألف  
 )غير مراجعة(   

   ؤجرة الم جار من العقارات إيرادات اإلي
 512,392 492,054 أساسي ر إيجا

 21,777     - ينرج إيرادات إيجار عن مبيعات المستأ

 92,840 81,799 رسوم خدمات 
 15,324 14,491 تسويق رويج ومات ت مساه
 52,243 28,037 صة المتخص راكزملا إيجار

 13,950 7,366 تعددةمال الوسائط 
 32,699 19,320 أخرى 

 --------------------- --------------------- 
 643,067 741,225 

 257,769 258,377 تننترر اإلة التجزئة عبرتجا

 --------------------- --------------------- 
 901,444 998,994 

  == == =====  == == ===== 

 
 المبيعات تكلفة   5
 

 
حتى   2021يناير  1

 2021  مارس 31
حتى  2020يناير  1

 2020 مارس 31
 ألف درهم درهم  ألف  
 )غير مراجعة(   
   ةي يجارطة اإلنشفة التشغيلية لل تكل ال

 41,152 39,397 وإدارة المرافق  الشؤون الداخلية التدبير 
 15,558 13,274 ة رمباشفين التكاليف الموظ

 7,828 11,445 الخدمات، صافي 
 8,680 7,888 خدمات أمن

 16,915 16,040 أخرى 
 --------------------- --------------------- 
 88,044 90,133 

 163,520 163,986 نترنتعبر اإل ئةزتجارة التج مبيعاتلفة تك

 --------------------- --------------------- 
 252,030 253,653 

  == == =====  == == ===== 

 
 تكاليف التمويل  6
 

 
حتى   2021يناير  1

 2021  مارس 31
حتى  2020يناير  1

 2020 مارس 31
 ألف درهم درهم  ألف  
 ير مراجعة( )غ  
   

 10,905 7,366 والسلفيات وض  رالفائدة على الق

 31,811 31,660 ة على الصكوك  فائدال
 537 6,624 يجاراإل امات التزلفائدة على افات  مصرو
 552 1,248 أخرى 

 --------------------- --------------------- 
 46,898 43,805 

  == == =====  == == ===== 
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 ة موحدال ةالمرحلية الموجزلية لبيانات الماا ولإيضاحات ح
 (غير مدققة) 2021 مارس 31في 

 
 الفترة  أرباح  7

 

 ما يلي:رة بعد تحميل فت ال ن أرباحم بيات ي 

 
حتى   2021يناير  1

 2021  مارس 31
حتى  2020يناير  1

 2020 مارس 31
 ألف درهم درهم  ألف  
 )غير مراجعة(   
   
 28,198 30,456 رة اليف الموظفين غير المباشتك

  == == =====  == == = === = 

 
 السهم  يةبحر 8

 

السهم األساسيتم احتساب   لاألربا  صافي  سمةقالل  من خ  ية ربحية  إلى مس  لفترةح  العل  األم  كةرالش   اهميالعائدة  المرجح لعدد  مت ى  وسط 
 الفترة. ل دية القائمة خالاألسهم العا

 

األسهم العادية    كافةعلى افتراض تحويل    القائمة ية  دلعدد األسهم العا  جح لمتوسط المرال  ي تعدمن خالل    ة فالسهم المخفربحية  يتم احتساب  
 . ةف لمخفاحتملة الم

 

 : ة ففمخوال م األساسية هبحية السرالالزمة لحساب  وماتمعلاليلي  فيما
 

 
حتى   2021يناير  1

 2021  مارس 31
حتى  2020يناير  1

 2020 مارس 31
 ألف درهم درهم  ألف  
 جعة( را)غير م  

   : الربحية 
 378,412 318,222 ة فمخفساسية والألاربحية السهم حتساب ال  ركة األممي الشمساهلى ة إدألرباح العائ ا

  == == = == = ===  == == == ==== 
   عدد األسهم: 

 13,014,300 13,014,300 ةفربحية السهم األساسية والمخف لعدد األسهم العادية الحتسابح متوسط المرجلا

  == == = = = = ===  == == == ==== 
   :هم(رربحية السهم )د

 0.03 0.02 ةفة والمخفاألساسي  - 

  == == === = ===  == == == ==== 

 
 دات متلكات واآلالت والمعالم 9

 

  31ة في  المنتهي   ةلفتر)ا  لف درهمأ  493بمبلغ    ت ومعدات آال ترت المجموعة ممتلكات و، اش2021  مارس  31المنتهية في  فترة  الخالل  
 5.267بلغ  مب موحد  الالموجز  المرحلي  الشامل  بيان الدخل    في ستهالك  االت  فا ور مص  قامت بتحميل و   ،لف درهم( أ  6.210  :2020  مارس 

المنتهية في  ف  لأ )الفترة  الفترة    ألف درهم(.   5.385:  2020  مارس   31درهم  بمبلغ    إعادة تصنيف تم خالل  ألف    27استهالك متراكم 
 العقارات االستثمارية. ى والمعدات إل درهم من الممتلكات واآلالت

 
 ت االستثمارية راعقا ال 10

 

المنتهية في   الفترة  بمبلغ  2021مارس    31خالل  المجموعة إضافات  المنته  134.744، كان لدى  )الفترة  في ألف درهم  مارس    31ي  ة 
  102.939بمبلغ    وحدملاالموجز  المرحلي  الشامل  بيان الدخل    فيستهالك  االفات  مصرو   قامت بتحميلو   ،ألف درهم(  106.142:  2020

ألف    27استهالك متراكم بمبلغ    إعادة تصنيف تم خالل الفترة    ألف درهم(.   96.537:  2020رس  ما  31ألف درهم )الفترة المنتهية في  
 والمعدات إلى العقارات االستثمارية.  درهم من الممتلكات واآلالت

 

أكبر من    لهذه العقارات االستثمارية   ة العادلة كانت القيم،  2020ر  ب ديسم  31ي  كما ف  بالقيمة العادلة   لعقارات االستثمارية تقييم ابناًء على  
الالق   31في    حر المملوكة تملك    في العقارات االستثماريةلمجموعة  اتحديد القيمة العادلة لحصص  ب   قامت اإلدارة.  شكل كبيرب   دفترية يمة 

التقييم . بناًء على  سطة شركة تقييم مستقلةتنفيذها بوا  تم  يييم الت تقأعمال ال  إلى، وذلك استناداً  ألف درهم  45.296  بقيمة  2020ديسمبر  
مارس    31لمجموعة للفترة المنتهية في  للعقارات االستثمارية لدى افي القيمة العادلة    يماد، لم يكن هناك تغيير  اإلدارة  الذي تم بواسطة 

2021. 
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 ية الموجزة الموحدة المالية المرحل اناتل البي ت حواإيضاح
 (قةغير مدق) 2021 رسما 31 في

 
 غير الملموسة ت جارية والموجوداالشهرة الت 11
 

 2020 ديسمبر 31 2021  مارس 31 
 درهمألف  ألف درهم  
 )مدققة(   
   

 365.012 365.012 الشهرة التجارية 
 181.410 178.888 ير الملموسة األخرى ت غا وجودالم
 ---------------------------- --------------------------- 
 543.900 546.422 
  === = = = == == ==  = == == = ====== 
 

لموحد  لي الموجز احالمر  الشامل  خلدبيان ال  في إطفاء    اتفوقامت المجموعة بتحميل مصر،  2021  مارس   31نتهية في  المل الفترة  خال
 درهم(.  ألف  2.903 : 2020 مارس 31هية في ت لمن لفترة األف درهم )ا 2.522بمبلغ 

 

 اإليجار مات االستخدام والتزا  حق ت موجودا 12
 

 : السنة /خالل الفترةات فيها  المجموعة والحركإليجار لدى ات ماستخدام والتزاال ودات حق الموجا يلي القيم الدفترية يمف 
 2020 ديسمبر 31 2021  مارس 31 
 ألف درهم ألف درهم  
 مدققة( )  

   جودات حق االستخدام مو
 012,9 519,415 يناير  1ي فكما 

 (4,650)     - السنة  / تعديالت خالل الفترة
 544,502     - السنة  /إضافات خالل الفترة

 (29,449) ( 8,499) ستهالكت االمصروفا 

 -------------------------- ------------------------- 

 519,415 510,916 السنة  /نهاية الفترةكما في يد الرص
  === = = = === = =  = ==== = = = = = = 
   مات االيجار  تزالا

 10,229 530,200 اير ين  1في  كما
 (2,333)     - السنة  / الفترةتعديالت خالل 

 544,502     - السنة  /ضافات خالل الفترةإ
 27,295 6,624 (6)راجع إيضاح  الفائدةمصروفات  

 (45,521)   (22,761)   ()ب(14ح اجع إيضامؤجل )راليجار اال اتالتزام
 (3,972) ( 122) السنة   /ة فترلخالل ا ات فوعمد
 -------------------------- ------------------------- 

 530,200 513,941 السنة  /لفترة الرصيد في نهاية ا
  === = = = === = =  = ==== = == = = = 

   التالي: لنحو لى اعلدفع االتزامات االيجار مستحقة 
   

 80,9964 464,858 ر هش 12ات ايجار مستحقة الدفع بعد التزام
 49,204 49,083 شهر  12 خالل ات ايجار مستحقة الدفع زامالت 
 -------------------------- ------------------------- 

 530,200 513,941 السنة  /الرصيد في نهاية الفترة 
  === = = = === = =  = = === = == = = = 
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 ة حدجزة المورحلية الموإيضاحات حول البيانات المالية الم
 (دققةمغير ) 2021 سمار 31ي ف

 
 ع( )تاب اإليجار حق االستخدام والتزامات موجودات  12

 

 امل المرحلي الموجز الموحد:  ل الشرف بها في بيان الدخمعت يم اللقفيما يلي ا 
 

 
حتى   2021يناير  1

 2021  مارس 31
حتى  2020يناير  1

 2020 مارس 31
 ألف درهم درهم  ألف  
 )غير مراجعة(   
   

 10,252 8,499 تخدام  سك موجودات حق االتهالاس  تمصروفا 
 537 6,624 يجارات اال ات الفائدة على التزامفمصرو

 ------------------ ------------------ 

 15,123 10,789 

  == == == ==  == == == == 
 

ً الحق التعديل أعاله كتعديل    باحتساب مجموعة  ال  م . ستقوة ق عال، وافقت المجموعة على تعديل اتفاقية اإليجار مع طرف ذي  لتاريخ التقرير  ا
ً لعقد اإليجار وفق تم إعادة قياس التزام اإليجار بناًء  ت ، سعليهو ."عقود اإليجار"من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    16رقم    للمعيار  ا

 قد اإليجار. ل عي لي لتعدفععقود اإليجار المعدلة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي في التاريخ ال على
 

ذلك على  المجموعة  ،  عالوة  ً أبرمت  التقريرل  الحقا ذي عالقة  اتف  تاريخ  مع طرف  جديدة  إيجار  لمواقف  بغرض  اقية  آخر  مرفق  تأجير 
 السيارات. 

 
 ا هن تم إصدار فواتير بشألم يذمم المدينة التي  رية وال الذمم المدينة التجا 13
 

 2020 ديسمبر 31 2021  مارس 31 
 درهم ألف لف درهم أ 
 ( قة قمد)  
   

 78,064 152,573 صافي  –م المدينة التجارية الذم
 300,505 276,156 ا هن تم إصدار فواتير بشألم ي ذمم المدينة التي وال
 ------------------ ------------------ 
 428,729 378,569 
  ==== ====  == ====== 

 
ف  أل   47.173  :2020ديسمبر    31)  لف درهمأ  32.945اف ذات عالقة بمبلغ  رمن أط   حقة ت بالغ مسم  لى نة التجارية عدي المم  تشتمل الذم

 . ()ب(   14إيضاح )راجع (  درهم
 

التجا المدينة  الذمم  المشكوك في تحصم   ية منصافأعاله    ريةإن  الديون  :  2020ديسمبر    31ألف درهم )  203.078بمبلغ  يلها  خصص 
درهم  203.078 ي بم(  ألف  ت   ثلما  لقدأفضل  ارة  اإلدير  المدينة  بشأن  تحصالذمم  في  المشكوك  استحقا   اهيل لتجارية  موعد  تأخر  قها  التي 

 . وتعرضت النخفاض القيمة
 

 المشكوك في تحصيلها:  الحركة في مخصص الديونيلي فيما 
 
 2020 ديسمبر 31 2021  مارس 31 
 همرألف د  ألف درهم  
 )مدققة(   
   

 115,843 203,078 يناير   1في الرصيد 
 220,694     - لسنة ا / محمل للفترةال  يصاف

 ( 133,459)     - صافي  - لسنةا /ديالت خالل الفترةالتع الشطب/ 
 -------------------- -------------------- 

 203,078 203,078 السنة  /هاية الفترة الرصيد في ن 
  ===== ====  = = == == = == 
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 ة حدولما موجزةالة يل البيانات المالية المرحلواحات حإيض
 (غير مدققة) 2021 مارس 31في 

 
 راف ذات عالقة األط ت حول إفصاحا 14
 
لشروط المتفق  حسب ا  عتياديةاالاألعمال    في سياق ها  ، والتي تم إجرائ خالل الفترة  العالقة   ت األطراف ذاع  مالمعامالت الجوهرية    يلي   افيم ( أ)

 راف: ليها بين األطع
 

 
إلى   2021يناير  1

 2021  مارس 31
إلى  2020 ريناي  1

 2020 مارس 31
 درهم ألف ألف درهم  
 )غير مراجعة(   

   دات اإليرا
 365 859 م ألالشركة ا
 35,154 15,192 زميلة شركات 

 29,837 24,289 ذات عالقة  ىاف أخر أطرو ة عضاء مجلس اإلدارأ حت سيطرة أو ت  منشآت مملوكة
  == = = ===  === = === 

   المبيعاتة لفتك
 9,742 9,161 م ألالشركة ا
 50,378 48,267 ميلة زشركات 

 (1,096) ( 549) ذات عالقة  ىاف أخر أطرو ة اإلدارعضاء مجلس أ حت سيطرة أو ت  منشآت مملوكة
  === ====  = == ==== 

   تكلفة إيرادات تجارة التجزئة عبر اإلنترنت
 7,867 8,174 ذات عالقة  ىاف أخر أطرو ة عضاء مجلس اإلدارأ حت سيطرة أو ت  منشآت مملوكة

  === ====  = == ==== 
   لتسويق عات واالمبي   مصروفات

 436 861 األم  الشركة 
 218 89 زميلة ركات ش

 16,751 22,327 ذات عالقة  ىاف أخر أطرو ة عضاء مجلس اإلدارأ حت سيطرة أو ت  منشآت مملوكة
  = == = ===  = ====== 

   مية وإدارية موع مصروفات
 14,772 11,978 كة األم الشر
 565 385 زميلة  ات كشر

 22 428 قة ذات عال ىاف أخر أطرو ة عضاء مجلس اإلدارأ حت سيطرة أو ت  منشآت مملوكة
  = == ===  ===== = 

   إيرادات التمويل 
 31 - ذات عالقة  ىاف أخر أطرو ة عضاء مجلس اإلدارأ حت سيطرة أو ت  منشآت مملوكة

  = =====  = ===== 

   التمويل  كاليفت 
 - - األم  الشركة 

 1,636 1,105 ذات عالقة  ىاف أخر أطرو ة عضاء مجلس اإلدارأ حت سيطرة و ت أ  مملوكةت منشآ
  = === ==  = == === 

   مصروفات رأسمالية 
 2,871 - زميلة كات شر
  = =====  = == === 
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 وحدة رحلية الموجزة المإيضاحات حول البيانات المالية الم
 (مدققة رغي) 2021 مارس 31 في

 
 بع( ات ) ة قذات عالف ت حول األطراإفصاحا 14
 
 : الموحد  حليالمر لي ز الماالمدرجة في بيان المرك قة الصدة مع األطراف ذات العاألر  ا يليفيم ( ب )
 

 
دة  النقد واألرص 

 لمصرفية ا

لمستحق  ا
  من أطراف

 ات عالقةذ

الذمم المدينة  
التجارية  

الذمم المدينة  و
م  يت  تي لمال

ير  تإصدار فوا
 ها ن بشأ

قروض  
سلفيات  و
رتب عليها  يت
 ة ئد فا

  ى لإ  قحالمست
ات  أطراف ذ

 رادات مؤجلة إي *   ةعالق
ة  نئالذمم الدا
 اقات واالستحق 

حق   موجودات 
 االستخدام 

التزامات  
 يجار  اال

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   هم ألف در هم ألف در ألف درهم  هم ألف در 
          2021  مارس 31

          
          المتداولة غير 

 463,755 506,239 - - - - - - - م أللشركة اا
  تحت سيطرة و أ  منشآت مملوكة

وأطراف   إلدارة مجلس ا ءأعضا
 - - - - - - - - - القة ى ذات عأخر

 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ 
 - - - - - - - 506,239 463,755 
  = == =====  === =====  === = ====  === = ====  = == ==== =  === =====  === = == ==  === =====  === ===== 

          متداولة 
 45,521 - - 1,323 46,066 - - - - ة األم الشرك  
 - - - 21,702 49,401 - - 188,327 - زميلة شركات  

  أو تحت سيطرة  لوكةمنشآت مم
وأطراف   مجلس اإلدارة  اءأعض

 - - 39 14,134 - - 32,945 - 2,319 قة ت عالرى ذاأخ

 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ 
 2,319 188,327 32,945 - 95,467 37,159 39 - 45,521 

  === =====  == = =====  === ==== =  === ==== =  === =====  == = = == ==  === =====  === =====  === ===== 
 

 . درهم ألف 22 .761ركة االم بقيمة ش لل تستحق الدفع  ة ايجار مؤجل اتيتضمن ذلك التزام *
 

 إيجار. التزام عكس ( كألف درهم 537: 2020 مارس  31ألف درهم )الفترة المنتهية في  6.624 بمبلغفوائد مصروفات  تسجيل رةت الل الفخ تم
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 موجزة الموحدة لية المرحلية االماللبيانات يضاحات حول اإ
 (غير مدققة) 2021 ارسم 31في 

 
 تابع( قة )األطراف ذات عالحول  ت إفصاحا 14
 

 : ع(تاب ) الموحد  حلير لمالي ن المركز الماذات العالقة المدرجة في بيا ع األطراف م ةداألرصي لي ما في  )ب( 
 

 
النقد واألرصدة  

 ية المصرف

من  المستحق 
 أطراف ذات 

 عالقة 

المدينة  لذمم ا
ة والذمم  ي التجار

لم  المدينة التي 
تم إصدار  ي 

 فواتير بشأنها

  قروض 
ات  سلفي و

يترتب عليها 
 ةفائد

  لىإ المستحق 
 ف ذات ا رأط
 ؤجلة إيرادات م *   ةقالع

الذمم الدائنة  
 قاقات واالستح

حق    موجودات
 ستخدام اال

مات  التزا
 االيجار  

 

  ألف درهم ألف درهم ألف درهم مدره ألف  ألف درهم رهمألف د همألف در رهمدألف  ألف درهم 
           ققة()مد 2020ديسمبر  31
           

           لمتداولةاغير 
  479,948 513,784 - - - - - - - مألا ةركالش 

  أو تحت سيطرة  منشآت مملوكة
راف  وأط لس اإلدارة مج ءأعضا

 عالقة ى ذات أخر

- - - - - - - - -  

 ------------------ ------------------ ------------------ -------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------  
 - - - - - - - 513,784 479,948  
  === =====  === ==== =  === =====  == = = = = == =  = == =====  === =====  === =====  === =====  === == ===  

           ولةمتدا
  45,521 - - 1,333 92,980 - - - - ألمركة االش 
  - - - 22,789 52,313 - - 163,184 - لةزمي ات كشر 

ــة شــآتمن   ةطرســي أو تحــت  مملوك
وأطــراف  ةمجلــس اإلدار أعضــاء

 أخرى ذات عالقة

2,187 - 47,173 - - 13,646 120 - -  

 --------------- ---------------- --------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------- ------------------ ------------------  
 2,187 163,184 47,173 - 145,293 37,768 120 - 45,521  
  == ====  = == = ===  === ===  === =====  = = = =====  === =====  == ====  === =====  === =====  
           
 

 . درهم لفأ 45 .521ة يمركة االم بقش لل تستحق الدفع  ة ايجار مؤجل اتيتضمن ذلك التزام *
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 دة الموحزة مرحلية الموجية الالمال ات حول البياناتإيضاح
 (مدققة رغي) 2021 مارس 31 في

 
 ع( )تاب ول األطراف ذات عالقة إفصاحات ح 14

 

 العليارة اإلدات موظفي تعويضا )ج( 
 

 ة: رت خرين خالل الفة العليا اآلي اإلدارأعضاء مجلس اإلدارة وموظفمكافأة  ليي  يماف
 

 
  حتى 2021ير اين  1

 2021  مارس 31
 حتى 2020اير ين  1

 2020 مارس 31
 ألف درهم هم لف درأ 
 عة( )غير مراج  
   

 4,075 2,882 قصيرة األجل  اتامتياز
 203 146 لخدمة انهاية  تعويضات

 1,200 1,200 برنامج األسهم الممتازة
  == = === ==  == = == == 
 

 (. موظف 14 :2020 مارس  31)  موظف 14 علياال رةا اإلد فيوظم عدد انك ،2021 مارس  31في كما 
 

 دة المصرفية ص رالنقد واأل  15
 

 2020 ديسمبر 31 2021  مارس 31 
 رهمألف د  هم ف درأل 
 ة( )مدقق  
   

 205 1,100 النقد في الصندوق 
   : المصرفيةاألرصدة 

 248,744 179,904 تحت الطلب سابات الح لحسابات الجارية وا 
 310,000 795,000 ثالثة أشهر ل التستحق خع ودائ  
 -------------------- ------------------- 

 558,949 976,004 السنة  /ية الفترة هاد في ن ي الرص
  === = == ===  ==== = === 

 
ً ثابتة  عار  بأس  فائدةالبنوك  لدى  قد  ن لى الرتب عيت  بتة  ثاالالودائع    داعي إ  . يتموق لدى الس  ائدةالس  صرفيةالمالفائدة على الودائع    سعارأل  وفقا

ئدة  االف  عاروفقاً ألس  دة فائ ب عليها  ترت ت ، ولمجموعةلدية الفورية  لبات النقمتطال  ى عللك  ، ويتوقف ذة أشهرتقل عن ثالث لفترات  قصيرة األجل  
   .صلة ال  ذاتيرة األجل ع قصودائ لى الع
 

انخفاض   قياس  وتم  النقد  يعادلهقيمة  المتوق  ما  الخسائر  أساس  ا  رشه  12  لمدة  عة على  تعكس  ترلفوهي  التي  االستحقاق قصيرة  فتراة  ت 
تمانية االئ ت  لتصنيفاعلى ا  ك بناءً ن منخفضة وذلمخاطر ائتماات  دى البنوك ذل لخاصة بها  ان األرصدة  ة أ موع جى الماألجل للتعرض. تر

 ير.تقرالتاريخ  في  اكم يمان ئت اائر انخفاض سلالعتراف بخ ناك ضرورةلم تكن ه ،اليراف المقابلة وبالت لألط ية الخارج
 
إدراج مب ت  المصرفية د واألرصدلنقاهم( ضمن  در  ألف  2.187  :2020ديسمبر    31ألف درهم )  2.319لغ  م  ب كر  ة  ى  ه لدصيد محتفظ 

 . ( )ب( 14 إيضاح )عالقة   طرف ذي
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 دة حلموجزة الموة المرحلية اينات المالضاحات حول البياإي
 (ققةغير مد) 2021 مارس 31في 

 
 لمال س ارأ 16

 
 2020 ديسمبر 31 2021  مارس 31 
 ألف درهم ألف درهم  
 ة( )مدقق  
   
ً  13.014.300.000 –ال المصرح به أس المر  رهم لكل سهم د 1 بقيمة سهما
 13.014.300 13.014.300 هم( درهم لكل س 1بقيمة  سهم 13.014.300.000 :2020)
  === = == =====  ===== = ===== 

   
ً  13.014.300.000 –الكامل ب  مصدر والمدفوعال  درهم لكل سهم  1ة بقيم سهما
 13.014.300 13.014.300 م( هدرهم لكل س 1بقيمة  سهم 13.014.300.000 :2020)
  ===== = = ====  ===== == ==== 

 
 ت االحتياطيا  17

 

 ياطيات ت لحركة في االحي ايلفيما 
 

 اإلجمالي  احتياطي قانوني  ي ام احتياطي نظ 
 م ف درهأل م دره ألف  هم ألف در 
 : 2021 مارس  31  حتى 2021يناير  1

   
 )مدققة(   2021 يناير 1 يما فك
 2,343,554 1,124,784 1,218,770 ققة( دم )غير 2021 مارس  31و
  === ===== =  = === ======  = === ====== 

 

 اإلجمالي  احتياطي قانوني  امي ظاحتياطي ن  
 درهمألف  ألف درهم درهمف أل 
 :2020 ارس م 31ى لإ 2020يناير  1

   
 )مدققة(   2020 يناير 1 يما فك
 2,202,832 1,054,423 1,148,409 ققة( دم )غير 2020 مارس  31و
  == = = = =====  == == ======  ==== === === 

 
لمتطل التجاركا لشرا  قانونت  باوفقاً  اإلمارل  االتحادي  يةت  المتحدةدولة  العربية    ام النظمن    57  رقمة  مادلوا  2015نة  سل  (2)رقم    ات 

الق٪ من  10  لتحوي   ينيتع،  شركةلل  ياألساس االحتياطي  إلى  السنة  أرباح  اال  بلغي نوني حتى  اصافي  المال. ٪ من  50  اطيتي حهذا    رأس 
  مال المدفوع. ال٪ من رأس  50  هذا االحتياطي  يبلغحتى  النظامي  طي  حتياسنة إلى االال  أرباحافي  ٪ من ص10ك، يتم تحويل  لى ذعل  عالوةً 

 تي ينص عليها القانون.ت الال حالللتوزيع إال في ا ةلب قا  غير اتاالحتياطي  هذه إن
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 دة الموح موجزةلاة ت حول البيانات المالية المرحليإيضاحا
 (قةمدق غير) 2021 مارس 31ي ف

 
 ها فائدة ييترتب عل  تي للفيات ا السالقروض و 18

 
 2020 ديسمبر 31 2021  مارس 31 
 همألف در ألف درهم  
 دققة( )م  
   
 7,346 7,346 التي يترتب عليها فائدة اتي فض والسلروالق

ً ناقص  ( 3,796) ( 2,844) ضقررسوم ترتيب الن م غير المطفأ االستحقاق: ا

 ---------------- -------------- 

 3,550 4,502  فائدة عليهاترتب ي ي لت سفليات الافي القروض وصا

  === ====  === == = 
   

   السنة ة/فترال لالحركة خالفيما يلي 

   
 789,695 7,346 يناير  1الرصيد كما في 

ً قنا  (2,618,849)     - السنة فترة/ال د خاللالمسد: صا

 1,836,500     - ةن الس الفترة/ خالل ةالمقترضالمبالغ زائداً: 

 ----------------- ------------------ 

 7,346 7,346 لفترة / السنةنهاية ا الرصيد كما في

  = = = = = = =  == = = === 
 

  دولة   يتجارية فوك  ن ب من  ألف درهم(    7.346.000ي )أمريك  والرار دي مل  2بمبلغ  إسالمي متجدد    يلتمو  تسهيل على  ة  المجموع  حصلت
ثالثة  مدة  ور( ل)ليب   نوك لندنت الفائدة بين ب ال دمعلوفقاً    دة فائ عدل  مويترتب عليه    لضمانالتسهيل    ذايخضع هال  .  تحدةلمبية العررات اااإلم

ً سنوي   ٪1 .25اً زائدأشهر   . ا
 

 الصكوك  19
 

مل  اكالب   كة تابعة مملوكة هي شرو   في جزر كايمان، شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة  صكوك ليمتد )"المصدر"(  إي إم جي   صدرت أ
)"،  للمجموعة دوالرأل  750.000بلغ  بم  ك"( الصكوشهادات ضمان  )أمر  ف  درهم(  2.754.750يكي  ن  إ.  2014  يونيو  18ي  ف  ألف 

بور رجة  دمكوك  الص ناسدفي  دبي،  صة  سدادها  ومن  اك  يترتب على 2024في سنة  المقرر  أرباح    .  توزيع  معدل  الصكوك    بةبنسهذه 
564. 4 ً  وك: للصك الدفترية القيمة فيما يلي  ي. ون فع بشكل نصف ستد ٪ سنويا

 
 2020 برسمدي  31 2021  مارس 31 
 درهم ألف لف درهم أ 
 دققة( )م  
   
 2,754,750 2,754,750 وكصدار الصكإ لة منلمحصلغ المباا

 ً  (21,587) ( 21,587) فة إصدار الصكوك: تكلناقصا

 ------------------------ ----------------------- 

 2,733,163 2,733,163 دئياالعتراف المب الصكوك عند  ماتزات لا

 12,955 13,529 ارإصد ء تكلفةفاإط

 ------------------------- ----------------------- 

 2,746,118 2,746,692 السنة/ة الفترةك كما في نهاي الصكو التزامات

  = ==== ======  === = == ==== 
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 زة الموحدة المرحلية الموج يةمالالبيانات ال يضاحات حولإ
 (مدققةغير ) 2021 مارس 31 في

 
 ستحقاقات  االة و ئنلدااالذمم  20
 

 2020 ديسمبر 31 2021  مارس 31 
 ألف درهم رهم ألف د  
 ( )مدققة   
   

 224,516 390,254 ذمم دائنة تجارية

 950,859 941,130 حقة الدفعمست  اتمصروف

 5,478 36,564 الدفعحقة فوائد مست 

 53,357 12,920 دائنة أخرى ذمم
 ------------------------- ---------------------- 

 1,380,868 1,234,210 
  === = == = ====  === = = = ==== 
 

ا الذمم  اتتضمن  مبلغ  للدائنة  د  120  :2020ديسمبر    31ألف درهم )  39تجارية  الدفع ألي رهم(  ألف  ذات عالقة  طستحق    إيضاح )راف 
 . ()ب( 14

 

 تزامات الطارئة االلات واالرتباط 21
 

 االرتباطات 
 

من  ألف درهم( والتي تتض  417.707  :2020ديسمبر    31درهم )  فأل  391.451ات بمبلغ  املتزاموعة  جلمالدى  ،  2021  مارس  31في  
ادرة  الص  ة العقود يمق  مات تزااالل  هذه   م(. تمثل رهد  لف أ  404.513  : 2020بر  ديسم  31ألف درهم )  366.306التزامات مشروع بمبلغ  

 التاريخ.  كفي ذلم دفعها  ت  ت التياقاقواالستح  ةلمستلمر االفواتي  خصم بعد   التقريرفي تاريخ كما 
 

 مؤجر طرف البصفتها ال  المجموعة  - غيلي التزامات عقود اإليجار التش
 

عالمجموعة  تقوم   بموجبتأجير  عققاراتها  إيجب  تشغي ود  يلجر.  مؤ الالطرف  ا  عتبارهبا  يلار  اا  يفيما  للحد  ا  دفعات ألدنى  ر  يجاإلعقود 
ن لم  ر ولكتاريخ التقري في  لإللغاء المتعاقد عليها    لقابلةير اغ  ليلتشغي ا  ود اإليجارقبموجب ع  ي(سااألس  اريج)اإل  القبضمستحقة  المستقبلية  

 كذمم مدينة:  بها يتم االعتراف
 

 2020 ديسمبر 31 2021  مارس 31 
 درهم ألف ف درهم أل 
 )مدققة(   
   

 1,792,918 2,416,886 ل سنة واحدةخال

 4,297,220 4,204,819 اتنوس 5من  أكثر من سنة وأقل

 810,333 867,752 تسنوا 5ن م أكثر

 ------------------------- ----------------------- 

 7,489,457 6,900,471 

  ==== === == ==  ==== === ==== 

 
ً المجموعة  األساسي، تقوم    يجارباإلضافة إلى اإل ترة  للفالخدمة  وم  سر   قيمة  ليجماإ إن  .  ينعلى المستأجر  ة سنويةوم خدمميل رسبتح  أيضا

 ألف درهم(.  92.840 :2020 رس ما 31في ية  المنته لفترة اهم )رألف د 81.799  بلغ 2021 مارس 31هية في المنت 
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 حدة الموزة مرحلية الموجية الالمالت بياناالل إيضاحات حو
 (غير مدققة) 2021 مارس 31في 

 
 ع( )تاب  ئةطارامات التزاللا ات وطاالرتبا 21

 
 المستأجربصفتها الطرف  المجموعة  - غيلي ار التشيجإلالتزامات عقود ا 

 

العقاراتب المجموعة  تقوم   بعض  إيجب عقوج بم  استئجار  تشغي ود  المستأجر ا  عتبارهبا  يل ار  يل.  الطرف  التدفقات    يفيما  استحقاق  تحليل 
 : النقدية التعاقدية غير المخصومة 

 

 2020 ديسمبر 31 2021  مارس 31 
 درهم ألف م رهف د أل 
 قة( ق)مد  
   

 49,204 64,942 ل سنة واحدةخال

 228,654 308,002 اتسنو 5من  أكثر من سنة وأقل

 517,507 667,110 تسنوا 5ن م رأكث 

 ------------------------- -------------------- 

 1,040,054 795,365 

  ==== === == ==  ==== === == 
 

 قانونية ال دعاوىال
 

  31)  همدرألف    16.695غ  بمبل مستحقةت  إيجارا تحصيل  ضد بعض المستأجرين ل قائمةية  قانون وى  ادع  ، هناك2021  مارس   31  ا فيكم
  البيانات   على  سلبي   تأثير  أيوى  االدع  هذه  ائجنت ليكون    لن  ،قانونيين ال  تشارينالمس  رأي  على   بناءً   .درهم(  ألف  34.694  :2020يسمبر  د

 . وعةللمجم دةوحالم ة الموجزمرحلية ال المالية
 

 لومات المقارنة لمعا 22
 
عملية    شأنليس من   الفترة الحالية.المتبع في  عرض  الافق مع  ، لتتوالضرورة   ، حيثما قضتتصنيف أرقام الفترة السابقة  /إعادة تجميع  تتم

ً قاب وإجمالي حقوق الملكية وبيان الدخل الشامل المعلن عنه س  الموجوداتعلى صافي  إعادة التجميع أن تؤثر  .ا
 
 
 

 


