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 حد ومال زالموج المرحلي الدخل الشاملبيان 
 )غير مدققة( 2021 سبتمبر 30المنتهية في  للفترة
 
 

 

 

 درهم( 3 .673الر أمريكي =  دو  1)

 

 

 تهية في أشهر المن  ثةالث لفترة ا ية في أشهر المنته التسعةفترة 

 

   سبتمبر   30 
2021 

  سبتمبر 30
2020 

   سبتمبر   30
2021 

  سبتمبر 30
2020 

 درهمألف  درهم  ألف  درهم ألف درهم  ألف  ات احإيض 
      

 839.166 1.142.780 2.499.109 3.191.222 4 اإليرادات 
      

 ( 256.591) ( 323.774) ( 821.910) ( 976.966) 5 تكلفة المبيعات
  ─────── ─────── ─────── ─────── 

 582.575 819.006 1.677.199 2.214.256  إجمالي األرباح 
      

 ( 108.347) ( 121.723) ( 366.329) ( 387.460)    والتسويق  مصروفات البيع
      
 (73.364) ( 64.063) ( 245.196) ( 204.886)  مصروفات العمومية واإلدارية لا
      

 ( 114.164) ( 132.525) ( 336.761) ( 391.686)  اء فطاالستهالك واإل 
  ──────── ─────── ─────── ────── 

 286.700 500.695 728.913 1.230.224  لفترة ل األرباح التشغيلية 
      

 4.960 4.165 14.475 8.133  إيرادات التمويل 
      

 (50.897) ( 56.213) ( 157.397) ( 168.081) 6 تكاليف التمويل 
  ─────── ─────── ────── ────── 

 240.763 448.647 585.991 1.070.276 7 الفترة  أرباح 
      

 - - - -  اإليرادات الشاملة األخرى 
  ──────── ─────── ────── ────── 

 240.763 448.647 585.991 1.070.276  للفترة اإليرادات الشاملة  إجمالي 
  ═══════ ═══════ ══════ ══════ 

      إلى:  المنسوب 
 240.763 448.647 585.991 1.070.276  لشركة األم مي امساه
  ─────── ─────── ────── ────── 

  1.070.276 585.991 448.647 240.763 
  ═══════ ═══════ ══════ ══════ 

      : )درهم( ربحية السهم 
مساهمي الشركة  ل ةف والمخف  ةاألساسي م هربحية الس

 0 .02 0  .03 0 .05 0  .08 8 األم
  ═══════ ═══════ ══════ ══════ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الموحدة.مرحلية الموجزة انات المالية الهذه البي  من جزءاً  22إلى  1المرفقة من ت شكل اإليضاحات 
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 الموحدالموجز  المرحلية يدقن قات البيان التدف 
 )غير مدققة( 2021 سبتمبر 30 يللفترة المنتهية ف

 ( رهمد  3 .673دوالر أمريكي =  1)      
   

  

 2021اير ين 1
 سبتمبر  30إلى 
 2021  

 2020يناير  1
 سبتمبر 30ى إل
 2020 

 ألف درهم  همرد فلأ اتضاحيإ 
    يلية تشغال شطةناأل 

 585.991 1.070.276  الفترة أرباح 
    

    : علىالتعديالت 
 17.144 16.822 9 ومعدات وآالت  تلكا ممتاستهالك 

 290.093 311.920 10 ةاستهالك عقارات استثماري
 8.605 7.648 11 ة دحدمة سة ذات أعمار إنتاجيملموودات غير وجإطفاء م

 20.919 55.296 12 الستخدام ودات حق اموج كهالستا
 78.410 - 13 حصيلهايون المشكوك في تالد مخصص
 3.358 4.845  ظفينة للموالخدم ايةنه تتعويضامخصص 

 7.200 9.000  للموظفينار األسهم برنامج خي مخصص (عكس) /رصد
 157.397 168.081 6 تمويل لا تكاليف
 ( 14.475) (8.133)  لتمويلا  داتإيرا
  ─────── ─────── 

  1.635.755 1.154.642 
    مل: ا ال العلمي رأس ا رات فالتغي

 ( 112.308) ( 140.178)  المخزون
 ( 483.296) 103.967  ذمم مدينة تجارية 
 2.514 ( 22.889)  ة أطراف ذات عالق مبالغ مستحقة من

 ( 5.735) 107.460  اً وذمم مدينة أخرى مدفوعة مقدم روفاتص وم غمبال
 130.258 ( 44.597)  ةعالق تف ذا طراألمبالغ مستحقة 

 181.822 42.391  اتقاذمم دائنة واستحق
 ( 65.243) ( 19.514)  ضمان عوودائ اً مقدم وعةدفمبالغ م

 836 (395)  مم محتجزات دائنة ذ
 226.328 357.562  ةمؤجل إيرادات

  ──────── ─────── 

 1.029.818 2.019.562  ت يامللع ة من ا صافي التدفقات النقدي
 ( 4.995) (2.319)  فين موظلل مدفوعةدمة الية الخهان تضاتعوي
  ──────── ─────── 

 1.024.823 2.017.243  طة التشغيليةنشاأل نالنقدية م تفقاصافي التد
  ──────── ─────── 

    ة ماريتثالساألنشطة ا 
 ( 8.149) ( 48.049) 9 عدات وآالت وم ممتلكات شراء  
 ( 267.224) ( 257.518) 10 ةاستثماريعقارات   كبدة منتمغ مبال
 14.475 7.180  ضة مقبو فوائد
  ─────── ─────── 

 ( 260.898) ( 298.387)  رية شطة االستثماناأل  تخدمة فيسمت النقدية القاالتدفي صاف
  ─────── ─────── 

    ة لييتموة الطشنأل ا
 1.836.500 -  فوائدعليها ترتب تي يت اللسلفياواالقروض  ت منالمتحصال

 ( 2.482.948) -  عليها فوائد ترتبوسلفيات يقروض د اسد
 - 48.160  من تسهيالت مستحقة الدفع عند الطلب ت  المتحصال
 ( 103.961) ( 85.506)  دفوعة يل متمو تكاليف

 ( 1.551) ( 124.413) 12 سداد التزامات عقود اإليجار 
 ( 2.275) (4.425) ( )ج 14 ارة د س اإلألعضاء مجلمكافأة مدفوعة 

  ──────── ─────── 

 ( 754.235) ( 166.184)  ة التمويلي األنشطة  المستخدمة في ةقات النقديلتدفصافي ا
  ──────── ─────── 

 9.690 1.552.672  عادله ي نقد وماالفي  ةزيادلا
    
 195.202 558.949   ريينا 1ا يعادله في د ومالنق
  ─────── ─────── 

 204.892 2.111.621 15 سبتمبر  30في   لهما يعادالنقد و
  ─────── ─────── 

    ية  المفية غير ضامعلومات إ
 19.269 299  اريةمثالستة مشاريع العقارات الفت تك مستحقا

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

 
 
 

  موحدة.زة الالمرحلية الموج ات الماليةالبيان من هذه جزءاً  22لى إ 1من المرفقة ت شكل اإليضاحات 
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  دحومال الموجز حليالمركية ملال بيان التغيرات في حقوق
 قة()غير مدق 2021 سبتمبر 30في ة رة المنتهيفتلل
 األم  ركةش ى مساهمي الإل منسوبة قوق الملكية الح 

 
 رأس 
 لي ا ماإلج األرباح المحتجزة  اطيات حتياال المال 

 م رهد  ألف  ألف درهم   درهم  ف أل   درهمألف  
     2021 سبتمبر  30 لى إ  2021يناير  1
     
 19,059,972 3,702,118 2,343,554 13,014,300 ( ة قمدق) 2021يناير  1في  كما
     

 1.070.276 1.070.276 - - لفترة ا أرباح
 -------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- 

 1.070.276 1.070.276 - - فترة  الشاملة لل داتيراي اإلإجمال
 ( 4,425) ( 4,425) - - )ج(( 14ح مجلس اإلدارة )إيضا  أعضاء  ةمكافآ
 -------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- 
 20.125.823 4.767.969 2,343,554 13,014,300   2021 سبتمبر  30 ي ف امك
  ===== == = = ==  ==== = =====  = = === = ==== =  == == == == === 
     
 لشركة األم حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي ا 

 
 رأس 
 اإلجمالي  األرباح المحتجزة  االحتياطيات  ال الم

 مهف درلأ   همرد ألف    همرد ألف  هم  ألف در 
     2020 سبتمبر 30 لىإ 2020يناير  1
     

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

 585.991 585.991 - - الفترة  أرباح
 -------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- 
 585.991 585.991 - - فترة  لة للالشام يراداتاإلي لماجإ

 (4,550) (4,550) - - )ج(( 14ح ضا ي إ)دارة  مكافآة أعضاء مجلس اإل
 -------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- 
 18.942.354 3.725.222 2,202,832 13,014,300  2020 سبتمبر  30في  كما
  = = ==== ==== =  == == == == ==  = ======= = =  = = == == ==== = 
 
  وحدة.جزة الممرحلية المومن هذه البيانات المالية ال جزءاً  22إلى  1من المرفقة ضاحات اإلي  لشكت  



 ة ابعلتكاتها اوشر عش.م. لزإعمار مو
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 حدة المو ية الموجزةالمالية المرحل البياناتإيضاحات حول 
 )غير مدققة( 2021 سبتمبر 30في 
 
   ةكرلش ا معلومات حول  1

 

تأ مولز    ةرك شس  ي ستم  ً )  تابعة لا  هاكات رشو  ( "كة "الشر)  .عش.مإعمار  معا إليها   30بتاريخ    عامة   مساهمة   كشركة"(  مجموعة لا"بـ  يشار 
 .2014لسنة  922 رقم   وزاريال  مسومرال بموجب 2014 سبتمبر

 

تاب   يإن الشركة ه حدة  مت رات العربية الإلماا  ة لود  في   هاأسيست   مت ة  "( وهي شركماأل  الشركة )"  ع.م .ش  العقارية  إعمار  لشركة عة  شركة 
كونها    من   للشركة  نوني القا  الوضع  ربتغيي   األم   الشركة قامت    ،2014ديسمبر    31  في  ةنتهي السنة الم  خالل.  يالمال  ي ب سوق د  في   ةمدرج و

إن  .  ي لوألعام اح الطرل ا  ل خال  من  شركة ل ا  في  اأسهمه  من٪  15  .37  وقامت ببيع  عامة   مة مساه  شركة   إلى   محدودة   مسؤولية   ذات   ة شرك
 .2014 وبرأكت  2 مناعتباراً  هامأسه لو ادت  تمو الي مال ي دب  قو س  فيالشركة مدرجة  

 

 .اإلنترنت ر وتجارة التجزئة عب   اكز التسوقتجزئة وإدارة مررة التطوير تجا في للمجموعة األنشطة الرئيسية  تتمثل
 

 تحدة. لما ة بي ارات العرمإل، ا، دبي191741 هو ص.ب  مجموعةلل لمكتب المسجل وان اإن عن 
 

تشكيل  إعادة    في إطار هذه المعاملة، ستتم  ا المعنيين.مساهميهأسهم    كافة  بدمجكة األم  روالش  ةكررة الشإدا  ، أوصى مجلسخالل الفترة
تميزة وأصول  المالتسوق  ن مراكزمحفظة مطوير ت  في ألم والتي ستستمر للشركة اة بالكامل ألعمال الحالية للشركة في شركة تابعة مملوكا
افق  ير، والتقراريخ  عقب ت .  الالزمة  والتنظيمية القانونية    واالعتماداتاإلجراءات    اكتمال   ى لع  املةمعلاهذه    ف تتوق   . بها  واالحتفاظ   تجزئةلا

سيتم الحقاً إلتمام المعاملة،    .2021سمبر  دي   31ومن المتوقع تفعيل عملية الدمج قبل    األسهمكافة  دمج  على عملية    نون المعني والمساهم
 سوق دبي المالي.  من شطب أسهم الشركة 

 

 . 2021 نوفمبر 9 يخموجزة الموحدة بتارال ة رحلي الية المالمالبيانات هذه  ربإصدا تصريحتم ال
 

 داد اإلع ساس أ 2-1
 

ً فو  2021  سبتمبر  30منتهية في  للفترة ال  مجموعةدة للالموحتم إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة   رقم    يالدولالمحاسبي    ارللمعي   قا
 . ةلمتحدات العربية اردولة اإلما ونقان ذات الصلة من  ت لباتطمال و " ليةلمرحية االتقارير الملا" ،34
 

ً دها وداعإ  التي يتمكاملة والمالية  البيانات  لل  الالزمةالمعلومات واإلفصاحات  كافة  الموحدة  المرحلية الموجزة  ة  لي امت الان اي الب   تتضمن  ال   فقا
ً جن تها  ءويتعين قرا ة  الي لما  رالتقاري إلعداد    دولية ال  ييرمعالل يسمبر  د  31  في  كمانوية للمجموعة  سية الموحدة الماللبيانات الع ام  نب  إلى جبا

2020. 
 

  في   ية هت ن ملالسنة  توقعة لللنتائج الم  مؤشراً بالضرورة    تعتبر  ال  2021  سبتمبر  30في    هيتينت شهر المن والثالثة أ  أشهر   التسعة   فترة ائج  ت ن   نإ
  .2021 ديسمبر 31
 

المالية  إعدتم   البيانات  الموجاد  اإلة  وحدم لازة  المرحلية  اإلماراتي"  حدةمت لا  لعربيةا مارات  بدرهم  ة  وعمل  الرسمية   العملة   وهو  ()"الدرهم 
 . لكخالف ذ  ركذي م ل، ما عدد صحيح باآلالف إلى أقرب  بالغالمكافة تقريب تم  . للمجموعةية الالم بياناتض العر
 

 خية.  ري التاعلى أساس التكلفة زة الموحدة ية الموجرحلالمعداد البيانات المالية إ تم
 

 د وحيالت أساس
 

)شركاتها التابعة( كما    ركةة الشطرلسي   تخضع  لمنشآت التيوا  ةلمالية للشركا  تبيانامن الحدة  المو   ةزجو ملاالمرحلية  الية  يانات المب لاف  تتأل
 التالية: المعايير  جميع اءعند استيفة يطرلسا تتواجد  .2021 سبتمبر 30في 
 

 ؛منشأة ما الشركة على تسيطر ا دمعن  ( أ)
 و   ؛لمنشأةها مع اطتبارا نم ةيرلها حقوق في، إيرادات متغن و يك لى، أوشركة إعندما تتعرض ال ( ب )
 شركة. ل ا داتايرإ مةقي أثير على  على المنشأة للت  هاوذفن دام تخى اسعل  ة ركة القدشرل اى دلعندما يكون  (ج )
 

ة في االعتبار  وعم مجخذ التأ،  فيهاثمر ثلة في الشركة المست ماوق مالتصويت أو حقوق  حق غالبيةمن  أقل  حقوق  المجموعة   كون لدى ي   عندما
 ذلك:   فيها، بما فيمر  كة المستث لشرى اعل نفوذتع ب متت  تان إذا كما  يمتقي  عند الصلةت  ذا ف و ظرلوا  ئققاجميع الح

 

 ؛ستثمر فيهاخرين في الشركة الم آللتصويت اا قوق ي حاملح عمية الترتيبات التعاقد -
 و   ؛تعاقدية األخرىالبات ن الترتي لناتجة مالحقوق ا -
 .  لة تمحت المي صووعة وحقوق الت جممالب الخاصة لتصويت ق احقو -

 
 
 



 ة ابعلتكاتها اوشر عش.م. لزإعمار مو
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 وحدة وجزة المالمالمرحلية  ةيالمبيانات الول الحات حضايإ 
 )غير مدققة( 2021 سبتمبر 30 في

 

 ( ع با)ت د ادع أساس اإل 2-1
 

 ( ابع )ت  التوحيد  اسأس
 

 كن هناأ  ىإل  تشيرف  رولحقائق والظا  تان إذا ك  ،ال  فيها أممستثمر  سيطرة على الشركة ال تتمتع ب ا إذا كانت  مإعادة تقييم  وعة ب المجمتقوم  
يب ةالثالث   ةلسيطرار  اصعن   نم  أو أكثر  في واحدتغيرات   الشركة  حوت   دأ.  المجموعة  التابعة عندما  يد  الشركة  ى  ة علسيطرل ا  ىلعتحصل 

  ومصروفات   ادات يرإو  مطلوبات موجودات و  إدراج م  يت المجموعة السيطرة على الشركة التابعة.    تفقديد عندما  ك التوحابعة ويتوقف ذلالت 
الشا اتالركة  اال   يت لبعة  أعلستحواذ  تم  خاللعادتب ساو  يها  الموجز  االشامل  خل  دلا  انبي ن  مضالسنة    ها  تاري الموحد  لمرحلي  من   خبدءاً 

   الشركة التابعة.ف سيطرة المجموعة على اريخ توقلسيطرة حتى ت اعلى جموعة حصول الم 
 

 الشركات التابعة
 

الشتو  يتم الحيد  بدءاً ركات  بالكامل  االست ري ات   من  تابعة  باذ  واحخ  التأسيس  فيه  حصذي  لا  التاريخ  هعتبارأو  السلالت  على  ة  يطر مجموعة 
وذلك    ،الشركةب   الخاصة قرير  ترة الت التابعة لنفس فت  للشركامالية  نات ال االبي   د إعدايتم  ة.  رطي الستوقف تلك  حتى تاريخ    ها وحيدتمر ت يسو

فيما بين ت  ال من المعام  تجةالن لمحققة ااغير    رباح والخسائرألوا  معامالتالوة  صدر األ  كافة   يتم حذفمماثلة.  ة  سات محاسبي باستخدام سيا
 مل. ات األرباح بالكايعوتوزموعة المج كات شر
 

ً رة  طي سمال رصص غي اس الحقي  ميت  ريخ في تا عليها تحوذ لم سمن صافي الموجودات التي يمكن تحديدها في الشركة ا بيةتناسا الهت حصل  وفقا
 ة. لكي موق حقت مالمعاحتسابها ك يتم ا ةالسيطر  انفقد هاترتب علي ي ة ال في شركة تابع  عةموجحصة المي فت راغي أي ت  االستحواذ.

 

 الحصص غير المسيطرة حتى وإن نتج عن ذلك عجز في الرصيد.  ى إلتعود  لتابعة شركة الن امضة املالش (ر ئ اسخال)  /اإليرادات حصة إن 
 

ة  يطر المجموعة الس  تدقفي حال  ف  ة.ي كمللة حقوق  مه معاعلى أن احتسابه    مت ي رة،  سيطال   اندقف  ية شركة تابعة، دونحصة ملكغير في  الت إن  
 : تقوم بـ فإنها  ابعة،لت كة االشر لىع
 

 ؛ التجارية( والمطلوبات الخاصة بالشركة التابعة رةذلك الشهدات )بما في و لموجراف باف االعت اقي إ -
 رة؛ يطسلما يرالدفترية ألي من الحصص غ ةراف بالقيمإيقاف االعت  -
 ن؛ همي ي حقوق المساف  ةج ، المدرمةراكت لمالعملة ا تحويلعتراف بفروق االف اإيق -
 ؛ضولعادلة للثمن المقب يمة القف باتراعاال -
 م حتفظ بها؛ ت ارااستثمالعادلة ألي  قيمةاف بالاالعتر -
 و   االعتراف بأي فائض أو عجز في األرباح والخسائر؛ -
ح  رباالخسائر أو األو  األرباحى  إل  ى خراملة األ شات الي اإليراداً فبقسا  ترف بهامعلا  اتون من المكالمجموعة  ة  صنيف حص إعادة ت  -

الن ا  ثم، حي حتجزةلما رة باستبعاد الموجودات والمطلوبات  شاصورة مب ت المجموعة ب مل قافي حا  المطلوب   وحيكون مناسباً، على 
 ذات الصلة. 

 

 للشركة:  الجوهرية  عةالتاب  لشركاتيل اتفاص فيما يلي
 

 ونيةقانلا لكيةالم بةسن ةيالرئيس ةنشطألا بلد التأسيس ةعباركة التشلام اس
   2021 2020 
     
ــأجير إ.ع.م ل ش.ذ.م.مموي دب  ــاتم لتــيت اوحــدالا ت ــع  لكه وشــراء وبي

 وخدمات اإلدارة لعقاراتا
99 ٪ 99 ٪ 

     
ــأجير الوحــدات التــي تملك مإ.ع. ذ.م.مإعمار دبي للمراكز التجارية ش. ــات ــع ء اشــرو ه وبي

 ارةدمات اإلدت وخراقاعال
99 ٪ 99 ٪ 

     
ــأ مإ.ع. .م.م.ذة شاري تجة للمراكز الي لمار الدوعإ ــع وشــراء و اهــجير الوحــدات التــي تملكت بي

 دارةت وخدمات اإلاعقارال
99 ٪ 99 ٪ 

     
نمشــي ات مجموعــة الشــركة القابضــة لشــرك إ.ع.م نمشي القابضة المحدودة

ترنـــت ن إلا بـــرع بيـــع التجزئـــةل فـــي وتعمـــ
 عالقةت الت ذاماخدلوا

100 ٪ 100 ٪ 

 

 ة. شركلل ٪100وكة بنسبة لمآت مالمنش ذهه نإ
 

 األغراض الخاصة ذات  المنشآت
 

ا اغراأل  ذات  شآت ن ملإن  هي  لاض  إن   ت منشآ خاصة  ليتم  محدد  شاؤها  هدف  إدراج .  وواضحتحقيق  المالية    يتم  ذات    ت شآ من للالمعلومات 
لى  طر عتسي   عةجموأن الم  فية  قالعال  ونضمم  نمكي يث  وعة حمللمج   الموحدة  الموجزة   ةي المرحل  يةلما الت  اض الخاصة في البيانااألغر
ً معها عامل متم الت ي تالي، لاب خاصة، و ال غراض األ ذات تالمنشأ  . تابعة ات شركك  حاسبيا
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 حدة المالية المرحلية الموجزة المو ل البياناتحوحات إيضا
 )غير مدققة( 2021 سبتمبر 30في 

 
   الهامة بية سحالمات  السياسا  2-2

 

اال  على   بيةالمحاست  السياسا   بتطبيق  ة تسقمة  ور صب وعة  المجم  قامت قب نحو  الل  لمطبق من  المي ب المجموعة في  ال انات  دة  حالمو  سنويةالية 
 .2020ديسمبر  31 المنتهية في لسنةل
 

 الهامة ت ادير األحكام والتق  2-3
 

سبية  سياسات المحاالق إلدارة عند تطبي ابل قضوعة من  وم الاألحكام الهامة  نتكا ، دةوحمالالموجزة   يةالية المرحللما البياناته هذإعداد د عن 
اليقينسية  ي لرئ والمصادر ا نفعة  مجموال  لدى رات  التقدي ي  ف   لعدم  تطبيقها عند إعداسها اهي  تم  المو لتي  المالية  البيانات    31  كما في   حدة د 

 .خري تافي ذلك ال  هيةللسنة المنت و 2020سمبر دي 

 
 لجديدة ديالت ا ر والتعي المعاي 2-4

 

لم تقم   وعةمجملاإال أن  تاريخ،ذلك ال لقب ا يقهب طويجوز ت  ،2021 يناير 1 بعدي تبدأ ت السنوية الت لفتراا ى عل يدةلجدير ااي عملاض تسري بع
 .  ةالموحد  جزة مو ال يةرحلالم ليةلماا نات اي ب ال اد هذهعند إعد بشكل مسبق بتطبيق المعايير الجديدة أو المعدلة

 

 وعة.  لمجمل ةدلموح اة زجالمرحلية المو  البيانات المالية ى تأثير جوهري عل لية لتااعدلة ماليير عاملوات  للتفسيرا  نن يكووقع أمن المت س ي ل
 

 ؛ ر الماليةاد التقاري المعايير الدولية إلعد من 3على المعيار رقم تعديالت  – ار المفاهيميطمراجع اإل  -
 ؛ (37 رقم  الدولي  يسب محا لمعيار اال)تعديالت على فاء بالعقد و : تكلفة التزامات الالمثقل ب العقد  -
 ؛ 2020-2018لمالية تقارير الاالمعايير الدولية إلعداد سنوية على الات تحسين ال -
 ؛ (16 رقم  الدولي  ي لمحاسب معيار اال  )تعديالت على  المزمعقبل االستخدام  المتحصالت ت واآلالت والمعدات: تلكاالمم -
 و  ؛(1 رقم الدولي يمعيار المحاسب العلى ت المتداولة )تعدي أنها متداولة أو غير  المطلوبات على يف ن صت  -
 . ( 8 رقم لي الدو ي محاسب ر المعياال الت على ي دعتعريف التقديرات المحاسبية )ت  -

 
 حول قطاعات  معلومات  3

 

اء دأ  مي تقي   يتمداء.  ألارد وتقييم  يع الموازارات حول تو القر  اذبشكل منفصل لغرض اتخ  لهامات أعلقطاعاشغيلية  النتائج الت إلدارة  تراقب ا
أ  القطاع  األرباح  إلى  أراألي  صاف  عم  تسقة ه بصورة مس اقي ويتم  الخسائر  و  استناداً  الخساباح  الو  في  ائر  الموجزة    لمالية بيانات  المرحلية 
 . الموحدة 

 

 الجغرافية  القطاعات 
 

ً اح  عةالمجمو  تعمل   في   المدرجة  والمطلوبات  وداتجوملاو  ةي غيلالتش  جئ االنت   فإن  ،وبالتالي  المتحدة،  يةالعرب   تاإلمارا   دولة  في  فقط  ليا
 . المتحدة  العربية  اراتاإلم  لة ود في هابعمليات  ق علتت  ةدحالمو الموجزة ية لرحالم المالية تناالبيا
 

 قطاعات األعمال 
 

 هي: ، أعمال قطاعات  ستة  في وعة المجمم إدارية تم تنظي  راضألغ
 

 رى: لكب ااإلقليمية  لتسوقا مراكز
 مربع. قدم ألف  800ثر من كأ أجيرلية قابلة للت امها على مساحة إجعلى مراكز تسوق يحتوي كل من  كبرىلا ة ي قليمق اإلسولت ا زمل مراكت تش

 

 تسوق اإلقليمية: ز المراك
ن  كدم مربع ولألف ق  400أجير أكثر من  ت للحة إجمالية قابلة  على مسا  كل منها  وي كز تسوق يحت قليمية على مرامل مراكز التسوق اإلت تش
 مربع.  م دق ف أل 800من  قل أ
 

 ية: مراكز بيع التجزئة المحل
ل من  لة للتأجير أق جزئة يحتوي كل منها على مساحة إجمالية قاب لت بانافذ البيع  م  وق أوتسز  مراك  ىلعمحلية  ليع التجزئة اب   تشمل مراكز

 قدم مربع.   ألف 400
 

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

 للشركات المصنعة.  زئةلتجفذ البيع بااو من ة أاري لتجا
 

 ترنت بيع التجزئة عبر اإلن 
 . ةعموجمفي ال  ر اإلنترنتعب  ةطاع بيع التجزئ ق  ثل عبر اإلنترنت ويم األزياء ليمي لبيعقإ ن متجر بارة عنمشي ع

 

 رى: خأ
ً ية وفالمالالتقارير    دابإعد  تقوم   لتيا  ات عالقطا  ل فردي معايير كشلتي ال تستوفي ب لقطاعات األخرى الشركات اا  لمشت  من    8رقم    للمعيار   قا

 سي. رئي ال وأرصدة المركز " التشغيليةالقطاعات "ة تقارير المالي إلعداد ال المعايير الدولية
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 لموحدة ا ةزجالمو رحليةمالة لماليايانات الب ولح تإيضاحا
 (مدققة ريغ) 2021 سبتمبر 30في 
 
 ( بع تا)  عاتول القطا ت حام ومعل 3
 

 ( تابع)  الألعما ات قطاع  
 

 ى ت ح  2020اير  ين   1  ومن  2021  سبتمبر  30إلى    2021  يوليو  1  نمو  ،2021  سبتمبر  30  حتى  2021ر  يناي   1من    ت حول القطاعاى  أخرلومات  عماإليرادات والنتائج وعلى  الجداول التالية    لمت تش
 .2020ر سمب دي  31و 2021 سبتمبر 30ة بقطاعات األعمال كما في قللوبات المتعوالمط ات  جودو ملاات معلوم ض. يتم عر2020 سبتمبر 30إلى  2020 يوليو 1ومن  2020 سبتمبر 30
 

   ئة زتجال التجزئة  التجزئة  تسوق ز المراك وق سلتا مراكز 
 اإلجمالي أخرى  نترنت اإل  عبر خصصةتالم ةيلمحال ليمية قإل ا رى الكب  يةاإلقليم 
 درهمف أل مرهدف لأ  مهدر ألف مهرألف د همف درلأ رهمدألف  ف درهمأل 
        : 2021 سبتمبر 30 حتى  2021اير ين 1
        
        :داتراي اإل 
 2.185.977 35.769 - 65.661 151.248 110.223 1.823.076 ن العقارات المؤجرة جار ماإلي اتدراإي

 1.005.245 - 1.005.245 - - - - التجزئة عبر اإلنترنت 
 ------------------------- -------------------- ---------------------- --------------------- ---------------------- -------------------- ------------------------- 
 3.191.222 35.769 1.005.245 65.661 151.248 110.223 1.823.076 يراداتاإل لي اإجم
  ===== === ==  === =====  === = = ====  == = == = ==  ===== = ===  == = = === =  === = = ===== 

        :النتائج
 1.070.276 ( 162.916) ( 97.297) 31.699 70.011 59.663 1.169.116 لفترة ا )خسائر(  أرباح/

  ===== = ====  == === ===  ==== === =  ==== = ===  ===== = ===  = ==== ==== =  === == ===== 
        حول القطاعات  خرىأت معلوما
        الية: لرأسما  فاتالمصرو

 305.866 886 1.365 47.311 5.899 7.052 243.353 وعقارات استثمارية( داتعمو تال آوات ممتلك)
  = = === ===  ===== == =  ===== == =  == === ===  ===== ===  ===== ===  ==== = = === 
        : طفاءك واإل الستهاال
 ، وموجودات وعقارات استثمارية ،تومعداوآالت ت اكمتل م)

 391.686 3.555 11.953 15.489 36.490 24.638 299.561 ( غير ملموسةت اوموجود امخدتساال حق 
  ===== ===  ===== ==  == =====  = = = =====  === === = =  == = = = ===  = = = = ===== 

 168.081 122.008 385 - - - 45.688 تمويل التكاليف 

  ===== = ==  === = = ==  = = =====  == == = ==  ===== ===  === =====  === = ===== 
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 الموحدة موجزة لية الالمرحلية امالانات ول البي ات حإيضاح
 (غير مدققة) 2021 سبتمبر 30في 

 
 تابع( )  تالقطاعا  ومات حول علم 3
 

 ع( ابعمال )تأل ا ات قطاع  
 

   ئة زالتج التجزئة  التجزئة  مراكز التسوق  وق التس مراكز 
 اإلجمالي أخرى  عبر اإلنترنت  خصصةتالم ليةمحال ليمية قإل ا رى كب لا يةاإلقليم 
 درهمف أل رهمدف لأ هم در ألف مهرألف د همف درلأ رهمد ألف ف درهمأل 
        : 2021 ربتمبس 30 حتى 2021 يوليو 1
        

        :داتاإليرا
 822.989 16.498 - 23.020 52.014 35.242 696.215 اإليجار من العقارات المؤجرة  اتدراإي

 319.791 - 319.791 - - - - التجزئة عبر اإلنترنت 
 -------------------------- -------------------------- --------------------- --------------------- ------------------------ ---------------------- --------------------------- 
 1.142.780 16.498 319.791 23.020 52.014 35.242 696.215 لي اإليراداتاإجم
  = === = = = =  ===== == =  ===== == =  ===== ===  ===== ===  ===== ===  == === === === 

        :النتائج
 448.647 ( 51.488) ( 28.012) 11.280 23.846 16.903 476.118 رة لفتا  )خسائر( أرباح/

  = ==== ===  ===== == =  ===== == =  == == ===  ===== = = ==  ===== = ===  ===== === 
        حول القطاعات  خرىأمعلومات 

        الية: لرأسما  فاتورص ملا
 71.708 165 543 1.621 352 2.558 66.469 ة(وعقارات استثماري داتعوم توآال ات ممتلك)
  = ==== ===  ===== == =  ===== == =  ===== ===  ===== ===  ===== ===  ===== === 
        : طفاءإل ك واالستهاال
 ، وموجودات وعقارات استثمارية ،ومعداتوآالت ت امتلكم)
 132.525 1.433 3.937 5.311 12.043 8.541 101.260 ( غير ملموسةت اوموجود امخدتساال  قح
  = ==== ===  ===== == =  === == == =  ===== ===  = ==== ===  ===== ===  ===== === 

 56.213 40.968 188 - - - 15.057 تمويل التكاليف 
  = ==== ===  ===== == =  ===== == =  ===== ===  ===== ===  ===== ===  ===== === 
        

 الموجودات والمطلوبات 
        : 2021 سبتمبر 30كما في 

        
 27.111.086 1.582.083 710.150 1.493.701 1.378.260 1.273.800 20.673.092 اع ت القطموجودا

  = ==== === == ===  = ==== = = = ===  = ==== = == ===  = ==== === ==  = ==== = == ===  = ==== = === == =  = ==== === == === 
 6.985.263 2.211.458 1.327.436 112.670 270.407 113.695 2.949.597 طاع لق ا  باتولطم
  = ==== = = = ===  = ==== = ===  = ==== === =  = = == == ===  = = === = == ===  = ==== = === == =  = ==== === == === 
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 الموحدة موجزة لية المالية المرحانات الول البي ات حإيضاح
 (ةقق دغير م) 2021 سبتمبر 30في 

 
 تابع( )  لقطاعاتمعلومات حول ا 3
 

 ع( ابات األعمال )تقطاع  
 

   ئة زالتج تجزئة ال التجزئة  مراكز التسوق  وق التس  مراكز 
 اإلجمالي  أخرى  عبر اإلنترنت خصصةتالم لية محال ليمية قإلا رى الكب يةاإلقليم 
 درهم ف أل رهم دف لأ هم  در ألف م هرألف د هم ف درلأ رهم دألف  ف درهم أل 
        : 2020 مبرسبت 30 حتى 2020 يراني 1
        

        : داتاإليرا
 1.560.281 8.652 - 41.205 118.253 83.107 1.309.064 جرة ؤقارات المع لاإليجار من ا  اتدراإي

 938.828 - 938.828 - - - - التجزئة عبر اإلنترنت 
 -------------------------- -------------------- ---------------------- --------------------- ---------------------- -------------------- ------------------------- 
 2.499.109 8.652 938.828 41.205 118.253 83.107 1.309.064 ات ادلي اإلير اإجم
  === = = == ===  ===== ==  == =====  = == =====  === === = =  == = = = ===  === = ===== 

        :النتائج
 585.991 ( 154.643) ( 35.601) 3.065 39.850 35.485 697.835 لفترة ا  ر(ئاسخ) أرباح/

  ==== == = ==  ===== ==  == =====  = = = === ==  === === = =  == = = == = ===  === = ===== 
        حول القطاعات   خرىأ معلومات 
        الية: لرأسما  فاتالمصرو

 294.642 1.384 97 5.876 55.229 10.269 221.787 وعقارات استثمارية( داتعوم توآال ات ممتلك)
  ==== == ===  ===== ==  == =====  = == =====  === == = = =  = = = = = ===  === = ===== 
        : طفاءك واإل الهستاال
 ، وموجودات وعقارات استثمارية ،ومعداتوآالت ت امتلكم)

 336.761 2.238 13.609 15.392 27.174 24.533 253.815 ( غير ملموسةت اوموجود امخدتساال حق 
  === = == ===  ===== ==  == =====  = == =====  === === = =  == = = = ===  === = ==== = 
 157.397 136.825 286 - - - 20.286 تمويل الاليف تك
  = === == ===  ===== ==  == =====  = == =====  === === = =  == = = = ===  === = ===== = 
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 الموحدة موجزة لية المالية المرحانات الول البي ات حإيضاح
 (ةدققم رغي) 2021 سبتمبر 30في 

 
 تابع( )  معلومات حول القطاعات 3
 

 ( عابات األعمال )تقطاع  
 

   ة ئزجالت التجزئة  ئة التجز مراكز التسوق  وق التس  راكزم 
 اإلجمالي  أخرى  عبر اإلنترنت خصصةتالم لية محال ليمية قإلا رى الكب يةاإلقليم 
 درهم  فأل رهم دف لأ هم  در ألف م هرألف د هم ف درلأ رهم دألف  ف درهم أل 
        : 2020 سبتمبر 30 حتى 2020  يوليو 1
        

        : داتاإليرا
 567.090 53 - 12.845 39.847 25.727 488.618 لمؤجرة ا ت اإليجار من العقارا  اتدرايإ

 272.076 - 272.076 - - - - التجزئة عبر اإلنترنت 
 ----------------------- -------------------- ---------------------- --------------------- ---------------------- -------------------- ------------------------- 
 839.166 53 272.076 12.845 39.847 25.727 488.618 اإليرادات لي امإج
  ==== == ===  ===== ==  == =====  = == =====  === === = =  == = = = ===  === = ===== 

        :النتائج
 240.763 ( 52.539) ( 12.808) ( 506) 10.804 9.710 286.103 لفترة ا ر( ئاس)خ أرباح/

  ===== ===  ===== ==  == =====  = == == ===  === = == = =  == = = = ===  === = ===== 
        حول القطاعات   خرىأ معلومات 
        الية: لرأسما  فاتالمصرو

 66.034 206 14 689 19.702 6.935 38.488 وعقارات استثمارية( داتعوم توآال ات ممتلك)
  ===== ===  ===== ==  == =====  = == =====  === === = =  == = = = ===  === = ===== 
        : طفاءإل او كالستهاال
 ، وموجودات وعقارات استثمارية ،ومعداتوآالت ت امتلكم)

 114.164 747 4.461 5.057 8.984 8.326 86.589 ( غير ملموسةت اوموجود امخدتساال حق 
  ==== = ===  = = = = = ==  == =====  = == =====  === === = =  == = = = ===  === = ===== 

 50.897 44.124 87 - - - 6.686 ل تمويلاتكاليف 
  ===== ===  == == = ==  == =====  = == =====  === === = =  == = = = ===  === = ===== 
        

 الموجودات والمطلوبات
        )مدققة(: 2020ديسمبر  31كما في 

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

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

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

 

 



 لتابعة ع وشركاتها امولز ش.م.ر إعما
 

14 

 دة وحوجزة الملما ليةات المالية المرحالبيان ولحت حاضاإي
 (غير مدققة) 2021 سبتمبر 30في 

 

 اإليرادات  4

 أشهر المنتهية في   ثالثةفترة ال أشهر المنتهية في  التسعةفترة  

 
   سبتمبر   30

2021 
  سبتمبر 30

2020 
   سبتمبر   30

2021 
  سبتمبر 30

2020 
 همألف در درهم  ألف  درهم ألف درهم  ألف  

     

     ؤجرة الم  اتجار من العقارإيرادات اإلي
 170.750 617.057 822.809 1.642.958 أساسي ر جاإي 

 278.098 25.915 365.271 25.915 إيرادات إيجار  
 74.050 86.858 194.062 258.258 رسوم خدمات 

 15.763 13.886 38.850 43.450 يق وست ويج ورت مات همسا
 12.790 33.766 64.735 93.391 صة المتخص راكزملا إيجار
 5.920 9.680 25.312 25.851 تعددةمال ئط ساالو

 9.719 35.827 49.242 96.154 أخرى 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 2.185.977 1.560.281 822.989 567.090 

 272.076 319.791 938.828 1.005.245 تننترإلر اتجزئة عبة الرتجا

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 3.191.222 2.499.109 1.142.780 839.166 

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

 المبيعات تكلفة   5

 أشهر المنتهية في   ثالثةفترة ال أشهر المنتهية في  التسعةفترة  

 
   مبر سبت  30

2021 
  سبتمبر 30

2020 
   سبتمبر   30

2021 
  سبتمبر 30

2020 
 ألف درهم درهم  ألف  رهمد  ألف م دره ألف  

     

     ةي يجارطة اإلشنيلية لل فة التشغتكل لا
 30.899 23.468 100.561 101.993 وإدارة المرافق التدبير 

 13.142 14.103 38.805 40.668 ة رمباشفين التكاليف الموظ
 26.396 36.026 46.348 66.032 افي ص  مات،الخد

 7.474 8.567 23.062 24.590 خدمات أمن
 13.767 29.536 42.916 75.471 خرى أ
 ────── ────── ────── ────── 

 308.754 251.692 111.700 91.678 
 164.913 212.074 570.218 668.212 نترنت عبر اإل  ئةزتجارة التج  مبيعاتلفة تك
 ────── ────── ────── ────── 

 976.966 821.910 323.774 256.591 
  == == =====  == == =====  == == =====  == == ===== 

 

 يل ف التمولي تكا 6

 أشهر المنتهية في   ثالثةفترة ال ر المنتهية في أشه التسعةترة ف 

 
   سبتمبر   30

2021 
  سبتمبر 30

2020 
   سبتمبر   30

2021 
  سبتمبر 30

2020 
 همرد ألف  م هرد  ألف  رهمد  ألف درهم  ألف  

     

 11.073 7.528 39.011 22.340 والسلفيات وض  رالفائدة على الق
 32.173 32.200 95.796 96.200   وكة على الصك فائدال

 6.764 15.104 20.542 45.870 يجاراإل امات التزلفائدة على افات  مصرو
 887 1.381 2.048 3.671 أخرى 

 ────── ────── ────── ──-── 

 168.081 157.397 56.213 50.897 
  == == =====  == == = ===  == == == ==  == === == 
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 ة موحدال ةالموجزرحلية لمالية لبيانات الماا ولات حإيضاح
 (غير مدققة) 2021 سبتمبر 30 في

 
 الفترة )خسائر(  /  أرباح  7

 
 ما يلي: رة بعد تحميل فت ال / )خسائر( ن أرباحم بيات ي 

 أشهر المنتهية في   الثةث لفترة ا ي هية فأشهر المنت  التسعةفترة  

 
   سبتمبر   30

2021 
  سبتمبر 30

2020 
   مبر سبت  30

2021 
  سبتمبر 30

2020 
 درهمف أل درهم  ألف  درهم فأل درهم  ألف  
     
 30.594 30.091 84.564 92.916 رة اليف الموظفين غير المباشتك
  == == ===  == == ===  == == ====  == == === 
 

 السهم  يةبحر 8
 

لاألربا  صافي  سمةقالل  من خ  ية األساس  لسهما  ربحية   بايتم احتس إلىلعا  لفترةح  المرجح  ت ملى اعل  األم  كةرالش   اهميمس  ائدة  لعدد  وسط 
 الفترة. ل ة القائمة خالدي ااألسهم الع

 
دية  العا  م األسه  ةف كاتحويل    على افتراض  القائمة ية  دلعدد األسهم العا  جح لمتوسط المرال  ي تعدمن خالل    ة فالسهم المخفربحية  يتم احتساب  

 . ةف لمخفاحتملة الم
 

 : ة ففخم لوا م األساسية هبحية السرب زمة لحسا الال وماتمعلاليلي  فيما

 أشهر المنتهية في   ثالثةفترة ال ة في تهيأشهر المن التسعةفترة  

 
   سبتمبر   30

2021 
  سبتمبر 30

2020 
   سبتمبر   30

2021 
  سبتمبر 30

2020 
 مهرد ألف  درهم  ألف  درهم ألف درهم  ألف  

     : ية حالرب
اب  حتسال  ماألركة مي الشمساهلى ة إدألرباح العائ ا

 240.763 448.647 585.991 1.070.276 ة ف مخفالساسية وألاربحية السهم 
  == === == ===  == == ===  == == ====  == == === 

     عدد األسهم: 
ربحية   لعدد األسهم العادية الحتساب ح متوسط المرجلا

 13,014,300 13,014,300 13,014,300 13,014,300 ة ف ألساسية والمخفالسهم ا
  == = = = = == = ==  == == = = ===  == = = == ====  == = = = = = = == 

     : هم(ر)د سهم ربحية ال
 0 .02 0 . 03 0 .05 0 . 08 ة فة والمخفساسي األ - 
  == = ==  == ===  = ====  == = == 
 

 دات متلكات واآلالت والمعلما 9
 

ة في  المنتهي   ةلفتر)ا  لف درهمأ  48.049بمبلغ    ت ومعدات آالالمجموعة ممتلكات و  ترتشا،  2021  سبتمبر  30في    المنتهيةفترة  الخالل  
بتحميلو   ،(لف درهمأ  8.149  :2020  مبربت س  30 الدخل    فيستهالك  االت  فاو رمص  قامت  بلغ  مب موحد  الالموجز  المرحلي  الشامل  بيان 

  9.387  بقيمة  تكلفة ادة تصنيف  ، تم إعل الفترةخال  .( لف درهمأ  17.144:  2020  سبتمبر  30درهم )الفترة المنتهية في  ف  لأ  16.822
در من  ألف  االست الهم  الممتلكاة  ثماري عقارات  والمإلى  واآلالت  وتم  عت  بقيمةتصنيف    إعادةدات  متراكم  من    82  استهالك  درهم  ألف 

 إلى العقارات االستثمارية.  المعداتاآلالت ممتلكات وال
 

 تثمارية ت االسراعقا ال 10
 

 سبتمبر  30ي  ة في المنتهة  درهم )الفتر  ألف  257.817غ  بمبل  ضافاتة إجموع، كان لدى الم2021  سبتمبر  30ية في  منتهللفترة اا  خالل
ألف   311.920  بمبلغ  وحدملاالموجز  المرحلي  بيان الدخل    فيستهالك  االفات  مصرو  قامت بتحميلو  ،ألف درهم(  286.493:  2020

ألف درهم من    9.387  مةبقي   تكلفة  ادة تصنيف ع، تم إخالل الفترة  ألف درهم(.   290.093:  2020  سبتمبر  30ة في  درهم )الفترة المنتهي 
اآلالت  ممتلكات وألف درهم من ال  82  استهالك متراكم بقيمة تصنيف    إعادة دات وتم  عية إلى الممتلكات واآلالت والمثمارات االست ارعقال

 إلى العقارات االستثمارية.  المعدات
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 الموحدة زة ية الموجالمرحل اليةالم تاناالبي  لت حوايضاحإ
 (قةدق غير م) 2021 سبتمبر 30 في

 
 (تابع) رية مات االستثراعقا ال 10

 
أكبر من    لهذه العقارات االستثمارية   ة العادلة كانت القيم،  2020ر  ب ديسم  31ي  كما ف  ة العادلة بالقيم  لعقارات االستثمارية تقييم ابناًء على  

الالق   31في    حر ك  المملوكة تمل  االستثمارية  ي العقاراتفلمجموعة  اتحديد القيمة العادلة لحصص  ب   دارةت اإلم قا.  بيرك  شكلب   رية فت ديمة 
بناء على  .  سطة شركة تقييم مستقلةتنفيذها بوا  تم  يالت   اتييمتقأعمال ال  إلىتناداً  ، وذلك اسدرهم  ألف  45.295.970  بقيمة  2020مبر  ديس

 .2021 سبتمبر 30ية في ترة المنتهمجموعة للفثمارية للعادلة للعقارات االست ة القيملاهري في وج  هناك تغير، ليس تقييم اإلدارة
 

 غير الملموسة ت ية والموجوداجارلشهرة التا 11
 

 2020 ديسمبر 31 2021 سبتمبر   30 
 درهمألف  ألف درهم  
 قة( )مدق  
   

 365,012 365,012 الشهرة التجارية 
 181,410 173.762 خرى أل ر الملموسة اي ت غا وجودالم
 ────── ────── 

 538.774 546,422 
  == == == = =  == = ====== 
 

لموحد  لي الموجز احالمر   الشامل  خل دبيان ال  فيإطفاء    اتفو قامت المجموعة بتحميل مصر،  2021  سبتمبر  30نتهية في  لما  ل الفترةخال
 (. مدره ألف 8.605 :2020 مبرسبت  30هية في ت لمن لفترة األف درهم )ا 7.648بمبلغ 

 

 جار ياإل مات زاتخدام والتاالس  حق ت موجودا 12
 

 : السنة /خالل الفترةات فيها  المجموعة والحركإليجار لدى ات مالتزاام واستخدال ت حق ادا ولموجيلي القيم الدفترية  ايمف 
 2020 سمبردي  31 2021 سبتمبر   30 
 ألف درهم ألف درهم  
 مدققة( )  
   ق االستخدام جودات حمو
 9,012 519.415  نايري  1ي فا مك
 (504,6) 259.105 ( أدناه( 1)ع  )راج السنة  / رةل الفت ديالت خالتع

 544,502 441.047 ( أدناه( 2))راجع   السنة  /ل الفترةإضافات خال 
 (29,449) ( 55.296) ستهالكت االمصروفا 

 ---------------------- -------------------- 
 519,415 1.164.271 نة سال /ترةفلنهاية اكما في  يدالرص

  = = = = = === = =  = === = == = = = 
   ار  ات االيجم تزالا

 10,229 530.200 ير ان ي  1في  كما
 (2,333) 258.266 ( أدناه( 1))راجع   السنة  / رةديالت خالل الفت تع

 544,502 441.047 ( أدناه( 2))راجع   السنة  /إضافات خالل الفترة
 ,59227 45.870 ائدةالفمصروفات  

 (5,5214) - ( )ب(  14اإليضاح )راجع  إيجار مؤجلة مات االتز
 (,9723) ( 124.413) السنة   /ة فترلخالل ا ات فوعمد
 ---------------------- -------------------- 

 530,200 1.150.970 السنة  /لفترة الرصيد في نهاية ا
  = = = = = === = =  = === = == = = = 

   لتالي: احو ن للى اع عفلد ار مستحقة التزامات االيجا
   

 480,996 1.046.319 ر هش 12بعد  مستحقة الدفع ات ايجار التزام
 0449,2 104.651 هر ش 12 خالل حقة الدفع ات ايجار مست امزالت 
 ---------------------- -------------------- 

 530,200 1.150.970 السنة  /الرصيد في نهاية الفترة 
  = = = = = = == = =  = === = == = = = 
 

 يبات اإليجار. حد ترت جار ألي قة بالتغير في قيمة اإلتعلمدرهم  ألف 259.105بقيمة تسوية تعديل اإليجار ا البند ن هذميتض (1)
علق باتفاقية  موجودات حق استخدام مقابلة تت وألف درهم    441.047بالتزامات إيجار تبلغ  الحالية  اعترفت المجموعة خالل الفترة   (2)

 ة مع طرف ذي عالقة. ديدإيجار ج
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 ة حدلموجزة امورحلية الانات المالية المحول البي  يضاحاتإ
 (دققةمغير ) 2021 سبتمبر 30ي ف

 
 ( ع)تاب اإليجار ت االستخدام والتزاما   حقموجودات  12

 

 امل المرحلي الموجز الموحد:  ل الشرف بها في بيان الدخمعت يم اللقلي افيما ي  

 في   لمنتهيةا  أشهر  ثالثةفترة ال ي أشهر المنتهية ف التسعةفترة  

 
   سبتمبر   30

2021 
  سبتمبر 30

2020 
   سبتمبر   30

2021 
  سبتمبر 30

2020 
 درهمألف  درهم  ألف  مدره ألف درهم  ف أل 

     

     
 8.529 18.438 20.919 55.296 تخدام  سك موجودات حق االتهالاس  تمصروفا 
 6.764 15.104 20.542 45.870 جاري ات اال ات الفائدة على التزامفمصرو

 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ 
 101.166 41.461 33.542 15.293 
  == == == = =  == == == ==  == == == = =  == == == == 

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

 2020 ديسمبر 31 2021 سبتمبر   30 
 درهم فلأ درهم  ف لأ 
 ( قة قمد)  
   
 78,064 161.187 صافي  –ية ينة التجارم المدذمال
 300,505 113.415 ا هن بشأ تم إصدار فواتيرلم ي ة التي المدين  ذممالو
 ------------------ ------------------ 
 274.602 378,569 
  ==== ====  == ====== 
 

  ف ل أ  47.173  :2020ديسمبر    31)  لف درهمأ  13.306غ  اف ذات عالقة بمبلرمن أط   ة قحت لغ مساب م  لى نة التجارية عدي المم  تشتمل الذم
 . ( )ب(14إيضاح  )راجع(  درهم
 

الذمم   التجاإن  المشكوك في تحصم   ية منصافعاله  أ  ةري المدينة  الديون  )ألف در  203.078بمبلغ  يلها  خصص  :  2020ديسمبر    31هم 
 . اهلي وك في تحصرية المشك لتجااذمم المدينة لبشأن ا ةراإلدل ري قدأفضل ت  ثل ما ي بم( درهم ألف  203.078

 
 في تحصيلها: مشكوك  ال صص الديونمخالحركة في يلي فيما 
 
 2020 مبرديس 31 2021 سبتمبر   30 
 همرلف د أ ألف درهم  
 )مدققة(   
   

 115,843 203,078 يناير   1في الرصيد 
 220,694     - لسنة ا / محمل للفترةال  يصاف
 ( 133,459)     - في صا  - لسنةا /ل الفترةيالت خال دالتع ب/ ط شال
 -------------------- -------------------- 

 203,078 203,078 السنة  /الفترة هاية الرصيد في ن 
  ===== ====  = = == == = == 
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 ة حدولما موجزةالة يل البيانات المالية المرحلواحات حإيض
 (غير مدققة) 2021 سبتمبر 30في 

 
 راف ذات عالقة طاأل حول  ت إفصاحا 14
 
لمتفق  لشروط احسب ا  تياديةعالااألعمال    سياق   في ها  والتي تم إجرائ ،  لفترةخالل ا  عالقة ال  ت األطراف ذاع  مالجوهرية    المعامالت   يلي   افيم ( أ)

 راف: ليها بين األطع
 

 
إلى   2021يناير  1
 2021 سبتمبر   30

إلى  2020 ريناي  1
 2020 سبتمبر 30

 درهم فأل ألف درهم  
   

   دات اإليرا
 15.398 3.872 م ألا لشركة ا

 67.420 58.264 زميلة شركات 
 105.657 67.107 ذات عالقة  ىاف أخر أطرو ة رعضاء مجلس اإلداأ حت سيطرة أو ت  ةلوك منشآت مم

  = = = == ===  = = = == === 
   المبيعاتة لفتك

 23.957 33.319 م ألالشركة ا
 280.407 146.476 ميلة زات شرك
 (2.185) ( 2.017) ذات عالقة  ىأخر  افأطرو ة ارداإللس عضاء مجأ حت سيطرة أو ت  وكةممل تآنشم
   
   تجزئة عبر اإلنترنتال ة إيرادات تجارة تكلف

 60.552 5.316 ذات عالقة  ىاف أخر أطرو ة عضاء مجلس اإلدارأ حت سيطرة أو ت  ةمنشآت مملوك 
  = = = == ===  = = = == == = 

   لتسويق وا عاتي ب مال  مصروفات
 1.842 2.969 األم  الشركة 

 520 223 زميلة ت اركش
 32.817 48.024 ات عالقة ذ ىاف أخر أطرو ة دارعضاء مجلس اإلأ طرة ي حت سأو ت  كةلومنشآت مم

  = = = == ===  = = = == === 
   مية وإدارية موع مصروفات

 40.109 44.811 كة األم الشر
 218 551 زميلة  ات كشر
 839 1.194 ة ق ذات عال ىخر اف أ أطرو ة عضاء مجلس اإلدارأ سيطرة   حتت  وأ  ةك شآت مملومن 
  = = = == ===  = = = == === 
   دات التمويل اإير
 75 2.758 ذات عالقة  ىاف أخر أطرو ة عضاء مجلس اإلدارأ يطرة ت سح أو ت  آت مملوكةمنش
  = = = == ===  = = = == === 
   التمويل  كاليفت 

 20.286 - األم  الشركة 
 2.756 4.100 ة ذات عالق  ىاف أخر أطرو ة ضاء مجلس اإلدارع أ سيطرة   تح و ت أ  مملوكةت منشآ
  = = = == ===  = = = == === 
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 وحدة لمزة اموجرحلية اللية المت حول البيانات الماضاحاإي
 (مدققة رغي) 2021 سبتمبر 30 في

 
 بع( ات ) ة قذات عالف ت حول األطراإفصاحا 14
 
 : د الموح حليالمر لي الما ز لمركي بيان اف  المدرجة قة الالعصدة مع األطراف ذات األر  ا يليفيم ( ب )
 

 

  النقد
دة  واألرص

 لمصرفية ا

من  ق لمستحا
  اتذ أطراف 
 ة عالق

الذمم المدينة  
الذمم  جارية والت
  تي لملنة ا مديال
م إصدار  يت
 ها ن ير بشأتفوا

  ى لإ  قحالمست
ات  أطراف ذ

 رادات مؤجلة إي * ةعالق
ة  نئالذمم الدا
 اقات ق حواالست

ق  ح ودات موج
 االستخدام 

تزامات  ال
 يجار  اال

 م درهألف  ف درهم أل م ألف دره ألف درهم  م  لف درهأ هم ألف در ألف درهم  هم ألف در 
         2021 سبتمبر   30

         
         المتداولة غير 

 1.045.029 1.161.125 - - - - - - م أللشركة اا

مجلس   ءاأعض يطرة س  تحتو أ  منشآت مملوكة
 - - - - - - - - ة القى ذات عراف أخر وأط  إلدارةا

 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------------------- -------------------- 
 - - - - - - 1.161.125 1.045.029 

  = == == ===  = == =====  == = = ====  = == ==== =  === =====  === = == ==  === = = = ===  = === ===== 
         داولة مت 
 102.720 - - 1.224 73.370 - - - ة األم لشرك ا 
 - - - 21.230 28.047 - 186.073 - زميلة شركات  

  س مجل  اءأعض أو تحت سيطرة  لوكةمنشآت مم
 - - 146 13.069 - 13.306 - 1.087.508 قة الت عرى ذا وأطراف أخ  اإلدارة

 ----------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ 
 1.087.508 186.073 13.306 101.417 35.523 146 - 102.720 

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

 درهم(. ألف  45.521: 2020ديسمبر  31) شيء غة ال *تتضمن التزامات اإليجار المؤجلة مستحقة الدفع إلى الشركة األم والبال 
 
 إيجار. التزام عكس ( كمألف دره 20.542: 2020 سبتمبر  30في  ترة المنتهيةهم )الفرلف دأ 45.870 بمبلغفوائد مصروفات  تسجيل رةت الفل الخ تم
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 موجزة الموحدة لمرحلية اية الالماللبيانات يضاحات حول اإ
 (ير مدققةغ) 2021 سبتمبر 30في 

 
 تابع( ) قة األطراف ذات عالل حو  ت إفصاحا 14
 

 : ع(تاب ) الموحد  حلير لماي لمركز المان البيا رجة فيدملذات العالقة ا ع األطراف م ةداألرصي لي ما في  )ب( 
 

 
األرصدة  النقد و
 ة ي المصرف

من  المستحق 
 أطراف ذات 

 عالقة 

نة  المدي لذمم ا
ة والذمم  ي التجار

لم  المدينة التي 
ر  تم إصداي 

 فواتير بشأنها

  لىإ المستحق 
 ف ذات ا رأط
 ؤجلة إيرادات م ة قالع

ئنة  ادالذمم ال
 ت قاقا ستحواال

حق    موجودات
 تخدام ساال

مات  لتزاا
 االيجار  

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

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

لس  مج ءأعضا تحت سيطرة أو  مملوكةمنشآت 
 ة عالقى ذات اف أخر رطوأ  اإلدارة

- - - - - - - - 

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

         ولةمتدا
 45,521 - - 1,333 92,980 - - - ألمركة االش 
 - - - 22,789 52,313 - 163,184 - لةي زمات كشر 
ــس  أعضــاء ةطرســي تحــت  أو لوكــةمم شــآتمن  مجل
 - - 120 13,646 - 47,173 - 2,187 وأطراف أخرى ذات عالقة ةداراإل
 --------------- ---------------- --------------- ------------------ ------------------ ------------- ------------------ ------------------ 
 2,187 163,184 47,173 145,293 37,768 120 - 45,521 
  == ====  = == = ===  === ===  = = = ==== =  === =====  == ====  === =====  === ===== 
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 دة الموحزة وجمرحلية المية اللمالا ت حول البياناتاحإيضا
 (مدققة رغي) 2021 برسبتم 30 في

 
 ع( )تاب القة ف ذات عال األطر و حإفصاحات  14

 

 العليارة اإلدات موظفي تعويضا )ج( 
 

 ة: رت خرين خالل الفلعليا اآلة ااإلدار ي أعضاء مجلس اإلدارة وموظفأة افمك ليي  يماف
 

 
  حتى 2021ير اين  1
 2021 تمبر سب  30

 حتى 2020اير ين  1
 2020 سبتمبر 30

 رهمد  ألف هم لف درأ 
   
   

 12.939 10.429 قصيرة األجل  اتامتياز
 2.221 785 لخدمة اية نها ضاتتعوي 
  == = === ==  == = == == 
 

ً موظف 12 عليالا رةا اإلد فيوظم عدد انك ،2021 سبتمبر  30 فيكما  ً موظف 16 :2020 سبتمبر 30)  ا  (. ا
 
السنوي  ، و2020سنة  العن    ضاء مجلس اإلدارةمكافأة ألع الشركة    وهممسا  مداعت  العمومية  الجمعية  المللذلك خالل اجتماع  نعقد  شركة 

 .2021مايو  4بتاريخ 
 
 مصرفية دة الص رالنقد واأل  15

 

 2020 ديسمبر 31 2021 سبتمبر   30 
 رهملف د أ هم ف درأل 
 ة( )مدقق  
   

 205 3.170 النقد في الصندوق 
   : يةالمصرفاألرصدة 

 248,744 153.451 ب تحت الطل سابات الح لجارية وسابات احلا 
 310,000 1.955.000 أشهر  ةثالث ل التستحق خع ودائ  
 ----------------------- ------------------- 

 558,949 2.111.621 السنة  /ية الفترة هاد في ن ي الرص
  == = = = == ===  ==== = === 
 
ً وفابتة  ث ر  عابأس  فائدةالبنوك  لدى  قد  ن للى ارتب عيت  بتة  ثاالالودائع    اعدي إ  يتم  .وق لدى الس  ائدةالس  صرفيةالمالودائع  الفائدة على    سعارأل  قا

ئدة  االف  عاروفقاً ألس  دة فائ ب عليها  ترت ت ، وعةلمجمولرية  دية الفو لبات النقمتطال  ى علك  لذ، ويتوقف  أشهر  ثالثة تقل عن  لفترات  ل  ألج قصيرة ا
   .صلة ال  ذاتيرة األجل ع قصدائ وللى اع
 

قياس  وانخفاض    تم  النقد  يعادلهمقيمة  المتوق  ا  الخسائر  أساس  ا  رشه  12  دةلم  عة على  التيترلفوهي  االستحقاق قصيرة  ت  افترتعكس    ة 
تمانية االئ   ت التصنيفعلى ا  ك بناءً ن منخفضة وذلمخاطر ائتماات  وك ذدى البن ل ا  لخاصة بهان األرصدة  ة أ موع جلما  ى األجل للتعرض. تر

 ير.رتقالتاريخ  في  اكم يمان ئت اائر انخفاض سلالعتراف بخ ك ضرورةنالم تكن ه ،اليوبالت   لمقابلةاف رالألط ية الخارج
 

ه  صيد محتفظ ب كر  المصرفيةة  واألرصد  دلنقاهم( ضمن  در  ألف  2.187  :2020ديسمبر    31ألف درهم )  1.087.508غ  لمب م إدراج  ت 
 . (ب( ) 14 إيضاح)عالقة  ى طرف ذيلد
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 ة دحلموجزة الموا لمرحليةاة يمالنات الضاحات حول البياإي
 (ققةغير مد) 2021 سبتمبر 30في 

 
 ل لماس ارأ 16

 
 2020 ديسمبر 31 2021 سبتمبر   30 
 ألف درهم ف درهم أل 
 ( 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 – ل مالكاب  مصدر والمدفوعال  م لكل سهم دره 1ة بقيم سهما
 13.014.300 13.014.300 م( هدرهم لكل س 1بقيمة  سهم 13.014.300.000 :2020)
  ==== = = = = ====  ===== == ==== 

 ت ياطيا حتاال 17
 

 : ت ياطيات لحركة في االحي ايلفيما 
 

 اإلجمالي  تياطي قانوني اح ي ام اطي نظاحتي 
 م هرد ف أل م دره ألف  هم ألف در 
 : 2021  سبتمبر 30  حتى 2021يناير  1

   
   دققة()م 2021 يناير 1 يفما ك
 2.343.554 1.124.784 1.218.770 ققة( دم ر)غي  2021 سبتمبر 30و
  == = == = = == =  === === = == =  === === === = 
 

 جمالي اإل وني ن ي قااحتياط امي ظاحتياطي ن  
 درهمألف  ألف درهم درهمف أل 
 :2020 سبتمبر 30ى لإ 2020يناير  1

   
 )مدققة(   2020 ريناي  1 يا فمك
 2,202,832 1,054,423 1,148,409 ققة( دم ر)غي  2020 سبتمبر 30و
  == = = = =====  == == ======  ==== === === 

 
لمت  التجاركا لشرا  قانونت  باطلوفقاً    م االنظمن    57  رقمة  مادلوا  2015نة  سل  (2)رقم    المتحدة  العربية  اتإلماراولة  دل  االتحادي  يةت 
أربا٪ من  10  لي تحو  ينيتع،  ةشركلل  ياألساس إلىصافي  السنة  الحتي اال  ح  االه  بلغي نوني حتى  اقاطي  المال. ٪ من  50  طياتي حذا    رأس 
  مال المدفوع. ال٪ من رأس  50  حتياطيهذا اال  يبلغتى  حامي  النظطي  حتياسنة إلى االال  أرباحافي  من ص٪  10ك، يتم تحويل  لى ذعل  عالوةً 
 .يها القانونتي ينص علت الال حالاوزيع إال في للت  ةلب قا  غير تا االحتياطي  هذه إن
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 دة الموح موجزةلا ةة المرحليل البيانات الماليت حوحايضاإ
 (قةمدق  غير) 2021 سبتمبر 30ي ف

 
 ها فائدة ييترتب عل  تي للفيات ا السالقروض و 18

 
 2020 ديسمبر 31 2021 سبتمبر   30 
 همألف در ألف درهم  
 دققة( )م  
   
 7,346 7.346 ( أدناه(1ضاح )إلي )راجع ا ليها فائدةالتي يترتب ع تاي فض والسلورقال

 - 48.160 ( أدناه(2ضاح )إلي )راجع استحقة الدفع عند الطلب لتسهيالت مزائداً: ا

 (3,796) (941) ضقررسوم ترتيب الن م ير المطفأغ حقاقست اال: اً صناق

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

 3,550 54.565  فائدة اهي علترتب ي ي لت سفليات الافي القروض وصا

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

  

   نةالس ة/فترال لة خالالحركيلي  فيما

   

 789,695 7,346  يناير 1يد كما في الرص

ً قنا  (2,618,849)    - السنة فترة/ال خاللد المسد: صا

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

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

 7,346 7,346 السنةلفترة / نهاية ا الرصيد كما في

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

  دولة  يتجارية فوك  ن ب من  ألف درهم(    7.346.000ي )أمريك  والرار د ي مل  2بمبلغ  متجدد    مي إسال  يلتمو  يل سهت على  ة  المجموع  حصلت ( 1)
  ثةثالمدة  ر( لوب لي)  نوك لندنت الفائدة بين ب ال دمعلوفقاً    دةفائ عدل  متب عليه  رويت   انملضالتسهيل    ذايخضع هال  .  تحدة لمبية العررات اااإلم
ً سنوي   ٪1 .25اً زائد أشهر  . ا

 
عدل  م  اتب عليهرويت تجاري في دولة اإلمارات العربية المتحدة    ألف درهم التسهيالت التي تم الحصول عليها من بنك  48.160مبلغ  ل  يمث  ( 2)

ً سنوي   ٪1اً زائدر( وب ي إ)  اإلماراتنوك ت الفائدة بين ب ال دمعلوفقاً  دةفائ   . الطلبلسداد عند وتستحق ا ا
 

 ك لصكوا 19
 

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

بور   رجة دمكوك  الص ناسدفي  دب صة  ي 2024في سنة  ها  دادالمقرر سمن  وي،  اك  أرباح    على   تبتر.  توزيع  معدل  الصكوك    بةبنسهذه 
564. 4 ً  : وكللصك الدفترية القيمة فيما يلي  ي. ون بشكل نصف س فعتد ٪ سنويا
 
 2020 برسمدي  31 2021 سبتمبر   30 
 درهم ألف لف درهم أ 
 دققة( )م  
   
 2,754,750 2,754,750 كوالصك صدارإ لة منمحصلا لغلمباا

 ً  (21,587) ( 21,587) كفة إصدار الصكوتكل: ناقصا

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

 12,955 14,712 ارإصد ء تكلفةفاإط

 ------------------------- ----------------------- 
 2,746,118 2.747.875 السنة/ة الفترةهاي ي ن ك كما فالصكو اتالتزام

  = ==== ======  === = == ==== 
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 زة الموحدة المرحلية الموج يةمالالبيانات ال يضاحات حولإ
 (مدققةغير ) 2021 سبتمبر 30 في

 
 ستحقاقات  االة و ئنلدااالذمم  20
 

 2020 ديسمبر 31 2021 سبتمبر   30 
 لف درهمأ رهم ألف د  
 ( ة قق)مد  
   

 224,516 351.757 ة تجاريةائن ذمم د

 950,859 859.164 حقة الدفعمست  اتمصروف

 5,478 36.754 الدفع حقةفوائد مست 

 53,357 61.436 دائنة أخرى ذمم
 ---------------------- ---------------------- 
 1.309.111 1,234,210 
  == = = == = ====  === = = = === = 
 

اائ لدتضمن الذمم ات    يضاح إ)راف ذات عالقة  طستحق الدفع أل ي رهم(  ألف د  120  :2020يسمبر  د  31ألف درهم )  146  بلغتجارية ملنة 
 . ()ب( 14
 

 تزامات الطارئة االلات واالرتباط 21
 

 ت اطا رتب الا
 

بمبلغ  املتزاموعة  ج لمالدى  ،  2021  سبتمبر  30في   وال  417.707  : 2020سمبر  دي   31)  درهم   ف لأ  398.440ات  درهم(  ي  ت ألف 
  ة العقود يم ق  ماتتزااللا  هذه  م(. تمثلرهد  لفأ  404.513  :2020بر  ديسم  31ألف درهم )  379.320مشروع بمبلغ  ات  التزاممن  تتض
 خ. ي رالتا كفي ذلم دفعها  ت  ت التياقا قواالستح ة لمستلمر االفواتي  صمخعد  ب  التقريرفي تاريخ كما ادرة الص
 

 ر مؤجطرف الصفتها ال ب  المجموعة  - يلي غ لتشيجار ا قود اإلزامات عالت
 

عب   ةالمجموع تقوم   بموجتأجير  عققاراتها  إيجب  تشغي ود  يلجر.  مؤ الالطرف  ا  عتبارهبا  يلار  اا  يفيما  للحد  ا  دفعات ألدنى  ر  يجاإلعقود 
ن لم  ر ولكقري ت تاريخ الفي  يها  د عللمتعاقلغاء الإل  ابلةلقير اغ  يللتشغي ا  ود اإليجارقبموجب ع  ي(سااألس  اريج)اإل  القبضستحقة  مة  قبلي ت المس
 مدينة: م مكذ بها االعترافتم ي 
 

 2020 ديسمبر 31 2021 سبتمبر   30 
 مدره ألف ف درهم أل 
 )مدققة(   
   
 1,792,918 2.429.749 ل سنة واحدةخال

 4,297,220 4.319.621 اتنوس 5من  ن سنة وأقلر مأكث 

 810,333 533.961 تاسنو 5ن م أكثر

 ----------------------- ----------------------- 
 7.283.331 6,900,471 

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

ً المجموعة  األساسي، تقوم    يجارباإلضافة إلى اإل ترة  للفالخدمة  وم  سر   قيمة  ليجماإ إن  .  ينتأجرالمس  لىع  ة سنويةوم خدمميل رسبتح  أيضا
 رهم(. د  ألف 194.062 :2020 سبتمبر 30في ة ي المنته لفترة ام )هرألف د 258.258 بلغ 2021 سبتمبر 30هية في المنت 
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 حدة الموزة مرحلية الموجية الالمالت بياناالل إيضاحات حو
 (غير مدققة) 2021 سبتمبر 30في 

 

 ( تابع)  امات الطارئةزت االلات واالرتباط 21
 

 جرالمستأطرف ا ال فتهصب  المجموعة  - غيلي لتشقود اإليجار ا التزامات ع
 

ااستأجر المجموعة بعض  اللعقارات  ت  بمو بصفتها  المستأجر  تحليل استحقاقا   جبطرف  يلي  فيما  إيجار تشغيلي.  النق  تعقد  دية  التدفقات 
 التعاقدية غير المخصومة. 

 

 2020 ديسمبر 31 2021 سبتمبر   30 
 درهم ألف ف درهم أل 
 )مدققة(   
   
 49,204 104.651 ل سنة واحدةخال

 228,654 514.890 اتنوس 5من  وأقل ن سنةر مأكث 

 517,507 1.111.398 تسنوا 5ن م أكثر

 ──────── ──────── 

 1.730.939 795,365 

  ==== === = = ==  ==== === ==== 
 
 قانونية ال دعاوىلا

 
في كم المستأجري   قائمة ية  قانون وى  ادع  ، هناك 2021  سبتمبر  30  ا  بعض     هم درألف    13.001غ  بمبل  ة قحمست ت  إيجاراتحصيل  ن لضد 
  على  سلبي  يرتأث   أيوى  االدع  هذه  ائجنت ليكون    لن  ،ينقانوني ال  تشارينمسال  رأي   على  بناءً   .درهم(   ألف  34.694  :2020يسمبر  د  31)

 . ة عوللمجم دةوحالم ة الموجزمرحلية ال اليةالم البيانات
 

 لومات المقارنة لمعا 22
 
افق مع  لتتو  ارنة مقإعادة تجميع أرقام ال  إعادة تصنيف  تالي تمية، وبالت التالرقام  األ  عي مجت إعادة    /تصنيف  إعادة  الحالية    خالل الفترة  تتم
الحالية.المتبع في  عرض  ال تؤثر  ن شأليس من    الفترة  التجميع أن  وإجمالي حقوق    الموجودات صافي  صافي األرباح وعلى    عملية إعادة 

ً قاب س ية وبيان الدخل الشامل المعلن عنهكالمل  . ا
 

 
  ها عن  كما هو معلن 

 اد تصنيفها مع ة التصنيف دا عإ سابقا  
 درهم  ف أل ف درهم أل ف درهم أل 

    : 2020  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةفترة 
    
 938.828 6.166 932.662 بيع التجزئة عبر اإلنترنتات دإيرا

 570.218 (167.477) 737.695 اإلنترنت ربيع التجزئة عب ات دإيراتكلفة 

 366.329 182.896 183.433 يقووالتس روفات البيعصم

 245.196 (9.253) 254.449 ارية إدمية وروفات عمومص

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

    : 2020  سبتمبر 30أشهر المنتهية في    الثةلث افترة 

    
 272.076 3.044 269.032 ت ن بيع التجزئة عبر اإلنترات دإيرا
 164.913 (47.293) 212.206 نترنتبيع التجزئة عبر اإلات دإيرافة تكل

 108.347 54.548 53.799 يق وروفات البيع والتسصم
 73.364 (4.211) 77.575 ارية إدمية وروفات عمومص
  ==== === == ==  ==== === == ==  ==== === ==== 
 

وفات المبيعات  مصر  ىإل  نتاإلنتر  تجارة التجزئة عبرإيرادات  من تكلفة  توصيل  اللفة  يف تكن رة رئيسية إعادة تصيتضمن ما سبق بصو
 لتسويق. وا


