
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شركة إعمار العقارية ش.م.ع  
  وشركاتها التابعة 

 
  البيانات المالية المرحلية الموجزة 

  الموحدة غير المدققة
  
    ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠المنتهية في فترة لل
  
  

  
  
 
  



  شركة إعمار العقارية ش.م.ع وشركاتها التابعة
  

  المدققة رالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غي
  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠المنتهية في فترة لل

  
  

  جدول المحتويات
  

    الصفحات      
  

   ٢ – ١      ية المرحلية الموجزة الموحدةالتقرير حول مراجعة البيانات المال
  

  ٣      بيان الدخل المرحلي الموجز الموحد
  

  ٤      بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز الموحد 
  

  ٥      موحد اللمرحلي الموجز ا ليبيان المركز الما
  

   ٧ – ٦      بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز الموحد 
  

  ٨      بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد 
  

   ٥٠ – ٩      إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  
  
  
  







  ةتابعلا اشركاتهوع ش.م. لعقاريةإعمار ا ةشرك

 

٣  

  بيان الدخل المرحلي الموجز الموحد 
  ة) (غير مدقق ٢٠٢١  سبتمبر ٣٠هية في للفترة المنت

  
  

  درهم) ٣ .٦٧٣دوالر أمريكي =  ١(    
  المنتهية في فترة الثالثة أشهر       أشهر المنتهية في  تسعةفترة ال      
 رسبتمب ٣٠    

٢٠٢١  
 سبتمبر  ٣٠

 ٢٠٢٠  
 سبتمبر ٣٠  

٢٠٢١  
 سبتمبر  ٣٠

 ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  
  (معاد بيانها)*      (معاد بيانها)*      
              

  ٤٬١٣١٬٣٣١  ٦٬٨٣٢٬٣١٤    ١٢٬٣٥١٬١٨٣  ١٩٬٣٣١٬٨٤٠ ٤  تاإليرادا
              

  ) ٢٬٥٣٩٬٧١٣(  ) ٤٬٢٤١٬٦١٤(    ) ٧٬٩١٦٬٣٥٥(  )١١٬٣٢٤٬١٤٦(  ٤ تكلفة اإليرادات
     -- -------------------------   -- --- --- -----------------     ---------------------------   ---------------------------  

  ١٬٥٩١٬٦١٨  ٢٬٥٩٠٬٧٠٠    ٤٬٤٣٤٬٨٢٨  ٨٬٠٠٧٬٦٩٤   إجمالي األرباح
              

  ٧١٬١٢٧  ١١٤٬٦٣٨    ٢٢٠٬٦١٥  ٢٨٣٬٦٠٧    ىاإليرادات التشغيلية األخر
  ) ٣٣٬٤٨٩(  ) ٤٤٬٤٩٣(    ) ٨٤٬٣٠٠(  ) ١٠٢٬١٨٩(    ىة األخرالمصروفات التشغيلي

  والمصروفات العمومية   لبيعروفات اصم
  ) ٧١٨٬١٦١(  ) ١٬٠٤٨٬٩٤٢(    ) ٢٬٢٦٠٬٩٨٨(  ) ٣٬٠٤٦٬١٥٩(  ٥ واإلدارية  
  ) ١٦٧٬٣٨٣(  ) ١٣٧٬٣٨٦(    ) ٥١٧٬٨٧٣(  ) ٤٥٥٬٠٨٠(   لممتلكات واآلالت والمعداتلالك هستاال
  ) ١٥٢٬١٥٤(  ) ١٧١٬٢٥٢(    ) ٤١٤٬١٩٩(  ) ٤٧٠٬٥٨٨(   لعقارات االستثماريةلك هالستاال

  ١١٧٬٦٣٣  ١٠١٬٨٩٢    ٣٨٣٬٧٧٥  ٢٨٢٬١٦٠  ٦ إيرادات التمويل
  ) ٢١٥٬١٨٧(  ) ٢٥٧٬٦٣٣(    ) ٧٤٤٬٧٧٨(  ) ٧٥٤٬٧٦٦(  ٧ تكاليف التمويل
  ١٠٩٬١٠٨  ٣٥٬٩٨٩    ٢٬٢١٩٬٨٦١  ١٥٨٬١٢٦  إيرادات أخرى

  يلة مزشركات  الحصة من نتائج 
  ) ٨٩٬٥٦٥(  ٤٦٤٬٤٩٩    ) ٣٧٦٬٧٤٨(  ٤٥٥٬٦٣٩   ةمشتركائتالفات و  

  -     ) ١١٤٬١٥٨(    ) ٥٥٠٬٩٥٠(  ) ١١٤٬١٥٨( ٢- ٢  التخفيض / يمةض القانخفا
     ----------- --------------   ----------- -------------     - - -------- --------------   --------- ---------------  

  ٥١٣٬٥٤٧  ١٬٥٣٣٬٨٥٤    ٢٬٣٠٩٬٢٤٣  ٤٬٢٤٤٬٢٨٦    بةالضريقبل  األرباح
  ٨٠٬٧٤٣  ) ٩٦٬٩٥٣(    ٢٤٣٬٩١٣  ) ٢١٤٬٩٦٧(    ضريبة الدخل تخفيض/   )فاترومص(
     -- -------------------------   -- --- --- -----------------     ---------------------------   ---------------------------  

  ٥٩٤٬٢٩٠  ١٬٤٣٦٬٩٠١    ٢٬٥٥٣٬١٥٦  ٤٬٠٢٩٬٣١٩    الفترة أرباحصافي 
     == = ====== ==   ==== ====== =     == ========   ====== ====  

              :المنسوبة إلى
  ٣٥٩٬٣٧٥  ١٬٠١٧٬٨٦٢    ٢٬٠٥٧٬٣٤١  ٢٬٥٧٧٬٩٨٨    مساهمي الشركة األم

  ٢٣٤٬٩١٥  ٤١٩٬٠٣٩    ٤٩٥٬٨١٥  ١٬٤٥١٬٣٣١   الحصص غير المسيطرة
     -- -------------------------   -- --- --- ---------- ----- --     ---------------------------   ---------------------------  
   ٥٩٤٬٢٩٠  ١٬٤٣٦٬٩٠١    ٢٬٥٥٣٬١٥٦  ٤٬٠٢٩٬٣١٩  
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         األم:  ربحية السهم المنسوبة إلى مالكي الشركة
  ٠ .٠٥  ٠ .١٤    ٠ .٢٩  ٠ .٣٦    هم)الربح األساسي والمخفف للسهم (در - 
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يل تفصــ لاب و مبينهكما  بيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للفترة السابقة وتعكس التسويات التي تمتلغ المبينة هنا مع ال*ال تتوافق بعض المبا
  .٤- ٢يضاح إلا في
 

  الموحدة. زة ة الموجالمرحليية انات المالجزءاً ال يتجزأ من هذه البي  ٢٤إلى  ١من  ت المرفقة تُشكل اإليضاحا



  ةتابعلا اشركاتهوع ش.م. لعقاريةإعمار ا ةشرك

 

٤  

  حدالمو ل المرحلي الموجزبيان الدخل الشام
  (غير مدققة)  ٢٠٢١  سبتمبر ٣٠نتهية في ة المللفتر

  درهم) ٣ .٦٧٣دوالر أمريكي =  ١(  

  هر المنتهية في فترة الثالثة أش     في شهر المنتهية أ تسعةفترة ال   

  
  سبتمبر ٣٠

 ٢٠٢١  
 سبتمبر  ٣٠

 ٢٠٢٠  
  رسبتمب ٣٠  

 ٢٠٢١  
 سبتمبر  ٣٠

 ٢٠٢٠  
  ألف درهم  همألف در    ألف درهم  ألف درهم  

  (معاد بيانها)*      (معاد بيانها)*    
            

  ٥٩٤٬٢٩٠  ١٬٤٣٦٬٩٠١    ٢٬٥٥٣٬١٥٦  ٤٬٠٢٩٬٣١٩  أرباح الفترةصافي 

            
عادة تم إيسلة األخرى التي شامال )(الخسائر /اإليرادات

           ة:حقت الل في فتراصنيفها إلى بيان الدخت

           
  رباح / (الخسائر)  في احتياطي األ / الزيادة )النقص(
  ) ٢(  ١٧٧    ) ١٬٨٣٦(  ) ٥٬٥٥٧( قة غير المحق  

            
  ١٧٧٬٨١٧  ) ٣٬١٥٩(    ) ٧٦٬٥٢٣(  ) ٣٨٬٢٣٠(  في احتياطي تحويل العمالت األجنبية  / الزياد )النقص(
   --------- ----- --- ---   ---- ----------------- --     --------- -------- -   --- --------------- --  

  األخرى التي سيتم (الخسائر) الشاملة  /  صافي اإليرادات
  ١٧٧٬٨١٥  ) ٢٬٩٨٢(  ) ٧٨٬٣٥٩(  ) ٤٣٬٧٨٧(  ت الحقةإلى بيان الدخل في فترا  صنيفهاعادة تإ  
   -------- - --- ----- ---   - --- --------------- ---     ----------- -------   -- ---- --------------  

 عادة األخرى التي لن يتم إ (الخسائر) الشاملة  / تاإليرادا
           ان الدخل في فترات الحقة:تصنيفها إلى بي  

            
  (الخسائر) غير   / في احتياطي األرباح ادةالزي/  )النقص(
  ٤١٬١١٦  ٢٧٬٢٠٣    ) ١١٣٬٨٥٢(  ) ١٥٤٬٣٠٠(  المحققة  

            
  الل خالعادلة من  في القيمةغير الت مناألرباح المحققة 

  -   ١٬٦١٨    -   ١١٬٦٣٧  ألخرىة ااإليرادات الشامل  
   ---------- -------------   --------- --------------     --------------------   --------------------  

   لن يتم ى التياألخر ةمل(الخسائر) الشا /  صافي اإليرادات
  ٤١٬١١٦  ٢٨٬٨٢١    ) ١١٣٬٨٥٢(  ) ١٤٢٬٦٦٣(  في فترات الحقة يفها إلى بيان الدخلتصن عادةإ  
   -----------------------   ----------- ------------     --------- ----- --- ------   --------------------  

  ٨١٣٬٢٢١  ١٬٤٦٢٬٧٤٠  ٢٬٣٦٠٬٩٤٥  ٣٬٨٤٢٬٨٦٩  ادات الشاملة للفترةإجمالي اإلير
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            إلى: المنسوبة
  ٥٤٥٬٤٣٣  ١٬٠٤٦٬٥٥٤  ١٬٨٩٣٬٤٢٠  ٢٬٤٠٤٬٣٣٢  ة األمالشرك مالكي

  ٢٦٧٬٧٨٨  ٤١٦٬١٨٦  ٤٦٧٬٥٢٥  ١٬٤٣٨٬٥٣٧ رة الحصص غير المسيط
   ----- ------------------   ----- ------------------     -- ---- - --- --- ----------   ---- ----- -----------  
 ٨١٣٬٢٢١  ١٬٤٦٢٬٧٤٠    ٢٬٣٦٠٬٩٤٥  ٣٬٨٤٢٬٨٦٩  
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مبين بالتفصــيل  وكما ه تالسابقة وتعكس التسويات التي تم  نات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للفترةياة هنا مع البنيالمبالغ المببعض    توافق*ال ت
  .٤- ٢يضاح في اإل

  
ً   ٢٤إلى  ١من  ة مرفقال تاحاتُشكل اإليض   . ة الموحدةالموجزرحلية ت المالية المانمن هذه البيا جزأيت ال جزءا





  ابعةشركاتها الت و  .عش.م  العقارية إعمار شركة

 
٦  

 الموحد  جزموالكية المرحلي ي حقوق الملفيرات التغ انبي
  (غير مدققة)  ٢٠٢١  سبتمبر ٣٠في لمنتهية للفترة ا

  
  

  درهم) ٣. ٦٧٣دوالر أمريكي =  ١(

    شركة  لى مالكي الوبة إالمنس  

  
  رأس 

  لاملا

سهم  األج امبرن
خاص بأداء ال

  اإلجمالي  محتجزة ألرباح الا  ت اطياحتيالا  ينالموظف
ير  حصص غال

    رةالمسيط
  ـــمالي  ـــإجــ

  ية حقوق الملك
  هم  در ألف  ألف درهم  درهمف أل  ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم    
                

  ٦٥٬٩١٦٬٣٩٥  ٩٬١٦١٬٢٦٢  ٥٦٬٧٥٥٬١٣٣  ٣٢٬٠٣١٬٤١٨  ١٧٬٥٦٥٬٦٦٠  ) ١٬٦٨٤(  ٧٬١٥٩٬٧٣٩  قة)دق(م  ٢٠٢٠مبر ديس ٣١في كما  الرصيد
                

  ) ١٬٣٣٤٬٤٩٣(  ) ٩٧٬١١٠(  ) ١٬٢٣٧٬٣٨٣(  ) ١٬٢١٢٬٣٢٠(  ) ٢٥٬٠٦٣(  -  -  )٤-٢(إيضاح  لبيانا إعادة عمليات بسبب ت تأثير التغيرا
   -- ------ - -- ----- --------   ------ -- --- ---- ----   ------ --- -- ---- -- - -- -- - ---   - -- -- -- ---- -- -- ----- --------   --------- - --- - ----- - -------   --------- -- ----- ------- -   ---------------- - ------ - ----  

  ٦٤٬٥٨١٬٩٠٢  ٩٬٠٦٤٬١٥٢  ٥٥٬٥١٧٬٧٥٠  ٣٠٬٨١٩٬٠٩٨  ١٧٬٥٤٠٬٥٩٧  ) ١٬٦٨٤(  ٧٬١٥٩٬٧٣٩  (ُمعاد بيانها)* ٢٠٢١ يناير ١في الرصيد 
                
               لفترةل لةامشلادات ايرإلا اليإجم

  ٤٬٠٢٩٬٣١٩  ١٬٤٥١٬٣٣١  ٢٬٥٧٧٬٩٨٨  ٢٬٥٧٧٬٩٨٨  -  -  -  صافي أرباح الفترة
  ) ١٨٦٬٤٥٠(  ) ١٢٬٧٩٤(  ) ١٧٣٬٦٥٦(  ١١٬٦٣٧  ) ١٨٥٬٢٩٣(  -  -  للفترة  ىاألخر  اإليرادات الشاملة

   -- ------ - -- ----- --------   ------ -- --- --------   ------ --- -- -- -- -- - -- -- - ---   - -- -- -- ---- -- -- ----- --------   --------- - --- - ----- - -------   --------- -- ----- ------- -   ---------------- - ------ - ----  
  ٣٬٨٤٢٬٨٦٩  ١٬٤٣٨٬٥٣٧  ٢٬٤٠٤٬٣٣٢  ٢٬٥٨٩٬٦٢٥  ) ١٨٥٬٢٩٣(  -  -  لفترة الشاملة ل  تيراداإجمالي اإل

                
  ) ٩٬٣٢٩(  -  ) ٩٬٣٢٩(  ) ٩٬٣٢٩(  -  -  -  )٢١يضاح أعضاء مجلس اإلدارة (إ تمكافآ

                
  ) ٧١٥٬٩٧٤(  -  ) ٧١٥٬٩٧٤(  ) ٧١٥٬٩٧٤(  -  -  -  )٢٠اح توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين (إيض

                
  ) ١٬١٠٣٬٣٢٥(  ) ١٬٠٩٦٬٤٦١(  ) ٦٬٨٦٤(  ) ٦٬٨٦٤(  -  -  -  ة ع ء مجلس إدارة شركات تابأعضاعات أرباح ومكافآت زي وت

                
  ) ٥٥٬٨٣٣(  -  ) ٥٥٬٨٣٣(  ) ٥٥٬٨٣٣(  -  -  -    ى حركة أخر

   -- ------ - -- ----- --------   ------ -- --- --------   ------ --- -- ---- -- - -- -- - ---   - -- -- -- ---- -- -- ----- --------   --------- - --- - ----- - -- -----   --------- -- ----- ------- -   ---------------- - ------ - ----  
  ٦٦٬٥٤٠٬٣١٠  ٩٬٤٠٦٬٢٢٨  ٥٧٬١٣٤٬٠٨٢  ٣٢٬٦٢٠٬٧٢٣  ١٧٬٣٥٥٬٣٠٤  ) ١٬٦٨٤(  ٧٬١٥٩٬٧٣٩  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠في كما  الرصيد

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

  
  
  
  
  .٤- ٢في اإليضاح  بالتفصيلهو مبين ا كم تمتالتي  وتعكس التسويات ٢٠٢٠المالية الموحدة لسنة هنا مع البيانات لمبالغ المبينة فق بعض اتتوا *ال
  
 ُ   ة. رحلية الموجزة الموحدلمة انات الماليالبيا ذهه  نزأ ميتج جزءاً ال  ٢٤إلى  ١من  رفقة ضاحات المياإل كلشت



  ابعةشركاتها الت و  .عش.م  العقارية إعمار شركة

 
٧  

  (تابع) حدالمو زحلي الموجمركية ال ق الملرات في حقوغيالت انيب
  (غير مدققة)  ٢٠٢١  سبتمبر ٣٠للفترة المنتهية في 

  

  
  

  درهم) ٣ .٦٧٣ريكي = ر أمدوال ١(

  
  لى مالكي الشركة األم وبة إالمنس

  

  
  رأس 
  المال

برنامج األسهم  
أداء الخاص ب
  ماليجاإل  ألرباح المحتجزة ا  االحتياطيات   الموظفين

ر  غي صحصال
    المسيطرة

  ــــمالي  ـإجـــ
  حقوق الملكية 

  هم  درألف   درهمألف   ف درهملأ  ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم    ف درهم  لأ  
                

  ٦٣٫٤٤٩٫٤٢٣  ٩٫٢٨٦٫٩٩٤  ٥٤٫١٦٢٫٤٢٩  ٢٩٫٤٤١٫٦٤٥  ١٧٫٥٦٢٫٧٢٩  ) ١٫٦٨٤(  ٧٫١٥٩٫٧٣٩  (مدققة)  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في كما الرصيد 
                
  ) ٧٣٨٫٤٤٨(  ) ٢٥٫١١٣(  ) ٧١٣٫٣٣٥(  ) ٧٠٤٫٥٢١(  ) ٨٫٨١٤(  -  -  )٤-٢(إيضاح  لبيانإعادة ا عمليات بسبب  ت ر التغيراثيتأ
   ------- --------- -- --- ---   ---- --- - --------------   --------- --- ------ ---------   - --- -------- --------------   ----- ------ --------------   - ----------------------- -   - -------- - -- -- - -------- ---  
  ٦٢٫٧١٠٫٩٧٥  ٩٫٢٦١٫٨٨١  ٥٣٫٤٤٩٫٠٩٤  ٢٨٫٧٣٧٫١٢٤  ١٧٫٥٥٣٫٩١٥  ) ١٫٦٨٤(  ٧٫١٥٩٫٧٣٩  ا)*بيانه ادع(مُ  ٢٠٢٠ يناير ١في يد رصال
                

  ٢٬٥٥٣٬١٥٦  ٤٩٥٬٨١٥  ٢٬٠٥٧٬٣٤١  ٢٬٠٥٧٬٣٤١  -  -  -  صافي أرباح الفترة
  ) ١٩٢٬٢١١(  ) ٢٨٬٢٩٠(  ) ١٦٣٬٩٢١(  -  ) ١٦٣٬٩٢١(  -  -  ترة ملة األخرى للفااإليرادات الش

  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  
  ٢٬٣٦٠٬٩٤٥  ٤٦٧٬٥٢٥  ١٬٨٩٣٬٤٢٠  ٢٬٠٥٧٬٣٤١  ) ١٦٣٬٩٢١(  -  -  ة للفترلشاملة امالي اإليرادات  جإ

                
  -  ) ١٣٨٬٦٤٤(  ١٣٨٬٦٤٤  ٣٤٧٬٩٩٦  ) ٢٠٩٬٣٥٢(  -  -  ) ١٩استحواذ حصة إضافية في شركة تابعة (إيضاح 

                
  ) ٧٬٣٥٠(  -  ) ٧٬٣٥٠(  ) ٧٬٣٥٠(  -  -  -  دارة  اء مجلس اإلأعض مكافآت

                
  ) ٧٤٩٬٤٥٠(  ) ٧٤١٬٦٧٩(  ) ٧٬٧٧١(  ) ٧٬٧٧١(  -  -  -  عة ء مجلس إدارة شركات تابأعضا عات أرباح ومكافآتي زوت

  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  
  ٦٤٬٣١٥٬١٢٠  ٨٬٨٤٩٬٠٨٣  ٥٥٬٤٦٦٬٠٣٧  ٣١٬١٢٧٬٣٤٠  ١٧٬١٨٠٬٦٤٢  ) ١٬٦٨٤(  ٧٬١٥٩٬٧٣٩   ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠في كما الرصيد 
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  .٤- ٢وتعكس التسويات التي تمت كما هو مبين بالتفصيل في اإليضاح  ٢٠٢٠لية الموحدة لسنة ماالبيانات ا مع البينة هنالم *ال تتوافق بعض المبالغ
  
   .الموحدةزة لموجاية المرحلية الالم بياناتال هذه  من جزأتي جزءاً ال  ٢٤إلى  ١  منة فقرمحات الاإليضا كلتُش



 لتابعةا تها اركوش  ش.م.ع  العقارية إعمار شركة

 
٨  

  وحدي الموجز المبيان التدفقات النقدية المرحل
  (غير مدققة)  ٢٠٢١  سبتمبر ٣٠ة في المنتهيللفترة 

    
  درهم)  ٣ .٦٧٣  كي = ر أمريدوال ١(

  المنتهية في   أشهر  تسعةفترة الل

    
  سبتمبر ٣٠

 ٢٠٢١    
    سبتمبر ٣٠  

٢٠٢٠  
  هم در ألف    همردألف   إيضاح  
  *نها)عاد بيامُ (        

          غيليةاألنشطة التشلنقدية من ت االتدفقا
  ٢٬٣٠٩٬٢٤٣    ٤٬٢٤٤٬٢٨٦    ضريبةقبل الرباح األ
          :لـالت ديتع

  ٣٧٦٬٧٤٨    ) ٤٥٥٬٦٣٩(    الئتالفات المشتركةات الزميلة واالحصة من نتائج الشرك
  ١٬٠٦٢٬٤٤٥    ١٬٠٢٣٬٢٩٥    كتهالساال
  ٨٬٥٣٨    ٧٬٥٩٧    موسةلم رغيت ادء موجوفاإط

  ) ١٦٬١٦٥(    ٨٬٩٦٩    للموظفين، صافي دمةمخصص تعويضات نهاية الخ 
  ٢١٦    ) ٥١٬٨٤٢(    ريةت استثماارااد عقاستبع نم الخسائر / )األرباح(

  ) ٥٠٬١٩٢(    )٩٤(    عاد ممتلكات وآالت ومعداتتباسمن  األرباح
  ) ٢٬١٩٧٬١٣٩(    -   ١٤  يعللب بهافظ ة كمحتاستبعاد موجودات مصنف من باحراأل

  ١٬٣٨٤٬٨٣٢    ١٬٢١١٬٥٠٣    طب شالو اض القيمةخفناو هاصيلتح  مخصص الديون المشكوك في
  ٧٤٤٬٧٧٨    ٧٥٤٬٧٦٦  ٧ يللتموا فيالتك

  ) ٣٨٣٬٧٧٥(    ) ٢٨٢٬١٦٠(  ٦  إيرادات التمويل
     ───────     ───────  

  ٣٬٢٣٩٬٥٢٩    ٦٬٤٦٠٬٦٨١    عامل:اليرات في رأس المال ليات قبل التغمن العالنقد م
          

  ) ٩٠١٬٦٧٧(    ) ٤٬٤٢٣٬٧١٣(    تيرفوا هاصدر بلم يُ ة نيدم رية وذمماج ة تمدينذمم 
ً دائع ومصروفات مدفوعة مقدموجودات أخرى وذمم مدينة ووم   ) ١٧٧٬٩٤٠(    ٥٦٧٬٣٦٣   ا

  ) ٣٧٥٬٢٤٧(    ٢٬٠٢٦٬٣٢٤    التطوير غرضات لعقار
  ) ٣٠٠٬٥٨٢(    ٢٬٥٤٥٬٠٣٩    ماً من العمالءفوعة مقدمبالغ مد

  ) ٩١٦٬٦٢٧(    ) ٤٤٬٤١٣(    أخرىو يةتجارئنة اد ذمم
  ٨١٬٨٠٧    ) ١٢٨٬٩٦٤(    مدينةالالمحتجزات  مذم

  ) ٣٢٬٠٢٢(    -     صافي ،بيعلل فظ بهامطلوبات المحتالموجودات وال
  ) ٥٩٬٠٠٣(    ٨٤٬٩٢٤    ضريبة الدخل، صافي

    ─ ──────     ───────  
  ٥٥٨٬٢٣٨    ٧٬٠٨٧٬٢٤١    ليةالتشغيشطة ناأل من يةدنقال تافقتدالصافي 

   ─ ──────     ───────  
          ستثماريةمن األنشطة االفقات النقدية تدال

  ) ٤٬٣٣٠٬٢٣٣(    ) ٣٬٤١٩٬٩٤٠(     يةراق مالشراء أو
  ٤٬٤٩٨٬٦٥٥    ٣٬٢٧٤٬٩٤٤    اق ماليةوراستبعاد أ متحصالت من

  ٣٨٤٬٥٠٣    ٢٨٠٬٦٢٥    المستلمةل التموي تاداإير
  ٦٤٬٩٢٢    ٦١٬٤٧٩    وائتالفات مشتركةة زميل شركاتن م مةمستلح الباتوزيعات األر

  ) ١٤٠٬٣٢٦(    ) ٢١٬٦٧٨(    ةمشترك فاتركات زميلة وائتالوض إلى شرقت إضافية في ورامااستث
  ) ١٬١٠٩٬٣٦٣(    ) ٨٨٩٬٠٠٥(    استثماريةرات عقاة على دغ متكبالمب
  )٢١٦(    ٥٩٬١٨٨    ريةتبعاد عقارات استثمااس منت حصالتم

  ) ٧٥٧٬١٣١(    ) ٨٨١٬٥١٧(   تمعداوآالت و كاتلتممبدة على تكمبالغ م
  ٦٥٬٤٤٠    ٣٬١٨٦    اد ممتلكات وآالت ومعداتمن استبعمتحصالت 
  ٢٬٤٧٩٬٩٤٧    -     فظ بها للبيعمحتمصنفة كموجودات  ادعباستمن متحصالت 

  ) ٢٩٥٬٣٧٣(    ) ٣٩٥٬٤٦٩(  ٨ )ةونلمرهلودائع افي ذلك اما ستحق بعد ثالثة أشهر (بتع ئودا
  ) ٣٤٣٬٦٩٦(    ) ٢١٥٬٠٨٩(   اتارتثممقدماً مقابل اس عةمدفومبالغ 

     ───────     ───────  
  ٥١٧٬١٢٩    ) ٢٬١٤٣٬٢٧٦(   ثماريةاألنشطة االست من / )المستخدمة في( يةدقندفقات الصافي الت

    ─ ──────     ───────  
          يليةولتما طةنشألمن ا النقدية فقاتالتد
  ) ٧٤٠٬٠٠٠(    ) ١٬٨١٠٬٩٧٤(     )بعةت تاشركا ت أرباحتوزيعا (بما في ذلك عةمدفوح أرباعات زيوت

  ٦٬٥٤٣٬٠٢٥    ٣٬٠٧٣٬٤٧٤  ١٦  ديها فوائب علرتيتسلفيات قروض ومن  متحصالت
  ) ٧٬٨٩٠٬٩٤٥(    ) ٤٬٩٧٥٬٤٣٢(  ١٦  دائليها فوترتب عسداد قروض وسلفيات ي

  -     ١٬٨٣٦٬٥٠٠  ١٧  صالت من إصدار صكوكمتح 
  ) ١٦٬٨٠٠(    ) ١٧٬٦٥٤(    )مكافآت أعضاء مجلس إدارة شركات تابعة هايف مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة (بما  آتافمك
  ) ١٣٤٬٩١٦(    ) ٩٦٬٢٨٩(    ار التزامات إيج  ادسد
  ) ٧٣٧٬٨٧٤(    ) ٧٧٩٬٣٧٠(    المدفوعة ليولتماليف اكت

     ───────     ───────  
  ) ٢٬٩٧٧٬٥١٠(    ) ٢٬٧٦٩٬٧٤٥(    األنشطة التمويلية منقات النقدية التدفصافي 

     ───────    ── ─────  
  ) ١٬٩٠٢٬١٤٣(    ٢٬١٧٤٬٢٢٠    دلهوما يعاد نقفي ال(النقص)  / الزيادة
  )٨٥٣(    ) ٨٣٠(    جنبيةألعمالت اال صرفت  فروقاي صاف

  ٥٬١٥٨٬٤٤٤    ٥٬٧٦٣٬٩٨٨    الفترةدله في بداية النقد وما يعا
     ───────     ───────  

  ٣٬٢٥٥٬٤٤٨    ٧٬٩٣٧٬٣٧٨  ٨  ية الفترةاهي نيعادله ف االنقد وم
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مبين بالتفصيل في   السابقة وتعكس التسويات التي تمت كما هو  زة الموحدة للفترةية الموج ة المرحللمالي ات  ناياة هنا مع البينالمبالغ المب*ال تتوافق بعض  
  . ٤- ٢ اإليضاح



  ةوشركاتها التابع .عش.م  قاريةلع ا عمارإشركة 
  

    الموحدةالموجزة  ليةلمرحلمالية ا ا ياناتبالحول  اتاحإيض
  ) (غير مدققة  ٢٠٢١ تمبرسب ٣٠ يف  اكم
  

 
٩  

  واألنشطة  مللعا قرم ١
  

ي سنة صادر ف  ٦٦اري رقم  قرار وز  بجامة بموعمة  ه اسة مشرك)، ك "كةلشر "اعامة) (  مةه اكة مسر ة (ش العقاريإعمار  ت شركة  سسأت
في  وب  ١٩٩٧يو  يون  ٢٣في    ركةالشتأسست    .١٩٩٧ أعمالها  تؤلف  ١٩٩٧و  يولي  ٢٩اشرت  وا.  ة  المجموع  التابعة  ا هتاكشرلشركة 

ص.ب  هكة  للشرالمسجل    انالعنوإن    )."("المجموعة دبي وي س ف  ةشركال  أسهم  ولتدا  م تة. يحدلمتابية  ات العراإلمار  دبي،  ٩٤٤٠و  ق 
  الي.ملا
  

الرئيسيةا  إن ف ثمااالستي  ه  للمجموعة  ألنشطة  العقاراتر  العوتطويرها    ي  المشاريع  ومقاريوإدارة  التسة  والبيع  و راكز  ئة زتجلابق 
  .لية اات مقدم خدمالتي ت شركاتلارات في امستثواالالمرافق  تاوخدمرات اقعت إدارة الماوالضيافة وخد

 
  .٢٠٢١نوفمبر  ١٤بتاريخ  المرحلية الموجزة الموحدةمالية ال تانلبيار اإصداب حيلتصرتم ا

      
  ادعدأساس اإل  ١- ٢

  
إعداد   تم  المالقد  المرحالبيانات  المحاسللمجموعة    الموحدةالموجزة  ة  ليلية  للمعيار  رالدو  بيوفقاً  المالمال  راريالتق:  ٣٤قم  لي   رحلية ية 

  .  ة المتحدةبيلعرا راتإلماة ادول ي فالصلة ت ذاوانين الق طلباتمتو
  

الما البيانات  الإن  المرحلية  الموحلية  تحتويدة  موجزة  المعلومات  لىع  ال  الواالفص  جميع  للطلوبماحات  ابياة  يتم  نات  التي  الكاملة  لمالية 
ً إعدادها وفق ً ا جنبتهقراء  ويجب  ةلماليا  ريرد التقاعدا ية إلدولالر   للمعاييا لسنة ة للمجموعة لويالسن  حدةالموة  ي الماليانات  البع  لى جنب م إ  ا

في   ن  .٢٠٢٠ديسمبر    ٣١المنتهية  اتباع  االاحلما  السياساتفس  تم  وطرق  وسبية  والتاألحكحتساب  المحاسبية واالفقديرات  ام  تراضات 
البي هذه  في  المالاالهامة  الالم  حليةلمرا  يةنات  آخر    قارنةبالم  دةموحوجزة  سنويمات  بيانامع  باة  لية  ا ستثناموحدة،  يالت عدوالت  ييرلمعاء 

 أدناه. ن بيم كما هوبيان ال  وإعادةية لفترة الحالالتي تم تطبيقها خالل ا الجديدة
  

ة وعملة عرض  للشرك  يليةتشغال  العملة  وهو  هم")"در(  دةالعربية المتحإلمارات  ابدرهم    المرحلة الموجزة الموحدةية  تم إعداد البيانات المال
تال المبيانات  ال تقية،  ألأ  إلى  غبالالم  ةفاكريب  م  درهم قرب  ذف  خالف  يذكر  مالم  الم،  ضمن  منشأة  كل  تحدد  التجمولك.  العملة  ي عة 

  ة.دمتختخدام تلك العملة المسس يانات المالية لكل منشأة بافي الب المدرجةقياس البنود  تمتستخدمها وي
  

اإعدتم   الموحالموجزحلة  المرة  ماليال  لبيانات اد  األدوتسبا  يةاريخالت  ةالتكلف  أساسعلى    دة ة  المالية  ثناء  والموجودات  المشتقة  المالية  ات 
 عامخية بشكل  يراالتة العادلة. تعتمد التكلفة  مائر التي تم قياسها بالقيح أو الخس الشاملة األخرى واألربا  اداتإليرمن خالل الة  العاد  بالقيمة

  .تادلموجوا ابلدفوع مقلغ المدلة للمبالعا ةعلى القيم
  
   ة الموحدة.لموجزة اليرحية المالمال اتانلبي ه افي هذ تبعالمض  مع العر  لتتوافقمقارنة البعض أرقام  نايب ةادإع / نيفة تصداإع تم
 

يسمبر  د ٣١في  تهيستن التية اليالم لسنةمتوقعة لالتائج نلا ةالضرورال تعكس ب ٢٠٢١  سبتمبر  ٣٠المنتهية في  أشهر  تسعةفترة الإن نتائج 
٢٠٢١.    

  
  د حي لتوأساس ا

  
المالية  ايانالبتتألف   الموحدةت  الموجزة  للشرالبيمن    المرحلة  المالية  التيواكة  انات  المج  خضعت  لمنشآت  فيلسيطرة  (بما  ذلك    موعة 

  التالية:  رييعافاء المستيد انع طرةيالس تتحقق). صارض خغ المنشآت ذات
  
 األنشطة   هيية حالية لتوجلتي تعطي إمكانة اقائموق الالحق  ،لالمثا  لي(على سب  حدى المنشآتى إلع  ذفون  موعةمج ال  كتمتل  عندما  )أ(

  ا)؛ يهف رثمذات الصلة للشركة المست
  أة، و منشال عم طهاارتبا يجةتة نمتغيرادات يريكون لها حقوق في، إ إلى، أو المجموعةعرض تت عندما  )ب(
  .شركةلاإيرادات  للتأثير على مبلغ منشأةلا ىلع وذهافن مادعلى استخ رةقدعة الجموملا ىدل  )ج(
  

المجموتمتعندما   أقلك  حعة  اغلبية  من  التصويوقل  الشركق  في  شابهها  ما  أو  فيها،ستلماة  ت  المجموعة  قت  ثمر  الحقوم  جميع  ائق  بأخذ 
  ضمن ذلك: توي  فيها ثمرستملاالشركة  ىعلة تلك سيطرمتت انا إذا كفيميد دحتند عار تبالعاين قة بعالعالت والظروف ذا

  

  فيها  شركة المستثمريت آخرين في التصوحقوق ملة مع ح ةالتعاقدي  الترتيبات  - 
  ىرخاقدية األتعال الناتجة من الترتيبات حقوقال  - 
  وعة للمجمتملة محوحقوق التصويت ال ويت الحاليةحقوق التص  - 
  



  ةوشركاتها التابع عم.ش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت دةوحلمزة الية الموج لمرحالمالية ا يانات بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ي ف  اكم
  

 
١٠  

  (تابع) ادس اإلعداأس  ١- ٢
  

  ع)(تاب وحيدتلااس سأ
  

ت نت الحقائق والظروف تشير إلى أن هناك تغيرا ا ال، إذا كأم  ثمر فيها  تمسال ة  الشركى  عل  تسيطرإذا كانت    مايم  تقي  عادةبإ  ةعو جممتقوم ال
أفي   أواحد  يبدةالثالث  يطرةلسااصر  عنمن    رثكو  ت.  الشرأ  ال وحيد  عبعتاكة  تح ندمة  علىمال  صلا  ال عالسيطرة    جموعة  التالى  بعة شركة 
ذ عليها ة التي تم االستحواشركة التابعال  ومصروفات  تراداوبات وإيل طإن موجودات وم  .السيطرةك  لتتتوقف  ما  عنديد  حوتلا  كذل  يتوقفو

  ريخ ى تايطرة حتالسلى  موعة عجالم ل  صوحريخ  ن تامبدءاً    ةحدالموجزة  المرحلية المولية  االمات  لبيانا  يف  جدرت  السنةأو استبعادها خالل  
  ة. علتابا ةكر الش ى عل عةجموم يطرة التوقف س

  
  شركات التابعةلا
  رة سيطال  لىع  عةومجميه الف  صلتأو التأسيس باعتباره التاريخ الذي ح  اريخ االستحواذدءاً من تمل بالكباة  لتابعركة ات الشنا ايبم توحيد  تي

إن لة.  ثسبية ممااسات محاسيم  اد باستخ  بعةتاال  اتللشرك  ت الماليةانبيا ال  اددعإم  يتسيطرة.  له افيتوقف  ت  ذيال  ختاريالى  حيدها حتويستمر تو
والمعادصاألرجميع   المحوالرباح  واألت  مالة  غير  المعامالت  خسائر  من  الناتجة  شركققة   م تي  احاألرب  عاتي زووتالمجموعة    اتبين 
  ل.ها بالكاماستبعاد

  
قيا الحصصيتم  ً ئمبدة  طرالمسيغير    س  وفقا اللحص  ياً  صا  ةبيتناستها  امن  تحديي  لتيا  اتدجو وملفي  في  هدمكن  أي الايخ  تارا  ستحواذ. 

  وق ملكية. يتم احتسابها كمعامالت حق ةفقدان السيطر يترتب عليها ال ركة تابعةفي ش  المجموعة ةي حصتغيرات ف
  
  د. صيرالفي  عجزلك ذ نعن نتج حتى وإطرة غير المسي صحصعلى ال تعود تابعةالئر الشاملة ضمن الشركة الخسا/اداتحصة اإلير نإ

  
المجموعة   تفقدل  احلكية. في  معاملة حقوق م  أنهبه على  ساحتم ايطرة، يتسال  رةساة التابعة، دون خشركلل  يةكالملصة  ي حغير فالت  نإ

  :، فإنهابعةاتلة اعلى الشركالسيطرة 
  

 ابعة؛كة التالشرومطلوبات  )يةارالتج لشهرةي ذلك ابموجودات (بما فعتراف قف االوت  
 رة؛ سيط ير مص غحص ألي تريةدفال مةقيلبااف رعتاال قفوت  
 حقوق الملكية؛في لمسجلة ا مةراكيل المتحولتاقات توقف االعتراف بفرو  
 م؛دلة للمبلغ المستلمة العايقتعترف بال  
  ر محتفظ به؛ استثماألي ة العادلة ميقبالتعترف  
  ؛ و حدموال موجزلي الالمرحدخل لان ياضمن بعجز  فائض أوتعترف بأي 
 ز مرحلي الموج الخل  الديان  ب  لىى إخرألامل ادخل الشاً ضمن بنود الابقس  عترف بهالمر اناصمن الع  ةعوجممال  حصة  يفصن ت  تعيد  

ً ، ةزالمحتجأو األرباح  الموحد  . حيثما يكون مالئما
  

إدارةوأ،  الحالية  السنةخالل   مجلس  مو عإ  ةكرش  إدارةمجلس  و  الشركة   صى  ("إعم  لزمار  بمولزار  ش.م.ع  سهم ألا  كافةدمج  ") 
إعادة    ، المعاملة من  وكجزء    مساهميهم.ل ا  هيكلةسيتم  لشاألعمال  مولزعإ  كةرلحالية  تا  في  مار  للشركة  شركة  بالكامل  مملوكة  بعة 

  هذهالتقرير، كانت  ريخ  ي تاكما ف  . ئةبالتجز  راكز البيعباإلضافة إلى ميزة  سوق المتمالتكز  ة من مراظفاالحتفاظ بمحتطوير ووستواصل  
ة معي لجت اعااجتمالز في  مو  وإعمار  الشركة  مساهمي  موافقةلك  ذ  فيلالزمة بما  القانونية اومية  الرست  راءااإلجإلتمام  تخضع  املة  معلا

التقرير.  لهمالعمومية   لتاريخ  وافق  الحقاً  الشرككل  مساهمو ،  لدمج  العلى    تيني  جميع  قد  وجميع األسهم  المقترح  الدمج  استوفيت  شروط 
 ٢١ة التداول في  جلس  هايةبعد نم.ع  .شمار العقارية  مال شركة إعيكون تاريخ تفعيل الدمج وزيادة رأس  قع أنالواردة أعاله. ومن المتو

 .تم شطب أسهم إعمار مولز من سوق دبي الماليسي، ة از المعاملجنبعد إ. ٢٠٢١نوفمبر 
 

  شتركة لما تالئتالفااوالشركات الزميلة 
ا  زميلة الكات  الشر لثيتأة  وعجمم لل  هافي  يكونلتي  الشركات  هي  لكن  جوهرياً  عسيط  اهل  يسراً  السيلرة  والالماسات  ى  أما تشغيلالية    ية. 

  ة إلى موافق  ة تعاقدية وتحتاجاقيبموجب اتف   م تأسيسهاويت  تركةشم  طرةسيوعة  ممجلل  ي يكون فيها منشآت التال  تلكي  ات المشتركة هاالئتالف
جوداته مو  وق فيالف حقخته بوداجومي  افلمجموعة حقوق في صل  ونويك  ة.يلتشغيالو  لية الما  اتيجيةراالستارات  رص القبخصو   إلجماعاب
  .اهمطلوبات همات تجاالتزاو
  

ريقة ط   جبواسبة. بمحمحقوق الملكية لل  يقةاستخدام طرلمشتركة بات اتالفئالوا  لةت الزمياركفي الشموعة  المج  اراتتثماس  ابيتم احتس
للم الملكيحقوق   تحاسبةة  يتم  واالئتالفت  كارالشفي    اتارثمتاالسجيل  س،  فيتركشمل ا  اتالزميلة  ا  ة  الموج رحلما  ماليال  لمركزبيان    ز لي 

التالب  موحدلا زائداً  بتكلفة،  ما  محفي  االستحواذ    عدغيرات  المجموعة  م   نصة  الزميا كلشرات  وداوجصافي  وات  ركة، تشالمالئتالفات  لة 
  ة.القيم ض فيانخفاأي اً ناقص

  

الخسائر  و باحرألا  حذف يتم ة. ها المشتركتالفاتلة وائيزمها ال اتشركج نتائ  نالمجموعة م صةح حدمو ال جزولم ا مرحليلل اخ لدبيان ا ضحوي
زميلة ركات الفي الش  ةعجموملحصة امدى    إلىركة  تمش ال  هافاتالئتاتها الزميلة والمجموعة وشركا  ينجة عن المعامالت بالنات  لمحققةغير ا
ده عنر  فويت  ال  الذي  ن فقط إلى المدىك ول  ققة،المحاح غير  براأل  ذفح   قةيرفس طمحققة بنلا  غير  رائخسلا  ذفيتم ح  كة.رالمشت  تفاتالئالوا

  يمة.دليل على انخفاض الق
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١١  

  )ابع(ت ادس اإلعداأس  ١- ٢
  

  (تابع) اس التوحيدسأ
  

  ص ات غرض خاذ المنشآت
ذات    لمنشآتة للماليالومات  معالتدرج  .  جيداً   ومحددود  حدم   هدف  لتحقيق  سهاسيتأم  ي يتالت  تشآلمنا  خاص هي  ض غر  آت ذاتلمنشإن ا

ى المنشآت المجموعة علرة  سيطهو  العالقة  كون جوهر  وعة حيث يمجملل  ةموحدالزة  جالمرحلية الموالمالية    انات بيلافي    اصخ  غرض
   .ابعةشركات ت انهذات غرض خاص ولذلك، يتم احتسابها على أ

  
  امة لها بيةاسمحالضات فترااالت وا رقديتلوا األحكام  ٢- ٢

  
نة بالغ المعلثر على المؤت  ت وافتراضاتاديرم وتقكا أح  عدارة وضمن اإليتطلب    لموحدةا  ةالموجز  المرحلية  ةاليات المالبيان  د هذهداإع  نإ

  ينيقلا  إن عدم  .لتقريرا  يختار  في  لوبات الطارئةطم وإفصاحات ال  جودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقةت والمصروفات والموايرادلإل
والضرافتااله  هذ  أنبش أت  ارتقديات  ع  نيمكن  جولطتتتائج  ن  نهينتج  تعديالت  القب  على  ا ميهرية  امولل  فتريةلد ة  أو  لوبات طملجودات 
  قبلية. المستات فترتأثرة في الالم
  

ي يتم  ت اللفترة  افي  ا  به  فارتعالة يتم ايسباالمح  ديراتقالتت على  لتعديالا  . إنتمرةمس  ةبصوراالفتراضات المعنية  التقديرات ويتم مراجعة  
  رات.ديقتتعديل ال فيها

  
المالية  ى  لع  ي تأثير جوهر  ي لهاالت  ةييسئفتراضات الرالواوالتقديرات    اماألحك  نإ بينة مموعة  للمج  الموحدةية الموجزة  حلمرلاالبيانات 

  أدناه: 
  

  األحكام
  

  األداء تاالتزامب اءفوالتوقيت 
ع تلمجموالى  يجب  كل  عة  العمعقودها  قييم  لمع  مديتحالء  الوفإذا    اد  مدعل  ءألدااات  التزامب  اءيتم  زمنيةى  فترة  زمنيةي  فأو    ى   نقطة 
ع  يها م ء المتفق علارتفاقيات البيع والشا وعة بالتقييم استناداً إلى  جملما   تقامادات.  يرلالعتراف باإلناسبة  ة المريقطلاد  ن أجل تحديم  ةمحدد

حواللواوانين  لقا  امكحأوالعمالء   الصلة،  ذات  إئح  تم  ايث  لعقا  وداتجمويم  قدلتعقود  لبرام  بعجموالمصص  تخولم    ء،لعمالرية  د ن ة 
اسموجودا ذو  بديتت  ووعجمملل لة  خدامات  حق  عاة  لها  يكون  دفعاملزدةً  في  حتى    داءاأل  تم  هذتاريخهالمنجز  في  ال.  تقوم ه  ظروف 
باالعترافعوالمجم مب  ة  مع  يتم  ةحالوفي    قت.الور  رو اإليرادات  ذلك  حدوث  باإلاالعتر  عدم  كذل  محدد.  ت قو  فيت  يرادااف  ك راجع 
  . ٤- ٢ إيضاح

  
  تعامالملا ارأسعيد تحد

مقابل    يأثر أ، تقوم المجموعة بتقييم  اإلجراءا  د اتخاذ هذلعمالء. عنمع اا  هد كل من عقوعاملة في  ملا  سعرد  ة تحدييجب على المجموع
   د.لعقا فيدي نقلغ غير بوأي م قدعالي ف جوهريمويل ت صرنعروط الجزائية أو وجود أي  و الشت أوماخصالفي العقد، بسبب  متغير

  
لتقارير  معايير الدولية إلعداد الامن    ١٥رقم    للمعيارطبقاً    "ةالمرجح  القيمةيقة "رط  عةجمولمم االمتغير تستخد  ابلقالمر  ثيأتديد  عند تح

العاإليرادا "ية  لالما من  العت  مع  المعا  "مالءقود  سعر  تحديد  يتم  ً   ملةحيث  إلىاستنادا المالقيم قة  طري     مقي المن    ةوعمجم  نيب  رجحةة 
  .محتملةال
  
  ود العمالء عقفي ويل السيطرة حت

ة  سيطر ويل التحد  نيرادات عإليتم االعتراف با  ،دةحدية مزمن  نقطةء في  ألداات امازالت ب  فتأوا  هأن  ةا المجموعرر بهلتي تقا  االتحفي ال
دة وعدم وحلللمالي  مقابل اعند استالم ال  ةً دك عاذلم  ارية، يتودات العققود بيع الموجعة  وفي حال  ميل.إلى الععقد  الخاصة بالات  موجودى  عل
  ل. يعمال ىوحدة اليم الفي تسل ت عوقامأي ود وج
  

  ير طوتال لغرض تالى عقارإ الت ومعداتممتلكات وآارية من العق جوداتموال يلتحو
  كات وآالتممتلصنفة سابقاً كملارية  اعقالودات  موجتحديد ال  . عندما يتمريةقاتها العادجوومع  ببي  اديةاألعمال العق  ياي سموعة ف تقوم المج

. يددخ التحرياتفي    ريةفتقيمتها الدالتطوير ب   رات لغرض ى عقاات إلودوجمالتحويل    كذلد  ة، يتم بعلعاديل اعمار األيساء  دات للبيع أثنمعو
  الية.ارير المقتلداد اعإل الدولية معاييرال من ١٥رقم   عيارلمطبقاً ل اداتإيرات كوجودبيع تلك الم تتحصالراف بم ويتم االعت

  
  ين جرلمستأعات ايجار عن مب ات اإلياديربإ االعتراف

 . في حال أجرونالمست قدمهاققة التي يمدال المبيعات  ربناًء على تقاريين رات المستأجعن مبيع يجارات اإلاديرإب عترافالا ب عةالمجمو ومتق
توجو  عدم ب  قومت  ،مدققة  رقاري د  تقييجإاإلدارة  الجتألمسل  هامراء  تأ  احققو  نيذرين  حجم  زووجاو  في  اتيعالمبا  عليه  عقود   المنصوص 
  .يخ يرم التاهائأد إلى اداً استن اراإليج
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١٢  

  ) مة (تابعاهاألحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية ال  ٢- ٢
  

  ع) (تاباألحكام 
  

  يةتثمارارات االسعقلانيف صت
عقارات لا  –  ٤٠قم  عيار المحاسبي الدولي رملفقاً لو رية  تثماعقارات اسك  هلتصنيف  مؤهلالعقارات  أحد    نايد فيما إذا كحدبت  موعةالمج  موتق

اإلجراء،  .ةارياالستثم بهذا  القيام  االالمج  خذتأ  عند  في  إذ  تبارعموعة  كفيما  كبير  كشبلة  قتمسية  دقندفقات  ت  جتنيالعقار    ناا  عن  ل 
قبب  لمحتفظارى  خاألت  وداموجال من  المها  المجموعةجل  حددت  ال  موعة.  ومباني  نفأن  الالشقادق  والتي  لاة  فندقيق  الخدمة  لها  تقدم  تي 
م  و تقعة  موالمج  أن  ثيح  ،تثماريةسا  راتعقا يفها كتصن   منت بدالً  المعداو  التات واآلكجزء من الممتلك  اهفيتصن  عة يجبالمجموا  متلكهت
  .جوداتغيل هذه الموشبت
  

  المجموعة كمؤجر  – التشغيليجار ياإلعقود  اماتالتز
وأحكام  تقييم شروط    إلىاداً  نتسا  ، ةلمجموعت اررق   .ةثمارياالستا  ة عقاراتهمحفظمن  ض  ةارية وتجاريعقإيجار  عقود  عة  ومالمج  متأبر

  يلي.عقود إيجار تشغك ودالعق حتسابيتم ا، وعليهلعقارات بهذه ا خاصةة الملكية الجوهريلاوامتيازات  رأنها تحتفظ بكافة مخاط  ،االتفاقيات
  
  ثماراتف االستنيتص

اإلد إذا  لمالوراق األا  ىلالستحواذ عا  ند عة  راتحدد  تصنيت  ناكية ما  أو بالتكلعاة ابالقيم  اهفيعين  إذا كانت تلك  لتحديدالمطفأة.  لفة  دلة    ما 
األور  تاالستثمارا العادبالقيممدرجة  ها  أنى  علة  مصنفمالية  لا  اقفي  ا  ةلة  المعباالعتب  رةاإلدا  خذتأ  ،ةأمطفلا   ةلفتكلأو  لة صفالم  يرايار 

  . "األدوات المالية" قارير الماليةالتاد عددولية إللا رمن المعايي ٩يار رقم المعلوارد في ا نحوعلى الصنيف لتا كلذ دلتحدي
  

  جديد تلاارات خي ذاتد قولع جار بالنسبة لية عقد اإلمد دتحدية عند جوهري أحكام
مومجمالد  تحد علجياإلد  عق  دةعة  أنهاار  اا  ى  غير  لإللقابللمدة  اا غلة  لعقد  إلىب  ،ريجاإلء  ب فت ال  اإلضافة  المشمولة  تمخيارات  د عقديد  ر 

عدم ول  معقل  شك ب  ان من المؤكد ك  ااإليجار، إذ  فترات يشملها خيار إنهاء عقد، أو أي  قول بشكل معممارسته  مؤكد  ال  من  كان   اذإاإليجار  
  ه.ترسماعلى م درةالق
  
كان   إذايم ما  حول تقي  أحكامموعة  لمجا  طبقت إضافية. تاونسدات لر الموجواجإي  يارة خوعلدى المجم  جد إليجار، يواود  عق ض  بع  جببمو
ال  ممارسةمعقول  كل  بش  كدمؤ ال  من وخيار  أنهتجديد.  يعني،  تهذا  با  العواملاكاالعتبار  أخذ  العالقة  فة  حافزلودي  تؤي  لتوا  ذات  اً  جود 

ً يداقتصا إيإلا   دعق  مدةتقييم    بإعادة  موعةالمجتقوم    ء،البدريخ  تا   بعد.  يدتجدال  رسةاممل  ا كانجار  تغي  اكهن  ذا  أو  في حدث  جوهري   ر 
  .) خيار التجديدممارسة(أو عدم  رسةمماى لى قدرتها علي تؤثر عالتوا تهرطيسلف الخاضعة الظرو 

  
  التابعة  اتكتوحيد الشر

  تسيطر على   تن اكإذا    امديد فيحتأجل  ن  م  خاصت الغرض الذاالمنشآت  لك  ذ  يف  امبا  بهتثمر  مسلا  آتلمنشميع اييم جبتقة  وعممجالت  قام
ً   بهاستثمر  أة المنشالم . قامت وحدةملالية االم  تا البيان  :قارير الماليةعداد التدولية إللن المعايير ام  ١٠رقم  ار  يمعال  يف  ةالواردييس  لمقال  وفقا
  آت شعالقة للمن  تاذ  طةنشباألاطها  بتارمدى  تها وقائمة وقدرالعاقدية  الت  اتبيترتوالا  يتهلكم  ةحص،  أمور أخرىضمن  ،  مقييبت  عةمومجال
  . بهامر ة المستثشركرة على السيطال يهادل تما إذا كانديد فيمن أجل تح بهاثمر لمستا

  
  رى خاألنة مديم الالذمير وفوات ر بهاديص لمي  لتا مدينةذمم اللاتجارية وال ةالمدين الذمماالنخفاض في قيمة 

وهرية  الج  لغاببة للمبلغ. بالنسلممل ال كاحصيممكناً تد  دما لم يعل عنتحصي لل  ةلبقاالى  خرألاوية  التجار  ة نالمديغ الذمم  بلء تقدير لمإجرام  يت
 جماعية صورة  ييمها ب ، يتم تقستحقاقهااد  وعت مفا  يترة فردية والوصت جوهرية بسيل  التي  لغ ابورة فردية. إن المفردية، يتم التقدير بصال
  . ةدينالم مذمال ذهه ىلعة ع قلمتوان اتمئالر اائخستناداً لمخصص اس م رصدتيو
  

  تراضاتالتقديرات واالف
  

  ة وسمملرية والموجودات غير الاالستثما لعقاراتعدات واالت والمواآلات متلكللمدرة ر المقاألعما
ل  أجسة من  ومر الملرية والموجودات غيقارات االستثمالعواعدات  والم  آلالتواقدرة للممتلكات  الم  رماع د األبتحدي  المجموعة  تقوم إدارة

ن الناتج ع  والتلف الماديي  البلجودات أو  د المولمتوقع لبنل اعماالستر االعتبافي اخذ  األعد  ير بلتقداا  هذ  يدحد ت  يتم  الستهالك.ا  بااحتس
تقومتخدسالا بمدوريبصورة    اإلدارة  ام.  للاإلطفستهالك/  االوطريقة  ة  قدرالم  ةجياإلنتار  األعماة  جعارة  طاء  أن  من  وتأكد  رة  تفريقة 
  ت.اجودالموه هذ قتصادية مناال لمزايا ع لتوقلما النمطع ة مقمتوافء طفا إلاهالك/ ستالا

  
  ةعلى مدى فترة زمنيف باإليرادات رامل عند االعتقياس سير الع
.  زمنية  ى فترةدم على  ادات  باإلير  تم االعترافي  اء حيثدم األلتزااب  سير العمل الخاص  قياسل  خالتدم طريقة التطبيق    عة قررت المجمو 

التزام ب  للوفاءا المجموعة  أساس الجهود التي تبذله  ى لع  تايراداإلبلب االعتراف  تطت   التي  تدخاللمطريقة ا  مخدااستعة أن  مومجالر  تعتب
جل من أريع  المشاإلتمام  لتكلفة  ا  بتقدير  جموعةم المقودخالت تبيق طريقة المتط  عند  .عالً محققة فلا  تادايرأفضل صورة لإل  ماألداء يقد

    .اهعتراف بال ن ايمكالذي  اتاديرإل ا قيمةحديد ت
  



  ةوشركاتها التابع عم.ش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت دةوحلمزة الية الموج لمرحالمالية ا يانات بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ي ف  اكم
  

 
١٣  

  الهامة (تابع) لمحاسبية ا  ضاتيرات واالفتراقدكام والتاألح  ٢- ٢
  

  (تابع)  تراضاتالفرات واالتقدي
  

  يع المشار إنجاز يفالتك
د تزويت تكلفة  ال هذا التقديرمشتبها.    فرادات المعترياإل   ة إلىوبمنسلا ة  لفلتكد اديتحالمشاريع ل  جازإلن ليف  كالتار  ديبتقعة  جموالم  تقوم
البنيأن واشطة  التحتية،  المحة  قبلمطالبات  من  اتملة  تقييمهل  تم  كما  قبلا  لمقاولين  المش استشا  من  وتكار ري  اليوع  تزامات  االلباء  فلوف 
  مالء. عع الها ميلع قدالمتعألخرى اا

  

  ب الضرائ
ال الرأسماليةبااألرو  خلدلاب  ائلضرعة  مجموتخضع  جأحك  وضعب  توجي.  الجغرافيةاقع  المو  ض عبفي    ح  إجام  لتحديد  مالي وهرية 

  ة سلط طة  س بواتدقيق  للنتائج الة،  ومعقلا  راتديلى التقإاً  ستنادا  ات،وين مخصصتكالمجموعة بجلة. تقوم  لمؤ ضرائب الحالية وامخصص للال
المعن  رائبالض تعللبلدان  التي  فيهاية  ية عمومجال  مل  مبلنست.  إلىد  المخصص  ذلك  عوادع  غ  مة  الخبرة  ثمل،  لال   التدقيق  اتليعملسابقة 

قبل    الضريبي والتفسيراتسمن  الضرائب  لألال  لطة  الضريمختلفة  قبلبينظمة  من  ل  التي  شأةمنال  ة  بة يالضر  لطةسو  يبةرضلتخضع 
 ي أماكن تواجدفائدة  سلاالظروف  عتمد على  ي تالت  ر ومألان  م  سعةوا  موعةيرات عن مجروقات في التفسالف  لكج تتنتأن    مكنؤولة. يالمس
  ة.جموع ات المركش
  

ة للضريبة عضلخا اح  رباألدام اتخسافيه  كن  يمذي  الحد ال  ىللمستخدمة إريبة غير االضبة المؤجلة لخسائر  الضريموجودات  االعتراف بيتم  
ً اف  االعتر  نالذي يمك  المؤجلةريبة  ض لالغ  بد ملتحديجوهرية  أحكام    وضع  اإلدارةى  يتوجب عل.  ائرلخسم ااتخدقابل اسم إلى   به، استنادا

  بة.يلضرا طيطتخ ة للمستقبليا ستراتيجياتفة إلى االضاالخاضعة للضريبة باإل ليةومعدل األرباح المستقب مرجحت الالوق
  

  لية ت المااوالعادلة لألدقياس القيمة 
يمكعندما   قياسال  العا  ن  للموجوداالقيمة  المدلة  وااليت  الميابفي    لةجسمالة  يلالما  تابولمطلة  ان  إ  دحالمولمالي  ركز  األسعار    ىلاستناداً 
 صومة. يتم لمخقدية اقات النج التدفالتقييم التي تشتمل على نموذ  بتخدام أسالي عادلة باسلا  تهاقيمياس  يتم ق  لنشطة،اسواق  في األ  المتداولة

ند  ع  من األحكام  جةتطلب ذلك در، ي كر ذلتعذ  وعندممكناً،  ك  ن ذلويك  امندع  ةظولحملا   قا ألسومن اذج  النماخالت لهذه  المد  ل علىوحصال
  لبات. والتق ناومخاطر االئتماطر السيولة خم المدخالت مثل بخصوصت اراتبعاالبعض م على ألحكاتشتمل ا العادلة.تحديد القيمة 

  

  ةيماللر اغي موجوداتمة اليفي ق ضخفاناال
بار اخت  يتم  ل تقرير.كتاريخ  ية في  مالغير ال  تالموجودا  في قيمةخفاض  نالا  ىلت عمؤشرااك أية  ذا كانت هنقييم فيما إموعة بتلمجا  ومقت

الما غير  التحري    ليةالموجودات  في  تلقياالنخفاض  عندما  هن مة  مؤش كون  تمإ  عدمعلى  رات  اك  ايمالق  صيلحكانية  يتم ةفتريلدة  عندما   .
ااالستخ  من  مةقيل اب  احتسااء  إجر تقدر  التدام،  ادإلدارة  القبمستل ا  ةلنقديفقات  الموجو  متوقعة لية  ا  تادمن  الملوحدأو  وتختنللنتجة  ة  ار قد 
  لنقدية. التدفقات الك ب القيمة الحالية لتحتساالخصم المناسب من أجل ا عدلم
  

نشاء إلف ايكالعلى تإلنجاز  عمال قيد اتكلفة األ  ل. تشتملأقما  أيهق،  ي تحقلة لابلي القيمة القفوصا  فةتكلالير بتطولا  ت لغرضراعقاان البي  يتم
يف الناقصاً تك  االعتيادية ال  لمقدر في سياق األعميع القابلة للتحقيق بسعر البة القيمصافي ا  لثمة. يتالصل  ذات  األخرى  ةيف المباشر التكالو

  . بيعلا فاتصرووماز اإلنج
  

ة، سجلت اإلدارة مخصص  استرداد استثمار المجموعة في موجودات معين  إمكانيةأن  اليقين الجوهري بشلعدم  ظراً  خالل الفترة الحالية، ون
  متلكات واآلالت والمعدات وموجودات حق االستخدام.لممليون درهم ل  ١١٤لقيمة بمبلغ لالنخفاض في ا

  

  ١٩- كوفيدتأثير 
يناير أ٢٠٢٠  في  ا،  منظمة  اللصحعلنت  جدي   بسبب  الميةع  ةي صح  ارئطوة  لحا   ةيعالمة  ساللة  في دة  ظهور  ك من  م  وروناروس   دينة في 
لزيادة  ل  ظراً نوباء  ك  ١٩- كوفيد  فيروس  لصحة العالمية تفشيا  ةمظمن  تصنف ،  ٢٠٢٠مارس    لخال").  ١٩–شي كوفيد("تف  لصينن، اووها
  عام   قغال السفر وإ المية على  يود عقض  فر   إلىوس  فيرالا  ذله  ةيوبائة البيعالعالم. أدت الطمستوى  على    باتصاواإلتعرض  ال  فييعة  السر
  ة.عومجمها المل فيعات التي تعاطالمناطق الجغرافية والقلى  أثر علم، كما معظم دول العاي ف
 

، يهعلو  .اليةالمنتائجها    علىانعكس    ، وهو ما)افةيوالضزئة  لتجرات وا(قطاع العقا   المجموعة  قطاعاتعلى  "  ١٩- كوفيد"  جائحةقد أثرت  ل
ال  ةعومالمج  ذتاتخ من  خالتدابير  العديد  عرت   لمن  الاالستفوها  ملياتشيد  منادة  الموظفين    قصوى  ات وإعفاء  يلتشغال  كاليفتومستوى 
  ف نص السفر في ئناف التاسغالق واإلف فيء تخع بد. ملتكلفةا لتقليل التأثير على اإليرادات واهوعمالئ هاموردي عن كثب مع  عملوال يجاراإل
سوق مراكز الت  دة اإلقبال علىياوزفنادق  في الشغال  معدالت اإلوتحسن  ت  رازيادة في مبيعات العقا  وعةمجملت اهدش  ،٢٠٢٠ن  ني ماالث
بالخا مصة  بدترفبرنة  ا قها  اة  ظهور  أوائلف  لوباءاية  ا٢٠٢٠  ي  الوضع  تقييم  اإلدارة  تواصل  الاتتراسذلك  في    بمالحالي  .  ير  عتسيجية 
  .فةكللتا تخفيضدرات ومبا

  

  : ١٩- يدوفك ارة الحالي لتأثير تفشيد اإل تقييمي فيما يل
  

 ةيرلعقارات االستثمالة لالسترداد القيمة القابل     )أ
ع ق توائد الملعواه  موقعدة وى حقار علنظراً للخصائص المميزة لكل ع  تقديرية طبيعة  ت  االستثمارية ذا   اراتعقللرداد  لالستقابلة  يمة الإن الق
يعمم  الخصم  تعدالموات  رجاياإلنمو    ومعدل و  حالة  استمرار  سكا  اليقين.  ً فقعدم  أجرتهاا  ة الداخلي  اتيملتقيل  ا تسجيل  ارة،  داإل   لتي  تم 
  . ٢٠٢٠  سبتمبر ٣٠المنتهية في   لفترةل  مليون درهم ٤٠٤غ بمبلقيمة لافي اض انخفر خسائ



  ةوشركاتها التابع عم.ش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت دةوحلمزة الية الموج لمرحالمالية ا يانات بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ي ف  اكم
  

 
١٤  

  هامة (تابع) لاية حاسبالم اضاتالفترواديرات األحكام والتق   ٢- ٢
  

  بع) (تا تتراضافوااليرات التقد
 
  ةفالمعدات في قطاع الضياآلالت واممتلكات والة قيم اضخفانم ييقت   )ب
تواء حكومات الحها الت التي اتخذتءايجة اإلجرانت  الات اإلشغاض مستويخفانوت  اإلغالق المؤق  موعة بسببلدى المجفة  الضياع  ثر قطاأت
شغال المنخفضة ومعدالت الخصم، اإل  ةسبة ننتيجقبلية  تسلما  ةيدقالن  ات دفقلتر اأثت  يمتقيية  لرئيسييم اتقلااالت  جممن  تتض  . ١٩- ديوفشي كفت

يشي اليقين.  عد  ةلحار  مرااستى  إلر  مما  أجرتهاا  ةياخلالد  اتلتقييملفقاً  وم  ت،  اإلدارة   لتي  انخفاتم  خسائر  في  سجيل   ١٤٧غ  بمبلالقيمة  ض 
  . ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠مليون درهم للفترة المنتهية في 

  
  طوير لتا  قيد راتعقاللحقيق تلصافي القيمة القابلة لم تقيي   )ج

تسليم   المجموعة  لدى  العقارات  قطاع  القيوواصل  رغم  االمشاريع  بعض    فروضةلمد  بي  ق.المناطفي  اليتم  األراضي  بحتفمان  للبيهظ   ع ا 
ضمن  اتقاروالع لغرض  لعقا ا  المصنفة  أرات  بالتكلفة  ا  والتطوير  اللقيمصافي  للتاقة  أيحقبلة  صاف  يهماق،  تقييم  يتم  ة  ابلالق  ةيملقا  يأقل. 
ً مدفوعاللغ  ليف اإلنجاز والمبا وتكاإلى أسعار المبيعات المقدرة    تناداً قيق استحلل  نهاية   ية فائمقظروف السوق التطوير والوخطط    ة مقدما

أجرتهاا  ةالداخلي  ات لتقييملفقاً  و  .ريقرالتفترة   المنتهية   ٦٦٣غ  بمبل  يضتخفسجيل  تتم  ،  اإلدارة  لتي  للفترة  درهم   سبتمبر   ٣٠في    مليون 
٢٠٢٠ .  

  
  ر أجي زئة والتجتاع المن قطات اإليراد     د)

ً   ٢٠٢٠خالل   صارمة نتج   اءاتإجر  ةالمتحد  العربية  اإلماراتدولة  كومة  حت  س، فرضروفيالواء  تحا   رضغوبء  الوبا  تأثير  ، تطوروالحقا
اقبال  اإل  في  قتمؤ   انخفاضعنها   التعلى  كجالمراكز  من  جزرية.  المجالتء  بدزام  مستأجعموعة  كوفيدخ  اهريم  تفشي  ع١٩- الل    رضت ، 

ار يلمتطلبات المع، والتي يتم احتسابها وفقاً  الحاليةالفترة  وفي    ٢٠٢٠يها في  إيجارية لمستأجر  م إعفاءاتقديلت  وعيةرتيبات طمجموعة تلا
 . جار"يإل"عقود المالية ارير قادولية إلعداد التير اللمعاي من ا ١٦رقم 

 
تفشي  على  عالوة أدى  اليقيحالة  زيادة  لى  إ  ١٩- دوفي ك  ذلك،  بعدم  إمكان  الشأن  تحصيل  اإلداال  ذممنية  ترى  التجارية.  أنهمدينة  من   رة 

عدم قة  الطريهذه    سيل إيرادات اإليجار. تعكلصلة إلى مدى إمكانية تحصذات اار والذمم المدينة  اإليج  اتادقط بإيرفراف  تعاالنسب  ألا
  تحصيل غير مؤكدة.ال نية ما تصبح إمكاادات عنديراالعتراف باإل ول مخاوفانتوت اراإليجة تحصيل دفعات ينكالمتعلق بإم ن اقيالي
  
  ةوليوالس مويللتا   )هـ
مراقبة  تواص  ،ئيباالو  وضعلل  ةً باجاست المجموعة  والتمويل  السيولة  متطلبات  خالل  لجميع  من  لها  كس تعالتي    خطتها  واالستجابة 
االقريوناالسي ترى  ا  ةيادتصهات  أوعالمجملحالية.  في    هنة  مريز  ال  ، ٢٠٢١  سبتمبر  ٣٠كما  السيولة  ال  وأن  الى  لدكز  قوي  مجموعة 

ال  لتلبية احتياجات رأس الم  ددة غير المسحوبة ستكون كافيةت االئتمانية المتجسهياللت ب اى جانلإ  له،داعيما  و  قدالنمن  لية  ها الحاأرصدت
  نظور. ق في المستقبل المح تتسا حيث أنهيولة األخرى الس اتلبة ومتطسماليرأفقات المل والنالعا
  
  ييم العقارات قتللخارجية رير االتقا    )و

الضطرابات ينيخارج  مقيميينمن    ن التقييمليقين الجوهري بشأدم ال "عة حورق ف  ٢٠٢٠بر  ديسم  ٣١ي  كما فت  ييما قتضمنت الت " نظراً 
م  يبطل التقيي ال  هذا البندإن  لسوق.  ا  مالت وعائداتمعابالعلقة  المت  ألدلةض اليه انخفاتي ترتب علاو  ،١٩-كوفيد  جائحة  تجة عناالنالسوق  

يشير   قوجإلى  ولكنه  كبيود  مدر  تقي  دية.يااالعتالسوق    وفربظة  نرامقن  يقيلام  عد  نر  االستثماريإن  العقارات  جغرافية يم  مواقع  في  ة 
للعقارات.   واألرباحال  اإلشغ  اتما في ذلك مستويلمتوقع باد استردالوا  ذي الصلة  االقتصادي  رثيتأى الوباء والتومسبار  تلفة يأخذ باالعمخت
  .حقةات الالالفتر في يجوهر لكشبات ريد قلتل ايتعد، قد يتم نقيالي الستمرار عدم نتيجة

  
 احات  فصواإلمحاسبية لسياسات الا غيرات في لتا  ٣- ٢

 
  ة لمجموعا بلق نم ةقطبالم تيالوالتعدسيرات فتة والالمعايير الجديد  )أ(
  
اسياال  نإ إعداد  يبسحالمسات  عند  المطبقة  تتواالموحدجزة  المو  المرحليةة  اليلما  البيانات  هذهة  تم  فقة  ااالسي  كلع  إعة  بتملسات  اد  عدعند 

المالبي المانات  السالية  لل نوحدة  ال  مجموعةوية  باس٢٠٢٠ر  سمبدي  ٣١في  نتهية  مللسنة  المعايير  يطبت  تثناء،  وادجالق  التي  رلتفسييدة  ات 
هو    ٢٠٢١اير  ني  ١من    اراً اعتب  يتسر كما  تطبيق م  الرغمب  .هأدنا  ورمذكوليست  ال  ن  المهذه  وعايير  في لوألا  ةرملل  تاللتعدياجديدة    ى 

 . لمجموعةحدة لموال زةة الموجليرحالم ةنات المالييابلأو ا لسنويةاحدة الموالمالية لى البيانات مادي عأثير لها تس يل هاال أنإ ،٢٠٢١
 

 يار عملية والر المااد التقاريية إلعدالدول  رييمن المعا  ٩م  رق  راالمعي  علىالت  ديتعل ا  -   ٢رحلية  لما  المعياري  دةائالف  عدل م  لديتع  
اد  عدإلية  ر الدولييعامن الم  ٤رقم    راالمعيو   ماليةرير الالتقا  اد دعدولية إلال  عاييرمن الم  ٧المعيار رقم  و  ٣٩لي رقم  دوسبي المحالا

 .ةماليارير اللتقاد اية إلعدر الدولييعاممن ال ١٦رقم   راالمعيو المالية التقارير
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١٥  

 )تابع(ت احاصفواإلية محاسبلسياسات الا ت في راغيلتا٣- ٢
 

    اهييل يتم تفعم ة ولكن لرات الصادريفسالتت ويالدعوالت  يرياالمع (ب)
  

الجد المعايير  تمرات  لتفسيواة  عدلالموة  يدإن  ولمرهداإص  التي  تاتفعتم  ي  ا،  حتى  بعد  إصريلها  جموعة  لملة  الموحد  يةلامال  اناتبيال ر  اديخ 
  ارية.ح ستصبا مد، عنطبقني ثماحي  ،ةدلالمعوة ديدلجا عاييرق هذه المالمجموعة تطبي تعتزم أدناه.  ةنيمب
  

 ٢٠٢٢يناير  ١من  ات (اعتباراً مازقل بالتعقد مث تنفيذة يدرج ضمن تكلف ما  – ٣٧ديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم تع ( 
 

 على  لاات  تحسينال الدسنوية  إلعداد  وليالمعايير  الماليالة  الملعتعديالت    –  ٢٠٢٠- ٢٠١٨ة  تقارير  رياعى  عايير ملا  من   ١قم  ر 
م  ار رق للمعيلمصاحبة ا ثلة التوضيحيةماأل، ية المن المعايير الدولية إلعداد التقارير الم ٩والمعيار رقم د التقارير المالية ادلية إلعودال

 ) ٢٠٢٢اير ين ١(اعتباراً من   ٤١م قي رمحاسبي الدوليار اللمعوا ةير الماليإلعداد التقاريير الدولية من المعا ١٦
  

 وااوت  كاتلمملا اعداتملآلالت  رقم  عتل،  الدولي  المحاسبي  المعيار  على  متعديالت    –  ١٦ديالت  البشأن  قمعاملة  بل تحصالت 
 ) ٢٠٢٢اير ين ١اً من بارتعا المزمع خدام تاالس

  
 ٢٠٢٢ ريناي ١  نم اً بارتاع( يةير المالة إلعداد التقارالمعايير الدولي من ٣رقم ار على المعيتعديالت  – يميار المفاهإلطمراجع ا ( 

 
 رات المحاسبية ديجديًدا للتق  ات تعريفً التعديال  تقدم   -   ٨الدولي رقم    يمعيار المحاسبالمحاسبية والتعديالت على  يرات الدقريف التعت :

 ) ٢٠٢٣ير ينا ١ا من  اس. (اعتبارً القيمن  يقينلام بيانات المالية تخضع لعدنقدية في ال مبالغتوضيح أنها 
  

 بها   أو المساهمة الموجودات بيع -  ٢٨حاسبي الدولي رقم التقارير المالية والمعيار الم عدادة إليالدول  يرايمعالن م ١٠رقم  معيارلا
تطبق ي  المنشأة التعلى  كن يجب  ول،  ىلى أجل غير مسمإالتفعيل  جاء تاريخ  رإمشترك (تم  فه التالائالزميلة أو  ه  مستثمر وشركتن  بي

 )يمستقبل ر أثب هابقتط أنكر بقت مو في التعديالت هذه 
 

اوتت  ال هذهقع  لتطبيق  يكون  أن  السيراوالتف  التعدي والتيدة  الجدايير  المع  لمجموعة  أعواردت  عثيتأ  الهة  جوهري  لية امالالبيانات    لىر 
  عة. مومجبلية للالمستق ةوحدالم
  

 هامة حاسبية الالملسياسات ا ملخص  ٤- ٢
  
  تااد ريباإل فاعترالا

  
  ء مالعلا نم ودقالعن ميرادات إلا
عقتباالععة  والمجم  ومتق من  باإليرادات  العمالءراف  منموذأساس  على    ود  خج  خطن  مب  واتمس  هو  الكما  في  رمع ين  من    ١٥قم  يار 

  : ةير المال اريلتقاد ادعإل ر الدولية ييالمعا
  

العقد  . ١رقم  ة الخطو ا  تعريف  يُعلعممع  حرّ يل:  أو أكثر ينشأ بموجبه  طرفين  أنه اتفاق بين  على  واقوق والتف العقد  النفاذ زامات   جبة 
  ويحدد معايير لكل عقد يجب الوفاء بها.

    
األداتحديد    . ٢قم  الخطوة ر الالتزامات  في  يتء  التعقد:  ازامثل  في  األداء  المنصوص  م  فلوعد  الععليه  المي  بتحويل  قد  العميل  مع  برم 

  . أو تقديم خدمات إلى العميل ائعبض
    

المعام  . ٣  الخطوة رقم سعر  يتمتحديد  ال  ل ثلة:  فيسعر  الذي    معاملة  حقه  المجموعةتوقع  تالمبلغ  من  يكون  مقابل    اأن  عليه  الحصول 
  . خرىلها باإلنابة عن أطراف أتحصيلتي تم مبالغ اباستثناء ال العميل بها، دوعدمات التي الخ قديمو تع أبضائتحويل ال

    
المنصو  . ٤الخطوة رقم   األداء  اللتزامات  المعاملة  سعر  عليها  تخصيص  العقدص  يخصفي  فيما  ين  :  الذي  من  العقد  أكثر  على  طوي 

توقع  ت  بلغ الذيمة تعكس الماألداء بقي  اتامالتزام من التزلة لكل  بتخصيص سعر المعام  المجموعةقوم  تالتزام تعاقدي،  
  مقابل الوفاء بكل التزام. ل عليهحصوال اأن يكون من حقه موعةالمج

    
  تفي المنشأة بالتزام األداء.  )نأو بمجرد أ(ما عند يرادات:االعتراف باإل  . ٥الخطوة رقم  
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١٦  

  ) ع(تابة الهام  حاسبيةلسياسات الما ملخص  ٤- ٢
  

  بع) ا(ت تااد رياإلب فاترعالا
  

  ية: التالشروط ال أحد ذا تحققإ ،زمنية ترةعلى مدى فت دااف باإليررتوتع ءداألام ازتة الع جموي المفتستو
  
  و لمجموعة لها؛ أأداء ا دبمجر امنة تزبصورة م ويستهلكها وعةالمجم اءأد من مقدمةلا اياالمزيحصل العميل على  .١
   وأ ؛األصلين سو تحأ اءإنشل بمجرد مييه الععلر يسيط لأص سن أو يحمجموعة ال داءينشئ أ .٢
  ن.اآل تىح نجزالمداء ت األدفعا وللمنشأة حق ملزم في  مجموعةيل للام بدتخدسو اذ أصل ةعوجملمااء أد علىيترتب ال  .٣
  

التزام   اءم فيه استيفيت  لذيا  قتدات في الورايعتراف باإليتم االأعاله،    ورةذكلملم تحقق أحد الشروط ا  يألداء التا  اتالتزامبخصوص  
  . ءألداا

  
خالل  األداء    بالتزام  وعةالمجمفي  تعندما   الخدمات  ائعضلبا  تسليممن  وعد   أو  بإنشاءتبها،    تالتي  أساس    تعاقديأصل    قوم  قيمة على 

تج عن  ني  عترف بها،ت الميراداإلا   قيمةيزيد المقابل المقبوض من العميل عن  ل عليه نظير الوفاء بااللتزام. عندما  ي تم الحصوبل الذقاالم
  .تعاقديم تزاال ذلك

 
اء ستثنت باعاة للدفددمحال  ديةاالعتبار البنود التعاق  قبض، مع األخذ بعينق التحمسأو الوض  مقبال  لغمبة لللدمة العاقيلاات بديراس اإليايتم ق

إذا    ديلتحد ة  يير محددمعال  ابإيراداتها مقبات  ترتي  مييبتق  المجموعةلرسوم. تقوم  او  لضرائبا يل. وكأم كسي  ي رئد  رول كممعتت  كانفيما 
  ها.اداتيرإ تيباتتر ميعج  يف سيرئي درتعمل كمو اهبأن ةموعالمج جتاستنت

  
االعتراف   فييتم  الدخ  باإليرادات  ا  الموحد ل  بيان  فييكو  الذيد  لحإلى  ان  من  المز  ح رجلم ه  االقتدفق  اادية  تصايا  وإن  لمجمو إلى  عة 

  . قةوموثة بصور اهسيان قينطبق، يمك احيثم، يفالتكالت وداراإليا
  

  تطوير ت الخدما
منإليربا اف  عتراالتم  ي ال  إدارة  اتدمخ  تقديم  ادات  عالتطوير  يمكمقدمة  المعاملندما  عوائد  تقدير  بصورةن  ً ناداستوذلك    ثوقةوم  ة  إلى   ا

ي الذلحد  إلى ا  طفق   اتاديرإلباف  ، يتم االعترا ةقوموث ة  بصور  ئجتانال  س  يمكن قياندما الير. عالتقرتاريخ    م التزام التطوير فياإتم  مرحلة
  . ليصحتة للقابل بدة المتكات وفصر مالفيه ن كوت

  
  ية ستثمارارات االالعق رمن تأجييجار ات اإلادإير

لم، وفقية من الخصفمارية، صاثتسااللتشغيلي للعقارات  ار ااإليجعقود  من  ر  ت اإليجابإيرادا  فعترايتم اال  ر على جاد اإليوط عقورش اً 
  ر. المؤج األصل المستمدة منا زايالم  طمن ل الً تمثير كثل أيبد اسسأ كانان هك  إال إذا ،الثابتسط قال اسعلى أسر جاترة اإليى فمد
  

  جرين المستأت عاعن مبيبإيرادات اإليجار  االعتراف
د دم وجوي حال عفرون.  أجمستلا  قدمهاي يالتققة  المد  تلمبيعاتقارير ا  بناًء علىين  رات المستأجعن مبيع  يجارات اإلاديرإب  عترافالايتم  
ً ستناار  اإليجعقود  المنصوص عليه في    اتالمبيعا حجم  زوجاوو تأ  احققو  الذينجرين  أستلمل  هامإجراء تقييدارة ب، تقوم اإلةمدقق  رتقاري   ادا
  .يخ يرم التاهأدائ إلى
  

  برنامج والء العمالء
ق أي من فناد ق في  فانباإل  يامهمعند ق  طيع النقاتجم  مالءلعلتيح  ي  ذيوال  ار"،من إعمم "يو  ساء، بالوال  طرنامج نقاتقوم المجموعة بتشغيل ب

ً قح  لعميالح  يث تمننفصل حلوالء التزام أداء منقاط اجموعة. ينشأ عن  الم  يفه  يفالتر  تداحأو و ً  جوهريا م تخصيص جزء من سعر  . ويتا
النقاط.    دتردان اسلحي  قديكالتزام تعاف به  تراالعا   مي، ويتبنسال  المستقلبيع  عر الس  لىًء عبنا  ءوحة للعمالالمعاملة إلى نقاط الوالء الممن

االو المنع  تادايرإلبا  فارتعيتم  استرداد  بند  تتجات  عند  العميل.  سعر واسطة  ا  قدير  الولن  يدلفرالبيع  تالءقاط  في  ض،  المجموعة  ع 
  وأي   نوي،ع س رب ها بشكلٍ داستردسيتم االتي    اطقلنل  هاقديراتديث تبتحعة  مجموم الوتقواط.  قنسترداد الاعتبارها احتمالية أن يقوم العميل با

  يرادات.ابل اإليتم تسويتها مق ودقعلات ابمطلو دنبى رصيد تعديالت عل
  

   وإعادة التصنيف اداتاإليرف بترااالع توقيتالتغيرات في  
  

صر  شركة إعمار م   أجرته  خارجي  قانوني  ارنية من مستشانوبآراء قمدعومة    القانونية السابقة  تاإلجراءابناًء على مراجعة  السنة،  ل  خال
  ١٥عيار رقم  لمزام بالاللت  هات اإلدارة تقييمعاد، أالدولي للمجموعة)ت  قطاع العقاراة في مصر (كرلشتابعة ل  ، وهي شركةمش.م.مية  للتن
ن أ  دارةاإل  رترقوعليه،  .  نيةزمعلى مدى فترة    في مصر  العقاراتلالعتراف بإيرادات بيع  لدولية إلعداد التقارير المالية  المعايير ا  من
علالسي المبحداالوى  طرة  فيت  ي  اعة  العمالء    لهاويتح  تممصر  زمفي  إلى  محددةنقطة  عأ  ،نية  الوحداي  اكتمال  يجب    التاليوب،  ت ند 
  .الزمنية لنقطةتلك اي عتراف باإليرادات فالا
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١٧  

  ) (تابعية الهامة لمحاسبلسياسات اا ملخص  ٤- ٢
  

  بع) (تا وإعادة التصنيف راداتاإلي ب افعترتوقيت االفي   التغيرات
  

أخذت اإلدارة في   ،ءطاخاألو  يةسبحالميرات االتقد  ات فيية والتغييرحاسب السياسات الم  ٨ولي رقم  لدا  يبحاس معيار المالطلبات  على متبناًء  
موجزة  لات المالية المرحلية  ياناعديل البالمقارنة. تم تة  دت بيان األرصداوأع  يعبية بأثر رجلمحاسر في السياسة ايير تأثير هذا التغعتبااال
  :ناهعلى النحو الملخص أدحدة المو

 

ذلوة  الع اك على  أرقام  بعض  تصنيف  إعادة  أيًضا  تم  لتتو،  اافلمقارنة  مع  المي  ف  تبعالملعرض  ق  المرحلية  المالية  البيانات  زة  وجهذه 
 الموحدة.

 

        ٢٠٢٠  ديسمبر ٣١في 
        لموحدلي االماركز بيان الم

  
  تم قاً لمافو

ً سابيانه      بقا
  اتالتسوي

  التي تمت 
ً وف   دةعا إلقا
ً بيان حالا  ليا

  هم در ألف  ف درهم لأ  رهم ألف د  
        الموجودات
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  ٩٫٠٦٤٫١٥٢  ) ٩٧٫١١٠(  ٩٫١٦١٫٢٦٢  ةص غير المسيطرحصال
  ٦٤٫٥٨١٫٩٠٢  ) ١٫٣٣٤٫٤٩٣(  ٦٥٫٩١٦٫٣٩٥  ة لملكيق احقولي ماإج
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        ٢٠٢٠يناير  ١في 
        دالموح الماليز بيان المرك

  
ً وف   م لما تقا

ً بيانه ساب     قا
  وياتالتس
  تي تمت لا

ً وفق   دةاعإل ا
ً بيال  ان حاليا

  م هألف در  ألف درهم   ألف درهم   
        تالموجودا

  ١٠٫٣١٦٫٠٥٨  ) ١٤٨٫٩٧٢(  ١٠٫٤٦٥٫٠٣٠  بها فواتير  لتي لم يصدرارية والذمم المدينة تجا ينة الم المدذمال
  ١٥٫٤٩٨٫٥٢٦  ٣٩٫٢٦١  ١٥٫٤٥٩٫٢٦٥  مقدماً  ت مدفوعة مصروفاوودائع وم مدينة أخرى وذمموجودات 

  ٤١٫٧٠٤٫٠٠٣  ١٫٣٨٤٫٠٦٣  ٤٠٫٣١٩٫٩٤٠  ير تطوالض غرت لعقارا
  ١١٨٫١٤٤٫٧٥٦  ١٫٢٧٤٫٣٥٢  ١١٦٫٨٧٠٫٤٠٤  جوداتالمو يجمالإ
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        مطلوبات لا
  ١٦٫٨٧٦٫٠٦٦  ) ٤٣٫١٣٠(  ١٦٫٩١٩٫١٩٦ ية واألخرى جارئنة التمم الداالذ
  ١٢٫٢٠٢٫٩٦٢  ٢٫٠٥٥٫٩٣٠  ١٠٫١٤٧٫٠٣٢  ء العمال ماً منمقد غ مدفوعة المب

  ٥٥٫٤٣٣٫٧٨١  ٢٫٠١٢٫٨٠٠  ٥٣٫٤٢٠٫٩٨١  إجمالي المطلوبات 
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        يةلكحقوق الم
  ١٧٫٥٥٣٫٩١٥  ) ٨٫٨١٤(  ١٧٫٥٦٢٫٧٢٩ ياتتياطاالح

  ٢٨٫٧٣٧٫١٢٤  ) ٧٠٤٫٥٢١(  ٢٩٫٤٤١٫٦٤٥ جزةلمحتاألرباح ا
  ٩٫٢٦١٫٨٨١  ) ٢٥٫١١٣(  ٩٫٢٨٦٫٩٩٤  ةرلمسيطغير ا صحصال

  ٦٢٫٧١٠٫٩٧٥  ) ٧٣٨٫٤٤٨(  ٦٣٫٤٤٩٫٤٢٣  وق الملكية إجمالي حق
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  ةوشركاتها التابع عم.ش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت دةوحلمزة الية الموج لمرحالمالية ا يانات بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ي ف  اكم
  

 
١٨  

  (تابع)  اسبية الهامةلسياسات المحا ملخص  ٤- ٢
  

  (تابع)  وإعادة التصنيف يراداتباإلتوقيت االعتراف   التغيرات في
  
        وحدالم لشامالل الدخيان د وبل الموحان الدخيب

        

  
ً وف   مت  لماقا

  بيانه سابقاً  
  التسويات
  ت التي تم

  ةدإلعاوفقاً 
ً لا  بيان حاليا

  ألف درهم   ألف درهم   هم در ألف  
        :٢٠٢٠  سبتمبر ٣٠في لمنتهية ا  أشهر تسعةال لفترة

  ١٢٫٣٥١٫١٨٣  ) ١٫٠٢٢٫٩٣٨(  ١٣٫٣٧٤٫١٢١  اإليرادات 
  ) ٧٫٩١٦٫٣٥٥(  ٧٠٤٫٧٦٧  ) ٨٫٦٢١٫١٢٢(  ت إليراداا فةتكل

  ) ٢٫٢٦٠٫٩٨٨(  ) ١٤٩٫٨٥٦(  ) ٢٫١١١٫١٣٢(  داريةإلوا ميةمولع روفات المصوا  لبيعت اوفامصر
  ٢٫٢١٩٫٨٦١  ) ٥٫٥٩٩(  ٢٫٢٢٥٫٤٦٠  ى خرإيرادات أ

  ٢٤٣٫٩١٣  ٤٦٫٦٧٨  ١٩٧٫٢٣٥  ضريبة الدخل  فيضتخ
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  ٢٫٥٥٣٫١٥٦  ) ٤٢٦٫٩٤٨(  ٢٫٩٨٠٫١٠٤  لفترةاح اربصافي أ
   = == = == === ==   === == == ===   === == ===== =  

  ) ٧٦٫٥٢٣(  ٣٫١٣٣  ) ٧٩٫٦٥٦(  بية الت األجنفي احتياطي تحويل العم الزيادة
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        : الشركة الكيم لىإ بةسوسهم المنة الحيرب
  ٠ .٢٩  ) ٠ .٠٥(  ٠ .٣٤  ) رهمدف للسهم ( لمخفألساسي واح االرب - 
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ً وف   مت  لماقا

  بيانه سابقاً  
  التسويات

  ت تي تملا
  ةدعاوفقاً إل

 ً  البيان حاليا
  ف درهم لأ  م ألف دره  هم در ألف  

        :٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠في لمنتهية ا  أشهر الثالثة ةترلف
  ٤٫١٣١٫٣٣١  ) ٢١٠٫٥٤٥(  ٤٫٣٤١٫٨٧٦  اإليرادات 
  ) ٢٫٥٣٩٫٧١٣(  ١٤٧٫٧٠٩  ) ٢٫٦٨٧٫٤٢٢(  ت إليراداتكلفة ا
  ) ٧١٨٫١٦١(  ) ٤٠٫٣٣٥(  ) ٦٧٧٫٨٢٦(  داريةإلوا ميةمولع روفات المصوا  لبيعا توفامصر

  ١٠٩٫١٠٨  ) ١٫٦٣٨(  ١١٠٫٧٤٦  ى خرإيرادات أ
  ٨٠٫٧٤٣  ٢٥٫٢٩٨  ٥٥٫٤٤٥  ضريبة الدخل ض تخفي
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  ٥٩٤٫٢٩٠  ) ٧٩٫٥١١(  ٦٧٣٫٨٠١  لفترةا احربصافي أ
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  ١٧٧٫٨١٧  ) ٨٫٨١٧(  ١٨٦٫٦٣٤  بية ألجنلعمالت اي تحويل اتياطفي اح الزيادة

   ==== = = =====   === == = = ===   === ======= =  
        : ةي الشركلى مالكإ بةسوسهم المنة الحيرب
  ٠ .٠٥  ) ٠ .٠١(  ٠ .٠٦  ) رهمف للسهم (دالمخفالربح األساسي و - 
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  . ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠في  المنتهية ةترللف مجوعةل ليلية التمو واالستثمارية أأو  ةالتشغيليالتدفقات النقدية  لي اإجمد تأثير مادي على ال يوج
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  ةوشركاتها التابع عم.ش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت دةوحلمزة الية الموج لمرحالمالية ا يانات بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ي ف  اكم
  

 
١٩  

 ع) اب(تبية الهامة لسياسات المحاسا ملخص  ٤- ٢
  
  دة ادات الفائإير
  

 لنقديةات اات التدفقضبومقيض  فيتم تخبها  وجبمي  ت ة والعليلفا  الفائدة  طريقة  مباستخدا  عند استحقاق الفائدةفائدة  ت اليرادااف بإالعتريتم ا
  .يلالما صللأل ية ترالدف في القيمةالمالي إلى صاصل أللعمر المتوقع لل اتقبلية المقدرة من خالمسال
  

  والمعدات  واآلالت تالممتلكا
  
ً ناقص  سملة،قتراض المرليف االتكاتضمن  والتي ت  ،لمعدات بالتكلفةت وااآلالوات  تلكلمما  قياسم  تي   في  فاضخاني  وأ   راكمالمت  كالهست  االا
  ي:كما يل ةقدرملا اإلنتاجية ألعمارا على مدى الثابت   القسط ةيقى أساس طرك علالتهساال ب تسح. يلقيمةا
  
  سنوات  ١٥ – ٢    رات المستأجرةاقنات على العيسحالت
  اتسنو  ٥ – ١  اني)ضمن األراضي والمب ة(مدرجبيع اكز الرم

  ةسن  ٤٥ –  ١٠  يمبان
  اتنوس  ٥ – ٢  ةبيكتملا تلمعدااو وتريلكمباأجهزة  

  سنة  ٢٠ – ٣  يلةوالمعدات الثق ناتكيمالاوت الاآل
  سنوات  ٥ – ٣  اتارسي

  تواسن  ١٠ – ٢  وتجهيزات أثاث
  ةسن  ٢٥ – ٢  وجودات أخرىتسلية وملاوللترفيه دات موجو

  
تبقية لمم اوالقيك  هالستاال  ةقيرط و  ةيتاجاإلنر  ماعألاجعة  امر  تتم.  نجازاإلقيد    أسماليةل الرعمااألالك على األراضي واسته  حتسابتم اال ي
  دات. الموجو  هية من هذصادقتاال اياللمزقع متولاط النممع  ة متوافقالك االستهوفترة ة يقرن ط ن أمد رياً للتأكود
  

المصرو يت  افإن  أححالإل  هادتكبتم  التي  عنل  بنود  ص اد  واآلملار  التي  اوالمعد  التمتلكات  منربصو  ابهاتساحت  رفة  يتم    ا ملته سصلة 
  يةادالقتصيد من المزايا ازعندما تفقط  تها  لفيتم رسم  األخرى  الالحقة  تافصروالمه. أما  م إحاللت  يلذا  صرلعنلترية  فدشطب القيمة الوت
 موحدلاالموجز    مرحليلا بيان الدخلألخرى في  ا  المصروفاتكافة  باف  عترالايتم    ات.معدلوا  تآلالت والممتلكاب  لقعلبند المتستقبلية لمال

  .هابدعند تك
  
ية عدم إمكان  لظروف إلىي ات فيراالتغير األحداث أو  تشا  مة عندمفي القينخفاض  الا  خصوصدات بمعوال ت  الواآل  كاتمتل ملاة  م مراجعتي
تز  ات.معدوال  تواآلاللكات  للممتترية  الدف  لقيمةا  حصيلت للمرالدفت  يمةالق  يدعندما  اداوالمع  الت واآل  تلكاتمية  عن  اللت  مكن  مقيمة 

ف افخالنر اخسائب  افعترإنه يتم االف  تحصيلها، ا.  الموحدالموجز    المرحلي  الدخل  اني بييمة فلقي اض    حصيلها في كن تالممة  يملقتتمثل 
ً ناق  لعادلةالقيمة ا  نلى. إأع  امأيه ام  ستخدالا  نممة  قيوالت  ادعلمواالت  ت واآلمتلكاع الميف بيناقصاً تكال  دلةالعامة  قيال تمثل   البيع  في تكالصا
تحصيالممبلغ  ال العاألعمق  ايس  فيلمعدات  اوت  الآلواات  كمتلالم  عيبمن  له  مكن  بيناال  الحالدام  االستخ  نم  القيمة  تمثلما  دية  ية  القيمة 
  . جيااإلنتا رهنهاية عم فيها بعادتمن اسو  اتعدلموا آلالتاو تاممتلكام الدخ تاسر ستمراة من اتوقعتقبلية المدية المسلنقت ااقتدفلل
  

عكس القينخالاخسائر    يتم  في  التجارييمة الشق  فاضانخبخالف    ةمفاض  في  رفمعتلا  ةهرة  السابا سنوال  بها  عند  ت  بأ  ودوجقة  ن  مؤشر 
   ضها.تخفي تم وأودة عد موجم تت لالمعداواآلالت تلكات وللممف بها معترة الميالق في االنخفاض خسائر 

  
  تخدامالسدات حق اموجو

  
 م م). يتاتخدساللالصلة  ات  ذ  صلألً ار  يخ توف تارأي،  (  ار جياإل  ء عقددب  في تاريخ م  دا تخسق االح  اتوجود بم  ف راعتالبا   وعةتقوم المجم
ً انة،  م بالتكلفالستخداات حق اودوجقياس م ت اللتزاما  اسقي  ادةإع  يغرض ألها ليدتع، ولقيمةخفاض اان  ائروخسراكم  ك متتهالاسي   أقصا
تشتمل    عقود مواإليجار.  المبتكالالو  هب  ترفالمع  راجياإلزامات  لتا   مةقيلى  عستخدام  الا  حق  تجوداتكلفة  اليولألا  رةاشيف  متكبدة  ة 
  ل من قومع  لة بشكمتأكد  ةوعمجمكن ال ذا لم تإ  ة.ستلمجار مفز إيحوا  ي أصاً  ناق  بدء،تاريخ ال  أو قبل  تمت في  تيالإليجار  ت عقد ااوعدفوم
  ط س لقلى أساس اها عب  رفمعتال  خدام ستالدات حق اجومو ك  الهم استر، يتيجاإلد اقعمدة  مؤجر في نهاية  الصل  األً ملكية    علىل  حصوال
  لقيمة.انخفاض ادام إلى ستخق االدات حموجو عصر. تخضيهما أق، أإليجارمدة عقد او المقدر نتاجيإلار عمال لى مدىابت علثا

  
  
  
  
  
  
  



  ةوشركاتها التابع عم.ش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت دةوحلمزة الية الموج لمرحالمالية ا يانات بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ي ف  اكم
  

 
٢٠  

 تابع) (لسياسات المحاسبية الهامة ا ملخص  ٤- ٢
  

  ةيرستثماالا اراتالعق
  

ت ب  تاراقالع  صنيفيتم  للتهالمحتفظ  ألر  جيأا  بياغرأو  ال  عهاض  اركعقاأفضل    رعبس  قبلتسمفي  العقا  .ةاريستثمات  قياس  رات  يتم 
ً ن ةبالتكلف ماريةثتسالا  . اكمةرتمال يمةالقانخفاض ائر خسمتراكم والك هالستاال اقصا
 

  ما يلي:ك مادلالستخر المقدرة امعألمدى ا لىعت ثابال طس قة القطريس  سالى أهالك عاالست  احتسابم يت
  
  ةسن  ٤٥ -   ١٠  يبانالم
  اتسنو  ١٠ -  ٤  هاروغي تجهيزاتالو اثثاأل
  تاوسن  ١٠ -  ٣  توالمعدا تالاآل

  
  .  اإلنجازية قيد لرأسمالواألعمال ا اضيألرل هالكستال ا احتسابم ال يت

  
مط  ع النة مافقمتوك  الستهالة وفترة ايقرط   د من أنلتأكلرية  دو  ةبصورية  متبقمة الوالقي  هالكتسالاقة  طريو  اإلنتاجيةر  عمااأل  راجعةيتم م
  جودات.ولمهذه ا نم ديةاقتصاال  اايع للمزالمتوق

  
ء  بالبد   ليهعتدل  ، يسخداماالستتغيير في    يكون هناك  ط عندمات لغرض التطوير فق اراقة إلى عماريتثاس  تن عقارارات مالعقا  يلوحيتم ت
  ل.ويتحلاخ ريرات بتاترية للعقافدالة القيم الت بتحويال ه تتم هذ .عالبيض ر غ ل ويرلتطاي ف
  
يد  ما تز. عندنخفضت قيمتهاد اقثمارية  الستا  اتراعي بأن العقوضول م دلي  كما إذا كان هناد  بتحدي  يالم ر  يركل تق  ريخبتاعة  مجموال  ومتق
للعقاراتدفتريمة الالقي االعتي  ،دادترلالسبلة  قا ال  ا متهقيعن  ارية  االستثم  ة  الدخليايمة في بلقا  يض ف خفاالنا  سائربخ  ف راتم    حلي المر  ن 

ً ماراالستثلعقار لة القيمة العادل في ادردتسة لالبلقالامة لقيتتمثل ا د.وحملاالموجز     أعلى.هما يأ، االستخدامقيمة من لاو بيعال  تكلفةي ناقصا
  

 بها لمعترف  ة ايمقلا  في  فاضخناالر بأن خسائر  ش ؤم  دووج  دعن  بقةاسلسنوات الاي  ا فترف بهمة المعقي االنخفاض في الر  م عكس خسائتي
  ضها.فيتخم وجودة أو تمعد م ترية لامثستالقارات اعلل
  

  ةسغير الملموودات الموج
  

ر الملموسة  ات غيوجودة الملفتك  إني.  دئمبراف العتالد اعنة  لفتكنفصل بالل مبشك  عليها  حوذمستال  وسةملمغير ال  اتوجودياس الميتم ق
علالم فييستحوذ  هيأعم  دمج  ها  لالعحقال  ذ.اوحستالا  خيرتابدلة  العاتها  يمق  ال  وسة الملم  غيرات  الموجود  تسجيل  يتمي،  ئدمبال  افتراً 

إطفاناقبالتكلفة   أي  مترائخسي  واراكم  متء  صاً  القيفاض  لالنخ  مةكار  الالحقةالنفقا  ةملرستتم    مة.في  عند  ت  المن  ا مفقط  من  افع تزيد 
ة إما على أنها  موس لملا  يرغ  جوداتوملل  يةاإلنتاج  ار عمألاييم  تق  يتم  .هذي تتعلق بال  الصلةذات    األصلمتضمنة في  لاالقتصادية المستقبلية ا

  حددة. أو غير ممحددة 
  

ة في القيماالنخفاض  بخصوص    يمهاويتم تقي  المقدرة  اإلنتاجيةها  رامأع  مدىى  علددة  محر  اأعم  تة ذالملموس ار  دات غيالموجو  ءفاطإيتم  
 ة الملموسغير    لموجوداتلاء  طفإلا   قةريوط  ةرتعة فاجمر  تتم  قيمة.لا  ضةخفمنتكون    د وسة قملمر اليت غالموجودابأن  ر  ؤشم  ودعند وج

واحدةة  ددمحال  نتاجيةاإل  رعمااأل  تاذ األ  مرة  فيعلى  ف  قل  تقرير.  كرة  تنهاية    نمط الأو  المتوقعة    نتاجيةإلار  عمااأل  فيت  التغيرا  نإ ل 
لالست للمالمتوقع  ً مالن  كوي  ام ثيح  ،ءإلطفااة  قيروطفترة  ل  لتعدييعتبر  ت  اودموجبند ال  ة فيبلية المتضمنقتدية المسالقتصاايا ازهالك  ،  ئما
محددة العمار  األات  ة ذموسالمل  رغيودات  وجلملاإلطفاء    توفاراف بمصرتم االعبية. يتات المحاسقديرتغيرات في التها  وتعامل على أن

  موحد.لاالموجز مرحلي خل الن الدبيا في
  

ً سنوي  اهراختبا  تمبل ي  ددة،حمالغير    نتاجيةاإل  عماراأل  ذاتوسة  الملم   غير  الموجودات  اءطفم إال يت نخفاض  ال  ضهاتعرمدى  للتحقق من    ا
ديد حتياً لنوددة سالمحغير    نتاجيةاإل  رااألعميم  يقاجعة تمر  متتلنقد.  ل  جة نتلما  الوحدة  لى مستوىفردي أو علمستوى الى ا، إما عل لقيمةفي ا
كان  إذما   المحر  العما  يظل  غير  يكن  حال  وفي.  محتملدد  مح  محدد  رغيمن    ياجاإلنت  العمرر  ييتغيتم    محتمل،  لم  أسادد  إلى   سعلى 
  .يلبستقم
  
  يلي:  كماة مقدرلا جيةنتااإلمار األعالثابت على مدى ط قسال يقةعلى أساس طرء فاتساب اإلطاح متي

  
  واتسن ٥                               ءالمعال  معة قالالع
  تسنوا ٣                                           اتبرمجيلا

  
  عالمة التجارية.ية والجارلشهرة التفاء اطإ تمال ي

  
تبعاد ساالمن  الت  صحتالم  صافي  ق بينالفر  لى أنهاع  ةوسغير ملمجودات  و مبتراف  اف االعقإين  ع  لناتجةائر اخسالو  أ  رباحاس األييتم ق
  .باألصلاف عترند إيقاف االد عالموح زجولما رحليالم الدخلبيان  في ااف بهاالعتر ويتم ،لصلألً فترية مة الدوالقي
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٢١  

  (تابع)  ة الهامةبيمحاست الاسسياص الملخ  ٤- ٢
  

  ير ض التطوات لغرالعقار
  
االستحو  اتتصنيف العقار  متي تم  أو  أو    اذ عليهاالتي  البيلغر  نشاءقيد اإلالعقارات  إنشاؤها  ارات قعك  تياديةاالع  لاألعما  سياقفي  ع  ض 
  ة:لفتكشمل الأقل. تما أيه اهيقتحقمكن الممة يالقي صاف فة أولتكلاا باجهم إدرتطوير ويتغرض الل

  
 ستأجرة؛ضي المراأل وا اضيرالحر لأللك لتمحقوق ا  
 لإلنشاء؛ و  ينلى المقاولإ  ةعوالمبالغ المدف  
 ف  ي وتكالر  قاعال  ئب تحويلالقانونية وضرا  للخدمات  ةب المهنيعاتع واألموقاد الإعدوتكاليف    متصميلاالتخطيط وقتراض واال  تكاليف

  لة.ذات الص ألخرىايف تكالالو رةشالمبار غي ءشاإلنا
  

صا المالفي  يمثل  تمقيمة  الا  قهحقيكن  في  يع  بسعر  الاس  ،تياديةاالعل  عمااأل  سياقالمقدر  أسعار  إلى  التقرير  سوقتناداً  تاريخ    ويتم  في 
  بيع.لة لرمقد الف تكاليلوا جازناإلتكاليف اقصاً ، نريةهوجذا كانت إ مالللة نيمقيمة الزخصمها بال

  
حددة الم  فيإلى التكال  اً ناداستالبيع    ندع  الموحدز  الموجالمرحلي    ن الدخلبيا  في  اف بهتر معال  ويرالتط  لغرض  تعقارال اة  لفتك  دحديتم  يت

  عة.ارات المباللعق يسبلن ا جمحإلى ال اً ستناداددة حمف غير  ية تكالي وتخصيص أعة ى العقارات المباالمتكبدة عل
  
ً سنويطوير الترض غل راتللعقارية دفتال يمقلا إلدارة بمراجعةا متقو   . ا
  

  نالمخزو
  
اليمث ازومخل  االسملن  األخرى  ة كيالتهواد  ب  تي ال  والبضائع  الضيافة    عاتاطق تتعلق  بالتجزئأعمال  الخاوالبيع  يدرج  ة  بالمجموعة.  صة 
  ة.ركالح طيئةأو ب قادمةمت دبنو يةق من أالمستح صصخ المل، مع هما أقها، أيقتحقيمكن لقيمة الموصافي ا لفةلتكزون باخمال
  

صافي    يرتكزة.  المرجح للتكلف  طس توملالى أساس  ع  ليامكانه ووضعه الح  إلىنتج  وصيل المتل  كبدةالمتت  وفاصرمالفي  يف  لتكالا  تتمثل
  . جازن اإلاد أو عبستكبدها عند االة متوقع تفيضاإ ي تكاليفأ ناقصاً  قدرالملبيع ا رسع فيالممكن تحقيقها  القيمة

  
  مشتقة لمالية ال اات األدو

  
عقود ل  شمبية، وتألجنت اار صرف العمالة ومخاطر أسعدئعار الفامخاطر أس ل  هاضرة تعرإلدا  ةتقشم  وات مالية مجموعة في أدل التدخ

ابيجنألا لعمالت  ا  صرف االجآلة  يتم  برعتلة.  بالمبد  تاتقالمشاف  اميق ئياً  عق  ختاري  يف  دلةاعلة  ويتتقاشمال  دإبرام  إعات  قياسهم  الدة  حقاً ا 
لم مباشرة ما  الموحد  جز  الموالمرحلي  دخل  ة في بيان الجتائر الناأو الخس  احربباأل  افعترالام  تي  كل تقرير.نهاية فترة    ة فيادللعا  بقيمتها

قة لعالطبيعة اعلى    دتمحد يعوملا  ز ج المو  رحليالم  لدخلان  ايب  اف فيرتاالعقيت  ن توالحالة فإ  هذهفي  داة تحوط،  أكت  المشتقيف اتصن  يتم
بتصالمجمو  موتق  .طالتحو المعة  كتحوطنيف  أسعارمخالت  اشتقات  ومخا ال  طر  األجنالأسعار    رطفائدة  لاللتزاماتعمالت  ؤكدة لما  بية 

  دفقات النقدية).  (تحوطات الت
  

  لي.امالتزام كالبة السمة العادلة يقالذات  اتقمشت لاب افرتعاالتم ي، وليامل ألص  بةلة الموجعادال القيمة ذات  تقاتلمشبااف رعتاليتم ا
  

  التحوط  سبةمحا
تحوطات مخاطر أسعار  م احتساب  نقدية. يتتدفقات الوطات الحت  أو  عادلةالة  القيم  توطا إما كتحط  ووات التحأد  ضبع  مجموعة نف التص
  ق يالمجموعة بتوث  قومقة التحوط تالء عد بدعن  .ةيدنقال  تاقفالتد  طاتو تحك  ةدلمؤكا  ماتلتزالال  ة يبالت األجنعم ال  فخاطر صروم  ةئدالفا

عة. باإلضافة  تحوط متنوبمعامالت  ا للقيام  ية لديهجتي ارتواالسر  اطالمخ  ةرإدا أهداف    مع   ،الخاضع للتحوط   والبندتحوط  أداة ال  ة بينالعالق
ات في القيم غيرتسوية التفي    لفعاليةا  ةلياع  وطتحلا  ةت أداانك  ذاإ  ما يق  ثوتلمجموعة با  ومقت،  مرةمست  ةصور، وبتحوط ال  ءبدلذلك، عند  

  . خاضع للتحوطل ادية للبند ات النقالتدفقدلة أو اعال
  
 ام ما إذقييبت  المجموعةوم  قستوكيف  للتحوط    الخاضعةطر  يعة المخاوطب  لتحوطالخاضع لوالبند    طحولتاأداة  د  ديعلى تح  ثيقالتو  ملشتي
  ).التحوط د معدلية تحديفيوكالية التحوط فع ليل مصادرتح كا في ذلبم(وط حتالة يلاعبات فطلمتي فوستط توحتعالقة ال نتكا
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  تابع)( مشتقةلمالية ال ااألدوات 
 

  عالية التالية: الف لباتطمتع يفي جمتوتسكانت  اإذ التحوط بةحوط لمحاسالت تؤهل عالقة
  
 تحوط؛ لة اوأدا  الخاضع للتحوطند  لبن اة" بيقة اقتصادي"عال اكهن  
 ة؛قة االقتصاديه العالج عن هذتنت تية" اليمالقات رغيت ىلعسيطر "يال  اناالئتم رمخاط ثير تأ إن  
 أداة التحوط   يةكمبشأنه فعلياً ووعة  مج وط المي تتحالذ  الخاضع للتحوطة البند  ميالناتج عن ك  هة التحوط هو نفسعالقوط لمعدل التح  نإ

ً موعلمجا  امهتخدالتي تس  بين قيم توازن    عدم  كسأن يعب  يج  ال  فتصنيلا  ال أنإ  .الخاضع للتحوطبند  من الة  ميكله اهذوط   لتحة فعليا
 ئجيترتب عليه نتا كما س  أم ال)ف به  العترا(سواء تم ا  ة التحوطلي إلى عدم فعا  ياألمر الذي سيؤدوط،  التحوأداة    تحوطالخاضع للالبند  
     حوط. سبة التمحامن  ضر لغع احاسبية غير متوافقة مم

 
  التالية.  سامقاألي فاصيل فالت د مني موضحة بمزيياً، وه ا محاسبهتجلعايتم مط تحوال ةاسبحمل لتأهلا اييرمعبجميع  ي تفيطات التوحتلإن ا

  
  دلةعاة الميقلل تاطتحوال

ن التغيرات . إى ت أخراوفصرالموحد كم  زالموج  يلرحالم  لبيان الدخ  يراف بها فيتم االعت لتحوط  اداة  ألدلة  عايمة الالقفي  رات  غيتلإن ا
  ، الخاضع للتحوط   ندلبل  الدفتريةالقيمة    نمء  كجز  سجيلهايتم ت  الخاضع للتحوططر  اخلبند الم  ئدةلعاا  لتحوطضع لالخالبند  ة لالعادل  يمةقلافي  
  فات أخرى. كمصروحد وملاالموجز حلي المر لدخال في بيان كذلكتم االعتراف بها يو
 
العاد  لتحوطات  ةبسلنبا المدبة  المتعلق  لةالقيمة  البالتك  رجةالبنود  يفأةمطلفة  أطفإ   مت،  تعديل  اء  الي  اعلى  األتريفدلقيمة  ضمن  أو ة    رباح 
جرد وجود  لي بمفعال  ةئدلفار افاء سعطإبدأ  علي. يمكن أن يفلاعر الفائدة  س   قةريط  تخداماسط بحو تلن اة ميقالمتبفترة  الخسائر على مدى  لا

  . للتحوط  ةاضعالخاطر ى المخعائدة إل ة الدلعالاته قيمي يرات فللتغ الخاضع للتحوطد نلبتعديل ا قفصاه عندما يتوموعد أق فيل وتعدي
 

  د.موحلا الدخل ناي بيالمطفأة فوراً ف رالعادلة غي مةقيلاب عترافاليتم ا ،الخاضع للتحوط لبند باإيقاف االعتراف  ةوفي حال
 

بشعترف به  م  غيرؤكد  التزام م  تصنيفعند   الت  ،هأنكبند متحوط  التراكميغفإن  فال   ير  المؤكدلتزاالل  ةلعادال  مةي القيالحق  إلى العائ  م  د 
لي حالمر  خللدفي بيان ا  لصلةاذات  ائر  خسال  وح أا براألراف بعتال، مع امازصل أو التأك  اف بهاترم االعتي  للتحوط  الخاضعةر  خاط ملا

  د.حو ملاالموجز 
  
  دينقلا  لتدفقلت تحوطاال
ن  موحد ضمالالموجز    حليمرلا  لل الشامخدلا  ني بياف به فالعتراالناتج عن أداة التحوط يتم اخسائر  ل أو اباح  رألالجزء الفعال من  ا  إن

 طي يااحت  ليم تعد. ويتدحوم الالموجز    المرحليل  لدخفي بيان ا  فوراً عال  الف  ف بالجزء غيرا يتم االعتراينم ب  ،قديالن  فقالتد  تحوط   احتياطي
اطاتحو ال  حبارألا  إلى  النقدي  تدفقلت  التراكمأو  أدخسائر  على  والتغير   ةاية  ف  التحوط  العالقا  يالتراكمي  للتحوط بند  لل  ةدليمة  ،  الخاضع 
  قل.ا أيهمأ

  
الفعاغ  زءالجب  ترافالعايتم   ال ال  ير  بعقود  األجنبية  لمتعلق  أوفاكمصرعمالت  وىخر ت  غالج ،  الفا  ر ي زء  اعب   متعلقلعال  يل لسقود   تم ع 
  .ىلية األخرت التشغي لمصروفاا أو يراداتاإل منض هبتراف عالا

 
بتصن المجموعة  للعالفور  د نالبيف  تقوم  كأداة  ف  لةجاآلد  قوي  ويتمتقط  بعتراال  حوط.  ف  ءزلجااف  الشامب ي  اآلجل  الدخل   المرحلي ل  يان 

  . وطتحة الي تكلفاطتياح  دبن حت تملكية لاق قو لح نفصلمنصر في ع اكمةمترل اة القيمبيان ، ويتم وحدالم الموجز
  
ً حام   هاجتعالم  د يتموح مال  وجزالم  المرحلي  لامالدخل الشان  بي  في  ةمك تراالم  لغمباال  نإ على    سبيا   للتحوط   الخاضعةمعاملة  لاطبيعة  بناًء 

عن المعاملة  تج الإذا ن  المعنية. نصر  علكية من املال  قو قمتراكم في حلاغ  مبللا  حذفتم  د غير مالي، ينبب  افعتراال  للتحوط  الخاضعةحقاً 
ذلك    . وال يعتبرتحوطالخاضع لل  اللتزامأو ا  لصألً ل  رىاألخ  فتريةلدالقيمة  لفة المبدئية أو اتكل ااجه في  درإ  ويتم ية  ملكلاوق  قحل  لنفصالم
ً ضك أي لذق  نطبي  للفترة.  خرىاألالشاملة  اإليرادات  ضمن    االعتراف بهولن يتم    فة التصنيادعإل  ديالً عت عة ة المتوقلمامعلا  عندما تصبح  ا

 لة. لقيمة العادلوط تحة السبحام  هايتنطبق عل دكؤم التزاماً مالي الحقير م غالتزأو اي المر صل غيأل  طوتحلل الخاضعة
 
ان لى بيإموحد  لاجز  موال  المرحلي  لشاملالدخل ا  انالمتراكم في بيتصنيف المبلغ    إعادة  متت،  ينقدال  تدفقلل  أخرى ت  اطلنسبة ألي تحواب

عن  عديلت ك  حدلموا  الدخل النفي  ف   تصنيفال  ادةإع  ناتج  الترافتالأو    رةفتس  خالت  تؤثر  النقدفدتال  لهاي   ى لع  وطتحلل  الخاضعة  ةي قات 
  سائر. و الخح أربااأل
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  (تابع) نقديلا  لتدفقلت تحوطاال

حالة   اللتدفقالتحوط  الة  اسبمح  فإيقافي  يجب  يدقنت  المبي  أنة،  اظل  بيانتمللغ  في  الشا  راكم    في وحد  الم  جزمو ال  المرحلي  ملالدخل 
األاالش  اإليرادات اكانذا  إاكمة  رتالم  رىخملة  النقفلتدت  تزاال  للتحوط  الخاضعةلية  قبستالم  ةيقدات  مت   سوإث.  والحد  ةقعول  إعاد ال  ة يتم 

إلى  ف المبينتص حوط ات نقدية متفقتدحالة حدوث    ، فيمحاسبة التحوطإيقاف    عدوبتصنيف.    ادةديل إعخل الموحد كتعدال  بيانلغ فوراً 
المعامالة  بيعطب  حسعلى    تسابهحا  بكمة يجالمترا  ىألخرا  لةالشام  ترادااإلي   ي فيقغ متبلأي مب  فإن  بشأنها،   ح و موض كما هنية  عملة 

  .هالأع
  
  ةجيرات خلياعمفي  ستثماراتاال فيصالتحوط ال

اال صافي  تحوطات  في  ستثإن  بماعملمار  خارجية،  الحتك  لذفي    ية  النقديوط  من   هساباحتتم  ي  الذي  بند  م تيمار،  االستثصافي    كجزء 
مميبطر  ابهاحتس لتحواقة  أوأرباب  افعترالاويتم    .قديالن  فقالتد  تاطثلة  أخ  ح  التحوطداسائر  الفعاجلبا  علقةتملا  ة    لتحوط ا  نمل  زء 
حد.  موال  جزالمو  ليالمرحخل  الد  نل في بياعاالف  ير ء غزجعلق بالأو خسائر تتاح  أي أربب  افاالعتر، في حين يتم  ىأخرملة  شا  اتيرادإك

حلي  المر  دخللا  انبي  إلى  ملكيةوق الحق  ة ضمنرجمد   ئراخس  أرباح أو  ية ألكميلتراامة  لقيتم تحويل اجية، يرة الخاالعملي  بعادستوعند ا
  .الموحد جزومال
  

  ةلي مالاات  ودجالمو
  

د عق  وجببم  يمال  لصأبيع    أو  راءملة ش اء معارجإ  دعن  ،تاجرةبتاريخ الما  عتراف بهإيقاف االالية والم  وداتلموجا  يعمج تراف بعااليتم  
ً دمب   ةاليالم  تداوجالمو  سيام قمعني. يتالوق  السمن قبل    حددزمني م  إطار  للمالي خالا  صلاأليم  ه تسلوطشر  تضيتق ً دئفة، زالبالتك  ئيا   ا
الوداموجال  باستثناء  ة، المعامل  فاليتك العادت  بالقيمة  المصنفة  ا   لةمالية  خالل  األملشالادات  إليرامن  خ  وأخرى  ة  األرباح  من  و أ الل 

بااسها مبدئيقيتي تم  الوائر  الخس االعترا  دلة.عالقيمة الاً   ذمم وال  تجاريةل المدينة  م اذملإن ا  ارية عند نشأتها.جف بالذمم المدينة التيتم مبدئياً 
لالمدي التي  تصدنة  بم  الاتير  وفا  هر  عنص  تشتمل  والتي  تمعلى  أو    ويلر  الم  التيجوهري  العمليلبابعض    بتطبيقوعة  مجقامت  ة  دائل 
يتمهابشأن المحا  قياسه  ،  المعاملة  بموجبسعر  ا  ١٥رقم    ارالمعيب  دد  الدايلمعمن  الماقاريتلاإلعداد    وليةير  ً حالتم  ي.  ليةر  ج  قا ع يمقياس 
  دلة.االعيمة لمطفأة أو بالقلتكلفة ااإما ب ملاكل اب بهاعترف الممالية لت اجوداالمو

  
في  ة  داولتالمات  العطاء  ى أسعارالرجوع إلدها بمنظمة يتم تحديمالية  أسواق    شاط فيلها بنالتي يتم تداوة  اليملألدوات ال  ةالعادل  ةملقيا  إن
عار س ر أتوف  ة. في حالة عدمر المالياريلتقااد  إعداريخ  قفال األعمال بتد إك عنات وذلبوة للمطلنسبالعرض بلار اوأسعت  جودا مو لل  وقالس

  ار. طاء أو التجّ سدى الوعلنة لاألسعار الم ضعرو  ىلم الرجوع إتيالسوق،  يلة فمتداو
  

  لوديعةهي تكلفة ا  ترية الدف  يمةالق  إن  . ية لهافترالد  يمةالقي  ية هانمئتاالسسات  ؤلمي اف  الليلة الواحدة   ائعودالمتغير و  رعادلة للسعال  يمةإن الق
المستحقة.  ئاوالف العادة  القيمة  يتتثابفوائد    حملت  التيائع  دللودلة  إن  باتقديرم  ة  أساليبها  النالتدفقا  ستخدام  تخصم قدية  ت  المخصومة. 
  . ةالمالي رير التقا داإعد اريخبت لةثماالمت ادولألة الحاليق لسووقعة بأسعار اتمالنقدية ال ات دفقالت
  
  لمالية دات اولموجاف ينتص
اتصني  تمديع الماليدوجومل ف  عنات  العاال  دة  الخص   على  يبدئمتراف  للم التعاقية  قدالن   دفقاتتائص  الماجودية  أعمال ونموذة  ليودات  ج 
هذه  ال إلدارة  يلموجوامجموعة  لكي  تصندات.  اتم  الموجودات  المتكلبال  اقياسهو  لماليةيف  ا  أةطففة  خاللعاا  لقيمةأو  من  ادلة  ادات  يرإلل 

لتقييم  هذا اى  إل. يشار  ئماقال  صلياأل بلغ  المى  ة عللفائداو  لياألً لمبلغ  ت ا ادفعقط  ل فتمث  قديةنتدفقات    عنها  جب أن تنتيج  ة األخرى،الشامل
  اة. األد وىعلى مست اؤهرإج ويتم ،مئالقا األصليلمبلغ ى ادة علوالفائ صلي األلغ لمبم اختبار دفعات اباس
  
الض  غراأل تالمالية  وداتموج تصنيف  "ال  األداةعد  ،  مشأداة  ت  كان  ذاإ  ملكية"وق  حق  ةادأمالية  عليهة  قت غير  وق  "حقيف  تعر  ا وينطبق 
 عة للبيالقابلة  قمشتالغير  األدوات  بعض    باستثناءض)  العر  وات المالية:األد  :٣٢لي رقم  حاسبي الدوالممعيار  لا(بموجب  صِدر  للمُ "  لكيةالم

  .ين"دوات ي "أدرى هاألخ ةر المشتقلية غيت المالموجودان جميع اصِدر. إالمُ  لقب من لكيةقوق مكح ضهاتم عرالتي 
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  بع) ة الهامة (تامحاسبيت الاسص السياخمل  ٤- ٢
  
  (تابع)  ةالمالي ودات  جالمو

  
  يةلكحقوق المرات استثما

من    وأ  ة األخرىاملرادات الشإليل ا خال  نا ممإة  ادلة العها بالقيمسقيا  ملكية يتمارات حقوق  استثم  تعد  يلية التوجودات الماالم  جميعن  إ
أو  ل  خال غير  عتبريالخسائر.  األرباح  خيار  اقا   هذا  لإللغاء  المجموعة  ذتخبل  الاييلمعامن    ٩رقم  ر  يا معلا  قتطبيعند  ته    إلعدادلية  دور 
  ظ ة محتفلملكيات حقوق اارتثمنت اساك  اذإ  إال  ملكيةحقوق ال  اتثمارالحق الستالستحواذ  عند اال  اررقهذا ال  تتخذوف  أو سلية  ر الماقاريلتا
مارات استثستبعاد  ا  من  رأو الخسائباح  رألا  نإ  خسائر.ألرباح أو الل ا عادلة من خالال  تقاس بالقيمة  أنجب  الحالة ي  في هذهف  ،رةمتاجها للب
الالموق  حق تسج.  تدويرهام  يت  لكية  الجم  األرباح  توزيعات  راداتإي  لييتم  حيع  استثمارات  بيالخ  من  ةكيلملقوق  ال  حلي  المرلدخل  ان 

من  ء  جزاد  دكاسترلة  صمحالمبالغ المجموعة من هذه  ال  عندما تستفيدء  ثنات، باسفعاتدعلى ال   صولالحفي  حق  لا  ثبوت عند    وحدالمالموجز  
ة م صنفة بالقيمة اليلكلماقوق  إن أدوات ح  خرى.ت الشاملة األاديرااإل  ضمن باح  األرهذه    تسجيليتم    ةلذه الحا، وفي هيالمال  صلاألتكلفة  

 في القيمة. اضتقييم االنخفل خضعألخرى ال تاة ت الشاملاإليرادائر وباح أو الخساراألالل ة من خللعادا
  

ة من  عادلسة بالقيمة الاقية ممالات كموجودلغاء ابل لإلقغير  بشكلٍ ية في حقوق الملك ةج مدرها غير الاتارنيف استثمتص ةوع جمت الماختار
  ة األخرى. لشاملات دااإليرخالل ا

  
  دين لأدوات ا

قياسيت با  واتدأ  م  من  العاد  يمةقلالدين  األخلامالشاإليرادات    خالللة  إالة  مصنفة  ذا  إ  رى  اتكل بالكانت  تصنفأةطلمفة  يتم   تكلفة الب  هافي. 
  ا:فقط إذأة مطفال
  

 و  ؛اقدية عت يةدت نقصيل تدفقاتحل صلاألاالحتفاظ ب ىف إل يهدال نموذج أعم منض ألصلبافاظ تم االحت 
 لغ  لمباى علائدة والف األصليلمبلغ ات دفعا صر علىتتقة، واريخ محددتة، بت نقديتدفقا اعنه ينتجلدين ة اادقدية ألالتعا ط شرو نت الاإذا ك

 م. لقائا صلياأل
  

 يعادله  اومقد الن
فيلد يعا  وماقد  ف النتأل ي ة،  النقديات  دفقالتبيان  لغرض   النقد  من  واألرص   ه  األجلئع القوداوال ة  يرفلمصادة  الصندوق   ترات ف  ذات   صيرة 

  .لدفع عند الطلبمستحقة ا القائمة يالتهالتس بعد خصم ،أقلشهر أو ثالثة أل دتتم ةقاق أصليحستا
  
ُ التي لم  نةديملذمم اوال اريةدينة التجمال ممذال   واتير  بها ف درصت
 ميصبح الذم  امد. عن لمتوقعةئتمان ااالائر  خسناقصاً    ويل هام)منصر تعن  م تك(ما ل  تورة األصليةة بقيمة الفايرالتجامدينة  الذمم ال  يانم بيت

قتجاالالمدينة   غير  للترية  شطبهايل،  حص ابلة  الديوم   يتم  مخصص  ت  وك المشك  نقابل  ً ال  غلاالمبإن    يلها.حصفي  الحقا تم والتي    محصلة 
  الموحد. الموجز مرحليال  بيان الدخل لىا إلهتحويسابق، يتم   وقتفي ها شطب

  
يصدر بها  مدينة لم  ا ذمم  ى أنهعل  ،اتيتفاقاال  وطشر وجب  مب،  يخ التقريرفي تار  بشأنها  رلم يصدر فواتيلكن  خدمات المقدمة وال  حقتست

  فواتير.
  

 بية األجن مالتف الع صر ائرخسوأرباح 
نهاية   فيئد  ار الفوري السبالسع  ويلهاتح  العمالت األجنبية ويتم  كتل بية  بعمالت أجنب  قّومةملمالية الا  اتجودوللم  يمة العادلةلقا  ديدتحم  تي
 مة فة بالقينالمصالية  لماات  ودجة للموبالنستها العادلة. بسائر قيمأرباح أو خمن    ابية جزءً جناألالعمالت  ف  بنود صر  كلرير. تشقتالرة  تف
األربان  م  لةعادال أوخالل  يتم  ئرساالخ  ح  الب  عترافاال،  صرف  الدخلاعمالت  بنود  بيان  في  بالالموجز    رحليالم ألجنبية  ة  سبنالموحد. 

ية  جنبالت األمالعرف  صبنود    مند  بنأي  ، يتم االعتراف برىشاملة األخت الاإليرادا  اللخ  من  دلةعاالمة  ة بالقيالمصنف  ةالماليللموجودات  
باح رتحديد أ  ، فإنه يتممطفأةال  ية المصنفة بالتكلفةجنباألالدين بالعمالت    دوات ألنسبة  ال. بموحدال  موجزال  المرحليمل  الشا  بيان الدخل في  

ً ادنتاس  بيةألجنعمالت اال  صرف  روخسائ   ن بيا   في  "ىرخ ألائر الخسوا  حربابند "األ  من عتراف بعها ضاال  ويتمل  صألً لالمطفأة  فة  كلإلى الت  ا
  د.وحالم الموجز  مرحليال خلالد
  
  يةالالمات موجودلاب ترافعالااف قإي

  ما: دنع )طبقين ا، حيثماثلةمم ةجودات ماليجموعة موء من مزأو ج األصل المالي،ء من جز (أو ماليالل صاألتراف بيتم إيقاف االع
  

 أو، صلألال على التدفقات النقدية من  ق في الحصولحقوتنتهي ا  
 باومجمال  ظتفحت على  يفق  حلعة  احملها تكنول  األصل،  نة ميلنقدا  قات تدفال  الحصول  التدفقات  م  زالتت  بالكاتلمسالنقدية الدفع  مل  مة 

 رير؛ وترتيب تمبموجب  آخرلطرف  كبيرأخير دون ت
 األصل من خالل إما من  ات النقديةتدفقعلى ال وللحصل قهاحقول يومجموعة بتحال موقت: 

  أواألصل، بيا المتعلقة المزا ر وخاطمالميع جوعة  مالمج لحوت ‒
ة  السيطر بتحويل    قامتها  ، إال أنعليةورة فبص  األصلمتعلقة  ا المزايالبجميع المخاطر وفاظ  حتالا  وأ  موعة بتحويلالمج  اميقم  دع ‒

  .األصل ىعل
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  ة (تابع) م ة الهامحاسبيلت ااسالسيص اخمل  ٤- ٢
 
  (تابع)  الماليةودات  جالمو

  

  (تابع)  يةالمالموجودات لاب رافتعالااف قإي
ى  لذا وإا إبتقييم موم  قت  اهفإن  ر،يب تمريمت ترتا أو أبرمدفقات نقدية من أصل  ل على تحقوقها في الحصوبتحويل    موعةجالم  ومتق  ندماع

وام خبم  حتفظتا  قدمدى  أي   بفعليقم  . في حال لم تالملكيةت  اتيازاطر  أو االحتفاظ بكافة  تحواً   قمألصل كما لم تت اازاامتيواطر  مخيل 
السب اعل  يطرةتحويل  تواصللألصى  ب  موعةالمج  ،  ااالعتراف  إلى  األصل  استملمحول  ارتبا رمدى  رتباط الا  سقيا  تمي.  وعةمالمجط  ار 

االمستم ير  شكألذي  ضمخذ  األع  انل  لالدفتر  مةيبالقالمحول    صللى  األًصلية  وأألصية  على  قيقصى  ل  يتعين  الذي  للثمن    وعةممجالمة 
  أيهما أقل.ه، دفع
  
    يةالالم داتالموجويمة خفاض في قناال
 من   ةادلالع  ةمقيبال  بها  ظف المحت  ريغات العقود  ودوجمو  دينال  تواأد  افةكل  المتوقعة  االئتمان  خسائر  مخصصب  عترافباال  المجموعة  موتق

 ات لتدفقا  يعوجم  دقللع  وفقًا  قةحتس الم  التعاقدية  ةقديالن  قات فالتد  بين  الفرق   إلى  عةمتوقلا  ئتمانالا  خسائر  تستند  .خسائرال  أو  حباراأل  خالل
  .للألص ليصألا الفعلي ةدئافال عرس بيقربت ذلك بعد العجز مخص ويتم .استالمها ةالمجموع تتوقع التي ديةقالن
  
ا  لنسبةبا  .مرحلتين  ىعل  وقعةمتلا  انتماالئ  رخسائب  افترعالا  ميت لملحاالت   ي ف  ةجوهري  ةزياد  بها  يكن  مل  التي  تمانئاال  خاطرلتعرض 

 رثعتلا  حاالت  عن  جتن ت  تيال  انيةئتماال  لخسائرل  عةالمتوق  االئتمان  ائرلخس  خصصم  نتكوي  ميت  ،يئبدملراف االعتا  ذنم  نيةاماالئت  المخاطر
ً شهر  عشر  ينثالا   لالخ  المحتملة ً   ١٢  خالل  ةالمتوقع  نائتماال  رائ خس(  المقبلة  ا لم  نسبةلبا  ).شهرا التعرض    التي   تمانئاال  خاطرلحاالت 
  العمر   دىم  على  المتوقعة  ئتماناال  خسائرل  مخصص  رصد  يلزم  ،يئالمبد  عترافاال  منذ  تماناالئ  اطرمخ  في  جوهرية  ادةزي  فيها  حدث
  .)ألداةا عمر مدى على ةقعوالمت انئتمالا ئرخسا( رعثالت تتوقي عن   النظر ضبغ للتعرض،  قيبالمت
 
كديد  حت  عند إذا  مخاطر  ما  جوه زادت    قد  مالي  صلأل  انماالئتانت  اال  ةيربصورة  تقد  المبدئي  فاعترمنذ  خ وعند  االئتير  مان سائر 
تأخذ  توقعةالم تودة  المتاحو  المالئمةمة  داعوال  لةمعقوال  تالمعلوماتبار  عالبا  ةالمجموع،  تشتملزائد  جهودم  أولفة  كن   لومات معالهذه    . 

  .الستشرافيةوالمعلومات ا المعزز ينائتمتقييم االلا و دى المجموعةل بقةسابرة الخال ىعل  بناءً  ةعيلنووا  ةميلكا تالليلومات والتحعمالعلى 
  
  في  مبسطة  ةيهجمن  يقبتطب  جموعةمال  قومت  ،خرىاأل   نة يالمد  ذمموال  فواتير  اهب  رصديُ   لم  لتي ا  ة نلمديا  والذمم  ةريلتجاا  المدينة  مللذم  سبةبالن
 ات مخصص  مصفوفة  ةعالمجمو  تضعو  .االستخدام  عمر  مدى  على  قعةمتوال  تمانئاال  ئرخسا  على  اءً نب   وقعةمتال  تمانئاال  خسائر  تساباح

 افرتعالا  ميت  .تصادية ق الا  ةئيلبوا  ننيديملبا  خاصةل ا  ةالمستقبلي  املللعو  سويتهات  موت  ، للمجموعة  نائتماال  لخسائر  قةالساب  برةالخ  على  بناءً 
  . وحدالمز الموج المرحلي خلالد بيان في ةالمتوقع ئتمانالا خسائرب

  
  صل تح  أن  ملالمحت  ريغ  من  أنه   ىلإ  يةرجخاال  أو  داخلية ال  المعلومات  تشير  عندما  لسدادا  متأخر  الي مالاألصل  أن    ةمجموعال  برتعت

 ليماال  األصل  بط ش   يتم  .ةعجموالم   بها  فظتحت  يةائتمان  تيزاتعز  يأ  العتبارخذ باألا  قبل  بالكامل  ةلقائما  ديةعاقالت  المبالغ  على  عةوالمجم
  .تعاقديةال  النقدية اتقللتدف قولةمع استرداد توقعات هناك تكون ال عندما

 
دلة من خالل اعقيمة ال بال  ندات الديوسنلفة المطفأة  تك لية المسجلة بالامات الجودموانت الما إذا ك  قييمير بتيخ كل تقري تارجموعة ف تقوم الم

أكثر له قوع حدث أو  وعند    ماني‘تعرض النخفاض ائت’ ي أنهصل المالأل ر ايعتب  ي.اض ائتمانفخضت النر تع  قدى  خراأل  ملة ايرادات الشإلا
  ي.مالاللألصل المقدرة  بليةلمستقالنقدية افقات لى التدتأثير سلبي ع

 
  ة:اليالت ت الملحوظةنا ااني على البيمتخفاض ائالن يصل المالية على تعرض األوعمل األدلة الموضتشت
  
 صدر؛ مُ لأو ا المقترض هااجهيو تيالالحادة  ية الت المابعوالص  
 ٩٠ن تزيد ع في السداد لفترة لتعثر أو التأخرامثل  ل بالعقد،اإلخال  ً   ؛ يوما
 رى؛  أخ  وففي ظر قبلها مجموعة لتشروط ما كانت الى للمجموعة بناء عا ن قبلة مدم ة مققرض أو دفع يكلةإعادة ه  
 ى؛ أو خرة أاليم لةدة هيكإعا  وفالس ألإل ترضقالم رضتع لمن المحتمون كأن ي  
 الية.مزمات ط للسند نتيجة أسوق نشد م وجوعد  

  
  
  
  
  
  



  ةوشركاتها التابع عم.ش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت دةوحلمزة الية الموج لمرحالمالية ا يانات بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ي ف  اكم
  

 
٢٦  

  ة الهامة (تابع) يالمحاسب ت اسالسيص املخ  ٤- ٢
 
  بع) (تا الماليةودات  جمولا

 
  الماليةغير ض قيمة الموجودات نخفاا

 
عرض  ت  ما قدأصل    نأ  علىرات  مؤش ك  ن هنااك  إذا   اميد  حدلت  ،ةليغير المادات  وجوللمتقييم  راء  تقرير بإج  كل  خياربت   المجموعةم  قوت

بتقدير وم  تق  موعةلمجان  إفقيمة  نخفاض في الوي لالجراء تقييم سنإيتطلب    او عندمأ شرات،  لمؤهذه ا  ودلقيمة. وفي حال وجا  اضالنخف
ً ق اد نللنق  جةنتات المدحللو  صل أولأل  لةادعالقيمة الي  د فستردالال  األصل القابلةثل قيمة  تتمالسترداد.  ل  صل القابلةاأل  قيمة لبيع  تكاليف اصا
شكل  ن مستقلة بتكولتي  وا  خلةاد  نقدية ألصل تدفقات  تاج اإني حال عدم  فة، إال  دعلى ح  للكل أصدد  ى، وتحعلاالستخدام أيهما أن  م  قيمتهو

  نتجة للنقدلما  حدةالو  وأ  صلية لألرتالدف  القيمةيد  تزا  معندودات.  وجالم من  ة  موعاألخرى أو مج  لموجوداتن االنقدية م  اتدفقعن الت  كبير
ال يتقاالقيمة  عن  لالسترداد،  أناأل  اعتبارم  بلة  ت  النخفاض  تعرض  هصل  ويتم  لتساويخفيض  القيمة  د عن    رداد.ستلالة  ابلالق  ةمالقي  قيمته 
من  ديد  تح ياالالقيمة  التدتم  ستخدام،  النقدية  خصم  استقبليالمفقات  للقيلم ة  باسحالالة  مقدرة  السوق ماييتقعكس  تم  خصعدالت  م  تخدامية  ت 
. اسبةام نماذج تقييم منستخدم ايت  ، عالبي  ليفاقصاً تكالة ندايد القيمة العد تحدعن  .جوداتوة بالمعلقر المتاطزمنية للمال والمخالة  للقيمحالية  ال

 ادلةقيمة الععوامل الو  أ  ليةفي األسواق الماداولة  متها  سهمأ  اتركة لشمدرجسهم الاألار  و أسعالتقييم أبمضاعفات    الحساباته  هذ  دعميتم  
  ة.رى المتاحخاأل
  

صل ألا  وظيفةمع  تتناسب  التي    تا لمصروفا  ضمن بنود  موحدلاموجز  الحلي  لمراخل  دان الين بة ضميماض القبخسائر انخف  ترافيتم االع
   ة.القيم في خفاضتعرض الن الذي

  
اض  سائر انخف خ بأن يد مؤشرات تف  ناكيما إذا كان هحديد فتقييم لت اءجرإ قريرتكل  تاريخيتم ب تجارية،لاخالف الشهرة دات جوللمو ةبالنسب
بها  ترعالمُ   القيمة ً ف  حالتضفخانأو    دةموجود  تعلم    سابقا في  ترؤشلماهذه  ود  وج  .  الات،  لالسترداد   القابلة  قيمةال  ديربتق  مجموعةقوم 

ً ف  ترعالمُ   ةيمفاض القئر انخعكس خسا  م جة للنقد. يتالُمنتحدة  ولألصل أو ال د  دمة لتحديتخلمست اي التقديرار فعند إجراء تغي فقط  بها سابقا
ه لألصل قيمتة الدفترية  قيمال  ال تتجاوز  س بحيثالعك  دديتح  يتم  مة.لقيانخفاض ار  ئاخس تراف باع  رآخنذ  د ماالستردابلة للقاألصل  قيمة ا

لال والسترداالقابلة  كذلك  د،  اا  تتجاوز  كالدفتريلقيمة  التي  منصافيدها،  ديتحم  ليت  نة  في  ا  ة  الم    حالالستهالك،  بخسائر  ف  تراالعيتم 
   .لموحداوجز الملي المرح للدخن بيان اضم  سعكبال افترعاالتم . يةالسابقسنوات ال مة فيخفاض القيان
  

  وعة ملمجقبل ا منادرة لكية الصحقوق الم مالية وأدواتالمطلوبات ال
  

ت الملكيةحوين  الد  دواتأ  صنيفيتم  ملك   أوة  مالي  وباتلط كم ا  مإ  قوق  حقوق  وفكأدوات  ً ية  لقا اال  التعقياتفاجوهر  تقدي ات  يتم  صنيف ة. 
 رباحل األخالمن    ة العادلة ية بالقيممال  كمطلوباترير المالية  لتقاعداد ادولية إلال  يريالمعا  نم  ٩رقم    يارع الم  نطاقمن  ض  ماليةال  طلوباتالم

الخسائ أوأو  مك  وأ  ياتوسلفروض  ق   ر  منامحسب  ةقتشأدوات  يكون  ً سبا  المجموعة  ا تحدد  اللمطلا  تصنيف.  اف  عتراالعند  ية  مالوبات 
  . ئيبدالم
  
  خرى واأل ريةجا ة التائنمم الدالذ
  . ال أمنها واتير بشأفصدر سواء   ة،موععليها المجمات حصلت بضائع أو خد  مقابلمستقبل ي اللدفع فالمستحقة ا لغابلماب فاالعترا يتم
  
  جاراإلي تاماتزال
 يتوجب  لتيا  يجاراإل  قدع  دفعاتل   ةالحالي  بالقيمة  المقاسة  راجياإل  دوعق   اتبالتزام  ترافاالعب  جموعةالم  تقوم  اإليجار،  قدع  بدء  ريخات  في
ً ناق)  يةهرجو  تةثاب   دفعات  لكذ  في   بما(  بتةثا  دفعات  اإليجار  عقد  دفعات  تتضمن  .جارياإل  عقد  رةمدى فت  على  هادادس  يجار إ  زافحو  ةيأ  صا
 ات دفع  تشمل  . ةبقيمتال  مةلقيا  اناتضم  بموجب  دفعها  توقعملا  الغلمبوا   المعدل،  أو  رلمؤشا  على  دتعتم  التي  المتغيرة  ريجاإل ا  عاتفود  ينةدم

ً أ  رااإليج   ة دم  تناك  اذإ  اإليجار،  عقد  هاءنإ  اتامرغ  ودفع  عةلمجمو ا  تمارسه  أن  معقول  كلبش  المؤكد  الشراء  ارلخي  ارسةممال  رسع  يضا
 ل المعد  أو  مؤشر ال  على  دتعتم  ال  التي  ةرلمتغيا  اراإليج  دفعاتب  عتراف الا  يتم  .اإلنهاء  خيار  سارتم  وعةلمجما  أن  تعكس  يجاراإل

  .عةالدف لحدوث يؤدي لذيا الشرط أو حدثال فيها دثحي التي ةفترال في فو ركمص
  
  ر سع   كان  إذا  اإليجار  عقد  ءدب  ريخات  في  معدل االقتراض المتزايد  عةوجممال  تستخدم  ، جاراإلي  عقد  اتعلدف  ليةحاال  مةالقي  تساباح  عند
  ازدياد   لتعكس  راإليجا   دوقع  ماتالتزا   غلبم  زيادة  متت  العقد،  دءب  خريتا  عدب  .بسهولة  للتحديد  قابل  غير  راجياإل  دعق  في  الضمني  لفائدةا
  ك انه  كان  إذا  اإليجار  دوقع  اتمتزالال  ةيدفترلا  ةالقيم  قياس  دةاعإ  متت   ذلك،  إلى  ضافةباإل   .اؤهاأدالتي تم    ريجااإل  دفعات  وتخفيض  ائدةالف

  .ذو الصلة صلاأل لشراء تقييمال في رييغت أو يةرجوهوال بتةثاال اراإليج قدع فعاتد في ييرتغ أو إليجارا عقد ةمد يف  تغيير أو تعديل
  

التزامات  عند   ا تقو،  ليتشغي  إيجار   ودقكعالمصنفة    راإليجالعقود    اإليجارقياس  بلمجموم  بياإل  دفعاتم  صخعة  معدل دام  تخاسجار 
  . ٪٨لى إ ٪٤ من بقالمط سطالمتو اوحريت. االقتراض المتزايد

  
  
  



  ةوشركاتها التابع عم.ش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت دةوحلمزة الية الموج لمرحالمالية ا يانات بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ي ف  اكم
  

 
٢٧  

  ة الهامة (تابع) سبيت المحااسالسيص املخ  ٤- ٢
  
  (تابع)   موعة لمجقبل ا رة منادلكية الصقوق المح المالية وأدواتمطلوبات ال
  

  والسلفيات القروض
ً وض ألجل القرب فعتراااليتم    .معاملةلل مباشرة سوبةمنال تكاليفالناقصاً ستلم مقابل الملل لة عادالمة يقلبا مبدئيا

  
الفعلي. لفائدة  طريقة سعر ام  باستخداة  فألمطة الفلتكا حقاً بال  دئها فوايعل  ترتبي  تيالات  لسلفياو  روضلقاقياس    ، يتمبدئيف الم تراعاال  بعد
ة عمليل  الوكذلك من خ  لمطلوباتاعتراف بالا  إيقافا يتم  مدند عحمولاالمرحلي الموجز    الدخل  يانفي بئر  الخسارباح واأل ب  عترافااليتم  

  اإلطفاء.
  

  وك الصك
من خالل تطبيق معدل   لصكوكل  بةنسومال  تساب األرباحاحم  يت  ي.الفعل ربح  لل امعد  يقةطر  دامستخبا  ةلمطفأافة  للتكك بان الصكوايتم بي

السائلا ال  دربح  ففي  تسوق  ألدوا ا ي  اإلصدار،  مريخ  صكوك  ف  إضافة  ويتملة  ماثت  فرق  إا  األرباحي  أي  القيمة  لموزعة   دفتريةاللى 
    لصكوك.ل

  
  األخرىة يلت المابالومطال
ً مبدئيرى  خألا  المالية  تا بولمطالقياس    يتم ً عامالت ويف المتكالي  بعد خصملة،  دلعاقيمة االب  ا يقة طرخدام  باست  ةأتكلفة المطفلاب  تم قياسها الحقا

  لي.د الفعلى أساس العائع الفائدة اتفومصرب فراتاالع، ويتم ةالفعلي الفائدة
  
ة. إن  ى الفترة المعنيمد  على  ائدةالف  فاتمصرويص  صوتخالمالي    م ازلت لالة  أمطفالتكلفة الب  ساحتيقة اطر   يف  ةفعليلفائدة الاقة  طري  ثلتتم
كون  ي  حيثماو،  ، أ لماليالاللتزام  العمر المقدر    دىعلى مقبلية المقدرة  ية المستقدنلت الدفعاا  به  خصمالذي ي  لالمعدهو    ة الفعليالفائد  دلمع

  ة أقصر. رفت اً،مناسب
  

  يةمالبات اللومطالب عترافالإيقاف ا
ب اال  بإيقاف  ةموعلمجا  قومت الماليعتراف  عندالمطلوبات  وفقط  عندما،  يتم  ة  التز ما،  من  المجموعة  إلغائاتامإعفاء  أو  أ ها  فها  انتهاء  ترة و 

لتزام  شروط اال  أن تكونأو    بشكل جوهري،  فةاس بنود مختلأسلى  المقرض عنفس  ي بآخر من  مال  لتزامل اادتبيتم اسدما  صالحيتها. عن
  . الموحد موجزال يلمرحلاة في بيان الدخل ة المعنيفي القيمة الدفترياالعتراف بالفرق دها يتم عن جوهري، لبشكها يل تعد تم الحالي قد

  
  ةيت المالااألدو قاصةم
،  دما نالموحد فقط عجز  المورحلي  المالي  ممركز البيان ال  غ فيلمبلا  فيج صاادرإتم  مالية ويلاات  بلومطواللية  ماال  تالموجودا  ةقاصمتم  ت
وتسوية دات  ووجحصيل الم ت  المبلغ أوي  ء تسوية على أساس صافلمبالغ وتنوي إجراقاصة النفاذ بما  واجب  ونيانقحق    جموعةلمكون لي
  .امنةبصورة متز باتطلوالم
  
  التجارية ةلشهروال اعمألج ادم
  

ريخ اياسه بتم قل الذي تمحوال  غي المبلإجمالها  أن  ىة االستحواذ علفاس تكلقي  يتماذ.  ة االستحو يقطرام  باستخد  األعمال  جدم  سابتحايتم  
لعادلة أو مة اقيالبما  إها  يلعمستحوذ  الشركة ال  في  طرةغير المسي  لحصةااس  حوذ بقيمستال   ، يقومأعمال  جمدالعادلة. لكل  لقيمة  ذ باالستحواا
    .روفاتكمصذ اواالستح كاليفت لحميتوذ عليها. يتم ح المست ركةللشديد ابلة للتحلقا داتة من صافي الموجوسبي تنااللحصة با
  
 خصيص مناسبوتنيف  إلجراء تصمفترضة  ال  ةاليمات ال بولمطوال  وجوداتالم  ييمبتقإنها تقوم  ا، فكة موعة على شر مجموذ الحدما تستنع
ااً  قوف واعاتلللشروط  االقتصقدية  السائداديلظروف  والظروف  العادلبة  ة  ذحاالست  يخراتفي  ة  القيمة  ويتضمن  قات المشتصل  فك  لواذ. 

  يها. لعوذ تح ركة المسالشقبل  نساسية ماألالعقود  في الضمنية
  

ً مملوكة سالا  للحصص  العادلةالقيمة  ن  إفل،  حمرالى  ال عألعمإجراء دمج ام  ل تفي حا ها عليوذ  لشركة المستححوذة في اتركة المسللش  بقا
االس إعادةتحبتاريخ  تتم  تاالعادل  القيمةب  اهس قيا  واذ،  في  االرة  بيا  حواذستيخ  خالل  امن  ي د.حالموالموجز  رحلي  الملدخل  ن  تم سوف 

لالحقة  رات ااف بالتغيرتم االعتي  ف وس  .حواذاالست  ة في تاريخدلعاال  بالقيمة  ةتحوذسم لشركة الاقبل    منه  تحويل  ملحتلمراف بالثمن اتعالا
ً قفوم  اأو التز  تبر أصلمل الذي يعالمحت  يمة العادلة للثمنللق   " ةيالالم  "األدوات:  يةالتقارير المالإلعداد    ليةلدومعايير المن ا  ٩  ر رقم للمعياا

م  تت  دة قياسه حتىجوز إعاي  ، الةملكي وق  قلى أنه حع  ملتمحلثمن التصنيف ا  ما كان يتإذ  .دوحلم اموجز  ال   المرحلي  الشاملدخل  في بيان ال
  . في حقوق الملكيةيته بالكامل تسو
  
  
  
  
  



  ةوشركاتها التابع عم.ش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت دةوحلمزة الية الموج لمرحالمالية ا يانات بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ي ف  اكم
  

 
٢٨  

  الهامة (تابع) ة ت المحاسبياسالسياص ملخ  ٤- ٢
  
  تابع)  ( التجارية ةشهرل وال عماألا جدم
  
ً مب  يتم  ةغير المسيطرص  حصه للف بترلغ المعوالمب  جمالي الثمن المحولالزيادة في إ ي  مثل فتي تتة التكلفبال  ةاريجتهرة الياس الش قدئيا
أقل    كان الثمن . إذا  ةلمفترضا  باتو طلذ عليها والم تحوالمسد  يتحدللقابلة لاملموسة  الر  يوسة وغملمال  جوداتومفي الصاللة  عادلقيمة ال ا  عن
الموجز المرحلي  دخل  الفرق ضمن بيان  ، يتم االعتراف بالمستحوذ عليهاالة التابعة  لشركبا  ةخاصلاات  دوالموج  ة لصافيادلن القيمة العم

بعدالموح االعترا.  اد  التااس  قي  ميتدئي،  لمبف  ً ناقكلفة  لتبا  ريةجالشهرة  اختبارلغ  مة.تراكلما  يمةقال  فاضانخ   خسائر  صا  انخفاض   رض 
يتم  القيمة الشهرة،  المستحولتجارا  توزيع  عمف  ا عليه  ذية  ً األعما  جدملية  ي  اعتبارا االستحتارمن    ل  كل  يخ  إلى  منوواذ  ت لوحدا ا  حدة 

لوبات لمطوا  وداتوجلمص ايخصتم  د تقإذا    ماع  ظر نبصرف الج،  لدم ا  ليةمن عم  تفيدتس  نأ  متوقعال  من  التي  موعةالمج  لدى نقد  المنتجة لل
  ت. الوحدا خرى لتلكاأل
  

ة  شهر ج اليتم إدراة،  لمعنيا  الوحدةعمليات التي تنطوي على  ال  عاد جزء من تلكستبم اتو د  لنقلتجة  منلاحدة  والمن    ازءً لشهرة جعندما تشكل ا
هرة  اس الشيتم قي  العملية.استبعاد  من  ئر  لخساا  أواح  بألرد احديتعند    يةمللعلدفترية  ال   يمةلقعدة ضمن امستبال  ةليبالعمطة  رتبجارية الملتا

  . للنقدنتجة من الوحدة المه حتفظ بالم ة المستبعدة والجزءمليبالعالمتعلقة  القيمة ىإلداً ستناا  ةالحال هالمستبعدة في هذ التجارية
  
 لظروف إلى ا  رتشي  ماعندر  يتقرال  ريخافي ت  مةقيال  في  نخفاضال  تعرضها  حقق من مدىللتر  الختباية  وسن  ةورصبارية  جرة الت ضع الشهخت

  القيمة. في النخفاض كون تعرضتة قد تالدفتريأن القيمة 
  
. هاية لارة التجمي الشهرتتن   تي ة للنقد الالسترداد لكل وحدة منتجيمة القابلة للقتقييم ان خالل  الشهرة التجارية م  ض قيمةنخفاا   دتحدي  متي
 للدخلقيمة ضمن بيان اانخفاض ا  اف بخسائر عتردفترية، يتم االيمة اللقامن    قلنقد ألة لنتجالم  لوحدةل  ادتردسل لالبغ القابلون الميك  ادمنع

  ارية في فترات مستقبلية. التجتعلقة بالشهرة مة الميقخسائر انخفاض ال سحد. ال يمكن عكالمو  جزالمو يلالمرح
 
 ة العادلةاس القيمقي
 
  كل تاريخ تقرير. في  لةلعادا لقيمةتحوط باالوعقود  يةاللمق اراوألافي ر  ماة مثل االستثيل ماالت واداألياس بق  ةعالمجمو موقت

  
القيم العادلة  تتمثل  السعفة  قبضالذي    ري  دسيتم  أو  ما  أصل  لبيع  لعفه  اتحه  مويل  في  ما  المشاركعالتزام  بين  منتظمة  الين  ملة    سوق في 

ية لألصل أو رئيسال سوق  الا في  يتم إم  ماالتزام  ل  ويتح أو  ا  مل  صع أبي ة  بأن معاملاض  رتافى  علة  لعادة القيملاند قياس  تسيخ القياس. ي بتار
  تزام. لأو اال سوق لألصل م أو أفضلزالتاال
  
 ام، لتزاال  وأر األصل  يعالسوق عند تسن في  وركالمشامها  التي سيستخد  االفتراضات  ملتزام باستخداو االأ  صلأللاس القيمة العادلة  قي  يتم
    .ةتصاديهم االقحتساس مصلأ لى ع فونصرتي قلسو ا فيلمشاركين اأن  اسأسى عل
  
العادلة  قياسن  إ غيلمل  القيمة  المالية  وجودات  بعير  االعيأخذ  قدرن  السوقتبار  في  المشارك  م تحعلى    ة  اقتصاديةقيق  باستخدام   زايا 

فضل وأى  علبأ  اتدجووالم  دمالذي سوف يستخ  وقلسا  في  آخرارك  مش  ىلبيعها إ  قيلها أو عن طر ام  استخدأفضل  لى والموجودات بأع
 ام لها.خداست
  
  وق. ي السف رجةدمإلى أسعار الطلب البالرجوع لقيمة العادلة ديد اتم تحوق نشط، يس  فيارات المتداولة ستثمالبة لنسبال
  

تقدي للبنود  ر  يتم  العادلة  ا فائ  تحمل  التيالقيمة  إلى  دة  ال استناداً  القدينلتدفقات  الفادتخاسب  مةومخصة  معدالت  شذا  ودنلب  دة ائم  ط  رو ت 
  اثلة.انية ممتمئصائص اوخ
  
أو ترتكز على ة  تثمارات مماثلة السقيالسو  بالرجوع إلى القيمةالعادلة  تحديد القيمة    ، يتممدرجةية غير اللكلمستثمارات حقوق اة السببالن

  المخصومة.عة قلمتودية االنقالتدفقات 
  
  . ثلذات استحقاق مماجلة آ قود لع الحالية ر الصرفاعإلى أس تناداً اس  جلةآلاية نبجف العمالت األرصد قولعة لعادة القيملااحتساب  متي

  
  اثلة.مم  دواتالسوقية أل القيمة  ىلإ استناداً ة ر الفائدمقايضة أسعاد قولع العادلةة يمقحديد اليتم ت

  
ر  تعتمد بشكل كبي ي  تالادلة، ومة العالقيقياس  لة  ت الكافيانايلبا  هال  تتوفر  تيوال  قائمةال  لظروفل  م المناسبةتقييالليب  ساأ  وعةالمجمتستخدم  

  حوظة. ملالت غير المدخال ستخداممن ا قللوت الصلةحوظة ذات المللمدخالت ا على
  
  
 



  ةوشركاتها التابع عم.ش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت دةوحلمزة الية الموج لمرحالمالية ا يانات بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ي ف  اكم
  

 
٢٩  

  ة الهامة (تابع) ت المحاسبياسالسياص ملخ  ٤- ٢
  

 بع)  (تا ة العادلةقياس القيم
  
 وحدة الم  الموجزة  ليةرحالم  ليةالبيانات المافي    ح عنهافصااإل  دلة أولعاس قيمتها اقيايتم  تي  لوبات الت والمطادجولموميع اجتصنيف  م  يت

  العادلة ككل: س القيمة يالق سبةلمدخالت الجوهرية األقل أهمية بالنا ىليلي استناداً إ ها كمابيان ويتم ادلة، لعا لقيمةتدرج لالم امالنظضمن 
  
 ١توى المس   -

  
العقيال  اساتقي األسع  تقةالمش  ةدلامة  (غدرجالم  ارمن  الية  فير  ات والمطلوب  تالموجودلطة  ش نق  أسوا  معدلة) 
  .طابقةلمتا

  القيمةساقيا -   ٢المستوى األسع  تمدخال  من  مشتقةلالة  لعادا  ت  المستوى  الم  رابخالف  في  إدراجها  تم  والتي  تي الو  ١درجة 
مالح  أماالو  للموجوداتظتها  يمكن  م  مطلوبات  أاعس(كاألرة  باشبصورة  غر)  بطريقة  من   تقةمش (رة  مباشير  و 
  . )األسعار

  تستند   ي التلالمطلوبات وا  وأ  وداتللموجت  خال مدضمن  تت  م والتيييالتقيب  لمن أسا  لمشتقةاة  عادلالقيمة ال  ساتقيا -   ٣المستوى
  حوظة).ملالت غير مدخاللا( الملحوظة إلى بيانات السوق 

  
واال  وصبخص ا  يالت  مطلوباتلموجودات  باليتم  البعتراف  في  مصورب  لموحدةا   جزةالمو  ةرحليلما  الية المات  نياها  تحدد   تكررة،ة 
إعادة تقييم التصنيف في نهاية كل فترة   لخالمن    لةدالعا  ةلقيمل  رجالمتد  مايات النظتو مس  بين  قد تمت  حويالتالتكانت  ا إذا  م  عةالمجمو
   تقارير.د الإلعدا

  
 األصل   ومخاطرصائص  وخ  يعةوفقاً للطب  اتبطلووالمت  جودات الموتويا مس  دبتحدي  عةجمو المت  مقا،  لةة العاديملقااإلفصاح عن    ضلغر
  اله.عأ هو موضحكما  العادلة مةقيلرج لالمتد مالنظا توىمسااللتزام و أو

  
  قطاعات معلومات عن ال  ٣
  

قييم  ت ميت داء.األم در وتقييمصاال ع توزي بشأنت راراالق  اتخاذلغرض   صلنفمالها بشكل مأع طاعات غيلية لقالتشتقوم اإلدارة بمراقبة النتائج 
في البيانات المالية    يليةشغلتاخسائر  لأو اح  مع األربا  رة متسقةصوب  هااسيقتم  وي  شغيليةلتح أو الخسائر ااربإلى األاداً  استن  اتطاعلقأداء ا

  ة. الموحدالمرحلية الموجزة 
  

  األعمال قطاعات 
   

لرئيسيت  اطاعق  ة ثالث  إلىموعة  مجلا  تقسيم يتم  ،  ريةاإدألغراض   اللا  هيوال،  عمألة  االووبيع    يرتطو(ي  عقارقطاع  في  نلسكحدات  ية 
ئة وإدارة مراكز التسوق والتجز  (تطوير وتأجير   ةصل الذات  شطة  واألنر  يوالتأجاألراضي)    ارية وقطعالتج   والوحدات  والفيالت  المجمعات
التجاروالمساحا والسكنية)ت  وا(والضيافة    ية  إ/و  الكمتتطوير  اوالشق   فنادقال  دارةأو  والق  انألفندقية  القطاعات  مل  تشت).  يةفيهلترشطة 
ير الدولية إلعداد التقارير من المعاي  ٨رقم  ر  معياال  باعية حسطير القارطلبات معيار التقتها بمفي بمفردلتي ال تعلى األعمال ا  األخرى
  ية.الت المدماالخشركات  تثمارات فيالسا رافق ووالم اتلعقارإدارة امات خد فيعمال هذه األل تتمث . "غيليةعات التشالقطا"المالية 

  
 .ادات التشغيلية األخرىاإليرمن ضة فياوالضصلة الذات طة األنشو رالتأجي ةالعقارات وأنشطغير بيع مصادر  نت ميرادااإل راجإد يتم
 

  القطاعات الجغرافية
  

ً   نشاطها  لمجموعةا  تزاول ي سيكون  ع التشاريالم  عدد من  ريطوتوتعمل في    حدةمتلة العربيا  تارا ة اإلملوارج دخ  الدولعدد من   في  حاليا
، بينما ات العربية المتحدةماردولة اإل  داخلات  ليمع و  تجاريةعلى أنشطة    لقطاع المحليا  لتميش  .جموعةتائج المجوهري على ن  ثيرلها تأ

  ير).لتصدا تذلك مبيعا في (بما ةحد تلمبية االعرمارات إلادولة  ت خارجعملياو تجاريةشطة ي على أنيشتمل القطاع الدول
  

  مال عقطاعات األ
 تسعة ال  يتقطاعات األعمال لفترة بتعلقمالات  والمطلوب  تموجودارباح وبعض الواألرادات  اإليومات عن  ول التالية على معلادلجا  تضمنت

 ٣٠ي  فعمال كما  أل طاعات ابق  ات الخاصةطلوبوالم  تدام عرض الموجويت  .٢٠٢٠  سبتمبر  ٣٠و  ٢٠٢١  سبتمبر  ٣٠في    تينالمنتهي  أشهر
  .٢٠٢٠ر  مبيسد ٣١و  ٢٠٢١ سبتمبر
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  ابع)(ت دةوحلمزة الية الموج لمرحالمالية ا يانات بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ي ف  اكم
  

 
٣٠  

  )  (تابع اعاتقطمعلومات عن ال  ٣
  

  (تابع)  مالعقطاعات األ

    
والتجزئة  تأجير ال
        نشطة ألوا

  اإلجمالي   أخرى  الضيافة  صلة الذات   رات العقا  
  ألف درهم  ألف درهم    درهمألف   درهمألف   مهف درأل  

  تهية فينلما أشهر تسعةفترة ال
            :٢٠٢١ سبتمبر ٣٠

            اإليرادات 
            ين ن عمالء خارجيميرادات اإل
  ١٠٫٩١٤٫٣٧٢  -  ٣٢٣٫٦٦٢  -  ١٠٫٥٩٠٫٧١٠  ية زمن  ى فترةد على م - 
  ٨٫٤١٧٫٤٦٨  -  ٥٥٣٫١٤١  ٣٫٧٢٤٫٨٦٢  ٤٫١٣٩٫٤٦٥  التأجير ت  إيراداو نقطة زمنية محددةفي  - 
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  ١٩٫٣٣١٫٨٤٠  -  ٨٧٦٫٨٠٣  ٣٫٧٢٤٫٨٦٢  ١٤٫٧٣٠٫١٧٥  
   ======= === = =   ======= === = =   ======= === = =   ======= === = =   == = ===== === = =  

            ج النتائ
   تخفيض /انخفاض القيمة  لضريبةال األرباح قب 

  ٦٬٥٦١٬٨٢٧   ٦٩٤٬٦٩٩    ١٣٦٬٢٣٣    ١٬٣٦٩٬٥١٤     ٤٬٣٦١٬٣٨١  قبل (أ) و (ب) و مةالقي  
   - -------------- ------ - ---- ---- -   - -------- --- ------ --- ----- ---- -   - --- --------------- -- ----- ---- -   - -------------- ----- - -- -- ---- -    

    )٨٧٨٬٠٧٨(  -    -   )١١٤٬١٥٨(     )٧٦٣٬٩٢٠(  تخفيض القيمة  /انخفاض القيمة 
   == ===== === = =   ====== = === = =   ======= === = =   ======= === = =    
            

    ةبيع ومصروفات عمومي تمصروفا  ) أ (
  ) ١٫٢٢٣٫٤٢٤(          صصةخ ر مغيية روإدا          

  ) ٢١٦٫٠٣٩(          يمخصصة، صافر ل غييو تمكلفة ت  )ب (
           - ------ ------- - - ---- ----- ---- -  
  ٤٫٢٤٤٫٢٨٦          بةل الضرية قبفتر باح الأر
           ======= === = =  

            ى عن القطاعات رمعلومات أخ
            مصروفات رأسمالية 

  ١٬٧٧٠٬٥٢٢  ١٠٦٬٩٦٠  ١١٧٬٦٥١  ١٬٠٥٣٬٩٧١  ٤٩١٬٩٤٠  ) ماريةاستث   تراوعقا عدات وآالت ومكات (ممتل
   ==== === === = =   ======= === = =   ======= === = =   ==== = === = =   ======= === = =  
            تهالك س اال
    ودات حق وآالت ومعدات وموج  ممتلكات(
  ١٬٠٢٣٬٢٩٥  ٣٩٬٥٧٧  ١٧٤٬٣٥٣  ٦٠٢٬٧٥٥  ٢٠٦٬٦١٠  ) ثمارية ارات است ام وعقدالستخ ا  
   ======= === = =   == ==== === = =   ======= === = =   = ====== = = =   ======= = == = =  

  
  نتهية فيلما  أشهر الثالثةفترة 
            :٢٠٢١ سبتمبر ٣٠

            اإليرادات 
            ين جين عمالء خارمدات يراإلا
  ٣٫٧٣٥٫٨٤٧  -  ١١٠٫٨٧٣  -  ٣٫٦٢٤٫٩٧٤  ية زمن  ى فترةد على م - 
  ٣٫٠٩٦٫٤٦٧  -  ٢٠٩٫٠٧٤  ١٫٣٥٩٫٩٠٧  ١٫٥٢٧٫٤٨٦  التأجير ت  إيراداو نقطة زمنية محددةفي  - 
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  ٦٫٨٣٢٫٣١٤  -  ٣١٩٫٩٤٧  ١٫٣٥٩٫٩٠٧  ٥٫١٥٢٫٤٦٠  
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            ج النتائ
  انخفاض القيمة / قبل والضريبة األرباح قبل 

  ٢٬٦٧٣٬٤٠٠  ٤٨٨٬٢٥٠  ٨٢٬٦٢٠  ٥٥٨٬٦٦٢  ١٬٥٤٣٬٨٦٨  (أ) و (ب)  قيمةالتخفيض   
   - ------ ------- ------ - - ---- -- -- -   - -------------------- ----- ---- -   - -- -- -- -------------- ----- - --- -   - --- ---------- - - --- ----- ---- -    

  ) ٥٧٨٬٠٧٨(  -  -  ) ١١٤٬١٥٨(  ) ٤٦٣٬٩٢٠(  انخفاض القيمة / تخفيض القيمة 
   ==== === === = =   ======= === = =   ======= === = =   == ==== === = =    
            

  ة  بيع ومصروفات عمومي وفاتمصر  ) أ (
  ) ٤٧٦٫٥٩٥(          صصة خ ر مغي ية روإدا       

  ) ٨٤٫٨٧٣(          يمخصصة، صافل غير يتمو كلفة ت  )ب (
           - ------ ------ --- ----- ---- -  
  ١٫٥٣٣٫٨٥٤          بةريل الضقب باح الفترةأر
           ===== = === = =  
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  ابع)(ت دةوحلمزة الية الموج لمرحالمالية ا يانات بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ي ف  اكم
  

 
٣١  

  )  (تابع قطاعاتمعلومات عن ال  ٣
  

  (تابع) مال ألعقطاعات ا 
           

  تالعقارا  

جزئة  والت يرالتأج
ات  نشطة ذواأل

  اإلجمالي  ى أخر  افةالضي  الصلة 
  رهم دلف أ  درهم ألف     هم در  ألف  هم ألف در   درهم  ألف  
            وباتموجودات والمطلال

             ٢٠٢١  سبتمبر ٣٠في كما 
  ١٢٤٬٦٥٥٬٠٣٠  ٣٬٢٥٩٬٨٥٦  ٦٬٤٨٩٬٣٠٢  ٢٨٬٠٠٣٬٨٩٠  ٨٦٬٩٠١٬٩٨٢  لقطاع جودات امو
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  ٥٨٬١١٤٬٧٢٠  ٣٣٣٬٦٣٥  ٢٬٠١٤٬٣٧٩  ٦٬٤٥٧٬٨٩٦  ٤٩٬٣٠٨٬٨١٠  القطاع توبالمط
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  :٢٠٢٠ سبتمبر  ٣٠في  المنتهيةأشهر   تسعةفترة ال

 

        والتجزئة التأجير     

  * تالعقارا   
واألنشطة ذات  

  اإلجمالي   أخرى   الضيافة   الصلة  
  ف درهمأل   ألف درهم    درهم ألف  ألف درهم  ألف درهم  
  نها) عاد بيا(مُ         ) عاد بيانها(مُ   

            دات اإليرا
            ين مالء خارجين عمادات اإلير

  ٧٫٣٧٩٫٢٠٢  -  ١٩٠٫٠٣٠  -  ٧٫١٨٩٫١٧٢  ية على مدى فترة زمن - 
  ٤٫٩٧١٫٩٨١  -  ٣٣٩٫٤٤٢  ٢٫٨٨٧٫٢٩٤  ١٫٧٤٥٫٢٤٥  التأجير ت  إيراداو محددةنقطة زمنية في  - 
   - -------- ----------- ----- ---- -   - ----- --- ----------- ----- ---- -   - --------- --------- ----- ---- -   - -- ----- --- - - ----- ----- - --- -   - ------- -- ----- --- --- ----- ---- -  
  ١٢٫٣٥١٫١٨٣  -  ٥٢٩٫٤٧٢  ٢٫٨٨٧٫٢٩٤  ٨٫٩٣٤٫٤١٧  
   == == == =====   == = = =======   == = ========   == = == ==== ==   = == ======== = =  
            نتائج ال

  ض القيمة / قبل انخفاو ريبةالض  األرباح قبل
  ٤٬٣٠٥٬١٥١  ٢٬١٣٥٬٩٩٣  ١٢٬٥٢٢  ١٬١١٨٬٣٣١  ١٬٠٣٨٬٣٠٥  ) (أ) و(ب القيمة تخفيض  
   == == = =======   = = =========   == == ===== ==   == == === =====    
            

  ) ١٬٢١٣٬٧٨٩(  -  ) ١٤٦٫٩٢٠(  ) ٤٠٤٬٠٣٠(  ) ٦٦٢٬٨٣٩(  القيمة  تخفيضانخفاض القيمة / 
   == == = =======   == = = ==== ===   == = ===== ===   == == =======    

            
            
            

  ية  ومعم ت بيع ومصروفات مصروفا  (أ) 
  ) ٦٦٨٫٦٧٨(           خصصةغير موإدارية   
  ) ١١٣٫٤٤١(          مخصصة، صافي غير تكلفة تمويل (ب) 

           - ------- --- - - ----- ----- ---- -  
  ٢٫٣٠٩٫٢٤٣          بل الضريبة ق أرباح الفترة

           == = = === ====  

            معلومات أخرى عن القطاعات 
            الية أسممصروفات ر 

  ١٬٨٦٦٬٤٩٤  ١٦٩٬٤٩٠  ٢٠٦٬٣٣١  ١٬٢٩٨٬٤٦٧  ١٩٢٬٢٠٦  ) وعقارات استثمارية توآالت ومعدامتلكات (م
   == ======= =   == = === =====   == = = =======   == = = ======   == = =========  

            االستهالك 
     ثماريةاست  وعقارات(ممتلكات وآالت ومعدات 

  ١٫٠٦٢٫٤٤٥  ٦١٫٥٧٢  ٢٤٦٫٧٠٥  ٤٢٥٫٣٠٠  ٣٢٨٫٨٦٨  ) الستخداموموجودات حق ا   
   == = = ===== ==   == =========   == = ===== ===   == = = ======   == = ========  

  
  
  

  ٤- ٢إليضاح اجع ار* 
  
  
  
  
  
  



  ةوشركاتها التابع عم.ش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت دةوحلمزة الية الموج لمرحالمالية ا يانات بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ي ف  اكم
  

 
٣٢  

  )  (تابع عاتقطامعلومات عن ال  ٣
  

  بع)(تا  مالقطاعات األع
  

  (ُمعاد بيانها)  :٢٠٢٠ برسبتم  ٣٠ نتهية فيلما  أشهر الثالثةفترة 
        التأجير والتجزئة     

  * راتالعقا   
األنشطة ذات  و

  اإلجمالي   أخرى   الضيافة    الصلة
  ألف درهم  ألف درهم    درهمألف   ألف درهم  مهرف دأل   
  نها) عاد بيا(مُ         ) عاد بيانها(مُ   

            اإليرادات 
            ين ن عمالء خارجيميرادات اإل
  ٢٬٢٨٥٬٢٦٠  -  ٣٤٬١٢٦  -  ٢٬٢٥١٬١٣٤  ية زمن  رةى فتعلى مد  - 
  ١٫٨٤٦٫٠٧١  -  ١١٧٫٧١٥  ٩١٧٬٠١٢  ٨١١٬٣٤٤  التأجير ت  إيراداو محددةنقطة زمنية في  - 
   - ----- --------------- ----- ---- -   - -------------------- ----- --- - -   - ---------- ---- --- ----- ---- -   - --- ---------- ----- ----- ---- -   - ------- -- --------- ---- ----- ---- -  
  ٤٫١٣١٫٣٣١  -  ١٥١٫٨٤١  ٩١٧٬٠١٢  ٣٬٠٦٢٬٤٧٨  
   ======= === = =   ======= === = =   == === = = == = =   == ==== === = =   == = ==== = === = =  

            ج النتائ
  ٧٦٠٫٩٦٠  ) ١٧٫٨٩٥(  ) ٨١٫٩١٧(  ٢٣٤٫٦٦٤  ٦٢٦٫١٠٨  (أ) و(ب) وقبل  ريبةاألرباح قبل الض 

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

            
  ة  يبيع ومصروفات عموم مصروفات   ) أ (

  ) ٢٢١٫٥٠٣(          ة صصخ ر مغيية روإدا      
  )٢٥٫٩٠٠(          يخصصة، صافم ل غير ي تموكلفة ت   )ب (
           - ------ ------------- ----- ---- -  
  ٥١٣٫٥٤٧          بة يل الضرقب باح الفترة أر
           == ===== === = =  
            
            ٤- ٢اجع اإليضاح ر* 
            

            المطلوباتالموجودات و
            ) (مدققة  ٢٠٢٠ ديسمبر  ٣١كما في 
  ١١٧٫٩٧٦٫٥٩٦  ٢٫٦٧٥٫١١٠  ٧٫٤٩٥٫٠١٩  ٢٦٫٢١٠٫٦٧٩  ٨١٫٥٩٥٫٧٨٨  لقطاع ت اموجودا

   ======= === = =   ======= === = =   == === = === = =   = = ==== === = =   = == = ===== === = =  
  ٥٣٫٣٩٤٫٦٩٤  ٢٩٤٫٠٨٩  ٢٫٠٣٣٫٠٠٨  ٥٫٨٧٥٫٣٤٢  ٤٥٫١٩٢٫٢٥٥  القطاع  تاوبمطل

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

  افية لجغرالقطاعات ا
تم   .٢٠٢٠  سبتمبر  ٣٠و  ٢٠٢١  سبتمبر  ٣٠في    تينينتهالمهر  أش  تسعةالي  ترادات ومعلومات أخرى عن القطاع لفترى اإلي لتالية علجداول ال مل ا شت ت

  . ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١و ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ فيكما افية لجغر موجودات للقطاعات ا لمعلومات عن ال ا ض بعض عر
  
  لي اإلجما  دولي  يمحل  
    همألف در  ف درهمأل  لف درهمأ  

        : ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠تهية في المن  أشهر ةتسعة الفتر
        

        ت اإليرادا
       يين ج الء خارعممن  إليراداتا
  ١٠٫٩١٤٫٣٧٢  ١٢٨٫٢١٣  ١٠٫٧٨٦٫١٥٩  زمنية   ترةمدى ف على - 
  ٨٫٤١٧٫٤٦٨  ٣٫٨٢١٫٩٢١  ٤٫٥٩٥٫٥٤٧  تأجير الت  إيراداو ددةنقطة زمنية مح في  - 
   -------- - ---- -- - -------- ---   ---- --- ------- --- ---- -----   - --------------------------  
  ١٩٫٣٣١٫٨٤٠  ٣٫٩٥٠٫١٣٤  ١٥٫٣٨١٫٧٠٦  
  ======== ===  ===== ==== ==  == ==== == === 

  
  

  ٤- ٢اجع اإليضاح ر* 
  
  



  ةوشركاتها التابع عم.ش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت دةوحلمزة الية الموج لمرحالمالية ا يانات بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ي ف  اكم
  

 
٣٣  

   (تابع) عاتقطامعلومات عن ال   ٣
  

  (تابع)   افيةلجغرات اعالقطا
  

  اإلجمالي   دولي  محلي  
    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  طاع القرى عن ات أخعلومم

        فات رأسمالية ومصر
  ١٬٧٧٠٬٥٢٢  ٥٥٨٬١٦٠  ١٬٢١٢٬٣٦٢  ) ثماريةسترات ا ا وعقت ادعمو ت وآالت (ممتلكا

   == == === == = = ==   === === == = = ==   === === == = = ==  
        
        : ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ هية في تالمن أشهر الثالثة ترة ف
        
        ت إليراداا
        يين ج ء خارال عممن  إليراداتا
  ٣٬٧٣٥٬٨٤٧  ٢٩٬٩٢٥  ٣٬٧٠٥٬٩٢٢  زمنية   مدى فترة على - 
  ٣٬٠٩٦٬٤٦٧  ١٬٥٥٩٬٤٤٩  ١٬٥٣٧٬٠١٨  التأجير ت  / إيرادا ةة محددني نقطة زم - 
   - ---- - - ----- - - - - - - - -- ---------   - ---- - - ----- - - - - - - - -- ---------   - ---- - - ----- - - - - - - - -- ---------  
  ٦٬٨٣٢٬٣١٤  ١٬٥٨٩٬٣٧٤  ٥٬٢٤٢٬٩٤٠  
   == == === == = = ==   === === == = = ==   === === == = = ==  

          ٢٠٢١ بر سبتم ٣٠كما في 
        

        جودات المو
  ١٬٠٩٧٬٨٥٢  ٣٦٢٬٦٢٣  ٧٣٥٬٢٢٩  حق االستخدامدات موجو

  ٥٬٢١٤٬٧٧٢  ١٬٩٤٧٬٤٤٧  ٣٬٢٦٧٬٣٢٥  وائتالفات مشتركة لة ات في شركات زمياستثمار 
  ١١٨٬٣٤٢٬٤٠٦  ٣٣٬٧٢٣٬٤٠٢  ٨٤٬٦١٩٬٠٠٤  األخرى القطاع  داتوجوم
   - ---- - - ----- - - - - - - - -- ---------   - ---- - - ----- - - - - - - - -- ------- --   - ---- - - ----- - - - - - - - -- ---------  

  ١٢٤٬٦٥٥٬٠٣٠  ٣٦٬٠٣٣٬٤٧٢  ٨٨٬٦٢١٬٥٥٨  جودات لي المو إجما
   == == === == = = ==   === === == = = ==   === === == = = ==  
        

  ٥٨٬١١٤٬٧٢٠  ١٨٬٧١٨٬٩٢٢  ٣٩٬٣٩٥٬٧٩٨  ات طلوبالملي إجما
   == == === == = = ==   === === == = = ==   === === == = = ==  

      
      : ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠ي ف منتهيةال  أشهر تسعةفترة ال

        

  لي اإلجما  * دولي  حلي م  

    همألف در  ألف درهم  ألف درهم  

  بيانها)  (معاد  (معاد بيانها)     
        اإليرادات 

        مالء خارجيين ع من تااد اإلير
  ٧٬٣٧٩٬٢٠٢  ١٢٠٬٤٦٦  ٧٬٢٥٨٬٧٣٦  زمنية   مدى فترة على - 
  ٤٬٩٧١٬٩٨١  ٢٬٣٣٧٬٧٥٢  ٢٬٦٣٤٬٢٢٩  التأجير ت  / إيرادا نقطة زمنية محددة - 
  ────────  ────────  ────────  
  ١٢٬٣٥١٬١٨٣  ٢٬٤٥٨٬٢١٨  ٩٬٨٩٢٬٩٦٥  
   === ==== ===   ===== ====   == ===== = ===  

        اع أخرى عن القطت ومامعل
        ة الي أسمر  اتفمصرو

  ١٬٨٦٦٬٤٩٤  ٣٧٢٬٧٥٨  ١٬٤٩٣٬٧٣٦  ) ماريةتث سدات وعقارات ا وآالت ومع تلكات(مم  
   === ==== ===   ===== ====   == ===== = ===  
        

        :)ا(ُمعاد بيانه٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠ي تهية فالمن  أشهر الثالثةفترة 
        

        ت اإليرادا
        يين ج خارالء عممن إليرادات ا
  ٢٬٢٨٥٬٢٦٠  ٥٠٬١٠٠  ٢٬٢٣٥٬١٦٠  زمنية   مدى فترة على - 
  ١٬٨٤٦٬٠٧١  ٨٩٦٬٠٣٣  ٩٥٠٬٠٣٨  التأجير ت  إيراداو محددة نقطة زمنيةفي  - 
  ────────  ────────  ────────  
  ٤٬١٣١٬٣٣١  ٩٤٦٬١٣٣  ٣٬١٨٥٬١٩٨  
   === ==== ===   ===== ====   == ===== = ===  

  



  ةوشركاتها التابع عم.ش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت دةوحلمزة الية الموج لمرحالمالية ا يانات بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ي ف  اكم
  

 
٣٤  

  تابع) ( قطاعاتعن ال معلومات   ٣
  

    (تابع) افيةلجغرطاعات االق
  لي اإلجما  * يدول  محلي   
    همألف در  همألف در  رهمألف د  
  (معاد بيانها)   (معاد بيانها)     

        ) دققةم( ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ا في كم الموجودات
  ١٫٢٦٨٫٨٢٣  ٣٧٨٫٦٤٧  ٨٩٠٫١٧٦  ماالستخدا حقات موجود

  ٤٫٨٥٤٫٠٦٠  ٢٫٢٥٥٫٠٧٨  ٢٫٥٩٨٫٩٨٢  ة ت مشتركا الفتة وائ زميل  ستثمارات في شركاتا
  ١١١٫٨٥٣٫٧١٣  ٣٢٫٤٥٥٫٤٣٧  ٧٩٫٣٩٨٫٢٧٦  خرى األ لقطاعا تموجودا

   ---- - -------- - - - - - -- ----- ----   - ----------- - - - - - -- --- -- ----   --- ----------- - - - - - -- ----- -- --  
  ١١٧٫٩٧٦٫٥٩٦  ٣٥٫٠٨٩٫١٦٢  ٨٢٫٨٨٧٫٤٣٤  لي الموجودات إجما

   = = = ===== ====  = = = ===== ====  = = = ===== ==== 
  ٥٣٫٣٩٤٫٦٩٤  ١٨٫٢٢٧٫١٩٠  ٣٥٫١٦٧٫٥٠٤  المطلوبات لي إجما

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

  ٤- ٢اجع اإليضاح ر* 
 
  تة اإليراداتكلفاإليرادات و  ٤ 

  فترة الثالثة أشهر المنتهية في      ية في المنتههر أش تسعةة الفتر   
    سبتمبر ٣٠   سبتمبر ٣٠      سبتمبر ٣٠   سبتمبر ٣٠  
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١    ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم    ألف درهم   مألف دره  
  (معاد بيانها)      (معاد بيانها)    

            :  اإليرادات
            

            بيع العقاراتاإليرادات من 
  ١٬٨١١٬٧٥٠  ٣٬٢٧٩٬٥٢٨    ٥٬٩٨٠٬٤٧٩  ٨٬٩٢١٬٩٦٤  عاتسكنية بالتجم وحدات بيع

  ٧٦٧٬٠٠٦  ١٬٢١٧٬١٩٦    ١٬٩١٥٬٥٩٦  ٣٬٦٢٠٬٧٠٩  فللبيع 
  ٤٨٣٬٧٢١  ٦٥٥٬٧٣٦    ١٬٠٣٨٬٣٤٢  ٢٬١٨٧٬٥٠٢  أراضي وأخرى  تجارية وقطعوحدات بيع 

            

  ١٥١٬٨٤١  ٣١٩٬٩٤٧    ٥٢٩٬٤٧٢  ٨٧٦٬٨٠٣  ضيافةاإليرادات من ال
            

            جزئة مؤجرة والتن العقارات الت مادااإلير
  ٩١٧٬٠١٣  ١٬٣٥٩٬٩٠٧    ٢٬٨٨٧٬٢٩٤  ٣٬٧٢٤٬٨٦٢  واإليرادات ذات الصلة  
   ---- ----------- - - -- ---- --- ──────   ─────── ────── 
  ٤٬١٣١٬٣٣١  ٦٬٨٣٢٬٣١٤    ١٢٬٣٥١٬١٨٣  ١٩٬٣٣١٬٨٤٠  
  ══════ ═ ═══ ═══    ══════ ═ ═════ 
            : فة اإليراداتتكل
            اتاإليرادات من مبيعات العقارفة تكل

  ١٬٣٥٤٬٤٤٣  ٢٬٢٧٤٬٦٢٣    ٤٬١٩٨٬١٧٠  ٦٬٢٨٠٬٩٠٠  الوحدات السكنية بالتجمعات  تكلفة
  ٤٤٩٬٣٦٥  ٧٠٦٬٨١٧    ١٬١٢٠٬٢٨٧  ٢٬١٥٦٬٢٩١   الفلل فةتكل

  ٣٠٣٬١٨٥  ٢١١٬٣٦٢    ٦١٣٬١٥٣  ٧٦١٬٧٠٩ تكلفة الوحدات التجارية وقطع األراضي وأخرى 
  -  ٤٦٣٬٩٢٠    ٦٦٢٬٨٣٩  ٤٦٣٬٩٢٠  ) ١١اح استثمارية (إيض تخفيض قيمة عقارات

            

  ١٢٥٬٤١٥  ١٨٣٬٠١٢    ٣٥١٬٣٠٠  ٤٩٤٬٢٣٢  التكلفة التشغيلية للضيافة
            

            ة والتجزئة  ارات المؤجريلية للعقلفة التشغالتك
  ٣٠٧٬٣٠٥  ٤٠١٬٨٨٠    ٩٧٠٬٦٠٦      ١٬١٦٧٬٠٩٤  واألنشطة ذات الصلة  
  ─────── ──────  ─────── ────── 
  ٢٬٥٣٩٬٧١٣  ٤٬٢٤١٬٦١٤    ٧٬٩١٦٬٣٥٥  ١١٬٣٢٤٬١٤٦  
  ═══ ════ ═══ ═══   ═ ═════  ══════ 

  
  
  
  
  



  ةوشركاتها التابع عم.ش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت دةوحلمزة الية الموج لمرحالمالية ا يانات بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ي ف  اكم
  

 
٣٥  

  ارية واإلد فات العموميةومصرع والفات البيمصرو  ٥
  

  ثة أشهر المنتهية في ة الثالفتر     ر المنتهية في أشه تسعةال فترة   
    سبتمبر ٣٠   سبتمبر ٣٠      سبتمبر ٣٠   سبتمبر ٣٠  
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١    ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم    ألف درهم   ألف درهم  
  د بيانها)(معا      (معاد بيانها)    
            

  ٢٣٩٬٩١٩  ٣٨٢٬٣٨١    ٧٥١٬٦٢٢  ١٬١٤٩٬٦٧٣  ويقلتسات وعا لمبيا تافورمص
  ١٩٥٬٥٧٩  ١٨١٬٥٩٤    ٥٩١٬٨٦٦  ٥٥٥٬٤٧٨  الصلة ذات صروفات تب والماروال
  ٢٥٬٧٣٤  ٣٢٬١٤٤    ١٣٠٬٣٧٣  ٩٧٬٦٢٧  مخداالستاحق  وداتموجلالك هستاال

  ٦٩٬٧٧٨  ٦٣٬١٥٧    ٢٠٦٬٧٨٣  ١٦٥٬٨٤٠  ت اارإدارة العق اتفومصر
 قابلة للتحصيل مقابل الحصص بالغ المخصص الم

  -   -     -   ٣٠٠٬٠٠٠  ) ١٠طرة (إيضاح ي ير المسغ  
   ذمم المدينة والسلفيات المشكوك في مبالغ ال

  ٤٧٬١٠١  ٢٣٣٬٠٢١    ١٧١٬٠٤٣  ٣٣٣٬٤٢٥  تحصيلها  
  ١٤٠٬٠٥٠  ١٤٢٬٢٠٣    ٤٠٩٬٣٠١  ٤٤٤٬١١٦  أخرى  تافوصرم
   ──────   ──────     ──────   ──────  
  ٧١٨٬١٦١  ١٬٠٤٨٬٩٤٢    ٢٬٢٦٠٬٩٨٨  ٣٬٠٤٦٬١٥٩  
  ═ ═════  ═══ ═══    ═ ═════   ══════  

  
  ت التمويل إيرادا  ٦

  ي المنتهية فأشهر فترة الثالثة      لمنتهية في أشهر ا تسعةفترة ال   
    سبتمبر ٣٠   سبتمبر ٣٠      سبتمبر ٣٠   سبتمبر ٣٠  
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١    ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم    ألف درهم   ألف درهم  
            

  ١٠١٬٠٠٤  ٧٦٬٠٧٧    ٣٣٨٬٦٧٠  ٢١٦٬٢٦٨  ت وسنداصرفية م ئعودات التمويل من ادإيرا
  ١٦٬٦٢٩  ٢٥٬٨١٥    ٤٥٬١٠٥  ٦٥٬٨٩٢  ل أخرى إيرادات تموي

  ───────  ─────    ───────  ─────  
  ١١٧٬٦٣٣  ١٠١٬٨٩٢    ٣٨٣٬٧٧٥  ٢٨٢٬١٦٠  
  ═ ════  ═══ ═══    ═ ════   ══════  

  
  

  مويل تال  ليفتكا  ٧
  ة في فترة الثالثة أشهر المنتهي     ة في أشهر المنتهي تسعةفترة ال   
    سبتمبر ٣٠   سبتمبر ٣٠      سبتمبر ٣٠   سبتمبر ٣٠  
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١    ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم   مدرهألف     ألف درهم   لف درهمأ  
            

  ١٨٩٬١٤٣  ١٩٠٬٦٨٠    ٦٥٠٬٠٤٩  ٥٣٩٬٤٦٧  قروض الب المتعلقةل ويتمتكاليف ال
  ٢٦٬٠٤٤  ٦٦٬٩٥٣    ٩٤٬٧٢٩  ٢١٥٬٢٩٩  أخرى تمويل ف تكالي

  ───────  ─────    ───────  ─────  
  ٢١٥٬١٨٧  ٢٥٧٬٦٣٣    ٧٤٤٬٧٧٨  ٧٥٤٬٧٦٦  
  ═══ ═══  ═════ ═    ═══ ═══  ═ ════  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  ةوشركاتها التابع عم.ش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت دةوحلمزة الية الموج لمرحالمالية ا يانات بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ي ف  اكم
  

 
٣٦  

  د  النقو مصرفيةاألرصدة ال  ٨

   
   سبتمبر ٣٠

٢٠٢١  
  بر  ديسم ٣١

٢٠٢٠  
    هم ألف در  ألف درهم    
  )ُمدققة(      
        

  ١٨٬٠٤٧  ٧٬٠٠٩    دوقفي الصننقد 
  ٤٬٨٦٨٬٧٨٤  ٦٬٥٤٨٬٩٠٨  بت الطلتح مصرفية دائعوت احسابوجارية  اباتسح

ُ بتة اع ثودائ   ٩٢٧٬٩٦٢  ٢٬٥٩٤٬٠٠١  ر هأش  ٣تحق خالل ست
  ─────── ─────── 
  ٥٬٨١٤٬٧٩٣  ٩٬١٤٩٬٩١٨  اليمجاإل
      
  ١٥٣٬٣٢١  ١٤٣٬٩٦٩  ) ٢٢ احاإليض( مرهونةائع ود
ُ  ةائع ثابتود   ٣٠٢٬٦١٧  ٧٠٧٬٤٣٨  يدونقد مق هرأش ٣د ستحق بعت
  ──────── ─────── 
  ٦٬٢٧٠٬٧٣١  ١٠٬٠٠١٬٣٢٥  
   == == = = = == ==  == == = = = == == 

      :فية والنقدرلمصا األرصدة توجد
  ٥٬٠٠٩٬٧٥٤  ٨٬٣٠١٬٠٣٥  متحدةالية العربمارات داخل اإل

  ١٬٢٦٠٬٩٧٧  ١٬٧٠٠٬٢٩٠  دةتحالم يةاإلمارات العرب رجاخ
  ─────── ─────── 
  ٦٬٢٧٠٬٧٣١  ١٠٬٠٠١٬٣٢٥  
   == == = = = == ==  === = = = = = == 
      ية:  لتالبالعمالت ا ةممقوّ  والمبالغ النقدية البنوكلدى رصدة األ
  ٥٫٠٠٩٫٧٥٤  ٨٬٣٤٩٬٣٣٩  هم اإلماراتي الدر

  ٧٥١٫٣٤٤  ٨١٣٬٨٨٨  ي ريكألما الدوالر
  ١٢٧٫٨٣٠  ١٨٧٬٠٣٦  يعودال السيـرال

  ١٧٨٫٣٦٩  ١٧٩٬٥٨٧  ة  ديالهن بيةالرو
  ٧٧٫٥١٩  ٣٥٧٬٥٧٢  صريمجنيه الال

  ١٢٥٫٩١٥  ١١٣٬٩٠٣  عمالت أخرى 
  ───── ──   --- - - -- - - ------ - - ---- --- 
  ٦٫٢٧٠٫٧٣١  ١٠٬٠٠١٬٣٢٥  
   == == = = = == ==  == = = = == == = = 
 
 مخصوماً منه   م)دره ألف    ٥٫٧٦٣٫٩٨٨:  ٢٠٢٠مبر  ديس  ٣١( رهم  د  ألف  ٧٫٩٣٧٫٣٧٨يعادله    وما  النقد  يبلغ،  ٢٠٢١  سبتمبر  ٣٠في    كما

ً اجع لب. رعند الطستحق السداد تون عدة بنوك تجارية ا م ي تم الحصول عليهالتسهيالت الت   . ١٦ رقم اإليضاح أيضا
  

إاسة  تار ثابعبأس  فائدة   وكلبنى انقد لدال   يترتب على ة األجل مودعة  قصير  بتة الثاودائع  ال. إن  بنكيةلودائع اللى ادة عائسال  تالدمعال  لىتناداً 
ائدة على حسب المعدالت الس  وتحقق فوائد  دية للمجموعةعلى المتطلبات النقك  ذل  وقفويتثة أشهر،  ثالحتى  وم واحد  ي  من  حوتراتت  لفترا

  .األجل يرةلودائع قصا
  
البندلة  األرصد  ملتشت بهال  كوى  في  محتفظ  الاإلمارا  ةلدوا  المتحدةعربيت  دأ  ١٠٫٥٩٢مبلغ  على    ة  :  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١(   رهملف 

  ا.وريات في مشروع في سخصصة لالستثمار، مرهم)د فأل ١١٫٠٤٨
  

على  دة  األرصالنقد و  شتملي،  لتقرير تاريخ اكما في   د  ٥٫٢٨٩٫٤١٠  بلغ مالمصرفية   ألف   ٣٫٦٥٨٫١٧٣:  ٢٠٢٠بر  يسمد  ٣١(رهم  ألف 
الما  اتعالدف   قابلم  )درهم من  لمستقدمة  ع  نظيرء  العماللمة  لغرضبيع  ضمانلتي  او  روي تطال  قارات  حسابات  في  إيداعها  توزيعات و  تم 
  األرصدة غير مرهونة. / ه الودائعهذ .ح غير مطالب بهاأربا

  
  
  
  
  
  
  
  



  ةوشركاتها التابع عم.ش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت دةوحلمزة الية الموج لمرحالمالية ا يانات بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ي ف  اكم
  

 
٣٧  

 اتير ر بها فودصيُ   تي لمالمدينة ال الذممرية وينة التجاذمم المدال  ٩

   
   برسبتم ٣٠

٢٠٢١  
    سمبردي ٣١

٢٠٢٠  
    ألف درهم   درهم فلأ    
  (ُمدققة)      
  ) عاد بيانه(م      
        التجارية  المدينة لذمما
ً  ١٢قبض خالل مستحقة البالغ لما   ٢٬٠٠٥٬٦٥١  ١٬٤٨٤٬١٨٥    ، صافي شهرا

    ──── ───   ───────  
ُ لم تي المدينة  لاذمم ال       ر فواتي هاب صدرت
ُ  م مدينة لمذم ً ش ١٢ل التستحق خ يرها فواتر بصد ت   ٤٬٠٦٦٬٨٣٤  ٦٬٤٣١٬١٢٢  هرا
ُ مدينة لم  ذمم ً هر ش  ١٢ دبعق تحتس بها فواتيرر صد ت   ٥٬١٧٤٬٠٧٩  ٧٬٦٤٠٬٣١٨  ، صافيا
   ───────   ───────  
  ٩٬٢٤٠٬٩١٣  ١٤٬٠٧١٬٤٤٠  
   ───────  ──── ───  
  ١١٬٢٤٦٬٥٦٤  ١٥٬٥٥٥٬٦٢٥  ر بها فواتيردصيُ  لممدينة التي الوالذمم ية  جارتلاة الذمم المدين ماليإج
   = ==== = = == ==  ===== = = == ==
  
لديون اص  مخصتعلق بي  ألف درهم)  ٣٠٣٫٥٩١  :٢٠٢٠  ديسمبر  ٣١(هم  ر د  ألف   ٢٩٦٬٧٦٨مبلغ  اله  الذمم المدينة التجارية أع  من   خصميُ 
ُ ا. يلهكوك في تحصشالم   .لمالكبا ردادستلاللة رى قاباألخة ينلمدذمم ايع الجم عتبرت

  
ً دفوعة مقدمموفات ومصرئع داوذمم مدينة ووأخرى  موجودات   ١٠    ا

  
   سبتمبر ٣٠

٢٠٢١  
  ديسمبر   ٣١

٢٠٢٠  
    ألف درهم   ألف درهم 
  )(ُمدققة   
  ) عاد بيانه(م   
    
 ٤٬١٨٢٬١٩٩ ٤٬٥٢٨٬٣١٥ لتطوير اات اتفاقيبموجب  لللتحصي الغ قابلةمب
ً قم مدفوعة غمبال  ٣٬٩١١٬٨٥١ ٤٬١٢٦٬٩٤٠  ) ١( ارلالستثم دما
ً دفالغ مبم  ٣٬٠٧٧٬٣٢٢ ١٬٥٨٨٬٧٧١  نآخريلمقاولين و وعة مقدما

 ٨٩٧٬٤٢٧ ١٬١٣١٬٨٩١  ) ٢(ة المبيعات المؤجلة عمول
 ٦٣٥٬٦٤٢ ٥٢٨٬٤٩٩  صيلللتح القابلة مضافة البة القيمة ضري

 ٦٤٨٬٥٤٣ ٣٣٨٫٩٦٤ ))٥ضاح إي( المخصص صافية من ( ةر مسيطرص غيصن حصيل محبالغ قابلة للتم
 ٣٤٩٬٣٥٨ ٤٧٨٬٨١٥ ةزئوالتجخاص بالضيافة العمال ألاطاع  ق –زون مخ
 ٤٤٦٬٧٧٥ ٤٢٨٬٥٥٥ المالكين من جمعياتدينة م ذمم
 ٣١٣٬٣٤٥ ٢٥٨٬٣٨٥ مؤجلة  لودات ضريبة دخموج
ً دممدفوعة مق صروفاتم  ١٧٠٬٧٧٧ ١٩٧٬٢٦٦  ا
 ٣٤٬٨١١ ١٣٬٩٨١  أرضاذ على الستحول عات مقدمةدف

 ١٦٬٠٢١ ١٧٬٥٥٦  مستحقةفوائد 
 ١٬٣٤٥٬٦٤٨ ١٫٥٠٣٫٤٥٧ دائع وو أخرىة نديم ممذ
  ───────── ─────────  

  ١٦٬٠٢٩٬٧١٩  ١٥٬١٤١٬٣٩٥  
   == ====== = ==  ======== = = = 

ً مق  المدفوعة والمصروفاتائع والودالمدينة والذمم  خرىاأل الموجودات اققت استحفترا :دما   
  ٦٬٤٧٧٬١٠٧  ٦٬٢١٢٬٤٠١ اً شهر ١٢ل خال  

  ٩٬٥٥٢٬٦١٢  ٨٬٩٢٨٬٩٩٤ شهراً  ١٢بعد   
  ─────── ──────── 
  ١٦٬٠٢٩٬٧١٩ ١٥٬١٤١٬٣٩٥  
   = ======= == =   ======== == =  

  

ً   عةالمدفو الغ  المب  إن ) ١(  نة. لم معي  تفاي ائتالف  ملكية  صحص  الحصول علىموعة لغرض  جالم   ساهم بهاتالتي  ل  األموا  مثلت  مارث لالستمقدما
 .  ريرالتق تاريخفي  امل كأس المايتم تحويلها لرة ولم ميرسمات ه لمساا هح هذتصب

  

إطفاء   ) ٢(  عمواليتم  المؤجبيالم   تمصروفات  على  عات  للحصول  المتكبدة  العمالء  عقودلة  مدىعل  هافيذتنأو    مع  امات  التزب  الوفاءفترة    ى 
ً مم كونيحيثما  ألداء،ا  . كنا



  ةوشركاتها التابع عم.ش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت دةوحلمزة الية الموج لمرحالمالية ا يانات بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ي ف  اكم
  

 
٣٨  

  ر يطورض التلغعقارات   ١١

    
   سبتمبر ٣٠

٢٠٢١  
  رهمألف د   
    

 ٤٠٬٩٣٢٬٩١٩   ) عاد بيانهاوم مدققة(رة لفتا في بداية يدالرص
 ً    ٨٬٦٤٦٬٤٤١  الفترةخالل  كبدةمتال تكاليفال: زائدا

    )٩٬١٩٨٬٩٠٠(   ةفترل ا اإليرادات خالل تكلفةولة إلى محال تكاليفال ناقصاً:
   )١٦٩٬٩٤٥(   ة األجنبي مالتيل العتحو فروقات ناقصاً:

   )٤٦٣٬٩٢٠(   )٤(إيضاح  يضالتخفناقصاً: 
    --- ----- --- - ------ -- ----- -  

 ٣٩٬٧٤٦٬٥٩٥   لفترةا  هايةنفي  الرصيد
    ====== == ===  

  

   سبتمبر ٣٠  
٢٠٢١  

  سمبر  دي ٣١
٢٠٢٠ 

ف درهم أل  ألف درهم     
دققة)(مُ      
انها)(ُمعاد بي   :الموجودة وير تطالض غرعقارات للا  

 ٢١٫٩٦١٫٧٢٠  ١٩٬٧٩٢٬٧٦٧  ةتحد ة الميعربلرات امااإل دولةداخل 
 ١٨٫٩٧١٫١٩٩  ١٩٬٩٥٣٬٨٢٨  ة المتحدةربيعلارات الة اإلمج دوخار

   --- -------- - ------ ------- -  ----------- ---- --------- -  
  ٤٠٫٩٣٢٫٩١٩  ٣٩٬٧٤٦٬٥٩٥ 
   ======== ===  == = = === ====  
  

    ماليةأوراق في  اتستثمارا  ١٢

   
   برسبتم ٣٠

٢٠٢١  
    رسمبدي ٣١

٢٠٢٠  
    ألف درهم   درهم لفأ    
  )(مدققة      
  )د بيانها(معا      
        

 ٦٧٢٫٠٩٢  ١٬١٦٤٬٠٣٧  رىاألخرادات الشاملة خالل اإلي ة منعادليمة البالق ليةماات الالموجود
 ١٧٤٫٧٥٤  ١٦٤٬٦٣٧  أو الخسائر  رباحة من خالل األلعادلت المالية بالقيمة االموجودا

٠٧٧٫٨١٢٫٢  ١٬٥٩٩٬٢٨٩  ةالية بالتكلفة المطفأالم تلموجوداا  
   -- -- -- --- ---- ------ --- -  --- - ----- ---- ---- ----- -  
  ٢٤٫٦٥٨٫٩٢  ٢٬٩٢٧٬٩٦٣  
====== === =  ═══════   في األوراق المالية:  اتستثماراال  

٦٥٤٦٫٤١  ١٬٠٤٧٬٠٥٢  بية المتحدةات العرولة اإلمارداخل د  
٢٣٧٨٫٢٤٢٫  ١٬٨٨٠٬٩١١  حدةبية المتت العردولة اإلمارا خارج  

   -- - - -- --- ---- --------- -   - ----- - -- --- - - --- -- --- -  
  ٥٨٢٫٩٢٤٫٦  ٢٬٩٢٧٬٩٦٣  
  ══ ═════  == ========  
  

  العادلة للقيمة لمتدرجام النظا
  : تقييمحسب أسلوب ال دلةالعاية بالقيمة الت المللموجودا ةعادللا عن القيمة  التالي للتحديد واإلفصاح النظام المتدرجتستخدم المجموعة 

  

  ٣المستوى   ٢ المستوى  ١المستوى   لي اجماإل  
  رهمألف د  درهم لفأ  درهمف أل  رهمدف أل 
      
 ٢٩٬٢٢٣ ١٬٢١٨٬١٨١ ٨١٬٢٧٠ ١٬٣٢٨٬٦٧٤  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠

   === == == = ==  == == ====  == == = ====  === = ==== 
٫٨٤٦٦٨٤  قة) ق(مد ٢٠٢٠سمبر  يد ٣١  ٩٠٧١٫١  ٣٣٦٫٤٧٤  ٢٩٫٢٢٣ 
   === == ====  ==== === =  = === = == =  == == = = == 

ة مفي قيصا  هي  ةدتي تكون عاوال  ادهاترديمة اسق  تحديد  لخال  من  ٢ى  المستوة ضمن  ليالما  ألوراقا  في  ماراتاالستثتقييم  تم التوصل إلى  
  .الفترة  خالل ٢وى توالمس ١ستوى مبين الت تحويال تتم مل ة الواحدة في الشركات المستثمر فيها.لحصل األصل



  ةوشركاتها التابع عم.ش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت دةوحلمزة الية الموج لمرحالمالية ا يانات بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ي ف  اكم
  

 
٣٩  

  كة مشترت  اتالفئاميلة وزات لشرك قروض  ١٣

  
   سبتمبر ٣٠

٢٠٢١  
    سمبردي ٣١

٢٠٢٠  
    ألف درهم   رهمف دأل  
  )ةق(مدق   
     
 ٨٦١٫٣٥٩  ٨٥٧٬٣٩١  م ذ.م.  ليو سيدب دي الجنوب بيد ارإعم

 ٨٧٫١١٨  ٨٢٬٣٣٤  )١( ش.م.ع أمالك للتمويل
 ١١٤٫٠٧٢  -   مذ.م. ن فيوزود تاأول
 ٣٤٫٠٨٢  ١٥٥٬٢٠٥  ى أخر تركةشات مميلة وائتالفز  ركاتش
   -- --- -- ---- --------- ---  ---- --- - - -- ----- ---- -- -  
  ٣١٦٫٩٦٠١٫  ١٬٠٩٤٬٩٣٠  
   = == = = = = ===  === == == ===  
  
  ١٫٠٠٩٫٥١٣:  ٢٠٢٠ رسمب دي ٣١( ألف درهم ١٬٠١٢٬٥٩٦ البالغةلة واالئتالفات المشتركة شركات الزميلل ةالممنوح ضلقرو ا خضعال ت

ُ  اناتلضم م)هألف در   ائد.فوها يل ب عترتيوال  فاقيةالتقاً لشروط اوف  / لطلبا عندداد لسستحق اوت
  
ً فو ) ١(  نة  س  في  من قبل شركة أمالك   ض للقرلي  غ األصبل ٪ من الم٢٠اد  سد  تم  ،٢٠١٤المبرمة في سنة    ة،لهيكلدة ااإع  لشروط اتفاقية  قا

  ٪ ٢  بحمعدل ريه  ترتب عليو نةس  ١٢  ىعلى مد  سدادال  ستحقيُ األجل   طويليل  تسهى  إللغ  بممن ال٪  ٦٥إعادة هيكلة    تمت، و٢٠١٤
 ً  .سنة ١٢ ةلمدل حويتة للقابل محتملةأداة  ى لإ٪ ١٥ هيكلة ةعادإتمت و سنويا

  
  مشتركة فات الائت زميلة وركات شي ارات فاستثم  ١٤

  
   سبتمبر ٣٠

٢٠٢١  
  ديسمبر   ٣١

٢٠٢٠  
    م ألف دره  رهمألف د 
  )(مدققة   
  :ةكترشم ئتالفاتاة ويلمزشركات  ثمارات فيستال  الدفتريةقيمة ال
  

   

 ١٫٩٢٠٫٢٦٥  ١٬٦٤٢٬٩٨٨  * ةجردم –) وديةعمساهمة س ركة (ش ةيددينة االقتصاالم ،إعمار 
 ٥٠٦٫٩٦٩  ٥١١٬٩٨٣ .م.مذ ر بواديإعما
  ٤٩٨٫١١٣ ٥٠٧٬٧١٦  * ))١(إيضاح ( .م.مذ ي سي بيون دن تاداو

 ٤٣٧٫٢٧٣ ٤٦٠٬١٩٩  ذ.م.م ر عماإي  سي بليو تدي د
 ٢٩٦٫٦٣٨  ٣٠٠٬٣٩٩  ةحدودلشرق األوسط الما ونالناشيرنتانر تير

 ٢٥٥٫٦٦٣ ٢٥٥٬٦٦٥  م.ر ذ.مويسك زعبيل
 ٢٣٠٫٣٣٥ ٢٠٩٬٣٩٥  ونيم شيركتيليري أنم إيسليتميريزر توي باركالتيمال إيكو

 ١٤٧٫١٥٤  ١٤٣٬٩٦٥ * ش.م.خ  الستثماروا ةلصناعإعمار ل
 ١١٧٫٤٢١  ٥٨٤٫٠١٠ *جةمدر –.ع .مويل شتمأمالك لل
 ٦٨٫٦١٥  ٥٩٬٢١٧  * قاريالع ستثمارالت للسياحة والمي ر البحاشركة 
 ٣٧٥٫٦١٤ ٥٣٩٬٢٣٥ ى أخرمشتركة  فاتتالئالة وت زميشركا

   -------- --------- -- ----   -------- - -------------  
  ٤٫٨٥٤٫٠٦٠ ٥٫٢١٤٫٧٧٢ 
   = == =======   = = === ====  

  
  .زميلةكات شرعة في المجمو رااستثم * يمثل
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  ابع)(ت دةوحلمزة الية الموج لمرحالمالية ا يانات بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ي ف  اكم
  

 
٤٠  

  تابع)( مشتركةالفات ائت زميلة وشركات  يرات فامثتاس  ١٤
  

 :هامة لديهالة واالئتالفات المشتركة الالزمي  ة التالية في الشركاتلاحصص الملكية الفع المجموعةيوجد لدى 
  

  الملكية     

 
  

  الدولة 
  سبتمبر ٣٠

٢٠٢١  
  ر ديسمب ٣١

٢٠٢٠  
  )(مدققة     
      

  ٪ ٣٠٫٥٩  ٪ ٢٢٫٩٥  وديةمملكة العربية السعال  )وديةعمساهمة س ركة (ش ةيددينة االقتصاالم ،إعمار 
  ٪ ٤٨٫٠٨  ٪ ٤٨٫٠٨  ربية المتحدة الع اإلمارات .ع .مويل شتمأمالك لل

  ٪ ٥٠٫٠٠  ٪ ٥٠٫٠٠  ربية المتحدة الع اإلمارات .م.مذ ر بواديعماإ
  ٪ ٦٥٫٠٠  ٪ ٦٥٫٠٠  ربية المتحدة الع اإلمارات  ةحدودلشرق األوسط الما ونالناشيرنتانر تير
  ٪ ٥٠٫٠٠  ٪ ٥٠٫٠٠  تركيا  شيركتيونيم ليري أنم إيسليتميريزر توي باركالتيمال إيكو

  ٪ ٤٠٫٠٠  ٪ ٤٠٫٠٠  ربية المتحدة عال اإلمارات  ش.م.خ  الستثماروا ةلصناعإعمار ل
  ٪ ٢٩٫٣٣  ٪ ٢٩٫٣٣  دن األر  قاريستثمار العالت للسياحة والمي ر البحاشركة 
  ٪ ٥٠٫٠٠  ٪ ٥٠٫٠٠  ربية المتحدة الع اإلمارات  م ذ.م.  ليو سيدب دي الجنوب بيد ارإعم
  ٪ ٥٠٫٠٠  ٪ ٥٠٫٠٠  ربية المتحدة الع اإلمارات  ذ.م.م ر عماإ  يسي بليو تدي د
  ٪ ٥٠٫٠٠  ٪ ٥٠٫٠٠  ربية المتحدة الع اإلمارات  م.ر ذ.مويسك زعبيل
  ٪ ٢٠٫٠٠  ٪ ٢٠٫٠٠  ربية المتحدة الع اإلمارات  )) ١(إيضاح ( .م.مذ ي سي بيون دن تاداو
  ٪ ٦١٫٢٥  ٪ ٦١٫٢٥  لمتحدة ربية االع اإلمارات  مذ.م. ن فيوزود تاأول

  
 ٪ ٨٠بالغة  ال  تهاحصش.م.ع لتحويل    المركزيريد  ية للتبالوطنراء مع الشركة  شاقية بيع واتفة  جموعلم، أبرمت ا٢٠٢٠مارس    ٢٦خ  بتاري  ) ١( 

بناًء على  ذ.م.مدي سي بي  داون تاون    في ن  مليو   ٢٫٤٨٠  مقابل   المنشأةاء  رش   على  د المركزيللتبري  يةشركة الوطنالوافقت    االتفاقية،. 
ن مليو   ٤٩٦في شركات زميلة بمبلغ  مار  كاستث  ٪٢٠ية البالغة  لباقايد النسبة  تم ق  لعامل.المال ا  أسبر  تتعلق  يالتلتعدويخضع ذلك  درهم،  
ً   أةالمنش  عيب  كان  ).اذك الموجودات غير الملموسة عند االستحوبما في ذللة (ه العاديمتبق  درهم   المحددة ط  للشرو   الكامل  يفاءستاالعلى    متوقفا
  غ بل  بربح راف  عتباال جموعة  الم  تقام   عليه،و  ط السابقة بشكل مرٍض جميع الشرو   تيفاءاستم    ، ٢٠٢٠أبريل    ٥. في  لشراءوا   ية البيعاتفاق  في

  .٢٠٢٠  تمبرسب ٣٠كما في   الموحد المرحلي الموجز لكإيرادات أخرى في بيان الدخ ليون درهمم ٢٫١٩٧
  

  رىواألخالتجارية  ئنةداالم ذملا  ١٥
  

  
   سبتمبر ٣٠

٢٠٢١  
  ر  ديسمب ٣١

٢٠٢٠  
    درهم ألف   ألف درهم 
  )ةقق(مد   
     

 ٥٫٨٣٣٫٣٩٥  ٦٬٣٣٥٬٩٩٤  لمشاريع ود اة عقفصصات تكلاستحقاقات ومخ 
 ٣٫٦٠٩٫٢٦٩  ٤٬٠٤٧٬٦٦٦  راء أراضيلشدائنون 

 ١٫٦٩٦٫٢١٩ ١٬٧٣٤٬٦٨٤  تجارية  ةدائن ذمم
 ١٫٢٣٩٫٠٠٩  ١٬١٩١٬٤١٢  ريجاإلا اتمتزالا

 ١٩٩٫٦٧٣  ١٩٣٬٩٧٣  ةرمسيط ص غير الللحص الدفع قةستحلغ ممبا
 ٢٨٨٫٨٠٤  ٣١٣٬٤٩٠  قة الدفعمستح أرباحعات وزيت

 ١٠٦٫٥١١  ١٩١٬٤٣٥   مستحقة الدفعدخل الة ضريب
 ٤٫٤٥٣٫٨٢٦  ٤٬٦٦٦٬٨٠٥  قات أخرىنة واستحقا ائذمم د

   --- - ---- - - --- - - -- - -- --- -   --- - ---- - - --- - - -- - -- --- - 
  ١٧٫٤٢٦٫٧٠٦  ١٨٬٦٧٥٬٤٥٩ 
   == ===== === =  == = = ======= 
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  ابع)(ت دةوحلمزة الية الموج لمرحالمالية ا يانات بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ي ف  اكم
  

 
٤١  

  ئدةفا عليهايترتب ت  سلفياض وقرو  ١٦

  
   رسبتمب ٣٠

٢٠٢١  
  ديسمبر   ٣١

٢٠٢٠  
    ألف درهم   مدرهلف أ  
  )(مدققة    
     

   ١٤٫٣٧٣٫٧٢٩  ١٣٬٩٩٣٬٧٥٣  لسنةا الفترة /ي بداية  الرصيد ف
ً زائ  ٧٫٤٦٦٫٣٤٩  ٣٬٠٧٣٬٤٧٤  السنة / فترةلا لالبة خ: سلفيات مسحودا

ً ناقص  ) ٧٫٨٤٦٫٣٢٥(  ) ٤٬٩٧٥٬٤٣٢(  السنة /ة الفتر خالل ةلمسددالقروض ا  :ا
   - --- - -- ---- - - ------ - -----   ---- ----- -- ---- ----------- 

 ١٣٫٩٩٣٫٧٥٣  ١٢٬٠٩١٬٧٩٥ / السنة ة الفترةبدايي الرصيد ف
 ٥٠٫٨٠٥  ١٬٢١٢٬٥٤٠  ) ٨ يضاح(إفع عند الطلب ق الدتحست تائداً: تسهيالز

 ) ٩٫٦١٠(  ) ٣٬١٠٧(  اشرة تكاليف المبطفأ من الالم ناقصاً: الجزء غير
   - --- - -- ---- - - ------ - -----   ---------------- -- --- ----- 

 ١٤٫٠٣٤٫٩٤٨  ١٣٬٣٠١٬٢٢٨ نةالسالفترة /  يةافي نه فائدة يترتب عليهاي الت ي القروض والسلفياتصاف
   ═══════   --- --- - ------ - - ------ ----- 

     :ةائد ف يترتب عليهاتي ال فياتروض والسلفترات استحقاق الق
 ٣٫٤٩٠٫٢٦٥  ٤٬٤٥٠٬٢٦٨  هراً ش ١٢ل خال
ً  ١٢بعد   ١٠٫٥٤٤٫٦٨٣  ٨٬٨٥٠٬٩٦٠  شهرا

   - --- - -- ---- - - ------ - -----   ------ ------- ------------- 
 ١٤٫٠٣٤٫٩٤٨  ١٣٬٣٠١٬٢٢٨ سنةلاالفترة /   نهاية لرصيد فيا

   ═══════   ----- --- ------------------ 
     افي: غرالج سب الموقعح ةد ائف يترتب عليهالفيات التي السالقروض و

 ٧٫٨٥٢٫١٠٩  ٨٬١٠٣٬٢٦٢    حدةات العربية المترمااإللة دو داخل
 ٦٫١٨٢٫٨٣٩  ٥٬١٩٧٬٩٦٦  ت العربية المتحدةراماولة اإلد خارج

   - --- - -- ---- - - ------ - -----   - --- - -- ---- - - ------ - ----- 
  ١٤٫٠٣٤٫٩٤٨  ١٣٬٣٠١٬٢٢٨ 
   ==== ==== ===  =========== 

  
  : ةيالالت مضمونةر الينة وغلمضموئد اها فواليرتب عتت التيالقروض والسلفيات  ةوعجمى الملد
  

  مضمونة
  
تمويل -  بم  تسهيل  د  ٥٠٠٫٠٠٠بلغ  مشترك  ( أمريك  والرألف  بمو  ١٫٨٣٦٫٥٠٠ي  مضمون  درهم)  بعضألف  قارات  عال  جب 

  للوبحامل  لكبا  هد داس  ويتموياً  ٪ سن١  .٥٠اً  دزائ  يبورلحسب سعر    دةفائ   يهعل  تبتريو  في تركياالمجموعة    لكهاتمتلتي  ارية  الستثماا
  . ٢٠٢٢ عام

  
(لأ  ٨٫٤٤٩بمبلغ  قرض   -  أمريكي  دوالر  درهم)  أل  ٣١٫٠٣٣ف  مم ف  تجاري  بنك  الموجو  بموجبضمون  ن  لبنان  ادبعض  في  ت 

ً ٪ سن٧ .٥بنسبة  ئدةفاليه ويترتب ع   . ٢٠٢٢عام  حلولب هادسد ويتم ويا
  
 ه علي ترتب  وي  ةحدة المتبيرت الع اإلماراات في  ودالموجبعض  ن بموجب  مضمو  يتجارن بنك  مهم  ألف در  ٨٣٨٫١٢٤  لغبمبقرض   - 

 .٢٠٢٤ امع لولبح  هدسدا ويتماً ٪ سنوي١ .٥٠ائداً يبور زاالبسعر  ةدئاف
  
بعض قابل  ة م نمضمولية  ابنوك تجارية ومؤسسات ممن    ) مدره  ألف  ٥٥٥٫١٥١(  ةنديوبية هألف ر  ١١٬٢٢٢٬٤٢٧  بلغمب  قروض  - 

ً نوي٪ س٩ .٤٥ى ل٪ إ٩ .٠٧من  راوحتت عدالت بم وائدعليها ف وتترتب دالهنفي  الموجودات  . ٢٠٢٥ ول عاملبح  دهااويتم سد ا



  ةوشركاتها التابع عم.ش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت دةوحلمزة الية الموج لمرحالمالية ا يانات بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ي ف  اكم
  

 
٤٢  

  بع)(تا فائدةتخضع لسلفيات  ض وقرو  ١٦
    

  ةونر مضمغي 
  
بسمجمال  قامت    -  دوالر  أل  ٤٢٠٫٠٠٠بلغ  محب  وعة  (أف  الحأ  ١٬٥٤٢٬٦٦٠مريكي  تسهيل  من  درهم)  الف  اان تمالئد  جدد  لمتي 

شتركة بنوك تجارية م من يه ل علوذي تم الحصوالألف درهم)  ٥٫٥٠٩٫٥٠٠كي (ريم الر أدو ألف ١٫٥٠٠٫٠٠٠) البالغ “سهيلالت”(
ً زور عر ليببس دةئب عليه فارتوتت، متحدةة اللعربيات ااإلمار دولة في  .  ٢٠٢٤ لول عامبح م سدادهتوينوياً  ٪ س١ .٢٥ ائدا

 
الم    -  بسمو جقامت  دوالر  أل   ٢٫٠٠٠غ  بلمب  حعة  (يأمرف  مرهد لف  أ  ٧٫٣٤٦كي  تسهيل  م)  الئاالالحد  ن   ) “التسهيل”(جدد  متتماني 

لة  ومشتركة في د  ةجاريوك تبن  منه  يول علي تم الحصف درهم) والذأل   ٧٫٣٤٦٫٠٠٠(  يكيأمر  ف دوالرأل  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠الغ  الب
ً س٪  ١  .٢٥  اً در زائبويه فائدة بسعر ل ية المتحدة، وتترتب عليرباإلمارات الع ي هيل فالتس  انيبتم  .  ٢٠٢١عام    بحلول  هدادويتم س  نويا

البيالا الموجلية  مانات  بمبلغ  زة  المرحلية  درهم ل أ  ٦٬٤٠٥الموحدة  التف  خصم  بعد  غي،  بصالمنسمطفأة  الر  كاليف  مووبة    باشرةرة 
 .املةمعلل

  
مبلغسنة  الخالل  مجموعة  ال  تمقا    -  أمري  ٨٧٥٬٠٠٠  بسحب  دوالر  دأل   ٣٬٢١٣٬٨٧٥(  يكألف  اتسهي  نمرهم)  ف  االحلل  ي  ئتماند 

 ارية جبنوك ت  منلحصول عليه  لذي تم اهم) واألف در   ٣٫٦٧٣٫٠٠٠(لف دوالر أمريكي  أ  ١٫٠٠٠٫٠٠٠غ  لاالب  )“لالتسهي”(  متجددلا
تم  .  ٢٠٢٣  بحلول عام  دها ويتم سد٪ سنوياً  ١  .٢٥ئداً  عر ليبور زابسفائدة    ليهتب عرتتو  تحدة،ية المعربات المارولة اإلمشتركة في د

رة ة مباشرالمنسوبة بصو  غير المطفأةكاليف  رهم، بعد خصم الت لف دأ  ٣٬٢١١٬٧٠٩بلغ  موحدة بمال  ة لمالياات  لبيانا في    ليتسهال  يانب
  معاملة.لل

 
ها  عليب  ترتيبية المتحدة  اإلمارات العردولة  في    بنك تجاريمن    هاليعول  حصالت تم السهيتمثل  يألف درهم    ١٬٢١٢٬٥٤٠  غبلم    - 

ً دئزا ريبواإل رفائدة بسع ً سن  ٪١ ا  الطلب. دند عحق السداستوتشهر لمدة  ويا
  
حدة  متال  ةيبالعراإلمارات    دولة  ارية فيتج  بنوكول عليها من  الحصتم  صيرة األجل  قت  يالهتسيمثل    درهمألف    ١٬٢٩١٬٨٢٦مبلغ      - 

ً ز بورياإلدة بسعر ائف يهايترتب عل  . ٢٠٢٢في حق السداد وتستسنوياً  ٪١ ائدا
 
ً نار  وب كاي  بسعرئد  واف  اتب عليه ية وتترروك تجابن  هم) منف در أل  ٢٥٬٨٥٧(   تانية سبية باكوف رأل  ١٬٢٠٢٬٦٥١ض بمبلغ  وقر    -   قصا

  . ٢٠٢٢ امع فيحق السداد وتستوياً ٪ سن٠ .١٥
  
إلى  د تصل  فوائ  اهوتترتب علي  من بنوك تجارية في مصر)  درهمألف    ٢٫٣٩٥(  صريألف جنيه م  ١٠٬٢٥٤  مبلغب  لمويتسهيالت ت - 

١ .٠٪  ً ً زائد  سنويا  .٢٠٢١ول بحل اسداده يتمومصري ي ال كزلمرنك اباليدور  ردل كوعم ا
 
أمريكي    ف أل  ١٨٠٫٠٠٠ض بمبلغ  قر    -    بور ليالبسعر    ائدةفيه  عل  بتترييا  ركي ت ف  جارينك تب  درهم) منألف    ٦٦١٫١٤٠(دوالر 

  . ٢٠٢٢بحلول  ادهويتم سداً نوي٪ س١ .٢٥ اً زائد
  
أمدوال  فلأ  ٥٦٬٩٩٥لغ  بمبقروض      -  مدر   ألف  ٢٠٩٬٣٤٥(  ريكير  بنوك  هم)  وتتر  اريةتجن  لبنان  تصل    اعليهتب  في       إلى فوائد 

ً ٪ سنو٤ .٥٨   . ٢٠٢١ بحلول ويتم سدادها يا
 
بمبلقر    -  عل  ١٦٦٫٦٠٠(سعودي    لایر  ألف  ١٧٠٬١٢١غ  ض  تجاري ويترتب  بنك  من  درهم)  فواألف  سيبور  يه  بسعر  ٪ ١زائداً  ئد 

 ً   .  ٢٠٢٣بحلول   هدويتم سدا سنويا
 
ح وتترا  ائدا فورتب عليهتتوند  لهفي ا  يةارج) من بنوك تمدرهألف    ١٫٧٠٩٫٩٤٣ية (نده  روبيةلف  أ  ٣٤٫٥٦٦٫٦٤٩لغ  وض بمبقر    - 

ً   ٪٩ .٥٠لى  إ ٪٥ .٨٠من   .  ٢٠٢٦لول ويتم سدادها بح سنويا
  



  ةوشركاتها التابع عم.ش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت دةوحلمزة الية الموج لمرحالمالية ا يانات بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ي ف  اكم
  

 
٤٣  

  صكوك  ١٧
  
  :كوك ليمتدمار صإع  .أ
 
امل الكة مملوكة بجزر كايمان وهي شركة تابعي  ف  لةمسج  ةودحدية ممسؤول  ذاتة  )، شركر"دك ليمتد ("الُمصكوص  ة إعماركرش  تقام
إنبر  ستأسي بلمجموعة،  ل أمان  رصدا امج  يجوز  “رنامجالب”(ة  شهادات  للُمصدر  ببموج)  وقت  ه  شهادألخر  من  أماإصدار  اية لغ  نةات 

  نة. األمات شهادا  نم مجموعةفي شكل )  مهألف در ٧٫٣٤٦٫٠٠٠( ر أمريكيف دوالأل  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠
  

  :٣ ةوعالمجم
 ريكيأمدوالر  ألف    ٧٥٠٫٠٠٠) بمبلغ  “٣  كوكصلا”ة (نماأ  تشهادا  الثة منلثا  ةوعمالمجإصدار  ، قام الُمصدر ب٢٠١٦تمبر  سب  ١٥في  

درأ  ٢٫٧٥٤٫٧٥٠( بموجب  لف  تالبرنهم)  ام  امج.  بورص  ٣لصكوك  إدراج  فيا  تحقسوتدبي،    ناسداك  ةفي  ويترتب    ٢٠٢٦سنة    لسداد 
  : ٣ كوكصلرية لتدفلا القيمةما يلي فيي. نوسأساس نصف  سنوياً ويتوجب سدادها على٪ ٣ .٦٤بة بنسح عات أرباتوزي  ٣ لى الصكوكع
  
      

  
   سبتمبر ٣٠

٢٠٢١  
    مبرسدي ٣١

٢٠٢٠  
    لف درهم أ  مف درهأل  
  )دققة(م   
     
٣٩٠٫٨٢٫٧٤ ٢٬٧٤٩٬٤٨٥  نةالس / الفترة نهاية ت الصكوك كما فيماتزالا  

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

  :٤ عةمجموال
  
مريكي ر أالف دوأل  ٥٠٠٫٠٠٠بلغ  ") بم٤كوك  ص"المانة (أ  تامن شهادبعة  لراا  المجموعةلُمصدر بإصدار  ، قام ا٢٠١٩سبتمبر    ١٧ي  ف
بمأل   ١٫٨٣٦٫٥٠٠( درهم)  إد  .البرنامجوجب  ف  نا  ٤وك  الصك  اجرتم  بورصة  دبي،في  سنة    السدادتستحق  و  سداك  ب  رت ويت  ٢٠٢٩في 

  :  ٤صكوك لة للدفتري ا ةملي القيما يفي نصف سنوي. دادها على أساس٪ سنوياً ويتوجب س٣ .٨٧٥ة بح بنسرباات أيعتوز  ٤على الصكوك 
      

  
   سبتمبر ٣٠

٢٠٢١  
  ديسمبر   ٣١

٢٠٢٠  
    ألف درهم   مرهألف د  
  )قة(مدق   
     
  ١٫٨٣١٫٣٤٧ ١٬٨٣٢٬٢٨١  نةالس/  ترةالفنهاية  كما فيلتزامات الصكوك ا

   = == = === ===   = == = === ===  
  
  :٥ مجموعةال
  

ألف    ١٫٨٣٦٫٥٠٠) بمبلغ  “٥  كوكصلا”نة (ماأ  تشهادا   خامسة منالمجموعة ال  ٢٠٢١يوليو    ٦مصدر في  يخ التقرير، أصدر العقب تار
. ٢٠٣١عام  في    دوتستحق السدا   ك دبي،اسدارصة نفي بو  ٥  كوكلصتم إدراج ا  .البرنامجموجب  ب)  أمريكي  دوالرلف  أ  ٥٠٠٫٠٠٠(   همدر
اع  رتبتي توزيعمع  كولصكلى  سنو٣  .٧  سبة بنأرباح    تادل  نصادهسدويتوجب  ياً  ٪  أساس  على  سنوي.ا  ي في  ف  القيما  املي  ة لدفتري ة 
  :  ٥صكوك لل

      

    
   سبتمبر ٣٠

٢٠٢١  
  مرهألف د    
     
  ١٬٨٣٦٬٥٠٠   ك دار صكوحصالت من إصمت

  ) ٥٬٣٥١(   ناقصا: تكلفة إصدار الصكوك 
    ──────  

  ١٬٨٣١٬١٤٩   مبدئيالتزام الصكوك عند االعتراف ال
  ١٬٢٢٩   األرباح المستحقة حتى نهاية الفترة 

    ──────  
  ١٬٨٣٢٬٣٧٨   ترةلتزام الصكوك كما في نهاية الفا

    = == = === ===  



  ةوشركاتها التابع عم.ش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت دةوحلمزة الية الموج لمرحالمالية ا يانات بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ي ف  اكم
  

 
٤٤  

  (تابع)  كوكص  ١٧
  
  ليمتد:  كاي ام جي صكو  .ب
 
كة شر  كايمان وهيلة في جزر  مسجة محدودة  يذات مسؤولكة  رش  ،)"درلمصا"د (يمتكوك ل ي صج  رت اي ام، أصد ٢٠١٤  يونيو  ١٨  في

لمتابعة مملوكة   مولز ش.م.عوعة إعمجمبالكامل  دوال  ٧٥٠٫٠٠٠مبلغ  ب  لصكوك")"ا، شهادات أمانة (ار  أمريكي  ألف   ٢٫٧٥٤٫٧٥٠(ر 
أرباح   تدل توزيعامع  كوصكللى اع  رتبتي. و٢٠٢٤عام  في  د  السداك دبي، وتستحق  اسدارصة نكوك في بولصتم إدراج ا  هم).ألف در

  للصكوك:   قيمة الدفتريةيلي ال ماف سنوي. فيا على أساس نص ادهسد ياً ويتوجب٪ سنو٤ .٦ سبةبن
  

      
   سبتمبر ٣٠

٢٠٢١  
  مبر  ديس ٣١

٢٠٢٠  
  لف درهم أ  ألف درهم      
  )ققة(مد       
         
 ٢٫٧٤٦٫١١٨  ٢٬٧٤٧٬٨٧٥      ةالسن هاية الفترة /في نكما  مات الصكوكازالت
     === = == == ==  ====== = == 
  

  ك: الصكوزامات إجمالي الت ييلفيما 

      
   سبتمبر ٣٠

٢٠٢١  
  مبر ديس ٣١

 ٢٠٢٠  
  ألف درهم   درهمألف       
  ققة)مد(       

         د:تصكوك ليمإعمار 
  ٢٫٧٤٨٫٣٩٠  ٢٬٧٤٩٬٤٨٥     ٣ المجموعة - 
  ١٫٨٣١٫٣٤٧  ١٬٨٣٢٬٢٨١     ٤ عةموالمج - 
  -   ١٬٨٣٢٬٣٧٨     ٥ عةموالمج - 
         

         متد: يك لصكو جيم ااي 
  ٢٫٧٤٦٫١١٨  ٢٬٧٤٧٬٨٧٥     صكوك ال - 
      --------------------- --   -- --- - ------ -- - --- ---- - 
  ٧٫٣٢٥٫٨٥٥  ٩٬١٦٢٬٠١٩    لسنةترة / اجمالي التزامات الصكوك كما في نهاية الفإ

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

  لمال رأس ا  ١٨

      
   سبتمبر ٣٠

٢٠٢١  
  مبر سدي ٣١

 ٢٠٢٠  
  ألف درهم   مدرهألف       
  مدققة)(       
         
م  هدر  ١ع هماً بواقس  ٧٫١٥٩٫٧٣٨٫٨٨٢به:  رحس المال المص رأ
درهم   ١ سهماً بواقع ٧٫١٥٩٫٧٣٨٫٨٨٢:  ٢٠٢٠مبر يسد ٣١( لسهمل

  ٧٫١٥٩٫٧٣٩  ٧٫١٥٩٫٧٣٩   للسهم)
      --- ---- -- -------- -------  -- ---- ------ - ----- - --- 
ً  ٧٫١٥٩٫٧٣٨٫٨٨٢: لامكفوع بالمدالمصدر وال   مدره ١ع بواق سهما
رهم  د ١بواقع سهماً  ٧٫١٥٩٫٧٣٨٫٨٨٢:  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١م (سهلل
  ٧٫١٥٩٫٧٣٩ ٧٫١٥٩٫٧٣٩   هم)سلل
     ==========  ========== 
  

ا  التقرير،  لتاريخ  العموم  عتمدالحقاً  الجمعية  اجتماع  في  الشركة  المنية  مساهمو  المال زيا  ٢٠٢١أكتوبر    ١٠في  عقد  للشركة  رأس  دة 
  لف درهم. أ ٨٫١٧٩٫٧٣٩لى رح به ليصل إالمص

  
  
  



 عةالتاب  تهاكاوشر .عش.م  عقاريةال إعمارة شرك
 

  (تابع) حدةوالم زةية الموج المالية المرحل ياناتالبضاحات حول إي
 (غير مدققة)  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠في كما 

٤٥  

 
 ت يااالحتياط  ١٩

  
  االحتياطي 

  نوني قالا
  أس راطي تيح ا
  لمال ا 

  االحتياطي 
  أسهم عالوة   عام لا

ي صافي اطتياح 
ر) ئا لخسح / (ابار ألا
  ة حقق مير الغ

يل  حواحتياطي ت
  إلجمالي ا  ة العمالت األجنبي

  رهم ف دأل   مألف دره  ألف درهم  مدره فأل    درهم ألف   مألف دره  ألف درهم   
                
  ١٧٫٥٦٥٫٦٦٠  ) ٣٫٧٦٦٫٢٢١(  ) ١٫٤١١٫٠٨٨(  ٥٧٨٫٢٣٤  ٦٫٩٤٠٫٨٣٠  ٣٫٦٦٠  ١٥٫٢٢٠٫٢٤٥  (مدققة)  ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ كما فيلرصيد ا

                
  ) ٢٥٫٠٦٣(  ) ٢٥٫٠٦٣(  -  -  -  -  -  ) ٤- ٢(إيضاح ن إعادة البيا سبب التغير ب  ريتأث
   --- --- ------ -- ----- --- ---- --   - -------- -- ------- - ----   -------- -- ---- -----------   ----- ----- - --- --------   -------- -- -- --- -- - - -- -------   ------ ---- - - - --- ------- ----   - -- -- ----- ---- - - -- ------ - --  

  ١٧٫٥٤٠٫٥٩٧  ) ٣٫٧٩١٫٢٨٤(  ) ١٫٤١١٫٠٨٨(  ٥٧٨٫٢٣٤  ٦٫٩٤٠٫٨٣٠  ٣٫٦٦٠  ١٥٫٢٢٠٫٢٤٥ (ُمعاد بيانها)  ٢٠٢١يناير  ١ فيا كمالرصيد 
                

  ) ١٦١٬٩٥٣(  -  ) ١٦١٬٩٥٣(  -  -  -  -  غير المحقق  اطياالحتيفي  النقص
                

  ) ٢٣٬٣٤٠(  ) ٢٣٬٣٤٠(  -  -  -  -  -  ية نبأج عمالت ويل ح اطي تاحتيفي  النقص
    ----- - ---- ------ -- ---------   --------- --- --- -----   -------- ------ ----- - - ---   ----- - - - - ----- -- ------   ------------- -- ------------ -   ---- ----------------------- -   ---------------- ----- ---- --  

  ) ١٨٥٬٢٩٣(  ) ٢٣٬٣٤٠(  ) ١٦١٬٩٥٣(  -  -  -  -   لكيةلم ق اوقح  ضمنمباشرةً ا رف بهالمعت الخسائرصافي 
   ------ ---- --------------- --   --------- - - -- --------   ------- - --- --- - -- --- -- --   ----- -- - ----------- ---   ------------- -------------- -   ---- ---- - -------------------   -- ---- --- ------- -----------  

  ١٧٬٣٥٥٬٣٠٤  ) ٣٬٨١٤٬٦٢٤(  ) ١٬٥٧٣٬٠٤١(  ٥٧٨٫٢٣٤  ٦٫٩٤٠٫٨٣٠  ٣٫٦٦٠  ١٥٫٢٢٠٫٢٤٥    ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ا في كم يدالرص
   == ======== =   =========   ==========   = ====== = =   ======== ====   ======= = ====   ===========  
                

  ١٧٫٥٦٢٫٧٢٩  ) ٣٫٥٥٩٫٠٤٣(  ) ١٫٣٥٩٫٤٩٧(  ٥٧٨٫٢٣٤  ٦٫٦٧٩٫١٣٠  ٣٫٦٦٠  ١٥٫٢٢٠٫٢٤٥  (مدققة)  ٢٠١٩مبر ديس ٣١ فيد كما الرصي
                
  ) ٨٫٨١٤(  ) ٨٫٨١٤(  -  -  -  -  -  ) ٤- ٢إعادة البيان (إيضاح ب بسب  اتلتغيرا  رتأثي
   ------ --- - ----- - -----------   --------- - -- --------   -----------------------   ----- - -- --------- ----   - ------- ---- - - ------------- -   ---- - ---- - -------------- - -- -   --- ------ - -- - --- ---------- -  

  ١٧٫٥٥٣٫٩١٥  ) ٣٫٥٦٧٫٨٥٧(  ) ١٫٣٥٩٫٤٩٧(  ٥٧٨٫٢٣٤  ٦٫٦٧٩٫١٣٠  ٣٫٦٦٠  ١٥٫٢٢٠٫٢٤٥  (ُمعاد بيانها)  ٢٠٢٠ير ينا ١في ما ك دالرصي
                

    )١١٧٬١٥٣(  -    )١١٧٬١٥٣(  -  -  -  -  غير المحقق  اطيتيح االفي  النقص
                

   )٤٦٬٧٦٨(   )٤٦٬٧٦٨(  -  -  -  -  -  جنبية أ تعمالويل طي تح ااحتي في النقص
   --- -- ------- ---- -- --- --   -------------- --- ------   ---- - ----- -------------   --- - --------- - -- ---   - ------- ---- - -------------- -   ---- - ---- - -------------- - -- -   --- ------ - -- - --- --------- - -  

    )١٦٣٬٩٢١(  ) ٤٦٬٧٦٨(  ) ١١٧٬١٥٣(  -  -  -  -  لكية لم اق حقوشرةً ضمن ف بها مبارتالمع  خسائرالي صاف
                

  ) ٢٠٩٬٣٥٢(  ) ٢٠٩٬٣٥٢(  -  -  -  -  -  ) ١استحواذ حصة إضافية في شركة تابعة (
   - ----- ------- ------ --------   --- ------ - ---------- ---   --- --------- ----- ------   -------- - ----------   - ------- ---- - -------------- -   ---- - ---- - -------------- - -- -   --- ----- - - -- - --- ---------- -  
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  تابعةوشركاتها ال ش.م.ع  ةاري العق رإعما  شركة
  

  تابع)( لموحدةالموجزة اية حلنات المالية المربياالل وحات حإيضا
 ) ة ققمد  غير( ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠كما في 

 

٤٦  

 )تابع االحتياطيات (  ١٩
  
مما    ملكية  حقوقخالل إصدار    أسهم إضافية من  )انديعمار امتد (إلي  تي دي  آند ال  انديا  شركة إعمارلسابقة، أصدرت  لفترة اخالل ا ) ١( 

عليهتر في    تب  المجموعة  مليكة  نسبة  اإزيادة  على  ٪٧٧ج.٠١  إلى    ٪٧٠ج.١٢من    انديعمار  ترتب  نقص  .  غير لكية  المة  حصذلك 
ألف درهم) و زيادة مقابلة    ٢٠٩٫٣٥٢الع  احتياطي تحويل العمالت األجنبية الب  ألف درهم (صافي من   ١٣٨٫٦٤٤المسيطرة البالغة  

  تقارير المالية.من المعايير الدولية إلعداد ال ١٠ر رقم لشركة للفترة السابقة وفقاً للمعياُمالك ا عائدة إلى ق الملكية الفي حقو
  
 اح ربتوزيعات األ  ٢٠

  
 ة العمومي  ةلجمعيلالسنوي    ماعاالجت  ذلك خالل، و٢٠٢٠نة  سم لهسللم  دره  ٠  .١٠  يمةبقة  باح نقديرالشركة على توزيعات أ  هموسا وافق م

  . ٢٠٢١ل أبري ١١في   الذي عقدللشركة 
  

  ةعالقطراف ذات الاأل ت حولإفصاحا  ٢١
  

ء بشكل  وا، سالقدرة  جموعةمالا كان لدى  بالمجموعة إذة  قات عالة، تعتبر األطراف ذمرحلية الموجزة الموحدال  ات الماليةلبيانهذه الغرض  
و عندما  س، أالعك  تشغيلية أوية والالالمرات  لقراتخاذ افي اعليه    ير جوهر تأثي  رسةا أو مملطرف  اى  اشر، للسيطرة عل ب ر ميو غأاشر  بم

  رى. أخ نشآتم ذات العالقة أفراداً أو األطراف تكون قد .كةطرة المشترللسي  الطرفمجموعة وع التخض
  

  العالقةذات  فرااألط مع امالتمعال
  
وط متفق عليها وفقاً لشرة وعتيادياال  األعمال  في سياق   م تنفيذهاالتي ت  فترةال  لقة خاللعالا  تة مع األطراف ذايوهرجال  تعامال يلي الم  مافي
  : اف المعنيةاألطرين ب
  

  ي منتهية فال هرأش سعةالتفترة       

      
  سبتمبر ٣٠

 ٢٠٢١  
     سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠  
  درهم  فأل  ألف درهم      
         ة: تركات المشواالئتالف لةيمت الزركاالش

  ٣٦٬٠٣٨    ٢٢٬٦٤٦     عقارات ر تطوي تامصروف
  ١٬٧٩٦    ١٬٦٨٣     مويل اإلسالميدات التإيرا

  ٥٬٩٩٣  ٥٬٥٤٢    ةاريداإلومومية الع  المصروفاتوبيع  مصروفات ال
  ٢٬٤٣٦  ١٥٠   ت الصلة ذا يراداتاإلجزئة والتوتأجير الإيرادات 

  ٦٥٦  ٥٤١     اإليرادات  لفةكت
  ١٠٬٣٥٠  -     مصروفات رأسمالية 

  ٦٬٧١٥  ٢٬٢٤٧    ىخراأل لتشغيليةت اراداياإل
     === === == =   === === = =  

  

        
      : قةلعالرة العليا واألطراف ذات اظفي اإلداموودارة اإللس أعضاء مج

  ١١٣٬٢١١  ١٣١٬٧٦٦   ة دارياإلومومية الع  المصروفاتوالبيع   فاترومص
  ٦٥٬٢١٧  ٦٨٬٥٤٨  صلة ال تذا تاداإليراوة ئوالتجز تأجيرال اداتيرإ

  ٣٥٬٣٨٦  ٤٢٬١٨٤    ويلتمال تكاليف
  -   ٤٬٤٤١   ادات التمويل إير

  ٢١  -  فةن الضياات مداإليرا
  ٦٠٬٦٣٢  ٨٬٢٨٧    اإليرادات  تكلفة
  ٤٬٧٠٠  ٢٬٢٥٠    خرىأت راداإي

  ٤٢٬٩٣٣  ٢٨٬٩٦٥    ى رخأ  شغيليةت تإيرادا
      = == = ====  = = = === 



  تابعةوشركاتها ال ش.م.ع  ةاري العق رإعما  شركة
  

  تابع)( لموحدةالموجزة اية حلنات المالية المربياالل وحات حإيضا
 ) ة ققمد  غير( ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠كما في 

 

٤٧  

  ع) العالقة (تابت ذا فراطحول األ حاتإفصا  ٢١
  

  ة قالعال طراف ذاتأرصدة األ
  

  وحد):جز الملموا المرحلي الي بيان المركز المضمن  المدرجةو( ات العالقةطراف ذمة مع األالها دة صألرايلي  فيما
  

      
  سبتمبر ٣٠

 ٢٠٢١  
  ديسمبر   ٣١

٢٠٢٠  
  ألف درهم   درهم فأل      
  قة)قمد(       
         

         تركة: مشالت اتالفلة واالئالزميالشركات 
  ٧٠٫٦٤٤  ٥٠٬٦٢٠    ى رواألخالتجارية الذمم الدائنة 

 ٨٨١  ١٬٠١٣       فواتير صدر بهايُ  تي لمدينة المالمم رية والذلتجا لذمم المدينة اا
   == ===  = ==== 
  
      ف ذات العالقة: ا واألطراعليفي اإلدارة الوموظ لس اإلدارةعضاء مجأ

  ٢٫١٨٧  ١٬٧٠٥٬٧٢٥    النقد و ةصدة المصرفياألر
  ٤٢٫٧٢٠  ١٤٬٦٨١    ير تواف ر بهاصديلم ي تال ةالمدين  مالذمو تجاريةالينة مدالم ذمال

ً وودائع ومصر ةدات أخرى وذمم مدينموجو   ٨٢٠٫٠٢٠  ١٢٥٬٩٤٣  وفات مدفوعة مقدما
  ٣٫٠٩٢  ٤٬٧٤٨    لغ مدفوعة مقدماً من العمالء مبا
 ٧٣٧٫٨٧٤  ٧٠٨٬٢٦٠    األخرى  و تجاريةلامدينة الم ذمال

  -   ١٬٩٠٥٬٨٩٢    عليها فائدة  قروض وسلفيات يترتب
     == === == ===  = = === === 
        
  ا عليدارة الاإلعويضات موظفي ت

  
      

     ة:رتالفالل خا ي اإلدارة العليفوظم آتا يلي مكافيمف
  سبتمبر ٣٠    

 ٢٠٢١  
    سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠  
  م ألف دره  ألف درهم    
        

  ٢٣٦٬٣٤٢    ٢٠٤٬٠٠٥    مزايا قصيرة األجل
  ٦٬٣٦٠    ٦٬٢٦٣    للموظفين مة الخدة نهاي تويضاتع
    ── ─────   -- ----- --- ------ --  
    ٢٤٢٬٧٠٢    ٢١٠٬٢٦٨  
     ========  = = ====== 
  

  موظفاً).  ١٧٦ :٢٠٢٠  سبتمبر ٣٠(وظف م  ١٥٦فترة ال اللخليا دارة العظفي اإلبلغ عدد مو
  

عتمدة والم   ٢٠٢٠ة  مجلس اإلدارة لسن  في  ينالتنفيذيضاء غير  إلى األع  مدره  ف لأ  ٩٫٣٢٩متها  قيرة، قامت الشركة بدفع مكافآت  خالل الفت
     . ٢٠٢١بريل أ ١١ت بتاريخ العمومية للشركة التي عقد السنوي للجمعيةالجتماع ن خالل اهمي مساالمن قبل 

  



  تابعةوشركاتها ال ش.م.ع  ةاري العق رإعما  شركة
  

  تابع)( لموحدةالموجزة اية حلنات المالية المربياالل وحات حإيضا
 ) ة ققمد  غير( ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠كما في 

 

٤٨  

  رئة  االط تلتزاماواالالضمانات   ٢٢
 
  نات الضما  )أ

  
 . )رهمف دأل  ٢١٧٫٩٠٦  :٢٠٢٠ يسمبرد  ٣١م ( ألف دره ٣٥٬٨٤٩ ية بمبلغتندمادات مستاعو  ضمانات مالية رت المجموعةدأص .١

  
در مان صاخطاب ض  ضمان مقابلك )  ألف درهم  ٥٫٠٠٠  :٢٠٢٠مبر  سيد  ٣١درهم (  لف أ  ٥٫٠٠٠  غلبمب  مالي  ضمانة  موعلمجأصدرت ا .٢

 . ية دبموحك ارية منة تج ار رخصإلصد ك تجارين بنم
  

ظيم  نسسة التؤم  ىم) إلهألف در   ٦٫٥١٧٫٣٧٤  :٢٠٢٠ديسمبر    ٣١درهم ( ألف    ٥٬٩٠١٬٠٣٠  بمبلغ  داءأسن  ح  ة ضمانمجموعال  قدمت .٣
 م العقاري. ظية بمؤسسة التنصخاال ائحول البموجب يدة دلجايعها رشام مقابل دبي اري فيالعق
 

 ابل مقة  ككفال  جاريت  كبنلى  إدرهم)    ألف  ٨٨٫٠٤٣  :٢٠٢٠ديسمبر    ٣١م (درهلف  أ  ٣٧٤٬٠٥٩بمبلغ    تجاري   ضمان  المجموعة  دمتق .٤
 لمجموعة.الدى  تركشالم  فاالئتالعن  نيابة ك بالوالبنرة من ضمانات صاد

  

ية كومت حة سلطادرهم) إلى عدف  أل  ٩٨٫٩٢٦  :٢٠٢٠ديسمبر    ٣١(  رهمد  ألف  ١٠٦٬٥٣٢بمبلغ    اءدأ  حسن  اتانة ضموعالمجم  قدمت .٥
ابل مق  كرهن  درهم)ألف    ١١٦٫٣٦١  :٢٠٢٠بر  ديسم  ٣١(م  ألف دره  ١٣١٬٨٥٣  مبلغبك  ولبنا  تحتفظا   .هافي الهند فيما يخص مشاريع

 . )٨ رقم  يضاحاإلاجع (رتسهيالت تلف المخ
  
 ل مقاب ر  ألف درهم) في مص  ٢٥٫٢٩٦  :٢٠٢٠سمبر  دي   ٣١(  درهملف  أ  ٤٣٨  مبلغب  انئتمطاقة اب  لوتسهي  يستندم  دتمااعة  وعجملما  قدمت .٦

 نااالئتمطاقة وب دينمستال ماداالعتل  مقابكرهن  رهم)د ألف  ٢٥٫٢٩٦  :٢٠٢٠بر ديسم  ٣١(ألف درهم  ٤٣٨ مبلغبلبنك ا حتفظ اروعها. مش
 . )٨ رقم  يضاحاإلاجع (ر

  
مقابل كومية في مصر  جهة ح  إلى  هم) ألف در  ١١٫٦٦٤  :٢٠٢٠ديسمبر    ٣١(رهم  ف دلأ  ١١٬٦٧٨غ  ي بمبلنكمان بضجموعة  الم  قدمت .٧

 (راجع  البنكيالضمان  هذا  مقابل  كرهن  )  رهملف دأ  ١١٫٦٦٤  :٢٠٢٠سمبر  دي  ٣١(ألف درهم    ١١٬٦٧٨  مبلغبالبنك    احتفظ .  شروعهام
 . )٨ رقم احيضاإل
 

 ةالطارئ  لتزاماتالا  )ب
  

 عةبركات التاعض من الشفي ب  مشترك  ائتالف  في  شريكوهي    ر كوربوريشن ليمتدشتكيـال انفراستردسانا براديش  درنا  شركة  رتأصد(أ)   .١
  لتشغيلية ارة  ااإلدوتطوير  التفاقيات  ابعض    إلنهاء)  انديعمار امتد (إلي  تي دي  ند الآ  انديا  وني لشركة إعمارقانار  شعهند، إلاي  للمجموعة ف

إبري  لتا إعماوشر  انديا  ارإعم  شركة  ينبا  مهاتم  هيلزكة  برايفتتاو  ر  شيب  شيب  ه  إعمار  د (شركةتليم  ن  تاون  وهيبريلز  ليمتد    ايفت 
براديش  در ناعة مع  ومشترك للمجم  فائتال ليشتكيـال انفراستردسانا  كوربوريشن  برجلي  لزر هيكة بولديشرو  )متد ر  (شركة   تدميل  ايفتر 
ليبولدي هيلز  برر  لجر  معللمجمو  شتركم   فائتال  هيو  تدميايفت  براديش  ناشركة    عة  انفرتردساندرا  كوربورش تكاسيـال  ليمتدر   .) يشن 
براديش  ناشركة    وقامت انفرتردساندرا  كورش تكاسيـال  ليمتدر  قضائيةدبرفع    بوريشن  شركة  أخ  عوى  ضد  ة شرك  لمنع  انديا  إعماررى 
مزاوم  دياان  ارإعم التطتعلق  منشاط    يألة  ن  باإلضاويربأعمال  إلف.  ذلك،  ة  ال  اوىدعال  عدد منع  رفم  تى  أمجموعضد  قبل  من  طراف  ة 

  ، إلخ. أراضيوبيع قطع  ألراضيا صيصخوتازة في حيالفات خد مولوج أخرى
  
عل  رةاإلدارى  ت كافة  ليهاعحصلت  التي    ةينالقانو  شارةستاالى  بناًء  المالقضا  أن  ً   رةكوذ يا  قبلالمرفو   آنفا من  براديش ناشركة    عة  درا 
ً   فيهافاع  تتولى الدالتي  و  كوربوريشن ليمتدر  شتكانفراس  يـالتردسان سوف    ،كوربوريشن   رشتكانفراس  يـال تردسان  ستيت  نا يالنجاشركة ت  حاليا
ً ا وويتهست  يتم ً   أو  ١٩٩٦  سنة  يم الصادرتحكسوية والالتبموجب قرار    طرافجميع األ  مع  ديا ليها ع  منصوصعات الزاالمن  لية تسويةآل  وفقا
ب   قانون  في لراندرا  البنتطويتمكين  اديش  الهن  ٢٠٠١تية،  حالتية  ر  المختونيالقاناءات  اء من اإلجرهتناال  لحيند.  في  ة المتعلق   الجاريةة  لفة 
قض مع الوضع  ا نتي أثيرت تتلا  موراأل/دعاءاتالارة أن  دااإلرى  ، تةكورالمذونية  القان  االستشارةادا إلى  استنعاله، وأ  رةلمذكو اع  مشاريبال
  لها.قبال يمكن ت  لتاليقيقي وبالحا

  
الوطنية في   ون الشركاتمحكمة قان  أمام  دعوى  برفع   كوربوريشن  رش تكنفراسا  يـالتردسان  ستيت  نايالنجات  شركة  قامت،  خالل السنة)  ب(

لسنة   ت الهنديقانون الشركامن    ٢٤٢و    ٢٤١سم  خرى بموجب القوبعض األطراف األ  ايفت ليمتدبر  يلز تاون شيبه  إعمار  حيدراباد ضد
تر٢٠١٣ الفعلي  .  الوضع  أن  اإلدارة  بى  يتعلق  براد نا  بين  الفصلإجراءات  فيما  انفراستردسانيش  درا  ليمتدش تكيـال  كوربوريشن   و   ر 

يتغ  بوريشنكور  رشتكانفراس  يـالتردسان   تيتس  يالنجانات وال  يلم  ولذلك  ر  التنفيذ،  قيد    ر شتكانفراس  يـالتردسان  ستيت  يالنجاناتفإن  تزال 
 سجل اليتم تسجيل اسمها في    ولم  ايفت ليمتدبرشيب  يلز تاون  ه  إعمار  ع دعوى حيث إنها ليست مساهم فيحق رفيس له  ل  كوربوريشن

لشروطط  ألعضاءل  القانوني تها ول الدعوى التي رفعقب  يجوزه ال  يه، ترى اإلدارة أن. وعل٢٠١٣لسنة  شركات الهندي  وأحكام قانون ال  بقاً 
  .وريشن كورب رشتكانفراس يـالتردسان  ستيت نايالنجات

  



  تابعةوشركاتها ال ش.م.ع  ةاري العق رإعما  شركة
  

  تابع)( لموحدةالموجزة اية حلنات المالية المربياالل وحات حإيضا
 ) ة ققمد  غير( ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠كما في 

 

٤٩  

  )(تابع ارئةالط اللتزاماتواضمانات لا  ٢٢
  
 (تابع)  ارئةطال لتزاماتاال   )ب
  
في    لدجيمز فولث جيع كومنتشييد مشروموعة، بتطوير ولمجي شركة تابعة لهفت ليمتد، ويبرا  راكشنتونسإف كعمار إم جي  ركة إمت شقا .٢

ً   لخاصوا  لعام االقطاعين  ن  اكة بي شرالذج  أساس نمو  على  الهند  ي دلهي  عمراني فال  ططيخئة التيمبرمة مع هالع  اريش مالير  طوتقية  فات الوفقا
ط العمراني في دلهي يلبت هيئة التخطهادة اإلشغال، طاشصدار  طريق إ  نالمشروع ع مال  كتالتأكيد على ا  وبعد.  ٢٠٠٧سبتمبر    ١٤  في

 ى خرات األلباوالمط  ا التي لحقت به  اررضاألن  ويض عكتع)  ن درهميومل  ٩١بية هندية (ليون روم  ١٫٨٣٠  غباللوا  اءداألحسن  بضمان  
زعمت أن    ، حيثالمطالبات األخرى  ض الشقق وبعضعنازل عن بالت  ، تمالمنتفع بهادمة ومستخالالمبنية  مساحة  لالزيادة في معامل ا  بسبب

إ إمشركة  إف  عمار  لبراي  كونستراكشن  جي  الزمنية  بالجدا   زمتلتلم    يمتدفت  اول  لشروط  شالمش  ريتطو  ةاقيتفوفقاً  طعنت  وقد  ركة اريع. 
صيل  لتح  العليا  هيلهونبل دمة  كح م  أمامف  تئنامن خالل االسكي  البن  ضمانلابمطالبة  لعلى ا  ت ليمتدايفن بر تراكشنسإف كو  ر إم جيامإع
ً مان حسن األداءض ات إلى النزاع  افةك  حالتبتشكيل هيئة تحكيم وأ  مروأ لمذكور  استئناف  الا  في  رنظلذي  وا  "لتقسيممقعد ا"  نظر  . الحقا

ليمتد   فتراكشن برايتنسوكإف  جي  إم    إعمار  دمت شركةق  ،هجبوبمو  ا. تهمالباديم مطتقرفين بلطال احكيم كئة التهي  طالبتد  قهيئة التحكيم. و
دها رهي  دلفي    دمت هيئة التخطيط العمرانيهم). وقر مليون د  ٧٠٢(  يةية هندروب  مليون  ١٤٫١٨٢بمبلغ    ةمطالبلا  تضمنةموقائع  المذكرة ب

والمطاعل الوقائع  مذكرة  منقدمالمت  بالى  إعرش   ة  إف مار  كة  جي  ليميفبراكشن  ونستراك  إم  مطالوقتد،  ت  أيضاً  ااتهبدمت  بمبلغ   لةبالمقا 
 منظورة أمام ى سالفة الذكر  ال الدعوتز. وال  ارضراأل ية عن  ت النقديضاالتعو  ما فيهادرهم) بمليون    ٧١٥ية (دنمليون روبية ه  ١٤٫٤٦٠

 . كيمحالتة هيئ
  

التف  اتبلتطمال  ميعج  حققتد قد  ت ليمترايفكشن برانستف كوإم جي  إ  أن شركة إعماروني،  رأي القاناللى  إ  ة، استناداً د اإلدارتعتق ية  اقوفقاً 
طيط  التخمة من هيئة لمقدخرى ات األالمطالباولمسحوب ا نكيضمان البوض وال ار المفررالنقدي عن األض ض التعوي، وأن عري تطوير المشا

  .تلها مبررا  ليسدلهي في  لعمرانيا
  

تد  يمايفت لراكشن برونستكار إم جي إف  معإ  ةبل شركن قم  هاالتي تم تعيينول")  قاد ("الممتيد) لن(اله  اكتسواليا كونترأهلو  ا قدمت شركةكم .٣
ايفت ليمتد. وبناًء راكشن بسترونإف كإم جي  ركة إعمار  تقبلها ش  ملالبات التي  مطلبعض ا  ي ديلهيف  فيلدجومنولث جيمز  وع كمشر  يديشلت
ي من  تال  مالألع) تتعلق با همدر مليون    ٢٦١ية (دة هنيروب  مليون  ٥٫٢٨٠مبلغ  طالبات بم  وقدمب العقد  بموجم  حكيتالب  لالمقاو  يه، طالبعل

ن  كش استركونإف  ي  مار إم جمت شركة إعليمتد. وقد  تفنستراكشن برايوإم جي إف ك   ارعمكة إشر ا  تقبلهم  تنفيذها لكن ل  ن تمأ المفترض  
ليمتد   مقابلةبرايفت  رومليو  ١١٫٧٠٣غ  ل بمب  مطالبات  المقاو  )درهم  مليون  ٥٧٩(دية  هنية  بن  بسضد  األبل  و  عمالب  يبة  معالالناقصة 

ال   .نا أعالهكي كما ذكرالضمان البنب  خصوص المطالبةبعومة بأخرى  مدة  طالبم  لىافة إضاً للعقد، باإلقت وفار والدفعفواتيلي ات فيالوالتعد
 .ئيالنها حكمال رصداإلم هيئة التحكيأمام   منظورةوى قيد دعل التزا
  
فإن عليه،  اًء  روط العقد. وبنتفقة مع شمست  يل   نبهة من جاقدملمالمطالبات ا  العقد وأن  موجبخل بالتزاماته بقد أ  لالمقاوأن  ارة  داإلى  تر
  .الحهاصماً لكح حكيمالت ةأن تصدر هيئ لتأم ديمتبرايفت لاكشن ري إف كونستر إم ج ماكة إع رش
  

مة المحكأمام  الهند    لمجموعة فيلعة  ابد شركات تض  نازلالمل مشتري  من قب  ئيةقضاوى  دة دعا فع عر   متة،  ألعمال االعتياديفي سياق ا .٤
الشركنقالية  وطنال ل  اتون  وفقاً  واإلعساقانون  وذلك  (ااإلر  فيت  .)“القانون”(  ٢٠١٨سنة  ل  الثاني)،  لتعديلفالس  الفصل  تلد  العدي  م   كمن 
ً ا ات الالزمة  الخطو  ةتابعكات اللشرا  تلك  تتخذ إدارة  اسب.نالم  الوقت  في  قية متبلا  ايالنظر في القضا  طنية وسيتممة الوة المحكطبواس  لقضايا

  من   غملروبا  قدمةقانونية المارة الش واالست  تلفةالمخ  القضايات  راوإلى تطناداً  استمع عمالئها.  لنزاعات  اذه  هل  وديةة  سويحل وتإلى    للتوصل
  ا.قضاياله شأن هذبعة كات التابشر هذه التزام مادي على لاك ايكون هن نه لنأ ىتردارة  اإل إال أن ،لنتائجاعدم ضمان 

 
  تاااللتزام  ٢٣

  
ألف درهم)   ١٢٬٥١٨٬٤٩٨  :٢٠٢٠ديسمبر    ٣١(  هم ألف در  ٩٬٩٠١٫١٧٣غ  لبمب  التزاماتلمجموعة  ن لدى اكا،  ٢٠٢١  سبتمبر  ٣٠في  

ا بمات  زالتوتشمل  درهم).  ١١٬٦٥٤٬٥٨٧  :٢٠٢٠ديسمبر    ٣١(  مدرهألف    ٩٬١٣٢٬٦٦٩  متهاقياريع  مشمرتبطة  ه هذ  لتمث  ألف 
قبل  برمة الم  قودالع  قيمة  اتزامااللت با  من  في  لمجموعة  فيشراء  ل   برمةمال  دعقواللك  ذما  خ   الفترةهاية  ن  أراضي  الفواتير قصم  بعد  يمة 
  يخ. تارة في ذلك الحقالمست الغة والمبلمقبوضا

  
ً وفق  ة على ذلك،عالو من   ٪٣٠  المجموعة بدفعم  ، تلتز  لمشروع ميناء راشدئتالف المشترك  لال  ة ولمجموعن اة بيبرمالم  تطويرالية  التفاق  ا
   . عرومشالة حياة دى دورعلى م ةتقبليمسح الاألربا

  
  إدارة الفندق.تشغيله بموجب عقود الذي تقوم بق مالكي الفندإلى لفترة محددة حسن األداء  دنى لضماناتألالحد اقدمت المجموعة 

  
  أن   لمتوقعا  غير  نمو  االعتياديةل  األعما   قياسموعة في  مجدة مشاريع لل بع  تتعلق  أخرى  رافوأط   ينمقاولمن    مقدمةلبات  اهناك مط  تنكا
 ها.ص ل خصم رصد تمم يلية جوهر اتلتزامانها نتج عي

  



  تابعةوشركاتها ال ش.م.ع  ةاري العق رإعما  شركة
  

  تابع)( لموحدةالموجزة اية حلنات المالية المربياالل وحات حإيضا
 ) ة ققمد  غير( ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠كما في 

 

٥٠  

  (تابع)  االلتزامات  ٢٣
  
  كمؤجرة المجموع - تشغيلي  ال ارعقود اإليجزامات الت
  ببموجبض  ستحقة القم  يةتقبللمسا  رافعات اإليجلدحد األدنى  لا  فيما يلي.  ةاريلعقا اراتها ة استثمظمحفب  قتعلتإيجار    قودرمت المجموعة عأب

  ة: كذمم مدين ابه االعتراف لم يتملتي وار قريتاريخ التفي  كما عليها دقعامتء الاة لإللغقابلالي غير شغيلر التجايعقود اإل
  

      
   سبتمبر ٣٠

٢٠٢١  
  ديسمبر  ٣١

 ٢٠٢٠  
  هم در ألف  درهم ألف      
  ة)(مدقق       
         
  ١٫٩٧٥٫١٢٤     ٢٬٦٦١٬٧٦١     ل سنة واحدةخال
  ٥٫٢٦٤٫٠١٦  ٥٬١٣٨٬٢٥٢    اتنوس ٥من ر لكن ليس أكثسنة و عدب

 ١٫٢٥٨٫١٧٨  ١٬٠٢٧٬١٦٥   اتمس سنوخ أكثر من 
     - - ---- ---- --- ----- ------   - - ---- ---- --- ----- ------  
    ٨٫٤٩٧٫٣١٨  ٨٬٨٢٧٬١٧٨  
     = == = ==== ===  === = = = = ==== 
  

معدل   بناًء علىستالم اإليجار  اقيات إيجار حيث يحق لها اأيًضا اتف  لديها  المجموعة  إنف،  باإلضافة إلى التزامات اإليجار المذكورة أعاله 
  م الخدمات.وران المستأجرين ورسود
  

  ة دوات الماليلأل  مة العادلةالقي  ٢٤
  

  الية. مال مطلوباتوال ماليةمن الموجودات ال اليةالم دوات أللف اتتأ
  

الم من للمالية  ال  وجوداتتتألف  اوالالنقد  وفية  المصر  ألرصدةا  مجموعة  المذمم  لم    ينةالمدوالذمم    يةارلتجدينة  فلدر  صيُ التي  واتير  ها 
األورساالو في  والسلفيات    اقتثمارات  والقروض  وخراأل  المدينةوالذمم  المالية  أطرافم  تحقمسلاى  حذات    ن  في  تتعالقة.  لف أين 
 ات المحتجزذمم  ودائنة  مم اللذصكوك وائد واليها فواعلتترتب  لسلفيات التي  وا  ضروالق و  لعمالءدائع ان و لمالية للمجموعة مات المطلوبا

  خرى.األ نةدائ مم ال ئنة والذالدا
  

  .كف ذلر خال كذلم يُ ما ترية، ا الدفن قيمتهعرية هو جرة بصولف ال تخت المالية عادلة للموجودات والمطلوباتال إن القيم
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