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  وشركاتها التابعةشركة إعمار للتطوير ش.م.ع 
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  التابعةاتها وشرك.م.ع ش شركة إعمار للتطوير

 دة. موح الموجزة الرحلية المالية الم ناتيالبا همن هذ أجزءاً ال يتجز ١٨إلى  ١من   ةالمرفقت حااإليضا كلتُش
 

٣  

  الموحدالموجز  المرحلي  الدخل الشاملبيان 
  ة)قق ر مد (غي ٢٠٢٢ مارس  ٣١في  هيةتمنال للفترة

  
  

  م)دره ٣ .٦٧٣دوالر أمريكي =  ١(        
      
  في أشهر المنتهية لفترة الثالثة   إيضاحات  

    
 مارس ٣١

 ٢٠٢٢  
 مارس  ٣١

 ٢٠٢١  
  هم درألف   ألف درهم    
  (غير مدققة)   (غير مدققة)     
        
 ٣٫٨٤٧٫٦٤٧  ٣٫٥٦٨٫١٤١  ٤  ت رادااإلي
  ) ٢٫٣٣٥٫٠٣٢(  ) ٢٫٠٥١٫٤٩٣(  ٤ اإليرادات  تكلفة

     - -- ----- ---------- --- -- ---   - ---------------- --- -- ---  
  ١٫٥١٢٫٦١٥  ١٫٥١٦٫٦٤٨   ح ارباألإجمالي 

        
  ) ٤٤٢٫٩١٤(  ) ٣٣٥٫٧٧٢(  ٥ ريةدااإلومية ومع الوالمصروفات   البيع مصروفات
  ٧٫٨٥٤  ٤٠٫٦٤٤  (أ)٦ التمويل  إيرادات

  ) ٥٤٫٥٠٣(  ) ٧١٫٣٢١(  (ب)٦ تكاليف التمويل
  ٣٫٠٦١  ٢٠٫٠١٢   رىإيرادات أخ

  ٦١٫٤٥٠  ٥٦٫٠٢٨    تركةات المشتالفئالانتائج  من حصةال
     ---- ----------- --- -- ---   --------------- -- - -- ---  

  ١٫٠٨٧٫٥٦٣  ١٫٢٢٦٫٢٣٩    أرباح الفترة 
        
  -   -     ل الشامل اآلخر  دخال
     --------------- --- -- ---   --------------- --- -- ---  

  ١٫٠٨٧٫٥٦٣  ١٫٢٢٦٫٢٣٩    لفترة لشامل لالدخل الي إجما
     ===== = = ===  ===== = = === 

        إلى: المنسوبة
  ٧٨٠٫٨٩٠  ١٫٠٥٠٫٣٧٨      شركةلااهمي سم
  ٣٠٦٫٦٧٣  ١٧٥٫٨٦١   مسيطرة الغير  صةالح
     -- ------------- --- -- ---   -------------- --- -- ---  
   ١٫٠٨٧٫٥٦٣  ١٫٢٢٦٫٢٣٩  
     == === =====  == === ==== = 
      شركة: مي المساه لىإ المنسوبةالسهم  يةحبر
  ٠ .٢٠  ٠ .٢٦    للسهم (درهم)  ضالربح األساسي والمخف - 
     === =====  === ===== 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  





  وشركاتها التابعة ع.للتطوير ش.م عمارإشركة 

 

٥  

   الموحد جزالمو لي المرححقوق الملكية  غيرات في تلبيان ا
  ققة)غير مد ( ٢٠٢٢ س ارم ٣١فترة المنتهية في لل

      الشركة  مالكي المنسوبة إلى  

  
  رأس
  المال 

  طي احتياال
  انوني قال

   األرباح
  مالي جاإل  زة حتجلما

حصص غير  ال
  ة رطالمسي

  ـمالي ـــإج
  حقوق الملكية

  هم در ألف  ألف درهم  مهألف در   درهمألف   ألف درهم   ألف درهم   
              

  ١٦٫٤١٥٫٣٧٦  ١٫٩٢٢٫٥٧١  ١٤٫٤٩٢٫٨٠٥  ٩٫٣١٣٫٠١٥  ١٫١٧٩٫٧٩٠  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  )ة(مدقق ٢٠٢٢يناير  ١الرصيد في 
              

  ١٫٢٢٦٫٢٣٩  ١٧٥٫٨٦١  ١٫٠٥٠٫٣٧٨  ١٫٠٥٠٫٣٧٨  -   -   ة رتفح الأربا
   ------------ -- --- ---- --   --- ------ ---- - -- -- -- --   ------ -- -- -- --- -- ---- --   -- - - ---- ------ --- ---- --   -- --- ------- - ----- ---- -   ------ - ----- - - ------ - ---  

  ١٫٢٢٦٫٢٣٩  ١٧٥٫٨٦١  ١٫٠٥٠٫٣٧٨  ١٫٠٥٠٫٣٧٨  -   -   ة للفترشامل الل خالدإجمالي 
              

  ) ٢٤٠٫٠٠٠(  ) ٢٤٠٫٠٠٠(  -   -   -   -   من شركة تابعة  المعلنة حرباألتوزيعات ا
   ------ -- - -- -- - --- ---- --   -- ----- - ----- -- - ---- --   ---- - --------- --- --- -- - - -   ---- ------------- --- - -- - --   --- ---- - ---- -- --- --- - --   --------- -- ----- --- -- - - --  

  ١٧٫٤٠١٫٦١٥  ١٫٨٥٨٫٤٣٢  ١٥٫٥٤٣٫١٨٣  ١٠٫٣٦٣٫٣٩٣  ١٫١٧٩٫٧٩٠  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ) ةمدققغير ( ٢٠٢٢  مارس ٣١ يفالرصيد 
   = == = ======  = = == ======  ==== ====== =  ===== ===== =  = = == ======  = = === = ===== 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . الموجزة الموحدةالمالية المرحلية  تالبياناهذه   جزأ منيتجزءاً ال   ١٨ إلى ١من   قةفرالمتُشكل اإليضاحات 



  وشركاتها التابعة ع.للتطوير ش.م عمارإشركة 

 

٦  

  (تابع) موحدلا الموجز حلي المرة يالملك وقحقيان التغيرات في ب
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ مارس  ٣١ة في لمنتهيفترة الل

  
  

      شركة المنسوبة إلى ال  

  
  رأس 
  لالما

  طياحتياال
  انونيقال

   األرباح
  اإلجمالي  ة زجحتملا

حصص غير  ال
  ة رط المسي

  ـمالي ـــإج
  حقوق الملكية

  هم  در ألف  هم در ألف  ألف درهم     درهمألف   ألف درهم    رهم  ألف د  
              

  ١٣٫٤٩٩٫٧٦٦  ٢٫٢٤٧٫٤٠٠  ١١٫٢٥٢٫٣٦٦  ٦٫٣٩٧٫٠١٠  ٨٥٥٫٣٥٦  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  (مدققة) ٢٠٢١ر ياين ١في الرصيد 
              

  ١٫٠٨٧٫٥٦٣  ٣٠٦٫٦٧٣  ٧٨٠٫٨٩٠  ٧٨٠٫٨٩٠  -   -   ة رفتح الأربا
   ------------ -- --- ---- --   --- ------ ---- - -- - - -- --   ------ -- -- -- ----- ---- --   -- ----- - ------ --- ---- - -   -- --- -------- ----- ---- -   ------ - ----- - -------- ---  

  ١٫٠٨٧٫٥٦٣  ٣٠٦٫٦٧٣  ٧٨٠٫٨٩٠  ٧٨٠٫٨٩٠  -   -   للفترة ل الشامل خالدإجمالي 
              

  ) ٤١٨٫٠٠٠(  ) ٤١٨٫٠٠٠(  -   -   -   -   من شركة تابعة  المعلنة حرباألتوزيعات ا
   ------ -- - -- -- - --- ---- - -   -- ---------- --- ---- --   ----- -------- - --- ---- --   ---- ---- --------- --- ---- --   -- ----- -- ---- -- --- --- - --   --------- -- ----- --- -- - - --  

  ١٤٫١٦٩٫٣٢٩  ٢٫١٣٦٫٠٧٣  ١٢٫٠٣٣٫٢٥٦  ٧٫١٧٧٫٩٠٠  ٨٥٥٫٣٥٦  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  (غير مدققة)  ٢٠٢١س  مار ٣١الرصيد في 
   = == = ======  = = == ======  ===== ======  ===== ===== =  = ==== ======  ====== = ===== 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   لموحدة.موجزة الية االمرحل ات الماليةانبيلجزأ من هذه اجزءاً ال يت  ١٨ى إل ١من   المرفقةضاحات اإليتُشكل 



 اتها التابعةكوشر للتطوير ش.م.ع عمارإشركة 

 ُ   . ةدحالمو حلية الموجزةالمر اليةبيانات الملا تجزأ من هذهي الزءاً ج  ١٨إلى  ١  المرفقة منشكل اإليضاحات ت
  

 

٧  

  دالموحجز مولا المرحلي ة  ديالنققات التدف انبي
  ققة)(غير مد  ٢٠٢٢ مارس  ٣١في  ةللفترة المنتهي

  
  م)دره ٣ .٦٧٣كي = دوالر أمري ١(       
      

    

  ٢٠٢٢يناير  ١من 
  مارس ٣١إلى 

 ٢٠٢٢   

  ٢٠٢١يناير  ١من 
  ارس م ٣١ى لإ
 ٢٠٢١  

  هم ألف در  مألف دره  إيضاح  
  ) (غير مدققة  ) قة(غير مدق    
        
        يليةطة التشغمن األنش ديةقلنا اتدفقالت

 ١٫٠٨٧٫٥٦٣  ١٫٢٢٦٫٢٣٩    أرباح الفترة
        :ىلعالتعديالت 

  ) ٦١٫٤٥٠(  ) ٥٦٫٠٢٨(    ةكشترلما االئتالفاتحصة من نتائج لا  
  ٤٫٤٧٤  ٢٫٤٢٥  ٥  ق االستخدام)ات حفي ذلك موجود ما(ب االستهالك  
  ٤٢٢  )٤٩١(    الخدمة للموظفين، صافي ةاينه تعويضاتمخصص    
  ٥٤٫٥٠٣  ٧١٫٣٢١  (ب)٦ لويمتالتكاليف   
  ) ٧٫٨٥٤(  ) ٤٠٫٦٤٤(  )(أ٦  يلتموال إيرادات  

     - -- ------------- - --- - --   -- ------- ---- --- --- --- - --  
  ١٫٠٧٧٫٦٥٨  ١٫٢٠٢٫٨٢٢    ل العاملالماتغيرات في رأس لمليات قبل االنقد من الع

  ) ١٫٠٥١٫٣٩٠(  ) ٥٩٩٫٥٦٨(    تيراوبها ف صدرارية والذمم المدينة التي لم يجلتا نةديالذمم الم  
ً مصروفات أخرى مدى ونة وودائع أخرديوذمم مموجودات      ) ١٠٦٫٩٣٩(  ) ٣٥٠٫٧١٥(     فوعة مقدما
  ٥٣٥٫٢٨١  ٨١٠٫٦٢٠    ض التطويرعقارات لغر  
ً دفوعمبالغ م     ١١٢٫٧١٨  ١٫١١٧٫٥٥٨    من العمالء ة مقدما

  ١٩٥٫٣٥٩  ) ١٦٧٫٤٦٢(    ة التجارية واألخرىالدائنالذمم   
  ) ٥٤٫٣٧٦(  ٥٣٫٠٦٠     ائنةالدتجزات ذمم المح  

     ----- -- -- ------ --- ---- - -   ----- -- -- ------ --- ---- - -  
  ٧٠٨٫٣١١  ٢٫٠٦٦٫٣١٥    التشغيلية نشطةاأل من دالنقصافي 

    --- - - -- -- ---- -- --- -- -- --   --- - - -- -- ------ --- -- -- --  
        ألنشطة االستثماريةمن ا نقديةلاالتدفقات 

  ٣٫٣٨٤  ٤٫٣٦٤    مةلستيل المالتمو ترادايإ
  ) ٦٫٦٢٧(  ١٢٫٧٣٠    ات مشتركةائتالف )إلى  ضرق(/  من  سداد قرض

  ) ١٫٥٥٥(  )٥٣٠(    ت والمعداتآلالت واتلكاالمم أنبش كبدةمتمبالغ 
     -- ----- --- - - - -- -- --   -- ----- --- - --- -- -- --  

  ) ٤٫٧٩٨(  ١٦٫٥٦٤   األنشطة االستثمارية )يخدم فالمست( /منقد صافي الن
     ------ - -- -- --- ---- - -   ------ -- -- -- --- ---- - -  

        من األنشطة التمويلية لنقديةقات االتدف
  ) ٥٩٫٦١٢(  ) ٤٣٫٧٢٩(    ةمدفوعتمويل تكاليف 
  ١٦٠٫٠٠٠  -     ليةام  تاؤسسم  نقروض م

  ) ٩١٫٨٢٤(  ) ٩٣٦٫٦٢٧(    مالية  تاؤسسملقروض   ادسد
  ) ٤١٨٫٠٠٠(  ) ٢٤٠٫٠٠٠(    ابعة رة في شركة تيطلحامل الحصة المس مدفوعةأرباح  ات زيعوت

     ---- --- -- -- -- - - -- ---- -- ---   ---- --- -- -- --- - -- ---- --  
  ) ٤٠٩٫٤٣٦(  ) ١٫٢٢٠٫٣٥٦(    ويليةة التمنشطألا في المستخدمد قلنا صافي

     ---- ----- ---- - --- -- -- -- ---   ---- --- ------- --- -- -- --  
  ٢٩٤٫٠٧٧  ٨٦٢٫٥٢٣    ادلهوما يعالنقد  يف الزيادة

        
  ٣٫٣٠٧٫٨٠٠  ٥٫٦٠٥٫٢٨٥    بداية الفترةادله في د وما يعنقال
     -- --- --- ------ --- - --- --   -- ---- -- ------ --- - --- --  
  ٣٫٦٠١٫٨٧٧  ٦٫٤٦٧٫٨٠٨  ٧  الفترة في نهاية وما يعادلهد نقلا

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



 عةتها التاب وشركا وير ش.م.عطلت ل  إعمار شركة

 ُ   . دةالموح حلية الموجزةالمر اليةبيانات الملا من هذه تجزأجزءاً ال ي  ١٨إلى  ١  شكل اإليضاحات المرفقة منت
  

 

٨  

  موحدة لية الموجزة المرحال اليةالم اتبيانلا  إيضاحات حول
  (غير مدققة)  ٢٠٢٢ سمار  ٣١ يف ا مك
  
  ة معلومات حول الشرك ١

  
تأسيس  اعت  مت ش.ماد  للتطوير  إعمار  عك  )لشركة""ا(م.ع  شركة  مساهمة  ً   عوالسل   يةالمال  األوراق  هيئة  قبل  من  ةامشركة    للقانون   وفقا
في  سجيالت  دةشها  راإصدم  وت  ٢٠١٧  نوفمبر  ٢٠  في  ٢٠٠٠  لسنة  ٤  مرق  اديتحاال المسجل   تبالمك  انونع  نإ  .٢٠١٧نوفمبر    ٢١ل 
  بية المتحدة. ت العر اارم، دبي، اإل٤٨٨٨٢هو ص.ب. ركة شلل

  
تا شركة  هي  الشركة  لشإن  العقماإعركة  بعة  شر  األ(  ع.م.ارية  اإلأت  شركةوهي    )م""الشركة  دولة  في  المت  اتمارسست  حدة  العربية 

ً  مدرجة شركةل ا إن. بي الماليي سوق ددرجة فوم   . )موعة""المج( ةمجموعابعة التها التاوشركة الشرك. تشكل ليماال دبي قسو في أيضا
  

  ة.العربية المتحد في دولة اإلماراتة المشروعات العقارية تطوير العقارات وإدار دماتخ تتمثل األنشطة الرئيسية للمجموعة في
  

    .٢٠٢٢مايو  ١٣ خبتاريالموحدة جزة مالية المرحلية المويانات الالب ارصدح بإيتم التصر
  

  داد  إلعس اأسا  ١- ٢
  

 مـللمعيار المحاسبي الدولي رقوفقاً    ٢٠٢٢  مارس  ٣١للفترة المنتهية في  للمجموعة    دةموحال  موجزةل ا  ةيالمرحل  ةلماليات ايانالبتم إعداد  
  .يةمرحلالمالية ال اريرالتق :٣٤

  
  إعدادها  ميتي  ملة الت لية الكاالما  وبة للبياناتاحات المطلالمعلومات واالفصافة  ن كضمتت  الة  ة الموجزة الموحدية المرحليلالمالبيانات اإن  
ً فقو ً ويجب قرا  عداد التقارير الماليةالدولية إلير  لمعايل  ا نتهية سنة المللعة  للمجموالسنوية    موحدةة الالماليات  مع البيان   إلى جنبءتها جنبا

لهامة في  اسبية ااضات المحفترقديرات واال لتوااألحكام  سبية وطرق االحتساب والمحاسات  سياتم اتباع نفس ال  .٢٠٢١  سمبريد  ٣١في  
اابيالهذه   المو   ليةلمانات  الموحدة  المرحلية  بيانات جزة  آخر  مع  سنوية  بالمقارنة    يالتوالتعدالجديدة    ييرالمعا  باستثناء  ،موحدة  مالية 
  . ٣ - ٢ و ٢- ٢ ينهو مبين في اإليضاحكما  اليةالحخالل الفترة  طبقةالمهامة لا امواألحك راتقديوالت

 
لشركة  ل  التشغيليةالعملة    يوه  ")اإلماراتي  درهمال("  المتحدة  ارات العربيةاإلم  بدرهمدة  الموحة  مرحلية الموجزالية الالبيانات الم  تم إعداد
تع بوالتي  الميب  اهرض  إلقاراألجميع  يب  تقر  ريجيو  ،اليةاناتها  أم  ألرقى  أشيرإذ  إالهم  در  فب  ذ  ا  منشأتحدد  لك.  لغير  ضمن ة  كل 

  . التشغيلية خدام تلك العملةاستة بأل منشمالية لكيانات الي البف ةلبنود المدرجقياس ا ويتم يةالتشغيلعملتها  موعةالمج
  
ً وفة  الموجزة الموحد  ةيلالمرحبيانات المالية  الد تم إعداد  قل   العادلة   يمةالق  ىعل  معا  بشكل  يخيةالتار  التكلفة  تعتمد  .يةاريخأ التكلفة التلمبد  قا

  .جوداتمو ال نظير مدفوعلا للمقابل
  
 راضات م وتقديرات وافتأحكا  وضعدارة  ساس الموضح أعاله يتطلب من اإلاأل  علىة  موحدموجزة الرحلية الة الميلاالبيانات المعداد  إ  إن
ال  ثرتؤ تطبيق  اوالمبات  اسسيعلى  عالغ  اللمعلنة  ودوموجن  والمصيرادواإللوبات  مطلاات  تستروفاات  واالالتقديرتند  .  اضات فترات 

لقيم ام المتعلقة باظل ظروف ونتائج أساس إصدار األحك  معقولة فيقد أنها  تلفة يعترى مخ خ أ  ريخية وعواملرة التابها إلى الخبة  المتعلق
  التقديرات.هذه  ة عنليالفع نتائجد تختلف الق .ىأخر رداصم من اضح شكل وبدو ب تال تيوالمطلوبات وال تادلموجوالدفترية ل

  
  رحلية الموجزة الموحدة. ت المالية المي تتوافق مع العرض المستخدم في هذه البيانا لك المقارنة مبالغعادة تصنيف بعض تم إ

  
تم  ٢٠٢١سبتمبر    ٢٠في   اتحادي رقم (،  بقانون  المرسوم  لسنة  ٣٢إصدار  في    ٢٠٢١)  سارياً  محل   ٢٠٢٢يناير    ٢وأصبح  حل  وقد 
  ٢٠٢٢يناير    ٢اعتباراً من    سنة واحدةمهلة لمدة    ات . تُمنح الشرك٢٠١٥) لسنة  ٢بية المتحدة رقم (نون االتحادي لدولة اإلمارات العرالقا

للشركة في اجتماعها األخير    سنويةالية العمومية  مت الجمعقا  .٢٠٢١) لسنة  ٣٢انون اتحادي رقم (من أجل االلتزام بأحكام المرسوم بق
)  ٣٢تحادي رقم (االقانون  الب  تامظامها األساسي من أجل االلتزام اللتعديالت على نالموافقة على اب  ٢٠٢٢أبريل    ٢٠يخ  بتارالذي عقد  

  وهي اآلن بصدد نشر التعديالت في الجريدة الرسمية.   ٢٠٢١لسنة 
  

 ُ   ديسمبر   ٣١يمكن توقعها للسنة التي ستنتهي في  التي  ائج  النت  علىمؤشراً  بالضرورة    ٢٠٢٢مارس    ٣١عتبر نتائج الفترة المنتهية في  ال ت
٢٠٢٢ .    

  

  أساس التوحيد 
  

 مارس   ٣١كما في    كةطرة الشرلسي  تخضعالتي    المنشآتو  ةللشركت المالية  يانامن الب  دةة الموحجزمولاية  لية المرحلالما  بيانات لاتتألف  
  : يةالتال فاء المعاييرستيد ا. يتم تحقيق السيطرة عن٢٠٢٢

  

 طة نشأله ا الية لتوجي نية حطي إمكاقائمة التي تعالحقوق ال  ل،ثامالل  سبي  (على  السلطة على إحدى المنشآت   عةالمجموتلك  تما  مدنع  )أ(
  )؛ مستثمر فيهاة الة للشركلصلذات ا

  ، و نشأةالممع ارتباطها  نتيجةلها حقوق في، إيرادات متغيرة  ، أو يكونإلى المجموعةض عرتتدما نع  )ب(
  لشركة.ا اتدراإيبلغ لى متأثير علطتها على المنشأة للاستخدام س على ةدرالق  عةموجملالدى   )ج(
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٩  

  موحدة الة جز ومال ليةمرحة الاليلما اتيانالب إيضاحات حول
  ققة) (غير مد  ٢٠٢٢ رسما ٣١ يف ا مك
  
  )(تابع عداداس اإلأس  ١- ٢

  
  اس التوحيد (تابع)سأ

  
أق المجموعة  تمتلك  منعندما  ال  أغلبية  ل  الشركها  بهشاما    أوت  يوصتحقوق  فيها،الة  في  المجموع  مستثمر    قائقالح  عجمي  بأخذة  تقوم 

  لك: ضمن ذها ويتفير ثمتسالم ةكلى الشر رة عتلك سيطكانت تمذا إا ميد فر عند تحديعتباالبعين اعالقة والظروف ذات ال 
  
  ستثمر فيها الم شركةلتعاقدية مع حملة حقوق تصويت آخرين في الات ارتيبالت  - 
  لتعاقدية األخرىا اتبالترتي من جةاتوق النقلحا  - 
  جموعة حتملة للمالتصويت الم حقوقية ولالحاويت تصحقوق ال  - 
  

الحقائق والظروف تشير إلى أن هناك    كانتإذا    ،أم الثمر فيها  ة المستكرالش   ىرة علطها السيلدي  ذا كانتفيما إ  ييمقت  ةدإعاوعة بالمجمتقوم  
لوتغيرا من  احد  ت  أكثر  الثالاص نعلاأو  عندما    أيبد  طرة.يلسل  ثر  التابعة  الشركة  اتحتوحيد  عولمجمصل  اعة  الشركة  لى  على  لسيطرة 
ويالت التوحيذلف  توقابعة  عك  المجمتخس  مادند  السر  ال  يطرةوعة  ارشعلى  موج.  عةابتلكة  ويرادوإومطلوبات  ودات  إن    مصروفات ات 

االستحوا تم  التي  التابعة  علالشركة  استبعادهيها  ذ  الموجزة  ات  نا البيافي  تدرج    ةالفتر  لالخ  اأو  المرحلية  تاريخ    نماً  ءبد ة  موحداللمالية 
  لتابعة.كة الى الشرجموعة عالم رةطيف ستاريخ توق ة حتىالسيطر حصول المجموعة على

  
  ابعةالت تاكالشر

  
الشركم  يت الت  ابعةالت  اتتوحيد  أو  االستحواذ  تاريخ  من  بدءاً  التارباع  أسيسبالكامل  حصلتلذا  يختباره  ا  ي  عمجمولفيه  السيطرة    لىعة 

حتى توحيدها  تاليخ  لتارا  ويستمر  السيطرة.    توقفذي  إفيه  لنفتابلا  اتشركللالمالية    تياناالب  اددعيتم   يلالما  رالتقري  إعدادفترة    سعة 
 ها اتسياس  جعلدف  به  ةالتابعت  كاشرالمالية لل  اناتالبيعند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على  مماثلة.    ت محاسبيةخدام سياساة باستركلشل

السالمحاس مع  متوافقة  األر  جموعة.للم  سبيةحاالمسات  يابية  جميع  والمدصإن  واألرباحعامالة  المحقغي  رائخسلوا   ت  النر  من  تجة  اقة 
  ها بالكامل.اح يتم استبعادوتوزيعات األربموعة المج كاتن شريبالت ماالمع

  
ً وفمسيطرة مبدئياً الر يتم قياس الحصص غي ستحوذ عليها في مُ لة اركالشفي  هاالموجودات التي يمكن تحديدي افبية من صسالتنا لحصتها قا

  لكية.ت حقوق مها كمعاماليتم احتسابسيطرة الن داقفيها لع يترتب ة العكة تابة في شرموعجلما حصة غيرات فيت أي ذ.الستحواتاريخ ا
  

ا/اإليراداتمن  حصة  الإن   ضلشامالخسائر  الشركملة  غلحل  سوبةنم  لتابعةاة  ن  اصص  حتى  سي لمير  عجطرة  ذلك  عن  نتج  في  ز  وإن 
  .دصيلرا

  
حص  نإ في  الملكالتغير  للشرة  دون  لا  كةية  اح  رة،طسيال  دانقفتابعة،  أ عل  ابه تسيتم  معامى  حاف  ة.كيمل  قحقو  ةلنه  المجموعة   فقدتل  ي 
  شركة التابعة، فإنها:سيطرة على الال
  

  ؛عةالشركة التابت باة) ومطلوالتجاري ةلشهرذلك ا يموجودات (بما فب افاالعترتوقف  
  يطرة؛ غير مس ألي حصص تريةدفة اليمقلاب افتراالعتوقف  
 كية؛لمحقوق الفي  لةسجالممة تراكالم  رفصلا قاتفروب عترافالاف توق  
 ستلم؛لما للمقابللة العاد القيمةب تعترف  
 ؛ ظ بهالقيمة العادلة ألي استثمار محتفتعترف ب  
 ؛ و الموحد  جزالمرحلي المو  لاملشلدخل ابيان ا منجز ضض أو عائأي فب تعترف 
 ضمن بنابس  هامعترف بلاة من العناصر  موعالمجحصة  يف  ن صت  يدتع  موجز لا  شامللاالدخل  بيان    إلىر  امل اآلخلشال  دخلاود  قاً 

ً ، زةالمحتجأو األرباح الموحد   .حيثما يكون مناسبا
  

  : ابعة للشركةلتا اتفيما يلي تفاصيل الشرك
  

  ليةعالف  يةالنسبة الملك  الرئيسي  النشاط  س لتأسين امكا  عة باتال اتالشرك
  ٪ ٥٠  ي را قعلر اتطويال  ة المتحدة يلعربات اماراإل  لز استيت ذ.م.مهي دبي
  ت نمفلوبيداشد ناء رمير ماإع
  .مذ.مش.ار للتطوير  عمإ كتهااللم

  متحدة اإلمارات العربية ال
 لىإ  وتطوير العقارات باإلضافةوبيع  اء  رش

  الخاصةالعقارات  رةوإدا رجيتأ تخدما
١٠٠ ٪  

  ٪ ١٠٠  تارقا علوتطوير ا يعوب اءشر  تحدة اإلمارات العربية الم   *ذ.م.مش. ريةقاالعميناء راشد 

  المتحدة ربية ات العراماإل  مش.ذ.م.  ردنزإعمار جا 
 وإدارة واالستثمار في  يرتطوير العقا ال

  اريةلتجا يعالمشار
١٠٠ ٪  

  

  .  ١٦*راجع أيضاً اإليضاح 
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١٠  

  موحدة ة اللموجز لية احرمية الالمال اتانبيلا  حولإيضاحات 
  (تابع)  مدققة)  ير(غ ٢٠٢٢ مارس ٣١ يف كما 

  
  )(تابع دأساس اإلعدا  ١- ٢

  

  )تابعالتوحيد ( اسأس
  

  ةشتركلما اتالفاالئت
  
  تعاقدية ة  قيجب اتفاي تخضع أنشطتها لسيطرة المجموعة بصورة مشتركة، ويتم تأسيسها بمومنشآت التهي تلك ال  ةكرتالمش  تالئتالفاا  إن
 ف يب بخالرتلتا  داتفي موجوفي صا  ة حقوقلمجموعون لكي، حيث  ةتراتيجيساالية  لقرارات المالية والتشغيلاعية لفقة جماوم  لىإ  تاجتحو
  . أو أكثر ٪ ٥٠حتى لو كانت نسبة الملكية  هافي مطلوبات اهتزاماتلجوداتها وافي موفي صا هاقوقح
  

في   المجموعة  استثمار  احتساب  طريقة  اتفتالاالئ يتم  باستخدام  المح  المشتركة  الملكية  الملكية وق  حق  ةيقرطوجب  مبة.  بياسحقوق 
ت ارالتغي  ئداً فة، زابالتكل  حدموال  زج موال  حليمرالالمالي  المركز  بيان    فيركة  المشت  ات فالتئاال ت في  ثماراستالال  تسجييتم    المحاسبية،

  انخفاض في القيمة.أي المشتركة ناقصاً  تالفاتئاالفي حصة المجموعة من صافي موجودات  تحواذسلالة لالحقا
  

  المحققة   خسائر غيراح والباألر  إن   كة. المشتر  هاتا فالائتن نتائج  م  عةمو لمجحصة ا  الموحدالموجز    المرحلي  ملالشا  لخ دن الايب  يوضح
 ركة.المشت  االئتالفاتمجموعة في  الة  شتركة يتم حذفها إلى الحد الذي يساوي حصلم ا  وائتالفاتها  موعةجمالالت بين  عن المعام  ةتجناال

يل على فيه دل  يكون   ال  لذيى الحد اإلط  قفولكن    المحققة  غيراح  ريقة التي يتم بيها حذف األربلط ا  فسبن  ةمحققلاير  غ  ئريتم حذف الخسا
 .يمةخفاض القان
  

  ة امالهية بالمحاس تاضارتواالف توالتقديرا األحكام   ٢- ٢
  
لمبالغ المعلنة ثر على اات تؤراضتفوايرات  دقتام وأحك  وضعدارة  من اإليتطلب  ة الموجزة الموحدة  رحليلما  البيانات الماليةإعداد هذه    نإ

د كإن عدم التأ  . تقريرلافي تاريخ    الطارئة  اتوبطلالم إفصاحات  صاحات المرفقة وفاإلو   باتطلودات والمجوموالو  والمصروفات  تادايرلإل
االهذول  ح أن  ه  يمكن  والتقديرات  تعديالت  عنه  تجينفتراضات  تتطلب  الدعلى    ريةجوه  نتائج  لوبات المطأو    تداموجولل  فتريةالقيمة 

  لية. بستقالمالمتأثرة في الفترات 
  

في   بها  فاعتراالم  يت  ةالمحاسبيات  ريالتقد  عديالت علىية. إن الترارتمالسمبدأ اس  ساأ المعنية على    فتراضاتواالات  تقديرالة  جعيتم مرا
  التقديرات.ديل تعا الفترة التي يتم فيه 

  
األحكام و واإن  تأي لتلا  ئيسيةرلضات االفتراالتقديرات   عة مبينةجموللموحدة  لما  زةلية الموجلمرحاية  مالالبيانات العلى  ثير جوهري  ها 

  أدناه: 
  

  األحكام
  
  ألداءتزامات الا اءيفاستت قيتو

أجل أو في وقت محدد من  ات األداء مع مرور الوقت  تزامالت  العمالء لتحديد ما إذا استوفيمع    هاقودل عكيم  تقي  موعةجمالى  لعيجب  
ً   يمقيلتت المجموعة باقام  اإليرادات. ولقدب  لالعترافاسبة  لمنة اقيطرد اليدتح ع العمالء ما  يهعل  متفقء الالشراات البيع وياتفاقلى   إاستنادا

ة بند موجودات ذو لعمالء، ولم تخصص المجموعية لارعقالعقود لتقديم موجودات    مراإبم  ت  يث، حصلةل ذات اح  ائلولاين وناونصوص القو
يكون لها حق ملزم في دموعللمج  لةبدي  تاستخداما   فترا العابالمجموعة    تقوم  لظروف ه اهذ  اآلن. فيى  حتز  األداء المنج  فعاتة وعادةً 
  . ةددمح نقطة زمنيةاإليرادات في ب فاعتراالم يت ،كوث ذلحدم عد ةحال  يفر الوقت. ودات مع مروايرإلاب

  
  ار المعامالتتحديد أسع

الم تحديديجب على  اتخاع العمالء.  دها من عقوم  في كل  معاملةسعر ال  جموعة  هذا  عند  تقاإلجراءذ  بلغ م  أيم أثر  بتقيي  لمجموعةوم ا، 
عند    قد.لعا  بلغ غير نقدي فيم  أيو  قدلعي اي فرل جوهويتمر  صنأي ع  دئية أو وجوشروط الجزالا  أوات  خصومب الببسر في العقد،  متغي
المتغير تستحد المبلغ  تأثير  للمعيار رقتثر احكغ األلبة "المتخدم المجموعة طريقيد  المعا  ١٥م  ماالً" طبقاً  إلعلالدويير  من    تقارير داد الية 
بين مأللغ االمب  ةيقرطالى    استناداً ملة  اعلميد سعر ايتم تحد  حيث  ءمالع الع  ود مرادات من العقياإل  اليةلما ة من المبالغ  وعجمكثر احتماالً 
  لمحتملة.ا

  ءمالعلا مع ودقعالة في تحويل السيطر
ة السيطر  ند تحويلاإليرادات عب  راف يتم االعت،  تا وقاأل  وقت من   ء فيألداستوفت التزامات االمجموعة أنها ا  ر بهاي تقرلتالت االحا  في
ي ل ال المعند استالم المقابعادةً  يتم ذلك  لعقارية،  ا  اتعقود بيع الموجودالة  في حويل.  لى العمضوع العقد إتي هي موال  داتوالموجى  عل
  عميل.تسليم الوحدة الي الي قات فعوي مأ دوجو  دموع دةحولل
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١١  

  موحدة ة اللموجز لية احرمية الالمال اتانبيلا  حولإيضاحات 
  (تابع)  مدققة)  يرغ( ٢٠٢٢ مارس ٣١ يف كما 

  
  تابع) (  ةماالهية بالمحاس تاضارتواالف راتوالتقدي األحكام  ٢- ٢

  

   تراضاالفتوا تاتقديرلا
  

  التابعة ةركتوحيد الش
ر على نت تسيطكاا  ا إذد فيمديتحل  من أجغرض الخاص  بما في ذلك المنشآت ذات الا  المستثمر فيهميع المنشآت  قييم جبت  وعةلمجمت اقام

.  الموحدة  ةيللماا  اتيانبال  :ةماليال   اريرقتلاد اعدإلير الدولية  ن المعايم  ١٠رقم  المحددة في المعيار    المعايير  حسب  ايهف  تثمرأة المسالمنش
ب بتقييم، من  المجموعة  حمور  ين أقامت  التعاقديةلترتيب وا  تهاصة ملكيأخرى،  والقا   ات  ومقدئمة  عطة  نشباأل  باطهارتا  دىرتها  القة ذات 

  ا. يهكة المستثمر فعلى الشرالسيطرة ديد فيما إذا كانت لديها حجل تمن أ هافيثمر ت المستللمنشآ
  
  ات العقاراتمكون ميسقت

نقدية  والتدفقات ال  فاتو رمصت واليراداإلاو  اتللمجموعة بعض الموجودات والمطلوبة  حدالبيانات المالية المرحلية الموجزة المو تتضمن  
م  مذلاور  التطوي  لغرض  تاارقعل ايسية  ئر  رةصوذلك ب  شملويارة.  رات اإلد راضات وتقديافتاًء على  نب  ةموعالمج  على  هاعيوزتم  تي التي  
واألخرىالد التجارية  ال  ائنة  والمبالغ  المدينة  المحتجزات  العمالءمدوذمم  من  مقدماً  ا  فوعة  المصرواو  يعلبومصروفات   ميةوملعفات 

ي تخصيصها  واإلدارية.  منيلتقيا  ىلع  اءً نبتم  السا  لقب  م  تقمشرتشاري  وأفضل  اإلوع  الديرات  مدارة    قبل   نمشركة  لا  ردواستخدام 
  جموعة. الم
  
  األخرى فواتير والذمم المدينة ا والذمم المدينة التي لم يصدر بهالتجارية  المدينةالذمم مة في قي ضافخناال

كناً مم  عد ي  عندما لم  األخرى  المدينة  والذممفواتير    يصدر بها  مل  لتينة ا ي المدم  مذالوة  يرينة التجامداللذمم  للتحصيل ل  ةلالقاب  القيمةر  ديتقيتم  
 مة ها . فيما يتعلق بالمبالغ التي ال تكون  ة بصورة فردية يتم تقدير هذه القيمة على أساس فرديالهام  للمبالغ  ةسبالنالمبلغ. ب  ملاكل  يصحت
 عة وقمان المتئر االئتعلى خسا  ناءً رصد مخصص بية ويتم  عامجرة  بصو  اقيمهت  متي  ، هاقاموعد استحق  تجاوزت  ة، ولكنهايدلفرها احالتي  ف
    ينة.مدلام مذلاهذه  نم
  

   اتمعدالو تلكات واآلالتية للممجنتااإلر األعما
إ بتالمجموعدارة  تقوم  ا حدية  والمعداتوا  كاتتلللممة  قدرالم جية  نتااإلألعمار  د  تحديداالستهالك.    الحتساب  آلالت  بعد الت  هذا  يتم  قدير 
األعمار    موتقللموجودات.  الفعلي  االستخدام    وأ لمتوقع  ا  ام خدستاال  ةمراعا بمراجعة  دورية  بصورة  وطريقة   رةالمقدة  جياإلنتااإلدارة 

  ه الموجودات.هذ من ديةتصاقا االلمزايالمتوقع ل ماثلة للنموذجتهالك مرة االسة وفت ن طريقأمن  أكدلتل االستهالك
  

  ة يندى فترة زمى مادات علف باإليرعتراالا تمل عندما يقياس سير األعما 
تط  ترقر طريالمجموعة  البيق  عند  قة  األ  اتماتزال  سايقمدخالت  االيث  حي  عمالسير  باإليرتم  مع  عتراف  تعت  مرور ادات  بر  الوقت. 

 األداء  ء التزامتيفاسال  عة وها المجملتي تبذلالجهود اساس  لى أدات عيراباإلف  راعتالتتطلب اقة المدخالت التي  دام طريأن استخ  المجموعة
ً فعلي  محققةات الادريلإل  ةر فضل صويقدم أ د دين أجل تحمشاريع مالتكلفة إلتمام ال  ديرتقب  موعةلمجوم ات تقالدخ لما  عند تطبيق طريقة.  ا
  االعتراف به. كن يم الذيدات يراغ اإلمبل
  

  يع رامشال إتمام تكاليف
بلمجمو م اتقو احدلتع  المشاري  مإلتمالتكاليف  ر اتقديعة  اإليرادا  المنسوبةكلفة  لتيد  تشمل  بهاف  ر تالمع  ت إلى  الت.  تزوي هذا  تكلفة  د  قديرات 
البنشطأن التة  وح ية  المقاامطالتية،  قبل  من  المحتملة  تقيولبات  تم  كما  قبل  يلين  من  الوفاء  الم  استشاريمها  وتكاليف   اتامبااللتزشروع 
  ع العمالء. ها معلي تعاقدالمألخرى ا

  
  المالية دات غيرموجوالة يمفي ق خفاضاالن

يتم اختبار   .تقريركل  المالية في تاريخ  ر  يغ  وجوداتم يمة الض في قفانخالأية مؤشرات على ا  نت هناكا إذا كايمف  ميبتقي  ةتقوم المجموع
ما عند  ا.لهصيحالممكن ت من غير    الدفترية  يمةالق  ت بأن شراناك مؤه   ونتكعندما    قيمةالنخفاض في البخصوص المالية  وجودات غير ا الم
ر معدل لنقد وتختاالمنتجة لوحدة  الأو    تاموجودمن الة  متوقعلا  يةبللنقدية المستقات اتدفقال  ارةدر اإلدتق  ،خدام تسقيمة اال  تسابء احجرايتم إ

 . يةقدلندفقات االت الحالية لتلك  القيمة احتساب مناسب من أجلالخصم ال
 
ابلة للتحقيق، أيهما أقل. تشتمل تكلفة األعمال قيد اإلنجاز على تكاليف كلفة وصافي القيمة المقدرة القان العقارات لغرض التطوير بالتبي  يتم

ً ناقاإلنشاء والتكاليف المباشرة األخرى ذات الصلة. يتمثل صافي القيمة القابلة للتحقيق بسعر البيع المقدر في سياق األعمال االعتيادية     صا
  ع. تكاليف اإلنجاز ومصروفات البي

  
  مالية دوات الالعادلة لأل قياس القيمة

للموجودا  يم لقا  ونتك  عندما والعادلة  المالية  المالت  الم المطلوبات  الي  ف  سجلةية  المركز  ً ي  ال  ماليبيان  استنادا قياسها  األسعار   لىإ  مكن 
يتم مة.  ية المخصوفقات النقدنموذج التد  لىعمل  تشتلتي  م اييتقاليب الام أستخدباس  دلةلعاا  س قيمتهاقيا  متداولة في األسواق النشطة، يتملا

النماذج  علىول  الحص لهذه  ك يتطلب ذلغير ممكن،    كلن ذيكو  كناً، ولكن عندماممذلك  يكون    الملحوظة عندما  من األسواق  المدخالت 
األ من  تحكحدرجة  عند  القيم ام  تش  ديد  األحكام  العادلة.  بعلتمل  بتباالعاعض  ى  الرات    ومخاطر   يولةلسا   طرخاممثل  ت  خال مدخصوص 

  . سعارألا  تقلباتان واالئتم
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١٢  

  موحدة ة اللموجز لية احرمية الالمال تنابيالا  حولإيضاحات 
  (تابع)  قة) مدق ير(غ ٢٠٢٢ مارس ٣١ يف كما 

  
  (تابع)   ةامالهية بالمحاس تاضارتفالوا راتام والتقديحكاأل  ٢- ٢

  
  (تابع)  تراضاالفتوا تاتقديرلا

  
  ١٩- يدكوفتأثير 

ل  ال خ ).  "١٩–د كوفي  شيتف("فيروس كورونا  ب ظهور  ت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية بسبعلن، أ٢٠٢٠في يناير  
ا  تصنف،  ٢٠٢٠مارس   العمنظمة  جائحة  ١٩–يدكوف  تفشيالمية  لصحة  ال  بأنه  على  فالة  ادزيبناًء  ى والعدو  لإلصابة  رضتعالي  سريعة 
  ن له كا   ممام،  عالال  دولفي معظم  السفر وإغالق تام    عالمية علىفرض قيود    الفيروس  هذاطبيعة الوبائية لال  اقتضت  لم.لعاوى اتمس  على

    .المجموعة الدول والقطاعات التي تعمل فيها على  ةيلبس تداعيات
  

ً   ١٩- لجائحة كوفيد  هافي  لتي كانا  ٢٠٢٠سنة  مقارنة ب ً تحسناً  الحالية    التقرير  فترةو  ٢٠٢١  فقد شهدت سنة،  تأثيراً سلبيا في النتائج   ملحوظا
.  حدة تأثير الجائحة  انخفاض  بدأغرافية التي تعمل فيها المجموعة حيث  والمناطق الج  عة في مختلف القطاعات الرئيسيةالتشغيلية للمجمو

ال االرغم  على  الوضع  بكقتأن  يتعلق  فيما  العالمي  م  ١٩- وفيدصادي  غير  عوامل  ستقر اليزال  ذلك  مثل    ويحدد  باستمرار  ظهور  تتغير 
تداالمتحور ونجاح  الحكومات  ات  تتخذها  التي  الدعم  االنتشاربير  من  الحد  إلى  تهدف  التي  العامة  السياسات  إدار.  وفعالية  ة تواصل 

   تخفيض التكاليف.  مبادراتمختلف في ذلك استراتيجية التسعير والمجموعة تقييم الموقف بما 
  

لغرض التطوير وقدرة تلك الموجودات على   رة الحالية على قيمة العقاراتخالل الفت  ١٩- فإن تأثير كوفيدعة،  الحالي للمجمو  تقييمللوفقاً  
مستوى التأثير االقتصادي المتعلقة بالجائحة والتعافي الفعلي والمتوقع  يضع تقييم المجموعة في االعتبار  قيق إيرادات من البيع محدود.  تح

    وتعديله بشكل دوري بناًء على أي تأثير سلبي.  ظر في ذلكسوف يتم إعادة النلعقارات. اات ئدعاواإلشغال مستويات بما في ذلك 
   

   لغرض التطويرت العقاراللتحقيق من  بلةقاالصافي القيمة تقييم تقرير المقيمين الخارجيين ل
 

التقييم    أنبش  هريالجو  قينالي  حول عدم  رةفقديد  في تح  ونالخارجي  ون المقيمم بها  التقييمات التي يقو  اصلتتو،  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١  فيكما  
 ً معايير التقييم العالمية للمعهد    عنادرة  لصا  التوجيهاتمع    يتوافقوهو أمر    ،١٩  - كوفيد  عن جائحة    تجةالسوق النا  اتضطرابال  نظرا

 تيمات الييتقالفي عملية  ذر  الحمن  قين ودرجة أعلى  من اليقل  أ  جةدر  عاةمرا ، يجب  لذلك  تيجة. ونRICSنيين  للمساحين القانولملكي  ا
، ولكنه يشير إلى  التقييماد على تمعه ال يمكن االوال يشير إلى أن ال يبطل التقييم البند. على الرغم من أن هذا ونالخارجي ون المقيمبها وم يق

تقع في مناطق جغرافية مختلفة    راتعقا   تقييم  إن.  ديةعتياالالسوق  ظروف اب  مقارنةً حة  ئلجاه اذظل ه  فيعدم اليقين  من    كبير وجود قدر  
 . لعقاراتاعائدات  واإلشغال  مستويات    في ذلكا  بم   المتوقع  والتعافيالصلة    وادي ذوالتأثير االقتص  ئحةجاالتوى  ر مساالعتبا  بعين  ذيأخ

  .ةحقالالفترات الفي   جوهري بشكل هذه االفتراضاتتعديل  ، قد يتمنييقال الستمرار حالة عدمنتيجة 
  
  ة بيحات المحاسسياسات واإلفصالي ا ات فتغيرلا    ٣- ٢

  
   والساريةالصادرة عديالت تفسيرات والتوالالجديدة   اييرالمع   )أ(

  
ال المرحل لمالا  ناتبياال  داعدإ  عند  ةطبقالمالمحاسبية    تسياساإن  الموحدةوالم  ةيية  تل  سقةتم  جزة    عند  بعةمتال  المحاسبية  تسياساال  كمع 

التي   دةـجديالوالتفسيرات ، باستثناء تطبيق المعايير ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في  لمنتهيةللسنة ا ةعنوية للمجموسلا دةالموحلمالية ت اياناإعداد الب
ليس لها تأثير إال أنها  ،  ٢٠٢٢في    رة األولىللم   طبقأن هذه المعايير والتعديالت الجديدة ت  من   غم الرب.  ٢٠٢٢  نايري  ١ن  ـ تسري اعتباراً م

والتفسيرات معايير  إن ال.  للمجموعة  السنوية   البيانات المالية الموحدةأو  للمجموعة    جزة الموحدةوالم  ةيمرحلية اللمالا  ناتبياالمادي على  
    تعديالت الجديدة الصادرة والسارية مذكورة أدناه:  وال

  

  تاريخ التفعيل   ة يدجدال ديالتتعأو الالمعايير 
  ٢٠٢٢ير ينا ١  ) ٣٧ رقم الدوليي اسبحمعيار المالى العقد (تعديالت عل إنجازتكلفة  -  تزاماتمحملة باللاود العق

  ٢٠٢٢ ريينا ١  . ٢٠٢٠ -  ٢٠١٨  دورة اليةالمر ريتقا الد عدار الدولية إلى المعاييلع ةي ت السنوالتحسينا
  ٢٠٢٢ير ينا ١  ). ١٦ يدول لا ييار المحاسبعمالعلى  تيالعد(ت عالمزماالستخدام ل بقصالت حالمت  :تاآلالت والمعدوا كاتالممتل

  ٢٠٢٢ير اين ١  ). ماليةير الداد التقارعلدولية إلا يرايمن المع ٣قم على المعيار ر ت الفاهيمي (تعديطار الم إل مراجع ا
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١٣  

  موحدة ة اللموجز لية احرمية الالمال تانبيالا  حولإيضاحات 
  (تابع)  قة) مدق ير(غ ٢٠٢٢ مارس ٣١ يف كما 

  
  (تابع)  ةحاسبيحات المسياسات واإلفصالتغيرات في ا لا    ٣- ٢

  
  تفعيلها  ملكن لم يتوالصادرة تفسيرات والعديالت لتوا اييرالمع   )ب(

  
 ة ي ية المرحللمالا  ناتبياالحتى تاريخ إصدار  ي تم إصدارها ولكن لم يتم تفعيلها  يتم فيما يلي بيان المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الت

  .  موعةللمج  جزة الموحدةوالم
  

  تاريخ التفعيل   ة يدجدال ديالتتعأو الالمعايير 
  ٢٠٢٣ير ينا ١  .  ١ قمر الدولي  يمعيار المحاسبالى عديالت علت -  تداولةعلى أنها متداولة أو غير م باتطلومالنيف صت

  ٢٠٢٣ير ينا ١   "ينأملتد اوعق" يةلالما يرتقارلااد المعايير الدولية إلعد من ١٧رقم   المعيار
  ٢ الممارسة وإقرار ١الدولي رقم  تعديالت على المعيار المحاسبي -  ةاإلفصاح عن السياسات المحاسبي

  ٢٠٢٣ير ينا ١  .اليةيير الدولية إلعداد التقارير المالخاص بالمعا
  ٢٠٢٣ير ينا ١  . ٨ رقم ليدوتعديالت على المعيار المحاسبي ال -  تعريف التقديرات المحاسبية

يع  ب -  ٢٨رقم  الدولي المحاسبيار معيوال الماليةير راتقالاد دإلع ةوليالدير عايالممن  ١٠رقم  ر يامعال
  . المشتركفه ائتالبين مستثمر وشركته الزميلة أو  هاب مةأو المساهموجودات 

يق  يخ التطبيل تارأجت تم
  ر مسمى ألجل غي

 جةاتلنلمطلوبات اات واموجودة المتعلقة باللمؤجال يبةضرال  -  ١٢قم حاسبي الدولي رلى المعيار المتعديالت ع
  ٢٠٢٣ير ينا ١  .دة املة واحعن مع

  
  ة وحدالملية  ماال  البيانات لى  ي عروهر جاله تأثيأع  المذكورةيدة  الجدت  سيراوالتف  التعديوالتايير  المع  لمجموعة أن يكون لتطبيقا  قعوتت  ال
  عة.مولية للمجستقبالم

  

  ةاسبية الهام حملات اساخص السيلم  ٤- ٢
  
ة لمرحليالمالية االبيانات حاسبية الهامة في هذه لما اضاترواالفت والتقديراتحتساب واألحكام الا طرقبية والمحاس لسياساتس اع نفاتبا تم

الموحدة  المو معقالمباجزة  م  رنة  بيانات  سنويلياآخر  اسنلل  دةوحم  ةة  في  تهلمنة  والتعديالت ستثبا  ،٢٠٢١بر  ديسم  ٣١ية  المعايير  ناء 
  . ٣- ٢في اإليضاح  ينمبهو ة كما الحاليلفترة ل اة خالعلمتبالجديدة ا

  
  تاإليراداب فاالعترا

  
  العمالء  من عقودالرادات من ياإل
  

قم ار ر هو موضح في المعي  ت كماس خطوا من خم   كونتي  جموذن  على  اءنب  عقود مع العمالءلا  منت  باالعتراف باإليرادا  المجموعةتقوم  
  مالية: ال ريرا قالت الدولية إلعدادعايير من الم ١٥

 
 اجبه قوق والتزامات ور ينشأ بموجبه حلى أنه اتفاق بين طرفين أو أكثع  قدع لف اعريل: يمع العم)  دوالعق(  العقد  دديحت  . ١ الخطوة

  .بها ءافالود يجب عق دد معايير لكلذ ويحنفالا
  .يلمعة للمدلعة أو خبنقل س العميل مع عقدلافي  التزام األداء هو وعدالعقد:  ء فيألداتحديد التزامات ا   . ٢ طوةالخ

الديتح  . ٣ الخطوة سعر  المبل ةلامعمد  في  المعاملة  سعر  يتمثل  ال:  تتوقع  الذي  يكون  غ  حمجموعة أن  مقابل  حصول  ال  اهقمن  عليه 
اقديت  وأ ئع  البضا  يلوتح وعماخدلم  التي  بادت  بها،  العميل  استثنت  ااء  باإلنلمبالغ  تحصيلها  تم    راف أط   نعابة  لتي 

  أخرى. 
 أداء، تقوم ام  ن التزأكثر منطوي على  بالنسبة للعقد الذي ي  عقد:ي الف   دةرااألداء الو  اللتزامات  ةالمعاملسعر    صيصخت  . ٤الخطوة 

المجما سعر  بتخصيص  لكلام علموعة  األداء  مازاتال  من  مازتال  لة  المقابت  تساوي  اقيمة  اللذي  بل  مجموعة تتوقع 
  . داءألالتزامات ام من اكل التزء بوفالاظير الحصول عليه ن

  تزام األداء. المنشأة بالرد) وفاء د (أو بمجعنت اد يرااف باإلاالعتر  . ٥الخطوة 
  

  ير التالية: عايالم من د استيفاء أيدى فترة زمنية عنعلى م يراداتف باإلتراعالام بقوثم ت نموزام األداء، ها أوفت بالتنأ عة مومجتُعتبر ال
  
 ؛ أولهاعة مجموبمجرد أداء الاللتزاماتها  ةعلمجمواء ادأعلى  ةترتبدام المنافع المختاسستالم وزامنة باة متوربصل لعمياام يق .١
 أو  حسين األصل؛تو أاء إنش درجبم العميل هييسيطر علأصل  تحسيناء أو شنإعة مومجال ى أداء ترتب عل .٢
تي تم لاامات  زاللتالدفعات مقابل ا  ءداالنفاد ألواجب    شأة حقللمنعة وولمجمدام بديل لذو استخ  أصلعة  أداء المجمو  ال يترتب على .٣

  يخه.ء بها حتى تارافلوا
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١٤  

  موحدة ة اللموجز لية احرمية الاللما تبيانالا  حولإيضاحات 
  (تابع)  قة) دقم ير(غ ٢٠٢٢ مارس ٣١ يف ا كم

  
  (تابع)   ةاسبية الهام حملات اسالسيص املخ  ٤- ٢
  

  (تابع)   تاإليراداب االعتراف
  

وفاء  الذي يتم فيه ال  إليرادات في الوقتابف  راعتااليتم    ،هالأعط المذكورة  و الشر  من  يأ  اهعليق  طبينلتي لم  ألداء امات اتزابالفيما يتعلق  
  . اءداأل بالتزام

  
ابل لمقا  ةماس قيالخاص بالعقد على أس  م بتسجيل األصلقوالتي وعدت بها، تلسلع  تسليم ا  اللن خماء  ألدا  متزالالعند استيفاء المجموعة  

  عقد.بال خاص ينشأ التزام المعترف بها،مبلغ اإليرادات  يل عنعمالن غ المقبوض مالمبل يزيد امدعن م.زاتااللاء بق من الوفالمحق
  
 ناءتث ساعات بتعاقدية المحددة للدفتبار البنود العمع األخذ بعين االقبض،  ستحق المال  أو  ضقبوالمغ  للمبل  ةبالقيمة العادل  اإليراداتياس  قم  يت

لتحديد فيممايير  معل  ابيراداتها مقبات إيترت  ميي قبت  عةموجالم  تقوموالرسوم.  الضرائب   إذا كانت تحددة  وكيل.  أم كيسي  عمل كمورد رئا 
اتنتاس تجت  بأنها  كموردلمجموعة  يإيرادات  باترتيتيع  جم  في  يسيرئ  عمل  باإلها.  االعتراف  بيان  يرتم  في  الشامل  ادات  اآلخر الدخل 
،  والتكاليف  اإليرادات  ويمكن قياس عة  لمجموإلى اة  دييا االقتصامزافق الدت  جحمرلان  ه م في  يكونالذي  لى الحد  الموحد إ  ز جو الم  مرحليال

  لة. معقورة ق، بصوا ينطبحيثم
  

  يضرااألاإليرادات من بيع 
  
بوضع  الشركة    قامتقطعة األرض.    استخدامى  عل  درقا  ميله العيكون في  منيةة زنقطض في  رألبيع اتعلق بيما  اء فياألد  التزاموفاء بال  يتم

  . ضقطعة األرلعميل لاستخدام المنح حق كثر ٪ أو أ ٢٠ سدادوع بيالتوقيع اتفاقية في ل مثيت شرط
  
أ  بإيرادات  رافعتاال  دنع قطعة  ممقابل  اتكل  بيان  ميت  ، دةحدرض  افة  اإلكتكل  رضاأل  لقطعةمخصصة  لالتحتية  لبنية    يانب  في  يراداتفة 
 .ملالشا لخدال
  

  لتطوير خدمات ا
  

لة حرم  إلىوع  رج بال  وذلكمعقولة    بصورة  عاملةد المئا يمكن تقدير عوادمعنمة  قدلمالتطوير ا  مات إدارةن خددات ماف باإليرايتم االعتر
لذي  إلى الحد اط  فق إليرادات  االعتراف بام  يتة،  ولعقورة مصب  ةمعاملائد الوع  قياسن  مكندما ال يلتقرير. عخ ايتارالتزام التطوير في    إنجاز

  . دةكبمت الالمصروفات  اديمكن فيه استرد
 

  ة إيرادات الفائد
  
العاالم  تي بإيرادات  اائدة  فتراف  باستخ حقاقتسعند  فيهلاة  ائدالفة  طريقدام  ها  يُستخدم  والتي  افائ  عدلا مفعلية،  يخصم  اللدة  نقدية  مقبوضات 
  لمالي.صل اة الدفترية لألصافي القيمى إلمالي ل اللألصالمتوقع   العمرى مدة على ردقة الممستقبليال
  

  اض  رتاالق تكاليف
  

حتى    ورة فترة زمنية طويلةرق بالضرتغتسي  لتاة،  هلمؤالت  داأو إنشاء الموجوة  زا لحي  ةراشمبورة  ة بصنسوبلما  راضقتالإن تكاليف ا
ة فعلية  هزة بصورات جاموجودلك الموجودات حتى تصبح تلك التكلفة ت  افتها إلىتتم إض،  المزمع لها أو بيعها  مزة لالستخداتصبح جاه

فيما يتعلق نشأة ما  م  هابدتكتتي  الى  خرألا  ائدة والمصروفاتالف  وفاترص من مراض  االقتيف  التكلف  تأت  لها أو بيعها.  محددلام  ادلالستخ
   موال.ألباقتراض ا

  
  . فيها التي يتم تكبدها د في السنةوحلم اموجز المرحلي اللدخل بيان امن خرى ضاألتراض افة تكاليف االقكعتراف باال يتم
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١٥  

  موحدة ة اللموجز لية احرملية ا المال بياناتلا  حولات ضاحيإ
  (تابع)  مدققة)  ير(غ ٢٠٢٢ مارس ٣١ يف كما 

  
  بع)  (تا ةاسبية الهام حملات اسايالس ملخص  ٤- ٢

  
  ات لمعدواواآلالت الممتلكات 

  
ً ناق  )ةرسمللما  كاليف االقتراضن تمضتي تتلا(ة  تكلفبال   عداتوالمت  ت واآلالممتلكا ياس الق  يتم  في   وأي انخفاض  ك المتراكمهالستالا  صا
  المقدرة كما يلي: اجيةنتاإل رماعلى مدى األثابت عأساس القسط ال الك علىاالسته يتم احتسابلقيمة. ا

  
  سنوات  ١٠- ١              ) المبانيو راضياأل  ضمن المدرجةع (لبيز ااك مر
  سنوات  ٥- ٢                  ة يمكتبدات وتر ومعيكمب ةهزأج

  ات ونس ٥- ٣                      اتسيار
  وات نس ٥- ٢                    أثاث وتركيبات 

  
ا  احتساب  يتم  واألع  كتهالسال  األراضي  قييلالرأسما  العملى  تنجإلاد  ة  دورية  وربصتم  از.  اإلنعمااألمراجعة  ة  وطريقة   تاجيةر 

  هذه الموجودات. منة ديقتصازايا االع للملنموذج المتوقا قة معمتوافك تهالاالسة وفترة ن طريقد من أ تأكلل يةلمتبقم اوالقي كستهالاال
  

رس الالمصروفات    ةلمتتم  أحد  ل  داستبالمتكبدة  من  ومعلاوت  الاآلو  تلكاتالمم  بنودعنصر  منيتم  الذي  دات  بصورة  ويتم فصلاحتسابه  ة 
صادية  تالقع اافمن المنزيد  ترى فقط عندما  قة األخت الالحروفاصالملة  م رسمه. تتلتم استبداالذي  عنصر  بالالخاصة  رية  فتلدشطب القيمة ا

 الدخل ضمن بيان    ألخرىفات المصروا  ةفابكتراف  عتم االت. يت واآلالت والمعداكاتللمماد ذات الصلة من بنود  نبلالمستقبلية الخاصة با
  ا.عند تكبده وحدشامل المال
  
ولممتلاة  مراجع  متت واكات  القيفاض  نخالا  لمقاب  معداتلاآلالت  تشعندممة  في  األحداا  أو  ير  في  التغيراث  إمكانية   إلى  وفظرالت  عدم 

بخسائر    االعتراف  يتمصيلها، فإنه  لممكن تحالقيمة ان  ع  تادمعت والالواآل  لكاتالدفترية للممتمة  قياليد  ز. عندما تها الدفتريةتميقتحصيل  
اانخف البي  ضمنيمة  لقاض  اان  المدخل  القتتحد.  ولشامل  لالالقا يمة  مثل  االبالسترداد  بلة  من  استخدقيمة  أو  تكاليف  اعلا  لقيمةام  ناقصاً  دلة 
تكاليف  ن  لة عادل. إن القيمة اما أكبرهيأ  البيع، أثناء سير األعمال   اتممتلكات وآالت ومعدع  من بيصيله  تح  نكممغ ال لمبثل الع تمالبياقصاً 
بالع اللقا  فيم  االستخدا  من  مةقيال  لثم تتينما  ادية  للحالييمة  االم  النقديةتدفقات  ة  المتوقستقبلية  من  واآلالت  دام  تخاسر  ستمراعة  الممتلكات 
  مدة استخدامها.ة  اينه دومن استبعادها عندات عملاو

  
اض  خفان  خسائر  ر بأند مؤشوجوقة عند  الساب  في السنواتالمعترف به  ، وف الشهرة التجاريةخال، بيمةالق  اضخفنا  خسائرس  د عكيقم  تي
  ها.تخفيض تمو أ ودةموجتعد لم   تآلالت والمعداالكات وللممت اف بهترمعالة لقيما

  
  وير طتلا العقارات لغرض 

  
تم  وي  ويرلتطدية كعقارات لغرض العاء سير األعمال اأثنا  البيعلغرض  ء  اشنإلقيد ا  وؤها أشاإنم  تحوذة أو التي تمسالات  ر يتم تصنيف العقا

  التكلفة: ل. تشمليهما أقها أقحقين تالممكقيمة لأو صافي اكلفة بالت جهاإدرا
  
 ضي المستأجرة؛ حر واألراملك راضي كية األمل  وقحق  
 نشاء؛ و إلل لينوفوعة إلى المقاغ المدلابمال  
 شاء غير اإلن  كاليفوت  العقار  تحويل  نية وضرائبدمات القانوللخالمهنية  ألتعاب  قع واالمو  إعدادف  ي لاكتطيط وتخم والتصميتكاليف ال

  كل مباشر. سوبة بشرى المناألخ ليفتكاة والمباشرلا
  
القيصا  ثليم الفي  التقديتحقيقها    ممكنمة  البيع  العأ  يرسعر  األعمال  سير  أسعار  استنية،  داثناء  إلى  في  السواداً  تم وير  يرقتلاريخ  تاق 

  . للبيعرة المقد والتكاليفنجاز حتى اإل فلتكاليقصاً ال إذا كانت جوهرية، نامواالزمنية لأل بالقيمة خصمها
  
حددة المصروفة الم  اليفكتالبيع بالرجوع إلى ال  دنعل الشامل الموحد  ان الدخبيي  ف  ف بهاالمعتر  تطويرقارات لغرض اللفة العم تحديد تكتي
  .لمباعةارات اإلى الحجم النسبي للعقمحددة استنادا  اليف غيرص أية تكصيتخوة عابالم  اتلعقارلى اع
  

 وي. ر على أساس سنويالتط عقارات لغرض ة للفتريالد لقيما ة بمراجعةإلدارتقوم ا
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١٦  

  موحدة ة اللموجز الية حرمية الالمال بياناتلا  حول إيضاحات
  (تابع)  مدققة)  ير(غ ٢٠٢٢ مارس ٣١ يف كما 

  
  (تابع)   ةم لهااسبية احملات اساالسيملخص   ٤- ٢

  
  موجودات حق االستخدام

  
القوت  باالعترام  حقمجموعة  بموجودات  في  تخساال   ف  بدام  عقد  تاريخ  ت  اإليجاردء  توف(أي،  بند  اريخ  ااذ  اتموجودلار   ة لصل ت 

ً بالتكخدام  ستق االودات ح جواس مقي  . يتمخدام)لالست رض أي إعادة تعديلها لغقيمة، ول افاض  خر انك متراكم وخسائستهالأي ا  لفة، ناقصا
لية األو  ةالمباشرلتكاليف  ف به واالمعتر  اإليجارطلوبات  مبلغ م  لىع  م اددات حق االستخموجور. تشتمل تكلفة  جابات عقود اإليتقييم لمطلو

ً لبدء، ناقصريخ ابل تاو قفي أي تمت  تل ار ايجقد اإلعات عومدفو  ةكبدلمتا بشكل عة متأكدة  المجمو  نكلم ت  إذا   ز إيجار مستلمة.حواف  أي  ا
  ها معترف بلاتخدام  حق االسوجودات  تهالك م يتم اس  ر، جايإلاية مدة عقد اي نهوجودات المؤجر فلمى ملكية بند امعقول من الحصول عل

اعلى   مدى  ابتالثلقسط  أساس  المعمألا  على  ولالستخد  قدرةار  أيهما  اإليجعقد    مدةام  اال  تخضعقصر.  أار،  حق  إلاستخدموجودات   ىم 
  القيمة.انخفاض 

  
  موجودات الماليةلا

  
االعت وإيقيتم  االـراف  الاف  بكافة  الماليموجودعتـراف  الات  تاريخ  في  يكة  عندما  شمعاملة  الموجود  ون  بيع  أو  بموراء  عقد المالية  جب 

تسلطلب  تت األصلبنوده  خاللالم  يم  زمني    الي  الصإطار  ذات  السوق  في  مبدئمحدد  يتم  قياسلة.  زائداً   تكلفة،بال  يةلالما  تجوداالمو  ياً 
بكاليف  ت االمعاملة،  المصلموجوداستثناء  المالية  بات  النفة  خاللالقيمة  من  الشا  عادلة  املة  اإليرادات  خالل  من  أو  أو األخرى  ألرباح 
ً يتم قياسهلتي  الخسائر وا والذمم   التجارية  لمدينةم امالذ  إن.  اشأتهعند نلتجارية  مم المدينة ااالعتراف مبدئياً بالذعادلة. يتم  لقيمة ال باا مبدئيا

أنها، ستثناءات بشموعة بتطبيق بعض االالمجي أو التي قامت  صر تمويل جوهروي على عن تحتفواتير والتي ال  بهار  تي لم تصدالمدينة ال 
الية  جودات المة الموكاف  اسيقم  يت  لية.الما  التقاريرولية إلعداد  من المعايير الد  ١٥قم  ب المعيار رحدد بموجالملمعاملة  قياسها بسعر ا  ميت

 قيمة العادلة. أة أو باللمطـفإما بالتكلفة ا مجملهاحقاً في المعترف بها ال
  

في السوق   ار العطاءات المتداولةجوع إلى أسعظمة بالرة منها بنشاط في أسواق ماليل يتم تداومالية التي  لألدوات ال  العادلة  قيمةيتم تحديد ال
في متداولة  عار  م توفر أسلة عدالتقرير. في حا  بتاريخاألعمال    بات وذلك عند إقفالبة للمطلوبالنس  روضعال  رعاأسودات  لموجوالنسبة لب

 تّجار.لطاء أو انة لدى الوسع إلى األسعار المعللرجو السوق، يتم ا
  

عة  رية في تكلفة الودييمة الدفتثل القتتم  ة.يرفتلداتها  ي قيمتمانية فلمؤسسات االئة لدى االودائع القصيرر المتغير ودلة للسعالعاتتمثل القيمة  
تم خصم ية المخصومة. يدقات النقساليب التدفئد ثابتة باستخدام أفوا  لتي تترتب عليهادلة للودائع اقيمة العاير المستحقة. يتم تقدئدة الوالفا
 .ريقرلتاريخ في تالمشابهة ية لألدوات اعة بأسعار السوق الحالقدية المتوقفقات النالتد
  
 المالية موجودات نيف التص

أعمال  وعلى نموذج  للموجودات المالية    قديةت النقدية التعاخصائص التدفقابدئي على  ف الم لية عند االعترات الماالموجودا  يعتمد تصنيف
المجرتها  اإد لكلدى  يتموعة.  تصنيف  ي  ام  بالتكلالموجودات  وقياسها  ألمالية  المطفأة  بالقيمفة  العو  الشاملة رادات  إلي ال  الخ  من  ادلةة 
يم باسم  ى هذا التقيالقائم فقط. يشار إلصلي  على المبلغ األ  صلي والفائدةالمبلغ األفعات  نقدية تمثل دت  تدفقا  رتب عليهاألخرى، ال بد أن يتا
  .اؤه على مستوى كل أداةإجر، ويتم والفائدةصلي مبلغ األختبار دفعات الا

  
ت المألغراض  الوجوداصنيف  الملكيةالمال  األداةبر  تتع  ،يةالمت  حقوق  "أداة  كانية  إذا  غير  "  علت  وينطبق  تمشتقة  "حقو يها  ق  عريف 
يع غير المشتقة  القابلة للب األدوات  بعض  استثناء  الية: العرض) بمدوات ال: األ٣٢رقم    يار المحاسبي الدوليالمع(بموجب  مصِدر  الملكية" لل

 أدوات دين".خرى "لمشتقة األودات المالية غير اميع الموجعتبر ج. تردِ صلمُ ا لن قبكية مكحقوق مل يتم بيانها  والتي 
  

 يةات حقوق الملكستثمارا
من  رى أو  الشاملة األخ  الل اإليراداتخ  ا منلة إمكية، بالقيمة العادقوق الملمارات حالموجودات المالية التي تعتبر استثع  يتم قياس جمي

إلعداد  ير الدمن المعاي  ٩رقم  معيار  بيق التط  جموعة عندتخذته الملإللغاء اغير قابل    اريخ  اهذ  عتبرر. ويالخسائ  ل األرباح أوخال ولية 
الة  الماليلتقارير  ا االستحواذ الالحق  عند  كانت حقوق استثماراأو ستتخذه  إذا  الملكية  اتثمارت استلملكية إال  لغ   حقوق  بها  رض  محتفظ 

ارات حقوق  استثم  سائر من استبعادأو الخرباح  األ  خسائر. إن باح أو الخالل األرعادلة من  لا  ةميقالبسها  ن قيالة يتعيهذه الحاوفي  تاجرة  الم
يتم  الم ال  األرويتدلكية  توزيعات  إيرادات  قيد  يتم  من  رها.  استباح  الملكيكافة  حقوق  من  ثمارات  المب  خاللة  الدخل  الموجز  يان  رحلي 
اسلموحد  ا الدفعة  عند  تستفيد  معند  ءاثنتباسبها،  الخاصة  تحقاق  الالمجموعة  ا  هذه  الممن  كاستحصل مبالغ  جة  بند رداد  تكلفة  من   زء 

المالية،الموج الحالة  ودات  هذه  بهذه  ي  وفي  االعتراف  اإلتم  ضمن  حالشاملة  يرادات  األرباح  أدوات  إن  ااألخرى.  المصنفة   يةلملكقوق 
  ة.فاض القيمتقييم انخال تخضع لة األخرى لامشلا اتديرال اإلومن خال اح أو الخسائراألرب ن خالليمة العادلة مبالق
  

من  قيمة العادلة قاسة بال مالية مقوق الملكية غير المدرجة كموجودات ح استثماراتها في لإللغاء تصنيفقابل  جموعة بشكٍل غيررت الماختا
 خرى.ات الشاملة األادإليرالل اخ
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١٧  

  موحدة الة وجز لمة اليحرمية الالمال بياناتلا  حولإيضاحات 
  (تابع)  مدققة)  ير(غ ٢٠٢٢ مارس ٣١ يف كما 

  
  (تابع)   ةالهام  اسبيةحملات اساخص السيمل  ٤- ٢

  
  (تابع)   موجودات الماليةلا
  

 ن الدي أدوات
كلفة بالتيفها  تصن  مالتكلفة المطفأة. يتتم تصنيفها ب  إال إذا   خرىالشاملة األ  ترادااإلين خالل  مة  لداعال  قيمةالالدين ب  اتقياس أدويضاً  يتم أ

  إذا تم استيفاء الشرطيين التاليين:ط ق المطفأة ف
  

  ل يصتح  جلمن أ  يةات المالودحتفاظ بالموجمنه االالهدف  ل والذي يكون  نموذج األعما  منالمالية ضد الموجودات  إذا تم االحتفاظ ببن  
  و تعاقدية؛نقدية اللت التدفقاا
 ع نتج  التعإذا  البنود  فن  الدين  ألداة  متوا  ياقدية  نقدية    عينةريخ  واباعتدفقات  األساسي  المبلغ  دفعات  عن  فقط  المبلغ رة  على  لفوائد 

  ساسي القائم.األ
  

  يعادله  ماالنقد و
ق في  حجل التي تستة األع القصيروالودائ  المصرفية  صدةواألر  وقدن صال  فيلنقد  ا  عادله مني  لف النقد وماية، يتأالنقد  بيان التدفقاتلغرض  

  ات المصرفية على المكشوف. وبح، صافية من السأقل هر أوة أشث األصل خالل ثال
  

  بها فواتير ر تي لم يصدم المدينة الوالذملمدينة التجارية الذمم ا
ذمم  لمتوقعة. عندما تصبح الر االئتمان اهام) ناقصاً خسائويل  م تكن عنصر تمصلية (ما لتورة األفاة بقيمة الة التجاريالمدينم بيان الذمم  يت

لة التي تم  حصمبالغ المقاً إدراج الم الح ك في تحصيلها. يتخصص الديون المشكو ا مقابل متم شطبهي  ،يلصحة للتقابل  رغي  اريةجالت  ةالمدين
  لموحد.االموجز ي المرحلالدخل الشامل بيان  بها سابقاً فيشط

  
  ر.اتيوفبها   صدرم يم مدينة لها ذمنى أر عليفوات مات المقدمة والتي لم يصدر بهالخد فقاً لشروط االتفاقات، تدرج ار ووتاريخ التقري في
  

  العمالت األجنبية  ئر صرفوخسا أرباح
نهاية فترة   ائد عندالس  بالسعر الفوريم تحويلها  نبية ويتجالعمالت األدها بتلك  الت أجنبية يتم تحديمالية بعمت الادلة للموجوداالقيمة العإن  

ة  لمصنفة بالقيمة العادلا  ت الماليةللموجودا  سبةنلة. باادلالعر قيمتها  خسائ  وح أأربا  ء منزل بنود صرف العمالت األجنبية جتشكالتقرير.  
خالل   المن  أو  االخسائاألرباح  يتم  الر،  صرف  ببنود  األعتراف  بعمالت  في  الدخل  يا جنبية  االمالشامل  ن  الموجز  بالنسبة دلموحرحلي   .

الت األجنبية  مد صرف العأي من بنوبف  اراالعتيتم  نه  فإ  األخرىاملة  شال  تاداراإلي  مصنفة بالقيمة العادلة من خاللال  للموجودات المالية
بيان الشا  ضمن  امل  الدخل  الموحدلموجالمرحلي  الد  . ز  ألدوات  بالعمالبالنسبة  األجنبيين  فإنه  ابالتكلفة  المصنفة  ة  ت  تحديد  يتم  لمطفأة، 

العمال صرف  وخسائر  التكلفةت  أرباح  إلى  استناداً  لفالمط  األجنبية  ويتمالموج  بندأة  بهعتراال  ودات  "األر  في  ااف  والخسبند  ئر اباح 
  لموحد.اجز المرحلي المودخل الشامل األخرى" في بيان ال

  
  ودات الماليةتراف بالموجإيقاف االع

  
اف تم إيقة) ياثلممة  اليموجودات ممجموعة  لمالية أو الجزء من  ا  الموجوداتد  الجزء من بن  طبق،ات المالية (أو حيثما ينموجودال  إن بند
  ندما:راف به عاالعت

  

 ات؛ أووجودة من بند المدفقات النقديالتى لل عفي الحصو تنتهي الحقوق  
 ا حققامت  بتحويل  الحلمجموعة  في  الوقها  التدفقات  على  مننقدصول  تحملت  ية  أو  الموجودات  االت   بند  بدفع  النلتزاماً  ية  قددفقات 

  ر"، أو تمري تيبجب "تربمو  الثث رفلط  خير جوهريدون تأ المقبوضة بالكامل
 جودات وإما:المو قدية من بند تدفقات النم التالاس  يحقوقها ف وعة بتحويلجمملوم اقت 

 
 أو داتلمتعلقة ببند الموجووالمزايا ا حولت جميع المخاطر - 
 ت.وداالموج بند علىة طرلسيإال أنها حّولت اقة ببند الموجودات، علزايا المتلمع المخاطر وابجميم تحول أو تحتفظ فعلياً ل - 

  
إذا   تقوم بتقييمفي ترتيب تمرير،    جودات أو دخلتالموقدية من بند  تدفقات النعلى ال  صولححقوقها للة قد حولت  وعمج ن الم ندما تكوع

اح مدي  أي  بمتفظوإلى  إذاخت  الملكية.  ومزايا  المجموعةلم    اطر  أو  ب  تقم  باالتحويل  جوهري  بشكل  ومزايحتفاظ  مخاطر  بجميع   ند ا 
ولم  جودالموا الستحوت  علىل  يتمموجلابند    يطرة  ا ببن  االعتراف  ودات،  إلى  الموجودات  يستد  الذي  فلحد  الممر  ارتباط  ببند يه  جموعة 

ويُقاسالموجو ا  دات.  المستمر  الموج  ذيأخ  لذياالرتباط  بند  على  ضمان  بال  وداتشكل  الدفترقيالمحّول  الموج  يةمة  لبند  ودات األصلية 
 أقل. ه، أيهماسداد وعةالمجم على لزمي ديما وأقصى مقابل

  
  
  
 



 عةتها التاب وشركا وير ش.م.عطلت ل  إعمار شركة
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١٨  

  موحدة ة اللموجز لية احرمية الالمال اتبيانلا  حولإيضاحات 
  (تابع)  مدققة)  ير(غ ٢٠٢٢ مارس ٣١ يف كما 

  
  (تابع)   ةلهام اسبية احملات اساملخص السي  ٤- ٢

  
  ع) (تاب ةلي ماال  تالموجودا

  
 ت المالية اودقيمة الموجاالنخفاض في 

  
حتفظ بها بالقيمة العادلة من ير المود غوجودات العقات الدين ومة لكافة أدوئتمان المتوقعاال  ف بمخصص خسائرراعتاالوعة بتقوم المجم
التدفقات   ميعجا للعقد و تحقة وفقً المس  اقديةية التعلنقدا  قاتالتدف  فرق بينى اللمتوقعة إالئتمان ال سائر. تستند خسائر الخرباح أو األخالل ا

  .ند الموجوداتلبصلي األ ائدة الفعليريب سعر الفبعد ذلك بتقيتم خصم العجز . وموعة استالمهامجالقع ي تتوالنقدية الت 
  

بخسائر االعتراف  اا  يتم  مرحلتين.  لم الئتمان  على  التلحبالنسبة  توقعة  لمخاطر االت  التئتمااال  عرض  جوهريبه  يكن  لمي  ن  زيادة  في  ا  ة 
االئتممخالا المالعاانية منذ  طر  ائر  لخساتكوين مخصص  يتم    بدئي،تراف  االئتمالمتوقعة عن الخسائاالئتمان  حاالنير  التي تنتج عن  ت ة 
المقبلةلتعثا ن  ئتمااال  لمخاطر عرض  لحاالت التاً). بالنسبة  شهر  ١٢ل  مان المتوقعة خالئتخسائر اال(  ر المحتملة خالل االثني عشر شهراً 

حدث   زالتي  فيدة  ايلها  متماالئاالمخاطر    جوهرية  االنية  المبدئي،  نذ  خس  زميلعتراف  مخصص  الخسائروجود  مقابل    ئتمانية اال  ائر 
  ).األداةعمر  على مدى ان المتوقعةتمسائر االئ(خمتبقي للتعرض، بغض النظر عن توقيت التعثر ر المدى العمالمتوقعة على 

  
تع كانتإذ  ماد  حديند  االئتم  ا  لبمخاطر  اال  دنان  قدموجودات  جوهبصورت  زاد  لمالية  مة  ارية  االعتراف  تقديرئلمبدنذ  وعند  خسائر   ي 

مات علوه المزائد. تشتمل هذد  ة أو مجهولفلومات المعقولة والداعمة والمتوفرة دون تكالمعتبار  خذ المجموعة باالع، تألمتوقعةاالئتمان ا
ْ لكمية  ت الياللتحت واعلى المعلوما   ة.ت االستشرافياعلومي المعزز والمئتمانم االالتقيية وعقة للمجموبرة السابالخ ىًء عل والنوعية بنا

  
ة في  بسطجية موعة بتطبيق منه جمتقوم الم  ى، لم يصدر بها فواتير والذمم المدينة األخر  التيدينة  مم المتجارية والذة الالمدين  بالنسبة للذمم

خسائر   الاالئتماحساب  بنن  علىمتوقعة  المتوقعة  االئتمان  خسائر  على  اعممدى    اًء  وتخدالسر  وضام.  المجمقد  معت   ة وف فصوعة 
تصادية. يتم  قالبيئة االو يتها للعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينينتسو ، وتممجموعةاالئتمان للائر بقة لخسالخبرة السا على ناءً مخصصات ب

  الموحد. المرحلي الموجز ل الشاملبيان الدخفي  لمتوقعةخسائر االئتمان اف بعترااال
  
ً عة  جموالمتعتبر    قد من غير المحتمل  أنه  إلى    ةيالداخلية أو الخارج  ماتمعلو ير العندما تش  دادسلعن ا  متعثر  ةالموجودات الماليبند    أيضا

المب على  المجموعة  تحصل  التعاقديةأن  بالكالق  الغ  قباائمة  ممل  تحسيناتل  أي  تائتمان  راعاة  بها  ية  بند  حتفظ  شطب  يتم  المجموعة. 
  قدية.دية التعالنقا دفقاتة للتلقعات استرداد معقوك توانون هتك ال دماالية عنالموجودات الم

  
خالل قيمة العادلة من  باللدين  اة وسندات  مطفأة بالتكلفة الالموجودات المالية المسجل  ييم ما إذا كانتبتق  تقريرل  المجموعة في تاريخ كتقوم  
حدث أو  وع  قوعند    تماني‘ئد تعرض ’النخفاض الي قال المألصن ار أة. يعتبقد تعرضت النخفاض في القيم  لة األخرىالشام  تدايرااإل
  لية.مقدرة لبند الموجودات الماالمستقبلية ال نقديةات الفقتأثير سلبي على التده كون لثر يأك
  

  التالية: الملحوظةالبيانات ى ماني علائت اضرض األصل المالي النخفعلى تعة األدلة الموضوعيتشتمل 
  
 صدر؛ المُ  ههاة يواجية حادلأزمة ما  
 يوماً؛  ٩٠زيد عن ة تفترداد لالسخر في التأ ثر أول التعاإلخالل بالعقد، مث  
 خرى؛  ظروف أ ي جموعة لتقبلها فكانت الم لمجموعة بناء على شروط ماأو سلفة من قبل ا ضة هيكلة قر ادإع  
  أو  ؛ة هيكلة مالية أخرىأو إعاد ض لإلفالستررض المقل تعتمأن يكون من المح  
 ة.ات ماليد نتيجة أزمللسن ق نشطسو  م وجودعد  
  
  لماليةر اجودات غي لموي قيمة اف ضخفاناال
  

المجمو تاريخ    عةتقوم  تقكفي  بإجراء  تقرير  هنل  كان  إذا  ما  لتحديد  مؤشراتييم  أص   اك  أن  إلى  مال  تشير  المخزون غير  (خالف  لي 
عندما يتطلب إجراء و  ات، أالمؤشر  ود هذهحال وج  نخفاض القيمة. وفيد تعرض اللمؤجلة) قاودات الضريبة  موجلعقود وات اموجودو
ي القيمة ترداد فسابلة لال اد. تتمثل قيمة األصل القلالستردالقابلة    لقيمة األص  يربتقدالمجموعة تقوم  ن  إ القيمة ففي  نخفاض  لال  يم سنوتقيي
تكاليفقصنتجة للنقد نالوحدات المأو للعادلة لألصل  ا على حدة، إال في حال   صللكل أ، وتحدد  ا أعلىم أيهم امن االستخدوقيمته  البيع    اً 
إنع ااتدم  تج  نقديةألصل  مستخلة  دا  دفقات  تكون  كبيقلوالتي  بشكل  التدفقات    رة  األخرىالنعن  الموجودات  من  مجمو   قدية  ة  ع أو 

عندمالموج تزيد  ودات.  ال القيما  لألة  الوحدة  دفترية  أو  للنالصل  المنتجة  عن  لالستقد  القابلة  يرقيمة  األاعتم  داد،  أنتبار  تعرض ه  صل 
والنخفاض   تالقيمة  القيقيمته  يض  فخيتم  لالسترداد.مة  لتساوي  اع  القابلة  تحديد  االستخداملند  من  التدفقات  قيمة  تخفيض  يتم  نقدية  ال، 

خاطر  لمال وامنية للم مة الزة للقيييمات السوقية الحالكس التقيوالذي يع  بةما قبل الضري  م معدل خصمتخدالى قيمتها باسالمقدرة إ  ستقبليةمال
الوحدة   أو  باألصل  للنقد. المنتج المتعلقة  العادلند  ع  ة  القيمة  اساتكناقصاً  ة  تحديد  يتم  البيع،  مناسبةليف  تقييم  نماذج  دعتخدام  يتم  هذه    م. 

  تاحة.المى رلقيمة العادلة األخمؤشرات ادرجة، أو لمكات التابعة األسهم للشرار اأسعمل تقييم  نماذج بعواال
  



 عةتها التاب وشركا وير ش.م.عطلت ل  إعمار شركة
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١٩  

  موحدة ة اللموجز لية احرمية الالمال بياناتلا  حولت إيضاحا
  (تابع)  مدققة)  ير(غ ٢٠٢٢ ارسم  ٣١ يف كما 

  
  (تابع)   ةاسبية الهام حملات اساملخص السي  ٤- ٢

  
  ع)  (تاب لماليةر اجودات غي لموا ي قيمةف ضخفاناال
  

ية  التي تتناسب مع آل  ود المصروفاتنب  د ضمني الموجز الموحالمرحل  شاملدخل العتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن بيان ال يتم اال
لتخفخصيص خسايتم ت  ة.فاض القيمنختعرض الاألصل الذي   ألي  دفالقيمة اليض  ئر انخفاض القيمة أوالً  ية مخصصة رهرة تجاشترية 

  لنقد بالتناسب. منتجة لة الالوحدفيض القيم الدفترية للموجودات األخرى في لتخثم  قد،للن  منتجةلللوحدة ا
  
ة انخفاض القيم  خسائرن هناك مؤشر يفيد بأن  ا إذا كاللتحقق مملتجارية،  ة اوجودات باستثناء الشهرر إجراء تقييم للميتاريخ كل تقربم  يت

 لوحدةداد لألصل أو الالستر  ابلةمة الق بتقدير القيهذا المؤشر، تقوم المجموعة    حال وجودفي  ت.  صو تقلأ اً لم تعد قائمة،  ق سابها  بالُمعترف  
للنقدلا عكس    . ُمنتجة  الُمعترخسائر  يتم  القيمة  بانخفاض  ً ف  االفتراضات المسط عند إجوذلك فق  ها سابقا مة قيتخدمة لتحديد  راء تغير في 

ة  لقابل لألصل قيمته ا  لدفتريةمة از القيض القيمة. يتم تحديد العكس بحيث ال تتجاوئر انخفاخساب  فاعتراالسترداد منذ آخر  للقابلة  ااألصل  
اض  خفاناف بخسائر  تهالك، في حال لم يتم االعترمن االس  ها، صافيةيتم تحديدن لكايمة الدفترية التي  تتجاوز كذلك الق  السترداد، والل

  الشامل المرحلي الموجز الموحد.ان الدخل س ضمن بيلعك با فعتراال ات السابقة. يتم اوفي السن القيمة
  
  لمجموعة قبل اة الصادرة من يلكق الملية وأدوات حقوات الماطلوبالم
  
وح  يتم الدين  أدوات  كمطلوملكية  ال  قوق تصنيف  ماليإما  ً بات  وفقا ملكية  حقوق  أدوات  أو  الترتي  ة  التعاقدبالجوهر  يتم  يت  صنيف تة. 

رباح  ل األلعادلة من خالاة القيمطلوبات مالية بالية كمالم من المعايير الدولية إلعداد التقارير  ٩يار رقم نطاق المع  ضمن ماليةالالمطلوبات 
  مبدئي.لعتراف اية عند اال اللمطلوبات المااسباً. تحدد المجموعة تصنيف يكون من تقة حسبماوات مشأدأو قروض وسلفيات ئر أو االخس أو
  

  ى ارية واألخرالتجائنة الذمم الد
مورد بإصدار فواتير لقام اسواء    تلمة،ع أو خدمات مسئضاظير بفي المستقبل ن  سدادها  سيتم يتم االعتراف بالمطلوبات مقابل المبالغ التي  

    ال.أم ها شأنب
  

  ارامات اإليجالتز
غي قد اإليجار التي ينبة لدفعات عمة الحاليبالقياسة  لُمقامات عقود اإليجار ااف بالتزتر المجموعة باالع  ر، تقوم ايجفي تاريخ بدء عقد اإل

فز إيجار  أية حواناقصاً    هرها)وذلك دفعات ثابتة في ج ي  ما فددة (بح عات اإليجار مبالغ مدفتضمن  ترة عقد اإليجار. تف  سدادها على مدى 
وتشتمل دفعات    المتبقية.  ات القيمةضمان  موجبها بالمبالغ المتوقع دفع، وكذلك  دلعلى مؤشر أو مع  تعتمد  ةغيرمدينة، ودفعات إيجار مت

سعراإلي على  أيضاً  لخيار  ال  جار  الالشرممارسة  تممؤاء  أن  معقول  بشكل  الاكد  المتر  عةمجمورسه  الغرامات  علتودفع  إنهاء  بة  عقد ى 
إذا  اإل مدة  يجار،  تشيركانت  تمارس  المجمو   ىإل  اإليجار  ياإلخيار  عة  بدفعات  نهاء.  االعتراف  التي  المتغجار  اإليتم  عيرة  تعتمد  لى  ال 

  عة.دف ث الي لحدودالذي يؤث أو الشرط حدها الالفترة التي يقع فيل أنها مصروفات خال مؤشر أو معدل على
  

ة ائدالفكان سعر    جار إذاعقد اإليفي تاريخ بدء  معدل االقتراض اإلضافي  تخدم المجموعة  إليجار، تست عقد اية لدفعاالحال  الحتساب القيمة
 مع خصم قيمة الفائدة  ادس زيما يعكبإليجار  ا  ت عقدالعقد، تزداد التزاما  تاريخ بدء بعد    لتحديد بسهولة.اإليجار غير قابل ل  درج في عقدلما

  سددة.  لماعات الدف
  

تغيير في إليجار أو  قد اعة  دأو تغيير في ماك تعديل  ا كان هند اإليجار إذة اللتزامات عقوالدفتري  يمةلك، تتم إعادة قياس القعالوة على ذ
  صلة. ال وصل ذاأل شراء أو تغيير في التقييم لجوهرها اإليجار الثابتة في  عقددفعات 

  
  السلفياتو القروض

ً يتم االعتراف م ً اقصعادلة للمبلغ المقبوض نة الض ألجل بالقيم بالقروبدئيا   معاملة.اشرة بال ليف المرتبطة مب التكاا
  

االعترا المبدئي،بعد  القروالحقًا    ميت  ف  تحقياس  التي  والسلفيات  ال ض  بالتكلفة  فائدة  معدمطفمل  طريقة  باستخدام  الفأة  الفعليائ ل    تم ية.  دة 
خالل    وكذلك منراف بالمطلوبات  ف االعتاإيقموجز الموحد عندما يتم  ي الالشامل المرحلن الدخل  ي بياباألرباح والخسائر فاف  تراالع
  لية اإلطفاء.عم
  

  األخرىلمالية ات المطلوبا
ة  دام طريقباستخحقاً بالتكلفة المطفأة  ال  قياسهام  ت ويتالمعامال  يفتكال  قيمة العادلة، بعد خصمبالالية األخرى مبدئياً  قياس المطلوبات الم  يتم

  لي.ائد الفعدة على أساس العت الفائاروفعلي، ويتم االعتراف بمصالف سعر الفائدة
  

الفإن   سعر  الفعلطريقة  هائدة  ا  ي ي  التكطريقة  مطحتساب  لبند  المطفأة  ملفة  وتخصيص  مالية  اصرولوبات  مدى  على  الفائدة   لفترة فات 
مالية، ند المطلوبات المقدر لبلر اة المقدرة من خالل العم قبليالنقدية المستالدفعات  م به  لفعلي هو السعر الذي يخصا  لفائدةا   ن سعرلمعنية. إا
ً  و، عندماأ   ر.، فترة أقصيكون مناسبا



 عةتها التاب وشركا وير ش.م.عطلت ل  إعمار شركة

 ُ   . دةالموح حلية الموجزةالمر اليةبيانات الملا من هذه تجزأجزءاً ال ي  ١٨إلى  ١  شكل اإليضاحات المرفقة منت
  

 

٢٠  

  موحدة ة اللموجز لية احرمية الالالم اتبيانلا  حوليضاحات إ
  بع) تا( قة) مدق ير(غ ٢٠٢٢ مارس ٣١ يف كما 

  
  (تابع)   ةاسبية الهام حملات اساملخص السي  ٤- ٢

  
  (تابع)   لمجموعة قبل اة الصادرة من حقوق الملكي لية وأدواتطلوبات الماالم
  

 وبات الماليةمطلف بالعترا إيقاف اال
تقوم المجموعة    .اؤههاانت  ا أوهئإلغا   من التزاماتها أو  عةموالمجء  إعفا  عتراف بالمطلوبات المالية فقط عندما، يتمبإيقاف االوعة  م المجمتقو

االلتزا باستبعاد  يتم    المالية  اتمأيضاً  النقد تعديعندما  التدفقات  وتكون  شروطها  لاللتزاماتل  اختمختلفالمعدلة    ية  هالفة  وفي  كبيراً،  ذه اً 
يالحا االعترلة  الشرو تم  إلى  تستند  جديدة  مالية  بالتزامات  الم اف  بعدط  إقياللة  عند  العادلة.  بالمطعترال ايقاف  مة  يتاف  المالية،  م لوبات 

مفترضة) في بيان ات  مطلوبة أو قدية محولموجودات غير نلمبلغ المدفوع (بما في ذلك أي ة واترية المعنيمة الدفيلقااالعتراف بالفرق بين 
  الموحد. الموجز ل المرحليلشاما الدخل

  
  مقاصة األدوات المالية

جود ال وي حفحد  المولي الموجز  المرحيان المركز المالي  صافي المبلغ في ب  ية ويدرجلمالا  لوباتدات المالية والمطجوموة الاصتم مقت
ة المطلوبات حقيق الموجودات وتسوي، لتصافيعلى أساس الفي السداد  ة  الرغب  جدوتوعترف بها  لزم حالياً لتسوية المبالغ المحق قانوني م

  بشكل متزامن. 
  

  ةاية الخدمتعويضات نه 
  

الخدمة  ويضات  تعموعة  مجالتقدم   تستندهالموظفينهاية  المزحقة  مستمبالغ  ال  عادةً   .  هذه  عن  الراالدفع  على  اايا  موطلنهائي  تب  دة  ول 
  . التوظيففترة  يا على مدىصص للتكاليف المتوقعة لهذه المزا ذ مخدمة. يؤخخلدنى من فترة الحد األاإتمام  شريطةفين  خدمة للموظال
  

البخص المؤهلوص  المتحدة  نياطمومن  ين  موظفين  العربية  اإلمارات  دول  دولة  ال  ومواطني  امجلس  تقدم  الخليجي،  موعة لمجتعاون 
صندات  اهممس تفي  تقاعد  الهوق  قبل  من  تأسيسه  العامم  للمعاشيئة  االجتماعياوات  ة  وتلتأمينات  ر ة  من  مئوية  كنسبة  واتب حتسب 

  حقاقها. ل للمصاريف عند استمّ تحتي المساهمات وال على هذهجموعة فين. تقتصر التزامات المالموظ
  

  المخصصات
  

بم  االعتراف  وجخصص  يتم  عند  التزاما  قود  أم  ضمنيانوني  ا  و  سابق،    لمجموعةعلى  حدث  أن  نتيجة  المرجح  اومن   تدفقالتتكون 
للمواردالخار اقتصادية ضروريالت  جية،  تتضمن مزايا  أجل تسي  من  االلتدية  ويمكن عمد  لمبلغزام  إذا توقعت اماللتز ا  ل تقدير معقول   . 

تسديد سيتم  المخصص  كل  أو  بعض  بأن  يالمجموعة  االعتره،  بالمبتم  مالمسدد  لغ  اف  تكمنفصل    وجوداتكبند  عندما  فقط  ون  ولكن 
ش مؤكالتسديدات  يتدةبه  ا  م .  المعرض  الدخل الشعلقتلمصروفات  بيان  في  بأي مخصص  االمرحامل  ة  أي  من  صافية  الموحد  لموجز  لي 

  تسديدات. 
  
كس الذي يع  استخدام السعررير، بلتق رة افت  االلتزام في نهايةداد  مة الحالية للمصروفات المتوقعة المتوجبة لسخصصات بالقيلمياس اق  يتم

  م.اصة بااللتزاالخ اطرخل والمماالزمنية لل ة للقيمةت السوق الحاليتقييما
  

ا مراجعة  تايتم  في  المريخ  لمخصصات  المركز  ُ   اليبيان  يعحالي  رتقدي  أفضل  لتعكسعدل  وت لم  إذا  التدفقات .  تكون  بأن  المرجح  من  د 
  . عكس المخصصزام، يتم  يد االلتية من أجل تسدة ضرورادياقتصمزايا  رد التي تتضمنة، للموا الخارجي

  
 القيمة العادلةقياس 

 
  مالي. كل تاريخ تقرير فيلة ادت، بالقيمة العوطاالتحو وراق الماليةستثمار في األالمالية، مثل اال عة بقياس األدواتجمومقوم الت
  

ن في  المشاركينتظمة بين  معاملة م  لوبات فيلتحويل بند مطدفعه    أو   وداتبند موجاستالمه لبيع  ذي سيتم  إن القيمة العادلة هي السعر ال
بات حويل بند المطلولتأو  ت  ع بند الموجودالبيملة  عا فتراض بأن المالعادلة على اتند قياس القيمة  قيمة العادلة. يسال  سيخ قياارالسوق في ت

  ات.ند المطلوبودات أو بند الموجثر تفضيالً لبق األكلسوفي ابات أو أو بند المطلوموجودات تحدث إما في السوق الرئيسي لبند ال
  

تسعير    ندق عسو لمشاركون في الا اخدمهستراضات التي سياستخدام االفتبات يتم قياسها بات أو بند المطلوجودوند الملبالقيمة العادلة  إن  
ً تصرفون ين في السوق يالمشارك  جودات أو بند المطلوبات، على افتراض أنبند المو   م االقتصادية. مصلحته لوفقا

  
  بند دام  تخاقتصادية باس  ى تحقيق مزاياملين في السوق علتبار قدرة المتعاالعايأخذ بة  ودات غير الماليند الموجالعادلة لبس القيمة  إن قيا

  .كنةالمملوسائل جودات بأفضل ابند المومتعامل آخر في السوق الذي سوف يستخدم  ائل أو بيعه إلىوسال ضلالموجودات بأف
  

  وق. تداولة في السعار العطاءات المة بالرجوع إلى أسادلعيمة اللقطة، يتم تحديد الية النشسواق الماولة في األت المتداوص االستثمارابخص
  



 عةتها التاب وشركا وير ش.م.عطلت ل  إعمار شركة

 ُ   . دةالموح حلية الموجزةالمر اليةبيانات الملا من هذه تجزأجزءاً ال ي  ١٨إلى  ١  شكل اإليضاحات المرفقة منت
  

 

٢١  

  موحدة ة اللموجز اة ليحرمية الالمال بياناتلا  لحوإيضاحات 
  ع) (تاب مدققة)  ير(غ ٢٠٢٢ مارس ٣١ يف كما 

  
  (تابع)   ةاسبية الهام حملا ات ساملخص السي  ٤- ٢

  
   (تابع) لعادلةقياس القيمة ا

  
  طر مخاة  رجة لبنود ذات شروط وددعلى التدفق النقدي المخصوم باستخدام أسعار فائ  م تقديرها بناءة يتئد للبنود ذات الفا  دلةعاة اللقيمإن ا
  بهة.مشا

  
  ات دفقالتناًء على  ت مشابهه أو بلسوقية الستثماراالرجوع إلى القيمة ابة  عادلالم تحديد القيمة  سهم غير متداولة يتارات في ألالستثم  بالنسبة
  .قعةة المتوالمخصوم ةالنقدي

 
القيمة   احتساب  اآلجليتم  األجنبية  العمالت  صرف  لعقود  القيمة   استناداً ة  العادلة  األة  لياالح  إلى  ذالسعار  اآلجلة  االستحصرف  قاقات  ت 

  شابهة.الم
  
  شابهة.لمقية لألدوات اإلى القيمة السو سعر الفائدة بالرجوع  قايضاتلم تحديد القيمة العادلة يتم
  
لحد  افادة بستالوا   دلة،ياس القيمة العافرة لقي الظروف حيث تكون المعلومات الكافية متوالمناسبة ف  ب التقييميأسالة باستخدام  موعم المجتقو

  م المدخالت غير الملحوظة. داخات عالقة والحد من استالملحوظة ذ استخدام المدخالت األقصى من
  

الموجودا جميع  والمطلوبإن  تقاس  الات  ت  القيمتي  اعادتها  يتم  أو  فياإلفصلة  عنها  ا  ح  الموجزة  لماليةالبيانات  يتم   المرحلية  الموحدة 
  يمة العادلة ككل.لقياس الق ي تكون هامةالتلمدخالت قل مستوى من اتناداً ألاس أدناه، مبينال ،ة دللعاا يفها ضمن تسلسل القيمةتصن

  
 هالعادلالقيمة  قياسات    - ١ ىالمستو الة  تلك  مني  ا المتاألسعار    مشتقة  في  الوألسداولة  المعدلة)  نشطاق  (غير  أو   لموجوداتة 

  مماثلةمطلوبات 
 حوظة  والمل  ١ى  ة ضمن المستولمدرجر المتداولة اير األسعالك المشتقة من المدخالت غتي  دلة هقياسات القيمة العا   - ٢ المستوى

  عار). س األمشتقة من  ة (أيير مباشربصورة غ سعار) أوكأ  رة (أيرة مباشات إما بصووبلبند موجودات أو مطل
  

  ت ند مطلوبامدخالت لبند موجودات أو ب  لىتمل عساليب التقييم التي تشتلك المشتقة من أالعادلة هي    ت القيمةقياسا  - ٣المستوى
  دخالت غير ملحوظة). ملحوظة (منات السوق الى بيا ال تستند عل

  
لتحويالت قد اذا كانت  كرر، تحدد المجموعة فيما إس متأسا  موحدة علىمالية الاللبيانات  ي المثبتة فا  وباتوالمطل  وص الموجوداتبخص
  تقارير المالية. كل فترة إلعداد ال ةفي نهاي تصنيفالييم قلسل بإعادة تت في التسين مستوياتمت ب

  
ودات الموج  ومخاطر  ماتوسطبيعة  أساس    ت علىطلوباوالمدات  الموجو  فئاتعة  ة العادلة، حددت المجمواإلفصاحات عن القيم  رضلغ
  عاله. دلة كما هو موضح أاقيمة العطلوبات ومستوى تسلسل الالم أو
  

  القطاعية علوماتالم  ٣
  

المجدإلااض  ألغر تنظيم  يتم  بنارة،  واحد  قطاع  في  منتجاتموعة  على  وخدمهاء  وا  لالعقا  يرالتطو  قطاع  يهاتها،  وفقاً  فإن  ري.  ذلك، 
اذ اتخلغرض  حدة مفردة  النتائج التشغيلية لقطاع أعمالها كواإلدارة  اقب  تر.  أنهبإصدار تقارير بشتقوم    قطاحد فقطاع وا  مجموعة لديهلا

  وتقييم األداء.  دارالمو ل توزيعرات حوالقرا
  
  طاعات األعمال ق
  

وا  تتعلق المدرجةلمطلواو  جوداتووالم  ةيالتشغيل نتائج  لاإليرادات  المالية  ن البياضمن    بات  اتط  بقطاع  موحدةالات  في وير  لعقارات 
  . وعةالمجم

  
  رافي الجغ علقطاا

  
في فقط  حالياً  المجموعة  اإلم  تعمل  المالعربيارات  دولة  اوبالتالي،  تحدة،  ة  ولنفإن  التشغيلية  والمطلوباتتائج  في   الموجودات  المدرجة 

  تحدة.مالعربية ال ة اإلماراتدولاتها في بعملي لقتتع ةالموحدالموجزة  المرحلية يةالمال  اناتبيال
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٢٢  

  موحدة ة اللموجز لية احرمية المالال تبيانالا  حولإيضاحات 
  (تابع)  ة) مدقق ير(غ ٢٠٢٢ مارس ٣١ يف كما 

  
  ة اإليرادات لفتكت واإليرادا  ٤

  أشهر المنتهية في الثالثة فترة   

  
  رسما ٣١

 ٢٠٢٢  
  مارس  ٣١

 ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم  
  (غير مدققة)   (غير مدققة)   
      يرادات اإل
  ٣٫٢١٣٫٤٥٥  ٣٫١٦٧٫٢٩٠  سكنية ت وحدا بيع

  ٦٣٤٫١٩٢  ٤٠٠٫٨٥١     خدمات تطويرو  يراضطع أ رية وقتجا وحداتبيع 
   - -------- -------- ---- - -   - ---- ------------ ---- --  
  ٣٫٨٤٧٫٦٤٧  ٣٫٥٦٨٫١٤١  
   ====== = ===   ====== = ===  

      ت اداتكلفة اإلير
  ٢٫١٨٢٫٧٥٩ ٢٫٠٠٩٫٢٨٥  ة  سكنيوحدات تكلفة 
  ١٥٢٫٢٧٣  ٤٢٫٢٠٨   يرية وقطع أراض تجا  وحداتة تكلف
   ----------- - --- ------ --   ------------ --------- --  
  ٢٫٣٣٥٫٠٣٢  ٢٫٠٥١٫٤٩٣  
   == = ==== ===   == = ==== ===  

  
  : زمنية معنية نقطةد عنبها على مدى فترة زمنية و  فات المعتريرادإل ي تقسيم اليا فيم

  تهية في ثة أشهر المنالثالفترة   

  
  ارسم ٣١

 ٢٠٢٢  
  مارس  ٣١

 ٢٠٢١  
  ألف درهم   رهمألف د  
  (غير مدققة)   (غير مدققة)   
      
  ٣٫٣٠٣٫٧٥٩  ٣٫٤١٥٫٩٣٧  رة زمنية ى فتلى مدع - 
  ٥٤٣٫٨٨٨  ١٥٢٫٢٠٤  عند نقطة زمنية معينة  - 
   ---- -------- ----- -- -- --   ---- ------ ---------- --  
  ٣٫٨٤٧٫٦٤٧  ٣٫٥٦٨٫١٤١  
   == ===== = ==  ==== = = = == 

  
    ية واإلدار يةات العمومصروفوالمت البيع  اصروفم  ٥

  نتهية في الثالثة أشهر المفترة   

  
  مارس ٣١

 ٢٠٢٢  
  مارس  ٣١

 ٢٠٢١  
  درهم ألف   ألف درهم  
  (غير مدققة)   (غير مدققة)   
      

  ٢١٧٫٦٨٥  ١٥٢٫١٧٢ يق فات البيع والتسومصرو
  ٣٤٫٧٩٩  ٣١٫١٦١  عالقة وفات ذات صر وماتب ور

  ٢٤٫٥٨٣  ١٤٫٦٠١  ارات روفات إدارة العقمص
  ٤٫٤٧٤  ٢٫٤٢٥  ت حق االستخدام)جوداك موفي ذل(بما ك الستهالا

  ١٦١٫٣٧٣  ١٣٥٫٤١٣  مصروفات أخرى 
   - -- - ---- --- ------- --   ---------- --------  
  ٤٤٢٫٩١٤  ٣٣٥٫٧٧٢  
   = ===== = = =  === = = = = = 
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٢٣  

  موحدة ة اللموجز لية احرمية الالمال بياناتلا  حول اتإيضاح
  (تابع)  دققة) م يرغ( ٢٠٢٢ سمار  ٣١ يف كما 

  
  ات التمويل ادإير  (أ)٦

  ر المنتهية في ثة أشهثاللافترة   

  
   مارس ٣١

٢٠٢٢  
  مارس  ٣١

 ٢٠٢١  
  ألف درهم   مألف دره  
  (غير مدققة)   (غير مدققة)   
      

  ٣٫٣٨٤  ٤٫٣٦٤  وكبندى الوالودائع تحت الطلب ل بتة الودائع الثا نيل مإيرادات التمو
  ٤٫٤٧٠  ٣٦٫٢٨٠  ) ١( يرادات تمويل أخرىإ

   --------- - - ---- --   - ------ ---- ---- -  
  ٧٫٨٥٤  ٤٠٫٦٤٤  
   = == === ==  ======= 

  
السنة، ) ١(  ا  خالل  بتسجيلقامت  إ بق  لمجموعة  تمويليراديد  مدينة    من  ات  ذمم  األجل  عكس  درهم  أ  ٣٦٫٢٨٠بلغ  مبطويلة   ٣١(لف 

  . )م رهألف د  ٤٫٤٧٠ :٢٠٢١مارس  
  
  التمويل  تكاليف  )ب(٦

  ة في ر المنتهيهثالثة أشلافترة   

  
   مارس ٣١

٢٠٢٢  
  مارس  ٣١

 ٢٠٢١  
  هم ألف در  مف درهلأ  
  (غير مدققة)   (غير مدققة)   
      

  ٢٤٫١٦٤  ٢٣٫٨٤٥  ةالبنوك واألطراف ذات عالققروض  –ل تكاليف التموي
  ٣٠٫٣٣٩  ٤٧٫٤٧٦  )  ١( خرىتمويل أ يفتكال
   ------- - ------ -- --   ---- ------- ----- -  
  ٥٤٫٥٠٣  ٧١٫٣٢١  
   == = === ==  ==== === = 

  

مارس    ٣١لف درهم (أ  ٣٥٫٢٤٢بلغ  بمألجل  طويلة ا  نةدائعكس ذمم    من  رادات تمويليد إيبق  مجموعة بتسجيللقامت ا  ،خالل السنة ) ١( 
    .)همألف در  ٢٧٫٢٢٩ :٢٠٢١

  
  يةدة المصرفالنقد واألرص  ٧

      
  مارس ٣١

٢٠٢٢  
  سمبر دي ٣١

 ٢٠٢١  
  م هألف در  ألف درهم      
  ة)قق(مد  ة) ققمدغير (     
         

  ٩٩١ ٩٨٤     النقد في الصندوق
  ٥٫٦٨٧٫٦٦٤  ٦٫٤٨٤٫٥٨٠   لدى البنوك حت الطلب وودائعوت ريةحسابات جا

     ------- - ---------- - -- - --   -------------- --- -- -- --  
    ٥٫٦٨٨٫٦٥٥  ٦٫٤٨٥٫٥٦٤  
       ======== = ==  = ====== = == 
  
في  كم و  ٢٠٢٢مارس    ٣١ا  النقد  دره  ٦٫٤٦٧٫٨٠٨  ادلهيعما  يبلغ  (ألف  درهم  ٥٫٦٠٥٫٢٨٥:  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١م  بعد    )ألف  وذلك 

  اد عند الطلب. سدالارات العربية المتحدة والتي تستحق مإلة ارية في دولاوك تجيها من عدة بنحصول علالتي تم اليالت التسهخصم 
  

رات فتقصيرة األجل مودعة ل  لثابتةودائع ان الالبنكية. إع  دائلواعلى  ائدة  معدالت السسب الحبأسعار ثابتة    يحقق فوائد  لبنوكلدى االنقد  إن  
ى  ت السائدة علدالعب المئد حسوتحقق فوارية للمجموعة،  لفوة ابات النقديلمتطاللك يعتمد على  ، وذة أشهرواحد وثالث  وممختلفة ما بين ي

  معنية. لجل ارة األئع قصيالودا
  
 مقابلك  وبنى  ألف درهم) لد  ٥٫٦٢٤٫٤٩٧:  ٢٠٢١سمبر  دي  ٣١لف درهم (أ  ٦٫٢٧٤٫٩٣٣  بمبلغتم االحتفاظ    ٢٠٢٢مارس    ٣١ا في  كم

ع/األرصدة غير الودائهذه  والتي تم إيداعها في حسابات ضمان.    رطويالتارات لغرض  قيع عب  نظيرعمالء  ن الالمقدمة المستلمة مالدفعات  
  مرهونة.
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٢٤  

  حدة موة اللموجز لية احرمالية المال بياناتلا  حولإيضاحات 
  ) (تابع مدققة)  ير(غ ٢٠٢٢ مارس ٣١ يف  امك

  
  ير اتلم يصدر بها فو ينة التيمم المدالتجارية والذ  ةالذمم المدين  ٨

      
  مارس ٣١

 ٢٠٢٢  
  ديسمبر  ٣١

 ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم      
  ققة)(مد  ة) ققمدغير (     

         يةالتجار  المدينةالذمم 
ً شهر ١٢ل خال حقة القبضتمس مبالغ   ٧٥٣٫٨٤٨  ٦٦٧٫٩٠٩     ا

      - -- ----------------- -- - --  --------- ----------- -- - -- 
        ها فواتير صدر بالتي لم ي  م المدينةذمال
ً  ١٢واتير مستحقة خالل يصدر بها ف م مدينة لمذم   ٤٫٩٨٨٫٢١٦  ٤٫٤٦٨٫٤٣٤    شهرا
  ٨٫٨٥٣٫٥٦٠  ١٠٫٠٨٧٫٢٩١      شهراً  ١٢ دعمستحقة باتير صدر بها فوم مدينة لم يذم
       -- ----- --- -- -- ------ -- - --  ----------- --------- - - - -- 
    ١٣٫٨٤١٫٧٧٦  ١٤٫٥٥٥٫٧٢٥  
       ----- -------- ------- -- - --  -- -- ---------------- -- - -- 

  ١٤٫٥٩٥٫٦٢٤  ١٥٫٢٢٣٫٦٣٤      تي لم يصدر بها فواتيرة ال التجارية والذمم المدين ةإجمالي الذمم المدين
     ==== === = = = =  ======== = == 
  

 تعلقالذي يألف درهم)    ٤٨٫٤٩٧:  ٢٠٢١ر  ديسمب  ٣١درهم (   لفأ  ٤٨٫٤٩٧مبلغ    امخصوم منهه  العدينة التجارية المبينة أ لما  ذممإن ال
جميع    عتبرتًء على نموذج خسائر االئتمان المتوقعة.  لخسائر بنارة لإلدال  تقدير  مثل أفضلالذي ي  في تحصيلهالديون المشكوك  اصص  مخب
  لتحصيل بالكامل.ل لةقابرى خ المدينة األ ذممال
  

ً وعة مق خرى مدفصروفات أموودائع أخرى و ينةمد ات وذممدموجو  ٩   دما

        
  مارس ٣١

 ٢٠٢٢  
  ديسمبر  ٣١

 ٢٠٢١  
  هم ألف در  همف درلأ      
  (مدققة)  ة) ققمدغير (     
         

٫٦٥٥٫٤٩٦١  ١٫٩٩٦٫٨٧٠       )١٧يضاح عالقة (إ ذات حق من أطرافالمست  
 ٧٨٣٫٦٨٣  ٨٣٦٫٦٧٨    )١المؤجلة ( ة المبيعاتولعم

٩٫٠١٧٤٢ ٣٣٨٫٧٠٤    ى مقاولين وآخرين قدماً إلعة ممبالغ مدفو  
 ٤٦٫٠٦٩  ٨٢٫٩٩١    ابلة للتحصيلالمضافة القة القيمة ضريب

ً ت ممصروفا ٫٨٥٦٣  ٢٫٩٠٠    دفوعة مقدما  
 ٢٤٫٦٧٧  ٣٥٫٣٧٠      وودائع  أخرىة مدينذمم 

       ------------- ------- -- - --  - -- - -------- -- ----- - - -  
      ٩٤٢٫٧٩٨٢٫  ٣٫٢٩٣٫٥١٣  
     ======== = ==  = ====== = = = 
  

ً  والمصروفاتلمدينة والودائع والذمم ا حق الموجوداتتست   .  شهًرا من تاريخ التقرير ١٢ خاللاألخرى  المدفوعة مقدما
  

إطفيت ) ١(  مام  عموء  المتكبيعات  م ال  تالصروفات  الوفاءلحصول  بدةالمؤجلة  أو  على  ابالع  ل  مع  عقود  مدلعمالء  استيفاء فتى  لى    رة 
 .حيثما ينطبق ذلكاء، امات األدالتز

  
  لغرض التطوير  قاراتع  ١٠

          
  مارس ٣١

 ٢٠٢٢  
  ديسمبر  ٣١

 ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم      
  (مدققة)  ة) ققمدغير (     
         

 ١٤٫٤٦٩٫٥٨٨  ١١٫١٧٩٫٦٠٩    السنة/رةالفتية  الرصيد في بدا
 ً  ٦٫٥٧٧٫٢١٥  ١٫٢٤٠٫٥٠٩     السنة /ل الفترةخال بدةتكتكاليف الملا: زائدا

) ٩٫٨٦٧٫١٩٤(  ) ٢٫٠٥١٫١٢٩(    السنة /ات خالل الفترةيف إيرادلة لتكالاليف المحوناقصاً: التك   
       ------ ------------------ --   ----- --- ------ ---------- --  
 ١١٫١٧٩٫٦٠٩  ١٠٫٣٦٨٫٩٨٩      السنة/ةترفلة اي نهاييد فلرصا

       = === = == = = = =  = ===== === == 
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٢٥  

  موحدة ة اللموجز لية احرمية الالمال ياناتبلا  حول إيضاحات
  تابع) ( مدققة)  ير(غ ٢٠٢٢ رسما ٣١ يف كما 

  
  كة مشتر فاتئتالروض الق  ١١

          
  رسما ٣١

 ٢٠٢٢  
  ديسمبر  ٣١

 ٢٠٢١  
  م ألف دره  ألف درهم      
  مدققة)(  ة) ققمدغير (     
         

 ٨٤٣٫٤٩٣  ٨٣٥٫٥٦٧     .مذ.م سي دابليودي  ر دبي الجنوبإعما
 ١٣٦٫٢٣٦  ١٣٩٫٢٧٠      مم.ذ. وز في أولد تاون

       - ---------- ----- - - - -  --- - -- ------ -------  
      ٩٫٧٢٩٩٧  ٩٧٤٫٨٣٧  
     ==== === ==  = = ==== = == 
  

  دة. ال يترتب عليها أي فائو فقاً لشروط االتفاقيةواد مضمونة وتستحق السدر غية مشترك الفاتإلى ائتالقروض  إن
  

  ائتالفات مشتركة ي ف مارستثا  ١٢

          
  رسما ٣١

 ٢٠٢٢  
  ديسمبر  ٣١

 ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم      
  ققة)د(م  ة) ققمدغير (     
         

 ٢٩٩٫٢٧٠  ٣٢٠٫٢٨٩     مم.ذ. يبليو سدي دا دبي الجنوب إعمار
٫٥٣٦٢٣٤  ٢٣٤٫٥٣٨     ير ذ.م.مسكو زعبيل  
 ٢١٧٫٤٤٠  ٢٥٢٫٤٤٩     .م.مذفيوز  اونتأولد 

       - - -- - - ------ ----- - --   --- - - ------- ----- -  
 ٧٥١٫٢٤٦  ٨٠٧٫٢٧٦      سنةالية الفترة/ركة في نهاالمشت تئتالفار في االماستثالصافي ا

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

  : فاتها المشتركةالتالية في ائتال ةليفعالصص الملكية لدى المجموعة ح 
  نسبة الملكية                         

  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  س تأسيلبلد ا    
         

  ٪ ٥٠. ٠٠  ٪٥٠. ٠٠  ة حدالعربية المت اإلمارات   مم.ذ. يبليو سدي دا الجنوب دبي إعمار
  ٪ ٥٠. ٠٠  ٪٥٠. ٠٠  حدة المتربية ارات العاإلم   ر ذ.م.ميسكو زعبيل
  ٪ ٦١ .٢٥  ٪٦١ .٢٥  دة المتحاإلمارات العربية    .م.مذاون فيوز أولد ت

    
  رىة واألخالذمم الدائنة التجاري  ١٣

          
  مارس ٣١

 ٢٠٢٢  
  مبر ديس ٣١

 ٢٠٢١  
  رهم د ألف  مألف دره      
  (مدققة)  ة) ققمدغير (     
         

٫٢٢٧٤٫٠١٨  ٣٫٩٢٢٫٦٥٦     اريع المشتكلفة عقود  تومخصصا مستحقات  
 ٢٫٩١٦٫٣٩٣  ٢٫٩٤٤٫٧٣٤    اء أراضيلشر دائنون

٫٧٢٨٦٣٢٫٦  ٢٫٦٩٥٫٢١٦     )١٧ يضاح(إ عالقةراف ذات دفع ألط حقة المبالغ مست  
٩٨٫٧٦٣٧  ٧٤٩٫١١٩     ) ١(  ةتجارينة ئدامم ذ  

٠٠٣٢٢١٫  ٢٢١٫٠٢٠     الدفع  قةمستح عموالت مبيعات  
٣٤٩٫٣١٥  ١٣٤٫٦٢٧     كومية الحفع للجهات مبالغ مستحقة الد  

 ٤٥٠٫٦٤١  ٣٩٣٫٣٧٢      تااقاستحقأخرى وائنة د ذمم
       ------ ------------------ --   ----- - --- --- - --------- --  
      ٫٢٠١٫٠٨٩١١  ١١٫٠٦٠٫٧٤٤  
     ===== = === ==  == === = === == 

 

المورد  ختسهيالت  على    التجاريةة  لدائناالذمم    تشتمل ) ١(  در  ١٥٤٫٤٧١بلغ  بمصم  ألف    ١٥٤٫٤٧١  :٢٠٢١ديسمبر    ٣١(هم  ألف 
يختار)  همدر بموجبها  البنوك    والتي  أحد  من  لفواتيرهم  المبكر  السداد  استالم  ط الموردون  من  عن  مستحقاتهم  خصم  .  المجموعة ريق 
لتسوية من م اوعة واستالمستحقة على المجمتير اليتعلق بالفوا  ارك فيمامشرد المونك على دفع مبالغ للالب  ، يوافقتيبربموجب هذا التو

  حق. ة في تاريخ الالمجموع
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٢٦  

  موحدة ة اللموجز لية احرمية الالمال بياناتلا  حولإيضاحات 
  (تابع)  مدققة)  ير(غ ٢٠٢٢ مارس ٣١ يف كما 

  
  تخضع لفائدة ات  سلفيوض ورق  ١٤

          
  مارس ٣١

 ٢٠٢٢  
  ديسمبر  ٣١

 ٢٠٢١  
  هم ألف در  رهمد فأل      
  (مدققة)  ة) ققمدغير (     
         
١٩٧٣٫٧١٥٫ ٣٫٢٦٠٫٥٠٨     نةالسالفترة/  ةيبدافي صيد الر  
 ٦٨٣٫٣٧٠ ١٧٫٧٥٧     السنة/الفترةالل ة خحوبئداً: القروض المسزا
) ١٫٠١٩٫٩٩٨(     ةالسنرة/الفتخالل  المسددةبالغ صاً: المناق  )٩١٫١٣٨٫٠٥ (  
      ------ ------------------ --  - ---- -- -- ---------------- 
 ٣٫٢٦٠٫٥٠٨ ٢٫٢٥٨٫٢٦٧     نةالسفترة/الفي نهاية   يدصلرا

) ١٫٣٦٤(      رةً شبايف المنسوبة مالمن التك غير المطفأ اً: الجزءناقص  )١٫٨٤١ (  
       ----- ---- ---- ------ -----  ------- --- -------- - ---- 

٠٣٢٫٢٥٦٫٩      ة ية السني نهاة فدت التي تخضع لفائلسلفياالقروض وا يصاف  ٣٫٢٥٨٫٦٦٧ 
     ==== === = = ==  == ==== === = 
  
  :فائدةل عالقروض والسلفيات التي تخضيان استحقاق ب

ً ش ١٢الل خ    ٣٫٠٥٩٫٢٦٥  ٢٫١٦٧٫٦٢٨    *هرا
ً  ١٢بعد     ١٩٩٫٤٠٢  ٨٩٫٢٧٥    شهرا
     ------ ------ ------- - -- --   - --- - -- --------------- -  
    ٫٦٦٧٣٫٢٥٨ ٢٫٢٥٦٫٩٠٣  
     ========= = =   == ==== === =  

  
ائتماني    على  عة المجمو  لتحص  ،٢٠١٩خالل   أمريكي    ردوال  ألف   ١٫٠٠٠٫٠٠٠بقيمة    سهيل")("الت  سنوات  ٦  مدته   متجددتسهيل 

ً زائدأشهر    ٣  لمدة  بورر الليعسبئدة  معدل فالع  ، ويخض يل غير مضمونالتسها  هذف درهم).  أل   ٣٫٦٧٣٫٠٠٠( ً ١  .٢٥  ا ع يخض .  ٪ سنويا
الل  سهيلالتا  هذ با  قامت،  ٢٠٢٢  رسما   ٣١في  كما  ة.  ماليالهدات  تعبعض  مبلغ  لمجموعة  ي مريك أدوالر  ف  أل   ٦١٠٫٠٠٠سحب 
التسهيل  خضع  ي  التسهيل.  من  درهم)ألف    ٢٫٢٤٠٫٥١١( وهذا  عرلفائدة  المرحل  هضتم  المالية  البيانات  الموفي  الية  بمبلغ موحدجزة  ة 

  . للمعاملة مباشرةالمنسوبة لمطفأة ا ة غيركلفلتاهم)، بعد خصم ردف أل  ٣٫١٧٥٫٢٩٧: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١درهم (ألف  ٢٫٢٣٩٫١٤٧
  

قرض  المجموعة    تفعل،  ٢٠٢١سنة  ل  خال اقصتسهيل  بمبلغ  ير  د  ٦٠٠٫٠٠٠ألجل  يرهمألف  وفقاً  خضع  .  فائدة  لمعدل  لسعر التسهيل 
ً سن  ٪١  زائداً   االيبور   أيبسحب  المجموعة  م تقم  ل،  ٢٠٢٢  مارس  ٣١م. كما في  أللشركة امان تجاري من اوهو مضمون بموجب ض  ويا

  : ال شيء). ٢٠٢١ديسمبر  ٣١( يلذا التسهمن همبلغ 
  
يات لقروض والسلفضمن ا)  ألف درهم  ٨٣٫٣٧٠:  ٢٠٢١بر  ديسم  ٣١(م  ألف دره  ١٧٫٧٥٦لغ  مبإدراج    تم،  ٢٠٢٢  مارس  ٣١في    اكم
يلفا  تخضع  يلتا حيث  امثل  ئدة  الحصوذلك  تم  التي  التسهيالت  عليهالمبلغ  عد   ل  ف نوك  ب  ةمن  دولةتجارية   متحدةال  بيةلعرا  تااراألم  ي 

  . ند الطلبعحق سدادها  ويست
  
  . رتمديده إذا لزم األمذي يمكن ئتماني المتجدد اليل االالدفع للتسهمستحق الالمبلغ  بشكل رئيسي مثلي* 

  
  الطارئة  ماتاللتزاوا اناتضمال  ١٥

 
ال كفالةمأصدرت  بمبلغ  جموعة  درهم    ٦٫١٥٧٫١٨٥  أداء  درهمأ  ٦٫٣٥١٫٤٦٥  :٢٠٢١ديسمبر    ٣١(ألف  التنظيم  إل)  لف  مؤسسة  ى 

  تنظيم العقاري. سسة الة بمؤالخاص نظمةيعها بموجب األشارن عن مدبي كضماالعقاري في 
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٢٧  

  وحدة مة الز لموج ة اليحرمية الالمال بياناتلا  حولإيضاحات 
  (تابع)  مدققة)  ير(غ ٢٠٢٢ مارس ٣١ يف كما 

  
  لتزاماتاال  ١٦

  
.  )ألف درهم  ٤٫٣٨٤٫٧٨٦  :٢٠٢١ديسمبر    ٣١(  درهم ألف    ٥٫٠٤٩٫٤٨٢غ  لبمبة التزامات  وعمجماللدى    كان،  ٢٠٢٢  مارس  ٣١ي  ف

بعد  السنة  رة/نهاية الفتي  فأراضي  قطع    شراءرمة لمبقود الالمبرمة من قبل المجموعة، بما في ذلك العقود  قيمة الع  ذه االلتزاماته  تمثل
   .ريختالك الفي ذ ةالمبالغ المستحقالمقبوضة واتير خصم قيمة الفو

  
األرباح المستقبلية على مدى   من   ٪٣٠بدفع  المجموعة    تلتزم  راشد،  ة بين المجموعة وميناءلمبرماية التطوير  قذلك، وفقاً التفا  وةً علىالع

   د.راش ناءحياة مشروع مي دورة
  

ج  تير المتوقع أن ينغن  ة والتي مدياالع  ياق األعمالجموعة في سيع للمبعدة مشار  تتعلقا من قبل مقاولين  يمهت تم تقدك مطالبا ناهكان  
  ير مقدمة.ات جوهرية غطلوبعنها م

  
  قة اف ذات العالاألطر إفصاحات  ١٧

  
الما البيانات  هذه  إذا كبالمجموعة  قعال  تف ذاطرااأل  وحدة، تعتبرالم  المرحلية الموجزةلية  لغرض  بشكل ة القدرة،  المجموعلدى  ان  ة، 

غ  باشرم ا،  مباشر  يرأو  ممارطر ال لى  عسيطرة  لعلى  أو  تأ ف  في  ثسة  عليه  جوهري  القرارير  المالاتخاذ  العكات  أو  والتشغيلية  س ية 
قة  العال  طراف ذاتألاون  تكن  مكن أيشترك.  وهري المالج  المشتركة أو التأثير  خضع المجموعة والطرف للسيطرةكس، أو عندما تالعب
  شآت أخرى. أو من رادأف
  
  ةطراف ذات العالق األ مع معامالتال

وبشروط متفق    األعمال العادية  في سياق  نفيذهات  تموالتي    العالقة  اتذ   طرافاألمع    اليةالجوهرية الت  مالتامعالناك  ، كانت هةترالفل  خال
  :المعنية رافعليها بين األط

  تهية في المنشهر أ لثالثةافترة       

          
   رسما ٣١

٢٠٢٢  
  مارس  ٣١

 ٢٠٢١  
  رهم ألف د  مألف دره      
  ة) ققمدغير (  ة) ققمدغير (      

         :مالشركة األ
 ٦٦٫٣٣٢  ٢٣٦٫٧٨٨     ناه)د) أ٢ع (ادات (راجيراإل

 ١٢٠٫٨٤٨  ١١٢٫٤٧٠     )ه) أدنا١( ارية (راجع واإلد ع والمصروفات العموميةالبي مصروفات
٩٣١٠٫٥  ١١٫٧٩٨     ناه)) أد٣يل (راجع (ة التموتكلف  
      == == === ==   == == === = =  
         :الشقيقة  نشآتالم

 ٨٫٩٦٠  ٧٫٧٨٢     ة ريدااإلوالمصروفات العمومية ولبيع  فات امصرو
 ٧٫٣٩٠  ٢٢٫٤٢١     مصروفات تطوير العقارات

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

       
      القة بهم:الع طراف ذاتليا واألعفي اإلدارة الس اإلدارة وموظمجلأعضاء 

 ٧٫٨٢١  ٦٫٠٤٠     اإلدارية روفات العمومية وع والمصالبيصروفات م
    === = === = =  == == = == == 
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٢٨  

  موحدة ة اللموجز لية احرمية الالمال بياناتلا  ولح ضاحاتإي
  ابع) (ت  قة) مدق ير(غ ٢٠٢٢ مارس ٣١ يف كما 

  
  تابع)( قةذات العال األطراف إفصاحات  ١٧

  
  لعالقة دة األطراف ذات اأرص

  
يلييمف األأرصد  ا  ا  ذاتف  اطرة  المركز  بيان  (وبنود  الجوهرية  أال  الموحدالموجز    مرحليال  يللماالعالقة  ا هذدرجت  تي  رصدة أله 

  :ها)ضمن

      
  مارس ٣١

 ٢٠٢٢  
  ديسمبر  ٣١

 ٢٠٢١  
  هم ألف در  ألف درهم  
  ة)ق(مدق  ة) ققمدغير (  
      :مشركة األال
ً مدومصروفات أخرى  مدينة وودائع  ممذات وموجود   ٢١٫٦٣١٫١٦  ١٫٩٧١٫٦٦٠  اه)أدن )٢( (راجع فوعة مقدما  
٨٫٨٠٥٢٫٥٩  ٢٫٦٤٢٫٤٢٨  أدناه)) ٣(راجع (أخرى رية وتجا  نةدائذمم     
   === === ====   == ====== =  
     :الشقيقة نشآت لما

ً مقد دفوعةم صروفاتومع ائدوذمم مدينة وو تاموجود    ٢٤٫٣٣٤  ٢٥٫٢١٠  أخرى  ما
٣٣٧٫٩٢  ٥٢٫٧٨٨  أخرى تجارية وائنة  دذمم     
   == == =====  === == === = 
  
  الشركة:يف مصار تخصيص ) ١( 

المتكيص المهام للمجموعة وتم تخصقامت الشركة األم بتقديم بعض ال إلى المجموعة. شملت هذه  المرتبطة بهذه المهام  هام أقسام  اليف 
الب والموارد  المستثمرين  شرية  وعالقات  ووالقسم  الخزينة  واالمتثال  والمحاسبي  واالتالمالي  المعلومات  ولقوانين متثكنولوجيا  للقوانين  ال 
٪  ٣صروفات الشركة من قبل الشركة األم على أساس نسبة  م  تخصيصالتفاقية العالقة، تم  تطوير األعمال والتسويق. وفقاً  الشركات و

ألف درهم مستحق   ٢٫٥٢٠٫٤٣٨  ة والشركة األم على سداد مبلغالمجموع سابقة، تم االتفاق بين  خالل السنة الإيرادات المجموعة.    من
  ٣١كما في  ألف درهم    ٤٫١٥١٫٦٠٠  قدره  الشركة األممبلغ مستحق من  الدفع من المجموعة إلى الشركة األم من خالل مقاصة مقابل  

   . صافي الرصيد قابل لالسترداد عند الطلب. ٢٠٢١ ديسمبر
  
  :ة األمشركن الرداد مابلة لالستغ القلاالمب ) ٢( 
صة للبيع خصالعقارات المالمتكبدة لمشروعات تطوير  وير  التط  فليتكاتعلق با ييمف  ألمسترداد من الشركة اابلة لالمثل ذلك األرصدة القي

 ل ة بأعماعلقلمتوير ادمات التطختحويل  ة األم بة، قامت الشركحويل الرئيسيليه في اتفاقية التاالتفاق عم  ا لما توفق  ي.ور دبخوع  شرفي م
اتطوي للبر  المخصصة  ملعقارات  في  اليع  إلى  دبي  خور  تتكبالتو  ة،شركشروع  بي  تكاتكا  لشركةاه  د  فيها  بما  التطوير  البنية  ليف  ليف 

  رئيسية.ة التحويل الفق عليها في اتفاقيشروط المتللوفقاً  صدةرألهذه ا دادترحتية. سيتم اسلتا
  
 :األم  إلى الشركة الدفع حقمست المبلغ ) ٣( 

الشر  مستحق   المبلغإن   إلى  األم  الدفع  مضم كة  سداده  ونغير  الطل  ويتم  وعند  (  ٢٬٥٨٤٬٧٥٠  مبلغ  تضمنيب  درهم  يسمبر  د  ٣١ألف 
الي  عة إجمولدى المجم  .١٣ح  يضااإلراجع أيضاً    .سنويًا٪  ١  .٤  زائداً   ليبور ال  ربسع  ة فائد  عليه  يترتبدرهم)  ألف    ٢٫٥٨٤٫٧٥٠  :٢٠٢١

  رهم). دألف  ٤٫٩٥٨٫٥٥٠والر أمريكي (ألف د  ١٫٣٥٠٫٠٠٠بمبلغ  ئتمانياهيل ست
  

  يا العلارة وظفي اإلدتعويضات م
  

  كما يلي:  الفترةل الدارة العليا خاإل موظفي مكافآت كانت

          
  مارس ٣١

 ٢٠٢٢  
  ارس م ٣١

 ٢٠٢١  
  ألف درهم   مرهألف د      
  ة) ققمدغير (  ة) ققمدغير (      
         

  ١١٫٩٧١  ٩٫٨٨٢     رة األجليمزايا قص
  ٤٧٨  ١٫٥٤٠     لموظفين مة لالخد نهاية تعويضات
     --- --- -------- ---   - --- ----- ----- ---  
    ١٢٫٤٤٩  ١١٫٤٢٢  
       == = === ==  === == = == 
  

  ). ٣٨  :٢٠٢١  سرما  ٣١فاً (ظ مو  ٣٥ ليااإلدارة الع موظفي، بلغ عدد لفترةاخالل 
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٢٩  

  موحدة ة الز لموج لية احرمية الالمال بياناتلا  حولإيضاحات 
  (تابع)  مدققة)  ير(غ ٢٠٢٢ ارسم  ٣١ يف كما 

  
  ة ات الماليقيمة العادلة لألدوال    ١٨

  
  ة. لمالية والمطلوبات الماليجودات امولامالية من ال ف األدواتلتتأ
  

ا الماليةتتألف  األرص  لموجودات  من  اللمجموعة  الم  يةمصرفلدة  والذمم  والذموالنقد  التجارية  الت  مدينة  فواتير ي  المدينة  بها  يصدر  لم 
المشتركةلال  السلفياتووض  قرلاو األخرى    ئتالفات  المدينة  وووالذمم  أطرالمستالودائع  من  ات  عالقة.    ذات  افحق  ت بالولمطشتمل 

والسلفيات  لالما القروض  على  للمجموعة  فو  يالتية  عليها  والايترتب  العمالء  وودائع  ائد  المحتجزائنالدذمم  وذمم   غوالمبالالدائنة  ت  ة 
  ى.ألخرا  لدائنةقة والذمم اعالذات  افالمستحقة ألطر

  
بيع  عملية الناء  باستثحالية بين األطراف الراغبة،    معاملة  ية فدالة األادبيمكن به م  الذي   غية بالمبلالعادلة لألدوات المال  ةيتم إدراج القيم

  أو التصفية. ريالقس
  

   دوات.ه األلهذ جلة األقاق قصيرتحاالس تنظراً لفترا لدفتريةا  هاورة جوهرية عن قيملية ال تختلف بصماال عادلة لألدواتالقيم إن ال




