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 بيان الدخل المرحلي الموجز الموحد 

 ة( )غير مدقق 2022يونيو  30هية في لمنتاللفترة 
 

 درهم( 3 .673دوالر أمريكي =    1)  
 المنتهية في فترة الثالثة أشهر     فترة الستة أشهر المنتهية في     

  
 نيو يو  30
 2022 

 ويوني  30
 2021  

 يونيو   30
 2022 

 يونيو 30
 2021 

 ألف درهم ألف درهم   ألف درهم ألف درهم  إيضاح 

 (*ُمعاد بيانها)   (*ُمعاد بيانها)   

       

 6.439.458 6.939.528  12.359.981 13.574.918 5 ت اإليرادا

       

 (3.722.307) ( 3.502.883)  (6.984.199) ( 6.743.513) 5 تكلفة اإليرادات 

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

 2.717.151 3.436.645  5.375.782 6.831.405   إجمالي األرباح 

       

 99.204 114.701  169.350 206.441  ى اإليرادات التشغيلية األخر 

 (34.352) ( 32.591)  (57.696) (    65.617)  ى ة األخرالمصروفات التشغيلي 

 ت العمومية  صروفالموا لبيعروفات اصم

 ( 1.000.900) ( 746.111)  ( 1.992.680) ( 1.503.336) 6 واإلدارية   

 ( 150.450) ( 142.844)  ( 295.728) ( 291.340)  لممتلكات واآلالت والمعدات لالك هست اال

 ( 149.642) ( 182.270)  ( 299.336) ( 348.383)  لعقارات االستثمارية لستهالك اال

 95.364 206.413  180.191 313.065 )أ( 7 التمويل دات إيرا

 ( 257.133) ( 248.259)  ( 489.587) (   481.283) )ب( 7 تكاليف التمويل 

 13.903 ( 1.998)  123.502 341.957  ، صافي أخرى)مصروفات(   /إيرادات  

 زميلة  شركات الحصة من نتائج 

 94.784 129.548  (5.904) 167.909  ة مشترك ائتالفات و  

 - -  - 64.359  ة مي قض الانخفاعكس 

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

 1.427.929 2.533.234  2.707.894     5.235.177  قبل الضريبة  األرباح

       

 (37.525) ( 80.233)  ( 118.014) ( 128.235)  ضريبة الدخل   فاترومص

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

 1.390.404 2.453.001  2.589.880 5.106.942     الفترة  أرباحصافي 

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

       : المنسوبة إلى 

 903.685 2.061.357  1.560.545 4.300.431  مساهمي الشركة األم 

 486.719 391.644  1.029.335 806.511  الحصص غير المسيطرة 

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

  5.106.942 2.589.880  2.453.001 1.390.404 

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

       األم:  نسوبة إلى مالكي الشركة ربحية السهم الم

 0 .14 0  .25  0 .22 0  .53  الربح األساسي والمخفف للسهم )درهم(  -

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

 
 
 
 
 

يل تفصلاب  و مبينهكما  التي تمت لتسوياتوتعكس االسابقة  الموجزة الموحدة للفترة  حليةالمر  بيانات الماليةع النة هنا ملغ المبي باق بعض الماف*ال تتو
 .2-2يضاح إلا في
 

 الموحدة. زة وجة المالمرحلي ية انات المالجزءاً ال يتجزأ من هذه البي  24إلى  1من ت المرفقة يضاحاتُشكل اإل



 ةتابعلا اكاتهشروع م.ش. يةلعقارر اإعما ةركش
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 حدالمو ي الموجزل المرحلالشام الدخلن بيا

 )غير مدققة(  2022يونيو  30في  نتهيةة المللفتر
 

 درهم( 3 . 673ريكي =  دوالر أم  1) 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في    في شهر المنتهية تة أفترة الس  

 
 يونيو   30
 2022 

 يونيو 30
 2021  

 يونيو   30
 2022 

 ويوني  30
 2021 

 ألف درهم هم ألف در  همدرألف  ألف درهم  

 (*ُمعاد بيانها)   (*ُمعاد بيانها)  
      

 1.390.404 2.453.001  2.589.880              5.106.942 أرباح الفترة صافي  

      

سيتم إعادة  الشاملة األخرى التي ادات ير اإل  /  (الخسائر )

      ة: ت الحقتصنيفها إلى بيان الدخل في فترا

      

 خسائر(  رباح / )ال األ طي احتيا ي ف   (ص النق) /  ةادالزي 

 1.540 ( 30)  (5.734) 4.930 المحققة غير   

      

 (3.294) (                 260.273)  (35.071) (  1.105.852) بية الت األجن طي تحويل العمحتيافي ا النقص

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

    م يتتي ساألخرى ال الشاملة   ئرالخساصافي 

 (1.754) (                260.303)  (40.805) (  1.100.922) ت الحقة إلى بيان الدخل في فترا  صنيفها عادة تإ   

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

      

 عادة  األخرى التي لن يتم إ الشاملة ت ادا ير اإل  /  ()الخسائر 

      ترات الحقة: في ان الدخل ف تصنيفها إلى بي  

        

 )الخسائر(   /  في احتياطي األرباح ادةالزي /   (النقص)

 201.969 ( 182.857)  ( 181.503) ( 17.313) المحققة  غير  

      

 الل  العادلة من خ التغير في القيمة  مناألرباح المحققة 

 10.019 10.030  10.019 5.559 ألخرى ة ااإليرادات الشامل  

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

 األخرى التي لن   ةمل)الخسائر( الشا  /  صافي اإليرادات

 211.988 ( 172.827)  ( 171.484) ( 11.754) لدخل في فترات الحقة عادة تصنيفها إلى بيان اإ يتم   

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

 1.600.638   2.019.871    2.377.591   3.994.266 ادات الشاملة للفترة إجمالي اإلير

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

      

      إلى:  المنسوبة

 1.121.718   1.663.338  1.358.197   3.320.645 ة األم الشرك مالكي

 478.920   356.533  1.019.394   673.621 رة الحصص غير المسيط 

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

 3.994.266   2.377.591  2.019.871   1.600.638 

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

 
ل ن بالتفصي بي م وه كما تمالتسويات التي ت السابقة وتعكس  الموحدة للفترة  وجزةة المنات المالية المرحلي يالب مع ا  ة هنان ي المبالغ المب بعض    توافق*ال ت 

 .2-2في اإليضاح 
 
 . ة الموحدةالموجزرحلية ت المالية المان من هذه البيا جزأيت  ال اً جزء 24إلى  1من ة فقرملا تاحااإليضكل تُش
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 حد  المو  جز موالكية المرحلي ي حقوق الملف يرات التغ انبي
 )غير مدققة(  2022يونيو  30 فيلمنتهية للفترة ا

 درهم(  3. 673 كي =ر أمري الدو 1)  

  شركة الكي ال م ىل إة ب وس المن 

 
 رأس

 ل ام لا

سهم  األ ج امبرن
خاص بأداء ال

 اإلجمالي  محتجزة ألرباح ال ا ت اطياحتي الا ين الموظف
  يرحصص غال
  رةيطلمسا

 ـــمالي  ــ ـإجــ
 ية حقوق الملك

   مهدر ألف ألف درهم  درهم  فأل درهم  ف أل ألف درهم  ألف درهم   رهم  ألف د 
        
 68.195.504 6.502.273 61.693.231 33.468.571 20.046.605 ( 1.684) 8.179.739   2022يناير  1في كما  صيدالر
        

 ( 453.577) ( 474.983) 21.406 21.406 - - - ( 2-2)إيضاح  لبياناإعادة ات عملي  بسببت تأثير التغيرا
 ----------------------- ----------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------ ------------------------- 

 67.741.927 6.027.290 61.714.637 33.489.977 20.046.605 ( 1.684) 8.179.739 (*ُمعاد بيانها)  2022 يناير 1في الرصيد 
        
        ترةفلل لةامشلادات ايرإلا اليإجم
        

 5.106.942 806.511 4.300.431 4.300.431 - - - ح الفترة أرباصافي 
        

 (   1.112.676)  ( 132.890)  ( 979.786)    5.559  ( 985.345) - - للفترة ىاألخر  اإليرادات الشاملة
 -------------------------- ------------------------- ------------------------ ----------------------- ------------------------ ------------------------ --------------------------- 
     3.994.266    673.621    3.320.645    4.305.990  ( 985.345) -  - لفترة لة لشامال تيرادااإل جماليإ
        

 ( 9.199) - ( 9.199) ( 9.199) - - - (21يضاح أعضاء مجلس اإلدارة )إ تمكافآ
        

 ( 1.226.961) - ( 1.226.961) ( 1.226.961) - - - ( 20اح توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين )إيض 
        
 ( 477.168) ( 470.780) ( 6.388) ( 6.388) - - - ة عء مجلس إدارة شركات تاب عات أرباح ومكافآت أعضازي وت 
        
 (  46.118) - (  46.118) (  46.118) - - - كات أخرى حر
 ------------------------ ------------------- -------------------------- ---------------------------- --------------------------- ------------------------ ---------------------------- 
    69.976.747  6.230.131 63.746.616   36.507.301    19.061.260 ( 1.684) 8.179.739 )غير مدققة(  2022يونيو  30في كما   صيدالر
  = ==== = ====  === = ====  = = = === =====  == ==== ======  == == = = == == ==  = == = == ====  = = = = = == ===== 

 

 
 
 .2-2اح في اإليض لتفصيلاب مبين  وهتمت كما  تيال وياتوتعكس التس 2021المالية الموحدة لسنة البيانات  مع هناالمبينة  الغلمب فق بعض اتتوا *ال
 
 ة. جزة الموحدوالم رحليةلمة امالي ال ناتالبيا ذهه نزأ ميتج جزءاً ال 24ى إل 1من رفقة ضاحات المي اإل كلشتُ 
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 )تابع(  دحالمو  ز موجال حلي مركية الق الملرات في حقو غي الت انيب
 ققة( )غير مد 2022يونيو  30للفترة المنتهية في 

 

 درهم(  3 .673=  كيري أم والرد 1)  

  الكي الشركة األم م لىإ وبةنسالم 

 
 رأس
 المال 

نامج األسهم  رب 
 ءاأدالخاص ب 

 مالي جاإل حتجزة مح الألرباا حتياطياتالا وظفينالم
ر غي  صحص ال

   المسيطرة
 ــــمالي ـإجـــ

 حقوق الملكية 
 هم  درف لأ درهم ألف  ف درهم لأ ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ف درهم  لأ 
        

 64.581.902 9.064.152 55.517.750 30.819.098 17.540.597 (1.684) 7.159.739   2021ير ينا 1في كما الرصيد 
        
 (415.064) (435.919) 20.855 20.855 - - - ( 2-2)إيضاح  لبيانإعادة اعمليات بسبب  تيراتغر ال ثي تأ
 ----------------------- -------------------- ------------------------- -------------------------- -------------------------- ----------------------- -------------------------- 
 64.166.838 8.628.233 55.538.605 30.839.953 17.540.597 (1.684) 7.159.739 (*ُمعاد بيانها)  2021 يناير 1في يد رص ال
        
        ترة ملة األخرى للفا الشادات يرإلا اليإجم
        

 2.589.880 1.029.335 1.560.545 1.560.545 - - - (*ُمعاد بيانها) ترةفلاباح صافي أر
        

 (212.289) (9.941) (202.348) 10.019 (212.367) - - ةترللف األخرى لشاملةااإليرادات 
 -------------------------- ------------------------- ------------------------ ---------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- 
 2.377.591 1.019.394 1.358.197 1.570.564 (  212.367) - -  ةفترلشاملة للامالي اإليرادات جإ
        
 (9.329) - (9.329) (9.329) - - - (21يضاح دارة )إأعضاء مجلس اإل  تآفا مك
        

 (715.974) - (715.974) (715.974) - - - ( 20اح توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين )إيض 
        
 (818.325) (811.461) (6.864) (6.864) - - - ة عء مجلس إدارة شركات تاب ت أعضاح ومكافآ عات أربازي وت 
        
 (27.101) - (27.101) (27.101) - - - كات أخرى حر
 -------------------------- ----------------- ------------------------- -------------------------- ------------------------- ----------------------- ------------------------- 

 64.973.700 8.836.166  56.137.534 31.651.249 17.328.230 (1.684) 7.159.739   ( مدققة)غير  2021يونيو  30 فيكما  يدالرص 
  === = = == ====  ==== == =  === == = = == ==  ==== = = = ====  = = = === =====  == ==== ====  == = === ==== = 
 

 .2-2 هو مبين بالتفصيل في اإليضاح كما ي تمتت الت لتسوياا كستعو 2021لسنة  دةلية الموحماالبيانات ا مع البينة هن الم المبالغ*ال تتوافق بعض 
 
  .الموحدةزة لموجاية المرحلية لاالم بياناتال هذهأ من زجت ي  اً الجزء 24إلى  1 منة قفرمحات الاإليضا كلتُش



 لتابعةا تهااركوش .م.عش  ريةاقعال ارعمإ شركة
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 وحد لم وجز اي المدية المرحلفقات النقان التديب
 قة(مدق )غير 2022يونيو  30كما في 

  
 درهم(  3 .673 = يكير مأ ردوال  1)

 ية في المنته أشهر الستةفترة ل

  
 يونيو   30
 2022  

 نيو  يو  30 
2021 

 هم در ألف  مهدرألف  ح إيضا 
     
 (*ُمعاد بيانها)    غيليةاألنشطة التشلنقدية من ت اقافالتد
    2.707.894  5.235.177  ضريبةقبل ال رباحاأل
     :لـالت ديتع

   5.904  ( 167.909)  مشتركة تفاائتالزميلة و تاكرشئج من نتاالحصة 
 660.547  703.194  كتهالساال
 5.146  4.270  موسةلم رغيت ادء موجوفاإط

   7.003  11.398  وظفين، صافيلمل دمةنهاية الخ يضاتعوت مخصص
 ( 51.047)  -   ةريت استثماارااد عقاستبع نم باحرألا

 ( 76)  990  داتت ومعالكات وآممتل داعتباسمن  (األرباح) /ر الخسائ
   400.404  ( 49.415)  يمة لقيض اوتخف هاصيلتح ك فيمشكوديون المخصص ال)عكس(/

 489.587  481.283 ()ب7 ليلتموا فيالتك
 ( 180.191)  ( 313.065) (أ)7 إيرادات التمويل

 -  ( 233.406)  ميلةشركة زإعادة هيكلة ن أرباح م
  ────── ─  ────── ─ 

    4.045.171  5.672.517  عامل:اليرات في رأس المال ات قبل التغيلمن العالنقد م
     

     مل:س المال العاالتغيرات في رأ
 (   2.667.007)  ( 1.218.169)  تيرفوا هاصدر بلم يُ ة نيدم رية وذمماجة تمدينم ذم
   674.427  ( 861.865)  اً قدمدائع ومصروفات مدفوعة موووذمم مدينة وجودات أخرى م

   722.287  3.397.679  يروطتال غرضات لعقار
    1.632.960  1.751.152  ماً من العمالءدمق عةفومبالغ مد

 372.450  ( 1.229.336)  أخرىو  يةتجار ةنئاد ذمم
 ( 47.987)  ( 56.150)  ةنئدالاالمحتجزات  مذم

 19.062    ( 129.425)  يل، صافالدخ  ضريبة
  ────── ─  ────── ─ 

 4.751.363  7.326.403  ليةالتشغيشطة ناأل  من يةدنقال تافقتدال صافي
  ────── ─  ────── ─ 
     ريةستثماال نشطة ااأل من ات النقدية قفتدال

 ( 2.663.056)  ( 1.147.307)   يةالراق مشراء أو
 2.209.927  1.712.369  ليةاق ماوراستبعاد أ متحصالت من

 177.843  313.075  مةستلم لتموي تاداإير
 49.479  57.500  وائتالفات مشتركةة زميل شركات نم مةستلمح باأر توزيعات

 1.122  (3.938)  ةمشترك فاتلة وائتالركات زميوض إلى شرقو يف( ةيافإض ثمارات است)/  استثمارات سداد
 ( 455.593)  ( 172.152)  ةاستثماريرات عقاة على دغ متكبلامب
 58.593  -  ريةات استثمارتبعاد عقااس من تحصالتم

 (  558.609)  ( 381.423)  تامعدوآالت و تاكلتمم بدة علىتكغ ممبال
 647    12.520  ت ومعداتت وآالمتلكام اداستبع نممتحصالت 

 ( 70.390)  ( 266.496)  (ةونلمرهلودائع اا ذلكفي ما )بهر الثة أشستحق بعد ثتع ئودا
 ( 131.640)  ( 151.925) 8 اتارتثمسا مقابل ماً مقد وعةمدفمبالغ 

  ────── ─  ────── ─ 
 ( 1.381.677)   ( 27.777)  ثماريةاألنشطة االست يالمستخدمة ف يةدقنت الدفقاالتصافي 

  ────── ─  ────── ─ 
     يليةولتما طةنشأل من ا ةالنقدي فقاتالتد
 ( 1.525.974)  ( 1.696.961)   (بعةت تاكاشر احبات أرتوزيع )بما في ذلك عةمدفوح بارأعات زيوت

 1.773.502  5.159.413 16 دا فوائهيب علرتيتسلفيات قروض ومن  متحصالت
 ( 2.145.764)  ( 5.503.097) 16 دائليها فوع ترتبسداد قروض وسلفيات ي

 ( 17.654)  ( 16.367)  )مكافآت أعضاء مجلس إدارة شركات تابعةمدفوعة )تتضمن جلس إدارة مكافآت أعضاء م
 ( 65.110)  ( 155.682)  ار إيج تزاماتلا ادسد
 ( 467.563)  ( 482.689)  وعةفالمد ليولتماليف اكت
  ────── ─  ────── ─ 

 ( 2.448.563)  ( 2.695.383)  تمويليةلاألنشطة ا المستخدمة فيالنقدية ت قافتدالصافي 
  ────── ─  ────── ─ 

   921.123  4.603.243  دلهعاوما يد نقال يف الزيادة
 ( 830)  ( 167.020)  ةجنبيألعمالت اال صرف تفروقاي  فاص 
 5.703.799  7.463.883  الفترةة دله في بدايد وما يعانقلا
  ────── ─  ────── ─ 

    6.624.092  11.900.106 8 ية الفترةاهي نه فلاديع االنقد وم
   == == = = === ===   == == = === === 
 

في    التفصيلب  مبين  ما هوتمت ك  ت التيعكس التسويا تالسابقة و  لموحدة للفترةا   زةية الموجة المرحللمالي ات  انيالب ا  ا معة هن ين بلما   المبالغفق بعض  تتوا*ال  
 .2-2 اإليضاح



 ةابع توشركاتها ال ع.ش.م  ةقاريلعا مارعإشركة 
 

   دةالموحزة الموج يةلحلمرلمالية اا تيانابالحول  اتاحإيض
 )غير مدققة( 2022يونيو  30 يف امك
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 واألنشطة    مل لعا  قرم 1
 

ي سنة  فر  ادص  66اري رقم  ر وزراق  ب جامة بمو ع  ة مهاسة مشرك(، ك" ركةشل"اعامة( )   مة هاكة مسر ة )شالعقاري ر  ماإعت شركة  سسأت 
في  وب   1997يو  يون   23في    ركة الش  تأسست   .1997 أعمالها  تؤلف  1997و  يولي   29اشرت  ة  جموعلم ا  التابعة  اهت اكشرولشركة  ا. 

ااإلمار  دبي،   9440ب  ص.و  هكة  للشرالمسجل    ان عنولاإن    (. " )"المجموعة ي حدلمت ابية  رعلات  ق دبي  وس   ي ف  ة شرك ال  أسهم   ول دا ت   مت ة. 
 ي. الملا
 

الرا  إن فثمات االس  يه   وعة للمجم   ة سي ئي ألنشطة  العقارات ر  العوتطويرها    ي  المشاريع  التس م وة  قاري وإدارة  والب وراكز  ئة  زتجلاب يع  ق 
 . لية اات ممدخقدم التي ت  كاترشلفي ا اتارمستث واال المرافق  ت ادمخورات  اقعت إدارة الما فة وخدياوالض

 

 . 2022 أغسطس 12بتاريخ  ة لموجزة الموحدلية االمرحمالية ال تان لبيار اإصداب يح رلتصتم ا
   

 اد عدأساس اإل 2-1
 

ت  إعدلقد  المااد  م  ً وفللمجموعة    موحدةلاالموجزة  ة  لي لمرح الية  البيانات  المحاسقا للمعيار  المالالم  راري التق:  34قم  ر  يلالدو  بي    ية رحلية 
 .  متحدةال ةبي لعرا رات إلماالة دو يفالصلة  ت ذاوانين الق  طلباتمت و
 

الما  نإ اللا  لية البيانات  تحتوي دة  حالمو   موجزةمرحلية  المعلو  لىع  ال  الواالفص  ماتجميع  ل طلوب ماحات  ابيالة  النات  الت لمالية  يتم كاملة  ي 
ً ادها وفقعدإ ً ا جنب تهاءقر  ويجب  ةلي لماا  ريرد التقاعدا إل  ةي دوللار   للمعايي ا   ة ن لسمجموعة للل  ةوي السن   حدةالموة  لي المايانات  الب ع  نب مج  لىإ  ا

في   ا  . 2021بر  سمدي   31المنتهية  وطرق  احلما  السياسات فس  ن تباع  تم  واالسبية  والت األحكحتساب  الواالفات  رقدي ام  محاسبية  تراضات 
فا البي ي  لهامة  المالاهذه  الالم  يةلحلمرا  يةنات  باة  سنوي ة  لي مات  بيانا  آخرمع    قارنةلمبا  دةموحوجزة  استثن موحدة،   ت الي عدوالت   ييرلمعااء 

 أدناه.ن بي م كما هوبيان ال وإعادة ية اللفترة الحال ي تم تطبيقها خالت لا الجديدة
 

ة عرض  عمل ة وللشرك   يةيلتشغال العملة   وهو  "( مه"در) دة العربية المتحت  ارا مإلابدرهم    الموحدة المرحلة الموجزة    ة ي تم إعداد البيانات المال
ت الالمات  بيان ال تقية،  درهمأل ب  ر قأ  إلى  غبالالم  ة كافريب  م  ذام،  ف  خالف  يذكر  من .  لكلم  كل  ضتحدد  الشأة  الت جموم من  العملة  ي  عة 

 ة. مدتخ تلك العملة المسام دخت سباة لكل منشأة يانات المالي الب ي ف المدرجة قياس البنود  تموي تستخدمها 
 

اإعدتم   الموحالموجز  حلة المر ة  لي ماال  لبياناتاد  بالقيمة وجومالثناء  ت سبا  يخية تارال  ة التكلف  أساس على    ة دة  المالية  خالل    ن م  لة العاد  دات 
لغ  مب لل  دلة عاال  ة على القيم  عام خية بشكل  ي راالت فة  تعتمد التكل.  ة العادلةمبالقي   ر التي تم قياسها ئ اح أو الخسألخرى واألرباملة االشا  ت ادايرإلا

 . تا دوجوملا ابلدفوع مقالم
 

ال  بيانإعادة  /    فتمت إعادة تصني  لتتومبالغ ابعض  العرض  المقارنة  البي   المتبعفق مع  .  الموحدة   لموجزة احلية  المر  المالية  اتان في هذه 
 . 2-2 إليضاحكذلك اراجع 

 

ً ب صوأ  2021  لسنة  (32)رقم   ةلمتحدعربية الامارات  ة اإلوللد ي  دتحاا  بقانونالمرسوم  ر  صد  ،2021سبتمبر    20في   اير ن ي   2في    ح ساريا
  يرينا  2اعتباًرا من  دة  ة واحسن كات الشر  لدى.  2015  نة( لس2)متحدة رقم لرات العربية اا ي لدولة اإلماالتحاد ألغى القانون    والذي   2022
ية  سنوال  ومية عمالوافقت الجمعية    .2021  ة ( لسن 32)رقم   لمتحدة بية اعرال  ت ا إلمارولة اد ل  اتحادي ون  م بقان والمرسام  لالمتثال ألحك  2022

ً وافتت   لكيك  وذل،  اسيساألنظامها  على  ت  على التعديال  2022  أبريل  20عقد بتاريخ  خير المن اجتماعها األ  للشركة في مع المرسوم    ق تماما
   التعديالت في الجريدة الرسمية.وتم نشر ، 2021( لسنة 32اتحادي رقم )بقانون 

 

يسمبر  د  31في    تهيستن   يالت ة  الي ملا  لسنةة لمتوقعالتائج  ن لا  ة ورضرالال تعكس ب   2022يونيو    30المنتهية في    أشهر  الستةرة  ت فنتائج    نإ
2022.  

 

 حيد و تلأساس ا 
 

المالية  ان اي الب تتألف   الموحدةزالموج  المرحلةت  للشرالبي من    ة  المالية  التيواكة  انات  المج  خضعت   لمنشآت  )لسيطرة  في موعة    لك ذ  بما 
 التالية:  ريي عافاء المستي د ان ع طرة ي الس تتحقق(. صارض خغ منشآت ذاتال
 

االقائم  وق حقال  ،لالمثا  لي سب )على    ى المنشآت دحى إ لع  ذ فون   موعة جمال  كتمتل  عندما ( أ)   األنشطة   ه ي ة لتوجية حالي ي تعطي إمكان ت لة 
 ا(؛ يهف رثمذات الصلة للشركة المست 

 أة، و منشال ع م طهاارتب ا يجةت ة ن متغيرادات يري، إفحقوق ن لها كوي  إلى، أو  المجموعة عرض ت ت  عندما ( ب )
 . كة شرل اإيرادات  لغللتأثير على مب  ةمنشألا ىلع وذهافن   ماداستخ ى عل رة قدعة الجموم لا ىدل ( ج)
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 )تابع(  اد اإلعد سا أس 2-1
 

 ع( )تاب يد حو تلا اس سأ
 

المجموتمت عندما   أق لك  اغعة  من  حل  التصوي و قلبية  الشرك ق  في  شابهها  ما  أو  فيها،ت سلما  ةت  المجموعة  قت   ثمر  ائق  الحق  بأخذ جميعوم 
   ذلك: ن ضمت وي  فيها ثمرت سملا الشركة  ى علة تلك سيطرمت ت ان ا إذا كمفي يد  دحت ند عار تب عالاين قة بعالعالت ف ذا والظرو

 

 فيها مستثمرشركة اليت آخرين في ال تصومع حملة حقوق  ةقدي التعا اتالترتيب  -
 ى رخ اقدية األعت ال تالناتجة من الترتيبا حقوق ال -
 وعة للمجمتملة محت الوحقوق التصوي   ةي ويت الحالحقوق التص -
 

ت  ر إلى أن هناك تغيرا ي وف تشوالظر نت الحقائق  اال، إذا كأم  ر فيها  مث ت مسالة  الشرك ى  لع  تسيطرإذا كانت    اميم  تقي   ةعادبإ  ة عوجممتقوم ال
أفي   أواحد  يبدةالث الث   يطرة لسااصر  عن من    رث كو  ت .  الأ  تحندمة عبعتاالكة  شروحيد  العرة  سيط ال  على عة  جمومال  صل ا  اشرك لى  بعة  لتاة 
ذ عليها  حوااالست ة التي تم  شركة التابعال  ومصروفات  تدا راوبات وإي ل طومإن موجودات   .طرةالسي ك  لت  تتوقفما  دعن يد  حوت لا   كذل  يتوقفو

  ريخ ى تايطرة حت السلى ة عموعجالمل صو حريخ ن تام ءاً بد ةدحالموة جزالمرحلية المولية االمات لبيان ا  يف جدر ت  السنةأو استبعادها خالل 
 ة. علتاب ا ةكر الش ى لع عة جموميطرة التوقف س

 

 ةالتابعشركات لا
  رة سيط ال  لىع  عةومجميه الف  صلتأو التأسيس باعتباره التاريخ الذي ح  ذستحوااريخ االدءاً من ت مل ب الكباة  ابعت لاة  ركت الشنااي ب د  م توحي ت ي 

إن  لة.  ث اسبية مماحاسات مسي   ماد باستخ  ة بعتاال  ات للشرك  لية لمات اان بياال  اد دعإم  يت   رة. سيطل ه افي توقف  ت   ذي ال  خري ات الى  دها حت ي حويستمر تو
والمعادصراألجميع   ومالة  المحوالباح  األرت  غير  الن خسائر  شركالمعامالت    مناتجة  ققة    م ت ي   اح األرب   عات ي زووت المجموعة    ات بين 
 ل.ها بالكاماستبعاد

 

وفقئ مبدة  طرالمسي غير    حصص ال س  قيام  يت  ً ياً  اامن ص  ةبي تناسال  تهالحص  ا تحدي كمي   لتيا  ات دجووملفي  أي  ستحواال ا  يختار  في  اهدن  ذ. 
 وق ملكية. يتم احتسابها كمعامالت حق  ةسيطرفقدان ال  يترتب عليها ال  ة تابعةكرش ي ف  المجموعة ة حص ي تغيرات ف

 
 د. صي ر الفي  ز جعلك ذ نعن نتج إحتى وطرة  غير المسي  ص حصعلى ال  تعود  تابعةالشركة ئر الشاملة ضمن ال الخسا/ادات حصة اإلير نإ
 

المجموعة    تفقد   لا حي  لكية. فمعاملة حقوق م  أنه على    ابهحتسام  يطرة، يت سلا  رة ساة، دون ختابعة الشركلل  يةكالمل  صةي حغير فالت   نإ
 : ، فإنهابعةات لة ا على الشرك السيطرة 

 

 ابعة؛ ت كة الالشرومطلوبات  ( يةارالتج لشهرةك اذلي بما ف بموجودات )عتراف قف االوت  −

 ؛ةرسيط ير مغص حص ألي ة تري دفال مةقي لبااف رت عاال قف وت  −

 حقوق الملكية؛في سجلة  الممة كرايل المت حوت لاقات ف بفروالعتراتوقف ا −

 م؛دلة للمبلغ المستلالعا ةمي قالتعترف ب  −

 ر محتفظ به؛ استثماألي ة العادلة مي قبالتعترف  −

 ؛ و حد موال موجزلي الالمرحدخل لان ياضمن ب عجز  أو ئضفابأي   تعترف −

ً ابقس  اهعترف ب لمار  ناصالع  ن م  ةع وجممال  حصة   يفصن ت   تعيد −   ز مرحلي الموجالخل  الدن  بيالى  إى  خرأل امل اشالدخل  من بنود الض  ا
ً ،  ةزالمحتجح ألرباأو ا الموحد  . حيثما يكون مالئما

 

 شتركة لما ت الئتالفااوالشركات الزميلة  
ايلزمال  كات الشر هي  جو ثي تأة  ع ومجملل  هافي   يكونلتي  الشركات  ة  لهرياً  راً  عسيط  اهل  يس لكن  السلرة  واللاالماسات  ي ى  أما  غيلشت ية  ية. 
  ة إلى موافق   ة تعاقدية وتحتاج اقي بموجب اتف  م تأسيسهاويت   تركة شم  طرةسي وعة  م مجلل  ي يكون فيهات ت المنشآ ال  تلك  ي هة  رك ات المشت فتالاالئ 
داته  وج مو  وق في قالف حخته ب ودا ج ومي  اف في ص  ة حقوقلمجموعل   ونويك  .ة ي لتشغي الو  ليةالما  اتيجيةاالستر  اتاررلقص ابخصو   إلجماعاب 
 . اهات وب مطل مات تجاهتزالاو
 

ريقة  ط  جبواسبة. بمحمحقوق الملكية لل  يقةاستخدام طرلمشتركة ب ات اتالفئ الوا  لة زمي الت  اركفي الش موعة  المج  اراتتثماس  باتسحا  يتم
ت للة  لكي المقوق  ح يتم  الموجحرلما  ليامال  لمركزابيان    ة فيتركشملا  اتئتالفة واالالزميل ت  كارش لا  في  اتارثمت االسجيل  سمحاسبة،    ز لي 
مالت   اً ئدزاتكلفة،  الب   دموحلا ب غيرات  الزمي اكلشرات  وداوج صافي م  نة مجموعالم   ةص حفي  االستحواذ    عدا  ركة،  ت شالمالئتالفات  لة وات 

 ة. مقي ال ض في انخفاأي اً ناقص
 

الخسائر  و  حباراأل حذفيتم  .ةشترك الم هاتالفات ئ لة واي زمالها ات شركج نتائ  نوعة مالمجم صةح  حدوملا جز ولم ا مرحليلل اخلدبيان ا يوضح
يلة  مزركات الفي الش  ةعجمومل حصة امدى   إلىركة ت مشال هافات الئت اتها الزميلة وشركاة وموعمجال ينعن المعامالت ب  ةجالنات  قةحقلما يرغ
  ده عن ر  وفيت   ال   الذي  ى المدى لن فقط إكلو ققة،المحاح غير  ب راأل   ذفح  قةي رفس ط محققة بن لا  غير  رائ خسل ا  ذفيتم ح  كة. رالمشت   فاتتالئ الوا
 يمة. الق اضخفان ليل على د
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 ( ع اب)ت  اد س اإلعدا أس 2-1
 

 )تابع(  اس التوحيد سأ
 

 ص ات غرض خاذ المنشآت
ذات    لمنشآت ة للمالي ا لومات  معال  رج تد.  جيداً   دومحد ود  حد م  هدف   لتحقيق  سها سي تأ  مي يت ت لا  ت شآلمن ا  خاص هي  ض غر  آت ذات لمنشإن ا
ى المنشآت  لة عموعمجالرة  سيطهو  العالقة  ر  كون جوهيث ي ة حعوم مجلل  ةموحدالزة  جمرحلية المو ل االية  لما  اناتبي لافي    اصخ  رضغ

   . ابعةشركات ت  انهذات غرض خاص ولذلك، يتم احتسابها على أ
 

 امة لها ة يباسمحال ضات فترا االت وار يدق تلوا  حكام ألا 2-2
 
نة  بالغ المعللملى اثر عؤت   اضاتفترا و  تاديرم وتقكاأح  عدارة وضاإل   نميتطلب    ةلموحدا  ةزالموج  حليةالمر  ةالي ات المالبيان   د هذهداإع  نإ

 ني يقلا إن عدم .يخ التقريررتا في  لطارئةلوبات اطموإفصاحات ال جودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقةت والمصروفات والمو ايرادلإل
واضرافت اال ه  هذ  أنبش أت  ارتقدي لات  تعلطتت   تائجن   نهع  ينتج  نيمكن  القرهجويالت  دب  على  امي ية  ات  دا جومو لل  فتريةلدة  ت  لوباطملأو 
 قبلية. ت المس ات فترتأثرة في المال
 

  ي يتم ت الترة فلافي ا به فارت عالة يتم ا ي سب ت المحارادي قت لاعلى  تلتعديالا . إنتمرة مس ةبصوراالفتراضات المعنية التقديرات و يتم مراجعة 
 . رات دي قت تعديل ال فيها
 
الرال وايرات  دوالتق  ام كاألح  نإ لها الت   ة ي يسئ فتراضات  المالية  بي الى  لع  ي وهرير ج أث ت   ي  الحلمر لاانات  بينة  مموعة  للمج  الموحدة   موجزة ية 

 أدناه:
 

 األحكام 
 

 األداء  تاالتزامب  اء فوال توقيت 
ت جملم ا  ىليجب ع لمعالع  معقودها  قييم كل  وعة  فترة زدى معل  ء داألاات  التزامب   اء الوفم  يت إذا    ا د مدي تحالء    نقطة زمنية ي  فأو    نية مى 
ع  يها م ء المتفق علارتفاقيات البيع والشاوعة بالتقييم استناداً إلى  جملما  ت ماق.  ات اديرلالعتراف باإلة  سب نا ة المريقط لاد  دي ن أجل تحم  ةدمحد
اواللواالقوانين    م اكحأوالء  لعما ذات  حئح  إت   يث لصلة،  ام  لي رعقا  وداتج مويم  قدلت د  عقولبرام  ب عجموالم   صص تخولم    ، ءلعمالة  د  ن ة 

ذوموجودا  ب ت سا  ت  ووعجمم لللة  دي خدامات  حق  عاة  لها  يكون  حتى    داء األ  تعا دف  فيم  ملزدةً  هذتاريخهالمنجز  في  ال .  تقوم  ه  ظروف 
   محدد. تق و في ت  دا يرااف باإلعترالا ذلك يتمعدم حدوث  ة حالالوقت. وفي  ر روم دات معاإليراب  ة باالعترافعوالمجم

 
 ت عامال ملا راأسعيد دتح

مقابل    يأثر أ، تقوم المجموعة بتقييم  جراءإلاا  د اتخاذ هذلعمالء. عن ا  عما  هدعقو من  كل    في عاملة  مل ا  سعر د  ة تحدي موع ى المجعليجب  
   د. لعقا ي فدي قن ير غ لغب وأي م قد عال يف  جوهري  مويلت  صرن ع ية أو وجود أي ئ االجزروط ومات أو الشخصال د، بسبب في العق متغير

 
ً ب ط  " ةالمرجح   مة قي اليقة "رط  عةجمولمم اتغير تستخدلما  ابلقمالر  ثي أت د  ي دعند تح لتقارير  ايير الدولية إلعداد اعملا من    15رقم    للمعيار  قا

العاإليرادا"ية  لالما من  العت  مع  تحد  "مالءقود  يتم  سعحيث  الميد  إلى داً استنا  ملةعار  الم مالقي قة  ي رط      م قي لامن    ة وعمجم   ني ب   رجحةة 
 . ملةمحت ال
 
 العمالء  دوقعفي  ويل السيطرة حت 

ة  سيطر ويل التح د  ن يرادات عإليتم االعتراف با  ،دةحدية مزمن   نقطة  ء في ألداات امازالت ب   فتأو  اهأن   ةموعلمجا اهب   رر لتي تقا  االت حفي ال 
عدم  و  دةوحلل لماليابل اقملتالم اعند اس ةً دك عالذم يت  ارية،ودات العقجع الموبي  قودعة حال وفي  ميل.إلى الععقد  لالخاصة باموجودات  ى  عل
 . لي عمال ىال  وحدةاليم في تسل ت عوقا مأي ود وج
 

 ير طوت ال لغرض ت الى عقارإ الت ومعداتممتلكات وآ ن ة ماري العق جودات موال يلتحو
  ت كات وآالتلممكابقاً  صنفة سمل ا  ريةاقعال  اتودموجتحديد ال  معندما يت   . ريةقاالعتها  ادجوومع  ببي   اديةعياق األعمال ال ي سموعة فالمجتقوم  
.  يددخ التحري ات في    رية فت قيمتها الدالتطوير ب   رض لغ  رات ى عقاات إل ودوج ماليل  حوت   ك ذلد  عتم ب ة، ي دي لعال اعمار األي ساء  للبيع أثن ت  دامعو

ً   ادات إيرات كوجودمت بيع تلك التحصال راف بمالعت ويتم ا  الية. لمارير اقت لاداد  عإل لية الدو معاييرال نم 15رقم   عيارلم لطبقا
 

 ينجرلمستأعات اي جار عن مب إلي ا ات اديرإب  االعتراف
  ل المستأجرون. في حا  قدمهاتي ي ققة المدال المبيعات ربناًء على تقاري ين رات المستأجيعمب  عن يجارات اإلاديرإب  ترافعالاب  عة جمولما ومتق

ت وجو  عدم ب   قوم ت   ،قةمدق  رقاري د  تقيي جإاإلدارة  اجتألمسل  هامراء  ت أ  احققو  ني ذلرين  في لما  اتيعب الما حجم  زوو جاو  عليه  عقود    نصوص 
 . ي خي رتاال مهائ أد إلى  اداً تن اس اراإليج
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 ( مة )تابع اهفتراضات المحاسبية ال التقديرات واالاألحكام و 2-2
 

 ع( )تاباألحكام 
 

 ية تثمارارات االسالعقنيف صت 
  ات عقارلا  –  40قم  ي الدولي رلمحاسب ا  عيارملفقاً لو ة  ي رتثمااس  عقاراتك  هفلتصني   مؤهل   العقارات أحد    ن اإذا كيما  يد فحدبت   موعة المج  موتق
اإلجراء،د  ن ع  .ةاري مستث اال بهذا  االالمج  خذتأ  القيام  في  إذ  تبارعموعة  كفيما  كبير  بشكلة  قت مسية  دقن   دفقات ت   جت ن ي العقار    ناا  عن  ل 
مب   تفظلمحارى  خاأل ت  ودا موجال قب ها  المن  الم جل  حددت  ال  جموعةموعة.  ومبان فأن  ت لاة  فندقي ال  قالشقني  ادق  لها  قدتي  والتي  م  الخدمة 
م  وتقعة  مومجال  أن  ث ي ح  ،تثماريةسا  رات عقايفها كتصن   منت بدالً  المعداو  التات واآلكجزء من الممتلك  اهفي تصن   يجب عة  وجمالما  متلكهت 
 . جوداتغيل هذه الموشبت 
 

 ر المجموعة كمؤج  – التشغيليجار ي اإل عقود  اماتالتز
  وأحكام تقييم شروط    إلىاً  دان ت سا  ،ةوعجملم ا  ترر ق  .ةثماري االست ا  ة عقاراتهمحفظ  نمض  ة ي ارية وتجارقعإيجار    عقودعة  ومجالم  تمأبر

 يلي. تشغإيجار  ود عقك ود قلعا حتسابيتم ا، يهوعلت لعقارا بهذه ا خاصة ة اللجوهري ملكية الاوامتيازات  ر أنها تحتفظ بكافة مخاط ،االتفاقيات
 
 ارات مث ست االف ني تص

تيت   ناكية ما إذا  لمالاق اروألا   ىلالستحواذ عا  ندعة  راتحدد اإلد بالتكاعلة ابالقيم  اهفي صن عين    ما إذا كانت تلك   لتحديد  المطفأة.لفة  دلة أو 
األور  تاالستثمارا العبالقيممدرجة  ها  أن ى  علة  مصنفمالية  لا  اقفي  ا   ةلادة  اباالعتب   رةا اإلد  خذت أ   ،ةأمطفلا  ةلفتكلأو  لة صفالم  ري اي لمعار 

 . "لية ت المااألدوا" قارير المالية الت  د اعددولية إللا ريي من المعا 9يار رقم المعارد في و لا نحو لعلى اصنيف ت لا كلذ دلتحدي 
 

 يددجت لاذات خيارات  د قو لعنسبة لجار بالي ة عقد اإلمد دتحدي ة عند جوهري  أحكام
مومجمالد  دحت  علجي اإلد  عق  دة عة  أار  اا  نهاى  غير  ااغللإل  ة لقابللمدة  لعقد  إلب   ، ريجاإلء  ب ا رت فال  ى اإلضافة  المشمولة  تمخيات  د  عقديد  ر 
معقول عدم  ل  شكب   المؤكدان من  ك  ا اإليجار، إذ  فترات يشملها خيار إنهاء عقدأو أي    ،قولبشكل معممارسته  مؤكد  لا  من  كان  اذإر  جاي اإل
 ه. ت رسمام على ةدرالق
 
ن  كا   إذا يم ما  حول تقي   أحكام موعة  جملا  طبق ت ت إضافية.  ا ون سدات لر الموجواجإي   ر اي ة خوع لدى المجم جد يو  إليجار، ا  ود عقض  بع  جب بمو
ال  ممارسة معقول    لكبش  كدمؤال  من وتجدي خيار  أنهد.  يعني،  ت هذا  ب ا  العواملاكاالعتبار  أخذ  العال  فة  لو تؤي  لت وا  قةذات    اً جود حافزدي 
ً ي داقتصا إي إلا  دعق  مدةتقييم    عادة إب   موعةالمجتقوم    ء،بدلاريخ  تا   دبع.  يد تجدال  رسةاممل  ا كاجار  تغي   كاهن   ن ذا  أو  في حدث  جوهري    ر 

 . ( خيار التجديدممارسة)أو عدم  رسة اممى لى قدرتها علي تؤثر عت لاوا  تهرطي سل ة ضع خاف الالظرو 
 

 تقييم العقارات االستثمارية 
ً مين  مقي   فبتكلي تقوم المجموعة   ارية،  مقية للعقارات االستث رات القيمة السوى تقدي صول علسنوي للح  على أساس  خارجيين مؤهلين مهنيا

الموحدة.    المرحلية الموجزة   انات الماليةفصاحات في البي اض القيمة واإل مراجعة انخف  رف بها ألغراضعت لموذلك باستخدام تقنيات التقييم ا
 . رقري ت لافترات من مالءمتها في كل فترة من  للتحقق ئيسية الرات يرقدتقوم اإلدارة بتقييم هذه الت 

 
 عة التاب  تا كتوحيد الشر

  تسيطر على   ت ن اكإذا    امديد في حت أجل  ن  م  خاص ت الغرض الذا آت  المنشلك  ذ  ي ف  امب   ابهتثمر  مسلا  آتلمنشاميع  ييم جوعة بتقممجالت  قام
ً   بهاستثمر  الم  ةأشن الم   امت . ق وحدةملالية االم  تان بيالا : لماليةقارير اعداد الت دولية إللن المعايير ام  10م  رق  راي معال  ي ف ةالواردييس  لمقال  وفقا
  آت شعالقة للمن   ت اذ  طة نشباألاطها  ب ت ارمدى  تها وقائمة وقدرالية  عاقدالت   ات ب ي ت رت لاوا  يتهلكم  ةحص ،  أخرى  أمور ضمن  ،  بتقييم  عة مومجال
 .بهامر ة المستث شركلى ال ع رة طي سال  يهادل تما إذا كان ديد في من أجل تح بهاثمر ست ملا
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 ( مة )تابع اهل ية اضات المحاسبفترا واالت لتقديرااألحكام وا  2-2
 

 ع( )تاباألحكام 
 
 الستثمارا يفبأثر رجعي في تصن ير ي تغ

رة على  طي الس  بشأنمها  يي تقمع مساهمين آخرين، أعادت اإلدارة    والترتيبالشروط التعاقدية    مراجعةإلى    ، واستناداً الحالية  الفترة  خالل
مُ   منشآت ً كانت  سابقا تاشرا  أنه على  صنفة  و ةبعكة  أن كالخلص ،  إلى  لهما سي   ت  األالمساهمين  ذات  ن طرة مشتركة على  التجارية  شطة 

رجعي  طبقت  وعليه،    ة. صلال ابأثر  المحاسبة  الطريقة  بحقوق  الدوليلمتعلقة  المحاسبة  لمعيار  وفقا  في    28  رقم   ملكية  االستثمارات 
 المشتركة.  واالئتالفات   ميلةزت الالشركا

 
رة في  دااإل  ت أخذ   ، ءطاخ األو يةسب حا لميرات اتقدلا  ات في غييرالت و يةحاسب مالسياسات ال  8  م قري  وللد ا  يب سحا لما  معيار الطلبات  على مت بناًء  
على  الموحدة  حلية الموجزة  لمرا  الية ت الماتمت إعادة بيان البيان نة.  قارملا  المعلومات   دت بياناوأع  يع جر رث أب ر  يي غت لا  ر تأثير هذااعتب اال

 اه: دن أ الُملخصالنحو 
 

    2021 رب سمدي  31 في
    حد و ملا يلاالم زكرالمان ي ب 

 
 تم ا ملقاً فو
  بقاً سا نهبيا

 ات سوي ت لا
 تمت  تيلا

 دة عا إلاً قوف
 اً لي بيان حالا

 همدر ألف ف درهملأ رهمألف د  
    تاجودالمو
  8.538.858 (  118.671)  8.657.529 والنقد ة المصرفيةصداألر

  16.586.056 (47.832)    16.633.888 واتيرها فالتي لم يصدر ب  ةين دملالذمم اة واري تجينة الدمم الالذم

ً مقدم عةفومدت اومصروف عئ اودو ةدين ذمم مو ىرخدات أوجمو   14.157.529  ( 30.506)  14.188.035  ا

  37.689.296  ( 51.450)  37.740.746 تطويرلرض اغلات ارقع

  1.107.710 5.514   1.102.196   ات مشتركةقروض إلى شركات زميلة وائتالف

 5.549.632 474.983    5.074.649 مشتركة   ت ازميلة وائتالف  اتاستثمارات في شرك

  9.157.197  (1.468.013)  10.625.210 ممتلكات وآالت ومعدات 

 120.613.553  (1.235.975) 121.849.528 دات جمالي الموجوإ

  == == = = =====  === = =======  ====== = == == 
    ت  باولطالم
  18.521.375  ( 50.711) 18.572.086 ى واألخر   ةي ارتجلا ئنةادالم مالذ

ً قدمة موعغ مدفالمب    13.783.506  ( 7.993)  13.791.499 مالء العمن  ا

    1.485.416  ( 11.705)  1.497.121 محتجزات دائنة 

  8.708.759  ( 708.124)  9.416.883 دة ئ لفا عضتخ  تافي سلو  وض قر

   173.696  ( 3.865)  177.561 ينموظفلخدمة لل اية اات نهضوي مخصص تع

  52.871.626 ( 782.398)   53.654.024 بات  المطلولي ماجإ

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

    ةملكي حقوق ال
  33.489.977 21.406    33.468.571 ةزجالمحت ح باراأل

  6.027.290 ( 474.983)    6.502.273 ةالمسيطرير ص غحصال

  = == = = === =  === = = = = == ==  = = = = = = = = = = 
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 ( بع )تامة اهلمحاسبية ال التقديرات واالفتراضات ا كام واألح 2-2
 

 ع( )تابام األحك
 

 )تابع(  تغيير بأثر رجعي في تصنيف االستثمار
 

    2021يناير  1في 
    د الموح  ماليلاز ركملبيان ا

 
 ملما ت  قاً وف

   قاً ب اسبيانه 
 اتوي ست لا
 تمتي ت لا

 ة د اعإل اً قفو
 ان حالياً بي ال

 م هدر فأل هم ردف أل م هرد فلأ 
    تداوجمولا

     6.210.542 (  60.189)  6.270.731 والنقد  ة المصرفيةاألرصد
    11.148.776 (97.788)  11.246.564 تيراوفيصدر بها التي لم  ةمدين الذمم الوة اري تجينة الدم م الالذم
    15.985.575 (44.144)  16.029.719   اً مقدم عةفومدت افومصرو   عئ وداو ةدين م  ممذ ى ورخأدات وج مو
  40.844.403 (88.516)  40.932.919 تطويرلرض اغلات ارقع

    1.109.230 12.599 1.096.631 ات مشتركة قروض إلى شركات زميلة وائتالف
    5.289.979 435.919  4.854.060 ات مشتركة  الفوائت  ركات زميلةفي ش ماراتث ت اس
    8.785.181 (1.493.289)  10.278.470 وآالت ومعدات كات ممتل
 116.641.188  (1.335.408) 117.976.596 دات جمالي الموجو إ
  ==== ======== === == == = = = = = ==  ==== ======== == == == = = = = = ==  ==== ========== = === = = = = = = == = 

    ت لوباطالم
     17.354.676 (72.030) 17.426.706 رى ألخوا ةي ارتجلا ئنةداالم مالذ
    11.680.783 (8.640)  11.689.423 مالءعالمن   اً ة مقدمعوفمد غ المب 

    1.613.853 (33.695)  1.647.548 دائنة  اتمحتجز
    13.232.157 (802.791)  14.034.948 دة ئ ع لفات تخض فيالسقروض و

    164.023 (3.188)  167.211 موظفينللدمة ية الخات نهامخصص تعويض 
  52.474.350 (920.344) 53.394.694 بات المطلولي ماإج
 -------------------------- ----------------------- -------------------------- 

    ةملكي حقوق ال
 30.839.953 20.855    30.819.098 ةزجالمحت باح راأل
 8.628.233 ( 435.919)    9.064.152 ةيطرالمس ص غيرحص ال

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

    وحد الم لشام الل دخلايان ب د والموح  للدخان اي ب 
    

 
 مت   لماقاً وف
 اً  قب سانه بيا

 تاي التسو
 تمالتي ت 

 ة د عاإل اً قوف
 لياً احبيان لا

 م هرف دلأ م هرألف د م هرد فلأ 
    :2021يونيو   30ر المنتهية في هشأ الستةلفترة 

    12.359.981 (139.545)  12.499.526 ت دااري إلا
 (6.984.199) 98.333 (7.082.532) ت إليراداا تكلفة
 (1.992.680) 4.537 (1.997.217) دارية إلوا ميةمو لع روفات المص وا لبيعت اوفا رمص 

 (295.728) 21.966 (317.694) معدات الت وال اآلت واستهالك للممتلكا 
 123.502 1.365 122.137 ى  خرأ تاإيراد

 180.191 (77) 180.268 ل  وي رادات التمي إ
 (489.587) 7.546 (497.133) تكاليف التمويل
 (5.904) 2.956 (8.860) ة  ركوائتالفات مشت  ئج شركات زميلةاالحصة من نت 

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

    
 2.589.880 (2.538) 2.592.418 ة الفتراح رب أصافي 

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

    منسوبة إلى:
 1.560.545 419 1.560.126 مالكي الشركة 

 1.029.335 (2.957) 1.032.292 الحصص غير الُمسيطرة 
  = === = =========== === = = ==  = == === ====== = = ==  = === = ========== === = = == = 

 2.377.591 (2.538) 2.380.129 رة ت لفل ل الشاملدخ إجمالي ال
  = === = =========== === = = ==  = == === ====== = = ==  = == == ========== === = = == = 

    منسوبة إلى:
 1.358.197 419 1.357.778 شركة ي المالك

 1.019.394 (2.957) 1.022.351 رة الحصص غير الُمسيط
  = == == =========== === = = ==  = == === ====== = = = =  = === == == ======== === = = == = 

 



 ةبع تا ا الركاتهوش م.عش.  قاريةلعا إعمارة شرك
 

   ةوحدملزة الموجلية احرمللية ااالمات يانبال ولح احاتضإي
 ابع( )ت ة(قر مدقي)غ 2022يونيو  30ي ف اكم
 

 

15 

 ( بع )تامة اهلمحاسبية ال األحكام والتقديرات واالفتراضات ا  2-2
 

 ع( )تابام األحك
 

 )تابع( مارستث اال في تصنيف تغيير بأثر رجعي 
    

 
 مت   لما قاً وف
 اً قب سانه بيا

 ت اي وتسال
 تمالتي ت 

 ة دعاإل اً قوف
 لياً احبيان لا

 مهرف د لأ مهرألف د  مهرد  فلأ 
    :2021يونيو  30تهية في لمن ر اهشأ ثةالثالرة لفت 
    6.439.458 (66.760)  6.506.218 ت دااري اإل

 ( 3.722.307)   47.110 (3.769.417) ت إليراداا تكلفة
 ( 1.000.900)   1.872 (1.002.772) ة ري داإلوا  ميةمولعروفات المصوا لبيعت اوفا رمص

 (150.450)   10.486 ( 160.936) معدات الت وال اآلاستهالك للممتلكات و
    13.903 503 13.400 ى  خرأ  تاإيراد

 95.364    ( 33)  95.397 ويل  رادات التمي إ
 (  257.133) 3.727 ( 260.860) تكاليف التمويل 
 94.784   1.397 93.387 ة  ركت مشت وائتالفا ئج شركات زميلة االحصة من نت 

  == = == = = ==  == = == = ==  == = == = = == 
 1.390.404 (1.317) 1.391.721 ة فترلا حاب رأصافي  

  == = = = = = ==  == = == = ==  == = = == = == 
    منسوبة إلى: 
 903.685 81 903.604 مالكي الشركة 

 486.719 (1.398) 488.117 الحصص غير الُمسيطرة  
  == = = == = ==  == = == = ==  == = == = == 

 1.600.638 (1.317) 1.601.955 رة إجمالي الدخل الشامل للفت 
  == = == = = = =  == = == = ==  == = == = == 

    منسوبة إلى: 
 1.121.718 81 1.121.637 شركة ي المالك

 478.920 (1.398) 480.318 الحصص غير الُمسيطرة  
  == = == = ==  == = == = ==  == = == = == 
 
    الموحد  التدفق النقدي ان ي ب 
    

    :2021يونيو  30ر المنتهية في أشه الستةلفترة 
 4.751.363   899 4.750.464  يلية  غلتشنشطة ااأل منقدية فقات الن تدال

 ( 1.381.677) 7.341 (1.389.018)   ستثمارية الاقدية من األنشطة التدفقات الن 

 (2.448.563) (41.740) (2.406.823)   ةلي ي والتمقدية من األنشطة التدفقات الن 

  === = == = = = = =  == ======  === = = ====== 
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 ( بع )تامة اهال لمحاسبية ا تراضات الفوا األحكام والتقديرات  2-2
 
 تراضات واالفيرات  التقد 
 

 رى خاأل نة مدي م الذملاير وفوات  ر بهايصد لم ي لت ا نة مدي ذمم اللاة وتجاري ال ةدين الم م مالذاالنخفاض في قيمة 
رية  هوج ال  لغاب لمل  بةلنسا. ب بلغمل ا  ملاك  لي صحممكناً ت د  دما لم يعل عن تحصي لل  ةل ب قاالى  ر خألاوية  رالتجا  ة ن المدي م  لذمغ ابلء تقدير لمإجرام  يت 
  ة ي اعجمصورة  ييمها ب تق  ، يتمستحقاقهاوعد ات مفا   ي ت والرة فردية  و صة ب ت جوهري س ي ل  يالت   غلاب مورة فردية. إن الالتقدير بص  يتمة،  دي فرال
 .ةدين الم مذمال ذهه ىلعة عقلمتواان تمئ الر اائ خس ل تناداً مخصص اس م رصدت ي و
 

 ة وس م ملودات غير الالموجرية واالستثما لعقاراتات وادعت والمال واآلات لكت مملل االنتاجيةر األعما
ل  أج   من  ة سو مر الملرية والموجودات غي قارات االستثمالعاو  اتعدوالم  تآلال وامتلكات  للم  قدرة الم  رماعألد ا بتحدي   وعةالمجم  رة اتقوم إد
ن الناتج ع  ادي الم  لتلفاوي  البلجودات أو  المو  دتوقع لبن ملل اعماست الا  راالعتب في اخذ  األعد  ير ب لتقداا  هذ  يدحدت   يتم  الك.تهالسا  بااحتس

ت تخدسالا بمي دوربصورة    رة اإلدا  وم قام.  للاإلطفستهالك/  اال   قة ري وطة  قدرملا   ة جي اإلنتار  عمااألة  جعارة  طاء  أن  من  وتأكد    ة رت فريقة 
 ت. ا جودمولا هذ ه قتصادية مناال  لمزاياع لتوقلما النمطع ة مقوافت م ءطفاإل اهالك/ ست الا
 

 ةعلى مدى فترة زمني ات داإليرف بارامل عند االعت الع قياس سير
.  ية من ز  ى فترةدمعلى  ادات  باإلير  تم االعترافي   حيث   اءدم األلتزااب   ر العمل الخاص ي س  قياسل  خالتدم طريقة الق  بي تط  عةجمومقررت ال

التزام  ب   اء للوف  ا المجموعة تبذلهالتي    د س الجهوسا أ  ى لع  تااديرإلاب لب االعتراف  تطت   التي  تدخال لمطريقة ا  مخدااست ن  أ  عةمومجالر  تعتب 
يقد جل  من أريع  المشاإلتمام  لتكلفة  ا  بتقدير  ة عجمومم القوت ت دخالق طريقة المي ب تط  عند  . عالً فمحققة  لا  ت ا دايرة لإلرأفضل صو  م األداء 

   .اهعتراف ب ال ن ايمكي لذا ات اديرإلا  قيمةيد دحت 
 
 يعالمشار إنجاز يفالتك
ت االتقديرذا  ل همشت بها.    فترالمع  ترادا ي اإل  ة إلى وب منس لاة  لفلتكا  ددي تحالمشاريع ل  جازإلن ليف  اكلت ار  دي قبت   ةع ومجلما  موقت  د  تزوي ة  كلفت 
التحت بني ال  شطةأن  واي ة  المحة،  قب لمطالبات  من  اتملة  كمل  تملمقاولين  قبلا  تقييمه  ا  المش تشااس  من  وتكارري  الي وع  تزامات  االلب اء  فلوف 
 ء. المعع الم اهي لع قداتعلما ى ألخرا

 

 ب  الضرائ 
ال الرأسمبااألرو  خل د لاب  ائ لضر  ةع مجموتخضع  جأحك  وضعب  توج ي .  جغرافية لااقع  المو  ضعب في    ليةاح  إجية  وهرام    لي املتحديد 

  ة ط لس ةطسابو  قي تدقللنتائج الة،  و معقلا  راتدي لى التقإاً  ستنادا  ،تاوين مخصصتكوعة ب مجملاجلة. تقوم  لمؤ ضرائب الحالية وامخصص لل ال
المعن ب لل  رائبالض تعلدان  التي  في ية  ي ةع مومجال  هامل  مبلن ست .  الد  ذلك  إلىمغ  الخبرة  ث مل، مة عوادع  خصص    قيق التد  اتلي عمل  بقةلساال 

والتفسيراتسل  قب   نم  الضريبي الضرائب  لألال  لطة  قبلبي الضري مة  ظن مختلفة  من  ل  التي  شأة من ال  ة  بة  ي الضر  لطةسو   يبة رضلتخضع 
  تواجد اكن  ي أمفائدة  سلاالظروف    عتمد على ي ت الت   ر ومألان  م  سعةوا   موعةيرات عن مجت في التفساق رو الف  لكت ج  ت ن ت   نأ  نمكي   . ؤولةالمس
 ة. جموع الم ت اركش
 

ة للضريبة  ع ضلخااح  رباألدام اتخ سافيه  كن  يم  يذ الحد ال  ىل دمة إستخملريبة غير االضبة المؤجلة لخسائر  الضري ت  ودا جمواالعتراف ب   يتم
  إلى   استناداً ،  بهاف  االعتر  ني يمكلذا  المؤجلةريبة  ضلالغ  ب د ملتحدي ة  جوهري أحكام    وضع  اإلدارةى  ل عيتوجب  .  رائ سخ لا  مادتخسا  قابلم
 بة. ي لضرا طيطتخل ةلمستقبلي ا يجياترات ت سفة إلى االضا الخاضعة للضريبة باإل ليةمستقب لاألرباح ا عدلوم مرجحت الوق ال
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 ( بع ا)ت مة اهال  سبية حامل ا  اتفتراضاألحكام والتقديرات واال 2-2
 
 )تابع(  ات اض ترالفالتقديرات وا 
 

 لية ات الماود لة لألالعادقياس القيمة 
قي يمال  ا  دمعن  العا  اسكن  للموجوداالقيمة  المياب في    لةجسمالة  ي لالما  ت اب ولمطل ة واالي ملات  دلة  إ  د حالمولمالي  ركز ان  ار  األسع  لى استناداً 

  يتم  . ةصوم خ ملقدية الن قات اج التدفتشتمل على نموذ  لتيم ايي التق  بدام أسالي خت ساب   ة عادللا  تهاقيم  ياسق  يتم  ، لنشطةاسواق  في األ  المتداولة
ً ك  ن ذلو يك  ا مندع  ة ظو لحملا  ق األسومن اذج  النماخالت لهذه  دمى العلل  و حصال ند  ع  من األحكام   جة تطلب ذلك در، ي كر ذلتعذ  وعند ،  ممكنا

 لبات. والتق ناومخاطر االئتمة  ول لسي ا اطر خم الت مثلمدخال  ص وص بخت اراتب عاال بعضى م علاألحكتشتمل ا العادلة. يمة يد القتحد
 

 ة ي مالغير ال موجودات مة الي قفي  ضخفان اال
بار اخت   يتم  ل تقرير.كاريخ  ية في ت مالغير ال  ت الموجودا  يمة في قخفاض  ن الا  ىلت عمؤشراة  اك أي ذا كانت هن ا إمقييم في موعة بت لمجا  ومقت 

االموجودات   ت لقي افي    ضااالنخف  لتحري   ة لي المغير  ت مإ  عدم على  رات  مؤش   كاهن ن  كومة عندما  ايمالق  صيل ح كانية  يت . عندة ي فترلدة  م  ما 
ا تقاالستخ  من  مة قي لاب  ا حتسإجراء  اددام،  الت ر  القب ت سملا  ة لنقدي ا  فقات د إلدارة  الموجو  عة متوقلية  ا  ت ادمن  المن لوحدأو  لة  وتخت ن لتجة  ار  قد 

 ية. قدلن التدفقات الك ت ل ةي لالحيمة اب القاسحت ا ل من أج الخصم المناسب  عدلم
 

نشاء  إلا  ف ي كالعلى ت ز  إلنجاعمال قيد ااأل  تكلفة   ل. تشتمل أقما  أيهق،  ي تحقابلة لللقيمة اي القفاوص  فةتكلالير ب تطولا  ت لغرض راعقاان البي   يتم
ً اقن   االعتيادية ال  معألا   ق يافي س  لمقدرا  يعب البسعر  لقابلة للتحقيق  ة القيمصافي ا  لث . يتمالصلة   ذات   األخرى   ة يف المباشرالالتكو يف  التك  صا

 .بيعلا فات صرو وم از اإلنج
 

 19-كوفيدتأثير 
مارس    لخال "(.  19–وفيدشي ك)"تف  وروناك  روسفي   بسبب  الميةعية  صح  ارئطو  ة لحا  ةي عالمة اللصحنت منظمة الع، أ2020  يرينافي  

مستوى  على    بات صاإلا و  رضتعال  فييعة  السرلزيادة  ل  ظراً ن   اءوب ك  19-كوفيد  فيروس   تفشيية  ملالعا  حةلصا  ةم ظمن   تفن ص،  2020
المناطق  لى  أثر عا  كملم،  ظم دول العاعمي  ف  ماع  ق غالالسفر وإالمية على  يود عفرض ق  إلى وس  ري ف الا  ذله  ةي ئ وباة ال عي ب ت الطم. أد العال
 . ةع ومجما الهي ف مل ععات التي ت اطلق جغرافية واال
 

لت   2020  بسنة مقارنة   اليروس كوي ففشحيث كان  تأثير19-جد )كوفيدمست رونا  اترة  فوفي    2021ل  ، خال سلبي  (  كاالتقرير  ن  لحالي، 
تحسن   فهناك  النتائ كبير  التشغي ي  القطج  للمجموعة عبر  للمجموعة، حي الية  الرئيسية  الجغرافية  والمناطق  الجائحة  عات  تأثير  بدأ  في  ث 

ال يزال    19-كوفيدب يتعلق  فيما  المي  الوضع االقتصادي العأن  رغم من  على ال  عة.موفي المناطق الجغرافية التي تعمل فيها المج  التراجع
الحكومات    طبقتها، ونجاح تدابير الدعم التي  المتحوراتر  ومثل عودة ظه  ،التطورمتواصلة  ل  عوام من خالل التم تحديده  سي و  ر واضح ي غ

السياسا العاوفعالية  الت ت  إمة  تواصل  االنتشار.  احتواء  إلى  تهدف  تقييمالمجموعرة  داي  استرال  ة  ذلك  في  بما  الت اتيجي وضع  سعير  ة 
 تكلفة. لتحسين الومبادراتها المختلفة 

 
الحالللت   وفقا تأقييم  فإن  للمجموعة،  كوفيدي  الحالية  19-ثير  الفترة  ب   خالل  يتعلق  فيما  التطويررات  العقاقيمة  محدود  ت  والعقارا  لغرض 

يم يأخذ تقي   . البيع أو التشغيل أو التأجيرن  م  واء، س راداتلى تحقيق إي موجودات علاة هذه  قدرو   والمعدات  واآلالتية والممتلكات  اراالستثم
واألرباح  ك مستويات اإلشغال  لجائحة، واالنتعاش الفعلي والمتوقع، بما في ذل اي المرتبط ب توى األثر االقتصادالعتبار مسفي اوعة  المجم
 ي. أثير سلب من أي ت   ققللتح ري دو كلبش لمراجعة والتعديلضع ذلك لخ سوف ي    . قاراتللع
 

 وير ض التط ر ات لغالقابلة للتحقيق للعقار ة  القيم ية وصافي غير المال تا جودمو الة اض قيمقييم انخفلخارجيين لت ين امقيملا تقرير
 
مادي لا  يمي قالت في    نليقي عدم اب تعلق  ي بند  وضع  الخارجيين في    مينالمقي بها بعض  ت التي يقوم  قييما، استمرت الت 2021  رسمب دي   31ي  ما فك
ي  كالمعهد المل  الصادرة عنييم  لتقة لي ميير العالة عن المعادرصاال ادات  اإلرشتوافق مع  ، وهو ما ي 19-فيدجة كونتي ب السوق  ا اضطر  بب بس

  . ن ي ي ارجالخ  ني قيمالم  اهيقوم ب لتقييمات التي  لالحذر    من  ين ودرجة أعلى من اليق  أقل   قدر  ء إعطايجب    لذلك،ة  جي ونت .  انونيينالقللمساحين  
منبالر يب   البندهذا    أن  غم  الال  يشت طل  ولكنه  وجإ  يرقييم  مقيقيالم  دع  نم  ري كب   ر دق  ود لى  االس   فو بظر  ارنةن  تقي   ة.ي دالعتياوق  يم إن 
  في   ماقع ب المتو   ادستردواال  االقتصادي ذي الصلة  رالتأثي لوباء ومستوى اتبار  باالعلفة يأخذ  مخت   فيةارغ ج  قعموا  ة فيري تثمات االسارالعقا
   قة.ترات الالحفلا يف  هريوجكل  شيرات ب قدالت  لي دتع تمي  قد  ، ناليقي   معدالستمرار جة تي ات. ن رباح للعقارل واألا غتويات اإلشمس كذل
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   احات فصواإل  محاسبية لسياسات الا في  غيراتلتا 2-3
 

   والساريةالصادرة   ت يالوالتعد   سيرات فتة والالجديد  اييرمعال (أ )
 

انات  البي اد  دعد إن ععة  ب ت ملسات ااالسي   كلع ت م  ق فتتوا  ة الموحد وجزة  م ية الالمرحلة  الي لما  اناتالبي إعداد  قة عند  مطب الة  ي ب سحالمت اسا اي الس  نإ
المالم ال الية  للن سوحدة  ال  مجموعة وية  جديدة    تطبيقء  باستثنا،  2021ر  ب مسدي   31في  نتهية  مللسنة  وتفسيرات  في  معايير  يناير   1كما 

  ه ليس لها تأثير جوهري على البيانات المالية ، إال أن 2022ي  ألول مرة ف  تُطبق دة  جدي يالت ال والتعد  ييرعاالرغم من أن هذه الم، ب 2022
المو المالية  الموحدة    جزةالمرحلية  البيانات  أو  يلللمجموعة.  السنوية  الموحدة  للمجموعة  الجديدة  المعايير والتفسيرات والتعديالي  فيما  ت 

 : ريةدرة والساالصا
 

 ل التفعيريخ  ات    عديالت أو الت يدةجدالمعايير ال
 2022يناير  1  ( 37ي الدولي رقم لمعيار المحاسب )التعديالت على اتكلفة انجاز العقد   –ثقلة بالتزامات د المالعقو

 2022ر يناي  1  2020-2018داد التقارير المالية التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلع
عيار المحاسبي الدولي  ى المت علتخدام المزمع )تعديالاالس ت قبل لمتحصال: ات والمعداواآلالت  الممتلكات 

 2022يناير  1  ( 16رقم 
 2022يناير  1  لية( من المعايير الدولية إلعداد التقارير الما 3مي )تعديالت على المعيار رقم فاهي الم اإلطارع اجمر
 

   د ولم تسري بعالصادرة  سيرات فت وال  والتعديالت   اييرمعال (ب )
 

الية  ار البيانات المحتى تاريخ إصد  ،تسري بعدولكنها لم  والمعدلة التي تم إصدارها،    جديدةات ال رن المعايير والتفسي اح عاإلفص  ما يليي ف
 للمجموعة. الموحدة  الموجزة  المرحلية

 

 ل التفعيتاريخ    التعديالت   و أ المعايير الجديدة 
 2023ر ناي ي  1  1اسبي الدولي رقم محال معيار الى ت علالدي تع - لة نيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداوصت 

 2023يناير  1  "عقود التأمين"الية د التقارير الممن المعايير الدولية إلعدا 17المعيار رقم 
  2وبيان الممارسة رقم   1قم معيار المحاسبي الدولي ر على ال تعديالت -اإلفصاح عن السياسات المحاسبية 

 2023يناير  1  ية ر المالالتقاري  ادية إلعددولاليير بموجب المعا
 2023يناير  1  8ي رقم المحاسبي الدولديالت على المعيار تعال -  ةرات المحاسبي تعريف التقدي 

بيع   -  28رقم لي لية والمعيار المحاسبي الدوالمارير داد التقامن المعايير الدولية إلع 10المعيار رقم 
  ك  لمشترفه اكته الزميلة أو ائتالوشرمستثمر بين ال يماف  الموجودات أو المساهمة بها

 لفعي الت تاريخ 
إلى أجل   مؤجل 

 غير مسمى
  ة بالموجودات والمطلوباتجلة ذات الصلة المؤ ريب الض -12رقم ار المحاسبي الدولي على المعي يالت التعد

 2023يناير  1  نفردة  لناتجة من معاملة ما
   

موحدة  لى البيانات المالية الكورة أعاله تأثير جوهري عالمذ  جديدةت الديالت والتفسيرا والتعايير  المع  يقطب ت ل  ال تتوقع المجموعة أن يكون
 مجموعة. ية للستقبلالم
 

  هامةل ا  حاسبيةالمت ا سا لسيا ملخص  2-4
 

 ت اادريباإل ف اعتر الا
 

 ءمالعلا  نم ودق العن ميرادات إلا
باإليرت باالععة  والمجموم  قت  الف  ينهو مب كما    واتمس خط ن خج منموذاس  سأ  على  الءلعما  ودادات من عقراف  من   15قم  يار رمعي 
 "ءمع عمالود اإليرادات من العق" يةال ر المي راقلت اد ادعإلر الدولية يي عاالم

 

التعري  . 1 مرقة الخطو ا  عقد ف  يُعلعممع  بين طرفي ر  يل:  اتفاق  أنه  العقد على  بموجبه ح  ن أوف  ينشأ    فاذ الن ة  جب ت وا لتزاماقوق واأكثر 
 بها.ل عقد يجب الوفاء  لكر معايي  ددويح

  

األدازامالت تحديد   . 2قم الخطوة ر  في  ات  الت ت ي عقد:  الء  األازمثل  ا  داءم  المن في  المعال  ي فعليه  صوص  لوعد  العم  م برقد  بتحومع  يل  يل 
 . ى العميل خدمات إل أو تقديم ائعبض

  

المعام . 3 رقمالخطوة  يت تحديد سعر  الملة:  يكو  المجموعةقع  وت ت الذي    لغالمب   فيلة  اممعثل سعر  من  أن  مقابل    اهحقن  عليه  الحصول 
 . خرى راف أ ة عن أطباإلناب  الهم تحصي تي ت لامبالغ ال باستثناء ل بها،عمي ال دعوات التي مدالخ  يمقدو ت ع أ بضائ ل التحوي 

  

المعاملة   . 4رقم  طوةالخ المنصواللت تخصيص سعر  األداء  عليهزامات  ا ص  في  من  ين الذي    قدالع  يخص ما  في :  لعقدا  أكثر  على  طوي 
توقع  ت   يبلغ الذلممة تعكس اداء بقي ألا  اتماالتزمن    مالتزال  لة لكلمعامسعر ا  بتخصيص  المجموعةقوم  ت قدي،  عازام ت الت 

 الوفاء بكل التزام.  ابل مق ل عليهحصوال اقهن من حأن يكو ة عموالمج
  

 تزام األداء. بال نشأة الم فيت  ( ند أمجرب  أو )ما  ت: عنديرادااالعتراف باإل . 5رقم  طوةالخ
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 ( )تابع  ت اادريإلبا  ف اعتر الا
 
 )تابع( ءمالعلا  نم ودق العن ميرادات إلا
 

 ية:  التالشروط ال أحد  ذا تحقق إ ،يةمن ز ترةمدى فى علت دااف باإليررت ع وت  ء داألم اازت ة العجموملاي فتستو
 
 و لمجموعة لها؛ أأداء ا د بمجرامنة تزبصورة م ستهلكهاي و وعة المجم  اءأد مقدمة منلا اي امزالى لعيل لعما يحصل  .1
   وأ  ؛األصل ينستح وأ اء إنشل بمجرد مي يه الععل ريسيط  لأص سن أو يحعة مومجال داءئ أينش .2
 ن. اآل تىح نجزملا ءادألت اعا دف ي ف م ة حق ملزوللمنشأ مجموعة يل للام بددخت سو اذ أصل  ة عوجم لمااء أد علىب يترت ال  .3
 

التزام    اءه استيففي م  يت   لذيا  قتدات في الوراي إلبا  رافعت يتم االأعاله،    ورة ذكلمالم تحقق أحد الشروط    يداء الت ألا  ات التزامبخصوص  
 . ءألداا
 

الخدمات  عائ ضلب ا  تسليم ل  من خال األداء    امبالتز  المجموعة في  ت   عندما بإت ،  بها  تالتي وعد   أو  ة  قيم س  أساى  عل  ي داقتع  صل أ   اءشن قوم 
تج عن ن ي   عترف بها،ت الميراداإل ا  قيمةعن    لعميلض من اقبويزيد المقابل المعندما  عليه نظير الوفاء بااللتزام.    للحصو ي تم ابل الذلمقاا

 . ديتعاق متزاال ذلك
 

  ء استثن ت باعا ة للدفددمحال  دية اقلتعا  ود ن ب ال  بارعت اال  ني بعاألخذ    قبض، معق التح مسأو الوض  مقب ال  لغمب ة لللدامة العقي لاات ب دايرس اإليتم قيا
يل.  كوأم ك  سيي رئ د  رول كممعت ت  كان ا  ا إذفيم  دي لتحدة  يير محدداع مل  اب تها مقاداإيربات  ترتي   ميي بتق  وعةالمجم لرسوم. تقوم  او  لضرائبا

 ها.ادات يرإ تيباتتر ميعج  يف  سيرئي  درو تعمل كم اهبأن  ةع موالمج استنتجت
 
فادايرباإل  ف االعترام  يت  الموجز لما  ل دخال  انبي   ي ت  في يكو  الذي د  لح ا  إلى  د الموح  رحلي  ان  من  المز  حرج لمه  اتدفق  إلى    ية ادتصالقايا 
 . قة وموث ة بصور  اهسيان قمكق، ي ينطب  احيثم، يف التكالو ت دا راإلي ن اإو ة علمجموا
 
 ير تطولت ااخدم
  ى لوع إجبالر  وذلك   قة ثو موورة  ص ب ة  املمعئد الاور عن تقدي كيم  ماندعمقدمة  التطوير ال  إدارة دمات  خ  تقديم   نم  اداتيرعتراف باإلالاتم  ي 

ي  الذ  لحد فقط إلى ا  باإليرادات، يتم االعتراف  موثوقة  بصورةنتائج  قياس ال كن  مي   ندما الير. عرتقالريخ  ات   ير في طوت لام التزام  اتملة إمرح
 . داد مؤهلة لالستربدة تكالمصروفات م لاون فيه كت 
 

 عمالء لابرنامج والء 
فنادق    ي أي من م باإلنفاق فهمند قيااط عيع النقء تجمالعمللي يتيح  "، والذمارعإن  م  و "ي   م باسالوالء،    طنقا   مجنارب غيل  شت جموعة ب المم  تقو

ً ل  منح العمي حيث ت نفصل  م  ء أدا  امء التزلوالعن نقاط ا  أشعة. ين المجمو  في  فيه دات الترأو وح سعر    جزء من  ص ي ويتم تخص  اً.هري وج  حقا
اط.  د النقد لحين استرداوعق كالتزامه راف ب االعت  م، ويت لةالص المنفصل ذات  يعب لار عسلى بناًء ع ءلعمالل حة و ن ممالء ط الوالنقاى إل معاملةلا

االع باإلويتم  اادايرتراف  عند  بومن ال  ستردادت  ستق  دعن   ل. العمي   اسطة تجات  الدير  الم الءالو  طالنق  صل المنفبيع  عر  تضع  في  مج،  وعة 
احتمهراعتبا ا  . قاطلن ا  اددرباست ل  العمي م  قياة  الي ا  الت للنقا  تقديراتها  ثي حد بت   عة وم لمجوتقوم  بشكٍل  هاستردادسيتم    ي ط  وأي  ع  ب را  سنوي، 

 ت. يرادا إلا بلاا مقهت تم تسوي ي  دو عقالات زامالت ت على رصيد عديالت 
 

 ة ري ماث ت ارات االسلعقر اي جأمن ت ر جا إيرادات اإلي 
اال اإليجار  إي ب   تراف عيتم  ً   ، مالخصمن  ية  فا مارية، صث ت سالات  را اقللعيلي  شغلت ا  ارجي إلا  د وعق  ن مرادات  ل وفقا اإليجشروط عقو  ار على  د 
 ت المؤجر. ودا موجال بند منة المستمدزايا ط الملنمالً ثي كثر تميل أاساس بد كان ها كان إال إذ ،تب لثاالقسط ا ى أساس يجار علترة اإلمدى ف
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 بع( ات)  ت اادرياإلب ف اتر عالا
 

 جرينتأالمست عاعن مبي اإليجار ت دايرابإ االعتراف
د  دم وجوي حال عف  رون. أجمست لا  امهقدي ي الت ققة  المد  تلمبيعاتقارير ا  ىعل  اءً ن ب   ينرالمستأج  تاعبي عن م  اريجاإل  تااديرإب   عترافالايتم  
  اداً ن ت ساار  اإليجعقود  في  ه  ص علي المنصو  اتالمبيع  مجحا  زوجاوو ت أ  احققو  ينذلاجرين  أست لمل  هامإجراء تقيي رة ب ادم اإلوتق  ،مدققة  ري قارت 

 . يخي رم التاهأدائ  إلى
 

 دة الفائ  اتادرإي
 

  ة ي لنقدات اقات التدفضبومق  ضي فيتم تخبها  وجبمي  ت وال  ةي عللفا  الفائدة  قةطري   م باستخدا  فائدةاق القحعند است فائدة  ت اليرادااف بإالعتريتم ا
 . يلالما صل لأل  يةترالدف في القيمةلى صاالمالي إصل أللتوقع عمر الملا ل خالن  م ةردقملاتقبلية مسال
 

 يع بلل  حة ت المتاالموجودا
 

بها  محتفظ    تا موجودا يفها على أنهيتم تصن   من موجودات ومطلوبات،  ألفتت د التي  الستبعاجموعات الة، أو م لمتداوغير ا  توجودا إن الم
 صل. متوا لادام ستخل اال وليس من خالالل البيع ير من خكب  كلدها مرجح بشان استرداللبيع إذا ك

 
أو موجوداتلما  مثل هذه  س ياق  يتم عادةً  الدفهبقيم  االستبعاد،  ت عاموج،  قيمها  ا  أو  البيعتكالناقصاً  العادلة  ترية  يتم أوالً يف  أقل.  أيهما   ،  

وال    ،اسبيس تن ى أسالمتبقية عللمطلوبات ا ودات واموجالية، ثم إلى  رة التجاراد إلى الشهستبععة االومقيمة مج  خسائر انخفاضتخصيص  
وظفين  ملات ابامتيازمتعلقة  جودات اللمؤجلة أو المو ريبة اضات الة أو موجودي لماالدات  وجوالمن أو  لمخزوإلى ا  ئر سايتم تخصيص أي خ

د  مة عن نخفاض القي ف بخسائر ااالعترا تم  ي   ى للمجموعة. بية األخر اسات المحاسللسي وفقاً    ا مر قياسه، والتي يست ةستثماري أو العقارات اال
ادة  عجة عن إة النات ر الالحقرباح أو الخسائ ف باألاالعتركما يتم ا  ،عزي توا للبه  تفظ أو محلبيع  بها ل  فظ حت دئي كموجودات مالمب   فتصني ال
 . الخسائر األرباح أواس ضمن القي 
 

استهالك لها    ء أو افب إطحتسا يتم اللبيع، ال  محتفظ بها  ى أنها  عل  اتالت والمعدتلكات واآللموسة والممالم   ات غير دويف الموج بمجرد تصن 
 . الملكية  ملكية ضمن حقوققوق الحقاً لمحتسبة وف اهب  مرتث مسكة اب أي شرعد يتم احتسي  الو
 

 عدات لموا   تواآلال  ت كاالممتل
 

ً قصان   ،لةسمقتراض المر الليف اتكاتضمن  والتي ت   ،ةفلتكلمعدات بالت وااآلال وات  تلكلمما  قياسم  ت ي    ي ف   فاضخان ي  وأ  راكمت لما  كالهست ال  اا
 ي: يل اكم ة قدرملا اإلنتاجية ألعمارا ى مدى لعالثابت  القسط ة يقراس طأس ىعل كالتهساال ب تس حي  .يمةقلا
 

 تسنوا 15 – 2  رةأجست المرات اقالعنات على ي سحالت 

 اتسنو 10 – 1 اني(والمب  ضيضمن األرا ة)مدرجبيع اكز الرم

 ةن س 45 – 10 يان مب 

 تانوس 5 – 2 ةبي لمكت ا تاعدلماو وتري ب لكماة زهأج

 سنة 20 – 3 يلةالثق داتلمعاو ناتكي مالاوت الاآل

 تسنوا 5 – 3 اتراسي 

 تواسن  10 – 2 وتجهيزات أثاث

 ةسن  25 – 2 ودات أخرىجومة وتسلي لاوه للترفي دات موجو
 

تبقية  لمم اي قوال  ك هالت ساال  ة قي رطو   يةتاجن إلا ر  ماعألا  جعة امر  متت .  زنجا اإلقيد    ية أسمالل الرعمااألوراضي  ألا ى  الك علاسته  حتساب تم ا ال ي 
 . داتالموجو  هذية من هصادقت اال اي امزل لقع متو لاط النممع  ة قمتوافالك ستهال اوفترة ة يقرن طن أمد أكللت اً ي رود
 

المصرو أححالإل   هادتكب تم  ي   تي الت  ا فإن  عن ل  واآلملا  دوبن ر  صاد  التي  ا عدوالم  الت متلكات  مر بصو  هااب ست احت  يتم  فن ة  ا  ملته سرصلة 
  يةادالقتصمزايا ان الميد  زعندما ت فقط  تها  لمفيتم رس  األخرى  الالحقة  تا فصروالمما  أ  ه.لإحال  مت   يلذ ا  صرلعن ل  ترية فدال  ةشطب القيموت 
  موحد لا  وجز الم  حلي ر ملا ل بيان الدخفي    ألخرى ا  المصروفات كافة  ب   ف اترعالايتم    ات. معدلوا  ت آلالت وتلكاالممب   لق عالمت   ندلب ة لستقبلي مال

 .هاعند تكبد
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 بع( )تا  عداتلموا   تواآلال  ت كاالممتل
 
  ة ي عدم إمكان   روف إلىظل ا  يت فيراالتغير األحداث أو  تش  امة عندمفي القي نخفاض  الا  خصوص ب ت  ادمعلاوت ال واآل  كات لت مملاة  اجعم مرت ي 
تز  ات. معدلوا  ت واآلالمتلكات  للم  ية ترالدف  مة لقي ا  حصيل ت  للمرالدفت   ةيمقلا  يدعندما  اللا  عنت  دا والمع  الت واآل  تلكات مية  مكن  مقيمة 

يتم االتحصيلها، ف ائ ا خسب   اف ترعإنه  بي فة  مي لقا  ي ض فافخالن ر  ا.  موحد لا الموجز    المرحلي   الدخل   اني  ت الممة  يملقتتمثل    ها في لي صحكن 
ً   ة ل دالعامة  قي ال ً ناق  لعادلة مة ا القي   ن لى. إأع  ا مأيه  ام خدت سالا  نم مة  قي والت ادعلمواالت كات واآلمتلمالع  يف بي التك  ناقصا تمثل    البيع  ف ي التك  صا
الال تحصي ممبلغ  العاألعمق  ا ي س  فيات  عدملاو  ت الآلواات  كمتلم ل ا  عي ب من    لهمكن  بين اال  الحالي قلادام  االستخ  نم  القيمة  تمثلما  دية  ية  مة 
 . جيانت إلا ارهنهاية عم في اهبعادت من اسو ات عدلماو  تالآل او  تاممتلكام الدخت اسر ستمراة من اع توقالمتقبلية مسال دية لنقت ااقتدفلل
 

النخالا خسائر    سعك  يتم بأ  ودوج قة عند  ساب الت  ا سنوال  بها في   رفمعت لا  ةتجاري ال  هرة شلايمة  ق  فاض انخ  ف بخال  ةمقي فاض في  ن  مؤشر 
   ضها.ي تخف تم و أودة عد موجم ت ت لدا معالالت واآلت وتلكامملل ابهف معترال ة مي الق في االنخفاض ئراخس
 

 م داتخالسدات حق اموجو 
 

تام  داتخسق اال ح  اتوجود بم  فراعت البا  ة ع وتقوم المجم يت ( ماتخدسال لالصلة  ات  ذ  صل ألً ار  وفت   خي تار  ،أي)  ار جي اإل  دقء عدب   ريخفي    م . 
ً ان ة،  م بالتكلفداخ الست ات حق اودوجقياس م ت  اللتزاما   اسي ق  ادةإع  يغرض ألها لي دتع، ويمةقلخفاض اان   ائروخسكم  ارت م  كتهالاسي  أ  قصا
ت اإليج  عقود الاتكالو  هب   ترفعمال  راجي إلا زامات  لت ا  قيمة لى  عخدام  ت سال ا  حق   تجوداموتكلفة  شتمل  ار.  الي ولألا  رة اشلمب يف  متكبدة  ة 
ً ناق   بدء،تاريخ ال  بلقأو    تمت في  تيالإليجار  عقد ا  تا وعدفوم   ن م ل  قومع  ل ة بشكمتأكد  ةوعمجمال  نكت ا لم  ذإ  ة. مستلر ماجي إ  ز فحوا  ي أ  صا
  ط س لقا  ساس لى أع  هاب   رفمعت ال  ماخدست الق ادات ح جوموك  هالم است ر، يت ا يجإلد اقعمدة  ة  مؤجر في نهاي ال  ل صاألً ملكية    علىل  حصو ال
 يمة. فاض القانخلى دام إ خت ساال ق دات حووج م عصر. تخضيهما أق أ ، راإليجمدة عقد او المقدر نتاجيإلا ر عمال لى مدى ابت علث ا
 

 ة يرستثماال ا ارات العق
 

ت ت ي  ب   ت اراقالع  يفن صم  للت هالمحتفظ  أل  رجي أا  ا ركعقاأفضل    رعبس  قبلت سمال  في   عهابي   ض اغرأو  العقا  .ةاري ستثمات  قياس  رات  يتم 
ً ن  ةلفلتكبا يةمارث ت سالا  . اكمةرت مال يمة القانخفاض ائر خسو مكرامت لاك هال ست اال اقصا
 

 ما يلي: ك امدلالستخقدرة ر المامع ألمدى ا لى عت ثاب ال ط سقة القطري س  ا سأ لىع كهالاالست  احتسابم يت 
 

 ةن س 45 - 10 يبان الم
 اتسنو 10 - 4 هاري غو تهيزاجت الو اثث األ
 تاوسن  10 - 3 توالمعدا تالاآل

 

 .  اإلنجاز لية قيد سمالرأا مال عألوا اضي ألرل هالكست الا اب تساحم ت ال ي 
 

مط  ع الن م  ةافق متوك  الستهالة وفترة ايق طر  د من أن لتأكلرية  ود  ةبصورية  متبقال  ة موالقي   كالهت سالا  قةي طر و  ةاإلنتاجي ر  عمااأل  راجعةيتم م
 جودات. ولمهذه ا  ن م ديةاقتصاال  اي امزع للقوالمت 
 

ء  دب الب   ه ي لعتدل  ، يسخداماالست تغيير في    يكون هناك  ط عندماق ر فطوي لت ض ارلغت  اارقى عة إلماري تث اس  ت ران عقارات مالعقا  يلوحيتم ت 
 . لي وتحلاخ ري رات بتاترية للعقافدال ة القيمت ب التحوي ل ا هتتم هذ .عالبي ض ر غل ويرلتط اي ف
 

  يد ما تزعند  .هامت قي   ت فض نخاد  ق ية  ثمارالست ا  ات راقعلأن اعي ب وضو ل مدلي   كما إذا كان هناد  بتحدي   يالمر  ي ركل تق  خي رات ب عة  وممجال  ومتق
اللقي ا للعقارات دفتري مة  ب الق  يض فخفاالن ا  سائر خب   ف راتم االعت ي   ، دادترلالسة  لب قاال  امتهقي   ن عارية  االستثم  ة  الدخل يايمة في    حلي المر  ن 
ً  يمارث االست لعقار لة القيمة العادل في  ادردت سة لالبلقالامة ي قلا مثلت ت  د.وحم لاموجز لا    أعلى. هماي أ خدام،االست من  مةقي لاو بيعال  تكلفةناقصا
 

  بها رف  عت لمة ايمقلا  في   فاضخاالن ن خسائر  بأر  شؤ م  دووج   دعن   بقةاسلت اسنوا لاي  ف   اترف بهلمعا  ةمي قاالنخفاض في الر  م عكس خسائ ت ي 
 ضها. في تخم وجودة أو ت م عد ت  مل ريةامث ست ال قارات اعلل
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   )تابع(  هامةل ا  حاسبيةالمت ا سا لسيا ملخص  2-4
 
 ة سغير الملموودات موج لا
 

موسة  ر الملات غي وجودة المفلتك  نإي.  دئ مب راف العت الاد  عن ة  لفتكصل بالفن م  ل شكب   هالي ع  حوذ مست ال  وسةم لمغير ال  ات وجودالم   ساي م قت ي 
عللما لالحقال  . ذاوح ست الا  خي رتاب دلة  عالاتها  قيم  ال هيأعم  دمج  في  اهي ستحوذ  وسة  الملم  غير ات  الموجود  تسجيل   يتمي،  ئ دب مال  افرت عاً 

ً ناقبالتكلفة   الالحقةقاالنف  ة مل رستتم    . ةمقي لا  في فاض  لالنخ  مةكارمت   رائ خسي  واراكم  مت ء  افإطأي    صا عند  ت  المن يد  تز  امفقط  افع  من 
أنها  ة إما على  موس لملا  يرغ  جوداتوملل  يةجات ن اإل  ارعمألا  مي ي تق  يتم  .ه ذي تتعلق ب لذات الصلة ا صلاألضمنة في ت مللية ادية المستقب االقتصا
 حددة. أو غير م  محددة

 

ة  لقيما  في االنخفاض  بخصوص    هامي ي قت   ويتم  المقدرة  جيةنتااإلها  رام عأ  مدىى  عل  ددةر محامأع  تا ة ذموس لملار  دات غي الموجو   ءفاطإ  يتم
  ة الملموس غير    لموجودات لاء  طفإل ا   قةري وط  ة رت ف  ة ع جامر  تتم  مة.ي قل ا  ضة خف من   تكون  د وسة قمملر الت غي جوداالموبأن  ر  ؤشم  ود عند وج

واحدةة  ددمح ال  ةتاجي ن اإل  ر عمااأل  تاذ ت ك  ةرفت ية  نها  يف ل  ق ألا ى  عل  مرة    نمط الأو  وقعة  مت ال  ةي نتاجإلار  عمااأل  في  تالتغيرا  نإر.  قري ل 
ً ئ مالن  كوي   امث ي ح  ،ءإلطفااة  قي رطوة  فترل  لتعدي يعتبر  ت  ا دوموجد الن ب   ة فيلمتضمن تقبلية االمسة  دي القتصاا اي ازهالك للمست قع لالالمتو ، ما

محددة  الر  امعاألات  ة ذموسالمل  ر ي غودات  وج لم لاء  طفاإل   تا فومصرب   افرت عاالم  ت . ي بيةات المحاسقديرالت   فيات  يرتغها  وتعامل على أن 
 موحد. لاالموجز مرحلي لا خلن الدبيا في
 

ً سنوي   اهراختب ا  تمبل ي   ددة،حمل ار  غي   ةي جنتااإل  عمارألا  ذات وسة  م المل  غير  داتالموجواء  طفم إال يت  ض  نخفاال  ضهاتعرمدى  للتحقق من    ا
ديد  حت ياً لنوددة سالمحغير    نتاجيةاإل  راعمألا  مي ي قاجعة ت مر  متت لنقد.  ل   جةنت لما  الوحدة  توىمس  ىأو علفردي  ال  توىلمسى ا، إما عللقيمةا  في
االعمر  ان  ا كإذما   يكن  لاح   وفي.  لتممحدد يظل  لمحغير    س على أسا دد  إلى مح  ددمح  رغيمن    ياجاإلنت   العمرر  ي ي غ ت م  يت   ،ل ممحت   لم 
 .يلب قست م
 

 ي: يل امكة مقدرلا جيةنتااإلمار األعى على مد ابت الث قسط ال يقةر س ط أسا ى لعء فاتساب اإلطاح مت ي 
 

 واتسن  5                     ءالمعال معة قالالع
 تسنوا 3                                 برمجياتلا

 

 تجارية. ة العالمية والجارلشهرة الت فاء اطإ تمال ي 
 

تبعاد  ساالمن  ت  ال صحت مال  صافي   ق بينالفر   الى أنهع  ة س ور ملمي غت  وداموجب ف  ترا عالا  اف قإي   نع  لناتجة ائر اخسالو  أ   رباح اس األي يتم ق
 . باألصل اف رت عالا اف قي ند إد عالموح زجولما لي حرالم الدخل ن بيا في  ااف بهراالعت  ويتم  ،لصلألً فترية مة الد والقي 
 
 ير و لتطض ا ات لغرعقارلا
 
ارات  قعك  اديةي ت عالا   لاألعما  سياقفي    عي ض الب لغر  ءنشااإل  قيد  تا العقارإنشاؤها أو  أو    اذ عليهااالستحوتم    التي  اتارالعق  فني تص  مت ي 
 ة: لفتكشمل الأقل. ت ما أيه اهيقتحقمكن ملا مةي قلاي صاف  فة أولكت لاا ب اجهر م إدتطوير ويت غرض الل

 

 رة؛ستأج لما ضيرا ألوا  اضيرلأل حراللك لتمحقوق ا •

 لإلنشاء؛ و  ينالمقاول ىلإ ة عومدفغ اللامب ال •

ت القانونية وضرا  للخدمات   ة مهني الب  عات ع واألموقاد الإعدف  وتكالي   ممي تصلاط وطي خت لاقتراض واال  تكاليف • ف  ي وتكال  ر اقعال  حويل ئب 
 لة. ذات الص ألخرى ا يف تكالالو رة شالمب ا ري غ ءاشن إلا
 

اقيمالفي  يمثل صا ت ملمة  الاس  ،تياديةاالعل  األعما  سياق  في  قدرالميع  ب الر  سعا  قهحقي كن  أسعار  إلى   ويتم   تقريرالخ  ي رات في    سوق تناداً 
 بيع.للة رمقدالف ي لاكت لوا  جاز ن اإلتكاليف اقصاً رية، ن هوجذا كانت  إ مال للة ني مقيمة الزبالا خصمه

 
حددة  الم  ف ي إلى التكال  استناداً   البيع  ندع  د حموالز  موج لاالمرحلي    للدخ ن اياب   في   اف بهترمعال  ويرالتط  لغرض   ت عقارا لاة  لفتك  دحدي ت م  ت ي 

 . ةعارات المبا للعق لنسبيا جم حإلى ال  اً دنات سا ددة ح مف غير الي تكية خصيص أت وعة بامال تارى العقاالمتكبدة عل
 
ً سنوي طوير الت رض غل راتللعقارية  دفت لا مي قلا ة عبمراجدارة إلا متقو  . ا
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 ع( )تاب مةة الهابيمحاست الا سسيا ص ال ملخ 2-4
 

 ن المخزو
 
اوزمخالل  يمث  االسملن  ب لتعت   يالت   ى خراألئع  بضاوال  ةكي التهواد  ا  تاعا طقق  بالتجلضيافة  أعمال  يدرج  خالا  ةزئ والبيع  بالمجموعة.  صة 
 ة. رك الح طيئة أو ب  قادمةت م د بنو ةي ق من أالمستح  صص خ المع م ل،هما أق، أي اهمكن تحقيقالم  لقيمة في اصا و  لفةلتكزون باخمال
 
ي  صاف  يرتكزة.  للتكلف  المرجح  طس وت ملااس  أس   علىلي  احالعه  ووضنه  مكا  إلى نتج  وصيل المت ل  دةب كالمت ت  وفا صرمالفي  يف  لتكالا  ثلتتم
 . جاز ن اإلأو  داعب ست د االكبدها عن وقع ت ضافية مت إ اليف ي تكأ قصاً ان  قدرالملبيع ا رسع  فيالممكن تحقيقها  مةي قلا
 
 مشتقة لمالية الا  ات واألد 
 
عقود  ل  شموت   بية،ألجن ا  تالعمالرف  ر صسعاأ   طرمخا ة ودئ االفعار  مخاطر أسل  ها ضتعر  ةرإلدا   ةتقشم   وات مالية في أد   وعة مجمل التدخ

ابي جن ألا  ت ماللعا  صرف  يتم اجآل ة  ب رعت اللة.  بالمبد  ت اتقالمشاف  ام ي قئياً  حقاً  ال ا  هقياس  ةدم إعات ويت اقت ش مال  د عق  إبرام  ختاري   يف  عادلةلة 
لم  مباشرة ما  د  الموح جز  موالي  رحل المخل  الدن  ياي ب ة فجت االن ائر  أو الخس  اح رب باأل  فاعترالام  ت ي   كل تقرير.فترة    ايةنه  ة فيادللعا  بقيمتها

قة  اللعايعة  ب طعلى    دتميع  د حومل ا  ز جولم ا  رحلي الم  خل دل ان  اي ب   اف في رت االعقيت  تون  الحالة فإ  ه ذهفي  داة تحوط، أكت  ا لمشتقا  يفن تص  يتم
ب المجمو  م وتق  .ط التحو المتصعة  كتحوطنيف  ومخاال  ارعس أ طر  ا خملت  ا شتقات  اال عملار  اسعأ  ر طفائدة  ؤكدة  لما  لتزامات لالة  ي ب ن ألجت 

 .  ( ةي قددفقات الن الت  تحوطات )
 

 لي. امالتزام كالبة سال  لةادعلمة اي قالذات   تاقمشت لاب  افرت عاالتم ي و،  ليال مألص بةلة الموجعادال القيمة ذات  تقات لمشبااف رعت اليتم ا
 

 التحوط  سبةمحا
عار  سأ  راط تحوطات مخم احتساب  ت نقدية. ي التدفقات  ال  اتطو حت   وأ   ة دل عالاة  مقي ال  ت وطا إما كتح ط  وتحال  وات أد  ضبع  مجموعة نف التص
  ق ي المجموعة بتوث   م قوت ط  حوت لقة االء عبد  دن ع  .ةي دنقلا  تا قفالتد  تا طوتح ة كدلمؤكا  ماتلتزالال  ةي ب الت األجن عمال  فخاطر صر وم  ةئداالف

  ة اف عة. باإلضتحوط متنو  بمعامالتم  ا للقياديهل  ةي جتي ارت سال وا  ر اطخ لم ا  ة رإداأهداف    مع  ، حوطت لضع لالخا   والبند تحوط  أداة ال  نة بي العالق
ب ا  ومقت ،  مرةمست   ةصور ب ، وتحوطال  ءبد  لك، عندذل ات في القيم  رغي ت ة الي وتسفي    عاليةفلا  ة لي اع  وطتحلا  ةت أدا ان ك  ذاإما  يق  ث وت لمجموعة 
 . طو حللت  خاضعلادية للبند ات النقفقالتددلة أو اعال
 
 ا م ما إذقيي بت   ةالمجموعوم  قست وكيف  وط  حت لل  ةالخاضع طر  يعة المخاب وط  لتحوطل  الخاضع  بندوال  طحوت لا  اةأد  ددي تح  على  ثيقالتو  ملشت ي 
 (. التحوط دلد معية تحدي في وكالية التحوط عف  رمصاد للي تح كفي ذل  امب )وط ح ت الة ي لاعبات فطلمت ي فستوط ت و حت عالقة ال نتكا
 

 ة: التالي عالية فال  ات ب لطمت ع ي في جمتوتسكانت  ا إذ التحوط بةسالمححوط الت  تؤهل عالقة
 

 تحوط؛ لة اوأدا ط الخاضع للتحو دن لب ن اي ب  ة"قة اقتصادي هناك "عال •

 ة؛ صادي ت القا ةق اله العج عن هذتنت  تيال " ةيمقلاات رغي ت  ىلعسيطر "ي ال  اناالئتم ر مخاطثير تأ إن •

كمية أداة التحوط  لياً وه فعبشأن ة  ع ومجالموط  ي تتحالذ   الخاضع للتحوطة البند  مي ك  عن  الناتج هة التحوط هو نفسعالق وط لإن معدل التح  •
ً ة فعلي موعلمجا  امهتخدتس  تيال  يم بين قتوازن    عدم  كسيع  نأب  يج  ال  فتصني لا  ال أنإ  .ضع للتحوط خا البند  من الة  مي كله اهذوط  لتح   ا
ئج يه نتاب عليترت سا  كم  ال(أم ف به  راعت ال)سواء تم ا ة التحوطلي اعم فإلى عد ياألمر الذي سيؤدوط،  التحوأداة    حوطع للت الخاضند  الب 

    ط. و حت سبة المحامن  ض رلغع اة مفق محاسبية غير متوا
 

 التالية.  سام قاأل ي د من التفاصيل فبمزي  ضحةمو  يوهياً، ا محاسب هت ج لعام مت ي ط و حت ال ة اسب حم ل لتأهلا اييرمعبجميع  ي تفيطات الت وحت لإن ا
 
 دلة عاال ة مي قلل تا طتحوال

ن التغيرات  . إىت أخر ا وفصركم  دالموح  ز الموج  ي لرحالم  لخ لدبيان ا  يراف بها فعت يتم االوط  لتحا  اة دألة  لدعايمة الالقفي  رات  غي ت لإن ا
  ، حوطت لع لالخاض  ند لب ل  الدفترية القيمة    ن م  ء تسجيلها كجز  تمي   حوط للت ضع  خا لاطر  ا خلبند الم  ئدةلعاا  حوط ت لضع لالخا لبند  ة لالعادل   يمة قلا  في
 . فات أخرى كمصروحد وم لاالموجز ي حلالمر ل خدال في بيان كذلك تم االعتراف بها ي و
 
المدب ة  المتعلق  لة عادلا  القيمة   حوطات ت ل  ةب سلن با البالتك  ة جر البنود  ي فأةمط لفة  تعأ اء  طفإ  مت ،  الديل  ي  اعلى  ضتري فد لقيمة    أو رباح  األمن  ة 

  جرد وجود لي بمفعال  ةئدلفار اسعفاء  طإ  أدب ن ي علي. يمكن أفلاعر الفائدة  س  قة ري ط  دامخت اسط ب حوت لن اة م ي قالمتب فترة  المدى  الخسائر على  
 . حوطللت  ة اضعالخاطر ى المخة إلعائدلة ادل عالاته قيمي  يرات فللتغ حوطالخاضع للت د ن لب تعديل ا قفيتو امصاه عندعد أقوم في ل وعدي ت 
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 ع( تابة )هام ال ة اسبيلمحت ا ا سسيا ص ال خمل 2-4
 
 تابع( )  مشتقةلمالية الا  وات األد 
 
 (عب )تا  ةل دعاال ة مي قلل تا طتحوال
 

 د. موحلا الدخل ناي ب  يفأة فوراً فمطال رالعادلة غي  مةقي لاب  رافت عاليتم ا ، الخاضع للتحوط لبنداب إيقاف االعتراف  ةل اوفي ح
 

الت   ، هأن ط بشو حكبند مت به    ف رت عم  غير د  كؤالتزام م  تصنيفعند   التراكميغفإن  فال  ير  الالتزالل  ة لعادال  مةقي الي  الحق  إلالعائ   مؤكد م  ى  د 
لي  حالمر  لخ لدفي بيان ا  ة لصلا ذات  ائر  خسال  و ح أاب رألاراف ب عت ال ، مع ا مازالت أو  صل  أ ك  اف بهاتريتم االع  ط و للتح  ضعة ا خلار  طاخملا

 وحد. م لاالموجز 
 
 دي نقلا ق لتدفلت تحوطا ال
من  ض  د موحالجز  و ملا  يحلمرلا   لل الشام خدلا  ناي بي فف به  العتراتحوط يتم االناتج عن أداة الخسائر  ل أو اح  اب رألامن    للجزء الفعاا  نإ

  طي يااحت   لي م تعد. ويت د حومالالموجز    مرحليلا للدخفي بيان ا  اً فورعال  الف  ف بالجزء غيرارا يتم االعت ينمب   ،قديالن   فقتدلا  تحوط  احتياطي
ال  حاب رأل ا  ى لإ  النقدي   تدفق لا  ت طا تحو التراكمأو  أدخسائر  والتغير   ة اية على  العالقا  ي فاكمي  التر  التحوط  ،  طلتحو لضع  اخل اد  بن لل  ة دليمة 

 قل. أيهما أ
 

الفعاغ  زءالج ب   افترالعايتم   العت لمال  ير  بعقود  األجنب لق  أوفا كمصر  ية عمالت  غالجو،  ىخر ت  اللفا   ر ي زء  اعب   متعلق عال    تم ي ع  للسقود 
 . ى لية األخرت التشغي لمصروفا ا أو  دات اري اإل منض ه ب  فارت عالا

 
بتصن   ومتق للعورلفا  دن ب اليف  المجموعة  ب عتراالتم  ي وحوط.  ت ة  اأدك  طق ف  لةجآلا د  قوي  ف اآلج   ءزلج ااف  الشام ب ي  ل  الدخل    مرحلي لال  يان 

 . طو تح ة التكلف ي طاتي اح دبن حت ت ملكية ل اق قو لحنفصل منصر في ع اكمةرمت لاة القيمبيان م ، ويت وحدالم  الموجز
 
ً سبي حام  هاجت عالم  يتم  د وحم لا  وجزالم   المرحلي  لام شالدخل الان  بي   في  ةمكتراالم  لغاب مال  نإ   ط للتحو   الخاضعةالمعاملة    ةعطبي ى  عل  اءً بن   ا

ً تج الإذا ن   المعنية. نصر  علمن ا  ةي كملال  ق وق متراكم في حلاغ  مبلال  حذف تم  ر مالي، ي غي د  ن ب ب   افعتراال  طحو للت   الخاضعة ن المعاملة  ع  حقا
ذلك   . وال يعتبرحوط للت   عالخاض  امزلت الاو  أ   لصألً ل  رىاألخ  ريةت فلدا  لقيمة ة المبدئية أو افلتكلااجه في  درإ  ويتمية  ملكلاوق  قحل  لنفصملا
عة  متوقلا  ةلمامعلا  عندما تصبح  اً ضك أي لذق  نطب ي   للفترة.  رىخألاالشاملة  دات  ايراإلضمن    االعتراف بهتم  ي   نول  فة التصني ادعإل  ديالً عت 

 . لةدعاال ةيم لقل طو تحال ة سب حا م هاي ق علتنطب  دكؤم  التزاماً الحق لي ماير م غالتزأو اي المر صل غي أل ط و تحلل ة عضالخا
 

ان لى بي إموحد  لاجز  موال  المرحلي  ملاشلالدخل ا  اني ب   في المتراكم  تصنيف المبلغ    ة دإعا  متت ،  ينقدال  تدفق لل  ى أخر ت  ا طبالنسبة ألي تحو
عن  عديل ت ك  حدلمو ا  ل الدخ النفي  ف  نيف صت ال  ادةعإ  ناتج  ارافت ال أو    رةفت س  خاللت ت  تؤثر  افدت ال  لها ي    ى ل ع  طو تحلل  الخاضعة   ةي لنقدقات 
 الخسائر.  و ح أارب ألا
 

حالة   يجب  ي دقن ال  ت التدفقلتحوط  لا  ة اسب مح  ف اقي إفي  المب ي   أن ة،  اظل  بيات مللغ  في  الشا  نراكم    في وحد  الم   جز موال  لي مرحال  مل الدخل 
الماألملة  االش   اتراداإلي  اكان ذا  إة  اكمرت خرى  الن قفلتدت  تزال  للتحوط  الخاضعةلية  ب قست الم   ةي قدات  مت ا  سوإ  .ث وحد ال  ة قعول  إعادت ي ال  ة  م 
حوط  ت م  يةنقدات  فقتدحالة حدوث    ، فيلتحوطبة امحاسإيقاف    عدوب تصنيف.    ة داإع  لي دالموحد كتع  لخ دال  انبي   لىلغ فوراً إف المب ني صت 

  ح وض و مكما هنية  عملة المعامالة  بيعطب  حس  ىعل  تسابهحا   بكمة يجالمترا  ىألخرا  لةالشام  تاإليرادا  ي فيقتب غ ملمب أي    فإن  بشأنها،
 .هالأع
 
 ة جي ر اخت الي عم في   ستثماراتاال  يفصا لتحوط لا
في  امث ت ساال  ي تحوطات صاف  نإ بمعملر  خارجية،  النقديالوط  حت ك  لذفي    اية  من   ه ساب احت تم  ي   الذي   بند  م  ت ي   ر،امتث سالاصافي    كجزء 

لتحو اممقة  ي بطر  احتسابه أو أرباب   اف عترالا  يتمو  . قديالن   فقالتد  تا طثلة  التحوطداأ  سائر خ  ح  الفعا جلبا  قةلعت ملا  ة  ا  لزء    لتحوط من 
حد.  مو ال  جزالمو   ليحمر الخل  الد  نل في بياعالفا  يرء غزجبالق  علأو خسائر تت اح  أي أرب ب   فاترعالافي حين يتم    ،ىأخر ة  ملاش  اتيرادإك
حلي  المر  دخل لا  ناي ب   ى لإ  ملكيةوق ال حق  ة ضمن رج مد  ئر اخس  أو   ح اب أر  ي ة أل كمي لتراامة  لقي تم تحويل اي   جية، لية الخارعمال  ادبعت سا  ندعو
 . الموحد  جزمولا
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 ةيل مالاات دو ج المو
 

جب عقد  و مب   ي الم  ل صأ بيع    أو  راء ملة شمعااء  رجإ  د عن   ،تاجرةبتاريخ الما  عتراف بهإيقاف االالية والم  ودات لموجا  يعمجب   اف ترعااليتم  
ً دمب   ةالي الم  تدا وجالمو   سياق  ممعني. يت الوق  السل  من قب   حددمزمني    رإطا  للمالي خالا  صلاأليم  ه تسلوط شر  تضيتق  اً دئ فة، زالبالتك  ئيا
الوداجومال  ءناتث باس  ة،معامللا  فالي تك العادت  بالقيمة  المصنفة  ا  لة مالية  خالل  خ  و أخرى  األة  ملشال ادات  إليرامن  األالمن  و  أ ح  ربال 
بااسها مبدئي قي تي تم  الوخسائر  ال ً م مب ت ي   ة. ل دعالقيمة الاً    ذمم وال  تجاريةلالمدينة  م اذملإن ا  ارية عند نشأتها.جالت   ذمم المدينةف بالترا االعدئيا
لدي لما التي  ب تصدم  نة  الاتير  وفا  هر  تمعلى عنص  تشتمل  والتي  أو    ويلر  ة  ي ملالعدائل  ب لابعض    بتطبيق ة  وعم جالمقامت    التيجوهري 
يتمأنهابش المحا  قياسه  ،  المعاملة  بمبسعر  ا  15  قمر   اري معال  ب وج دد  الماقاري ت لاداد  إلع  ولية الدير  اي لمعمن  ً حالتم  ي .  ليةر  ج  قا ع ي مقياس 
 دلة. االعيمة لمطفأة أو بالقلتكلفة ااإما ب  ملاك لاب  ابهعترف المالية ملت اجودا المو
 
في  ة  اول دت المات  العطاء  عارى أسلإ  وعج الردها ب منظمة يتم تحدي مالية  أسواق  بنشاط في  لها  داوم ت تي يت لاة  الي موات الدلأل  ةادل الع  ةملقي ا  إن
عار  سر أ توف  ة. في حالة عدمر المالي اري لتقا  ادإعديخ  ارال األعمال بت فقد إك عن ات وذلب وة للمطل نسب العرض ب لار اوأسعت  جودا مو لل  وق الس

 ار. طاء أو التج  لدى الوس  علنةار الماألسع ض عرو ى ل رجوع إالم ت ي ق، السو  يلة فمتداو
 

  يعة لودة ا لفهي تك  تريةلدفا  يمةالق   إن  .هاية لفترالقيمة الدي  ية هان مئت االسسات  ؤلم ا  يف الواحدة  الليلة  ائعود ر والمتغي   رللسع  ةدلعاال  يمةإن الق
المستحقة.  ئ اوالف العادة  القيمة  يت ت ب اث فوائد    حملت   التي ائع  دللودلة  إن  باهتقديرم  ة  أخدست ا  الن التدفقا   ب سالي ام  تخصم  قدية  ت  المخصومة. 
 . ةالي الم ريراد التقاإعد اريخبت  لةث ماالمت ا دوأللة الحالي ق لسوأسعار اوقعة ب ت مال ية لنقداات دفقالت 
 
 ية لمالدات اوموج لاف ي ن تص
اتصني   تمديع المالي دوجوملف  عن ات  العاال  دة  الائ خص  على  يبدئ متراف  للمي دالتعاقية  قدالن   دفقاتت ص  ونموذالماودات  جو ة  أعمال  لية  ج 
هذه  ال إلدارة  ي لكات.  دووجلمامجموعة  تصن ي  الم تكلبال  اياسهقو  لماليةا  الموجودات  يفتم  ا  أةطففة  القيمة  امن خالدلة  لعاأو  ات  دايرإلل 

لتقييم  إلى هذا اشار  . ي ئماقال  ليصاأل بلغ  المى  ة عللفائداو  لياألً لمبلغ  ت ا ا دفعقط  ل فتمث   قدية ن تدفقات    عنها  جب أن تنت يج   ،رىخة األالشامل
 األداة.  وى على مست  اؤه رإج مويت  ،مئ القا صلي األلمبلغ اى دة عللفائ وا صلي األلغ لمب م اختبار دفعات اباس
 
التصض  غراأل ت لماليةا  وداتموجنيف  "ال  داةألاعد  ،  مشأداة  ت  كان   ذا إ  ملكية"وق  حق  ة ادأمالية  وق  "حقيف  تعر  اعليه  وينطبقة  قت غير 
 عة للبي القابلة  قت مشالغير  ألدوات  ابعض    ثناءباست ض(  العر   :اليةمات الواألد   : 32لي رقم  حاسبي الدوالممعيار  لا  موجب)ب ر  د  ص للمُ   "لكيةالم

ر. إلمُ ا لقب  من لكية م قوق كح التي تم عرضها  . ين" دوات ي "أد رى هاألخ ة ر المشتقلية غي ت الماجودا لمو ا عمي ن جصد 
 

 ية لكالم حقوق رات استثما
من    وأ   األخرى  ة لمالشا  راداتإلي ل ا ال خ  نا ممإة  ادل لعا  ةالقيمب ها  سا قي   ملكية يتمارات حقوق  استثم  تعد  ية الت لي وجودات الماالم  جميعن  إ

أو  ل  خال ابل  اق  غيريار  هذا خ  عتبري الخسائر.  األرباح  الذتخلإللغاء  الايي لمعامن    9رقم  ر  يالمعا  ق بي تطعند  جموعة  مته    اد إلعدلية  دور 
  ظ ة محتف ي لكملا  وق ات حق ارتثماس   ت ن اك  اذ إ  إال   ية لكموق الق ح  ات رثماالحق الست الستحواذ  عند اال  اررقذا اله  تتخذوف  أو س لية  ر الماقاري لت ا
ت  مارااستث ستبعاد  ا  من   رأو الخسائ باح  ألرا  نإ  خسائر. أو ال   حألربال ا لة من خالعادلا  يمة بالقتقاس    أنجب  الحالة ي   في هذه ف  ،رةمتاجها للب 
ال الم  وق حق تسجيت .  تدويرهام  يت   لكية  حاستثمايع  لجم  األرباح   توزيعات   راداتإي   لي م  بي الخ  من  ةكي لملا  وق ق رات  ال  ي  لحمراللدخل  ان 

من  ء  جزاد دكاسترلة  صالغ المحالمب ه  من هذ  ة مجموعال  ما تستفيدعند  ءثنات باس  ،فعاتدعلى ال  صولالح في  حق  ل ا  ثبوت عند    وحد المالموجز  
ة  م فة بالقي ن صم ال  ةي لكلماق  قو دوات حأإن    .ت الشاملة األخرى اديرااإل   ضمنباح  األره  هذ  تسجيليتم    ةل ذه الحاهوفي  ،  يمالال  صلاألتكلفة  

 يمة. قفي ال اضيم االنخفتقي ل خضعت ال  ألخرى اة ت الشاملاإليرادا ئر وباح أو الخساراألالل خ  من ةلدعالا
 

  ة من ل سة بالقيمة العاداقية ممالات كموجودغاء لابل لإلقغير  بشكلٍ ية كالملحقوق   في  ةجمدرها غير الات ار نيف استثمتص ة جموعالم  تاختار
 األخرى.  ةشامل لات داايرإلخالل ا 

 

 ني دلات أدوا
قياس يت  با  وات دأ  م  من  العاد   يمة قلالدين  إال األخة  لماالش  ادات اإلير  خالل لة  مصنف ن كاذا  إ  رى  المكلت بالة  ت  تصن فأةطفة  يتم    تكلفة الب   هافي . 
 ا: ذفقط إ  أةمطفال
 

 و   ؛قديةاعت  ية دنقت تدفقا  لصي تحل  األصل االحتفاظ ب  ىف إليهدال نموذج أعم منض ألصل بافاظ تم االحت  •

لغ  لمب اعلى ئدة اوالف األصلي لمبلغات دفعا على صرت قت ة، دمحد واريخت ة، ب ت نقدي تدفقا اعنه ينتجلدين ة اادقدية ألعالت ا طو شرنت الاإذا ك •
 م. لقائ ا صلياأل

 

 عادله ي  اومقد الن 
الن تألي   ة، النقدي ات  دفقالت بيان    لغرض ال لديعا  وما قد  ف  النقد في  القادو وال   ة ي رفلمص ا  دة واألرص  صندوق ه من  ائع    ترات ف  اتذ  جل أل صيرة 

 . بد الطل دفع عن ل مستحقة ا القائمة  يالت هالتس خصمبعد  ،أقلشهر أو ثالثة أل دت تم ة قاق أصلي حست ا
 



 ةبع تا ا الركاتهوش م.عش.  قاريةلعا إعمارة شرك
 

   ةوحدملزة الموجلية احرمللية ااالمات يانبال ولح احاتضإي
 ابع( )ت ة(قر مدقي)غ 2022يونيو  30ي ف اكم
 

 

26 

 بع( )تالهامة ا ة محاسبيت الا سص السيا خمل 2-4
 

 )تابع(  ةالماليودات ج المو
 
 واتير  بها ف درص تُ  متي لال نة دي ملذمم اوال اريةدينة التجمال ممذال
ً   هام(   يل ومنصر ت عن  م تكل)ما    ة بقيمة الفاتورة األصلية ي رلتجا انة  مدي الذمم ال  نيام ب يت    م يصبح الذم  ا مد. عن لمتوقعةئتمان ااالئر  اخس  ناقصا

غتجاالالمدينة   قرية  للت اير  شطبهيل،  حصبلة  ت   وكالمشك  نالديومخصص    قابل م  ايتم  المحصلال  غلاالمب إن    يلها.حصفي  ً قحة  تم  تي  وال  ا
 حد. المو  الموجز المرحلي بيان الدخل  لىإ  الهي تحوسابق، يتم  وقتفي  هاشطب 
 
ها  يصدر ب   مدينة لم ا ذمم  ى أنهعل   ، اتي تفاقاال  وط شروجب  مب ،  يخ التقريرفي تار  بشأنها  ر صدر فواتي م ي لن  لكت المقدمة وما دخال  حق تست 
 تير. فوا
 

 بيةاألجن  مالت ف العصر  ائرخسو أرباح 
نهاية    يفد  ئ اسالر الفوري  سعالب   ويلهاتح  ويتم  ك العمالت األجنبيةتلب ية  بعمالت أجنب   مةقو  ملمالية الا  ات جود وم لل  العادلة  يمةقلا  ددي تحم  ت ي 
  مة فة بالقي ن المصالية  لماات  ودجة للمو ب النسب ادلة.  ها العت سائر قيمح أو خأربامن    ازءً بية ججن األالعمالت  ف  بنود صر  كلرير. تشقت الرة  ت ف
األرباخال  ن م  ةلعادال أل  يتم  رئ سا الخ   و ح  ال ب   افعتراال،  اعمالت  بنود صرف  بيان  في  ة  ب سن لباالموحد.  جز  مولا  رحليالم  لدخل األجنبية 

ية  جنب الت األ مالعرف  صبنود    مند  بن أي  ف ب العترا ا، يتم  رىة األخشامل ال  ت رادااإلي   الل خ  من  دلةعاالمة  ة بالقي المصنف   ةالمالي للموجودات  
اح  ب رأد  تحدي   نه يتمفإ  ، مطفأةال  تكلفة ية المصنفة بالاألجنب الدين بالعمالت    واتدأل نسبة  ال. ب موحدال  ز موجال  مرحلي الل  م اشلا  خل بيان الد في  

 نبيا  في   "ى رخأل ائر الخسوا  حرباألبند "ا  منا ضهعتراف بعاال  تموي ل  ص ألً لأة  المطففة  كلإلى الت   اً ادن ت اس  بية ألجن عمالت اال  صرف   ر وخسائ 
 د. وحالم  جزو مال ي مرحلال خل الد
 

 ية لاالمات موجودلاب  ف تراعالا افقإي 
 ما: دن ع (طبق ين  ا، حيثماثلةمم ةجودات مالي جموعة موم من ءز جو أ ل المالي،ص ألاء من جز  )أو  يمالالل صاأل يتم إيقاف االعتراف ب 

 

 أو ، صلأل اة من النقدي دفقات ت ل على الالحصو ق فيحقولهي اتنت  •

مل  بالكامة  تلمسدفع التدفقات النقدية الم  زات لت احملها ت كن ول  ،األصل  نمة  ي لنقدا  اتقتدفال  ىل علالحصو  يفق  حلعة باومجمال  ظتفحت  •
 رير؛ و ترتيب تمب موج ب  رآخ لطرف  كبير يرخأدون ت 

 : ل إما من خال  ل األصمن  لنقديةات ادفقت ى العل ول لحصل قهاحقول ي ومجموعة بتحال موقت  •
 و أل، ص ألاب قة يا المتعلالمزار وخاطمالميع جوعة  مالمج ل حوت  ‒
ة  السيطر ويل  بتح  متقاها  ، إال أن يةلعورة فبص  األصل متعلقة  ا المزاي بجميع المخاطر والاظ  فحت ال ا  وأ   بتحويل  موعةالمج  امي قم  دع ‒

 . األصل ىعل
   
ى  لوإ  ا ذإا  مبتقييم  وم  قت   اهفإن   ر،ي تمر  بي مت ترت أبرا أو  دفقات نقدية من أصل مل على ت و في الحص  حقوقهابتحويل    موعةجالم  ومتق  ندماع

ب فعلي   قمم ت . في حال لملكية الت  اتيازاطر وامخبم  حتفظتا  قدمدى  أي     قم ألصل كما لم ت ت اازاامتي اطر ومخ  كافةتفاظ ب حيل أو اال تحواً 
السب  اب العتراف  ا  موعة المج  ، تواصللألص اى  عل  يطرةتحويل  إلى  األصل  رتباط  الا  س قيا  تمي .  عة ومالمجط  تباار ارمدى استمرلمحول 

ي ذلار  مالمست  لية األًصلي لدفترا  مةي بالقالمحول    صللى األع   انل ضمشك   خذأي  للثمن  قي قصى  ل وأ ص ألة  يت امة    وعةمجمالى  علعين  لذي 
 أيهما أقل. ه، دفع
 
   يةالالم دات ولموجايمة خفاض في قن اال
  من   ةادل الع  ةمقي بال  بها  ظ فمحت لا  ري غات العقود  ودجوم و  دينال  ت وادأ  افة كل  قعة المتو  االئتمان  خسائر  مخصصب   عتراف باال  موعة المج  موتق

  اتلتدفقا  يعموج  دقللع  وفقًا  قةح ت سالم  التعاقدية  ةقدي الن   قاتالتدف  نبي   فرقال  إلى  عةمتوقلا  ئتمانالا  ائرخس  ندتست   . خسائرال   أو  ح باراأل  خالل
 . ل ألصل يل صألا الفعلي  ةدئ افال عرس بي قرت ب  ذلك بعد ز العج خصم   ويتم .استالمها ة المجموع تتوقع تيال ديةقالن 
 
ا  سبة لن با  .مرحلتين  ىعل  عة وقمت لا  انتماالئ   ر خسائ ب   افترعالا  ميت  لملحاالت    ي ف  ة جوهري   ة زياد  بها  يكن  لم  التي  نتمائ اال  طر ا خلتعرض 

  ر ث عت لا  حاالت   عن  جت ن ت   تيال  انيةئتماال  سائرلخ ل  المتوقعة   االئتمان  ائرلخس  خصصم  نتكوي   ميت   ،يئ بدمل راف االعت ا  ذن م  يةن اماالئت   المخاطر 
الحاال   ةب نسلبا  (.شهراً   12  خالل  ةوقعالمت   نائتماال  رائ خس)  المقبلة  اً شهر  عشر  ين ث الا  لال خ  ملةمحت لا لملت ت   التي  تمانئ اال  خاطر عرض 

  العمر   دى م  لى ع  المتوقعة  االئتمان  خسائرل   مخصص  رصد   يلزم  ،يئ المبد  اف عتراال  منذ  تماناالئ   اطرمخ  يف  جوهرية  ادة زي   فيها  حدث 
 . ( داةألا رعم مدى  على  ةقعوالمت  انئتمالا ئر خسا)  رعث ت ال تتوقي   عن  ظرالن  ضغب  ،للتعرض قيب مت لا

 
إديد  حت   عند كذما  جوهزادت    قد  مالي   صلأل  اناالئتم  طرمخا   انت ا  اال  ة ي ربصورة  تقد  المبدئي  فا عترمنذ  خوعند  االئ سير  مان ت ائر 
تأخذ  توقعةالم ت ود ة  تاحالمو  ةئمالمالمة  داعالو  لةمعقوال  توماالمعلتبار  عالبا  المجموعة،    لومات معال  هذه  . تشتملزائد  جهودم  أو  لفةكن 

 . ةستشرافي الوالمعلومات ا المعزز ين ائتمتقييم االلاو دى المجموعة ل بقةسابرة ال خال  على اءً بن  ةعي لنووا  ةمي لكا ت اللي ومات والتحلعمالعلى 
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 ( )تابع  ةالماليودات ج المو
 
 ابع( )ت  يةالالم دات ووجلمايمة في قخفاض ن اال
 
  في   مبسطة   ةي هجمن   يقبتطب   جموعةمال  قومت   ،خرىاأل  نةي المد  مذملوا  يرت فوا  اهب   رصديُ   لم  لتيا  ةن مدي لا  والذمم  ةري التجا  المدينة  مللذم  سبةلن با
  ات مخصص  مصفوفة  ةعالمجمو  تع ضو  .ماستخداال  عمر  مدى  على  قعةمتوال  تمانئ اال  خسائر  لىع  اءً ن ب   وقعةت مال  تمانئ اال  سائرخ  ابتساح
  اف رت عالا  ميت   .تصاديةقالا  ةئ ي لب وا  نني دي ملبا  اصةخلا  ةي بلقالمست   امللعول  سويتهات   موت   ،للمجموعة  نائتماال   لخسائر  قةالساب   برةلخا  لىع  بناءً 
 . وحد الم موجز ال لمرحلي ا خل لدا بيان في  ة المتوقع مانئت الا خسائرب 
 
  صل تح  ن أ  ملالمحت   ري غ  من  أنه   ى لإ  ية رجخا ال  أو   ة اخلي دال  علوماتالم  تشير  ماعند  لسداد ا   رمتأخ  ي المالاألصل  أن    ةمجموعال  برتعت 

  لي مالا  ألصل ا  ب ط ش  ميت   . ةعجموالم  بها  فظ حت ت   يةن ائتما  ت يزاتعز  ي أ  العتبارخذ باألا   قبل  بالكامل   ةلقائما  ة دي قعات ال  المبالغ  على   ة عوالمجم
 . تعاقديةال النقدية  اتقلتدفل قولة عم استرداد توقعا ت  هناك تكون ال عندما

 
دلة من خالل  اعقيمة البال  ندات الدي وسن لمطفأة  ة الفكت لاية المسجلة ب ل امات الجودموالانت  ما إذا ك  ير بتقييميخ كل تقري تارف   موعةجتقوم الم

أكثر له  قوع حدث أو وعند   ‘مانيت تعرض النخفاض ائ ’ ي أنهصل المالأل عتبر اي  .يئتمان اض افخن ضت الرتع قدى  خرألا لةماالشيرادات إلا
 ي. مالالل لألص المقدرة  لمستقبليةالنقدية افقات تدى اللير سلبي عتأث 
 
 ة: ي اللت ا وظة ت الملحناااني على البي مت خفاض ائ الن  يصل المالى تعرض األعل ية عوضو ل األدلة الممت شت 
 

 صدر؛ مُ لأو ا المقترض هايواجه  تيلاحادة ال  يةلات الماب عوالص −

ً  90ن ع تزيد داد لفترةفي الس تأخرلتعثر أو الامثل  ،العقدل ب اإلخال −  ؛يوما

 رى؛  أخ وففي ظر قبلها مجموعة لت ما كانت الوط شر  ىلعمجموعة بناء لا  ن قبلة م دممقة قرض أو دفع إعادة هيكلة −

 ى؛ أو خرالية أ م ةلة هيكدإعا وأ فالس لإل ترضقالم رضتع ل حتممن المون كأن ي  −

 الية. ممات زأ تيجة ط للسند ن سوق نش د  م وجوعد −
 

 الية مال غير ت قيمة الموجودا  ضا نخفا
 
عرض  ت   ما قد أصل    ن أ  علىرات  مؤشك  ان هن اك  إذا  ا ميد  حدلت   ،ةلي ماغير ال  دات جووللمتقييم  راء  تقرير بإج  كل  خي اربت   المجموعة م  قوت 

بتقدير وم  قت   ة موعلمجان  إفقيمة  ل في ا  نخفاض وي لالجراء تقييم سن إ يتطلب    اعندم  وأ   شرات،لمؤهذه ا  ودحال وج  وفي   مة.لقي ا  اضالنخف
ً قاد ن للنق  جةنت مات الدحللو  و صل ألأل  لة ادعللقيمة ااي  ف  د ستردالال   األصل القابلة ثل قيمة  تتمالسترداد.  ل  القابلة   صل األ  مة قي  لبيع   تكاليف اصا
ل  شكن مستقلة ب وكت   لتي وا  خلة اد  نقدية  دفقات ألصل ت تاج اإن ي حال عدم فة، إال  دعلى ح  ل ص لكل أدد  ى، وتحعلأيهما أدام  ستخاال ن  م  قيمتهو
  نتجة للنقد لما  حدةو الو أ  صل ية لألرت الدف  ة القيميد  تزا  مدعن دات.  ووجلمامن  ة  موع األخرى أو مج  لموجودات ن االنقدية م  ات دفقالت   نع  ركبي 

ال يت سترلال  بلة قاالقيمة  عن  أاأل  اعتبارم  داد،  ت   النخفاض   تعرض  ه ن صل  ويتم  د  عن     رداد. ت ساللة  ابلالق  ةمالقي   ي لتساوقيمته  خفيض  القيمة 
ي اال يمة من  قال  ديدتح التدتم  ستخدام،  النقدية  خصم  للقق لما  ةستقبلي المفقات  باحالالة  مي درة  السوق  ماي ي تقتعكس  م  خص  عدالتم  تخدامسية  ت 
.  ة اسب من نماذج تقييم    م ادستخم ايت ،عالبي   ف لي تكالة ناقصاً  دايد القيمة العد تحدعن   . وداتج ومة بالعلقر المت اط ل والمخللماية  زمن الة  للقيمحالية  ال
  ادلة قيمة الععوامل الو  أ   ق الماليةاألسوا في  لة  و دامت ها  سهمأ  ات ركة لش ج مدرال  سهم األ ار  و أسعالتقييم أبمضاعفات    الحسابات ه  هذ  دعمتم  ي 
 . ة احرى المت خاأل
 
صل  ألا  فةوظي ع  متتناسب  التي    تالمصروفا  ودن ضمن ب  موحدلاالموجز  حلي  لمر اخل  دان الي ن ب ة ضميمالقاض  بخسائر انخف  ترافتم االعي 

   ة. القيم في  خفاض تعرض الن  الذي
 

اض  سائر انخفخ بأند ي تف راتمؤش  ناكيما إذا كان هحديد فتقييم لت  اء إجر قريرت كل  ختاري ب  ميت  تجارية،ل اة ف الشهرخالت  ا دجوللمو ةبالنسب 
بها  ترعالمُ   مةالقي  ً ف  في  تض فخان أو    موجودة د  تعلم    سابقا ت رؤشملا  هذهود  وج   ال ح.  لالسترداد    القابلة  قيمةال  ديربتق  وعة مجمالقوم  ات، 

ً ف  عتر المُ   ة يمالقفاض  نخائر  عكس خسا ميت للنقد.  جة  نت المُ حدة و لألصل أو ال د  دمة لتحدي تخلمسا  ت يراتقدي الر ف عند إجراء تغي  فقط  بها سابقا
ه  لألصل قيمت ة الدفترية  قيمال  اوزجتت   ال   يث س بحالعك  د دي حت   ميت   مة. لقي ا  ض انخفا  رئ اخساعتراف ب   رآخنذ  د ماالستردابلة للقاصل  ألا   قيمة

لال كذتت   الود،  سترداالقابلة  اا  لكجاوز  الري ت لدفلقيمة  كاة  تحليت   نتي  منصافي دها،  دي م  في  ا  ة  ايت لم    حالالستهالك،  بخسائر  ف  تراعالم 
   .د لموحاوجز الم ي لحالمر ل لدخا نن بيامض س عكبال ترافعاالتم . ي ةالسابق سنوات ال ة فيمقي خفاض الان 
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 وعةم جلمقبل ا  منادرة لكية الص حقوق الم مالية وأدواتلمطلوبات اال
 

ت  الملقوحون  ي الد  دوات أ  صنيفيتم  ح  أوة  مالي   وباتل طكمما  إ  يةكق  ملككأدوات  وفقوق  ً ية  لقا اال ج  التعقياتفاوهر  ت   ة. قدي ات  نيف  صيتم 
  اح رب ل األخال من  ة العادلةية بالقيممال كمطلوبات ر الماليةري التقا عداددولية إللا يري المعا نم 9رقم  اري علما من نطاقض ماليةال اتطلوب الم
أوالخسائ   أو حسب قت شم  أدواتك  وأ   اتي وسلفروض  ق  ر  منامة  يكون  ً سب ا  الا تحدد  اللمطلا  تصنيفمجموعة  .    اف عتراالعند  ية  مالوبات 
 .يئ بدالم
 
 رى خرية واألجاة الت ائن لدمم االذ
 . ال  أمنها تير بشأواف ر صدسواء   ة،موععليها المجمات حصلت بضائع أو خد لمقاب تقبل مسلي اف لدفعلمستحقة اا لغاب لماب  فترااالع تمي 
 
 ر جااإلي  تامازت ال
  ب يتوج   تيلا  ريجا اإل  قدع  دفعاتل  ةلي الحا  القيمةب   قاسة مال  راجي اإل  دو عق  اتبالتزام  راف ت االعب   جموعةلما  تقوم  اإليجار،  قدع  بدء  ريخات   في
ً ناق(  يةهرجو  تةاب ث   دفعات  لك ذ  في  بما)  بتةثا  دفعات  اإليجار  عقد  تدفعا  تضمنت   .جار ي اإل  عقد  رةى فت دم  على  هادادس   ار يجإ  زفاحو  ةي أ  صا
  ات عدف  لتشم  .ةبقي مت ال  مةلقي ا  اناتضم  موجبب   فعهاد  عتوقملا  الغلمب وا  المعدل،  أو  رلمؤشا  على  دتمتع  التي  المتغيرة  ريجاإلا   عاتفود  ةن ي دم
ً أ  رايجاإل   ة د م  تن اك  ا ذإ  اإليجار،  عقد  ءهان إ  ات امرغ  ودفع   عةلمجموا  تمارسه   أن   معقول  كل شب   المؤكد   راء الش  رالخي   ارسةممال  ر سع  يضا
  ل المعد   أو   مؤشر ال  على  دتعتم  ال   لتيا  ة رلمتغي ا  ار اإليج  ت دفعاب   عترافالا  يتم  . اإلنهاء  خيار   س ار تم  وعة المجم   أن   س تعك  اريجاإل

 . عةفالد لحدوث  دييؤ ذي لا الشرط  أو ثد حال فيها دثحي  التي  ةرفت ال في  ف روكمص
 
الاالقت   لمعد  عة وجمم ال  تستخدم  ،جاري اإل  عقد  ات علدف  لية حاال   مة القي   ساب ت اح  عند   ر سع  كان   اإذ  اإليجار  عقد  ء دب   ريخات   في   تزايدمراض 
  ازدياد   كس لتع  ر اإليجا  د وق ع  تا مالتزا  غلب م  دة زيا  متت   قد،الع  بدء   خري تا  عدب   . لة بسهو  لتحديدل  قابل   يرغ  ر اجي اإل  د عق  في   الضمني   ئدةلفاا
  ك ان ه  كان  إذا  اإليجار  دوقع  اتمتزا لال  يةدفترلا  ةقيمال  ياسق  دةاعإ  مت ت   ذلك،  إلى  ةضاف إلبا  .اؤهاأدالتي تم    ريجااإل  دفعات  وتخفيض  ائدةفال

 . صلة ال ذو  صل األ  لشراء ييمقت ال في  ريي غت  وأ  يةروهج وال بتةالثا  اراإليج قدع فعاتد  في يري تغ أو  ار يجإلا عقد  ةمد ي ف تغيير أو لتعدي 
 
التزاما   عند اتقو،  ليتشغي   إيجار   ود قكعالمصنفة    ر اإليجالعقود    اإليجار ت  قياس  ب ي اإل  فعاتدم  صخ ب   عةمجمولم  معدل  دام  تخاسجار 

 . % 8 ىلإ %4 من بق المط سطالمتو ح اورت ي . اض المتزايداالقتر
 

 لفيات والس  القروض
ً  ض ألجلولقراب  فعتراااليتم  ً ستلم مقابل الملللة العادمة ي قلبا مبدئيا  . معاملةلل مباشرة سوبةمن ال تكاليفال ناقصا
 
فعلي.  لائدة  لفاطريقة سعر ام  باستخداة  أفمطلا  ةفللتكاحقاً ب ال  د ئ ها فواي عل  تبتري   تيال  ات لسلفي وا  روضلقاقياس    ، يتمبدئيف المتراعاال  بعد
ة  عملي ل  الك من خوكذل  ت لمطلوبااراف ب عت الا  إيقاف ا يتم  مدن د عحموالموجز  حلي الالمر  لخ الد  اني ي ب ف ئر  الخساو  رباح األب   فعتراااليتم  

 . اإلطفاء
 

 وك الصك
معدل  تطبيق    خالل  من  لصكوكل  بةنسومال  األرباحاب  تسحا  ميت   ي.الفعلح  ب رلل امعد   يقةطر  دامستخبا  ةلمطفأفة اللتكك بان الصكوايتم بي 

فالفي    دالسائ ربح  لا ت سوق  ألدوراإلصداريخ  اي  صكوا ،  مت  ف   إضافة  ويتمماثلة  ك  فرق  اللإلموزعة  ا  رباح األي  أي    دفترية القيمة  ى 
   لصكوك. ل
 
 األخرى ة ي لت المابالومطال
ً مبدئي رى  خ ألا  المالية   ت اب ول مطالقياس    يتم ً ا الحقهقياس  تمعامالت وي ف المتكالي   خصم   بعد ة،  ل دلعااقيمة  الب   ا قة  ي طرخدام است ب   ةأ فالمط  تكلفةلاب   ا
 لي. فع د الساس العائ لى أع الفائدة  اتفومصرب  ف رااالعت م ، ويت ةالفعلي  لفائدةا
 
ة. إن  ترة المعني الفى  دم  على  ائدةالف  ت افمصرو يص  صوتخي  المال  مازلت لالة  مطفأالتكلفة الب  سا حت يقة اطر  يف  ةفعلي لفائدة الاقة  طري   ثلتتم
ن  كو ي   ماحيث و،  ، أ ماليلالاللتزام  العمر المقدر    على مدى   لمقدرة بلية اقالمست   يةقدن لت الدفعا ا  به   م خصي ي الذ  ل المعد   هو   علي فة الدالفائ   دلمع

 ة أقصر. رفت  اً،مناسب 
 

 ية مالبات اللومطالب  عتراف الإيقاف ا
ب اال  افبإيق  ة موع لمجا  تقوم الاعتراف  يتم  ، وفقط عنددماعن   ة ي لمالمطلوبات  الما،  ال  ة مجموعإعفاء  أو ات امتزمن  أئ إلغا  ها  فها  انتهاء  رة  ت و 
لتزام  شروط اال  أن تكونأو    بشكل جوهري،  فةمختل  بنودس  ا أسلى  لمقرض عانفس  ي بآخر من  مال  لتزامال ادتب اسيتم  ا  دم. عن االحيتهص

 . د الموح موجز ال يحللمرا ل خن الد ة في بياة المعني مة الدفتري لقي ي اف لفرق عتراف باالادها يتم عن  ي، جوهر ل بشكها يلتعد تم الحالي قد
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 )تابع(    موعةلمجقبل ا  رة مناد الص  لكيةالموق  ق ح مالية وأدواتلامطلوبات ال
 
 ة ي ت المالا األدو قاصةم
دما، ن وحد فقط عالمجز  المو  رحليلماالي  ممركز البيان ال  غ فيمبللا   يفج صا ادرإتم  مالية وي لاات  ب لومطواللية  مات الدا وجوالم  ةصقامتم  ت 
وتسوية  دات  ووج حصيل المت   المبلغ أوي  اس صافتسوية على أس  ءوتنوي إجرا لغ  مبالاقاصة  لنفاذ بما  واجب   وني ان قق  ح   وعة جملمكون لي 
 .نة اممتز ةبصور  بات طلوالم
 
 التجارية  ةلشهر وا ل  ا ألعما جدم
 

بت ق  م ل الذي ت محوال  غمبلي الإجمالأنها    ى ستحواذ علة االفس تكلا قي   تمي اذ.  وة االستحيقطرام  باستخد  عمال األ  ج دم  ساب ت حايتم   ريخ اياسه 
لعادلة أو  مة اقي الب إما  ا  هي لعتحوذ  مسة الكالشر  في طرةغير المسي   لحصةااس  حوذ بقي مست ال  ، يقومأعمال جمدلعادلة. لكل  القيمة ذ باحواست الا
   . روفات كمصذ ا وستح اال كاليف ت  حميلت يها. يتم وذ علح المست  ركةلشلديد  حابلة للت لقا داتالموجو  صافية من سبي تنالالحصة با
 
  سب يص مناخصوت   ف ني إلجراء تصمفترضة  ال  ةالي مات الب ولمطوال  وجوداتالم  ييمبتقإنها تقوم  ، فاكة معلى شرعة  وجمملوذ احدما تست ن ع
اقاً  وف واعات لللشروط  االقدية  وال ادي قتصلظروف  العادب ة  السائد  ظروف ة  ذواذ.  حاالست   يخرات   في ة  ل القيمة  قات  المشت فصل  ك  لويتضمن 

 يها.  لعوذ تحالمسكة رلشا قبل  نساسية مألاالعقود  في  يةالضمن 
 

ً بقالوكة سمملا  صص للح   العادلةالقيمة  ن  إفل،  حمرالى  ال عألعمإجراء دمج ام  ل ت في حا  ها علي وذ  ستحلشركة المحوذة في ات ركة المسللش  ا
االسبتار إعادتحيخ  تتم  تاالعادل   قيمةالب   اه سقيا  ةواذ،  في  االست رة  خ  حواذيخ  ب من  اياالل  ي سو  د.حو المالموجز  لي  حر الملدخل  ن  تم  ف 
قة  لالحرات ااف بالتغي رتم االعت ي   وفس  .اذحوالست ا  اريخت ة في  دلعاال   بالقيمة  ةتحوذ سملشركة الاقبل    منه  تحويل   ملحت ملراف بالثمن ات عالا
ً قفوم  االتزأو    صل أتبر  عمل الذي ي المحت   ة للثمنعادل يمة الللق   " ة ي الالم  وات ألد"ا  : ةي تقارير الماللاإلعداد    لية دولير امعاي لمن ا  9ر رقم   للمعياا

م  تت   حتىدة قياسه  جوز إعاي   ، الةملكي قوق  ح  أنه لى  ع  لمت محال  لثمنتصنيف ا  ما كان يت إذ  .د وحلما موجز  ال  المرحلي   الشامل خل  دفي بيان ال
 . في حقوق الملكية الكامل  ته ب ي تسو
 
ً دئي مب   ميت    ة غير المسيطرص  حص ه لل ف ب معتر ال  لغالمب و  محول الجمالي الثمن  يادة في إالزي  مثل في تت ت ال  ةتكلفبال  ة اري جت هرة الياس الش قا
قل  أ  كان الثمنإذا    .ةلمفترض ا  باتوطل المذ عليها والمستحود  ي تحدللقابلة لا  ملموسةالر  ي وغ  وسةملمال  جوداتومفي الاصل لة  عادلقيمة الا  عن
الموجز  لي  المرحدخل  الن  بياق ضمن  ر فبال  اف، يتم االعترحوذ عليهامست الالتابعة    ةشرك لبا  ةخاص ل اات  دوالموج   ة لصافي ادل عيمة القالن  م

بعدالموح االعترا .  الااس  قي   ميتئي،  دلمب اف  د  ً ناقة  كلفلت با  ريةجات لشهرة  الانخ  خسائر  صا اختبارلغ  .مةراكت لما  يمةقفاض    انخفاض   رض 
عمف  اعليه  ذ المستحوية  لتجارا  ةالشهر  عزي تو  يتم،  القيمة اعت األعما  جمدية  لي  االستحتارمن    باراً ل  إلىوايخ  ادة  حوكل    ذ  ت  لوحدا من 

لوبات  لمطاو  دات ووجلمص اي خصت م  د ت قإذا    ما ع  ظر ن البصرف  ج،  لدم ا  ة لي من عم  تفيدتس  ن أ  توقعمال  نم   التي  موعةالمج  لدى نقد  منتجة للال
   ت. الوحدا  ى لتلكرخاأل
 
ة  شهر ج ال يتم إدراة، لمعني دة الوحاعلى    ي تنطو   تي عمليات الال  زء من تلكعاد جستب م ات و  د لنقلتجة  من لاحدة  وال من    ا زءً لشهرة جاتشكل    ادمعن 
ة  هر شال  اس يتم قي   عملية.لااستبعاد  من    ئرخسال ا  أواح  ب د األرحدي ت عند    يةمللعلة  دفتري ال   يمةلقاعدة ضمن  مستب ال  ةلي العمب طة  ب رت جارية الملت ا
 .  للنقدنتجة ة الممن الوحدبه   تفظ حالم ء زوالج دةة المستبعملي بالععلقة المت  القيمة  ىلإاً دستناا  ةالحال  ه في هذ  المستبعدة ةلتجاري ا
 
  لظروف إلى ا ري شت  ماعندر ي تقرلا ريخافي ت   مةقي ال في نخفاضال تعرضها دىحقق من مللت ر االختب ية وسن   ةورصب ارية جالت  رةضع الشهخت 
 مة. القي   في  النخفاض تعرضت كون ة قد ت ي الدفتر مةقي لن اأ
 
.  هاية لارة التجمي الشهرت تن   تيقد ال ة للن السترداد لكل وحدة منتجلة ليمة القاب الق  ييمتقالل  خن  ة مري الشهرة التجا  ض قيمة فانخا  دتحدي   مت ي 
  ل دخ لن القيمة ضمن بياانخفاض ا  اف بخسائررعت اال  ميت ،  ةتري دفيمة اللقامن    ل قنقد ألة لنتج مال  دةلوحل  ادتردل لالسب غ القا بلون الميك  ادمن ع

 ة. تقبلي ارية في فترات مسالتجقة بالشهرة تعلمة المي القاض ر انخفئ خسا سعكحد. ال يمكن  المو جز مو ال يلالمرح
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 امة )تابع( ة الهت المحاسبيا سا لسياص ملخ 2-4
 
 ة ة العادلاس القيمقي
 

 كل تاريخ تقرير. في    لةلعادا يمةقلاب وط تح الوعقود   يةالملاق راو ألافي  رماتث سل االة مث ي ل ماالت وا داألياس بق ة عالمجمو موقت 
 

القيم العادلةتتمثل  الف  ة  لب سيتم قبضي  الذ   ر سعي  أو د مأصل    يعه  لتحعف ا  اه  العالتزام ما في مويل  بين  الين  ركمشاملة منتظمة    سوق في 
ية لألصل أو  رئيسالسوق  ال في    امإتم  ي   ما التزام  ل  وي حت   أو ا  مل  صع أي ب ة  ملاأن معب اض  رت افى  علة  لعادة ال قيملاند قياس  ت سي س.  يخ القيابتار
 .  تزاملالأو ا  ل سوق لألص م أو أفضل زالت اال
 
  ام، لتزاال  وأ ر األصل  ي عسد ت السوق عن ن في  وركالمشا  مهاخديست التي س  االفتراضات  ملتزام باستخداو االصل أأللعادلة  ليمة القاس اقي   يتم
   .ة ادي صت قاال  همحت ساس مصلأ لى ع نفوصرت ي  قلسو ا في ن ي مشاركلاأن  اسأسى عل
 
العادلة  قياسن  إ غي لمل  القيمة  الماليةوجودات  االي بعأخذ  ي   ر  قدرعن  التبار  ف مشة  تح   السوق   يارك  معلى  اقتصاديةقيق  باستخدام    زايا 

فضل  وأى  لعأب   اتدجووالم  دمتخسسوف ي الذي    وقلسا  في  آخرارك  مش  ىلبيعها إ  قي رن ط لها أو عام  استخدأفضل  ولى  أعت ب الموجودا 
 . اله امخداست 
 

 وق. ي الس رجة فدمطلب الل عار اأسإلى بالرجوع ة العادل  لقيمةاديد تم تحوق نشط، ي س   فيارات المتداولة  ستثمالبة لنسبال
 

تقدي  للر  يتم  العادلة  ا فائ   تحمل  يالت د  بنوالقيمة  الا  إلىستناداً  دة  القدي ن لتدفقات  معادتخاسب   مةومخصة  ط  و رشت  ذا  ودن لب   ةدائ لفادالت  م 
 لة. ث اممية ان تمئ صائص اوخ
 
أو ترتكز على  ة  تثمارات مماثلة السالسوقي   القيمة  ع إلىجوبالرالعادلة  ة  د القيمتحدي   م، يت مدرجةية غير اللكلمستثمارات حقوق اة السب بالن 
 . المخصومة عة قلمتودية اقالن ت فقاالتد
 

 . ثل ذات استحقاق مماجلة آ  قودلع لحاليةا ف رالصر اعإلى أس اداً ن ت سا جلة آلاية ب ن جاأل  عمالتف الرص د قولعة ل عادة القيملااحتساب  مت ي 
 

 اثلة. مم دوات السوقية أل القيمة  ىلإ ناداً است ة دئ الفا را مقايضة أسعد قولع ادلة العة مي قحديد اليتم ت 
 

ر  بشكل كبي   دتمعت   يت الادلة، والع  ةمي الققياس  لة  ي الكاف  تاناي لب ا  لها  تتوفر  تيوال  قائمةال  لظروف ل  سبةمنام التقيي الليب  ساأ  وعةمالمج  خدمتست 
 .  ظةحو ملالت غير الالمدخ مستخداا من  قللوت   الصلةحوظة ذات المللمدخالت ا على

 
  حدة والم   الموجزة  لية رحالم  ليةالم ا  اناتبي لافي    ح عنهااصف اإل  دلة أو لعايمتها اس ققيايتم  تي  لوبات الت والمطا دجولموميع اجنيف  تصم  يت 
 العادلة ككل:  لقيمة  س ايالق سبة ية بالن لمدخالت الجوهرية األقل أهما لى اً إاستناد يلي اكمها ن بيا ويتم ادلة،لعا قيمة لل تدرجالم امظالن ن  مض
 

- 1توى المس •
   

العقي ال  اساتقي  األسعم  تقةالمش  ةدل امة  )غدرجالم  ارن  ف ال  ري ة  ات  والمطلوب   تا لموجودلطة  ش ن ق  وا أس  يمعدلة( 
 . طابقةلمت ا

فالم  ر األسعابخالف    ت دخالم  من   ةمشتق لالة  لعادا  مة القي   ت ساقيا - 2توى المس • إدراجها  تم  والتي  المستوى  درجة  تي  الو  1ي 
مالح أماالو  تللموجودا ظتها  يمكن  م  مطلوبات  أاع س)كاألرة  باشبصورة  ب ر(  غو  من    ةقت مش)رة  مباشير  طريقة 

 . ( راألسعا

تستند    ي ال ت ات واللمطلوب ا  و أ   ت داوموج للت  خال مدضمن  تت   يوالت   ميي التقيب  لأسامن    قة ت لمشا  ةعادل القيمة ال  سات قيا - 3وى ست الم •
 حوظة(. مل الت غير مدخاللا)  الملحوظة إلى بيانات السوق 

 
واال  وصبخص ا  يالت   مطلوباتلموجودات  ب اليتم  الب   هاعتراف  مصورب   دةوحلما  زةجو الم  ةرحلي لما  اليةالمات  ن يافي  تحدد    تكررة،ة 
ة  ل فتريف في نهاية ك إعادة تقييم التصن   ل خالمن    لة العاد  ة لقيمل  رجمتدال  ماظالن   يات تومس  بين  ت قد تم  ت حويالالت انت  كإذا    ا م  عة المجمو
   تقارير.د الإلعدا
 
ً   ت ا ب طلووالم ت  دا وجت الموتويامس  دبتحدي   عة جموالممت  قا،  لةة العاديملقااإلفصاح عن    ضلغر   األصل   ومخاطر صائص  وخ   يعة للطب   وفقا
 ه. العأ حضهو موا كم ةعادل ال مةقي لرج لدالمت  م ظاالن  توىمسو  لتزامالا أو
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 قطاعات  معلومات عن ال 3
 

يم قي ت  ميت  داء.األ مدر وتقيي مصاال  عتوزي  بشأنت القرارا اتخاذلغرض  صلنفمالها بشكل مأعت طاعاغيلية لق التشنتائج بة المراققوم اإلدارة ب ت 
الية  في البيانات الم  يليةشغلت اسائر  خ لأو ا  ح ربااألمع    تسقة رة مصوب   ها اسي قتم  ي و  غيليةشلت لخسائر اح أو اارب األ إلى  اداً  استن   ات طاعلق ء اداأ

 ة.  الموحدوجزة الم  المرحلية
 

 مال األعقطاعات 
  

ل رئيسي ت  ااعطق   ة ثالث   لىإ موعة  مجلا  تقسيميتم  ،  ريةاإدألغراض   الطاقلا  هي وال،  عمألة  في  ي ن لسكاحدات  الووبيع    ير تطو)ي  ارعقع  ة 
ئة  والتجز  لتسوق كز اوإدارة مرا ير )تطوير وتأج ة صلال ذات  شطة  واألن ر  ي تأجلواي(  اضاألر  قطعية و ارالتج  اتالوحدو  فيالت وال لمجمعاتا

الوالمساحا  والسكنية( تجارت  وا)والضيافة    ية  إ/و  الكمت تطوير  وافندقي لا  قوالشق   فنادقال  دارةأو  اشن ألة  القطاعات  مل  ت شت (.  ية فيهرلت طة 
رير  التقاداد  ر الدولية إلعي من المعاي   8رقم  ر  معياال  بة حس اعي طلقاير  ارتقمعيار البات  طلت ها بمدبمفر  في ال ت   لتيألعمال اعلى ا  ى األخر
 ية. الت المدمالخاات ركش  ت في تثماراسالارافق ووالم  تالعقارارة اإدخدمات  فيعمال هذه األل تتمث . " غيليةالتشعات القطا"المالية 

 
ت التشغيلية  ادا اإليرمن  ضة  فياوالضصلة  الت  ا ذ  نشطةواأل  ةوالتجزئ   ر ي لتأجاوت  عقاراال  مبيعات  ف خالب مصادر    نت مادا ري اإل  راجإد  يتم
 . ى ألخرا

 
 لقطاعات الجغرافية ا
 

ً   نشاطها   وعة لمجما  تزاول    ن سيكو  ي ع الت شاري الم  عدد من   ري وطت في    مل وتع  ة دحمت لة العربي ا  ت ارا اإلمة  ل وخارج د  الدول عدد من   في  حاليا
، بينما متحدةة الات العربي ماردولة اإل  داخلات  لي معو  تجاريةة  ط لى أنشع  محليلقطاع الا  لتمشي   . وعةجمتائج المعلى ن جوهري    ثيرألها ت 

 ير(. صدلت ا تايعلك مب ذ في  بما)  ةحدت لمبية اعرالمارات إلا دولة  ت خارج عملياو  تجاريةشطة ى أن ي عليشتمل القطاع الدول 
 

 مال عقطاعات األ
  الستة   تيلفترعمال  قطاعات األة ب تعلقمالات  المطلوب و  ت جوداموض الرباح وبعألوات  ا رادي اإلومات عن  ى معلالتالية عل  ول ادلجا  تضمنت 
  عمال ألطاعات ابق  خاصة ات الطلوب والم   تدا عرض الموجو  ميت   .2021يونيو    30و  2022يونيو    30في  تين  المنتهي الثالثة أشهر  وهر  أش
 .2021ر مب س ي د 31و 2022يونيو  30ي فا مك
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 (  )تابع اعات قط معلومات عن ال 3
 

 )تابع(  مال عاألقطاعات 
 
    تجزئة  والير  التأج  

 العقارات  
ذات   نشطةواأل
 ي الإلجما رىخأ ة ف الضيا ة صل

 ألف درهم  م ألف دره  هم ف درأل ألف درهم  ألف درهم  
 تهية في نلما  أشهر  الستةفترة 
      : 2022يو يون 30
      
      ت يرادااإل
      جيين خار مالءعمن  يراداتاإل
   9.500.997 - 290.635 2.112.961 7.097.401   منيةز ةفتر ى على مد - 
  4.073.921    -   477.596  1.283.881  2.312.444 د  محد توق -
 ------------------------- -------------------------- --------------------- -------------------- ------------------------------ 
 9.409.845   3.396.842   768.231   -     13.574.918 
  = == =======  ===== = == ===  == == === = =  === = = == =  ==== ==== = === 

      ئجالنتا
      5.718.436   273.018   279.516   1.785.159   3.380.743 ( ب) )أ( وبل وقة ريب ل الضح قبارباأل
 ------------------------- -------------------------- ---------------------- ---------------------  
      

 مية وعم تاومصروف بيع تروفا)أ( مص
 ( 449.831)     خصصة وإدارية غير م    

 ( 33.428)     صة ص لمخامويل غير  تل )ب( صافي تكلفة ا
     ------------------------ 
 5.235.177     يبة الضرل قب الفترة اح بأر
      === = = = = == = 
      طاعات أخرى عن الق اتلوم مع

      مالية سمصروفات رأ
 871.653   64.688   196.506   558.284   52.175 (ريةتثماس ت ارا ومعدات وعقات تلكات وآال مم)
  = == ====  ===== = ===  == == === = =  === = = == =  ==== == === = 
      الك ستهاال
  قوموجودات حت ومعدات ت وآال كالممت)
     703.194   32.453   99.930   442.325   128.486 ( يةثمارست رات ااقوع ماستخد اال
  = === ====  = ===== ===  === ==== =  === === == =  ==== ====== 
     : 2022 يونيو 30 نتهية فيلما أشهر  الثالثةترة ف
      

      اإليرادات 
      ين رجين عمالء خامدات راياإل
 4.826.943 -   116.163 1.061.395   3.649.385 ية زمن ى فترة على مد -
     2.112.585 - 216.300 720.234   1.176.051   محددوقت  -
 ------------------------- ------------------------- -------------------- ----------------- ------------------------- 
 4.825.436   1.781.629 332.463    - 6.939.528 
  ======= === = =  ======= === = =  == == == = = = =  == == == = =  == = == == === = = 
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 (  )تابع اعات قط معلومات عن ال 3
 

 ابع( )ت  مال عقطاعات األ
 
 )تابع(:  2022يونيو  30 تهية فينلما شهرأ  الثالثةة فتر
 

      لتجزئةوار  تأجيال  

 رات االعق 
ذات   نشطةواأل
 ي الاإلجم رىخأ ة ف الضيا ة صل

 ألف درهم  م ألف دره  هم رف دأل ف درهم أل ألف درهم  
      

      ئجالنتا
 /   انخفاض بلوقة لضريب ال ح قبارباأل
       2.691.328   207.792   94.512   844.488   1.544.536 ب( ) و أ()القيمة تخفيض   
 ------------------------ ------------------------ -------------------- ----------------------  
      مية  وت عمابيع ومصروفت  مصروفا  )أ(
 ( 194.503)     صة ية غير مخصوإدار      

 36.409       صةصلمخ ا  غير يلموالت يراداتإ افي )ب( ص
     ──────── 

 2.533.234     يبة ل الضرقب لفترة ااح أرب
     ════════ 

      وبات جودات والمطلموال
       2022 يونيو 30في كما  

  123.139.976   3.444.169  5.583.539   26.367.516   87.744.752 لقطاع موجودات ا
  == == = = ======  == == ========  == == = = =====  == == = =====  = == == ======== 

     53.163.229   412.987   1.098.364   6.591.637   45.060.241 القطاع  ت وبامطل
  == == ========  == = = ====== =  == = = = ======  == = ==== ===  == == ========= 
 

 تهية في نلم ا أشهر الستة فترة 
      : (*ُمعاد بيانها ) 2021 يويون 30
    تجزئة  الوير  التأج  

 العقارات  
ذات   نشطةواأل
 ي الإلجما رىخأ ة ف الضيا ة صل

 ألف درهم  م ألف دره  هم ف درلأ درهم   ألف م ألف دره 
      

      اإليرادات 
      جيين خار مالءعمن  يراداتاإل
 8.540.505      -    147.157   1.479.797   6.913.551   منيةز ة فترى على مد -
 3.819.476      -    322.340    885.157   2.611.979 د  محد توق -
 ------------------------ -------------------------- --------------------- -------------------- ------------------------------ 
 9.525.530   2.364.954   469.497    -      12.359.981 
  = == =======  ===== = == ===  == == == = = =  === = = == =  ==== ==== = === 
      ئجالنتا 
 3.585.889    206.449    69.719    810.627  2.499.094 ( ب) )أ( وبل وقة ل الضريب ح قبارباأل
 ------------------------- -------------------------- ---------------------- ---------------------  
      

 مية وعم تافومصرو بيع تروفا)أ( مص
 ( 746.829)     خصصة وإدارية غير م    

 ( 131.166)     ة صص لمخاغير   مويلتل )ب( صافي تكلفة ا
     ------------------------ 
 2.707.894     يبة الضرل قب  الفترةاح أرب
      === = = = = == = 
      طاعات أخرى عن الق اتلوم مع

      مالية سمصروفات رأ
      1.014.202    74.423    89.550    580.395    269.834 (ريةتثماس ت ارا ومعدات وعقات تلكات وآال مم)
  = = = ====  ===== = ===  == == === = =  === = = == =  ==== == ==== 

      الك االسته
  قوموجودات حت ومعدات ت وآال كاممتل)
     660.547    26.206    107.385    388.586   138.370 ( يةثمارست رات ااقوع ماستخد اال
  = === ====  = ===== ===  === ==== =  === === == =  ==== ====== 

 
 



 ةبع تا ا الركاتهوش م.عش.  قاريةلعا إعمارة شرك
 

   ةوحدملزة الموجلية احرمللية ااالمات يانبال ولح احاتضإي
 ابع( )ت ة(قر مدقي)غ 2022يونيو  30ي ف اكم
 

 

34 

   ( )تابع اعات ط قمعلومات عن ال 3
 

 ابع( )ت  مال عقطاعات األ
 

 تهية في نلما  أشهر الثالثةفترة 
      : (*ُمعاد بيانها) :2021 يويون 30
    تجزئة  والير التأج  

 * العقارات 
ذات   نشطةواأل
 ي الإلجما رىخأ ة فا لضيا ة صل

 ألف درهم  م ألف دره  هم ف درأل ألف درهم  درهم   ألف 
      

      اإليرادات 
      جيين خار ءالمعمن  راداتياإل
      4.429.123      -    75.378    779.373   3.574.372   منيةز ة فترى على مد -
  2.010.335      -    166.638    533.910   1.309.787   دمحد توق -
 ------------------------ ------------------------ --------------------- ------------------- ------------------------- 
 4.884.159   1.313.283   242.016    -      6.439.458  
  = == =======  ===== == ===  == == === = =  === = = == =  ==== = = = === 
      ئجالنتا 
   1.865.767    162.842    45.305    403.988   1.253.632 ( ب) )أ( وبل وقة ل الضريب ح قبارباأل
 ---------------------- -------------------- ------------------ --------------------  
      

 مية وعم تاومصروف بيع تروفا)أ( مص
 (  375.119)     خصصة وإدارية غير م    

 (  62.719)     صة ص لمخامويل غير  تل )ب( صافي تكلفة ا
     ------------------------ 
 1.427.929     يبة الضرل قب  الفترةاح أرب
      === = = = = == = 

      الموجودات والمطلوبات  
   2021ديسمبر  31كما في 
      ( ُمعاد بيانها)مدققة و

   120.613.553   3.339.369   5.631.142   26.234.315   85.408.727 موجودات القطاع 
  = == === ==== =  ===== = == ===  == == === = = =  == == = = = == =  ==== = == = ==== 
  52.871.626    415.906   1.130.234   5.974.464   45.351.022 اع القط طلوبات م
  = === == === ==  = ===== == ===  === == == == =  === === == =  === = = === = === 

 
 2-2*راجع إيضاح  



 ةبع تا ا الركاتهوش م.عش.  قاريةلعا إعمارة شرك
 

   ةوحدملزة الموجلية احرمللية ااالمات يانبال ولح احاتضإي
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 ( )تابع قطاعاتعن ال معلومات 3
 

 بع( )تا مال عألات اقطاع
 

 افية لجغراقطاعات ال
ض  عر  تم   .2021بر  مديس  31و  2022يونيو    30في    ة ينتهالمأشهر    الستة  فترة لالقطاع  ن  ع  أخرى ات  علوممادات ورى اإليلة عتاليجداول اللمل اتشت

 .2021 ديسمبر 31و 2022يونيو  30 في كما افية لجغرجودات للقطاعات امولمعلومات عن الابعض 
 

 ي لإلجما ا دولي  ي محل 
  هم ألف در ف درهم لأ رهم لف دأ 
    : 2022و يوني 30في   تهيةالمن أشهر  الستةة ترف
    

    ت اإليرادا
    يين ج الء خارعممن  إليراداتا
     9.500.997   104.508   9.396.489 ية زمن رة تفدى م على -
 4.073.921   2.673.799   1.400.122   ددة نقطة زمنية مح -
 --------------------------- -------------------------- ---------------------------- 
 10.796.611   2.778.307   13.574.918 
  ==== = == == ===  = = === ==== ==  = == ==== == == = 
    القطاع ن عرى أخ اتعلوم م

    فات رأسمالية ومصر
    871.653   193.180   678.473 (ثماريةست رات ااوعقت داعموت ال وآت كا)ممتل
  == == = = = = =  = == === = ==  == == == = = == 
    

    

    : 2022ونيو ي 30ي فنتهية  ملا  أشهر  ثةلثالافترة 
    

    اإليرادات 
    جيين خار مالءع من تا اداإلير
      4.826.943   69.976 4.756.967 ية زمن فترة  مدى لىع -
 2.112.585   1.478.327   634.258   نية محددة زم نقطة -

 ──────── ───-──── ──────── 

 5.391.225 1.548.303 6.939.528 
  == == === = = ==  == == == = = = =  == == === == = = 
 

     2022يونيو  30في   اكم
    

    الموجودات 
    997.117   336.792   660.325 م ا الستخدا حقت اجودمو
 5.860.052   2.006.857   3.853.195 ةت مشتركاالفتة وائزميل كاتستثمارات في شرا

      116.282.807   30.928.649   85.354.158 األخرى   قطاعلا تاموجود
 ----------------------------- ----------------------------- ------------------------------- 

      123.139.976   33.272.298   89.867.678 دات لي الموجوإجما
  = = = == === ====  = = = == === === =  = = = == === ==== = 
         53.163.229   15.698.023   37.465.206 طلوبات لم الي ماإج
  = = = == === ====  = = = ===== === =  = = = ===== == == 

 

    *(: ُمعاد بيانها) 2021يونيو   30ي فنتهية  م لا أشهر الستة فترة 
    

    اإليرادات 
    جيين خار مالءع من تا اداإلير
        8.540.505  146.731  8.393.774 ية زمن فترة  مدى لىع -
 3.819.476  2.214.029  1.605.447   ة محدد نيةزم نقطة -

 ─────-── ───-──── ──────── 

 9.999.221 2.360.760   12.359.981   
  == == === = ==  == == == = = ==  == == === == = = 



 ةبع تا ا الركاتهوش م.عش.  قاريةلعا إعمارة شرك
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 ( )تابع قطاعاتعن ال معلومات 3
 

 بع()تا مالعات األقطاع
 

 (:)تابع *(ُمعاد بيانها) 2021يونيو   30ي  فنتهية  ملا أشهر  الستةفترة  
 

 اإلجمالي  يدول يلمح 
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  القطاع ن عرى أخ اتعلومم

    ية فات رأسمالومصر
      1.014.202   319.503   694.699 (ثماريةست رات ااوعقت داعموت ال وآت كا)ممتل

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

    :(ُمعاد بيانها) 2021و يوني 30ي فة نتهيملا  أشهر لثالثةا فترة 
    

    اإليرادات 
    جيين رخا مالءع من تا اديراإل
 4.429.123   86.991   4.342.132 ية زمن فترة  دىم لىع -
 2.010.335   1.257.398   752.937   نية محددة زم نقطة -
 -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 

 5.095.069  1.344.389  6.439.458 
  == = == = = === = = ==  == == == ==== = = ==  == == === == = = === 

 

 

    *( د بيانهاُمعاو دققةم) 2021ديسمبر  31في   اكم اتالموجود
  1.066.681 356.899 709.782 م ا الستخدا حقت اجودمو
 5.549.632   1.887.671   3.661.961 ةت مشتركاالفتة وائزميل كاتشر ات فيستثمارا

 113.997.240   33.196.941   80.800.299 األخرى   قطاعلا تاموجود
 ----------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------------ 

 120.613.553   35.441.511   85.172.042 دات لي الموجوإجما
  == = == = = = = == = = ==  == = == = = = = = = = = == =  == = == = = = = = = == = == = 

 52.871.626  17.340.668   35.530.958 طلوبات لم الي ماإج
  == = == = = = == = = == =  == = == = = = = == = = == =  == = == = = = = == = = == = 

 

 2-2*راجع إيضاح    
 

  ظ بها للبيعحتفمال داتووجلماصافي  4
 

  بـ تعلق  ال المعمء من قطاع األإلنترنت، وهي جز التجزئة عبر ابيع ب فية أعمال الصبخطة لت   ة الحاليةرخالل الفت   لتزمت إدارة المجموعة ا
الموجود".  صلة لات  ذا   واألنشطة   ئة والتجز"التأجير   تصنيف  تم  والمطلوبات  وعليه،  بأعمال  المرتبطة  ات  بر  عئة  تجزبالع  البي مباشرة 
  اً هرش  12خالل  نها  م  االنتهاءيتم    قع اإلدارة أنوتتو  ثمارات جاريةت االس  تصفيةل جهود  اى أنها محتفظ بها للبيع. وال تزهذه عل  اإلنترنت

     :شركات المجموعة( حذوفات فيما بين )بعد ال  وباتمطلالات وودج مولل ئات الرئيسيةلفا فيما يلي .التقريرتاريخ من 
 

  
نيو  يو  30

2022 
 درهم  لف أ  

   

   ودات الموج 
 51.227  دوالنق  لمصرفيةة ارصداأل
    59.626  ر بها فواتير التي لم يصد ة ين دممم الالذوة ري اتجينة الدملام الذم
ً مقدم عة فومد ت ا روفمصو عئ وداو  ةدين ذمم مى و ر خدات أ وجمو     376.544    ا

    3.967  ممتلكات وآالت ومعدات 
 531.125    لموسةمموجودات غير 

 293    دامموجودات حق االستخ 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------  د

 1.022.782  دات لموجوإجمالي ا
  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

   ت اوب طل الم
 408.969  ى واألخر   ةي ارتجلاة ئن داالم مالذ
 8.983  ء مالالع مناً مقدمة وعمدفغ المب 

 46.379  دة ئ لفا عت تخضسلفياقروض و 
 7.498  موظفينات نهاية الخدمة لل مخصص تعويض

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

 471.829  بات إجمالي المطلو
  ----------------------------------------------------------------------------------- 

 550.953  بعاد  ستاال ةوعمجمب ة  شر تبطة مبارلوبات المالمط  صافي 
   = = == = = ==== = == 



 ةبع تا ا الركاتهوش م.عش.  قاريةلعا إعمارة شرك
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 ت اتكلفة اإليرادو  رادات ياإل 5 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في    ي ية فنتهر المة الستة أشهفتر   
 نيو يو 30 يونيو    30  يونيو  30 يونيو    30 
 2022 2021  2022 2021 
 ألف درهم ألف درهم   ألف درهم م ألف دره 
 (ُمعاد بيانها)   (ُمعاد بيانها)  

      :  اإليرادات 
      

      اإليرادات من بيع العقارات 
 4.206.781 4.094.289  8.045.949 7.739.427 نية  سكوحدات  بيع
 677.378 731.147  1.479.581 1.670.418 ى أراضي وأخرع ية وقطتجارت اوحدبيع 

      
 242.016 332.463  469.496 768.231 ضيافة اإليرادات من ال 

      
      جزئة  مؤجرة والتادات من العقارات الاإلير
 1.313.283 1.781.629  2.364.955 3.396.842 واإليرادات ذات الصلة    

 ------------------------- ------------------------  ----------------------- ---------------------- 
 13.574.918     12.359.981  6.939.528     6.439.458 
  = = = == === ====  = = = == === ====   = = = == = = ====  = = = == === === 
      : يراداتة اإلفتكل

      

      ات ات العقارتكلفة اإليرادات من مبيع 
 2.874.107 2.536.947  5.455.751 4.877.000 كنية  الوحدات الس تكلفة
 255.507 258.732  517.769 615.663 أراضي وأخرى ع ية وقطتجارت اوحدبيع 

      
 127.512 172.923  245.464 347.339 افة التكلفة التشغيلية للضي 

      
      جرة والتجزئة  التكلفة التشغيلية للعقارات المؤ

 465.181 534.281  765.215 903.511 الصلة واألنشطة ذات    
 ---------------------- ---------------------  ---------------------- ---------------------- 

 6.743.513     6.984.199  3.502.883 3.722.307 
  = = = == === ===  = = = = === ====   = = = == = = ====  = = = == === === 

 
 ة اريدية واإل لعموماات  فومصر ع والالبي فات مصرو 6
 

 ثة أشهر المنتهية في ة الثالفتر    ر المنتهية في فترة الستة أشه  
 يونيو  30 يونيو    30   يونيو 30 يونيو    30 
 2022 2021  2022 2021 
 ألف درهم درهم ألف   ألف درهم ألف درهم  
 (ُمعاد بيانها)   (ُمعاد بيانها)  
      

 389.862 325.279  764.865 644.099 ويق التس ت وعالمبي ا  تا فورمص

 193.150 176.440  372.643 341.052 الصلة ذات صروفات تب والماروال

 30.019 29.101  65.483 63.471 مخدا الست احق  ودات موجلهالك ست اال

 41.133 63.289  101.616 124.979 ت اارالعقإدارة    اتفومصر

   192.455 886  400.404 14.944 شطب حصيلها والفي ت  وكك ن المشص الديومخص

 154.281                151.116  287.669 314.791 أخرى   تا فوصرم
 ----------------------- ----------------------  ---------------------- --------------------- 
 1.503.336 1.992.680  746.111 1.000.900 

 ═ ═════ ═══ ═══  ═ ═════  ══════ 

 
 
 
 
 



 ةبع تا ا الركاتهوش م.عش.  قاريةلعا إعمارة شرك
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 يل التمو إيرادات ( أ )7
 

 المنتهية في فترة الثالثة أشهر    فترة الستة أشهر المنتهية في   
 يونيو  30 يونيو    30  يونيو  30 يونيو    30 
 2022 2021  2022 2021 
 درهمألف  ألف درهم   مألف دره ألف درهم  
 (ُمعاد بيانها)   (ُمعاد بيانها)  
      
 73.729 82.028  140.136 145.472 ات وسندصرفية م ئعودادات التمويل من يراإ

 21.635 124.385  40.055 167.593 ل أخرى إيرادات تموي 
 ------------------- ------------------  ------------------- ----------------- 
 313.065 180.191  206.413 95.364 
  = = === ====  = = === ====   = = = = = ====  = = = == === 

 
 مويل تال  يفلتكا )ب( 7
 

 المنتهية في فترة الثالثة أشهر    ة الستة أشهر المنتهية في فتر   
 يونيو  30 يونيو    30  يونيو  30 يونيو    30 
 2022 2021  2022 2021 
 ألف درهم ألف درهم   ألف درهم ألف درهم  
 (ُمعاد بيانها)   (بيانهاُمعاد )  
      

 167.507 178.890                   341.242 338.792 قروض الب  علقة لمت ال وي مت تكاليف ال
 89.626 69.369  148.345 142.491 رى خ أويل تمف تكالي 
 ------------------- ------------------  ------------------- ------------------- 
 481.283 489.587  248.259 257.133 
  = = == ====  = = === ===   = = = = ====  = = = == === 

 
   د نق الو رفية صرصدة الم األ 8
 

  
 يونيو    30

2022 
 بر يسمد 31

2021 
  همألف در ألف درهم   
 ققة( د)م   
 (ُمعاد بيانها)   
    

   6.981 14.680  وق دن الص فينقد 
   7.364.019 11.544.675 ب لحت الطت  فية مصر دائعوت احساب و ية جار ابات سح

  316.404 299.259 ر هأش 3تحق خالل ستُ بتة اع ث ودائ 
 -------------------------- ----------------------- 
   7.687.404 11.858.614 الي مجاإل
   
 157.285     228.640 ( 22 اح اإليض)  مرهونةائع ود
   694.169  889.310 يدونقد مق هر أش 3 دعستحق ب تُ  ةت اب ث ائع ود
 -------------------------- ----------------------- 
 12.976.564      8.538.858  
  = = === === == = =  = = === == ==== 

   : فية والنقدرصلم ا صدة األر توجد 
  6.970.765  10.958.995 متحدة الية ب العرات ماراإلاخل د
  1.568.093  2.017.569 دة تحالم يةالعرب  اإلمارات   رجاخ
 -------------------------- ----------------------- 
 12.976.564  8.538.858  
  = = === === == = =  = = === == ==== 
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 )تابع( د لنق ا و فية رصدة المصراأل 8
   
 ونيو  ي  30 

2022 
 بر يسمد 31

2021 
  همرألف د  ألف درهم  
   ة:  يلتال العمالت اب  ة ممقو   والمبالغ النقدية  بنوك ال ىلدة رصداأل
 6.997.815    11.069.250 هم اإلماراتي الدر

 912.947    994.962 يريكألما  الدوالر
 168.597 147.791 ي دعوال السـي رال
 228.187 284.136 ة  ي دالهن  بيةلروا
 110.675 318.624 صري منيه الجال

 120.637 161.801 عمالت أخرى 
 -------------------------- ----------------------- 
 12.976.564 8.538.858 
  == == = = = = = = =  == == = = = == = 
 

  درهم( ألف    7.463.883(:  بيانهاُمعاد  )  2021  يسمبر د  31)  مرهد   ألف  11.900.106ادله  يع  وما   قدالن   يبلغ  ،2022يونيو    30في    كما
محتفظ  يتضمن منشأة  به    نقد  قبل  بهمحمن  بقيمة    تفظ  إيضاح    51.227للبيع  )راجع  درهم  ً (  4ألف  الت التسهيال  ه من   مخصوما تم  ت  ي 

 (. 16)راجع اإليضاح  ب لعند الطحق السداد ست ت وعدة بنوك تجارية   نا ميهالحصول عل
 
  ودعة ل ماألج   ة قصير  ةبت الثائع  ودا ال . إن  بنكيةودائع اللى الدة عئ اسال   ت الدالمع  لى داً إتناسا   ةت ار ثاب عبأس  دةفائ   كولبن ا  ى لدنقد  ال  رتب علىيت 

سائدة على  لالمعدالت احسب    وتحقق فوائد  وعةم ة للمجدي على المتطلبات النقك  ذل  وقفت وي ر،  ثة أشهثالحتى  احد  وم وي   من  حوترات ت  لفترا
 . جل األ يرة دائع قصلوا
 

 5.959.567:  (يانهاُمعاد ب )  2021بر  يسمد  31)رهم  د  7.982.439  مبلغعلى    ة مصرفي الدة  األرصنقد وال  لشتمي ،  تقريرلريخ اتافي  كما  
الما  اتعالدف  قابل م  (همرد إيدلتي  او  روي تطال  قارات لغرضيع عب   ظيرن ء  العمالمة من  للمست قدمة  فاتم  توزيعات  و  انمي حسابات ضعها 

 مرهونة. غير ة صدألر ا / ودائعه الهذإن  .ابهح غير مطالب اأرب 
 

 تير ار بها فودصي   تي لمالمدينة ال لذمماية ور جاينة الت دم الم ذمال 9
 

  
 نيو  يو  30

2022 
 سمبر دي  31

2021 
  ألف درهم م دره ف لأ  
 ( )مدققة    

 (ُمعاد بيانها)   
    التجارية مدينة ال لذمم ا
  1.397.824  1.257.407  افي ، صشهراً  12ل قبض خالمستحقة الغ الب م
   403.910     386.059  راً شه  12بعد بالغ المستحقة الم
  -------------------------- ----------------------- 
  1.643.466     1.801.734  
  -------------------------- ----------------------- 
   ر فواتي ها ب  صدر ت  لم التي  مدينة لاذمم ال

  5.461.314     5.673.948 راً هش 12ل الستحق خت  يرفوات ها  ر ب صدتُ  مدينة لمم ذم
  9.323.008    10.402.311 ، صافي اً رهش  12 دبعق تح تس يروات فبها  ر صدتُ م مدينة ل ذمم
 -------------------------- -------------------------- 
 16.076.259     14.784.322  
 -------------------------- -------------------------- 
  16.586.056     17.719.725 ر بها فواتيردص ي   لم نة التي مديالوالذمم ة يجارتلاة  ينالذمم المد مالي إج
  ===== = = == ==  ===== = = == == 
 
التجاريةالمدين   مالذم  من  خصميُ  ق  تعل ي   درهم(  ألف  498.482  :(بيانها  ُمعاد)  2021  مبرديس  31)  همرد  ألف  496.314مبلغ  ه  الأع  ة 
 . لمالكبا رداد ست لاللة رى قاب األخة ين لمداذمم اليع جم عتبرتُ يلها. كوك في تحصشالملديون ا صمخصب 
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   ا  دفوعة مقدمم ومصروفات ئع داو و دينة وذمم مرى  أخموجودات  10
 

 
 يونيو    30

2022 
 مبر سدي  31

2021 
  مألف دره درهم  ألف  
( )مدققة     
(اد بيانهاُمع)    
   
 4.547.121         5.192.884 لتطوير اات اتفاقي جب مو ب  لصي تح لل بلةقا الغب م

ً قم مدفوعة  غمبال  3.818.672         3.970.597 ( 1) ارلالستثم دما
ً وعة مدفم الغب م  1.418.398      1.255.620 نلمقاولين وآخري  قدما

 1.121.663      1.163.006 ( 2)جلة  ة المبيعات المؤعمول
 386.936  508.380 صيل لتح لة لاب قالمضافة ال القيمة  بةضري 

 322.051  297.985   ة طرسي ص غير مص ن حصيل مح بالغ قابلة للت م
 301.665        49.687 ة زئ جوالت افة ي خاص بالضال  مالعألا طاع ق  –زون مخ
 480.368          451.771 الكينلما تن جمعيامدينة م ذمم
 166.141  180.151 مؤجلة   لة دخ ودات ضريب موج
ً دممق ةوع دفم تصروفا م  138.027        149.777 ا
 21.507  28.171 أرض اذ على لالستحو  عات مقدمةفد

 19.901  19.891 ستحقة مفوائد 
 1.415.079       1.489.512 دائع  وو خرى أة ن ي دم ممذ
 ──────── ──────── 

 14.757.432   14.157.529 
  == ====== = ==  = = == ==== = = = 

 

ً مق المدفوعة  والمصروفات ائع  والودمدينة  الذمم وال  رىخأل ا اتالموجود اق قحت ت اساترف   : دما
   
  6.041.326      6.464.318 اً شهر 12ل الخ

  8.116.203    8.293.114 شهراً  12 بعد

 ────────  ─────── 
 14.757.432         14.157.529 
  = === = === == =   ==== ==== == =  

 
ً م  ةع المدفوالغ  مب ال  إن (1) بهاست تي  لال  موااأل  مثلت   ارمث لالست   قدما لغرض  جالم  اهم  على موعة  ائتالف  ملكية   صحص  الحصول    ت ا في 

 .  رري التق تاريخفي  امل ك الما س أ ويلها لريتم تح ة ولم مي رسهمات لمساا ه هذح نة. لم تصب معي 
 

مات  االتزب   اءلوفارة  فت   مدى  ى عل  هايذفتن و  أ  ءمع العمال  قودع  دة للحصول علىلة المتكب ؤجمعات البي الم  تموال صروفات عمء  إطفايتم   (2)
ً  كوني حيثما  ألداء،ا  . مناسبا
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 ر وي ط رض التلغ عقارات  11
 

  
 يونيو    30

2022 
 ألف درهم   
   

   37.740.746  ( مدققة )رة لفت ا بداية  في  يدصالر
 ( 51.450)  ( 2-2إيضاح ان )تأثير إعادة البي 

  ──────── 

   37.689.296  ( يانهُمعاد ب ) الفترة ية داب في  رصيدال
   
     3.834.797  لفترة ال خال  كبدةمت ال ليفتكاال :اً ئداز

 ( 5.492.663)  ة رفت لا ات خالل اإليراد لفةتكولة إلى مح ال تكاليفال ناقصاً: 
 ( 1.739.813)  ةاألجنبي  مالتيل العتحو فروقات ناقصاً: 

  ──────── 

 34.291.617  الفترة  هايةن في  رصيدال
   = === = = = = == = 

 

   يونيو   30 
2022 

  سمبري د 31
1202  

  ألف درهم ألف درهم  
 )مدققة(  
(ُمعاد بيانها)    
   :الموجودة ير و تطلا ض غرقارات لعلا

 18.708.078 17.156.288 ةتحد ة المي عرب لارات ما اإل لةداخل دو
 18.981.218 17.135.329 دةتحة المربي علاارات اإلملة دو  جخار
  ─────── -------------------------  
 34.291.617 37.689.296 
  ======== ===  == = = == = ====  
 

    مالية أوراق  في ات ستثمار ا 12
 

 

  
 يونيو    30

2022 
 سمبر دي  31

2021 
  ف درهمأل ألف درهم   
 )مدققة(   
    

025.310.1     711.103.1 رى خاألملة شارادات الي اإل خالل  ة منادل عاليمة لية بالقمالاات دموجوال  
275.151   692.100 خسائر أو ال ح ربال األة من خاللعادل ت المالية بالقيمة ادا جوومال  
603.118.1   234.204.1 ة كلفة المطفألية بالت ات الملموجودا ا  
 -----------------------  -----------------------  
 637.840.2    128.273.3  
  = === = =====   = === = =====  

   ة: يلمال ق األوراا في  تا رماستثالا
252.170.1   228.946 حدةبية المت ات العراإلمار ولةد داخل   
876.102.2   409.462.1 لمتحدةة ابي ت العردولة اإلمارا   خارج  

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

 637.408.2     128.273.3  
  == = ====== =  == = ====== =  
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    تابع( ) مالية  أوراق في  ات ثمار ستا 12
 
 لعادلة ا  مةللقي  لمتدرجا م النظا
 
 :تقييمب الحسب أسلو   دلةالعاية بالقيمة اللمت ادا لموجول ةعادلل االقيمة  عن صاحللتحديد واإلفالتالي  المتدرج النظام المجموعة م خدتست 
 
 3المستوى   2  المستوى 1المستوى   لي ا جماإل 
 رهم ألف د  م رهد  لف أ درهم ف أل م رهد ف أل 
     
 52.702 1.051.440 100.260 1.204.403   2022ونيو ي  30
  === == == = ==  == == = ===  == == = ====  === = ==== 

 29.223                 1.291.459             140.843          1.461.525 قة( ق)مد 2021بر مسي د 31
  === == == = ==  == = = ====  == == = == ==  == = = = === 

 
ة  م في قي صا  هي   ةدي تكون عات الو ادها تردة اسيم ق  دي تحد  ل من خال  2 ى المستون  ضمة  لي مالا  قألورا ا  في تمارااالستث قييم  ت تم التوصل إلى  

 . رة الفت  خالل  2ى وت والمس 1ستوى من البي ت تحويال ء جرايتم إ م ل تثمر فيها.المسركات دة في الشالواح ة لحصل األصل 
 
 كة مشترات تالفئاولة  مي زت الشرك   قروض 13

 
 يونيو    30

2022 
  برسمدي  31

2021 
  درهمألف  رهم ف د أل 

 ( ة ق)مدق  
 (ُمعاد بيانها)  
   
  843.493 831.107 م  .م.ذ  ليو سي دب  دي  الجنوب بيد راإعم
  136.266 148.069 م ذ.م. ن فيوز وات  دأول
   81.080    78.572 ( 1)  م.عش.  لتمويلك لأمال
   46.871 50.191 ى أخر ركة شت ات مفالوائت ميلة  ز ركات ش
 ----------------------- -----------------------  
 1.107.939 1.107.710   
  == = = = = = = = =  === == == ===  
 
أدناه،  1)ف  خالب  ت (  الزمي لل   ةلممنوح ا  ضلقروا  ضعخ ال  واشركات  المشتركةالئ لة  اوتُ   اناتلضم  تالفات  ً   /   طلب ل ا  دعن داد  لسستحق    وفقا

 د. ائ فوها  ي لب عترت ي وال  ة ي فاقالت لشروط ا
 
ً قفو (1)   نة س  في   كة أمالك ن قبل شرم  ض للقري  لاألصغ  بلم% من ال20اد  سد  مت   ،2014ة  مة في سن المبر  ة،هيكلدة الاإع  قية تفاوط الشر  ا

  %2 بحمعدل رترتب عليه ي و  نةس 12 ىعلى مد  السداد ستحقيُ األجل  طويل يل هتسى إللغ ب ممن ال% 65 دة هيكلةإعا متت ، و2014
ً وسن   . سنة  12 ة لمد حويلت لة لابل ق ة حتملمة أدا  ىلإ %15 هيكلة  ةعادإتمت و يا
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 تركة شمات فال ئتاميلة وزركات  شي  ف ارات تثماس 14

 
 يونيو    30

2022 
 ديسمبر  31

2021 
  ألف درهم درهم ألف  
 ( ة ق)مدق  
 (ُمعاد بيانها)  
 ة: كترشم ئتالفاتاة ويلمزكات شر ثمارات في ستال  الدفترية قيمة ال
 

  

   1.593.458 1.731.541 أ(( يضاح ))إ * ةج ردم –( ودية ع ساهمة سم ركة ش)  ةي دصات نة االقي دالم ،إعمار
  514.786 498.187 * .م.مذ  بي يي سون د ن تاداو

   496.464 499.414 ذ.م.م ر ماعإي سي بليو ت دي د
 265.960 288.858 ة حدودلشرق األوسط الما ونالناشي رنت انر تير
 255.665 255.665 م .مذ. روي سك بيلزع
 200.038 187.098 يم شيركت وني ن ليري أسليتمي م إي ريزر توباركالي تيمال وكإي 

 142.894 140.296 *  ش.م.خ   مارالستث او  ةعلصناإعمار ل
 565.891 654.237 * جةمدر  –.ع .م ش  ويلتملأمالك ل
 58.339 52.473 * قاريتثمار العسالت للسياحة والمي ر البحاشركة 
 1.456.137 1.552.282 ى رأخ كة مشتر فات تالئ الة وت زمي كاشر
 ----------------------- -----------------------  
 5.860.051 5.549.632   
  = = = = == ====   = = === === =  

 
 . زميلة كات شرعة في المجمو راماستث  * يمثل

 

بقيمة  (  )أ أرباح  إعما  ألف   233.406تتضمن  هيكلة  إعادة  ناتجة عن  االعت درهم  يتم  والتي  االقتصادية،  المدينة  بهار،  م  راف  ن  كجزء 
 . لحاليةت األخرى خالل الفترة ااإليرادا

 
 الهامة:  كة رمشت ات الميلة واالئتالفزلاات لشركافي   ةلي ة التالي علفة اي ملكلا صصة ح عجمولم ا لدى
 
 ة ـيلكلم ا                 

 س التأسيد لب  
 يونيو    30

2022 
 ديسمبر  31

2021 
     

 % 22 .95 ٪ 22  .95 سعودية لا   ودية(ع ة ساهمشركة مسة االقتصادية )مدين ال إعمار
 % 20 .00 ٪ 20  .00 ة تحدالمية لعرب ا اراتاإلم  .م.م ي بي ذن دي ساوون ت اد
 % 50 .00 ٪ 50  .00 حدة ت الم بية رالع تاراإلما  م.م .ذ.ش  مارعسي ا بليو تي دي د

 % 65 .00 ٪ 65  .00 ة دالمتح ة ربي لعاإلمارات ا  ة دودط المحالشرق األوس ناشيونالتيرنر انتر
 % 50 .00 ٪ 50  .00 دة حت لماية العرب ت اارماإل  م وير ذ.م.عبيل سكز
 % 50 .00 ٪ 50  .00 ركيا ت  شيركتي يمن وأن ميليري ليت سم إي يزتوركالر ربا تيمالييكو إ

 % 40 .00 ٪ 40  .00 ت العربية المتحدة اإلمارا  خ م..شر  ماستث الوا  ةناعصلل راإعم
 % 48 .08 ٪ 48  .08 ة حدت مال ة ي رب علت ااراماإل  .ع  .م ل شللتموي أمالك 

 % 29 .33 ٪ 29  .33 ردناأل مار العقاري ث االست و احة ي للسالميت  حرالب ة ركش
 % 50 .00 ٪ 50  .00 ة ية المتحدالعرب  اراتماإل .م ذ.م ليو سي دب  دي  نوبالج بيد رامإع
 % 61 .25 ٪ 61  .25 ة ية المتحدارات العرب ماإل  م .م فيوز ذ.  نوات  لدأو

 % 50 .00 ٪ 50  .00 دة حمت ال بية عرلات اإلمارا  ذ.م.م يافة  روف للض
 % 50 .00 ٪ 50  .00 دة حمت ية الب عرلات اإلمارا ذ.م.م بوادي ر اإعم
   
 



 ةبع تا ا الركاتهوش م.عش.  قاريةلعا إعمارة شرك
 

   ةوحدملزة الموجلية احرمللية ااالمات يانبال ولح احاتضإي
 ابع( )ت ة(قر مدقي)غ 2022يونيو  30ي ف اكم
 

 

44 

 رى واألخ ارية  لتجا ة ئنداال  م مذلا 15
 

 
 يونيو    30
 2022 

 ر ديسمب  31
2021 

  درهمألف  رهم ألف د  
 ( ة ق)مدق  
 (ُمعاد بيانها)  
   
 6.730.990 6.813.801 ريعلمشاد اة عقوفصصات تكلومخقات قاتحاس

 4.059.548 3.560.165 راء أراضي لشن دائنو
 1.563.719 1.509.485 تجارية  ةائن د مذم
 1.152.292 1.020.862 ر ايجإلا اتمزات لا

 204.429   202.489 رة سيطمص غير الللحص الدفع ةقلغ مستحمبا
 287.545 285.765 ع دفة القحمست  ح أرباعات وزي ت 

 275.539      146.114   دفعحقة المست  دخل الة ضريب 
 4.247.313    3.795.284 ى ات أخرقستحقانة وا ائ ذمم د
 -------------------------- -------------------------- 

 17.333.965   18.521.375   
  == = ==== === =  == = = ======= 

 
 

   ائدة تخضع لف ت سلفياض وقرو  16
 

 
 يونيو    30
 2022 

 ر ديسمب  31
2021 

  درهمف أل ف درهم لأ 
   

 13.993.753   9.195.391 ة لسن ا الفترة / بداية ي الرصيد ف
 ً   (802.791) ( 708.124) ( 2-2ح )إيضا البيانإعادة أثير ت : ناقصا

 ----------------------- ------------------------ 
 13.190.962 8.487.267 (ُمعاد بيانها)  السنة/  ة الفترةاي بدي صيد فالر
 5.461.571 5.159.413 السنة  /  رة فت لا لال بة خسحوم قروض : اً دزائ 

 ً  (10.165.266) ( 5.503.097) نة الس / ترة الف ل ال خ ةلمسدد القروض ا : ناقصا
 ً  - ( 46.379) ( 4 يضاح)إ للبيع  اتفظ بهحمصنفة كمُ  ت ودابموج ات مرتبطة المحول إلى مطلوب  : ناقصا

 ------------------------ ------------------------- 
 8.487.267  8.097.204 السنة /  ةة الفتراي بدي الرصيد ف

 223.521  9.735 ( 8 يضاح)إ فع عند الطلب دق الحت ست ت تسهيال: داً ائ ز
 (2.029)  ( 8.558) اشرةً مب لمنسوبة ا اليفتكن الطفأ مناقصاً: الجزء غير الم 

 ------------------------ ----------------------- 
 8.708.759    8.098.381 نة السة / الفتر ةي افي نهالتي تخضع لفائدة  والسلفياتوض ي القرفصا
  == = == = === =  == = ======= 
   : تخضع لفائدة فياتسلووض ر قاستحقاق  اتترف

 6.317.370    3.845.824 هراً ش 12ل خال
 2.391.389 4.252.557 شهراً  12بعد 
 ------------------------ ----------------------- 
 8.708.759    8.098.381 سنة لا / فترة ال هايةن  في  رصيدلا
  == = === === =  == = = = ===== 

 : افي غرالج الموقعسب ح  دةروض وسلفيات تخضع لفائ ق
  

   4.702.299 3.702.923  حدةلمت ية ارب لعات ارما اإلة ل دو ل داخ
   4.006.460 4.395.458 العربية المتحدة ت را مالة اإلود  خارج

 ------------------------ ----------------------- 
 8.098.381 8.708.759   
  == = = == === =  == = = == ==== 
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 ع()تاب  تخضع لفائدة ت سلفياض وقرو  16
 
 : يةالالت  ة ون مضمال ري وغنة  ضمولما  دئ ها فوالي رتب عت ت  التيوض والسلفيات  القر وعة جمم ى اللد
 

 مضمونة 
 
تموت  - ب مشتر  يلسهيل  د  400.000لغ  ب مك  )كأمري   والرألف  ب   1.469.200ي  مضمون  درهم(  بعضموألف    قارات عال  جب 

  ل ول بحامل  لكبا  هدادس  ويتموياً  % سن 1  .50اً  زائد  ريبولب سعر  حس   دةفائ   يهتب علتري و  في تركياالمجموعة    لكهاتمت ي  لت ارية  استثمالا
 .2022 معا

 
أمري أل  8.289  لغبمب رض  ق - تجاري مم  م(درهف  أل  30.445كي )ف دوالر  بنك  ا  بموجب مون  ضن  لبنان  ادلموجوبعض  ت في 

ً % سن 7 .5بنسبة  ئدةفايه  لعويترتب   . 2022 في ه ادسد ميت و ويا
 
ر  8.759.538  بلغمب   قروض  - هوألف  تجامن    (مدره  فأل  407.389)  ةندي بية  ومؤسسربنوك  مية    ض بعب نة  مومضة  ي لاات 

ً نوي س% 9 .20ى ل% إ9 .07من  وح ارتت ت عدالبم وائدعليها ف وتترتب الهندفي   تدا الموجو  .2025ول ل بح هادسداويتم   ا
 

 ة ونر مضم يغ 
 
بسح عمجمولا  قامت - )  215.000  بلغمب  ة  أمريكي  دوالر  درهمأ  789.695ألف  المشترك    جددالمت ني  ئتمااال  التسهيل   من(  لف 

  يه الحصول علم  والذي ت ،  ةمتحدية الرب العمارات  في دولة اإل  ألف درهم(  5.509.500)  يكمري أ  الر ف دولأ  1.500.000  لغاالب 
سهيالت في  تبلغ قيمة الت   .2025بحلول  ستحق السداد  ي واً  % سنوي 1  .25  اً ائدزر  ليبو  سعر ب ئدة/ربح  ويترتب عليه فا،  ةي ارجبنوك ت   نم

الموجزة   ماليةال  البيانات ا  ية من صافألف درهم    782.076حدة  الموالمرحلية  المطفأة    عامالتلمتكلفة  إلى  مباش  بة نسوالمغير  رة 
 المعامالت.   

 
د   743.820  مبلغبسحب  عة  ولمجما  مت قا - د أل  2.732.051)   كيأمري   ر والألف  المتجدد  ماني  ئت الا  تسهيلل ا  نمرهم(  ف 

دو أ   1.000.000غ  الب ال  (“سهيل الت ”) اإلمارات  دول في    (درهم   ألف  3.673.000)مريكي  أ  الرلف  تم و  حدةمت ال  العربيةة    الذي 
ً نوي % س1  .25داً  ئ يبور زال سعر  دة ب ائ ف  ليهرتب عت ي و  ،مشتركة  ة اري جت ك  وبن   ليه منع  حصول ال تم    . 2025  ولبحلستحق السداد  ي و  ا
ا الماليةانات  بي الي  ف  سهيلالت   اني ب  بعد  د  ألف  2.731.112بمبلغ  الموحدة  زة  لموجالمرحلية  التكص خرهم،  المطفغي   يفالم  أة  ر 

 لة. مللمعا رةشمبا رةوص المنسوبة ب 
 

ايرة األجل  قصت  يالهتسمثل  ي   درهم  ألف  180.000مبلغ   - حدة  مت لا  ية ب العر  ترامااإللة  دوي  ف   اريجت   كبن   نم  هاول علي حصلتم 
ً سنوي  %1داً  ائ ز ور إيب دة بسعر ئ فا عليه تبيتر  .2022في تحق السداد  سوت  ا
 

بمبلقر - يمثلف  أل  9.735غ  ض  الحصول عليها من    درهم  تم  العرب بنوك  تسهيالت  تب  وتتر  المتحدةية  تجارية في دولة اإلمارات 
 .2022 في ستحق  % سنويا وت 1زائداً بسعر ليبور لمدة شهر عليها فائدة 

 
صر، بفائدة تصل إلى  تجارية في مبنوك  تمويل من  سهيالت  مثل ت ي ألف درهم(    599.433ألف جنيه مصري )  3.067.800بلغ  م -

 .2027بحلول سداد تحق ال ويس% 11 .75
 
بمبلغ  قرو - د  25.711)  كيري أمر  والد   ف لأ  7.000ض  من  رألف  تجبنوهم(  وتتر  في ارية  ك  تصل   ايهعل  تب لبنان     إلى      فوائد 

ً % س3 .65  . 2023  في السدادستحق ت و نويا
 

بمبلقر - الالب   د أح  ألف درهم( من  147.000)ف ريـال سعودي  أل  150.000غ  ض  ر  بوي بسعر س  فائدةيه  عل  ب ت يترو  اريةتجنوك 
ً 1 ائداً ز    .2023 ول بحلد دالسق اتح سوي  -  % سنويا
 

راوح  ت ت   دةفائ   اهلي ع  ويترتب  لهندفي ا  ك تجاريةنومن ب   (مدره  ألف  1.716.280)  روبية هندية  فأل  36.902.913  بلغض بموقر -
   .2026 بحلول تحق السداد وتس % سنوياً 9 .50لى إ %5 .80من 
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 ك صكو 17
 

   
 يونيو    30
 2022 

 ر ديسمب  31
2021 

  درهمألف  ألف درهم    
 ( ة ق)مدق    
     د:ليمت  كوك ص عمارإ
   2.749.354 2.749.841   3 المجموعة  -
 1.832.444 1.833.021   4 ة المجموع -
 1.832.667 1.832.836   5 عة موالمج -
 

    
     اي ام جي صكوك ليمتد: 

 2.748.475  2.749.684   الصكوك  -
   ----------------------- ----------------------- 
 9.162.940   9.165.382 ( راً شه 12 قة الدفع بعد)جميعها مستح ة سن لا رة/ الفت  هايةن ما في صكوك كلزامات اي الت المإج
    === = = = = ===  ==== = = ==== 
 

 : تد يم ر صكوك لماإع . أ
 

  بالكامل   كةلومم  تابعة  ركة وهي شن  اي جزر كايمف  لةة مسجمحدود  ية ولمسؤ  تا ذة  شرك  (،"ر ُمصد)"ال  دليمت ك  صكو  ة إعماركرش  تقام
إبر  سيس بتأوعة،  جمللم شصنامج  أمان هدار  يجوز“نامجرالب ”) ة  ادات  من ب وجبم  (  للُمصدر    حتى   نة اأمت  شهادا  اردإصخر  أل وقت    ه 

 ة. ن مااألت دا شها من  جموعةم  كلفي شهم( لف درأ 7.346.000)   كيدوالر أمري ف أل 2.000.000
 

 : 3  جموعةالم
 
  ي كري دوالر أمألف    750.000( بمبلغ  “ 3  كوكصال ”مانة )أت  اادشه  من  ةالثالث   وعةجم ملار  داإصدر ب ُمصال  قام،  2016سبتمبر    15  في
بموج مف درهلأ  2.754.750) ادبي، وت   ناسداك  ة ص بورفي    3  وكإدراج الصكم  ت   ج. لبرناما  ب(    ويترتب   2026سنة    سداد في ل ستحق 

 : 3 كوكصدفترية لل لا ةيمالقلي ي نوي. فيما س ف صس ن سا أ على دهاسداجب توي % سنوياً و3 .64سبة باح بن ت أرعازي تو 3 كوك لصا على
 

 
 يونيو    30
 2022 

 ر ديسمب  31
2021 

  مهدرف أل ألف درهم  
 ( ة قدق)م  
   

 2.749.354 2.749.841 سنة الالفترة / نهاية  ت الصكوك كما فياماتزلا
  = ==== = == ==   = === = = == =  

 

 : 4  مجموعةال
 

يكي  رمأر  دوالف  أل  500.000غ  بلبم"(  4صكوك  )"ال انة  مأ  هاداتشمن    ابعة الر  ة مجموعلادر  لُمصا  صدر أً ،  2019سبتمبر    17في  
البرج و( بمف درهمأل  1.836.500) ت جامن ب  نا  4وك  لصكا  جا ردإم  .  السدافي بورصة    رتب ويت   2029د في سنة  سداك دبي، وتستحق 

 :  4لصكوك ية لدفترلا لقيمةايلي يما وي. فصف سن ن ساس لى أع دهاداوجب سنوياً ويت س %3 .875بة رباح بنسأ ات عتوزي  4 كوك لصعلى ا
 

 
 يونيو    30
 2022 

 ر ديسمب  31
2021 

  همدرألف  درهم ألف  
 ( ة ق)مدق  
   

 1.832.444    1.833.021 السنة الفترة /  هاية ن  في  اكملصكوك ات املتزاا
  = == == ==== ==   = == ======  
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 )تابع(  ك صكو 17
 
 : 5  مجموعةلا
 

ال  500.000)  همدرألف    1.836.500( بمبلغ  “5  كوكصلا”ة ) ن ماأ  ت شهادا   نة الخامسة مالمجموع  2021و  يولي   6في  صدر  مُ أصدر 
  ك وصكلا  لىع  رتبت ي .  2031في    دوتستحق السدا   ي،ك دب اسداصة ن ر في بو  5  كوكلصاج اإدرتم    .نامجلبراب  وج مب (  ريكيأم  ردوال لف  أ
ً % سنو 3 .7 ةسب بن ح اأرب  تايعزتو 5    : 5كوك صلل  ة لدفتري ا ةملي القي ما ي في   سنوي.  فس نص لى أساد عسداوتستحق ال يا
 

 
 يونيو    30
 2022 

 ر ديسمب  31
2021 

  درهم فأل ألف درهم  
 ( ة قق)مد  
   
 1.832.667 1.832.836 سنة لا /  الفترة في نهاية تزام الصكوك كما ال
  = = = = === == =   = = = = === = == 
 

 
 يمتد: ك لوك ام جي ص اي . ب

 
ي  هو  انايمفي جزر كدودة مسجلة  ذات مسؤولية محة  ك رش  وهي   در"( صمال")  متدلي   صكوك ي  ج  ام  اي أصدرت  ،  2014  يونيو  18في  
ت شرك إعموعج ملل  مبالكا  ة وك مملبعة  اة  مول ة  أماش  ع، ..مش   زمار  )"ن هادات  دوالر    750.000بمبلغ    صكوك"( ال ة    أمريكيألف 
دل  مع  ككوالص  على   بت تري و  .2024  عام  في د  سداالتستحق  ، ودبي  ناسداكة  بورص  وك في لصك ا  تم إدراجم(.  دره  لفأ  2.754.750)

 صكوك: ل ل ةي رفت لد االقيمة  يلي ما ي ف . يف سنوصن س أسا على  دهاب سداوجت وي اً  سنوي  %4 .6اح بنسبة توزيعات أرب 
 

   
 يونيو    30
 2022 

 ر ديسمب  31
2021 

  رهمد ألف  ف درهم أل   
 ( ة قق)مد    
     
 2.748.475    2.749.684     ة ن سلا ة/ الفتر هايةي ن فصكوك كما  ي التزامات المالإج
    = ==== = == ==  = ======== 
 

 مال لرأس ا 18

   
 يونيو    30
 2022 

 ر يسمب د 31
2021 

 درهمألف  م رهد ألف    
 مدققة( )    
     

م  هدر 1ع واقهماً ب س 8.179.738.882به:  رح لمال المصس ا رأ
م  دره 1 اً بواقعسهم 8.179.738.882: 2021مبر يسد 31) للسهم

 8.179.739 8.179.739  سهم( لل
   ------------------------ ---------------------- 
ً س 8.179.738.882: ل ماكفوع بالدمالدر وصمال   مدره 1ع بواق هما
ً  8.179.738.882: 2021سمبر دي  31م )هسلل   رهم د 1بواقع  سهما
 8.179.739 8.179.739  هم( سلل
    ==== ======  == ======== 
 
م من قبل إعمار  سهاء األشر  إعادة  برنامجبدء    2022يل  أبر  20نعقد في  المُ جمعية العمومية السنوي  اجتماع ال   همو الشركة في رر مساق

  ى ذلك، يمية. عالوة علت التنظإعادة الشراء المقترح للموافقا  رنامجب ضع  در. يخا المصس ماله% من رأ1العقارية ش.م.ع بما ال يزيد عن  
 ها. ائ غأو إل األسهمبيع هذه يتم ن س، سيقرر مجلس إدارة الشركة ما إذا كالةالصذات ية التنظيموافقة لى المصول عريطة الح ش



 عةالتاب تهاكاوشر .عش.م  يةعقارال إعمارة شرك
 

 )تابع( حدةوالم ةزوجلما يةحللية المرالما ناتياالبضاحات حول إي
 ر مدققة( )غي  2022يونيو  30كما في 

48 

 
 ت يا االحتياط 19

 
 االحتياطي 

 نوني قالا
 أس راطي يتحا
   لمالا 

 اطي االحتي 
 أسهم وة عال عام لا

ي صافي  اطتياح
ر(  ئالخسح / )اابرألا
 ة حققمالير غ

  ليحو ي تاحتياط
 جمالي إلا ة بيجناأل لعمالت ا

 رهم  لف دأ م هدر  ألف ألف درهم  م دره  فلأ   درهم  ألف   مدره  ألف درهم  ألف   
        
 20.046.605 (3.773.964) (1.400.267) 578.234 7.320.841 3.660 17.318.101 )مدققة( 2021 ديسمبر 31 يف  كمايد رصلا
        

 ( 11.616) - ( 11.616) - - - -   محققال غير ياطاالحتيفي   النقص
        

    (973.729) ( 973.729) - - - - - ية نبأجعمالت  ويل حاطي تاحتيي ف  النقص

  ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- 
 (  985.345) ( 973.729) ( 11.616) - - - -   لكيةلما ق وقح ضمنباشرةً  ما هب رف عتالم  ئرالخسا صافي

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

   19.061.260  (4.747.693)  (1.411.883) 578.234 7.320.841 3.660   17.318.101 2022يونيو  30في ا كم يدالرص
  == = = === === =  == = = === === =  == = ======= =  == = = ===== =  == = = ======= =  == = = = = ===== =  == = = ==== === = 
        
 17.540.597 (3.791.284) (1.411.088) 578.234 6.940.830 3.660 15.220.245  2021ير ينا 1في ما  ك درصيال
        
 ( 187.672) - ( 187.672) - - - - المحقق   غير طيا تيحاالفي   قصنال
        
 ( 24.695) (  24.695) - - - - - بية جن أ  تعمالويل حطي تا احتي في  لنقصا

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

 ( 212.367) (  24.695) ( 187.672) - - - - كية  لملا ق قوح شرةً ضمنباما ف بهرتمعال  سائرخالي صاف

 ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- 
 17.328.230 (3.815.979) (1.598.760) 578.234 6.940.830 3.660 15.220.245   2021يونيو  30 فيا كم الرصيد

  == === = === = =  == == = = =====  == = = = = == == =  == = == = = === =  == === = == == =  = = == = = ===== =  == === = ==== = = 
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 اح برت األ توزيعا 20
 

لما تم اعتماده من قبل المس،  2021ة  ن سم لهسللم  دره  0  .15  ةيمبقة  باح نقدي رأتوزيعات  قامت الشركة بدفع     عمااالجت   خالل  ناهمي وفقاً 
 . 2022ل بري أ 20في   لذي عقداشركة لل ة العمومي  ةلجمعي لنوي الس
 

 ةالق عال ذاتف طرااأل ول ت حاح إفصا 21

 

تشتمل األطراف  .  العالقة ذي  ريف الطرف  ن تعتقع ضمت أخرى  اد ومنشآ أفرمعامالت مع    االعتياديةألعمال  المجموعة في سياق ا   متبر
الع المجموعة  القذات  لدى  اإلدارة  ف ظموة  مشتركةب  بموج ها  ب   لمحتفظاكات  رشوال  ينيسي الرئ ي    ت ئتالفااالوالزميلة  والشركات    سيطرة 

 . رهاوغي المشتركة 
 
مملوكة  ن  إ قبل  ب المجموعة  من  جزئي  الحكومية، شكل  لالستثمارات  دبي  )"الحكومة"(.  لوك  مم  منشأةوهي    مؤسسة  دبي    تُبرملحكومة 

ومية  كمارات الحدبي لالستث تع فيها مؤسسة  ومنشآت تتمكومة  ة للحك وممل  آتمنشمع    ، معامالتةي داألعمال االعتياسياق  ، في  المجموعة
  اإلفصاح عدم  ارة  اإلد  قررت،  24المعيار المحاسبي الدولي    بموجب ووفقا لإلعفاء المتاح  .  جوهري تأثير  و  ة أ ك شترمة  سيطرطرة أو  سي ب 

  العتياديةا سياق األعمال  في    برامهاإيتم    التيو  لصلة،اذات  ية  تشغيلأنشطة  و  يتمويلذات طابع  ساس  األعن هذه المعامالت، التي هي في  
 تجارية.  طوفق شرو 

 

 عالقة الت ذا  فرا طاأل عم امالت معال
 
الم  مافي  ت لتي  او  فترةال  لقة خاللعالا  تمع األطراف ذا ة  ي وهرج ال  تالعاميلي  ً وة وادي ي االعت   ل ألعماا  في سياق  فيذهان تم    فق وط مت لشر  فقا

 : يةاف المعن األطر ينب  عليها
 

 ي منتهية فلا  أشهر  تةالس فترة    

   
 يونيو    30
 2022 

  يونيو 30
2021 

 مهدر فأل ألف درهم    
     ة: كرت مشات الفواالئتال  لة يمالزت كارالش

 -   8.201   عقارات ر تطوي  تا مصروف
 1.125 1.075   المي مويل اإلسالت  داتإيرا

 5.542 52.173    ة اري دإلا وة مي موالع صروفات الموبيع ال  اتمصروف
 100 99  صلة ل ت اذا  يراداتإلا جزئة والت وتأجير الرادات إي 
 326 -   اإليرادات  ةلفكت 
 1.593 40  ى خر أ  تشغيليةت راداي إ
    == = === = = =  === === = 
 
 

    

    : قةالعلت ا ذا  األطرافرة العليا وظفي اإلداموودارة  اإل لس اء مجأعض
 95.064    36.050  ة  اري داإلومومية الع وفات لمصراويع الب   تا وفرمص
 43.894 37.700  ة صل ال  تذا  تادا إليرا وة ئ والتجز تأجير ال اداتيرإ
 32.596    18.181    لوي تمال كاليفت 

 2.226 -  إيرادات التمويل 
 8.287    3.717   اإليرادات  تكلفة
 1.500 -   خرى أ ت راداإي 

 15.332    15.573   ى ر خأ  شغيليةت ت ادإيرا
 - 13.300   قارات  الع  تطوير وفاترمص
    = == = ====  = = = = == == 
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 ع( ابت القة )العت ا ذ ف راطاألل حو  حات صافإ 21
 

 ة قالعال ذات  طرافة األأرصد 
 
 وحد(: جز الملموا المرحلي  الي بيان المركز المضمن  رجة المدو) قة لعالا  اتذ طرافاألمة مع لهاا دةصألر ايلي  مافي 
 

   
 يونيو    30
 2022 

  يسمبرد 31
2021 

 درهمألف  م رهد  ف لأ   
 ( ة قق)مد    

     ة: كترمشلات  ا فتالة واالئلميالزالشركات 
 14.978 14.073  ى ر واألخالتجارية  دائنة المم الذ
 1.671 1.753     اتيروف  صدر بهايُ  متي لينة الدمالمم ذرية والالتجنة امدي اللذمم ا

 - 4.104   عمالء مبالغ مدفوعة مقدماً من 
   == = ===  = = ==== 
 
    : ةقت العالف ذاطرا ألا وا علي ال ارةفي اإلدوموظ   ء مجلس اإلدارةعضاأ
 2.897 7.474   ير ت وافبها  ر صدي لم ي ت ال ة المدين  مالذمو ةاري تجلانة ي دمالم ذمال

ً فوعة مقمد فات ووودائع ومصر   ةرى وذمم مدين ات أخوجودم  151.772 129.389  دما

 4.312 4.445   عمالء قدماً من ممبالغ مدفوعة 

 694.398 653.868     ى أخرو تجارية نة مدي م ذم

    == = = = = =  == = = = === 
     
 ا علي الدارة موظفي اإل  ضات عويت
 

    

   ة: رت الفل الخ ااإلدارة العلي  ي فوظم آتافمكا يلي يمف
 يونيو    30   

 2022 
 يونيو  30

2021 
 مألف دره ألف درهم    
     

 143.719 137.479   جل ألقصيرة ا مزايا
 3.708 7.748   للموظفين مةلخداة نهاي  تاويضتع
   ───── ------------------ 
   145.227 147.427 
    ========  = = ====== 
 
 موظفاً(.  154: 2021يونيو  30)وظف م 145فترة ال ل خاليا  لرة العدااإل ظفي مو عدد بلغ
 

تم  ا  وفقا لم  2021  لسنة  درهم ألعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيينألف    9.199  تعويضات بقيمةبدفع    خالل هذه الفترة قامت الشركة  
 .2022ل بري أ 20في  لذي عقداشركة للة العمومي  ةلجمعي لالسنوي  عمااالجت  خالل  المساهمونبل ن قاعتماده م
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 رئة  ا الط تلتزاما ال وانات  ا الضم 22
 
 نات  لضما ا ( أ

 
 . ( مرهألف د 32.047 :2021 يسمبر د 31م )ألف دره73.932 غلبمب ية دتن ست مدامات اعو  مالية ت ضمانا  موعةالمجرت دأص .1

 
  ن مادر  مان صب ضا طخ   بلمقا  ضمان ك(  مألف دره  5.000  :2021بر  ديسم  31رهم )د  لفأ  5.000  مبلغي ب لما  ضمانة  موعلمجا   قدمت .2

 ي. ة دب م وكحة من ي ارصة تجخدار رصإل  يراك تجبن 
 

  ير يم العقاظن ت ال  ؤسسة م   ى إل  ف درهم(أل  6.351.465  :2021ر  ديسمب   31)هم  در6.448.347بمبلغ    داء أ ن  سح   ضمان ة  عوم لمجا  قدمت  .3
 ري. عقاليم اؤسسة التنظصة بمخال ا حوائ اللجب بمويدة دالج يعهارشام ل مقاب في دبي 

 
الف  ت ئ المانات  ضك   يةراتجبنوك    لىإم(  دره  فلأ  417.098  :2021ديسمبر    31)درهم  ألف    430.577لغ  بمب   ضمان  جموعة الم  دمت ق .4

 اقيات تطوير. تفجب ابموروع مش تطويرة معها ب عوم المجموتقشأة من  ة ومقابل سندات اذنية صادرة من قبللمجموع الدى  ركشت م
 

  كومية فيح  هيئاتة  دإلى ع  هم(درف  أل  104.131:  2021ر  ديسمب   31)  لف درهمأ  95.221  ء بمبلغدا أ  حسن  اتان لمجموعة ضما  متقد .5
يخف  نداله الل  .ريعهامشا  صيما  عدة    لمقاب رهم(  دألف    145.163  :2021ديسمبر    31)  درهم  فلأ  218.504  ةميبق  رهنك  بن دى 

   .( 8 رقم احضي اإلجع )را  تسهيالت
 

ال  وتسهي   ي ستندم  دتمااعة  وعلمجم ا  قدمت  .6 فد  ألف   438  : 2021سمبر  ي د  31)رهم  دلف  أ  366  لغبمب   ئتمانبطاقة    ل ب مقاصر  م  ي رهم( 
جع  ا)ر  انمئت الا بطاقة  و  ديلمستن ا   مادالعت اقابل  م(  مهردألف    438  :2021ر  ب مسي د 31)م  هردلف  أ  366يمة  هن بقر  لبنكا  دى روعها. لمش
 . ( 8 احيضاإل
 

  ىإل  هم(ألف در  11.684  :2021مبر  ديس  31)م(  رهألف د  9.770ري )مص  ألف جنيه  50.000لغ  بمب   ن بنكيضماعة  مجموال  تقدم .7
  : 2021ديسمبر    31)  م(هألف در  9.770)مصري    يهن ج  فأل  50.000يمة  رهن بق  نكلب الدى    .هاوعشر مقابل مية في مصر  ومكجهة ح

 بنكي. ال ضمانهذا ال قابلم( 8 رقم احض ي اإل)راجع رهم(  لف دأ 11.684
 

 ة لطارئا  لتزاماتالا (ب 
 

برادي رنداأصدرت  (  )أ .1 انفراست ي تر سدان ش  ا  ل ورب ركو  اكتشررـال  ب ف  مشترك  فئتالافي    كشري   يوه  ،تديميشن  التاا ركالشعض  ي  عة  ب ت 
التي تم إبرامها    لتشغيلية ادارة  إلاو طوير  ت ال  اتي اقاتفبعض    إلنهاء  ا(ندي ار امعإليمتد )  ااندي   ارمإعركة  وني لشر قان اإشع،  دن هلافي    موعة مجلل
إعماوشر  ندياا  عمارإ  شركة  ينب  تاكة  هيلز  براي ن  ور  للشم  تالفائ   )تد  ملي   تفشيب  شعومجمترك  مع  ب ندا  ركةة  ال  ـي رت سد ان ش  رادي را 

ـال  ي ترسدان ش  رادي را ب دن ا  ركةشة مع  مجموعرك للمشت   تالفئ ا)  دايفت لميت رجر ب لز لي ي هير  ة بولدشركو  (متدلي   نوريشورب ككتشر  رااست انفر
ليمت وريشكورب راكتشر  نفراست ا ان برارا  اند  شركةامت  أق.  (دن  أخرى ضد  ية  ى قضائ عود  دت ليمن  يشوربوركر  شاكت رراست فان ريـال  ست دديش 

د  ض  ىاو عالد  عدد منرفع  تم  لك،  ذ  ىضافة إل باإل.  وير تطبأعمال ال  تعلق نشاط م  ة أيلزاوم  نم  ااندي   ارإعم  شركة  لمنع  يادان   إعمارشركة  
   .راضي بيع قطع أو  راضياأل يصصخوت   ازةي في حت  لفا خاد ملوجو أخرى اف رمن قبل أطموعة جالم
 

االقضا  ة فكاأن    رة اإلدارى  ت   ،هاعلي حصلت    تيلا   يةانون الق  ارة ستشاال  ىعل  ءً بنا ً   رة ومذك ليا  ق  ةعفو مرلا  آنفا شرمن  براديش ان ة  ك بل    درا 
 لية والقانونية المتاحة. من خالل األحكام المحاف األطر ميعج  من قبلاً تها ودي ي سوت  ميت  سوفمتد لي  ربوريشنكو راكتشر انفراست ل يـاندسترا
 
 
  في حيدراباد ضد   يةلوطن ا  ن الشركات ومحكمة قان   أمام  عوى د  برفع  كوربوريشن   ر شتكانفراس  يـالتردسان   ت تي س  ان النجاي ت   شركة   قامت (  ب )

ى  . تر2013لسنة    لهندي ات  الشركا  من قانون   242و  241  سمق بموجب ال  خرىف األطرا عض األ وب   ليمتد  ت ايفبر  يب يلز تاون شه  إعمار
الفعلي  أ  اإلدارة الوضع  ب ن  يتعلق  براديش  درن ا  بين  ل لفصااءات  جرإفيما  انفراستردسان ا  كو شتكيـال  ليمتدر    تيت س  نجانايالت و  ربوريشن 

يس له  ل  بوريشنركو  رشتكاسانفر  يـال تردسان   يت ست   ايالنجان ت ن  فإلذلك  ، ونفيذلت ل قيد اتزار وال  ي لم يتغ  بوريشنكور  رشتكانفراس  يـالترسدان 
ً ط  ألعضاءل  قانونيال  سجلالولم يتم تسجيل اسمها في    تديمايفت لبريب  شتاون  ز  يله  إعمار  في  إنها ليست مساهمث  ع دعوى حي حق رف   بقا
ال   كامحوأ   لشروط الهندي  قانون  وعل2013لسنة  شركات  تر.  ايه،  الأن إلدارة  ى  اللا  ولقب   وز يج  ه  ردعوى    يت ست   نجانايالت   هات فعتي 

ا  ذلك،ومع    .وريشنكورب   رشتكانفراس  ـالي ترسدان  لتاريخ  مسألة  ،  2022يوليو    25في  لتقرير  الحقاً  في  البت  قبل قابلية  تم  من    الصيانة 
الشركا محك قانون  ف مة  الوطنية  ت وت   كوربوريشن  رشتكانفراس  ل يـاتردسان   تتي س  ان النجاي ت   شركةلصالح    ي حيدرابادت  أو  م  المجموعة  قييد 

من    421تقديم استئناف بموجب المادة  المجموعة  تُجري  .  تديمايفت لبريب  شتاون ز  يله  إعماروممتلكات    موجودات ممثليها من التعامل مع  
 . 2022يوليو  25المؤرخ م المبدئي الحكضد هذا  2013 لسنة الهندية  قانون الشركات
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 ()تابع  ةارئالط تزاماتاللواضمانات  لا 22
 
 )تابع(  ارئة الط  مات زالتاال   ( ب
 
في    لدج ي فمز ولث جي ع كومن مشروتشييد موعة، بتطوير ولمجي شركة تابعة له، ودليمت فت  ي برا  راكشنت ونسإف كعمار إم جي  ركة إمت شقا .2

ب الذج  ونماس  أس  ىعل  دالهن  ي  ف  عمرانيال  ط ي طخالت   ئةي ة مع همبرمالع  ي ارشمالير  طوت ة  قي فات ال  يز تعز  لخاصوا  لعامان  ي طاعلقا  ني شراكة 
  هادة اإلشغالشدار  صطريق إ عن    يدلهي  عمراني فال  ط ي طخلت ا  ئةي همن قبل  روع  المشمال  كت اتم االعتراف ب .  2007سبتمبر    14  في   يدله

لذلك التخ ه. إال أن  تأكيداً  ا ي طيئة  دان مرلعط    ( درهم ليون  م  85ية )دن هوبية  رمليون    1.830  غلبالوا   اءداألحسن    انمضلبت  طلهي  ي في 
نازل  الت   ، تمالمنتفع بهادمة ومستخالنية  المب لمساحة  امل افي معيادة  الز   بسبب   ى رخات األ لب المطوا  التي لحقت بها  ار رضألان  ع  ضوي كتع

ب  الشقق  ععن  األخرى  وبعض ض  إأن    ت زعم  حيث   ،المطالبات  إم شركة  لي برا  راكشنست ن كو  إف   جي   عمار  بالجداول    زم ت تللم    د يمت فت 
ً وفقنية مزلا كي البن  ضمانل اب بة مطاللعلى ا ليمتدت ايفن برشراكت نسكو إف ر إم جيامإع ركة. وقد طعنت شيعارالمش ري طوت  ةاقي فت  لشروط اا

االس خالل  ا مضصيل  لتح  العليا   هي لد  هونبلمة  كحم   أمام ف  تئنامن  حسن  الحقداءألان   . ً نظر ا ف  ستئناال ا  العليا  هي لد  بل هون مة  كحم  ت  
وأا ت هي   يلشكبت   مر لمذكور  وأ ئة  كلحاحكيم  التحكيمإ  ات عالنزا  فة ا ت  هيئة  و لى  الت ئ ي ه  طالبت د  ق.  اك  كيم حة  ب رفلطال  مطين    ا.تهماالب تقديم 

  يةندية هروب   مليون  14.182مبلغ  ب   ةالب مطلا  تضمنة مع  وقائ الليمتد مذكرة ب   فت راي راكشن ب ت نسوك إف  جي  إم    إعمار   دمت شركة ق  ، هجب وبمو
  ي إف إم جر  ماإعكة  رش  من  ةمقدالمت  با لمطاكرة الوقائع والمذى  ها علدري  هلي دف  يلعمران يط اتخطالة  يئ هم(. وقدمت هردمليون    660)

ت  ا يضلتعوا  فيها  ماب رهم(  ن دمليو  672ية )دن روبية ه  مليون  14.460بمبلغ    لة ب المقا ااتهب دمت أيضاً مطالوقتد،  ت ليميفبرا  كشنكونسترا
 .كيمحلت ا يئة ه أمام رة منظوكر لذا فة ال الدعوى سالتز. وال ر اضراألن ية علنقدا
 
ية  اقتفوفقاً ال  ات ب لتطمال  ميعج  حققتد قد  ت ليمت رايفكشن ب رانست وف كإإم جي    عمار أن شركة إ  ني،والقان ي  رأ اللى  إ  اداً ة، استن د اإلدارتقتع

  تخطيط لاهيئة ن مة ممقدلاى خرالمطالبات األ و لمسحوب ا نكيالب  ضمانوال ضو فرلمار ارن األض ي عالنقد ضي تعوالن أ، وعري تطوير المشا
 . ت ررا لها مب  ليس دلهي ي ف عمرانيلا
 

د ت يمل ايفت راكشن برونست كم جي إف ار إمعإ ة بل شركن قم هاالتي تم تعيينول"( قاد )"الممت ي لد( ن اكتس )الهترواليا كون وأهل  شركة  متا قدكم .3
ليمتد. وبناًء    فتاي ركشن ب اترسكون   ف إم جي  إ  عمارة إركش  هام تقبللات التي  الب مطلابعض    لهيي دي ف  دجلفي   مزث جي ومنولك   وعرمش  يدي شت ل
طالبعل ب طام  وقدمالعقد  ب  بموج   ، شرطمكي حت لاب   لاو مقال  يه،  هن ي روب مليون    4.200مبلغ  لبات  )دة  لق تتعلتي  وا(  همدرمليون    195ية 
إم جي    مارة إعك مت شرقد    .دليمت ت  فاي كشن برستران وكإم جي إف    ارعمكة إشرا  قبلهتم  كن لا لتنفيذه  من ت أرض  لمفت اي من  ت لا  لماألعاب 

لي كشاستركون إف   برايفت  مقامتد  ن  بسالمقاو   ضد   (درهم  مليون  544)ة  هندي ية  ب رو  ونملي  11.703غ  لب مب   بلةمطالبات  األب ل    عمال ب 
ً قفت واوالدفع  رفواتي لاي  فت  يالوالتعديبة  معالوالناقصة   نا  را ذككمكي  البن ن  بالضما  المطالبة صوص  خب   عومة بأخرى دمالة  لب اطم وال  قد للع  ا

 . ئيالنها حكمال  رداص إلم هيئة التحكي أمام  رةمنظو وى دعل التزا ال  اله.عأ
 

إن  ف  ، عليه  اءً وبن   عقد. روط المع ش  فقة ت م  ستي ل  نبه ة من جاقدم لمات االمطالب   ن العقد وأ  موجبخل بالتزاماته ب أ  قد   لالمقاو ن  أرة  اداإلترى  
ً كح حكيمت ال هيئة  تصدر أن  لأمت  ديمت لت اكشن برايفرونست إف كي  جر إم  ماة إعكرش  . الحها ص ل ما
 

 ت ا االلتزام 23
 

لدكا  ،2022يونيو    30في   ف درهم(  أل  8.666.977  :2021سمبر  دي   31)  همألف در  10.689.087غ  لبمب   اتمتزاال  لمجموعةى ان 
ب رممات  ازالت وتشمل   درهمأل  7.928.074  :2021بر  مديس  31)  مدرهألف    10.181.970  متهاي قاريع  شمتبطة  ه  ذه  ل ث تم  (.ف 

قبل   مة برالم  قود الع  قيمة   اتزامت لاال ب ا  من  في  لمجموعة  السهن   يف أراضي  راء  شل   رمة ب مال  دعقواللك  ذما  خ   ةن اية  الفقصم  بعد  تير  وايمة 
 خ.ي تارة في ذلك الحق ت المس الغب وضة والملمقب ا
 
ً فقو  ذلك،لى  ة عالوع من    %30  المجموعة بدفع  متلتز  ،شد رااء  ن مي   روع مشلشترك  الم  ولالئتالفة  لمجموع ان  ة بي رمب الم  يرتطولا  يةالتفاق  ا

   . عروشمال ة حياةدى دورى معل ةتقبلي مسح الاألربا
 
 . ق دإدارة الفن ود وجب عقبم تشغيلهب قوم ذي ت ق الالكي الفندمإلى دة محدلفترة حسن األداء   دنى لضماناتأللحد ااجموعة لما ت دمق
 
  أن   لمتوقع اوليس من    االعتياديةل  عمااأل  ق ياسموعة في  مجلاريع لمشدة  بع  علق تت   رى أخ  راف وأط  ينمقاولمن    مقدمة   ت لبااناك مطه  تن اك

 ها. ص لخصم  رصد مت م ي لة  ي روهج  اتلتزاماعليها  يترتب
 

لتاريخ   في  الحقاً  الكا2022أغسطس    11التقرير،  االستحواذ  على  الشركة  إدارة  مجلس  وافق  في  ،  الحصة  على  كريك  مل  دبي  شركة 
مليار درهم    7  .5الواجهة البحرية لخور دبي. وستدفع الشركة  مشروع كبير يقع على طول  تطوير  الشركة المالكة ل  وهي   ، هاربور ش.ذ.م.م

دبي كريك هاربور ش.ذ.م.ملمساهمي   إلى    اً قدن ،  شركة  الشركة. تخضع هذه  باإلضافة  في  أسهم جديدة  الجهات    المعاملةإصدار  لموافقة 
 ركة. التنظيمية وموافقة مساهمي الش

 
 



 بعةا تكاتها الوشر عش.م.  ةاريالعق رإعما شركة
 

 (ع تاب)  دةلموحا لموجزةاية حلنات المالية المربيالا ولحات حيضاإ
 (ةققمد غير)  2022يونيو  30كما في 
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 )تابع(   تااللتزاما  23
 
 جر كمؤ ةعجمو الم  - ي شغيلتال ارجعقود اإليت زاماالت
  ب بموجبض  ستحقة القم  يةتقبلمسلا  رافعات اإليجلد  األدنى د  حلا  يلا ي فيم.  ة اري عقلا اراتهة استثماظمحف ب   قتعلت ار  إيج  دقوعة عوم رمت المجأب 

 ة: ين دمم مكذ ابه االعتراف تملم ي لتي اور لتقري تاريخ اي ف  كما عليها دقعامت ال ءالإللغة بلاقالي غير لشغي الت ر جاي عقود اإل
 

   
 يونيو    30

2022 
 رمب سدي  31
 2021 

 همدر ألف م دره ألف    
 ة( ق)مدق    
     
 2.792.654    3.084.380   ة حد سنة وا  لخال
 5.926.985 5.382.987  ت انوس  5تتجاوز وال سنة   عدب 

 1.132.342 1.648.568  ات نوس  مسخز تتجاو
   -------------------------- ----------------------- 
   10.115.935   9.851.981 
    = == = = === ===  == = = = = ==== 
 

دل  مع  لىع  بناءً اإليجار  ستالم  ا  هايجار حيث يحق لاقيات إأيًضا اتف  لديها  عة والمجم  إنف،  هأعال  رةالمذكو  يجارإلامات اباإلضافة إلى التز
 مات. تأجرين ورسوم الخدالمس وراند
 

 ة يمالت الدوامة العادلة لل القي 24

 

 الية. مالت لوبا مطوال لية ماال تا د لموجوا من ليةاالمدوات أللف اتتأ
 

الم االوالنقد  و  ةفي المصر  رصدةألا  نم  مجموعةللية  لامال  ات وجودتتألف  المذمم  لم  ال  ينةمدالوالذمم    يةارتجلدينة  ير  وات ف   هالدر  صيُ تي 
األوراق تثمارساالو في  والقالم  ات  والالية  والسلفيات  أطم  تحق سملاو  ى خر األ  ينةالمد ذمم  روض  حف  . عالقةت  ذا  رافن  لف  أتت   يني 
  اتزالمحتجم  ذمودائنة  مم اللذصكوك وائد وال فوايها  علتب  رتت لفيات التي  لسوا  ض روالقو  مالءعلدائع ان و لمالية للمجموعة مبات امطلولا

 . خرى أل ا نةدائ لم امذالئنة والدا
 

 . ك ف ذلر خال كذيُ لم ا م ،تريةفلد ا امتهن قي عرية ه وجرة  بصولف ت تخ ال ة مالي دات والمطلوبات اللة للموجوعادالإن القيم 
 
 
 

 




