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  ابعةالتاتها وشرك.م.ع ش إعمار للتطويركة شر

 ة. دموح الموجزة الة يلرحالم المالية ناتيالبا همن هذ أجزءاً ال يتجز ١٨إلى  ١  من ةالمرفقت حااإليضا كلتُش
 

٣  

  الموحد زالموج المرحلي  الدخل الشاملبيان 
  ة) ققر مد (غي ٢٠٢٢  سبتمبر ٣٠في  هيةتمنال رةتللف
  

  

  م)دره ٣ .٦٧٣دوالر أمريكي =  ١(              
            
  في أشهر المنتهية  الثالثةلفترة     في أشهر المنتهية  التسعةلفترة   إيضاحات  

    
  سبتمبر ٣٠

 ٢٠٢٢  
  سبتمبر  ٣٠

 ٢٠٢١  
  سبتمبر ٣٠  

 ٢٠٢٢  
  سبتمبر  ٣٠

 ٢٠٢١  
  هم درألف   ألف درهم    هم درف لأ  ألف درهم    
              
  ٣٬٨٤٩٬١٠٩  ٢٫٠٥٧٫٠٣٣    ١١٬٦٠٣٬٨١١  ٩٫٣٣٩٫٥٥٣  ٤  ت راداياإل

  ) ٢٬٤٢٠٬٦٤٠(  ) ١٫١٤٨٫٥٩٣(    ) ٧٬٢٢٤٬٢٥٥(  ) ٥٫٣٢٢٫٢٠٣(  ٤  اإليرادات  تكلفة
     - -- - ---- ---------- --- -- ---   --------------------------- ---     - -- - ---- ---------- --- -- ---   -------- - ------------------ ---  
  ١٬٤٢٨٬٤٦٩  ٩٠٨٫٤٤٠    ٤٬٣٧٩٬٥٥٦  ٤٫٠١٧٫٣٥٠    ح ارباأللي ماجإ

              
  ) ٣٩٣٬١٧٩(  ) ٢٦٩٫١٣٦(    ) ١٬٢٤٦٬٦١٦(  ) ٩٣٧٫٣٩٠(  ٥  ريةاداإلومية ومع الوالمصروفات   البيع مصروفات
  ١٣٬٠٢١  ١٥١٫٢٧٥    ٣٠٬٨٨١  ٢٣٥٫٢٧١  (أ)٦  التمويل  إيرادات

  ) ٦٤٬٢٧٧(   ) ٩٠٫١٩٤(    ) ٢٠٧٬١٢٤(  ) ٢٢٦٫٧٥٩(  (ب)٦  تكاليف التمويل
  ١٠٬٨٤٠   ٢١٫٠٥٨    ٢٥٬٧٧٨  ٥٩٫٤٣٥    رىأخ اتدراإي
  ٨٠٬٢٣٩   ٤٢٫٥٢٣    ١٨٣٬٠٣٣  ١٢٣٫٢٠٩  ١٢  تركةات المشتالفئالانتائج  من حصةال
     -- ------------- --- -- ---   ---- ------- -------------- ---     -- --------- -- --- -- ---   ------------ ---------- -- -- -  

  ١٬٠٧٥٬١١٣  ٧٦٣٫٩٦٦       ٣٬١٦٥٬٥٠٨  ٣٫٢٧١٫١١٦    أرباح الفترة 
              
  -   -     -   -     ل الشامل اآلخر  دخلا

     -- ------------- --- -- ---   ----------------- -------- ---     -- ---------- - --- -- ---   ------ ------------------- ---  
  ١٬٠٧٥٬١١٣  ٧٦٣٫٩٦٦    ٣٬١٦٥٬٥٠٨  ٣٫٢٧١٫١١٦    لفترة ل لاملش الدخل الي إجما

     == === = ====   == = === = == =     == = == = ===   === == =====  
              إلى: المنسوبة

  ٨٧١٬٥٨٠  ٦٤٧٫٩٩٦    ٢٬٣٨٣٬٩٧٣  ٢٫٨٣٨٫٤٤٩      شركةلااهمي سم
  ٢٠٣٬٥٣٣  ١١٥٫٩٧٠    ٧٨١٬٥٣٥  ٤٣٢٫٦٦٧    مسيطرة الغير  صةالح
     -- ------------- --- -- ---   -------------------- ------- ---     -- - -- ------ -- --- -- ---   ---------- - -------------- - --  
    ١٬٠٧٥٬١١٣  ٧٦٣٫٩٦٦    ٣٬١٦٥٬٥٠٨  ٣٫٢٧١٫١١٦  
     == === =====   == ==== === =     == == =====   ===== =====  
              شركة: مي المساه لىإ المنسوبةهم الس يةحبر
  ٠ .٢٢  ٠ .١٦    ٠ .٦٠  ٠ .٧١    ) للسهم (درهم ضالربح األساسي والمخف - 
     === == == =   === =====     === === = =   === =====  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  





  عةا التاب اته شركو  ع.للتطوير ش.م عمارإشركة 

 

٥  

   موحدلا جزالمو لي المرححقوق الملكية  غيرات في تلان ايب
  ) ةققمد غير ( ٢٠٢٢  سبتمبر ٣٠في  فترة المنتهيةلل

      الشركة  يكالم المنسوبة إلى  

        

  
  رأس
  المال 

  طي احتياال
  انوني قال

   األرباح
  مالي جاإل  زة حتجلما

حصص غير  ال
  ة رطالمسي

  ـمالي ـــإج
  حقوق الملكية

  هم در ألف  ألف درهم  مهألف در   همردألف   ألف درهم   ألف درهم   
              
  ١٦٬٤١٥٬٣٧٦  ١٬٩٢٢٬٥٧١  ١٤٬٤٩٢٬٨٠٥  ٩٬٣١٣٬٠١٥  ١٬١٧٩٬٧٩٠  ٤٬٠٠٠٬٠٠٠  )ة(مدقق ٢٠٢٢يناير  ١في  صيدالر
              

  ٣٫٢٧١٫١١٦  ٤٣٢٫٦٦٧  ٢٫٨٣٨٫٤٤٩  ٢٫٨٣٨٫٤٤٩  -   -   ة رتفح الأربا
   ------------ -- --- ---- --   --- ------ ---- - -- -- -- --   ------ -- -- -- - --- -- ---- --   -- - - ---- - - ---- - --- ---- --   -- --- ------- - ----- --- - -   ------ - ----- - - ----- - - ---  

  ٣٫٢٧١٫١١٦  ٤٣٢٫٦٦٧  ٢٫٨٣٨٫٤٤٩  ٢٫٨٣٨٫٤٤٩  -   -   ة رفتللشامل الل خالدي لإجما
              

  ) ٣٬٩٠٠(         -   ) ٣٬٩٠٠(  ) ٣٬٩٠٠(  -   -   عالوة أعضاء مجلس اإلدارة
              
    )     ٦٠٥٬٠٠٠(  )       ٦٠٥٬٠٠٠(  -   -   -   -   من شركة تابعة  المعلنة حرباألزيعات اوت

   ------ -- - -- -- - --- -- -- --   -- ----- - --- - - -- - ---- --   - --- - - --- ----- --- --- -- - - -   ---- ------------- --- - -- - --   --- ---- - ---- -- --- --- - --   --------- -- ----- --- -- - - --  
  ١٩٫٠٧٧٫٥٩٢  ١٫٧٥٠٫٢٣٨  ١٧٫٣٢٧٫٣٥٤  ١٢٫١٤٧٫٥٦٤  ١٬١٧٩٬٧٩٠  ٤٬٠٠٠٬٠٠٠  ) ةققدمغير (  ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠ يفالرصيد 

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . حدةالموجزة الموالمالية المرحلية  تالبياناهذه   جزأ منيتجزءاً ال   ١٨ إلى ١من   قةفرالمتُشكل اإليضاحات 



  عةا التاب اته شركو  ع.للتطوير ش.م عمارإشركة 

 

٦  

  (تابع) موحدلا الموجز حلي المرة يالملك وقحقيان التغيرات في ب
  (غير مدققة)  ٢٠٢٢  سبتمبر ٣٠ة في لمنتهيا رةفتلل

  
  

      شركة لة إلى االمنسوب  

        

  
  رأس 
  لالما

  طياحتياال
  انونيقال

   األرباح
  اإلجمالي  ة زجحتملا

حصص غير  ال
  ة رط المسي

  ـمالي ـــإج
  حقوق الملكية

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

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

  ٣٬١٦٥٬٥٠٨  ٧٨١٬٥٣٥  ٢٬٣٨٣٬٩٧٣  ٢٬٣٨٣٬٩٧٣  -   -   ة رفتح الأربا
   ------------- -- --- ---- --   ---- --- ------ - -- -- -- --   --------- ---- ----- ---- --   -------- ----- -- --- ---- --   ----- ------ ----- ---- -   ------ - --- ---- - ---- -- --  

  ٣٬١٦٥٬٥٠٨  ٧٨١٬٥٣٥  ٢٬٣٨٣٬٩٧٣  ٢٬٣٨٣٬٩٧٣  -   -   للفترة ل الشامل خدالإجمالي 
              

  ) ٣٬٩٠٠(  -   ) ٣٬٩٠٠(  ) ٣٬٩٠٠(  -   -   عالوة أعضاء مجلس اإلدارة
              

  ) ١٬٠٩٥٬٠٠٠(  ) ١٬٠٩٥٬٠٠٠(  -   -   -   -   من شركة تابعة  المعلنة حرباألتوزيعات ا
   -------------- - ---- --- --   ------ --- -- - --- ---- --   ------- ------- --- --- - --   ---------- - ----- --- ---- --   --------------- - --- ---- --   ---------- ---- ----- - -- --- - --  

  ١٥٬٥٦٦٬٣٧٤  ١٬٩٣٣٬٩٣٥  ١٣٬٦٣٢٬٤٣٩  ٨٬٧٧٧٬٠٨٣  ٨٥٥٬٣٥٦  ٤٬٠٠٠٬٠٠٠  ة) (غير مدقق ٢٠٢١ سبتمبر  ٣٠في الرصيد 
   = == = ======   = = == == ===   ===== =====   === == = ==== =   = ==== == ===   ====== = = ===  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

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



 اتها التابعةكوشر للتطوير ش.م.ع عمارإشركة 

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

 

٧  

  دالموحجز مولا المرحلي ة  يدالنققات دفالت انبي
  ققة) (غير مد  ٢٠٢٢  سبتمبر ٣٠في  ةللفترة المنتهي

  
  م)دره ٣ .٦٧٣كي = يمردوالر أ ١(       
      

    

  ٢٠٢٢يناير  ١من 
  سبتمبر ٣٠ إلى

 ٢٠٢٢   

  ٢٠٢١يناير  ١من 
  سبتمبر  ٣٠ى لإ
 ٢٠٢١  

  م هألف در  مألف دره  إيضاح  
  ) (غير مدققة  ) قة(غير مدق    
        
        يليةطة التشغمن األنش ديةقلنا اتدفقالت

  ٣٬١٦٥٬٥٠٨  ٣٫٢٧١٫١١٦    أرباح الفترة
        :ىلعالتعديالت 

  ) ١٨٣٬٠٣٣(  ) ١٢٣٫٢٠٩(  ١٢  ةكشترلما تاالئتالفاة من نتائج صحلا  
  ٩٬٩١٤  ٦٫٧٨٤  ٥  ق االستخدام)ات حموجود في ذلك ما(ب االستهالك  
  ٤٠٢  ٢٫٦٨٥    صافيالخدمة للموظفين،  ةاينه تعويضاتمخصص    
  ٢٠٧٬١٢٤  ٢٢٦٫٧٥٩  (ب)٦  لويمتالتكاليف   
  ) ٣٠٬٨٨١(  ) ٢٣٥٫٢٧١(  )(أ٦  يلتموال إيرادات  

     --- - - -- -- ---- - -- --- -- - -   -- --- ---------- --- --- - --  
    ٣٬١٦٩٬٠٣٤  ٣٫١٤٨٫٨٦٤  
  ) ٤٬٢٠٧٬٧٠٦(  ) ٦٧٢٫٠٣٧(    تيراوبها ف صدرمدينة التي لم يلذمم الارية واجلتا نةديم المذمال  
ً ة م فوعرى مدمصروفات أخى ونة وودائع أخرديوذمم مموجودات      ) ٣٩٣٬٠٢٩(  ) ٩١٥٫١٣١(     قدما
  ٢٬٢٢٠٬٠٠٣  ٩٨٫٣٣٩    رتطويض الغرات لارقع  
ً دفوعالغ مبم     ١٬٧٤٩٬٤٤٨  ٣٫٧٠٤٫٨٤١    من العمالء ة مقدما

  ١٢٧٬٥٤٦  ) ٥٣٤٫٨٦٧(    التجارية واألخرى ةالدائنالذمم   
  ) ٥٣٬٧١٥(  ١٢١٫٥٨٩     ائنةالدتجزات ذمم المح  

     --- - - -- -- ---- -- -- - - - - - --   ------ --- --- -- --- ---- --  
  ٢٬٦١١٬٥٨١  ٤٫٩٥١٫٥٩٨    التشغيلية طةنشاأل من دالنقصافي 

     --- - - -- -- ---- -- - - -- -- --   ----- --------- --- ---- --  
        ألنشطة االستثماريةمن ا نقديةلاات التدفق

  ٩٬٦٣١  ٥٥٫٧٧٦    مةلستيل المالتمو ترادايإ
  ٢٠٬١١٩  ٢٩٫٩٠٠    ات مشتركةائتالف من  سداد قرض

  ) ٢٬٦٦٤(  ) ١٫٤٥٨(    عداتمت وآالت وتلكامم  شراء
     ------ - - -- - ---- - -   ------ - -- --- ---- --  

  ٢٧٬٠٨٦  ٨٤٫٢١٨    تثماريةة االساألنشط منقد صافي الن
     ------ - -- - ---- - -   ------ - -- --- ---- --  
        من األنشطة التمويلية لنقديةقات ادفالت

  ) ١٠٧٬٥٠٤(  ) ١٢٤٫١٢٢(    ةعومدفتمويل تكاليف 
  ٦٠٠٬٠٠٠  ٢٫٣٤٩٫١٨٠    ليةام  تاؤسسم  نقروض م

  ) ٤٥٩٬١٣١(  ) ٢٫٢٤٩٫٤١٦(    يةمال  تاؤسسملقروض   ادسد
  ) ٣٬٩٠٠(  ) ٣٫٩٠٠(    ة أعضاء مجلس اإلدارةوعال
  ) ١٬٠٧٠٬٠٠٠(  ) ٦٠٥٫٠٠٠(    ابعة رة في شركة تيطالمسغير  لحامل الحصة  مدفوعةأرباح  ات زيعوت

     ---- --- -- -- -- - - ---- -- ---   ---- ----- ---- ---- --- ---- --  
  ) ١٬٠٤٠٬٥٣٥(  ) ٦٣٣٫٢٨٥(    ويليةة التمنشطألا يف مالمستخدد قلنا فياص
     --- - ----- -- - --- -- -- -- ---   --------- -------- --- ---- --  

  ١٬٥٩٨٬١٣٢  ٤٫٤٠٢٫٥٥٨    ادلهوما يعالنقد  يف الزيادة
        
  ٣٬٣٠٧٬٨٠٠  ٥٫٦٠٥٫٢٨٥    بداية الفترةادله في د وما يعنقال
     -- --- --- -- --- ---- -- - - -- - - -   ------- ------- --- --- - --  
  ٤٬٩٠٥٬٩٣٢  ١٠٫٠٠٧٫٨٤٣  ٧  رةفتال في نهاية وما يعادلهد نقلا

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



 عةتها التاب شركاو  ش.م.ع  ويرطلت ل  إعمار كةرش

 ُ   . دةوحالم حلية الموجزةالمر اليةبيانات الملا من هذه تجزأجزءاً ال ي  ١٨ إلى ١  نة مرفقكل اإليضاحات المشت
  

 

٨  

  موحدة لية الموجزة المرحال اليةالم اتبيانلا  حولإيضاحات 
  (غير مدققة)  ك التاريخ وللفترة المنتهية في ذل ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠في كما 

  
  ة معلومات حول الشرك ١

  

تأسيس  اعت  مت عك  )ة"لشرك"ا(م.ع  ش.وير  طللت  إعمارشركة  ماد  مساهمة  ً وف  عوالسل   يةلماال  األوراق  هيئة  قبل  من  ةامشركة    للقانون   قا
في  سجيالت  دةشها  راإصدم  وت  ٢٠١٧  نوفمبر  ٢٠  في  ٢٠٠٠  لسنة  ٤  مرق  اديتحاال المسجل   تبالمك  ناونع  نإ  .٢٠١٧نوفمبر    ٢١ل 
  ة. بية المتحدت العراارم، دبي، اإل٩٤٤٠هو ص.ب. ركة شلل

  
ا شركة    شركةلإن  العقماإعركة  شلة  بعتاهي  شر  األ(  ع.م.ارية  اإل  في  سستأت  شركةوهي    )م""الشركة  المت  اتماردولة    حدة العربية 
ً  مدرجة شركةل ا إن. بي الماليي سوق ددرجة فوم   . )موعة""المج( ةمجموعابعة التها التاوشركة الشرك. تشكل ليماال دبي قسو في أيضا
  

  ة.المتحد ربيةالع اراتة اإلمفي دولة المشروعات العقارية رات وإدارالعقا وير تط دماتخ ة فيجموعمة للئيسيتتمثل األنشطة الر
  

   .٢٠٢٢  نوفمبر ١٤ خبتاريالموحدة جزة حلية الموالمر مالية يانات الالب ارصدح بإيتم التصر
  

  داد  إلعس ااأس  ١- ٢
  

 م ـرق  للمعيار المحاسبي الدوليوفقاً    ٢٠٢٢  سبتمبر  ٣٠ة في  المنتهي  ترةفللعة  جمولمل  دةموحال  موجزةل ا  ةيالمرحل  ةلماليات ايانالب تم إعداد  
  .يةمرحلية المال ال يرراالتق :٣٤

  
  إعدادها  ميتي  ملة الت لية الكاالما  وبة للبياناتمطلاحات الالمعلومات واالفصافة  ن كضمتت  الة  الموجزة الموحد  ةية المرحليلالماالبيانات  إن  
ً فقو ً ب قرايجو  ةلماليتقارير اد الاعدإل  دوليةلاير  لمعايل  ا نتهية سنة المللعة  للمجموة  السنوي  موحدةة الماليلاات  مع البيان   إلى جنبءتها جنبا

لهامة في  اسبية ااضات المحفترقديرات واال لتوا  األحكامسبية وطرق االحتساب والمحاسات  سياتم اتباع نفس ال  .٢٠٢١  سمبريد  ٣١في  
اابيالهذه   الالمرحل  ليةلمانات  آقاربالمموحدة  ال  جزةو مية  مع  بيانات نة  سنوية  خر    يالتوالتعدة  الجديد  ييرالمعا  ءتثناباس  ،موحدة  مالية 
  . ٣ - ٢ و ٢- ٢ ينهو مبين في اإليضاحكما  اليةالحخالل الفترة  قةطبالمهامة لا امكواألح راتقديوالت

 
ة  لشركل  التشغيليةالعملة    يوه  ")اإلماراتي  همردال("  المتحدة  بيةرلعت اارامإلا  بدرهمدة  الموحة  مرحلية الموجزالية الالبيانات الم  تم إعداد

تعوا بلتي  الماتانيب  اهرض  إلقاراألع  جمييب  تقر  ريجيو  ،اليةها  أم  ألرقى  أشيرإذ  إالهم  در  فب  ذ  ا  منشأتحدد  لك.  لغير  ضمن ة  كل 
  . التشغيلية لةلعمخدام تلك ااستة بأشل منكلية لا ميانات الي البف ةلبنود المدرجقياس ا ويتم يةالتشغيلعملتها  موعةمجلا

  
ً وفة  حدة الموالموجز  ةيلالمرحمالية  بيانات الالد تم إعداد  قل   العادلة   يمةالق  ىعل  معا  بشكل  يخيةالتار  التكلفة  دتعتم   .يةاريخالت  أ التكلفةلمبد  قا

  .جوداتمو ال نظير مدفوعلا لللمقاب
  
 راضات ت وافتم وتقديراأحكا  وضعدارة  اإل  عاله يتطلب منح أساس الموضاأل  على  ةموحدلجزة اومرحلية الة الميلاالبيانات المعداد  إ  إن
اوالمبات  اسسيال  تطبيقعلى    رثتؤ علمعلالغ  النة  والمصيرادواإللوبات  مطلاوات  دوموجن  تستروفاات  واالالتقديرتند  .  اضات فترات 

لقيم ام المتعلقة باأساس إصدار األحكئج  ظل ظروف ونتا  ة فيلمعقو  أنها  دقتلفة يعترى مخ خ أ  ريخية وعواملرة التابها إلى الخبة  المتعلق
  التقديرات.هذه  ة عنليالفع نتائجد تختلف الق .ىأخر رداصم من اضح شكل وبدو ب تال تيالوبات ووالمطل تادلموجوترية لالدف

  
  حدة. لموة الموجزة اليرحلماالية ت الما ي تتوافق مع العرض المستخدم في هذه البيانلك المقارنة مبالغ نيف بعضعادة تصتم إ

  
تم  ٢٠٢١سبتمبر    ٢٠في   المر ،  بقانونإصدار  لسنة  ٣٢(  دي رقماتحا  سوم  سارياً    ٢٠٢١)  محل   ٢٠٢٢يناير    ٢في  وأصبح  حل  وقد 
ً   سنة واحدةمهلة لمدة    ات . تُمنح الشرك٢٠١٥) لسنة  ٢م (تحدة رق بية المنون االتحادي لدولة اإلمارات العرالقا   ٢٠٢٢  ريناي  ٢ من  اعتبارا

ر  ا األخي ي اجتماعهللشركة ف  سنويةالية العمومية  عالجم  تمقا  .٢٠٢١لسنة    )٣٢انون اتحادي رقم (المرسوم بق  م بأحكامتزامن أجل االل
)  ٣٢(تحادي رقم  االقانون  الب  تامظامها األساسي من أجل االلتزام الت على نلتعديالالموافقة على اب  ٢٠٢٢أبريل    ٢٠يخ  بتارالذي عقد  

  لجريدة الرسمية. التعديالت في ا نشري اآلن بصدد هو  ٢٠٢١سنة ل
  

 ُ   برسمدي  ٣١يمكن توقعها للسنة التي ستنتهي في  التي  ائج  تالن  علىمؤشراً  ة  بالضرور  ٢٠٢٢  سبتمبر  ٣٠تهية في  ة المنبر نتائج الفترتعال ت
٢٠٢٢ .    

  

  أساس التوحيد 
  

 سبتمبر   ٣٠ي  كما ف  كةطرة الشرلسي  تخضعالتي    المنشآتو  ةكللشرالمالية    ت ناايالب  نم  دةموحة الجزمو لاية  لية المرحلالما  بياناتلاتتألف  
  : يةالتال اييرفاء المعستيد اسيطرة عنحقيق ال. يتم ت٢٠٢٢

  

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

  ، و نشأةالممع ارتباطها  نتيجةمتغيرة  ، إيراداتقوق فيلها ح ، أو يكونإلى المجموعةض عرتتدما نع  )ب(
  لشركة.ا اتدراإيغ لبلى متأثير علطتها على المنشأة للاستخدام س على ةدرالق  عةموجملالدى   )ج(
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٩  

  موحدة الة جز ومال ليةمرحة الاليلما اتيانالب إيضاحات حول
  (غير مدققة) (تابع) وللفترة المنتهية في ذلك التاريخ  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠في كما 

  
  )(تابع عداداس اإلأس  ١- ٢

  
  وحيد (تابع)التاس سأ

  
المجموع  مستثمر فيها،الة  في الشرك  حقوقيماثلها من    ما  أوت  يو صتالوق  حق  أغلبية  ل منموعة أقتلك المج عندما تم  ع جمي   ذبأخة  تقوم 

   لك:ضمن ذها ويتفير ثمتس مال ةكلى الشرعرة  طيتلك سكانت تم اذإا ميد فر عند تحديعتباالبعين اعالقة ذات ال ظروفوال قائقالح
  

  ؛ فيهاستثمر الم شركةويت آخرين في الحملة حقوق تصية مع لتعاقدات ارتيبتال  - 
  ؛ ولتعاقدية األخرىا اتبالترتي من جةتانوق القلحا  - 
  . جموعةحتملة للمالتصويت الم حقوقية ولالحا ويتتصحقوق ال  - 
  

ى أن هناك  ظروف تشير إلئق وال الحقا   كانتإذا    ،ال  مأثمر فيها  ة المستكرالش   ىلرة عطها السييلد  تنذا كافيما إ  مييقت  ةدإعاوعة بالمجمتقوم  
لوتغيرا أكثاحد  ت  من  أو  ااص نعلار  عندما    أيبد  طرة.يلسل  ثاللثر  التابعة  الشركة  عولمجماصل  تحتوحيد  الشركة  الى  عة  على  لسيطرة 
ويالت التوحيذلف  توقابعة  عك  المجمسخت  مادند  ار  ال  ةيطرسلوعة  موج.  عةابتلاكة  رشعلى  ويرادوإبات  ومطلوودات  إن    ت مصروفا ات 

ا التابعة  االستحواالشركة  تم  عللتي  استيها  ذ  الموجزة  ات  نا البيافي  تدرج    ةرفتال  لالخ  ابعادهأو  المرحلية  يخ  ارت  نماً  ءبد ة  دموحاللمالية 
  لتابعة.اكة رشلى الجموعة عملا رةطيف ستاريخ توق ة حتىالسيطر حصول المجموعة على

  
  ابعةالت تاكرالش
  
ام  يت بدءبالكا  ابعةالت  اتلشركتوحيد  تاريخ  مل  من  التاً  أو  ا  لتحصي  لذا  يخرالتا  تبارهباع  أسيساالستحواذ  عمجمولفيه  السيطرة    لىعة 

 س عة لنفتابلا  اتشركللالمالية    تيانا الب  اد دعيتم إفيه السيطرة.    توقفذي ت اليخ  ارلتا  ها حتىتوحيد  ويستمر  ،ر عن نسبة الملكية)(بغض النظ
ت كاشرللية لالما  اناتالبيى  راء تعديالت علد الضرورة، يتم إجنعمماثلة.    ت محاسبيةخدام سياساة باستركلش ل  يلماال  رالتقري   ادإعد  ةفتر
والمدصإن جميع األر  جموعة.للم  سبيةحاالمت  سايامع السوافقة  بية متالمحاس  هااتسياس  جعلدف  به  ةبعالتا   ر ائخسلوا  ت واألرباحعامالة 
  ها بالكامل.بعاداح يتم استوتوزيعات األربموعة المج  كاتن شريبت المامن المعة تجانلقة ار المحقغي
  
ً وفدئياً مسيطرة مبالر غيم قياس الحصص تي ستحوذ عليها في مُ لة اركالشي ف هاي يمكن تحديدالموجودات التي افبية من صسالتنا هالحصت قا

  ية.كل ت حقوق مها كمعاماليتم احتسابسيطرة الن داقفا يهلع يترتب الة عباكة تة في شرموعجلما حصة غيرات فيت أي ذ.الستحواتاريخ ا
  

ضلشاماائر  الخس/اإليراداتمن  حصة  الإن   غلحل  سوبةنم  لتابعةاة  الشرك  نملة  اصص  حتى  سي لمير  عجنتج  وإن  طرة  ذلك    ي فز  عن 
  .دصيلرا

  
حص  نإ في  الملكالتغير  للشرة  دون  لا  كةية  اح  رة،طسيال  دانقفتابعة،  أ عل  ه باتسيتم  معاى  حاف  ة.كيمل  قحقو  ةلمنه  المجموعة   فقدتل  ي 
  نها:شركة التابعة، فإالسيطرة على ال
  

  ؛عةالشركة التابت باة) ومطلوالتجاري ةرلشهذلك ا ي(بما فموجودات ب افعتراالتوقف  
  يطرة؛ غير مس ألي حصص تريةدفة اليمقلاب فا تراالعتوقف  
 ة؛ي كلملحقوق افي  لةجسالممة تراكالم  رفصلا قاتفروب عترافالاف توق  
 ستلم؛لما للمقابللة العاد القيمةب تعترف  
 ؛ ظ بهمحتف ة ألي استثمارالقيمة العادلف بترتع  
 ؛ و الموحد  جزو المرحلي الم لاملشلدخل ابيان ا منض جزض أو عائأي فب تعترف 
 ضمن بنابس  هامعترف بلاة من العناصر  موعالمجحصة  يف  ن صت  يدتع  موجز لا  ملاشلا  الدخلان  يب  ىلإر  امل اآلخلشا  ل دخلاود  قاً 

ً يكون محيثما ، زةالمحتجأو األرباح الموحد   .ناسبا
  

  : ةللشركابعة لتا اتلشركلي تفاصيل ا ا يفيم
  

  ليةعالف  ةيالنسبة الملك  سي الرئي النشاط  س لتأسين امكا  عة باتال اتالشرك
  ٪ ٥٠  ي را قعلر اتطويال  ة المتحدة يلعربات اماراإل  لز استيت ذ.م.مهي دبي
  ت نموبلفيد اشد ناء ريمر امإع
  .مذ.مش.ار للتطوير  عمإ كتهااللم

  متحدة ربية الات العاإلمار
 لىإ  إلضافةالعقارات با  ويروتط وبيع  اء  رش

  الخاصةالعقارات  رةوإدا رجيتأ تخدما
١٠٠ ٪  

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

  المتحدة ربية ات العراماإل  مش.ذ.م.  ردنزا إعمار ج
 ار فيواالستثموإدارة   يرتطوير العقا ال

  اريةلتجا يعارالمش
١٠٠ ٪  

  

  .  ١٦ضاح ضاً اإلي*راجع أي
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١٠  

  حدة ومة اللموجز لية احرمية الالمال اتانبيلا  حولإيضاحات 
  (غير مدققة) (تابع) وللفترة المنتهية في ذلك التاريخ  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠في كما 

  
  )(تابع دأساس اإلعدا  ١- ٢

  

  )تابع(التوحيد  اسأس
  

  ةشتركلما تاالفاالئت
  
  تعاقدية ة  قيجب اتفاسها بمويسمشتركة، ويتم تأ  لسيطرة المجموعة بصورة  أنشطتهاي تخضع  شآت التنمال  هي تلك  ةكرتالمش  تالئتالفاا  إن
 ف يب بخالرتلتا  داتفي موجواص  في  ة حقوقلمجموعون لكي، حيث  ةتراتيجيساالية  لقرارات المالية والتشغيلة لاعيفقة جماوم  لىإ  تاجتحو
  . أو أكثر ٪ ٥٠سبة الملكية حتى لو كانت ن  اهباتفي مطلو اهتزاماتلجوداتها وافي موفي صا هاقوقح
  
استثمار  اح  يتم في  لاتساب  طريقة  اتفتالاالئ مجموعة  باستخدام  المحالمل  حقوق  المشتركة  الملكية وق  حق  ةيقرطوجب  مبة.  بياسكية 

ت ارالتغي  ئداً فة، زابالتكل  حدومال  زج موال  حليمرالالمالي  المركز  بيان    في  ركةتالمش  ات فالتئاال ت في  ثماراتسالال  تسجييتم    المحاسبية،
  القيمة.ض في انخفاأي المشتركة ناقصاً  تالفاتئاالصافي موجودات  نمفي حصة المجموعة  تحواذسلالة لالحقا

  
  المحققة   خسائر غيراح والباألر  إن   . كةترالمش  هاتا فالتائن نتائج  م  عةمو لمجحصة ا  الموحدالموجز    المرحلي  ملالشا  لخ دن الايب  يوضح

 ركة.المشت  االئتالفاتمجموعة في  الة  الذي يساوي حص  د حفها إلى اليتم حذشتركة  لم ا  وائتالفاتها  موعةجملاالت بين  امالمععن    ةتجناال
يل على فيه دل  يكون   ال  يلذا  ى الحدإلط  قف  ولكن  المحققة  رغياح  ريقة التي يتم بيها حذف األربلط ا  فسبن  ةمحققلاير  غ  ئريتم حذف الخسا

 .يمةخفاض القان
  

  ة امالهية بالمحاس تاضارتواالف توالتقديرا ام حكاأل  ٢- ٢
  
لمبالغ المعلنة ثر على اات تؤراضتفوايرات  دقتام وأحك  وضعدارة  اإلمن  يتطلب  ة الموجزة الموحدة  رحليلما  بيانات الماليةلاإعداد هذه    نإ

د كإن عدم التأ  . تقريرلافي تاريخ    ئةطارال  تاوبطلالم إفصاحات  صاحات المرفقة وفاإلو   باتوطللمدات واجوموالو  والمصروفات  تااديرلإل
االهذول  ح واله  يمكقتفتراضات  أن  ديرات  تعديالت  عنه  تجينن  تتطلب  الدعلى    ريةجوه  نتائج  لوبات المطأو    تداموجولل  فتريةالقيمة 

 لية. بقستالمالمتأثرة في الفترات 
  

في   بها  فاعتراالم  يت  ةالمحاسبيات  ريالتقد  ىعديالت عللتإن اية.  رارتمالسمبدأ اس  ساأ المعنية على    فتراضاتالوا  تاتقديرالة  جعايتم مر
  التقديرات.ديل تعا ي يتم فيه ة الترتالف
  

األحكام و واقديالتإن  تأي لتلا  ئيسيةرلضات االفترارات  العلى  ثير جوهري  ها  المولمرحا  يةمالالبيانات   عة مبينةوجممل لوحدة  لما  زةجلية 
  أدناه: 

  
  األحكام

  
  ألداءات اامتزلا اءيفاستت قيتو

أجل وقت محدد من  في  أو  ات األداء مع مرور الوقت  تزامالت  توفيما إذا اس  ديالعمالء لتحدمع    هاقودل عكيم  تقي  موعةجمالى  لع  يجب
ً استنا  يمقيلتات المجموعة بامق  اإليرادات. ولقدب  لالعترافاسبة  لمنة اقيطرد اليدتح ء عمالع ال ما  يهعل  متفقء الالشراات البيع وياتفاقلى  إ  دا

موجودات ذو ند  ة بلعمالء، ولم تخصص المجموعية لارعقموجودات    لتقديم  العقود  مراإبم  ت  يث، حصلةل ذات اح  ائلولاين وناوونصوص الق
يكون لها حق ملزم في دموعللمج  لةبدي  تاستخداما   فترا العابالمجموعة    تقوم  لظروف ه اذه  فياآلن.  ى  حتز  جاألداء المن  اتفعة وعادةً 
  . ةددمح نقطة زمنيةفي  تاإليراداب فاعتراالم يت ،كوث ذلحدم عد ةحال  يفور الوقت. رومع مدات ايرإلاب

  
  ار المعامالتتحديد أسع
تحديدملى اليجب ع اتخاع العمالء.  دها من عقوم  في كل  معاملةسعر ال  جموعة  تاإلجراءا  هذذ  عند  بلغ م  أيم أثر  يبتقي  لمجموعةوم اق، 
عند    قد.لعا  بلغ غير نقدي فيم  أيو  قدلعي اي فرل جوهويتمر  صنأي ع  دئية أو وجوشروط الجزالا  أوات  مخصوب الببسر في العقد،  متغي
المبلغ المتتحد تأثير  للمعيار رقتثر احكغ األلبة "المتخدم المجموعة طريقغير تسيد  المعا  ١٥م  ماالً" طبقاً  إلعلالدو  ييرمن    تقارير لد اادية 
بين م  ركثأللغ االمب  ةيقرطالى    استناداً ملة  اعلمعر اس  يديتم تحد  حيث  ءمالع الع  ود مرادات من العقياإل  اليةلما ة من المبالغ  وعجماحتماالً 
  لمحتملة.ا

  
  ءمالعلا مع ودقعالة في سيطرتحويل ال

ة رسيط ال  لند تحوياإليرادات عب  راف يتم االعت،  تا وقألا  من   وقت  ء فيداألوفت التزامات اتسالمجموعة أنها ا  ر بهاي تقرلتالت االحا  في
ي ل ال المبم المقاعند استالعادةً  يتم ذلك  لعقارية،  ا  اتعقود بيع الموجودالة  في حويل.  لعملى اضوع العقد إتي هي موال  داتوالموجى  عل
  يل.معتسليم الوحدة الي الي قات فعوي مأ دوجو  دموع دةحولل
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١١  

  موحدة ة اللموجز لية احرمية الالمال اتانيبلا  حولإيضاحات 
  (غير مدققة) (تابع) وللفترة المنتهية في ذلك التاريخ  ٢٠٢٢ تمبربس ٣٠في كما 

  
  تابع) (  ةماالهية بالمحاس تاضارتفالوا راتوالتقدي اماألحك  ٢- ٢

  

   تضاار الفتوا تاتقديرلا
  

  التابعة ةركتوحيد الش
ر على نت تسيطكاا  ا إذد فيمديتحل  من أجخاص  ال  غرضالنشآت ذات  الم  ذلك ي  بما فا  المستثمر فيهميع المنشآت  قييم جبت  وعةلمجمت اقام

.  الموحدة  ةيللماا  اتيانبال  :ةماليال   اريرقتلاد اعدإلير الدولية  ن المعايم  ١٠م  رقالمعيار  دة في  المحد  رالمعايي  حسب  ايهف  تثمرسالمأة  المنش
ب بتقييم، من  المجموعة  حمور  ين أقامت  ومدقو  ئمةقا ال  عاقديةالت  اتب تيلتروا  تهاصة ملكيأخرى،  عطة  نشباأل  باطهارتا  ىد رتها  القة ذات 

  ا. يهكة المستثمر فعلى الشرة يطرالسا ا كانت لديهإذ فيماديد حجل تمن أ هافيثمر مستت الللمنشآ
  
  تات العقارامكون ميسقت

نقدية  التدفقات  الو  تفاو رصمت واليراداإلاو  اتللمجموعة بعض الموجودات والمطلوبة  حدالبيانات المالية المرحلية الموجزة المو تتضمن  
م  مذلاور  التطوي  لغرض  تاارقعل ايسية  ئر  رةصوذلك ب  شملوي  ة.ارد اإل  راتراضات وتقديافتى  عل  اءً نب  ةموعالمج  على  هاعيوزتم  تي التي  
التجاالد واألخرائنة  ال  ىرية  والمبالغ  المدينة  المحتجزات  العمالءمدوذمم  من  مقدماً  ا  فوعة  المصرواو  يعلبومصروفات   ةميومعلفات 
تخصيصها  ي  دارية.اإلو منيلتقيا  ىلع  اءً نبتم  تقمشرالري  تشاسا  لقب  م  وأفضل  الارداإلات  ديروع  مة    قبل   نمشركة  لا  ردواستخدام 
  جموعة. الم
  
  األخرى فواتير والذمم المدينة ا والذمم المدينة التي لم يصدر بهالتجارية  مدينةلاالذمم مة في قي ضافخناال

كناً مم  عد ي  عندما لم  خرىألا   نةمديال  والذممفواتير    هار بيصد  مل  لتينة ا ي المدم  مذالوة  يرينة التجامداللذمم  ل ليصتحلل  ةلالقاب  القيمة  رديتقيتم  
 مة ها . فيما يتعلق بالمبالغ التي ال تكون  ورة فردية يتم تقدير هذه القيمة على أساس فرديبصة  الهام  للمبالغ  ةسبالنالمبلغ. ب  ملاكل  يصحت
 عة وقمان المتالئتا  ئرساى خعل  ناءً رصد مخصص بم  ويتية  عامجرة  بصو  اقيمهت  متي  ، هاقاموعد استحق  زتتجاو  نهاكلو  ة،يدرلفها احالتي  ف
    ينة.مدلام مذلاهذه  نم
  

   اتمعدالو واآلالتات تلكية للممجنتااإلر األعما
إ بتالمجموعدارة  تقوم  ا حدية  والمعدا آلوا  تاكتلللممة  قدرالم جية  نتااإلألعمار  د  تحديدك.  االستهال  بتساالح  تالت  بعد الت  هذا  يتم  قدير 
األعمار    موتقللموجودات.  لي  الفعام  االستخد  وأ لمتوقع  ا  ام دختساال  ةمراعا بمراجعة  دورية  بصورة  وطريقة   رةقدالمة  جياإلنتااإلدارة 

  جودات.لموه اهذ من ديةتصاقاال ايزالمالمتوقع ل ماثلة للنموذجتهالك مرة االسة وفت ن طريقأمن  أكدلتل االستهالك
  

  ة يندى فترة زمى مادات علرإليف باعتراالا تمل عندما يقياس سير األعما 
تط  ترقر الطريبيق  المجموعة  عند  قة  األ  اتماتزال  سايقمدخالت  باإليرالا  تميث  حي  عمالسير  مع  عتراف  تعت  مرور ادات  بر  الوقت. 

 األداء  متزاء التيفاسال  عة وها المجملتي تبذلالجهود ا  ساسلى أع  داتيراإلباف  راعتالا  بطلتت  قة المدخالت التيدام طريأن استخ  المجموعة
ً يفعل  محققةات الادريلإل  ةر فضل صويقدم أ د دين أجل تحمشاريع مكلفة إلتمام اللتا  ديرتقب  موعةلمجوم ات تقالدخ لما  عند تطبيق طريقة.  ا
  االعتراف به. كن يم الذيدات يراغ اإلمبل
  

  يع رامشال ماإتم فتكالي
بمو لمجم اوقت احدلتع  المشاري  مإلتمالتكاليف  ر ايتقدعة  اإليرادا  المنسوبة  فةكللتيد  تشمل  بهاف  ر تالمع  ت إلى  تزوي التهذا  .  تكلفة  د  قديرات 
البنشطأن التة  وح ية  المقا  اتلبامطالتية،  قبل  من  تقيوالمحتملة  تم  كما  قبل  يلين  من  الوفاءالم  استشاريمها  وتكاليف   اتامتزل الاب  شروع 
  ع العمالء. مها علي قدتعاالمى ألخرا

  
  المالية غيردات موجوالة يمفي ق خفاضاالن

يتم اختبار   .تقريركل  لية في تاريخ  ماال ر  يغ  وجوداتم يمة الض في قفانخالأية مؤشرات على ا  ناكنت ها إذا كايمف  ميبتقي  ةتقوم المجموع
ما عند  ا.لهصيحالممكن ت من غير    الدفترية  يمةالق  أن ت بشرامؤناك  ه   ونتكا  معند  ةقيمالنخفاض في البخصوص المالية  وجودات غير ا الم
ر معدل لنقد وتختاالمنتجة لوحدة  الأو    تاموجودمن الة  متوقعلا  يةبللنقدية المستقات افقدتال  ارةدر اإلدتق  ،خدام تسقيمة اال  تسابء احجراإتم  ي

 . يةقدلنا تقافدتال الحالية لتلك  القيمة احتساب مناسب من أجلالخصم ال
 
ال قيد اإلنجاز على تكاليف شتمل تكلفة األعمأقل. ت  ابلة للتحقيق، أيهماالقرة  كلفة وصافي القيمة المقدلتطوير بالتلغرض اقارات  العان  بي  متي

ً قاندية  تيااالع  مالع األخرى ذات الصلة. يتمثل صافي القيمة القابلة للتحقيق بسعر البيع المقدر في سياق األ  ف المباشرةاإلنشاء والتكالي   صا
  ع. صروفات البيجاز ومف اإلناليتك
  

  مالية دوات اللأل العادلة قياس القيمة
ً ي  ال  المرحلي الموجز  ماليز البيان المركي  ف  سجلةية المالمطلوبات المالت المالية وداالعادلة للموجو  ميلقا  ونتك  عندما  مكن قياسها استنادا

يتمل ااألسعار    لىإ النشطة،  األسواق  في  أستخدساب  دلةاعلا  هاتمقيس  قيا  متداولة  الام  اييتقاليب  التد  لىعمل  تشتلتي  م  النقنموذج   ية دفقات 
غير ممكن،    كلن ذيكو  ندماكناً، ولكن عممذلك  يكون    الملحوظة عندما  من األسواق  ذجت لهذه النمادخالالم  علىول  يتم الحصمة.  لمخصوا

  يولة لسا  طرخام مثل  ت  خالمدخصوص الرات بتباعالاعض  ب  ىعلم  احكاألتمل  العادلة. تش  ديد القيم ام عند تحكحدرجة من األك  يتطلب ذل
  .سعارألا لباتقتو ان االئتم ومخاطر
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١٢  

  موحدة ة اللموجز لية احرملية ا المال تنابيالا  حولإيضاحات 
  (غير مدققة) (تابع) وللفترة المنتهية في ذلك التاريخ  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠في كما 

  
  بع) (تا  ةامالهية بالمحاس تاضارتفالوا راتام والتقديحكاأل  ٢- ٢

  
  ع) (تاب تضاار الفتوا تاتقديرلا

  
  ١٩- يدكوف تأثير

ل  ال خ ).  "١٩–د كوفي  شيتف("ا  فيروس كورونور  ظهب  ة بسبحالة طوارئ صحية عالمي  ت منظمة الصحة العالميةعلنأ،  ٢٠٢٠في يناير  
ا  تصنف،  ٢٠٢٠مارس   جائحة  ١٩–يدكوف  تفشيالمية  الع  لصحةمنظمة  ال  بأنه  على  فالة  ادزيبناًء  ى وعدوال  لإلصابة  رضعتالي  سريعة 

  ن له كا   ممام،  عالال  دولفي معظم  السفر وإغالق تام    علىعالمية  فرض قيود    الفيروس  اهذطبيعة الوبائية لال  تضتاق  لم.لعاوى اتمس  ىعل
    .المجموعة ها الدول والقطاعات التي تعمل فيعلى  ةيلبس تداعيات

  
ً تأثير  ١٩- لجائحة كوفيد  هافي  لتي كانا  ٢٠٢٠سنة  مقارنة ب ً تحسناً  الحالية    يرالتقر  رةتفو  ٢٠٢١  ةسن  دتشهفقد  ،  اً سلبيا في النتائج   ملحوظا

اليزال غير    ١٩- وفيدصادي العالمي فيما يتعلق بكقتأن الوضع اال رغم  على ال.  ر الجائحةحدة تأثي  انخفاض  بدأحيث  عة  موالتشغيلية للمج
ة ياسات العام وفعالية السومات  الحك  هاخذتت  يالت  بير الدعمتدا  نجاحات و ظهور المتحورمرار مثل  باست  تتغير  املعو  د ذلكويحد  قر تسم
االنتشتال من  الحد  إلى  تهدف  إدار.  اري  تقيتواصل  المجموعة  بما  ة  الموقف  ويم  التسعير  استراتيجية  ذلك  تخفيض   مبادراتمختلف  في 

   التكاليف. 
  

موجودات على التطوير وقدرة تلك ال   رض لغ  تارلعقاية على قيمة الحالرة اخالل الفت  ١٩- تأثير كوفيدن  فإعة،  جموي للمحالال  تقييمللوفقاً  
مستوى التأثير االقتصادي المتعلقة بالجائحة والتعافي الفعلي والمتوقع  بار  يضع تقييم المجموعة في االعت  إيرادات من البيع محدود.ق  يقتح

    تأثير سلبي. على أي  ءً ناب يرل دووتعديله بشك كي ذلظر فسوف يتم إعادة النلعقارات. اات ئدعاواإلشغال مستويات بما في ذلك 
   

   لغرض التطويرت اراعق الللتحقيق من  بلةقاالة القيمصافي تقييم ل ين الخارجيينمتقرير المقي
 

التقييم    أنبش  هريالجو  قينالي  حول عدم  رةفقديد  حت  في  ونرجيالخا  ون مالمقيم بها  التقييمات التي يقو  اصلتتو،  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١  فيكما  
 ً مية للمعهد  معايير التقييم العال  عنادرة  لصا  التوجيهاتمع    يتوافقر  م وهو أ  ،١٩  - د  في كوعن جائحة    تجةالنا  سوق ال  تابطراض ال  نظرا

 تيمات الييتقالفي عملية  ذر  الحمن    جة أعلى قين ودريمن القل  أ  جةدر  عاةمرا ، يجب  لذلك  تيجة. ونRICSنيين  للمساحين القانولملكي  ا
شير إلى  ، ولكنه يالتقييماد على تمعاله ال يمكن ايشير إلى أن الو يبطل التقييم ال البندم من أن هذا الرغعلى  .ونجيالخار ون المقيما هبوم يق
ق جغرافية مختلفة  ي مناط تقع ف  راتعقا   ييمقت  إن.  ةيدعتياالالسوق  ظروف اب  مقارنةً حة  ئلجاه اذظل ه  فيعدم اليقين  من    كبير جود قدر  و
 . لعقاراتاعائدات  وشغال  إلامستويات    في ذلكا  بم   توقعمال  والتعافي  صلةال  وادي ذلتأثير االقتصاو  ةح ئاجال  توىر مساالعتبا  ينبع  ذيأخ
  .ةحقالالفترات الفي   جوهري بشكل هذه االفتراضاتتعديل  ، قد يتمنييقال الستمرار حالة عدمجة نتي

  
  ة بيحات المحاسسياسات واإلفصالا ي ات فيرغتلا    ٣- ٢

  
   والساريةرة الصادعديالت سيرات والتفتوال  ةيدجد ال اييرالمع   )أ(

  
الموحدةوالم  ةيالمرحل   ةيلمالا  ناتبياال  داعدإ  عند  ةقطبالمالمحاسبية    تسياسالا  نإ تل  سقةتم  جزة    عند  بعةمتال  المحاسبية  تسياساال  كمع 

التي   دةـجديال والتفسيراتيق المعايير بتطء انثاست، ب٢٠٢١ديسمبر  ٣١في  لمنتهيةللسنة ا ةعللمجمو يةنوسلا دةحالمو ليةلما ت اناياإعداد الب
ليس لها تأثير إال أنها  ،  ٢٠٢٢في    رة األولىللم   طبقت الجديدة تيير والتعديالأن هذه المعا  من   غم الرب.  ٢٠٢٢  نايري  ١ن  ـ باراً مسري اعتت

والتفسيرات   ييرمعاإن ال.  للمجموعة  ة نويالس  ةدلموحبيانات المالية الا أو  للمجموعة    جزة الموحدةوالم  ةيمرحللا  ية لمالا  ناتبياالمادي على  
      والسارية مذكورة أدناه: تعديالت الجديدة الصادرةالو

  

  تاريخ التفعيل   ة يدجدال ديالتتعأو الالمعايير 
  ٢٠٢٢ير ينا ١  ) ٣٧ رقم الدوليي اسبحر الميامعالى عل ت(تعديال العقد  زإنجاتكلفة  -  تزاماتمحملة باللاود العق

  ٢٠٢٢ ريينا ١  . ٢٠٢٠ -  ٢٠١٨  دورة اليةالم رريتقا الد عداإل ر الدوليةى المعاييلع ةي سنولا تيناالتحس
  ٢٠٢٢ير ينا ١  ). ١٦ يدول لا ييار المحاسبعمالعلى  تيالعد(ت عالمزماالستخدام ل بقصالت حالمت  :تاآلالت والمعدوا كاتالممتل
  ٢٠٢٢ير اني ١  ). ماليةال ريداد التقارعلدولية إلا يرايعمن الم ٣قم المعيار ر ى علت الفاهيمي (تعديطار الم إل ع امراج
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١٣  

  موحدة ة اللموجز لية احرمية الالمال تانبيالا  حولت إيضاحا
  (غير مدققة) (تابع) وللفترة المنتهية في ذلك التاريخ  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠في كما 

  
  ) ابع(ت ةيسبحامال حاتااسات واإلفصيسلتغيرات في ا لا    ٣- ٢

  
  تفعيلها  ميت لمن كلودرة الصاتفسيرات والعديالت لتوا اييرالمع   )ب(

  
 ة ي ية المرحللمالا  ناتبياالحتى تاريخ إصدار    ن لم يتم تفعيلهاي تم إصدارها ولكلتلمعدلة اجديدة وامعايير والتفسيرات اليلي بيان ال  فيمايتم  
  .  عةموللمج  جزة الموحدةوالم

  
  تاريخ التفعيل   ة يدجدلا ديالتتعال وأير المعاي

  ٢٠٢٣ير اين ١  .  ١ قمر الدولي  يبالمحاسمعيار الى عل التعديت -  تداولةغير م وة ألمتداوعلى أنها  باتطلومالنيف صت
  ٢٠٢٣ير ينا ١   "ينأملتد اوعق" يةلالما يرتقارلااد المعايير الدولية إلعد نم  ١٧رقم   المعيار

  ٢ ةمارسالم وإقرار ١الدولي رقم  ى المعيار المحاسبيت علتعديال -  ةاسبيالمحسات عن السيااإلفصاح 
  ٢٠٢٣ير ينا ١  .اليةير المالتقار ية إلعداديير الدولاص بالمعالخا
  ٢٠٢٣ير ينا ١ . ٨ رقم ليدوتعديالت على المعيار المحاسبي ال -  ف التقديرات المحاسبيةريتع
يع  ب -  ٢٨رقم  الدولي المحاسبيار معيوال ليةماالير راتقال دادعإل ةوليالدير عايالممن  ١٠رقم  ر يامعال

  . المشتركفه ائتالة أو الزميل مر وشركتهبين مستث هاب مةساهلما وأودات موج
يق  يخ التطبيل تارأجت تم

  مى مسر ألجل غي
 جةاتلنا وباتلمطلات وادجوموة المتعلقة باللمؤجال يبةضرال  -  ١٢قم حاسبي الدولي رلى المعيار المتعديالت ع

  ٢٠٢٣ير ينا ١  .دة املة واحععن م
  

  ة وحدالمة  ليماال  البيانات لى  ي عروهج  راله تأثيأع  المذكورةيدة  الجدت  سيراوالتف  التيعدوالتايير  المع  يقطبلت  نن يكولمجموعة أا  قعوتت  ال
  عة.مولية للمجستقبالم

  

  ةاسبية الهام حملات اساخص السيلم  ٤- ٢
  
ة لمرحليا الماليةالبيانات ه هذ في لهامةحاسبية الما اضاترواالفت والتقديراتب واألحكام ساحتالا قطرة ويبحاسالم لسياساتاس ع نفاتبا تم

معقالمباالموحدة  ة  جزالمو ب  رنة  سنويلياميانات  آخر  اسنلل  دةوحم  ةة  في  تهلمنة  والتعديالت ستثبا  ،٢٠٢١بر  ديسم  ٣١ية  المعايير  ناء 
  . ٣- ٢اإليضاح ي  ف ينمب هوا كمة ليالحالفترة ا لة خالعلمتبالجديدة ا

  
  تاإليراداب فاالعترا

  
  العمالء  نم ودقعالمن رادات ياإل
  

قم ار ر هو موضح في المعي  ت كماس خطوا من خم   كونتي  جموذن  على  اءنب  مالءعقود مع العلا  منت  اباإليراد   باالعتراف  موعةمجالتقوم  
  مالية: ال ريرا قالت الدولية إلعدادعايير من الم ١٥

 
 اجبه وقوق والتزامات  ح  ر ينشأ بموجبهأكث  وأ  فينربين طلى أنه اتفاق  ع  قدع لف اعريل: يمع العم)  دوالعق(  دالعق  ديدحت  . ١ طوةالخ

  .بها ءافالود يجب عق لدد معايير لكذ ويحنفالا
  .يلمعللة مدلعة أو خسقل بن العميل مع عقدلافي  التزام األداء هو وعدالعقد:  ء فيألداتحديد التزامات ا   . ٢ طوةالخ
الديتح  . ٣ وةالخط سعر  فيةلامعمد  المعاملة  سعر  يتمثل  ال المب  :  ال  يلذغ  أتتوقع  يكون  مجموعة  حن  مقابل  حصول  لا  اهقمن  عليه 

اقديت  وأ ئع  البضا  يلوتح وماخدلم  التي  بادعت  بها،  العميل  استثنت  ااء  باإلنلمبالغ  تحصيلها  تم    راف أط   نعابة  لتي 
  أخرى. 

 وم ، تقأداءام  ن التزثر مكأ  على  نطوييبالنسبة للعقد الذي    عقد:ي الف   دةرااألداء الو  اتاللتزام  ةلعامالم  سعر  صيصخت  . ٤الخطوة 
ابتخص وعة  لمجما سعر  لكلام علميص  األداء  مازاتال  من  مازتال  لة  تقيمبت  المقاة  اساوي  اللذي  بل  مجموعة تتوقع 

  . داءألات لتزاماام من اكل التزء بوفالاظير الحصول عليه ن
  ء. اداأل تزامالمنشأة بالرد) وفاء د (أو بمجعنت اد يرااإلب افعترالا  . ٥ة خطولا

  
  ير التالية: عايالم من د استيفاء أيزمنية عندى فترة على م يراداتف باإلتراعالام بقوثم ت نمواء، األدزام ها أوفت بالتنأ عة مومجتُعتبر ال

  
 أو  ؛لهاعة مجموبمجرد أداء الاللتزاماتها  ةعلمجموا ءادأعلى  ةترتبالم دام المنافعختاسستالم وزامنة باة متوربصل لعمياام يق .١
 أو  حسين األصل؛تو أاء إنش درجبم العميل هييسيطر عل أصل تحسيناء أو شنإعة مومجال ى أداء عل تبرت .٢
تم   يتلاات  مازاللتبل االدفعات مقا  ءداالنفاد ألواجب    شأة حقللمنعة وولمجمدام بديل لذو استخ  أصلعة  أداء المجمو  على  ترتبال ي .٣

  يخه.ء بها حتى تارافلوا
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١٤  

  موحدة ال ةلموجز لية احرمال ةيلالما تاانبيلا  حولإيضاحات 
  (غير مدققة) (تابع) وللفترة المنتهية في ذلك التاريخ  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠في كما 

  
  (تابع)   ةاسبية الهام حملات اسالسيص املخ  ٤- ٢
  

  (تابع)   تاإليراداب االعتراف
  

وفاء  فيه ال  تمي  يالذ   تالوقإليرادات في  ابف  راعتالايتم    ،هالأعمذكورة  الط  و الشر  من  يأ  اهيعلق  طبينلتي لم  األداء  مات اتزابالفيما يتعلق  
  . اءداأل تزامبال
  
اس  الخاص بالعقد على أس  م بتسجيل األصلقوتي وعدت بها، تلا  أو الخدمات  لسلعتسليم ا  اللن خماء  ألدا  متزالالاستيفاء المجموعة  د  عن
المحقلمقا  ةمقي الوابل  من  بفق  مالغ  المبل  يزيد  امدنع  م.زاتااللاء  عنعمال  نمقبوض  اإليرادات    يل   خاص   امالتز  أينش  ، بها   المعترفمبلغ 
  عقد.بال
  
 ناءتث ساعات بتعاقدية المحددة للدفتبار البنود العاألخذ بعين اال  عمقبض،  ستحق المال  أو  ضقبوالمغ  للمبل  ةبالقيمة العادل  اداتاإليرياس  قم  يت

لتحديد فيممايير  معل  بااتها مقاديربات إيترت  ميي قتب  عةموجالم  تقوم  والرسوم.الضرائب   إذا كحددة  .  وكيلأم كيسي  رئمورد  كعمل  تت  ناا 
اتنتاس بألمجموجت  تعة  كموردنها  يإيرادات  باترتيتيع  جم  في  يسيرئ  عمل  باإل  متها.  بيان  يراالعتراف  في  الشامل  ادات  اآلخر الدخل 
،  كاليفتوال  تدا اراإلي  ويمكن قياس عة  لمجموإلى اة  ديايا االقتصامزفق الدت  جحمرلا  ن ه م في  يكونالذي  لى الحد  الموحد إ  ز جو ملا  مرحليال

  لة. معقورة صوب ق،ا ينطبحيثم
  

  يضرااألاإليرادات من بيع 
  
بوضع  الشركة    متقاقطعة األرض.    استخدامى  عل  درقا  ميله العيكون في  منيةة زنقطض في  رألبيع اتعلق بي  ا ماء فياألد  التزاموفاء بلا  يتم
  . ضقطعة األرليل ملعام داخ تاسلمنح حق كثر ٪ أو أ ٢٠ سدادوع بيلاقية اتفا توقيعفي ل مثيت طر ش
  
أ  داتبإيرا  رافعتاال  دنع قطعة  ممقابل  اتكل  انيب   ميت  ، دةحدرض  افة  اإلكتكل  رضاأل  لقطعةمخصصة  لا  لتحتيةلبنية    يانب  في  يراداتفة 
 .ملالشا لخدال
  

  لتطوير خدمات ا
  

لة حرم  إلىوع  ج ربال  وذلكمعقولة    رةوبص  لةعاممد ال ئا يمكن تقدير عوادمعنمة  قدلماالتطوير    ةمات إدارن خددات ماف باإليراتراالعيتم  
لذي  إلى الحد اط  فق إليرادات  االعتراف بام  يتة،  ولعقورة مصب  ةمعاملائد الوع  قياسن  مكندما ال يير. عقرلتخ ايتارالتزام التطوير في    زجاإن

  . دةكبمت الات المصروف اداسترد يمكن فيه
 
  ة دت الفائاداإير
  
العاالم  تي بإيرادات  باستخ اققحتسا  عند  ائدةفتراف  والفعليةلاة  ائدالف  ةطريقدام  ها  فيه،  يُستخدم  اي  دةفائ  عدلا متي  اللخصم  نقدية  مقبوضات 
  لمالي.صل األة الدفترية لصافي القيمى إلمالي ل اللألصالمتوقع   العمرى مدة على ردقة الممستقبليال
  
  اض  رتاالق يفالتك
  

حتى    ورة فترة زمنية طويلةضربال رق  تغتسي  لتاة،  لهمؤالت  دالموجوشاء انأو إ  ةزا يلح  ةراشمبورة  ة بصنسوبلما  راضقتالاإن تكاليف  
ة فعلية  بصورة  هزات جاموجودصبح تلك اللك الموجودات حتى تتكلفة ت  افتها إلىتتم إض،  ا أو بيعهامع لهالمز  مزة لالستخدااهصبح جت
فيما يتعلق ا  ة منشأم  هابدتكتتي  لا ى  خرألا  روفاتوالمص   ائدةفال  توفا رص من مراض  االقتيف  التكلف  تأت  .و بيعهاا أله  محددلام  ادستخلال

   .موالألباقتراض ا
  

  . فيها دهاالتي يتم تكب في السنة دوحلم اموجز المرحلي اللدخل بيان امن خرى ضاألتراض االق كاليفافة تكعتراف باال يتم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 عةتها التاب شركاو  ش.م.ع  ويرطلت ل  إعمار كةرش
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١٥  

  موحدة ة اللموجز لية احرملية ا مالال بياناتلا  حولات ضاحيإ
  (غير مدققة) (تابع) وللفترة المنتهية في ذلك التاريخ  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠في كما 

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

  
  ات لمعدواواآلالت الممتلكات 

  
ً قنا  )ةلرسملما  راضكاليف االقتن تمضتي تتلا(ة  تكلفبال   عداتوالمت  ت واآلاللكا ممتياس الق  يتم  في   وأي انخفاض  كمك المتراهالستالا  صا
  المقدرة كما يلي: اجيةنتاإل رماعلى مدى األعثابت قسط الس الاأس لىك عالستهاال يتم احتسابلقيمة. ا

  
  سنوات  ١٠- ١              ) المبانيو راضياأل  ضمن المدرجةع (لبياز اك مر
  سنوات  ٥- ٢                  ة يمكتبدات وتر ومعيكمب ةهزأج
  ات ونس ٥- ٣                      اتاريس

  وات نس ٥- ٢                    ات أثاث وتركيب
  

ا  احتساب  يتم  واألراأل  ىلع  كتهالسال  قييلاأسمرلا  العماضي  تنجإلاد  ة  دورية  وربصتم  از.  اإلناعماألمراجعة  ة  وطريقة   تاجيةر 
  جودات.هذه المو منة ديصاقتالزايا اع للملمتوقلنموذج اا قة معمتوافك تهالاالسة وفترة ن طريقد من أ تأكلل يةلمتبقم اوالقي كستهالاال
  

رس الالمصروفات    ةلمتتم  منعل  ادستبالمتكبدة  ومعلاوت  الاآلو  كاتلتالمم  بنودأحد    نصر  منيتم  الذي  دات  بصورة  ويتم لفصاحتسابه  ة 
صادية  تالقا  عافنمن المزيد  تندما  رى فقط عقة األخت الالحروفاصالملة  م رسمه. تتلتم استبداي  الذعنصر  بالالخاصة  رية  فتلدشطب القيمة ا

 الدخل ضمن بيان    ألخرىفات المصروا  ةفابكتراف  عاال  متت. يعدات والم الواآل  تكالتلمماد ذات الصلة من بنود  نبلاة الخاصة بقبليلمستا
  ا.عند تكبده وحدشامل الملا

  
واو  كاتلممتلاة  مراجع  متت القيفاض  نخالا  لمقاب  معداتلاآلالت  تشعندممة  في  اا  أو  األحدير  فاالتغيرث  ية إمكانعدم    إلى  وفظرالي  ت 

بخسائر    االعتراف  ميتصيلها، فإنه  لممكن تحالقيمة ان  ع  تادمعت والالواآل  لكاتللممت  تريةفالد  ةمقيلايد  ز. عندما تها الدفتريةتميقتحصيل  
اانخف البي  ضمنيمة  لقاض  الما  دخلان  القتتحد.  ولشامل  لالالقا يمة  مثل  االقيمة  بالسترداد  بلة  أو  ستخدمن  ً اعلا  مةلقياام  ناقصا تكاليف    دلة 
أثناء سير األعمال   اتممتلكات وآالت ومعدع  من بيصيله  تح  نكممغ ال لمبال  لثع تمالبيكاليف  تصاً  قان  ة لعادل. إن القيمة اما أكبرهيأ  بيع،ال
بالع اللقا  فيم  االستخدا  من  مةقيال  لثم تتينما  ادية  للحالييمة  من  لمتوقالية  ستقبالم  النقديةتدفقات  ة  واآلالت  لكات  الممتدام  تخاسر  راستم اعة 
  خدامها.تة اسدمة  يانه دومن استبعادها عندات عملاو

  
اض  خفان  خسائر  أنر بد مؤشوجوقة عند  الساب  في السنواتالمعترف به  و،  ف الشهرة التجاريةخال، بيمةالق  اضخفنا  خسائرس  د عكيقم  تي
  ها.تخفيض تمو أ ودةجموتعد لم   تلمعداآلالت واالكات وللممت اف بهترمعالة لقيما

  
  وير طتلا العقارات لغرض 

  
تم  وي  ويرلتطدية كعقارات لغرض االعء سير األعمال اأثنا  البيعلغرض  ء  اشنإلقيد ا  وا أهؤشاإنم  تو التي  أوذة  حتمسلاات  ر يتم تصنيف العقا

  :التكلفة ل. تشمليهما أقها أقحقين تالممكقيمة لأو صافي اة كلفبالت جهاإدرا
  
 لمستأجرة؛ ا ضيحر واألراملك ي راضكية األمل  وقحق  
 و اء؛ شنإلل لينوفوعة إلى المقاغ المدلابمال  
 شاء غير ناإل  كاليفوت  العقار  تحويل  نية وضرائبدمات القانوخللالمهنية  ألتعاب  قع واالمو  إعدادف  ي لاكتطيط وتخوال  متصميتكاليف ال

  . كل مباشرسوبة بشرى المناألخ ليفتكاة والمباشرلا
  
القصا  ثليم التقدير  سعتحقيقها    ممكنالمة  يفي  العأ  يرالبيع  األعمال  سير  ً ناست  ية،داثناء  أ  ادا تم وير  يرقتلاريخ  تافي    قالسوسعار  إلى 

  . للبيعرة المقد والتكاليفز نجاحتى اإل فلتكاليقصاً ال إذا كانت جوهرية، نااموالزمنية لأل بالقيمة خصمها
  
  اليفكتجوع إلى الالبيع بالر  دنعالموحد  المرحلي الموجز  شامل  الل  ان الدخ بيي  ف  هاف برالمعت   تطويررض القارات لغلفة العم تحديد تكتي
  .اعة لمبارات اإلى الحجم النسبي للعق  محددة استنادا اليف غيرص أية تكصيتخوة عابالم اتقارعللى اوفة عالمصر حددةمال
  

 . دورياس أسلى ر عويالتط عقارات لغرض ة للفتريالد لقيما ة بمراجعةإلدارتقوم ا
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١٦  

  ة حد موة اللموجز الية حرمية الاللما بياناتلا  حول اتضاحيإ
  (غير مدققة) (تابع) وللفترة المنتهية في ذلك التاريخ  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠في كما 

  
  (تابع)   ةم لهااسبية احملات اساسيالملخص   ٤- ٢

  
  حق االستخدامدات موجو

  
القوت  باالعترام  حقمجموعة  بموجودات  في  ختساال   ف  بدام  عقد  تاريخ  ت  اإليجاردء  بند  توف  يخ ار(أي،  ااذ  اتدجومولار   ة لصل ت 

ً لفة، ناقصكلتباخدام  تسق االودات ح جواس مقي  . يتم)خداملالست  رض أي إعادة تعديلها لغقيمة، ول اض  فاخر انسائاكم وخ ك مترستهالا  أي  ا
لية وألا  ةالمباشرليف  كالتف به واالمعتر  اإليجارطلوبات  مبلغ م  ىلع  م اددات حق االستخموجور. تشتمل تكلفة  جابات عقود اإليم لمطلوتقيي
ً صلبدء، ناقاريخ  بل تاقو  في أي تمت  تل ار ايجقد اإلععات  ومدفو  ةكبدلمتا بشكل عة متأكدة  المجمو  نكلم ت  إذا   مة.ز إيجار مستلحواف   ي أا

  ها ترف بمعلاتخدام  حق االسوجودات  تهالك م يتم اس  ، رجايإلاية مدة عقد اي نهوجودات المؤجر فلمى ملكية بند احصول علمن المعقول  
اعلى   مدى  ابتالثلقسط  أساس  المعمألا  على  ولالستخد  قدرةار  أيهما  اإليجعقد    ةمدام  اال  تخضعقصر.  أار،  حق  إلاستخدموجودات   ىم 

  القيمة.انخفاض 
  

  موجودات الماليةلا
  

االعت وإيقيتم  االـراف  الاف  بكافة  الماليموجودعتـراف  تاريخات  في  يكال  ة  عندما  شمعاملة  بيعون  أو  بموالمالالموجود    راء  عقية  د جب 
تطلب  تت األصلسلبنوده  خاللالم  يم  فمزمني  ر  إطا  الي  ذاتحدد  السوق  يالص  ي  مبدئلة.  قياستم  زائداً   تكلفة،بال  يةلالما  تجوداالمو  ياً 
بالمعاملكاليف  ت اة،  المصلموجوداستثناء  المالية  بات  النفة  خاللالقيمة  من  الشا  عادلة  أو  ملة  اإليرادات  ااألخرى  خالل  أو ألربامن  ح 
ً سهيتم قيالتي  ار ولخسائا والذمم   التجارية  لمدينةم امالذ  إن.  اشأتهعند نلتجارية  مدينة امم البالذاف مبدئياً  العترايتم    ة.عادللقيمة ال باا مبدئيا

 أنها، ءات بشستثناق بعض االموعة بتطبيالمجي أو التي قامت  صر تمويل جوهروي على عن تحتفواتير والتي ال  بهار  تي لم تصدة ال المدين
الية  ودات المجة الموكاف  اسيقم  يت  لية.الما  التقاريرإلعداد  ولية  الد  من المعايير  ١٥م  ق يار رمعب الحدد بموجالملمعاملة  ا  قياسها بسعر  ميت

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

لسوق في ا  اولةطاءات المتدر العاى أسعإلجوع  ظمة بالرة منأسواق ماليها بنشاط في  ل داويتم تالتي    ماليةألدوات الل  العادلة  قيمةيتم تحديد ال
في متداولة  عار  م توفر أسلة عدالتقرير. في حا  بتاريخاألعمال    بات وذلك عند إقفالة للمطلوببالنس  روضعال  رعاأسودات  لموجوالنسبة لب

 تّجار.لو اطاء أى الوسنة لدعار المعلع إلى األسلرجو السوق، يتم ا
  
عة  رية في تكلفة الوديمة الدفتيثل القتتم  ة.يرفتلداتها  ي قيمتمانية فات االئلمؤسسدى اة لع القصيرلودائاغير ومتر الدلة للسعالعاثل القيمة  تتم
تم خصم ي  ية المخصومة.دلنققات االتدف  ساليباستخدام أئد ثابتة بفوا  لتي تترتب عليهادلة للودائع اقيمة العاير المستحقة. يتم تقدئدة الوالفا
 .ريقرلتاريخ في تالمشابهة دوات اية لأللحالعار السوق اة بأسعلمتوقا قديةفقات النالتد
  
 لمالية اوجودات منيف التص

  أعمال نموذج  وعلى  المالية    للموجودات  قديةت النقدية التعاخصائص التدفقابدئي على  ف الم لية عند االعترات الماالموجودا  يعتمد تصنيف
الرتها  اإد لكمجلدى  يتموعة.  تصنيف  ي  اجوالموم  با  ماليةلدات  اللتكلوقياسها  أفة  بالقيممطفأة  العو  لشاملة ارادات  إلي ال  الخ  من  ادلةة 
سم  يم باالتقي  ى هذا. يشار إلالقائم فقطصلي  على المبلغ األ  صلي والفائدةالمبلغ األفعات  نقدية تمثل دت  تدفقا  رتب عليهاألخرى، ال بد أن يتا
  .أداةى مستوى كل ؤه عل اإجر تم، ويوالفائدةصلي مبلغ األالختبار دفعات ا

  
تأل المغراض  الوجوداصنيف  الملكيةية  المال  األداةبر  تتع  ،يةالمت  حقوق  كان"أداة  إذا  غير  "  علت  وينطبق  تمشتقة  "حقو يها  ق  عريف 

المشتقة    ع غيري ة للب بل القااألدوات  بعض  استثناء  ب  الية: العرض)مال  دوات: األ٣٢رقم    بي الدولييار المحاسالمع(بموجب  مصِدر  الملكية" لل
 أدوات دين".خرى "لمشتقة األودات المالية غير ايع الموجمعتبر ج. تردِ صلمُ ا لن قبكية مكحقوق مل يانها  يتم ب لتي وا

  
 يةالملكات حقوق ستثمارا

  من رى أو  ألخملة االشا  تداالل اإليراخ  ا منلة إمالعادكية، بالقيمة  لملقوق اارات حمتي تعتبر استثالموجودات المالية الع  يتم قياس جمي
داد  ولية إلعير الدمن المعاي  ٩رقم  معيار  بيق التط  جموعة عندتخذته المإللغاء الغير قابل    اريخ  اهذ  عتبرر. ويالخسائ  رباح أول األخال
االستحة  الماليلتقارير  ا عند  الأو ستتخذه  إذق ات حقو تثماراسواذ الالحق  كانلملكية إال  المل  اتثمارت استا  بهامحتف  ةكيحقوق  رض  لغ   ظ 

ق  ارات حقو استثم  سائر من استبعادأو الخرباح  األ  خسائر. إن باح أو الالل األرخعادلة من  لا  ةميقالبسها  ن قيالة يتعيهذه الحاوفي  جرة  تاالم
يتم  الم ال  إيراداتويتدلكية  قيد  يتم  األر  رها.  من  بتوزيعات  ااستكافة  اح  حقوق  من  لملكيثمارات  الدخل  ب  خاللة  ز  الموج رحلي  ماليان 
اسعنلموحد  ا تستفيد  معند  ءاثنتباسبها،  الخاصة  الدفعة    تحقاقد  اللمجموعة  اا  هذه  الممن  كاستحصل مبالغ  جة  بند رداد  تكلفة  من   زء 

المالموج الحالة  الية،ودات  هذه  بهذه  ي  وفي  االعتراف  اإلاألتم  ضمن  أدلة  الشامرادات  يرباح  إن  حاألخرى.  اوات  المصنفة   يةلملكقوق 
  ة.فاض القيمتقييم انخ تخضع لالة األخرى لامشلا اتديرال اإلومن خال الخسائر اح أوألربا ن خاللة ملعادليمة اقالب

  
من  قيمة العادلة بال قاسة الية ممرجة كموجودات قوق الملكية غير المدح استثماراتها في تصنيفلإللغاء قابل  جموعة بشكٍل غيررت الماختا
 خرى.ألا ات الشاملةادإليرالل اخ
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١٧  

  موحدة الة وجز لمة اليحرمية الالمال بياناتلا  حوليضاحات إ
  (غير مدققة) (تابع) وللفترة المنتهية في ذلك التاريخ  ٢٠٢٢ بتمبرس ٣٠في كما 

  
  (تابع)   ةالهام  اسبيةحملات اساص السيخمل  ٤- ٢

  
  (تابع)   موجودات الماليةلا
  

 ن الدي أدوات
كلفة بالتيفها  نتص  مة. يتكلفة المطفأالتب  تم تصنيفها  إال إذا   ىخراألالشاملة    ترادااإلين خالل  مة  لداعال  قيمةالالدين ب  اتس أدوقيايضاً  يتم أ

  ستيفاء الشرطيين التاليين:إذا تم اط ق المطفأة ف
  

 ت  لتدفقاا  ليصتح  جلمن أباألصل  حتفاظ  منه االالهدف  ل والذي يكون  نموذج األعما  منالمالية ضد الموجودات  إذا تم االحتفاظ ببن
  و تعاقدية؛نقدية اللا
 نتج الع  إذا  البنود  فاقدتعن  الدين  ألداة  مرياتو  يية  نقدية    عينةخ  ع باعتدفقات  فقط  وارة  األساسي  المبلغ  دفعات  الن  على  مبلغ لفوائد 

  ساسي القائم.األ
  

  يعادله  ماالنقد و
ي  ق فحتجل التي تساألة  لقصيرع اوالودائ  المصرفية  صدةواألر  قودن صال  فيلنقد  ا  عادله مني  د ومالف النقية، يتأالنقد  بيان التدفقاتلغرض  

  فية على المكشوف. ات المصروبح، صافية من السأقل أو هرشة أث األصل خالل ثال
  

  بها فواتير ر تي لم يصدم المدينة الوالذمية لمدينة التجارالذمم ا
ذمم  صبح الدما تلمتوقعة. عنا  الئتمانر اهام) ناقصاً خسائويل  عنصر تمم تكن  صلية (ما لتورة األفامة الة بقية التجاريالمدينم بيان الذمم  يت

لة التي تم  حصمبالغ المقاً إدراج الم الح يت  ك في تحصيلها.خصص الديون المشكو مقابل م  اتم شطبهي  ،يلصحة للتقابل  رغي  ريةاجتال  ةالمدين
  لموحد.االموجز ي لمرحلاالدخل الشامل بيان  بها سابقاً فيشط

  
  ر.اتيوفبها   صدرم يم مدينة لها ذمنى أعل ريتفوا التي لم يصدر بهادمة ومات المقلخد ا ت، تدرجفقاً لشروط االتفاقار ووالتقري تاريخ في
  

  نبية العمالت األج ئر صرفوخسا أرباح
نهاية فترة   ائد عندالس  الفوري  بالسعرم تحويلها  نبية ويتجت األالعمالدها بتلك  الت أجنبية يتم تحديمالية بعمت الادلة للموجوداالقيمة العإن  

ة  ة العادللمصنفة بالقيما  ت الماليةللموجودا  سبةنلة. باادلالعر قيمتها  خسائ  وح أرباأ  نء مزعمالت األجنبية جرف الل بنود صتشك.  التقرير
  . دلموحلموجز ارحلي االمالشامل ن الدخل يافي ب جنبيةعمالت األعتراف ببنود صرف الر، يتم االخسائاألرباح أو المن خالل 

  
الت  مد صرف العأي من بنوبف  ارتاالعيتم  نه  فإ  األخرىاملة  شال  تادا رياإل  العادلة من خالل  لقيمةمصنفة باال  يةالت المبالنسبة للموجودا

يتم  ، فإنه  لمطفأةابالتكلفة  المصنفة  ة  جنبيت األين بالعمالبالنسبة ألدوات الد  .ز الموحدلموج المرحلي امل  الدخل الشا  ة ضمن بياناألجنبي
ئر اباح والخسبند "األر  في  اهاف بعتراال  ودات ويتمالموج  بندأة لفط الم  اداً إلى التكلفةاستن  األجنبيةت  مال لع صرف اتحديد أرباح وخسائر  

  لموحد.اجز المرحلي المودخل الشامل في بيان الاألخرى" 
  

  ودات الماليةجتراف بالموإيقاف االع
  

اف تم إيقة) ياثلمم  ةاليموجودات ممجموعة  ء من  لية أو الجزمالا  وداتالموجد  الجزء من بن  طبق،يثما ينات المالية (أو حموجودال  إن بند
  ا:ندمراف به عاالعت

  

 ات؛ أووجودة من بند المقات النقديدفالتى لل عفي الحصو تنتهي الحقوق  
 ا حققامت  بتحويل  المجموعة  في  التدلحوقها  على  الصول  مننقدفقات  أ  ية  الموجودات  تحملتبند  االت   و  بدفع  ة  يدقالن  دفقاتلتزاماً 

  ر"، أو تمري تيبجب "تربمو  الثث فرلط  خير جوهريدون تأ لكاملالمقبوضة با
 جودات وإما:المو قدية من بند تدفقات النم التالاس  يحقوقها ف وعة بتحويلجمملا ومقت 

 
 أو داتالموجو لمتعلقة ببندا والمزايا حولت جميع المخاطر - 
 ت.وداالموج بند علىة رطلسيإال أنها حّولت ادات، ببند الموجوة قلعالمتزايا لمع المخاطر وابجميفعلياً م تحول أو تحتفظ ل - 

  
إذا   يمتقوم بتقيفي ترتيب تمرير،    جودات أو دخلتالموقدية من بند  تدفقات النعلى ال  صولححقوقها للة قد حولت  وعمج لم ن اندما تكوع

أي اح  وإلى  بمتفظمدي  الملكخت  ومزايا  إذااطر  المجموعةلم    ية.  جوحتالاأو    تحويلب  تقم  بشكل  بفاظ  ومزايهري  مخاطر  بجميع   د نا 
ولم  جودالموا الستحوت  علىل  يتمموجلاد  بن  يطرة  الموجببن  االعتراف  ودات،  ا د  إلى  يستودات  الذي  فلحد  الممر  ارتباط  ببند يه  جموعة 

ويُقالموجو ال  اسدات.  ااالرتباط  بن  ذيأخ  لذيمستمر  على  ضمان  الموجشكل  بال  وداتد  القيالمحّول  لبند  األ  ةيدفترمة  ودات الموجصلية 
 ل.أق ه، أيهماسداد وعةالمجم على لزمي يدما وأقصى مقابل
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١٨  

  موحدة ة اللموجز لية احرملية ا المال اتبيانلا  حولإيضاحات 
  (غير مدققة) (تابع) وللفترة المنتهية في ذلك التاريخ  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠في كما 

  
  (تابع)   ةم لهااسبية احملات اساملخص السي  ٤- ٢

  
  ع) (تاب ةلي ماال  تجوداالمو

  
 مالية لت ااودلموجامة قيخفاض في االن

  
حتفظ بها بالقيمة العادلة من ير المود غوجودات العقات الدين ومة لكافة أدوعئتمان المتوقاال  ف بمخصص خسائرراعتاالب  وعةتقوم المجم
دفقات تال  ميعجد و قللعا  حقة وفقً تالمس  اقديةية التعلنقدا  اتقالتدف  فرق بينالى  لمتوقعة إئتمان ال الستند خسائر اسائر. تلخرباح أو األخالل ا

  .ند الموجوداتلبصلي األ ائدة الفعليريب سعر الفبعد ذلك بتق يتم خصم العجز. وموعة استالمهامجالقع توي تالنقدية الت 
  

بخسائر االعتراف  اا  يتم  علم الئتمان  مرحلتين.  توقعة  التلحلنسبة  بالى  جوهبه  يكن  لمي  الت  نئتمااال  لمخاطر   عرضاالت  زيادة  في  ريا  ة 
المالعامنذ    ةانياالئتم  رط خاملا ائر  لخساتكوين مخصص  يتم    ي،بدئتراف  االئتماقعة عن الخسائو لمتاالئتمان  حاالنير  التي تنتج عن  ت ة 
المقبلةلتعثا ن  ئتمااال  لمخاطر عرض  الت  لحاالت. بالنسبة  اً)شهر  ١٢ل  وقعة خالمان المتئتاال  خسائر(  ر المحتملة خالل االثني عشر شهراً 
حدث  ال االم  نيةتماالئاالمخاطر    يفجوهرية  دة  ايز  هالتي  المبدئي،  نذ  مخصص    زميلعتراف  الخسائرسخوجود  مقابل    ئتمانية اال  ائر 

  ).األداةر عم على مدى المتوقعةان تمسائر االئ(خمتبقي للتعرض، بغض النظر عن توقيت التعثر ر المدى العمالمتوقعة على 
  

كانتإذ  ماد  حديتند  ع اال  ا  لئتممخاطر  الا  دنبان  قدملموجودات  جبصورت  زاد  الية  موهة  ارية  االعتراف  تقديرئلمبدنذ  وعند  سائر خ  ي 
 ماتعلوه المتشتمل هذزائد.  د  و مجهوة ألفلومات المعقولة والداعمة والمتوفرة دون تكالمعتبار  خذ المجموعة باالع، تألمتوقعةاالئتمان ا

ْ والنوعية لكمية  ت الياللتحات و على المعلوما   .ةت االستشرافياعلومي المعزز والمئتمانالم االتقيية وعللمجمو ةقبرة السابخال ىل ًء عبنا
  

ي  ة ف بسطجية مطبيق منه وعة بتجموم المتق  ى، لم يصدر بها فواتير والذمم المدينة األخر  التيدينة  مم المتجارية والذة الالمدين  بالنسبة للذمم
خسائر   الئتمااالحساب  بنن  خمتوقعة  على  االاًء  ع  مانئتسائر  اعممدى    ىلالمتوقعة  وضو  ام.تخدالسر  المجمقد  معت   ة وف فصوعة 
. يتم  تصاديةقيئة االالبو يتها للعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينينتسو ، وتممجموعةاالئتمان للائر بقة لخسالخبرة الساعلى  ناءً مخصصات ب

  الموحد. زموجال المرحلي  ل الشاملبيان الدخفي  وقعةلمتئر االئتمان اخساف بعترااال
  
ً أيضعة  جموالمتعتبر    دق من غير المحتمل  أنه  إلى    ةيالداخلية أو الخارج  ماتمعلو ير العندما تش  دادسلعن ا  متعثر  ةالموجودات الماليبند    ا

المب على  المجموعة  تحصل  اأن  بالكائالق  لتعاقديةالغ  قبامة  ممل  تحسيناتراعل  أي  تتمانائ  اة  بها  ية  شطب  المجموعة.حتفظ  ند  ب  يتم 
  قدية.دية التعاقنلا دفقاتة للتلقعات استرداد معقوك توانهون تك ال دماالية عنمللموجودات اا

  
ل خالة العادلة من  قيمباللدين  اوسندات  ة  مطفأتكلفة الة بال الموجودات المالية المسجل  ييم ما إذا كانتبتق  تقريرل  المجموعة في تاريخ كتقوم  
حدث أو  ع  وقوعند    تماني‘ئد تعرض ’النخفاض الي قالمل األصن ار أة. يعتبميفاض في القخالنت  قد تعرض  لة األخرىالشام  تدايرااإل
  لية.مقدرة لبند الموجودات الماالمستقبلية ال نقديةات الفقتأثير سلبي على التده كون لثر يأك
  

  ية:للتاا الملحوظةالبيانات ى ماني علائت اضخفاألصل المالي النرض على تعة الموضوعياألدلة تشتمل 
  
  صدر؛ مُ ال ههاة يواجية حادلامأزمة  
 يوماً؛  ٩٠زيد عن ة تفترداد لالسخر في تألا ثر أول التعاإلخالل بالعقد، مث  
 ؛  خرىظروف أ ي تقبلها فجموعة لانت المك  لمجموعة بناء على شروط ماأو سلفة من قبل ا ضة هيكلة قر ادإع  
 أو  ؛ىرة مالية أخلهيكة أو إعاد ض لإلفالستررض المقل تعتممح أن يكون من ال  
 ة.ات ماليد نتيجة أزمللسن شطق نسو  م وجودعد  

  

  لماليةر اجودات غي لموي قيمة اف ضخفاناال
  

المجمو تاريخ    عةتقوم  تقكفي  بإجراء  تقرير  هنل  كان  إذا  ما  لتحديد  إ  مؤشرات  اكييم  أص تشير  أن  مال  لى  المخزون لي  غير  (خالف 
راء جعندما يتطلب إو  ات، أالمؤشر  ود هذهل وجحا  نخفاض القيمة. وفيد تعرض الق  )جلةمؤلاريبة  ودات الضموجلعقود وات اوجودمو
لقيمة ي اترداد فسابلة لال قيمة األصل القاد. تتمثل  لالستردالقابلة    لقيمة األص  يربتقدالمجموعة تقوم  ن  إ القيمة ففي  ض  نخفالال  يم سنوتقيي
ً قصقد نانتجة للنلوحدات المأو لصل  لعادلة لألا في حال   على حدة، إال  صللكل أ، وتحدد  ا أعلىأيهم م  امن االستخدقيمته  والبيع    يفلتكا  ا
إنع ااتدم  نقديةت  ألصلج  مستخلة  دا  دفقات  تكون  كبيقلوالتي  بشكل  التدفقات    رة  الالنعن  من  األخرىقدية  مجمو   موجودات  ة  ع أو 

عندموداالموج تزيد  ت.  ال لقيماا  لألة  الدفترية  أو  اللنلجة  نتمالوحدة  صل  عن  لالستققد  القابلة  يداريمة  األاعتم  د،  أنتبار  تعرض ه  صل 
والنخفاض   تالقيمة  القيه  قيمتيض  فخيتم  لالسترداد.مة  لتساوي  اع  القابلة  تحديد  االستخداملند  من  تخفيقيمة  يتم  التدفقات  ،  نقدية  الض 

خاطر  لمال وامنية للم مة الزللقية  يمات السوقية الحاليكس التقييع  لذيوا  بةالضريما قبل    م معدل خصمتخداباس  لى قيمتهامقدرة إال  ستقبليةمال
الوحدة    ةالمتعلق أو  للنقد. تج المنباألصل  العادلند  ع  ة  القيمة  اساتكناقصاً  ة  تحديد  يتم  البيع،  نماذليف  مناسبةتخدام  تقييم  دعج  يتم  هذه    م. 

  تاحة.المى رقيمة العادلة األخلمؤشرات او أة، رجدلمبعة اكات التاألسهم للشرار اأسعمل تقييم  ذج بعوانماال
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١٩  

  وحدة مة اللموجز لية احرمية الالمال بياناتلا  حولت إيضاحا
  (غير مدققة) (تابع) وللفترة المنتهية في ذلك التاريخ  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠في كما 

  
  (تابع)   ةلهام اسبية احملات اساملخص السي  ٤- ٢

  
  ع)  تاب( لماليةر اودات غي جلموا ي قيمةف ضخفاناال
  

ية  لتي تتناسب مع آلا  ود المصروفاتنب  د ضمني الموجز الموحلمرحلا  شاملدخل الان ال بي  قيمة ضمنض الفابخسائر انخ  عترافيتم اال
لتخفخصيص خسايتم ت  ة.فاض القيمنختعرض الصل الذي  األ ألي  تدفالقيمة ال  يضئر انخفاض القيمة أوالً  صة ية مخصرهرة تجاشرية 

  لنقد بالتناسب. تجة لمنة الالوحدى في خرجودات األللموة قيم الدفتريفيض اللتخثم  قد،للن  ةمنتجلللوحدة ا
  
ة نخفاض القيما  خسائرن هناك مؤشر يفيد بأن  ا إذا كاللتحقق مملتجارية،  ة ات باستثناء الشهروجوداإجراء تقييم للم  ريتاريخ كل تقربم  يت
 لوحدةداد لألصل أو االسترل  ابلةمة الق القي  ديربتقوعة  لمجم ا  لمؤشر، تقومهذا ا  حال وجودفي  ت.  صلو تقأ تعد قائمة،  اً لم  ق سابها  بلُمعترف  ا
للنقدلا عكس    . ُمنتجة  الُمعترانخفاخسائر  يتم  القيمة  بض  ً ف  االفتراضات المسط عند إجوذلك فق  ها سابقا ة مقيدمة لتحديد  تخراء تغير في 

ة  لقابل لألصل قيمته ا  فتريةلدمة از القيتتجاوال  كس بحيث  الع  يدمة. يتم تحدض القيئر انخفاخساب  فااعتراد منذ آخر  الستردللقابلة  ااألصل  
ض  اخفانبخسائر    افتهالك، في حال لم يتم االعترمن االس  ها، صافيةيتم تحديدن لكالدفترية التي  يمة اتتجاوز كذلك الق  السترداد، والل

  موحد.ال ي الموجزمرحلالالشامل خل ان الدس ضمن بيلعك با فاعترال ابقة. يتم اات السوفي السن القيمة
  
  لمجموعة بل اقة الصادرة من يلكق الملية وأدوات حقوالما اتطلوبالم
  
وحتصني  يتم الدين  أدوات  كمطلوملكية  ال  قوق ف  ماليإما  ً بات  وفقا ملكية  حقوق  أدوات  أو  الترتيل  ة  يتم  يالتعاقد  تباجوهر  صنيف تة. 
رباح  األ للعادلة من خالاة القيمطلوبات مالية بية كمالالم اد التقاريرعدلدولية إلير اايمن المع  ٩م يار رقنطاق المع  ضمن ةمالياللمطلوبات ا
  مبدئي.لعتراف اة عند اال يالمطلوبات الملااسباً. تحدد المجموعة تصنيف يكون من تقة حسبماوات مشأدأو قروض وسلفيات و ئر أاالخس أو
  

  ى ارية واألخرلتجا  ائنةالذمم الد
بإصدار فواتير   موردلقام اسواء    لمة،تع أو خدمات مسئضاظير بفي المستقبل ن  دادهاس  سيتم مبالغ التي  ال  ات مقابلطلوبلماالعتراف بايتم  
    ال.أم ها شأنب
  

  ارامات اإليجالتز
 غي بالتي ين  يجارإلقد ادفعات عة لمة الحاليبالقيسة  اقلمُ قود اإليجار اامات عاف بالتزتر ة باالعالمجموع  ، تقوم رايجفي تاريخ بدء عقد اإل

فز إيجار  أية حواناقصاً    هرها)ودفعات ثابتة في ج ذلك  ي  ما فددة (بح لغ معات اإليجار مبادفتضمن  عقد اإليجار. تترة  ف  سدادها على مدى 
عات  ل دفتموتش  متبقية.ال  ات القيمةضمان  وجبمبها  غ المتوقع دفعالمبال، وكذلك  دلر أو مععلى مؤش  تعتمد  ةغيرمدينة، ودفعات إيجار مت

سعرجاياإل على  أيضاً  لخيار  ممارلا  ر  الالشرسة  أمؤاء  معقول  بشكل  تمكد  الان  المترودف  عةمجمورسه  الغرامات  علتع  إنهاء  بة  عقد ى 
ى  لتعتمد عال  يرة التي  المتغجار  ي اإلعتراف بدفعات  تم االنهاء. ي اإلخيار    عة تمارسالمجمو  أن  ىإل  اإليجار تشيركانت مدة  يجار، إذا  اإل
  عة.دف ث الي لحدودي يؤالذث أو الشرط حدها اللفترة التي يقع فيال نها مصروفات خالأ ىمعدل عل ؤشر أوم
  

ة دئاالفكان سعر    اجار إذعقد اإلياريخ بدء  في تاإلضافي    معدل االقتراضتخدم المجموعة  إليجار، تست عقد اية لدفعاالحال  الحتساب القيمة
 م قيممع خصة الفائدة  ادزي  سما يعكبإليجار  ا  ت عقدقد، تزداد التزامالعا  تاريخ بدء بعد    لة.ديد بسهولتحل لبقاجار غير  اإلي  درج في عقدلما

  سددة.  لماعات الدف
  

ير في تغيإليجار أو  قد اعة  دمأو تغيير في  يل  اك تعدا كان هنإليجار إذد التزامات عقوة الالدفتري  يمةلك، تتم إعادة قياس القعالوة على ذ
  صلة. ال وصل ذاأل شراء غيير في التقييم لت أوجوهرها ابتة في الثاإليجار  عقد تعادف
  

  السلفياتو القروض
ً االعتراف م يتم ً اقصعادلة للمبلغ المقبوض نة الض ألجل بالقيم بالقروبدئيا   معاملة.اشرة بال بليف المرتبطة م التكاا
  

المبدئاالعترابعد   القرالحقًا    ميت  ،يف  والسلوقياس  التيافيض  فاتح  ت  ال   ئدةمل  معدب  أةمطفبالتكلفة  طريقة  الفاستخدام  الفعليائ ل    م تية.  دة 
خالل    وكذلك من  راف بالمطلوباتف االعتاإيقموجز الموحد عندما يتم  ي الالشامل المرحلن الدخل  ي بياوالخسائر ف  باألرباحاف  تراالع
  طفاء.لية اإلعم
  

  األخرىلمالية ات ابالمطلو
ة  دام طريقباستخفة المطفأة  حقاً بالتكلال  قياسها  مت ويتالمعامال  يفتكال  العادلة، بعد خصم  مةقيبالخرى مبدئياً  األالية  الملوبات  طلمقياس ا  ميت

  لي.ائد الفععدة على أساس الت الفائاروفعلي، ويتم االعتراف بمصالف سعر الفائدة
 

الفطريقة  إن   الفسعر  هلعائدة  ا  ي ي  التطريقة  المكحتساب  لبندأطفلفة  مما  لوباتمط  ة  وتخصيص  ات  فاصرولية  مدى  على   لفترة الفائدة 
مالية، لند المطلوبات امقدر لبلر اة المقدرة من خالل العم قبليالنقدية المستالدفعات  م به  عر الذي يخصلفعلي هو السا  لفائدةا   ن سعرلمعنية. إا
ً يكون  و، عندماأ   ر.صق، فترة أمناسبا
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٢٠  

  موحدة الة ز لموج ية الحرمال يةالالم اتبيانلا  حوليضاحات إ
  (غير مدققة) (تابع) وللفترة المنتهية في ذلك التاريخ  ٢٠٢٢ بتمبرس ٣٠في كما 

  
  (تابع)   ةام اسبية الهحملات اسايملخص الس  ٤- ٢

  
  (تابع)   ة لمجموعقبل اة الصادرة من حقوق الملكي لية وأدواتطلوبات الماالم
  
 ليةوبات المامطلف بالعترا اف االإيق
وم المجموعة  تق   .اؤههاانت  ا أوهئإلغا   من التزاماتها أو  عةومالمجء  إعفا  مدما، يتط عنالية فقمالبالمطلوبات  عتراف  بإيقاف االة  وعم المجمتقو

ب االلتزاأيضاً  يتم    المالية  اتماستبعاد  النقد تعديعندما  التدفقات  وتكون  شروطها  اختمختلفعدلة  الم  لاللتزاماتية  ل  كبيراً الفة  هاً  وفي  ذه ، 
االعتري  لةالحا بالتتم  ماليةاف  تستدج  زامات  إيدة  الشرند  الم و لى  بعدط  إقيلالة  عند  العادلة.  بالمطعترال ايقاف  مة  يت  لوباتاف  م المالية، 
ي بيان مفترضة) فات  مطلوبة أو محول قديةودات غير نموجلمبلغ المدفوع (بما في ذلك أي ة واترية المعنيمة الدفيلقاراف بالفرق بين االعت
  الموحد. الموجز ل المرحلياملشا الدخل

  
  لماليةات اة األدوصقام
جود ال وي حفحد  المولي الموجز  المرحركز المالي  يان المالمبلغ في ب  صافي  ية ويدرجلمالا  لوباتدات المالية والمطجوومة الاصتم مقت

لوبات طلمة اات وتسويحقيق الموجود، لتفيصاعلى أساس الاد  في السدة  الرغب  جدوتوا  رف بهعتالمبالغ الم  لزم حالياً لتسويةحق قانوني م
  متزامن. شكل ب

  
  ةية الخدماتعويضات نه 

  
الخدمويضات  تعموعة  مجالتقدم   تستندهالموظفية  نهاية  المزحقة  مستمبالغ  ال  ادةً ع  .  هذه  عن  الراالدفع  على  اايا  موطلنهائي  تب  دة  ول 

  . لتوظيفافترة  مدى يا علىا زلموقعة لهذه اصص للتكاليف المتمخذ دمة. يؤخخلرة ادنى من فتلحد األاتمام إ يطةشرفين  مة للموظخدال
  

الوبخص المؤهلص  اإلمارات    نياطمومن  ين  موظفين  المتحدةدولة  دولومو  العربية  ال  اطني  امجلس  تقدم  الخليجي،  موعة لمجتعاون 
صندات  اهممس تفي  تقاعد  تأوق  الم  قبل  من  للمعاشالعاميئة  هسيسه  االجتماعيلتأماوات  ة  مئويةوتة  ينات  كنسبة  ر   حتسب  واتب من 
  حقاقها. تل للمصاريف عند اسمّ تحتي المساهمات وال لى هذهعجموعة ات المالتزام قتصر فين. تظولما

  
  المخصصات

  
بم  االعتراف  وجخصص  يتم  عند  التزاما  قود  أم  ضمنيانوني  ا  و  سابق،  نتيجة    لمجموعةعلى  أن  المرجومن  حدث  اح   تدفقالتتكون 

للمواردارالخ تتضمن مزايا اقلتا  جية،  أجل    ةيتصادية ضروري  االلتديتسمن  ويمكن عمد  لمبلغ  لزام  إذا توقعت اماللتز ا  تقدير معقول   . 
االمجم كل  أو  بعض  بأن  تسديدوعة  سيتم  يلمخصص  االعتره،  بالمبتم  مالمسدد  لغ  اف  فقمنفصل    وجوداتكبند  تكولكن  عندما  ون  ط 

شلتسديا مؤكدات  يتدةبه  الما  عرض   م .  بيلقعتلمصروفات  في  بأي مخصص  الة  الدخل  االمرحل  ماشان  أي  ن  مصافية  لموحد  الموجز  لي 
  تسديدات. 

  
معدل خصم ما قبل  استخدام  رير، بلتقرة افت  االلتزام في نهايةداد  وقعة المتوجبة لسالية للمصروفات المتمة الحخصصات بالقيلمياس اق  يتم

  م.ازلتاصة بااللخا اطرخل والمماللالزمنية  ة للقيمةسوق الحاليت الكس تقييماعالذي ي و الضريبة
  

ا مراجعة  فلميتم  تاخصصات  المبياريخ  ي  المركز  ُ   ليان  يعحالي  رتقدي  أفضل  لتعكسعدل  وت لم  إذا  تكون  د  .  بأن  المرجح  التدفقات من 
  . عكس المخصصزام، يتم  االلتيد ية من أجل تسدة ضرورادياقتصمزايا  رد التي تتضمنة، للموا الخارجي

  
 عادلةالقيمة القياس 

 
  الي.م كل تاريخ تقرير فيلة ادت، بالقيمة العوطالتحاو اق الماليةوري األار فستثماالالمالية، مثل  دواتألا عة بقياسموجمقوم الت
  

ن في  المشاركينتظمة بين  معاملة م  ات فيلوبلتحويل بند مطدفعه    أو   وداتبند موجاستالمه لبيع  ذي سيتم  ادلة هي السعر الإن القيمة الع
ت باحويل بند المطلولتأو  ت  ع بند الموجودالبيلة  معا اض بأن المفترلى الة عالعادة  تند قياس القيمة. يسل ادقيمة العال  سيخ قياارق في تالسو

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

تسعير    ندق عسو لمشاركون في الا ادمهخستات التي سيراضالفتام ااستخدب  بات يتم قياسهالمطلواد  ات أو بنودجوند الملبعادلة  القيمة الإن  
ً تصرفون ين في السوق يالمشارك  ت، على افتراض أندات أو بند المطلوباجوبند المو   م االقتصادية. مصلحته لوفقا

  
  بند ام  دتختصادية باساق  زايايق مى تحقعلملين في السوق  لمتعااة  تبار قدرعالايأخذ بة  الماليودات غير  ند الموجالعادلة لبس القيمة  ن قياإ

  .كنةالمملوسائل جودات بأفضل ابند الموالذي سوف يستخدم تعامل آخر في السوق م ائل أو بيعه إلىوسال ضلالموجودات بأف
  

  وق. الس ة فيتداوللمعار العطاءات الى أسإع ة بالرجودلاعيمة اللقحديد اطة، يتم تلية النشسواق الماولة في األلمتدات اوص االستثمارابخص
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٢١  

  موحدة ة اللموجز اة ليحرمية الالمال بياناتلا  لحوإيضاحات 
  (غير مدققة) (تابع) وللفترة المنتهية في ذلك التاريخ  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠في كما 

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

  
   ابع)(ت لعادلةيمة اقياس الق

  
  طر مخاة  رجة لبنود ذات شروط وددسعار فائباستخدام أ  المخصوم  على التدفق النقدي  اءبنتقديرها    مة يتئد ذات الفا  للبنود  ةدلعاة اللقيمإن ا
  بهة.مشا

  
  ات دفقالتناًء على  ب  ت مشابهه أوارالسوقية الستثمالرجوع إلى القيمة ابة  عادلالم تحديد القيمة  م غير متداولة يتسهارات في أالستثمل  بالنسبة

  .قعةة المتوخصومالم ةقديالن
 

احتس لعقوقيمة  ال  ابيتم  الالعادلة  صرف  األجند  اآلجلعمالت  القيمة   استناداً ة  بية  األة  لياالح  إلى  اآلجلسعار  ذاصرف  االستحلة  ت  قاقات 
  شابهة.الم
  
  شابهة.لملألدوات اقية لقيمة السوإلى ا سعر الفائدة بالرجوع  قايضاتمل تحديد القيمة العادلة يتم
  
لحد  افادة بستالوا   دلة،ياس القيمة العافرة لقكافية متولمعلومات الث تكون اي الظروف حياسبة فلمنا  ب التقييميأسالة باستخدام  موعالمج  متقو
  م المدخالت غير الملحوظة. ادخات عالقة والحد من استالملحوظة ذ دخالتاستخدام الم صى مناألق
  

جمي الموجوداإن  واع  تقاس  الات  لمطلوبت  الت قيمتي  اعادها  يتم  أو  فياإلفصلة  عنها  البيا  ح  المالمر  لماليةانات  يتم الموحد  وجزةحلية  ة 
  ة العادلة ككل.يملقياس الق ي تكون هامةالتلمدخالت من ا  قل مستوىتناداً ألاس أدناه، مبينال ،ة دللعاا يفها ضمن تسلسل القيمةتصن

  
 هالعادلالقيمة    قياسات  - ١ ىالمستو الة  تلك  مني  ا تالمسعار  األ  مشتقة  في  الاوألسداولة  أو   لموجوداتالمعدلة)  ير  (غة  نشطق 

  مماثلةبات مطلو
 ظة  حووالمل  ١ى  ة ضمن المستولمدرجالمتداولة ار  ير األسعاخالت غلك المشتقة من المدتي  دلة هقياسات القيمة العا   - ٢ المستوى

  ار). عس األمشتقة من  ية (أ باشرير مبصورة غ سعار) أوكأ  رة (أيرة مباشوات إما بصوبلبند موجودات أو مطل
  

 ت ند مطلوبات أو بمدخالت لبند موجودا  لىتمل عساليب التقييم التي تششتقة من أتلك المهي    العادلة  ت القيمةقياسا  - ٣ توىمسال
  الت غير ملحوظة). دخملحوظة (منات السوق الى بيا ال تستند عل

  
ت قد لتحويال ا  ذا كانتوعة فيما إمجمالرر، تحدد  كس متأسا  حدة علىمو لية المااللبيانات  ي المثبتة فا  وباتوالمطل  توص الموجودابخص
  ير المالية. تقارترة إلعداد الكل ف ةفي نهاي تصنيفالييم قلسل بإعادة تت في التسين مستوياتمت ب

  
ودات لموجا  ومخاطر  ماتوسطبيعة  أساس    ت علىطلوباوالمدات  والموج  فئاتعة  العادلة، حددت المجموة  اإلفصاحات عن القيم  رضلغ
  ه. عالو موضح ألة كما هداقيمة العسلسل الى تتولوبات ومسطالم أو
  

  القطاعية علوماتالم  ٣
  

المجدإلااض  ألغر تنظيم  يتم  واحدارة،  قطاع  في  منتجاتبن  موعة  على  وخدمهاء  وا  لالعقا  يرلتطوا  قطاع  يهاتها،  وفقاً  فإن  ري.  ذلك، 
اذ اتخلغرض    حدة مفردةكوأعمالها  التشغيلية لقطاع    ائجنتالإلدارة  ااقب  تر.  أنهر بشار تقاريبإصدتقوم    قطاحد فقطاع وا  مجموعة لديهلا

  وتقييم األداء.  دارالمو ل توزيعرات حوالقرا
  
  طاعات األعمال ق
  
وا  علقتت المدرجةلمطلواو  وداتجووالم  ةيالتشغيل نتائج  لاإليرادات  المالية  ن البياضمن    بات  اتط  بقطاع  موحدةالات  في لعقاوير  رات 
  . وعةلمجما

  
  رافي الجغ علقطاا

  
ً تعم حاليا المجموعة  في  ل  اإلم  فقط  المالعربيات  اردولة  اوبالتالي،  تحدة،  ة  ولنفإن  التشغيلية  والمطلوباتالمتائج  في   وجودات  المدرجة 
  تحدة.مالعربية ال ة اإلماراتدول اتها فيبعملي لقتتع ةالموحدلموجزة ا المرحلية يةالمال  اناتبيال
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٢٢  

  موحدة ة اللموجز اية لحرمية الالمال تبيانالا  حولإيضاحات 
  (غير مدققة) (تابع) وللفترة المنتهية في ذلك التاريخ  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠في كما 

  
  ة اإليرادات لفتكت واإليرادا  ٤
  

  هية في أشهر المنت الثالثةفترة     ي هية فأشهر المنت تسعةالفترة   

  
  سبتمبر ٣٠

 ٢٠٢٢  
  سبتمبر  ٣٠

 ٢٠٢١  
  سبتمبر ٣٠  

 ٢٠٢٢  
  سبتمبر  ٣٠

 ٢٠٢١  
  هم ألف در  ألف درهم    ألف درهم   ألف درهم  
            يرادات إلا

  ٣٫٤١٢٫٧١٥  ١٫٦٩٧٫٠٥٤    ١٠٫٠٤٦٫٤٨٢  ٨٫٢٣٦٫٨٨١  سكنية ت حداو بيع
  ٤٣٦٫٣٩٤  ٣٥٩٫٩٧٩    ١٫٥٥٧٫٣٢٩  ١٫١٠٢٫٦٧٢     ويرخدمات تطو  يراضطع أ قرية واتج وحداتبيع 

   ---- - ------- ----- -- -- --   ---- - - -- ---- ---- ------ --     ---- - ------- ----- -- -- --   ---- ------ -- ---- --- --- --  
  ٣٫٨٤٩٫١٠٩  ٢٫٠٥٧٫٠٣٣    ١١٫٦٠٣٫٨١١  ٩٫٣٣٩٫٥٥٣  
   == ===== = ==   ==== = = = = ==     == ===== = ==   ==== = = = = ==  

            ت اداتكلفة اإلير
  ٢٫٣٣٨٫٥٤٧  ١٫٠٦٠٫٦٢٢    ٦٫٨٦٥٫٨١٩  ٥٫١٣٤٫٦٥٩  ة  سكنيوحدات لفة تك
  ٨٢٫٠٩٣  ٨٧٫٩٧١    ٣٥٨٫٤٣٦  ١٨٧٫٥٤٤  وخدمات تطوير  يرية وقطع أراض جا ت وحداتة تكلف
   - --- - --- ---- ----- -- -- - - --   ---- --- -- --- ---------- --     ---- - ------- ----- -- -- --   ---- --- -- -- - ---------- --  
  ٢٫٤٢٠٫٦٤٠  ١٫١٤٨٫٥٩٣    ٧٫٢٢٤٫٢٥٥  ٥٫٣٢٢٫٢٠٣  
   == ===== = = ==   ==== = = = = ==     == ===== = ==   == == = = = = ==  

  
  : زمنية معنية ةطنقد عندى فترة زمنية وى مبها عل  فت المعتراراديإل ي تقسيم اليا فيم
  
  ي هية فأشهر المنت الثالثةفترة     هية في أشهر المنت التسعةفترة   

  
  سبتمبر ٣٠

 ٢٠٢٢  
  سبتمبر  ٣٠

 ٢٠٢١  
  برسبتم ٣٠  

 ٢٠٢٢  
  سبتمبر  ٣٠

 ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم    ألف درهم   ألف درهم  
            
 ٣٫٥٤٦٫٧٤٠  ١٫٨٠٥٫٢٤٤    ١٠٫٣٣٤٫٩٧٢  ٨٫٨٢٤٫٤٣٢  رة زمنية ى فتلى مدع  
 ٣٠٢٫٣٦٩  ٢٥١٫٧٨٩    ١٫٢٦٨٫٨٣٩  ٥١٥٫١٢١  ة د نقطة زمنية معينعن  
   ---- - ------- --- -- -- -- --   ---- -- -- ---- ---------- --     ---- - ------- -- --- -- -- --   ---- ------ -- ---------- --  
  ٣٫٨٤٩٫١٠٩  ٢٫٠٥٧٫٠٣٣    ١١٫٦٠٣٫٨١١  ٩٫٣٣٩٫٥٥٣  
   == ===== = ==   = === = = = = ==     == = == == = ==   ==== = = = = ==  

  
  ية واإلدار يةومات العمصروفوالمت البيع  اصروفم  ٥
  

  هية في أشهر المنت الثالثةفترة     هية في أشهر المنت التسعةفترة   

  
  سبتمبر ٣٠

 ٢٠٢٢  
  سبتمبر  ٣٠

 ٢٠٢١  
  سبتمبر ٣٠  

 ٢٠٢٢  
  سبتمبر  ٣٠

 ٢٠٢١  
  ألف درهم   ف درهمأل    ألف درهم   ألف درهم  
            

  ١٨٤٫٧٨١  ٨٩٫٢٤٣    ٥٧٨٫٣٠٠  ٣٧٥٫٥٥٥  يق والتسو  البيعفات مصرو
  ٣٥٫٠٦١  ٣٤٫٦٥١    ١٠٩٫١٣٣  ١٠١٫٩٠٣    صلةوفات ذات ر صوماتب ور

  ٢١٫١٤٣  ١١٫٧٥٥    ٤٩٬٤٧٩  ٥٠٫٥٠٣  ارات روفات إدارة العقمص
  ٢٫٥٨٦  ٢٫١٢٦    ٩٫٩١٤  ٦٫٧٨٤  الستخدام)ت حق اجوداك موفي ذل(بما ك الستهالا

  ١٤٩٫٦٠٨  ١٣١٫٣٦١    ٤٩٩٬٧٩٠  ٤٠٢٫٦٤٥  ) ١٧يضاً اإليضاح أراجع ( أخرى روفات مص
   ---- - ------ -- - - -- -- --   ----------- ------- - --     ---- - ------- - -- -- -- --   ------ ----- - ------ --  
  ٣٩٣٫١٧٩  ٢٦٩٫١٣٦    ١٫٢٤٦٫٦١٦  ٩٣٧٫٣٩٠  
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٢٣  

  دة موحة اللموجز ية الحرمالية المال بياناتلا  حول اتإيضاح
  (غير مدققة) (تابع) وللفترة المنتهية في ذلك التاريخ  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠في كما 

  
  ات التمويل ادإير  )(أ٦

  هية في أشهر المنت الثالثةترة ف    هية في أشهر المنت التسعةفترة   

  
  سبتمبر ٣٠

 ٢٠٢٢  
  سبتمبر  ٣٠

 ٢٠٢١  
  سبتمبر ٣٠  

 ٢٠٢٢  
  سبتمبر  ٣٠

 ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم    ألف درهم   ألف درهم  
            

 دىودائع تحت الطلب لوال بتة ع الثاالودائ نميل  لتموإيرادات ا
  ٣٫٥٥٤  ٣٥٫٩٢٣    ٩٫٦٣١  ٥٥٫٧٧٦  وكبنال
  ٩٫٤٦٧  ١١٥٫٣٥٢    ٢١٫٢٥٠  ١٧٩٫٤٩٥  ) ١( رىيرادات تمويل أخ إ

   ---- - ------ ---- -- -- --   ------- ------ ---- --     -- -- - ------- - -- -- -- --   ------- - -------- --  
  ١٣٫٠٢١  ١٥١٫٢٧٥    ٣٠٫٨٨١  ٢٣٥٫٢٧١  
   == ==== = ==   == = = = = ==     == === = = ==   ==== = = ==  

  
ا  ، الفترةل  خال )١(  بتسجيلقامت  تميرادإ  لمجموعة  مدينة  نم  ويلات  ذمم  األجل    عكس    ٣٠(درهم  لف  أ  ١٧٩٫٤٩٥بلغ  مبطويلة 

  . )مرهألف د ٢١٫٢٥٠  :٢٠٢١ سبتمبر
  
  التمويل  تكاليف  )ب(٦

  في هية ر المنتأشه ةالثالثفترة     هية في أشهر المنت التسعةفترة   

  
  مبرسبت ٣٠

 ٢٠٢٢  
  سبتمبر  ٣٠

 ٢٠٢١  
  سبتمبر ٣٠  

 ٢٠٢٢  
  سبتمبر  ٣٠

 ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم    رهم ألف د  ألف درهم  
            

  ٢٢٫٩٨٦  ٥٢٫٠١٩    ٧٢٫٠٨٤  ١٠٥٫٣٩٤  ةذات عالقالبنوك واألطراف وض قر –ل تكاليف التموي
  ٤١٫٢٩١  ٣٨٫١٧٥    ١٣٥٫٠٤٠  ١٢١٫٣٦٥  )  ١( خرىتمويل أ يفتكال
   --- - - ----- - ---- -- -- --   ------- ------ - ---- - -     - --- - - --- - -- -- -- --   ------- --------- --  
  ٦٤٫٢٧٧  ٩٠٫١٩٤    ٢٠٧٫١٢٤  ٢٢٦٫٧٥٩  
   == ==== = ==   ==== = = = ==     == == = = ==   ==== = = ==  

  

ا  ،الفترةخالل   )١(  بمجملقامت  إيبق  تسجيلوعة  تيد  ذمم    من  مويلرادات  ا  ةندائعكس  دأ  ١٠١٫٧٠٠بلغ  بمجل  ألطويلة  (لف    ٣٠رهم 
    .)هملف درأ ١٢٢٫٨٦٢  :٢٠٢١ سبتمبر

  
  يةدة المصرفلنقد واألرصا  ٧

      
  تمبرسب ٣٠

٢٠٢٢  
  ر سمبدي ٣١

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

  ٩٩١  ٩٨١     النقد في الصندوق
  ٥٬٦٨٧٬٦٦٤  ١٠٫٠٧٨٫٢١١   لدى البنوك وودائعحت الطلب وت ريةحسابات جا

     - ----- - - --- ---------- - -- - --   -- -------- ---- --- -- -- --  
    ٥٬٦٨٨٬٦٥٥  ١٠٫٠٧٩٫١٩٢  
       === = = ==== = ==   = ====== = ==  

  

وذلك بعد   )ألف درهم  ٥٫٦٠٥٫٢٨٥:  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١م ( ألف دره  ١٠٫٠٠٧٫٨٤٣  ادلهيعا  ميبلغ النقد و  ٢٠٢٢  سبتمبر  ٣٠ا في  كم
  اد عند الطلب. سدالستحق ي ت والتية المتحدة العربارات مإلة ارية في دولاجوك تيها من عدة بنعل  ولحصال التي تميالت التسه خصم

  

رات فتجل مودعة لصيرة األق  لثابتةودائع ان الالبنكية. إع  دائلواعلى  ائدة  معدالت السسب الحبأسعار ثابتة    فوائديحقق    لبنوكلدى النقد  اإن  
ى  ت السائدة علدالعب المحس  ئدواوتحقق ف عة،  لمجمورية للفوة ابات النقديلطمتاللك يعتمد على  وذ  ،رة أشهواحد وثالث  وما بين يمختلفة م

  . معنيةلجل ارة األع قصيئالودا
  

  مقابل ك  وبنى  ألف درهم) لد  ٥٫٦٢٤٫٤٩٧:  ٢٠٢١سمبر  دي  ٣١لف درهم (أ  ٩٫٤٧٥٫٠٢٣  بمبلغظ  تم االحتفا  ٢٠٢٢  سبتمبر  ٣٠ا في  كم
ر ع/األرصدة غيالودائهذه  ضمان.  ت  حساباإيداعها في    ي تموالت  رطويالتارات لغرض  قعيع  ب  نظيرعمالء  ن الة مستلمالمقدمة المالدفعات  
  مرهونة.
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٢٤  

  حدة موة اللموجز لية احرمالية المال بياناتلا  حولإيضاحات 
  (غير مدققة) (تابع) ية في ذلك التاريخ وللفترة المنته ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠في كما 

  
  ير تا ا فوصدر بهلم ي ينة التيمم المدالتجارية والذ  ةذمم المدينال  ٨

      
  سبتمبر ٣٠

 ٢٠٢٢  
  ديسمبر  ٣١

 ٢٠٢١  
  م ألف دره  ف درهمأل      
  ققة)(مد  ة) ققمدير غ(     

         يةالتجار  المدينةالذمم 
ً شهر ١٢ل خال حقة القبضتمس مبالغ   ٧٥٣٬٨٤٨  ٦٧٨٫٦٧٢     ا

      - -- ----- ------- -- - --   ------ --- -- ----- -- - --  
        تير ها فوادر بصالتي لم ي  م المدينةذمال
ً  ١٢خالل تحقة واتير مسيصدر بها ف نة لمم مديذم   ٤٬٩٨٨٬٢١٦  ٤٫٩٤٥٫٦٣٨    شهرا
  ٨٬٨٥٣٬٥٦٠  ٩٫٧٩٥٫٤٣٦      شهراً  ١٢ دعتحقة بمساتير صدر بها فوة لم يم مدينذم
       -- ----- --- -- -- -- ------ -- - --   ----------- ------ --- - - - --  
    ١٣٬٨٤١٬٧٧٦  ١٤٫٧٤١٫٠٧٤  
       ----- - -- ----- - -- ------ -- - --   -- -- ---------------- -- - --  

  ١٤٬٥٩٥٬٦٢٤  ١٥٫٤١٩٫٧٤٦      يصدر بها فواتير تي لمة ال ية والذمم المدينرالتجا ةلذمم المدينالي اإجم
     ==== === = = = =   ======== = ==  
  

 تعلقي يالذألف درهم)    ٤٨٫٤٩٧:  ٢٠٢١ر  ديسمب  ٣١درهم (   لفأ  ٤٨٫٤٩٧مبلغ    اخصوم منهمه  العدينة التجارية المبينة أ لما  ذمملإن ا
جميع    عتبرتتمان المتوقعة.  االئًء على نموذج خسائر  ئر بنالخسارة لإلدال  تقدير  أفضل  مثللذي يا  تحصيلها  فيك  لديون المشكواصص  مخب
  لتحصيل بالكامل.ل لةقاب رىخ المدينة األ ذممال
  

ً دوعة مقمدفوفات صرمووودائع أخرى  ينةمد ممات وذدموجو  ٩   ما

        
  سبتمبر ٣٠

 ٢٠٢٢  
  يسمبر د ٣١

 ٢٠٢١  
  م هألف در  مهف درلأ      
  (مدققة)  ة) ققمدغير (     
         

 ١٬٦٥٥٬٤٩٦  ٢٫٤٠٢٫٣٦٨       )١٧اح يضعالقة (إ ذات أطراف حق منالمست
 ٧٨٣٬٦٨٣  ٩٣١٫١١٢    )١لة (المؤج ة المبيعاتولعم

  ٤٢٩٬٠١٧  ٣٤٢٫٥٨٤    وآخرين  ى مقاولينقدماً إلعة ممدفومبالغ 
٩٤٦٬٠٦  ١٤١٫٣٨٦    ابلة للتحصيلافة القالمضة القيمة ضريب  
ً دفوعم تفامصرو  ٣٬٨٥٦  ٨٫١٠٥    ة مقدما

 ٢٤٬٦٧٧  ٣٢٫٣٧٤      وودائع  أخرىة مدينذمم 
       ------------- ------ -- - --   - -- - ------- - -- ----- - - -  
      ٢٬٩٤٢٬٧٩٨  ٣٫٨٥٧٫٩٢٩ 
     ====== = = ==  = ===== = = = 
  

ً المدفوعة مقد والمصروفاتدائع والولمدينة  والذمم ا اتحق الموجودتست   .  من تاريخ التقرير شهًرا ١٢ خالل األخرى ما
  

إطفيت )١(  مام  عموء  المتكالمؤبيعات  م ال  تالصروفات  الوفاءلحصول  بدةجلة  أو  على  ابالع  ل  مع  علقود  مدعمالء  استيفاء فتى  لى    رة 
 .ذلكحيثما ينطبق اء، امات األدالتز

  
  لتطوير ا لغرض قاراتع  ١٠

          
  رسبتمب ٣٠

 ٢٠٢٢  
  ديسمبر  ٣١

 ٢٠٢١  
  م لف درهأ  لف درهمأ      
  (مدققة)  ة) ققمد غير(     
         

 ١٤٬٤٦٩٬٥٨٨  ١١٫١٧٩٫٦٠٩    سنةال/رةالفتية  الرصيد في بدا
 ً  ٦٬٥٧٧٬٢١٥  ٥٫٢٢١٫٦٢٢     السنة /ل الفترةالخ بدةتكتكاليف الملا: زائدا

) ٩٬٨٦٧٬١٩٤(  ) ٥٫٣١٩٫٩٦١(    سنة ال/ات خالل الفترةادإيريف لة لتكالالمحو اليفناقصاً: التك   
       ---- -- -- --- --------- ---- --   ----- - -- -- - --- ---------- --  
 ١١٬١٧٩٬٦٠٩  ١١٫٠٨١٫٢٧٠      السنة/ةترفلة ايي نهايد فلرصا

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



 عةتها التاب شركاو  ش.م.ع  ويرطلت ل  إعمار كةرش

 ُ   . دةوحالم حلية الموجزةالمر اليةبيانات الملا من هذه تجزأجزءاً ال ي  ١٨ إلى ١  نة مرفقكل اإليضاحات المشت
  

 

٢٥  

  موحدة ة اللموجز لية احرمية الالمال تيانابلا  حول إيضاحات
  (غير مدققة) (تابع) وللفترة المنتهية في ذلك التاريخ  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠في كما 

  
  كة شترم فاتئتالروض الق  ١١

          
  تمبرسب ٣٠

 ٢٠٢٢  
  ديسمبر  ٣١

 ٢٠٢١  
  م ألف دره  درهمف أل      
  مدققة)(  ة) ققمدغير (      
          

 ٨٤٣٬٤٩٣  ٨٢٨٫٥٦٥      .مذ.م سي دابليودي  ر دبي الجنوبإعما
 ١٣٦٬٢٣٦    ١٤٨٬٦٧٤       مم.ذ. وز يف أولد تاون

       - ---------- - - --- - - - -   --- - -- ------ - - -----  
      ٩٧٩٬٧٢٩  ٩٧٧٫٢٣٩ 
       ==== === ==   = = === = = = =  
  

  دة. ال يترتب عليها أي فائو تفاقيةفقاً لشروط االواد السدمضمونة وتستحق ر غية مشترك الفاتإلى ائتالقروض  إن
  

  ائتالفات مشتركة ي ف مارستثا  ١٢

          
  سبتمبر ٣٠

 ٢٠٢٢  
  بر ديسم ٣١

 ٢٠٢١  
  درهم  ألف  مهألف در      
  ققة)د(م  ة) ققدمغير (      
          

 ٢٩٩٬٢٧٠  ٣٦٦٫٥٠٨      مم.ذ. يس بليوادي د ي الجنوبدب إعمار
 ٢٣٤٬٥٣٦  ٢٣٤٫٥٣٨      ير ذ.م.مسكو زعبيل
 ٢١٧٬٤٤٠  ٢٧٣٫٤٠٩      .م.مذفيوز  اونتأولد 

       - - -- - - ------ ----- - --   --- - - ------- - ---- -  
 ٧٥١٬٢٤٦  ٨٧٤٫٤٥٥      سنةالية الفترة/نها فيركة المشت تئتالفااالر في ماستثالصافي ا

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

  : شتركةفاتها المالتالية في ائتال ةليفعالصص الملكية ح ى المجموعة لد
  نسبة الملكية                         

  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  س تأسيلبلد ا    
         

  ٪ ٥٠. ٠٠  ٪٥٠. ٠٠  ة حدتالعربية الم راتاإلما   مم.ذ. يبليو سدي دا الجنوب دبي إعمار
  ٪ ٥٠. ٠٠  ٪٥٠. ٠٠  حدة المتية ربارات العاإلم   ر ذ.م.ميسكو زعبيل
  ٪ ٦١ .٢٥  ٪٦١ .٢٥  ة دالمتحاإلمارات العربية    .م.مذ اون فيوزأولد ت

    
  

ألف درهم) فيما يتعلق بحصتها    ١٨٣٫٠٣٣:  ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠ألف درهم (  ١٢٣٫٢٠٩باالعتراف بمبلغ    الل الفترةالمجموعة خ  قامت
  من أرباح ائتالفات مشتركة. 

  
  رىة واألخالذمم الدائنة التجاري  ١٣

          
  سبتمبر ٣٠

 ٢٠٢٢  
  مبر ديس ٣١

 ٢٠٢١  
  رهم د ألف  مألف دره      
  )ةق(مدق  ) ةققمدغير (      
          

   ٢٧٨٬٢١٤٬٠  ٤٫٢٧٥٫٩٧٠      اريع المشتكلفة عقود  تومخصصا تامستحق
 ٢٬٩١٦٬٣٩٣  ٢٫٢١٩٫٨٣٧      اء أراضيرلش دائنون

 ٢٬٦٣٦٬٧٢٨  ٢٫٨٨٧٫٠٥٥      )١٧ يضاح(إ عالقةراف ذات دفع ألط ة الحقمبالغ مست
 ٧٩٨٬٧٦٣  ٦٥٣٫٨١٨      ) ١(  ةتجارينة ئدامم ذ

٣٢٢١٬٠٠  ١٩٠٫٥٨٣      لدفع ا قةمستح عموالت مبيعات  
٬٣٣٤٩١٥  ١٥٥٫٧٤٨      كومية الحفع للجهات مبالغ مستحقة الد  

 ٤٥٠٬٦٤١  ٣٨٤٫٤١٥      تااقستحقارى وأخائنة د ذمم
       ------ -- ---------------- --   ----- - --- --- - --------- --  
      ٫٢٠١٫٠٨٩١١  ١٠٫٧٦٧٫٤٢٦  
       ===== = === ==   == === = === ==  

 



 عةتها التاب شركاو  ش.م.ع  ويرطلت ل  إعمار كةرش

 ُ   . دةوحالم حلية الموجزةالمر اليةبيانات الملا من هذه تجزأجزءاً ال ي  ١٨ إلى ١  نة مرفقكل اإليضاحات المشت
  

 

٢٦  

  موحدة الة لموجز لية احرمية الالمال ناتبيالا  حولت ضاحاإي
  (غير مدققة) (تابع) وللفترة المنتهية في ذلك التاريخ  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠في كما 

  
  (تابع) رىة واألخالذمم الدائنة التجاري  ١٣
  

المورد  ختسهيالت  على    يةالتجار  ةلدائناالذمم    تشتمل )١(  در  ١٥٤٫٤٧١بلغ  بمصم  ألف    ١٥٤٫٤٧١  :٢٠٢١بر  ديسم  ٣١(هم  ألف 
يختبموجلتي  وا)  همدر الم  اربها  السداد  استالم  البنوك  الموردون  أحد  من  لفواتيرهم  ط بكر  من  عن  مستحقاتهم  خصم  .  المجموعة ريق 
من لتسوية  م اوعة واستالمستحقة على المجمير التق بالفوايتعل  ماارك فيشمرد المونك على دفع مبالغ للالب  ، يوافقتيبربموجب هذا التو
  حق. في تاريخ ال ةعجموالم

  
  تخضع لفائدة ات  سلفيوض ورق  ١٤

          
  سبتمبر ٣٠

 ٢٠٢٢  
  ديسمبر  ٣١

 ٢٠٢١  
  م هدرألف   رهمد فأل      
  (مدققة)  ة) ققمد غير(     
         
    ٣٬٧١٥٬١٩٧  ٣٫٢٦٠٫٥٠٨      ةنالسلفترة/ا  ةيبدافي صيد الر
    ٦٨٣٬٣٧٠  ٢٫٤٢٠٫٥٢٩      سنةال/الفترةالل ة خحوبئداً: القروض المسزا
    )١٬١٣٨٬٠٥٩(  ) ٢٫٣٣٢٫٧٨٦(      ةالسنرة/لفتاخالل  المسددةبالغ صاً: المناق
       ------ ------------- ----- --   - ---- -- -- --- -- --- --------  
    ٣٬٢٦٠٬٥٠٨   ٣٫٣٤٨٫٢٥١      نةالسفترة/الفي نهاية   يدصلرا

  )  ١٬٨٤١(  )٤٠٨(      رةً شبايف المنسوبة مالمن التك غير المطفأ الجزء اً:ناقص
       ----- ---- ---- ------ -----   ----- -- --- -------- - ----  

    ٣٬٢٥٨٬٦٦٧  ٣٫٣٤٧٫٨٤٣      ة السنرة/الفتية هان ية فدت التي تخضع لفائيالسلفالقروض وا يصاف
       ==== === = = ==   == ==== === =  
  
  :فائدةل علتي تخضالقروض والسلفيات اقاق حستن اياب

ً ش ١٢الل خ    ٣٬٠٥٩٬٢٦٥  ١٫٩٣٣٫٩٨٢      *هرا
ً  ١٢بعد    ٤٠٢٬١٩٩   ١٫٤١٣٫٨٦١      شهرا  
       ------ ------ ------- - -- --   - --- - -- ------------- -- -  
      ٣٬٢٥٨٬٦٦٧  ٣٫٣٤٧٫٨٤٣  
       ==== === == = =   = = ==== === =  

  
ائتتسه  على  عة المجمو  لتحص  ،٢٠١٩خالل   أمريكي    ردوال  ألف   ١٫٠٠٠٫٠٠٠بقيمة    يل")سه("الت  سنوات  ٦  مدته   متجددماني  يل 

ً زائدأشهر    ٣  لمدة  بورر الليعسبئدة  معدل فالع  ، ويخض نيل غير مضموالتسها  هذف درهم).  أل   ٣٫٦٧٣٫٠٠٠( ً ٪ سنوي١  .٢٥  ا ع يخض .  ا
بجلما  قامت،  ٢٠٢٢  سبتمبر  ٣٠في  كما  ة.  ماليالدات  هتعال  بعضل  سهيلالتا  هذ مبلغ  موعة  ي يك مرأدوالر  ف  أل  ٧٢٨٫٨٠٥سحب 
جزة ية الموفي البيانات المالية المرحل  هضتم عر ة ولفائدهذا التسهيل  ع  خضي  .جدداالئتماني المت  التسهيل  من   درهم)ألف    ٢٫٦٧٦٫٩٠٢(
  مباشرة   بةوالمنسلمطفأة  ا  ة غيركلفلت اهم)، بعد خصم  رد ف  أل   ٣٫١٧٥٫٢٩٧:  ٢٠٢١ر  ديسمب   ٣١(   درهمألف    ٢٫٦٧٦٫٤٩٤ة بمبلغ  موحدال

  .للمعاملة
  

التسهيل لمعدل فائدة وفقاً ضع  خ. يرهمألف د   ٦٠٠٫٠٠٠ألجل بمبلغ  ير اقصتسهيل قرض  على  المجموعة    حصلت،  ٢٠٢١سنة  ل  خال
االيبور ً سن  ٪١  زائداً   لسعر  بموج   ويا مضمون  ضوهو  تجب  امان  من  الشاري  كمألركة  فيم.  المجموعة   قامت،  ٢٠٢٢  سبتمبر  ٣٠  ا 

  : ال شيء). ٢٠٢١ديسمبر   ٣١( ليذا التسهمن ه  ف درهمأل ٦٠٠٫٠٠٠ مبلغبسحب 
  
يات لقروض والسلفضمن ا)  ألف درهم  ٨٣٫٣٧٠:  ٢٠٢١بر  ديسم  ٣١(م  ف درهأل  ٧١٫٣٤٩لغ  مبج  إدرا  تم،  ٢٠٢٢  سبتمبر  ٣٠ي  ف  اكم
يلفا  تخضع  يلتا حيث  امثل  ئدة  التسهيال لمبذلك  التلغ  الحصو  يت  عليهاتم  ف نوك  ب  ةعد من    ل  دوتجارية   متحدةال  بيةعرلا  تاراماأل  لةي 

  . ند الطلبعحق سدادها  ويست
  
  . رتمديده إذا لزم األمذي يمكن ئتماني المتجدد الااليل الدفع للتسه مستحقالالمبلغ  شكل رئيسيب مثلي* 

  
  الطارئة  ماتاللتزاوا اناتضمال  ١٥

 
الأصدر كفالةجمو مت  بمأ  عة  دره  ٦٫٣٥٠٫٢٢٦  لغبداء  در أ  ٦٫٣٥١٫٤٦٥  :٢٠٢١ديسمبر    ٣١(م  ألف  مؤسسةإل)  هملف  التنظيم    ى 

  يم العقاري. تنظسسة الة بمؤصالخا نظمةيعها بموجب األرشا ن عن مدبي كضماالعقاري في 
  
  



 عةتها التاب شركاو  ش.م.ع  ويرطلت ل  إعمار كةرش

 ُ   . دةوحالم حلية الموجزةالمر اليةبيانات الملا من هذه تجزأجزءاً ال ي  ١٨ إلى ١  نة مرفقكل اإليضاحات المشت
  

 

٢٧  

  وحدة مة الز لموج ة اليحرمية الالمال بياناتلا  حولإيضاحات 
  (غير مدققة) (تابع) وللفترة المنتهية في ذلك التاريخ  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠في كما 

  
  لتزاماتالا  ١٦

  
.  ) ف درهمأل  ٤٫٣٨٤٫٧٨٦  :٢٠٢١ديسمبر    ٣١(  درهم ألف    ٦٫١٧٣٫٦٥٨غ  لبمبلتزامات  ا  ةوعمجملالدى    كان،  ٢٠٢٢  سبتمبر  ٣٠ي  ف
بعد  سنة  الرة/ية الفتهاني  فأراضي  قطع    شراءرمة لمبقود الالمبرمة من قبل المجموعة، بما في ذلك العقود  قيمة الع  ذه االلتزاماته  ثلتم

ق والمقبوضاتير  والف  يمةخصم  المستحقة  ذ  ةالمبالغ  لم  ٢٠٢٢سبتمبر    ٣٠في    .خرياتال  لكفي  جو،  تغيرات  هناك  قيمة تكن  في  هرية 
  . ٢٠٢١ ديسمبر ٣١بـ للمجموعة مقارنة وفقاً لحقوق الملكية ر بها المحتسبة بالشركات المستثمالمتعلقة ات االلتزام

  
األرباح المستقبلية على مدى   من   ٪٣٠بدفع  المجموعة    متلتز  د،راش  ين المجموعة وميناءة بلمبرماية التطوير  قلك، وفقاً التفاذ  وةً علىالع

   د.راش ناءحياة مشروع مي دورة
  

ج  توقع أن ينير المتغن  لتي مواة  يدالعا  ياق األعمالجموعة في سللميع  بعدة مشار  تعلقتن  قاوليمن قبل ما  يمهتم تقد  تا ك مطالبناهكان  
  مقدمة.ير ات جوهرية غطلوبعنها م

  
  قة ت العالاف ذاطراأل إفصاحات  ١٧

  
الما البيانات  هذه  إذا كةعبالمجموة  قعال  تف ذاطرااأل  وحدة، تعتبرالم  المرحلية الموجزةلية  لغرض  بشكل ة،  قدرة العالمجمو ى  لدان  ، 

ا،  مباشر  يرغأو    باشرم تأ ممار  أوف  ر طال   لىعسيطرة  لعلى  جثسة  في  ير  عليه  القراروهري  المالاتخاذ  العكية  ات  أو  س والتشغيلية 
قة  العال  اتذ  طرافألاون  تكن  مكن أيشترك.  وهري المالج  المشتركة أو التأثير  خضع المجموعة والطرف للسيطرةو عندما تكس، ألعاب
  رى. أخ شآتمنأو  رادفأ

 

  ةطراف ذات العالق األ مع معامالتال
  
وبشروط متفق    األعمال العادية  سياقفي    هانفيذت  تموالتي    العالقة  اتذ   طرافاألمع    اليةالجوهرية الت  التمامعالناك  انت هك  ،ةرتالفل  خال

  :المعنية رافعليها بين األط
  

  تهية في المن شهرأ التسعةفترة       

          
   سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢  
  سبتمبر  ٣٠

 ٢٠٢١  
  رهم ف دأل  مألف دره      
  ) ةققمدغير (  ة) ققمدغير (      

         :مالشركة األ
 ٢٣٩٫٧٨٠  ٥١٥٫٠٣١      ناه)د) أ٢ع (ادات (راجيراإل

 ٣٦٤٫٥٥٩  ٢٩٦٫٦٨٤      )ه) أدنا١( ارية (راجع واإلد ع والمصروفات العموميةبيلا مصروفات
 ٣٠٫٤١١  ٥١٫٤٨٧      ناه)) أد٣يل (راجع (وة التمتكلف
       == == = = =   == = == = =  
          :الشقيقة  آتنشالم

 ١٨٫٨١٣  ٥٠٫٠٠٩      ة ريدااإلومية والعمصروفات الموع  لبيفات امصرو
٦٫٨٠٦٢  ١٠٥٫٥٨٢      طوير العقاراتمصروفات ت  

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

       
       :القة بهمعال راف ذاتطليا واألعفي اإلدارة الس اإلدارة وموظمجلأعضاء 

 ٢٤٤  ٢٥٣      ارية اإلدروفات العمومية وصع والمالبي روفاتصم
       == == = =   = = == ==  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 عةتها التاب شركاو  ش.م.ع  ويرطلت ل  إعمار كةرش
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٢٨  

  دة موحة اللموجز لية احرمالية المال بياناتلا  ولح ضاحاتيإ
  (غير مدققة) (تابع) وللفترة المنتهية في ذلك التاريخ  ٢٠٢٢ مبرسبت  ٣٠في كما 

  
  تابع)( قةذات العال األطراف إفصاحات  ١٧

  
  عالقة لدة األطراف ذات اأرص

  
يلييمف الج  ذاتف  اطراأل  ةرصدأ  ا  االعالقة  المركز  بيان  (وبنود  أال  حدالموالموجز    يرحلمال  يللماوهرية  ا هذرجت  دتي  رصدة أله 

  :ها)ضمن

      
  سبتمبر ٣٠

 ٢٠٢٢  
  سمبر دي ٣١

 ٢٠٢١  
  هم ألف در  ألف درهم  
  ة)ق(مدق  ة) ققمدغير (  
      :مألشركة اال
ً قدمفوعة ممدفات أخرى  روومصمدينة وودائع  ممذات وموجود    ١٬٦٣١٬١٦٢  ٢٫٣٣٣٫٥٥٢  اه)أدن) ٢و(  )١( اجع(ر ا
 ٢٬٥٩٨٬٨٠٥  ٢٫٨٤٥٫٠١٤  أدناه) )٣و( )١ع ((راج أخرى ة ورياتج  نةدائذمم   
   === === == ==   == ===== = =  
     :الشقيقة نشآت لما

ً مقد دفوعةم صروفاتومع ائدوذمم مدينة وو تاموجود    ٢٤٬٣٣٤  ٦٨٫٨١٦  أخرى  ما
 ٣٧٬٩٢٣  ٤٢٫٠٤١  أخرى و تجاريةائنة  دذمم   
   == == = ===   === == = =  
  
  الشركة:يف مصار تخصيص )١( 

المتبطة بهذه  المر  ليفاتكيص المهام للمجموعة وتم تخصقديم بعض الشركة األم بتال  قامت إلى المجموعة. شملت هذه  هام أقسام  المهام 
الب والموارد  المستثمرين  الخزيشرية  وعالقات  واالمالي  والقسم  نة  المعتو  المتثال والمحاسبي  وااللوكنولوجيا  للقوانمتثمات  ولقوانين ال  ين 
٪  ٣ل الشركة األم على أساس نسبة  شركة من قبات ال روفص م  تخصيصالتفاقية العالقة، تم  ويق. وفقاً  ألعمال والتسر اتطويالشركات و

رهم مستحق د  ألف  ٢٫٥٢٠٫٤٣٨  لغسداد مبكة األم على  ة والشرالمجموع سابقة، تم االتفاق بين  خالل السنة الإيرادات المجموعة.    من
  ٣١في  كما  درهم    ألف   ٤٫١٥١٫٦٠٠  قدره  الشركة األممبلغ مستحق من  ابل  الل مقاصة مقن خلمجموعة إلى الشركة األم مالدفع من ا
   . صافي الرصيد قابل لالسترداد عند الطلب. ٢٠٢١ ديسمبر

  
  :ة األمشركن الرداد مابلة لالستغ القلاالمب )٢( 
صة للبيع خصالعقارات المطوير  ة لمشروعات تكبدالمتوير  التط  فليتكاتعلق با ييمف  ألمن الشركة ام  ستردادبلة لالالقرصدة امثل ذلك األي

 ل ة بأعماعلقلمتوير ادمات التطخ  تحويلة األم بة، قامت الشركحويل الرئيسيليه في اتفاقية التاالتفاق عم  ا لما تقوف  ي.دب  ور خوع  شرفي م
الا  رتطوي للعقارات  ميلبمخصصة  في  خو ع  الر  شروع  إلى  تتكبالتو  ة،شركدبي  بي  فيهالتليف  تكا  لشركةاه  د  بما  تكاطوير  البنية  ا  ليف 

  حتية.  لتا
  
 :األم  إلى الشركة فعالد حقمست المبلغ )٣( 

الشا  مستحق   المبلغإن   إلى  األرلدفع  مضم غم  كة  الطلع  دادهس  ويتم  ونير  وند  درهم   ٢٬٥٨٤٬٧٥٠  مبلغ  نتضميب  يسمبر  د  ٣١(  ألف 
الي  عة إجمولدى المجم  .١٣ح  يضااإلراجع أيضاً    .سنويًا٪  ١  .٤  زائداً   يبور لال  ربسع  ة فائد  عليه  يترتبدرهم)  ألف    ٢٫٥٨٤٫٧٥٠  :٢٠٢١

  هم). رد ألف ٤٫٩٥٨٫٥٥٠ريكي (والر أم ألف د  ١٫٣٥٠٫٠٠٠بمبلغ  ئتمانيا هيلست
  

  يا العلارة إلدوظفي ام تعويضات
  

  كما يلي:  لفترةال اللعليا خة اداراإل موظفي مكافآت كانت

          
  سبتمبر ٣٠

 ٢٠٢٢  
  سبتمبر  ٣٠

 ٢٠٢١  
  ألف درهم   مرهدألف       
  ة) ققمدغير (  ة) ققمدغير (      
         

  ٣٤٫٨٨٥  ٢٩٫٢٧١     ألجلة اريمزايا قص
  ١٫٥١٢  ١٬٩٩٩     لموظفين مة للخدا نهاية تعويضات
     --- --- --- - ---- ---   - --- ----- -- --- ---  
    ٣٦٫٣٩٧  ٣١٫٢٧٠  
       == = === ==  === == == 
  

  ). ٣٤ :٢٠٢١  سبتمبر ٣٠فاً (ظمو  ٣١ الياإلدارة الع موظفي، بلغ عدد ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠كما في 
  



 عةتها التاب شركاو  ش.م.ع  ويرطلت ل  إعمار كةرش
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٢٩  

  موحدة ة الز لموج لية احرمية الالالم بياناتلا  حولإيضاحات 
  (غير مدققة) (تابع) ريخ وللفترة المنتهية في ذلك التا ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠في كما 

  
  ة ات الماليلألدو العادلة قيمةال    ١٨

  
  ة. لمالية والمطلوبات الماليدات اجومولا من ليةماال ف األدواتلأتت
  

ا الماليةتتألف  األرصمجملل  لموجودات  من  اوعة  الم  ةيمصرفلدة  والذمم  التجاريةوالنقد  الت  موالذم  دينة  فواتير ي  المدينة  بها  يصدر  لم 
ية للمجموعة لت المابالولمطشتمل ات  عالقة.  اتذ  فا حق من أطرالمستوالودائع  وينة األخرى  ذمم المدوال  فات المشتركةالئتلال  وضقرلاو

والسلفيات   القروض  فو  يتالعلى  عليها  وايترتب  العمالء  وودائع  االئد  المحتجزائن الدذمم  وذمم  ألطر  غوالمبالدائنة  الت  ة   ف ا المستحقة 
  ى.ألخرا  نةئالدا قة والذممعالذات 

  
بيع  ملية العء  ناباستثحالية بين األطراف الراغبة،    معاملة  ية فدالة األادبه ميمكن ب  لذي ا  غية بالمبلت المالالعادلة لألدوا  ةلقيمإدراج ا  يتم
  أو التصفية. ريالقس

  
ً لية ماال باتللموجودات والمطلوعادلة القيم الإن     دوات.األ هلهذ جلة األقاق قصيرتحسالا تفترا نظراً ل لدفتريةا هاقيم تقارب تقريبا




