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 لمستقلين مدققي الحسابات اتقرير 
 

   ش.م.ع للتطوير ر ما إعكة رش ساهمي م السادة
 

 رير حول تدقيق البيانات المالية الموحدةقتال

 

 الرأي 

 
عة ها التابت ( وشركا"الشركة" ش.م.ع ) يرللتطوإعمار لمالية الموحدة لشركة البيانات ا قمنا بتدقيقد لق

 ةوحدات الملبيانوا، 2022ر ديسمب  31وحد كما في )"المجموعة"(، التي تتألف من بيان المركز المالي الم
خ، باإلضافة إلى  لتاريتهية في ذلك ا، والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المناملللدخل الش

 رى. إيضاحية أخ تمة ومعلوماالها اسبيةالمح ياساتإيضاحات تتضمن الس
 

مالي  ال المركزن دية، عي الماالنواح ة، من كافةقة تُعبر بصورة عادل في رأينا، إن البيانات المالية الموحدة المرف
اتها النقدية الموحدة للسنة  وتدفق دحالمالي المو ، وعن أدائها2022ديسمبر   31الموحد للمجموعة كما في  

ة محاسبمعايير الالصادرة عن مجلس  ية إلعداد التقارير الماليةيير الدولاقاً للمعاريخ وفذلك التفي ية هالمنت
 الدولية )المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية(.

 

 أساس إبداء الرأي

 
ة  قرف في  ييرالمعا جب هذهدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. قمنا بتوضيح مسؤولياتنا بموتبتنفيذ  اقمنلقد 

ن  ية عننا نتمتع باستقاللرير. إمن هذا التق ية الموحدةققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالمد ةيلمسؤو
مجلس المعايير األخالقية رة عن داصال  لقانونيينن اللمحاسبيالدولية ني السلوك المهواعد فقاً لقالمجموعة و

يات المهنة المتعلقة طلبات أخالقتم إلى ةفضا باإل( ليةالدوقاللية ست ير االمعاي ذلكالدولية للمحاسبين )بما في 
ى  خرألخالقية األسؤولياتنا اينا مد استوفالمتحدة، وق دولة اإلمارات العربية موحدة فيلية الللبيانات الما بتدقيقنا
خالقية األ ييراس المعمجلرة عن يين الصادن القانونللمحاسبي الدولية لمتطلبات ولقواعد السلوك المهنيا هذهوفقاً ل

 ومناسبة لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا.   كافية عليها  . هذا ونعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنانيبمحاسة لللدوليا
 

 قيق الرئيسية أمور التد
 

مية في تدقيقنا أه ألمورأكثر اهنية، منا المنراها، وفقاً ألحكا ك األمور التيتتمثل أمور التدقيق الرئيسية في تل
بشكل ت المالية الموحدة لبياناالحالية. تم تناول هذه األمور في سياق تدقيقنا ل  سنةللموحدة لا ةللبيانات المالي

 ها، وال نبدي رأياً منفصالً حول هذه األمور.مجمل، وأثناء تكوين رأينا حول
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 .ع طوير ش.ممار للتركة إعش 
 ستقلين  الحسابات المي ققر مدتقري

  2202ديسمبر  31

 

 )تابع(  يسيةالرئ قيقأمور التد
  

 

 "( العقاراتير )"التطولغرض  العقارات ادات من بيعباإلير فارتعاال

 ةلية الموحد حول البيانات الما 4و   4-2و   2-2اإليضاحات  راجع

 كيف تم تناول أمر التدقيق الرئيسي في سياق تدقيقنا  أمر التدقيق الرئيسي 

 بيع العقارات نتعترف المجموعة باإليرادات م
ً فو   إلعداد لدولية ر اييعامن الم 15رقم  للمعيار قا
 .العمالء"  مع عقودال ادات من ير"اإلة ليرير الماتقاال

إما  باإليرادات من بيع العقارات جموعةملتعترف ا
وذلك  فترة زمنية على مدى   وأ محدد في وقت

  العقود المبرمة مع عمالئها روطش اعتماداً على

  الجغرافي اقالنط في نين المتبعةاوواللوائح والق
عتبر  ي .فيه العقد مع عمالئها تالذي أبرم

لعقارات أحد أمور  اإليرادات من بيع اف بااالعتر
ية  التال رئيسيةاللعناصر اً لسية نظرق الرئييقالتد

لتي او مستخدمةلااألحكام والتقديرات ة بالخاص 
  :تتطلب مزيداً من التركيز أثناء التدقيق

 

داء  أ التزام تتألف من  دانت العقوإذا ك اتحليل م •
 ثر؛ أك أود واح

 

ء ادالتزامات األفاء بإذا كان يتم الوتحديد ما  •
  ؛ددمح وقت يفعلى مدى فترة زمنية أو 

 

زمة للوفاء الالليف التكا ليإجماتقدير  •
ود المبرمة مع داء بموجب العقاألت بالتزاما
 لتزامات األداء التي تموبالنسبة ال ،العمالء

االعتراف  ، فترة زمنية  دىم الوفاء بها على
م  التزاالمتناسبة إلى مدى الوفاء برادات ياإلب

 األداء؛ و
 

ن  وعة للثمتقييم احتمالية تحصيل المجم •
 لعقود المبرمة مع العمالء.بموجب االمستحق 

 تعلقةالمية سبالمحات سامة  السياء المدى م بتقييمقمنا  •
موعة  لمجل اقب نمطبقة باإليرادات والمُ  فباالعترا

   ر المالية؛لتقاريا  ادة إلعدليدوتثالها للمعايير المدى امو
 

التي تم تطبيقها من قبل  تاإلجراءا مبفه قمنا •
 يتعلق باإليرادات؛عة فميا المجمو
 

وتطبيق باختبار اإلجراءات المتعلقة بتصميم  قمنا •
 الرقابية ذات الصلة؛ الضوابط 

 

ع  يب دوبتقييم عق ،خالل اختبار عينة مختارةمن  ،قمنا •
مجموعة  الب األداء الخاصة اماتتحديد التزالعقارات ل

د تم الوفاء  يم ما إذا كان قبتقي  هذه العقود وقمناجب بمو
فترة زمنية أو خالل  مدى  ء هذه علىبالتزامات األدا

ً ة محددنينقطة زم  ير المحددة بموجب للمعاية وفقا
الدولية إلعداد التقارير  ر من المعايي 15المعيار رقم 

 ة؛ يلاملا
 

بتقييم مدى  ،خالل اختبار عينة مختارةمن ، قمنا •
لى  داً إاستناالعقارات اإلنجاز لتشييد  نسبةة ءممال

مقارنة بإجمالي   ريخهات ليف المتكبدة حتىالتكا
زامات بالت الوفاءم  ندما يتوذلك ع كاليف المقدرةالت
 زمنية؛ ةدى فترداء على ماأل

 

ى كفاية مد ييمقبت ،خالل اختبار عينة مختارةمن  ،اقمن •
ير  تقر لخالوذلك من  لإلنجاز المقدرة لفةتكال يإجمال

  اإلدارة ن قبلاستشاري التكلفة الخارجي الٌمعين م
.  ومات األخرى ذات الصلةلمعللداعمة واواالتفاقيات ا

ار  باختبقمنا كبدة حتى تاريخه، فيما يتعلق بالتكلفة المت
كلفة  تلعناصر ابنود الجوهرية لال، العينةعلى أساس  

  مةاعلدمع الوثائق ا ارنة هذه البنودقمخالل  ذلك منو
  ودوجمن  كدتأي ذلك شهادات الدفع للذات الصلة بما ف

  المنجزة؛ ودقة تكاليف األعمال
 

أي مخاوف أو  بخصوص  اإلدارةمن ستفسار قمنا باال •
نزاعات بشأن المبيعات والتحصيالت من العمالء ، 

السداد.  في تعثر لاإلى جانب حالة التعرض ومعدالت 
 ،خالل اختبار عينة مختارةمن  ،قمناة على ذلك، وعال

ما إذا  بتتبع عينة من معامالت التحصيل للتحقق م
 و  ؛بشكل مناسبقيدها  د تمكانت ق
 

المدرجة في  فصاحات اإلية ا فبتقييم مدى ك قمنا •
 . دةة الموحبيانات الماليال
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 ش.م.ع ير تطوشركة إعمار لل
 قلين  ستالم ات ابسالح  تقرير مدققي

  2022ر مبديس 31

 

 ( بعا)ت ةيسقيق الرئيور التدمأ

 

 "( )"العقارات يرالتطوقارات لغرض علل تقييم صافي القيمة القابلة للتحقيق

 ة الموحدةحول البيانات المالي 11و   4-2و   2-2احات اإليضراجع 

 دقيقنا تكيف تم تناول أمر التدقيق الرئيسي في سياق  أمر التدقيق الرئيسي 

 ريعمشاال تتضمن يتوالعقارات تحتفظ المجموعة ب
.  طع األراضيوق نشاءد اإلع قياريالمشوة زنجمال
لمقدرة  القيمة ا فة أو صافيتكلبالت بيان العقارام يت

القابلة للتحقيق، أيهما أقل. يتمثل صافي القيمة 
ياق  في س القابلة للتحقيق في سعر البيع المقدر

ً نية األعمال االعتياد لمقدرة لإلنجاز  تكاليف ا الاقصا
  .بيعلوا
 

لتقييم  ي مؤهل مهنياً خارج بمقيم موعةجمتستعين ال
لجزء كبير من  حقيق صافي القيمة القابلة للت

  تقييم صافي القيمة القابلة. تتضمن عملية عقاراتها
تقدير االفتراضات  أحكام جوهرية عند للتحقيق 

العالمية   ةط التضخميالضغوإن . التي سيتم تطبيقها
وارتفاع أسعار الفائدة واألحداث الجيوسياسية 

ؤدي إلى تقلبات أكبر في أسواق  تاألخيرة قد 
قصير إلى المتوسط ، مما  العقارات على المدى ال

  يتطلب من اإلدارة أن تراقب عن كثب
االفتراضات وتأثيرها على صافي القيمة القابلة  

 للتحقيق. 
  

 قيامة للتحقيق ليمة القابيتطلب تقييم صافي الق
م مهمة. هذا إلى  ات وأحكاوضع تقديرباإلدارة 

يستدعي مما في السوق، ود تقلبات جوانب ج
ل  المجاتركيز بشكل محدد على التدقيق في هذا ال

ابلة  حيث أن أي خطأ في تحديد صافي القيمة الق
للتحقيق يمكن أن يكون له تأثير جوهري على  

 ي البياناتفالمجموعة  لعقاراتالقيمة الدفترية  
 ة. المالية الموحد

 

  نيارجيالخ ينالمقيم  وكفاءة هالتؤم متقييب قمنا •
  مع مالخاصة به االرتباط شروط لىع واالطالع

ك أمور قد تكون كانت هناذا إ ما دديجموعة لتحلما
وضعت قيوداً على نطاق أو  مأثرت على موضوعيته

 ؛ملهعم
 

عقاري  لييم االتقفي   المختصفريق بالقمنا باالستعانة  •
ة  اس العينة، بمراجعا على أسلدينا، واللذين قامو

قييم والتحقق من مة في التدخلمستتقييم ات الايمنهج 
  بيعاتر المعاأس ثل تقديراتماالفتراضات الخاصة 

ومعدالت الخصم ومعدالت الرسملة جاز وتكلفة االن
 ة للتحقيق للعقاراتالقيمة القابللتحديد صافي   ةالمناسب

ات والبيان المعدالت التاريخية تها معنمقار خاللمن 
لية المقارنة  قاب تبارذ باالعباألخ طاع معالمتاحة في الق

 وعوامل السوق؛ 
 

ت ءاراجإ ذيبتنف  ،خالل اختبار عينة مختارةمن  ،قمنا •
المصدرية   لية البياناتالتدقيق لتقييم مدى معقو

من  حقيقة للتبلقاقيمة اللا صافي د ديتحستخدمة في مال
   ؛لةلصا ة ذات مالداعالمعلومات  مع تهاارنقخالل م

 

 متقييجوهرية لال تا فتراضاللتحليل حساسية  أجرينا •
على  تأثير التغيرات في االفتراضات الرئيسية مدى 

 ؛ لت إليها اإلدارةوصت تيلا تا جستنتااال
 

خالل جوهرية باب أسقمنا بتقييم ما إذا كانت هناك أي  •
  جوهرير ا تأثيهكون ل أن ينها فترة التدقيق من شأ

 ؛ وللعقاراتتحقيق القابلة للعلى القيمة 
 

نات في البيااردة ولحات ااية اإلفصافكدى نا بتقييم ممق •
 موحدة. الة ليالما
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 .ع .مللتطوير ششركة إعمار  
 لمستقلين  الحسابات ا ققير مدتقري

  2022ديسمبر  31

 

 المعلومات األخرى

 

المعلومات الواردة في التقرير المتكامل، من المعلومات األخرى تتألف . ىمات األخراإلدارة مسؤولة عن المعلو
. لقد حصلنا على تقرير مجلس اإلدارة  حولهاولكنها ال تشمل البيانات المالية الموحدة وتقرير مدققي الحسابات 

تقرير بعد تاريخ  المتكامل المتبقية من التقرير األقسام، ونتوقع الحصول على ل تاريخ تقرير مدققي الحساباتقب
 مدققي الحسابات.

 

ية ات تدقيقأي استنتاجنُعبر عن  األخرى، كما أننا لنات لوملمعوحدة الما رأينا حول البيانات الماليةشمل يال 
 هذه المعلومات. بشأن

 

  ة أعالهالمحدد ىرخت األلوماعملاءة ايتنا في قرلولمالية الموحدة، تنحصر مسؤللبيانات ابتدقيقنا  يتعلقفيما 
  صورةومات األخرى غير متسقة بلعالم نتما إذا كاعتبار االي  ف م بذلك نضعلقياوعند ا ،تاحةعندما تكون م

نت ذا كاما إ ثناء عملية التدقيق، أو عليها أات التي تم الحصول بيانات المالية الموحدة أو مع المعلوملاة مع مادي
ً فوقمنا بها  يتال الألعمعلى ا ءً في حال خلصنا، بناطاء مادية. وبها أختش مات األخرى التي حصلنا  ول للمعقا

وجود خطأ مادي في هذه المعلومات األخرى، فإننا ملزمون ر مدققي الحسابات هذا، إلى تقري عليها قبل تاريخ
 غ عنه في هذا الشأن. تدعي اإلبال مر. لم يسترع انتباهنا أي أمر يسباإلبالغ عن هذا األ

 

 موحدة ال ماليةالت اناالبي ة عنمكالحو يؤولرة ومسادمسؤولية اإل

 
عداد  لية إلالدويير عادلة وفقاً للمعا صورةب ةدرض البيانات المالية الموحاد وعتكون اإلدارة مسؤولة عن إعد 

اتحادي لدولة اإلمارات  قانونم بالمرسون م لةذات الصألحكام توافق مع اا بما ير المالية، وإعدادهيالتقار
عداد البيانات رية إلة التي ترى اإلدارة أنها ضروالداخلي  ابةلرقوعن ا ،2021( لسنة  32رقم )حدة ة المتيبالعر
 . الخطأ يال أوتجة عن االحتاالمادية، الناألخطاء  ة منخالي نتكو بحيثية الموحدة المال

 

ً  اهمالعأ اصلة ى مووعة عل مجعن تقييم قدرة المون اإلدارة مسؤولة تكلموحدة، لمالية ايانات اعند إعداد الب  وفقا
 بدأمدام استخاالستمرارية ومور المتعلقة بمبدأ عن األفصاح حيثما يكون مناسباً رية، واإلتمراسبدأ االلم
م يكن لديها  ل ياتها أويقاف عملأو إ عةموزم تصفية المجتارة تعت اإلدإال إذا كان بة،كأساس للمحاستمرارية ساال

 علي غير ذلك. بديل ف
 

 قارير المالية للمجموعة. عداد التملية إ ععلى    فشراة اإلي لوؤمس ةمالحوكولو حمل مسؤ تي
 

 حدة لموة ايلمالات ات عن تدقيق البيانؤولية مدققي الحساباسم

 
جمل، خالية  وحدة، بشكل مالية الملما ناتالبيا كانتل ما إذا وقولة حدات معصول على تأكينا في الح تتمثل أهداف

ا. إن  رأين الحسابات الذي يتضمنر مدققي ر تقريوإصدا لخطأ،أو ايال تحالعن ا تنتج التيادية، ملمن األخطاء ا
ً انكنه ليس ضمتأكيد، للا  منة عالي ل هو عبارة عن درجة التأكيد المعقو اً م بها وفقام القيالتي تمال التدقيق بأن أع ا

 وأتيال االحيجة تن ءخطاألنشأ اقد توجوده.  دائماً أي خطأ مادي عند  يق سوف تكتشفية للتدقوللدلمعايير ال
على   ةيعما ج ة أوأن تؤثر بصورة فردي ن المتوقع بشكل معقولكان ماألخطاء مادية إذا  عتبر هذهطأ وتُ الخ
 لموحدة. ا يةنات الماللبياعلى هذه ا بناءً  تخدمونيتخذها المس ية التيادتصرارات االقالق
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 اءة للشركات األعضيلمإم جي العا مة كي بي منظضو في عولمتحدة ة ايبعرمارات الاإل ةفي دولة د، شركة ُمرخصلوار جلف ليمت جي كي بي إم

 ظة. فولحقوق مح ودة بالضمان. جميع ازية خاصة محدة انجليشرك ونال ليمتد،ترناشياني ج  ة لـ كي بي إمعلتابة االمستقل

 دة.ح تلملعربية ااات راإلما  لةوجب قوانين دومسجل ومرخص بم بي(لوار جلف ليمتد )فرع د جي إم بيكي 
 

 

 شركة إعمار للتطوير ش.م.ع 
 قلين  ستلما ت الحسابقي ارير مدققت

  2022 سمبردي 31

 

 بع( )تا حدةلموة ايلمالات اق البيانت عن تدقيؤولية مدققي الحساباسم

 
ً فققيام بها ولتي يتم الا  تدقيقلا العمكجزء من أ بدأ باع م مع اتبوضع أحكام مهنية  ومنقيق، لتدقة لالدولي للمعايير ا

 :يلبما يضاً قمنا أي لشك المهني خالل عملية التدقيق.ا
  

أو الخطأ،  تيجة االحتيالانت ن موحدة، سواء كية الات المالادية في البيانالم خطاء اطر األخقييم مد وتتحدي —
 انمة لتزويدتدقيق كافية ومالئ لةأد على ول والحص لتلك المخاطرالمناسبة  لتدقيقاءات اإجريذ تنفوم ميتصو

مقارنةً أعلى  ل تكونااالحتيعن   اتجةنالية  داماء الألخطتشاف اكابأساس إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم 
أو  متعمد  أو حذفير تزوأو  طؤوات ألن االحتيال قد ينطوي علىظراً جة عن الخطأ نالناتالمادية باألخطاء 
 . خليةلداقابة ا أو تجاوز الرتحريف 

 
 ظروفلل سبةانمدقيق ات تإجراء ميمتعلق بأعمال التدقيق وذلك بغرض تصملالداخلية ا فهم نظام الرقابة   —

 موعة.داخلية للمجبة الالرقا  الرأي حول فعالية  إبداء س بغرضولياهنة، الر
 
ت ذا ت احاواإلفصت المحاسبية ى معقولية التقديرامدو ة المتبعةيحاسبلمات اتقييم مدى مالءمة السياس —

 .ارةن قبل اإلدصلة الموضوعة مال
 
ما إذا كان   وتحديدرارية ماالست بمبدأ علقةالمت يةاسبحملسس ا ة لألاإلدار مالتحقق من مدى مالءمة استخدا —

باألحداث أو الظروف ما يتعلق يف ا،عليهصول  أدلة التدقيق التي تم الح  ، بناًء علىن جوهرييقيم عدهناك 
في حال   مالها وفقاً لمبدأ االستمرارية.لة أعة على مواصقدرة المجموعحول رية جوهكوكاً ي قد تُثير شالت

حسابات إلى  دققي الر مريتقنلفت االنتباه في نا أن ين عليعإنه يتهري، فن جويقي معد ود وج ا إلى خلصن
ير ات غصاحه اإلفإذا كانت هذ ، أو نقوم بتعديل رأيناة الموحدةياللمات ابياناإلفصاحات ذات الصلة في ال

قي مدق رريتق ر اديخ إصتار ها حتىيلأدلة التدقيق التي تم الحصول ع ا علىاستنتاجاتنافية. تعتمد ك
اً وعة عن مواصلة أعمالها وفقتوقف المجم تسبب فيد تق يةو الظروف المستقبلحداث أأن األ ت. إاللحساباا
 تمرارية.سالا مبدأل
 
صاحات، وما إذا كانت لك اإلف، بما في ذا بشكل عامتواهومح  اهلة وهيكمالية الموحدتقييم عرض البيانات ال —

 ماليةن عرض البيانات القة تضمة بطريلصل ذات ا ألحداثت واامالعلمل اثمتوحدة الم المالية البيانات
 لة. حدة بصورة عادالمو

 
لمنشآت واألنشطة التجارية داخل الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة بشأن المعلومات المالية ل —

جموعة للميق دقلتال امعجيه أة تومسؤولي لالبيانات المالية الموحدة. نحن نتحم اء رأي حول المجموعة إلبد
 ن رأينا التدقيقي.دنا ععليها وتنفيذها. نحن مسؤولون وح اإلشرافو

 
ا  له حددر الزمني المق أعمال التدقيق واإلطانطاها ضمنر من أمو  دةوص عبخص نتواصل مع مسؤولي الحوكمة

رقابة  م النظا يف هشافتكيتم اهري قصور جو التدقيق بما في ذلك أي تبة على أعمالالمتر هريةالجوائج النتو
 . دقيقناية خالل تالداخل

 
اللية، تعلق باالستقلمهني فيما يا سلوكد النؤكد بموجبه التزامنا بقواع ةاً لمسؤولي الحوكمإقرارنُقدم أيضاً 

ثما  وحي  ليتنا،الها تؤثر على استقتقد بصورة معقولة أنعلتي قد يُ األخرى ا ت واألمورة العالقاونطلعهم على كاف
ً بسامن ناك  .  قةجراءات الوقائية المطباإلأو ت للقضاء على هذه التهديدا اتخاذها  لتي تماءات اإلجر، اا
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 اءة للشركات األعضيلمإم جي العا مة كي بي منظضو في عولمتحدة ة ايبعرمارات الاإل ةفي دولة د، شركة ُمرخصلوار جلف ليمت جي كي بي إم

 ظة. فولحقوق مح ودة بالضمان. جميع ازية خاصة محدة انجليشرك ونال ليمتد،ترناشياني ج  ة لـ كي بي إمعلتابة االمستقل

 دة.ح تلملعربية ااات راإلما  لةوجب قوانين دومسجل ومرخص بم بي(لوار جلف ليمتد )فرع د جي إم بيكي 
 

 

 ع .م.ير شلتطوركة إعمار لش 
 ستقلين  ابات المالحس تقرير مدققي

  2022ديسمبر  31

 

 ات المالية الموحدة )تابع( يانالبيق ق ن تدع اتققي الحسابمدلية مسؤو
 

 

ت قيق البياناناء تدثمية أوكمة، نحدد األمور األكثر أهي الحع مسؤولشأنها مب لواص تلاتم ي يتر الاألموضوء  يف
ه األمور تعراض هذق الرئيسية. نقوم باسر التدقير هي أموه األمولك تُعتبر هذوبذ لية،الحا سنةمالية الموحدة للال

أو ت التشريعاأو وانين الق جبموب وراً ظحم امةر للعاألمو  كابات ما لم يكن اإلفصاح عن تللحسا قيدقمتقرير  في
تكون   ن المتوقع أنان مذا كنا إاح عن أمر ما في تقريرفصه يجب عدم اإلاية أنللغ ةرعندما نرى في حاالت ناد

 ة نتيجة هذا اإلفصاح.عامالة  لحصلى المع التي تعود  المنافع للقيام بذلك أكثر من السلبية لتداعياتا
 

 األخرى  ميةلتنظياية وونانلقا طلباتمتال حولر يرالتق

 
 إلى ما يلي ، فإننا ننوه2021( لسنة 32رقم )لمتحدة لعربية اارات ا ة اإلمدول ل ادياتحقانون المرسوم ب يقتضيكما 

 : 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 نا؛  قتدقي ضانعتبرها ضرورية ألغرت التي يضاحاواإلعلومات لما على كافة لقد حصلنا (1
 

ذات الصلة من  امألحكافق مع اا يتوواحي المادية، بمموحدة، من كافة النية الالمالنات البيا ادإعد مت (2
 ؛ 2021( لسنة 32رقم )لمتحدة لعربية اارات اة اإلماتحادي لدول قانون المرسوم ب

 

 بية منتظمة؛سبسجالت محاقامت المجموعة باالحتفاظ  (3
 

ت المحاسبية السجالمع ما جاء في   اإلدارة سلأعضاء مج يرري تقف   دةارلوة ايلات الماومالمعلتتفق  (4
 ة؛ للمجموع

 

المجموعة بشراء أسهم  لم تقمحدة، المو ماليةانات الول البيح 1م ح عنه في اإليضاح رقو مفصكما ه (5
 ؛ 2022مبر ديس 31المنتهية في ية المال  لسنةخالل ا

 

عالقة  ت الف ذاألطراا ادية معممالت ال لمعاادة حومالة ليالما حول البيانات 24 يضاح رقميبين اإل (6
  ت؛ذه المعاماله  نفيذها ت بم بموجوالشروط التي ت

 

خالفت، خالل ن المجموعة قد تباهنا ما يجعلنا نعتقد أم يسترع انت لنا، لحيتالتي أُ ات لومالمععلى  بناءً  (7
  اتحاديون نقاالمرسوم ب  ة منل صال ت اام ذكح، أي من األ2022ديسمبر  31منتهية في المالية الالسنة 

لى  ع ،سياألسا هانظامأن الشركة قد خالفت ، أو 2021ة ( لسن32رقم )لمتحدة  لعربية اارات اة اإلملدول
 و ؛2022 ديسمبر 31موحد كما في لي الالما ركزهاأنشطتها أو مير مادي على له تأثون يك وجه قد

 

خالل السنة المنتهية ا تقديمه التي تمة يجتماعاالت اممساهلادة حومال ةيالمال حول البيانات 5اإليضاح  يبين (8
 . 2022بر ديسم 31في 

 
 

 كي بي إم جي لوار جلف ليمتد 
 
 
 
 
 
 

 سأبورافوزي 
 968  رقم التسجيل:

 حدةالمت ةعربيالرات ام، اإلدبي
 
  2023مارس  16 ريخ:اتلا



 تابعةها التكاوشرش.م.ع  طويرر للتعماشركة إ
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 د الموحشامل بيان الدخل ال
   2022 رمبديس 31في  ة المنتهيةللسن
 
   

 م(دره 3 .673ر أمريكي =  الدو  1)  

  2022 2021 

 رهمد ألف مألف دره ات إيضاح 

    

 15.601.892   11.540.904 4 اإليرادات

    

 (9.867.194) ( 6.357.238) 4 راداتاإلي  تكلفة

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

 5.734.698   5.183.666  الي األرباحإجم

    

 (1.653.508) ( 1.229.242) 5 العمومية واإلداريةصروفات لمافات البيع وورصم

 124.098   381.198 6 يلت التمواداإير

 (268.321) ( 330.157) 7 التمويل في لتكا

 60.659   85.242  أخرى راداتي إ

 234.884   174.371 13 مشتركةت ائج ائتالفاالحصة من نت 

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

 4.232.510   4.265.078  السنةح باأر

    

 - -  شاملة األخرىدات اليرااإل

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

 4.232.510   4.265.078  للسنةادات الشاملة يرإلا اليإجم

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

    :لىإ سوبةمنال

 3.244.339   3.808.248   لشركةا مساهمي

 988.171   456.830 28 المسيطرةغير  صةالح

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

  4.265.078   4.232.510 

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

    ركة:لشا مالكيإلى  م المنسوبةربحية السه

 0 .81 0. 95 21 م )درهم(هسلل فخفلموا اسيألسح االرب  -

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . دةالية الموحبيانات الملا تجزأ من هذهجزءاً ال ي  28إلى  1 مرفقة منات الاحيضاإلل كتُش
 





 ابعة ها الت شركات و   .م.عش  يرطو للت  إعمارركة ش
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 موحد  لاية ملكال ق ت في حقوراالتغين بيا 
   2022ر مبديس 31في  للسنة المنتهية

     الشركة لكيما  إلى  وبةالمنس  

 

 
 رأس 
 المال 

 االحتياطي 
 مسيطرة  ير الغ الحصة  ي الاإلجم ح المحتجزة بارألا ني ون الــقا

 الي  ـــــمــــإجــ
 ة يلملكوق اقح

 درهم  ف أل درهم ف لأ هم در ألف    مهرألف د  ألف درهم   ألف درهم   
       
  16.415.376   1.922.571   14.492.805   9.313.015   1.179.790    4.000.000  2022يناير  1في  دي صالر
       

  4.265.078    456.830   3.808.248   3.808.248  -   - ة ن السأرباح 
       
 - - - - - - نة للسملة األخرى ت الشاارادي اإل
 ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- 

  4.265.078    456.830   3.808.248   3.808.248  - -   نة للسلة رادات الشامإجمالي اإلي 
       
 (3.900)  - (3.900)  (3.900)  - - ( 24 ضاح)إي  دارة إلامجلس  أعضاء واتعال
       

 (605.000)  (605.000)  - - - - بعة  من قبل شركة تا ة عدفوالم رباح ألتوزيعات ا
       

 - - - (380.825)    380.825  - ( 20ي )إيضاح ون قان ال حتياطي اال ى المحول إل
 ----------------------- ----------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- 
   20.071.554    1.774.401    18.297.153    12.736.538    1.560.615    4.000.000     2022ر يسمبد 31  في د ي رصال
  ==== ======  === =======  ==== = = == === =  = == = ==== = ==  ==== =======  === == = == === 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . لموحدةاية اللمات البيانازأ من هذه جزءاً ال يتج 28 لىإ 1ن م المرفقةات يضاحل اإلتُشك
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 )تابع( لتغيرات في حقوق الملكية الموحد ن ابيا 
   2022ديسمبر  31في  تهيةسنة المنلل
 

     الشركة  مالكي لى وبة إالمنس 

 

 
 رأس 
 المال 

 ي طاحتي الا
 مسيطرة  ير الغ الحصة لي اإلجما تجزة لمحا حبارألا نونيالااقا

 ي  الامااااااااإجاا
 كية حقوق المل

 درهم  ف أل درهمألف  ألف درهم   رهمد ف لأ   همدر فلأ ألف درهم   
       

 13.499.766 2.247.400 11.252.366 6.397.010 855.356 4.000.000  2021يناير  1الرصيد في 
       
 4.232.510 988.171 3.244.339 3.244.339 - - ة ن الس باحرأ
       
 - - - - - - نة للسملة األخرى لشات ارادااإلي 
 ---------------------- ---------------------- ------------------------ ------------------------ ---------------------- ----------------------- 

 4.232.510 988.171 3.244.339 3.244.339 - -   نة سلللة رادات الشامي اإل يإجمال
       
 (3.900) - (3.900) (3.900) - - ( 24اح يض)إ اإلدارة أعضاء مجلس  واتعال
       

 (1.313.000) (1.313.000) - - - - ة تابعة  من قبل شرك ة المدفوع رباح ألتوزيعات ا
       

 - - - ( 324.434) 324.434 - ( 20ي )إيضاح ون قان ال ي طاحتي الا ى لول إالمح
 ---------------------- ---------------------- ------------------------ ------------------------ ---------------------- ----------------------- 

 16.415.376 1.922.571 14.492.805 9.313.015 1.179.790 4.000.000    2021ر ب يسمد 31 في الرصيد 
  = ==== =====  ===== =====  ===== =====  ===== ==== =  ===== =====  ===== ===== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . الية الموحدةلمالبيانات امن هذه جزءاً ال يتجزأ  28إلى  1ل اإليضاحات المرفقة من شكتُ 



 بعة لتاا هاشركات و   ير ش.م.عللتطو  إعمارركة ش
 

 . دةموحال ةي الت المياناب لا من هذهأ تجزجزءاً ال ي  28إلى  1 ة منرفقشكل اإليضاحات المتُ 
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 الموحد ية نقد ال ات لتدفقبيان ا
   2022ر بيسمد 31 في ة المنتهيةسنلل
 

 درهم( 3 .673=    يدوالر أمريك   1)  
  2022   2021 
 همدر فأل ألف درهم  ات إيضاح 

    غيليةتشالشطة نمن األة قديالن التدفقات
 4.232.510 4.265.078  السنةأرباح 
      ى:عليالت التعد
 ( 234.884) ( 174.371) 13 كةترمشالفات نتائج ائت ة من حصال

 12.401   9.627 5 ق االستخدام(ح تادوجك مولي ذبما ف) االستهالك
 (1.262)   2.574  افيصنهاية الخدمة للموظفين، ضات ي تعو صخصم
 268.321   330.157 7 يلموالت  ليفاكت 

 ( 124.098) ( 381.198) 6 لموي إيرادات الت 
  ------------------------- ------------------------- 

 4.152.988   4.051.867  المال العاملس رأ يرات فلتغي ابل ت قملياالع د منالنق
 (4.838.665) ( 600.223)  واتيرف در بهالم يصلتي المدينة الذمم اة والذمم المدينة التجاري 

 ( 794.531) (  13.424)  دماً  مق ى مدفوعةأخرومصروفات ى ع أخر وودائ م مدينة ذمت وودا موج
 3.289.979 321.608  رالتطوي لغرض  راتعقا
 1.731.548 5.162.423  ءالمعة مقدماً من العومدف مبالغ 

 706.912 ( 422.681)  ألخرىجارية واالت الذمم الدائنة 
 (50.788)   116.747  ةتجزات المدين محالذمم 

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

 4.197.443   8.616.317  ليةلتشغي اشطة األن  من التدفقات النقديةصافي 
  ------------------------- ------------------------- 

    ن األنشطة االستثماريةة ميدالنق فقاتدالت
 13.802 130.703  ةمستلميل المولت ات اداإير

 41.492 103.871  ات مشتركةائتالفمن قبل  قرضسداد 
 (2.930) ( 2.852) 14 داتالمعآلالت ووا تمبالغ متكبدة على الممتلكا

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

 52.364   231.722  يةارمث الست شطة ان األ من النقدية اتفقدت ال فيصا
  ------------------------- ------------------------- 

    ةيليتموالة نشطألمن ا قديةلنا اتفقتدال
 ( 139.560) ( 200.345)  وعةالمدفتكاليف التمويل 

 600.000   4.556.668  سسات ماليةمن مؤض قرو
 (1.095.862) ( 6.880.223)  ت ماليةساؤسمل وضقرسداد 

 (1.313.000) ( 605.000)   غير المسيطرة الحصةى إلفوعة دمال حرباألتوزيعات ا
 (3.900) ( 3.900) 24 رةإلداا لسمجء ضاعأل ةوععالوات مدف

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

 (1.952.322) ( 3.132.800)  يةاألنشطة التمويل في ةدمالمستخ ةلنقدي ا قاتتدفلاصافي 
  ------------------------- ------------------------- 

 2.297.485   5.715.239  يعادله اومنقد في ال الزيادة

    
 3.307.800   5.605.285  السنةادله في بداية وما يعالنقد 
  ------------------------- ------------------------ 

 5.605.285 11.320.524 18، 8 سنةلاة ايهن د وما يعادله فينقال
   ===== = = == = =  === === ==== 
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 حول الشركة مات معلو 1
 

تأسيس مات عا  تم للت   ة رك ش  د  ش.إعمار  م  ( "ة ك"الشر)م.ع  طوير  من عام  ساهمة كشركة  ااألهيئة  قبل    ة  والسوراق  للقانون  لمالية  وفقاً  لع 
  ل هو لمسج ا  ة كلشرن انواعإن  .  2017  برمنوف  21  ي ف  جيل لتسادة اوتم إصدار شه   2017فمبر  نو  20ي  ف  2000لسنة    4م  رق  االتحادي
 ة. المتحد يةب رع ، دبي، اإلمارات ال9440ص.ب. 

 

هي  نإ ت   الشركة  لشركة ابعشركة  العقعمإ  ة  األم"الشرك )  ش.م.ع ارية  ار  ف  كة رشوهي    ( " ة  اتأسست  العربية  اإلمارات  دولة  دة  لمتحي 
ً  رجةشركة مدن ال إالمالي.  وق دبي في س   مدرجةو  المجموعة"(. )" عة عة المجموا التاب هت ارككة وشرالش  ل ك. تشاليالم دبي ي سوق ف أيضا
 

   العربية المتحدة. مارات إلا ة لارية في دو وعات العقرة المشردا وإرات العقا تطوير  يف  مجموعة لل يةاألنشطة الرئيس تتمثل
 

   . 2021و  2022خالل  أو سندات  همأسي  أ في   رثمات سالباة جموع الملم تقم 
 

 .2023مارس  16 تاريخب  ةة الموحد ي لالما ياناتر الب دابإص صريحت لا تم
 

 د أساس اإلعدا 2-1
 

المالية ن اي ب الاد  إعدتم   الدي اعمللاً  فقو  للمجموعة   ةالموحد   ات  التق  ية ولير  المالإلعداد  الصارير  المعاادرة عية  المن مجلس  لية  الدو  ة ي حاسب يير 
 .  2021( لسنة 32)  رقم حدةت ملة ابي مارات العرإلا ةل لدو ي ادحت اون المرسوم بقان  من  ذات الصلةت  لبامتطالو
 

  2في  أصبح سارياً  و  2021( لسنة  32)  قم ر   حدة لدولة اإلمارات العربية المت   دي اتحا  سوم بقانونإصدار المر  ، تم 2021سبتمبر    20في  
  راً اب اعت   احدةو  سنة مهلة    اتالشرك  منح. ت  2015  لسنة   ( 2م )تحدة رقمبية الت العرمارا لة اإلي لدونون االتحادالقاألغى  وقد    2022يناير  
االل  2022  ريناي   2من   أجل  بأحكامتزامن  بق  م  اتحاديالمرسوم  اإلمار انون  المتحدة لدولة  العربية    ت مقا  .2021لسنة    (32)رقم    ات 
  ظامها األساسي ى ن لت ععديالت لة على االموافقب   2022أبريل    21يخ  بتار  ي عقد ر الذا األخي ي اجتماعهف ركة لشل  سنوية اللعمومية  ا  يةعالجم

   .2021سنة ( ل32)رقم  ات العربية المتحدةلدولة اإلماردي احات قانون رسوم ب بالم تام م التزالمن أجل اال
 

إعدا االبياد  تم  بها الشركة و  قبل  من   ةم ستخدلماة  ملالع  درهم"( وهو)"   المتحدةالعربية  ات  راماإل  مبدره  دة لموحا  لماليةنات  تعرض    التي 
  خدمها ة التي تست العمل  مجموعة . تحدد كل منشأة ضمن ال، مالم يذكر خالف ذلكهمردف  لأأقرب    الغ إلىمب لايب كافة  . تم تقرةلي ماالا  اتهيان ب 
 مة. لة المستخدلعمم تلك اباستخدا أةشن مل لك ة المالي  اناتبي مدرجة في البنود اللقياس اتم وي 
 

ً وفق  الية الموحدة ات المان بي ال  د اإعد  تمد  قل   ة للمبلغ المدفوع مقابل عام على القيمة العادل   ل كبش  ريخية ات لتكلفة الا . تعتمد  ة ي يخالتار  فة كللت ا  بدألم  ا
 ات. دوالموج

 

ق  تطبي   على  ثرتؤ  فتراضاتقديرات وا وت   أحكام  عوضدارة  اإل  نمب  طل ت ي أعاله    موضح العلى األساس    لموحدةالية املا  ناتالبياإن إعداد  
واال المعلن سياسات  واقت ال  تستند  .ت المصروفا ويرادات  إلوالوبات  طلموات  اد ووج لملة  لمبالغ  المت ديرات  الخبرة  الفتراضات  إلى  بها  علقة 
أخرى مخوعوا  ةتاريخي ال مقد  يعت تلفة  مل  في قوعأنها  والتيي حالال  ظروف ال ظل    لة  بالكام  حأل اإصدار  أساس    هائجات ن ل  تشك  ة    قيم المتعلقة 
 علية عن هذه التقديرات. فلج انتائ ال تلف قد تخ . أخرى صادرمن مولة هبسة اح مت  ونتك الطلوبات والتي ودات والم لموجة لي رلدفت ا
 

 .  دة حولية المالمات البياناهذه خدم في ت ض المسلعرع ااشى متمنة حتى ت مقارلاأرقام تمت إعادة تصنيف بعض 
 

 د لتوحيس ا أسا 
 

ق تحقي   يتم.  2022  ديسمبر  31  كما فيكة  لشررة اط ي لسع  خضت   لتيا  ت آشة للشركة والمن ت المالي ياناالب   نم  دة وحالمبيانات المالية  لاف  تتأل
 اء المعايير التالية: السيطرة عند استيف

 
  ألنشطة ة لتوجيه االي كانية حتعطي إم  تي لا  مةائ قللحقوق ال، اثالى سبيل المعنشآت )دى المحى إعل  لطةلسا  المجموعةتلك  مت عندما   ( أ)

 فيها(؛ المستثمر ركة للش ة الصلت ذا
 شأة، و ارتباطها مع المن  نتيجة ةغيرت ات مداي، إيرق فوحق ون لها ، أو يكىلإ عة مومجال عرضتت عندما  ( ب )
 . ة ركالش إيرادات مةي ق تأثير علىلل ة  لمنشأاا على طتهسل  تخدامالقدرة على اس ة عالمجمولدى عندما يكون  ( ج)
 

ر  اب االعت خذ ب باأل جموعة  وم المتق  ،اهي ف  مرستث المة  اثلة في الشركو حقوق مميت أتصولاقوق  ح  بيةحقوق أقل من غال  ة وعن للمجمدما يكون ع
 مل ذلك: ال، ويش  يها أمر فتثمالمس على الشركةطرة ي سلديها عند تقييم ما إذا كان   قائق والظروف ذات الصلةحلة ا افك
 

 افيه رستثملم ة افي الشرك اآلخرين يت التصوق حقوملي اح عم يةقداعبات الت ترتي ال -
 خرى ألاة دي اقتعال باتتي الحقوق الناتجة من التر -
 ويت المحتملة للمجموعة صت ال وحقوق   ةيت الحالي وحقوق التص -
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 ابع( أساس اإلعداد )ت  2-1
 
 ع( )تابالتوحيد  سا أس

 
ود تغيرات في  وج  إلى ظروف  ق والرت الحقائ ل أشاال في حا م  أ  هافي ثمر  مست ة  ركى شلع  تسيطر كانت    اما إذ  متقيي عادة  بإة  وع المجمتقوم  
أك  واحدة عن   ثرأو  الاصمن  يبدأ  ة  رسيط ر  الشرتسيطر    ماعندتابعة    ةد شرك وحي ت الثالثة.  ويتوقف    ةكالمجموعة على  تفالتابعة   د قعندما 

على  الس  المجموعة  مو د إيتم  بعة.  تاالشركة  اليطرة  التالشا  ات وفومصر ات  اديروإ  ت اب ومطلوودات  جراج  عركة  المستحوذ  أو  ليها  بعة 
يخ الذي تتوقف  راطرة حتى الت ى السي موعة علمجال  صل فيه حت الذي  يخ  رراً من التاتبااع  حدة المو  ةالمالي ت  بيانالاة خالل الفترة في  بعدمست ال
 ة. لتابعا لى الشركة رة ععن السيط  ة عه المجموفي 

 
 ابعةت لا ات الشرك

 
تو اليتم  باابعلت ا  ات كرشحيد  ت   ل مالكة  من  االستحبدءاً  ب لتأسي ا  أو   واذ اريخ  الذي  اعت س  التاريخ  فباره  علوعالمجم   يهحصلت  اة  طرة  سي لى 

  التابعة لنفس  كاتشرلل ليةت المايانا الب  عدادإ ميت يطرة. يه الستتوقف فلذي التاريخ احتى  ستمر توحيدهاي و ( ملكية لاعن نسبة  ر)بصرف النظ
لالي المات  ن اي تم إجراء تعديالت على الب رة، ي الضرود  عن   .اثلةمم  حاسبيةلشركة باستخدام سياسات مل  ليالما  يرقرلت عداد افترة إ   كات لشرة 

بهدف  ال متوافقة معاسب المح  اهعل سياسات جتابعة  المحالسي   ية  للمجماسبي اسات  ا  وعة.ة  واأل عامالصدة والمرألإن جميع  لخسائر  وااح  رب ت 
 امل. الكا ب دهعاتب سايتم اح األرب  المجموعة وتوزيعات  تشركان بي ت  ال معالما من تجةقة الناغير المحق

 

ً بدئ ة ميطرسمليتم قياس الحصص غير ا ً وف يا ذ عليها في  لُمستحوكة االشرا في حديدهت التي يمكن ت ودا لموجا يية من صافب صتها التناسلح  قا
  ققو ح  تامالعما ى أنهلع ،دان السيطرةعليها فق تبترال ي  عةاب ت  ي شركةجموعة فرات في حصة المغي ت  أي سابم احت ت ي ذ. االستحواخ ي تار
 ية. ملك
 

حصة   وإن  لمسا  غير  ص الحص  إلى  ة منسوب تابعة  ال  ركةالشن  ة ضمشاملال   رئ الخسا  /  اإليراداتإن  حتى  عيطرة  عجز نتج  ذلك  في    ن 
 الرصيد. 

 
في  التغير  الملكي حص  إن  للة  اة  يتم  السيطر  فقدان دون  ،  بعةلتاشركة  من أى  عله  احتساب ة،  ململعاه  حقوق  في  ة  عة  جموالم   دتفقحال  كية. 

 كة التابعة، فإنها: الشرعلى  ةرطي سلا
 

 ؛ عةالشركة التاب  بات ومطلو ( التجارية ةي ذلك الشهرا ف م)ب ات موجودب  اف عترالاتوقف  −

 طرة؛غير مسي  ص صح ألي  ية الدفتر بالقيمة راف االعت قف وت  −

 لكية؛لما حقوق في ة  ل جسة المتراكملما  الصرففروقات ب  اف عتراالتوقف  −

 ؛لم ست مللغ المب ادلة لالقيمة العب  تعترف −

 ه؛ ظ ب حتفم  رالقيمة العادلة ألي استثماب رف تعت  −

 ؛ و الموحد املل الشخدبيان الن معجز ض ئض أواف  أيب  رفتعت  −

ً  هاب  فالمعترالعناصر  وعة منجملما نيف حصة تص يدتع −   أو د موحلال املشلدخل ا بيان ا لشامل األخرى إلىا دخلال ن بنود ضمسابقا
ً من  ونا يكحيثم، المحتجزةألرباح ا  .اسبا

 

 : ة كالتابعة للشر اتفاصيل الشركي ت يل مافي 
 

 الفعلية  ملكية ال نسبة ي سالرئي  شاطنال أسيس الت   انكم ة ابعلتكة االشر

   .م.م يت ذ لز است هي  دبي
  ة مارات العربي إلا
 لمتحدةا

 ٪ 50 رات االعق ويرطت 

 بمنت ديفلود إعمار ميناء راش
   ذ.م.مش.لتطوير  ل ارإعم اهت كلامل

لعربية  ت ااإلمارا
 دةحت الم

طوير العقارات  ت ويع ب واء  رش
  تأجير خدمات  ىلإفة باإلضا

 صة االخة العقارات رداوإ
100 ٪ 

   م م.ذ.ش. ية العقار اشدناء ري م
  العربية  اتاإلمار
 المتحدة

 ت ارقاعلوتطوير ا عوبي شراء  
100 ٪ 

 ( 23جع إيضاح را)

   .مش.ذ.م   مار جاردنزعإ
ربية  العات اإلمار

 ةتحدملا
  وإدارة   اتالعقارر وي تط
 ع التجارية شاري الم في ثمار ست االو

 
100 ٪ 
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 )تابع(  اد عداإلساس أ 2-1
 

 ( ع ب)تا يد حتو لا س أسا 
 

 المشتركة  فاتتالاالئ 
 

  ة ي دتعاقة  قي فاوجب ات سها بمي تأس  ويتم  بصورة مشتركة،   ة المجموعرة  سيطالتي تخضع أنشطتها ل   تالمنشآتلك    ركة هيالمشت   تالفاإن االئت 
ف  بخال  يب ت رالت   جودات وصافي مفي    حقوق  عةجموللم  ون يك  ثي ، حتراتيجيةتشغيلية االسوال  لماليةات اراللقرة  جماعي تاج إلى موافقة  وتح
 . و أكثر أ ٪50كانت نسبة الملكية  و حتى ل اتهامطلوب  ماتها فيلتزاا واموجوداتهها في حقوق

 

ات ي  استثمار  احتساب  اباست   ة كالمشتر  ت افالت ئ االفي  عة  جموملم  حقوق  طريقة  طريقة  اسبي حم ال  ةكي لملخدام  بموجب    ية كملالحقوق  ة. 
الستحواذ في  قة للالحا  تائداً التغيرفة، زابالتكلالمركز المالي الموحد    انبي ي  ف  كةالمشتر  فاتئتالالااالستثمارات في  ل  جي ست   يتم  ة،بي اسحملا

ً ناة رك ت شالم اتالفئت الاة من صافي موجودات عوجم ة المحص  ي القيمة. انخفاض ف يأ  قصا
 

المعامالت    ناتجة عنة الققمحال  غير  سائروالخ  حإن األربا  تركة.مشال  هافات ائتالج  ئ ات ن   من  عةموحصة المج  شامل الموحدل الخدال  ناي ب ر  يظه
ير  خسائر غل اذف  م حيت   .كةرت المش  فاتئتالالاحصة المجموعة في    يولذي يسا ا  فها إلى الحد م حذة يت ركت شالم  وائتالفاتها  ةعبين المجمو
 . قيمة الض خفاان  ىل عله دلي ي لذي ال يكون فا حد لا لى ط إق ف كن ول ة قحقلمار غي رباح يها حذف األفتم تي ي لاة قي طرال المحققة بنفس 

 

 امة اله فتراضات المحاسبية األحكام والتقديرات واال 2-2
 

هذه   إعداد  الموحامال  اناتبي الإن  ت   ت تقديراو  امأحك  وضع دارة  اإل   نميتطلب    دة لية  الموافتراضات  على  لإلن لمعلاغ  بالؤثر  يرادات  ة 
حول هذه  . إن عدم التأكد  التقريرخ  تاري   في   ة ئ رطاال   ت اب ومطللاات  حا فقة وإفصات المر حاصفاإل ات ووب طل لم اوات  موجودالو  والمصروفات 

ينت   يراتلتقدوا  تا االفتراض أن  نتاج  يمكن  المتأ  داتو جللمو   ةري فت الد   القيمةلى  ة عي رتعديالت جوه  تتطلب  جئ عنه  المطلوبات    ي ف  ثرةأو 
 المستقبلية. رات ت فال
 

  ي ف  االعتراف بهاتم  ت على التقديرات المحاسبية ي ياللتعدا  إنة.  ري ار ستمدأ االب ى أساس معنية علملات  ضا فتراال وات  اردي قت الة  جعتم مرات 
 رات. ي ديل التقعدالتي يتم فيها ت  رةفت ال

 

 : اه ن دأ ةن بي م عةللمجمو دة مالية الموحت الان ياب لا تأثير جوهري علىالتي لها  ة ي الرئيست ضا را ت فالت وايراتقدلاإن األحكام و
 

 ام حكألا
 

 ء ألدامات اااستيفاء التزيت قوت 
العمال  تقييم  موعة المجى  عليجب   إذا اسكل عقودها مع  لتحديد ما  افو ت ء  ال ع  مات األداء ملتزايت  أو في وق قو مرور  أجل    ن ت محدد مت 
إلى اقت بال  عة موجالماإليرادات. قامت  ب   لالعتراف   مناسبة ال  ة يقرطد ال تحدي    ص مع العمالء ونصو   ة برمالمء  ارلشواع  ي الب   يات اقتفييم استناداً 
  ستخدامات جودات ذو اومعة بند مولم تخصص المجء، وعماللل ديم موجودات عقاريةتم إبرام العقود لتق  يثالصلة، حذات ح ائ ووالل وانينالق

ت مع  راداي اإلف ب رات عباالة  عومجمال  ومتقن. في هذه الظروف  آلاحتى  ز نجمال  ا حق ملزم في دفعات األداء هليكون    ةً داوع ةموع للمج  بديلة
 وقت محدد. اإليرادات في ب  عتراف االلك يتم وث ذحدم  دة علاوفي حقت. ومرور ال 

 

 امالت عار المعسأيد تحد
 مبلغ   أثر أي  بتقييم  موعةجالم  تقوم  راء،االج. عند اتخاذ هذا  ءالعمال  معا  من عقودهد  قعي كل  سعر المعاملة فتحديد  عة  المجمو  يجب على

 . العقد نقدي في  عقد وأي مبلغ غيرري في الجوه  يلموت  صرن أي ع  د أو وجوية ئ لشروط الجزاات أو ا ومخصلاب ، بسب دقعلا فير ي تغم
 

ً " طبقالً مااحت ر  األكث   المبلغمجموعة طريقة "خدم اللمتغير تستتحديد تأثير المبلغ ا  دعن  تقارير  اد الدعة إللي لدور اي ي لمعامن ا  15معيار رقم  لل  ا
مبالغ  لاة من  مجموع  االً بينمبلغ األكثر احتمطريقة الالى  ع  جولربا  املة عمسعر اليد  دحيث يتم تح  عمالء"لا  مع  د قون العم  ت ا ادير"اإل  يةالمال

 المحتملة. 
 

 ود العمالء في عق السيطرة يل تحو
ة  طري سال يل  وحت عند  ات  دراي اإلب   ف راعت يتم االقات،  ألوا  من قت  و في    داء ألا مات  لتزاعة أنها استوفت او ما المجهب ر  ي تقرت الت لحاال ا  في

لي  لمال االم المقاب م ذلك عادةً عند است ت ي   ارية، ت العقالموجودا ي حالة عقود بيع  عميل. وفى الإلد  عقالضوع  و ملتي هي  ا  ت على الموجودا
وعدم  أ  للوحدة  معوجود  ف ي  الست ي  وقات  العميل. ح وليم  الي  الملكي   دة  نقل  إلى سيتم  فقالعم  ة  تحصي يل  عند  يؤد100ل  ط  مما  إلى  ٪،  ي 

 . وفقدانها  د عن السدا التعثرر خاطخفاض مان 
 

 ت ستثماراف االتصني 
ت تلك  كان   إذاا  م  طفأة. ولتقديرالم  فة كلبالت و  أ  لةادإما بالقيمة الع  ا كان يجب تصنيفهاما إذ  ة ي اق المالاألورعلى    ستحواذ الا  عندرة  إلداد اتحد
فت ساال اثمارات  المرا ألوي  علىمصالية  ق  العامي بالقة  رجمدها  أن   نفة  أوة  راالمط  فة كلت ال  دلة  اإلدارع فأة،  المعي ا  ةت  لتحار  د  ي دلمفصل 
 ". يةلمالا ات دوأل"اقارير المالية  ر الدولية إلعداد الت ايي عممن ال 9 ر رقمه في المعيالي إ شار الملتصنيف ا
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 ( تابع امة ) بية الهمحاسال ت فتراضا واال قديرات حكام والتاأل 2-2
 

 ( )تابع األحكام 
 

 ت ضافتراال او  اتالتقدير
 

 ابعة لت ا تا ركلشا دي حتو
  على   رسيطإذا كانت ت ديد فيما  من أجل تحذات الغرض الخاص    تمنشآ ال  كلفي ذبما    فيها  ت المستثمرآشمن ميع البتقييم جة  عمولمجت ا ماق

.  ة حدوم لة الي مالا  انات البي   –  ةلي ماالإلعداد التقارير    ية الدولايير  المع  من   10م  قرة في المعيار  المقاييس المحدد  سبح  اهثمر في ست المنشأة الم
أمورييم، من  قت ب ة  لمجموعا  متقا والكيتهرى، حصة مأخ  بين  اترتيب لا  اا  قديةلتعاات  ب لقائمة وقدرتها ومدى  ذرتباطها  قة  الت عا األنشطة 
 تثمر فيها. المس لشركةعلى اسيطرة ل اا كانت لديها أجل تحديد فيما إذن م مر فيهاستث لمنشآت المبا
 

 ات ارعقالت يم مكوناتقس
الموجودا بع  عة ومللمج  دة وحملا  المالية   تاان ي ب لا  نمتتض اتدالو  والمصروفات   رادات واإلي بات  مطلو لاوت  ض  يت فقات  التي  تولنقدية  ا  زيعهم 
و  ىعلًء  ابن   موعةالمج  على لغرمشوي اإلدارة.    تقديراتافتراضات  العقارات  رئيسية  بصورة  ذلك  الت ل  التجالدامم  لذواطوير  ض  ارية  ئنة 
اذمو   ىخر واأل ملمد الغ  والمبا  ةن ي مدلا  ت ا زجلمحت م  ممدقفوعة  ال اً  العمومية مصر وال  البيعفات  ور صوم  عمالءن  يتم  ارية.  داإلو  وفات 

 وعة. الشركة من قبل المجمخدام موارد ت سات اإلدارة ال ل تقديرلمشروع وأفض اي شارت اس  قبل يم منالتقي على اًء تخصيصها بن 
 
 رى خأل االمدينة  الذمم و يرفوات ها ب در  ي لم يصت لا ة ن ي دملا مملذوا  يةارجالت  المدينةالذمم ة قيم  في  اضخفاالن 
عندما لم يعد ممكناً    لمدينة األخرىلذمم اا فواتير وابهر  ديص  لم  ينة التيم المدالذمية والمدينة التجارلذمم  لصيل  قيمة القابلة للتحلاتقدير  م  يت 

  في ن هامة  وتك ال تيالالمبالغ لق ب عت فيما ي   ي.دس فرعلى أسا ةمقي لا ه ذه يردقم ت يت ة فردي ة بصورة الهاملغ لمباة لسب ن ل. بالمبلغتحصيل كامل ا
من    ان المتوقعةمت لى خسائر االئ ناًء عرصد مخصص ب   تموي   عيةجماة  ا بصورتقيمه  يتم  قها،ا تجاوزت موعد استحقالكنهالتها الفردية، وح

 ة. هذه الذمم المدين 
  

   ت امعدالو  التتلكات واآلية للممجنتااإلر اماألع
بت المجموع  ة رداإم  وقت  واآلتلللمم  ة قدرالمجية  نتااإل  راألعما  يددحة  واكات  تحديد   ساب الحت   لمعدات الت  يتم  بعالت   هذا   االستهالك.  د  قدير 

  أكد لت ل  هالكدام وطريقة االست ستخلال   رةقدالمعمار  اإلدارة بصورة دورية بمراجعة األ  موتقللموجودات.  فعلي  لمتوقع والا  ام خدست الا  ةمراعا
 الموجودات. من هذه تصادية قا اال ي لمزاالمتوقع ل وذجمن ماثلة للم تهالكرة االست فو ة قري ط نأن م

 
 فترة زمنية ى لى مددات عإليراعمال عندما يتم االعتراف باير األس  ساي ق
ع  رت قر المدخالت  طريقة  تطبيق  سيري قند  المجموعة  التزام  ي ي ح  لامعاأل  اس  باإليرث  االعتراف    ر ب ت عت   ت. ق ول ا  ورمرع  م  ات ادتم 
  ألداء م اازلتي تبذلها المجموعة الستيفاء الت اد  هولجاس اعلى أس  يراداتراف باإلعت اال  تتطلبلتي  ت االخ مدلايقة  ام طردن استخ مجموعة ألا

المحورة لإليرأفضل ص يقدم   اققة فعلياً. عند تطبيق طري ادات  المدخ قة  تقوم  القبت   ة عولمجم الت  التكلفة إلتمام    يد دتح  ل أجن  م  يعارمشدير 
   .به  فالعترا ن اكلذي يميرادات اإلاغ لب م
 
 اريعمشال زإنجا يفالتك
ر  توفي تكلفة    على   التقديرات   . تشمل هذه هاترف ب يرادات المعلى اإلوبة إمنسالمشاريع لتحديد التكلفة ال  إنجازف  ي التكر  تقدي وم المجموعة ب قت 

خرى  قدية األاعت لا  ماتهالتزابا  ءافو لاوتكلفة  ع  وي المشرل استشار ب قمن  ا  مهيي تق  م ت ا  مكن  لي اومقات المتوقعة من قبل الب طالمالة والبنية التحتي 
 . ءالعمال مع
 
 لمالية مة الموجودات غير اي ض في قخفان اال
ختبار  ا  تم في تاريخ كل تقرير. ي   ة الي المر  الموجودات غي يمة  في قمؤشرات على االنخفاض    ة ي نت هناك أبتقييم فيما إذا كاعة  ومجمال  ومتق
عند احتساب  .  حصيلهاممكن ت ير الغ  ة من تري الدفمة  قي الات بأن  شرؤم ن هناك  تكو  دما عن   ةمي ض في القااالنخف   مقابل لية  امال  يرغ  ت ودا جوالم

من   التدفق  ،ماخدست الاالقيمة  اإلدارة  النقدي تقدر  م  ة ات  المتوقعة  الالمستقبلية  الوحدموجون  أو  ال  ةنتجالمة  دات  معدل  وتختار  م  خصللنقد 
 . ديةنقال التدفقات  كقيمة الحالية لتللا با تساح أجل  نب مالمناس

 

  تكاليف على    ز انجقيد اإلألعمال  تكلفة ا تشتمل    . لأق ما  هي أللتحقيق،  القابلة    المقدرة   مة لقي ي اصافو   ةفللتكبا  طويرالت ض  غرقارات لالع  م بيانت ي 
اقصاً  ية ن يادعت الاعمال  األ  قيادر في سيع المقب لا  ر سعب   ق حقي ت لة لالقابلة  يمافي القصلة. يتمثل صل ا  ذاترى  خرة األ اليف المباشالتكاإلنشاء و

 بيع. ال توفا مصر و  ازإلنجف الي اكت 
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 ( بية الهامة )تابع محاسال ت فتراضا واال قديرات حكام والتاأل 2-2
 

 بع( اتات ) راض فتال ات واالتقدير
 

 ة مالي لدوات االعادلة لأل قياس القيمة 
 
للموجالعادل   يملقا  ونتك  ادمعن  المالولمطالو  ية المال  ات ودة  الم بات  الا  نبياي  ف  لة جس ية  قياسهي   ال مالي  لمركز  استناداً مكن  األا  إلى  سعار   
يتم قيالا يتم مة.  وية المخصفقات النقدنموذج التد  مل علىتشت لتي  م ايي تقال  اليبباستخدام أسدلة  لعاا  تهامقي س  متداولة في األسواق النشطة، 
له  علىول  لحصا النماذالمدخالت  األج  ذه  ذ  عندما  ولكن  كناً،ممك  لذيكون    وظة عندماحللما  ق ا سومن  يتطلب ذلك  ،  غير ممكن  كليكون 

م األدرجة  تحكحن  عند  القيمام  األ  ديد  تشتمل  ب علام  حكالعادلة.  اى  ب عض    ومخاطر   يولةالس  طر خا ممثل  ت  خال مد ال  خصوصالعتبارات 
 . ارسعألا تقلباتان واالئتم
 
من الضغوط التضخمية    جموعة م نتباه إلى حقيقة أن  الالفت  موعة  طوير لدى المجالت   لغرض ييم العقارات  تقرير المقيم الخارجي حول تق  إن

سواق العقارات على المدى  تمال حدوث تقلبات أكبر في أالعالمية وارتفاع أسعار الفائدة واألحداث الجيوسياسية األخيرة قد زادت من اح
 السوق لتقلبات السوق الحالية. ركين في اشستجابة المكثب وتتبع كيفية اراقبة التقييم عن القصير إلى المتوسط، مما يتطلب من اإلدارة م

 
ستواصل اإلدارة  .  الُمعلنةوالتقييمات    الُمطبقة ضات  الفترا ، في ظل البيئة الحالية، على قناعة با، وهيلموجوداتم دقيق لأجرت اإلدارة تقيي 

 موعة، إن وجد. م تأثيره على المجمراقبة تأثير هذا الوضع المتطور عن كثب لتقيي 
 

 ة بيالمحاس ت واإلفصاحا سياسات لا ي رات ف يتغال 2-3
 
  م قلم ت  المجموعةإال أن  ريخ،تاالك  ل ذلب قيقها ز تطب ويجو ،2022 ايرن ي  1 بعدأ تبد يى الفترات السنوية الت لع ةدي دجال يراي عالم بعض ريست 

التي يتم   لتاليةلمعدلة اير الجديدة أو اي اعالميلي    مافي . دةحالمو   ماليةال ات ان البي   د هذهإعدا  ندع  بشكل مسبق   عدلة و الميدة أالجد  المعايير  بتطبيق
 :2022اير ن ي  1ات السنوية التي تبدأ في ترلفطبيقها لت 
 
 التفعيل يخ  تار المطبقة من قبل المجموعة يالت والتعدتفسيرات  وال  اييرمعال ( أ

ة إلعداد  الدولي  لمعاييران م 16قم يار رالمع تعديالت على) 2021يونيو  30بعد  19-وفيدإعفاءات االيجار المتعلقة بك
 2021أبريل  1 ( لماليةتقارير اال

 2022ير ينا 1 ( 37 رقم ليدوالي ب معيار المحاسالالعقد )تعديالت على  جازن اتكلفة  - تزامات ة بالل ممحلا دوالعق
 2022 ري ينا 1 .2021 - 2018 دورة  ية الملار ري تقاالد إلعداعلى المعايير الدولية  ةت السنوي التحسينا
 2022ير ينا 1 (. 16 رقم  ي دوللا ي يار المحاسب عمالى  لع تيالدع)ت   عالمزماالستخدام  ل ب ق ت صالح المت  ات:آلالت والمعدوا كاتالممتل

 2022 ري اين  1 (. مالية ارير الداد التقير الدولية إلعمن المعاي  3قم ر رالت على المعيايمي )تعدي اهمفار المراجع اإلط
  

  . جموعةلموحدة للما الية الم اناتالبي أي تأثير على   تتحسيناال /  ديالتالتع لهذه لم يكن
  

  ت الصادرة ولم تسري بعد ا رالمعايير والتعديالت والتفسي (ب 
 موعة: المالية الموحدة للمج  البياناتعلى  جوهريلمعدلة التالية تأثير لمعايير والتفسيرات اقع أن يكون ل من غير المتو

 
 عيل فلت ا  تاريخ حقةت الالالمتطلبا 

 2023ير ينا 1 ( 8 الدولي رقم معيار المحاسبي ى العل تعديالسبية )ت احديرات الم التق يفرتع
 2023ير ينا 1 (. 1 قمر  وليلد ا يلمحاسب معيار اال ى عديالت علتداولة )ت ر معلى أنها متداولة أو غي  باتوطل مالتصنيف 
ن م 17 مقر  ريامعى العل والتعديالت  "ينأمت لد اوعق " ة ي لاملا يرارقت لا داعددولية إليير الالمعا من  17رقم  المعيار

 2023ير ينا 1 . "نأمي عقود الت " المالية التقاريرية إلعداد لالمعايير الدو
إلعداد التقارير وبيان ممارسة المعايير الدولية  1 رقم محاسبة الدوليى معيار التعديالت عل)ت المحاسبية ن السياسا اإلفصاح ع

 2023ير ناي  1 ( 2 ة رقملماليا
 2023ير ينا 1 (12 رقم ر المحاسبة الدوليى معيالعتعديالت ) ةئة عن معاملة واحدوالمطلوبات الناش وداتبالموجلمتعلقة الضريبة المؤجلة ا

  ولحتلا: يةمال الارير داد التقإلع دوليةير المن المعاي  16قم رالت على المعيار يع وإعادة التأجير )تعديالتزامات اإليجار في الب

 2024ير ينا 1 (ج12عمال ة جدول األرقة )وواجبالت ن واإلجراءا السريا وتاريخ

من   10رقم ر ياالمعديالت على عت المشترك )فه ائتال أوة  يلزموشركته المستثمر  بها بين مة ساهملاأو يع موجودات ب 
 (. 28 رقم ي  الدول المحاسبيلمعيار او الماليةير راقت الاد دإلع دوليةلاير عاي الم

يخ  ريل تاأجت  مت 
 يق  التطب 
 ر مسمى غي ألجل 

 

  وعة فيدة للمجملموحية االمالنات  ى البيامادي عله تأثير  أعال  جديدةت ال راسي لتفوا التوالتعدي   المعاييرن لتطبيق  قع المجموعة أن يكوتتوال  
 . ستقبللما
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 ة الهامةالمحاسبي اتاسلسيملخص ا 2-4
 
 ات اإليرادتراف بعاال
 
 ءالد من العمولعق من ا ترادااإلي 

 

  م قعيار ر ملهو موضح في امن خمس خطوات كما    ن وتكبناء على نموذج ي   ء العمال  ع العقود م  ات منادرإلي با  ف راعت االب   ة موع المجتقوم  
 ة:  المالي لتقارير ا دادعإلة  ي وليير الداالمعمن  15

 
ه  جب وا  تزامالت واوق  حق   جبه نشأ بموأكثر ي   رفين أون طبي   اتفاق أنه    على  د لعقيعرف ا  عميل:لا  مع  )العقود(  تحديد العقد   :1 رقم طوةالخ

 . ا هب  لكل عقد يجب الوفاءمعايير  فاذ ويحددالن 
 للعميل. ة دمو خة أ سلع  بنقلميل الع  ي العقد معف  دعو  هوء ادلتزام األد: االعق يف  ءاألدا تاتحديد التزام :  2الخطوة رقم 
اعامالمسعر    يتمثللة:  ممعاالسعر    تحديد :  3الخطوة رقم  في  امللة  تتوبلغ  يكأ  عةجموالمقع  لذي    مقابل  هي الحصول علحقها  ن  ن مون 

 ى. ة عن أطراف أخرب ان إلاب  هالصي ي تم تحالت غ المب ال ءاباستثن  ،الخدمات التي وعدت العميل بها مي دتقتحويل البضائع أو 
م  قوت ء،  أدا  امتزال  ن م  ثركأي على  ينطو  ي ذلعقد الة ل نسب : بالالعقد في    ةاردداء الوات األامتزمعاملة اللصيص سعر الخت  :  4قم وة ر الخط 

بتخالمجموع سي صة  التزاعر  ص  لكل  ا  نمم  المعاملة  تساوي  بقيمة  األداء  املالتزامات  موعة  لمجا  قع توت   ي ذلقابل 
 اء. داألات زامالت  م منلتزار الوفاء بكل اي ظن  ه ي علل و حصال

 ء. م األدا بالتزا المنشأةاء وف مجرد()أو ب عند  دات باإليراتراف عالا :  5قم وة ر الخط 
 
 : ية الالت  المعاييرمن أي  يفاءعند است  ةمدى فترة زمني ادات على باإلير فارداء، ومن ثم تقوم باالعت األ مها أوفت بالتزاأن وعة جمالم عتبرتُ 
 
 ها؛ أو ة لعوالمجمء داأرد بمج اهامات لتزالعة المجمو أداء ى عل ةفع المترتب خدام المنات اسم وباستال ام العميل بصورة متزامنة ي ق .1
 ؛ أو سين األصلء أو تحاشن يه العميل بمجرد إيسيطر عل لص شاء أو تحسين أإن  وعةمجمال أداء  علىترتب  .2
تم    التي  ت امازقابل االلت الدفعات م  ءداأل   النفاد  حق واجب  لمجموعة وللمنشأةل  يل بدم  خداصل ذو است ة أموعجالم  ءعلى أدا   ال يترتب .3

 . ريخهات حتى بها  فاء الو
 

الوفاء    هفي   ي يتملذت ات في الوقإليرادا اب   مذكورة أعاله، يتم االعترافلامن الشروط    عليها أي  قينطب   تي لم ال  بالتزامات األداء  يتعلقفيما  
 داء. األام بالتز
 
بل  اقة الميمق  س أسا على    د العقاص ب خال   األصل   ل تسجي ب   م وقت ها،  وعدت ب التي    لع لسام  سلي خالل ت   موعة اللتزام األداء من مجالء  فاتي اس  عند

 قد. خاص بالع زامأ الت نش، ي معترف بهاادات الري مقبوض من العميل عن مبلغ اإللايد المبلغ . عندما يزاملتزباال ءوفا المحقق من ال
 
  ء ستثنابات  ا دفعة للددالمحدية  قتعانود الب ر الاب ت عالين اخذ بعمع األ  ض،قب لا  تحقأو المسلمبلغ المقبوض  العادلة ل   مةقي الب   دات اس اإليراقي   يتم
والرسومالض ت رائب  اق.  ت وع لمجموم  بتقييم  إيرة  لت دارتيبات  فيما  ي دحاتها مقابل معايير محددة  أم كوسي رئ   كمورد ل  تعمإذا كانت  د  كيل.  ي 
  ى إل  موحد لاامل  الش  ل لدخبيان ا  ت في ا داري باإل  عترافيتم اال.  هات دايرا تيبات إل كمورد رئيسي في جميع ترعمت   هاأن ب   ةع ت المجمونتجاست 
 لة. وقبصورة مع، ثما ينطبقحي   تكاليف،لاواإليرادات   ويمكن قياس موعة جمدية إلى اليا االقتصازاالم تدفق رجح ن فيه من الميكو يد الذ لحا

 
 ي ضرا األمن بيع رادات ي اإل
 .  رضاألقطعة   مخدااست  ىعل در قا ميل ه العفي يكون  منية ة زنقط ض في ألربيع اتعلق ب ي بالتزام األداء فيما  اءوفال ميت 
 
  ل خ دال يانب  في يراداتفة اإلكتكل  رضاأل ةعطق لمخصصة للبنية التحتية افة اتكل بيان ، يتمدةحدم  ضرة أطع ق ابلمق بإيرادات عترافالا دن ع

 . ملالشا
 

 لتطوير خدمات ا
لة  حرم  لى إ  وع رج بال  لك وذ  ولة عقم   ة وربص  ة لعامد المئ عوا  ردي تقيمكن  ما  عندمة  دات من خدمات إدارة التطوير المقداف باإليرارعت الا  مت ي 

لذي  الحد اى  إلط  فقت  إليرادا االعتراف بام  يت ة،  ولعقورة مصب ة  لمامعائد ال وع  ن قياس دما ال يمكلتقرير. عن تاريخ افي    تطوير لازام  الت   إنجاز
 .المتكبدةالمصروفات  اد دتراسه في يمكن 

 
 إيرادات الفائدة 

 

بإعاالم  ت ي  والاة  ئدافالة  طريقم  داخاست ب   ها اققحت سا  عندائدة  فالات  اديرتراف  فيُست   لتيفعلية،  مهي خدم  الفائ   عدل ا  يخصم  النقدية  دة  مقبوضات 
 لمالي. ا لص لألة ة الدفتري القيم في صاى  إلي مالل اللألص المتوقع  العمر ى مد ة على قدرملاة مستقبلي ال
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 اض   ر االقت  فتكالي 
 

ت  اهلمؤالت  دا الموجو  نشاء إ  و أة  زالحي   ةراشمب   ة ورة بص نسوب الم  راض ت االق  فلي اكإن  فترة زمنية طوبالضر  غرق تست لتي  ة،  حتى    ة لي ورة 
ة فعلية  هزة بصورات جاموجودلك الموجودات حتى تصبح تلك الت   فةكلت   افتها إلىتتم إضعها،  بي   المزمع لها أو  ة لالستخدامتصبح جاهز

ت ال ى  خر ألا  روفات ص موال  دة ئ االف  وفاترصمن م   ض رااالقت يف  الكت لف  أتت   ا.بيعه  زمع لها أو م المادخلالست  فيما يتعلق  أة ما  منشها  تكبدتي 
   موال. ألا ضباقترا

 
 .فيها التي يتم تكبدها د في السنةوحلما خل لدبيان امن خرى ضاأل اضترقافة تكاليف اال يتم االعتراف بك

 
 ضريبة الدخل 

 
 : عمالواأللشركات ى اعل  ب فرض الضرائ بشأن  2022 لسنة( 47رقم )اتحادي  ون بقان المرسوم 
االمرسوم بقصدر   )انون  "قانون ضريبة    با  إليه   ار )المش  لشركات واألعمال: الضرائب على ا  ض ربشأن ف  2022( لسنة  47تحادي رقم 

وتطبيق  ض  فرلتشريعي  ساس الالشركات األ   ضرائب   قانون   يقدم .  2022مبر  سدي   9في  المتحدة  الشركات"( من قبل دولة اإلمارات العربية  
  1أو بعد  ي  التي تبدأ فالمالية    للسنواتسارية    يهة المتحدة ودولة اإلمارات العربي "( في  )"ضريبة الشركات   االتحاديةركات  الش  بةي رض

  للشركات   بر هامةالتي تعت زراء  الو   مجلس جب قرار  بمومنها  يتم االنتهاء  لم  ، هناك عدد من القرارات المهمة التي  . ومع ذلك2023  يونيو
وضعهتحل إلى وعلي المستحقة.    الضريبة  وقيمةي  ضريب ال  ا ديد  هذه    ه،  صدور  الوزرقبل    نم   الهامة ات  القرارحين  قررت  اءمجلس   ،

أن  يكن  لقانون  ا  المجموعة  وبالتالي2022ديسمبر    31عمليًا كما في  ساري  لم  ي ،  لم  تطبي تم  ،  أو  ور  جوهري من منظبشكل  قه  صدوره 
  د هذه لتحدي   الهامةمجلس الوزراء    قرارات اقبة توقيت إصدار  المجموعة مرتواصل  س  . لدخ ضرائب ال   -  12لي رقم  الدو  حاسبة معيار الم

مل على تقييم التأثير المحت   اليًا علىضرائب الدخل. تعمل المجموعة ح  -  12رقم    دوليل االمحاسبة  معيار  تطبيق  قابلية  وضعها الضريبي  و
 . لي فعتطبيق القانون بشكل بمجرد   جلة،مؤال ولية أالحا ن منظور الضرائبم سواء الموحدة،لية ياناتها الماب 
 
   العالمي األدنى  لحدا

 ،2022  مارس   في  مفصل  توجيهي  إصدار  تاله  تشريعي،  روعشم   والتنمية  االقتصادي   التعاون  منظمة  أصدرت  ،2021  يسمبرد  في
  الضرائب   قوانين  لتعديل.  االتفاقية  ىعل  توقع   التي  ،المتحدة  العربية  ت اإلمارا  دولة   ذلك  في  بما  رافي،جغ   موقع  135  في   تطبيقه  والمتوقع
  جغرافي   موقع   أي  في   الضرائب قوانين    على  ت التغييرا  صدور   بمجرد.  للضرائب  العالمي   األدنى  دالح  مع   ق فوايت   ما ب   بهم  الخاصة   يةالمحل
  التشريعية   اإلجراءات   ت ا دمستج  ارة داإل  تراقب.  للضريبة   األقصى   للحد  موعةالمج  تخضع   قد   فعلي،  لبشكتطبيقها    أو   المجموعة  فيها   تعمل
للفترة   الكمي  التأثير  دلتحدي   كافية  معلومات  المجموعة  لدى  يكن  لم  ، 2022  ديسمبر  31  في.  مجموعةال   فيها  ملتع  افيجغر  موقع  كل  في

 الحالية. 
 

 ات دلمعواآلالت وا الممتلكات 
 
تت لا)ة  تكلفبال  عداتلماوت  ال آلوا  تلكاتياس الممق  يتم ً ناق   (ة رسململا  تراضقالايف  كالن ت مضتي    ي ف  ك المتراكم وأي انخفاضالستهاال   صا

 المقدرة كما يلي:  اجيةنت اإل رماع لى مدى األثابت عسط الأساس الق  الك علىاالسته يتم احتسابالقيمة. 
 

 وات سن  10-1       (المبانيواألراضي  ضمن  المدرجةع )لبي ز ااكمر
 ت ا سنو 5-2         ة ي مكتب دات وتر ومعي كمب  ةهزجأ

 ت نوا س 5-3           ات سيار
 سنوات  5-2          أثاث وتركيبات 

 
  ك وطريقة االستهال  تاجية ر اإلن األعمامراجعة  بصورة دورية  تم  ت   از. نجإلا  ة قيد ي لالرأسما  ال عماأللى األراضي وع  كتهالسال يتم احتساب ا 

 هذه الموجودات.  ة من قتصادي زايا االللم ع وقت ج المذ لنموا عقة ممتواف كتهالاالسة وفترة ريقن طأ د منكتألل يةلمتبقم اوالقي 
 

ر ال المصروفات    ة لمستتم  أحد  ل  داستب المتكبدة  من  يتم  و  دات معلاو  التاآلو  تلكاتالمم  بنودعنصر  منفصلالذي  بصورة  ويتم  احتسابه  ة 
ية  قتصادع االافمن المن د  ي زت ا  مط عندق رى فألخقة االالح  ت روفا صالملة  م رسمت ت   ه. لداستب ا  تم   ذي العنصر  بالالخاصة    لدفترية شطب القيمة ا

الدخل  فات األخرى ضمن بيان  رولمصا  ة ف اكتراف ب عتم االت. ي لمعدات واآلالت واكاتللمماد ذات الصلة من بنود  ن ب لاب المستقبلية الخاصة  
 عند تكبدها. وحد شامل الم ال
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 )تابع(  اتدلمعواآلالت وا الممتلكات 
 
القي فاض  نخالا  لمقاب   تدامعل وات  ال اآلوت  كالممتلاة  مراجع  مت ت  تشدمن عمة  في  أو  دااألح  ري ا  ال التغيراث  في  إلىت  إمكانية    ظروف  عدم 
بخسائر    االعتراف  يتمتحصيلها، فإنه  القيمة الممكن  ن  ع  تادعت والمالواآل  لكاتللممت الدفترية  مة  قي اليد  ز. عندما ت ها الدفتريةت مي ق  صيلتح

 ،بيععادلة ناقصاً تكاليف الللقيمة اام أو استخداالمن    مة قي بالاد  ستردبلة لالالقايمة  مثل القت ت .  حدو لمل ااملشال  دخ ان البي   ضمن ة  مي قانخفاض ال
العادية    أثناء سير األعمال   وآالت ومعداتكات  ممتلمن بيع  صيله  تح  نكمغ الملمب ثل الع تمالبي   اقصاً تكاليفن   لة عادل. إن القيمة اما أكبرهي أ
دات  عملاوت  الممتلكات واآلالاستخدام  ستمرار  عة من المتوقا  قبليةت س الم   ديةالنقتدفقات  ة للحالي يمة اللقا  ي فم  داستخالا  من   مةقي ال  لثمتت ما  ن ي ب 

 ا.مدة استخدامهة اي نه دومن استبعادها عن 
 

  ض اخفان   ئرساخ   نبأر  د مؤشوجوعند    ةقب لسانوات افي السالمعترف به  جارية، ولشهرة الت ، بخالف ايمةالق  اضخفن اخسائر  س  د عكي قم  ت ي 
 خفيضها. تم ت أو  ودةموجتعد لم  ت داعوالم  آلالتاو لكات للممت  اف بهترمعالة لقيما
 

 وير طتلا  غرض العقارات ل
 

  م ت ي لتطوير وادية كعقارات لغرض  سير األعمال العا  ءالبيع أثنالغرض  ء  اشن قيد اإل  وؤها أشاإن م  ي ت تحوذة أو الت مسالات  ريتم تصنيف العقا
 لفة: التك شمل ل. ت يهما أقها أقحقي ن ت الممك مةقي لا افي ص  أو فةكلبالت  جهاإدرا

 

 ؛ ألراضي المستأجرةك حر واراضي ملكية األمل وق حق •

 نشاء؛ و إلل لينوفوعة إلى المقا غ المدلاب ملا •

  غير ء  شان إلا   كاليفوت   العقار  ل حوي رائب ت نية وض دمات القانوالمهنية للخ تعاب  الموقع واأل  إعدادف  ي لاكطيط وت تخ م والتصمي ليف اتكال •
 اشر. كل مب بش سوبةرى المن األخ ليف تكاة والراشمب لا

 

تم خصمها  وي ر ي رقت الريخ تاق في السو سعار اداً إلى أاستن ية، داثناء سير األعمال العأ يري تقدسعر البيع القها كن تحقي مة الممفي القي صا ثليم

 . للبيعرة مقدال يفكاللت وا از نجحتى اإل فكالي ت لاقصاً  ، نال إذا كانت جوهريةموا مة الزمنية لألبالقي 
 

وفة  حددة المصرالم   اليفكت البيع بالرجوع إلى ال  دن ع  وحد ل الشامل المي بيان الدخف بها فالمعتر   تطويرال  لغرض  قاراتالعلفة  م تحديد تكت ي 

 . باعةملاارات للعقإلى الحجم النسبي دا ير محددة استناص أية تكاليف غصي تخو ةعباالم ات لعقارلى اع
 

 وي. سن   أساس ر على وي ط الت  عقارات لغرضة للفتري الد يمقلا عة راجبمة رداإلتقوم ا

 

 شتركة مستثمارات في ائتالفات الا
 

االنتائ ن  م  ة عالمجمو  حصة   وحد المخل  الد بيان  يعكس   ائتالج عمليات  هكي عندما    ك. رلمشت ف  معترف  ون  تغير  في   ه ب ناك    ود بن   مباشرة 
أو ضمن   د حوملشامل االدخل ال  بيان ، ضمنينطبق ذلكات، عندما يرتغأي  فيها  حصت راف ب عة باالعت مجمو لاتقوم  رى،خل األالشام لدخلا

التغيرات   الملك  يف بيان  الحقوق  األحذ   يتم د.  موحية  وف  غي ائ خسل ارباح  المحقر  ار  ملنات قة  الجة  واالئتالف    المجموعة  نبي مالت  عامن 
 ك.  ترشمف الالالئت في ا  عةجموالمة حصمدى  ىمشترك، إللا
 

إع ايتم  لالي لمات  انالبي داد  اة  لن الئتالف  فترلمشترك  الفس  الخة  تعديالت،.  عة ومجملبااصة  تقرير  إجراء  م  يثماح  يتم  ً يكون    ل لجع   ،ناسبا
 . بالمجموعة  ة ات المحاسبية الخاصساي الس مع قة فمتواترك المشة باالئتالف خاص ال ة ي ب المحاس  سياساتلا
 
  ات فالت ئ الا في    ااستثماره  قيمة   نخفاضخسائر اب   االعترافوري  الضرن  م  انكا  ذإا  فيم  ةعجموالمدد  حت كية،  لالم  ق حقو  ةق طري طبيق  ت   بعد

تا  عة مومجلا. تحدد  ةالمشترك االئتالف  مار في  يمة االستث ق  فاضانخى  إل  شيري ضوعي  ل مو لي د  أي ك  ناكان هإذا    ما   ،رتقري   ريخ كلعند 
  فالئتالل  لالسترداد لة  يمة القاب فرق بين القلاأنها  ى  عل  ضافخن مة االب قي باحتسا  ة موع المجم  وقل ت ي لدلا  ل هذا مث وجود    حال   في  .كرت المش
 . دخل الموحد لا ناي ب ن ضم قيمةض الخفاان  خسائرب تراف باالعم قوت  ثم ية، ومنروالقيمة الدفت  كرت شالم
 

ح االئتالفجوال   النفوذ  نفقداال  في  على  يتم  .  لةعادال  ةيمبالق  تبقيالمار  مث االست ب   افرت العاو  س يابق  عةموالمج  تقوم  ،ركشت ملا  هري 
حصالت  مت الو  قير المتب الستثماة ل عادلقيمة الوبين الي  هروجلالنفوذ ا  فقدانبعد    تركشملا  الفئت الل  الدفتريةالقيمة  رق بين  ف  أيب   االعتراف
ر ماتث اس  أنه   لى ابه عاحتسيتم    ير هجو أثيرت   ك رمشت لا  الف االئت ي  ي فبقمت ال  مار تث سعندما يشكل اال  . لموحدالدخل ايان  ب من  ، ضتبعادمن االس

 يلة. شركة زم في
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 ( )تابع سبية الهامةمحا الات ياسخص السمل 2-4
 

 ستخدام حق اال موجودات 
 

حق   ة عوممجالم  تقو  بموجودات  في  تخساال  باالعتراف  ب دام  عتاريخ  ت   اإليجار قد  دء  الوف ت   يخار)أي،  بند  ذادموجور  اات    ة لصلت 
ً نا  ة،لفبالتكخدام  ست اال  قدات ح موجو  قياس   . يتمخدام(ست لال ة  إعادلغرض أي  لها  دي تع، ومةي ق الخفاض  ر ان ك متراكم وخسائ هالت س أي ا   قصا

لية  واأل   المباشرةف  لي كالت ف به واالمعتر  جار اإلي طلوبات  مبلغ م  لىع  مادموجودات حق االستخفة  لكت   لمشت ت   ر.بات عقود اإليجامطلوتقييم ل
ً اقص، ن دءلب ريخ ابل تاو قأ   يفتمت    التي  يجارقد اإلعات عفوومد  ةكبدلمت ا ت   إذا   ز إيجار مستلمة.افوح أي    ا ة بشكل  تأكدم  عة جموالم  كنلم 
  ها ب   رفت عملاتخدام  حق االسات  وجودتهالك ميتم اس  ر،جاي إلي نهاية مدة عقد ار فجؤمال  ات ودوجى ملكية بند المل علمن الحصو   عقولم

أساس   المقدعمألا  مدىعلى    ابتالث لقسط  اعلى  لالست ار  اال  ضعخت ر.  صق أما  أيه،  اراإليجعقد    مدةو  ماخدرة  إلستخدموجودات حق  ى  ام 
 مة. قي الاض خفن ا
 

 لماليةالموجودات ا
 

وإيقاف ت ي  االعتاراف  المب   فاراعت الا  م  المالكافة  عندممعالتاريخ    في   ةي وجودات  ي املة  شراا  بي كون  أو  المالي جوموالع  ء  عو بم  ةد  د  ق جب 
ليف  ، زائداً تكاكلفةلت با يةالملا جوداتالمويتم مبدئياً قياس  .صلةلا ذاتوق لسا دد في ني محزم  ارطإالي خالل ملم األصل اتسلي  دهنوب  بتطلت 

  تي الو  سائر خال   ألرباح أو ا  ل خالن  رى أو ممل األخلشاد الدخل انوب   من خالل لة  داصنفة بالقيمة العالم  يةلاملا  ات ود، باستثناء الموجملةالمعا
ً ب ما  ياسهتم قي  ً راف مب ت عاال  يتم  .ةلالعاد  قيمةبال  دئيا تي لم  نة الالمدي ذمم  وال  تجاريةالة  ين مدالمم  الذ  إن  تها.نشأ  رية عندة التجادين ملم امذلبا  دئيا

بها تحتوي على عنصر  لت او  رتي واف   تصدر  قامت  ا  أوجوهري    ويلمت ي ال  ب الملتي  ب جموعة  بشست الا  عض تطبيق    سها اقي   يتم  ،اأنهثناءات 
المحالمعا  رعبس الم ب   دد ملة  المع  15م  رق  اري عموجب  إلي لودالايير  من  الماالتقاري   دادعة  ً قحاليتم    .ليةر  الالموججميع    اسقي   ا مالية  ودات 
 لة. عادلاة المطفأة أو بالقيمة فلكت لباا إمبشكل كامل  ف بهاعترالم

 
  ق السو   ية فاولتدلمءات االعطاار  أسع  لرجوع إلى اب ية منظمة  ق مالوا أسي  فاط  بنش  ولهاا تد  التي يتم  يةاللما   لألدواتلعادلة  ة االقيم  ديدتحم  يت 
أسعار    توفر   المالية. في حالة عدم ر  ي راقلت ا  ادألعمال بتاريخ إعدا  عند إقفاللوبات وذلك  طللم  بة نسلباض  و ر لععار اسوأ  داتنسبة للموجوبال
 ار. ج  لت ا وء أ سطاوى ال د ة لار المعلن سعألا لى لرجوع إ، يتم اسوقولة في ال دامت 
 

تكلفة الوديعة    يف  دفترية لاالقيمة    لمث تت .  يةتردفلا  اهمت في قي نية  المؤسسات االئتما  ى دل رة  ي صالقئع  دالوير واالمتغعر  للس  عادلةمة الالقي   تتمثل
تقدير قة.  تحسملاة  ئدفاوال للوالعا  القيمة   يتم  تتر  ئعدادلة  ف تب  التي  ثاعليها    يتم خصم ة.  مخصومالة  دي قالن ات  قلتدفايب  خدام أسالست باة  بت وائد 

 .رقري لت ا يختار يفهة  لية لألدوات المشاب احال ق والس ار سعبأوقعة المت  دية نقلاالتدفقات 
 

 ة ودات المالي تصنيف الموج 
 

المبدئي    يةلاملا  داتالموجوتصنيف  يعتمد   االعتراف  خعند  العلى  التعاقدية  فقتدصائص  النقدية  المللموجودا ات  ال  أعم  جذ ونموالية  ت 
الموجوداداإلوعة  ممجال هذه  لرة  وقلايف  صن ت   يتمكي  ت.  المالية  المطفأة لتكاب ها  ساي موجودات  امي قال  أو   لفة  من ادعلة  اإلخال   لة    يرادات ل 

  . م ئ االق  ساسي لغ األعلى المب بلغ األساسي والفائدة  لما  ن دفعاتارة عية التي هي فقط عب نقدالت  قادفت لاا  أن تنتج عنه  لة األخرى، يجب الشام
 اة. األدستوى م ىله ع ؤارإج يتمي القائم، وساسألغ الب مسي والفائدة على ال ا ساألغ لب المات دفع ييم باسم اختبارتقالهذا  لىإ شاري 
 

الم  تصنيف   ألغراض "أدلي ماالة  دااأل  تعتبر  ،اليةالموجودات  الملكيةة  حقوق  إذا اة  غ  "  "حقوم  ير كانت  بتعريف  وتفي  الملكي شتقة  ة"  ق 
ي  لت اوقة  ت شمال  غيرابلة للبيع  الق  تدوا ألاعرض( باستثناء بعض  لاة:  لي امال  واتاألد   –  32لدولي رقم  ا  بيمحاسلا  ارمعي ال  بج و)بم  مصِدرلل
 ". ينأدوات دخرى "مالية غير المشتقة األلا ت ادووج المجميع  تعتبر قبل المصِدر. لكية من كحقوق م نهابيا يتم
 
 كية مارات حقوق الملتث اس
 

  من   ورى أ خاأل   د الدخل الشاملبنول  ال ما من خدلة إالعا  مة قي بال  ،ةلكي المقوق  استثمارات ح  تعتبرالتي    يةلالما  ات دوجو الم  جميع  اس قي   يتم
قابل لإللغهذا خيار غي   . ويعتبرالخسائر  أو  باح رخالل األ المعيار رقم  ة عند  وعجملما  ته خذات اء  ر  الدولية إلعداد  ر  يي المعا  من  9تطبيق 
اال ع  هذخت ست و  أ  المالية  التقارير است ند  إ  ةي ملكال  حقوق ستثمارات  ال لالحق  حواذ  بها  المق  قواستثمارات ح  ذا كانت إال    ض غر للكية محتفظ 

مارات حقوق  استث تبعاد  الخسائر من اس  رباح أو إن األ  ر.ائ خسالو  أ  احرب ة من خالل األبالقيمة العادل   ياسهايتعين ق  الةالح  هذه وفي    ةجرات لما
ق  لموحد عند استحقا ل ادخالة من خالل بيان  كي ملق القو ح  راتثمااست   من كافةرباح  األت  توزيعا  تاإيرادد  ي ق  ميت .  تم تدويرهاكية ال ي المل
، وفي هذه  لماليةتكلفة بند الموجودات ا  جزء من د  داتراسك  لة حصالمهذه المبالغ  المجموعة من  تستفيد    اء عندماتثن سبا  ها،صة ب ا خلا  ة دفعال

األرباح أو    الل ن خم  لةنفة بالقيمة العادمصة الكي لمال  قوق ات حى. إن أدوخرمل األ ل الشادخلنود اب   يف   ح رباهذه األب   افاالعترم  الحالة يت 
 مة. انخفاض القي  تخضع لتقييم الشامل األخرى ال دخلال  نودب  لخال ن مولخسائر  ا

 
  ة من مة العادل القي سة ب ة مقامالي   ت دا جوة كمو كية غير المدرجالمليف استثماراتها في حقوق  اء تصن ة بشكٍل غير قابل لإللغلمجموع ا  رت تااخ
 امل األخرى. لشا لدخلا ود ن ب ل خال
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 ( )تابع ية الهامةبسمحا ياسات الخص السمل 2-4
 
 ( ع ب)تا ليةلماا ات دو ج لموا
 

 لديناأدوات 
 

ً يتم   تكلفة  الها ب تصنيف  فأة. يتملفة المطبالتك  اهيفصن ت   إذا تم ال  األخرى إود الدخل الشامل  عادلة من خالل بن ة القيمبالدين  لاأدوات    قياس   أيضا
 :ليينالتا رطيينتيفاء الشاسم إذا ت المطفأة فقط 

 

تحصيل    أجل  لية منالما  تلموجودا ظ باامنه االحتفالهدف  يكون    والذيج األعمال  وذن نمة ضمي لما جودات الاالحتفاظ ببند المو  تم  إذا •
 و   ة؛التعاقدي النقدية التدفقات 

انت   إذا • الدينة  تعاقدي لاد  نولبج عن  فق خ معين تواري في    ألداة  نقدية عبارة  تدفقات  المبلغ    عنط  ة  وااألسادفعات  المبلغ   د علىلفوائ سي 
 . لقائم ا األساسي

 

 له ادا يعد ومقالن 
 

ي  ستحق فت   تيالل  ة األج دائع القصيردة المصرفية والوي الصندوق واألرصمن النقد فدله  اعد وما ي النق  ، يتألفقديةت الن لغرض بيان التدفقا
 ف. فية على المكشو صر لمقل، صافية من السحوبات ار أو أ ة أشهاألصل خالل ثالث 

 

 ير فوات ا  ر بهيصد مي لدينة الت ة التجارية والذمم المن المدي ذمم لا
 

بح الذمم  تصعندما    . عةوقمت مان الئت خسائر االناقصاً    ويل هام( ا لم تكن عنصر تماألصلية )مورة  ت االف  يمةقة ب ي التجارم المدينة  بيان الذم  يتم
تم    التية  محصلغ اللمباإدراج الالحقاً  يتم  يلها.  ي تحصكوك فالمش  لديون ا مقابل مخصص ابهشطغير قابلة للتحصيل، يتم  جارية  ة الت المدين 

 . الموحدامل  شبيان الدخل الفي شطبها سابقاً  
 

 لم يصدر بها فواتير.  مدينة ا ذممفواتير على أنه  هايصدر ب  مل تيالقدمة والخدمات الماالتفاقات، تدرج ير ووفقاً لشروط اريخ التقرفي ت 
 

 يةاألجنب عمالت وخسائر صرف الح ارب أ
 

  ري السائد عند نهاية فترة السعر الفو يلها ب تحو  مت ي و  يةب ت األجن عمالال   تلكب ية بعمالت أجنبية يتم تحديدها  وجودات المالم للالعادلة  إن القيمة  
العادلة    القيمةصنفة ب ت المالية المدا ووج للم  نسبة بال  العادلة.  اهقيمت ر  خسائ   رباح أو من أ  جزءة  جنبي أل اصرف العمالت    ودن تقرير. تشكل ب ال

 . حد ل المو م شاال ل دخال بيانفي جنبية يتم االعتراف ببنود صرف العمالت األ أو الخسائر،   حال األرب من خال
 

ت  مالالع  صرف  ودن ب ف بأي من  ارالعت ا  ه يتمفإن   خرىل األشام الدخل  لا  بنود  خالل  من   لة دبالقيمة العا  نفة ة للموجودات المالية المصبالنسب 
يتم    ، فإنه أةفطملا  ة لفكفة بالت ة المصن سبة ألدوات الدين بالعمالت األجنبي . بالن األخرى   ل مدخل الشالموحد وبنود اللدخل ابيان ااألجنبية ضمن  

ئر  ساخ الو  حاألرب "ا  دبها في بن   ف عترااليتم اجودات والمو  بندل  طفأةم لاإلى التكلفة    اً دألجنبية استنات اأرباح وخسائر صرف العمال   تحديد
 . الشامل الموحد الدخل بيان  األخرى" في

 

 ة المالي ودات بالموج عتراف الاف إيقا
اف  يقإ  لية مماثلة( يتماوعة موجودات ممجمالجزء من    أو  ة الجزء من بند الموجودات المالي   ،قب نطا ي أو حيثم )  ة مالي إن بند الموجودات ال

 : عندما ه راف ب عت اال
 

 أو جودات؛النقدية من بند المو ت قاتدفلاعلى ل وص حوق في ال قحي الهت تن  •

المجم • بت قامت  ال  ل ي حووعة  في  الحصول  حقوقها  بند  على  من  النقدية  ت الموجودتدفقات  أو  النقدية  ازت ل ات  حملات  التدفقات  بدفع  ماً 
 و ر"، ري تم ترتيب" لطرف ثالث بموجب ن تأخير جوهري دو ضة بالكامل المقبو

 ات وإما: موجودت النقدية من بند القادفالت  ستالما ي ف  ال حقوقهي وحبت  ة وعالمجمتقوم  •
 

 ند الموجودات أو لقة بب المتعر والمزايا طاخالم جميع  حولت  -
لت السال لموجودات، إالمخاطر والمزايا المتعلقة ببند ا عي مجب ياً فظ فعلأو تحت  لم تحول -  . ات جودلمويطرة على بند اأنها حو 

 

ت دمعن  المجموعا  القادفت ال  ل على و للحص  حقوقها   ت ل ود حقة  كون  بند  النقدية من  أو دخلت في  موجودت  بتقييم    تمرير،رتيب  ت ات    إذاتقوم 
وموإلى   بمخاطر  احتفظت  مدي  الأي  إذا زايا  بشقم  ت   م ل  ملكية.  االحتفاظ  أو  بتحويل  بجالمجموعة  جوهري  ومزايا  مخ  ميع كل  بند  اطر 

ولم  ال  الموجودات  عسي تحول  الموطرة  بند  االعت ت ي   ات،دجولى  بب رم  الاف  يستمرت  داوموجند  الذي  الحد  المجموع فيه    إلى   ببند  ةارتباط 
اال ويُقاس  ضرتباط  الموجودات.  شكل  يأخذ  الذي  علىالمستمر  الموجو  مان  األصلية  الم  تا دبند  الدفترية  بالقيمة  ل  الموجوحو    دات لبند 

 . ما أقل ، أيهدهموعة سداادي يلزم على المج قصى مقابل موأ
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 ( )تابع مةية الهابسمحا ياسات الالسخص مل 2-4
 
 ( ع ب)تا ليةلماا ات دو ج لموا
 
 يةمالموجودات اللقيمة ا في  فاضنخاال
 

ن  ة مدلاعبالقيمة ال  غير المحتفظ بها  موجودات العقودو  لدينلمتوقعة لكافة أدوات ااتمان  ئ مخصص خسائر االراف ب قوم المجموعة باالعت ت 
تست خالل األربا الخسائر.  أو  إ  مانئت االخسائر  ند  ح  االمتوقعة  التدلفلى  بين  الرق  النقدية  المفقات  للعقفقً وقة  ستحتعاقدية  الت   دا  ات  دفقوجميع 

 ودات. ألصلي لبند الموجفائدة الفعلي اسعر الالعجز بعد ذلك بتقريب  م خصم ت ة استالمها. وي مجموعنقدية التي تتوقع الال
 

مانية  ئت اال  اطررية في المخن بها زيادة جوهالتي لم يك  انئتملتعرضات اال  سبةالن ب   حلتين.مر  تمان المتوقعة علىف بخسائر االئ تراعااليتم  
ل  عثر المحتملة خالج عن حاالت الت تي تنت الخسائر االئتمانية ال  عة عنقاالئتمان المتوسائر  ، يتم تكوين مخصص لخمبدئيال  ذ االعترافن م

ي  ف  ة هري جو  ث لها زيادةئتمانية التي حدلتعرضات االا  لتلك(. بالنسبة  راً شه  12خالل    قعةئر االئتمان المتوالمقبلة )خسا  راً شه  راالثني عش
االئتمان طالمخا اية  ر  يلمنذ  المبدئي،  وجالعتراف  مخصص  زم  الماقابل  مخسائر  ود  االئتمانية  العمر  توقعة  لخسائر  مدى  المتبقي  على 

 (. ياإلنتاجالعمر   عمرى على مدعة ر االئتمان المتوقالتعثر )خسائ  قيتتون بغض النظر عللتعرض، 
 

ماع تحديد  مخاطر  ند  كانت  اتمان  االئ   إذا  زا  اليةالمت  اجودلمولبند  االعترا جوهر  بصورةدت  قد  منذ  المية  تقديربدئي  ف    ر ئ خسا  وعند 
تأخذ  اال المتوقعة،  المباالعتب   ة لمجموعائتمان  المعلومات  تكمتوفر الوة  عموالدا   عقولةار  ت ة دون  المل هشت لفة أو مجهود زائد.  ات  لوممعذه 

 ة. االستشرافي ومات المعلتماني المعزز واالئ  تقييموال  موعةجللم بقةسال ة اخبراًْء على ال ية بن ت الكمية والنوعت والتحليالاممعلوعلى ال
 

  في   سطة مب هجية  ق من بي ى، تقوم المجموعة بتطنة األخرالمدي م  ملذواواتير  بها فنة التي لم يصدر  ذمم المدي ية والة للذمم المدينة التجارلنسب اب 
ال  رخسائ حساب   علاالئتمان  بناًء  خسامتوقعة  االئتمانى  مدعل  عةقمتوال  ئر  وق ستخدااالعمر    ى ى  المجموع م.  وضعت  مصف د  وفة  ة 

تم  ي   والبيئة االقتصادية.   المدينيناصة ب لخاة  لي لمستقب امل اوتم تسويتها للعولمجموعة،  تمان لرة السابقة لخسائر االئ الخب   ى علخصصات بناءً م
 . موحد مل البيان الدخل الشالمتوقعة في ا تمانر االئ سائ بخ افالعترا
 

ير المحتمل  من غ  لى أنهرجية إداخلية أو الخا المات  ولندما تشير المعداد ععن الس  متعثر  ةلمالي ات  دابند الموجو  اً ضموعة أي مجلر اعتب قد ت 
ت  المجموأن  المب حصل  على  الت العة  اغ  مائملقعاقدية  قبل  بالكامل  تحائ   ناتتحسي أي  عاة  را ة  بند  به  ظفت تمانية  شطب  يتم  المجموعة.  ا 
 ة التعاقدية. لنقدي د معقولة للتدفقات ااردست اك توقعات اهن  ال تكونا معند ةي جودات المالالمو
 
ل  دلة من خاللعامة ا قي سندات الدين بالو   ة فألفة المطة بالتكوجودات المالية المسجلما إذا كانت الم قييم  رير بت قكل ت   في تاريخ  موعةجلماوم  قت 

دث أو  قوع حنخفاض ائتماني‘ عند وال’  قد تعرض  الي المن األصل  أ  رتب يع  في القيمة.   قد تعرضت النخفاض   شامل األخرىال  خلدبنود ال
 . ليةلبند الموجودات الماة مستقبلية المقدرية الالنقد تتدفقار سلبي على الي أث له ت  نور يكأكث 
 
 ى البيانات الملحوظة التالية: عل نيائتمخفاض االمالي الن صل رض األلموضوعية على تعاة دل ألشتمل ات 
 

 ؛صدرواجهها المُ ة ي اد أزمة مالية ح −

 يوماً؛ 90عن  تزيد ةرفت اد لسدفي ال التأخرر أو لعقد، مثل التعث بال اإلخال −

 خرى؛  قبلها في ظروف أ ت ل عةموالمجت على شروط ما كان  بناء ة لمجموعامن قبل  و سلفة هيكلة قرض أ  إعادة −

 الية أخرى؛ أو ترض لإلفالس أو إعادة هيكلة ممقلا ضتعرمحتمل يكون من الأن  −

 مات مالية. أزة سند نتيجلل  جود سوق نشطم وعد −
 

 ية لر الما ي غجودات االنخفاض في قيمة المو
 

  العقود وموجودات  ون  المخز  فخال)ب   الي ر المغي   ات وجودلما  ما إذا كان هناك دليل بأن بنديم في ر بتقي تقري يخ كل  في تار  موعةم المجتقو
يمة،  إجراء اختبار سنوي لالنخفاض في القب  طلت ا ي عندم  أويل على ذلك،  دل  ي. إذا وجد أ قد انخفضت قيمته  لضرائب المؤجلة( ت ادا وموج
  وجودات أو الملبند  لة ادمة العالقي  هو له تحصي ن مكت. إن مبلغ بند الموجودات الموجودا ند المه لب تحصيل  الممكن مبلغييم الموعة بتقم المجوقت 

تكاليف البيع وقيمة جة  نت مة الالوحد ال    ت موجودا وجودات الفردي، إال إذا كان بند اللما  د لبن ديده  تحا أعلى ويتم  يهمأاالستخدام    للنقد ناقصاً 
ز القيمة  جاودما تت عن .  ت أخرىوجودا ة موع مجم  أو ى  ك الناتجة من الموجودات األخرعن تلكبير    ى حد قلة إلية مست لداخ  نقدية   ج تدفقاتينت 

لالدفتر للنقدال  ندب ية  المنتجة  أو الوحدة  الم  موجودات  يعتب كن  مالمبلغ  الم  اتودجلموبند ار  تحصيله،  إلى  القيمة ويتم تخفيضه  بلغ  منخفض 
تقي يله. أثن كن تحصممال باالية  الحة  لقيمل  رةالمقد  قات النقدية المستقبليةالتدفم خصم  ، يت ستخداممة االي يم قاء  م ما قبل  خص  ام سعرخدست لها 

تقييمات السوق الحالية للقيمةيع  ذيلة واالضريب  .  دأو الوحدة المنتجة للنق  الموجودات  ندب   ى عل  قتصرةلمل والمخاطر اموا الزمنية لأل  كس 
هم  أسعار أس  ييمفات تقاعمضابات ب الحتسه اهذبيت  تث م  ام نموذج التقييم المناسب. يت استخد، يتم  لبيعاليف اصاً تكق ة ناالعادلالقيمة    تحديد  ءاأثن 
 .  ى األخر المتاحةة ل لقيمة العادعة المتداولة للعموم أو مؤشرات ا تاب ال ركات الش
 

 



 بعة لتاا هاشركات و   ير ش.م.عطو للت  إعمارشركة 
 

 ( ع اب)ت الموحدة بيانات الماليةال حول إيضاحات
     2022 ربيسمد 31في  ةينتهالمة سنلل
 

 . دةموحال ةي الت المياناب لا من هذهأ تجزجزءاً ال ي  28إلى  1 ة منرفقشكل اإليضاحات المتُ 
 

25 

 ( )تابع ية الهامةبسمحا ياسات الخص السمل 2-4
 

 )تابع(   يةلغير الما جودات اض في قيمة الموف االنخ
 
ل بند الموجودات  مع عم  قي تتفالت   صروفاتات المعوجمفي م  حدمل المولدخل الشاابيان  اف بخسائر االنخفاض في القيمة في  ترعاالتم  ي 

  خصصة للوحدات تجارية م  مة الدفترية ألية شهرةالقي ض  لتخفي أوال    عترف بهاض القيمة المفائر انخخسا  صيصيتم تخ  ه. ت المنخفضة قيم
 . يب اسس تن أساقد على منتجة للن ل حدة االدفترية للموجودات األخرى في الو م قي اليض لتخف ممنتجة للنقد ث ال

 

االنخفاض في    سائرخ   ر بأنجد مؤشا كان يو حديد فيما إذلت تقرير  كل    ريخييم بتاتق  ء الشهرة التجارية، يتم إجراءستثنااب ودات  موجلنسبة لبال
ا بهلالقيمة  ربممعترف  سابقاً  لا  موجودة  ا  تعد  انخأم  بت ا  إذ.  فضت و  المجموعة  تقوم  المؤشر،  ذلك  امقييم  وجد  بند  الموجودابلغ  ن  لممك ت 

أ حت  الوحصيله  اد و  في  للنقد  ةلمنتج ة  االنخفاض  خسائر  عكس  يتم  الملق ا.  بهعتريمة  سابقف  ً ا  كان  ا إذا  تغ  فقط  في  هناك  ضات  رااالفت ير 
كيال  محدودة ل سالعك نخفاض في القيمة األخير. إن عمليةالا ئرخساراف ب ت صيله منذ االعتح جودات الممكنبند المو المستخدمة لتحديد مبلغ

ك، الالستهة من اها، صافي ي سيتم تحديدلت ترية االدفمة  عن القي د  ي مبلغ الممكن تحصيله، أو ال تزعن ال  ت وجوداالم  ة لبندلدفتري ا  مةالقي يد  تز
  خل الشامل دان البي ة. يتم االعتراف بذلك العكس في  بقسات  نوافي س  تلبند الموجودا مة  خفاض في القي ارة االن سذا لم يتم االعتراف بخ إ

 . الموحد
 

 ة الصادرة من قبل المجموعةلملكيا  حقوق واتد لية وأت المااب لوالمط
 

أم  ت ي  الدواتصنيف  وحت  إمقودين  الملكية  كمطلوب ق  مالا  أو ات  لج أدواك  ية  وفقاً  ملكية  حقوق  االتفوت  التعاقهر  تصنيف  ديةاقيات  يتم   .
لعادلة من خالل األرباح  يمة اقلية بامال  طلوبات لية كم امالرير  تقاعداد اللدولية إلاايير  من المع  9ة ضمن نطاق المعيار رقم  لي ماالات  مطلوب لا

 المبدئي.  راف ية عند االعت ات المالب المجموعة تصنيف المطلوحدد ت  سباً.ون مناحسبما يكأدوات مشتقة و فيات أ وسل روض ئر أو ق ساخ أو ال
 

 جارية واألخرى لت ا نةدائ مم الذال
 

بالم االعتراف  اابالغ  يتم  في لمستحقة  ات   قابل م  بل مستقال  لدفع  ب مجملزويد  أ ضب وعة  المجموعة اعة  استلمت  سواء  خدمات  منفو  و    اتير 
 تستلم.  لمين أو موردال
 

 يجار ود اإلالتزامات عق
  توجب التي ي جار  ي دفعات عقد اإلة ليمة الحالي المقاسة بالق  جارد اإلي ات عقو التزامالعتراف ب موعة باوم المجقت   ء عقد اإليجار،في تاريخ بد

  إيجار   ة( ناقصاً أية حوافز ي هرجوة  بت الك دفعات ث ذ ي  ف  ثابتة )بما   يجار دفعات عقد اإلفعات  د  تتضمن   د اإليجار.عقترة  فدى  ى ما علسداده
  دفعات   تشمل و  مة المتبقية. لقي ب ضمانات اقع دفعها بموج متوالغ الوالمب   لمعدل،مؤشر أو اعلى ال  ي تعتمدت اليجار المتغيرة  مدينة ودفعات اإل

ً يجار أاإل يجار، إذا كانت مدة  اإلد  عقء  اغرامات إنه  فعوده المجموعة  ل أن تمارسكل معقو كد بشمؤراء اللخيار الش  سةممارلر اسع  يضا
المجموع اإليجا أن  تعكس  ار  خيار  تمارس  يت ن إلة  اإلي دفعاب   رافاالعت م  هاء.  الت  عال  متغيرةجار  تعتمد  ال  المؤشر  تي  المعدل  أو  لى 

 عة. الدف وث دي لحد رط الذي يؤلش أو ا حدثال فيهايحدث  التي لفترة في اف كمصرو
 

احت ن ع اد  لالحال  لقيمةساب  اد ية  ت جاي إلفعات عقد  المجموعسر،  تا  زايدالمت ض  االقترا  معدلة  تخدم  بدء عقد  في  إذا كان سعر اجي اإلريخ    ر 
ائدة  د الفيااإليجار لتعكس ازد  عقود  مات تزادة مبلغ الزيا  د، تتمالعقء  بد  بعد تاريخ ة.  حديد بسهولار غير قابل للت جد اإلي في عق  الضمني الفائدة  

في مدة    عديل أو تغييرت   اكهن جار إذا كان  عقود اإلي   تزامات ة الدفترية اللة قياس القيمدإعا  تمت   ، فة إلى ذلكا اإلضجار. ب اإلي   دفعات خفيض  ت و
 ذو الصلة.   ات موجودال بندييم لشراء التقير في تغي  أو ية ة والجوهرابت إليجار الث في دفعات عقد ا رو تغيي يجار أ قد اإلع
 

 لفيات والس  وضالقر
 ة. رباشم المنسوبة لها المعاملة  تكاليفلمقبوض ناقصاً لمبلغ الدلة االع مةقي لمبدئياً با ألجللقروض اف باالعتريتم ا

 

ً فوائد الحها  يترتب علي   والسلفيات التي  ضالقرو  م قياسئي، يت راف المبدبعد االعت  الفائدة الفعلي.  سعر  يقة  طرة باستخدام  مطفأفة اللالتكب   قا
 لية اإلطفاء. من خالل عموكذلك المطلوبات ب  افإيقاف االعتر يتم ماندعخل الموحد دن الفي بياسائر والخ  رباحألراف باالعت ا يتم
 
 األخرى  ات المالية لوب طلما

ة  طريق  ماستخداة ب فأالحقاً بالتكلفة المطها  قياس  ملمعامالت ويت يف اتكالد خصم  بعة،  مة العادللقي مبدئياً باالمالية األخرى  طلوبات  اس الميتم قي 
 لي. د الفعائ على أساس العفات الفائدة بمصروف  رات ويتم االع  ،ئدة الفعليالفا سعر
 
الفاطر  إن سعر  الئديقة  طريقة علفة  هي  ا  ي  لبندالمطف  لتكلفة احتساب  مالية    أة  مصرمطلوبات  الفائدةوفا وتخصيص  الى  عل  ت    فترة مدى 
لية،  ماالمطلوبات الالمقدر لبند  لعمر  ا  ل المقدرة من خلمستقبلية اية الالنقدعات  فدبه ال  خصم ي   الفعلي هو السعر الذي دة  الفائ   عنية. إن سعر الم
 ر. قص أترة  ف كون مناسباً،ا ي و، عندمأ
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 ابع( )ت  وعةالصادرة من قبل المجم ة الملكيحقوق   واتد لية وأت الماالوب المط
 

 لمالية وبات اطللمبااالعتراف إيقاف 
لمجموعة  قوم ات .  انتهائهاا أو  هإلغائ عة من التزاماتها أو  ء المجمودما، يتم إعفاط عن المالية فق ت  وبااف بالمطلعتربإيقاف االتقوم المجموعة  

ً ضأي  الماليةلتزامالا  دباستبعا  ا تعع  ات  يتم  النقدال  كونوت   اشروطه  يلدندما  المعدزلت لال  يةتدفقات  ً تالاخ  لة مختلفةامات  ويراً كب   فا هذه  ،  في 
ي  االعتراالحالة  تست   يةمال التزامات  ب ف  تم  المإ  ندجديدة  الشروط  باللى  عند  عدلة  العادلة.  يتم  الية،  مال  تطلوبا بالم  فعتراالا  قافإي قيمة 

ات مفترضة(  مطلوب   و أ  ولةحنقدية م  يرت غموجودا لك أي  )بما في ذدفوع لملغ امب الوالتي تم تحديدها  ية  لقيمة الدفتربين اق  فرلاالعتراف ب ا
 . خل الموحد يان الدفي ب 
 
 لية لماا قاصة األدواتم
ني ملزم  ود حق قانووج  الح  ي الموحد فيلماالمركز ال  يانب   يلمبلغ ففي ا ا ص  والمطلوبات المالية ويدرج   المالية  اصة الموجودات م مقتت 

 متزامن. كل مطلوبات بشسوية اليق الموجودات وت ، لتحقفيالصا  على أساسد سدافي ال   لرغبةاها وتوفر ترف ب معال الغمب لاً لتسوية احالي 
 
 ة لخدمية ا نهاات يض تعو
 

  ا هذه المزاي   حقة الدفع عنبالغ المست المد  تن لموظفين. تسلة  هاية الخدم ة ن فأالقاء مكدفع  لا  ين مخصصات للمبالغ الواجبةوعة بتكوتقوم المجم
الن ات الرلى  ع ا  هائي وطول ب  ً فين خضوعوظللمخدمة  ل مدة  إلا الحتم  فترام  األدنى من  الخدم د  يؤخذ مخة  المصص  ة.  ذه  له  قعة توللتكاليف 
 ة. رة الخدم يا على مدى فت لمزاا

 
دم  تق  ي،جتعاون الخلي دول مجلس ال  ين ومواطنياطن مواللمؤهلون من  اي  اون الخليجلتعا  سطني مجل وموا  ني بخصوص الموظفين المؤهل

المتحدة  بية  مارات العرإللدولة ا اعية  جتمأمينات االات والت ة العامة للمعاشالهيئ   بلمن ق  م تأسيسهت   اعدوق تقدفي صن   ة مساهماتمجموعال
 ف عند استحقاقها. ل للمصاري تحم  ي ت لمساهمات والامجموعة على هذه لتزامات التصر اقت وية من رواتب الموظفين. مئ  ب كنسبةوتحتس

 
 خصصات الم
 
االعي  بمتم  ماتراف  التزجووعند    خصص  قانواد  ضأ  نيم  حعة  المجموعلى    ين مو  المرجسدث  نتيجة  ومن  تكابق،  أن  الت ح  دفقات  ون 

للموار تتضالخارجية،  التي  م د  أجلاقتصادية ضر  ايازمن  االلت سدت   ورية من  ويمكن عميد  تقدير معزام  ال  لمبلغ  توقلتزاالقول  إذا  عت  م. 
أة  لمجموعا بعض  كل  بأن  سيت الم و  تسديدخصص  يتمم  بالمرات االع  ه،  المب ف  منفصوجودا م  دكبن د  سدلغ  وت  فقطل  تكون  دعن   لكن  ما 

 أي تسديدات. افية من ص د حالشامل الموبيان الدخل  في  صمخص  متعلقة بأي . يتم عرض المصروفات المؤكدة دات شبهالتسدي 
 

  بة قبل الضري   ام  عرس  امباستخدالتقرير،    فترة تزام في نهايةاد االللسدوجبة  وقعة المت مت فات الحالية للمصروالقيمة  يتم قياس المخصصات بال
 ام. لتزة باالالخاصقيمة الزمنية للمال والمخاطر الية للالحمات السوق ي ي تق س ذي يعكال
 

مر فياجعة  يتم  ماليمركل    يخارت   المخصصات  الحاوتعد   كز  التقديرات  أفضل  لتمثل  إلي ل  لم  ة.  ايعذا  ت لمد من  بأن  ارجح  فقات  لتدكون 
 صص. خم عكس الميت  ،مالتزاالسديد ورية من أجل ت ر ض دية صات زايا اقضمن مي تت رد الت خارجية، للمواال

 
 قيمة العادلة ياس الق
 

 . يخ تقريرتار كلادلة في القيمة العتحوطات، ب الية والالم اقرألوا في  رستثماثل اال مالية، دوات المس األاجموعة بقي تقوم الم
 
في    شاركينممة بين المنتظ  ةاملات في مع ويل بند مطلوب حت لعه  دفودات أو  ع بند موجه لبي مذي سيتم استاللسعر الي ادلة هقيمة العاالإن  

طلوبات  الم   ندلتحويل ب وجودات أو  ع بند الماملة لبي المعن  أراض ب فت ا   لة علىالعاد  القيمةتند قياس  . يسةمة العادل السوق في تاريخ قياس القي 
 . المطلوبات بند  وت أ الموجودا تفضيالً لبند  رث ألكا في السوق لوبات أو المط دموجودات أو بن لبند ال سي الرئي في السوق ا حدث إمت 
 

ند  ب   ند تسعيرفي السوق علمشاركون تخدمها اسيس تيلضات ارات فام االاستخدب ياسها  بات يتم قمطلولأو بند ا  قيمة العادلة لبند الموجودات لإن ا
 القتصادية. ا محتهصلوفقاً لم يتصرفون   السوق المشاركين في تراض أناف ، على المطلوباتد أو بن  لموجوداتا
 
اإ قياس  العملقي ن  لبندة  باالعتب دالموجو   ادلة  يأخذ  المالية  اات غير  قدرة  امتعالار  تحقللسوق عملين في  بند باست ة  ي قتصادا   اي يق مزاى    خدام 

 الممكنة. الوسائل  بأفضل  بند الموجودات يستخدم وف لذي س ي السوق اف مل آخر إلى متعايعه ب  وسائل أو ت بأفضل ال الموجودا 
 

 . وق سلة في اتداولمءات العار العطاى أسلبالرجوع إ، يتم تحديد القيمة العادلة ةالنشط  ةاق المالي األسو  في لمتداولة االستثمارات ا ص وبخص
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 ( )تابع ية الهامةبسمحا ياسات الخص السمل 2-4
 
 )تابع(   قيمة العادلةياس الق
 
ر  رجة مخاط ود ذات شروط ودسعار فائدة لبن تخدام أباسخصوم  لنقدي الما  دفقلت اناء على  ها بيريتم تقد  لفائدةات اللبنود ذ  العادلة  قيمةال  إن
 ة. بهمشا
 

  ت وقعا ت   ىًء علناب   بهه أوت مشااستثمارلسوقية المة اي ع إلى القتحديد القيمة العادلة بالرجو  تمي لة  وغير متدا  أسهم  يت فستثمارابالنسبة لال
 . ة مخصوملا ة النقدي  اتالتدفق
 
اي  القي حت تم  اساب  إاألجنبي ت  العمالعقود صرف  ل  دلةعالمة  بالرجوع  اآلجلة  القيمة  ة  ار  سعاأل الحالية  لى  ذات  اآلجلة  ات  قحقا الست الصرف 

 هة. المشاب 
 

 . ةالمشابه  اتدوألوقية لالس مة رجوع إلى القي لبا عر الفائدةقيمة العادلة لمقايضات سيد الحدت يتم 
 

بالحد  ة  فادست لة، واالقيمة العادية متوفرة لقياس الت الكافوماالمعلحيث تكون  ف  ظرو ال   ة فيالمناسب   يملتقي يب ا م أسالجموعة باستخداالم  قومت 
 ة. ظلحو ت غير الموالحد من استخدام المدخال القة  ع ت ة ذاملحوظ الت المدخلم اتخدااألقصى من اس

 
الالبيانا  فينها  اح عاإلفص  لعادلة أو يتمها ايمت س قاقالتي ت   تبا لومطات والجودلموإن جميع ا يتمالية  المت  لسل  ضمن تس  فهاتصني   موحدة 

 ككل:  عادلة ال قيمة اس الية لقي ساساأل  خالتألقل مستوى من المد اداً تن ا يلي اسومبينة كم القيمة العادلة 
 

القيمة  قياس – 1المستوى  • الاالعات  تلك  هي  األقة  مشت دلة  اف   متداولةلا  ارسعمن  اواق  ألسي  )غير  لم لمعدلةالنشطة  أو    اتوجود( 
 . ثلةمامبات مطلو

ة  ظ وحلملوا 1  لمستوىن امجة ضمدرسعار المتداولة الاأل  غير  المدخالت  لمشتقة منمة العادلة هي تلك ات القي اساقي  – 2المستوى  •
 ر(. سعان األ م ة ق)أي مشت ة راشمب ة غير صورو ب )أي كأسعار( أ شرة بصورة مبا موجودات أو مطلوبات إما لبند

وبات  مطل  بندودات أو  وج ت لبند م التي تشتمل على مدخالقييم  الت أساليب  تقة من  مشلك الت   هي   العادلة   قيمة الياسات  ق – 3 المستوى •
 ملحوظة(. ت غير خالد )محوظة ق المللسواانات بي ال تستند على 

 
  قد   تال التحوي انت  ك  يما إذاة فموعرر، تحدد المجكمت   اس سأ  دة علىحية الموالمال  تبياناال  مثبتة في ال  بخصوص الموجودات والمطلوبات 

 إلعداد التقارير المالية.   اية كل فترة ي نهيف فتصن سل بإعادة تقييم اللتسل ستويات في اتمت بين م
 

اإلف  والم  ،لعادلةا  مةي لقاعن  ت  صاحا ألغراض  الموجودات  أصناف  المجموعة  على  طلوحددت  طبي أسابات  وأخطاوخوا  ةعس    ر ص 
 . موضح أعالهو ه ما ادلة كالع مةسل القي تسلوى  لمطلوبات ومست اأو ت ا دوالموج

 
 ة لقطاعيومات ا لمعلا  3

 

يتمإل األغراض   المج تن   دارة،  وا ظيم  قطاع  في  بن حموعة  منتجاتهد  على  وخدماء  واا  لالعقا  ير التطوطاع  ق   ي هتها،  وفقاً  فإن  ري.  ذلك، 
لديها فاحا قطاع ولمجموعة  تقارير  قطد  بإصدار    تخاذ الغرض  دة مفردة  حوك  التشغيلية لقطاع أعمالهانتائج  الارة  اإلد  قبترا.  نه أبش  تقوم 

 داء. األ ادر وتقييمصمل توزيع الرات حو القرا
 

 طاعات األعمال ق
وال  تعلقت  المدرجة لمطلواو  جوداتالموو  ةي لتشغيلانتائج  اإليرادات  المالية  البياضمن    بات  في  تط   طاع بق  الموحدةنات  العقارات  وير 
 . عة ومجمال
 

 فية را الجغاعات قطال
فقطت  حالياً  المجموعة  اإلم  يف  عمل  الملعرب اارات  دولة  النتائج  إفوبالتالي،  تحدة،  ية  والت ن  والمطشغيلية  في    وباتلالموجودات  المدرجة 
 تحدة. العربية الم ة اإلماراتاتها في دولبعملي  لق تتع ةوحدملا يةالمال بياناتال
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 ت ات وتكلفة اإليرادارادإليا 4
 

 2022 2021 
 رهمألف د  هم ف درأل 

   اإليرادات 
 13.544.912   256.227.10 سكنية  ال ات حدلوابيع 
 2.056.980   648.313.1 يرتطوت اخدممن  إيرادات ضي و ع أراوقط ة تجاري  ات وحدع بي 
 --------------------------  --------------------------  
 904.540.11   15.601.892 
  ==== =======   === == ======  

   

   يرادات إللفة اكت
 9.307.350   097.116.6 سكنية  ال ت الوحداة تكلف

84459.5   268.195 ضي  راوقطع أ تجارية  حدات وتكلفة   
 --------------------------  ------------------------  
 238.357.6   9.867.194 
  ==== =======   ===== === ===  
 

   : ةني مع ةزمني  ند نقطة رة زمنية وعت ف ى مدعلى ت المعترف بها دا إليراي تقسيم افيما يل
 

 2022 2021 
 ألف درهم ألف درهم  
   

5.336.9410 ةة زمني ترلى مدى فع -  87414.100.  
501.018.1 595.568 ةمعين  منيةز  قطةن عند  -  
 -------------------------  -------------------------  
 411.540.90  215.601.89  
  ==== =======   ==== === === =  

  

 دارية اإل ومية  موعالت  فا رومصوالت البيع  مصروفا 5
  2022 2021 

 درهمألف  م ألف دره 
   

0792.97 459.563 لبيع والتسويق ت اا مصروف  
363136. ة  القع ت ا ذ وفاترواتب ومصر   140.030 

 80.963 101.926 العقارات   روفات إدارةمص
 12.401 9.627 ( 14ح اضي )إ  االستخدام( ت حق وجودا)بما في ذلك م  ستهالكاال

6321.75 رى خأ  اتوفمصر  72027.6  
 ----------------------  ----------------------  
 21.229.24  1.653.508 
  ===== === ==   ==== === == =  
 

 : ال شيء(. 2021مجتمعية )ت اهماأي مس متقدي ب لم تقم المجموعة  ،2022بر ديسم 31تهية في ة المن السن خالل 
 

 مويل تالات إيراد 6
 

 2022 2021 
 مهدرلف أ هم درف أل 
   

.22113 131.141 بنوكال لدىب طل ال وعندع الثابتة  من الودائ  ت التمويل إيرادا  
570.250 ( 1)  دات تمويل أخرىإيرا  877110.  
 -------------------  -------------------  
 381.198 124.098 
  = = ======   == === ===  

 
ا (1)  110.296  : 2021لف درهم )أ  250.057بلغ  بمطويلة األجل    دينة مم معكس ذد  عن   ل تموي   يد إيرادات جموعة بقمالمت  ، قاةن لسخالل 

 .  (لف درهمأ
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 التمويل   فتكالي  7
 

 2022 2021 
 ألف درهم هم رد  ألف  
   
 94.032 173.606 ( 24ح يضاذي عالقة )إ رف وقروض من ط رفية قروض مص –ل ليف التموي تكا
98174.2 156.551 ( 1) رى خ أ مويلت  فالي تك  
 ---------------------  ---------------------  
 330.157 21268.3  
  = ==== === =   ===== ====  

 
ألف   157.212  :2021لف درهم )أ  131.594طويلة األجل بمبلغ   دائنةس ذمم  د عكعن   تمويل  يفلاتكموعة بقيد  ، قامت المجخالل السنة (1)

   . (درهم

 
 ية فصرالم  األرصدة النقد و 8
 

 2022   2021 
 مف درهأل م رهد  ف أل 
   
 991 788 لنقد في الصندوق ا

 5.687.664 10.591.523 ك ائع لدى البنووودت الطلب  تح ة وري ات جاحساب 
 - 770.449 ثالثة أشهرتستحق خالل  ةودائع ثابت 

 --------------------------  ------------------------  
 11.362.760 5.6585.68  
  = = == = = == ===   ====== == ==  
 
وذلك    لف درهم( أ  5.605.285  : 2021ديسمبر    31)  ألف درهم  11.320.524مبلغ    2022  ديسمبر  31كما في  له  يعادقد وما  ن لا  لغيب 

.  طلب العند    د سداتستحق ال  التيالمتحدة و  رات العربيةولة اإلماد  جارية في بنوك ت عدة    منيها  عل  تم الحصول   تي التسهيالت  لا  بعد خصم 
 .  18ح أيضاً إيضا اجعر
 

ة لفترات  عدألجل مو لثابتة قصيرة اادائع  ن الوإ  ئع البنكية.داالودة على  ئ ساال   معدالتثابتة حسب ال  عاريحقق فوائد بأس   نوكلدى الب د  نقالن  إ
بين  تلمخ ما  أشهروثالث د  واح  يوم فة  الن الذلك  ويتوقف  ،  ة  للمجمالفور  قديةمتطلبات  فوا قوتحوعة،  ية  حس ق  السائددالمع  ب ئد  علالت  ى  ة 
 ة. معني لاألجل ا رة صي ق ئعوداال

 
  لدى بنوك من  ( درهمف  أل  5.624.497  :2021مبر  ديس  31رهم )ألف د   10.567.498لغ  مب ب حتفاظ  االتم    2022مبر  ديس  31كما في  
الدف المقدمأجل  اعات  من  مللمست ة  مقابل  العمالة  لغرض  عبي ء  والتيالتطوي   عقارات  ح   تم  ر  في  ضمااساب إيداعها  ه  هذإن  .  نت 

 . رهونةمر غي ة صد رألائع/االود
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 . دةموحال ةي الت المياناب لا من هذهأ تجزجزءاً ال ي  28إلى  1 ة منرفقشكل اإليضاحات المتُ 
 

30 

 واتير ف  بها يصدر  لم  يرية والذمم المدينة الت تجاذمم المدينة اللا 9
 

   2022 2021 
 ألف درهم هم لف درأ   
     ريةلتجاا المدينة م مذال

 753.848 568.847   صافي ، راً شه  12 ض خالل قب ال مستحقةمبالغ 
   -------------------------  ----------------------  
     م يصدر بها فواتير تي للمدينة الا مم لذا

988.2164. 5.207.495   شهراً   12ل خال ير  ا فوات ر بهم يصددينة لذمم م  
5608.853. 9.669.562   ، صافي شهراً  12بعد   راتي وبها ف يصدر ملمدينة  ذمم  
   -------------------------  -------------------------  
   14.877.057 677.841.13  
   -------------------------  -------------------------  

.62414.595 15.445.904   اتيرفو ها ب  در يص  لم  تي الوالذمم المدينة   رية تجاالمدينة ال مم لذاالي إجم  
    === ==== ====   === ==== ==== 
 
:  2021مبر  ديس  31)  درهم  ألف   20.977غ  مبل  صافية من   هعالأ  مبينةاليصدر بها فواتير    تي لمدينة الالم مم  والذ  ية نة التجارالمدي   مم ذال  إن

ذمم المدينة  ى الة علعقخسائر المتو دارة لل إلاديرات  تق  ل ض ثل أفمت و،  في تحصيلها  لديون المشكوك لبمخصص    علق تت م(  ألف دره  48.497
 . يلتحصللرى قابلة دينة األخممم اللذجميع اوماً. تعتبر ي  90من  ثرأكذ لمستحقة من او ةري لتجاا

 
 ل السنة: وك في تحصيلها خال المشك في مخصص الديون  ةلحرك ا يلييما ف

 

   2022 2021 
 رهمد  ألف درهم  ألف    
     
 48.497 48.497   ة ن السة ي بدا ي صيد فالر

( 27.520)   سنة خالل ال  شطب  - 
   ------------------ ------------------ 

7720.9   سنة ية ال في نهاد الرصي   748.49  
    ========  == == == ==  

 
 
 بر: ديسم 31في   صدر بها فواتيرت ي لم الت  ة لمدين ا ية والذممالمدينة التجارالذمم صافي تحليل أعمار  يما يلي ف
 
 

 مة يقرض النخفاض التعتم  ولداد س خرة المتأ   
 

 جمالي اإل

رة  تأخغير م
ولم  لسداد ا
  ض عرتت
 مة قيل ا ض فاخنال

   30قل من  أ
 يوم 

  60إلى  31 من
 م يو

  90إلى  61 من
 وم ي

  90من  أكثر
 يوم 

 درهم  لف أ لف درهم أ ألف درهم  رهم ألف د  ألف درهم  ألف درهم  
       

2022 15.445.904 .05777814.  1.88115  49.265 .45132  0335.25  
  ========= =   ======== ==   ========= =   ===== =====   ===== === ==   = == == = = = ==  

2021 595.62414.  13.841.776 169247.  97562.  43.642  68.2194  
  === = ===== =   ==========  ==== ======   ==========  ==========  = == === == ==  

 

 

الذمم   والت الالمدينة  تشمل  غيرجارية  المدينة  ا  ذمم  عن  عم  يتجاوزلتي  المفوترة  مخصص  90رها  القيمة  لخسائر  يوما   بلغ بم  انخفاض 
 هم( درف أل 48.497: 2021ديسمبر   31هم )ف درأل 20.977

 
  يناقش  يالذ ، وفواتير بهاصدر ي لم ت ت نة الوالذمم المدي  يةرم المدينة التجالذمباق تعلت  التيئتمان ر االحول مخاط( )أ  27اح رقم اإليض راجع

اض  نخفال رضعولم تتأخر ولم تت   واتيرف  اهب  صدرت لم التي المدينة  الذمموينة التجارية  دللذمم المودة االئتمان يس جقوعة وت كيف تدير المجم
 . القيمة
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 . دةموحال ةي الت المياناب لا من هذهأ تجزجزءاً ال ي  28إلى  1 ة منرفقشكل اإليضاحات المتُ 
 

31 

 مدفوعة مقدما  رى أخت وفاصرى ومائع أخر وود  مم مدينةوذت  وداموج 10
    2022 2021 

 رهملف د أ درهم  ألف    
     

.655.4961 1.417.559   ( 24 إيضاح)راف ذات عالقة  من أط قحمست ال  
59934.1   ( 1ة )جل لمؤمولة المبيعات ا ع  36883.7  
4187.49   ينلين وآخراومقاً إلى مقدم ة بالغ مدفوعم  9.01724  

0260.2   افي( )ص  تحصيللللة ب لقاا مضافة مة الي ضريبة الق  46.069 
ً فوعة فات مد ومصر 8563. 5.208   مقدما  
4.6772 42.115   خرى دائع أينة وودذمم م  

   -----------------------  -----------------------  
   61.665.92  2.942.798 
    === === == ==   === == == ===  

     

ً خرى المدفوعة مقاأل  األخرى والمصروفاتوالذمم المدينة والودائع  جودات حق المو تست   . رن تاريخ التقري مشهًرا  12 خالل   دما
 

المتكؤجلالمات  بيعمال  لةروفات عموء مصاإطف  ميت  ( 1) ال لحصول  بدةة  أو  اقود  بالع  وفاءل على  مدلع   ءاللعممع  التزفت ى  ى  استيفاء    ات امرة 
 ت. اء، إن وجد األد

  
 تطوير لغرض ال قارات ع 11

     2022 2021 
 رهمألف د  درهم  ألف    
     

.79.609111   ة السن  ي بداية يد فالرص  14.469.588 
77.2156.5 6.026.296   ة السن  خالل لمتكبدة  ا فكالي : الت زائداً   
 ً ( .0865.356)     السنة ل خالرادات  ي إ فلي تكاللة لتكاليف المحو: اناقصا  (9.867.194)  

   -------------------------  -------------------------  
609911.17. 10.850.819   السنة  في نهاية لرصيدا  
    ==== = ===== =   ====== =====  

 

ض  رغعقارات لها كيفن تصم  ت ي   ياديةاالعت ر األعمال  ي س  ل ال ع خي الب اإلنشاء لغرض    قيدها أو  نشاؤتم إي  لت ا  ا أو يهلستحوذ عت الم راقان العإ
 يلي: ف ما لى تكالي شتمل عوت  ويرطالت 

 

 ؛لألرضجير ك الحر والتأ ملقوق الت ح •

 و  ؛ةالتحتي  ةي شاءات البن ل على تكاليف إن شتمت وت قاء اإلنشاءالالمدفوعة للمقاولين لغ المبا •

اإلتكالي  • وتكو  طخطي الت ليف  وتكاراض  قف  واألتعاب  مولا  د داعإ  اليفالتصميم  ضري ةي القانون   دمات لخاء  قالالمهنية  قع  ت ب ،  ل  حوي ة 
 القة. العاألخرى ذات   اليفمباشرة والتكال ات غير  اإلنشاءاليف ارات وتكالعق

 

تك اايتم تخصيص  البنية  مية  لتحت ليف  لعدة  وتشكالمشتركة  م  ل شاريع  الجزءاً  تحديد    من  ريعمشاال  م تماإلرة  دقالم  كاليفت ن  ف  ي الالتكأجل 
 رة سنوات. عشكثر من طوير بأض الت ارات لغر ض العقلبعير والتط ة رتقدر دو تها.بي ث ت  تم دات التي ة إلى اإليرائداعلا
 

  كلفة لى أنه ت ( عم ف درهأل  5.205:  2021مبر  ديس  31لف درهم )أ  7.716رسملة مبلغ    2022ديسمبر    31ية في  نتهل السنة المم خالت 
 ر. تطوي ال لغرض اراتقد عي لتش اقتراض

 

 فات مشتركةالالئتض  و قر 12
     2022 2021 

 درهم فلأ درهم  لف أ   
     

.483837   * .مذ.م سي  دابليودي  ر دبي الجنوبإعما  843.493 
 136.236 75.035     ذ.م.مد تاون فيوز أول
   ---------------------  ---------------------  
   12.5189  9.72997  
    == == = ====   = = ===== ==  
 

ً د  االسد حقنة وتست وغير مضمة  رك ت فات مشتالئ إلى ا القروض  إن  دة. ال يترتب عليها أي فائ و لشروط االتفاقية  وفقا
 

 يخ التقرير. من تار شهراً   12( والتي من المتوقع استردادها بعد ألف درهم 812,493: 2021)ألف درهم  769,483ذلك  * يشمل 
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 ة ات مشتركئتالف ستثمارات في ا ا 13
     2022 2021 

 هملف درأ ألف درهم    
     

 299.270 406.302   ( 1) ذ.م.م  ي ليو سدي داب  لجنوبا دبيإعمار 
536234. 234.538   ( 2) م .ذ.مر ي ل سكوبي عز  

4.78028   ( 3)  ذ.م.م فيوز   نوتا أولد  17.4402  
   -------------------  -------------------  

20.6925   ة السن ة هايكة في ن شترالم  تالفات ي االئ ف تثمار الس صافي ا  46751.2  
    == == = ====   == = = ====  
 

سيس  . تم تأوب ار الجن ع إعممشروير  لتطو  ن راي ة مدينة دبي للطمع مؤسس  مشترك  فالئت اة  م اتفاقي األركة  مت الش، أبر2015نة  ل سخال ( 1)
  ي   دا بليو س   دي ب  و ن جالدبي    اسم إعمار تحت    غيلهشت   وتم  2016و  ماي   9يخ  بتار  تحدةبية المدولة اإلمارات العر  وع المشترك فيشرالم

.  اتشطة تطوير العقارأن   ئيسية في صورة رب أة  تشارك المنش  ٪.50  بةبنسه  ة في حص  ألم ا  ركةالش  كتمتلوالتي    ب"(،و الجن ار  ذ.م.م )"إعم
 . (2)24 حاضي لك اإلكذ راجع

 
بيرسون  وان    شرميراس فين لشركة    ةوك المملبيل  راس زعة مي شرك  مع  ركت مش  تالفائ فاقية  م ات ألشركة االأبرمت    ،2017يناير    9  بتاريخ ( 2)

في    ٪50بنسبة    لكية محصة    كة األمشرل تمتلك المتحدة.  ت العربية امارا إلا  ولة تلطة في دمات مخاستخداشروع ذو  متطوير  لغرض  .م.  ذ.م
 . (كوير" س "زعبيل سكوير ذ.م.م ) بيل رك، زعالمشت  فالئت االة شرك

 
أراضامبعض    معمشترك    الفائت ية  اقاتف  جموعةالممت  برأ   ،2018يو  ما   15  خاري بت  (3) به  يلكي  الرئيسي  خليفة  برج  ر  وي تطدف  مجمع 

رك،  ت المشروع  المش٪ في شركة  61  .25  بةة بنسحصة ملكي   المجموعةك  تلمت   .ة دحلمت اربية  مارات العدولة اإل عقارات في  ض وبيع الاألر
   (.ن"لد تاوو"أ م.م )ذ.وز ون في تا لدوأ

 
 ة: المشترك ا تهفاتاللية في ائ االت  الفعليةص الملكية حص ة عمجموللدى ا

 
 ة نسبة الملكي     

 2021 2022 بلد التأسيس   
     

 ٪ 50. 00 ٪ 50.  00 ة المتحدة مارات العربي إلا م م.ذ. ي بليو سدي دا دبي الجنوب إعمار
 ٪ 50. 00 ٪ 50.  00 تحدة لمية العرب ات ارااإلم  ير ذ.م.م سكو يلزعب 
 ٪ 61. 25 ٪ 61.  25 تحدة الم ة اإلمارات العربي   .م.م ذز وي ون فاأولد ت 

 
 

 :2022 ديسمبر 31 في  يةنتهمال سنة للمجموعة لل تركةشفات الم ئتاللال لة اإليرادات الشام نبيا ليالتا الجدول يلخص
 

  

  وب الجن  دبي إعمار 
  سي  يو دي دابل
 ذ.م.م 

ر  ي ول سك بي زع
 م.م ذ.

  اون فيوزأولد ت
 جمالي اإل م.م .ذ

 هم رألف د  ألف درهم  ف درهم أل م هف درلأ  
      

 1.083.741 215.386 - 868.355  ات اديراإل

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

9.94210 - 214.064  للسنة  ة شاملل ا تا رادي ي اإلالإجم  4.00632  
   = == = == ====   = === == = ===   = ===== === =   ==== ======  

2109.94 - 214.064  ات ركالش  يمالك إلى  لمنسوبة ا رباحألا  324.006 

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

371174. 67.339 - 107.032  نة سال  باح ة من أرجموعالمحصة   
   = = ========   === =======   == === === ==   == = == === ==  
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 )تابع(  ركة شتتالفات مئي ا ت فاار ثمتاس 13
 
 :2021 ديسمبر 31 في  المنتهية لسنة ة لوعللمجم ت المشتركةتالفائ اللشاملة لادات ايراإل يانب  تاليال دولالج  خصلي 
 

  
  الجنوب دبي ارعمإ

 ذ.م.م   سي  دي دابليو
ر  وي ل سكبي زع
 م.م ذ.

  فيوز   اونت لد أو
 جمالي اإل .م.م ذ

 رهمألف د  ألف درهم ف درهمأل ملف درهأ  
      

65989.9  ات دااإلير  - 92.6244  01.482.58  

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

.655202  للسنة  ة الشامل تا رادي ي اإلإجمال  - 318.052  420.708 
   === === ====   = === == = ===   = ===== ====   === = === ===  

.708420 218.053 - 202.655  ات ركالش  مالكي إلى  لمنسوبة ا ألرباحا  

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

7101.32  نة سال أرباحن جموعة ملماحصة   - 7133.55  234.884 
   ==========  === ==== ===   = = = ===== ==   === == === ==  

 
 : ال شيء(. 2021) ة. المشترك  فاتاالئتالة من لسن ال  خالاح  لم يتم استالم توزيعات أرب 

 
 المشتركة للمجموعة:  اتفتالئ لال 2022ديسمبر  31ي ف ا الي كمز المكانات المرالجدول التالي بي ص يلخ
 

  
  ب جنودبي الار إعم
 ذ.م.م  سي  دابليو  دي

كوير  بيل سزع
 .م.م ذ

  وزأولد تاون في 
 جمالي اإل .م.م ذ

 ف درهم لأ درهم  ألف  درهم  ألف  ألف درهم   
      

ا يعادله  ومقد ذلك ن  ا في )بم  وداتالموجلي إجما
9308.92.1  ( درهم فأل 902.550قيمة ب   643.984 365674.  .82916.53  
      

.7051.385  طلوبات ي الم إجمال  .909741  209.589 1.770.203 
      

.604812  ي الموجودات صاف  .075469  464.947 1.746.626 
   ===== =====   = = ====== ==   == = = ======   == ===== ===  

6.30240  ات في الموجودصافي موعة المج حصة   .538234  84.7802  6205.92  
   === === == ==   = == == =====   ======== ==   == ==== ====  
 

 للمجموعة:  ركةالمشت  ئتالفاتلال 2021ديسمبر  31ي ف كما  يلالمانات المركز لي بياتاالل جدو لخص الي 
 

  
  بو ي الجن دب ار إعم

 ذ.م.م   سي  دي دابليو
كوير  بيل سزع
 .م .مذ

  وز في ون  أولد تا
 ي اإلجمال .م.م ذ

 ف درهملأ درهم لفأ مدره لفأ درهمألف   
      

ه  دل يعاا ذلك نقد ومي )بما ف  الموجوداتلي إجما
6.5331.94  ( درهم ألف 714.620يمة قب   643.119 .423456  75.154.03  
      

.3347.991  ي المطلوبات إجمال  174.047 209.419 4591.731.  
      
55.0043 469.072 598.540  دات ي الموجوافص  16.422.61  
   = == == =====   = = ====== = =   == = = == ====   == ========  

9.27029  ت ادجو مو ال فيموعة في صامجحصة ال  536234.  217.440 751.246 
   === === ====   = ====== ===   ======== ==   == ========  

 
ديسمبر    31)  همدر  فأل  1.193.058  ةمشتركها الالفات ائت من االلتزامات المتعلقة ب بلغت حصة المجموعة    ،2022  يسمبرد  31  في  كما

 . ( رهمد فلأ 1.223.099: 2021
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 دات لمعوا   التواآل متلكات الم 14
 

2022 :       

 ني مباو  يضاأر 
ر مبيوتك هزة أج
 يارات س  تركيباتث واأث مكتبيةمعدات  و

ق  موجودات ح
 جمالي اإل خدام تالس ا

 ف درهم أل م ف درهأل م ف درهأل درهم   ألف رهم ألف د ألف درهم  
       فة: لالتك
735.58 2022 يناير 1 يف  611.16  484.24  52 008.16  620.115  
002 - ات ضافاإل  104 45 503.2  528.2  
 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ------------------- 
357.58 2022 مبرديس 31في   136.16  588.42  97 115.18  914.711  
 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ------------------- 

       لمتراكم: االستهالك ا
529.43 2022يناير  1في   054.14  340.23  20 008.61  131.88  

836.5 (5 )إيضاح ة االستهالك المحمل للسن  370.1  248 3 350.2  276.9  
 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 
365.40 2022ديسمبر  31في   577.15  822.23  23 511.18  758.97  
 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 

       : يةدفترلقيمة الصافي ا 
992.17 2022مبر يس د 31 في    784 306.1  74 - 156.20  
  = = === ==   = = === ==  = = === ==  = = === ==  = = === ==  = = === == 

 
2021:       

 ني مبا و يضاأر 
ر  مبيوتك ةهزأج
 ت ياراس ت ركيباتث و اأث مكتبية معدات و

ق  ت ح موجودا
 اإلجمالي  م خداالستا

 هم ألف در م ف درهأل رهم ف دأل درهم   ألف هم رد  ألف رهم ألف د 
       : لفةالتك
12916. 58.357 2022ر يناي 1في   9724.2  30 13.319 .132112  
689.2 22 187 32 - ات ضافاإل  032.9  
 -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 

35758. 2022مبر ديس 31في   16.116  424.48  52 8.0016  20615.1  
 -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 

       كم: لمتراستهالك ااال
01411. 28.693 2022 يناير 1في   022.69  14 .31913  5.7307  

.8365 (5ة )إيضاح لسناالستهالك المحمل ل   5263.  344 6 892.6  112.40  
 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 

.95234 2022سمبر دي 31في   044.51  3423.0  20 816.00  188.13  
 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 

       لدفترية: مة ا صافي القي
8283.2 2022مبر يسد 31في     1261.  0541.  32 - 26.931 
  == = ===   ======  = =====  ===== =  = == == =  ==== == 
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 رى واألخ   ةيالتجار ائنة دالذمم ال  15
 

     2022 2021 
 ألف درهم م ألف دره   
     
   4,018,227   7,3664,27   ريعاشصات تكلفة عقود المقات ومخص تحمس

   2,636,728   ,9133,088   ( 24 يضاح إقة )ذات عال أطراف لى إ الدفعتحقة مبالغ مس
     936,32,91   8912,241,   راضي راء ألشنون ائ د

  3798,76   647,014   ( 1)  جاريةنة ت ئ ذمم دا
159,334    115,542   مية كولحاقة الدفع للجهات ستحالغ ممب   
   221,003    113,339   قة الدفع ات مستحعبي موالت عم
  0,64154   9455,53   خرى ائنة أ ت وذمم دتحقاقااس
   --------------------------  -----------------------  
   10,939,604   201,08911,  
    ==== ==== ===   === = === == =  

 

ألف    154.471:  2021ديسمبر    31)  درهم  ألف  71.516  صم المورد بمبلغت خرية على تسهياللتجاتتضمن الذمم الدائنة ا (1)
والت درهم الموتايخجبها  بموي  (  لفواتيرداد  الساستالم    ونردر  االمبكر  أحد  المجموحقام مست يق خص طرن  وك علبن هم من  عة.  تهم من 

التسوية من  ستالم  لمجموعة واار المستحقة على  واتي ما يتعلق بالفك في دفع مبالغ للمورد المشار  ىعلبنك  لترتيب، يوافق الاا  ذبموجب هو
 . في تاريخ الحقجموعة الم

 

 تابريت  ال  ((3)24اح  اإليضة )راجع  القذات عطراف  ألع  الدفقة  لمبالغ مستحا  )بخالف  ألخرىا  دائنةال  ذمملاو  ةي التجار  ةئن الدا  ذممال  إن

 عراجا) ،المالياة طلوبااتالمقاق تحسااياان وب  جموعاةالمب   صاةالخا  االئتماان  اطرمخا  إدارة  عملياة  حاول  توضيحلا  لغرضو  ئدفوا  هاعلي 

 (.ج) 27 رقم ضاحي اإل

 
 لعمالء ا ن م مقدما  ة غ مدفوعبالم 16
 

     2022 2021 
 همرد  ألف لف درهم أ   
     
5894.464.   سنة داية الي ب يد فصالر  .0413372.  
6.777.4781 16.027.852   السنة  الل خ  تافا ضاإل : زائداً   
 ً ( 10.865.429)   لسنة الل اا خهب  ات المعترف يراد: اإلناقصا  (15.045.930)  

   ----------------------------  ----------------------------  
0129.627.   ة سن ال هاية د في ن صي لرا  64.5894.4  
    == == === = ===   == = == ===== =  
 

ً تيفائها جستم الم ي   /ااستيفائه  ملم يت لتي  موعة اجلملت أداء  لتزامالبيع الر اسعي مبلغ  الإجم  يصصتختم    2022ديسامبر  31كماا فاي  زئيا

م لام يات  األداء التاي ماتتزاالب  افرتم االعت ي أن  ةالمجموع. تتوقع م(درهألف  22.610.996 :2021درهم ) ألف  31.745.969  مبلغب 

 سنوات. 5 -1راوح من ت ت  ترةل فخال اترادكإي  ائهاتيفاس

 

 ئنة ت الدامم المحتجزا ذ 17
 

     2022 2021 
 مألف دره هم ف درأل   
     

72.1006   هر ش 12خالل ة  ق ة المستحزات الدائن ذمم المحتج  35452.8  
56320.4   هر ش 12بعد حقة ست ئنة الماالد زاتذمم المحتج  351.001 

   --------------------  --------------------  
   920.583 803.836 
    == =======   == === ===  



 بعة لتاا هاشركات و   ير ش.م.عطو للت  إعمارشركة 
 

 ( ع اب)ت الموحدة بيانات الماليةال حول إيضاحات
     2022 ربيسمد 31في  ةينتهالمة سنلل
 

 . دةموحال ةي الت المياناب لا من هذهأ تجزجزءاً ال ي  28إلى  1 ة منرفقشكل اإليضاحات المتُ 
 

36 

 دة ئ اتخضع لف ات وسلفي   قروض 18
 

     2022 2021 
 همألف در ألف درهم    
     
 3.715.197   508.026.3   ة ن سالة ي بدافي صيد الر
370683.   904.598.4   لسنةاالل ة خحوب مسئداً: القروض الزا  
ً ناق ( 593.963.6)   سنة الالل فوعة خلمدبالغ الما : صا  (9051.138.)  
   -------------------------  -------------------------  
 3.260.508   819.895   نة سصيد في نهاية ال لرا

( 374.3)   رةً شبااليف المنسوبة من التكم المطفأزء غير جالاً: ناقص  (1.841)  
   -------------------------  -------------------------  

 3.258.667   076.892   ة ية السن ي نهاف  ةدالتي تخضع لفائ  لسلفياتالقروض وا  صافي
    == == === === =   == == === === =  
 : فائدة ل  تخضع  يوالسلفيات الت القروض  ن استحقاق ياب
236.24   *شهراً  12ل الخ   59.2653.0  
299.401   840.849   راً شه 12بعد    
   -------------------------  -------------------------  
   076.892   .66783.25  
    ===== ======   == =========  

 

ألااف دوالر أمريكااي  1,000,000بقيمااة تسااهيل"( لاساانوات )" 6لماادة  متجاادد ائتمااان تسااهيلعلااى  2019موعااة خااالل حصالت المج

ً سانو ٪1 .25اً باور زائادلي أشاهر    3ئدة  فاعدل  ممون لمضغير الدد  تجمالاالئتماني  يخضع التسهيل  (.  ألف درهم  3,673,000) ل خاال. يا

 الكامل.ب  يمالتسهيل القدمن  السنة الحالية، تمت تسوية المبلغ المستحق

 

سنوات من  تسإلى تسهيلين التمتد مدة  درهم ألف 3.673.000ن بقيمة إجمالية تبلغ ي جديد لينسهي ت على  خالل السنةحصلت المجموعة  

كماا  يالت مضمونة من قبال الشاركة األم.هذه التسهإن  .٪1 بنسبةهامش زائداً بور اي ر أشه 3أو  1فائدة  دللمع  وتخضعخ االتفاقية  ري ات 

 ف درهم.لأ 853.583 التسهيلينمن تحق المس، بلغ 2022ديسمبر  31في 

 

اً ائادة وفقاف معادلل يلهالتساخضاع ي  .مرهادلاف أ 600.000ير األجل بمبلاغ  قرض قصسهيل  على ت   السنةل  خالالمجموعة    حصلتكما  

 مبرديسا 31م. كماا فاي أللشاركة اسنوياً وهو مضمون بموجب ضمان تجااري مان ا ٪1رات زائداً اإلمان بنوك السائدة بي الفائدة    لمعدل

 . يلذا التسهمن همبلغ أي  الحصول على أو لمجموعة بسحبام تقم ل،  2202

 

فيات قروض والسللضمن ا (ألف درهم  83.370  :2021بر  سمدي   31)م  هألف در  42.236  غلمب إدراج    تم،  2022  ديسمبر  31ا في  كم

 متحادةبياة الرلعا تارااألما لاةي دوتجارياة فاناوك ب  من عدة ل عليهاذلك المبلغ التسهيالت التي تم الحصومثل  ة حيث ي تخضع لفائد  لتيا

 . ند الطلبعحق سدادها ويست 

 
 رأس المال  19
 

     2022 2021 
 همألف در م هدر ف لأ   
     
سهم    كل ل درهم 1مة سهم بقي  8.000.000.000به:  مصرح الال المس أر
000.000.8   سهم( ل لك  درهم 1سهم بقيمة  8.000.000.000: 2021)  000.000.8  
    === ===== ===   = ====== === =  

  1مة سهم بقي  4.000.000.000ل: ع بالكامفومد الالمصدر ورأس المال 
000.000.4   سهم(   م لكل دره 1 مةي قب  همس 4.000.000.000: 2021)  همسم لكل هدر  000.000.4  
    == == == =====   === == ======  
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 ني لقانو االحتياطي ا  20
 

ً وفق  (32) رقام المتحادة العربياة راتإلمااا لدولاة ديتحااا قانونم ب المرسو من 241 رقم  ةدماوال  للشركة  ياألساس  النظام  من  61  ةللماد  ا

 اماتق. دفوعالما الماال أسر مان٪ 50 إلاى  يصال  حتى  نونيقاال  ياطيالحت ل  لسنويا  حلرب ا  يفصا  من٪  10  يصخصت   مت ي   ،2021  سنةل

ألاف  324.434: 2021بر ديسام  31)  للسانة  حااألربا  فيصاا  مان  القانوني  يطالحتياا  إلى  همدر  ألف  380.825  مبلغ  بتحويل  الشركة

 .هم(در

 
 م السه حيةرب 21

 

لعادد األساهم المرجح  وسطلمت الى كة عالشر كيلامإلى  المنسوبةنة سائر السخ وح أباأر  تقسيم صافيب   همسلل  ح األساسيتساب الرب احم  يت 

 . خالل السنة مةلعادية القائ ا

 

األساهم د لعادح رجالماتوساط  مال  ىعلالشاركة  ا  ماالكي  ىإل  لمنسوبةار  ئ اسأو الخاح  رب ألي امخفف للسهم بتقسيم صافلربح التساب ااحيتم  

ساهم ى أالمخففة إل سهم المحتملة العاديةألع اجمي ويل د تحصدر عن ت س التي لعدد األسهم ط المرجحسوالمت  ئداً السنة زا لالخ  ةائمعادية القال

 عادية.

 

 ي:يل ماكي هللسهم فف مخلاو الحتساب الربح األساسي لضروريةمات اعلوإن الم

 
     2022 2021 

 مرهف د أل هم رف د لأ   
     حية: ربال

83.808.24   كة  شرال إلى مالكي بة وسن الماألرباح   3.244.339 
    = == = == ====   === = == = ===  
     
   2022 2022 

     باألالف هم عدد األس 
.00000.04 4.000.000   هم الس األسهم األساسية لربحية رجح لعدد الم توسط الم  
    === = == ====   ====== == ==  
     
   2022 2022 

     : همربحية الس 
0  .95   )درهم( فةلمخفواية  اسهم األسسالة ي ربح -  18. 0  
    ====== = = ==   = == == === ==  
 

 مطلوبات الطارئة والالضمانات   22
 

تنظايم ال  سساةإلاى مؤف درهام(  ألا  6.351.465  :2021ر  ب مديسا  31رهام )ف دألا  5.587.887  بلغمأداء ب   فالةعة كت المجموأصدر

 .العقاري يملتنظا سةسصة بمؤخاالة ظمن األوجب ها بمن مشاريعبي كضمان عد ري فياقالع
 
 تباطات االر 23
 

ألف درهم(.   4.384.786:  2021سمبر  دي   31)م  ألف دره  5.997.623غ  مبلب   ارتباطاتة  لدى المجموع،  2022  مبرسدي   31في  كما  

 مخصبعد  ةلسن نهاية ا فيي اضراألشراء قطع ة لمبرملا لعقودا ذلكما في ، ب وعةالمجم ة من قبلرمد المب العقو  مةقي امات  لتزالا  هتمثل هذ

 التاريخ.  ذلك في تحقةالمسمبالغ والوضة لفواتير المقب قيمة ا
 

ً ى ذلعالوةً عل قبلية اح المسات ربامان األ٪  30 فعبادتازام ال عاةموجعة وميناء راشد، لادى المن المجمومبرمة بي تطوير التفاقية الال ك، وفقا

 شد. را يناءمع اة مشروحي  ى دورةمد على
 

وقع أن مت لمن غير التي ق األعمال العادية وااي سي ة فجموعللم اريعمشدة  ق بعمقاولين تتعل  من قبل امهتقدي  مت ت مطالبالا ضبع كاهن  كان

 .لم يتم رصد مخصص بشأنهاجوهرية  التزاماتتج عنها ين 
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 قة اف ذات العالرألط اإفصاحات  24
 

، اشارةأو غيار مب ة القادرة، مباشارة عموجالم دىان لك  إذامجموعة،  الب   قةعال  طراف ذاتبر األتعت ،  دةة الموحالمالي   البياناتلغرض هذه  

ع ضاأو عنادما تخ  ،كاس باالعكسلعية أو اغيلالتشو  ليةالمارات اخاذ القريه في ات ري علهجوتأثير    رسةمالسيطرة على الطرف أو مى اعل

 خرى.أ نشآتم أو أفراداً  قةاللعات ااألطراف ذتكون أن ن مك. ي يقة(شق نشآتم)ف للسيطرة المشتركة رمجموعة والطلا

 

 منتتض. عالقةال الطرف ذين تعريف انات األخرى التي تقع ضممعامالت مع األفراد والكي  ةادي تي عاالل  اق األعماالمجموعة في سي  رمتب 

 وغيرها. كةترشالم تالفاتئ واالتركة حت سيطرة مشملوكة ت الرئيسيين والشركات المة موظفي اإلدارة قة بالمجموعالف ذات العرااألط
 

 )"الحكوماة"(. كوماة دبايمن قبال ح ةمملوك منشأة، وهي وميةتثمارات الحكمؤسسة دبي لالسلا ًي زئ كة جموعة مملوألم للمجا شركةالإن  

 اتالساتثمارلمؤسساة دباي لون يكا  كاة للحكوماةمملو  ومنشاآت، مع كيانات  ياديةت العاألعمال  ا، في سياق  جموعة في معامالتلمتدخل ا

 دارة عادماإل قاررت، 24رقام الادولي ار المحاسبي بموجب المعي اح لمت ا اءإلعف. وفقًا لأثير هامت  ة أوركمشت أو سيطرة   رةيطس  يةالحكوم

اق األعماال ي في س فيها دخولويتم ، ة تشغيلية ذات صلةطمويلية وأنشت تي هي في األساس ذات طبيعة  ال، ومالتعن هذه المعا  اإلفصاح

ً وفق ديةااالعتي   .يةرتجاشروط ل ا

 

 العالقةت ف ذاراألطعامالت ام

 

 ياة وبشاروط متفاقادماال العناء ساير األعث ت أتمتي والقة، الالع ذات األطراف ية معلتالجوهرية الا اك المعامالتهن   نتكا،  نةالسخالل  

 اف:طرألها بين اي عل

 

     2022   2021 
 درهم لفأ ألف درهم    
     كة األم: رالش
73197.4 640.899   ه( اأدن ( 2جع )رايرادات )اإل  
 489.943 368.131   ( ه ادن ( أ1راجع )) ية واإلدارية موملعا وفات يع والمصروفات الب صرم

.53540 86.220   ( ( أدناه3جع )ا)ر  يلتموال تكلفة  
    === ===== = =   == = = ======  

     
   2022   2021 
 درهم ألف درهم ألف    

     : قةالشقي المنشآت 
5036.6   رية  داواإلة ي ومالعم  ت فارو صمالويع ب الروفات  صم  60764.  

 52.618 72.418   ات لعقارير ات تطووفا مصر
    === ===== = =   = === ===== =  

     
     : فات المشتركة االئتال

525.38 21.987   اإليرادات   
    === ===== = =   = === ===== =  
     

    : همقة ب عالالت ااف ذواألطر  ادارة وموظفي اإلدارة العلي اإل جلس م أعضاء 
283   ة  ية واإلداري ات العمومصروفوالم لبيعات  فا مصرو  461.0  

    === ===== = =   ==== ======  
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 )تابع(   قةلعالت ا ااألطراف ذ تاحا إفص   24
 
 القةعت الاأرصدة األطراف ذ 
 

 :ها(ن ضم دةصراألذه ه جتدرأ تيلموحد االالمالي  )وبنود بيان المركزة وهري لجا عالقةلا اف ذاتطراأل دةأرص يليفيما 
 

   2022   2021 
 مألف دره ألف درهم  

   األم:  كة الشر
 أخرى   فات ومصرو نة وودائع أخرى مدي  وذممموجودات  

.231.1661 1.299.008 ( أدناه( 2)  )راجعماً قدة معمدفو  
8052.598. 3.057.228 ( أدناه( 3)و  ( 1) جعرا خرى )األارية وتجة الئن الدامم الذ  
  = == == = == = =   ==== ==== = =  

   : التابعة ت منشآال
 24.334 118.551 ة مقدماً  رى مدفوع ومصروفات أخ  ائع أخرىينة وودمدموجودات وذمم 

.92337 31.685 رى األخية والتجار ئنةالذمم الدا  
  === === = = = =   ==== === ===  

 كة:الشر فاتورمصتخصيص  (1)
 

ذه المهاام ملت هاشاإلاى المجموعاة.   امهاالمهاذه  ب   تبطةمرال  في كالص الت ي صتخ  موت   مجموعةلل  التجارية  المهامبعض  األم    الشركة  تقدم

وانين لقال لثاااالمت و نولوجياا المعلومااتوتكة المحاساب ياة ووقسام الشاؤون المالساتثمرين  المقاات  وعال  يناةرية والخزارد البشقسام الموأ

ً والتس  األعمال  وتطوير  تكاالشرن  اني ولقو شاركة األم علاى لن قبال اما  ارياةتجال  توفامصارال  يصخصات تام    ،العالقةة  قي  التفاويق. وفقا

ألف درهام  2.520.438ة مبلغ تسوي ة األم على ، اتفقت المجموعة والشركالسابقةل السنة خال وعة.دات المجممن إيرا ٪3  نسبة  سأسا

ألم ا ركةشارهم مان الد لفأ 4.151.600غ نة بمبلمدي ذمم مقاصة مقابل طريق ال عن األم ى الشركةمجموعة إلالقبل  ق الدفع من  حمست 

 .قابل لالسترداد عند الطلبيد الصافي ذا الرصه. إن 2021ديسمبر  31ا في كم
 

 م:ألمن الشركة ااد ستردلقابلة لالالمبالغ ا (2)
 

ع بي لل صةخصارات المالعقت تطوير متكبدة لمشروعاالوير تطال فلي كات لق ب تعي ا يمألم فشركة اداد من الترسلك األرصدة القابلة لاليمثل ذ

 علقة بأعماللمت وير ادمات التطة األم بتحويل خالرئيسية، قامت الشرك حويلي اتفاقية الت ليه فاالتفاق عم ت   ا لمافقو  ي.دب ر  خو  عوشرفي م

البنياة ليف فيهاا تكااف التطاوير بماا لي تكاا كةلشاراه ب  دتتكب ي ت الو شركة،إلى الخور دبي  وعرشات المخصصة للبيع في مالعقار  رطوي ت 

ً  دةصرألا ذهه دادتريتم اسس ة.ي حت لت ا  تحويل الرئيسية.ة اليها في اتفاقي فق علشروط المت لل وفقا
 

 م:األ لشركةدفع إلى االغ المستحقة الالمب (3)
 

 2.584.750 :2021بر ديسام 31)هام رد لفأ 2.584.750 مبلغ وتتضمنر مضمونة  غي   مالدفع إلى الشركة األ  لمستحقةالغ  اب إن الم

 انيائتماهيل لدى المجموعة إجمالي تسا .15  احع أيضاً إيضراج  ا.ًي ٪ سنو1  .4  اً ئدزا  ورليب   هرأش  3بواقع  دة  ئ اف  هعلي   تبم( يتررهألف د

 درهم(.ألف  4.958.550ي )ريكألف دوالر أم  1.350.000بمبلغ  

 

 ة العليافي اإلداروظمتعويضات 
 

 :لينت كما ي كا ةالسن  لالخ ياالعل رةادفي اإلظموت اويضإن تع

     2022   2021 
 مرهلف د أ رهم د ألف    
     
4242.1 35.474   جل ة األيرقص  يضاتتعو  

 1.888 2.709   ينتعويضات نهاية الخدمة للموظف
   -------------------  -------------------  
   83138.  44.030 
    = ===== = =   === = ====  

 (.ظفوم 34: 2021ر مب سدي  31موظف ) 32ارة العليا اإلد فيدد موظع، بلغ هالسن الل خ
 

افق  و  حيث  2021  سنةعن  س اإلدارة غير التنفيذيين  ألف درهم إلى أعضاء مجل   3.900  بمبلغمكافأة    بدفع  الشركة  قامت   ،السنة  لالخ
 هم(. در ألف 3.900: 2021) 2022ل أبري  21 الُمنعقد بتاريخكة للشر السنويمية وجمعية العمل ااجتماع في  ى ذلك علون المساهم
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 ة المالي ات وادلة لألد لع ا م قيال 25

 
 ية.المال باتلووالمطة لي لماالموجودات ا مالية مناألدوات التتألف 

 

تير هاا فاواب  يصادرلام  ناة التايمم المدي التجارياة والاذ  ةذمم المديناالصرفية ولمصدة ااألرالنقد و  من  لمجموعةية لجودات المالالموتألف  ت 

ت باالمطلوا لفتتاأات العالقاة. ألطاراف ذساتحقة مان امالغ المبائع والاودلاألخرى واة  ين دلما  والذمم  ةالفات المشتركاالئت   إلىروض  والق

إلاى ة ستحقالم المبالغلدائنة وم المحتجزات امذو التجارية ةالدائن  مموالذ وائدتب عليها فالتي يتريات قروض والسلفن الوعة ممجملل  لماليةا

 ى.الدائنة األخرالذمم ة وعالقراف ذات أط

 

عملياة ناء اغباة، باساتث الر طارافألا باينحالياة لة امفي معت واألدبها تبادل ا لتي يمكنبالمبالغ المالية ا ألدواتلة  ليمة العادلقا  جراإديتم  

 .يةالتصفأو  بيع القسريال

 

جال لهاذه ألا ةيرقصاساتحقاق بسابب فتارات االوذلاك  بياركل كفترية بشاها الديمعن قاً  ي لف جوهرة ال تخت ألدوات المالي ل  العادلة  يملقإن ا

 ات.ودألا

 

 األرباح  توزيعات  26

 
موافقاة شاريطة  2022ديسامبر  31للسانة المنتهياة فاي درهم للسهم الواحد  0 .52وزيع أرباح نقدية بقيمة يقترح مجلس إدارة الشركة ت 

 وي القادم.همين في اجتماع الجمعية العمومية السن االمس

 

معياة جلااجتمااع ل الخا 2021يسامبر  د  31نة المنتهياة فاي  للساي  فاة  ي نتهة المن لسلح  ت أربايعاوزت   دفع  ىعلكة  الشر  مساهمييوافق  لم  

 .2022 لابري  21في  قدي المنعنولسة امومي الع

 

   ة المخاطر المالية ر أهداف وسياسات إدا 27
 
 ةمارة عنظ

 ة:ي اللما دواتا األهاماستخد يجةنت  يةالتالر لمخاطتتعرض المجموعة ل
 

 ،انتمر االئ خاطم ( أ
 وق، ولسمخاطر ا (ب 

 .ةلوي سر الخاطم ج(  
 

عة لقيااس وإدارة المجمو ياتاف وسياسات وعمله، وأهدأعال خاطرمكل من الل  جموعةملاول تعرض  ح  المعلوماتا اإليضاح  ذيعرض ه
 المال.رأس ل موعةمخاطر وإدارة المجلا
 

تطوير  نسؤولة عة معومجللم ليالعدارة ااإل إنموعة. طر المجامخ ةدارإلعمل ر  اإط  راقبةمو  إلنشاءلة  شامة  سؤولي م  دارةلدى مجلس اإل
 إلدارة.س اأنشطتها إلى مجلدورية ب  اريرم تقي وعة وتقدجمر المطاخمإدارة  اتاقبة سياسومر
 

ً مرسا موثقاةلا مخااطرلة ادارإ ياساتس يج مندى المجموعة تمثل مزية للاالح لمخاطر الماليةة ارإداإن إطار عمل   كن األمابعاض ا فاي يا
ها ياتم وضاع مية(الرسا مية وغياررساة )العاوماطر المجمخإدارة ات ى. إن سياسرماكن أخي أف  ةي لرسمر اغي مخاطر  لة اارإدسات  سياو

 ميات حادود. ال تلاكب  لتقيادواخااطر الم ومراقباةمالئماة  خااطرم وابطوعة ولوضع حدود وضمالتي تواجهها المجلمخاطر ل التحديد وتحلي 
 ة.ة المجموعلسوق وأنشطاأوضاع  في تاري التغاج درورية إلة دوراطر بصرة المخاإد وأنظمةسات ياسعة مراج
 

إطار عمل اية فكجعة اطر المجموعة ومراخمإدارة  وإجراءات    بسياسات  املاللتز  اإلدارة  مراقبة  ىة علجموعمق لدى القي التد  ةن جتشرف ل
 افي من قبالرور اإلشالد يف  دتهاساعم  وعة يتممجمالق لدى  التدقي   ةلجن ة. إن  جموعلماها  تواجه  تياطر اللمخبا  لقا يتعيماطر فلمخإدارة ا
عان  رياتقر لمخاطر ويقادمارة ادإلضوابط وإجراءات  لدوريةر اوغي جعة الدورية  بالمرا  يداخلق الي سم التدقق  يتعهد  .يق الداخلقي قسم التد

 .تدقيقالنتائج إلى لجنة ال



 بعة لتاا هاشركات و   ير ش.م.عطو للت  إعمارشركة 
 

 ( ع اب)ت الموحدة بيانات الماليةال حول إيضاحات
     2022 ربيسمد 31في  ةينتهالمة سنلل
 

 . دةموحال ةي الت المياناب لا من هذهأ تجزجزءاً ال ي  28إلى  1 ة منرفقشكل اإليضاحات المتُ 
 

41 

 )تابع(  لمالية ر اإدارة المخاط داف وسياساتأه 27
 

 ع(اب)ت مةنظرة عا

 
ة ناائ لدا اتوذمام المحتجازد لهاا فوائارتاب عتت  يتاض والسالفيات الوقارلتألف من ات   ،جموعةمصة بالالخا  لرئيسيةة اي لمات الباوطلإن الم
ياة هاو لألدوات الماه اهاذ رض الرئيسي منلغخرى. إن اة األلدائن والذمم ا  دائنة التجاريةال  ممالذوت عالقة  ف ذاراألط  ستحقةمالمبالغ  وال
يناة مدلاذمم الوا رفيةصالمة درصاألوالنقد ة مثل عنوت م ت ماليةة موجوداعدى المجمول  ة. توجدموعجماليات  مللع  للى التموي ع  صوللحا
خارى ألاة  مديناال  ذممالوذات عالقة    طرافة من أالمستحق  غالمشتركة والمبال  عي شارمى الالقرض إلوفواتير    بها  درم يصللتي  او  ريةتجالا

 .هميات شرة من عملبام جنت التي ت  ،والودائع
 
 :اهدن أ ملخصة وهي اطرالمخ تلك من كل إلدارة هاي لع والموافقة ياساتلسا بمراجعة رةاإلدا سمجل مقوي 
 

 انمالئتار خاطم (أ
 
ه لتزاماتااب الوفااء   عانياة  مالي أداة  قابال فاو الطارف الميال أالعم  زعجاة إذا  علمالية لدى المجموا  ائرسالخ  هي مخاطراالئتمان  اطر  مخ
 فاتالئتالا في ذلك بماة القذات عاف رواألط ن العمالءم ةن مها المدي من ذم  سيي مان بشكل رئ ر االئت خاطملة  جموعلمض اقدية. تتعرعالت ا
 .ماليةالمؤسسات الوك وى البن ودائع لدللية، بما في ذلك اامال اشطتهأن من ى وينة األخرالمدم الذمو ركةت مشال
 

 خرىألوا بها فواتيرر صديم والتي ل مدينة التجاريةال الذمم
 
 وعاة،جمالم ىء لادماالالعدة عاية قاافديموغر ل. إنعمي لكل  ديةرالف بالسماتيسي ئ ر ليتأثر بشكئتمان الاوعة لمخاطر ض المجمتعر  نإ

 ة.ي مخاطر االئتمان ال أقل علىتأثير لعمالء لها ها ايعمل ب التي  لدب وال لمجال العملة ي سساألطر االمخا لكبما في ذ
 
جموعاة ض المتعارود. ت لعقااقساط محددة فاي  ألا  نألقساط. إنظام اب   ية وقطع أراضوتجاري   نيةكست  وحداع  لبي موعة عقود  مجال  متأبر
ي إلاى األراضاجارياة وقطاع  الت   لساكنيةلوحدات اللملكية القانونية  ا  ويلحتم ت ع ذلك، ي ستحقة. ومالم  اطألقساصوص  خب   مانئت الاطر امخل
تعارض  يجعال امامس مساتمر، لاى أسااع ةسااط المساتحقباة األقراقم تمك، ياذلة لاط. باإلضاافسااقألا يل جمياعصاتري فقط بعد تحلمشا

 .يجوهر يرعدومة غيون مر دلمخاطعة والمجم
 
 بخصوص وقعةلمت ا ئتماناال ئرلخسا يراتهاتقد ويمثل المالية رالتقاري  إعداد ريخات ب  ةمالقي  في خفاضلالن  مخصص وينتكب   عةولمجما  متقو
 تجموعاالم لسادادا نعا التاأخر أياام ددعا  ىلاإ  لمخصصاتا  دالتمع  تستند.  خرىواأل  تيرفوا  ابه  صدري   لم  والتي  اريةتجال  نةالمدي   ممالذ

 مااتالمعلو  ومعقولياة  لالماا  مقابال  الوقات  ةماوقي   احتمااالً   كثارألا  جاةي النت   الحساب  يعكس.  ثلةمما  ئرخسا  طأنما  اتذ  ءمالعال  من  ةمختلف
 ساتقوم. مساتقبليةلا ةاالقتصاادي  لظاروفا توتوقعاا  الياةالح  روفالظاو  قةلسااب ا  داثاألحا  عان  ليمااال  يارالتقر  تقو  في  المتاحة  ةاعمالد
 .بليةقت مس تلومامع على بناءً  ابقةالس انئتمالا ئراخس بةتجر تعديلل الجدول عايرةبم جموعةالم
 

 .ناالئتما طراخم من ىدن األ بالحد ديةعاال الاألعم ري س أثناء تنتج يالت  عامالتبالم ةعالق ذات افأطر من حقةالمست  لغاالمب  تتعلق
 

 األخرى نقديةلا عة والودائالمالي تاالموجود
 

إلاى القاروض و واألرصادة المصارفية دلنقااشمل والتي ت  ،للمجموعةخرى ألية الالما اتجودلمواة من تجان الناالئتمر امخاط  صوصخب 
ذ بعين ع األخمل ف المقاب لطرن عجز اج مت ن ي  تماناالئ   وعة لمخاطرجمالمض  فإن تعر  ،لودائع األخرىوا الذمم المدينةركة ومشت   ائتالفات

 .داتووجلما لهذه جدرلغ المالمب  ياوة يسسارلخى لصار أن الحد األقب عت اال
 

عاة مووم المجقاسة المجموعة. ت سياجموعة وفقاً لة المخزين الية من قبل  ت المؤسسابنكية والمرصدة الألن اماطر االئتمانية  ارة المخيتم إد
ة قب سااعتباار باالذ خاع األ. ماقاطة فبالياة ذات سامعة طي حم كة لدى بناواألرصداع  طريق إيدعن  تمانية  الئ ا  طرلمخارض لعلحد من الت با
 ته.زاماالوفاء بالت  بل فيمقا أي طرف فشلإلدارة ا وقعت المجموعة، ال ت  امل معهالتي تتعا نوكب ال لماأع
 

 رهم(.د ألف 22.970.076: 2021 رب سمدي  31هم )رألف د 29.198.551لمطفأة اودات بالتكلفة موجبلغ إجمالي ال
 

 اناتالضم
 

فاصايل حاول علاى ت   للحصاوكة. لالمشاتر  فااتئتالاالض  عوب   عةاب ا الت هت الى شركإ  فقط  يةلمالا  ناتالضماقديم  ي ت هالمجموعة  سياسة    إن
 ة.لموحدا ليةماالات ل البيان حو 22يضاح رقم اإلجع ر، راقاري يخ إعداد الت بتار ائمةضمانات القال
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 بع( ا)ت  ية الالم  رطخاارة المدات إ اسوسي ف داأه 27
 

 (بعا)ت ماناطر االئتخم أ(

 

 الزائدةخاطر الم زاتيترك

 

يكاون  دماأو عنا ،نطقة الجغرافيةفس المفي أنشطة في ن  أوشابهة، مت  ي أنشطةف ابلةمن األطراف المقعدد    شتركعندما ي   يزاتالترك  نتجت 

 فالظارو فاي تغيراتمماثال باال كلبشا تاأثرت ة ياقدعاات ت مااتزاجهاة الود لمداساتعالا همنادل عجعاة مماا قاد ي ثلامما  اقتصادية  اتم سمله

قطااع أعماال ر علاى طورات التي تؤث لت نحو ا ةموعالمجاء دية ألالحساسية النسب  إلى  تكيزاالترا. تشير  غيره  ة أوسي أو السياادية  االقتص

 بذاته.

 

لياة بمحاافظ ما اظحتفااال ىعلا كازترددة حمت إرشادا ةجموعلمت ااءراإجو ساتياة، تتضمن سئدالزاالمخاطر    اتركيزت ل تجنب  أج  من

 تركيازاتدارة إل ت نوعياةوطااتحموعاة جمال متساتخدوإدارتهاا. حددة الم اطر االئتمانمخ اتركيزت  يطرة علىم الستالي يت لة، وباوعن مت 

 .ع العملقطاور على مستوى العالقة المخاط

 

 .ماليةال وجوداتالم من ئةف للك فتريةلدا ةيمالق وه رالتقري  دإعدا خاري ت  في نمائت اال لمخاطر رضتعلل ىاألقص لحدا إن

 

 سوقطر المخا ب(

 

ثال السوق، مار بسبب التغيرات في أسع ماليةقبلية لألداة الست دية الملنقدفقات ات للة لات القيمة العادتقلب   تيجةوق المخاطر ن ر السمخاطل  تمث 

تاأثر بهاا. ت  ظالمحاتفة ياالمال ة أدواتهااماقي أو عاة مومجلا خالدلاى ع ثرلتي ستؤئدة افاال  راسعأ  طرمخاو  ت األجنبيةالالعمطر أسعار  امخ

 إدارة مخاطر الساوق هاو دف منإن اله. الودائعو ا فوائدليهتترتب ع يالت  لقروض والسلفياتشمل اتي ت عار السوق الة بأسمالي الاألدوات  

 .دائ ضل العويق أفحقوت  ةلبومقت شرامؤق من خالل سور الرضات مخاطعقبة ت ارة ومراإد

 

 الفائدة ارأسعطر خالم رضتعال

 

. إن لفائادة فاي الساوقا ي أساعارت فاالتغيرا ببسب  قدية المستقبليةت الن دفقاعادلة أو الت مة الالقي ت طر تقلباة مخاالفائد  رر أسعااطختمثل م

ماع عاة مومجلا دىجال لاألا ن طويلاةالديوت امازت الب  سيرئي ل تتعلق بشك وقبالسالفائدة  رأسعا غيرات فيالت تعرض المجموعة لمخاطر  

 ة.يرغة المت ار الفائدعأس

 

تاة ت األساعار الثاب ذاسالفيات  والالقاروض    نناة ماعلاى محفظاة متوازحصاول  بال  لفائادة لاديهاعار ار أسااطإدارة مخاوعاة بام المجموتق

ات وداأل عان ئادوافالن ة وإن سان ت أقال مافتارا لىا عهرعي تسة عادإ  متغيرة يتمالعار  ذات األس  ةلمالي ألدوات ان اإن الفوائد ع  لمتغيرة.وا

اطر الساوق مخاجموعاة لالمن تعرض إفمة، التجارية والعا  لظروفدا ااق األداة. عاستحقحين  ى  بيتها إلتم تث ثابتة ي لسعار األاة ذات  المالي 

 ة.الي لمالمؤسسات ان م اضباالقترة ي رئيس لق بصورةيتعغيرات في سعر الفائدة ث الت من حي 

 

بأرباح المجموعاة قبال  رى الخاصةخاألالمتغيرات  ت كافةاب ، مع ث دةئ ر الفاة في أسعان مكالمات  يرتغلا  حوية ن ساحستالي الول الجدال  ني يب 

 غيرة(.مت قروض اللر أسعار اي ث ل تأريبة )من خالالض

 

 2022  2021 

 
قاط  ن  التغير في

 اس األس
  /راداتة إي حساسي

 دة ائالف ت صروفام
ط قان  في لتغيرا 

 س اسألا
يرادات/  إ ةي سحسا
 ائدة فروفات المص

 ألف درهم    رهمدف  لأ  
      
 32.605 100+  8.958 100+ ئدعليها فوارتب تت لسلفيات التي وا لقروضا

 25.848 100+  25.848 001+ األخرى و ئنة التجارية ادم الالذم

 

لعربياة ماارات ااإلبادرهم  وماة  المقلياة  اات الملوباطملة واي للماا  تاوجودمبال  يةيسورة رئ صب   تتعلقأعاله    ةلفائدة المبين ر اسع  إن حساسية

مصانفة لالمالياة ياة والمطلوباات الاالم الموجاودات ات صافية جوهرياة بخصاوصضتعر ة أيد لدى المجموعال يوج  نهاً ألرمتحدة نظلا

 .درهمبعمالت أخرى غير ال
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 ة )تابع( ليلماالمخاطر ا  اسات إدارةوسي داف أه 27
 

 ولةيسال اطرمخ ج(
 

م المجموعاة تقاو  ناد اساتحقاقها.ا المالياة عهات التزاماء ب لوفاالاى اقاادرة ع  رالمجموعة غيايها  فن  ر التي تكومخاطللة السيومخاطر اتمثل  
كال ماان ق حقاعتباار اسات ريقاة فااي االالط هاذهخاذ أت  كاارر.المت  يقادن يط الالتخطا اةطريقاة أد تخدامسااماوال باقاص األن  خااطرراقباة مبم

 من العمليات. دية المقدرةقن فقات اللتد( واأخرىت مالية اوموجودارية التج نةلذمم المدي ل: اا)مث  اليةدات المالموجووية لالماات ارتثماالس
 

إن مجموعاة. ولا رة خزيناةسايط تحاتية زركرة ما بصوهبت قم مراوعة يت جمشركات المولة لي يل والسالتمو  تاتطلب قدية ومالتدفقات الن   إن
هاو  ةعاالمجمو هدفإن  مكن.قصى حد مللمجموعة أل لمالاس ة مصادر رأإدار اليةوفع ة كفاءةو زيادهزي كرلماام نظال هدف من هذاال

 قاوم. ت ةكياالبن قاروض  لوا  لبناوكف مان ااوعلاى المكشاوبات  حام السااباساتخد  ةمروناويال والساتمرارية التمين اعلى التاوازن باالحفاظ  
اقباة ر، وذلاك بممة األكشارمان ال  قاروضالت  ي وتساهكياة  يالت بن ة وتساهياكاف  تيااطتيااحظ ب ة باالحتفاوللسي رة مخاطر اجموعة بإداالم
 المالية. اتب ولمطلات واوجودتمرار ومقارنة استحقاق المباسة المتوقعة لي ية الفعنقدالت دفقاالت 
 

 ية.الالم تماالتزة االفي ذلك خدما توقعة بمة الملي شغي ت ال فاترولمصاة لتلبي  الطلب ندع قد كافيياً ن موعة حاللدى المج
 

 تعاقدية غير المخصومة.ال الى الدفعات استناداً عة مومجة للت المالي اقاق المطلوب استح خصه يله أدناإلي  لمشارا ولإن الجد
 

 سنة أقل من   2022  ريسمب د  31 ا في كم
  5  إلى 1من 
 نوات س

   من  أكثر
 لي اإلجما  سنوات  5

 م هدر ألف  درهم ألف  درهم  لف أ ف درهم أل  ة ليلماات لوبامطال
      
د فوائ ها علي  ترتبت التي فيات سلال لقروض وا  86.648 941.324 - 1.027.972 

 920.583 - 320.456 600.127  ائنة دال  اتمحتجزال ذمم
 11.129.742 456.097 4.853.338 5.820.307  واألخرى تجارية  ال  ة ائندالذمم ال 

  ---------------------- ---------------------- ---------------------- ------------------------- 
 13.078.297 456.097 6.115.118 6.507.082  ومة صير المخة غلماليامالي المطلوبات  جإ
   === =======  == ==== = = ==  ===== =====  == == ===== == 
      

 سنة  من أقل   2021يسمبر د  31ي ا فكم
  5 إلى 1من 
 نوات س

  من أكثر
 لي اجماإل سنوات  5

 ألف درهم همدرألف  رهمد  ألف رهمف د أل  ة ي المبات الطلوملا
      

 3.331.548 - 212.858 3.118.690  د ها فوائ علي  ترتبت التي ت سلفياالوالقروض  
 803.836 - 351.001 452.835  دائنة ال اتجزت حمال ذمم
 11.498.759 767.309 3.829.124 6.902.326  واألخرى   ريةائنة التجام الدالذم

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

 15.634.143 767.309 4.392.983 10.473.851  صومة ة غير المخ مالي المطلوبات المالي إج

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

 أس المالر إدارة د(
 

لالحتفاظ  ةقوي رأس مال  قاعدةى علحفاظ ال جموعة هيمياسة الم. إن سألا ةي الشركهمساملى إ  ةسوب المن سهم األعلى  ل  املا  رأس  ليشتم
 اتيجيةساترا مانلرئيساي ة اعاإن هادف المجمو المساتقبلية.  لتطورات األعمااستمرارية  لى  عحافظة  ملوا  السوقومر والدائن  مستث لابثقة  
حقاوق ة يماادة قزياوأعمالهاا  ال لادعملارأس الما ةدياونساب ج  ويقا  مانيائت ف  ي صن وعة بت مجالم  ظاتفحان  د مأكالت   س المال هورأإدارة  

 ألقصى حد ممكن. المساهمين
 

افي الاديون. د صائ ز  س المالرأ  عمقسمة على مجموفي الديون الادام نسبة الرفع التي تمثل صخل باست امال  جموعة بمراقبة رأسالم  تقوم
ليهاا ع تابت تتريافقاروض وسال الاديون،من صافي ض ةعالمجمو ضمت   ٪.50من  ل  قبأالرفع    ةنسب   ىلع  ظفحان ت أ  وعةمسياسة المجن  إ

ً فوائد ناق  /حاحتيااطي األرباا  ناقصااً صاافي  إلاى مسااهمي الشاركة األم  نساوبةالمياة  كلالمل رأس المال حقاوق  يشم  .النقد وما يعادله  صا
ع مالقاروض  أعلاى مان ا  اتي ع مساتوة مالامحتمعلاى  أ  تاين عائدب ازن  توال  ىلع  اظلحفل  رةمجلس اإلداى  يسع  المحققة.  ر  غي   ر()الخسائ 
 أس مال قوي.رخالل مركز  منلمقدمة ات ناالضماو تالميزا



 بعة لتاا هاشركات و   ير ش.م.عطو للت  إعمارشركة 
 

 ( ع اب)ت الموحدة بيانات الماليةال حول إيضاحات
     2022 ربيسمد 31في  ةينتهالمة سنلل
 

 . دةموحال ةي الت المياناب لا من هذهأ تجزجزءاً ال ي  28إلى  1 ة منرفقشكل اإليضاحات المتُ 
 

44 

 المالية )تابع( خاطر  ملة اإدار  أهداف وسياسات 27
 

 ()تابع المالس إدارة رأ د(

 

ً   ةرادجلس اإلوم ميق فلذي مال، اس الرأعلى  د  ئ ة العاراقب بم  أيضا ً غيلي مقتشاال الدخلفي اصك وعةمجملا هتعر  قاوق لي حاماإجعلاى  ساوما

 إلاى المسااهمين وعائادات رأسح ألربااا عااتتوزي  اإلدارة أيضا بمراقبة مستوى اء حقوق األقلية. يقوم مجلسثن ين، باست للمساهم  ةالملكي 

 .لمالرأس ا هيكلل تعدي و أظ على لحفال دةم جدي هسأ و إصدارين أهممساإلى اللمال ا

 

 31و 2022سمبر دي  31في  تينالمنتهي  لسنتينا مال خاللة رأس الرمليات إلداالع وأت أو السياساألهداف ا تغييرات في ةي أ راءإج  مت ي   لم

 .2021ديسمبر 

 

ي لقاانون طي ايااالحت ا تمتطلبااعادا ا  ما  ماالال  سأرخاصاة با  روضةمفية  خارجت  تطلبالمتها التابعة  اوال أي من شرك  لشركةا  خضعال ت 

 .ةوعنشآت المجمت بها مسسدان التي تألب الفي ات عي رشن الت ضم

 

 المسيطرة   الحصص غير 28
 

 :هأدنا عرضها تم قد طرةي سر مالتي لها حصة مادية غي  للمجموعة ةالتابع للشركة المالية وماتعلالم إن

 

 س أسيلتا بلد  
 صص  الحنسبة 
 لمسيطرة غير ا 

   حصصالبة سن 
 رة مسيطالغير 

  2022 2021 
    

 ٪50 ٪50 متحدةال لعربيةات ااإلمار .م.مت ذتي سا لزي هي ب د

 

 . تستند هاذه المعلوماات2022سمبر ي د 31المادية المملوكة جزئياً كما في  لهذه الشركة التابعةلمالي ز اكان المرلتالي بي اجدول  يلخص ال

 المجموعة.ت ن شركابادلة بي لمت ا تالعمليا حذفل لى المبالغ قب إ

 

 م .م.ذ  تيت اس ز يله بيد 

 2022 2021 

 درهم لفأ ف درهم أل 

   

 7.276.266 8.490.926 موجودات لا إجمالي

 3.431.124 4.942.124 الي المطلوبات مإج

 3.845.142 3.548.802 كية إجمالي حقوق المل

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

   إلى:  وبةمنس ال

 1.922.571 1.774.401 شركة ال يلكما

 1.922.571 1.774.401 رة يط المس رغي  ص حصلا

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

 



 بعة لتاا هاشركات و   ير ش.م.عطو للت  إعمارشركة 
 

 ( ع اب)ت الموحدة بيانات الماليةال حول إيضاحات
     2022 ربيسمد 31في  ةينتهالمة سنلل
 

 . دةموحال ةي الت المياناب لا من هذهأ تجزجزءاً ال ي  28إلى  1 ة منرفقشكل اإليضاحات المتُ 
 

45 

 طرة )تابع(صص غير المسيلحا 28
 

ت ياالالعم حاذفل قب ت إلى المبالغ وماهذه المعل. تستند 2022 مبرديس 31  في  اكم  التابعة  ةشركذه الل لهخدلن اجدول التالي بيالص ايلخ

 موعة.لمجا اتكن شربي  ةالمتبادل

 

 م .م.ذ  تيت سا يلز ه دبي 

 2022 2021 

 درهم ألف ألف درهم  

   

 4.323.781 1.936.888 دات اإليرا

 1.976.342 913.660 لسنة أرباح ا

 1.976.342 913.660 للسنة  لة ات الشاماديرإلا ليإجما

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

   إلى:  بةسوالمن

 988.171 456.830   ة كشرال كيمال

 988.171 456.830 لمسيطرة ر اغي  ص حصال

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

 

 حاذفل قبات إلى المبالغ وماهذه المعل. تستند 2022مبر  يسد  31  في  اكم  التابعة  ةشركذه الله  يةدقالن   التدفقاتالتالي بيان    لجدولص اخيل

 موعة.لمجا اتكن شرة بي متبادلت اليالالعم

 

 م .م.ذ  ستيت ا هيلز  دبي 

 2022 2021 

 درهم ألف م ألف دره 

   

 3.088.927 4.193.638 نشطة التشغيلية األمن  النقد

 3.490 43.122 ماريةث ت السشطة االنقد من األن 

 (2.630.734) ( 1.210.000) م في األنشطة التمويلية تخدمسلنقد الا
 ------------------------------- ------------------------------ 

 461.683 3.026.760 ا يعادله مو  ة في النقدفي الزيادصا
 ------------------------------- ------------------------------ 

 
 




