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 تقرير أعضاء مجلس اإلدارة 

 

 للشركة وشركاتها التابعة  يسر مجلس إدارة شركة إعمار للتطوير ش.م.ع )"الشركة"( أن يقدموا بيان المركز المالي الموحد
في    "(لمجموعة)"ا الشا   وبيان  2021ديسمبر    31كما  الملكية  بيان  و  الموحد  لام لدخل  في حقوق  وبيان التغيرات  الموحد 

 . 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في   الموحد التدفقات النقدية
 

 األنشطة الرئيسية
 

 في تطوير العقارات وإدارة المشروعات العقارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.  تتمثل األنشطة الرئيسية للمجموعة
 

 ة يلالنتائج الما
 

 . 2021ديسمبر  31مليون درهم للسنة المنتهية في  3.244الشركة بمبلغ   مالكيإلى  منسوبةحققت المجموعة صافي أرباح 
 

لنظام الشركة األساسي     ، تم تخصيص مبلغ 2015لسنة    (2)رقم    ة المتحدةمارات العربيلدولة اإل  تحادياالقانون  والطبقاً 
يتم تخصيص جزء من   .درهممليون    3.244من األرباح القابلة للتوزيع والبالغة    يونناإلى االحتياطي الق  درهم  مليون  324

 من رأس المال المدفوع. ٪50يبلغ رصيد هذا االحتياطي  حتىاألرباح إلى االحتياطي القانوني 
 

ديونها   التزامات  تقليل  أجل  المال    لغرضمن  قيمة   وتحقيقاألراضي    االستحواذ على  بدفعات  والوفاءتحسين هيكل رأس 
ذلك  خضع  ي، و2021  لسنةمجلس إدارة الشركة بأي توزيعات أرباح للمساهمين    ي، لم يوصى المدى الطويلعل  للمساهمين

 للشركة.  التاليموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي ل
 

بعد   للتوزيع  القابلة  األرباح  تحويل رصيد  األ  القانونياالحتياطي    ةصح  تخصيصسيتم  اإلى  إجمالي    لمحتجزة.رباح  بلغ 
 م. دره مليون 14.493 مبلغ 2021ديسمبر   31كما في  الشركة حقوق الملكية المنسوبة لمالكي

 
 2022 ظرة مستقبلية لسنةن

 
عقارات   مبيعات  أعلى  المجموعة  اإلطالق  شهدت  عام  على  ذلك  ف  )بما  درهم مليون    27.440بمبلغ    2021خالل  ي 

لخلق    2022واصل المجموعة التركيز على إطالق مشاريع جديدة خالل عام  وست  يات التطوير(االئتالفات المشتركة واتفاق
 .حزمة أعمال مستقبلية

 
البالغة    برتعت  للمجموعة  الجوهرية  المبيعات  واتفاقيات   28.616حزمة  المشتركة  االئتالفات  ذلك  في  )بما  درهم  مليون 

تي تحقق النمو المستدام لألعمال في المستقبل. سنواصل التركيز ئيسية البمثابة الدعامة الر  المتين لتطوير  ا  وقطاعالتطوير(  
تعزيز نهجنا الذي يتمركز حول   بعلى وضع معايير تتمحور حول التصميم وجودة البناء واختيار وسائل الراحة إلى جان

استراتيجيتنا   تهدف  ال ةإلتاحعمالئنا.  قيلقطا  حقيقيةالقدرات  تحقيق  إلى  العقارات  تطوير  لمساهمينا، ع  األجل  طويلة  مة 
وسنواصل التركيز على امكانياتنا األساسية. كما سنواصل التركيز على النمو المستقبلي من خالل إطالق مشاريع جديدة،  

 . 2022واالبتكار الرقمي، وإضافة قيمة بصورة مستمرة إلى قطاع العقارات في دبي خالل عام  
 

عبر مختلف المخططات الرئيسية   2022وحدة سكنية خالل عام    8.000ن  يد عيزا  بتسليم م  المجموعةتقوم  توقع أن  لممن ا
 مار الجنوب.  وإع 3والمرابع العربية  بيتشفرونتوإعمار   استيتميناء خور دبي ودبي هيلز و وسط مدينة دبيفي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















 تابعةوشركاتها الطوير ش.م.ع عمار للتشركة إ
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 الموحد بيان الدخل الشامل 

   2021ديسمبر  31في  ة المنتهيةللسن
 
   

 م(دره 3 .673دوالر أمريكي =    1)  

  2021 2020 

 رهمألف د مألف دره ات إيضاح 

    

 9.758.283 15.601.892 4 اإليرادات

    

 (6.279.869) (9.867.194) 4 راداتاإلي  تكلفة

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

 3.478.414 5.734.698  الي األرباحإجم

    

 (1.304.848) ( 1.653.508) 5 العمومية واإلداريةصروفات فات البيع والمرومص

 56.725 124.098 6 ت التمويلاداإير

 (300.312) (268.321) 7 التمويل في لتكا

 27.682 60.659  أخرى راداتي إ

 97.869 234.884 13 مشتركةت ائج ائتالفاالحصة من نت 

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

 2.055.530 4.232.510  السنةح باأر

    

 - -  شاملة األخرىدات اليرااإل

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

 2.055.530 4.232.510  للسنةادات الشاملة يرإلا اليإجم

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

    إلى: المنسوبة

 1.657.310 3.244.339  لشركة ا مساهمي

 398.220 988.171 28 الحصة غير المسيطرة

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

  4.232.510 2.055.530 

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

    ركة:لشا مالكيإلى  م المنسوبةربحية السه

 0. 41 0. 81 21 ف للسهم )درهم(الربح األساسي والمخف -

   === ==  ==== = 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . دةالية الموحبيانات الملا تجزأ من هذهجزءاً ال ي  28إلى  1 مرفقة منيضاحات التُشكل اإل
 





 ها التابعةشركاتو .م.عش  يرللتطو إعمارشركة 

 

11 

 الموحد  ية ملكت في حقوق الراالتغي بيان 
   2021ر مبديس 31في  للسنة المنتهية

     الشركة لكيما  إلى  وبةالمنس  

 

 
 رأس 
 المال 

 االحتياطي 
 اإلجمالي  ح المحتجزة بارألا ني ون الــقا

ير  حصص غالــ
 مسيطرة  ال

 الي  ـــــمــــإجــ
 ية حقوق الملك

 درهم  ف أل درهم ألف  ألف درهم    رهمألف د  ألف درهم   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 السأرباح 
       

 - - - - - - نة للسملة األخرى ت الشارادااإلي 
 ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ 

 4.232.510 988.171 3.244.339 3.244.339 - -   نة للسلة رادات الشامإجمالي اإلي 
       

 (3.900) - (3.900) (3.900) - -   اإلدارة أعضاء مجلس  واتعال
       

 (1.313.000) (1.313.000) - - - - ( 26)إيضاح من قبل شركة تابعة  ة المدفوع رباح ألتوزيعات ا
       

 - - - ( 324.434) 324.434 - ( 20ي )إيضاح ون قان ال حتياطي اال ى المحول إل
 ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . لموحدةاالبيانات المالية زأ من هذه جزءاً ال يتج 28 إلى 1ن م المرفقةات يضاحل اإلتُشك



 ها التابعةشركاتو .م.عش  يرللتطو إعمارشركة 
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 )تابع( لتغيرات في حقوق الملكية الموحد ن ابيا
   2021ديسمبر  31في  تهيةسنة المنلل
 

     الشركة مالكي المنسوبة إلى  

 

 
 رأس 
 المال 

 االحتياطي 
 لي اإلجما  تجزة لمحح ا بارألا نوني الــقا

ير  حصص غالــ
 مسيطرة  ال

ــ ــــإجــ  ي  الـمــ
 كية حقوق المل

 درهم  ف أل درهم ألف  ألف درهم    رهمد ف لأ ألف درهم   ألف درهم   
       

 12.354.136 2.754.180 9.599.956 4.910.331 689.625 4.000.000  2020يناير  1 الرصيد في 
       

 2.055.530 398.220 1.657.310 1.657.310 - - ة السن أرباح 
       

 - - - - - - نة للساألخرى ة ملشات ال دااراإلي 
 ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ 

 2.055.530 398.220 1.657.310 1.657.310 - -   ة ن للسلة رادات الشامإجمالي اإلي 
       

 (4.900) - (4.900) (4.900) - -   اإلدارة أعضاء مجلس  واتعال
       

 ( 905.000) ( 905.000) - - - - ( 26)إيضاح ة من قبل شركة تابعة المدفوع ألرباح توزيعات ا
       
 - - - ( 165.731) 165.731 - ( 20ي )إيضاح ون قان ال ياطي ت حمحول إلى االلا

 ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ 
 13.499.766 2.247.400 11.252.366 6.397.010 855.356 4.000.000     2020ر مبسي د 31رصيد في  لا

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

 . الية الموحدةالبيانات الممن هذه جزءاً ال يتجزأ  28إلى  1تُشكل اإليضاحات المرفقة من 



 بعةلتا ا هاشركاتو ير ش.م.عللتطو إعمارشركة 

 . دةالية الموحبيانات الملا تجزأ من هذهجزءاً ال ي  28إلى  1 شكل اإليضاحات المرفقة منتُ 
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 الموحدالنقدية  بيان التدفقات 
   2021ر يسمبد 31في  للسنة المنتهية

 

 درهم( 3 .673دوالر أمريكي =    1)  
  2021   2020 
 همدر ألف ألف درهم  ات إيضاح 

    شطة التشغيليةقدية من األنالن التدفقات
 2.055.530 4.232.510  السنةأرباح 

    ى:عليالت التعد
 (97.869) ( 234.884) 13 مشتركةالفات نتائج ائت ة من الحص 
 18.883 12.401 5 ق االستخدام(ات حك موجودي ذل)بما ف االستهالك 
 (1.729) ( 1.262)  افيصنهاية الخدمة للموظفين، ضات ي تعو صخصم 
 300.312 268.321 7 تكاليف التمويل 
 (56.725) ( 124.098) 6 لموي إيرادات الت  

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

 2.218.402 4.152.988  ي رأس المال العاملرات فلتغي ت قبل املياالنقد من الع
 (1.082.966) ( 4.838.665)  در بها فواتيرلم يصلتي الذمم المدينة اة والذمم المدينة التجاري 

 (71.668) ( 794.531)  دماً  ى مدفوعة مقأخرومصروفات ى ع أخر وودائ م مدينة ذمت وودا موج
 299.568 3.289.979  التطويرلغرض  عقارات

 ( 693.318) 1.731.548  ءمبالغ مدفوعة مقدماً من العمال 
 ( 271.524) 706.912  جارية واألخرىالت الذمم الدائنة 

 29.855 ( 50.788)  ةذمم المحتجزات المدين 
  ------------------------------ ------------------------------ 

 428.349 4.197.443  األنشطة التشغيلية من نقدصافي ال
  ------------------------------ ------------------------------ 

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 56.725 13.802  ةمستلملتمويل الات اداإير

 (64.552) 41.492  ات مشتركةإلى ائتالف (ضرقسداد قرض / )تقديم 
 (650) ( 2.930) 14 داتالمعآلالت وت وامبالغ متكبدة على الممتلكا

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

 (8.477) 52.364  األنشطة االستثمارية (المستخدم في) /من قد صافي الن 
  ------------------------------ ------------------------------ 

    ةيليتموة النشطمن األ قديةات النفقتدال
 ( 162.879) ( 139.560)  وعةالمدفتكاليف التمويل 

 ( 170.000) -  ألمكة اشرال من سداد تمويل
 407.040 600.000  سسات ماليةمن مؤقروض 

 ( 199.517) ( 1.095.862)  ت ماليةساؤسمل وضقرسداد 
 ( 905.000) ( 1.313.000) 26  مدفوعة ال حرباتوزيعات األ
 (4.900) ( 3.900)  إلدارةا لسمجء ضاعأل وعةعالوات مدف
 (5.525) -  يجاراإلت سداد التزاما

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

 (1.040.781) ( 1.952.322)  األنشطة التمويلية فيدم المستخصافي النقد 
  ------------------------------ ------------------------------ 

 ( 620.909) 2.297.485  يعادله نقد ومافي ال (النقصالزيادة / )

    
 3.928.709 3.307.800  السنةادله في بداية وما يعالنقد 
  ------------------------------ ------------------------------ 

 3.307.800 5.605.285 18، 8 السنةة ايهن د وما يعادله فينقال
   ===== ==== ====  ===== ======== 

 
 
 
 

 

 
 



 بعةلتا ا هاشركاتو ير ش.م.عللتطو إعمارشركة 

 . دةالية الموحبيانات الملا تجزأ من هذهجزءاً ال ي  28إلى  1 شكل اإليضاحات المرفقة منتُ 
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 البيانات المالية الموحدة إيضاحات حول 
     2021ر ديسمب 31في  يةنتهالمنة للس

 
 حول الشركة مات معلو 1
 

تأسيس مات عاتم   للت رك ش  د  إعمار  ش.ة  م  ( ة""الشرك)م.ع  طوير  من عام  ساهمة كشركة  األقبل    ة  اهيئة  والسوراق  للقانون  لمالية  وفقاً  لع 
  ل هو لمسج لشركة ان انواإن ع.  2017نوفمبر    21وتم إصدار شهادة التسجيل في    2017فمبر  نو  20في    2000لسنة    4رقم    االتحادي
 ة. المتحد يةب رع ، دبي، اإلمارات ال9440ص.ب. 

 

ت  شركة  هي  الشركة  لشركة ابعإن  العقإعم  ة  األم"الشرك )  ش.م.ع ارية  ار  ف  كة رشوهي    ( " ة  اتأسست  العربية  اإلمارات  دولة  لمتحدة  ي 
 المجموعة"(. )" عة عة المجموتها التاب االشركة وشرك ل ك. تشاليي سوق دبي المفأيضاً رجة شركة مدن ال إالمالي.  ومدرجة في سوق دبي 

 
   العربية المتحدة. مارات اإل ة لارية في دو رات وإدارة المشروعات العقالعقا تطوير  في مجموعة ية للاألنشطة الرئيس تتمثل

 

   . 2020و  2021خالل  أسهم أو سندات ي  في أ   رستثماالباة جموع الملم تقم 
 

 .2022مارس  17 تاريخلية الموحدة ب الما تم التصريح بإصدار البيانات
 

 أساس اإلعداد  2-1
 

الموحد ي ب الاد  إعدتم   المالية  الدي اعمللاً  للمجموعة وفق  ةانات  المال  ية ولير  التقارير  المعاادرة عية الصإلعداد  المن مجلس  الدولية    ة ي حاسب يير 

 .  2015( لسنة 2رقم ) حدةلمتة امارات العربيلدولة اإل تحاديالاقانون  المن  ذات الصلةمتطلبات  الو
 

  2يز التنفيذ في  ودخل ح  2021( لسنة  32ة المتحدة رقم )دي لدولة اإلمارات العربي صدر المرسوم بقانون اتحا  ،2021مبر  سبت   20في  
هًرا  ش  12شركة  (. لدى ال)وتعديالته  2015لسنة    2اإلمارات العربية المتحدة رقم  والذي ألغي بدوره القانون االتحادي لدولة    2022يناير  

تقوم الشركة    .2021  ( لسنة 32اإلمارات العربية المتحدة رقم ) اتحادي لدولة  لالمتثال ألحكام المرسوم بقانون    2022يناير    2اعتباًرا من  
 .التاريخ المقررفي أو قبل   كامل بال تمتثل بهحاليًا بتقييم تأثير القانون الجديد وتتوقع أن 

 

إعدا االبياد  تم  انات  اإلمارات    دة لموحلمالية  االع  درهم"( وهو)"   المتحدةالعربية  بدرهم  بها  الشركة و  قبل  مة من ستخدلمملة  تعرض  التي 
  خدمها . تحدد كل منشأة ضمن المجموعة العملة التي تست ، مالم يذكر خالف ذلكهمردألف  المبالغ إلى أقرب  يب كافة  . تم تقرةلي ماالاتها  بيان 

 مة. لة المستخدلعمم تلك اباستخدا المالية لكل منشأة اناتمدرجة في البي بنود اللقياس اويتم 
 

ة للمبلغ المدفوع مقابل  عام على القيمة العادل   ل ك. تعتمد التكلفة التاريخية بشة ي يخالتار  فة كللت بدأ اوفقاً لم  الية الموحدة ات المان بي الاد  إعد  تملقد  
 الموجودات. 

 
االبياإن إعداد   ق  تطبي   على  ثرفتراضات تؤقديرات وا وت   أحكام  عوضدارة  أعاله يتطلب من اإل  موضح على األساس ال  لموحدةالية املنات 

واال المعلنة  سياسات  والمصروفات إلوالوبات  طلموات  وداوج لمللمبالغ  اليرادات  تستند  واقت .  المت ديرات  الخبرة  الفتراضات  إلى  بها  علقة 
وعوا مخالتاريخية  أخرى  ميعتقد  تلفة  مل  في قوعأنها  نتائجي حالال  ظروف ال ظل    لة  تشكل  والتي  بالقيم كام  حأل اإصدار  أساس    هاة    المتعلقة 

 علية عن هذه التقديرات. فلأخرى. قد تختلف النتائج ا صادرمن مولة هبسة اح مت  ونتكطلوبات والتي ال ودات والم لموجرية للدفت ا
 

 .  لية الموحدة الماالبيانات هذه خدم في ت ض المسع العراشى متمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة حتى تتم
 

 د لتوحيس ا أسا 
 

ق تحقي   . يتم2021ديسمبر    31كما في  كة  لشريطرة السع  خضلتي ت ا  آت ة للشركة والمنشت المالي ياناالب   نم  دة وحبيانات المالية الملاف  تتأل
 اء المعايير التالية: السيطرة عند استيف

 
  ألنشطة ة لتوجيه االي كانية حتعطي إم  لحقوق القائمة التي ل، الى سبيل المثاعنشآت )دى المحعلى إ  لطةلسا  المجموعةعندما تمتلك   ( أ)

 فيها(؛ المستثمر ركة ة للشالصلت ذا
 شأة، و ارتباطها مع المن  نتيجة ةحقوق في، إيرادات متغيرون لها ، أو يكىلإ عة موالمج عندما تتعرض ( ب )
 إيرادات الشركة.  مةي قتأثير على لل ة  لمنشأاا على سلطته  تخدامالقدرة على اس المجموعة لدى عندما يكون  ( ج)
 
باألخذ باالعتبار  جموعة  وم المتق  ها،ي ف  ستثمراثلة في الشركة المو حقوق مميت أالتصوقوق  ح  حقوق أقل من غالبية  ة وعن للمجمدما يكون ع

 مل ذلك: ال، ويش  يها أمتثمر فالمس عند تقييم ما إذا كان لديها سيطرة على الشركة  قائق والظروف ذات الصلةحلكافة ا 
 
 ار فيهستثملم في الشركة ااآلخرين يت التصوق حقوملي احبات التعاقدية مع ترتي ال -
 األخرى ة دي اقالتع الحقوق الناتجة من الترتيبات -
 ويت المحتملة للمجموعة صت حقوق التصويت الحالية وحقوق ال -
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 ( ابع)ت  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
     2021ديسمبر  31في  ةهيللسنة المنت

 
 ابع( أساس اإلعداد )ت  2-1

 
 ع( )تابالتوحيد  اسأس

 
ود تغيرات في  وج  إلى رت الحقائق والظروف  ل أشاال في حا م  أ  هافي ثمر  مست ا كانت تسيطر على شركة  ما إذ  متقيي عادة  بإة  تقوم المجموع 

توحي   واحدة يبدأ  الثالثة.  السيطرة  من عناصر  أكثر  تابعة عندد شرك أو  الشرتسيطر    ماة  ويتوقف    ةكالمجموعة على  تفالتابعة  قد عندما 
الالس  المجموعة  على  موجد إيتم  بعة.  تاالشركة  يطرة  وإيرادراج  ومطلوبات  التالشا  ات وفومصر ات  ودات  أو  ركة  عليها  المستحوذ  بعة 

يخ الذي تتوقف  راطرة حتى الت ى السي موعة علمجتحصل فيه الالذي  اعتباراً من التاريخ    بيانات المالية الموحدة لاة خالل الفترة في  بعدمست ال
 ة. لتابعلى الشركة ارة ععة عن السيط ه المجموفي 

 
 ابعةت لا ات الشرك

 
الشرك توحيد  باابعالت   ات يتم  ت   ل مالكة  من  االستحبدءاً  التأسي اريخ  أو  ب واذ  الذي  اعت س  التاريخ  السيطرة  باره  على  المجموعة  فيه  حصلت 

  التابعة لنفس  كاتلية للشرت المايانا الب  عداديتم إيطرة. يه الستتوقف فلذي التاريخ احتى  ستمر توحيدهاي و )بصرف النظر عن نسبة الملكية( 
المالية للشركات  ات  يان الضرورة، يتم إجراء تعديالت على الب د  عن .  اثلةمم  حاسبيةلشركة باستخدام سياسات مللي  الما  يرقرلت فترة إعداد ا

المحاسب ال بهدف جعل سياساتها  متوافقة معتابعة  المحالسي   ية  للمجماسبي اسات  األر  وعة.ة  واأل عامالصدة والمإن جميع  لخسائر  رباح وات 
 ا بالكامل. دهعاتب اسيتم اح األرب  المجموعة وتوزيعات  تشركابين مالت  عالممن ا قة الناتجةغير المحق

 

ً يطرلمسيتم قياس الحصص غير ا ذ عليها في  لُمستحوكة االشرا في حديدهت التي يمكن ت صتها التناسبية من صافي الموجودا  لح ة مبدئياً وفقا
  ققو ح  تامالعما ى أنهلع ،دان السيطرةعليها فق ترتبال ي  عةاب ت جموعة في شركة رات في حصة المغي ت  ساب أيم احت ت ي ذ. االستحواخ تاري 

 ملكية. 
 

حصة   الال ئر  الخسا  /  اإليراداتإن  الشركة  إلىتابعة  شاملة ضمن  المس  منسوبة  غير  وإن  الحصص  حتى  عيطرة  عجز نتج  ذلك  في    ن 
 الرصيد. 

 
في حص التغير  الملكي إن  للة  اة  يتم  السيطر  فقدان دون  لتابعة،  شركة  مى  علاحتسابه  ة،  ملعاملأنه  حقوق  في  ة  عة  جموالم   دتفقحال  كية. 

 ة على الشركة التابعة، فإنها: رطي لسا
 

 ؛ عةالشركة التاب  التجارية( ومطلوبات  ي ذلك الشهرةموجودات )بما ف ب  اف عتراالتوقف  −

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

 لكية؛الم حقوق في ة  تراكمة المسجل لما  الصرففروقات ب  االعتراف توقف  −

 ؛لم ست لملغ المب ادلة لالقيمة العب  تعترف −

 ظ به؛ حتفر مالقيمة العادلة ألي استثماتعترف ب  −

 ؛ و الموحد بيان الدخل الشاملعجز ضمن  ئض أوأي فاب  تعترف −

ً  هاالمعترف ب العناصر  وعة منجملما نيف حصة تص يدتع −   أو د الموحل امبيان الدخل الش لشامل األخرى إلىالدخل ا ن بنود ضمسابقا
ً من  ونا يكحيثم، المحتجزةألرباح ا  .اسبا

 

 كة: التابعة للشر اتفيما يلي تفاصيل الشرك
 

 الفعلية  ملكية نسبة ال النشاط الرئيسي  أسيس الت   مكان الشركة التابعة 

   .م.م يت ذ لز است هي  دبي
مارات العربية  إلا
 لمتحدةا

 ٪ 50 رات االعق ويرطت 

 ديفلوبمنت د إعمار ميناء راش
   ذ.م.مش.لتطوير  ار لإعم هات كللما

لعربية  ت ااإلمارا
 دةحت الم

طوير العقارات  ت ووبيع شراء  
تأجير  خدمات   إلىفة باإلضا

 الخاصة وإدارة العقارات 
100 ٪ 

   م م.ذ.ش. ية العقار ميناء راشد
  العربية  اتاإلمار

 المتحدة
 ٪ 100 ت ارقاعلوتطوير اوبيع شراء  

   ش.ذ.م.م  مار جاردنزعإ
اإلمارات العربية  

 المتحدة
  وإدارة   اتالعقارتطوير 

 ع التجارية شاري الم ثمار في ست واال
100 ٪ 
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 ( ع)تاب دةحلموة االبيانات الماليل وات حإيضاح
     2021ر بمديس 31في  للسنة المنتهية

 
 )تابع(  أساس اإلعداد  2-1

 
 بع( )تا يد التوحس أسا 
 

 المشتركة  فاتاالئتال
 

  دية تعاقة  قي وجب اتفاويتم تأسيسها بم  بصورة مشتركة،   ة سيطرة المجموعالتي تخضع أنشطتها ل   المنشآتتلك    ركة هيالمشت   تالفاإن االئت 
الترتيب بخالف    صافي موجودات في    حقوق  جموعةيكون للميث  ، حتراتيجيةتشغيلية االسوال  لماليةارات اللقرجماعية  تاج إلى موافقة  وتح

 . أو أكثر  ٪50و كانت نسبة الملكية حتى ل اتهامطلوب  ماتها فيلتزاا واموجوداتهها في حقوق
 
ات ي  استثمار  احتساب  في  م  ا  فات الت ئ االلمجموعة  حقوق  طريقة  باستخدام  طريقة  اسبي محاللملكية  المشتركة  بموجب    ية كملالحقوق  ة. 
الستحواذ في  قة للالحئداً التغيرات افة، زابالتكلالمركز المالي الموحد    انبي ي  كة فالمشتر  فاتاالئتالاالستثمارات في  تسجيل    يتم  اسبية،حلما

 ة ناقصاً أي انخفاض في القيمة. رك ت شالم االئتالفاتة من صافي موجودات عوجم ة المحص
 

المعامالت    ناتجة عنة المحققسائر غير الإن األرباح والخ   تركة.المش  هافات ائتالج  ئ تان   من  عةموحصة المج  شامل الموحدل الدخالبيان  ر  يظه
يت المشترك  وائتالفاتها  ةعبين المجمو يتم حذف الخسائر غير    كة.رت المش  ئتالفاتالاحصة المجموعة في    يولذي يسا فها إلى الحد ام حذة 

 . قيمة ض الل على انخفالذي ال يكون فيه دلي ا حد لى الط إق فولكن  قة حقلمار غي رباح يها حذف األفتم تي ي الة الطريق المحققة بنفس 
 

 امة فتراضات المحاسبية الهاألحكام والتقديرات واال 2-2
 

هذه   إعداد  الموحامال  اناتالبي إن  اإل يتطلب    دة لية  الم  وضع دارة  من  على  تؤثر  وافتراضات  وتقديرات  الأحكام  لإللن معبالغ  يرادات  ة 
حول هذه  . إن عدم التأكد  التقريرخ  تاري   في   ة ئ طارال   مطلوبات لاات  فقة وإفصاحات المر اإلفصاحات ولمطلوب اات وموجودالو  والمصروفات 

وااالفتراض ينتج    يراتلتقدات  أن  نتايمكن  المتأ  ريةالدفت   القيمةرية على  تعديالت جوه  تتطلب  جئ عنه  المطلوبات  أو  في  للموجودات  ثرة 
 المستقبلية. رات فت ال
 
في    االعتراف بهاتم  ت على التقديرات المحاسبية ي ياللتعدإن استمرارية.  ى أساس مبدأ االعنية علضات المفترات واال اديرقت الة  جعتم مرات 
 رات. ي ديل التقالتي يتم فيها تعد رةفت ال

 
 اه: ن أد ةن بي م عةللمجمو دة مالية الموحت الناياالب راضات الرئيسية التي لها تأثير جوهري على ت فالالتقديرات واإن األحكام و

 
 ام حكألا

 
 ألداء استيفاء التزامات ايت توق

 

العمال  تقييم  موعة المجعلى  يجب   إذا استو كل عقودها مع  لتحديد ما  افء  ال مات األداء مع  لتزايت  أو في وق قو مرور  ن أجل  ت محدد مت 
إلى ابال  عة مواإليرادات. قامت المجب   لالعتراف   يقة المناسبة رطتحديد ال  مع العمالء ونصوص    المبرمة راء  ع والشي الب   يات اقتفتقييم استناداً 

  ستخدامات جودات ذو اومعة بند لم تخصص المجموء، وعماللديم موجودات عقارية لتم إبرام العقود لتق  يثالصلة، حذات ائح وانين واللوالق
ت مع  رادااإلي ف ب عتراباالة  عومجمال  ومتقاآلن. في هذه الظروف  حتى  ز نجلها حق ملزم في دفعات األداء الموعادةً يكون   ةبديلة للمجموع 
 وقت محدد. اإليرادات في ب  عتراف االلك يتم وث ذم حدوفي حالة عدمرور الوقت. 

 
 امالت عار المعأسيد تحد

 

 مبلغ   أثر أي  بتقييم  تقوم المجموعة  راء،االجمن عقودها مع العمالء. عند اتخاذ هذا  عقد  سعر المعاملة في كل  تحديد  يجب على المجموعة  
 . العقد نقدي في  عقد وأي مبلغ غيرري في الجوه  يلموت  أو وجود أي عنصرلشروط الجزائية ات أو خصوما لاقد، بسبب لعا فير ي تغم
 
تقارير  عداد اليير الدولية إللمعامن ا  15" طبقاً للمعيار رقم  مجموعة طريقة "المبلغ األكثر احتماالً خدم التحديد تأثير المبلغ المتغير تستد  عن 

المبالغ  ة من  مجموع  االً بينمبلغ األكثر احتمطريقة الالى  ع  جولرسعر المعاملة باحيث يتم تحديد    عمالء"مع ال  د ن العقوم  ات ادير"اإل  يةالمال
 المحتملة. 

 
 ود العمالء في عق تحويل السيطرة 

 

ة  سيطريل ال وحرادات عند ت ي اإلب   ف راعت يتم االقات،  من األواألداء في وقت  مات  لتزافي الحاالت التي تقرر بها المجموعة أنها استوفت ا
لي  لمال ايتم ذلك عادةً عند استالم المقاب   ارية، ت العقالموجودا ي حالة عقود بيع  عميل. وفى الإلد  عقلتي هي موضوع العلى الموجودات ا

 للوحدة وعدم وجود أي معوقات في تسليم الوحدة الي العميل. 
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 ( عاب)ت  الموحدةالبيانات المالية  حول إيضاحات
     2021 ربديسم 31في  ةيالمنتهة سنلل

 
 ( بية الهامة )تابع محاسال ت فتراضا واال قديرات حكام والتاأل 2-2

 
 ( )تابع األحكام 

 
 ستثمارات ف االتصني 

 

ت تلك  كان   إذاا  م  طفأة. ولتقديركلفة المبالت و  أ  إما بالقيمة العادلة  ا كان يجب تصنيفهاما إذ  ة ي اق المالاألورعلى    ستحواذ اال  عندرة  إلداد اتحد
فاالست  األورا ثمارات  مصي  المالية  علىق  المطبالقيمة  رجمدها  أن   نفة  التكلفة  أو  العادلة  اة  اإلدارة  راعت  المعي فأة،  لتحديد  ار  لمفصل 

 ية". لمالا ات "األدور الدولية إلعداد التقارير المالية  ايي عممن ال 9ر رقم إليه في المعيا شار الملتصنيف ا
 

 ابعة لت ا اتحيد الشركتو
 

  على   سيطرإذا كانت ت ديد فيما  من أجل تحذات الغرض الخاص    منشآتال  كلفي ذبما  فيها    منشآت المستثمرميع البتقييم جة  موعلمجت ا قام
.  ة حدالمالية المو  البيانات   –  ةلي ماإلعداد التقارير المن المعايير الدولية    10م  قرة في المعيار  المقاييس المحدد  سبح  اهثمر في المنشأة المست 

اقا أمورييم، من  بتقة  لمجموعمت  اترتيب للكيتها وارى، حصة مأخ  بين  االتعاقدية  ات  ذا لقائمة وقدرتها ومدى  باألنشطة  قة  ت عالرتباطها 
 لشركة المستثمر فيها. سيطرة على ال اا كانت لديها أجل تحديد فيما إذن م مر فيهالمنشآت المستث با
 

 ضات فترااال و  التقديرات
 

 ات ارعقيم مكونات التقس
 

بع  لموحدة ا  المالية   اناتالبي ن  متتض الموجودا للمجموعة  والض  اوالتد  واإليرادات والمصروفات بات  مطلو ت  يت فقات  التي  تولنقدية  ا  زيعهم 
المجموعة وتقديرات  ىعلًء  بنا  على  التطوير  مشوي اإلدارة.    افتراضات  لغرض  العقارات  رئيسية  بصورة  ذلك  التجالدامم  لذوال  ارية  ئنة 

اذمو   واألخرى الجلمحت م  المد والمبا  مدينةزات  مقدملغ  مفوعة  ال اً  العمومية   البيعفات  ومصرو  عمالءن  يتم  ارية.  واإلد  والمصروفات 
 الشركة من قبل المجموعة. خدام موارد ت سات اإلدارة ال لمشروع وأفضل تقديراي شاراست   التقييم من قبلعلى اًء تخصيصها بن 

 
 خرى أل االمدينة  ير والذمم فوات در بها ي لم يصالت  ة المدين  مملذوا  يةارالتج المدينةالذمم ة قيم  في  اضاالنخف

 

عندما لم يعد ممكناً    لمدينة األخرىلذمم اا فواتير وابهر  لم يصد  ينة التيم المدالذمية والمدينة التجارلذمم  لالقيمة القابلة للتحصيل  تقدير  م  يت 
في  ن هامة  وتك ال تيالالمبالغ فيما يتعلق ب   س فردي.على أساقيمة هذه ال قديرم ت يت ة ة بصورة فردي الهاملغ لمباة لسب تحصيل كامل المبلغ. بالن 

من    ان المتوقعةمت لى خسائر االئ رصد مخصص بناًء ع  تموي جماعية  تقيمها بصورة    يتم  قها،ا تجاوزت موعد استحقاحالتها الفردية، ولكنه
 هذه الذمم المدينة. 

  

   ات معدالو  تلكات واآلالتية للممجنتااإلر األعما
 

إ بت المجموعدارة  تقوم  األعمار  ة  والمعدات تلللممة  قدرالمجية  نتااإلحديد  واآلالت  تحديد   الحتساب   كات  يتم  بعد  الت   هذا   االستهالك.  قدير 
  أكد لت ل  دام وطريقة االستهالكستخلال   رةاإلدارة بصورة دورية بمراجعة األعمار المقد  موتقللموجودات.  لمتوقع والفعلي  ا  ام خداالست   ةمراعا

 تصادية من هذه الموجودات. قا اال لمزاي المتوقع ل ماثلة للنموذجتهالك مرة االسة وفت ن طريقأمن 

 
 فترة زمنية دات على مدى عمال عندما يتم االعتراف باإليراير األس  ساي ق
 

ع المدخالت  طريقة  تطبيق  المجموعة  األي قند  قررت  سير  التزام  ي حي   عمالاس  باإليرث  االعتراف  متم  ر  تعتب   ت. وق ل ا  ورمرع  ادات 
  ألداء زام التي تبذلها المجموعة الستيفاء الت اد  هواس الجراف باإليرادات على أسعت اال  تتطلبلتي  ت االخ يقة المدن استخدام طرالمجموعة أ

المحققة فعلياً. عند تطبيق طري أفضل ص يقدم   المجم لمدخ قة اورة لإليرادات  تقوم  بتقالت  الوعة  التكلفة إلتمام  يد  تحد  ل أجن  م  مشاريعدير 
   .العتراف به لذي يمكن اإليرادات امبلغ ا

 
 اريعمشال زإنجا يفالتك

 

ر  توفي تكلفة    على   التقديرات   . تشمل هذه ترف بهايرادات المعوبة إلى اإلالمشاريع لتحديد التكلفة المنس  إنجازف  ي التكتقدير  تقوم المجموعة ب 
قدية األخرى  اعالت   ماتهالتزابا  ءافوتكلفة الو ي المشروع  قبل استشار مها من  يي تق  م ت ا  كمن  مقاولي ات المتوقعة من قبل الالمطالب البنية التحتية و

 . ءمع العمال
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 بع( )تا مالية الموحدةلاات البيانإيضاحات حول 
     2021مبر ديس 31في  المنتهية نةللس
 
 تابع( مة ) لهاا األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية  2-2

 
 بع( اتات ) راض فتال التقديرات وا

 
 لمالية مة الموجودات غير اي ض في قخفان اال

 

تم اختبار  في تاريخ كل تقرير. ي   المالية الموجودات غير  يمة  في قمؤشرات على االنخفاض    بتقييم فيما إذا كانت هناك أية عة  جمومال  تقوم
عند احتساب  .  حصيلهاممكن ت ير الة من غتري الدفمة  قي الات بأن  ن هناك مؤشرتكو  دما عن االنخفاض في القيمة    مقابل مالية  ودات غير الجوالم

ا من  النقدية    ،مخداست الالقيمة  التدفقات  اإلدارة  متقدر  المتوقعة  الالمستقبلية  الوحدة  موجون  أو  ال  المنتجةدات  معدل  وتختار  خصم  للنقد 
 . ديةنقالقيمة الحالية لتلك التدفقات الأجل احتساب  نالمناسب م

 
  تكاليف على    ألعمال قيد اإلنجاز تكلفة ا تشتمل    . أقلما  أيهللتحقيق،  القابلة    المقدرة   مة لقي ي اصافو   لفةلتكبا  طويرالت ض  غرقارات لم بيان العت ي 

اقصاً  ية ن يادعت ياق األعمال االدر في سلبيع المقحقيق بسعر ات ليمة القابلة لافي القصلة. يتمثل صل ارى ذات  رة األخاليف المباشالتكاإلنشاء و
 بيع. ال توفا مصر و  ازإلنجف اتكالي 

 
 مالية دوات الالعادلة لأل قياس القيمة 

 
و  يملقا  ونتك  عندما المالية  للموجودات  المالالعادلة  الم المطلوبات  الي  ف  سجلة ية  المركز  األسعار  ي   ال مالي  بيان  إلى  استناداً  قياسها  مكن 

يتم قيالا يتم مة.  ية المخصوفقات النقدنموذج التد  مل علىتشت لتي  م ايي تقاليب الباستخدام أسدلة  لعاا  س قيمتهامتداولة في األسواق النشطة، 
األسواق   علىول  الحص النماذج من  لهذه  ولكن عندماممذلك  يكون    الملحوظة عندما  المدخالت  ذ  كناً،  يتطلب ذلك  غير ممكن،    كليكون 

األ من  تحكحدرجة  عند  القيمام  األحكام    ديد  تشتمل  ب علالعادلة.  اى  ب عض  الالعتبارات    ومخاطر   يولةالس  طر خا ممثل  ت  خال مد خصوص 
 . سعارألا تقلباتان واالئتم

 
 19-يدكوف سفيرو يرتأث 
 

  رس ما  ل خال(.  " 19  –ي كوفيد  )"تفشروس كورونا  ي فة بسبب  ارئ صحية عالمي ة طوحال   الصحة العالميةمنظمة    ، أعلنت2020في يناير  
لعالم. اقتضت  وى امست   ى علىدو لتعرض والعسريعة في االيادة  على الزباًء بناًء  كو  19  –وفيد  كية  المعلصحة المنظمة ا  تصنف،  2020
لهذا  الو  الطبيعة فر المربائية  عالميةض  قيود  الس  ض  وإغالعلى  تام  فر  معظم  ق  العالم،  في  لممدول  كان  آا  االقتصاه  على  سلبية  د  ثار 
     جموعة.لمات اعملي و  ةباإلضاف  الجتماعيةاة االحي والعالمي 

 
ج أثرت  فنت ي  ف  انعكس  مرألا  ،عةجموالم  على  19-دفي كو  ةح ئ القد  المنتهية  للسنة  المالية  اتخذت  وعليه.  2020ديسمبر    31ي  ائجها   ،

  ها ي ردموعن كثب مع  والعمل    غيلتشوتكاليف الى الموظفين  تومسى من  لقصو ادة استفاالوترشيد عملياتها    تتضمنير مختلفة  وعة تداب المجم
  غالق إلا  تخفيف ع بدء  ء. مصيل من مختلف العماللتحزيادة جهود ام المشاريع و تقيي   إعادة و  تكلفة ت والا داري إلا لتقليل التأثير على اهالئ وعم
  ي أوائل ف  لوباءهور اظ  بفترة بدايةمقارنة    اراتالعقات  مبيعادة في  ي زالمجموعة    هدتش  ،2020من    الثاني نصف  ي الفر فالس  تئنافواس

هن   ،2021خالل    .2020 الت كان  النتائج  في  كبير  تحسن  تأث اك  بدأ  حيث  للمجموعة  في  ا  يرشغيلية    رة إدا  صل وا وت هذا    . التالشيلوباء 
 . فةكللت ا  للي تقدرات ومباتيجية التسعير لك استراذ يف بما  لحالي ا عضولاجموعة تقييم لما

 
 على الجوانب ذات الصلة:  19-ما يلي تقييم اإلدارة الحالي لتأثير تفشي كوفيدي ف
 
 ية  ثمارالعقارات االست  ق منالقابلة للتحقي  القيمةصافي  تقييم ( أ

 
رات لغرض  لعقاارات المصنفة ضمن افظ بها للبيع والعقت محألراضي البيان اتم  . ي عالمشاري ليم  المجموعة تسات لدى  واصل قطاع العقار

بالت ا أو صالتطوير  القكلفة  الفي  ابلقايمة  تقييم صافي  يتم  أقل.  أيهما  للتحقيق،  استناداً  ة  للتحقيق  القابلة  المقدرة  لقيمة  المبيعات  أسعار  إلى 
ً المدفوعة م المبالغاليف اإلنجاز وتكو ؤشرات  عتبار مباالارة أخذت اإلد ر. لتقري ة فترة اة في نهاي م ئ قاالسوق ال وظروفوير التط وخطط قدما
يوجد تأثير مادي نتيجة    ال،  ها لغرض التطوير وخلصت إلى أنهالقيمة القابلة للتحقيق المقدرة لعقارات ي  افقييم صلت   19-فشي وباء كوفيدت 
كوفيدو  شيتف علي   19-باء  جوترتب  تخفيض  القي هري  يه  امة،  في  الكفلا  باالعتبارألخذ  مع  المرق  لدى  فيما  بير  ب جموعة  اتها عقاريتعلق 

   .2021ديسمبر   31التي تم إجراؤها كما في لخارجية ات تقييماحدث الوير استناداً إلى ألتط ض الغر
 

غرض  ل عقاراتلل  القابلة للتحقيق افي القيمة يد ص)لغرض تحد الخارجي  المقيمم بها  التقييمات التي يقو  اصلتتو،  2021ديسمبر    31كما في  
تحديد    لتطوير( ا الجوحول عدم    رةفق في  النا  ات ضطراب ال  نظراً التقييم    أنبش  هري اليقين  أمر  19  -كوفيد  عن جائحة    تجة السوق  ، وهو 

قدر أقل    مراعاة، يجب  لذلك  تيجة. ون RICSللمساحين القانونيين  لملكي  معايير التقييم العالمية للمعهد ا  التوجيهات الصادرة عنمع    يتوافق
ال يبطل التقييم وال يشير   الخارجي. على الرغم من أن هذا البند  المقيميقوم بها    التقييمات التيفي عملية  من الحذر قين ودرجة أعلى  من الي 

على   االعتماد  يمكن  ال  أنه  قدر  التقييمإلى  وجود  إلى  يشير  ولكنه  اليقين  من    كبير،  هفي  عدم  اذظل  السوق  ب   مقارنةً حة  ئ لجاه  ظروف 
الاالعتبا  بعينرات  عقاال  تقييمخذ  أي .  االعتيادية المتوقع  سادي ذي الصلة واال والتأثير االقتص  ئحة جار مستوى  في ذلك مستويات  ا  بمترداد 

   . 11إليضاح ك اكذل راجع . الحقةالفترات الكبير في  تعديل التقديرات بشكل د، قد يتمن المتزاي نتيجة لعدم اليقي  األرباح للعقارات. 
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 ع( )تاب لموحدةالمالية االبيانات إيضاحات حول 
     2021ر مبديس 31في  منتهيةة الللسن
 
 ع( )تابية الهامة سبات المحاضا األحكام والتقديرات واالفتر 2-2

 
 تابع( ات ) التقديرات واالفتراض 

 
 )تابع(  19-يدكوف فيروس تأثير

 
 يولة والس التمويل (ب 

 
دية الحالية.  صاقت هات االيناريوكس السي تعا من خالل خطتها الت بة لهاجست واال  التمويللسيولة وات اتطلب ع مجمي ة  قب عة مراتواصل المجمو

ى  دله، إلما يعالنقد والحالية من ا، ال يزال مركز السيولة لدى المجموعة قوي وأن أرصدتها 2021ديسمبر  31ترى المجموعة أنه كما في 
ت السيولة  باطلت لية وملرأسمافقات اوالن ت رأس المال العامل تياجاحاية تلب لكافية  بة ستكونر المسحوغي  ددةتجلماالئتمانية اب التسهيالت جان 

 ستقبل المنظور.  تستحق في الم عندمااألخرى 
 
 ي السياسات واإلفصاحات المحاسبية رات ف التغي 2-3

 
 تفعيلها م لكن لم يتو والتعديالت الصادرة تفسيرات  وال  اييرمعال (أ )

 
  لم تقم  المجموعةإال أن  ريخ،تاالك  قبل ذليقها ز تطب ويجو ،2022 ايرن ي  1 بعدأ تبد يى الفترات السنوية الت لع ةديدجال يراي عالم بعض ريتس

 .  دةالموح  ماليةعند إعداد هذه البيانات ال بشكل مسبق عدلةو الميدة أ الجد المعايير بتطبيق
 
 : موعةللمج وحدة الم ةالبيانات المالي على ري جوه ير ث تأ ة ي لات ت السيراتفالعدلة والم ري ون للمعاي ع أن يكقوس من المت ي ل

 
 

 تاريخ التفعيل  ة لعدالمالجديدة أو  اييرالمع
 2022ير ينا 1 ( 37 رقم الدوليي معيار المحاسب الالعقد )تعديالت على  جازن اتكلفة  - تزامات محملة باللاود العق

 2022 ري ينا 1 .2020 - 2018 دورة  الية المر ري تقاالد على المعايير الدولية إلعدا ةت السنوي التحسينا
يار  عمالعلى   تيالعد)ت   عالمزماالستخدام ل ب قصالت ح المت ات: آلالت والمعدوا كاتالممتل

 2022ير ينا 1 (. 16 رقم يدولال يالمحاسب 
داد التقارير  ير الدولية إلعمن المعاي  3قم الت على المعيار رمراجع اإلطار المفاهيمي )تعدي 

 2022ير اين  1 (. ماليةال
 2023ير ينا 1 ( 8 الدولي رقمت على المعيار المحاسبي عديالحاسبية )ت ديرات الم التق يفتعر

  الدولي يمعيار المحاسب الى عديالت علتداولة )ت على أنها متداولة أو غير م باتطلومالتصنيف 
 2023ير ينا 1 (. 1 قمر

ى  عل والتعديالت  "ينأملت د اوعق " ية لالما يرتقارلااد المعايير الدولية إلعد من  17رقم  المعيار
 2023ير ينا 1 . "أمينعقود الت " المالية  التقاريرية إلعداد المعايير الدولن م 17 قمر معيارال
ديالت على  عت المشترك )فه ائتالبها بين مستثمر وشركته الزميلة أو  مة أو المساهيع موجودات ب 

رقم  الدولي  المحاسبيوالمعيار  المالية ير راتقالاد دإلع الدولية ير عاي الممن  10رقم ر ياالمع
28 .) 

ر  يق ألجل غي يخ التطب يل تارأجت  تم
 مسمى

وبيان   1تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم )  اإلفصاح عن السياسات المحاسبية 
 2023ير ينا 1 ( 2الية يير الدولية إلعداد التقارير المالممارسة الخاص بالمعا

لى  تعديالت ع)دة لناتجة عن معاملة واحموجودات والمطلوبات اة المتعلقة بالالمؤجل الضريبة
 2023ير ينا 1   ( 12قم حاسبي الدولي ر المعيار الم

 

  دة للمجموعة فيلموحية االمالمادي على البيانات  ه تأثير  أعال  جديدةالمعايير والتعديالت والتفسيرات ال ال تتوقع المجموعة أن يكون لتطبيق  
 . ستقبللما

 
 :2021يناير  1 فيدأ سنوية التي تب لا فترات لاعلى لتالية لمعدلة ااو تطبيق المعايير الجديدة أ  ميت 

 

 ريخ التفعيل تا المعدلة أو  المعايير الجديدة
  اييرالمعمن  9المعيار رقم ديالت على )تع 2المرحلة  -عدل الفائدة المعياري  ى ملعيالت تعد
  16و 4و  7 رقمير عاي والم  ،39رقم محاسبي الدولي ر المعياال، والماليةالتقارير عداد لية إلالدو
 2021 يناير 1 لية( الما  رالتقاري داد إلع ةدولي ال اييرمعالمن 
 

 . عةللمجموية الموحدة الت الماعلى البيان تأثير  تناحسي الت   /  التعديالتلتطبيق لم يكن 
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 )تابع(  المالية الموحدة البياناتإيضاحات حول 
     2021مبر سدي 31في  هيةمنتة الللسن

 
 ة الهامةالمحاسبي اتاسلسيملخص ا 2-4

 
 ات اإليراداالعتراف ب

 
 اإليرادات من العقود من العمالء

 

قم  عيار ر ملهو موضح في ان من خمس خطوات كما  تكوبناء على نموذج ي   ء العقود مع العمال  ات منادباإلير  عتراف باال  موعة المجتقوم  
 ة:  المالي لتقارير داد اعة إلي وليير الدمن المعا 15

 
ه  جب وا  والتزاماتجبه حقوق  أنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشأ بمو  على  لعقد يعرف ا  مع العميل:  )العقود(  تحديد العقد   :1 رقم طوةالخ

 ا. به لكل عقد يجب الوفاءفاذ ويحدد معايير الن 
 للعميل. ة دمو خة أ سلع  بنقلميل الع  ي العقد معوعد ف  ء هوادالعقد: التزام األ يء فاألدا تاتحديد التزام :  2الخطوة رقم 
تتولة:  معامالسعر    تحديد :  3الخطوة رقم  الذي  المبلغ  في  المعاملة  المجمويتمثل سعر  يكوقع  أن    الحصول عليه مقابلحقها  ن  ن معة 

 ى. ة عن أطراف أخرإلناب اها ب لصي ي تم تحالغ الت مب الاء باستثن  ،يم الخدمات التي وعدت العميل بهاتقدتحويل البضائع أو 
م  قوأداء، ت تزام  ثر من الكأالعقد: بالنسبة للعقد الذي ينطوي على  في    اردةداء الوتزامات األمعاملة اللصيص سعر الخت  :  4قم وة ر الخط 

سعر  المجموع بتخصيص  التزاة  لكل  مالمعاملة  ام  تساوي  بقيمة  األداء  التزامات  املن  المجتوت   لذي قابل  موعة  قع 
 اء. داألات زامالت  م منلتزار الوفاء بكل اه نظي ي ل علو حصال

 ء. )أو بمجرد( وفاء المنشأة بالتزام األدا عند دات باإليرااالعتراف  :  5قم وة ر الخط 
 

 : الية الت  أي من المعايير عند استيفاء ةمدى فترة زمني ادات على اف باإليرداء، ومن ثم تقوم باالعترها أوفت بالتزام األأن تُعتبر المجموعة 
 
 المجموعة لها؛ أو ء ها بمجرد أداامات لتزعة الالمجمو أداء على  ةفع المترتب خدام المنات اسم وباستال قيام العميل بصورة متزامنة  -1
 ؛ أو سين األصلشاء أو تحيه العميل بمجرد إن شاء أو تحسين أصل يسيطر علإن ترتب على أداء المجموعة  -2
تم    التيامات  زقابل االلت الدفعات م   ءداأل  النفاد  حق واجب  لمجموعة وللمنشأةيل لم بدخداصل ذو است موعة أ جء المعلى أدا  ال يترتب -3

 تاريخه. حتى بها فاء الو
 

الوفاء    هفي   ي يتملذت ات في الوقباإليرادا بالتزامات األداء التي لم ينطبق عليها أي من الشروط المذكورة أعاله، يتم االعتراف    يتعلقفيما  
 ام األداء. بالتز

 
ة المقابل  يمد على أساس قالعقاص ب الخ  األصل   ل تسجي قوم ب ت ها،  وعدت ب التي    لع لسام  سلي خالل ت   المجموعة اللتزام األداء من ء  تيفااس  عند

 خاص بالعقد.  زامأ الت نش، ي معترف بهايرادات البااللتزام. عندما يزيد المبلغ المقبوض من العميل عن مبلغ اإل المحقق من الوفاء
 

ستثناء  باددة للدفعات  المحدية  تعاقنود الب ر العتباالين اخذ بعمع األ  ض،قب لا  تحقأو المسلمبلغ المقبوض  العادلة ل   قيمةبال  دات يتم قياس اإليرا
تق والرسوم.  لتحالضرائب  إيراداتها مقابل معايير محددة  ترتيبات  بتقييم  المجموعة  فيما  وم  أم كوكيل.  سي رئ   كمورد ل  تعمإذا كانت  ديد  ي 

الموحد إلى  امل  الش  لدخل بيان ا  ت في يرادا باإل  عترافيتم اال.  هات دايرا تيبات إل كمورد رئيسي في جميع ترتعم  أنهاب   ةع استنتجت المجمو
 لة. وقبصورة مع، ثما ينطبقحي   التكاليف،اإليرادات و ويمكن قياس تدفق المزايا االقتصادية إلى المجموعة د الذي يكون فيه من المرجح لحا

 
 ي ضرا األاإليرادات من بيع 

 
بوضع  الشركة    قامت قطعة األرض.    استخدام ى  عل  در قا  ميله العيكون في   منية ة زنقط ض في  ألربيع اتعلق ب ي وفاء بالتزام األداء فيما  ال  يتم

 . ض قطعة األرلعميل لاستخدام المنح حق كثر ٪ أو أ20 سدادبيع و التوقيع اتفاقية يتمثل في  شرط 
 
  ل خ دال يانب  في يراداتفة اإلكتكل  رضاأل لقطعةمخصصة لتكلفة البنية التحتية ا بيان ، يتمدةحدرض م مقابل قطعة أ بإيرادات عترافاال دن ع

 . ملالشا
 

 لتطوير خدمات ا
 

لة  حرم  وع إلى رج بال  وذلك معقولة    بصورة   عاملة د المئ عندما يمكن تقدير عوامة  دات من خدمات إدارة التطوير المقداف باإليرايتم االعتر
لذي  إلى الحد اط  فقإليرادات  االعتراف بام  يت ة،  ولعقورة مصب ة  معاملائد ال وع  لتقرير. عندما ال يمكن قياس تاريخ االتزام التطوير في    إنجاز

 .المتكبدةالمصروفات  اد يمكن فيه استرد
 

 إيرادات الفائدة 
 

الاالعم  ت ي  بإيرادات  اائدة  فتراف  باستخحقاقت سعند  فيهلاة  الفائدة  طريقدام  ها  يُستخدم  والتي  مفعلية،  الفائ   عدل ا  يخصم  النقدية  دة  مقبوضات 
 لمالي. صل اة الدفترية لألصافي القيمى  إلمالي ل اللألص المتوقع  العمر ى مد ة على قدرة الممستقبلي ال
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 بع( )تا المالية الموحدةالبيانات حول حات إيضا
     2021ر بمديس 31في  المنتهيةنة سلل

 
 )تابع(  سبية الهامةا محملخص السياسات ال 2-4
 

 اض   ر االقت  تكاليف
 

االقت  تكاليف  الموجوة  زالحي   ةراشمب ورة  ة بص نسوب الم  راض إن  إنشاء  اهلمؤالت  دا أو  بالضرلتي  ة،  فترة زمنية طويلة حتى  تستغرق  ورة 
ت   افتها إلىتتم إضالمزمع لها أو بيعها،    تصبح جاهزة لالستخدام ة فعلية  هزة بصورات جاموجودلك الموجودات حتى تصبح تلك التكلفة 

ت ال ى  خر ألا  ائدة والمصروفات الف  وفاترصمن م راض  االقت يف  تكاللف  تتأ  زمع لها أو بيعها.دام الملالستخ فيما يتعلق  ها منشأة ما  تكبدتي 
   باقتراض األموال. 

 
 .فيها التي يتم تكبدها د في السنةوحلملدخل ابيان امن خرى ضتراض األافة تكاليف االقيتم االعتراف بك

 
 ات لمعدواآلالت وا الممتلكات 

 
تت لا)ة  تكلفبال  عداتوالمت  ياس الممتلكات واآلال ق  يتم ً ناق   (ة رسمللما  كاليف االقتراضن ت مضتي  ك المتراكم وأي انخفاض في  االستهال  صا

 المقدرة كما يلي:  اجيةنت اإل عمارلى مدى األثابت عأساس القسط ال  الك علىاالسته يتم احتسابالقيمة. 
 

 سنوات  10-1       (المبانياألراضي و ضمن  المدرجةع )لبي ز ااكمر
 سنوات  5-2         ة ي مكتب دات وتر ومعي كمب  ةهزأج

 نوات س 5-3           ات سيار
 سنوات  5-2          أثاث وتركيبات 

 
  ك وطريقة االستهال  تاجية ر اإلن األعمامراجعة  بصورة دورية  تم  از. ت اإلنجة قيد  ي لالرأسما  ال عملى األراضي واألع  كتهالسال يتم احتساب ا 

 هذه الموجودات.  ة من قتصادي زايا االع للملنموذج المتوقا قة معمتوافك تهالاالسة وفترة ن طريقد من أتأكلل يةلمتبقم اوالقي 
 

رسم ال المصروفات  لة  تتم  أحد  ل  داستب المتكبدة  من  ووالمعالت  اآلو  تلكاتالمم  بنودعنصر  يتم  دات  منفصلالذي  بصورة  ويتم  احتسابه  ة 
ع االقتصادية  افمن المن زيد  ت رى فقط عندما  قة األخت الالحروفا صالملة  م رسمه. تت لتم استبداالذي  عنصر  بالالخاصة  لدفترية  شطب القيمة ا

الدخل  فات األخرى ضمن بيان  لمصروافة اتراف بكعتم االت. ي ت واآلالت والمعداكاتللمماد ذات الصلة من بنود  لبن المستقبلية الخاصة با
 عند تكبدها. وحد شامل الم ال

 

ولممتلاة  مراجع  مت ت  واكات  القي فاض  نخالا  لمقاب   معداتل اآلالت  تشعندممة  في  األحداا  أو  ير  ال التغيراث  في  إلىت  إمكانية    ظروف  عدم 
بخسائر    االعتراف  القيمة الممكن تحصيلها، فإنه يتمن  ع  داتت والمعالواآل  لكاتالدفترية للممت مة  قي اليد  ز. عندما ت ها الدفتريةت مي قتحصيل  

عادلة ناقصاً تكاليف البيع، للقيمة اام أو استخدقيمة من االبالسترداد  بلة لالالقايمة  مثل القت ت حد.  و لشامل المدخل اان البي   ضمن يمة  انخفاض الق
أثناء سير األعمال العادية    ممتلكات وآالت ومعداتمن بيع  صيله  كن تحغ المملمب ثل الع تمالبي اقصاً تكاليف  ن   لة عادل. إن القيمة اما أكبرأيه

دات  لمعالممتلكات واآلالت وااستخدام  ستمرار  عة من المتوقستقبلية االم   النقديةتدفقات  ة للحالي يمة اللقا  في م  االستخدا  من   مةقي ال  لثمتت ينما  ب 
 مدة استخدامها.ة اي نه دومن استبعادها عن 

 

اض  خفان   خسائر  ر بأند مؤشوجوقة عند  في السنوات الساب المعترف به  ، بخالف الشهرة التجارية، ويمةالق  خفاضن اخسائر  س  د عكي قم  ت ي 
 أو تم تخفيضها.  ودةموجتعد لم  ت آلالت والمعداالكات وللممت  اف بهترمعالة لقيما

 
 وير لتطالعقارات لغرض ا 

 

تم  لتطوير وي دية كعقارات لغرض اء سير األعمال العاالبيع أثنالغرض  نشاء  قيد اإل  وؤها أشاإن م  تحوذة أو التي ت مسالات  ريتم تصنيف العقا
 التكلفة:  ل. تشمل يهما أقها أقحقي ن ت الممكقيمة لأو صافي اكلفة بالت  جهاإدرا

 

 راضي ملك حر واألراضي المستأجرة؛ كية األمل وق حق •

 نشاء؛ و إلل لينوفوعة إلى المقا غ المدبالالم •

شاء غير  اإلن   كاليفوت   العقار  نية وضرائب تحويل دمات القانوالمهنية للخ الموقع واألتعاب    إعداداليف  كطيط وت تخ م والتصمي تكاليف ال •
 كل مباشر. سوبة بشرى المن األخ ليف تكاة والمباشرلا

 

تم خصمها  وي ر قري الت ريخ تاق في السو اداً إلى أسعار استن ية، داثناء سير األعمال العي أسعر البيع التقديرمة الممكن تحقيقها في القي صا ثليم

 . للبيعرة المقد والتكاليفنجاز حتى اإل فلتكالي قصاً ال إذا كانت جوهرية، نابالقيمة الزمنية لألموا 
 

حددة المصروفة  الم   اليفكت البيع بالرجوع إلى الند  ل الشامل الموحد عي بيان الدخف بها فالمعتر   تطويرقارات لغرض اللفة العم تحديد تكت ي 

 . لمباعةارات اإلى الحجم النسبي للعقص أية تكاليف غير محددة استنادا صي تخة وباعالم ات لعقارلى اع
 

 وي. ر على أساس سن وي التط  عقارات لغرضة للفتري الد لقيما ة بمراجعة إلدارتقوم ا
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 بع( )تا البيانات المالية الموحدةحول إيضاحات 
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 شتركة ماالستثمارات في ائتالفات 
 

بيان   االنتائ من    ة عالمجمو  حصة   وحد المخل  الد يعكس  ائتالج عمليات  هكي عندما    ك. رلمشت ف  معترف  ون  تغير  في ناك  مباشرة  ود  بن   به 

حد أو ضمن  شامل الموالدخل ال  تغيرات، عندما ينطبق ذلك، ضمن بيانأي في حصتها  راف ب تقوم المجموعة باالعت  الدخل الشامل األخرى،

التغيرات   ال  يف بيان  الملكية  األحذ   يتم د.  موححقوق  وف  غي خسائ ل ارباح  المحقر  ار  ملنات قة  الجة  واالئتالف    المجموعة  نبي مالت  عامن 

 ك.  ف المشترفي االئتال  المجموعةمدى حصة  ىالمشترك، إل

 

إع ايتم  اداد  اللملبيانات  فترة  لنفس  المشترك  لالئتالف  الخالية  تعديالت،.  موعة بالمجاصة  تقرير  إجراء  ً   يثماح  يتم  مناسبا   لجعل   ،يكون 

 . بالمجموعة  ة ات المحاسبية الخاصساي الس مع قة فمتواترك المشة باالئتالف خاص ال ة ي ب المحاس  سياساتلا
 

  ات االئتالففي    ااستثماره  قيمة   خسائر انخفاضب   االعترافمن الضروري    انإذا كا  فيم  ةعجموالمكية، تحدد  لق المة حقوق بعد تطبيق طري 

تا  عة مومجلا. تحدد  ةالمشترك دلي ناكان هإذا    ما   ،تقرير  ريخ كلعند  االئتالف  مار في  يمة االستث ق  فاضانخى  إل  شيري ضوعي  ل مو ك أي 

  فالئتالل  لالسترداد الفرق بين القيمة القابلة  أنها  ى  علض  خفان مة االب قي باحتسا  موعة المجقوم  ليل ت دوجود مثل هذا ال  حال   في  .تركالمش

 . دخل الموحد لايان ن ب ضم قيمةض الخفاان  خسائرب تراف باالعم قوت  ثم ية، ومنروالقيمة الدفت  المشترك

 

ح االئتالفجوال   النفوذ  نفقداال  في  على  المب   ترافواالع  بقياس   المجموعة  تقوم  ،ركشت لما  هري  العاديمبالق  تبقياالستثمار  يتم  ة  لة. 

حصالت  والمت   قير المتب الستثماعادلة ل قيمة الوبين الي  هروجلالنفوذ ا  فقدانبعد    المشترك  الفئت الل  الدفتريةأي فرق بين القيمة  ب   االعتراف

تثمار أنه اس  لى ابه عاحتسجوهري يتم   أثيررك ت المشت   ي في االئتالف بقمت ال  مار ستث عندما يشكل اال  . لموحدالدخل ايان  ب من  ، ضتبعادمن االس

 في شركة زميلة. 
 

 موجودات حق االستخدام 
 

التقو  حق م  بموجودات  باالعتراف  في  تخساال  مجموعة  ب دام  عقد  تاريخ  ت   اإليجار دء  توف )أي،  الاريخ  بند  ذاموجودر  اات    ة لصلت 

ً بالتكخدام  ست ق االقياس موجودات ح   . يتمخدام(لالست  تعديلها لغرض أي إعادة  قيمة، والخفاض  ر ان ك متراكم وخسائ ستهالأي ا   لفة، ناقصا

لية  األو  المباشرةلتكاليف  ف به واالمعتر  اإليجار طلوبات  مبلغ م  لىع  مادموجودات حق االستخر. تشتمل تكلفة  بات عقود اإليجاتقييم لمطلو

ً لبدء، ناقصريخ ابل تاو قفي أ يجار التي تمت  قد اإلعات عومدفو  ةكبدلمت ا ت   إذا   ز إيجار مستلمة.حواف أي  ا عة متأكدة بشكل  المجمو  كنلم 

  ها معترف ب لاتخدام  حق االسوجودات  تهالك ميتم اس  ر،جاي إلي نهاية مدة عقد اوجودات المؤجر فى ملكية بند الممعقول من الحصول عل

ا أساس  مدى  ابتالث لقسط  على  لالستخدعمألا  على  المقدرة  وار  أيهما  اإليجعقد    مدةام  اال  تخضعقصر.  أار،  إلستخدموجودات حق  ى  ام 

 القيمة. انخفاض 

 

 الموجودات المالية
 

وإيقاف  االعتدراف  الم  يتم  بكافة  المالاالعتدراف  ي معالتاريخ    في   ةي وجودات  عندما  شرااملة  الموجوكون  بيع  أو  المالي ء  عبمو   ةد  د  ق جب 
، زائداً تكاليف  بالتكلفة اليةلما جوداتالمو. يتم مبدئياً قياس الصلة السوق ذات دد في ني محزم  إطارلمالي خالل م األصل انوده تسلي ب  بتطلت 

  تي الو  سائر الخ  ألرباح أو رى أو من خالل امل األخد الدخل الشانوب   من خالل لة  داصنفة بالقيمة العودات المالية الم، باستثناء الموجالمعاملة
ً ب متم قياسها  ي  بات عاال  يتم  لة.بالقيمة العاد  دئيا والذمم المدينة التي لم    ة التجاريةالمدين الذمم    إن  تها.نشأ  رية عندة التجالمدين ذمم الراف مبدئياً 

بها تحتوي على عنصر    تصدر  والتي ال  الما  أوجوهري    ويلمت فواتير  قامت  ب لتي  االست جموعة  بعض  بشتطبيق    سها اقي   يتم  ،أنهاثناءات 
المعابس المحعر  الم ملة  بموجب  الد  15م  رق  عياردد  المعايير  إلومن  الماالتقاري   عدادلية  ً حقاليتم    .ليةر  المالية  اس  قي   ا الموجودات  جميع 

 لة. عادلاة المطفأة أو بالقيمة إما بالتكلفبشكل كامل  المعترف بها
 

ق  السو   يلمتداولة فءات االعطاار  أسع  بالرجوع إلى ية منظمة  أسواق مالي  فاط  بنش  ولهاتدا   التي يتم  لألدوات الماليةلعادلة  القيمة ا  ديدتحم  يت 
أسعار    توفر   اد التقارير المالية. في حالة عدم لوبات وذلك عند إقفال األعمال بتاريخ إعدنسبة للمطض بالرو لععار اسوأ  داتنسبة للموجوبال
 لتّجار. ا وء أ سطاوى ال ة لد ار المعلن لرجوع إلى األسع، يتم اولة في السوقدامت 
 

تكلفة الوديعة    في  الدفترية القيمة    تتمثل.  تريةالدف  هامت في قي نية  المؤسسات االئتما  ى دل رة  ي صلودائع القير واالمتغعر  للس  القيمة العادلة  تتمثل
المستحقة.  وال تقدير فائدة  للوالعا  القيمة   يتم  تترتب    ئعدادلة  ف التي  باست عليها  ثابتة  المخصومدي قالن ات  قلتدفيب اخدام أسالوائد    يتم خصم ة.  ة 

 .رقري لت ا يختار يفهة  لية لألدوات المشاب احق الوالس بأسعار وقعة المت  دية النقالتدفقات 
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 ( )تابع البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
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 ( ع ب)تا ليةلموجودات الماا

 
 ة ودات المالي تصنيف الموج 

 

الالموجوتصنيف  يعتمد   المبدئي  دات  االعتراف  عند  خمالية  العلى  المفقتدصائص  للموجودات  التعاقدية  النقدية  ونموات  أعمال  الية  ذج 
يتموعة  المجم لكي  الموجودات.  هذه  وقيف  تصن   إلدارة  المالية  المطفأة لتكاب اسها  ي الموجودات  اقال  أو   لفة  من ادعليمة  اإلخال   لة    يرادات ل 
ائم.  ساسي القبلغ األساسي والفائدة على المبلغ األلما  ن دفعاتارة عالتدفقات النقدية التي هي فقط عب ا  أن تنتج عنه  لة األخرى، يجب الشام
 اة. األدستوى م ىلاؤه ع رإج يتمي القائم، وساسألبلغ امساسي والفائدة على ال األبلغ التقييم باسم اختبار دفعات المهذا إلى  يشار

 
الم  تصنيف   ألغراض الملكية  تعتبر  ،اليةالموجودات  حقوق  "أداة  المالية  إذا األداة  غ  "  الملكية"  م  ير كانت  "حقوق  بتعريف  وتفي  شتقة 

ي  لت اوشتقة  مال  غيرابلة للبيع  الق  تألدوا االعرض( باستثناء بعض  ة:  مالي األدوات ال  –  32بي الدولي رقم  محاسار الوجب المعي مصِدر )بملل
 ". ينأدوات دخرى "دات المالية غير المشتقة األالموجوجميع  تعتبر قبل المصِدر. لكية من كحقوق م نهابيا يتم
 
 مارات حقوق الملكية تث اس

 

  خرى أو من األ   د الدخل الشاملالل بنوما من خدلة إالعا  قيمة بال  ،ةاستثمارات حقوق الملكي   تعتبرالتي    وجودات الماليةجميع الم  يتم قياس 
قابل لإللغهذا خيار غي   . ويعتبرالخسائر  أو  باح رخالل األ المجموعاء  ر  المعيار رقم  ة عند  اتخذته  الدولية إلعداد  ر  يي المعا  من  9تطبيق 

المالية االست أو ست   التقارير  الالحق ال تخذه عند  الملكحواذ  استثمارات حي ستثمارات حقوق  إذا كانت  إال  المة  بها  قوق  ض  غر للكية محتفظ 
مارات حقوق  استث تبعاد  الخسائر من اس  رباح أو إن األ  اح أو الخسائر.رب ة من خالل األبالقيمة العادل   ياسهايتعين ق  الةالح  هذه وفي    ةلمتاجرا

ق  لموحد عند استحقا الدخل اة من خالل بيان  كي حقوق المل  استثمارات  من كافةرباح  األتوزيعات    م قيد إيراداتيت الملكية ال يتم تدويرها.  
، وفي هذه  لماليةتكلفة بند الموجودات ا  جزء من د  حصلة كاسترداالمهذه المبالغ  المجموعة من  تستفيد    اء عندماتثن سبا  ها،صة ب ا خالدفعة ال

األرباح أو    الل لة من خنفة بالقيمة العادملكية المصات حقوق الى. إن أدول الشامل األخرح في بنود الدخهذه األرباب   االعترافالحالة يتم  
 مة. انخفاض القي تخضع لتقييم  الشامل األخرى ال دخلال  نودب  لخال لخسائر ومن ا

 
ة  مة العادل ة كموجودات مالية مقاسة بالقي يف استثماراتها في حقوق الملكية غير المدرج اء تصن ة بشكٍل غير قابل لإللغلمجموع وقد اختارت ا

 الشامل األخرى.  بنود الدخل من خالل 
 

 لدينأدوات ا
 

ً يتم   تكلفة  ها بالتصنيفلفة المطفأة. يتم  بالتك  اإذا تم تصنيفهال  ود الدخل الشامل األخرى إعادلة من خالل بن ة القيمبالالدين  قياس أدوات    أيضا
 :التاليين إذا تم استيفاء الشرطيينالمطفأة فقط 

 

تحصيل    أجل  لية منت الماظ بالموجودا ايكون الهدف منه االحتف  ة ضمن نموذج األعمال والذيلي جودات الما إذا تم االحتفاظ ببند المو •
 و   التعاقدية؛النقدية التدفقات 

انت   إذا • البنود  الدينة  تعاقدي لج عن  المبلغ  خ معين تواري في    ألداة  دفعات  فقط عن  نقدية عبارة  تدفقات  المبلغ ة  والفوائد على  األساسي 
 . لقائم ا األساسي

 
 د وما يعادله النق

 

ي  ستحق فت ة األجل التي  دة المصرفية والودائع القصيري الصندوق واألرصمن النقد فعادله  النقد وما ي   ، يتألفقديةلغرض بيان التدفقات الن 
 ف. قل، صافية من السحوبات المصرفية على المكشو ر أو أ ة أشهاألصل خالل ثالث 

 
 ير يصدر بها فوات  ي لمدينة الت الذمم المدينة التجارية والذمم الم

 

تصبح الذمم  عندما    مان المتوقعة. ناقصاً خسائر االئت   ويل هام( ا لم تكن عنصر تماألصلية )ماتورة  الف  قيمةة ب ي بيان الذمم المدينة التجار  يتم
تم    غ المحصلة التيمبالإدراج الالحقاً  يتم  لديون المشكوك في تحصيلها.  غير قابلة للتحصيل، يتم شطبها مقابل مخصص اجارية  ة الت المدين 

 . امل الموحدشبيان الدخل الشطبها سابقاً في 
 

 لم يصدر بها فواتير.  مدينة ا ذممها فواتير على أنهيصدر ب  قدمة والتي لماالتفاقات، تدرج الخدمات المير ووفقاً لشروط اريخ التقرفي ت 
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 )تابع(  لبيانات المالية الموحدةاحول  احاتإيض
     2021ديسمبر  31في  للسنة المنتهية

 
 )تابع(  الهامةلسياسات المحاسبية ملخص ا 2-4

 
 لية )تابع( الماودات ج المو

 عمالت األجنبيةوخسائر صرف الأرباح 
 

  ري السائد عند نهاية فترة السعر الفو يلها ب تم تحوية وي ب تلك العمالت األجن ب ية بعمالت أجنبية يتم تحديدها  وجودات المالإن القيمة العادلة للم 
صنفة بالقيمة العادلة  ت المالية المبالنسبة للموجودا   العادلة.  اهقيمت ر  خسائ   ة جزء من أرباح أو ألجنبي اصرف العمالت    ودتقرير. تشكل بن ال

الخسائر،  من خالل األرباح   العمالت األجنبية في  أو  ببنود صرف  الموالشام   الدخل   بيانيتم االعتراف  بالنسب حدل  المالية  .  للموجودات  ة 
بيان الدخل  األجنبية ضمن  بنود صرف العمالت  ف بأي من  ارالعت ا   ه يتمفإن   الشامل األخرى الدخل    بنود  خالل   من   لةبالقيمة العاد  نفةالمص

الشامل   الدخل  وبنود  بالن األخرىالموحد  بالت .  المصنفة  األجنبية  بالعمالت  الدين  اكسبة ألدوات  فإنهلمطفأةلفة  تحديد  ،  أرباح وخسائر    يتم 
العمال  استنادت اصرف  التكلفة    اً ألجنبية  و  لمطفأةاإلى  الموجودات  البند  بن   فعترااليتم  في  والخسابها  "األرباح  فيد  األخرى"  بيان   ئر 

 . الدخل الشامل الموحد
 

 ة المالي ودات بالموج ف االعتراف إيقا
 

إيقاف    لية مماثلة( يتموعة موجودات مامجمالجزء من    أو  ة ق، الجزء من بند الموجودات المالي ب ا ينط)أو حيثم   ة إن بند الموجودات المالي 
 : عندما االعتراف به 

 

 أو النقدية من بند الموجودات؛تدفقات صول على الحوق في ال قحي التهتن  •

المجم • بت قامت  الوعة  في  حقوقها  الحصول  حويل  ت على  أو  الموجودات  بند  من  النقدية  النقدية  احملت  تدفقات  التدفقات  بدفع  لتزاماً 
 و "ترتيب تمرير"،  لطرف ثالث بموجب ن تأخير جوهري دو ضة بالكامل المقبو

 ات وإما: ت النقدية من بند الموجودفي استالم التدفقا  ال حقوقهوي حبت  وعة المجمتقوم  •
 

 ند الموجودات أو لقة بب المتعالمخاطر والمزايا جميع  حولت  -
 لموجودات. يطرة على بند اأنها حّولت السال لموجودات، إيع المخاطر والمزايا المتعلقة ببند اجمياً ب لم تحول أو تحتفظ فعل -

 
ت  المجموععندما  ال  حقوقها   لت ود حة قكون  التدفقاللحصول على  بند  النقدية من  أو دخلت في  موجودت  بتقييم  ترتيب  ات  تقوم    إذاتمرير، 
إذا  وإلى   الملكية.  ومزايا  بمخاطر  احتفظت  مدي  بشتقم    لم أي  االحتفاظ  أو  بتحويل  بجالمجموعة  جوهري  ومزايا  مخ  ميع كل  بند  اطر 

ع السيطرة  تحول  ولم  الموالموجودات  بند  االعت يت   ات،جودلى  الموجرم  ببند  يستمرودات  اف  الذي  الحد  المجموع فيه    إلى  ببندارتباط   ة 
اال ويُقاس  الموجورتباط  الموجودات.  بند  على  ضمان  شكل  يأخذ  الذي  المدا المستمر  األصلية  ت  الدفترية  بالقيمة  الموجوحّول    دات لبند 

 . ما أقل ، أيهادي يلزم على المجموعة سدادهقصى مقابل موأ
 
 يةموجودات الماللقيمة ا في  فاضنخاال

 

ن  دلة معاغير المحتفظ بها بالقيمة ال  موجودات العقودو  لدينالمتوقعة لكافة أدوات ائتمان  مخصص خسائر االراف ب قوم المجموعة باالعت ت 
تست  الخسائر.  أو  إ  مانئت ند خسائر االخالل األرباح  الالمتوقعة  النقدية  التدفقات  بين  الفرق  الملى  للعقفقً وقة  ستحتعاقدية  التدفق  دا  ات  وجميع 

 فائدة الفعلي األصلي لبند الموجودات. سعر الالعجز بعد ذلك بتقريب  تم خصم ة استالمها. وي مجموعنقدية التي تتوقع الال
 

مانية  ئت اال  اطررية في المخئتمان التي لم يكن بها زيادة جوهلتعرضات اال  سبةالن مرحلتين. ب   ف بخسائر االئتمان المتوقعة علىعتراااليتم  
ج عن حاالت التعثر المحتملة خالل  تي تنت الخسائر االئتمانية ال  قعة عناالئتمان المتوسائر  ، يتم تكوين مخصص لخمبدئيذ االعتراف الن م

ي  ف  ة هري جو  ث لها زيادةلتلك التعرضات االئتمانية التي حد(. بالنسبة  راً شه  12قعة خالل  المقبلة )خسائر االئتمان المتو  شهراً   راالثني عش
االئتمانية  طالمخا ار  يلمنذ  المبدئي،  وجالعتراف  مخصص  زم  المامقابل  خسائر  ود  االئتمانية  المتبقي  توقعة  لخسائر  العمر  مدى  على 

 ستخدام(. اال عمرعة على مدى التعثر )خسائر االئتمان المتوق توقيتن للتعرض، بغض النظر ع
 

االئ  مخاطر  كانت  إذا  ما  تحديد  اتمان  عند  بصورة  الماليةت  اجودلمولبند  زادت  المجوهر  قد  االعتراف  منذ  خسابدئي  ية  تقدير  ئر  وعند 
تأخذ  اال المتوقعة،  المعقولة والداعمة و  ة لمجموعائتمان  المعلومات  تشت متوفر الباالعتبار  تكلفة أو مجهود زائد.  المعة دون  ات  لوممل هذه 

 االستشرافية. ومات تماني المعزز والمعلاالئ  والتقييم  موعةجللمبقة سال ة اخبراًْء على ال ات والتحليالت الكمية والنوعية بن على المعلوم
 

  في   سطة ق منهجية مب نة األخرى، تقوم المجموعة بتطبي المدي م  ذمم المدينة التي لم يصدر بها فواتير والذمية والة للذمم المدينة التجاربالنسب 
خسائر خسا  حساب  على  بناًء  المتوقعة  االئتماناالئتمان  مد  عةقمتوال  ئر  االستخدا  ى على  وق عمر  مصف م.  المجموعة  وضعت  وفة  د 

تم  المدينين والبيئة االقتصادية. ي اصة ب لخلمجموعة، وتم تسويتها للعوامل المستقبلية اتمان لرة السابقة لخسائر االئ ى الخب خصصات بناًء علم
 . موحد بيان الدخل الشامل الالمتوقعة في ر االئتمان سائ بخ االعتراف

 

من غير المحتمل    لى أنهالداخلية أو الخارجية إلومات  ندما تشير المعداد ععن الس  متعثر  ةلمالي دات ااً بند الموجوضموعة أي مجلر اعتب قد ت 
المب  على  المجموعة  تحصل  الت الأن  مرا غ  قبل  بالكامل  القائمة  تحسي عاقدية  أي  تحتفائ   ناتعاة  بند  تمانية  شطب  يتم  المجموعة.  بها  ظ 

 ة التعاقدية. لنقدي د معقولة للتدفقات استرداهناك توقعات ا ال تكونا معند ةي جودات المالالمو
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 )تابع(  ة الموحدةالبيانات الماليحول  إيضاحات
     2021ديسمبر  31في  للسنة المنتهية

 
 )تابع(  الهامةبية المحاسص السياسات ملخ 2-4

 
 )تابع( جودات المالية لموا

 
 بع( )تا يةلمالودات افي قيمة الموج االنخفاض

 
ل  مة العادلة من خالوسندات الدين بالقي   لفة المطفأة ة بالتكقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المسجلرير بت قفي تاريخ كل ت   موعةلمجاقوم  ت 

دث أو  قوع ح’النخفاض ائتماني‘ عند و  قد تعرض  المالي ن األصل  أ  ريعتب   في القيمة.   قد تعرضت النخفاض   الشامل األخرىبنود الدخل  
 . ليةلبند الموجودات الماية المستقبلية المقدرة النقد تر سلبي على التدفقاأثي له ت  نور يكأكث 
 
 على البيانات الملحوظة التالية: ئتماني خفاض االموضوعية على تعرض األصل المالي الن ألدلة شتمل ات 
 

 ؛واجهها الُمصدرة ي أزمة مالية حاد  −

 يوماً؛ 90عن تزيد  رةفت اد لسدفي ال التأخرر أو ل بالعقد، مثل التعث اإلخال −

 تقبلها في ظروف أخرى؛  ل موعةالمجت على شروط ما كان  بناء ة المجموعمن قبل  هيكلة قرض أو سلفة  إعادة −

 الية أخرى؛ أو مقترض لإلفالس أو إعادة هيكلة متعرض المحتمل أن يكون من ال −

 ة أزمات مالية. سند نتيججود سوق نشط لل م وعد −
 
 ية غير المالجودات  االنخفاض في قيمة المو 
 

  العقود ف المخزون وموجودات  خال)ب   الي وجودات غير الملميم فيما إذا كان هناك دليل بأن بند ار بتقي تقري يخ كل  في تار  م المجموعةتقو
يمة،  تطلب إجراء اختبار سنوي لالنخفاض في القا ي عندم  يل على ذلك، أودل  . إذا وجد أيقد انخفضت قيمته  ت الضرائب المؤجلة( موجودا 

  لة لبند الموجودات أو ادمة العتحصيله هو القي ن وجودات. إن مبلغ بند الموجودات الممكند المه لب تحصيل  الممكن ييم المبلغقوم المجموعة بتقت 
تكاليف البيع وقيمة ة المنت الوحد ت ال  موجودا د الموجودات الفردي، إال إذا كان بند اللبن ديده  ا أعلى ويتم تحيهماالستخدام أ  جة للنقد ناقصاً 

عندما تتجاوز القيمة  .  ت أخرىمجموعة موجودا   أو عن تلك الناتجة من الموجودات األخرى  كبير    ى حد قلة إلية مست لنقدية داخ  ينتج تدفقات
لبندالدفتر للنقد  ية  المنتجة  أو الوحدة  المم  الموجودات  يعتبر  كن  المبلغ  الملموبند اتحصيله،  إلى  القيمة ويتم تخفيضه  بلغ  جودات منخفض 

تقييم قممكن تحصيله. أثن ال بالقيمة الحالية  ل  المقدرة  التدفقات النقدية المستقبليةم خصم  ، يت ستخداممة االي اء  خدام سعر خصم ما قبل  ست لها 
تقييمات السوق الحالية للقيمة  ة والذيالضريب  بند الموجوداتعل  قتصرةل والمخاطر المموا الزمنية لأل  يعكس  .  دأو الوحدة المنتجة للنق  ى 

هم  اعفات تقييم أسعار أسمضابات ب بيت هذه االحتستث استخدام نموذج التقييم المناسب. يتم  ، يتم  لبيعاليف اصاً تكق العادلة نااء تحديد القيمة  أثن 
 .  لمتوفرة األخرى ة القيمة العادل تابعة المتداولة للعموم أو مؤشرات ا ركات الالش

 

مع عمل بند الموجودات    ي تتفقالت   صروفاتات المعفي مجمو  حدلدخل الشامل الموبيان ااالعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة في  تم  ي 
  خصصة للوحدات القيمة الدفترية ألية شهرة تجارية ملتخفيض  أوال    ض القيمة المعترف بهافائر انخيتم تخصيص خسا  ه. المنخفضة قيمت 

 . يأساس تناسب منتجة للنقد على حدة ال القيم الدفترية للموجودات األخرى في الو يض لتخف منتجة للنقد ثمال
 

سائر االنخفاض في  ر بأن خ جد مؤشحديد فيما إذا كان يو لت تقرير  ييم بتاريخ كل  تقاستثناء الشهرة التجارية، يتم إجراء  ودات ب لموجنسبة لبال
به المعترف  ربمالقيمة  سابقاً  لا  أا  موجودة  تعد  انخم  بت فضت و  المجموعة  تقوم  المؤشر،  ذلك  وجد  إذا  م.  الموجوداقييم  بند  الممكن  بلغ  ت 

أ حت  الوحصيله  او  ا  لمنتجةدة  في  االنخفاض  خسائر  عكس  يتم  بهلق للنقد.  المعترف  سابقيمة  ً ا  تغ  ا هناك  كان  إذا  في  فقط  ضات  االفتراير 
محدودة لكيال   العكس ئر االنخفاض في القيمة األخير. إن عمليةخساراف ب صيله منذ االعت تح جودات الممكنالمستخدمة لتحديد مبلغ بند المو

ك، الستهالة من اي سيتم تحديدها، صافي لت ترية اعن القيمة الدفد  عن المبلغ الممكن تحصيله، أو ال تزي   وجودات الم  ة لبندلدفتري ايد القيمة  تز
خل الشامل  ان الدبي ت سابقة. يتم االعتراف بذلك العكس في  نوافي س  لبند الموجوداتمة  خفاض في القي إذا لم يتم االعتراف بخسارة االن 

 . الموحد
 

 الملكية الصادرة من قبل المجموعةحقوق   دواتلية وأت المااالمطلوب 
 

الم  يت  أدوات  وحتصنيف  كمطلوب قودين  إما  الملكية  مالق  كات  أو  االتفية  لجوهر  وفقاً  ملكية  حقوق  التعاقأدوات  تصنيف  ديةاقيات  يتم   .
قيمة العادلة من خالل األرباح  ية بالمال  طلوبات لية كم اتقارير الملدولية إلعداد الايير امن المع  9المالية ضمن نطاق المعيار رقم  ات  مطلوب ال

 المبدئي.  راف ية عند االعت حدد المجموعة تصنيف المطلوبات المالسباً. ت ون مناأدوات مشتقة حسبما يكو فيات أ ئر أو قروض وسلساأو الخ 
 

 نة التجارية واألخرى دائ مم الالذ
 

بالم االعتراف  ايتم  في بالغ  الدفع  ات   قابل مالمستقبل    لمستحقة  بب لمجمزويد  المجموعة  وعة  استلمت  سواء  خدمات  أو  من  فوضاعة  اتير 
 تستلم.  لمين أو المورد
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 ابع( )ت  لية الموحدةالما البياناتإيضاحات حول 
 2021ر مبسدي 31في  لسنة المنتهيةل

 
 تابع( ياسات المحاسبية الهامة )خص السمل 2-4

 
 )تابع( المجموعة   درة من قبل االص الملكية ة وأدوات حقوق  المالي المطلوبات 

 
 يجار ود اإلالتزامات عق

 

  التي يتوجب جار  ي المقاسة بالقيمة الحالية لدفعات عقد اإل  جارد اإلي موعة باالعتراف بالتزامات عقو في تاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم المج
  إيجار   ة( ناقصاً أية حوافز ي هربتة جوالك دفعات ث ذ ي  ف  يجار دفعات ثابتة )بما عقد اإلتتضمن دفعات    د اإليجار.ترة عقا على مدى فسداده

دفعات    تشمل و  قع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. متوالغ العلى المؤشر أو المعدل، والمب   مدينة ودفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد
يجار، إذا كانت مدة  اإلء عقد  اغرامات إنه  فعودل أن تمارسه المجموعة  كل معقو راء المؤكد بشلخيار الش  ممارسةيضاً سعر اليجار أاإل

يت اإليجا اإلنهاء.  خيار  تمارس  المجموعة  أن  تعكس  الب   االعترافم  ر  اإليجار  المعدل  ال  متغيرةدفعات  أو  المؤشر  على  تعتمد  ال  تي 
 عة. دي لحدوث الدفرط الذي يؤأو الش فيها الحدث يحدث  لفترة التي في اف كمصرو

 

احت ن ع القيمةد  لالحال  ساب  اد ية  ت فعات عقد  المجموعسإليجار،  بدء عقد    زايدالمت ض  االقترا  معدلة  تخدم  تاريخ  إذا كان سعر  اإليجافي  ر 
ائدة  د الفدة مبلغ التزامات عقود اإليجار لتعكس ازدياد، تتم زياالعقء  بد  ار غير قابل للتحديد بسهولة. بعد تاريخ جد اإلي الفائدة الضمني في عق

عديل أو تغيير في مدة  هناك ت عقود اإليجار إذا كان    تزامات ة الدفترية اللة قياس القيمد، تتم إعافة إلى ذلكا اإلضجار. ب دفعات اإلي خفيض  ت و
 ذو الصلة.   بند الموجودات ييم لشراء ير في التقتغي  أو ية في دفعات عقد اإليجار الثابتة والجوهر رو تغيي عقد اإليجار أ 

 

 لفيات والس  القروض
 

 ة. مباشر المعاملة المنسوبة لها  تكاليفلمقبوض ناقصاً لمبلغ الدلة القيمة العمبدئياً با ألجللقروض العتراف بايتم ا
 

ً والسلفيات التي يترتب عليها فوائد الح  ضالقرو  بعد االعتراف المبدئي، يتم قياس ة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي.  لفة المطفأالتكب   قا
 من خالل عملية اإلطفاء. وكذلك المطلوبات ب  افإيقاف االعتر عندما يتمخل الموحد دن الفي بياوالخسائر   رباحألراف بااالعت يتم 
 

 األخرى  ات المالية لوب المط
 

ة  طريق  ماستخدافأة ب لمعامالت ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطد خصم تكاليف ابعة،  المالية األخرى مبدئياً بالقيمة العادلطلوبات  يتم قياس الم
 لي. د الفعائ على أساس العفات الفائدة تراف بمصروويتم االع  ،ئدة الفعليسعر الفا

 
الفا  إن سعر  الطريقة  طريقة فعلئدة  هي  المطف  ي  التكلفة  لبنداحتساب  الفائدة  أة  مصروفات  وتخصيص  مالية  الفترة  ى  عل  مطلوبات  مدى 
لية،  ماالمطلوبات الالمقدر لبند  الل العمر  مقدرة من خلمستقبلية االنقدية العات  فدبه ال  يخصم   عنية. إن سعر الفائدة الفعلي هو السعر الذي الم

 ر. أقص فترة   ا يكون مناسباً،و، عندمأ
 

 لمالية االعتراف بالمطلوبات اإيقاف 
 

لمجموعة  تقوم ا.  هائ تهان اها أو  إلغائ دما، يتم إعفاء المجموعة من التزاماتها أو  المالية فقط عن ت  وباتقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بالمطل
ً ضأي  الماليةااللتزامد  باستبعا  ا تعع  ات  يتم  النقد  وتكون  اشروطه  يلدندما  لالالتدفقات  المعدلتزية  ً امات  اختالفا ويراً كب   لة مختلفة  هذه  ،  في 

االعتراف   يتم  تستند  يةمال بالتزامات  الحالة  عند  إ  جديدة  العادلة.  بالقيمة  المعدلة  الشروط  يتم  الية،  مال  طلوباتبالم  فالعتراا  قافإي لى 
ات مفترضة(  حولة أو مطلوب ير نقدية مت غموجودا )بما في ذلك أي  لمدفوع مبلغ االوالتي تم تحديدها  ية  لقيمة الدفترلفرق بين ااالعتراف ب ا

 . يان الدخل الموحد في ب 
 

 لية لماا مقاصة األدوات
 

ني ملزم  ود حق قانوي الموحد في حال وجلماالمركز ال  بيان  يلمبلغ ففي ا صا   اصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج تتم مق
 سوية المطلوبات بشكل متزامن. يق الموجودات وت الصافي، لتحق  د على أساسسدافي ال   ها وتوفر الرغبةمعترف ب الغ المب لاً لتسوية احالي 

 
 ة ية الخدمنهاات يض تعو
 

  ا هذه المزاي   حقة الدفع عنبالغ المست لموظفين. تستند الملة  هاية الخدم فأة ن القاء مكدفع  ال  تقوم المجموعة بتكوين مخصصات للمبالغ الواجبة
الرع الن لى  ااتب  مدة  الحوظفين خضوعللملخدمة  هائي وطول  إلتمام  فتراً  األدنى من  المد  للتكاليف  يؤخذ مخصص  الخدمة.  ذه  له  قعة توة 

 يا على مدى فترة الخدمة. المزا
 

تقدم    ي،جتعاون الخلي دول مجلس ال  ين ومواطنيلمؤهلون من المواطن اي  اون الخليجالتع  سطني مجل ومواين  بخصوص الموظفين المؤهل
المتحدة  مارات العربية  إللدولة ا ات والتأمينات االجتماعية  ة العامة للمعاشمن قبل الهيئ   تم تأسيسه  اعددوق تقة مساهمات في صن المجموع

 ف عند استحقاقها. ل للمصاري ي تحمّ ت مساهمات واللالتزامات المجموعة على هذه تقتصر اوية من رواتب الموظفين. مئ  وتحتسب كنسبة
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 )تابع(  دةالية الموحالم اتالبيان حول يضاحاتإ
 2021يسمبر د 31في  للسنة المنتهية

 
 ابع( )ت لمحاسبية الهامة اسات ا يملخص الس 2-4

 
 المخصصات 

 
بم االعتراف  عند  يتم  ما  التزجووخصص  قانود  ضمن   نيام  على  أو  حدث  عة  المجموي  الت سنتيجة  تكون  أن  المرجح  ومن  دفقات  ابق، 
للموار تتضالخارجية،  التي  ويمكن عم  ايامن مزد  االلتزام  تسديد  أجل  تقدير معاقتصادية ضرورية من  ال  لمبلغ  توقلتزاالقول  إذا  عت  م. 

كل  ة  المجموع أو  بعض  تسديدبأن  سيتم  االعالمخصص  يتم  بالمرات ه،  المف  كبند  سدبلغ  منفصموجودا د  وت  عن ل  فقط  تكون  دلكن  ما 
 صافية من أي تسديدات.  بيان الدخل الشامل الموحد  في  مخصص متعلقة بأي . يتم عرض المصروفات الالتسديدات شبه مؤكدة

 

  بة قبل الضري   ما  سعر  امالتقرير، باستخد  اد االلتزام في نهاية فترةلسدوقعة المتوجبة  مت حالية للمصروفات القيمة اليتم قياس المخصصات بال
 لتزام. ة باالالخاصالحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر مات السوق ي ي س تقذي يعكال
 

مر تاريخيتم  في  المخصصات  ماليمركل    اجعة  الحالي وتعد   كز  التقديرات  أفضل  لتمثل  إل  لم  ة.  اذا  الميعد من  تكون  بأن  فقات  لتدرجح 
 صص. م عكس المخيت  ،ماااللتزسديد رورية من أجل ت دية ضصات ضمن مزايا اقالخارجية، للموارد التي تت 

 
 قيمة العادلة قياس ال

 

 . يخ تقريرتار ادلة في كلالقيمة العتحوطات، ب الية والالم اقرألوستثمار في امثل اال الية، س األدوات الماجموعة بقي تقوم الم
 

في  شاركين  مة بين الممنتظ  ةات في معاملحويل بند مطلوب دفعه لت ه لبيع بند موجودات أو  لسعر الذي سيتم استالمي اقيمة العادلة هالإن  
طلوبات  الم   لتحويل بندوجودات أو  ع بند الماملة لبي المعن  أافتراض ب لة على  العاد  القيمة. يستند قياس  ةمة العادل السوق في تاريخ قياس القي 

 المطلوبات. بند  والموجودات أ تفضيالً لبند  األكثر المطلوبات أو في السوق  لبند الموجودات أو بندسي في السوق الرئي ا تحدث إم
 

ند  ند تسعير ب في السوق علمشاركون تخدمها اسيس تيلتراضات اام االفباستخدياسها  مطلوبات يتم قلأو بند ا  قيمة العادلة لبند الموجودات إن ال
 االقتصادية. صلحتهم السوق يتصرفون وفقاً لم تراض أن المشاركين في اف المطلوبات، على د لموجودات أو بن ا

 
القي إ قياس  العمن  لبند  ة  باالعتب الموجودادلة  يأخذ  المالية  اات غير  قدرة  الار  تحقلسوق عمتعاملين في  اقتصاديق مزاي لى  بند باست ة  ي ا    خدام 

 بأفضل الوسائل الممكنة. يستخدم بند الموجودات وف ي السوق الذي س ف إلى متعامل آخر يعه وسائل أو ب ت بأفضل ال الموجودا 
 

 سوق. ة في المتداولءات الى أسعار العطالبالرجوع إ، يتم تحديد القيمة العادلة النشطة اق الماليةاألسو  لمتداولة فياالستثمارات ا بخصوص 
 
ر  ود ذات شروط ودرجة مخاط تخدام أسعار فائدة لبن باسلنقدي المخصوم  ا  ناء على التدفقها بيتم تقدير  ات الفائدةللبنود ذ  العادلة  قيمةال  إن

 ة. مشابه
 

ت  وقعا ت   ىبناًء علبهه أو  ات مشاستثمارمة السوقية الي ع إلى القتحديد القيمة العادلة بالرجولة يتم  غير متداو  أسهم  يستثمارات فبالنسبة لال
 . ة لمخصوما ة النقدي  اتالتدفق

 
احت ي  القي تم  العادلةساب  العمالل  مة  إت  عقود صرف  بالرجوع  اآلجلة  الحالية  األجنبية  القيمة  األسعار  لى  ذات  اآلجلة  ات  قالستحقا الصرف 

 هة. المشاب 
 

 . ةالمشابه ألدوات وقية لمة الس لرجوع إلى القي با عر الفائدةقيمة العادلة لمقايضات سحديد اليتم ت 
 

بالحد  ستفادة  قيمة العادلة، واالت الكافية متوفرة لقياس الوماحيث تكون المعلف  ة في الظرو المناسب   لتقييمم أساليب ا جموعة باستخداالم  تقوم
 ظة. لحو ت غير الموالحد من استخدام المدخال عالقة   ملحوظة ذات الت المدخلتخدام ااألقصى من اس

 
ضمن تسلسل    فهاموحدة يتم تصني الت المالية  البيانا  نها فياإلفصاح ع  لعادلة أو يتمها اس قيمت اقالتي ت   مطلوباتات واللموجودإن جميع ا

 ككل:  العادلة اس القيمة ية لقي ساسخالت األ ألقل مستوى من المدتناداً ومبينة كما يلي اس القيمة العادلة 
 

القيمة  قياس  –  1المستوى   • الالعات  تلك  هي  األمشتقة  ادلة  ال من  األسف  متداولةسعار  اواق  ي  )غير  لم النشطة  أو    وجودات لمعدلة( 
 . بات مماثلةمطلو

ظة  والملحو   1  لمستوىن ام مدرجة ضسعار المتداولة الغير األ  لمشتقة من المدخالتت القيمة العادلة هي تلك ااسا قي   –  2المستوى   •
 ر(. سعامن األ  ة ق)أي مشت مباشرة ة غير و بصور)أي كأسعار( أ شرة بصورة مبا موجودات أو مطلوبات إما لبند

وبات ال  بند مطلت لبند موجودات أو قييم التي تشتمل على مدخالالت تقة من أساليب مشهي تلك ال العادلة  القيمةقياسات  – 3المستوى  •
 ملحوظة(. ت غير حوظة )مدخالق المل لسو ابيانات تستند على 
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 )تابع(  دةالية الموحلما اتالبيانحول  إيضاحات
 2021ديسمبر  31في  للسنة المنتهية

 
 لمحاسبية الهامة )تابع( اسات ا يملخص الس 2-4

 
 ع( )تاب   قيمة العادلةال قياس 

 
  ت قد التحويال كانت    ة فيما إذاكرر، تحدد المجموعمت   اس سأ  حدة علىية الموالمال  تبياناال  المثبتة في   بخصوص الموجودات والمطلوبات 

 إلعداد التقارير المالية.   ي نهاية كل فترة سل بإعادة تقييم التصنيف فستويات في التسل تمت بين م
 

اإلف  والم  ،العادلةلقيمة  اعن  صاحات  ألغراض  الموجودات  أصناف  المجموعة  على  حددت  طبي أساطلوبات  وخواعس  وأخطاة  ر  ص 
 . موضح أعالههو  ادلة كما مة العتسلسل القي المطلوبات ومستوى  أو ت ا دوالموج

 
 ة لقطاعيالمعلومات ا  3

 
المج األغراض   تنظيم  يتم  بن إلدارة،  واحد  قطاع  في  منتجاتهموعة  على  وخدماء  وا  لالعقا  ير التطوقطاع    ي هاتها،  وفقاً  فإن  ري.  ذلك، 

لديها فقطا قطاع ولمجموعة  بش  احد  تقارير  بإصدار  التشغيلية لقطاع أعمالها كوتراقب اإلدارة  .  أنه تقوم  اتخاذ  لغرض  حدة مفردة  النتائج 
 صادر وتقييم األداء. مل توزيع الرات حو القرا

 
 طاعات األعمال ق
 

وال  تتعلق المدرجة لمطلواو  جوداتوالمو  ةي التشغيلنتائج  اإليرادات  المالية  البياضمن    بات  تط   الموحدةنات  في  بقطاع  العقارات  وير 
 . وعة المجم

 
 رافية القطاعات الجغ

 

في فقط  حالياً  المجموعة  اإلم  تعمل  المارات  دولة  ووبالتالي،  تحدة،  العربية  التشغيلية  النتائج  والمطلوباتفإن  في    الموجودات  المدرجة 
 تحدة. العربية الم ة اإلماراتاتها في دولبعملي  لق تتع ةالموحد يةالمال بياناتال
 

 ات وتكلفة اإليرادات اإليراد 4
 

 2021 2020 
 ألف درهم هم ألف در 
   

   اإليرادات 
 9.131.838 13.544.912 سكنية  ال حدات الوبيع 
 626.445 2.056.980 ير تطوات خدمضي و وقطع أرا تجارية  وحدات بيع 

 ------------------------------  ------------------------------  
 15.601.892 83.758.29  
  =============  ==== === ======  

   

   يرادات إلكلفة ات
 6.170.091 9.307.350 السكنية   الوحدات تكلفة 
.844559 ضي  تجارية وقطع أرا حدات وتكلفة   778109.  

 ------------------------------  ------------------------------  
 9.867.194 279.8696.  
  ======= === ===   ===== = =======  
 

   : معنية زمنية ند نقطة ترة زمنية وعى فعلى مدت المعترف بها إليرادا فيما يلي تقسيم ا
 

 2021 2020 
 ألف درهم ألف درهم  
   
 9.309.025 14.100.874 ةترة زمني على مدى ف -
 449.258 1.501.018 ةمنية معين ز  قطةعند ن  -
 ------------------------------  ------------------------------  
 215.601.89  9.758.283 
  ===== ========   ====== =======  
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 تابع( ) ة الموحدةت المالياالبيانحول إيضاحات 
 2021ديسمبر  31ي ف للسنة المنتهية

 
 دارية اإل مومية وعمصروفات الت البيع والمصروفا 5

  
 2021 2020 
 درهمألف  م ألف دره 
   

92.9077 ات البيع والتسويق مصروف  .018549  
 163.454 140.030 القة  عذات  وفاترواتب ومصر 

 125.592 80.963 العقارات   روفات إدارةمص
 18.883 12.401 ( 14ضاح )إي   االستخدام( )بما في ذلك موجودات حق ستهالك اال

.720627 رى خمصروفات أ  447.901 
 ------------------------------  ------------------------------  
 1.653.508 1.304.848 
  =========== ==   ==== ====== ===  
 

 : ال شيء(. 2020مجتمعية )ت أي مساهما تقديمب لم تقم المجموعة  ،2021بر ديسم 31تهية في السنة المن خالل 
 

 التمويل إيرادات  6
 

 2021 2020 
 مدرهألف  ف درهم أل 
   

.22113 لدى البنوكب طل وعند الع الثابتة  من الودائ  ت التمويل إيرادا  40.460 
.877110 ( 1)  دات تمويل أخرىإيرا  16.265 

 ------------------------------  ------------------------------  
 124.098 56.725 
  ==== = ========   ============= 

 
ألف    16.265  : 2020لف درهم )أ  110.296بلغ  بمعند عكس ذمم مدينة طويلة األجل    يد إيرادات تمويل ، قامت المجموعة بقنةلسخالل ا (1)

 .  (درهم
 

 التمويل   فتكالي  7
 

 2021 2020 
 ألف درهم درهم  ألف  
   

 143.474 94.032 ( 24يضاح ذي عالقة )إ رف وقروض من ط قروض مصرفية  –ل ليف التموي تكا
98174.2 ( 1) مويل أخرى ت  فالي تك  156.838 
 ------------------------------  ------------------------------  
 268.321 300.312 
  === ==========   ============= 

 
ألف   137.227  :2020لف درهم )أ  157.212طويلة األجل بمبلغ   دائنةعند عكس ذمم    تمويل  يفتكالموعة بقيد  ، قامت المجخالل السنة (1)

 .  (درهم
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 )تابع(  الموحدة ات الماليةالبيانول إيضاحات ح
 2021يسمبر د 31في  نتهيةملسنة الل
 
 فية المصر األرصدة النقد و 8
 

 2021   2020 
 ألف درهم ف درهم أل 
   

 993 991 النقد في الصندوق 
9.0043.34 5.687.664 وودائع لدى البنوك ت الطلب  ة وتح ري حسابات جا  

 ------------------------------  ------------------------------  
 .65585.68  49.9973.3  
  ========== ===   ======= ======  
 

ال يعادله  ن يبلغ  وما  في  قد  درهم  5.605.285مبلغ    2021  ديسمبر  31كما  درهم(أ  3.307.800  :2020)  ألف    بعد خصموذلك    لف 
أيضاً    . راجع الطلب عند    دسدا تستحق الالتي  المتحدة و  رات العربية ولة اإلماد  جارية في بنوك ت عدة    منيها  عل  تم الحصول   التي تسهيالت  ال

 .  18ح إيضا
 

ألجل مودعة لفترات  لثابتة قصيرة اان الودائع  دة على الودائع البنكية. إالسائ   معدالتيحقق فوائد بأسعار ثابتة حسب ال  لدى البنوكالنقد  إن  
ى  ة علدالت السائدب المعئد حس ق فوا ق وتحية للمجموعة،  قدية الفورمتطلبات الن مد على العت ، وذلك ي ة أشهروثالث د  واح  يومفة ما بين  مختل
 معنية. لرة األجل ائع قصي الودا

 
عات  أجل الدف( لدى بنوك من  ألف درهم  3.278.834  :2020رهم )ألف د   5.624.497بمبلغ  حتفاظ  اال تم    2021ديسمبر    31كما في  

االمقدم من  مللمست ة  مقابل  العمالة  التطوي   عبي ء  لغرض  تمعقارات  والتي  ح  ر  في  الودهذإن  ت ضمان.  ا ساب إيداعها  غير  ر ائع/األه  صدة 
 . رهونةم
 

 بها فواتير يصدر  لم  لذمم المدينة التجارية والذمم المدينة التيا 9
 

   2021 2020 
 ألف درهم هم ألف در   
     ريةالتجا المدينة ذمم ال

021.272.4 753.848   صافي ، راً شه  12 ض خالل قب ال مستحقةمبالغ   
   ------------------------------  ------------------------------  

     الذمم المدينة التي لم يصدر بها فواتير 
988.2164.   شهراً   12خالل م يصدر بها فواتير  دينة لذمم م  0174.045.  

5608.853.   ، صافي شهراً  12بعد   راتي بها فو مدينة لم يصدر ذمم  .375.2174  
   ------------------------------  ------------------------------  
   13.841.776 8.420.234 
   ------------------------------  ------------------------------  

63629.69. 14.595.624   اتيرفو بها در يص  لم  تي الوالذمم المدينة   رية لذمم المدينة التجاإجمالي ا  
    ========= ====   ==== = ========  
 
 48.497:  2020درهم )  ألف   48.497ه صافية من مبلغ  المبينة أعاليصدر بها فواتير  دينة التي لم  الم مم  والذ  نة التجارية المدي   مم ذال  إن

  ةلتجاري ذمم المدينة اى الة علعخسائر المتوقدارة للإلاديرات  ثل أفضل تقمت و،  في تحصيلها  للديون المشكوك بمخصص    ألف درهم( تتعلق
 تحصيل. رى قابلة للمم المدينة األخلذجميع ايوماً. تعتبر  90من  ثرأكلمستحقة منذ او

 
 وك في تحصيلها خالل السنة: المشك في مخصص الديون  الحركة يليفيما 

 

   2021 2020 
 رهمد  ألف درهم  ألف    
     

629.56  48.497   ة ن السة ي ي بداصيد فالر     
 10.875 -   ة السن المخصص المرصود خالل 

(7019.0) -   معكوس خالل السنة لا المخصص   
   ------------------------------ ------------------------------ 

9748.4 48.497   الرصيد في نهاية السنة   
    =============  == ======== ===  
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 )تابع(  ت المالية الموحدةاانبي الول احات حإيض
 2021بر مديس 31في  للسنة المنتهية

 
 )تابع(  تير ة التي لم يصدر بها فوادينالمالذمم المدينة التجارية و ذمم ال 9

 

 بر: ديسم 31في   تصدر بها فواتيري لم المدينة الت  المدينة التجارية والذممالذمم صافي تحليل أعمار  يما يلي ف
 

 مة يتعرض النخفاض القتم  ولسداد خرة المتأ   
 

 اإلجمالي 

رة  تأخغير م
ولم  لسداد ا

ض  تتعر
 القيمة  ض فانخال

   30أقل من  
 يوم 

  60إلى  31 من
 يوم 

  90إلى  61من 
 يوم 

  90أكثر من 
 يوم 

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

2021 14.595.624 13.841.776 61247.9  97562.  3.6442  .268194  
  ==========  ==========  ========= =   ===== =====   ======== ==   === == =====  

2020 9.692.636 2348.420.  3.6167  689.28  9341.6  071.067.8  
  === = ===== =   ==========  ==== ======   ==========  ==========  === =======  

 

يناقش   يالذ ، وبها فواتيرصدر ي لم ت ت والذمم المدينة ال يةرم المدينة التجالذمباق تعلت  التيئتمان ر االحول مخاط)أ(   27اإليضاح رقم  راجع
اض  عرض النخفولم تتأخر ولم تت   ها فواتيرتصدر ب التي لم المدينة  الذممودينة التجارية  يس جودة االئتمان للذمم المقوعة وت كيف تدير المجم

 . القيمة
 
 مدفوعة مقدما  رى أخت وفاصرى ومائع أخر وود  ت وذمم مدينةموجودا 10

    2021 2020 
 رهملف د أ درهم  ألف    
     

 3.235.173 1.655.496   ( 24 )إيضاحمن أطراف ذات عالقة   قحمست ال
9.01742   يناً إلى مقاولين وآخرمقدم ة مبالغ مدفوع  661.377 

241621. 783.683   ( 1جلة )مولة المبيعات المؤع  
4.57910 46.069   تحصيل لللة ب لقامضافة امة الي ضريبة الق  

ً فوعة وفات مد مصر 8563.   مقدما  827.1  
.15339 24.677   خرى دائع أينة وودذمم م  

   -------------------------------  -------------------------------  
   2.942.798 4.668.705 
    === ==========   ======== == ===  
     

ً   األخرى والمصروفات والذمم المدينة والودائع    تستحق الموجودات  :  2020)شهًرا من تاريخ التقرير    12  خالل   األخرى المدفوعة مقدما
 .  ( ألف درهم 2,997,705

 

إطفيت  ( 1) المتكبيعات  مال  لةء مصروفات عموام  الوفاءلحصول  بدةالمؤجلة  أو  ع بالع  ل على  العمالء  مع  مدقود  التزامات  فت ى  لى  استيفاء  رة 
 اء، إن وجدت. األد

  
 تطوير قارات لغرض الع 11

     2021 2020 
 رهمألف د  درهم  ألف    
     

739.32514. 14.469.588   ة السن  يد في بداية الرص  
3555.825. 6.577.215   ة السن  لمتكبدة خالل كاليف ا: الت زائداً   

 ً ( 9.867.194)     السنة ل خاليرادات  تكاليف إل: التكاليف المحولة ناقصا  (8696.279.)  
 184.777 -   ( 24)إيضاح ألم ركة الشا من  صاً: المحولناق
   ------------------------------  ------------------------------  
 14.469.588 11.179.609   السنة  في نهاية لرصيدا

    ==== =========   ============= 
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 )تابع(  المالية الموحدة تابيانال ولاحات حإيض
 2021بر مديس 31في  للسنة المنتهية

 
 )تابع(   تطويرلغرض ال قارات ع 11

 
ض  رعقارات لغيفها كتم تصن لعادية ي ير األعمال ال ساليع خاإلنشاء لغرض الب   قيدها أو  نشاؤتم إلتي  ا  ا أو ستحوذ عليهرات المقان العإ

 يلي: ف ما لى تكالي وتشتمل ع ويرالتط
 

 ؛جير لألرضك الحر والتأ ملقوق الت ح •

 و  ؛ةالتحتي  يةشتمل على تكاليف إنشاءات البن ت وت لغ المدفوعة للمقاولين لقاء اإلنشاءاالمبا •

اإلتكالي  • والتخطي ليف  وتكاراض  قف  إط  وتكاليف  واألتعاب  لموا  عداد التصميم  االمهنية  قع  ضريب ةالقانوني   لخدمات لقاء  ت ،  حويل  ة 
 العالقة. اليف األخرى ذات مباشرة والتكال ات غير  اإلنشاءاليف ارات وتكالعق

 
ا البنية  تكاليف  وتشكلتحت يتم تخصيص  لعدة مشاريع  المشتركة  مل  ية  التكاليفجزءاً  التكال  من  مشاريعال  م تماإلرة  قدالم  ن  تحديد  يف  أجل 

 رة سنوات. عشكثر من طوير بأض الت ارات لغر لبعض العقير التطو ة تقدر دور بيتها.تم تث  دات التي ة إلى اإليراائدلعا
 
ض  فتراا   كلفةلى أنه ت ف درهم( عأل  106.188:  2020ألف درهم )  5.205رسملة مبلغ    2021ديسمبر    31نتهية في  م خالل السنة المت 

 التطوير.  لغرض اراتد عقلتشي 
 

 فات مشتركةالالئتض  قرو  12
     2021 2020 

 درهم فأل لف درهم أ   
     

 861.359 843.493   .م ذ.م سي  دابليودي  ر دبي الجنوبإعما
 113.889 136.236     ذ.م.مأولد تاون فيوز 

   ------------------------------  ------------------------------  
   9.72997  .248975  
    ======== = ====   ===== ========  

 

 
 دة. ال يترتب عليها أي فائ و وفقاً لشروط االتفاقية اد  نة وتستحق السدوة غير مضمترك فات مشتالإلى ائ  القروض إن 

 
 ستثمارات في ائتالفات مشتركة ا 13

     2021 2020 
 ألف درهم ألف درهم    
     

397.941 299.270   ( 1) ذ.م.م  ي ليو سدي داب  الجنوبدبي إعمار   
536234.   ( 2)م ر ذ.م.ي ل سكوبي عز  34.5362  

 83.883 217.440   ( 3)  ذ.م.م ون فيوز تا أولد
   ------------------------------  ------------------------------  

 516.362 751.246   ة السن ة هايالمشتركة في ن  ي االئتالفات فالستثمار صافي ا
    ========= ====   == ===========  
 

سيس  ع إعمار الجنوب. تم تأمشروير  لتطو  مع مؤسسة مدينة دبي للطيران   مشترك  ائتالفم اتفاقية  األركة  مت الش، أبر2015نة  ل سخال ( 1)
  دا بليو س ي   دي ب  نو اسم إعمار دبي الجتحت    شغيلهت وتم    2016مايو    9تحدة بتاريخ  بية الموع المشترك في دولة اإلمارات العرشرالم

ات.  ئيسية في أنشطة تطوير العقارصورة رأة ب ٪. تشارك المنش50  بنسبةه  ة في حص  ألم ا  ركةالش  كتمتلب"(، والتي  و الجن ار  ذ.م.م )"إعم
 . (2)24ضاح ي كذلك اإل راجع

 
بيرسون  لشركة ميراس فينشر وان    بيل المملوكةراس زعة مي مع شركرك  مشت   ائتالففاقية  ألم ات شركة االأبرمت    ،2017يناير    9  بتاريخ ( 2)

٪ في  50بنسبة    لكية محصة    كة األمتمتلك الشرت العربية المتحدة.  تلطة في دولة اإلمارا مات مخاستخداشروع ذو  متطوير  لغرض  .م.  ذ.م
 . (2)24ضاح ي كذلك اإل راجع . كوير"(س "زعبيل سكوير ذ.م.م ) بيل رك، زعالمشت  فالئت االة شرك
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 ( )تابع مالية الموحدةالبيانات الضاحات حول إي
 2021 ديسمبر 31 في يةللسنة المنته

 
 )تابع(  تالفات مشتركة ي ائات فار ثمتاس 13

 
أراضمابعض    معمشترك    ائتالفاتفاقية    المجموعةأبرمت    ،2018يو  ما   15  اريخبت  (3) تطوير    يلكي  بهدف  الرئيسي  خليفة  برج  مجمع 

رك،  ت المشروع  المش٪ في شركة  61  .25  بةة بنسحصة ملكي   المجموعةمتلك  . ت ة دلمتحاربية  دولة اإلمارات الععقارات في  ض وبيع الاألر
   ن"(."أولد تاوم.م )ذ.ون فيوز لد تاوأ
 
 ة: المشترك ا تالفاتهالية في ائ الت  الفعليةص الملكية لمجموعة حصلدى ا 

 
 ة نسبة الملكي     

 2020 2021 بلد التأسيس   
     

 ٪ 50. 00 ٪ 50.  00 ة المتحدة اإلمارات العربي  م م.ذ. ي بليو سدي دا دبي الجنوب إعمار
 ٪ 50. 00 ٪ 50.  00 تحدة لملعربية اات ااراإلم  ير ذ.م.م سكو زعبيل
 ٪ 61. 25 ٪ 61.  25 تحدة ة الماإلمارات العربي   .م.م ذاون فيوز أولد ت 

 
 

 :2021 ديسمبر 31 في  يةنتهمال سنة للمجموعة لل تركةشئتالفات الم لة لالاإليرادات الشام بيان ليالتا الجدول يلخص
 

  

  الجنوب  دبي إعمار 
  سي  دي دابليو 

 ذ.م.م 
ر  وي ل سك بي زع
 م.م ذ.

  اون فيوزأولد ت
 جمالي اإل .م.م ذ

 رهم ألف د  ألف درهم  ف درهم أل لف درهم أ  
      

92.6244 - 989.956  ات اداإلير  1.482.580 

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

.655202  للسنة  ة الشامل تا رادي ي اإلإجمال  - 3218.05  420.708 
   === === ====   = === == = ===   = ===== ====   ========== 

 420.708 218.053 - 202.655  ات ركمالكي الش  إلى  المنسوبة  ألرباحا

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

7101.32  نة سال  جموعة من أرباح المحصة   - 7133.55  234.884 
   ==========  === =======   == ====== ==   === == === ==  

 
 :2020 ديسمبر 31 في  المنتهية لسنة وعة لللمجم الئتالفات المشتركةيرادات الشاملة لاإل يانب  تاليال دولالج  يلخص

 

 
  الجنوبدبي  ارإعم

 ذ.م.م   يو سيدي دابل
ير  زعبيل سكو

 ذ.م.م 
  فيوز نوأولد تا

 جمالي اإل م ..مذ
 درهمألف  درهم ألف رهمألف د  ألف درهم 
     
4472.61 292.720 - 179.894 رادات ي اإل  
  == ========   ==========  ======== ==   ========== 

0136.65 26 28.316 للسنة  ة شاملال  تا اإليرادلي ماإج  2164.99  
  ==== == ====   = === === ===   ====== ====   ========== 

628.31 ات الشركمالكي  إلى  سوبة المن  ألرباحا  26 136.650 299164.  
  ==========  ==========  ==== === ===   ======= ===  

5814.1 السنة  احجموعة من أرب صة المح  13 69883.  86997.  
  ==== === == =   = =========   = ======= ==   == == == ====  

 
 ة. المشترك  فاتاالئتالخالل السنة من اح  لم يتم استالم توزيعات أرب 
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 بع( )تا مالية الموحدةالبيانات الل ت حوإيضاحا
 2021يسمبر د 31في  يةسنة المنتهلل
 
 بع( تا ) ئتالفات مشتركة ي ا ارات فماستث 13

 
 المشتركة للمجموعة:  تالفاتئ لال 2021ديسمبر  31ي الي كما فز المانات المركيلخص الجدول التالي بي 

 

  
  دبي الجنوب ار إعم

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

  وزأولد تاون في 
 اإلجمالي  .م.م ذ

 ف درهم لأ درهم  ألف  درهم  ألف  ألف درهم   
      

ذلك نقد وما يعادله  )بما في   الموجوداتلي إجما
423456. 643.119 1.946.533  ( درهم ألف 714.620قيمة ب   .154.0753  

      
.4591.731 209.419 174.047 1.347.993  ي المطلوبات إجمال  

      
55.0043 469.072 598.540  ي الموجودات صاف  1.422.616 

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

9.27029  ات موعة في صافي الموجودحصة المج  536234.  217.440 751.246 
   === === ====   = =========   ======== ==   == ========  

 
 للمجموعة:  ركةالمشت  لالئتالفات 2020ديسمبر  31ي كما ف يلالمانات المركز التالي بيالخص الجدول ي 

 

  
  بار دبي الجنو إعم

 ذ.م.م   سي  دي دابليو
كوير  زعبيل س

 .م.م ذ
  أولد تاون فيوز 

 ي اإلجمال .م.م ذ
 مدرهف أل درهم ألف ألف درهم رهمألف د   
      

د وما يعادله  ذلك نق)بما في   الموجوداتإجمالي 
.274327 643.119 2.041.425  ( رهمألف د 707.717قيمة ب   3.011.818 

      
220.319 174.047 1.645.539  لوبات ي المطإجمال  809.902.0  

      
6395.88  ي الموجودات صاف  469.072 136.952 910001.1.  

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

6234.53 197.943  ات ي صافي الموجودموعة فحصة المج  8833.8  516.362 
   ======== ==   ==========  === ===== ==   == ====== ==  

 
 3.099.307:  2020)  درهم  فأل   2.446.198  التزامات بمبلغديها  ل  وعةللمجم  ةمشتركال  الفاتاالئت   إن  ،2021  يسمبرد  31  في  كما

 . (رهمد  فلأ
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 تابع( ) دةات المالية الموحالبيانإيضاحات حول 
 2021 سمبريد 31في  للسنة المنتهية

 
 دات والمع  التالممتلكات واآل 14

 
2021 :       

 ني مباو  يضاأر 
مبيوتر ك هزة أج
 يارات س  تركيباتث واأث مكتبيةمعدات  و

موجودات حق  
 اإلجمالي  الستخدام ا

 ألف درهم  م ف درهأل ف درهم أل درهم   ألف رهم ألف د ألف درهم  
       لفة: التك
12916. 58.357 2021يناير  1في   9724.2  30 13.319 112.132 
.6892 22 187 32 - ات ضافاإل  02.93  
 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 

35758. 2021مبر ديس 31في   61.116  424.48  52 16.008 215.061  
 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 

       لمتراكم: االستهالك ا
 75.730 13.319 14 22.690 11.014 28.693 2021يناير  1في 

.5263 5.836 (5ة )إيضاح االستهالك المحمل للسن  344 6 2.689 112.40  
 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 

934.52 2021ديسمبر  31في   014.54  3423.0  20 16.008 188.13  
 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 

       صافي القيمة الدفترية: 
.82823 2021مبر ديس 31في   211.6  0541.  32 - 26.931 

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

 
2020 :       

 ني مباو  يضاأر 
يوتر كمبهزة أج
 سيارات  تتركيباث واأث مكتبيةدات  ع مو

حق    موجودات
 جمالي اإل ستخدام اال

 درهم   ألف م ألف دره ألف درهم  ألف درهم  رهم ألف د ألف درهم  
       كلفة: الت

758.35 2020ر يناي 1في   16.098 4.6823  24 13.319 8211.41  
 650 - 6 613 31 - اإلضافات 

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

3578.5 2020يسمبر د 31 في  16.129 4.2972  30 13.319 112.132 
 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 

       كم: المترااالستهالك  
2.8572 2020يناير  1في   46.15  19.853 9 9747.  8476.5  
8365. (5ضاح ة )إيللسن لمحملتهالك اساال  4.860 3782.  5 .3455  88318.  
 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 

41.011 28.693 2020ديسمبر  31في   69022.  14 .31913  7305.7  
 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 

       الدفترية: في القيمة صا
.1155 29.664 2020ر ديسمب 31ي ف  71.60  16 - 26.403  
  == = ===   ===== =  ======  ======  === == =  ====== 
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 )تابع(  ة الموحدةليلمانات االبياإيضاحات حول 
 2021ر يسمبد 31في  ةتهيالمنللسنة 

 
 رى واألخ   ائنة التجاريةالذمم الد 15
 

     2021 2020 
 ألف درهم م ألف دره   
     

 3.135.962 4.018.227   شاريعقات ومخصصات تكلفة عقود المتحمس
 3.564.953 2.916.393   راضي لشراء أائنون د

728362.6.   ( 24 يضاح قة )إأطراف ذات عالإلى  الدفعتحقة مبالغ مس  .7684.508  
 928.247 798.763   ( 1)  نة تجاريةذمم دائ 

0.58312 221.003   قة الدفع ات مستحعبي والت معم  
34159.3   مية كوالحقة الدفع للجهات ستحمبالغ م  182.537 

46.7144 450.641   ت وذمم دائنة أخرى تحقاقااس  
   ------------------------------  ------------------------------  
   11.201.089 64.887.712  
    ==== =========   ============= 

 
التجا (1) الدائنة  الذمم  خ تتضمن  تسهيالت  على  بمبلغ  رية  المورد  درهم  154.471صم  ألف    42.533:  2020ديسمبر    31)  ألف 

طريق خصم مستحقاتهم من المجموعة.  ن  لبنوك عالمبكر لفواتيرهم من أحد اداد  يختار الموردون استالم السي بموجبها  درهم( والت 
التسوية  لمجموعة واستالم  ر المستحقة على اما يتعلق بالفواتي دفع مبالغ للمورد المشارك في   لترتيب، يوافق البنك علىوبموجب هذا ا

 في تاريخ الحق. جموعة من الم
 

 ال ((3)24اح اإليضدألطدراف ذات عالقدة )راجدع ع قة الددفالمبالغ مسدتح )بخالف ألخرىا الدائنة ذمموال ةالتجاري  ئنةالدا  الذمم  إن (2)

 ،الماليدة المطلوبداتقاق تحسديدان اوب  جموعدةالمب  الخاصة االئتمان  مخاطر  إدارة  عملية  حول  توضيحال  لغرضو  ئدفوا  هاعلي   تبيتر

 (.ج) 27 رقم ضاحي اإل عراج)

 
 العمالء  ن م مبالغ مدفوعة مقدما   16
 

     2021 2020 
 رهمد  ألف ألف درهم    
     

 3.426.359 2.733.041   سنة يد في بداية الالرص
11118.84. 16.777.478   السنة  الل خ  افاتاإلض: زائداً   

( 15.045.930)   الل السنة ا خهات المعترف ب يرادناقصاً: اإل  (4299.534.)  
   ------------------------------  ------------------------------  
 2.733.041 4.464.589   ة سن هاية ال د في ن صي لرا

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

ً تيفائها جتم اسدلدم يد /اسدتيفائها ملدم يدت موعة التي جلمللتزامات أداء لبيع الكلي من سعر االمبلغ ال  يصصتختم   ديسدمبر  31كمدا فدي  زئيدا

 تزامات األداء التيالب   افيتم االعترأن    ةالمجموع. تتوقع  م(دره  ألف  17.394.928  :2020درهم )  ألف  22.610.996  بمبلغ  2021

 سنوات. 5 -1راوح من ت ت  ل فترةخال اترادكإي  تيفائهالم يتم اس

 

 ت الدائنة مم المحتجزا ذ 17
 

     2021 2020 
 مألف دره ف درهم أل   
     

466454. 452.835   شهر  12ة خالل زات الدائنة المستحق ذمم المحتج  
8400.15 351.001   شهر  12حقة بعد ست ئنة الماالد زاتذمم المحتج  

   ------------------------------  ------------------------------  
   803.836 54.6248  
    ===== ========   ======= ======  
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 )تابع(  البيانات المالية الموحدة ات حولإيضاح
 2021مبر ديس 31في  نتهيةنة المللس
 
 دة ائ تخضع لف وسلفيات   قروض 18
 

     2021 2020 
 ألف درهم ألف درهم    
     

 3.763.267 3.715.197   نة ة السي بدافي صيد الر
9449.23 683.370   السنةالل ة خحوب ئداً: القروض المسزا  
( 91.138.05)   فوعة خالل السنة لمدبالغ اصاً: المناق  (497.309 )  
   ------------------------------  ------------------------------  
1973.715. 3.260.508   نة لرصيد في نهاية السا  

( 1.841)   رةً شبااليف المنسوبة ممن التك اً: الجزء غير المطفأناقص  (3.751)  
   ------------------------------  ------------------------------  

 3.711.446 3.258.667   ة ية السن ي نهاة ف دلسلفيات التي تخضع لفائ القروض وا  صافي
    ========= ====   ===== ==== === =  

 : فائدة ل  القروض والسلفيات التي تخضعيان استحقاق  
 42.197 3.059.265   *شهراً  12الل خ

9.2493.66 199.402   شهراً  12بعد   
   -------------------------------  -------------------------------  
   .6673.258  1.446713.  
    =============  ============= 

 

 3.673.000أمريكدي ) ردوال ألدف 1.000.000بقيمدة  سدنوات  6  مدتده  متجدددمن تسهيل ائتماني    المجموعةدت  استفا  ،2019خالل  

ً سدن   ٪1.25  أشهر ليبدور +  3  واقعئدة ب فا  ع لمعدل، ويخضيل غير مضمونالتسها  هذإن  ف درهم(.  أل بعض لد سدهيلالت ا ع هدذيخضد.  ويا

ألف درهدم(  3.177.188) والر أمريكيد ألف 865.000غ  مبل  المجموعة بسحب  امت، ق2021ديسمبر    31في  كما  ة.  مالي التعهدات  ال

 هدمألدف در 3.175.297 بمبلدغ البياندات الماليدة الموحددة  يفد  هعرضد  تدموة  فائدد  قرض يترتب عليدهيل هو  هذا التسه  إن.  من التسهيل

 . سوبة مباشرة للمعاملةمن ال مطفأةغير الفة تكلال بعد خصم ،( ف درهملأ  3.669.249 :2020)

 

الفائددة  لمعددلالتسهيل لمعدل فائددة وفقداً خضع . ي رهمألف د 600.000ير األجل بمبلغ تسهيل قرض قصالمجموعة    فعلت،  السنةل  خال

م تقدم لد، 2021 ديسدمبر  31م. كما في  أللشركة اسنوياً وهو مضمون بموجب ضمان تجاري من ا  ٪1ن بنوك اإلمارات زائداً  السائدة بي 

 يل.ذا التسهمن همبلغ أي المجموعة بسحب 

 

لقروض والسلفيات ضمن ا( ألف درهم  42.197:  2020بر  ديسم  31)م  ألف دره  83.370لغ  إدراج مب   تم،  2021ديسمبر    31ا في  كم

 متحددةبيدة اللعرا تارااألمدي دولدة تجاريدة فدندوك ب  من عدة ل عليهاذلك المبلغ التسهيالت التي تم الحصومثل  تخضع لفائدة حيث ي   لتيا

 . ند الطلبعحق سدادها ويست 

 

 .رتمديده إذا لزم األمذي يمكن ئتماني المتجدد اليل االالمستحق الدفع للتسهالمبلغ  مثل بشكل رئيسيي *

 
 رأس المال  19
 

     2021 2020 
 همألف در م ف درهلأ   
     
سهم    لكل  درهم 1سهم بقيمة  8.000.000.000به:  المصرح ال المأس ر
000.000.8   سهم( لكل  درهم 1سهم بقيمة  8.000.000.000: 2020)  000.000.8  
    ========= ====   ======= ===== =  

  1مة سهم بقي  4.000.000.000ل: ع بالكامفوالمد رأس المال المصدر و
000.000.4   سهم(   م لكل دره 1 يمةبق سهم 4.000.000.000: 2020هم )سدرهم لكل   000.000.4  

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

 ني لقانو االحتياطي ا  20
 

 ً  لسدنة( 2) رقدم المتحددة العربيدة إلماراتا  لدولة  ديتحااال  قانونال  من  239  رقم  مادةوال  للشركة  ياألساس  النظام  من  61  رقم  للمادة  وفقا

 الشدركة امدتق. دفوعالم المال أسر من٪ 50 إلى يصل  حتى  نونيقاال  ياطيلالحت   لسنويا  حلرب ا  يفصا  من٪  10  تخصيص  تمي   ،2015

 .هم(ألف در 165.731: 2020) للسنة األرباح فيصا من القانوني يطاالحتيا إلى درهم ألف 324.434 مبلغ بتحويل
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 )تابع(  وحدةالم البيانات الماليةحول إيضاحات 
 2021ر ديسمب 31ي ف منتهيةنة السلل
 
 م السه ربحية 21

 

لعددد األسدهم المرجح  المتوسطالشركة على  كيلماإلى  المنسوبةو خسائر السنة أرباح أبتقسيم صافي  سهم  تساب الربح األساسي للاحم  يت 

 خالل السنة.  مةلعادية القائ ا

 

األسدهم د لعددح رجالمدمتوسدط  ال  علدىلشدركة  ا  مدالكي  إلى  المنسوبةر  ئ ااح أو الخسرب ي األمخفف للسهم بتقسيم صافتساب الربح اليتم اح

سدهم ى أالمخففة إل سهم المحتملة العاديةألصدر عند تحويل جميع ات التي س لعدد األسهمسط المرجح المتو السنة زائداً  خاللالعادية القائمة  

 عادية.

 

 ي:ما يلكي فف للسهم همخوال الحتساب الربح األساسي مات الضروريةإن المعلو

 
     2021 2020 

 مرهف د أل رهم ف د أل   
     حية: ربال

57.3101.6 3.244.339   شركة  إلى مالكي الوبة األرباح المنس  
    === = =========   ========== = ==  
     
   2021 2020 

     باألالف هم عدد األس 
004.000.0   هم الس األسهم األساسية لربحيةالمرجح لعدد المتوسط   4.000.000 

    ======= ======   == === ====== ==  
     
   2021 2020 

     : ربحية السهم
0  .18   اسية والمخففة )درهم(هم األسربحية الس -  41. 0  
    ========== = ==   ============= 
 

 
 مطلوبات الطارئة والالضمانات   22

 

بدي د  ري فيقاالعتنظيم  ال  سسةإلى مؤف درهم(  أل  6.503.506  :2020ف درهم )أل  6.351.465  مبلغفالة أداء ب ت المجموعة كأصدر

 .سة التنظيم العقاريصة بمؤساألنظمة الخاوجب كضمان عن مشاريعها بم
 
 تباطات االر 23
 

ألدف درهدم(. تمثدل هدذه   6.434.085:  2020)ألف درهم    4.384.786غ  مبلب   ارتباطاتة  لدى المجموع،  2021مبر  ديس  31في  كما  

قيمدة  مبعدد خصد نهايدة السدنة ي فدية لشراء قطع األراضدلمبرما لعقودا ذلكما في ، ب وعةالمجم ة من قبلد المبرمالعقو  مةلتزامات قي الا

 التاريخ.  مبالغ المستحقة في ذلكوضة والالفواتير المقب 
 

ً ى ذلعالوةً عل قبلية اح المسدت مدن األربد٪  30 فعالتدزام بدد عدةعة وميناء راشد، لددى المجموتفاقية التطوير المبرمة بين المجموال ك، وفقا

 راشد.  ميناءع اة مشروحي  ى دورةمد على
 

وقع أن مت لمن غير التي ق األعمال العادية وااللمجموعة في سي اريع مشق بعدة  من قبل مقاولين تتعل تقديمها مطالبات تمال بعض كان هناك

 .لم يتم رصد مخصص بشأنهاجوهرية  التزاماتينتج عنها 
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 )تابع(  الموحدةالمالية انات ي لبااحات حول يضإ
 2021سمبر دي 31في  هيةالمنت سنةلل
 

 قة اف ذات العالرألط إفصاحات ا 24
 

عة القددرة، مباشدرة أو غيدر مباشدرة، موجقة بالمجموعة، إذا كان لدى المعال  بر األطراف ذات، تعت دةة الموحالبيانات المالي لغرض هذه  

ع كدس بدالعكس، أو عنددما تخضدلعية أو اغيلالتشو  ليةلماارات اخاذ القريه في ات ري علهجورسة تأثير  ماعلى السيطرة على الطرف أو م

 لعالقة أفراداً أو منشآت أخرى.ت ااتكون األطراف ذن أن مك. ي يقة(شق منشآت)ف للسيطرة المشتركة مجموعة والطرلا

 

 منتتض. عالقةالمعامالت مع األفراد والكيانات األخرى التي تقع ضمن تعريف الطرف ذي  اديةتي االعالمجموعة في سياق األعمال   تبرم

 واالئتالفداتميلدة حت سيطرة مشتركة والشدركات الزف ذات العالقة بالمجموعة موظفي اإلدارة الرئيسيين والشركات المملوكة ت رااألط

 المشتركة وغيرها.
 

 من قبدل حكومدة دبدي )"الحكومدة"(. ةمملوك منشأة، وهي مؤسسة دبي لالستثمارات الحكوميةليًا الشركة األم للمجموعة مملوكة جزئ إن  

السدتثمارات لمؤسسدة دبدي لون كدة للحكومدة يكدمملو  ومنشدآت، مع كيانات  العتياديةا، في سياق األعمال  جموعة في معامالتلمتدخل ا

اإلدارة عددم  قدررت، 24رقدم بموجب المعيار المحاسبي الددولي المتاح  سيطرة أو سيطرة مشتركة أو تأثير هام. وفقًا لإلعفاء  الحكومية

في سياق األعمدال  فيها دخولويتم ، تي هي في األساس ذات طبيعة تمويلية وأنشطة تشغيلية ذات صلةال، ومالتاإلفصاح عن هذه المعا

 شروط تجارية.وفقاً ل ديةااالعتي 

 

 عامالت األطراف ذات العالقةم

 

 يدة وبشدروط متفدقادمدال العناء سدير األعت أث تمتي والالقة، الع ذات األطراف ية معلتالجوهرية الا نت هناك المعامالت، كاالسنةخالل  

 اف:ها بين األطري عل

 

     2021   2020 
 درهم لفأ ألف درهم    

     الشركة األم: 
07.2572 497.317   ( أدناه( 2يرادات )راجع )اإل  

 293.041 489.943   ( ه ادن ( أ1راجع )) لعمومية واإلدارية مصروفات البيع والمصروفات ا
.53540   ( ( أدناه3جع ))را  يلتموال تكلفة  59.856 
 655.000 -   أدناه( ( 3))راجع  تلم  ل مستموي 
( 5.00082) -   أدناه( ( 3)ع  تمويل )راج سداد  
 184.777 -   الشركة األم  من  رطوي لت عقارات لغرض ال تحوي 

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

     
   2021   2020 
 درهم ألف درهم ألف    

     : قةالشقي المنشآت 
 14.160 64.607   ة واإلدارية  ي ت العمومفاصرو بيع والمالصروفات  م

.48092 52.618   لعقارات ير امصروفات تطو  
    =============  = ===== ==== ===  

    : همقة ب واألطراف ذات العال ااإلدارة وموظفي اإلدارة العلي جلس  مأعضاء 
461.0   ة  ات العمومية واإلداري صروفوالملبيع ات  مصروفا   413 

    ======== === ==   ==== ==== =====  
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 )تابع(  الموحدةالبيانات المالية إيضاحات حول 
 2021ديسمبر  31في  يةللسنة المنته

 

 )تابع( لعالقة ت ا ا األطراف ذ احات إفص 24
 

 ت العالقةاأرصدة األطراف ذ

 

 ها(:ضمن  رصدةاألذه أدرجت ه تيموحد الالمالي ال ة )وبنود بيان المركزوهري الج عالقةلا طراف ذاتاأل دةأرص فيما يلي
 

   2021   2020 
 مألف دره ألف درهم  

   كة األم: الشر
 أخرى  فات ومصرو نة وودائع أخرى وذمم مدي موجودات  

21.631.16 ( أدناه( 2)  قدماً )راجعة معمدفو  913.207.3  
.9664.475 2.598.805 ( أدناه( 3)و  ( 1) راجعخرى )األتجارية وة الئن الداالذمم   

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

   المنشآت التابعة: 
227.78 24.334 ة مقدماً  رى مدفوع ائع أخرى ومصروفات أخ ينة وودموجودات وذمم مد  

 33.072 37.924 التجارية واألخرى  ئنةاالذمم الد
  =============  == ===== == === =  

 كة:الشر وفاترمصتخصيص  (1)
 

ذه المهدام أقسدام ملت هدإلى المجموعة. ش امالمهيف المرتبطة بهذه كاليص الت تخصم  مجموعة وت لل  المهامقديم بعض  قامت الشركة األم بت 

انين ولقدلقوانين ول لثااالمت نولوجيا المعلومات ولمالي والمحاسبي واالمتثال وتكسم استثمرين والقالمقات  وعال  ينةرية والخزارد البشالمو

ً وتطوير األعمال والتس  كاتالشر  ٪3 نسدبة شركة األم على أساسوفات الشركة من قبل المصرتخصيص تم ، ة العالقةقي  التفاويق. وفقا

ألف درهم مستحق الدفع من   2.520.438، اتفقت المجموعة والشركة األم على تسوية مبلغ ل السنة الحاليةخال  وعة.من إيرادات المجم

 31ألدف درهدم مدن الشدركة األم كمدا فدي   4.151.600غ  ندة بمبلدمدي ذمدم  عن طريق المقاصة مقابدل    المجموعة إلى الشركة األمقبل  

 .2021ديسمبر 
 

 م:ألمن الشركة ااد ستردلقابلة لالالمبالغ ا (2)
 

صة للبيع العقارات المخصالمتكبدة لمشروعات تطوير وير التط فلي تكاتعلق ب ا ي يمألم فسترداد من الشركة ايمثل ذلك األرصدة القابلة لال

 علقة بأعماللمت وير ادمات التطة األم بتحويل خحويل الرئيسية، قامت الشركليه في اتفاقية الت االتفاق عم ا لما ت وفقي.  خور دب وع  شرفي م

ليف البنيدة ليف التطدوير بمدا فيهدا تكداتكدا لشدركةاه د ب ي تتكب الت و شركة،شروع خور دبي إلى الر العقارات المخصصة للبيع في متطوي 

 ة التحويل الرئيسية.فق عليها في اتفاقي شروط المت للوفقاً  صدةألرهذه ا دادترحتية. سيتم اسالت 
 

 م:األ لشركةدفع إلى االغ المستحقة الالمب (3)
 

ألدف درهدم(  2.584.750 :2020هدم )رد ألف 2.584.750 مبلغ وتتضمنم غير مضمونة المستحقة الدفع إلى الشركة األالغ ب إن الم

بمبلدغ  انيائتمدهيل لددى المجموعدة إجمدالي تسد .15 احراجدع أيضداً إيضد ا.ًي ٪ سدنو1 .4اً ئددليبدور زاأشهر  3بواقع ئدة تب عليه فايتر

 درهم(.ألف  4.958.550ريكي )ألف دوالر أم  1.350.000

 

 تعويضات موظفي اإلدارة العليا
 

 نت كما يلي:كا ةالسن  لالخ العليا رةادفي اإلموظت إن تعويضا

     2021   2020 
 ألف درهم ألف درهم    
     

 54.564 42.142   ة األجل يرقص  يضاتتعو
01.63 1.888   ينتعويضات نهاية الخدمة للموظف  

   ------------------------------  ------------------------------ 
   44.030 456.19  
    ==== == = == ====   === = == = ===== =  

 (.ظفوم 39: 2020موظف ) 34ارة العليا في اإلدعدد موظ، بلغ السنهخالل 
 

وافق    حيث  2020  سنةعن  س اإلدارة غير التنفيذيين  ألف درهم إلى أعضاء مجل   3,900  بمبلغمكافأة    بدفع  الشركة  قامت ،  السنةل  الخ
 درهم(.   ألف 4,900: 2020) 2021أبريل  8عقد في ان للشركة الذي  السنويومية الجمعية العماجتماع في  ى ذلك علالمساهمون 
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 )تابع(  حدةموالية الانات المالبي إيضاحات حول 
 2021ديسمبر  31ي ف لمنتهيةللسنة ا

 
 المالية  ات العادلة لألدو قيم ال 25

 
 ية.المال باتلووالمطة لي لمامالية من الموجودات اتتألف األدوات ال

 

هدا فدواتير ب  لدم يصددرندة التدي التجاريدة والدذمم المدي ة  ذمم المديندالاألرصدة المصرفية والنقد و  من  لمجموعةية لجودات المالالموتألف  ت 

ت بدالمطلوا لفتتدأألطدراف ذات العالقدة. مسدتحقة مدن اائع والمبدالغ الودلمدينة األخرى والوالذمم ا  الفات المشتركةإلى االئت والقروض  

إلدى ة المستحقالمبالغ م المحتجزات الدائنة وذمو التجارية ةوائد والذمم الدائن تب عليها فالتي يتريات قروض والسلفن الوعة ممجملل  لماليةا

 الدائنة األخرى.ة والذمم أطراف ذات عالق

 

عمليدة ناء اغبدة، باسدتث الر طدرافألا بدينحاليدة لة امفي معت واألدلتي يمكن بها تبادل الألدوات المالية بالمبالغ اة  راج القيمة العادليتم إد

 أو التصفية. بيع القسريال

 

يرة األجدل لهدذه بسدبب فتدرات االسدتحقاق قصدبيدر وذلدك ها الدفترية بشدكل كيماً عن قلف جوهري ألدوات المالية ال تخت ل  العادلة  يملقإن ا

 وات.داأل

 

 توزيعات األرباح  26

 
 8فدي  قددنوي المنعموميدة السدلجمعيدة العااجتمداع الل خد 2020ة في ي نتهة المن لسلت أرباح يعاوزت  دفع  ىعلكة  الشر  مساهمييوافق  لم  

 . 2021 لابري 

 

 .2021باح للسنة المنتهية في رعدم دفع توزيعات أة  ة الشرك مجلس إداراقترح أعضاء 

 

   ة المخاطر المالية ر أهداف وسياسات إدا 27
 

 مةنظرة عا

 ية:لمالا دواتا األهاماستخد يجةنت  يةالتالر لمخاطتتعرض المجموعة ل

 

 ،انر االئتمخاطم

 لسوق، ومخاطر ا

 .لةيومخاطر الس

 

عة لقيداس وإدارة المجمو ه، وأهداف وسياسات وعملياتكل من المخاطر أعالل  لمجموعةول تعرض اا اإليضاح المعلومات حذيعرض ه

 المال.موعة لرأس مخاطر وإدارة المجلا

 

تطوير  نعة مسؤولة عمودارة العليا للمجموعة. إن اإلاطر المجمخ ةدارإلعمل ر  إطا  راقبةمو  إلنشاءلة  شامة  سؤولي م  دارةلدى مجلس اإل

 إلدارة.دورية بأنشطتها إلى مجلس ا وعة وتقديم تقاريرجماطر الممخإدارة  ومراقبة سياسات

 

ً رسدم موثقدةلا مخداطرلة ادارإ ياساتس يج مندى المجموعة تمثل مزالحالية ل لمخاطر الماليةة ارإداإن إطار عمل   اكن ألمدبعدض ا فدي يا

يدتم وضدعها  مية وغيدر الرسدمية(رسدوعدة )الاطر المجممخإدارة ى. إن سياسات رفي أماكن أخة  مخاطر غير الرسمي لإدارة اسات  سياو

 ميدت حددود. ال تلدكب  لتقيددواخداطر الم ومراقبدةمالئمدة  وابط مخداطروعة ولوضع حدود وضمالتي تواجهها المجلمخاطر لتحديد وتحليل ا

 لسوق وأنشطة المجموعة.ات في أوضاع راورية إلدراج التغي اطر بصورة دارة المخإد وأنظمةسات ياعة سمراج

 

إطار عمل جعة كفاية اطر المجموعة ومراخمإدارة  وإجراءات    بسياسات  لاللتزام  اإلدارةمراقبة    ىق لدى المجموعة علقي نة التدتشرف لج

افي من قبدل رالدور اإلش فيوعة يتم مساعدتها  ق لدى المجمة التدقي لجن ة. إن  جموعلمها اتواجه  تياطر اللمخبا  لقا يتعيماطر فلمخإدارة ا

تقريدر عدن  لمخاطر ويقددمارة ادإلضوابط وإجراءات  لدوريةوغير ابالمراجعة الدورية    يسم التدقيق الداخلق  . يتعهدق الداخليقسم التدقي 

 .تدقيقالنتائج إلى لجنة ال
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 ( )تابع وحدةلمية االمال اتالبيانول ت ححاإيضا
 2021ديسمبر  31في  نتهيةلسنة المل
 
 )تابع(  إدارة المخاطر المالية  داف وسياساتأه 27

 

 )تابع( مةنظرة عا

 
ة ندائ لدا وذمدم المحتجدزاتلهدا فوائدد تدي تترتدب عقدروض والسدلفيات اللتتألف من ا  ،جموعةصة بالمبات المالية الرئيسية الخاوإن المطل

يدة هدو ألدوات المالرض الرئيسي من هدذه الغخرى. إن اة األوالذمم الدائن   دائنة التجاريةالذمم الوت عالقة  ف ذاراألط  ستحقةمالمبالغ  وال
يندة مدلدذمم الوا رفيةصالمدة األرصوالنقد تنوعة مثل م ة موجودات ماليةدى المجموعمليات المجموعة. توجد لل لعصول على التموي لحا
خدرى األمديندة  ال  ذممالوذات عالقة    طرافالمستحقة من أ  غشاريع المشتركة والمبالى المالقرض إلوفواتير    بها  درم يصللتي  او  ريةتجاال

 هم.مباشرة من عمليات  جنت التي ت  والودائع،
 

 :اهدن أ ملخصة وهي اطرالمخ تلك من كل إلدارة ليهاع والموافقة ياساتلسا بمراجعة اإلدارة مجلس يقوم
 

 انمالئتار خاطم (أ
 

ه لتزاماتداب الوفداء   عدني أداة ماليدة  قابدل فدو الطدرف الميدل أالعم  عجدزة إذا  عائر المالية لدى المجموالخس  هي مخاطراالئتمان  اطر  مخ
 فاتالئتالا في ذلك بماة القواألطراف ذات ع من العمالء نةمن ذممها المدي   سيمخاطر االئتمان بشكل رئي لمجموعة للتعاقدية. تتعرض اا
 .ماليةالمؤسسات الوك وودائع لدى البن لالمالية، بما في ذلك ا شطتهاأن من ى وينة األخرالمدم الذمو ركةت مشال
 

 ألخرىواصدر بها فواتير يم والتي لالذمم المدينة التجارية 
 
 وعدة،جمالم ىء لددمدالالعدة ية قاعدافديموغر ل. إنعمي الفردية لكل  بالسماترئيسي ل ئتمان يتأثر بشكالتعرض المجموعة لمخاطر ا  إن

 ة.أقل على المخاطر االئتماني تأثير لعمالء لها ها االتي يعمل ب  لدب وال لمجال العملساسية طر األالمخا لكبما في ذ
 

جموعدة ض المتعدراألقساط محددة فدي العقدود. ت ن  نظام األقساط. إب   كنية وتجارية وقطع أراضيع وحدات سالمجموعة عقود لبي   متأبر
ي إلدى األراضدجاريدة وقطدع  الت   لوحدات السدكنيةلويل الملكية القانونية  تم تحع ذلك، ي ستحقة. ومالم  اطألقساصوص  خب   مانئت اطر االمخل

تعدرض  ا يجعدلممدلدى أسداس مسدتمر، ع مراقبدة األقسداط المسدتحقةذلك، يدتم قسداط. باإلضدافة لدألا يل جميدعالمشتري فقط بعد تحصد
 .جوهري يرعدومة غيون مر دالمجموعة لمخاط

 
 بخصوص المتوقعة ئتماناال ئرلخسا يراتهاتقد ويمثل المالية رالتقاري  إعداد بتاريخ ةالقيم في خفاضلالن  مخصص وينتكب   عةولمجما  متقو
 تجموعدالم السدداد عدن التدأخر أيدام عددد  لدىإ  المخصصات  دالتمع  تستند.  واألخرى  فواتير  بها  يصدر  لم  والتي  التجارية  نةالمدي   مالذم

 مداتالمعلو  ومعقوليدة  لالمدا  مقابدل  الوقدت  ةمدوقي   احتمداالً   األكثدر  جدةالنتي   الحساب  يعكس.  ثلةمما  ئرخسا  طأنما  اتذ  ءمالالع  من  ةمختلف
 سدتقوم. المسدتقبلية ةاالقتصدادي  لظدروفا وتوقعدات  الحاليدة  والظدروف  السدابقة  األحدداث  عدن  المدالي  يدرالتقر  توق  في  المتاحة  الداعمة

 .مستقبلية لوماتمع على بناءً  ابقةالس انئتمالا ئراخس بةتجر تعديلل الجدول عايرةبم المجموعة
 

 .االئتمان اطرمخ من دنىاأل بالحد العادية الاألعم رسي  أثناء تنتج التي عامالتبالم ةعالق ذات افأطر من المستحقة لغاالمب  تتعلق
 

 األخرى النقديةع المالية والودائ تالموجودا
 

القدروض إلدى و لنقدد واألرصددة المصدرفيةاشمل والتي ت  ،للمجموعةخرى ألية الالما اتجودلموة من اتجان الناالئتمر ابخصوص مخاط
ذ بعين ع األخمف المقابل تمان ينتج من عجز الطراالئ المجموعة لمخاطر  ض  فإن تعر  ،الذمم المدينة والودائع األخرىركة ومشت   ائتالفات

 .داتووجلما لهذه جدرلغ المالمب  ياوة يسسارى للخعتبار أن الحد األقصاال
 

عدة مووم المجقدجموعة وفقاً لسياسة المجموعة. ت ة المخزين ت المالية من قبل  ؤسسابنكية والمن األرصدة الاطر االئتمانية مارة المخيتم إد
قة ب سداعتبدار ذ باالخدع األ. مدة فقدطك محليدة ذات سدمعة طيبدة لدى بندواألرصدطريق إيداع  لمخاطر االئتمانية عن  رض لبالحد من التع

 ته.زامابل في الوفاء بالت مقا أي طرف فشلوقع اإلدارة المجموعة، ال تت  امل معهالتي تتعا نوكب ال لماأع
 

 رهم(.ألف د 17.284.957: 2020رهم )ألف د 22.970.076لمطفأة ابلغ إجمالي الموجودات بالتكلفة 

 

 اناتالضم

 

فاصديل حدول كة. للحصدول علدى ت المشدتر  فداتئتالاالض  عوب   عةاب ا الت هت اإلى شرك  فقط  يةلمالنات االضماالمجموعة هي تقديم  إن سياسة  

 لموحدة.ا الماليةات حول البيان  22جع اإليضاح رقم ر، راقاري بتاريخ إعداد الت  ائمةضمانات القال
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 )تابع(  وحدةالبيانات المالية الم ات حولإيضاح
 2021ديسمبر  31في  نة المنتهيةللس
 
 بع( ا)ت  ية الر المطخادارة المات إ اسوسي أهداف  27

 

 )تابع( مانخاطر االئتم أ(

 

 الزائدةالمخاطر  زاتتركي

 

دما يكدون أو عند ،نطقة الجغرافيةفس المفي أنشطة في ن  أوشابهة، مت  من األطراف المقابلة في أنشطةعدد    شتركعندما ي   التركيزات  نتجت 

 تغيرات فدي الظدروفمماثدل بدال بشدكل تدأثرت يدة قدعامدات ت اتزواجهدة الد لمداسدتعهم االل عنددمماثلدة ممدا قدد يجعد  ات اقتصاديةم سمله

قطداع أعمدال ر علدى طورات التي تؤث لت نحو ا ةموعالمجالحساسية النسبية ألداء  إلى  تكيزاالترغيرها. تشير    ة أوأو السياسي االقتصادية  

 بذاته.

 

ليدة بمحدافظ ما حتفداظاال ىعلد كدزترحددة مت ة إرشاداجموعلمات اإجراءسات والزائدة، تتضمن سياالمخاطر    اتركيزت أجل تجنب    من

 تركيدزاتدارة إل ت نوعيدةوطداتحالمجموعدة  تسدتخدموإدارتهدا. حددة الم مخاطر االئتمان اتركيزت يطرة على تالي يتم السمتنوعة، وبال

 .قطاع العملور على مستوى العالقة المخاط

 

 .المالية وجوداتالم من فئة لكل فتريةالد ةيمالق وه رالتقري  دإعدا ختاري  في نئتمااال لمخاطر للتعرض ىاألقص الحد إن

 

 سوقمخاطر ال ب(

 

ثدل ار السوق، مبسبب التغيرات في أسع ماليةقبلية لألداة الست دية الملنقات القيمة العادلة للتدفقات اتقلب   تيجةر السوق المخاطر ن مخاطتمثل  

بهدا. تتدأثر  الماليدة المحدتفظ مدة أدواتهداأو قي عدة مومجلا خدلدعلدى  ثرلتي ستؤئدة افار الأسعا  مخاطرالعمالت األجنبية واطر أسعار  مخ

 إدارة مخاطر السدوق هدو دف منإن اله. الودائعو ا فوائدليهلقروض والسلفيات التي تترتب عشمل اتي ت ة بأسعار السوق المالي األدوات ال

 .دائ ضل العويق أفحقة وت مقبولشرات ر السوق من خالل مؤعرضات مخاطقبة ت إدارة ومرا

 

 الفائدة أسعارطر خالم رضتعال

 

. إن لفائددة فدي السدوقا ي أسدعارت فدقدية المستقبلية بسبب التغيرات الن دفقامة العادلة أو الت القي طر تقلبات الفائدة مخا  تمثل مخاطر أسعار

مدع عدة مومجلا دىجدل لدألا ن طويلدةالديوت زامابالت  رئيسيبالسوق تتعلق بشكل ر الفائدة أسعا التغيرات فيتعرض المجموعة لمخاطر  

 ة المتغيرة.عار الفائدأس

 

تدة ت األسدعار الثاب ذاسدلفيات  والعلدى محفظدة متوازندة مدن القدروض  حصدول  بال  عار الفائددة لدديهار أسدإدارة مخداطم المجموعدة بدتقو

وات األد عدن ئددوافالن نة وإسدن ت أقدل مدفتدرا لىها عتسعيرعادة عار المتغيرة يتم إة ذات األسلمالي ن األدوات اإن الفوائد ع  لمتغيرة.وا

اطر السدوق مخدجموعدة لالمالتجارية والعامة، فإن تعرض   لظروفدا ااستحقاق األداة. عحين  بيتها إلى  ثابتة يتم تث ة ذات األسعار الالمالي 

 الية.من المؤسسات الم اضباالقترية رئيس يتعلق بصورةغيرات في سعر الفائدة ث الت من حي 

 

رى الخاصة بأرباح المجموعدة قبدل األخت كافة المتغيرات ا، مع ثب ر الفائدةنة في أسعاالممكات  يرتغلا  حوسية ن احستالي الول الجدن اليبي 

 غيرة(.مت قروض اللريبة )من خالل تأثير أسعار االض

 

 2021 2020 

 

قاط  ن التغير في 

 األساس 

رادات/  ة إيحساسي

 الفائدة ت  صروفام

ط نقا في لتغيرا

 س ألساا

يرادات/  إ ةي سحسا

 فائدة مصروفات ال

 ألف درهم   لف درهم أ  

     

 37.152 100+ 32.605 100+ عليها فوائد رتب والسلفيات التي تت  القروض

 25.848 100+ 25.848 001+ األخرى والذمم الدائنة التجارية 

 

لعربيدة اإلمدارات ابددرهم  المقومدة  ليدة  ات المالوبدطلمة واي لمالات  موجوداية باليسصورة رئ ب   تتعلقة أعاله  سعر الفائدة المبين   إن حساسية

مصدنفة لالماليدة الماليدة والمطلوبدات االموجدودات  ضات صافية جوهريدة بخصدوصتعر ة أيد لدى المجموعنه ال يوجاً ألالمتحدة نظر

 .درهمبعمالت أخرى غير ال
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 ( )تابع الموحدةالبيانات المالية ل إيضاحات حو
 2021مبر سدي 31في  نتهيةلمللسنة ا

 
 لمالية )تابع( المخاطر ا  اسات إدارةداف وسيأه 27

 

 السيولة مخاطر ج(

 

م المجموعدة تقدو  ا الماليدة عندد اسدتحقاقها.هدت التزامار قدادرة علدى الوفداء ب المجموعة غيدلمخاطر التي تكون فيها  لة السيوتمثل مخاطر ا

حقاق كدل مددن عتبدار اسدت ريقدة فددي االهدذه الطخدذ أت  كددرر.المت  يقددن يط الالتخطد اةطريقدة أد تخدامسددمدوال باراقبدة مخداطر نقدص األبم

 دية المقدرة من العمليات.قن فقات الات مالية أخرى( والتدوموجودارية التجال: الذمم المدينة )مث  اليةالموجودات المالمالية وارات االستثم

 

إن مجموعدة. ولا رة خزيندةتحدت سديطية زركرة ما بصوهبت قم مراوعة يت جمشركات المولة لي يل والسقدية ومتطلبات التموالتدفقات الن   إن

هدو  ةعدالمجمو قصى حد ممكن. إن هدفللمجموعة أل إدارة مصادر رأس المال اليةوفع و زيادة كفاءةالمركزي هنظام الهدف من هذا ال

قدوم . ت ةكيدالبن قدروض  لوا  لبندوكف مدن ادوعلدى المكشدوبات  حام السددويدل والمروندة باسدتخدسدتمرارية التمين االحفاظ على التدوازن بد

، وذلدك بمراقبدة ممدن الشدركة األ  يالت قدروضوتسدهكيدة  ة وتسدهيالت بن طيدات كافيداحتيالسيولة باالحتفاظ ب رة مخاطر اجموعة بإداالم

 المالية. ات والمطلوباتوجودتمرار ومقارنة استحقاق المة المتوقعة باسلي ية الفعالنقدالتدفقات 

 

 ية.امات المالة االلتزفي ذلك خدمتوقعة بما لية المشغي ت ال فاتلمصرواة لتلبي  الطلب ندع قد كافيياً ن موعة حاللدى المج
 

 تعاقدية غير المخصومة.الى الدفعات ال استناداً موعة قاق المطلوبات المالية للمجخص استحه يلالمشار إليه أدنا ولإن الجد
 

 سنة أقل من    2021ديسمبر   31 ا فيكم

  5 إلى 1من 

 نوات س

   من أكثر

 لي اإلجما  سنوات  5

 درهم   ألف درهم ألف   درهم   ألف ف درهم أل  لية لما ا ت لوباالمط

      

 3.331.548 - 212.858 3.118.690  د ها فوائ علي  ترتبت سلفيات التي ال القروض و

 803.836 - 351.001 452.835  دائنةال  اتمحتجزال ذمم

 11.498.759 767.309 3.829.124 6.902.326  واألخرى ائنة التجارية الذمم الد

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

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

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

      

 أقل من سنة   2020ديسمبر  31ي ا فكم

 5 إلى 1من 

 نوات س

 من  أكثر

 لي جمااإل سنوات  5

 ألف درهم  درهم ألف  درهم  ألف ف درهم أل  ة ي المطلوبات الالم

      

 3.840.856 - 3.740.113 100.743  ئد ترتب عليها فوات ي يات الت لفلقروض والسا

 854.624 - 400.158 454.466  ائنةدال  اتالمحتجز ذمم

 13.318.900 1.055.711 3.328.504 8.934.685  رية واألخرى الذمم الدائنة التجا

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

 18.014.380 1.055.711 7.468.775 9.489.894  ية غير المخصومة لمالإجمالي المطلوبات ا

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

 إدارة رأس المال د(
 

لالحتفاظ  ةقوي رأس مال  قاعدةى حفاظ علالمجموعة هي ياسة الاألم. إن سة ي الشركساهمملى إ  المنسوبةسهم األعلى  ل  رأس الما  يشتمل

 سدتراتيجيةامدن عدة الرئيسدي المسدتقبلية. إن هددف المجمو  لتطورات األعمااستمرارية  لى  عالسوق والمحافظة  ومر والدائن  مستث لابثقة  

حقدوق ة ادة قيمدزيدأعمالهدا و ال لددعمة لدرأس المديددونسدب ج  قدوي  مانيف ائت ي صن موعة بت جالم  اظد من احتفالتأك  إدارة رأس المال هو

 ألقصى حد ممكن. المساهمين
 

د صافي الدديون. زائ   ع رأس المالفي الديون المقسمة على مجموادام نسبة الرفع التي تمثل صخجموعة بمراقبة رأس المال باست الم  تقوم

ليهدا ع ت تترتدبياقدروض وسدلف الدديون،ضمن صافي  عةالمجمو تضم  ٪.50ل من  قبأالرفع    ةنسب   لىن تحافظ عوعة أمإن سياسة المج

ً فوائد ناق  /حناقصداً صدافي احتيداطي األربدا  إلدى مسداهمي الشدركة األم  نسدوبةالمل رأس المال حقدوق الملكيدة  يشم  .النقد وما يعادله  صا

مدع لقدروض  أعلدى مدن ا  اتي ع مسدتولدة مدمحتمأعلدى    اتبين عائدازن  تواظ على الللحف  رةيسعى مجلس اإلدا  ر المحققة.  ر( غي )الخسائ 

 أس مال قوي.لمقدمة بوجود رات الضماناو الميزات
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 ع( اب)ت  البيانات المالية الموحدةحول إيضاحات 
 2021سمبر دي 31في  للسنة المنتهية

 
 المالية )تابع( خاطر  إدارة الم أهداف وسياسات 27

 

 )تابع( المالس إدارة رأ د(

 

ً   ةارجلس اإلدوم ميق ً التشد الدخلافي صك لمجموعةا لذي تعّرفهمال، اعلى رأس الد  ئ ة العاراقب  بمأيضا قدوق لي حعلدى إجمدا غيلي مقسدوما

 إلدى المسداهمين وعائددات رأسح ألربداتوزيعدات ا اإلدارة أيضا بمراقبة مستوى اء حقوق األقلية. يقوم مجلسثن الملكية للمساهمين، باست 

 لمال.رأس ا تعديل هيكلو أظ على لحفادة لم جدي هأسو إصدار ين أهمإلى المسالمال ا

 

 31و 2021سمبر دي  31في  تينالمنتهي  لسنتينا مليات إلدارة رأس المال خاللالع ألهداف أو السياسات أوة تغييرات في اي أ م إجراءيت لم  

 .2020ديسمبر 

 

ي لقدانون الحتيداطي اا تمتطلبداعددا مدا    مدالال  أسرخاصدة بد  روضةمفخارجية  ت  تطلبالمتها التابعة  اوال أي من شرك  لشركةال تخضع ا

 ت بها منشآت المجموعة.لدان التي تأسسب العات في ري ضمن التش

 

 الحصص غير المسيطرة  28
 

 :هأدنا عرضها تم قد التي لها حصة مادية غير مسيطرة للمجموعة ةالتابع للشركة المالية وماتعلالم إن

 

 س أسيلتا بلد  
 الحصص  نسبة 
 لمسيطرة غير ا 

 حصص  البة نس
 رة مسيطالغير 

  2021 2020 
    

 ٪50 ٪50 المتحدة ات العربيةاإلمار .م.متيت ذاسي هيلز دب 

 

 . تستند هدذه المعلومدات2021ديسمبر  31المادية المملوكة جزئياً كما في  لهذه الشركة التابعةلمالي ز اكجدول التالي بيان المريلخص ال

 المجموعة.ت المتبادلة بين شركات العمليا لى المبالغ قبل استبعادإ

 

 م .م.ذ  تيتاس  زيله دبي 

 2021 2020 

 درهم  ألف ف درهم أل 

   

 7.027.672 7.276.266 إجمالي الموجودات 

 2.532.872 3.431.124 مالي المطلوبات إج

 4.494.800 3.845.142 كية إجمالي حقوق المل

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

   إلى:  المنسوبة

 2.247.400 1.922.571 شركة ال يمالك

 2.247.400 1.922.571 يطرة المسر غي  صحصلا

 ---------------------- ---------------------- 
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 )تابع( يانات المالية الموحدةالبل إيضاحات حو
 2021بر ديسم 31في  للسنة المنتهية

 
 طرة )تابع( صص غير المسيلحا 28

 

ليات د العمل استبعاهذه المعلومات إلى المبالغ قب . تستند 2021 مبرديس 31 في اكم التابعة ةشركذه الل لهلجدول التالي بيان الدخص ايلخ

 كات المجموعة.بين شر المتبادلة

 

 م .م.ذ  استيت يلزه دبي 

 2021 2020 

 درهم ألف  ألف درهم  

   

 2.461.306 4.323.781 اإليرادات 

 796.440 1.976.342 لسنة أرباح ا

 796.440 1.976.342 للسنة  لةات الشاماديرإلا إجمالي

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

   إلى:  المنسوبة

 398.220 988.171 الشركة   مالكي

 398.220 988.171 ر المسيطرة غي  صالحص

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

د ل استبعاهذه المعلومات إلى المبالغ قب . تستند 2021مبر يسد 31 في اكم التابعة ةشركذه الله النقدية  التدفقاتلجدول التالي بيان  ص اخيل

 كات المجموعة.متبادلة بين شرليات الالعم

 

 م .م.ذ  استيت هيلز دبي 

 2021 2020 

 درهم ألف  ألف درهم  

   

 1.928.585 3.088.927 األنشطة التشغيلية من  النقد

 12.532 3.490 شطة االستثمارية النقد من األن 

 (1.810.196) ( 2.630.734) م في األنشطة التمويلية تخدمسلنقد الا

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

 130.921 461.683 صافي الزيادة في النقد وما يعادله 

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

 
 




