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 تقرير حول مراجعة املعلومات املالية املرحلية 

 إلى السادة أعضاء مجلس اإلدارة 

 شركة ديار للتطوير ش.م.ع.

 دبي

 اإلمارات العربية املتحدة

 مقدمـة

)يشررررررار  وشــــــرااتها التا عة)"الشررررررركة"  دبي، اإلمارات العربية املتحدة ،  ش.م.ع. لشــــــركة ديار للتطوير قمنا بمراجعة بيان املركز املالي املوجز املوحد املرفق 

 برررررررررررررررر "ا  مو ة" ، 
ً
املوجز املوحد،  اآلخر  الدخل الشررراملو   األرباح أو الخسرررائر  بيان و   املوجز املوحدبيان األرباح أو الخسرررائر  و   2022مارس    31كما في إليها معا

هي املسؤولة   اإلدارةاملنتهية في ذلك التاريخ. إن    أشهر  الثالثة  رةررررررر لفت  ات في حقوق امللكية املوجز املوحد وبيان التدفقات النقدية املوجز املوحدرررررررر بيان التغيو 

 للمعيار ا حاسرررررررري  الدولي رق   
ً
إن مسررررررررؤوليبنا هي إبداج اسررررررررت تا  حول    ."التقارير املالية املرحلية"  34 ن إ داد و رض هذه املعلومات املالية املرحلية وفقا

 إلى مراجعتنا. املعلوماتهذه 
ً
 املالية املرحلية اسبنادا

 

 نطاق املراجعـة

 للمعيار الدولي حول  مليات املراجعة رق  
ً
الت  يقوم بها مدقق الحسرررررررررررابات املسرررررررررررتقل  مراجعة املعلومات املالية املرحلية، " 2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقا

بإجراج اإلسررتفسررارات،  شررسل رئن ررش  من األؤررخا  املسررؤولين  ن األمور املالية وا حاسرر ية،  ". تتضررمن مراجعة املعلومات املالية املرحلية القيامللم شرر ة  

 للمعايير الدوليرررة للت
ً
دقيق، وبالتالي، فإنها  وإتباع إجراجات تحليلية وإجراجات مراجعة أخرى. إن نطاق املراجعة أقرررل جوهريا من نطاق القيام بالتدقيق وفقا

 كيد حول جميع األمور الهامرة الت  يمكن أن ي ينها التدقيق. لذا، فإننا ال نبدي رأي تدقيق  ش نها.ال تمكننا من الحصول  لى ت 

 

 االستنتـاج

 إلى مراجعتنا، ل  يببين لنا ما يد ونا إلى اإل تقاد ب ن املعلومات املالية املرحلية املرفقة ل  يت  إ دادها، من جميع الن
ً
 اسربنادا

ً
للمعيار واحي ال وهرية، وفقا

 .34ا حاسي  الدولي رق  
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   املوحد املوجز  األرباح أو الخسائر بيان 
 2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 
 الثالثة أشهر املنتهية فيفترة   

  
 مارس  31

2022 

 مارس  31

2021 

 ألف دره   ألف درهم  إيضاح  

 )غير مدقق    

    

 149,174 161,897  اإليرادات 

 (98,284) (99,944)  التساليف املباشرة 

 ( 38,367) (43,650)  اإلدارية والبيعية ، املصروفات العمومية 

 (798) (79)  مصاريف مقابل مطالبات مخصص / 

 1,896 1,200  اإليرادات البشغيلية األخرى 

 (6,348) (7,003)  تساليف التمويل 

 428 149  إيرادات التمويل 

 7,260 12,492  الحصة من نتائج ائتالف مشترك وشركة زميلة

 15,053 25,062  ربح الفترة 

    

 فلس 0.26 فلس 0.43 19 واملخفضة األساسية  -ربحية السهم 
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 املوجز املوحد  الدخل الشامل اآلخر رباح أو الخسائر و األ بيان 

 2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 
 

 الثالثة أشهر املنتهية فيفترة   

 

 

 مارس  31

2022 

 مارس  31

2021 

 ألف درهم  ألف درهم   

 )غير مدقق    

    

 15,053 25,062  للفترة الربح 

    

    الخسارة الشاملة األخرى 

 إلى األرباح أو الخسائر 
ً
    البنود التي لن تتم إعادة تصنيفها الحقا

صافي التغير في القيمة   – الشاملة األخرى  الخسارةاسبثمارات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل 

 العادلة 

  

(644) 

 

(531   

 14,522 24,418  للفترة  الشامل  الدخلإجمالي 
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 املوحد  بيان التغيرات في حقوق امللكية املوجز 

 2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 
 

 االحتياطي الــقانوني  رأس املال  

احتياطي تقييم أدوات 

حقوق ملكية بالقيمة 

 العادلة

 الخسائر 

 املتراكمة 

 إجمالي  

 حقوق امللكية

 درهم ألف  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

     

 )مدقق   2021يناير  1الرصيد في 
ً
 4,311,964  1,748,472)   15,922) 298,358 5,778,000 كما ت  بيانه سابقا

      

      إجمالي الدخل الشامل للفترة )غير مدقق  

 15,053 15,053 - - - ربح الفترة

   531) -   531) - - الخسارة الشاملة األخرى للفترة 

 14,522 15,053   531) - - للفترة )غير مدقق  الشامل دخل ال إجمالي 

 4,326,486 ( 1,733,419) (16,453) 298,358 5,778,000 )غير مدقق(  2021مارس   31الرصيد في 

      

 )مدقق   2022يناير  1الرصيد في 
ً
 4,361,964  1,705,600)   13,874) 303,438 5,778,000 كما ت  بيانه سابقا

      إجمالي الدخل الشامل للفترة )غير مدقق  

 25,062 25,062 - - - ربح الفترة

   644) -   644) - - الخسارة الشاملة األخرى للفترة 

 24,418 25,062   644) - - للفترة )غير مدقق   إجمالي الدخل الشامل

 4,386,382 (1,680,538) (14,518) 303,438 5,778,000 )غير مدقق(  2022مارس   31الرصيد في 
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 بيان التدفقات النقدية املوجز املوحد 

 2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 
 
 فترة الثالثة أشهر املنتهية في          

  

 مارس  31

2022 

 مارس  31

2021 

 ألف دره   ألف دره   إيضاحات  

   مدقق)غير   

    

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

   14,675) (11,807) 14 صافي النقد املستخدم في األنشطة التشغيلية

    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

   539) (1,279)   إضافات إلى املمتلسات واملعدات

 1,000 -    متلسات ومعداتتعديالت مل

 - (65)  إضافات إلى االسبثمارات العقارية 

 - 2,000  لشركة الزميلة توزيعات أرباح من ا

 18,284 35,000  صافي الحركة في ودائع ألجل ذات فترات استحقاق أصلية تتجاوز ثالثة أشهر 

 273 150  ألجل  إيرادات من ودائع

 19,018 35,806  الناتج من األنشطة اإلستثمارية صافي النقد 

    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

   44,584) (145,489) 12 تسديد قروض

 14,500 224,993 12 سحب قروض 

  7,691) (6,208)  تساليف تمويل مدفو ة 

   37,775) 73,296  صافي النقد الناتج من/)املستخدم في( األنشطة التمويلية 

    

   33,432) 97,295  في النقد وما يعادله صافي الزيادة/)النقص( 

 320,309 398,029  الفتر ة  النقد وما يعادله في بداية

 35 (32)  نخفاض قيمة أرصدة مصرفية ال  )املعكوس(/ املحمل

 286,912 495,292  الفترة النقد وما يعادله في نهاية

 

 

 وما يعادله من: يتكون النقد  ،التدفقات النقديةلغرض بيان 

 

 786 633  نقد في الصندوق 

 165,938 377,032  حسابات جارية 

 201,259 148,570  ودائع ثابتة 

  526,235 367,983 

: مخصص إنخفاض القيمة 
ً
  4,481) (440)  ناقصا

 363,502 525,795  ، صافيأرصدة مصرفيةالنقد و 

 
ً
   76,590) ( 30,503)  ثالثة أشهر  تتجاوز  ةاستحقاق أصليفترات ذات  ألجل ودائع :ناقصا

 286,912 495,292  النقد وما يعادله
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   أشهر  ثالثةلفترة ال إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية

 2022مارس  31املنتهية في 

 

 الوضع القانوني واألنشطة   1

كشركة مساهمة  امة في إمارة دبي، اإلمارات العربية املتحدة. إن  نوان الشركة املس ل    2007يوليو    10)"الشركة"  بتاريخ    ش.م.عت  ت سنس وتس يل شركة ديار للتطوير  

 ، دبي، اإلمارات العربية املتحدة.الشركة مدرجة في سوق دبي املالي دبي، اإلمارات العربية املتحدة. إن  30833هو  . ب  
 

 النهائي للمجمو ة هو بنك دبي اإلسالمي )"الطرف املسيطر النهائي" .إن مساه  األغلبية 
 

بر "ا  مو ة"  في االسبثمار والتطوير العقاري والت جير وخدمات  
ً
إدارة املرافق والعقارات واألنشطة   تتمثل األنشطة الرئنسية للشركة وشركاتها التا عة )"يشار إليها معا

 املتعلقة بالضيافة.

  2022يناير    2وسيدخل حيز التنفيذ بالسامل في    2021س تمبر    20 ش ن الشركات التجارية )"قانون الشركات ال ديد"  في    2021  لسنة  32التحادي رق   صدر القانون ا

وسوف تقوم بتطبيق دة  الشركة بصدد مراجعة األحسام ال ديإن  " .  2015 ش ن الشركات التجارية، املعدل )"قانون    2015  لسنة  2ليحل محل القانون االتحادي رق   

 في مو د أقصاه سنة واحدة من تاريخ دخول التعديالت حيز التنفيذ. املتطلبات 
 

 والسياسات املحاسبية  أساس اإلعداد 2

 أساس اإلعداد  2-1

 للمعيار ا حاسي  الدولي رق     2022مارس    31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في    املعلومات املالية املرحليةت  إ داد هذه  
ً
". يتعين قراجة هذه  التقارير املالية املرحلية"  34وفقا

  2021ديسمبر    31للسنة املنتهية في  للمجمو ة  السنوية  املوحدة  مع البيانات املالية    املعلومات املالية املرحلية
ً
املالية للمعايير الدولية إل داد التقارير  ، الت  ت  إ دادها وفقا

 . 2015  لسنة 2ومتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رق  )
 

 

 الجديدة واملعدلة الدولية للتقارير املالية عايير املتطبيق  2-2
 
 املوحدةاملوجزة املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة والتي ليس لها تأثير على البيانات املالية          )أ(

املوجزة البيانات املالية    في هذه   2022يناير    1  ت  تطبيق املعايير الدولية إل داد التقارير املالية ال ديدة واملعدلة التالية والت  تسري للفترات السنوية الت  تبدأ في أو  عد

والسنوات السابقة والت    السنوات الحاليةت ثير جوهري  لى املبالغ املدرجة في  أي  ملعدلة  ا   تطبيق هذه التعديالت أي املعايير الدولية إل داد التقارير املاليةل  ل  يكناملوحدة.  

 املستقبلية. من املمكن أن تؤثر  لى املعال ات ا حاس ية للمعامالت أو الترتنبات
 

 . : إندما  األ مال املتعلقة باإلشارة إلى اإلطار املفاهيم 3تعديالت  لى املعيار الدولي إل داد التقارير املالية رق   ▪

املمتلسات واآلالت واملعدات أي  تمنع التعديالت أن تخص  من تسلفة أي بند من بنود  الت   ممتلسات وآالت ومعدات    16تعديالت  لى املعيار ا حاسي  الدولي رق   ▪

 الستخدام املقصود ل  ائدات من بيع األصناف املنتجة أثناج إحضار ذلك األصل 

فيما يتعلق بالتساليف الت  يجب تضمينها  ند تقيي  ما    ا خصصات، املطلوبات ا حتملة واملوجودات ا حتملة  37تعديالت  لى املعيار ا حاسي  الدولي رق    ▪

 ود مثقلة. ت العقإذا كان

املعيار الدولي ،  1املعيار الدولي إل داد التقارير املالية رق   تعديالت  لى    2020  –  2018دورة التحسننات السنوية للمعايير الدولية إل داد التقارير املالية   ▪

 . 41املعيار الدولي إل داد التقارير املالية رق   و 16 املعيار الدولي إل داد التقارير املالية رق ،  9إل داد التقارير املالية رق  
 

 

 والتي لم يحن موعد تطبيقها  عد ولم يتم اعتمادها  شكل مبكر قيد اإلصدار  املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة   )ب(
 

 :  شسل مبكربتطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية ال ديدة واملعدلة التالية  تق  ا  مو ةل  

  املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات  

 السنوية التي تبدأ من أو  عد 
   

املالية املوحدة واملعيار ا حاسررررررررررررري  الدولي  البيانات    10تعديالت  لى املعيار الدولي للتقارير املالية رق   

  املتعلقة بمعال ة بيع أو املسرررراهمة في 2011اسرررربثمارات في شررررركات زميلة ومشرررراريع مشررررتركة )  28رق   

 األصول بين املسبثمر والشركات الزميلة أو املشاريع املشتركة.

ترررر جيررررل ترررراريخ التطبيق إلى أجررررل غير   ت  

 مسمى. ال يزال التطبيق مسموح به

 2023يناير   1  تص يف املطلوبات كمتداولة أو غير متداولة 1تعديالت  لى املعيار ا حاسي  الدولي رق  

السرررررررررررررياسرررررررررررررات ا حاسررررررررررررر ية والتغييرات في التقديرات ا حاسررررررررررررر ية   8تعديالت  لى املعيار ا حاسررررررررررررري  الدولي رق   

 واألخطاج
 2023يناير   1 

 قود الترر مين مبررادل اال تراف  عقود الترر مين وقيرراسرررررررررررررهررا    17املعيررار الرردولي للتقررارير املرراليررة رق     يوفر

  قود الت مين. 4و رضها واإلفصاح  نها ويحل محل املعيار الدولي إل داد التقارير املالية رق  

 2023يناير   1 

 

 ند دخولها حيز التطبيق، وأن تطبيق هذه املعايير املوجزة املوحدة للمجمو ة  تتوقع اإلدارة أن تطبق هذه املعايير، التفسيرات والتعديالت ال ديدة في البيانات املالية  

 حلة التطبيق األولى. في مر  املوحدة للمجمو ةال ديدة، التفسيرات والتعديالت، قد ال يسون لها ت ثير هام  لى البيانات املالية 
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 أشهر   ثالثةلفترة ال إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية

   2022مارس  31املنتهية في 

 

 التقديـرات واالفتراضات 3

علنة للموجودات   املعلومات املالية املرحلية إن إ داد  
ُ
يتطلب من اإلدارة وضع أحسام وتقديرات وافتراضات من ش نها أن تؤثر  لى تطبيق السياسات ا حاس ية واملبالغ امل

 واملطلوبات وااليرادات واملصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية  ن هذه التقديرات.
 

هذه   إ داد  املرحلية ند  املالية  الاملعلومات  األحسام  كانت  اإلدارة هامة  ،  من  في   املتخذة  اليقين  لعدم  الرئنسية  واملصادر  للمجمو ة  ا حاس ية  السياسات  تطبيق   ند 

 . 2021ديسمبر  31التقديرات هي ذاتها الت  ت  تطبيقها  لى البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية في 
 

 إدارة املخاطر املالية 4

 :خالل أنشطتها  خاطر مالية متنو ة تتمثل فيمن ا حتمل أن تتعرض ا  مو ة من 
 

 مخاطر السوق )وتتضمن مخاطر العمالت ومخاطر األسعار ومخاطر التدفقات النقدية وسعر فائدة القيمة العادلة   -

 مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.  -
 

املالية املوحدة السنوية، ويتعين قراجتها  التقاريراملعلومات املالية املرحلية  لى كافة املعلومات واإلفصاحات الالزمة فيما يتعلق بإدارة ا خاطر املالية ضمن هذه ال تشتمل 

 إلى جنب مع البيانات املالية املوحدة السنوية للمجمو ة كما في  
ً
ا خاطر املالية لدى ا  مو ة تتوافق مع األهداف   . إن أهداف وسياسات إدارة 2021ديسمبر    31جنبا

 . 2021ديسمبر  31والسياسات املفصح  نها في البيانات املالية املوحدة كما في وللسنة املنتهية في 
 

 معلومات حول القطاعات 5

 القطاع التشغيلي 

قامت غرض اتخاذ القرارات.  يعتبر مجلس اإلدارة املسؤول الرئن ش   ن اتخاذ القرارات البشغيلية لدى ا  مو ة. ي خذ مجلس اإلدارة باال تبار أ مال ا  مو ة كسل ل

التطوير أنشطة قطاع  :هما ةرئنسيقطا ات تشغيلية  الثةثاإلدارة بتحديد القطا ات البشغيلية بناًج  لى الغرض من توزيع املوارد وتقيي  األداج. يت  تقسي  ا  مو ة إلى 

 وقطاع إدارة العقارات واملرافق والضيافة.)بما في ذلك أنشطة العقارات والت جير  ي العقار 
 

القط أداج  تقيي   يت   األداج.  تقيي   االستراتيجية حول  القرارات  اتخاذ  البشغيلية  غرض  قطا اتها  نتائج  مراقبة  اإلدارة  لى  الخسائر تعمل  أو  األرباح  إلى   
ً
اسبنادا ا ات 

 البشغيلية.

  

أنشطة التطوير  

 العقاري 

إدارة العقارات 

افق  اإلجمالي  الضيافة واملر

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     

     (مدقق )غير  2022مارس 31 املنتهية في أشهر  ثالثةفترة ال

 161,897 31,687 37,861 92,349 خارجية –إيرادات القطاع 

 25,062 13,202 2,849 9,011 أرباح القطاع 
     

       مدقق)غير  2022مارس  31كما في 

 5,932,118 538,497 241,751 5,151,870 موجودات القطاع 

 1,545,736 18,376 150,519 1,376,841 مطلوبات القطاع 

 

  

أنشطة التطوير  

 العقاري 

إدارة العقارات  

 اإلجمالي  الضيافة  واملرافق 

 ألف دره   ألف دره   ألف دره   ألف دره   
     

     )غير مدقق    2021مارس  31فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 149,174 14,285 26,337 108,552 خارجية –إيرادات القطاع 

 15,053 2,037 3,001 10,015 أرباح القطاع 
     

     )غير مدقق   2021مارس  31كما في 

 5,791,517 540,537 227,778 5,023,202 موجودات القطاع 

 1,429,553 20,605 144,461 1,264,487 مطلوبات القطاع 
 

 

 

 .  ند نقطة زمنية محددة واملرافق   العقاراتمرور الوقت، ويت  اال تراف باإليرادات من إدارة مع  التطوير العقاري باإليرادات من أنشطة  يت  اإل تراف
 

افية  املعلومات الجغر
 

 مليون دره  . 0,5: 2021ديسمبر   31مليون دره  )  0,5بلغت القيمة الدفترية إلجمالي املوجودات خار  دولة اإلمارات العربية املتحدة ، 2022مارس  31كما في 
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 أشهر   ثالثةلفترة ال إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية

 )تتمة( 2022مارس  31املنتهية في 

 

 املمتلكات واملعدات 6
 

 املمتلسات واملعدات مباني وتحسننات إيجارية وأثاث وتركيبات ومعدات مكت ية وسيارات وأ مال رأسمالية قيد اإلنجاز.تتضمن أرصدة 
 

 

 . 2022مارس  31ل ميع الفنادق الثالثة وتعتقد أنه ال يوجد فرق جوهري في القيمة القابلة لالسترداد كما في قامت اإلدارة بمراجعة تقيي  السنة السابقة 
 

إلى قيمتها املتبقية املقدرة. تقوم ا  مو ة    املوجوداتلتخفيض تسلفة    محبسبةمعدالت  وفق  بطريقة القسط الثابت،    املوجوداتهالك  ستإإلحبساب  لدى ا  مو ة سياسة  

بلغت قيمة مصاريف  .  الوة  لى ذلك،  ةسن  15إلى    5سنة بننما يت  احبساب استهالك لألثاث والتجهيزات  لى مدى فترة من    50باحبساب استهالك للمباني  لى مدى  

 مليون دره     5,1: 2021مارس  31مليون دره  ) 4,1في الفترة الحالية االستهالك للمجمو ة 

 

 العقارات االستثمارية  7

  

مبنى  

لإلستخدام 

اقف املتنوع   املو

وحدات 

 املخازن 

وحدات 

 التجزئة 

مبنى سكني  

 خدمي

 2022مارس  31

 إجمالي

 2021ديسمبر  31

 إجمالي

 ألف دره  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

 )مدقق  )غير مدقق(    

 3 3 3 3 تسلسل القيمة العادلة 

 

3   

 القيمة العادلة  

 221,549 14,045 74,201 160,313 في بداية فترة التقرير/ السنة 

 

288,123 758,231 736,077 

 1,134 65 16  49 - - - إضافات 

ا حول من  قارات محتفظ بها  

 - - - - للبيع

 

3,189 3,189 13,363 

لخسائر من تعديالت القيمة ا صافي

 - - - - العادلة للعقارات االسبثمارية 

 

- - 7,657 

القيمة العادلة في نهاية فترة التقرير/  

 14,045 74,201 160,313 السنة

 

221,598 

 

291,328 761,485 758,231 

 

خسائر ضمن نموذ  القيمة العادلة يت  معاملتها بما يتفق مع املعايير الدولية /مساسبالقيمة العادلة وكذلك وفق أية  بتمثل االسبثمارات العقارية  قارات محتفظ بها  

 إل داد التقارير املالية.
 

إستخدام دره  من العقارات ا حتفظ بها للتطوير والبيع بناًج  لى تغيير  مليون   3,2  بمبلغ  في املباني الكنية الخدمية، قامت الشركة بإ ادة تص يف الوحدات  الفترة خالل  

لوحدات ا حولة تعادل القيمة العادلة في تاريخ  ل  املدرجةهذه الوحدات. ت  إ ادة تص يف هذه الوحدات إلى  قارات اسبثمارية بقيمتها العادلة وتعتقد اإلدارة أن القيمة  

  . 9 التحويل )إيضاح
 

  . 12 مقابل قروض مصرفية )إيضاح مليون دره   347,3: 2021ديسمبر  31)مليون دره   425,7  يت  رهن  قارات اسبثمارية بقيمة دفترية تبلغ
 

  31االسبثمارية وتعتقد أنه ال يوجد فرق جوهري في القيمة العادلة للعقارات االسبثمارية للمجمو ة كما في  امت اإلدارة بمراجعة تقيي  السنة السابقة ل ميع  قاراتها  ق

 . 2022مارس 
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 أشهر   ثالثةلفترة ال إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية

 )تتمة( 2022مارس  31املنتهية في 

 

 والذمم املدينة األخرى الذمم التجارية املدينة وذمم العقود املدينة  8

 

   

 مارس  31

2022 

 ديسمبر  31

 2021 

 ألف دره   ألف درهم   

  مدقق) (مدقق)غير  

   

 538,032 550,125 ذم  تجارية مدينة وذم  مدينة ل  يصدر بها فواتير

 188,810 209,298 الذم  املدينة األخرى 

 759,423 726,842 

   

 583,227 542,158 متداول 

 143,615 217,265 متداول غير 

 726,842 759,423 اإلجمالي 

   

   الذمم التجارية املدينة

 99,871 139,788 شهرا  12  القبض خاللمبالغ مستحقة 

   

   موجودات العقود 

 294,546 193,072 ول  يصدر بها فواتير  شهرا  12  القبض خاللمبالغ مستحقة 

 143,615 217,265 ول  يصدر بها فواتير   شهرا 12  القبض  عدمبالغ مستحقة 

 550,125 538,032 

 

الذي يتعلق بالذم    مليون دره    120,3:  2021ديسمبر    31)مليون دره     122,4في من مخصص انخفاض القيمة البالغ  اإن الذم  التجارية املدينة املذكورة أ اله هي بالص

 جميع الذم  املدينة األخرى قابلة لالسترداد.تعتبر  التجارية املدينة املت خرة السداد.

 

 العقارات املحتفظ بها للتطوير والبيع  9

 و قارات خاضعة للتطوير و قارات مكتملة محتفظ بها في ا خزون.  املستقبليتتضمن العقارات ا حتفظ بها للتطوير والبيع قطعة أرض محتفظ بها للتطوير 
 

القيمة السوقية الحالية للوحدات ا ح وزة من ت  تحديد صافي القيمة القابلة للتحقق  لى أساس سعر البيع املتعهد به إذا كان املبلغ مستحق القبض املتبقي أقل من  

 للتحقق.  قبل العمالج. فيما يتعلق بالوحدات غير ا ح وزة من قبل  مالج، تؤخذ باال تبار أسعار السوق املتوقعة  ند تحديد صافي القيمة القابلة
 

السكنية   املباني  في  الوحدات  بإ ادة تص يف  الشركة  قامت  الفترة،  بمبلغ  خالل  ا  3.2الخدمية  في  التغيير  بناًج  لى  اسبثمارية  إلى  قارات  هذه لستخدام  ال مليون دره  

  7الوحدات )إيضاح 

بإجمالي قيمة مكتملة  مليون دره   باإلضافة إلى  قارات    954.7:  2021مليون دره  )  976.6بإجمالي قيمة دفترية بلغت    تشمل املشاريع قيد التطوير  ت  رهن قطع أراضش 

  . 12مليون دره   بموجب التزامات تمويل إسالمي )إيضاح  43,7:  2021ديسمبر  31مليون دره  ) 68,3دفترية بلغت 
 

 

مارس    31املنتهية في    أشهر  ثالثةدره  ولفترة المليون    220,6:  2021ديسمبر    31)للسنة املنتهية في  مليون دره     65,6مبلغ  ب  باإل تراففي الفترة الحالية، قامت ا  مو ة  

ديسمبر   31دره  )للسنة املنتهية في  مليون    92,3بمبلغ    املعترف بهامدرجة في الربح أو الخسارة ضمن بند "التساليف املباشرة" مقابل اإليرادات  مليون دره      76,1:  2022

 مليون دره  .   101,1: 2021مارس  31املنتهية في  أشهر  ثالثةمليون دره  ولفترة ال299,3:  2021
 

، مليون دره    684,9:  2021ديسمبر    31) دره  كما في تاريخ التقرير  مليون    684,9بال سبة لألراضش  ا حتفظ بها لغرض التطوير واالستخدام في املستقبل والت  تبلغ قيمتها  

 بتقيي  مدى جدوى 
ً
 املشرو ات كما تدرس الخيارات ا  زية واملربحة  الوة  لى دراسة العروض ا ختلفة املقدمة من املشترين ا حتملين. تقوم اإلدارة حاليا
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 أشهر   ثالثةلفترة ال إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية

 )تتمة( 2022مارس  31املنتهية في 

 

 املعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة 10

اإلدارة والشركات الت  تخضع  تشتمل األطراف ذات العالقة  لى املساهمين األساسيين وموظفي اإلدارة الرئنسيين والشركات الزميلة واالئتالفات املشتركة وأ ضاج مجلس  

  شسل جوهري.  لسيطرة أو مشتركة،  شسل مباشر أو غير مباشر، من قبل املساهمين األساسيين أو أ ضاج مجلس اإلدارة، أو تلك الت 
ً
 بإمسانه  الت ثير  ليها إداريا

 

 املعامالت مع األطراف ذات العالقة  )أ(

  ليها مع إدارة ا  مو ة. أبرمت ا  مو ة خالل الفترة املعامالت الهامة التالية مع األطراف ذات العالقة في سياق األ مال اال تيادية باألسعار والشروط املتفق

 

 املنتهية فيفترة الثالثة أشهر  

 2021مارس  31 2022مارس   31 

 ألف دره   ألف درهم  

  مدقق)غير  (مدقق)غير  

   

   النهائي  رئيس يالمساهم 

 480 139 إيرادات التمويل

 2,412 5,574 تساليف التمويل 

 14,500 123,593 قروض مسحوبة

 26,024 145,490 سداد قروض 

   

   مشروع مشترك 

 155 165 اإليرادات البشغيلية األخرى 

 

   شركة زميلة

 - 2,000 توزيعات أرباح

    

 مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين  )ب( 

 فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 2021مارس  31 2022مارس   31 

 ألف دره   ألف درهم  

  مدقق)غير  (مدقق)غير  
   

 3,255 3,337 األجل للموظفين رواتب وتعويضات أخرى قصيرة 

 117 164 معاشات وتعويضات نهاية الخدمة للموظفين 

 3,501 3,372 
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 أشهر   ثالثةلفترة ال إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية

 )تتمة( 2022مارس  31املنتهية في 

 

 )تتمة( املعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة  10

   :يتألف املستحق من األطراف ذات العالقة من )ج( 

 2021 ديسمبر  31 2022مارس   31 

 ألف دره   ألف درهم  

 )مدقق  )غير مدقق( 

   متداولة 

 2,350 2,359 املستحق من ائتالف مشترك 

 445,426 445,426 املستحق من أطراف ذات  القة أخرى 

 447,785 447,776 

: مخصص انخفاض القيمة 
ً
 (33,622) (33,622) ناقصا

 414,163 414,154 
 

 

البنكية   الحسابات  وأرصدة  البنوك   )أحد  ا  مو ة  في  الرئن ش   املساه   لدى  بها  ا حتفظ  املبالغ  البنوك  لى  لدى  واألرصدة  النقد  دره   162بمبلغ  يشتمل   مليون 

 ، وتخضع هذه الودائع ملعدالت الربح السائدة في السوق. مليون دره    168:  2021ديسمبر    31)مليون دره     133وودائع ثابتة بمبلغ    مليون دره    113:  2021ديسمبر    31)
 

 مخصص انخفاض القيمة 

 للمعيار الدولي للتقارير املالية رق   
ً
األدوات املالية لتحديد خسائر   9لتحديد مخصص انخفاض القيمة، قامت اإلدارة بتطبيق  عض األحسام واالفتراضات الرئنسية وفقا

 املتوقعة، تتضمن تلك األحسام واالفتراضات استخدام معلومات اسبشرافية متنو ة والت  قد تؤثر  لى توقيت و/أو قيمة االستردادات. االئتمان 
 

   من:  عالقة أطراف ذاتاملستحق إلى يتألف  )د( 

 2021 ديسمبر  31 2022مارس   31 

 ألف دره   ألف درهم  

  مدقق) (مدقق)غير  
   

   متداولة 

 322 658 النهائي  رئن ش ال ساه  املمستحق إلى 

 435 488 مستحق إلى طرف آخر ذات  القة 

 1,146 757 

 

الربح  عدالت  وتخضع مل ،  مليون دره    795,2:  2021ديسمبر    31)مليون دره     773,3رئن ش   األغلبية ال  بلغت قيمة القروض املصرفية من مساه ،  2022مارس    31  في

 .   12إيضاح )السائدة في السوق 

 

 رأس املال 11

 دره  لسل سه . إن جميع األسه  مصرح بها ومصدرة ومدفو ة بالسامل. 1سه  بقيمة   5,778,000,000، يتسون رأس املال من 2021ديسمبر   31و  2022مارس  31في 

 

 
ً
، وافق املساهمون  لى اقتراح مجلس اإلدارة بتخفيض رأس املال املصدر   2022أبريل  املنعقد في  لنهاية الفترة ، في االجتماع السنوي لل معية العمومية للمساهمين    الحقا

 ال دول أدناه االقتراح املعتمد:  يظهرللمجمو ة. 

 الوضع املقترح تعديالت  2021ديسمبر  31كما في  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

    

 4,375,838   1,402,162) 5,778,000 رأس املال املصدر 

 - 1,705,600   1,705,600) خسائر متراكمة

 -  303,438) 303,438 إحتياطي قانوني 

 
 الالزمة للسماح للمجمو ة باستكمال تخفيض رأس املال. ام املساهمون بتفويض الرئنس التنفيذي للمجمو ة ومجلس اإلدارة التخاذ جميع اإلجراجات والخطوات ق
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 أشهر   ثالثةلفترة ال إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية

 )تتمة( 2022مارس  31املنتهية في 

 

 القروض  12
 

 2021 ديسمبر  31 2022مارس   31 

 ألف دره  ألف درهم 

  مدقق) (مدقق)غير  

   اإلسالمي التزامات التمويل 

 78,928 111,718 متداولة

 716,257 762,971 غير متداولة 

 795,185 874,689 إجمالي القروض
 

 ألف درهم  

   

 826,500  2021يناير  1

 626,407  مبالغ مسحوبة 

  657,722)  مبالغ مسددة 

 795,185  ( مدقق) 2021ديسمبر  31

   

 795,185    2021يناير  1

 224,993  مبالغ مسحوبة 

  145,489)  مبالغ مسددة 

 874,689  ( غير مدقق) 2022مارس   31

 

في تسهيالت اإلجارة   التمويل اإلسالمي  التزامات  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع )مساه     تسهيالت إسالمية أخرى و تتمثل  ت  الحصول  ليها من    ومن مصارف  أساسش الت  

 إسالمية محلية أخرى حيث يت  استخدام هذه البسهيالت لتمويل العقارات قيد اإلنشاج ومتطلبات رأس املال العامل.  
 

 

  غالبية املساهمينمليون دره . تمت تسوية البسهيالت القائمة مع    250بمبلغ    البنوك ا حلية، وقعت ا  مو ة اتفاقية تسهيالت إسالمية جديدة مع أحد  فترة الخالل  

املتبقي البسهيالت ال ديدة والرصيد  السوق ويت    مليون دره   147البالغ    باستخدام  في  الربح السائدة  البسهيل ال ديد معدالت  إلى ا  مو ة. يحمل  متوفر للسحب 

 مالية. لتعهداتالبسهيالت تخضع سنوات من تاريخ التقرير.  خمس لى أقساط سنوية  لى مدى  تسديده 
 

 

  31)   لى أقساط ربع سنوية  لى مدى  شر سنوات من تاريخ التقرير  تسديده ت   معدالت الربح السائدة في السوق وي  سالمي مع غالبية املساهمين إل التمويل ا  التزاماتتحمل  

 :  شر سنوات 2021ديسمبر 
 

 

و قارات     6)إيضاح   ، وممتلسات ومعدات  9التزامات التمويل االسالمي بموجب رهونات  لى  قارات مصنفة ضمن العقارات ا حتفظ بها للتطوير والبيع )إيضاح    ضمانيت   

  .  الوة  لى ذلك، تخضع تسهيالت مع  عض البنوك لتعهدات مالية.7اسبثمارية )إيضاح 

 

 املقدمة من العمالء  الدفعات 13

 مع سياسة اال تراف  املقدمة من العمالج  لى املدفو ات املستلمة من بيع العقارات. ل  يت  اال تراف باإليرادات في بيان األرباح أو الخسائر املوحدة، تما  الدفعاتتشتمل  
ً
شيا

 باإليرادات للمجمو ة بما يتوافق مع املعايير الدولية للتقارير املالية. 

 

 واألخرى  التجارية الدائنةالذمم  14

.  ا  مو ةمخصص املطالبات املرفو ة من قبل أطراف أخرى و مالج ضد   لى ذم  تجارية دائنة في سياق األ مال اال تيادية و األخرى  و تشتمل الذم  التجارية الدائنة  

لعام   13ت ال زئية الت  ت  سدادها لشراج وحدات  قارية معينة. وفًقا للقانون رق   يتضمن ذلك املطالبة القانونية املقدمة من العمالج ضد ا  مو ة السترداد املدفو ا

املعمول به في إمارة دبي، قامت ا  مو ة في وقت سابق بمصادرة املبالغ  س ب  دم قيام العمالج بدفع األرصدة   2009لعام    9وتعديله الالحق من خالل القانون رق     2008

التدفقات النقدية ا حتملة فيما يتعلق باملطالبة  لى أساس كل   اال تباراألخذ في  بيع والشراج. تسبند ا خصصات  لى أفضل تقدير لإلدارة  عد  القائمة وفًقا التفاقية ال

 حالة  لى حدة. 
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 أشهر   ثالثةلفترة ال إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية

 )تتمة( 2022مارس  31املنتهية في 

 

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  15

 
 

 أشهر املنتهية   ثالثةالفترة 

 مارس  31 في 

  2022 2021 

 ألف دره   ألف درهم   

 )غير مدقق  )غير مدقق(  

    

 15,053 25,062  الربح للفترة 

    تعديالت لر:

 5,104 4,125  ممتلسات ومعدات استهالك 

 617 776  الخدمة للموظفين مخصص تعويضات نهاية 

  92) ( 2,209)  العقارات ا حتفظ بها للتطوير والبيع  مقابل كس مخصص 

  306) 760  مقابل الذم  املدينة التجارية، العقود واملوجودات املالية األخرى  إنخفاض في القيمة

 798 79  مخصص املطالبات 

  428) (149)  إيرادات التمويل 

 6,348 7,003  تساليف التمويل 

   7,260) ( 12,492)  الحصة من نتائج ائتالف مشترك وشركة زميلة

 التدفقات النقدية التشغيلية قبل سداد تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 

 19,834 22,955   والتغيرات في رأس املال العامل 

  322) (810)  تعويضات نهاية الخدمة املدفو ة للموظفين 

    

    التغيرات في رأس املال العامل: 

   1,265) ( 36,634)  العقارات ا حتفظ بها للتطوير والبيع ) عد خص  استحقاقات تساليف املشروع  

 44,073 ( 73,650)  غير املتداولة –الذم  التجارية املدينة واألخرى 

   35,974) 40,353  املتداولة –الذم  التجارية املدينة واألخرى 

  662) (10)  املستحق من أطراف ذات  القة

 49 151  ا خزون 

   6,546) 4,546  غير املتداولة  –ذم  ا حتجزات الدائنة 

   20,607) ( 3,396)  املتداولة –ذم  ا حتجزات الدائنة 

 18,299 48,894  مبالغ مقدمة من العمالج 

   32,916) ( 14,595)  الذم  التجارية الدائنة واألخرى 

 1,362 389  املستحق إلى أطراف ذات  القة 

   14,675) ( 11,807)  األنشطة التشغيلية املستخدم في صافي النقد 
 

مليون    25:  2021ديسمبر    31)مليون دره     30وودائع ثابتة بقيمة    مليون دره    202:  2021ديسمبر    31)مليون دره     257تشتمل الحسابات املصرفية  لى أرصدة بمبلغ  

 دره  تخضع ملعدالت الربح السائدة في السوق محتفظ بها في حسابات ضمان. دره    
 

بإنشاج  قارات للتطوير. تشمل حسابات الضمان هذه حسابات الضمان الخاصة باملشروع حيث يت  تحصيل املبالغ مقابل بيع العقارات وتسون متاحة للمدفو ات املتعلقة  

كين وتسون متاحة للمدفو ات إلدارة تشمل حسابات الضمان هذه أيًضا حسابات ضمان إدارة ا  تمع للعديد من العقارات حيث يت  تحصيل رسوم الخدمة من املال

 . العقاراتوصيانة 
 

باسمه الخا ، وا حتفظ به بصفة ائتمانية نيابة  ن   مليون دره    63,2:  2021ديسمبر    31)مليون دره     81,4  بمبلغيشتمل رصيد الحسابات املصرفية  لى رصيد  

 املوحدة.  املوجزة في هذه البيانات املالية  ت  إدراجها، والت  األخرى األطراف 
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 أشهر   ثالثةلفترة ال إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية

 )تتمة( 2022مارس  31املنتهية في 

 

 االرتباطات 16
 

فيما يتعلق  عقود صادرة ملشاريع صافية من الفواتير   مليون دره    601:  2021ديسمبر   31)مليون دره     549,2، بلغ إجمالي ارتباطات ا  مو ة  2022مارس    31كما في  

 املستلمة واالستحقاقات الت  تمت كما في ذلك التاريخ.  

 

 لتزامات الطارئة  اال 17
 
فيما يتعلق بضمانات حسن األداج وضمانات   مليون دره    172,4:  2021ديسمبر    31)مليون دره     172,5، كان لدى ا  مو ة التزامات طارئة بمبلغ  2022مارس    31في  

 التزامات طارئة فيما يتعلق بضمانات صادرة من أحد البنوك بمبل
ً
  3, 4: 2021) مليون دره   3 ,4غ صادرة من أحد البنوك في سياق األ مال اال تيادية. لدى ا  مو ة أيضا

 ة أن ي تج  ن ضمانات حسن األداج والضمانات األخرى أي مطالبات مادية.  ن إحدى الشركات التا عة. ال تتوقع ا  مو  بالنيابة مليون دره  
 

 في  عض الد اوى القضائية فيما يتعلق 
ً
 طرفا

ً
كافية مقابل أي مطالبات  تقوم بتسوينحيثما تقتضش  الضرورة، و عدة مطالبات محتملة من العمالج،  تدخل ا  مو ة أيضا

إلدرا  املطالبات الهامة وااللتزامات ا حتملة. بناًج  لى مراجعة الرأي املطروح من قبل االسبشاريين القانونين/   بصورة منتظمة ا خصصاتهذه  يت  إ ادة تقيي محتملة. 

فيما يتعلق بهذه الد اوي القضائية بما يتجاوز   الشركةقدية خارجة كبيرة من قبل  فريق الشؤون القانونية الداخلي، ترى اإلدارة أنه لنس من املتوقع حدوث تدفقات ن

 ملتطلبات املعيار ا حاسي  الدولي رق     كافة اإلفصاحات   رضالشركة  دم    قررتفي الدفاتر ا حاس ية. وقد    الذي ت  تسوينها خصص الحالي  
ً
ا خصصات  "  37الساملة وفقا

حيث ترى اإلدارة أن هذه املعلومات قد تلحق الضرر بمركزها في هذا الش ن حيث ال تزال هذه املطالبات القضائية متداولة أمام   "دات الطارئةوااللتزامات الطارئة واملوجو 

 ا حكمة ويت  الطعن فيها. 
 

، ال يمكن تحديدها في هذه املرحلة أو ترى اإلدارة أنها دون  قد ت تج  عض االلتزامات ا حتملة األخرى في سياق األ مال اال تيادية، والت  بناًج  لى املعلومات املتاحة  
ً
حاليا

 جدوى. إال أن اإلدارة ترى أنه لنس من ا حتمل أن ي تج  ن هذه االلتزامات ا حتملة تدفقات نقدية خارجة من ا  مو ة. 
 

حكًما إيجابًيا من   ةالسابق  السنةا  مو ة في    الت  استلمت "    القة"طرف ذو   الوة  لى ذلك، كانت  عض العقارات محل نزاع مع مطور مقره اإلمارات العربية املتحدة )

املتنازع  ليها وأمرت أيًضا  محكمة النقض أيدت حكًما أصدرته محكمة االستئناف يؤكد محكمة دبي من حك  ا حكمة االبتدائية بإنهاج جميع اتفاقيات بيع وشراج األراضش 

٪ فائدة قانونية مستحقة من  9مليون دره  باإلضافة إلى    61 بمبلغمليون دره  باإلضافة إلى دفع تعويض    412لغ املدفو ة، بما يصل إلى الطرف املقابل بإ ادة جميع املبا

 الد وى.  تقدي تاريخ 
 
، قررت الل نة  2021فبراير    15الصادر  ن حسومة دبي. ومع ذلك، في    2020  لسنة  12، ت  تسلي  تنفيذ حك  ا حكمة إلى ل نة خاصة بموجب القرار رق   ةالسابق  السنةفي  

 ا عة إجراجات التنفيذ.الخاصة أنه لنس لها اختصا  في القضية وأحالت القضية إلى محكمة التنفيذ. وبناًج  ليه، تقدمت اإلدارة بطلب إلى محكمة التنفيذ ملت

 

 .ا  مو ةاملزاد للممتلسات املرفقة مؤقًتا بناًج  لى طلب محكمة التنفيذ ، أوقفت  2022مارس  31 كما في
 

 األدوات املالية حسب الفئة   18

 ت  تطبيق السياسات ا حاس ية الخاصة باألدوات املالية  لى البنود التالية:

 التكلفة املطفأة  

 ملكية أدوات حقوق 

من خالل   بالقيمة العادلة

 اإلجمالي الدخل الشامل اآلخر

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  (مدقق)غير  2022مارس  31

 
ً
    املوحد  بيان املركز املاليلاملوجودات وفقا

   الدخلأدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل 

 اآلخر الشامل   

 

- 

 

4,817 4,817 

ذم  العقود املدينة والذم  التجارية املدينة واألخرى باستثناج   

  
ً
 628,792 - 628,792 املصروفات واملبالغ املدفو ة مقدما

 414,163 - 414,163 املستحق من أطراف ذات  القة

 525,795 - 525,795 األرصدة املصرفيةالنقد و 

 1,568,750 4,817 1,573,567 
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 أشهر   ثالثةلفترة ال املعلومات املالية املرحليةإيضاحات حول 

 )تتمة( 2022مارس  31املنتهية في 

 

 )تتمة( األدوات املالية حسب الفئة  18

 التكلفة املطفأة  

 أدوات حقوق ملكية 

بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل 

 اإلجمالي اآلخر

 درهم ألف  ألف درهم  ألف درهم  )غير مدقق( 2022مارس  31

  املطلوبات
ً
    املوحد  بيان املركز املاليلوفقا

 415,652 - 415,652 الذم  التجارية الدائنة واألخرى 

 47,806 - 47,806 ذم  ا حتجزات الدائنة 

 874,689 - 874,689 القروض 

 1,338,147 - 1,338,147 
 
  

 التكلفة املطفأة   

أدوات حقوق ملكية 

بالقيمة العادلة من  

الدخل الشامل  خالل 

 اإلجمالي  اآلخر 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ( مدقق) 2021ديسمبر  31
    

 
ً
      املوحد بيان املركز املاليلاملوجودات وفقا

 5,461 5,461 - أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 ذم  العقود املدينة والذم  التجارية املدينة واألخرى باستثناج   

    
ً
 614,492 املصروفات واملبالغ املدفو ة مقدما

- 
614,492 

 414,154 - 414,154 املستحق من أطراف ذات  القة

 462,566 - 462,566 األرصدة املصرفية النقد و 

 1,491,212 5,461 1,496,673 
 

 أدناه: املدرجةت  تطبيق السياسات ا حاس ية لألدوات املالية  لى البنود 

 

 التكلفة املطفأة 

أدوات حقوق امللكية 

بالقيمة العادلة من  

خالل الدخل الشامل  

 اإلجمالي  اآلخر 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ( مدقق) 2021ديسمبر  31

 
ً
    املوحد بيان املركز املاليلاملطلوبات وفقا

 424,053 - 424,053 الذم  التجارية الدائنة واألخرى 

 46,656 - 46,656 ذم  ا حتجزات الدائنة 

 795,185 - 795,185 القروض 

  1,265,894 - 1,265,894 
 

 لطريقة 
ً
 التقيي :يوضح ال دول التالي املوجودات املالية للمجمو ة الت  يت  قياسها بالقيمة العادلة وفقا

 اإلجمالي  1املستوى   

 ألف درهم  ألف درهم   

    (مدقق)غير 2022مارس  31كما في 

 4,817 4,817 أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

    )مدقق   2021ديسمبر  31كما في 

 5,461 5,461 اآلخر أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
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 أشهر   ثالثةلفترة ال إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية

 )تتمة( 2022مارس  31املنتهية في 

 

 األدوات املالية حسب الفئة )تتمة(  18

 مخصص انخفاض قيمة الذم  التجارية املدينة وموجودات العقود واملستحق من أطراف ذات  القة واألرصدة املصرفية و إن 
ً
الودائع الثابتة طويلة القي  الدفترية ناقصا

العادلة للمطلوبات املالية ألغراض اإلفصاح من خالل    الفترة الت  يتوقع تحقيقها خاللها. ت  تقدير القيمة  الحسبانتقارب قيمها العادلة مع الوضع في  من املفترض أن  األجل  

 ملعدل الفائدة السوقي الحالي املتاح للمجمو ة ألدوات مالية مماثلة. إن ا
ً
لذم  املدينة والدائنة األخرى تقارب  خص  التدفقات النقدية الخارجة التعاقدية املستقبلية وفقا

 قيمها العادلة.
 

 ربحية للسهم 19
 

 بنود الربح للفترة  ن طريق املتوسط املرجح لعدد األسه  العادية املصدرة خالل الفترة. ال توجد أدوات أو    تقسي يت  احبساب ربحية السه  األساسية وا خففة  ن طريق  

 أخرى يمكن أن تس ب ت ثيًرا مخفًفا  لى حساب ربحية السه .

 

 مارس  31 فترة الثالثة أشهر املنتهية في  

  2022 2021 

 (مدقق)غير  (مدقق)غير   

    

 15,053 25,062  ربح الفترة )ألف درهم(

 5,778,000 5,778,000    باآلالفاملتوسط املرجح لعدد األسه  العادية )

 0.26 0.43  فلس بالاألساسية وا خففة ) -ربحية السه  العادية 

 

 19 - كوفيدتأثير  20

 

 شسل مباشر أو غير مباشر  لى جميع الشركات. أثرت تدابير منع واحتواج انتقال الفيروس  لى    2020في أوائل  ام    19  - أثر تفشش  انبشار فيروس كورونا املستجد كوفيد  

 لى األداج    19  -، ل  يكن ت ثير كوفيد  تاريخهالشركات في جميع أنحاج العال ، وأدى انخفاض ال شاط االقتصادي إلى انخفاض الطلب  لى العديد من السلع والخدمات. حتى  

كما هو. تواصل اإلدارة اتخاذ اإلجراجات الالزمة من أجل تحسين التدفقات النقدية البشغيلية للمجمو ة  الت ثير  هذا    يبقى، وتتوقع اإلدارة أن  هام  البشغيلي للمجمو ة

 ب ن ا  مو ة لديها املوارد السافية لالستمرار كم ش ة مستمرة في املستقبل املنظور. ةمعقول اتوالحفاظ  لى السيولة ولديها توقع

 

لر كوفيد   ، ال يزال هناك  دم يقين  ش ن مدة وشدة تفشش  املرض  لى الشركات، وبالتالي، ال يمكن تقدير الت ثير  لى املركز املالي ونتائج 19  - س ب املتغيرات ا ختلفة 

وتقييمه ومواصلة تعديل أحسامها وتقديراتها  الوضع مو ة مراقبة ا  مو ة  شسل موثوق به للفترات املستقبلية. بالنظر إلى النتائج غير املتوقعة لهذا الوباج، ستواصل ا 

بها  ال وهرية ا حتفظ  واملمتلسات  واملعدات  املمتلسات  وتقيي   الكلي  االقتصاد  و وامل  املتوقعة  االئتمان  لخسارة  املستخدمة  املدخالت  ذلك  في  ،    بما  والبيع  للتطوير 

 . 2022 ةسنوالعقارات االسبثمارية، حسب االقتضاج، خالل 

 

 

 


