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 الموحد الموجز  المرحلي  الدخل الشامل بيان 

 ة( ققر مد)غي 2022 نيويو 30في  هيةتمنال رةتللف
 
 

 م( دره 3 .673دوالر أمريكي =   1)          
      
 في أشهر المنتهية  الثالثةلفترة   في أشهر المنتهية  الستة لفترة  إيضاحات  

  
 يونيو   30
 2022 

 يونيو 30
 2021 

 يونيو   30 
 2022 

 يونيو 30
 2021 

 همدرألف  ألف درهم   همدرألف  ألف درهم   
       
   3,907,055   3,714,379    7,754,702   7,282,520 4 ت راداي اإل

 (2,468,583) ( 2,122,117)  (4,803,615) ( 4,173,610) 4 اإليرادات  تكلفة
  -------------------------- -------------------------  -------------------------- ------------------------- 
   1,438,472   1,592,262    2,951,087   3,108,910  ح ا ربال لي ماجإ
       

 ( 410,524) ( 332,482)  ( 853,438) ( 668,254) 5 رية دااإلومية وم عالوالمصروفات  البيع  مصروفات
   10,006   43,352    17,860   83,996 )أ( 6 التمويل  إيرادات

 (88,344) ( 65,245)  ( 142,847) ( 136,566) )ب( 6 تكاليف التمويل 
   11,877   18,366    14,938   38,378  رى أخ اتدراإي 
   41,344   24,658   102,794   80,686  تركة ات المشتالفئ الانتائج  من حصةال
  ----------------------- ----------------------  ----------------------- ---------------------- 

   1,002,831   1,280,911    2,090,394   2,507,150  أرباح الفترة 
       
 - -  - -  ل الشامل اآلخر  دخال
  ----------------------- ----------------------  ----------------------- ---------------------- 

   1,002,831   1,280,911    2,090,394   2,507,150  لفترة  ل ل املش الدخل ا لي إجما
   == === = ====  == === ==== =   == = == =====  == === ==== = 

       إلى:  المنسوبة
  731,503   1,140,076    1,512,393   2,190,454    شركةلااهمي سم
  271,328   140,835   578,001   316,696  مسيطرة الغير  صةالح
  ----------------------- ----------------------  ----------------------- ---------------------- 
  2,507,150   2,090,394    1,280,911   1,002,831   
   == === =====  == === ==== =   == === =====  == === ==== = 
       شركة: مي المساه لىإ المنسوبة هم الس يةحب ر
 0 .18 0  .29  0 .38 0  .55  للسهم )درهم(  ضالربح األساسي والمخف  -
   === =====  === =====   === === = =  === ===== 
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   موحدلا جز المو لي المرححقوق الملكية  غيرات في تلان ايب
 ( ةققغير مد) 2022 يونيو 30فترة المنتهية في لل

   الشركة  يكالم المنسوبة إلى  

 
 رأس 
 المال 

 طي ا حتياال
 انوني ق ال

   الرباح
 مالي جاإل زة حتجلما

حصص غير  ال
 ة  ر طالمسي

 ـمالي  ـــإج
 حقوق الملكية 

 هم  در ألف  ألف درهم  م هألف در   همرد ألف  ألف درهم   ألف درهم   
       
 16,415,376 1,922,571 14,492,805 9,313,015 1,179,790 4,000,000 ( ة)مدقق  2022يناير  1في  صيدالر
       

 2,507,150 316,696 2,190,454 2,190,454 - - ة رت فح الأربا
 ----------------------- ---------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ------------------------ 

 2,507,150 316,696 2,190,454 2,190,454 - - ة  رفت للشامل الل خالد ي لإجما
       

 ( 3,900)         - ( 3,900) ( 3,900) - - عالوة أعضاء مجلس اإلدارة 
       

 ( 470,000) (        470,000) - - - - من شركة تابعة المعلنة ح رباألتوزيعات ا
 ----------------------- ---------------------- ------------------------- -------------------------- ----------------------- ------------------------- 

 18,448,626 1,769,267 16,679,359 11,499,569 1,179,790 4,000,000 ( ة مدققغير ) 2022 يونيو 30 ي فالرصيد 
  = == = ======  = = == ======  = === ====== =  ===== = ==== =  = = == == ====  = = = == = ===== 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . الموجزة الموحدةالمالية المرحلية  تالبياناهذه  جزأ منيت جزءاً ال  18 إلى 1من  قةفرالمتُشكل اإليضاحات 



 ا التابعةاتهشركو ع.للتطوير ش.م عمارإشركة 
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 )تابع(  موحدلا الموجز  حلي المرة يالملك وقحقيان التغيرات في ب
 )غير مدققة(  2022 ويوني 30ة في لمنتهيفترة الل
 
 

   شركة لة إلى االمنسوب  

 
 رأس 
 ل الما

 طي احتي اال
 انونيقال

   األرباح
 اإلجمالي  ة زجحت ملا

حصص غير  ال
 ة  رطالمسي 

 ـمالي  ـــإج
 حقوق الملكية 

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

 13,499,766   2,247,400   11,252,366 6,397,010   855,356    4,000,000 )مدققة(  2021ر ي اين  1في الرصيد 
       

 2,090,394 578,001 1,512,393 1,512,393   -    - ة رفت ح الأربا
 ----------------------- ---------------------- ----------------------- ---------------------- ------------------- ----------------------- 

 2,090,394 578,001 1,512,393 1,512,393 -   - للفترة  ل الشامل خد الإجمالي 
       

 (3,900) - (3,900) (3,900) - - عالوة أعضاء مجلس اإلدارة 
       

 ( 810,000) ( 810,000) - - - - من شركة تابعة المعلنة ح رباألتوزيعات ا
 ----------------------- --------------------- ----------------------- -------------------------- ------------------------ ------------------------- 

 14,776,260 2,015,401 12,760,859 7,905,503 855,356 4,000,000 )غير مدققة(  2021 يونيو 30في الرصيد 
  = == = ======  = = == == ===  ===== =====  ===== = ==== =  = ==== == ===  ====== = = === 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  لموحدة.موجزة الية االمرحل ات الماليةان بي لجزأ من هذه اجزءاً ال يت  18ى لإ 1من  المرفقةضاحات اإلي تُشكل 



 اتها التابعةكوشر للتطوير ش.م.ع عمارإشركة 

 . ةدحالمو حلية الموجزةالمر اليةبيانات الملا تجزأ من هذهي  الزءاً ج 18إلى  1 المرفقة منشكل اإليضاحات تُ 
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 د الموحجز مولا المرحلية دي النققات التدف انبي
 ققة( )غير مد 2022 يونيو 30في  ةللفترة المنتهي

 

 م(دره  3 .673كي = دوالر أمري  1)      

   

  

 2022يناير  1من 
 يونيو  30  إلى

 2022   

 2021يناير  1من 
 يونيو 30ى لإ
 2021 

 مهألف در م ألف دره إيضاح 
 ( )غير مدققة ( قة)غير مدق   
    
    يليةطة التشغمن األنش ديةقلنا اتدفقالت

 2,090,394     2,507,150  أرباح الفترة

    :ىلعالتعديالت 
 ( 102,794)   ( 80,686)  ةكشترلما تاالئتالفاة من نتائج صحلا  

 7,328   4,658 5 ق االستخدام(ات حموجود في ذلك ما)ب  االستهالك  

 988   2,160  الخدمة للموظفين، صافي ةاي نه تعويضاتمخصص   

 142,847   136,566 )ب( 6 لوي مت التكاليف   

 (17,860) ( 83,996) ( )أ6 يلتموال إيرادات  

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

 2,120,903   2,485,852  ل العاملالماي رأس تغيرات فلمليات قبل االنقد من الع

 (2,548,105) ( 982,675)  تيراوبها ف صدرارية والذمم المدينة التي لم ي جلت ا نةدي م المذمال  

 ( 197,587) ( 639,389)    قدما  ة مفوع مصروفات أخرى مدى ونة وودائع أخر دي وذمم مموجودات    
 1,150,012   1,568,123  ض التطويرغرات لارقع  

 975,927   2,355,906  من العمالء ة مقدما  دفوعالغ مب م  

 582,672   73,079  ة التجارية واألخرىالدائن الذمم   

 (35,606)    78,656   ائنةالدتجزات ذمم المح  

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

 2,048,216     4,939,552  التشغيلية طةنشاأل من دالنقصافي 

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

    ألنشطة االستثماريةمن ا نقديةلاالتدفقات 
 6,077    19,852  مةلست يل المالتمو تراداي إ

 20,119   21,404  ات مشتركةائتالف من سداد قرض

 (2,403) ( 724)  عداتالمت وآلالت واتلكامملا أنبش كبدةمت  مبالغ

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

 23,793    40,532  األنشطة االستثمارية منقد صافي الن 

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

    من األنشطة التمويلية لنقديةقات االتدف
 (78,443) ( 79,956)  ةعمدفوتمويل تكاليف 

 220,000   1,649,180  ليةام تاؤسسم نقروض م

 ( 367,305) ( 1,914,320)  يةمال تاؤسسملقروض  ادسد

 (3,900) ( 3,900)  عالوة أعضاء مجلس اإلدارة

 ( 810,000) ( 470,000)  ابعة رة في شركة ت يطالمسغير لحامل الحصة  مدفوعةأرباح ات زيعوت 

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

 (1,039,648)   (818,996)  ويليةة التمنشطألا يف مالمستخدد قلن ا فياص

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

 1,032,361    4,161,088   ادلهوما يعالنقد  يف الزيادة

    
 3,307,800    5,605,285   بداية الفترةادله في د وما يعنقال

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

 4,340,161    9,766,373  7 الفترة في نهاية وما يعادلهد نقلا

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

 
 
 
 



 عةتها التابشركاو ش.م.ع  ويرطلتل إعمار كةرش

 . دةوحالم حلية الموجزةالمر اليةبيانات الملا من هذه تجزأجزءاً ال ي  18إلى  1 نة مرفقكل اإليضاحات المشتُ 
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 موحدة لية الموجزة المرحال اليةالم اتبيانلا حولإيضاحات 
 )غير مدققة( 2022 يونيو 30 يفا مك
 
 ة معلومات حول الشرك 1
 

تأسيس  اعت   مت  إعمارماد    للقانون   وفقا    عوالسل  ية المال  األوراق  هيئة  قبل   من   ةامشركة مساهمة عك   (ة" لشرك "ا) م.ع  ش.وير  طللت   شركة 
في  سجي الت   دةشها  ر اإصد م  وت   2017  نوفمبر   20  في   2000  لسنة   4  م رق  ادي تحاال المسجل    تب المك  ان ون ع  ن إ  .2017نوفمبر    21ل 
 بية المتحدة. ت العراارم، دبي، اإل48882هو ص.ب. ركة شلل
 

ا العقماإعركة  شلة  بعتاهي شركة    شركةلإن  األ)  ع.م.ارية شر  في  أت   شركة وهي    ( م""الشركة  اإلسست  المت   اتماردولة    حدة العربية 
 . (موعة" "المج)  ة مجموعابعة التها الت اوشركة الشرك. تشكل ليماال  دبي ق سو في  أيضا   مدرجة شركة ل ا إن.  بي المالي ي سوق ددرجة فوم
 

 ة. المتحد العربية  في دولة اإلماراتة المشروعات العقارية رات وإدارالعقا ويرتط  دماتخ ة فيجموعم ة للتتمثل األنشطة الرئيسي 
 

   .2022 أغسطس 12 خبتاري الموحدة جزة حلية المو المر مالية يانات الالب  ارصدح بإي تم التصر
 

 داد  إلع س ا أسا  2-1
 

  م ـ للمعيار المحاسبي الدولي رقوفقا     2022  ونيوي   30ة في  المنتهي   ترةفللعة  للمجمو  دة موحال  موجزةل ا  ةي المرحل  ةلمالي ات ايان الب تم إعداد  
 . ية مرحلية المالال اريرالتق :34
 

  إعدادها   ميت ي  ملة الت لية الكاالما  وبة للبياناتاحات المطلالمعلومات واالفصافة  ن كضمتت   ال ة  الموجزة الموحد  ة ية المرحلي لالماالبيانات  إن  
نتهية  سنة المل لعة  للمجموة  السنوي   موحدة ة الالمالي ات  مع البيان    إلى جنبءتها جنبا  ب قرايج و  ة لمالي تقارير اد الاعدإل  الدولية ير  لمعاي ل  ا  فقو

لهامة في  اسبية ااضات المحفترقديرات وااللت وااألحكام  سبية وطرق االحتساب والمحا سات  سياتم اتباع نفس ال  .2021  سمبري د  31في  
اابي الهذه   الالمرحل  لية لمانات  آ قاربالمموحدة  ال  جزةو م ية  مع  بياناتنة  سنوية   خر    يالت والتعدة  الجديد  ييرالمعا  باستثناء  ، موحدة  مالية 
 . 3 -2 و  2-2 ينهو مبين في اإليضاحكما  الية الحخالل الفترة  قة طب الم هامة لا امكواألح راتقدي والت 

 

لشركة  ل  التشغيليةالعملة    يوه  "( اإلماراتي  همردال)"  المتحدة  بيةرلعت اارااإلم  بدرهمدة  الموحة  مرحلية الموجزالية الالبيانات الم  تم إعداد
تع ب والتي  المات ان ي ب   اهرض  إلقاراألع  جمي يب  تقر  ريجي و  ،اليةها  أ م  أل رقى  أشيرإذ  إالهم  در  فب  ذ  ا  منشأتحدد  لك.  لغير  ضمن  ة  كل 

 . التشغيلية لةلعمخدام تلك ااست ة ب أشل من ك مالية ليانات الي الب ف  ةلبنود المدرج قياس ا ويتم يةالتشغيلعملتها  موعة المج
 

  العادلة   يمة الق  ىعل  م عا  بشكل  يخية التار  التكلفة  دتعتم  .ية اريخالت   أ التكلفةلمبد  قا  وفة  حدة الموالموجز  ةي لالمرح بيانات المالية  الد تم إعداد  قل
 . جوداتموال نظير  مدفوعلا للمقابل

 
  راضات م وتقديرات وافت أحكا  وضعدارة  اإل  عاله يتطلب منح أساس الموضاأل  على   ةموحدلموجزة ارحلية ال ة المي لاالبيانات المعداد  إ  إن
اوالمب ات  اسسي ال  تطبيق على    ثرتؤ علمعلالغ  النة  والمصيرادواإللوبات  مطلاوات  دوموج ن  تستروفا ات  واالالتقديرتند  .  اضات  فترات 

لقيم ام المتعلقة باأساس إصدار األحكئج  ظل ظروف ونتا  ة في لمعقو  قد أنهاتلفة يعت رى مخخأ  ريخية وعوامل رة التابها إلى الخب ة  المتعلق
 التقديرات. هذه  ة عنلي الفع نتائجد تختلف الق . ىأخر  رد اصم من اضح شكل وبدو ب  ت ال تيال وبات ووالمطل ت ا دلموجوالدفترية ل

 
 حدة.  لموة الموجزة الي رحلماالية ت المي تتوافق مع العرض المستخدم في هذه البيانالك المقارنة مبالغعادة تصنيف بعض تم إ
 

تم  2021سبتمبر    20في   اتحادي رقم،  بقانون  المرسوم  وقد حل محل    2022يناير    2في  وأصبح ساريا     2021( لسنة  32)  إصدار 
 2022  ريناي   2اعتبارا  من    سنة واحدةمهلة لمدة    ات. تُمنح الشرك2015( لسنة  2بية المتحدة رقم )نون االتحادي لدولة اإلمارات العرالقا

ر  ا األخي ي اجتماعهللشركة ف  سنوية الية العمومية  عمت الجمقا  .2021( لسنة  32انون اتحادي رقم )المرسوم بق   م بأحكام تزامن أجل االل
(  32تحادي رقم )االقانون  الب   تام ظامها األساسي من أجل االلتزام اللتعديالت على ن الموافقة على اب   2022أبريل    20يخ  بتارالذي عقد  

 لجريدة الرسمية.  التعديالت في ا نشري اآلن بصدد هو 2021سنة ل
 

  بر سمدي   31يمكن توقعها للسنة التي ستنتهي في  التي  ائج  ت الن   علىمؤشرا   ة  بالضرور  2022  يونيو  30تهية في  عتبر نتائج الفترة المن ال تُ 
2022 .   

 

 أساس التوحيد 
 

  يونيو   30كما في    كة طرة الشرلسي   تخضع التي    المنشآت و  ة كللشرالمالية    ت نااي الب   نم  دة ة الموحجزمو لاية  لية المرحلالما  بياناتلاتتألف  
 :يةالت ال اييرفاء المعستي د ا سيطرة عن حقيق ال. يتم ت 2022

 

  طة نشأله ا الية لتوجي نية حطي إمكاقائمة التي تعالحقوق ال  ل، ثامالل  سبي   )على   السلطة على إحدى المنشآت   عة المجموتلك  تما  مدن ع ( أ)
 (؛ مستثمر فيهاة الك للشر ة لصلذات ا

 ، و نشأةالممع ارتباطها  نتيجةلها حقوق في، إيرادات متغيرة  ، أو يكونإلى المجموعة ض عرت ت دما ن ع ( ب )
 لشركة. ا اتدراإي غ ل ب لى متأثير علطتها على المنشأة للاستخدام س على ة درالق عة موجم لالدى  ( ج)
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 موحدة الة جزومال ليةمرحة الاليلما اتيانالب إيضاحات حول
 ققة(مد )غير 2022 نيويو 30 يفا مك
 
 ( )تابع  عداد اس اإلأس 2-1

 
 اس التوحيد )تابع( سأ
 

  ع جمي   ذ بأخة  تقوم المجموع  مستثمر فيها،الة  في الشرك  يماثلها من حقوق  ما  أوت  ي وصت الوق  حق  أغلبية  ل منموعة أقتلك المجعندما تم
 لك:  ضمن ذها ويت في ر ثمت سمال ة كلى الشرعرة طي تلك سكانت تم ا ذإا مي د فر عند تحدي عتباالبعين اعالقة والظروف ذات ال  قائقالح
 
 فيهاستثمر الم شركة ويت آخرين في ال لتعاقدية مع حملة حقوق تصات ارتيب الت  -
 لتعاقدية األخرى ا اتب الترتي  من جة ات ن وق القلحا -
 جموعة حتملة للمالتصويت الم حقوق ية ولالحا ويتتصحقوق ال -
 

ى أن هناك  الحقائق والظروف تشير إل  كانت إذا    ، أم الثمر فيها  ة المست كرالش   ى لرة عطها السي ي لد  تن ذا كافيما إ  مي ي قت   ةدإعاوعة ب المجمتقوم  
لوتغيرا أكث احد  ت  من  أو  الث اصن علا ر  عندما    أيبد  طرة. ي لسل  ثالر  التابعة  الشركة  اعة عو لمجماصل  تحتوحيد  الشركة  لى  لسيطرة على 
وي الت  التوحي ذلف  توقابعة  عك  المجمسخت   مادن د  ار  ال  ةيطرسلوعة  موج .  عة اب ت لاكة  رشعلى  ويرادوإومطلوبات  ودات  إن    مصروفات ات 

ا التابعة  تم االستحواالشركة  است يها  ذ عللتي  الموجزة  ات  ناالبيافي  تدرج    ةرالفت   لالخ  ابعادهأو  المرحلية  تاريخ   نماً  ءبدة  دموحاللمالية 
 لتابعة. اكة رشلى الجموعة ع م لا رةطي ف ستاريخ توق ة حتىالسيطر حصول المجموعة على

 
 ابعةالت  ت اكرالش
 
الشركم  يت  تاريخ    ابعةالت   ات توحيد  من  بدءاً  الت بالكامل  أو  ا  لت ي حصلذ ا  يخرالتا  تبارهباع  أسيس االستحواذ  السيطرة    لى عة عمجمولفيه 

حتى توحيدها  ت اليخ  ارلت ا  ويستمر  السيطرة.    توقف ذي  إفيه  لنفتاب لا  اتشركللالمالية    تياناالب   اد دعيتم    ي لماال  رالتقري   ادإعد  ةفتر  سعة 
  ها ات سياس  جعل دف به  ة بعالتات  كاشرللية لالما  اناتالبي راء تعديالت على  عند الضرورة، يتم إجمماثلة.   ت محاسبية خدام سياساة باست ركلشل

السالمحاس مع  متوافقة  األر  جموعة. للم  سبيةحاالمت  سا يابية  جميع  والمدصإن  واألرباحعامالة  المحقغي   رائ خسلوا  ت  ار  من  ة  تج ان لقة 
 ها بالكامل. اح يتم استبعادوتوزيعات األرب موعة  المج كات ن شري ب ت الماالمع
 
ً وفدئياً مسيطرة مب الر م قياس الحصص غي ت ي  ستحوذ عليها في  مُ لة اركالش ي ف  هاالموجودات التي يمكن تحديدي افبية من ص سالتنا هالحصت  قا

 لكية. ت حقوق مها كمعاماليتم احتساب سيطرة الن داقفا يهلع يترتب ال ة عب اكة ت ة في شرموع جلما حصة   غيرات فيت  أي  ذ. الستحواتاريخ ا
 

ا/اإليرادات من  حصة  الإن   ضلشامالخسائر  غلحل  سوبةن م  لتابعةاة  الشرك  نملة  اصص  حتى  سي لمير  عجطرة  ذلك  عن  نتج    ي فز  وإن 
 . دصي لرا
 
الملكالتغير في حص   نإ للشرة  المجموعة    فقدتل  ي حا ف  ة.كي مل   قحقو   ةلنه معامى أعل  هب اتسيتم اح  رة،طسي ال  دانقفتابعة، دون  لا  كةية 
 نها: شركة التابعة، فإسيطرة على الال
 

 ؛ عةالشركة التاب ت باة( ومطلوالتجاري  ةرلشهذلك ا ي)بما ف موجودات ب  اف االعترتوقف  −

 يطرة؛غير مس ألي حصص  ترية دفة اليمقلاب  ف اتراالعتوقف  −

 ة؛ي كلمحقوق الفي   لةجسالممة تراكالم  رفصل ا قاتفروب  عتراف الاف توق −

 ستلم؛لما للمقابل لة العاد القيمةب  تعترف −

 ؛ ظ بهمحتف  ة ألي استثمارالقيمة العادلتعترف ب  −

 ؛ و الموحد  جز المرحلي المو لام لشلدخل ابيان ا من ض جز ض أو عائ أي فب  تعترف −

  موجز لا  مل اشل االدخل  ان  ي ب   ىلإر  امل اآلخلشا  ل دخلاود  قاً ضمن بن اب س  هامعترف ب لاة من العناصر  موعالمجحصة  يف  ن صت   يدتع −
ً ،  زةالمحتجأو األرباح الموحد   . حيثما يكون مناسبا

 

 : ة للشركابعة لت ا اتلي تفاصيل الشركا ي فيم
 

 لية ع الف  ةيالنسبة الملك الرئيسي  النشاط س لتأسي ن امكا عة باتال  ات الشرك 

 ٪ 50 ي ر اقعلر اتطوي ال ة المتحدة ي لعرب ات اماراإل لز استيت ذ.م.م هي  دبي

 ت ن موب لفي داشد ناء ري مر امإع
   .مذ.م ش.ار للتطوير  عمإ كتهااللم

 متحدة اإلمارات العربية ال
  لى إ  إلضافةوتطوير العقارات باوبيع  اء  رش

 الخاصة العقارات  رةوإدا  رجي تأ ت خدما
100 ٪ 

 ٪ 100 ت ارقاعلوتطوير ا يعوب   اءشر تحدة اإلمارات العربية الم   * ذ.م.مش. رية قاالعميناء راشد 

 المتحدة ربية ات العراماإل   مش.ذ.م.  ردنزاإعمار ج
  وإدارة واالستثمار في  ير تطوير العقاال

 ارية لتجا يعارالمش
100 ٪ 

 

 .  16ضاح ضاً اإلي *راجع أي 
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 حدة ومة اللموجزلية احرمية الالمال اتانبي لا حولإيضاحات 
 )غير مدققة( )تابع(  2022يونيو  30في 
 
 ( )تابع  د أساس اإلعدا 2-1

 

 ( تابع )التوحيد  اسأس
 

 ة شتركلما تاالفاالئت 
 
  تعاقدية ة  قي جب اتفاسيسها بمومشتركة، ويتم تأ  لسيطرة المجموعة بصورة   أنشطتهاي تخضع  منشآت الت هي تلك ال  ة كرت المش  تالئتالفاا  إن
  ف يب بخال رت لت ا دات في موجواص  في ة حقوقلمجموع ون لكي ، حيث ةتراتيجي ساال ية لقرارات المالية والتشغيلة ل اعي فقة جماوم لىإ تاجتحو
 . أو أكثر ٪50سبة الملكية حتى لو كانت ن  هافي مطلوبات  اهت زامات لجوداتها وافي مو في صا ها قوقح
 
استثمار  اح  يتم في  تساب  طريقة  اتفتالاالئ المجموعة  باستخدام  المحالمل  حقوق  المشتركة  الملكية  وق  حق  ةيق رطوجب  مب ة.  بي اسكية 

ت  ا رالتغي   ئداً فة، زابالتكل  حدموال  زجموال  حليمرالالمالي  المركز  بيان    في  ركةالمشت   اتفالت ئ االت في  ثمارات سالال  تسجي يتم    المحاسبية،
 القيمة. ض في انخفاأي المشتركة ناقصاً  تالفات ئ االمن صافي موجودات في حصة المجموعة  تحواذ سلال ة لالحقا
 

  المحققة   خسائر غيراح والب األر  إن  .كةالمشتر  هات افالت ائن نتائج  م  عة مولمجحصة ا  الموحد الموجز    المرحلي   ملالشا  لخدن الاي ب   يوضح
  ركة. المشت   االئتالفات مجموعة في  الة  حد الذي يساوي حص فها إلى اليتم حذ شتركة  لما  وائتالفاتها  موعةجملاالت بين  عن المعام  ةتجناال

يل على  فيه دل  يكون  ال  يلذى الحد اإلط  ق ف  ولكن  المحققة  رغي اح  ريقة التي يتم بيها حذف األرب لط ا  فسبن   ةمحقق لاير  غ  ئريتم حذف الخسا
 . يمةخفاض القان 
 

 ة امالهية بالمحاس تاضا رتواالف ت والتقديراالحكام  2-2
 
لمبالغ المعلنة  ثر على اات تؤراضت فوا يرات  دقت ام وأحك  وضعدارة  اإل من  يتطلب  ة الموجزة الموحدة  رحلي لما  البيانات الماليةإعداد هذه    نإ

د  كإن عدم التأ  . تقريرلافي تاريخ    الطارئة   ات وب طل المإفصاحات  صاحات المرفقة وفاإل و  بات وطل دات والمجومو الو  والمصروفات  تااديرلإل
اال هذول  ح واله  يمكفتراضات  أن  تقديرات  تعديالت  عنه  تجين ن  تتطلب  الد على    ريةجوه  نتائج  لوبات  المطأو    تدا موجولل  فتريةالقيمة 

 لية. ب قست المالمتأثرة في الفترات 
 

في    بها   فا عتراالم  يت   ةالمحاسبي ات  ري التقد  ىعديالت علية. إن الت رار تمالسمبدأ ا س  ساأ المعنية على    فتراضاتالواات  تقديرالة  جعايتم مر
 التقديرات. ديل تعا ي يتم فيهترة الت الف
 

لت لا  ئيسية رلضات االفترارات واقدي الت إن األحكام و  تأي  العلى  ثير جوهري  ها  المولمرحا  ية مالالبيانات    عة مبينة وجم للموحدة  لما  زة جلية 
 أدناه:
 

 الحكام 
 
 ألداء تزامات الا اءيفاست ت قي تو

أجل  وقت محدد من  في  أو  ات األداء مع مرور الوقت  تزامالت  توفي يد ما إذا اسالعمالء لتحدمع    هاقودل عكيم  تقي   موعةجمالى  لع  يجب
ع العمالء  ما  يهعل  متفق ء الالشراات البيع وي اتفاقلى  إ  استناداً   يمقي لت ا ت المجموعة ب امق  اإليرادات. ولقدب   لالعتراف اسبة  لمن ة اقي طرد الي دتح

موجودات ذو  ند  ة ب لعمالء، ولم تخصص المجموعية لارعقموجودات    لتقديم  العقود   مراإب م  ت   يث ، حصلةل ذات اح ائ لولاين ون اوونصوص الق
  ف تراالعاب المجموعة    تقوم   لظروفه اذه  اآلن. فيى  حت ز  جاألداء المن   اتفعة وعادةً يكون لها حق ملزم في دموع للمج  لة بدي   تاستخداما
 . ةدد مح نقطة زمنيةت في اإليرادا ب  فا عتراالم يت  ،كوث ذلحدم عد ة حال  يفو ر الوقت. دات مع مرو ايرإلاب 
 

 ار المعامالت تحديد أسع
بلغ م  أيم أثر  ي بتقي   لمجموعةوم اق، ت اإلجراءا  هذذ  عند اتخاع العمالء.  دها من عقوم  في كل  معاملةسعر ال  جموعة تحديدملى اليجب ع
عند    قد.لعا  بلغ غير نقدي فيم  أي و  قدلعي اي فرل جوهوي تمر  صن أي ع   دئية أو وجوشروط الجزالا  أوات خصومب ال ب بسر في العقد،  متغي 
المت تحد المبلغ  تأثير  تسيد  "المتخدم المجموعة طريقغير  للمعيار رقت ثر اح كغ األلب ة  المعا  15م  ماالً" طبقاً  اية إلعلالدو  ييرمن    تقارير لداد 
بين مر  كث أللغ االمب   ةيق رطالى    استناداً ملة  اعلمعر اس  يديتم تحد  حيث   ءمالع الع  ود مرادات من العق ي اإل  اليةلما ة من المبالغ  وعجماحتماالً 
 لمحتملة. ا
 

 ءمالعلا مع ود قعالة في سيطرتحويل ال 
ة  السيطر  ند تحويل اإليرادات عب   راف يتم االعت ،  تا وقأل ا  وقت من  ء فيداألوفت التزامات ات سالمجموعة أنها ا  ر بهاي تقرلت الت االحا  في
ي  لال المب م المقاعند استالعادةً  يتم ذلك  لعقارية،  ا  اتعقود بيع الموجودالة  في حويل.  لعملى اضوع العقد إتي هي موال  داتوالموج ى  عل
 يل. معتسليم الوحدة الي الي  قات فعو ي مأ  دوجو  دموع دة حولل
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 موحدة ة اللموجزلية احرمية الالمال اتاني بلا حولإيضاحات 
 )غير مدققة( )تابع(  2022يونيو  30في 
 
 تابع( )  ة ماالهية بالمحاس تاضا رتفالوا  رات والتقدي ام الحك 2-2

 

   ت ضاارالفتوا  تا تقديرلا
 

 التابعة  ةرك توحيد الش
ر على  نت تسيطكاا  ا إذد فيمدي تحل  من أج خاص  ال   غرض النشآت ذات  الم  ذلك ي  بما فا  المستثمر فيهميع المنشآت  قييم جبت   وعةلمجمت اقام

.  الموحدة   ة ي للماا  اتيان ب ال  : ةمالي ال   اريرقت لاد اعدإلير الدولية  ن المعاي م  10م  رقالمعيار  دة في  المحد  المعايير  حسب   ايهف  تثمرسأة المالمنش
ب  بتقييم، من  المجموعة  أقامت  القة  ذات عطة  نشباأل  باطهارت ا  دىرتها ومقدو   ئمة قاال  عاقديةالت   اتب تي لتروا  تهاصة ملكي أخرى، حمور  ين 

 ا. يهكة المستثمر فعلى الشرة يطرالسا ا كانت لديهديد فيما إذح جل ت من أ هافي ثمر  ت المست للمنشآ
 

 ت ات العقارا مكون  مي سقت 
نقدية  والتدفقات ال  ت فاو رصمت واليراداإلاو  اتللمجموعة بعض الموجودات والمطلوب ة  حدالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموتتضمن  
م  مذلاور  التطوي   لغرض   تاارقعل ايسية  ئ ر  رةصو ذلك ب   شمل وي   ة. اررات اإلدراضات وتقدي افت ى  عل  اءً ن ب   ةموع المج  على   هاعي وزت م  ت ي التي  
التجاالد واألخر ائنة  ال  ىرية  والمبالغ  المدينة  المحتجزات  العمالءمدوذمم  من  مقدماً  ا  فوعة  المصرو او  يعلب ومصروفات    ة مي ومعلفات 

ي  تخصيصها  واإلدارية.  مني لتقي ا  ىل ع  اءً ن ب تم  تقمشرالري  تشاسا  ل قب   م  وأفضل  اإلوع  ال اردديرات  مة    قبل   نمشركة  ل ا  ردوا ستخدام 
 جموعة. الم
 
 األخرى فواتير والذمم المدينة ا والذمم المدينة التي لم يصدر بهالتجارية   مدينةلاالذمم مة في قي  ضافخن اال
كناً  مم  عدي   عندما لم   خرى أل ا  المدينة  والذمم فواتير    هار ب يصد   مل  لتينة اي المدم  مذالوة  ي رينة التجامداللذمم  صيل لتحلل  ة لالقاب   القيمة  ردي تقيتم  
  مة ها. فيما يتعلق بالمبالغ التي ال تكون  ورة فردية يتم تقدير هذه القيمة على أساس فردي بص ة  الهام  للمبالغ   ةسب الن المبلغ. ب   مل اكل  ي صحت 
  عة وقمان المت الئت ا  ئرعلى خسا  ناءً رصد مخصص ب م  ويت ية  عامجرة  بصو  اقيمهت   مت ي   ، هاقاموعد استحق  تجاوزت   لكنهاو  ة، ي درلفها احالت ي  ف
   ينة.مدلام مذلاهذه  نم
 

   ات معدالو  واآلالتات تلكية للممجنتااإلر األعما
إ بت المجموع دارة  تقوم  احدي ة  والمعدا آلوا   ت اكتلللممة  قدرالمجية  نتااإلألعمار  د  تحديداالستهالك.    ب تساالح  تالت  بعد  الت   هذا   يتم  قدير 
األعمار    موتقللموجودات.  لي  الفعاالستخدام    وألمتوقع  ا  امدخست اال  ةمراعا بمراجعة  دورية  بصورة  وطريقة    رةقدالمة  جي اإلنتااإلدارة 

 ه الموجودات. هذ من ديةتصاقاال اي زالمالمتوقع ل ماثلة للنموذج تهالك مرة االسة وفت ن طريقأمن  أكدلت ل االستهالك
 

 ةي ن دى فترة زم ى مادات علرف باإلي عتراالا تمل عندما ي قياس سير األعما
تط  ت رقر ال طري بيق  المجموعة  عند  قة  األ  ات ماتزال  س اي قمدخالت  باإليرالا  تمي ث  حي   عمال سير  مع  عتراف  تعت   مرور ادات  بر الوقت. 

  األداء   م ء التزاتيفاسال  عة وها المجملتي تبذلالجهود اساس  لى أ دات عيراإلباف  را عت الا  بطل ت ت   قة المدخالت التي دام طري أن استخ  المجموعة 
ً ي فعل  محققةات الادري لإل  ةرفضل صويقدم أ د  دي ن أجل تحمشاريع مكلفة إلتمام اللت ا  ديرتقب   موعة لمجوم ات تقالدخ لما  عند تطبيق طريقة.  ا
 االعتراف به.  كن يم الذيدات يراغ اإلمبل
 

 يعرامشال ماإتم فتكالي 
اوقت  ب لمجموم  اتقدي عة  تزوي الت هذا  . تشمل  بهاف  رت المع  تإلى اإليرادا   المنسوبةكلفة  لت يد احدلت ع  المشاري   مإلتمالتكاليف  ر  تكلفة  د  قديرات 
البن شطأن  الت ة  وحية  المقا  اتلب امطالتية،  قبل  من  تقي والمحتملة  تم  كما  قبل  ي لين  من  الوفاءالم  استشاريمها  وتكاليف    ات امتزلالاب   شروع 
 ع العمالء. ها معلي  تعاقدالمى ألخرا
 

 المالية  دات غيرموجوالة يم في ق خفاضاالن 
يتم اختبار    .تقريركل  لية في تاريخ  ماالر  ي غ  وجوداتميمة الض في قفانخالأية مؤشرات على ا  ناكنت ها إذا كايمف  مي بتقي   ة تقوم المجموع

ما  عند  ا.لهصي حالممكن ت من غير    الدفترية  يمةالق  ت بأنشرا مؤناك  ه  ونتكا  معند  ةقيمالنخفاض في البخصوص ا لمالية  وجودات غير االم
ر معدل  لنقد وتختاالمنتجة لوحدة  ال أو    تا موجودمن الة  متوقع لا  يةبللنقدية المستقات افقدت ال  ارة در اإلدتق  ،خدامت سقيمة اال   تساب ء احجراإيتم  

 . ية قدلن ا تقا فدت ال الحالية لتلك القيمة احتساب  مناسب من أجلالخصم ال
 

ال قيد اإلنجاز على تكاليف  شتمل تكلفة األعمابلة للتحقيق، أيهما أقل. ت القكلفة وصافي القيمة المقدرة ان العقارات لغرض التطوير بالت بي  مت ي 
ً قان دية  تيااالع  مال عاألخرى ذات الصلة. يتمثل صافي القيمة القابلة للتحقيق بسعر البيع المقدر في سياق األ  ف المباشرةاإلنشاء والتكالي    صا

 ع. تكاليف اإلنجاز ومصروفات البي 
 

 مالية دوات الالعادلة لأل قياس القيمة 
للموجو   مي لقا  ونتك  عندما ودا العادلة  المالية  المالت  المالمطلوبات  المركي  ف  سجلة ية  البيان  استناداً ي   ال   ماليز  قياسها  األسعار    لى إ  مكن 

يتم  مة.  لمخصوا  يةفقات النقدنموذج التد  لىعمل  تشت لتي  م ايي تقاليب الام أستخدساب   دلةلعاا  هات مقي س  قيا  متداولة في األسواق النشطة، يتملا
ك  يتطلب ذلغير ممكن،    كلن ذيكو  ندماكناً، ولكن عممذلك  يكون    الملحوظة عندما  من األسواق  ذجت لهذه النمادخالالم  علىول  الحص

األ تحكحدرجة من  القيم ام عند  تش  ديد  ب علم  احكاأل تمل  العادلة.  ب تباعالاعض  ى  الرات    ومخاطر   يولة لسا  طر خا ممثل  ت  خال مد خصوص 
 . سعارألا لباتقت ان واالئتم
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 موحدة ة اللموجزلية احرملية االمال تنابيالا حولإيضاحات 
 )تابع(  قة(مدق ير)غ 2022 يونيو 30 يف
 
 )تابع(  ة امالهية بالمحاس تا ضا رتفالوا  رات ام والتقديحكال 2-2

 
 ع( )تاب ت ضاارالفتوا  تا تقديرلا
 

 19-يدكوف تأثير
ل  الخ(.  " 19–دكوفي   شي تف)"ا  فيروس كورون ور  ظهب  ة بسب حالة طوارئ صحية عالمي   ت منظمة الصحة العالميةعلن ، أ2020في يناير  
ا  ت صنف،  2020مارس   ال  بأنه جائحة   19–يدكوف  تفشيالمية  الع  لصحة منظمة  ف ال ة  ادزي بناء  على  ى  و عدوال  لإلصابة  رضتعالي  سريعة 

  ن له كا  ممام،  عالال  دول في معظم  السفر وإغالق تام    علىعالمية  فرض قيود    الفيروس  هذا طبيعة الوبائية لال  تضتاق  لم.لعاوى ا ت مس  ىعل
   .المجموعة  هاالدول والقطاعات التي تعمل في على  ةي لب س تداعيات

 
في النتائج   ملحوظا  تحسنا   الحالية    يرالتقر  رةت فو   2021  ةسن   دتشهفقد  ،  تأثيرا  سلبيا    19-لجائحة كوفيد  هافي   لتي كانا  2020سنة  مقارنة ب 

اليزال غير    19-وفيدصادي العالمي فيما يتعلق بكقت أن الوضع االرغم  على ال.  ر الجائحةحدة تأثي   انخفاض  بدأحيث  عة  موالتشغيلية للمج
ة  ياسات العام وفعالية السومات  خذها الحك تت   ي الت   بير الدعمات ونجاح تداظهور المتحورمرار مثل  باست   تتغير  امل عو  د ذلك ويحد  قرت سم
االنتشارالت  من  الحد  إلى  تهدف  إدار .  ي  تقي تواصل  المجموعة  بما  ة  الموقف  ويم  التسعير  استراتيجية  ذلك  تخفيض    مبادرات مختلف  في 

   التكاليف. 
 

موجودات على  لغرض التطوير وقدرة تلك ال  تا رلعقارة الحالية على قيمة اخالل الفت   19-تأثير كوفيدن  فإعة،  جموي للمحالال  تقييمللوفقا   
مستوى التأثير االقتصادي المتعلقة بالجائحة والتعافي الفعلي والمتوقع  بار  يضع تقييم المجموعة في االعت إيرادات من البيع محدود.  ق  قي تح

     تأثير سلبي. ناء  على أي ب  ي رل دووتعديله بشك   ظر في ذلكسوف يتم إعادة الن لعقارات. اات ئدعاواإلشغال  مستويات بما في ذلك 
   

   لغرض التطويرت ارا عقالللتحقيق من  بلةقاالصافي القيمة تقييم ل ين الخارجيينتقرير المقيم
 

التقييم   أنبش  هري الجو  قينالي   حول عدم  رة فقديد  حت   في ونرجي الخا ونمالمقي م بها  التقييمات التي يقو  اصلتتو،  2021ديسمبر    31  فيكما  
مية للمعهد معايير التقييم العال  عنادرة  لصا  التوجيهاتمع    يتوافقر  وهو أم  ،19  -د  في كو عن جائحة    تجةالسوق النا  ت اب طراض ال  نظرا  

  تي مات اليي تقالفي عملية  ذر  الحمن    جة أعلى قين ودر ي من القل  أ  جة در   عاة مرا، يجب  لذلك  تيجة. ون RICSنيين  للمساحين القانولملكي  ا
شير إلى  ، ولكنه ي التقييماد على تمعه ال يمكن االيشير إلى أن  الو يبطل التقييم ال البندعلى الرغم من أن هذا  . ونجي الخار ونالمقيمبها وم يق
ق جغرافية مختلفة  ي مناط تقع ف  راتعقا  ييمقت   إن.  ةي دعتياالالسوق  ظروف اب   مقارنة  حة  ئ لجاه اذظل ه  فيعدم اليقين  من    كبيرجود قدر  و
  . لعقارات اعائدات  واإلشغال  مستويات    في ذلكا  بم  توقع الم  والتعافي  صلة ال   و ادي ذوالتأثير االقتص  ةح ئ اجال   توىر مساالعتبا  بعين  ذيأخ
 . ةحق الالفترات الفي  جوهري   بشكل هذه االفتراضاتتعديل  ، قد يتمني يقال الستمرار حالة عدمجة نتي 

 
 ة بيحات المحاس سياسات واإلفصالاي ات فيرغتلا    2-3

 
   والسارية رة الصاد عديالت تفسيرات والتوال  ة يدجدال  ايير المع   ( أ)

 
الموحدة والم  ةي المرحل  ةي لمالا  ناتبياال  داعدإ  عند  ةطبقالم المحاسبية    تسياسالا  إن تل  سقةت م  جزة    عند   بعةمت ال  المحاسبية  تسياساال   كمع 

التي   دة ـجدي ال والتفسيراتيق المعايير تطب ء ان ثاست ، ب 2021ديسمبر   31في  لمنتهيةللسنة ا ةع للمجمو يةنو سل ا دةحالمو  ليةلمات اناياإعداد الب 
ليس لها تأثير إال أنها  ،  2022في    رة األولىللم   طبقت الجديدة ت يير والتعديالأن هذه المعا  من  غمالرب .  2022  نايري   1ن  ـباراً مسري اعت ت 

والتفسيرات    ييرمعاإن ال.  للمجموعة  السنوية   ةد لموحالبيانات المالية اأو  للمجموعة    جزة الموحدةوالم  ة ي مرحللا  ية لمالا  ناتبياالمادي على  
     تعديالت الجديدة الصادرة والسارية مذكورة أدناه: الو

 

 تاريخ التفعيل  ة يد جدال ديالت تع أو الالمعايير 
 2022ير ينا 1 ( 37 رقم الدوليي اسب حر الميامعالى عل ت)تعديالالعقد  زإنجاتكلفة  - تزامات محملة باللاود العق

 2022 ري ينا 1 .2020 - 2018 دورة  الية الم رري تقاالد عداإل ر الدوليةى المعايي لع ةي سنولا تيناالتحس
 2022ير ينا 1 (. 16  ي دوللا ي يار المحاسب عمالعلى   تيالعد)ت   عالمزماالستخدام ل ب قصالت ح المت  :ت اآلالت والمعدوا كاتالممتل
 2022ير اين  1 (. مالية ال ري داد التقارعلدولية إلا يراي عمن الم 3قم على المعيار رت  الفاهيمي )تعدي طار المإل ع امراج
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 موحدة ة اللموجزلية احرمية الالمال تانبيالا حولإيضاحات 
 )تابع(  قة(مدق ير)غ 2022 يونيو 30 يف

 
 (  ابع)ت  ةحاسبيمال حاتااسات واإلفصيس لتغيرات في الا    2-3

 
 تفعيلها  م ن لم يتكلو درة الصاتفسيرات والعديالت  لتوا ايير المع   ( ب)

 
  ة ي ية المرحللمالا  ناتبياالحتى تاريخ إصدار    ن لم يتم تفعيلهاي تم إصدارها ولكجديدة والمعدلة الت معايير والتفسيرات اليلي بيان ال  فيمايتم  
 .  عة موللمج جزة الموحدةوالم

 
 تاريخ التفعيل  ة يد جدلا ديالت تع ال و أ ير المعاي

 2023ير ينا 1 .  1 قمر  الدولي يب المحاسمعيار ال ى عل الت عدي ت  -  تداولةغير م ة أول متداوعلى أنها  باتطلومالنيف صت 
 2023ير ينا 1   "ينأملت د اوعق " ية لالما يرتقارلااد المعايير الدولية إلعد ن م 17رقم  المعيار

  2 ة مارسالم وإقرار  1الدولي رقم  ى المعيار المحاسبيت علتعديال - ة اسبي المحسات عن السيااإلفصاح 
 2023ير ينا 1 . اليةير المالتقار ية إلعداد يير الدولالخاص بالمعا

 2023ير ينا 1 . 8 رقم  لي دوتعديالت على المعيار المحاسبي ال -  تعريف التقديرات المحاسبية
يع  ب  -  28رقم  الدولي المحاسبيار معي وال لية ماالير راتقال دادعإل ة ولي الدير عاي الممن  10رقم ر يامعال

 . المشتركفه ائتالة أو الزميل مر وشركتهبين مستث  هاب  مةالمساه وأ ودات موج
يق  يخ التطب يل تارأجت  تم

 مى مسر ألجل غي 
  جة ات لن ا وبات لمطلات وادجوموة المتعلقة بالل مؤجال يبةضرال  -  12قم حاسبي الدولي ر لى المعيار المتعديالت ع

 2023ير ينا 1 . دةاملة واحععن م
 

  ة وحدالم ة  لي ماال  البياناتلى  ي عر وهر جاله تأثي أع  المذكورة يدة  الجدت  سيرا والتف  التي عدوالت ايير  المع  طبيقلت   نن يكولمجموعة أا  قعوتت   ال
 عة. مولية للمجستقب الم

 

 ةاسبية الهام حملات ا سا خص السيلم 2-4
 
ة  لمرحلي ا المالية البيانات هذه  في  لهامةحاسبية الم ا اضاترواالفت  والتقديراتب واألحكام سا حت الا طرق ة و ي ب حاسالم لسياساتاس ع نفاتب ا تم

معقالمباالموحدة  ة  جزالمو م  رنة  بيانات  سنوي لي اآخر  اسن لل  دة وحم  ة ة  في  تهلمن ة  والتعديالت  ستث با  ،2021بر  ديسم  31ية  المعايير  ناء 
 . 3-2اإليضاح ي ف ينمب هو ا كمة  لي الحالفترة ا ل ة خالعلمتب الجديدة ا

 
 ت اإليراداب ف االعترا

 
 العمالء من ودق عالمن رادات ي اإل
 

قم  ار رهو موضح في المعي   ت كماس خطوامن خم   كونت ي   جموذن   على   اءن ب   عقود مع العمالءلا  منت  ا باإليراد  باالعتراف  موعة مجالتقوم  
 مالية:  ال ريرا قالت  الدولية إلعدادعايير من الم 15

 
  اجبه وقوق والتزامات  ح  ر ينشأ بموجبهأكث   فين أور بين طلى أنه اتفاق  ع  قدعلف اعريل: ي مع العم(  دوالعق)  دالعق  ددي حت  . 1 طوةالخ

 . بها  ءافالود يجب عق دد معايير لكلذ ويحنفالا
 . يلمعللة مدلعة أو خسقل بن  العميل مع عقد لافي   التزام األداء هو وعدالعقد:  ء فيألداتحديد التزامات ا . 2 طوةالخ
الدي تح . 3 وةالخط  المعاملة فية لامعمد سعر  يتمثل سعر  اللالمب   :  تتوقع  الذي  أغ  يكون  مجموعة  عليه مقابل  حصول  لا  ا هقمن حن 

اقدي ت   وأ ئع  البضا  يلوتح وماخدلم  التي  بادعت  بها،  العميل  ا ستثن ت  ااء  باإلن لمبالغ  تحصيلها  تم    رافأط  نع ابة  لتي 
 أخرى. 

  وم، تقأداءام  ن التزأكثر معلى    نطويي بالنسبة للعقد الذي    عقد:ي الف  دةرااألداء الو  اتاللتزام  ةلعامالم  سعر  صيصخت  . 4الخطوة 
ابتخصوعة  لمجما سعر  لكلامعلميص  األداء  ما زات ال  من  مازت ال  لة  ت قيمب ت  المقاة  اساوي  اللذي  بل  مجموعة  تتوقع 

 . داء ألات لتزاماام من اكل التز ء ب وفا لاظير الحصول عليه ن 
 ء. ا داأل تزامالمنشأة بالرد( وفاء د )أو بمجعن ت اديرااإلب  افاالعتر . 5ة خطولا

 
 ير التالية: عاي الم من د استيفاء أيزمنية عن دى فترة على م يراداتف باإلتراعالام ب قوثم ت  نمواء، األدزام ها أوفت بالت ن أعة مومجتُعتبر ال

 
 أو  ؛لهاعة مجموبمجرد أداء الاللتزاماتها  ةع لمجموا ء ادأعلى  ةترتب الم دام المنافعخت اسستالم وزامنة باة مت وربص ل لعمي اام ي ق .1
 أو  حسين األصل؛ت و أاء إنش درجبم العميل ه ي يسيطر عل أصل تحسيناء أو شن إعة مومجالى أداء عل تبرت  .2
تم    يت لاامات  زاللت بل االدفعات مقا  ءداالنفاد ألواجب    شأة حق للمن عة وولمجم دام بديل لذو استخ  أصلعة  أداء المجمو  على  ترتبال ي  .3

 يخه. ء بها حتى تارافلوا
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 موحدة ال ةلموجزلية احرمية الاللما تاانبي لا حولإيضاحات 
 )تابع(  قة(دقم ير)غ 2022 يونيو 30 يف
 
 )تابع(   ةاسبية الهام حملات ا سا لسيص املخ 2-4
 

 )تابع(   ت اإليراداب االعتراف 
 

وفاء  فيه ال يتم    ي الذ  ت الوق إليرادات في  اب ف  راعت االيتم    ، هالأعمذكورة  الط  و الشر  من  ي أ  اهي علق  طب ين لتي لم  األداء  مات اتزابالفيما يتعلق  
 . اءداأل تزامبال
 
ابل  لمقا  ة ماس قي الخاص بالعقد على أس  م بتسجيل األصل قوتي وعدت بها، ت لالسلع  تسليم ا  اللن خماء  ألدا  متزالالاستيفاء المجموعة  د  عن 

 عقد. بال خاص  امالتز  أينش ،بها المعترفمبلغ اإليرادات  يل عنعمالن مقبوض مالغ المبل يزيد امدن ع م. زات االلاء ب فق من الوالمحق
 
  ناء تث ساعات ب تعاقدية المحددة للدفتبار البنود العاألخذ بعين اال  عمقبض،  ستحق المال  أو  ضقبوالمغ  للمب ل   ةبالقيمة العادل   اداتاإليرياس  قم  يت 

.  وكيلأم كيسي  رئ مورد  كعمل  ت انت  ا إذا كحددة لتحديد فيممايير  معل  اب اتها مقاديربات إيترت   مي ي قت ب   عةموجالم   تقوم  والرسوم.الضرائب  
اتنت اس بألمجموجت  ت عة  كموردنها  ي إيرادات   باترتي ت يع  جم  في  يسيرئ   عمل  باإل  مت ها.  بيان  يراالعتراف  في  الشامل  ادات  اآلخر  الدخل 
،  كاليف ت وال  ت رادا اإلي   ويمكن قياس عة  لمجموإلى اة  دي يا االقتصاامزفق الدت   جح مرلا  ن ه مفي   يكون الذي  لى الحد  الموحد إ  ز جوالم   مرحليال

 لة. معقورة صوب  ق،ا ينطب حيثم
 

 ي ضرا األاإليرادات من بيع 
 
بوضع  الشركة    مت قاقطعة األرض.    استخدامى  عل  در قا  ميله العيكون في   منيةة زنقط ض في  رألبيع اتعلق ب ي   اماء في األد  التزاموفاء ب ال  يتم
 . ض قطعة األرليل ملعام داتخاسلمنح حق كثر ٪ أو أ20 سدادو ع بي القية اتفا توقيعفي ل مث يت  ط رش
 
أ  داتبإيرا  رافعت اال  دن ع قطعة  اتكل  بيان  ميت   ،دةحدرض م مقابل  افة  اإلكتكل  رضاأل  لقطعةمخصصة  لا  لتحتيةلبنية    يان ب   في  يراداتفة 
 . ملالشا ل خدال
 

 لتطوير خدمات ا
 

لة  حر م  إلىوع  جر بال  وذلكمعقولة    رة وبص  لةعاممد الئ ا يمكن تقدير عوادمعن مة  قدلمالتطوير ا  ةمات إدار ن خددات ماف باإليراتراالعيتم  
لذي  إلى الحد اط فقإليرادات  االعتراف بام يت ة، ولعقورة مصب  ةمعاملائد الوع قياسن مكندما ال ي لتقرير. عخ اي تارالتزام التطوير في  زجاإن 

 .دةكب مت الات المصروف اد استرد يمكن فيه
 
 ة ت الفائدادا إير
 
العاالم  ت ي  بإيرادات  باستخ اققحت سا  عند   ائدةفتراف  يُستخدم فيه، والفعليةلاة  ائدالف  ةطريقدام  ها  افائ   عدل ا متي  اللدة يخصم  نقدية  مقبوضات 
 لمالي. صل األة الدفترية لصافي القيمى  إلمالي ل اللألص المتوقع  العمر ى مد ة على ردقة الممستقبلي ال
 
 اض   ر تاالق  يفالتك
 

حتى    ورة فترة زمنية طويلةضربالرق  تغتسي  لت اة،  لهمؤالت  دالموجوشاء ان أو إ  ة زاي لح  ة راشمب ورة  ة بص نسوب لما  راض قت الإن تكاليف ا
ة فعلية  بصور ة  هزات جاموجودلك الموجودات حتى تصبح تلك التكلفة ت   افتها إلى تتم إض،  ا أو بيعهامع له المز  مزة لالستخداتصبح جاه

فيما يتعلق  ا  ة منشأم  هابدتكت تي  لاى  خر ألا  روفاتوالمص  ائدة فال  توفا رص من مراض  االقت يف  التكلف  تأت   و بيعها. ا أله  محددلام  ادستخلال
   موال. ألباقتراض ا

 
 .فيها دهاالتي يتم تكب  د في السنةوحلماموجز  المرحلي اللدخل بيان امن خرى ضاألتراض االق كاليفافة ت كعتراف ب اال يتم
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 موحدة ة اللموجزلية احرملية االمال بياناتلا حولات ضاحيإ
 )تابع(  (مدققة  ير)غ 2022 يونيو 30 يف
 
 بع(  )تا ةاسبية الهام حملات ا سا يالس خص مل 2-4

 
 ات لمعدوا واآلالت  الممتلكات 

 
ً قنا  ( ةرسمل لما  راضكاليف االقت ن ت مضتي تت لا)ة  تكلفبال  عداتوالمت  ت واآلال ممتلكاياس الق  يتم   في   وأي انخفاض   كمك المتراهالست الا   صا
 المقدرة كما يلي:  اجيةنت اإل رماع لى مدى األعثابت قسط الس الاأس  لىالك عستهاال يتم احتسابلقيمة. ا
 
 سنوات  10-1       (المبانيو راضياأل ضمن  المدرجةع )لبي ز ااكمر
 سنوات  5-2         ة ي مكتب دات وتر ومعي كمب  ةهزأج
 ات ون س 5-3           ات اري س

 وات ن س 5-2          ات أثاث وتركيب 
 

ا احتساب  يتم  واألراأل   ىلع  كتهالسال  قي ي لاأسمرلا  العماضي  ت نجإلا د  ة  دورية  وربصتم  از.  اإلن عمااألمراجعة  ة  وطريقة    تاجيةر 
 جودات. هذه المو منة دي صا قت ال زايا اع للملمتوقلنموذج اا قة معمتوافك تهالاالسة وفترة ن طريقد من أ تأكلل يةلمتبقم اوالقي  كستهالاال
 

من يتم  الذي  دات ومعلاوت  الاآلو  كاتلت المم  بنود أحد    نصر من عل  داستب المتكبدة ال المصروفات    ةلمتتم رس ويتم  فصلاحتسابه بصورة  ة 
صادية  ت القا  عافن من المزيد  ت ندما  رى فقط عقة األخ ت الالحروفا صالملة  م رسمه. تت لتم استبداالذي  عنصر  بالالخاصة  رية  فت لدشطب القيمة ا

  الدخل ضمن بيان    ألخرىفات المصرو ا  ةف ابكتراف  عاال  مت ت. ي عدات والم الواآل   تكاتللمما د ذات الصلة من بنود  ن ب لاة الخاصة ب قبلي لمست ا
 ا.عند تكبده وحد شامل الم ال
 
ولممتلاة  مراجع  مت ت  القي فاض  نخالا   ل مقاب   معداتل اآلالت واكات  تشعندممة  في  اا  أو  األحدير  فاالتغيرث  ية  إمكان عدم    إلى   وف ظر ال ي  ت 

بخسائر    االعتراف  يتمصيلها، فإنه  لممكن تحالقيمة ان  ع  تادمعت والالواآل   لكاتللممت   تريةفالد  ةمقي اليد  ز. عندما ت ها الدفتريةت مي قتحصيل  
اانخف البي   ضمنيمة  لقاض  اان  المدخل  القت ت حد.  ولشامل  لالالقايمة  مثل  اال قيمة  بالسترداد  بلة  أو  ستخدمن  ً اعلا  مة لقي اام  ناقصا تكاليف    دلة 
أثناء سير األعمال    ات ممتلكات وآالت ومعدع  من بي صيله  تح  نكممغ اللمب ال  لث ع تمالبي كاليف  ت صاً  قان   لة عادل. إن القيمة اما أكبرهي أ  بيع،ال
ب الع اللقا  في م  االستخدا  من  مة قي ال  لثمتت ينما  ادية  للحالي يمة  واآلالت  لكات  الممت دام  تخاسر  را ستماعة من  لمتوقالية  ستقب الم  النقديةتدفقات  ة 
 خدامها. ت ة اسدمة  اي نه دومن استبعادها عن دات  عملاو

 
اض  خفان   خسائر   ر بأند مؤشوجوقة عند  الساب   في السنوات المعترف به  ، وف الشهرة التجاريةخال ، ب يمةالق  اضخفن ا  خسائرس  د عكي قم  ت ي 
 ها. تخفيض تمو أ  ودةجموتعد لم  ت لمعداآلالت واالكات وللممت  اف بهترمعالة لقيما
 

 وير طتلا العقارات لغرض 
 

تم وي   وير لتطدية كعقارات لغرض العاء سير األعمال اأثنا  البيعلغرض  ء  اشن إلقيد ا  و ا أ هؤشا إن م  ت و التي  أوذة  حت مسالات  ريتم تصنيف العقا
 : التكلفة ل. تشمل يهما أقها أقحقي ن ت الممكقيمة لأو صافي اكلفة بالت  جهاإدرا
 

 لمستأجرة؛ ا ضيحر واألراملك  ي راضكية األمل وق حق •

 و اء؛ شن إلل لينوفوعة إلى المقا غ المدلاب مال •

شاء غير  اإلن   كاليفوت   العقار  تحويل  نية وضرائبدمات القانوللخ المهنية  ألتعاب  قع وا المو   إعدادف  ي لاكت طيط وتخ وال  متصمي تكاليف ال •
 . كل مباشر سوبة بشرى المن األخ ليف تكاة والمباشرلا

 
القصا   ثليم التقدي ر  سعتحقيقها    ممكنالمة  ي في  العأ  ي رالبيع  األعمال  سير  أ  ادا  ن است ية،  داثناء  تم  وي ر  ي رقت لاريخ  تافي    ق السوسعار  إلى 

 . للبيعرة المقد والتكاليفنجاز حتى اإل  فلتكالي قصا  ال إذا كانت جوهرية، ناموا الزمنية لأل بالقيمة خصمها
 
وفة  المصر حددةمال اليفكت البيع بالرجوع إلى ال دن عشامل الموحد الل ان الدخبي ي ف  هاف ب رالمعت  تطويررض القارات لغلفة العم تحديد تكت ي 
 . لمباعةارات اإلى الحجم النسبي للعقمحددة استنادا  اليف غيرص أية تكصي تخوة عاب الم ات قارعللى اع
 

 . دوري اس ر على أسوي التط  عقارات لغرضة للفتري الد لقيما ة بمراجعة إلدارتقوم ا
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 موحدة ة اللموجزالية حرمية الاللما بياناتلا حول اتضاحيإ
 بع( )تا مدققة( ري)غ 2022 يونيو 30 يف
 

 )تابع(   ةم لهااسبية ا حملات ا سا سيال ملخص  2-4
 

 موجودات حق االستخدام 
 

القوت   باالعترام  حقمجموعة  بموجودات  في  تخساال   ف  ب دام  عقد  تاريخ  ت   اإليجار دء  بند  توف   يخار)أي،  ااذ  ات دجو مولار    ة لصل ت 
رض أي إعادة  تعديلها لغقيمة، ولاض  فاخر ان سائ اكم وخك مترستهالا  أي   ا  لفة، ناقصكلت باخدام  ست ق اال ودات ح ج واس مقي   . يتم(خداملالست 

لية  وأل ا  ة المباشرليف  كالت ف به واالمعتر  اإليجارطلوبات  مبلغ م   لىع  م اددات حق االستخموجو ر. تشتمل تكلفة  جابات عقود اإلي تقييم لمطلو
بشكل  عة متأكدة  المجمو  نكلم ت   إذا   مة. ز إيجار مستلحواف  ي  أ ا  صلبدء، ناق اريخ  بل تاو قفي أ ي تمت  ت لار ايجقد اإلععات  ومدفو  ةكبدلمت ا

  ها ترف ب معلاتخدام  حق االسوجودات  تهالك م يتم اس  ر، جاي إلاية مدة عقد اي نهوجودات المؤجر فلمى ملكية بند امعقول من الحصول عل
المعمألا  على مدى  ابتالث لقسط  أساس اعلى   أيهما  اإليجعقد    مدة ام ولالستخد  قدرةار  إلاستخدموجودات حق اال  تخضع قصر.  أار،    ى م 

 القيمة. انخفاض 
 

 موجودات الماليةلا
 

االعت  وإيقيتم  االـراف  الاف  بكافة  المالي موجودعتـراف  الات  تاريخ  في  يكة  عندما  بيعون شمعاملة  أو  بمو المالالموجود    راء  د  جب عقية 
ت طلب  ت ت  األصلسلبنوده  فمإطار زمني    الي خاللالم  يم  ذات حدد  السوق  ي الص  ي  مبدئ لة.  قياستم  زائدا     تكلفة،بال  يةلالما  تجودا المو  يا  
ب كاليف  ت  االمعاملة،  المصلموجود استثناء  المالية  ب ات  النفة  خالل القيمة  من  الشا  عادلة  أو  ملة  اإليرادات  ا األخرى  خالل  أو  ألربامن  ح 
والذمم    التجارية  لمدينة م امالذ  إن.  اشأتهعند ن لتجارية  مدينة امم البالذاف مبدئيا   العتراعادلة. يتم  لقيمة ال باا مبدئيا  سهيتم قيالتي  ار ولخسائ ا

  أنها، ءات بشستثناق بعض اال موعة بتطبي المجي أو التي قامت  صر تمويل جوهروي على عن  تحت فواتير والتي ال  بهار تي لم تصدالمدينة ال
الية  جودات المة الموكاف   اس ي قم  يت   لية.الما  التقاريرإلعداد  ولية  الد  من المعايير  15م  قب المعيار ر حدد بموجالملمعاملة  ا  قياسها بسعر  ميت 

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

لسوق  في ا اولةطاءات المتدر العاجوع إلى أسعظمة بالرة من أسواق مالي ها بنشاط في  لداويتم ت التي    ماليةألدوات الل  العادلة  قيمةيتم تحديد ال
في  متداولة  عار  م توفر أسلة عدالتقرير. في حا  بتاريخاألعمال    بات وذلك عند إقفالبة للمطلوبالنس  روضعال  رعاأسودات  لموجوالنسبة لب 

 تّجار. لو اطاء أى الوسنة لدعار المعلع إلى األسلرجوالسوق، يتم ا
 
عة  رية في تكلفة الودي يمة الدفت ثل القتتم  ة. ي رفت لد اتها  ي قيمتمانية فات االئ لمؤسسدى اة لع القصيرلودائ ار المتغير ودلة للسع العاثل القيمة  تتم
تم خصم  ي   ية المخصومة.دلنققات االتدف  ساليباستخدام أ ئد ثابتة ب فوا  لتي تترتب عليهادلة للودائع اقيمة العاير المستحقة. يتم تقدئدة الوالفا
 .ري قرلت اريخ في تا لمشابهة  دوات اية لأللحالعار السوق اة بأسع قدية المتوقفقات الن التد
 
 المالية موجودات نيف التص

  أعمال نموذج  وعلى  المالية    للموجودات  قدية ت النقدية التعاخصائص التدفقابدئي على  ف الملية عند االعترات الماالموجودا   يعتمد تصنيف
الرتها  اإد لكمجلدى  يت موعة.  تصنيف  ي  ام  با  ماليةلالموجودات  اللتكلوقياسها  أ فة  بالقيممطفأة  العو  الشاملة  رادات  إلي ال  ال خ  من  ادلة ة 
سم  يم باالتقي   ى هذا. يشار إلالقائم فقطصلي  على المبلغ األ  صلي والفائدةالمبلغ األفعات  نقدية تمثل دت تدفقا  رتب عليهاألخرى، ال بد أن يت ا
 . أداةى مستوى كل ؤه علاإجر، ويتم  والفائدةصلي مبلغ األالختبار دفعات ا
 
ت أل الم غراض  الوجوداصنيف  الملكية المال  األداةبر  ت تع  ،يةالمت  حقوق  "أداة  كان ية  إذا  غير  "  علت  وينطبق  ت مشتقة  "حقو يها  ق  عريف 

المشتقة    ع غيري القابلة للب األدوات  بعض  استثناء  ب   الية: العرض( مال  دوات : األ32رقم    بي الدولييار المحاسالمع)بموجب  مصِدر  الملكية" لل
 أدوات دين". خرى " لمشتقة األ ودات المالية غير اميع الموج عتبر ج. ت ردِ صلمُ ا لن قب كية مكحقوق مليانها يتم ب لتي وا

 
 ية ات حقوق الملكستثمارا

  من رى أو  ألخ ملة االشا  الل اإليراداتخ  ا منلة إمالعادكية، بالقيمة  لملقوق اارات حمتي تعتبر استث الموجودات المالية الع  يتم قياس جمي 
ولية إلعداد  ير الدمن المعاي   9رقم  معيار  بيق التط  جموعة عندتخذته الملإللغاء اغير قابل    اري خ  اهذ  عتبرر. وي الخسائ   رباح أو ل األخال
است ا كان لملكية إال إذق ات حقوتثماراسواذ الالحق الأو ستتخذه عند االستحة  المالي لتقارير  ا الملكية   ات ثمارت  بهامحتف  حقوق  رض  لغ  ظ 

ارات حقوق  استثم  سائر من استبعادأو الخ رباح  األ   خسائر. إن باح أو ال خالل األرعادلة من  لا  ةمي قالب سها  ن قيالة يتعي هذه الحاوفي  جرة  تاالم
يتم  الم ال  إيراداتوي تدلكية  قيد  يتم  األر  رها.  من  ب توزيعات  ااست كافة  اح  حقوق  من  لملكي ثمارات  المب   خالل ة  الدخل  ز  الموجرحلي  يان 
اسعن لموحد  ا تستفيد  معند  ءاثن ت باسبها،  الخاصة  الدفعة    تحقاقد  الالمجموعة  ا  هذه  الممن  كاست حصل مبالغ  ج ة  بند رداد  تكلفة  من   زء 

المالية،الموج الحالة  ودات  هذه  بهذه  ي   وفي  االعتراف  اإلاألتم  أدلة  الشامرادات  ي رباح ضمن  إن  حاألخرى.  اوات  المصنفة    يةلملكقوق 
 ة. فاض القيمتقييم انخال تخضع لة األخرى لام شل ا اتديرال اإلومن خال   الخسائر  اح أو ألرب ا ن خاللة ملعادليمة ابالق
 

من قيمة العادلة  بالقاسة الية ممرجة كموجودات قوق الملكية غير المدح استثماراتها في  لإللغاء تصنيفقابل   جموعة بشكٍل غيررت الم اختا
 خرى. ات الشاملة األ ادإليرالل ا خ
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 موحدة الة وجزلمة اليحرمية الالمال بياناتلا حوليضاحات إ
 )تابع(  مدققة( ير)غ 2022 يونيو 30 يف
 
 )تابع(   ةالهام  اسبيةحملات ا سا خص السيمل 2-4

 

 )تابع(   موجودات الماليةلا
 

 نالدي  أدوات 
كلفة  بالت يفها  ن تص  مكلفة المطفأة. يت الت ب   تم تصنيفها  إال إذا  ى خر الشاملة األ  ت رادااإلي ن خالل  مة  ل داعال  قيمة الالدين ب   ات س أدوقيا يضاً  يتم أ

 إذا تم استيفاء الشرطيين التاليين:ط قالمطفأة ف
 

  ل ي صتح   جل من أ   ية ات المالودالموجحتفاظ ب منه االالهدف  ل والذي يكون  نموذج األعما  من المالية ضد الموجودات  إذا تم االحتفاظ ببن  •
 و   تعاقدية؛نقدية اللت التدفقاا

نتج ع • الإذا  البنود  فاقدتعن  الدين  نقدية    عينة ريخ ماتو  يية ألداة  المبلغ األساسي واباعتدفقات  المبلغ رة فقط عن دفعات  لفوائد على 
 ساسي القائم. األ

 

 يعادله  ماالنقد و
ي  ق فح ت جل التي تسة األ لقصيرع ا والودائ   المصرفية   صدة واألر   ق ود ن صال  في لنقد  ا  عادله مني   د وما لف النقية، يتأالنقد  بيان التدفقاتلغرض  

 ات المصرفية على المكشوف. وب ح، صافية من الس أقل هر أوشة أث األصل خالل ثال
 

 بها فواتير ر تي لم يصدم المدينة الوالذملمدينة التجارية الذمم ا
ذمم  صبح الدما ت لمتوقعة. عن الئتمان ار ا هام( ناقصا  خسائ ويل  عنصر تمم تكن  صلية )ما لتورة األفامة الة بقي ة التجاري المدين م بيان الذمم  يت 

لة التي تم  حصمبالغ المقا  إدراج الم الحك في تحصيلها. يت خصص الديون المشكوا مقابل متم شطبهي   ،يل صحة للت قابل  رغي   ارية جت ال  ةالمدين 
 لموحد. االموجز ي لمرحلاالدخل الشامل  بيان  بها سابقا  فيشط
 

 ر. اتي وفبها   صدرم ي م مدينة لها ذم ن ى أر علي ت فوا  التي لم يصدر بهادمة ومات المقلخدت، تدرج افقا  لشروط االتفاقار ووالتقري  تاريخ في
 

 العمالت األجنبية ئر صرف وخسا أرباح
نهاية فترة    ائد عندالس  الفوري  بالسعرم تحويلها  نبية ويت جت األالعمالدها بتلك  الت أجنبية يتم تحدي مالية بعمت الادلة للموجودا القيمة العإن  

ة  لمصنفة بالقيمة العادلا  ت المالية للموجودا   سبة ن لة. باادل العر قيمتها  خسائ   و ح أأربا  ن ء مزعمالت األجنبية جرف الل بنود ص تشكالتقرير.  
المن خالل   أو  يتم االخسائ األرباح  الر،  ببنود صرف  ب   جنبيةعمالت األعتراف  الدخل  يافي  االمالشامل  ن  بالنسبة  د لموحلموجز ارحلي   .
الت األجنبية  مد صرف العأي من بنوب ف  اراالعت يتم  نه  فإ  األخرى املة  شال  تادا ري اإل  العادلة من خالل   لقيمةمصنفة باال  ت الماليةللموجودا 

بيان الشا  ضمن  امل  الدخل  الموحد لموج المرحلي  الد  .ز  بالعمالبالنسبة ألدوات  األين  فإنه  لمطفأةابالتكلفة  المصنفة  ة  جنبي ت  تحديد  يتم  ، 
وخسائر   العمالأرباح  التكلفة استن   األجنبيةت  صرف  إلى  لفطالم   ادا   ويتمالموج   بندأة  بهعتراال  ودات  "األر  في   ااف  والخسبند  ئر  اباح 

 لموحد. اجز المرحلي المودخل الشامل األخرى" في بيان ال
 

 ودات المالية جتراف بالموإيقاف االع
 

اف  تم إيقة( ي اثلمم  ةالي موجودات ممجموعة  ء من  لية أو الجزلماا  ودات الموج د  الجزء من بن   طبق، يثما ين ات المالية )أو حموجودال  إن بند
 ندما: راف به عاالعت 

 

 ات؛ أووجودة من بند المدفقات النقدي الت ى لل عفي الحصو  تنتهي الحقوق •

ا  • حق قامت  بتحويل  المجموعة  في  التدلح وقها  على  الصول  مننقدفقات  أ  ية  الموجودات  تحملت بند  االت   و  بدفع  ية  قدالن   دفقاتلت زاما  
 ر"، أو تمري  تيبجب "تربمو الثث  فر لط خير جوهريدون تأ لكامل المقبوضة با

 جودات وإما: الموقدية من بند تدفقات الن م التالاس يحقوقها ف وعة بتحويل جمملوم اقت  •
 

 أو  دات الموجو لمتعلقة ببندا والمزايا  حولت جميع المخاطر  -
 ت. وداالموج  بند على ة ر طلسي إال أنها حّولت ادات، ببند الموجوقة علالمت زايا لمع المخاطر وابجمي فعليا  م تحول أو تحتفظ ل -

 

إذا   يمتقوم بتقي في ترتيب تمرير،    جودات أو دخلتالموقدية من بند  تدفقات الن على ال  صولح حقوقها للة قد حولت  وعمجن المندما تكوع
أي اح  وإلى  بمتفظمدي  الملكخت  ومزايا  إذا اطر  المجموعة لم    ية.  جوحت اال أو    تحويلب   تقم  بشكل  ب فاظ  ومزاي هري  مخاطر  ب جميع    د ن ا 

ولم  جودا لموا الستحو ت  يتمموجلابند    يطرة علىل  اببن   االعتراف  ودات،  إلى  الموجودات  يست د  الذي  فلحد  الممر  ارتباط  ببند يه  جموعة 
ويُقالموجو ال  اس دات.  ااالرتباط  بن   ذيأخ   لذيمستمر  على  الموج شكل ضمان  بال  ودات د  القي المحّول  لبند  األ   يةدفترمة  ودات  الموجصلية 

 أقل.  ه، أيهماسداد  وعةالمجم على لزم ي  يد ما وأقصى مقابل
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 موحدة ة اللموجزلية احرمية الالمال اتبيانلا حولإيضاحات 
 )تابع(  مدققة( ير)غ 2022 يونيو 30 يف
 
 )تابع(   ةم لهااسبية ا حملات ا سا ملخص السي 2-4

 
 ع( )تاب ةليماال ت جوداالمو
 
 ماليةلت اا ودالموجقيمة خفاض في االن 
 

حتفظ بها بالقيمة العادلة من  ير المود غوجودات العقات الدين ومة لكافة أدوئتمان المتوقع اال  ف بمخصص خسائرراعت االب   وعةتقوم المجم
دفقات  ت ال  ميعجقد وا للعحقة وفق  ت المس  اقديةية التعلنقدا  اتقالتدف  فرق بينالى  لمتوقعة إئتمان الالستند خسائر اسائر. ت لخ رباح أو األ خالل ا

 . ند الموجوداتلب صلي األ ائدة الفعلي ريب سعر الفبعد ذلك بتقيتم خصم العجز . وموعة استالمهامجالقع توي ت النقدية الت 
 

بخسائر االعتراف  اا  يتم  الت لحلنسبة  بالى مرحلتين.  توقعة علمالئتمان  في  ري ا زيادة جوهبه  يكن  لم ي  الت   نئتمااال  لمخاطر   عرض االت  ة 
المالعا منذ    ةاني ر االئتمطمخالا ائر  لخساتكوين مخصص  يتم    ي،بدئ تراف  الخسائ االئتمان  تنتج عن حاال ني ر االئتمالمتوقعة عن  التي  ت  ة 
ن  ئتمااال  لمخاطرعرض  الت   لحاالت. بالنسبة  ا ( شهر  12ل  وقعة خالمان المت ئت اال  خسائر )  ر المحتملة خالل االثني عشر شهرا  المقبلةلتعث ا
حدث  ال زتي  االم  نيةتماالئ ا المخاطر    ي ف جوهرية  دة  اي لها  المبدئي،  نذ  خس  زميلعتراف  مخصص  الخسائر وجود  مقابل   ئتمانيةاال  ائر 

 (. األداةر  عم على مدى المتوقعة ان تمسائر االئ )خ متبقي للتعرض، بغض النظر عن توقيت التعثر ر المدى العمالمتوقعة على 
 

كانت إذ  ما د  حدي ت ند  ع اال   ا  لب ئتممخاطر  الا  دن ان  قد ملموجودات  موهة جبصورت  زاد  الية  ارية  االعتراف  تقديرئ لمبدنذ  وعند  خسائر    ي 
تألمتوقعةاالئتمان ا   مات علوه المتشتمل هذزائد.  د  و مجهوة ألفلومات المعقولة والداعمة والمتوفرة دون تكالمعتبار  خذ المجموعة باالع، 

 ة. ت االستشرافي اعلومي المعزز والمئتمان الم االتقيي ة وعللمجمو ةقبرة الساب خال  ىء  علبنا  والنوعية لكمية  ت الياللتحات وعلى المعلوما
 

ي  ة ف بسط جية مطبيق منهوعة بت جم وم المتق  ى،لم يصدر بها فواتير والذمم المدينة األخر  التيدينة  مم المتجارية والذة الالمدين   بالنسبة للذمم
خسائر   الئتمااالحساب  بن ن  خمتوقعة  على  االئتماناء   ع  سائر  اعممدى    ىلالمتوقعة  وضو   ام.تخدالسر  المجم قد  م عت    ة وف فصوعة 
. يتم تصاديةقيئة االالب و يتها للعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينينتسو ، وتممجموعةاالئتمان للائر بقة لخسالخبرة السا على ناء  مخصصات ب 

 الموحد.   زالمرحلي الموج ل الشاملبيان الدخفي  وقعة لمت ئر االئتمان اخساف ب عترااال
 
من غير المحتمل  أنه  إلى    ةي الداخلية أو الخارج  مات معلوير العندما تش  دادسلعن ا  متعثر  ةالموجودات المالي بند    ا  أيضعة  جموالمتعتبر    دق

المب  على  المجموعة  تحصل  اأن  بالكائ الق  لتعاقديةالغ  قب امة  ممل  تحسيناتراعل  أي  ت تمان ائ   اة  بها  ية  بند    المجموعة.حتفظ  شطب  يتم 
 قدية. دية التعالنقا دفقاتة للت لقعات استرداد معقوك توان ه ون تك ال  دماالية عن ملالموجودات ا

 
ل  خالة العادلة من  قيمباللدين  اوسندات  ة  مطفأتكلفة الة بالالموجودات المالية المسجل   ييم ما إذا كانتبتق  تقرير ل  المجموعة في تاريخ كتقوم  
حدث أو  وع  قوعند    تماني‘ئ د تعرض ’النخفاض الي قالمل األصن ار أة. يعتب مي خفاض في الققد تعرضت الن   لة األخرىالشام  تدايرااإل
 لية. مقدرة لبند الموجودات الماالمستقبلية ال نقدية ات الفق تأثير سلبي على التده كون لثر ي أك
 

 لية: التا الملحوظة البيانات ى ماني علائت  اضخفاألصل المالي الن رض على تعة الموضوعي األدلة تشتمل 
 

 صدر؛مُ ال ههاة يواجية حاد لامأزمة  −

 يوماً؛ 90زيد عن ة ت فترداد لالسخر في التأ ثر أو ل التعاإلخالل بالعقد، مث  −

 ؛  خرىظروف أ ي تقبلها فجموعة لانت المك لمجموعة بناء على شروط ماأو سلفة من قبل ا ضة هيكلة قرادإع −

 أو  ؛ىرلة مالية أخة هيكأو إعاد ض لإلفالستر رض المقل تعتممحأن يكون من ال −

 ة. ات مالي د نتيجة أزمللسن  شطق ن سو   م وجودعد −
 
 لمالية ر اجودات غي لموي قيمة ا ف ض خفاناال
 

المجمو تاريخ    عة تقوم  تقك في  بإجراء  تقرير  هن ل  كان  إذا  ما  لتحديد  إ  مؤشرات   اكييم  أصتشير  أن  مال  لى  المخزون  لي  غير  )خالف 
عندما يتطلب إجراء  و  ات، أ المؤشر  ود هذهل وجحا  نخفاض القيمة. وفيد تعرض ال( ق لمؤجلةاريبة  ودات الض موجلعقود وات اوجودمو
لقيمة  ي اترداد فسابلة لالقيمة األصل القاد. تتمثل  لالستردالقابلة    ل قيمة األص   يربتقدالمجموعة تقوم  ن  إ القيمة ففي  ض  نخفالال  ي م سنوتقيي 
على حدة، إال في حال    صللكل أ، وتحدد  ا أعلىأيهمم  امن االستخدقيمته  والبيع    ليفا  تكاقصقد نانتجة للن لوحدات المأو لصل  لعادلة لألا
إن ع اات دم  نقديةت   ألصل ج  مست خلة  دا  دفقات  تكون  كبي قلوالتي  بشكل  التدفقات    رة  الالن عن  من  األخرى قدية  مجمو  موجودات  ة  ع أو 

عندمودا الموج تزيد  ت.  اللقيماا  لألة  الدفترية  أو  الللن منتجة  الوحدة  صل  عن  لالست ققد  القابلة  ي داريمة  األاعتم  د،  أن تبار  تعرض  ه  صل 
والنخفاض   ت القيمة  القي ه  قيمت يض  فخيتم  لالسترداد. مة  لتساوي  اع  القابلة  تحديد  االستخداملند  من  تخفي قيمة  يتم  التدفقات  ،  نقدية  الض 

خاطر  لم ال وامنية للممة الزللقي ة  ي مات السوقية الحالي كس التقي يع  والذي  بةالضري ما قبل    م معدل خصم تخداباس  لى قيمتهامقدرة إال  ستقبليةمال
الوحدة   أو  باألصل  للنقد. تجالمن المتعلقة  العادل ند  ع  ة  القيمة  اساتكناقصا   ة  تحديد  يتم  البيع،  نماذليف  مناسبةتخدام  تقييم  دعج  يتم  هذه    م. 

 تاحة. المى  رقيمة العادلة األخلمؤشرات اأو درجة، لمبعة اكات التاألسهم للشرار اأسعمل تقييم ذج بعوانماال
 



 عةتها التابشركاو ش.م.ع  ويرطلتل إعمار كةرش

 . دةوحالم حلية الموجزةالمر اليةبيانات الملا من هذه تجزأجزءاً ال ي  18إلى  1 نة مرفقكل اإليضاحات المشتُ 
 

 

19 

 وحدة مة اللموجزلية احرمية الالمال بياناتلا حولت إيضاحا
 )تابع(  مدققة( ير)غ 2022 يونيو 30 يف
 
 )تابع(   ةلهام اسبية ا حملات ا سا ملخص السي 2-4

 
 ع(  )تاب   لماليةر اودات غي ج لموا  ي قيمةف ض خفاناال
 

ية  التي تتناسب مع آل  ود المصروفات ن ب   د ضمني الموجز الموحلمرحلا  شاملدخل الان البي   قيمة ضمنبخسائر انخفاض ال  عترافيتم اال
القيمة أوال  لتخفخصيص خسايتم ت   ة. فاض القيمنختعرض الصل الذي  األ صة  ية مخص رهرة تجا شرية ألي  ت دفالقيمة ال  يض ئر انخفاض 

 لنقد بالتناسب. تجة لمن ة الالوحدى في  خر جودات األقيم الدفترية للموفيض اللتخثم   قد،للن  ةمنتجلللوحدة ا
 
ة  نخفاض القيما  خسائر ن هناك مؤشر يفيد بأن  ا إذا كاللتحقق مملتجارية،  ة ات باستثناء الشهروجودا ر إجراء تقييم للمي تاريخ كل تقرب م  يت 
  لوحدة داد لألصل أو االسترل  ابلةمة القالقي  ديربتقوعة لمؤشر، تقوم المجمهذا ا   حال وجودفي ت. صلو تقأتعد قائمة،  ا  لم  قساب ها  ب لُمعترف  ا
للنقدلا الُمعترانخفاخسائر  يتم عكس    . ُمنتجة  القيمة  ة  م قي دمة لتحديد  تخراء تغير في االفتراضات المسط عند إجوذلك فق  ها سابقا  ف ب ض 

ة  لقابللألصل قيمته ا  فتريةلدمة از القي تتجاوال  كس بحيث  مة. يتم تحديد العض القي ئر انخفاخساب   فااعتراد منذ آخر  الستردللقابلة  ااألصل  
ض  اخفان بخسائر    افتهالك، في حال لم يتم االعترمن االس  ها، صافية يتم تحديدن لكالدفترية التي  يمة اتتجاوز كذلك الق  السترداد، وال ل

 موحد. ال ي الموجز الشامل المرحلخل  ان الدس ضمن بي لعك با فاعترالابقة. يتم اات السوفي السن  القيمة
 

 لمجموعةقبل اة الصادرة من  يلكق الملية وأدوات حقوالما ات طلوب الم
 

وحتصني   يتم الدين  أدوات  كمطلوملكية  ال  قوق ف  مالي إما  وفقا  بات  ملكية  حقوق  أدوات  أو  الترتي ل   ة  يتم  ي التعاقد  تباجوهر  صنيف  ت ة. 
رباح  ل األلعادلة من خالاة القيمطلوبات مالية ب ية كمالالم اد التقاريرعدلدولية إلمن المعايير ا 9م يار رقنطاق المع  ضمن ةمالي اللمطلوبات  ا
 مبدئي. لعتراف اة عند االي المطلوبات الملااسبا . تحدد المجموعة تصنيف يكون من  تقة حسبماوات مشأدأو  قروض وسلفيات و  ئر أاالخس أو
 

 ى ارية واألخر التج ائنةالذمم الد
بإصدار فواتير    مورد لقام اسواء    تلمة، ع أو خدمات مسئ ضاظير ب في المستقبل ن   دادها س  سيتممبالغ التي  ال  ات مقابلاالعتراف بالمطلوب يتم  
   ال. أم ها شأن ب 
 

 ار امات اإليجالتز
  غيب التي ين   قد اإليجاردفعات عة ل مة الحالي بالقي اسة  قلمُ قود اإليجار اامات عاف بالتزترة باالعالمجموع  ، تقومرايجفي تاريخ بدء عقد اإل

فز إيجار  أية حواناقصا     هرها(و دفعات ثابتة في جذلك  ي  ما فددة )ب حعات اإليجار مبالغ م دفتضمن  ترة عقد اإليجار. ت ف  سدادها على مدى 
عات  وتشتمل دف  متبقية.ال  ات القيمةضمان   موجب ب ها  غ المتوقع دفعالمبال، وكذلك  دلر أو مععلى مؤش  تعتمد   ةغيرمدينة، ودفعات إيجار مت 

أيضا  على سعرجاي اإل لخيار  لا  ر  الالشرممارسة  تممؤاء  أن  معقول  بشكل  الاكد  المترودف  عةمجمورسه  الغرامات  علت ع  إنهاء  بة  عقد  ى 
إذا  اإل مدة  يجار،  تشيركانت  تمارس المجمو  ىإل  اإليجار  ي اإلخيار    عة  االنهاء.  بدفعات  تم  التي  المتغجار  ي اإلعتراف  لى  تعتمد عال  يرة 

 عة. دفث الي لحدو د الذي يؤث أو الشرط  حد ها الالفترة التي يقع في ل  نها مصروفات خالأ ى معدل عل مؤشر أو
 

ة  دائ الفكان سعر   اجار إذعقد اإلي اريخ بدء  في ت اإلضافي   معدل االقتراضتخدم المجموعة  إليجار، تست عقد اية لدفعا الحال  الحتساب القيمة
  م قيم مع خصة الفائدة ادس زي ما يعكب إليجار  ا  ت عقدلعقد، تزداد التزاماا  تاريخ بدءبعد    لة. ديد بسهولتحجار غير قابل لاإلي   درج في عقدلما

 سددة.  لماعات  الدف
 

ير في  تغي إليجار أو  قد اعة  دأو تغيير في ميل  اك تعدا كان هن إليجار إذد التزامات عقو ة الالدفتري   يمةلك، تتم إعادة قياس القعالوة على ذ
 صلة. ال  وصل ذ األشراء تغيير في التقييم ل أوجوهرها ابتة في الث اإليجار  عقددفعات  

 

 السلفيات و  القروض
 معاملة. اشرة بالب ليف المرتبطة م التكاا  اقصعادلة للمبلغ المقبوض ن ة الض ألجل بالقيم بالقروبدئيا  االعتراف م يتم
 

المبدئياالعترابعد   القرالحق ا    ميت   ،ف  التيوقياس  فاتح  ض والسلفيات  ال  ئدةمل  الفعلي ائ ل الفباستخدام طريقة معد  أةمطفبالتكلفة   تمي ة.  دة 
خالل    وكذلك من  راف بالمطلوبات ف االعت اإيقموجز الموحد عندما يتم  ي الالشامل المرحلن الدخل  ي بياوالخسائر ف  باألرباحاف  تراالع
 طفاء. لية اإلعم
 

 األخرى لمالية  ات  االمطلوب 
ة  دام طريقباستخفة المطفأة  حقاً بالتكلال  قياسها م ت ويت المعامال   يفتكال  مة العادلة، بعد خصم قي بالخرى مبدئياً  األالية  المقياس المطلوبات    ميت 

 لي. ائد الفععدة على أساس الت الفائ ا روفعلي، ويتم االعتراف بمصالف سعر الفائدة
 

الفطريقة  إن   الفعسعر  هلائدة  ا  يي  الت طريقة  لبندكحتساب  المطفأة  م ما  لوباتمط  لفة  وتخصيص  افاصرولية  مدى  الفائدة على    لفترة ت 
مالية،  لند المطلوبات امقدر لب لر اة المقدرة من خالل العمقبلي النقدية المست الدفعات  م به  عر الذي يخصلفعلي هو السا  لفائدةا  ن سعر لمعنية. إا
ً يكون  و، عندماأ  ر. ص ، فترة أقمناسبا



 عةتها التابشركاو ش.م.ع  ويرطلتل إعمار كةرش

 . دةوحالم حلية الموجزةالمر اليةبيانات الملا من هذه تجزأجزءاً ال ي  18إلى  1 نة مرفقكل اإليضاحات المشتُ 
 

 

20 

 موحدة الة زلموجية الحرمية الالالم اتبيانلا حوليضاحات إ
 بع( تا) قة(مدق ير)غ 2022 يونيو 30 يف
 
 )تابع(   ةام اسبية الهحملات ا سا ملخص السي 2-4

 
 )تابع(    ةلمجموعقبل اة الصادرة من  حقوق الملكي لية وأدواتطلوبات الماالم
 
 لية وبات المامطلف بالعترااف االإيق
تقوم المجموعة    . اؤههاانت   ا أو هئ إلغا  من التزاماتها أو   عة وم المجء  إعفا  مدما، يت ط عن بالمطلوبات المالية فقعتراف  بإيقاف االة  وع م المجمتقو

ب  االلتزاأيضاً  يتم    المالية   ات ماستبعاد  النقدتعدي عندما  التدفقات  اخت مختلفعدلة  الم  لاللتزامات ية  ل شروطها وتكون  كبيراً الفة  ذه  ، وفي هاً 
االعتري   لة الحا بالت تم  تست اف  جديدة  مالية  إ زامات  الشرند  المو لى  ب عد ط  إقي لالة  عند  العادلة.  بالمطعترالا يقاف  مة  يت اف  المالية،  م  لوبات 
ي بيان  مفترضة( فات مطلوب ة أو محول قديةودات غير ن موجلمبلغ المدفوع )بما في ذلك أي ة واترية المعني مة الدفي لقاراف بالفرق بين االعت 
 الموحد.  الموجز  ل المرحليام لشا الدخل 

 
 لمالية ات امقاصة األدو

جود  ال وي حفحد  المو لي الموجز  المرحركز المالي  يان المصافي المبلغ في ب   ية ويدرجلمالا  لوباتدات المالية والمطجوومة الاصتم مقت 
ة المطلوبات  ات وتسوي حقيق الموجود، لت فيصا على أساس الاد  في السدة  الرغب   جدوتورف بها  عت المبالغ الم  لزم حالياً لتسويةحق قانوني م

 متزامن. شكل ب 
 

 ة ية الخدماتعويضات نه
 

الخدمة  ويضات  تعموعة  مجالتقدم   تستند هالموظفي نهاية  المزحقة  مست مبالغ  ال  ادةً ع  .  هذه  عن  الراالدفع  على  اايا  موط لنهائي  تب  دة  ول 
 . لتوظيفافترة  مدى  يا علىوقعة لهذه المزاصص للتكاليف المت مخ ذ دمة. يؤخخل رة ادنى من فت لحد األاإتمام  يطةشرفين مة للموظخدال
 

الوبخص المؤهلص  المتحدة  نياطمومن  ين  موظفين  العربية  اإلمارات  دول ومو  دولة  ال  اطني  امجلس  تقدم  الخليجي،  موعة  لمجتعاون 
صندات  اهممس ت في  تقاعد  تأوق  الم  قبل  من  العامهسيسه  للمعاشيئة  االجتماعي لتأماوات  ة  مئوية وت ة  ينات  كنسبة  ر  حتسب  واتب  من 

 حقاقها. ل للمصاريف عند است م  تحتي المساهمات وال لى هذه عجموعة ات المالتزام قتصر فين. ت الموظ
 

 المخصصات 
 

بم االعتراف  وجخصص  يتم  عند  التزاما  قود  أم  ا  و ضمنيانوني  سابق،  نتيجة    لمجموعة على  أن  ومن  حدث  االمرجح    ت دفقالت تكون 
للمواردارالخ اقلت ا  جية،  لمبلغ  لزام ويمكن عم د االلت دي تسة من أجل  تصادية ضروري ي تتضمن مزايا  توقعت اماللتزا  تقدير معقول  إذا   .  

ا كل  أو  بعض  بأن  تسديدالمجموعة  سيتم  ي لمخصص  االعتره،  بالمب تم  مالمسدد  لغ  اف  فق منفصل    وجودات كبند  تكولكن  عندما  ون  ط 
يت دةبه مؤكلتسديدات شا الما  عرض  م.  بي لقعت لمصروفات  بأي مخصص في  الشة  الدخل  ا المرحامل  ان  أي  ن  مصافية  لموحد  الموجز  لي 

 تسديدات. 
 

كس  عالذي ي   استخدام السعر رير، ب لتقرة افت   االلتزام في نهاية داد  وقعة المتوجبة لسمة الحالية للمصروفات المت خصصات بالقي لمياس اق  يتم
 م. اصة بااللتزالخا اطرخل والمما للالزمنية  ة للقيمة سوق الحالي ت التقييما

 

ا مراجعة  فيتم  تالمخصصات  المبياريخ  ي  المركز  يعحالي   رتقدي   أفضل   لتعكس عدل  وتُ   لي ان  لم  إذا  تكون  .  بأن  المرجح  التدفقات  د من 
 . عكس المخصصزام، يتم االلت يد ية من أجل تسدة ضرورادي اقتصمزايا  رد التي تتضمنة، للمواالخارجي 

 

 عادلة القيمة القياس 
 

 مالي.  كل تاريخ تقرير فيلة ادت، بالقيمة العوطالتحاو  اق الماليةوري األار فستثمالمالية، مثل اال  عة بقياس األدواتموجمقوم الت 
 

ن في  المشاركي نتظمة بين  معاملة م  ات فيلوب لتحويل بند مطدفعه    أو   ودات بند موجاستالمه لبيع  ذي سيتم  ادلة هي السعر الإن القيمة الع
بات  حويل بند المطلولت أو  ت  ع بند الموجودالبي لة  معااض بأن المفترلى الة عالعادتند قياس القيمة  قيمة العادلة. يسال  س يخ قياارق في ت السو

 ات. ند المطلوب ودات أو ب الموجند ثر تفضيالً لب ق األكلسوفي ا بات أو أو بند المطلوموجودات الرئيسي لبند ال  تحدث إما في السوق 
 

تسعير    ندق عسو لمشاركون في الا ادمهخست ات التي سي راضالفت ام ااستخدبات يتم قياسها ب ات أو بند المطلوودج وند الملب عادلة  القيمة الإن  
ً تصرفون ين في السوق ي المشارك ت، على افتراض أنجودات أو بند المطلوبابند المو  م االقتصادية. مصلحته لوفقا

 

  بند ام  دتختصادية باساق  زايايق مى تحقملين في السوق علتبار قدرة المتعاعالايأخذ ب ة  المالي ودات غير  ند الموج العادلة لب س القيمة  ن قيا إ
 . كنة المملوسائل جودات بأفضل ابند المو الذي سوف يستخدم متعامل آخر في السوق  ائل أو بيعه إلىوسال  ضلالموجودات بأف 

 

 وق. الس ة في تداولعار العطاءات المة بالرجوع إلى أسدل اعيمة اللقحديد اطة، يتم ت لية النش سواق الماولة في األلمتدات اوص االستثمارابخص
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 موحدة ة اللموجزاة ليحرمية الالمال بياناتلا لحوإيضاحات 
 ع( )تاب مدققة( ير)غ 2022 يونيو 30 يف
 
 )تابع(   ةاسبية الهام حملا  اتسا ملخص السي 2-4

 
   ابع()ت  لعادلةيمة ا قياس الق

 
  طر مخاة  رج ة لبنود ذات شروط ود دسعار فائ باستخدام أ  على التدفق النقدي المخصوم   تقديرها بناء  مة يت ئدذات الفا  للبنود  دلة عاة اللقيمإن ا
 بهة. مشا
 

  ات دفقالت ناًء على  ب   ت مشابهه أوارالسوقية الستثمالرجوع إلى القيمة اب ة  عادلالم تحديد القيمة  م غير متداولة يت سهارات في ألالستثم  بالنسبة
 . قعةة المتوخصومالم ةالنقدي 

 

ال احتساب  القيمة  يتم  لعقود صرف  األجن العادلة  اآلجل عمالت  القيمة   استناداً ة  بية  األة  لي االح  إلى  ذال سعار  اآلجلة  االستحصرف  ت  قاقا ت 
 شابهة. الم
 

 شابهة. لملألدوات اقية لقيمة السوإلى ا سعر الفائدة بالرجوع   قايضاتلم تحديد القيمة العادلة  يتم
 

لحد  افادة ب ست ال وا  دلة،ياس القيمة العافرة لقكافية متولمعلومات الي الظروف حيث تكون ااسبة فالمن   ب التقييمي أسالة باستخدام  موعم المجتقو
 م المدخالت غير الملحوظة. دا خات عالقة والحد من است الملحوظة ذ دخالتاستخدام الم األقصى من

 
جمي  الموجودا إن  وا ع  تقاس  الات  لمطلوب ت  القيمتي  ا عادتها  يتم  أو  في اإلفصلة  عنها  االبي   ح  الم   لمالية انات  يتم الموحد  وجزة المرحلية  ة 
 يمة العادلة ككل. لقياس الق ي تكون هامة الت لمدخالت من ا  قل مستوىتناداً ألاس أدناه، مبينال ،ة دل لعاا يفها ضمن تسلسل القيمةتصن 
 

هالعادل القيمة    قياسات -1 ىالمستو • الة  تلك  مني  ات الماألسعار    مشتقة  في  الاوألسداولة  )غير  نشط ق  أو    لموجوداتالمعدلة(  ة 
 مماثلة بات مطلو

حوظة  والمل  1ى  ة ضمن المستو لمدرج المتداولة ار  ير األسعالك المشتقة من المدخالت غت ي  دلة هقياسات القيمة العا -2 المستوى •
 ار(. عس األ مشتقة من  ية )أ ير مباشربصورة غ سعار( أو كأ  رة )أيرة مباشوات إما بص وب لبند موجودات أو مطل

 

ت  ند مطلوبامدخالت لبند موجودات أو ب   لىتمل عساليب التقييم التي تششتقة من أتلك الم هي    العادلة  ت القيمة قياسا -3 المستوى •
 دخالت غير ملحوظة(. ملحوظة )منات السوق الى بياال تستند عل

 

ت قد  لتحويالاذا كانت  وعة فيما إرر، تحدد المجم كس مت أسا   حدة علىمو مالية الاللبيانات  ي المثبتة فا  وبات والمطل  ت وص الموجودابخص
 ير المالية.  تقاركل فترة إلعداد ال ةفي نهاي  تصنيفالييم قلسل بإعادة ت ت في التسين مستوياتمت ب 

 

ودات  لموجا  ومخاطر   مات وسطبيعة  أساس    ت على طلوباوالمدات  والموج   فئات عة  ة العادلة، حددت المجمواإلفصاحات عن القيم  رضلغ
 ه. عالو موضح أدلة كما هاقيمة العسلسل اللوبات ومستوى ت طالم  أو
 

 القطاعية  علوماتالم 3
 

المجدإلااض  ألغر تنظيم  يتم  واحدارة،  قطاع  في  منتجات بن   موعة  على  وخدمهاء  وا  ل العقا  يرالتطو  قطاع  يهاتها،  وفقاً  فإن  ري.  ذلك، 
اذ  اتخلغرض    حدة مفردةكوالتشغيلية لقطاع أعمالها    النتائجإلدارة  ا اقب  تر.  أنهر بشبإصدار تقاري تقوم    قطاحد فقطاع وا  مجموعة لديهلا

 وتقييم األداء.  د ارالمو ل توزيعرات حو القرا
 

 طاعات األعمال ق
 

وا  علقتت  المدرجة لمطلواو  جودات و والم  ةي التشغيلنتائج  لاإليرادات  المالية  ن البياضمن    بات  اتط   بقطاع   موحدةالات  في  وير  لعقارات 
 . وعة لمجما
 

 رافي الجغ علقطاا
 

فيتعم فقط  حالياً  المجموعة  اإلم  ل  المالعربي ات  اردولة  اوبالتالي،  تحدة،  ة  ولن فإن  التشغيلية  والمطلوبات تائج  في    الموجودات  المدرجة 
 تحدة. مالعربية ال ة اإلماراتدول  اتها فيبعملي  لق تتع ةالموحدالموجزة  المرحلية يةالمال اناتبي ال
 
 
 
 
 



 عةتها التابشركاو ش.م.ع  ويرطلتل إعمار كةرش

 . دةوحالم حلية الموجزةالمر اليةبيانات الملا من هذه تجزأجزءاً ال ي  18إلى  1 نة مرفقكل اإليضاحات المشتُ 
 

 

22 

 موحدة ة اللموجزالية حرمية الالمال تبيانالا حولإيضاحات 
 )تابع(  ة(قمدق ري)غ 2022 يويون 30 يف
 
 ة اإليرادات لفتكت و اإليرادا 4
 

 هية في أشهر المنت   الثالثةفترة   هية في أشهر المنت  الستةفترة  

 
 يونيو   30

 2022 
 يونيو 30
 2021 

 يونيو   30 
 2022 

 يونيو 30
 2021 

 همألف در ألف درهم   ألف درهم ألف درهم  
      يرادات اإل
   3,420,312   3,372,537    6,633,766   6,539,827 سكنية ت وحدا بيع
  486,743   341,842    1,120,936   742,693    وير خدمات تطو  ي راضطع أ رية وق اتج وحدات بيع 
 ----------------------- ------------------------  ----------------------- ------------------------ 
 7,282,520    7,754,702   3,714,379    3,907,055  
  == ===== = ==  ==== = = = = ==   == ===== = ==  ==== = = = = == 

      ت ادا تكلفة اإلير 
   2,344,512   2,064,752    4,527,271   4,074,037 ة  سكني وحدات تكلفة 
  124,071   57,365   276,344   99,573 وخدمات تطوير  ي رية وقطع أراضجات  وحدات ة تكلف
 ------------------------- ------------------------  ----------------------- ------------------------ 
  4,173,610   4,803,615    2,122,117    2,468,583  
  == ===== = = ==  ==== = = = = ==   == ===== = ==  == == = = = = == 

 

 : زمنية معنية نقطة د عن ى مدى فترة زمنية وبها عل ف ت المعترا رادي إلي تقسيم الي ا فيم
 
 هية في أشهر المنت   الثالثةفترة   هية في أشهر المنت  تةالس فترة  

 
 يونيو   30

 2022 
 يونيو 30
 2021 

 يونيو   30 
 2022 

 يونيو 30
 2021 

 ألف درهم ألف درهم   ألف درهم ألف درهم  
      

   3,484,473   3,603,251    6,788,232   7,019,188 رة زمنيةى فت لى مدع −

  422,582   111,128   966,470   263,332 ةعند نقطة زمنية معين  −

 ----------------------- ------------------------  ----------------------- ------------------------ 
 7,282,520   7,754,702    3,714,379   3,907,055   
  == ===== = ==  = === = = = = ==   == === == = ==  ==== = = = = == 

 
 ية واإلدار   يةومات العم صروفوالمت البيع  اصروف م 5
 

 هية في أشهر المنت   الثالثةفترة   هية في أشهر المنت  الستةفترة  

 
 يونيو   30

 2022 
 يونيو 30
 2021 

 يونيو   30 
 2022 

 يونيو 30
 2021 

 ألف درهم ألف درهم   ألف درهم ألف درهم  
      

  175,835   134,140   393,521   286,312 يق البيع والتسوفات  مصرو
   39,273   36,091    74,072   67,252   صلةوفات ذات ر صوماتب  ور

   3,751   24,147    28,334   38,748 ارات روفات إدارة العقمص
   2,854   2,233    7,328   4,658 الستخدام( ت حق اجوداك موفي ذل)بما ك الستهالا

  188,811   135,871   350,183   271,284 أخرى روفات  مص
 --------------------- ---------------------  --------------------- ------------------ 
 668,254   853,438   332,482   410,524  
  == === = = ==  ==== = = = ==   == === = = ==  ==== = = == 
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 دة موحة اللموجزية الحرمالية المال بياناتلا حول اتإيضاح
 )غير مدققة( )تابع(  2022يونيو  30في 
 
 ات التمويل ادإير ( )أ 6

 هية في أشهر المنت   الثالثةفترة   هية في أشهر المنت  الستةفترة  

 
 يونيو   30

 2022 
 يونيو 30
 2021 

 يونيو   30 
 2022 

 يونيو 30
 2021 

 ألف درهم ألف درهم   ألف درهم ألف درهم  
      

  دىوالودائع تحت الطلب ل  بتةع الثاالودائ  نيل ملتموإيرادات ا
   2,693   15,488    6,077   19,852 وكبن ال
   7,313   27,864     11,783   64,144 ( 1)  يرادات تمويل أخرىإ
 --------------------- ---------------------  --------------------- ------------------ 
 83,996   17,860     43,352   10,006   
  == ==== = ==  ==== = = = ==   == === = = ==  ==== = = == 

 
السنةخال (1) ا  ،ل  بتسجيلقامت  إبق  لمجموعة  تمويليراديد    30)لف درهم  أ  64.144بلغ  مب طويلة األجل    عكس ذمم مدينة  نم  ات 

 .  (م رهألف د 11.783 :2021 يونيو
 
 التمويل   تكاليف ( ب )6

 في هية  أشهر المنت   ةالثالثفترة   هية في أشهر المنت  الستةفترة  

 
 يونيو   30

 2022 
 يونيو 30
 2021 

 و يوني  30 
 2022 

 يونيو 30
 2021 

 ألف درهم ألف درهم   ألف درهم ألف درهم  
      

   24,934   29,530    49,098   53,375 ة ذات عالقالبنوك واألطراف قروض   –ل تكاليف التموي 
   63,410   35,715    93,749   83,191 (  1) خرى تمويل أ يفتكال
 --------------------- ---------------------  --------------------- ------------------ 
 136,566   142,847   65,245   88,344   
  == ==== = ==  ==== = = = ==   == === = = ==  ==== = = == 

 

  يونيو   30لف درهم )أ  68.520بلغ  بمألجل  طويلة ا  ة ن دائ عكس ذمم    من   مويل رادات ت يد إي بق  وعة بتسجيلمجم لقامت ا  ، خالل السنة (1)
   .( همألف در 81.934 :2021

 

 ية دة المصرفلنقد والرص ا 7

   
 يونيو   30

2022 
 رسمب دي  31
 2021 

 مهألف در ألف درهم    
 ة( قق)مد ة( ققمدغير )   
     

 991 991   النقد في الصندوق 
 5,687,664   9,775,117  لدى البنوك  وودائعحت الطلب  وت  رية حسابات جا

   ------------------------ ----------------------- 
   9,776,108   5,688,655 
    ======== = ==  = ====== = == 
 

  وذلك بعد خصم   ( ألف درهم  5.605.285:  2021ديسمبر    31م )ألف دره  9.766.373  ادله يعما  يبلغ النقد و  2022  يونيو  30ا في  كم
 اد عند الطلب.  سدال ستحق ي ت والت العربية المتحدة  ارات مإلة ارية في دولاوك تجيها من عدة بن عل حصولال التي تميالت  التسه

 

رات  فت جل مودعة لقصيرة األ   لثابتةودائع ان ال البنكية. إع  دائ لواعلى  ائدة  معدالت السسب الح بأسعار ثابتة    فوائد يحقق    لبنوكلدى االنقد  إن  
ى  ت السائدة علدال عب المحس  ئدواوتحقق فلمجموعة،  رية للفوة ابات النقدي لمتطاللك يعتمد على  وذ  ،ة أشهرواحد وثالث   وم ا بين ي مختلفة م

 . معنيةلجل ارة األئع قصي الودا
 

  مقابل ك  وبن ى  ألف درهم( لد   5.624.497:  2021سمبر  دي   31لف درهم )أ  7.640.305  بمبلغتم االحتفاظ    2022  يونيو   30ا في  كم
ع/األرصدة غير  الودائ هذه  ضمان.  ت  حساباي تم إيداعها في  والت   رطوي الت ارات لغرض  قيع عب   نظير عمالء  ن الستلمة مالمقدمة المالدفعات  
 مرهونة. 
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 حدة موة اللموجزلية احرمالية المال بياناتلا حولإيضاحات 
 )غير مدققة( )تابع(  2022يونيو  30في 

 
 ير تاصدر بها فولم ي   ينة التيمم المد التجارية والذ ة ذمم المدينال 8

   
 يونيو   30

 2022 
 ديسمبر 31
 2021 

 مألف دره ألف درهم    
 ققة( )مد ة( ققمدير غ)   

     يةالتجار  المدينة الذمم 
 753,848   636,525   ا  شهر 12ل خال حقة القبض ت مس مبالغ
   ------------------------- ------------------------- 

     تير ها فوا در ب صالتي لم ي  م المدينة ذمال
 4,988,216   5,175,933   شهرا   12تحقة خالل واتير مسيصدر بها ف نة لمم مدي ذم
 8,853,560   9,809,250   شهرا   12 د عتحقة ب مساتير صدر بها فوم مدينة لم ي ذم
   ------------------------- ------------------------- 

   14,985,183   13,841,776 
   ------------------------- ------------------------- 

 14,595,624   15,621,708   تي لم يصدر بها فواتيرة الية والذمم المدينرالتجا  ةالي الذمم المدينإجم
    ==== === = = = =  ======== = == 

 
  تعلق ي ي الذألف درهم(    48.497:  2021ر  ديسمب   31درهم )  لفأ  48.497مبلغ    اخصوم منهمه  العدينة التجارية المبينة ألما  ذممإن ال

جميع    عتبرت االئتمان المتوقعة.  ء  على نموذج خسائر  لخسائر بنارة لإلدا ل  تقدير   أفضل   مثل لذي ي ا  في تحصيلهاك  لديون المشكواصص  مخب 
 لتحصيل بالكامل. ل لةقاب رى خالمدينة األ  ذممال
 

 ما  دوعة مق مدفوفات صرمووودائع أخرى  ينةمد مم ات وذدموجو  9

    
 يونيو   30

 2022 
 ديسمبر 31
 2021 

 همألف در م هف درلأ   
 )مدققة(  ة( قق مدغير )   
     

 1,655,496   2,168,946     ( 17اح يضعالقة )إ ذات  حق من أطراف المست 
 783,683   848,849   ( 1المؤجلة ) ة المبيعاتولعم

 429,017   350,486   وآخرين ى مقاولينقدما  إلعة ممدفومبالغ 
 46,069   178,489   ابلة للتحصيل المضافة القة القيمة ضريب 
 3,856   6,724   ة مقدما  دفوع م تفا مصرو
 24,677   28,693   وودائع   أخرى ة مدين ذمم 
   ------------------------ ----------------------  
   3,582,187   2,942,798 
    ====== = = ==  = ===== = = = 
 

ا  12 خالل األخرى   ما  المدفوعة مقد  والمصروفاتوالودائع لمدينة والذمم ا ات حق الموجودتست   .  من تاريخ التقرير شهر 
 

إطفيت  (1) مام  عموء  المتكبيعات  م ال  تال صروفات  الوفاءلحصول  بدةالمؤجلة  أو  على  ابالع  ل  مع  عقود  مدلعمالء  استيفاء فت ى  لى    رة 
 . ذلكحيثما ينطبق  اء، امات األدالتز

 

 لتطوير ا لغرض  قارات ع 10

     
 ونيو ي  30

 2022 
 ديسمبر 31
 2021 

 مألف دره لف درهم أ   
 )مدققة(  ة( ققمد غير )   
     

 14,469,588   11,179,609   سنة ال/رةالفت ية الرصيد في بدا
 6,577,215   2,604,334   السنة /ل الفترة خال  بدةتكتكاليف الملا: زائدا  

(9,867,194) ( 4,172,457)   السنة  /ات خالل الفترةاديف إيرلة لتكالالمحو  اليفناقصا : التك   
   -------------------------- ------------------------  
 11,179,609   9,611,486   السنة /ة ترفلة اي ي نهايد فلرصا
    = === = = = = = =  = ==== === == 
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 موحدة ة اللموجزلية احرمية الالمال تيانابلا حول إيضاحات
 تابع( )غير مدققة( ) 2022يونيو  30في 

 

 كةشترم فات ئتالروض الق 11

     
 يونيو   30

 2022 
 ديسمبر 31
 2021 

 مألف دره ألف درهم    
 مدققة( ) ة( ققمدغير )   
     

 843,493   831,017   .م ذ.م سي  دابليودي  ر دبي الجنوبإعما
 136,236   148,043     مم.ذ.وز ي ف  أولد تاون

   -------------------- -------------------  
   979,060   979,729 
    ==== === ==  = = === = = = = 
 

 دة. ال يترتب عليها أي فائ و فقاً لشروط االتفاقية واد  السدمضمونة وتستحق ر غي ة  مشترك  الفاتإلى ائت القروض  إن
 

 ائتالفات مشتركة ي ف مار ستثا 12

     
 يونيو   30

 2022 
 برديسم 31
 2021 

 درهم ألف م ألف دره   
 ققة( د)م ة( ققدمغير )   
     

 299,270   330,858   م م.ذ. ي س بليودي دا ي الجنوبدب  إعمار
 234,536   234,538   ير ذ.م.م سكو زعبيل
 217,440   266,539   .م.م ذفيوز   اونت أولد 
   -------------------- ------------------  

 751,246   831,935   سنة الية الفترة/نها فيركة  المشت  ت ئتالفااالر في ماستث الصافي ا
    === = == = ==  = == === == 

 

 : شتركةفاتها المالتالية في ائتال ةلي فعالصص الملكية ح ى المجموعة لد
 نسبة الملكية                      

 2021 2022 س تأسيل بلد ا  
     

 ٪ 50. 00 ٪ 50.  00 ة حدالعربية المت  راتاإلما  م م.ذ. ي بليو سدي دا الجنوب دبي إعمار
 ٪ 50. 00 ٪ 50.  00 حدة المت ية رب ارات العاإلم  ر ذ.م.م ي سكو زعبيل
 ٪ 61 .25 ٪ 61  .25 ة دالمتحاإلمارات العربية   .م.م ذاون فيوز أولد ت 
  

 رى ة والخ الذمم الدائنة التجاري 13

     
 يونيو   30

 2022 
 مبرديس 31
 2021 

 رهمد  ألف م ألف دره   
 ة( ق)مدق ة( ققمدغير )   
     

   278,24,01   4,077,290   اريعالمشتكلفة عقود   تومخصصا   تمستحقا
 2,916,393   2,973,670   اء أراضي رلش دائنون

 2,636,728   2,756,304   ( 17 يضاح )إ عالقة راف ذات دفع ألطة الحقمبالغ مست 
 798,763   768,360   ( 1)  ةتجاري نة ئ دامم ذ

 221,003   189,463   الدفع  قة مستح عموالت مبيعات 
9,33415   177,165   كومية الحفع للجهات مبالغ مستحقة الد   

 450,641   387,574   ت ااقاستحقرى وأخ ائنة د ذمم
   --------------------------  ------------------------  
   11.329.826 .201.08911  
    ===== = === ==  == === = === == 

 

المورد  ختسهيالت  على    يةالتجارة  لدائن االذمم    تشتمل (1) در  154.471بلغ  بمصم  ألف    154.471  :2021بر  ديسم  31)هم  ألف 
يختار وا(  همدر بموجبها  الم  لتي  السداد  استالم  البنوك  الموردون  أحد  من  لفواتيرهم  طبكر  من  عن  مستحقاتهم  خصم  .  المجموعة ريق 
من  لتسوية  م اوعة واستالمستحقة على المجمير الت ق بالفوايتعل  ماارك في مشرد المونك على دفع مبالغ للالب   ، يوافقتيبربموجب هذا الت و
 حق. ة في تاريخ العجموالم
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 موحدة الة لموجزلية احرمية الالمال بياناتلا حولضاحات إي
 )غير مدققة( )تابع(  2022يونيو  30في 

 
 تخضع لفائدة ات سلفي وض ورق 14

     
 يو يون   30

 2022 
 ديسمبر 31
 2021 

 مهدرألف  رهم د  ف أل   
 )مدققة(  ة( ققمدغير )   
     
   3,715,197   3,260,508   ة ن السلفترة/ا ة ي بدافي صيد الر
  683,370   1,658,915   سنة ال/الفترةالل ة خحوب ئداً: القروض المسزا
  (1,138,059) ( 1,997,690)   ة السن رة/ الفت خالل  المسددة بالغ صاً: المناق
   -------------------------- ------------------------- 
  3,260,508    2,921,733   نة السفترة/الفي نهاية  يدصلرا

 ( 1,841) ( 886)   رةً شبايف المنسوبة مالمن التك غير المطفأ اً: الجزء ناقص
   ------------------------ ----------------------- 

   3,258,667   2,920,847   ة سن ية ال هاي ن ة ف دت التي تخضع لفائ يالسلفالقروض وا  يصاف
    ==== === = = ==  == ==== === = 
 
 : فائدة ل  عالقروض والسلفيات التي تخضقاق ح ستيان اب
 3,059,265   1,363,259   * هراً ش 12الل خ  
402,199    1,557,588   شهراً   12بعد     
   ------------------------  -----------------------  
   2,920,847   3,258,667 
    ======= == = =   = = ==== === =  

 
ائت تسه  على   عة المجمو  لت حص  ،2019خالل   أمريكي    ر دوال  ألف   1.000.000بقيمة    يل"( سه)"الت   سنوات   6  مدته   متجدد ماني  يل 

ع  يخض.  ٪ سنويا  1  .25  ا  زائدأشهر    3  لمدة  بور ر اللي عسب ئدة  معدل فالع  ، ويخضيل غير مضمونالتسها  هذف درهم(.  أل  3.673.000)
ب لمجا  قامت،  2022  يونيو  30في  كما  ة.  مالي الدات  هتعال  بعضل  سهيلالت ا  هذ مبلغ  موعة  ي يكمرأدوالر  ف  أل  743.805سحب 
التسهيل  ع  خضي   التسهيل.   من  درهم(ألف    2.731.998) وهذا  عرلفائدة  المرحل  ه ضتم  المالية  البيانات  المو في  الية  بمبلغ موحدجزة  ة 

 . للمعاملة  مباشرة بة المنسولمطفأة ا ة غيركلفلت اهم(، بعد خصم ردف أل 3.175.297: 2021ر ديسمب  31درهم )ألف   2.731.112
 

التسهيل لمعدل فائدة وفقا   خضع  . ي رهم ألف د  600.000ألجل بمبلغ  ير اقصتسهيل قرض  على  المجموعة    حصلت ،  2021سنة  ل  خال
بسحب  المجموعة    قامت،  2022  يونيو  30  م. كما فيألركة الشمان تجاري من اب ضوهو مضمون بموج   ويا  سن   ٪1  زائدا    لسعر االيبور

 : ال شيء(.  2021ديسمبر  31)  يلذا التسهمن ه ف درهم أل 180.000 مبلغ
 
  ي لت يات القروض والسلفضمن ا( ألف درهم  83.370:  2021بر  ديسم  31)م  ألف دره  9.735لغ  مب ج  إدرا  تم،  2022  يونيو  30ي  ف  اكم

حق  ويست   متحدةال  بيةعرلا  تاراماأل   ي دولةتجارية فنوك  ب   ةعدمن    ل عليها تم الحصو   يلغ التسهيالت الت لمب ذلك امثل  ئدة حيث ي لفا  تخضع
 .  ند الطلب عسدادها 

 
 . ر تمديده إذا لزم األمذي يمكن ئتماني المتجدد ال يل االالدفع للتسه مستحقالالمبلغ  شكل رئيسيب  مثلي * 

 
 الطارئة  ماتاللتزاوا  اناتضمال 15

 
الأصدر كفالةجمومت  بم  عة  دره  6.448.347  لغب أداء  درأ  6.351.465  :2021ديسمبر    31)م  ألف  التنظيم  إل(  هم لف  مؤسسة  ى 

 تنظيم العقاري. سسة الة بمؤصالخا  نظمة يعها بموجب األر شان عن مدبي كضماالعقاري في 
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 وحدة مة الزلموجة اليحرمية الالمال بياناتلا حولإيضاحات 
 ر مدققة( )تابع( )غي 2022يونيو  30في 

 
 لتزامات اال 16

 
.  ( ألف درهم  4.384.786  :2021ديسمبر    31)  درهمألف    7.437.949غ  لبمب لتزامات  ا  ةوعمجمال لدى    كان،  2022  يونيو  30ي  ف
بعد  سنة  الرة/ية الفت نهاي  فأراضي  قطع    شراءرمة ل مب قود الالمبرمة من قبل المجموعة، بما في ذلك العقود  قيمة الع  ذه االلتزاماته  ثلتم

   . خري ات لك الفي ذ ة المبالغ المستحقة والمقبوض اتير الفو يمةخصم ق
 
األرباح المستقبلية على مدى    من  ٪30بدفع  المجموعة    تلتزم  د،راش  ين المجموعة وميناءة ب لمبرماية التطوير  قذلك، وفقا  التفا  وة  على الع

   د. راش ناءحياة مشروع مي   دورة
 

ج  ت ير المتوقع أن ين غن  لتي مواة  ي داالع  ياق األعمال جموعة في سللم يع  بعدة مشار  تعلق ت ن  من قبل مقاولي ا  يمهتم تقد  ت ك مطالباناهكان  
 مقدمة. ير ات جوهرية غطلوب عنها م

 
 قة اف ذات العالطرال إفصاحات  17
 

الما البيانات  الموجزةلية  لغرض هذه  تعتبرالم  المرحلية  إذا كةبالمجموعة  ق عال  ت ف ذاطرا األ   وحدة،  الالمجموعى  لدان  ،  بشكل  ة،  قدرة 
ا،  مباشر  ير غأو    باشرم تأممار  أو ف  ر طال لى  عسيطرة  لعلى  في  ث سة  عليه  جوهري  القرارير  المالاتخاذ  العكية  ات  أو  س  والتشغيلية 
قة  العال  اتطراف ذألاون  تكن  مكن أي شترك.  وهري المالج  المشتركة أو التأثير  خضع المجموعة والطرف للسيطرةكس، أو عندما ت لعاب 
 رى. أخ شآتأو من  رادفأ
 
 ة طراف ذات العالقاأل مع معامالت ال

وبشروط متفق    األعمال العادية   في سياق   هانفيذت   تموالتي    العالقة   ات ذ  طراف األمع    اليةالجوهرية الت   مالت امعالناك  انت هك  ، ةرت الفل  خال
 : المعنية راف عليها بين األط

 تهية في المنشهر أ الستةفترة    

     
   يونيو   30

2022 
 يونيو 30
 2021 

 رهمف د أل م ألف دره   
 ( ةقق مدغير ) ة( ققمدغير )   

     : م الشركة األ
 118,633 415,542   ناه( د( أ2ع )ادات )راجيراإل

 243,570 229,420   ( ه ( أدنا1)ارية )راجع واإلد ع والمصروفات العموميةلبي ا  مصروفات
,86920 27,327   ناه( ( أد3يل )راجع )ة التموتكلف  
    == == == = = =  == == === = = 

     : الشقيقة آت نشالم
 13,141 18,134   ة  ري دااإلصروفات العمومية والموع لبي فات امصرو

 24,750 39,605   طوير العقارات مصروفات ت 
    = === === = =  == === == == 

 
    

    : القة بهمالع طراف ذات ليا واألعفي اإلدارة الس اإلدارة وموظ مجل أعضاء 
 244 89   ارية  اإلدروفات العمومية وصع والمالبي روفات  صم
    === = === = =  = = == = == == 
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 دة موحة اللموجزلية احرمالية المال بياناتلا ولح ضاحاتإي
 )غير مدققة( )تابع(  2022يونيو  30في 

 

 تابع()  قة ذات العال الطراف  إفصاحات  17
 

 عالقة لدة األطراف ذات ا أرص
 
يلييمف األ رصدأ  ا  الج  ذاتف  ا طرة  االعالقة  المركز  بيان  )وبنود  أال  الموحدالموجز    يرحلمال  يللماوهرية  اهذدرجت  تي  رصدة  أل ه 

 : ها(ضمن 

   
 يونيو   30

 2022 
 سمبردي  31
 2021 

 همألف در ألف درهم  
 ة( ق)مدق ة( ققمدغير ) 
   : م شركة األال
 1,631,162 2,108,113 اه( أدن ( 2و) ( 1) اجع)ر  قدما  فوعة ممد فات أخرى ومصرومدينة وودائع  ممذات وموجود  
 2,598,805 2,731,980 أدناه(  ( 3و)  (1)راجع )أخرى  ة و ري اتج نةدائ ذمم   
  === === == ==  == ===== = =  

   : الشقيقةنشآت لما
 24,334 60,833 أخرى  ما  مقد دفوعةم صروفات وم ع ائ دوذمم مدينة وو  تا موجود  
 37,923 24,324 أخرى و  تجاريةائنة دذمم   
  == == =====  === == === = 
 
 الشركة: يف مصار تخصيص (1)

الال  قامت  بتقديم بعض  للمجموعة وتم تخصشركة األم  المهام  المرتكيص  بهذه  اليف  المتبطة  المجموعة. شملت هذه  إلى  أقسام  المهام  هام 
الب  المستثمرين  شرية والموارد  المعت و  المتثالالمالي والمحاسبي واوالقسم  الخزينة وعالقات  للقوان متث مات وااللوكنولوجيا  ين ولقوانين ال 
٪  3ل الشركة األم على أساس نسبة  شركة من قب صروفات الم  تخصيصالتفاقية العالقة، تم  ألعمال والتسويق. وفقا   ر اتطوي الشركات و

رهم مستحق  د   ألف  2.520.438  لغسداد مب ة والشركة األم على  المجموع سابقة، تم االتفاق بين  خالل السنة ال إيرادات المجموعة.    من
  31في  كما  درهم    ألف  4.151.600  قدره  الشركة األممبلغ مستحق من  الل مقاصة مقابل  ن خلمجموعة إلى الشركة األم مالدفع من ا
   . صافي الرصيد قابل لالسترداد عند الطلب.  2021 ديسمبر

 
 : ة األمشرك ن الرداد مابلة لالست غ القلاالمب  (2)
صة للبيع  خصالعقارات الم ة لمشروعات تطوير  كبدالمت وير  التط   فلي تكاتعلق ب ا ي يمف  ألمن الشركة ام  ستردادابلة لاللقرصدة امثل ذلك األي 

  ل ة بأعماعلقلمت وير ادمات التطخ تحويل  ة األم ب ة، قامت الشركحويل الرئيسي ليه في اتفاقية الت االتفاق عم  ا لما ت قوف  ي.ور دب خوع  شرفي م
اتطوي  الر  للعقارات  ملب مخصصة  في  خويع  الر  شروع  إلى  تتكب الت و  ة،شرك دبي  ب ي  تكاالت ليف  تكا  لشركة اه  د  فيها  بما  البنية  طوير  ليف 

 رئيسية. ة التحويل ال فق عليها في اتفاقي شروط المت للوفقا   ة صد رألهذه ا دادترحتية. سيتم اسلت ا
 
 : األم  إلى الشركة الدفع حقمست  المبلغ (3)

الش  مستحق   المبلغإن   إلى  األرالدفع  الطل   داده س  ويتم  ون غير مضمم  كة  وعند  درهم   2,584,750  مبلغ  نتضمي ب  يسمبر  د  31)  ألف 
الي  عة إجمولدى المجم  .13ح  يضا اإلراجع أيضا     .سنوي ا٪  1  .4  زائدا    يبورلال  ر بسع  ةفائد  عليه  يترتبدرهم(  ألف    2.584.750  :2021

 رهم(. د  ألف 4.958.550والر أمريكي )ألف د  1.350.000بمبلغ  ئتمانياهيل ست 
 

 يا العلارة وظفي اإلدم تعويضات 
 

 كما يلي:  الفترة ل اللعليا خة اداراإل موظفي مكافآت كانت

     
 يونيو   30

 2022 
 يونيو 30
 2021 

 ألف درهم م رهد ألف    
 ة( قق مدغير ) ة( ققمدغير )   
     

 24,317 21,162   رة األجل ي مزايا قص
 837 1,610   لموظفينمة لالخد نهاية تعويضات 
   ----------------- ----------------- 
   22,772 25,154 
    == = === ==  === == = == 

 
 (. 34 :2021 يونيو 30فا  )ظمو  30 الي اإلدارة الع موظفي، بلغ عدد 2022يونيو  30كما في 
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 موحدة ة الزلموجلية احرمية الالمال بياناتلا حولإيضاحات 
 ابع( )غير مدققة( )ت 2022يونيو  30في 
 
 ة ات الماليلألدو   العادلة قيمة ال  18

 
 ة. لمالية والمطلوبات المالي جودات امولا من ليةماال ف األدواتلأتت 
 

ا المالية تتألف  األرصمجملل  لموجودات  من  اوعة  الم  يةمصرفلدة  والذمم  والذموالنقد  التجارية  الت   مدينة  فواتير  ي  المدينة  بها  يصدر  لم 
المشتركةئتاللال  السلفياتووض  قرلاو المدوال   فات  األخرى  ذمم  أطرالمست والودائع  وينة  من  ات   عالقة.    ات ذ  فا حق  ت  بالولمطشتمل 

والسلفيات  لالما القروض  على  للمجموعة  فو  ي ت الية  عليها  والايترتب  العمالء  وودائع  ائد  المحتجزا ئن الدذمم  وذمم   غوالمبالالدائنة  ت  ة 
 ى. ألخرا نةئ لداقة والذمم اعالذات   افالمستحقة ألطر

 
بيع ملية العء  ناباستث حالية بين األطراف الراغبة،    معاملة   ي ة فدالة األ ادب يمكن به م  لذيا  غية بالمبلت المالالعادلة لألدوا   ةلقيمإدراج ا  يتم
 أو التصفية.  ريالقس
 

   دوات.األ ه لهذ جلة األقاق قصيرتحسالا ت نظرا  لفترا لدفتريةا هاورة جوهرية عن قيملية ال تختلف بص ماال عادلة لألدواتالقيم إن ال




