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دبي 
اإلمارات العربیة المتحدة دولة 

إلى السادة   المرحلية الموجزة  تقریر مراجعة البيانات المالية الموحدة
  قاریة ش.م.ع.يمة العلخاس رأ ة ي شركهم مسا

المقدمة 
لشركة    قمنا بمراجعةلقد   الموجزة المرفقة  الموحدة المرحلية  ش.م.ع.البيانات المالية   وشركاتها ("الشركة")    رأس الخيمة العقاریة 

الموحد المرحلي  ٢٠٢١  سبتمبر  ٣٠("المجموعة") كما في  التابعة   من بيان المركز المالي  والتي تتألف    ٣٠ي  ف  ما كالموجز  ، 
في   تينأشهر المنتهي تسعةلفترتي الثالثة وال  الشامل الدخلو  لعالقة للدخلوالبيانات الموحدة المرحلية الموجزة ذات ا ٢٠٢١ سبتمبر

ية المنته  أشهر  تسعةال  فترةلتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدیة للذات العالقة    الموحدة المرحلية الموجزةلبيانات  واذلك التاریخ  
وفقًا   وجزة مال  المرحليةة  لية الموحدإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات الما   التفسيریة.یضاحات  لك التاریخ واإلذفي  

إن مسؤوليتنا هي إعطاء   ).٣٤، إعداد التقاریر المالية المرحلية (المعيار المحاسبي الدولي رقم  ٣٤بي الدولي رقم  للمعيار المحاس
استنادًا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها. المرحلية الموجزةيانات المالية الموحدة بهذه الاستنتاج حول 

عة اجمجال المر 
المرحلية المنجزة   المعلومات الماليةالذي ینطبق على مهام المراجعة "مراجعة    ٢٤١٠اجعتنا وفقًا للمعيار الدولي رقم  ر ممت  لقد ت

المرحلية من طلب االستفسارات بصورة رئيسية من   المعلومات الماليةمراجعة  لف  أ تت   ل".من قبل مدقق حسابات المنشأة المستق
إن مجال عملية    خرى.ة والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األيمالألمور الا  مسؤولين عناألشخاص ال

وبناء عليه فإنها ال تمكننا من الحصول على التأكيدات    ليةو لديق االمراجعة أقل بكثير من مجال التدقيق الذي یتم وفقًا لمعایير التدق
بناء على ذلك فإننا ال نبدي رأیًا بخصوص    یدها أثناء القيام بالتدقيـق.دتح   لتي یمكنا  الجـوهریة  التي تطلعنا على جميع األمور

التدقيق. 

االستنتاج 
البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة المرفقة لم یتم إعدادها،  نأ تقاد باستنادًا إلى مراجعتنـا، لم یرد إلى علمنا ما یستوجب االع

.٣٤ر المحاسبي الدولي رقم امعيوفقًا لل، ي الجوهریةمن جميع النواح 

عن ارنست ویونغ

موقعة من: 
وردة إبراهيم

شریك
١٢٥٨رقم التسجيل: 

٢٠٢١  أكتوبر ٣٠
دة ، اإلمارات العربية المتح دبي



التابعةهااتشركش.م.ع و لعقاریةارأس الخيمة 

.ةالموجز المرحليةالموحدة  اليةنات الميا البه ذمن هزأ  یتج ال جزءًا  لمرفقةا١٩إلى  ١من ضاحات  تشكل اإلی
٢

المرحلي الموجزد دخل الموحالنايب
(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠في المنتهيةفترة  لل

المنتهية فيالثالثة أشهرفترة أشهر المنتهية فيتسعةالفترة 
سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠سبتمبر ٣٠سبتمبر ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
درهمألف  درهملفأدرهمألف درهمألفإیضاح 

)(غير مدققة(غير مدققة) غير مدققة) ((غير مدققة) 

٣٤٢٤٬٣٧٠١٧٧٬٥٤٠١٥٩٬٢٧١٥٧٬٥٢١رادات من عقود العمالءاإلی

)٢٩٣٬٣٦()٦١٤٬٩٢()٥٤٧٬١٢٠()٦٧٣٬٢٥١(٣لفة االیراداتكت

١٧٢٬٦٩٧٥٦٬٩٩٣٦٦٬٦٥٧٢١٬٢٢٨األرباحإجمالي 

)٩٬٦٤٠()٩٬٣٢١()٢٩٬٣٧٣()٣٣٬٤٩٨(٤إداریةمصاریف بيعية وعمومية و 

٠٦٢٬٦٦٩١٥٬٢٦٠٥٨٬٢٢٧٩٢٬٧دخل آخر

٢٠٥٬٢٦١٥٤٬٥٣٥٧٩٬٣٩٤١٩٬٣٨٠أرباح تشغيلية

صافي التغير في القيمة العادلة
لالستثمارات المدرجة بالقيمة

ة من خاللالعادل
)٣٥٣()٢٤٥()٢٬٤٩٩()٣٬٥٤٥(الخسائرو األرباح  

٥٬٣٩٨٨٬٦٠٦١٬٧٧٠٢٬٧٣٦دخل تمویل

)٧٬٥٢٧()٢٬٧٨٥()٢٠٬٧٦٣()٩٬٧٧٣(تكاليف تمویل

--٢٦٠٠٨٨٬١ع األرباحزیو تدخل 

٩٤٣٬١٩٧٩٦٧٬٤٠٣٤١٬٧٨٢٣٦٬١٤أرباح للفترة

األساسي–للفترةللسهمالربح 
٠٩٩٬٠٢٠٠٬٠٣٩٠٬٠٠٠٧٬٠درهم)(والمخفف



التابعةهااتشركش.م.ع و لعقاریةارأس الخيمة 

.ةالموجز المرحليةالموحدة  اليةنات الميا البه ذمن هزأ  یتج ال جزءًا  لمرفقةا١٩إلى  ١من ضاحات  تشكل اإلی
٣

المرحلي الموجزالموحد الدخل الشاملبيان 
ققة)(غير مد٢٠٢١سبتمبر٣٠المنتهية في فترة  لل

فترة الثالثة أشهر المنتهية فيأشهر المنتهية فيتسعةالفترة 
سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠سبتمبر ٣٠ر سبتمب ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
درهمألف  درهمفلأمدرهألف همدر ألف

(غير مدققة(غير مدققة) (غير مدققة) (غير مدققة) 

١٩٧٬٩٤٣٤٠٬٩٦٧٧٨٬١٣٤١٤٬٢٣٦ترةأرباح للف

:الشامل األخرى الدخلبنود

إلىإعادة تصنيفها لن یتمالبنود التي  
:في الفترات الالحقةاألرباح أو الخسائر  

ستثماراتاللة العادلة  التغير في القيمصافي  
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل

٤٧٥٬١)٣٧٨()٨١٤٬١٣()٦١١٬١٣(ى مل االخر بنود الدخل الشا 

٣٣٢٬١٨٤١٥٣٬٢٧٧٥٦٬٧٧١١٧٬١٥إجمالي الدخل الشامل للفترة





التابعةهااتشركو ش.م.ع ةاریلعقرأس الخيمة ا

.ةالموجز ليةالمرح ية الموحدة  لمالنات ايا البمن هذه یتجزأ  ال جزءاً المرفقة١٩إلى  ١من ت  تشكل اإلیضاحا 
٥

المرحلي الموجزلملكية الموحد ت في حقوق ايان التغيراب
(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠هية في تالمنفترة  لل

إجماليأرباح غير احتياطي احتياطي احتياطي 
حقوق الملكيةموزعةالعادلة ةقيملاعام ني نو قا رأس المال 

درهمفلأهمر دف ألمدرهألف درهمألف همر دألف درهمف أل

٥٢٧٬٩٢٧٣٬٩١٠٬٨٠٣)٢٣٠٬٤٢٤(٢٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠٦١٣٬٣٠٠)(مدقق٢٠٢١ینایر  ١يد في  رصال

١٩٧٬٩٤٣١٩٧٬٩٤٣----األرباح للفترة

)٦١١٬١٣(-)٦١١٬١٣(---ةاألخرى للفتر الشاملالدخلد و بن

١٩٧٬٩٤٣١٨٤٬٣٣٢)١٣٬٦١١(---)ققدمريغ(ةر لفتل لشامالخللداليإجما 

)٠٠٠٬٣()٠٠٠٬٣(----)١٥اإلیضاح  (تعاب أعضاء مجلس اإلدارةأ

٨٧٠٬٧٢٢١٣٥٬٠٩٢٬٤)٠٣٥٬٢٤٤(٠٠٠٬٠٠٠٬٢٠٠٠٬٠٠٠٬١٦١٣٬٣٠٠)(غير مدقق٢٠٢١سبتمبر٣٠الرصيد في 

٥٠٩٬٧٥٧٣٬٨٩٥٬٦٠٢)٢١٦٬١٠٣(٢٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠٦٠١٬٩٤٨)(معاد إدراجه)(مدقق٢٠٢٠ینایر  ١الرصيد في  

٤٠٬٩٦٧٤٠٬٩٦٧----فترةللح  ربا األ

)٨١٤٬١٣(-)٨١٤٬١٣(---ةر تفللألخرى  الشامل ابنود الدخل

٤٠٬٩٦٧٢٧٬١٥٣)١٣٬٨١٤(---)(غير مدققشامل للفترةالالدخل  إجمالي

)٤٬٠٠٠()٤٬٠٠٠(----)١٥اإلیضاح  (تعاب أعضاء مجلس اإلدارةأ

)٠٠٠٬٨٠()٠٠٠٬٨٠(----)١٦اح  اإلیض(توزیعات أرباح  

٧٢٤٬٤٦٦٧٥٥٬٨٣٨٬٣)٩١٧٬٢٢٩(٠٠٠٬٠٠٠٬٢٠٠٠٬٠٠٠٬١٩٤٨٬٦٠١)(غير مدقق٢٠٢٠سبتمبر٣٠يد في  رصال



التابعةهااتشركو ش.م.ع ةاریلعقرأس الخيمة ا

.ةالموجز ليةالمرح ية الموحدة  لمالنات ايا البمن هذه یتجزأ  ال جزءاً المرفقة١٩إلى  ١من ت  تشكل اإلیضاحا 
٦

المرحلي الموجزیة الموحد قدلنقات االتدفانبي
مدققة)ير (غ٢٠٢١سبتمبر٣٠منتهية في الفترة  لل

لمنتهية فياأشهرتسعةالفترة 
سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمألف  درهمألف

ير مدققة)(غير مدققة) (غات یضاح اال
شغيليةألنشطة التاالتدفقات النقدیة من

١٩٧٬٩٤٣٤٠٬٩٦٧ح للفترةبا أر 
ة:ليتا ود التعدیالت للبنلا

٥٧٬٥١١٨٬١٩٥ستهالكاال
٣٤٧٤٧٣الخدمة للموظفينیةا هأة نفا كممخصص 

٩٬٧٧٣٢٠٬٧٦٣ف تمویليلا تك
)٨٬٦٠٦()٥٬٣٩٨(دخل تمویل

)١٬٠٨٨()٦٠٢(توزیعات األرباحدخل 
تثمارات المدرجة بالقيمة  سعادلة لاللقيمة الافي  صافي التغير  

٣٬٥٤٥٢٬٤٩٩سائرأو الخ األرباحمن خاللالعادلة 
-)٥٬٠٠٠(راالستثما اد من استبعأرباح
-)٩٠(الثابتةتاجودمو لااد ر من استبعسائالخ 

)٧٢٥٬٢٤()١٦٩٬٥٨(٦كوميةمنح ح 

١٤٩٬٨٦٠٣٨٬٤٧٨غيليةطلوبات التشدات والمالموجو في  التغيراتقبل تدفقات نقدیة تشغيلية 
مال العاملفي رأس التغيراتالقبل تدفقات نقدیة تشغيلية 

٣٢٬١٦١٣٠٬٦٩٦للمتاجرةعقارات  
٣٨٬٨٦٢٩٬١٠٣التطویرد قيللمتاجرةعقارات  

)٤٢٬٦٨٨()٢٣٥٬٥١٦(أخرى و جاریةتمدینةذمم
٦٩٬٢٧٢٩٬٢٠٦أخرى و جاریةتدائنة مذم

١٣٢٧ةعالبضا 

٥٤٬٦٥٢٤٤٬٨٢٢العملياتمنةالناتج ةیالنقدالتدفقات  صافي  
)٢٧٦()١٦٠٬١(للموظفينمدفوعةالأة نهایة الخدمة مكاف

٤٩٢٬٥٣٥٤٦٬٤٤لتشغيليةاةطشاألنمنالناتجصافي النقد  

ةماریستثة االنشطة من األ یالنقدفقات التد
)١٣١٬٥٩٥()٢١٣٬٧٣٤(٥للموجودات الثابتةتفا إضا 

١٬٥٩٦٣٬٠١٩فوائد مقبوضة
٦٠٢١٬٠٨٨مقبوضةباحر توزیعات أ

-٩١ثابتةدات الالموجو استبعاد مبالغ محصلة من
٥٬٢٩٦٤٥٩مبالغ محصلة من استبعاد استثمارات

)١٬١٣٠(-تثماریةرات االسا قعلإلى افاتإضا 
)٨٢٤٬٢()٦١٤٬٨(التطویرد قيتثماریةرات االسا قعلإلى افاتا ضإ

)٩٨٣٬١٣٠()٣٧٦٬٢١٤(ریةاالستثما األنشطة يفدم ستخ المصافي النقد

ن األنشطة التمویليةالنقدیة مالتدفقات 
)٨١٬٤٧٩()٨٨(عةو فح مدت أربا توزیعا 
٢٠٨٬٤١٤١٩٢٬٤٨٦عليها الحصولتم قروض

)٤٢٬٨٨٨()٧٠٬١٠١(مسددةضقرو 
)٢١٬٠٦٦()١١٬٠٨٤(عةمدفو ئدفوا

)٠٠٠٬٤()٣٬٠٠٠(١٥لمدفوعةاأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة  

١٤١٬١٢٤٠٥٣٬٤٣مویليةتلاألنشطة امنصافي النقد  

)٤٣٬٣٨٤()٣٧٬١٣٠(في النقدیة وشبه النقدیةالنقص

)٧٢٣٬٦()١٩٬٨١٤(ترةفلالنقدیة وشبه النقدیة في بدایة ا

)١٠٧٬٥٠()٩٤٤٬٥٦(١٢في نهایة الفترةدیةنقالبهوشدیةقنال



التابعةهااتشركش.م.ع و العقاریةيمةرأس الخ
موجزةالمرحليةالالموحدةةاليات المول البيانحات حاإیض
غير مدققة)(٢٠٢١سبتمبر٣٠في

٧

الشركةعن  ت معلوما-١

الســمو ) الصــادر عــن صــاحب ٥ركة) كشــركة مســاهمة عامــة بموجــب المرســوم األميــري رقــم (لشــ (اش.م.ع. تأسســت رأس الخيمــة العقاریــة 
الحقــًا، ســجلت الشــركة كشــركة مســاهمة .٢٠٠٥ونيــوی٢یخار بتــ الهــا الشــركة أعموباشــرت ٢٠٠٥فبرایــر١٦حــاكم إمــارة رأس الخيمــة فــي 

بــي لــألوراق كة مدرجة في ســوق أبــو ظر الشإنارات العربية المتحدة.في دولة اإلم٢٠١٥) لسنة ٢حكام القانون االتحادي رقم (ألا قعامة وف
اإلمــارات العربيــة -الخيمــة أسر ،٣١١١٣ب.: هــو ص. رئيســي المســجل للشــركةالبتــ كنــوان المإن ع.ارات العربيــة المتحــدةمــ اإل، يــةلمالا

.المتحدة

البيانــات ن متتضــ ("الفتــرة الحاليــة")٢٠٢١سبتمبر٣٠ة في المنتهيأشهرتسعةاللفترة كما في و الموجزةمرحلية لاالموحدةالماليةتا البيانن  إ
.)""بالمجموعةبـ ةعمتمج ها ليإ(یشاره  أدنا ١-٢االیضاح  فينيبهو ما كما لهعةتابالتشركا الو لشركة ية لالمال

.األخرى ذات الصلةاتدمفي العقارات وتطویرها وإدارة العقارات والخ االستثماروهللمجموعةالنشاط الرئيسي  إن 

.دارةمجلس اإللمن قب٢٠٢١أكتوبر٣٠خ  یلإلصدار بتار جزةة المو المرحليالموحدةيةالبيانات المالاعتمادتمت 

ةيلامت الانايبعداد الأسس إ١-٢

وفقــًا للمعيــار المحاســبي ٢٠٢١ســبتمبر٣٠المنتهيــة فــي أشــهرتســعةالللمجموعــة لفتــرة مرحليــة المــوجزة لليـــة الموحــدة اتم إعداد البيانـــات الما 
.ةليمالية المرح تقاریر اللا:٣٤الدولي رقم 

بالكامــل ات المطلوبــة إلعــداد البيانــات الماليــةح فصــا إلاو ات ومــ علملجميــع اىتحتــوي علــ ال وجزةيــة المــ لح المر وحــدة المالماليــةالبيانــاتإن هذه  
ــدا ــة إلعـ ــًا للمعـــایير الدوليـ ــة.وفقـ ــمد التقـــاریر الماليـ ــبية وطـــرق االحتســـاب وااتـ ــاع نفـــس السياســـات المحاسـ ت ا رات واالفتراضـــ التقـــدیام و ألحكـــ تبـ

ایيرعـــ المباســـتثناء ، انـــات ماليـــة ســـنویة موحـــدةبير آخـــ مـــعنـــةار قمزة بالج و حليـــة المـــ المر ة الموحـــدة يـــ لمـــة فـــي هـــذه البيانـــات الما ا المحاســبية اله
.٣-٢الیضاح  امبين في وهالجدیدة المتبعة خالل الفترة الحالية كما والتعدیالت 

لســنة ٢االتحــادي رقــم القــانون موالذي یــنص علــى تعــدیل بعــض أحكــا ٢٠٢٠لسنة ٢٦عالوًة على ذلك، إن المرسوم بالقانون االتحادي رقم 
تقـــوم .٢٠٢١ینــایر ٢ودخلـــت التعــدیالت حيـــز التنفيــذ بتـــاریخ ٢٠٢٠ر بســبتم٢٧قــد تـــم إصــداره بتـــاریخ ات التجاریـــة كر شــ لشــأن اب٢٠١٥

حيز التنفيذ.تیتجاوز سنة واحدة من تاریخ دخول التعدیالالمجموعة حاليًا بمراجعة األحكام الجدیدة وسوف تطبق متطلباتها في موعد ال

لتــي ة واكر بــل الشــ ن قســتخدمة مــ المبيــة المتحــدة ("درهــم") وهــو العملــةعر لامرحلية الموجزة بــدرهم اإلمــاراتموحدة اللاةاليلمااتالبيانیتم إعداد
لمجموعــة عملتهــا ايفــ منشــأة تحــدد كــلهم إال إذا أشير لغير ذلــك.تعرض بها بياناتها المالية، ویجري تقریب جميع األرقام إلى أقرب ألف در 

خدام العملة المستخدمة لدیها.ستا ببيانات المالية لكل منشأة تقاسجة في الر دملنود االبدمة وأنالمستخ 

تطــویر العقاریــة واالســتثمارات قيــد الارات وفقــًا لمبــدأ التكلفــة التاریخيــة، باســتثناء االســتثمالمرحليــة المــوجزةالموحــدة يــة لا ت الما يانــ البعــداد م إ تیــ 
.ةلدا لعة القيماسها با ، والتي یتم قيستثماراتالاو 

إجــراء أحكــام وتقــدیرات وافتراضــات تــؤثر ةن اإلدار یتطلــب مــ عــالهساس الموضــح أ لية الموجزة على األرح ملالبيانات المالية الموحدة داد اإن إع
ىهــا إلــ قــة بالمتعلتقــدیرات واالفتراضــاتد النتتســ ریف.لموجــودات والمطلوبــات والــدخل والمصــا علــى تطبيــق السياســات والمبــالغ المعلنــة عــن ا

قــة بــالقيم الدفتریــة للموجــودات لعكــام المتدار األح س إصــ ف ونتــائج أســا ها معقولــة فــي ظــل ظــرو أندقاریخية وعوامل أخرى مختلفة یعتخبرة التلا
تقدیرات.لاعن تلك قد تختلف النتائج الفعلية  ر أخرى.والمطلوبات والتي ال تبدو بشكل واضح أنها من مصاد

الماليـــة ســـنة ن متوقعـــة للعلـــى النتـــائج التـــي قــد تكـــو مؤشــراً ليســـت بالضـــرورة ٢٠٢١ســـبتمبر٣٠ي نتهيــة فـــ المأشـــهرتســـعةالإن نتــائج فتـــرة 
.٢٠٢١دیسمبر ٣١فيةالمنتهي
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مة) (تتةأسس إعداد البيانات المالي١-٢

انات الماليةيد البيأسس توح
ا التابعــة) كمــا فــي هتا كة الشــركة (شــر ر طيســ خضع لتي تنشأة الت المالية للشركة والمالموجزة من البيانا ة لمرحليالموحدة اليةالما نات  ا تتألف البي

التالية:یير  ء كافة المعا یتم استيفا تتحقق السيطرة عندما  .٢٠٢١سبتمبر٣٠
شــطة نكانيــة حاليــة لتوجيــه األإمتعطــي القائمــة التــيقــوق الح بيل المثــال،إحدى المنشآت (على سلسلطة علىالشركة اما تمتلكعندأ)(

؛)ها فيتثمركة المسذات الصلة للشر 
المنشأة؛ وتباطها مع كة إلى، أو یكون لها حقوق في، عوائد متغيرة من ار عرض الشر تعندما تب)(
.ركةشد النشأة للتأثير على مبلغ عوائها على المعلى استخدام سلطتةكة القدر لدى الشر ج)(

عتبــار ة فــي االجموعــ ، تأخــذ الما المســتثمر فيهــ ةكالشر ة فيق مماثلحقوق التصویت أو حقو عة أقل من األغلبية فيمو ى المج عندما یكون لد
ذلك:ثمر فيها، بما في  ذا كان لها سيطرة على الشركة المستييم فيما إالحقائق والظروف عند تقعيجم

المستثمر فيها ة الشركت اآلخرین فيیتصو الق بات التعاقدیة مع أصحاب حقو ترتيال-
ى ر خ ة األاقدیات التعالحقوق الناتجة عن الترتيب-
لةت المحتمیو قوق التصجموعة وح بالمیت الخاصة  و حقوق التص-

ى أن هنــاك لــ ر إتشــيم ال، إذا كانت الحقــائق والظــروفثمر فيها أدیها السيطرة على الشركة المستتقييم فيما إذا كانت لعة بإعادة  تقوم المجمو 
ة التابعــة كر علــى الشــ الســيطرةعلــىلمجموعــةل اصــ تح عة عنــدما با تلركة االشوحيدأ تیبدر الثالث للسيطرة.حد أو أكثر من العناصوايرات لتغ

م ي تــ تــ التابعــة الودخــل ومصــاریف الشــركة ومطلوبــات إن موجــوداتالمجموعــة الســيطرة علــى الشــركة التابعــة.ســرتخ د عنــدما  ویتوقف التوحي
عــة علــى ل المجمو حصــو  مــن تــاریخاً المــوجزة بــدءةيــ لالمرح حــدة يــة المو درج فــي البيانــات المالبعادها خــالل الفتــرة تــ ســتا أو اســتحواذ عليهــ الا
ة على الشركة التابعة.رة المجموعيطرة حتى تاریخ توقف سيطسلا

الشركة التابعة
لســيطرة حصــلت فيــه المجموعــة علــى ابــاره التــاریخ الــذي عتســيس با اذ أو التأ تحو الســ خ ای مــن تــار ة التابعة بالكامــل بــدءاً انات الشركیتم توحيد بي

مــا فــي الشــركة س فتــرة إعــداد التقریــر المــالي كلتابعــة لــنفات المالية للشركة البيانتعد ارة.يه السيطقف فخ الذي تتو یا حتى التار هديح مر تو ویست
ـــتخدام ـــامالت ضــــمن غيــــر المحققــــة الناتئروالخســــا واألربــــاح التعــــامالمو إن جميــــع األرصــــدة اســــبية مماثلــــة.سياســــات مح باسـ ـــة مــــن المعـ جـ

مل.ادها بالكا عاح یتم استببر ألعات اتوزیجموعة و الم

التابعة للشركة:اتشركالل  ي تفاصيفيما یل

% ية ملكلاحصة 
٢٠٢٠بر دیسم٢٠٢١٣١سبتمبر٣٠سيس أولة الت دالشركة التابعة 

٪١٠٠٪ ١٠٠ية المتحدة ت العرب رااإلما ديونال ليميتشرنا ریة انتعقا الرأس الخيمة 
٪١٠٠٪ ١٠٠لمتحدة العربية ااإلماراتن شر ي& أوبمنت يب مانج م مارینا شالجو 

٪١٠٠٪ ١٠٠تنزانيايميتد العقاریة تنزانيا لرأس الخيمة 
٪١٠٠٪ ١٠٠تنزانياد يميتنا لماریدولفين 

-٪ ١٠٠لمتحدة العربية ات ماراإلا.م.م *ذخيمةال رأسء العربنا ميمنتجع وسبا إنتركونتيننتال 

٢٠٢١مایو ١٩ي ت فتأسس* 

ات المحاسبية الهامةتراضواالفتقدیرااألحكام والت٢-٢

اء أحكــام وتقــدیرات وافتراضــات تــؤثر علــى المبــالغ المعلنــة إجــر ةر اإلدامــنب لــ زة یتطالمــوج اليــة الموحــدة المرحليــةملالبيانــات اإن إعــداد هــذه 
إن .التقــاریر الماليــةإعــداد تــاریخفصــاحات المطلوبــات الطارئــة فــي إو المرفقــة فصــاحات واإلطلوبــاتجــودات والممو یف واللإلیــرادات والمصــار 
ري على القيمة المدرجة للموجــودات أو المطلوبــات جوهلیدتعلبتطتجنتائىوالتقدیرات یمكن أن یؤدي إلتا ه االفتراضعدم التأكد حول هذ

قبلية.المتأثرة في الفترات المست
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(تتمة) لمحاسبية الهامةافتراضاتیرات وااللتقدم وااألحكا٢-٢

األحكام
اإلسياقضمن أصدرت  للمجموعة،  المحاسبية  السياسات  تطبيق  أعملية  لها  والتي  التالية،  األحكام  المبالغ  هر جو تأثير  كبر  دارة  على  ي 

: زةالموج الموحدة المرحليةالمثبتة في البيانات المالية 

لعمالءامن عقود اتیراد إلا)١(
ء:مالادات من العقود مع العبلغ وتوقيت اإلیر ير على تحدید مبكقامت المجموعة بتطبيق األحكام التالية والتي تؤثر بشكل 

ت راقا يع العلى بتحدید توقيت تثبيت اإلیرادات ع
. وقــد وااللتزامــات وفقــًا لشــروط العقــدقيــق للحقــوق دتحليــلاســتنادًا إلــىقامــت المجموعــة بتقيــيم توقيــت تثبيــت اإلیــرادات علــى بيــع العقــارات 

ت.رالعقــا الــكتســيطرة علــىزمنية محددة عند تحویل التملة تم تثبيتها في نقطة يع العقارات المكالتي تتعلق ببدو استنتجت المجموعة بأن العق
أداء المجموعــة بنــد ال ینشــئ فيهــا رة زمنيــةات خــالل فتــ اداإلیــر جموعــة بتثبيــتنسبة للعقود التي تتعلق ببيــع العقــارات قيــد التطــویر، تقــوم المبال

د قامــت. وقــ مكتمــل حتــى تاریخــهت مقابــل األداء الحــق نافــذ فــي الــدفعا لــدیها لــك، فــإن المجموعــة. وعــالوة علــى ذلیموجودات ذو استخدام بد
ء تطــویره. قيد التطــویر الســتخدام آخــر أثنــا جيه العقارتو تقوم بليًا) من أن أو عمجموعة بمراعاة العوامل التي تشير إلى أنها مقيدة (تعاقدیاً لما

ه.یخــ ار تمــل حتــى تقــل یعوضــها عــن األداء المكعلــى المبلــغ الــذي علــى األاألوقــات، الحصــولجموعة، فــي جميــعملوعالوة على ذلك، یحق ل
محلية.التشریعات الهذا التحدید، قامت المجموعة بمراعاة الشروط التعاقدیة وكذلك راء  إج د وعن

ة مباشــرة بــين حيــث أن هنــاك عالقــ هــي أفضــل طریقــة دخدام طریقــة المــدخالت عنــد قيــاس معــدل التقــدم لهــذه العقــو وعــة أن اســتقــررت المجم
العميل.لىإلخدماتة واموعة وتحویل البضاعتي تتكبدها المج التكاليف ال

الخدمات المقدمة للمستأجرین –اعتبارات الطرف الرئيسي مقابل الوكيل 
ة مــع المــؤجر. برمــه المجموعــ العقــد الــذي تفــي لمقدمــة لمســتأجري العقــار االســتثماري، والمشــمولةتيــب بعــض الخــدمات ابتر مجموعــة التقــوم 

ین، نظــرًا ألنهــا لــدیها القــدرة علــى توجيــه اســتخدام تلــك الخــدمات جر تأ ى المســ ا إلــ حویلهــ أنهــا تســيطر علــى الخــدمات قبــل تحــددت المجموعــة ب
ه عــد بتقــدیم هــذالوفــاء بالو عــنيموعــة فــي اعتبارهــا أنهــا المســؤول الرئيســ اء هــذا التحدیــد، وضــعت المج ا. عنــد إجــر نهــ زایا معلى الموالحصول  

لة في األساس عن جــودة أو اســتدامة تلــك الخــدمات. كمــا أن ؤو مسوأنها رین مستأج ا تتعامل مباشرًة مع شكاوى الالخدمات المحددة نظرًا ألنه
ن مقابل الخدمات المحددة.ر الذي تحصله من المستأجریتحدید السعي  حریة فمطلق الالمجموعة لدیها 

ة علــى تلــك طر ســيویــل البتح قــومكمــا اســتنتجت المجموعــة بأنهــا تعمل كطرف رئيسي فــي تلــك العقــود.موعة بأنها تاستنتجت المج ،  هيوبناًء عل
لمســتأجرین هــو الوقــت الــذي یحصــل فيهــا اًا ألن ذلــكظر يين، ندمة خارج الخدمات بمرور الوقت، حيث یتم تقدیم الخدمات من قبل مزودي خ 

لك الخدمات.المزایا من تیحصلون على  ت،قو على الخدمات و، في نفس ال

لعقد ویل الجوهري في امراعاة عنصر التم
ل عنصــر تمویــ بــرال یعتعقار، یحق للمجموعة الحصول على تأمين مبدئي. استنتجت المجموعــة بــأن ذلــك بيع المنتضتالتي  ود  قعللبالنسبة  

اآلخــر حمایــة المجموعــة مــن إخفــاق الطــرفت المبدئيــة لخدم التأمينــا ســتتجوهري نظرًا ألنه ألسباب أخــرى بخــالف تقــدیم التمویــل للمجموعــة.
عقد عندما ال یكون العمالء لدیهم تاریخ ائتماني موثوق.الب ه بموج اماتلتز في الوفاء ببعض أو كل ا

تكلفة إنجاز المشاریع 
ن تلــك التقــدیرات تكلفــة التصــميم ا. تتضــمتثبيتهــ ي یــتملتــ ااإلیــراداتشــاریع لتحدیــد التكلفــة العائــدة إلــى یر تكلفــة إنجــاز المقــدجموعــة بتلمتقــوم ا
مــاتتزااللدیمها من جانب المقاولين بناًء على تقييم استشاري المشروع وتكلفة الوفــاء با تقل المحتمبات  دمات االستشاریة واإلنشاء والمطالوالخ 
ألخرى للعمالء.لتعاقدیة اا

رعة كمؤج المجمو –العقاراتتصنيف عقود إیجار-عقود اإلیجار )١(
لــى یة. وحــددت المجموعــة، اســتنادًا إار ثماالســتاراتضــمن محفظتهــا المخصصــة للعقــ وســكنية تجاریــةاتأبرمــت المجموعــة عقــود إیجــار عقــار 

اليــة لح الــغ القيمــةًا رئيســيًا مــن العمــر االقتصــادي للعقــار التجــاري وال تب تمثــل جــزءالإلیجــارتقيــيم شــروط وأحكــام االتفاقيــات مثــل أن فتــرة ا
ــا ملكيــة هــذه كبظ بشــكلٍ تحــتفمــة العادلــة للعقــار التجــاري، أنهــا دنــى لإلیجــار فعليــًا كامــل مبلــغ القيالحــد األلــدفعات  يــر بجميــع مخــاطر ومزای

غيلية.تشار  إیج ود العقارات وبالتالي تحتسب عقود اإلیجار كعق
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(تتمة) األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبية الهامة٢-٢

(تتمة)كامحاأل

تصنيف العقارات)٢(
تثماري و/أو حكــام لتحدیــد مــا إذا كــان العقــار مــؤهًال كعقــار اســ ألازم هــذه. تلــ اإلدارة بــإجراء عــدة أحكــامت، قامتالعقاراخالل عملية تصنيف 
ــتفظ بـــه لغـــ مو عقـــارممتلكـــات ومعـــدات و/أ ــاجرة. تطـــور المجموعـــة معـــایير بحيـــث یمكـــن ممار حـ ــذه األرض المتـ ــًا تمرار وفباســـ محكـــا ســـة هـ قـ

نــد إجــراء األحكــام، تضــع اإلدارة فــي اعتبارهــا عة.لمتــاجر رض ادات والعقــار المحــتفظ بــه لغــ ت والمعــ لممتلكــا قــارات االســتثماریة والتعریفــات الع
یــد جــه التحدلــى و ع، و ٤٠و١٦و٢عقارات الواردة في المعایير المحاسبية الدولية رقــمبتصنيف القةالعالعایير التفصيلية والتوجيهات ذاتالم

لمتاجرة تحت بند الموجودات المتداولــة، حيــث ارضبها لغتفظ . یتم تجميع العقارات المح اإلدارةتحدده قصود من العقار حسبما االستخدام الم
اسبة.فترة المح یةمن نها اإلدارة بيعها خالل سنة واحدة تنوي

١٩-أثر كوفيد) ٣(
لقــد كــان .٢٠٢٠مــارس ١١مــن قبــل منظمــة الصــحة العالميــة فــي ةة عالميــ ئح جا أنه على ، Covid-19فيروس كورونا المستجدتم إعالن

مي تصــاد العــالقعلــى االتــأثير جــوهري ١٩-بطــاء انتشــار جائحــة كوفيــدإلمــات فــي جميــع أنحــاء العــالم تلف الحكو مخ ا اتخذتهلتي إلجراءات ال
صــادات علــى االقتCovid-19فيــروس كورونــا المســتجدي لمتوقعــة لتفشــ واةفي حين أنــه مــن المتوقــع أن تتطــور التــأثيرات الحاليــ والشركات.

ط نمــ "ورظهــ ، ومــن المتوقــع اللقاحــاتمختلــف مــع نشــر ا عليهــ ن بحذر بأن الجائحة ستتم السيطرةلو ائنا متففإنركات بطریقة غير مؤكدة،والش
" بعد ذلك.ةحيا للجدید

ســتراتيجية لخطــط ورفاهيــة موظفيهــا، والمراجعــة االةمباقية لضــمان ســالیقــة اســتر اتخــذت الشــركة تــدابير مختلفــة، مــن بــين أمــور أخــرى، بط
ترشيد التكاليف.تاإجراءراقبة التدفقات النقدیة و وم، نظيميةالتتالعمل، والتغييرا

في   السریع  التصعيد  ضوء  كالموقفوفي  إذا  ما  بمراعاة  المجموعة  قامت  و ،  األحكام  في  وتغييرات  تعدیالت  أي  هناك  لتقدیرات اانت 
و  مراعاتها  یلزم  والتي  عنها  واالفتراضات  ااإلعالن  تاریخ  في البيانات  في  كما  بأنه  المجموعة  الموحدة المرحلية الموجزة. استنتجت  لمالية 

هذه الب الموحدة الاعتماد  جميع التأثيرامرحليةيانـات الماليـة  مناسب في البيانات المالموجزة، تم إدراج  لية الموحدة  ا ت ذات العالقة بشكٍل 
١٩-نظرًا لتقلب األوضاع بخصوص جائحة كوفيدحكام والتقدیرات الرئيسية.إضافية على األ ء أي تغييرات  المرحلية الموجزة وال یلزم إجرا

طرابات  ضمعقول من المدى الكامل للتأثير المحتمل الدة، ال یمكن للمجموعة التأكد بشكلالموح عتماد هذه البيانات الماليةكما في تاریخ ا 
. ٢٠٢١سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةالالمالي لفترة على أدائها التشغيلي و ١٩-جائحة كوفيد

ؤكدة المصادر الرئيسية للتقدیرات غير الم
شــكل مخــاطر تالبيانــات الماليــة، التــي إعــداداریخ المؤكدة بتــ تقدیرات غيرادر الرئيسية للوالمصضات الرئيسية التي تتعلق بالمستقبلفتراإن اال

. تعتمــد تمــت مناقشــتها أدنــاهللموجودات والمطلوبات خالل الســنة الماليــة التاليــة،المدرجة المبالغ ى علوهریة ت ج ب بتعدیالجوهریة في التسب
ت واالفتراضــا ف. إن الظــرو المرحليــة المــوجزةدةالموحــ ات الماليــة عــداد البيانــ المتــوفرة عنــد إ معــایيرها علــى المجموعة في افتراضاتها وتقــدیراتال

. روف التــي تنــتج خــارج ســيطرة المجموعــةتغيــر بســبب التغيــرات فــي الســوق أو الظــ مكــن أن تع ذلــك، یمــ ة،ســتقبليالمالحاليــة حــول التطــورات
ك التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.تنعكس تل

قيد التطویر ارات االستثماریةم العقارات االستثماریة والعقييتق)١(
باســتخدام طــرق التقيــيم المعتــرف بهــا. تتــألف هــذه الطــرق ســتقلين ري معقــا يمقيــ بــراء تبــل خ لعقارات االستثماریة مــن قيمة العادلة لقیتم تحدید ال

ات مثـــل اســـتخدام التقـــدیر ریقـــة التـــدفقات النقدیـــة المخصـــومةتطلـــب ططریقـــة التـــدفقات النقدیـــة المخصـــومة. تالمقارنـــة و مـــن طریقـــة المبيعـــات 
اإلیــرادات المســتقبلية وتكــاليف اإلنشــاء واألتعــاب تــدفقات ار و إلیجــ واع ر البيــ أســعا ن الموجودات (التــي تتــألف مــن مستقبلية ملالنقدیة االتدفقات  

یرات علــى تعتمــد هــذه التقــدومخاطر المطور والــربح المســتهدف.ستهدف ویل، إلخ) ومعدل العائد الداخلي المتكلفة التمالمهنية المرتبطة بها و 
خل، یــتم رســملة الــدخل المقبــوض بموجــب اتفاقيــات ملة الــدة رســ طریقــ لاً . ووفقــ اليــةفــي نهایــة فتــرة التقــاریر المة الموجودةيسوق المحلظروف ال

تحليــل یخ التقيــيم. وإن ظــروف الســوق االســتثماریة فــي تــوار تعكــس المســتقبلية المتوقعــة بأســعار مناســبةاإلیجاریــةالتــأجير الحاليــة والتــدفقات
عــة وتوقعــات الــدخل علــى الموجــودات التشــغيلية المتوقبقيــةالمتظ فــا االحتفتــرةر المخصــومة للمجموعــة وتقيــيم ســتقبلية غيــ ملنقدیــة الالتــدفقات ا

لرسملة.اإلیجاریة المستقبلية ومعدالت اعوائد  رات واألحكام الجوهریة المتعلقة بالراء التقدیالحالية یتطلب من اإلدارة إج 
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(تتمة) المحاسبية الهامةتاراضفتالتقدیرات واالاألحكام و ٢-٢

) مة(تتدةلمؤكير االمصادر الرئيسية للتقدیرات غ

تاجرة رض المویر محتفظ بها بغتطالت قيد قارايمة القابلة للتحقيق من عقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة وعافي القتقييم ص)٢(
فــاض قــارات قيــد التطــویر المحــتفظ بهــا بغــرض المتــاجرة لتقيــيم انخ عللمتــاجرة واتقــوم إدارة المجموعــة بمراجعــة العقــارات المحــتفظ بهــا بغــرض ا

أو الخســائر، تقــوم ح با ن األر ة ضمالقيمة. لتحدید مدى ضرورة تثبيت خسائر انخفاض القيمشر على انخفاض ال كان هناك مؤ ح ة فيالقيم
لمباعــة كمــا فــي هــذه الوحــدات فيمــا یتعلــق بالعقــارات غيــر اقعــة إلنجــازحــدات العقاریــة والتكــاليف المتو حاليــة للو ة بتقيــيم أســعار البيــع الاإلدار 

ص انخفــاض القيمــة خصــ متثبيــتیــتماليــة أقــل مــن إجمــالي التكــاليف المتوقعــة عنــد اإلنجــاز،سعار البيــع الح لي. إذا كانت أما یخ التقریر التار 
القابلة للتحقق.ا صافي قيمتهفيض تكلفة تطویر العقارات إلى  محددة لتخ وجود حدث أو حالة خسارة  ي حال  ف

حساب مخصص خسارة االئتمان المتوقعة )٣(
موجوداتها ييم االنخفاض فيقتقوم المجموعة بت خسائر االئتالمالية اقيمة  نموذج  المتو ستنادًا إلى  خسائر االنملوفقاً ة.قعمان  ئتمان  وذج 

ة تقاریر مالية لتعكس  تر لمحاسبية لخسائر االئتمان المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر في نهایة كل فموعة بالمعالجة ا المتوقعة، تقوم المج 
مخا  األولي للموجوداتالتغيرات في  خسارة االئتمان  المالية. وتقيس المجموعة مخصص الخسارة  طر االئتمان منذ التثبيت  بمبلغ یساوي 

ية معقولة  ن المتوقعة، تستخدم المجموعة معلومات تطلعالمالية. عند قياس خسائر االئتما اتدو بقي لتلك األالمتوقعة على مدى العمر المت
تستند اثباتها بأدلة،  لمختلف ا ویمكن  هذه المح إلى افتراضات للحركة المستقبلية  ستؤثر  وكيف  بعضها لمحركات االقتصادیة  ركات على 

ة ق بين التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقجة عن التعثر. یعتمد ذلك على الفر ات البعض. إن الخسارة بافتراض التعثر هي تقدیر للخسارة الن
لة. تشكل احتمالية  التحسينات االئتمانية المضمونة والمتكامع األخذ في االعتبار التدفقات النقدیة من  وتلك التي یتوقع المقرض استالمها، م

خسائر االئتمان المتوق حتمال حدوث التعثر على مدى فترة زمنية . إن احتمالية التعثر هي تقدیر العةالتعثر مدخالت رئيسية في قياس 
فتراضات وتوقعات الظروف المستقبلية. نة، یتضمن حسابه البيانات السابقة واال معي

مال الرأسمالية قيد التنفيذ األعنخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات و اال)٤(
ذا كان یوجد مؤشر  يم االنخفاض في القيمة، وما إلدیها لتقيواألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ  دات  تقوم المجموعة بمراجعة الممتلكات والمع

وم المجموعة بإجراء ، تقة یجب تثبيته في األرباح أو الخسائريمة. لتحدید فيما إذا كان االنخفاض في القيمبخصوص االنخفاض في الق
انخفاض في القيم الوظة  األحكام بخصوص ما إذا كانت هناك أیة بيانات ملح  مدرجة للممتلكات والمعدات أو األعمال  تشير إلى وجود 

تعتبر، لتي ر قابلة للتحدید أو حدث أو الحالة اكوین مخصص لالنخفاض في القيمة عند وجود خسائرأسمالية قيد التنفيذ. وفقا لذلك، یتم تال
ألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ. المدرجة للممتلكات والمعدات أو اقيمةاستنادًا إلى الخبرة السابقة، دليًال على حدوث انخفاض في ال

عمار المقدرة للممتلكات والمعداتاأل)٥(
االستهالك.  تقوم إدارة المجموعة بتحدید األعمار المقدرة للممتلكا  د هذا التقدیر بعد األخذ بعين االعتبار  یتم تحدیت والمعدات الحتساب 

لبند أو االستهالك الفعلي. تقوم اإلالموجو االستخدام المتوقع  واألعدات  ویتم تعدیل دارة بمراجعة القيمة المتبقية  سنوي  بشكل  مار المقدرة 
سابقة. دیرات الاألعمار المقدرة تختلف عن التقتكاليف االستهالك المستقبلية عندما تعتقد اإلدارة بأن

غير المتداولةستثمارات  االم ييتق)٦(
یلي:دًة على ما المتداولة یستند عا ير  ات األسهم غر إن تقييم استثما 

ق؛في السو ئدةا ر السا المعامالت حسب األسع
 ؛ أوابهةت أحكام وخواص مخاطر مشلى بنود ذامة باألسعار الحالية التي تنطبق عالتدفقات النقدیة المتوقعة المخصو
يم أخرى قينماذج ت

أســاليب تقــوم المجموعــة بتحدیــدات جوهریــة.ر یدإجراء تقــ ة یتطلب داولالمترغيت األسهماراة وعوامل الخصم الستثمإن تحدید التدفقات النقدی
الملحوظــة رى لبيانــات األخــ ن احوظة في نفس األداة أو مــ حالية الملدام إما األسعار لمعامالت السوق الالتقييم دوریًا واختبار صالحيتها باستخ 

المتوفرة في السوق.
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١٢

يةحاسبات المواإلفصاحات التغيرات في السياس٣-٢

قبل المجموعةت والتعدیالت الجدیدة المتبعة منر والتفسيراالمعایي

البيانــات الماليــة الموحــدة عة عنــد إعــدادمماثلة لتلك المتبجزة المو المرحليةحدة المو إعداد البيانات المالية عندإن السياسات المحاسبية المتبعة 
ینــایر ١مفعــول كمــا فــي الجدیــدة الســاریة الفســيراتوالتربــاع المعــایياســتثناء ات، ب٢٠٢٠مبر دیســ ٣١ي فــ ةالســنویة للمجموعــة للســنة المنتهيــ 

عدیــد مــن التعــدیالت تطبــق البعــد.ادرة ولــم یســر مفعولهــا صــ الت ي معــایير أو تفســيرات أو تعــدیلم تقم المجموعة باالتباع المبكر أل.٢٠٢١
للمجموعة.مرحلية الموجزة الالموحدة ات الماليةنبيا على الال تؤثرها ن، إال أ٢٠٢١ألول مرة في سنة والتفسيرات  

)٣٧قد (التعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم تكاليف الوفاء بع–د المحملة بالتزامات العقو 
إذا كان العقــد محمــل بالتزامــات. تنطبــق تي تقوم المنشأة بتضمينها عند تحدید تكلفة الوفاء بالعقد بغرض تقييم ما تحدد التعدیالت التكاليف ال

لعقــود القائمــة فــي التــاریخ الــذي یــتم فيــه تطبيــق التعــدیالت علــى ا٢٠٢٢ینایر ١التي تبدأ في أو بعد التعدیالت على فترات التقاریر السنویة 
لرصــيد االفتتــاحي لألربــاح غيــر الموزعــة أو طبيق المبدئي، یتم تثبيت األثر التراكمي لتطبيق التعدیالت كتعدیل علــى األول مرة. في تاریخ الت

رنــة. لــيس لهــذه التعــدیالت أي تــأثير علــى البيانــات الماليــة قتضــاء. ال تــتم إعــادة إدراج أرقــام المقا العناصــر األخــرى لحقــوق الملكيــة حســب اال
زة للمجموعة.الموحدة المرحلية الموج 

اســبي والمعيــار المح ٩الدولي إلعــداد التقــاریر الماليــة رقــم التعدیالت على المعيار:٢المرحلة -ائدةإعادة تشكيل المقارنة المعياریة لسعر الف
معيــار الــدولي إلعــداد التقــاریر وال٤والمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم ٧یر المالية رقم التقار والمعيار الدولي إلعداد ٣٩ولي رقم  الد

١٦المالية رقم 
خاليــة مــن ر بدیلــة ن البنــوك بأســعا إعــداد التقــاریر الماليــة عنــد اســتبدال أســعار الفائــدة بــيعلــىتــأثير الؤقتــة تعــالج دیالت إعفــاءات متــوفر التعــ 
تعدیالت اتباع االستثناءات التالية:تتضمن الالمخاطر.

ــتثناءات تتطلـــب تغييـــرات تعاقدیـــة- ــرة مـــن اسـ ــة المطلوبـــة مباشـ ــدفقات النقدیـ ــتإ ، أو تغييـــرات فـــي التـ ــكيل، ليـ ــادة تشـ ــا عـ م التعامـــل معهـ
السوق.فائدة في  في سعر الفائدة المتغير، بما یعادل الحركة في سعر الكتغييرات

وثــائق التحــوط تخصيصــات و إعــادة تشــكيل أســعار الفائــدة بــين البنــوك للتحــوط مــن مطلوبــة مــن الالتصاریح فيجب إجراء تغييراتی-
دون إیقاف عالقة التحوط.

بدیلــة یمكن تحدیدها بشكل منفصل عندما یتم تخصــيص أداة أســعاررة تلبية المتطلبات التيللمنشآت من ضرو توفير إعفاء مؤقت-
خاطر.المبشأن أحد عناصرالية من المخاطر كتحوط خ 

تنــوي المجموعــة اســتخدام بعــض االســتثناءات فــي مرحليــة المــوجزة للمجموعــة.ليس لهذه التعدیالت أي تأثير علــى البيانــات الماليــة الموحــدة ال
فترات المستقبلية إذا أصبحت قابلة للتطبيق.ال

اداتاإلیر لفةاإلیرادات وتك-٣
الثالثة أشهر المنتهية فيفترةأشهر المنتهية فيتسعةالفترة 
سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠سبتمبر ٣٠سبتمبر ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
درهمألف  درهمألفدرهمألف درهمألف

)(غير مدققة(غير مدققة) ر مدققة) (غي(غير مدققة) 

اإلیرادات 
٣٨٢٬١٩٧١٣٥٬٥٩١١٤٤٬٨٢١٤١٬٩٠٥بيع العقارات
٢٢٬٠٥٣٢١٬١٠٦٧٬٤٤٥٧٬٨٣٠دخل اإلیجار

١٩٬٠٧٤١٨٬٦٢٩٦٬٥٣٧٦٬٤٥٠المرافقإدارةرسوم
٧١٢١٬٧٨٦٣٤٧١٬١٤٦اماتدخل الغر 

٣٣٤٤٢٨١٢١١٩٠أخرى 

٣٧٠٬٤٢٤٥٤٠٬١٧٧٢٧١٬١٥٩٥٢١٬٥٧
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(تتمة) اداتاإلیر لفةاإلیرادات وتك-٣

الثالثة أشهر المنتهية فيفترةأشهر المنتهية فيتسعةالترة ف
سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠سبتمبر ٣٠سبتمبر ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
درهمألف  درهمألفدرهمألف مدرهألف

)(غير مدققة(غير مدققة) ققة) (غير مد(غير مدققة) 

اإلیرادات تكلفة 
٢٣١٬٦٠٤١٠٠٬٨٥٤٨٤٬٠٥١٢٧٬٤٦٨تكلفة بيع العقارات

١٩٬٠٨٢١٧٬٨٧٦٨٬٠٥٠٨٬٠٥٩مرافقالرةإدافصاریم
٩٨٧٨١٧١٬٥١٣٦٦٧خرى أ

٦٧٣٬١٢٥٥٤٧٬١٢٠٦١٤٬٩٢٢٩٣٬٣٦

.حدةعربية المتارات الاالماخلدوعة  المجممحققة من قبل  الاإلیراداتإن كامل 

فترة زمنية وعند نقطة زمنية معينة:دى ا یلي تقسيم اإلیرادات المثبتة على مفيم

الثالثة أشهر المنتهية فيفترةأشهر المنتهية فيتسعةالفترة 
سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠سبتمبر ٣٠سبتمبر ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
درهمألف  درهمألفمدرهألف درهمألف

)(غير مدققة(غير مدققة) ) (غير مدققة(غير مدققة) 

٤٣٬١٤٢٨١٬٧٨٩١٥٬٨٨٢١٩٬٦٩٥وقت معينثبتة في  م-
على مدىمثبتة -

٢٢٨٬٣٨١٧٥١٬٩٥٣٨٩٬١٤٣٨٢٦٬٣٧فترة من الزمن

٣٧٠٬٤٢٤٥٤٠٬١٧٧٢٧١٬١٥٩٥٢١٬٥٧

اریةواالدالمصاریف البيعية والعمومية-٤

الثالثة أشهر المنتهية فيترةفأشهر المنتهية فيتسعةالفترة 
سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠سبتمبر ٣٠سبتمبر ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
درهمألف  درهمألفدرهمألف درهمألف

)ققة(غير مد(غير مدققة) (غير مدققة) (غير مدققة) 

١٣٬٤٦٦١٣٬٨٠٣٤٬٤٧٨٤٬٣٨٣تكاليف الموظفين
٦٬٤٤٦٧٬١٨٠١٬٤٤٦٢٬٢١٥االستهالك
٣٬١٨٦٤٬٣٩٨١٬٢٨٠١٬٨٠٢وتسویقعاتمبيمصاریف  

٤٠٠٬١٠٩٢٩٬٣١١٧٬٢٢٤٠٬١مصاریف أخرى 

٤٩٨٬٣٣٣٧٣٬٢٩٣٢١٬٩٦٤٠٬٩
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الممتلكات والمعدات-٥

االستهالكو االستبعادات ات و االضاف
أشـــهرتســعةال(فتــرة رهــم ألــف د٢١٣٬٧٣٤مبلــغ باتضــافبإ المجموعــة قامـــت ، ٢٠٢١ســبتمبر٣٠هيــة فــي المنتشــهرأتســعةالة فتــر خــالل

درهم).ألف١٣١٬٥٩٥-٢٠٢٠سبتمبر٣٠في  المنتهية

القيمــة كانــتو ٢٠٢٢و٢٠٢١خــالل هــا المإكتوقع یالتي لفنادقتتعلق با ،بر نشاء بعض المشاریع في جزیرة مينا العإ تقوم المجموعة حاليًا ب
).درهمألف  ٨٦٠٬٤٩١-٢٠٢٠دیسمبر ٣١(ألف درهم١٬٠٧١٬٩٤٠بقيمة ٢٠٢١سبتمبر٣٠ي  المدرجة ف

ــملة خــــالل إن مبلـــغ تكـــاليف االقتـــراض ــعةالالمرسـ ــة فـــي أشـــهرتسـ ــا ٢٠٢١ســــبتمبر٣٠المنتهيـ ســــبتمبر٣٠ألـــف درهـــم (٢٠٬٤٣٠ويیسـ
ــراالمســـ المتوســـط المـــرجحكـــان فندقيـــة.قـــاراتعنشـــاء إ بتعلـــق یفيمـــا )درهـــملـــف أ١٩٬٧٢٢-٢٠٢٠ ض تخدم فـــي تحدیـــد مبلـــغ تكـــاليف االقتـ

ل سعر الفائدة الفعلي من االقتراض المحدد.كي یشالذ)٪٣٬٨٥–٢٠٢٠سبتمبر٣٠(٪٣٬٨٠بنسبةالمؤهلة للرسملة 

٨٬١٩٥-٢٠٢٠سبتمبر٣٠درهم (لفأ ٧٬٥١١غ مبل٢٠٢١سبتمبر٣٠ي المنتهية فأشهرتسعةالاستهالك الممتلكات والمعدات لفترة 
درهم).فلأ

العقارات االستثماریة-٦

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠

درهمألفدرهملفأ
مدققة)(دققة) ير م(غ

٢٬٤٧٥٬٢٣٧٢٬٤٧٥٬٢٣٧حدةفي اإلمارات العربية المت

األراضي.ذهمليون قدم مربع شریطة تطویر ه٦٧احة إجماليةمسبض قطع األراضي  بمنح بعالخيمةقامت حكومة رأس 

إدراج هذه المنح الحكوميــة المؤجلــة عنــد سوف یتم . جلةمية مؤ حكو من الحكومة كمنحمنوحألرض الممن االجزءباحتسابقامت المجموعة  
ــةاســـتيفاء ــا مـــن قبـــل الحكومـ ــویالأنشـــطةفـــي تقـــدملـــى إحـــرازواســـتنادا إ،الشـــروط المنصـــوص عليهـ إدارةقامـــتفتـــرة الحاليـــة، ال. خـــاللرتطـ

ضــمن كــدخل آخــر )درهــمألــف ٢٤٬٧٢٥-٢٠٢٠ســبتمبر٣٠منتهيــة فــي الأشهرتسعةلا(فترة رهمدألف ٥٨٬١٦٩مبلغ  بتثبيتعة  مو المج 
.حلي الموجزالمر الموحدالدخل  بيان

مــا فــي ة العادلــة كقيمــ العــنكبيرةرة تختلف بصو ٢٠٢١مبرسبت٣٠ة في ينتهفترة المللال ترى اإلدارة أن القيمة العادلة للعقارات االستثماریة
فــي ترغــب اإلدارة .٢٠٢٠مبر دیســ ٣١كمــا فــي مســتقلجيخــار مقــيم ل مــن قبــ لعقــارات االســتثماریة للالعــادتقيــيمال. تــم ٢٠٢٠دیســمبر ٣١

ثمن خــارجي مســتقل لتحدیــد القيمــة العادلــة كمــا فــي  ر جــوهري فــي شــرات تشــير إلــى تغييــ كــن هنــاك مؤ تمــا لــم ،٢٠٢١ر دیســمب٣١تعيــين مــُ
يمة العادلة.الق



التابعةهااتشركش.م.ع و العقاریةيمةرأس الخ
موجزةالمرحليةالالموحدةةاليات المول البيانحات حاإیض
غير مدققة)(٢٠٢١سبتمبر٣٠في

١٥

رقيد التطویالعقارات االستثماریة-٧

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠

درهمف  ألدرهمألف
مدققة)() ير مدققة(غ

٣١١٬٦٤٢٣١٢٬٥٧٣السنةة/الفتر الرصيد في بدایة 
١٠٬٢٣٨٧٬١٧٨ةنالسالفترة/ل  المتكبدة خالالتكلفة  

-)١٬٦٢٤(ثابتةموجودات التحویل إلى ال
)٠٩٨٬١(-تةت الثابلموجوداحول إلى امال

٢٥٦٬٣٢٠٣١١٬٦٤٢

ات االســتثماریة للعقــار العــادلم حــول التقيــي١٨راجع اإلیضــاح . ةات العربية المتحددولة اإلمار داخلتقعيد التطویر تثماریة قاالسات  العقار إن  
ر.قيد التطوی

–٢٠٢٠سبتمبر٣٠ألف درهم (٩٤٥مبلغ  ٢٠٢١سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في  تسعةالل الالمرسملة خ تكاليف القروضبلغت قيمة  
خدم في تحدید مبلغ تكاليف  ة قيد التطویر. إن المتوسط المرجح للمعدل المستألف درهم) والتي تتعلق بإنشاء العقارات االستثماری١٬٠٦٨

)، والذي هو عبارة عن معدل الفائدة الفعلي للقروض المحددة.٪٣.٨٥-٢٠٢٠سبتمبر٣٠(٪٣.٨٠القروض المؤهلة للرسملة هو 

ن عــ ري هل جــو بشــكد اختلفــتقــ ٢٠٢١ســبتمبر٣٠فــي يــد التطــویر للفتــرة المنتهيــةعادلــة للعقــارات االســتثماریة قلقيمــة الاأن اإلدارة تــرى ال 
م خــارجي مســتقل كمــا فــي ستثماریة قيــد التطــویر مــن قبــل مقــيت االللعقاراالعادلراء التقييم تم إج .٢٠٢٠دیسمبر ٣١القيمة العادلة كما في 

.٢٠٢٠یسمبر د٣١

ير إلــى تغييــر تشــ ، ما لم تكن هناك مؤشــرات ٢٠٢١دیسمبر ٣١القيمة العادلة كما في ُمثمن خارجي مستقل لتحدیدتعيينفي رة  ترغب اإلدا
جوهري في القيمة العادلة.

طویرتد القيللمتاجرة ت عقارا-٨

دیسمبر٣١بتمبر س٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠

درهمألف  رهمدألف
)دققةم(ير مدققة) (غ

٦٦٦٬٨٢٢٧٠٥٬٦٨٤حدةالمتالعربية اإلمارات  داخل  
٣٥٧٬١٦٣٥٧٬١٦حدةالمتاإلمارات العربيةخارج  

٦٨٣٬١٧٩٧٢٢٬٠٤١
)٠٩٤٢١٬١()٥٨٤٬٣٦٣(متداولةالموجودات الناقصًا:  

٥٩٥٬٣١٩٣٠٠٬٩٣٢متداولةالر  غيت موجوداال

٧١٬٠٥٧–(متداولــة رهــمألــف د٣٠٨٬٢٥٨بمبلــغ قبلي المســتالســتخداماو للتطویر حتفظ بها أراضي متطویر د الجرة قيت للمتا العقاران  متتض
درهــم وغيــر ألــف ١٣١٬٩٩٠-ولــةألــف درهــم (متدا٣٥١٬٧٨٩-٢٠٢٠دیســمبر ٣١الــف درهــم) (٢٣٧٬٢٠١–ولــةداير متألف درهم وغ

درهم)).ألف٢١٩٬٧٩٩-متداولة 
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موجزةالمرحليةالالموحدةةاليات المول البيانحات حاإیض
غير مدققة)(٢٠٢١سبتمبر٣٠في

١٦

االستثمارات-٩
مبردیس٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمألف  درهمألف
مدققة)(ير مدققة) (غ

غير متداولة
٤٧٧٬٧٩٬٣٨٤٩٣األخرى امل دخل الشنود البخالللعادلة مناستثمارات بالقيمة ا

متداولة
٢٨٧٬٩١٢٬٨٣٢ائرخسو الاألرباح ألة من خالل عادبالقيمة التراما استث

:عةمجمو الاتار يل استثمفيما یلي تفاص
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمألف  درهمألف
مدققة)(ير مدققة) (غ

غير متداولة
لشامل األخرى ل امن خالل بنود الدخ مة العادلة  ات بالقيستثمار ا

ت العربية المتحدةراما داخل اإلاتر االستثما 
١٧٧٥٬٬٦٨٩٥متداولةر  غيالخاصةات حقوق الملكيةاستثمار 

رات العربية المتحدةما اإلخارجات  تثمار االس
٢١٬١٣٢٢٣٬٩٨٩داولةمتغير  الخاصةلكيةاستثمارات حقوق الم

٢٧٬٦٩٨٤٣٬٧٩٠متداولةغير  ادیقصن
٤٧٠٬٢٥١٩٬٩١٦أسهم متداولة

٣٠٠٬٤٧٨٧٬٦٩٥

٤٧٧٬٧٩٩٣٬٣٨٤

ةمتداول
ائرو الخسرباح أاألخاللالعادلة من مارات بالقيمةاستث

حدةمارات العربية المتات داخل اإلاالستثمار 
١٧٥٣٬٣٬٦٦٣أسهم متداولة

مارات العربية المتحدةاإلخارجات  مار تثالسا
١١٢٬٦٩٬١٦٩متحدةارات العربية الماإلخارجمتداولةغير أسهم 

٧٢٨٬٩١٢٬٨٣٢

البيانـــات الماليـــة حــول١٨اإلیضــاح وات الماليــة تــم ذكرهــا فــي لــألدة العادلــة يــاس القيمــ المطبقــة لقفتراضــات تقيــيم واالالأســاليب صــيلا ن تفإ
.ية الموجزةالمرحلةموحدال
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١٧

ذمم مدینة تجاریة وأخرى -١٠
مبردیس٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمألف  درهمألف
ة)مدقق(ة) ير مدقق(غ

٣٦٩٬٣٩٣٦٦٬٣١٥موجودات العقود
٢٤٦٬١٠١٢٧٦٬٤٢٧الذمم المدینة التجاریة

٧٤٬٩٧٨١١٥٬٣٥١المقاولينوردین و الملىإمة قددفعات م
٧٬٧٩٨٩٬٨٣٣مدینة عن المجمع الرئيسيذمم 

٢٬٧٨٢٤٬٢٤٢مستحقةفةا مضقيمة ضریبة 
٤٨٨٬٤٠٢٨٬٧٤٤ذمم مدینة أخرى 

٧٤١٬٥٤٠٥٠٠٬٩١٢
)٧٩١٬٩()٧٩١٬٩(مان المتوقعةسائر االئتخ مخصص :  ناقصاً 

٧٣١٬٧٤٩٤٩١٬١٢١
)٦٣٠٬٢٧٨()٣٩٦٬٥٤٨(المتداولالجزءناقصًا:  

٣٥٣٬١٨٣٤٩١٬٢١٢المتداولغيرالجزء

ــالغ مســـ تتضـــمن ــوردین والمقـــاولين مبـ ــغ تحقة مـــن طـــرف ذي الـــدفعات المقدمـــة للمـ -٢٠٢٠دیســـمبر٣١(ألـــف درهـــم٩٬٣١٧عالقـــة بمبلـ
).١٥ألف درهم) (إیضاح ٣٥٬١٤٢

:مان المتوقعةئتخسائر االمخصص  فياتحركال

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠

درهمألف  درهمألف
مدققة)(ير مدققة) (غ

٩٬٧٩١٩٬٢٢١لسنةلالفترة/رصيد في بدایة ال
٥٧٠-لسنةلللفترة/  ي القيمةفاض فخصص لالنخ م

١٧٩٬٩٧٩١٬٩نةلسلالفترة/ةنهاید في  الرصي
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غير مدققة)(٢٠٢١سبتمبر٣٠في

١٨

ةتاجر العقارات للم-١١
بردیسم٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمألف  درهمألف
مدققة)(ير مدققة) (غ

٦١٬٨٨١٤٢٬٣٨٠ایرین١في
)٣٣٬٩٠٠(-)٦یضاح  (إالمحول للعقارات االستثماریة

٩٠٬٣٣٨-)٦یضاح  (إماریةلعقارات االستثمن االمحول  
٣٠٬٦٧٩-)٨ضاح  (إیبها بغرض المتاجرة  قيد التطویر المحتفظ  العقارات  المحول من

)٦٧٬٦١٦()١٦١٬٣٢(لفة العقارات المباعةتك

٧٢٠٬٢٩٦١٬٨٨١لسنةاة/الفتر نهایةد في  الرصي

حدة.بية المتتقع في دولة اإلمارات العر ات للمتاجرة  ر عقا ن جميع الإ

فــين القيمــة العادلــة كمــا عــ كل جــوهري بشــ تختلــف٢٠٢١ســبتمبر٣٠ترة المنتهيــة فــي للفلمتاجرةللعقارات العادلة لةالقيمأناإلدارةترى ال  
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١تقل كما في قيم خارجي مسمن قبل مللمتاجرةالعادل للعقارات  قييمجراء التإتم.٢٠٢٠دیسمبر ٣١

األرصدة لدى البنوك و وق في الصندالنقد -١٢
برمدیس٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمألف  درهمألف
)مدققة(ير مدققة) (غ

٢٠٢٠النقد في الصندوق 
وك:ة لدى البناألرصد

٢٦٬٨٤٢١٠٬٩٠٠ب الجاري الحسا -
١٬٨٨٦١٨٥لطلبالحسابات تحت ا-
٤٣٬١٨١٤٣٬٢٦٨الب بها غير المطوزیعات األرباح  ت-الحساب الجاري -
٠٠٠٬٠٤٠٠٠٠٬٠٤٠لج ألودائع-

٩٢٩٬٤٧١٣٧٣٤٥٤٬

غراض أخرى.ألاستخدامها  یتعينال  األرباح و عات دفع توزیلاستخدامها مسيتبها مطالبالرباح غيراألتوزیعات –الجاریة  الحسابات  إن 

ــعر الفائـــدة بلـــغ متوســـط ــىالفعلـــي سـ ــنویًا)٪٣إلـــى ٪١٬٥٠-٢٠٢٠(ســـنویًا ٪٢لـــى إ٪١نبـــيالودائـــععلـ ــة بألجـــلتـــم رهـــن ودائـــع. سـ قيمـ
).١٣اح  ع إیض(راج مكشوف من البنوكسحب على الدرهم مقابل ألف٤٠٠٬٠٠٠

ة.ربية المتحدإلمارات العدولة اداخلالنقد في الصندوق و األرصدة لدى البنوكبفاظ  یتم االحت
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غير مدققة)(٢٠٢١سبتمبر٣٠في

١٩

) (تتمةالبنوكصدة لدى  األر و وق النقد في الصند-١٢

:التاليةلغالمبا وشبه النقدیة من ، تتألف النقدیةزالمرحلي الموج ة الموحديان التدفقات النقدیلغرض ب

سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠

درهمألف  درهمألف
مدققة)غير  (ير مدققة) (غ

٤٧١٬٩٢٩٤٥٣٬٩٦٠ي الصندوق النقد فلبنوك و صدة لدى ااألر 
)٤٥٬٥٤٤()٤٣٬١٨١(بها لبأرباح غير مطا توزیعات –حسابات متداولة صًا:  ناق
)٥٢٣٬٤٥٨()٦٩٢٬٤٨٥()١٣(إیضاح  نوكبالوبات على المكشوف من سح صًا:  ناق

)١٠٧٬٥٠()٩٤٤٬٥٦(

القروض-١٣
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمألف  درهمألف
مدققة)(ير مدققة) (غ

٧٩١٬٩٢٢٦٥٣٬٦٠٨لألج ض و قر 
٦٩٢٬٤٨٥٤٣٠٬٩١٩من البنوكشوفعلى المكاتبو سح 

١٬٢٧٧٬٦١٤١٬٠٨٤٬٥٢٧وضجمالي القر إ
)٦٢٢٬٧٠١()٩٩٥٬٥٣٤(داولجزء المتال:  ناقصاً 

٦١٩٬٧٤٢١٬٨٢٦٤٦لو الجزء غير المتدا

إن. بنــوك تجاریــةن مــ درهــمألــف ٥٤٠٬٠٠٠بلــغ مبوفالمكشــ لــى عمصــرفي ســحب تهيالتســ حصلت المجموعة على ، خالل السنة السابقة
وعــالوة . الودائــع ألجــللــكعلــى تعــدلمالمــن أكثــر ٪٠٬٥ي هــ ،ع ألجــلودائــ مونة مــن خــالل ضــ الم،علــى المكشــوفاتبو الفائــدة علــى الســح 

صــيد الر إن. ر ایبــورأشــه٣زائــدًا ثابــت عــدلبمدةتم احتســاب فائــ یــ ، ضــمون غيــر الممن البنوكلمكشوفعلى ااتبو سح بالنسبة لل،على ذلك
درهم).ألف٤٣٠٬٩١٩-٢٠٢٠دیسمبر٣١ف درهم (أل٤٨٥٬٦٩٢بلغ ٢٠٢١سبتمبر٣٠كما في حق السدادمست

ات التالية:الضمانبموجبللمجموعة مضمونة المصرفيةت اليإن التسه

 ؛باسم المقترضالممولك  لدى البنمحتفظ بها درهم ألف  ٤٠٠٬٠٠٠بمبلغ جلألودیعة رهن
 كــان -٢٠٢٠دیســمبر ٣١(ب على المكشــوف.لك والمستخدم تحت السح صافي الحد المستهمنضعف ١٬٥جيه الصنادیق  تو

ألف درهم).٣٣٬٨٥٣دم  خ تهلك والمسحد المستصافي ال

مجموعــة للســنة لماليــة الموحــدة للنــات ابيا المدرجــة فــيفــي ذلــك شــروط الســداد ومعــدل الفائــدة بمــا جــل،األطویلة كيةالبنتفاصيل القروض  إن
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١ي  المنتهية ف
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غير مدققة)(٢٠٢١سبتمبر٣٠في

٢٠

(تتمة) القروض-١٣

وائــد ربــاح قبــل الفنســبة الــدین إلــى األبقــاء بمــا فــي ذلــك لمقيــدةاتادالتعهــ عــض ت") علــى ب("االتفاقيــا البنكــيالقتــراض اتفاقيــات اتتضــمن
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١سنویة كما فينك الالبهداتلتعالمجموعةامتثلتلضرائب واالستهالك وإطفاء.وا

لتالي:اونة مقابل إن القروض ألجل مضم
 ــا ــاني ألرض و علـــى انوني رهـــن قـ ــارات ممبـ ــمولةحـــددةعقـ ــدات، والعقـــارات االســـتثماریة، والعقـــ من الممتلكـــات والضـــ المشـ ارات معـ

رض المتاجرةا بغغرض المتاجرة، والعقارات المحتفظ بهویر المحتفظ بها بوالعقارات قيد التطلتطویر،ستثماریة قيد ااال
ح البنكالمرهونة لصالالتنازل عن التأمين على العقارات
ح البنكصول لصالفقًا للمشاریع المتنازل عنها حسب األو عقود اإلنشاء /يسيالرئعن الضمانات من المقاولالتنازل
 من قبل البنكلةدقية الممو الفنیرادات من المشاریعل عن االالتناز
من قبل البنكيع الشقق وایرادات اإلیجار من الشقق الممولةبمن التنازل عن االیرادات
نتریالمشروع من المشمتحصالتم شروع لدى البنك الستالرهن حساب الم

ذمم دائنة تجاریة وأخرى -١٤
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمألف  درهمألف
مدققة)(مدققة) ير(غ

٩٦٬٢١٦٦٤٬٨٢٢ذمم دائنة تجاریة
٧٨٬٨٩٤٨٠٬٨٥٥مبالغ مستحقة عن المشروع

٣٨٬١٥٤٣٥٬٠٢٣قودمطلوبات الع
٤٣٬١٨١٤٣٬٢٦٨المستلمةتوزیعات األرباح غير  

١٣٤٬١٤٨٬٥١٤١١١ة الدفعذمم دائنة أخرى ومبالغ مستحق
٤٠٤٬٥٧٩٣٣٥٬٤٨٢

)٣٠٤٬٤٧٣()٩١١٬٣٧١(المتداولالجزء  ناقصًا:
٦٦٨٬٣٢٣١٬٠٠٩غير المتداولجزء  ال

درهم)  ألف٣٤٬٢٥٨–٢٠٢٠یسمبر  د٣١ألف درهم (٥٨٬٢٧٠ة المبالغ المستحقة لطرف ذي عالقة بمبلغ  الدائنة التجاریتشمل الذمم  
). ١٥(إیضاح  

ات العالقةطراف ذإفصاحات األ-١٥

سياق  تقوم الم في  من المالها االعتيادیة بإبرام  أعجموعة  شركات أعامالمعدد  مع  عليها  متفق  وأحكام  وفقًا لشروط  أو أفراد تقت  ع  خرى 
. ٢٤سبي الدولي رقم د في المعيار المحاضمن نطاق تعریف األطراف ذات العالقة الوار 



التابعةهااتشركش.م.ع و العقاریةيمةرأس الخ
موجزةالمرحليةالالموحدةةاليات المول البيانحات حاإیض
غير مدققة)(٢٠٢١سبتمبر٣٠في

٢١

) ة(تتمقةات العالإفصاحات األطراف ذ-١٥

لتالية:اجزالموحد المرحلي المو ضمن بيان الدخل  لجوهریةاعالقة لذي ات معامالت الطرفكان)أ

المنتهية فيالثالثة أشهرفترةأشهر المنتهية فيتسعةالفترة 
سبتمبر٣٠مبر سبت٣٠سبتمبر ٣٠سبتمبر ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
درهمألف  درهمألفدرهمألف درهمألف

)(غير مدققة(غير مدققة) (غير مدققة) قة) ق(غير مد
:منشآت التابعةال

١٩٧٬٢٤٦٨٦٥٬١٤٥٥٠٦٬٨٦٠٢٥٬٤٨شراء الخدمات

:لعليا وأعضاء األطراف ذات العالقة بهمأعضاء اإلدارة وموظفي اإلدارة ا

٣٬٦٥٨٣٬٣٩١١٬٢٨٤١٬٠٦٠رواتب ومكافآت
٢٣٠٢٠٥٨٨٦٩مكافأة نهایة الخدمة

--٠٠٠٬٣٠٠٠٬٤كافأة أعضاء مجلس اإلدارةم

٨٨٨٬٦٥٩٦٬٧٣٧٢٬١١٢٩٬١

: لمرحلي الموجزالمركز المالي المركز المالي الموحد ااناألرصدة لدى األطراف ذات عالقة المدرجة في بي ب.

سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠

درهمألف  همدر ألف
مدققة)ير  (غ) دققةير م(غ

٢٧٠٬٨٥٣٤٬٢٥٨)٤١دائنة تجاریة (إیضاح  مم ذ-بالغ مستحقة لطرف ذي عالقة  م

٣١٧٬٩١٤٢٬٣٥)١٠(إیضاح  وردین والمقاوليندفعات مقدمة إلى الم–طرف ذي عالقة من مبالغ مستحقة 

اد نقدًا في ضمونة وال تترتب عليها فوائد ویكون السدغير مياء سير األعمال العادیة هالتي تنتج أثنترةالفلقائمة في نهایة  إن األرصدة ا
العادة.  

رباح ات األ زیعتو -١٦

فلــس٤بواقــع درهــم ألــف ٨٠٬٠٠٠-٢٠١٩(٢٠٢٠دیســمبر ٣١المنتهيــة فــي لــم یقتــرح أعضــاء مجلــس اإلدارة أي توزیعــات أربــاح للســنة
).للسهمدرهم



التابعةهااتشركش.م.ع و العقاریةيمةرأس الخ
موجزةالمرحليةالالموحدةةاليات المول البيانحات حاإیض
غير مدققة)(٢٠٢١سبتمبر٣٠في

٢٢

الرأسمالية االلتزاماتالمطلوبات الطارئة و - ١٧

ت:عقاراالمات تتعلق بتطویرالتزاما یلي  في
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمألف  رهمدألف
مدققة)(ير مدققة) (غ

٨٥٢٬٢٤٧٥٤٠٬٧٧٧ليها المعتمدة والمتعاقد ع

اال  المذكورة  تمثل  بلتزامات  المجموعة،  بواسطة  المبرمة  العقود  قيمة  المأعاله  العقود  ذلك  في  إلنشاء  بر ما  قيمة  مة  خصم  بعد  العقارات، 
ریخ. ذلك التا في ضة والمبالغ المستحقةالفواتير المقبو 

ذي التزامات لطرف  بمبلغ  عالكما تتضمن االلتزامات المذكورة أعاله  (٢٧٬٢٠٧قة  ألف  ٢١٧٬٦٣٠-٢٠٢٠یسمبر  د٣١ألف درهم 
. درهم)

عادلة لألدوات الماليةالقيم ال-١٨

منتظمة بين المشــاركين ملةا في معا مطلوبات مد لتحویل بنو المدفوع ر الذي سيتم قبضه لبيع بند موجودات ما ألة هي السعادالقيمة العإن
ضــمن تعریــف القيمــة یتالقيمــة العادلــة.وتقــدیراتين القيمــة الدفتریــةیمكــن أن تنــتج فروقــات بــ ى هــذا النحــو، وعلــ .لقيــاسفــي الســوق بتــاریخ ا

اء معاملـــة إجــر بيــرة أو ا بصــورة كتهــ حجــم عمليا جــة لتقلــيص وفــق مبــدأ االســتمراریة دون أي نيـــة أو حا جموعــة تعمــللمافتــراض أن االعادلــة 
بشروط مجحفة.

بالتكلفة المطفأةمالية المدرجةت اللألدواالقيمة العادلة  
دل تعــا المــوجزة الموحــدة الماليـــةالمعلوماتلمطفأة في اتة بالتكلفةوالمطلوبات المالية المثبة للموجودات الماليةلغ المدرج اإلدارة بأن المبا ترى 

لعادلة.قيمها ا

اضات المطبقة ألغراض قياس القيمة العادلةفتر ييم واالاليب التقأس

دمة فــي تخ تراضــات المســ يب التقيــيم المماثلــة واالفماليــة باســتخدام أســالطلوبــات الوالموغيــر الماليــة دلة للموجودات الماليــةمة العا د القيیتم تحدی
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١تهية في للسنة المنيانات المالية الموحدة السنویة المدققة الب

.الموجزالمرحلي  موحد ز المالي الكبيان المر القيمة العادلة مثبتة في  سات إن قيا 

١ة، مقســمة إلــى المســتویات مــن يمــة العادلــ لقت األولــي با ًا للتثبيــ لمالية التي یتم قياسها الحقــ اات المالية وغيرالتالي تحليل األدو م الجدول  یقد
ة ملحوظة:ادللقيمة العتكون فيه الحد الذي ادًا إلى ااستن٣لى  إ

ـــة) فـــير المدرجـــ تقة مــــن األســــعا ة هــــي تلــــك المشـــ إن قياســــات القيمــــة العادلـــ :المســـتوى األول األســــواق النشــــطة ة (غيــــر المعدلـ
موجودات أو مطلوبات مماثلة؛ل

ن والتــي تكــو ١المســتوى مدرجــة فــي األســعار الت غيــر العادلــة هــي تلــك المشــتقة مــن مــدخالسات القيمةيا إن ق:لثانيمستوى اال
ر)؛ والمشتقة من األسعا اشر (أيعار) أو غير مبباشر (أي األسلحوظة لبند الموجودات أو بند المطلوبات إما بطریق مم

أو بنــد جــودات ييم والتــي تتضــمن مــدخالت لبنــد المو ساليب التقأالمشتقة منإن قياسات القيمة العادلة هي تلك:الثالمستوى الث
ت ملحوظة في السوق (مدخالت غير ملحوظة).انا ند إلى بيلتي ال تستطلوبات واالم



التابعةهااتشركش.م.ع و العقاریةيمةرأس الخ
موجزةالمرحليةالالموحدةةاليات المول البيانحات حاإیض
غير مدققة)(٢٠٢١سبتمبر٣٠في

٢٣

) ة(تتمألدوات الماليةعادلة لم الالقي-١٨

وعالمجم٣المرحلة ٢المرحلة١المرحلة 
لف درهمأألف درهمألف درهمألف درهم

مدققة)(غير ٢٠٢١سبتمبر٣٠ي ف
خرى األ دخل الشاملبالقيمة العادلة من خالل بنود ال

٥٤٬٠٠٧٥٤٬٠٠٧--غير المدرجةاألسهم والصنادیق
٢٥٬٤٧٠--٢٥٬٤٧٠المدرجةاألسهم 

المالية المدرجة بالقيمة العادلة من الموجودات 
٦٬١١٢٩٬٢٨٧-٣٬١٧٥أو الخسائر خالل األرباح 
٢٬٤٧٥٬٢٣٧٢٬٤٧٥٬٢٣٧--عقارات استثماریة

٥٦٢٬٣٢٠٢٥٦٬٣٢٠--التطویر استثماریة قيد عقارات
٦١٢٬٨٥٥٢٬٢٥٧٬٨٨٤٢٬-٦٤٥٬٨٢

المجموع٣رحلة مال٢المرحلة ١رحلة الم
درهملف  أألف درهمرهمألف دألف درهم

مدققة)(٢٠٢٠مبردیس٣١ي  ف
امل األخرى الشالدخلبالقيمة العادلة من خالل بنود

٧٣٬٤٦٨٧٣٬٤٦٨--ادیق غير المدرجةاألسهم والصن
١٩٬٩١٦--١٩٬٩١٦األسهم المدرجة

الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من 
٩٬١٦٩١٢٬٨٣٢-٣٬٦٦٣سائر الخ باح أو خالل األر 

٢٬٤٧٥٬٢٣٧٢٬٤٧٥٬٢٣٧--عقارات استثماریة
١٬٦٤٢٣١٣١١٬٦٤٢--التطویر ارات استثماریة قيد عق

٢٬٨٦٩٬٥١٦٠٩٥٢٬٨٩٣٬-٢٣٬٥٧٩

ن مــ یالتتحــو العادلة وال توجــد ني لقياسات القيمة وى األول والمستوى الثا مستت بين ال، ال توجد هناك تحویالوالسابقةيةت الحالوانخالل الس
ياسات القيمة العادلة.الثالث لقالمستوى إلىأو



التابعةهااتشركش.م.ع و العقاریةيمةرأس الخ
موجزةالمرحليةالالموحدةةاليات المول البيانحات حاإیض
غير مدققة)(٢٠٢١سبتمبر٣٠في

٢٤

اعيةیر القطإعداد التقار -١٩

ــا قامـــت اإلد ــد القطاعـ ــدى المجم.األداءتقيـــيم تخصـــيص المـــوارد و حـــددة لغـــرض لمعلـــى القطاعـــات االتشـــغيلية بنـــاًء ت ارة بتحدیـ ــةلـ ثالثـــةوعـ
عمليــات كــل قطــاع بشــكل لومــات حــولالمعفيمــا یلــي.ارة المنشــآتل إدودخــ اتالعقــار رات وتــأجير همــا: بيــع العقــا ةرئيســيةتشــغيلياتقطاعــ 

منفصل.

المجموعأخرى العقارات تأجير العقارات بيع
ألف درهملف درهمأدرهمألفألف درهم

ي فلمنتهية اأشهرتسعةالفترة 
دققة)م(غير ٢٠٢١سبتمبر٣٠

٩٠٩٬٣٨٢٠٥٣٬٢٢٤٠٨٬١٩٣٧٠٬٤٢٤االیرادات

٥٣٠٬١٥١٢٩٤٬٢١٨٩٦٩٧٬١٧٢مالي األرباحإج 

ققة)مد(غير ٢٠٢١سبتمبر٣٠ي فكما 
٧٣٢٬٣٣٦١٬٣٤٩٬٧٩٥٢٬١١٨٬٠٤٨٬٢٣٤٣٬١٨٠٬٦موجوداتاليمالإج 

٦٨٨٬٤٢٧٢٩٨٬٢٩٦٢٢٢٬٣٦٤١٬٢٠٨٬٠٨٨٬٢المطلوباتمالي  إج 

٦١٤٬٨٧٣٤٬٢١٣٣٤٨٬٢٢٢-النفقات الرأسمالية

جموعالمأخرى تأجير العقارات بيع العقارات 
ألف درهملف درهمأمألف درهألف درهم

ي فالمنتهية أشهرتسعةالترة  ف
مدققة)(غير  ٢٠٢٠سبتمبر٣٠

٣٧٧٬١٣٧١٠٦٬٢١٠٥٧٬١٩٥٤٠٬١٧٧االیرادات

٥٢٣٬٣٦٥٩٦٬١٩٤٨٧٣٩٩٬٥٦مالي األرباحإج 

مدققة)(٢٠٢٠دیسمبر٣١ي فكما 
١٬١٣٣٬٣٩٥٨٧٩٬٧٨٦٬٢١٬٨٧٥٬٥٣٦٥٬٧٩٥٬٨١٠إجمالي الموجودات

٣٦٧٬٩٢٠٩٨١٬٢٩٥١٬٢٢١٬١٠٦١٬٨٨٥٬٠٠٧مالي المطلوباتإج 

١٠٦٬١٦٠٤٣٠٬٤٣٠١٠٤٬٥٩٠-النفقات الرأسمالية


