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 الموحدالموجز  المرحلي  الدخل الشاملبيان 

 ة(قق ر مد )غي 2021 مارس  31في  هيةمنتال للفترة
 
 

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

  
 مارس 31

 2021 
 مارس  31
 2020 

 هم درألف  ألف درهم  

    

 )غير مراجعة(    

    

 3.044.510 3.847.647 4 ت رادااإلي

 ( 1.915.979) ( 2.335.032) 4 اإليرادات  تكلفة

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

 1.128.531 1.512.615  ح ربااألإجمالي 

    

 ( 357.955) ( 442.914) 5 ريةدااإلعمومية والوالمصروفات   مصروفات البيع

 22.381 7.854 )أ(6 التمويل  إيرادات

 ( 54.635) ( 54.503) )ب(6 تكاليف التمويل

 9.075 3.061  رىإيرادات أخ

 11.562 61.450  تركةات المشتالفئالانتائج  من حصةال

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

 758.959 1.087.563  أرباح الفترة 

 - -  ل الشامل اآلخر  دخال

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

 758.959 1.087.563  لفترة لشامل لالدخل اإجمالي 

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

    إلى: المنسوبة

 648.837 780.890    شركةلامساهمي 

 110.122 306.673  مسيطرة الغير  صةالح

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

  1.087.563 758.959 

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

    إلى مساهمي الشركة:  المنسوبةالسهم  يةحبر

 0 .16 0 .20  الربح األساسي والمخفف للسهم )درهم(  -

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  البياناتجزءاً ال يتجزأ من هذه   18 إلى 1  من المرفقةشكل اإليضاحات تُ 
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  الموحد جزالمو لي المرححقوق الملكية  غيرات في بيان الت
 ققة(غير مد ) 2021 مارس  31فترة المنتهية في لل

   األم المنسوبة إلى الشركة 

 
 رأس 
 المال

 طياالحتيا
 اإلجمالي زة حتجلما األرباح انوني الــق

حصص غير  الــ
 ة رط المسي

 ـــــــــمالي  ــإج
 حقوق الملكية

 هم  در ألف ألف درهم  ألف درهم    درهمألف  ألف درهم   ألف درهم   
       

 13.499.766 2.247.400 11.252.366 6.397.010 855.356 4.000.000 2021يناير  1الرصيد في 
       

 1.087.563 306.673 780.890 780.890 - - ة رتفح الأربا
 ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ 

 1.087.563 306.673 780.890 780.890 - - ة للفترل الشامل خالدإجمالي 
       

 ( 418.000) ( 418.000) - - - - المدفوعة حتوزيعات األربا
 ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ 

 14.169.329 2.136.073 12.033.256 7.177.900 855.356 4.000.000  2021 مارس 31في الرصيد 
  == = == == ======  === = = == ======  ======= ======  = ====== ===== =  = ====== ======  ====== = ====== 
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 )تابع( موحدلا الموجز المرحلي ة يالملكحقوق يان التغيرات في ب
 )غير مدققة( 2021 مارس  31ة في لمنتهيفترة الل
 

 
 

   األم المنسوبة إلى الشركة 

 
 رأس 
 المال

 طياالحتيا
 اإلجمالي األرباح المحتجزة  الــقانوني 

غير  ص حصالــ
 ة رط المسي

 ـــــــــمالي  ــإج
 حقوق الملكية

 ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم   درهم  ف أل 
       

 12.354.136 2.754.180 9.599.956 4.910.331 689.625 4.000.000 )مدققة( 2020اير ين 1في الرصيد 
       

 758.959 110.122 648.837 648.837 - - ة رفتح الأربا
 ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ 

 758.959 110.122 648.837 648.837 - - للفترة ل الشامل خالدإجمالي 
       

 ( 400.000) ( 400.000) - - - - المدفوعة توزيعات األرباح
 ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ 

 12.713.095 2.464.302 10.248.793 5.559.168 689.625 4,000,000   )غير مراجع( 2020مارس   31الرصيد في 
  == = ===== == ===  ======= ==== ==  ====== = ======  ======== == == =  ===== == ======  ======== ===== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موجزة الموحدة. ية الالمرحل ات الماليةانبيلجزأ من هذه اجزءاً ال يت  18إلى  1من   المرفقةتُشكل اإليضاحات 
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 الموحدجز مولا المرحلي بيان التدفقات النقدية  
 ققة()غير مد  2021 مارس  31في  ةللفترة المنتهي

 

 م(دره 3 .673دوالر أمريكي =  1)  

   

  

 2021يناير  1من 
 مارس 31إلى 

 2021  

 2020يناير  1من 
 مارس  31إلى 
 2020 

 هم ألف در مألف دره إيضاح 
 )غير مراجعة(    
    من األنشطة التشغيلية النقدية اتدفقالت

 758.959 1.087.563  أرباح الفترة

    :ىلعالتعديالت 
 ( 11.562) ( 61.450)  ةشتركلما االئتالفاتحصة من نتائج لا  

 6.810 4.474 5 )بما في ذلك موجودات حق االستخدام( االستهالك  

 859 422  ة الخدمة للموظفين، صافياينه تعويضاتمخصص    

 54.635 54.503 )أ(6 لتمويالتكاليف   

 ( 22.381) ( 7.854) )ب(6 تمويلال إيرادات  

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

 787.320 1.077.658  تغيرات في رأس المال العاململيات قبل الالنقد من الع

 ( 260.889) ( 1.051.390)  تيراوارية والذمم المدينة التي لم يصدر بها فالتج نةديالذمم الم  

ً مصروفات أخرى مدى وموجودات وذمم مدينة وودائع أخر    ( 227.983) ( 106.939)   فوعة مقدما
 ( 164.965) 535.281  ض التطويرعقارات لغر  

   ً  ( 535.057) 112.718  من العمالء مبالغ مدفوعة مقدما

 ( 218.591) 195.359  الذمم الدائنة التجارية واألخرى  

 17.181 ( 54.376)  ذمم المحتجزات المدينة  

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

 ( 602.984) 708.311  التشغيلية نشطةاأل (فيالمستخدم ) /من  دالنقصافي 

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

    ألنشطة االستثماريةمن ا النقديةالتدفقات 
 22.381 3.384  مةإيردات التمويل المستل

 ( 61.696) ( 6.627)  ةتركشم فاتالئتالض  وقر

 ( 2.883) ( 1.555)  ت والمعداتآلالالممتلكات وا بشأن كبدةمتمبالغ 

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

 ( 42.198) ( 4.798)  ستثماريةاال طةاألنش المستخدم فيالنقد صافي 

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

    من األنشطة التمويلية لنقديةقات االتدف
 ( 57.694) ( 59.612)  مدفوعةالتمويل التكاليف 

 207.047 160.000  مالية  تاؤسسم  نقروض م

 ( 297.315) ( 91.824)  مالية  تاؤسسملقروض  سداد 

 50.000 -  ويل من الشركة األمتم

 ( 1.742) -  سداد التزامات اإليجار

 ( 400.000) ( 418.000)  مدفوعةالرباح األزيعات وت

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

 ( 499.704) ( 409.436)  ويليةة التمنشطاأل في المستخدمد قلنا صافي

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

 ( 1.144.886) 294.077  ادلهوما يعالنقد في  (النقصالزيادة / )

    
 4.226.500 3.307.800  د وما يعادله في بداية الفترةنقال

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

 3.081.614 3.601.877 7 الفترةفي نهاية  نقد وما يعادلهلا

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

 
 

  موحدة.نات المالية المرحلية الموجزة الأ من هذه البيايتجز جزءاً ال  18إلى  1من   قةالمرفضاحات اإلي تُشكل



 عةتها التاب وشركا للتطوير ش.م.ع إعمارشركة 
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 موحدة لية الموجزة المرحال اليةالم اتبيانلا  إيضاحات حول
 )غير مدققة(  2021 مارس 31 يف كما 
 
 معلومات حول الشركة  1

 
تأسيس  اعتتم   ش.ماد  للتطوير  إعمار  "ا شركة  عامك  لشركة"م.ع  مساهمة  ً   والسلع  يةالمال  األوراق  هيئة  قبل  من  ةشركة    للقانون   وفقا

ركة المسجل هو شلا  انونإن ع  .2017نوفمبر    21ل في  سجيالت  دةار شهاإصدم  وت  2017  نوفمبر  20  في  2000  لسنة  4  رقم  االتحادي
 بية المتحدة. ، دبي، اإلمارات العر48882ص.ب. 

 
تا شركة  هي  الشركة  لشإن  ش.م.ماإعركة  بعة  العقارية  األ)  عر  المتحدة    شركةوهي    (م""الشركة  العربية  اإلمارات  دولة  في  تأسست 

 كة مساهمة عامة )"ش.م.ع"(لى شرإ  ة دمحدو  ةشركة ذات مسؤوليللشركة من  ني  القانو  الشكليل  حوت  م ت.  بي الماليي سوق دومدرجة ف
 من  اعتبارا  هاأسهم  تداول  متو  المالي   دبي  قسو  في   مدرجة  شركةلا  إن.  لعام"(طرح عام )"الطرح ا  خالل   من  ٪20نسبة  من خالل بيع  

 . موعة"("المج ) ةمجموعابعة التها التا. تشكل الشركة وشرك2017  نوفمبر 22
 
 . ربية المتحدةمارات العفي دولة اإل المشروعات العقاريةالعقارات وإدارة  تطوير لرئيسية للمجموعة هينشطة ااألإن 
 

 . 2021 مايو 10 خبتاريالموحدة مالية المرحلية الموجزة يانات الالب ارصدح بإتم التصري
 

 أساس اإلعداد 2-1
 

للمعيار المحاسبي الدولي رقم  وفقاً    2021  مارس  31للفترة المنتهية في  للمجموعة    دةموحال  موجزةلا   يةالمرحل  ةلماليات ايانالبتم إعداد  
 التقارير المالية المرحلية. :34
 
  إعدادها   ميتي  ملة الت لية الكاالمعلومات واالفصاحات المطلوبة للبيانات الماافة  ن كضمتت  الة الموجزة الموحدة  الية المرحليلمالبيانات اإن  
للسنة المنتهية في  للمجموعة  السنوية  موحدة  المالية الات  ءتها جنبا  إلى جنب مع البيانويجب قرا  عداد التقارير الماليةالدولية إلير  لمعايل  ا  فقو

لهامة في هذه اسبية ااضات المحوالتقديرات واالفترسبية وطرق االحتساب واألحكام  المحا سات  تم اتباع نفس السيا  .2020  ديسمبر  31
قديرات والتالجديدة  يير والتعديالت  باستثناء المعا  ،موحدة  بالمقارنة مع آخر بيانات مالية سنويةجزة الموحدة  المرحلية المو  ليةلمانات اابيال

 . 3 -2  و 2-2 ينهو مبين في اإليضاحكما  اليةالمتبعة خالل الفترة الحهامة لا امواألحك
 

المتم إعداد   الالبيانات  الموجزالية  العربيةاإلم  بدرهمدة  الموحة  مرحلية  المستخدمة من قبل    وهو   )"درهم"(  المتحدة  ارات  الشركة العملة 
به تعرض  الماليةيب  ا والتي  إلاألرقاجميع  يب  تقر  ريجيو  ،اناتها  أم  ألرقى  ذهم  در  فب  لغير  أشير  إذا  منشأة  تحدد  لك.  إال  ضمن  كل 

 المستخدمة. خدام تلك العملةاستة بأل منشمالية لكيانات الي البف لبنود المدرجةقياس ا المجموعة العملة التي تستخدمها ويتم
 

ً وفالموجزة الموحدة    ةيلبيانات المالية المرحال لقد تم إعداد     العادلة   يمةالق  ىعل  معا  بشكل  التاريخية  التكلفة  تعتمد  .يةاريخأ التكلفة التلمبد  قا
 .الموجودات مقابل المدفوع للمبلغ

 

 م وتقديرات وافتراضات أحكا  وضعساس الموضح أعاله يتطلب من اإلدارة  األ  علىة  موحدموجزة الرحلية الة المليالبيانات الماعداد  إ  إن
السي  ثرتؤ تطبيق  عات  اسعلى  المعلنة  الوالمبالغ  ودوموجن  والمصلوبات  مطلاات  تستروفاواإليرادات  واالفتراضات تند  .  التقديرات 

لقيم ظل ظروف ونتائج أساس إصدار األحكام المتعلقة با  معقولة فيقد أنها  تلفة يعترى مخأخريخية وعوامل  رة التاالمتعلقة بها إلى الخب
 التقديرات.هذه  ة عننتائج الفعليد تختلف الق .ىأخر ردمصامن  بدو بشكل واضح أنها تال والمطلوبات والتي تادالدفترية للموجو

 

 الموحدة.  الموجزة المرحلية البيانات المالية م في هذهمستخدالاشى مع العرض حتى تتمتمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة 
 

للسنال  تائجللن  مؤشرا  بالضرورة    تعتبر  ال  2021  مارس   31في  المنتهية    أشهر  الثالثة  فترةنتائج    نإ المتوقعة   مبر ديس  31  في  نتهية مة 
2021.   

 

بشأن اإلفصاح عن البيانات   2020أبريل    7يخ  بتارالمدرجة    اتإلى الشركسلع  لية والمن قبل هيئة األوراق الماالموجهة    للخطابوفقًا  
اإلعفاء  المرحليةالمالية   المجموعة  اختارت  لها،  يتيح  المالية    الذي  البيانات  إصدار  أشهر   حليةمرالعدم  الثالثة  لفترة  الموحدة  الموجزة 

 . التي تم عرضهالية الموحدة الموجزة الموحدة مالية المرحال اناتالبي، وبالتالي لم تتم مراجعة 2020مارس   31المنتهية في 
 

 أساس التوحيد 
 

المالية المرحلية  تتألف   الموحالالبيانات  البيانا  دةموجزة  المالية  من    مارس   31كما في    طرة الشركةلسي  تخضعالتي    أة شنوالم  ةللشركت 
 : يةالفاء المعايير التستيد ا. يتم تحقيق السيطرة عن2021

 

نشطة ألقائمة التي تعطي إمكانية حالية لتوجيه ا الحقوق ال  ل،ثال المسبي  )على  السلطة على إحدى المنشآت   عةالمجموتلك  دما تمنع (أ)
 (؛ مستثمر فيهاة للشركة اللصلذات ا

 ، و نشأةالممع ارتباطها  نتيجةلها حقوق في، إيرادات متغيرة  ، أو يكونإلى المجموعةض عرتتدما نع (ب)
 لشركة.ا اتإيرادبلغ لى متأثير علطتها على المنشأة للاستخدام س على درةالق  عةالمجمولدى  (ج)



 عةتها التاب وشركا للتطوير ش.م.ع إعمارشركة 
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 موحدة جزة المولية المرحالمالية ال البيانات إيضاحات حول
 )غير مدققة(  2021 رسما 31 يف ا مك
 
 ()تابع عداداس اإلأس 2-1

 
 أساس التوحيد )تابع(

 
أق المجموعة  تمتلك  منعندما  التصوياغل  ل  حقوق  الشركها  شابهما    أوت  بية  فيها،الة  في  المجموع  مستثمر    قائقالح  جميع  بأخذة  تقوم 

 لك: ضمن ذها ويتفير ثمتسالم ةكلى الشر رة عتلك سيطكانت تمذا ا إيمعالقة بعين االعتبار عند تحديد فوالظروف ذات ال 
 
 ستثمر فيها الم شركةرتيبات التعاقدية مع حملة حقوق تصويت آخرين في الالت -
 لتعاقدية األخرىا اتبالترتي اتجة منوق النالحق -
 حتملة للمجموعة التصويت الم حقوقية والحالويت تصحقوق ال -
 

إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى أن هناك    ،أم الثمر فيها  ة المستكرالش   ىرة علطها السيلدي  ذا كانتفيما إ  ييمتق  دةتقوم المجموعة بإعا
لوتغيرا العناص احد  ت  من  أكثر  الثالأو  للسر  عندما    أيبد  طرة.يث  التابعة  الشركة  اتحتوحيد  علمجموصل  اعة  الشركة  لى  على  لسيطرة 

ويتوق عالتابعة  التوحيد  ذلك  المجمتخسما  ندف  السر  ال  يطرةوعة  ارشعلى  موج.  عةابتلكة  ومصروفات وإومطلوبات  ودات  إن    يرادات 
تم االستحوا التي  التابعة  استبعادها خالليها  ذ علالشركة  الموجزة  ات  نا البيافي  تدرج    ةالفتر  أو  المرحلية  تاريخ    نماً  بدءة  موحداللمالية 

 لتابعة.كة الى الشرجموعة عالمرة يطحصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف س
 

 ابعةالت ةكالشر
 
الشركم  يت الت  اتتوحيد  أو  االستحواذ  تاريخ  من  بدءاً  بالكامل  الذباع  أسيسالتابعة  التاريخ  ا  ي حصلتتباره  السيطرة    لىعة عمجمولفيه 

حتى توحيدها  اللتارا  ويستمر  تيخ  السيطرة.    توقفذي  إفيه  للشرك  عداديتم  المالية  لنفتابال  اتالبيانات  إعداد  سعة   يلالما  رالتقري  فترة 
 ها اتسياس  جعلدف  ة بهالتابعالمالية للشركات    اناتالبيعند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على  ت محاسبية مماثلة.  خدام سياساة باستركلشل

السالمحاس مع  متوافقة  األر  جموعة.للم  سبيةالمحاسات  يابية  جميع  والإن  واألرباح  والمعامالت  المحقغي  ائرخسصدة  النار  من  تجة  قة 
 وتوزيعات األرباح يتم استبعادها بالكامل.موعة المج كاتن شريبالت ماالمع
 

ستحوذ عليها في مُ ل ة االشركفي  هاالموجودات التي يمكن تحديدي افبية من صسالتنا لحصتهامسيطرة مبدئياً وفقاً الر يتم قياس الحصص غي
 ها كمعامالت حقوق ملكية.يتم احتسابسيطرة الن داقفيها لع يترتب ة الكة تابعة في شرموعلمجا أي تغيرات في حصة تاريخ االستحواذ.

 
في  ز وإن نتج عن ذلك عجطرة حتى سيلمير اصص غالح على تعود  ن الشركة التابعةملة ضلشامالخسائر ا / اإليراداتإن حصة 

 .لرصيدا
 
التابعة، دون  التغير في حص  نإ للشركة  الملكية  اح  رة،سيطال  فقدانة  أ تسيتم  المجموعة   فقدتل  ي حاف  ة.كيمل  قحقو  ةلنه معامابه على 

 السيطرة على الشركة التابعة، فإنها:
 

 ؛عةالشركة التابت باة( ومطلوالتجاري لشهرةموجودات )بما في ذلك اب افاالعترتوقف  −

 غير مسيطرة؛  ألي حصص تريةدفة اللقيماب افتراالعتوقف  −

 كية؛لمحقوق السجلة في الممة تراكالم  رفصلافروقات ب االعترافتوقف  −

 لة للمبلغ المستلم؛العاد القيمةب تعترف −

 ؛ ظ بهالقيمة العادلة ألي استثمار محتفتعترف ب −

 ؛ و الموحد  جزالمرحلي المو  لاملشلدخل ابيان ا جز ضمنأي فائض أو عب تعترف −

 موجز لا  شامللاالدخل  بيان  إلى  ر  امل اآلخلشل ادخالسابقاً ضمن بنود    هاالمعترف بة من العناصر  موعالمجحصة  صنيف  ت  يدتع −
ً ، المحتجزةأو األرباح الموحد   .حيثما يكون مناسبا

 

 ابعة للشركة: لتا اتفيما يلي تفاصيل الشرك
 

 ليةعالف  يةالنسبة الملك الرئيسي  النشاط س لتأسين امكا عةباة التالشرك
 ٪ 50 ات ارقعلر اتطوي اإلمارات العربية المتحدة  لز استيت ذ.م.مهي دبي

 ت نمفلوبيداشد ر ميناء رماإع
  ذ.م.مش.ار للتطوير  عمإ كتهااللم

 متحدة اإلمارات العربية ال
العقارات  وبيع  اء  رش وتطوير 

إلى    تأجير   تخدماباإلضافة 
 الخاصةالعقارات  رةوإدا

100 ٪ 

 ٪ 100 راتقا لعوتطوير ا يعوبشراء  اإلمارات العربية المتحدة    ذ.م.مش. ريةقاالعميناء راشد 

 المتحدة ربية ات العراماإل  مش.ذ.م.  ردنزإعمار جا 
وإدارة   تطوير العقارات
  يعالمشار واالستثمار في

 اريةلتجا
100 ٪ 
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 موحدة ة اللموجز لية احرمية الالمال بياناتلا  حولإيضاحات 
 مدققة(  ير)غ 2021 مارس 31 يف كما 
 
 ()تابع دأساس اإلعدا 2-1

 

 (أساس التوحيد )تابع
 

 المشتركة اتالفاالئت
 

  قية تعاقدية جب اتفاي تخضع أنشطتها لسيطرة المجموعة بصورة مشتركة، ويتم تأسيسها بمومنشآت التهي تلك الكة  رتالمش  تالئتالفاا  إن
 ف يب بخالالترت  داتلمجموعة حقوق في صافي موجوون لكي، حيث  ةتراتيجيية االسلقرارات المالية والتشغيلاعية لفقة جماوم  لىإ  تاجوتح
 .هافي مطلوباتا هتزاماتلجوداتها وافي صافي موها قوقح
 

في   المجموعة  استثمار  احتساب  طريقة  االئتالفاتيتم  باستخدام  المح  المشتركة  الملكية  الملكية وق  حق  ةيقرطوجب  مبة.  اسبيحقوق 
المركز    ات فالتاالئت في  ثمارااالستل  تسجييتم    المحاسبية، بيان  ت ارالتغي  ئداً فة، زابالتكل  الموحد  زج موال  حليمرالالمالي  المشتركة في 

 انخفاض في القيمة.المشتركة ناقصاً أي  االئتالفاتفي حصة المجموعة من صافي موجودات  تحواذسلالة لالحقا
 

الاير بيظه  المحققة   خسائر غيرالمشتركة. إن األرباح وال  هااتفائتالن نتائج  م  عةلمجموحصة ا  الموحدالموجز    المرحلي   ملالشا  ل خدن 
 ركة.المشت  االئتالفاتشتركة يتم حذفها إلى الحد الذي يساوي حصة المجموعة في  لم ا  وائتالفاتها  موعةجمالالت بين  عن المعام  تجةناال

يل على ط إلى الحد الذي ال يكون فيه دلقفولكن    المحققةاح غير  ريقة التي يتم بيها حذف األربلط ا  بنفس  ةمحققلاير  ئر غيتم حذف الخسا
 .يمةخفاض القان
 

 ة امالهية بالمحاس تاضارتواالف توالتقديرا األحكام  2-2
 

لمبالغ المعلنة ثر على اات تؤفتراضوايرات  دقأحكام وت  وضعدارة  من اإليتطلب  ة الموجزة الموحدة  البيانات المالية المرحليإعداد هذه    نإ
د كإن عدم التأ  . تقريرلافي تاريخ    الطارئة  وباتطلالم إفصاحات  دات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة وموجووال  والمصروفات  يراداتلإل
االهذول  ح عنهه  ينتج  أن  يمكن  والتقديرات  تعديالت  فتراضات  تتطلب  الدفتريةعلى    ريةجوه  نتائج  أو  داللموجو  القيمة  لوبات المطت 

 لية. المستقبالمتأثرة في الفترات 
 

في   بها  فاعتراالم  يت  ةالمحاسبيات  ريالتقد  عديالت علىارية. إن الترتمالسمبدأ اس  ساأ ات واالفتراضات المعنية على  ة التقديريتم مراجع
 التقديرات.الفترة التي يتم فيها تعديل 

 

االتقديرات واإن األحكام و لا  ئيسيةرلالفتراضات  تألتي  العلى  ثير جوهري  ها  االبيانات  الموجزةلمرحمالية  للمجموعة مبينة الموحدة    لية 
 أدناه: 

 

 األحكام
 

 ألداءتزامات ااء اليفاستت قيتو
أو في وقت محدد من أجل ات األداء مع مرور الوقت  العمالء لتحديد ما إذا استوفيت التزاممع    هاقودل عكيم  تقي  موعةجمالى  لعيجب  
إلى اتفاقيات البيع وت المجموعة بالتاإليرادات. ولقد قامب  لالعترافاسبة  لمنيقة اطرديد التح ع العمالء ا ميهعل  متفقء الالشراقييم استناداً 

ة بند موجودات ذو لعمالء، ولم تخصص المجموعالعقود لتقديم موجودات عقارية ل  مراإبم  ت  يث، حصلةل ذات اح  ائلولاين وناونصوص القو
  فترا العابالمجموعة    تقومحتى اآلن. في هذه الظروف  األداء المنجز    ة وعادةً يكون لها حق ملزم في دفعاتموعللمج  لةات بدياستخدام

 اإليرادات في وقت محدد.ب فاعتراالم يت كوث ذلحدم عد ةحال  يفر الوقت. ودات مع مرويراإلاب
 

 ار المعامالتتحديد أسع
الم المعاملة  جموعة تحديديجب على  العمالء.  دها من عقوم  في كل  سعر  اتخاذ هذا االجراءع  المجموعةعند  أثر أي مبلغ   ، تقوم  بتقييم 

عند    بلغ غير نقدي في العقد.م  أيو  قدلعي اي فرل جوهويتمر  صنأي ع  دئية أو وجوشروط الجزاال  أوات  خصومب البسبمتغير في العقد،  
المتغير تستحد المبلغ  تأثير  المجموعة طريقة "الميد  للمعيار رقم  تثر احكغ األبلتخدم  المعا  15ماالً" طبقاً  الدولمن  التقارير  ية إلعيير  داد 

العقاإلي"  المالية من  مرادات  تحد  حيث"  ءمالعالع  ود  ايتم  االمب  ةيقرطالى  ع  جولرابملة  اعلميد سعر  من  أللغ  مجموعة  بين  احتماالً  كثر 
 المبالغ المحتملة.

 

 ء مالعلود اقعة في تحويل السيطر
ة السيطر  اإليرادات عند تحويلب  يتم االعتراف ،  األوقات  ألداء في وقت من المجموعة أنها استوفت التزامات ا  ر بهاي تقرلتالت اافي الح

ي ل ال المعند استالم المقابعادةً  يتم ذلك  عقود بيع الموجودات العقارية،  الة  في حويل.  لى العمضوع العقد إتي هي موال  داتوعلى الموج
 تسليم الوحدة الي العميل.ي قات فعوي مأ دوعدم وجو  دةحولل
 

 التابعة ةركتوحيد الش
اقام فيهلمجمت  المستثمر  المنشآت  بتقييم جميع  أجوعة  فيمل  ا من  إذتحديد  تسيطا  كانت  المنشا  المسر على  اييس قالم  حسب  افيه  تثمرأة 

ين أمور  . قامت المجموعة بتقييم، من بالموحدة  ةيلمالا  اتيانبال  –  ماليةال  اريرقتلاد اإلعدير الدولية  ن المعايم  10رقم  المحددة في المعيار  
القائمة وقدصة ملكيأخرى، ح ديد  حجل تمن أ  فيهاثمر  ت المستالقة للمنشآنشطة ذات عباأل  ارتباطها  دىرتها ومتها والترتيبات التعاقدية 

 ا.كة المستثمر فيهعلى الشرالسيطرة فيما إذا كانت لديها 
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 موحدة لية الموجزة المرحة الالمالي البيانات إيضاحات حول
 )غير مدققة(  2021 مارس 31 يف كما 
 
 )تابع(   ةماالهية بالمحاس تاضارتواالف األحكام والتقديرات 2-2

 

 الفتراضاتوا تارديتقلا
 

 ات العقاراتمكون تقسيم
نقدية  والتدفقات ال  روفاتمصت واليراداإلاوللمجموعة بعض الموجودات والمطلوبات  ة  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدتتضمن  
م  والذمر  التطوي  لغرض  تاارقعل ايسية  رة رئصوذلك ب  شملويارة.  رات اإلد راضات وتقديبناًء على افت  ةموعالمج  على  هاعيم توزيتالتي  
واألخرىالد التجارية  المد  ائنة  والمبالغ  المدينة  المحتجزات  العمالءوذمم  من  مقدماً  البيع  فوعة  المصرواو  ومصروفات   موميةلعفات 

ي تخصيصها  واإلدارية.  عبنتم  منيلتقيا  ىلاًء  المشر  لقب  م  تقاستشاري  وأفضل  اإلوع  الديرات  مدارة  الواستخدام    قبل   نمشركة  رد 
 جموعة. الم
 

 األخرى فواتير والذمم المدينة والذمم المدينة التي لم يصدر بها التجارية  المدينةالذمم مة في قيخفاض ناال
كناً عد ممي  عندما لم  األخرى  المدينة  يصدر بها فواتير والذممم  ل  لتينة ا ي المدم  مذرية والينة التجامداللذمم  ة للتحصيل للالقاب  القيمةر  يتم تقدي

 ة بصورة فردية يتم تقدير هذه القيمة على أساس فردي. فيما يتعلق بالمبالغ التي ال تكون هامة الهام  للمبالغالنسبة  المبلغ. ب  ملاكل  يصحت
عة وقمان المتئر االئتعلى خسا  اعية ويتم رصد مخصص بناءً مجرة  بصو  اقيمهت  متاقها، يموعد استحق  تجاوزت  دية، ولكنهالفرها احالتي  ف

   ينة.مدلام مذلاهذه  من
 

 ة يندى فترة زمادات على مف باإليراالعترا قياس سير األعمال عندما يتم
تط  ترقر طريالمجموعة  البيق  عند  قة  األ  اتماتزالقياس  مدخالت  ي  عمالسير  االحيث  باإليرتم  مع  عتراف  تعت  مرور ادات  بر  الوقت. 

األداء   ء التزامالستيفا  لتي تبذلها المجموعة الجهود اساس  لى أدات عراف باإليراعتالتتطلب اأن استخدام طريقة المدخالت التي    المجموعة
ً فعلي  محققةات الادريلإل  ةر يقدم أفضل صو د دين أجل تحمشاريع مالتكلفة إلتمام ال  بتقدير  موعةلمجوم ات تقالدخ عند تطبيق طريقة الم.  ا

 دات الذي يمكن االعتراف به. يراغ اإلمبل
 

 يع رمشاال إتمام تكاليف
ا بلمجمو تقوم  اتقديعة  االمشاريع    إلتماملتكاليف  ر  الت. تشمل  بهاف  ر تالمع  ت إلى اإليرادا  المنسوبةكلفة  لتلتحديد  تكلفة تزويد  هذا  قديرات 
البنأنشط التة  والمطح ية  المقااتية،  قبل  من  المحتملة  تقيولبات  تم  كما  قبل  يلين  من  الممها  الوفاء  استشاري  وتكاليف  ات امبااللتزشروع 

 ع العمالء. ها معلي تعاقدألخرى الما
 

 المالية دات غيرة الموجواالنخفاض في قيم
يتم اختبار   .تقريركل  المالية في تاريخ  ر  وجودات غيم يمة الض في قأية مؤشرات على االنخفا  نت هناكا إذا كايمف  ميبتقي  ةتقوم المجموع

ما لها. عندمن غير الممكن تحصي  الدفترية  يمةالق  ت بأن ناك مؤشراون ه تكعندما    قيمةلمالية بخصوص االنخفاض في الوجودات غير ا الم
ر معدل لنقد وتختاالمنتجة لوحدة  الات أو  موجودمن الة  متوقعلالنقدية المستقبلية  ات اتدفقال  ارةدر اإلدتق  ،خدام تسء احتساب قيمة االجرايتم إ

 . قديةلندفقات االت احتساب القيمة الحالية لتلك  مناسب من أجلالخصم ال
 

 19-يدكوف  فيروستأثير 
يناير   العالمية حالة طوارئ صحية عالمية بسبب ظهور ساللة جديدة2020في   فيروس كورونا في مدينة ن  م  ، أعلنت منظمة الصحة 
ا  تصنف،  2020وخالل مارس  (.  "19  –كوفيد    جائحة)"  ن ، الصيووهان  العمنظمة  بناء  على   19  –كوفيد  جائحة  المية  لصحة  كوباء  

فرض قيود عالمية على السفر وإغالق    الفيروسالطبيعة الوبائية لهذا  لعالم. اقتضت  وى امست  ى علىرض والعدوي التعسريعة فالادة  زيال
 . عمليات المجموعةو حياة االجتماعيةوالة على االقتصاد العالمي  آثار سلبي ن لهكا ممام، عالال دولفي معظم تام 

 

كوفي جائحة  أثرت  المجمو  19-دلقد  نت  انعكس  األمر  ،عة على  في  في  المنتهية  للسنة  المالية  اتخذت  وعليه.  2020ديسمبر    31ائجها   ،
مختلفة   تدابير  عملياتها    تتضمنالمجموعة  القصووترشيد  من  االستفادة  الموظفين  تومسى  التشغيلى  مع والعمل    وتكاليف  كثب  عن 

والتكلفةهوعمالئ  هاموردي اإليرادات  على  التأثير  لتقليل  التحتقيي   إعادةو  ا  جهود  وزيادة  المشاريع  بدء م  مع  العمالء.  مختلف  من  صيل 
بفترة بداية ظهور  مقارنة    اراتالعقات  زيادة في مبيعالمجموعة    هدتش  ، 2020من    الثانيالسفر في النصف    غالق واستئنافإلا  تخفيف

 .فةكللتا لليتقدرات ومبابما في ذلك استراتيجية التسعير وتواصل إدارة المجموعة تقييم الوضع الحالي هذا .  2020 ي أوائلف لوباءا
 

 : 19-كوفيدائحة ثير جتأ بشأن رةفيما يلي التقييم الحالي لإلدا
 

 ثمارية ت االستالعقاراصافي القيمة القابلة للتحقيق من تقييم  (أ
ت د العقارانتحت ب  لمصنفةقارات العواالمحتفظ بها للبيع  ضي  يتم بيان األرا  .تفي تقديم المشروعاالمجموعة  أعمال العقارات باستمرت  

رة  ر البيع المقدلى أسعالرجوع إبا  يتم تقييم صافي القيمة القابلة للتحقيق  ا أقل.، أيهمقيقللتحة  بالتكلفة أو صافي القيمة القابل  اريةستثماال
وضعت  التقرير.  ترة  ة ف هايي نالسائدة ف  ير وأوضاع السوقالتطو  ، وخططيها مقدما  علل  دفعات التي تم الحصولز وانجالإلالمقدرة  والتكلفة  

االعتبار  ارداإل في  كوة  وباء  تفشي  ت  19-دفيمؤشرات  اقييعند  المقدرم  عقاراتهالقيمة  من  للتحقيق  القابلة  واالستثمار  ة  عدم  نتجاستية  ت 
موعة المجلدى    ى األمانتومساالعتبار  مع األخذ في    ،خفاض في القيمةان  أي  لىيؤدي إ  19-ة انتشار وباء كوفيدنتيج  وجود تأثير مادي

   .غرض التطويرلفي فيما يتعلق بهذه العقارات 
 
 



 عةتها التاب وشركا للتطوير ش.م.ع إعمارشركة 

 

12 

 موحدة لية الموجزة المرحالمالية ال البيانات إيضاحات حول
 قة( غير مدق) 2021 مارس 31 يف كما 
 
 )تابع(   ةامالهية بالمحاس تاضارتواالف ام والتقديراتحكاأل 2-2

 

 )تابع(  الفتراضاتوا تاتقديرلا
 
 يولةالتمويل والس (ب

ل الوبااستجابةً  تعكس لوضع  التي  خطتها  خالل  من  لها  واالستجابة  والتمويل  السيولة  متطلبات  جميع  مراقبة  المجموعة  تواصل  ئي، 
االقتصادي الحالالسيناريوهات  المجمة  ترى  في  ية.  كما  أنه  وأن  2021مارس    31وعة  قوي  المجموعة  لدى  السيولة  مركز  يزال  ال   ،
النق الحالية من  إأرصدتها  يعادله،  التسهيالت  د وما  والنفقات لى جانب  العامل  المال  احتياجات رأس  لتلبية  كافية  المسحوبة ستكون  غير 

 في المستقبل المنظور. حقاقهاعند استالرأسمالية ومتطلبات السيولة األخرى 
 

 لعقاراتة لتقييم االخارجيتقارير الج( 
الت في  ييمات  قتضمنت  الجوهدعل  ة حوفقر  2020ديسمبر    31كما  اليقين  بشأم  التقييمري  نظرا  الضطرابات   ينيخارج  مقيميينمن    ن 

 يبطل التقييم  لسوق. إن هذا البند ال ا  وعائدات  مالتمعا بالعلقة  المت  ألدلةانخفاض ا  اتي ترتب عليهلا، و19تجة عن جائحة كوفيد  الناالسوق  
مستوى بار  يأخذ باالعتة  يم العقارات االستثماريتقيإن    دية.يااالعتالسوق    بظروفة  ارنن مقيقيعدم ال  ندر كبير م ود قوجولكنه يشير إلى  

والتأثي االوا  الصلة  االقتصادي ذي  رالوباء  بسترداد  ذلك مستويلمتوقع  نللعقا   حاألربا   اتما في  يتم نقيالي  الستمرار عدم تيجة  رات.  قد   ،
 .حقةالال تاالفتر ير فيكبكل شيرات ب ل التقديتعد
 

 ة التغيرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبي   2-3
 

 جموعةل الممن قب تطبيقهام  التي تعديالت الجديدة تفسيرات والتالمعايير وال   (أ)
 

ال المحاسبية  سياساإن  المرحللمالا  نات بياالد  عداإفي    المطبقةت  الموحدة  والم  ةيية  تل  سقةتمجزة  المع  البمتك  إعداد  في  ايانابعة  لمالية  ت 
يناير    1تباراً من  عا  معايير وتفسيرات جديدة سارية  تطبيق، باستثناء  2020ديسمبر    31لمنتهية في  نوية للمجموعة للسنة اسدة الالموح
هو  2021 اهذ  ق تطبيالرغم من  بأدناه.  مذكور    كما  مرة  أل   دةيدالج  لتعديالتاوير  يامعله  لي2021  فيول  له،  جتأث  اس  هري على و ير 
 لمجموعة. لالموحدة  جزةالموة ات المالية المرحليللمجموعة أو البيانة السنوي الموحدةالية المنات البيا
 

مع  • على  الفائتعديالت  المعيار  تعديال  -2رحلة  لما  –عياري  الم  دة دل  على  المعاي  9رقم  ت  امن  اية  لدولير  المالية إلعداد  لتقارير 
من المعايير الدولية   4والمعيار رقم    ير الماليةراالتقة إلعداد  لمعايير الدوليامن    7والمعيار رقم    39  رقمي  والمعيار المحاسبي الدول
 عداد التقارير المالية ية إلر الدولالمعايي من 16 مة والمعيار رق إلعداد التقارير المالي

 
   اهييليتم تفعم ة ولكن لرات الصادريفسالتت ول يدعوالت اييرالمع  (ب)

 
جموعة لمة لالموحد  يةلامال  البياناتر  اديخ إصتم تفعيلها بعد حتى تاري  ا، ولمإصداره  مي تالتوالتفسيرات    ةعدلالموة  يدإن المعايير الجد

 ارية.ح ستصب ا مد، عنينطبق ثماحي  ة،دلالمعوديدة الج ق هذه المعاييرالمجموعة تطبي تعتزم أدناه.  ةينمب
 

 ( 2022يناير  1 من  امات )اعتبارا  قل بالتزمث فة انجاز عقديدرج ضمن تكلما  – 37ديلت على المعيار المحاسبي الدولي رقم تع •
 

السنوية على  الات  تحسينال • الدولية إلعداد  المالية  المعايير  المعياتعديالت    –  2020-2018تقارير  ا  1ر رقم  على  لمعايير  من 
للمعيار  ة المصاحبة  توضيحيثلة الاألمية،  لا من المعايير الدولية إلعداد التقارير الم  9والمعيار رقم  الية  التقارير المد  داإلعة  ليالدو
 ( 2022يناير  1)اعتبارا  من  41م والمعيار المحاسبي الدولي رق ةير الماليمن المعايير الدولية إلعداد التقار 16رقم 
 

واالممتلكات   • ا اتلمعدواآلالت  رقم  علت ،  الدولي  المحاسبي  المعيار  على  متعديالت    –  16ديلت  البشأن  قبل  تحصالت  معاملة 
 ( 2022يناير  1اعتبارا  من  مزمع لاستخدام اال
 

 ( 2022ير ينا 1 من  اعتبارا  ) المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من 3على المعيار رقم تعديالت  – ار المفاهيميمراجع اإلط •
 

التعري • اليرقدتف  على  ات  والتعديلت  المحاسبالمحاسبية  رقم    يمعيار  تعريف  التعديال  تقدم  -  8الدولي  جديد  ت  للتقديرات ا  ا 
ا من  اليقينتوضيح أنها مبالغ نقدية في البيانات المالية تخضع لعدم  المحاسبية:  ( 2023يناير  1من القياس. )اعتبار 

 
  أو المساهمة   الموجودات  بيع  -  28حاسبي الدولي رقم  رير المالية والمعيار المتقاال  دادعايير الدولية إلمن المع  10رقم  المعيار   •

المنشأة التي ، ولكن يجب على  لى أجل غير مسمىإإرجاء تاريخ التفعيل  مشترك )تم  ائتالفه الزميلة أو  وشركته ال   بين مستثمر بها  
 (أثر مستقبليبتطبقها أن ي وقت مبكر فالتعديالت هذه تطبق 

 
هذها  قعوتت  ال لتطبيق  يكون  أن  السيراوالتف  التعدي والتيدة  الجدايير  المع  لمجموعة  أعواردت  تأثية  جاله  البيانات  وهرر  على  لية ماالي 
 عة. موالمستقبلية للمج ةوحدالم



 عةتها التاب وشركا للتطوير ش.م.ع إعمارشركة 

 

13 

 موحدة لية الموجزة المرحالمالية ال بياناتلا  إيضاحات حول
 قة( مدق )غير 2021 مارس 31 يف كما 
 

 )تابع( المحاسبية ات واإلفصاحاتالسياس التغيرات في   2-3
 

 ةاسبية الهام حملات اساملخص السي 2-4
 
لمرحلية المالية االبيانات حاسبية الهامة في هذه الم اضاتروالتقديرات واالفتاالحتساب واألحكام  بية وطرقالمحاس لسياساتس اع نفاتبا تم

الموحدة   ماالموجزة  بيانات  آخر  مع  سنويليبالمقارنة  المنتهسنلل  دةوحم  ةة  في  ة  والتعديالت ستثبا  ،2020بر  ديسم  31ية  المعايير  ناء 
 .3 -2مبين في اإليضاح ة كما هو الحاليلفترة ل اة خالعلمتبالجديدة ا

 
 تاإليراداب االعتراف

 
 العمالء  من عقودالاإليرادات من 

 
ار رقم هو موضح في المعيمن خمس خطوات كما    كونتج يموذن  على  اءبن  العقود مع العمالء  باالعتراف باإليرادات من  المجموعةتقوم  
 مالية: ال ريرا قالت الدولية إلعدادعايير من الم 15

 
ر ينشأ بموجبه حقوق والتزامات واجبه قد على أنه اتفاق بين طرفين أو أكثع لمع العميل: يعرف ا(  دوالعق)  العقد  دتحدي   :1الخطوة رقم  

 .بها فاءالود يجب عقالنفاذ ويحدد معايير لكل 
 .يلمعة للمدلعة أو خبنقل س العميل مع عقدلافي  التزام األداء هو وعدألداء في العقد: تحديد التزامات ا  :  2الخطوة رقم  

ال :  3رقم   الخطوة المبل عمتحديد سعر  المعاملة في  يتمثل سعر  المجموعة أن يكون من حقاملة:  تتوقع  الذي  الحصول عليه مقابل  غ  ها 
اقديتأو  ئع  البضا  يلتحو وعدلم  التي  باخدمات  بها،  العميل  ات  المبالغ  باإلنستثناء  تحصيلها  تم    راف أط   نعابة  لتي 

 أخرى. 
أداء، تقوم أكثر من التزام  نطوي على  دة في العقد: بالنسبة للعقد الذي يرااألداء الو  اللتزامات  المعاملةسعر    تخصيص :  4الخطوة رقم  

المع سعر  بتخصيص  لكلام المجموعة  بتال  من  متزاال  لة  األداء  المقازامات  تساوي  القيمة  تتوقع  الذي  مجموعة بل 
 . داءألالتزامات ام من اكل التزء بوفالاظير الحصول عليه ن

 تزام األداء. ت عند )أو بمجرد( وفاء المنشأة بالاد االعتراف باإليرا :  5  الخطوة رقم
 

 ير التالية: المعايد استيفاء أي من دى فترة زمنية عنف باإليرادات على متراعاالم بقوثم تن ومزام األداء، ها أوفت بالتنأ عة مومجتُعتبر ال
 
 ؛ أولهاعة اللتزاماتها بمجرد أداء المجمو ةعلمجموترتبة على أداء ااستخدام المنافع المستالم وزامنة بابصورة متل لعمياام يق -1
 أو  حسين األصل؛و تأاء إنش جردبم العميله يسيطر عليأصل  تحسيناء أو شنإعة مومجترتب على أداء ال  -2
اللتزامات التي تم  داء الدفعات مقابل االنفاد ألواجب    شأة حقللمنعة وولمجمعة أصل ذو استخدام بديل لأداء المجمو  ال يترتب على -3

 ء بها حتى تاريخه.افلوا
 

وفاء  الذي يتم فيه ال  إليرادات في الوقتابف  راعتااليتم    ،هأعالط المذكورة  أي من الشرو   اهعليق  طبألداء التي لم ينمات اتزابالفيما يتعلق  
 اء. دبالتزام األ
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 موحدة لية الموجزة الحرمالية اللما اتنبيالا  إيضاحات حول
 )غير مدققة(  2021 رسما 31 يف كما 

  
 )تابع(  ةملخص السياسات المحاسبية الهام  2-4

 

 )تابع(  اإليراداتب االعتراف
 

ابل لمقا  ةماس قيالخاص بالعقد على أس  م بتسجيل األصلالتي وعدت بها، تقوتسليم السلع    اللن خماء  ألدتزام العند استيفاء المجموعة ال
 خاص بالعقد. ينشأ التزام المعترف بها،مبلغ اإليرادات يل عن ن العمغ المقبوض مالمبليزيد  امدعن م.زاااللتاء بق من الوفالمحق

 

 ناءتث ساعات بتعاقدية المحددة للدفتبار البنود المع األخذ بعين االعستحق القبض،  مال  أو  ضقبوالملمبلغ  ل  يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة
لتحديد فيمايير مابل معيراداتها مقبات إم ترتييي قبت  عةموالمج  تقوموالرسوم.  الضرائب   أم كوكيل.  عمل كمورد رئا إذا كانت تحددة  يسي 

كمورد   تعمل  بأنها  المجموعة  فيرئاستنتجت  ي  باترتيتيع  جم  يسي  باإليرإيراداتها.  االعتراف  بيان  تم  في  الشامل  ادات  اآلخر الدخل 
،  والتكاليف  اإليرادات  ويمكن قياس إلى المجموعة  يا االقتصادية  مزافق المرجح تدلان  ه م في  يكونالذي  لى الحد  الموحد إ  ز جو الم  مرحليال

 حيثما ينطبق، بصورة معقولة. 
 

 خدمات التطوير 
 

لى مرحلة إ  ك بالرجوعوذلة  لومعق  ةالمعاملة بصورئد  دما يمكن تقدير عواالتطوير المقدمة عنخدمات إدارة    من  داتايرباإلعتراف  اليتم ا
لة، يتم االعتراف باإليرادات فقط إلى الحد الذي  معقو  بصورةعوائد المعاملة  كن قياس  ال يمندما  خ التقرير. عتاري  طوير فيتلا  زامالت  زجاإن

 . المتكبدةات فصروالم ترداداسيمكن فيه 
 

 فائدة ات الإيراد
 

الفائدة عند استحقا  عترافيتم اال بقبإيرادات  ال  دامتخ ساها  الفعليةفاطريقة  المقبوفائدة يخص  معدليها  م فدخيُست  يلتوا،  ئدة  النقم  دية  ضات 
 لي.ل الماصالقيمة الدفترية لأل ى مدى العمر المتوقع لألصل المالي إلى صافيالمستقبلية المقدرة عل

 

 االقتراض   فيالتك
 

حتى  ويلة  زمنية ط  ةترة فروربالضغرق  التي تست  المؤهلة،  داتجوو ماء الاشرة لحيازة أو إنشلمنسوبة بصورة مبكاليف االقتراض ات  إن
ة  عليصورة فب  لك الموجودات حتى تصبح تلك الموجودات جاهزة إضافتها إلى تكلفة تام المزمع لها أو بيعها، تتم  ستخدزة لالتصبح جاه

ق  لعيتما  في  ة مامنشأتتكبدها    خرى التياأل  اتفوالمصرتراض من مصروفات الفائدة واليف االقتتألف تك  أو بيعها.المزمع لها    مخداستالل
  موال.اض األباقتر

 

 فيها.  هاالتي يتم تكبد في السنةالمرحلي الموجز الموحد  بيان الدخلضمن  فة تكاليف االقتراض األخرىتراف بكايتم االع
 

 ات عداآلالت والموت لكاممتلا
 

الممتيتم ق تالت بالتكلفة    الت والمعداتلكات واآلياس  المرس ف االقتركاليت  نمتضي  المتملة،  اض  االستهالك  انخفاض في  ناقصاً  راكم وأي 
 المقدرة كما يلي: اجيةنتاإل مدى األعمار س القسط الثابت علىاالستهالك على أسا يتم احتسابيمة. قال
 

 سنوات  10-1       لمباني( األراضي وا منة ضدرجالم)ع يبالكز ارم
 سنوات  5-2         أجهزة كمبيوتر ومعدات مكتبية 

 سنوات  5-3           اتارسي
 ت سنوا 5-2          يبات أثاث وترك

 

األر على  استهالك  احتساب  يتم  قيد  ال  الرأسمالية  واألعمال  تاإلنجاضي  دورية  تم  از.  يقة وطر  يةتاجناإل  مارعاألة  مراجعبصورة 
 وجودات.ماالقتصادية من هذه ال زايامتوقع للملنموذج الا عم ة قمتوافأكد من أن طريقة وفترة االستهالك لتل لمتبقيةوالقيم ا االستهالك

 

ال المتتتم رسملة  احتسابه بصالممتلكات واآلالت والمع  بنودأحد    كبدة الستبدال عنصر منمصروفات  يتم  والذي  م ويت  ةنفصلم  رةو دات 
لمنافع االقتصادية  من ا  دما تزيدى فقط عن ألخرا  ةق الالحاله. تتم رسملة المصروفات  تم استبد  عنصر الذيلخاصة بالمة الدفترية القيب اطش
ل دخاللمصروفات األخرى ضمن بيان  ت والمعدات. يتم االعتراف بكافة اذات الصلة من بنود الممتلكات واآلال  ستقبلية الخاصة بالبندالم
 تكبدها. ندع الموحد زموجلا  حليالمر ملاشال
 

والمعدات مقااجعة  تم مرت القيمفانخالا  ابللممتلكات واآلالت  في  فير  ة عندما تشض  التغيرات  أو  إاألحداث  الظروف  إمكاني  ية لى عدم 
  ائر بخس  االعتراف  ميتنه  فإ  ،الهيص ن تحمكلمعن القيمة ا  الت والمعداتالدفترية للممتلكات واآلة  زيد القيم. عندما تها الدفتريةتقيمتحصيل  

دلة تخدام أو القيمة العاسسترداد بالقيمة من االلال  مة القابلةتتمثل القي  .دحوم ال  زجالمرحلي المو  ان الدخل الشاملبي  ضمنانخفاض القيمة  
أثناء   تت ومعدات وآاللكاممت  بيعمن    هحصيلت  كنيف البيع تمثل المبلغ المم. إن القيمة العادلة ناقصاً تكالبربيع، أيهما أكناقصاً تكاليف ال

الممتلكات خدام  وقعة من استمرار است لمتالنقدية المستقبلية ا  اتالية للتدفقالقيمة الح  يف  ماخدستاال  من  قيمةال  تتثملل العادية بينما  سير األعما
 مها.ن استبعادها عند نهاية مدة استخداموواآلالت والمعدات 

 

ض  خفانا  ائرد مؤشر بأن خسالسابقة عند وجو  سنواتفي الالمعترف به  و  ة،هرة التجاريشالف  بخال  ،ةميلقض اافخناقيد عكس خسائر  يتم  
 تخفيضها.لم تعد موجودة أو تم  تواآلالت والمعدا تلكاتللمم اف بهعترالملقيمة ا
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 موحدة لية الموجزة المرحالمالية ال البيانات إيضاحات حول
 ( )غير مدققة 2021 مارس 31 يف كما 

  
 )تابع(  ةم الهابية المحاس سات سيالص املخ 2-4

 

 غرض التطوير رات لالعقا
 

  عادية كعقارات لغرض التطوير ويتم لير األعمال اأثناء سيع  الب  ضلغر  نشاءإلا  قيدأو  نشاؤها  تم إلتي  ة أو اتحوذسالمارات  يتم تصنيف العق
 فة:التكل ملة الممكن تحقيقها أيهما أقل. تشإدراجها بالتكلفة أو صافي القيم

 

 ؛ أجرةتسملكية األراضي ملك حر واألراضي الم وقحق •

 و  ء؛شانلإلين لمقاولإلى امدفوعة المبالغ ال •

لعقار وتكاليف اإلنشاء غير نونية وضرائب تحويل اللخدمات القاعاب المهنية  وقع واألتملا  دعداإ  يفالتكلتخطيط ولتصميم واا  يفالتك •
 . شركل مبابشالمنسوبة األخرى  المباشرة والتكاليف

 

الب  ثليم سعر  تحقيقها  الممكن  القيمة  أثناءصافي  التقديري  األعمال  يع  إلىستا  العادية،  سير  اأسع  ناداً  ات  فيلسوق  ار   ويتم  ير قرلتاريخ 
 للبيع.  كاليف حتى اإلنجاز والتكاليف المقدرةل إذا كانت جوهرية، ناقصاً التموالألالزمنية  ا بالقيمةهخصم

 
ليف  إلى التكاجوع  ع بالرلبيعند االمرحلي الموجز الموحد  ل  الشامفي بيان الدخل    المعترف بهار  يوالتطض  يتم تحديد تكلفة العقارات لغر 

 للعقارات المباعة.بي ر محددة استنادا إلى الحجم النسف غيأية تكالي اعة وتخصيصمبلا اراتالعقة على صروف ددة المالمح
 

 أساس سنوي. تطوير على للعقارات لغرض ال الدفتريةلقيم تقوم اإلدارة بمراجعة ا
 

 االستخدام حق موجودات
 

  يتم   (.لالستخداملة  ذات الصصل  األ  بند  فروت  ختاري  أي،)  اإليجار  دعق   بدء  تاريخ  في  االستخدام  حق  وجوداتمب  باالعتراف  المجموعة  تقوم
ً   بالتكلفة،  االستخدام  حق  موجودات  قياس   إعادة قياس   عملياتأي  في ضوء    هاوتعديل  القيمة،  اض انخف  وخسائر  ممتراك  استهالك  أي  ناقصا
 لمتكبدةا  األولية  المباشرة  فلياكوالت  ف بهالمعتر   جاراإلي   التزامات  غمبل  على  تخداماالس  حق   تموجودا  تكلفة  تشتمل  .اإليجارلتزامات  ال

ً   البدء،  تاريخ   قبل  أو  في  تمت  التي  اإليجار  عقد  ومدفوعات   من   معقول  بشكل  متأكدة  عةالمجمو  تكن  لم  إذا  .مستلمة  يجارإ  حوافز  أي  ناقصا
  القسط   أساس  ىلع  ةتبثالم  متخدااالس  حق   اتموجود  استهالك  ميت  اإليجار،  دعق  ةمد  يةنها  في   المؤجر  الموجودات  بند  ملكية  ىعل  الحصول

 .مةالقي انخفاض إلى ماالستخدا حق تموجودا تخضع .أقصر أيهما اإليجار، عقد ومدة املالستخد المقدرة األعمار مدى على بتالثا
 

 موجودات الماليةلا
 

االعت االيتم  وإيقاف  الموجودـراف  بكافة  الماليعتـراف  الات  تاريخ  في  يكة  الموجود  معاملة عندما  بيع  أو  بموجب عقد ون شراء  المالية 
تسلطلب  تت المالي خاللبنوده  األصل  الص  يم  ذات  السوق  في  محدد  زمني  مبدئإطار  يتم  المولة.  قياس  المجودايا   زائدا    تكلفة،بالية  لات 
بكاليف  ت الموجودالمعاملة،  باستثناء  المصنفة  المالية  الات  خاللالقيمة  من  الشا  عادلة  ااإليرادات  خالل  من  أو  األخرى  أو ملة  ألرباح 

والذمم   التجارية  لمدينةم االذم  ا. إنشأتهلتجارية عند نمم المدينة اعادلة. يتم االعتراف مبدئيا  بالذا مبدئيا  بالقيمة اليتم قياسهلتي  الخسائر وا
ستثناءات بشأنها، المجموعة بتطبيق بعض االي أو التي قامت  صر تمويل جوهروي على عنفواتير والتي ال تحت  بهاتي لم تصدر  المدينة ال 

الية  جودات المة الموكافاس  يقيتم    لية.التقارير الماولية إلعداد  من المعايير الد  15ب المعيار رقم  المحدد بموجلمعاملة  قياسها بسعر ا  يتم
 قيمة العادلة. أة أو بالإما بالتكلفة المطـف حقا  في مجملهاالمعترف بها ال

 
في السوق   جوع إلى أسعار العطاءات المتداولةها بنشاط في أسواق مالية منظمة بالرمالية التي يتم تداول لألدوات ال  قيمة العادلةيتم تحديد ال

في متداولة  عار  م توفر أسالتقرير. في حالة عد  األعمال بتاريخ  بات وذلك عند إقفالبة للمطلوبالنس  روضالع  روأسعادات  النسبة للموجوب
 تّجار.نة لدى الوسطاء أو اللرجوع إلى األسعار المعلالسوق، يتم ا

 
عة  رية في تكلفة الودييمة الدفتثل القتتمة.  يرالدفتتها  تمانية في قيملمؤسسات االئة لدى ار المتغير والودائع القصيرتتمثل القيمة العادلة للسع

تم خصم ية المخصومة. يساليب التدفقات النقدفوائد ثابتة باستخدام أ  لتي تترتب عليهادلة للودائع اقيمة العامستحقة. يتم تقدير الوالفائدة ال
 .ريالتقرريخ لمشابهة في تاية لألدوات اقدية المتوقعة بأسعار السوق الحالالتدفقات الن

 
 المالية موجودات نيف التص

وعلى نموذج أعمال  قدية للموجودات المالية  ت النقدية التعاخصائص التدفقابدئي على  لية عند االعتراف الم الموجودات الما  يعتمد تصنيف
المجرتها  إدا تصنيف  لدى  يتم  لكي  بالتكلموعة.  وقياسها  المالية  أالموجودات  المطفأة  العفة  بالقيمة  خ  ادلةو  االمن  الشاملة رادات  إلي ل 
ى هذا التقييم باسم  صلي القائم فقط. يشار إلعلى المبلغ األ  صلي والفائدةالمبلغ األنقدية تمثل دفعات  ت  رتب عليها تدفقاألخرى، ال بد أن يتا
 .إجراؤه على مستوى كل أداة، ويتم مبلغ األصلي والفائدةختبار دفعات الا
 

ت الموجوداألغراض  الصنيف  الملكيةالمال  األداةبر  تعت  ،ماليةت  حقوق  "أداة  غير  ية  كانت  إذا  ت"  عليها  وينطبق  "حقو مشتقة  ق  عريف 
القابلة للبيع غير المشتقة  استثناء بعض األدوات  الية: العرض( ب: األدوات الم32رقم    المعيار المحاسبي الدولي)بموجب  مصِدر  الملكية" لل
 أدوات دين".لمشتقة األخرى "ودات المالية غير اميع الموجعتبر ج. تِدرصل المُ ن قبكحقوق ملكية ميتم بيانها  والتي 
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 موحدة لية الموجزة المرحة الالمالي بياناتال ات حولإيضاح
 )غير مدققة(  2021 ارسم  31 يف كما 

 

 )تابع( مة اهية الملخص السياسات المحاسب 2-4
 

 )تابع(  موجودات الماليةلا
 

 يةات حقوق الملكاستثمار

رى أو من  الشاملة األخ  الل اإليراداتخ  لة إما منمارات حقوق الملكية، بالقيمة العادالموجودات المالية التي تعتبر استثع  يتم قياس جمي
الد  9رقم  تطبيق المعيار    جموعة عندتخذته الملإللغاء اغير قابل  ار  يخ  هذا  الخسائر. ويعتبر  ل األرباح أوخال ولية إلعداد  من المعايير 
إذا كانأو ستتخذه عند االستحواذ الالحق الة  الماليلتقارير  ا الملكية إال  الملكية  اتت استثمارستثمارات حقوق  رض  محتفظ بها لغ   حقوق 

ارات حقوق  سائر من استبعاد استثماألرباح أو الخ  خسائر. إن باح أو الخالل األرعادلة من  ال  ةميبالقلة يتعين قياسها  هذه الحاوفي  المتاجرة  
يتم  الم ال  األرويتدلكية  توزيعات  إيرادات  قيد  يتم  الملكيرها.  حقوق  استثمارات  كافة  من  خاللباح  من  المب  ة  الدخل  الموجز  يان  رحلي 
اسا عند  الدفعة  لموحد  بها،  تحقاق  تستفيد  عندم  ءتثناباسالخاصة  الالمجموعة  ا  هذه  الممن  جمبالغ  كاسترداد  بند حصلة  تكلفة  من  زء 

المالية،الموج الحالة  ودات  هذه  بهذه  ي  وفي  االعتراف  اإلتم  حاألرباح ضمن  أدوات  إن  األخرى.  الشاملة  الملكيرادات  المصنفة   يةقوق 
 ة.فاض القيمتقييم انخال تخضع لة األخرى املشلادات ومن خالل اإليرا اح أو الخسائرن خالل األربيمة العادلة مبالق
 

من  مالية مقاسة بالقيمة العادلة قوق الملكية غير المدرجة كموجودات ح استثماراتها في لإللغاء تصنيفجموعة بشكٍل غير قابل اختارت الم
 خرى.ات الشاملة األادالل اإليرخ
 

 ن الدي أدوات
كلفة تصنيفها بالت  التكلفة المطفأة. يتمإال إذا تم تصنيفها ب  خرىالشاملة األ  تاإليرادان خالل  ة ملداالع  ات الدين بالقيمةقياس أدويضاً  يتم أ

 إذا تم استيفاء الشرطيين التاليين:ط المطفأة فق 
 

ل  يصتحجل  ودات المالية من أحتفاظ بالموجالهدف منه االل والذي يكون  نموذج األعما  منالمالية ضإذا تم االحتفاظ ببند الموجودات   •
 و تعاقدية؛لنقدية اللتدفقات اا

التع • البنود  نتج عن  الدين فيإذا  نقدية ع  تواريخ معينة  اقدية ألداة  المبلغ األساسي واباتدفقات  المبلغ رة فقط عن دفعات  لفوائد على 
 األساسي القائم.

 

 يعادله  ماالنقد و
ق في  حة األجل التي تستع القصيروالودائ  المصرفية  واألرصدة  دوقن صالفي  يعادله من النقد    لف النقد وماالنقدية، يتأ  بيان التدفقاتلغرض  

 ات المصرفية على المكشوف. وب، صافية من السحة أشهر أو أقلاألصل خالل ثالث 
 

 بها فواتير ر تي لم يصدوالذمم المدينة اللمدينة التجارية الذمم ا
ذمم  ر االئتمان المتوقعة. عندما تصبح الم تكن عنصر تمويل هام( ناقصاً خسائفاتورة األصلية )ما لة بقيمة الالمدينة التجاريم بيان الذمم  يت

لة التي تم  حصمبالغ المم الحقاً إدراج الك في تحصيلها. يتخصص الديون المشكو ا مقابل متم شطبهي  يل،صحة للتقابل  التجارية غير  المدينة
 الموحد.ي الموجز المرحلبيان الدخل الشامل  بها سابقاً فيشط
 
 ر.اتيوفبها   صدرها ذمم مدينة لم يير على أنفواتمات المقدمة والتي لم يصدر بها تاريخ التقرير ووفقاً لشروط االتفاقات، تدرج الخد  في
 

 العمالت األجنبية  ئر صرفوخسا أرباح
نهاية فترة   بالسعر الفوري السائد عندجنبية ويتم تحويلها  العمالت األالت أجنبية يتم تحديدها بتلك  مالية بعمت الادلة للموجوداإن القيمة الع
لمصنفة بالقيمة العادلة  ا  ت الماليةللموجودا  سبةنلة. باادلخسائر قيمتها الع  أرباح أو  ء منل بنود صرف العمالت األجنبية جزالتقرير. تشك
المن خالل   أو  يتم االخسائاألرباح  العمالت األر،  ببنود صرف  الشامل  جنبية في بعتراف  الدخل  الموحدالميان  الموجز  بالنسبة رحلي   .

الت األجنبية  مد صرف العأي من بنوبف  اراالعتيتم  فإنه    املة األخرىالش  تاإليرادامصنفة بالقيمة العادلة من خالل  للموجودات المالية ال
الشا الدخل  بيان  امل  ضمن  الموحدلموجالمرحلي  بالعمال  . ز  الدين  ألدوات  األجنبيبالنسبة  بالتكلفة  ت  المصنفة  تحديد  اة  يتم  فإنه  لمطفأة، 

العمالت   صرف  وخسائر  التكلفة  أرباح  إلى  استناداً  لبند  المطفاألجنبية  االأة  ويتم  بهعترالموجودات  "األر  في  ااف  والخسبند  ئر اباح 
 لموحد.اجز المرحلي المواألخرى" في بيان الدخل الشامل 
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 الموجزة الموحدة المرحلية  إيضاحات حول البيانات المالية
 )غير مدققة(  2021 مارس 31في كما 

 
 بع( اتامة )المحاسبية الهملخص السياسات  2-4

 
 تابع( ) ليةات المادالموجو

 
 ودات الماليةتراف بالموجإيقاف االع
اثلة( يتم إيقاف ة ممموجودات ماليلمالية أو الجزء من مجموعة  ا  الموجوداتد  موجودات المالية )أو حيثما ينطبق، الجزء من بنإن بند ال

 ندما:االعتراف به ع
 

 ات؛ أووجوددفقات النقدية من بند المالتلى في الحصول ع تنتهي الحقوق •

ا • حققامت  بتحويل  الحلمجموعة  في  النقدوقها  التدفقات  على  اصول  بدفع  التزاماً  تحملت  أو  الموجودات  بند  من  النلتية  ية  قددفقات 
 تمرير"، أو  الث بموجب "ترتيبرف ثخير جوهري لط المقبوضة بالكامل دون تأ

 جودات وإما:المو تدفقات النقدية من بند م الاستال  حقوقها في وعة بتحويلجمملوم اقت •
 
 أو لمتعلقة ببند الموجوداتوالمزايا ا حولت جميع المخاطر -

 ت.على بند الموجوداطرة قة ببند الموجودات، إال أنها حّولت السيعلزايا المتلملم تحول أو تحتفظ فعلياً بجميع المخاطر وا -
 

إذا   تقوم بتقييمفي ترتيب تمرير،    جودات أو دخلتالموتدفقات النقدية من بند  صول على الحقوقها للحة قد حولت  وعمج ن الم عندما تكو
احتفظ مدي  أي  بموإلى  المجموعةت  تقم  لم  إذا  الملكية.  ومزايا  أو  ب  خاطر  باالتحويل  ومزايا  مخاطر  بجميع  جوهري  بشكل  ند حتفاظ 

تحوا ولم  علىلموجودات  السيطرة  يتمموجلابند    ل  يست  االعتراف  ودات،  الذي  الحد  إلى  الموجودات  فببند  الممر  ارتباط  ببند يه  جموعة 
ويُقاسالموجو الذي  دات.  المستمر  باليأخ  االرتباط  المحّول  الموجودات  بند  على  شكل ضمان  الدفترقيذ  الموجودات   يةمة  لبند  األصلية 

 أقل. سداده، أيهما لزم على المجموعةدي يوأقصى مقابل ما

 

 ات المالية ودقيمة الموجاالنخفاض في 
 

ير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من ود غات الدين وموجودات العقة لكافة أدواالئتمان المتوقع  ف بمخصص خسائرعتراتقوم المجموعة باال
ميع التدفقات جا للعقد و تحقة وفقً المس  اقديةالنقدية التع  فرق بين التدفقاتى السائر. تستند خسائر االئتمان المتوقعة إللخرباح أو األخالل ا

 صلي لبند الموجودات.األ ريب سعر الفائدة الفعليبعد ذلك بتق. ويتم خصم العجز موعة استالمهاالمجالنقدية التي تتوقع 
 

انية طر االئتممخال اة في  ا زيادة جوهرين التي لم يكن بهئتماتوقعة على مرحلتين. بالنسبة لتعرضات االلمالئتمان اا  يتم االعتراف بخسائر
ر المحتملة خالل  لتعثة التي تنتج عن حاالت ار االئتمانيلمتوقعة عن الخسائئر االئتمان الخساالعتراف المبدئي، يتم تكوين مخصص  امنذ  

  جوهرية في دة  ايلها زنية التي حدث  التعرضات االئتماتلك  شهراً(. بالنسبة ل  12مان المتوقعة خالل  ئتخسائر اال)  االثني عشر شهراً المقبلة
المبدئي،  االمخاطر   االعتراف  منذ  خس  يلزمالئتمانية  مخصص  الخسائروجود  مقابل  العم  االئتمانية   ائر  مدى  على  الالمتوقعة  متبقي ر 

 ان المتوقعة على مدى عمر االستخدام(.تمسائر االئ )خللتعرض، بغض النظر عن توقيت التعثر 
 
تع كانتحديد  ند  إذا  االئتم  ما  لبمخاطر  اال  دنان  قدموجودات  ازادت    لمالية  االعتراف  منذ  تقديرلمبدبصورة جوهرية  خسائر   ئي وعند 

زائد. تشتمل هذه المعلومات د  ة أو مجهولفلومات المعقولة والداعمة والمتوفرة دون تكالمعخذ المجموعة باالعتبار  لمتوقعة، تأاالئتمان ا
 ة.ات االستشرافيعلومة والتقييم االئتماني المعزز والمعقة للمجموبرة السابالخ ىًء عل والنوعية بنا  لتحليالت الكمية  ت واعلى المعلوما

 
وعة بتطبيق منهجية مبسطة في  جمتقوم الم  ى، لم يصدر بها فواتير والذمم المدينة األخر  التيمم المدينة  تجارية والذالمدينة ال  بالنسبة للذمم

خسائر   بنحساب  المتوقعة  مدى  االئتمان  على  المتوقعة  االئتمان  خسائر  على  المجمعماًء  وضعت  وقد  االستخدام.  مر   ة وف فصوعة 
تصادية. يتم  قالبيئة االو يتها للعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينينتسو مجموعة، وتماالئتمان للبقة لخسائر الخبرة السا على ناءً مخصصات ب

 الموحد. المرحلي الموجز ل الشامللمتوقعة في بيان الدخاالعتراف بخسائر االئتمان ا
 

 ً من غير المحتمل  أنه  ة إلى  يمات الداخلية أو الخارجمعلو ير العندما تش  دادسلعن ا  متعثر  ةبند الموجودات المالي  قد تعتبر المجموعة أيضا
المب على  المجموعة  تحصل  التعاقديةأن  بالكالق  الغ  تحسيناتائمة  أي  مراعاة  قبل  بها    امل  تحتفظ  بند  ائتمانية  شطب  يتم  المجموعة. 

 قدية.دية التعالنقا دفقاتلة للتك توقعات استرداد معقوناالموجودات المالية عندما ال تكون ه
 

خالل الدين بالقيمة العادلة من  ة وسندات  مطفأة بالتكلفة الالموجودات المالية المسجل  ييم ما إذا كانتبتق  ل تقريرتقوم المجموعة في تاريخ ك
حدث أو  وع  قوعند    ئتماني‘لي قد تعرض ’النخفاض ااقد تعرضت النخفاض في القيمة. يعتبر أن األصل الم  لة األخرىالشام  تاإليرادا

 لية.مقدرة لبند الموجودات الماالمستقبلية ال نقديةفقات اله تأثير سلبي على التدكون لثر يأك
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 موحدة ة اللية الموجز مرحالمالية ال تالبيانا لت حوإيضاحا
 )غير مدققة(  2021 مارس 31 يف كما 
 
 ة )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهام  2-4

 
 )تابع(  ليةماالموجودات ال

 
 ( تابع) الماليةات دوالموج االنخفاض في قيمة

 
 الملحوظة التالية:البيانات ى اض ائتماني علعلى تعرض األصل المالي النخفاألدلة الموضوعية تشتمل 

 

 صدر؛ ية حادة يواجهها المُ أزمة مال −

 يوماً؛  90ة تزيد عن فترداد لخر في السالتأ ثر أواإلخالل بالعقد، مثل التع −

 ظروف أخرى؛  جموعة لتقبلها في كانت الم لمجموعة بناء على شروط ماأو سلفة من قبل ا ضادة هيكلة قر إع −

 أو  أو إعادة هيكلة مالية أخرى؛ ض لإلفالسترتمل تعرض المقأن يكون من المح  −

 ات مالية.للسند نتيجة أزم عدم وجود سوق نشط −
 
 لماليةر اجودات غي ي قيمة الموف ضخفاناال
 

المجمو تاريخ  تقوم  في  تقكعة  بإجراء  تقرير  هنل  كان  إذا  ما  لتحديد  مؤشراتييم  أصل    اك  أن  إلى  المخزون تشير  )خالف  مالي  غير 
الضريبة  وموج قاودات  وفي  لمؤجلة(  القيمة.  النخفاض  تعرض  هذه  د  وجود  تقييالمؤشرحال  إجراء  يتطلب  عندما  أو  سنوات،   يم 
في  لال فنخفاض  تقوم  إالقيمة  المجموعة  األصبتقدن  قيمة  القلالستردالقابلة    لير  األصل  قيمة  تتمثل  لالساد.  اابلة  القيمة  في  لعادلة  ترداد 

ج  اتدم إنلكل أصل على حدة، إال في حال عم أيهما أعلى، وتحدد  من االستخداوقيمته  البيع    ا  تكاليفقصنتجة للنقد نا لألصل أو للوحدات الم
ا  ة الموجودات. عندمأو مجموع  قدية من الموجودات األخرىالنعن التدفقات    رقلة بشكل كبيوالتي تكون مستداخلة    ألصل تدفقات نقديةا

لألتزيد   الدفترية  الوحدة  القيمة  أو  للنالصل  لالسترمنتجة  القابلة  القيمة  يتم  قد عن  األداد،  النخفاض  اعتبار  تعرض  أنه  يتم  القيمة وصل 
لى قيمتها  ستقبلية المقدرة إنقدية المال، يتم تخفيض التدفقات  قيمة من االستخداملعند تحديد ا  مة القابلة لالسترداد.قيمته لتساوي القييض  فخت

المتعلقة باألصل أو الوحدة ال والمخاطر  ة للقيمة الزمنية للمكس التقييمات السوقية الحاليوالذي يع  بةما قبل الضري  باستخدام معدل خصم
للنقد.  العادلع  المنتجة  القيمة  تحديد  ناقصا   ند  اساتكة  يتم  البيع،  مناسبةليف  تقييم  نماذج  يتم دعمتخدام  بعوا  .  النماذج  تقييم  هذه  أسعار  مل 
 المتاحة.ى مؤشرات القيمة العادلة األخردرجة، أو لمكات التابعة ااألسهم للشر

 
ية  التي تتناسب مع آل  ود المصروفاتي الموجز الموحد ضمن بندخل الشامل المرحلعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن بيان ال يتم اال

القيمتعرض النخاألصل الذي   القيمة أوال  لتخفيتم تخصيص خسا  ة.فاض  شهرة تجارية مخصصة ترية ألي  دفالقيمة اليض  ئر انخفاض 
 لنقد بالتناسب. الوحدة المنتجة لفيض القيم الدفترية للموجودات األخرى في لتخمنتجة للنقد، ثم للوحدة ال

 
ة انخفاض القيم  خسائرن هناك مؤشر يفيد بأن  للتحقق مما إذا كالتجارية،  وجودات باستثناء الشهرة ار إجراء تقييم للميتاريخ كل تقريتم ب

داد لألصل أو الوحدة مة القابلة لالستربتقدير القيهذا المؤشر، تقوم المجموعة    و تقلصت. في حال وجودسابقا  لم تعد قائمة، أ بها  الُمعترف  
للنقدال الُمعترف بخسائر  يتم عكس    . ُمنتجة  القيمة  المسوذلك فقط عند إج  ها سابقا  انخفاض  مة قيتخدمة لتحديد  راء تغير في االفتراضات 

لألصل قيمته القابلة    ز القيمة الدفتريةض القيمة. يتم تحديد العكس بحيث ال تتجاوبخسائر انخفااعتراف  القابلة لالسترداد منذ آخر  األصل  
الدفترية التي  تتجاوز كذلك الق  السترداد، والل اض  خفاناف بخسائر  تهالك، في حال لم يتم االعترها، صافية من االسيتم تحديدكان ليمة 

 الشامل المرحلي الموجز الموحد.ان الدخل عتراف بالعكس ضمن بيفي السنوات السابقة. يتم اال  القيمة
 

 قبل المجموعة ة الصادرة من لية وأدوات حقوق الملكيالمطلوبات الما
 
وحقوق   يتم الدين  أدوات  ماليملكية  ال  تصنيف  كمطلوبات  وفقا  إما  ملكية  حقوق  أدوات  أو  الترتي  ة  التعاقدبالجوهر  تصنيف ت  يتم  ية. 

ل األرباح  لعادلة من خالطلوبات مالية بالقيمة امن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كم  9يار رقم نطاق المع مالية ضمن الالمطلوبات 
 عتراف المبدئي.ية عند اال اللمطلوبات المااسبا . تحدد المجموعة تصنيف تقة حسبما يكون منوات مشأدقروض وسلفيات أو ائر أو أو الخس

 
 ى ائنة التجارية واألخرالذمم الد

لمورد بإصدار فواتير قام اتلمة، سواء  ع أو خدمات مسفي المستقبل نظير بضائ  يتم االعتراف بالمطلوبات مقابل المبالغ التي سيتم سدادها
   ال.أم ها بشأن
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 حدة موية الموجزة اللمرحالمالية ال البيانات إيضاحات حول
 )غير مدققة(  2021 مارس 31 يف كما 
 
 لمحاسبية الهامة )تابع( ملخص السياسات ا 2-4

 
 ( )تابع لمجموعة لملكية الصادرة من قبل االمطلوبات المالية وأدوات حقوق ا 

 
 ارالتزامات اإليج

غي ة لدفعات عقد اإليجار التي ينبمة الحاليلُمقاسة بالقيتراف بالتزامات عقود اإليجار االمجموعة باالع  ر، تقوم ايجفي تاريخ بدء عقد اإل
أية حوافز إيجار  ناقصا     هرها(ي ذلك دفعات ثابتة في جوترة عقد اإليجار. تتضمن دفعات اإليجار مبالغ محددة )بما ففسدادها على مدى  

المتبقية. وتشتمل دفعات    ات القيمةها بموجب ضماندل، وكذلك المبالغ المتوقع دفععلى مؤشر أو مع  تعتمد  ةغيرمدينة، ودفعات إيجار مت
الاإلي سعر  على  أيضا   لخيار  جار  المجموممارسة  تمارسه  أن  معقول  بشكل  المؤكد  المترتالشراء  الغرامات  ودفع  علعة  إنهاء  بة  عقد ى 

إذا   مدة  اإليجار،  تشيركانت  تمارس  المجمو   ىإل  اإليجار  بدفعات  خيار  عة  االعتراف  يتم  المتغاإلنهاء.  التي  اإليجار  على  يرة  تعتمد  ال 
 دفعة.الذي يؤدي لحدوث الالفترة التي يقع فيها الحدث أو الشرط أنها مصروفات خالل  مؤشر أو معدل على

 
كان   في تاريخ بدء عقد اإليجار إذاقتراض اإلضافي  على اال  ةائدتخدم المجموعة معدل الفت عقد اإليجار، تسية لدفعاالحالالحتساب القيمة  

ادة الفائدة تاريخ بدء العقد، تزداد التزامات عقد اإليجار بما يعكس زيبعد    لتحديد بسهولة.درج في عقد اإليجار غير قابل لالمائدة  الفسعر  
أو تغيير في د اإليجار إذا كان هناك تعديل  ة اللتزامات عقوالدفتري  يمةلك، تتم إعادة قياس القسددة. عالوة على ذالمعات  الدف   مع خصم قيم

 جوهرها أو تغيير في التقييم لشراء أصل ذي صلة.اإليجار الثابتة في  عقدإليجار أو تغيير في دفعات عقد ادة م
 

 السلفياتالقروض و
 اشرة بالمعاملة.ليف المرتبطة مب التكاا  اقصعادلة للمبلغ المقبوض نض ألجل بالقيمة ال بالقروبدئيا  يتم االعتراف م

 
يتبعد االعترا المبدئي،  تحم الحق ا  ف  التي  والسلفيات  القروض  ال قياس  بالتكلفة  فائدة  الفعلية.  مل  الفائدة  باستخدام طريقة معدل  يتم  مطفأة 

وكذلك من خالل  راف بالمطلوبات  ف االعتاإيقموجز الموحد عندما يتم  الشامل المرحلي الن الدخل  ي بياباألرباح والخسائر فاف  االعتر
 عملية اإلطفاء.

 
 األخرىالمالية المطلوبات 

ة  دام طريقباستخحقاً بالتكلفة المطفأة  بالقيمة العادلة، بعد خصم تكاليف المعامالت ويتم قياسها الالية األخرى مبدئياً  يتم قياس المطلوبات الم
 ائد الفعلي.دة على أساس العت الفائاروفعلي، ويتم االعتراف بمصسعر الفائدة الف

 
الف هإن طريقة سعر  الفعلي  اائدة  لبند مطي طريقة  المطفأة  التكلفة  محتساب  وتخصيص  مالية  الفترة لوبات  مدى  على  الفائدة  صروفات 

مالية، ند المطلوبات المقدر لبلر اة المقدرة من خالل العم النقدية المستقبليالدفعات  م به  لفعلي هو السعر الذي يخصالمعنية. إن سعر الفائدة ا
 ً  ، فترة أقصر.أو، عندما يكون مناسبا

 
 عتراف بالمطلوبات الماليةإيقاف اال

تقوم المجموعة    .اؤههاانت  ها أومن التزاماتها أو إلغائ  عتراف بالمطلوبات المالية فقط عندما، يتم إعفاء المجموعةم المجموعة بإيقاف االتقو
االلتزا باستبعاد  تعدي  المالية  ماتأيضاً  يتم  النقد عندما  التدفقات  لاللتزاماتل شروطها وتكون  هالمعدلة    ية  كبيراً، وفي  اختالفاً  ذه مختلفة 

االعتر يتم  بالقيالحالة  المعدلة  الشروط  إلى  تستند  جديدة  مالية  بالتزامات  ااف  إيقاف  عند  العادلة.  بالمطالعترمة  يتاف  المالية،  م لوبات 
ة أو مطلوبات مفترضة( في بيان قدية محولموجودات غير نلمبلغ المدفوع )بما في ذلك أي ترية المعنية وامة الدفيالقاالعتراف بالفرق بين 

 الموحد. الموجز الشامل المرحلي الدخل
 

 مقاصة األدوات المالية
لزم  جود حق قانوني مي حال وفحد  يان المركز المالي الموصافي المبلغ في ب  ية ويدرجالمالدات المالية والمطلوبات  تتم مقاصة الموجو

 ة المطلوبات بشكل متزامن. حقيق الموجودات وتسويفي السداد على أساس الصافي، لتر الرغبة عترف بها وتوفحالياً لتسوية المبالغ الم
 

 تعويضات نهاية الخدمة
 

الدفع عن هذه المزايا  مبالغ المستحقة  ن. تستند الة نهاية الخدمة للموظفيالدفع لقاء مكافأ  مبالغ الواجبةمجموعة بتكوين مخصصات للتقوم ال
النهائي وطعلى الرا للتكاليف المتوقعة لهذه خللحد األدنى من فترة اخدمة للموظفين خضوعاً إلتمام اول مدة ال تب  دمة. يؤخذ مخصص 

 فترة الخدمة. المزايا على مدى
 

مجلس التعاون الخليجي، تقدم   نين ومواطني دولن من المواطلتعاون الخليجي المؤهلوين ومواطني مجلس اموظفين المؤهلبخصوص ال
مساهم ا صندلمجموعة  في  الهات  قبل  من  تأسيسه  تم  تقاعد  للمعاشات  وق  العامة  من  اويئة  مئوية  كنسبة  وتحتسب  االجتماعية  لتأمينات 

 حقاقها.تحّمل للمصاريف عند استالمساهمات والتي  جموعة على هذهفين. تقتصر التزامات المرواتب الموظ
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 موحدة زة اللية الموج مرحالمالية ال البيانات إيضاحات حول
 )غير مدققة(  2021 مارس 31 يف ا كم
 
 الهامة )تابع(  لمحاسبيةاص السياسات ملخ 2-4

 

 المخصصات
 

وج عند  ما  بمخصص  االعتراف  أو ضمنييتم  قانوني  التزام  ا  ود  سابق،    لمجموعةعلى  حدث  انتيجة  تكون  أن  المرجح   تلتدفقاومن 
للموارد  الخار اقتصادية ضروريجية،  تقدير معقول لمبلغد االلتدية من أجل تسالتي تتضمن مزايا  إذا توقعت   زام ويمكن عمل   االلتزام. 

االعتر يتم  تسديده،  سيتم  المخصص  كل  أو  بعض  بأن  مالمجموعة  كبند  المسدد  بالمبلغ  تكمنفصل    وجوداتاف  عندما  فقط  ون  ولكن 
يتالتسديدات شبه مؤك ا  م دة.  المتعرض  الشلمصروفات  الدخل  بيان  بأي مخصص في  االمرحامل  علقة  أي  صافية من  الموحد  لموجز  لي 

 تسديدات. 
 

كس الذي يع  استخدام السعرلتقرير، بمة الحالية للمصروفات المتوقعة المتوجبة لسداد االلتزام في نهاية فترة اقياس المخصصات بالقي  يتم
 م.اطر الخاصة بااللتزاخل والممات السوق الحالية للقيمة الزمنية للتقييما

 

د من المرجح بأن تكون التدفقات الخارجية،  ت الحالية. إذا لم يعثل أفضل التقديراوتعدل لتمريخ كل تقرير  لمخصصات في تايتم مراجعة ا
 عكس المخصص.زام، يتم يد االلتية من أجل تسدادية ضرورللموارد التي تتضمن مزايا اقتص

 

 قياس القيمة العادلة
 

 مالي. لة في كل تاريخ تقريرت، بالقيمة العادوالتحوطا وراق الماليةستثمار في األالمالية، مثل اال جموعة بقياس األدواتمقوم الت
 

نتظمة بين المشاركين في  معاملة م  لوبات فيلتحويل بند مطأو دفعه    إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع بند موجودات
بات أو لتحويل بند المطلوع بند الموجودات  عاملة لبيفتراض بأن المالعادلة على اتند قياس القيمة  القيمة العادلة. يس  سيخ قياارالسوق في ت

 ند المطلوبات.ودات أو بند الموجثر تفضيالً لبلسوق األكتحدث إما في السوق الرئيسي لبند الموجودات أو بند المطلوبات أو في ا
 

ق عند تسعير  لمشاركون في السو ستخدمها اراضات التي سياستخدام االفتبات يتم قياسها بجودات أو بند المطلووند الملبإن القيمة العادلة  
ً بند المو  م االقتصادية.  لمصلحتهجودات أو بند المطلوبات، على افتراض أن المشاركين في السوق يتصرفون وفقا

 

  تخدام بند اقتصادية باس  ى تحقيق مزاياملين في السوق علالعتبار قدرة المتعاايأخذ بة  العادلة لبند الموجودات غير الماليس القيمة  إن قيا
 كنة.متعامل آخر في السوق الذي سوف يستخدم بند الموجودات بأفضل الوسائل المم الوسائل أو بيعه إلى الموجودات بأفضل

 

 وق. تداولة في السعار العطاءات المادلة بالرجوع إلى أسعيمة اللقسواق المالية النشطة، يتم تحديد اولة في األت المتداوص االستثمارابخص
 

مخاطر  على التدفق النقدي المخصوم باستخدام أسعار فائدة لبنود ذات شروط ودرجة    ئدة يتم تقديرها بناءللبنود ذات الفا  ة العادلةإن القيم
 بهة.مشا
 

ات  ناًء على توقعت مشابهه أو بلسوقية الستثماراالرجوع إلى القيمة ابعادلة  السهم غير متداولة يتم تحديد القيمة  ارات في ألالستثم  بالنسبة
 النقدي المخصوم. التدفق

 

القيمة   الحالية  يتم احتساب  القيمة  إلى  بالرجوع  الالعادلة لعقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة  قاقات  ت االستحصرف اآلجلة ذاألسعار 
 شابهة.الم
 

 لمشابهة.قية لألدوات اإلى القيمة السو سعر الفائدة بالرجوع  قايضاتلميتم تحديد القيمة العادلة 
 

لحد  ستفادة باي الظروف حيث تكون المعلومات الكافية متوفرة لقياس القيمة العادلة، واالالمناسبة ف  ب التقييمة باستخدام أساليم المجموعتقو
 م المدخالت غير الملحوظة. داالملحوظة ذات عالقة والحد من استخ استخدام المدخالت األقصى من

 

لمالية الموحدة يتم تصنيفها ضمن تسلسل البيانات ا  ح عنها فيلة أو يتم اإلفصاتها العادالتي تقاس قيمات  ت والمطلوبإن جميع الموجودا
 لقياس القيمة العادلة ككل.لمدخالت األساسية قل مستوى من اتناداً ألالقيمة العادلة ومبينة كما يلي اس

 
أو مطلوبات   لموجوداتة )غير المعدلة(  واق النشطداولة في األسالمتاألسعار    ي تلك المشتقة منقياسات القيمة العادلة ه -1 ىالمستو

 مماثلة
والملحوظة لبند   1ى  لمدرجة ضمن المستور المتداولة اير األسعاقياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من المدخالت غ -2 المستوى

 سعار(.مشتقة من األ ة )أيير مباشرسعار( أو بصورة غ ات إما بصورة مباشرة )أي كأوبموجودات أو مطل 
 

القيمةقياسا -3المستوى  بالعادلة هي    ت  أو  لبند موجودات  التي تشتمل على مدخالت  التقييم  المشتقة من أساليب  ت ال  ند مطلوباتلك 
 ملحوظة )مدخالت غير ملحوظة(. ى بيانات السوق التستند عل
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 موحدة ال لية الموجزةمرحالمالية ال البيانات احات حوليضإ
 مدققة(  )غير 2021 مارس 31 يف كما 
 
 لهامة )تابع( السياسات المحاسبية املخص  2-4

 
 ادلة )تابع( قياس القيمة الع

 
لتحويالت قد اذا كانت  أساس متكرر، تحدد المجموعة فيما إ  موحدة علىمالية الي البيانات الالمثبتة ف  بخصوص الموجودات والمطلوبات

 تقارير المالية. كل فترة إلعداد ال في نهاية ييم التصنيفلسل بإعادة تقين مستويات في التستمت ب
 
والمأل الموجودات  أصناف  المجموعة  حددت  العادلة،  القيمة  عن  اإلفصاحات  علىغراض  و  طلوبات  طبيعة  وأخأساس  طار  خواص 

 عاله. دلة كما هو موضح أاقيمة العودات أو المطلوبات ومستوى تسلسل الالموج
 

 القطاعية المعلومات 3
 
اإلدارأل تنغراض  يتم  قطة،  في  المجموعة  منتظيم  على  بناء  واحد  فإن  اع  لذلك،  وفقاً  العقاري.  التطوير  قطاع  وهي  وخدماتها،  جاتها 

ردة لغرض اتخاذ أعمالها كوحدة مف  علية لقطاأنه. تراقب اإلدارة النتائج التشغيتقارير بشبإصدار    واحد فقط تقومديها قطاع  المجموعة ل
 داء. وتقييم األيع المصادر  رارات حول توزالق
 

 مال قطاعات األع
 

اإليرادات  المال  تتعلق  البيانات  ضمن  المدرجة  والمطلوبات  والموجودات  التشغيلية  الموحدةوالنتائج  تطوير    ية  في   العقاراتبقطاع 
 وعة. المجم

 
 القطاعات الجغرافية 

 
ال حتعمل  دولة  امجموعة  في  فقط  الياً  العربية  وبالت اإلمارات  اللمتحدة،  فإن  التالي،  والموجودات  نتائج  فشغيلية  المدرجة  ي والمطلوبات 

 المتحدة.البيانات المالية الموحدة تتعلق بعملياتها في دولة اإلمارات العربية 
 

 تكلفة اإليرادات اإليرادات و 4
 
 أشهر المنتهية في الثلثة  

 
 رسما 31
 2021 

 مارس  31
 2020 

 ألف درهم  ألف درهم 

 ( )غير مراجعة  
   يرادات اإل

 2.274.506 2.312.052 م(وية )الكوندومونيبيع شقق المجمعات السكن
 657.034 901.403 بيع الفلل

 112.970 634.192 تطوير دمات خوأراضي بيع عقارات تجارية وقطع 
 ----------------------- ----------------------- 
 3.847.647 3.044.510 
  ====== = ===  === ==== = == 
   

   تكلفة اإليرادات 
 1.571.314 1.632.890 دومونيوم(ية )الكون لمجمعات السكنق اتكلفة شق

 334.818 549.869 تكلفة الفلل
 9.847 152.273 ي رية وقطع أراض تكلفة عقارات تجا 

 ----------------------- ----------------------- 
 2.335.032 1.915.979 
  == = ==== ===  ===== === == 
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 موحدة لية الموجزة المرحالالمالية  البيانات إيضاحات حول
 مدققة(  )غير 2021 مارس 31 يف كما 
 
 )تابع(  اإليرادات وتكلفة اإليرادات 4

 

   زمنية معنية نقطةعند بها على مدى فترة زمنية و  فات المعتريرادإل لي تقسيم اا يفيم

 الثلثة أشهر المنتهية في  

 
 مارس 31
 2021 

 مارس  31
 2020 

 ألف درهم  ألف درهم 
   
 3.002.600 3.303.759 لى مدى فترة زمنية ع -
 41.910 543.888 عند نقطة زمنية معينة  -
 ----------------------- ----------------------- 
 3.847.647 3.044.510 
  == ===== = ==  ==== === = == 

 واإلدارية  يةات العمومصروفات البيع والمصروفم 5
  
 نتهية في الثلثة أشهر الم 

 
 مارس 31
 2021 

 مارس  31
 2020 

 درهم ألف  ألف درهم 
 )غير مراجعة(   
   

 159.457 217.685 مصروفات البيع والتسويق 
 50.973 34.799 عالقة وفات ذات اتب ومصر رو
 29.869 24.583 روفات إدارة العقارات مص

 6.810 4.474 جودات حق االستخدام()بما في ذلك موك االستهال
 110.846 161.373 مصروفات أخرى 

 ----------------------- --------------------- 
 442.914 357.955 
  ======= = ==  ===== = = = = 

 ات التمويل إيراد )أ(6
 

 ر المنتهية في ثة أشهثللا 

 
  مارس 31

2021 
 مارس  31
 2020 

 ألف درهم  مألف دره 
 )غير مراجعة(   
   

 22.381 3.384 والودائع تحت الطلب لدى البنوك بتة الودائع الثا إيرادات التمويل من
 - 4.470 يرادات تمويل أخرى إ
 ----------------------- --------------------- 
 7.854 22.381 
  = ======= ==  ======== = 

 التمويل  تكاليف (ب)6
 
 ر المنتهية في لثلثة أشها 

 
  مارس 31

2021 
 مارس  31
 2020 

 هم ألف در مف درهأل 
 )غير مراجعة(   
   

 52.390 24.164 البنوك واألطراف ذات عالقةقروض  –ل تكاليف التموي
 2.245 30.339 خرى تمويل أ يفتكال
 ----------------------- --------------------- 
 54.503 54.635 
  = ======= ==  ======== = 
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 ة وحد مالة ة الموجز ليمرحالمالية ال البيانات إيضاحات حول
 )غير مدققة(  2021 مارس 31 يف كما 

 
 يةدة المصرفالنقد واألرص 7
 

   
 مارس 31

2021 
 ديسمبر  31
 2020 

 هم ألف در ألف درهم   
 ة(قق)مد    
     

 993 993   النقد في الصندوق
 3.349.004 3.645.361  حت الطلب وودائع لدى البنوكوت حسابات جارية

   ------------------------- ------------------------- 
   3.646.354 3.349.997 
    ======== = ==  ======== = == 

 
في   النقد و  2021مارس    31كما  )ألف دره  3.601.877يعادله  ما  يبلغ  بعد    ألف درهم(  3.307.800:  2020ديسمبر    31م  وذلك 
 سداد عند الطلب. ارات العربية المتحدة والتي تستحق المإلة ارية في دولحصول عليها من عدة بنوك تجاالتي تم الالتسهيالت خصم 

 
رات لثابتة قصيرة األجل مودعة لفتودائع ان الالبنكية. إع  ائدة على الودائمعدالت السسب اليحقق فوائد بأسعار ثابتة ح  لدى البنوكالنقد  إن  

ى  دالت السائدة علب المعئد حسوتحقق فوارية للمجموعة،  لفوة ابات النقديمتطل، وذلك يعتمد على الة أشهرواحد وثالث  مختلفة ما بين يوم
 معنية. لرة األجل ائع قصيالودا
 

ك من وبنألف درهم( لدى    3.278.834:  2020سمبر  دي  31لف درهم )أ  3.478.264بمبلغ  تم االحتفاظ    2021مارس    31كما في  
ع/األرصدة والتي تم إيداعها في حسابات ضمان. هذه الودائ  رطويالتارات لغرض  ن العمالء مقابل بيع عقالمقدمة المستلمة مأجل الدفعات  
 غير مرهونة.

 
 ير اتلم يصدر بها فو مم المدينة التية التجارية والذالذمم المدين 8
 

   
 مارس 31
 2021 

 ديسمبر  31
 2020 

 ألف درهم  ألف درهم   
 )مدققة(    

     التجارية الذمم الدائنة
 1.272.402 930.611   شهرا   12ل خال حقة القبضمبالغ مست

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

     ها فواتير التي لم يصدر ب  م المدينةالذم
 4.045.017 4.764.403   شهرا   12واتير مستحقة خالل يصدر بها ف م مدينة لمذم

 4.375.217 5.053.482   شهرا   12 مستحقة بعدصدر بها فواتير ذمم مدينة لم ي
   ------------------------- ------------------------- 

   9.817.885 8.420.234 
   ------------------------- ------------------------- 

 9.692.636 10.748.496   التجارية والذمم المدينة التي لم يصدر بها فواتير ةإجمالي الذمم المدين
    ==== === = = ==  ======== = == 
 

صص مخب  ألف درهم( تتعلق  48.497:  2020ر  ديسمب   31ألف درهم )  48.497ه صافية من مبلغ  عالإن الذمم المدينة التجارية المبينة أ
المشكوك   تحصيلها،  للديون  أفضلفي  بناتقديرات    وتمثل  للخسائر  تاإلدارة  المتوقعة.  االئتمان  خسائر  نموذج  على    ذمم الجميع    عتبرء  

 رى قابلة للتحصيل بالكامل.المدينة األخ
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 موحدة للموجزة الية امرحالمالية ال البيانات إيضاحات حول
 مدققة( ر )غي 2021 مارس 31 يف كما 

 
 وعة مقدما  خرى مدفمصروفات أينة وودائع أخرى ومد موجودات وذمم 9

 

    
 مارس 31
 2021 

 ديسمبر  31
 2020 

 هم ألف در همف درأل   
 )مدققة(    
     

.865552   ى مقاولين وآخرين مبالغ مدفوعة مقدما  إل  661.377 
 3.235.173 3.363.704     (17يضاح عالقة )إ المستحق من أطراف ذات

 621.241 679.091   (1المؤجلة ) ة المبيعاتعمول
94.5710 128.669   ابلة للتحصيلالمضافة القضريبة القيمة   

827.1 6.245   دفوعة مقدما  ت ممصروفا  
 39.153 45.070   ذمم مدينة وودائع أخرى 

   ------------------------- -------------------------  
   4.775.644 4.668.705 
    ======== = ==  ======== = = = 

 

 :مقدما   وعةاألخرى المدف ع األخرى والمصروفاتذمم المدينة والودائالموجودات وال قبيان استحقا
 

 2.997.705 2.994.644   شهرا   12خالل 
 1.671.000 1.781.000   شهرا   12بعد 
   ------------------------- -------------------------  
   4.775.644 4.668.705 
    ======== = ==  ======== = = = 

 
التزامات   استيفاء ترة  مع العمالء على مدى ف  بالعقوداء  الوفأو    على   للحصول  ةالمؤجلة المتكبد  المبيعاتصروفات عمولة  يتم إطفاء م (1)

 .، إن وجدتداءاأل
 

 عقارات لغرض التطوير  10
 

     
 مارس 31
 2021 

 ديسمبر  31
 2020 

 ألف درهم  ألف درهم   
 )مدققة(    
     

739.32514. 14.469.588   ية الفترة / السنةالرصيد في بدا  
 5.825.355 1.834.217   ل الفترة / السنة خال بدةتكتكاليف المل: ازائدا  

( 698.6.279) ( 2.334.854)   السنة  /يف إيرادات خالل الفترة اليف المحولة لتكالناقصا : التك   
 184.777 -   ناقصا : المحول إلى الشركة األم

   -------------------------- ----------------------------  
 14.469.588 13.968.951   / السنة ةلقترة الرصيد في نهايا
    = === === = = = =  = = ===== === == 

 
 مشتركة  ئتلفاتروض الق 11

     
 مارس 31
 2021 

 ديسمبر  31
 2020 

 م ألف دره ألف درهم   
 )مدققة(    
     

 861.359 867.986   ذ.م.م إعمار دبي الجنوب 
 113.889 113.889   ذ.م.مأولد تاون فيوز 

   ----------------------- -----------------------  
   981.875 975.248 
    ===== === ==  ======= = == 

 
 .فائدة ترتب عليها أي يلطلب وال مضمونة وتستحق السداد عند ار غية مشترك الفاتإلى ائتالقروض  إن
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 ة موحد ة الموجزة الليمرحالمالية ال البيانات إيضاحات حول
 غير مدققة( ) 2021 ارسم  31 يف كما 

 
 ائتلفات مشتركة في  مارستثا 12

     
 مارس 31
 2021 

 ديسمبر  31
 2020 

 ألف درهم  ألف درهم   
 ققة(د)م    
     

97.9431 230.961   دبي الجنوب ذ.م.م ر إعما  
 234.536 234.536   ر ذ.م.مسكوي زعبيل

8383.8 112.315   ذ.م.مأولد تاون فيوز   
   ---------------------- -----------------------  

362516. 577.812   سنةت المشتركة في نهاية الفترة/ الستثمار في االئتلفاصافي اال  
    ==== = === ==  ===== === == 

 
 : فاتها المشتركةلي التالية في ائتالشكل فعصص الملكية بلدى المجموعة ح 

 نسبة الملكية      
 2020 2021 تأسيس بلد ال  
     

 ٪ 50. 00 ٪50. 00 ة اإلمارات العربية المتحد  إعمار دبي الجنوب ذ.م.م 
 ٪ 50. 00 ٪50. 00 حدة المتارات العربية اإلم  زعبيل سكوير ذ.م.م

 ٪ 61 .25 ٪61 .25 دة المتحاإلمارات العربية   ذ.م.مأولد تاون فيوز 
 

 

  
 ة واألخرىالذمم الدائنة التجاري 13

     
 مارس 31
 2021 

 ديسمبر  31
 2020 

 ألف درهم  ألف درهم   
 )مدققة(    
     

33.564.95 3.599.597   لشراء أراضي دائنون  
 3.135.962 3.137.014   اريع المشتكلفة عقود  تمستحقات ومخصصا

 4.508.768 4.355.965   (17)إيضاح  عالقةراف ذات دفع ألط حقة المبالغ مست
 928.247 1.029.809   ( 1) ةنة التجاريئالذمم الدا

 120.583 221.741   عموالت مبيعات مستحقة الدفع 
537821. 201.916   كومية مبالغ مستحقة الدفع للجهات الح  

 446.714 566.139   تا اقائنة األخرى واالستحقالد الذمم
   -------------------------- -------------------------  
   13.112.181 46.887.712  
    ===== = === ==  ===== = === == 

والتي (  همألف در   42.533  :2020ديسمبر    31)ألف درهم    82.956بلغ  بم  تسهيالت خصمعلى  التجارية  الدائنة  الذمم    تتضمن (1)
يختار المجموعة.    بموجبها  من  مستحقاتهم  خصم  طريق  عن  البنوك  أحد  من  لفواتيرهم  المبكر  السداد  استالم  هذا  والموردون  بموجب 

ة في  لتسوية من المجموعمورد المشارك فيما يتعلق بالفواتير المستحقة على المجموعة واستالم ا، يوافق البنك على دفع مبالغ للتيبرالت
 حق. تاريخ ال
 

 تخضع لفائدة سلفيات  روض وق 14
 

ائتم2019خالل   تسهيل  على  المجموعة  حصلت  مت،  مدتهاني  )"التسهيل"(  بقيمة    5  جدد  ي  أمريكالر  دو  ألف  1.000.000سنوات 
لدى  ائدة السائدة  سعر الف  معدالتا   زائدأشهر    3معدل فائدة بواقع  هيل غير مضمون، ويخضع لم(. إن هذا التسرهدألف    3.673.000)

، 2021  رسما   31مالية. في  هيل لبعض التعهدات الا التس. يخضع هذ2022حتى سنة  كما أنه متاح  سنويا ،    ٪1.25  بنوك لندن )ليبور(
با  قامت مبلغ  لمجموعة  )أمريكدوالر  ف  أل  975.000سحب  درهم(  3.581.175ي  التسهيل.  ألف  هذ   من  ضمن    التسهيل  اتم عرض 

تخض  فياتوالسلالقروض   لفالتي  بمبلغ    ائدةع  الموحدة  الموجزة  المرحلية  المالية  البيانات  )ألف    3.577.902في  ديسمبر   31درهم 
بعد خصم  در ألف    3.669.249:  2020 المنسوبة  لتاهم(،  المطفأة  بعد  ي  للمعاملة  مباشرةكلفة غير  السداد  تاريخ    12ستحق  من  شهرا  
 التقرير. 
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 موحدة وجزة الالم ليةرحمالية الالم البيانات حول إيضاحات
 )غير مدققة(  2021 مارس 31 يف كما 

 

 )تابع( خضع لفائدةتسلفيات  روض وق 14
 

: ال  2020ديسمبر    31ألف درهم إماراتي )  600.000بمبلغ    قصير األجليل قرض  هتس  علىمجموعة  ال  حصلت،  خالل الفترة الحالية
 زائدا  معدل الفائدة السائدة بين بنوك اإلمارات  وفقا  لدل فائدة  يخضع التسهيل لمع  .2022في السنة المالية  شيء( ويستحق السداد خالل  

  160.000مبلغ  المجموعة بسحب    ت، قام2021ارس  م  31من الشركة األم. كما في    تجاريضمان  موجب  ب  مضمون  ووهسنويا     1٪
 التسهيل. هذا: ال شيء( من 2020ديسمبر  31) ألف درهم 

 
لفيات لقروض والســ ضمن ا(  ألف درهم  42.197:  2020ديسمبر    31)م  ألف دره  44.477إدراج مبلغ    تم  ،2021  مارس  31ا في  كم

 بيــة المتحــدةلعرارات ااألمــ ي دولــة تجاريــة فــ بنوك    عدة  ل عليها منحصوذلك المبلغ التسهيالت التي تم المثل  لتي تخضع لفائدة حيث يا

 . عند الطلبحق سدادها ويست

 

 الطارئة  والمطلوبات ضماناتال 15
 

إلــى مؤسســة التنظــيم ( ألــف درهــم 6.503.506  :2020ديســمبر    31)ألــف درهــم    6.190.453  أداء بمبلغ  جموعة كفالةمأصدرت ال

 تنظيم العقاري.سسة النظمة الخاصة بمؤيعها بموجب األن عن مشارالعقاري في دبي كضما

 
 لتزاماتاال 16

 
 (. تمثــلألف درهم 6.434.085 :2020ديسمبر  31)  درهم  5.312.083غ  لبمبمجموعة التزامات  لدى ال  ، كان2021  مارس  31في  

بعــد الســنة  نهايــة الفترة/ي  فــ قطــع األراضــي    رمة لشــراءالمبرمة من قبل المجموعة، بما في ذلك العقود المبقود  قيمة الع  ذه االلتزاماته

  .ة في ذلك التاريخالمقبوضة والمبالغ المستحقاتير خصم قيمة الفو

 

األربــاح المســتقبلية  مــن ٪ 30بــدفع لتــزام لدى المجموعــة ا  لمبرمة بين المجموعة وميناء راشد،اية التطوير  قذلك، وفقا  التفا  الوة  علىع

  راشد. حياة مشروع ميناءعلى مدى دورة 

 

ج تيــر المتوقــع أن ينــ غادية والتي من جموعة في سياق األعمال العبعدة مشاريع للم تتعلقا من قبل مقاولين ت تم تقديمهناك مطالباهكان  

 ات جوهرية غير مقدمة.طلوبعنها م

 
 قة األطراف ذات العل إفصاحات 17

 
باشــرة ة القدرة، مالمجموعلدى  ة، إذا كان  ة بالمجموعقت عالطراف ذاوحدة، تعتبر األالم  المرحلية الموجزةلية  لغرض هذه البيانات الما

العكس، أو ات المالية والتشغيلية أو العكس باتخاذ القرارير جوهري عليه في  ثالطرف أو ممارسة تأعلى  سيطرة  على الأو غير مباشرة،  

 أو رادا  العالقــة أفــ  ألطــراف ذاتاتكــون يمكــن أن وهري المشــترك. الجــ  المشتركة أو التأثير خضع المجموعة والطرف للسيطرةعندما ت

 شآت أخرى.من

 

 معاملت األطراف ذات العلقة

وبشــروط متفــق   ر األعمــال العاديــةأثنــاء ســيتمــت  ، والتي  العالقة  يف ذطرمع ال  اليةالجوهرية الت  مالتامعال، كانت هناك  الفترةخالل  

 راف:عليها بين األط

 المنتهية في شهر أ الثلثةفترة    

     
 مارس 31

2021 
  مارس 31

2020 
 ألف درهم  مألف دره   
 )غير مراجعة(     

     :الشركة األم
.31368 66.332   ناه(د( أ2اإليرادات )راجع )  

 99.305 120.848   ( أدنا(1) البيع والمصروفات العمومية واإلدارية )راجع  مصروفات
.72621 10.593   ناه(( أد3يل )راجع )تكلفة التمو  

 425.000 -   أدناه(( 3))راجع لم تل مستموي
( 000375.) -   أدناه(( 3)تمويل )راجع  سداد  
    ===== === ==  ===== === = = 
     : ةتابعال نشآتالم

 17.433 726   دارية فات البيع والمصروفات العمومية واإلمصرو
 23.221 3.588   مصروفات تطوير العقارات

    ===== === = =  == === = == == 
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 موحدة لية الموجزة المرحالمالية ال البيانات حول تإيضاحا
 )غير مدققة(  2021 سمار  31 يف كما 
 
 ()تابع ذات العلقة األطراف إفصاحات 17

 

 المنتهية في شهر أ الثلثةفترة   
 

 
 مارس 31

2021 
  مارس 31

2021 
 م ألف دره مألف دره  
 )غير مراجعة(    

    لقة بهم:عليا واألطراف ذات العفي اإلدارة الس اإلدارة وموظأعضاء مجل
 - 87   مصروفات البيع والمصروفات العمومية واإلدارية 

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

 دة األطراف ذات العلقةأرص
 

ألرصـدة تي أدرجت هـذه اال الموحد الموجز مرحلي ال يللماالعالقة الجوهرية )وبنود بيان المركز ا ذاتف اطرأرصدة األإن  
 يلي:كما  ها(ضمن

   
 مارس 31
 2021 

 ديسمبر  31
 2020 

 لف درهم أ ألف درهم 
 )مدققة(  
   :مشركة األال

913.207.3 3.329.428 ( أدناه(2)  )راجع أخرى ومصروفات أخرى مدفوعة مقدما  مم مدينة وودائع ذموجودات و  
.6964.475 4.321.392 أدناه(( 3)راجع )رية واألخرى التجا  نةالذمم الدائ  

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

   : نشآت التابعةلما
27.782 34.276  ما  مقد دفوعةع أخرى ومصروفات أخرى مائت وذمم مدينة وودموجودا  
 33.072 34.573 ائنة التجارية واألخرى الذمم الد

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

 الشركة:يف مصار تخصيص (1)
عة. شــملت هــذه بطة بهذه الوظائف إلى المجمووتم تخصيص التكاليف المرتللمجموعة  وظائف الشركة  م بتقديم بعض  قامت الشركة األ

م المــالي والمحاســبي واالمتثــال وتكنولوجيــا المعلومــات واالمتثــال ت المســتثمرين والقســ انة وعالقاوالخز  ةالموارد البشري  مهام أقسامال

مــن قبــل الشــركة األم   شــركةال  مصــروفاتقة، تم تخصــيص  العالاقية  تفوفقاً ال  ق.ألعمال والتسويوانين الشركات وتطوير اولقانين  للقو

 المجموعة.ن إيرادات م ٪3أساس نسبة  على
 

 :شركة األمرداد من الابلة لالستلغ القاالمب (2)
 قــارات المخصصــةتطــوير الع وعاتشــرلمطــوير المتكبــدة الت  بتكــاليف  ترداد من الشركة األم فيما يتعلقيمثل ذلك األرصدة القابلة لالس

واألرباح ت التطوير  ل خدمايلشركة األم بتحوالتحويل الرئيسية، قامت ا  اق عليه في اتفاقيةمشروع خور دبي. وفقا لما تم االتف  للبيع في

هــا التطوير بمــا فيف  به الشركة تكالي  تكبدوالتي ت  خور دبي إلى الشركة،  يع في مشروعلمتعلقة بأعمال تطوير العقارات المخصصة للبا

 رئيسية.يها في اتفاقية التحويل ال للشروط المتفق علية. سيتم استرداد هذه األرصدة وفقا  نية التحتتكاليف الب
 

 :األم إلى الشركةحقة الدفع المست غالمبال (3)
ديسمبر  31ألف درهم )  2,584,750  مبلغ  تضمنب وتعند الطلكة األم غير مضمونة ويتم سدادها  إن المبالغ المستحقة الدفع إلى الشر

الي عــة إجمــ ولدى المجم .13ح  راجع أيضا  إيضا  .سنوي ا٪  1  .4  زائدا    ليبور  بسعر  فائدة  عليه  يترتبألف درهم(    2.584.750  :2020

 درهم(.ألف    4.958.550ألف دوالر أمريكي )  1.350.000بمبلغ  ائتمانيهيل تس
 

 ياارة العلوظفي اإلدتعويضات م

 ت كما يلي:نكا الفترةالل دارة العليا خاإل  موظفييضات إن تعو

     
 مارس 31
 2021 

 مارس  31
 2020 

 ألف درهم  مألف دره   
 )غير مراجعة(     
     

 16.604 11.971   رة األجليمزايا قص
 654 478   لموظفين مة لعويضات نهاية الخدت
   --------------------- --------------------- 
   12.449 17.258 
    ==== = =====  ==== == = == 
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 موحدة لية الموجزة المرحلمالية الا البيانات إيضاحات حول
 )غير مدققة(  2021 مارس 31 يف ا كم
 
 )تابع( قةذات العل األطراف إفصاحات 17

 

 (.50  :2020  رسما  31فا  )ظمو 38 اإلدارة العليا  موظفي، بلغ عدد لفترةاخالل 

 

 ة القيمة العادلة لألدوات المالي 18

 

 ة.موجودات المالية والمطلوبات الماليلمالية من اال ف األدواتلتتأ

 

ي لــم يصــدر بهــا فــواتير المدينــة التــ   مدينــة التجاريــة والــذموالنقد والــذمم الممصرفية  دة التتألف الموجودات المالية للمجموعة من األرص

ليــة للمجموعــة علــى بــات المالمطلوشــتمل ات  عالقــة.    اف ذاتالمستحق مــن أطــرالودائع وووالسلفيات والذمم المدينة األخرى  وض  القرو

المســتحقة ألطــراف ذات  غوالمبــالالدائنــة ت ة وذمــم المحتجــزائنــ لدايترتب عليها فوائد وودائع العمــالء والــذمم ا  التيالقروض والسلفيات  

 ى.ألخرعالقة والذمم الدائنة ا

 

جبــري أو بيــع  حالية بين األطــراف الراغبــة، أو فــي    ي معاملةداة فلة األادبيمكن به م  غ الذييتم إدراج القيم العادلة لألدوات المالية بالمبل

 تصفية.

 

  دوات.ه األلهذ جلقاق قصيرة األاالستح نظرا  لفتراتالدفترية  هاورة جوهرية عن قيملية ال تختلف بصماال العادلة لألدواتإن القيم 




