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وشركاتها التابعة

غير المدققةالموجزةالمرحليةالموحدة المالية البيانات
٢٠٢٢مارس  ٣١المنتهية في فترةلل



وشركاتھا التابعة رأس الخیمة العقاریة ش.م.ع.

ة غیر المدققالمرحلیة الموجزةالموحدة البیانات المالیة  
٢٠٢٢مارس ٣١ة في یالمنتھلفترة  ل

رقم الصفحةالمحتویات 

١المرحلیة الموجزةالبیانات المالیة الموحدةمراجعةتقریر 

٢المرحلي الموجزبیان الدخل الموحد

٣المرحلي الموجز بیان الدخل الشامل الموحد 

٤المرحلي الموجز بیان المركز المالي الموحد

٥المرحلي الموجزت في حقوق الملكیة الموحد ارالتغیبیان 

٦المرحلي الموجزبیان التدفقات النقدیة الموحد 

٢٥-٧المرحلیة الموجزةإیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 



كات األعضاء  ارنست ويونغ  العالمية المحدودة إحدى ال

+ ٩٧١  ٦  ٥٧٤  ١٤٩١ھاتف:
ey.com

(فرع الشارقة) ارنست ویونغ 
  ١٣٥٠ص. ب:  

  ١٤٠٢مكتب رقم   –  برج سیتي جیت
شارع االتحاد 

اإلمارات العربیة المتحدة دولة  – الشارقة

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

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

  مارس  ٣١في  ما ك الموجز ، والتي تتألف من بيان المركز المالي الموحد المرحلي٢٠٢٢ مارس ٣١("المجموعة") كما في التابعة 
  فترة والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدیة ل  الشامل  الدخلو   لعالقة للدخلوالبيانات الموحدة المرحلية الموجزة ذات ا  ٢٠٢٢
ة  لية الموحدإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات الما  التفسيریة.المنتهية في ذلك التاریخ واإلیضاحات    أشهر  الثالثة
إن   ). ٣٤، إعداد التقاریر المالية المرحلية (المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٤بي الدولي رقم  وفقًا للمعيار المحاس وجزةالم  ةالمرحلي

استنادًا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.  المرحلية الموجزةمسؤوليتنا هي إعطاء استنتاج حول هذه البيانات المالية الموحدة 

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

المرحلية من طلب االستفسارات بصورة رئيسية من   المعلومات الماليةتتألف مراجعة    من قبل مدقق حسابات المنشأة المستقل".
إن مجال عملية    خرى.ة والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األماليلألمور ا ا  مسؤولين عناألشخاص ال

لدولية وبناء عليه فإنها ال تمكننا من الحصول على التأكيدات  المراجعة أقل بكثير من مجال التدقيق الذي یتم وفقًا لمعایير التدقيق ا
بناء على ذلك فإننا ال نبدي رأیًا بخصوص    یدها أثناء القيام بالتدقيـق.تحد  نلتي یمكا  الجـوهریة  التي تطلعنا على جميع األمور

التدقيق. 

االستنتاج 
أن البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة المرفقة لم یتم إعدادها، استنادًا إلى مراجعتنـا، لم یرد إلى علمنا ما یستوجب االعتقاد ب

.٣٤ر المحاسبي الدولي رقم معيالوفقًا ل، ي الجوهریةمن جميع النواح 

عن ارنست ویونغ

موقعة من: 
وردة إبراهيم

شریك
١٢٥٨رقم التسجيل: 

٢٠٢٢ أبریل ٢٨
، اإلمارات العربية المتحدة شارقةال



التابعةهااتشركش.م.ع و ریةلعقارأس الخيمة ا

.ةالموجز المرحليةالموحدة  نات الماليةيا البه ذمن هیتجزأال جزءًا  المرفقة٢٠إلى  ١ن میضاحات  تشكل اإل
٢

المرحلي الموجزد يان الدخل الموحب
(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١في المنتهيةفترة  لل

فية هيلمنتهر الثالثة أشة افتر 
مارس٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألف  درهمألفإیضاح 

ير مدققة)(غير مدققة) (غ

٣١٠٧٬٢٥٠١٢٤٬٢٩٥اتاالیراد

)٧٥٬٩٧٠()٤٥٩٬٧٤(٣اتتكلفة االیراد

٣٢٬٧٩١٤٨٬٣٢٥األرباحإجمالي 

)٩٬١٠٠()١٧٬٥٥٠(٤مصاریف بيعية وعمومية وإداریة

١٨٢٬١٩٢٦٬٠٥٢خردخل آ

٣٤٬٤٢٣٦٥٬٢٧٧أرباح تشغيلية

العادلة  لالستثمارات المدرجة بالقيمة صافي التغير في القيمة العادلة
)٢٤٤(-سائرالخ وأاحاألربمن خالل

١٬٤٠٩١٬٨٢٩دخل تمویل

)٢٬٧٢٦()٣٥٣٬٥(تمویلتكاليف

٩٤٧٬٣٠٦٤٬١٣٦للفترةاح أرب

١٧٢٠٬٠٠٣٬٠درهم)(والمخففاألساسي-للفترةللسهمالربح 



التابعةهااتشركش.م.ع و ریةلعقارأس الخيمة ا

.ةالموجز المرحليةالموحدة  نات الماليةيا البه ذمن هیتجزأال جزءًا  المرفقة٢٠إلى  ١ن میضاحات  تشكل اإل
٣

المرحلي الموجزالموحد الدخل الشاملبيان 
ققة)(غير مد٢٠٢٢مارس ٣١المنتهية في فترة  لل

لمنتهية فيفترة الثالثة أشهر ا
مارس٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألف  درهمألف
ير مدققة)(غ) ةققدمير(غ

٣٠٬٤٧٩٦٤٬١٣٦أرباح للفترة

ى الدخل الشامل األخر بنود

:ةالحقفي الفترات الح أو الخسائر  ألربا إلى اا إعادة تصنيفهلن یتمالبنود التي  

لالالقيمة العادلة من خ رجة بالمدلعادلة لالستثماراتالتغير في القيمة اصافي
٤٣٤١٬٢٢٩رى الشامل االخ بنود الدخل

٩٢٢٬٣٠٦٥٬٣٦٥الدخل الشامل للفترةإجمالي





التابعةهااتشركو ش.م.ع ةاریلعقرأس الخيمة ا

.ةوجز المرحليةالمية الموحدة  نات الماليا البمن هذه ال یتجزأجزءاً المرفقة٢٠إلى  ١من ت  تشكل اإلیضاحا 
٥

المرحلي الموجزلملكية الموحد ت في حقوق ايان التغيراب
مدققة)ير (غ٢٠٢٢مارس ٣١هية في تالمنفترة  لل

إجماليطيات حتيا اأرباح غير احتياطي 
حقوق الملكيةرى أخ موزعةقانوني رأس المال 

همر دف  ألمدرهألف درهمألف همر دألف درهمف أل
٢٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠٥٢٧٬٩٢٧٣٨٢٬٨٧٦٣٬٩١٠٬٨٠٣)(مدقق٢٠٢١ینایر  ١يد في  رصال

٦٤٬١٣٦-٦٤٬١٣٦--األرباح للفترة
١٬٢٢٩١٬٢٢٩---ةاألخرى للفتر الشاملالدخلبنود 
٦٤٬١٣٦١٬٢٢٩٣٦٥٬٥٦--)ققدمغير(ةر لفتل لشامالخللداليإجما 

٠٠٠٬٠٠٠٬٢٠٠٠٬٠٠٠٬١٠٦٣٬٥٩٢١٠٥٬٣٨٤١٦٨٬٣٬٩٧٦)(غير مدقق١٢٠٢مارس ٣١الرصيد في 
٢٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠٤٠٢٬٥٧٨٧٠٤٬٨٣٢٤٬١٠٧٬٤١٠)(مدقق٢٠٢٢نایر  ی١الرصيد في  

٣٠٬٤٧٩-٣٠٬٤٧٩--ح للفترةربا األ
٤٤٣٤٤٣---ةفتر للألخرى  بنود الدخل الشامل ا

٣٠٬٤٧٩٤٤٣٣٠٬٩٢٢--)(غير مدققشامل للفترةالالدخل  إجمالي
-٨٤)٨٤(--ى ألخر اطيات احتياالإلى  ل  حو الم

مارات المدرجة بالقيمة العادلةبيع االستثالمحول عند 
-٦٬٦٠٦)٦٬٦٠٦(--نود الدخل الشامل األخرى من خالل ب

)٠٠٠٬٦(-)٦٬٠٠٠(--)٦١اإلیضاح  (تعاب أعضاء مجلس اإلدارةأ
٠٠٠٬٠٠٠٬٢٠٠٠٬٠٠٠٬١٣٦٧٬٤٢٠٩٦٥٬٧١١٣٣٢٬٬١٣٢٤)غير مدقق(٢٢٠٢ارس م٣١الرصيد في  



التابعةهااتشركو ش.م.ع ةاریلعقرأس الخيمة ا

.ةوجز المرحليةالمية الموحدة  نات الماليا البمن هذه ال یتجزأجزءاً المرفقة٢٠إلى  ١من ت  تشكل اإلیضاحا 
٦

المرحلي الموجزیة الموحد قدلنقات االتدفانبي
(غير مدققة)٢٠٢٢رسا م٣١منتهية في الفترة  لل

لمنتهية فياأشهرفترة الثالثة 
مارس٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألف  درهمألف

ير مدققة)(غ) دققةير م(غات ح اضیاال
شغيليةألنشطة التاالتدفقات النقدیة من

٣٠٬٤٧٩٦٤٬١٣٦ح للفترةبا أر 
ة:ليتا ود التعدیالت للبنلا

٥٦٬٠٠٨٢٬٤٩٦ستهالكاال
٦٤٣١٢٠الخدمة للموظفينیةا هأة نفا كممخصص 

٥٬٣٥٣٢٬٧٢٦ف تمویلاليتك
)١٬٨٢٩()١٬٤٠٩(دخل تمویل

تثمارات المدرجة بالقيمة  سعادلة لاللقيمة الفي اصافي التغير  
٢٤٤-سائرأو الخ األرباحمن خاللالعادلة 

)٩٠(-الثابتةتاجودمو لااد الخسائر من استبع
-)٩٢٧(من استبعاد االستثماراتأرباح

)٢٥٬٠٣٣()٦٩٧٬٩(كوميةمنح ح 

٣٠٬٤٥٠٤٢٬٧٧٠مال العاملقبل الحركات في رأس الة تشغيليدیةنققاتتدف
١٦٬٨٤٠)١٠٨٬٢٢٣(للمتاجرةعقارات  
١٣٣٬٣٤١٢٬١٨٨التطویرد قيللمتاجرةعقارات  

)٨٩٬٤٩٩(٣٣٬٠١٩أخرى و جاریةتمدینةذمم
٢٩٬١٢١٣٦٬٩٣١أخرى و جاریةتدائنة مذم

٢٣)٤٦٢(ةعالبضا 
٨٢٣)٤٬٩٣٩١(العمالءقدمة مندفعات م

١٠٢٬٣٠٧١٠٬٠٧٦العملياتمنةالناتج ةیالنقدتدفقات  الصافي  
)٣٤٠()٦٩(للموظفينمدفوعةالأة نهایة الخدمة مكاف

٢٣٨٬١٠٢٩٬٧٣٦لتشغيليةاةطشاألنمنةالناتج ةیالنقدتدفقات  الصافي  

ةماریثستاالة شطنأل ة من االنقدیفقات التد
)٨٢٬٨٧٦()٩٣٬٩٧٠(للموجودات الثابتةفاتإضا 

٦٥٩٨٣٤فوائد مقبوضة
-٢٢٬٦٨٩مبالغ محصلة من استبعاد استثمارات

٩١-بيع الموجودات الثابتةمبالغ محصلة من
-)٨٬٦٥٧(تثماریةرات االسا قعلإلى افاتإضا 
)١٬٥٣٩(٤٣١٬١٢التطویرد قيریةما تثساالرات  ا قعلإلى افاتإضا 

)٨٣٬٤٩٠()٨٤٨٬٦٦(ریةاالستثما األنشطة دم فيستخ المصافي النقد

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلية
)٤٣()٦١(عةو فح مدت أربا توزیعا 
٦٢٬٥٨٨٧١٬٩٠١عليها الحصولتم قروض
-)٨٬٤٢٤(مسددةقروض

)٥٬٤٢١()٣٥٣٥٬(عةفو دمئدفوا

٧٥٠٬٤٨٦٦٬٤٣٧مویليةتلاألنشطة امنةالناتج ةیالنقدتدفقات  الصافي  

)٧٬٣١٧(٨٤٬١٤٠في النقدیة وشبه النقدیة)النقصالزیادة/ (

)١٩٬٨١٤()٩٤٧٬٧٦(النقدیة وشبه النقدیة في بدایة الفترة

)٣١٢٧٬١(١٢٣٩١٬٧ترةفي نهایة الفدیةنقالبهوشدیةقنال



التابعةهااتشركش.م.ع و العقاریةيمة رأس الخ
موجزةالمرحليةالالموحدةةاليات المبيانول الت ححااإیض
غير مدققة)(٢٠٢٢مارس ٣١في  

٧

الشركةعن  ت معلوما-١

) الصــادر عــن صــاحب الســمو ٥(الشــركة) كشــركة مســاهمة عامــة بموجــب المرســوم األميــري رقــم (ش.م.ع. تأسســت رأس الخيمــة العقاریــة 
مســاهمةةالشــركة كشــركالحقــًا، ســجلت.٢٠٠٥ويــ نیو ٢یخار بتــ الهــا وباشــرت الشــركة أعم٢٠٠٥فبرایــر ١٦حــاكم إمــارة رأس الخيمــة فــي 

بــي لــألوراق كة مدرجة في ســوق أبــو ظر الشإنفي دولة اإلمارات العربية المتحدة.٢٠١٥) لسنة ٢قا ألحكام القانون االتحادي رقم (عامة وف
ت العربيــة اإلمــارا-الخيمــة أسر ،٣١١١٣ب.: هــو ص. ب الرئيســي المســجل للشــركةتــ كنــوان المإن ع.ارات العربيــة المتحــدة، اإلمــ يــةلمالا
.تحدةمال

البيانــات ن متتضــ ("الفتــرة الحاليــة")٢٠٢٢رس مــا ٣١ة فــي لفتــرة الثالثــة أشــهر المنتهيــ كما في و الموجزةمرحلية لاالموحدةالماليةالبياناتن  إ
.)""بالمجموعةبـ ةعمتمج ها ليإ(یشاره  أدنا ١-٢بين في االیضاح  هو ما كما لهعةتابالتشركا الو لشركة المالية ل

.دمات األخرى ذات الصلةوالخ ة  والضياففي العقارات وتطویرها وإدارة العقارات  االستثماروهمجموعةللرئيسي  لالنشاط اإن 

.من قبل مجلس اإلدارة٢٠٢٢أبریل٢٨خ  یلإلصدار بتار ة الموجزةالمرحليالموحدةيةالبيانات المالاعتمادتمت 

ةيلامت الانايبعداد الأسس إ١-٢

وفقــًا للمعيــار المحاســبي ٢٠٢٢مــارس ٣١مــوجزة للمجموعــة لفتــرة الثالثــة أشــهر المنتهيــة فــي المرحليــة اللموحــدةة اليـــات الما البيانـــعــدادتــم إ 
.ليةمالية المرح تقاریر اللا:٣٤الدولي رقم 

ة بالكامــل ات الماليــ نــ داد البيا طلوبــة إلعــ المات ح فصــا إلاو ات ومــ علملجميــع اىتحتــوي علــ ال المرحليــة المــوجزةوحــدة المالماليــةالبيانــاتإن هذه  
ــة إل ــًا للمعـــایير الدوليـ ــة.وفقـ ــداد التقـــاریر الماليـ ــمعـ ــبية وطـــرق االحتســـاب وااتـ ــاع نفـــس السياســـات المحاسـ ــا التقـــدیام و ألحكـــ تبـ ت رات واالفتراضـ

ایيرمعـــ الثناء ســـتبا ، موحـــدةيـــة ســـنویةمالانـــاتبير آخـــ مـــعنـــةار قمزة بالج و حليـــة المـــ المر مـــة فـــي هـــذه البيانـــات الماليـــة الموحـــدة ا المحاســبية اله
.٣-٢الیضاح  امبين في والجدیدة المتبعة خالل الفترة الحالية كما هوالتعدیالت 

٢٠١٥لســنة )٢(القــانون االتحــادي رقــم حــلیلغــي ویحــل مالــذي ٢٠٢١لســنة )٣٢(اتحــادي رقــم قــانون المرســوم بصــدر عــالوًة علــى ذلــك، 
تقــوم المجموعــة حاليــًا بمراجعــة .٢٠٢٢ینــایر ٢حيــز التنفيــذ بتــاریخ ودخــل٢٠٢١ر مبســبت٢٠خ بتــاری) هیالتــ وتعد(ات التجاریــة كر شــ لشأن اب

حيز التنفيذ.نون الجدیدقا المرسوم بفي موعد ال یتجاوز سنة واحدة من تاریخ دخول  وسوف تطبق متطلباتهالجدیدنون  القا 

لتــي ركة وابــل الشــ ن قســتخدمة مــ المة المتحــدة ("درهــم") وهــو العملــةربيــ العمــاراتإلجزة بــدرهم امرحلية المو موحدة اللاةاليلمااتالبيانیتم إعداد
فــي المجموعــة عملتهــا منشــأة تحــدد كــلتعرض بها بياناتها المالية، ویجري تقریب جميع األرقام إلى أقرب ألف درهم إال إذا أشير لغير ذلــك.

ام العملة المستخدمة لدیها.تخدباستقاسةأ لية لكل منشبيانات الما جة في الر دملنود االبدمة وأنالمستخ 

تطــویر العقاریــة واالســتثمارات قيــد الوفقــًا لمبــدأ التكلفــة التاریخيــة، باســتثناء االســتثمارات المرحليــة المــوجزةالموحــدة اليــة ت الما يانــ البعــداد م إ تیــ 
.ةلدا لعة القيماسها با ، والتي یتم قيواالستثمارات

إجــراء أحكــام وتقــدیرات وافتراضــات تــؤثر ةن اإلدار یتطلــب مــ عــالهساس الموضــح أ ة الموجزة على األحليلمر اموحدة لية الت الما لبيانا داد اإن إع
ىهــا إلــ قــة بالمتعلتســتند التقــدیرات واالفتراضــاتریف.علــى تطبيــق السياســات والمبــالغ المعلنــة عــن الموجــودات والمطلوبــات والــدخل والمصــا 

قــة بــالقيم الدفتریــة للموجــودات لعكــام المتدار األح س إصــ ف ونتــائج أســا معقولــة فــي ظــل ظــرو نها د أقة یعتفلمل أخرى مختاریخية وعواخبرة التلا
عن تلك التقدیرات.قد تختلف النتائج الفعلية  والمطلوبات والتي ال تبدو بشكل واضح أنها من مصادر أخرى.

ةالمنتهيــ الماليــة ســنة ن متوقعــة للكــو د تي قــ على النتــائج التــ مؤشراً ة ليست بالضرور ٢٠٢٢مارس٣١ي نتهية فإن نتائج فترة الثالثة أشهر الم
.٢٠٢٢دیسمبر ٣١في
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ةأسس إعداد البيانات المالي١-٢

انات الماليةيد البيأسس توح
التابعــة) كمــا فــي ها كتشــركة (شــر الة ر طيســ خضــع لتــي تنشــأة الالموحدة المرحلية الموجزة من البيانات المالية للشركة والمنات الماليةا تتألف البي

التالية:یير  ء كافة المعا تتحقق السيطرة عندما یتم استيفا .٢٠٢٢رسما ٣١
شــطة الحقــوق القائمــة التــي تعطــي إمكانيــة حاليــة لتوجيــه األنبيل المثــال،إحدى المنشآت (على سلسلطة علىالشركة اما تمتلكعندأ)(

؛)ها فيتثمركة المسذات الصلة للشر 
المنشأة؛ وا مع في، عوائد متغيرة من ارتباطهقوق ا ح لى، أو یكون لهض الشركة إعندما تتعر )ب(
ركة.شد النشأة للتأثير على مبلغ عوائها على المعلى استخدام سلطتةكة القدر لدى الشر ج)(

ر عتبــا ة فــي االجموعــ خــذ المتأ ، مر فيهــا ســتثالمةكالشر ة فيق مماثلعندما یكون لدى المجموعة أقل من األغلبية في حقوق التصویت أو حقو 
ذلك:ثمر فيها، بما في  ذا كان لها سيطرة على الشركة المستالحقائق والظروف عند تقييم فيما إعيمج 

ت اآلخرین في الشركة المستثمر فيها التصویق بات التعاقدیة مع أصحاب حقو ترتيال-
ى ر خ ة األاقدیات التعالحقوق الناتجة عن الترتيب-
لةت المحتمیو صالتقوق جموعة وح بالمالخاصة  حقوق التصویت-

ى أن هنــاك تشــير إلــ م ال، إذا كانت الحقــائق والظــروفثمر فيها أدیها السيطرة على الشركة المستتقييم فيما إذا كانت لتقوم المجموعة بإعادة  
ة التابعــة كر شــ العلــىالســيطرةعلــىوعــةالمجمتحصــل نــدما ععةبا تلركة االشوحيدأ تیبدتغيرات لواحد أو أكثر من العناصر الثالث للسيطرة.

ي تــم تــ التابعــة الودخــل ومصــاریف الشــركة ومطلوبــات إن موجــوداتالمجموعــة الســيطرة علــى الشــركة التابعــة.ســرتخ ویتوقف التوحيد عنــدما  
لــى عــة عل المجمو حصــو تــاریخمــنجزة بــدءاً مــو الةيــ لالمرح حــدة يــة المو ســتحواذ عليهــا أو اســتبعادها خــالل الفتــرة تــدرج فــي البيانــات المالاال
ة على الشركة التابعة.يطرة حتى تاریخ توقف سيطرة المجموعسلا

الشركة التابعة
لســيطرة اذ أو التأســيس باعتبــاره التــاریخ الــذي حصــلت فيــه المجموعــة علــى اخ االســتحو ی مــن تــار ة التابعة بالكامــل بــدءاً انات الشركیتم توحيد بي

مــا فــي الشــركة س فتــرة إعــداد التقریــر المــالي كات المالية للشركة التابعــة لــنفلبياناتعدرة.يه السيطقف فذي تتو الخ ى التاریحتا هديح مر تو ویست
ـــتخدام ـــامالت ضــــمن المعــــامالتو إن جميــــع األرصــــدة اســــبية مماثلــــة.سياســــات مح باسـ ـــة مــــن المعـ واألربــــاح والخســــائر غيــــر المحققــــة الناتجـ

مل.بالكا ها ادتم استبعیاحبر ألعات اتوزیجموعة و الم

التابعة للشركة:اتشركالل  اصيي تففيما یل

% ية ملكلاحصة 
٢٠٢١بر دیسم٢٠٢٢٣١مارس ٣١سيس أولة الت دالشركة التابعة 

٪١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربية المتحدة ديونال ليميتشریة انترنا عقا الرأس الخيمة 
٪١٠٠٪ ١٠٠بية المتحدة مارات العر إلان شر ي& أوبمنت يب مانج م مارینا شالجو 

٪١٠٠٪ ١٠٠تنزانياالعقاریة تنزانيا ليميتد مة لخيس اأر 
٪١٠٠٪ ١٠٠تنزانياد يميتنا لماریدولفين 

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

.٢٠٢٢فبرایر١٠ مناً تبار ة اعیالتجار بدأت عملياتها ٢٠٢١مایو ١٩تأسست في * 

ات المحاسبية الهامةات واالفتراضیر قداألحكام والت٢-٢

ى المبــالغ المعلنــة اء أحكــام وتقــدیرات وافتراضــات تــؤثر علــ إجــر ةر اإلدامــنب لــ زة یتطالمــوج لماليــة الموحــدة المرحليــةالبيانــات اإن إعــداد هــذه 
إن .خ إعــداد التقــاریر الماليــةریتــا فصــاحات المطلوبــات الطارئــة فــي إو المرفقــة حات صــا فواإلطلوبــاتیف والموجــودات والملإلیــرادات والمصــار 
المطلوبــات ري على القيمة المدرجة للموجــودات أو جوهلیدتعلبتطتجنتائىات والتقدیرات یمكن أن یؤدي إله االفتراضعدم التأكد حول هذ

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

األحكام
أ لها  والتي  التالية،  األحكام  اإلدارة  أصدرت  للمجموعة،  المحاسبية  السياسات  تطبيق  عملية  سياق  المبالغ  هر جو تأثير  كبر  ضمن  على  ي 

: زةالموج الموحدة المرحليةالية المثبتة في البيانات الم

لعمالءاإلیرادات من عقود ا)١(
مالء:ادات من العقود مع العبلغ وتوقيت اإلیر كبير على تحدید مكل جموعة بتطبيق األحكام التالية والتي تؤثر بشالمقامت

ت راقا يع العلى بتحدید توقيت تثبيت اإلیرادات ع
. وقــد العقــدوفقــًا لشــروطوااللتزامــاتاســتنادًا إلــى تحليــل دقيــق للحقــوق یــرادات علــى بيــع العقــارات قامــت المجموعــة بتقيــيم توقيــت تثبيــت اإل

ت.رالعقــا الــكتتملة تم تثبيتها في نقطة زمنية محددة عند تحویل الســيطرة علــىيع العقارات المكود التي تتعلق ببلعقاستنتجت المجموعة بأن ا
أداء المجموعــة بنــد فيهــا ینشــئال رة زمنيــةجموعــة بتثبيــت اإلیــرادات خــالل فتــ رات قيــد التطــویر، تقــوم المنسبة للعقود التي تتعلق ببيــع العقــا بال

د قامــت. وقــ حــق نافــذ فــي الــدفعات مقابــل األداء المكتمــل حتــى تاریخــهلــدیها لــك، فــإن المجموعــةیل. وعــالوة علــى ذبدموجودات ذو استخدام
ء تطــویره. ر أثنــا الســتخدام آخــ قيد التطــویرليًا) من أن تقوم بتوجيه العقارأو عمنها مقيدة (تعاقدیاً جموعة بمراعاة العوامل التي تشير إلى ألما

ه.یخــ ار علــى المبلــغ الــذي علــى األقــل یعوضــها عــن األداء المكتمــل حتــى تاألوقــات، الحصــوللمجموعة، فــي جميــعق لوعالوة على ذلك، یح 
التشریعات المحلية.ة الشروط التعاقدیة وكذلك هذا التحدید، قامت المجموعة بمراعا راء  إج د وعن

ة مباشــرة بــين حيــث أن هنــاك عالقــ د هــي أفضــل طریقــة عقــو طریقــة المــدخالت عنــد قيــاس معــدل التقــدم لهــذه الامخدوعــة أن اســتقــررت المجم
العميل.لىإلخدماتة واموعة وتحویل البضاعالتكاليف التي تتكبدها المج 

للمستأجرین الخدمات المقدمة –ل الوكيل اعتبارات الطرف الرئيسي مقاب
ة مــع المــؤجر. برمــه المجموعــ العقــد الــذي تفــي ولةلمقدمــة لمســتأجري العقــار االســتثماري، والمشــممات اتيــب بعــض الخــدتقــوم المجموعــة بتر 

ه اســتخدام تلــك الخــدمات ین، نظــرًا ألنهــا لــدیها القــدرة علــى توجيــ جر تأ ى المســ ا إلــ حــددت المجموعــة بأنهــا تســيطر علــى الخــدمات قبــل تحویلهــ 
ه عــد بتقــدیم هــذالوفــاء بالو ي عــنئيســ موعــة فــي اعتبارهــا أنهــا المســؤول الر ج یــد، وضــعت الماء هــذا التحدعلى المزایا منهــا. عنــد إجــر والحصول  

لخــدمات. كمــا أن لة في األساس عن جــودة أو اســتدامة تلــك اؤو مسوأنها رین الخدمات المحددة نظرًا ألنها تتعامل مباشرًة مع شكاوى المستأج 
ن مقابل الخدمات المحددة.یمن المستأجر ر الذي تحصلهمطلق الحریة في تحدید السعالمجموعة لدیها 

ة علــى تلــك طر ســيویــل البتح عمل كطرف رئيسي في تلك العقود. كما اســتنتجت المجموعــة بأنهــا تقــومموعة بأنها تاستنتجت المج يه،  علوبناءً 
المســتأجرین ا لــذي یحصــل فيهــ ك هــو الوقــت ادمة خارجيين، نظرًا ألن ذلــ م تقدیم الخدمات من قبل مزودي خ الخدمات بمرور الوقت، حيث یت

لك الخدمات.المزایا من تیحصلون على  وقت،العلى الخدمات و، في نفس

مراعاة عنصر التمویل الجوهري في العقد 
یــل بــأن ذلــك ال یعتبــر عنصــر تمو تأمين مبدئي. استنتجت المجموعــة عقار، یحق للمجموعة الحصول على بيع المنتضتالتي  ود  قعللبالنسبة  

حمایــة المجموعــة مــن إخفــاق الطــرف اآلخــر ت المبدئيــة لخدم التأمينــا تســتعــة.ب أخــرى بخــالف تقــدیم التمویــل للمجمو ا ًا ألنه ألسبجوهري نظر 
ائتماني موثوق.عقد عندما ال یكون العمالء لدیهم تاریخالب ه بموج اماتفي الوفاء ببعض أو كل التز 

تكلفة إنجاز المشاریع 
ن تلــك التقــدیرات تكلفــة التصــميم ا. تتضــمتثبيتهــ التــي یــتمداتاإلیــرالمشــاریع لتحدیــد التكلفــة العائــدة إلــى جــاز ادیر تكلفــة إنتقــوم المجموعــة بتقــ 

اللتزامــات يم استشاري المشروع وتكلفة الوفــاء با دیمها من جانب المقاولين بناًء على تقيتقل المحتمبات  والخدمات االستشاریة واإلنشاء والمطال
ء.األخرى للعمالالتعاقدیة  

رعة كمؤج المجمو –راتالعقا تصنيف عقود إیجار-عقود اإلیجار )٢(
لــى یة. وحــددت المجموعــة، اســتنادًا إار ثماالســتاراتضــمن محفظتهــا المخصصــة للعقــ وســكنية تجاریــة اتأبرمــت المجموعــة عقــود إیجــار عقــار 

الحاليــة يمــةلــغ الق تبقتصــادي للعقــار التجــاري والمــن العمــر االءًا رئيســيًا وأحكــام االتفاقيــات مثــل أن فتــرة اإلیجــار ال تمثــل جــز م شــروط تقيــي
ــا ملكيــة هــذه كبظ بشــكلٍ تحــتفدنــى لإلیجــار فعليــًا كامــل مبلــغ القيمــة العادلــة للعقــار التجــاري، أنهــا الحــد األلــدفعات  يــر بجميــع مخــاطر ومزای

ود إیجار تشغيلية.رات وبالتالي تحتسب عقود اإلیجار كعقالعقا 
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(تتمة) الفتراضات المحاسبية الهامةالتقدیرات وااألحكام و ٢-٢

(تتمة)األحكام

تصنيف العقارات)٣(
تثماري و/أو كعقــار اســ حكــام لتحدیــد مــا إذا كــان العقــار مــؤهًال ألازم هــذه. تلــ العقارات، قامت اإلدارة بــإجراء عــدة أحكــامخالل عملية تصنيف 

ــتفظ بـــه لممتلكـــات ومعـــدات و/أو عقـــار  ــذه األرةغـــرض المتـــاج محـ ــتمرار وف. تطـــور المجموعـــة معـــایير بحيـــث یمكـــن ممارســـة هـ ــًا حكـــام باسـ قـ
ارهــا نــد إجــراء األحكــام، تضــع اإلدارة فــي اعتبع.ةلمتــاجر رض االمحــتفظ بــه لغــ لممتلكــات والمعــدات والعقــار قــارات االســتثماریة والتعریفــات الع

یــد ، وعلــى وجــه التحد٤٠و١٦و٢قــم یير المحاسبية الدولية ر ردة في المعا لعقارات الواعایير التفصيلية والتوجيهات ذات العالقة بتصنيف االم
حيــث تحت بند الموجودات المتداولــة، لمتاجرة ارضبها لغتفظ المح تحدده اإلدارة. یتم تجميع العقارات قصود من العقار حسبما االستخدام الم

حاسبة.اإلدارة بيعها خالل سنة واحدة من نهایة فترة المتنوي

الرئيسية للتقدیرات غير المؤكدة ادر المص
البيانــات الماليــة، التــي تشــكل مخــاطر إعــداداریخ المؤكدة بتــ تقدیرات غيرالتي تتعلق بالمستقبل والمصادر الرئيسية للات الرئيسيةإن االفتراض

تمــت مناقشــتها أدنــاه. تعتمــد يــة،يــة التالنة المالالســ خاللالمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات ى علوهریة ت ج جوهریة في التسبب بتعدیال
. إن الظــروف واالفتراضــات المرحليــة المــوجزةدةالموحــ ات الماليــة عــداد البيانــ یير المتــوفرة عنــد إ في افتراضاتها وتقــدیراتها علــى المعــا المجموعة

تــي تنــتج خــارج ســيطرة المجموعــة. الروفو الظــ وق أالســ ع ذلــك، یمكــن أن تتغيــر بســبب التغيــرات فــيمــ ة،ســتقبليالمالحاليــة حــول التطــورات
يرات في االفتراضات عند حدوثها.تنعكس تلك التغ

قيد التطویر ارات االستثماریةتقييم العقارات االستثماریة والعق
الطرق  ف هذه  ها. تتألرف بلمعتباستخدام طرق التقييم ا عقاري مستقلين  يم قيبراء تبل خ یتم تحدید القيمة العادلة للعقارات االستثماریة من ق 

وطریقة   المقارنة  المبيعات  طریقة  امن  طریقة  تتطلب  المخصومة.  النقدیة  المخصومةالتدفقات  النقدیة  التقدیر لتدفقات  مثل استخدام  ات 
ب األتعا إلنشاء و يف اتكالاإلیرادات المستقبلية و إلیجار وتدفقات  واع  ر البيأسعا النقدیة المستقبلية من الموجودات (التي تتألف من  التدفقات  

یرات على  تعتمد هذه التقدالمطور والربح المستهدف.لخ) ومعدل العائد الداخلي المستهدف ومخاطرالمهنية المرتبطة بها وتكلفة التمویل، إ 
قيات وجب اتفا ض بممقبو خل، یتم رسملة الدخل الطریقة رسملة الدلاً . ووفقاليةسوق المحلية الموجودة في نهایة فترة التقاریر المظروف ال

والتدفقات اإلیجاریة المستا مناسبة تعكس ظروف التأجير الحالية  توار قبلية المتوقعة بأسعار  وإن  لسوق االستثماریة في  تحليل یخ التقييم. 
وتقييم  التدفقات ا المتوقظ  فا االحتفترة لنقدیة المستقبلية غير المخصومة للمجموعة  وتوقعات الدخل على االمتبقية  ية التشغيلوداتلموج عة 

لرسملة.ریة المستقبلية ومعدالت األحكام الجوهریة المتعلقة بالعوائد اإلیجا الية یتطلب من اإلدارة إجراء التقدیرات واالح

ویر تطالقيد للمتاجرة ت قارالمتاجرة وعليمة القابلة للتحقيق من عقارات افي القتقييم ص
إدا المجمو تقوم  العقارات  رة  بمراجعة  التطویر  لمتاجرةل والعقاراترةلمتاج لعة  فيقيد  القيمة  انخفاض  مؤ ح لتقييم  هناك  كان  على  ال  شر 

خسائر انخفاض القيمانخفاض   مدى ضرورة تثبيت  ضمالقيمة. لتحدید  تقوم اإلدارة بتقييم أسعارح  با ن األر ة  البيع الحالية أو الخسائر، 
سعار لي. إذا كانت أامریر الر المباعة كما في تاریخ التقبالعقارات غيفيما یتعلق حدات العقاریة والتكاليف المتوقعة إلنجاز هذه الوحداتللو 

لة خسارة  ص انخفاض القيمة في حال وجود حدث أو حاخصمتثبيتیتم الية أقل من إجمالي التكاليف المتوقعة عند اإلنجاز،البيع الح 
تحقق. فيض تكلفة تطویر العقارات إلى صافي قيمتها القابلة للمحددة لتخ 

خسارة االئتمان المتوقعة مخصص حساب 
وذج خســائر االئتمــان نمــ لوفقــاً قعــة.الماليــة اســتنادًا إلــى نمــوذج خســائر االئتمــان المتو قيمــة موجوداتهــا يــيم االنخفــاض فــيقتقــوم المجموعــة بت
تقــاریر ماليــة لــتعكسایــة كــل فتــرة لخســائر فــي نهلمحاسبية لخسائر االئتمان المتوقعة والتغيرات في تلك اجموعة بالمعالجة االمتوقعة، تقوم الم
اليــة. وتقــيس المجموعــة مخصــص الخســارة بمبلــغ یســاوي خســارة االئتمــان طر االئتمــان منــذ التثبيــت األولــي للموجــودات المالتغيــرات فــي مخــا 

تطلعيــة معقولــة لومــات المجموعــة معن المتوقعــة، تســتخدمالمالية. عند قيــاس خســائر االئتمــا المتوقعة على مدى العمر المتبقي لتلك األدوات
إلــى افتراضــات للحركــة المســتقبلية لمختلــف المحركــات االقتصــادیة وكيــف ســتؤثر هــذه المحركــات علــى بعضــها ویمكــن اثباتهــا بأدلــة، تســتند

ســتحقة یــة المقدیــة التعاقدق بــين التــدفقات النجة عن التعثر. یعتمــد ذلــك علــى الفــر البعض. إن الخسارة بافتراض التعثر هي تقدیر للخسارة النات
ع األخذ في االعتبار التدفقات النقدیة من التحسينات االئتمانية المضــمونة والمتكاملــة. تشــكل احتماليــة وتلك التي یتوقع المقرض استالمها، م

زمنيــةعلــى مــدى فتــرةحتمــال حــدوث التعثــر . إن احتماليــة التعثــر هــي تقــدیر الالتعثــر مــدخالت رئيســية فــي قيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة
فتراضات وتوقعات الظروف المستقبلية.معينة، یتضمن حسابه البيانات السابقة واال
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(تتمة) األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبية الهامة٢-٢

(تتمة) المصادر الرئيسية للتقدیرات غير المؤكدة

ة قيد التنفيذ االنخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات واألعمال الرأسمالي
يم االنخفاض في القيمة، وما إذا كان یوجد مؤشر  لدیها لتقيال الرأسمالية قيد التنفيذ  عمواألتقوم المجموعة بمراجعة الممتلكات والمعدات  

إجراء يمة. لتحدید فيما إذا كان االنخفاض في القيمة یجب تثبيته في األرباح أو الخسائر، تقوم المجموعة ببخصوص االنخفاض في الق
انخفاض في القيم التشياألحكام بخصوص ما إذا كانت هناك أیة بيانات ملحوظة   مدرجة للممتلكات والمعدات أو األعمال  ر إلى وجود 

كوین مخصص لالنخفاض في القيمة عند وجود خسائر قابلة للتحدید أو حدث أو الحالة التي تعتبر، الرأسمالية قيد التنفيذ. وفقا لذلك، یتم ت
ألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ. مدرجة للممتلكات والمعدات أو االًا إلى الخبرة السابقة، دليًال على حدوث انخفاض في القيمةاستناد

األعمار المقدرة للممتلكات والمعدات
االستهالك. یتم تحدید هذا التقدیرر تقوم إدا بعد األخذ بعين االعتبار  ة المجموعة بتحدید األعمار المقدرة للممتلكات والمعدات الحتساب 

الموجو  ویتم تعدیل أو االستهالك الفعلي. تقوم اإلداتاالستخدام المتوقع لبند  سنوي  واألعمار المقدرة بشكل  دارة بمراجعة القيمة المتبقية 
ستهالك المستقبلية عندما تعتقد اإلدارة بأن األعمار المقدرة تختلف عن التقدیرات السابقة. التكاليف ا

غير المتداولةستثمارات  االمييتق
یلي:دًة على ما المتداولة یستند عا ير  رات األسهم غإن تقييم استثما 

ق؛في السو ائدةر السا المعامالت حسب األسع
ابهة؛ أولى بنود ذات أحكام وخواص مخاطر مشمة باألسعار الحالية التي تنطبق عو التدفقات النقدیة المتوقعة المخص
يم أخرى نماذج تقي

تقــوم المجموعــة بتحدیــد أســاليب ات جوهریــة.ر یدإجراء تقــ ة یتطلب داولالمترغيت األسهمة وعوامل الخصم الستثماراتحدید التدفقات النقدیإن
الملحوظــة ن البيانــات األخــرى حالية الملحوظة في نفس األداة أو مــ ام إما األسعار لمعامالت السوق الدالتقييم دوریًا واختبار صالحيتها باستخ 

لمتوفرة في السوق.ا

يةحاسبالمات التغيرات في السياس٣-٢

ت والتعدیالت الجدیدة المتبعة من قبل المجموعةر والتفسيراالمعایي

ة مماثلة لتلك المتبعة عنــد إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدجزة المرحلية المو حدة المو بيانات المالية إعداد العندإن السياسات المحاسبية المتبعة 
ینــایر ١الجدیــدة الســاریة المفعــول كمــا فــي فســيراتوالتربــاع المعــایياســتثناء ات، ب٢٠٢١مبردیســ ٣١ي فــ الســنویة للمجموعــة للســنة المنتهيــة

تطبــق العدیــد مــن التعــدیالت ادرة ولــم یســر مفعولهــا بعــد.صــ ي معــایير أو تفســيرات أو تعــدیالت ر ألالتباع المبكلم تقم المجموعة با .٢٠٢٢
للمجموعة.مرحلية الموجزة الالموحدة ات الماليةنبيا ى العلال تؤثرها ، إال أن٢٠٢١ألول مرة في سنة يرات  والتفس
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ة) (تتميةحاسبالمات التغيرات في السياس٣-٢

(تتمة)والتعدیالت الجدیدة المتبعة من قبل المجموعةت ر والتفسيراالمعایي

. ٣٧بي الدولي رقم حاسالتعدیالت على المعيار الم–بعقد تكاليف الوفاء –العقود المحملة بالتزامات -
٣التعدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم –اإلشارة إلى اإلطار التصوري -
. ١٦التعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم –المبالغ المحصلة قبل االستخدام المقصود -معدات الممتلكات والمكائن وال-
الشركة التابعة التي تقوم  –اع ألول مرة للمعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية  االتب١الية رقم  المالمعيار الدولي إلعداد التقاریر  -

مرة باتباع المعيار ألول
رقم  المعيار  - المالية  التقاریر  إلعداد  المالية  -٩الدولي  نسبة  –األدوات  اختبار  في  للتو ١٠الرسوم  تثبيت بالمائة  عن  قف 

المطلوبات المالية 
الضرائب على قياسات القيمة العادلة -الزراعة٤١ولي رقم ار المحاسبي الدمعيال-

اإلیراداتلفةاإلیرادات وتك-٣

هية فيلمنتفترة الثالثة أشهر ا
مارس٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألف  درهمألف
ر مدققة)ي(غققة) ير مد(غ

ت اإلیرادا
٨٥٬٢٧١١١٠٬٩٥٦تبيع العقارا

-٨٬٤٠٥قمليات الفندع
٧٬١٧١٧٬٠٤٥اإلیجاردخل 
٦٬٢٩٣٦٬٢٠٩المرافقإدارةرسوم
٠١١٨٥أخرى 

٢٥٠٬١٠٧١٢٤٬٢٩٥

اإلیرادات كلفة ت
٦٢٬٥٣٤٧١٬٠٨٨تكلفة بيع العقارات

٦٬٠٧٣٤٬٢٩٩المرافقرةإدافصاریم
-٤٬٠٠٣ات الفندقعملي

٩٨٤٬١٥٨٣خرى أ

٤٥٩٬٧٤٧٥٬٩٧٠

فبرایــر ١٠اعتبــارًا مــن فنــدق لموعــة عمليــات ابــدأت المج .حــدةعربيــة المتارات الاالمــ داخــلالمجموعــة ل محققــة مــن قبــ الاإلیــراداتإن كامــل 
٢٠٢٢.



التابعةهااتشركش.م.ع و العقاریةيمة رأس الخ
موجزةالمرحليةالالموحدةةاليات المبيانول الت ححااإیض
غير مدققة)(٢٠٢٢مارس ٣١في  

١٣

(تتمة) اإلیراداتلفةاإلیرادات وتك-٣

المثبتة على مدى فترة زمنية وعند نقطة زمنية معينة:فيما یلي تقسيم اإلیرادات 
٢٠٢١ایر  ین٢٠٢٢١ینایر١
مارس ٣١ى  إلارس م٣١لى إ

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألف  درهمألف
ير مدققة)(غير مدققة) (غ

٥٦٬٧٢٨٢٢٬٨٣٤مثبتة في وقت معين-
٥٢٢٬٥٠١٠١٬٤٦١منترة من الز ى مدى فعلمثبتة -

٥٠٢٬١٠٧١٢٤٬٢٩٥

المصاریف البيعية والعمومية واالداریة-٤
فيلمنتهيةافترة الثالثة أشهر 

مارس٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

درهمألف  درهمألف
ير مدققة)(غير مدققة) (غ

٧٬٢٢٦٤٬٤٧٨تكاليف الموظفين
٢٬٧٩٣٩٣٣وتسویقيةف بيعية مصاری

٤٬٣٩٧٢٬١٤٤االستهالك
١٣٤٬٣١٬٥٤٥مصاریف أخرى 

٥٥٠٬١٧٩٬١٠٠

الممتلكات والمعدات-٥

االستهالكو الستبعادات واات االضاف
(فتــرة الثالثــة أشــهر المنتهيــة رهــم ألــف د٧٩٬٢٣٩مبلــغ باتبإضــافالمجموعــة امت ق، ٢٠٢٢مارس ٣١ثالثة أشهر المنتهية في فترة الخالل
درهم).ألف٨٤٬٣٦١-٢٠٢١مارس ٣١في  

٦٨٦٬٨٨٢بمبلغ  مت رسملة الموجودات ذات العالقة  تهى، وبناًء عل٢٠٢٢فبرایر  ١٠تيننتال بتاریخ  بدأت المجموعة عمليات فندق إنتركون
في ذلك التاریخ. ألف درهم 

القيمــة المدرجــة فــي بلغــت و ٢٠٢٣خــالل مشــروع الاال هــذتوقــع إكمــ یب.ر العــ ءفــي جزیــرة مينــا مشــروع للضــيافةنشاء إ قوم المجموعة حاليًا بت
).درهمألف  ١٬١٢٣٬٥١٥–٢٠٢١دیسمبر ٣١ألف درهم (٥٢٩٬١٣٠مبلغ ٢٠٢٢مارس ٣١

-٢٠٢١مــارس ٣١ألــف درهــم (٧٬١٠٧ويیســا ٢٠٢٢مــارس ٣١فــي ليف االقتــراض المرســملة خــالل الثالثــة أشــهر المنتهيــةتكا إن مبلغ  
المتوســط المــرجح المســتخدم فــي تحدیــد مبلــغ تكــاليف االقتــراض المؤهلــة للرســملة كــان فندقيــة.ت قاراعنشاء إ بتعلق فيما ی)درهمألف  ٦٬٨٣٧
دد.ح كل سعر الفائدة الفعلي من االقتراض المي یشالذ)٪٣٬٨٢–٢٠٢١مارس ٣١(٪٣٬٨٠بنسبة

٢٬٤٩٦-٢٠٢١مــارس ٣١رهــم (لــف دأ٦٬٠٠٨مبلــغ ٢٠٢٢ارس مــ ٣١اســتهالك الممتلكــات والمعــدات لفتــرة الثالثــة أشــهر المنتهيــة فــي 
درهم).ألف



التابعةهااتشركش.م.ع و العقاریةيمة رأس الخ
موجزةالمرحليةالالموحدةةاليات المبيانول الت ححااإیض
غير مدققة)(٢٠٢٢مارس ٣١في  

١٤

العقارات االستثماریة-٦

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

همدر ألف  درهملفأ
مدققة)(دققة) ير م(غ

٨٤٨٬٥٧٦٬١١٩٢٬٥٦٨٬١ةدح في اإلمارات العربية المت

يون قدم مربع شریطة تطویر هذه األراضي.مل٦٧مساحة إجمالية  ض قطع األراضي ببمنح بعالخيمةقامت حكومة رأس 

إدراج هذه المنح الحكوميــة المؤجلــة عنــد وف یتم س. مية مؤجلةحكو من الحكومة كمنحمنوحرض المألالجزء من اباحتسابقامت المجموعة  
ــةاءفاســـتي ــا مـــن قبـــل الحكومـ إدارةقامـــتة الحاليـــة، فتـــر . خـــالل الرالتطـــویأنشـــطةفـــي تقـــدملـــى إحـــرازواســـتنادا إ،الشـــروط المنصـــوص عليهـ

الــدخل ضــمن بيــان)مدرهــ ألــف ٢٥٬٠٣٣–٢٠٢١مــارس ٣١منتهيــة فــي الهرأشــ الثالثــة (فتــرة رهــمدألــف٩٬٦٩٧مبلــغ بتثبيــتالمجموعــة 
.حلي الموجزالمر الموحد

ة العادلــة كمــا فــي القيمــ عــنكبيــرةرة تختلــف بصــو ٢٠٢٢رس مــا ٣١نتهية فــي فترة المترى اإلدارة أن القيمة العادلة للعقارات االستثماریة للال
فــي ترغــب اإلدارة .٢٠٢١مبر دیســ ٣١ي ا فــ كمــ مســتقلجيخــار مقــيم ل مــن قبــ االســتثماریة لعقــاراتلالعــادلتقيــيمال. تــم ٢٠٢١دیســمبر ٣١

ثمن ر جــوهري فــي كــن هنــاك مؤشــرات تشــير إلــى تغييــ مــا لــم ت،٢٠٢٢دیســمبر ٣١خــارجي مســتقل لتحدیــد القيمــة العادلــة كمــا فــي تعيــين مــُ
القيمة العادلة.

رقيد التطویالعقارات االستثماریة-٧

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

همدر ألف  درهمألف
مدققة)() ير مدققة(غ

٦٥٬١٩٧٣١١٬٦٤٢السنة/ةالفتر الرصيد في بدایة 
٢٬٣٠١٩٬٤٣١السنةالفترة/المتكبدة خالل  التكلفة  

)٢٥٥٬٨٧٦(-ریةما ستثالعقارات االحول إلىمال
-)١٤٬٧٣٢(تةت الثابلموجوداحول إلى امال

٧٦٦٬٥٢١٩٧٬٦٥

ات االســتثماریة للعقــار العــادلحــول التقيــيم ١٩راجع اإلیضــاح . ةت العربية المتحدادولة اإلمار داخلتقعيد التطویر یة قتثمار االسراتالعقا إن  
ر.قيد التطوی

نعـــ هري ل جــو بشــكد اختلفــتقــ ٢٠٢٢مــارس٣١يــد التطــویر للفتـــرة المنتهيــة فــي عادلــة للعقــارات االســتثماریة قلقيمــة الاأن اإلدارة تــرى ال 
م خــارجي مســتقل كمــا فــي ء التقييم العادل للعقارات االستثماریة قيــد التطــویر مــن قبــل مقــياتم إجر .٢٠٢١دیسمبر ٣١عادلة كما في القيمة ال

.٢٠٢١یسمبر د٣١

إلــى تغييــر ير ، ما لم تكن هناك مؤشــرات تشــ ٢٠٢٢دیسمبر ٣١القيمة العادلة كما في ُمثمن خارجي مستقل لتحدیدتعيينفي رة  ترغب اإلدا
جوهري في القيمة العادلة.



التابعةهااتشركش.م.ع و العقاریةيمة رأس الخ
موجزةالمرحليةالالموحدةةاليات المبيانول الت ححااإیض
غير مدققة)(٢٠٢٢مارس ٣١في  

١٥

طویرد التللمتاجرة قيعقارات-٨

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

درهمألف  رهمدألف
)قةدقم(ير مدققة) (غ

١٬٦٦١٬٨٨٣١٬٧٩٥٬٢٢٤حدةالمتالعربية اإلمارات  داخل  
١٠٣٬١٦١٠٣٬١٦حدةاإلمارات العربية المتخارج  

١٬٦٧٧٬٩٨٦١٬٨١١٬٣٢٧
)٢٨٩٬٢٩٠()٩٩٧٬٢١٩(تداولةمموجودات كقصًا: المصنف  نا 

٩٨٩٬١٬٤٥٧٨٠٣٬١٬٥٢١متداولةغير موجودات كالمصنف  

دیســـمبر ٣١(ألــف درهـــم١٬٤٤٦٬٨٧٣بمبلـــغ قبلي المســـتالســتخداماو للتطـــویر حــتفظ بهـــا أراضـــي متطـــویر د الجرة قيــ ت للمتـــا العقـــارانمتتضــ 
.)ألف درهم١٬٥٠٩٬٩٢٢–٢٠٢١

االستثمارات-٩
مبردیس٣١رس ام٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألف  درهمألف
مدققة)(ير مدققة) (غ

غير متداولة
٨٧٧٬٧٢٢٢٢٬١٩األخرى امل دخل الشنود البلعادلة من خالللقيمة ااستثمارات با 

متداولة
١١٢٬٦٠٨٧٬٩ائرو الخسح أاألربا مارات بالقيمة العادلة من خالل استث

:عةمجمو الاتتثمار سيل افيما یلي تفاص
دیسمبر٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألف  درهمألف
مدققة)(ير مدققة) (غ

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

مارات العربية المتحدةات داخل اإلاالستثمار 
٣٧٤٬٤٣٧٤٬٤متداولةر  غيالخاصةةارات حقوق الملكيتثماس



التابعةهااتشركش.م.ع و العقاریةيمة رأس الخ
موجزةالمرحليةالالموحدةةاليات المبيانول الت ححااإیض
غير مدققة)(٢٠٢٢مارس ٣١في  

١٦

) (تتمةاالستثمارات-٩

(تتمة):عةمجمو الاتيل استثمار فيما یلي تفاص
یسمبرد٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألف  همدر ألف
ة)مدقق(ير مدققة) (غ

مارات العربية المتحدةاإلخارجات  تثمار االس
١٩٬٤٢١١٩٬٤٢١داولةمتغير  الخاصةالملكيةوق استثمارات حق

٢٦٬٤٤٨٢٦٬٤٤٨متداولةغير  ادیقصن
٦٣٤٬٢٢٩٧٩٬٤٠أسهم متداولة

٥٠٣٬٦٨٨٤٨٬٨٦

٨٧٧٬٧٢٢٢٢٬٩١

الل الفتــرة ألــف درهــم خــ ١٨٬٧٨٨يمــة العادلــة مــن خــالل بنــود الــدخل الشــامل األخــرى بمبلــغ درجــة بالقأســهم متداولــة مع المجموعــة ببيــ ت مــ قا 
.زحلي الموج الموحد المر خل الشامل ألف درهم في بيان الد٩٩متداولة بمبلغ الم سهاألربح على بيع ، وقامت بإدراجالحالية

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

درهمألف  همدر ألف
ة)مدقق(ير مدققة) (غ

ةمتداول
ائرو الخسرباح أاألخاللالعادلة من يمةالقمارات باستث

لعربية المتحدةامارات ات داخل اإلاالستثمار 
٩٧٥٬٢-مارات العربية المتحدةاإلخلداولةأسهم متدا

مارات العربية المتحدةاإلخارجات  تثمار االس
١١٢٬٦١١٢٬٦مارات العربية المتحدةاإلخارجمتداولةغير أسهم 

٢١١٬٦٠٨٧٬٩

ــة مــن درجــة بالقأســهم متداولــة مع المجموعــة ببيــ ت مــ قا  ، الل الفتــرة الحاليــةألــف درهــم خــ ٣٬٩٠١بمبلــغ األربــاح أو الخســائرالل خــ يمــة العادل
.زحلي الموج الموحد المر خل  ألف درهم في بيان الد٩٢٦متداولة بمبلغ الم سهاألوقامت بإدراج ربح على بيع 

البيانـــات الماليـــة حــول١٩ي اإلیضــاح فــ وات الماليــة تــم ذكرهــا لــألديــاس القيمــة العادلــة المطبقــة لقفتراضــات تقيــيم واالالأســاليب صــيلا ن تفإ
.ية الموجزةالمرحلةالموحد



التابعةهااتشركش.م.ع و العقاریةيمة رأس الخ
موجزةالمرحليةالالموحدةةاليات المبيانول الت ححااإیض
غير مدققة)(٢٠٢٢مارس ٣١في  

١٧

ذمم مدینة تجاریة وأخرى -١٠
مبردیس٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألف  درهمألف
ة)مدقق() ةققير مد(غ

٤٦٠٬٠٠٩٢٤٤٬٠٥٥الذمم المدینة التجاریة
٥٣٬٢٠٤٦٨٬٧٤١المقاولينوردین و الملىإقدمة دفعات م

١٨٢٬٦٧٤٤١٧٬٦٥٥دات العقودموجو 
٢٬١٧٨٥٬٥١٢مستحقةافةمضقيمة ضریبة 
٧٤٣٬٣٠١١٤٬٢٥ینة أخرى ذمم مد

٧٢٨٬٨٠٨٧٦١٬٠٧٧
)٤١٧٬١٦()٤١٧٬١٦(مان المتوقعةسائر االئتخ مخصص:  ناقصاً 

٧١٢٬٣٩١٧٤٤٬٦٦٠
)٤٩٨٬٢٣٣()١٦٣٬٢٥٠(المتداولالجزءناقصًا:  

٠٧٦٬٤٦١١٦٢٬٥١١المتداولغيرءالجز 

٧٧٩-٢٠٢١مبریســ د٣١(ألــف درهــم١٬٤٠٩اولين مبــالغ مســتحقة مــن طــرف ذي عالقــة بمبلــغ تتضمن الدفعات المقدمة للمــوردین والمقــ 
).١٦ألف درهم) (إیضاح 

:مان المتوقعةخسائر االئتمخصص  فياتحركال

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

درهمألف  درهمفأل
مدققة)(ير مدققة) (غ

١٦٬٤١٧٩٬٧٩١لسنةلالفترة/الرصيد في بدایة 
٦٬٦٢٦-لسنةلللفترة/  فاض في القيمةمخصص لالنخ 

١٧٤٬١٦٤١٧٬١٦نةلسلالفترة/ةنهاید في  لرصيا



التابعةهااتشركش.م.ع و العقاریةيمة رأس الخ
موجزةالمرحليةالالموحدةةاليات المبيانول الت ححااإیض
غير مدققة)(٢٠٢٢مارس ٣١في  

١٨

ةالعقارات للمتاجر -١١
دیسمبر٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
همدر ألف  درهمألف
مدققة)(ير مدققة) (غ

٢٦٬١١٤٦١٬٨٨١ایرین١في  
-١٤٧٬٥٦١قيد التطویرلمتاجرةلات  المحول من العقار 

٩١٤-ماریةثعقارات االستلمن االمحول  
١٧٬٤٠٣-نالدفعات المقدمة للموردیمن المحول  

٣٤١-متكبدةاللفة  تكال
)٥٣٬٠٣٢()٣٩٬٣٣٧(المباعةالعقارات  لفةتك

)٣٩٣٬١(-مةاالنخفاض في القي

٣٣٨٬١٣٤١١٤٬٢٦

حدة.بية المتر اإلمارات العتقع في دولة رات للمتاجرة  عقا إن جميع ال

العادلــة كمــا فــين القيمــة عــ هري و بشــكل جــ تختلــف٢٠٢٢مــارس ٣١للفتــرة المنتهيــة فــي لمتــاجرةللعقــارات العادلــة لالقيمــةأناإلدارةترى ال  
.٢٠٢١دیسمبر ٣١ل مقيم خارجي مستقل كما في من قبللمتاجرةالعادل للعقارات  قييمجراء التتم إ.٢٠٢١دیسمبر ٣١

األرصدة لدى البنوك و وق في الصندالنقد-١٢
برمدیس٣١ارس م٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألف  درهمألف
مدققة)(ير مدققة) (غ

١٨٥١٧قد في الصندوق نال
ة لدى البنوك:األرصد

٤٢٬٢٠٢٢٥٬١٠٨ب الجاري الحسا -
٨٬٠٤٠٧١٣تحت الطلبالحسابات  -
٤٣٬٠٧٨٤٣٬١٤٠الب بها غير المطرباح  وزیعات األت-الحساب الجاري -
٠٠٠٬٠٤٠٠٠٠٬٠٤٠لج ألودائع-

٥٠٥٬٤٩٣٩٧٨٬٤٦٨

ألغراض أخرى.امها  استخدیتعينال  األرباح و عات دفع توزیلاستخدامها مسيتبها مطالبالرباح غير  األتوزیعات –لجاریة  االحسابات  إن 

بقيمــة ألجــلتــم رهــن ودائــع. ســنویًا)٪١٬٧٥إلــى ٪٠٬٢-٢٠٢١(ســنویًا ٪١٬٨٥لــى إ٪٠٬٢لودائــعاعلــىالفعلــي ســعر الفائــدة بلــغ متوســط
).١٤ع إیضاح  راج (على المكشوف من البنوكسحبدرهم مقابل ألف  ٤٠٠٬٠٠٠

ة.دولة اإلمارات العربية المتحداخلدالنقد في الصندوق و األرصدة لدى البنوكبیتم االحتفاظ  
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١٩

) (تتمةالبنوكصدة لدى  األر و وق دلنقد في الصنا-١٢

:التاليةالمبالغن، تتألف النقدیة وشبه النقدیة مالمرحلي الموجزة الموحدلغرض بيان التدفقات النقدی

سار م٣١ارس م٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

درهمألف  درهمألف
ة)مدققغير  (ير مدققة) (غ

٤٩٣٬٥٠٥٤٦٦٬١٦٤ي الصندوق النقد فاألرصدة لدى البنوك و 
)٤٣٬٢٢٧()٤٣٬٠٧٨(بها لبأرباح غير مطا توزیعات –حسابات متداولة صًا:  ناق
)٠٦٨٬٤٥٠()٢٣٤٬٤٤٣(نوكالبن مسحوبات على المكشوف صًا:  ناق

١٣١٬٢٧(١٩٣٬٧(

ات األخرى االحتياطي- ١٣

برمدیس٣١ارس م٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

درهمألف  درهمألف
مدققة)(ير مدققة) (غ

٦٣٣٬٤٤٧٦٣٣٬٤٤٧العاماالحتياطي
٣٠٣٬٧٥٩٣٠٣٬٦٧٥تطویراحتياطي ال

)٢٩٠٬٢٣٢()٢٤١٬٢٢٥(احتياطي القيمة العادلة

٩٦٥٬٧١١٨٣٢٬٧٠٤

القروض - ١٤
دیسمبر٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألف  درهمألف
مدققة)(ير مدققة) (غ

٨٨٩٬٤٢٠٨٣٥٬٢٥٧لألج ض و قر 
٢٣٤٬٤٤٣٧٨٥٬٥٠٢من البنوكشوفعلى المكاتبو سح 

١٬٣٣٢٬٦٥٤١٬٣٣٨٬٠٤٢ضو إجمالي القر 
)٨٨١٬٥٦٦()٢٧٦٬٥٢٧(داولجزء المتال:  ناقصاً 

٣٧٨٬٨٠٥١٦١٬٧٧١لو الجزء غير المتدا
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٢٠

(تتمة)القروض- ١٤

بنــوك ن مــ )درهــمألــف ٥٤٠٬٠٠٠-٢٠٢١(درهــمألــف ٥٤٠٬٠٠٠مبلــغ بوفالمكشلى عمصرفي سحب تهيالستحصلت المجموعة على  
علــى الفائــدة عــدلممــن أكثــر ٪٠٬٧٥هــي ،جــلع ألودائمونة من خالل المض،من البنوكمكشوفلعلى ااتبو الفائدة على السح إن  .  تجاریة

٣زائــدًا ثابــت عــدلبمدةتم احتساب فائی، ةضمونغير الممن البنوكالمكشوفعلىاتبو سح بالنسبة لل،على ذلكوعالوة . الودائع ألجللكت
ألـــف٥٠٢٬٧٨٥-٢٠٢١دیســمبر٣١ف درهــم (ألــ ٤٤٣٬٢٣٤بلــغ ٢٠٢٢مــارس٣١ي كمــا فـــ حق الســدادمســتصــيد الر إن. أشــهر ایبــور

درهم).

ات التالية:الضمانبموجبللمجموعة مضمونة المصرفيةيالت إن التسه

 ؛)١٢إیضاح  (باسم المقترضالممولك  لدى البنمحتفظ بها درهم ألف  ٤٠٠٬٠٠٠بمبلغ ألجلرهن ودیعة
  كــان -٢٠٢١دیســمبر ٣١(لك والمستخدم تحت السحب على المكشــوف.هتصافي الحد المسمنضعف ١٬٥توجيه الصنادیق

ألف درهم).٩٤٬٣٦٩دم  هلك والمستخ في الحد المستصا 

مجموعــة للســنة لماليــة الموحــدة للنــات ابيا المدرجــة فــيا فــي ذلــك شــروط الســداد ومعــدل الفائــدة بمــ األجــل،طویلة كيةالبنتفاصيل القروض  إن
.٢٠٢١دیسمبر ٣١ي  المنتهية ف

ربــاح قبــل الفوائــد األنســبة الــدین إلــى بقــاء بمــا فــي ذلــك لمقيــدةاتالتعهــداعــض فاقيــات") علــى ب("االتالبنكــياتفاقيــات االقتــراض تتضــمن
ض القــروض عليــه، یســتمر عــر ءً وبنا .٢٠٢١دیسمبر ٣١سنویة كما في نك الالبهداتلتعالمجموعةامتثلتوإطفاء.والضرائب واالستهالك  

متداولة، بناًء على شروط السداد.رعلى أنها غي

لتالي:ونة مقابل اروض ألجل مضمإن الق
 ــاني ألرض و علـــى ارهـــن قـــانوني ــارات مبـ ــمولة ضـــ حـــددةمعقـ ــدات، و المشـ ــتثماریة، والعقـــ من الممتلكـــات والمعـ ارات العقـــارات االسـ

لمتاجرةلالعقارات، و ویرقيد التطلمتاجرةلستثماریة قيد التطویر، والعقاراتاال
ن التأمين على العقارات المرهونة لصالح البنكنازل عتال
ح البنكلصول لصا ًا للمشاریع المتنازل عنها حسب األفقو عقود اإلنشاء /الرئيسيعن الضمانات من المقاولالتنازل
لة من قبل البنكدقية الممو الفنالتنازل عن االیرادات من المشاریع
یجار من الشقق الممولة من قبل البنكدات اإلايع الشقق وایر ات من بالتنازل عن االیراد
ترینالمشروع من المشمتحصالتم شروع لدى البنك الستالرهن حساب الم
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٢١

ذمم دائنة تجاریة وأخرى -١٥
دیسمبر٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألف  درهمألف
مدققة)(مدققة) ير(غ

٦٩٬٦٢٧١٠٠٬٢٧٩ذمم دائنة تجاریة
٣٥٬٥٢٤٤٠٬٩٠٦لمشروععن اةمبالغ مستحق

٢٢٬٤٤٨٣٧٬٣٨٨مطلوبات العقود
٤٣٬٠٧٨٤٣٬١٤٠توزیعات األرباح غير المستلمة
٣٥٢٬٢١٢٢٥٦٬١٤١ة الدفعذمم دائنة أخرى ومبالغ مستحق

٣٨٣٬٠٢٩٣٦٢٬٩٦٩
)٢٩٩٬٣٢٩()٨٤٢٬٣٦٥(المتداولالجزء  ناقصًا:

١٨٧٬١٧٠٤٠٬٣٣لجزء غير المتداولا

درهم)  ألف٥٢٬١٢٢–٢٠٢١مبر  دیس ٣١ألف درهم (٣١٬٧٦٠تشمل الذمم الدائنة التجاریة المبالغ المستحقة لطرف ذي عالقة بمبلغ  
). ١٦(إیضاح  

إفصاحات األطراف ذات العالقة-١٦

سياق  تقوم الم في  من الأعمالها االعتيادیة بإبرام  جموعة  و عدد  وفقًا لشروط  تقع  حكام  أمعامالت  أو أفراد  شركات أخرى  مع  عليها  متفق 
. ٢٤ي الدولي رقم ضمن نطاق تعریف األطراف ذات العالقة الوارد في المعيار المحاسب

التالية:جزالموحد المرحلي المو ضمن بيان الدخل  لجوهریةاعالقة لذي اكانت معامالت الطرف)أ

لمنتهية فير اة أشهفترة الثالث
سر ما ٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألف  درهمألف
ير مدققة)(غدققة) ير م(غ

):مجلس اإلدارةضاء أع(حصصموعة  لدى المج موظفي اإلدارة العليا  
٤٧٤٬١١٩٠٬١٤٠ماتدء خ عقود من الباطن وشرا

ليا تعویضات موظفي اإلدارة الع
١٬٩٢٠١٬٢٩٠ومكافآترواتب 

١٠٣٧٤ةمكافأة نهایة الخدم
-٦٬٠٠٠جلس اإلدارةمكافأة أعضاء م

٠٢٣٬٨١٬٣٦٤
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٢٢

تتمة) ( إفصاحات األطراف ذات العالقة-١٦

: جزان المركز المالي المركز المالي الموحد المرحلي المو مدرجة في بي األرصدة لدى األطراف ذات عالقة الب.

مارس٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

درهمألفدرهمألف
ير مدققة)(غدققة) ير م(غ

٧٦٠٬٣١١٢٢٬٥٢)٥١دائنة تجاریة (إیضاح  ذمم -بالغ مستحقة لطرف ذي عالقة  م

٤٠٩٬١٧٧٩)١٠(إیضاح  وردین والمقاوليندمة إلى المدفعات مق–طرف ذي عالقة من مبالغ مستحقة 

مال العادیة هي غير مضمونة وال تترتب عليها فوائد ویكون السداد نقدًا في عالتي تنتج أثناء سير األترةالفرصدة القائمة في نهایة  إن األ
العادة.  

همربحية الس-١٧

مــارس ٣١ألــف درهــم (٣٠٬٤٧٩علــى صــافي األربــاح بمبلــغ ٢٠٢٢س مــار ٣١هيــة فــي م لفتــرة الثالثــة أشــهر المنتية الســهحساب ربح یستند
ــمألــــف در ٦٤٬١٣٦–٢٠٢١ ــومة ) مهــ ــدحالمــــرج علــــى المتوســــطقســ ــالغ لعــ ــهم البــ ــهمألــــف ٢٬٠٠٠٬٠٠٠د األســ ــارس ٣١(ســ –٢٠٢١مــ

.ةفتر القائم لل) سهمألف  ٢٬٠٠٠٬٠٠٠

طلوبات الطارئة وااللتزاماتمال-١٨

ت:عقاراالمات تتعلق بتطویرما یلي التزافي
دیسمبر٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألف  رهمدألف
مدققة)(ير مدققة) (غ

٢٥٨٬٣٥٨٦٣٥٬٢٧٥والمتعاقد عليها المعتمدة

أعال المذكورة  االلتزامات  بو تمثل  المبرمة  العقود  قيمة  المجموعه  قيمة  اسطة  خصم  بعد  العقارات،  إلنشاء  المبرمة  العقود  ذلك  في  بما  ة، 
ریخ. ذلك التا الفواتير المقبوضة والمبالغ المستحقة في 

.ألف درهم)٩٬٩٣٧-٢٠٢١دیسمبر ٣١ف درهم (أل٤٬٨١٧قة بمبلغ مات لطرف ذي عال اكما تتضمن االلتزامات المذكورة أعاله التز 

لماليةدوات اعادلة لألالقيم ال-١٩

منتظمة بين المشــاركين ملةا في معا مطلوبات مإن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم قبضه لبيع بند موجودات ما أو المدفوع لتحویل بند 
ة القيمــ ضــمن تعریــفیتقيمــة العادلــة.الج فروقــات بــين القيمــة الدفتریــة وتقــدیراتیمكــن أن تنــتوعلــى هــذا النحــو، .يــاسقلفــي الســوق بتــاریخ ا

اء معاملـــة إجــر بيــرة أو ا بصــورة كالعادلــة افتــراض أن المجموعــة تعمــل وفــق مبــدأ االســتمراریة دون أي نيـــة أو حاجــة لتقلــيص حجــم عملياتهــ 
بشروط مجحفة.
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٢٣

ة) (تتمدوات الماليةلألةعادلالقيم ال-١٩

بالتكلفة المطفأةت المالية المدرجةلألدواالعادلة  القيمة 
تعــادل المــوجزة الموحــدة الماليـــةالمعلوماتات المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة في والمطلوبلموجودات الماليةة لغ المدرج ترى اإلدارة بأن المبال

قيمها العادلة.

العادلةاضات المطبقة ألغراض قياس القيمةر تفييم واالاليب التقأس

م المماثلــة واالفتراضــات المســتخدمة فــي يب التقيــييــة باســتخدام أســالماللوبــات الوالمطوغيــر الماليــة دلة للموجودات الماليــة مة العا یتم تحدید القي
.٢٠٢١دیسمبر ٣١البيانات المالية الموحدة السنویة المدققة للسنة المنتهية في 

.الموجزالمرحلي  ز المالي الموحد كن المر بيا القيمة العادلة مثبتة في  سات ا يإن ق

١ًا للتثبيــت األولــي بالقيمــة العادلــة، مقســمة إلــى المســتویات مــن ها الحقــ لمالية التي یتم قياساغيرت المالية و م الجدول التالي تحليل األدوایقد
ة ملحوظة:لدا لقيمة العاستنادًا إلى الحد الذي تكون فيه ا٣لى  إ

ــة هــــي تلــــك المشـــ إن قي:المســـتوى األول ـــة) فـــي تقة مــــن األســــعا اســــات القيمــــة العادلـ ــة (غيــــر المعدلـ شــــطة األســــواق النر المدرجـ
ماثلة؛موجودات أو مطلوبات مل

ن والتــي تكــو ١ت غيــر األســعار المدرجــة فــي المســتوى إن قياسات القيمة العادلــة هــي تلــك المشــتقة مــن مــدخال:مستوى الثانيال
)؛ واشر (أي المشتقة من األسعارعار) أو غير مبطلوبات إما بطریق مباشر (أي األسلحوظة لبند الموجودات أو بند المم

 جــودات أو بنــد ة العادلة هي تلك المشتقة من أساليب التقييم والتــي تتضــمن مــدخالت لبنــد المو إن قياسات القيم:الثى الثالمستو
لحوظة).ت ملحوظة في السوق (مدخالت غير ما نا ند إلى بيالمطلوبات والتي ال تست

وعالمجم٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درهمدرهمألفدرهمألفألف درهم

مدققة)(غير ٢٠٢٢مارس٣١ي ف
بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 

٥٠٬٢٤٣٥٠٬٢٤٣--غير المدرجةاألسهم والصنادیق
٢٢٬٦٣٤--٢٢٬٦٣٤األسهم المدرجة

جة بالقيمة العادلة من الموجودات المالية المدر 
٦٬١١٢٦٬١١٢--رباح أو الخسائر خالل األ

١٬٥٧٦٬٨٤٨١٬٥٧٦٬٨٤٨--عقارات استثماریة
٧٦٦٬٥٢٧٦٦٬٢٥--التطویر استثماریة قيد عقارات

٩٩٦٬٦٨٥٬١٦٠٣٬٧٠٨٬١-٦٣٤٬٢٢



التابعةهااتشركش.م.ع و العقاریةيمة رأس الخ
موجزةالمرحليةالالموحدةةاليات المبيانول الت ححااإیض
غير مدققة)(٢٠٢٢مارس ٣١في  

٢٤

ة) (تتمدوات الماليةعادلة لألالقيم ال-١٩

المجموع٣رحلة مال٢لة مرح ال١المرحلة 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

)مدققة(٢٠٢١دیسمبر٣١ي  ف
بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 

٥٠٬٢٤٣٥٠٬٢٤٣--یق غير المدرجةد ا األسهم والصن
٤٠٬٩٧٩--٤٠٬٩٧٩األسهم المدرجة

من لمدرجة بالقيمة العادلة المالية االموجودات
٦٬١١٢٩٬٠٨٧-٢٬٩٧٥خالل األرباح أو الخسائر 

١٬٥٦٨٬١٩٢١٬٥٦٨٬١٩٢--عقارات استثماریة
١٩٧٬٦٥١٩٧٬٦٥--التطویر ت استثماریة قيد اار عق

٧٤٤٬٦٨٩٬١٦٩٨٬٧٣٣٬١-٩٥٤٬٤٣

مــن تحــویالتالعادلة وال توجــد وجد هناك تحویالت بين المستوى األول والمستوى الثاني لقياسات القيمة ، ال توالسابقةيةالحالتوانلسخالل ا
القيمة العادلة.ياساتالثالث لقالمستوى أو إلى

یر القطاعيةار إعداد التق-٢٠

ــد القطاعـــات قامـــت اإلد ــا ارة بتحدیـ ــةلـــدى المجموعـــة.األداءتقيـــيم و تخصـــيص المـــوارد دة لغـــرض حـــدلمت االتشـــغيلية بنـــاًء علـــى القطاعـ أربعـ
ل عمليــات كــ لومــات حــولالمعفيمــا یلــي.ودخــل إدارة المنشــآتفندقوعمليات الالعقاراترات وتأجير هما: بيع العقا ةرئيسيةتشغيلياتقطاع

قطاع بشكل منفصل.

جموعالمأخرى عمليات الفندق العقارات تأجير بيع العقارات 
ألف درهملف درهمألف درهمأألف درهمألف درهم

٣١ي فشهر المنتهية أرة الثالثةفت
مدققة)(غير ٢٠٢٢مارس
٢٧١٬٨٥١٧١٧٬٨٬٤٠٥٤٠٣٬٦٠٢٥٬٠٧١االیرادات

٧٣٧٬٢٢٣٩٨٬٥٤٠٢٬٤٢٥٤٧٩١٬٢٣مالي األرباحإج 

٢٠٢٢مارس٣١ي فكما 
ققة)مد(غير 

٥٩٦٬٤٤١٬٢٦١٤٬٦٢٩٬١٨٩٢٬٦٩١٦٨٧٬٤٨١٬١٧٨٩٬٢٤٤٬٦موجوداتالليما إج 

٠٥٠٬٦٢٧٩٢٤٬١٤٥٣٤٩٬٣٦٠١٣٤٬٩٧٩٤٥٧٬١٢١٬٢المطلوباتي  مالإج 

٢٣٩٬٧٩٥٤٠٬٨١-٠١٣٬٢-ليةا النفقات الرأسم



التابعةهااتشركش.م.ع و العقاریةيمة رأس الخ
موجزةالمرحليةالالموحدةةاليات المبيانول الت ححااإیض
غير مدققة)(٢٠٢٢مارس ٣١في  

٢٥

(تتمة) یر القطاعيةإعداد التقار -٢٠

المجموعأخرى ات تأجير العقار بيع العقارات 
ألف درهملف درهمأمألف درهألف درهم

٣١ي ففترة الثالثة أشهر المنتهية 
مدققة)(غير ٢٠٢١مارس
١١٠٬٩٥٦٧٬٠٤٥٢٩٤٬٦١٢٤٬٢٩٥االیرادات

٣٩٬٨٦٨١٦٬٥٤٩١٦٬١٤٨٬٣٢٥مالي األرباحإج 

ققة)مد(٢٠٢١دیسمبر٣١ي فا كم
٧٠٠٬٩٥٤٬٢٣٨٨٬٦٣٣٬١٢٣٠٬٠٨٥٬٢٣١٨٬٢١٤٬٦موجوداتالماليإج 

٦٧٩٬٤٥٠٤٩٣٬٢٨٤٧٣٦٬٣٧١١٬٩٠٨٬١٠٦٬٢المطلوباتي  مالإج 

٩٨٣٬١١٠٦٣٬٢٦٦٠٤٦٬٨٢٧-النفقات الرأسمالية

المجموعــة مــن خــالل قطــاعين ل عمــ تلقطاعات المحددة لغرض تخصــيص مــوارد وتقيــيم األداء.اشغيلية بناًء علىرة القطاعات التحددت االدا
العقارات وتأجير العقارات.بيع ن:يتشغيلي


