
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وشركاتھا التابعةش.م.ع   للتطویر إعمار شركة 
 

 المرحلیة الموجزة الموحدة غیر المدققة البیانات المالیة 
 

   ۲۰۲۱ سبتمبر  ۳۰لمنتھیة في  للفترة ا
 
 

 
 
 
 



 وشركاتھا التابعةش.م.ع للتطویر إعمار شركة 
 

 مدققةالبیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة غیر ال
 ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰المنتھیة في رة  تلفل
 

 جدول المحتویات 
 
   صفحاتال   
 
 ۲ - ۱   الموجزة الموحدةالمالیة المرحلیة  البیاناتحول مراجعة تقریر  ال
 

 ۳   الموحد الموجز الدخل الشامل المرحليبیان  
 

 ٤    الموحد الموجز المركز المالي المرحليبیان  
 

 ٦ - ٥   الموحد  الموجز حليمرالفي حقوق الملكیة بیان التغیرات 
 

 ۷     الموحدالموجز  المرحلي لتدفقات النقدیةابیان  
 

  ۲۸ - ۸    المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة  البیاناتحول إیضاحات  
 
 
 
 







 تابعةاتھا الوشركتطویر ش.م.ع شركة إعمار لل

 
۳ 

 الموحد الموجز  المرحلي  الدخل الشامل بیان 
 ققة)ر مد(غی ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰في  ھیةمنتال للفترة

 
 

 درھم) ۳ .٦۷۳دوالر أمریكي =    ۱(   
 لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  أشھر المنتھیة في  تسعة لفترة ال إیضاحات  

  
  سبتمبر   ۳۰

۲۰۲۱ 
 سبتمبر  ۳۰

 ۲۰۲۰ 
 سبتمبر   ۳۰

 ۲۰۲۱ 
 سبتمبر  ۳۰

 ۲۰۲۰ 
 ھمألف در ألف درھم  ألف درھم ألف درھم   
      

 ۲٬۳۱٥٬۰٥٦ ۳٬۸٤۹٬۱۰۹ ۷٬۱۳۲٬۹٦۹ ۱۱٬٦۰۳٬۸۱۱ ٤ ت رادااإلی 
 )۱٬٥۷۸٬۱۱۰( ) ۲٬٤۲۰٬٦٤۰( )٤٬٦۰۹٬۲۷۱( ) ۷٬۲۲٤٬۲٥٥( ٤ اإلیرادات  تكلفة

  ----------------------- ----------------------- ------------------------- ----------------------- 
 ۷۳٦٬۹٤٦ ۱٬٤۲۸٬٤٦۹ ۲٬٥۲۳٬٦۹۸ ٤٬۳۷۹٬٥٥٦  ح ربا األ إجمالي 

      
 ) ۲۹٤٬۱۲۰( ) ۳۹۳٬۱۷۹( ) ۸٤٦٬٦۳۹( ) ۱٬۲٤٦٬٦۱٦( ٥ داریة اإلعمومیة ووالمصروفات ال مصروفات البیع

 ۷٬۲۸٦ ۱۳٬۰۲۱ ۳۷٬۰۹۹ ۳۰٬۸۸۱ (أ) ٦ التمویل  إیرادات
 )۲۸٬٦۲۸( ) ٦٤٬۲۷۷(  ) ۱۲٥٬۸٤۸( ) ۲۰۷٬۱۲٤( ) ب(٦ تكالیف التمویل 

 ۷٬۸۰۹ ۱۰٬۸٤۰  ۱۸٬۷۸۸ ۲٥٬۷۷۸  رى ت أخاداإیر
 ۱٬٦۳٤ ۸۰٬۲۳۹  ۱۳٬۸۳۱ ۱۸۳٬۰۳۳  تركة ات المشتالفئ الاحصة من نتائج ال
  ------------------------- ----------------------- ------------------------- ----------------------- 

 ٤۳۰٬۹۲۷ ۱٬۰۷٥٬۱۱۳ ۱٬٦۲۰٬۹۲۹    ۳٬۱٦٥٬٥۰۸  أرباح الفترة 
 - - - -  الدخل الشامل اآلخر  

  ----------------------- ------------------------------ ------------------------- ----------------------- 
 ٤۳۰٬۹۲۷ ۱٬۰۷٥٬۱۱۳ ۱٬٦۲۰٬۹۲۹ ۳٬۱٦٥٬٥۰۸  الدخل الشامل للفترة  إجمالي 
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      إلى:  المنسوبة
 ۳۲۳٬۱٤٥ ۸۷۱٬٥۸۰ ۱٬۳٥۸٬٦۷۰ ۲٬۳۸۳٬۹۷۳    شركةلامساھمي 

 ۱۰۷٬۷۸۲ ۲۰۳٬٥۳۳ ۲٦۲٬۲٥۹ ۷۸۱٬٥۳٥  مسیطرة الغیر  الحصة
  ----------------------- ----------------------- ------------------------------ ----------------------- 
  ۳٬۱٦٥٬٥۰۸ ۱٬٦۲۰٬۹۲۹ ۱٬۰۷٥٬۱۱۳ ٤۳۰٬۹۲۷ 
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      إلى مساھمي الشركة:  المنسوبة السھم  یةربح
 ۰٫۰۸ ۰٫۲۲ ۰٫۳٤ ۰٫٦۰  الربح األساسي والمخفف للسھم (درھم)  -
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 المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة.  البیاناتھذه  یتجزأ من جزءاً ال ۱۸ إلى ۱ من المرفقةشكل اإلیضاحات تُ 





 وشركاتھا التابعة .عللتطویر ش.م إعمارشركة 

 
٥ 

   الموحد الموجز  المرحلي بیان التغیرات في حقوق الملكیة 
 ققة)غیر مد( ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰تھیة في فترة المنلل

   الشركة  مالكي المنسوبة إلى  

 
 رأس 
 المال 

 طي االحتیا 
 اإلجمالي  ة محتجز األرباح ال الــقانوني 

حصص غیر  الــ
 ة  ر طالمسی

 ـــــــــمالي  ــإج
 حقوق الملكیة 

 ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
       

 ۱۳٬٤۹۹٬۷٦٦ ۲٬۲٤۷٬٤۰۰ ۱۱٬۲٥۲٬۳٦٦ ٦٬۳۹۷٬۰۱۰ ۸٥٥٬۳٥٦ ٤٫۰۰۰٫۰۰۰ (مدققة)  ۲۰۲۱ینایر  ۱د في الرصی 
       

 ۳٬۱٦٥٬٥۰۸ ۷۸۱٬٥۳٥ ۲٬۳۸۳٬۹۷۳ ۲٬۳۸۳٬۹۷۳ - - ة رفت ح الأربا
 ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ 

 ۳٬۱٦٥٬٥۰۸ ۷۸۱٬٥۳٥ ۲٬۳۸۳٬۹۷۳ ۲٬۳۸۳٬۹۷۳ - - للفترة  الدحل الشامل إجمالي 
       

 )۳٬۹۰۰( - )۳٬۹۰۰( )۳٬۹۰۰( - - دارة  مكافآت أعضاء مجلس اإل
       

 )۱٬۰۹٥٬۰۰۰( )۱٬۰۹٥٬۰۰۰( - - - - المدفوعة  توزیعات األرباح 
 ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ 

 ۱٥٬٥٦٦٬۳۷٤ ۱٬۹۳۳٬۹۳٥ ۱۳٬٦۳۲٬٤۳۹ ۸٬۷۷۷٬۰۸۳ ۸٥٥٬۳٥٦ ٤٬۰۰۰٬۰۰۰   ۲۰۲۱  سبتمبر ۳۰الرصید في  
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 المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة.  البیاناتھذه  جزأ منجزءاً ال یت  ۱۸إلى  ۱من  قةالمرفتُشكل اإلیضاحات 



 وشركاتھا التابعة .عللتطویر ش.م إعمارشركة 

 
٦ 

 (تابع)  موحدلا الموجز  المرحلي ة حقوق الملكی غیرات في بیان الت
 (غیر مدققة) ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰فترة المنتھیة في لل

   لشركة اي مالكى المنسوبة إل 

 
 رأس 
 المال 

 االحتیاطي 
 اإلجمالي  محتجزة األرباح ال الــقانوني

یر  حصص غالــ
   سیطرةمال

 إجـــــــــــمالي  
 حقوق الملكیة 

   مھألف در ألف درھم مألف درھ ھم  ألف در ھم  ألف در ألف درھم   
       

 ۱۲٫۳٥٤٫۱۳٦ ۲٫۷٥٤٫۱۸۰ ۹٫٥۹۹٫۹٥٦ ٤٫۹۱۰٫۳۳۱ ٦۸۹٫٦۲٥ ٤٫۰۰۰٫۰۰۰ (مدققة)  ۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید في 
       
 ۱٬٦۲۰٬۹۲۹ ۲٦۲٬۲٥۹ ۱٬۳٥۸٬٦۷۰ ۱٬۳٥۸٬٦۷۰ - - لفترة باح ارأ
       

 - - - - - - للفترة  الدحل الشامل إجمالي 
 ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------------ ------------------------ ------------------------ 

 ۱٬٦۲۰٬۹۲۹ ۲٦۲٬۲٥۹ ۱٬۳٥۸٬٦۷۰ ۱٬۳٥۸٬٦۷۰ - - القانونيالمحول إلى االحتیاطي 
       

 )٤٬۹۰۰( - )٤٬۹۰۰( )٤٬۹۰۰( - - دارة  مكافآت أعضاء مجلس اإل
       

 ) ۷٤۰٬۰۰۰( ) ۷٤۰٬۰۰۰( - - - - ة وعمدف ال باح توزیعات األر
 ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ 

 ۱۳٬۲۳۰٬۱٦٥ ۲٬۲۷٦٬٤۳۹ ۱۰٬۹٥۳٬۷۲٦ ٦٬۲٦٤٬۱۰۱ ٦۸۹٬٦۲٥ ٤٬۰۰۰٬۰۰۰  ۲۰۲۰ برتمسب  ۳۰ي ید فالرص
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 موجزة الموحدة. یة الالمرحل جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة ۱۸إلى  ۱من  المرفقةحات اإلیضاتُشكل 



 تابعةلاتھا اوشرك للتطویر ش.م.ع إعمارشركة 

 
۷ 

 الموحد جز مولا المرحليلنقدیة ات ابیان التدفق
 ققة)(غیر مد ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰في  للفترة المنتھیة

 
 درھم) ۳ .٦۷۳دوالر أمریكي =    ۱(  
   

  

 ۲۰۲۱ینایر  ۱من 
 ر سبتمب ۳۰إلى  

 ۲۰۲۱   

 ۲۰۲۰ینایر  ۱من 
 سبتمبر ۳۰إلى 

 ۲۰۲۰ 
 ھمألف در ألف درھم  إیضاح 

    ةمن األنشطة التشغیلی النقدیة اتدفقالت
 ۱٬٦۲۰٬۹۲۹ ۳٬۱٦٥٬٥۰۸  أرباح الفترة
    :ىلعالتعدیالت 

 )۱۳٬۸۳۱( ) ۱۸۳٬۰۳۳(  ةالمشترك االئتالفاتحصة من نتائج ال  
 ۱٥٬۸۸۳ ۹٬۹۱٤ ٥ )ستخدامإلحق ات موجودابما في ذلك ( االستھالك  
 )۸٤۱( ٤۰۲  نھایة الخدمة للموظفین، صافي تعویضاتمخصص   
 ۱۲٥٬۸٤۸ ۲۰۷٬۱۲٤ (ب) ٦ لتموی التكالیف   
 )۳۷٬۰۹۹( ) ۳۰٬۸۸۱( (أ) ٦ تمویلال إیرادات  
  ------------------------------ ------------------------------ 

 ۱٬۷۱۰٬۸۸۹ ۳٬۱٦۹٬۰۳٤  عامللتغیرات في رأس المال الالنقد من العملیات قبل ا
 ) ٤٦۱٬۷۱۷( ) ٤٬۲۰۷٬۷۰٦(  رواتی الذمم المدینة التجاریة والذمم المدینة التي لم یصدر بھا ف  
ً ى وموجودات وذمم مدینة وودائع أخر     )٥٦٬۲٥۰( ) ۳۹۳٬۰۲۹(    مصروفات أخرى مدفوعة مقدما
 ۱٦۳٬٥۷۰ ۲٬۲۲۰٬۰۰۳  ض التطویرعقارات لغر  
   ً  ) ۹۰۰٬۰۳۹( ۱٬۷٤۹٬٤٤۸  من العمالء مبالغ مدفوعة مقدما

 ) ۹٦٥٬٦٦٦( ۱۲۷٬٥٤٦  الذمم الدائنة التجاریة واألخرى  
 ۳٦٬۱۷۰ ) ٥۳٬۷۱٥(  ذمم المحتجزات المدینة  
  ------------------------------ ------------------------------ 

 ) ٤۷۳٬۰٤۳( ۲٬٦۱۱٬٥۸۱  شغیلیةاألنشطة الت  )فيالمستخدم اتج عن (الن  دالنقصافي 
  ------------------------------ ----------------------------- 
    ألنشطة االستثماریةان م النقدیةفقات تدال

 ۳۷٬۰۹۹ ۹٬٦۳۱  مةإیردات التمویل المستل
 )۷۷٬۱۸۸( ۲۰٬۱۱۹  ةتركشم فاتالإلى ائت  /منقرض 
 )٤۹۸( ) ۲٬٦٦٤(  الت والمعداتالممتلكات واآل بشأن كبدةمت مبالغ 

  ------------------------------ ------------------------------ 
 )٤۰٬٥۸۷( ۲۷٬۰۸٦  ستثماریةاال طةاألنش )المستخدم فيعن / (الناتج النقد ي صاف

  ------------------------------ ------------------------------ 
    التمویلیة نشطةمن األ التدفقات النقدیة

 ) ۱۲٦٬۹۳۹( ) ۱۰۷٬٥۰٤(  مدفوعةالتمویل التكالیف 
 ٤۰۷٬۰٤۱ ٦۰۰٬۰۰۰  مالیة تاؤسسم نقروض م

 ) ۱۹۹٬٥۱۷( ) ٤٥۹٬۱۳۱(  مالیة تاؤسسمل وضقرسداد 
 )٤٬۹۰۰( ) ۳٬۹۰۰(  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 )٥٬٥۲٥( -  ارجعقد اإلی  التزاماتسداد 
 ) ۷٤۰٬۰۰۰( ) ۱٬۰۷۰٬۰۰۰(  لحصة غیر مسیطرة من شركة تابعة ةمدفوعالرباح األتوزیعات 

 ) ۱۷۰٬۰۰۰( -  الشركة األم إلى سداد تمویل
  ------------------------------ ------------------------------ 

 ) ۸۳۹٬۸٤۰( ) ۱٬۰٤۰٬٥۳٥(  ویلیةة التمنشطاأل) / من المستخدم في(د النق صافي
  ------------------------------ ----------------------------- 

 )۱٬۳٥۳٬٤۷۰( ۱٬٥۹۸٬۱۳۲  ادلھوما یعالنقد في  )النقص( /الزیادة 
    
 ۳٬۹۲۸٬۷۰۹ ۳٬۳۰۷٬۸۰۰  د وما یعادلھ في بدایة الفترةنقال
  ------------------------------ ------------------------------ 
 ۲٬٥۷٥٬۲۳۹ ٤٬۹۰٥٬۹۳۲ ۷ الفترةفي نھایة  نقد وما یعادلھلا
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  نات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة.أ من ھذه البیایتجز  الجزءاً  ۱۸إلى  ۱من  قةالمرفضاحات اإلی  تُشكل



 عةوشركاتھا التاب .م.عللتطویر ش إعمارشركة 

 
۸ 

 موحدة لیة الموجزة المرحالمالیة ال البیانات إیضاحات حول
 )مدققة(غیر  ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰ يفكما 

 
 معلومات حول الشركة  ۱

 
تأسیس   اعتماد  "الشركة"للتطویر  إعمار  شركة  تم  عامك  ش.م.ع  مساھمة  ً   والسلع  یةالمال  راقاألو  ةھیئ   قبل  من  ةشركة    للقانون   وفقا

  ركة المسجل ھو شلا  انون إن ع  . ۲۰۱۷نوفمبر    ۲۱ل في  سجی وتم إصدار شھادة الت   ۲۰۱۷  نوفمبر  ۲۰  في   ۲۰۰۰  لسنة   ٤  رقم   االتحادي 
 دبي، اإلمارات العربیة المتحدة. ، ٤۸۸۸۲ص.ب. 

 
لشركة   تابعة  ھي شركة  الشركة  العقاریة ش.م.ماإعإن  ا(  عر  المتحدة    شركة وھي    )م" أل"الشركة  العربیة  اإلمارات  دولة  في  تأسست 

  مة ("ش.م.ع") ھمة عاكة مسالى شرإ  ة دمحدو  ةشركة ذات مسؤولی للشركة من  ني  القانو  الشكلتحویل    مت .  ومدرجة في سوق دبي المالي 
  من  اعتبارا  ھا أسھم  اول دت   مت و  المالي   دبي  ق سو  في   مدرجة   شركة ل ا  إن طرح عام ("الطرح العام").    خالل   من  ٪۲۰من خالل بیع نسبة  

 ة ("المجموعة"). تھا التابعة المجموعا. تشكل الشركة وشرك۲۰۱۷ نوفمبر ۲۲
 

 . في دولة اإلمارات العربیة المتحدة  المشروعات العقاریة ة العقارات وإدار  تطویر  لرئیسیة للمجموعة ھي نشطة ااألإن 
 

 .۲۰۲۱ نوفمبر ۱٤خ بتاری حدة الموة مالیة المرحلیة الموجزیانات الصدار الب ح بإتم التصری 
 

 أساس اإلعداد  ۲-۱
 

المحاسبي الدولي رقم  یار  للمعوفقاً    ۲۰۲۱  سبتمبر  ۳۰للفترة المنتھیة في  للمجموعة    الموحدة  المرحلیة الموجزة   ةالبیانات المالی تم إعداد  
 التقاریر المالیة المرحلیة. : ۳٤

 
 إعدادھا   میت لیة الكاملة التي  المعلومات واالفصاحات المطلوبة للبیانات الماة  ف ان كضمتت   ال  ة الموجزة الموحدةالیة المرحلی البیانات المإن  
ً وفق للسنة المنتھیة في  للمجموعة السنویة المالیة الموحدة ات جنب مع البیان  ءتھا جنباً إلىویجب قرا  عداد التقاریر المالیةالدولیة إللمعاییر ل ا
اضات المحاسبیة الھامة في ھذه  والتقدیرات واالفتریة وطرق االحتساب واألحكام  ب سالمحاسات  یاتم اتباع نفس الس  .۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱

قدیرات  والت باستثناء المعاییر والتعدیالت الجدیدة    ،موحدة  ة سنویةبالمقارنة مع آخر بیانات مالی جزة الموحدة  البیانات المالیة المرحلیة المو 
 . ۳-۲ و ۲-۲ین التالیین مبین في اإلیضاح و ھكما  الیة لحالمتبعة خالل الفترة االھامة  امواألحك

 
الشركة  ة من قبل  المستخدم العملة    وھو  ("درھم")   المتحدة  بدرھم اإلمارات العربیةالبیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة  تم إعداد  

بھ تعرض  المالیة  ا والتي  أجمیع  یب  تقر  ري جی و  ،بیاناتھا  إلى  أل رقاألرقام  أشیر ال إھم  در  ف ب  إذا  ذ    منشأة  تحدد  لك.  لغیر  ضمن  كل 
 المستخدمة.  خدام تلك العملةاست ة ب أالمجموعة العملة التي تستخدمھا ویتم قیاس البنود المدرجة في البیانات المالیة لكل منش

 
ً وفة الموجزة الموحدة  ی لبیانات المالیة المرحاللقد تم إعداد     العادلة   یمةالق  ىعل  معا  بشكل  التاریخیة  ةالتكلف  تعتمد  . أ التكلفة التاریخیةلمبد  قا

 . الموجودات مقابل  المدفوع للمبلغ
 

  م وتقدیرات وافتراضات أحكا  وضعاإلدارة    ساس الموضح أعاله یتطلب مناأل   علىالبیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة  إن إعداد  
السی  تطبیق  على  الموج ات  استؤثر  عن  المعلنة  ودووالمبالغ  والمصواإلیرادا   تالوب مطلا ات  تستروفا ت  واالفتراضات  تند  .  التقدیرات 

لقیم  حكام المتعلقة باظل ظروف ونتائج أساس إصدار األ  المتعلقة بھا إلى الخبرة التاریخیة وعوامل أخرى مختلفة یعتقد أنھا معقولة في
 التقدیرات. ھذه  ة عنلی الفع نتائجف اللت خد ت ق  .ى أخر ردبدو بشكل واضح أنھا من مصا ت ال ت والمطلوبات والتيا دالدفتریة للموجو

 
 الموحدة.   الموجزة  المرحلیة البیانات المالیةتمت إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة حتى تتماشى مع العرض المستخدم في ھذه 

 
   . ۲۰۲۱ مبردیس ۳۱ يف  نتھیةمة المتوقعة للسن للنتائج ال مؤشراً بالضرورة  تعتبر ال ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰في المنتھیة  فترةالنتائج  نإ
 

إلىوفقًا   بتاریخ    للتعمیم  والسلع  المالیة  األوراق  ھیئة  قبل  من  المدرجة  اإل  ۲۰۲۱أبریل    ۷الشركات  المالیة بشأن  البیانات  عن  فصاح 
اخت المرحلیة ا،  اإلعفاارت  إلمجموعة  عدم  من  البیادص ء  لفلانات  ار  الموحدة  الموجزة  المرحلیة  المنت مالیة  أشھر  الثالثة  في  ی ھترة    ۳۱ة 

 . ۲۰۲۱س رما
 

 أساس التوحید 
 

 برتمسب   ۳۰كما في    طرة الشركةلسی   تخضعالتي    آتشن والم  ةمن البیانات المالیة للشركدة  البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحتتألف  
 الیة:د استیفاء المعاییر الت . یتم تحقیق السیطرة عن ۲۰۲۱

 
قائمة التي تعطي إمكانیة حالیة لتوجیھ األنشطة  ثال، الحقوق الل المی سب   (على   آت شن السلطة على إحدى الم  عة المجموعندما تمتلك   )أ(

 ة للشركة المستثمر فیھا)؛ لصلذات ا
 ، و مع المنشأةارتباطھا  نتیجةرة إیرادات متغی  لھا حقوق في،  ، أو یكونإلى المجموعة ض عرت ت دما ن ع )ب (
 ات الشركة. إیراد بلغر على می ث تألطتھا على المنشأة للالقدرة على استخدام س المجموعة لدى  )ج(



 عةوشركاتھا التاب .م.عللتطویر ش إعمارشركة 

 
۹ 

 موحدة لیة الموجزة المرحالمالیة ال البیانات إیضاحات حول
 (غیر مدققة) ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰ يفكما 

 
 ) (تابع  عداد اس اإلأس ۲-۱

 
 (تابع)  أساس التوحید 

 
أق المجموعة  تمتلك  التصوی عندما  حقوق  اغلبیة  من  الشرك ل  في  شابھھا  ما  أو  فیھا،ت  المستثمر  الحقائق    جمیع  ذبأخوعة  مجملا تقوم    ة 

 لك:  ضمن ذھا ویت فی ر ثمت سالم ةك كانت تمتلك سیطرة على الشرذا عالقة بعین االعتبار عند تحدید فیما إوالظروف ذات ال
 

 شركة المستثمر فیھاتصویت آخرین في ال ة مع حملة حقوق رتیبات التعاقدی الت  -
 ات التعاقدیة األخرى الحقوق الناتجة من الترتیب  -
 حتملة للمجموعة یة وحقوق التصویت المالحال ویتوق التصقح -
 

إلى أن ھناك  ق والظروف تشیر  إذا كانت الحقائ   ، أم الثمر فیھا  ة المست كرالش   ى رة علطفیما إذا كانت لدیھا السی   ییمتقوم المجموعة بإعادة تق
یبدتغیرا للسیطرة.  الثالث  العناصر  من  أكثر  أو  لواحد  التابعة   أت  الشركة  تح  توحید  الشركة  لمجمو اصل  عندما  السیطرة على  عة على 

ویتوق عندما  التابعة  التوحید  ذلك  التخسف  على  السیطرة  المجموعة  ارشر  موج .  عة اب ت لكة  ومصروفات وإومطلوبات  ودات  إن    یرادات 
تم االستحوا التي  التابعة  أو استبعادھا خالل  الشركة  االبیاتدرج في    الفترةذ علیھا  انات  المرحلیة  المل لمالیة  تاریخ اً  بدءة  دموحوجزة  من 

 جموعة على الشركة التابعة. الم حصول المجموعة على السیطرة حتى تاریخ توقف سیطرة 
 

 ابعةالت  ة كالشر
 
الشركم  یت  بالكامل   ات توحید  تاریخ    التابعة  من  الت بدءاً  أو  المجموعة عاالستحواذ  فیھ  الذي حصلت  التاریخ  باعتباره  السیطرة    لى أسیس 

توحی  اھدویستمر  حتى  الرلتاا  السیطرة.  یخ  فیھ  تتوقف  إذي  للشركات  عداد یتم  المالیة  لنفتاب ال  البیانات  التقری عة  إعداد  فترة    ي لالما  رس 
اتھا  دف جعل سیاسالبیانات المالیة للشركات التابعة بھضرورة، یتم إجراء تعدیالت على  ال   عندت محاسبیة مماثلة.  خدام سیاساة باست ركلشل

متوافقةالمحاس السیا  بیة  للمجموعة. المحا  ساتمع  األر  سبیة  جمیع  والخسائرإن  واألرباح  والمعامالت  من  غی   صدة  الناتجة  المحققة  ر 
 ادھا بالكامل. وتوزیعات األرباح یتم استبعموعة  المج كات ن شری ب الت ماالمع

 
لُمستحوذ علیھا في  ة االشرك في  تحدیدھا نافي الموجودات التي یمكمسیطرة مبدئیاً وفقاً لحصتھا التناسبیة من ص الر یتم قیاس الحصص غی 

 ة. ھا كمعامالت حقوق ملكی یتم احتساب سیطرة الن داقفیھا لع ة في شركة تابعة ال یترتبموع أي تغیرات في حصة المج تاریخ االستحواذ. 
 

حصة   ا  /   اإلیرادات إن  ضمالخسائر  تعود  لشاملة  التابعة  الشركة  ا  علىن  غیر  حتى  الحصص  عنلمسیطرة  نتج  عجز    وإن  في  ذلك 
 . لرصیدا
 

التغیر في حص  التابعة، دون  إن  للشركة  الملكیة  أنھ معامیتم احتس  رة،السیط  فقدانة  المجموعة    فقدتل  ي حا ف  ة.كی مل   قحقو   ةلابھ على 
 ركة التابعة، فإنھا: السیطرة على الش

 

 ؛ عةبات الشركة التاب التجاریة) ومطلو موجودات (بما في ذلك الشھرةب  اف االعترتوقف  −
 غیر مسیطرة؛ ألي حصص  تریة ة الدفلقیماب  اف االعتر ف قتو −
 كیة؛لممة المسجلة في حقوق التراكالم  الصرففروقات ب  االعتراف توقف  −
 لة للمبلغ المستلم؛العاد القیمةب  تعترف −
 ظ بھ؛ القیمة العادلة ألي استثمار محتفب تعترف  −
 ؛ و دحوالم  جز المرحلي المو املبیان الدخل الشأي فائض أو عجز ضمن ب  تعترف −
  موجز لا  شامل ل االدخل  بیان  إلى  امل اآلخر  لشالدخل اسابقاً ضمن بنود    ھاالمعترف ب ة من العناصر  حصة المجموعصنیف  ت   یدتع −

ً  حیثما یكون،  المحتجزةأو األرباح الموحد   . مناسبا
 

 التابعة للشركة:  اتفیما یلي تفاصیل الشرك
 

 لیة ع فال  لكیةالم  ة النسب الرئیسي  النشاط س مكان التأسی  الشركة التابعة 
 ٪ ٥۰ ات عقارر التطوی  اإلمارات العربیة المتحدة  دبي ھیلز استیت ذ.م.م 

 ت ن مفلوب ی دإعمار میناء راشد 
 متحدة بیة الاإلمارات العر ذ.م.م ش.للتطویر  إعمار  كتھااللم

العقارات  وبیع  شراء   وتطویر 
إلى   تأجیر  ت  خدماباإلضافة 
 الخاصة وإدارة العقارات 

۱۰۰ ٪ 

 ٪ ۱۰۰ رات قالعوتطویر اوبیع شراء   اإلمارات العربیة المتحدة  ذ.م.م ش. ریة العقا دشمیناء را

 المتحدة ربیة ات العراماإل م ش.ذ.م.  إعمار جاردنز
وإدارة    تطویر العقارات

یع  المشار في واالستثمار 
 اریة التج

۱۰۰ ٪ 
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۱۰ 

 موحدة لیة الموجزة المرحالمالیة ال بیاناتلا حولإیضاحات 
 ققة)(غیر مد ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰ يفكما 

 
 ) (تابع  أساس اإلعداد  ۲-۱

 
 ) أساس التوحید (تابع 

 
 المشتركة  الفاتاالئت 

 
  قیة تعاقدیة جب اتفاوبصورة مشتركة، ویتم تأسیسھا بم  ي تخضع أنشطتھا لسیطرة المجموعةمنشآت الت ھي تلك الكة  رت المش  تإن االئتالفا

  ف یب بخال الترت  لمجموعة حقوق في صافي موجودات یكون ل، حیث جیةاالستراتی  ةی فقة جماعیة للقرارات المالیة والتشغیلوام لىإتاج وتح
 . ھافي مطلوبات ا ھت زامات لقوقھا في صافي موجوداتھا واح
 

في   المجموعة  استثمار  احتساب  طریقة  فاتئتالاالیتم  باستخدام  المح  المشتركة  الملكیة  ب اسبی حقوق  الملكیة    ةطریق وجب  مة.  حقوق 
بیان المركز المالي    اتتالفاالئ ت في  االستثمارا  لتسجی یتم    المحاسبیة، ت  ا رالتغی   بالتكلفة، زائداً   الموحدجز  موال  حليمرالالمشتركة في 

 انخفاض في القیمة. المشتركة ناقصاً أي  االئتالفات  في حصة المجموعة من صافي موجودات  تحواذ سلال ة لالحقا
 

الیار ب یظھ ا  الموحدالموجز    المرحلي   الشامل  دخل ن    المحققة   المشتركة. إن األرباح والخسائر غیر  ھافات ائتالتائج  عة من ن جموملحصة 
  ركة. المشت   االئتالفات صة المجموعة في  شتركة یتم حذفھا إلى الحد الذي یساوي ح لما  وائتالفاتھا  موعةجمالعن المعامالت بین    الناتجة

ط إلى الحد الذي ال یكون فیھ دلیل على  ق فقة ولكن  ر المحقغی   حااألرب الطریقة التي یتم بیھا حذف    ة بنفسمحقق لیر ائر غیتم حذف الخسا
 . یمةخفاض القان 

 
 ة امالھیة بالمحاس تاضا رتواالف األحكام والتقدیرات  ۲-۲

 
نة  أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المعل  وضعدارة  من اإل یتطلب  ة الموجزة الموحدة  ة المرحلی البیانات المالی إعداد ھذه    نإ

د  كإن عدم التأ  . تقریرلافي تاریخ    الطارئة   المطلوبات إفصاحات  والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة و  ات صروفوالمات رادی لإل
اال ھذول  ح أنه  یمكن  والتقدیرات  عنھ  فتراضات  تعدیالت  ینتج  تتطلب  الدفتریةعلى    ریةجوھ  نتائج  المطلوبات    القیمة  أو  للموجودات 

 قبلیة. مست لاترات المتأثرة في الف
 

في    بھا   فا عتراالم  یت   ةالمحاسبی ات  ری التقد  اریة. إن التعدیالت علىالستمر مبدأ ا س  ساأ یتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المعنیة على  
 التقدیرات. ھا تعدیل الفترة التي یتم فی 

 
تأثیر جوھري على  التقدیرات واإن األحكام و  لھا  التي  الرئیسیة  الالبیان الفتراضات  الموحدالمرحل  لیة امات  الموجزة  للمجموعة مبینة  ة  یة 

 أدناه:
 

 األحكام 
 

 استیفاء التزامات األداء توقیت 
أو في وقت محدد من أجل  ات األداء مع مرور الوقت  یت التزامالعمالء لتحدید ما إذا استوفمع    ھاقودل عكموعة تقییم  جمالى  لعیجب  

إلى اتفاقیات البیع والشراجموعة بالتقییم اسامت الم د ققلات. واإلیرادب   لالعتراف دید الطریقة المناسبة  تح ع العمالء  علیھا م  ء المتفق تناداً 
ة بند موجودات ذو  لعمالء، ولم تخصص المجموععقاریة ل  العقود لتقدیم موجودات   مراإب م  ت   یث ، حصلةل ائح ذات الولاین ون اونصوص القو

  ف العترااب المجموعة    تقوم ن. في ھذه الظروف  اء المنجز حتى اآلات األددفع  يلزم ف ات بدیلة للمجموعة وعادةً یكون لھا حق ماستخدام
 اإلیرادات في وقت محدد. ب  ف اعتراالم یت  ك م حدوث ذلعد ة حال  يفاإلیرادات مع مرور الوقت. و ب 
 

 ار المعامالت تحدید أسع
بتقییماء، تقوجرالاھذا    سعر المعاملة في كل من عقودھا مع العمالء. عند اتخاذ  جموعة تحدیدیجب على الم أثر أي مبلغ   م المجموعة 

عند    بلغ غیر نقدي في العقد.م  أي و  قدلعي اي فرتمویل جوھر  صن أي ع   دشروط الجزائیة أو وجوات أو الب الخصوممتغیر في العقد، بسب 
تستحد المتغیر  المبلغ  تأثیر  "المبلید  للمعیار رقم تخدم المجموعة طریقة  ا  نم  ۱٥  غ األكثر احتماالً" طبقاً  التقاریر  لدولیة إلعداد  المعاییر 

العقاإلی "  المالیة من  مع  رادات  الم  حیث"  مالءعال ود  تحدید سعر  الى  لراب ملة  ا عیتم  االمب   ةیقرطجوع  مأل لغ  بین مجموعة  احتماالً  ن  كثر 
 المبالغ المحتملة. 

 
 ء مالعلود اقعة في تحویل السیطر

اإلیرادات عند تحویل السیطرة  ب   یتم االعتراف ،  تفي وقت من األوقا   األداء   ماتازت الت ي تقرر بھا المجموعة أنھا استوف الت الت في الحا
ي  لال المعند استالم المقاب عادةً  یتم ذلك  ،  عقود بیع الموجودات العقاریةالة  في حویل.  ضوع العقد إلى العمعلى الموجودات التي ھي مو

 . تسلیم الوحدة الي العمیل ي معوقات في  أ  وعدم وجود دة حولل
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۱۱ 

 موحدة لیة الموجزة المرحالمالیة ال بیاناتلا حولضاحات یإ
 (غیر مدققة) ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰ يفكما 

 
 ) (تابع  ھامة األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة ال  ۲-۲

 
 ) (تابع األحكام 

 
 التابعة  ةتوحید الشرك 
المجم  فیما  قامت  تحدید  أجل  فیھا من  المستثمر  المنشآت  بتقییم جمیع  ت ن اإذا كوعة  الر علسیطت  المسى  اییس  قالم  حسب  افیھ  تثمرمنشأة 

، من بین أمور  موعة بتقییم. قامت المجات المالیة الموحدةیان الب   –  مالیة ال  اریر قت لاد اإلعدیر الدولیة  ن المعای م  ۱۰رقم  المحددة في المعیار  
القائمة وقدرتھا ومدى ارتباطھا ب أخرى، حصة ملكی  أ  فیھاثمر  نشآت المست للم  القة ت عذا   ة طاألنش تھا والترتیبات التعاقدیة  دید  حجل ت من 
 ا. كة المستثمر فیھعلى الشرالسیطرة فیما إذا كانت لدیھا 

 
 الفتراضات وا  تا تقدیرلا
 

 تقسیم مكونات العقارات 
ة  نقدی ال  قاتفدوالت   واإلیرادات والمصروفات للمجموعة بعض الموجودات والمطلوبات  ة  انات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدبی التتضمن  

والذمم  ر  التطوی   لغرض   تاعقارل ایسیة  ذلك بصورة رئ   شمل وی ارة.  رات اإلدراضات وتقدی بناًء على افت   موعةالمج  على   یعھام توزتي یت ال
واألخر  التجاریة  المد  ىالدائنة  والمبالغ  المدینة  المحتجزات  العمالءوذمم  من  مقدماً  البیع  فوعة  العمومیة   ومصروفات    والمصروفات 

ی ریة ادواإل ت .  بن خصیصتم  عھا  ااًء  منی لتقی لى  المشر  قبل   م  تقاستشاري  وأفضل  اإلوع  ال دیرات  ال دارة  موارد    قبل   نمشركة  ستخدام 
 جموعة. الم

 
 األخرى فواتیر والذمم المدینة والذمم المدینة التي لم یصدر بھا ة  جاری الت  المدینةالذمم خفاض في قیمة ن اال

كناً  عندما لم یعد مم  األخرى   المدینة  یصدر بھا فواتیر والذمم م  للتي  نة ای المدذمم  التجاریة والة  ین مداللذمم  لحصیل  القیمة القابلة للت یتم تقدیر  
ھذه القیمة على أساس فردي. فیما یتعلق بالمبالغ التي ال تكون ھامة  ة یتم تقدیر  ة بصورة فردی الھامالنسبة للمبالغ  المبلغ. ب   مل اكصیل  حت 

مان المتوقعة  ئر االئت على خسا  اعیة ویتم رصد مخصص بناءً مرة جبصو  اقیمھتم ت تحقاقھا، ی د اسموع  وزت تجا   اولكنھفي حالتھا الفردیة،  
 ینة. مدلاذمم لاھذه  من

 
 ةی ن دى فترة زم ادات على مإلیرباف االعترا قیاس سیر األعمال عندما یتم

تط  ت رقر ال المجموعة  طریقة  عند  بیق  التزاممدخالت  األعمال   ات قیاس  ی   سیر  تعتبر باإلیرعتراف  اال  مت حیث  الوقت.  مرور  مع  ادات 
األداء    تزام الء  الستیفا  لتي تبذلھا المجموعة الجھود اساس  لى أ دات عراف باإلیراتتطلب االعت المجموعة أن استخدام طریقة المدخالت التي  

من أجل تحدید    مام المشاریعالتكلفة إلت   تقدیراً. عند تطبیق طریقة المدخالت تقوم المجموعة ب فعلی   محققةات الادری لإل  ةریقدم أفضل صو
 دات الذي یمكن االعتراف بھ.  مبلغ اإلیرا

 
 المشاریع إتمام تكالیف
ا ب لمجموتقوم  اتقدی عة  االمشاریع    إلتماملتكالیف  ر  الت . تشمل  بھاف  رت المع  تإلى اإلیرادا   المنسوبةكلفة  لت لتحدید  تزوید  ھذا  تكلفة  قدیرات 

و التحتیة،  البنیة  المحتملب لالمطاأنشطة  المات  قبل  من  تقی قاوة  تم  كما  الوفاء  ی لین  وتكالیف  المشروع  استشاري  قبل  من  بااللتزامات  مھا 
 ع العمالء. ھا معلی  تعاقداألخرى الم

 
 المالیة  غیرت دا ة الموجواالنخفاض في قیم 

یتم اختبار    .تقریركل  اریخ  مالیة في ت لاغیر    أیة مؤشرات على االنخفاض في قیمة الموجوداتنت ھناك  ا إذا كایمف  می بتقی   ة تقوم المجموع
  ما لھا. عندمن غیر الممكن تحصی   الدفتریة  یمةالق  ت بأنعندما تكون ھناك مؤشرا   الموجودات غیر المالیة بخصوص االنخفاض في القیمة

ر معدل  لنقد وتختاجة لالمنت وحدة  ل ات أو  من الموجودا المتوقعة  تدفقات النقدیة المستقبلیة  ال  ارة در اإلدتق  ،خدامت سء احتساب قیمة اال جراتم إی 
 دفقات النقدیة. الخصم المناسب من أجل احتساب القیمة الحالیة لتلك الت 

 
 ۱۹-یدكوف فیروستأثیر 

ینایر   ال۲۰۲۰في    مدینة   فیروس كورونا في ن  م  ة ظھور ساللة جدیدارئ صحیة عالمیة بسبب  عالمیة حالة طو، أعلنت منظمة الصحة 
الصی ووھان العمة امنظ  تصنف،  ۲۰۲۰وخالل مارس  ).  "۱۹  –د  ی فكو   حةجائ ("  ن،  بناًء على    ءً اب وك  ۱۹  –كوفید  جائحة  المیة  لصحة 

إغالق  یة على السفر وفرض قیود عالم  الفیروسالوبائیة لھذا  الطبیعة  لعالم. اقتضت  وى امست   ى على رض والعدوي التعسریعة فال ادة  زی ال
 .  عملیات المجموعةو اعیةحیاة االجتملواد العالمي  على االقتصا ةسلبی آثار   ن لھكا ممام، عالال دول في معظم تام 

 
ج أثرت  المجمو  ۱۹-دفی كو   ة حئ القد  نت   انعكس   األمر   ، عةعلى  في  في  المنتھیة  للسنة  المالیة  اتخذت  وعلیھ.  ۲۰۲۰بر  دیسم  ۳۱ائجھا   ،

تداب  مختلفة  المجموعة  عملیاتھا    تتضمنیر  القصوستفاالوترشید  من  ادة  التومسى  ال  نموظفی ى  مع  والعمل    تشغیلوتكالیف  كثب  عن 
اھوعمالئ   ھای ردمو على  التأثیر  لتقلیل  والتكلفةاداری إلا  التحتقیی   إعادةو  ت  جھود  وزیادة  المشاریع  بدء م  مع  العمالء.  مختلف  من    صیل 

ظھور    بفترة بدایة   قارنة م  ارات العق ات  ادة في مبیعی زالمجموعة    ھدت ش  ،۲۰۲۰من    الثانينصف  السفر في ال  تئناف واس  غالقإلا  تخفیف
 . فةكللت ا ل لی تقدرات ومبابما في ذلك استراتیجیة التسعیر  لحالي ا عضولاوتواصل إدارة المجموعة تقییم ھذا . ۲۰۲۰ ي أوائل ف لوباءا
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۱۲ 

 موحدة لیة الموجزة المرحالمالیة ال اتانبی لا حولإیضاحات 
 (غیر مدققة) ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰ يفكما 

 
 ) (تابع  ھامة اسبیة ال ات المحراضتفواال األحكام والتقدیرات  ۲-۲

 
 (تابع)  الفتراضات وا  تا تقدیرلا
 

 (تابع) ۱۹-یدكوف فیروستأثیر 
 

 :  ۱۹-د فی كوائحة ثیر جتأ بشأن  ةر فیما یلي التقییم الحالي لإلدا
 
 ثماریة  ت االست العقاراللتحقیق من  صافي القیمة القابلةم تقیی  )أ

ت  د العقارا ن تحت ب   لمصنفة قارات العواتفظ بھا للبیع  حمال  ي ضاألرابیان  یتم    . توعا رشم المفي تقدی المجموعة  أعمال العقارات ب استمرت  
القابل   اریةستثماال القیمة  تقییم صافي   ا أقل. ، أیھمقیقللتح  ةبالتكلفة أو صافي  القابل  یتم  إبا  یق ة للتحقالقیمة  البیع المقدلى أسعالرجوع  رة  ر 

ً یھا معلل  و صح تم التي  ت ال دفعا ل ز وانجالإلالمقدرة  والتكلفة   وضعت  التقریر.  ترة  ة فھای ي ن السائدة ف  یر وأوضاع السوق وطت لا  ، وخططقدما
االعتبار  ارداإل في  كوة  وباء  تفشي  ت   ۱۹-دی فمؤشرات  اقیی عند  اللقیمم  القامقدرة  للة  عقارات بلة  من  واالستثمار  ھاتحقیق  ت عدم  نتجاست یة 

تأثیر مادي لدى    ى األمانتومساالعتبار  خذ في  ألا  عم  ،ةفي القیم  ريوھج  خفاضان   أي  لىي إیؤد   ۱۹-ة انتشار وباء كوفیدنتیج  وجود 
 . غرض التطویرلموعة في فیما یتعلق بھذه العقارات المج

 
 یولة التمویل والس )ب 

ل الوبااستجابةً  ويئ لوضع  السیولة  متطلبات  جمیع  مراقبة  المجموعة  تواصل  لھ،  واالستجابة  التي  التمویل  خطتھا  خالل  من  تعكس  ا 
االقت وھی رلسیناا الحالصادی ات  المجمة  ترى  في  یة.  كما  أنھ  ق ۲۰۲۱  یونیو  ۳۰وعة  المجموعة  لدى  السیولة  مركز  یزال  ال  و،  ن  أوي 
النقدصرأ الحالیة من  إتھا  یعادلھ،  الد وما  احتیاجاتسھیالت  لى جانب  لتلبیة  كافیة  المسحوبة ستكون  العامل واغیر  المال  لنفقات  ت رأس 

 في المستقبل المنظور.   حقاقھااست د عن خرى األ  ةل السیوومتطلبات الرأسمالیة  
 

 لعقارات ة لتقییم ای الخارجتقاریر الج) 
الت  الجوھدعل  ة حو فقر  ۲۰۲۰سمبر  ی د  ۳۱  فيا  كمییمات  قتضمنت  الیقین  بشأم  الري  نظراً الضطرابات    ینی خارج  مقیمیین من    متقیی ن 

قییم  یبطل الت لسوق. إن ھذا البند الا وعائدات  مالتمعابالة  علقالمت   دلة ألاض اانخف  اتي ترتب علیھلا، و۱۹د  تجة عن جائحة كوفی الناالسوق  
مستوى بار  یأخذ باالعت ة  ستثماری ارات االیم العقتقی إن    دیة.یااالعت السوق    بظروف ة  ارن ن مقی یقلاعدم    ندر كبیر مود قوج یشیر إلى    ولكنھ

وا االوا  لةلص ا  االقتصادي ذي   رلتأثی الوباء  ب سترداد  ذ  مالمتوقع  ن للعقا  ح رباألا  ات توی مس  ك لفي  یتم  نقی الی   الستمرار عدمتیجة  رات.  قد   ،
 . ة قحلال ا تاالفتر یر في كب كل شیرات ب ل التقدی عدت 
 

 ة التغیرات في السیاسات واإلفصاحات المحاسبی    ۲-۳
 

 جموعة ل الممن قب  تطبیقھام التي تعدیالت الجدیدة  تفسیرات والتالمعاییر وال  ) أ(
 

ال المسیاساإن  المرحللمالا  ناتبیاالد  عداإ  في  ة طبقالم  ة حاسبی ت  الموحدة  والم  ة ی یة  تل  ة قست مجزة  ال مع  الب مت ك  إعداد  في  ا یانابعة  ة  ی لمالت 
ینایر    ۱تباراً من  عا  ساریة  معاییر وتفسیرات جدیدة  تطبیق، باستثناء  ۲۰۲۰سمبر  دی   ۳۱لمنتھیة في  نویة للمجموعة للسنة اسدة الموحلا

ھري  ویر جتأث   اس لھلی إال أنھ    ،۲۰۲۱  في ول مرة  أل   دةی دالج  لتعدیالتاویر  ی امعله اھذ  ق ی تطب من    رغملاب اه.  أدن مذكور    كما ھو  ۲۰۲۱
 لمجموعة. لالموحدة  جزة الموة لی ات المالیة المرحللمجموعة أو البیان ة السنوی  ة دحوالم  الیةالمنات على البیا

 
لتقاریر المالیة والمعیار  إلعداد ایة  لدولیر ای ن المعام  ۹رقم    یارعملى ال ت عتعدیال  -۲رحلة  لما  –عیاري  الم  دةلفائ ا  دلتعدیالت على مع

عاییر الدولیة إلعداد التقاریر  الم من ٤والمعیار رقم  یر المالیةراالتقة إلعداد ی لودال ریی عالمامن  ۷والمعیار رقم   ۳۹ رقمي ي الدول المحاسب 
 الیة الم رتقاری عداد الیة إلر الدولالمعایی  من  ۱٦ میار رقة والمعالمالی 

 
   ا ھی یلیتم تفعم ة ولكن لرات الصادریفسالت ت والی دعوالت  اییرالمع  ) ب(

 
الجد المعاییر  ت الت   راتی فسلت وا  ة عدلالموة  یدإن  تاری   ا، ولمإصدارھ  مي  بعد حتى  تفعیلھا  الموجزة    یةلامال  البیاناتر  ادیخ إصتم  المرحلیة 

 اریة. ح ستصب   امد، عن ینطبق ثماحی  ة، دلالمعودیدة الج  ه المعاییرذھق طبی المجموعة ت  تعتزمه. أدنا ةین جموعة مب لمة لالموحد
 

 )۲۰۲۲ینایر  ۱ من امات (اعتباراً قل بالتزمث  عقد ز فة انجاتكل ن مج ضیدر ام – ۳۷یار المحاسبي الدولي رقم لى المعدیالت عتع •
 

ییر  عالممن ا  ۱ر رقم  یاالمععلى  دیالت  عت   –  ۲۰۲۰  -  ۲۰۱۸الیة  ر المتقاریداد اللدولیة إلع المعاییر ا سنویة على  الات  تحسین ال •
للمعیار  ة المصاحبة  توضیحی ثلة الماألیة،  لالما  راری التق  من المعاییر الدولیة إلعداد  ۹رقم    عیاروالم الیة  التقاریر المد  داإلعة  لی الدو
 )۲۰۲۲ ینایر ۱من  تباراً (اع  ٤۱م الدولي رقوالمعیار المحاسبي  ةی یر المالمن المعاییر الدولیة إلعداد التقار ۱٦رقم 

 
واآل واالممتلكات   • ااتلمعدالت  المح علت،  المعیار  على  رقم  دیالت  الدولي  م تعدیالت    –  ۱٦اسبي  املعابشأن  قبل  صالت  ح ت ملة 

 )۲۰۲۲ینایر  ۱اعتباراً من  مزمعلاخدام ت ساال
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 موحدة لیة الموجزة المرحالمالیة ال اتانبی لا حولإیضاحات 
 ة)ققیر مد(غ ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰ يفكما 

 
 ) (تابع  ةالتغیرات في السیاسات واإلفصاحات المحاسبی    ۲-۳
 

 (تابع)  ا ھی یلیتم تفعم ة ولكن لرات الصادریفسالت ت والی دعوالت  اییرالمع  ) ب(
 

 )۲۰۲۲ یرینا ۱ من اعتباراً ( ة إلعداد التقاریر المالیة ر الدولی المعایی  من ۳م عیار رقعلى المتعدیالت  – ار المفاھیميمراجع اإلط •
 

التعری • الیردق تف  والتعدیال ات  على  محاسبیة  المحاسبالت  رقم    ي معیار  تعری عدیالت لا  متقد  -  ۸الدولي  جدیدً فً ت  للتقدیرات  ا  ا 
 )۲۰۲۳ینایر  ۱من (اعتباًرا  من القیاس.  الیقینعدم توضیح أنھا مبالغ نقدیة في البیانات المالیة تخضع ل المحاسبیة: 

 
  اھمة سمال  أو  اتالموجود  بیع  -  ۲۸حاسبي الدولي رقم  الم  ریر المالیة والمعیار تقالا  دادع إل  ةی للدو ا   راییمن المع  ۱۰رقم  المعیار   •

التي  شأة  المن ، ولكن یجب على  مىلى أجل غیر مسإإرجاء تاریخ التفعیل  مشترك (تم  ائتالفھ الزمیلة أو  وشركتھ ال  تثمرمس  نبی بھا  
 )يلتقب مس أثرب تطبقھا أن ي وقت مبكر  فالتعدیالت ھذه تطبق 

 
لتطبی ا  عقوتت   ال یكون  أن  ھذه لمجموعة  أعوارد لات  اسیرتفوال  التعدی والت یدة  الجداییر  المع  ق  جتأثی   اله ة  البیانات  وھر ر  على  لیة  ماالي 
 عة. موالمستقبلیة للمج ة وحدالم

 
 ةم الھا اسبیةحملات ا سا ملخص السی ٤-۲

 
لمرحلیة  ة االی المالبیانات ة في ھذه حاسبیة الھام الم  اتضاراالفت ت وا رلتقدی وااالحتساب واألحكام  بیة وطرق المحاس لسیاساتا سفع ن اتب ا تم

الموحدة   مالموجزة  بیانات  آخر  مع  سنوی لی ابالمقارنة  المنتھسن لل  دة وحم  ة ة  في  ة  والتعدیالستث با  ،۲۰۲۰بر  مدیس  ۳۱یة  المعاییر  ت  ناء 
 . ۳-۲مبین في اإلیضاح ة كما ھو الحالی لفترة ا ل الة خعلمتب ا ةدیدالج

 
 ت ادااإلیرب اف ر عتاال
 

 العمالء من عقودالاإلیرادات من 
 
ار رقم  في المعی وضح  ھو ممن خمس خطوات كما    كونت ج ی موذن   على   اءن ب   العقود مع العمالء  باالعتراف باإلیرادات من  المجموعة   ومتق

 مالیة:  لا رری ا قالت  دادإلعة  ولی الدعاییر من الم ۱٥
 

بموجبھ حقوق والتزامات واجبھ    نشأر ی أكث ق بین طرفین أو  قد على أنھ اتفاعلا  میل: یعرفعالمع  )  دوالعق(  العقد  دتحدی    :۱الخطوة رقم 
 . بھا  فاءالود یجب عق النفاذ ویحدد معاییر لكل

 . یلمعة للمدلعة أو خبنقل س العمیل عم د عقلافي   دعوھو  داء التزام األألداء في العقد: تزامات اد التحدی  :  ۲الخطوة رقم 
یتمثل سعر عمالتحدید سعر     :۳قم ر  الخطوة ال  املة:  امبلالمعاملة في  یكون من حق  لذي غ  المجموعة أن  ھا الحصول علیھ مقابل  تتوقع 

اقدی ت أو  ئع  البضا  یلوتح وعدلم  التي  الخدمات  با  عمیلت  ابھا،  المبالغ  تحستثناء  تم    فا رطأ  نع ابة  ن إلبا  صیلھالتي 
 أخرى. 

أداء، تقوم  أكثر من التزام  لى  ي عنطو ي ی لنسبة للعقد الذدة في العقد: بارالواألداء ا  تما لتزاال  المعاملةسعر    تخصیص :  ٤الخطوة رقم 
الم سعر  بتخصیص  لكلامعالمجموعة  ب ت ال  من  متزاال  لة  األداء  المقاتسا  قیمةزامات  الوي  تتوقع  الذي  مجموعة  بل 

 . داء ألالتزامات ام من اكل التز ب  ءا وفلاظیر ن  ھ علی حصول ال
 ألداء. م اتزابال) وفاء المنشأة ت عند (أو بمجردادراتراف باإلی عاال :  ٥ الخطوة رقم

 
 یة: الالت یر المعای د استیفاء أي من زمنیة عن ترة دى فف باإلیرادات على متراعاالم ب قوثم ت ن موزام األداء، ھا أوفت بالت ن أعة مومجتُعتبر ال

 
 ؛ أو لھاعة جرد أداء المجمواللتزاماتھا بم ةع مولمجاء ادأ لى تبة عتراستخدام المنافع المستالم وزامنة بابصورة مت  لی لعماام ی ق -۱
 أو  حسین األصل؛و ت أاء إنش جردبم العمیلھ ی یسیطر علأصل  تحسیناء أو شن إعة مومجترتب على أداء ال -۲
تي تم  لا  ات لتزامالداء الدفعات مقابل االنفاد ألواجب   شأة حقمن للوعة  ولمجمل  لبدی خدام  عة أصل ذو است أداء المجمو  ال یترتب على -۳

 ھ. ء بھا حتى تاریخ افلوا
 

وفاء  م فیھ ال ي یت الذ  إلیرادات في الوقت اب ف  راعت االیتم    ، هالأعط المذكورة  أي من الشرو   اھعلی ق  طب ألداء التي لم ین مات اتزابالفیما یتعلق  
 اء. دبالتزام األ

 
ابل  قلما  ة ماس قی أس  الخاص بالعقد على  صل سجیل األبت م  ، تقوالتي وعدت بھاتسلیم السلع    اللن خماء  ألدتزام الالموعة  مجال  فاءتی اس  عند

 خاص بالعقد.  تزامأ الینش المعترف بھا،مبلغ اإلیرادات یل عن ن العمغ المقبوض مالمبلیزید  امدعن  م. زاااللت اء ب ق من الوفمحقال
 

للدفعات باستثناء    التعاقدیة المحددةالبنود    ارتب االع  یتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمبلغ المقبوض أو المستحق القبض، مع األخذ بعین
بتقییم ترتیبات إیراداتھا مقاب  ل معاییر محددة لتحدید فیما إذا كانت تعمل كمورد رئیسي أم كوكیل.  الضرائب والرسوم. تقوم المجموعة 

ب  االعتراف  یتم  إیراداتھا.  ترتیبات  جمیع  في  رئیسي  كمورد  تعمل  بأنھا  المجموعة  بیان  اتاداإلیراستنتجت  اآل   في  الشامل  خر  الدخل 
دیة إلى المجموعة ویمكن قیاس اإلیرادات والتكالیف،  المرحلي الموجز الموحد إلى الحد الذي یكون فیھ من المرجح تدفق المزایا االقتصا

 حیثما ینطبق، بصورة معقولة. 



 عةوشركاتھا التاب .م.عللتطویر ش إعمارشركة 
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 موحدة لیة الموجزة المرحالمالیة ال اتانبی لا حولإیضاحات 
 قة)(غیر مدق ۲۰۲۱ مبرسبت ۳۰ يفكما 

 
 ) (تابع ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٤-۲
 

 ) (تابع  ت اإلیراداب االعتراف 
 

 ي راضاألاإلیرادات من بیع 
 

بوضع  الشركة    قامت قطعة األرض.    استخدامعلى    در قا  میلھ العیكون فی   نقطة زمنیةتعلق ببیع األرض في  یتم الوفاء بالتزام األداء فیما ی 
 . ض قطعة األرلعمیل لاستخدام المنح حق كثر ٪ أو أ۲۰ سدادع و ی ب القیة اتفا توقیعیتمثل في  شرط 

 
االعتراف   أ  بإیراداتعند  قطعة  م مقابل  یتم  حددةرض  ال  بیان،  التحتیة  البنیة  لقطعة األرضتكلفة  اإلیرادات  مخصصة    یان ب   في  كتكلفة 

 . الشامل ل خدال
 

 خدمات التطویر 
 

لى مرحلة  ك بالرجوع إوذلولة  معق  ة املة بصورمعالا یمكن تقدیر عوائد  مقدمة عندمالتطویر الة  إدار   یتم االعتراف باإلیرادات من خدمات
لة، یتم االعتراف باإلیرادات فقط إلى الحد الذي  معقو بصورة عوائد المعاملة ندما ال یمكن قیاس خ التقریر. عطویر في تاری ت لا زامالت  زجاإن 

 .المتكبدةالمصروفات  یمكن فیھ استرداد 
 

 فائدة ات الادإیر
 

الفائدة بإیرادات  ب قعند استحقا  یتم االعتراف  الفا  داماستخ ھا  النقدیة  فائدة یخصیھا معدل  م فدخیُست   يلت وا،  ئدة الفعلیةطریقة  المقبوضات  م 
 القیمة الدفتریة لألصل المالي.  ى مدى العمر المتوقع لألصل المالي إلى صافي المستقبلیة المقدرة عل

 
 ض   تكالیف االقترا

 
الیازة أو إنشلمنسوبة بصورة مباشرة لحقتراض اكالیف االت   إن حتى  زمنیة طویلة    ةترة فروربالض المؤھلة، التي تستغرق    دات موجواء 

لك الموجودات حتى تصبح تلك الموجودات جاھزة بصورة فعلیة  إضافتھا إلى تكلفة ت زة لالستخدام المزمع لھا أو بیعھا، تتم  تصبح جاھ
ق لعیت ما  فی   ة ماخرى التي تتكبدھا منشأاأل  وفاتالمصرت الفائدة وتتألف تكالیف االقتراض من مصروفا   أو بیعھا.ا  مع لھلالستخدام المز

   موال. باقتراض األ
 

 التي یتم تكبدھا فیھا. في السنةالمرحلي الموجز الموحد  بیان الدخل ضمن  یتم االعتراف بكافة تكالیف االقتراض األخرى 
 

 ات عدوالم  اآلالتالممتلكات و 
 

ناقصاً االستھالك المتراكم وأي انخفاض في  ،  )ف االقتراض المرسملةكالی من ت تضي ت الت (تكلفة  الب   س الممتلكات واآلالت والمعداتای یتم ق
 المقدرة كما یلي:  اجیةنت اإل مدى األعمار س القسط الثابت علىاالستھالك على أسا یتم احتسابالقیمة. 

 

 سنوات  ۱۰-۱       لمباني)وا ي ألراضا منالمدرجة ضع (ی ب الكز مرا
 سنوات  ٥-۲         عدات مكتبیة أجھزة كمبیوتر وم

 سنوات  ٥-۳           سیارات 
 سنوات  ٥-۲          أثاث وتركیبات 

 

األر على  استھالك  احتساب  یتم  قید  ال  الرأسمالیة  واألعمال  ت اإلنجاضي  دوریة  تم  از.  یقة  وطر  نتاجیةاإل  مارعاألة  مراجعبصورة 
 وجودات. االقتصادیة من ھذه الم لنموذج المتوقع للمزایاا عقة ممتوافاالستھالك  للتأكد من أن طریقة وفترة لمتبقیةاوالقیم  كھالاالست 

 

المتكبدة الستبدال عنصر من المصروفات  والمع  بنود أحد    تتم رسملة  بصالممتلكات واآلالت  احتسابھ  یتم  ویتم    ة نفصلرة مودات والذي 
لمنافع االقتصادیة  ى فقط عندما تزید من األخرقة االالحالمصروفات    عنصر الذي تم استبدالھ. تتم رسملةللخاصة باا  یة لدفترمة اشطب القی 

ل  الدخ لمصروفات األخرى ضمن بیان  ت والمعدات. یتم االعتراف بكافة االمستقبلیة الخاصة بالبند ذات الصلة من بنود الممتلكات واآلال
 ا.تكبدھ ندع حدالمو  ز موجالمرحلي ال ملاشال

 

مقلممتلكات واآلالت  اتم مراجعة  ت  تشیر  فانخالا   ابل والمعدات  القیمة عندما  في  الظروف إض  في  التغیرات  أو  إمكانیة  األحداث  لى عدم 
  ائر سخب   عترافاال  ا، فإنھ یتملھی صن تحلممكعن القیمة ا  الت والمعداتالدفتریة للممتلكات واآل ة  زید القیم. عندما ت ھا الدفتریةت قیمتحصیل  

تخدام أو القیمة العادلة  سترداد بالقیمة من االستتمثل القیمة القابلة لال  . دموحال  ز جرحلي المولما  ان الدخل الشاملبی   ضمنلقیمة  اض اانخف
أثناء    تا دمعت وال ت وآممتلكامن بیع    ھ حصیلكن ت یف البیع تمثل المبلغ المم. إن القیمة العادلة ناقصاً تكالبرناقصاً تكالیف البیع، أیھما أك

الممتلكات  وقعة من استمرار استخدام  النقدیة المستقبلیة المت   القیمة الحالیة للتدفقات   ي فام  خدست اال   من   قیمةال  تتثملعمال العادیة بینما  سیر األ
 مھا. ن استبعادھا عند نھایة مدة استخداموواآلالت والمعدات  

 

ض  خفان ا  ائر د مؤشر بأن خسفي السنوات السابقة عند وجوف بھ  المعترو  ة، ری التجاھرة  ، بخالف الشةمی لقض ا خفا ن اقید عكس خسائر  یتم  
 لم تعد موجودة أو تم تخفیضھا.  واآلالت والمعدات  تلكات للمم االمعترف بھلقیمة ا



 عةوشركاتھا التاب .م.عللتطویر ش إعمارشركة 
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 موحدة لیة الموجزة المرحالمالیة ال البیانات إیضاحات حول
 (غیر مدققة) ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰ يفكما 

  
 (تابع)  ةم الھاة یبسملخص السیاسات المحا  ٤-۲

 
 العقارات لغرض التطویر 

 
كعقارات لغرض التطویر  في سیاق األعمال االعتیادي  البیع    ضلغر  نشاءإلا   قیدأو  لتي تم إنشاؤھا  ة أو اتحوذالمسارات  تصنیف العقم  یت 

 ة الممكن تحقیقھا أیھما أقل. تشمل التكلفة: إدراجھا بالتكلفة أو صافي القیم ویتم
 

 ؛ ستأجرةي الم واألراضملك حر   ضي راحقوق ملكیة األ •
 و  ء؛لإلنشاین لمقاولإلى ا وعة مدفالمبالغ ال •
لعقار وتكالیف اإلنشاء غیر  عاب المھنیة للخدمات القانونیة وضرائب تحویل الموقع واألت ا  دعداإ  یف التكلتخطیط ویف التصمیم واالتك •

 . المنسوبة بشكل مباشر األخرى  المباشرة والتكالیف 
 

القی  تحلا  مة یمثل صافي  القیقھا سممكن  التقدیري  عر  إلى   ،االعتیادیةاألعمال  في سیاق  بیع    ویتم   یرقرلت اریخ ات   فيأسعار السوق    استناداً 
 للبیع.  كالیف حتى اإلنجاز والتكالیف المقدرةلألموال إذا كانت جوھریة، ناقصاً الت الزمنیة  ا بالقیمةخصمھ

 
لیف  جوع إلى التكاع بالرلبی عند اوحد  مالمرحلي الموجز الالشامل  خل  ان الدفي بی   اھب   رفالمعت التطویر  یتم تحدید تكلفة العقارات لغرض  

 للعقارات المباعة. بي ف غیر محددة استنادا إلى الحجم النسأیة تكالی  اعة وتخصیصمب لا ارات العقعلى   كبدةالمت المحددة 
 

 . وي سن س  تطویر على أسا للعقارات لغرض ال  الدفتریة تقوم اإلدارة بمراجعة القیم 
 

 االستخدام   حق ت وداموج
 

  یتم   ). لالستخدام ذات الصلة  صل  األ   بند  فروت   ختاری   أي،(  اإلیجار   دعق  بدء   تاریخ  في االستخدام  حق  وجوداتمب   العتراف اب   المجموعة  تقوم
ً   بالتكلفة،  االستخدام   حق  موجودات  قیاس   قیاس   إعادة  اتلی عمأي  في ضوء    ھاوتعدیل  القیمة،  انخفاض  وخسائر  متراكم  استھالك  أي  ناقصا

  المتكبدة   األولیة  المباشرة  فلی اكوالت   ف بھ المعتر   جاراإلی   التزامات  غمبل  على  تخدام االس  حق   تموجودا   فة لتك  تشتمل  .اإلیجار اللتزامات  
ً   البدء،  تاریخ  قبل   أو   في  تمت   التي   اإلیجار   عقد   ومدفوعات   من   معقول   ل بشك  متأكدة   عةالمجمو  تكن  لم  إذا  . مستلمة   إیجار   حوافز   أي   ناقصا

  القسط   أساس  ىلع  ةت ب ث الم  متخدااالس  حق   اتموجود  استھالك  میت   اإلیجار،  دعق  ة مد  یةنھا  في  جرؤ الم  الموجودات  بند  ملكیة  على   حصوللا
 . مةالقی  انخفاض  إلى  االستخدام حق   موجودات تخضع .أقصر  أیھما اإلیجار، عقد ومدة  املالستخد المقدرة األعمار مدى  على الثابت

 
 المالیةت موجودالا
 
االت ی  وإیقاف  االعتـراف  بكام  الموجودفعتـراف  المالی ة  یكات  عندما  المعاملة  تاریخ  في  عقد  ة  بموجب  المالیة  الموجود  بیع  أو  شراء  ون 

تسلتتطلب   المالي خاللبنوده  األصل  الص  یم  ذات  السوق  في  محدد  زمني  الموجودا إطار  قیاس  مبدئیاً  یتم  الملة.  زائداً    تكلفة،بالیة  لات 
باسكالیف  ت  الموجود المعاملة،  المالیة تثناء  ب   ات  الالمصنفة  الشاالقیمة  اإلیرادات  خالل  من  أو  عادلة  األرباح  خالل  من  أو  األخرى  ملة 

والذمم    التجاریة  لمدینة م االذم  ا. إنمم المدینة التجاریة عند نشأتھعادلة. یتم االعتراف مبدئیاً بالذا مبدئیاً بالقیمة الیتم قیاسھالخسائر والتي  
المجموعة بتطبیق بعض االستثناءات بشأنھا،  صر تمویل جوھري أو التي قامت  وي على عن تي ال تحت ل فواتیر وا   بھاالمدینة التي لم تصدر 

الیة  جودات المة الموكاف اس  ی قیتم    ولیة إلعداد التقاریر المالیة.من المعاییر الد  ۱٥ب المعیار رقم  المحدد بموجلمعاملة  یتم قیاسھا بسعر ا
 قیمة العادلة. أة أو بالفة المطـفلإما بالتك المعترف بھا الحقاً في مجملھا

 
في السوق   جوع إلى أسعار العطاءات المتداولةلألدوات المالیة التي یتم تداولھا بنشاط في أسواق مالیة منظمة بالر  قیمة العادلةیتم تحدید ال

متداولة في  عار  م توفر أسي حالة عدفالتقریر.    بات وذلك عند إقفال األعمال بتاریخبة للمطلوبالنس  روضالع  روأسعابالنسبة للموجودات  
 لرجوع إلى األسعار المعلنة لدى الوسطاء أو التّجار. السوق، یتم ا

 
للسع العادلة  القیمة  والودائع  تتمثل  المتغیر  واحدةر  ا  للیلة  قیمتھا  لدى  في  االئتمانیة  االق  ثلتتمة.  ی رالدفت لمؤسسات  تكلفة  لدفت یمة  في  ریة 

تم فوائد ثابتة باستخدام أسالیب التدفقات النقدیة المخصومة. ی   دلة للودائع التي تترتب علیھاقیمة العاتقدیر ال  . یتممستحقةوالفائدة الالودیعة  
 . ری التقریة لألدوات المشابھة في تاریخ قدیة المتوقعة بأسعار السوق الحالالتدفقات الن خصم  

 
 لمالیة اات موجودف النی تص

قدیة للموجودات المالیة وعلى نموذج أعمال  خصائص التدفقات النقدیة التعابدئي على  عتراف المد االلیة عن یعتمد تصنیف الموجودات الما
المجإدارتھا   تصنیف  لدى  یتم  لكي  بالتكلموعة.  وقیاسھا  المالیة  العادلة الموجودات  بالقیمة  أو  المطفأة  خ  فة  اال من  لة  الشامدات  راإلی ل 

صلي القائم فقط. یشار إلى ھذا التقییم باسم  صلي والفائدة على المبلغ األالمبلغ األثل دفعات  یة تمنقدت ألخرى، ال بد أن یترتب علیھا تدفقاا
 . إجراؤه على مستوى كل أداة، ویتم  مبلغ األصلي والفائدةاختبار دفعات ال

 
ال الموجودات  تصنیف  غیر  یة  لالما  داةاألبر  تعت   ،مالیةألغراض  كانت  إذا  الملكیة"  حقوق  ت وینطب مشتقة  "أداة  علیھا  "حقو ق  ق  عریف 

القابلة للبیع غیر المشتقة  استثناء بعض األدوات  : األدوات المالیة: العرض) ب ۳۲المعیار المحاسبي الدولي رقم  (بموجب  الملكیة" للمصِدر  
 دین". أدوات ودات المالیة غیر المشتقة األخرى " لموج میع ابر جعت . ت ِدرصل المُ كحقوق ملكیة من قب یتم بیانھا والتي 
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 موحدة لیة الموجزة المرحالمالیة ال بیاناتال ات حولإیضاح
 (غیر مدققة) ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰ يفكما 

 
 (تابع) مة اھیة ال ملخص السیاسات المحاسب ٤-۲

 
 (تابع)  موجودات المالیةلا
 

 استثمارات حقوق الملكیة 
رى أو من  خالل اإلیرادات الشاملة األخ   لة إما منیمة العادبالق  الیة التي تعتبر استثمارات حقوق الملكیة،الم  الموجودات ع  یتم قیاس جمی 

من المعاییر الدولیة إلعداد    ۹رقم  تطبیق المعیار    جموعة عندتخذتھ الملإللغاء اغیر قابل  ار  ی خھذا    ل األرباح أو الخسائر. ویعتبرخال
الملك  عند  أو ستتخذه ة  المالی التقاریر   الالحق الستثمارات حقوق  إذا كان یة إال االستحواذ  بھا لغت استثمار  الملكیة محتفظ  رض  ات حقوق 
سائر من استبعاد استثمارات حقوق  األرباح أو الخ   خسائر. إن باح أو ال خالل األرعادلة من  ال  ةمبالقی ھذه الحالة یتعین قیاسھا  وفي  المتاجرة  

یتم   ال  یتم  وی تدالملكیة  استثمارقید  رھا.  كافة  من  األرباح  توزیعات  حق إیرادات  الملكی ات  خالل وق  من  الموجز    ة  المرحلي  الدخل  بیان 
اسا عند  بھا،  لموحد  الخاصة  الدفعة  تستفید  عندم  تثناءباستحقاق  الالمجموعة  ا  ھذه  الم من  كاسترداد جمبالغ  تكلفة  حصلة  من  األصل  زء 

ن  یة المصنفة بالقیمة العادلة مقوق الملكحوات  ن أد األرباح ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى. إھذه اف ب یتم االعتر  ، وفي ھذه الحالة المالي
 ة. فاض القیمتقییم انخال تخضع لة األخرى املشل دات ااح أو الخسائر ومن خالل اإلیراخالل األرب 

 
من دلة  مدرجة كموجودات مالیة مقاسة بالقیمة العایر الیة غحقوق الملك جموعة بشكٍل غیر قابل لإللغاء تصنیف استثماراتھا في اختارت الم 

 ادات الشاملة األخرى. الل اإلیرخ
 

 نالدی  أدوات 
التكلفة المطفأة. یتم تصنیفھا بالتكلفة  إال إذا تم تصنیفھا ب   خرى الشاملة األ  ت اإلیرادان خالل  ة مل دالعا  قیاس أدوات الدین بالقیمة یضاً  یتم أ

 رطیین التالیین:ء الشتیفاط إذا تم اسالمطفأة فق
 
ل  ی صجل تح حتفاظ بالموجودات المالیة من أ الھدف منھ االمن نموذج األعمال والذي یكون  المالیة ض  ودات لموجإذا تم االحتفاظ ببند ا •

 و   تعاقدیة؛لنقدیة اللتدفقات اا
مبلغ األساسي والفوائد على المبلغ ات الدفع  بارة فقط عناقدیة ألداة الدین في تواریخ معینة تدفقات نقدیة عالتع  الشروطإذا نتج عن   •

 . قائم ي الاألساس
 

 ما یعادلھ النقد و
ق في  ح ة األجل التي تست ع القصیروالودائ   المصرفیة   واألرصدة   دوق ن صفي اللف النقد وما یعادلھ من النقد  النقدیة، یتأ  لغرض بیان التدفقات

 مكشوف. لى الیة عوبات المصرفاألصل خالل ثالثة أشھر أو أقل، صافیة من السح
 

 ر بھا فواتیر تي لم یصدلنة المدی والذمم االذمم المدینة التجاریة 
ذمم  ر االئتمان المتوقعة. عندما تصبح الة بقیمة الفاتورة األصلیة (ما لم تكن عنصر تمویل ھام) ناقصاً خسائ المدینة التجاری یتم بیان الذمم  

حصلة التي تم  مبالغ الملاج اإدر  م الحقاً ص الدیون المشكوك في تحصیلھا. یت خص ل ممقاب ا  یتم شطبھ  یل،صحة للت المدینة التجاریة غیر قابل
 بیان الدخل الشامل الموحد.  شطبھا سابقاً في

 
 ر. اتی وفبھا   یر على أنھا ذمم مدینة لم یصدرمات المقدمة والتي لم یصدر بھا فوات في تاریخ التقریر ووفقاً لشروط االتفاقات، تدرج الخد

 
 العمالت األجنبیة ر صرف ئ خساو  أرباح

نھایة فترة    العمالت األجنبیة ویتم تحویلھا بالسعر الفوري السائد عندالت أجنبیة یتم تحدیدھا بتلك  مالیة بعملات اوجودادلة للمإن القیمة الع
لمصنفة بالقیمة العادلة  ا  لیة المات  للموجودا   سبة ن لة. باأرباح أو خسائر قیمتھا العادل   ل بنود صرف العمالت األجنبیة جزء من التقریر. تشك

ااألرباح  من خالل   یتم االئ لخساأو  العمالت األر،  ببنود صرف  الشامل  عتراف  الدخل  بیان  الموحد جنبیة في  الموجز  بالنسبة  المرحلي   .
الت األجنبیة  مالع  صرف   دأي من بنوب ف  اراالعت فإنھ یتم    الشاملة األخرى   تاإلیرادا مصنفة بالقیمة العادلة من خالل  للموجودات المالیة ال

الشا الدخل  بیان  الموحد الموج حلي  المر مل  ضمن  بالعمال  .ز  الدین  بالتكلفة  بالنسبة ألدوات  المصنفة  األجنبیة  تحدید  ت  یتم  فإنھ  المطفأة، 
العمالت   صرف  وخسائر  المطفأرباح  التكلفة  إلى  استناداً  االعتراألجنبیة  ویتم  الموجودات  لبند  بھأة  "األر  في   ااف  وب بند  ئر  االخساح 
 لموحد. ا وجز الم  المرحلياألخرى" في بیان الدخل الشامل 

 



 عةوشركاتھا التاب .م.عللتطویر ش إعمارشركة 

 
۱۷ 

 المرحلیة الموجزة الموحدة  إیضاحات حول البیانات المالیة
 (غیر مدققة) ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰في كما 

 
 بع) ات امة (المحاسبیة الھملخص السیاسات  ٤-۲

 
 (تابع)  لیةات الماالموجود

 
 ة ودات المالی إیقاف االعتراف بالموج

موجودات مالیة  المالیة أو الجزء من مجموعة    الموجودات ء من بند  ا ینطبق، الجزبند الموجودات المالیة (أو حیثماف االعتراف ب یتم إیق
 ندما: عاثلة) مم
 

 وجودات؛ أودفقات النقدیة من بند المالت لى في الحصول ع  تنتھي الحقوق •
التدفقاالحبالحق في  المجموعة    تحتفظ • النقدی صول على  بند  ت  ً تحملت    اولكنھالموجودات  ة من  بالكبدف  التزاما تأامل  عھا  خیر  دون 

 بموجب "ترتیب تمریر"، أو  آخر جوھري لطرف 
 الموجودات وإما: تدفقات النقدیة من بند م الاستال حقوقھا في وعة بتحویل جمملوم اقت  •

 
 أو  ؛ موجوداتلمتعلقة ببند الحولت جمیع المخاطر والمزایا ا -
 على بند الموجودات. السیطرة ت، إال أنھا حّولت علقة ببند الموجودا زایا المت خاطر والمالم  افةبكفعلیاً لم تحول أو تحتفظ  -

 
إذا  ما    الموجودات أو دخلت في ترتیب تمریر، تقوم بتقییمتدفقات النقدیة من بند  صول على الحقوقھا للحة قد حولت  وعمجن المعندما تكو

مد  أي  بموإلى  احتفظت  الي  ومزایا  إذخاطر  ا ملكیة.  تقم  لم  ب ا  أو  لمجموعة  جتحویل  بشكل  مخاطاالحتفاظ  بجمیع  بند  وھري  ومزایا  ر 
السیطرة علىا تحول  ولم  یتمموجلابند    لموجودات  یست   االعتراف  ودات،  الذي  الحد  إلى  الموجودات  ببند ببند  المجموعة  ارتباط  فیھ  مر 

ویُقاس  المست   الموجودات.  یأخ االرتباط  الذي  على مر  شكل ضمان  المو  ذ  المحبند  بالقی جودات  الدفترّول  لبندمة  األصلیة  الموجودات    یة 
 أقل.  لزم على المجموعة سداده، أیھماى مقابل مادي ی وأقص

 
 ات المالیةودقیمة الموجاالنخفاض في 

 

  العادلة من بالقیمة    یر المحتفظ بھاات العقود غات الدین وموجودعتراف بمخصص خسائر االئتمان المتوقعة لكافة أدوتقوم المجموعة باال
میع التدفقات  جا للعقد وتحقة وفقً المس  اقدیةفرق بین التدفقات النقدیة التعلمتوقعة إلى السائر االئتمان الخسائر. تستند خ رباح أو اخالل األ 

 ودات. صلي لبند الموجالفعلي األ ریب سعر الفائدةالمجموعة استالمھا. ویتم خصم العجز بعد ذلك بتقالنقدیة التي تتوقع 
 
انیة  طر االئتممخالاة في  ن التي لم یكن بھا زیادة جوھری تعرضات االئتمالتین. بالنسبة للمتوقعة على مرحالئتمان ابخسائر ا   م االعترافیت 

ل  ر المحتملة خال حاالت التعث ة التي تنتج عن  لخسائر االئتمان المتوقعة عن الخسائر االئتمانی العتراف المبدئي، یتم تكوین مخصص  امنذ  
  جوھریة في دة ای لھا زالتعرضات االئتمانیة التي حدث  بالنسبة لتلك   شھراً).   ۱۲خالل  ئتمان المتوقعة  خسائر االالمقبلة ( عشر شھراً  االثني  

المبدئي،  االمخاطر   االعتراف  منذ  االئتمانیةالئتمانیة  الخسائر  مقابل  خسائر  مخصص  وجود  م  یلزم  على  الالمتوقعة  العمر  متبقي  دى 
 ). العمر االنتاجي لى مدى تمان المتوقعة عسائر االئ التعثر (خعن توقیت  بغض النظر للتعرض، 

 
ت  االئتمحدید  عند  مخاطر  كانت  إذا  لب ما  اال  دن ان  قد موجودات  ازادت    لمالیة  االعتراف  منذ  تقدیر خسائر  بصورة جوھریة  وعند  لمبدئي 

تأ ھذه المعلومات  د زائد. تشتمل  ة أو مجھودون تكلف  ة والمتوفرة ة والداعملومات المعقولعتبار المعخذ المجموعة باالاالئتمان المتوقعة، 
 علومات االستشرافیة. ة والتقییم االئتماني المعزز والمعقة للمجموبرة الساب الخ ىًء عللتحلیالت الكمیة والنوعیة بناْ على المعلومات وا

 
  نھجیة مبسطة في جموعة بتطبیق متقوم الم  ة األخرى،لذمم المدین فواتیر والم یصدر بھا    لمدینة التيمم اتجاریة والذبالنسبة للذمم المدینة ال

مدى   على  المتوقعة  االئتمان  خسائر  على  بناًء  المتوقعة  االئتمان  خسائر  االنتاجي حساب  المجمالعمر  وضعت  وقد  م.    وفة ف صوعة 
ب  على  مخصصات  لخسائر  ناًء  السابقة  للالخبرة  تسومجمواالئتمان  وتم  اافي ضوء  یتھا  عة،  بالعوامل  الخاصة  ولمستقبلیة  البیئة  لمدینین 

 م االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة في بیان الدخل الشامل الموحد. یة. یت قتصاداال
 

 ً یر المحتمل  من غة إلى أنھ  ی مات الداخلیة أو الخارجیر المعلوعندما تش  دادسلعن ا  ة متعثربند الموجودات المالی   قد تعتبر المجموعة أیضا
أي تحسینات ائتمانیة تحتفظ بھا المجموعة. یتم شطب بند    األخذ باالعتبارل  امل قب ائمة بالكاقدیة القعة على المبالغ التعصل المجموأن تح

 قدیة. دیة التعاالنق دفقاتك توقعات استرداد معقولة للت ناالموجودات المالیة عندما ال تكون ھ 
 

الدین بالقیمة العادلة من خالل  ات  ة وسندفة المطفأجودات المالیة المسجلة بالتكلالمو  كانتما إذا  ییم  ل تقریر بتقتقوم المجموعة في تاریخ ك
حدث أو  وع  قوعند    لي قد تعرض ’النخفاض ائتماني‘اقد تعرضت النخفاض في القیمة. یعتبر أن األصل الم  الشاملة األخرى  تاإلیرادا

 لبند الموجودات المالیة.  مقدرة ة المستقبلی ال فقات النقدیة ھ تأثیر سلبي على التدثر یكون لأك
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 موحدة لیة الموجزة المرحالمالیة ال تاناالبی  لضاحات حویإ
 (غیر مدققة) ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰ يفكما 

 
 ة (تابع) ملخص السیاسات المحاسبیة الھام  ٤-۲

 
 (تابع)  لیةالموجودات الما

 
 ) تابع( المالیةات دوالموجاالنخفاض في قیمة 

 

 الملحوظة التالیة: ات البیان ماني على عرض األصل المالي النخفاض ائت على ت عیة الموضو تشتمل األدلة
 

 صدر؛أزمة مالیة حادة یواجھھا المُ  −
 یوماً؛ ۹۰ة تزید عن فترداد لخر في السالتأ ثر أو اإلخالل بالعقد، مثل التع −
 أخرى؛  ظروف في  لتقبلھاكانت المجموعة  ض أو سلفة من قبل المجموعة بناء على شروط ماإعادة ھیكلة قر −
 أو إعادة ھیكلة مالیة أخرى؛ أو  السض لإلفرض المقتر أن یكون من المحتمل تع −
 ات مالیة. للسند نتیجة أزم عدم وجود سوق نشط −
 

 لمالیة ر اجودات غی ي قیمة الموف ض خفاناال
 

تاریخ   في  المجموعة  ھن تقوم  كان  إذا  ما  لتحدید  تقییم  بإجراء  تقریر  تشیر  كل  مؤشرات  أن  اك  مأصل  إلى  المخزون  غیر  (خالف  الي 
ا قلمؤجلة الضریبة  وموجودات  ھذه  )  وجود  حال  وفي  القیمة.  النخفاض  تعرض  تقیی المؤشرد  إجراء  یتطلب  عندما  أو  سنو ات،    ي م 

في  لال فنخفاض  تقوم  إالقیمة  المجموعة  األصن  قیمة  القابلة  بتقدیر  القل  األصل  قیمة  تتمثل  لالسترداد  لالسترداد.  القی ابلة  افي  ة  لعادل مة 
ج  ات دم إن لكل أصل على حدة، إال في حال عمن االستخدام أیھما أعلى، وتحدد  وقیمتھ البیع   لیف اً تكالنقد ناقصلألصل أو للوحدات المنتجة ل

ا  عندم جودات.  أو مجموعة المو   النقدیة من الموجودات األخرى ر عن التدفقات  والتي تكون مستقلة بشكل كبی داخلة    ألصل تدفقات نقدیة ا
أو  د  تزی  لألصل  الدفتریة  الالقیمة  یتم  للن منتجة  الوحدة  لالسترداد،  القابلة  القیمة  األقد عن  تعرض النخفاض  اعتبار  أنھ  یتم  القیمة وصل 

متھا لى قی رة إة المقدنقدیة المستقبلی اللقیمة من االستخدام، یتم تخفیض التدفقات  عند تحدید ا  مة القابلة لالسترداد. قیمتھ لتساوي القی یض  فخت 
المتعلقة باألصل أو  كس التقییمات السوقیة الحالیة للقیمة الزمنیة للمال والمخاطر  والذي یع  بةل الضری باستخدام معدل خصم ما قب ة  الحالی 

للنقد. الوحدة   ناقصاً  ع  المنتجة  العادلة  القیمة  تحدید  تقییم مناسبةتكند  نماذج  یتم استخدام  البیع،  یتم دعم ھذه  الیف  ب ا.  تقییم عوالنماذج  مل 
 المتاحة. مؤشرات القیمة العادلة األخرى  درجة، أو لمتابعة اأسعار األسھم للشركات ال

 
التي تتناسب مع آلیة    ي الموجز الموحد ضمن بنود المصروفات دخل الشامل المرحلیتم االعتراف بخسائر انخفاض القیمة ضمن بیان ال

لتخفیض  خسام تخصیص  ت ی   فاض القیمة. تعرض النخاألصل الذي   الالئر انخفاض القیمة أوالً  شھرة تجاریة مخصصة  تریة ألي  دفقیمة 
 . يساس تناسب على ألنقد الوحدة المنتجة للتخفیض القیم الدفتریة للموجودات األخرى في  للوحدة المنتجة للنقد، ثم  

 
ض القیمة  خسائر انخفان ھناك مؤشر یفید بأن  مما إذا كا  ، للتحقق لتجاریة یر إجراء تقییم للموجودات باستثناء الشھرة ایتم بتاریخ كل تقر

داد لألصل أو الوحدة  مة القابلة لالستربتقدیر القی أو تقلصت. في حال وجود ھذا المؤشر، تقوم المجموعة    سابقاً لم تعد قائمة بھا  الُمعترف  
للنقد ب یتم عكس    . الُمنتجة  القیمة الُمعترف  ً خسائر انخفاض  مة  تغیر في االفتراضات المستخدمة لتحدید قی   حدوث قط عند  ف  وذلك  ھا سابقا

القیمة.  اعتراف  القابلة لالسترداد منذ آخر  األصل   القیمة الدفتریةبحیث ال تتجاو حدود  یكون العكس مبخسائر انخفاض  لألصل قیمتھ    ز 
وال  لالسترداد،  التي    القابلة  الدفتریة  القیمة  كذلك  لتتجاوز  تحدی كان  االسفی دھا، صایتم  من  بخسائر  تھة  االعتراف  یتم  لم  حال  في  الك، 

 الشامل المرحلي الموجز الموحد. في السنوات السابقة. یتم االعتراف بالعكس ضمن بیان الدخل    اض القیمةانخف
 

 لیة وأدوات حقوق الملكیة الصادرة من قبل المجموعةالمطلوبات الما
 

وحقوق  الدین  أدوات  تصنیف  كم  ملكیةال  یتم  مالی طلإما  وفقاً  ة  وبات  ملكیة  حقوق  أدوات  الترتیباأو  التعاقدلجوھر  تصنیف  ت  یتم  یة. 
طلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح  من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة كم ۹نطاق المعیار رقم المالیة ضمن  المطلوبات  

 عتراف المبدئي. یة عند االلمطلوبات المالباً. تحدد المجموعة تصنیف ااسا یكون من بمشتقة حسوات مأدقروض وسلفیات أو  أو الخسائر أو  
 

 الذمم الدائنة التجاریة واألخرى 
قام المورد بإصدار فواتیر  في المستقبل نظیر بضائع أو خدمات مستلمة، سواء    یتم االعتراف بالمطلوبات مقابل المبالغ التي سیتم سدادھا 

   . الأم ھا بشأن 
 
 
 



 عةوشركاتھا التاب .م.عللتطویر ش إعمارشركة 

 
۱۹ 

 حدة مولیة الموجزة المرحالمالیة ال البیانات لحوإیضاحات 
 (غیر مدققة) ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰ يفكما 

 
 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)  ٤-۲

 
 (تابع)   لملكیة الصادرة من قبل المجموعةالمطلوبات المالیة وأدوات حقوق ا

 
 التزامات اإلیجار 

ة لدفعات عقد اإلیجار التي ینبغي  مة الحالی اف بالتزامات عقود اإلیجار الُمقاسة بالقی تروعة باالعجمقوم المر، ت ایجفي تاریخ بدء عقد اإل
ناقصاً أیة حوافز إیجار    ي ذلك دفعات ثابتة في جوھرھا)فترة عقد اإلیجار. تتضمن دفعات اإلیجار مبالغ محددة (بما فسدادھا على مدى  

المتبقیة. وتشتمل دفعات    ات القیمة، وكذلك المبالغ المتوقع دفعھا بموجب ضمان دلؤشر أو معم   تمد علىتع  ةغیرمدینة، ودفعات إیجار مت 
لخیار   الممارسة  على سعر  أیضاً  المجمواإلیجار  تمارسھ  أن  معقول  بشكل  المؤكد  علالشراء  المترتبة  الغرامات  ودفع  عقد  عة  إنھاء  ى 

مدة   كانت  إذا  تشیراإلیجار،  ت الم   ىإل  اإلیجار  المتغاإلخیار  رس  ماجموعة  اإلیجار  بدفعات  االعتراف  یتم  التي  نھاء.  تعتمد على  یرة  ال 
 دفعة. الذي یؤدي لحدوث الالفترة التي یقع فیھا الحدث أو الشرط  مؤشر أو معدل على أنھا مصروفات خالل  

 
ي تاریخ بدء عقد اإلیجار إذا كان فاإلضافي   اضاالقتر  على  ةائدیة لدفعات عقد اإلیجار، تستخدم المجموعة معدل الفالحتساب القیمة الحال

ادة الفائدة  بعد تاریخ بدء العقد، تزداد التزامات عقد اإلیجار بما یعكس زی   درج في عقد اإلیجار غیر قابل للتحدید بسھولة. المائدة  الفسعر  
د اإلیجار إذا كان ھناك تعدیل أو  ت عقولتزاما یة الالدفتر  مةی سددة. عالوة على ذلك، تتم إعادة قیاس القالمُ االیجار  عات  دفمع خصم قیم  

 عقد اإلیجار الثابتة في جوھرھا أو تغییر في التقییم لشراء أصل ذي صلة. إلیجار أو تغییر في دفعات  عقد ادة  تغییر في م
 

 السلفیات القروض و
 ً ً قصا بالقروض ألجل بالقیمة العادلة للمبلغ المقبوض ن یتم االعتراف مبدئیا  اشرة بالمعاملة. طة مب المرتب الیف  التكا

 
یت  المبدئي،  الفعلیة.  م الحقًا  بعد االعتراف  الفائدة  باستخدام طریقة معدل  المطفأة  بالتكلفة  فائدة  التي تحمل  القروض والسلفیات  یتم قیاس 

وكذلك من خالل  وبات  بالمطلتراف  ف االعایقإن الدخل الشامل المرحلي الموجز الموحد عندما یتم  باألرباح والخسائر في بیااف  االعتر
 عملیة اإلطفاء. 

 
 األخرى المالیة  المطلوبات  

دام طریقة  حقاً بالتكلفة المطفأة باستخیتم قیاس المطلوبات المالیة األخرى مبدئیاً بالقیمة العادلة، بعد خصم تكالیف المعامالت ویتم قیاسھا ال
 ائد الفعلي. س العلى أسا ئدة عت الفاا وفرسعر الفائدة الفعلي، ویتم االعتراف بمص

 
الفعلي ھ الفائدة  سعر  اإن طریقة  الفترة  ي طریقة  مدى  الفائدة على  وتخصیص مصروفات  مالیة  مطلوبات  لبند  المطفأة  التكلفة  حتساب 

مالیة،  ات اللمطلوب بند امقدر للا رالدفعات النقدیة المستقبلیة المقدرة من خالل العملفعلي ھو السعر الذي یخصم بھ  المعنیة. إن سعر الفائدة ا
 أو، عندما یكون مناسباً، فترة أقصر. 

 
 عتراف بالمطلوبات المالیة إیقاف اال

تقوم المجموعة    . ؤھاھاانت   من التزاماتھا أو إلغائھا أو   تقوم المجموعة بإیقاف االعتراف بالمطلوبات المالیة فقط عندما، یتم إعفاء المجموعة 
االلتزا باستبعاد  یتمة عندالمالی   ات مأیضاً  النقدیة لاللتزامات تعدی   ما  التدفقات  كبیراً، وفي ھذه  المعدلة    ل شروطھا وتكون  اختالفاً  مختلفة 

بالقی  المعدلة  الشروط  إلى  تستند  جدیدة  مالیة  بالتزامات  االعتراف  یتم  االعترالحالة  إیقاف  عند  العادلة.  یتم  مة  المالیة،  بالمطلوبات  اف 
ة أو مطلوبات مفترضة) في بیان  قدیة محوللمبلغ المدفوع (بما في ذلك أي موجودات غیر ن یة واالمعن  فتریةمة الدی لقااالعتراف بالفرق بین 

 الموحد.  الشامل المرحلي الموجز  الدخل 
 

 مقاصة األدوات المالیة 
قابل  وني  حق قان وجود  ي حال  ف د  حیة ویدرج صافي المبلغ في بیان المركز المالي المودات المالیة والمطلوبات المالتتم مقاصة الموجو

وتوف  للنفاذ بھا  المعترف  المبالغ  لتسویة  الرغبة  حالیاً  بشكل  ر  المطلوبات  وتسویة  الموجودات  لتحقیق  الصافي،  أساس  على  السداد  في 
 متزامن.

 
 تعویضات نھایة الخدمة 

 
اتب للموظف وطول مدة  قیمة آخر ر  ل عام على المجموعة تعویضات نھایة الخدمة لموظفیھا. یرتكز استحقاق ھذه التعویضات بشك تقدم  

 الخدمة، شریطة إتمام الحد األدنى من فترة الخدمة. تستحق التكالیف المتوقعة لھذه التعویضات على مدى فترة الخدمة. 
 

بالموظفین من مواطني دولة   یتعلق  المتحدة  فیما  العربیة  المجموعة مساھمالعربیة  الخلیج  لدولالتعاون    جلس وم اإلمارات  تقدم  ت في  ا ، 
لتقاعد الذي تم تأسیسھ من قبل الھیئة العامة للمعاشات والتأمینات االجتماعیة، وتحتسب ھذه المساھمات كنسبة مئویة  وق معاشات اصند

 مات التي یتم احتسابھا كمصروفات عند استحقاقھا. من رواتب الموظفین. تقتصر التزامات المجموعة على ھذه المساھ
 
 
 



 عةوشركاتھا التاب .م.عللتطویر ش إعمارشركة 

 
۲۰ 

 موحدة وجزة اللیة الممرحللمالیة اا بیاناتال احات حولإیض
 (غیر مدققة) ۲۰۲۱ بتمبرس ۳۰ يفا كم

 
 لمحاسبیة الھامة (تابع) ا ملخص السیاسات  ٤-۲

 
 المخصصات 

 
یتم االعتراف بالمخصصات عندما یكون لدى المجموعة التزام قانوني أو ضمني نتیجة حدث سابق، ویكون من المرجح أن یلزم تسویة  

تدفقات خارج تنطوي علة من موای االلتزام  قیمة االلتزام بشكل معقولرد  تقدیر  اقتصادیة، ویمكن  المجموعة سداد  ى منافع  توقعت  إذا   .
یتم   مؤكدة.  شبھ  التسدیدات  تكون  عندما  فقط  وذلك  منفصلة،  كموجودات  المسددة  بالقیمة  االعتراف  یتم  المخصص،  قیمة  كل  أو  جزء 

 د خصم أیة تسدیدات. ل الموحد بعخل الشام دعرض المصروفات المتعلقة بأي مخصص في بیان ال
 

بالقیمة الحالیة   النقدیة المتوقع أن تكون مطلوبة  یتم قیاس المخصصات  االلتزام في نھایة فترة التقریر، باستخدام معدل    تسویةلللتدفقات 
 یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للمال والمخاطر الخاصة بااللتزام.  

 
حالیة. في حال لم یعد من المرجح أن  ان مركز مالي موحد، ویتم تعدیلھا لتعكس أفضل التقدیرات التاریخ كل بی مخصصات ب لتتم مراجعة ا

 یتطلب تسویة االلتزام تدفقات خارجة لموارد تنطوي على منافع اقتصادیة، یتم عكس المخصص.  
 

 قیاس القیمة العادلة 
 
 ت، بالقیمة العادلة في كل تاریخ تقریر مالي. والتحوطا  المالیة في األوراق الستثماراالمالیة، مثل  یاس األدواتجموعة بقمقوم الت 
 

معاملة منتظمة بین المشاركین في    أو دفعھ لتحویل بند مطلوبات في  إن القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ لبیع بند موجودات 
ع بند الموجودات أو لتحویل بند المطلوبات  عاملة لبی بأن الم  على افتراض  العادلة   ة تند قیاس القیمالعادلة. یسالقیمة    س یخ قیاالسوق في تار

 ودات أو بند المطلوبات. لسوق األكثر تفضیالً لبند الموجتحدث إما في السوق الرئیسي لبند الموجودات أو بند المطلوبات أو في ا 
 

لمشاركون في السوق عند تسعیر  ستخدمھا االتي سی   االفتراضات   باستخدام   بات یتم قیاسھا بند المطلو  جودات أو وند المإن القیمة العادلة لب 
 ً   لمصلحتھم االقتصادیة. بند الموجودات أو بند المطلوبات، على افتراض أن المشاركین في السوق یتصرفون وفقا

 
القیمة العادلة لبند الموجودات غیر المالیة  إن قیا  بند ادیة باسمزایا اقتص  لى تحقیق عملین في السوق  قدرة المتعاالعتبار  ایأخذ ب س    تخدام 

 كنة. الموجودات بأفضل الوسائل أو بیعھ إلى متعامل آخر في السوق الذي سوف یستخدم بند الموجودات بأفضل الوسائل المم
 

 في السوق. متداولة لعار العطاءات ارجوع إلى أسادلة بالعیمة الولة في األسواق المالیة النشطة، یتم تحدید القبخصوص االستثمارات المتدا
 

بناء على التدفق النقدي المخصوم باستخدام أسعار فائدة لبنود ذات شروط ودرجة  التي تحمل فائدة  للبنود    ة العادلةإن القیم یتم تقدیرھا 
 مخاطر مشابھة. 

 
ات  اًء على توقعشابھھ أو بن ثمارات م ت لسوقیة السلى القیمة االرجوع إب عادلة  ارات في أسھم غیر متداولة یتم تحدید القیمة البالنسبة لالستثم

 النقدي المخصوم.  التدفق
 

القیمة الحالیة   بالرجوع إلى  القیمة العادلة لعقود صرف العمالت األجنبیة اآلجلة  قاقات  ألسعار الصرف اآلجلة ذات االستحیتم احتساب 
 المشابھة. 

 
 ت المشابھة. وقیة لألدوا قیمة السلإلى ا ئدة بالرجوع سعر الفالعقود مقایضة یتم تحدید القیمة العادلة 

 
ستفادة بالحد األقصى  لقیاس القیمة العادلة، واالوالتي تتوفر بشأنھا معلومات كافیة  المناسبة في الظروف    أسالیب التقییمة  المجموع  تستخدم

 الملحوظة. م المدخالت غیر من استخدام المدخالت الملحوظة ذات عالقة والحد من استخدا
 

الموجو جمیع  والمطدإن  التي  لوب ات  قیمات  العادتقاس  في تھا  عنھا  اإلفصاح  یتم  أو  المالیة    لة  الموجزة  البیانات  یتم المرحلیة  الموحدة 
 تناداً ألقل مستوى من المدخالت األساسیة لقیاس القیمة العادلة ككل. ومبینة كما یلي اسدلة  النظام المتدرج للقیمة العاتصنیفھا ضمن 

 
أو    ة (غیر المعدلة) لموجوداتواق النشط المتداولة في األس مشتقة من األسعار  ي تلك الة ھة العادلمقیاسات القی  -۱ المستوى •

 . مطلوبات مماثلة
والملحوظة    ۱یر األسعار المتداولة المدرجة ضمن المستوى  قیاسات القیمة العادلة ھي تلك المشتقة من المدخالت غ -۲ المستوى •

 سعار). ة (أي مشتقة من األ و بصورة غیر مباشرسعار) أي كأ اشرة (أ ب مات إما بصورة لبند موجودات أو مطلوب 
ند مطلوبات ال  العادلة ھي تلك المشتقة من أسالیب التقییم التي تشتمل على مدخالت لبند موجودات أو ب   قیاسات القیمة  -۳المستوى  •

 بیانات السوق الملحوظة (مدخالت غیر ملحوظة).  إلىتستند 
 
 



 عةوشركاتھا التاب .م.عللتطویر ش إعمارشركة 

 
۲۱ 

 موحدة الموجزة ال لیةمرحالیة المال اتنالبیا احات حولإیض
 مدققة) (غیر ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰ يفكما 

 
 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)  ٤-۲

 
 ادلة (تابع) قیاس القیمة الع 

 
والمطلوبات الموجودات  بھا  بخصوص  ال  المعترف  المالیة  البیانات  إفي  فیما  المجموعة  تحدد  متكرر،  أساس  على  كانت  موحدة  ذا 

 كل فترة إلعداد التقاریر المالیة.   في نھایة بإعادة تقییم التصنیف النظام المتدرجستویات في ین مد تمت ب ت قحویالت لا
 

المجموعة   حددت  العادلة،  القیمة  عن  اإلفصاحات  والم  ات فئ ألغراض  طبیعة  الموجودات  أساس  على    ومخاطر   ئصوخصاطلوبات 
 عاله. ا ھو موضح أمدلة كاة العقیملل رج دظام المت الن الموجودات أو المطلوبات ومستوى  

 
 المعلومات القطاعیة  ۳

 
اإلدار  تن ألغراض  یتم  فإن  ة،  لذلك،  وفقاً  العقاري.  التطویر  قطاع  وھي  وخدماتھا،  منتجاتھا  على  بناء  واحد  قطاع  في  المجموعة  ظیم 

ردة لغرض اتخاذ  ھا كوحدة مفلأعما  علقطا  لیةلتشغی اتقاریر بشأنھ. تراقب اإلدارة النتائج  دیھا قطاع واحد فقط تقوم بإصدار  المجموعة ل
 داء. وتقییم األالقرارات حول توزیع المصادر 

 
 قطاعات األعمال 

 
المال البیانات  ضمن  المدرجة  والمطلوبات  والموجودات  التشغیلیة  والنتائج  اإلیرادات  العقارات تتعلق  تطویر  بقطاع  الموحدة  في    یة 

 المجموعة. 
 

 القطاعات الجغرافیة 
 
العت  حمجم مل  دولة  فلیاً  اوعة  في  القط  فإن  وبالتالي،  المتحدة،  العربیة  الت اإلمارات  في  نتائج  المدرجة  والمطلوبات  والموجودات  شغیلیة 

 المتحدة. البیانات المالیة الموحدة تتعلق بعملیاتھا في دولة اإلمارات العربیة 
 

 اإلیرادات وتكلفة اإلیرادات  ٤
 
 ي فر المنتھیة أشھالثة ثال أشھر المنتھیة في  تسعة ال 

 
   بر سبتم  ۳۰

۲۰۲۱ 
 سبتمبر  ۳۰

 ۲۰۲۰ 
 سبتمبر   ۳۰

 ۲۰۲۱ 
 سبتمبر  ۳۰

 ۲۰۲۰ 
 ألف درھم ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  
     

     یرادات اإل
 ۱٫٦٥٦٫٤۹٥ ۲٫۷۲۹٫۲٦۸ ٥٫۳۸۹٫٤۰۹ ۷٫٥٦۲٫۳۰۲ م) وبیع شقق المجمعات السكنیة (الكوندومونی 

 ٤٤۰٫۷٤۹ ٦۸۳٫٤٤۷ ۱٫۳۱٤٫٦۲٥ ۲٫٤۸٤٫۱۸۰ بیع الفلل
 ۲۱۷٫۸۱۲ ٤۳٦٫۳۹٤ ٤۲۸٫۹۳٥ ۱٫٥٥۷٫۳۲۹ أراضي وأخرى تجاریة وقطع  بیع عقارات

 ----------------------- ---------------------- ----------------------- ----------------------- 
 ۱۱٫٦۰۳٫۸۱۱ ۷٫۱۳۲٫۹٦۹ ۳٫۸٤۹٫۱۰۹ ۲٫۳۱٥٫۰٥٦ 
  ======== ===  ======== = =  === === = ===  ==== == = === 
     

     فة اإلیرادات تكل
 ۱٫۲٤٥٫۹٤۷ ۱٫۹۰٤٫۸۱٦ ۳٫۷۷۷٫۹٤۸ ٥٫۲۹۲٫۹۱۹ دومونیوم) یة (الكون ق المجمعات السكن تكلفة شق

 ۲٥۷٫۲۷۱ ٤۳۳٫۷۳۱ ۷۳٥٫۹۸٥ ۱٫٥۷۲٫۹۰۰ تكلفة الفلل 
 ۷٤٫۸۹۲ ۸۲٫۰۹۳ ۹٥٫۳۳۸ ۳٥۸٫٤۳٦ تكلفة عقارات تجاریة وقطع أراضي وأخرى 

 ----------------------- ----------------------- ---------------------- ----------------------- 
 ۷٫۲۲٤٫۲٤٫٦ ٥٥۰۹٫۲۷۱ ۲٫٤۲۰٫٦٤۰ ۱٫٥۷۸٫۱۱۰ 
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 عةوشركاتھا التاب .م.عللتطویر ش إعمارشركة 

 
۲۲ 

 موحدة لیة الموجزة المرحالمالیة ال البیانات إیضاحات حول
 دققة)م (غیر ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰ يفكما 

 
 (تابع)  فة اإلیرادات یرادات وتكلاإل ٤

 
   نقطة زمنیة معنیةعند ى فترة زمنیة وبھا على مد ف ات المعترلي تقسیم اإلیرادفیما ی 

 
 الثالثة أشھر المنتھیة في  نتھیة في أشھر الم تسعة ال 

 
   سبتمبر   ۳۰

۲۰۲۱ 
 سبتمبر  ۳۰

 ۲۰۲۰ 
 سبتمبر   ۳۰

 ۲۰۲۱ 
 سبتمبر  ۳۰

 ۲۰۲۰ 
 ألف درھم م ألف درھ رھمد  ألف ھم رف د أل 
     
 ۲٫۱٥۱٫٥٤۹ ۳٫٥٤٦٫۷٤۰ ٦٫۸۸٤٫۰٦٦ ۱۰٫۳۳٤٫۹۷۲ على مدى فترة زمنیة -
 ۱٦۳٫٥۰۷ ۳۰۲٫۳٦۹ ۲٤۸٫۹۰۳ ۱٫۲٦۸٫۸۳۹ عند نقطة زمنیة معینة -
 ----------------------- ----------------------- ---------------------- ------------------ 
 ۱۱٫٦۰۳٫۸۱۱ ۷٫۱۳۲٫۹٦۹ ۳٫۸٤۹٫۱۰۹ ۲٫۳۱٥٫۰٥٦ 
  ====== = = ==  ====== = = ==  == ===== = ==  == ===== = == 

 
 ات العمومیة واإلداریة والمصروف  صروفات البیعم ٥

  
 نتھیة في الثالثة أشھر الم أشھر المنتھیة في  تسعة لا 

 
   سبتمبر   ۳۰

۲۰۲۱ 
 سبتمبر  ۳۰

 ۲۰۲۰ 
 سبتمبر   ۳۰

 ۲۰۲۱ 
 سبتمبر  ۳۰

 ۲۰۲۰ 
 درھمألف  ھم رألف د  مدرھ ألف درھم  ألف  
     

 ۱۰٤٫٥۸٥ ۱۸٤٫۷۸۱ ۳۳٥٫٥٦٦ ٥۷۸٫۳۰۰ مصروفات البیع والتسویق 
 ٤۲٫٤۰٦ ۳٥٫۰٦۱ ۱۲٤٫۸٦۸ ۱۰۹٫۱۳۳ عالقة  ومصروفات ذات اتب  رو

 ۲٦٫۷٥۱ ۲۱٫۱٤۳ ۸٦٫٤۱٥ ٤۹٬٤۷۹ روفات إدارة العقارات مص
 ۳٫٥۲۳ ۲٫٥۸٦ ۱٥٫۸۸۳ ۹٫۹۱٤ االستخدام) االستھالك (بما في ذلك موجودات حق  

 ۱۱٦٫۸٥٥ ۱٤۹٫٦۰۸ ۲۸۳٫۹۰۷ ٤۹۹٬۷۹۰ رى مصروفات أخ
 --------------------- ---------------------- ----------------------- ----------------------- 
 ۱٫۲٤٦٫٦۱٦ ۸٤٦٫٦۳۹ ۳۹۳٫۱۷۹ ۲۹٤٫۱۲۰ 
  ====== = ==  ====== = ==  ======= = ==  ======= = == 

 
 

 ل ت التمویاإیراد(أ)  ٦
 
 ر المنتھیة في لثالثة أشھا ة في شھر المنتھیأ تسعة ال 

 
   سبتمبر   ۳۰

۲۰۲۱ 
  سبتمبر ۳۰

۲۰۲۰ 
   تمبر سب  ۳۰

۲۰۲۱ 
 سبتمبر  ۳۰

 ۲۰۲۰ 
 ألف درھم ألف درھم  ألف درھم لف درھم أ 
     

إیرادات التمویل من الودائع الثابتة والودائع تحت  
 ۷٫۲۸٦ ۳٫٥٥٤ ۳۷٫۰۹۹ ۹٫٦۳۱ الطلب لدى البنوك 

  ۹٫٤٦۷ - ۲۱٫۲٥۰ أخرى  ل یرادات تموی إ
 ----------------------- ----------------------- ----------------------- -------------------- 
 ۳۰٫۸۸۱ ۳۷٫۰۹۹ ۱۳٫۰۲۱ ۷٫۲۸٦ 
  ====== = = ==  ====== = = ==  ===== == = ==  ====== = = == 
 



 عةوشركاتھا التاب .م.عللتطویر ش إعمارشركة 

 
۲۳ 

 موحدة لة الموجزالیة مرحالمالیة ال البیانات إیضاحات حول
 (غیر مدققة) ۲۰۲۱ برسبتم ۳۰ يف كما

 
 التمویل   تكلفة) (ب ٦

 
 ر المنتھیة في لثالثة أشھا أشھر المنتھیة في  تسعة ال 

 
   سبتمبر   ۳۰

۲۰۲۱ 
  سبتمبر ۳۰

۲۰۲۰ 
   تمبر سب  ۳۰

۲۰۲۱ 
 سبتمبر  ۳۰

 ۲۰۲۰ 
 ألف درھم ألف درھم  ألف درھم لف درھم أ 
     

البنوك  ن مقروض  –التمویل  تكالیف
 ۲٦٫٦٥۷ ۲۲٫۹۸٦ ۱۱۹٫۰۹۹ ۷۲٫۰۸٤ ت العالقة اواألطراف ذ

 ۲٫۰٦۱ ٤۱٫۲۹۱ ٦٫۷٤۹ ۱۳٥٫۰٤۰ ویل أخرى تم تكالیف
 ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- 
 ۲۰۷٫۱۲٤ ۱۲٥٫۸٤۸ ٦٤٫۲۷۷ ۲۸٫٦۲۸ 
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 یة دة المصرفلنقد واألرص ا ۷
 

   
 سبتمبر   ۳۰

۲۰۲۱ 
 دیسمبر ۳۱

 ۲۰۲۰ 
 ألف درھم ألف درھم    
 ة) قق(مد    
     

 ۹۹۳ ۹۹۰   النقد في الصندوق 
 ۳٫۳٤۹٫۰۰٤    ٤٬۹۰٤٬۹٤۲  وتحت الطلب وودائع لدى البنوك  حسابات جاریة 

   -------------------------------------------- -------------------------------------------- 
   ٤٫۹۰٥٫۹۳۲ ۳٫۳٤۹٫۹۹۷ 
    ====== = = ==  ====== = = == 
 
بعد    ألف درھم)   ۳٫۳۰۷٫۸۰۰:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱م (درھألف    ٤٫۹۰٥٫۹۳۲یعادلھ  ما  النقد وغ  یبل  ۲۰۲۱  سبتمبر  ۳۰ما في  ك وذلك 

 سداد عند الطلب.  المتحدة والتي تستحق الارات العربیة مإلة افي دول  یة ربنوك تجاة من عد اول علیھحص التي تم الالتسھیالت  خصم  
 

ثابتة ح فوا  دى البنوكلالنقد    یحقق الئد بأسعار  إالبنكیةع  ائدة على الودائ الت السعدمسب  ال .  رات  بتة قصیرة األجل مودعة لفت لثاودائع ان 
ى  دالت السائدة علب المعئد حستحقق فواوریة للمجموعة،  لفو ة انقدی البات  متطللا  على لك  ذویتوقف    ،أشھر  وثالثة حد  وا  مختلفة ما بین یوم

 معنیة. لاألجل ارة ئع قصی الودا
 

  مقابل ك  وبن ألف درھم) لدى    ۳٫۲۷۸٫۸۳٤:  ۲۰۲۰سمبر  دی   ۳۱م (لف درھأ  ٤٫۸۳۳٫۷۰۲بمبلغ  الحتفاظ  تم ا  ۲۰۲۱  مبرسبت   ۳۰ا في  كم
ً   المستلمة  الدفعات  األرصدة غیر    ع/اعھا في حسابات ضمان. ھذه الودائ والتي تم إید  ر طوی الت ض  غر ارات لعق  یعب   نظیر  العمالءن  م  مقدما

 مرھونة. 
 

 ة التجاریة والذمم المدینة التي لم یصدر بھا فواتیر الذمم المدین ۸
 

   
 بتمبر س  ۳۰

 ۲۰۲۱ 
 دیسمبر ۳۱

 ۲۰۲۰ 
 ألف درھم ألف درھم    
 (مدققة)     

     التجاریة  الذمم الدائنة 
 ۱٫۲۷۲٫٤۰۲ ٦۸٦٫٦٥۹   شھراً  ۱۲خالل  لقبض ا لغ مستحقةبام
   -------------------------------------------- -------------------------------------------- 

     التي لم یصدر بھا فواتیر م المدینة الذم
 ٤٫۰٤٥٫۰۱۷ ٥٫٤۹٤٫۳۳۹   شھراً  ۱۲یصدر بھا فواتیر مستحقة خالل  ذمم مدینة لم

 ٤٫۳۷٥٫۲۱۷ ۷٫۷۲٤٫٤٤٥   شھراً   ۱۲ مستحقة بعد صدر بھا فواتیر ینة لم ی مدذمم 
   -------------------------------------------- -------------------------------------------- 
   ۱۳٫۲۱۸٫۷۸٤ ۸٫٤۲۰٫۲۳٤ 
   -------------------------------------------- -------------------------------------------- 

 ۹٫٦۹۲٫٦۳٦ ۱۳٫۹۰٥٫٤٤۳   إجمالي الذمم المدینة التجاریة والذمم المدینة التي لم یصدر بھا فواتیر
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صص  مخ ب   ھم) تتعلقدرألف    ٤۸٫٤۹۷:  ۲۰۲۰  ر دیسمب   ۳۱(ألف درھم    ٤۸٫٤۹۷غ  ه صافیة من مبلعالإن الذمم المدینة التجاریة المبینة أ
ا تحصیلھلمشكوك  للدیون  أفضل ا،  في  بناتقدیرات    وتمثل  للخسائر  االئ   ءً اإلدارة  خسائر  نموذج  ت على  المتوقعة.    ذمم الجمیع    عتبرتمان 

 رى قابلة للتحصیل بالكامل. المدینة األخ



 عةوشركاتھا التاب .م.عللتطویر ش إعمارشركة 

 
۲٤ 

 موحدة ة اللیة الموجزمرحالمالیة ال البیانات إیضاحات حول
 مدققة) یر(غ ۲۰۲۱ رمبسبت ۳۰ يفكما 

 

ً ینة وودائع أخرى ومصروفات أخرى مدف مد موجودات وذمم  ۹  وعة مقدما
 

 

    
 سبتمبر   ۳۰

 ۲۰۲۱ 
 دیسمبر ۳۱

 ۲۰۲۰ 
 ألف درھم ألف درھم    
 (مدققة)     
     

 ٦٦۱٫۳۷۷ ٥٥۱٫۷۲۷   ى مقاولین وآخرینمبالغ مدفوعة مقدماً إل
 ۳٫۲۳٥٫۱۷۳ ۳٫٦۱٦٫۱۱۲     ) ۱۷ح یضاإعالقة ( من أطراف ذات المستحق 

 ٦۲۱٫۲٤۱ ۷۷۳٫۷٦٦   ) ۱مؤجلة (ال ة المبیعاتعمول
 ۱۰٤٫٥۷۹ ٦۹٫۳۸٥   بلة للتحصیل االمضافة القمة ضریبة القی 

 ۷٫۱۸۲ ٦٫۹۷۱   دفوعة مقدماً ت ممصروفا 
 ۳۹٫۱٥۳ ٤۳٬۷۷۳   ذمم مدینة وودائع أخرى 

   ------------------------ ------------------------ 
   ٥٫۰٦۱٫۷۳٤٫٦٦ ٤۸٫۷۰٥ 
    == ===== = ==  ======== = = 
     

ً  وعةالمدف والمصروفات ع مدینة والودائذمم الل وا  األخرى  الموجودات ق بیان استحقا  : مقدما
 

  

 ۲٫۹۹۷٫۷۰٥ ۳٬۱۹٤٬۷۳٤   شھر  ۱۲الل خ
 ۱٫٦۷۱٫۰۰۰ ۱٬۸٦۷٬۰۰۰   ر شھ ۱۲بعد 

   ------------------------ ------------------------ 
   ٥٬۰٦۱٬۷۳٤٫٦٦ ٤۸٫۷۰٥ 
    ===== == = ==  ======== = = 

 

إطفاء )۱( عمم  یتم  المتكبد  المبیعاتولة  صروفات  أو    على  للحصول  ةالمؤجلة  العمالء  مع  فبھا  اء  الوفالعقود  مدى    استیفاء ترة  على 
 . ، إن وجدتداءاألالتزامات 

 
 عقارات لغرض التطویر  ۱۰

 

     
 سبتمبر   ۳۰

 ۲۰۲۱ 
 دیسمبر ۳۱

 ۲۰۲۰ 
 لف درھمأ ألف درھم    
 (مدققة)     
     

 ۱٤٫۷۳۹٫۳۲٥      ۱٤٫٤٦۹٫٥۸۸    السنة یة الفترة / الرصید في بدا
 ٥٫۸۲٥٫۳٥٥ ٤٫۹۹۹٫۹۳۳   السنة  /رة ل الفت خال  بدةتكتكالیف المل: ازائداً 

 )٦٫۲۷۹٫۸٦۹( ) ۷٫۲۱۹٫۹۳٦(   السنة   / یف إیرادات خالل الفترةالالیف المحولة لتكتكناقصاً: ال
ً نا  ۱۸٤٫۷۷۷ -      كة األم رل إلى الش و : المحقصا
   ------------------------- ------------------------- 
 ۱٤٫٤٦۹٫٥۸۸ ۱۲٫۲٤۹٫٥۸٥   سنة ال  /الفترة ة لرصید في نھای ا
    ====== = = = = =  = = == == === == 

 
 مشتركة ئتالفات روض الق ۱۱

 

     
 سبتمبر   ۳۰

 ۲۰۲۱ 
 دیسمبر ۳۱

 ۲۰۲۰ 
 مھألف در رھم ألف د    
 ققة) (مد    
     

 ۸٦۱٫۳٥۹ ۸٥۷٫۳۹۰   ذ.م.م  یو سي دي دبل إعمار دبي الجنوب
 ۱۱۳٫۸۸۹ ۱۱۳٫۸۸۸   ذ.م.م أولد تاون فیوز 

   ----------------------- ----------------------- 
   ۹۷۱٫۲۷۸ ۹۷٥٫۲٤۸ 
    ===== === ==  ======= = == 

 . فائدة ترتب علیھا أي ی لطلب وال اد عند ا تستحق السدویر مضمونة  غة  مشترك  إلى ائتالفات ض إن القرو
 



 عةوشركاتھا التاب .م.عللتطویر ش إعمارشركة 

 
۲٥ 

 موحدة ة اللیة الموجزمرحالمالیة ال البیانات إیضاحات حول
 (غیر مدققة) ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰ يفكما 

 
 مارات في ائتالفات مشتركة ستثا ۱۲

     
 سبتمبر   ۳۰

 ۲۰۲۱ 
 دیسمبر ۳۱

 ۲۰۲۰ 
 ملف درھأ ألف درھم    
 (مدققة)     
     

 ۱۹۷٫۹٤۳ ۲۷۱٫۲۳۱   ذ.م.م  یو سي دي دبل بدبي الجنو  رإعما
 ۲۳٤٫٥۳٦ ۲۳٤٫٥۳۸   یر ذ.م.م زعبیل سكو

 ۸۳٫۸۸۳ ۱۹۳٫٦۲۸   ذ.م.م أولد تاون فیوز 
   ----------------------- ----------------------- 

 ٥۱٦٫۳٦۲ ٦۹۹٫۳۹۷   الفترة/السنة  ةكما في نھایات مشتركة صافي االستثمار في ائتالف
    ===== == = ==  ======= = == 
 

 : فاتھا المشتركةالتالیة في ائتالالفعلیة صص الملكیة لدى المجموعة ح 
 نسبة الملكیة               
 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ بلد التأسیس   
     

 ٪ ٥۰. ۰۰ ٪ ٥۰.  ۰۰ اإلمارات العربیة المتحدة   إعمار دبي الجنوب ذ.م.م 
 ٪ ٥۰. ۰۰ ٪ ٥۰.  ۰۰ متحدة لاالعربیة  اإلمارات  سكویر ذ.م.م  لزعبی 

 ٪ ٦۱. ۲٥ ٪ ٦۱.  ۲٥ المتحدة اإلمارات العربیة   ذ.م.م أولد تاون فیوز 
 

 ة واألخرى الذمم الدائنة التجاری ۱۳

     
 سبتمبر   ۳۰

 ۲۰۲۱ 
 دیسمبر ۳۱

 ۲۰۲۰ 
 ألف درھم ألف درھم    
 (مدققة)     
     

 ۳٫٥٦٤٫۹٥۳ ۲٫۸۸۷٫۷۰٥   لشراء أراضي  دائنون
   ۳٫۱۳٥٫۹٦۲ ۳٬۸۰۹٬۲٦٦   اریعالمشعقود  تكلفة ت صصا خوم  تحقاقات اس

   ٤٫٥۰۸٫۷٦۸ ٤٬٦٦۳٬۰٦۳   ) ۱۷إیضاح ( عالقة راف ذات دفع ألطحقة المبالغ مست 
 ۹۲۸٫۲٤۷    ۷۸۹٬٦٥٥   ) ۱(  ةنة التجاری ئ الذمم الدا

  ۱۲۰٫٥۸۳ ۲۳٤٫۳۲۳   حقة الدفع عات مست مبی  ةعمول
 ۱۸۲٫٥۳۷ ۲٤۷٫۷۲۰   یة كوملحع للجھات اتحقة الدفسمبالغ م

 ٤٤٦٫۷۱٤ ٥۰٦٬٦۰۹   ت ا اقائنة األخرى واالستحقالد الذمم
   -------------------------- ------------------------- 
   ۱۳٫۱۳۸٫۳٤۱ ۱۲٫۸۸۷٫۷٦٤ 
    == === = === ==  ===== = === == 

 
خصملى  عالتجاریة  الدائنة  م  الذم  تتضمن )۱( ألف    ٤۲٫٥۳۳  :۲۰۲۰یسمبر  د  ۳۱(درھم    فأل  ۱٤۸٫۸۷۲بلغ  بممورد  ال  تسھیالت 

یختار)  ھمدر بموجبھا  استالم    والتي  أحد ال  الدفع الموردون  من  لفواتیرھم  المجموعة.    مبكر  من  مستحقاتھم  خصم  طریق  عن  البنوك 
من    ةلتسوی الم است تحقة على المجموعة وامسللق بالفواتیر اشارك فیما یتعمورد المع مبالغ للفق البنك على دف، یوا تیبربموجب ھذا الت و

 حق. ة في تاریخ العالمجمو
 

 تخضع لفائدة سلفیات روض وق ۱٤
 

خالل   المجموعة  مدتھ    ۲۰۱۹حصلت  ("التسھیل")  متجدد  ائتماني  تسھیل  بقیمة    ٥على  دوالر    ۱٫۰۰۰٫۰۰۰سنوات  أمریكي ألف 
التسھیل غیر مضمون، ویخضع  ألف    ۳٫٦۷۳٫۰۰۰( لمدة  لدرھم). إن ھذا  فائدة  لمعدالأشھر و  ۳معدل  الفافقاً  السائدة لدى  ت سعر  ئدة 

ً   ٪۱  .۲٥  زائداً بنوك لندن (لیبور)     ۳۰. یخضع ھذا التسھیل لبعض التعھدات المالیة. كما في  ۲۰۲۲  دیسمبرحتى  كما أنھ متاح  ،  سنویا
المجموعة بسحب مبلغ  ۲۰۲۱  سبتمبر قامت  التسھیل.   ۳٬۲۱۳٬۸٦٥أمریكي (دوالر  ألف    ۸۷٥٫۰۰۰،  تم عرض ھذا    ألف درھم) من 

لفائدة  لتسھیل ضمن  ا التي تخضع  ا  وتم عرضھا فيالقروض والسلفیات  المالیة  بمبلغ  البیانات  الموحدة  الموجزة    ۳٬۲۱۱٬۷۰۹لمرحلیة 
یستحق السداد  و  ،ألف درھم)، بعد خصم التكلفة غیر المطفأة المنسوبة مباشرة للمعاملة  ۳٫٦٦۹٫۲٤۹:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱درھم (ألف  
 قریر. ت من تاریخ الشھر  ۱۲بعد 



 عةوشركاتھا التاب .م.عللتطویر ش إعمارشركة 

 
۲٦ 

 موحدة ة اللیة الموجزمرحالمالیة ال البیانات حات حولإیضا
 (غیر مدققة) ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰ يفكما 

 
 (تابع) تخضع لفائدة سلفیات روض وق ۱٤

 
: ال  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱اتي (رإماألف درھم    ٦۰۰٫۰۰۰لغ  بمب   ألجلقصیر ا  یل قرض ھتس  علىمجموعة  ال  حصلت،  خالل الفترة الحالیة

سنویاً    ٪۱  زائداً اإلمارات    معدل الفائدة السائدة بین بنوكوفقاً لدل فائدة  یخضع التسھیل لمع  .۲۰۲۲  عامفي  الل  لسداد خايء) ویستحق  ش
  ألف درھم   ٦۰۰٫۰۰۰مبلغ  جموعة بسحب  الم  تقام،  ۲۰۲۱  سبتمبر  ۳۰من الشركة األم. كما في    تجاريضمان  موجب  ب   مضمون  ووھ
 ل. سھی الت  ھذا  ن: ال شيء) م۲۰۲۰مبر دیس ۳۱(
 

لتي تخضع لفائدة  لفیات اسلقروض والضمن ا)  درھمألف    ٤۲٫۱۹۷:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱(  ال شيءإدراج    تم  ،۲۰۲۱  سبتمبر  ۳۰ا في  كم
ند  عحق سدادھا  ویست   لمتحدة بیة العرارات األماة  ي دولتجاریة فبنوك    ة عد  ھا منل علی و حصذلك المبلغ التسھیالت التي تم المثل  حیث ی 

 .  ب لالط
 

 والمطلوبات الطارئة   ضماناتال ۱٥
 

الم كفالة  أصدرت  بمبلغجموعة  درھم    ٥٫۸۷۷٫۱۳۰  أداء  درھم   ٦٫٥۰۳٫٥۰٦  :۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱(ألف  التنظیم  )  ألف  مؤسسة  إلى 
 سسة التنظیم العقاري. ن عن مشاریعھا بموجب األنظمة الخاصة بمؤالعقاري في دبي كضما

 
 ت ا االلتزام ۱٦

 
  ). تمثل ألف درھم  ٦٫٤۳٤٫۰۸٥  :۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱(  درھم  ٥٬۰٥۱٬٥۷۷بمبلغ  التزامات    مجموعةدى الل  ، كان۲۰۲۱  سبتمبر  ۳۰في  

بعد خصم  السنة  نھایة الفترة/في    أراضيرمة لشراء قطع  المبرمة من قبل المجموعة، بما في ذلك العقود المب قود  قیمة الع  ھذه االلتزامات 
   .یخرفي ذلك التاة  مبالغ المستحقلوضة وااتیر المقب قیمة الفو

 
من األرباح المستقبلیة على    ٪۳۰  لتزام بدفعالمبرمة بین المجموعة ومیناء راشد، لدى المجموعة اقیة التطویر   على ذلك، وفقاً التفاالوةً ع

 حیاة مشروع میناء راشد.  مدى دورة  
 

والتي من غیر المتوقع أن    االعتیادیة  یاق األعمالجموعة في سع للمی ة مشارتتعلق بعدتم تقدیمھا من قبل مقاولین    محددة  تھناك مطالبا
 بات جوھریة غیر مقدمة. طلومیترتب علیھا 

 
 قة األطراف ذات العال إفصاحات  ۱۷

 
ة  رمباشالدرة،  ة القالمجموعة، إذا كان لدى  ت عالقة بالمجموعوحدة، تعتبر األطراف ذاالم   المرحلیة الموجزة لیة  لغرض ھذه البیانات الما

رف أو ممارسة تأثیر جوھري علیھ في اتخاذ القرارات المالیة والتشغیلیة أو العكس بالعكس، أو  الطعلى  طرة  ی سعلى الرة،  مباشالأو غیر  
ت  للسیطرة عندما  والطرف  المجموعة  التأثیر  خضع  أو  أن  الج   المشتركة  یمكن  المشترك.  ذاتوھري  األطراف  أفراداً   تكون  أو  العالقة   

 رى. خ شآت أمن 
 
 ات العالقة امالت األطراف ذ عم
التالیة  معامالت الكانت ھناك    ،الفترةالل  خ ال   الجوھریة  وبشروط متفق  في سیاق األعمال االعتیادیة  تمت  ، والتي  العالقة  يطرف ذ مع 

 راف: علیھا بین األط
 المنتھیة في شھر أ تسعةفترة ال   

     
  سبتمبر   ۳۰

۲۰۲۱ 
 سبتمبر ۳۰

۲۰۲۰ 
 درھم ألف م ألف درھ   
     

     : م الشركة األ
 ۱٦۷٫۱۷٦ ۲۳۹٬۷۸۰   ) أدناه) ۲ع (یرادات (راجاإل

 ۲۰۸٫۷۱۳ ۳٦٤٫٥٥۹   ) أدنا) ۱مصروفات البیع والمصروفات العمومیة واإلداریة (راجع (
 ٤۸٫۸۷۹ ۳۰٫٤۱۱   ناه) ) أد۳یل (راجع (تكلفة التمو

 ) ۱۷۰٫۰۰۰( -   ناه)) أد ۳التمویل (راجع (صافي حركة 
    ==== = = = ==  ===== === = 

     : بعة تالنشآت ا الم
 ۱۳٫۸۷٦ ۱۸٫۸۱۳   داریة  صروفات البیع والمصروفات العمومیة واإلم

 ۳۹٫۸٥۳ ۲٦٬۸۰٦   مصروفات تطویر العقارات 
    ===== = = = =  ===== === = 

    القة بھم: أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العلیا واألطراف ذات الع
 ٤۱۲ ۲٤٤   واإلداریة   ات العمومیةفالمصرو فات البیع ومصرو

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



 عةوشركاتھا التاب .م.عللتطویر ش إعمارشركة 

 
۲۷ 

 موحدة ة اللیة الموجزمرحالمالیة ال البیانات إیضاحات حول
 (غیر مدققة) ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰ يفكما  

 
 (تابع) قة األطراف ذات العال إفصاحات  ۱۷

 
 أرصدة األطراف ذات العالقة

 
 یلي: ) كما ھذه األرصدة تتضمنالتي  موحدالالموجز ي لمرحلا ي لنود بیان المركز الماب ریة (والعالقة الجوھ ذاتف اطرأرصدة األ إن 

 

   
 سبتمبر   ۳۰

 ۲۰۲۱ 
 بردیسم ۳۱

 ۲۰۲۰ 
 ألف درھم ألف درھم  
 (مدققة)   

   : م شركة األال
 ً  ۳٫۲۰۷٫۳۹۱ ۳٫٥۸۱٫۷٦۲ ) أدناه) ۲( (راجع موجودات وذمم مدینة وودائع أخرى ومصروفات أخرى مدفوعة مقدما

 ٤٫٤۷٥٫٦۹٦ ٤٬٦۲٤٬۹۷۰ ) أدناه) ۳((راجع خرى  ة واألالتجاری  الذمم الدائنة
  ======= ====  ====== ==== 
   : التابعة  نشآت لما

ً ائع أخرى ومصروفات أخرى مدفوعة مقدوود ت وذمم مدینة موجودا   ۲۷٫۷۸۲ ۳٤٫۳٥۰   ما
 ۳۳٫۰۷۲ ۳۸٫۰۹۳ ائنة التجاریة واألخرى الذمم الد

  ===== =====  === == = ==== 
 ة:یف الشركتخصیص مصار )۱(
مھـام ھـذه ال عـة. شـملتإلـى المجمو مالمھابھذه بطة وتم تخصیص التكالیف المرت الشركة للمجموعة    مھامألم بتقدیم بعض  مت الشركة اقا

تثـال للقـوانین مت واالم المـالي والمحاسـبي واالمتثـال وتكنولوجیـا المعلومـات المسـتثمرین والقسـوالخزانة وعالقا  أقسام الموارد البشریة
أسـاس  مـن قبـل الشـركة األم علـى شركةال مصروفاتقة، تم تخصیص العالتفاقیة وفقاً ال عمال والتسویق.ت وتطویر األلشركاولقوانین ا

 ن إیرادات المجموعة.م ٪۳بة نس
 
 :األم شركةلغ القابلة لالسترداد من الالمبا )۲(

تطویر العقـارات المخصصـة للبیـع  عاتشرولمتكبدة ر المطوی یما یتعلق بتكالیف الت فاألم  ترداد من الشركةة لالسیمثل ذلك األرصدة القابل
لقة لمتعاواألرباح ل خدمات التطویر التحویل الرئیسیة، قامت الشركة األم بتحوی  اق علیھ في اتفاقیةمشروع خور دبي. وفقا لما تم االتف  في

لتطـویر بمـا فیھـا تكـالیف ف اكة تكـالی الشـر بـھ ى الشركة، والتي تتكبدلدبي إ خور یع في مشروعصة للب بأعمال تطویر العقارات المخص
ً البنیة التحت   یھا في اتفاقیة التحویل الرئیسیة. للشروط المتفق علیة. سیتم استرداد ھذه األرصدة وفقا

 
 :ماأل المستحقة الدفع إلى الشركة المبالغ )۳(

 ۳۱ألـف درھـم ( ۲٫٥۸٤٫۷٥۰ مبلـغ تضـمنسـدادھا عنـد الطلـب وت  حقسـت یُ وونة كة األم غیـر مضـمى الشرإن المبالغ المستحقة الدفع إل
 اً.سـنوی ٪ ۱  .٤  زائـداً   )لیبـورنـوك لنـدن (بـین ب السـائدة  دالت الفائدة  وفقاً لمع  فائدة  علیھ  یترتبألف درھم)    ۲٫٥۸٤٫۷٥۰:  ۲۰۲۰دیسمبر  

 ھم).لف درأ ٤٫۹٥۸٫٥٥۰والر أمریكي (دألف  ۱٫۳٥۰٫۰۰۰بمبلغ  لدى المجموعة إجمالي تسھیل ائتماني. ۱۳راجع أیضاً إیضاح 
 

 وظفي اإلدارة العلیاات متعویض
 

 كما یلي: رةالفت اإلدارة العلیا خالل  موظفي یضاتعوت كانت 

     
 سبتمبر   ۳۰

 ۲۰۲۱ 
 سبتمبر  ۳۰

 ۲۰۲۰ 
 ألف درھم م ألف درھ   
     

 ۳۹٫۱۲۳ ۳٤٬۸۸٥   مزایا قصیرة األجل 
 ۱٫۳۰۳ ۱٬٥۱۲   نلموظفی مة لتعویضات نھایة الخد

   --------------------- --------------------- 
   ۳٦٬۳۹۷ ٤۰٫٤۲٦ 
    ===== =====  ===== ===== 

 
ً  ٤۱ :۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰فاً (ظمو ۳٤ اإلدارة العلیا موظفي، بلغ عدد لفترةاالل خ  ).موظفا
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۲۸ 

 موحدة لیة الموجزة المرحالمالیة ال البیانات إیضاحات حول
 (غیر مدققة) ۲۰۲۱ ربسبتم ۳۰ يفكما 

 
 ات المالیة دو القیمة العادلة لأل  ۱۸

 
 ة.لموجودات المالیة والمطلوبات المالی المالیة من ا ف األدواتتتأل

 
یـة والـذمم المدینـة التـي لـم یصـدر بھـا فـواتیر یة والنقـد والـذمم المدینـة التجارمصرفدة التتألف الموجودات المالیة للمجموعة من األرص

لیـة للمجموعـة علـى لمطلوبـات الماتشـتمل ا  ذات عالقـة.    حق مـن أطـرافست والموالودائع  والذمم المدینة األخرى    لفیاتسوالض  ووالقر
المستحقة ألطراف ذات عالقة  والمبالغالدائنة مم المحتجزات ة وذلدائن یترتب علیھا فوائد وودائع العمالء والذمم ا التيالقروض والسلفیات  

 ى.رخنة األوالذمم الدائ 
 

تبـادل األدوات فـي معاملـة حالیـة بـین األطـراف   مقابلھاالمالیة بالمبالغ التي یمكن    وباتالیة والمطللمللموجودات ایتم إدراج القیم العادلة  
  الراغبة، باستثناء عملیة البیع القسري أو التصفیة.

 
 . دفتریةلا ھایمقتقارب  لیة ماال للموجودات المالیة والمطلوبات العادلة ن القیم إ
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	1 معلومات حول الشركة
	تم اعتماد تأسيس شركة إعمار للتطوير ش.م.ع "الشركة" كشركة مساهمة عامة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع وفقاً للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 في 20 نوفمبر 2017 وتم إصدار شهادة التسجيل في 21 نوفمبر 2017. إن عنوان الشركة المسجل هو ص.ب. 48882، دبي، الإما...
	إن الشركة هي شركة تابعة لشركة إعمار العقارية ش.م.ع ("الشركة الأم") وهي شركة تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة ومدرجة في سوق دبي المالي. تم تحويل الشكل القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة ("ش.م.ع") من خلال بيع نسبة 20٪ ...
	إن الأنشطة الرئيسية للمجموعة هي تطوير العقارات وإدارة المشروعات العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
	تم التصريح بإصدار البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة بتاريخ 14 نوفمبر 2021.
	2-1 أساس الإعداد
	وفقًا للتعميم إلى الشركات المدرجة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع بتاريخ 7 أبريل 2021 بشأن الإفصاح عن البيانات المالية المرحلية، اختارت المجموعة الإعفاء من عدم إصدار البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2...
	2-1 أساس الإعداد (تابع)
	4 الإيرادات وتكلفة الإيرادات
	4 الإيرادات وتكلفة الإيرادات (تابع)
	فيما يلي تقسيم الإيرادات المعترف بها على مدى فترة زمنية وعند نقطة زمنية معنية
	5 مصروفات البيع والمصروفات العمومية والإدارية
	6 (أ) إيرادات التمويل
	6 (ب) تكلفة التمويل
	7 النقد والأرصدة المصرفية
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