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 الموحدخل الد بيان

 2021ر سمبدي 31في  يةللسنة المنت 
  

 درهم(   3.  673 يكي = أمرر دوال  1)    

  2021  2020 

 ألف درهك  ألف درهم  إيضاح 

 * م .اد بيان اب    
 

 17.959.478  64528.269. 5 اإليرادات 

     

 ب211.426.81   ( 16.518.493) 5 رادات ي اإل تكلفة

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

 6.532.666  751.15211.  ح با رأل إجمالي ا

     

     

 266.664  393.612  أخرى تشغيلية  إيرادات

 ب 101.311   ( 141.741)  مصروفات تشغيلية أخرى 

 ب3.529.258   ( 0524.072.) 6 رية ادإلوافات ال.مومية  رو مصلوايع ب ال  تا وفمصر

 ب 665.679   ( 657.824) 16 ت .دا الت والمكات واآلالممتل الكاست 

 ب 592.857   ( 624.623) 17 ثمارية  الست ات ا راك ال.قاست ال

 484.630  430.057  أب 7 إيرادات التمويل 

 ب5.71791.0   ( 1.295.102)  بب 7 يل التمو تكاليف

 7.3912.44  216.366 ب 3  أب4 إيرادات أخرى 

 ب 36581.7   314.567 15 كة ترمشالت  ئتالفااالميلة وكات الزرشلاالحصة من نتائج 

 ب 50550.9   ( 190.669) 2-2 ة  مالقي  فاضانخ

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

 2.613.843  6.123.743  ة يبضرال بل األرباح ق

     

 192.498  ( 407.164) 8 ضريبة الدخل  ضي تخفب / مصروفات  

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

 2.806.341  5.716.579  لسنة ااح أرب

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

     

     منسوبة إلى: 

 200.1092.  3.800.110  مالكي الشركة  

 697.141  .916.4691  مسيطرة ال رغي  م حصال

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

  .5795.716  2.806.341 

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

     ة: ركالكي الشلى مبة إنسومال ك الس ية ربح

 0 ر29  0  .52 28 والمخفضة  درهكب اسية  الس ك األسربحية  -   

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

 
 
 
بينةب.ض المبالغ ال تتوافو *   لتفصريل فري اب ضرح مو وكمرا هرتي ترك إجراؤهرا الت.ديالت الوت.كس  2020 لسنةة الموحدة ات المالي مع البيان  ناه الم 
 ر4-2اح ضي اإل
 

 ر ةدلية الموحال يتجزأ من هذه البيانات الما اً جزء 36إلى  1من  ةقت شكل اإليضاحات المرف
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 ل الموحد امشال لخالد بيان

 2021بر مديس 31في ة ة المنت يسنلل
 

 درهم( 3. 673=  يكي  مرأ دوالر   1) 

 2021  2020 

 ألف درهك  ألف درهم  

   
 * ابيان ب  م .اد 

 

 412.806.3  5.716.579 أرباح السنة 

    

    ا تصنيفهإعادة   يتعين لتي الشاملة األخرى ا (ر اإليرادات / )الخسائ

    : قةالح في فترات  ل دخ لا ان بيى  لإ   

    

 ب.37817   ( 10.488) قة لمحقا  ئرب غيرساالخ  األرباح/  اطيحتي ا  في النقم

    

 ب42.400   3.404 جنبية ألت اال.مال حويلطي ت حتيافي ا   النقمبالزيادة / 

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

    إعادة  يتعين   يت ال لة األخرى م شالا  ائر( الخس)ت /  اإليرادا  بنود  صافي 

 ب.18360   ( .0847) : الحقة تا في فتر ل ن الدخإلى بيا يفهاتصن     

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

    

    تصنيفها  إعادة   يتعين  الت / )الخسائر( الشاملة األخرى التي  رادااإليبنود 

    : ة قالح  تراتففي ل الدخ إلى بيان    

    

 ب2.0603   21.877 ةققحالمير  ئرب غاسرباح /  الخألا طيحتيافي ا   النقمبالزيادة / 

    

 -  7.3741   الشاملة األخرى إليرادات اخالل   ة ال.ادلة من يم الق األرباح المحققة عند التغير في

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

    تعين  ي الالتي  خرى الشاملة األ ( رائلخس/ )ا   تا ادري اإل د بنو  ي صاف

 ب32.060   39.251 قة ترات الحل في فا إلى بيان الدخ ه نيف تصة إعاد    

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

 .0982.714  5.748.746 نة س لت الشاملة لإجمالي اإليرادا

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

    

    : إلى ة سوبنم

 565.2.044  3.845.625   شركة ي الكلام

 669.533  .1211.903 رة سيط مغير الالحصم 

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

 5.748.746  098.42.71 

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

 
 
 
 
 
 
 
ب ب.ض المبالغ ال تتوافو *   ي كمرا هرو موضرح بالتفصريل فرإجراؤهرا  ديالت التي تركوت.كس الت. 2020 ةن لسدة الموحلية مع البيانات الما هنا ينةالم 

 ر4-2اإليضاح 
 
 لموحدةر ا ةي لالما اناتي الب  هذهن م زأال يتج جزءاً  36إلى  1 نمرفقة شكل اإليضاحات المت  
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 الموحد  كية المل قي حقو غيرات ف يان التب
 2021ر مبديس 31للسنة المنت ية في 

 درهم(  3. 673ي = كر أمريدوال  1) الشركة   يبة إلى مالكوسنالم 

 
 سأر

 المال 

برنامج األس ك  
الخام بأداء  

 مالي اإلج زة حتجلما األرباح االحتياطيات  الموظفين 
ر يغ  حصمالرر
 يطرة  سملا

 الي  رررررمررررإجرر
 ملكية حقوق ال

 هك  در  ألف هك در  ألف ك درهألف   ألف درهك   درهك ف  أل   درهكألف     هكردألف   
        

 65.916.395 9.161.262 56.755.133 32.031.418 17.565.660 ( 1.684) 7.159.739 2020بر ديسم 31كما في الرصيد 
 (1.334.493) ( 97.110) (1.237.383) (1.121.320) ( 25.063) - - ب 4-2اح  إيضان يبنتيجة إعادة الرات غيتأثير الت

 ─────── ───── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 64.581.902 9.064.152 55.517.750 30.819.098 17.540.597 ( 1.684) 7.159.739 نهب* ابيد  م .ا 2021 يناير 1كما في صيد الر
        

        سنة لشاملة لل يرادات ااإل ي إجمال
 5.716.579 1.916.469 3.800.110 3.800.110 - - - صافي أرباح السنة 

        
 32.167 ( 13.348) 45.515 17.374 28.141 - - خرى للسنة شاملة األل ااإليرادات 

 ────── ───── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 5.748.746 1.903.121 3.845.625 3.817.484 28.141 - - للسنة  ةلم الشايرادات إجمالي اإل 

        
 ( 9.329) - ( 9.329) ( 9.329) - - - ب 32  احيض إ ة ارإلدس ال جممكافآت أعضاء 

        
 ( 715.974) - ( 715.974) ( 715.974) - - - ب31يضاح  إهمين  سا لملمدفوعة لا احبرت األتوزي.ا

        
 (1.321.325) (1.314.461) ( 6.864) ( 6.864) - - - ب.ة ت تاكاشرة مجلس إدار افآت أعضاءكمو توزي.ات أرباح

        
 - - - ( 380.011) 380.011 - - ب27ح إيضا  ات اطيحتياال ى لإ ولمحال
        

 ( 32.683) (3.150.539) 3.117.856 - 2.097.856 - 1.020.000 ب 27و 26و 1-2اإليضاحات يطرة  غير مس صة ى ح االستحواذ عل
 

        
  ( 55.833) - ( 55.833) ( 55.833) - - - ألخرى رات اتغيلا
 

────── ───── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  
 68.195.504 6.502.273 61.693.231 33.468.571 20.046.605 ( 1.684) 8.179.739 2021 مبرديس   31في  الرصيد كما 

 ═══════ ══════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

 
 
 
 

بينةض المبالغ . بفو ال تتوا*   ر4-2ح بالتفصيل في اإليضاح وضم هو  كماك إجراؤها وت.كس الت.ديالت التي ت 2020 لسنةموحدة لاية المال  تياناالبمع  ناه  الم 

 
 الموحدةر  ليةالماات  ناذه البيزأ من هال يتج  اً زءج 36إلى  1من قة  ت المرفضاحاإليل اشكت  
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 بابع ت د حان التغيرات في حقوق الملكية المويب
 2021بر ميسد 31 يفمنت ية لسنة الل
 (درهم  3. 673 =   يدوالر أمريك 1) لشركة  ا بة إلى مالكيوسمنلا 

 
 سرأ
 ل مالا

برنامج األس ك  
ء  الخام بأدا 

 لي اإلجما ة زتجاألرباح المح  يات حتياطالا ين وظفالم
 الررحصم غير

   يطرةالمس
 ي  مالررررررررررر جإ

 حقوق الملكية 
 هك  ردف  لأ هك در  ألف رهك ألف د ف درهك  لأ ألف درهك  ك  دره  فأل ألف درهك   
        

 63.449.423 9.286.994 54.162.429 29.441.645 17.562.729 ب 1.684  7.159.739   2019ديسمبر  31كما في الرصيد 
        
 ب 738.448  ب 25.113  ب 713.335  ب 704.521  ب 8.814  - - ب 4-2اح  إيضالبيان  نتيجة إعادةالتغيرات ير ثأت

 ────── ───── ────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 62.710.975 9.261.881 53.449.094 28.737.124 17.553.915 ب 1.684  7.159.739 *هب.اد بيانم    2020يناير  1الرصيد في 

        
        لسنة لة للشام ادات اريإجمالي اإل 

 2.806.341 697.141 2.109.200 2.109.200 - - - ب د بيانهم .ا  السنةصافي أرباح 
        

 ب 92.243  ب 27.608  ب 64.635  - ب 64.635  - - ب اد بيان م .ا  رادات الشاملة األخرى للسنة ياإل
 ────── ───── ───── ─────── ─────── ───── ────── 

 2.714.098 669.533 2.044.565 2.109.200 ب 64.635  - - للسنة  الشاملة يرادات إل اإجمالي 
        

 ب 7.350  - ب 7.350  ب 7.350  - - - ب 32يضاح  إ جلس اإلدارة  مآت أعضاء فامك
 

       
 ب 914.450  ب 906.679  ب 7.771  ب 7.771  - - - مجلس إدارة شركات تاب.ة  ضاءافآت أع كموأرباح توزي.ات 

 

       
 - - - ب 261.700  261.700 - - ب27ح إيضا  ات اطييتح لى االالمحول إ

 
       

 ب 10.935  88.497 ب 99.432  ب 98.401  ب 1.031  - - ببأ 4إيضاح  يطرة غير مس  ةصى ح ذ علواحتسالا
        

 - ب 138.644  138.644 347.996 ب 209.352  - - ببب  4 احإضافية في شركة تاب.ة  إيضصة ى ح اذ علاالستحو 
 

       
 89.564 89.564 - - - - - ب 16 إيضاح  سنة ال الل مة خالمساهمة المقد

 
────── ───── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 64.581.902 9.064.152 55.517.750 30.819.098 17.540.597 ب 1.684  7.159.739 هب م .اد بيان  2020ديسمبر  31في   ماك صيدالر
 ═══════ ══════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 
 

 
 ر4-2ي اإليضاح بالتفصيل فموضح  كما هوك إجراؤها ت.ديالت التي توت.كس ال 2020 نةسل ة وحد مالية الملبيانات الا مع  هنا  نةيب م  لاب.ض المبالغ  افوال تتو* 
 

 ردةحوالية المبيانات المذه اله نيتجزأ م ال  ءاً جز 36إلى  1من المرفقة    تت شكل اإليضاحا
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 الموحد ةي قدلنات اان التدفقيب
 2021 ربمسيد 31في  منت يةال سنةلل
 
 رهم(د  3. 673ريكي = دوالر أم 1)  
  2021  2020 
 ألف درهك   ألف درهم  إيضاح  
 * اب م .اد بيان     

     نشطة التشغيليةنقدية من األالتدفقات ال

 2.613.843  6.123.743  الضريبة  األرباح قبل

     ر:الت ليدت.

 581.736  ( 314.567) 15 مشتركةلا  تاتالفئااللة وميلزاركات  شائج النتمن   ةلحصا  

 1.432.340  1.408.680 19،  17، 16 است الك  

 11.199  10.906 18 غير ملموسةات  جوداء موإطف  

 ب 8.976   10.350  ظفينوصافي مخصم ت.ويضات ن اية الخدمة للم  

 ب 50.219   642  تاوم.دت  لكات وآالاستب.اد ممت نم بباحرأخسائر /   

 ب2.252.238   -  عبيللكمحتفظ ب ا ة  مصنفات  ودجوماد  ب.تسا من  حابرأ  

 202  ( 90.292)  ةاستثماريرات  عقا  استب.اد نم خسائر/   بأرباح  

 1.095.717  1.295.102  بب7 تكاليف التمويل  

 ب 484.630   ( 430.057) أب 7 يلومتلادات  إيرا  

 381.886  962.292 6  ا يلفي تحصك كومشال  فلسلوا  ك المدينةذمال  مخصم  

 1.213.789  667.663 2-2 فيض القيمةة وتخقيمخفاض المخصم ان  

  ────────  ──────── 

 4.534.649  9.644.462  يات قبل التغيرات في رأس المال ال.امل:ال.مل مند  نقلا

 

 :ل.امال مالالتغيرات في رأس ال

    

 ب1.264.136   (5.586.244)  واتيرف ا  در بصي  كل  لتية ايندم كمذو  يةراتجة  يندمك  مذ  

ً قموودائع ومصروفات مدفوعة  ذمك مدينة  موجودات أخرى و    ب 279.273   513.103  دما

 87.071  4.389.438  رغرض التطويعقارات ل  

 ب 513.539   2.102.076  ل.مالءا ندف.ات مقدمة م  

 ب 232.425   ( 322.041)  ىرأخو  يةتجارة  ائندك  مذ  

 70.832  ( 150.427)  ت الدائنةازتجمحلاك  مذ  

 ب 247.253   -  فياصمحتفظ ب ا للبيع،  لوبات  طمموجودات و  

 ب 18.495   169.028  ل، صافيالدخ  ةريبض  

  ────────  ──────── 

 2.137.431  10.759.395  يليةنشطة التشغج من األاتنقد الالن  صافي

  ────────  ──────── 

     ريةاثمستنشطة االألمن ا  ةقديالن  تافقتدال

 ب7.702.940   (3.793.556) 13 ائعودو  مالية  أوراق  اءشر

 7.643.970  3.498.323  اق ماليةاد أورحصالت من استب.متال

 488.884  426.177  يل المستلمةإيردات التمو

 85.322  94.311 15 ركةتمش  فاتالتئاميلة وكات زرمن ش  ةتلمالمس  حااألربتوزي.ات  

 ب 122.449   ( 65.039)  مشتركة  فاتزميلة وائتال اتركشوض إلى  رقفي و  ت إضافيةرااماستث

ً مدفوعة مقدملغ  ابم  ب 316.527   ( 199.413)  مقابل استثمارت ا

 ب1.407.599   (1.157.185) 17 ةتثماريسالمبالغ متكبدة على ال.قارات ا

 -  97.638  ةتثماريسا راتعقا  دا.تباس متحصالت من

 3.229.947  -  بيعللا محتفظ ب   تاودجبيع مو من  تمتحصال

 ب 748.540   (1.311.727)    والم.داتت  الواآلدة على الممتلكات  متكب  مبالغ

 93.779  19.565  متحصالت من استب.اد ممتلكات وآالت وم.دات

 ب 247.080   ( 395.516) 9 بنةهومرلع ائادواللك  بما في ذ ثالثة أش رد  .بو  تحست  ودائع

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

 996.767  (2.786.422)  ثماريةاالست  األنشطةمن    / (فيمة  تخدمس ال)  النقديةصافي التدفقات  

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

 ر4-2ح ضالتفصيل في اإليكما هو موضح با إجراؤها  يالت التي تكوت.كس الت.د  2020 ةلسنية الموحدة ت المالانايبمع ال هنا  نةيب الم  المبالغ ض ب.  افوتتوال * 
 

 الموحدةر  ةنات المالييابهذه ال جزأ منال يت  جزءاً  36لى إ 1من   اإليضاحات المرفقةل  شكت  
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 ( ابع )ت ان التدفقات النقدية الموحديب
   2021 رمبسيد 31 ية في منتة السنلل

 

 درهم(  3. 673 ي = يكمرأر ال دو 1) 
  2021  2020 
 هك در  ألف  ألف درهم  إيضاح  
 * ب م .اد بيان ا    

     لنقدية من األنشطة التمويلية ا  قاتالتدف

 7.466.349  5.505.513 23 لفوائد  التي تخضعيات لفسلوا  القروض ت منصالمتح

 ب7.846.325   ( 10.303.875) 23 تخضع لفوائد ت فيا وسل وض سداد قر

     ات  توزي.ات أرباح الشرك في ذلكا  بم مدفوعةال احرباألت ي.اتوز

 ب 905.000   (2.028.974)  رةب مسيط يرم غلحص دفوعةب.ة الما تال   

 ب1.020.477   ( 988.927)  ة وعفالمد التمويلتكاليف 

   ء أعضا  لك مكافأةي ذ  بما فرة مكافأة أعضاء مجلس اإلدا

  ( 17.654)  ةبب.تا ت ارة شركادإ سلمج   
 
 ب 16.800 

 -  1.836.500 24  ك صكوإصدار   نمالت متحص

 ب 210.704   ( 153.688) 19 د اإليجار وقع تاتزامت ال دف.ا

  ─────────  ──────── 

 ب2.532.957   (6.151.105)  مويلية الت في األنشطة  ةدمالمستخ   النقديةت قافتد ال  صافي

  ─────────  ──────── 

     

 601.241  1.821.868  دله وما يعا نقدفي ال الزيادة

 4.303  ( 3.302)  ةال.مالت األجنبي   ويلقات تحفرو  صافي

 5.158.444  5.763.988  بداية السنة  النقد وما ي.ادله في 

  ────────  ──────── 

 5.763.988  7.582.554 9 نة ة الس قد وما يعادله في نهايالن 

  ════════  ════════ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بينةلاب.ض المبالغ و تواف ال ت  *  ر4-2فصيل في اإليضاح لتا كما هو موضح بوت.كس الت.ديالت التي تك إجراؤها  2020 لسنةة موحد ال ليةامع البيانات الم اهن  م 

 
 دةرموحال  ةيات المالنالبياال يتجزأ من هذه    جزءاً  36إلى  1من   ت المرفقةشكل اإليضاحات  

 



 عةبالتا  اهوشركات .م.عش  العقارية إعمارشركة 
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  تابعب ة موحد لا ةي لانات المايب لا  ولححات ضاإي 
 2021 برديسم 31 فيا كم
 
 شطة ألن االتأسيس و 1
 

ي سنة  صادر ف  66اري رقك  وز  قرار   ب جساهمة عامة بمو م  كةراهمة عامةب  أالشركةأب، كش ال.قارية  شركة مست شركة إعمار  سسأت 
تأ1997 في  ل اسست  ر  أع  1997يونيو    23شركة  فياموباشرت  واف  ؤلت   ر 1997و  يولي   29  ل ا  ة  المجموع  ةب.التا  ا ت اكشرلشركة 

المس  ر أبالمجموعة أ ال.نوان  تداول أس ك    دبي،   9440و مرب  هكة  لشرل لج إن  يتك  المتحدةر  ال.ربية  ة في سوق دبي  رك لشااإلمارات 
 الير ملا

 

الرئيسية ا  إن ا  للمجموعة   ألنشطة  وت مث الست هي  ال.قارات  في  وم قاري ال.  مشاريعلاوإدارة    اهويرط ار  والبيع  ولتس از  كراة  ئة  زتجلاب ق 
 التي تقدك خدمات ماليةر  ارات في الشركاتمستث اال و وفرات وخدمات المرا ا.قارة الإدت ما وخدضيافة الو
 

   ر2022مارس  17خ ري تاب وحدة ملانات المالية ابي ال تك التصريح بإصدار
   

 د اإلعدا ساس أ 2-1
 

البيا اللاات  ن تك إعداد  لل وممالية  المااري لتقاد  عدالدولية إلاير  ي ا.مللقاً  ة وفمجموعحدة  الم.اجم ادرة عن  صلا  ية لر  المحلس  ة  ي للدوة اسبي ايير 
 ر 2015ب لسنة 2  حدة رقك مت اللدولة اإلمارات ال.ربية  القانون االتحادي ومتطلبات 

 
اير  ن ي   2وأصبح سارياً في    2021  لسنة   ب32 رقك    ة .ربية المتحدلالدولة اإلمارات  ي  دتحاا  المرسوك بقانونر  صد  ،2021سبتمبر    20في  

ير ينا  2ش ًرا اعتباًرا من    12ر أماك الشركة  2015ب لسنة  2 ي لدولة اإلمارات ال.ربية المتحدة رقك  والذي ألغى القانون االتحاد   2022
بقانون  اك  لالمتثال ألحك  2022 تأثير وك الشركة حالياً  قت ر  2021  ب لسنة 32 رقك    لمتحدةال.ربية ا  ت ا إلمارلدولة ا  اتحادي المرسوك  بتقييك 

 د المحددر في أو قبل الموعمتثال التاك  وتتوقع االلقانون الجديد  ا
 

  ، يةماللا  تنابيالة عرض المعركة وشلل  ةلي ي غتشالو ال.ملة  حدة  أدرهكأب وهت مال  مارات ال.ربيةبدرهك اإل  ة الموحدةنات المالي د البياتك إعدا
ويتك ستخدم ا  ت   التي  يليةتشغال  كل منشأة ضمن المجموعة ال.ملة  دحدر ت ذلك  ذكر خالف ي ، مالك  رهكف دل أ  بأقر   ىلغ إلاب لمافة  اك  بري تك تق

 ستخدمةر مللتشغيلية اة اخداك تلك ال.مل نشأة باست لية لكل مفي البيانات الما  المدرجة د وقياس البن 
 

من  القيمة ال.ادلة  جودات المالية ب و لمواقة  مشت للية االما  األدوات  ناءتث باس  رية خاري ة الت فكللت ا  دألمب وفقاً    دةحومة الي مالال  اناتالبي لقد تك إعداد  
  يمة ال.ادلة لى القبشكل عاك ع  خيةالتكلفة التاري ةر ت.تمد  مة ال.ادلي تك قياس ا بالقي سائر الت خل واألرباح أو ا  ة األخرىملات الشاخالل اإليراد

 تر ودا ابل الموجقم "دفومال بلغللم
 

 ر  وحدة البيانات المالية الم في هذه  بعت ملا.رض ال مع افولتتومقارنة لااك رقض أ.ب  ف ي تصن عادة إت تم
 

 أساس التوحيد 
 

االبياناف  ألتت  رض  في ذلك المنشآت ذات غ  اموعة  بمجم ال  لسيطرة  لمنشآت التي تخضعانات المالية للشركة واالبي من    وحدةملت المالية 
 ية:الالت  ريي ا.مفاء الستي ا  دن ع طرةحقيو السي ت  كت ر ي ب امخ
 
القائمة التي يل المثا على سب   حدى المنشآت ى إ لع  فوذ ن   وعة المجم  كتمتل  عندما ب أ    األنشطة   ه ي ية حالية لتوج.طي إمكان ت   ل، الحقوق 

 في اب؛  ثمرذات الصلة للشركة المست 
 أة، و منشال ع م ط ايجة ارتبات ن  غيرةت ت مادال ا حقوق في، إيريكون ، أو إلى ة عجموالمتت.رض عندما  ب ب  
 الشركةر  إيرادات للتأثير على مبلغ منشأةلا لىع اهوذنفداك  على استخ رة دقلا عة جموم لا ىلد ب   
 

تمتلك   أقالعندما  حمجموعة  اغلبية  من  التصوي وقل  الشرك ق  في  شاب  ا  ما  أو  ات  في ا،  ة  المجلمستثمر  جميع  ةموعتقوك  الحقائو    بأخذ 
 ضمن ذلك:  ت وي ا في مر المستث الشركة  على  ةيطرس تلكمت ت ن كاا إذا فيم  دي دحت ند ار عالعتب ا نب.ي  ة الق ال.والظروف ذات 

 
  اي ف شركة المستثمررين في ال آخمع حملة حقوق تصويت ية الت.اقد الترتيبات -
 رى الت.اقدية األخ الناتجة من الترتيبات  حقوق ال -
 ة ع مجمولة لتملوحقوق التصويت المح  يةالويت الحصت ال حقوق  -
 

ناك  ه  وف تشير إلى أنئو والظر نت الحقااثمر في ا أك ال، إذا كت مسالكة  لشرعلى ا  السيطرة   ي ادلنت  كاإذا    ماي يك فتقي   دةاعإب   عة جموتقوك الم
  ة تاب.لة اشركة على السيطرة على ال عصل المجموحت ما تاب.ة عندوحيد الشركة الأ ت اصر الثالث للسيطرةر يبدمن ال.ن  رث ت لواحد أو أكتغيرا

ذ علي ا  ك االستحواومصروفات الشركة التاب.ة التي ت   ات ادإيرت ومطلوباإن موجودات و  ررة يطالس  كتل  تتوقف ما  عند  دي حوت ال  ذلك  يتوقف و
ا المولبيان ا  ي ف  تدر   السنةب.ادها خالل  ست أو  المالية  محد ات  بدءاً  تاريخ حة  المجموعة عن  ت   يطرة حتىسل الى  صول  وقف سيطرة  تاريخ 
 ةر كة التاب.رش للى اععة جموالم
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 ب بعالموحدة  تاة مالي ت الناايضاحات حول الب ي إ
 2021 ربيسمد 31 كما في

 
 أساس اإلعداد )تابع(  2-1

 

 لتوحيد )تابع( أساس ا 
 

 التاب.ةات شركلا
  رة سيطل ا  عة علىوم جميه الصلت فح  ذيره التاريخ اليس باعتباأو التأس  اريخ االستحواذ اً من ت ءدل ب كامبالة  تاب.ت الشركة الان بياحيد  توك  ت ي 

كة  لشرلمالي  ال  قريرس فترة إعداد الت ة لنف.تاب ال  اتت المالية للشركياناالب   اددعإ  كيت   ذي تتوقف فيه السيطرةرالخ  تاري ى الحت   احيدهويستمر تو
محاسبي ي ساك  باستخد اعن   رمتسقة ة  اسات  ي ضلد  ت.ديالترورة،  إجراء  الب   تك  العلى  للشركاتيانات  ب لت ا  مالية  جاب.ة    ا سياسات   ل . دف 

متوافي ب سحاالم معة  اسياساال   قة  للمجموعةر حالمت  جمي   سبية  اإن  والم.دصرأل ع  والخسائرامالة  واألرباح  من  المح  رغي   ت  الناتجة  ققة 
 لر بالكام اه.ادستب ك ااح يت ب وزي.ات األرت و عة  المجمو ات بين شركت ماللم.اا
 

المس غير  الحصم  قياس  لحص  ة يطريتك  وفقاً  ي ا  تا دجولمو افي  من صا  ةي ب ناست ال  ت امبدئياً  ت لتي  أي  الايخ  تار  يفدها  دي حمكن  ستحواذر 
 وق ملكيةر يتك احتساب ا كم.امالت حق  ةالسيطر رتب علي ا فقدانيت ركة تاب.ة ال ش  وعة فيالمجم ة حص تغيرات في 

 

 ر دي صرالفي    عجزلك ذ نع جنت  ن وإ حتىة  لحصم غير المسيطرا لى تاب.ة ت.ود عن الشركة الالشاملة ضم ر ئ ساإن حصة اإليرادات / الخ
 

التغي  التاب.ة، دون خسا  ية كمللا  ة ي حص ف  رإن  اة،  يطرالس  رةللشركة  أن يتك  المجموعة    ت فقد ل  ا حيةر في  م.املة حقوق ملكه  حتسابه على 
 ، فإن ا: ة التاب.ةعلى الشرك السيطرة 

 

 ؛ ب.ةاالت كة ريةب ومطلوبات الشرا لتجا في ذلك الش رة اات  بمبموجودتراف عاالتوقف  −

 ؛ةرسيط م رغي  حصم  يأل الدفترية  ةمي قلبااف رعت اال قف وت  −

 قوق الملكية؛ح مة المسجلة في اكالمتر لتحويل ات توقف االعتراف بفروقا  −

 ك؛دلة للمبلغ المستلمة ال.اي قت.ترف بال −

 محتفظ به؛   رماة ال.ادلة ألي استث بالقيمت.ترف  −

 و ؛  دحمو الان الدخل الشامل ي ن ب ترف بأي فائض أو عجز ضم.ت  −

ً ابقس اب   .ترف لمامن ال.ناصر    ة عوجمالم   حصة يف  صن ت   دي ت. − أو    حدموالالدخل الشامل  ن لى بياخرى إأل ا  ضمن بنود الدخل الشامل  ا
ً ، ةز المحتجاألرباح   رحيثما يكون مالئما

 

 :2021بر  سمدي  31ما في ية للشركة كسي رئ فاصيل الشركات التاب.ة ال يلي ت فيما 
 

 ة سيئيلرا ة ط ش نألا يسأس مكان الت لتابعة كة ا رالش 

 بةس ن

 ة الفعلية ص حلا

 ٪100.00 ة ت الضيافتقديك خدما  دة المتح  بيةاإلمارات ال.ر ذركرك  افةلضيل ارعمإعة موجم

جيليستيرك جيريمينكول  تإعمار لل.قارا

 ٪100.00 ل.قارات وتطوير ا استثمار  ب أ اركيالجم ورية التركية  أت ي يركيتأنونيك س

  كنينوأ كيرت سيليج ول نكإعمار ليبادي جيريمي

 ب كياأ ترأة  ركيتجم ورية ال لا ي تييركس

ير  ووتططوير ال.قارات ار وت تثمسا

  اكز التسوقمرلتجزئة والبيع باليات عم

 ٪100.00 ة فوأصول الضيا

 ٪100.00 والترفيه  طة التسليةشنأ ة اإلمارات ال.ربية المتحد  كركب إعمار للترفيه  ذر

 ٪100.00 ة فضيا ال  تتقديك خدما  ة د حتملا  ةيب.رالت اارماإل ت اج.نتللفنادق والم إعمار ةعمومج

 ٪88.74 ت ارا.قالر طويوت  رااستثم مصرأب أ  ر ال.ربية مصجم ورية  التاب.ة  ات ا وشرك ركركإعمار مصر للتنمية ش 

 ٪50.00 .قارات  وتأجير الة تطوير وإدار المتحدة   بيةال.ر ماراتإلا ك شرذركردبي هيلز استيت للتجزئة 

  شرذركرك  قوسدارة مراكز الت إل رماعإ

 المتحدة   يةال.رب راتماإلا راجع اإليضاح أدناهب   اب.ةالت  اتاوشرك

ارة مراكز بالتجزئة وإدع البي  تطوير

 ٪100.00 سوق  تلا

 دة لمتحية ال.ربا  تاماراإل ةوشركات ا التاب. للتطوير شركر" راإعم

وعات  رة المشرداوإرت .قالر ا تطوي

 ٪80.00 ة ريال.قا

 ٪100.00 ت ارقال.وتطوير ا استثمار  الس.ودية  ةي .ربال ةكلمملا ركرك ذ ط سواألشرق لر اإعما

 كات ا التاب.ة  وشرد يمتل انديا  إعمار

 

 د ال ن

 

 رات .قاطوير الاستثمار وت 
 

77.01٪ 
 

  10ي  ف  .قدن ملال.مومية  م.ية اجل ا  ما" اجت كر"  أإعمار مولزأب في  شر   ز مولار  الشركة وشركة إعمي  مساهمفو  اوة،  حالي ال  السنة ل  الخ  *
لكل    الشركة  ي فس ك جديد    0  ر51تخصيم  و  ارمن خالل إصدالشركة  مع  ر مولز  ماإع  اندما ، على  ، بموجب قرار خام2021بر  وت أك

فقات  على الموالحصول ب.د ا ،2021 رمب نوف 22في أبر االندما  ة طخ ز  أ مول رماإع فيمسيطرة   غير  دي ك حصمل مساهمينملكه س ك ي 
إعمار    فيالحصم غير المسيطرة  ي  كة لمساهمس ك جديد من الشر  1.020.000.000ة  الشرك  ترأصد ،  نيةالم.  تايئ ال مطلوبة من  لا

تاب.ة  ة  شرك،  تسوق شرذركركاكز الإلدارة مر  راإعممار مولز إلى  الحقوق وااللتزامات وأعمال إعجودات ويل المووحت تك  مولز، وعليه،  
 ةر ل للشرك لكامبامملوكة 
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 عب ب تادة حومالمالية ال  تانلبيات حول ااحاضي إ
 2021مبر ديس 31 كما في

 
 بع( )تا د داع إلا  أساس    2-1

 
 ( بع يد )تاحو تأساس ال

 
 : لشركةمولز مع ا دما  إعمارن اند أثير في حقوق الملكية المنسوب إلى مالكي الشركة عالتالي الت  يمثل الجدول

 
  فمبرنو 22 

2021 
 درهكألف  

 3.150.539 لي ا  ع ذيطرة المستحوسمترية للحصة غير الفة الدالقيم
 5.232.600   قيمة األس ك الم صدرة

 ------------- 
 2.082.061 كة رشل اكي لماى وبة إلسن ة المكي ملحقوق الالتخفيض في 

  ======= 
 

الت وي ست   تمت  البالغع ألمذكور  اخفيض  ة  تكاليف    2.082.061  اله  إلى  باإلضافة  درهك  الصلة اذت  المالم.األف  األس ع  ل ب مقا  ت    ك الوة 
  لك كذر راجع  ف درهك أل  3.117.856لغ  ب مالشركة ب   يسوبة إلى مالكمن الملكية الوق  افي حقيادة صزترتب عليه  ، مما  ة المصدرةالجديد

 ر 28و   27و 26ات حيضااإل
 
 المشتركة  ت االفميلة واالئت ت الزكارشلا

حتى لو    يةالية والتشغيلياسات المعلى الس   سيطرة   ا س لاً لكن لي ي رتأثيراً جوه  جموعة مل ا للشركات التي يكون في زميلة هي االشركات ال
  يس اسك تأويت   ة ترك شم  ة رطسي   وعةم مجللي يكون في ا  ت الت نشآملتلك ا  يفات المشتركة هئتالالار أما  أو أكثر   ٪ 50همة  ساملالغت نسبة  ب 

اتف واقت.  ة ي اقبموجب  مدية  إلى  وا  ة ي جاتي االستر  ات ارقرلاوم  خص ب   باإلجما"   ة وافقتحتا   في  ويك  ر ةي لشغي ت لالمالية  حقوق  للمجموعة  ون 
 ر أو أكثر ٪50همة المساحتى لو بلغت نسبة  ا مطلوبات  مات تجاه والتزا اجودات موي ف حقوق فخالب  ادات جوموصافي 

 

احت  ااكالشر  يفموعة  المج  رات اماستث   ب اسيتك  افتالئ الوا  لةي لزمت  ب رلمشت ات  للمحاسب لملكق اوحق  ة قي استخداك طركة  بمةية    جب طريقة و ر 
تكلفة، زائداً  الب   الموحدمالي  المركز البيان    يفلمشتركة فات اة واالئتاليل كات الزمرالش في    ماراتة للمحاسبة، يتك تسجيل االستث ملكي حقوق ال

الم في ح   واذحت االس  د.ب التغيرات ما   الزمي ا كلشرات  ودا وجمفي  صا  نمجموعة  صة  انخفناقص  ة،كرت شمل االئتالفات  ة والت  أي    ض في ااً 
 القيمةر 

 

بي  ايظ ر  الشاملان  المجم  الموحد  لدخل  وائت الشركات ا  ج  ائ نت   نوعة محصة  المشت الفات زميلة  إن  كر ا  وةر  ااألرباح  لمحققة  الخسائر غير 
ة  لي ركات الزمي الشف  ةع وجمملحصة امدى    إلى   ا حذف يتك    ركةت مشال    ات فاالئت اوزميلة  ت ا الوشركاعة  و م المج  ني ب الناتجة عن الم.امالت  

ده  وفر عن ال يت   الذيالمدى    ىن فقط إلكير المحققة، ولغ  حذف األرباح   قةي رفس طن يتك حذف الخسائر غير المحققة ب   ةرالمشترك   ئتالفاتالوا
 دليل على انخفاض القيمةر 

 

 مخا ضغر تاذ تالمنشآ
ات غررض نشرآت ذمللماليرة لاات مروالم.لتدر  .ينر مو ودمحد  ألداء هدف  اؤهاشك إن ي يت ت ال  تشآلمن ا  يم هخا  ضرات غذ  آتلمنشإن ا
ى المنشآت ذات غرض خام ولذلك، يتك موعة علالمج  سيطرةهو  ن جوهر ال.القة  كووعة حيث ي مجملل  ةموحدلالبيانات المالية اام في  خ

 اب.ةر ت  تاشرك ا ن أاحتساب ا على 
 

 الهامة  ة سبيامحال ضات ا فتراالت وار يتقدوال م األحكا 2-2
 
المبي الهذه    د داإع  نإ من  ت ي   لموحدة اية  لاانات  و طلب  وتقديرااإلدارة  أحكاك  وافترضع  المع  ثرؤت اضات  ت  ت  لإليرادا   لم.لنة ا  بالغلى 

هذه    نبشأ  ينيقلا  ك عد  إن  ررقري الت يخ  تارفي  ة  ارئ طل ت ااب ول طجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة وإفصاحات المموات والفو والمصر
والاضترفاال أكيمت  ارتقدي ات  ين ن  نتان  عنه  ت.دياللطتت   جئ تج  الي جوهر  تب  القيمة  للمو ة على  الجودات  دفترية  المبا لوطمأو  ي  ف  تأثرةت 

 قبليةر ات المست الفتر
 
ي يتك  الت   ةلفترفي ا  ب ا  ف اعترالاتك  ة ي ي ب سالمحاديرات  على التق  تيالد. ت لار إن  بصورة مستمرةاالفتراضات الم.نية  التقديرات وك مراج.ة  ت ي 

 اتر تقديرلا يلت.د في ا
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 عب إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  تاب
 2021مبر سيد 31 يفا كم

 

 )تابع(  الهامة  اسبية حمال ضات را تفاالت وار يقدلتا و م ااألحك 2-2
 

 م حكااأل
 

 أدناه:  ةن بي م عةموللمج ية الموحدة الالبيانات المى لعوهري  ية التي ل ا تأثير ج ت الرئيستراضا واالف  تاوالتقدير  كاكحإن األ
 

 األداء  تتيفاء التزاماست ا توقي 
ا ت م ليجب على  الا معقودهقييك كل  جموعة  لتحم.ع  ا   اد مدي الء  التزامي وفست إذا  ام  مع ات األداء  ت  أو فرور  ن أجل  مي وقت محدد  لوقت 

  اك كحوأال.مالء    مع  ي او علمتفال  راءشلوابيع  ت القيااتفا إلى  ستناداً ك اقيي الت عة ب لمجموا  ت قامتر  إليرادااب   افرت عاللالطريقة المناسبة  تحديد  
خدامات  ت د موجودات ذو اسن ة ب لمجموعا صمء، ولك تخرية لل.مالقاع وداتجمويك قد.قود لت لاك إبرا يث تكئح ذات الصلة، حاوللن واواني الق

رادات  ي إلبا  ترافالعبا  وعةمجوك المظروف تقله افي هذ  رتاريخهى  حت   نجز الم  األداء  ت.ا ي دفملزك ف  وح ل ا    كوندةً ي جموعة وعابديلة للم
 محددر  ت ق و فييرادات إلباتراف االع عدك حدوث ذلك يتك في حالة ر و الوقت رومع مر

 

 الم.امالت  تحديد أس.ار
ل  ب مقار أي  ث أييك  بتق  وعة مجمك الء، تقواراالجا  اتخاذ هذ  عند  رالءل.م.املة في كل من عقودها مع املة تحديد س.ر ا ب على المجموعجي 
عند    درل.قا  فيدي  نقلغ غير  ب مي  قد وأ ي ال.صر تمويل جوهري فن أي ع   وجود  ية أوئ ازالشروط الج  أو  ماتلخصوب ابسب د،  ق.في ال  غيرمت 

ً بقط  االًأألكثر احتميقة أالمبلغ ارك المجموعة طالمتغير تستخد  لاب المقتأثير  تحديد   رير  قالت د اعداة إلولي الد  م.اييرلامن    15ار رقك  ي .للم  ا
غ  من المبالة  وعمجم  ني ب   االً ثر احتمكلغ األمب القة  طري استناداً إلى    ر الم.املةديد س.حت حيث يتك    أءالمال.مع    قودال.من    ترادا ي اإلأية  لاالم

 ر المحتملة المقابلة 
 

 حويل السيطرة في عقود ال.مالء ت 
  ة سيطرل التحوي   د ن ت عيرادا راف باإلت االع  كيت   ،دةحدية مزمن   ةنقط   فيء  داألات امازالت ت  ا استوف  ن أة  عو مجما اللتي تقرر ب ت االافي الح

المقابل المالي للوحدة وعدك    عادةً عند استالكتك ذلك  ي   ارية،قود بيع الموجودات ال.قعوفي حالة    إلى ال.ميلرالخاصة بال.قد  دات  جوموى  عل
 لر ي مال. ىال  وحدةت في تسليك القا و.أي مود وج

 

 يروطت ال عقارات لغرض ىلإ اتد.الت وموآممتلكات  نم يةراقل.ا جوداتموال يلتحو
ً ال. اتودموجر عندما يتك تحديد الريةت ا ال.قاادموجو.ادية ببيع سياق األعمال ال  عة فيوموك المجقت  كممتلكرات وآالت  قارية المصرنفة سرابقا

ر ديردلتحفي تراريخ ا ةي رفت لدا قيمت اب  التطوير ضرلغت اراعقى ات إلودوجمالتحويل  كلد ذ.ب تك  ة، ي ر األعمال ال.ادي ي سيع أثناء  وم.دات للب 
 رةي داد التقارير المالة إلعلي الدو من الم.ايير 15رقك  .يارطبقاً للم لموجودات كإيراداتصالت بيع تلك اتحف بماراالعت  تكوي 
 

 ت المستأجرينا.بإيرادات اإليجار عن مبي  االعتراف
تأجرونر في حال مسال  م ادقي   ة التيمدققلا  .اتتقارير المبي   ى علءً ابن ين  رأجات المست .مبي عن    رجاي ات اإلاديرإب   عترافالاب عة  ومجلما  وكتق

ود قرعالمنصروم عليره فري  اتالمبي.را حجرك زوجراوت و أ احققرو أجرين الرذينسرت لمل  امإجراء تقيي اإلدارة ب  قوك، ت مدققة رعدك وجود تقاري 
 ريخي رك التا ئ أدا ىإل اداً استن اإليجار 

 

 تثماريةساال اتار.قالنيف صت 
 ات.قرارلا – 40قرك دولي رحاسبي الر.يار الممل.قارات استثمارية وفقاً لك  هفصني لت   مؤهل  ال.قاراتأحد    ناا كديد فيما إذحت ب وعة  مجك الموتق

ت موجوداال عن بيرل ككبشلة تقمسية دقن دفقات ت  ينتج قارال. فيما إذا كان ارب ت تأخذ المجموعة في االع  راء،ب ذا اإلج كر عند القياثماريةاالست 
وعرة جمالما متلك مة والتي ت ل ا الخدتي تقدك لافنادق ومباني الشقو الفندقية  ال  وعة أنمجلمحددت اعةر  ومجالم ا من قبل  ب   ظفلمحت ا  األخرى

ذه ل هري غشرك بت وتقرعرة  موالمج  أن  ثحير  ،ةاري تثمسرا.قرارات  يف ا كن صرت مرن  الت والم.ردات بردالً  الممتلكرات واآل  جب تصنيف ا كجزء مني 
 جوداترومال
 

 روعة كمؤجلمجما -لي يجار التشغي إلاد قوع ارتباطات
يريك لشرروط علرى تق ، بنراءً المجموعرةقرررت ةر ري محفظت را ال.قاريرة االسرتثما فية وتجزئة عقود إيجار عقارات تجاري المجموعة    أبرمت

 رجار تشغيليي إ ك.قود .قودالبة تمت محاس ،يلالت باو اراتملكية هذه ال.ق تايازت موا بكافة مخاطر، أن ا تحتفظ االتفاقياتوأحكاك 
 

 تثمارات السف اي ن تص
اإل االستحواذ ععدارة  تحدد  األوراق  ند  مالماللى  إذية  تصن ا  ا  يت.ين  بالتكلفةيمة  لقبا ا  في كان  أو  تلك  لتحديد المطفأةر    ال.ادلة  إذا كانت    ما 

األوراالستثمارات   الفي  أن ا  عل  ةفن مص  ة ي مالاق  اللدا. الة  يمبالقمدرجة  ى  أو  المم.ال  راب ت عالبارة  اإلدا  ت خذأ  ة،أمطفلا  لفة تكة  لة  صفايير 
 ر األدوات المالية - ة قارير المالي الت  إلعداد  يةالدول رمن الم.ايي  9ر رقك اي الم.في  على النحو الواردالتصنيف  كلذ ديدلتح

 

 دجدي ت لاد ذات خيارات وق.لة لب سالن جار ب حكك جوهري في تحديد مدة عقد اإلي 
تمديد عقد اإليجار    رخياولة ب اإلضافة إلى الفترات المشمب يجار،  اإلقد  .للغاء ة لإلابلقلا  غيرلمدة  أن ا ا  ىار عل جاإلي د  عق  دةموعة مجملا  ددتح
على    درة القل م.قول عدك  كشب   ؤكدم لن اان مفترات يشمل ا خيار إن اء عقد اإليجار، إذا ك، أو أي  قول.بشكل مممارسته  د  ن المؤكم  ا كان ذإ

 هر ت سرمما
 

كان    ما إذا   تقييكحول    كاك حأموعة  ت إضافيةر تطبو المجات لسنوجودامو لاجار  إي   يارة خع وجمالملدى    جد يو  ،رإليجاا  ود عقض  ب.  جب بمو

م.قول  شكب   المؤكد   من ا  ممارسة ل  ولخيار  أن تجديدر  ي.ني،  ت هذا  ب ا  ال االعتبار  أخذ  ذات  ال.وامل  لو  ي ت لوا  ة ق.الكافة  حافزتؤدي  اً  جود 

ً قتصاا تقي   عةوممجال  تقوك  البدء،  ريختا   دب.ر  يدتجدال  مارسة مل  ديا ع  كي بإعادة  إي اإل  قدمدة  ت جار  أو  حدث  هناك  كان  جوهريذا  في    غير 

 ر ب خيار التجديدممارسة أو عدك  رسة مماى لي تؤثر على قدرت ا عوالت ا  ت يطرسل الظروف الخاض.ة 
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 عب ة الموحدة  تابي لالما  ناتإيضاحات حول البيا
 2021ر بميسد 31 فيكما 

 

 بع( )تا ة ماهال  محاسبية ال  تضا ا فتراالت وار يدق توال م اكاألح 2-2
 

 )تابع( األحكام
 

 ارية ثمست ت االراقا.تقييك ال
ك  ادخباست   ماريةث ت السقدير القيمة السوقية لل.قارات اجل ت ية من أمؤهالت م ن لدي ا    خارجية  كي قي ت من شركات ت مامجموعة بخدتست.ين ال

 ة الموحدةر المالي  تنافي البيا ات حافص إل او ة يملقض اا فنخا .ةجض مراغرا لك ألوذ  فةرو.الم كأساليب التقيي 
 

 ة التاب. اتتوحيد الشرك
  ى لعتسيطر    تا إذا كان من أجل تحديد فيم  خامت الغرض المنشآت ذا لالك  في ذ  امب ا  ب تثمر  مسلا  لمنشآتميع اييك جوعة بتقمجملاقامت  

ً وف  اب تثمر  المس  منشأةلا مت  ر قاالبيانات المالية الموحدة   :ية المال  ري قاراد الت دعإل  ةلي دولم.ايير اال  نم  10ك  قالم.يار رفي    ةردواال  لمقاييس لقا
بتقييكوملمجا آت  شمن للعالقة    تباألنشطة ذا ارتباط ا  ت ا ومدى  قائمة وقدر.اقدية الت ال  يباتت رت والا  ملكيت   ةص حأمور أخرى،  ضمن  ،  عة 

 رب ا رمة المستث شركل على ا ة السيطر ا لدي  تكان  إذا فيما   تحديد جل أ من ب استثمر الم
 

 ت اض فتراال اديرات وتق لا
 

 األخرى ينة دمالذمك الير وفوات  ر ب اديصالتي لك  الذمك المدينة ية وتجارنة الالذمك المدي االنخفاض في قيمة 
د  ي.  كلا  دمن ل عتحصي لل  ةلب قاال  ىخر أل اينة  ك المدذملاو  يرت افو  ر ب االتي لك يصددينة  ملك امذالوغ الذمك المدينة التجارية  يتك إجراء تقدير لمبل

ت  المل كامي صحممكناً  للمل  بالنسبة  الجوهربلغر  البالغ  ي فردي ية  التقدير بصة،  المر  ورة فرديةتك  ب رهليست جو  التي  لغاب إن  صورة فردية  ية 
 ةر دين الم كذمل ا ذههى لعة .قلمتوان ائتمالر اائ سخ لتناداً مخصم اس يتك رصد و  ةاعي مجرة ، يتك تقييم ا بصوستحقاق اتي فات موعد اوال
 
 ملموسة والموجودات غير الة ري ستثماال ا ل.قارات.دات واواآلالت والم كات متلللم ةاالنتاجي ر ماعاأل
ل  جأ من  موسة  موجودات غير المللاو  ةي رثماوالم.دات وال.قارات االست   للممتلكات واآلالت   االنتاجيةر  عما ألابتحديد    المجموعة  رة إدا  وكتق

ابات عالفي األخذ  ا  د .ب ير  لتقداا  هذ  يد دتح  يتك  ر  الكالست اب اساحت  الموال ر  لبند  المتوقع  المادياوي  البلو  جودات أست.مال  ن  الناتج ع  لتلف 
دو  اإلدارة  تقوكر  اكاالستخد بمي ربصورة  اإلالمقدرة    اإلنتاجيةر  األعماة  راج. ة  االست الك/  و أت لل  ءا طفوطريقة  طريقة  أن  من  فترة  كد 

 الموجوداتر  ههذ  من ة قتصادي اال ايازلمع لتوقلما وذ من لا عة مقفمتوا ء اإلطفا /ك الت سالا
 

 ينة إليرادات في فترة م.باف رااالعت مل عند قياس سير ال.
قتر  ادات مع مرور الوري إلبا  راف لتزاك األداء حيث يتك االعت اسير ال.مل الخام ب   قياس ند  ت عالخطريقة المدتطبيو    مجموعة القررت  

فاء التزاك  ي ت سموعة الا المجأساس الج ود التي تبذل   على ات  يراداإلب اف  العترا  ب لطتت   التي   تدخال لماة  قطري   ك داتخاسعة أن  وممجال  ر.تب ت 
يقد ادالإلير  رةك أفضل صواألداء  الم  عند  رمحققة ف.الً لات  تقوتطبيو طريقة  التكلفة إلدخالت  بتقدير  المجموعة  اريع من أجل  شمال  كاتمك 

   هرب  فاعترال ا كنيمالذي   تااديرإلغ اد مبلتحدي 
 

 عشاري الم كاإتميف التك
اجمولما  كتقو بتقدير  إلتماك  عة  لتحالمشارلتكاليف  إلى    ددي يع  المنسوبة  الت ب ار    لم.ترف ا  اإليرادات التكلفة  هذا  تزويد  ديراقت شمل  تكلفة  ت 
البني أن  المحت شطة  والمطالبات  التحتية،  ت   ل ب ق  نم  ملةة  كما  تقي المقاولين  الي اكت وو"  ر شلما  ري استشا   لب ق  من  ايم ك  ب فلو ف  ات  امزت لاالاء 
 لي ا مع ال.مالءر ع قدالمت.اخرى األ
 

 ب  الضرائ 
مرالي أحكراك جوهريرة لتحديرد إج  وضرعب  توجرر ي ةيرفالمواقرع الجغرا  ض.رفري ب   ةلي ح الرأسرمالردخل واألربرالضرائب ا  ةعلمجموع اتخض

 سرلطةطة بواس تدقيوئج التان ل لة،م.قولا  راتدي قت لالى  إ  اداً ات، استن صصمخن  ي وبتكموعة  مؤجلةر تقوك المجلاة وي للحاالمخصم للضرائب ا
 ليرات التردقيولسرابقة ل.ما رةبرخل الة عوامرل، مثردعرم إلرى  خصرغ ذلك الممجموعةر يستند مبل ا الفي   ي ت.ملية الت الضرائب للبلدان الم.ن 

 ةب ي رالضرلطة  سرو  يبةرضرلل  عتخضر  يالتر  المنشرأة  لبرق  مرن  ةيبي الضرر  المختلفرة لألنظمرة  تيراسرفالت لطة الضررائب ومن قبل س  الضريبي
 جرداوي أمراكن ت ائدة فرسلوف اظرال.تمد على ور التي ت واس.ة من األم  عةن مجمويرات عروقات في التفستنتج تلك الفأن  ن  كمي ولةر  المسؤ

 ات المجموعةرركش
 

يبة رضرللة .لخاضاح رباألا كادتخسافيه ذي يمكن لد االح إلىخدمة ت الضريبة غير المس  ائرسخة لبة المؤجلموجودات الضري االعتراف ب يتك  
إلرى داً ان بره، اسرت االعترراف  كرني يملرذا المؤجلةلضريبة غ اة لتحديد مبلجوهري   كاكأح  وضعى االدارة  لخسائرر يتوجب علك اخدات سابل امق

 بةري رلضا ة لتخطيطي لقب ست ملت اتيجياضافة إلى االستراإلبا ةب ضري الخاض.ة لل الوقت المرجح وم.دل األرباح المستقبلية
 



 عةبالتا  اهوشركات .م.عش  العقارية إعمارشركة 

 

21 

 عب اب ت حدة ومية اللمالت ااناإيضاحات حول البي
 2021مبر ديس 31 كما في

 

 )تابع(  الهامة  ة محاسبيال ضات فترا االت وار والتقدي م األحكا 2-2
 

 بع( )تا ضات الفتراوا  تديرا تق ال
 
 ة ي موجودات غير المالمة الفي قي  ضخفان اال
ل تقريرر يتك اختبار  اريخ ك ية في ت لماال  غير   ات دوجوالم   في قيمة خفاض  ن اللى ارات عأية مؤش  كاهن نت  كا  ا ذجموعة بتقييك فيما إملاوك  قت 

االموجو القيمةلتحري    لماليةدات غير  في  تكون  ع  االنخفاض  مؤشندما  ايمالق  صيلح ت إمكانية  عدك  ى  لعرات  هناك  يتك  ة فتري لدة  عندما  ر 
ااالستخ  نم  ة قيملاب  اإجراء احتس تقدر  ادارإلداك،  النقدلت ة  افقات  الي لب قلمست دية  قد وتختار م.دل  ن للمنتجة  لاة  الوحدو  أ   ل صاأل من    متوق.ة ة 

 يةر فقات النقدتدب القيمة الحالية لتلك التسامن أجل احالخصك المناسب 
 

  نشاء إلتكاليف ا   نجاز على إلا   قيدال  معلر تشتمل تكلفة األأق  اأي م  و،ي ي القيمة القابلة للتحقوصاف  فةتكلالير ب تطولا  ت لغرض .قارالا  انبي   يتك
يف  صاً تكالتيادية ناقعلمقدر في سياق األعمال االع ابس.ر البي صافي القيمة القابلة للتحقيو    لمث لةر يت صل ا   ذات  خرىاأل  ةشرمبايف الالتكالو
 ربيعلا فات از ومصرو جن اإل
 

  ت ، سجل غير المالية  تدا وجومالفي ب.ض  عة  المجموات  ماراستث بشأن إمكانية استرداد    يجوهرلان  ، وبسبب عدك اليقي خالل السنة الحالية
الخفاض  ان   م مخصرة  دااإل درهك    191  بمبلغقيمة  في  اقممليون  وموجتلكلممابل  والم.دات  واآلالت  االستخداكودات  حو  ع   راج  ات 
ى لإ٪ 7 ر5ما قبل الضريبة بنسبة لالسترداد باستخداك م.دل خصك  ة ابلقلة امن االستخداك للقيمتك تحديد تقدير القيمة ر ب19و 16ضاحين ي إلا

 477  بمبلغوير  تطعقارات لل  بتخفيض قيمةالسنة  وعة خالل  قامت المجم  ذلك،٪ر عالوة على  7  ر5بنسبة    ةة الن ائي قيملا٪ وم.دل نمو  10
 بر 12و 5اإليضاحين  راجع    القابلة للتحقيوالمتوق.ة  قيمت اعلى أساس  كمليون دره

 
 ت المالية لألدواة ل دل.اقياس القيمة ا

اقي ال  تكون  ادمعن  والمطل لي املات  اللموجود .ادلة  لمة  ب   لة مسجاللية  لماا  تاب وة  المايافي  المركز  إلى   ال   دالموح  يلن  استناداً  قياس ا    يمكن 
ا  المتداولةاألس.ار   األفي  ق  لنشطة،سواق  قيتك  باسلا  ت امي ياس  أساليب.ادلة  ت   تخداك  التي  نموذ التقييك  على  الن فقدت ال  شتمل  قدية  ات 
تطلب ذلك درجة  ي ،  ذلكذر  .ت وعند  ممكناً،  ك  ن ذلويكما  ندظة علحوم لا  ق امن األسو   ذامن ال  ت ل ذه المدخال  ىعل  لو صح ليتك اةر  المخصوم 

  ان خاطر االئتممومخاطر السيولة  المدخالت مثل    بخصومت  ارعتباالك على ب.ض احكاتشتمل األر  ال.ادلةند تحديد القيمة  من األحكاك ع
 باتر قلت لاو
 

 19-يدكوفتأثير فيروس 
خالل مارس  ر  أب 19-كوفيد   أتفشي  نافيروس كورو  بسبب   الميةة عحي ص   ئ وارة ط ل اح  ة ة ال.المي الصح  ة نظم لنت مأع،  2020  نايري   في

وى  ى مست لت عاب صاالاوض  ة في الت.رة السري.ى الزياداء بناًء علب وك  19-كوفيد    ية تفشي مرض لملصحة ال.ا ا  ةم منظ  صنفت،  2020
أ.الا للطبي.ادت  لكر  الوبائية  ق  إلى   س ورلفي ا   ا ذ ة  عفرض  على  لايود  د م.ظفي  غالق  وإ  السفر مية  كما  ك  ال.الك،  على  ول  المناطو  أثر 
 وعةر مجطاعات التي ت.مل في ا الموالق لجغرافية ا

 
ر  الية ا الم ائجنت   على   ان.كس   ا م  وه ، وبةلضياف وا رات والتجزئة ال.قا   قطا"  المجموعة   قطاعات على    أ19-أكوفيد  جائحة أثرت  ،  2020في  
ال  ال.ديد موعة  المج  ت ذ اتخ  ه،علي و ت خال   نمتدابير  من  عرل  القصوى  و ا  مليات شيد    التشغيل   كاليفت وين  الموظفمستوى  من  االستفادة 

 لفةر دات والتكعلى اإليرالتقليل التأثير  موردي ا وعمالئ امع  كثب  نعوال.مل   وإعفاءات اإليجار
 

اإلغالق  مع   تخفيف  ماستئناف  وبدء  الثاني  النصف  في  مبي.ات  دازي المجموعة  ش دت    ،2020ن  السفر  في  نسبة    .قاراتلاة  وتحسن 
الفاإلش انادق وغال في  ب ا    لتسوق بال على مراكز اإلقنسبة  للوباء في مطلع  مقارنة  الخاصة  المبدئية    2021  ت سنة ش د   ر 2020بالفترة 

ي  ف  خفاضن االاء في  الوب   رأ تأثي وعة حيث بدم جية للمة الرئيسقطاعات والمناطو الجغرافي جموعة عبر الية للملتشغيلالنتائج ا  ير فتحسن كبي 
في  ت.مل  التي  الجغرافية  المجموالمناطو  الوض ا  يزال  ال  متقلّ ع  عةر  على  االقتصادي  ال.سمبًا  ال.وامل  توى  خالل  من  تحديده  وسيتك  الك 

ات على  ركش لرة اقدو   الحكومات،   تقدم ا ، ونجاح تدابير الدعك التي  حوراتت مال، وعودة ظ ور  اتمثل توافر اللقاح  ور، التطالمستمرة في  
لوضع  تقييك االمجموعة  إدارة  اصل  وت   رالفيروس   نتشاراحتواء اى  امة التي ت دف إلال.ياسات  ية الست ا خالل هذه األوقات وف.العمليا  ةرإدا

 كلفةر لت ا للي قت  ت دراومبا ري . سلت ية ااتيجرت ك اسذل لي بما فيالحا
 

   :ة ت الصلوانب ذا جعلى ال  19-يدوفك يشثير تفارة الحالي لتأاإلد تقييك فيما يلي
 
 ةي رمااالستث  ل.قاراتلقيمة القابلة لالسترداد لا    ب أ

ع  قومت د الل.ائ اوق.ه  ومو  حدةعلى    لكل عقار  نظراً للخصائم المميزة  تقديريةية ذات طبي.ة  راثمسترداد لل.قارات االست الإن القيمة القابلة ل
في  اإلدارة    القيمة التي أجرت اقييمات انخفاض  ت   إلى  ااستنادً نر  ليقي اعدك    حالة  استمرار  كسي.ا  ممالخصك    وم.دالتات  يجارإلاو  نم  وم.دل
اعتبار  2020 تك  ل.قا  ةالقابل  مةالقي ،  أ   رلالسترداد  في  تبلغ  استثماري  دفترية  بقيمة  الدولية  القطاعات  أن ا   لىع  هكن دروي مل  3.986حد 
  من تك تحديد تقدير القيمة  ر  2020ي  درهك ف  نمليو  404  بلغمب انخفاض في القيمة    بخسائرتك االعتراف  ،  وبناًء عليه  مليون درهك  3.582

باستخدادالالستر  ةالقابل   للقيمة  ك الستخداا بنسبة  ب قك م.دل خصك ما  د  نمو  17ل الضريبة  بنسبة  ٪ وم.دل    كذلك   عراج٪ر  7القيمة الن ائية 
 ر 17اح إيض
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 ب عباتحدة  المو بيانات الماليةإيضاحات حول ال
 2021ر بمديس 31 يفكما 

 

 )تابع(  ة الهام محاسبية ال ضات فترا االت وار لتقديا و م كااألح 2-2
 

 بع( تا)  ضات ديرات واالفتراتق لا
 
 ة ف اضي قطا" الفي  ات  د.لماو اآلالت  ةخفاض قيمان ك يي قت  بب 
  ل ا غستويات اإلشم  اضخفن اسبب  ب و  2020ديسمبر    31نت ية في  خالل السنة الملمؤقت الق ااإلغ  موعة بسببلدى المج  ة يافالضطا"  ق  ثرتأ
قدية المستقبلية  الن ات  دفقر الت أث ت   كيي تقية  لرئيسييك اتقالت  ال اجم  تضمنت  ر19-د ي كوف  تفشياء  وت حكومات الحتي اتخذت ا الءات الاريجة اإلجنت 

  ا  يمة التي أجرت الق  ضانخفا   بناًء على تقييمات  ك اليقينر عد  ة حال ر  مرااست ى  إل  رشي مما ي ك،  لخصت ا.دالوم  ة ضف نخملشغال ااإل  ة سب نتيجة ن 
مليون    681  اإلنجازلفة تقديرية إلكمال  كت أحد القطاعات الدولية ب   فيالتطوير    فنادق قيدلالسترداد ألحد ال  ة ابلالق  القيمة   عتبارا  تك  اإلدارة،
  ك تحديد ر ت 2020في    مليون درهك  147  بملغيمة  صم انخفاض في القاف بمخ العترتك ا  ،وبناًء عليه  درهك  ن ليوم  534  على أن ادرهك  
راجع    ٪ر 7الن ائية بنسبة    ٪ وم.دل نمو القيمة8سبة  بن الضريبة    صك ما قبلالسترداد باستخداك م.دل خل ابلة  لقا  خداك ت سمن االة  القيم  تقدير

 ر 16كذلك اإليضاح 
 

 طوير ت ات قيد الار.قللبلة للتحقيو ة القامي القصافي تقييك  ب  
تك  ي   ورطا ن ض المالقيود المفروضة في ب.ناء  باستث   ،ةساسي جغرافية أ  ت، في قطاعا يعشارملسليك اواصل قطا" ال.قارات لدى المجموعة ت 

ما أقلر  لة للتحقيو، أي ة القاب مي القصافي    و فة أتطوير بالتكلالرات لغرض  المصنفة ضمن ال.قا  راتاقوال.  يعا للب ب فظ  ت حمال  ضيان األراي ب 
ا  يتك صافي  استن   ةيملقتقييك  للتحقيو  إالقابلة  المبي.ات  أس  ى لاداً  اي لوتكامقدرة  ل ا.ار  وإلنجف  مقدماز  المدفوعة  وخ المبالغ  وير  تط ال  ط طاً 
 633بمبلغ  مة  تخفيض في القي   تك قيد،  ةرا داإلا  قامت ب   التي   ةخلي داال التقييمات  استناداً إلى    يرر تقرلافترة  ة  ن اي   فيمة  ئ اقال  وق ظروف الس و

 ر12إليضاح ك الذراجع ك ر2020خالل لب.ض الموجودات ن درهك مليو
 
 ر أجي ت لوا ة تجزئ لا" امن قطالحوافز يجار والإيرادات ا   بد

تأثيرط ت في ضوء   فر وباءلا  ور  انت صارمة    اتء اإجر الحكومةضت  ،  الفي الحتواء  مما  شار  عن ا  روس  اإلقنتج  على  قت  ؤم ال  بالخفض 
مع تخفيف    اإلقبال  تفا" مستوياترا  2021وش دت  ،  2020  خالل ةاإلمارات ال.ربية المتحددولة  في  التحديد  على وجه   ،ةلمراكز التجاري ا

إيجارية    فاءاتإع  ديكقت عية لمجموعة ترتيبات طولاعرضت    ،19-كوفيد   وباءل  ري ا خالأجك مست بدع  المجموعة   ء من التزاككجزيودر  الق
السنة  ا جري أمست ل في  والسابقة  بصورة رئيسية  احتساب الت ،  يتك  الم.اً  وفق ا  ي  اللم.اي ا  من  16ك  رق  راي لمتطلبات  الودير  رير  اقت لية إلعداد 
 لمالية أعقود اإليجارأر ا
 

ذلك،إ  ة فاباإلض اليقينإلى    19-دكوفي   أدى   لى  عدك  الذمك  زيادة  تحصيل  إمكانية  اي دالم  بشأن  اإللتجانة  ترى  األنسب    نم  هأن ة  رادريةر 
اليقين المت.لو  ة عدك  قي هذه الطر  ت.كس   إليجارر ادات اإير  ل ي ة تحصلصلة إلى مدى إمكاني ذات امدينة  ذمك الوال ار  اإليج  ات ادبإير  عترافاال
 ؤكدةر ير ميل غصحالت  نيةعندما تصبح إمكا  ت ااالعتراف باإليراد مخاوفل ار وتتناو.ات اإليجة تحصيل دفي ن مكابإ
 
 ة ل ولسي وا ويل تملا    بهر

مرون  استمرارية  األعمال،  لضمان  المجموعة  تواصة  خ ل  التمويلية  تحديث  الس تحسي   اءات جروإطط ا  لتلن  متطلي ب يولة  الة    في ويل  مت بات 
كما    ر 19ا تأثرت ال.مليات سلبًا بسبب كوفيد  مدن ، ع2020وهي أعلى من  ٪ 134  ل الضريبةوعة قب مجمال  رباحأ  غت بلر  المستقبل المنظور 

غير   ةي ن ت االئتمايال ست لا   عنالً ضف،  .ادلهي من النقد وما  ية  الحلا  رصدت اأووعة  مجالم   مركز السيولة لدىفإن  ،  2021  ديسمبر  31في  
المال   كافية  ستكون  ة ب المسحو احتياجات رأس  ا ال.امل و  لتلبية  استحقاق ا ألخرى  ا  ة يولالس  لباتأسمالية ومتطلرالنفقات  المستقبل    عند  في 
المجموعة   ر المنظور بشأنفاظ  ت حاال  تواصل  كافية  ا   بسيولة  ثلت. دات ا  وتقارب  قروض ا ث لمالية  ب وسلفيات ا  ي  ذ  ام،  ،  كوكالص  كلفي 

 ر2022 رديسمب  31 ب.د ةمستحقال
 
 ات لغرض التطوير القابلة للتحقيو لل.قارالقيمة  غير المالية وصافي ت جوداموالاض قيمة قييك انخفالمقيمين الخارجيين لت  تقرير  ب و
مادي يك الي قفي الت   ليقين.دك اب ت.لو  ي بند  وضع  الخارجيين في    المقيمينب ا ب.ض  ت التي يقوك  ، استمرت التقييما2021  رسمب دي   31ي  ما فك
الم. د الملكي    الصادرة عنة للتقييك  ي مصادرة عن الم.ايير ال.الال اإلرشادات  توافو مع  ، وهو ما ي 19-جة كوفيدنتي ب السوق  ا اضطر  بب بس

ر  ن ي ي ين الخارجقيمالم  ا يقوك ب لتقييمات التي  لالحذر    ين ودرجة أعلى منمن اليق  أقل   قدر  إعطاء يجب    لذلك،ة  جي ونت ر  انونيينللمساحين الق
منبالر يش  البندهذا    أن  غك  ولكنه  التقييك  يبطل  وجإ  يرال  مقيقيالعدك    نم  ري كب   ر دق  ود لى  االعتيا  فو بظر  ارنةن  تقي   ةري دالسوق  يك إن 
قع بما في  المتو   ادستردواال  االقتصادي ذي الصلة  رالتأثي لوباء ومستوى اتبار  لفة يأخذ باالعمخت   فيةارغ ج  قعموا  ة فيتثماري رات االسال.قا
راجع    قةر لفترات الالحا  يف  هريوجكل  شيرات ب قدالت   لي دت.  يتك  قد  ،ناليقي   كعدالستمرار  جة  رباح لل.قاراتر نتي ل واألاغتويات اإلشمس  كذل

 ر 17و 16و  12احات ضي إلا كذلك
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 ب عباتحدة  لموبيانات المالية احول ال حاتإيضا
 2021ر بمديس 31 كما في

 

   احات فصإلاومحاسبية  ال اسات ي سلفي ا  غيراتلتا 2-3
 

 ة المجموع  بلق نم قة طب سيرات والتعديالت المفتلجديدة والايير ا عمال (أ )
لموحدة  ة االي الم  البيانات داعدعند إتب.ة  لما  ساتاي سلاك  لفو مع ت تواة ت دحو الم  ة ي المال  البياناتهذه  بقة عند إعداد  طم لة االسياسات المحاسبي   نإ

المللسن   مجموعةللوية  ن الس باستثناء2021ر  سمب دي   31  يف ية   ت ن ة  اتطبي   ،  اللم.و  التي  دجايير  اير  ن ي   1من    اراً اعتب   تسري يدة والتفسيرات 
ت م  بالرغك  ر2021 الم ي ب طن  الجديدة والت.ديالو هذه  البياي عدماأثير  ل ا ت س  لي  ا  ن أ  ال إ  ،2021  فيلى  ألوا  ة للمر  ت.ايير  ة  الي المنات  لى 

ديل  ت.أو    م.يار  وتأثير كل  فيما يلي طبي.ة  اهرن دأهو موضح  ا  ثناء مت سباللمجموعة    ة دموحلمالية الت اان البي ا  وأ   وعةللمجم   يةلسنواحدة  المو
 يد: جد

 

المرج.يئ افال  س.رت.ديل   • ع  -  2المرحلة    –  دة  ات.ديالت  ا  9  رقك  .يارمللى  اال  ري ي الم.من  إلعداد  المالي اري قلت دولية  والمر  .يار  ة، 
 ر  التقارير المالية إلعداد  الدولية  ايير.مالمن  16و   4 و  7 رلم.ايي ، وا39لي رقك المحاسبي الدو 

 

   ا هي لي يتم تفعم ل ة ولكن رلصاد ا  راتيفس والت  تيال عدلتمعايير والا  (ب )
 

ة  وعجمالموحدة للم   يةلامال  البياناته  هذر  ا ديخ إصحتى تارتك تف.يل ا ب.د  ولك ي   ، اارهإصد  التي تكة والتفسيرات  .دل الموة  يدإن الم.ايير الجد
 ةر اري ح ستصب  امدعن ، بوحيثما ينط ة، لدالم.وديدة  الج يري االم. هذه  وجموعة تطبي ملا ت.تزكر ناهأد ةن ي مب 

 

 ب2022اير ين  1 من امات  اعتباراً زالت قل ب مث  عقد ز فة انجاتكل ن م  ضيدر ام – 37اسبي الدولي رقم محلا يار لى المعديالت عتع •

اسنوية على  الات  تحسين ال • إل المعايير  الم يتقار لاداد  علدولية  رقك  ياالم.  على  تالي دت.  –  2020-2018الية  ر  يير ا.لمامن    1ر 
للم.يار رقك  مصاحبة لاة ي توضيحثلة الماألية، لالما راري التق ير الدولية إلعدادالم.اي  نم 9رقك  .ياروالمة  الي مالالتقارير  د ادإلعة ي لالدو
 ب2022 ريناي  1 نم اعتباراً  41ك الدولي رق اسبي حميار الوالم.  ةي ير المالالدولية إلعداد التقار من الم.ايير 16

وال اوالممتلكات   • ا اتلمعدالت  ا يدع لت،  على  رالمح   عيار لمالت  الدولي  مت.ديالت    –  16  م قاسبي  امل.ابشأن  قبل  صالت  حت ملة 
 ب2022يناير  1اً من راب اعت  مزمعلاخداك ت ساال

 ب2022 ري ينا 1 من تباراً عا  ة ي لمالالتقارير د اا دة إلعالدولي   ريي ا.مال من 3ك .يار رقعلى المت.ديالت  – لمفاهيميا  ار مراجع اإلط •

  : المحاسبية  تيراا للتقدا جديدً فً ت ت.ري .ديالت لا  كتقد  -  8الدولي رقم    يب محاسلامعيار  الت على  ديالالتع و  محاسبية لا   اتيرقد تال ف  تعري •
 ب2023ناير ي  1من اعتباًرا   سر اي من الق اليقين.دك ضع لفي البيانات المالية تخ  ةمبالغ نقدي  توضيح أن ا

ب ا   ةبيع الموجودات أو المساهم -  28م قر ي الدولياسبار المحيلمع وا  ليةلما ا  ر يراتق لد ا عداولية إلدال  ييرن المعام  10 قم رر ا يعملا •
  ة أ منشالى  عل  غينب ي   هن  أإال  سمى،إلى أجل غير م  لخ التف.ي جاء تاري إر   المشترك  تك  يلة أو االئتالفة الزمكرلشار ومث ت لمسفيما بين ا

 تقبليب؛سم ربأث تطبق ا ت أن الي .دت لا ه ذهتطبو  لتيا

عن  اإلفصاح  –ة الممارسبيان  –التقارير المالية  ايير التقارير المالية إلعدادعمو  1لي رقم بي الدو لمحاسا يارلى المعديالت ع تعال •
 المحاسبيةر   السياسات

 ةر ة عن م.املة منفردت الناتجبامطلولاات ودوجلموبا مت.لقةل االمؤجلة يبة الضر -12  رقملي  يار المحاسبي الدو التعديالت على المع •
 

  ة وحدم لالية  ماالبيانات  لالى  ر جوهري عاله تأثي ة أعردوات ال سيراوالتف  الت .دي والت ة  يدر الجديي ا.الم  لتطبيو هذه ن  أن يكو  عة لمجموا  قع وتت   ال
 عةر موللمجقبلية المست 

 

 ة الهام  حاسبيةلسياسات الما ملخص  2-4
 

 ت اادريباإل االعتراف 
 

 ل.مالءمن ا  ود.ق المن  اداتيرإلا
باالعالمجموك  قت  من  راباإلي ف  رات وعة  ال.مالءعقدات  مب   واتخمس خط   من   نموذس  أسا   على  ود  هو  في  كما  رقك  م.الين  من   15يار 

 ال.قود مع ال.مالء:  ية:ر المال اري قت لاد اعدإلالدولية  ييرالم.ا
 

ه  جب مات وا زاوالت   وققح  أ بموجبهشر ين ث أكو  أ  ني طرف   اق بينفت انه  ى أ.قد عللاف  ي.ر  ال.ميل:   ل.قود معأو ا.قد  لاد  تحدي  ر 1رقك ة الخطو
 ر اء ب ا ب الوفيج د ر لكل عقايي .منفاذ ويحدد ال

 ر لي .مة للأو خدم .ةيل بنقل سلممع ال. قد ال.في   عدو  األداء هو .قد: التزاكالفي   ءاداأل  تلتزاماتحديد ا ر 2قك الخطوة ر 
ا ر 3 خطوة رقكلا ل ي   نأ   المجموعة   توقعت ي  لذ ا  غلالمب لة هو  ما.الم.ر  ملة: سا.لمتحديد س.ر  أو   قل ن   بل في مقاا  حو  مات  الخد  البضائع 

 ف أخرىر را طأ  نع ةً ب اي ن ح صلت بالغ التي الم استثناء ب ، ب ايل ت ال.معدو التي
في األاللتزامات    م.املة ال  س.ر تخصيم   ر 4وة رقك خط ال ابخص  :د قوال.  داء  الذوم  ال  ر ث أكعلى  يحتوي    ي ل.قد  لتزامن  فإدألك  ن  اء، 

ي  ا ف ن من حق ويكعة أن  المجموع  وقالذي تت   بلغملقيمة تمثل ا ب   اء دزاك لأللت لكل اة  لما م س.ر م.ص ف تخو س  عة موجمال
 ر اء أد كازلت ا كل يفاء ت مقابل اس

 داءر األ تزاكلاة منشأتوفي التسا  أو كماب ت عندمادايرباإل افتراالع ر 5قك الخطوة ر 
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 ب عباالموحدة  تلية مالا  تياناب ضاحات حول الي إ
 2021ديسمبر  31 فيا كم

 
 تابعب)امة هت المحاسبية ال اسا لسيا ص خلم 2-4

 
 )تابع(  ادات ريباإل االعتراف 

 

  تابعب ل.مالءمن ا  ال.قودمن ات داري اإل
 

   الية: ط الت ور شقو أحد التح اإذ ،تلوق ار رو م معت دااراإلي ترف ب وت.  ء داتزاك األالة لمجموعفي اتستو
 

 و لمجموعة ل ا؛ أا ء أدا د بمجر ةامن تزم بصورة اويست لك  ة وعء المجم داأ مندمة  المقايا المزل على ل.مي يحصل ا . 1
 و  أ ؛ تند الموجوداب  ينشاء أو تحسيه ال.ميل بمجرد إن علر يسيط موجوداتد  أو يحسن بن مجموعة ال داءينشئ أ . 2
 نر اآلجز حتى من الألداء دف.ات ا حو ملزك فيشأة وللمن   ةع للمجموبديل  كاذو استخد اتدووجم دبن  ةوع جملما اء أد ئنشي  ال . 3
 

اقحت لك    يالت   ءاألدا  ات تزاملا  بخصوم  الشروط  أحد  االأعاله،    ورة ذكلمو  باإليتك  الوراي عتراف  في  استيفاا  قت دات  فيه  يتك  التزاك  لذي  ء 
 ءر داألا
 

لغ  ب مال  اس أسى  عل.قد  لا   أصل  بند  كعن ذل   ا، ينشأوعدت ب   يالخدمات الت   و ألع  تقديك السل  خال   من  ءدا ألاك اتزلالمجموعة ال  اءفي عند است 
 ال.قدر زاكالت أ نشترف به ت م.الغ اإليرادات .ميل مبلال من ض المقبوغ المبل جاوزت ي ما عند رداء األ لمن خال  والمحق

 

اء ثن ست با  ت دف.ا ة للددمحقدية الالت.ا  دوالعتبار البن ا  ع األخذ ب.ينض، مب قو التح مسأو المقبوض  ة للمبلغ الل دمة ال.ابالقي يرادات  س اإليتك قيا
م.امقات ا  رادي إبات  ترتي   كيي قبت   عةمجمولا  تقوك   كروسر لاو  ائب ضرال لتحدمحدديير  ابل  إذا  ة  فيما  ت كان يد  كمت  أرئيسد  ور.مل  ر  كوكيل  ك ي 

 را ادات يرإ تيباتميع تررئيسي في ج درل كمو ن ا ت.مموعة بأالمج استنتجت
 
رادات  إلي إن اعة وولمجم إلى اية  دا تصقا االي ازمو التدف  حرجلمن ام  يهن فكوي   ذيلالحد  إلى ا  الموحد خل  ن الداي ب في  إليرادات  اب ك االعتراف  ت ي 
 ةر بصورة م.قول  اياس ن قيف، حيثما ينطبو، يمكالالتكو
 

 ء لشرال رااالستئج امجبرن 
 : التالي  وعلى النحراء ر للشاالستئجبرنامج اضمن ياً محاسب .ات مبي ال تسابحا يتك

 لشراء؛ خيار ار  تأجسمال يمارس ى أن الثابت إل طس ة القيقرط  على أساس راإليجافترة   خاللالتأجير   راداتي إاب تسحاك يت  •

كور  ت كما هو مذ.قارايع البب   خاصةال ت  راداي اإلعتراف ب الا  ةب سياس بيع حسلاب   فاالعترا  تكي   ،راءالشخيار  المستأجر    يمارسما  عند •
 ه؛ و الأع

 ال.قارر على االستحواذ  رة خيارس اممعند أجر ت سالم من ه دف.  الزكالمبلغ ال تمثل  يراداتإلا البيع فإنب  فاالعتراعند  •
 

 .ات المستأجرينار عن مبي بإيرادات اإليج رافعت الا
د جروحرال عردك و تأجرونر فيمسال  امتي يقدالمدققة ال  بي.اتر المى تقاري علبناًء    ني المستأجرت  ا.ن مبي ع  اإليجار  داتبإيرا  ترافاالعيتك  

اسرتناداً اإليجرار  ودعقرالمنصوم عليه في    ات.ي مب الا حجك  زووجاو ت أ  اقوقح  لذينا  ني رلمستأجل  ا متقيي   إجراءب ارة  ، تقوك اإلددققةارير مقت 
 رلتاريخيأدائ ك ا إلى
 

 ير تطوت الاخدم
بالرج  قة ثو موورة  ص ب ة  املئد الم.اون تقدير عيمكندما  عمقدمة  التطوير ال  إدارة دمات  خ  تقديك   نادات ميرعتراف باإلالاتك  ي    ى لو" إوذلك 

الذي    لحد فقط إلى ا  باإليرادات، يتك االعتراف  موثوقة  بصورةنتائج  قياس ال كن  مي   ندما اليرر عالتقرريخ  ات   ير في طوت لاك التزاك  اتملة إمرح
 ر داد مؤهلة لالستربدة تكالمصروفات م لاون فيه تك
 

 مارية ث ت ارات االسل.قر اي جأمن ت ر إيرادات اإليجا 
اال اإليجار  إي ب   تراف عيتك  الخصفمارية، صا ث ت سالات  را اقلل.لتشغيلي  ا  يجاراإل  د وعق  ن مرادات  ً   ، كية من  ل وفقا اإليجشروط عقو  ار على  د 
 ت المؤجرر ودا موجال بند منالمستمدة زايا ط الملنمالً ثي كثر تميل أاساس بد كان ها كان إال إذ ،تب لثاالقسط ا ترة اإليجار على أساس مدى ف

 

 .مالء لابرنامج والء 
فنادق    ك باإلنفاق في أي من  ند قياماط عيع النقء تجمال.مللي يتيح  أ، والذمارعإن  و مأي   ك باسالوالء،    طنقا   نامجرب غيل  تقوك المجموعة بتش

ً ل  منح ال.مي حيث ت نفصل  م  أداء   اكء التزلوالعن نقاط ا  أشعةر ين المجمو  في  فيه دات الترأو وح س.ر    جزء من  م ي ويتك تخص  اًرهري جو  حقا
اطر  د لحين استرداد النقعقو كالتزاكه راف ب االعت  ك، ويت لةالص المنفصل ذات  يعالب ر .سلى بناًء ع ءل.مالحة لو ن ممالء ط الوالإلى نقا م.املةلا

االع باإلويتك  اادايرتراف  عند  بومن ال  ستردادت  تقعن   لر ال.مي   اسطة تجات  سد  الدير  الم الءالو  طالنق  صل المنفبيع  .ر  تضع  في  مج،  وعة 
احتمهراعتبا ادرباست ال.ميل  قياك  الية  ا  ا  ر قاطلن اد  الت للنقا  تقديرات ا  ثي حد بت   عة وم لمجوتقوك  بشكٍل  هاستردادسيتك    ي ط  وأي  ع  رب ا  سنوي، 
 تر يرادا إلا بلاا مق ت تك تسوي ي  دو .قالات زامالت ت على رصيد ت.ديال
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 عب بادة  تت المالية الموحإيضاحات حول البيانا
 2021 ربديسم 31 فيا كم

 
 عبتاب ) ةلهام سات المحاسبية ا يا لسا خص لم 2-4

 
 دات اتصنيف اإلير تراف وإعادة عاال يتقوي ت تغيرات ف لا
 
شركة إعمار مصر    أجرته  خارجي  ينون قا  ار ستشمن منية  انوبآراء ق  ةعوممد  القانونية السابقة   ت اإلجراءا.ة  لى مراجبناًء عالسنة،  ل  الخ
 15رقك  .يار  بالماك  زت لالل  ا ييمارة تقإلدت اد اع، أبةجموع الدولي للمت  .قارا قطا" ال ة في مصر  كرلشلتاب.ة    شركة  ، وهيكشركرة  مي للتن 
ن  أ  دارة اإل  رترقوعليه،  ر  نيةزم  ى فترةعلى مد  في مصر   ت اقارال. لالعتراف بإيرادات بيع  تقارير المالية  لدولية إلعداد الا  .اييرملا  من

على   فيعاالمب   ت حداولاالسيطرة  ي   ة  زمفي  ء  .ماللاإلى    ل اوي تح  كت مصر  محدنقطة  عأ  ، دةنية    يجب   يلتاالب و،  تالوحداال  كتما  ند ي 
 ر الزمنية لنقطة ا تلكي ف يرادات باإل عترافاال
 

رة في  دااإل  أخذت   ،ءطاخ واأل  يةسب حالم يرات االتقد  ات فيغييرية والت حاسب مالسياسات ال  8  كقري  وللدا  يب حاسم.يار المالطلبات  على مت بناًء  
ااعتب اال تأثير هذا  بياناوأع  ي.جر رث أ ب ر  يي غت لر  ذل  وةالعنةر  قارملاة  صد راأل  دت  ت كعلى  تصن   يًضاأ  ك،  اإعادة  أرقاك  ب.ض  لمقارنة  يف 
لخمعلى النحو ت المالية الموحدة تمت إعادة بيان البيانا الموحدةر ية البيانات المال ههذ ي ف تبعالمو مع ال.رض افلتتو  اه: دن أ الم 

 

    2020 رب ديسم 31في 
    حد لمو ا يلاالم زكرالمبيان 

 
 تك لما قاً فو
  بقاً سا نهبيا

 ات سوي الت 
 تمت تي لا

 دة عا إلاً قوف
 لياً بيان حالا

 هكدر ألف ف درهكلأ رهكألف د  
    تاجودالمو
 11.246.564 ب 919.013  12.165.577 التي لك يصدر ب ا فواتير  ة مدين الذمك الة واري تجينة الدمك الالذم
ً مقدم عة فومد ت ا ومصروف عئ وداو  ةدين ذمك مى و ر خدات أ وجمو  16.029.719 59.849 15.969.870   ا
 40.932.919 2.400.156 38.532.763 تطويرلرض اغلات ارقع
 117.976.596 1.540.992 116.435.604 دات جمالي الموجوإ
  == == == = =====  ==========  ======== ==== 
    ت  لوباطالم
 17.426.706 ب 180.336  17.607.042 واألخرى   ةي ارتجلائنة ك الدامالذ
 11.689.423 3.097.414 8.592.009 مالء ال.من اً ة مقدموعغ مدفالمب 
 1.103.003 ب41.593  1.144.596 الدفع جلة المستحقة خل المؤالد ة يب رض
 53.394.694 2.875.485 50.519.209 بات  المطلولي ماإج
  = === == = = = ==  === = ======  === = = == === = 

    ةملكي حقوق ال
 17.540.597 ب25.063  17.565.660 ياتتياطحاال
 30.819.098 ب1.212.320  32.031.418 ةزجالمحت باح راأل
 9.064.152 ب97.110  9.161.262 ةم غير المسيطرحصال
 64.581.902 ب1.334.493  65.916.395 ة وق الملكي قحلي ماإج

  = == = ====== =  === = = = = === ==  = = === == == = = 
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 عب با ت ة الموحدة لي ماالت  اناالبي  لوح تاحاإيض
 2021 ديسمبر 31 فيا كم

 
 تابعب)لسياسات المحاسبية الهامة ا ملخص  2-4

 
  تابعب  راداتتصنيف اإليادة عإ ف وتراالتغيرات في توقيت االع

 
 

    2020يناير  1في 
    د الموح الماليز بيان المرك

 
 كلما ت  قاً وف

  قاً ب اسبيانه 
 ويات ست لا
 تمتي ت لا

 ة داعإل اً قفو
 ان حالياً بي ال

 كهدر ألف ألف درهك كألف دره 
    تداوجالمو

 10.316.058 ب 148.972  10.465.030 ر ي ت فواب ا   لتي لك يصدرارية والذمك المدينة تجاينة الالذمك المد
ً مقدعة دفوت ممصروفا وودائع وك مدينة  أخرى وذمموجودات   15.498.526 39.261 15.459.265   ما

 41.704.003 1.384.063 40.319.940 يروتط ال ض غرل تاراعق
 118.144.756 1.274.352 116.870.404 ت ا دجوالمو  يالمجإ
  ==== == = = = = = ==  === = = = = == = =  == = = = = ====== = 

    لوبات  طملا
 16.876.066 ب43.130  16.919.196 ية واألخرى جارئنة الت مك الداالذ
ً مقد ة عغ مدفولامب   12.202.962 2.055.930 10.147.032 ء ال.مال نم ما

 55.433.781 2.012.800 53.420.981 طلوبات  لم إجمالي ا
  = == == = = = == ==  === == = == ====  == = = == == = ==== 

    يةكلالمحقوق 
 17.553.915 ب8.814  17.562.729 ياتطتيااالح

 28.737.124 ب 704.521  29.441.645 جزةلمحت األرباح ا
 9.261.881 ب25.113  9.286.994 ةرلمسيطا رغي  محصال
 62.710.975 ب 738.448  63.449.423  ملكيةالوق لي حقماإج

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

    وحد الم لشامال ل دخ لايان د وب الموح للدخان اي ب 
    

 
 كت   لما قاً وف

 بيانه سابقاً 
 ات التسوي 
 تمالتي ت 

 ة دإلعا اً وفق
 لياً احبيان لا

 رهكف د لأ رهكألف د  كهرد  فلأ 
    :2020ديسمبر  31ي ية فالمنت للسنة 

 17.959.478 ب1.750.978  19.710.456 ت دااراإلي 
 ب11.426.812  1.283.351 ب12.710.163  ت إليراداا تكلفة
 ب3.529.258  ب 201.614  ب3.327.644  دارية إلوا  ميةمول.روفات المصوا لبيعت اوفا رمص
 2.447.391 ب9.794  2.457.185 ى  خرأ  تاإيراد
 192.498 101.300 91.198   لخ ضريبة الد ضفي تخ
  === = == =====  === ==== ===  == = ======= = 

 2.806.341 ب 577.735  3.384.076 السنة اح رب أ
  = == = == = == ==  === == == ===  === == ===== = 

    وبة إلى: منس

 2.109.200 ب 507.799  2.616.999 ركة الش الكيم
 697.141 ب69.936  767.077 يطرة  سمالحصم غير ال

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

    

 ب42.400  ب18.310  ب24.090  بية جن ألفي احتياطي تحويل ال.مالت ا النقم
  ==== = = ==== =  == = == == ===  = == == ===== = 

    : ركة لشا الكي م لىإ بة سومن ك ال سة الحي رب 
 0 ر29 ب0 ر08  0 ر37 ب كهردف للس ك   خف ملألساسي واح االرب  -
  ==== == = == ==  = = === = ===  = == === ==== = 

 
 ر 2020ديسمبر  31في  المنت ية ة ن سلل وعة م مجلليلية ومالت  و ة أري ماث ت سال اأو  ةتشغيلي لاالتدفقات النقدية لي اإجمد تأثير مادي على ال يوج
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 عب بادة  تحوة المي للمات ابياناحول الحات إيضا
 2021ديسمبر  31 كما في

 
 تابع( )ة ام الهلمحاسبية لسياسات ا ا ملخص  2-4

 
 يع بحة للات ت المداالموجو 

 
  ب ا محتفظ    ت ا موجودا ا على أن في تصن   طلوبات، يتكوم  ودات جمو  من   فلأتت   تي الد  الستب.ااجموعات  لة، أو ملمتداوغير ا  ت إن الموجودا

 صلر المتوا داك ستخاال  لمن خال وليس عي الل الب ن خكبير م لبشك  جحمر ا دهردااست ان ا كع إذللبي 
 
أو  اتوجودلما  ذهل همث   ساي ق  عادةً ك  يت  بقيم  موعاتجم،  الدف االستب.اد،  قيم ا  ا  أو  أعي ب لا  يفالتكناقصاً    ال.ادلةترية  ي أقل  اي م،  أوالً  ر  تك 
، وال  اسبيس تن أسا  قية علىالمتب   تلمطلوباوا  وجوداتمللى اإ  ثك،  يةجارالت رة  لش  لى ااد إ.ستب عة اال ومقيمة مج   ائر انخفاض سخ صيم  تخ

ن  في وظملا  اتزيامت بامت.لقة  لجودات المؤجلة أو المو ريبة اض ة أو موجودات الي المال  تدا وجوملان أو  لمخزوا  إلى  رئ سايم أي خ خصيتك ت 
يست ةماري قارات االستث ل.أو ا قياس ، والتي  القيمانخفا  رف بخسائ تراك االعت ي عةر  مومجللى  خر األ  بيةحاسالم   اساتي للسوفقاً    امر  د  عن   ةض 

ة  داعإن  ع  جةة النات ق ر الالحرباح أو الخسائ ف باألاكما يتك االعتر  ،توزيعلل ا  ب   ظف ت أو محلبيع  ل  ب ا  ظف حت جودات ممودئي كف المب تصني ال
 ر سائراألرباح أو الخ ضمناس ي الق
 

ك ل ا  الاست   فاء أو ب إطحتساا  كت ع، ال ي للبي   ا محتفظ ب  ا  على أن   تم.داالو  تال واآلات  تلكلممة والموسم ال  ات غيردويف الموجبمجرد تصن 
 ر ةالملكي   ملكية ضمن حقوققوق الحمحتسبة وفقاً ل امر ب ث ت مسكة شراب أي احتس تكي  د.ي  الو
 

 ض ار قتاال  تكاليف
 

  ة ة طويل ي ن فترة زم  رة الضروب   قغر تست   التيو  ،مؤهلةجودات  و م   إنتا  ة أو إنشاء أو ازحي ل  شرة ورة مباص ب وبة  اض المنسقتراالليف  كات   إن
الة لالستخدازهجابح  صت حتى   تتك إض. ابي أو    ل ا  مزمعك  إلى تك،  ت فلافت ا    ة ورجاهزة بصالموجودات  تصبح تلك    ىوجودات حت ملالك  ة 

مبالغ  ض  اقترا  م وبخص   أةنشلما اتكبدهالتي ت   رى خف األ والتكالي دة  ائ لفاض من ااالقتر  ف ي تكالتتألف    ر ابي.  ا أو ع ل المزم  داك ستخف.لية لال 
 ةر ي لما
 

 رفي ا تكبدهاتك ي  ي الت  نةسلفي االموحد  الدخل  انبي  مناض األخرى ضرت ة تكاليف االقفااف بكرت يتك االع
 
 دة ادات الفائ إير

 

لنقدية  ا  ت قالتدفات اضبومقيض  يتك تخف ا   بموجب ة والتي  .لي لفا  الفائدةطريقة    ك ادستخبا  تحقاق سس االأسا  على  فائدة لات  رادااف بإي عتراليتك ا
 ر يالمال ل صلأل ية الدفترلقيمة ا في اص  المالي إلىل لألص ر المتوقع م.لل االخرة من  المقد ةي المستقبل

 

 دخل  يبة ال رض
 

ً  لضريبة مخصم لد صريتك   ر مجموعةلا في اتي ت.مل  ل الدوالي ف  ةقب لمطا ية لالمانظمة لأل وفقا
 

الحالالل  تتمث  فيضريبة  علىال  تحقةمسع/دفال  ستحقةبة مضري ال   ية  باستخب ي رللض   ة. الخاض  الخسائر/األرباح  قبض  للسنة،  الة    م.دالت داك 
أالسية  يب ضرلا التيارية  ف.ا   لي تف.يتك    و  ت بشكل  في  ت.ديال  اريخلي  وأي  الحمست /دفعل ا  قةحت مس  ةريب الضعلى    تالتقرير،  عن  قة  قبض 
 ةر السابق ت السنوا
 

باالدخل المت.ل  بةضري  ب الم.ود  ن ب لقة    من اشرة ضب ا مب يتك االعتراف    ة ي كالمل  قأو حقواألخرى    الشاملة  يراداتاإل  ة ضمنراشمب  ا  ترف 
 الدخل الموحدر  بيانليس في ملكية وال ق و حق  أو ىر الشاملة األخات اديراإل
 

  ة ريبي لض س اساألبين    التقريرخ  ي تار  يفقات المؤقتة  رولفة ااف لك  ،باتول المطك طريقة  استخدالة ب لمؤجادخل  لاة  ضريب د مخصم لصريتك  
 ريررالتق ريخبتاة المالي قارير اد الت غراض إعدألرية ت فدال  وقيم اات ب وت والمطل لموجودا ل
 

تسوية    ألصل أو ا  حقيوخالل ا ت ك ي يت الت   فترةالى  لعا   قطبي متوقع ت   ة ب المؤجلة بم.دالت ضري   خل ضريبة الدومطلوبات   تا ودموج  سايتك قي 
 لتقريرر تاريخ ا ي فا ا كمري. تش تي تكالانين قو لا حسبلتزاك، وذلك  اال
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 ة  تابعب د المالية الموح  اتبيانلات حول  احاإيض
 2021ديسمبر  31 يف كما

 

 )تابع( لمحاسبية الهامة ت ا السياسا  خص لم 2-4
 
 تابع( )دخل يبة ال رض
 
ب ارت عاالك  يت  اا وجودمف  المؤجلةلضرت  المؤقتة    عي جمل   يبة  لالالفروقات  وستقطاالقابلة  المستخدمة  ي غية  يب الضر  ت موجوداحيل  رت "،  ر 

مقابل ا  يمكن  تي  والة  ب للضري   .ة لخاضا  رباحألاتتوفر  ن  لمرجح أن ام   يهفن  يكو  الذي   ى دمالإلى  وذلك    دمة مستخال  رضريبة غي لر ائ اوالخس
 : ءثناست با، مةدلمستخغير ا ريبةر الضتخدمة وخسائ الضريبية غير المس ت اضخفي الت " وترحيل طاتقسة لال قابللاتة لمؤقفروقات الا استخداك

 

  ليست   م.املة  ي فلتزاك  أو ا  لص ألي  ولألعتراف ااالن  م  "طاابلة لالستققوقات المؤقتة الو بالفرليبي مؤجل يت.رض عندما ينشأ أصل   •
 ؛للضريبة  أو الخسائر الخاض.ة  حرباة أو على األسبي محا لاح ااألرب  علىلة، ت الم.امق و  ؤثر، فيت مال وال أعدمج 

 

لبلقاالة  ؤقت الم قات  ورالف  بخصوم • ب الة  المرتبطة  في الاستقطا"  ت شر  ستثمارات  زمي اب.ة  كات  فيلوشركات  والحصم  ات  فتالئ ا  ة 
ب ت عالا  تكي   مشتركة، فالمؤ  الضريبة  ت موجودا راف  الذيالمد إلى    قطجلة  فيه منكي   ى  ت   رجحالم  ون  اعكس    ؤقتة فيالم   قاتفروللك 

 تةر قؤ روقات المخداك الفت سا ال اب مقن مكتي ي ة الب ي للضراض.ة األرباح الخظور وتوفر قبل المن ت سالم
 

ض.ة  ا خأرباح    توفر   من المحتمل   ك ي.د لالذي    دى ى الملفض إخت ورير  تقل  تاريخ كة ب جل مؤلا  دات الضريبة وج ك الدفترية لموقي ة ال.جتك مرات 
.ترف  ر المي غلة  ؤجلما  بةري الض  وداتجويك مة تقي لر يتك إعادالمؤجالدخل  ضريبة    لص أمن  أو جزء    كل   داكستخااح ب للسم  ة افي ك  ةب ي للضر
  باسترداد ة  لضريب ض.ة لة الخاي بلالمستقرباح  ألا  تسمحن  أ  لمرجح ن ام  يه فح  يصب   الذيدى  مالتراف ب ا إلى  ك االعت ي و  خ كل تقريري رب ا بتا
 ر ةمؤجل بة الضري ل ا داتموجو

 

ق اومط  دات وجومياس  يتك  ا  بالم.دالت جلة  المؤ  ةب لضري لوبات  تطلمتوقالضريبية  اق ا  ي ب ع  اال  األصل  وحقي ت   ندع  نة لسفي  تسوية  تزاك،  لأو 
 يررقرلت اخ مطبقة بتاري للنسب الضريبية اإلى ا اً اداستن 

 

االعتراف  يتك    رر ائ خسباح أو ال ألر  ارا خا ب ف  ارعت الك اخسائر يت ل ا  واح أرب ر  األ ا خاترف ب الم.  لبنودباة  مت.لقلالة  جؤ مال  ةيب ضرإن ال
 ق الملكيةر في حقو   أو مباشرةً  خر آل االدخل الشامل ن مض  إماة ني م.الت امالالم. م بخصوؤجلة الضريبة المبنود ب 
 

  ودات موج  ةصمقاب اً  زك قانون لم  حو    ادي كان ل  إذافقط    لة المؤجريبة  لضا  وباتطل ومجلة  ؤة المب ري الضدات  موجو  صةامقجموعة ب الم  كتقو
اريب الض الحالية  ا ب مطلوولحالية  ة  الضريبة  ال وت  بضرة  ؤجلم لا  يبةالضرت  مطلوبا ولة  جؤالم  ضريبة موجودات  الدخل  ئ االمت.لقة  ب 

من  ورمفال الضر ضة  السلطة  لي نفس  إما  وضريبةلل  اض.ةخ  لفةمخت منشآت  وضريبة  لل خاض.ة  لاة  شأمن لا  نفسبة  تنو،  إماالتي  تسوية    ي 
  ة ر فت   كلي  ف   لك، وذنةمتزام  صورةبات ب سوية المطلوتحقيو الموجودات وت   و أ  في ى أساس الصا عل  ليةا الح  يبة رضلت اجودا ومو   لوبات طم

 ؤجلةر لمضريبة اال  اتودجمومطلوبات أو  مبالغ كبيرة من اداسترد وية أول ا تس اليتوقع خ مستقبلية
 

 والمعدات والالت   ت الممتلكا
 
تت الت   ،ةلفكت بال  داتلم. ت واالاآل ات وتلكلمما  قياسك  ت ي  االست   ،المرسملة  ضاقترمن تكاليف االضي  ي  اض فانخفي  وأ  كمتراك الك الناقصاً 
 كما يلي:  ة قدرلما اجيةاالنت  ألعمارا على مدى الثابت  ة القسطريقط  سا ى أسك علست الاال  بتس حي  ريمةقلا
 

 سنوات 15 - 2  رات المستأجرةاعلى ال.ق تناحسي الت 

 سنوات 5 - 1 بانيب المو يراضاأل ضمن مدرجة اكز البيع رم

 ةسن  45 - 10 يمبان 

 تاسنو 5 – 2 بيةلمكت ا داتوتر والم.أج زة الكمبي 

 سنة 20 – 3 يلةالثق والم.دات ماكيناتلاوت الاآل

 تسنوا 5 - 3 اتارسي 

 سنوات 10 - 2 تباكي وتر أثاث

 ةسن  25 - 2 وجودات أخرىتسلية وموالترفيه للموجودات 

 
تبقية  ملك اقي لوا  ك الاالست ريقة  طو  يةتاجن اإلعمار  ألامراج.ة    تتكر  نجازاإل  قيد  الرأسماليةمال  األعضي واألرا   علىالك  ساب است ت حال يتك ا

 داتر الموجو  همن هذ ة ايا االقتصادي ع للمزقو مت الط النممع  قة متوافالك االست وفترة  ة يقن أن طرد مكأرياً للت ود
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 ب بعتالموحدة  ا يةانات المالبيالت حول  إيضاحا
 2021 ريسمبد 31 يا فمك

 

 ( )تابعمحاسبية الهامة لسياسات الالخص م 2-4
 
 ( عب)تا  اتعدلموا ت  لال وا ت تلكاممال

 
المصرو ي لات  ا فإن  تكب تي  بنود أحد    حاللإل  اهدتك  والم  عناصر  والاآل متلكات  التي  الم.ت  منف   اب ااحتسدات  ربصورة  يتك  ا  ملت سصلة 

الوت  القيمة  إ ت ذي  ال  ل.نصر ل  دفتريةشطب  تزفقط  ت ا  ملى فيتك رسر خاأل  الالحقة   ت ا فصروالم  ماأ  هر لالحك  ام  يدعندما  ادية  قتصايا االلمزن 
 ر هاعند تكبد موحدلاى في بيان الدخل  خراأل  اتكافة النفقب  اف تك االعترتر ي م.دا لوا ت وآلالت تلكاممالب  لوالمت.للبند  قبليةت سمال
 
ية  إمكان عدك    لظروف إلىيرات في اأو التغ  حداثير األتشا  معندمة  ي لقا  في  ضافنخالم اخصودات ب .م ت والمتلكات واآلال ملاة  اج.مرك  ت ي 

تحصيل ا، ن كمت عن القيمة المدا لم.وا  تواآلال  متلكات ية للمدفترمة الالقي  يدزعندما ت  اترد.موال  واآلالتلكات ت مللم يةتردفلقيمة التحصيل ا
ً   ال.ادلة القيمة    ي يل ا فصحكن ت الممة  يملقاثل  تتم  روحدالم   ل خالد   ياني ب يمة فقلض في ار االنخفا خسائ اف ب عترالإنه يتك اف ع بي   يف تكال  ناقصا

  بيع من  له  ن تحصي كممبلغ المتمثل ال  علبي ف الي ناقصاً تكا  ة ن القيمة ال.ادل لىر إأع  اك أي ماستخدالا  ن ممة  والقي دات  .موال  ت ال اآلت ومتلكاالم
ة  توق.الم  ةتقبلي المس  قات النقديةتدفقيمة الحالية لللاداك  االستخ  نم  ةقيمال  لتمث   مان بي   ديةاال.ال  األعم  قفي سياوالم.دات  الت  واآللكات  الممت 
 ر اجينت اإلا ية عمرهعند ن اها تب.ادمن اسو ت .داوالم  آلالتاو  تالممتلكخداك ات سار امرست ا من
 

بأن  مؤشر    ودوج   عندقة  ب ساالت  ا ون سال  ي ا فب   رفم.ت لا  ارية، رة التجشة القيم   ضنخفا ف اخال،  ةمفاض في القي خن الاخسائر    يتك عكس
   ض ارتخفي  كت  و أوجودة ت.د م كلدات م.الو الت واآل تلكات للمم ف ب ايمة الم.ترالق خفاض فيائر االن سخ
 
 تخدام سق االدات حجو وم

اتقو ب لمجمك  بموجود عت االوعة  تاريخخت سات حو االراف  توفتارأي،  ار  اإليجء عقد  دب   داك في  يت داكبخت سالللة  الصات  ذ  لصاألً ر  يخ    كر 
ت  ا مااللتز  اسقي   ة داإع  يلغرض أ ديل ا  .ت ة، ويملقا  انخفاض ر  ائ وخسراكك  ك مت قصاً أي است الان كلفة،  داك بالت خت االسات حو  ودوجم اس  قي 

تشتم  دعقو موجو ل  اإليجارر  ح داتكلفة  ات  عالو  الم.ت جي اإلزامات  الت   قيمة لى  ستخداك  به ار  المب تكالوال  رف  الي لواأل  رة اشيف    بدة متكة 
  ل من وقم.  ل دة بشكة متأكعولمجما  كنت   إذا لك   ر ةستلم جار مفز إي ناقصاً أي حوا  البدء،  قبل تاريخ  ي أوتمت ف   تي ال  جارإلي ا د  عقت  ا عوفومد

ب الم.ت   الستخداك دات حو اموجو  كر، يتك است الاإليجا  دعقة  ن اية مدفي    مؤجرالصل  األً ة  ملكي   ى لعالحصول   سط  لق لى أساس ا ا عرف 
خفاض  ن اإلى  ك  داتخسحو اال   موجوداتضع  رر تخي ما أقص، أسنة  35التي تبلغ    راجاإلي مدة عقد  و  درمقال  يجنتااإل  رمال.  مدىلى  ابت عث لا
 لقيمةر ا
 

 يةراماالستثارات قعال
 

رات .قرااس اليرقةر يرتك تصرنيف ا ك.قرارات اسرتثماري .ر أفضرل يرتك بسر قبلت سرفري الم غراض بي. راأل أو ري جأا للت  فظ ب المحت   اراتل.قا  إن

ً ة ن لفتكالب  يةمارث ت سالا  ةريمفي القض نخفااكمة لالك وأي خسائر مترك متراكالاست  أي اقصا
 

 لي:ي  ماك كادلالستخدرة ر المقعمااأل دىم لىت عب اث سط الة الققي طرساس لى أك عال ت سيل االتحم ويتك
 

 ةسن  45 - 10 يالمبان 

 سنوات 10 - 4 بات وغيرهاأثاث وتركي 

 تاون س 10 - 3 تدا.مالت والاآل
 

  رزنجاااللرأسمالية قيد مال اي واألعضااألرعلى   الكاست  لي متحك يت ال 
 

ا  اي للمز  المتوقع ع النمط  ة مفقوات م  كالست الرة اة وفت طريق  أن   مند  لتأكل  ة ة دوري وربص  ك ست الالاقة  طري و   ة ي جاإلنتامار  األع  ة ج.رايتك م
 االقتصادية من هذه الموجوداتر 

 

ء  بدالب   ليه عل  تد ، يسخداكاالست يكون هناك تغيير في    ط عندمافق   رتطوي ت لغرض الاراعقى  إلة  ري تثماسا   ت اعقاررات من  اق.ال  حويليتك ت 
 ويلر تحال خي ررات بتال.قادفترية لال ة مقي الالت ب ي وه التحتتك هذ رعالبي غرض ل ويرط ت لفي ا

 

عندما تزيد    رت انخفضت قيمد اق   ية ارثمست اال  ت اراقال.  ضوعي بأن و مدليل  ك  ما إذا كان هنارير مالي بتحديد  كل تق  ريخبتا  ةمجموع تقوك ال
  در وحم لا  ن الدخل ياب   يمة في الق  ض في اخفالن ا  ر ئ ف بخساعتراالاتك  ه ي فإن   حصيله ت   ن الممك  امت قي عن    ية ارتثماالس  قارات مة الدفترية لل.القي 

ً القيمة ال.ادلة لل.قار االستثمار في صيله تح نكلمممة اتتمثل القي   ىر  أعلأي ما ك، دا تخساالن مة مي قلاو بيعال تكلفة ي ناقصا
 

  ب ا لم.ترف  ة ايملقا  في   ضافخاالن ر  خسائ   ر بأنشؤ د مد وجوعن   لسابقةات اي السنوف ا  ب   م.ترفمة اليتك عكس خسائر االنخفاض في القي 
 تخفيض ار تك  و رية لك ت.د موجودة أامث ت سال قارات ا.لل
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  تابعب  ة د ات المالية الموحإيضاحات حول البيان
 2021مبر ديس 31 فيكما 

 

 ع( )تابمة هاة ال حاسبيت الما سسيا ص ال ملخ 2-4
 

 ة موسغير الملت وداوج الم
 

الماي قك  يت  الم  وداتج وس  بشالمست   ةوسملغير  مك حوذة  ابال  نفصلل  عند  المب تكلفة  غ  إنير  دئ العتراف  الموجودات  الملموسة  ي تكلفة  ر 
علي الم فيستحوذ  هيأعم  دمج    ا  ً حقال   رذ حوات سالاخ  ري تاب دلة  .الات ا  قيم  ال  الموجود  يتك  دئي،المب   اف ترالعل  ا الملمإدرا   غير  ة  س وات 
ناقلتكلبا إ فة  أي  خسائ   كمتراك  ء طفاصاً  مترواي  رسملة  مةر  ي قلافي  فاض  لالنخ  ة مكار  الالنفقتتك  تزعن   ط قفالحقة  ات  المزايا  دما  من  يد 
المالقتصا لألت سادية  المردمح لاصل  قبلية  به د  اتق  يتكر  تبطة  إلملموا  ير ت غدا جوو ملل  ةتاجي ن اإل  ار عمألييك  أن   ا مسة  محددة  على  أو غير   ا 

 محددةر 
 

في  االنخفاض    صوم بخ   اويتك تقييمة  المقدر  نتاجية إلاها  ارمعأ  مدىى  علؤها  افطإ ددة يتك  ار محمعذات أ  ة موس لملاغير  دات  وجوالمإن  
ودات  م الموجوصء بخ إلطفاا   قةوطري  ةرفت ج.ة مرا   كت ت   ر مةقي الضة  خف من   تكون   وسة قدملمر الت غي داوجو الم بأن  ر  ؤشود م ة عند وجمالقي 

ذات  غير   األق محددة ع  يةانتاجالملموسة  كل ت فن اية    في   ل لى  في  تغيرالا   نإتقريرر    رة    ع توقلما  نمط الأو  ة  المتوق.   تاجية ن اإلر  ماعاألت 
ً ن مالكوي   حيمثا،  اءإلطفقة اي روط  فترةل  ت.ديلر  ب ي.ت ت  بند الموجودا  ة فيمتضمن تقبلية الدية المسالقتصاا الك للمزايا  لالست  وت.امل   ،ئما

أن ا   الت على  في  االمحاسبي   تاقديرتغيرات  يتك  بمرت العةر  ذا وسملالم  غيرودات  جولم لاإلطفاء  وفات  رصاف  أعة  محددة  ت  بيان   ي فمار 
 ي الموحدر حلمرلا الدخل 

 

ً وي سن   ابارهت خا  كت ي ل  ب   ددة،حلم اغير    نتاجيةإأعمار  ذات  وسة  مالمل  غير  الموجودات اء  طفإك  ال يت  ، إما على  القيمة  ض في نخفااالم بخصو  ا
دد  ر المحي غر  .مالا كان  ا إذياً لتحديد مسنوددة  محلاغير  ار  األعم  كي ي قتتك مراج.ة ت   ر دللنق  ة جمنت لوحدة الى مستوى العأو    فردي لمستوى الا

 ر ليقب مست  شكلٍ ب  ددحم لى إ محدد يرغ من  ياإلنتاجال.مر يير ك تغت ي  محتمل، لك يكن حال   وفي ر محتمليظل 
 

 كما يلي:  ة المقدر جيةاإلنتار األعمامدى على  قسط الثابت ال يقةء على أساس طر افاإلطتساب احك يت 
 

 واتسن  5  ء.مالمع ال ةقالال.

 تواسن  3  برمجياتلا

 
 اريةر المة التج.ارية واللش رة التجا اء فإطك ال يت 
 

  د ستب.امن االالت  تحصالمن صافي  فرق بي لان ا  لى أعة  وس ملمر  غي ت  داجو موب   ف ا ترعالا  اف ن إيقع  ة لناتج أو الخسائر ا  رباح س األيتك قيا
 اتر ودبند الموج ف ب إيقاف االعترا  د ن د عموح لاالدخل بيان  يف  ااالعتراف ب  كت ي و  ،صللألً  فتريةالد والقيمة 

 
 ر يو العقارات لغرض التط

 
لغرض التطوير ويتك    ية ك.قاراتداال.  األعمال   ء سيراأثن   علبي ض ار غل  اء إلنشيد اأو ق  ا إنشاؤهتصنيف ال.قارات المستحوذة أو التي تك    كت ي 

 ة: لفكت شمل اللر ت أق اأي م ايق ن تحقمكم لمة اي قالي أو صاف ةفبالتكل  ااجإدر
 

 ستأجرة؛الم يضرا ألوااضي  رألر لالح لتملك حقوق ا •

 عة إلى المقاولين لإلنشاء؛ و والمدف المبالغ •

كاليف  ت وقار  ل ال.تحوي   القانونية وضرائبات   نية للخدمملاب اع واألت.لموقا  اد دعإيف  وتكال  كمي التصالتخطيط ووقتراض  اال  تكاليف •
 لةر صلذات ا ألخرى ا  فتكالي وال اشرة ب الم ء غيراإلنشا

 
م ا  صخ  تكر وي تقري خ الي رفي تا  تناداً إلى أس.ار السوقاسال.ادية،  عمال  ق األا ي المقدر في سيع  ر الب .سا  ق كن تحقي مالم  قيمةفي الثل صامي 

 ر لبيعمقدرة للاف لتكالي اوجاز اإلن تكاليف ناقصاً  نت جوهرية،اكإذا ة للمال ني مالزمة ي قبال
 
تكي دتح  يتك ب رت م.ال  ري والتط  لغرض  تا رال.قالفة  د  ال  ندع  الموحد   دخلالن  بيا  في  اف  إلى  بالرجو"  المتكبدة على  الم  اليفكت البيع  حددة 

 باعةر قارات الم.لبي لجك النسإلى الح داً ستنااددة حمر ف غي كالي أية ت  وتخصيمال.قارات المباعة 
 

 سنوير   سا أس لى ر عي التطورض غلات ارلل.قلدفترية  ا قيك.ة البمراجتقوك اإلدارة 
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 عب تاب  وحدة لمالية اات المول البيانضاحات حي إ
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 ( بعتا)لهامة اسبية ا ات المحالسياس ملخص  2-4
 
 ن زومخلا
 
اث يم اوزمخلل  الألاائع  والبض  الكيةت ساال  واد ملن  بق  تي خرى  والبيعالضي   أعمال طاعات  تت.لو  البالتجزئ   افة  ب خا ة  يدر   مجلاصة  موعةر 
 ةر رك الح طيئة أو ب قادمة بنود مت  أية  و منالمخصم المستح مع ل، أقيق ا، أي ما يمة الممكن تحققلافي اصو  لفةلتكزون باخمال
 

الوصي ت ل  دةب كمت لات  ا صروفمال  يفيف  لتكالا  تتمثل إلىمل  ا  الحالي  ه.ووض  مكانه  نتج  للسط المرلمتوعلى أساس  صافي    كزيرت لفةر  تكجح 
 ر ز اإلنجاستب.اد أو اال عندا ع تكبدهمتوق ضافيةي تكاليف إأ قصاً ان  قدرالملبيع ا رس.  فيتحقيق ا ن كمالم مةالقي 
 

 ة كترشمتالفات الالئوا  لزميلةشركات ا لا االستثمار في 
 
نت   لمجموعة احصة  وحد  الم  ل خ الد  اني ب  ر  ظي  غير    حصة ل ابة وري الض  ب تساد احة ب.ك لمشترت ا الة وائتالفاكات ا الزمي ليات شرمعائج  من 

الش  ةالمسيطر اركا في  لت لت  عالزميلة ركة  ش لاب.ة  هن ندمر  يكون  ب ات  يراتغ   اكا  الش  في  ةمباشر  م.ترف  األ اإليرادات    ان بي   وأخرى  املة 
ملكية أمكن،  تغييرات  أليةت ا  صحب   عترافباال  ة موعلمجا  ك تقو  ،ةل الزمي ة  ك رشال  حقوق  احيثما  بيان  في  ب   وحدالمالشامل  لدخل  ،  يان أو 

و  أ   ةميلالزوشركات ا  ة  وعمجالت بين المالم.اممن  جة  ات لمحققة الن ا   ح والخسائر غيراب راأل  فذح  تكدر ي الموح  ةالملكي   ي حقوق ف  تاتغيرال
 ر ركت شالم تالفئ اال أو  ةل زمي لاكة الشر ي ة فموعجلمة احص   ىد مى المشتركة إل اات ائتالف

 
  راء إج رة، يتك  رولضا   للمجموعةر عند  ية ماللاير  راالتق  داد عإفترة  ركة لنفس  ت شمال  ت افئتالاالويلة  ات الزمشركلل   ية يانات الماليتك إعداد الب 

 وعةر جملماة ب سبية الخاصمحا ال ساتسياال قة مع متوافسبية  لمحاا تا ت لج.ل السياسديالت.
 

إذا  وعة  مجمال  دحدت    ،الملكية  حقوق يقة  و طري ب تط  ب.د منما  اب   فتراعاالري  الضرو  كان  ا  النخفاضخسائر  في     ارات ستثماال يمة  لقفي 
مارات في  ستث اال ي أن  عليل موضوان يوجد دإذا كما    بتحديدتقرير  كل  اريخ  بت   عةمجموتقوك ال  رالمشتركة  تفا الت ئ الاو  أ يلة  ت ا الزماكرش
ارشت لم ا  ات فتالئ اال  أو  ةزميللا   تاكلشرا قد  فر وفي  ا قيمت فضت  خن كة  الحالة  المجموعةهذه  ة  مي قال  ي ف  خفاضاالن بلغ  اب مسباحت   تقوك   إن 
اض  نخفاالخسائر  ب   ترافعااليتك  وا  لدي   يةرت الدفالمشترك والقيمة    ف تالاالئ أو  ميلة  يله للشركة الزصحممكن ت لا  مةالقي بين    قرالف  اعتبارهب 

 در حو المخل دال انبي  ي فمة في القي 
 
ت المشت   االئتالف و  أ   الزميلة   الشركة ى  لعهري  الجو  رالتأثي   ة خسار د  عن  ا   ب ت محتفظ  ارأية استثماب   تراف عواالس  بقياعة  لمجموقوك ارك، 
أية  ل.ادلةا  ايمت قب  إن  ب ر  الي فروقات  االئتالف    ةلي الزمللشركة    الدفترية  مةقي ن  خ عن   تركمشالأو  ا سارد  الجوهرلتأة  وثير    دلة اال.ة  يمقلاي 

ر في  تثماسمن اال  المتبقية  ة صحال   ثلمت   اعندمحدر  الموالدخل    بيانفي     اراف ب االعت يتك    االستب.اد  ت منحصال ت مبه وال  ظفمحت ر التثماسلال
ً م ا ت جلام.جوهري يتك  تأثير المشتركة  فاتالت ئ اال  ر زميلة ة كشر  ي كاستثمار ف حاسبيا
 

 األدوات المالية المشتقة 
 

د  شمل عقو ت ية، وألجنب الت ائدة ومخاطر أس.ار صرف ال.مالفا  رأس.ا مخاطر  ض ا لت.ر  رةاإلد  مشتقة  ةلي ت ماي أدوا ف   ةعمجمول التدخ
اال مل.ارف  ص األجنبي ت  االة ل آلجة  يتك  مبدتقالمشب   فاعترر  باات  ائياً  المشت تاري   يف  .ادلةللقيمة  إبراك عقد  ويت اقخ  إعات  قياس ا الحقاً  ك  دة 

ال.ادل في بقيمت ا  كل ف  ة ي ن ا  ة  ال  باألرباح   افرعت الايتك    ريرتقر  ترة  الموحد  النا  رخسائ أو  الدخل  بيان  في  ما  مباشرتجة  يت ة  تصنيف    كلك 
فإ  هذهفي  تحوط،  داة  أكت  اشتقالم تو الحالة  في  تراالعت  ي قن  الاف  الم بيان  ي.ودخل  الت على    دتمحد  ال.القة  المجموعة  وك  تق  رط وح طبي.ة 

 ةبر  لنقدي المؤكدة  تحوطات التدفقات ا اتمالتزبية لالاألجن ت ال.مل ار اأس. ر طا مخدة والفائ  ار.سطر أ ت لمخا بتصنيف المشتقات كتحوطا 
 

 لير امتزاك لاكالبة مة ال.ادلة السي قالذات   المشتقاتب  افعتراالتك ي و،  ليما ل ألص الموجبة ة ل.ادال القيمة ذات  تقالمشت با افالعترايتك 
 

 محاسبة التحوط 
االقي   تا وطكتح  وط إماتحلاوات  مجموعة ب.ض أدتصنف ال ر  أس.ا  مخاطرالنقديةر يتك احتساب تحوطات    تا قتدفلوطات اأو تحلة  د.المة 

الالتدف  تاط تحو ك  ة دلمؤكمات اتزاللال  بيةاألجن   .مالتلا  فصر   اطرئدة ومخاالف يو  بتوث   ة عالمجمو  قة التحوط تقوكالع  ءد بدر عن ديةقن قات 
بين التحوط    ال.القة  المتحوأداة  لدي راتيجست ال وا  خاطر الم  ة راإدداف  مع أه  ه،ن أط بشوالبند  ل ية  باإلي قلا  بم.امالت تحوط متنوعةر    ضافة اك 

الت   ، عندلذلك بت ملا  وكقت ،  مرةمست   ة رصو، وب حوطبدء  أداان ذا كإ  اميو  ث وجموعة  ا  التحوط  ةت  ا  يف  يةلف.العالية  التغيرات في  يك  قلتسوية 
 ر هبشأن ات النقدية للبند المتحوط .ادلة أو التدفقال
 

  نت كا  اما إذييك  قت ب   ةموع لمجستقوك ا  وكيف  شأن احوط ب ي.ة المخاطر المت ه وطب حوط بشأن ت مد الوالبن   لتحوطة ااأد  حديدعلى ت   ثيوالتوشتمل  ي 
 التحوطبر  يفية تحديد م.دل وط وكح ت ف.الية العدك  ليل مصادر تح ك ذلا في تحوط  بملية الا.بات فطلي مت وفت سط ت وح قة الت الع
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 ب ابع تدة حوملية االمالات  نايول الب ضاحات حي إ
 2021ديسمبر  31 في ماك

 

 ع( )تابة الهام ص السياسات المحاسبية خلم 2-4
 

 )تابع(   المشتقة ةيالمال األدوات 
 

 : لبات الف.الية التاليةتطم عفي جمي كانت تستو ا تحوط إذاسبة الحوط لمحت تؤهل عالقة ال
 

 ط؛تحو داة الأوالمتحوط بشأنه  هناك أعالقة اقتصاديةأ بين البند   •

 ؛ ةقتصادي ل.القة اال هذه اج عن تنت  تيةأ الات القيمغيرى ت لع طرسي ال أي  انتمئ اال رط مخاثير أت  إن  •

ً ي وط المجموعة بشأنه ف.لتحت   ي نه الذمتحوط بشألاالبند    عن كميةالناتج    نفسهتحوط هو  لاوط ل.القة  التح ل  د.إن م •    وكمية أداة التحوط ا
ً االتي تستخدم ا   قيك   ن بينتواز  عدك  أن ي.كسال يجب    فتصني لا  نأ  ال إ  أنهربشوط  حت ملا  بندمن ال  ة مي كلا  هذهلتحوط    لمجموعة ف.ليا

نتائج   هأك الب كما سيترتب علي ه  ب   فالعترا سواء تك ا  التحوط  ف.الية   إلى عدك  يؤدير الذي سمالتحوط، األوأداة    هشأن ب   طوالمتح  البند
 طر    و حمن محاسبة الت  توافقة مع الغرض محاسبية غير م

 
ً ا محات ج ليتك م.االتحوط  حاسبة م ل لأهلت ايير ام.ع مي بج يفي ت ت الت ا طحوت لا إن  تاليةر لا األقساك ي صيل فافت ال من دة بمزي ، وهي موضح سبيا
 

 ة ال.ادلة القيم تا تحوط
  ة ادلال.  ةمي قلافي  ات  التغير  نر إصروفات أخرى ل الموحد كمبيان الدخ  عتراف ب ا فيالاداة التحوط يتك  دلة أل.االيمة  القفي  رات  غي ت لإن ا

ب لما  ندلب ل اللبند الم   ائدة.لا  نه شأتحوط  االد   ة القيم  نمكجزء  تسجيل ا  ك  نه يت حوط بشأت مخاطر  ب ا  عتراف  تك االي وتحوط بشأنه،  ملفترية للبند 
 فات أخرىر كمصرود وح الم دخل ال في بيان كذلك

 
ال.ادلة لت   ةب بالنس القيمة  ب   حوطات  المدالمت.لقة  التكلفاب   رجة البنود  إي   ،ةأفلمطة  ال ل  دي ت.ي  أ  ء طفاتك  األفتري دلا  مةقي على  أو ة ضمن    رباح 

جرد وجود  لي بمف.الئدة  لفار افاء س.طإأن يبدأ  يمكن    لف.ليرا  س.ر الفائدة  ةقط باستخداك طري حوت لمن ا  ةي قالمتب الفترة  دى  على مالخسائر  
 بشأن ار حوط ت مالر اطى المخ إلة  ئد.اال دلةال.ا هت مي قفي  ات  للتغير ه شأن د المتحوط ب ت.ديل البن  دما يتوقفموعد أقصاه عن  ي فت.ديل و

 
 در موحال الدخل  نااً في بي أة فورالمطف ري مة ال.ادلة غي قتك االعتراف بالي  ،أنهبش ط المتحوبالبند  اف العترإيقاف ا ةوفي حال 

 
م   تصنيفد  عن  بشأن م.ترف    ؤكد غيرالتزاك  كبند متحوط  التغبه  فإن  التراكميه،  في  الال  ير  لدا.ال   يمة القحو  ى  إلد  ال.ائ   كد مؤالك  زات الللة 
 وحدر مللدخل ابيان اي ف لصلة ا ذاتائر خسال و أرباح األراف ب عت الا، مع كاو التزكأصل أ ب اتراف يتك االع بشأن ا ر المتحوطمخاطلا
 

 نقدي لا و دف الت تحوطات 
  التدفو  وطح ت اطي احتي موحد ضمن لال م اشالل خدلاان ي بي راف به فتعالخسارة الناتج عن أداة التحوط يتك اح أو المن الرب  لإن الجزء الف.ا

أو    ح باراأل  إلى  النقدي   فو دت طات التحو   طي يايل احت د.حدر ويتك ت وم لاالدخل  في بيان    اً رال فو.الف  غيرف بالجزء  االعتر، بينما يتك االنقدي
 ر لق ا أمأي ه، ن أشط ب متحوللبند ال ةدل التحوط والتغير التراكمي في القيمة ال.ا ة اعلى أد ة الخسائر التراكمي 

 
تك  ع ي لسلا  قودب.  و ل.ال المت.لفا  ري جزء غ، والخرىت أامصروفكبه    راف االعت يتك    جنبية مت.لو ب.قود ال.مالت األ.ال الفلير ازء غإن الج

 ر ى األخر ةي أو المصروفات التشغيل ات اديراإل منض ه ب راف ت عاال
 

  ويتك   ، ان الدخل الشامل الموحدفي بي   ل جاآل   لجزء اعتراف ب الاتك  ي ر وحوطت   ة أداقط كاآلجلة ف  د قوالفوري لل.  البند تقوك المجموعة بتصنيف  
 ر ط وتح ة الي تكلفاط احتي د ن ب ملكية تحت لا  ققو حل لنفصنصر مع ي ف اكمةرالمت مة بيان القي 

 
ً   .الجت اد يتك مل الموحمافي بيان الدخل الش  ةمكرامت ال  المبالغ  نإ ً تج الإذا ن   يةرن .لما  ا ن أبش  تحوطاملة الم.مالطبي.ة  بناًء على    محاسبيا   حقا

ملكية  لاحقوق  نفصل للمنصر ا.لا ملكية من  الق  وق في ح  المتراككغ  لب ف المذتك ح، ي غير ماليد  بن ب   ف االعتراالمتحوط بشأن ا    م.املة لاعن  
  ولن   ة التصنيف داعإل  الً دي .ت   كذل  .تبرهر وال ي ن أبشالمتحوط  صل أو االلتزاك  األخرى لألً فترية  يمة الد قللفة المبدئية أو ا تكلاي  ف  اجه ويتك إدر

ً أي   ك ذلبو  طوين   رةر للفت   ألخرى ملة ااإليرادات الشاضمن    االعتراف به   يتك صل غير  لأل  ن ا ط بشأوتح .ة المق واملة المت م.ال  ح ا تصب عندم  ضا
 ر لة تنطبو علي ا محاسبة التحوط بالقيمة ال.اد د مؤك اكزت الاً ك غير مالي الحقازت لاأو المالي 

 

  كت.ديلالموحد    خلدلان اي ب إلى  حد  المو   لشاملدخل ايف المبلغ المتراكك في بيان الن صت   دة إعا  تتكأخرى،    ي نقد  دفوت ت اطو تح  ألي  بالنسبة
 رباح أو الخسائرر لى األأن ا عبش قات النقدية المتحوطفدلت ا ل ا ي تؤثر خالالت  تالفتراأو  رةفت س النف يتصنيف ف ادةإع
 

مح توقف  حالة  ال   ة ب اسوفي  المب   ن أجب  ي ة،  دي قن لات  اتدفقتحوط  ايظل  الموحدارلمت لغ  الشامل  الدخل  بيان  في  ا  كك  اإليرافي  ملة  لشادات 
لغ فوراً إلى  ف المب ة تصني داعالحدوثر وإال سيتك إ  ة ق.تو ل من ا ال تزابشأ  ط المتحو لية  قب ست الم   يةدقفقات الن لتدا  ت ذا كان تراكمة إالم  خرى ألا

  دات اإليرا  في   بقيمت غ  متحوط بشأن ا، فإن أي مبل  يةدقات ن تدفقحالة حدوث    في  ،وقفالت   د.وب   نيفرإعادة تص  لدي بيان الدخل الموحد كت.
 ر ه عالح أكما هو موضنية .م لة الم.امالة بي.طب  س حعلى  تسابهحا بكمة يج المترا ىخر أللة ا ماالش
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 ت المالية الموحدة  تابعب انالبيإيضاحات حول ا
 2021ديسمبر  31 كما في

 
 ابع( )ت  امةلها  ةيسبالمحا  ساتلسيا ملخص ا 2-4

 
 ابع( )تة  مشتقاللية ما ال ت واد األ
 

 جية راات خي لفي عم  تاالستثماراصافي تحوط 
صا  تحوطات  بماخارجيةعملية    ي ف  االستثمار  ي فإن  الك  لذفي    ،  التحوط  االستثمار،    من   ءكجز  احتسابه تك  ي   الذي دي  نقبند  تك ي صافي 

  إيرادات ك  التحوط   ن .ال مزء الفج لبا.لقة  ة التحوط المت داأئر  اسخ ح أوباأرب   ف اترعالا  ويتك رقدي الن   فو التد  ت اطثلة لتحو اقة ممبطري   احتسابه
يتك  أخرى  شاملة  حين  في  أب   عتراف الا،  أو  ب رأي  بالتت خسائر  اح  غيرزج.لو  في .ا الف  ء  وعند    يانب   ل  الموحدر  ال.ملية  ساالدخل  تب.اد 
 ر الدخل الموحد اني ى ب لإ ملكية الوق حق نضم  ة رجمد رئ اخس أو  حبا أر ألي ةمة التراكمي لقي رجية، يتك تحويل االخا
 

 ليةماالودات ج المو
 

د  قعمالي بموجب    أصلبيع    أو  اءملة شرجراء م.اإ  دعن   ،لمتاجرةيخ ابتارا   ب عتراف  قاف االي إات المالية وجودو ميع المجتراف ب عااليتك  
ً مبد  ةي الملا  جوداتموال  سا ي ك قت ر ي م.نيلاوق  الس   بل من ق  د دحزمني م  إطار ل  المالي خال   صل األشروطه تسليك    تقتضي اً  دئ لفة، زابالتك  ئيا

  رئ الل األرباح أو الخسان خم  أوخرى شاملة األ لاإليرادات  خالل الة من  داال.بالقيمة    ة فمالية المصن ت الا د والموج  تثناءاسب   ة،م.امللليف اتكا
الو بالقيمة  مبدئياً  قياس ا  تك  اال.ادلةر  التي  ب ت عيتك  امذلاراف  الن ي لمدك  ً دب مية  رتجاة  تا  ئيا ار  ت اأنش  خي رفي  الذمك  ك  موالذ  تجاريةلالمدينة  إن 

لا  نةالمدي  فوب   تصدر  كلتي  والتي  ا  ع  تشتمل  الاتير  تموي صن على  جوهرر  التيل  أو  المجم  ي  ال.ملية  لب اب.ض  يو  طب بت وعة  قامت  دائل 
قياس ا  أن اشب  يتك  المح،  الم.املة  بموج بس.ر  ا  15رقك    راالم.ي ب  دد  اي الم.من  ي ليةاالم  ر تقاري لا  عدادإل  يةللدوير  ً تك  ر  ج  الحقا ع  ي مقياس 

 .ادلةر يمة ال قلالمطفأة أو با كامل إما بالتكلفة لبا ا ب .ترف ملاالمالية  جوداتالمو
 

في    ةول دات ملاات  اء .طال  أس.ار  ى الرجو" إلدها ب مالية منظمة يتك تحدي بنشاط في أسواق    اة التي يتك تداول الي المت  لألدواال.ادلة    ةملقي ا  إن
.ار  أستوفر    كدالة عةر في حي لارير الما التق  اددعيخ إراعمال بت قفال األإ  ك عندات وذلب وة للمطلل.رض بالنسب ار ا.وأس  تجودامولل  وقسلا

 أو التّجارر  لدى الوسطاء ةن األس.ار الم.ل عروض  ى إل  و"ك الرج السوق، يت  يمتداولة ف
 

الق للس.ال  يمة إن  افية  الليل  ائعودالو  المتغير  ر .ادلة  الدفتري  هية  ن اماالئت ت  سسا ؤم لي  ل ا القيمة  القي   ر ية  اتكلفهي    ترية دفالمة  إن    دي.ة ولة 
ات  دفقصومةر تخصك الت دفقات النقدية المخت لها باستخداك أساليب اديرتق ة يتك فوائد ثابت  حملائع التي ت وددلة للا.لإن القيمة ا رائدة المستحقة فوال

 ر ةالمالي  اد التقاريرإعد خاري ت ب  لة ماث ملات ا ودلأل ليةالحا قلسو ا ارس.وق.ة بأت مالنقدية ال
 

 الية ودات المج ومف التصني 
الموجودي ن تص  مدت ي. الماف  عندلات  الخصعلى    يئ المبد  فاترعاال  ية  الالنقد  تدفقات ائم  للماقت.ية  المالية جو دية  أعما  ودات  ل  ونموذ  
هذه  ال إلدارة  ي مجموعة  لكي  التصن   كت الموجوداتر  ب قياسو ية  لمال ا  اتدموجويف  الال ا  اإل  ة أطفمتكلفة  خالل  من  ال.ادلة  القيمة  ت  يرادا أو 

يك هذا التقي   ر يشار إلىئكاقال  صلياألغ  لالمب ة على  الفائدو  ليواألً لمبلغ  ادف.ات    طق ل فتمث نقدية    تدفقات  نتج عن ات   نب أيج  األخرى،الشاملة  
 األداةر  ى ومست اؤه على إجرتك وي  ،كئ قاال ي لصاألغ بللمى اعل ةدوالفائ  األصلي لمبلغ ك اختبار دف.ات اباس
 

ر  دإ صللم  لكيةأ  وق المقأحيف  ر.ت في ب ت و  ر مشتقة ي غت  كان ذا  أ إةي ملكوق  أداة حقة أي لماالة  األدا  ، ت.دماليةات التصنيف الموجودألغراض  
المحاسلا بموجب   رقك  الدو  يب م.يار  ال.رضب  األد  –  32لي  المالية:  ااألدوب.ض    باستثناءوات  للل ب قالات  الم.رو مشتقالغير    عبي ة  ضة  ة 

رر إن  من قبل الم  لكية قوق محك  ر ينأد  دواتأأي  رى همشتقة األخلا ر غي ة المالي جودات الموجميع صدإ
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 عب ابتلية الموحدة  الماالبيانات  ت حول  إيضاحا
 2021ديسمبر  31 كما في

 
 هامة )تابع( حاسبية ال ململخص السياسات ا  2-4

 
 ( ع تاب) ية المال  ات دو الموج 

 
 ية لكلمحقوق ارات ماتث اس
بالقيمة ال.ادلسقيا  تككية ي لمحقوق    راتثماست ا  ت.د  يلية الت وجودات الماالم  عي جمن  إ من    وأى  ة األخرشامل ت الراداإلي ا ل  ما من خالإ  ة ا 

هذا  ي الخسائرر  أو    احب األرل  خال المجموعة  ار غير  ي خ.تبر  اتخذته  لإللغاء    إلعداد ة  لي دوالر  ايي .لما  من  9رقك  ر  يا.لما  تطبيو عند  قابل 
  فظ ة محت الملكي قوق  ات حارمث ت كانت اس  إذا   حقوق الملكية إال   تاثمارست حو ال الالحواذ  ست ال د اعن   اررقهذا ال  تتخذوف  أو س لية  امر القاري لت ا

مارات  استث   د.استب ا  نم  رئ ساخلأو اباح  رإن األ  خسائررة ال.ادلة من خالل األرباح أو البالقيم  أن تقاسالحالة يجب    ذه ه  فيف  ،رةمتاجب ا لل
تدويرها  ال   لكية الموق  حق الملت سيع اجمل   رباح األ  ي.اتوزت   دات إيرا  ل ي يتك تسجر  يتك  بي خال   ة مني كثمارات حقوق  عند    وحد الم   لدخلا  نال 
  ، يالمال  صلاأل  ة فمن تكلء  زلة كاسترداد جالمجموعة من هذه المبالغ المحصتستفيد    اثناء عندم، باست ف.اتالد  لىع  صول الحفي  حو لات  ثبو
الحهفي  و األرباح    لتسجي يتك    ةلا ذه  الشاداإليرا  ضمنهذه  بااقوق  ح  واتأد  إن  األخرىراملة  ت  المصنفة  ال.ادي قللملكية  الل  خ  نملة  مة 

 ض في القيمةر االنخفا  كخضع لتقيي ألخرى ال ت ة الامشت الاإليرادا و رئ اأو الخساألرباح 
 

ن  ة مال.ادل   لقيمةسة بااقمالية مكموجودات  لغاء  إللابل  قغير    لٍ بشكية  لملكا  وق في حق  جة ر المد   ا غيرات رتصنيف استثما  اختارت المجموعة 
 ر ى دات الشاملة األخراإليرا  اللخ
 

 نلدي أدوات ا
أة  فمطلة افلبالتك  اففأةر يتك تصني بالتكلفة المط كانت مصنفة إذا  خرى إالألالشاملة ااإليرادات ل الخ نلة مال.اد يمةقلباالدين  دواتاس أك قي يت 
 ا: إذط  فق
 

 و   ؛ية ت.اقديةدت نققا ل تدفي صتحل  األصل فاظ ب االحت  ىي دف إلنموذ  أعمال  منض ألصل بافاظ حت تك اال •

ال كا  إذا • األد  قدية .ات لا  ط شرو نت  نقتدفقا  اعن   تجين لدين  اة  تقتصر  واريخ محددبت   ،ةي دت  دف.ات لعة،  والفائدة على    األصلي لمبلغ  ا  ى 
 لقائكر ا صلياأللمبلغ ا

 

 له ي.اد اوم نقدلا
النقد  تألي ة،  ي دالنقات  دفقت لابيان  رض  غل ي.اف  الصندو  النقده من  ل دوما  اوالودامصرفية  لادة  رصق واألفي  األجل  قلئع    ترات ف  ت اذصيرة 

 ة مستحقة الدفع عند الطلبر القائم تس يالتالصافية من  ،أقلو أش ر ثالثة أل دت تم ة استحقاق أصلي 
 

 واتير  ف  ب ا درك تص ل تيال نة ي دملا كمذوالارية جالمدينة الت  كمالذ
  ا يصبح الذمكمدعن مان المتوق.ةر  ت ئ االر  ئ اخسناقصاً    كباهتمثل عنصر تمويلي    كا ل م صليةفاتورة األلايمة  ة بقري التجاالذمك المدينة    يانب   كيت 
ً ال  لة محصال غلامب ال  إن  يل ار صالمشكوك في تح  قابل مخصم الديون يل، يتك شطب ا مللتحص  تجارية غير قابلة ال  دينةلما  ا  تك شطب ي  والت   حقا
 ل الموحدر خدن البيا لى ل ا إسابو، يتك تحوي  وقت يف
 

لك يصدر ب ا    ى أن ا ذمك مدينة عل  ، اتي اقفت شروط االوجب  مب ،  تاريخ التقرير  يفأن ا  شب ر  يصدر فواتي   كللكن  المقدمة وت  امالخد  وتستح
 تيرر فوا
 
 ةي ب ن األجف ال.مالت صر  ائروخساح أرب 
  ة ترن اية ف  في   د ر الفوري السائ س.لا ا ب يلتك تحوجنبية وي أل الت اك ال.متلب ية  ب.مالت أجنب   قّومة ملية المالا جودات ولم لة لادل.يمة اقلا  دحدي ك ت ت ي 
  ادلة ال.  مةقي لافة ب الية المصن المات  ودلموجبة لالنست ا ال.ادلةر ب مي قمن أرباح أو خسائر    ا زءً ج  ةت األجنبي ف ال.مال بنود صر   تشكل  ررري قت ال
ة  المصنف  ة لي امة للموجودات السب ن لر باحد ل الموبيان الدخ   ية فياألجنب .مالت  بنود صرف الب   ترافعاالك  ، يت ئرالخسا  أو باح  راأل خالل    نم
الشاملاإليراد  من خالل   دلةاال.مة  لقي اب  ب ألخرىا  ة ات  االعتراف  يتك  بنود صرف  د  بن   أي،  الدخلفي  ية  نب األجالت  ال.ممن  ل  م االش  بيان 
ااري واإل  موحد ال ا املشدات  ب رىخأللة  الدي ا وألد  نسبة الر  بال.مالت  ت  الماألجنب ن  اب صنفة  ية  و   يتك  فإنه ،  لمطفأة التكلفة  أرباح    ر ائ سختحديد 

إاس  ة نبي ألجت اال .مصرف ال بيان الد  أ ىخر ألئر الخساح واربابند أاأل  من ض  ا االعتراف ب.   ويتكصل  ألً ل  ة فة المطفألى التكلتناداً    خل في 
 در وحملا
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 ب عبات  الية الموحدة لما  اتانبيل الوحات ضاحي إ
 2021ديسمبر  31 كما في

 
 )تابع( ة م االه ةيبلمحاسسات ا السيا ملخص  2-4

 
 بع( ا)تالمالية  ات دالموجو 

 
 ية المالموجودات لاب  تراف عاالف قاإي 
 دما: عن  ببو نطي  ما، حيث ةلاث مم ةلي دات ماو ججموعة موأو جزء من م جزء من األصل المالي،   أو  ماليلال صاأل قاف االعتراف ب إي  كت ي 
 

 أو ، صلأل امن قدية الحصول على التدفقات الن وق في قحي التنت  •

مة بالكامل  لت مسالتدفقات النقدية الع  دف  ك زات الت  ا تحملكن ول  األصل،ن  ية ملنقدا  ت اقتدفال  علىل  و ص الح  ي فو  لح ة باموعجم ال  ظفت حت  •
 ر؛ و ي رترتيب تمبموجب  آخرلطرف  كبيردون تأخير 

 : إما األصل من خالل نقدية من قات الفد الت  على للحصول ا ق قوح يل حوة بت عومجمال كوقت  •
 أو  ،األصلب لقة ت.مليا االمزر وااطمخلاميع ج موعة مجل الحو ت    -
سيطرة  لابتحويل    قامت، إال أن ا  األصل بصورة ف.ليةب مت.لقة  ال   ا مزاي بجميع المخاطر والظ  فات حالو ا أ  بتحويل   عةموالمج  اك قي عدك     -

 ر لص األ ىعل
 

لى  وإ  ا إذاقييك مت ب وك  قا ت فإن ،  يررمت يب  ترت مت  برا أو أصل ممن أ  حصول على تدفقات نقدية ا في الق ول حق بتحوي   موعة المج  كقوت   امعند
وام  حتفظت ا   قد مدى    أي تقك    كيةر ملالت  تيازابمخاطر  لك  ً ف.لي في حال  بكافة  ب   ا االحتفاظ  أو  وامتيازاتحويل  ت مكت األصل  مخاطر  لك    قك ا 
تواصل صلأل ا  لىع  ة رطالسي   لوي تحب  إلى    ةع مومجال  ،  المحول  باألصل  ا االعتراف  ارت ستمرمدى  يت ةموع مجلاط  باار    ط ارتب الا  قياس ك  ر 

الذالمستم شي   ي ر  األع  ان كل ضمأخذ  المحول  ص لى  لألص فتري لدا  مة بالقي ل  األًصلية  وأ ة  يت.ين على  ى  صقل  الذي  للثمن    مجموعة القيمة 
 أقلر  ه، أي مادف.
 
   اليةالمت دا جومو ال ةم قي  ي ف اضخفن اال
  من   ةلادال.  ةمقي بال  اب   فظحت مال  ري غل.قود  ا  اتودوجمو  دينلا  تاوأد  افة كل  .ة المتوق  ماناالئت   خسائر   مخصمب   باالعتراف   مجموعة لا  وكقت 

  لتدفقات ا  يعوجم  دق.لل  قًا فو  ةقحت س الم  دية قا.الت   قدية الن   التدفقات   بين  الفرق   إلى   .ة المتوق  ئتمانالا  خسائر  تستند  ر الخسائر  أو   ح بااألر  خالل 
 ر ل صأل ل ليصألا ف.لي لا ةدئ فاال س.ر يبرقبت  ذلك ب.د ال.جز  خصك   ويتك راستالم ا المجموعة  تتوقع التي ةدي نقال
 
  ةني اماالئت   رط اخالم  في  ة جوهري   زيادة  ب ا  يكن  لك  التي  االئتمان  ت.رضات ل  بالنسبة  رمرحلتين  على  .ة وقمت ال  انتماالئ   رائ خسب   افترعالا  كت ي 
  ي ن ث الا لال خ محتملةلا رث .ت لا التاح عن تجن ت  يالت  ةاني ئتماال سائرخل ل المتوق.ة االئتمان لخسائر صمخم  ينتكو يتك ،يبدئ ملاف رات عاال ذن م

  في   هرية وج  زيادة  ل ا   حدث  التي  االئتمانية  الت.رضات  لتلك  نسبةلبا  برش راً   12  خالل  وق.ة مت ال  نئتمااال  ر ائ خس   المقبلة  اً ش ر  رعش
المب اال  منذ  يةن ائتمالا  ر طامخلا   ، ضر.للت   قيب المت   ر ال.م  مدى   ىلع  ق.ة المتو  انيةئتمالا  للخسائر  خسارة  مخصم   وجود  يلزك  ،دئيعتراف 

 ر باألداة  عمر مدى  ى عل ةق.المتو انئتماال خسائر  ر.ث الت  ت توقي  عن النظر بغض
 

كديد  تح  عند إذا  مخاطر  ما  زادت   مالي  ألصل  االئتمانانت  جوه  قد  تقدير  دئيالمب   فارعت اال  منذ  ةي ربصورة  االئتمان   رئ خسا  وعند 
على    ماتلوم.الهذه    ر تشتملائدج ود ز م  أو ة  كلفن ت دوة  ح المتامالئمة ولامة  داعلة والقو.ملت اوماالم.لتبار عالبا  موعةالمج، تأخذ  متوق.ةال
 شرافيةر ت ساال والم.لومات .زز الم ين امت االئ  كيي تقلاو  جموعةمل ادى بقة لساخبرة العلى ال بناءً  ةعي لنو وا  ةمي لكا  تالي للومات والتحم.ال
 

  في   سطة ب م  ية  جمن   يوبتطب   عة جموالم  تقوك   ، خرىأل ا  ينة مدلا  ذمكوال  اتيرو ف  ا  ب   ر يصد  لك   تيلا  نة ي مدال  مكوالذ  ة ري جا الت   ةالمدين   للذمك   بالنسبة
  ات صصمخ   مصفوفة   موعة المج  ت .ضو   ر كادستخاال   عمر  مدى   ىلع   متوق.ةال  تماناالئ   خسائر  على  اءً ن ب   وق.ة مت ال  تمانئ اال  خسائر   احتساب 

  ف رات عالا  كيت   رية تصاداالق  ةيئ لب وا  يندين لمبا  خاصةل ا  بليةقت سالم  امللل.و  اويت س ت   كوت   ،موعةللمج  نائتماال   رلخسائ   السابقة  الخبرة  على  بناءً 
 ر الموحد الشامل خل الد بيان في  ة المتوق. ئتمانالا خسائرب 
 
ً ي أ  ةمجموعال  ت.تبر  قد   ن أ  تملالمح  ري غ  نم  أنه  ىلإ  خارجيةال   أو  الداخلية  تماولالم.  تشير  عندما  ادالسد  عن  متخلف  اليالم  األصل  ضا
  األصل   ب ط ش  ك يت   ر ةعمجمولا  ب ا  فظ تحت   يةمان ائت   ت ايزز.ت   ي أ  العتبارباخذ  األ   قبل   بالكامل   قائمة لا  الت.اقدية   غلاالمب   على   وعة المجم   صل حت 
 ر ةالت.اقدي  ديةنقال ت اقفدللت  ة ل قو.م اداسترد .ات قو ت  هناك تكون ال عندما ليماال
 
ل  ادلة من خال .مة الالدين بالقي   دات وسن أة  فطلم بالتكلفة ا ة مالية المسجلات الدجووم الانت كما إذا  يكتقي ب  يريخ كل تقروك المجموعة في تارقت 

أكثر له  أو دث " حوقو د‘ عن ين مات ض ائ رض النخفا .ت ’ ي أنه ي.تبر األصل المال يراض ائتمان فخن ضت الرت. د قى  خر األ ملة ات الشيرادااإل
 ر يلمالال لألص  المقدرة يةقبلست لم النقدية التدفقات سلبي على ا رتأثي 
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  تابعب حدة المو ةي لالبيانات الما  لإيضاحات حو
 2021ديسمبر  31 فيكما 

 
 ( الهامة )تابع ةيملخص السياسات المحاسب 2-4

 

 تابع( )  لماليةالموجودات ا
 
 بعب  تا ةلي امت الا دجوالمو ة ي قيم ف ضخفان اال
 
 ة: ي الالت  لحوظة ت المان ابي لا لىي عمان ت ئ فاض االنخ ى ت.رض األصل الماليموضوعية عللادلة شتمل األت 
 

 ؛ درصم  لأو ا المقترض ج  ايوا تيالالحادة  يةالملات اب الص.و −

ً  90في السداد لفترة تزيد عن  لت.ثر أو التأخرا ل بال.قد، مثلاإلخال −  ؛يوما

 رى؛  خوف أ في ظر  قبل الى شروط ما كانت المجموعة لت ع ءاة بن المجموع   بلمن قدمة مق ة ف.د  وأ ض رق  لةإعادة هيك −

 ى؛ أو أخر الية م لةدة هيكاإع وأ  سفال قترض لإلالم رضت. مل لمحت من ان وكي  أن −

 اليةر م ط للسند نتيجة أزماتنش ق سو د  ك وجوعد −
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 
 

ومو  المالية  رغي ت  للموجودا ك  تقيي راء  بإج  تقرير  كل   خي اربت   مجموعةلاتقوك   المخزون  ومل.قو ا  اتجود باستثناء  بة  ي رلضا  ت اوجودد 
ك  دي حدلت   ،لةبؤجلما إذا  قأصل    ن أ  علىرات  مؤشك  ان هن  اما  ت ما  أو عندما  ا  لقيمةر وفي حال وجود هذها  اض النخف.رض  د  لمؤشرات، 

إ سن يتطلب  تقييك  لالجراء  ال  نخفاضوي  األقدير  ت ب وك  تق  ة مجموعلان  إف  قيمةفي  اقيمة  لالست قلصل  قيمة  ابلة  تتمثل  اص األردادر    بلة لقال 
ً اقللنقد ن   جةنت ملاات  للوحدأو    ل ص لأل  .ادلة لقيمة الاي  د فترداسلال دد لكل أصل على  حت االستخداك أي ما أعلى، ون  م  قيمته البيع و  اليف تكصا

ت تا  اإن ي حال عدك  حدة، إال ف   أو   خرى ألا  دفقات النقدية من الموجودات ت لاعن    شكل كبيرب   تقلةن مستكو  لتيوا   خلة ا دة  نقدي قات  فدألصل 
الللن   نتجة لما  الوحدة  وأ   صلأللية  مة الدفتري قاليد  ما تزدعن اتر  دووجلمامن    ة موعمج يتك اعتب قاالقيمة  قد عن  األصل أنه    رابلة لالسترداد، 

ية  نقدال  ات فقداك، يتك خصك التد من االستخ  ةمالقي د تحديد  عن     رردادست ال لة  لب االق  ةيمالق  ساوي ت لقيمته  خفيض  القيمة ويتك ت ت.رض النخفاض  
  .لقة بالموجودات ت مزمنية للمال والمخاطر الالة  للقيمالحالية  سوق  ت المايي تقكس .ت ك  خص  ت .دالاستخداك مب   يةحالمة ال ي رة للقدقلمة اقبلي ت سالم

للنق المنتجة  الوحدة  عن دأو  تحدي ر  االقي   دد  ً قان لة  دال.مة  اس  ،عالبي ليف  تكا  صا تقيي   كتخدايتك  مناسبةر  نماذ     ت ابا ساالحت هذه    يزت.زيتك  ك 
 رى المتاحةر خ األ ادلة قيمة ال.ل العوامو أ ول عاكادت  اتركشة ل ك المدرجساأل ار و أس.أتقييك لات عفابمضا

 
االعتر انخف  فايتك  الدخل  بخسائر  بيان  ضمن  القيمة  ب   موحدلااض  آب  ساتتن   يت ال  ت ا وفالمصرد  ون ضمن  الذي األلية  مع    ض ت.ر   صل 
 فتريةلقيك الديض التخفك  ث   للنقد،  ةتجمن ال  حدةمحددة للو  ةري جات ش رة    ية أليرت دفال  قيمةلايض  تخف لوالً أ   اويتك تخصيص  القيمةر النخفاض  

 سبير لمنتجة للنقد على أساس تناا وجودات األخرى في الوحدة لمل
 

  ض ا خفان   خسائر  بأن يد  تف  رات ؤشم  فيما إذا كان هناكيك لتحديد  ي قاء ت قرير إجركل ت   ختاري ك ب ت ي ،  ةي رتجال اة  الش ر  ف ال خدات  جوللمو   بالنسبة
القابلة لالسترداد لألصل    القيمة  ري بتقد  مجموعةرات، تقوك الؤشلمهذه اال وجود  في حضتر  خفان ة، أو  مئ قاد  .ت لك ا سابقاً   ب ف  .ترالم    ةالقيم

نت حدة  أو الو  .تر  يمةالقفاض  انخ  ائرخس  عكس  كيت قدر  للن   ةجالم  فقط  اف ب الم  قيمة    ددي لتحدمة  خت لمست ايراتقدالي  عند إجراء تغير ف  سابقاً 
ه القابلة  لألصل قيمت قيمة الدفترية  لاد ال.كس بحيث ال تتجاوز  دي تحيتك    القيمةر   خفاض ر ان ائ خستراف ب عا ر  آخ  ذن د ملالستردا  ة لاب القألصل  ا

الري ت فلدا  ة مقي لا  لكز كذتتجاو  د، والستردالال تح  انتي كة  ايت ك  ل  صافية من االست الك، في حال   ،اديدهليتك  اض  فخان ئر  بخسا  فتراالعك 
 ر  لموحدا الدخل  بيانضمن س  .ك بال فراعت اال كت ر ي ت السابقةا وسن ال مة في ي الق
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 الية الموحدة  تابعب ملإيضاحات حول البيانات ا
 2021ديسمبر  31 كما في

 
 ابع( ة )ت ام هل ة ا يبسمحا لا ت ياسا الس ص خمل 2-4

 
 عةو م لمجل اقب  من رة اد حقوق الملكية الص  لية وأدواتام ت الالمطلوبا

 
الملكيةقحو ين  الد  ات أدويف  ن صت   يتك ملكوات  كأد  أو ة  مالي   ات وب ل طمك  ا إم  وق  وفحقوق  ً ية  الت.اقل  قا االتفاقيات  تصنيف  ي دجوهر  يتك  ةر 

  رباح ل األمن خال   مالية بالقيمة ال.ادلة  طلوبات م كلية  رير الماقاالت   عدادإل  ة دولي لاير  ي ام.من ال  9  كق.يار ر الم  المالية ضمن نطاق   المطلوبات 
ً سب منا كونا ي بمسح  قةت شأدوات مك  وأ  ياتوسلفض أو قرو رائ لخسأو ا  ر بدئياف المرت االعوبات المالية عند طللم ا تصنيفلمجموعة دد ار تحا
 

 خرى الذمك الدائنة التجارية واأل
 ر ا أك ال  ن شأر ب واتي ف صدر  سواء   موعة،بضائع أو خدمات حصلت علي ا المج ابلقممستقبل الفي  لدفعا ة قستحملالغ اب لمبا عترافالايتك 
 
 جار اإلي  عقود  تاماتزال

  يتوجب   تيلا  يجاراإل  عقد  لدف.ات  الحالية  بالقيمة  المقاسة  ريجاإلا  دو عق  بالتزامات  ترافعاالب   جموعةالم  تقوك  ار،اإليج  قدع  بدء  خري ات   في
ً قصناب  يةرهجو  تة ثاب   ت دف.ا  ذلك  ي ف  بما    ثابتة  دف.ات   اإليجار   عقد  .ات فد  ن ضمتت   ريجار اإل  د قع  رة فت   ىمد   ى لع  هاداسد   إيجار   ز فاحو  ة ي أ  ا
   رةالمتبقي  القيمة ضمانات  بموجب  دف. ا متوقعلا والمبالغ الم.دل،  أو  ر ؤشلما على دت.تم التي  رةالمتغي  راإليجا .اتفدو ةين دم
 

ً ضأي   رايجاإل  دف.ات  تشمل   ا إذ  ،يجارإلا  دقع  ء ان إ  اتامغر  فعد و  عةوالمجم  تمارسه   أن  م.قول  بشكل   كدؤمال  ء الشرا  ارلخي   سةارممال  رس.  ا
  الم.دل   أو   المؤشر   على  ت.تمد  ال  التي   رةي غالمت   اإليجار   دف.ات ب   ف راعت الا  يتك  ر اإلن اء  ارخي   سار تم  موعةمجال  أن  س كت.  اإليجار   ة دم  تكان 

 ر الدف.ة ث ولحد  يؤدي لذي ا شرط لا أو ثد حال  اي ف ثد حي  التي  فترةلا في  ف روكمص
 

  ر س.  كان  إذا  اإليجار  عقد  ءدب   تاريخ  يف   يافضإلا  ضاالقترا   دل.م   عةوجمالم  تستخدك  ،ارجي اإل  دقع  ات لدف.  ةلي حال ا  القيمة  احتساب  عند
  الفائدة   د اازدي   لت.كس   ر اإليجا  دوقع  ت ا تزاملا  لغب م  ة زياد  تتك  ، ال.قد  بدء  تاريخ   ب.د  ر بس ولة   للتحديد   قابل   غير   ر يجاإلا  عقد   في   الضمني   لفائدةا

  أو   ت.ديل  ك ان ه  كان  إذا   اإليجار   د وقع  ات اللتزام  ية تردفلا  ة القيم  قياس دة إعا  تكت   ،ذلك  ى لإ  فة ضاباإل   راؤهادتك أ  التي   ر اإليجا  دف.ات   وتخفيض
 ر صلةصل ذو الاأل  اء لشر كي ي قالت  يف ري ي غت  أو  يةوهرجل وا بتةالثا اإليجار  عقد دف.ات  في  تغيير أو اإليجار دقع مدة يف تغيير

 
ض  االقترا  م.دلداك  تخاسجار ب ي اإل  ات .فد ك  صخ لمجموعة ب اك  تقوي،  غيل تش  جاري إ  دوق.كنفة  المصيجار  الود ا ل.ق  اإليجارعند قياس التزامات  

 ر ٪8لى إ  ٪4المطبو  المتوسط بلغ ر في ضااإل
 

 القروض والسلفيات 
ً  لوض ألج القرب  االعترافيتك  ً ناق ستلك المبل مقالل ة لال.اد مةي قلبا مبدئيا  ر لةللم.ام مباشرة سوبةمن التكاليف لا صا

 

ً ال  ئد ا فواي عل  تبتري   تياللسلفيات  او  روضاس القيتك قي   ،ئيبدمال  افترعاال  ب.د الف.لير    ةطريقة س.ر الفائدخداك  ست باة  لمطفأالتكلفة ا ب حقا
 ة اإلطفاءر من خالل عملي  كلذوك ت لمطلوبااب  ترافاالع فا قإي ك ت ي ا مدن ع دموحال ل خدال ياناألرباح والخسائر في ب ب  االعترافيتك 

 
 كوك الص

بيات ي  الك  باالمط  ةفلتكلباك  صكون  ام.دطريقة    كداستخفأة  يت .لالفح  ب رلل  تطبيو م.دل  كولصل   نسوبة الم  رباح األ  تساباحك  ير  ك من خالل 
لصكوكر  يمة ال.ادلة لقلالى  إلموزعة  ا  ح رباي األف  ق رأي ف   ة اف ضإ  تكماثلة وي م  ت صكوك ريخ اإلصدار، ألدوا ربح السائد في السوق في تالا

 ر  المطلوبات دبن ى لإرة اشمب وبة سن لمة ا.امل مف التكالي  تخصيمكما يتك 
 

 رى األخة لي ت الماالوب مطال
ً األخرى    لماليةا  ات ب ول المطيتك قياس   ً ا ال  ستك قياتكاليف الم.امالت وي   ب.د خصكقيمة ال.ادلة،  الب   مبدئيا طريقة  اك  تخدباس  ة أفطالم  ةفتكللاب   حقا

 ر ليالف.  دائ ال. أساس على  ئدة فاال اتفومصرب  راف االعت ، ويتك ةالف.لي  ةئدفاال
 

ال  قةطري إن   احت طر  هي  ةي ف.لالفائدة  إن    ائدةفلا   مصروفاتوتخصيم  مالي  الك  ازلاللت ة  المطفألفة  التكب  سا يقة  الم.نيةر  الفترة  على مدى 
  كون ا ي مدعن و،  ، أليالمااك  لتزلالر  ل ال.مر المقدة المقدرة من خالي لقب ست ية المقدلن ات الدف.ا  ه ب خصك  ي   ذيلا  دلالم.هو    ي لة الف.الفائد  م.دل

 رة أقصرر ت ف اً،اسب من 
 

 مالية البات لومطالب  راف عت اال فاإيق
االعتراف  ب   عة موالمج  تقوك المالب وبالمطلإيقاف  الت   ية ات  بالتزامات ا  الوفاء  يتك  تقكم  ر ؤهاا ت ان   وأ ا  ؤهإلغا أو    قدية .اعندما  الم وا  عة  جموك 

، وفي  يةجوهرة  ورفة بص تلمخ  دل.ملك اية لاللتزادنقال  قات تدفال  صبحت وه  روطش ديل  ك ت.ت دما ي ية عن بأحد االلتزامات المال  االعتراف  يقافبإ
تك  لية، ي مامات اللتزااال  حد بأ  فرا ت عالااف  يقد إن عدلةر  .ة استناداً إلى الشروط المديد بالقيمة ال.ادل ج  االعتراف بالتزاك ماليك  يت   ة الحالهذه  

ب في  ات المحتملةملتزاالا  ولة أو ح المة  دي قالن جودات غير  و لمك اي ذلف  ما"  ب وفمد ال  لمقاب وال  ة لمطفأرية االفرق بين القيمة الدفت عتراف ب الا
 الموحدر  لدخلا انبي 
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 انات المالية الموحدة  تابعب حول البي تإيضاحا
 2021ر بمديس 31 كما في

 
 ( عاب)ت ة الهام  يةحاسبالم اتسا سيال  ص ملخ 2-4

 
 ( ع ب)تا  ةموعمجلا بل ن قرة مد االص  ملكيةوق ال المطلوبات المالية وأدوات حق 

 
 ة ي لاملت ااألدوا  اصةقم
بيان اللمبلا  يف   صاا درتك إلمالية وي ا  ت اب لووالمطلية  مادات الالموجو  ة مقاصتك  ت    عة جمومن للوكدما، ي مالي الموحد فقط عن مركز الغ في 
بصورة    تبا طلوية الم ت وتسوا دوجو ملاصيل  تح  وبلغ أي المتسوية على أساس صاف  وتنوي إجراء  بالغقاصة المبمفاذ  للن   بلاقوني  ن اق  وح

 رةامن متز
 

 التجارية  ةلشهر وا ل  عما األ  دمج
 

تكلفة االستحواذ على ة االستحواذر  يق رطباستخداك    األعمال   دمج  ب سات حايتك   بت اي ك قت   ي ذال  ل و حالم  غ بلالم  ماليجإ أن ا    يتك قياس  ريخ اسه 
لة أو  ل.ادمة اقي الإما ب ا  ي لع  ذ وحمست الشركة ال  ي ف  طرة سي الم  غير  صة ح لا  اس ي ذ بقوح مست ال  قوك ، ي الأعم  جمدلقيمة ال.ادلةر لكل  ذ بااستحواال
  ت ان ذا كال إ إ  تصروفا مكذ  اوتحليف االس اكت   حميل ت المستحوذ علي ار يتك    للشركة ابلة للتحديد  لقا  بية من صافي الموجودات استن اللحصة  با

 ر ن أو حقوق ملكيةب ر دي ابإصدتت.لو 
 
مناسب    يمخصوت نيف  جراء تصضة إل مفتر الة  لمالي ا  اتب ول طملوا  وجودات الم  كيي بتقك  تقو  إن اف  ،ام  كةر شعلى  وعة  مجمال  حوذست دما ت ن ع

الضمنية  قات ت المشفصل ك لذ تضمنر وي اذ وحالست ا يخرات  ي فلة ال.اد القيمةب قدية والظروف االقتصادية والظروف السائدة .ات لوفقاً للشروط ا
 ار   ي لع وذ حت المسركة الشبل ن قم ساسيةفي ال.قود األ

 
 ا حوذة في الشركة المستحوذ علي ت سوكة سابقاً للشركة الممللما  للحصم لدفترية  مة االقي ن  فإمراحل،  لى  ع  ل امألعراء دمج اجإك  ل ت في حا

 من خالل بيان الدخل الموحدر   ذ تحواريخ االسفي تا  ةادلال. يمةقلاا ب  سيادة قإعا كت واذ، ت بتاريخ االستح
 
  تك االعتراف بالتغيرات ي   وفس  ر حواذ يخ االست تار  ة فيدل.اال  ةقيمبالة ذو حست ملشركة الا  لقب   منه  يلحوت   مل حت ملا  ثمنبالف  راعت التك اوف ي س
ً فوك  لتزاأو ا  لتبر أص مل الذي ي.المحت   لالحقة للقيمة ال.ادلة للثمنا   ات دوأاألية:  عداد التقارير المالإل  ةي لدولم.ايير امن ال  9قك  ر  رام.ي لل  قا

يته  وس إعادة قياسه حتى تتك ت ز  جوي   ، ال ةملكي قوق  نه حلى أع  ملمحت لن الثما  في ن تص  ا كان يتكذإ  ر دوحلم مل االشال  خ دالان  في بي   أيةالالم
 ر بالكامل في حقوق الملكية

 
  عن   ةطرمسي ال  يرغم حص ه لل ترف ب لغ الم.المحول والمب الي الثمن  مجفي إ الزيادة ل في  ث متت   تي لافة  لكت بال  ة ري لتجارة ا شياس ال دئياً قمب   يتك
كان الثمن أقل من  ر إذا  ةلمفترضا  وباتتحوذ علي ا والمطل مسالد  لتحدي القابلة لسة  ملموالر  وسة وغي ملمال   تا جودفي المو صا ل  لة.ادال  يمةالق

  ف رات عاال.د  ر ب دالموح  الدخلاف بالفرق ضمن بيان  يتك االعتر  ،لي امستحوذ علاب.ة  التاة  كربالش  ة خاصل ات  جودا المو   ية لصافادلالقيمة ال.
الت   اسقي   يتكي،  لمبدئ ا ناقلكلت با  ة ي جارالش رة  ً فة  ان خسائ   صا القر  الش رة   ضاانخفمةر لغرض اختبار  اكترلما  يمةخفاض  توزيع  يتك  القيمة، 
  تي ال  عة جموالم  لدى د قن ة للت المنتجوحدة من الوحدا ى كل إل  واذ حيخ االست من تار  راً بات عل اامعاأل  جدملية في عم  علي ا  ية المستحوذ لتجارا
 الوحداتر   كلوالمطلوبات األخرى لت   اتودوجلمم اخصي ت تك  قد   إذا ما ع ظرلن ف ابصر، جمد ال لية من عم دي تفتس أن وقعالمت  نم
 

ة  ش رال    إدرايتك  ة،  وحدة الم.ني طوي على ال ن ت لتي  .مليات االتلك  من    جزء   ب.ادت سك ات ود  لنقتجة لن مالحدة  وال من    ا زءً عندما تشكل الش رة ج
ا جاري ت لا باب ت رلمة  اب ت مسال  لية ل.مطة  ال.ملي ئر من  سالخا  أو اح  يد األرب تحد  عند  ية ملل.ل  رية دفت ال  ة ملقي .دة ضمن  الش رة    ر ةاستب.اد  يتك قياس 

 ر  للنقد نتجة ممن الوحدة الالمحتفظ به   لجزء او.دة ة المستب ل.ملي اب قة .لت مال ة مي الق ىإلداً استنا الحالةه المستب.دة في هذالتجارية 
 
الدفترية قد    ة الظروف إلى أن القيم  ر شي ت   مار عندخ التقري تاري في    مة قي اض الخفان   فة ر .مر لوية الختبان س  ة وربصية  راالتج  ة رش  لا  ضعخت 

 النخفاض القيمةر   تكون ت.رضت
 
ر   ا ية لالتجار  ة رالشمي  نت ت   تيالنقد  ة للجسترداد لكل وحدة منت القابلة لال  قيمةتقييك الخالل    نة مري اجلت ا  ة رش لا  مة ض قي انخفا  تحديد  كت ي 
ل  لقيمة ضمن بيان الدخ عتراف بخسائر انخفاض االالقيمة الدفترية، يتك  ان  م  قل نقد أمنتجة للة اللوحدل  اد ستردلالل  ب قاال  بلغا يكون الممدن ع

 ارية في فترات مستقبليةر التج ة لش رت.لقة باة الممي القض ا فانخ رئ خسا  سعكمكن ال ي  ر الموحد
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 ب بع تاموحدة لية الامالات  نلبياول ات حاحاإيض
 2021ر بمسدي 31 كما في

 
 ة )تابع( ام لهبية ا ت المحاسياسا الس خص مل 2-4

 
 لخدمة للموظفين ا نهاية مكافأة 

 
بتكوين المجموعة  ن اية  افآلمكمخصصات    تقوك  الالمباند  تست   ظفينرو ملل  دمةخال ت    ب ت الرا  علىةً  المكافآت عاده  ع عن هذفدلا  ةقمستحلغ 

مدى    ىضات علذه الت.وي  ل.ة  قتولما  يفلال التكتحمي   كت مةر ي فترة الخد  دنى منألك الحد اماإت   ة شريط موظفين  مة للدخ ال  مدة طول  والن ائي  
 فترة التوظيفر 

 
الموظفين   ملابخصوم  ت ت  مامساهوعة  م جلما  دكتق،  الخليجي  اونلت.اس  مجل   ل ود   طنيا ومو  المواطنينن  مؤهلين  تقاعد  ك  في صندوق 

عة  ات المجمومالتزر اتصتقر  ني الموظف اتب  ور  ية منكنسبة مئو  وتحتسب  ةاالجتماعي   اتن ي لتأماشات واللم.  ةمل.اة ال يئ اه من قبل  سي تأس
 ار ق استحقا ند ع كمصروفاتلمساهمات والتي تحّمل هذه ا على
 

 المخصصات 
 
أو  ن اق  كازالت   وجود   عندا  م  م صمخب   افترعاال  يتك المجموعة  ضموني  على  حنت ني  وم  ثد يجة  المسابو،  اتك  أن   رجحن  لتدفقات  ون 
للموراالخ تت ا  اردجية،  ويمكنتزااالليد  سدت   أجل   رية منضرو   ةي داقتصاايا  ضمن مزلتي  توق.ت   ربشكل موثوق   كازت لال ا  قيمة   ر ي دقت   ك    إذا 
ه  شب   اتالتسديدن  وكدما ت لكن فقط عن و  ل صفن م  صل كأ  المسدد  غلب مبال  عترافاالك  يت   ،دهي تسدك  ت ي س  مصمخ لاب.ض أو كل    نبأجموعة  الم
 ر داتدي تسأي  صافية من  دحومالخل ي بيان الدف  مخصم ي لقة بأمت.ال ت ا عرض المصروفيتك  رةؤكدم
 
الت ي  قياس  للمصمة  بالقي   مخصصاتك  المتوق.ة  روفا الحالية  ال للت  المتوق.لمطنفقات  ف التزالا  ية وسلت   ة وبة  فتراي  ن ي  ك  داك  باستخ  ر،ري تقالة  ة 

 ر اللتزاكاصة باالخ رخاط للمال والم  يمة الزمنية للق ة ي للحاق االسو  س تقييماتك.ذي ي لاما قبل الضريبة ر س.
 
قات  دفت لن اتكو  لمرجح بأنمن اإذا لك ي.د    وت.دل لتمثل أفضل التقديرات الحاليةر   ز ماليبيان مرك  لكخ  ي تاري  ات ف صصمراج.ة المخ   كتت 

 ر لمخصم عكس ا يتك ،اكااللتز يةوس ت أجل صادية ضرورية من قت ا ضمن مزايات ت  تيد ال، للمواريةرجاالخ
 

 هم األس  دفع على أساسالمعامالت 
 

ث يقدك  ك حي س ى أساس األلأيضاً مكافآت على شكل م.امالت الدفع ع  يتلقونالمجموعة    ي ب فلينؤوالمس  ر ذلك كبافي    ابم ين  وظفإن الم
حقاب قمت  ما خدال  ن ظفولموا أدوات  تسويت ا  ت  أم.امالة  ي لكملاوق  ل  تكلإ   كأبر باألس  يتك  ان  مع  باأل  ت اتسوي يتك  التي    مالتالم.فة  س ك 

  ضافة باإل   فين،لموظمع اباألس ك   ت اتتك تسوي لفة الم.امالت التي  تكب   راف االعت ر يتك  فآتمكاح المن   خبتاري  ادلة .لا  قيمة الداً إلى  تنااسين  الموظف
  يخ للموظفين  أتارق المكافأة  ريخ استحقاي بتااألداء وتنت   طشروب   تي تك في ا الوفاء لا  فترةى الدمى  ، علةي كالملوق  حقي  فلة  مقاب لاة  ادزي لل
الذي انت ت    مدىتمثل المنح،  الس ك بتاريخ كل تقرير حتى تاريخ  ألبا   يةالتسوامالت  م.ل  رف ب ا.ت ملا  المتراكمة   اتصروفإن الم   منحأبرال
بيان إلى  فة  أو اإلضا   لىع  ميلالتح  ةر إن ا في الن اي حن يتك مالتي سالملكية  ق  قوح  أدوات  دد .لة  وعجملم األمثل ل  ري قدلت انح وملا  فترة ه  ي ف
 بداية ون اية الفترةر ي فب ا مة الم.ترف  ات المتراكوفر صفي المركة  لحا يمثل للفترة د لموح ادخل ال
 

ل للموظف  ،ةمي يمة االسقلبا  ركة لشلل.ادية  ا   كساأل راء  ش  حو  مثلت   يالت   ،مكافآت لان  فإ  ،الشركة  ةياس سوفقاً  السوف توز"  لين لدى  هؤمين 
 ينبرفيذي ن لس اإلدارة الت لى أعضاء مجباإلضافة إركة  الش
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 عب  تابة الموحدة لي امنات الالبيا  ولات حإيضاح
 2021يسمبر د 31 فيكما 

 
 ابع( )ت ة المحاسبية الهام ملخص السياسات  2-4

 
 ية جنباألت عمال ال ويلحت
 
في المجموعة    أة نشمد كل  ركةر تحدمن قبل الش  ةتخدم المس  ل.ملة ا  لمتحدة وهوا  .ربية درهك اإلمارات الب   دة الموح  ية لالمات اان عرض البي ك  يت 
 ار لدي  لة المستخدمة بال.مبيانات المالية لكل منشأة الة في بنود المدرجال تك قياسوي  ا ي تستخدم الت ة لل.ما
 

  دية النقطلوبات  والم جودات  المو  ل ةر يتك تحوي لمالم.ار السائد بتاريخ  س.الحسب    دمة خت مسال  ة ملال.تسجل ب   بية جن ت األال.مبال  ت امالالم.إن  
ضمن بيان الدخل    يع الفروقات الناتجة عن التحويلجم  درا يتك إ  اريرر إعداد التقخ  ي رالسائد بتار  س.ب الست األجنبية ح ال.ملفة باالمصن 

  لتي ات اطلوب والم ت  جوداللمو  يمة الدفتريةقللدلة  ت في القيمة ال.االدي ية ت.وأ  ةي نب ة أجلي استحواذ عمعن    تجتن   ة ري جات رة   ش  ةي لموحدر إن أا
 ر اإلقفال ر سب س.ك تحويل ا حجنبية ويت األ ة لي لل.ملوبات مطات وجود.تبر كموت  تحواذتنتج عند االس

 
ى  لإواذ ح ة عن عملية االست تجناادلة ال.الة لقيما ة وت.ديالتي ارلتجرة ا شالذلك  ي ا فلخارجية، بمطلوبات ال.مليات ايتك تحويل موجودات وم 

اإل ً مارات الدرهك  وفقا ألي  تارارف  الص  س.ار  في  اللسائدة  يتكتقيخ  الا  ت اوفومصررادات  إي ويل  تح  ريرر  إلى  ل.مليات  ك  الدرهخارجية 
املة األخرى  لشا  يرادات اإل  منية ضنب .مالت األجلا  قات بفرو  فراالعت ا  يتكالم.امالتر  لسائدة في تواريخ  تي وفقاً ألس.ار الصرف ااإلمارا

 ر مسيطرةال يرغ لمحددة للحصما حويللت اء فروقات ااستثن ة، ب جنبي ت األ ال.مال تحويلي احتياطي كمة ف لقيمة المتراا بيان ويتك
 

  مة قي نيف الة تصادك إعتت المشتركة،  ة  رسيطو الأ  اكال   ري تأث سيطرة أو البحيث يتك فقدان الأو جزء من ا،   ة خارجية بالكامللي اد عمعند استب.
سائر  و خ أ  حاكجزء من أرب   ئرلخسا ا  األرباح أو  ة إلىارجي الخ  ل.مليةبتلك الصلة  نبية ذات ااألج  ل.مالتحويل ات   تياطيالمتراكمة في اح

لة  لصذي اء  تصنيف الجز ة  دإعاتتك  ،  رةلسيط اب اظ  ة مع االحتفصت ا في شركة تاب.د جزء فقط من ح المجموعة باستب.اك  د قياستب.ادر عن اال
القي م الحا  مةن  إلى  غي لمتراكمة  عن المسيطر  صم  ت رةر  المجمودما  باقوك  ف  ستب.ادعة  مجزء  شرقط  زمن  ائتالكة  أو  مع    ركمشت   فيلة 

 ر ائرالخسو أ رباحألى ا لمتراكمة إلالصلة من القيمة ا صنيف الجزء ذي ركة، تتك إعادة ت شت ة المك أو السيطرير ال اتأث الب  االحتفاظ
 

ت  امالم.بتواريخ ال  كما  فالصر  .ارأس  داكباستخ  ويل ابية يتك تحة أجن تاريخية ب.ملالكلفة  لت ا  من حيثياس ا  ق  تكة التي ي دي نقر الغي إن البنود  
يتك النقديةالبنود  يل  حوت   األوليةر  بالقيمي  الت   ،غير  قياس ا  ب.ملتك  ال.ادلة  أجنبية م.ينةة  ت رات ب صرف  لاار  أس.  ستخداك اب   ،ة  لقيمة  ا  دحدي يخ 

  االعتراف ع  م  ماشىيت املت ا بما  تك م.ي   ، ةدل .ايمة الا بالققياس التي تك    ،نقديةلبنود غير الا  تحويل سائر الناتجة من  لخ ا  اح أو ب األرن  ةر إدلال.ا
 ر للبندالقيمة ال.ادلة   فيغيير سائر من الت أو الخ باحرألاب 
 

 لقيمة العادلة قياس ا 
 
 خ تقريرر تاري  ل.ادلة في كلا لقيمةالتحوط باوعقود   يةالوراق المألا ر في مامثل االستث ة ي ل ماالت وا داألس اي بق ة المجموع وكتق
 

بتاريخ   في السوقنتظمة بين المشاركين م .املةزاك ما في ملتحويل الت ه .فا أو د أصل م يعه لب الذي سيتك قبضلس.ر ة ال.ادلة في اتتمثل القيم
ك  زالت االل أو  لألص  سوق الرئيسية ال ا في  ما يتك إمالتزاك  ل  وي ما أو تحل  أص بيع  ة  بأن م.امل   اض رت افى  علة  دل .اال  ة قيملتند قياس االقياسر يس
 زاكر  االلت سوق لألصل أو  أو أفضل 

 
،  اكتزلاال  و ير األصل أفي السوق عند تس.  التي سيستخدم ا المشاركين   راضات فت اال  ك زاك باستخدال أو االلت صأل ل.ادلة  يمة اللقاس اقي   يتك
   رة تصادي حت ك االقساس مصلأ لى صرفون عت ي  وقالس في لمشاركين اأن  اسأسى عل
 

ا قياس  غي لم ل  ال.ادلة   لقيمة إن  يأخذ وجودات  المالية  قدر  ب.ين  ر  الاالعتبار  في مشة  مزا  لى ع  السوق   ارك  اقتصادية تحقيو  داك تخباس  يا 
فضل  وأى  دات بأعلجوموال  دكي سوف يستخالذ   وقلسا  فير  آخك  رامش  ىو بي. ا إلاك ل ا أو عن طري دالموجودات بأعلى وأفضل استخ

 خداك ل ار است 
 
 ر ة في السوق رجدمطلب ال.ار ال أسإلى ادلة بالرجو" ة ال.تك تحديد القيموق نشط، ي س   فيمتداولة  ات البة لالستثمارنسبال
 

تقدي  القيتك  فائ يمر  تحمل  التي  للبنود  ال.ادلة  اة  إلى  استناداً  الدة  الفك  ادتخاسب   مةصومخ ال  ة قدي ن لتدفقات  لائ م.دالت  شرو  ودبن دة  ط  ذات 
 اثلةر تمانية ممصائم ائ وخ
 

تكز على  ترة أو  مارات مماثلوقية الستث لس ا  القيمة " إلى  جوبالرقيمة ال.ادلة  يد المدرجة، يتك تحدية غير اللكلمت حقوق اثمارابالنسبة الست 
 .ة المخصومةر قالتدفقات النقدية المتو

 
 ر ثلحقاق ممات است جلة قائمة ذا آ  ل.قودار الصرف  إلى أس." جوجلة بالرآلا نبيةجال.مالت األ ف رص د قول.ة دل .اال ة قيملاحتساب اك يت 
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 ابعب ية الموحدة  تالمالحول البيانات   إيضاحات
 2021ر بمديس 31 ا فيمك

 
 ة )تابع( اسبية الهام محات الملخص السياس 2-4

 
 )تابع(   مة العادلةقياس القي

 
 اثلةر مم دوات القيمة السوقية أل ىلإ الرجو" ة ب ئدالفار قايضة أس.ا مد قول. ة لادل.امة ي قال يتك تحديد

 
من استخداك    تزيد  يالت ة ال.ادلة، والقيمقياس  ل  ا ت الكافية لاان ي لب يث تتوفر اف وحالظرو المناسبة حسب    التقييكليب  أسا  مجموعة الدك  تستخ

 وظةر  حمل الغير  ت خالالمد  خداكمن است  قللوت  وظة ذات ال.القة المدخالت الملح
 
تدر   مال  اكالنظضمن  وحدة الم   ةلبيانات المالي ح عن ا في اأو اإلفصا  .ادلة س قيمت ا الاقي يتك تي  ت والمطلوبات الا دجولمو جميع اف تصني ك  يت 

 ككل:  ة دلال.ايمة  ياس القلق سبةألقل أهمية بالن تناداً إلى المدخالت الجوهرية ااسيلي بيان ا كما  ويتك ادلة، ل.ا للقيمة
 

 ؛ابقةالمتطوالمطلوبات  اتللموجودطة ش ن أسواق في دلةب ة  غير الم.جدر الم من األس.ار المشتقة ةدل اقيمة ال.السات ياق -1 مستوىلا •

القيمةاي ق -2 المستوى • مدخالت  قةمشت لاادلة  ل.ا  سات  إدرا   فبخال   من  تك  والتي  المدرجة  المستوى  األس.ار  في  يمكن  الو  1ج ا  تي 
 و رب؛ ألس.اامن  مشتقة    رةمباشرب أو بطريقة غير ا.س كاألباشرة  م صورة ب  طلوبات أمامالو  جوداتمو للت ا ظمالح

ال.قيا -3ى ستوالم • القيمة  أسا  المشتقة ادلة  سات  والتي لتقا  ليبمن  إلى  طلالم   أو   للموجودات ت  خال من مدتضت   ييك  تستند  وبات والتي ال 
 ر ةب حوظ لمالر مدخالت غي لا  الملحوظة  السوق  بيانات

 
واال  ومبخص االت   ات طلوب لم موجودات  يتك  البياالي  في  ب ا  الموحدمالنات  عتراف  متكررة،بصو  ة الية  إذا    وعةالمجمتحدد    رة  نت  كاما 

 تقاريرر  كل فترة إلعداد ال ل إعادة تقييك التصنيف في ن ايةال من خيمة ال.ادلة لقر  للمتدا كايات النظمستو نبي  قد تمت حويالت  ت ال
 

ل  ومخاطر األصة وخصائم  لطبي.بات وفقاً لوطل والمت الموجودات  مستويا  دبتحدي   عة جمومالمت  قا،  ال.ادلة  ةيملقاعن    فصاحاإل  ضلغر
 أعالهر  حهتوضي تك  ما ك ال.ادلة قيمةللر  المتد النظاك  ىمستو وأو االلتزاك  

 
 عن القطاعات ت مامعلو 3

 

ك تقييك ت ي   داءر در وتقييك األالمصا  ع توزي   بشأنت  ارا لقرا  لغرض اتخاذ   صل نفشكل م ا ب عمالأعات  غيلية لقطاراقبة النتائج التشتقوك اإلدارة بم
في البيانات المالية    يةشغيللت الخسائر ا  أواألرباح  ع  م  رة متسقةبصو  ا اسي قتك  وي شغيلية  ت ئر الرباح أو الخساإلى األاداً  استن   اتطاعء القأدا

 الموحدةر  
 

 قطاعات األعمال 
  

تن يت ،  ةداراإلألغراض   ثالث مومجلاظيك  ك  في  لأل رئيسي   تعا قطا  ةعة  ال  ،هيوال،  عمة  وبيع  تطو ي  .قارالقطا"  في  الوحدير  السكنية  ات 
وإدارة مراكز التسوق    ير وتأجيرطو ت   ة صلنشطة ذات  واأللتجزئة  وار  اضيب والتأجي راأل  التجارية وقطع  وحداتوالفيالت وال  تالمجم.ا

قطاعات  إن الفي يةبر  لتراة  نشطفندقية واألو الوالشق فنادقارة الدإ  أو/ و   الكمت ير وا تطوضيافة وال   نيةبكوالس والتجزئة والمساحات التجارية  
الت األخرى تشتمل ع بمفردها بمي ال  لى األعمال  التقاب طلت تفي  الم.يار  القطاعية    يرارت م.يار  الم.اي   8رقك  حسب  الدولية إلعداد  من  ير 

 اليةر دمات المالخ ات شرك تثمارات فياالسرافو ووالم .قارات لا ارةإدخدمات  في  عمال ذه األهثل تتم ر يلية القطاعات التشغقارير المالية الت 
 

مصا من  اإليرادات  ال.إن  بيع  غير  التأجي   قارات در  ولاو  ر وأنشطة  إدوالصلة  ات  ذ  طة األنش تجزئة  يتك  ادات  اإليرضمن  ا  راج ضيافة 
 ر التشغيلية األخرى

 
 القطاعات الجغرافية 

 
أثير  ي سيكون ل ا ت اريع الت المش  عدد من  طوير ت ل  أعمامتحدة في  ة الال.ربي   اراتلة اإلمود  ار خ  من البلدانعدد  اً في  حالي وعة  مالمجت.مل  

يشتمل  ، بينما  ةمارات ال.ربية المتحدل دولة اإلاخ ات دعمال وال.ملي أنشطة األ   لىع  لقطا" المحلي ا  لتميش  ج المجموعةرنتائ   جوهري على
 ر ديربالتص ات مبي. متضمنة   تحدةبية المال.رمارات إلا ولةد مليات خار  وال.عمال  ة األأنشط  على  القطا" الدولي
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 ابعب لية الموحدة  تانات الماحات حول البيإيضا
 2021بر ديسم 31 كما في

 
 )تابع( القطاعات  عن ت مامعلو 3

 
 

 عمال األعات قطا
علتشت  التالية  الجداول  اإليرادات مل  عن  م.لومات  بخصوالم جودات  الموب.ض  وباح  واألر  ى  األعمال  ا اعقط  ومطلوبات  لسنتين  لت 

 ر 2020و  2021مبر سدي  31 المنت يتين في
 

    والتجزئة  التأجير    
 ي الاإلجم رىخأ ة ف الضيا ة ذات صل  نشطةواأل العقارات  
 ألف درهم  م ألف دره  هم ف درأل ألف درهم  ألف درهم  

2021 :      
      اإليرادات 

      جيين خار مالءعمن  يراداتاإل
 18.773.307 - 608.862 3.702.405 14.462.040   منيةزة فتر ى على مد - 
 9.496.338 - 879.744 2.112.822 6.503.772 د  محد توق -
 --------------------------- --------------------------- ----------------------- ----------------------- ------------------------- 
 20.965.812 5.815.227 1.488.606 - 28.269.645 
  = ===== === = =  = ===== == = ==  ===== =====  ==========  ==== = = ===== 

      ئجالنتا
  /القيمة اض بل انخفوقة ل الضريب ح قبارباأل

 9.225.716 722.009 361.837 2.357.207 5.784.663 بب    أب و، مة ض في القيالتخفي 
 ════════ ════════ ════════ ════════  

 ( 967.663) - - ( 114.158) ( 853.505) مة قييض في القيمة/ التخفاض الانخف
 ════════ ════════ ════════ ════════  

      مية وات عم أب مصروفات بيع ومصروف
 (1.540.266)     صة ية غير مخصوإدار

 ( 594.044)     صة ص لمخامويل غير   بب صافي تكلفة الت
     ──────── 

 6.123.743     يبة ل الضرقب  السنةاح أرب
     ════════ 

      لمطلوبات: ات واوجودالم 
 121.849.528 3.326.752 6.403.496 26.234.315 85.884.965 القطا"  اتموجود

 ════════ ════════ ════════ ════════ ══════════ 

 53.654.024 415.906 1.912.632 5.974.464 45.351.022 القطا" مطلوبات 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ═════════ 

      أخرى عن القطاعات  لوماتمع
      مالية سمصروفات رأ

 2.468.912 138.944 206.262 1.359.540 764.166 بريةتثماس رات اممتلكات وآالت وم.دات وعقا 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ═════════ 

      الك االست 
ثمارية  ست رات ات وم.دات وعقات وآال كا ممتل

 1.408.680 56.428 238.095 794.964 319.193 اكبستخداال  ووموجودات ح 
  = =========  ==========  ==== ===== =  === ==== == =  ==== ======= 
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  تابعب ات حول البيانات المالية الموحدة احإيض
 2021بر يسمد 31 في اكم
 
 ( )تابع ت اعاالقط  عن ومات علم 3

 
    والتجزئة  ير التأج  
 اإلجمالي  رىخأ لضيافة ا ة صلذات   واألنشطة * .قاراتال 
 ألف درهك  ألف درهك   هك درألف   درهك   ألف هك ألف در 

2020:      
      ت دا إليراا

      عمالء خارجيين ن ات ميراداإل
 12.410.873 - 288.090 2.381.253 9.741.530   رة زمنيةعلى مدى فت - 
 5.548.605 - 500.809 1.676.274 3.371.522 محدد  قت و -
 --------------------------- -------------------------- ----------------------- ----------------------- ------------------------- 
 13.113.052 4.057.527 788.899 - 17.959.478 
  = ======== = =  ==== ==== = ==  == = === ====  ==========  = = === === === 

      النتائج
يمة /  وقبل انخفاض القة ضريب ل ال برباح ق األ

 5.092.913 1.943.591 47.655 1.307.482 1.794.185  أب و  بب ، مة القيفي  ض التخفي 
 ════════ ════════ ════════ ════════  
 ب1.213.789  - ب 146.920  ب 404.030  ب 662.839  القيمة  في ة / تخفيض  يمالق  ضخفاان
 ════════ ════════ ════════ ════════  
 ب1.020.201       عمومية وفاتمصرب مصروفات بيع وأ 

      ة صصير مخ وإدارية غ
 ب 245.080      ة صير المخص غ التمويللفة في تك بب صا

     ──────── 

 2.613.843     قبل الضريبة  ةالسن أرباح
     ════════ 

      بات: ات والمطلوالموجود
 117.976.596 2.675.110 7.495.019 26.210.679 81.595.788 " ت القطاداموجو

 ════════ ════════ ════════ ════════ ══════════ 

 53.394.694 294.089 2.033.008 5.875.342 45.192.255 ا" ت القطلوبامط
 ════════ ════════ ════════ ════════ ═════════ 

      اعات قطعن ال لومات أخرىم.
      سمالية ت رأامصروف

 2.245.703 169.461 431.129 1.413.593 231.520 ةباريت استثما وعقار وم.دات ات وآالتك ممتل
 ════════ ════════ ════════ ════════ ═════════ 

      الك االست 
ة  وعقارات استثماريكات وآالت وم.دات تل مم

 1.432.340 77.106 310.628 781.783 262.823 ستخداكبدات حو اال وموجو
  ==== = =====  ==== ===== =  === == =====  = === == == = =  = ======== == 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

بينةب.ض المبالغ  توافو  ت ال  *   موضرح  وكمرا هرالت التري ترك إجراؤهرا دي الت.ر وت.كس 2020 لسنةمع البيانات المالية الموحدة   ناه  الم 
 ر4-2في اإليضاح  لتفصيلاب 
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 عب تاب ة د حالمالية المو  تنايضاحات حول البياإ
 2021بر ديسم 31 كما في

 

 )تابع(  عن القطاعات ت ومامعل 3
 

 افية رالقطاعات الجغ
  بر ديسم  31ن في  ين المنت يتي نت لسغرافية ل الج  ات قطاعلبخصوم االموجودات    وب.ض يرادات  إلا  لى م.لومات عنع  ل الجداول التالية تشتم

 ر 2020و 2021
 لي اإلجما  ي دول ي محل 

  هم رد  فلأ ألف درهم  هم رد  ألف 

2021 :    

    ادات اإلير

    ت من عمالء خارجيين ادا اإلير

 18.773.307 248.183 18.525.124   رة زمنيةتعلى مدى ف - 

 9.496.338 6.252.830 3.243.508 د  وقت محد -

 ───────── ───────── ───────── 

 21.768.632 6.501.013 28.269.645 

 ═════════ ═════════ ═════════ 

    لموجودات ا

 1.066.681 356.899 709.782 اك حو االستخد توداموج

 5.074.649 1.887.671 3.186.978 لة وائتالفات مشتركةميي شركات زستثمارات فا

 115.708.198 33.196.941 82.511.257 رى " األخجودات القطاوم

 ───────── ───────── ────────── 

 121.849.528 35.441.511 86.408.017 إجمالي الموجودات 

 ═════════ ═════════ ═════════ 

 53.654.024 17.340.668 36.313.356 طلوبات الي المإجم 

 ═════════ ═════════ ═════════ 

    قطاع عن ال مات أخرى علوم

    ية مالأسمصروفات ر

 2.468.912 926.470 1.542.442 بةيروعقارات استثما اتوآالت وم.دت متلكا م

  = = ====== == ==  ======== = = ==  ======== == = = 
 الي اإلجم * دولي حليم 

  ف درهك أل ك ألف دره ك ألف دره 2020

    رادات اإلي

    يين ج عمالء خارن يرادات ماإل

 12.410.873 268.951 12.141.922   رة زمنيةى فتمد على - 

 5.548.605 4.007.327 1.541.278 د  محدوقت  -

 ──────── ──────── ──────── 

 13.683.200 4.276.278 17.959.478 

 ════════ ════════ ════════ 

    الموجودات 

 1.268.823 378.647 890.176 ستخداك اال  ودات حوموج

 4.854.060 2.255.078 2.598.982 فات مشتركةثمارات في شركات زميلة وائتال ستا

 111.853.713 32.455.437 79.398.276 ى " األخرودات القطاموج

 ───────── ───────── ───────── 

 117.976.596 35.089.162 82.887.434 الي الموجودات إجم

 ═════════ ═════════ ═════════ 

 53.394.694 18.227.190 35.167.504 بات طلوم إجمالي ال

 ═════════ ═════════ ═════════ 

    ا" عن القط مات أخرىوم.ل

    أسمالية مصروفات ر

 2.245.703 428.973 1.816.730 بيةاروعقارات استثم وآالت وم.دات تمتلكام 

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

بينةالغ  المب   ب.ضال تتوافو  *   موضرح  وكمرا هر ؤهراالت التري ترك إجراوت.كرس الت.ردي  2020  لسرنةوحردة  مع البيانات المالية الم  ناه  الم 
 ر4-2فصيل في اإليضاح لت اب 
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 ب تابع  موحدة ال نات الماليةياب حول ال حاتاإيض
 2021ديسمبر  31 كما في

 
 واالستحواذ على حصة إضافية   ها للبيعلمحتفظ بات لموجوداا 4
 
 ا للبيع جودات المحتفظ به المو ( أ)
 
 تد هولدينغ ليم إعمار جيجا  ( 1)

 
جيجا    إعمار  كة بشرلو  ما يت.في   ب“جا جي ”   تدمغ لي ولدين يجا جروب هجع شركة  مل  انفصا   ة اتفاقيةعمومج، وق.ت ال2017نوفمبر    12في  
  شركة في  جا بتبادل أس م ا  تقوك جي النفصال،  ية اوبناًء على اتفاق  ير ال.قارات في باكستانرست لتطوسأت   غ ليمتد، وهي شركة تاب.ةدين هول

ط  الشروفة  كا  ءفاستي تك ا،  2020  ل خال   ستانر راتشي، باككوعة في  ممجقبل الظ ب ا من  فحت لماألراضي ال  هولدينغ ليمتد مقاب   إعمار جيجا 
التحويل  بقة إلتماسالم ي   لر ي التحو  تف.يل  وتكك  ً   تككان  بشركة  الخاصة  عة االستب.اد  مجموب   قة المت.لوالمطلوبات  الموجودات    تصنيف  سابقا

 ر ‘يعلب ب ا لمحتفظ دات موجوطة ب ب مرت  وباتمطل’و ‘يعب للا محتفظ ب ات موجود’ ن اعلى أ متدهولدينغ لي  إعمار جيجا
 

ات  طلوب صافي الم   بلغ  ر“تدإعمار جيجا هولدينغ ليم”في    “ يجاج”   االتي تمتلك  المتبقية  لكيةأس ك الم  ىلع  2020خالل    مجموعةال  حوذتاست 
تاريخ في  المسيطرة  غير  بالحصم  د  88.497  الف.لياالستحواذ    المرتبطة  المت  د أ  قدف  وعليه  رهكألف  إل.امهذه  ب   ىلة   مبلغزيادة 

وضمن  على ذلك،  ة  ر عالو ركةش ال ي  لملكية المنسوبة إلى مالكا  في حقوق  مقابلونقم    رةالمسيط  غيرصم  في الح  كرهد  ألف  88.497
  ف أل  12.309وقدره  مقابل مبلغ  لمسيطرة ر االحصم غي إلى حامل    ألف درهك  23.244جودات بمبلغ  مو  صافيم.املة، تك تحويل هذه ال

  حد رات في حقوق الملكية الموغي يان الت ب في    ة  ا مباشرعتراف ب االتك    درهك  فلأ  10.935  سارة بمبلغك صافي خ لعلى ذتب  ترو  رهكد
    ليةر  رير الماتقامن الم.ايير الدولية إلعداد ال  10يار رقك الم.وفقاً لما يقتضيه  2020ديسمبر  31سنة المنت ية في لل

 
يلي ولة  سي الرئي فئات  لا  فيما  اال مبات  مطلوموجودات  هولدينغ    عمارإ  ة شركب خاصة  ال  تب.ادسجموعة  ت كم  ليمتدجيجا  في  ويل  تحاليخ  ارا 

 :ي.لالف
 برنوفم 29  
  2020 

 ألف درهك  
   الموجودات 

 94.188  ارات لغرض التطويرعق
 15.251  في الصندوق  أرصدة مصرفية ونقد

  ------------------ 
  109.439 
   == == = = = = 

   ت باالمطلو
 86.195  ى ألخر ية واارئنة التجذمك الدالا
  ---------------- 

 23.244  ولة ت المح الموجودا  صافي
   = === = = = 
 
هناك  ت لك   ب ا  تك  جوهرية   إيراداتكن  ا  انبي في    االعتراف  أوالدخل  الشامل    لموحد  الدخل  بيان  جموعة  بم  يت.لو  يماف  للسنة  دوحمالفي 

  رادالستب.ل فترة االاد خب.االست 
 
 يافة ضر لل موعة إعماجم ( 2)

 
 يشمل  ألف درهك    749.600بل مبلغ وقدره  امقجروب ليمتد  ايه اس فيب    في ه اس  اي ي  ف  حصت اببيع    2020خالل    موعةالمجمت  اق 

ه  وك من ص مخ   درهكألف    55.098دره  قبح  ر  لتموظفينب وسجات القصاً مستحقات.لو برأس المال ال.امل ن مالدرهك    فأل  15.100مبلغ  
 ر2020سنة ل حدالدخل المويان أخرى في ب ات  يرادإه كب اف تك االعتر لةب لم.امة الفتك

 
ضمانات  ل  حد األدنىال  وعةا قدمت المجمكم  رسنة  20  ت امددئية  رة مب لفت   الفندق دارة  إلجل  أل يلة اطوإدارة  اتفاقية  المجموعة    متأبركما  
 دارةر  اإل عقدب وج مب غيله تك تشي سي ذ ق الفندلة محددة إلى مالكي افتراألداء ل نحس

 
 
 



 عةبالتا  اهوشركات .م.عش  العقارية إعمارشركة 

 

46 

 بعب  تا ة ية الموحد للبيانات المات حول ااضاحي إ
 2021بر ديسم 31 كما في

 
 )تابع(    افيةتحواذ على حصة إض واالس  بها للبيع  فظحت الم ت لموجوداا 4
 
 )تابع(    محتفظ بها للبيعوجودات الالم ( أ)

 
 ع( ب)تا يافة ر للضوعة إعماممج ( 2)
 

 : لتحويلل الف.لي تاريخالما في ك اس في ايه كة رشب ة الخاصت مطلوباالات وموجودللية الرئيست  فئاال يليفيما 
 

   
 يسمبرد 31

2020 
  رهكد ألف    
    موجودات ال

 640.640   كات وم.دات  ممتل
 3.667   صدر ب ا فواتير ت  دينة لك ية وذمك متجار دينةذمك م

ً قدمم مدفوعة ت روفا ع ومصينة وودائ دمك مى وذجودات أخر مو  45.166   ا
 11.892   صندوق ي الد فقة ون ة مصرفي أرصد

   ------------------- 
   701.365 
   ------------------- 

   
    ت المطلوبا

 742   ظفينمو للخدمة ليضات ن اية ات.و
 44.883   الذمك الدائنة التجارية واألخرى 

   ------------------ 
   45.625 
   ------------------ 

 
هناك  ت ك  ل ب رااالعت ك  ت   وهرية ج   دات إيراكن  ب ف  ا ف  الدخي  ايان  أو ل  بيا  لموحد  الموحفي  الشامل  الدخل  يت.لو في   2020  الل خ  د ن    ما 
  ر.ادرة االستب خالل فت هذه ستب.اد موعة اال جمب 

 
 ت غير الرئيسية  وجوداالم ( 3)

 
ا ب تفاقا  2020خالل  مجموعة  لأبرمت  الشرك شراء مع وي ية  الللتبري ية  ن الوطة  ع  داون    يف   ٪80لغة  باال  ات حصيل  ولتح  شركر"   ي مركزد 

بي  تاون   بناًء  ذركرك دي سي  درهك،  مليو  2.480  مقابل  المنشأةاء  رش  على  المركزيد  للتبري   الوطنيةة  شرك الافقت  و  االتفاقية،على  ر  ن 
درهك  ن  مليو  496لغ  ب ة بمات زميلشرك  ر في استثماك  ٪20  غةة البالي الباقبة  سالن   قيد   تك المال ال.املر    س أبر  تت.لو   لت.ديالت ويخضع ذلك  

ال.ادت يمبق ذللة  ه  في  الموجودات غبما  الملموسة عند  ك  ح  أرباب راف  عت الباوعة  جم الم  قامت  درهكبر  ونملي   349لبالغة  وااذ  االستحوير 
 ر2020لسنة   الموحدل بيان الدخ  ي كإيرادات أخرى ف ليون درهكم 2.197بلغت 
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 بعب اة  تد الموح اليةانات المالبي  حول حاتإيضا
 2021 ديسمبر 31في  ماك
 
 تابع(  )  حصة إضافية واالستحواذ على   ودات المحتفظ بها للبيعوج الم 4

 
 بع(  )تا  للبيع  هاالموجودات المحتفظ ب ( أ)

 
 )تابع(  ئيسية  غير الروجودات الم ( 3)

 
    : لف.لياتاريخ الي كما ف دب.است ال اعة مجمو وبات ات ومطل ودجلمو  ئات الرئيسيةلفا فيما يلي

 

  
   ل ري أب  5

2020 
 لف درهكأ  

   ودات الموج 
 553.043  ت والم.دات ال لكات واآلممت ال
ً مقدعة ومدف صروفات الوالم  الودائعمدينة وخرى والذمك الودات األوجلما  216.984 ما
  ------------------- 
  770.027 
  ------------------- 
   ت اطلوب الم
 757.090  ى ألخر واالتجارية   ئنةداذمك اللا

 ً  ب 720.693   وعة ت المجمين شركائنة ب ادلذمك الا : ناقصا
  ---------------------- 

 36.397  إجمالي المطلوبات 
  --------------------- 

 733.630  ستب.اد  ة االوعمجمب  ةً شر تبطة مبارصافي المطلوبات الم
   = = == = = = == 
 
  خالل   اتدجوالمو  يت.لو ب ذه  فيما  2020خالل  موحد  ال  ل الشاملن الدخبيا  الموحد أولدخل  ا  نبيا  في  جوهرية رادات  إي اف ب رت عاالك  يت لك  
 ر ترة االستب.ادف

 
 افية حصة إضاالستحواذ على  ( ب)
 
 متد  ار الهند ليإعم ( 1)
 

ة حصة  زياد  يه لتب عمما تر   كس أوق  قح  ار إصد  ل خالمن    ضافية ملكية إ ك   أس  ب  ندال إعمار     ند ليمتدالرت إعمار  دأص،  2020خالل  
صك  خ ب.د  ألف درهك    138.644  البالغةض الحصم غير المسيطرة  فا نخاترتب على ذلك  وقد    ر٪77  ر01إلى  يا  إندإعمار    ة فيالمجموع

األجال  تحويل  طييااحت  البال.مالت  مالكي  الكية  الم  حقوق  ادةزي   كذل  لى ترتب ع  بلاالمقوفي  ألف درهكب    209.352غ  نبية  إلى  لمنسوبة 
 ةر لي لتقارير الماا اد دولية إلعدر ال.ايي من الم 10رقك  وفقاً للم.يار 2020ة ن لس ة الشرك
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 ابعب  تة حد ت حول البيانات المالية الموإيضاحا
 2021ديسمبر  31ي ف كما
 
 ات ديرا إل اإليرادات وتكلفة ا 5

    2021 2020 
 هكرألف د  درهم لف أ    

 .اد بيان اب م       اإليرادات 
      
      قارات لع امن  ت اراداإلي
 11.570.516 17.486.556    كنية  الوحدات السيع ب 
 1.542.536 3.442.152    وأخرى  أراضيوقطع  ة ري لتجاوحدات االع ي ب 
      
 788.899 1.488.606    فة ن الضيادات ميرا اإل
      

 4.057.527 5.852.331    يرادات ذات الصلة واإل ئة  زجلتجرة وا لمؤا من العقارات  اإليرادات 
    ----------------------------- ----------------------------- 

    28.269.645 17.959.478 
     === ===== = = ==  = = = ===== == == 

      يرادات اإل  لفةتك
      

      العقارات تكلفة اإليرادات من 
 7.866.853 11.971.361    السكنية  ت دالوح ا ةكلفت 

 1.040.220 1.621.100    رى أخو راضيأوقطع  تجارية حدات الوالة تكلف
 662.839 476.994    ب 12و  2-2اإليضاحين   لتطويرض الغرات ار.قة القيم تخفيض

      
 507.150 771.568    اإليرادات من الضيافة  تكلفة  

      
 1.349.750 1.677.470    لة ة ذات الصواألنشطئة التجزة ولعقارات المؤجرمن ا تكلفة اإليرادات 

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

    16.518.493 11.426.812 
     = === == == == ==  ==== ==== == == 

 
 دارية وفات العمومية واإل المصر ع ومصروفات البي 6

    2021 2020 
 كدره ألف ألف درهم     
  م .اد بيان اب     

      
 1.218.963 1.639.933    ويو التس ي.ات والمب   تا فورمص

 381.886 662.292    لفيات  والس في تحصيل اك كوالديون المش مخصم 
 786.100 525.963    ذات الصلة فات صرولمواتب  الروا

 - 300.000    ب 11طرة  إيضاح غير المسي  الحصم مناسترداد مخصم 
 312.032 244.494    ت اراإدارة ال.ق  اتفوصرم

 120.799 23.875    عاترالتب 
 173.804 126.233    ب 19يضاح  إ كخدا و االست ح  ودات موجلت الك ساال

 535.674 549.262    أخرى   تا فومصر
    ---------------------------- ------------------------- 

    4.072.052 3.529.258 
     ==== ==== == ==  = == = == == == 
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 بعب تاة  الموحد  يةاللمت حول البيانات اايضاحإ
 2021ر مبديس 31في  كما
 
 يل ت التموإيرادا  )أ( 7

    2021 2020 
 ألف درهك م درهلف أ    
      

 421.960 284.149      والسندات   رفيةالودائع المصتمويل من الت إيرادا
 62.670 145.908    إيرادات تمويل أخرى 

    ------------------- ------------------ 
    430.057 484.630 
     === = = = ==  == == == == 
 

 ويل تم اليف التك )ب( 7
    2021 2020 
 كألف دره درهم ألف     
      
 829.424 720.533    قروض الب  المت.لقة التمويل ف لي تكا

 266.293 574.569    ب 1 11ح كذلك اإليضا راجع  أخرى تمويل تكاليف 
    ----------------------- --------------------- 
    1.295.102 1.095.717 
     === = == == ==  = = = == == == 

 

طويلة األجل    الذمك الدائنة  سعكمدى الطويل /  خصك المبالغ القابلة لالسترداد على الب و  .لتت تمويل  تكلفة  سجلت الشركة خالل السنة  ب  1 
 بر ألف درهك 136.442: 2020 ف درهك  أل 443.017البالغة 

 
  الدخل   بةضري 8

    2021 2020 

 ألف درهك م هلف درأ    

 ن ابيام .اد ب       

      ان الدخل الموحد بي

 ب 133.082  ( 305.469)    ة ي لاحبة الدخل ال مصروفات ضري 

 325.580 ( 101.695)    لة مؤجالدخل ال ريبةض خفيض ت  /   مصروفاتب

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

    (407.164 ) 192.498 

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

      لمركز المالي الموحد يان اب

 125.006 106.511    السنة  لرصيد في بداية ا دفع،ضريبة الدخل مستحقة ال

 133.082 305.469    المحملة للسنة، صافي 

 ب 151.577  ( 136.441)    خرى أ / تسويات   سنةخالل ال " والمدف

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

 106.511 275.539    ب 20لسنة  إيضاح ع، الرصيد في ن اية االدف ستحقة م لدخل ة ايب ضر

     = = ===== == ==  == = === == == 
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  تابعب  ة لموحد اإيضاحات حول البيانات المالية 
 2021ديسمبر  31في  كما
 

 ( بع )تا ضريبة الدخل  8
 

    2021 2020 

 رهكد ألف  م ألف دره    

 ببيان ا اد م .     

      حد الي الموكز الم يان المرب

 1.150.740 789.658    ة السنة د في بداي دفع، الرصي ة الستحقخل المؤجلة مضريبة الد 

 ب 325.582  101.695    للسنة  المحمل /  المضافب 

 ب35.500  ( 21.560)    ي صاف ت أخرى،راتغي 

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

 789.658 869.793    السنة  يد في ن ايةلدفع، الرصا تحقةة مسالمؤجل بة الدخل ري ضصافي  

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

      

      يتك اإلفصاح عن ا كالتالي: 

 1.103.003 1.035.934    فع  الد حقة ست م ة جلمؤ بة ضري 

 ب 313.345  ( 166.141)    ب 11ة  إيضاح ل مؤجالضريبة ال  اتموجود

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

 789.658 869.793    المؤجلة مستحقة الدفعة ضريب لاي  صاف

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

 
 قتةر الزمنية المؤ تا قة من الفروة رئيسي روع بصمستحقة الدفو  جلة مؤ ة اليب الضرت وجودامتتألف 

 
ة  ري واألنظمة الضريبية السا  انيناب.ة والم.دلة حسب القوئج الشركات الت نتا  ىعلدفع  قة ال تحمسبة  بالضري خل  دالضريبة    اتوفمصر.لو  تت 

 لي: ي  حاسبية كمارباح المواأل لضريبة فات اين مصروالقة ب ال. يحتوض نكيم في ا الشركات التاب.ةر  البلدان التي ت.مل .ول فيالمف
 
    2021 2020 
 ألف درهك م هرألف د     
  ابان اد بي  م .     
      

 2.613.843 6.123.742    قبل الضريبة  األرباح
 ب3.104.928  ( 5.747.171)    خضع للضريبة، صافي ت ال  التياألرباح 

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

 ب 491.085  376.571   ي فا ص، لضع لضريبة الدخ اسبية التي تخ حلمرباح ااأل
   --------------------------- ---------------------------- 

 722.704 886.953  ب قيمة تخفيض نخفاض القيمة / اثناء ست  با  الدخل األرباح المحاسبية التي تخضع لضريبة
     = ====== == ==  ==== = == == == 

      
 ب 133.082  ( 305.469)    الحالية  لدخلضريبة ا  تا وفمصر

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

 ٪ 18 ر41 ٪ 34  .44    ي  لف.لم.دل الضريبة ا
     == == = == ==  == == = == == 

 

اض  اتمصروف  يوتطب   كيت  الماعملي   على ل  دخلريبة  وال والمومصر  تركيا    فيجموعة  ت  وباكست غرب  ال.ربية ابن لو  انند  والمملكة    ن 

 وسورياريا  الوإيط  المتحدة األمريكية ياتالوالو كة المتحدة لس.ودية والمملا
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 بعب دة  تات حول البيانات المالية الموحإيضاحا
 2021ديسمبر  31في  كما
 
 النقد و المصرفية ة رصدألا 9

  2021 2020 
  درهك لفأ درهم ألف   
    

 18.047 7.517  دوق في الصن نقد 
 4.868.784 7.482.154 ب تحت الطل ة مصرفي  دائعوات اب حسو حسابات جارية 

 927.962 316.404 أو أقل  ش ر أ 3 أصلية تمتد إلى ذات فترات استحقاق ة ثابت  ودائع
 ------------------------ ---------------------- 
 5.814.793 7.806.075 لي امإلجا
   

 153.321 157.285 ب 29 يضاح اإل   هونةرمائع ود
 302.617 694.169 ونقد مقيدر أو أكث  ش ر أ 3 أصلية تمتد إلى ت استحقاق ذات فترا  ةبت ثاودائع 

 ----------------------- --------------------- 
 8.657.529 6.270.731 
  == === = = = ==  == === == == 
   : المصرفية والنقد األرصدة  وجد ت

 5.009.754 7.089.436 ة حدمت ية الارات ال.رب ماإلل داخ
 1.260.977 1.568.093 تحدة ل.ربية المت ا  اإلمارارخا
 ------------------------ --------------------- 
 8.657.529 6.270.731 
  === === = == ==  === = = == == 
   ية:  اللت ا بالعمالت  ةمقّوم الصندوق في المصرفية والنقد رصدة األ
 5.009.754 7.089.436 اراتي درهك اإلمال
 751.344 912.947 ريكيمر األدوالال
 127.830 168.597 .ودي ل السريراال
 178.369 228.187 ة  لروبية ال ندي ا

 77.519 110.675 مصري ال الجنيه
 125.915 147.687 ت أخرى عمال

 ────── ─ ───── ─ 
 8.657.529 6.270.731 
  ==== = = == ==  ==== = = = = == 
 

الت التي  تس ي ال  ب.د خصك  كبألف دره  5.763.988:  2020 رهك  دألف    7.582.554  ادله.ي   االنقد وم  ، يبلغ2021بر  ديسم  31كما في  
ً راجع  لبرالطد عند السدا حو وتست تك الحصول علي ا من عدة بنوك تجارية   ر 23 قك ر  اإليضاح أيضا

 
  مودعة   ألجل ا  رة قصي   الثابتة  دائعالون  ر إةي ائع البنكلودادة على  ئ اسال الم.دالت    داً إلى استناة  س.ار ثابت بأ  فائدةوك  د لدى البن نقال  يترتب على

دة على  .دالت السائ د حسب المئ قو فوا وتح  عةللمجموة  على المتطلبات النقدي وقف ذلك  ويت ثالثة أش ر،  حتى    واحدك  وي   من  حوترات لفترات  
 ر ألجل ا الودائع قصيرة 

 
اكما في   لداأل  تمثل،  رلتقري تاريخ  الب رصدة  :  2020 هك  لف درأ  5.971.597  متهي نوك قلب الدى    مبلغ  في الصندوق على  دنقالنوك وى 

  ضمان   إيداع ا في حساباتالتي تك  تطوير ولا  رات لغرضبيع عقا  نظير.مالء  لمة من المست لمقدمة الات ا.الدف  بهكألف در  3.658.173
 ةر ر مرهون رصدة غي األ /  هذه الودائعر ب اتوزي.ات أرباح غير مطالب كما تتضمن 
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 دة  تابعب لموحلية اماانات اللبيا  لإيضاحات حو
 2021ديسمبر  31في  ماك

 
 بها فواتير  ر دصت   دينة التي لمالذمم المالتجارية وينة مم المدلذا 10

  2021 2020 
  ف درهكأل درهم  ألف   
  م .اد بيان اب   

    يةالذمم المدينة التجار 
 1.916.091 1.429.230  ، صافي اً رش  12القبض خالل حقة مست المبالغ 

9403.90  ش راً   12 ب.دلقبض ة استحقالغ مالمب   - 
  ----------------------- ----------------------- 

  1.833.139 1.916.091 
 ----------------------- ----------------------- 

   ر يواتبها ف  صدر ت  لم ي  الت مدينة الم ذمال

.741477.5 اً  رش 12ل حو خالفواتير تست    اصدر ب ت   ة لكمدين  ذمك  4.730.869 
 4.599.604 9.323.008 ، صافي ش راً   12 ب.دو واتير تستح ف  ب اصدر ت  ينة لك ذمك مد

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

 14.800.749 9.330.473 
 ------------------------- ----------------------- 

6411.246.5 16.633.888 فواتير صدر بها ت   ي لم الت و  ية جارالت  مدينةالذمم ال لي ماإج  
  ===== == == = =   ====== == ==  
 
در  500.891غ  لمب اله  أعالمدينة    ذمكال  من  كخصي   درهكب   303.591  :2020   هكألف  بمخصت.لي   ألف  في  المشلديون  ام  و  كوك 

 ر لكاملبا رداد ست لالى قابلة راألخنة  دي لميع الذمك ابر جم.ت ت   ار يلصتح
 

 السنة:  لا خال صيل المشكوك في تح  ديونفي مخصم ال  حركةال ليفيما ي 
 2021 2020 
 ألف درهك ف درهم أل 
   

 186.100 303.591 السنة  اية بدالرصيد في 
 253.096 197.905 لسنة خالل ا وينهتك تكم مخص

( 056) نة لسخالل ا سه عكتك خصم م  ب 135.605  
 --------------------- --------------------- 

 303.591 500.891 لسنة ا يد في ن ايةالرص
  = = = == == ==   == = == == ==  

 
 بر: مديس 31في   ا فواتيرر ب صدت  تي لك لنة اية والذمك المدي لتجارالمدينة ا مك صافي الذ اق لفترات استحقتحليل  ييما يلف
 
 مة يالق في  ضتتعرض النخفا   د ولمداة الس ر تأخم   
 

 اإلجمالي 

السداد  ة  أخر ر مت غي
رض  م تتعول
  في نخفاض ال
 لقيمة ا

   30من   أقل
 وم ي

لى  إ  30من 
 يوم   60

إلى   60من 
 يوم   90

  90أكثر من 
 يوم 

 رهم د ألف  لف درهم أ ألف درهم  م ألف دره م هدرألف  ف درهم أل 
       

2021 16.633.888 14.800.749 4.04396  124.648 .48565  678.963 
  == ==== = == ==  ====== = == ==  = == = = == = =  == === == ==  = = === = = ==  = ===== = = = = 

246.5641.1 يان اب م .اد ب  2020  9.330.473 233.053 149.094 62.621 3231.471.  
  ==== = = = == ==  ==== == = == ==  ==== = == ==  = ==== = = ==  = === = == ==  ====== == == 

 
  حيوضوالذي    ا فواتيرصدر ب لك ت  لتي  نة اي ك المدلذموا  ية المدينة التجار  مك الذب .لو  مان التي تت ئت اال  طر حول مخا أب  33  اإليضاح رقك   راجع

االجودال  ة وقياس بإدار  المجموعة   وكتقيف  ك ال  يةئتمان ة  المدينة  ت  الالمدينة  ك  الذمورية  اجت للذمك  لك  فوات صدر  تي  تكوا  يرب ا  لك    ن غيرلتي 
 ر قيمةالفي  اضتت.رض النخف لك و متأخرة السداد 
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 ابعب ة  تلموحد لية احول البيانات الماات حإيضا
 2021ر ديسمب 31في  كما
 

 أخرى وذمم مدينة وودائع ومصروفات مدفوعة مقدما   موجودات  11
 2021 2020 
 ف درهكأل درهم  لف أ 
  م .اد بيان اب  
   

 4.182.199 4.547.121   يروموجب اتفاقيات التط ب  لصي ابلة للتح مبالغ ق
ً مقدم عة مدفو مبالغ  3.911.851 3.818.672 ب 1   مخصممن ال ، صافيةلالستثمار ا

ً دفوعة مقدمبالغ مم  3.077.322 1.419.867 ولين وآخرينقالم ا
 897.427 1.123.386 ب 2   مولة المبي.ات المؤجلةع

 635.642 388.657 صيل للتح قابلة المضافة لابة القيمة ضري 
 648.543 322.051 ب 6المخصم  إيضاح من ية فصا،  ةرمسيط رمن حصم غي  اد لالستردلغ قابلة بام

 349.358 308.180 زئة تجالافة والخام بالضي " األعمال قطا –زون مخ
 446.775 480.368 ذمك مدينة من جم.يات المالكين

 313.345 166.141 ب 8 ضاح إي مؤجلة  موجودات ضريبة دخل
ً قدمدفوعة مم صروفاتم  170.777 141.399 ا

 34.811 21.507 لى أرض ذ عاوحالست ل  ةت مقدمادف.
 16.021 19.901 تحقة سمد فوائ 

 1.345.648 1.430.785 دائع  وو أخرى ينة دذمك م
 ---------------------------  ------------------------  

 14.188.035 16.029.719 
  ======== == ==   ====== = == =  
   : خرى األ مقدما   ةفوعمدلا ات روف والمص  ةالمدين لذمم وا  لموجوداتااق  ات استحقترف
 6.477.107 6.071.832 اً ش ر 12 لال خ  
 9.552.612 8.116.203  راً ش  12ب.د   
 ────── ─  ────── ─  
 14.188.035 16.029.719 
  = ======= == =   ======== == =  

 

  حك تصب نةر لم.ي   في ائتالفات   مص ح   ىل علحصو ل غرض الجموعة  مال  االتي تساهك ب ل  األموا   لمث ت   الغ المدفوعة مقدماً لالستثمار مب ال  إن ب 1 
  اية السنةر  ا في ن كمل الما تك تحويل ا لرأس ي ولك  مية رسالمساهمات  ههذ

 

المؤجلة.ابي الم  تإطفاء مصروفات عموال   يتك ب 2  للحصول على  ت  ا  المتكبدة  التزتي اسعلى مدى فترة    هاتنفيذأو  ل.مالء  عقود مع  امات  فاء 
ً ككون ممي ثما حي  األداء،  ر نا
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 ب عتاب وحدة ة المنات المالي حول البيا تضاحاي إ
 2021بر ديسم 31 كما في

 
 وير تط رض العقارات لغ  12

 2021 2020 
 ألف درهك ف درهم أل 
 بيان اب.اد  م    
   

0.319.9404 38.532.763   لسنة في بداية ا دي رصال  
400.1562. ب 4-2تأثير إعادة البيان  إيضاح   384.0631.  

 --------------------------  --------------------------  
19.90.9324  م .اد بيانهب السنة صيد في بداية الر  41.704.003 

 9.099.810 10.804.810 خالل السنة   تكبدةمال تكاليفال: زائداً 
ً   /  زائداً  ب21.174  182.622 ب* 16 حاإيضت  دا م.وآالت ممتلكات و /  منب  ى إل ولةمح تكاليف : بناقصا  
 - 70.337 ب* 17 إيضاح  ةاري ثماست  ت قارا ع منمحولة ال تكاليفلا: اً زائد

 ً  ب8.907.073  ( 13.592.461) السنة  يرادات خالل اإلولة إلى تكلفة مح ال يفالتكال: ناقصا
 ب 279.808  ( 180.487) جنبيةت األ مال يل ال.تحو فروقاتقصاً: نا

 ً ب 92.8366  ( 476.994) ب  5و 2-2 حيضا اإل  قيمة فيض التخ : ناقصا  
 --------------------------  --------------------------  

 40.932.919 37.740.746 ة سن ال  يةن افي  الرصيد
  ========= ==  =========== =  
 
الم  * بت قامت  ا   حويل جموعة  والمال آلوا  الممتلكات إلى    /   منتكاليف  لب.ض  اوال.ق  ت .دات  اارالستثمارات  التغإ  ستناداً ية    دف  الفي  ير  لى 
   ر تطويرألعمال ال لمحددا

 
 2021 2020 
 هكرف د أل هم ألف در 
  م .اد بيان اب  
   :جودة لموا غرض التطوير رات لقا عال

 21.961.720 18.759.528 ةتحد ية الم.رب ات الاإلمار دولةداخل 
.21818.981 ل.ربية المتحدةدولة اإلمارات اخار     .971.19918  

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

 640.737.74  40.932.919 
  = ==== =======  === ====== ==  
 

تصن يت  ااال.قارات    يفك  تك  اإلنشاء لغرض    راتال.قا  أو   شاؤها إن أو    اعلي   ذ حواست اللتي  ك.قارات    ياديةاالعت األعمال    قسيا  في البيع  قيد 
 ي: يل ى تكاليف ما تمل علتشلغرض التطوير و

 

 ي؛ض اوالتأجير لألرر ح ال كحقوق التمل •

 و لتحتية،  ات البنية ااءف إنشلي اى تكتمل علشاإلنشاءات وت  لمقاب ة للمقاولين عدفولغ المالمبا •

وتكراإلقف  الي تك • والت اليف  اض  إعدادالت خطيط  وتكاليف  واأل  صميك  الم نية  الموقع  الق  يرنظت.اب  ويل  تحضريبة  و  انونيةالخدمات 
 قةر ال.ال ى ذات رة والتكاليف األخر اشب الم  اإلنشاءات غير ليف.قارات وتكاال

 

تكاليف  يع من أجل تحديد الشارالم  اكتمإلدرة  ف المقي تكالالمن    ءاً وتشكل جز  المختلفة   عري مشاال  ىلع  مةال.اة  ي ف البنية التحت كالي ت   توزيعيتك  
 ر  عتراف ب اتك االي ت التي دة إلى اإليرادا ال.ائ 

 

  ن لي ن مؤهمقيمين خارجيي   أجراها  تيات اللتقييملاً  قوف  2021  يسمبرد  31ي  عة فوير للمجموطالت   قارات لغرضلل.  دلةقيمة ال.اد الك تحدي ت 
 ً لالتقييك    إجراء ر تك  م نيا وجب  ة بمبيو أساس القيمة ال.ادل الل تطمن خ  نالقانونيي احين  لكي للمسّ  د الم.الصادرة عن الم  م.ايير التقييكوفقاً 

ارنة  المققة ري داك طر باستخالتطوي رض ت لغا ال.قار قيمةد حدي ت  تكر روفة م.ال التقييك رقطستخداك  باولية لمارير اداد التقاة إلعلم.ايير الدولي ا
أن    كما  وم.دالت خصكمشتقة  مش  هواوشاب ة  م.امالت مأس.ار السوق ل  ملحوظة لم.طيات ال امة ابقيةر تتضمن الالتكلفة المت والسوق    مع

   رلموجودات ا  ذهل.ادلة لا " القيمة فات ار /  اض فستؤدي إلى انخاضات ت في االفتريراأي تغ
 

الالق  تغلب  بيان اب   2020 ألف درهك    63.513.945تاريخ التقرير  كما في  ر  لتطوي لغرض ا  .قاراتلل  ادلة.يمة    62.899.000  :م .اد 
 ر  2-2يضاح رقك اإلاً أيضراجع  ر رهكبألف د 

 

  ماب ،  التطوير  رضعقارات لغء  انش ض إلكتكلفة قرو   درهكب  ألف  146.900:  2020 هك ف درأل  34.610مبلغ    رسملة  ت مت ،  سنةخالل ال 
 فةر كلس الت كك عذل يف
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  تابعب نات المالية الموحدة حول البيات احايضإ
 2021بر ديسم 31 كما في

 
 )تابع(   قارات لغرض التطويرع 12

 
 ة لقيمة العادلل  درجلمتظام ا الن
 

 التقييك: قة ي طر  ن طريوع  اح عن فصا واإل رلتطوي اات ا لغرض دلة ل.قاراال. قيمةاللتحديد الي ت ال  النظاك المتدر   جموعةالم تستخدك
 
 3المستوى   2المستوى   1توى  مسال لي ا اإلجم 
 ألف درهم  ألف درهم  م رهألف د  م ألف دره 
     

2021 63.513.945 - - 63.513.945 
  ============  ========== ==  = ===== == ====  ============ 

9.00062.89 - - 62.899.000 ن اب م .اد بيا 2020  
  ====== === ===  ========== = =  === ====== ===  ===== = === = == 

 
 ية ق المال ورافي األ  اتارثم تسالا 13

 2021 2020 
 درهكألف  ف درهم أل 
   

 672.092 1.310.250 ب 1ى  األخر ملة الشايرادات اإل دلة من خالل يمة ال.الية بالقالموجودات الما
 174.754 151.275 الخسائر  ح أو األربا ل من خالمة ال.ادلة لية بالقي االم اتالموجود

 2.077.812 1.811.603 أة المطف فةبالتكل يةت المالودا لموجا
 ----------------------- ----------------------- 

 3.273.128 2.924.658 
  ==== = =====  ==== ==== == 
   وراق المالية: في األ  اتالستثمارا

 546.416 1.170.252 تحدة اإلمارات ال.ربية الم ل داخ
 2.378.242 2.102.876 ة المتحد ت ال.ربية رااخار  اإلم

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

 3.273.128 2.924.658 
  === == == ====  === ======= 

 
ق  ةمالي   أداة  ىخر ألا الشاملة    ت راداي اإل  خالل   من   ةادلال.  يمةبالق  مالية ال  ات وجودمال  تتضمن ب 1   للتحويلطارئة  ق  ابلة  المت ي تبلغ    .ادلة  ا 

در  5.349 تتضمن  بب1 14  احيضاإل  عراج   درهكبف  أل  5.349  :2020   هكألف  أن ا  كما  قبل  ر  من  إدارت ا  يتك  مدير  صناديو 
 ر مؤشرب بطة ومرت ة وغير مدرجة مدرجمالية  أوراق في ة  ملكي حقوق ال  استثمارات  تتمثلندوق خارجير ص

 
 لة يمة العادج للقم المتدراالنظ

 لتقييك: عن طريو أساليب ا لةد.ا البالقيمة  لماليةاموجودات ا ل ل.ادلةة ايماإلفصاح عن القحديد وت لللي التا النظاك المتدر  ة وع تستخدك المجم
 
 3وى  المست  2  المستوى 1  المستوى اإلجمالي  
 ألف درهم  رهم د ألف  ألف درهم  م لف درهأ 
     

2021 1.461.525 3140.84  91.4591.2  .22329  
  ===== === =  == == ====  == == ====  === = == == 

2020 6.84684  71.190 4336.47  2329.2  
  === == ====  ==== === =  = = == === =  == == = === 

 
ة  في قيماة صكون عادت لتي  ادها واتردقيمة استحديد  الل  من خ  2ى  ستوالم  ضمن  ليةوراق الماقييك االستثمارات في األت تك التوصل إلى  

الو  ألصل ا الشركاتللحصة  في ار ا  احدة في  ا  لمستثمر  ال خال مدلتتضمن  الملحوظ مة  ات  السمضا  ة غير    ي منالت   ديل للت.  قابلةالوق  عفات 
 السنةر  ل خال  2 وىمست وال  1وى مست بين الالت تحوي  تتك كلر االرتفا" لقيمة ال.ادلة عنديد اتز ا أنأن ش
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 ب  تابعلمالية الموحدة انات  يضاحات حول البياإ
 2021بر سمدي 31 في كما

 
 )تابع(  ةيالق المورافي األ ارثم ستالا 13

 
الت الجدو   يوضح االر البين  مطابقة    الي ل  الصيد  والرصيد  المافتتاحي  للموجودات  في  ختامي  ت و  3لمستوى  الية  يتك  بالقيمة  سالتي  جيل ا 

 دلة: ال.ا
 2021 2020 
 درهكألف  م هلف درأ 
   
 29.223 29.223 يناير 1في  دصي لرا
 ------------------  ------------------  

322.29 29.223 بر  سمدي  31ي فد رصي ال  
  === =====  === =====  
 
 ر   الدينب  أدوات   لفة المطفأة تكلبا اب  لم.ترف ء تلك اناباستث ش راً  12ب.د  ة ي الي األوراق الماالستثمار ف  سترداد المتوقع ا من
 

،  هكبلف درأ 7.702.940: 2020 هك  ألف در 3.793.556 مبلغب  ائعوود  ق ماليةا في أور اتتثمارء اسشراب السنة خالل  ة جموعقامت م 
 ر كبدرهألف  72.014 :2020 ألف درهك  757.888لغ مب ب ية صناديو وأدوات ملكفي   ثماراست ك ويتضمن ذل

 
 كة مشترت ا ائتالفميلة وزات لشرك   قروض 14

 2021 2020 
 ف درهكلأ هم ألف در 
   

 861.359 843.493 ركرك  ذ  ليو سي دي دب  نوبالج يدب  ارإعم
 114.072 136.236 ك كرفيوز ذر  نوتا دولأ

 87.118 81.080 ب 1   ركر"ش  ويلللتم أمالك
 34.082 41.387 أخرى  شتركة ات مميلة وائتالفزات ركش
 ----------------------- ----------------------  

 1.102.196 631.6091.  
  === == == ===  == = == == ===  
 
الل  لممنوحة ا  ضرو الق  خضعت ال  ب أدناه،  1يضاح  ف اإلخالب    د الطلب داد عن ستحو السوت    اناتلضملمشتركة  شركات الزميلة واالئتالفات 

 فوائدر لي ا ترتب عي وال   اقيةتفوط االوفقاً لشر
 
ً فو ب 1  سنة    في   ك أمالقبل شركة  من    للقرض لي  صغ األ مبل٪ من ال20داد  س  تك  ،2014برمة في سنة  الم  ة، يكلادة الاتفاقية إع  لشروط   قا

٪  2بح ر م.دلويترتب عليه   سنة 12 على مدى السداد ستحوي  يل األجل طويل تس إلى لغ مب لن ام٪ 65يكلة ه ةادعإمت ت ، و2014
ً سنوي   ر ةسن  12 لمدة تحويل ئة قابلة للطارأداة   ىإل٪ 15 ة هيكلة إعادتمت و ا
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 تابعب  موحدة ات المالية النلبيايضاحات حول اإ
 2021بر ديسم 31 كما في

 
 مشتركة ئتالفات اوميلة  زكات  شري  ارات فاستثم 15

 2021 2020 
 رهكألف د  م ألف دره 

 ة:المشترك ئتالفات ة واال يلالزمات كرالشفي ثمارات ستلال الدفترية ة القيم
 

  

 1.920.265 1.593.458 * ب1   جةمدر –وديةب همة س.  شركة مسا  قتصاديةالمدينة اال ،إعمار
 498.113 514.786 بب* 3 بأ  4إيضاح دي سي بي ذركرك   وناون تاد
 437.273 496.464 عمار ذركرك إي يو تي سبلي دد

 296.638 265.960 ة حدودملط اوسلشرق األا لناوناشي ر انترتيرن 
 255.663 255.665 ذركرك زعبيل سكوير 

 230.335 200.038 أنونيك شيركتي يريلمي يت ك إيسلركالر توريزتيمالي با إيكو
 147.154 142.894 *  ركرخ ش  رواالستثما  ةصناعإعمار لل

 117.421 565.891 * ب2   مدرجة  –أمالك للتمويل شركر" 
 68.615 58.339 * الستثمار ال.قارياوحة سيالميت للر ابحلشركة ا

 882.583 981.154 خرى أ تالفات مشتركة كات زميلة وائ شر
 -----------------------  ---------------------  

 5.074.649 4.854.060 
  = == =======   = = = == = ===  

 

 ةر زميلت كا شروعة في ر المجم* يمثل استثما
 

كما    تداولب  –  ية الس.وديةفي السوق المال  مدرجة   اديةالمدينة االقتص  ،رظ ب ا في شركة إعماف ت لمحك اس قية لألو لسيمة االق  غتبل ب 1 
 ر ب كلف درهأ 2.344.764: 2020   كألف دره 3.036.606مبلغ  2021ر سمب ي د 31ي ف

 
  31ليب كما في  امال  دبيق  في سو   جة درم   ب “أمالك”    يل شركر" موأمالك للت   كةشر  وقية لألس ك المحتفظ ب ا في سلا  مة القي   تبلغ ب 2 

 ر رهكب ألف د 182.477: 2020 ألف درهك  521.465مبلغ  2021ديسمبر 
 

 ال امة:  كة رمشت لزميلة واالئتالفات الاات الشركفي   ةة التالي لي لف.ة اي ملكلصم اة ح علمجمولدى ا
 
 ة ـيلكالم                 

 لد التأسيس ب  
 ديسمبر   31

2021 
 ديسمبر  31

2020 
     

 ٪ 30 ر59 ٪ 22  .95 لس.ودية ا   وديةبة س. شركة مساهمة االقتصادية  مدين ال إعمار
 ٪ 48 ر08 ٪ 48  .08 تحدة مال ة ربي .ت الاراماإل  ركر"  ل شللتموي أمالك 

 ٪ 50 ر00 ٪ 50  .00 دة حمت بية ال.رلات اإلمارا ر بوادي ذركرك اإعم
 ٪ 65 ر00 ٪ 65  .00 ة دربية المتحل.اإلمارات ا  ة دودط المحالشرق األوس ناشيونالتيرنر انتر

 ٪ 50 ر00 ٪ 50  .00 تركيا  شيركتي يكون يزك إيسليتميليري أن توركالر بار يكو تيماليإ
 ٪ 40 ر00 ٪ 40  .00 ت ال.ربية المتحدة اإلمارا  كرخ رشستثمار  واال  ةناعصلل رإعما

 ٪ 29 ر33 ٪ 29  .33 األردن ثمار ال.قاري واالست  احة للسي حر الميت الب ة ركش
 ٪ 50 ر00 ٪ 50  .00 دة متحية الل.رب اإلمارات ا  و سي شرذركرك دبلي ي د بي الجنوب د إعمار

 ٪ 50 ر00 ٪ 50  .00 حدة المت  بية رال. اراتإلما  كرك شرذر  مارسي اع بليو تي دي د
 ٪ 50 ر00 ٪ 50  .00 دة تحلماية ال.رب ت اارماإل  عبيل سكوير ذركرك ز
 ٪ 20 ر00 ٪ 20  .00 ة تحدالمية ارات ال.رب اإلم ب ب 3 أب  4ح يضااإل   اون دي سي بي ذركركون ت اد

 ٪ 61 ر25 ٪ 61  .25 ة ية المتحدارات ال.رب اإلم ك رك فيوز ذر  نوتا أولد
 

 

 
 



 ةبع وشركاتها التا  عش.م.  ريةاقالع رماإعشركة 

58 

 ب ع تاب دة حموال البيانات الماليةحول   احاتيضإ
 2021يسمبر د 31في  كما
 

 ابع( )ت  مشتركة ئتالفات اوزميلة  كات  شري  فارات استثم 15
 

 للمجموعة: ة مشتركال ميلة واالئتالفاتالزللشركات  2021 ديسمبر 31منت ية في لة السن لل  خ الد اتبيان تالي ول الديلخم الج 
 

 

  دينة لم ا ، إعمار
  ةك)شر ة صادياالقت

  مة مساهمة عا
 * درجةم  –( وديةسع

ار  إعم
  ةلصناعل

  مارتثواالس 
 .م.خ ش

إعمار دبي  
الجنوب دي دبليو  

 سي ذ.م.م 

و تي  دي دبلي 
عمار  سي إ
 ذ.م.م 

تيرنر  
  نالشيونا رانت

الشرق األوسط  
 ة د المحدو

فيوز   ن وتا   دول أ
 اإلجمالي  ىأخر م م.ذ.

 هم در ألف  ف درهم أل درهم لف أ لف درهم أ رهم ألف د  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
         

 3.348.465 1.109.905 492.624 135.709 - 989.956 303.197 317.074 ات اداإلير
 -------------------------- -------------------- -------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ---------------------- ---------------------- 

 344.243 884.083 218.053 74.602 ( 670) 202.655 12.556 ( 1.047.036) الضريبة  لقب  ب الخسائر  /  حاألربا
 ( 47.380) - - ( 3.070) - - - ( 44.310) بة الدخل ي ضر  روفاتصم
 -------------------------- ------------------- -------------------- ------------------- -------------------- -------------------- ----------------------- ------------------ 

 296.863 884.083 218.053 71.532 ( 670) 202.655 12.556 ( 1.091.346) للسنة ب لخسائرا  /  ألرباحا
 12.354 ( 2.481) - - - - ( 14.031) 28.866 خرى شاملة األل ارادات اإلي 
 --------------------------- ------------------ --------------------- -------------------- ------------------- ------------------- ---------------------- ------------------ 

 309.217 881.602 218.053 71.532 ( 670) 202.655 ( 1.475) ( 1.062.480) للسنة دات الشاملة ااإليرالي إجم
  === == === == ==  === =====  = = =======  = ========  = = == ====  = = == ====  === = ======  = = == ==== 

         
لكي  ما المنسوبة إلى ب رسائ خ الرباح/  األ

 256.707 884.083 218.053 40.973 ( 670) 202.655 2.959 ( 1.091.346)   ة الشرك
  ====== === = =  == ==== = = =  = == = =====  == = == === =  === === ==  === === ==  == == === == =  = = = = = === 

  /  األرباح حصة المجموعة من 
 314.567 386.044 133.557 26.633 ( 335) 101.327 1.184 ( 333.843) سنة لب لر خسائ لا 
  ===== == ===  ==== === ==  == = ======  = === =====  ==== === =  ==== === =  = ======= ==  = = == = === 

 94.311 37.000 - 57.311 - - - - ة سن ل ل اخال  مة تلمسالرباح األات .توزي 
  === = == === =  == =======  == ====== =  == == = ====  = ===== ==  = ===== ==  == ==== ====  = = == ==== 

 
 ر2021سبتمبر   30ما في حة كلية المتاامات المالم.لوقامت المجموعة بتطبيو طريقة حقوق الملكية باستخداك أحدث * 
 

 ةر ل المجموعب.ة من قب اسبية المت المحت  لسياساا مع ة فقمتوا ية المحاسب  سياسات ا  تصبححتى ه عالأمجموعة المدرجة لل ةالمشترك اتة واالئتالفميل الزت ا كللشرمالية ات الم.لوملا لتك ت.دي 
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  تابعب  ت المالية الموحدة ات حول البياناإيضاح
 2021 ديسمبر 31في  اكم
 

 ع( با)ت  مشتركة ئتالفات او  زميلة كات  شري  ارات فاستثم 15
 

 لمجموعة: لة المشترك فاتالواالئت ة ميلزالركات لشل 2020ر ديسمب  31 ة فينت ي المة ن للسل  الدخ  اتبيان  لييلخم الجدول التا
 

 

  دينةالم ،إعمار
  قتصادية  شركة اال

  مة مساهمة عا
 * مدرجة ب س.ودية

  ةعلصنالإعمار 
  واالستثمار

 شركرخ 

إعمار دبي  
الجنوب دي دبليو  

 سي ذركرك 
ي  ستي  دي دبليو

 ك عمار ذركرإ

تيرنر 
 نالناشيورانت 
وسط  ألالشرق ا

 ة دالمحدو
فيوز    نوتا دولأ

 اإلجمالي  ى أخر ك كرذر
 ألف درهك ف درهكأل لف درهكأ لف درهكأ ألف درهك ألف درهك ف درهكأل ألف درهك 
         

 2.619.357 998.786 292.720 136.430 - 179.894 278.180 733.347 ات اداإلير
 ------------------------- -------------------- -------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ---------------------- -------------------------- 

 ب1.559.740  ب 724.681  136.650 68.298 ب 64  28.316 ب3.306  ب1.064.953  الضريبة  قبل ب سائرالخ  /  حبااألر
 ب49.785  - - ب2.074  - - - ب47.711  ل ضريبة الدخ   فاترومص
 ------------------------- ------------------- -------------------- ------------------- -------------------- -------------------- ----------------------- -------------------------- 

 ب1.609.525  ب 724.681  136.650 66.224 ب 64  28.316 ب3.306  ب1.112.664  لسنة لب لخسائرا  /  ألرباحا
 ب26.383  ب28.448  - - - - - 2.065 خرى شاملة األل ارادات اإلي 
 -------------------------- ------------------ --------------------- -------------------- ------------------- ------------------- ---------------------- -------------------------- 

 ب1.635.908  ب 753.129  136.650 66.224 ب 64  28.316 ب3.306  ب1.110.599  للسنة لة اإليرادات الشامإجمالي 
  === == = === = =  === =====  = = =======  = ========  = = == = ===  = = == ====  === = = =====  == = = == ===== 

         
ي  لكما  المنسوبة إلىب رئ خساالرباح/  ألا

 ب1.618.465  ب 724.682  136.650 59.464 ب 64  28.316 ب5.485  ب1.112.664  الشركة  
  ====== === = =  == ==== = ==  = == ======  == = ===== =  == = === ==  === === ==  == = ====== =  === = ===== = = 

  برائ لخسا  /  األرباح ن وعة مجم حصة الم
 ب 581.736  ب 375.653  83.698 38.651 ب 32  14.158 ب2.194  ب 340.364  سنة لل
  ==== = == ===  ==== =====  == == == = ==  = ========  ======= =  ==== === =  = =========  == ==== ==== 

 85.322 32.251 - 53.071 - - - - ة خالل السن  مة تلمسالرباح األ.ات توزي 
  = === ======  == =======  == ===== = =  = = === ====  = ===== ==  = == === ==  == ==== == ==  = ==== ===== 

 
 ر2020سبتمبر   30ما في حة كالية المتامات المالم.لوخداك أحدث طريقة حقوق الملكية باست   قامت المجموعة بتطبيو* 
 

 ل المجموعةر تب.ة من قب مالاسبية سات المحتماشى مع السيااسبية ت حالم سياسات ا  لج.ل ا تك ت.ديل  قد ه مدرجة أعالة الوعلمجمل ةلمشترك ا ئتالفاتيلة واالالزم إن الم.لومات المالية للشركات 
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 ب  تابع المالية الموحدة نات  االبي  حول إيضاحات
 2021 ديسمبر 31في  كما
 

 ابع( )ت  مشتركة ئتالفات اوزميلة  كات  شري  ارات فاستثم 15
 
 :2021 ديسمبر 31 كما في موعة لمجلة مشترك ال فاتتالئ واالزميلة الكات لشرل لماليا كزالمر اتيان ب  تاليلل اجدو لخم الي 
 

 

  المدينة  ، عمارإ
  ة )شركةدياالقتصا

  مساهمة عامة 
 جة مدر - ( وديةسع

ة  صناعإعمار لل
  ستثماراالو

 م.خ ش.

إعمار دبي  
الجنوب دي دبليو  

 سي ذ.م.م 
سي    ي دبليو تيد
 .م ذ.م مار إع

نر  يرت
  لنا رناشيوانت

  وسط ق األ الشر
 لمحدودة ا

وز  ي ف ن وتا   دول أ
 لي ما إلجا خرىأ م م.ذ.

 م رهف د أل هم ألف در ف درهم لأ ف درهم أل لف درهم أ رهم ألف د  هم رف د أل ألف درهم  
         

قد وما  ن الذلك ي ف ت  بماوجودا إجمالي الم
 29.113.829 8.867.575 564.423 478.409 1.062.981 1.946.533 709.608 15.484.300 درهكب فأل 1.617.089 غالبالادله ي.
         

 17.187.963 4.691.927 209.419 240.983 70.052 1.347.993 352.372 10.275.217 مطلوبات لي اإجمال
         

 11.925.866 4.175.648 355.004 237.426 992.929 598.540 357.236 5.209.083 ت داصافي الموجو
  = = ======= =  = === =====  ==== ==== =  == == === ==  = ====== ==  = == = === ==  = === ==== ===  == ========= 

 4.647.570 1.743.717 217.440 154.327 496.464 299.270 142.894 1.593.458 ي الموجودات صاف  في لمجموعة ا حصة 
  === ===== ==  == ==== == =  == ====== =  = === ==== =  == = = =====  == = = =====  = ===== ==== =  

ات غير  / الموجود  اريةلش رة التجا
 582.079        وسة الملم

 ( 155.000)        ة القيم ض فاخان مخصم 
        ---------------------- 

        5.074.649 
         ====== ==== 

 
 ر2021سبتمبر   30ما في حة كالية المتامات المالم.لوقامت المجموعة بتطبيو طريقة حقوق الملكية باستخداك أحدث * 
 

ف أل  3.262.353بمبلغ    رتباطاتوا  ألف درهكب  149.583:  2020   ألف درهك  140.067غ  ارئة بمبلط  زاماتالت   ةع ولمجمل  ةكشترالم   فاتئتالاالالزميلة وشركات  ال  لدى  نكا،  2021ديسمبر    31كما في  
 ر برهكدألف   4.068.892: 2020 هك در
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  تابعب  حدة الموة المالي ت  ول البياناح إيضاحات
 2021بر ديسم 31في  كما
 

 ( ابع )ت  مشتركة ت ئتالفااوزميلة  كات  شر  يت فارااستثم 15
 
 :2020ديسمبر  31 كما في وعة لمجملة مشترك ال الزميلة واالئتالفاتلشركات ل ماليكز اللمرا تاتالي بيان الجدول الخم يل
 

 

  لمدينةا ،إعمار
  ة  شركة دي االقتصا

  ة مة عاماهسم
 * ب يةس.ود

  ةإعمار للصناع
  االستثمارو

 رخ شرك 

مار دبي  إع
و  ي دبل الجنوب دي 
 سي ذركرك 

سي   تي  بليوي دد
 رك ك رإعمار ذ

تيرنر 
 لنارناشيونت ا

وسط  ق األالشر
 محدودة ال

فيوز    نوتا دولأ
 مالي إلجا أخرى  ك كرذر

 كرهف د أل كألف دره لف درهكأ ألف درهك ألف درهك رهكف د أل هكرألف د  ألف درهك 
         

ا  ومنقد الذلك ت  بما في دا والموجي لإجما
 2.041.425 707.807 16.434.448 ألف درهكب1.593.271 البالغي.ادله 

 
898.156 551.816 327.274 8.595.503 29.556.429 

         
 17.975.082 5.351.477 190.322 267.192 23.611 1.645.539 339.922 10.157.019 لمطلوبات ي اإجمال

         
 11.581.347 3.244.026 136.952 284.624 874.545 395.886 367.885 6.277.429 ت الموجودا  صافي

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

 4.295.231 1.323.708 83.883 185.005 437.273 197.943 147.154 1.920.265 صافي الموجودات  لمجموعة في ا حصة 
  === ===== ==  = = ====== =  == ===== = =  == = = = = == =  === ======  == = = =====  = ====== === =  

  لموجودات غير/ ا  اريةالش رة التج
    وسة مالمل

 
 

 
 588.829 

 ب30.000         يمة الق فاضانخ
        ---------------------- 

        4.854.060 
         ====== ==== 

 
 ر2020ديسمبر   30ما في حة كلمتالمالية اا تماالم.لو ثأحد  ية باستخداك الملك قامت المجموعة بتطبيو طريقة حقوق* 
 

 قبل المجموعةر ة من المحاسبية المتب.  تماشى مع السياساتية ت حاسب .ل سياسات ا الملجأعاله قد تك ت.ديل ا جة ة المدروعجمم لل ةرك المشت  اتاالئتالفميلة والزلشركات للومات المالية .إن الم
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 عب ب تا موحدة لا يةت المالياناول الب إيضاحات ح
 2021ديسمبر  31ي ف كما
 
 المعدات والممتلكات والالت   16

 

2021 :          

 

  ينات علىالتحس 
ت  العقارا
 رة تأجالمس 

  يضااألر
 المباني و

أجهزة  
ر  كمبيوتال
معدات  ال و
 مكتبية ال

لالت  ا
لماكينات  وا

 السيارات  الثقيلة ت والمعدا 
 ثاث  األ

 والتجهيزات 

  وداتموج
  سليةوالتترفيه  لل

دات  وموجو 
 ىأخر 

ل  األعما
  يدية قالالرأسم 
 الي اإلجم اإلنجاز 

 هم درلف  أ م هدرألف   رهم ألف د هم ألف در ألف درهم  ألف درهم  ف درهم لأ م ألف دره ألف درهم  
          ة: كلفالت

 15.255.712 2.267.709 1.578.129 1.095.381 67.446 934.461 779.757 7.947.342 585.487 2021ر ايين 1في 
 1.311.727 1.119.465 22.675 37.286 2.745 20.253 46.799 46.747 15.757   الت.ديالتات/فضا اإل

 ( 62.901) ( 15.570) ( 18.227) ( 15.281) ( 2.015) ( 7.111) ( 4.417) - ( 280) ت االستب.ادا
 ( 121.756) ( 21.006) ( 37.627) ( 724) - - ( 1.741) ( 53.309) ( 7.349) ب 2-2 إيضاح يمة خفاض القان
 - ( 992.463) 3.055 126.223 84 296.517 22.279 544.305 - ت يال لتحوا

  عقارات لغرض التطوير إلى ول حالم
 ( 183.469) ( 179.843) - ( 3.626) - - - - - ب12  إيضاح

 35.542 - - 9.240 - - - 26.302 - ب17ضاح ي إثمارية  استات رعقا منل ومحال
 ( 41.613) ( 232) ( 2.845) ( 2.646) ( 174) ( 2.022) ( 844) ( 3.965) ( 28.885) ة جنبيل ال.مالت األيتحو اتفروق

 ─────── ──────── ─────── ─────── ────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 16.193.242 2.178.060 1.545.160 1.245.853 68.086 1.242.098 841.833 8.507.422 564.730 2021ديسمبر  31في 
 ─────── ──────── ─────── ─────── ────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

          لمتراكم:ا الكسته اال
 4.977.242 - 838.556 888.888 59.242 410.883 657.362 1.834.927 287.384 2021يناير  1في 
 657.824 - 111.266 81.178 3.860 91.929 103.385 250.172 16.034 ة سنلل لست الك المحماال

 ( 42.694) - ( 15.236) ( 14.484) ( 1.788) ( 6.471) ( 4.542) - ( 173) .ادات باالست 
  طويرعقارات لغرض الت  إلى ول المح
 ( 847) - - ( 847) - - - - - ب12 اح إيض

 5.402 - - - - - - 5.402 - ب17اح يضإة  ري استثماعقارات  نمالمحول 
 ( 21.899) - ( 1.228) ( 1.042) ( 119) ( 1.945) ( 744) ( 3.599) ( 13.222) جنبية .مالت األال  تحويل تافروق

 ( 6.996) - ( 1.348) ( 314) - - ( 803) - ( 4.531) ب 2-2 إيضاح  مةيلقانخفاض ا
 ────── ──────── ────── ────── ────── ────── ────── ───── ──────── 

 5.568.032 - 932.010 953.379 61.195 494.396 754.658 2.086.902 285.492 2021 برديسم 31في 

 ────── ───────- ────── ────── ────── ────── ────── ───── ──────── 

          لقيمة الدفترية:صافي ا
 10.625.210 2.178.060 613.150 292.474 6.891 747.702 87.175 6.420.520 279.238 2021ديسمبر  31في   

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



 ةبع وشركاتها التا  عش.م.  ريةاقالع رماإعشركة 

63 

 ابعب  ت المالية الموحدة   ل البياناتإيضاحات حو
 2021 رديسمب 31في  كما
 
 المعدات )تابع( ت والممتلكات والال  16

 

2020:          

 

ينات  التحس 
ت  ال.قارا على
 رة تأجالمس

  يضااألر
 المباني و

ر  كمبيوتالأج زة 
ات  دم.الو
 ية مكتبال

لماكينات  اآلالت وا
 السيارات  الثقيلة ت .داوالم

 ثاث  األ
 ات والتج يز

  موجودات
والتسلية  ترفيه لل

دات  وموجو
 ىأخر

ل  األعما
  ية قيد السمالرأ

 الي اإلجم اإلنجاز 
 هك درف  لأ ألف درهك  درهك ألف   هك رألف د ألف درهك  لف درهك أ لف درهك أ لف درهك أ ألف درهك  

          : ةفالتكل
 15.240.327 2.628.788 1.485.418 1.076.965 65.501 759.978 740.192 8.020.727 462.758 2020ير ا ين 1في 

 838.104 336.770 78.841 45.836 2.205 117.335 30.394 226.723 - أب  إيضاح  الت.ديالتات/إلضافا
 ب 84.138  - ب 59  ب 14.140  ب 1.093  ب 12.392  ب 7.394  ب 39.281  ب 9.779  ت االستب.ادا

 ب 146.920  ب 146.920  - - - - - - - ب 2-2ح  إيضاض القيمة انخفا
 - ب 553.068  8.432 18.192 794 107.391 18.790 302.217 97.252 ت التحويال 

 21.174 - - 2.027 - 1.054 415 13.972 3.706 ب12 إيضاح  ض التطويرعقارات لغر ول منلمحا
 ب 283  ب 283  - - - - - - - ب17ضاح يإة  يثماراستات راول إلى عقمحال

 ب 663.320  - - ب 37.907  - ب 39.614  ب 3.688  ب 582.111  - بب 3 أب 4ح  إيضاللبيع  محتفظ ب الى إ المحول
 50.768 2.422 5.497 4.408 39 709 1.048 5.095 31.550 ة يل ال.مالت األجنبيوتح تاقوفر

 ─────── ──────── ─────── ─────── ────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 15.255.712 2.267.709 1.578.129 1.095.381 67.446 934.461 779.757 7.947.342 585.487 2020ديسمبر  31في 
 ─────── ──────── ─────── ─────── ────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

          تراكك: لما  ست الكاال
 4.339.890 - 716.578 811.757 55.690 301.048 562.356 1.634.733 257.728 2021يناير  1في 
 665.679 - 120.637  91.679 4.322 111.563 102.162 221.143 14.173 نة للس لست الك المحماال

 ب 40.506  - ب 38  ب 10.010  ب 784  ب 10.507  ب 6.652  ب 11.063  ب 1.452  ب.ادات االست 
 14.388 - ب 379  - - 14.831 ب 64  - - يالت الت.د
 ب 72  - - ب 72  - - - - - ب17يضاح إة  استثماريقارات ع حول إلى الم
 ب 22.680  - - ب 5.963  - ب 5.821  ب 907  ب 9.989  - ب ب3 أب 4ح  إيضا للبيع محتفظ ب المحول إلى ا

 20.543 - 1.758 1.497 14 ب 231  467 103 16.935 جنبية .مالت األال  تحويل اتفروق
 ────── ──────── ────── ────── ────── ────── ────── ───── ──────── 

 4.977.242 - 838.556 888.888 59.242 410.883 657.362 1.834.927 287.384 2020بر ديسم 31في 
 ────── ─────── ────── ────── ────── ────── ────── ───── ──────── 

          رية: الدفت لقيمةا صافي 
 10.278.470 2.267.709 739.573 206.493 8.204 523.578 122.395 6.112.415 298.103 2020سمبر دي 31في   

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

 
    درهكرألف  89.564لغ بمب  ة تاب.ةشركفي هك امسا اهك ب ودات سجى موعل 2020اإلضافة خالل تشتمل  - أبيضاح  إ
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 ابعب الموحدة  تلبيانات المالية ات حول ااحإيض
 2021بر ديسم 31 كما في

 
 بع( تا)الت والمعدات  والت الممتلكا 16

 
ً ؤهلين م ن م  ينيممقمن قبل  مجموعة  اللدى  ة  رادات جوهري ي إل  المحققة م.دات  الواآلالت و  لممتلكاتاتقييك    تك خل  لدلة صافي امسك رت   .يا
للتخن ئد  ب.ا إلى  5  ر50  ن رميتراوح  ار    ائي  إلى  5  ر50  :2020 ٪  7  ر٪75  يتراوح    دل م.وب  ٪7  ر٪75  إلى  7  ن رمخصك  ٪  9  ر٪75 
إلى9  ر00:  2020  ي ٪10  ر25  ٪  كل  لت   صللألمخاطر  لا  نطاقو  صائمخمثل  ب  قيمة  ب د  بن حديد  وا  نودمن  والم.دا آل الممتلكات  ت  الت 

ألف    9.878.111ات  لإليراد  محققةلالكات واآلالت والم.دات  مت ه المل ذدلة  ال.االقيمة  ت  غبل،  2021  برمديس  31ي  فر  ات إليرادالمحققة ل
  بر ألف درهك  6.999.202:  2020   هكف درلأ  7.859.618  البالغة  رية يمة الدفت الق  عمارنة  مق  بهكف درأل  8.817.152:  2020   درهك

   ر 2-2يضاً اإليضاح أ عجرا
 

 ر 23رقك في اإليضاح  ني هو مب ب علي ا فوائد كما رت ت ت  ات وسلفي  ضقرو   مان مقابلضمرهونة ك تةثاب لت ادا ولموجب.ض ا هناك
 

 لقيمة العادلة ل  النظام المتدرج
المجمتخدتس ال.ادلةالق  نواإلفصاح ع  دلتحدي التالي    المتدر ظاك  ن لاعة  وك  وآالت ا وم.دتلكالمم  يمة  طريو  عن  يرادات  لإل  المحققة ا  ات ت ا 
 تقييك:ال  ريقةط
 
 3ى  لمستوا 2توى  مسال 1توى  لمسا اإلجمالي  
 هم ألف در ف درهم لأ ألف درهم  ألف درهم  
     

2021 9.878.111 - - 9.878.111 
  ==== ====== =  === = = = === =  ====== ====  ==== === == == 

2020 152.817.8  - - 215.817.8  
  === ========  ==== = == ===  ==== === ===  = = = ==== ==== 

 
ج  ية أإن   االروهحركة  في  اية  لت لمست فتراضات  ال.ادلة  القييك  خدمة  والم.دوللممتلكات  قيمة  مثل    المحققة  ات اآلالت    م.دالت لإليرادات 

 ر بشكل جوهري  ىأعل /  قل أ  تكون وجوداتملتلك الة لة عاديما قعن  ف ينتجسو  األجلر إلخ،طويلة   حرباأل ا ات/داإليراادة زي الخصك و
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 بعب ا ت ة لموحد ا ةالمالي ت  ابيانحول الحات ضاإي 
 2021 ديسمبر 31ي ف كما
 

 العقارات االستثمارية  17
 

2021 :       

 والمعدات   الالت  المباني  األراضي  
ركيبات  وت أثاث 

 وغيرها  
 الرأسمالية   ال ألعما

 الي إلجما نجاز إلقيد ا 
 رهم لف د أ ف درهم أل درهم  ألف  ألف درهم  هم رألف د  ألف درهم  
       فة: لتكل ا
021.01.99 2021 يناير 1 يف  642.7316.2  438.334 51.571.01  7.025.045 0726.747.7  

4836.6 - 100.731 947 اإلضافات   1.018.859 1.157.185 
( 7.346) - - - - ت ال.دي لت استب.ادات/اال  (7.346 )  
2.0835 - 2.247.638 - تحويالت ال  (2.299.721 )  - 
( 4.9267) - ب 12ح ا  إيضطوير لت ض اغررات لاعق إلى محول ال  - - - (674.92 )  
( 2026.3) - ب 16ت وآالت وم.دات  إيضاح كاتلمم إلى لمحول ا  - - (9.240 )  (35.542 )  

( 03) ة الت األجنبي حويل ال.مت  ات فروق  (21 )  - - (337 )  (388 )  
 -----------------------  --------------------------  --------------------  -----------------------  -----------------------  -------------------------  

7.786.6902 5.727.260 1.140.302 438.334 18.489.856 1.990.938 2021سمبر  يد  31في   
 -----------------------  ------------------------  --------------------  -----------------------  -----------------------  --------------------------  
       : الك المتراكم ستهاال
 4.429.158 - 768.878 436.883 3.223.397 - 2021 يناير 1 في

.117508 - مل للسنة االست الك المح  54 116.398 - 624.623 
( 4.589) - ب 12ض التطوير  إيضاح لغر ارات عق إلى لمحول ا  - - - (4.589 )  

( 25.40) - ب 16ح ادات  إيض.لم الت وااآلوكات متلالم إلى حول الم  - - - (2405. )  
 -----------------------  -----------------------  -------------------  --------------------  ---------------------  ------------------------  

.5773.721 - 2021  رديسمب   31في   937436.  6885.27  - 9073.045.  
 -----------------------  -----------------------  -------------------  --------------------  ---------------------  ------------------------  

       ترية: الدفة صافي القيم
.9381.990 2021بر  ديسم  31في   14.768.279 1.397 255.026 7.2605.72  22.742.900 
  ==== == === =   ==== ==== = = =   === === ==   == ====== =   ======== ==   = = === = =====  
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  تابعب  ة الموحدة ي الملحول البيانات ا إيضاحات
 2021 ديسمبر 31في  كما
 

 ع( ابت ستثمارية )اال  العقارات  17
 

2020:       

 والم.دات   اآلالت المباني  األراضي  
وتركيبات   أثاث

 وغيرها 
 الرأسمالية   الألعما

 الي مإلجا نجاز إلقيد ا
 لف درهكأ كألف دره رهكألف د  ألف درهك رهكألف د  كألف دره 

       التكلفة: 
0061.990. 2020يناير  1 في  15.467.135 334438.  880.268 6.965.864 07.641725.  

4.49818 - اإلضافات   - 77.225 761.145.8  1.407.599 
ب147  - - - الت لت.دي استب.ادات/اال ب147  -   
313.994 - ويالت تحلا  - 25294. ب.538.0881    - 

 283 283 - - - - ب 16 لم.دات  إيضاح الت واواآلمتلكات حول من المالم
082 15 ة ال.مالت األجنبي حويل ت  ات فروق  - - 01.56  2.395 

ب 404.030  - ب 2-2ضاح  إي القيمة   اضخفان  ب 404.030  - - -   
 ----------------------  ------------------------  -----------------  ---------------------  ----------------------  ------------------------  

0.0211.99 2020سمبر ي د 31في   736.24216.  438.334 1051.571.  504.7.025  747.707.62  
 ----------------------  ------------------------  ------------------  ---------------------  -----------------------  -------------------------  

       الك المتراكك:ت االس
820643. 2.752.448 - 2020 يناير 1 في  647.071 - 339836.3.  
841470. - ة للسن ل مالست الك المحا  63 121.953 - 2.85759  

 72 - - - 72 - ب 16 لم.دات  إيضاح الت واواآلمتلكات حول من المالم
ب146  - - - تب.ادات ساالب  لمت.لوا ب146  -   

 36 - - - 36 - ت األجنبية مالتحويل ال. ت ا فروق
 ----------------------  ----------------------  -----------------  ------------------  ---------------------  --------------------  

23.3973.2  - 2020 ديسمبر 31في   336.884  788.876  - 85.194.42  
 ----------------------  -----------------------  -----------------  ------------------  ---------------------  ---------------------  

       الدفترية:  ةلقيما  يصاف
90.0211.9 2020بر ديسم 31في   339.01913.  1451.  693282.  .0457.025  549.22.318  
  === =======   === = ==== == =   = = = =====   == = = ====   === = ==== =   ===== = === ==  
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 لمالية الموحدة  تابعب اات  نإيضاحات حول البيا
 2021ر ديسمب 31 ا فيكم

 
 تابع( )رية ماثارات االستلعقا 17

 

  ها إجراؤتك  ات  تقييمعلى    ناءً ب   2021  مبريسد  31  في كما  ة  موعلمجل  اريةاالستثم  .قارات حر في الالتملك اللحصة    ة ال.ادل القيمة    تك تحديد
قبل   ً مين  يممقمن  م نيا إجرا  رؤهلين  وفء  تك  لم.ايير  قالتقييك  الملكي  الم.يك  تقي ا  القمسلل د  اللا  سساأ  با"ت باانونيين،  احين  ً   .ادلةقيمة    طبقا

قدي  دفو الن الت ليل  حخالل ت من    ماريةث ست الال.قارات ا   قيكيد  دحتك ت   رة الم.روف تقييك  ال  طرقك  واستخدار المالية  ي ية إلعداد التقارللم.ايير الدول
  د علي ا ارات المت.اقاإليج  بارت عال.ين اب تك الوضع  ر  ةالمتوق.   ةوي السن يف  المصارر  باالعت ا  ب.ين  خذمع األباني  لما  من  قيو تحقابل لللدخل الل
ة  الشاغر  رات ل.قاا  نسبة وغيل  التش  فالي كوت   شاغرة ال.قارات    ان في كوالتي ت   ات لفترل  ت امخصص  تكوين  التقييك مع   عند  درة ات المقاإليجارو
بناوت  أخرىر  نو"  ء  كاليف  تحديد   ، ال.قاروقع  ومعلى      ح من يتراو  افئ كم  د.ائ ب   رالمقدالدخل  صافي  ملة  سر   من خالل   عقاركل  ة  قيم   تك 
افتراالدخل  سملةقة ر طري   ٪ 8  ر56لى  إ٪  7  ر97  :2020   ٪8  ر80إلى    ٪7  ر85 أو  ،  ب٪1  ر92:  2020   ٪ 2  بنسبةر  ايجنمو اإلض  ب؛ 
 :2020   ٪8  ر75إلى    ٪5  ر85بنسبة    تخار لل الرسملة  دالتوم.ب،  ٪17ى  ٪ إل7  ر97:  2020   ٪11لى  إ  ٪7  ر98  بنسبةك  الخص  دالتم.و

  يك  طريقة قي ت في ال   امتك استخدار، ي قال.تشييد استكمال  يف التوجد تكالعندما  بر  مة مخصوات النقدية اللتدفقاريقة   طب  ٪8  ر75إلى    ٪5  ر85
ً راج  رمتبقيةبلامة القي     ر 2-2اح اإليض ع أيضا
 
 ر كب ألف دره 56.985.274: 2020 درهك   ألف 62.387.771  تبلغ 2021ديسمبر  31كما في  ةستثماري .قارات اال للة القيمة ال.ادل  إن
 

كة  المملو  دةتحالم  ة.ربي لا  ات دولة اإلمار  في ودة  راضي والمباني الموج في األ بصورة رئيسية    حصة المجموعة ية  ارالستثمات ا.قارال  تمثل
 ر صركيا وم وتر وال ند  الس.ودية .ربيةال

 
 لقيمة العادلة ل  ظام المتدرجنال
 

 التقييك:  طريقة طريوعن  يةاالستثمار اقارات .ة لال.ادليمة لقصاح عن افحديد واإل لت الي لالت  در  نظاك المت المجموعة لستخدك ات 
 

 3المستوى   2ى  المستو 1المستوى   الي جماإل 
 هم لف درأ رهم ألف د  رهم د  ألف  م هدر ف أل 
     

2021 62.387.771 - - 62.387.771 
  ==== ====== =  ===== =====  = === = =====  === ========= 

2020 56.985.274 - - 56.985.274 
  ==== ===== ==  = ==== =====  = === = =====  === === == ==== 
 

  نسبة و  يجاراتاإلنمو  و  وال.ائدخصك  ال   م.دالتمثل    اريةمث الست اات  ارلل.ق  ل.ادك الي ستخدمة للتقي المية حركة جوهرية في االفتراضات  إن أ
 ر وهريكل ج بش لى أع /  قلأ تكون تدا لك الموجولت  ة ليمة عادقنتج عن ا ي وف إلخ، س  شاغرةر ال رات ال.قا
 

 ة لموسدات غير المالموجو  18
 

 يلجماإلا رمجياتالب مالءالعمع  العالقة العالمة التجارية التجارية شهرةال 

 لف درهمأ مدره ألف درهم ألف مدره فلأ رهمف دأل 

2021      

      التكلفة:

70051. 164.300 573.382 2021اير ين  1في     95.30  .691947  

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

8233.57 2021بر مديس 31ي ف  0.30461  00751.  3095.  94.6917  

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

      إلطفاء:ا

939.21 4.629 34.590 - - 2021ير اين  1في     

 10.906 680 10.226 - - للسنة ملحالم  

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

 50.125 5.309 44.816 - - 2021ديسمبر  31ي ف

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

      :القيمة الدفتريةصافي 

823.573 2021 ديسمبر 31في   00164.3  846.8  - 44.5667  

  = =======   = = === == =   == = =====   = =======   = =======  
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 عب بة  تاية الموحد انات المالالبي  ضاحات حولإي 
 2021ر مبديس 31 يكما ف

 
 ع( وسة )تابغير الملم  ودات وج الم 18
 

 اليمإلجا رمجياتالب  ءل.مالاال.القة مع  ال.المة التجارية تجاريةال لش رةا 2020

 لف درهكأ كلف درهأ لف درهكأ رهكلف دأ درهك فأل 

      لتكلفة:ا

70051. 164.300 573.382 2020يناير  1في     95.30  794.691 

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

3.38257 2020بر مديس 31في   004.361  007.51  5.309 9194.67  

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

      إلطفاء:ا

3524.3 - - 2020ير ينا 1في     3.685 .02028  

.19911 944 10.255 - - للسنة لمحالم    

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

4.5903 - - 2020بر ديسم 31في   6294.  21939.  

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

      :القيمة الدفتريةصافي 

382573. 2020سمبر دي  31في   003164.  7.1101  806  24755.7  

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

 
  رة التجارية الش اض في قيمةخفن ييك االتق
 
 46.066   ريقياوشمال إف قليك الشرق األوسط  إ  ي ونز فت شركة هامب   عمليات التجارية،    ش رة ي ذلك الما فنقد، ب جة للالمنت   داتوحضمن التت 

درهكب ن وشر  ألف  المحدودةالقابض  شي مكة  و د  فأل  365.012   ة  ميرا  رشرهكب  والترفيه لل  كة  درهكب،  أل  162.304   تطوير  تك  وف 
منللها  اراختب  ن يمة  القفي  فاض  نخال  .رض ا ت   تحقو  عمليةتت كر  ستخداال امن  قيمة  لاموذ   باستخداك    االستخداك   من   قيمة ال  حتساب ا   سك 
 ت التالية: ضا رات الفا تجاه حساسية بال
 
اق.و ت   على   الية مجاإل  الربح   امش هو  كزترت   : جمالية اإل  الربح  ش وامه ب 1  استناداً إلات  ال   دارة  والسا  ت خبراإلى  لظروف    ق.ات توالبقة 

 ر تقبل مسلا وق في الس
 
  المخاطر من    ليخال .دل االم الخصك على    م.دالتالمحددةر تستند  خاطر  إلدارة للمرات اك تقدي صالخ   م.دالت   ت.كس   :الخصك   التم.د ب 2 

بمجا .ت الم  السوقر  اطمخمن  ائد  ال.وة  وعال  ،ثمارت االس  لبلد الوة/عالو  ملل.ا  للقة  من انخفاض  ة  الوحدب   لمت.لقةاخاطر  مال   .ائد 
ً ر ر في المستقبلستثماك عروض االوتقيي ألداء  اج.ة ة لمرا اإلدار.ة من قبل لمتب  جية االمن س ف، وهي ن الفردية   فإن  ،تقدير اإلدارةل وفقا

   بر٪12 ر6إلى  ٪ 7: 2020  ٪12 ر6ى لإ٪ 7  من وح تتراب أن ت يجستثماراتقييك اال في ةم تخدالمسك الخص تدالم.
 
م.دل   افتراضك ليه ت وع  ستقبليةج المللنتائ  ات التوق. تناداً س سنوات اسخم ل قديرية ت  نةازوم إعدادب اإلدارة   قامت النمو:  ل قديرات م.دت  ب 3 

ً ي أ  تي تتضمنلانقد  جة لللمنت دات االوحطبي.ة    اً إلىنادت اس  ب٪38  إلى  ٪0  ر5  :2020    ٪22  لىإ  ٪0  ر5يتراوح من    نمو ات  ي. مب ضا
 ر رنت اإلنت ر التجزئة عب 

 
بت   فيما في أحد    ة م.قول بصورة  ل  محتم  يرتغ  يوجد   ه ال ن دارة أى اإلية، ترر التجامة  وال.ال  ارية التج  ة لش را  كاستخدا   قيمة منلاقييك  يت.لو 

 ستردادر اللة لاب قلاقيمت ا  نع هري كل جوبشة تجاري ة الة للش رة الدفتري مالقي  زيادة  يترتب عليهد ق ة ساسي االفتراضات األ 
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 عب ابتموحدة  المالية النات  البيا  حولإيضاحات 
 2021يسمبر د 31 ما فيك
 

 يجار لتزامات اإلام وا االستخدحق   وجودات م 19
  
   : لسنةالل اات ختغيرلة واالمجموعالخاصة ب  ر يجاإلخداك والتزامات است ال ا ت حوموجودا ل فيما يلي القيك الدفترية  

   
   خدام ست اال  حق ت اموجود

 2021 2020 
 ألف درهك ألف درهم  
   

 823.348 1.268.823 يناير  1كما في 
 619.279 - اإلضافات 

 ب 173.804  ( 126.233) ب 6 إيضاح   كت الاالس
 - ( 75.909) ب 2-2ضاح   إي انخفاض القيمة  م مخص

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

 1.268.823 1.066.681 رمب ديس  31في ا كم
  = == ===== ==   = == ===== =  

 

   التزامات اإليجار  
 2021 2020 
 رهكف د أل لف درهم أ 
   
 747.150 1.239.009 ايرين  1في  ماك

 619.279 - اإلضافات 
 83.284 66.971 وائد لففات اومصر
 ب 210.704  153.688 فوعات  المد
 -----------------------  ----------------------  

 1.239.009 1.152.292 ب 20 إيضاح  سمبردي   31ي ف كما
  = == =======   = = = ======  

 
موعة  جللم  متزايداالقتراض الم.دل  داك  خية باست قيمة الحاللت اإليجار إلى اعافودتخفيض مب   عةت المجمو، قاميجارت اإلالتزاماس  عند قيا 

 بر ٪8 إلى ٪4: 2020   ٪8 إلى  ٪4ن م بو مطل الالم.د ط متوس راوح يت ر يجار اإلقد عداية ب في 
 

ال  قاك،  2020خالل    لقطاأحد  ال.قارية  درهمليو  580بمبلغ    لية أو  را إيجتزامات  بالف  باالعتراالمجموعة    دىعات  ون  حو  مو ك  جودات 
   ر  32ح رقك ضاي اً اإلأيض عراج  القةرذي ع مع طرف  .قد إيجار ب  اك مقابلة تت.لوتخدسا

 
 ى األخرو  التجارية دائنة ال  لذمم ا 20

 2021 2020 
 ف درهكأل ف درهم أل 

  
 ببيان ااد  م .

 

 5.833.395 6.735.701 يعة عقود المشارفات تكلصصاقات ومختحقاس
 3.609.269 4.059.548 دائنون لشراء أراضي 

51.01.580 نة تجارية ذمك دائ   1.696.219 
52.2921.1 ب 19ضاح ي اإل يجار إلا تزامات ال  239.0091.  

429204. رة سيطمالم غير للحصدفع ال قةتحلغ مسمبا  .673991  
87.5452 قة الدفع تحمس اح رب أي.ات توز  88.8042  

6.51110 275.539 ب 8ح يضاإلا  لدفعقة ادخل مستحالة ضريب   
.453.8264 4.276.981 رى ذمك دائنة واستحقاقات أخ  

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

 8618.572.0  17.426.706 
  ===== === == =   = = === ======  
  ستحقاق اال  ت ترافو   لة السيواطر  مخل  المجموعةة  لية إدارول عمح يليد من التفاصولمز  ئدافوخرى  ة واأل ئنة التجاري لدااك  ذمال  على رتب   يت ال
 ر 33ك قاإليضاح ر راجع ة لي الما لمطلوبات ل
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 ب وحدة  تابعمالية المال  اتانالبيحول   ضاحاتإي 
 2021ديسمبر  31 يكما ف

 
 عمالء ن الم دفعات مقدمة  21

 2021 2020 
 درهك ألف درهم  ألف  
 باد بيان  م .ا  
   

 10.147.032 8.592.009   سنة بداية اللرصيد في ا
43.097.41 ب 4-2أثير إعادة البيان  إيضاح ت   2.055.930 
 -------------------------  ------------------------ 

689.42311. بيانهب   م .اد  سنة ال بداية الرصيد في   12.202.962 
.334.08227 ل السنة خال  اإلضافات  15.376.526 

 ب15.854.293  ( 25.225.132) ة السن  ل خال  ف ب االم.تر رادات ي اإل
 ب35.772  ( 6.874) ة ي األجنب ت ال.مالتحويل  ات فروق

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

.94913.791 سنة الرصيد في ن اية ال   42311.689.  
  ==== ==== ===   ======== === 

 
الداء  داأل تزامات  الل  م المخص  عالبي س.ر  ل  اإلجمالية   قيمة ال  تلغب  اى  ي لتي  لمجموعة  أو جزئي    استيفاؤهاتك  لك  كلي  فمكبشكل    31ي  ا 

ألف    33.572.368:  2020   يربوطاقيات الت المشتركة واتف  االئتالفات ثناء   باست   ألف درهك  40.263.077  وقدره غ  بلم  2021مبر  ديس
 سنواتر  5ل فترة إيرادات خالك استيفاؤهالك يتك ي ت ء الاألدات زاماالت ب  فاتك االعتري أن ة عجموالم تتوقع ر بدرهك

 

 الدائنة  المحتجزات مذم 22

 2021 2020 
 درهكف أل ف درهم لأ 
   
48926.6 868.409 ش ر  12خالل لدفع مستحقة ا حتجزات مال  
 720.900 628.712 ش ر  12ب.د  تحقة الدفعمس تجزات حلما
 -----------------------  ----------------------  

 1.497.121 5487.1.64  
  == ========   ========== 
 

 ئدة فاتخضع لسلفيات قروض و 23
 2021 2020 
 رهكألف د  هم درف لأ 
   

972.373.14 13.993.753 لسنة ااية بد في د رصي ال  

 7.466.349 5.505.513 لسنة لفيات مسحوبة خالل اس زائداً:

( 10.303.875) السنة  لقروض المسددة خالل صاً: اقان   ب7.846.325  

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

 13.993.753 9.195.391 الي جمإلا

.521223 ب 9ح ضا إي ع عند الطلب  لدفحو ات سالت ت ي ئداً: تس از  50.805 

( 2.029) شرة ف المباي الالتك طفأ منالم   غير ناقصاً: الجزء   ب9.610  

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

419..8836 السنة اية ن  في   ةئداف  اتب علي رت ي لفيات التي روض والسقلصافي ا  14.034.948 

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

   : دة فائ  لي ايترتب عتي ت اللفياالقروض والس حقاق فترات است 
 3.490.265 6.365.371 ش راً  12 خالل  

 10.544.683 3.051.512 ش راً   12د ب.  

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

16.883.49 سنة ال ة ن اي في الرصيد   14.034.948 

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

   الجغرافي:  حسب الموقع  فائدة ب علي ايترت ي ت ت الض والسلفياالقرو
 7.852.109 5.410.423  حدةلمت ا بيةات ال.رداخل دولة اإلمار  

4604.006. دة تحالمارات ال.ربية ماإل لةدوخار      6.182.839 

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

 9.416.883 14.034.948 

  ======= ==== =   == = == ==== =  
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 حدة  تابعب إيضاحات حول البيانات المالية المو
 2021ر ديسمب 31 يف كما

 
 ابع(  )ت  قروض وسلفيات تخضع لفائدة  23

 
 لي: النحو التاوائد على ف علي ا تترتب نة وغير مضم و  ةون مضم ات في لوسروض قمجموعة ال لدى
 

 ونة مضم
 

تمويلتس ي  - بم  ل  أمريكدألف    420.000بلغ  مشترك  بموجب    1.542.660ي  والر  مضمون  درهكب  ال.قارات  ألف  ب.ض 
ً وسن ٪  1  ر50اً  زائد  بوري ل.ر  سب سح  دةائ ف  تب عليهتري و  يافي تركالمجموعة    ك اللتي تمت ا  الستثماريةا امل  كلبااد  دسال   ستحوي و  يا

 ر2022 ل بحلو
 

بمبلغ - أمريكي  دوال  ألف  8.449  قرض  تجاري  ف درهكب  أل  31.033ر  بنك  الموجودا  بموجب   نمضمومن  لبنان  ب.ض  ت في 
ً 7 ر5بنسبة  ائدةفويترتب عليه    ر2022 بحلول داد ستحو الس ي و ٪ سنويا

 
ه  لي عويترتب   ةدتحة المبي ت ال.را إلمارا  ي ت فودا الموج ض  ب.   ن بموجبضموتجاري م  ن بنكمهك ألف در  708.124لغ  ب مب ض  قر -

 ر 2024 لو بحل ستحو السداد ي واً ٪ سنوي 1 ر50اً ائدايبور زبس.ر  ئدةفا
 

ب.ض  ل  نة مقاب ضمومية  لاتجارية ومؤسسات م  من بنوك  كبدره   ألف  516.970دية  ة هن ألف روبي   10.449.320  مبلغب قروض   -
ً ٪ سنو9 ر20ى إل ٪9 ر07 نموح تترا دوائ فعلي ا   وتترتب ند دات في الموجوال  ر2025ول بحل السداد وتستحو  يا

 
 ة ر مضمونغي

 

ممجموعال  قامت - بسحب  أمريكي    180.000  بلغة  دوالر  درهكأ  661.140ألف  منلف  اال  ب  المشترك    جددالمت ئتماني  التس يل 
  ك الحصول عليه والذي ت ،  ةية المتحدرب ال.في دولة اإلمارات    ألف درهكب  5.509.500 مريكي  أ  ألف دوالر   1.500.000  البالغ

   ر2024بحلول ستحو السداد ي واً ٪ سنوي 1 ر25 ائداً ليبور ز بس.رويترتب عليه فائدة/ربح ، ةاري بنوك تج نم
 

لبالغ  ا  ب “التس يل ” اني المتجدد  تمئ اال  يلتس الن  ب مكدرهألف    7.346أمريكي    ف دوالر أل  2.000بلغ  م  ب حجموعة بس قامت الم -
دأل  3.673.000ريكي  مأر  والد  لفأ  1.000.000 المتحدة  برهكف  ال.ربية  اإلمارات  دولة  الحصول عل  لذيوا  ،في    يه من تك 
تجارية  له فترتب علي ي ، ومشتركة  بنوك  ً ٪ س1  ر25  اً ديبور زائ ائدة بس.ر  السداد  ح ست ي و  نويا ي  ل ف ي لتسا  بيان  تكر  2022ول  بحل و 

 ر املةة مباشرة للم.وبة بصورنسالممطفأة ال ركاليف غي ت لك اخص .دب  ،هكف درلأ 7.165 بمبلغنات المالية الموحدة لبياا
 
مبلغوعة  المجم  مت قا - د   865.000  بسحب  د أل  3.177.145    كيأمري   ر والألف  المتجدد  الاتس يل  ال   نمرهكب  ف  ئتماني 

دوالرأ   1.000.000غ  الالب   ب“س يل الت ”  درهكب  3.673.000 مريكي  أ  لف  دول   ألف  ال.ربيةفي  اإلمارات  تك   حدةمت ال  ة    والذي 
ً ٪ سنوي 1  ر25ئداً  ليبور زافائدة بس.ر    ليهترتب عي و  ،مشتركة  ة اري جت بنوك    عليه من  حصول ال تك    ر 2023  بحلولستحو السداد  ي و  ا
رة  شمبا  رة صوغير المطفأة المنسوبة ب   اليفك التكخصرهك، ب.د  دألف    3.175.297دة بمبلغ  الموح  بيانات المالية الفي    التس يل  اني ب 

 لةر مللم.ا
 

  ه ترتب علي ي وة  حدبية المت اإلمارات ال.رلة  دوفي    ة تجاري   بنوكول علي ا من  حص ال ت تك  س يالت يمثل  هك  درألف    286.863غ  لب م -
ً سن  ٪1اً دئ زا ر لمدة ش ريبوإفائدة بس.ر   طلبر ند الستحو السداد عت و ويا

 
دة  ئ فا  عليه   تب يترحدة  مت لا  يةب ال.ر  رات مااإللة  دوي  ة فتجاري   بنوك  ول علي ا من لحص تك ات  يال تسيمثل    درهك ألف    571.825مبلغ   -

 ر 2022في تحو السداد  وتسسنوياً   ٪1ائداً ز إيبوربس.ر 
 

لمدة ثالثة  ر  بوكاي   بس.ر  فائدة وتترتب علي ا  ية  وك تجاربن هكب من  ف درأل  6.378   ستانيةاكألف روبية ب   307.159غ  ض بمبلوقر -
 ر2022 بحلول ستحو السداد ت واً ٪ سنوي 0 ر25 ئداً زاأش ر 

 
بمبلغ  قرو - در  25.711   كيري أمر  والد   ف لأ  7.000ض  بنوألف  من  تجهكب  وتتر  في ارية  ك  إلى        اعلي تب  لبنان  تصل  فوائد 

ً ٪ س4 ر58  ر  2022وتستحو السداد بحلول  نويا
 
بمبلقر - ال  أحد   ألف درهكب من  147.000 ألف ريرال س.ودي    150.000غ  ض  ر  بوي بس.ر س  فائدةعليه    ب يترت وارية  تجالبنوك 

ً 1 ائداً ز  ر  2023 بحلول داد لسو استح وي  -  ٪ سنويا
 

  فائدة   اعلي   ويترتب ل ند  ي اف رية  بنوك تجامن  في ال ند   بكدره  ألف  1.736.717ف روبية هندية  أل  35.103.626ض بمبلغ  وقر -
 ر  2026 بحلول تحو السداد وتس٪ سنوياً 9 ر50لى إ ٪5 ر68تتراوح من 



 التابعة ااتهوشرك ش.م.ع  ةالعقاري رإعماشركة 

 
72 

 ة  تابعب حد مولالمالية ا  اناتبيلال  حوحات يضاإ
 2021 ديسمبر 31 يما فك

 

   كوك ص 24
   2021 2020 
 رهكد ف أل درهم  ألف    

     د:صكوك ليمت  إعمار
 2.748.390 2.749.354   3 المجموعة  -
 1.831.347 1.832.444   4 ة المجموع -
 - 1.832.667   5 المجموعة  -
     

     اي اك جي صكوك ليمتد: 
 2.746.118 2.748.475   الصكوك  -
   ------------------------ ----------------------- 
 7.325.855 9.162.940 ب ش راً  12 جمي. ا مستحقة الدفع ب.د  ة لسن ا  ايةصكوك كما في ن زامات الي الت مالإج
    ==== = = ====  ==== = = ==== 
 

 : تد ر صكوك ليم ماإع . أ
 

  بالكامل   لوكةوهي شركة تاب.ة ممن  اي جزر كايملة فة مسجمحدود  ية ولمسؤ  اتذة  ب، شركرأ أالم صد  دك ليمت صكو  ة إعماركرش  تقام
بربتأوعة،  جمللم إسيس  شنامج  أمان صدار  يجوز  “نامجالبر” ة   ادات  ألخر  وجبمب  وقت  من  للم صدر  أمابه  ش ادات  اية  لغ  نة إصدار 

 نةر مااألت ش ادا  من  مجموعة  في شكلهكب ألف در 7.346.000    كيدوالر أمري ف أل 2.000.000
 

 : 3  جموعةالم
  كي ري دوالر أمألف    750.000ب بمبلغ  “ 3  كوكصال ”مانة  أت  اش اد  من  الثالثة  وعةمجم الر  إصداالم صدر ب   قاك،  2016سبتمبر    15  في
تك  لف درهكب بموجب  أ  2.754.750  ادبي، وت ناسداك    ة ص بورفي    3  وكإدرا  الصكالبرنامجر  ويترتب    2026سنة    لسداد في ستحو 

 : 3 كوكصدفترية لل لا ةالقيملي نوير فيما ي ف سس نصأسا  سدادها علىجب توي ٪ سنوياً و3 ر64سبة باح بن ت أر.ازي تو 3 على الصكوك 
 

 2021 2020 
 هكدرألف  رهم لف د أ 
   

1.3471.83 1.832.444 ن اية السنة ت الصكوك كما فيتزامالا  
  = ==== ==== ==   = === =====  

 

 : 4  مجموعةال
ش اداتالر  ة لمجموعادر  لم صا  صدر أً ،  2019سبتمبر    17في   من  ريكي  مأر  دوالف  أل  500.000غ  بلبمأب  4صكوك  انة  أال أم  اب.ة 

بمأل  1.836.500  البروج ف درهكب  إدنامجب  تك  نا  4وك  لصكا  ا رر  السدافي بورصة  رتب  ويت   2029د في سنة  سداك دبي، وتستحو 
 :  4لصكوك دفترية لال يما يلي القيمةوير فنصف سن ساس لى أع دهاداسنوياً ويتوجب س ٪3 ر875بة رباح بنسات أتوزي. 4 على الصكوك 

 
 2021 2020 
 ف درهكلأ م دره لف أ 
   

 1.831.347 1.832.444 السنة  اية ن  ا فيكمات الصكوك لتزاما
  = ==== ======   = ========  

 

 : 5  مجموعةال
 

ال  500.000   هكدرألف    1.836.500ب بمبلغ  “5  كوكصلا”ة   ن ماأ  ت ش ادا   المجموعة الخامسة من  2021يوليو    6صدر في  م  أصدر 
  ك ولصكلى اع  رتبت ي ر  2031في    دوتستحو السدا   ي،ك دب اسداصة ن ر في بو  5  كوكلصا  اتك إدر  رالبرنامجب  موج ب ب  أمريكي  دوالرلف  أ
   : 5كوك صلل  ة لدفتري ا ةملي القي ما ي في   ف سنويرلى أساس نص سداد عوتستحو الياً ٪ سنو 3 ر7 سبةبن ح أربا تازي.تو 5

   
  2021 
 م هرد لف أ  

   

 1.836.500  ك دار صكون إصت محصالمت 
 ( 5.351)  الصكوك فة إصدار اقصا: تكلن 
  ─── ─── 
 1,831,149  اف المبدئيك الصكوك عند االعترزاالت 
 1.518  السنة  اية حقة حتى ن ست ألرباح الما
  ── ──── 

 1.832.667  سنة ل االتزاك الصكوك كما في ن اية 
   = = = = === === 
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 ابعب  ت حدة موالة الي نات الملبيال احوات إيضاح
 2021ديسمبر  31في  كما
 
 ع(  اب)ت صكوك  24
 
 ك ليمتد: كوام جي ص اي . ب

 
ي  هان وايمفي جزر كدودة مسجلة  ذات مسؤولية محة  شرك   وهي   صدرأب مالأ   متدصكوك لي اك جي    ، أصدرت اي 2014  يونيو  18في  
ت شرك مملاة  مول مج لل  بالكاموكة  ب.ة  إعمار  أماش  "، رركش   زموعة  دوالر    750.000بمبلغ    صكوكأب ال ة  أن  ادات  أمريكي  ألف 

دل  م.كوك  الص  ب على ت تري و  ر2024عاك    سداد في ، وتستحو الدبي  ناسداكبورصة    لصكوك في ا  تك إدرا كبر  دره  لفأ  2.754.750 
 ر ف سنويس نصعلى أسا  دهاب سداويتوجاً  سنوي  ٪4 ر6اح بنسبة توزي.ات أرب 

 
 صكوك: لل  ةي رفت لد االقيمة  ما يليي ف
 
   2021 2020 
 ف درهكأل م هألف در   
     
 2.746.118 2.748.475     ة ن سلا  ايةصكوك كما في ن ي التزامات المالإج
    = ==== = ====  = ======== 

 
 لموظفين ويضات نهاية الخدمة ل تع 25

 
 فينوظالخدمة للمة ن اي  ت.ويضات

 : للموظفينخدمة  ن اية ال ويضات ت.صم خفي م   ةالحرك  يلي امفي 
   2021 2020 
 ف درهكأل ألف درهم    
     
 176.929 167.211   سنة لبداية ا ي ف لرصيدا

 36.737 31.497   سنة المخصم خالل ال
 ب46.455  ( 21.147)   السنة " خالل ومدفال
   -------------------- -------------------- 
 167.211 177.561   سنة ية ال لرصيد في ن اا
    == === = ===  == === = === 
 
 موظفين داء البأم ك الخاألس امج ارن ب 

االحتفاظ ب كر ي.طي هذا البرنامج و  ائ كلمتميز أداوظفين  م ال  لمكافأة رنامجأب  الب ين  أس ك الخام بأداء الموظفمج األان بر  ة ركلش ا  يوجد لدى 
سة  ار مممكن  وي ويت  التص  حو  ا  ولح  أربات  ى توزي.ا ل علالحصو   ألس كا  هو ل ذ يح   ةر كة بالقيمة االسمي ر ك الش أسلحو بشراء  االموظف  

  للسدادبدائل  توجد    ر الالممارسةخ  ري ابت   عمله  على رأس يزال    ظف المو لم.نية بشرط أن يكون ايخ اللتواران  م  في أي وقت  ر البيعخيا
 ياراتر لخء ت.اقدي لاي وال يوجد تاريخ انت نقدال
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  تابعب  دة حالمولمالية ا  ياناتلب ا  لإيضاحات حو
 2021 سمبريد 31في  اكم
 
 )تابع(    لموظفين الخدمة ل ويضات نهاية تع 25

 
 :  ة ن الس لخال   االحركات في و  ات ممارسألس.ار  ط المرجح والمتوسك خيارات األس عدد تالي ال ل جدويوضح ال

 
 2021  2020 

      

  ح المرج المتوسط العدد  
 ة ستخدممال ار لألسع 

مرجح  ال طالمتوس عدد ال 
 دمة خالمستسعار لأل

      
 كدره 1 ر00 59.743  م دره  1  .00 59.743 سنة ال  يةبدا ي ف قائمةلا
 - -  - - خالل السنة نوحة  لمما

 - -  - - ة خالل السنة تخدمالمس
 ------------------- ----------------------  -------------------- -------------------- 
 كهدر 1 ر00 59.743  م هدر  1  .00 59.743 نة لسة افي ن اي  ئمةلقاا
  = = ==== ==  = == ======   = = = = == ==  = == = ===== 
 
  ل و تدا  كأيا  خمسةالمالية لمدة    سروق دبي لألوراق  ينشرهاالتي  ار الرسمية  .األس  إلى قائمة  تناداً سا   ةحالممنو ك  القيمة ال.ادلة لألس  حديدتك ت ي 
 يكرلتقي ة لئملماليقة ارلطهي ا لكت  ة أناإلدار ىتر، مخفض بس.ر  حةت ممنولخياراأن ا حيثو ر المنح يخارد ت ل وب.ب ة قلي تامت 

 
 مال لرأس ا 26
 

   2021 2020 
 كهألف در هم ألف در   
ً  8.179.738.882به: أس المال المصرح ر درهك   1اقع  بوس ما

  س كب لك لرهد 1قع اواً ب س م 7.159.738.882 :2020للس ك  
 7.159.739 8.179.739  ب اإليضاح أدناه جع را
   ------------------------ --------------------- 
درهك   1اً بواقع س م 8.179.738.882امل: لكبا" و مصدر والمدفلا

  درهك للس كب  1قع واس ماً ب  7.159.738.882 :2020  للس ك
 7.159.739 8.179.739  راجع اإليضاح أدناهب  
    = ==== = == ==  = = = ====== 
 
 
 
 

الشر  مداعت  في  كةمساهمو  ال.م "  تما اج،  ما،  2021وبر  ت أك  10في    المن.قد  يةومالجم.ية  رأس  المصرالل  زيادة  إب ح  شركة  لى  ه 
السنة،  ر  درهك  8.179.738.882 الموافقاتخالل  على  الحصول  منال  وب.د  في  وتحديدالم.نية،  ال يئات    الزمة  ، 2021  نوفمبر  22اً 

الشرك  المسيطللحصة غك جديد  س   1.020.000.000صت  خص ة وأصدرت  لخطةو شركر"  لز  موإعمار    شركة   فيرة  ير  االندما     فقًا 
 ب 28و 27و  1-2ات اإليضاحراجع    كر"شر  ر مولز إعما ركة وش ةرك مساهمي الشن بي المتفو علي ا 
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 تابعب   دة مالية الموحال  لبياناتول اإيضاحات ح
 2021مبر سيد 31في  كما

 

 ت يا اطحتياال 27

 
حتياطي  اال
 نوني  قاال

رأس  طي يا احت
   المال

 الحتياطي ا
 اك ال.

وة  عالياطي احت
  ك أس

ي  صاف احتياطي
األرباح  الخسائرب  

 ققة ر المحغي
حويل  طي تحتيا ا

 ي الجماإل نبية ال.مالت األج
 درهك    ألف درهك ألف   رهك ألف د  ك ألف دره   كرهد  ألف ف درهك  أل 
        
 9.72.56271 ب3.559.043  ب1.359.497  578.234 6.679.130 3.660 15.220.245 2020 يرينا 1 لرصيد كما فيا
        

 ب 8.814  ب 8.814  - - - - - ب 4-2ن  إيضاح بيالتغير بسبب إعادة الير ا تأث
 -------------------------- ---------------------- ------------------------ ------------------------ -------------------------- ------------------------- ------------------------ 
 17.553.915 ب3.567.857  ب1.359.497  578.234 6.679.130 3.660 15.220.245 هب  م .اد بيان 2020 ريناي 1ي لرصيد كما فا

 ب 51.591  - ب 51.591  - - - - قو غير المح الحتياطيا  يفم  قالن

 
       

 ب 13.044  ب 13.044  - - - - - بية ن جأ  ل عمالتتحويفي احتياطي   مالنق
 ------------------------ ---------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ 

 ب 4.6356  ب 13.044  ب 51.591  - - - - ية ق الملكحقون مباشرة ضمالم.ترف ب ا  ائربخسال  /اح ألربصافي ا 
         

 ب 09.3522  ب 209.352  - - - - - ب  بب4ح يطرة  إيضاسر مم غيحص على ذستحواالا
        
 ب 1.031  ب 1.031  - - - - - ب  أب4ح حصة إضافية في شركة تاب.ة  إيضا على تحواذساال
        

 261.700 - - - 261.700 - - السنة   اللكة خصافي الحر
 -------------------------- ---------------------- ------------------------ ------------------------ -------------------------- --------------------------- --------------------------- 
 .597540.17 ب3.791.284  ب1.411.088  578.234 6.940.830 3.660 15.220.245 انهب.اد بي م   2020بر ديسم 31ي ف  د كمايصرال
  === = == = ====  ==== = = === =  = === = = ====  == === = ====  ==== = = == = ==  ===== == ====  = ==== = ==== = 

 97.517.540 (3.791.284) (1.411.088) 578.234 6.940.830 3.660 15.220.245 نه(يااد بع)م   2021 يرناي 1كما في الرصيد 
        

 10.821 - 10.821 - - - - حقو غير الم طيحتيا اال يف  زيادةال
        

 17.320 17.320 - - - - - أجنبية   تحويل عمالتياطي تفي اح   يادةزال
 -------------------- ---------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ 

 28.141 17.320 10.821 - - - - الملكية حقوق  اشرة ضمنمبلم.ترف ب ا اي األرباح صاف
        

 2.097.856 - - - - - 2.097.856 ب  أباح اإليضراجع  ة  يطر ير مسم غ لى حصتحواذ عاالس
        

 380.011 - - - 380.011 - - السنة   لخال لحركةصافي ا 
 --------------------------- ------------------------- ------------------------ ------------------------ ---------------------------- ---------------------------- -------------------------- 
 20.046.605 (3.773.964) (1.400.267) 578.234 7.320.841 3.660 17.318.101 2021ديسمبر   31في كما  ديصالر
  = = = = === ====  = = === = === =  = ==== = ====  ===== = == = =  = ==== = == = == =  ===== = = == == =  ===== = = === = 
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 عب  تاب دة وحمية الالات المبيانضاحات حول الإي 
 2021مبر يسد 31 في كما
 
 ياطيات )تابع( تحاال 27

 

 : ال.اكلقانوني وا اطياالحتي  ب أ 
ك يت   ،2015  ة سن ب ل 2ك  رق  لدولة اإلمارات ال.ربية المتحدة  دي تحااالنون  قاالمن    241دة  اموالة  ك ري للشساساك األلنظمن ا  57بقا للمادة  ط

يجوز    ر ك.اطي الاالحتياى  ى إل رأخ  ٪10وي  انون قاطي الالحتي إلى االحصم غير المسيطرة    ب.دوية  رباح السن ي األ٪ من صاف10تحويل  
لى  إ  تالتحويال اف  يقإأيضاً  مدفو"ر يجوز  ال اللمأس ار٪ من  50طي  الحتياهذا اد  صي رغ  انوني متى بللق ا  إلى االحتياطي   ت وياللتحايقاف  إ

 ر و" لمدفاال الم أسمن ر ٪50طي حتياهذا اال يد رصا يبلغ  عندم كةمية ال.ادية للشر.مولا  من الجم.يةر اك بقراياطي ال.االحت 
 

المال50عن  ني  والقان حتياطي  الا  رصيد  يزيد رأس  من  للشركة  لا  ٪  الجم.ي قعلى    بناءً و  لكولذمدفو"  اموال.  ةرار  أمية  قفت  و لسنوية، 
 ير  الحتياطاهذا لى إية إضاف التة أية تحوي وعالمجم

 

 طي القانوني على: تياحاليشتمل ا
 

دراهك   10ية للس ك في ذلك الوقت ماالس لقيمة ا تن كاس ك  درهك لل 15قع ابو صلة ح لمار ادة اإلص عالو يمثلدرهك ألف  2.475.000 -
 ؛1998بر ديسم  31في ة خالل السنة المنت ي  1 ر65 : 1 ةب أس ك بنس رق إصداحقو س  سا أ على  كب للس
 

المحصلة  صدإلا  عالوة  يمثلك  ف درهأل  11.321.656 - لمة االالقي   بلغتللس ك    درهك  4  بواقعار  على   كب  سلل   رهكد  1  لس كسمية 
 ؛ 2005 رسمب دي  31نت ية في لمخالل السنة ا 1:1 بنسبة م.لنة أس ك  ار دإصوق حق أساس 

 

للس ك  هدر  3.38بواقع    ار ة إصدعالو  ثليمك  درهألف    1.348.331 - ت عب   كللسدرهك    1االسمية  لقيمة  ا  ت بلغ ك  لسندات  ال  ي حوند 
 ؛ 2014 يناير 22 ي ب فرهكدلف أ 1.747.246يكي  ألف دوالر أمر 475.700ية قيمة اسمب 

 

بقيمة    حويل السندات ت   عندلس كب  درهك ل  1االسمية    لقيمةا  غتبل   للس كدرهك    3.38عالوة إصدار بواقع    مثلي ألف درهك    63.207 -
 و؛ 2014مبر ديس  22كب في لف درهأ 81.907كي  مري أ ف دوالر أل 22.300سمية ا

 

القيمة غ بل   احد الو  للس ك ك  دره  4  ر13عالوة  يمثل  لف درهك  أ  2.097.856 - في    ب،للس ك درهك    1  ية االسم  ت  االنخفاض  ب.د خصك 
خاصة  ال الت  يف الم.امن إعمار مولز وتكالحصم غير مسيطرة معلى    ستحواذكي الشركة عند االى مالإل  ة سوب ق الملكية المن قوح
 ر 26و  1-2ضاحين اإلي  كذلكر راجع 2021بر ديسم 31المنت ية في  سنة ال ل الي تمت خوالت  ،ب ا

 

 : طي عالوة األس ك اي احت  ب ب  
للتنمية شركرك من    ركة إعمار مصر ثمارات المجموعة في شاست   تخفيفألف درهك نتيجة    578.234األس ك البالغة  عالوة إصدار    تأنش

 ر2015رح عاك أولي خالل خالل طرح أولي لألس ك في ط
 

 :  الحتياطي رأس الما ب   
 ر2003 ي باح بيع أس ك خزينة فرمن أ ك ألف دره 3.660 تكوين احتياطي رأس المال البالغتك 
 
 قة: حقغير المرب األرباح/ الخسائ  صافيطي تيااحب  د
عة  جموصة الموح  خرى األ   ةاملالش  إليراداتا  خالل من  ة بالقيمة ال.ادلة  مالي ت الفي الموجودا   لةادالقيمة ال.  تاراطي تغي ا االحتي هذسجل  ي 

 ر زميلةال تا لشركاو  مشتركةفات الئتاللالقيمة ال.ادلة الي احتياطمن 
 

 ية: ة األجنب ويل ال.مل تح  يطااحتي  هرب 
ة  الزميلات  ركالشوية للشركات التاب.ة  الات المويل البيان ن تحع  الناتجة  يلتحولقات اسجيل فرو بية لت جن ألا   تال ويل ال.مح ستخدك احتياطي ت ي  

 ر ةرجي الخا ةفات المشتركتالئ الوا
 

 ية السهم ربح 28
 

احت  ارب  سايتك  أو  قسيك  ت ب   اسية ساألس ك  ل بحية  أرباح  ال سخصافي  ال.سن ائر  ال.جح  ر المتوسط  مالالشركة على    لكيماإلى  ة  ائدة  س ك  ألدد 
   السنةر  خالل ة  ال.ادية القائم

 

الم ربحب  ك احتسايت  أو األفي اصا  تقسيكب   ة ض خفية الس ك  ال.رباح  ت.د  شركة لا  مالكيلى  إائدة  لخسائر  الفائ  ب.د  اليل  ة  لالقاب   داتسن دة على 
ل جميع  تحوي د  التي ستصدر عن   س كاأل .دد  لرجح  مال  متوسط لاالسنة زائداً  ل  قائمة خال ال  .اديةالألس ك  ا  ل.ددسط المرجح  المتو  ىلب علي تحولل

 يةر عاد أس كلى إ اتخفيض  محتمل الية ال.ادك األس 
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 ب ع تاب ية الموحدة المال  ل البياناتيضاحات حوإ
 2021بر مديس 31 في كما
 
 ع( ب)تا سهم  لبحية ا ر 28

 
 : والمخفضة  ة ساسي األ  بحية الس كرحتساب  رية ال ورالم.لومات الض ما يليي ف
   2021 2020 
 ألف درهك هم ف درأل   
 ن اب.اد بيا م      
     ح: ربااأل

 2.109.200 3.800.110  ركة  الش  مالكيى إلة ة ال.ائداسي سأل الربحية ا
    == === = ====  = == = === === 
    
  2021 2021 

    ف: الال ب سهم ألا عدد 
 7.159.739 7.274.314  ية ساساألالس ك حية رب ب الحتسا س ك ال.اديةل.دد األ جحرم لا توسطالم
   = = === = == ==  = === = = ==== 
    
  2021 2021 
 بيان اب .اد م     
    م: سهال ح رب
 0 ر29 0  .52  هكب  بالدر ة والمخفض   ةاألساسي  الس ك ربحية  -

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

 
ل.دالمتوسط    إن*   في    د المرجح  باال  2021ديسمبر    31األس ك  التي س ك    1.020.000.000الغة  الب   ديدةالجة  ي الملكأس ك  عتبار  بأخذ 
في  أ الشركة  مساهمي    2021ر  نوفمب   22صدرت ا  إعمم  الحصإلى  في  المسيطرة  مولز  غير  الار  خطة  من  راجع  دمجكجزء  كذلك  ر 

 ر 26 و  1-2حين ضاي اإل
 

 ئة  ارالط لتزاماتال وات  ا نالضما  29
 
 نات  ما ضلا ( أ

 
 ر درهكب فلأ 217.906 :2020ك  ألف دره 32.047 بلغية بمتندت مسمادامالية واعت ضمانات   ةالمجموع رت دأص ر 1

 
  ي بنك تجار  نمادر  مان صب ضطا خ بلكضمان مقاكب  ألف دره  5.000  :2020درهك    لفأ  5.000ي بمبلغ  مال  ضمانة موعلمجا  قدمت ر 2

 ير ة دب م وكحة من ي ارخصة تجصدار رإل
 

في دبي   يك ال.قاري ظن ت ال  مؤسسة   إلى   ف درهكب أل  6.517.374  :2020درهك    ألف  6.351.465بمبلغ   داء أ ن  سح   ضمان ة  عوم المج  قدمت  ر 3
 .قارير ليك اصة بمؤسسة التنظخاال حوائ الل بموجب يدة الجدري. ا شام مقابل

 
مانات صادرة  عن ض ة ككفال يةتجاربنوك  لى إدرهكب  فلأ 88.043  :2020 درهك ألف  417.098لغ بمب  تجاري  ضمان المجموعة  دمتق ر 4

 لمجموعةر الدى  كمشترال الفاالئت بالنيابة عن  البنكمن 
 

يما  ف  ندال   كومية في سلطات حة  إلى عد هكب  درف  أل  98.926  :2020  لف درهكأ  104.131داء بمبلغ  أ  حسن   اتان لمجموعة ضما  مت قد ر 5
 راجع    عدة تس يالت  مقابلدرهكب  ألف    116.361  :2020ديسمبر    31   درهك  فلأ  145.163يمة  بقرهن  بنك  دى الل  ر يخم مشاري. ا

 ر  ب9 رقك احيضاإل
 

روع ار  مش  ل ب مقارهكب في مصر  ف دلأ  25.296  : 2020 درهك  لف  أ  438  لغبمب   ئتمانبطاقة ال  وتس ي   ي ستندم  دتمااعة  وعلمجم ا  قدمت  ر 6
 ر انمالئت اوبطاقة  ديالمستن   مادالعت اقابل م ب9 يضاحاإلجع اكب  رهرد ألف  25.296 :2020 درهك لف أ 438رهن بقيمة  لبنكا دىل

 
ج ة حكومية    ى إل  هكبألف در  11.664  : 2020 كب  ألف دره  11.684مصري    ألف جنيه   50.000لغ  بمب   ن بنكيضماعة  المجمو  قدمت  ر 7

الب   ر ا شروعمقابل مفي مصر   بق لدى  رهكب  لف دأ  11.664  :2020   ألف درهكب  11.684 نيه مصري  جألف    50.000يمة  نك رهن 
 البنكير ضمانهذا القابل مب 9 رقك   احيضاإل راجع 
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 ب  تابع حدة لمومالية االت  لبيانااول  ح إيضاحات
 2021ديسمبر  31في  امك
 
 )تابع(الطارئة   تما تزاوااللت  ا مانالض 29

 

 ارئة الط اماتلتزاال (ب 
 

براديش  نداأصدرت  ب   أ ر 1 انفراست ي تر سدان را  ل كورب   راكتشررال  ب ف  مشترك  ائتالففي    شريك  يوه  ،تديموريشن  التاا ركالش.ض  ي  ب.ة  ت 
التي تك إبرام ا    لتشغيلية اإلدارة  او تطوير  ال  اتاقي اتفب.ض    إلن اء  نديابار امإعليمتد    انديا  ارمركة إعوني لش ند، إش.ار قان لافي    موعة للمج

إعما  ندياا  عمارإ  شركة  ينب  تاوشركة  هيلز  برايفتن  ور  للشم  ائتالف   تد  ملي   شيب  شركة  وجممترك  مع  ب نداعة  ال  يرترسد ان ش  رادي را 
رال  ي ترسدان را براديش  ندا  ركةة مع شرك للمجموعمشت   تالفئ ا   ايفت لميتدجر برلز لي هي ير  ة بولدشركوب  وريشن ليمتدكورب راكتشر  انفراست 
ليمتدوريشكورب راكتشر  انفراست  اندامت  أقر  بن  براشركة  ان را  عوى قضائية أخرى ضد  د  دت ليمن  يشكوربوراكتشر  رانفراست ريرال  ست دديش 
د  ض  ىاو عدد من الدعتك رفع  لك،  ذى  ضافة إل باإلر  وير بأعمال التطت.لو  نشاط م  مزاولة أي  من  ااندي   ارإعمشركة    لمنع  يااند  إعمارشركة  

   رراضي وبيع قطع أ  األراضي يمصخوت   ازةفي حي ت  لفا خاد ملوجو أخرى اف من قبل أطرجموعة الم
 

علي تي  ال  يةانون الق  االستشارة   ىعل  بناءً  كاف  رة اإلدارى  ت   ، احصلت  ا  ة أن  ً ولمذك القضايا  آنفا قمرفو ال  رة  من  شرعة  براديش  ة  ك بل  اندرا 
يت ليمتد    كوربوريشنانفراستراكتشر  يرال  ندسترا ودي سوت   كسوف  جميعاً  يت ا  قرااألطر  مع  بموجب  الت اف  والر    ة سن   الصادر   كيكتحسوية 

ك يت ريثما  در وال ن في    2001ية،  لتحت ار البنية  تطوي تمكين  راديش لب ندرا  ا  قانون   في    اعلي   لمنصومعات ازالمنا  يةسوية ت لو وفقاً آلأ  1996
اإل من  القانوني جراءا االنت اء  الجارمختلل ا  ةت  المت.لقفة  الممشبالة  ية  أعالذكواريع  واسهرة  إلى  ،  رى  ت ،  ةالمذكورية  ون القان   ستشارةاال تنادا 

 قبل ارن ت ال يمك لتاليباو الف.ليع الوضع م اقضن يرت تت لتي أث ا مور األت/عاءادارة أن االداإل
 

محكمة    الشركات،ون  ان لق  الوطنيةهونبل  مة  محكأماك    االتماسً   كوربوريشنانفراستراكتشر  نا ستيت  يالنجات شركة  ت  قدم  خالل السنة، بب  
من    242و  241قسك  البموجب    األخرى وب.ض األطراف    تدملي   شيب برايفت  نر هيلز تاوإعماوشركة    ندياا  عمارإ  كةشرضد  أباد    ريدح

الشرك فأن   دارةاإل  ترىر  2013  لسنة   ال ندي  ات قانون  ضوء  ه  إل ي  الف.لي  بي ا  جراءاتالوضع  يرال  ترسدان اديش  رب   راندان  لفصل 
ليمتدرب كو  انفراستراكتشر الذي سشنكوربوري   انفراستراكتشرستيت  تيالنجانا  ة  شركو    وريشن  تنفيذه وفقًا  ،  ية  الو نظيك  ت إعادة    لقانون يتك 

ب  يتغير وال2014ديش  راأندرا  لك  م.لقًا  ،  لدى  يزال  ليس  لذلك  ل  وضع  كوربوريشن  انفراستراكتشريت  انا ست النجتي شركة  ،  تقديك  قانوني 
 ولك يتكد  ت ملي   شيب برايفت ن  يلز تاور هوشركة إعما  ندياا  عمارإ  ركة ش  -رك  االئتالف المشت ن في  مي ساه حد الميست أن ا لحيث أاس  ملت ا
اا  دهقي  لل في  القانوني  محعضاء  ألسجل  هو  ب كما  ال ندي  تفظ  الشركات  قانون  أحكاك  بموجب  أن  وعليه،  ر  2013  ةن لسه  اإلدارة  ت.تقد 

 لهر قبوال يمكن   ربوريشنكو  انفراستراكتشرنا ستيت تيالنجا ةرك شدك من تماس المقاالل
 

لد  في  في  " كومنولث جيمزرومشوتشييد بتطوير    ة، علمجمولة  هي شركة تاب.ن برايفت ليمتد، وراكشإف كونست ركة إعمار إك جي  مت شقا ر 2
  دل ي ي  ني فرا.ملا  ع هيئة التخطيطمة ممبرلاع  اري شمالير  تطو  يةفاقت لخام وفقاً الوا  كل.االقطاعين  ان  ي ب   الشراكةعلى أساس نموذ   ال ند  

 أن  كيداً لذلكر إال تأ  لش ادة اإلشغاصدار  إي وتك  ل ل.مراني في دخطيط ابل هيئة الت من قكتمال المشرو"  اتأكيد  تك  ر  2007ر  تمب سب   14  في
التخطي  ال.مراهيئة  دلط  في  األان  بضم  بت طال   ي ني  هن ر  ليونم  1.830لغ  والبا  داءحسن  درهكيولم  91دية   وبية  عن  ب  ن  كت.ويض 

ب   لنقديا  رارضاأل لحقت  األخرطالب لموا   االتي  المس  بسبب   ىات  األاحنسبة  المة  الزائدة  والمسرضية  من  م، ودمةتخست لكة  صادرة عدد 
فقاً  وة  ني الزم  اولبالجد  زكتلت لك    ايفت ليمتدستراكشن برون ك   ي إفج  إكالتي زعمت أن شركة    طالبات األخرى الم  ضافة إلى ب.ض إلبا  ولشقا

الل  خ  من  ضمان البنكيلاب ة  مطالب لعلى ا  يمتدت لايفرن ب نستراكشكو  إف مار إك جي  إع  ركةقد ط.نت شريعر و امشال  رطوي وط اتفاقية ت لشر
ً الضمانات البنكيةصيل  لتح  اال.لي   بل ديل ي ون ه  كمة حمالستئناف أك  ا   ت مر وأذكور  لمالستئناف اا ي ال.ليا  هونبل ديل  حكمة م   ت  نظرر الحقا

،  يهوعل  ت الصلةر ذا   مات الباديك مطبتق  رفينلط اال  التحكيك ك  ئة طالبت هي د  وق   يئة التحكيكر إلى ه  تعانزاة الك وأحالت كافيئة تحكي هل  كي بتش
براي ونست ك  إف إعمار إك جي    ة شرك  تقدم ب   فتراكشن    702روبية هندية    مليون  14.182غ  بمبل  ةمطالب ال  تضمنةم  قائعالوليمتد مذكرة 
دم وقهكرليون  في  التخ   يئةهت  دمبر  ال.مراني  على    ي دل طيط  إعشر  منة  المقدم ت  والمطالبا  ائعالوقمذكرة  ردها  إف    إك  رماكة  جي 

ت  ويضا الت. ا  ا في مب مليون درهكب    715ة  ي دن مليون روبية ه  14.460بلة بمبلغ  قالماً مطالبات ا اأيض  ت دم وق  د،ايفت ليمت بر  كشنكونسترا
 ئير ان لكك اار الحصدإل حكيكت لة ا هيئ  منظورة أماك الذكر فة لساى  الدعوال تزوال ارر عن األضر النقدية

 

ية  تفاقتطلبات وفقاً الالم  جميع  حققتد قد  مت لي تراكشن برايفت  نسوك  جي إف ك  ة إعمار إشرك أن  رأي القانوني،  ال  ى لإاستناداً    ة،ت.تقد اإلدار
  خطيط ئة الت دمة من هي قمال المطالبات األخرىوحوب لمسا ينكن الب وض والضماار المفريض النقدي عن األضرالت.ون ، وأعي رتطوير المشا

 ر  ا مبررات ل ليس .مراني في دل ي ال
 

 يد شي د لت ت مي راكشن برايفت لونست ك كة إعمار إك جي إف  .ينة من قبل شرلما  تد  أالمقاولأبيمل  ب دال ن    كونتراكتسيا  والقدمت شركة أهلو ا  مك ر 3
فيلد رو" ك مش الرو"  مش،  ومنولث جيمز  لالت   الباتلمطاض  ب.   ند،في  تقب ي  ليمتدر    برايفت كشن  تراونسإعمار إك جي إف كة  رك شل ا  ك 

ب لدك مطاوقبموجب ال.قد  ك  ي حكت بال  لمقاولا  الب وبناًء عليه، ط تت.لو باألعمال    هكبمليون در  208ة  دي هن   ةروبي   ونلي م  4.200مبلغ  بات 
ك جي  ر إماكة إعمت شروقدتدر  يمت لكونستراكشن برايفك جي إف  إ  ر إعماكة  شرتقبل ا  ك  لكن لمن قبله وتنفيذها    ن تك أرض  لمفت ا   التي من

كونسترا برايفتإف  المت ب مطال  ليمتد  كشن  بمب  ا  روو ملي   11.703لغ  قابلة  المقاول    كبه در  مليون  579هندية    ةي ب ن  مال  عاأل  ب بسب ضد 
كي  لبن ضمان االب ة  رى بخصوم المطالب عومة بأخدم  بة طالم  افة إلى ضقاً لل.قد، باإل ت وفا لفواتير والدف.في ات  بة والت.ديالم.ي الناقصة وال

 ر ئيلن اا حككلا صدار إلهيئة التحكيك اك أم ل لتداودعوى قيد اال تزال ال  أعالهرنا ا ذكركم
 

بمل  او قلماأن  اإلدارة  ى  تر أخفو  ا  ال.قدوجب  قد  المطالبات  فإن شركة  ،  عليهاًء  در وبن ال.قمتفقة مع شروط    تليس ه  ة من جانب قدم لموأن 
  ار حكماً لصالح تحكيكال هيئة أن تصدر   لتأم دليمت  ار إك جي إف كونستراكشن برايفتمإع
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 ب ع تاب حدة المو البيانات الماليةت حول  إيضاحا
 2021ديسمبر  31 يف كما

 
 تزامات االل 30

 

كا2021يسمبر  د  31ي  ف المجمو،  لدى  در  8.666.977مبلغ  ب   ات امالتزعة  ن  در  12.518.498  : 2020   هك ألف  وتشمل  ألف  هكب 
ب ات  التزام د  11.654.587  :2020   كرهدف  أل  7.928.074  مت اقي مشاريع  مرتبطة  هذت رهكبر  ألف  ال.  اتااللتزامه  مثل  د  وققيمة 
ذلك  حقة في  الغ المست مب بوضة واللمقاير  فوات النة ب.د خصك قيمة   اية السي ن أراضي فشراء  د  لك عقوذا في  مب   ة جموعقبل الم من    ةمرالمب 

 لتاريخرا
 
مدى    ىعلتقبلية  مسرباح الاألمن    ٪30بدفع    ك المجموعة تلتزء راشد،  ميناعة ومجمولا  نة بي رمالمب   ويرتط ال  ية وفقاً التفاق  لى ذلك،الوة عع
   شدر ا ر ءمينامشرو"  حياة  ةردو
 

أن    ير المتوقع من غو  االعتياديةعمال  ياق األموعة في سمجشاريع للدة م ب.  ت.لوت   وأطراف أخرى   مقاولينمن    قدمة ماك مطالبات  هن   تكان 
  ار صم لمخ درص  كت ي  ك ية لهرجو اتزاملت اا ن ينتج ع

 
 كمؤجر ة المجموع  - تشغيلي ليجار ا زامات عقود اإلالت
  ب بض بموجستحقة القم  تقبليةمسال  ريجااإل  اتلدف.حد األدنى  لا  فيما يلير  ت ا ال.قارية راة استثماظمحف ب   ولت.ت   إيجارد  ة عقوعوالمجم   تمأبر
 ة: ين ذمك مدك  ب ا فلك يتك االعترا والتي ر تقري خ التاري  في  كما  اد علي .اقمت ال اءقابلة لإللغاللي غير التشغي يجار د اإلعقو

 

   2021 2020 
 درهكلف أ م هألف در   
    
 1.975.124 2.792.654   واحدة  ة سن   لالخ

 5.264.016 5.926.985  نوات س  5من  ثرنة ولكن ليس أكسب.د 
 1.258.178 1.132.342  نوات خمس سر من أكث 
   ---------------------------- ---------------------------- 

   9.851.981 8.497.318 
    ==== = = == = =  ==== = = = === 

 

المذكي اإلاللتزامات  اى  إل  ضافة باإل ً جارية  أيضا المجموعة  لدى  أعاله،  ب   إيجار  عقود  ورة  إيجار   صولالح   ة جموعالموجب ا  متستحو    على 
   ترمادورسوك الخن ي تأجرداً إلى إيرادات المساستنا

 

 اح رباأل  عات توزي 31
 

الشركة    اعتمد أربا توزمساهمو  بقح  يع  اجتم  2020لسنة    كللس ك  هرد  0  ر10يمة  نقدية  ال.موم  ا"في  للشركة  الجم.ية  السنوي  قد  ن.الم  ية 
 ر2021 يلأبر 11خ بتاري 

 
إدا  مجلس  الشاقتراح  ت رة  نقوزي ركة  أرباح  بقيمة  .ات  للس در  0  ر15دية  لموويخضع    2021ة  لسن ك  هك  المسافذلك  اجتما"    في اهمين  قة 

 ر القادك ي نو مية السالجم.ية ال.مو
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 عب ب تا دة وحالية المالم  تلبيانات حول ااإيضاح
 2021يسمبر د 31ي ف كما
 
 القةعال ذات اف طر األ ول ح ت حاإفصا 32

 
ا  كتبر سياق  في  مع    االعتيادية ألعمال  المجموعة  م.امالت  ومنشآ أفرفي  أخرى  اد  الطرف  ت  ت.ريف  ضمن  تشتمل  ر  ال.القةذي  تقع 

ال.الق ذات  المجموعة  األطراف  لدى  اإلدارة  موة  والالرئيسي ظفي  مشتركةب  بموج ا  ب   المحتفظ كات  رشين  الزميلة    سيطرة  والشركات 
 وغيرهار المشتركة   ئتالفاتواال
 

مملوكة  إن   قبل  ب المجموعة  من  جزئي  الحكومية، شكل  لالستثمارات  دبي  دبي  أالحكومةأبر    منشأةوهي    مؤسسة  لحكومة    ت بركمملوك 
ومية  دبي لالستثمارات الحكتع في ا مؤسسة  ومنشآت تتمة للحكومة  ك ومملآت  ، م.امالت مع منشةدي األعمال االعتيا، في سياق  المجموعة

  اإلفصاح اإلدارة عدك    قررت،  24الم.يار المحاسبي الدولي    بموجب ووفقا لإلعفاء المتاح  ر  جوهري تأثير  مشتركة أو  ة  سيطرسيطرة أو  ب 
العتيادية  اسياق األعمال  في    برام اإيتك  التي  و  الصلة، تشغيلية ذات  أنشطة  وتمويل  ذات طابع  ساس  األعن هذه الم.امالت، التي هي في  

 ط تجاريةر وفو شرو 
 
 ة ات العالقذاألطراف   عم الت م معاال

  وط لشر اً  فقو تيادية واألنشطة االعياق  ي ست فلم.امالاه  سنةر تك إبراك هذال  خالل   القة ال.ت  ذا  اف طراألرية مع  وهلجالم.امالت ا  ا يليفيم
 نية: م.ال فطرا األ ين ا ب علي  وتفم
 
   2021 2020 
 درهك ألف رهم ألف د    

     : كةمشترال  الئتالفاتوا  الزميلة  الشركات 
 53.150 31.742   ارات تطوير عق تمصروفا 

 2.384 2.229  مي اإلسالل موي رادات الت إي 
 7.374 12.831  ارية  داإلوومية .م ال المصروفات وروفات البيع مص

 2.890 273   لة الص ذات  ت ادا ري واإلة جرمؤلات ا.قارالمن  يجاراإل تدايراإ
 837 636  يرادات اإل تكلفة

 7.863 6.605   األخرى  ة يلي لتشغا اإليرادات
    == = = ==  == = === 

 

    العالقة: يا واألطراف ذات لعلا ي اإلدارة ظفس اإلدارة وموضاء مجل عأ
 165.657 159.193  ة  داري إلا ومومية ل.ا فات مصرو الويع لب ا  تفا رومص
 78.868 79.816  الصلة  ات ذ ت ا اداإليروالمؤجرة  اتارإليجار من ال.قا اداتإير
 50.180 44.328   ويلتمال  روفاتمص
 78.603 11.755   اإليرادات  تكلفة

 4.700 3.000   ت أخرى دايراإ
 54.339 23.703   ى ر خأ  شغيليةت ت داراإي 
    == = ====  === == = = 
 

 األطراف ذات العالقة  ةأرصد 
 
 : ب الموحدي المالمركز ال يانبنود ب درجة ضمن موالة   ت ال.القاألطراف ذا مع ال امة دة صر األ يلي  يماف
 
   2021 2020 
 كدره ألف م ف درهأل   
     

     ة: تركالمش  ئتالفاتواال  لزميلة ات الشركا
 70.644 14.978  رى خواأل  يةارجالت  ائنةلدا الذمك
 881 1.671   فواتير    صدر ب ات  لك  ة التين دي المك دينة التجارية والذمملاالذمك 

   = = ===  = = === 



 عةلتاباكاتها وشر .م.عش  يةالعقار مارإعركة ش

81 

 بعب  تا الموحدة  يةالالمت  انابيحات حول الإيضا
 2021سمبر دي 31في  اكم
 
 (  بعا)ت  عالقةطراف ذات الاأل حول  ات إفصاح  32
 

 ع( )تاب ة قالالع ذات  افطراألدة صأر
  2021 2020 
 ف درهكلأ م لف درهأ  

    : ممعه ذات العالقةطراف  اإلدارة العليا واألي  موظفو  ةإلدار ا أعضاء مجلس 
 42.720 2.897  صدر ب ا فواتير ت  ي لك الت  ك المدينة الذمو اريةتجالمدينة ال كذمال
 820.020 151.772  مقدماً األخرى دفوعة ملا روفات والمص  لودا"واة دين ملاذمك الو  اتدوموجال

 737.874 694.398   رى ألخالتجارية وا ةن الدائ  الذمك
 3.092 4.312   مالء ل.ن امقدماً مدفوعة مبالغ م

    == === == ===  = == = === = 
     ليا لعا ارة اإلدي  ظفات مو ض يعوت
 

 : سنةالل خالرة ال.ليا إلدا ظفي امو  مكافأة  فيما يلي
  

   2021 2020 
 رهكألف د  درهم  ألف    
     

 264.803 219.799   ل يرة األج قص مزايا
 7.933 8.545   موظفينلل ة مة الخدة ن اي فأمكا
   ------------------------ ------------------------ 

   228.344 272.736 
    === = == = ==  == = = == = == 

 
ً فموظ  173 :2020  نة السخالل   وظفم  160موظفي اإلدارة ال.ليا  ددبلغ ع  ر ب ا

 

وفقراً لمرا ترك  2020 ألرف درهرك عرن سرنة 9.329 قردرهايرذيين تنفالغير ة اإلدارس مجلء عضافع مكافآت ألدب شركة لامت ا، قالسنةخالل  

 ألف درهكبر 7.350: 2020  2021أبريل  11ه من قبل المساهمين خالل اجتما" الجم.ية ال.مومية السنوي المن.قد بتاريخ ماداعت 

 
 المخاطر المالية    ةر إداوسياسات  أهداف  33

 

 مةنظرة عا

 ة:ات المالي ام ا األدواستخد جةلية نتي االت  مخاطرللعة مجموال تت.رض

 

 ان،مخاطر االئتم ب أ

 سوق، ومخاطر ال بب 

 ةرليولسا اطرمخ  ب

 

س قيرالمجموعرة لوعمليات اسات ياف وسأهدا كما يوضح  أعاله،  ورةذكالم  خاطرمللمجموعة  رض الت.  عنات  م.لومح  ايضإلا  ذاه  رضي.

 رالمالس موعة لرأالمخاطر وإدارة المج وإدارة

 

 ةوعرجمملل يرا.لارة الدإلا ونوتكرر رمخراطلل عرةالمجمو دارةال.راك إل طراراإل ةومتاب.ر ضرعو  ل عراك عرنول بشكمسؤدارة  إللس امج  ونكي 

 اإلدارةر جلس ا إلى مت أنشطعن ة دوري ر قاري ك ت ي وتقدمخاطر الدارة إل عةجمومالات اساقبة سي ر ومروي عن تط سؤولةم

 

ً يجرمثل مزي المالية    خاطرلملة  عومجمالارة  دإل  لحاليا  ال.اك  طاراإلإن    التالمجراب.رض ة رسرمياً فري ة المخراطر الموثقراراسرات إدمرن سي  ا

حديرد لت  مخراطر دارةإل يةبلرسمامية وغير   الرسموعة  مجال  تسياسا  عيتك وض  أخرىر  تمجاال  فيطر  خامالة  رادإل  يةرسمير  غت  ساياوس

.رة الحردودر يرتك مراجلرك قيرد بت مخراطر والت قبرة الومرا خاطرمللة  مالئم  طواب حدود وضة ولوضع  جموعمالمخاطر التي تواج  ا اليل  وتحل

 رجموعةلمأنشطة اق وسوال ظروف ات فييرغلت ا نابي ل يةرة دوروبصر اطلمخة انظمة إدارسياسات وأ

 

مدى .ة جومراخاطر ملا ةدارإلة المجموع اللتزاك بسياسات وإجراءاتدى امل  ارةة اإلدمراقب فية كي ى  علوعة  جملمدقيو لدى اف لجنة الت شرت 

ن م  إلشرافيدور االفي  عة  لمجموا  ىلدو  ي قتدالة  لجن   دةعسام تكي ر  وعة  ا المجمطر التي تواجبالمخايما يت.لو  المخاطر فإدارة    طارإ  ءمةمال

 ر عرنتقرير كدويقرلمخاطر إدارة ا لضوابط وإجراءات وخاصةدورية   ج.ةمراإجراء  الداخلي ب و  قي تدك الد قساخلير يت. لتدقيو الدا  قسك  قبل

 ة التدقيورلى لجن إالنتائج  
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 بعب  تا الموحدة  يةالالمت  انابيحات حول الإيضا
 2021سمبر دي 31في  اكم

 

 ع( بة )تاليطر الماالمخاة  ت إدار سياسا و  ف داأه 33
 

 تابع( ) ظرة عامةن

 
  ذمك و  لصكوك وا  ائد  ا فوي ب علت تتر  التي   ت الفي وض والسمن القر  ، باستثناء المشتقات،المجموعةدى  ل لرئيسية  المالية ابات  لوالمطألف  تت 

الدائنة  المحتجز التجوالذمك  ة  إرىخاألوارية  الدائنة  ادوألاه  ذه  نم  سيالرئي   ضغر الن  ر  الحصه مالية  لات  على  و    ك زالال  لي لتمواول 
التجارية    دينةك الممذواللصندوق  ي انقد فوال  ية المصرفوعة مثل األرصدة  متن ات مالية  وعة موجودلمجماى  لد  توجد المجموعةر  ل.مليات  

  ى األخر  ةالمدين   والذمك  ميلةز  ت كاشرو  ة كترمش  الفات ت ائ ى  إلض  و قر و  المالية  ر في األوراق واالستثما  فواتير  در ب اصت  التي لك    الذمكو
 رت كملياباشرة من عج ملتي تنت ا ئع،داوالو
 
 : تاليالنحو الى عل ملخصة الو اطر تلك المخمن خطر ل ارة ك إدسات سيا تماداعو  ج.ةامرب  إلدارةاس جل قوك مي 
 

 الئتمانطر امخا ( أ

 

عرن  في أداة مالية  مقابلطرف اليل أو ال.معجز ال  الةح  فية  عومجمال  اهدتي قد تتكب لامالية  مخاطر الخسائر ال  فيطر االئتمان  مخاثل  تتم

ينرة ك المدالرذمو ل.مرالءا مرن  لمسرتحقةا  ينرةم را المدي من ذمل رئيسكمان بشطر االئت خالمجموعة  لمت.رض ات ر  يةت.اقداله  التزامات ب   الوفاء

ماليرة ات الواألدوألجنبيرة ا ل.مالترف اص مالتا.مو اليةملالمؤسسات اوبنوك ال، بما في ذلك الودائع لدى لتمويلا  ةنشطن أوم  األخرى

 كبهردرألرف  30.250.002 : م .اد بيان اب  2020 درهك    ألف  36.330.791فأة  مطلفة الكلت باالية  لما  لموجوداتبلغ إجمالي ا  راألخرى

 ررقري ريخ الت اكما في ت 

 

 خرىألادينة ملا ملذماير وبها فواتصدر تم لتي لام المدينة الذمرية وينة التجالمدام الذم
التي  مجموعة،  الالء لدى  .معدة الاق  ية وغرافعميلر إن ديمل  لك  ية الفرد  بالسمات ل رئيسي  بشكئتمان  اال   مخاطر لجموعة  رض الم.ت ر  تأث ي 
  و ق حت ر  ئتمانخاطر االمل على  ل ا تأثير أق    ك، نشاط  مالء ال.  في ا  اول زي ي.مل  لتي  ا  والدولة   قطا" ال.مل ب   ة بطثر المرت الت.طر  مخاشمل  ت 
  المدينة   مكالذمن    ٪ب98  :2020٪  96ن  أ  الإ فةر  تلية مخرافطاعات جغلمنتشرين عبر قء اال.مال  ير منب ن عدد كا مدات إيرا  ةعلمجموا
ً في اجغر  جد تتوالمجموعة ا لدى  فواتيرا  ب  صدرت  لك لتي ا ة المدين  الذمكولتجارية ا  قيار فري أألوسط وشمال ة الشرق افي منطق   ا
 
ة  ت.رض المجموعت   ودر.قال  في  األقساط  يتك تحديدقساطر  األ  كبنظا  يع أراض رية وقطتجاية وت سكن ا دوحيع  ب ل  دوجموعة عقت المبرمأ

  فقط  شتري ي إلى المطع األراض وق   ة لتجاري اوة  دات السكني نونية للوحقالا  الملكية   نقل   يتك  ال أنه إحقةر  اط المست قساألب   تبط ترئتمان  ا  ر اطلمخ
يون  دالر  اط ة لمخموعت.رض المجيكون    وبذلك رمستم  بشكل   مستحقة قساط الاأل  ب.ة متاك  ت ي ك،  ذلل  ىلععالوة ر  األقساط  يل جميعب.د تحص

 ر يهر جوغير   م.دومةال
 
لالتكوين مخب   المجموعة ك  تقو انخفاض فصم  بتاريخلقيمي  ي .ة  المتوق  انئتماالائر  لخس  اتقديرات   ويمثل  قريرت   ل ك  ة  الذمك  ب   ت.لو فيما 
  داد لتأخر في الساياك  أ  ى عدد عل  المخصم   نسب ت.تمد  خرىر  األة  دين لماالذمك  واتير وا فر ب صدت    ك لالتي    ةن ي دالم  لذمكاو  جارية ينة الت دالم
لمال  نية لالزمقيمة  الماالً واحت   األكثر ائج  النت   حتسابعملية اال  كس .ت   الخسارةر ماط  أن   ل ا نفس التي    المختلفة  ء ال.مال  ت عاقطاات  عموجمل

 ر ابقة الس ث حداألحول ا التقريريخ تار في  حة ات كون مت  يت لة الم.قوداعمة الومات الوالم.ل
 

 دية  ودائع النقوال  ىاألخرية دات المال الموجو 
ق  و ندلصفي ا  والنقدة  صرفي المرصدة  األ  التي تشمل  ، لمجموعةا  لدى  ى الية األخر ات الممن الموجودتجة  االن   انالئتمطر اا مخ  م ا يخفيم
فست واال مائتالفاو  يلةزمشركات    ى إلوض  والقر  ة ي مالالوراق  ألا ي  ثمارات  امالذو  شتركة ت  فإن  ائعوالود  خرى األ  دينةلمك  ت.رض  ، 
 ر دات الموجول ذه   للقيمة الدفترية  اً ض مساوي للت.رقصى لحد األا يكون أن  على مقابل اللطرف ا ثر.ت  نعنتج ئتمان ي لمخاطر اال وعة جمالم
 

إ لدى ي خزال دارة  تقوك  االخا مارة  دإب   لمجموعة ا  نة  ام  ئتمانطر  االمؤسسا و  فية المصر   دة صر أل ن  ً وفقلمالية  ت  لا تقوالمجاسة  سي   ك  موعةر 
األخذ    ر معطيبةت سم.ة  ك محلية ذا ة وبنوبنوك عالمي لدى  رصدة  أل دا" او إي ي طر  نع  انر االئتممخاطالت.رض ل  من  ة بالحد المجموع

 ر اتهمفاء بالتزاالو عن ة بلقامال األطراف نم أي  جز عارة ع اإلد تتوقال  ة،المجموع   اامل م..تت ي ت ك اللبنوا الأعم سابقةعتبار باال
 

 ت مانا الض
المجس  تقتضي إلى   ماليةضمانات    يكتقدموعة  ياسة  والتا   ت ااشرك  فقط  الشب.ب.ة  ت   ركة المشت   فاتاالئتالوالزميلة    ركاتض  رتيبات  / 
انات  لبي حول ا  29  رقكاإليضاح    ىعل"  ى االطاليرج،  رالتقري   خري تا  ما فيك  لقائمةات  نا الضماب   الخاصة  صيلتفاال  زيد منلمر  التطوير

 ر وحدةلمة اي المال
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 بعب  تا ة الموحدة ي لنات الماحول البياإيضاحات 
 2021مبر سدي 31في  كما

 

 بع( لية )تامخاطر الماارة الوسياسات إدداف أه 33
 

 بع(  )تا تمان مخاطر االئ أ( 
 

 ة د ائلز ا كيز التراطر  مخ
 

ل ك    ونعندما يكأو    ، فيةاطقة الجغرالمن نفس  ي  فة  ط أنشأو    ب ةتشامجارية  ت   شطة أن قابلة  ملا  راف طمن األعدد    ل يزاوما  دعن   التركيز  أينش
اقت  بابشكل مأثر  تت دية  ت.اق المات  لتزاباال  اء لوفا  على  ك قدرت   .ل تج  ةصادي سمات  أ لتغيرات في الظروف  ماثل  ال االقتصادية  أو  و  سياسية 

 ر م.ينمال أعا" طتؤثر على ق  تي ورات التطال تجاه  وعة مجلم اء ية ألداالنسب  اسيةلحساى إل  كيزاتترالشير ت ر هاغير
 

  تثماريةحفظة اسبمالحتفاظ  على ا  محددة تركز دات  إرشا   ة عجمومل ا  ات ءات وإجراضمن سياس، تت لمخاطرل   دائ الز  ركيز ت التجنب    من أجل 
وب  يتك  متنوعة،  في لتحكاالتالي  االئ مخل  حددة مالت  اركيزت ال  ك    ات كيزتر  إلدارة  ئيتقاان   تحوط   ةعمولمجا  ستخدكت  ار  ت وإدارن  اتماطر 

 ر ل قطا" ال.مو ال.القة توى ى مسعلطر االمخ
 

 لموجودات الماليةر ة من ائ ترية لكل فة الدفالقيم في  رتقري ال يخاري ت ف تمانئ خاطر االت.رض لم لالحد األقصى ل ليتمث 
 

 سوق خاطر الم ب( 
 

مت  للال.ا  مة ي لقا  تقلبر  اطمخفي    ق سو ال ر  خاطتمثل  ال  ليةتقب المس  ة ي قدالن تدفقات  دلة  الماألداة  بسبب  في راتغي للية  السوق، أس.  ت  مثل    ار 
  ر اب  حتفظالتي ت المالية ت ا مة أدواموعة أو قي المج تإيراداعلى  ؤثرمما ي  كس ألا.ار سومخاطر أالفائدة ومخاطر أس.ار ت ال.مال ر مخاط

إدال   إن من  مدف  و  هوالسوق    طرخا ارة  الحاال قبة  امرإدارة  وتحقيو  بولمق  اييرم.ل  وق من خال س لا  اطرمخل  .رضت ت  ئد  عالى  عأة 
 رمكنم
 

ر الفائدة  ارة مخاطر أس.هو إدار إن الغرض  ئدة الفاس.ار  أ   يضةاقم  ود قع  في   يسي بشكل رئ   ة تتمثلت مشتقال ام.ضاً ممجموعة أي ال  تبرك
 عةر مولمجويل اتممصادر  منة لناتجا
 

 ربةر ضا ملا ضغرا ألة مشتقة لي ما وات دأعة المجمو أو تصدر كتمتلال 
 

 ة ائد فار الر أسعمخاط رض لالتع
ر الفائدة  اغيرات في أس.بسبب الت   لألداة المالية   ةقبلي ست الم  ة نقدي لتدفقات االأو    لة .ادالالقيمة    لب قت   مخاطر في    فائدةثل مخاطر أس.ار التمت 
ألجل  يلة اطو  ن لديوامات االتزب   ي سئي كل ربشبالسوق    دةفائ ر الأس.ارات في  التغي ر  اطلمخ  المجموعة ض  ت.ر  رتبطي   السوقر   في ة  لسائدا

 يرةر تغم ةفائدأس.ار  ي ايترتب عل التيوعة المجملدى 
 

أا ة مخبإدار  عة مومجال  وكتق ل ا من خالل  ة  فائدال.ار  سطر  تت.رض  ي ا  سلفيات ل واض  القرومتوازنة من    محفظة   امتالك التي  ب  ترت لتي 
أقل من سنة    ت على فترا متغيرة    ة فائد  ألس.ار   .ة الخاضلية  المادوات  األ  ىعل  ة ئدالفا  ادة تس.ير إعتك  ي ر  ةتغيرمابتة وث   .دالت بم  ئدة علي ا فا

  لو يت.امة، ل.رية وااتجالظروف ال  بخالفةر ااستحقاق األد ريختا حتى ثابتة  فائدة  ار ألس. ة خاض.لاية للماا دوات األ ىعل دةائ الف ثبيتت  كت ي و
 لية وباستثمارات االما  المؤسسات  من  اض قترباال  رئيسية ورة  بص  ة ئدالفاات في س.ر  يرلتغيث امن حالسوق    لمخاطر  عةمجموت.رض ال

 بتةر ثاال ئعة والودالي مالالمنتجات افي 
 

ثبات    ، معتب إن وجد  تحوطالبة محاس  ير.د تأث ب ،  دةالفائ في أس.ار   ةل ة بصورة م.قوالمحتملرات  التغي   تجاهسية  لحساا  تاليلول اديبين الج
 يرةبر تغم فائدةالخاض.ة ألس.ار   القروض  على  أثيرت الخالل    من بة لضري بل ا المجموعة قح اب أرصة ب خاال  ،األخرى تغيراتمكافة ال

 

 2021 2020 

 

  ر فيالتغينسبة 

 اس األس  نقاط 

 سية  حسا

 الفائدة  ات مصروف 

 في  التغير نسبة 

 ط األساس نقا

 سية  حسا

 ةئدفاال  مصروفات

 هكدرألف   هم درألف   
     

 135.489 001+ 89.707 100+ ية مالبات لومط
 

تحقيو    إلىف  ت دة  ثابت   ودائعية أو  مال  قأورا   في   راتتثماا اسن إ  بل مضاربة  لل  ست للمتاجرة أو ي المالية لتجات  في المن ثمارات  ست ن االإ
  14  رقكفي إيضاح    المشتركة  تفا الواالئت   ةالزميل   لشركاتا  إلىوض  ى القرلع  ةالفائد  اران أس.ي ب   تك  رنوكالب   ىلد النقد  ائد أفضل من  عو

  حول   24و    23  يناحضاإلي المالية في  سات  لمؤسا  منض  وى القرعل  أس.ار الفائدة  اإلفصاح عنك  ا ت حدةر كمية المواللميانات االب   حول 
ر  لمخاط وهري  ج كل بش  تت.رضوال   تةثاب ال  دة الفائ   .ار سأ  ت ذا   الماليةت  موجودا لا  .ضب ب لك  عة كذالمجمو  ظ تحتف  لموحدةر الية اات المان البي 

 ر ةدفائ أس.ار ال
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  تابعب  موحدة ية النات المالحول البيااحات إيض
 2021سمبر دي 31في  كما
 
 ( عتابلية )اطر المالمخ رة اوسياسات إدا اف دهأ 33

 

 )تابع(   السوق  طرخام ( ب

 

 ةمالت األجنبيالعض لمخاطر التعر
تقمخ  فية  نبي األجت  مال ال.طر  مخا  لتتمث  القي اطر  ال  لة ال.ادة  ملب  النقديةفقتدأو  التغبسب   ليةماداة  أل  ةبلي قت المس  ات  فب    س.ارأ ي  يرات 

األجن   صرف  إن  ةبي ال.مالت  المجهرية  لجوا  يةالنقدطلوبات  لموا  تلموجودا ار  بالدوالر    إما   تكونأجنبية  مالت  .ب   ةقوم الم  موعة لدى 
  فإن   ،كياألمري   الر لدوا  ماكأ  يمارات اإل  هكدرال  صرف ر  ثبات س.ل  نظراً   مريكير الر األلدوا  اكأم   ا ف.ر صرثبت سمت  الممريكي أو ب.األ

 ت جوهريةر العمطر امخ تمثل أن ا عتبارهاك ايت  ر األمريكي الال دولارى المرتبطة ب خأل ريكي وال.مالت األمر االدة بالدواألرص
 

اب.ة  لشركات الت ا  فيجموعة لمات امارث افي است يسي بصبشكل رئ ية  جنب األ   تال.مال  أس.ار في    تامخاطر التغيرض المجموعة لت.ر  يت.لو
ك  لدرها   ر ثابت أماكغي   رف ا ر صوس.جموعة لم  ةي مالرسملة  .ن العة ب.ملة مختلف  مقومة  سميةر ال  .مالتال  كونت ث  ة حي لزميلا  كات لشراو
األ  تيرامااإل الدوالر  تسجيل ر  مريكيأو  ت عن   ة اتجلن ا  نبية األج  مالت .لا  صرف فروقات    يتك  تلد  المن وحيد  لغر ك    بيانات الإعداد    ضشآت 
 ر حد وم لدخل الشامل الا بيانلموحد من خالل ا يةكقوق الملت في حيراغالت ي بيان فة موعجم دة للالية الموح لما
 

 : خرى األة مللشاا  يراداتاإلى ا علهرل.مالت وتأثي جنبية ل ذه ااأل في أس.ار ال.مالت رغي الت  جاهت   يةحساسلل تحليل الي الت  يبين الجدول

 

 2021  2020 

 

  يغير فنسبة الت

 صرف ال سعر

  ى حقوق عل   أثيرالت

 باح األر/الملكية 

  غير في نسبة الت  

 ر الصرف س.

وق  حق لىع ري ث التأ

 اح رب ة/األالملكي 

 رهكلف د أ   م دره ألف   

      

 507.468 01+  459.384 01+ الجنيه المصري 

 171.101 10+  151.106 10+ دية ال ن  وبيةرلا

 ب893  10+  ( 31.112) 10+ ر األمريكي ال بالدو طة غير مرتب  ىالت أخر عم

 
 األسهم  سعار اطر أ لتعرض لمخا

يمة  ت األس ك وقا ات مؤشرغيرات في مستوي لت ا  نتيجةس ك  ألللقيمة ال.ادلة  ا  ا"ارتفض أو  انخفا   طرخام   فياألس ك    .ارر أسمخاط  تتمثل
ر  أس.اخاطر تج مر تن مجموعة ال لدى  ةري االستثماة ظف محالمن رية غير التجا س ك.ار األ مخاطر أسل الت.رض نشأي ستقلةر ك المس ألا أس.ار

اح  ل األرب القيمة ال.ادلة من خالو رىاألخ  شامللا  اإليرادات خالل  من   لة ة ال.ادبالقيمة  وعجملم فظ ب ا اتحت التي    الملكية ن أدوات  مس ك  األ
ت ائر لخسوا ي ل ات  الى مؤشرا   اً استناد  اريةا االستثم حفظت في م  ةدات الملكي سن قبة  امرب لمجموعة  ارة اإدك  وقر  ثمارات  الست تك إدارة اسوقر 
ً ي أو  ينمؤهل  ناديوصء  المحفظة من خالل مدرا  نة ضمي جوهرال ار لدى  ماالستث   يةيجسترات امن    ال دف الرئيسي   إندير  ى أساس فرعل  ضا

 ر كنصى حد ممألق  رماث ت سات االعائدزيادة  وعة هالمجمو
 

ال.ادلة مالقي ر على  تأثي ال  يليفيما   ال.في  ير  لتغا   نتيجة ثمارات األس ك  الست   ة  ال.امحتفال  لكيةلماألدوات    دلة االقيمة  بالقيمة  ب ا  من    دلة ظ 
ولة في  ة م.قصورب   ل المحتم  التغير  ب بسبب رديسمب   31في    والخسائر  رباح األخالل  ن  م  ادلة القيمة ال.ى ور خاأل  ة مل االش  ات اداإلير  ل خال
 : األخرى غيرات المت  ت كافة  ك، مع ثبات األسؤشرام
 

             1202               2020 

 

   تغير فيلا

 لسهم سعر ا 

 ى  تأثير عل ال

 كية لملحقوق ا

 ي  التغير ف

 س ك الس.ر 

  ىالتأثير عل

 ملكية وق الحق

 هكلف درأ  درهم  ف أل  

     

 81.762 10+ 143.230 10+   االستثمارات

 
 جية لدان الخارب ال لمخاطر  رضالتع
  ثير تأأي    من أجل تقييك  ا اط نش  موعة المج  افي   لزاو ت دان التي  لفي الب   ت لتطورادية وااصقت االسية والسيا ث  اة األحدارة بمراقب إلدوك اتق

 را ت عمليا ائجونت  للمجموعةلي ماال زمرك ال على محتمل
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  تابعب  ة ية الموحد نات المالحول البياإيضاحات 
 2021سمبر دي 31في  كما
 
 ع( لية )تابالما  مخاطرة الر ت إدااف وسياسا دهأ 33
 
 سيولة لا  طرمخا ( ج

 
المجموعة  ا  رةك قدعدطر  مخا   يف   لسيولةاتمثل مخاطر  ت  بالتزاملوفعلى  تقاقاق لية عند استحالما   اات اء  المجموعة  ر  طر  خاقبة م بمراوك 

  جودات مولارات المالية واستثماال ق  ااستحقاالعتبار    يفالطريقة    ه تأخذ هذكررر  المت   يالنقد   يطالتخطة أداة  ل باستخداك طريقانقم األمو
من    رةالمقددية  النق  لتدفقاتب واى خرأل امالية  الموجودات  الو  فواتير  ب ادر  صت  التي لك  مدينة  ك الوالذم  ية ارالتج ينة  دمثل: الذمك الملية  املا

 ال.ملياتر 
 

مراقب  الب ومتطل   يةنقدلاتدفقات  ال  ةيتك  السيطرة  تحت    ركزي م  بشكلالمجموعة    تشركا لدى  ة  لوالسيو  تمويلات    لدى   ةين زخإدارة 
اظ  الحف إلىوعة جملما دف ت ر المال للمجموعة س رأارة مصادر إد ادة كفاءة وف.اليةو زي كزي هالمر ا النظاك ذإن ال دف من ه موعةرجملا
الع استمرتولى  بين  الازن  وات ارية  السرداباستخلمرونة  مويل  والبن   لقروض اوالمكشروف    على  فية المصر  بات وح ك  ار  اإليجقود  عكية 

تقيالتمويل السيولة  إدارةب   ةوعالمجم ك  ور  باحباالحتفا  مخاطر  كتياطي ظ  بنكات  وتس يالت  بمراقضرا قت اوتس يالت  ية  افية  وذلك  بة  ، 
 ةر الي لمبات اووالمطلت وجودا المقاق حت اسفترات ارنة باستمرار ومق .ة لمتوقية الف.للنقدية ااات قلتدفا
 
 يةر لمالمات التزااالب  وفاء لاة بما في ذلك متوق.لا  ية تشغيلال المصروفات توفير لطلب د الن ي عافلياً نقد كاالمجموعة ح دىل
 

 ةر دية غير المخصوم لدف.ات الت.اقا الى ناداً للمجموعة است لية االم استحقاق المطلوبات ت رافت   ه أدناهإلي ول الجديلخم 

 

 ة الماليت طلوباالم

 

   ل سنة خال

 واحدة 

  5  إلى 1من 

 سنوات 

 من   أكثر

 جمالي اإل ات سنو 5

 ألف درهم  هم لف درأ م رهألف د  م هألف در 

     2021ر  ديسمب   31ا في مك

 12.030.325 553.246 4.487.054 6.990.025  ا فوائدلي ع ات التي تترتبوالسلفي  القروض

 1.497.121 - 628.712 868.409 ةن المبالغ المحتجزة الدائ 

 1.281.348 553.246 583.023 145.079 يجارامات اإلالتز

 204.429 - 204.429 - سيطرةملاغير  لحصمالمستحو إلى ا

 287.545 - - 287.545 دفعلح مستحقة اربااأل توزي.ات 

 11.246.313 4.226.246 6.655.090 364.977 صكوك

 16.474.518 919.102 7.070.444 8.484.972 أخرىوبات طلم

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

 43.021.599 6.251.840 19.628.752 17.141.007 ير المخصومةوبات المالية غطلالمإجمالي 

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

 

 ات المالية المطلوب 

 

 خالل سنة  

 دة واح

  5 إلى 1من 

 سنوات 

  نأكثر م

 ي مالاإلج ات سنو 5

 لف درهكأ درهكف لأ رهكألف د  ألف درهك 

      م .اد بيان اب 2020ديسمبر   31في  امك

 16.829.388 461.195 12.109.332 4.258.861 وائد ا فات التي تترتب علي في سلوال القروض

 1.647.548 - 720.900 926.648 ةن ة الدائ محتجزلغ الالمبا

 1.607.343 660.683 754.523 192.137 امات اإليجارالتز

 199.673 - 199.673 - لمسيطرةاغير  لدفع للحصما حوت سمالمبلغ 

 288.804 - - 288.804 لدفعا قةرباح مستحاأل توزي.ات

 8.808.657 5.247.477 3.389.881 171.299 صكوك

 15.840.920 1.055.711 5.906.852 8.878.357 أخرى لوباتطم

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

 45.222.333 7.425.066 23.081.161 14.716.106 لمخصومةير اية غالالمطلوبات المإجمالي 

  = = == == == ==  = == = = = ====  == = = = = ====  === == = = == = = 
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 ابعب  ت وحدة ية المنات المالحول البياات إيضاح
 2021سمبر يد 31في  كما
 
 تابع( الية )لمخاطر الما  ات إدارةسا ف وسياأهد 33
 
 ال ة رأس الم إدار  ( د
 

  لما الرأس  ل   ةقوي   عدةقالى  فاظ عالح  لىإمجموعة  لا  سياسة    دف ت كةر  شرال   ك ي أسحامل  إلى ال.ائدة    لكيةمحقوق الالمال على    أس يشتمل ر
الم  نر إستقبل ملا  في  األعمال  ورتط  ريةتمرااسعلى  ة  والمحافظالسوق  ودائن  تثمر والسلما ثقة    علىظ  للحفا الرجموهدف  ئيسي من  عة 

  قيمة   زيادةال ا ومأع  لدعك  الس الملرأ   جيدة  سبون   ويني قائتماموعة بتصنيف  المج  احتفاظ  و التأكد منه  ة رأس المالإدار  ةيجي استرات 
 كنر ممى حد صق مساهمين ألحقوق ال

 
ائد صافي  لمال زو" رأس اجملى م مة عالمقس  ونافي الدي ص  تمثل  التي  لمالي لرفع اابة  داك نستخلمال باسة رأس ابمراقب مجموعة  التقوك  

المجم   ف ت دلديونر  ا نسبة    اظالحف  إلىوعة  سياسة  روض  ق  ون،الدي   ن صافيممجموعة ضالتضك    ٪ر50من    ل قأل  ي الالم  الرفععلى 
ً ناقوصكوك  ئد  واي ا فلعيات تترتب  وسلف   افي ة ناقصاً صركالش  الكيم  إلى   ةكية ال.ائدق الملحقو   المال   أسيشمل ر   ري.ادله   النقد وما  صا
الم   الخسائرب / رباحاأل  تياطياح ا  ةر حققغير  نسربة  المجموعة   الي مال  لرفع إن  ٪بر  21  : 2020   ٪14  هي   2021بر  سمدي   31في    لدى 
مانات  يزات والضمع الموض مالقر ت  ويامست   يادةزحالة    فيلة  محتم ال  ةالكبيرئدات  .االين  ب   نعلى التوازللحفاظ    دارةلس اإل.ى مجيس
 ر  المال د لرأس الوضع الجي  اتي يوفرهلا
 

ً   دارة اإل  مجلس   يقوك ً م  التشغيلي  لالدخ افي  ص  بأنه ة  موعمجه ال.ّرفلمال، الذي ت  أس ارد على  راقبة ال.ائ مب   أيضا لي حقوق  إجما  على   قسوما
رأس    ت مين وعائدااهإلى المس  ح األرباوزي.ات  ت   مستوى   ةاقب ضا بمرأي   اإلدارة   وك مجلسق األقليةر يقاستثناء حقوب   مين،هاسمالملكية لل
 ر هلدي أو ت. س المالل رأ هيكعلى يدة للحفاظ دج كصدار أس  إاهمين أو  ى المسالمال إل

 
أإ  يتكك  ل ت جراء  األه   ات غييرية  أو  دافي  أالسياف  ال.ملي سات  ارأ دارة  إل  المتب.ة  اتو  بر  يسمد  31في    تيننت ي الم  السنتينل  لمال خالس 

 ر2020 برديسم 31و 2021
 
تخال شرك   أو الشركة    ع ض  من  الأي  لمب تات ا  االحتي متط  استثناءب خارجية  ات   ج  من مفروضة    رأسمالية   تطلبات .ة  الاطلبات    ني قانوي 

 ر ةالمجموع ات شرك  في اأسست لتي ت ا دولالفي  ب ا ول لم.مين االقوان ن ضم
 

 لية دوات المالأل   يمة العادلةلقا 34
 
 ماليةر الت مطلوبا لاوالية دات المجون الموية مالمال واتألف األدتت 
 
ا  در ب تصالتي لك ة مدين ك الوالذم يةجارلت ا نةلمدي والذمك اندوق  الص في  لنقدوا المصرفية  دةة من األرصللمجموع  ة المالي موجودات ألف التت 

في  االستثماو  تيرفوا المارو األرات  والقروض  الق  المواللسلفيات  واية  األذمك  األ   ة ق المستحلغ  اوالمب   خرىدينة  ذطرا من  ر  ال.القة  ت اف 
وذمك    ة دائن ال  ت لحساباواوك  صكوال   وائد ا فتترتب علي لتي  لفيات اوالس  القروض و  ء ال.مالائع  ودوعة من  للمجم  لية االم  طلوبات وتتألف الم 
 ر رى خالدائنة األ والذمك   دائنةال المحتجزات 

 
 ر ك ذل الفذكر خلك ي  ا ية، مرت  ا الدفمت قي ة عن ري رة جوهوبصلمالية ت االمطلوباجودات و ال.ادلة للمو  القيك ختلف ت ال 
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  تابعب  ة موحد الية نات المالحول البيا إيضاحات
 2021سمبر دي 31 في اكم

 

 مسيطرة جوهرية  ذات حصص غير  ة ابعلتكات الشرا 35
 

 أدناه:  ة وضح م جوهرية مسيطرة  غيرذات حصم جموعة .ة للماب ت لالشركات  ا عن ماليةات الم.لومإن ال
 

 ملكيةلاة نسب  ملكيةة السبن بلد 

 2020 2021 التأسيس 

    

 ٪15 ر37 - تحدةربية الم.الت ارااإلم ب1-2يضاح ع إاج ر "مولز شركرمار إع

 ٪20 ر00 ٪20 .00 حدةمت .ربية الالرات إلماا "مار للتطوير شركرإع

 ٪11 ر26 ٪11 .26 مصر كركمية شرن للت ر مار مصإع

 ٪22 ر99 ٪22 .99 ال ند متدلي  ال ندعمار إ

 
غ الالمب   إلى الم.لومات    هذتند هتسر  2021سمبر  دي   31في  ة  سنة المنت ي لللتاب.ة  مالي ل ذه الشركات المركز البيان اي  تاللخم الجدول الي 
   روعة جمت المشركا بين ألرصدةا حذف ل  ب ق
 
     
 ال ند ار عمإ رار مصإعم مارإع ارإعم 
 ليمتد  ك ة شركرتنمي لل ر" ك للتطوير شر ولز شركر"  م 
 رهك ألف د درهك   فأل رهك د  فأل رهك د  فلأ 
     

 9.362.559 13.634.916 36.164.592 - إجمالي الموجودات 
 7.522.042 8.412.448 19.749.216 - وبات لطم المالي إج

 1.840.517 5.222.468 16.415.376 - لكية الي حقوق المإجم
 -------------------------- -------------------------- ------------------------ ------------------------- 
     : لعائدة إلىا
 1.330.767 4.593.842 11.594.244 -   ركةشال الكيم

 509.750 628.626 4.821.132 - ر المسيطرة يغ مالحص 
 ------------------------- ------------------------ ----------------------- ------------------------ 

 
  األرصدة  ذفحل ب مبالغ قاللى إ ت لوما.المه تستند هذ ر2021 يسمبرد 31 ي ف اب.ة كماركات الت ل ذه الش لدخل ا انبي  ليول التاخم الجد يل

   رالمجموعة  تشركا بين
     
 ال ند إعمار  عمار مصرإ رإعما إعمار 
 متد لي ة شركرك للتنمي  طوير شركر" تلل لز شركر"  وم 
 درهك ألف   رهك لف دأ رهك ف دلأ رهك د  فأل 
     
 1.120.256 2.605.809 15.601.892 4.071.173 يرادات إلا

 ( 216.421) 963.440 4.232.510 1.440.256 سنة ل رب ائ خساأرباح/
 ( 216.421) 963.440 4.232.510 1.440.256 لسنة ل لشاملةا إليرادات إجمالي ا

 ------------------------- ------------------------- ----------------------- ------------------------ 
     ى: دة إللعائا

 ( 169.330) 854.958 2.595.470 1.218.922 الشركة   لكيما
 ( 47.091) 108.482 1.637.040 221.334 طرة يسير الم غ مالحص 

 ------------------------- ------------------------ --------------------- ------------------------ 
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 ب ع تاب حدة ية المونات المالحول البياضاحات إي 
 2021سمبر دي 31في  اكم

 

 )تابع( مسيطرة جوهرية  ذات حصص غير  ة كات التابعرلشا 35

 

  حذف ل  ب ق  بالغى الملإم.لومات  ال ه  هذتستند    2020سمبر  ي د  31في    كمالتاب.ة  ركات ا ذه الشالمالي ل  زان المركلي بي ات ل الالجدو لخم  ي 
   ر ت المجموعةشركا بين رصدة األ
 
     
 ال ند  عمارإ مصر إعمار راعمإ إعمار 
 تد ليم ركرك ش تنميةلل ر شركر" ويتطلل " ركشر ولزم 
 ألف درهك  ف درهك أل ف درهك أل ك ألف دره 
  ب اد بيان ا.م      
     

 10.162.429 10.734.895 33.708.938 24.991.489 دات موجوالإجمالي 
 8.072.648 6.481.760 20.209.172 5.931.517 بات إجمالي المطلو

 2.089.781 4.253.136 13.499.766 19.059.972 ية لكالمحقوق ي إجمال
 ------------------------- -------------------------- ------------------------- ------------------------- 

     ة إلى: دال.ائ
 1.523.647 3.733.655 8.046.132 16.130.454 ة  الشرك كيلام

 566.134 519.481 5.453.634 2.929.518 طرة لمسيغير ا مالحص 
 ----------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------ 

 
  ة ألرصدا حذف ل ب إلى المبالغ ق ومات هذه الم.لتند تسر 2020يسمبر د 31في اب.ة كما ت ال تا شركه الل ذ ل خ ان الدي لي ب االت  الجدول  يلخم

   روعة جم ت المشركا بين
 
     
 ند ال ار إعم إعمار مصر رعماإ إعمار 
 تد يمل ك شركر ميةتنلل ر" رك طوير شتلل شركر"  مولز 
 هك ألف در هك ألف در ك درهألف   ك درهلف  أ 
  ب ن ا.اد بيام      
     
 1.027.723 1.095.423 9.758.283 3.507.561 ادات يرإلا

 ب 641.123  439.113 2.055.530 703.609 لسنة ئرب اأرباح/ خسا
 ب 641.123  439.113 2.055.530 703.609 لسنة املة للشات ادااإليري إجمال

 ----------------------- --------------------- --------------------- ---------------------- 
     إلى: ة ل.ائدا

 ب 455.571  389.669 1.325.848 595.460 ة  كالشر يمالك
 ب 185.552  49.444 729.682 108.149 طرة يغير المس مالحص 

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

 

 
 الحقة  أحداث  36
 

الشركة  إ  ررت ق إعادة    في   البدء دارة  ال.قارية  برنامج  إعمار  قبل شركة  األس ك من  يزي شراء  بما ال  ال ا  رأسم٪ من  1د عن  شركر"ر 
المقترح    برنامج  إنر  الم صدر الشراء  واالموافقة  يخضع  إعادة  على  لمساهمين  عالوة  التنظيميةر  على    ذلك،لموافقات  موافقة  بناًء 

 أو إلغاؤهار  هذه األس ك  سيتك بيعذا كان إدارة الشركة ما إ، سيقرر مجلس ةقات التنظيمية المطلوب فوالحصول على الموا  المساهمين
 




