
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شركة إعمار العقارية ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 البيانات المالية الموحدة 
 

   2022ديسمبر  31
 
 

 
 
 
 



 شركة إعمار العقارية ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 البيانات المالية الموحدة
 2022ديسمبر  31في  للسنة المنتهية

 
 جدول المحتويات 

 
   الصفحات   

 
 2 - 1   لس اإلدارةتقرير أعضاء مج

 
 9 - 3   مدققي الحسابات المستقلينتقرير  

 
 10   الموحدبيان الدخل 

 
 11    الموحدبيان الدخل الشامل 

 
 12    الموحدبيان المركز المالي 

 
 14 - 13    الموحدبيان التغيرات في حقوق الملكية 

 
 16 - 15    الموحدبيان التدفقات النقدية 

 
 88 - 17    ت المالية الموحدةانالبياإيضاحات حول 

 







 

3 
 

 ضاء األع ية للشركاتالمعي الج إم بيكي منظمة  عضو فيمتحدة وال العربية تا مارإلا لةفي دو صةرخ م   ةكشر ،تديمل  جلف  راكي بي إم جي لو
 ة.وظمحف قوقيع الح بالضمان. جم دةحدوم ةصا ة خ زيي جلناة ك، شرمتدانترناشيونال ليإم جي    بي كي لـ عةابت ال المستقلة

 ة. ة المتحديبالعر اتارة اإلمولد نيناوق بج موب خصومر لج د )فرع دبي( مسيمتل  فجل  ارلوي إم جي كي ب
 

 

 
 

 
 

 

 

   كي بي إك جي لوار جلف ليمتد 
 في وان سنترال  5المكاتب 
 01 ر04رقك:   تبمكال، 4 الطابو

 3800شار" الشيخ زايد، صرب 
 .ربية المتحدة مارات الإل، ايبد

   www.kpmg.com/ae+، 971ب 4  403 0300هاتف: 

 

 
 

 مدققي الحسابات المستقلين  تقرير
 

 السادة مساهمي شركة إعمار العقارية ش.م.ع

 
 

 التقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة  

 

 الرأي 

 

  فألةأب، التي تت موع أالشركةأب وشركات ا التاب.ة  أالمج  .قارية شركر"لشركة إعمار الالية الموحدة البيانات الم و ي بتدق منالقد ق
والتغيرات  للدخل الشامل  بيانات الموحدة البيان الدخل الموحد وو ،2022 مبرديس 31في لي الموحد كما  المركز المابيان ن م

ضمن السياسات المحاسبية ال امة  ى إيضاحات تت نة المنت ية في ذل  التاريخ، باإلضافة إلسلل دية نقلادفقات ة والت الملكي في حقوق 
 ىر إيضاحية أخر ت وم.لوما

 
رة عادلة، من كافة النواحي المادية، عن المركز المالي الموحد  .بر بصوت   فقةوحدة المرالية المالم تايان ، إن الب نارأي  في

وفقاً   لموحدة للسنة المنت ية في ذل  التاريخ ا المالي الموحد وتدفقات ا النقدية اأدائ  ن، وع2022يسمبر د 31ي كما ف للمجموعة 
 ر ة الدولية  الم.ايير الدولية إلعداد التقارير الماليةب ن مجلس م.ايير المحاسب درة عاصلا ر الماليةتقاري لعداد ار الدولية إلي للم.اي 

 

 أساس إبداء الرأي

 

ققي  مد ة ي لمسؤوة قرفيير في الم.ا جب هذه دقيقنا وفقاً للم.ايير الدولية للتدقيور قمنا بتوضيح مسؤولياتنا بموت بتنفيذ  اقمن لقد 
ً ن المجموعة ومن هذا التقريرر إننا نتمتع باستقاللية ع وحدةالم ة ي يو البيانات المالالحسابات عن تدق ني  السلو  الم واعد لق فقا

ب  ليةقاللية الدوست ير االمجلس الم.ايير األخالقية الدولية للمحاسبين  بما في ذل  م.اي رة عن داصال لقانونيينللمحاسبين االدولية 
د  ، وقالمتحدة دولة اإلمارات ال.ربية للبيانات المالية الموحدة في  قيقنادت ب م نة المت.لقة ال يات طلبات أخالقت م لىإ ضافة باإل

رة عن  يين الصادن القانون للمحاسبي  الدولية لمتطلبات ولقواعد السلو  الم نيا  ذه ى وفقاً لألخالقية األخر سؤولياتنا اينا ماستوف
ومناسبة لتزويدنا بأساس إلبداء  علي ا كافية   يو التي حصلناقدت أن أدلة ال ون.تقدر هذا  ني ب محاسة لللي خالقية الدواأل ييرس الم.امجل

 رأينار  
 

 أمور التدقيق الرئيسية 

 

المالية   ناتبيادقيقنا للت ية في مور أهمأكثر األ ،مور التي نراها، وفقاً ألحكامنا الم نيةأل  اسية في تللرئي التدقيو ا تتمثل أمور
،  ثناء تكون رأينا حول اوأبشكل مجمل،   ةلبيانات المالية الموحدلنا في سياق تدقيق ر ومناول هذه األتك ت  اليةرحلا للسنة  وحدة الم

   رحول هذه األموراً منفصالً ي رأي وال نبد
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 تابع( ) ية دقيق الرئيسالت  أمور 
 

 ادات اإليجار يع العقارات وإيربباإليرادات من  اف تر عالا

 ة الموحد انات الماليةحول البي  5 و  4-2و   2-2ت راجع اإليضاحا

 أمر التدقيق الرئيسي  ال تدقيقن كيف تناو أمر التدقيق الرئيسي 
 

  .قاراتبيع ال نم اتتقوك المجموعة باالعتراف باإليراد
  رإلعداد التقاري  يةوللداايير من الم. 15يار رقك للم.قاً وف

  .مالءأأاإليرادات من ال.قود مع الالمالية الدولية  
من الم.ايير  16وإيرادات االيجار وفقاً للم.يار رقك  

   يجارأرأعقود اإلالدولية إلعداد التقارير المالية الدولية  
 

  في  إما  .قاراتبيع ال نم ات ت.ترف المجموعة باإليراد
  د .قوعلى شروط ال ءً ناب  ة خالل فترة زمني أو وقت محدد 

 ب.ة في النطاقبرمة مع ال.مالء واللوائح والقوانين المت الم
الذي أبرك فيه ال.قد مع عمالئ ار ي.تبر  الجغرافي 

االعتراف باإليرادات من بيع ال.قارات أحد أمور التدقيو  
اك  كحاأل سية التالية وئي لرة نظراً لل.ناصر االرئيسي 

طلب مزيداً من  تت ي لت اتخدمة والتي مسالت رالتقدي وا
 تدقيو: ركيز أثناء الت لا
 

من التزاك أداء واحد   ف لتتأ ودق.تحليل ما إذا كانت ال •
 كثر؛أو أ

 

ن يتك الوفاء بالتزامات األداء على مدى  إذا كايد ما تحد •
 ؛ قت محددمنية أو في وفترة ز

 

  ءا األدات مازلت اب  للوفاءمة  الالزف ي الالتكإجمالي ر دي تق •
سبة  ن وبال، ع ال.مالءم مةبرموجب ال.قود المب 
فترة  ى  مد علىلتزامات األداء التي تك الوفاء ب ا  ال

  مدى االعتراف باإليرادات المتناسبة إلى ، زمنية
   الوفاء بالتزاك األداء؛ و

 

تقييك احتمالية تحصيل المجموعة للثمن المستحو   •
 مة مع ال.مالءر مبرلا دوق.ب البموج

 

  رة مؤجال رات.قاال  ن مار اإليجرادات إي ب  يتك االعتراف
  المستأجرين  ا مععلي  و تفالميجار اإل عقد لفتراتاً قوف

ر  اإليجا  قدع راً من بدايةبات عاط الثابت س لقا أساسعلى 
قد تتضمن عقود اإليجار  فترة عقد االيجارر على مدى  

حتسبة يجار اإل تا دإيراب 1 ر لو ب تت.بنود محددة    بناءالم 
  ينللمستأجر وافز ح ب 2  و ؛ تأجرينمسالمبي.ات على 
ف ب ا  ترالم. جاري اال  إيرادات يمة على ق قد تؤثر والتي
 نةر ل السخال

 
  بوجود المت.لقة ة امن الكخاطر لما راعتب ن اال.ي مع األخذ ب 

تطلب  مما ي ة المؤجر  من ال.قاراتإيرادات االيجار ودقة 
 تدقيور ناء الأث ز ي كترال من اً يدمز
 

 

ف  ارت عاللة بي سات المحاسة السياتقييك مدى مالءمقمنا ب  •
دى التزام ا  ومل المجموعة مطبقة من قب لادات اباإلير

 ليةر إلعداد التقارير المادولية بالم.ايير ال
 

  فيماالمجموعة  قبل من  ق اطبي التي تك ت   تجراءا ف ك اإلقمنا ب  •
 ؛اتاإليرادب يت.لو 

 

النظك   وتطبيو تصميك ءات المت.لقة ب اإلجرا باختبارقمنا  •
 ذات الصلة؛  بيةالرقا

 

بيع  عقود بتقييك  ،عينة مختارة  من خالل اختبار ،ان مق •
  ة ة بالمجموعصخاالاألداء  مات يد التزارات لتحدل.قاا

ء  يك ما إذا كان قد تك الوفاقي بت  وقمناد قوبموجب هذه ال.
وقت  الل  ية أو خترة زمن ف  ىى مد عل هذه بالتزامات األداء 

ً  محدد من   15رقك لم.يار دة بموجب اد حمالر .ايي  للموفقا
 لمالية؛ير اقارالت د داعإل وليةم.ايير الدال

 

ة  بتقييك مدى مالءم، عينة مختارة اختبار من خالل  ،ناقم •
ى  و" إلل الرجالن خ ت مل.قاراد اي تشي ل اإلنجاز نسبة 

ف  إجمالي التكالي ب  رنةامقخه اري تى ت المتكبدة حالتكاليف 
  ء على مدىداألزامات ابالت  لوفاء عندما يتك ا المقدرة وذل  

 نية؛ فترة زم
 

ية  كفا ىيك مدبتقي  ،عينة مختارة اختبار ل من خال ،قمنا •
ر  ري إلنجاز وذل  من خالل تقدرة لالمق تكلفة إجمالي ال

،  من قبل اإلدارة .ينالم   ي الخارج كلفةاستشاري الت 
  فيمار  لة صلاألخرى ذات ا مات م.لولوا  مةداعالقيات اواالتف

نة مختارة  ي عخالل ريخه، قمنا تاى و بالتكلفة المتكبدة حت ل.يت 
ل  ال خن ل  مة وذلتكلفناصر االبنود الجوهرية ل.ر باختبا

صلة بما في  ال ت ة ذا مقارنة هذه البنود مع الوثائو الداعم
  لاألعما ودقة تكاليف  وجودللتأكد من  الدفع ذل  ش ادات 

   ة؛زجمن ال
 

مخاوف أو  بخصوص أي اإلدارة  مناالستفسار قمنا ب  •
،  ءصيالت من ال.مالتحالوعمليات المبي.ات  زاعات بشأن ن 

حالة الت.رض وم.دالت الت.ثر في السدادر  باإلضافة إلى  
بتتبع   ،عينة مختارةاختبار من خالل  ،عالوة على ذل ، قمنا

  ت نت قد تمعينة من م.امالت التحصيل للتحقو مما إذا كا
 كل مناسب؛ و شب 

 

  جار الي اد عقوبفحص  ،خالل اختبار عينة مختارة ،قمنا •
  لسنة ل اال ب ا خ ترفم.ال اإليجارات قة ود  دد من وجوللتأك
 ير المالية؛ م ا بالم.ايير الدولية إلعداد التقارتزالاى ومد

 

  ضوعةو الم اضاتفتررات واالدي تقبتقييك مدى م.قولية ال قمنا •
ت اإليجار  اادإير ل ية تحصي بإمكان  ولت.ا ي اإلدارة فيمقبل  من

 و  ؛لسنةل اب ا خال الم.ترف 
 

وص  بخص  المجموعة   فصاحاتإ ةبتقييك مدى كفاي  ناقم •
لدولية  ن الم.ايير ام  16و  15ك ن رقالم.ياري  اتب لتطم

 ليةر إلعداد التقارير الما
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 تابع( ) ة يق الرئيسيلتدقور امأ

 
 

ارية  الستثم والعقارات ا  يرلتطواة"( للعقارات لغرض يمرداد )"القست ة لاللقابلالقيمة ا ق وحقيللتلة  ب اة الق تقييم صافي القيم

 على التوالي "العقارات"( )

 حول البيانات المالية الموحدة  17و  12و  4-2و   2-2ات راجع اإليضاح

 أمر التدقيق الرئيسي  ال تدقيقن وا تن  كيف الرئيسي أمر التدقيق 
 

ن  مكل  تضمنير ت لتطوغرض ال ات عقار موعة مجاللدى 

  لىإباإلضافة  ءاا ومشاريع قيد اإلنشإنجازهيع تك شارم

  رأب ت را.قابر أال.ة مجتمإلي ا شار  ي    ريةماتث اس تاقارع

رية  هذه ال.قارات على أحكاك جوه قيمة  تحديد  ينطوي

 ر اضاتافتردة ويستند إلى ع

 

  يمةالق  يصافوبالتكلفة  تطوير لاض  لغر اراتال.قك بيان ت ي 

يتمثل صافي القيمة  ر أي ما أقل و، حقي للت لة قاب لارة المقد

اق األعمال  ر في سي قدلمع اي ب ال .رس ي لتحقيو فل ةلالقاب 

ً ناقعتيادية، اال والتكاليف  تكاليف اإلنجاز المقدرة  صا

ثمارية  الست ا  اتال.قار يتك قياس لبيعرة لالمقدرة الالزم

ً ناق كلفةبالت  إن   ،قيمةض الخفان اكك و االست ال  المترا صا

 جدر  و
 

ً خارج كبمقي  موعةجمال .ينتست    لتقدير قيمة ي مؤهل م نيا

القيمة   تقديرر تتضمن عملية عقارات اكبير من جزء 

التي سيتك  تقدير االفتراضات أحكاك جوهرية عند 

ارتفا" أس.ار  ولمية ة ال.ا ط التضخمي الضغو إن ر تطبيق ا

لى  ؤدي إت الفائدة واألحداث الجيوسياسية األخيرة قد 

قصير إلى  المدى ال سواق ال.قارات علىلبات أكبر في أتق

  مما يتطلب من اإلدارة أن تراقب عن كثب  المتوسط،

 ر قيمة ال.قاراتاالفتراضات وتأثيرها على  

 

تقديرات   ضعبو اإلدارة  قياك يتطلب  ةقيمال رتقدي إن 

،  في السوقوجود تقلبات عالوة على  هرية وج  وأحكاك

  حيث جال  هذا المفي   يوالتدق تركيز أعمالمما يستدعي 

  أن يمكن القابلة للتحقيو ة القيم ديدفي تح أي خطأ  إن

  اتل.قارية قيمة الدفتريكون له تأثير جوهري على ال

 دةر موح يانات المالية الفي الب موعة المج

 

 

  طال" يين واالن الخارجي مي لمقوكفاءة ا ييك مؤهالتبتق ناقم •

ما   دوعة لتحدي ك مع المجمصة ب رتباط الخاوط االعلى شر

أو   ثرت على موضوعيت كأ تكون قدأمور قد هنا  انت إذا ك

 لى نطاق عمل ك؛عداً .ت قيووض

 

  واللذين، لديناقاري المختص ل.يك اي قيو الت بفر ة.ان ست قمنا باال •

  اتمن جي  ج.ة مراب خالل اختبار عينة مختارة من  ا قامو

  فتراضات االوالتحقو من قييك الت مة في ستخدالم ييكتقال

وتكلفة   ي.اتب الم س.ار أليسية ئ رل تقديرات اخاصة باللا

رادات االيجار  إي و وق دى الس ائدة لواإليجارات الس نجازاال

ت  ال وم.دشغال  إلإ وم.دل ا التشغيل  فوتكالي  بليةمستقال

  يئ .ائد الن ا.دالت المو لة الت الرسموم.دخصك  لا

ت  ع الم.دالما نت خالل مقار من  في التقييكة  تخدمالمس

باالعتبار  خذ باأل مع قطا"لافي   ةمتاح لانات البياو ةيخي التار

 ؛قل السو ية المقارنة وعوام بلقا

 

و  اءات التدقي إجر ذبتنفي  ،تارة خالل اختبار عينة مخ من ،قمنا •

  ديد لتحمة مصدرية المستخدلا اتن ابي الم.قولية لتقييك مدى 

مع  ا ت مقارن من خالل  القابلة للتحقيو  ةالقيم  صافي

 ؛صلةت الذا  ةم الداعم.لومات لا

 

دى  ييك مقلت  ة ي لجوهرضات اترا فلالاسية حليل حسا ت جرين أ •

جات  ستنتاى اال لعالرئيسية اضات فتري اال فالتغيرات تأثير 

 ؛  وصلت إلي ا اإلدارةت ي ت لا

 

فترة    رية خاللانت هنا  أي أسباب جوهما إذا كبتقييك  ناقم •

قيمة  على  جوهريا تأثير تدقيو من شأن ا أن يكون ل ال

 و  ؛اراتال.ق

 

مالية  احات الواردة في البيانات الة اإلفصك مدى كفاي قمنا بتقيي  •

 الموحدةر 
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 ين قلستبات الماسلحتقرير مدققي ا 
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 تابع( ) ة سيلرئيا يق لتدقا ور مأ

 

 أصل ى علذ االستحوا

 الموحدة  حول البيانات المالية  4-2و  2-2و   1-2ات راجع اإليضاح

 أمر التدقيق الرئيسي  ال تدقيقن اوكيف تن  ي يق الرئيس أمر التدق

 

  ته موافقمجلس اإلدارة  أعلن، 2022أغسطس  11في 
  منك ور دبي ذركرالستحواذ على ميناء خ ط ا شرو على 
بين في  لنحو على اأب الم.املة القابضة ذركرك  أ دبي الم 

 حول البيانات المالية الموحدةر  1-2اإليضاح 
 

  8ورة أعاله في مذكال  للم.املةسابقة  استيفاء الشروط ال  كت 
كشركة   ميناء خور دبي ذركرك وتك دمج  2022ديسمبر 

  رديسمب  31للشركة كما في تاب.ة مملوكة بالكامل 
 ر2022

 
  من  ةكاك جوهري حأ االستحواذ احتساب لية مع تن تضم

 جل: أ

عبارة عن عمل  تحديد ما إذا كان االستحواذ  •
 ؛ى أصلتحواذ عل ثابة اسد بماستثماري أو ي.

القابلة   للموجوداتل.ادلة س القيمة اتحديد وقيا  •
 و   فترضة؛الم  ذ علي ا والمطلوبات ستحوللتحديد الم  

 ر ص مقابل الشراء صي تخ •
 

ل المذكورة أعاله وأن  لل.وام  راً نظ و بناء على ذل ،
.تبر هذا  ي  للمجموعة،  جوهري تمثل استحواذ  الم.املة

 قيو الرئيسيةر األمر أحد أمور التد
 
 

 

تفاقيةأب  البيع والشراء  أاالول على اتفاقية حصال •
فقات والتراخيص  والموالة امم.شروط الف ك لومراج.ت ا 

 ؛ الواردة ب اوالشروط الرئيسية الالزمة  
 

ومجلس  ستثمار جتماعات لجنة اال ى محاضر ا " علاالطال •
الموافقات  الحصول على  لمساهمين لضمانإلدارة واا

   ؛  ميةي ظن ت الت   الموافقابما في ذل للم.املة  المناسبة
 

كلف من قبل   جي المقيك الخار تقرير على  "طالاال • الم 
خور دبي  اء مين في  ودات الموجمة د قي تحدي بشأن  ةاراإلد

 ؛ ذركرك
 

  طال" واال ني ارجي الخ ين المقيم  وكفاءة هالتؤم كيي قت قمنا ب  •
  ما  ددي جموعة لتحلما مع كالخاصة ب  االرتباط شروط لىع
أو   ك موضوعيت  أثرت علىون قد تك    أموركانت هناذا إ

 ؛كل ق عموض.ت قيوداً على نطا
 

تنتاج اإلدارة وتقييمه بشأن المحاسبة  على اس صولالح •
وتقييك ،  ذركركور دبي ميناء خ لقة باالستحواذ على المت.

ال  حيث  األصل استحواذ على م.املة تمثل االستنتاج بأن ال
أ  يةتثماراالس األعمالأت.ريف ينطبو على هذه الم.املة 

.ايير  من الم 3رقك  يار الواردة في الم. بادئ مللفقاً و
 ؛ دمج األعمالأيات أعمل ة رير المالي إلعداد التقا الدولية
 

  للموجودات ابل الشراء تقييك مدى مالءمة تخصيص مق •
بناء على  ل  ذميناء خور دبي ذركرك؛ وفي القابلة للتحديد  
 ؛ ذفي تاريخ االستحوا ة ذات الصل قيم ا ال.ادلة 

 

،  لدينا مختص ال ال.قاريالتقييك بفريو  نة.است قمنا باال •
  ج.ة مراب  من خالل اختبار عينة مختارة، ، قاموا واللذين
موجودات غير  ك التقيي مة في ستخدالم ييكتقال اتمن جي 

الخاصة   فتراضاتاالوالتحقو من    استحوذ علي المالية الم  
  ازجن وتكلفة اال  ي.اتب لما س.ار أليسية ئ رلتقديرات ابال

رادات االيجار  وإي  وق دى الس ائدة لسواإليجارات ال
الت  وم.دشغال  وم.دل اإلإ  التشغيل  وتكاليف مستقبليةلا
ئي   ا.ائد الن وم.دالت ال لة مالرسالت خصك وم.دلا

ت  ع الم.دالما نت ر خالل مقامن  في التقييكة  تخدمالمس
ألخذ  اب  مع قطا"لافي   ةمتاح لانات البياو يخيةالتار

 ؛ قل السومية المقارنة وعوالب قاباالعتبار 
 

في البيانات    ةواردت ال قمنا بتقييك مدى كفاية اإلفصاحا  •
 المالية الموحدةر  
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 ية ش.م.عارقعشركة إعمار ال
 تقلين سبات المسالحققي ا ر مدقريت 

 2022بر ديسم 31

 

 رى األخ ماتعلوالم

 
ل، ولكن ا ال  في التقرير المتكامم.لومات الواردة لامن  لومات األخرى م.التتألف اإلدارة مسؤولة عن الم.لومات األخرىر 

ل تاريخ تقرير مدققي  قب رير مجلس اإلدارة  نا على تقر لقد حصل حول اتشمل البيانات المالية الموحدة وتقرير مدققي الحسابات  

 تر تقرير مدققي الحساباى األقساك المتبقية من التقرير المتكامل ب.د تاريخ الحصول علع ، ونتوقالحسابات

 

ه  عن أي استنتاجات تدقيقية بشأن هذ.بر خرى، كما أننا لن ن  لمالية الموحدة الم.لومات األات احول البيان  اال يشمل رأين 

 لم.لوماتر ا

 

،  كون متاحةالمحددة أعاله عندما ت  مسؤوليتنا في قراءة الم.لومات األخرى  صرانات المالية الموحدة، تنحتدقيقنا للبي فيما يت.لو ب 

  بصورة مادية مع البيانات المالية الموحدة أو مع خرى غير متسقة أل الومات كانت الم. بار ما إذاعت في اال  ذل  نضعوعند القياك ب 

بناًء على األعمال   ا،ا أخطاء ماديةر في حال خلصن كانت تشوب  ملية التدقيو، أو ما إذاء علومات التي تك الحصول علي ا أثناالم.

إلى وجود خطأ مادي في هذه  الحسابات هذا،  ير مدققتاريخ تقري علي ا قبل تي حصلنا ب ا وفقاً للم.لومات األخرى ال االتي قمن 

 عنه في هذا الشأنر عي اإلبالغ ر" انتباهنا أي أمر يستديست زمون باإلبالغ عن هذا األمرر لك نا ملالم.لومات األخرى، فإن 

 

 حدة ة المويالماللبيانات كمة عن اومسؤولي الحو  ةإلدار ا مسؤولية 

 
ر المالية،  ي لتقارعداد الية إلالدويير عادلة وفقاً للم.ا صورةب  ةدة الموحالمالي  تارض البيان اد وععدسؤولة عن إرة م اإلداتكون 

ب لسنة  32رقك  ة المتحدة  ي ب رل.اتحادي لدولة اإلمارات ا قانونمرسوك ب لالة من ذات الصألحكاك ا مع توافوا بما ي وإعداده

األخطاء   ة منخالي  نتكو بحيث  موحدة ية الالنات الماي عداد الب رية إلرو ارة أن ا ضاإلدترى  التي ة الداخلي  لرقابةوعن ا ،2021

 ر الخطأ يال أوتجة عن االحت االمادية، الن 

 

بدأ  اً لمقفا و مال أع ة واصل ة على مع وممجون اإلدارة مسؤولة عن تقييك قدرة التك  دة، لية الموحبيانات الماال عند إعداد

ً ون من حيثما يك ستمرارية، واإلفصاح،الا س  ية كأسا مرارك مبدأ االست داتخ سواية مراراالست ة بمبدأ قل.لمت ، عن األمور ااسبا

 كن لدي ا بديل ف.لي غير ذل رأو لك ي  اموعة أو إيقاف عمليات جم التصفية رة ت.تزك انت اإلداإذا كال ة، إحاسب للم

 

 عةر ومجللم ةر المالي التقاري  داة إعدعملي  ىلف عشرااإلة ؤولي كمة مسمسؤولو الحو لمحيت 

 

 ية الموحدة ق البيانات المال قي حسابات عن تد لا مسؤولية مدققي 

 
ء  ل مجمل، خالية من األخطاوحدة، بشك ملاية لمالات ابيان ت الن اك قولة حول ما إذا ت م.الحصول على تأكيداتتمثل أهدافنا في 

  قول هو عبارةم.لاكيد التأ إن ينار ن رأميتض يات الذ ساب ي الح مدققرير تقر ا صدوإ  الخطأ، وأ الحتيال ن اج عتنت التي  ،ةي ادالم

ً ك القياك ب ا وفالتي ت  أعمال التدقيو  ليس ضماناً بأنلكنه  تأكيد،عن درجة عالية من ال تشف  يو سوف تكقد ت لية للوالد اييرللم. قا

توقع  الممن  كان ا ة إذي اء مادخطذه األبر هت .ت و  طأخ ال  وأ حتيال الا ء نتيجة خطااألشأ قد تن   ره دجوعند و دائماً أي خطأ مادي 

ات  بيان لاه ون بناًء على هذلمستخدمالتي يتخذها ا رات االقتصاديةالقرا ية علىبصورة فردية أو جماع قولة أن تؤثرم. ةبصور

 ر ةدح ة الموي لمالا

 
ي  م ن   الالش أمبد  "ع اتباة مم ني  حكاك ضع أبوك ونق ، وللتدقي  ة ي ير الدول.اي للماً ب ا وفق كياك الق ن أعمال التدقيو التي يت كجزء م

 ا أيضاً بما يلي:التدقيور قمن ة ي لل عمخال

 

وتصميك وتنفيذ و الخطأ، أ ل تيااالحيجة ت نت كان  ء اسومالية الموحدة،  بيانات اللمادية في الطر األخطاء اقييك مخاتحديد وت  −

ن  نار إرأي داء إلب  سبأسا  زويدنالت  الئمةة ومكافي و قي دت  ة لدل على أو صاطر والح لمخ   التلناسبة ملاو لتدقي إجراءات ا

اً  نظر أ طلخية الناتجة عن ا ء المادقارنةً باألخطاال تكون أعلى م االحتي جة عن ألخطاء المادية النات عدك اكتشاف ار طامخ

 داخليةر لاالرقابة وز تجا أو تحريف  وأد مت.م ى تواطؤ أو تزوير أو حذف ينطوي عل قد  حتيالالن األ
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 .ع.مة شعقاريالر إعماشركة 
 ن حسابات المستقليلا ي ققدر ميتقر 

 2022مبر ديس 31

 

 )تابع(  ية الموحدة ال ن تدقيق البيانات الم مسؤولية مدققي الحسابات ع

 
 

  س ي ولف الراهنة، مناسبة للظرو و ي   بغرض تصميك إجراءات تدقو وذللتدقي ل اعمالو بأ ة المت.الداخلي  بةاقالر اك نظ ك ف −

 ر جموعة ة للم داخلي قابة اللرا ليةول ف.الرأي حإبداء ابغرض 

 

  ةوضوع لما ةصل ال ات صاحات ذسبية واإلفحالمقولية التقديرات ا.ممحاسبية المتب.ة ومدى الت ساالسيا ةممالء ىدميك تقي  −

 دارةر قبل اإل من

 

ن ك يقي ا  عدكان هن ا إذا تحديد مرارية ومبدأ االستمة ب سبية المت.لقاحماإلدارة لألسس الاستخداك ة ءم مال ن مدىم وقالتح −

وهرية  ثير شكو  ج ت  د أو الظروف التي ق ث اا، فيما يت.لو باألحدلي ع ولتك الحص لتي ا وي لتدقلة اأدعلى  بناءً هري، جو

ً وفق أعمال امواصلة   على موعة مجال رةقد  ول ح فإنه   ري،عدك يقين جوه دو حال خلصنا إلى وجريةر في  راستماالدأ مب ل ا

  كمالية الموحدة، أو نقوالت ناالبيا ي فلة  صلا ذات  احات فصى اإلات إللحساب قي ار مدقتقري  باه فياالنت  أن نلفتعلينا  يت.ين

حتى تاريخ   ول علي احص ال  تك لتيا يو قدالت  لى أدلة اجاتنا عنت ت سمد ا.ت ت  ر يةكافر احات غي هذه اإلفص نتكابت.ديل رأينا إذا 

  اصلة ن موع جموعة ف المي توق بب فد تتسلية قلمستقب ظروف اث أو ال األحدا  باتر إال أنحسارير مدققي ال قت  إصدار

 االستمراريةر أ بدلموفقاً  اال معأ

 

ية  ات المالان لبي ت اكان ا إذ  ا، ومفصاحاتي ذل  اإل ف  امك، ب عال كبشها وا ا ومحت وحدة وهيكللما انات الماليةالبي  ضرتقييك ع −

 لةر ة عادبصور وحدةة الملمالي انات اض البي تضمن عر بطريقة ذات الصلة   داث .امالت واألحملاالموحدة تمثل 

 

  ي ء رأداب إلة موعمجداخل الة التجارية  ط نشاألوالية للمنشآت  ملة بشأن الم.لومات ائممالو  يةيو كافقددلة ت أ على  ولحصال −

  هار نحنوتنفيذ شراف علي اواإل يو للمجموعة قدت ة توجيه أعمال الل مسؤولي حمنت   نحنةر حدمو لالية ات المال البيان حو

 ير تدقيقا الرأين  نا عنون وحدمسؤول

 

ئج تا ا والن ي المحدد لمن لزإلطار االتدقيو وا ل ا نطاق أعماور من ضمن أم ة عدبخصوص  ة وكمحل ا ؤوليع مسواصل مت ن 

 ر مال التدقيوأع الداخلية خالل  ة ه في نظاك الرقاب ك اكتشاف يت ري جوهر  قصوأي   ذل  بما في  التدقيو  المعة ألري وهجال

 

ً ك أي ن قد ة  ل. ك على كاف طن يت.لو باالستقاللية، و ا يمف الم ني  سلو ال  دقواعنا ب امالتز موجبهؤكد ب ن الحوكمة لمسؤولي اً إقرار ضا

التي تك  ت اءاجرحيثما كان مناسباً، اإلنا، والليت ستقى اثر علأن ا تؤم.قولة  رةوصقد ب .ت ي   قدتي الاألخرى ت واألمور قاالال.

 ر قةة المطب الوقائي ءات جراإل ا اطر أو لمخذه ايص هخاذها لتقلات 

 

لمالية الموحدة  ء تدقيو البيانات اان مور األكثر أهمية أث ي الحوكمة، نحدد األمسؤولع م صل بشأن اتوالاالتي يتك مور األوء ض  في

ما   ابات حسال يققمدير  تقرفي ور ذه األمت.راض هك باسوقن  الرئيسيةر  ألمور هي أمور التدقيوهذه ا ت .تبر  بذل، والحالية ةرفت لل

ية أنه يجب  في حاالت نادرة للغا نرى أو التشري.ات أو عندما  نلقواني بموجب ا مة محظوراً لل.ا ر واألمتل   ناح عفصاإلن لك يك

لى  د عت.وع التي المناف ثر منكأ  للقياك بذلن التداعيات السلبية أن تكو المتوقع من  كان إذا يرناتقر صاح عن أمر ما فيعدك اإلف

 احر فصإلهذا ا يجةنت  امة ال. حة صلالم
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 .عة ش.معقاريال رماعإشركة 
 ابات المستقلين سحالي قدقر متقري 

 2022مبر ديس 31

 

 ىروالتنظيمية األخ   نيةمتطلبات القانوالتقرير حول ال

 
للسنة   إلى ما يلي نوه، فإننا ن 2021ب لسنة 32رقك  ة لمتحدل.ربية اارات اة اإلمدول ل ادي اتح قانونالمرسوك ب  يقتضيا مك

 : 2022بر ديسم 31ي المنت ية ف

 

 ؛نايقتدقغراض ألضرورية   التي ن.تبرها ات حضاي مات واإل.لومال ةف لى كالقد حصلنا ع ب1

 

بقانون  وك يتوافو مع األحكاك ذات الصلة من المرس افة النواحي المادية، بمكا المالية الموحدة، منبيانات اد الإعد كت  ب2

 ؛2021ة ب لسن 32متحدة رقك  ات ال.ربية الاتحادي لدولة اإلمار

 

 مة؛ ظت الت محاسبية من جفاظ بسوعة باالحت قامت المجم ب3

 

 المحاسبية للمجموعة؛ الت مع ما جاء في السج رة ااإلدضاء مجلس أع رقري ة في ت دلومات المالية الوار.مال فوتت  (4

 

   ك أسة بشراء علموحدة، قامت المجموات المالية حول البيانا 15و  13و 1-2 كرقات  حا ضي اإلي ف عنه  فصحو م  ا همك ب5

 ؛ 2022 ديسمبر 31 ية في ت من ال لسنة الل اخ

 

  والشروط التي تك   طراف ذات ال.القةأل الت المادية مع الم.امالبيانات المالية الموحدة ا  حول 32 يضاح رقكإلن ايبي  ب6

 ت؛  المم.اال هذ هذفي تن بموجب ا 

 

  ل السنة الماليةالخ،  لفتخا د وعة قممجالن.تقد أن  انتباهنا ما يج.لنا ا، لك يستر"تي أ تيحت لن ت الما.لوملعلى اًء بنا ب7

ة  ي ب قانون اتحادي لدولة اإلمارات ال.رسوك ب مرالاألحكاك ذات الصلة من من  ، أي 2022ديسمبر  31في منت ية ال

مادي على  ر ثي كون له تأي، على وجه قد ي س ا ساألأو أن الشركة قد خالفت نظام ا ، 2021ب لسنة 32المتحدة رقك  

 و؛ 2022مبر يسد  31 حد كما فيوالممالي ها الركزشطت ا أو مأن 

 

ا ب8 ا  لحو   6  إليضاحيبين  المساهمات لمالي البيانات  الموحدة  المقلما  ة  السنة مدجتم.ية  خالل  في  ة  بر  ديسم  31  المنت ية 

 ر2022

 
 
 ار جلف ليمتدجي لو  بي إك ىك
 
 
 
 
 
 

 س أبورا فوزي 
 968 ك التسجيل: قر

 حدة المت  ة.ربي الت ارام، اإلدبي
 

 2023مارس  16 التاريخ:
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 د الموحخل لد ا بيان 
 2022ر سمبدي 31في  يةللسنة المنت 

  

 ( درهم  3.  673 يكي = أمرر دوال  1)    
  2022  2021 

 رهكألف د   ألف درهم  إيضاح 

 * م .اد بيان اب    
 

 27.896.172  24.925.674 5 ت رادااإلي 

     

 ب04.34416.3   ( 12.338.362) 5 رادات ي اإل لفةكت 

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

 88291.11.5  12.587.312  ح با رأل إجمالي ا

     

     

 394.669  419.885  أخرى ة يلي تشغ إيرادات

 ب 141.741   ( 038160.)  غيلية أخرى تشمصروفات 

 ب4.052.380   ( 3.521.797) 6 ة ري ادإلوا  .موميةال فات رو مصلوايع ب ال  تا وفرمص

 ب 614.003   ( 577.091) 16 ت .دا الت والمكات واآلالممتل ال ت اس

 ب 623624.   ( 692.077) 17 ارية  مث الست ات ا را  ال.قاست ال

 429.857  1.057.330  أب 7 إيرادات التمويل 

 ب1.279.959   ( 9981.38)  بب 7 يل التمو تكاليف

 18.6202  696.685  رى ات أخإيراد

 353.631  9214.28 15 كة ترمشالت  ئتالفااالميلة ولزكات ارشلائج نتا ة منحص ال

 ب 190.669   ( 566.101)  ، صافي ةمالقي  ضفاانخ

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

 085.2306.  8.477.008  ة يبضرال بل قاألرباح 

     

 ب 164407.   ( 338.161) 8 ضريبة الدخل   روفاتصم

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

 5.678.066  8.138.847  لسنة ااح أرب

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

     

     منسوبة إلى: 

 3.800.661  49.832.06  لكي الشركة  ام

 4051.877.  7981.306.  مسيطرة ال رغي  ص حصال

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

  8.138.847  678.0665. 

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

     ة: ركالش الكي لى مإ ة ب نسومال ك  الس ةي ربح

 0 ر52  0  .83 28 كب والمخفضة  درهاسية  الس ك األسربحية  -   

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

 
بينةب.ض المبالغ ال تتوافو   * فري لتفصريل اب  حضروم وكمرا هراؤهرا إجر تي تركالت.ديالت الوت.كس  2021 لسنةالموحدة  ةات المالي البيان  عم ان ه الم 
 ر2-2اح ضي اإل
 

 ر ةدلموحلية اال يتجزأ من هذه البيانات الما اً زءج 36إلى  1من  ةقت شكل اإليضاحات المرف
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 ل الموحد امشال لخالد  بيان 

 2022بر مديس 31في ة ة المنت يسنلل
 

 درهم( 3. 673=  يكي  مرأ دوالر   1) 
 2022  2021 

 هكألف در  ألف درهم  

   
 *با ن ياب  م .اد 

 

 5.678.066  8.138.847 ة السن  أرباح

    

    ا فهتصنيإعادة   يتعين لتي ى ااألخر املة الش  (ر اإليرادات / )الخسائ

    : قةح الفترات  يف ل دخ لا ان بيى  لإ   

    

 ب10.488   4.919 قة لمحقا  ئرب غيرساخلا   اح/رب األ اطيحتي ا  في بالنقص الزيادة /  

    

 3.404  ( 6.6322.43) جنبية ألا ت ال.مال حويلت  طيحتيافي ا الزيادة  /  صب النق

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

    ة  إعاد يتعين   يت ال خرى لة األم شالا  ائر( خسلا )ت /  اإليرادا  بنود  صافي 

 ب7.084   ( .7132.431) : الحقة تا ترفي ف ل ن الدخبيا إلى  يفهاتصن     

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

    

    تصنيفها  دة  إعا يتعين  الالتي   ت / )الخسائر( الشاملة األخرى رادااإلي بنود

    : ة قالح  تترا ففي ل الدخ ن إلى بيا   

    

 21.877  309.100 ة ققحالمير  غرباح ألا ي طيات حفي االزيادة 

    

 17.374  ( 386.544)   ملة األخرى شااليرادات  إلاخالل    ة ال.ادلة منيمقال المحققة عند التغير في ب / األرباح الخسائر  

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

    تعين  ي ال  التيخرى الشاملة األ ت اادرياإل ئر( /)الخسا د بنو  ي فاص

 9.2513  ( 77.444) قة الح  اتترل في فن الدخ يا ا إلى به نيف تصة إعاد    

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

 5.710.233  5.629.690 نة س لت الشاملة لداإجمالي اإليرا 

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

    

    : ىإل  ة سوبنم

 .846.1763  24.3764.6   شركة ي الكلام

 1.864.057  41.005.31 رة سيط مر الي غالحصص 

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

 629.6905.  5.710.233 

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

 
 
 
 
 
 
 
ب لامبالغ ال ب.ضال تتوافو *   ي فرفصريل ت لموضرح باكمرا هرو إجراؤهرا  كديالت التي ترالت. وت.كس 2021 ةن لسدة حالمولية نات المالبيامع ا هنا ينةم 

 ر2-2اإليضاح 
 
 لموحدةر ا ةي لالما اتن اي الب  هذهن م زأال يتج جزءاً  36 إلى 1 نمة رفقالمات يضاحشكل اإلت  





 بعة التا وشركاتها  ش.م.ع  ةاري عقال رإعماركة ش
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 الموحد  كية المل  ق وي حقغيرات فيان التب
 2022ر مبديس 31 ية فيالمنت للسنة 

 م(دره  3. 673= ي  كيرأمر دوال  1)   الشركة يمالكبة إلى وسنالم 

 
 سأر

 المال 

برنامج األس ك  
اء  الخاص بأد
 مالي اإلج ة زجحتلما األرباح االحتياطيات  الموظفين 

ر يغ  حصصالرر
 يطرة  سملا

 ي  الرررررمررررررجإ
 ملكية حقوق ال

 هك  در  ألف هك در  ألف ك درهألف   ألف درهك   درهك ف  لأ   درهكألف     هكرد  ألف 
        

 68.195.504 6.502.273 61.693.231 33.468.571 20.046.605 ( 1.684) 8.179.739 2022 برسمدي 31كما في  دالرصي
        

 ( 453.577) ( 474.983) 21.406 21.406 - - - ب 2-2اح إيض ان يبة النتيجة إعاد رات غيثير التأت
 ------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------- 
 67.741.927 6.027.290 61.714.637 33.489.977 20.046.605 ( 1.684) 8.179.739 نهب* ابيد  م .ا 2022 يناير 1كما في صيد الر
        

        سنة لشاملة لل يرادات ااإل ي إجمال
        

 8.138.847 1.306.798 6.832.049 6.832.049 - - - ح السنة صافي أربا
        

 (2.509.157) ( 301.484) (2.207.673) ( 386.544) (1.821.129) - - لسنة خرى ل شاملة األل ااإليرادات 
 ------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------- 

 5.629.690 1.005.314 4.624.376 6.445.505 (1.821.129) - - للسنة  ةلم الشاات اديرإجمالي اإل 
        

 ( 9.199) - ( 9.199) ( 9.199) - - - ب 32  احيض إ ة ارإلدس ال جممكافآت أعضاء 
        

 (1.226.961) - (1.226.961) (1.226.961) - - - ب31يضاح  إهمين  سا لملمدفوعة لا احبرت األتوزي.ا
        

 ( 612.168) ( 605.000) ( 7.168) ( 7.168) - - - ب.ة ت تاكاشرة مجلس إدار آت أعضاءفا كمو توزي.ات أرباح
        

 - - - ( 683.205) 683.205 - - ب27ح إيضا  ات اطييتح اال ى لإ لومحال
        

  26و 1-2اإليضاحات  كرك ميناء خور دبي ذرى االستحواذ عل
 ب 27و

659.051 - 3.090.949 - 3.750.000 - 3.750.000 

         
  152.789 - 152.789 152.789 - - - ألخرى رات اتغيلا
 

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

 75.426.078 6.427.604 68.998.474 38.161.738 21.999.630 ( 1.684) 8.837.790 2022 مبرديس   31في  الرصيد كما 
  ========== ===== ========  ========== ===== ========  ========== ===== ========  ========== ===== ========  ========== ===== ========  ========== ===== ========  ========= = ===== ======== 

 
 

بينةض المبالغ . بفو ال تتوا*   ر2-2ح بالتفصيل في اإليضاح وضم هو  كماك إجراؤها وت.كس الت.ديالت التي ت 2021 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 حق الملكية الموحقو يرات فيغان التيب
 2022بر ميسد 31 يفمنت ية لسنة الل
 (درهم  3. 673 =   يدوالر أمريك 1) لشركة  ا بة إلى مالكيوسمنلا 

 
 سرأ
 ل مالا

برنامج األس ك  
ء  الخاص بأدا 

 لي اإلجما ة زتجاألرباح المح  يات حتياطالا ين وظفالم
 الررحصص غير

   يطرةالمس
 ي  مالررررررررررر جإ
 الملكية  وققح

 هك  ردف  لأ هك رد  ألف رهك ألف د ف درهك  لأ ألف درهك  ك  دره  فأل ألف درهك   
        

 64.581.902 9.064.152 55.517.750 30.819.098 17.540.597 ب 1.684  7.159.739   2021ديسمبر  31كما في الرصيد 
        
 ب 415.064  ب 435.919  20.855 20.855 - - - ب 2-2اح  إيضالبيان  نتيجة إعادةالتغيرات ير ثأت

 ------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------- 
 64.166.838 8.628.233 55.538.605 30.839.953 17.540.597 ب 1.684  7.159.739 *هب.اد بيانم    2021يناير  1الرصيد في 

        
        لسنة لة للشام ادات اريإجمالي اإل 

 5.678.066 1.877.405 3.800.661 3.800.661 - - - * بهد بيانم .ا  السنةصافي أرباح 
        

 32.167 ب 13.348  45.515 17.374 28.141 - -   ة األخرى للسنة الشامل راداتياإل
 ------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------- 

 5.710.233 1.846.057 3.846.176 3.818.035 28.141 - - للسنة  الشاملة دات ايرإل اإجمالي 
        

 ب 9.329  - ب 9.329  ب 9.329  - - - ب 32يضاح  إ جلس اإلدارة  مآت أعضاء فامك
        

 ب 715.974  - ب 715.974  ب 715.974  - - - رباح إلى المساهمين توزي.ات أ
 

       
 ب1.321.325  ب1.314.461  ب 6.864  ب 6.864  - - - .ة مجلس إدارة شركات تاب ضاءأع  افآتكموأرباح توزي.ات 

  

       
 - - - ب 380.011  380.011 - - ب27ح إيضا  ات اطييتح لى االإ حولالم
        
 ب 32.683  ب3.150.539  3.117.856 - 2.097.856 - 1.020.000 ببب 1-2إيضاح  يطرة مس  غير ةصى ح ذ علواحتسالا
        
 ب 55.833  - ب 55.833  ب 55.833  - - - خرىغيرات أ ت
 

---------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------- 
 67.741.927 6.027.290 61.714.637 33.489.977 20.046.605 ب 1.684  8.179.739 هب م .اد بيان  2021ر مبديس 31في   ماك صيدالر
  ======= = ===== ========  ======== ===== ========  ========== ===== ========  ========== ===== ========  ========== ===== ========  ========== ===== ==== ====  ========== == === ====== == 
 

 
 ر2-2ي اإليضاح فبالتفصيل موضح  كما هوك إجراؤها ت.ديالت التي توت.كس ال 2021 نةسل ة وحد مالية الملبيانات الا مع  هنا  نةيب م  لاب.ض المبالغ  افوال تتو* 
 

 ردةحوالية المت المبياناذه اله نمزأ  جتي ال  ءاً جز 36إلى  1من المرفقة    تت شكل اإليضاحا
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 الموحد  ة يقد لن اات ان التدفقيب
 2022 ربمسيد 31في  منت يةال سنةلل
 
 رهم(د  3. 673ريكي = دوالر أم 1)  
  2022  2021 
 ألف درهك   ألف درهم  إيضاح  
 * اب  م .اد بيان    

     نشطة التشغيليةنقدية من األالتدفقات ال

 6.085.230  8.477.008  ريبةلضا  األرباح قبل

     ر:ل  التيدت.

 ب 353.631   ( 214.289) 15 مشتركةلا  تاتالفئااللة وميلزاركات  شائج النتمن   ةصلحا  

 1.364.859  1.393.254 19،  17، 16 ال است   

 10.906  7.289 18 غير ملموسةات  جوداء موإطف  

 9.673  10.758  ظفينوصافي مخصص ت.ويضات ن اية الخدمة للم  

 405  1.466  تاوم.دت  آالت ولكااستب.اد ممت نمخسائر    

 ب 90.292   ( 8.325)  ةاستثماريرات عقا  استب.اد نم  أرباح  

 1.279.959  981.389  بب7 تكاليف التمويل  

 ب 429.857   (1.057.330) أب 7 يلومتلادات  إيرا  

 962.292  438.626 6  ا يلحصت  في  كومشال  فلسلوا  ينةك المدذمال  مخصص  

 667.663  916.717 2-2   مةخفيض القيمخص انخفاض القيمة وت 

 -  ( 233.406)  في شركة زميلةاستثمار  تقليص  من   أرباح 

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

 9.507.207  10.712.557  مل:لمال ال.ايات قبل التغيرات في رأس الال.م من  دنقلا

     :ل.امال  مالالتغيرات في رأس ال  

 ب5.636.200   ( 815.719)  واتيرف ا  در بصي  كل  لتية ايندم كمذو  يةراتجة  يندمك  مذ  

ً قموودائع ومصروفات مدفوعة    ذمك مدينةموجودات أخرى و    499.464  628.264  دما

 4.352.373  4.949.308  رغرض التطويعقارات ل  

 2.102.723  4.137.613  ل.مالءا ندف.ات مقدمة م  

 ب 305.512   ( 550.292)  ىرأخو  يةتجارة  ائندك  مذ  

 ب 128.437   ( 86.961)  ت الدائنةازتجمحلاك  مذ  

 169.028  ( 32.811)  ل، صافيالدخ  ةريبض  

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

 10.560.646  18.941.959  يليةالتشغ  طةنش ج من األاتنقد الالن  صافي

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

     ريةاثمستنشطة االألمن ا  ةقديالن  تافقتدال

 ب3.739.556   (2.621.800) 13 ائعودو  ليةما  أوراق  اءشر

 3.498.323  3.074.186  اق ماليةاد أورحصالت من استب.مت

 425.977  523.046  مةيل المستلالتمو  تإيرادا

 94.311  128.770 15 ةركتمش  فاتالتئاميلة وكات زرمن ش  ةتلمالمس  حااألربتوزي.ات  

 ب 58.554   55.624  ىب شركات زميلة وائتالفات مشتركةم سددة من قبل /  مقدمة إلقروض  

ً مدفوعة مقدملغ  ابم  ب 199.413   -  تاستثمارا بلمقا ا

 ب1.157.185   ( 442.858) 17 ةتثماريسالت اغ متكبدة على ال.قاراالمب

 97.638  109.925  ةتثماريسا راتعقا  دا.تباس متحصالت من

 ب1.287.792   ( 960.332)    والم.داتت  الواآلدة على الممتلكات  متكب  مبالغ

 19.802  2.357  ات وآالت وم.داتستب.اد ممتلكمتحصالت من ا

 ب 395.516   103.199 9 بنةهومرلع ائادوالل  في ذ بما  ثالثة أش ر  د.بو  تحست  ودائع

 -  ( 3.977)  وسةغير ملم موجوداتمبالغ متكبدة على  

 -  (2.500.000)  أب1-2 االستحواذ على ميناء خور دبي ذركرك

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

 ب2.755.965   (2.531.860)  اريةمثاالست  األنشطةمن    / (فيمة  تخدمس ال)  النقديةدفقات  صافي الت

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

 ر2-2ح ضايلتفصيل في اإل ا هو موضح با مكا إجراؤه تكيالت التي  وت.كس الت.د  2021 ةلسنية الموحدة ت المالانايبمع ال اهن  نةيب الم  المبالغ ض ب.  افوتتوال * 
 

 الموحدةر  ةنات المالييابهذه ال جزأ منال يت  جزءاً  36لى إ 1من   اإليضاحات المرفقةل  شكت  
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 ب ابع ت  نقدية الموحد ان التدفقات اليب
   2022 ربمسيد 31 ية في منتة السنلل

 

 م(رهد  3. 673 ي = يكمرأر ال دو 1) 
  2022  2021 
 هك در  ألف  رهم ألف د ح ضاإي 
 * بان ا م .اد بي    

     لنقدية من األنشطة التمويلية ا  قاتالتدف

 5.461.571  10.816.461 23 لفوائد  التي تخضعيات لفسلوا  القروض ت منصالمتح

 ب 10.165.266   ( 13.961.358) 23 تخضع لفوائد ت فيا وسل وض سداد قر

     ات  شركالاح أربتوزي.ات  في ذل ا  بم عةفومد ال احرباألت ي.اتوز

 ب2.028.974   (1.831.961)  رةب مسيط يرص غلحص دفوعةب.ة الما تال   

 ب 973.784   ( 809.208)  ة وعفالمد تمويلل اتكاليف 

   ء أعضا  ل  مكافأةي ذ  بما فرة اإلداضاء مجلس مكافأة أع

 ب 17.654   ( 16.367)  ةبب.ا تت ارة شركادإ سلمج   

 1.836.500  - 24 صكو    دارإص نمالت متحص

 ب 153.688   ( 167.995) 19 جار إليا  دوقع تاتزامال  سداد

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

 ب6.041.295   (5.970.428)  لية مويالت في األنشطة  ةدمتخ المس   النقديةت قافتد ال  صافي

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

     

 1.763.386  10.439.671  دله وما يعا نقدالفي  الزيادة

 ب 3.302   ( 358.498)  ةال.مالت األجنبي   ويلقات تحفرو  صافي

 5.703.799  7.463.883  بداية السنة  النقد وما ي.ادله في 

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

 7.463.883  17.545.056 9 نة ة الس في نهاي قد وما يعادلهالن 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بينةلامبالغ ب.ض الو ف تواال ت  *  ر2-2فصيل في اإليضاح لتا كما هو موضح بها راؤ وت.كس الت.ديالت التي تك إج 2021 لسنةة موحد ال ليةامع البيانات الم اهن  م 

 
 دةرموحال  ةيات المالنالبيامن هذه  أ  تجزال ي  جزءاً  36إلى  1من   ةت المرفقشكل اإليضاحات  
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 شطة ألن االتأسيس و 1
 

نة  ي سصادر ف  66اري رقك  وز  قرار   ب جساهمة عامة بمو م  كةراهمة عامةب  أالشركةأب، كش س شركة م  ال.قارية  ت شركة إعمارسسأت 
تأ1997 في  ل اسست  ر  أع  1997يونيو    23شركة  فياموباشرت  وركلشاف  ؤلت   ر 1997و  يولي   29  ل ا  ة  المجموع  ةب.التا  ا ت اكشرة 

المس  ر أبالمجموعة أ ال.نوان  ال.ربي اإلمارا  ، دبي  9440و صرب  هكة  لشرل لج إن  تداول أس ك  ت  يتك  المتحدةر  ة في سوق دبي  رك لشاة 
 الير ملا

 

الرئيسية ا  إن ا  وعة مجم لل  ألنشطة  وت مث الست هي  ال.قارات  في  ئة  زتجلاب ع  لبي واق  ولتس از  كراوم ة  قاري ال.  مشاريعلاوإدارة    اهويرط ار 
 ماليةر  دك خدماتالتي تق تارات في الشركا مستث اال و وفرات وخدمات المرا ا.قارة الإدت ما وخدضيافة الو
 

   ر2023مارس  16خ ري تاب وحدة ملانات المالية ابي ال تك التصريح بإصدار
   

 د اإلعدا ساس أ 2-1
 

المالية ن اي ب الاد  إعدتك   ً فقو  للمجموعة  ةالموحد   ات  الي ا.ملل  ا المالالاد  إلعد  ية ولدير  الصتقارير  عية  الدولية    ة حاسب الم  م.اييرن مجلس  ادرة 
 ر  2021ب لسنة 32رقك   حدةلمت ة ابي مارات ال.رلدولة اإل ادي حت االمرسوك بقانون  من  صلةال ذات متطلبات  الو
 

ً ح  أصب و  2021ب لسنة  32   قكر   دي اتحا  سوك بقانوندار المرإص  ك، ت 2021بر  بتمس  20في   نون  القاألغى  د  وق  2022  يناير  2في    ساريا
ال.ر ال االتحادي لدولة اإلمارات  ت منح  2015ب لسنة  2ك  تحدة رقمبية  من أجل    2022  ريناي   2 من  اعتباراً   احدةسنة وم لة    اتالشركر 

  د عق  الذي   ري ألخا اي اجتماع ف  ركةلشل  سنويةالل.مومية  ا  ية.الجم  ت مقا  ر2021لسنة    ب32 ي رقك  اتحاد  ونان المرسوك بق  ك بأحكاكتزااالل
سنة  ب ل32 رقك  اتحادي  قانون  رسوك ب بالم  تاكك الل االلتزاظام ا األساسي من أج ى ن ت عللت.ديالالموافقة على اب   2022أبريل    20يخ  بتار

  ر2021
 

  ، ية ماللا  تنابياض اللة عرمعركة وش لل  ةلي ي غتشالو ال.ملة  هرهكأب وحدة  أد ت مال  .ربية المارات  بدرهك اإل  ة الموحدةنات المالي د البياتك إعدا
ويتك  خدم ا  ت ست   التي   يليةتشغال  كل منشأة ضمن المجموعة ال.ملة  دحدت ر  ذل   ذكر خالف ي ، مالك  رهكف دل أ  بأقر   ى لغ إلاب لمافة  اك  بري تك تق

 ستخدمةر مللتشغيلية ااة  خداك تل  ال.مل ت اسنشأة ب لية لكل مفي البيانات الما  المدرجة د وقياس البن 
 

من  القيمة ال.ادلة  جودات المالية ب و لموا  قة مشت للية االما  األدوات   ناءتث باس  ر ةي خاري الت   ة فكللت ا  دأ لمب وفقاً    دةحوم الة  ي مالال  تاناالبي لقد تك إعداد  
  يمة ال.ادلة لى القبشكل عاك ع  خيةري ة التاالتكلفةر ت.تمد  دل.امة الي تك قياس ا بالقي سائر الت خ لواألرباح أو ا  ة األخرىمل ات الشارادخالل اإلي 

 تر ودا ابل الموجقم "ودفمال بلغملل
 
 بر 2-2اح  راجع كذل  اإليضر  وحدة البيانات المالية الم في هذه  بعت ملاض .رال مع افولتتومقارنة لااك رقض أ.ب  ف ي تصن دة اعإت تم
 

 توحيد ال أساس
 

االبياناف  ألتت  رض  نشآت ذات غلم  افي ذل  ا بمموعة  جم ال  لسيطرة  علمنشآت التي تخضواة  انات المالية للشركالبي من    وحدةملت المالية 
 ية:الالت  ري ي ا.مء الافستي ا  دن ع طرةحقيو السي ت  كت ر ي ب اصخ
 
  األنشطة   ه ي ية حالية لتوج.طي إمكان ت   مة التي قائ ل، الحقوق اليل المثا على سب   حدى المنشآت ى إ لع  فوذ ن   وعة المجم   تمتل  عندما ب أ 

 في اب؛  رمث ت ذات الصلة للشركة المس
 ، و ةأمنشال ع م ط ايجة ارتبات ن  غيرةت ت ماداوق في، إيرحق ا  ليكون أو  ،إلى ة عجموالم.رض ت ت عندما  ب ب  
 الشركةر  إيرادات للتأثير على مبلغ منشأةلا لىع اهوذنفداك  على استخ رة دقلا عة جموم لا ىلد ب ج 
 
أقال   تمتل  ادمعن  حمجموعة  اغلبية  من  التصوي وقل  الشرق  في  شاب  ا  ما  أو  في ا،  ا  ةك ت  المجقت لمستثمر  ئو  الحقا  جميعبأخذ    ةموعوك 
 ضمن ذل :  ت وي ا  في مر المستث الشركة  على  ةيطرس تل مت  ت ن كاإذا  افيم  دي دحت ند ار عالعتب ا نب.ي  ة الق ال.لظروف ذات وا
 
  اي ف شركة المستثمررين في ال آختصويت  قوقمع حملة حية الت.اقد الترتيبات -
 ى رالت.اقدية األخ ت باالناتجة من الترتي  حقوق ال -
 ة ع مجمولة لتمللتصويت المحاوق وحق   يةاللحويت اصت ال حقوق  -
 

نا   ه  إلى أن  شيروف ت ئو والظر نت الحقااثمر في ا أك ال، إذا كت مسال  كة لشرعلى ا  السيطرة   ي ادلنت  كاإذا    امي يك فتقي   دةاعإب   عة جموقوك المت 
  ة تاب.لة اشركطرة على ال سي ال ة علىعمجموصل الحت ما ب.ة عندات وحيد الشركة الت  أداصر الثالث للسيطرةر يب من ال.ن  رث ت لواحد أو أكتغيرا

 ا  ي علذ  ك االستحواومصروفات الشركة التاب.ة التي ت   ات ادرإي ت ومطلوباإن موجودات و  ررة يطالس   لت   تتوقف   امعند  دي حوت ال  ذل   يتوقف و
المولبيان ا  ي ف  تدرج  السنةب.ادها خالل  ست ا  أو المالية  بدءحد ات  تاريخ حم  اً ة  الن  ف سيطرة  قوت   تاريخ  حتى  يطرةسل الى  ع  مجموعةصول 
 ةر كة التاب.رش للى اععة جموالم
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 )تابع(  اإلعداد  أساس 2-1
 

 لتوحيد )تابع( أساس ا 
 

 التاب.ة ت اشركلا
  رة طي سل ا  عة علىوم جملا  يه صلت 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  اتشركلية للت الماياناالب   اددعإ  كيت   ذي تتوقف فيه السيطرةرال  خري تاى الحت   احيدهويستمر تو
محاسبي ي ساك  باستخد ي ضلا  دعن   رمتسقة ة  اسات  ت.ديالترورة،  إجراء  الب   تك  العلى  للشركاتيانات  ب لت ا  مالية    ا سياسات   ل .جف   داب.ة 

متوافي ب سحامال معة  للمجموعةر حالمات  سياساال   قة  جمي   سبية  اإن  والم.دصرأل ع  واألامالة  وات  من  المح  رغي   ئرسالخ رباح  الناتجة  ققة 
 لر بالكام اهدا.ستب ك ااح يت ب وزي.ات األرت و عة  المجمو ات بين شركت ماللم.اا
 

المس غير  الحصص  قياس  لحص  ة يطريتك  وفقاً  ي ا  تا دجوو لمافي  من صا  ةي ب سان ت ال  ت امبدئياً  ت لتي  أي  الايخ  تار  يفدها  دي حمكن  ستحواذر 
 وق ملكيةر الت حق ب ا كم.اميتك احتسا ةالسيطر رتب علي ا فقدانيت ة ال تاب.ركة ش  وعة فيالمجم ة حص تغيرات في 

 
التغي  التاب.ة، دون خسا  ية كمللا  ة ي حص ف  رإن  اة،  يطرالس  رةللشركة  أن به عحتسايتك  وعة  مجمال  ت فقد ل  ا حيةر في  م.املة حقوق ملكه  لى 
 ، فإن ا: التاب.ة ةرك على الشرة السيط

 

 ؛ ة.ب االت كة ريةب ومطلوبات الشرا لتجا في ذل  الش رة اات  بمبموجودتراف عاالتوقف  −

 ؛ةرسيط م رغي  حصص  يأل الدفترية  ةمي قلبا اف رعت اال قف وت  −

 قوق الملكية؛ح لة في لمسجمة ااكالمتر لتحويل ات توقف االعتراف بفروقا  −

 ك؛ستلللمبلغ المة دلمة ال.اي قت.ترف بال −

 محتفظ به؛   رماة ال.ادلة ألي استث لقيماب ف ت.تر −

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

ً ابقس اب   .ترف لمامن ال.ناصر    ة عوجمم ال  حصة يف  صن ت   دي ت. − أو    حدموالشامل  ل الالدخن لى بياخرى إأل ا  ضمن بنود الدخل الشامل  ا
ً كون مالحيثما ي ، ةز المحتجاألرباح   رئما

 

 :2022بر  سمدي  31ما في ية للشركة كسي رئ صيل الشركات التاب.ة ال افت  يليفيما 
 

 ة سيئيلر اة طشنألا يس أسمكان الت  لتابعة كة ارالش

 بة سن

 ة الفعلية صحلا

 ٪ 100.00 ة ت الضياف اتقديك خدم دة المتح بية اإلمارات ال.ر ذركرك  افة لضي ل ارعمإعة  موجم
    

 ٪ 50.00 .قارات  وتأجير الة  تطوير وإدار دة متحال بية .رال ماراتإلا ك شرذركرللتجزئة  دبي هيلز 
    

 هات اوشرك ش.ذ.م.م  قو سلت دارة مراكز اإل رامعإ

 المتحدة  يةالعرب  راتماإلا أدناه(  )ب( راجع اإليضاح ) ابعةالت 

ارة  بالتجزئة وإدع البي  ويرطت 

 ٪100.00 سوق  ت لمراكز ا
    

 دة لمتحية ارب ل.ا تاماراإل ةوشركات ا التاب. للتطوير شركر"  راإعم

رة  داوإرت  .قالر اتطوي 

 ٪80.16 ة ري وعات ال.قاالمشر
    

 ٪100.00 والترفيه  طة التسلية شن أ ة اإلمارات ال.ربية المتحد كركب إعمار للترفيه  ذر
    

 ٪100.00 ة ف ضياال  تتقديك خدما ة دحت ملا ة ي ب .رالت اارماإل ت اج.نت للفنادق والم إعمار  ةعمومج
    

تاب.ة  راجع  ات ا الر دبي ذركرك وشركوء خمينا

 متحدة  اإلمارات ال.ربية ال إيضاح  أب أدناه

رة  داوإرت  .قالر اتطوي 

 ٪ 100.00 ة ري وعات ال.قاالمشر
    

 التاب.ة ات اوشرك ركرك إعمار مصر للتنمية ش 

ر ال.ربية  مصجم ورية 

 ٪88.74 ت ارا.قالر طوي وت  رااستثم مصرأب أ 
    

 ٪100.00 ت ارقال.وتطوير ااستثمار  ودية س.ال  ةي .رب ال ةكلمملا ركرك ذ  طس وأل اشرق لر اإعما
    

جيليستيرك أنونيك ل جيريمينكو ت إعمار لل.قارا

 ٪100.00 ل.قارات وتطوير ااستثمار  ب أاركي الجم ورية التركية  أت  ي يركيت س
    

 كني نوأ كيرت سي لي ج  ولنكإعمار ليبادي جيريمي 

 ب كياأترأة  ي كرت لجم ورية الا ي ت ي كري س

  طوير ال.قارات ار وت تثمسا

لتجزئة  االبيع ب ليات ير عمووتط

 ٪100.00 ة فوأصول الضيا  اكز التسوق مرو
    

 ٪77.01 رات .قاطوير الوت  استثمار دال ن  كات ا التاب.ة  وشرد يمت ليا ندا إعمار
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 )تابع(  اإلعداد  أساس 2-1
 

 لتوحيد )تابع( أساس ا 
 

 ب  تابع التاب.ة ت اشركلا
، وهو مشرو" عقاري  كذركر  ر مشتركة لتطوير ميناء خور دبيومجموعة دبي القابضة اتفاقية تطوي الشركة  مت  أبر،  2013أكتوبر  خالل   ب أ 

 على إعمار تشغيل وإدارة أعمال ميناء خور دبير   ت.ين، بالتجزئةر وفقاً التفاقية التطوير المشتركة سكني
 

، والذي تك  ميناء خور دبي ذركركو" أتحواذ شركة إعمار على مشر مناقشات واتفقتا على اس  أدبي القابضة ، أجرت أإعمارأ وأخالل السنة
 النحو التالي: يتك السداد على مليار درهك، على أن  7 ر5، مقابل 2022أغسطس  11اإلعالن عنه في 

 
وسيتك    ب2022 تدفع في ديسمبر  ة  ز الم.امل انجادف. ا عند  مليون درهك سيتك    2.500ا  مليون درهك، من   3.750  بقيمةنقدي  مقابل   ر 1

 ب؛20 راجع كذل  إيضاح    مليون درهك بطريقة مؤجلة على مدى ثالث سنوات 1.250 الغالب  المتبقي مبلغالدفع 
 

ً سندات  إصدار   ر 2 تك تحديده  ،  س ك جديد من أس ك إعمار  659.050.967إلى    قابلة للتحويل من قبل إعمار والتي سيتك تحويل ا إلزاميا
على إس.  بناء  ار  الس ك  في    5  ر69لبالغ  غالق  كما  درهك   3.750  البالغالمتبقي    المبلغلتسوية    2022أغسطس    10درهك  مليون 

 بر 2022صدرة خالل ديسمبر  األس ك الم  
 

ثابة  ، بممارستث مقابل اال  والسلفياتذمك المدينة  والتي تمثل المليار درهك،    7  ر49باإلضافة إلى ما سبو، تك اعتبار األرصدة الحالية البالغة  
 ءر شراال مقابل

 
السابقة  الشروط  استيفاء  ا  تك  في  للم.املة  أعاله  بتوحيد    2022ديسمبر    8لمذكورة  المجموعة  دبي وقامت  خور    31من    اعتباراً   ميناء 

استحواذ  ر  2022بر  ديسم الم.املة  أصل  تمثل  ت.ر  والعلى  عليه  اينطبو  رقك  يف  الم.يار  في  الوارد  االستثماري  الم  3ل.مل  .ايير  من 
المالية وغير المالية التي تك    داتالموجوفيما يلي توزيع إجمالي مقابل الشراء على مختلف  ر  أ دمج األعمالأ تقارير المالية  الدولية إلعداد ال

 :2022ديسمبر  31في  كجزء من االستحواذ على ميناء خور دبي كماوالمطلوبات المفترضة علي ا  ستحواذ اال
 

 تخصيص مقابل الشراء  

ديسمبر    31
2022 

 ألف درهم 
  جودات غير مالية وم

 عقارات لغرض التطوير  
 9.780.819   بقيد التطوير مشاريع  مشاريع منجزة وو بما في ذل  قطع أراضي غير مطورة، 

 1.187.420 وم.دات    آالتوممتلكات 
 186.433 ثمارية  ت است عقارا

 --------------- 
 11.154.672 (1)جمالي  إ –موجودات غير مالية 

 2.362.109 ب 2   –نقد وما ي.ادله 
 1.476.000 ب 3 صافي   –موجودات غير مالية أخرى 

 --------------- 
 14.992.781 ( 3+ 2+ 1إجمالي مقابل الشراء ) 

 ==== = ==== 
 

على   الشراء  مقابل  توزيع  والماستند  ال.ادلة  طلوبات  الموجودات  القيك  إلى  للتحديد  الصلة القابلة  تار  ذات    تتضمن ،  االستحواذيخ  في 
 تفاصيل بشأن طريقة التقييكر 17و 16و  12 ات يضاحاإل
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 بع( )تا دداع إلا  أساس   2-1
 

 ( بع يد )تاحو تأساس ال
 

بر  وت أك  10ي  ف .قدن ملال.مومية  ا   م.ية جل ا  ما"اجت في    رك، مراكز التسوق شرذرك  إعمار إلدارة   الشركة وشركة ي  مساهمفو  او،  2021ل  الخ ب ب  
س ك  لكل    ركة الش  ي فس ك جديد    0  ر51تخصيص  و  ار من خالل إصدالشركة  مع  ز  ر مولماإع  اندماج ، على  صار خاقر  ، بموجب 2022

فقات  على الموا لحصول  ب.د ا  ،2022  ر مب نوف  22في  أبر  االندماج  ة ط خز  أ مول   ر ماإع  فيمسيطرة    غير   دي ك حصص ل  مساهمينملكه  ي 
مار  عإ  في الحصص غير المسيطرة  ي  همكة لمساس ك جديد من الشر  1.020.000.000ة  الشرك   ت رأصد ،  نيةالم.  تايئ ال مطلوبة من  لا

تاب.ة  ة  كرش ،  رذركركتسوق ش اكز الإلدارة مر  راإعممار مولز إلى  امات وأعمال إعوااللتزالحقوق  جودات وو الميل  وحت تك  ه،  وعلي   ز،مول
 ةر ل للشرك لكامبامملوكة 

 
 : لشركةمولز مع ا عماردماج إن اند لشركة علكي الى ماب إأثير في حقوق الملكية المنسو التالي الت  ثل الجدولمي 

 

  فمبرون  22 
2021 

 درهكألف  
 3.150.539 لي ا  ع ذيطرة المستحوسمغير الترية للحصة فة الدمالقي 

 ب5.232.600    قيمة األس ك الم صدرة
 --------------------- 

 ب2.082.061  كة رشل اكي لماى وبة إلسن ة المكي ملحقوق ال التخفيض في 
 ========= === 
 

 
الت وي ست   تمت  درأ  2.082.061  لغالبااله  ع ألمذكور  اخفيض  ة  باإلضافة  لف  تكاليف  هك  الصلة اذت  المالم.اإلى  األس ع  ل ب مقا  ت    ك الوة 

  ل  كذر راجع  ف درهك أل  3.117.856لغ  ب مالشركة ب   يسوبة إلى مالكمن الملكية الوق  افي حقيادة صزه  ترتب علي ، مما  ة المصدرةالجديد
 ر 28و  27ين حضاي اإل
 

 كة المشتر ت االفميلة واالئت الز ت كارشلا
لو    حتى  يةغيلالية والتشياسات المعلى الس   سيطرة   ا س لاً لكن لي ي رتأثيراً جوه  جموعة مل ا ليكون في لشركات التي  هي ا  لةزمي الشركات ال

  يس اسك تأويت   ة ترك شم  ة رطسي   وعةم مجللي ا  ن في يكوت الت نشآملتل  ا  يفات المشتركة هئتالالاأما    رأو أكثر   ٪ 50همة  ساملالغت نسبة  ب 
ات  واقت.  ة ي اقفبموجب  ماج  ت حت دية  وا  ة ي جاتي االستر  ات ارقرلاوص  خص ب   ا" جمباإل  ة وافقإلى  في  ويك  ر ةي لشغي ت لالمالية  حقوق  للمجموعة  ون 

 ر أكثرأو  ٪50همة المساحتى لو بلغت نسبة  ا مطلوبات  ت تجاه ا موالتزا اجودات موي ف حقوق فخالب  ات داجوموفي صا
 

احت  افتالئ الوا  لةي لزما  ت اكالشر  يفموعة  المج  رات امتث اس  ب اسيتك  ب رلمشت ات  للمحاسب لكلم ق اوحق  ة قي طرداك  استخكة  بمةية    جب طريقة و ر 
  ئداً تكلفة، زاالب   الموحدمالي  المركز البيان    يفشتركة ملفات اة واالئتاليل كات الزمرالش في    تماراالستث ة للمحاسبة، يتك تسجيل املكي حقوق ال

الم في ح   واذحت ساال  د.ب ا  التغيرات م الزمي ا كرلشات  ودا وجمفي  صا  نمجموعة  صة  انخفقصنا  ة،كرت شمل ات  الفاالئت ة والت  أي    ض في ااً 
 القيمةر 

 

بي  ايظ ر  الشاملان  وائت الشركات ا  ج  ائ نت   نموعة  المجمحصة    الموحد  لدخل  إن  كرالمشت   ا الفات زميلة  وةر  ااألرباح  لمحققة  الخسائر غير 
ة  لي ركات الزملشي اف  ةع وجمملحصة ا  مدى   إلى   ا حذف يتك    ةركت مشال    ات فاالت ئ اوزميلة  ت ا الوشركاعة  و م مجال  ني ب عن الم.امالت    تجةالنا
ده  وفر عن ال يت   الذيالمدى    ىفقط إل  نكير المحققة، ولغ  حذف األرباح   قةي رطفس  ن ققة ب يتك حذف الخسائر غير المح  ةرالمشترك   ئتالفاتالوا

 لقيمةر ض ادليل على انخفا 
 

 صخا ضغر تاذ تالمنشآ
ات غررض نشرآت ذمللماليرة لاات مروالم.لتدرج ر .ينمو ودمحد  هدفاء  ألد  اؤهاشك إن ي يت ت لا  تشآلمن ا  يص هخا  ضرات غذ  آتلمنشإن ا
 يتكى المنشآت ذات غرض خاص ولذل ، موعة علالمج  سيطرة  وهن جوهر ال.القة  كووعة حيث ي مجملل  ةدموحللية االبيانات المااص في  خ

 اب.ةر ت  تاكرش ا ن أاحتساب ا على 
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 امة اله ة سبيامحال ضات ا رفتاالت وار يتقدلا و م األحكا 2-2
 

المبي الهذه    د داإع  نإ من  ت ي   لموحدة اية  لاانات  و طلب  وتقديرااإلدارة  أحكاك  المع  ثرؤت   اضات فتروا ت  ضع    ت لإليرادا   لم.لنة ا  بالغلى 
هذه    نأبش  ينيقلا  ك عد  إن  ررقري الت يخ  تارفي  ة  ارئ طل ا  ت اب ول طة وإفصاحات المرفق جودات والمطلوبات واإلفصاحات المموات والفو والمصر

واضترفاال أكيمت  ارتقدي الات  نتاين ن  ن  عنه  ت.دياللطتت   جئ تج  الي جوهر  تب  القيمة  للمو ة على  ادات  و جدفترية  المبا لوطملأو  ي  ف  تأثرةت 
 ليةر ب قات المست الفتر

 

ك  ي يت الت   ةلفترفي ا  اب   ف اعترالاتك  ي   ة ي ب سالمحاديرات  على التق  تالي د. ت لار إن  مستمرةرة  بصو االفتراضات الم.نية  التقديرات وك مراج.ة  ت ي 
 اتر يرتقدلا يلت.د  افي 
 
 م حكااأل

 

 أدناه:  ةن بي م عةموللمج ية الموحدة المال البياناتى لعوهري  ية التي ل ا تأثير ج ت الرئيساضا رت واالف  تاوالتقدير  كاكحإن األ
 

 ء دااأل  تتيفاء التزاماست ا توقي 
ا ت عجموم ليجب على  الا معقودهقييك كل  ة  ا   اد مدي ء لتحالم.ع  التزامي وفست إذا  ام  مع ات األداء  ت  ألوقرور  ن أجل  ممحدد  قت  ي وو فت 

  اك كحوأال.مالء    مع  ي او علمتفال  راءشلوابيع  ت القيااتفا إلى  اداً ستن ك اقيي الت عة ب لمجموا  ت قامتر  إليرادااب   افرت عاللبة  الطريقة المناستحديد  
خدامات  ت سات ذو اد موجود ن ب ة لمجموعا صصء، ولك تخرية لل.مالقاع وداتجمويك قدود لت ق.لاك إبرا يث تكلصلة، حات اذئح اوللن واواني قال

رادات  ي إلبا  ترافالعبا  وعةمجوك المظروف تقله افي هذ  رخهري ات ى  حت   نجز الم  األداء  ت.ا ي دفملزك ف  وح ل ا    كون ي ةً دجموعة وعابديلة للم
 محددر  ت ق و فيادات ري إلباتراف االع ل  يتكدوث ذحعدك   في حالة ر و توق ال  رومع مر

 

 الم.امالت  تحديد أس.ار
ل  ب مقار أي  ث أك  يي قبت   وعة مجمك الء، تقواراالجا  اتخاذ هذ  عند  رالءل.ما.املة في كل من عقودها مع  ملر ا يد س.ة تحدجموعب على الم جي 
عند    درل.قا  فيدي  نقغير    غلب مي  قد وأ ي ال.وهري فويل ج مصر ت ن أي ع   وجود  وأ   يةئ ازالشروط الج  أو  ماتلخصوب ابسب د،  ق.في ال  غيرمت 

ً بقط  أاالً ألكثر احتميقة أالمبلغ ارعة طمجموك التستخدالمتغير    لاب المقتأثير  تحديد   رير  قالت اد  اعدة إلولي الد  م.اييرلامن    15ار رقك  ي .للم  ا
غ  من المبالة  وعمجم  ني ب   االً احتم  رث كلغ األمب القة  طري لى  داً إااستن   ر الم.املة.س  ديدحت حيث يتك    أءالمال.مع    قودال.من    ترادا ي اإلأية  لاالم

 ر المحتملة المقابلة 
 

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

حدة وعدك  لمالي للو المقابل ا  عادةً عند استالكتك ذل   ي   ارية،قود بيع الموجودات ال.قعوفي حالة    إلى ال.ميلر.قد  لالخاصة بادات  جووم  ىعل
مود  وج في قا و .أي  التسل  ت  يتك    لر ي مال.  ىال  وحدةيك  بنسبة    تحويللن  التحصيل  عند  إال  ال.ميل  إلى  عليه  مما    ٪،100الملكية  يترتب 

 فقدان ار عن السداد و الت.ثرخاطر انخفاض م
 

 يروطت ال عقارات لغرض ىلإ اتد.الت وموآممتلكات  نم يةراقل.ا جوداتموال يلتحو
ً ال. اتودموجر عندما يتك تحديد الريةت ا ال.قاادموجودية ببيع ا.سياق األعمال ال  فيعة  وموك المجقت  وآالت  كممتلكرات قارية المصرنفة سرابقا
ر ديردلتحفي تراريخ ا ةي رفت لدا قيمت اب  التطوير ضرلغت اراعقى ات إلودوجمالتحويل   لد ذ.ب تك  ة، ي دي ال ال.ااألعم  ري سيع أثناء  م.دات للب و
 رةي داد التقارير المالة إلعلي الدو من الم.ايير 15رقك  .يارطبقاً للم ودات كإيراداتوجلمصالت بيع تل  احت مف ب اراالعت  تكوي 
 

 تأجرينت المسا.بإيرادات اإليجار عن مبي  رافاالعت 
 تأجرونر في حالمسلا  م ادقي   ة التيمدققلا  .اتتقارير المبي   ى علءً ابن ين  رأجات المست .مبي عن    رجاي ات اإلاديرإب   عترافالاب عة  ومجلما  وكتق

ود قرعالمنصروص عليره فري  اتالمبي.رك ا حجرزوجراوت و أ احققرو أجرين الرذينسرت لمل  امإجراء تقيي اإلدارة ب  قوك، ت مدققة ري عدك وجود تقار
 ريخي رك التا ئ أدا ىإل اداً استن يجار اإل

 

 تثماريةساال اتار.قالنيف صت 
 ات.قرارلا – 40قرك دولي رحاسبي الر.يار المملفقاً لتثمارية و.قارات اسك  هفصني ت ل  مؤهل  ال.قاراتأحد    ناا كديد فيما إذحت ب وعة  مجك الموتق

ت موجوداال عن بيرل ككبشلة تقمسية دقن دفقات ت  ينتج قارال. ا كانا إذفيم ارب ت تأخذ المجموعة في االع  راء،جب ذا اإل كر عند القياثماريةاالست 
وعرة جمالما متلك مة والتي ت ل ا الخدتي تقدك لاة  الشقو الفندقي فنادق ومباني  ال  نأ  وعةمجلمحددت اعةر  ومجالم ا من قبل  ب   ظفلمحت ا  األخرى

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

 رمؤجوعة كلمجما -لي يجار التشغي إلاد قوع
روط لشر يريكعلرى تق ، بنراءً المجموعرةقرررت ةر ري محفظت را ال.قاريرة االسرتثما فية وتجزئة رات تجاري جار عقاعقود إي   عةالمجمو  أبرمت

 رجار تشغيليي إ ك.قود .قودالبة سمحاتمت  ،يلالت باو اراتة هذه ال.قكي مل تايازت موا افة مخاطركب ظ ، أن ا تحتفاالتفاقياتحكاك وأ
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 )تابع(  م حكااأل
 

 تثمارات السف اي ن تص
اإل األوراق  واذ عاالستح   دن عدارة  تحدد  مالماللى  إذية  تصن ا  ا  يت.ين  بالت يمة  لقبا ا  في كان  أو  إ  يد حدلت المطفأةر    كلفةال.ادلة  تل اك  ذا ما    نت 

الألورا  فياالستثمارات   أن عل  ةفن مص  ة ي مالاق  أو  لدا. الة  يمبالقمدرجة   ا  ى  المم.ال  راب ت عالبارة  اإلدا  ت خذأ  ة،أمطفلا  لفة كت الة  لة  صفايير 
 ر الماليةاألدوات  - ة مالي قارير الالت  إلعداد  يةولالد رمن الم.ايي  9ر رقك اي الم.في  على النحو الواردالتصنيف   لذ ديدلتح
 
 دجدي ت لا خياراتد ذات وق.لة لب سالن جار ب د اإلي ك جوهري في تحديد مدة عقكح
تمديد عقد اإليجار    رخياولة ب ت المشملى الفتراضافة إإلاب يجار،  اإلقد  .للغاء ة لإلابلقلا  غيرلمدة  أن ا ا  ىار عل جاإلي د  عق  ةدم  موعةجملا  ددتح
على    درة القل عدك  ل م.قو كشب   ؤكدم لن اان م، إذا كإن اء عقد اإليجارخيار  ا ل فترات يشم، أو أي  قول.م كل بشممارسته  د  ن المؤكم  ان ا كذإ

 هر ت سرمما
 

كان    ما إذا   تقييكحول    كاك حأموعة  جتطبو الم   إضافيةر  ت ات لسنوجودامو لاجار  إي   يارة خع وجمالملدى    جد يو  ،رإليجاا  ود عقض  ب.  ب جومب 

م.قول  شكب   كد المؤ  من ولاار  خي   ممارسة ل  أن ي.  هذا تجديدر  ب ت   ا ني،  ال. االعتبار  أخذ  ذات كافة  ل  ي ت لوا  ة ق.الال   وامل  حافزوتؤدي  اً  جود 

ً قتصاا تقي   عةوممجال  تقوك  البدء،  ريختا   دب.ر  يدتجدلا  ة مارسمل  ديا ع  كي بإعادة  إاجي اإل  قدمدة  كر  هذا  ت ان  أو  حدث  جوهرينا   في    غير 

 ر ب خيار التجديدةرس ممادك و ع أ  رسة مماى ل ا عي تؤثر على قدرت والت ا  ت يطرسل الظروف الخاض.ة 
 

 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 ركات ت ش   ت منمامجموعة بخدلتست.ين ا

 دةر حلموة االمالي  تنافي البيا ات حاص فإل او ة يملقض اا فنخا .ةجامرض غرا ل  ألوذ  فةرو.الم كقيي اليب الت سأ
 

 ة التاب. اتتوحيد الشرك
  ى لعتسيطر    تا إذا كان من أجل تحديد فيم  خاصت الغرض المنشآت ذا لال   في ذ  امب ا  ب ر  مث ت مسلا  لمنشآتميع اييك جوعة بتقمجملاقامت  

ً وف  ا ب تثمر  المس  منشأةلا مت  ر قاالية الموحدة ات الميان الب   :ية المال  ري قاراد الت دعإل  ةي لدولم.ايير اال  نم  10ك  قر رالم.يافي    ةردواال  لمقاييسل  قا
بتقييكوملمجا آت  شمن للعالقة    تباألنشطة ذا ارتباط ا  ت ا ومدى  قائمة وقدر.اقدية الت ال  يباتت رت والا  ت كي مل  ةص حأمور أخرى،  ضمن  ،  عة 

 را ب  رمة المستث شركل على ا ة يطرالس ا لدي  تكان  إذا فيما   يدتحد جل أ نم ب استثمر الم
 

 التضخك 
تركيا   في شصاد  ت اق  ذات أصبحت  التضخك  ً 2022  ديد  تقييما اإلدارة  أجرت  الدولي    الً مفص  ر  المحاسبة  م.يار  تطبيو  للتقارير    29لتأثير 

  ، حيثعمليات ا في تركيا  على 29المحاسبة الدولي  وأشارت إلى أنه ال يوجد أي تأثير لتطبيو م.يار التضخك  شديدةالمالية في االقتصادات  
 الدوالر األمريكير  هو  كونالخاصة بالم ال.رض التشغيلية وعملة ال.ملة  إن
 

 ارتثمالسا يفي في تصن رج. بأثرير ي تغ
رة على  طي الس  بشأنم ا  يي تق  ن، أعادت اإلدارةآخري   مع مساهمين  والترتيبة  الشروط الت.اقدي   مراج.ةإلى    ناداً ، واست الحالية  الفترة  خالل
م    آتمنش ً كانت  سابقا و ةب.تاكة  شرا   ن ألى   عصنفة  إخلص ،  ل ما سي مساال  أن كاللى  ت  األتركة عطرة مشهمين  الت ن لى  ات  جارية ذشطة 
رج.ي  طبقت  ه،  لي وع  ةر صلال المحا بأثر  اطريقة  السبة  بحقوق  وفقا  لمت.لقة  الم لمملكية  الدول.يار  في    28  رقك   يحاسبة  االستثمارات 

 المشتركةر  ت واالئتالفا  ميلةزت الالشركا
 



 عة ب تاال اهوشركات   .م.عش  العقارية إعماركة شر
 

 عب  تابة د موحلا ةي لانات المايب لا  ولححات ضاإي 
 2022 برديسم 31 فيا كم
 

 

23 

 تابع( )  الهامة اسبية حم لاضات  راتفاالت و اري قدلت او مااألحك  2-2
 
 )تابع(  م حكااأل
 

رة في  دااإل  ت أخذ   ، ءطاخ األو يةسب حا لميرات اتقدلا  ات في غييرت الو يةحاسب مسياسات اللا  8  ك قري  وللد ا  يب سحا لما  ار م.ي الت  با لطعلى مت بناًء  
تأثي اعتب اال ب اعوأ  ي.ج ر رث أب ر  يي غت لا  ر هذار  البيات  تمر  ةن قار ملا  مات الم.لو  نيادت  بيان  المان إعادة  النحو  الموحدة    الية ت  لخص على    الم 
 اه:دن أ
 

    2021 رب سمي د 31 في
    حد و ملا يلاالم زكرالمان ي ب 

 
 تك ا ملقاً فو
  بقاً سا نهبيا

 ات سوي ت لا
 تمت  تيلا

 دة عاإل اً قوف
 اً لي حا بيانلا

 هكدر ألف ف درهكلأ رهكألف د  
    تادوجالمو

   8.538.858 ب 118.671    8.657.529 والنقد يةالمصرف ةصدرألا
   16.586.056 ب47.832    16.633.888 واتير ا فيصدر ب التي لك  ةين دملالذمك اة واري تجينة الدمك الالذم
ً مقدم عةفومدت افوصروم عئ اودو ةدين ذمك مو ىرخدات أوجمو    14.157.529 ب30.506    14.188.035  ا
   37.689.296 ب51.450    37.740.746 تطويرلا ض رغلات ارقع

   1.107.710 5.514 1.102.196   ات مشتركةقروض إلى شركات زميلة وائتالف
 5.549.632 474.983   5.074.649 مشتركة   ت اائتالفلة وزمي   اتاستثمارات في شرك

  9.157.197  ب1.468.013    10.625.210 م.دات آالت وت وممتلكا
 120.613.553  ب1.235.975  121.849.528 ت ا دلموجوجمالي اإ
  == == = = ==== =====  === = = ==== ======  ===== ===== = = == == 
    

 
 تك ا ملقاً فو
  بقاً سا نهبيا

 ات سوي ت لا
 تمت  تيلا

 دة عا إلاً قوف
 اً لي حا بيانلا

 هكدر ألف ف درهكلأ رهكألف د  

 
 تك ا ملقاً فو
  بقاً سا نهبيا

 ات سوي ت لا
 تمت  تيلا

 دة عا إلاً قوف
 اً لي حا بيانلا

    ت  باولطالم
   18.521.375 ب50.711  18.572.086 ى واألخر   ةي ارتجلا ةن ئ ادالك مالذ
ً قدمة معوغ مدفالب م    13.783.506 ب7.993    13.791.499 مالء ال.من  ا

   1.485.416 ب11.705    1.497.121 محتجزات دائنة 
   8.708.759 ب 708.124    9.416.883 دة ئ لفا عضتخ  تافي سلو  وض قر

   173.696 ب3.865   177.561 ينموظفلخدمة لل اية اات ن ضوي مخصص ت.
 52.871.626 ب 782.398  53.654.024 بات  المطلولي امجإ

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

    ةملكي ال وقحق
   33.489.977 21.406   33.468.571 ةزجحت المح اب راأل
   6.027.290 ب 474.983    6.502.273 ةالمسيطرير غص حصال

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

 )تابع(  األحكام 
 

 عب تاب  ستثماريف اال تغيير بأثر رج.ي في تصن 
 

 

    2021ناير ي  1 يف
    د الموح  ماليلاز ركملبيان ا

 
 كلما ت  قاً وف

   قاً ب اسبيانه 
 اتوي ست لا
 تمتي ت لا

 ة د اعإل اً قفو
 ان حالياً ي ب ال

 ك هدر فأل هك ردف أل ك هرد فلأ 
    تداوجمولا

     6.210.542 ب  60.189   6.270.731 والنقد  ة المصرفيةاألرصد
    11.148.776 ب97.788   11.246.564 تيراوفب ا  دريص  ي لكالت  ةين دم لذمك الاوة اري تجالينة دم ك الالذم
    15.985.575 ب44.144   16.029.719   اً مقدم ةعفودم ت افصرو مو  عئ وداو ةدين م  كمذ ى ورخأدات وج مو
  40.844.403 ب88.516   40.932.919 تطويرلا ضر غل تاارقع

    1.109.230 12.599 1.096.631 مشتركة   تاتالفقروض إلى شركات زميلة وائ 
    5.289.979 435.919  4.854.060 ات مشتركة  الفوائت  يلةركات زمفي ش ماراتث ت اس

    8.785.181 ب1.493.289   10.278.470 ات وم.د التآوكات ممتل
 116.641.188  ب1.335.408  117.976.596 دات جو وم ي الجمالإ
  = = ===== == = = = == ====== = = = == =  = = ===== == = = = == === == = = = = == =  = = ===== == = = = == ====== = = = == = == 
    

 2021ناير ي  1 يف
   

    د الموح  ماليلاز ركملبيان ا

    

    ت لوباطالم
     17.354.676 ب72.030  17.426.706 رى ألخوا ةي ارتجلا ئنةداالك مالذ
    11.680.783 ب8.640   11.689.423 مالء.المن   اً مقدم ةعوفمد غ المب 

    1.613.853 ب33.695   1.647.548 دائنة  اتزمحتج 
    13.232.157 ب802.791   14.034.948 ة دئ ع لفات تخض فيالسض وقرو 

    164.023 ب3.188   167.211 موظفينللدمة ية الخات ن امخصص ت.ويض 
  52.474.350 ب920.344  53.394.694 بات والمطل  ليماإج

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

    ةكي لملق احقو
 30.839.953 20.855  30.819.098 ةزجالمحت باح راأل
 8.628.233 ب435.919   9.064.152 ةيطرالمس ص غيرحص ال
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    وحد الم لشام الل دخلايان ب د والموح  للدخان اي ب 

    

 
 كت  ا لمقاً وف
 اً  قب سانه ابي 

 تاي التسو
 تمالتي ت 

 ة د عاإل اً قوف
 اً ي لاحبيان لا

 ك هرف دلأ ك هرألف د ك هرد فلأ 
    :2021ديسمبر  31لمنت ية في ا للسنة

 27.896.172 ب373.473  28.269.645 ت دااري إلا
 ب16.304.344  214.149 ب16.518.493  ت ارادإلي ا تكلفة

 394.669 1.057 393.612 ة أخرى تشغيلي  داتراإي 
 ب4.052.380  19.672 ب4.072.052  دارية إلوا ميةمو . لروفات المص وا لبيعت اوفا رمص 
 ب614.003  43.821 ب657.824  م.دات الت وال اآلوت ا للممتلكال  است 

 218.620 2.254 216.366   ىخرأ تادراإي 
 429.857 ب200  430.057 ل  وي رادات التمي إ
 ب1.279.959  15.143 ب1.295.102  يلالتمواليف كت 

 353.631 39.064 314.567 ة  ركوائتالفات مشت  ميلةئج شركات زاالحصة من نت 
  = === = = = == ====== = = = == =  = === = = = == ====== = = = == =  = === = = = == ====== = = = == = 

 5.678.066 ب38.513  5.716.579 ة الفتر حارب أصافي 
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 ( بع )تا ة ماهال  محاسبية ال  تضا ا فتراالت وار يدق توال م اكاألح 2-2
 

 ع( )تابام األحك
 
  تابعب مارستث اال في تصنيف يير بأثر رج.ي غت 
 
     تابعب وحدالم لشام الل دخلايان ب د والموح  للدخان اي ب 

 
 كت   لماقاً وف
 اً  قب سانه ابي 

 تاي التسو
 تمالتي ت 

 ة د عاإل اً قوف
 اً ي لاح انبي لا

 ك هرف دلأ ك هرألف د ك هرد فلأ 
    إلى: وبةمنس

 3.800.661 551 3.800.110 ة مالكي الشرك 
 1.877.405 ب39.064  1.916.469 الُمسيطرة   رص غيالحص 

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

    
 5.710.233 ب38.513  5.748.746 رة تلفل  ل الشاملدخإجمالي ال

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

    منسوبة إلى:
 3.846.176 551 3.845.625 شركة ي ال مالك 

 1.864.057 ب39.064  1.903.121 رة  الحصص غير الُمسيط
  = == = = =========== === = = ==  = == = = =========== === =  = === == == ======== == = = = == = 

    
    

    :2021 برديسم 31المنت ية في  للسنة
 10.650.646 ب198.749  10.759.395 يلية  غلتشنشطة ااأل منقدية فقات الن تدال

 ب2.755.965  30.457 ب2.786.422    ستثمارية الاشطة ن األن قدية مفقات الن تدال

 ب6.041.295  109.810 ب6.151.105    ةلي ي والتمقدية من األنشطة التدفقات الن 

  === = == = = = = =  == ===== =  === = = ====== 
 
 ت اض فتراال اديرات وتق لا
 

 األخرى ينة دمالذمك الير وفوات  ر ب ادصي ي لك لت ا ة الذمك المدين ية وتجارنة الدي الذمك الماالنخفاض في قيمة 
د  ي.  كلا  دمن ع  ل تحصي لل  ةلب قاال  ىخر أل اينة  دك المذملاو  يرت اوف  ر ب االتي لك يصددينة  ملا  ك مذالوغ الذمك المدينة التجارية  يتك إجراء تقدير لمبل

ت  للمالم  لل كامي صحممكناً  بالنسبة  الجوبلغر  الهربالغ  ي فردي ية  ب ة،  التقدير  الم  ر فرديةة  ورصتك  ب رهليست جو  التي  لغاب إن  صورة فردية  ية 
 ةر ن ي دالم كذمل ا ذههى لعة .قلمتواان ئتمالر اائ سخل تناداً مخصص اس يتك رصد و  ةي عامجرة ، يتك تقييم ا بصوستحقاق اتي فات موعد اوال
 
 ملموسة ال والموجودات غيرة ري ستثماال ا ل.قارات.دات واواآلالت والم ت اكمتلللم ةاالنتاجي ر ماعاأل
ل  جأ من  ة  موسموجودات غير المللاو  ةي راثموالم.دات وال.قارات االست   للممتلكات واآلالت   االنتاجيةر  عما ألابتحديد    المجموعة  رة إدا  وكقت 

ابات عالفي األخذ  ا  د .ب ير  قدت لاا  ذه  يد دتح  يتك  ر  ال الست ااب  ساحت  الموال ر  لبند  المتوقع  المادياوي  البلو  أ  جودات ست.مال  ن  ع  تجاالن   لتلف 
دو  اإلدارة  تقوكر  اكتخداالس بمي ربصورة  اإلالمقدرة    اإلنتاجيةر  األعماة  راج. ة  االست ال /  و أت لل  ءا فطوطريقة  طريقة  أن  من  ة  فتر كد 

 الموجوداتر  ههذ  من ة قتصادي اال ايازلمع لتوقلما جوذمن لا عة مقفمتوا ء طفااإل  /  الت سالا
 

 ينة م.ة رإليرادات في فت باف رااالعت د مل عن قياس سير ال.
  قتر ادات مع مرور الوري إلبا  ف را لتزاك األداء حيث يتك االعت اسير ال.مل الخاص ب   قياس ند  ت عالخطريقة المدتطبيو    مجموعة ال  رت قر
فاء التزاك  ي ت سموعة المجا الأساس الج ود التي تبذل   ى لعات  يراداإلب اف  العترا  ب لطتت   تي لا  تال دخلماة  قطري   ك داتخاسأن  عة  وممجال  ر.تب ت 

ادالإلير  رةل صوك أفضيقدء  ااألد الم  عند  رمحققة ف.الً لات  تقوتطبيو طريقة  التكلفة إلدخالت  بتقدير  المجموعة  اريع من أجل  شمال  كامت ك 
   هرب  فاعترال ا كنيمي لذا  تااديرإلغ المب د تحدي 
 

 عشاري الم كاإتميف لاتك
ا  ةع جمولما  كتقو إلتماك  بتقدير  لتحارالمشلتكاليف  المنسوب   ددي يع  الت ب ار    لم.ترف ا  ادات اإليرلى  إ  ةالتكلفة  هذا  تزويد  ديراقت شمل  تكلفة  ت 
البني أن  المحت شطة  والمطالبات  التحتية،  ت   ل ب ق  نم  ةلمة  كما  ب فلو ا  ف لي اكت وو"  ر شلما  ري شا ست ا  لب ق  من  ايم ي تقك  المقاولين  ات  امزت لاالاء 
 لي ا مع ال.مالءر ع قدالمت.اخرى األ
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 )تابع(   الهامة ةبياس محالضات فترااالت وا روالتقدي  مكااألح  2-2
 

 بع( )تا ضات الفتراوا  تديرا تق ال
 

 ب  الضرائ 
مرالي أحكراك جوهريرة لتحديرد إج  وضرع  بتوجرر ي ةيرفجغراالالمواقرع    ض.رفري ب   ةلي أسرماح الرربراألالردخل ولضرائب ا  ةعلمجموع اتخض

 طةلسرطة بواس تدقيوئج التان ل لة،م.قولا  تاردي قت لالى  إ  اداً ات، استن صصخمن  ي وبتكموعة  مؤجلةر تقوك المجلاة وي لاحلالمخصص للضرائب ا
 ليرات التردقيو.مقة للسراب ا رةبرخل المثرة عوامرل، دعرص إلرى  خصرالم  غ ذل مبلد  ن مجموعةر يست  ا الفي   ي ت.ملية الت الضرائب للبلدان الم.ن 

 ةب ي رالضرلطة  سرو  ةب ي رضرلل  عتخضر  يالتر  المنشرأة  لبرق  مرن  ةيبي الضرر  المختلفرة لألنظمرة  تيراسرفت لالطة الضررائب ومن قبل س  الضريبي
 جرداوكن ت مراي أائدة فرسلوف اظرالعلى .تمد ي ت لت اور واس.ة من األم  عةن مجمويرات عروقات في التفستج تل  الفن ت أن  ن  كمي ولةر  المسؤ

 لمجموعةرا اتركش
 

يبة رضرللة .لخاضاح اب رألا كادتخسافيه ذي يمكن لا دالح إلىخدمة ت الضريبة غير المس  ائرسخل  ةبة المؤجلجودات الضري وماالعتراف ب يتك  
إلرى داً ان ت اسر ،هبراالعترراف  كرني يملرذا لةالمؤجبة ري ضلغ اة لتحديد مبلجوهري   كاكأح  وضعى االدارة  سائرر يتوجب علخلك اخدات سابل امق

 بةري رلضا ة لتخطيطي لب قست ملت اتيجياضافة إلى االستراإلبا ةب ي رضالخاض.ة لل المستقبليةت المرجح وم.دل األرباح الوق
 
 ة ي موجودات غير الماللا مةفي قي  ضافخن اال
يتك اختبار    ريررل تقاريخ ك ت في    ة ي لماال  غير   ات دوجوالم   قيمة   ي فخفاض  ن اللى ارات عأية مؤش   اهن نت  كا  ا ذجموعة بتقييك فيما إملاوك  قت 

غالموجو ادات  اللتحري    لماليةير  في  تكون  ع  قيمةاالنخفاض  مؤشندما  يتك  ر  ة فتري دلا  ة يمالق  صيلح ت إمكانية  عدك  ى  لعرات  هنا   عندما 
ااالستخ  نم  ة قيملاب  اإجراء احتس تقدر  ادارإلداك،  النقدلت ة  افقات  الي لب قلمست دية    ار م.دل قد وتخت ن للة  تج من لاة  الوحدو  أ   ل صاأل من    وق.ة ت مة 

 يةر فقات النقدتدب القيمة الحالية لتل  التسال احمن أج الخصك المناسب 
 

  نشاء إلتكاليف ا   نجاز على إلا   قيدال  معلر تشتمل تكلفة األأق  اأي م  و،ي ابلة للتحقمة القي القي افوص  فةتكلالير ب تطولا  ت لغرض اراق.لا  انبي   يتك
يف  صاً تكالتيادية ناقعلمقدر في سياق األعمال االع االبي بس.ر  لقابلة للتحقيو  لقيمة اصافي ا  لمث يت ر  لة صل ا   ذات  خرىاأل  ةشرمبايف اللالتكاو
 ربيعلا فات ومصرو  زاجن اإل
 

سجلت    ،لماليةغير ا  تدا وجومالفي ب.ض  عة  المجموات  ماراستث بشأن إمكانية استرداد    يجوهرلان  وبسبب عدك اليقي   ،الحاليةة  ن خالل الس
مخصصات  الال  اإلدارة  قيمة  بقيمة  قاوع ات  والم.د  واآلالتممتلكات  نخفاض  استثمارية  درهك  راجع    76رات    16  اإليضاحينمليون 

مليون درهك بناء على قيمت ا    276بقيمة  لغرض التطوير  بتخفيض قيمة عقارات    السنة ى ذل ، قامت المجموعة خالل  عالوة عل  بر17و
المختلفة في الشركات ال.املة في    وسلفيات ا ا  رات ة القابلة لالسترداد الستثمااإلدارة القيم  رتالمتوق.ة القابلة للتحقيور عالوة على ذل ، قد

 بر 12و 5و  3ات ضاحراجع اإلي ر  السنة مليون درهك خالل  916 بمبلغقيمة  انخفاض خسائروسجلت   قطا" ال.قارات 
 

 المالية  ت لألدواة ل دل.اقياس القيمة ا
اقي ال  تكون  ادمعن  واللي املات  اود موجلل.ادلة  لمة  المرياب في    لة مسجاللية  لماا  تاب ومطل ة  إلى   ال   دالموح  يلالماز  كن  استناداً  قياس ا    يمكن 

ا  المتداولةر  األس.ا األفي  ق  لنشطة،سواق  قيتك  باسلا  ت امي ياس  أسا.ادلة  ت   ليبتخداك  التي  نموذجالتقييك  على  الن فقدت ال  شتمل  ية  دقات 
ً    لن ذويكما  ندظة علحوم لا  ق اسومن األج  ذامن ال  ذه ل   تالمدخال  ىعل  لو صح ليتك اةر  المخصوم  تطلب ذل  درجة  ي ،  ذل ذر  .ت ند  ع و  ،ممكنا

  ان خاطر االئتممومخاطر السيولة  ثل  المدخالت م  بخصوصت  ارعتباالك على ب.ض احكاتشتمل األر  ال.ادلةة  د القيمند تحدي من األحكاك ع
 باتر قلت لاو
 
من الضغوط التضخمية    جموعة م االنتباه إلى حقيقة أن  لفت  موعة  دى المجلغرض التطوير لت  تقرير المقيك الخارجي حول تقييك ال.قارا  إن

سواق ال.قارات على المدى  ال.المية وارتفا" أس.ار الفائدة واألحداث الجيوسياسية األخيرة قد زادت من احتمال حدوث تقلبات أكبر في أ
 ستجابة المشاركين في السوق لتقلبات السوق الحاليةر كيفية اعن كثب وتتبع  يكلمتوسط، مما يتطلب من اإلدارة مراقبة التقي القصير إلى ا

 
طبقة الفتراضات  ، في ظل البيئة الحالية، على قناعة با، وهيلموجوداتك دقيو لأجرت اإلدارة تقيي  .لنةوالتقييمات    الم  ستواصل اإلدارة  ر  الم 

 جدر المجموعة، إن وى هذا الوضع المتطور عن كثب لتقييك تأثيره علمراقبة تأثير 
 
 



 عة ب تاال اهوشركات   .م.عش  العقارية إعماركة شر
 

 عب  تابة د موحلا ةي لانات المايب لا  ولححات ضاإي 
 2022 برديسم 31 فيا كم
 

 

27 

   احاتفص إلا ومحاسبية ال اساتيسل في ا غيرات لتا  2-3
 

  ك قلك ت  المجموعةإال أن  ريخ،تاال   قبل ذليق ا ز تطب ويجو ،2022 ايرن ي  1 ب.دأ تبد يسنوية الت رات الى الفت لع ةدي دجال يراي .الم ب.ض ريست 
التي يتك   ةلتالي لم.دلة االم.ايير الجديدة أو افيما يلي  ر دةحالمو   ةلي ماال ات ان البي   ذهإعداد ه  ندع  بشكل مسبو   .دلة و الميدة أالجد  الم.ايير  بتطبيو

 :2022اير ن ي  1في   التي تبدأ ات السنوية ترلفطبيق ا لت 
 
 المطبقة من قبل المجموعة والتعديالت تفسيرات  وال  اييرمعال ( أ

 
 التفعيل يخ  تار المعايير أو التعديالت الجديدة 

لم.ايير الدولية إلعداد  من ا 16قك يار ر ت.ديالت على الم. 2021يونيو  30.د ب  19-وفيدقة بك.لإعفاءات االيجار المت 
 2021أبريل  1 ب لماليةتقارير اال

 2022ير ينا 1 ب 37 رقك ليدوالي م.يار المحاسب العلى ت.ديالت ال.قد   جازن اتكلفة  - تزامات ة بالل ممحلا دوال.ق
 2022 ري ينا 1 ر2021 - 2018 دورة  الية ملار ري تقاالد إلعداولية لد على الم.ايير ا ةت السنوي التحسينا
 2022ير ينا 1 ر ب 16 رقك  ي دوللا ي يار المحاسب .مالى  لع تيالد. ت   عالمزمستخداك الا ل ب ق ت صالح المت  ات:آلالت والم.دوا كاتالممتل

  
  ر جموعةلمل لموحدةا الية الم اناتالبي ت أي تأثير على تحسينا/ ال  ديالتالت. لك يكن ل ذه

  
  ت الصادرة ولم تسري بعد ا رالمعايير والتعديالت والتفسي (ب 

  

 جموعة: لموحدة للمالمالية ا  البياناتعلى  جوهريلم.دلة التالية تأثير التفسيرات امن غير المتوقع أن يكون للم.ايير و
 

 عيل التف  تاريخ حقةالمتطلبات الال
 2023ير ينا 1 ب 8 الدولي رقك بي م.يار المحاسالى عل ت.ديالسبية  ت احديرات الم التق يفت.ر

 2023ير ينا 1 بر 1 قكر  وليلد ا يلمحاسب م.يار اال ى .ديالت علتداولة  ت على أن ا متداولة أو غير م باتوطل مالتصنيف 
ن م 17 كقر  ريام.ى العل والت.ديالت  أينأملت د اوعق أ ية لاملا يرارقت لااد عدالم.ايير الدولية إل من  17رقك  الم.يار

 2023ير ينا 1 ر أنأمي عقود الت أ المالية التقاريرية إلعداد لدوالم.ايير ال
 اإلفصاح عن السياسات المحاسبية  

 2023ير ينا 1 (2 ة رقمتقارير المالييير الدولية إلعداد الوبيان ممارسة المعا 1 رقم  محاسبة الدوليى معيار التعديالت عل)
 2023ير ينا 1 (12 رقم ر المحاسبة الدوليى معيالعتعديالت ) ةئة عن معاملة واحدناشوالمطلوبات ال  اتودبالموجلمتعلقة الضريبة المؤجلة ا

  تحوللا: يةمال الارير داد التقير الدولية إلعم.اي ال  من 16قك رالت على المعيار يع وإعادة التأجير )تعديبيجار في ال التزامات اإل

 2024ير ينا 1 (ج12عمال ألول اجدة رقة )وواجبالت وتاريخ السريان واإلجراءا 

من   10رقك ر ياالم.ديالت على .ت المشتر   فه ائتالة أو يلزموشركته المستثمر  ب ا بين مة ساهملاأو يع موجودات ب 
 بر 28 رقك ي  الدول المحاسبيوالم.يار  الماليةير راقت الاد دإلع دوليةلاير .اي الم

يخ  يل تارأجت  كت 
 يو  التطب 
 ر مسمى غي ألجل 

 

  وعة فيدة للمجملموحية االمالمادي على البيانات  ه تأثير  أعال  جديدةت ال راسي لتفوا التوالت.دي   الم.اييرن لتطبيو  يكوالمجموعة أن    عقوتت ال  
 ر ستقبللما
 

 ة م هاال  يةسبحا لسياسات الما ملخص  2-4
 

 ت اادريباإل االعتراف 
 

 ل.مالءمن ا  ود.ق المن  اداتيرإلا
باالعالمجموك  قت  ال.معقمن  ت  داراي إلباف  رات وعة  مب   واتخط   مسخ  منج  نموذس  أسا   على  الءود  هو  في  كما  رقك  م.الين  من   15يار 

 ال.قود مع ال.مالء:  ية:المال  راري قت لاد اعدإللية الدو ييرالم.ا
 

ه  جب وا ت  مازالت او  وققح  أ بموجبهشر ين ث أكو  أ  ني طرف   اق بينفت انه  ى أ.قد عللاف  ي.ر  ال.ميل:   ل.قود معأو اد  ق.لاد  دي تح ر 1رقك ة الخطو
 ر اء ب ا ب الوفج ي د ر لكل عقايي .مدد ويح نفاذال

 ر لي .مللة أو خدم .ةيل بنقل سلممع ال. قد ال.في   عدو  ء هواألدا ك.قد: التزاالفي   ءاداأل  تلتزاماتحديد ا ر 2قك الخطوة ر 
ا ر 3 خطوة رقكلا مات  الخد  أو   ضائع الب   قل ن   بل قام  في ا  ل   حو ي   نأ   المجموعة   توقعت ي  لذ ا  غلالمب لة هو  ما.الم.ر  ملة: سا.لمتحديد س.ر 

 ف أخرىر را طأ  نع ةً ب اي ن ح صلت بالغ التي الم استثناء ب ، ب ايل ت ال.مدعو التي
في األاللتزامات    م.املة ال  س.ر تخصيص   ر 4قك وة ر خط لا ابخص  :د قول.ا  داء  الذوص  ال  ر ث أكعلى  يحتوي    ي ل.قد  لتزامن  فإدألك  ن  اء، 

ي  ا ف ن من حق ويكعة أن  المجمو  ع وقالذي تت   بلغملل ا تمث   قيمةب   اء دلألك  زالت ا  للك ة  لما ص س.ر م.ص ف تخو س  عة موجمال
 ر اء أد كازلت ا كل يفاء ت مقابل اس

 داءر األ اكزت لاة شأمن توفي التسا  أو كماب ت عندمادايرباإل افتراالع ر 5قك ر الخطوة 
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 تابعب)امة هت المحاسبية ال ا سا لسيا ص خلم 2-4
 

 )تابع(  ادات ريباإل االعتراف 
 

  تابعب ل.مالءمن ا  ال.قودمن ات داري اإل
 

   الية: ط الت ور شحد الأ قو تح اإذ ،تق لوار 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 ادأ منة  دمالمقايا المزل على ل.مي يحصل ا . 1
 و  أ ؛ تند الموجوداب  ينشاء أو تحسيه ال.ميل بمجرد إن علر طيسي  موجوداتد  ن ب  سنيح أومجموعة ال داءينشئ أ . 2
 نر اآلجز حتى ن مالء داألدف.ات ا حو ملزك فيشأة وللمن   ةع للمجموبديل  كااستخدو ذ  اتدووجم دن ب  ةوع جملما اء أد ئنشي  ال . 3
 

اقحت لك    يالت   ءاألدا  ات تزاملا  بخصوص  الشروط  أحد  االأعاله،    ورة ذكلمو  ال راي إلباف  رات عيتك  في  استيفاا  قت ودات  فيه  يتك  التزاك  لذي  ء 
 ءر داألا
 

لغ  ب مال  اس أسى  لع.قد  لا   أصل  بند   عن ذل   ا، ينشأوعدت ب   يالخدمات الت   و ألع  الس  تقديكل  خال   نم  ءدا ألاك اتزلالمجموعة ال  اءفي عند است 
 ال.قدر زاكالت  أنشترف به ت م.لا ات ادرغ اإلي .ميل مبلال من ض المقبوغ المبل جاوزت ي ما عند رداء األ لمن خال  والمحق

 

اء ثن ت سبا  ت دف.ا ة للددمحقدية الالت.ا  دوالعتبار البن ا  ينخذ ب.ع األض، مب قلو اتح 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 ضرلا لتحدمحدديير  ابل  فيماة  ت ن كاا  إذ  يد  كمت  أرئيسد  ور.مل  ر  كوكيل  ك ي 

 را ت ادايرإ 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  هي ن فكوي   ذيلالحد  إلى ا  الموحد خل  ن الداي ب في  إليرادات  اب اف  عترك االت ي 
 ةر .قولبصورة م  اياس قن مكي  ،يف، حيثما ينطبوالالتكو
 

 ء لشرال رااالستئج امجبرن 
 : التالي  وى النحلعراء ر للشاجالستئ برنامج اضمن ياً محاسب .ات مبي ال تسابحا يتك

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

كور  ت كما هو مذ.قارايع البب   خاصةال ت  راداي اإلعتراف ب الا  ةب سياس بيع حسلاب   فاعتراال  تكي   ،راءشلا  ارخي   المستأجر  يمارسما  عند •
 ه؛ و العأ

 ال.قارر على اذ االستحو رة خيارس اممعند أجر ت سالم من  هدف.  الزكالمبلغ ال تمثل  يراداتإلا البيع فإنب  فاالعتراعند  •
 

 نري أجت .ات المسار عن مبي بإيرادات اإليج رافعت الا
د جروحرال عردك و ر فيرونتأجمسال  امدتي يقالمدققة ال  بي.اتر المى تقاري علبناًء    ني المستأجرت  ا.ن مبي ع  اإليجار  داتيراإب   ترافاالعيتك  

 اً اسرتناداإليجرار  ودعقرالمنصوص عليه في    ات.ي مب الا حجك  زووجات و  أ  اقوقح  لذينا  ني رلمستأجل  ا متقيي   ءإجراب ارة  ، تقوك اإلددققةارير مقت 
 ريلتاريخأدائ ك ا ىإل
 

 ير تطوت الاخدم
بالرج  قة ثو موورة  ص ب ة  املئد الم.اودير عتقن  يمكندما  ع  مقدمةالتطوير ال  إدارة دمات  خ  تقديك   نادات ميرعتراف باإلالاتك  ي    ى لو" إوذل  

الذي    لحد لى افقط إ  يراداتإلباف  را ت ، يتك االعموثوقة  بصورةنتائج  قياس ال كن  مي   ندما اليرر عرتقالريخ  ات   ير في طوت لاك التزاك  اتملة إحمر
 ر داد مؤهلة لالستربدة تكالمصروفات م لاون فيه تك
 

 مارية ث ت االس ات ارل.قر اي جأت من ر إيرادات اإليجا 
اال اإليجار  إي ب   تراف عيتك  الخصفا ة، صماري ث ت سالات  را اقلل.لتشغيلي  ا  يجاراإل  د وعق  ن مرادات  ً   ، كية من  ل وفقا اإليجشروط عقو  ار على  د 
 مؤجرر الت ودا موجال دبن  منالمستمدة زايا ط الملنمالً ثي كثر تميل أاساس بد  ان ها كان إال إذ ،تب لثااسط الق على أساس ر جاي اإل ترة مدى ف

 

 .مالء لابرنامج والء 
دق  ناف  من ي  أك باإلنفاق في   ند قياماط عيع النقء تجمال.مللي يتيح  الذو  أ،مارعإن  و مأي   ك باسالوالء،    طنقا   مجان رب غيل  تقوك المجموعة بتش

ً ل  منح ال.مي حيث ت نفصل  م  أداء   اكء التزلوالعن نقاط ا  أشعةر ين المجمو  في  فيه التردات  أو وح س.ر    جزء من  ص ي ك تخصيت و  اًرهري جو  حقا
  ر طاقلن اد لحين استرداد عقو كالتزاكه راف ب االعت  ك، ويت لةالص ل ذات المنفص يعالب ر .سلى بناًء ع ءل.مالل ة حو ن ممالء ط الوالإلى نقا م.املةلا

االعوي  اادايرباإل  تراف تك  عند  بومن ال  ستردادت  تقعن   لر ال.مي   اسطة تجات  سد  الدير  الم تض،  الءالو  طاقلن   صل المنفبيع  .ر  في  مجع  وعة 
احتمهراعتبا ا  ر طقا لن ا  دادرباست ال.ميل  قياك  الية  ا  الت للنقا  رات اتقدي   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 .قال ت ازامالت صيد ى رعل تالي ت.د
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 ( بعتا)ة ام اله لمحاسبية لسياسات اا  ملخص  2-4
 

 يع بحة للات ت المادالموجو 
 

  ب ا محتفظ    ت ا موجودا ا على أن في تصن   طلوبات، يتكوم  ودات جمو  من   فلأتت   تي الد  ب.است الا  عات جمولة، أو ملمتداوغير ا  ت إن الموجودا
 صلر المتوا داك ستخاال  لمن خال وليس عي الل الب ن خكبير م لبشك  جحمر ا دهردااست  ناكا ذع إللبي 
 
أو  تا وجودلما  ذههل  مث   ساي ق  عادةً ك  يت  بقيم  موعاتجم،  الدف االستب.اد،  قيم ا  ا  أو  أعي ب لا  يفالتكاً  قصنا  ةادلال.ترية  أوالً  ي   رأقل  اي م،  تك 
، وال  اسبيس تن أسا  قية علىالمتب   تلمطلوباوا  وجوداتمللى اإ  ثك،  يةجارالت   ةر  لشالى  اد إ.ستب عة اال ومقيمة مج   ائر انخفاض سخ صيص  تخ

ن  في وظملا  اتزيامت باقة  .لمت لاات  جودلمؤجلة أو المو ريبة اض ة أو موجودات الي المال  تدا وجوملان أو  لمخزوا  إلى  رئ سايص أي خ خصيتك ت 
يست ةماري قارات االستث .لأو ا قياس ، والتي  القيمانخفا  رف بخسائ تراك االعت ي عةر  مومجللى  خر األ  ةي ب سحام ال  اساتي للسوفقاً    امر  د  عن   ةض 

ة  داعإن  ع  جةنات الة  ق حلالر ارباح 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 سائررباح أو الخألا  ضمناس ي الق
 

  ل ا  الاست   فاء أو ب إطحتساا  كت ع، ال ي للبي   ا محتفظ ب  ا  على أن   تم.داالو  تال واآلات  كلت ملماة ولموسم ال  ات غيردويف الموجبمجرد تصن 
 ر ةي ملكال  ملكية ضمن حقوققوق الحمحتسبة وفقاً ل امر ب ث ت مسكة رشاب أي احتس تكي  د.ي  الو
 

 ض ار قتاال  تكاليف
 

  ة ة طويل ي ن فترة زم  رة الضروب   قغر ست ت   التيو  ،مؤهلةت  دا جوو م  جإنتا  ة أو إنشاء أو ازحي ل  شرة ورة مباص ب وبة  اض المنسقترالاليف  كات   إن
الة لالستخدازهجابح  صت حتى   ت فلإلى تكافت ا  ك إضتت ،  . ابي أو    ل ا  مزمعك    ة وربصجاهزة  الموجودات  تصبح تل     ىوجودات حت ملال   ة 

مبالغ  ض  اقترا  ص وبخص   أةنشلما اتكبدهت   تي ال  رى خف األ والتكالي دة  ائ لفاض من ااالقتر  ف ي تكالتتألف    ر ابي.  ا أو ع ل المزم  داك ستخلية لال .ف
 ةر ي لما
 

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

 

لنقدية  ا  ت قادفلت ات اضبومقيض  ف خت   كت ي ا   بموجب ة والتي  .لي لفا  الفائدةطريقة    ك ادستخبا  تحقاق ساال  س أسا  على  فائدة لات  رادااف بإي رعت الاك  يت 
 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 مخصص لد صريتك   ر مجموعةلا في اتي ت.مل  ل الود الي ف  ةقب لمطا ية لالمانظمة ألل  وفقا
 

الحالالل  تتمث  فيضريبة  علىال  تحقةمسع/دفال  ستحقةم  بةي رضال   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   اريخلي  وأي  الحمست /دفعل ا  قةحت مس  ةريب الضعلى    ت.ديالالتقرير،  عن  قة  قبض 
 ةر السابق ت السنوا
 

باالدخل المت.ل  بةضري    من اشرة ضب ا مب يتك االعتراف    ة ي كالمل  قأو حقواألخرى    الشاملة  يراداتاإل  ضمن  ةراشمب  ا  ترف ب م.ال  دون ب لقة 
 الدخل الموحدر  بيانليس في ملكية وال ق و حق  أو ىر ة األخالشاملات ادري اإل
 

  ة ريبي لض س اساألبين    ري قرت لاخ  ي تار  يفقات المؤقتة  رولفة ااف لك  ،باتول المطك طريقة  تخداسالة ب لمؤجادخل  لاة  ضريب مخصص ل  دصريتك  
 ريررالتق خري بتاة المالي قارير اد الت غراض إعدألرية ت فدال  وقيم اات ب وت والمطل لموجودا ل
 

تسوية    ألصل أو ا  حقيوخالل ا ت ك يت   يالت   فترةالى  لعا   قطبي متوقع ت   ة ب ضري  المؤجلة بم.دالت  خل ضريبة الدومطلوبات   تا ودموج  سايتك قي 
 لتقريرر تاريخ ا ي فا كما ري. تش تي تكالن ي ن اقو لا حسبلتزاك، وذل   اال
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 تابع( )ل دخيبة ال رض
 
ب ارت عاالك  يت  اا وجودمف  المؤجلةلضرت  ال  عي جمل   يبة  لاللامؤقتة  الفروقات  وستقطاقابلة  المستخدمة  ي غية  يب الضر  ت داموجوحيل  رت "،  ر 

مقابل ا  يمكن  تي  والة  ب للضري   .ة لخاضا  رباحألاتتوفر  ن  لمرجح أن ام   يهفن  يكو  الذي   ى دمالإلى     ذلو  ة دممستخال  رضريبة غي لر ائ اوالخس
 : ءثناست با، مةدخلمست غير ا ريبةر الضدمة وخسائ خت ر المسالضريبية غي  ت اضخفي الت " وترحيل طاتقسة لال قابللاتة لمؤقفروقات الا كاستخدا

 

  ليست   م.املة  ي فلتزاك  أو ا  لص ألي  ولألعتراف ااالن  م  "طاستقابلة لالقتة القمؤالت  ا وقو بالفرليبي مؤجل يت.رض عندما ينشأ أصل   •
 ؛للضريبة  لخاض.ةأو الخسائر ا  حرباة أو على األسبي محا لاح ااألرب  علىلة، ت الم.امق و  يؤثر، فت مال وال أعدمج 

 

لبلقاالة  ت قؤالم قات  ورالف  بخصوص • ب الة  المرتبطة  في الاستقطا"  ت شر  ستثمارات  زركوشة  .اب كات  والحصلمي ات  فية  ات  فتالئ ا  ص 
ب ت عالا  تكي   مشتركة، فالمؤ  الضريبة  ت موجودا راف  الذيالمد إلى    قطجلة  فيه منكي   ى  ت   رجحالم  ون  اعكس    ؤقتة فيالم   قاتفرولل  

 تةر قؤ روقات المخداك الفت سا ال اب مقن مكتي ي ة الب ي للضراض.ة رباح الخألا ر وتوفظور قبل المن ت سالم
 

ض.ة  ا خ  أرباح   توفر   من المحتمل   ك ي.د لالذي    دى ى الملفض إخت ورير  تقل  تاريخ كة ب جل مؤلا  ريبة دات الضوج لمو  ة ري فت لد اك  قي ة ال.جتك مرات 
.ترف  ر المي غلة  ؤجلما  بةري الض  وداتجويك مة تقي يتك إعاد  رل المؤج  الدخلضريبة    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  ماللى  إا  ب ف  ا ترك االعت ي و  خ كل تقريري رب ا بتا
 ر ةمؤجل بة الضري ل ا تدا موجو

 

ق اومط  دات وجومياس  يتك  ا  الت م.دبالجلة  المؤ  ةب لضري لوبات  تطلمتوقالضريبية  اق ا  ي ب ع  اال  األصل  وحقي ت   ندع  نة لسفي  تسوية  تزاك،  لأو 
 يررقرلت اخ تاري مطبقة ب لبية اي ضرال ب س لن إلى ا اً اداستن 

 

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

  ودات موج  ةصمقاب اً  زك قانون لم  و ح    ادي كان ل  إذافقط    لة المؤجريبة  لضا  وباتطل ومجلة  ؤة المب ري الضدات  موجو  صةامقب عة  جموالم  كتقو
اريب الض الا ب مطلوولحالية  ة  الضريبة  ال وحالية  ت  بضرة  ؤجلم لا  يبةالضرت  با مطلوولة  جؤالم  ضريبة موجودات  الدخل  ئ االمت.لقة  ب 

من  ورمفال إما  ي الضر   ةلط لسا  سنفضة  وضريبةلل  اض.ةخ  لفةمخت منشآت  وضريبة  لل خاض.ة  لاة  شأمن لا  نفسلبة  تنو،  إماالتي    تسوية   ي 
  ة ر فت   كلي  ف   ل وذ،  نةمتزام  صورةبات ب ية المطلووسدات وت تحقيو الموجو  و أ  في ى أساس الصا عل  ليةا الح  يبة رضلت اجودا ومو   لوبات طم

 ؤجلةر لمضريبة اال  اتودجموأو  مطلوبات  رة مني كب غ الب م اداسترد وية أول ا تس اليتوقع خ مستقبلية
 

 : عمالواأللشركات ى اعل  بشأن فرض الضرائب  2022 لسنةب 47رقك  اتحادي  بقانون المرسوك 
االمرسوك بقصدر   أقانون ضريبة    برإليه    ار  المش  لشركات واألعمال: الضرائب على ا  ض ربشأن ف  2022ب لسنة  47تحادي رقك  انون 

فرض وتطبيو  لتشري.ي  قانون ضرائب الشركات األساس ال  يقدك ر  2022مبر  سدي   9في  المتحدة  .ربية  لة اإلمارات الدوالشركاتأب من قبل  
  1أو ب.د  ي  التي تبدأ فالمالية    للسنواتسارية    يهة المتحدة ودولة اإلمارات ال.ربي أب في   أضريبة الشركات   االتحاديةركات  الش  ريبةض

  للشركات   التي ت.تبر هامةمجلس الوزراء  بموجب قرار  من ا  يتك االنت اء  لك  التي    لقرارات الم مة ا  ، هنا  عدد منر ومع ذل 2023يونيو  
وض.  اللتحديد  إلى وعلي المستحقةر    الضريبة  وقيمةي  ضريب ا  هذه    ه،  صدور  الوزرقبل    نم   ال امة ات  القرارحين  قررت  اءمجلس   ،
أن  يكن ساري  ا  المجموعة  لك  وبالتالي2022ر  ديسمب   31عمليًا كما في  لقانون  ي ،  لك  تطبي تك  ،  أو  بشكل جوهري من منظور  قه  صدوره 

  د هذه لتحدي   ال امةمجلس الوزراء    قرارات اقبة توقيت إصدار  المجموعة مرتواصل  دخلر سضرائب ال   -  12لي رقك  الدوحاسبة  م.يار الم
مل على تقييك التأثير المحت   لىاليًا عجموعة حلمضرائب الدخلر ت.مل ا  -  12رقك    الدوليالمحاسبة  م.يار  تطبيو  قابلية  وض. ا الضريبي  و

 ر لي ف.تطبيو القانون بشكل بمجرد   جلة،مؤاللية أو ن منظور الضرائب الحاسواء م الموحدة،بيانات ا المالية 
 
   ال.المي األدنى  لحدا

 ،2022  مارس   في  لمفص  توجي ي  إصدار  تاله  تشري.ي،  مشرو"  والتنمية  االقتصادي   الت.اون  منظمة  أصدرت  ،2021  يسمبرد  في
  الضرائب   قوانين  لت.ديلر  االتفاقية  ىعل  وق.ت  التي  المتحدة،  ال.ربية  اإلمارات   دولة   ذل   في  بما  جغرافي،  موقع  135  في   تطبيقه  والمتوقع

  في را جغ  موقع   أي  في   الضرائب قوانين    على  التغييرات   صدور   بمجردر  للضرائب  ال.المي   األدنى  دالح  مع   و فوايت   ما ب   ب ك  الخاصة   يةالمحل
  التشري.ية   اإلجراءات   مستجدات   اإلدارة   تراقبر  للضريبة   األقصى   للحد  المجموعة  تخضع   قد   ف.لي،  لبشكتطبيق ا    أو   مجموعةلا  في ا   ت.مل
للفترة   الكمي  التأثير  لتحديد  كافية  م.لومات  المجموعة  لدى  يكن  لك  ، 2022  ديسمبر  31  فير  مجموعةال   في ا  ملت.  افيجغر  موقع  كل  في

 الحاليةر 
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 والمعدات واآلالت   ت الممتلكا
 
تت الت   ،ةلفكت بال  تدالم. ت واالاآل ات وتلكلمما  قياسك  ت ي  ً نا  ،المرسملة  ضاقترمن تكاليف االضي  ي  اض فانخفي  وأ  كمتراك ال  الت  االسقصا
 كما يلي:  ة قدرلما اجيةاالنت  ارعمألا دى م ىعلالثابت  ة القسطريقط  سا ى أس  علست الاال  بتس حي  ريمةقلا
 

 سنوات 15 - 2  رات المستأجرةاعلى ال.ق تناحسي ت ال

 سنوات 5 - 1 بانيب المو يراضألا ضمن مدرجة ع اكز البي رم

 ةسن  45 - 10 يمبان 

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

 سنة 20 - 3 يلةالثق والم.دات ماكيناتلاوت الاآل

 تسنوا 5 - 3 اتراسي 

 سنوات 10 - 2 تباكي روت  أثاث

 ةسن  25 - 2 وجودات أخرىتسلية وموالترفيه للدات جووم

 
تبقية  ملك اقي لوا    الست االريقة  طو  يةتاجن اإلعمار  ألامراج.ة    تتكر  نجازاإل  قيد  الرأسماليةمال  األعضي واألرا   ىعل   الساب است ت حك اال يت 

 داتر الموجو  همن هذ ة قتصادي ايا االع للمزقو مت الط مالن مع  قة وافت م ال ت سال اوفترة  ة يقن أن طرد مكأرياً للت ود
 

المصرو ي لات  ا فإن  تكب تي  ب ن عأحد    حاللإل  اهدتك  والم  نود اصر  والاآل متلكات  التي  الم.ت  منف   اب ااحتسدات  ري   ةصل بصورة  ا  ملت ستك 
الوت  القيمة  إ ت ذي  لا  ل.نصر ل  دفتريةشطب  تز  فقط ا  ت ملسر  كت ي ى فر خاأل  الالحقة   ت ا فصروالم  ماأ  هر لالحك  ادية  قتصايا االلمزا  نم  يدعندما 
 ر هاعند تكبد موحدلاى في بيان الدخل  خراأل  اتكافة النفقب  اف رالعت ا تكتر ي م.دا لوا ت وآلالت تلكاممالب  لوالمت.للبند  قبليةت سمال
 
ية  ان إمكعدك    إلىوف  لظرا  يرات فيغت لأو ا  حداثير األتشا  معندمة  ي لقا  في  ضافنخالص اوخص دات ب .م ت والمتلكات واآلال ملاة  اج.مرك  ت ي 

تحصيل ا، ن كمت عن القيمة المدا لم.وا  تواآلال  متلكات للمية ترفدمة الالقي  يدزعندما ت  اترد.ملاو  واآلالتلكات ت مللم يةتردفلقيمة التحصيل ا
ً   ة ادلال.ة  القيم  ي ف  ايل صحكن ت الممة  يملقاثل  تتم  روحدالم   ل خالد   يانب ي  يمة فقلض في ار االنخفا خسائ اف ب عترالتك اي   هإن ف ع بي   يف التك  ناقصا

  ع بي من  له  ن تحصي كممبلغ المتمثل ال  علبي ف الي ناقصاً تكا  ة ادل مة ال.ن القي لىر إأع  اك أي ماستخدالا  ن ممة  والقي دات  .موال  ت ال اآلت ومتلكاالم
ة  توق.الم  ةتقبلي مسال  قات النقديةتدفللالية  الح  ةقيملاداك  االستخ  نم  ةقيمال  لتمث   مان بي   ديةاال.  الاألعم  قفي سياوالم.دات  الت  واآللكات  مت لما

 ر اجينت اإلا ية عمرهن اعند  اهتب.ادمن اسو ت .داوالم  آلالتاو  تالممتلكخداك ات سار امرست ا من
 

بأن  مؤشر    ودوج   عندقة  ب ساالت  ا ون سال  ي ا ف ب   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  اف ب يمة الم.ترقال فيخفاض ن الا ائرسخ
 
 تخدام سق االدات حجو وم
 
اتقو ب لمجمك  بموجود عت االوعة  تاريخخت سات حو االراف  توفتارأي،  ار  اإليجد  عقء  دب   داك في  يت داكبخت سالللة  صالات  ذ  لصاألً ر  يخ    كر 
ت  ا مااللتز  اسقي   ة داإع  يلغرض أ ديل ا  .ت ة، ويملقا  انخفاض ر  ائ وخسراكك  مت    اً أي است الصقان   كلفة،لت با  ك داخت االسات حو  ودوجم اس  قي 

موجو ل  شتمت جارر  اإلي   دعقو ح داتكلفة  ات  عالو  به لم.ت ا  ر اجي اإلزامات  الت   قيمة لى  ستخداك  المب تكالوال  رف  الي لواأل  رة اشيف    بدة كمت ة 
  ل من وقم.  ل دة بشكة متأكعولمجما  كنت   إذا لك   ر ةستلم جار مإي فز  صاً أي حوااقن   ء،البد  خري ات   قبل   ي أوتمت ف   تي ال  جارإلي ا د  عقت  ا عوفومد

ب الم.ت   داك تخسالدات حو اموجو   ر، يتك است الاإليجا  دعقة  ن اية مدفي    جرؤمالصل  األً ة  ملكي   ى لعالحصول   سط  لق لى أساس ا ا عرف 
خفاض  ن اإلى  ك  داتخسحو اال   موجوداتضع  تخرر  ي ما أقص، أةسن   35تي تبلغ  لا  راجاإلي مدة عقد  و  درمقال  يجنتااإل  رمال.  مدى  لىابت عث لا
 لقيمةر ا
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 ( عب)تا  اتعدلموا ت  آلال وا ت تلكاممال
 

 يةرامستثالاارات قعال
 

رات ا.قراس اليرقةر يرتك ثماري قرارات اسرت ك. ا فتصرني  تكير.ر أفضرل بسر قبلت سرفري الم غراض بي. راأل أو ري جأا للت  فظ ب محت ال  اراتل.قا  إن
ً ة ن لفتكالب  يةمارث ت سالا  ةريمفي القض فانخالاكمة لمترخسائر ك وأي   متراكالاست  أي اقصا

 

 لي:ي  ماك كادلالستخدرة لمقر اعمااأل دىم لىت عب اث ال طسة الققي طرساس لى أ  عال ت سيل االتحم ويتك
 

 ةسن  45 - 10 يالمبان 
 تسنوا 10 - 4 اهروغي ت باي أثاث وترك

 تاون س 10 - 3 تدا.مالت والاآل
 

  رزنجااالأسمالية قيد رلمال اي واألعضااألرعلى   ال است  لي متحك يت ال 
 

ا  اي للمز  المتوقع ع النمط  ة مفقوات م   الست الرة ات وفة  طريق  أن   مند  لتأكل  ة دوري   ة وربص     الست الاقة  طري و   ة ي جاإلنتامار  األع  ة ج.رايتك م
 جوداتر المو هذمن ه ية داالقتصا

 

ء  بدالب   ليه عل  تد ، يسخداكست اال  ا  تغيير فين هن يكو  ط عندمافق   رتطوي ت لغرض الاراعقى  إلة  ري تثماسا   ت اعقار  رات مناق.ال  حويليتك ت 
 ويلر تحال خي ررات بتال.قاة لدفتري ال ة مقي الالت ب ي والتح هتتك هذ رعالبي غرض ل ويرط ت لفي ا

 

عندما تزيد    رت انخفضت قيمد اق   ية ارثمست اال  ت اراقال.  ن ضوعي بأو مدليل     ن هناما إذا كاديد  حت الي ب م  رري كل تق  ريخبتا  ةمجموع تقوك ال
  در وحم لا  ن الدخل ياب   في   يمة الق  ض في اخفالن ا  ر ئ بخسا  ف عتراالا  كت ه ي فإن   حصيله ت   ن الممك  امت قي عن    ية ارتثماالس  ات قار.مة الدفترية للي الق

ً تثمارلل.قار االس ةل دال.ا مةي الق في صيله تح نكلمممة اتتمثل القي   ىر  أعلأي ما ك، دا تخساالن مة مي قلاو بيعلا تكلفة ي ناقصا
 

  ب ا لم.ترف  ة ايملقا  في   ضافخن الار  خسائ   أنر ب شؤ د مد وجوعن   لسابقةات اي السنوف ا  ب   م.ترفالمة  ي قاالنخفاض في اليتك عكس خسائر  
 تخفيض ار تك  و رية لك ت.د موجودة أامث ت سال قارات ا.لل
 

 ة موسر الملي غ ت وداوج ملا
 

الماي قك  يت  الم  وداتج وس  بشالمست   ةوسملغير  مك حوذة  ابال  صلنفل  عند  المب تكلفة  المتكلف  إنير  دئ العتراف  غة  الملموسة  ي وجودات  ر 
علي الم فستحوذ  هيأعم  دمج   ي ا  ً حقال   رذ حوات سالاخ  ري تاب دلة  .الاا   ت قيم  ال  الموجود  يتك  دئي،المب   اف ترعالل  ا المإدراج  غير  ة  س وملات 
ناقلكت لبا أيفة  خسائ   كمتراك  ء طفاإ   صاً  مترواي  رسملة  ر  مةي قلافي  فاض  لالنخ  ة مكار  الالنفقتتك  تزعن   ط قفالحقة  ات  ا  المزاي من    دي دما 
المالقتصا لألت سادية  المردمح لاصل  قبلية  به د  اتق  يتك  ر تبطة  إلملموا  ير غ  ت دا جوو ملل  ةتاجي ن اإل  ار عمألييك  أن   ا مسة  محددة  على  أو غير   ا 

 ةر دمحد
 

في    ض نخفااال  صوص بخ   اويتك تقييمة  المقدر  نتاجية إلا  ها ارمعأ  مدىى  علؤها  افطإ ددة يتك  ار محمعذات أ  ة موس لملاغير  دات  وجوملاإن  
ودات  ص الموجوصء بخ إلطفاا   قةري ط و ةرفت ج.ة مرا   كت ت   ر مةقي الضة  خف من   تكون   وسة قدملمر الت غي ادوجو الم بأن  ر  ؤشود م ة عند وجمالقي 

ذغير   األمحددة ع  ةي انتاجت  ا الملموسة  كل ت فن اية    في   ل ق لى  في  تغيرالا   نإتقريرر    رة    ع توقلما  نمط الأو  ة  المتوق.   تاجية ن اإلر  ماعاألت 
ً ن مالكوي   ثامحي ،  اءإلطفقة اي روط  فترةل  ت.ديلر  ب ي.ت   ت بند الموجودا  ة فين متضمتقبلية الدية المسالقتصاايا  للمزا ال   لالست  وت.امل   ،ئما

أن ا   في  على  يتكمحاسبي ل ا  تاقديرلت اتغيرات  بمرت العا  ةر  أعذا ة  وسملالم  غيرودات  جولم لاإلطفاء  وفات  رصاف  محددة  ت  بيان   ي فمار 
 وحدر ي المحلمرلا الدخل 

 

ً وي سن   ابارهت خا  كت ي ل  ب   ددة،حلم اغير    نتاجيةإأعمار  ذات    وسةمالمل  غير  الموجودات اء  طفإك  ال يت  ، إما على  القيمة  ض في نخفااالص صوخ ب   ا
دد  ر المحي غر  .مالا كان  ا إذياً لتحديد مسنوة  ددمحلاغير  ار  األعم  كي ي قتتك مراج.ة ت   ر دللنق  ة جمنت اللوحدة  مستوى ا  ى لعأو    دي رفلمستوى الا

 ر ليقب مست  شكلٍ ب  ددحم لى إ محدد يرغ من  ياإلنتاجال.مر يير غك ت ت ي  محتمل، لك يكن حال   وفي ر محتملل يظ
 

 كما يلي:  ة المقدر جيةتااإلن ر األعما ى دمعلى  بت اقسط الث ال يقةء على أساس طر افاإلطتساب احك يت 
 

 تواسن  5  ء.مالمع ال ةقالال.
 تواسن  3  برمجياتلا
 

 اريةر المة التج.ارية والالتج لش رة ا اء فإطك ال يت 
 

  د ستب.االامن  الت  تحصالمن صافي  فرق بي لان ا  لى أعة  وس ملمر  غي ت  داجو موب   ف ا ترعالا  اف ن إيقع  ة اتج ن لأو الخسائر ا  رباح س األيتك قيا
 اتر ودبند الموج ف ب إيقاف االعترا  د ن عد موح لاالدخل بيان  يف  ااالعتراف ب  كت ي و  ،صللألً  يةفترالد لقيمة او
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 ع( )تابمة هاة ال حاسبيت الما سسيا ص ال ملخ 2-4
 

 ر يو غرض التطالعقارات ل
 
ك  ت لغرض التطوير وي   قاراتية ك.داال.  ل امعاأل  رسي   ءاأثن   علبي ض ار غل  اء إلنشيد اأو ق  ا إنشاؤهتحوذة أو التي تك  تصنيف ال.قارات المس  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 لتمل  حقوق ا •

 شاء؛ و عة إلى المقاولين لإلن ومدفلا المبالغ •

كاليف  ت وقار  ل ال.تحوي   ئباالقانونية وضرات  للخدم نية  ملاب ا.ت ألع وا قوملا  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  أس.ار السوق   إلىتناداً اسال.ادية،  عمال  ق األا ي في س  قدرالميع  ر الب .سا  ق كن تحقي مالم  قيمةفي الثل صامي 

 ر لبيعمقدرة للاف لتكالي اوجاز ن إلاتكاليف ناقصاً  هرية،نت جواكإذا  ل امة للي ن مزالمة ي قبال
 
تكي دتح  يتك ب رت .مال  ري والتط  لغرض  تا رال.قالفة  د  بالرجو  ندع  الموحد   دخلالن  بيا  في  اف  الالبيع  إلى  المتكبدة على  الم  اليفكت "  حددة 

 باعةر الم قارات.لبي لسن لا جك لحا ىإل  داً ستنااددة حمر ف غي كالي أية ت  وتخصيصال.قارات المباعة 
 

 سنوير   سا أس لى ر عي التطورض غلات ارلل.قلدفترية  ا قيك.ة البمراجة رتقوك اإلدا
 
 ن زومخلا
 
اث يم اوزمخلل  الألاائع  ضوالب   الكيةت ساال  واد ملن  بقتت.ل  تي خرى  والبيعالضي   أعمال طاعات  و  الزئ جبالت   افة  ب خا ة  يدرج  مجلاصة  موعةر 
 ةر رك الح طيئة أو ب دمة اقبنود مت  أية  و منتح المخصص المسمع ل، أق، أي ما  ايقالممكن تحق ة مي قلافي اصو  لفةلتكزون باخمال
 

الوصي ت ل  دةب كمت لات  ا وفصرمال  يفيف  لتكالا  تتمثل إلىمل  للسط المرلمتواس اعلى أس  الحالي  ه.ووض  همكان   نتج  ي  ف صا  كزيرت لفةر  تكجح 
 ر ز اإلنجاستب.اد أو اال عندا ع تكبدهقتوم ضافيةيف إلاكت ي أ قصاً ان  قدرالملبيع ا رس.  فيتحقيق ا ن كمالم مةالقي 
 

 ة كترشمتالفات الالئوا  لزميلةشركات ا لا في  االستثمار
 
غير    حصة ل ابة وري الض  ب است د احة ب.ك لمشترت ا الة وائتالفالزمي كات ا اليات شرمعائج  ت من ن   لمجموعة احصة  وحد  الم  ل خ الد  اني ب    رظي 

الش  ةالمسيطر اركا في  لت لت  عالزميلة   ةكرش لاب.ة  هن مندر  يكون  ب ات  يراتغ   ا ا  الشاإليرادا  في  ةمباشر  م.ترف  األ ت    ان بي   وأخرى  املة 
ملكية اأمكنحيثما  ،  تغييرات  ألية  ت اصحب   عترافباال  ة موعلمجا  ك تقو  ،ةل مي الزة  ك رشال  حقوق  بيان  في  يان ب   و أ  وحدالمالشامل  لدخل  ، 

و  أ   ةميلالزا  وشركات ة  وعمجمين الالت ب الم.اممن  جة  ات لمحققة الن ا   لخسائر غيراو  ح اب راأل  فذح  تكدر ي الموح  ةالملكي   ي حقوق ف  تاتغيرال
 ر ر ت شالم فتالئ اال أو  ةل زمي لاكة الشر ي ة فموعجلمة احص   ىد مى المشتركة إل اات ائتالف

 
  راء إج رة، يتك  رولضا   عةر عندو مجم لل  ية ماللا  يرراالتق  داد عإفترة  ركة لنفس  ت شمال  ت افئتالالاويلة  ات الزمشركلل   ية يانات المالالب   يتك إعداد

 ر وعة جملماة ب سبية الخاصمحا ال ساتسياال قة مع متوافسبية  لمحاا تا السياست لج.ل ديالت.
 

إذا  وعة  مجمال  ددحت    ،الملكية  حقوق يقة  و طري ب تط  ب.د اب   فتراعاالري  الضرو  منن  كاما  ا  ضاالنخف خسائر  في     ارات ستثماال يمة  لقفي 
مارات في  ستث اال ي أن  عليل موضودوجد  ان ي إذا كما    بتحديدتقرير  كل  اريخ  بت   عةمجموك القوت   رالمشتركة  تا فالت ئ الاو  أ   يلةت ا الزماكرش
ارشت لم ا  ات فتالئ اال  أو  ةيلزملا   تاكلشرا قد  الحار وفي  ا قيمت   فضتخن كة  المجموعةلة فهذه  ة  مي قال  ي ف  خفاضن الابلغ  اب مسباحت   تقوك   إن 
اض  نخفاالخسائر  ب   ترافعاالك  ت ي وا  لدي   يةرت الدفة  المشتر  والقيم  ف تالاالئ أو    لة مي للشركة الز  هلي صحممكن ت لا  مةالقي بين    قرالف  اعتبارهب 

 در حو المخل دال انبي  ي فمة في القي 
 
ت المشت   االئتالف و  أ   لة الزمي   الشركة ى  لعهري  والج  رالتأثي   ة خسار د  عن  ا   ب ت محتفظ  ارأية استثماب   تراف عواالس  بقيا  ة ع لمجموقوك ار ، 
أية  ةلدال.ا  ايمت قب  إن  ب وقفر ر  الي ات  االئت   ةلي الزمكة  للشر  الدفترية  مةقي ن  خ عن   تر مشالالف  أو  ا سارد  الجوهرلتأة  وثير    دلة اال.ة  مي قلاي 

ر في  تثماسمن اال  المتبقية  ة صحال   ثلمت   امدن عحدر  الموالدخل    بيانفي     اراف ب االعت يتك    االستب.اد  ت منال حصت مبه وال  ظفمحت ر التثماسلال
ً م ا ت جلام.ي يتك هر جو تأثير كة رت شمال فاتالت ئ اال  ر زميلة ة كشر  ي ر فتثماكاس حاسبيا
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 ( بعتا)لهامة اسبية ا ات المح السياس  خصمل  2-4
 

 األدوات المالية المشتقة 
 

د  و عق  شملت ية، وألجنب الت ائدة ومخاطر أس.ار صرف ال.مالفا  رأس.ا ر  مخاط ض ا لت.ر  رةاإلد  تقةشم   ةلي ت مادوا ي أف   ةعمجمول التدخ
اال م.لارف  ص األجنبي ت  االة ل آلجة  يتك  مبدتقالمشب   فارعت ر  باات  ائياً  إبراك عقتاري   يف  .ادلةللقيمة  المشت خ  ويت اقد  إت  قياس ا الحقاً  عاك  دة 

ال.ادل في بقيمت ا  الموحد  النا  رخسائ الأو    باألرباح   افرعت الاك  ت ي   ريرتقر  كل   ترة ف  ة ي ن ا  ة  الدخل  بيان  في  ما  مباشرتجة  يت ة    يف ن تص  كلك 
فإ  هذهفي  تحوط،  داة  أك  تاشتقالم ت الحالة  في  تراالعت  ي قو ن  الاف  الم بيان  ي.ودخل  ال.العلى    دتمحد  الت طبي.ة  موعة  مجالوك  تق  رط وح قة 

 ةبر  لنقدي المؤكدة  تحوطات التدفقات ا اتمالتزلالبية األجن ت ال.مل ار اأس. ر طا مخدة وفائ ال ار.سطر أ ت لمخا بتصنيف المشتقات كتحوطا 
 

 ر ليامتزاك لاكالبة مة ال.ادلة السي قالذات   المشتقاتب  افعتراالتك ي و،  ليما ل صأل  الموجبة ة ل.ادال القيمة ذات  تاقت لمشبا فارت العايتك 
 

 محاسبة التحوط 
االقي   تا وطكتح  إماوط  تحلاوات  مجموعة ب.ض أدتصنف ال ر  أس.ا  مخاطرالنقديةر يتك احتساب تحوطات    تا قتدفلا  وطاتأو تحلة  د.المة 

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

بت ملا  وكقت ،  مرةمست   ة روصب ، وحوطت ال  بدء  ، عندلذل  أداان ذا كإ  ام  يوث وجموعة  ا  التحوط  ةت  التغير  يف  يةلف.العالية  اتسوية  يك  قلات في 
 ر هبشأن ات النقدية للبند المتحوط لتدفقأو ا لة.ادال
 

  نت كا  اما إذييك  قت ب   ةموع لمجاك  وستق  وكيف  شأن احوط ب ي.ة المخاطر المت ه وطب حوط بشأن ت مد البن وال  لتحوطة ااأد  حديدى ت لع  ثيوالتو  ملشت ي 
 التحوطبر  ية تحديد م.دل في كوط وح ت ف.الية الك  عدليل مصادر تح   ذلا في تحوط  بملية الا.بات فطلي مت وفت ست ط وح قة الت الع
 

 : لبات الف.الية التاليةتطم عفي جمي نت تستواك ا إذتحوط اسبة الحوط لمحت تؤهل عالقة ال
 

 ط؛و تحالداة أوه  ن أشالمتحوط ب هنا  أعالقة اقتصاديةأ بين البند   •

 ؛ ةي قتصادل.القة اال هذه اج عن تنت  يت ةأ الات القيمغيرى ت لع طرسي ال أي  انتمئ اال رط اخمثير أت  إن  •

ً ي وط المجموعة بشأنه ف.لتحت   ي نه الذحوط بشأت ملاد  البن   عن كميةالناتج    نفسهتحوط هو  لاوط ل.القة  التح ل  د.م  إن •    وكمية أداة التحوط ا
ً ل.فلمجموعة  االتي تستخدم ا   قيك   ن بينتواز  عدك  سأن ي.كال يجب    فتصني لا  نأ  ال إ  أنهربشوط  حت ملا  دن ب من ال  ة مي كلا  ههذط  لتحو  يا

نتائج   هأك الب كما سيترتب علي ه  ب   فالعتراء تك اوا س   وطالتح  ف.الية   إلى عدك  يؤدير الذي سمالتحوط، األوأداة    هن أشب   طوحالمت   البند
   طر   و حالت  ة من محاسب  توافقة مع الغرض محاسبية غير م

 
ً ا محات ج لايتك م.التحوط  حاسبة م ل لأهلت ايير ام.ع مي بج يفت  يت الت ا طحوت لا نإ  تاليةر لا األقساك ي صيل فافت ال من دي ة بمز، وهي موضح سبيا
 

 ة ال.ادلة القيم تا تحوط
  ة لداال.  ةمي قلافي    اتيرالتغ  نر إى رصروفات أخ ل الموحد كمبيان الدخ  عتراف ب ا فيالاداة التحوط يتك  دلة أل.االيمة  القفي  رات  ي غت لا  إن
ب لما  ندلب ل البند الم   ائدة.لا  نه شأتحوط  االد   ة يمالق  نمكجزء  تسجيل ا  ك  نه يت حوط بشأت ملخاطر  ب ا  عتراف  تك االي وتحوط بشأنه،  ملفترية للبند 

 فات أخرىر كمصرود وح الم دخل ال يانب  في ل كذ
 

ال.ادلة لت   ةب بالنس القيمة  ب   حوطات  الالمت.لقة  إي   ،ةأفلمطاة  لفلتكاب   رجة دمالبنود  ال ل  دي ت.ي  أ  ء افطتك  األفتري دلا  مةقي على  أة ضمن    و رباح 
جرد وجود  لي بمف.الئدة  لفار اء س.افطإأ  أن يبديمكن    لف.ليرا  س.ر الفائدة  ةقط باستخداك طري حوت لا  من  ةي قالمتب الفترة  دى  على مالخسائر  
 بشأن ار حوط ت مالر اطى المخ إلة  ئد.اال ةل دال.ا هت مي قفي    اتيرللتغ ه شأن ب  د المتحوطت.ديل البن  دما يتوقفموعد أقصاه عن  ي فت.ديل و

 
 در موحال الدخل  نابي اً في أة فورالمطف ري مة ال.ادلة غي قتك االعتراف بالي  ،هن أبش ط والمتحبالبند  اف العترإيقاف ا ةل وفي حا

 
م   تصنيفد  عن  بشأن ترف  .م  ؤكد غيرالتزاك  كبند متحوط  التغبه  فإن  التراكه،  فالال  يمير  لدا.ال   يمة قالي  حو  ى  إلد  ال.ائ   كد مؤالك  زات لاللة 
 در حو ملا لدخل بيان اي ف لصلة ا ذاتائر خسال و أرباح األراف ب عت الاع ، مكازو الت كأصل أ ب اتراف يتك االع ابشأن  ر المتحوطمخاطلا
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 ع( )تابة الهام المحاسبية ص السياسات خ لم  2-4
 

 )تابع(   المشتقة ةيالالم األدوات 
 

 دي نقلا و دف الت  تا طتحو
  التدفو  وطح ت اطي احتي موحد ضمن لال م اشلال خدلاان ي بي ف  به رافتعالخسارة الناتج عن أداة التحوط يتك اح أو المن الرب  لإن الجزء الف.ا

  أو   ح باراأل  ىل إ  النقدي   و فدت طات التحو   طي يايل احت د.حدر ويتك ت وم لاالدخل  في بيان    اً رفوال  .الف  غيرف بالجزء  اترالعا يتك اينم، ب النقدي
 ر لق ا أم ي أه، ن أشط ب متحوالند للب  ةدل التحوط والتغير التراكمي في القيمة ال.ا ة اعلى أد ة لخسائر التراكمي ا
 

تك  ع ي لسلا  قودب.  و ل.ال المت.لفا  ري جزء غ، والخرىت أاوفمصركبه    راف االعت يتك    ية جنب ل.مالت األمت.لو ب.قود ا.ال الفلير ازء غإن الج
 ر ى األخر ةي صروفات التشغيلالمأو  ات اديراإل نمض ه ب ف ارت عاال
 

  تك وي   ، مل الموحدان الدخل الشافي بي   ل جاآل   لجزء اعتراف ب الاتك  ي و  ر حوطت   ة أداقط كف  جلة اآل  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 ةاكمرالمت مة بيان القي 

 
ً   .الجت اد يتك مل الموحمافي بيان الدخل الش  ةمكرامت ال  غلاب الم  نإ ً تج الإذا ن   يةرن .ملا  ا ن أبش  تحوطلمة اامل.مالطبي.ة  بناًء على    محاسبيا   حقا

ة  كي مللاحقوق  نفصل للمنصر ا.لا ملكية من  الق  وق في ح  المتراككغ  لب لمف اذتك ح، ي غير ماليد  بن ب   ف االعترا ا  المتحوط بشأن   م.املة لاعن  
  ولن   ة التصنيف داعإل  الً دي .ت    ذل  .تبري   وال هر  ن أبشالمتحوط  صل أو االلتزاك  األخرى لألً فترية  يمة الد قللفة المبدئية أو ا تكلاي  ف  اجه ردإ  ويتك
ً أي     ذلبو  طوين   رةر للفت   ألخرى ا  ملة ت الشارادااإلي ضمن    االعتراف به   يتك ير  غ  صل 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 مالي الحقير ك غازت لاأو  يلاالم
 

  كت.ديلالموحد    خلدلا  اني ب إلى  حد  المو   لشاملا  دخل في بيان اليف المبلغ المتراكك  ن صت   دة إعا  تتكأخرى،    ي نقد  وف دت ت اطو تح  ألي  سبةلن با
 رباح أو الخسائرر لى األأن ا عشب  النقدية المتحوطت قا فدلت ا ل ا الخ ي تؤثرت لا تالفتراأو  رةفت س النف يتصنيف ف ادةإع
 

  خرى ألاملة  لشادات ا إليرافي ا   ل الموحدكك في بيان الدخل الشام ارلمت لغ ايظل المب   نأجب  ي   ،ةدي قن لات  اتدفق ال  تحوط  ةب استوقف مح  في حال
إالم كان تراكمة  الن لتدا  تذا  ت أشب   طالمتحولية  قب ست الم  ية دقفقات  مازن ا ال  إوثر  الحد  ةق. تول  تصني د اعوإال سيتك  المب ة  بيان  ف  إلى  فوراً  لغ 

لة  ماالش  داتاإليرا  في  بقيمت غ  أي مبلمتحوط بشأن ا، فإن    ية دقات ن تدفقحالة حدوث    في  ،فق والت   د.وب  نيفرتص  إعادة  ل دي الدخل الموحد كت.
 ر ه عالح أضو كما هو مة ي ن .ملة الم.امالة بي.طب س حعلى  تسابه حا ب كمة يج المترا ى خرألا
 

 جية راات خي لفي عم  تثمارااالست صافي ط تحو
صا  تحوطات  بماخارجيةعملية    ي ف  االستثمار  ي فإن  الال  وطتح   لذفي    ،  االستثمار،    من   ءكجز  احتسابه تك  ي   الذي دي  نقبند   تك ي صافي 

  إيرادات ك  حوط الت   ن .ال ملفزء اج لبا.لقة  ت مة التحوط الداأئر  اسخ ح أوباأرب   ف اترعالا  ويتك ري قدالن   فو التد  ت اطثلة لتحو اقة ممبطري   هساب ت حا
يتك  أخرى  شاملة  حين  في  أو  ب رأ  أي ب   عتراف الا،  بالتت خسائر  اح  غي زج.لو  في .ا الف  رء  وعند    يانب   ل  الموحدر  ال.ملية  ساالدخل  تب.اد 
 ر دحالدخل المو اني ى ب لإ ملكية الوق حق نضم  ة رجمد رئ اسخ  أو  حبا أر ألي ةمة التراكمي لقي اك تحويل يت  ، رجيةالخا
 

 ليةماالودات ج المو
 
د  قعمالي بموجب    أصلبيع    أو  اءملة شر.اء مجرا إ  دعن   ،لمتاجرةيخ ابتارا   ب ف  عتراقاف االي إات المالية وجودو ميع المجتراف ب عاال  يتك

ً مبد  ةي الملا  جوداتموال  سا ي ك قت ر ي م.نيلا  وق الس   بل من ق  د دحزمني م  إطار ل  المالي خال   ل ص األشروطه تسليك    تقتضي اً  دئ لفة، زاكت بال  ئيا
  رئ الل األرباح أو الخسان خم  أوخرى ة األ شامل لاإليرادات  خالل الة من  دا.لابالقيمة    ة فمالية المصن ت الا د والموج  تثناءاسب   ة،لم.املليف اكات 
مبدئي و قياس ا  تك  ً التي  الب   ا اال.ادلةر  القيمة  ب ت عيتك  امذلاراف  الن ي دلمك  ً دب مية  رتجاة  تا  ئيا الذمكر  ت اأنش  خي رفي  ك  موالذ  يةتجارلالمدينة  ا  إن 
لا  نةمدي ال فوب   تصدر  كلتي  والتي  ا  تموي صن ع  على  تشتمل  الاتير  جوهرر  التيل  أو  ال.ملية  لب اب.ض  يو  طب بت وعة  المجمقامت    ي  دائل 
قياس ا  أن اشب  يتك  المحم.لابس.ر  ،  بموج املة  ا  15رقك    راالم.ي ب  دد  اي ا.لممن  ي ليةاالم  ر تقاري لا  عدادإل  يةللدوير  ً الحقتك  ر  ج  ا ع  ي مقياس 
 .ادلةر يمة ال قلباالمطفأة أو  كامل إما بالتكلفة لبا ا ب .ترف ملالية الما جوداتموال
 

في    ةول دات ملا  اتاء .طال  أس.ار  ى الرجو" إلدها ب يتك تحدي   مةظن مالية مبنشاط في أسواق    اة التي يتك تداول الي المت  لألدواة  ادلال.  ةملقي ا  إن
.ار  أستوفر    كدع  الة ةر في حي لارير الما التق  اددعيخ إراعمال بت ألل اقفاإ    عندذلات وب وة للمطلب سل.رض بالن ار ا.وأس  تجودامولل  وقسلا

 ر رأو التّجا  لدى الوسطاء ةن األس.ار الم.ل عروض  ى إل  و"ك الرج ت ق، ي السو  يمتداولة ف
 

الق للس.ال  يمة إن  افية  الليل  عائ ودالو  المتغير  ر .ادلة  الدفي  هية  ن اماالئت ت  سسا ؤم لي  ل ا رت القيمة  ال  ر ية  اتكلفهي    ة تري دفالمة  قي إن    دي.ة ولة 
ات  دفقصك الت تخ رصومة دفقات النقدية المخت لها باستخداك أساليب اديرتق ة يتك ثابت  فوائد حملائع التي ت وددلة للا.لاإن القيمة  رائدة المستحقة فوال

 ر ةالمالي  ري اد التقارإعد خاري ت ب  لة ماث ملات ا ودلأل ليةالحا قو لسا ارس.وق.ة بأت مالنقدية ال
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 ( ع بتا) ية المال  ات دو الموج 
 

 ة الي لمت اوداج ومف التصني 
الموجودي ن تص  مدت ي. الماف  عندلات  الئ ا خصعلى    يئ المبد  فاترعاال  ية  الدالنق  تدفقات ص  للماقت.ية  المالية جو دية  أعما  ودات  ل  ونموذج 
إلال هذه  اردمجموعة  ي   ر الموجودات ة  ب قياسو ية  لمال ا  تا دموجولا  يف تصن   كت لكي  الال ا  خ  ة أطفمتكلفة  من  ال.ادلة  القيمة  اإلأو  ت  يرادا الل 

يك هذا التقي   ر يشار إلىئكاقال  صلياألغ  لالمب ى  ة علالفائدو  ليواألً لمبلغ  ادف.ات    طق فل  تمث نقدية    تدفقات  نتج عن ات   نب أيج  ،خرىاأل ة  املالش
 األداةر  ى ومست اؤه على إجرتك وي  ،كئ قاال ي لصألاغ بللما ىعل ةدوالفائ  ي لاألصلمبلغ .ات ادف ك اختبارباس
 

ر  دإ صللم  أ  لكية وق المقأحيف  ر.ت في ب ت و  ر مشتقة ي غ  تكان ذا  أ إةي ملكوق  أداة حقة أي لماالة  داألا  ، ت.دةمالي ات الجودالمو  تصنيفألغراض  
المحاسلا بموجب   رقك  الدو  يب م.يار  ال.رضبالمات  ا واألد  –  32لي  ادوألاب.ض    ستثناءاب   لية:  للل ب اقلات  الم.رو مشتقالغير    عبي ة  ضة  ة 

 ر ينأد  دواتأأي  رى همشتقة األخلا ر غي ة لي ماالجودات الموجميع رر إن  دإ صمن قبل الم  لكية قوق محك
 
 ية لكلمحقوق ارات ماتث اس
االب  ا  سقيا  تككية ي لمحقوق    راتثماست ا  ت.د  يلية الت وجودات الماالم  عي جمن  إ من    وأى  ة األخرمل شات الداارإلي ا ل  ن خالم  امإ  ةل.ادلقيمة 

هذا  ي الخسائرر  أو    احب األرل  خال لإللغاء    غيرار  ي خ.تبر  اقابل    إلعداد ة  لي دوالر  ي ي ا.ملا  من  9رقك  ر  يا.لما  تطبيو عند  عة  لمجمواتخذته 
  فظ ة محت كي ملالقوق  ح  تاارمث ت كانت اس  ا إذ  لكية إال الم  وققح  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  خسائررلاح أو ال األرب ة ال.ادلة من خاليمبالق  أن تقاسالحالة يجب    ذه ه  فيف  ،رةمتاجب ا لل
الملت حقو رااثمت سيع اجمل   رباح األ  ي.اتوزت   دات إيرا  ل ي يتك تسجر  تدويرهاك  يت   ال   لكية الموق  حق بي خال   نمة  ي كق  عند    د وحالم   خلدلا  نال 
  ، يماللا  لص األ  ة فمن تكلء  زلة كاسترداد جمحصلغ الذه المباالمجموعة من ه  فيدتست   اثناء عندم، باست ف.اتالد  لىع  صول الحفي  حو لات  ثبو
الحهفي  و الشاداإليرا  ضمنباح  األرهذه    لتسجي يتك    ةلا ذه  باالمصن   يةكلملاقوق  ح  واتأد  إن  األخرىراملة  ت  ل  ال خ  نملة  ل.ادا  ةمي قلفة 

 ض في القيمةر ا نخفاال كخضع لتقيي ألخرى ال ت ة الامشت الاإليرادا و رئ اأو الخسح األربا
 

ن  ة مال.ادل   لقيمةسة بااقمالية مكموجودات  ء  لغاإللابل  قغير    لٍ بشكية  لملكا  وق حق  ي ف  ة جر المد   ا غيرات رتصنيف استثما  ة المجموع اختارت  
 ر ى األخرشاملة ال دات اإليرا  اللخ
 
 ني دلوات ادأ
أة  فطملة افلبالتك  اففأةر يتك تصني المط  لفةبالتككانت مصنفة إذا  خرى إالألة االشاملاإليرادات ل الخ نلة مال.اد يمةقلباالدين  تدوا اس أقي  كيت 
 ا: إذط  فق
 

 و   ؛ية ت.اقديةدت نققا ل تدفي صتحل  األصل فاظ ب االحت  ىي دف إلنموذج أعمال  منض ألصل باظ فات حتك اال •

نقتدفقا  اعن   تجين لدين  ااة  ألد  ية دق.ات لا  ط شرو ل ا  ت ن كا  إذا • تقت واريخ محددبت   ،ةي دت  دف.ات لعصر  ة،  على  دة  والفائ   األصلي لمبلغ  ا  ى 
 لقائكر ا صلياأللمبلغ ا

 

 له ي.اد امو نقدلا
النقد  تألي ة،  ي دالنقات  قدفت لابيان  رض  غل ي.اف  الصندو  النقده من  ل دوما  اوالودامصرفية  لادة  رصق واألفي    ات رت ف  ت اذ  ألجل ا  ةرصي قلئع 

 بر ة مستحقة الدفع عند الطل القائم التتس ي الصافية من  ،أقلو أش ر ثالثة أل دت تم ة ق أصلي استحقا
 

 ر  تي واف  ب ا درك تص ل تيال نة ي دملا كمذوالارية جالمدينة الت  كمالذ
  ا يصبح الذمكمدعن ر  متوق.ةمان الت ئ الار  ئ اخسقصاً  ان   كباهتمثل عنصر تمويلي    كا ل م صليةفاتورة األلايمة  ة بقري التجاالذمك المدينة    يانب   كيت 
ً ال  لة محصال غلامب ال  إن  يل ار صالمشكو  في تح  ديون ال  قابل مخصصيل، يتك شطب ا مللتحص  بلة تجارية غير قاال  دينةلما  ا  طب ش   تك  ي والت   حقا
 ل الموحدر خدن البيا لى ل ا إسابو، يتك تحوي  وقت يف
 

لك يصدر ب ا    ينة ى أن ا ذمك مدعل  ، اتي اقفت شروط االوجب  مب ،  يرالتقر  تاريخ  يفا  أن شب ر  اتي فو  رديص  كللكن  المقدمة وت  امالخد  وتستح
 تيرر فوا
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 ( ع بتا) ية المال  ات دو الموج 
 

 ةي ب ن األجف ال.مالت صر  رائ وخساح أرب 
  ة ترن اية ف  في   د ر الفوري السائ س.لا ا ب يلتك تحوجنبية وي أل الت ا  ال.متلب   ةي ب.مالت أجنب   ة م قوّ ملية المالا ت جوداولم لة لادل.يمة اقلا  دحدي ك ت ت ي 
  ادلة ال.  مةقي لافة ب الية المصن الم  اتودلموجبة لالنسب   ت ا ال.ادلةر مي قئر  من أرباح أو خسا  ا زءً ج  ةت األجنبي ف ال.مال صر بنود    تشكل  ررري قت ال
ة  المصنف  ة لي امة للموجودات السب ن لر باحد ل الموبيان الدخ   ية فياألجنب الت  م.بنود صرف الب   فتراعاالك  ، يت ئراالخس  أو باح  راأل خالل    نم
الشاملاإليراد  ل من خال  دلةاال.مة  لقي اب  االعتراف  ألخرىا  ة ات  يتك  بنود صرد  بن   أيب ،  الدخلفي    يةنب األجالت  ال.مف  من  ل  م االش  بيان 
ااري واإل  موحد ال ا املشدات  اا وألد  نسبة الب ر  رىخأللة  بال.مالت  ي دلت  المجنب ألان  اب صنفة  ية  و   يتك  فإنه ،  لمطفأة التكلفة  أرباح    ر ائ سختحديد 

بيان الد  أ ىخر ألئر الخساح واباربند أاأل  من ض  ا ب. االعتراف    ويتكصل  ألً ل  ة فة المطفألى التكلإ  تناداً اس  ة نبي ألجت اال .مصرف ال   خل في 
 در وحملا
 
 ية لالماموجودات لاب  تراف عاالف قاإي 
 دما: عن  ببو نطي  ما، حيث ةلاث مم ةلي دات ماو ججموعة موأو جزء من م من األصل المالي، زء ج   أو  ماليلال صاأل راف ب ت عقاف االإي  كت ي 
 

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

  مة بالكامل لت مسال  النقدية  ت التدفقا ع  دف  ك زات ت ال 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  كبير دون تأخير

 : إما األصل من خالل نقدية من قات الفد الت  على للحصول ا ق قوح يل حوة بت عوممجال كوقت  •
 أو  ،األصلب لقة ت.مليا اازلمر وااطمخلاميع ج موعة مجل الحو ت    -
سيطرة  لابتحويل    قامت، إال أن ا  األصل بصورة ف.ليةب مت.لقة  ال   ا مزاي لاطر واخملبجميع اظ  فات حالا و  أ  بتحويل   عةموالمج  اك قي عدك     -

 ر لص األ ىعل
 

لى  وإ  ا إذاقييك مت ب وك  قت   افإن ،  يررمت يب  ترت مت  برا أو أصل مأن  م  حصول على تدفقات نقدية ا في الق ول حق بتحوي   موعة جالم  كقوت   امعند
وام  حتفظت ا   قد مدى    أي ً ف.لي تقك    لك   ل احفي    كيةر ملال  تازتيابمخاطر  أب   ا االحت تحويل  بكافة  و  وامتيازافاظ  ت مكت األصل  مخاطر  لك    قك ا 
توا لصأل ا  لىع  ة رطالسي   لي وتحب  إلى    ةع مومجال  صل ،  المحول  باألصل  ارت ستمرا ى  مداالعتراف  يت ةموع مجلاط  باار    ط ارتب الا  قياس ك  ر 

الذالمستم شي   ي ر  األع  ان كل ضمأخذ  المحول  ص لى  األً فتري لدا  ة مي قبالل  وأ لألص   لية صة  لى  صقل  القيمة  يت.ين على  لثمن    مجموعة الذي 
 أقلر  ه، أي مادف.
 
   يةالالمت دا جومو ال ةم قي  ي ف ضاخفن اال
  من   ةلادال.  ةمقي بال  اب   فظحت مال  ري غل.قود  ا  اتودوجمو  دينلا  تاودأ  ة اف كل  .ة المتوق  ماناالئت   خسائر   مخصصب   باالعتراف   مجموعة لا  وكقت 

  ات لتدفقا  يعوجم  دق.لل  قًا فو  ةقحت س الم  دية قا.الت   قدية الن   التدفقات   بين  الفرق   إلى   .ة قالمتو   ئتمانالا  ئرخسا  تستند  ر الخسائر  أو   ح بااألر  خالل 
 ر ل صأل ل ليصألا ف.لي لا ةدئ فاال س.ر يبرقت ب   ذل ب.د ال.جز  خصك   ويتك راستالم ا المجموعة  تتوقع التي ةدي قن ال
 
  ةني اماالئت   رط اخالم  في  ة جوهري   زيادة  ب ا  يكن  لك  التي  اناالئتم  ت.رضات ل  بةبالنس  رني ت لمرح  على  .ة وقمت ال  انتماالئ   رائ خسب   افترعالا  كت ي 
  ي ن ث الا لال خ محتملةلا رث .ت لا التاح عن جت ن ت  يالت  ةاني ئتماال سائرخل ل المتوق.ة االئتمان لخسائر صصخم  نيتكو كيت  ،يبدئ ملاف رات عاال ذن م

  في   هرية وج  زيادة  ل ا   حدث  التي  االئتمانية  رضاتت.ال  لتل   نسبةلبا  رب ش راً   12  لخال   وق.ة مت ال  نئتمااال  ر ائ خس   المقبلة  اً ش ر  رعش
  ، ضر.للت   قيب المت   ر ال.م  ى مد  ىلع  ق.ة المتو  انيةئتمالا  للخسائر  خسارة  مخصص   وجود  يلزك  ،يئ دالمب   عتراف اال  منذ  يةن ائتمالا  ر طامخلا

 ر باألداة  رعم مدى  ى عل ةق.المتو انئتماال خسائر  ر.ث الت  ت قي تو  عن النظر بغض
 

إذاديد  تح  عند مخاطر  ك  ما  زادت   مالي  ألصل  االئتمانانت  جوه  قد  االئتمان   رئ خسا  تقديروعند    دئيالمب   فارعت اال  ذن م  ةي ربصورة 
على    ماتلوم.الهذه    ر تشتملائدج ود ز م  أو ة  كلفت   ندوة  ح المتامالئمة ولامة  داعلة والقو.ملات  اومالم.لتبار عالبا  موعةالمج، تأخذ  متوق.ةال
 شرافيةر ت ساال لومات والم..زز الم ين امت االئ  كي ي تقلاو  جموعةمل ادى بقة لساخبرة العلى ال بناءً  ةعي لنو وا  ةمي لكا  تالي لالتحلومات وم.لا
 

  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   فة مصفو   موعة المج  ت .ضو   ر كادخت ساال   عمر  مدى   ىلع   متوق.ةال  تماناالئ   خسائر  على  اءً ن ب   .ة وقمت ال  تمانئ اال  ر خسائ   تساب حا

  ف رات عالا  كيت   رية تصاداالق  ةيئ لب وا  ينن ي دلمبا  خاصةل ا  بليةقت سالم  امللل.و  اويت س ت   كت و  ،موعةللمج  نائتماال   رلخسائ   السابقة  الخبرة  على  بناءً 
 ر الموحد الشامل خل الد بيان في  ة .توقالم تمانئ الا خسائرب 
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 بع( ا)تالية لم ا ات دالموجو 
 
 تابعب   اليةالمت دا جومو ال ةم قي  ي ف ضاخفن اال
ً ي أ  ةمجموعال  ت.تبر  قد   ن أ  تملالمح  ري غ  نم  أنه  ىلإ  ةخارجي ال   أو  الداخلية  تماولم.لا  تشير  عندما  ادالسد  عن  متخلف  يلاالم  األصل  ضا
  األصل   ب ط ش  ك يت   ر ةعمجمولا  ا ب   فظ تحت   يةمان ائت   ت ايزز.ت   ي أ  العتبارباخذ  األ   قبل   بالكامل   ة قائملا  الت.اقدية   غلاالمب   على   وعة المجم   ل صحت 
 ر ةالت.اقدي  ديةنقال ت اقفدللت  ة ل قو.م اداسترد .ات قو ت  هنا  تكون ال اعندم ليماال
 
ل  ادلة من خال .مة الالدين بالقي   دات ن سوأة  فطلم بالتكلفة ا ة مالية المسجلات الدوجوم الانت كإذا  ام يكتقي ب  يررقت  يخ كل وك المجموعة في تارقت 

أكثر له  أو دث " حوقو د‘ عن ين مات ض ائ رض النخفا .ت ’ ي أنه صل المالي.تبر األ يراض ائتمان فخن ضت الرت. د قى  ر خاأل ملة ات الشيرادااإل
 ر يلاملال لألص  مقدرةلا يةقبلست لم ا ةي النقدلتدفقات سلبي على ا رثي أت 
 
 : ةي الالت  لحوظة ت المان ابي لا لىي عمان ت ئ فاض االنخ اليألصل المى ت.رض اموضوعية عللادلة شتمل األت 
 

 ؛ درصم  لأو ا المقترض اج  يوا تيالالحادة  يةالملات اب الص.و −

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

 رى؛  خوف أ في ظر  قبل االمجموعة لت لى شروط ما كانت ع ءاة بن المجموع   بلمن ق ة مدمق ة ف.د  وأ ض رق  لةإعادة هيك −

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

 اليةر م يجة أزماتند نت ط للسنش ق سو د  ك وجوعد −
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 
 
ا  ليةماال   رغي ت  للموجودا ك  تقيي راء  بإج  تقرير  كل   خي اربت   مجموعةلا  وكتق ومو باستثناء  ومل.قو ا  اتجودلمخزون  بة  ي رلضا  ت اوجودد 
ك  دي حدلت   ،لةبؤجلما إذا  ت ق  ماأصل    ن أ  علىرات  مؤش   ان هن  اما  أو  را شلمؤ ا  لقيمةر وفي حال وجود هذها  اض النخف.رض  د  عندما  ت، 

إ سن يتطلب  تقييك  لالجراء  ال  ضا خفن وي  األقدير  ت ب وك  تق  ة مجموعلا  نإف  قيمةفي  اقيمة  تتملالست   لة اب قلصل  قيمة  ردادر  اص األثل    بلة لقال 
ً قا للنقد ن   جةنت ملاات  للوحدأو    ل ص لأل  ة .ادللقيمة الاي  د فترداسلال لى  أصل ع  كللدد  حت االستخداك أي ما أعلى، ون  م  قيمته البيع و  فالي  تكصا

  أو   خرى ألا  لموجودات قات النقدية من افد ت لاعن    شكل كبيرب   تقلةن مستكو  لتيوا   ة لخا دة  نقدي قات  فدت   صل ألتاج اإن ي حال عدك  حدة، إال ف
يتك اعتب قاالقيمة  قد عن الن لل  نتجة لما  الوحدة  وأ   صلأللية  مة الدفتري قاليد  زما ت دعن اتر  دووجلمامن    ة موعمج أنه    صلاأل  رابلة لالسترداد، 

ية  نقدال  ات فقخصك التد داك، يتك  االستخن  م  ةمالقي د تحديد  عن     رردادست ال لة  لب اقلا  ةيمالق  ساوي ت ل  همت قي خفيض  القيمة ويتك ت ت.رض النخفاض  
  دات الموجوب   ة.لقت مزمنية للمال والمخاطر الالة  للقيمالحالية    سوقت الماي ي تقكس .ت ك  خص  ت .دالاستخداك مب   يةحالل مة اي رة للقدقلمة اقبلي ت سالم

للنق المنتجة  الوحدة  عن دأو  االقي   دي دتحد  ر  ً قان   ة لدال.مة  اس  ،عالبي ليف  تكا  صا تقيي اذنم  كتخدايتك  مناسبةر ج    ت ابا ساالحت هذه    يزت.زيتك    ك 
 رى المتاحةر خ األ ادلة قيمة ال.لل اعوامو أ ول عاكادت  اتركشة ل ك المدرجساأل ار .و أسأتقييك لات عفابمضا

 
االعتر انخفائ سبخ   فايتك  الدخل  ر  بيان  ضمن  القيمة  آب  ساتتن   يت ال  ت ا وفالمصرد  ون ب ن  مض   موحدلااض  الذي األلية  مع    ض ت.ر   صل 

 فتريةلقيك الدايض  لتخفك  ث   للنقد،  ةتجمن ال  حدةمحددة للو  ةري جات   ش رة  ية أليرت دفال  قيمةلايض  تخف لوالً أ   اتخصيص  تكوي   القيمةر فاض  نخال
 سبير على أساس تنا للنقد جة ت لمن ا وجودات األخرى في الوحدة لمل
 

  ض ا خفان   خسائر  بأن يد  تف  رات ؤشم  كان هنا فيما إذا  تحديد  ل  يكي قاء ت قرير إجركل ت   ختاري ك ب ت ي ،  ةي راجت ل اة  الش ر  ف ال خ  دات جوللمو   بالنسبة
القابلة لالسترداد لألصل    ةيمقال  ري بتقد  مجموعةرات، تقوك الؤشلمهذه اال وجود  حفي  ضتر  خفن اة، أو  مئ قاد  .ت لك ا سابقاً   ب ف  .ترالم    ةالقيم

.تر  يمةالقفاض  انخ  ائرخس  سك ع  كيت قدر  للن   ةجت ن م  الحدة  أو الو  فقطبقسا  اف ب الم  قيمة    ددي لتحدمة  خت لمست ايراتقدالي  ء تغير فعند إجرا  اً 
ه القابلة  لألصل قيمت ة  لدفتري ا  ةقيملاد ال.كس بحيث ال تتجاوز  دي تحيتك    القيمةر   ض خفار ان ائ سختراف ب عا ر  آخ  ذن د ملالستردا  ة لاب الق  ألصل ا

الري ت فلدا  ة مقي لا  ل ز كذتتجاو  الو  د،ستردالال تح  انتي كة  ايت ك  ل  ، في حال فية من االست ال اص  ،اديدهليتك  اض  فخان ئر  بخسا  فتراالعك 
 ر  لموحدا الدخل  نبياضمن س  ك .بال فراعت اال كت ر ي ت السابقةا وسن ال ي مة في الق
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 عةو م لمجل اقب  من رة د اة الص الملكي  قوحق  لية وأدواتام ت الالمطلوبا
 
الملكيةقحو ين  الد  ات أدويف  ن صت   يتك وفملكحقوق  ت  واكأد  أو ة  مالي   ات وب ل طمك  ا إم  وق  ً ية  الت.اقل  قا االتفاقيات  تصنيف  ي دجوهر  يتك  ةر 

  رباح ل األمن خال   لةقيمة ال.ادلاب مالية    طلوبات م كلية  رير الماقاالت   عدادإل  ة دولي لا  ري ي ام.المن    9  كق.يار ر الم  المالية ضمن نطاق   ت المطلوبا
ً سب منا كونا ي بمسح  قةت شأدوات مك  وأ  ياتوسلفض أو قرو رائ لخسأو ا  ر بدئياف المرت االعوبات المالية عند طللم ا تصنيفعة لمجموا ددر تحا
 

 خرى تجارية واألئنة الادالذمك ال
 ر ا أك ال  ن شأر ب واتي ف صدر  سواء   موعة،جلت علي ا المصح  بضائع أو خدمات ابلقممستقبل الفي  لدفعا ة قستحملا غلاب لمبا عترافالايتك 
 
 جار اإلي  عقود  تاماتزال

  ب يتوج   تيلا  يجاراإل  عقد  لدف.ات  حاليةل ا  بالقيمة  المقاسة  ريجاإلا  دو عق  بالتزامات  ترافعاالب   جموعةالم  تقوك  ،اراإليج  قدع  بدء  خري ات   في
ً قصناب  يةرهجو  تة ثاب   ت دف.ا  ذل   ي ف  بما    ثابتة  دف.ات   ر ااإليج  عقد  .ات فد  ن ضمتت   ريجار اإل  د قع  رة فت   ىمد   ى لع  اهداسد   إيجار   ز فاحو  ة ي أ  ا
   رةالمتبقي  القيمة ات ن اضم بموجب  دف. ا متوقعلا والمبالغ الم.دل،  أو  ر ؤشلما على دتم.ت  التي  رةالمتغي  راإليجا .اتفدو ةين دم
 

ً ضأي   رايجإلا  دف.ات  تشمل   ا إذ  ،يجارإلا  دقع  ء ان إ  اتامغر  فعد و  عةومالمج  تمارسه   نأ  م.قول  بشكل   كدؤمال  ء الشرا  ارلخي   سةارممال  رس.  ا
  الم.دل   أو   مؤشر لا  على  ت.تمد  ال  التي   رةي غالمت   اإليجار   دف.ات ب   ف راعت الا  يتك  ر ءاإلن ا  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  تي ال فترةلا في  ف روكمص
 

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

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

 
ض  ترااالق  دلم.داك  تخاسجار ب ي اإل  ات .فد ك  صخ لمجموعة ب اك  تقوي،  غيل تش  جاري إ  دوق.كنفة  المصيجار  الود ا قل.  اإليجارت  ا ماعند قياس التز

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

 ات القروض والسلفي 
ً  لوض ألج قرلاب  االعترافيتك  ً ناق ستلك المبل مقالل ة لال.اد مةي قلبا مبدئيا  ر لةمللم.ا  مباشرة ةب سومن التكاليف لا صا

 

ً ال  ئدواف   اي عل  تبتري   تياللسلفيات  او  روضاس القيتك قي   ،ئيبدمال  افترعاال  ب.د ف.لير  لا  ةطريقة س.ر الفائدخداك  ست باة  لمطفأة االتكلف ب حقا
 اإلطفاءر  ةي من خالل عمل  لذوك ت لمطلوبااب  ترافاالع فا قإي ك ت ي ا مدن ع دموحال ل خدال ياني ب األرباح والخسائر ف ب  االعترافيتك 

 
 كو  صال
بيات ي  الك  باالمط  ةفلتكلبا   صكون  ام.دطريقة    كداستخفأة  تطبيو م.دل  كولصل   نسوبة الم  رباح األ  تساباحك  يت   ري.لالفح  ب رلل    من خالل 
كو ر  صلليمة ال.ادلة  قلالى  إلموزعة  ا  ح رباي األف  ق رأي ف   ة اف ضإ  تكماثلة وي م  ت صكو  دوا ريخ اإلصدار، ألتا  ح السائد في السوق في ب رلا

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

 رى األخة لي ماالت الوب مطال
ً األخرى    لماليةا  ات ب ول المطاس  يتك قي  ً ا ال  ستك قياوي   تكاليف الم.امالت  كب.د خصقيمة ال.ادلة،  لاب   مبدئيا طريقة  اك  تخدباس  ة أفطالم  ةفلكت لاب   حقا

 ر ليالف.  دائ ال. أساس على  ئدة فاال اتفومصرب  راف عت الا ، ويتكةالف.لي  ةئدافال
 

ال  قةطري إن   ال  دةئ افلا   مصروفاتوتخصيص  مالي  الك  ازلاللت ة  أالمطفلفة  التكب  سا ت اح  يقةطر  هي  ةي ف.لالفائدة  الفترة  إن  على مدى  م.نيةر 
  كون ا ي مدعن و،  ، أليالمااك  لتزلالر  دل ال.مر المقالخة المقدرة من  ي لقب ت سية المقدلن ات الدف.ا  ه ب خصك  ي   ذيلا  دلالم.هو    ي لة الف.ائدالف  م.دل

 رة أقصرر ت ف اً،اسب من 
 

 مالية البات لومطالب  راف عت اال فاإيق
االعتراف  ب   عة موالمج  وكقت  ا  ية المال  ت اب وبالمطلإيقاف  يتك  بالتزاعندما  تقكم  ر ؤهاا ت ان   وأ ا  ؤهإلغا أو    قدية .االت مات ا  لوفاء  الم وا  عة  جموك 
، وفي  يةجوهرة  وربص   ةف تلمخ  دل.ملك اية لاللتزادنقال  قات تدفال  صبحت وه  روطش ديل  ك ت.ت دما ي ية عن لمات المالتزاالابأحد    االعتراف  قافي بإ
ك  ت لية، ي مامات اللتزااال  حد بأ  فرا ت عالااف  يقد إن عدلةر  .الماً إلى الشروط  تنادة اسد بالقيمة ال.ادل ي دج  االعتراف بالتزاك ماليك  يت   ة الحالذه  ه
ب في  ملةات المحت ملتزاالا  أو ة  ولح المة  دي قالن جودات غير  و لم  اي ذلف  ما"  ب وفمد ال  لمقاب وال  ة لمطفأرية ات مة الدفالقي   ني ب الفرق  عتراف ب الا
 الموحدر  لدخلا انبي 
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 ابع( ة )ت امهل ا  ةيبسا حملا ت ياسا سال  ص خمل   2-4
 

 تابع( )  ةعو م لمجل اقب  من رة اد حقوق الملكية الص  لية وأدواتام ت اللوباالمط
 

 ة ي لاملت اوا دألا  اصةقم
بيان اللمبلا  يف ج صاا درتك إلمالية وي ا  ت اب لووالمط  لية مادات الالموجو  ة مقاصتك  ت    عة جمومن للوكدما، ي ط عن الموحد فق  لي ماكز المرغ في 
  ة ر و بص  تبا طلوية الم ت وتسوا دوجو ملاصيل  تح  وبلغ أي الماس صافتسوية على أس  وتنوي إجراء  بالغاصة المقبمفاذ  للن   بلاقوني  ن اق  وح
 رةامن تزم
 

 التجارية  ةلشهر وا ل  عما األ  دمج
 

تكليتك قة االستحواذر  يق رطباستخداك    األعمال   دمج  ب سات حايتك   بت اي ك قت   ي ذال  ل و حملا  غ بلالم  ماليجإ أن ا    على   تحواذفة االسياس  ريخ اسه 
لة أو  ل.ادمة اقي الإما ب ا  ي لع  ذ وحمست الة  ك الشر  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 مك  ذاوتحليف االس اكت   حميل ت تك  ي ار ي المستحوذ عل  ة للشركابلة للتحديد  لقا  بية من صافي الموجودات استن اللحصة  اب 

 ر ن أو حقوق ملكيةب ر دي ابإصدتت.لو 
 

مناسب    يصخصوت نيف  صجراء ت ضة إل مفتر الة  لمالي ا  اتب ول طملوا  ات ودجوالم  كيي بتقك  تقو  إن اف  ،ام  كةر شعلى  وعة  مجمال  حوذست دما ت ن ع
الضمنية  قات ت المشفصل   لذ تضمنر وي اذ وحالست ا يخرات  ي فلة ال.اد القيمةب دة ادية والظروف السائ صقدية والظروف االقت .ات لوفقاً للشروط ا
 ار   ي لع وذ حت المسركة الشبل ن قم ساسيةفي ال.قود األ

 

  اف بالتغيرات تك االعتري   وفس  ر حواذ ت يخ االستار  ة فيدل.اال  ةقيمبالة ذو حست مالة  كلشرا  لقب   منه  يلحوت   مل ت حملا  ثمنبالف  راعت التك اوف ي س
ً قفوك  لتزاأو ا  لتبر أص ي ي.مل الذ المحت   ة للثمنلالحقة للقيمة ال.ادلا   ات دوأاأل:  يةعداد التقارير المالإل  ةي لدول.ايير اممن ال  9قك  ر  رام.ي لل  ا

يته  وس سه حتى تتك ت إعادة قياز  جوي   ، ال ةي ملكقوق  نه حلى أع  ملمحت لن الثما  في ن تص  تكن ي ا كاذإ  ر دوحلم مل االشا  ل خ دالان  في بي   أيةلاالم
 ر الملكيةبالكامل في حقوق  

 

فإن  ،  رياعمل استثم بما في ذل  أي التزامات مفترضةب ال تشكل    الموجودات أو مجموعة من    أحد الموجوداتى  إذا استحوذت الشركة عل
الم.يارلم.املة  ا نطاق  الدول  3رقك    تكون خارج  الم.ايير  المالية  من  التقارير  ينطبوية إلعداد  يتك    دمجت.ريف  علي ا    حيث ال  األعمالر 

أن ا عمليات   على  الم.امالت  هذه  بين    موجودات استحواذ  احتساب  عاك  بشكل  االستحواذ  تكلفة  توزيع  في ا  والمطلوبات    الموجودات يتك 
ة تجارية أو أرباح من  تب علي ا ش ر، وال يترفي تاريخ االستحواذ  ذات الصلةمجموعة بناء على قيم ا ال.ادلة  في ال  قابلة للتحديد ة الي الفرد

، ومجمو" القيك ال.ادلة  عمل استثماريالتي ال تشكل    الموجوداتوعة من  صفقة شراءر في الحاالت التي تستحوذ في ا المنشأة على مجم
تك   ومطلوبات يمكن تحديدها  موجودات، فقد تتضمن المجموعة  الم.املةلمطلوبات عن س.ر  وتختلف ايد  القابلة للتحد  داتوللموج الفردية  

 قياس ا مبدئيا بالتكلفة وبمبلغ آخر غير التكلفةر  
 

تقييك تقا  بالتي تتطل  الموجوداتوتحمل التزامات في عملية االستحواذ على    الموجوداتمجموعة من    يجوز للشركة الحصول على رير 
في  إلك التكلفة  وتخصيص  قياس  من  االنت اء  يتك  التكلفةر  تخصيص  على  مال  تا  موجودات االستحواذ  االعتراف  في    بالموجودات ريخ 

ر هذا بغض النظر  جودات ستحواذ الموال ال توجد فترة قياس    األعمال،  دمجكس  إن وجدتر على ع  المفترضة،  لتزاماتواال  المستحوذ علي ا
 واذر عملية االستح .قيدت عن حجك أو 

 

  عن   ةطرمسي ال  يرغص حص ه لل ترف ب لغ الم.المحول والمب   الي الثمنمجإ   فية الزيادل في  ث متت   تي لافة  لكت لاب   ة ري لتجارة ا شياس ال اً قدئي مب   يتك
قل من  كان الثمن أا  ر إذةرضلمفت ا  وباتتحوذ علي ا والمطل مسالد  لتحدي القابلة ل  سة ملموالر  وسة وغي لممال   تا جودفي المو صا ل  لة.ادال  يمةالق

  ف رات عاال.د  ر ب دوحالم  الدخلاف بالفرق ضمن بيان  ريتك االعت   ، الي ع  مستحوذلاب.ة  التاة  كربالش  ة صاخل ات  جودا المو   ية لصافادل.القيمة ال
الت   اسقي   يتكي،  لمبدئ ا ناقلكت لبا  ة ي جارالش رة  ً فة  القان ر  خسائ   صا يت ةيمالق  ضاانخفمةر لغرض اختبار  اكترلما  يمةخفاض  الش ر،  توزيع  ة ك 
  تي ال  عة جموالم  ى دلد قن ة للت المنتجدة من الوحدا وحى كل إل  ذ اوحست يخ اال من تار  راً بات عل اامعألا  جدملية في عم  علي ا  تحوذ ية المسلتجارا
 تر  احدالو   لوالمطلوبات األخرى لت   اتودوجلمص اخصي ت تك  د ق  إذا ما ع ظرلن ف اصرب ، جمد ال لية من عم دي تفتس أن وقعالمت  نم
 

ة  ر شال   جإدرايتك  ة،  وحدة الم.ني ل طوي على ان ت ي  لت ا  .مليات التل   من    جزء   ب.ادت سا  كت ود  لنقتجة لن مالحدة  وال   من  ا زءً الش رة جعندما تشكل  
ا جاري ت لا باب ت رلمة  اب ت مسال  لية ل.مطة  ال.ملي ئر من  سالخا  أو اح  يد األرب حدت   عند  ية ملل.ل  رية فت د ال  ة ملقي .دة ضمن  اي ق  يتك  ر ةاستب.اد  لش رة  اس 

 ر  قدللن  نتجة ممن الوحدة التفظ به  المح لجزء اوة .دتب ة المسل.ملي اب قة .لت مال ة مي قلا ىإلداً استنا الحالةه هذالمستب.دة في ة التجاري 
 
  ة قد ي ترالدف  ة الظروف إلى أن القيم  ر شي ت   مار عندخ التقري ري تافي    مة قي اض الخفان   فة ر .مر لوية الختبان س  ة وربصية  راالتج  ة رش  لا  ضعخت 

 نخفاض القيمةر ال  تكون ت.رضت
 

ر   ا ية لالتجار  ة رالشمي  نت ت   تيالنقد  ة للجسترداد لكل وحدة منت القابلة لال  مةقي التقييك  خالل    نة مري اجلت ا  ة رش لا  مة ض قي انخفا  تحديد  كت ي 
ل  دخ يمة ضمن بيان اللقئر انخفاض ابخسا  اف عترالالقيمة الدفترية، يتك  ان  م  قل نقد أمنتجة للالة  لوحدل  اد ستردلالل  ب قاال  بلغا يكون الممدن ع

 في فترات مستقبليةر ارية التج ة  رلشبات.لقة ة الممي القض ا فانخ رئ اسخ  سعكمكن ال ي  ر الموحد
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 ( عاب)ت ة الهام  ية حاسبالم ات س اسي ال صخ لم  2-4
 

 لخدمة للموظفين ا ة يانه مكافأة 
 

بتكوين المجموعة  ن اية  افآلمكمخصصات    تقوك  الالمباد  ن تست   ظفينرو ملل  دمةخال ت    ب ت الرا  علىةً  آت عادالمكافه  ع عن هذفدلا  ةقستحملغ 
مدى    ىعل  ت ضا ذه الت.وي  ل.ة  قتولما  يفلال التكتحمي   كت ي   ةر مدفترة الخ  دنى منألك الحد امات إ  ة شريط موظفين  مة للدخ ال  ة مدطول  والن ائي  

 فترة التوظيفر 
 

الموظفين   ملابخصوص  ت في صت  مامساهوعة  م جلما  دكقت ،  الخليجي  ونالت.اس  مجل   ل ود   طنيا ومو  واطنينالمن  مؤهلين  تقاعد  ك  ندوق 
  عة ات المجمومالتزر اتصتقر  ني الموظف اتب  ور  منة  ي وكنسبة مئ   وتحتسب  ةاالجتماعي   تان ي لتأماشات واللم.  ةمل.ااة  ل يئ اه من قبل  سي تأس
 ار ق استحقا ند ع كمصروفاتلمساهمات والتي تحّمل هذه ا لىع
 

 المخصصات 
 

أو  ن اق  كازالت   وجود   عندا  م  ص صمخب   افترعاال  يتك علىضموني  حنت المجموعة    ني  وم  ثد يجة  المسابو،  اتك  أن   حرجن  لتدفقات  ون 
للموجراالخ تت ا  اردية،  ويمكنتزااالليد  سدت   أجل   رية منضرو   ةي دصاقت ا  اياضمن 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  صصمخ لا.ض أو كل  ب   نبأجموعة  الم
 ر داتدي تسأي  صافية من  دحومالل خ دي بيان الف  مخصص ي لقة بأمت.ال ت ا عرض المصروفيتك  رةؤكدم
 

الت ي  قياس  للمصمة  بالقي   اتصصمخ ك  المتوق.ة  روفا الحالية  ال للت  المتوق.وب لمطنفقات  ف التزالا  ية وسلت   ة ة  فتراي  ن   يك  داك  باستخ  ر،ري تقلاة  ة 
 ر كاللتزااصة باالخ رخاط مال والملل  يمة الزمنية للق ة ي للحااق السو  س تقييماتك.ذي ي لابل الضريبة ما قر س.
 

  قات دفت لا  نتكو  لمرجح بأنامن  إذا لك ي.د    وت.دل لتمثل أفضل التقديرات الحاليةر   ليامز  بيان مرك  لكخ  ي تاري  ات ف صصمراج.ة المخ   كتت 
 ر لمخصص عكس ا يتك ،اكااللتز يةوس ت أجل ة ضرورية من صادي قت ا ضمن مزايات ت  تيال د ، للمواريةرجاالخ
 
 ية جنباألت ال عمال يلوحت
 
في المجموعة    أة نشمد كل  ركةر تحدمن قبل الش  ةتخدم المس  ل.ملة ا  ة وهولمتحد ا  .ربية درهك اإلمارات الب   دة الموح  ية لالمات اان عرض البي ك  يت 
 ر ا لدي  لة المستخدمة بال.مبيانات المالية لكل منشأة الة في بنود المدرجلا تك قياسوي  ا خدم ت ي تست الة لل.ما
 
  دية النقطلوبات  والم جودات  المو  ل ك تحوي ةر يت لمالم.ار السائد بتاريخ  س.الحسب    دمة خت مسال  ة ملال.تسجل ب   بية جن ت األال.ملاب   ت امالالم.  إن

ضمن بيان الدخل    يع الفروقات الناتجة عن التحويلجم  دراجيتك إ  اريرر قإعداد الت خ  ي ربتا  دالسائ ر  س.ب الست األجنبية ح ال.ملفة باالمصن 
  لتي ات اطلوب والم ت  جوداللمو  ةلدفتري يمة اقللدلة  ت في القيمة ال.االدي ية ت.وأ  ةي نب ة أجلي استحواذ عمعن    تجتن   ة ري جات   رة ش  ةي إن أ  حدر مولا

 ر اإلقفال ر سب س.ك تحويل ا حت جنبية وي األ ة لي .مللبات لومطات وجود.تبر كموت  تحواذتنتج عند االس
 

ى  لإواذ ح ة عن عملية االست تجناادلة ال.الة لقيما ة وت.ديالتي ارلتجرة ا شال  ذل ي ا فة، بمرجي خالاطلوبات ال.مليات يتك تحويل موجودات وم 
اإلالد ً مارات رهك  وفقا ألي  تارارف  الص  س.ار  في  اللسائدة  يتكتقيخ  اا  ت اوفصرم ودات  راإي ويل  تح  ريرر  إلى  لل.مليات  ك  الدرهخارجية 

املة األخرى  لشا  يرادات اإل  منية ضنب .مالت األجلا  قات بفرو  فرات ع الا  يتكالتر  .املما  لسائدة في تواريختي وفقاً ألس.ار الصرف ااإلمارا
 ر مسيطرةال يرغ لحصصلحددة لما حويللت اء فروقات ااستثن ة، ب جنبي ت األ ال.مال تحويلي احتياطي كمة ف االمتر لقيمةا بيان ويتك
 

  مة قي نيف الة تصادك إعتت المشتركة،  ة  رسيطو الأ  اك لا  ري تأث أو الرة  يطسلبحيث يتك فقدان اأو جزء من ا،   ة خارجية بالكامللي اد عمعند استب.
سائر  و خ أ  حاأرب   نجزء مك  ئرلخسا ا  األرباح أو  ة إلىارجي الخ  ل.مليةبتل  الصلة  نبية ذات ااألج  تل.مالاحويل  ت   تياطيالمتراكمة في اح

لة  لصذي اء  تصنيف الجز ة  دإعاتتك  ،  رةط ي لساب اظ  الحتفع ام  ة.صت ا في شركة تاب د جزء فقط من ح المجموعة باستب.اك  د قياستب.ادر عن الا
القي م الحا  مةن  إلى  غي لمتراكمة  عطالمسي ر  صص  ت ن رةر  المجمودما  باقوك  ف  ستب.ادعة  مجزء  شرقط  زمن  ائتالكة  أو  ع  م  ر مشت   فيلة 
 ر ائرالخسو أ حارب ألى ا مة إلراكمت لا الصلة من القيمة صنيف الجزء ذي ركة، تتك إعادة ت شت ة المك أو السيطراير ال تأث الب  تفاظحاال
 

ت  امالم.بتواريخ ال  كما  فالصر  .ارأس  داكباستخ  ويل ابية يتك تحة أجن لية ب.متاريخالكلفة  لت ا  من حيثياس ا  ق  تكة التي ي دي نقر الغي إن البنود  
النقدية  البنوديل  حوت   يتك  ر وليةاأل بالقيمي  الت   ،غير  قياس ا  ب.ملتك  ال.ادلة  أجنبية م.ينةة  ت رات ب   ف صر لاار  أس.  ك خداست اب   ،ة  لقيمة  ا  دحدي يخ 
  اف راالعت ع  م  ماشىيت املت ا بما  تك م.ي   ، ةدل .ايمة الا بالققياس التي تك    ،نقديةلغير ا  لبنودا  تحويل سائر الناتجة من  لخ ا  اح أو ب األرن  ةر إدلال.ا

 ر للبندالقيمة ال.ادلة   فيغيير سائر من الت خأو ال  باحرألاب 
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 لقيمة العادلة قياس ا 
 
 خ تقريرر تاري  لل.ادلة في كا لقيمةالتحوط باوعقود   يةالوراق المألا ر في اممثل االستث ة ي ل ماالت وا داألس اي بق ة جموعالم كوقت 
 

بتاريخ   في السوقين نتظمة بين المشاركم .املةزاك ما في ملتحويل الت ه .فا أو د صل مأ يعه لب الذي سيتك قبضلس.ر ال.ادلة في ا ةقيملتتمثل ا
ك  زالت االل أو  لألص  ة سوق الرئيسي ال ا في  ما يتك إمالتزاك  ل  وي ما أو تحل  أص بيع    ةبأن م.امل   اض رت افى  علة  دل .اال  ة قيملاس اقي   ندت سالقياسر ي 

 زاكر  االلت سوق لألصل أو  فضل أأو 
 
،  اكتزلاال  و صل أاألر  ي .في السوق عند تس  م ا المشاركين التي سيستخد  راضات فت اال  ك زاك باستخدال أو االلت صأل ل.ادلة  ة اليملقاس اقي   يتك
   رة تصادي حت ك االقساس مصلأ لى صرفون عت ي  وقالس ي فلمشاركين اأن  اسأسى عل
 

قياس   يأخذ   رغي   ت وجودا لم ل  ال.ادلة   لقيمة اإن  قدر  ب.ين  المالية  الاالعتبار  في ارمشة  مزا  لى ع  السوق      اقتصادية تحقيو  داك تخباس  يا 
فضل  وأى  دات بأعلجوموال  كدي سوف يستخالذ   وقلسا  فير  آخ   رامش  ىا إلي. ب   و ي اك ل ا أو عن طردلى وأفضل استخالموجودات بأع

 خداك ل ار است 
 
 ر ة في السوق رجدمطلب الر ال .اأسإلى ادلة بالرجو" ة ال.ك تحديد القيمت ، ي طوق نشس   فيمتداولة  ات الربة لالستثمانسبال
 

تقدي  القيتك  للبنود  يمر  ال.ادلة  فائ ة  تحمل  إلى  التي  استناداً  الفقا تدلادة  الفك  ادتخاسب   مةصومخ ال  ة قدي ن ت  لئ ام.دالت  شرو  ودبن دة  ط  ذات 
 اثلةر تمانية ممصائص ائ وخ
 

تكز على  ترة أو  مارات مماثلوقية الستث لس ا  القيمة إلى  "  جوبالرقيمة ال.ادلة  يد الدرجة، يتك تحدمال  رية غي لكلمت حقوق اثمارات بالنسبة الس
 .ة المخصومةر قالنقدية المتوالتدفقات 

 
 ر ثلحقاق ممات است ا جلة قائمة ذآ  ل.قودار الصرف  إلى أس." جوجلة بالرآلا نبيةجال.مالت األ ف رص د قول.ة دل .اال ة قيملاب احتسا كت ي 
 

 اثلةر مم دوات قية ألالسو  يمة لقا ىلإ الرجو" ة ب ئدالفار قايضة أس.ا مد قول. ة لادل.ا مةي قال حديدت يتك 
 

من استخداك    تزيد  يالت ة ال.ادلة، والقيمس  قيا ل  ا ت الكافية لاان ي لب تتوفر ايث  ف وحالظرو المناسبة حسب    التقييكليب  أسا  وعة مجمالدك  تستخ
 وظةر  حمل الغير  ت خالمد ال داكخاست  نم قللوت  وظة ذات ال.القة الملح المدخالت 

 
تدرج  مال  اكالنظن ضم وحدة الم   ةلبيانات المالي ح عن ا في ااإلفصا  أو   .ادلة س قيمت ا الاقي يتك تي  ال  لوبات لمطوات  ا دجولمو جميع اف تصني ك  يت 

 ككل:  ة دل.االمة  ي الق س يالق سبةألقل أهمية بالن هرية اتناداً إلى المدخالت الجواسيلي بيان ا كما  ويتك ة، ادلل.ا للقيمة
 

 ؛ابقةالمتطوالمطلوبات  اتللموجودطة ش ن أسواق في دلةب ة  غير الم.جدر الم ألس.ارمن ا  تقةمشال ةدل اقيمة ال.السات ياق -1 مستوىلا •

القيمةاي ق -2 المستوى • مدخالت  قةمشت لاة  ادل ل.ا  سات  ت   فبخال   من  والتي  المدرجة  إدرا األس.ار  المستوى  ك  في  مكن  ي تي  الو  1ج ا 
 و  رب؛ألس.اامن  مشتقة    رةمباشة غير بطريقأو ب ر ا.س كاألباشرة  م صورة ب  طلوبات أمامالو  جوداتمو للا ت ظالحم

ال.قيا -3ى ستوالم • القيمة  أسا  المشتقة ادلة  سات  والتي تقلا  ليبمن  إلى  طلالم   أو   للموجودات ت  خال مدمن  تضت   ييك  تستند  وبات والتي ال 
 ر ةب وظ حلمال رت غي مدخال لا  الملحوظة  السوق  بيانات

 
واال  وصبخص االت   ات طلوب لم موجودات  يتك  ب راعت الي  فيف  الموحدمالنات  البيا   ا  إذا    وعةالمجمتحدد    متكررة،رة  بصو  ة الية  نت  كاما 

 ر  رتقاري كل فترة إلعداد ال ن اية ل إعادة تقييك التصنيف في ال من خيمة ال.ادلة لقرج لدلمت ا كايات النظستوم نبي  قد تمت   حويالتت ال
 

ل  ومخاطر األصخصائص  ة و لطبي.بات وفقاً لوطل والمجودات  المو  تياتومس  دبتحدي   عة جمومالمت  قا،  ال.ادلة  ةيملقاعن    فصاحإلا  ضلغر
 أعالهر  حهتوضي  تك ما ك ال.ادلة يمةقللرج المتد ك النظا ىمستو وأو االلتزاك  
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 عن القطاعات ت مامعلو 3
 

ك تقييك ت ي   داءر يك األوتقي   در امصال  ع توزي   بشأنت  ارا لقرا  لغرض اتخاذ   صل نفشكل مب    االعمأات  عطاة لقي غيلراقبة النتائج التشارة بمتقوك اإلد
في البيانات المالية    يةشغيللت الخسائر ا  أوألرباح  ا ع  م  رة متسقةبصو  ا اسي قتك  وي   شغيليةت ئر الرباح أو الخساإلى األاداً  استن   اتاعطء القأدا
 وحدةر  الم
 

 قطاعات األعمال 
  
ات السكنية  الوحد  وإدارةير وبيع  تطو  ي  .قارطا" الالق  ،هيو،  العمة لأل رئيسي   ت عاقطا  ةعة في ثالث مومجلاظيك  تن ك  يت ،  ةداراإلراض  غأل

المجم.ا وال  ت في  وقطعالتجار  وحدات والفيالت  والتأاراأل   ية  ذات  واأللتجزئة  وار  جي ضيب  وتأجيرطو ت   ة صل نشطة  مراكز    ير  وإدارة 
إن    في يةبرلتراة  نشطية واألفندقلو ا شق الو  فنادقارة الدإ  أو/و  ال مت ير وا تطوضيافة  وال  ةب ني كالسوالتجارية  حات  اوالتجزئة والمسلتسوق  ا
ير الدولية  من الم.اي   8رقك  حسب الم.يار  القطاعية    يرارتقم.يار ال  تاب طلت ردها بمتفي بمفي ال  لى األعمال الت األخرى تشتمل عقطاعات  ال

دمات  الخ  اتشرك  رات في تثماساال و  فوراوالم  .قاراتلا  ارةإدخدمات    في  عمالذه األهثل  تمت   رليةي عات التشغلقطااقارير المالية  اد الت إلعد
 اليةر مال
 

مصا من  اإليرادات  ال.إن  بيع  غير  وت لاو  ر التأجي   وأنشطة   قارات در  إدوالصلة  ات  ذ  طة نش األجزئة  يتك  ادات  اإليرضمن  ا  راج ضيافة 
 ر األخرىالتشغيلية 

 
 ية غرافجالقطاعات ال

 
أثير  ي سيكون ل ا ت اريع الت المش  نعدد م  طوير ت ل  أعمادة في  متحالة  ي رب ل.ا  اراتلة اإلمود  ارجخ  من البلدانعدد  اً في  حالي ة  وعملمجات.مل  

  يشتمل، بينما  ةالمتحدمارات ال.ربية  ل دولة اإلاخ ات دعمال وال.ملي أنشطة األ   لىع  لي قطا" المحلا  لتميش  وعةرج المجمنتائ   جوهري على
 ر ديربالتص ات مبي.تضمنة  م  دةتحمالة بي ال.رمارات إلا ولةد مليات خارج وال.عمال  ة األشط أن  على  ا" الدوليالقط
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 )تابع( القطاعات   عن ت  ما معلو  3
 

 عمال األعات قطا
علتشت  التالية  الجداول  ممل  اإليرادات ى  عن  بخصوالم جودات  الموض  ب. واح  ب واألر  .لومات  األعمال  ا اعقط  وصطلوبات  ن  نتي سللت 
 ر 2021و  2022مبر سدي  31 يتين فمنت يال
 

    والتجزئة  التأجير    
 ي الاإلجم رىخأ ة ف الضيا ة ت صل ذا  نشطةواأل قارات لعا 
 ألف درهم  م ألف دره  هم ف درأل ألف درهم  ألف درهم  

2022 :      
      اإليرادات 

      جيين خار ءمالعمن  يراداتاإل
 16.471.824 - 589.497 4.317.473 11.564.854   منيةزة فتر ى على مد - 
 8.453.850 - 969.776 2.780.313 4.703.761 د  دمح توق -
 --------------------------- --------------------------- ----------------------- ----------------------- ------------------------- 
 16.268.615 7.097.786 1.559.273 - 24.925.674 
  = ==== = === = =  = ===== == = ==  ===== =====  ==========  ==== = = ===== 

      ئجالنتا
  / لقيمةا اض نخفبل اوقة ب ل الضريح قبارباأل

 11.168.002 470.496 604.471 3.252.657 6.840.378 بب    أب و، وإعادة القيد
 ════════ ════════ ════════ ═══════  
 (1.268.054) - ( 406) 23.304 (1.290.952) القيد   ادةعإ  /ب قيمةاض الفانخ 
 ════════ ════════ ════════ ═══════  

      مية وات عميع ومصروف أب مصروفات ب 
 (1.848.715)     صة ية غير مخصروإدا

 425.775     ة صص لمخامويل غير  الت  بب صافي تكلفة
     ──────── 

 8.477.008     يبة ل الضرقب  نةالس اح أرب
     ════════ 

      : لمطلوباتات واوجودالم 
 132.364.129 3.587.948 6.920.335 26.366.840 95.489.006 القطا"  اتموجود

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

 56.938.051 763.230 2.257.995 6.893.665 47.023.161 القطا" مطلوبات 
 ════════ ════════ ════════ ═══════ ═════════ 

      عات أخرى عن القطا لوماتمع
      ية المسروفات رأمص

 2.876.781 77.079 667.597 991.960 1.140.145 بريةتثماس رات اوعقاممتلكات وآالت وم.دات  
 ════════ ════════ ════════ ═══════ ═════════ 

      ال  االست 
ثمارية  ست ت اا رت وم.دات وعقات وآال كا ممتل

 1.393.254 64.036 196.431 874.299 258.488 اكبستخداال  ودات ح وموجو
  = =========  ==========  == == ===== =  === ==== == =  ==== = ===== = 
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 ( )تابع ت اعاالقط  عن ومات علم 3
 

    والتجزئة  التأجير   
 ي الجماإل رىخأ * ةفا ضيلا ة ذات صل طةنش واأل * ال.قارات 
 ألف درهك  ك لف درهأ  هك ف درأل هك در  فلأ ألف درهك  

       م.اد بيان اب :2021
      اإليرادات 

      جيين خار ءمالعمن  اتاديراإل
 18.455.720 - 411.638 3.739.509 14.304.573   منيةزة فتر ى على مد - 
 9.440.452 - 823.858 2.112.822 6.503.772 د  دمح تقو -
 --------------------------- ------------------------- ----------------------- ---------------------- ------------------------- 
 20.808.345 5.852.331 1.235.496 - 27.896.172 
  = ===== === = =  = === = == = ==  ===== =====  ===== ====  ==== = = ===== 

      ئجالنتا 
  / بيمةقل ااض خفان  بلقوة ل الضريب ح قبارباأل

 9.187.203 723.446 377.456 2.357.207 5.729.094 بب    أب و، قيدإعادة ال
 ═══════ ═══════ ══════ ══════  

 ب 967.663  - - ب 114.158  ب 853.505  يمة قاض الانخف
 ═══════ ═══════ ══════ ══════  

      مية وات عم أب مصروفات بيع ومصروف
 ب1.540.266      صة ية غير مخصوإدار

 ب 594.044      صة ص لمخامويل غير  بب صافي تكلفة الت 
     ──────── 

 6.085.230     ة يب ل الضرقب السنةاح أرب
     ════════ 

      المطلوبات الموجودات و 
 120.613.553 3.339.569 5.631.142 26.234.315 85.408.527 ا" القط اتموجود

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

 52.871.626 415.906 1.130.233 5.974.465 45.351.022 القطا" مطلوبات 
 ════════ ════════ ═══════ ═══════ ════════ 

      قطاعات عن الأخرى  تلومام.
      مالية سرأ مصروفات

 2.444.977 138.944 182.327 1.359.540 764.166 بريةتثماس رات اممتلكات وآالت وم.دات وعقا 
 ══════ ═══════ ══════ ══════ ═══════ 

        الاالست 
ثمارية  ست رات ات وم.دات وعقات وآال كا ممتل
 1.364.859 56.428 194.274 794.964 319.193 اكبستخداال  وات ح ودوموج

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

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

بينةالغ  الب ب.ض المفو  توات ال  *   موضرح  وكمرا هرراؤهرا الت التري ترك إجدي الت.ر كست.و 2021 لسنةموحدة ات المالية المع البيان   ناه  م 
 ر2-2إليضاح في ا لتفصيلاب 
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 )تابع(  ن القطاعات عت ومامعل 3
 

 افية رطاعات الجغالق
  بر مديس  31ن في  تي ين المنت ينت لسفية ل را غجال  ات قطاعلص ابخصوالموجودات    وب.ض ادات  يرإلا  م.لومات عنلى  ع  التالية ل الجداول  تشتم

 ر 2021و 2022
 لي اإلجما  ي دول ي حلم 

  هم رد  فلأ ألف درهم  هم رد  ألف 

2022 :    

    ادات اإلير

    من عمالء خارجيين ت ادا اإلير
 16.471.824 368.234 16.103.590   رة زمنيةتعلى مدى ف - 
 8.453.850 5.517.696 2.936.154 د  محد وقت -
 ───────── ───────── ───────── 

 19.039.744 5.885.930 24.925.674 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    ت لموجوداا

 954.851 321.102 633.749 اك حو االستخد توداموج
 5.800.926 1.845.564 3.955.362 لة وائتالفات مشتركةميي شركات زثمارات فستا
 125.608.352 27.506.216 98.102.136 رى " األخاجودات القطوم
 ───────── ───────── ────────── 

 132.364.129 29.672.882 102.691.247 إجمالي الموجودات 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 56.938.051 13.848.483 43.089.568 لوبات ط الي المإجم 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    ع اقط ن الع رى مات أخعلوم
    ب 1  يةمالأست رمصروفا

 2.876.781 467.141 2.409.640 بةيراستثمات وعقارا  اتوآالت وم.دت متلكا م
  = = ====== == ==  ======== = = ==  ======== = = = = 
 
 ب 1-2 إيضاح  دبير خوء ا ميناذ على عند االستحو المستحوذ علي االرأسمالية   الموجوداتمن درهك  ألف 1.373.853 مبلغ أسماليةتشمل النفقات الرب 1 

 

 
 الي اإلجم يدول * حليم 

  رهك ف دأل ك ألف دره ك ألف دره م .اد بيان اب:  2021
    رادات اإلي
    يين ج عمالء خارن ميرادات اإل
 18.455.720 248.183 18.207.537   رة زمنيةى فتمد على - 
 9.440.453 6.252.830 3.187.623 د  محدقت و -
 ──────── ──────── ──────── 

 21.395.160 6.501.013 27.896.173 

 ════════ ════════ ════════ 

    الموجودات 
 1.066.681 356.899 709.782 ستخداك اال  ودات حوموج

 5.549.632 1.887.671 3.661.961 مشتركة فات ثمارات في شركات زميلة وائتال ستا
 113.997.240 33.196.941 80.800.299 ى راألخ  "القطا وداتوجم
 ───────── ───────── ───────── 

 120.613.553 35.441.511 85.172.042 الي الموجودات إجم

 ═════════ ═════════ ═════════ 

 52.871.626 17.340.668 35.530.958 بات طلوم إجمالي ال

 ═════════ ═════════ ═════════ 

    ا" عن القط مات أخرىو.لم
    أسمالية ر مصروفات

 2.444.977 926.470 1.518.507 بيةاروعقارات استثم م.داتوآالت و تتلكامم 
  = = === = == ==  = === == == ==  ==== == == = = 
    

بينةالغ  المب   ب.ضفو  ال تتوا*   موضرح  وكمرا هر ؤهراإجراك ت التري ترالوت.كرس الت.ردي  2021  نةلسر  وحردةية الممع البيانات المال  ناه  الم 
 ر2-2إليضاح فصيل في الت اب 
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 بها للبيع   في الموجودات المحتفظ صا 4
 

حصت ا في  على بيع كامل    2022سبتمبر    21بتاريخ    ي اجتما" الجم.ية ال.مومية المن.قدالشركة في  ، وافو مساهمالسنة الحاليةخالل  
ل مبلغ نقدي  اب مق،  ةبالمجموع  ةذات عالق، وهي طرف  ليمتد  لدينجزهو  ديإيه  ودة  أنمشيأب إلى شركة نون  مشي القابضة المحد شركة ن 
بشكل  الصلة  ات  ذكاك  حشروط واألاستكمال الالم.املة على    إنجازتوقف  ألف دوالر أمريكيبر    335.200درهك  ألف    1.231.190قدره  
 ظيمية المطلوبةر ، بما في ذل  الموافقات التن مرض

 
المت.لقة بنمشي على    والمطلوبات   الموجودات ف  ني تص  بالتالي تك المطلوبة، و  ات السطصول على موافقة  لح كما في تاريخ التقرير، لك يتك ا

  خالل الحقاً    ظيمية تن التك الحصول على الموافقات    تكلفة البيعرناقصاً  لة  من قيمت ا الدفترية والقيمة ال.اد  تفظ ب ا للبيع وقياس ا بأقل أن ا مح
 ب لمزيد من التفاصيلر 1   36اإليضاح راجع ، 2023

 
 : ب المجموعة ذوفات فيما بين شركات الحتصنيف ا على أن ا محتفظ ب ا للبيع  ب.د ك والمطلوبات التي ت ت دا جوو ية للمرئيسالفئات الفيما يلي 

 

  
ديسمبر    31

2022 
 م دره لف أ  
   

   ودات الموج
 46.359  دوالنق  لمصرفيةة ارصداأل
 65.081  ر ب ا فواتير التي لك يصد ة ين دمك المالذوة ري اتجة الن ي دملاك الذم
ً مقدم عة فومد ت ا روفمصو عئ وداو  ةدين ذمك مو  ىر خأ ت ا دوجمو  380.977    ا

 4.160  آالت وم.دات ممتلكات و
 529.312    لموسةمر غي دات موجو

 3.667    دامق االستخح موجودات 
  --------------------------------------------------------- 

 1.029.556  دات لموجوإجمالي ا
  --------------------------------------------------------- 
   

 
ديسمبر    31 

2022 
 م دره لف أ  
   ت اوب طلالم
 418.873  ى واألخر   ةي ارتجلاة ئن داالك مالذ
 27.166  ء مالال. مناً دممقة وعمدفغ الب م

 42.065  دة ئ لفا عت تخضسلفياقروض و 
 8.152  موظفينل لخدمة لات ن اية امخصص ت.ويض

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

 496.256  بات لوالمطمالي إج
  ------------------------------------------------- 

 533.300  يت.ين تحويل االتي  ودات الموج   افيص
   = = == = === = = == = = == 
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 ات ديرا إل يرادات وتكلفة ااإل 5
    2022 2021 
 كهرألف د  رهم د لف أ    
 .اد بيان اب م       ات يرادإلا
      
      ت راقالع امن  ت اراداإلي
 17.486.556 13.244.127    كنية  الوحدات السيع ب 
 3.321.789 3.024.488    وأخرى  أراضيوقطع  ة ري التجوحدات االع ي ب 
      
 1.235.496 1.559.273    فة الضيان دات ميرا اإل
      

 5.852.331 7.097.786    يرادات ذات الصلة واإل ئة  زجتل جرة وا مؤلا ت امن العقار  اإليرادات 
    ------------------------- ------------------------- 
    24.925.674 27.896.172 
     == = == == = = ==  = = = === = == == 
      رادات ياإل  لفةتك
      
      قارات العرادات من فة اإليتكل
 11.971.361 7.922.363    السكنية  ت داوح لا ةكلفت 

 1.558.157 1.361.548    رى أخو راضيأوقطع  ارية تجحدات الوالة تكلف
 476.994 275.726    ب 12و  2-2حين إليضا ا  لتطويرض الغرات ار.قة القيم تخفيض

      
 620.364 719.363    يافة  ادات من الضاإلير تكلفة  

      
 1.677.468 2.059.362    ة لة ذات الصواألنشطئة التجزة ولمؤجرعقارات ا لا ن م  تة اإليرادا تكلف
    ------------------------- ------------------------ 
    12.338.362 16.304.344 
     = === == = == ==  ==== = == == == 

 
 دارية عمومية واإل وفات الالمصر ع والبيمصروفات  6

    2022 2021 
 كدره ألف درهم  ألف     
  م .اد بيان اب     
      

 1.634.017 1.219.663    ويو التس ي.ات والمب   تا فورمص
 962.292 438.626    لفيات  والس في تحصيل ا  كوالديون المش مخصص 

 523.096 709.822    ت الصلة ذا فات صرولمواتب  الروا
 242.214 306.268    ت اراة ال.قإدار  اتفوصرم
 23.875 61.041    عاترب لت ا
 126.233 124.086    ب 19يضاح  إ كخدا و االست ح  ودات موجلت ال  سالا

 540.653 662.291    أخرى   تا فومصر
    ----------------------- --------------------- 
    3.521.797 4.052.380 
     ==== == == ==  = == = = == == 
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 يل لتموا ت إيرادا  )أ( 7
    2022 2021 
 ألف درهك م درهلف أ    
 ابن  م .اد بيا     

      

 284.009 412.450      دات والسن   رفيةالودائع المصتمويل من الت داإيرا
 145.848 644.880    ب 1  تمويل أخرىإيرادات 

    ----------------------- ------------------ 
    1.057.330 429.857 
 
 

  
 

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

الذمك المدينة من    منخصك التدفقات النقدية المتوق.ة    تأثيرألف درهك، وهو ما يمثل    292.592تشمل إيرادات التمويل األخرى مبلغ  ب  1 
 ر ب1-2ح راجع كذل  اإليضار   دبي خالل السنة الحاليةاء خور مين ، والتي يتك عكس ا عند االستحواذ على يناء خور دبيم

 
 ويل تم ف اللي اتك )ب( 7

    2022 2021 
 كألف دره درهم ألف     
  م .اد بيان اب     
      
 705.390 716.789    قروض الب  المت.لقة  يلالتموف لي تكا
 574.569 264.600    ب  1  أخرى يل تموليف تكا
    ----------------------- --------------------- 
    981.389 1.279.959 
     = == = = = = = ==  = = = == == == 

 

ألف    443.017:  2021ألف درهك    131.878طويلة األجل بلغت  عكس ذمك دائنة    عندتكلفة تمويل  السنة    خالل سجلت المجموعة  ب  1 
 درهكبر 

 
  الدخل   بةضري 8

    2022 2021 

 ألف درهك م هلف درأ    

      

      موحد الان الدخل بي

 ب 305.469  ( 354.800)    ة ي لاحخل ال بة الدمصروفات ضري 

 ب 101.695  16.639    لة مؤجالدخل ال ريبة ض /   فاتبصرو  مإعفاءات /  

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

 ب 407.164  ( 338.161)    

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

      

      الموحد لمالي ا لمركز يان اب

 106.511 275.539    السنة  لرصيد في بداية ا فع،د ال ة خل مستحقضريبة الد 

 305.469 354.800    المحملة للسنة، صافي 

 ب 136.441  ( 387.611)    خرى أ / تسويات   سنةالل الخ " والمدف

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

 275.539 242.728    ب 20ح ا يضسنة  إلع، الرصيد في ن اية االدف قة تحسم لدخل ة ايب ضر

     = = ==== = == ==  == = === == == 
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 ( بع )تا ضريبة الدخل  8
 

    2022 2021 

 رهكد ألف  م ألف دره    

      

      حد الموالي كز الم يان المرب

 789.658 869.793    ة ة السن د في بداي ي دفع، الرصة الستحقلمؤجلة مخل اد الضريبة 

 101.695 ( 16.639)    ة  للسن  ب اإلعفاءالمحمل /  

 ب21.560  ( 110.768)    ي صاف ت أخرى،راتغي 

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

 869.793 742.386    السنة  يد في ن ايةلرصلدفع، اا تحقةمسة المؤجل بة الدخل ري ض  صافي

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

      

      ي: الكالت  ح عن اتك اإلفصاي 

 1.035.934 922.804    فع  الد حقة ست م ة جلمؤ بة ضري 

 ب 166.141  ( 180.418)    ب 11ة  إيضاح ل مؤجالبة ضري ال  اتموجود

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

 869.793 742.386    ستحقة الدفعالمؤجلة م ة ضريب لاي  صاف

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

 
 قتةر الزمنية المؤ تا قة من الفروة رئيسي روع بصمستحقة الدفو  جلة مؤ الة يب الضرت وجوداملف تتأ

 
ة  ري ية الساواألنظمة الضريب   انيناب.ة والم.دلة حسب القوشركات الت ئج النتا  ىعلدفع  قة ال تحسمبة  بالضري خل  دالة  ضريب   اتوفمصر.لو  تت 

 لي: ي  حاسبية كمارباح المواأل لضريبة فات اروين مصب  القة ال. يحتوض نكيم اب.ةرالت  ت ركافي ا الش  ان التي ت.ملالبلد في  لو.المف
 
    2022 2021 
 رهكألف د  م هرألف د     
  ابان ي اد ب  م .     
      

 6.085.230 8.477.008    بل الضريبة ق األرباح
 ب5.708.659  ( 7.539.755)    ي فخضع للضريبة، صات ال  التياألرباح 

    --------------------------- ------------------------- 
 376.571 937.253   ي فا ص، لضع لضريبة الدخ سبية التي تخ ا حلماح ربااأل
   ------------------------ ----------------------- 

 886.953 1.059.575  ب ة قيمض تخفي  ة /نخفاض القيم اثناء ست  با  الدخل ةيب رية التي تخضع لض األرباح المحاسب 
     = ==== = == ==  ==== == == == 

 ب 305.469  ( 354.800)    الحالية  لدخلضريبة ا  تا وفمصر
     = === = = = = ==  = == == = == == 

 ٪34 ر44 ٪ 33 . 49    ي  لف.لة ام.دل الضريب 
     == == = == ==  == == = == == 

 

اض  اتوفصرم  يوطب ت   كت ي  الاعملي   على ل  دخلريبة  وال والممصر  ويا  ترك  يفعة  وجممت  وباكست غرب  والمملكةابن لو  انند    ال.ربية   ن 

 ياروسوريا  الوإيط  يةمريكاألالمتحدة  ياتالوالو كة المتحدة لس.ودية والمملا
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 النقد و صرفية الم ة صدرألا 9
  2022 2021 

  درهك فلأ درهم ألف   
  ابان ي اد ب  م .   

    
 6.981 23.809  دوق في الصن نقد 
 7.364.019 15.635.134 ب تحت الطل ة مصرفي  دائعوات اب حسو ية ت جارساباح

 316.404 1.881.990 أو أقل  ش ر أ 3 إلى  أصلية تمتدذات فترات استحقاق ة ثابت  ودائع
 -------------------------- ---------------------- 
 7.687.404 17.540.933 لي امإلجا
   

 157.285 200.070 ب 29 يضاح اإل   هونةرمائع ود
 694.169 548.185 قيدونقد م  ر أو أكث  ش ر أ 3 متد إلى أصلية ت ت استحقاق ا ذات فتر ةبت ثاودائع 

 ------------------------- ---------------------- 
 18.289.188 8.538.858 
  = = == = = = = = ==  = = === = = = = = 
   : فية والنقدصرالم  األرصدة  وجد ت

 6.970.765 16.243.702 ة حدمت لية اب رل.ت ارا اماإلل داخ
 1.568.093 2.045.486 تحدة ل.ربية المت اج اإلمارارخا
 -------------------------- ---------------------- 
 18.289.188 8.538.858 
  = = == = = = = = ==  = = = = = = = = == 
   ية:  اللت ا بالعمالت  ةمقو  م الصندوق في نقد المصرفية والرصدة األ
 6.997.815 16.417.649 راتي اإلما هكدرال
 912.947 1.120.684 ريكيمر األدوالال

 110.675 124.381 مصري ال الجنيه
 228.187 316.953 ة  ل ندي بية ارولا
 168.597 88.594 .ودي ل السريراال

 120.637 220.927 ت أخرى عمال
 ------------------------- ---------------------- 
 18.289.188 8.538.858 
  = = == = = = = = ==  = == = = = = = == 
 

في   يبلغ2022بر  ديسم  31كما  وم  ،  بي   2021ديسمبر    31 رهك  دألف    17.545.056  ادله.ي   االنقد  ألف   7.463.883  :ان اب م .اد 
  التي ت  الي تس لا  صك .د خب ب 4راجع إيضاح  ف درهك  أل  46.359للبيع بقيمة  ل منشأة محتفظ ب ا  من قب ه ما في ذل  النقد المحتفظ ب ب   كب دره

ً راجع  لبرالطد عند السدا حو وتست علي ا من عدة بنو  تجارية تك الحصول   ر 23 قك ر  يضاحاإل أيضا
 

  مودعة   ألجل ا  ة ري قص  الثابتة  دائعوال ن  ر إةي ائع البنكلودا  لى دة عئ اسال الم.دالت    داً إلى استناة  س.ار ثابت بأ  دةفائ و   د لدى البن نقال  يترتب على
دة على  ت السائ .دال د حسب المئ قو فوا وتح  عةللمجموة  على المتطلبات النقدي وقف ذل   ت وي ثة أش ر،  ثال  حتى  دواح  كوي   من  حوترات لفترات  

 ر ألجل ا الودائع قصيرة 
 

ا تافي    كما لد األ   تمثل ،  رلتقري ريخ  الب رصدة  و ى  درأ  12.747.693  غمبل  دنقالنو   بيان اب.ا م    2021ديسمبر    31 هك  لف  :  د 
  ضمان   حسابات  إيداع ا فيالتي تك  تطوير ولا  رات لغرضبيع عقا  نظير.مالء  ال  لمة منمست الدمة  لمقا  ات.فدال  بهكألف در  5.959.567
 ةر ر مرهون ة غي رصداأل /  هذه الودائع رب اب توزي.ات أرباح غير مطالكما تتضمن 
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 بها فواتير  رد صتُ  تي لمال دينة الذمم الم و التجارية ينة م المد ملذا  10
  2022 2021 

  ف درهكأل رهم د  ف أل  
  م .اد بيان اب   

    يةالذمم المدينة التجار 
 1.397.824 1.297.810  ، صافي اً رش  12القبض خالل حقة مست المبالغ 

 403.910 377.822  ش راً   12 ب.د قبض لة احقست الغ مالمب 
  ----------------------- ----------------------- 

  1.675.632 1.801.734 
 ----------------------- ----------------------- 

   ر يواتبها ف  صدر تُ م لي  الت مدينة الم ذمال

828.773.1 اً  رش 12ل خالحو  فواتير تست    اصدر ب ت   ة لكمدين  ذمك  5.461.314 
 9.323.008 11.769.534 ي ، صافش راً   12 .دب و ح ير تست وات ف  ب اصدر ت  ينة لك ذمك مد

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

 20.542.716 14.784.322 
 ------------------------- ----------------------- 

 16.586.056 22.218.348 فواتير صدر بها تُ  م ي لالت و  ية جارالت  دينةم الذمم ال لي ماإج
  ===== == = = = =   ====== == ==  
 
ص  و بمخص ت.لي   درهكب  لفأ  498.482  :.اد بيان اب م    2021مبر  ديس  31   هكف درأل  476.399غ  لمب اله  أعالمدينة    ذمكال  من  كخصي  
 ر لكاملبا ادردست لالى قابلة  رخ ألانة دي لميع الذمك ابر جم.ت ت   ار يلصكو  في تحالمشلديون ا
 

 نة: لسا لا خال صيل ي تح المشكو  ف ديونفي مخصص ال  حركةال ليفيما ي 
 2022 2021 
 كرهد ألف  ف درهم أل 
 ان ابد بي  م .ا  
   

 303.591 498.482 السنة  اية بدالرصيد في 
 195.496 292 لسنة خالل ا وينهتكتك ص خصم
( 522.37) نة لسخالل ا سه عكتك خصص م  ب605  
 --------------------- --------------------- 

 498.482 476.399 لسنة ا يد في ن ايةالرص
  = = = == == ==   == = == == ==  

 
 ر: ب مديس 31في   ا فواتيرر ب صدت  تي لك لنة امدي لذمك الية وارلتجاالمدينة ا مك صافي الذ اق ات استحقلفترحليل ت  يلي ما ي ف
 
 مة يالق في  ضض النخفا تتعر   د ولمداة الس ر تأخم   
 

 اإلجمالي 

السداد  ة  أخر ر مت غي
رض  تتع م ول
  في نخفاض ال
 قيمة لا

   30من   أقل
 م وي

لى  إ  30من 
 يوم   60

إلى   60من 
 م وي  90

  90 ثر من أك
 يوم 

 رهم د ألف  هم لف درأ ف درهم أل م ألف دره م هدرألف  ف درهم أل 
       

2022 22.218.348 20.542.716 742.494 172.665 66.498 693.975 
  == ==== = = = ==  = ===== = == ==  = == = == = =  == == == ==  = = = = = ==  ==== = = = = 

.677949 14.784.322 16.586.056 ان ابي ب  م .اد  2021  817.119  863.12  9.11266  
  ==== = = = == ==  = === == = == ==  === = == ==  = ==== = ==  = === = ==  ==== == == 

 
  حيوض  والذي  ا فواتيردر ب صلك ت  لتي  نة اي ك المدلذموا  ية جارالمدينة الت   مك الذب .لو  ت مان التي ت ئت اال  طر حول مخا أب  33  اإليضاح رقك   راجع

االجودال  ة وقياس بإدار  المجموعة   وكتقيف  ك اللمدالذمك  ل  يةن تمائ ة  لك الالمدينة  ك  لذماورية  اجت ينة  فوات صدر  ت    تي  تكوا  يرب ا  لك    ن غيرلتي 
 ر قيمةالفي  اضتت.رض النخف لك و متأخرة السداد 
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 ما  ينة وودائع ومصروفات مدفوعة مقدأخرى وذمم مد ودات موج 11
 2022 2021 
 ف درهكأل م دره لف أ 
  م .اد بيان اب  
   

 1.121.663 1.468.646 ب 1 ات  مبي.مولة ع
ً دفوعة مقدمبالغ مم  1.418.398 1.395.289 نولين وآخري قالم ا

 480.368 389.544 المالكينمن جم.يات  مبالغ مستحقة
 386.936 367.696 لالستردادة قابلالمضافة لاة مالقي  بةضري 

 322.051   298.584 المخصص من ية فصا،  ةرمسيط رمن حصص غي  اد دسترلالة لغ قابلبام
 166.141 180.418 ب 8 إيضاح  ضريبة الدخل المؤجلة دات  موجو
ً مقدم عة مدفو مبالغ  138.027 121.896   ا
 301.665 63.800 زئة تجالافة والخاص بالضي " األعمال قطا –زون مخ

 4.547.121 -  أبب   1-2 إيضاح   مبالغ قابلة لالسترداد بموجب اتفاقيات تطوير
 3.818.672 -  أبب   1-2يضاح  إت  ثمارااست  لقاب وعة مقدماً مفمبالغ مد
 1.456.487 1.480.620 دائع  وو أخرى  ينةدذمك م

 ──────── ───────  

 5.766.493    14.157.529 
  ==== === == ==   ====== = == =  
   : خرى األ دما  مق  ةفوعمدلا ات روف والمص  ةالمدين لذمم وا  لموجوداتااق  ات استحقترف
 6.041.326 5.201.171 اً ش ر 12 لال خ  
 8.116.203 565.322  راً ش  12ب.د   
 -------------------------  ------------------------  
 5.766.493 14.157.529 
  = ======= == =   = ==== === == =  

 

للحصول علت  .ابي الم  ت عموالء  إطفا  يتك ب 1  امعقود    ى المتكبدة  فترة    هانفيذت   أو ء  ل.مالع  التزتي اسعلى مدى  افاء    كون ي ثما  ي ح  ء، األدامات 
ً كمم  رنا
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 وير تط ال رض عقارات لغ  12
 2022 2021 
 ألف درهك ف درهم أل 
 بيان اب.اد  م    
   

 40.932.919 37.740.746   نة لسفي بداية ا دي رصال
( .45051) ب 2-2 إيضاح لبيان ة اإعادتأثير  ب88.516    

 --------------------------  --------------------------  
 40.844.403 37.689.296  م .اد بيانهب لسنة اية ي بدايد فصالر

 10.778.933 7.961.537 خالل السنة   تكبدةمال تكاليف: زائداً 
0.8199.78 ب 1-2ركرك  إيضاح بي ذتحواذ على ميناء خور داالس تكاليف: زائداً   - 
 182.622 - ب* 16 حا إيض ت دام.وآالت  ات و لكممت  من لةومح تكاليف: زائداً 

3770.3 ( 4.496) ب* 17 إيضاح  ةي ارثمست ا  تقاراع من  /ب إلى   محولة ليفتكا: اً ئداز  
 ً  ب13.529.518  ( 9.283.911) السنة  يرادات خالل اإلولة إلى تكلفة مح  يفالتك: ناقصا

 ب 180.487  ( 3.626.934) جنبيةاأل  تمال ل.يل اتحو تفروقا قصاً: نا
ً ن  ب 46.9947  ( 275.726) ب  5و 2-2 حيضا اإل  قيمة فيض التخ : اقصا  
 --------------------------  --------------------------  

 37.689.296 42.240.585 ة سن ال  يةن افي  الرصيد
  ========= ==  ====== ===== =  
 
بت الم  قامت   * ا   ويل حجموعة  والمال آلوا  الممتلكات إلى    /   منتكاليف  لب.ض  ا.قوال  ت دا.ت  اارتثمالسارات    دف  الفي  ير  غت ال  لى إ  ستناداً ية 
   ر تطويرألعمال ال لمحددا

 
 2022 2021 
 هكرف د أل هم رألف د  
 اببيان   م .اد  
   :جودة لموا غرض التطوير رات لقا عال

.94027.761 ةتحد مية ال.رب ات الاراإلم ةدول داخل   07818.708.  
6458.14.47 ةبية المتحد ل.ردولة اإلمارات اارج  خ  18.981.218 
 ---------------------------  -------------------------  

 42.240.585 37.689.296 
  = ==== =======  = == ==== == ==  
 

تصن يت  ااال.قارات    يفك  تك  اإلن   راتاال.ق  أو   شاؤها إن أو    ا علي   ذ حواست اللتي    ك.قارات   يةياداالعت األعمال    قسيا  في البيع  شاء لغرض  قيد 
 : ييل ى تكاليف ما مل علت تشطوير ولت لغرض ا

 

 ي؛ض اوالتأجير لألرر ح ال  التملقوق ح •

 و لتحتية،  ات البنية ااءف إنشلي اى تكعلتمل شت اإلنشاءات و لمقاب ولين ة للمقاعدفولغ المالمبا •

ورقاإلف  الي تك • وتكاالت وخطيط  الت اليف  تكاض  إعدادصميك  الم نية  واألالموقع    ليف  ال  يرنظت.اب  يل  وتحضريبة  و  انونيةقالخدمات 
 قةر ال.ال ى ذات رة والتكاليف األخر اشب الم  ت غيرشاءا ن اإل يفل.قارات وتكاال

 

تكاليف  تحديد ال  يع من أجل شارمال   اكتمإلدرة  مقف الي لتكاالمن    ءاً وتشكل جز  المختلفة   عري مشاال  ىلع  مة.االة  ي ت ف البنية التحكالي ت   زيعتويتك  
 ر  اب عتراف تك االي لتي ت ادة إلى اإليرادا ل.ائ ا
 

ال.ادلة    تبلغ التقرير  ك  وير التط  غرض  ت ارالل.قالقيمة  تاريخ  في  درهك    82.110.904ما    ب: ان ابي  م.اد    2021ديسمبر    31 ألف 
 بر ألف درهك 63.462.495

 

  ن لي ن مؤهمقيمين خارجيي   راهاأج  يت لات ايميلتقلاً  قوف  2022  يسمبرد  31ي  عة فر للمجمووي طالت   غرضقارات للل.  لةدقيمة ال.اد الك تحدي ت 
 ً ً   ييكالتق  إجراء ر تك  م نيا وجب  ة بمبيو أساس القيمة ال.ادل الل تطمن خ  نونيي ن القان  احي لكي للمسّ  د الم.الصادرة عن الم  قييكالت   اييرم. لوفقا

ارنة  المققة ري داك طر باستخالتطوي رض لغت ا رقاال. مةي قد حدي ت  تكر روفة م.ال التقييك رقطستخداك  باولية لمارير ااد التقادة إلعلم.ايير الدولي ا
أن    كما  وم.دالت خصكمشتقة  مش  هواوشاب ة  ت مالم.امل  أس.ار السوق  ملحوظة لم.طيات ال امة ان التتضميةر  بقلمت فة اللتكاوالسوق    مع

   رلموجودات ا  ذهل.ادلة لا " القيمة فات ار /  اض فتؤدي إلى انخساضات ت في االفتريراغأي ت 
 

درأل  25.190مبلغ    سملة ر   ت مت   ، سنةال  خالل  .اد   2021ديسمبر    31 هك  ف  قرو  رهكب د  ألف   34.610:ن ابابي   م  إلكتكلفة  ء  انشض 
 فةر كلس الت ك  عذل  ي ف ماب ، لتطويرا رض لغعقارات 
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 )تابع(   التطوير غرض قارات لع 12
 
 ة لقيمة العادل ل  درجلمتظام ا الن
 

 تقييك:ال ة قي رط  طريون ع  اح عن فصا واإل رلتطوي اات ا لغرض .قاردلة لال.ا يمةقال يدلتحدلي ات ال  النظاك المتدرج  جموعةالم تستخدك
 
 3توى  المس 2المستوى   1توى  مسال لي ا جماإل 
 ألف درهم  ألف درهم  م رهألف د  م ألف دره 
     

2022 904.11082.  - - 904.11082.  
  === =========  ========== ==  = ===== == ====  ============ 

 63.462.495 - - 63.462.495 ن اببيا.اد م    2021
  ====== === ===  === ==== = = = = =  === ====== ===  ====== === === 

 
 ية ل ق الماورافي األ  اتارثم تسالا 13

 2022 2021 
 رهكد ألف  ف درهم أل 
   

 1.310.250 725.517 ب 1ى  األخر ملة الشايرادات اإل من خالل دلة يمة ال.اة بالقلي الموجودات الما
 151.275 212.683 ئر لخساا ح أو األربا ل من خالمة ال.ادلة لية بالقي االم اتدموجوال
 1.811.603 1.298.640 أة المطف فةبالتكل يةت المالودا لموجا
 ----------------------- ----------------------- 

 2.236.840 3.273.128 
  === = = =====  ==== = ===== 
   ية: ال راق الم وفي األ  اتالستثمارا

 1.170.252 866.145 تحدة اإلمارات ال.ربية الم ل داخ
 2.102.876 1.370.695 ة المتحد ال.ربية  ت راامإلا  خارج

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

 2.236.840 3.273.128 
  === == == ====  === = = == ==== 

 
ق  ةمالي   أداة  ىخر ألا الشاملة    ت راداي إلا  خالل   ن م  ةادل.ال  يمةبالق  مالية ال  ات وجودمال  تتضمن ب 1   الت مي ق  لغب ت   حويلللت   ابلة طارئة    .ادلة  ا 

ا من صناديو يتك إدارت ر كما أن ا تتضمن  بب 1 14  احيضاإل  ع راج   درهكبف  أل  5.349  :2021ديسمبر    31   هكألف در  2.932
 ر مؤشرب بطة ومرت وغير مدرجة ة  مدرج لية ما  أوراق فية  ملكي لحقوق ا استثمارات تتمثلر خارجي ندوق  صمدير قبل 

 
 لة ادالع يمةج للقم المتدراالنظ

 لتقييك: ا عن طريو أساليب لةد.ا البالقيمة  لماليةاموجودات ا ل ل.ادلةة ايماإلفصاح عن القديد وحت لللي االت  النظاك المتدرج ة وع لمجمدك اتخست 
 
 3وى  المست  2  المستوى 1  توىالمس جمالي اإل 
 ألف درهم  هم رد ألف  رهم ف د أل م رهد  لف أ 
     

2022 938.200 105.640 779.943 1752.6  
  = = == = === =  == == ====  ===== === =  === = == == 

2021 1.461.525 3140.84  5991.41.2  .22329  
  === == ====  ==== === =  ===== === =  == == = === 

 
ة  في قيماة صكون عادت لتي  اا واده تردقيمة اس  تحديدالل  من خ  2ى  توسمال  ضمن  يةلالما  وراق مارات في األقييك االستث ت   لىك التوصل إت 
ال للحص  ألصل ا في ار ا  الشركاتفي    دة حاوة  ا  لمستثمر  ال خال مدلتتضمن  الملمة  ات  السمضا  ة حوظ غير    ي منالت   ديل للت.  قابلةالوق  عفات 
 السنةر  ل خال  2 وىست ملوا  1وى ست مين الب الت تحوي  تتك كلر االرتفا" ندع مة ال.ادلة لقي يد اتز ا أنأن ش
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 )تابع(  ةيالق المورااألفي  ارثم ستالا 13
 

االر البين  ة  طابقم  ي الالت   ل جدو ال   يوضح الصيد  والرصيد  المافتتاحي  للموجودات  في ختامي  ت و  3لمستوى  ا  لية  يتك  بالقيمة  سالتي  جيل ا 
 دلة: ال.ا
 2022 2021 
 درهكألف  م هلف درأ 
   
2329.2 ايرين  1في  دصي لرا  29.223 

.39423 السنة  خالل زائداً: اإلضافات    - 
 ------------------  ------------------  

 29.223 52.617 بر  سمدي  31ي فد صي رال
  === =====  === =====  
 
 ر   الدينب   أدوات  فأة لفة المطتكلبا اب  لم.ترف ء تل  اناباستث اً ش ر 12د ب. ة ي لاي األوراق الماالستثمار ف  سترداد المتوقع ا من
 

 3.793.556:  2021ديسمبر    31 ك هدرألف    2.621.800  لغمب ب   ائعوود ق ماليةافي أور  تاارتثمء اسشراب السنة    خالل   ة جموعقامت م
 ر ب كدره ألف 757.888 :2021ديسمبر  31 ألف درهك   88.160غ لمب ب ية صناديو وأدوات ملكفي   ثماراست   ، ويتضمن ذلهكبلف درأ
 

 ة كترمش تا ائتالفو  ميلةزات لشرك   قروض 14
 2022 2021 
 ف درهكلأ هم ألف در 
  ابيان  م .اد ب   
   

 843.493 838.069 ب 1 ركرك ذ  ليو سي ب دي د وبن جال يدب  راإعم
 136.266 75.061 ك كرفيوز ذر  نوتا دولأ

 81.080 46.141 ب 2   ركر"ش  ويلمللت  أمال 
 46.871 83.991 أخرى  كة شترات موائتالفميلة  زات كرش
 ----------------------- ----------------------  

 1.043.262 1.107.710 
  === == == ===  == = = = = = = = =  
 
الل  ممنوحة لا  ضرو الق  خضعت ال  ب أدناه،  1يضاح  ف اإلخالب    د الطلب داد عن ستحو السوت    اناتلضمتركة  لمششركات الزميلة واالئتالفات 

 ً  فوائدر لي ا ترتب عي  وال  ةقي اتفوط اال لشروفقا
 
ذل   ب 1  دره  812.493:  2021 درهك  ألف    769.483  مبلغ  يشمل  ا  والذي ب  كألف  المتوقع  تاريخ    راً ش   12د  .ب   ه ادستردمن  من 

 التقريرر
 

ً فو ب 2  سنة    في     أمالقبل شركة  من    لقرض للي  صغ األ مبل٪ من ال20داد  س  تك  ،2014  برمة في سنة الم  ة، يكلادة القية إعفاات   لشروط   قا
  ٪2بح ر .دلم ويترتب عليه  سنة 12 على مدى السداد ستحوي  ل األج يل طويل تس إلى لغ مب لن ام٪ 65يكلة ه ةداعإمت ت ، و2014

ً وي ن س  ر ةسن  12 لمدة تحويل بلة للقائة  طارأداة   ىإل٪ 15 ة هيكلة إعادتمت و ا
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 مشتركة ئتالفات اوميلة  زكات  شري  ارات فماستث 15
 2022 2021 
 كرهألف د  م ألف دره 
 ابان  م .اد بي   
 ة:المشترك ئتالفات ة واال يلمالزات كرالشفي ثمارات ستلال الدفترية ة يمالق
 

  

 1.593.458 1.631.561 * ب1   جةمدر –وديةب همة س.  شركة مسا  ةي تصادقالا دينةالم ،رإعما
 565.891 710.481 * ب2   مدرجة  –أمال  للتمويل شركر" 

 514.786 497.809 * دي سي بي ذركرك وناون تاد
 496.646 332.781 عمار ذركرك إي سيو تي بلي دد

 265.960 265.777 ة حدودملط اوسشرق األلا لناوناشي ر انترتيرن 
 299.270 405.578 ذركرك و سي شردبلي ي د بي الجنوب د ارإعم

 217.440 284.780 ك كرفيوز ذر  نوتا دولأ
 142.894 129.508 *  ركرخ ش  رواالستثما  ةصناعإعمار لل

 1.453.469 1.542.651 خرى أ الفات مشتركة ت كات زميلة وائ شر
 -----------------------  ---------------------  

 5.800.926 5.549.632 
  = == =======   = = = == = ===  

 

 ةر زميلت كا شروعة في ر المجماستثما مثل* ي 
 

  تداولب   –  ية الس.وديةفي السوق المال  ة مدرج   ادية االقتصالمدينة    ،رفي شركة إعماظ ب ا  فت لمحك اس قية لألولسيمة االق  غت بلب  أ  ب 1 
 ر ب كلف درهأ 3.036.606: 2021 ر مب سي د 31  ك ألف دره 2.119.558مبلغ  2022ر سمب ي د  31ي كما ف
إعمار المدينة االقتصادية، والتي يتك االعتراف ب ا كجزء    ،ةألف درهك ناتجة عن إعادة هيكل  233.406مة  قي ب أرباح  شمل  ت    بب 

 الل الفترة الحاليةر يرادات األخرى خمن اإل
 
  31ا في  كمليب  امال  دبيق  في سو   جة ردم   ب “ الأم”    " كريل شرموأمال  للت   كةشر  ب ا في   وقية لألس ك المحتفظسلا  مة قي ال  تبلغ ب 2 

 ر رهكب ألف د 521.465: 2021 ديسمبر  31 ألف درهك  447.176مبلغ  2022ر سمب دي 
 

 ال امة:  ة كرمشت ميلة واالئتالفات اللزاات الشركي ف  ةتالي ة اللي لف.ة اي ملكلصص اة ح عمولمجى الد
 
 ة ـيلكالم                  

 لد التأسيس ب  
 بر سم دي  31

2022 
 بر ديسم 31

2021 
     

 ٪ 22 ر95 ٪ 22  .95 لس.ودية ا   وديةبة س. شركة مساهمصادية  ة االقت مدين ال رإعما
 ٪ 48 ر08 ٪ 48  .08 تحدة مال ة ربي .ت الارامإلا  ر"  رك ل شللتموي أمال  

 ٪ 50 ر00 ٪ 50  .00 دة حمت بية الر.لات اإلمارا بوادي ذركرك ر اإعم
 ٪ 65 ر00 ٪ 65  .00 ة دحربية المت ل.رات اإلماا  ة دودحمط الوسألالشرق ا ناشيونالتيرنر انتر

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

 ٪ 50 ر00 ٪ 50  .00 دة متحلاية ب ل.رااإلمارات   ذركرك و سي شردبلي ي د  بي الجنوبد إعمار
 ٪ 50 ر00 ٪ 50  .00 حدة المت  بية رال. اراتإلما  كرك رذرش  مارسي اع بليو تي دي د
 ٪ 20 ر00 ٪ 20  .00 ة تحدالمية ارات ال.رب اإلم   اون دي سي بي ذركركون ت اد

 ٪ 61 ر25 ٪ 61  .25 ة ية المتحدات ال.رب اراإلم ك رك فيوز ذر  نوتا أولد
 ٪ 50 ر00 ٪ 50  .00 دة حمت ال ة بي ر.لات اماراإل كرك ذرافة  ي ضلل روف 
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 ب ع تاب دة حموال اليةالبيانات المحول   احاتضي إ
 2022يسمبر د 31في  كما
 

 ابع( )ت  مشتركة ت ئتالفااوزميلة  كات  شري  فارات استثم 15
 

 عة: مجمولل ةكمشترال تئتالفا ة واالميلالزشركات لل 2022 مبرديس 31منت ية في لة ان لسلل  خ الد اتبيان تالي ول الديلخص الج 
 

 

  ينة دم لا ، إعمار
  ة صادياالقت
مساهمة   ة ك)شر
(  وديةسع  مةعا
 * درجة م –

ار  إعم
  ةلصناعل

  مارتثواالس 
 م.خ .ش

إعمار دبي  
الجنوب دي  
دبليو سي  

 م ذ.م.

تيرنر  
  نالوشي نا رانت

الشرق األوسط  
 ة د المحدو

فيوز   ن وتا   دول أ
 م م.ذ.

داون تاون دي  
 لي اإلجما  ىأخر سي بي ذ.م.م 

 م هدر ألف  ف درهم أل ف درهم أل درهم  لف أ لف درهم أ ف درهم أل م دره ف أل م دره لف أ 
         

 3.529.266 1.200.148 382.010 215.386 148.960 868.355 380.412 333.995 ات اداإلير
 ----------------------- ------------------- -------------------- -------------------- -------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- 

 ( 42.518) 284.192 155.112 109.942 79.739 214.064 ( 24.674) ( 860.893) الضريبة  لقب  ب رائ الخس  /  حاألربا
 ( 30.065) - - - ( 1.197) - - ( 28.868) دخل بة الي ضر  روفاتصم
 ----------------------- ------------------- -------------------- -------------------- -------------------- ----------------------- ----------------------- ------------------- 
 ( 72.583) 284.192 155.112 109.942 78.542 214.064 ( 24.674) ( 889.761) للسنة ب لخسائرا  /  رباحألا

 38.644 - - - - - - 38.644 خرى األ املة شل ا ترادااإلي 
 ------------------------ ------------------ --------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------ 

 ( 33.939) 284.192 155.112 109.942 78.542 214.064 ( 24.674) ( 851.117) للسنة  دات الشاملة ااإليرالي إجم
  === == = == ==  === ==== =  = = =======  = = == ====  = = == ====  == = = ====  == = = ====  = = == ==== 
         
 ( 84.540) 284.192 155.112 109.942 70.135 214.064 ( 28.224) ( 889.761)   ةالشرك  لكيما  ىبة إلالمنسوب رئ ساخ ال   /رباحاأل
  = = === = = = = =  == ==== = = =  = == = == ==  === === =  === === ==  == = == == =  == = == == =  = = = = = === 

 214.289 178.760 31.022 67.340 45.587 107.032 ( 11.290) ( 204.162) سنة لب لرخسائ ل ا  /  األرباح ة من حصة المجموع
  ===== == == =  == == === ==  == = = ====  ==== === =  ==== === =  = == === ==  = == === ==  = = = = = == = 
 128.770 27.500 48.000 -                             45.770 - 7.500 - ة سن ل ل اخال  مة تلمسالباح راألت ا.زي تو
  === = = === =  == =======  == == === =  = ===== ==  = ===== = =  == = = ====  == = = ====  = = == ==== 
 
 ر2022سبتمبر   30ما في ة كح متاال ة ي لالمات ام الم.لوأحدث  تخداك ملكية باساللمجموعة بتطبيو طريقة حقوق اقامت * 
 

 ةر ل المجموعب ب.ة من قاسبية المت المحت  سياسالا مع ة فقتوا مة ي المحاسب  سياسات ا  حتصب حتى ه عالأمجموعة المدرجة لل ةالمشترك اتئتالفة واالميل الزت ا كللشرمالية ات الم.لوملا لتك ت.دي 
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 عب  تاب الموحدة  ماليةت البياناالات حول  إيضاح
 2022 برديسم 31 يف امك
 

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

.اد بيان  2021ر ديسمب  31 ة فينت ي المة ن للسل  الدخ  اتبيان  ليالتا الجدوليلخص   وعة: م لمجلة المشترك فاتالواالئت ة  يلمزالات ركلشل اب م 
 

 

  دينةالم ،إعمار
ادية  تصقاال

مساهمة   ة  شرك
  ب يةس.ود مةعا

 * ة مدرج

  ةعلصنالمار إع
  واالستثمار

 شركرخ 

إعمار دبي  
الجنوب دي  

 سي ذركرك دبليو 

يرنر ت 
 ناليوناشرنت ا
وسط  ألالشرق ا

 ة دالمحدو
فيوز    نوتا دولأ

 ك كرذر
داون تاون دي  

 اإلجمالي  ى أخر ي ذركرك سي ب 
 ألف درهك ف درهكلأ ف درهكأل لف درهكأ لف درهكأ ف درهكأل كف درهأل درهكألف  
         
 3.722.489 1.128.661 355.268 492.624 135.709 989.956 303.197 317.074 ات دايرإلا
 ------------------------ ------------------- ----------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ 

 422.370 818.173 143.367 218.053 74.602 202.655 12.556 ب1.047.036  يبة ضرال  قبل ب سائرالخ  /  حبااألر
         

 ب 47.380  - - - ب3.070  - - ب44.310  ل بة الدخ ضري   فاترومص
 ------------------------ ------------------- ----------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ 
 374.990 818.173 143.367 218.053 71.532 202.655 12.556 ب1.091.346  نة لسلب خسائرل ا  /  ألرباحا
         
 12.354 ب2.481  - - - - ب14.031  28.866 خرى شاملة األل ارادات إلي ا
 ------------------------ ------------------- --------------------- --------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- 

 387.344 815.692 143.367 218.053 71.532 202.655 ب1.475  ب1.062.480  للسنة لة اإليرادات الشامإجمالي 
  == == = = = = = = =  == ==== = = =  == ==== = = =  == ==== = = =  == ==== = = =  == ==== = = =  == ==== = = =  == ==== = = = 
         
 334.814 818.173 143.367 218.053 40.953 202.655 2.959 ب1.091.346  الشركة   يلكما  منسوبة إلىالب رئ خساالرباح/  ألا
  == == = = = = = = =  == ==== = = =  == ==== = = =  == ==== = = =  == ==== = = =  == ==== = = =  == ==== = = =  == ==== = = = 

 353.631 396.100 28.673 133.557 26.633 101.327 1.184 ب 333.843  سنة لل برائ لخسا  /  األرباح ن وعة مجم حصة الم
  == ==== = = =  == ==== = = =  == ==== = = =  == ==== = = =  == ==== = = =  = = === = = = =  == == == = = =  == ==== = = = 

 94.311 25.000 12.000 - 57.311 - - - ة خالل السن  مة تلمسالح ربااأل.ات توزي 
  == ==== = = =  == ==== = = =  == ==== = = =  == ==== = = =  == ==== = = =  == ==== = = =  == ==== = = =  == ==== = = = 

 
 ر2021ر مب سبت   30ا في محة كمتالالية االممات الم.لوخداك أحدث ية باست طريقة حقوق الملك  بتطبيو جموعة م امت الق* 
 

 مجموعةر ل الب ق.ة من تب مالاسبية سات المحى مع السياتماشية ت اسب حالم سياسات ا  لج.ل ا تك ت.ديل  قد ه مدرجة أعالة الوعلمجمل ةلمشترك ا ئتالفاتيلة واالالزم للشركات  المالية إن الم.لومات 
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 ب ع تاب المالية الموحدة نات  ابيال  حول إيضاحات
 2022 ربديسم 31 يف ماك
 

 ابع( )ت  مشتركة فات ئتال اوة  زميلكات  شري  ارات فتثماس 15
 
 :2022 ديسمبر 31 كما في موعة لمجلة مشترك ال فاتتالئ واالزميلة الكات لشرل لماليا كزالمر اتيان ب  تاليلل اجدو لخص الي 
 

 

  دينة م ال ، ارعمإ
  ة )شركةدياالقتصا
  عامة مساهمة  

  – ( وديةسع
 * جةمدر

  ة ناعصلل عمار إ
  را ستثماالو

 م.خ ش.

دبي   ار إعم
الجنوب دي  

ي  دبليو س
 ذ.م.م 

نر  يرت
  لنا رناشيوانت

  وسط ق األ الشر
 دودة لمحا

وز  ي ف ن وتا   دول أ
 م م.ذ.

داون تاون دي  
 لي ما جإلا خرىأ سي بي ذ.م.م 

 م هرف د أل هم ألف در ف درهم أل ف درهم لأ ف درهم أل رهم ألف د  هم رف د أل ألف درهم  
         

قد وما  ن الل  ذي ف ماب  ت  دا وجومإجمالي ال
 29.440.940 9.829.678 861.862 674.536 477.107 2.198.309 679.211 14.720.237 درهكب فأل 1.867.748 غالبالادله .ي 
         

 14.090.994 4.230.893 59.732 209.589 239.962 1.385.705 355.442 7.609.671 ت امطلوب لاي إجمال
         

 15.349.946 5.598.785 802.130 464.947 237.145 812.604 323.769 7.110.566 ت داموجوصافي ال
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 5.481.416 2.714.694 160.426 284.780 154.145 406.302 129.508 1.631.561 جودات ي المو ف صا في عة لمجموا حصة 
  = == == == == = ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  
 582.079        وسة لملما  ات غير/ الموجود  اريةلش رة التجا

 ( 262.569)        ة القيم ض فاخان مخصص 
        ---------------------- 
        5.800.926 
         ====== ==== 

 
 ر2022سبتمبر   30ي ما فحة كة المتاالي مات المالم.لودث ك أحخدات سة باملكي الحقوق  قامت المجموعة بتطبيو طريقة * 
 

الزميلة    ،2022ديسمبر    31في    كما للشركات  الطارئة  االلتزامات  من  المجموعة  حصة  درهك  144.210شتركة  الم  فاتواالئتالبلغت  بيان اب  2021ديسمبر    31   ألف    درهكب  فأل  68.833:   م .اد 
 ر درهكب  فأل 1.525.192: .اد بيان اب م   2021ديسمبر  31 ك هدر فأل 1.492.543 مبلغب  رتباطات وا
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  تابعب  حدة الموة لمالي ا  تول البياناح حاتإيضا
 2022بر ديسم 31في  اكم
 

 ( ابع )ت  مشتركة ت ئتالفااوزميلة  ت  كا شر  يفت ارااستثم 15
 
 : بيان اب م .اد  2021بر ديسم 31 كما في ة وعجملم ل ةشترك مال الفاتئت الزميلة وااللشركات ل ماليكز اللمرا تاتالي بيان ال الجدولخص يل
 

 

  مدينةال ،ارعمإ
  ة  شركة دي االقتصا
  عامة مساهمة 

  – ب وديةس.
 * جة مدر

ة  صناععمار للإ
  رستثمااالو

 كرخ شر

دبي   ارإعم
نوب دي  الج

 ي ذركرك دبليو س

نر يرت 
 لناورناشي انت 

  وسط ق األالشر
 دودة لمحا

وز  ي ف  نوتا دولأ
 ك كرذر

  ن ديداون تاو
 لي ماإلجا خرى أ كرك ذر يب سي 

 كهرف د أل هكألف در ف درهكأل ف درهكلأ ف درهكأل رهكألف د  هكرف د أل ألف درهك 
         

قد وما  ن الذل  ي ف  بمات  وجودا إجمالي الم
   30.865.902 10.736.324 946.305 564.423 478.409 1.946.533 709.608 15.484.300 درهكب فأل 1.735.760 غبالالادله .ي 
         

 17.990.072 5.504.800 59.288 209.419 240.983 1.347.993 352.372 10.275.217 ات مطلوب لي اإجمال
         

 12.875.830 5.231.524 887.017 355.004 237.426 598.540 357.236 5.209.083 ت داصافي الموجو
  ====== ====  ====== ====  ====== ====  ====== ====  == ==== ====  = === == == ==  ====== ====  ====== ==== 

 5.122.553 2.537.761 177.403 217.440 154.327 299.270 142.894 1.593.458 جودات ي المو صاف  في لمجموعة ا حصة 
  ====== ====  ====== = ===  ====== ====  ====== ====  ====== ====  ====== ====  ====== ====  ====== ==== 
 582.079        سة ولمملا  ري ات غوجود/ الم  اريةلش رة التجا

 ب 155.000         ة القيم ض فاخان مخصص 
        ─── ─── 
        5.549.632 
         ====== ==== 
 
 
 
 ر2021يسمبر د  30ما في حة كلمتاالية الما تماالم.لو ثحد أ ية باستخداك الملك ة حقوقيقطبيو طروعة بت قامت المجم* 
 

 وعةر المجم قبلة من المحاسبية المتب.  لسياساتى مع اماشت ة ت ي حاسب .ل سياسات ا الملجأعاله قد تك ت.ديل ا جة ة المدروعجمم لل ةرك المشت  اتاالئتالفو ميلةالز ت شركال لة لومات المالي .إن الم
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 عب ب تا موحدة لا يةت المالياناول الب احات حيضإ
 2022ديسمبر  31ي ف ماك
 
 المعدات والممتلكات واآلالت   16

 

2022 :          

 

 ينات علىحسالت
ت العقارا
 رة تأجالمس

  يضااألر
 المباني و

أجهزة  
ر  كمبيوتال
معدات الو
 مكتبية ال

ينات  لماك وات آلالا
 السيارات  الثقيلةت والمعدا

 ثاث  ألا
 ات يزوالتجه

ترفيه  لل وداتموج
 يةسلوالت

دات وموجو
 ى أخر

ل األعما
 يدية قالالرأسم

 الياإلجم إلنجازا
 همدرلف أ مهدرألف  رهمألف د همألف در ألف درهم درهمألف  همردف لأ مرهألف د ألف درهم 
          ة:كلفالت

 16.193.242 2.178.060 1.545.160 1.245.853 68.086 1.242.098 841.833 8.507.422 564.730 دققةب  م   2022ر ايين 1في 
 ( 1.655.248) ( 142) - ( 61.500) ( 260) ( 57.795) ( 23.298) ( 1.512.253) - ب 2-2 يضاح  إ ير إعادة البيانتأث
 ─────── ──────── ─────── ─────── ────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

.اد بيا  14.537.994 2.177.918 1.545.160 1.184.353 67.826 1.184.303 818.535 6.995.169 564.730 ن اب الرصيد في بداية السنة  م 
 790.953 592.052 16.673 36.738 1.215 27.994 76.700 36.129 3.452   تالت.ديال ات/ فضااإل

 1.187.420 426.762 - 52.203 - 137.998 6.107 564.350 - ب1-2اذ على ميناء خور دبي  إيضاح  االستحو
 ( 59.027) ( 1.731) ( 15.568) ( 20.229) ( 1.103) ( 9.847) ( 8.593) ( 1.869) ( 87) ت ستب.ادااال
 ( 66.878) ( 16.571) ( 45.172) ( 453) - - ( 231) - ( 4.451) ب 2-2ح اض  إي يمةقخفاض الان
 - ( 1.054.635) 154.273 83.016 - 53.402 35.264 728.338 342 ت يال لتحو ا
 ( 81.155) - - ( 911) - - - ( 80.244) - ب17ضاح  يإية   ثماراست  اترعقا إلى ل  ومحال

 ( 700.576) ( 261.558) ( 21.869) ( 41.188) ( 6.941) ( 45.542) ( 30.657) ( 271.383) ( 21.438) ة جنبيل ال.مالت األيتحو  اتقفرو
 ( 28.323) - - ( 6.574) ( 193) - ( 21.556) - - ب 4إيضاح محتفظ ب ا للبيع   موجودات

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

 15.580.408 1.862.237 1.633.497 1.286.955 60.804 1.348.308 875.569 7.970.490 542.548 2022ديسمبر   31في 
 ─────── ──────── ─────── ─────── ────── ──────── ──────── ─────── ──────── 

          تراكم: لما الكهستاال
 5.568.032 - 932.010 953.379 61.195 494.396 754.658 2.086.902 285.492 دققةب  م   2022يناير  1في 

 ( 187.235) - - ( 37.161) ( 168) ( 34.848) ( 18.073) ( 96.985) - ب 2-2 إيضاح  عادة البيانتأثير إ
 ─────── ──────── ─────── ─────── ────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

.اد ب الرصيد في بد  5.380.797 - 932.010 916.218 61.027 459.548 736.585 1.989.917 285.492 ب ا يان اية السنة  م 
 577.091 - 118.509 68.246 3.213 91.904 63.829 219.577 11.813 ةسنلل  لست ال  المحماال

 ( 55.204) - ( 15.468) ( 18.752) ( 1.265) ( 9.834) ( 8.361) ( 1.491) ( 33) .ادات باالست
 ( 35.401) - - ( 911) - - - ( 34.490) - ب17اح  ضيإة   رياستثماقارات ع إلى المحول  

 ( 142.840) - ( 11.248) ( 25.775) ( 6.017) ( 18.999) ( 24.847) ( 44.342) ( 11.612) جنبية األ .مالتال تحويل تاقفرو
 ( 3.751) - - ( 322) - - ( 162) - ( 3.267) ب 2-2 إيضاح  مةي لقانخفاض ا
 ( 24.163) - - ( 6.698) ( 193) - ( 17.272) - - ب 4إيضاح محتفظ ب ا للبيع  موجودات 

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

 5.696.529 - 1.023.803 932.006 56.765 522.619 749.772 2.129.171 282.393 2022  برديسم 31في 
 ────── ──────── ────── ────── ────── ────── ──────── ───── ──────── 

          رية:لدفتقيمة الصافي ا
 9.883.879 1.862.237 609.694 354.949 4.039 825.689 125.797 5.841.319 260.155 2022ديسمبر   31في   

  == == ====  ===== =====  == == == = =  = ====== =  = === ===  = = = == ===  == = === ==  ===== =====  ===== === === 
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 ابعب  ت المالية الموحدة   ل البياناتإيضاحات حو
 2022 ربمديس 31ي ف كما
 
 )تابع( المعدات  ت وواآلال الممتلكات  16

 

           م.اد بيان اب: 2021

 

ينات  التحس 
ت  ال.قارا على
 رة تأجالمس

  يضااألر
 المباني و

أج زة  
ر  كمبيوتال
م.دات  الو
 مكتبية ال

آلالت  ا
لماكينات  وا

ت  والم.دا
 السيارات  ثقيلة ال

 ثاث  األ
 والتج يزات 

  وداتموج
  يةسلوالتترفيه لل
ت  ادموجوو
 ىخرأ

  لاألعما
  يد ية قالمالرأس
 الي اإلجم از اإلنج

 هك درلف  أ ك هدرألف   رهك ألف د هك ألف در ألف درهك  لف درهك أ ف درهك لأ ك ألف دره درهك   ألف 
          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 دققةب م   2021ر ايين 1في 
 ب1.637.976  ب 16.518  ب 2.583  ب 54.386  ب 260  ب 45.998  ب 22.398  ب1.495.833  - ب2-2 إيضاح  ر إعادة البيانتأثي

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

 13.617.736 2.251.191 1.575.546  1.040.995   67.186  888.463 757.359 6.451.509  585.487 با بيان.اد الرصيد في بداية السنة  م  
  1.292.730  1.102.283 22.675  36.585   2.745  19.730 46.550 46.405  15.757   الت.ديالتات/فضا إلا

 ب 61.169   ب 15.143  ب 18.227  ب 14.418   ب 2.015  ب 6.676  ب 4.410  - ب 280  ت االستب.ادا
 ب 121.756   ب 21.006  ب 37.627  ب 724   - - ب 1.741  ب 53.309  ب 7.349  ب 2-2 إيضاح يمة خفاض القان
 - ب 959.322  5.638  118.947   84   284.807  21.620 528.226    - ت يال لتحوا
 ب 183.469   ب 179.843  - ب3.626   - - - - - ب12اح  إيض التطويرض  عقارات لغر إلى  وللمحا
 35.542 - -  9.240  - - - 26.302    - ب17ضاح ي إثمارية  است اترعقا منل ومحال

 ب 41.620   ب 242  ب 2.845  ب2.646   ب 174  ب2.021   ب 843  ب 3.964  ب 28.885  ة جنبيل ال.مالت األيتحو اتفروق
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

  14.537.994  2.177.918 1.545.160  1.184.353   67.826  1.184.303 818.535 6.995.169  564.730 2021 برديسم 31في 
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

          لمتراكك: ا  ال ست اال
 4.977.242 - 838.556 888.888 59.242 410.883 657.362 1.834.927 287.384 دققةب م   2022يناير  1في 
 ب 144.687  - ب 4.675  ب 29.599  ب 81  ب 23.647  ب 15.340  ب 71.345  - ب2-2 إيضاح  دة البيانير إعاتأث
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

.اد بيان اب  في بدايةالرصيد     4.832.555  - 833.881  859.289   59.161   387.236  642.022 1.763.582  287.384 السنة  م 
  614.003 - 115.942  72.778   3.774   80.292  100.652 224.531  16.034 ة نسلل لست ال  المحماال

 ب 41.421  - ب 15.236  ب 13.646   ب1.789   ب6.035   ب 4.542  - ب 173  دات .اباالست 
 ب 6.997  - ب 1.349  ب 314  - - ب 803  - ب 4.531  ب 2-2 إيضاح يمة الق  خفاضان
 ب 847  - - ب 847  - - - - - ب12اح  إيض التطويرض  عقارات لغر إلى ول لمحا
 5.402 - - - - - - 5.402 - ب17اح يضإة  ري استثماقارات ع من للمحوا

 ب 21.898   - ب 1.228  ب1.042   ب 119   ب1.945   ب 744  ب 3.598  ب 13.222  جنبية ت األ.مالال  ويلتح تافروق
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

 5.380.797  - 932.010  916.218   61.027   459.548  736.585 1.989.917  285.492 2021 برديسم 31في 
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

          فترية: الد لقيمةصافي ا 
 9.157.197    2.177.918   613.150  268.135   6.799   724.755  81.950 5.005.252  279.238 2021ديسمبر  31في   
  == == == === = == = =  == == == === = == = =  == == == === = == = =  == == == === = == = =  == == == == = = == = =  == == == === = == = =  == == == === = == = =  == == = == = = = === = == = =  == = = = == = = = === = == = = 

 



 ة تابعلا اوشركاته  م.ع.ش  ريةقاالع رعماإكة رش
 ب ابعموحدة  تالالية لبيانات المل اوحات احإيض

 2022بر ديسم 31 كما في
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 ع( بتا)الت والمعدات  واآلت كالتالمم 16
 
ً ي ؤهلين م ن م  ينيممقمن قبل  ة  مجموعاللدى  ة  رادات جوهري ي إل  محققة الم.دات  الاآلالت وو  لممتلكاتاقييك  ت   تك   خل لدلة صافي امسر  ك ت   .ا
:  2021 ٪  10  ر75إلى  ٪  8  ر75  نرموح  يتراخصك    دل م.وب  ٪7  ر75ى  ٪ إل5  ر50  :2021 ٪  8  ر75إلى    ٪5  ر50  نرم  راوحيت  ائي  ن ئد  ب.ا
  ر اتإليرادة لالمحقق ت  الت والم.دا آلواالممتلكات    نودمن ب د  بن كل  ة  حديد قيملت   صللألمخاطر  لا  نطاق و  صصائ خمثل  ب ي ٪9  ر75  ٪ إلى7
ديسمبر    31   رهكلف دأ  8.940.507ت  ا إليرادل  محققةلات واآلالت والم.دات  لكامت ه المذل ة  دل ال.االقيمة  ت  غبل،  2022  برمديس  31ي  ف

بيان اب. م    2021 .اد    2021ديسمبر    31   هكف درلأ  6.992.931  غة البال  ريةيمة الدفت الق  عمارنة  مق  بهكف درلأ  7.728.221:  اد   م 
   ر 2-2إليضاح يضاً اأ عجرا  بر درهك  ألف 6.369.489: بيان اب

 
 ر 23 اإليضاح لمبين في ا  لنحوعلى ا فوائدلي ا ع ترتبي  وسلفياتروض ان مقابل قوالم.دات كضمواآلالت ممتلكات  الب.ض  رهن تك
 

 لقيمة العادلة ل  لمتدرجالنظام ا 
المتخدتس وآالت ا وم.داتلكلمم  ال.ادلة  يمةالق  نواإلفصاح ع  دلتحدي التالي    المتدرجظاك  ن لاعة  وجمك    طريو عن  دات  يرالإل  المحققةا   ات ت ا 
 تقييك:ال  ريقةط
 
 3ى  تولمسا 2توى  مسلا 1توى  لمسا اإلجمالي  
 هم ألف در ف درهم لأ رهم ألف د  ألف درهم  
     

2022 8.940.507 - - 8.940.507 
  == == ====== =  === = = = === =  ====== ====  ==== === = = == 

2021 7.728.221 - - 7.728.221 
  === ========  === = = == ===  = === === == =  = = = = === ==== 

 
ج  ية أإن   في  روهحركة  لت ت لمسافتراضات  االية  ال.ادلة  الييك  قخدمة  والم.دوات  متلكللمقيمة  مثل    المحققة  ات اآلالت    م.دالت لإليرادات 

 ر جوهري بشكل  ىلعأ /  قل أ  تكون وجوداتملتل  الة لعاد ة يما قعن  ف ينتجو س  األجلر إلخ،طويلة   حرباأل ا ات/درااإلي ادة زي الخصك و
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 بعب ا ت ة لموحد ا ةالمالي ت  ابيانحول الحات اضإي 
 2022 رديسمب 31 يف اكم
 

 ة يمارستثاال  العقارات  17
 

2022 :       

 والمعدات   اآلالت  المباني  األراضي  
  ركيبات وت ث أثا

 وغيرها  
 الرأسمالية   ال ألعما

 الي إلجما نجاز إلقيد ا 
 رهم لف د أ هم ف درأل م دره ألف  ألف درهم  هم رألف د  ألف درهم  
       فة: لتكل ا
489.85618. 1.990.938 2022 يناير 1 يف  334438.  1.140.302 05.727.26  .6906.7827  

 711.975 252.525 25.002 - 421.082 13.366 اإلضافات 
.8291 - 144.437 19.054 ب 1-2االستحواذ على ميناء خور دبي  إيضاح   21.113 186.433 

( 264) ت ال.دي لت اب.ادات/ست اال  (701101. )  - - - (101.965 )  
( 87712.) - - - - انخفاض القيمة   (12.877 )  

7694.293. - تحويالت لا  - - (4.293.769 )  - 
 4.496 4.496 - - - - ب 12ح ا  إيضطوير لت ض اغر رات لاقع منمحول ال
 81.155 - 911 - 77.656 2.588 ب 16 ت وآالت وم.دات  إيضاح كاتلمم نملمحول ا
( 6685.) ة الت األجنبي حويل ال.مت  ات روقف  (106.722 )  - - (99.410 )  (800.211 )  
 -----------------------  --------------------------  --------------------  -----------------------  -----------------------  -------------------------  
142.020.0 2022مبر  سيد  31 يف  723.218.37  438.334 1.168.044 1.599.338 444.10728.  
 -----------------------  ------------------------  --------------------  -----------------------  -----------------------  --------------------------  
       : متراكم الك الستهاال
6.93743 3.721.577 - 2022 يناير 1 في  2765.88  - 5.043.790 

077692. - 75.740 54 616.283 - مل للسنة االست ال  المح  
( 536) - ت ال.دي لت ا/اداتب.ست اال  - - - (365 )  
 35.401 - 911 - 34.490 - ب 16ح ا إيض  دات.لم الت وااآلوكات متلالم منحول الم
( 0555.1) - ة الت األجنبي ال.محويل ت  ات قروف  - - - (15.055 )  
 -----------------------  -----------------------  ------------------  --------------------  ---------------------  ------------------------  

 5.755.848 - 961.927 436.991 4.356.930 - 2022  رديسمب   31في 
 -----------------------  -----------------------  -------------------  --------------------  ---------------------  ------------------------  

       ترية: الدفة صافي القيم
 22.688.259 1.599.338 206.117 1.343 18.861.447 2.020.014 2022ر  ب سميد  31في 
  ==== == === =   ==== == == = = =   === === ==   == ====== =   ======== ==   = = === = =====  
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  تابعب  وحدة ة المي الملنات احول البيا إيضاحات
 2022 ديسمبر 31في  كما
 

 ع( ابت ستثمارية )اال  العقارات  17
 

2021:       

 والم.دات   اآلالت مباني لا ي راضاأل 
ركيبات  وت  أثاث

 وغيرها 
 مالية  الرأس الألعما
 لي اإلجما نجاز إليد اق

 رهكلف د أ ف درهكأل درهك لفأ ألف درهك هكرألف د  ألف درهك 
       فة: لتكلا
021.01.99 2021 ايرين  1 يف  642.73.216  8.33443  51.571.01  025.0457.  707.726.74  

.731100 947 فات اإلضا  - 4836.6  1.018.859 1.157.185 
ب67.34  - - - - ت ال.دي لت استب.ادات/اال ب.3467    
2.0835 - 2.247.638 - ت يالتحوال ب.7212.299    - 
ب4.9267  - ب 12ح ا  إيضوير طلت ض اغررات لاعق إلى محول ال ب.69274  - - -   
ب20.326  - ب 16اح ت وم.دات  إيضآالت وكاتلمم إلى ل لمحوا ب0.249  - -  ب35.542    

ب 03  ة الت األجنبي حويل ال.مت  ات فروق ب 21   ب337  - -  ب838    
 -----------------------  -------------------------  --------------------  -----------------------  -----------------------  -------------------------  

9381.990. 2021 سمبري د 31في   5689.818.4  38.3344  1.140.302 5.727.260 7.786.6902  
 -----------------------  ------------------------  --------------------  -----------------------  -----------------------  --------------------------  
       :المتراككال  ست اال
7.223.393 - 2021 يناير 1 في  436.883 8.87768  - 4.429.158 

.117508 - مل للسنة االست ال  المح  54 8116.39  - 623624.  
ب5894.  - ب 12ض التطوير  إيضاح لغر  اتارعق منلمحول ا ب4.589  - - -   

ب25.40  - ب 16ح ادات  إيض.لم االت واآلوكات تلمالم منحول الم ب.2405  - - -   
 -----------------------  -----------------------  -------------------  --------------------  ---------------------  ------------------------  

5771.3.72 - 2021 رديسمب  31في   937436.  6885.27  - 9073.045.  
 -----------------------  -----------------------  -------------------  --------------------  ---------------------  ------------------------  

       ترية: الدفة صافي القيم
938.901.9 2021بر سمدي  31في   14.768.279 1.397 255.026 2607..725  22.742.900 
  ==== == === =   == == ==== = = =   === == = ==   == ====== =   ======= = ==   = = === = = ====  
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 ( تابع)ة ريماثارات االستعقلا 17
 

  ها إجراؤتك  ات  تقييمعلى    ناءً ب   2022  مبريسد  31  في كما  ة  وعملمجل  اريةثماالست   .قارات حر في الالتمل  اللحصة    ة ال.ادل ة  القيم  دتك تحدي 
ً مين  يممققبل  من   م نيا إجرا  رؤهلين  وء  تك  لمقفالتقييك  الالم.يك  تقي .ايير  ا  القاحمسللملكي   د  اللا  سساأ  با"ت باانونيين،  ين  ً ط  .ادلةقيمة    بقا

قدي  الن   دفو الت ليل  حخالل ت من    ماريةث ست الا   قاراتال.  قيكيد  دحتك ت   رة ف الم.روتقييك  ال  طرقك  واستخدار المالية  ي ية إلعداد التقارلويير الدلم.ال
   ا د علي اقمت.ارات الاإليج  بارت عال.ين اب ع  تك الوضر  ةمتوق. ال  ةوي السن   يف المصارر  باالعت ا  .ينب   خذألمع اباني  لما  من  قيو تحقابل لللدخل الل
ة  شاغرال   رات ل.قاا  نسبة وغيل  التش  فالي كوت   اغرة شال.قارات    ان في كوت التي    ات لفترل  ت امخصص  تكوين  التقييك مع   عند  درة ات المقيجاراإلو
بناوت  أخرىر  نو"  ء  كاليف      ح من يتراو  افئ كم  د.ائ ب   رقدالمالدخل  صافي    ملة سر   خالل   من  عقاركل  ة  قيم   تحديد تك    ، رال.قاوقع  ومعلى 
في   امتك استخداي  ر،قال.ييد اتشستكمال يف الجد تكالتودما عن ر بالدخل  سملةقة ر طري  ٪8 ر80لى إ٪ 7  ر 85 :2021  ٪8 ر 75 إلى ٪6 ر50
ً راج  ر يةبتبقملامة ي الق قةيك  طري قي ت ال    ر2-2اح اإليض ع أيضا
 

 62.387.771:  2021سمبر  دي   31 درهك    ألف  65.390.845  غتبل  2022ديسمبر    31كما في    ةستثماري .قارات اال للة  القيمة ال.ادل  إن
 ر كبألف دره

 

كة  المملو  دةتحالم  ة.ربي لا  ات اراإلمدولة    في ودة  ي والمباني الموج راضي األ ف بصورة رئيسية    صة المجموعة ح ية  ارالستثمات ار.قالا  تمثل
 ر صروم كيا وتر وال ند  الس.ودية .ربيةال
 

 ر 23 اإليضاحعلى النحو المبين في خضع لفائدة ت ت وسلفياوالم.دات كضمان مقابل قروض  واآلالتالممتلكات  رهن ب.ض تك 
 

 لة عادة اليملقل  ظام المتدرجنلا
 

 التقييك:  طريقة طريوعن  يةراالستثما اقارات .ة للال.اد يمة لقصاح عن افحديد واإل لت لي لاالت  درج نظاك المت المجموعة لستخدك ات 
 

 3توى  المس 2ى  المستو 1  المستوى الي جماإل 
 هم لف درأ رهم ألف د  رهم د  ألف  م هدر ف أل 
     

2022 65.390.845 - - 65.390.845 
  === = == == == =  === == =====  = === = =====  === ========= 

2021 62.387.771 - - 62.387.771 
  ==== ==== = ==  = ==== =====  = === = = ====  === === == ==== 
 

  نسبة و  يجاراتاإلنمو  و  وال.ائدخصك  ال   م.دالتمثل    اريةمث الست اات  ارلل.ق  ل.ادال  كي قي للت   خدمةست مالفتراضات  هرية في اال ية حركة جوأإن  
 ر وهريكل ج بش لى أع /  قلأ تكون تدا موجول  اللت  ة ليمة عادق ا نتج عن ي  وف إلخ، س  ر غرةشاال ت راال.قا
 

 ة لموسمدات غير الالموجو  18
 

 يلجماإلا جياترمالب الءمعمع  القةالع لتجاريةالعالمة ا ةلتجاريا شهرةال 

 لف درهمأ مدره ألف درهم ألف مدره فلأ مرهف دأل 

2022      

      التكلفة:

382573. 2022اير ين  1في     164.300 51.700 5.309 94.6917  

73.97 3.977 - - - إلضافاتا    

( 365.012) ب4ا للبيع  إيضاح موجودات محتفظ ب     (164.300 )  - - (9.31252 )  

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

56269.3 9.286 51.700 - 208.370 2022ر ب ميسد 31ي ف  

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

      إلطفاء:ا

4.8164 - - 2022 يراين  1في     5.309 50.125 

 7.289 405 6.884 - - للسنة ملحالم  

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

 57.414 5.714 51.700 - - 2022ديسمبر  31ي ف

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

      :القيمة الدفتريةافي ص

 211.942 3.572 - - 208.370 2022 مبرديس 31 في

  = = ======   = = === == =   == = =====   = === ====   = =======  
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 ع( )تابوسة غير الملم  ت اودوج الم 18
 

 يلجماإلا جياترمالب  مالءال.مع  قةال.ال لتجاريةمة اال.ال التجارية ش رةال 

 لف درهكأ كدره ألف درهك ألف كدره فلأ رهكف دأل 

2021      

      ة:كلفالت 

382573. 2021اير ين  1في     30064.1  .70051  95.30  .691947  

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

8233.57 2021ر ب مديس 31ي ف  0.30461  00751.  3095.  94.6917  

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

      :إلطفاءا

939.21 4.629 34.590 - - 2021 يراين  1في     

0.2261 - - للسنة ملحالم    068  .90610  

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

1644.8 - - 2021ديسمبر  31ي ف  095.3  50.125 

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

      :لدفتريةمة االقي افي ص

823.357 2021 برديسم 31في   00164.3  846.8  - 44.5667  

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

 
  رة التجارية لشا ةفي قيماض خفن ييك االتق
 

 46.066   ريقيامال إف وشط  وسك الشرق األ قلي إ  ي ونز فت شركة هامب   عمليات   التجارية،  ة ش رالي ذل   ما فب   نقد،جة للالمنت   داتوحضمن التت 
  ستخداك بايمة  القفي  فاض  نخال  .رض ات   منقو  تحللا  هارتك اختب وف درهكب،  أل  162.304   تطوير والترفيهلل  ميراج  كةرشوب  كهرألف د

 ت التالية: ضا رات الفا تجاه  حساسية لبا  ستخداكاال من قيمة لا حتسابا عملية سك تت كر ستخداالامن قيمة لاوذج من 
 
اق.و ت   على   الية مجإلا  الربح   امش هو  كزترت   : جمالية اإل  الربح  ش وامه ب 1  استناداً إلات  ال   دارة  والسا  ت خبراإلى    روف لظ  ت .ا قتوالبقة 

 ر تقبل مسلا وق في الس
 
  ر المخاط من    ليخال .دل االم ى  لخصك علا  م.دالت  محددةر تستندالخاطر  لمدارة لإلرات اك تقدي صخ ال  م.دالت   ت.كس   :ك الخص  تالم.د ب 2 

الوة/عالو  ملل.ا  لبمجا لقة  .ت لما  السوقر  اطمخمن  ائد  ال.وة  وعال  ،ثمارت االس  لدلب  من انخفاض  ة  حدلو اب   لمت.لقةاخاطر  مال   .ائد 
ً  ر في المستقبلر ستثماالعروض اك وتقيي ألداء  ا ج.ة ة لمرا إلدارا ل من قب  .ة لمتب  جية االمن س ف، وهي ن رديةالف   فإن  ،دارةقدير اإلت ل وفقا
   بر٪12 ر6إلى  ٪ 7: 2021  ٪17ى لإ ٪7 ر5  من وح تتراب أن ت يجستثمارااال تقييك في ةم خدت لمساك الخص تدالم.

 
م.دل   افتراضك ليه ت وع  قبليةست ج المللنتائ  اات لتوق. ناداً ت اسسنوات س خم ل قديرية ت  نةازوم إعدادب رة  دااإل تام ق النمو:  ل قديرات م.دت  ب 3 

 ر نقدجة لللمنت دات االوح.ة طبي  اً إلى نادت اس ب٪22 إلى  ٪0 ر5 :2021   ٪4 لىإ ٪1ح من يتراو نمو
 

  ة ساسي ات األ فتراضال أحد افي    ةم.قول ة  بصورل  محتم  يرتغ  يوجد   اله  ن أدارة  إلى ا، تر اريةالتج  ة لش را  ك استخدا  قيمة منلاقييك  يت.لو بت   فيما
 ستردادر اللة لاب قلات ا قيم نع  هريكل جوبشة تجاري ة الة للش رة الدفتري م القي  ةزياد يترتب عليه د ق
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 يجار لتزامات اإلوا م  اداالستخ  حق وجوداتم 19
  
   : لسنةل اال ات ختغيرلواة المجموعة ب الخاص ر يجاإلت ااماتزوالداك  خست ال ا ت حوموجودا ل ة تري لدففيما يلي القيك ا 

   
   دام خست اال  حق ت اموجود

 2022 2021 
 ألف درهك ألف درهم  
   

 1.268.823 1.066.681 يناير  1في كما 
 - 15.923 ضافات اإل
 ب 126.233  ( 124.086) ب 6ضاح  إي    ت الساال

 - ( 3.667) ب4موجودات محتفظ ب ا للبيع  إيضاح  
 ب75.909  - ب 2-2ضاح   إي القيمة انخفاض  ص مخص

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

 1.066.681 954.851 رمب ديس  31في ا كم
  = == ==== = =   = == ===== ==  

 

   تزامات اإليجار  ال
 2022 2021 
 رهكف د لأ هم لف درأ 
   
 1.239.009 1.152.292 ايرين  1 في ماك
 - 15.923 فات إلضاا

 66.971   58.515 وائد لففات اومصر
 - ( 77.911) تسويات أخرى 

 ب 153.688  (  167.995) ات  فوعالمد
 ---------------------- ----------------------  

 1.152.292   980.824 ب 20  إيضاح سمبري د  31ي ف كما
  = == ======   = = = ======  

 
موعة  جللم   اإلضافياالقتراض  .دل  مداك  خية باست الحالقيمة  لت اإليجار إلى اعافوديض متخفب   عةت المجمومقا،  را يجت اإلالتزاماس  عند قيا 

 ر ب٪8 إلى ٪4: 2021   ٪8 إلى  ٪4ن م بو مطل الالم.د ط متوس راوح يت ر يجار اإلقد ع اية دب  في
 
 ى خراألو  التجارية دائنة ال  مم لذا 20

 2022 2021 
 ف درهكأل ف درهم أل 

  
 بان بيا اد م .
 

 6.730.990 7.563.969 يعة عقود المشارفتكلات صصمخاقات وتحقاس
548.590.4   2.691.964 دائنون لشراء أراضي   

 1.563.719 2.011.974 نة تجارية ك دائ ذم
292.152.1 980.824 ب 19ضاح ي اإل ار يجإلا تزامات ال  

429.204 258.720 رة سيطمال ص غيرللحصدفع ال قةتحلغ مسمبا  
545.287 285.644 ع قة الدفتحمس اح رب أ اتي.توز  

539.275 242.728 ب 8ح يضاإلا  لدفعاقة دخل مستحالة ضريب   
 4.247.313 5.623.941 ب 1-2 راجع كذل  اإليضاح  رى خات أ اقاستحقة وذمك دائن 

 -------------------------- -------------------------  
 19.659.764   375.521.18  
  = ==== === == =   = = === ======  
 
  تحقاق ساال  ت رات فو   لة السيواطر  مخل  المجموعةة  ارلية إدول عمح يلمن التفاصيد  ولمز  دئ افوى  خرة واأل ئنة التجاري لدااك  ذمال  لى عرتب  ت  ي ال
 ر 33ك قيضاح ر إلا ع راجة لي الما لمطلوبات ل
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 ء عمالن الم دفعات مقدمة  21
 2022 2021 
 درهك ألف درهم  لف أ 
 باد بيان  م .ا  
   

 11.689.423 13.791.499   ة سن ة الاي بدلرصيد في ا
( 7.993) ب 2-2 إيضاح  لبيانا ةإعادأثير ت   ب8.640  
 -------------------------  ------------------------ 

 11.680.783 13.783.506 بيانهب   م .اد  سنة ال اية بدالرصيد في 
86.15027.0 27.178.662 سنة ل الالخ  اتاإلضاف  

( 21.697.229) ة السن  ل خال  ف ب الم.تر ا راداتي اإل ب24.976.553    
 - 1.669.776 ب 1-2واذ على ميناء خور دبي  إيضاح تحساال

 ب6.874  ( 1.370.986) ة ي ألجنب ات مالال.تحويل  ات فروق
 -------------------------  ------------------------  

919.563.72 سنة في ن اية ال  رصيدال  13.783.506 
  ==== ==== ===   ======== === 

 
الداء  داأل تزامات  الل  ص مخصال  عي ب ال  س.ر ل  اإلجمالية   قيمة ال  تلغب  اى  ي لتي  لمجموعة  أو جزئي    بشكل  ااستيفاؤهتك  لك  فمككلي    31ي  ا 

درهك  52.038.986  هوقدرغ  لب م  2022مبر  ديس واتفترك شالم  الئتالفاتاثناء   باست   ألف  الت ة   م .اد    2021ديسمبر    31   يربوطاقيات 
الاألدات  زاماالت ب   فا رعت الا  تكي   أن ة  عجموالم   تتوقع  ر بألف درهك   40.197.341:  بيان اب فترإيرادات خالك  استيفاؤهايتك    لك ي  ت ء    5ة  ل 

 سنواتر 
 

 ة الدائن المحتجزات مذم 22

 2022 2021 
 درهكف أل ف درهم لأ 
 بابيان  د م .ا  
   
 856.704 1.098.066 ش ر  12الل خلدفع مستحقة ا حتجزات ملا
21.7628 522.477 ش ر  12ب.د  تحقة الدفعمس تجزات حلما  
 -----------------------  ----------------------  

 1.620.543 1.485.416 
  == ========   ========== 
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 ئدة فاتخضع لسلفيات قروض و 23
 2022 2021 
 كهرد  ألف هم درف لأ 
 بابيان  د م .ا  
   

.993.75313 9.195.391 دققةب م  لسنة ااية بد في د رصي ال  

 ً ب 802.791  ( 708.124) ب 2-2يضاح بيان  إلا عادة: تأثير إناقصا  

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

 13.190.962 8.487.267 .اد بيان اب م اية السنة بد د في رصي ال

 5.461.571 10.816.461 نة لسمسحوبة خالل ا قروض  داً:زائ 

 ب10.165.266  ( 13.961.358) السنة  سددة خالل م   قروضصاً: قان 

 - ( 42.065) فظ ب ا للبيع  محت  اتموجود ىالمحول إل صاً: قان 

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

 8.487.267 5.300.305 الي جمإلا

 223.521 42.236 ب 9ح ضا إي ند الطلب  ع علدفحو ات سالت ت ي : تس اً ئداز

 ً  ب2.029  ( 11.314) المنسوبة  شرة لمباف اي الكالت  طفأ منالم   غير لجزء : اناقصا

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

 8.708.759 5.331.227 السنة اية ن  في   ةئداف  اعلي  تبرت ي التي لفيات روض والسقلاصافي  

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

   : دة فائ  لي ايترتب عتي ال ت لفياسوالروض  الق حقاق فترات است 
 6.317.370 1.456.757 ش راً  12 خالل  

 2.391.389 3.874.470 ش راً   12د ب.  

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

 8.708.759 5.331.227 سنة ل اة ن اي في الرصيد 

 ─────── ------------------------ 

   ي: الجغراف حسب الموقع  فائدة ب علي ايترت ي ت ت الياسلفوال  ضالقرو
 4.702.299 1.395.695  حدةلمت ا بيةات ال.راإلمارداخل دولة   

 4.006.460 3.935.532 دة تحلمال.ربية ارات اماإل لةدوخارج   

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

 5.331.227 8.708.759 

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

 لي: النحو التاوائد على ف علي ا ترتب ت نة وغير مضم و  ةون مضم ات في لوسروض قة مجموعلا لدى
 

 نة ضموم
 

أمري أل  8.615  لغبمب رض  ق - تجاري مم  بكرهدف  لأ  31.643 كي  ف دوالر  بن   ا  بموجب مون  ضن  لب ادلموجوب.ض  نان  ت في 
ً وي ٪ سن 7 ر5بنسبة  ئدةفايه  لعترتب وي   ر 2023 يف  ه دادس كيت و ا

 

بقيمة   - مصري    1.043.216قرض  جنيه  من  154.709ألف  درهكب  التجارية    ألف  البنو   مضمون  أحد  مصر،    وجب بمفي 
ويتك سداده    ة أساس نقط  20  -لليلة واحدة  البن  المركزي المصري    لدى ئدة  الفار  قاً لس.وفم.ينة في مصر، ويحمل فائدة  موجودات  

 ر2023بحلول 
 

 ة ونم ر مضيغ 
 

 روسلفيات ا قروض اذات الصلة ب لت. دات المالية باالمجموعة  ت التزميخ التقرير، تار في كما
 

من    503.673  غمبلبسحب  عة  وم لمجا  مت قا - درهك  الألف  االئتماني  دره  5.509.500البالغ    أب يلالتس  أمتجدد  التس يل  ك  ألف 
ً   ٪1  اً ديبور زائ بس.ر ل  ربح  /  ائدة ه فتب علي رت ي و  .ربية المتحدة،الفي دولة اإلمارات    تركةمش  تجاريةبنو   من  أب  تس يل ال أ   سنويا
امالت  الم.تكلفة    .د خصكب   درهك   ألف  503.619الموحدة بمبلغ  ت المالية  البيانا  يل في لتس ا  بيانتك  ر  2025ل  و سداد بحليستحو الو

 اشرةر   وبة مب المنس  المطفأةغير 
 

المج - ألف دوالر أمريكي    1.000.000بقيمة  التس يلأب   أ  ت سنوا  6لمدة    متجدد   ائتمان  تس يلعلى    2019موعة خالل  حصلت 
التس يل  بر  ألف درهك  3.673.000  الغدد  المتجاالئتماني  يخضع  لمضير  ً سنو  ٪1  ر25  اً بور زائدلي أش ر    3فائدة  م.دل  مون  ر  يا
ن  ي جديد  لينتس ي لى  ع  سنةخالل ال حصلت المجموعة    الكاملرب   يكالتس يل القدمن    مستحوتسوية المبلغ الل السنة الحالية، تمت  الخ

  3أو    1فائدة  وتخضع لم.دل  تفاقية  خ االسنوات من تاري   ت س إلى  تس يلين  التمتد مدة    درهك   ألف   3.673.000بقيمة إجمالية تبلغ  
تحو  المس، بلغ  2022ديسمبر    31كما في    الشركة األكرمضمونة من قبل  يالت  هذه التس إن    ر٪ 1  ةبنسب هامش  زائداً    بوراي ر  أش 
 ف درهكر لأ 853.583 ن يلي التسمن 
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 )تابع( ئدة اف خضع لتسلفيات قروض و 23
 

 )تابع(   ةونر مضم يغ 
 

وفقاً    ائدة فه  ترتب علي ي وة المتحدة  ي ل.رب لة اإلمارات ا تجارية في دوبنو    يالت تك الحصول علي ا من  ألف درهك تمثل تس  42.236 -
 طلبر سنوياً ويستحو السداد عند ال   ٪1زائداً ش ر  دة لمس.ر ليبور ل

 
س.ر  لوفقاً    ائدةه فترتب علي ي وحدة،  ارات ال.ربية المت ة اإلمدول   التجارية فيلبنو   ألف درهك من أحد ا  1.454.508قيمة  قرض ب  -

 ر 2027 في يستحو السداد  وياً سنو ٪1 ر20اً زائدثالثة أش ر لمدة ليبور 
 

فائدة تصل إلى  صر، ب مفي  ية  تجار   وبن ن  تمويل مس يالت  ت   مثلي ألف درهكب    265.771ري  صمه  ألف جني   1.792.120بلغ  م -
 ر2027 حلول ب سداد حو ال ت ويس٪ 11 ر28

 
بمبلغقرو - د  25.711   كيري أمر  والد   ف لأ  7.000  ض  من  رألف  تجبنوهكب  تصل ئ فوا  اي عل  تب وتتر  لبنان  في ارية        إلى      د 

ً ٪ س3 ر65  ر 2023  في السداد ستحو ت و نويا
 

بمبلقر - اللب ا  د أح  من  هكبألف در  127.049 يرال س.ودي  رف  أل  130.000غ  ض  ر  وب ي س  بس.ر   فائدة  يهعل  ب ت يترو  اريةتجنو  
ً 1 داً ائ ز    ر2023 ول بحلد دالسا و تح سي و -  ٪ سنويا

 
هن روبي ألف    42.259.951  مبلغب قروض   - بن   كبدره  ألف  1.876.342   دية ة        ن موح  تترا  دوائ فلي ا  ع  وتترتب   تجارية  و من 

ً سنو ٪10 ر09ى إل ٪5 ر80  ر 2028ول حل ب داد سال و وتستح  يا
 

 ريات اوسلفقروض ا ذات الصلة ب لت. دات المالية با المجموعة ت التزمفي تاريخ التقرير، كما 
 

   كوك ص 24
   2022 2021 
 رهكد ف أل هم در ألف    

     د:صكو  ليمت  إعمار
 2.749.354 2.749.339   3 المجموعة  -
 1.832.444 1.833.356   4 ة المجموع -
 1.832.667 1.833.053   5 عة مجموال -
     

     جي صكو  ليمتد: اي اك 
 2.748.475 2.750.936   الصكو   -
   ----------------------- ------------------------ 
 9.162.940 9.166.684 ب ش راً  12 ا مستحقة الدفع ب.د  جمي. ة لسن ا  ايةصكو  كما في ن زامات الي الت مالإج
    ==== = = ====  === = = = === = 
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 )تابع(  وك كص 24
 

 : تد ر صكوك ليم ماعإ . أ
 

  بالكامل   لوكةشركة تاب.ة مم  هيو   ناي جزر كايملة فة مسجمحدود  ية ولمسؤ  تا ذة  ب، شركأر  أالم صد  د  ليمت صكو  ة إعماركرش  تقام
بربتأوعة،  جمللم إسيس  شنامج  أمان صدار  يج “نامجالبر” ة   ادات  للم  وجبموز  ب  أل م  صدر به  وقت  أما اداش  صدار إخر  ن  اية  لغ  نة ت 

 نةر اماألت ش ادا  من  مجموعة  في شكلهكب ألف در 7.346.000    كيدوالر أمري ف لأ 2.000.000
 

 : 3  جموعةالم
  كي ري أم  دوالر ألف    750.000ب بمبلغ  “ 3  كو صل ا”مانة  أت  اش اد  من  الثالثة  وعةمجم الر  إصداالم صدر ب   اكق  ،2016سبتمبر    15  في
بملف درهكأ  2.754.750  تك  برناالوجب  ب  ويترتب    2026سنة    لسداد في و اح ست دبي، وت ناسدا     ة ص بورفي    3  و اج الصكإدرمجر 

 : 3 كو صل دفترية للا ةالقيملي نوير فيما ي ف سس نصأسا  سدادها علىب ج وت ي ٪ سنوياً و3 ر64سبة باح بن ت أر.ازي وت  3 الصكو   على
 
 2022 2021 
 هكدرلف أ رهم لف د أ 
   

49.3392.7 السنة  اية ن  ا في  كمت الصكواماتزلا  9.354742.  
  = ==== ==== ==   = === == ===  

 

 : 4  موعةمجال
ش اداتالر  ة لمجموعادر  لم صا  صدر أً ،  2019سبتمبر    17في   من  ريكي  مأر  دوالف  أل  500.000غ  بلبمأب  4صكو    أال   نةاأم  اب.ة 

بمأل  1.836.500  البروج ف درهكب  تك  نامجب  نابورص   في   4و   لصكا  اجرإدر  السداتستح و  دبي، ا   دسة  رتب  ويت   2029د في سنة  و 
 :  4لصكو  رية لفت د ال يما يلي القيمةوير فنصف سن ساس لى أع دهاداوجب سسنوياً ويت  ٪3 ر875بة سرباح بن ت أاتوزي. 4 صكو  على ال

 
 2022 2021 
 ف درهكلأ م دره لف أ 
   

 1.832.444 1.833.356 ةالسن   اية ن  ا فيكمات الصكو  لتزاما
  = == == == ====   = ==== ====  

 

 : 5  مجموعةال
 500.000   هكدرألف    1.836.500ب بمبلغ  “5   وكصلا”ة   ن ماأ  ت ش ادا   نالمجموعة الخامسة م  2022يوليو    6صدر في  م  در الأص

    ولصكا  ىلع  رتبت ي ر  2031في    دوتستحو السدا   ي،  دب اسداصة ن ر بو  في  5  كو لصاج اتك إدر  رالبرنامجب  موج ب ب  أمريكي  دوالرف  لأ
   : 5كو  صلل  ة لدفتري ا ةملي القي ما ي في   سنوير  فنص لى أساس سداد علتستحو اوياً ٪ سنو 3 ر7 سبةبن  ح رباأ تاي.زتو 5
 
 

   
 2022 2021 
 ف درهكلأ م دره لف أ 
   

 1.832.667 1.833.053 سنة ل اكما في ن اية  الصكو  التزاك 
  = ==== ======   = ======== 
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 ع(  اب)ت كوك ص 24
 

 : يمتد ك لوك ام جي ص يا . ب
 

ي  هان وايمزر كجفي  ة  دودة مسجلذات مسؤولية محة  شرك   وهي   صدرأب مالأ   تدمصكو  لي اك جي    اي أصدرت    ،2014  يونيو  18في  
ألف دوالر    750.000بمبلغ    صكو أب ال أة  ن اأم   ادات ش  ، رذركركش  إلدارة مراكز التسوق موعة إعمار  مجلل  بالكام  وكة ب.ة ممل اة ت شرك

دل  م.كو   الص  ب علىت تري   ر2024  سداد فيال وتستحو  ،  دبي  ناسدا بورصة    لصكو  فيا  اجتك إدر  كبردره  لفأ  2.754.750 أمريكي  
 ر ف سنويصس ن على أسا  دهاب سداويتوجاً  سنوي  ٪4 ر6بنسبة اح ب توزي.ات أر

 
 : صكو  لل  ةي رفت لد االقيمة  ما يليي ف
   2022 2021 
 ف درهكأل م هألف در   
     
 2.748.475 2.750.936     ة ن سلا اية ي ن ا فصكو  كمال لتزامات ي امالإج
    = == == = ====  = ====== == 

 

 وظفين لمهاية الخدمة ل ويضات ن تع 25
 

 فينوظخدمة للمال ة ن اي  ويضاتت.
 : للموظفينخدمة  ن اية ال ويضات ت. صصخفي م   ةالحرك  يلي امفي 

   2022 2021 
 ف درهكأل ألف درهم    
 باد بيان  م .ا    
     

 167.211 177.561    مدققةب  سنة لا ة داي ب  ي ف لرصيدا
 ب3.188  ( 3.865)   ب 2-2إيضاح بيان  ر إعادة التأثي 
   -------------------- -------------------- 

 164.023 173.696   بيان اب .اد م   لسنة ا ي بداية الرصيد ف
 30.618 30.126   خالل السنة   ودمخصص المرص ال
 ب20.945  ( 26.778)   لسنة ال " خالودفمال
   -------------------- -------------------- 
 173.696 177.044   سنة ية ال  الرصيد في ن ا
    == === = ===  == === = === 
 

 مال لرأس ا 26
 

   2022 2021 
 كهألف در هم ألف در   
ً  8.838.789.849: به صرح أس المال المر درهك   1اقع  بوس ما

  س كب للك هرد 1قع اوب اً س م 8.179.738.882 :2021 ك  للس
 8.179.739 8.838.790  ب ح أدناهاإليضا جع را
   ------------------------ --------------------- 
درهك   1اً بواقع س م 8.838.789.849امل: لكبا" و در والمدفمصلا

  درهك للس كب  1قع واس ماً ب  8.179.738.882 :2021  للس ك
 8.179.739 8.838.790  هب ح أدنايضاراجع اإل 
    = ==== = == ==  = = = === === 
 

المصررح بره ، علرى زيرادة رأس المرال 2022سربتمبر  21قرد بتراريخ لمن.الشركة، في اجتمرا" الجم.يرة ال.موميرة ا  وافو مساهمو ب 1 

ً   8,838,789,849للشركة إلى   ة لشرركرت ا، أصدنيةالم.  الج ات، وب.د الحصول على الموافقات الالزمة من  ةالسن   خاللر  س ما

ً  659,050,967والتي تك تحويل ا إلى  2022يسمبر د 8سندات قابلة للتحويل إلى مجموعة دبي القابضة في  مدفوعا بالكامل  س ما

 بر28و 27و 1-2راجع اإليضاحات ر  2022ديسمبر  22للشركة في 

 

نامج إعادة شراء األس ك من قبرل بربدء ، 2022أبريل  20ي الشركة، في اجتما" الجم.ية ال.مومية السنوي المن.قد فقرر مساهمو   ب 2 

 السنة الحاليةرصدرر لك يتك البدء في إعادة الشراء خالل الم ٪ من رأس مال ا1شركر" بما ال يزيد عن  شركة إعمار ال.قارية
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 تابعب   ة د مالية الموحال  لبياناتول اإيضاحات ح
 2022مبر سيد 31في  كما

 

 ت يا اطحتياال 27

 
حتياطي  الا
  نونيقاال

  رأسطي اي احت 
   المال

 اطي الحتي ا
 اكال.

  وة عالياطي حت ا
  كأس

ي  صاف ياطياحت 
اح  الخسائرب  األرب 
 قة قلمحر اغي 

حويل  طي ت حتياا
 ي الجماإل نبية ال.مالت األج

 درهك   ألف درهكألف  رهكد ألف   كألف دره   كرهد  لفأ ف درهك  أل 
        
 79.517.540 ب3.791.284  ب1.411.088  578.234 6.940.830 3.660 15.220.245 2021 يرينا 1 يلرصيد كما فا
        

 10.821 - 10.821 - - - - حتياطي غير المحقو الزيادة في اال
        

 17.320 17.320 - - - - - بيةن جأ  مالت ل عتحوي ي احتياطي ف الزيادة
 ------------------------- ---------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------- ------------------------- ---------------------- 

 28.141 17.320 10.821 - - - - ية ق الملكحقون  اشرة ضممب الم.ترف ب ا  احألرب ي اصاف
          
 .8567092. - - - - - 2.097.856 ب ب ب 1-2ح يطرة  إيضا سر مص غي حص على ذ ستحواالا
        

 380.011 - - - 380.011 - - السنة  الل كة خرلحصافي ا
 -------------------------- ---------------------- ------------------------ ------------------------ -------------------------- ------------------------- ------------------------- 
 605.46.020 ب3.773.964  ب1.400.267  578.234 7.320.841 3.660 17.318.101   2021بر ديسم 31ي ف  كما دي صرال
  === = == = ====  ==== = = === =  = === = = ====  == === = ====  ==== = = = = = ==  ==== = == ====  = ==== = ==== = 
 60546.20.0 ( 3.773.964) ( 1.400.267) 578.234 7.320.841 3.660 17.318.101   2022  يرناي 1كما في  صيد الر
        

 314.039 - 314.039 - - - - حقو غير الم ي طحتيااال ي ف الزيادة
        

 ( 2.135.168) ( 2.135.168) - - - - - أجنبية  تحويل عمالتياطي ت في اح النقص
 -------------------- ---------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ 
حقوق   اشرة ضمنب ملمعترف بها ا )الخسائر(  / ح األرباي افص
 ( 1.821.129) ( 2.135.168) 314.039 - - - - ملكية ال
        

   راجع دبي  ميناء خورلى عاذ تحوساال عند إصدار أس ك ملكية جديدة 
 3.090.949 - - - - - 3.090.949  أبب  1-2 حإيضا

        
 683.205 - - - 683.205 - - السنة  ل خال  لحركةفي اصا
 ------------------------- ----------------------- ------------------------ ----------------------- --------------------------- --------------------------- -------------------------- 
 21.999.630 ( 5.909.132) ( 1.086.228) 578.234 8.004.046 3.660 20.409.050 2022ديسمبر  31في  كما  د ي صالر
  = = = = === ====  = = === = === =  = ==== = ====  ===== = == = =  = = === = == = == =  ===== = = == == =  ===== = = === = 



 عة لتاب اكاتها وشر  .ع.مش  يةالعقار مارإعركة ش
 عب  تاب دة وحملية االات المبيانل الاحات حوضإي 

 2022مبر يسد 31 في كما
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 ت )تابع( طيا يا تحاال 27
 

 : ال.اكوني  انولقا طياحتي الا ب أ 
للمادة  ط للساس اك األلنظا  من  57بقا  ب من    241دة  اموالة  كرشي  اإلمارا   ديحات انون  قاالمرسوك  المتحدةلدولة  ال.ربية  ل32ك  رق  ت    ة سن ب 

طي  اتي االحى  ى إلر أخ  ٪ 10وي  انون قاطي الي الحت ا  إلى ص غير المسيطرة  الحص  دب.وية  رباح السن ي األ٪ من صاف 10ك تحويل  يت   ،2021
اف  يقإيضاً  أمدفو"ر يجوز  لال المأس ار٪ من  50طي  الحتياهذا اد  صي رغ  بلانوني متى  لقا  إلى االحتياطي  تويال لتحايقاف  وز إيج  رك.اال

االحت إ  تالتحويال ال.طيالى  بقراي  للش.مولا  الجم.ية   منر  اك  ال.ادية  يبلغ  دمعن   كةرمية  ر  ٪50طي  احتي االهذا  يد  رصا  ال  الم  أسمن 
 ر و" لمدفا
 
المال50عن  ني  والقان اطي  حتي الا  يدرص  دزي ي  رأس  من  للشركلا  ٪  الجم.ي قعلى    بناءً و  ل ولذة  مدفو"  أامية  موال.  ةرار    قفت و لسنوية، 

 ير  الحتياطاهذا  لى إية إضاف التة أية تحوي وعالمجم
 

 : طي القانوني علىتياحاليشتمل ا
 

دراهك   10ية للس ك في ذل  الوقت ماالس قيمة لا تن كا  س كلل درهك 15قع ابو صلة ح لمار ادة اإلص وعال ثليمدرهك ألف  2.475.000 -
 ؛1998بر ديسم  31في ة منت ي خالل السنة ال 1 ر65 : 1 ةب أس ك بنس رق إصداحقو س  سا أ على ب  كللس
 

المحصلة  صدإلا  عالوة  ثليمك  ف درهأل  11.321.656 - لمة االي الق  بلغتللس ك    هكدر  4  عبواقار  على   كب  سلل   رهكد  1  س كل سمية 
 ؛ 2005 رسمب دي  31نت ية في لمخالل السنة ا 1:1 بنسبة م.لنة س ك أ ر ادإصق و حق اس أس
 

للس ك  هدر  3.38  بواقع   ار ة إصدوعال   ثليمك  درهألف    1.348.331 - ت عب  ك للسدرهك    1سمية  االلقيمة  ا  ت بلغ ك  لسندات  ال  ي حوند 
 ؛ 2014 يناير 22 ي ب فرهكدلف أ 1.747.246يكي  رألف دوالر أم 475.700ية مقيمة اسب 

 

بقيمة    حويل السندات ت   عندلس كب  درهك ل  1االسمية    لقيمةا  غتبل   كللس درهك    3.38عالوة إصدار بواقع    مثلي ألف درهك    63.207 -
 و؛ 2014مبر ديس  22كب في رهلف دأ 81.907كي  ي مرأ ف دوالر أل 22.300سمية ا

 

القي غ بل   احد الو  للس ك   كدره  4  ر13وة  عال يمثل  لف درهك  أ  2.097.856 - في    ،بللس ك هك  در  1  ية سماال  مة ت  االنخفاض  ب.د خصك 
خاصة  ال   ت اليف الم.امن إعمار مولز وتكالة محصص غير مسيطر   على   ستحواذكي الشركة عند االى مالإل  ة سوب من ق الملكية القوح
  ببر  1-2ضاحين ي اإل ل كذر راجع 2022بر سمدي  31 المنت ية في  سنة ال ل الي تمت خت وال ،ب ا

 
حدب عند  الواللس ك  درهك    1مية للس ك الواحد بقيمة  سللس ك الواحد  القيمة اال درهك    4  ر69  قعبوا  وةثل عال يمك  درهألف    3.090.949 -

دب   إصدار مجموعة  إلى  للشركة  جديدة  منأس ك  كجزء  القابضة  ا  ي  حصة  ثمن  على  الكامل  ذركرك  ميناءالستحواذ  دبي  من    خور 
 ر 26 أب و1-2  ناحي اإليضضا ع أي راجر 2022مبر ديس 22في  دبي القابضة   مجموعة

 

 : طي عالوة األس ك اي احت  ب ب  
ك من  للتنمية شركر  مصر   ركة إعمارثمارات المجموعة في شاست   تخفيفنتيجة    درهكلف  أ  578.234األس ك البالغة    وة إصدار الع  تأنش

 ر2015ك أولي خالل ح عارخالل طرح أولي لألس ك في ط
 

 :  الطي رأس المحتياا بج  
 ر2003 ي باح بيع أس ك خزينة فرمن أ ك ألف دره 3.660 غال البالالم رأساحتياطي  نكوي ت تك 
 
 قة: حقر المغي ب رائ األرباح/ الخس صافيطي تياحاب  د
عة  جموصة الموح  خرى األ   ةاملالش  إليراداتا  الل خمن  ة بالقيمة ال.ادلة  مالي ت الا في الموجود  لةادل.القيمة ا  تاراطي تغي ا االحتي هذجل  سي 

 ر زميلةال تا لشركاو  شتركةمت الفائتاللالة .ادلال قيمة الي طاحتي امن 
 

 ية: ة األجنب ل ويل ال.متح  يطااحتي  هرب 
ة  الزميلات  كرالشوية للشركات التاب.ة  الات الميان ويل الب ن تحع  اتجةالن   يلتحولقات اسجيل فرو بية لت جن ألا   تال يل ال.موح ت   اطيستخدك احتي ي  

 ر ةرجي االخ ةالمشتركفات الت ئ الوا
 

 هم ية الس ربح 28
 

ابحرب  سااحت   يتك أو  قسيك  ت ب   اسية ساألس ك  ل ية  أرباح  السن ال ر  ائ سخصافي  ادل.جح  ر المسط  توملاى  الشركة عل   لكيماإلى  ة  ائد.ة  س ك  ألد 
   سنةر ال خالل ة  ال.ادية القائم

 

الم ربح  بك احتسايت  أو األي افصا  تقسيكب   ة ض خفية الس ك  الفت.د  ب.د   شركة لا  مالكيلى  إ  ائدةل.لخسائر ارباح  الة علدائ يل  ة  للقاب ا  تدا سن ى 
ميع  ل جتحوي د  التي ستصدر عن   س كاأل دد  .لرجح  مال  وسط مت لااً  السنة زائدل  قائمة خال ال  ة.ادي الك  س ألا  ل.ددسط المرجح  المتو  ىلب علي تحولل

 ةر ي عاد أس كلى إ اتخفيض  محتمل الة ي ال.ادك األس 
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 ع( ب)تا سهم  لبحية ا ر 28
 
 : خفضة والم  ة ساسي األ  ة الس كبحي راب  حتسرية ال ورلضلومات االم. ما يليي ف
   2022 2021 
 درهك لفأ هم ف درأل   
 ن اب.اد بيا م      
     ح: ربااأل

 3.800.661 6.832.049  ركة  الش  مالكيى إل ةة ال.ائداسي سأل الربحية ا
    == === = = ===  = == = === === 
    
  2022 2022 

    ف: الاآل ب سهم ألا عدد 
 7.274.314 8.223.074 ب2و1   يةساساأل ك السة حي رب ب حتساال  ال.ادية س ك ل.دد األ جحرم لا طستوالم
   = = === = == ==  = === = = ==== 
    
  2022 2022 
 بيان اب .اد م     
    م: سهال ح رب
 0 ر52 0  .83  هكب لدر با ة والمخفض   ةاألساسي  الس ك حية رب  -

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

 
القابلة للتحويل الصادرة عن الشركة في  االعتبار  ب   2022ديسمبر    31  .دد األس ك في ح لرجالمتوسط الم  يأخذ ب 1    8السندات اإللزامية 

  ميناء خور دبي فيما يت.لو باالستحواذ على    2022ديسمبر    22س ك جديد في   659.050.967تك تحويل ا إلى    التيو  2022ديسمبر  
 بر 26و  بب  1-2 اجع اإليضاحات ر

 
المتوسط ب 2  األس لمر ا  يأخذ  ل.دد  في جح  البالغ عددها  ب   2021ديسمبر    31  ك  الجديدة  األس ك  والتي    1.020.000.000االعتبار  س ك 

الشركة دبيلمساهمي    2021نوفمبر    22في    أصدرت ا  خور  كجزء    ميناء  مولز  إعمار  الدفي  برنامج  اإليضامن        حينمج  راجع 
 بر 26و  ب ب 2-1

 
 ئة  ارالط لتزاماتال وات  ا نالضما  29
 
 ت  نا ما ضلا ( أ

 
 ر هكبدر فلأ 32.047 :2021ديسمبر  31 ك ألف دره 1.369.284 بلغية بمتندت مسمادااعت لية ومات ناماض  ةعالمجمو ت ردأص ر 1

 
  ن مادر  مان صضب  طا خ   بلكضمان مقاكب  ألف دره  5.000  :2021سمبر  دي   31درهك    لفأ  5.000ي بمبلغ  مال  ضمانة  موعلمجا   قدمت ر 2

 ير دب   ةم وكحة من ي ارصة تجخصدار رإل  يبن  تجار
 

يك  ظن ت ال  ة مؤسس   إلى   ف درهكب أل   6.351.465  : 2021ديسمبر    31  درهك    ألف  5.735.967بمبلغ    ء داأ ن  سح   ن ماض  ة عوم المج  قدمت  ر 3
 .قارير ليك اة التنظؤسسصة بمخا ال حوائ الل بموجب يدة الجدري. ا شام مقابل في دبي  ال.قاري

 
الف  الئت كضمان    يةتجاربنو     ىل إهكب  در  فلأ  417.098  :2021ديسمبر    31 درهك  ألف    430.577لغ  بمب   ضمان  مجموعةال  دمتق ر 4

 رر طوي بموجب اتفاقيات ت   ام.وعة بتطوير مشرو" لمجمتقوك ا منشأةسندات إذنية صادرة عن  بل للمجموعة ومقا  مشتر
 

ية  كومح  سلطاتة  إلى عدهكب  درف  أل  104.131  :2021ديسمبر    31   لف درهكأ  98.848داء بمبلغ  أ  حسن  تاان لمجموعة ضما  متقد ر 5
الل   رمشاري. اص  يخ  يماف  ندال   في عدة    بل مقا  درهكب  ألف  145.163  :2021ديسمبر    31   ك دره  فلأ  192.377مة  ي بقرهن  بن   دى 

 ر  ب 9 رقك احيضاإل راجع  تس يالت
 

  ى دل  ار روع مش  ل ب مقارهكب في مصر  ف دلأ438  : 2021 درهك  لف  أ  278  لغبمب   ئتمانبطاقة ال  وتس ي   ي دستن م  دتمااعة  وعجم لما  قدمت 
 ر انمئت الاوبطاقة  دين المست  مادالعت ا قابل م ب 9 يضاحاإلجع ا ر  كبهرد ألف  438 :2021   درهكلف أ 278 قيمةب رهن  لبن ا

 
ومية  ج ة حك  ىإل  هكبألف در  11.684  :2021 كب  لف درهأ  7.415مصري    نيهألف ج  50.000لغ  بمب   ن بنكيضماعة  المجمو  تقدم ر 6

مصر   مفي  الب   ر ا شروعمقابل  رلدى  دره  7.415 صري  م  يهن جف  أل  50.000يمة  بق  هنن   دأ  11.684  :2021   كب ألف  رهكب  لف 
 بنكيرال نضماهذا القابل مب 9 رقك   احيضاإلاجع  ر
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 )تابع(  الطارئة تما تزاوااللت  ا مانالض 29
 

 ة ارئالط اماتلتزاال (ب 
 

براديشنداأصدرت  ب   أ ر 1 انفراست ي تر سدان   را  ل وركورب   راكتشررال  ب ف  مشتر   الفئت افي    شري   يوه  ،تديميشن  ب.ة  التا  تا ركالش  .ضي 
إشلافي    موعة للمج قان  ند،  امإع ليمتد  الند    انديا  ار مإعة  رك وني لش.ار  تك  ا  يةلتشغيلاإلدارة  اوتطوير  ال  ات اقي اتفب.ض    ن اء إل  ابندي ار  لتي 

ال  ري ترسدان ش دي رارا ب نداركة ع شم   عة وجم متر  للشم  تالف ائ    تد  ملي   شيب برايفت ن ولز تاهي   ر وشركة إعما ندياا  عمار إ  شركة   ني ب   إبرام ا
  رال ي ترسدان را براديش  ندا  ركةة مع شر  للمجموعمشت   تالفئ ا   ايفت لميتدجر برلز لي هي ير  دولة ب شركوب  ليمتد  شنوري كورب راكتشر  فراست ان 
ليمتديشورب كورراكتشر  راست انف اندامت  أقر  بن  ب شركة  ان درارا  ية أخرى ضد  ضائ ق   عوى د  دت ليمن  يشوربوركاكتشر  رانفراست ريرال  ست ديش 
د  ض  ىاو عدد من الدعتك رفع  ،  ل ذ  ىضافة إل باإلر  وير بأعمال التطت.لو  مط  نشا   مزاولة أي  نم  ااندي   ارإعمشركة    نعلم  يادان   ارعمإكة  شر
تلقت الشركة أيضا أمر   ، ذل بموجب  رراضيقطع أيع وب  األراضي يصصخوت   ازةفي حي ت فا لخاد ملوجو أخرى ف ا أطرمن قبل جموعة الم

هكب  ن درمليو  195مليون روبية هندية    2.290  ر77ومطلوبات بقيمة   موجوداتلتنفيذر تمتل  الشركة  ا  إدارة من  على ب.ض عقارات ا  حجز  
 ب على التوالير مليون درهك 58 ر5مليون روبية هندية    1.288 ر2و 
 

اضاالق  ة فكاأن    ة ردااإلرى  ت   ، اعلي لت  حص   تيلا   يةانون الق  ارة ستشاال  ىعل  ءً بنا ً   رة ومذك ليا  ق  ةعفو مرلا  آنفا براديش ان ة  ك شر  بل من    درا 
ت ا  ي سوت   كيت   سوفو   كوربوريشن  رشتكنفراسا  ل يرارت دسن ا  تتي س  ان نجاالي ت قد تك الط.ن في ا من قبل    ربوريشنكواكتشر  رت فراسن ال  يراندسترا

 ر حة لمتا ا يةوالقانون   ليةمحك المن خالل األحكااف األطر ميعج من قبلاً ودي 
 

  في حيدراباد ضد  يةطن لو ا  ن الشركاتومحكمة قان   أماك   عوى د  برفع  كوربوريشن  ر شتكاسرانف  يرالرت دسن ا  تتي س  ان النجاي ت   ركة ش  قامت ب  ب  
  ىر ت ر  2013لسنة    ل ندي ات  الشركا  من قانون  242و  241  سكق بموجب ال  خرى ف األ طرا.ض األ وب   متدلي   تايفرب   يب اون شز ت يله  إعمار

اللوضا  نأ  دارةاإل يت.فلي  ف.ع  براديش  درن ا  بين  للفص ااءات  جرإب   لويما  انفراسترسدن اا  كو شتكيرال  ليمتدر    تيتس  نجانايالت و  ربوريشن 
يس له  ل  بوريشنركو  رشتكاسانفر  يرال تردسان   يتست   ايالنجان ت ن  فإلذل   ، ونفيذلت يد ا ق  ل اتز  الر وي يتغ  لك  ريشنبوكور  رشتكانفراس  يرالترسدان 
  سجل الولك يتك تسجيل اسم ا في    تديمل  ت ايفبريب  شتاون  ز  يله  إعمار  يفمسجل  و  عض ليست  و  هكساست م لي    اإن ث  ى حي دعوع  فو رح
ً ب ط  ألعضاءل  قانونيال    ات ف.تي ر دعوى اللا  ول قب   وزيج  ال ه  أن إلدارة  ى اتر  يه،وعلر  2013ة  لسن ل ندي  ت اشركاقانون ال   كاكحوأ    لشروطقا
البت ت ،  2022يوليو    25في    ذل ، ع  وم  ر شنوري رب كو  رشتكسفراان   رال ي ترسدان   يتست   نجانايالت  قبل   الصيانة ة  ي قابلسألة  في م   ك  مة  محك  من 

مجموعة أو ممثلي ا من  قييد الك ت وت   كوربوريشن  رشكت فراسان   ليرارت دسن ا  تي ت س  ان النجاي ت   شركةلصالح    دي حيدرابا ت الوطنية ف قانون الشركا 
مع   ال  ردت مي لفت  اي بريب  شن  تاوز  لي ه  إعماروممتلكات    موجودات الت.امل  عمجاستأنفت  الصادر  الحكك  قان ن  موعة    ركات لشان  ومحكمة 

صدر حكك  ر وقد  2022ر  توب أك  10لصادر في  ك االحكبموجب  تسويته    ، والذي تمتيةطن لو ا  ن الشركات وقان ستئناف  ا محكمة  أماك   ية طن لوا
قد    يةطن لو ا  ن الشركات وقان ف  ناستئ ا محكمة   أن غير  ،  بوريشنكور  رش تكاسانفر  يرالترسدان   تيتس  نجانايالت لصالح    ة للصيان قابلة  مسألة  ن  بشأ
ن  وقان ستئناف  ا   كمةمحك الصادر عن  لحكفي اقدمت المجموعة استئنافا أماك المحكمة ال.ليا للط.ن  ر  الذي يمنح الت.ويضبدئي  ك المحكل اغت  أل

في    يةطن لوا  الشركات التدخل  ال.ليا  المحكمة  رفضت  الشركاتوان قف  ناستئ امحكمة    أحكاكحيث  الةي ن ط لو ا  ن  وتركت  قابلية  ،  بشأن  قرار 
  صوص على النحو المن يك  لتحكإلى ا  ضية الق إحالة  التماس ب ديك ردود جميع المدعى علي ك وي.تزك الطرفان تقديك طلب  تق  انة مفتوحار تك الصي 

 عليه في القانونر 
 

في    لدج ي فمز ولث جي من " كومشرويد شي ت ر وموعة، بتطوي مجلل  .ة تاب   ركةشي  ه، ودليمت فت  ي برا  راكشنت ونسك  إف عمار إك جي  ركة إمت شقا ر 2
ب الذج  ومن اس  أس  ىعل  دل ن ا   ي ف  .مرانيال  ط ي طخت ال  ئةي هة مع  مبرمالع  ي ارشمالير  طوت ة  ي قافت ال  يز ت.ز  خاصلوا  ل.اكان  ي طاعلقا  ني شراكة 

  ل ادة اإلشغا ش  دار صطريو إ عن    يل دي  ف  راني.ملا  ط ي طخلت ا  ئةي هل  من قب رو"  المشل  ماكت اتك االعتراف ب ر  2007سبتمبر    14  ي ف  يدل 
لذل  أتأكيداً  التخ هن  ر إال  دان مر.لا   طي طيئة    ب درهك ليون  م  81ية  دن هبية  ورمليون    1.830  غلبالوا   اءداألحسن    انمضلبت  طل ي  ي في 

ل  نازت ال  ، تكفع ب امنت المة ودتخسم النية  المب احة  لمسامل افي م.ة  يادالز   بسبب   ى رخات األ لب المطوا  اقت ب لحلتي  ا  ار رضألان  ع  ضوي ت.ك
ب  الشق .عن  األخ  وب.ض و  ض  إش  ن أ  ت زعم  حيث   ،رىالمطالبات  إك ركة  لي برا  راكشنست ن كو  إف   جي   عمار  ول  بالجدا  زك ت لت لك    د يمت فت 

ً قوفنية مزلا  كيالبن  انمضل اب بة مطاللى اعل ليمتدت ايفبرن شراكت نسكو إف ر إك جيامإع ركةط.نت شد ر وقعي ارالمش ري طوت  ةقي افت وط ا لشرا
االس  من ا مض  صيل لتح  ال.ليا    ي لد  بلهون مة  كحم   ك ماأف  اتئن خالل  حسن  ً الحق  ر ءادألان  نظر ا ف  ستئناال ا  لياال.   ي لد  بل هون مة  كحم  ت  
وألا و لتحكيكا  هيئة   لى إ  ات عالنزا  فة ا كت  لحاوأ حكيك  ت   ئة هي   يلشكبت   ر ممذكور  الت ئ ي ه  طالبت د  قر  اك  كيك حة  ب رفلطال  مين    ارت ماالب طتقديك 

  ةي ندية هروب   مليون  14.182مبلغ  ب   ةلب اطملا  تضمنة مع  قائ و الليمتد مذكرة ب   فت اي رراكشن ب ت نسوك إف    جيإك    إعمار   ة شركت  دم ق  ، هب جوبمو
  ي إف إك جر  ماإعكة  رش  من  ةمقدالمت  با لمطائع والقاة الو كرذمى  ها علدري   لي دف  ين ل.مرايط اتخطالة  يئ ه  كبر وقدمتهردمليون    629 

ت  ا يضلت.وا  في ا  ماب ب  هكرن دمليو  642ة  ي دن روبية ه  مليون  14.460بمبلغ    لة ب المقاا  ات ب اً مطالأيضت  دم وقد،  ت ت ليميفبرا  كشناكونستر
  تك تحديد ر  ي دل ي  ف  .مراني ال  ط ي طخ الت   ئة ي هش ود    ب وا في مرحلة استج  كيك حلت ايئة  هاك  اء من االستجوابات أمتك االنت ر  ر اضرألا ن  ية علنقدا

األطراف تقديك    لىعلتحكيك ويت.ين  أماك هيئة اش ود  اب الواستجاء من  ت االن تك    ر2022وبر  أكت   20في  المذكورة  الية للدعوى  سة الت الجل
 ر2023يناير  9بحلول مذكرات ك الخطية 

 
ة  ي تفاقتطلبات وفقاً الالم  عجمي   حققتد قد  مت لي تراكشن برايفت  نسوك  جي إف ك  مار إة إعك شر  أني القانوني،  رأ ال  ى لإ  استناداً   ة،ت.تقد اإلدار

  خطيط ئة الت دمة من هي قمال المطالبات األخرىووب حسلما ينكن الب ضماوض والار المفرن األضريض النقدي ع.والت  ن، وأعي رالمشاير طوت 
 ر ت  ا مبررا ل ليس .مراني في دل ي ال
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 )تابع(  الطارئة تما زاتلواال ت  ا مانالض 29
 

 ارئة الط اماتلتزاال
 

د ت يمل ايفت ن برشكراونست كك جي إف ار إمعإ ة شركبل ن قم ا نيي ي تك ت.لت ا أبلو اقد  أالممت ي ل دبن  اكتس  التركون  والياوأهل  شركة  متا قدكم ر 3
ليمتدر وبناًء    فتاي رب كشن  اترسكون   ف إجي  ك  إ  عمارة إركش   ابلك تقللتي  ات االب مطلاب.ض    ل يي دي ف  دجلفي   مزث جي ومنولك   و"رمش  يدي شت ل

ب لباطام   وقدك ال.قد  ب  بموج   ككي حت لاب   ل او مقال  الب يه، طعل ب تت.لتي  واب  هك درمليون    240ة  ي دة هن ي وب ر   ونملي   5.280  لغب مت    ل امألعالو 
من  ت لا ت أرض  مفت لاي  ل تنفيذه  كن  لا  إشرا  قبل ت ك  كن  إف    ارعمكة  جي  بركشستران وكإك  شرقد    ر ديمت لت  في ان  إف    جي إك    مارإعة  كمت 

الناقصة    عمال ب األب ل بساو مقال  دض   ب كدره  ون لي م  519 ة  دي هن ية  ب رو  ونملي   11.703غ  لب مب   بلة مطالبات مقامتد  ن برايفت لي كشاستركون 
ً قفت واوالدف.  رفواتي لاي  ف  تيالوالت.ديبة  م.الو  ال  هرالعنا أرا ذككمكي  ن الب   نلضمابا  مطالبةالصوص  خ ب   عومة بأخرىدمالة  لب اطم وال  قدلل.  ا

ً ا وس.ى  دي و  مر األ  ويةتس  إلى   اوللمقا  .ى في غضون ذل ، س  رئياالن   حككال  ر داصإلك  هيئة التحكي أماك    رةمنظووى  دعالل  تزا   الطرفان م.ا
 ر سابقة الذكر التوصل إلى تسوية ودية في المسألة حاولة لمة التحكيك ئ ي جيل أماك رئيس هإلى التأ

 
،  امةال.ت رالقرض المستثمر الذي تك تجديده لصندوق االستثماالمدينة االقتصادية ، ملكية من قبل إعماروق  لدين إلى حقل اي فيما يت.لو بتحو ر 4

، ب.ض الضمانات والت.ويضات إلى  ضامنو إعمارب   االقتصادية المدينة  ،  إعماركمساهمين في    إعمار،عة  مجمو  منشآت من  ديد  قدمت ال.
  ضامنيأي إش.ار بالمطالبة إلى أي من    ، لك يتك تقديكتاريخهر حتى  مختلفة تنت ي صالحيت ا في فترات  لتي  صندوق االستثمارات ال.امة وا

 هذه الضمانات أو الت.ويضاتر  لمقاب ت ال.امة ماراصندوق االستث  قبل ن م إعمار
 

 تزامات االل 30

 

كا2022يسمبر  د  31ي  ف لد،  المن  د  11.619.330مبلغ  ب   ات امالتزعة  جموى  در  8.666.977  : 2021   هكرألف  وتشمل  ألف  هكب 
ب ات  التزام هذمت   كبر رهدف  أل  7.928.074  :2021   كرهدف  أل  11.015.649  مت اقي ريع  مشامرتبطة  اقيم   اتتزاماالله  ثل  د  وقل.ة 
الممن    ةمرالمب  في  مب   ة جموعقبل  ب.د ن السخالل  أراضي  شراء    د ل  عقوذا  ق  ة  واللمقاير  فوات اليمة  خصك  امب بوضة  فلمست الغ     ذلي  حقة 

 تاريخرلا
 
أن    المتوقع ير  غمن  و  عتياديةالا  ال عمياق األفي سموعة  مجشاريع للدة م ب.  ت.لوت   أخرى أطراف  و  لينمقاومن    قدمة ما  مطالبات  ن ه  تكان 
  ار صص لمخ درص  كت ي  ك ية لهرجو اتزاملت اا ن تج عين 
 
 ر كمؤجة المجموع  - شغيلي تلا يجار اإلعقود  زامات الت
  ب بض بموجالق  ستحقة م  تقبليةمسال  ريجااإل  اتلدف.ألدنى  حد الا  فيما يلير  ت ا ال.قارية ارة استثماظمحف ب   ول.ت ت   رإيجا د  ة عقوعوالمجم   تمأبر
 ة: ين مك مدذك  ب ا فترا ك االعلك يت والتي ر تقري خ التاري  في  كما  اد علي .اقمت ال اءإللغقابلة ل الغير لي ي التشغيجار اإل دوعق
 

   2022 2021 
 درهكلف أ م هألف در   
    
 2.792.654 3.237.966   واحدة  ة سن   لالخ

 5.926.985 6.067.242  نوات س  5 من ثركنة ولكن ليس أسب.د 
 1.132.342 1.066.167  نوات س سمخ منر أكث 
   ----------------------------- ---------------------------- 

   10.371.375 9.851.981 
    === = = = = = = = =  ==== = = = === 

 

المذكي اإلاللتزامات  اى  إل  فة ضاإلبا لد جارية  أعاله،  ً ورة  أيضا المجموعة  ب   إيجار  عقود  ى  إيجار   ولصح ال  ة وعجمالم  وجب امتستحو    على 
   ترمادورسوك الخن ي أجرت المس ى إيرادات إلداً نااست 

 

 اح رباأل  ات ع توزي 31
 

ية  مالجم.ية ال.مو  ا" في اجتم  2021  ديسمبر   31ية في  منت للسنة ال  ك  للسك  هرد  0  ر15يمة  نقدية بقح  يع أربازتولشركة  مساهمو ا  اعتمد
 ر2022حقاً في ال ا ف. تك دو 2022 يلأبر 20خ د بتاري قن.الم  السنوي للشركة 

 
قة  افذل  لموويخضع    2022  ديسمبر  31سنة المنت ية في  للك  هك للس در  0  ر25دية بقيمة  نق  أرباح  ات.وزي كة ت رة الشرراح مجلس إدا ت اق

 ر القادكي  نو لسمية ا.مولجم.ية ال" ا جتماا فياهمين المس
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 القةعال ذات اف طر األ ول ح ت حاإفصا 32
 

ا  كتبر سياق  في  مع  م.ا  في   االعتيادية ال  ألعمالمجموعة  ومنشآ أفرمالت  أخر اد  ت.رتقى  ت  ضمن  الط ع  شتمل  ت ر  قة.اللاذي  رف  يف 
ذات الالقال.  األطراف  لدى  اإلدارة  مومجموعة  ة  والالرئيسي ظفي  م ب  بموج ا  ب   فظ لمحت اكات  رشين  الزميلة    ةشتركسيطرة  والشركات 

 وغيرهار لمشتركة  ا الفاتئت واال
 

مملوكة  إن   دب قبل    من  جزئي شكل  ب المجموعة  لالمؤسسة  الحكومية، ي  ل  ةمنشأوهي    ستثمارات    ت برك  ومةأبر حكل دبي  أاحكومة  مملو  
  ومية دبي لالستثمارات الحك  ؤسسة تع في ا منشآت تتموم  كومةة للحك ومملآت  مع منش  ، م.امالتةدي ل االعتيااألعماسياق  في    ،المجموعة

  فصاح اإلدك  اإلدارة ع  ررتق،  24ار المحاسبي الدولي  لم.ي ا  بموجب لمتاح  ء اعفاووفقا لإلر  جوهري تأثير  مشتركة أو  ة  سيطرأو    سيطرةب 
العتيادية  امال  سياق األعفي    ام ابرإيتك  التي  و  الصلة، ية ذات  تشغيلأنشطة  وتمويل  بع  ذات طاساس  األي  امالت، التي هي فه الم.هذ  عن

 ةر ط تجاري وفو شرو 
 
 ة ات العالقذاألطراف   عم الت م عامال

  وط لشر اً  فقو ية وتياداألنشطة االعياق  س  ي ف  ت م.اماللاه  هذتك إبراك  نةر  سال  خالل   القة ال.ت  ذا  اف رطاألرية مع  وهلجا  الت م.امال  ا يليفيم
 نية: م.ال فا طراأل ين ا ب علي  وتفم
 
   2022 2021 
 رهكد  ألف رهم ألف د    
  م .اد بيان اب    

     : كةمشترال  فاتالئتالوا  ميلة الز الشركات 
 31.742 21.287   ارات عق طويرت  تمصروفا 

 2.229 2.120  مي سالاإلل موي رادات الت إي 
 13.146 10.013  ارية  داإلوومية .م ال فات المصرو ولبيع ا  تفا رومص

 273 197   لة الص ذات  ت ادا ري واإلة رج مؤلا تا .قارالمن  يجاراإل تدايراإ
 106.051 85.126  يرادات اإل تكلفة
 6.605 5.604   األخرى  ة يلي لتشغا راداتاإلي 
    = = = = = =  == = === 

 

    العالقة: ذات   فا ألطرا وا ي لعلا ي اإلدارة ظفدارة وموس اإل ضاء مجل عأ
 159.193 100.566  ة  داري إلا ومومية .لا ات فمصرو الويع لب ا  تفا رومص
 79.816 77.194  الصلة  ات ذ ت ا اداإليروالمؤجرة  تا ار.قيجار من الإلا داتاإير
 44.328 56.022   ويلتمال  روفاتمص
 11.755 14.141   رادات اإلي  تكلفة

 3.000 -   ت أخرى دايراإ
 23.703 38.038   ى ر خأ  يةلي شغت  تداارإي 

 - 24.240   مصروفات تطوير ال.قارات 
    == = ====  === = = = = 
 

 القة األطراف ذات الع ةأرصد 
 
 : ب وحدالم ي الممركز الال اني د ب بنو درجة ضمنموالة   ت ال.القاألطراف ذا مع ال امة دة صر األ يلي  يماف
 
   2022 2021 
 كدره ألف م ف درهأل   
     
     : ةتركالمش  فاتئتالواال  ميلة زل ات لشركاا

 14.978 7.877  رى خواأل  يةارجالت  ائنةلدا الذمك
 1.671 1.305   فواتير    اصدر ب ت  لك  ة التين دي الم كالذمدينة التجارية وملاالذمك 

ً دمدفوعة مقمبالغ م  - 4.104  عمالء  من ا
   = = == = =  = = = = == 
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   ( بعا)ت  قةعالات الطراف ذاأل حول  ات اح إفص 32
 

 ع( )تاب ة قالالع ذات  افطراألدة صأر
  2022 2021 
 ف درهكلأ م لف درهأ  
    : ممعه ذات العالقةطراف  العليا واأل اإلدارةي  موظفو  ةر داإل ا مجلس ضاء أع
 2.897 7.483  فواتير   ب ا صدرت  ي لك الت  نة لمدي ك االذمو اريةتجالدينة مال كمذال
 151.772 66.047  مقدماً األخرى دفوعة ملا روفات صموال  ودا"ل واة دين ملاذمك الو  اتدوموجال
 694.398 422.070   ى ر ألخالتجارية وا ةن لدائ ا ذمكال

 4.312 3.117   مالء ل.ن امقدماً مدفوعة ممبالغ 
    == === == = ==  = == = === = 
     يا للعا ارة اإلد  يظفمو  ت اض يعوت

   : ةسن الل خالرة ال.ليا إلدا ي اظفمو  مكافأة  يليفيما 
   2022 2021 
 رهكألف د  درهم  ألف    
     

 219.799 223.143   ل رة األج ي قص مزايا
 8.545 11.393   نموظفي لل ة مة الخدي ة ن اأفمكا
   ------------------------ ------------------------ 

   234.536 228.344 
    === = == = ==  == = = == = == 

 
ً فموظ  160 :2021  نة السخالل   فظ وم  167ا ال.لي  موظفي اإلدارة  ددلغ عب   ر ب ا

 

وفقراً لمرا ترك  2021 سرنةألرف درهرك عرن  9.199 قردرهان يرذيي تنفالغير ة اراإلد سمجل ءعضافع مكافآت ألدب شركة لت اام، قالسنةخالل  

 درهكبر فلأ 9.329 :2021  2022أبريل  20 تاريخل.مومية السنوي المن.قد ب ة اي الجم.اجتما"  اللين خه من قبل المساهمماداعت 

 
 المخاطر المالية    ةر إداوسياسات  أهداف  33

 

 مةنظرة عا

 ة:ات المالي ام ا األدواستخد جةلية نتي ات ال طرمخاللعة ومجمال تت.رض

 

 ان،طر االئتممخا ب أ

 و سوق،مخاطر ال بب 

 رةليولسا اطرخم    جب 

 

س قيرالمجموعرة لوعمليات اسات ياف وسادهأ ما يوضحك  اله،أع  ورةذكالم  اطرخملل  مجموعةرض الت.  عنات  م.لومح  اضي إلا  ذاه  رضي.

 رلالماس موعة لرأدارة المجالمخاطر وإ وإدارة

 

 ةعروجمملل يرا.لالرة ادإلا ونوتكرر رمخراطلل عرةالمجمو دارةال.راك إل رطرااإل ةومتاب.ر ضرعو  ل عراك عرنبشك  ولمسؤدارة  إللس اجم  ونكي 

 اإلدارةر جلس ا إلى مت أنشطعن ة دوري ر قاري ت  كي وتقداطر مخالة دارإل عةجمومال اتاسي اقبة سر ومروي عن تط سؤولةم

 

ً يجرل مزمث ي المالية    خاطرمللة  عومجملارة  ادإل  لحاليا  ال.اك  رطااإلإن    التالمجراب.رض ة رسرمياً فري طر الموثقرة المخرااراسرات إدمرن سي  ا

حديرد لت  مخراطر دارةإل يةبمسرلاة وغير  مي الرس موعة  مجال  تاساسي   عضيتك و  أخرىر  تمجاال  فيطر  خاملاة  رادإل  يةسمرر  ي غت  ساياوس

.رة يرتك مراج الحردودرلر  قيرد بت مخراطر والت ة القبرومرا خاطرمللة  مئ مال  طواب ضود وحدة ولوضع  جموعما الالمخاطر التي تواج  يل  وتحل

 روعةجملماأنشطة ق وسوال ظروف ات فييرغت لا نابي ل يةورة دروبصر اطلمخة اإدار نظمةسياسات وأ

 

مدى .ة جومرا رخاطملا ةرداإلة المجموع وإجراءات اللتزاك بسياساتدى امل  ارةة اإلدمراقب فية كي ى  علوعة  مجمليو لدى ادقالت   ف لجنةشرت 

ن م  يإلشرافدور االفي  عة  لمجموا  ىدلو  ي قتدالة  جن ل  ةدعسام تكي ر  وعةالمجم  ا طر التي تواجبالمخالو  يما يت.المخاطر فإدارة    طارإ  مةءمال

 ر عرنيررتق كدويقر خاطرلمإدارة ا وإجراءات لضوابط وخاصةدورية   ج.ةمراإجراء  الداخلي ب و  قي تدك السق  دلير يت. اخالد  لتدقيوا  قسك  قبل

 ة التدقيورلجن  لىإالنتائج  
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 ع( بة )تاليطر الماالمخاة  ت إدار سياسا و  ف داأه 33
 

 ع( تاب) مةظرة عان

 
  ذمك و  لصكو  وا  ائد  ا فوي ب علت تتر  تي ال  ت الفي وض والسرقلمن ا  ات،المشتق، باستثناء  موعةالمج  دى ل لرئيسية  المالية ابات  لوطمال  لفأتت 

الدائ المحتجز الت امك  والذنة  ة  إرىخاألوة  اري جلدائنة  ادوألاه  ذه  نم  سيالرئي   ضغر ال  نر  الحصه مالية  لات  على  و    ك زالال  لي لتمواول 
التجارية    دينةالمك  مذواللصندوق  ا  يفنقد  وال  ية مصرفالمثل األرصدة    وعةتن مات مالية  وعة موجودلمجماى  دل  جد تومجموعةر  ال  لياتل.م
  ى األخر  ةالمدين   والذمك  ميلةز  ت كاشرو  ة كترمش  الفات ت ائ ى  لإض  و قر و  ماليةال  ق في األورا  رثماواالست   فواتير  در ب اصت  التي لك    الذمكو

 رك ت يامل شرة من عبامج نت لتي ت ا ئع،داوالو
 
 : تاليالنحو الى عل صة ملخ الو اطر   المخلت من خطر  لارة ك إدسات سيا تمادعاو  .ةجامرب  إلدارةاس جل قوك مي 
 

 الئتمانطر امخا ( أ

 

ن عر يةفي أداة مال  مقابلطرف اليل أو ال.معجز ال  الةح  فية  عومجمال  اهدتي قد تتكب لامالية  ئر اللخسامخاطر ا  فيمان  ر االئت طمخاثل  تتم

ينرة ك المدالرذمو ل.مرالءا مرن  قةلمسرتحا  ينرةا المد رمي من ذمسل رئي كمان بشطر االئت اخلمة  جموعلمت.رض ات ر  يةت.اقداله  ت ازاملت اب   لوفاءا

ماليرة ات الواألدوألجنبيرة ا ل.مالترف اص مالتا.مو اليةملالمؤسسات اوبنو  اللدى  دائعفي ذل  الوبما  ،  تمويللا  ةنشطن أوم  األخرى

 كبهردرألرف  36.153.163 :ن اباي  م .اد ب   2021 درهك    ألف  46.244.961فأة  مطلفة الكلت باالية  لما  تاجودمولجمالي اغ إبل  راألخرى

 ررقري ريخ الت اكما في ت 

 

 خرىألادينة ملا ملذماير وها فواتبصدر تم لتي لانة م المديلذماة وريالتجاينة لمدام الذم
التي  ة،  مجموعلاالء لدى  .مة العداق  ية وغرافعميلر إن ديمل  لك  ية درالف  ت بالسما ي  ئيسل ركبشئتمان  اال   مخاطر لجموعة  رض الم.ت ر  تأث ي 
  و ق حت ر  ئتماناطر االخمل على  ير أق تأث   ل ا    ك، شاطن   ء مالال.  افي   اول زي ي.مل  لتي  ا  والدولة   قطا" ال.مل ب   ة بطالمرت ثر  الت.طر  مخامل  شت 
  المدينة   مكالذ  من  ٪ب96  :2021٪  98ن  أ  الإ فةر  تلخمية  افراعات جغطق  عبر  لمنتشرينء اال.مال  ير منب ن عدد كا مدات إيرا  ةعلمجموا
ً في اجغر  جد تتوالمجموعة ا لدى  فواتيرا  ب  صدرت  لك لتي ا ة المدين  كالذموية لتجارا  قيار فري أ شمال ألوسط وق االشر ة منطق  في  ا
 
ت ي قساطر  األ  كبنظا  يع أراض رية وقطتجاية وت سكن ا دوحيع  ب ل  دوجموعة عقت المرمب أ ة  ت.رض المجموعت   ودر.قلا  في  طاألقسا   دحدي تك 

  طفق   شتري المإلى  ي  ألراض طع اوق   ة لتجاري اوة  دات السكني نونية للوحقالا  ملكية ال  نقل   يتك   أنه ال إحقةر  مست اط السقاألب   تبط ترمان  ئت ا  ر اطلمخ
يون  دالر  اط خم ة لوعمرض المجت.  يكون   وبذل  رمستم  بشكل   مستحقة قساط الاأل  ب.ة متاك  ت ي  ،  ذلل  ىلععالوة ر  األقساط  يل جميعد تحصب.
 ر يهر جوغير   م.دومةال
 
لالمخ  تكوينب   المجموعة ك  تقو فن صص  اخفاض  ب لقيمي  ي فيم  .ة لمتوقا  انئتماالائر  لخس  اتقديرات   ويمثل  قريرت   ل ك  تاريخة    لذمك اب   ت.لو ا 
  داد لتأخر في الساياك  أ  د دى ععل  المخصص   نسب تمد  ت.خرىر  األة  دين لماالذمك  واتير وا فر ب صدت    ك لالتي    ةن ي دالم  لذمكاو  ارية جينة الت دالم
ال  لمنية للزمامة  قي ال وماالً احت   األكثر ائج  النت   حتسابعملية اال  كس .ت   سارةر الخماط  أن    ا نفس ل  التي   لفةالمخت   ء ال.مال  ت عاقطا  ات عموجمل
 ر ابقة الس ث حداألحول ا التقريريخ تار في  حة ات كون مت  يت لة الم.قواعمة الدومات الالم.لو
 
 دية  ودائع النقوال  ىرخاألة يت المال داو لموج ا

ق  و ندصلفي ا  دوالنقة  صرفي المرصدة  األ  التي تشمل  ، لمجموعةا  لدى  ى الية األخر ات المدومن الموجتجة  ان ال  انالئتمطر اا مخ  ص خا ي فيم
مائتالفاو  يلةزمشركات    ى إلوض  والقر  ة ي ماللاوراق  ألا ي  ف  اراتثمست واال امالذو  شتركة ت  فإن  عائ دوالو  خرى األ  دينةلمك  ض  .رت ، 

 ر دات الموجول ذه   للقيمة الدفترية  اً ض مساوي للت.رقصى لحد األا يكون أن  على بل مقااللطرف ا ثر.ت  نع نتجئتمان ي لمخاطر اال وعة جمملا
 

لدى ي خزل ادارة  إتقوك   االطخا مارة  دإب   ة جموعلما  نة  ام  ئتمانر  االمؤسسا و  فية المصر   دة صر أل ن  ً وفقلمالية  ت  لا تقموعةالمجاسة  سي   ك  ور 
األخذ    ر معطيبةت سم.ة    محلية ذا ة وبنوي مبنو  عاللدى  ة  رصدأل دا" او إي ي طر  نع  انر االئتممخاطالت.رض ل  من  د الحب   ة المجموع

 ر اتهمفاء بالتزاالو عن ة بلقامال األطراف نم أي  جز عارة اإلد ع تتوقال  ة،وع لمجما  اامل م..تت  يت   الولبن ا الأعم سابقةعتبار باال
 

 ت مانا الض
المجياس  تضيتق إلى   ماليةضمانات    يكدقت ة  وع مسة  والتا  ت ااكشر  فقط  اب.ب.ة  منلمر  ركةالمشت   فاتاالئتالو  الزميلة   ركات لشض    زيد 
 ر وحدةلمة اي انات الماللبي حول ا 29 رقك اإليضاح  ى عل" ى االطاليرج ،رالتقري  خري تا ما فيك لقائمةات ناالضماب  الخاصة  صيلتفاال
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 ع(  ب)تا تمان مخاطر االئ أ( 
 

 ة د ائلز ا كيز رالت اطر  مخ
 

ل ك    ونما يكدعن أو    ، فيةاالجغر  طقة المن فس  ن ي  فة  ط أنشأو    ب ةتشامجارية  ت   شطة أن قابلة  ملا  راف طمن األعدد    ل يزاوما  دعن   زركي ت لا  أينش
اقت  ب مبشكل م  أثرتت ة  دي ت.اق المات  لتزاالبا  اء لوفا  على  ك قدرت   .ل تج  ةصادي سمات  الظروف  لتغااثل  أ االقتصادي يرات في  و  أسياسية  ال و  ة 

 ر م.ينال مأع ا"طتؤثر على ق  تي ورات التطال تجاه  وعة مجلم اء ية ألداالنسب  اسيةلحساى إل  اتزي كترالير شت ر هاغير
 

  اريةتثمسفظة احبمتفاظ  الحلى اع  محددة تركز دات  شا إر  ة عجمومل ا  ات ءات وإجراضمن سياس، تت لمخاطرل   دائ الز  ز ي ركت التجنب    من أجل 
ً   ات وإدارن اتمئ اال ر طا مخل ددةحمالت اركيزت ال ك في حكلت اك التالي يت متنوعة، وب   لذل ر  طبقا

 
 لموجودات الماليةر ة من ائ ترية لكل فدفة الالقيم في  رقري ت ال يخارت  يف نتمائ خاطر االت.رض لم لالحد األقصى ل ليتمث 

 

 سوق خاطر الم ب( 
 

للل.اا  ة مي لقا  تقلبر  اطمخ  في   ق سو ال ر  خاطمتمثل  ت  ال  ليةقب ت المس  ة ي قدالن تدفقات  دلة  الية  مالألداة  في راي غت لبسبب  السوق، أس.  ت  مثل    ار 
  ر اب  حتفظالتي ت المالية ت ا مة أدواموعة أو قي مجال تإيراداعلى  ثرؤي  مما كس ألا .ار سومخاطر أالفائدة ومخاطر أس.ار ت ل.مال ار مخاط

إال   إن من  مددف  الحاال بة  قامرو  إدارة  هووق  الس  طرخا ارة  من  و س لا  اطرمخل  .رضت ت  وت ولب مق  اييرم.ل  خال ق  ئد  عا  ى لعأحقيو  ة 
 رمكنم
 

ً مجموعة أي ال  تبرك ر الفائدة  اطر أس.رة مخا هو إدار إن الغرض  ئدة لفاار  س.اأ   ضةي اقم  ود قع  في   يسي بشكل رئ   ة تتمثلت مشتقال ام.م  ضا
 ر عةمولمجويل اتممصادر  منة لناتجا
 

 ربةر ا ضملا ضغرا ألة مشتقة لي ما وات دأعة والمجم  درتص أو  تمتلال 
 

 ة ائد فال ار أسع رمخاط رض لالتع
ر الفائدة  افي أس.غيرات  بب الت بس  لألداة المالية   ةي قبلست لما  ة ي نقدلتدفقات االأو    لة .ادالالقيمة    لب قت   طر مخا في    فائدةثل مخاطر أس.ار التمت 
جل  أللة اي طو  ن لديوامات االتزب   ي سئي كل ربشبالسوق    دةفائ ال  رأس.ا  رات فيغي الت ر  اطلمخ  مجموعة الض  ت.ر  رتبطي   السوقر   في ة  لسائدا

 يرةر تغم ةئدفاأس.ار  ي ايترتب عل التيوعة جمم لالدى 
 

ل ا منة  دفائ الر  .اسأطر  ا ة مخبإدار  عة مومجال  وكتق تت.رض  ي ا  سلفيات ل واض  القرومتوازنة من    محفظة   امتال  خالل    التي  ب  ترت لتي 
  أقل من سنة   ت على فترا متغيرة    ة ئداف  ألس.ار   .ة لخاضالية  المادوات  األ  ىلع  ة ئدالفا  ادة تس.ير إعتك  ي ر  ةتغيرمابتة وث   الت .دبم  ئدة ي ا فاعل
  لو يت.امة، ل.رية وااتجالظروف ال  بخالفةر اق األداستحقا ريختا حتى ثابتة  فائدة  ار .ألس ة ض.خا لاية للماا دوات األ ىعل دةائ الف ثبيتت  كت ي و
 لية وباستثمارات امالا  لمؤسساتا  من  ض اقترباال  رئيسية ورة  صب   ة ئدالفاات في س.ر  يرلتغث اي من ح  السوق  طرمخال  عةمجمو.رض الت 

 بتةر ثاال ئعة والودالي مالا المنتجات في 
 

ثبات    مع،  تب إن وجد  وطتحالبة محاس  ير.د تأث ب ،  دةالفائ في أس.ار   ةل ة م.قوة بصورلمحتملارات  التغي   تجاهة  سي الحسا  ليتالاول  ديبين الج
 يرةبر تغم ئدةفاالخاض.ة ألس.ار   القروض  على  يرث أت الخالل    من ة ب لضري بل ا موعة قالمج حاب أرصة ب خاال  ،األخرى اتغيرت مة الكاف
 

 بن ا م .اد بيا 2021 2022 

 

  فير التغيبة نس

 اس األس  نقاط 

 سية  احس

 الفائدة  ات مصروف 

 في  التغير نسبة 

 ط األساس نقا

 سية  حسا

 ةئدفاال  مصروفات

 كهدر ألف  هم درألف   
     

 82.625 001+ 24.214 100+ ية مالبات لومط
 

تحقيو    إلى  فت دة  ثابت   ودائع  ية أو مال  قأورا   في   راتتثماا اسن إ  بل اربة  مضلل  ست للمتاجرة أو ي المالية لتجات  في المن رات  امث ست ن االإ
  14  رقكاح  ي إيضف  المشتركة  تفا الئت واال  ةميل زال  اتلشركا  لىإض  ولقرى الع  ةالفائد  اران أس.ي ب   تك  رنو الب   ىلد لنقد  اائد أفضل من  عو

ات  ان البي   حول   23  يناحضاإلي في    المالية سات  لمؤسا  منض  والقرى  عل  أس.ار الفائدة   اإلفصاح عن ك  ا ت حدةر كمالمو   ة ي اللمت ايانالب ا  حول 
الما وهري  ج  كل بش  تت.رض وال    ةت اب ث ال  دة الفائ   ار .سأ  تذا   المالية   والمطلوبات   ت موجودالا  .ضب ب ل   عة كذالمجمو  ظ تحتف  لموحدةر الية 
 ر ةدفائ أس.ار ال ر مخاطل
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 )تابع(   السوق  طرخام ( ب

 

 ةت األجنبيماللعااطر ض لمخالتعر
تقمخ  فية  نبي األجت  مال ال.طر  مخا  لتتمث  القي اطر  ال  لة .ادالة  ملب  النقديةفقتدأو  فغالت   ببسب   ليةمااة  دأل  ةلي ب قت المس  ات    س.ارأ ي  يرات 

األ ال.مال  صرف  إن  ةبي جن ت  المجهرية  لجوا  يةالنقد  ت اطلوب لموا  تجودا و لمار  والر  بالد  إما   تكونأجنبية  مالت  .ب   ةقوم الم  موعة لدى 
  فإن   ،كيألمري ا  ر الدولا  ماكأ  يمارات اإل  هكدرال  صرف ر  س.  ثبات ل  نظراً   مريكير الر األلدوا  اكأم   ا ف.ر صرثبت سمت  المريكي أو ب.ماأل
 ت جوهريةر العمطر امخ تمثل أن ا عتبارهاك ايت  ريكي المر األال دولاطة ب ب رى المرت خأل ت ال.مال ريكي واألمر االدة بالدوصألرا
 

اب.ة  لشركات الت ا  فيجموعة لمت اامارث افي است يسي بصبشكل رئ ية  جنب األ   تال.مال  أس.ار في    تااطر التغيرمخل  جموعة ض المت.ر  يت.لو
ك  لدرها   ر ثابت أماكغي   رف ا ر صوس. ةجموعلم  ةي مالرس  ملة.ن العة تلفلة مخب.م  مقومة  سميةر ال  .مالتلا  نوكت ث  ي ة حلزميلا  ت كاشرلاو
األ  تيرامااإل الدوالر  ت عن   ة اتجلن ا  نبية األج  مالت .لا  صرف وقات  فر  ل تسجي   يتكر  مريكيأو  تلد  المن وحيد  لغر      بيانات الاد  إعد  ضشآت 
 ر حد وم لل ام دخل الشالا يانب الل لموحد من خا يةكقوق الملحفي  تيراغالت بيان ي فة وعمجم دة للالية الموح لما
 
 : خرى األة مللشاا  يراداتاإلى ا علهرمالت وتأثي ل.ا ل ذه جنبيةاأل في أس.ار ال.مالت رغي الت  جاهت   يةحساسلل تحليل الي الت  الجدول نيبي 

 

 2022  2021 

 

  يغير فالتنسبة 

 صرف ال سعر

  قوق ى ح عل   أثيرالت

 باح راأل /لكية الم

  غير في ة الت نسب  

 ر الصرف س.

وق  حق لىع ري ث تأال

 اح رب ة/األي كالمل

 رهكلف د أ   م دره ف لأ  

      

 459.384 01+  378.241 01+ لمصري الجنيه ا

 151.106 10+  113.755 10+ دية ل ن ا يةوب رلا

 ب31.112  10+  ( 27.045) 10+ األمريكي ر ال بالدو طة غير مرتب  ىأخر الت عم

 
 األسهم  سعار اطر أ تعرض لمخلا

يمة  ت األس ك وقا ات مؤشري مستوي غيرات فلت ا  نتيجةس ك  أللال.ادلة  لقيمة  ا  ا"ارتف  وض أ ا انخف  طرخام   فياألس ك    ر.اأس  رمخاط  تتمثل
ر  أس.ااطر خم تجتن ر مجموعة ال لدى  ةري االستثماة ظف محالمن رية غير التجا س ك.ار األ ر أسمخاط ل الت.رض نشأي قلةر ست ك المس ألا ر.اأس
اح  ل األرب ال.ادلة من خالالقيمة  و رىاألخ  شامللا  إليرادات اخالل   نم  لة .ادلة امبالقي ة  وعجملم فظ ب ا ات تحتي  ال  كية الملن أدوات  مس ك  األ
ي ل ات  الى مؤشرا   اً استناد  اريةا االستثم حفظت في م  ةملكي ات الدسن قبة  امرب جموعة  لم ارة اإد  كوقت ر  ائر لخسوا مارات  ث ست ال ا  تك إدارةسوقر 
ً ي أو  ينمؤهل  ناديوصء  دراخالل مالمحفظة من    نة ضمي جوهرال ار لدى  ماالستث   يةيجسترات امن    دف الرئيسي ال   إن  ردي اس فرسى ألع  ضا

 ر كنحد مم  صىألق  رماث ت سالا  اتعائدزيادة  وعة هالمجمو
 

ال.ادلة مالقي ر على  تأثي ال  ليي فيما   الالقيمفي  ير  لتغا   نتيجة األس ك    ثمارات الست   ة  ب ا  محتفال  لكيةلماألدوات    لة دا.ة  ال.بالقيمظ  من    دلة اة 
ولة في  قة م.صورب   ل محتمال  التغير  ب بسبب رديسمب   31في    خسائروال   رباح األخالل  ن  م  ادلة يمة ال.القى ور خاأل  ة مل االش  ات اداإلير  ل خال
 : األخرى غيرات المت  افة ت كمع ثبا  ك، ست األؤشرام
 

             2022               1202 

 

   غير فيتلا

 لسهم سعر ا 

 ى  تأثير عل ال

 ية كلملاحقوق  

 ي  التغير ف

 ك س الس.ر 

  ىأثير علت ال

 ملكية الوق حق

 هكلف درأ  درهم  ف أل  

     

 143.230 10+ 83.740 10+   االستثمارات

 
 جية الخار لدانب ال لمخاطر  رضالتع

  ثير تأأي    تقييك  ل من أج   ا اط نش  موعة المج  ا في   لزاو ت دان التي  للب في ا  ت لتطورادية وااصقت االسية ولسيا اث  اة األحدارة بمراقب إلداوك  قت 
 را ت عمليا ائجونت  ةللمجموعلي مالا زمرك ال على محتمل
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 سيولة لا  طرامخ ( ج

 
المجموعة  ا  رةك قدعدطر  مخا   يف   يولةلسال مخاطر  تمث ت  بالتزاملوفعلى  ت اقاق استح  عندة  لي الما   اات اء  طر  اخقبة م بمراالمجموعة  وك  قر 
  ت جودامولوا  ةالي ارات المستثماال ق  استحقااالعتبار    يفالطريقة    ه تأخذ هذكررر  مت ال  يالنقد   طي طخت الأداة  ة  ل باستخداك طريقاموص األقن 
من    ةرالمقددية  النق  فقاتلتداب وى خرأل الية  مالا  اتموجودالو  فواتير  ب ادر  صت  التي لك  مدينة  ك الوالذم  ية ارالتج ة  ين دلذمك الممثل: الية  املا
 ياتر ل.ملا

 
مراقب    ى لد  ةين زخال  ارة إدسيطرة  تحت    ركزي م  شكلب المجموعة    تشركا لدى  ة  لوالسيو  تمويلالات  ب ومتطل   ةي دقن لافقات  تدال  ةيتك 

اظ  الحف إلى وعةمجلما دف ت ر عة جمولمل المالس رأارة مصادر إد ادة كفاءة وف.اليةو زي كزي هالمر النظاك ا ذ دف من هإن ال موعةرجملا
الع اب ازن  وت لى  الستمرين  وات ارية  السرادخت سبارونة  لممويل  وكالبن   لقروض اوالمكشروف    على  فية المصر  ت باوح ك  ار  اإليجقود  عية 

باحالحتفابا  السيولة  مخاطر   إدارةب   ةوعم المجك  وتق  رييلالتمو كتياطي ظ  بنكات  وتس يالت  وذضرا قت اوتس يالت  ية  افية  بة  قمراب   ل  ، 
 ةر الي لما باتووالمطل تا دووجالمق قاحت اسفترات ارنة ومق مرارت باس ة .لمتوقية الف.لدية النقاات قلتدفا
 
 يةر لمالمات التزااالب  اء وفلافي ذل  ة بما  متوق.لا  ية لتشغي ال فاتومصر ال توفير لطلب د الن ي عفا لياً نقد كاالمجموعة ح دىل
 

 ةر دية غير المخصوم ت.اقت الا لدف.ا الى ناداً جموعة است للم لية االم لوباتلمطا  اقاستحق ت رافت   ه أدناهإلي ول الجديلخص 

 

 ة المالي ت اب وطل الم

 

   ل سنة الخ

 واحدة 

  5  إلى 1من 

 سنوات 

 من   أكثر

 جمالي اإل ات سنو 5

 درهم  ألف  هم لف درأ م رهد ألف  م هدر ف أل 

     2022ر  ديسمب   31في ا مك

 7.809.121 525.093 5.213.667 2.070.361 دائ  ا فولي ع ات التي تترتبوالسلفي  القروض

 1.620.543 - 522.477 1.098.066 لمحتجزات الدائنة ا ذمك

 1.084.760 431.651 502.100 151.009 يجارات اإلامالتز

 258.720 - 258.720 - سيطرةملار غي  لحصصى اإلو المستح

 285.644 - - 285.644 دفعلح مستحقة اربااأل توزي.ات 

 10.881.336 4.087.131 6.429.228 364.977 صكو 

 17.754.249 181.097 5.613.368 11.959.784 أخرىوبات طلم

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

 39.694.373 5.224.972 18.539.560 15.929.841 ير المخصومةوبات المالية غطلالمإجمالي 

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

 

 لمالية ا ت االمطلوب 

 

 خالل سنة  

 دة واح

  5 إلى 1من 

 سنوات 

  نأكثر م

 ي مالاإلج ات سنو 5

 رهكلف د أ درهكف لأ هكرألف د  رهكد لف أ 

      م .اد بيان اب 2021ديسمبر   31في  امك

 11.277.748 553.246 3.795.801 6.928.701 دائ  ا فوي لع ترتبات التي ت والسلفي  القروض

 1.485.416 - 628.712 856.704 ائنة المحتجزات الد كمذ

 1.281.348 553.246 583.023 145.079 يجارت اإلاماالتز

 204.429 - 204.429 - سيطرةملاغير  لحصصإلى االمستحو 

 287.545 - - 287.545 دفعلح مستحقة اربااأل توزي.ات 

 11.246.313 4.226.246 6.655.090 364.977 صكو 

 16.419.800 919.102 7.071.531 8.429.167 أخرىوبات لطم

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

 42.202.599 6.251.840 18.938.586 17.012.173 لمخصومةير اية غالطلوبات المالملي إجما

  = = == == == = =  = = = = = = == = =  == = = = = ====  === == = = = = = = 
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 تابع( الية )لمخاطر الما  ات إدارةسا ف وسياأهد 33
 
 ال س الم ة رأإدار  ( د
 

  لما ال  أس رل   ةي قو  عدةقالى  فاظ عالح  لىإة  مجموع لا  سياسة    دف ت كةر  شرال   ك ي أسحامل  إلى ال.ائدة    ةلكي محقوق اللمال على  ا  س أ يشتمل ر
الم  نر إستقبل ملا  في  األعمال  رو تط  ةري تمرااسعلى  ة  لمحافظاوالسوق  ودائن  تثمر والسلما ثقة    علىظ  للحفا الرجموهدف  ئيسي من  عة 

  قيمة   زيادةال ا ومأع  لدعك  الس الملرأ   جيدة  سبون   ويني قائتماموعة بتصنيف  جالم  احتفاظ  التأكد منو  ه  أس المالة رإدار  ةيجي استرات 
 كنر ممى حد صق ن ألي هممسالاحقوق 

 
صافي  ائد  لمال زو" رأس اجملى م مة عالمقس  ونافي الدي ص  تمثل  التي  مالي لفع الرابة  داك نستخال باسملرأس ا  ة بمراقب مجموعة  لاتقوك  

المجم سي   ف ت ديونر  لدا نسبة    اظفالح  إلىوعة  اسة  روض  ق  ون،الدي   ن صافيمض  مجموعةالتضك    ٪ر50من    ل قأل  ي الالم  الرفععلى 
ً قناصكو   و ئد  واي ا فلعرتب  ت ت   ياتفلوس   افي ة ناقصاً صركالش  الكيم  إلى   ةية ال.ائدكالملق  حقو   المال   أسيشمل ر   ري.ادله   النقد وما  صا
المغي   سائرب  الخ/رباح األ  تياطياح اإ  ر ةحققر  نسربة  المجموعة   اليمال  لرفع ن   م .اد    2021   ب٪6   هي  2022بر  سمدي   31في    لدى 

زات  ي مع الموض مالقرت  ويات مس   ةيادزحالة    فية لممحت ال  ةالكبيرئدات  .الاين  ب   ن توازالعلى  للحفاظ    رةدااإل  لس مج   .ىيس  ٪بر13  :بيان اب
 ر  ال الم د لرأس الوضع الجي  اتي يوفرهلامانات والض

 
ً   ارة دإلا  مجلس   وكيق ً قسم  يالتشغيل   لالدخ افي  ص  بأنه ة  موعمجه ال.ّرفلمال، الذي ت  أس ارد على  راقبة ال.ائ مب   أيضا ي حقوق  لماإج  لى ع  وما

رأس    ت مين وعائدااهإلى المس  ح األرباوزي.ات  ت   مستوى   ةاقب ضا بمرأي   ة داراإل   وك مجلسر يقةي األقل  ق استثناء حقوب   ،مينهاسمة للكي المل
 ر هلدي أو ت. س المالل رأ هيكعلى يدة للحفاظ دج كصدار أس  إو  أاهمين مسى الل إلالما
 
أإ  يتكك  ل ت جراء  األ  ات غييرية  ارأ   دارة إل  تب.ةلما  اتال.ملي   و أ  سات ياسال أو  ف  داه في  بر  يسمد  31  في  تيننت ي الم  ني السنت   ل لمال خالس 

 ر2021 رب ديسم 31و 2022
 
تخال شرك   أو الشركة    ع ض  من  الأي  لم.ب تات ا  االحتي متط  استثناءب خارجية  ات   ج  من مفروضة    ية لرأسما  ات تطلب ة  الاطلبات    ني قانوي 

 ر ةجموعلما ات شرك  ي افت أسست  يلت ا لدو ال في  ب ا ول لم.ماين القوان ن ضم
 

 الماليةر  المطلوباتوالمالية  الموجوداتاألدوات المالية من  تتألف
 

 لية الما ت دوالل   يمة العادلةلقا 34
 
 ماليةر الت مطلوبا لاوالية ات المد وجون الم ية مالمال واتاألد ألفتت 
 
ا  ب  درتص التي لكة مدين ك الوالذم يةجارلت ا نةلمدي الذمك اوق  ندوالص في  لنقدوا المصرفية  دةة من األرصوع للمجم ة لي المادات موجوألف التت 
الارو األ  في رات  ستثمااالو  تيرواف والقروض  المق  الموال  ت السلفي اوية  األدين ذمك  األ   ة ق حالمست لغ  اوالمب   خرىة  ذطرا من  ر  ال.القة  ت اف 

وذمك    ة دائن ال  ت لحساباواو   صكال و  وائد ا فعلي تب  تترتي  للفيات اوالس  القروض و  ء ال.مالائع  ودوعة من  جمللم  لية االم  طلوبات وتتألف الم 
 ر رى خأل ا الدائنة مك والذ  ائنةدال ات محتجزال
 
 ر   ذل الفذكر خلك ي  ا ية، مرت  ا الدفمت قي  عنة  ري رة جوهوبصلمالية ت اباالمطلوجودات و و ملادلة لال. القيك ختلف ت ال 
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 هرية  مسيطرة جوات حصص غير  ذة ابعلتاكات لشرا 35
 

 أدناه:  ة وضح م ة ي جوهرة مسيطر غيرذات حصص جموعة .ة للماب ت لاات  لشركا عن اليةمالات لومم.إن ال
 

 ملكيةلاة نسب  يةملكال ةسبن لدب 

 2021 2022 يسسأالت 

    

 ٪20 ر00 ٪19 .84 حدةمت .ربية الالرات ماإلا "مار للتطوير شركرإع

 ٪11 ر26 ٪11 .26 مصر كركمية شرن ت للر ر مصماعإ

 ٪22 ر99 ٪22 .99 ال ند تدملي  ال ندعمار إ

 
غ الالمب   إلى الم.لومات    هذتند هتسر  2022بر  مسدي   31  فية  سنة المنت ي لللتاب.ة  ات ال ذه الشركمالي  ز اللمركا  بياني  تاللخص الجدول الي 
   روعة جمت المشركا بين ألرصدةا حذف ل  ب ق
    
 الهند ار معإ ر ار مصإعم مار عإ 
 تد ليم م ش.م.  ةتنميلل .ع م للتطوير ش. 
 رهم ألف د  درهم  ف أل رهم د  ف أل 
    

 8.026.414 10.213.119 42.474.437 ودات إجمالي الموج
 6.661.829 5.905.047 22.402.884 وبات لطم المالي إج
 1.364.585 4.308.072 20.071.553 لكية الم قوق الي حإجم
 -------------------------- ------------------------ ------------------------- 
    : ئدة إلىلعاا
 964.239 3.782.406 13.680.401   ركة شال كيالم
 400.346 525.666 6.391.152 ر المسيطرة ي غ ص لحصا
 ------------------------ ----------------------- ------------------------ 
 
  األرصدة  ذفحل ب مبالغ قاللى إ ت لوما.المه تند هذتس ر2022 يسمبرد 31 ي ف كما اب.ة ات الت ركل ذه الش لدخل ا انبي  ليول التاخص الجد يل
   رمجموعة ال تشركا نبي 
    
 الهند  ر اإعم عمار مصر إ ر إعما 
 د تملي ة ش.م.م للتنمي ر ش.م.ع طويتلل 
 درهم ألف  رهم لف د أ رهم ف د لأ 
    
 892.313 2.893.441 11.540.904 ات يرادإلا

 ( 301.997) 1.303.091 4.265.078 ة سن لرب ائ  خساأرباح/
 ( 301.997) 1.303.091 4.265.078 لسنة ل لشاملة ا يراداتإلإجمالي ا

 ------------------------- ----------------------- ------------------------ 
    ى: دة إللعائ ا

 ( 232.326) 1.156.364 3.046.599 الشركة   لكيما
 ( 69.671) 146.727 1.218.479 طرة ي سير المغ ص الحص

 ------------------------ --------------------- ------------------------ 
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 )تابع( رة جوهرية  مسيطات حصص غير  ذ ة كات التابعرشلا 35

 

  حذف ل  ب ق  غبالى الملإم.لومات  ال ه  هذتستند    2021سمبر  ي د  31في    كمالتاب.ة  اركات   ذه الشالمالي ل  زان المركلي بي ات ل الجدو الص  لخي 
   ر ت المجموعةشركا بين رصدة األ

 

     
 ال ندار عمإ ر صمار إعم مارإع مارإع 
 ليمتد  ك شركر ةنمي ت لل ر" ك للتطوير شر ر" ك شر  مولز 
 رهكألف د  درهك فأل رهكد  فأل * رهكد  فأل 
   م .اد بيان اب   
     

 9.362.559 13.634.916 36.164.592 - الي الموجودات إجم
 7.522.042 8.412.448 19.749.216 - وبات لطم المالي جإ

 1.840.517 5.222.468 16.415.376 - لكية الي حقوق المإجم
 -------------------------- -------------------------- ------------------------ ------------------------- 
     : ل.ائدة إلىا
 1.330.767 4.593.842 11.594.244 -   ركة شلا الكيم
 509.750 628.626 4.821.132 - ر المسيطرة ي غ ص لحصا
 ------------------------ ------------------------ ----------------------- ------------------------ 
 
 بب  1-2راجع إيضاح *
 
  ة ألرصدا حذف ل ب إلى المبالغ ق ات وم.لهذه المتند تسر 2021بر يسمد 31في ما اب.ة كت ال تا شركاله ل ذ ل خ دان الي لي ب االت  الجدول  لخصي 

   رة وعجم ت المشركا بين
     
 ال ندإعمار  عمار مصر إ رماإع مارإع 
 تد مي ل رك ة شرك ي للتنم ركر" ش  روي طت لل ر" ك شر  مولز 
 درهكألف  رهكلف د أ رهكف د لأ * رهكد  فأل 
   م .اد بيان اب   
     
 1.120.256 2.605.809 15.601.892 4.071.173 يرادات إلا

 ب 216.421  963.440 4.232.510 1.440.256 سنة لرب ائ  خساأرباح/
 ب 216.421  963.440 4.232.510 1.440.256 لسنة ل لشاملة ا داتإليراإجمالي ا

 ------------------------- ------------------------- ----------------------- ------------------------ 
     ى: لدة إائ .لا

 ب 169.330  854.958 2.595.470 1.218.922 الشركة   يلكما
 ب47.091  108.482 1.637.040 221.334 طرة ي سالم يرغ ص الحص

 ------------------------ ------------------------ --------------------- ------------------------ 
 
 بب  1-2راجع إيضاح *
 

 ة حقال ثاأحد 36
 

لن  االالسنة،  اية   الحقاً  الشتك  من  التنظيمي نت اء  والموافقات  المت.لقةروط  نمشي    ة  نون  إلى  ببيع  دي  شركة    9في    ليمتد  ينجز لدهوإيه 
  لدينجز هوإيه دي  نون  ألف درهك من    1.231.190المبي.ات المتفو علي ا بقيمة    تحصالت معلى    موعة وحصلت المج  2023فبراير  

 ر 4 ضاحإلي ار راجع  2023 رايرفب  10في  ليمتد
 




