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دبي 
اإلمارات العربیة المتحدة دولة 

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

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

الموحد المرحلي  ٢٠٢٢  سبتمبر  ٣٠("المجموعة") كما في  التابعة   من بيان المركز المالي    سبتمبر   ٣٠ي  ف  ما ك، والتي تتألف 
في ذلك    تينأشهر المنتهي  تسعةلفترتي الثالثة وال  الشامل  الدخلو   لعالقة للدخلوالبيانات الموحدة المرحلية الموجزة ذات ا  ٢٠٢٢
ية  المنته  أشهر  تسعةال  فترةلتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدیة للذات العالقة    الموحدة المرحلية الموجزةلبيانات  واالتاریخ  

  المرحلية ة  لية الموحدهذه البيانات الما العادل لعرض  العداد و اإلإن اإلدارة مسؤولة عن    التفسيریة.یضاحات  التاریخ واإل   كلذفي  
إن مسؤوليتنا   ).٣٤، إعداد التقاریر المالية المرحلية (المعيار المحاسبي الدولي رقم  ٣٤بي الدولي رقم  وفقًا للمعيار المحاس  وجزةمال

استنادًا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.  المرحلية الموجزةنات المالية الموحدة ا ي بهذه الحول هي إعطاء استنتاج  

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

المرحلية من طلب االستفسارات بصورة رئيسية من   المعلومات الماليةمراجعة    ف لأ تت   ل".مستقمن قبل مدقق حسابات المنشأة ال
إن مجال عملية    خرى.ة والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األيمالألمور الا  مسؤولين عناألشخاص ال

وبناء عليه فإنها ال تمكننا من الحصول على التأكيدات    ةيلو لديق التدقالمراجعة أقل بكثير من مجال التدقيق الذي یتم وفقًا لمعایير ا 
بناء على ذلك فإننا ال نبدي رأیًا بخصوص    یدها أثناء القيام بالتدقيـق.دتح   لتي یمكنا  الجـوهریة  التي تطلعنا على جميع األمور

التدقيق. 

االستنتاج 
البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة المرفقة لم یتم إعدادها،  نأ تقاد باالعاستنادًا إلى مراجعتنـا، لم یرد إلى علمنا ما یستوجب 

.٣٤ر المحاسبي الدولي رقم امعيوفقًا لل، ي الجوهریةمن جميع النواح 

عن ارنست ویونغ

موقعة من: 
وردة إبراهيم

شریك
١٢٥٨رقم التسجيل: 

٢٠٢٢ نوفمبر ٥
دة لمتح ، اإلمارات العربية ادبي



التابعةهااتشرك.ع و ش.ملعقاریةارأس الخيمة 

.ةالموجز المرحليةالموحدة  اليةنات الميا البه ذمن هزأ  یتج ال جزءًا  لمرفقةا٢٠إلى  ١من ضاحات  تشكل اإلی
٢

المرحلي الموجزد دخل الموحالنايب
(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠في المنتهيةفترة  لل

المنتهية فيالثالثة أشهرفترة أشهر المنتهية فيتسعةالفترة 
سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠سبتمبر ٣٠سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
همر دألف  درهملفأدرهمألف درهمألفإیضاح 

)(غير مدققة(غير مدققة) غير مدققة) (دققة) (غير م

٣٢٨٩٬٥٨٠٤٢٤٬٣٧٠٩٥٬٥٨٨١٥٩٬٢٧١رادات من عقود العمالءاإلی

)٦١٤٬٩٢()٠٩٦٬٦٣()٦٧٣٬٢٥١()٠٠٥٬١٩٨(٣لفة االیراداتكت

٩١٬٥٧٥١٧٢٬٦٩٧٣٢٬٤٩٢٦٦٬٦٥٧األرباحإجمالي 

)٩٬٣٢١()٢٦٬١٤٦()٣٣٬٤٩٨()٦٨٬١٤٧(٤ةإداریمومية و مصاریف بيعية وع

٨٦٥٬٢٣٠٦٢٬٦٦٠٠٢٬٣٠٥٨٬٢٢دخل آخر

٤٧٬٢٩٣٢٠٥٬٢٦١٩٬٣٤٨٧٩٬٣٩٤أرباح تشغيلية

صافي التغير في القيمة العادلة
لالستثمارات المدرجة بالقيمة

ة من خاللالعادل
)٢٤٥(-)٣٬٥٤٥(-الخسائرو األرباح  

٤٬٦٢٢٥٬٣٩٨١٬٧٠٩١٬٧٧٠دخل تمویل

)٢٬٧٨٥()٩٬٠٦٤()٩٬٧٧٣()٢٤٬٨٣٦(تكاليف تمویل

--٤٦٩٢٦٠ع األرباحزیو تدخل 

٥٤٨٬٢٧٩٤٣٬١٩٧٩٩٣٬١٣٤١٬٧٨للفترةرباح األ 

األساسي–للفترةللسهمالربح 
١٧١٤٠٬٠٠٩٩٬٠١٠٠٬٠٣٩٠٬٠م)دره(والمخفف



التابعةهااتشرك.ع و ش.ملعقاریةارأس الخيمة 

.ةالموجز المرحليةالموحدة  اليةنات الميا البه ذمن هزأ  یتج ال جزءًا  لمرفقةا٢٠إلى  ١من ضاحات  تشكل اإلی
٣

المرحلي الموجزالموحد الدخل الشاملبيان 
ققة)(غير مد٢٠٢٢سبتمبر٣٠المنتهية في فترة  لل

فترة الثالثة أشهر المنتهية فيأشهر المنتهية فيتسعةالفترة 
سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠سبتمبر ٣٠ر سبتمب ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألف  درهمفلأمدرهألف همدر ألف

(غير مدققة(غير مدققة) (غير مدققة) (غير مدققة) 

٢٧٬٥٤٨١٩٧٬٩٤٣١٬٩٩٣٧٨٬١٣٤ترةللفرباح األ 

/)الخسائر الشاملة(بنود
:الشامل األخرى الدخل

إلىإعادة تصنيفها لن یتمالبنود التي  
:الالحقةفي الفترات  األرباح أو الخسائر  

ستثماراتاللة العادلة  التغير في القيمصافي  
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل

)٣٧٨(-)١٣٬٦١١(١٨٧ى مل االخر بنود الدخل الشا 

٧٣٥٬٢٧١٨٤٬٣٣٢٩٩٣٬١٧٧٬٧٥٦للفترةإجمالي الدخل الشامل





التابعةهااتشركو ع ش.م.ةاریلعقرأس الخيمة ا

.ةالموجز ليةالمرح ية الموحدة  لمالنات ايا البمن هذهیتجزأ  ال جزءاً رفقةالم٢٠إلى  ١من ت  اإلیضاحا تشكل 
٥

المرحلي الموجزلملكية الموحد ت في حقوق ايان التغيراب
(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠هية في تالمنفترة  لل

إجماليطيات حتيا اأرباح غير احتياطي 
ملكيةحقوق الرى أخ موزعةقانوني رأس المال 

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

١٩٧٬٩٤٣-١٩٧٬٩٤٣--األرباح للفترة
)٦١١٬١٣()٦١١٬١٣(---ةاألخرى للفتر الشاملالدخلبنود 

١٨٤٬٣٣٢)١٣٬٦١١(١٩٧٬٩٤٣--)ققدمرغي(ةر لفتل لشامالخللداليما ج إ
)٠٠٠٬٣(-)٬٠٠٠٣(--)٦١اإلیضاح  (تعاب أعضاء مجلس اإلدارةأ

٠٠٠٬٠٠٠٬٢٠٠٠٬٠٠٠٬١٨٧٠٬٧٢٢٢٦٥٬٣٦٩١٣٥٬٠٩٢٬٤)(غير مدقق١٢٠٢تمبر سب٣٠الرصيد في 
٢٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠٤٠٢٬٥٧٨٧٠٤٬٨٣٢٤٬١٠٧٬٤١٠)(مدقق٢٠٢٢نایری١الرصيد في  

٢٧٬٥٤٨-٢٧٬٥٤٨--ح للفترةربا األ
١٨٧١٨٧---ةفتر للألخرى  بنود الدخل الشامل ا

٢٧٬٥٤٨١٨٧٢٧٬٧٣٥--)(غير مدققشامل للفترةالالدخل  إجمالي
-٤١٣)٤١٣(--ى ألخر اطيات احتياالإلى  ل  حو الم

مارات المدرجة بالقيمة العادلةبيع االستثالمحول عند 
-١٤٬٥١٨)١٤٬٥١٨(--نود الدخل الشامل األخرى من خالل ب

)٠٠٠٬٦(-)٦٬٠٠٠(--)٦١اإلیضاح  (تعاب أعضاء مجلس اإلدارةأ
٠٠٠٬٠٠٠٬٢٠٠٠٬٠٠٠٬١١٩٥٬٤٠٩٩٥٠٬٧١٩١٤٥٬١٢٩٬٤)ققمدغير(٢٢٠٢سبتمبر ٣٠الرصيد في 



التابعةهااتشركو ع ش.م.ةاریلعقرأس الخيمة ا

.ةالموجز ليةالمرح ية الموحدة  لمالنات ايا البمن هذهیتجزأ  ال جزءاً رفقةالم٢٠إلى  ١من ت  اإلیضاحا تشكل 
٦

المرحلي الموجزیة الموحد قدلنقات االتدفانبي
مدققة)ير (غ٢٠٢٢سبتمبر٣٠منتهية في الفترة  لل

لمنتهية فياأشهرتسعةالفترة 
سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألف  درهمألف

ير مدققة)(غدققة) مير(غات یضاح اال
شغيليةلتألنشطة اا
٢٧٬٥٤٨١٩٧٬٩٤٣ح للفترةبا أر 
ة:ليتا ود التعدیالت للبنلا

٥٢٣٬٩٣٤٧٬٥١١ستهالكاال
١٬٤٩٦٣٤٧الخدمة للموظفينیةا هأة نفا كممخصص 

٢٤٬٨٣٦٩٬٧٧٣ف تمویليلا تك
)٥٬٣٩٨()٤٬٦٢٢(دخل تمویل

)٦٠٢()٤٦٩(توزیعات األرباحدخل 
)٥٬٠٠٠()٩٢٧(اتر االستثما بيع من سائرالخ 
)٥٨٬١٦٩()١٢٬٥٢٥(كوميةمنح ح دخل

تثمارات المدرجة بالقيمة  سعادلة لاللقيمة الافي  صافي التغير  
٣٬٥٤٥-سائرأو الخ األرباحمن خاللالعادلة 

)٩٠(-الثابتةتاجودمو لااد ر من استبعسائالخ 

٥٩٬٢٧١١٤٩٬٨٦٠مال العاملفي رأس التغيراتالقبل شغيلية تدفقات نقدیة ت
٣٢٬١٦١)٢٤٬٦١٠(للمتاجرةعقارات  
١٤٢٬١٩٢٣٨٬٨٦٢التطویرد قيللمتاجرةعقارات  

)٢٣٥٬٥١٥(٢٧٬٧١١أخرى و جاریةتمدینةذمم
٤٠٬٤٦٩٦٩٬٢٧١أخرى و ةجاریتدائنة مذم

١٣)٤٢١(ةعالبضا 

٢٤٤٬٦١٢٥٤٬٦٥٢العملياتمنةالناتج ةیالنقدالتدفقات  صافي  
)١٦٠٬١()١٦٨(للموظفينمدفوعةالأة نهایة الخدمة مكاف

٤٤٤٬٢٤٤٤٩٢٬٥٣لتشغيليةاةطشاألنمنالناتجصافي النقد  

ةماریستثة االطشناأل 
)٢١٣٬٧٣٤()١٨٥٬٣٨٧(٥للموجودات الثابتةتفا إضا 
١٬٢٤٢١٬٥٩٦بوضةد مقفوائ

٤٦٩٦٠٢مقبوضةباحر توزیعات أ
٩١-ثابتةدات الالموجو استبعاد مبالغ محصلة من

٤٥٬٠٦٧٥٬٢٩٦مبالغ محصلة من استبعاد استثمارات
-)٨٬٦٥٧(تثماریةسالرات اا قعلإلى افاتإضا 

)٦١٤٬٨()٤٧٨٬٦(التطویرد قيتثماریةرات االسا قعلإلى افاتا ضإ

)٣٧٦٬٢١٤()٠٥٠٬١٥٤(ریةاالستثما األنشطة يفدم ستخ المصافي النقد

األنشطة التمویلية
)٨٨()٤٬٠٨٧(عةو فح مدت أربا توزیعا 
٣٩٣٬٦٢٧٢٠٨٬٤١٤عليها الحصولتم قروض

)٧٠٬١٠١()٣٢٥٬٨٥٤(مسددةضقرو 
)١١٬٠٨٤()٢٤٬٨٣٦(عةمدفو ئدفوا
)٠٠٠٬٣()٠٠٠٬٦(عةمدفو التعاب أعضاء مجلس اإلدارةأ

٨٥٠٬٣٢١٤١٬٤١٢مویليةتلاألنشطة امنصافي النقد  

)٣٧٬١٣٠(١٢٣٬٢٤٤في النقدیة وشبه النقدیة)النقصالزیادة/ (

)١٩٬٨١٤()٩٤٧٬٦٧(ترةفلالنقدیة وشبه النقدیة في بدایة ا

)٩٤٤٬٥٦(١٢٢٩٧٬٤٦في نهایة الفترةدیةنقالبهوشدیةقنال



التابعةهااتشركش.م.ع و العقاریةيمةرأس الخ
موجزةالمرحليةالالموحدةةاليات المول البيانحات حاإیض
قة)غير مدق(٢٠٢٢سبتمبر٣٠في

٧

شركةلاعن  ت معلوما-١

ســمو لا) الصــادر عــن صــاحب ٥ركة) كشــركة مســاهمة عامــة بموجــب المرســوم األميــري رقــم (لشــ (اش.م.ع. تأسســت رأس الخيمــة العقاریــة 
حقــًا، ســجلت الشــركة كشــركة مســاهمة ال.٢٠٠٥ونيــوی٢یخار بتــ الهــا الشــركة أعموباشــرت ٢٠٠٥فبرایــر١٦حــاكم إمــارة رأس الخيمــة فــي 

بــي كة مدرجة فــي ســوق أبــو ظر الشإنارات العربية المتحدة.في دولة اإلم٢٠٢١) لسنة ٣٢اتحادي رقم (قانون وم بالمرسحكام ألا قعامة وف
اإلمــارات -الخيمــة أسر ،٣١١١٣ب.: هــو ص. رئيســي المســجل للشــركةالبتــ كنــوان المإن ع.ارات العربيــة المتحــدةمــ إلا، يــةلماللــألوراق ا

.العربية المتحدة

البيانــات ن متتضــ ("الفتــرة الحاليــة")٢٠٢٢سبتمبر٣٠ة في المنتهيأشهرتسعةاللفترة كما في و الموجزةمرحلية لاالموحدةيةالمالتا البيانن  إ
.)""بالمجموعةبـ ةعمتمج ها ليإ(یشاره  أدنا ١-٢االیضاح  فينيبهو ما كما لهعةتابالتشركا الو لشركة ية للالما 

.األخرى ذات الصلةاتدمفي العقارات وتطویرها وإدارة العقارات والخ ثماراالستوهللمجموعةالنشاط الرئيسي  إن 

.دارةمجلس اإللمن قب٢٠٢٢نوفمبر٥خ  یلإلصدار بتار جزةو ة المالمرحليالموحدةيةالبيانات المالاعتمادتمت 

ةيلامالت انايبعداد الأسس إ١-٢

وفقــًا للمعيــار المحاســبي ٢٠٢٢ســبتمبر٣٠المنتهيــة فــي أشــهرتســعةالللمجموعــة لفتــرة المــوجزةمرحليــة لليـــة الموحــدة اتم إعداد البيانـــات الما 
.ةليح ر ممالية التقاریر اللا:٣٤الدولي رقم 

بالكامــلات المطلوبــة إلعــداد البيانــات الماليــةح فصــا إلاو ات ومــ علملجميــع اىتحتــوي علــ ال وجزةيــة المــ لح المر وحــدة المالماليــةالبيانــاتإن هذه  
ــًا  ــداوفقـ ــة إلعـ ــة.للمعـــایير الدوليـ ــمد التقـــاریر الماليـ ــبية وطـــرق االحتســـاب وااتـ ــاع نفـــس السياســـات المحاسـ ت ا راضـــ تفرات واالالتقـــدیام و ألحكـــ تبـ

ایيرعـــ المباســـتثناء ، انـــات ماليـــة ســـنویة موحـــدةبير آخـــ مـــعنـــةار قمزة بالج و حليـــة المـــ المر ة الموحـــدة يـــ لمـــة فـــي هـــذه البيانـــات الما ا المحاســبية اله
.٣-٢الیضاح  امبين في وهالجدیدة المتبعة خالل الفترة الحالية كما دیالت لتعوا

جــري وی، ةالشــركبل ن قستخدمة مالمبية المتحدة ("درهم") وهو العملةعر لامرحلية الموجزة بدرهم اإلماراتموحدة اللاةاليلمااتالبيانیتم إعداد
جــة فــي ر دملنــود االبدمة وأنلمجموعــة عملتهــا المســتخ ايفــ منشــأة تحدد كلير ذلك.ر لغأشيإذاهم إالتقریب جميع األرقام إلى أقرب ألف در 

خدام العملة المستخدمة لدیها.ستا ببيانات المالية لكل منشأة تقاسال

تطــویر مارات قيــد الواالســتثعقاریــة لاارات كلفــة التاریخيــة، باســتثناء االســتثممبــدأ التوفقــًا لالمرحليــة المــوجزةالموحــدة يــة لا ت الما يانــ البعــداد م إ تیــ 
.ةلدا لعة القيماسها با ، والتي یتم قيستثماراتالاو 

إجــراء أحكــام وتقــدیرات وافتراضــات تــؤثر ةن اإلدار یتطلــب مــ عــالهساس الموضــح أ لية الموجزة على األرح ملالبيانات المالية الموحدة داد اإن إع
ىهــا إلــ قــة بالمتعلتقــدیرات واالفتراضــاتد النتتســ ریف.ت والــدخل والمصــا لوبــا المطت و ادلموجــو عــن اعلــى تطبيــق السياســات والمبــالغ المعلنــة 

قــة بــالقيم الدفتریــة للموجــودات لعكــام المتدار األح س إصــ ف ونتــائج أســا ها معقولــة فــي ظــل ظــرو أندقاریخية وعوامل أخرى مختلفة یعتخبرة التلا
تقدیرات.لاعن تلك تائج الفعلية  لف النقد تخت.ى ر أخر مصادبات والتي ال تبدو بشكل واضح أنها من والمطلو 

ليســـت بالضـــرورة مؤشــرًا علـــى النتـــائج التـــي قــد تكـــون متوقعـــة للســـنة الماليـــة ٢٠٢٢ســـبتمبر٣٠أشـــهر المنتهيــة فـــي التســـعةإن نتــائج فتـــرة 
الطبيعــة لهــذه لــيس . ومــع ذلــك، الموســميةبــبعض أشــكال ر تــأثتأن دق المجموعــة ا فنــ طبيعــة عمليــات مــن. ٢٠٢٢دیســمبر ٣١المنتهيــة فــي 

الموسمية أي تأثير جوهري على عمليات المجموعة بالكامل.
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مة) (تتةأسس إعداد البيانات المالي١-٢

انات الماليةيد البيأسس توح
كمــا فــي ابعــة)ا التهتكة الشــركة (شــر ر طيســ خضــع لتــي تنشــأة الشركة والمية للالمالتلبيانا ة من االموجز ة لمرحليالموحدة اليةالما نات  ا تتألف البي

التالية:یير  ء كافة المعا یتم استيفا تتحقق السيطرة عندما  .٢٠٢٢سبتمبر٣٠
ة شــطناأللتوجيــه حاليــة كانيــة إمتعطــي القائمــة التــيقــوق الح بيل المثــال،إحدى المنشآت (على سلسلطة علىالشركة اما تمتلكعندأ)(

؛)ها فيتثمركة المسذات الصلة للشر 
المنشأة؛ وتباطها مع كة إلى، أو یكون لها حقوق في، عوائد متغيرة من ار شر عرض التعندما تب)(
.ركةشد النشأة للتأثير على مبلغ عوائها على المعلى استخدام سلطتةكة القدر لدى الشر ج)(

عتبــار ة فــي االجموعــ الم، تأخــذا المســتثمر فيهــ ةكالشر ة فيق مماثلتصویت أو حقو ق الحقو فيغلبية من األعة أقلمو ى المج عندما یكون لد
ذلك:ثمر فيها، بما في  ذا كان لها سيطرة على الشركة المستييم فيما إالحقائق والظروف عند تقعيجم

ا مر فيهالمستثة الشركت اآلخرین فيیتصو الق بات التعاقدیة مع أصحاب حقو ترتيال-
ى ر خ ة األاقدیات التعاتجة عن الترتيبنلقوق االح -
لةت المحتمیو قوق التصجموعة وح بالماصة  یت الخ و حقوق التص-

ى أن هنــاك لــ ر إتشــيم ال، إذا كانت الحقــائق والظــروفثمر فيها أدیها السيطرة على الشركة المستتقييم فيما إذا كانت لعة بإعادة  تقوم المجمو 
ة التابعــة كر علــى الشــ الســيطرةعلــىةموعــ لمج ل اصــ تح عة عنــدما با تلركة االشوحيدأ تیبدلسيطرة.الث لر الثصن العنا أكثر محد أو  وايرات لتغ

م ي تــ تــ التابعــة الودخــل ومصــاریف الشــركة ومطلوبــات إن موجــوداتالمجموعــة الســيطرة علــى الشــركة التابعــة.ســرتخ د عنــدما  ویتوقف التوحي
عــة علــى ل المجمو حصــو اریخ مــن تــ اً المــوجزة بــدءةيــ لالمرح حــدة يــة المو يانــات المالي البدرج فــ تــ الفتــرة خــالل بعادها ســتا أو اســتحواذ عليهــ الا
ة على الشركة التابعة.رة المجموعيطرة حتى تاریخ توقف سيطسلا

الشركة التابعة
لســيطرة جموعــة علــى اه الملت فيــ صــ ح الــذي لتــاریخبــاره اعتســيس با اذ أو التأ تحو الســ خ ای مــن تــار ة التابعة بالكامــل بــدءاً انات الشركیتم توحيد بي

مــا فــي الشــركة س فتــرة إعــداد التقریــر المــالي كلتابعــة لــنفات المالية للشركة البيانتعد ارة.يه السيطقف فتتو خ الذيیا حتى التار هديح مر تو ویست
ـــتخدام الت ضــــمن لمعــــاممــــن اةجــــ الناتلمحققــــةغيــــر ائروالخســــا واألربــــاح التعــــامالمو إن جميــــع األرصــــدة اســــبية مماثلــــة.سياســــات مح باسـ

مل.الكا ادها بعاح یتم استببر ألعات اتوزیجموعة و الم

التابعة للشركة:اتشركالل  ي تفاصيفيما یل
% ية ملكلاحصة 

٢٠٢١بر دیسم٢٠٢٢٣١سبتمبر٣٠سيس أولة الت دالشركة التابعة 
٪١٠٠٪ ١٠٠ية المتحدة رب ت العرااإلما ديونال ليميتشرنا ریة انتعقا الرأس الخيمة 

٪١٠٠٪ ١٠٠لمتحدة ة االعربياإلماراتن شر ي& أوبمنت يب مانج م مارینا شالجو 
٪١٠٠٪ ١٠٠تنزانيايميتد العقاریة تنزانيا لرأس الخيمة 

٪١٠٠٪ ١٠٠تنزانياد يميتنا لماریدولفين 
٪١٠٠٪ ١٠٠لمتحدة ية االعرب ت ماراإلا.م.م *ذخيمةال رأسء العربنا ميمنتجع وسبا إنتركونتيننتال 

-٪ ١٠٠تركياسيركيتي ** ریتيز جایریمنكول بازارالما أنونيم ك بروبرا

.٢٠٢٢فبرایر  ١٠وبدأت عملياتها التجاریة من ٢٠٢١مایو ١٩ي ت فتأسس* 
.لقانونيةءات اراج د اكتمال جميع اإلبع٢٠٢٢و مای١١في ** تأسست 

٢٩ولي رقــم دارة تقييمــًا تفصــيليًا ألثــر تطبيــق المعيــار المحاســبي الــداقتصــادًا شــدید التضــخم. وقــد أجــرت اإل٢٠٢١أصــبحت تركيــا فــي عــام 
یر الماليــة فــي االقتصــادات شــدیدة التضــخم. وبنــاًء علــى هــذه التقييمــات، قــررت اإلدارة بــأن أثــر تطبيــق المعيــار المحاســبي الــدولي إعداد التقار 

للمجموعة.غير جوهري على البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة  ٢٩رقم 
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ةالهامةيمحاسبات التراضواالفتقدیرااألحكام والت٢-٢
اء أحكــام وتقــدیرات وافتراضــات تــؤثر علــى المبــالغ المعلنــة إجــر ةر اإلدامــنب لــ زة یتطالمــوج اليــة الموحــدة المرحليــةملالبيانــات اإن إعــداد هــذه 

إن .ةالماليــ التقــاریر إعــداد تــاریخاحات المطلوبــات الطارئــة فــي صــ فإو المرفقــة فصــاحات واإلطلوبــاتجــودات والممو یف واللإلیــرادات والمصــار 
ري على القيمة المدرجة للموجــودات أو المطلوبــات جوهلیدتعلبتطتجنتائىوالتقدیرات یمكن أن یؤدي إلتا ه االفتراضلتأكد حول هذدم اع

قبلية.المتأثرة في الفترات المست
األحكام
تطبيسياقضمن السياسات  عملية  اإلمحلاق  أصدرت  للمجموعة،  والتاسبية  التالية،  األحكام  أدارة  لها  المبالغ  هر جو تأثير  كبر  ي  على  ي 

: زةالموج الموحدة المرحليةالمثبتة في البيانات المالية 
لعمالءامن عقود اتیراد إلا)١(

ء:مالادات من العقود مع العیر إلبلغ وتوقيت اير على تحدید مبكقامت المجموعة بتطبيق األحكام التالية والتي تؤثر بشكل 
ت راقا يع العلى برادات عتحدید توقيت تثبيت اإلی

. وقــد وااللتزامــات وفقــًا لشــروط العقــدقيــق للحقــوق دتحليــلاســتنادًا إلــىقامــت المجموعــة بتقيــيم توقيــت تثبيــت اإلیــرادات علــى بيــع العقــارات 
ت.رالعقــا الــكتة علــىطر ســيزمنية محددة عند تحویل التملة تم تثبيتها في نقطة لمكايع العقارات التي تتعلق ببدو استنتجت المجموعة بأن العق

أداء المجموعــة بنــد ال ینشــئ فيهــا رة زمنيــةات خــالل فتــ اداإلیــر جموعــة بتثبيــتنسبة للعقود التي تتعلق ببيــع العقــارات قيــد التطــویر، تقــوم المبال
د قامــت. وقــ تاریخــهمكتمــل حتــىت مقابــل األداء الحــق نافــذ فــي الــدفعا لــدیها وعــةملــك، فــإن المج . وعــالوة علــى ذلیموجودات ذو استخدام بد

ء تطــویره. قيد التطــویر الســتخدام آخــر أثنــا جيه العقارتو تقوم بليًا) من أن أو عمجموعة بمراعاة العوامل التي تشير إلى أنها مقيدة (تعاقدیاً لما
ه.یخــ ار حتــى تل تمــ قــل یعوضــها عــن األداء المكعلــى المبلــغ الــذي علــى األصــولح األوقــات، الجموعة، فــي جميــعملوعالوة على ذلك، یحق ل

محلية.التشریعات الهذا التحدید، قامت المجموعة بمراعاة الشروط التعاقدیة وكذلك راء  إج د وعن
ة مباشــرة بــين القــ عحيــث أن هنــاك هــي أفضــل طریقــة دخدام طریقــة المــدخالت عنــد قيــاس معــدل التقــدم لهــذه العقــو وعــة أن اســتقــررت المجم
العميل.لىإلخدماتة واالبضاعموعة وتحویلتي تتكبدها المج التكاليف ال

الخدمات المقدمة للمستأجرین –اعتبارات الطرف الرئيسي مقابل الوكيل 
مــع المــؤجر. ةبرمــه المجموعــ العقــد الــذي تفــي لمقدمــة لمســتأجري العقــار االســتثماري، والمشــمولةتيــب بعــض الخــدمات ابتر مجموعــة التقــوم 

ین، نظــرًا ألنهــا لــدیها القــدرة علــى توجيــه اســتخدام تلــك الخــدمات جر تأ ى المســ ا إلــ حویلهــ تأنهــا تســيطر علــى الخــدمات قبــلحــددت المجموعــة ب
هعــد بتقــدیم هــذالوفــاء بالو عــنيموعــة فــي اعتبارهــا أنهــا المســؤول الرئيســ اء هــذا التحدیــد، وضــعت المج ا. عنــد إجــر نهــ زایا معلى الموالحصول  

لة في األساس عن جــودة أو اســتدامة تلــك الخــدمات. كمــا أن ؤو مسوأنها رین مستأج الا تتعامل مباشرًة مع شكاوى الخدمات المحددة نظرًا ألنه
ن مقابل الخدمات المحددة.ر الذي تحصله من المستأجریتحدید السعي  حریة فمطلق الالمجموعة لدیها 

ة علــى تلــك طر ســيویــل البتح قــوما تكمــا اســتنتجت المجموعــة بأنهــ كطرف رئيسي فــي تلــك العقــود.ل مععة بأنها تو ماستنتجت المج ،  هيوبناًء عل
لمســتأجرین هــو الوقــت الــذي یحصــل فيهــا اًا ألن ذلــكظر يين، ندمة خارج الخدمات بمرور الوقت، حيث یتم تقدیم الخدمات من قبل مزودي خ 

لخدمات.اكلمزایا من تلایحصلون على  ت،قو على الخدمات و، في نفس ال
لعقد ویل الجوهري في امراعاة عنصر التم

ل عنصــر تمویــ بــرال یعتعقار، یحق للمجموعة الحصول على تأمين مبدئي. استنتجت المجموعــة بــأن ذلــك بيع المنتضتالتي  ود  قعللبة  بالنس
اآلخــر ة المجموعــة مــن إخفــاق الطــرفایــ مح المبدئيــة لتخدم التأمينــا ســتتجوهري نظرًا ألنه ألسباب أخــرى بخــالف تقــدیم التمویــل للمجموعــة.

عقد عندما ال یكون العمالء لدیهم تاریخ ائتماني موثوق.الب ه بموج اماتلتز ل افي الوفاء ببعض أو ك
تكلفة إنجاز المشاریع 

ت تكلفــة التصــميم لتقــدیراان تلــك تتضــم.ا تثبيتهــ ي یــتملتــ ااإلیــراداتشــاریع لتحدیــد التكلفــة العائــدة إلــى یر تكلفــة إنجــاز المقــدجموعــة بتلمتقــوم ا
مــاتتزااللدیمها من جانب المقاولين بناًء على تقييم استشاري المشروع وتكلفة الوفــاء با تقل المحتمبات  المطالدمات االستشاریة واإلنشاء و والخ 
ألخرى للعمالء.لتعاقدیة اا
رعة كمؤج المجمو –العقاراتتصنيف عقود إیجار-عقود اإلیجار )٢(

لــى یة. وحــددت المجموعــة، اســتنادًا إار ثماالســتاراتة للعقــ ضــمن محفظتهــا المخصصــ وســكنية تجاریــةاتر عقــار عــة عقــود إیجــا و أبرمــت المجم
اليــة لح الــغ القيمــةًا رئيســيًا مــن العمــر االقتصــادي للعقــار التجــاري وال تب تمثــل جــزءالإلیجــارتقيــيم شــروط وأحكــام االتفاقيــات مثــل أن فتــرة ا

ــًا كامــل مبلــغ القيیجــار فإلدنــى لحــد األلالــدفعات  ــا ملكيــة هــذه كبظ بشــكلٍ تحــتفأنهــا مــة العادلــة للعقــار التجــاري،علي يــر بجميــع مخــاطر ومزای
غيلية.تشار  إیج ود العقارات وبالتالي تحتسب عقود اإلیجار كعق
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(تتمة) األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبية الهامة٢-٢

(تتمة)كامحاأل
اتر تصنيف العقا )٣(

تثماري و/أو حكــام لتحدیــد مــا إذا كــان العقــار مــؤهًال كعقــار اســ ألازم هــذه. تلــ أحكــاماإلدارة بــإجراء عــدةت، قامتالعقاراخالل عملية تصنيف 
ــتفظ بـــه لغـــ مو عقـــارممتلكـــات ومعـــدات و/أ ــاجرة. تطـــور المجموعـــة معـــایير بحيـــث یمكـــن ممار حـ ــذه األرض المتـ ــاً تمرار وفباســـ محكـــا ســـة هـ قـ

نــد إجــراء األحكــام، تضــع اإلدارة فــي اعتبارهــا عة.لمتــاجر رض ابــه لغــ دات والعقــار المحــتفظت والمعــ لممتلكــا قــارات االســتثماریة واععریفــات اللت
یــد جــه التحدلــى و ع، و ٤٠و١٦و٢عقارات الواردة في المعایير المحاسبية الدولية رقــمبتصنيف القةالعالعایير التفصيلية والتوجيهات ذاتالم
لمتاجرة تحت بند الموجودات المتداولــة، حيــث ارضبها لغتفظ ت المح . یتم تجميع العقارااإلدارةتحدده قصود من العقار حسبما مستخدام الاال

اسبة.فترة المح یةمن نها اإلدارة بيعها خالل سنة واحدة تنوي

ســتراتيجية لخطــط ، والمراجعــة االموظفيهــا ةورفاهيــ ةمســالباقية لضــمان یقــة اســتر تــدابير مختلفــة، مــن بــين أمــور أخــرى، بطالمجموعــةاتخــذت 
ترشيد التكاليف.تاإجراءراقبة التدفقات النقدیة و وم، نظيميةالتتاالعمل، والتغيير 

ؤكدة المصادر الرئيسية للتقدیرات غير الم
شــكل مخــاطر تنــات الماليــة، التــي بيا لاإعــداداریخ المؤكدة بتــ تقدیرات غيرادر الرئيسية للوالمصضات الرئيسية التي تتعلق بالمستقبلفتراإن اال

. تعتمــد تمــت مناقشــتها أدنــاهللموجودات والمطلوبات خالل الســنة الماليــة التاليــة،المدرجة المبالغ ى علوهریة ت ج یالب بتعدجوهریة في التسب
ت واالفتراضــا ف. إن الظــرو مــوجزةليــة الح المر دةالموحــ ات الماليــة عــداد البيانــ المتــوفرة عنــد إ معــایيرها علــى المجموعة في افتراضاتها وتقــدیراتال

. روف التــي تنــتج خــارج ســيطرة المجموعــةتغيــر بســبب التغيــرات فــي الســوق أو الظــ مكــن أن تع ذلــك، یمــ ة،ســتقبليالماتالحاليــة حــول التطــور 
ك التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.تنعكس تل

طویر تقيد الماریةارات االستثم العقارات االستثماریة والعقييتق
باســتخدام طــرق التقيــيم المعتــرف بهــا. تتــألف هــذه الطــرق ســتقلين ري معقــا يمقيــ بــراء تبــل خ قلعقارات االستثماریة مــنيمة العادلة لقیتم تحدید ال

ات مثـــل تقـــدیر اســـتخدام الریقـــة التـــدفقات النقدیـــة المخصـــومةتطلـــب ططریقـــة التـــدفقات النقدیـــة المخصـــومة. تالمقارنـــة و مـــن طریقـــة المبيعـــات 
اإلیــرادات المســتقبلية وتكــاليف اإلنشــاء واألتعــاب تــدفقات ار و إلیجــ واع ر البيــ أســعا ن ن الموجودات (التــي تتــألف مــ مستقبلية ملالنقدیة التدفقات  ا

ىیرات علــ التقــدتعتمــد هــذه ومخاطر المطور والــربح المســتهدف.ستهدف ویل، إلخ) ومعدل العائد الداخلي المتكلفة التمالمهنية المرتبطة بها و 
خل، یــتم رســملة الــدخل المقبــوض بموجــب اتفاقيــات ملة الــدة رســ طریقــ لاً . ووفقــ اليــةلمفــي نهایــة فتــرة التقــاریر اة الموجودةيسوق المحلظروف ال

تحليــل وإن یخ التقيــيم.ظــروف الســوق االســتثماریة فــي تــوار تعكــس المســتقبلية المتوقعــة بأســعار مناســبةاإلیجاریــةالتــأجير الحاليــة والتــدفقات
عــة وتوقعــات الــدخل علــى الموجــودات التشــغيلية المتوقبقيــةالمتظ فــا االحتفتــرةم ر المخصــومة للمجموعــة وتقيــيســتقبلية غيــ ملنقدیــة التــدفقات الا

لرسملة.اإلیجاریة المستقبلية ومعدالت اعوائد  رات واألحكام الجوهریة المتعلقة بالراء التقدیالحالية یتطلب من اإلدارة إج 

تاجرة رض المویر محتفظ بها بغتطالت قيد قاراوعة القابلة للتحقيق من عقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة ميافي القم صييتق
فــاض قــارات قيــد التطــویر المحــتفظ بهــا بغــرض المتــاجرة لتقيــيم انخ عللمتــاجرة واتقــوم إدارة المجموعــة بمراجعــة العقــارات المحــتفظ بهــا بغــرض ا

أو الخســائر، تقــوم ح با ن األر ة ضممالقيمة. لتحدید مدى ضرورة تثبيت خسائر انخفاض القيخفاض نشر على اك مؤ ال كان هنا ح ة فيالقيم
لمباعــة كمــا فــي هــذه الوحــدات فيمــا یتعلــق بالعقــارات غيــر اقعــة إلنجــازحــدات العقاریــة والتكــاليف المتو حاليــة للو ة بتقيــيم أســعار البيــع الاإلدار 

ص انخفــاض القيمــة خصــ متثبيــتیــتم،اليــة أقــل مــن إجمــالي التكــاليف المتوقعــة عنــد اإلنجــازع الح يــ سعار البنت ألي. إذا كا ما یخ التقریر التار 
القابلة للتحقق.ا صافي قيمتهفيض تكلفة تطویر العقارات إلى  محددة لتخ وجود حدث أو حالة خسارة  ي حال  ف

حساب مخصص خسارة االئتمان المتوقعة 
مو ض فيييم االنخفا قتقوم المجموعة بت خسائر االئتالمالية اوداتها ج قيمة  نموذج  خسائر االنملوفقاً ة.قعو مان المتستنادًا إلى  ئتمان  وذج 

ة تقاریر مالية لتعكس  تر لمحاسبية لخسائر االئتمان المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر في نهایة كل فموعة بالمعالجة ا المتوقعة، تقوم المج 
مخا  خسارة االئتمان  المالية. وتقيس المجموعة مخصص الخسارةولي للموجوداتاألتمنذ التثبيطر االئتمان التغيرات في  بمبلغ یساوي 

ية معقولة  ن المتوقعة، تستخدم المجموعة معلومات تطلعالمالية. عند قياس خسائر االئتما اتدو بقي لتلك األالمتوقعة على مدى العمر المت
تستند اثباتها بأدلة،  لمختلف ا ستملإلى افتراضات للحركة اویمكن  المقبلية  هذه  ستؤثر  وكيف  بعضها ح لمحركات االقتصادیة  ركات على 

ة ق بين التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقجة عن التعثر. یعتمد ذلك على الفر ات البعض. إن الخسارة بافتراض التعثر هي تقدیر للخسارة الن
لة. تشكل احتمالية  مالتحسينات االئتمانية المضمونة والمتكا فقات النقدیة من  دتع األخذ في االعتبار الوتلك التي یتوقع المقرض استالمها، م

خسائر االئتمان المتوق حتمال حدوث التعثر على مدى فترة زمنية . إن احتمالية التعثر هي تقدیر العةالتعثر مدخالت رئيسية في قياس 
المستقبلية. ففتراضات وتوقعات الظرو نة، یتضمن حسابه البيانات السابقة واال معي
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(تتمة) لهامةسبية االمحاتاراضفتالتقدیرات واالاألحكام و ٢-٢

) مة(تتدةلمؤكير االمصادر الرئيسية للتقدیرات غ

مال الرأسمالية قيد التنفيذ األعنخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات و اال
د مؤشر  ذا كان یوج يم االنخفاض في القيمة، وما إلدیها لتقينفيذ  تلعمال الرأسمالية قيد اواألدات  تقوم المجموعة بمراجعة الممتلكات والمع

وم المجموعة بإجراء ، تقة یجب تثبيته في األرباح أو الخسائريمة. لتحدید فيما إذا كان االنخفاض في القيموص االنخفاض في القبخص
انخفاض في اتشيوظة  األحكام بخصوص ما إذا كانت هناك أیة بيانات ملح  مدرجة للممتلكات والمعدات أو األعمال  يم القل ر إلى وجود 

تعتبر، لتي ر قابلة للتحدید أو حدث أو الحالة اكوین مخصص لالنخفاض في القيمة عند وجود خسائ. وفقا لذلك، یتم تيد التنفيذرأسمالية قال
ألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ. أو اتامدرجة للممتلكات والمعدالقيمةاستنادًا إلى الخبرة السابقة، دليًال على حدوث انخفاض في ال

عداتللممتلكات والمعمار المقدرة األ
االستهالك.  تقوم إدارة المجموعة بتحدید األعمار المقدرة للممتلكا  د هذا التقدیر بعد األخذ بعين االعتبار  یتم تحدیت والمعدات الحتساب 

لبند تدات  الموجو االستخدام المتوقع  واألعم اإلقو أو االستهالك الفعلي.  تدارة بمراجعة القيمة المتبقية  ویتم  سنوي  بشكل  عدیل مار المقدرة 
سابقة. دیرات الاألعمار المقدرة تختلف عن التقتكاليف االستهالك المستقبلية عندما تعتقد اإلدارة بأن

غير المتداولةستثمارات  االم ييتق
یلي:لى ما دًة علمتداولة یستند عا اير  ات األسهم غر إن تقييم استثما 

ق؛في السو ئدةا ر السا المعامالت حسب األسع
 ؛ أوابهةت أحكام وخواص مخاطر مشلى بنود ذامة باألسعار الحالية التي تنطبق عالتدفقات النقدیة المتوقعة المخصو
يم أخرى قينماذج ت

ليب أســا تقــوم المجموعــة بتحدیــدات جوهریــة.ر یدتقــ إجراءة یتطلب داولالمترغيت األسهماراة وعوامل الخصم الستثمإن تحدید التدفقات النقدی
الملحوظــة رى لبيانــات األخــ ن احوظة في نفس األداة أو مــ حالية الملدام إما األسعار لمعامالت السوق الالتقييم دوریًا واختبار صالحيتها باستخ 

المتوفرة في السوق.

يةحاسبلمات اواإلفصاحات التغيرات في السياس٣-٢

المجموعةقبلت والتعدیالت الجدیدة المتبعة منتفسيرار والالمعایي

البيانــات الماليــة الموحــدة عة عنــد إعــدادمماثلة لتلك المتبجزة المو المرحليةحدة المو إعداد البيانات المالية عندإن السياسات المحاسبية المتبعة 
ینــایر ١ل كمــا فــي مفعــو الجدیــدة الســاریة الفســيراتوالترلمعــایيبــاع ااســتثناء ات، ب٢٠٢١مبر دیســ ٣١ي فــ ةالســنویة للمجموعــة للســنة المنتهيــ 

ســبتمبر ٣٠عة أشــهر المنتهيــة فــي ، والتــي بــدأت خــالل فتــرة التســ دقات من عمليــات الفنــا رتبطة بتحقق اإلیرادمحاسبية الموالسياسة ال٢٠٢٢
عــدیالت عدیــد مــن التتطبــق البعــد.ة ولــم یســر مفعولهــا ادر صــ الت ي معــایير أو تفســيرات أو تعــدیلم تقم المجموعة باالتباع المبكر أل.٢٠٢٢

للمجموعة.مرحلية الموجزة  الحدة المو ات الماليةنبيا العلىثير  ي تأ ليس لها أهن، إال أ٢٠٢٢ألول مرة في سنة والتفسيرات  

. ٣٧التعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم –تكاليف الوفاء بعقد –العقود المحملة بالتزامات -
٣لى المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم التعدیالت ع–اإلشارة إلى اإلطار التصوري -
. ١٦التعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم –صلة قبل االستخدام المقصود المبالغ المح-المعدات الممتلكات والمكائن و -
الشركة التابعة التي تقوم  –یر المالية  ع ألول مرة للمعایير الدولية إلعداد التقار ااالتب١المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  -

مرة باتباع المعيار ألول
التقار المعيا - إلعداد  الدولي  رقم  ر  المالية  المالية  -٩یر  نسبة  –األدوات  اختبار  في  تثبيت ١٠الرسوم  عن  للتوقف  بالمائة 

المطلوبات المالية 
يمة العادلة الضرائب على قياسات الق-الزراعة٤١ي رقم ول المعيار المحاسبي الد-
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) (تتمةيةحاسبلمات اواإلفصاحات التغيرات في السياس٣-٢

تحقق اإلیرادات من عمليات الفنادق
لــذي تتوقــع مالء عند تحول السيطرة علــى البضــائع أو الخــدمات المقدمــة إلــى العمــالء بمبلــغ یعكــس المبلــغ ایتم تثبيت االیرادات من عقود الع

البضــائع والخــدمات. اســتنتجت المجموعــة بشــكل عــام أنهــا تعمــل كطــرف رئيســي فــي ترتيبــات إیراداتهــا، المجموعة الحصول عليــه مقابــل هــذه 
ــًة أیضـــًا لمخـــاطر المخـــزون ألنهـــا عـــادة تســـيطر علـــى البضـــائع أو الخـــدمات قبـــل  ــة التســـعير وتكـــون معرضـ تحویلهـــا إلـــى العمـــالء ولهـــا حریـ

مان.ومخاطر االئت
للمبلغ المقبوض أو مستحق القبض، بعد تنزیل الخصومات ورسوم الخدمات وضرائب البلدیــة، مــع األخــذ یتم قياس اإلیرادات بالقيمة العادلة 

فعات باستثناء الضرائب والرسوم.بعين االعتبار البنود التعاقدیة المحددة للد
الغرف

الغــرف. یــتم اســتيفاء التــزام األداء ویــتم تثبيــت ة المقدمــة لعمالئهــا فيمــا یتعلــق باإلقامــة فــيتمثل إیــرادات الغــرف اإلیــرادات المحققــة مــن اإلقامــ 
ة المجموعــة، ال یتمتــع العمــالء بحــق اإلرجــاع، كمــا ال اإلیرادات بمرور الوقت بناًء على فترة إقامة العمالء. بناًء على التقييم الذي أجرته إدار 

ــدفعات المقدمــة مــن العمــالء ویــتم اإلفصــاح عنهــا و نقــاط والء جوهریــة. بشــكٍل عــام، یــتم اســتالمتوجــد مبــالغ متغيــرة أو التزامــات ضــمان أ ال
ضمن مطلوبات العقود.

بشــأنها، لــذلك، ال تقــوم الشــركة بتعــدیل ١٥التقــاریر الماليــة رقــم تطبــق الشــركة بعــض االســتثناءات التــي یســمح بهــا المعيــار الــدولي إلعــداد
إذا كانــت تتوقــع، فــي بدایــة العقــد، أن الفتــرة الممتــدة بــين تحویــل لآلثــار المترتبــة علــى عنصــر التمویــل الجــوهري المبلــغ المتعهــد بــه كمقابــل

لبضاعة أو الخدمة لن تزید عن سنة واحدة.البضاعة أو الخدمة المتعهد بها إلى عميل وقيام العميل بسداد مقابل هذه ا
خرى ورسوم الخدمةاإلیرادات من األطعمة والمشروبات واإلدارات األ

ء لألطعمــة والمشــروبات واإلدارات األخــرى ورســوم الخدمــة، ویــتم تثبيــت اإلیــرادات فــي وقــٍت معــين، والــذي یكــون عــادًة یتم اســتيفاء التــزام األدا
دیم الخدمات إلى العمالء.عند استيفاء طلب العميل وتق

ادات اإلیر لفةاإلیرادات وتك-٣
أشهر المنتهية فيالثالثة فترةفيهيةأشهر المنتتسعةالفترة 
سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠سبتمبر ٣٠سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألف  درهمألفدرهمألف درهمألف

)(غير مدققة(غير مدققة) ر مدققة) (غي(غير مدققة) 
اإلیرادات 

٢٠٦٬٤٣٠٣٨٢٬١٩٧٦٤٬٦٤٧١٤٤٬٨٢١بيع العقارات
-١٥٬٦٨٤-٤٠٬٠٩٠دقلفنا ت اعمليا 

٢١٬٥٩٢٢٢٬٠٥٣٧٬٢١٤٧٬٤٤٥ردخل اإلیجا 
١٩٬٢١٨١٩٬٠٧٤٦٬٤٤٨٦٬٥٣٧المرافقإدارةرسوم

١٬٩٥٣٧١٢١٬٤٩٦٣٤٧اماتدخل الغر 
٢٩٧٣٣٤٩٩١٢١أخرى 

٥٨٠٬٢٨٩٣٧٠٬٤٢٤٥٨٨٬٩٥٢٧١٬١٥٩

اإلیرادات تكلفة 
١٥٠٬٧٢٩٢٣١٬٦٠٤٤٤٬٧٤٦٨٤٬٠٥١العقاراتبيعتكلفة 

-٨٬١٣٣-٢٠٬٤٧١دقعمليات الفنا 
٢٤٬٠١١١٩٬٠٨٢٩٬٧٠٥٨٬٠٥٠مرافقالرةإدافصاریم
٧٩٤٬٢٩٨٧٥١٢٥١٣خرى أ

٠٠٥٬١٩٨٦٧٣٬١٢٥٠٩٦٬٦٣٦١٤٬٩٢



التابعةهااتشركش.م.ع و العقاریةيمةرأس الخ
موجزةالمرحليةالالموحدةةاليات المول البيانحات حاإیض
قة)غير مدق(٢٠٢٢سبتمبر٣٠في

١٣

(تتمة) اداتاإلیر لفةاإلیرادات وتك-٣

:يةغرافحسب األسواق الج م اإلیرادات المثبتة  ا یلي تقسيفيم

الثالثة أشهر المنتهية فيفترةأشهر المنتهية فيتسعةالفترة 
سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠سبتمبر ٣٠سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألف  درهمألفمدرهألف درهمألف

)(غير مدققة(غير مدققة) ) (غير مدققة(غير مدققة) 
٢٨٨٬٨٥٦٤٢٤٬٣٧٠٩٤٬٨٦٤١٥٩٬٢٧١دةالمتح اإلمارات العربية

-٧٢٤-٧٢٤تركيا 

٥٨٠٬٢٨٩٣٧٠٬٤٢٤٥٨٨٬٩٥٢٧١٬١٥٩

فترة زمنية وعند نقطة زمنية معينة:دى ا یلي تقسيم اإلیرادات المثبتة على مفيم

ية فيالثالثة أشهر المنتهفترةأشهر المنتهية فيتسعةالفترة 
سبتمبر٣٠بر سبتم٣٠سبتمبر ٣٠سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألف  درهمألفمدرهألف درهمألف

)(غير مدققة(غير مدققة) ) (غير مدققة(غير مدققة) 
١٤٤٬٢٧٩٤٣٬١٤٢٤٦٬٤٨٥١٥٬٨٨٢وقت معينثبتة في  م-
على مدىمثبتة -

٣٠١٬١٤٥٢٨٢٬٣٨١١٠٣٬٤٩٣٨٩٬١٤٣فترة من الزمن

٥٨٠٬٢٨٩٣٧٠٬٤٢٤٥٨٨٬٩٥٢٧١٬١٥٩

اریةواالدالمصاریف البيعية والعمومية-٤
الثالثة أشهر المنتهية فيترةفأشهر المنتهية فيتسعةالفترة 
سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠سبتمبر ٣٠سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألف  درهمألفدرهمألف درهمألف

)ققة(غير مددققة) غير م((غير مدققة) (غير مدققة) 
٢٢٬٣١٨١٣٬٤٦٦٧٬٦٦٣٤٬٤٧٨تكاليف الموظفين

١١٬٩٦٠٣٬١٨٧٥٬٢٧٤١٬٢٨١وتسویقعاتمبيمصاریف  
١٩٬٠٩٧٦٬٤٤٦٧٬٣٤٨٢٬١٥١االستهالك

٧٧٢٬١٤٣٩٩٬١٠٨٦١٬٥٤١١٬١مصاریف أخرى 

١٤٧٬٦٨٤٩٨٬٣٣١٤٦٬٢٦٣٢١٬٩
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عداتالممتلكات والم-٥
االستهالكو االستبعادات ات و االضاف
أشـــهرتســعةال(فتــرة رهــم ألــف د١٨٥٬٣٨٧مبلــغ باتضــافبإ المجموعــة قامـــت ، ٢٠٢٢ســبتمبر٣٠هيــة فــي المنتشــهرأتســعةالة فتــر خــالل

درهم).ألف٢١٣٬٧٣٤-٢٠٢١سبتمبر٣٠في  المنتهية

القيمــة كانــتو ٢٠٢٣عــام بحلــول توقــع إكمــال هــذه المشــاریع. یبر لعــ فــي جزیــرة مينــا االضــيافةمشــاریع نشــاء بعــض إ تقوم المجموعــة حاليــًا ب
).درهمألف  ١٬١٢٣٬٥١٥–٢٠٢١دیسمبر ٣١(ألف درهم٦٣٣٬٧٤٧بقيمة ٢٠٢٢سبتمبر٣٠ي  المدرجة ف

ــملة خــــالل إن مبلـــغ تكـــاليف االقتـــراض ــعةالالمرسـ ــة فـــي أشـــهرتسـ ــا ٢٠٢٢ســــبتمبر٣٠المنتهيـ ــبتمب٣٠ألـــف درهـــم (١٤٬٥٤٧ويیسـ رســ
ــراالمســـ المتوســـط المـــرجحكـــان فندقيـــة.قـــاراتعنشـــاء إ بتعلـــق یفيمـــا )درهـــملـــف أ٢٠٬٤٣٠-٢٠٢١ ض تخدم فـــي تحدیـــد مبلـــغ تكـــاليف االقتـ

ن االقتراض المحدد.مل سعر الفائدة  كي یشالذ)٪٣٬٨٠–٢٠٢١سبتمبر٣٠(٪٤٬٥٦بنسبةالمؤهلة للرسملة 

-٢٠٢١سبتمبر٣٠درهم (لفأ٢٣٬٩٣٤غ مبل٢٠٢٢سبتمبر٣٠ي المنتهية فأشهرعةتسالمعدات لفترة ات والاستهالك الممتلك
درهم). فلأ٧٬٥١١

العقارات االستثماریة-٦
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألفدرهملفأ
مدققة)(دققة) ير م(غ

٤٨٨٬٥٧٦٬١١٩٢٬٥٦٨٬١حدةاإلمارات العربية المتداخل

األراضي.ذهمليون قدم مربع شریطة تطویر ه٦٧احة إجماليةمسبض قطع األراضي  بمنح بعالخيمةحكومة رأس قامت 

لحكوميــة المؤجلــة هــذه المــنح ااإلفــراج عــن يتم ســ . جلــةميــة مؤ حكو مــن الحكومــة كمــنحمنــوحألرض الممــن االجــزءباحتســابقامت المجموعة  
إدارةقامــتفتــرة الحاليــة، ال. خــاللرتطــویالأنشــطةفــي تقــدملــى إحــرازواســتنادا إ،لحكومــةص عليهــا مــن قبــل االمنصــو الشــروط اســتيفاءعنــد 
الــدخل ضــمن بيــان)درهــمألــف ٥٨٬١٦٩-٢٠٢١سبتمبر٣٠منتهية في الأشهرتسعةلا(فترة رهمدألف ١٢٬٥٢٥مبلغ بتثبيتعة  مو المج 

.حلي الموجزالمر لموحدا
مــا فــي ة العادلــة كقيمــ العــنكبيرةرة تختلف بصو ٢٠٢٢مبرسبت٣٠ة في ينتهفترة المللللعقارات االستثماریةالقيمة العادلة ارة أنال ترى اإلد

فــي ترغــب اإلدارة .٢٠٢١مبر دیســ ٣١كمــا فــي مســتقلجيخــار مقــيم ل مــن قبــ لعقــارات االســتثماریة للالعــادتقيــيمال. تــم ٢٠٢١دیســمبر ٣١
حول التقييم العــادل للعقــارات االســتثماریة ١٩راجع اإلیضاح . ٢٠٢٢ر دیسمب٣١عادلة كما في لتحدید القيمة المستقل تعيين ُمثمن خارجي 

قيد التطویر.

رقيد التطویالعقارات االستثماریة-٧
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمف  ألدرهمألف
مدققة)() دققةير م(غ

٦٠٦٬٤٣٩٧١٬٦٥ةحداإلمارات العربية المتداخل

ن عــ ري هل جــو بشــكد اختلفــتقــ ٢٠٢٢ســبتمبر٣٠فــي يــد التطــویر للفتــرة المنتهيــةعادلــة للعقــارات االســتثماریة قلقيمــة الاأن اإلدارة تــرى ال 
جي مســتقل كمــا فــي ار م خــ ستثماریة قيــد التطــویر مــن قبــل مقــيت االراللعقا العادلراء التقييم تم إج .٢٠٢١دیسمبر ٣١القيمة العادلة كما في 

١٩راجــع اإلیضــاح .٢٠٢٢دیســمبر ٣١القيمــة العادلــة كمــا فــي ُمثمن خارجي مستقل لتحدیدتعيينفي رة ترغب اإلدا.٢٠٢١مبر  یسد٣١
حول التقييم العادل للعقارات االستثماریة قيد التطویر.
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قة)غير مدق(٢٠٢٢سبتمبر٣٠في

١٥

طویرتلد اقيللمتاجرة ت قاراعال-٨
دیسمبر٣١بتمبر س٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألف  رهمدألف
)دققةم(ير مدققة) (غ

١٬٦٦٦٬٦٧٦١٬٧٩٥٬٢٢٤حدةالمتالعربية اإلمارات  داخل  
١٠٣٬١٦١٠٣٬١٦حدةالمتاإلمارات العربيةخارج  

١٬٦٨٢٬٧٧٩١٬٨١١٬٣٢٧
)٢٨٩٬٢٩٠()٤٣٧٬٢٢٠(متداولةودات موج المصنفة كناقصًا:  

٠٣٦٬٤٦٢٬١٠٣٨٬٥٢١٬١اولةمتدر غيت موجوداالمصنفة ك

دیســـمبر ٣١(رهـــمألــف د١٬٤٥٩٬٥٣٢بمبلـــغ قبلي المســـتالســتخداماو للتطـــویر حــتفظ بهـــا أراضـــي متطـــویر د الجرة قيــ ت للمتـــا العقـــاران متتضــ 
).ألف درهم١٬٥٠٩٬٩٢٢–٢٠٢١

االستثمارات-٩
مبردیس٣١سبتمبر ٣٠

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

غير متداولة
٢٤٣٬٥٠٢٢٢٬٩١األخرى امل دخل الشنود البخالللعادلة مناستثمارات بالقيمة ا

متداولة
١١٢٬٦٠٨٧٬٩ائرخسو الاألرباح ألة من خالل عادبالقيمة التراما استث

:ةعمو مج الاتار يل استثماصفيما یلي تف
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألف  درهمألف
مدققة)(ير مدققة) (غ

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

ت العربية المتحدةراما داخل اإلاتر االستثما 
٣٧٤٬٤٣٧٤٬٤متداولةر  غيالخاصةات حقوق الملكيةاستثمار 

رات العربية المتحدةما اإلخارجات  تثمار السا
١٩٬٤٢١١٩٬٤٢١داولةمتغير  الخاصةلكيةاستثمارات حقوق الم

٢٦٬٤٤٨٢٦٬٤٤٨متداولةغير  ادیقصن
٩٧٩٬٤٠-أسهم متداولة

٨٦٩٬٤٥٨٤٨٬٨٦

٢٤٣٬٥٠٢٢٢٬٩١
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١٦

(تتمة) االستثمارات-٩

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

درهمألف  درهمألف
مدققة)(قة) ير مدق(غ

ةمتداول
ائرو الخسأرباحاألخالللعادلة من امارات بالقيمةاستث

حدةمارات العربية المتات داخل اإلاالستثمار 
٩٧٥٬٢-أسهم متداولة

مارات العربية المتحدةاإلخارجات  مار تثالسا
١١٢٬٦١١٢٬٦متحدةالعربية الاراتماإلخارجمتداولةغير أسهم 

١٢١٬٦٠٨٧٬٩

ببيع   بالقيمة الداولةأسهم متقامت المجموعة  بمبلغ  مدرجة  خالل األرباح أو الخسائر  من  خالل الفترة الحالية،  ألف درهم٣٬٩٠٢عادلة 
. خرضمن الدخل اآلحد المرحلي الموجزألف درهم في بيان الدخل المو ٩٢٧المتداولة بمبلغ األسهم وقامت بتسجيل ربح على بيع 

ة  ألف درهم خالل الفتر ٤١٬١٦٦خرى بمبلغ  ل بنود الدخل الشامل األ متداولة مدرجة بالقيمة العادلة من خالأسهمالمجموعة ببيع  قامت  
لمرحلي الموجز.ألف درهم في بيان الدخل الشامل الموحد ا١٨٧المتداولة بمبلغ األسهمالحالية، وقامت بتسجيل ربح على بيع 

البيانـــات الماليـــة حــول١٩اإلیضــاح ة تــم ذكرهــا فــي وات الماليــ لــألدة العادلــة يــاس القيمــ المطبقــة لقفتراضــات واالتقيــيم الأســاليب صــيلا ن تفإ
.ية الموجزةالمرحلةموحدال

ذمم مدینة تجاریة وأخرى -١٠
مبردیس٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألف  درهمألف

ة)مدقق(ة) ير مدققغ(
٤٦٩٬٣٧٩٢٤٤٬٠٥٥ةالذمم المدینة التجاری

٦١٬٦٣٤٦٨٬٧٤١ينالمقاولوردین و الملىإمة قددفعات م
١٦٢٬١٢٠٤١٧٬٦٥٥موجودات العقود

٣٬٧٣٥٥٬٥١٢مستحقةفةا مضقيمة ضریبة 
٨٧٨٬٣٩١١٤٬٢٥ذمم مدینة أخرى 

٧٣٦٬٧٤٦٧٦١٬٠٧٧
)٤١٧٬١٦()٧٤١٬١٦(مان المتوقعةسائر االئتخ مخصص :  صاً ناق

٧٢٠٬٣٢٩٧٤٤٬٦٦٠
)٩٨٤٬٢٣٣()٨٨٦٬٢٢٣(اولالمتدالجزءناقصًا:  

٦٤١٬٤٩٦١٦٢٬٥١١المتداولغيرالجزء

ــدفعات المقدمــة للمــوردین والمقــاولين مبــالغ مســ تتضــمن ٧٧٩-٢٠٢١دیســمبر٣١(ألــف درهــم٣٥٥عالقــة بمبلــغ تحقة مــن طــرف ذي ال
).١٦ألف درهم) (إیضاح 
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موجزةالمرحليةالالموحدةةاليات المول البيانحات حاإیض
قة)غير مدق(٢٠٢٢سبتمبر٣٠في

١٧

(تتمة) ذمم مدینة تجاریة وأخرى -١٠

:مان المتوقعةئتخسائر االمخصص  فياتحركال

دیسمبر٣١ر سبتمب ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

درهمألف  درهمألف
مدققة)(ير مدققة) (غ

١٦٬٤١٧٩٬٧٩١لسنةلالفترة/رصيد في بدایة ال
٦٬٦٢٦-لسنةلللفترة/  ي القيمةفاض فخ خصص لالنم

٤١٧٬١٦٤١٧٬١٦نةلسلالفترة/ةنهاید في  الرصي

ةتاجر العقارات للم-١١
بریسمد٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألف  درهمفأل
مدققة)(ير مدققة) (غ

٦١٬٨٠٢١٠٬١٠٤ية المتحدةداخل اإلمارات العرب
٤٧٣٬١٤٠١٠٬١٦ية المتحدةالعرباإلمارات  خارج  

٢٧٥٬٧٦١١٤٬٢٦لسنةاة/الفتر نهایةد في  الرصي

حدة.بية المتالعر تقع في دولة اإلماراتات للمتاجرة  ر عقا ن جميع الإ

فــيالقيمــة العادلــة كمــا ن عــ كل جــوهري بشــ تختلــف٢٠٢٢ســبتمبر٣٠ترة المنتهيــة فــي للفلمتاجرةللعقارات العادلة لةالقيمأناإلدارةترى ال  
.٢٠٢١دیسمبر ٣١تقل كما في قيم خارجي مسمن قبل مللمتاجرةالعادل للعقارات  قييمجراء التإتم.٢٠٢١دیسمبر ٣١

رصدة لدى البنوك األ و وق في الصندالنقد -١٢
برمدیس٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألف  درهمألف
)مدققة(ير مدققة) (غ

١٨٨١٧الصندوق النقد في
وك:ة لدى البناألرصد

٣٨٬٢٥٣٢٥٬١٠٨ب الجاري الحسا -
٢٬١٤١٧١٣لطلبالحسابات تحت ا-
٣٩٬٠٥٣٤٣٬١٤٠لب بها ا غير المطیعات األرباح  وز ت-الحساب الجاري -
٠٠٠٬٠٤٠٠٠٠٬٠٤٠لج ألودائع-

٦٣٥٬٤٧٩٩٧٨٬٤٦٨
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١٨

) تتمة( رصدة لدى البنوك األ و وق في الصندالنقد -١٢

غراض أخرى.ألاستخدامها  یتعينال  األرباح و عات دفع توزیلاستخدامها مسيتبها مطالبالرباح غيراألتوزیعات –الجاریة  ت  الحسابا إن 

قيمــة بألجــلودائــعتــم رهــن. ســنویًا)٪١٬٧٥إلــى ٪٠٬٢-٢٠٢١(ســنویًا ٪٣لــى إ٪٠٬٢نبــيالودائــععلــىلــي الفعســعر الفائــدة بلــغ متوســط
).١٤اح  ع إیض(راج مكشوف من البنوكسحب على الدرهم مقابل ألف٤٠٠٬٠٠٠

ة.ربية المتحدإلمارات العدولة اداخلالنقد في الصندوق و األرصدة لدى البنوكبفاظ  یتم االحت

:التاليةلغبا الموشبه النقدیة من ، تتألف النقدیةزالمرحلي الموج ة الموحديان التدفقات النقدیلغرض ب

سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

درهمألف  درهمألف
مدققة)غير  (ير مدققة) (غ

٤٧٩٬٦٣٥٤٧١٬٩٢٩ي الصندوق النقد فلبنوك و صدة لدى ااألر 
)٤٣٬١٨١()٣٩٬٠٥٣(بها لبأرباح غير مطا توزیعات –حسابات متداولة صًا:  ناق
)٢٦٩٬٤٨٥()٢٨٥٬٣٩٤()١٤(إیضاح  نوكبالمن وبات على المكشوفسح صًا:  ناق

٩٤٤٬٥٦(٢٩٧٬٤٦(

ات األخرى االحتياطي- ١٣
برمدیس٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألف  درهملفأ
)مدققة(ر مدققة) ي(غ

٦٣٣٬٤٤٧٦٣٣٬٤٤٧العامحتياطياال
٣٠٤٬٠٨٨٣٠٣٬٦٧٥رتطویاحتياطي ال
)٢٩٠٬٢٣٢()٥٨٥٬٢١٧(قيمة العادلةاحتياطي ال

٠٩٥٬١٩٧٨٣٢٬٧٠٤

االحتياطي العام 
یتوقف التحویل إلى االحتياطي العام  من صافي أرباح كل سنة إلى االحتياطي العام.  ٪١٠وفقًا للنظام األساسي للشركة، یجب تحویل  

ل المدفوع للشركة.  ٪ من رأس الما٥٠أو عندما یساوي االحتياطي  بقرار من الجمعية العمومية العادیة كما موصي به من مجلس اإلدارة
. یمكن أن یستخدم االحتياطي العام ألغراض تحددها الجمعية العمومية العادیة وبناًء على توصية من مجلس اإلدارة

احتياطي التطویر 
احتياطي تكوین  تم  اإلدارة،  مجلس  موافقة  على  وبناًء  للشركة  األساسي  للنظام  ألوفقًا  استخدامه  سيتم  والذي  السنة،  خالل  عمال  تطویر 

التطویر والصيانة المستقبلية للمرافق في العدید من العقارات المملوكة للمجموعة.

احتياطي القيمة العادلة 
من خالل بنود الدخل  األرباح أو الخسائر غير المحققة المثبتة على الموجودات المالية بالقيمة العادلةیمثل احتياطي القيمة العادلة صافي

الشامل األخرى. 
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١٩

لقروضا-١٤
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألف  درهمألف
مدققة)(مدققة) ير(غ

٩٠٣٬٠٣٠٨٣٥٬٢٥٧لألج ض و قر 
٢٨٥٬٣٩٤٧٨٥٬٠٢٥من البنوكشوفعلى المكاتبو سح 

١٬٢٩٧٬٣١٥١٬٣٣٨٬٠٤٢وضجمالي القر إ
)٨٨١٬٥٦٦()١٢٦٬٤٨٥(داولزء المتج ال:  ناقصاً 

١٨٩٬٨١٢١٦١٬٧٧١لو غير المتداالجزء

ألــف ٥٤٠٬٠٠٠–٢٠٢١دیســمبر ٣١(درهــمألــف ٥٤٠٬٠٠٠غ بلــ مبوفالمكشــ لــى عمصــرفي ســحب تهيالتســ حصــلت المجموعــة علــى 
مــن أكثــر ٪٠٬٧٥إلــى ٪٠٬٥ي هــ ،ع ألجــلائــ ودمونة مــن خــالل ضــ الم،علــى المكشــوفاتبو الفائــدة علــى الســح إن. بنوك تجاریــةن  م)  درهم
عــدلبمدةتم احتســاب فائــ یــ ، ون ضــمغيــر الممن البنوكوفلمكشعلى ااتبو سح بالنسبة لل،وعالوة على ذلك. الودائع ألجللكعلى تلعدمال

.ر ایبورأشه٣زائدًا  ثابت 

ة:ات التاليالضمانبموجبللمجموعة مضمونة المصرفيةت اليإن التسه
 و؛باسم المقترضالممولك  البنلدى محتفظ بها درهم ألف  ٤٠٠٬٠٠٠غ بمبلجلألودیعة رهن
 كــان -٢٠٢١دیســمبر ٣١(ب على المكشــوف.لك والمستخدم تحت السح صافي الحد المستهمنضعف ١٬٥جيه الصنادیق  تو

ألف درهم).٩٤٬٣٦٩دم  خ تهلك والمسحد المستصافي ال

مجموعــة للســنة لماليــة الموحــدة للنــات ابيا الفــيمدرجــةشــروط الســداد ومعــدل الفائــدة فــي ذلــك مــا بجــل،األیلة طو كيةالبنتفاصيل القروض  إن
ــغ .٢٠٢١دیســـمبر ٣١ي المنتهيـــة فـــ  ــد بمبلـ ــة إیجاریـــة جدیـ ــم قيمـ ــها الحاليـــة بقـــرض خصـ ــركة خـــالل الفتـــرة باســـتبدال أحـــد قروضـ قامـــت الشـ
تحــدة. ُیســتحق ســداد مــن بنــك تجــاري فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المألــف درهــم) تــم الحصــول عليــه ٢٧٥٬٠٠٠ألف دوالر أمریكي (٧٤٬٨٧١

ألــف دوالر أمریكــي، ٢٩٬٩٤٨ًا وقســط نهــائي (القســط األربعــين) بمبلــغ قســطًا متســاوی٣٩ســنوات علــى ١٠القــرض الجدیــد علــى مــدى فتــرة 
إلى هامش ثابت.) باإلضافة SOFRوتترتب عليه فائدة بمعدل التمویل الليلي المضمون بالدوالر األمریكي (

لتالي:ابل ونة مقا إن القروض ألجل مضم
 ــا ــاني ألرض و علـــى انوني رهـــن قـ ــارات ممبـ ــمولةحـــددةعقـ ــدات، والعقـــاراكـــات والمن الممتلضـــ المشـ ــتثماریة، والعقـــ معـ ارات ت االسـ

رض المتاجرةغا بغرض المتاجرة، والعقارات المحتفظ بهویر المحتفظ بها بوالعقارات قيد التطلتطویر،ستثماریة قيد ااال
 ح البنكالمرهونة لصالراتالتنازل عن التأمين على العقا
ح البنكصول لصاللمتنازل عنها حسب األفقًا للمشاریع او نشاء عقود اإل/يسيالرئعن الضمانات من المقاولالتنازل
 من قبل البنكلةدقية الممو الفنیرادات من المشاریعل عن االالتناز
من قبل البنكولةيع الشقق وایرادات اإلیجار من الشقق الممبمنالتنازل عن االیرادات
نتریالمشالمشروع من متحصالتم شروع لدى البنك الستالرهن حساب الم
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نة تجاریة وأخرى ذمم دائ-١٥
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألف  درهمألف
مدققة)(مدققة) ير(غ

٨٦٬٠٣٤١٠٠٬٢٧٩ذمم دائنة تجاریة
١٥١٬٢٠٩١٠٢٬١٠٨دفعة مقدمة مستلمة من العميل

٥٥٬٧٥٨٤٠٬٩٠٦مبالغ مستحقة عن المشروع
٢٥٬٦٣٥٣٧٬٣٨٨قودمطلوبات الع

٣٩٬٠٥٣٤٣٬١٤٠المستلمةعات األرباح غير  توزی
١٢٦٬٦٣١٤٨٬٣٩ة الدفعذمم دائنة أخرى ومبالغ مستحق

٤٢٠٬٨١٥٣٦٢٬٩٦٩
)٢٩٩٬٣٢٩()٦٩٥٬٤٠٠(المتداولالجزء  ًا:ناقص

١٢٠٬٢٠٠٤٠٬٣٣غير المتداولجزء  ال

درهم)  ألف ٥٢٬١٢٢–٢٠٢١یسمبر  د٣١ألف درهم (٣١٬٣٦١القة بمبلغ  الغ المستحقة لطرف ذي عة المبالدائنة التجاریتشمل الذمم  
). ١٦(إیضاح  

ات العالقةطراف ذإفصاحات األ-١٦

سياق  جموعةتقوم الم منمالها االعتيادیة بإبرام  أعفي  شركات أعامالمالعدد  مع  عليها  متفق  وأحكام  وفقًا لشروط  أو أفراد تقت  ع  خرى 
.األطراف ذات العالقةإفصاحات –٢٤سبي الدولي رقم د في المعيار المحات العالقة الوار نطاق تعریف األطراف ذاضمن

لية:لتا اجزالموحد المرحلي المو ضمن بيان الدخل  لجوهریةاعالقة لذي ات معامالت الطرفكان)أ

المنتهية فيأشهرالثالثة فترةهية فيأشهر المنتتسعةالفترة 
سبتمبر٣٠مبر سبت٣٠سبتمبر ٣٠سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألف  درهمألفدرهمألف درهمألف

)ققة(غير مد(غير مدققة) (غير مدققة) قة) ق(غير مد
:منشآت التابعةال

١٧٣٬١٦١٩٧٬٢٤٦٩٣٣٥٠٦٬٨٦شراء الخدمات

:لعليا وأعضاء األطراف ذات العالقة بهمدارة اضاء اإلدارة وموظفي اإلأع

٥٬٠٨٢٣٬٦٥٨١٬٧٢٤١٬٢٨٤رواتب ومكافآت
٣١٩٢٣٠١١٢٨٨مكافأة نهایة الخدمة

--٠٠٠٬٦٠٠٠٬٣كافأة أعضاء مجلس اإلدارةم

٤٠١٬١١٨٨٨٬٦٣٦٨٬١٣٧٢٬١
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تتمة) ( ات العالقةطراف ذإفصاحات األ-١٦

: لمرحلي الموجزالمركز المالي المركز المالي الموحد اانفي بي طراف ذات عالقة المدرجةاألرصدة لدى األب.

سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

درهمألف  همدر ألف
مدققة)ير  (غ) دققةير م(غ

٣٦١٬٣١١٢٢٬٥٢)٥١دائنة تجاریة (إیضاح  مم ذ-القة  بالغ مستحقة لطرف ذي عم

٣٥٥٧٩٧)١٠(إیضاح  وردین والمقاولينمة إلى المدفعات مقد–ف ذي عالقة طر من مبالغ مستحقة 

اد نقدًا في سدضمونة وال تترتب عليها فوائد ویكون الغير مياء سير األعمال العادیة هالتي تنتج أثنترةالفلقائمة في نهایة  إن األرصدة ا
العادة.  

ربحية السهم-١٧

سبتمبر ٣٠ألف درهم (٢٧٬٥٤٨رباح بمبلغ على صافي األ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في التسعة أشهر المنتهية یستند حساب ربحية السهم لفترة
لعدد١٩٧٬٩٤٣–٢٠٢١ المرجح  المتوسط  على  مقسومة  درهم)  البالغ  ألف  (٢٬٠٠٠٬٠٠٠األسهم  سهم  –٢٠٢١بر  سبتم٣٠ألف 

. ألف سهم)٢٬٠٠٠٬٠٠٠

الرأسماليةلتزاماتاال - ١٨

ت:عقاراالعلق بتطویرمات تتالتزاما یلي  في
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألف  رهمدألف
مدققة)(ير مدققة) (غ

٢١٣٬٢٥١٦٣٥٬٧٥٢ليها المعتمدة والمتعاقد ع

اال  المذكورة  تمثل  قلتزامات  بأعاله  المجموعة،  بواسطة  المبرمة  العقود  المميمة  العقود  ذلك  في  إلنشاء  بر ا  قيمة  العقارات،  مة  خصم  بعد 
ریخ. ذلك التا في ضة والمبالغ المستحقةالفواتير المقبو 

. ألف درهم)٩٬٩٣٧-٢٠٢١یسمبر د٣١لف درهم (أ٤٨٩قة بمبلغ عال كما تتضمن االلتزامات المذكورة أعاله التزامات لطرف ذي
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عادلة لألدوات الماليةالقيم ال-١٩

منتظمة بين المشــاركين ملةا في معا مطلوبات مد لتحویل بنو المدفوع ه لبيع بند موجودات ما أر الذي سيتم قبضلة هي السعادالقيمة العإن
جــة لتقلــيص اریة دون أي نيــة أو حا مر وفــق مبــدأ االســتجموعــة تعمــللمافتــراض أن الــةضمن تعریف القيمة العادیت.لقياسفي السوق بتاریخ ا

اء معاملة بشروط مجحفة.إجر بيرة أو ا بصورة كتهحجم عمليا 

ليــةالمرح الموحــدةيـــةالمالالمعلومــاتلمطفــأة فــي اتــة بالتكلفــةمثبوالمطلوبــات الماليــة الة للموجــودات الماليــةلغ المدرجــ اإلدارة بــأن المبــا تــرى 
لعادلة.دل قيمها اتعا الموجزة  

اضات المطبقة ألغراض قياس القيمة العادلةفتر ييم واالالتقاليب أس

دمة فــي تخ تراضــات المســ الفيب التقيــيم المماثلــة واماليــة باســتخدام أســالطلوبــات الوالموغيــر الماليــة دلة للموجودات الماليــةمة العا د القيیتم تحدی
.٢٠٢١ر دیسمب٣١تهية في للسنة المنلسنویة المدققة لموحدة ايانات المالية االب

.الموجزالمرحلي  موحد ز المالي الكبيان المر القيمة العادلة مثبتة في  سات إن قيا 

١مــن مســتویات ة، مقســمة إلــى اليمــة العادلــ لقت األولــي با ثبيــ ًا للتلمالية التي یتم قياسها الحقــ اات المالية وغيرالتالي تحليل األدو م الجدول  یقد
ة ملحوظة:ادللقيمة العه اتكون فيلحد الذي ادًا إلى ااستن٣لى  إ

ـــة) فـــير المدرجـــ تقة مــــن األســــعا ة هــــي تلــــك المشـــ إن قياســــات القيمــــة العادلـــ :المســـتوى األول األســــواق النشــــطة ة (غيــــر المعدلـ
موجودات أو مطلوبات مماثلة؛ل

ن والتــي تكــو ١المســتوىمدرجــة فــي األســعار الت غيــر مــن مــدخالالمشــتقةالعادلــة هــي تلــكسات القيمةيا إن ق:لثانيى امستو ال
ر)؛ والمشتقة من األسعا اشر (أيعار) أو غير مبباشر (أي األسلحوظة لبند الموجودات أو بند المطلوبات إما بطریق مم

أو بنــد جــودات لبنــد المو مــدخالت ييم والتــي تتضــمنساليب التقأالمشتقة منتلكإن قياسات القيمة العادلة هي :الثالمستوى الث
ت ملحوظة في السوق (مدخالت غير ملحوظة).انا ند إلى بيتستلتي ال طلوبات واالم

وعالمجم٣المرحلة ٢المرحلة١المرحلة 
لف درهمأألف درهمألف درهمألف درهم

مدققة)(غير ٢٠٢٢سبتمبر٣٠ي ف
خرى األ دخل الشامللقيمة العادلة من خالل بنود البا 
٥٠٬٢٤٣٥٠٬٢٤٣--غير المدرجةسهم والصنادیقاأل

المالية المدرجة بالقيمة العادلة من الموجودات 
٦٬١١٢٦٬١١٢--أو الخسائر خالل األرباح 

١٬٥٧٦٬٨٤٨١٬٥٧٦٬٨٤٨--ثماریةعقارات است
٦٠٦٬٤٣٦٠٦٬٤٣--التطویر استثماریة قيد عقارات

--٨٠٩٬٦٧٦٬١٨٠٩٬٦٧٦٬١
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قة)غير مدق(٢٠٢٢سبتمبر٣٠في

٢٣

) ة(تتمألدوات الماليةعادلة لم الالقي-١٩

المجموع٣رحلة مال٢المرحلة ١رحلة الم
درهملف  أألف درهمرهمألف دألف درهم

مدققة)(٢٠٢١مبردیس٣١ي  ف
امل األخرى الشالدخللعادلة من خالل بنودبالقيمة ا

٥٠٬٢٤٣٥٠٬٢٤٣--ادیق غير المدرجةلصنألسهم واا
٤٠٬٩٧٩--٤٠٬٩٧٩األسهم المدرجة

الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من 
٦٬١١٢٩٬٠٨٧-٢٬٩٧٥سائر الخ باح أو خالل األر 

١٬٥٦٨٬١٩٢١٬٥٦٨٬١٩٢--ت استثماریةعقارا
١٩٧٬٦٥١٩٧٬٦٥--التطویر ارات استثماریة قيد عق

٧٤٤٬٦٨٩٬١٩٨٦٬٧٣٣٬١-٩٥٤٬٤٣

ن مــ یالتتحــو عادلة وال توجــد الني لقياسات القيمة وى األول والمستوى الثا مستت بين ال، ال توجد هناك تحویالوالسابقةيةت الحالوانخالل الس
ياسات القيمة العادلة.قالثالث لالمستوى إلىأو

اعيةیر القطإعداد التقار -٢٠

اتقطاعــ الوعــةلــدى المجم.األداءتقيــيم تخصــيص المــوارد و حــددة لغــرض لمعلــى القطاعــات االتشــغيلية بنــاًء ت ارة بتحدیــد القطاعــا قامــت اإلد
لومــات المعيفيما یلــ .)ارة المنشآتإدت خدما ي ذلك (بما فوغيرها وعمليات الفنادقاتالعقار رات وتأجير ا : بيع العقالتاليةةرئيسيالةتشغيليال

عمليات كل قطاع بشكل منفصل.حول

المجموعأخرى ادق ات الفنعمليالعقارات تأجير العقارات بيع
ألف درهملف درهمأملف درهأدرهمألفألف درهم

ي فلمنتهية اأشهرتسعةالفترة 
دققة)م(غير ٢٠٢٢سبتمبر٣٠
٣٣٨٬٢٠٨٢٥٩٬٢١٠٩٠٬٤٠٥١٥٬١٩٥٨٠٬٩٢٨تاالیرادا

٧٥٥٬٩١)٤٬٧٢١(٦٥٢٬٥٧٠٢٥٬١٩٦١٩٬١٩مالي األرباحإج 

ققة)مد(غير ٢٠٢٢سبتمبر٣٠ي فكما
١١١٬٣٩١٬٢٤٥٤٬٦٢٠٬١٤٣٩٬٣٠٥٬١٩٧٠٬٩٢٤٩٧٤٬٢٤١٬٦موجوداتاليمالإج 

٦١٠٬٥٣٩٠٢٨٬١٤٤٠١٣٬٣٧٥١٧٨٬٨٩٢٨٢٩٬١١٢٬٢تالمطلوبا مالي  إج 

٤٤١٬١٥٣٨٢٬١٨٢٥٠٠٬٣٨٢٨٬٢٠٠-رأسماليةالنفقات ال
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٢٤

(تتمة) اعيةیر القطإعداد التقار -٢٠

جموعالمأخرى تأجير العقارات بيع العقارات 
ألف درهملف درهمأمألف درهألف درهم

ي فالمنتهية أشهرتسعةالترة  ف
مدققة)ير  (غ٢٠٢١سبتمبر٣٠
٩٠٩٬٣٨٢٠٥٣٬٢٢٤٠٨٬٩١٠٣٧٬٤٢٤راداتاالی

٣٠٦٬١٥١٢٩٤٬٢١٩٧٦٩٧٬٢١٧مالي األرباحإج 

مدققة)(٢٠٢١دیسمبر٣١ي فكما 
٧٠٠٬٤٩٥٬٢٣٨٨٬٦٣٣٬١٢٣٠٬٠٨٥٬٢٣١٨٬٢١٤٬٦إجمالي الموجودات

٦٧٩٬٤٥٠٤٩٣٬٢٨٤٧٣٦٬٣٧١١٬٩٠٨٬١٠٦٬٢مالي المطلوباتإج 

٩٨٣٬١١٠٦٣٬٢٦٦٠٤٦٬٧٨٢-فقات الرأسماليةالن

األداء.   وتقييم  الموارد  تخصيص  لغرض  المحددة  القطاعات  على  بناًء  التشغيلية  القطاعات  بتحدید  اإلدارة  لدیها المجموعة  إنقامت 
الفنادق. عمليات و : بيع العقارات وتأجير العقاراتالمذكورة أعالهرئيسية التشغيلية ال قطاعات ال


