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  البيانات المالية المرحلية الموجزة 

  الموحدة غير المدققة
  
    ٢٠٢١ يونيو ٣٠المنتهية في فترة لل
  
  

  
  
 
  



  شركة إعمار العقارية ش.م.ع وشركاتها التابعة
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١  
 

  للشركات األعضاء العالمية  جي كي بي إم منظمةضو في ة وععربية المتحدالمارات ولة اإلد فيصة رخجلف ليمتد، شركة مُ  م جي لوارإ كي بي
  فوظة.وق محقلحا بالضمان. جميع محدودةزية خاصة جلينة اد، شركتليم إم جي انترناشيونال  لتابعة لـ كي بيستقلة االم

  .لمتحدةا لعربيةمارات ا إلا ولةدن بموجب قواني ومرخص مسجل دبي)ع تد (فرليم  ر جلفإم جي لوا كي بي

 

  
  

  
 

  
  

  كي بي إم جي لوار جلف ليمتد  
  في وان سنترال ٥ بتامكال  
  ٠١ .٠٤، المكتب رقم: ٤طابق لا

  ٣٨٠٠ص.ب  شارع الشيخ زايد،
  دبي، اإلمارات العربية المتحدة

 www.kpmg.com/ae+، ٩٧١) ٤( ٤٠٣ ٠٣٠٠هاتف: 
  

  
 حول مراجعة  مدققي الحسابات المستقلين تقرير

 المالية المرحلية الموجزة الموحدة  البيانات
  
  
  ش.م.ع العقاريةر ا معإ ةكرش ة مساهمي سادلا

  
  دمةقم
  

 لشركة إعمار العقاريةالمرفقة   ٢٠٢١ يونيو ٣٠لـالمالية المرحلية الموجزة الموحدة  البياناتلقد قمنا بمراجعة  
  تتألف مما يلي:، والتي "المجموعة")يشار إليها مجتمعة بـ ("الشركة") وشركاتها التابعة ( ش.م.ع
 

  ؛٢٠٢١ يونيو ٣٠في  تينالمنتهي ستة أشهرل اتي الثالثة أشهر ورتفلحد المو وجزالم مرحليالخل الدبيان 
 

  يونيو ٣٠في  تينالمنتهي الستة أشهرتي الثالثة أشهر وفترلالموجز الموحد  الدخل الشامل المرحليبيان  
 ؛ ٢٠٢١

  
  ؛٢٠٢١ يونيو ٣٠الموجز الموحد كما في  المرحلي بيان المركز المالي 

  
 يونيو ٣٠المنتهية في  فترة الستة أشهرل دحالموجز الموالمرحلي وق الملكية ي حقات فان التغيريب 

   ؛٢٠٢١
  

  و ؛٢٠٢١ يونيو ٣٠المنتهية في  فترة الستة أشهرالموجز الموحد لالمرحلي بيان التدفقات النقدية   
  

  المالية المرحلية الموجزة الموحدة. البياناتإيضاحات حول 
 

ر المحاسبي  دة وفقاً للمعيالموحا زةالموج ةيالمالية المرحل اناتالبيهذه  وعرضداد عن إعة مسؤولة إن اإلدار
 البياناتتنحصر مسؤوليتنا في التعبير عن استنتاجنا حول هذه  ، "التقارير المالية المرحلية".٣٤الدولي رقم 

 قمنا بها. المالية المرحلية الموجزة الموحدة بناًء على أعمال المراجعة التي 
 
   طاق أعمال المراجعةن

  
المعلومات المالية مراجعة ، "٢٤١٠راجعة رقم عيار الدولي حول ارتباطات الملموفقاً ل انلقد قمنا بمراجعت

المالية المرحلية على  البياناتجعة را وي م". تنطللمنشأةمدقق الحسابات المستقل قبل   ية منالمرحل
 بإجراءات ماوالمحاسبية، والقي عن األمور المالية شخاص المسؤوليناستفسارات، بصورة رئيسية من األ

قيام به وفقاً تم اللذي يبشكل كبير من نطاق التدقيق ا حليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أقلت
لى دراية  من الحصول على تأكيدات بأننا سنكون ع تالي فإن المراجعة ال تمكنناوبالقيق للمعايير الدولية للتد

 دقيق. وبالتالي، فإننا ال نبدي رأياً تدقيقياً.لتخالل ا نم  اي يمكن التعرف عليهاألمور الهامة الت بكافة
 

  





  ةتابعلشركاتها اوع ش.م. إعمار العقارية شركة

 

٣  

  بيان الدخل المرحلي الموجز الموحد 
  ة)(غير مدقق  ٢٠٢١ يونيو ٣٠هية في للفترة المنت

  
  

  درهم) ٣ .٦٧٣دوالر أمريكي =  ١(    
  المنتهية في فترة الثالثة أشهر       فترة الستة أشهر المنتهية في       
يونيو   ٣٠    

٢٠٢١  
 يونيو ٣٠

 ٢٠٢٠  
يونيو   ٣٠  

٢٠٢١  
 يونيو ٣٠

 ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  
  (معاد بيانها)*      (معاد بيانها)*      
              

  ٢٫٨٩١٫٦٥٣  ٦٫٥٠٦٫٢١٨    ٨٫٢١٩٫٨٥٢  ١٢٫٤٩٩٫٥٢٦ ٤  تاإليرادا
              

  )٢٫٤٥٨٫٦١٤(  )٣٫٧٦٩٫٤١٧(    )٥٫٣٧٦٫٦٤٢(  )٧٫٠٨٢٫٥٣٢(  ٤ تكلفة اإليرادات
     -- -------------------------   -- --- --- -----------------     ---------------------------   ---------------------------  

  ٤٣٣٫٠٣٩  ٢٫٧٣٦٫٨٠١    ٢٫٨٤٣٫٢١٠  ٥٫٤١٦٫٩٩٤   إجمالي األرباح
              

  ٤٩٫١٠٠  ٩٨٫٨٢٣    ١٤٩٫٤٨٨  ١٦٨٫٩٦٩    ىاإليرادات التشغيلية األخر
  )١٨٫٠٣٤(  )٣٤٫٣٥٢(    )٥٠٫٨١١(  )٥٧٫٦٩٦(    ىة األخرالمصروفات التشغيلي

  والمصروفات العمومية   لبيعروفات اصم
    )٧٦٧٫٦٦٥(  ) ١٫٠٠٢٫٧٧٢(    ) ١٫٥٤٢٫٨٢٧(  ) ١٫٩٩٧٫٢١٧(  ٥ واإلدارية  
  ) ١٨٥٫٨٧٧(  ) ١٦٠٫٩٣٦(    ) ٣٥٠٫٤٩٠(  ) ٣١٧٫٦٩٤(   لممتلكات واآلالت والمعداتلالك هستاال
  )١٣٠٫٨١٣(  )١٤٩٫٦٤٢(    )٢٦٢٫٠٤٥(  )٢٩٩٫٣٣٦(   لعقارات االستثماريةلستهالك اال

  ١٣٤٫٦١٧  ٩٥٫٣٩٧    ٢٦٦٫١٤٢  ١٨٠٫٢٦٨  ٦ إيرادات التمويل
  )٢٧٢٫٣٧٩(  )٢٦٠٫٨٦٠(    )٥٢٩٫٥٩١(  )٤٩٧٫١٣٣(  ٧ تكاليف التمويل

  ٢٫٢٣٧٫٨٠٦  ١٣٫٤٠٠    ٢٫١١٠٫٧٥٣  ١٢٢٫١٣٧  إيرادات أخرى
  زميلة شركات  الحصة من نتائج 

  ةمشتركائتالفات و  
 

)٦٨٫٣٨٣(  ٩٣٫٣٨٧    ) ٢٨٧٫١٨٣(  ) ٨٫٨٦٠ (  
  )٥٥٠٫٩٥٠(  -     )٥٥٠٫٩٥٠(  -  ٢- ٢  التخفيض / يمةض القانخفا

     ----------- --------------   ----------- -------------     - - -------- --------------   --------- ---------------  
  ٨٦٠٫٤٦١  ١٫٤٢٩٫٢٤٦    ١٫٧٩٥٫٦٩٦  ٢٫٧١٠٫٤٣٢    قبل الضريبة األرباح

  ١٧١٫٦٩٥  )٣٧٫٥٢٥(    ١٦٣٫١٧٠  )١١٨٫٠١٤(    ضريبة الدخل تخفيض/   )فاترومص(
     --------- ----------------   -------- ---- --------------     - ------- ------------ - --   ------ -- --- -------------  

  ١٫٠٣٢٫١٥٦  ١٫٣٩١٫٧٢١    ١٫٩٥٨٫٨٦٦  ٢٫٥٩٢٫٤١٨    الفترة أرباحصافي 
     === ========  ==== ====== =    == ========  ====== ==== 

              :المنسوبة إلى
  ١٫٠٨٩٫١٨٤  ٩٠٣٫٦٠٤    ١٫٦٩٧٫٩٦٧  ١٫٥٦٠٫١٢٦    مساهمي الشركة األم

  )٥٧٫٠٢٨(  ٤٨٨٫١١٧    ٢٦٠٫٩٠٠  ١٫٠٣٢٫٢٩٢   الحصص غير المسيطرة
     ------- ------------------   ------ ------- -----------     --------------- -- ------   ---- -- -------- --- ------  
   ١٫٠٣٢٫١٥٦  ١٫٣٩١٫٧٢١    ١٫٩٥٨٫٨٦٦  ٢٫٥٩٢٫٤١٨  
     ==== =======  === = ======    ====== == ==  == === ===== 

         األم:  ربحية السهم المنسوبة إلى مالكي الشركة
  ٠ .١٥  ٠ .١٣    ٠ .٢٤  ٠ .٢٢    الربح األساسي والمخفف للسهم (درهم) - 

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

  
 
  
  
  

يل تفصــ لاب و مبينهكما  بيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للفترة السابقة وتعكس التسويات التي تمتلغ المبينة هنا مع ال*ال تتوافق بعض المبا
  .٤- ٢يضاح إلا في
 

  الموحدة. زة ة الموجالمرحليجزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية   ٢٤إلى  ١من  تُشكل اإليضاحات المرفقة 



  ةتابعلشركاتها اوع ش.م. إعمار العقارية شركة

 

٤  

  حدالمو ل المرحلي الموجزبيان الدخل الشام
  (غير مدققة) ٢٠٢١ يونيو ٣٠نتهية في ة المللفتر

  درهم) ٣ .٦٧٣دوالر أمريكي =  ١(  

  فترة الثالثة أشهر المنتهية في      في شهر المنتهية تة أفترة الس   

  
  يونيو  ٣٠

 ٢٠٢١  
 يونيو ٣٠

 ٢٠٢٠  
  يونيو  ٣٠  

 ٢٠٢١  
 ويوني ٣٠

 ٢٠٢٠  
  ألف درهم  همألف در    ألف درهم  ألف درهم  

  (معاد بيانها)*      (معاد بيانها)*    
            

  ١٫٠٣٢٫١٥٦  ١٫٣٩١٫٧٢١    ١٫٩٥٨٫٨٦٦  ٢٫٥٩٢٫٤١٨  أرباح الفترةصافي 

            
سيتم إعادة الشاملة األخرى التي  )(الخسائر /اإليرادات

           ت الحقة:تصنيفها إلى بيان الدخل في فترا

           
  رباح / (الخسائر)  في احتياطي األ / الزيادة )النقص(
  ) ١٫٠١٣(  ١٫٥٤٠    ) ١٫٨٣٤(  ) ٥٫٧٣٤( قة غير المحق  

            
  ) ٣١٧٫٠١٢(  ) ٣٫٢٩٤(    ) ٢٥٤٫٣٤٠(  ) ٣٥٫٠٧١(  في احتياطي تحويل العمالت األجنبية  النقص

   ----------------- ---   ---- -------------------     --------- ---------   ------------------ -- 
  األخرى التي سيتم (الخسائر) الشاملة  /  صافي اإليرادات

  ) ٣١٨٫٠٢٥(  ) ١٫٧٥٤(  ) ٢٥٦٫١٧٤(  ) ٤٠٫٨٠٥(  ت الحقةإلى بيان الدخل في فترا  صنيفهاعادة تإ  
   -------- - --- ----- ---   - ---------------------     ----------- -------   -- ------------------ 

 عادة األخرى التي لن يتم إ (الخسائر) الشاملة  / اإليرادات
           ان الدخل في فترات الحقة:تصنيفها إلى بي  

            
  (الخسائر) غير   / في احتياطي األرباح ادةالزي/  )النقص(
  ٦٠٫٤٧١  ٢٠١٫٩٦٩    ) ١٥٤٫٩٦٨(  ) ١٨١٫٥٠٣(  المحققة  

            
  العادلة من خالل  التغير في القيمة مناألرباح المحققة 

  -   ١٠٫٠١٩    -   ١٠٫٠١٩  ألخرىة ااإليرادات الشامل  
   ---------- -------------   --------- --------------     --------------------   -------------------- 

   األخرى التي لن يتم ةمل(الخسائر) الشا /  صافي اإليرادات
  ٦٠٫٤٧١  ٢١١٫٩٨٨    ) ١٥٤٫٩٦٨(  ) ١٧١٫٤٨٤(  عادة تصنيفها إلى بيان الدخل في فترات الحقةإ  
   -----------------------   ----------- ------------     --------- ----- --- ------   -------------------- 

  ٧٧٤٫٦٠٢  ١٫٦٠١٫٩٥٥  ١٫٥٤٧٫٧٢٤  ٢٫٣٨٠٫١٢٩  ادات الشاملة للفترةإجمالي اإلير
   ==========   ==========     === == = ====   === == ==== 

            
            المنسوبة إلى:

  ٨٤٩٫٧٤٩  ١٫١٢١٫٦٣٧  ١٫٣٤٧٫٩٨٧  ١٫٣٥٧٫٧٧٨  ة األمالشرك مالكي
  ) ٧٥٫١٤٧(  ٤٨٠٫٣١٨  ١٩٩٫٧٣٧  ١٫٠٢٢٫٣٥١ رة الحصص غير المسيط

   ----- ------------------   ----- ------------------     ------ - --- --- ----------   -------------------- 
 ٧٧٤٫٦٠٢  ١٫٦٠١٫٩٥٥    ١٫٥٤٧٫٧٢٤  ٢٫٣٨٠٫١٢٩  
   ==========  ==== ======    ==== = = = ===  === == ==== 

  
  
  
  

  
مبين بالتفصــيل  وكما ه السابقة وتعكس التسويات التي تمت  نات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للفترةياة هنا مع البنيالمبالغ المببعض    توافق*ال ت

  .٤- ٢في اإليضاح 
  

  . ة الموحدةالموجزرحلية ت المالية المانمن هذه البيا جزءاً ال يتجزأ  ٢٤إلى  ١من  ة مرفقت الاحاتُشكل اإليض





  ابعةشركاتها الت و  ش.م.ع  العقارية إعمار شركة

 
٦  

 الموحد  كية المرحلي الموجزي حقوق الملفالتغيرات  انبي
  (غير مدققة) ٢٠٢١ يونيو ٣٠في لمنتهية للفترة ا

  
  

  درهم) ٣. ٦٧٣دوالر أمريكي =  ١(

    شركة  المنسوبة إلى مالكي ال  

  
  رأس 

  الملا

سهم  األج امبرن
خاص بأداء ال

  اإلجمالي  محتجزة ألرباح الا  ت اطياحتيالا  ينالموظف
ير  حصص غال

  رة  المسيط
  ـــمالي  ـــإجــ

  ية حقوق الملك
  هم  در ألف  ألف درهم  درهمف أل  ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم    
                

  ٦٥٫٩١٦٫٣٩٥  ٩٫١٦١٫٢٦٢  ٥٦٫٧٥٥٫١٣٣  ٣٢٫٠٣١٫٤١٨  ١٧٫٥٦٥٫٦٦٠  ) ١٫٦٨٤(  ٧٫١٥٩٫٧٣٩  قة)دق(م  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في كما  الرصيد
                

  ) ١٫٣٣٤٫٤٩٣(  ) ٩٧٫١١٠(  ) ١٫٢٣٧٫٣٨٣(  ) ١٫٢١٢٫٣٢٠(  ) ٢٥٫٠٦٣(  -  -  )٤-٢(إيضاح  لبيانا عمليات إعادة بسبب ت تأثير التغيرا
   -- ------ - -- ----- --------   ------ -- --- --------   ------ --- -- ---- -- - -- -- ----   - -- -- -- ---- -- -- ----- --------   --------- - --- - ----- - -------   --------- -- ----- ------- -   ---------------- ------- - ----  

  ٦٤٫٥٨١٫٩٠٢  ٩٫٠٦٤٫١٥٢  ٥٥٫٥١٧٫٧٥٠  ٣٠٫٨١٩٫٠٩٨  ١٧٫٥٤٠٫٥٩٧  ) ١٫٦٨٤(  ٧٫١٥٩٫٧٣٩  (ُمعاد بيانها)* ٢٠٢١ يناير ١في الرصيد 
                
               لفترةل لةاملشادات ايرإلا اليإجم

  ٢٫٥٩٢٫٤١٨  ١٫٠٣٢٫٢٩٢  ١٫٥٦٠٫١٢٦  ١٫٥٦٠٫١٢٦  -  -  -  صافي أرباح الفترة
  ) ٢١٢٫٢٨٩(  ) ٩٫٩٤١(  ) ٢٠٢٫٣٤٨(  ١٠٫٠١٩  ) ٢١٢٫٣٦٧(  -  -  للفترة  ىاإليرادات الشاملة األخر

   -- --- ---- -- ----- --------   -- ---- -- -- ----- --------   ------ - -- ---- -- - --------   -- -- --- --- - - - - -- --------   --------- - --- - ----- --------   --------- -- - ---- --------   ----- --------- ------------  
  ٢٫٣٨٠٫١٢٩  ١٫٠٢٢٫٣٥١  ١٫٣٥٧٫٧٧٨  ١٫٥٧٠٫١٤٥  ) ٢١٢٫٣٦٧(  -  -  لفترة الشاملة ل  تإجمالي اإليرادا

                
  ) ٩٫٣٢٩(  -  ) ٩٫٣٢٩(  ) ٩٫٣٢٩(  -  -  -  )٢١يضاح أعضاء مجلس اإلدارة (إ تمكافآ

                
  ) ٧١٥٫٩٧٤(  -  ) ٧١٥٫٩٧٤(  ) ٧١٥٫٩٧٤(  -  -  -  )٢٠اح توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين (إيض

                
  ) ٨١٨٫٣٢٥(  ) ٨١١٫٤٦١(  ) ٦٫٨٦٤(  ) ٦٫٨٦٤(  -  -  -  ة عات أرباح ومكافآت أعضاء مجلس إدارة شركات تابع زي وت

                
  ) ٢٧٫١٠١(  -  ) ٢٧٫١٠١(  ) ٢٧٫١٠١(  -  -  -  ى  حركة أخر

   -- ------ - - - - -- -- --------   --------- -- ----- --------   --------- -- ---- -- - --------   ------- --- - -- -- ----- --------   - ---- --- - --- - ----- --------   --- ------ -- ----- ----- ---   ---------------- - ------- ---  
  ٦٥٫٣٩١٫٣٠٢  ٩٫٢٧٥٫٠٤٢  ٥٦٫١١٦٫٢٦٠  ٣١٫٦٢٩٫٩٧٥  ١٧٫٣٢٨٫٢٣٠  ) ١٫٦٨٤(  ٧٫١٥٩٫٧٣٩  ٢٠٢١ يونيو ٣٠في كما  الرصيد

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

  
  
  
  

  .٤- ٢في اإليضاح  تمت كما هو مبين بالتفصيلوتعكس التسويات التي  ٢٠٢٠المالية الموحدة لسنة هنا مع البيانات *ال تتوافق بعض المبالغ المبينة 
  
 ُ   رحلية الموجزة الموحدة. لمة انات الماليالبيا ذهه  نزأ ميتج جزءاً ال  ٢٤إلى  ١من  رفقة ضاحات المياإل كلشت



  ابعةشركاتها الت و  ش.م.ع  العقارية إعمار شركة

 
٧  

  (تابع) حدالمو زحلي الموجق الملكية المررات في حقوغيالت انيب
  (غير مدققة) ٢٠٢١ يونيو ٣٠للفترة المنتهية في 

  

  
  

  درهم) ٣ .٦٧٣دوالر أمريكي =  ١(

  
  لى مالكي الشركة األم وبة إالمنس

  

  
  رأس 
  المال

برنامج األسهم  
أداء الخاص ب
  اإلجمالي  ألرباح المحتجزة ا  االحتياطيات   الموظفين

ر  غي صحصال
  المسيطرة  

  ــــمالي  إجــــ
  حقوق الملكية 

  هم  ألف در  ألف درهم  ف درهملأ  ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم    ف درهم  لأ  
                

  ٦٣٫٤٤٩٫٤٢٣  ٩٫٢٨٦٫٩٩٤  ٥٤٫١٦٢٫٤٢٩  ٢٩٫٤٤١٫٦٤٥  ١٧٫٥٦٢٫٧٢٩  ) ١٫٦٨٤(  ٧٫١٥٩٫٧٣٩  (مدققة)  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في كما الرصيد 
                

  ) ٧٣٨٫٤٤٨(  ) ٢٥٫١١٣(  ) ٧١٣٫٣٣٥(  ) ٧٠٤٫٥٢١(  ) ٨٫٨١٤(  -  -  )٤-٢(إيضاح  عمليات إعادة البيانبسبب  ت تأثير التغيرا
   ---------------- -- ------   ---- --- - --------------   --------- --- ------ ---------   - --- -------- --------------   ----- ------ --------------   - ------------------------   - -------- - -- -- - -----------  

  ٦٢٫٧١٠٫٩٧٥  ٩٫٢٦١٫٨٨١  ٥٣٫٤٤٩٫٠٩٤  ٢٨٫٧٣٧٫١٢٤  ١٧٫٥٥٣٫٩١٥  ) ١٫٦٨٤(  ٧٫١٥٩٫٧٣٩  ا)*بيانه ادع(مُ  ٢٠٢٠ يناير ١في الرصيد 
                

  ١٫٩٥٨٫٨٦٦  ٢٦٠٫٩٠٠  ١٫٦٩٧٫٩٦٦  ١٫٦٩٧٫٩٦٦  -  -  -  صافي أرباح الفترة
  ) ٤١١٫١٤٢(  ) ٦١٫١٦٣(  ) ٣٤٩٫٩٧٩(  -  ) ٣٤٩٫٩٧٩(  -  -  ترة ملة األخرى للفااإليرادات الش

   ---------------- -- ---- --  ---- --- ------------------  ---------- ----- ---------   -------- - --------------   ---------- --------------   ----------------------   ----------- -- ----------  
  ١٫٥٤٧٫٧٢٤  ١٩٩٫٧٣٧  ١٫٣٤٧٫٩٨٧  ١٫٦٩٧٫٩٦٦  ) ٣٤٩٫٩٧٩(  -  -  لشاملة للفترة امالي اإليرادات  جإ

                
  ) ٧٫٣٥٠(  -  ) ٧٫٣٥٠(  ) ٧٫٣٥٠(  -  -  -  دارة  اء مجلس اإلأعض مكافآت

                
  ) ٤٥٩٫٤٥٠(  ) ٤٥١٫٦٧٩(  ) ٧٫٧٧١(  ) ٧٫٧٧١(  -  -  -  عات أرباح ومكافآت أعضاء مجلس إدارة شركات تابعة ي زوت

   ------------ - - ----------  ---- - - -------- -- --------  ------ ------ ---------------   ------------ -------- ---- ----   -- -------------- ----------   -- --------------------- -   ----- --- ------------- ------  
  ٦٣٫٧٩١٫٨٩٩  ٩٫٠٠٩٫٩٣٩  ٥٤٫٧٨١٫٩٦٠  ٣٠٫٤١٩٫٩٦٩  ١٧٫٢٠٣٫٩٣٦  ) ١٫٦٨٤(  ٧٫١٥٩٫٧٣٩   ٢٠٢٠يونيو  ٣٠في كما الرصيد 
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  .٤- ٢وتعكس التسويات التي تمت كما هو مبين بالتفصيل في اإليضاح  ٢٠٢٠لية الموحدة لسنة ماالبيانات ا مع البينة هن*ال تتوافق بعض المبالغ الم
  
   .الموحدةزة لموجاية المرحلية البيانات المال هذهجزأ من  تي جزءاً ال  ٢٤إلى  ١  منة فقرمحات الاإليضا كلتُش



 لتابعةتها ا اركوش  ش.م.ع  العقارية إعمارشركة 

 
٨  

  ي الموجز الموحدبيان التدفقات النقدية المرحل
  (غير مدققة) ٢٠٢١ ونيوي ٣٠ة في المنتهيللفترة 

    
  درهم)  ٣ .٦٧٣  كي = ر أمريدوال ١(

  المنتهية في   فترة الستة أشهرل

    
  ونيو ي ٣٠

 ٢٠٢١    
    يونيو ٣٠  

٢٠٢٠  
  هم درألف     همدرألف   إيضاح  
  *نها)عاد بيامُ (        

          غيليةاألنشطة التشلنقدية من ت االتدفقا
  ١٫٧٩٥٫٦٩٦    ٢٫٧١٠٫٤٣٢    قبل الضريبةرباح األ
          :لـالت ديتع

  ٢٨٧٫١٨٣    ٨٫٨٦٠    الئتالفات المشتركةات الزميلة واالحصة من نتائج الشرك
  ٧١٧٫١٧٤    ٦٨٢٫٥١٣    كتهالساال
  ٥٫٧٦٧    ٤٫٩٧٣    ملموسة رغيت ادء موجوفاإط

  ) ١٤٫٣٧٨(    ٧٫٤٧٥    للموظفين، صافي دمةمخصص تعويضات نهاية الخ 
  ٢١٦    ) ٥١٫٠٤٧(    ريةت استثماارااد عقاستبع نم الخسائر / )األرباح(
  ١٨١    )٧٦(    عاد ممتلكات وآالت ومعداتتباسر من / الخسائ )األرباح(
  ) ٢٫١٩٧٫١٣٩(    -   ١٤  فظ بها للبيعاستبعاد موجودات مصنفة كمحت من باحراأل

  ١٫٣٣٨٫٤٧٨    ٤٠٠٫٤٠٤    طب الشو اض القيمةخفناو هاصيلتح  مخصص الديون المشكوك في
  ٥٢٩٫٥٩١    ٤٩٧٫١٣٣  ٧ يللتموا فيالتك

  ) ٢٦٦٫١٤٢(    ) ١٨٠٫٢٦٨(  ٦  إيرادات التمويل
     --------------- -------- ----     ------ ------- - --------------  

  ٢٫١٩٦٫٦٢٧    ٤٫٠٨٠٫٣٩٩    عامل:يرات في رأس المال الليات قبل التغالنقد من العم
          

  ) ٥١٩٫٩٤٤(    ) ٢٫٦٧٨٫٠٥٤(    تيرفوا هاصدر بلم يُ ة نيدم رية وذمماج ة تمدينذمم 
ً دائع ومصروفات مدفوعة مقدموجودات أخرى وذمم مدينة ووم   ٢١١٫٨٥٧    ٦٧٧٫٥٧٧   ا

  ) ٧٨٤٫٠٨٥(    ٧٣٠٫٦٧٩    التطوير غرضات لعقار
  ) ٥٢٩٫٩٢١(    ١٫٦٣٣٫٧٥٦    مبالغ مدفوعة مقدماً من العمالء

  ٤٦١٫١٠٤    ٣٤٨٫٣٥٧    أخرىو يةتجاردائنة  ذمم
  ٧٠٫٠٨٣    ) ٦١٫٣١٢(    مدينةالالمحتجزات  مذم

  ) ٤٢٫٩٧٨(    -     صافي ،بيعلل فظ بهامطلوبات المحتالموجودات وال
  ) ٧٣٫١٦٦(    ١٩٫٠٦٢    ضريبة الدخل، صافي

     --- ------------------- -----     ----------------- -----------  
  ٩٨٩٫٥٧٧    ٤٫٧٥٠٫٤٦٤    ليةالتشغيشطة ناأل من يةدنقالات فقالتدصافي 

    -- ------ ------ - ------------     -- ------------- -------------  
          ستثماريةمن األنشطة االفقات النقدية تدال

  ) ٥٫٥٧٨٫٠٥٥(    ) ٢٫٦٦٣٫٠٥٦(     يةراق مالشراء أو
  ١٫٥٧٤٫٠٨٢    ٢٫٢٠٩٫٩٢٧    اق ماليةوراستبعاد أ متحصالت من

  ٢٥٥٫٥١٩    ١٧٧٫٩٢٠    المستلمةل التموي تاداإير
  ٤٢٫٦٥٥    ٤٩٫٤٧٩    وائتالفات مشتركةة زميل شركاتن م مةمستلح الباتوزيعات األر

  ) ١٢٧٫٨٤٧(    ١٫٦٠٨    ةمشترك فاتركات زميلة وائتالوض إلى شرقت إضافية في ورامااستث
  ) ٩٥٥٫٠٤١(    ) ٤٥٥٫٥٩٣(    استثماريةرات عقاة على دمبالغ متكب

  )٢١٦(    ٥٨٫٥٩٣    ريةتبعاد عقارات استثمااس منت حصالتم
  ) ٦٠٩٫٣٩١(    ) ٥٦٦٫٥١٣(   تمعداوآالت و كاتلتممبدة على تكمبالغ م

  ١٦٫٥٨٠    ٦٤٧    اد ممتلكات وآالت ومعداتمن استبعمتحصالت 
  ٢٫٤٧٩٫٩٤٧    -     فظ بها للبيعمصنفة كمحتموجودات  ادبعاستمن متحصالت 

  ) ١٫٠٤١٫٦٥٤(    ) ٧٠٫٣٩٠(  ٨ )ةونلمرهلودائع افي ذلك اما ستحق بعد ثالثة أشهر (بتع ودائ
  ) ١٩٢٫٠٠٢(    ) ١٣١٫٦٤٠(   اتارتثممقدماً مقابل اس مدفوعةمبالغ 

     ----------- -- - ------------- -- --     ----------- -- - ------------ -- --  
  ) ٤٫١٣٥٫٤٢٣(    ) ١٫٣٨٩٫٠١٨(   األنشطة االستثمارية المستخدمة في يةدقندفقات الصافي الت

     ------- ----- ----- ------------ --     ------------------- ------ --- -- 
          يليةولتما طةنشألمن ا النقدية فقاتالتد
  ) ٤٥٠٫٠٠٠(    ) ١٫٥٢٥٫٩٧٤(     )بعةت تاشركا توزيعات أرباح (بما في ذلك عةمدفوح أرباعات زيوت

  ٥٫٧٦٣٫٦٨١    ١٫٨٢٢٫٧٨٨  ١٦  يترتب عليها فوائدسلفيات قروض ومن  متحصالت
  ) ١٫٦٢٧٫٢٣٧(    ) ٢٫١٤٥٫٧٦٤(  ١٦  دائليها فوترتب عسداد قروض وسلفيات ي

  ) ١٦٫٨٠٠(    ) ١٧٫٦٥٤(    )مكافآت أعضاء مجلس إدارة شركات تابعة هامدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة (بما في  آتافمك
  ) ٩٦٫٣٤٨(    ) ٦٥٫١١٠(    التزامات إيجار  ادسد
  ) ٥٠١٫٤١٢(    ) ٤٧٥٫١٠٩(    المدفوعة ويللتماليف اكت

     ----------- -- ----------- -- -- --     ------- -- -- -------- -- ----- --  
  ٣٫٠٧١٫٨٨٤    ) ٢٫٤٠٦٫٨٢٣(    األنشطة التمويلية / من (المستخدمة في)قات النقدية التدفصافي 

     ----- ------ -- ----- ------ -- -- --     ------- -- -- --------------- --  
  ) ٧٣٫٩٦٢(    ٩٥٤٫٦٢٣    دلهوما يعاد نقفي ال الزيادة
  ) ٢٣٫٤٣٨(    ) ٨٣٠(    جنبيةألعمالت اال صرفت  فروقاي صاف

  ٥٫١٥٨٫٤٤٤    ٥٫٧٦٣٫٩٨٨    الفترةدله في بداية النقد وما يعا
     ----------- -- ----------- -- -- --     ------- -- - - ------------ --- --  

  ٥٫٠٦١٫٠٤٤    ٦٫٧١٧٫٧٨١  ٨  ية الفترةاهي نيعادله ف النقد وما
     == == == === ===     == == == ======  
  

مبين بالتفصيل في   السابقة وتعكس التسويات التي تمت كما هو  زة الموحدة للفترةية الموج ة المرحللمالي ات  ناياة هنا مع البينالمبالغ المب*ال تتوافق بعض  
  . ٤- ٢ اإليضاح



  ةوشركاتها التابع .عش.م  قاريةلع ا عمارإشركة 
  

    الموجزة الموحدةلية لمرحلمالية ا ا ياناتبحول ال اتاحإيض
  (غير مدققة)  ٢٠٢١ يونيو ٣٠ يف  اكم
  

 
٩  

  واألنشطة  مللعا قرم ١
  

ي سنة صادر ف  ٦٦اري رقم  قرار وز  بجامة بموعمة  ه اسة مشرك)، ك "لشركةعامة) ("ا  مةاه كة مسر ة (ش العقاريت شركة إعمار  سسأت
في  وب  ١٩٩٧يو  يون  ٢٣في    ركةالشتأسست    .١٩٩٧ أعمالها  تؤلف  ١٩٩٧و  يولي  ٢٩اشرت  وا.  ة  المجموع  التابعة  ا هتاكشرلشركة 

ص.ب  هللشركة  المسجل    انالعنو). إن  "("المجموعة اات العراإلمار  دبي،  ٩٤٤٠و  تداولة. يحدلمتبية  دبي وي س ف  ةشركال  أسهم  تم  ق 
  الي.ملا
  

الرئيسيةا  إن ف ثمااالستي  ه  للمجموعة  ألنشطة  العقاراتر  العوتطويرها    ي  المشاريع  ومقاريوإدارة  التسة  والبيع  و راكز  ئة زتجلابق 
  .لية ات ماقدم خدمالتي ت شركاتلارات في امواالستثالمرافق  تاوخدمرات اقعت إدارة الماوالضيافة وخد

 
  . ٢٠٢١ أغسطس ١١بتاريخ  المرحلية الموجزة الموحدةمالية ال تانلبيار اإصدابتم التصريح 

      
  ادعدأساس اإل  ١- ٢

  
إعداد   تم  المالقد  المرحالبيانات  المحاسللمجموعة    الموحدةالموجزة  ة  ليلية  للمعيار  رالدو  بيوفقاً  المالمال  اريرالتق:  ٣٤قم  لي   رحلية ية 

  .  ة المتحدةبيلعرا راتإلمافي دولة االصلة ت ذاوانين الق طلباتمتو
  

الما البيانات  الإن  المرحلية  الموحلية  تحتويدة  موجزة  المعلومات  لىع  ال  الواالفص  جميع  للطلوبماحات  ابياة  يتم  نات  التي  الكاملة  لمالية 
ً إعدادها وفق ً ا جنبويجب قراءته  ةلماليرير اد التقاعدا ية إلر الدول للمعاييا لسنة ة للمجموعة لويالسن  حدةالمويانات المالية  البع  لى جنب م إ  ا

في   ن  .٢٠٢٠ديسمبر    ٣١المنتهية  اتباع  االاحلما  السياساتفس  تم  وطرق  وسبية  والتاألحكحتساب  المحاسبية واالفقديرات  ام  تراضات 
البي هذه  في  المالاالهامة  المرنات  الالم  حليةية  آخر    قارنةبالم  موحدةوجزة  سنويمات  بيانامع  باة  لية  ا موحدة،  يالت عدوالت  ييرلمعاستثناء 

 أدناه. ن بيم كما هوبيان ال  وإعادةية لفترة الحالالتي تم تطبيقها خالل ا الجديدة
  

ة وعملة عرض  للشرك  التشغيلية  العملة  وهو  هم")دة ("درالعربية المتحإلمارات  ابدرهم    المرحلة الموجزة الموحدةية  تم إعداد البيانات المال
تال المبيانات  ال كافية،  تقريب  ألأ  إلى  غبالالم  ةم  درهم قرب  ذف  خالف  يذكر  مالم  الم،  ضمن  منشأة  كل  تحدد  التجمولك.  العملة  ي عة 

  تخدمة.تخدام تلك العملة المسس يانات المالية لكل منشأة بافي الب المدرجةقياس البنود  تمتستخدمها وي
  

اإعدتم   الاد  الموجزة  ماليلبيانات  الموحالمرحلة  أساس  دة ة  األدوتسبا  التاريخية  التكلفة  على  المالية  ثناء  والموجودات  المشتقة  المالية  ات 
 عامخية بشكل  يراالتة العادلة. تعتمد التكلفة  مائر التي تم قياسها بالقيح أو الخس الشاملة األخرى واألربا  اداتإليرمن خالل الة  العاد  بالقيمة

  .داتلموجوا ابلدفوع مقدلة للمبلغ المة العاعلى القيم
  
   ة الموحدة.لموجزة اليرحية المالمال اتانلبي ه افي هذ تبعالمض  مع العر  لتتوافقمقارنة البعض أرقام  نايب ةادإع / نيفادة تصإع تم
 

يسمبر د  ٣١في    التي ستنتهي ة  اليلسنة الممتوقعة لال تائج  نلة االضرورال تعكس ب  ٢٠٢١  يونيو  ٣٠المنتهية في    فترة الستة أشهرإن نتائج  
٢٠٢١.    

  
  حيد أساس التو

  
المالية  ايانالبتتألف   الموحدةت  الموجزة  للشرالبيمن    المرحلة  المالية  التيواكة  انات  المج  خضعت  لمنشآت  فيلسيطرة  (بما  ذلك    موعة 

  ر التالية: ييعافاء المستيد انع طرةيالس تتحقق). صارض خغ المنشآت ذات
  
 األنشطة   هيية حالية لتوجلتي تعطي إمكانة االحقوق القائم  ،ليل المثا(على سب  حدى المنشآتى إلع  ذفون  موعةمج ال  كتمتل  عندما  )أ(

  ا)؛ يهف رثمذات الصلة للشركة المست
  أة، و منشال عم طهاارتبا يجةتة نمتغيرادات يريكون لها حقوق في، إ إلى، أو المجموعةعرض تت عندما  )ب(
  الشركة.إيرادات  للتأثير على مبلغ منشأةلا ىلع وذهافن دامعلى استخ رةقدعة اللمجموا ىدل  )ج(
  

المجموتمتعندما   أقلك  حعة  اغلبية  من  التصويوقل  الشركق  في  شابهها  ما  أو  فيها،ستلماة  ت  المجموعة  قت  ثمر  الحقوم  جميع  ائق  بأخذ 
  ضمن ذلك: توي  فيها ثمرستالمالشركة  ىعلة تمتلك سيطرت انا إذا كفيميد دحتند عار تبالعاين قة بعالعالت والظروف ذا

  

  فيها  شركة المستثمريت آخرين في التصومع حملة حقوق ة التعاقدي  الترتيبات  - 
  ىرخاقدية األتعال الناتجة من الترتيبات حقوقال  - 
  وعة للمجمتملة محوحقوق التصويت ال ويت الحاليةحقوق التص  - 
  



  ةوشركاتها التابع م.عش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت وحدةلمزة الية الموج لمرحيانات المالية ا بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي ٢٠٢١ يونيو ٣٠ي ف  اكم
  

 
١٠  

  (تابع) ادس اإلعداأس  ١- ٢
  

  ع)(تاب وحيدالتاس سأ
  

ت نت الحقائق والظروف تشير إلى أن هناك تغيرا ا ال، إذا كأم  ثمر فيها  تة المسعلى الشرك  تسيطرإذا كانت    مايم  تقي  عادةبإ  ةعو جممتقوم ال
أفي   أواحد  يبدةالثالث  يطرةلسااصر  عنمن    رثكو  ت.  الشرأ  ال وحيد  عبعتاكة  تح ندمة  علىمال  صلا  ال عالسيطرة    جموعة  التابعة لى  شركة 
ذ عليها ة التي تم االستحواشركة التابعال  ومصروفات  تطلوبات وإيراداإن موجودات وم  .السيطرةك  تلتتوقف  ما  يد عندحوتلا  كذل  يتوقفو

  ريخ ى تايطرة حتالسلى  موعة عجالم ل  صوحريخ  ن تامبدءاً    ةحدالموجزة  المرحلية المولية  االمات  لبيانا  يف  جدرت  السنةأو استبعادها خالل  
  ة. علتابكة ار الش ى عل عةجموتوقف سيطرة الم 

  
  الشركات التابعة

  رة سيطال  لىع  عةومجميه الف  صلتأو التأسيس باعتباره التاريخ الذي ح  اريخ االستحواذدءاً من تمل بالكباة  ت الشركة التابعنا بيام توحيد  تي
إن لة.  اسات محاسبية مماثسيدام  باستخ  بعةتاال  اتت المالية للشركانبيا ال  اددعإم  يتسيطرة.  له افيتوقف  ت  ذيال  ختاريالى  حيدها حتويستمر تو

والمعامالدصاألرجميع   واألرباح  ة  المحوالت  غير  المعامالت  خسائر  من  الناتجة  شركققة   م تي  احاألرب  عاتي زووتالمجموعة    اتبين 
  ل.ها بالكاماستبعاد

  
قيا الحصصيتم  ً ئمبدة  طرالمسيغير    س  وفقا اللحص  ياً  صا  ةبيتناستها  امن  تحديي  لتيا  اتدجو لموفي  في  مكن  أي يخ  تاردها  االستحواذ. 

  وق ملكية. يتم احتسابها كمعامالت حق ةفقدان السيطر يترتب عليها ال ركة تابعةالمجموعة في ش  ةي حصتغيرات ف
  
  د. صيرالفي  عجزلك ذ نعن نتج حتى وإطرة غير المسي صحصعلى ال تعود تابعةالئر الشاملة ضمن الشركة الخسا/اداتحصة اإلير نإ

  
المجموعة   تفقدل  احلكية. في  معاملة حقوق م  أنهحتسابه على  يطرة، يتم االس  رةساللشركة التابعة، دون خ  يةكي حصة الملغير فالت  نإ

  :، فإنهابعةاتلة اعلى الشركالسيطرة 
  

 ابعة؛كة التالشرومطلوبات  )يةارالتج لشهرةي ذلك ابموجودات (بما فعتراف قف االوت  
 رة؛ سيط حصص غير م ألي تريةدفال مةقيلبااف رعتاال قفوت  
 حقوق الملكية؛في مة المسجلة لتحويل المتراكاقات توقف االعتراف بفرو  
 م؛دلة للمبلغ المستلمة العايقتعترف بال  
  ر محتفظ به؛ استثماألي ة العادلة ميقبالتعترف  
  ؛ و حدموال موجزلي الالمرحدخل لان ياضمن بعجز  فائض أوتعترف بأي 
 ز مرحلي الموج الخل  الدخرى إلى بيان  ألدخل الشامل ااً ضمن بنود الابقعترف بها سلمناصر امن الع  ةعوجممال  حصةيف  صن ت  تعيد  

ً ، ةزالمحتجأو األرباح  الموحد  . حيثما يكون مالئما
  

الفتر إدارةوأ،  الحالية  ةخالل  مجلس  مو عإ   ةكرش  إدارةمجلس  و  الشركة   صى  ("إعم  لزمار  بمولزار  ش.م.ع  األسهم    كافةدمج  ") 
من    مساهميهم.ل إعادة    ، المعاملة وكجزء  لشركة  هيكلةسيتم  الحالية  مولز  األعمال  تا  في  إعمار  للشركة  شركة  بالكامل  مملوكة  بعة 

ووستواصل   بمحتطوير  مراظفاالحتفاظ  من  المتمالتكز  ة  ميزة  سوق  إلى  البيعباإلضافة  هذه خضت  .ئةبالتجز  راكز  إلتمام معلا  ع  املة 
تم شطب أسهم إعمار  سي،  ةاز المعاملجنالمساهمين المعنيين. بعد إ  موافقةالقانونية الالزمة بما في ذلك  ومية  الرست والموافقات  راءااإلج

 .مولز من سوق دبي المالي
 

  شتركة لما تالئتالفااوالشركات الزميلة 
االكات  الشر هي  لثيتأة  وعجمم لل  هافي  يكونلتي  الشركات  زميلة  لكن  جوهرياً  علسيط  اهل  يسراً  السيرة  والتشغيلالماسات  ى  أما  الية  ية. 

  ة إلى موافق  ة تعاقدية وتحتاجاقيبموجب اتف   م تأسيسهاويت  تركةشم  طرةسيوعة  ممجلل  ي يكون فيها تلك المنشآت التي  ات المشتركة هاالئتالف
جوداته مو  وق فيالف حقته بخوداجومي  افلمجموعة حقوق في صل  ونويك  ة.يلتشغيالو  لية الما  اتيجيةارات االستررص القبخصو   إلجماعاب

  .اهمطلوبات مات تجاهوالتزا
  

ريقة ط   جبواسبة. بمحمحقوق الملكية لل  يقةاستخدام طرلمشتركة بات اتالفئالوا  لةت الزمياركفي الشموعة  المج  استثمارات  ابيتم احتس
تالملكيحقوق   يتم  للمحاسبة،  واالئتالفت  كارالشفي    اتارثمتاالسجيل  سة  في  تركشمل ا  اتالزميلة  اة  الموج ا  ماليال  لمركزبيان    ز لمرحلي 

بالب  موحدلا ما  التغيرات  زائداً  محفي  االستحواذ    عدتكلفة،  المجموعة  م   نصة  الزميا كلشرات  وداوجصافي  وات  ركة، تشالمالئتالفات  لة 
  القيمة. ض فيانخفاأي اً ناقص

  

الخسائر  و األرباح حذف يتم ها المشتركة. تالفاتلة وائزميها ال اتشركج نتائ  نالمجموعة م صةح حدمو ال جزولم ا مرحليلل اخ لدبيان ا يوضح
زميلة ركات الفي الش  ةعجموملحصة امدى    إلىركة  تمش ال  هافاتالئتاتها الزميلة والمجموعة وشركا  ينلمحققة الناتجة عن المعامالت بغير ا
ده وفر عنيت  ال  ن فقط إلى المدى الذيك المحققة، ولاح غير  براأل  ذفح   قةيرفس طمحققة بنلا  غير  رائخسلا  ذفيتم ح  كة.رالمشت  ئتالفاتالوا

  دليل على انخفاض القيمة.
  



  ةوشركاتها التابع م.عش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت وحدةلمزة الية الموج لمرحيانات المالية ا بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي ٢٠٢١ يونيو ٣٠ي ف  اكم
  

 
١١  

  )ابع(ت ادس اإلعداأس  ١- ٢
  

  (تابع) اس التوحيدسأ
  

  ص ات غرض خاذ المنشآت
ذات    لمنشآتة للماليالومات  معالتدرج  .  جيداً   ومحددود  حدم   هدف  لتحقيق  تأسيسهام  ي يتالت  تشآلمنا  خاص هي  ض غر  آت ذاتلمنشإن ا

ى المنشآت المجموعة علرة  سيطهو  وعة حيث يكون جوهر العالقة  مجملل  ةموحدالزة  المرحلية الموجالمالية    انات بيلافي    اصخ  غرض
   .ابعةشركات ت انهذات غرض خاص ولذلك، يتم احتسابها على أ

  
  امة لها بيةاسمحالضات فترااالت وا رقديلتوا األحكام  ٢- ٢

  
نة بالغ المعلثر على المؤتت وافتراضات  اديرم وتقكا أح  يتطلب من اإلدارة وضع  لموحدةا  ةالموجز  المرحلية  ةاليات المالبيان  د هذهداإع  نإ

  ينيقلا  إن عدم  .يخ التقريرتار  في  لوبات الطارئةطم وإفصاحات ال  جودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقةت والمصروفات والموايرادلإل
والضرافتااله  هذ  أنبش أت  ارتقديات  ع  نيمكن  القيملطتتتائج  ن  نهينتج  على  جوهرية  تعديالت  ا ب  المولل  فتريةلد ة  أو  لوبات طمجودات 
  قبلية. المستات فترتأثرة في الالم
  

ي يتم  ت اللفترة  افي  ا  به  فارتعالة يتم ايسبديرات المحاقالتت على  لتعديالا  . إنتمرةمس  ةبصوراالفتراضات المعنية  التقديرات ويتم مراجعة  
  رات.ديقتتعديل ال فيها

  
المالية  ى  لعي  تأثير جوهر  ي لهاالت  ةييسواالفتراضات الرئوالتقديرات    اماألحك  نإ بينة مموعة  للمج  الموحدةية الموجزة  حلمرلاالبيانات 

  أدناه: 
  

  األحكام
  

  األداء تاالتزامب اءفوالتوقيت 
ع تالى  يجب  كل  لمجموعة  العمعقودها  قييم  لمع  مديتحالء  الوفإذا    اد  مدعلء  ألدااات  التزامب  اءيتم  زمنيةى  فترة  زمنيةي  فأو    ى   نقطة 
ع  يها م ء المتفق علارتفاقيات البيع والشا وعة بالتقييم استناداً إلى  جملما   تقامادات.  يرلالعتراف باإلناسبة  ة المريقطلاد  ن أجل تحديم  ةمحدد

حواللواالقوانين    حكامأوالعمالء   الصلة،  ذات  إئح  تم  ايث  للعمالعقا  وداتجمويم  قدلتعقود  لبرام  بجموعالمصص  تخولم    ء،رية  د ن ة 
اس ذو  بديتموجودات  وملل لة  خدامات  حق  عاجموعة  لها  يكون  دفعاملزدةً  في  حتى    داءاأل  تم  هذتاريخهالمنجز  في  ال.  تقوم ه  ظروف 

باالعترافعوالمجم مب  ة  مع  وفي  اإليرادات  الوقت.  يتم  ةحالرور  ذلك  حدوث  باإلاالعتر  عدم  كذلك   محدد.  ت قو  فيت  يرادااف  راجع 
  . ٤- ٢ إيضاح

  
  تعامالملا أسعاريد تحد

مقابل    يأثر أ، تقوم المجموعة بتقييم  اإلجراءا  د اتخاذ هذلعمالء. عنمع اا  هد كل من عقوعاملة في  ملسعر اد  ة تحدييجب على المجموع
   د.لعقا فيدي نقلغ غير بوأي م قدعالي ف جوهريمويل ت صرنعروط الجزائية أو وجود أي  الخصومات أو الشفي العقد، بسبب  متغير

  
لتقارير  معايير الدولية إلعداد الامن    ١٥رقم    للمعيارطبقاً    "ةالمرجح  القيمةيقة "رط  جموعةلمم االمتغير تستخد  ابلالمقر  ثيأتعند تحديد  

العاإليرادا "ية  لالما من  العمالءت  مع  المعا  "قود  سعر  تحديد  يتم  ً   ملةحيث  إلىاستنادا المالقيم قة  طري     مقي المن    وعةمجم  نيب  رجحةة 
  .محتملةال
  

  ود العمالء عقتحويل السيطرة في 
ة  سيطر ويل التحد  نيرادات عإليتم االعتراف با  ،دةحدية مزمن  نقطةء في  ألداات امازالت ب  فتأوا  هأن  ةا المجموعرر بهلتي تقاالت احفي ال
دة وعدم وحلمالي للعند استالم المقابل ا  ةً دم ذلك عاارية، يتودات العققود بيع الموجعة  وفي حال  ميل.إلى الععقد  الخاصة بالموجودات  ى  عل
  ل. يعمال ىوحدة اليم الت في تسلعوقامأي ود وج
  

  ير طوتال لغرض تالى عقارإ الت ومعداتممتلكات وآارية من العق جوداتموال يلتحو
كات وآالت  صنفة سابقاً كممتلملارية  العقاودات  موجتحديد ال  . عندما يتمريةقاتها العادجوومع  ببي  اديةياق األعمال العموعة في ستقوم المج

. يددخ التحرياتفي    ريةفتقيمتها الدالتطوير ب   رات لغرض ى عقاات إلودوجمالتحويل    كذلد  ة، يتم بعلعادير األعمال ايساء  دات للبيع أثنمعو
  الية.ارير المقتلداد اإلع الدولية معاييرال من ١٥رقم   عيارلمطبقاً ل اداتإيرات كوجودت بيع تلك المراف بمتحصالويتم االعت

  
  ين عات المستأجريجار عن مب ات اإليادبإير االعتراف

 المستأجرون. في حال  قدمهاققة التي يمدال المبيعات  ربناًء على تقاريين رات المستأجعن مبيع يجارات اإلاديرإب عترافالا ب عةالمجمو ومتق
توجو  عدم ب  قومت  ،مدققة  رقاري د  تقييجإاإلدارة  التأجلمسل  هامراء  تأ  احققو  نيذرين  حجم  زوجاوو  في  اتالمبيعا  عليه  عقود   المنصوص 

  .يخ يرم التاهائأد إلى اداً استن اإليجار
  



  ةوشركاتها التابع م.عش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت وحدةلمزة الية الموج لمرحيانات المالية ا بال حولضاحات إي
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١٢  

  ) مة (تابعاهاألحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية ال  ٢- ٢
  

  ع) (تاباألحكام 
  

  يةتثمارارات االسالعقنيف صت
عقارات لا  –  ٤٠قم  عيار المحاسبي الدولي رملفقاً لتثمارية و عقارات اسك  هلتصنيف  مؤهلالعقارات  أحد    نايد فيما إذا كحدبت  موعةالمج  موتق

اإلجراء،  .ةارياالستثم بهذا  القيام  االالمج  خذتأ  عند  في  إذ  تبارعموعة  كفيما  كبير  بشكلة  تقمسية  دقندفقات  ت  جتنيالعقار    ناا  عن  ل 
قبب  لمحتفظارى  خاألت  وداموجال من  المها  الجل  أن  المجموعة  حددت  ومباني  نفموعة.  الفندقيادق  والتي  لاة  الشقق  الخدمة  لها  تقدم  تي 
م  و تقعة  موالمج  أن  ثيح  ،تثماريةسا  راتعقا يفها كتصن   منت بدالً  المعداو  التات واآلكجزء من الممتلك  اهفيتصن  عة يجبالمجموا  متلكهت
  .جوداتغيل هذه الموشبت
  

  المجموعة كمؤجر  – التشغيليجار ياإلعقود  اماتالتز
وأحكام  تقييم شروط    إلىاداً  نتسا  ، ةلمجموعت اررق   .االستثماريةا  ة عقاراتهمحفظمن  ض  ارية وتجاريةإيجار عقعقود  عة  ومالمج  أبرمت

  يلي.عقود إيجار تشغك ودالعق حتسابيتم ا، وعليهلعقارات ة الخاصة بهذه املكية الجوهريلاوامتيازات  رأنها تحتفظ بكافة مخاط  ،االتفاقيات
  
  ف االستثماراتنيتص

اإلد االستحواذ ععة  راتحدد  إذا  لمالوراق األلى اند  تصنيت  كانية ما  أو بالتكلعاة ابالقيم  اهفيعين  إذا كانت تلك  لتحديدالمطفأة.  لفة  دلة    ما 
األور  تاالستثمارا أنها  علة  مصنفمالية  لا  اقفي  العادبالقيممدرجة  ى  ا  ةلة  المعباالعتب  رةاإلدا  خذتأ  ،ةأمطفلا   ةلفتكلأو  المار  لة صفايير 

  . "األدوات المالية" قارير الماليةالتاد عددولية إللا رمن المعايي ٩يار رقم المعلوارد في ا على النحوالتصنيف  كلذ دلتحدي
  

  جديد تلاقود ذات خيارات لع جار بالنسبة لية عقد اإلمد دتحدية عند جوهري أحكام
مومجمالد  تحد علجياإلد  عق  دةعة  أنهاار  اا  ى  غير  لإلللمدة  اا غلقابلة  لعقد  الب،  ريجاإلء  إلى  ب فت اإلضافة  المشمولة  عقخيارات  تمديد  د ر 

شكل معقول عدم ب  ان من المؤكد ك  ااإليجار، إذ  فترات يشملها خيار إنهاء عقد، أو أي  قول بشكل معممارسته  مؤكد  ال  من  كان   اذإاإليجار  
  ه.ترسماعلى م درةالق
  
كان   إذاحول تقييم ما    أحكامموعة  لمجا  ت إضافية. تطبقانوسدات لر الموجواجة خيار إيوعلدى المجم  جد إليجار، يواود  عق ض  بع  جببمو
ال  ممارسةمعقول  كل  بش  كدمؤ ال  من وخيار  أنهتجديد.  يعني،  تهذا  با  العواملاكاالعتبار  أخذ  العالقة  فة  لولتوا  ذات  تؤدي  حافزي  اً  جود 

ً يداقتصا إيإلا   دعق  مدةتقييم    بإعادة  موعةالمجتقوم    ء،البدريخ  تا   بعد.  يدتجدال  رسةاممل  ا هنجار  كان  تغي  اكذا  أو  في حدث  جوهري  ر 
  .) خيار التجديدممارسة(أو عدم  رسةمماى لى قدرتها علي تؤثر عالتوا تهرطيسلف الخاضعة الظرو 

  
  التابعة  اتكتوحيد الشر

  تسيطر على   تان كإذا    امديد فيحتمن أجل    خاصت الغرض الذاالمنشآت  لك  ذ  يف  امبا  بهتثمر  مسلا  آتلمنشميع اييم جوعة بتقالمجمت  قام
. قامت وحدةملالية االم  تا البيان  :قارير الماليةعداد التدولية إللن المعايير ام  ١٠رقم  ار  يمعال  يف  ةالواردييس  لمقاوفقاً ل  بهاستثمر  أة المنشالم
  آت عالقة للمنش  تذا  طةنشباألاطها  بتارتها ومدى  قائمة وقدرالعاقدية  الت  اتبيترتوالا  يتهلكم  ةحص،  أمور أخرىضمن  ،  موعة بتقييممجال
  . بهامر ة المستثشركرة على السيطال يهادل تما إذا كانمن أجل تحديد في بهاثمر لمستا

  
  رى خاألنة مديم الالذمير وفوات ر بهايصدي لم لتا مدينةذمم اللاتجارية وال ةالمدين الذمماالنخفاض في قيمة 

وهرية  الج  لغاببة للمبلغ. بالنسل كامل المحصيممكناً تد  دما لم يعل عنتحصي لل  بلةقاالى  خرألاوية  ة التجارنالمديغ الذمم  بلء تقدير لمإجرام  يت
 جماعية صورة  ييمها ب ، يتم تقستحقاقهاوعد افات م  يترة فردية والوصت جوهرية بسيل  التي  لغ ابورة فردية. إن المفردية، يتم التقدير بصال
  ة. دينالم مذمال ذهه ىلعة ع قلمتوان ائتمالر اائخستناداً لمخصص اس م رصدتيو
  

  تراضاتالتقديرات واالف
  

  ة وسمملرية والموجودات غير الاالستثما لعقاراتعدات واالت والمواآلات متلكللمدرة ر المقاألعما
ل  أجسة من  ومرية والموجودات غير الملقارات االستثمالعواعدات  والم  آلالتواقدرة للممتلكات  ر المماد األع بتحدي  المجموعة  تقوم إدارة

ن الناتج ع  والتلف الماديي  البلجودات أو  د المولمتوقع لبنل اعماالستر االعتبافي اعد األخذ  ير بلتقداا  هذ  يدحد ت  يتم  الستهالك.اب ااحتس
تقومتخدسالا بمدوريبصورة    اإلدارة  ام.  للاإلطفستهالك/  االوطريقة  ة  قدرالم  ةجياإلنتار  األعماة  راجعة  واء  طريقة  أن  من  رة  تفتأكد 
  ت.اجودالموه هذ قتصادية منلمزايا االع لتوقلما النمطع ة مقمتوافء اإلطفا هالك/ ستالا

  
  ةعلى مدى فترة زمنيف باإليرادات رامل عند االعتقياس سير الع
.  زمنية  مدى فترةعلى  ادات  باإلير  تم االعترافي  اء حيثدم األلتزااب  سير العمل الخاص  قياسلمدخالت  طريقة التطبيق    عة قررت المجمو 

التزام ب  للوفاءا المجموعة  أساس الجهود التي تبذله  ى لع  تايراداإلبلب االعتراف  تتط  التي  تدخاللمطريقة ا  استخدامعة أن  المجمور  تعتب
ريع من أجل المشاإلتمام  لتكلفة  ا  بتقدير  جموعةم المقودخالت تبيق طريقة المتط  . عندمحققة فعالً لا  تادايرأفضل صورة لإل  ماألداء يقد

    .اهعتراف بيمكن اال الذي  يراداتإل ا قيمةحديد ت
  



  ةوشركاتها التابع م.عش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت وحدةلمزة الية الموج لمرحيانات المالية ا بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي ٢٠٢١ يونيو ٣٠ي ف  اكم
  

 
١٣  

  الهامة (تابع) لمحاسبية ا  ضاتيرات واالفتراقداألحكام والت  ٢- ٢
  

  (تابع)  تراضاتالفرات واالتقدي
  

  يع المشار إنجاز يفالتك
تزويد ت تكلفة  ل هذا التقديرامشتبها.    رادات المعترفياإل   ة إلىوبمنسلا ة  لفلتكد اديتحالمشاريع ل  جازإلن ليف  كالتار  ديبتقعة  جموالم  تقوم
البنيأن قبشطة  من  المحتملة  والمطالبات  التحتية،  اة  تقييمهل  تم  كما  قبلا  لمقاولين  المش استشا  من  وتكار ري  اليوع  تزامات  االلباء  فلوف 
  مالء. عع الها ميلع قدالمتعألخرى اا

  

  ب الضرائ
ال الرأسماليةبااألرو  خلدلاب  ائلضرعة  مجموتخضع  ب  ح  يالجغرافيةاقع  المو  ض عفي  إج  وضعب  توج.  لتحديد  جوهرية  مالي أحكام 

  سلطة طة  س بواتدقيق  للنتائج الة،  ومعقلا  راتديلى التقإاً  ستنادا  ات،وين مخصصتكالمجموعة بجلة. تقوم  لمؤ المخصص للضرائب الحالية وا
المعن  رائبالض تعللبلدان  التي  فيهاية  ية عمومجال  مل  مبلنست.  إلى  د  المخصص  ذلك  عوادعغ  مة  اثمل،  الخبرة  لل  التدقيقعملسابقة   ليات 

س  الضريبي قبل  والتفسيراتمن  الضرائب  لألال  لطة  الضريمختلفة  قبلبينظمة  من  ل  التي  شأةمنال  ة  بة يالضر  لطةسو  يبةرضلتخضع 
 ي أماكن تواجدفائدة  سلالظروف اعتمد على  ي تالت  ر ومألان  م  سعةوا  موعةيرات عن مجروقات في التفسالف  تنتج تلكأن    مكنؤولة. يالمس
  جموعة.ات المركش
  

ة للضريبة عضلخا اح  رباألدام اتخسافيه  كن  يمذي  الحد ال  ىللمستخدمة إريبة غير االضبة المؤجلة لخسائر  موجودات الضرياالعتراف بيتم  
إلى به، استناداً  اف  االعتر  الذي يمكن  المؤجلةريبة  ض لالغ  بد ملتحديجوهرية  أحكام    وضع  اإلدارةى  يتوجب عللخسائر.  م ااتخدقابل اسم

  بة.يلضرا طيطتخ ة للمستقبليا ستراتيجياتفة إلى االضاالخاضعة للضريبة باإل ومعدل األرباح المستقبلية ت المرجحالوق
  
  ةيمالغير ال موجوداتمة اليفي ق ضخفاناال
بار يتم اخت  ل تقرير.ية في تاريخ كمالغير ال  الموجودات  في قيمةخفاض  نالا  ىلت عمؤشرااك أية  ذا كانت هنقييم فيما إموعة بتوم المجقت

المالية غير  التحري    الموجودات  في  تلقياالنخفاض  عندما  هن مة  مؤش كون  تمإ  عدمعلى  رات  اك  ايمالق  صيلحكانية  يتم ةفتريلدة  عندما   .
ا منل اب  احتسإجراء  ااالستخ  قيمة  تقدر  التدام،  ادإلدارة  القبمستل ا  ةلنقديفقات  الموجود  متوقعة لية  ا  تامن  لللوحدأو  المنتجة  وتختنة  ار قد 
  لنقدية. التدفقات الك ب القيمة الحالية لتالخصم المناسب من أجل احتسا معدل

  
نشاء إلف ايكالعلى تإلنجاز  عمال قيد اتكلفة األ  ل. تشتملأيهما أقق،  ي تحقابلة للي القيمة القفوصا  فةتكلالير بتطولا  ت لغرضراعقاان البي  يتم
يف الناقصاً تك  االعتيادية ال  لمقدر في سياق األعملقابلة للتحقيق بسعر البيع القيمة اصافي ا  لالصلة. يتمث  ذات  األخرى  يف المباشرةالتكالو

  . بيعلا فاتصرووماز اإلنج
  

  لية ت المااوالعادلة لألدقياس القيمة 
قياسعندما   يمكن  العا  ال  للموجوداالقيمة  المدلة  وااليت  ب  لةجسمالة  يلالما  تابولمطلة  الميافي  ان  إ  دالموحلمالي  ركز  األسعار    لىاستناداً 
 صومة. يتم لمخقدية اقات النج التدفالتقييم التي تشتمل على نموذ  بتخدام أسالي عادلة باسلا  تهاقيمياس  يتم ق  لنشطة،في األسواق ا  المتداولة

ند  من األحكام ع  تطلب ذلك درجة، ي كوعند تعذر ذلممكناً،  ك  ن ذلويك  امندع  ةظولحملا   قا ألسومن اذج  النمال على المدخالت لهذه  حصوال
  لبات. والتق ناومخاطر االئتماطر السيولة خم المدخالت مثل بخصوصت اراتبعاالبعض م على العادلة. تشتمل األحكاتحديد القيمة 

  
  ١٩- كوفيدتأثير 

يناير   ا٢٠٢٠في  منظمة  أعلنت  اللصح،  جديدة    بسبب  الميةعية  صح  ارئطوة  لحا   ةيعالمة  ساللة  في ظهور  ك من  مدينة   وروناروس  في 
لزيادة  ل  ظراً نوباء  ك  ١٩- كوفيد  فيروس  لصحة العالمية تفشيا  ةمظمن  صنفت،  ٢٠٢٠خالل مارس  ").  ١٩–شي كوفيدن، الصين ("تفووها
  عام   غالقالسفر وإ المية على  يود عفرض ق  إلىوس  فيرالا  ذله  ةيوبائة البيعالعالم. أدت الطمستوى  على    باتصاواإلتعرض  ال  فييعة  السر
  ة.عومجممل فيها الطاعات التي تعالمناطق الجغرافية والقأثر على  معظم دول العالم، كما ي ف
 
، يهعلو  .اليةالمنتائجها    على، وهو ما انعكس  )افةيوالضزئة  لتجرات وا(قطاع العقا   المجموعة  قطاعاتعلى  "  ١٩- كوفيد"  جائحةقد أثرت  ل

العة  ومالمج  ذتاتخ من  خالتدابير  العديد  ترمن  عل  من  وها  ملياتشيد  القصوى  الموظفين  االستفادة  ات وإعفاء  التشغيل  كاليفتومستوى 
  ف نص السفر في ئناف التغالق واساإلف فيء تخع بد. ملتكلفةا لتقليل التأثير على اإليرادات واهوعمالئ هاموردي عن كثب مع  عملوال يجاراإل
مراكز التسوق   وزيادة اإلقبال علىشغال في الفنادق  معدالت اإلرات وتحسن  زيادة في مبيعات العقا  جموعةملت اهدش  ،٢٠٢٠ن  ني ماالث
بالخا مصة  بدترفبقارنة  ها  اة  ظهور  أوائلف  لوباءاية  ا٢٠٢٠  ي  الوضع  تقييم  اإلدارة  تواصل  التساتتراسذلك  في    بمالحالي  .  ير  عيجية 
  .فةكللتا تخفيضدرات ومبا

  
  : ١٩- يدوفك ارة الحالي لتأثير تفشياإلد  تقييمي فيما يل

  
 ةيرلعقارات االستثمالالقيمة القابلة لالسترداد      )أ

ع ق ائد المتولعواه  موقعدة وى حقار علنظراً للخصائص المميزة لكل ع  تقديرية طبيعة  ت  االستثمارية ذا   اراتعقلللالسترداد  إن القيمة القابلة  
يعمم  الخصم  تعدالموات  رجاياإلنمو    ومعدل و  حالة  استمرار  س كا  اليقين.  أجرتهاا  ة الداخلي  اتيملتقيلفقاً  عدم  ال  لتي  فإن   مة يقاإلدارة، 

قيمة في الفترة الحالية  لااض في  ر انخف، وعليه لم يتم تسجيل خسائللعقاراتترية  دفأعلى من القيمة ال  ةرياثمتساال  اتعقارلل  ستردادالقابلة لال
  مليون درهم).   ٤٠٤قيمتها : خسائر انخفاض في القيمة ٢٠٢٠يونيو  ٣٠(



  ةوشركاتها التابع م.عش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت وحدةلمزة الية الموج لمرحيانات المالية ا بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي ٢٠٢١ يونيو ٣٠ي ف  اكم
  

 
١٤  

  الهامة (تابع) المحاسبية  اضاتديرات واالفتراألحكام والتق   ٢- ٢
  

  بع) (تا تتراضافالتقديرات واال
 
  ةفالمعدات في قطاع الضياآلالت واممتلكات والة قيم اضخفانم ييقت   )ب
تواء حكومات الحها الت التي اتخذتءايجة اإلجرانت  الات اإلشغاض مستويخفانواإلغالق المؤقت    موعة بسببلدى المجفة  الضياع  ثر قطاأت
شغال المنخفضة ومعدالت الخصم، اإل  ةسبة ننتيجقبلية  ستلما  ةيدقالن  ات دفقلتر اأثت  تقييمية  لرئيسييم اتقلااالت  جممن  تتض  . ١٩- دشي كوفيفت

 دفترية أعلى من القيمة اللالسترداد  مة القابلة  قيالفإن  ،  اإلدارة  لتي أجرتهاا  ةالداخلي  اتلتقييملفقاً  وم اليقين.  عد  ةلحار  مرااست ى  إلر  مما يشي
  ١٤٧قيمتها  سائر انخفاض في القيمة  : خ٢٠٢٠يونيو    ٣٠لية (لحاالقيمة في الفترة ا وعليه لم يتم تسجيل خسائر انخفاض في  ،  قاراتللع

  هم). مليون در
  
  طوير لتا  قيد راتعقالللتحقيق صافي القيمة القابلة لم تقيي   )ج

القيو رغم  المشاريع  تسليم  المجموعة  لدى  العقارات  قطاع  بيواصل  يتم  المناطق.  بعض  في  المفروضة  الد  األراضي  بحتفمان  للبيهظ   ع ا 
ضمن  اتقاروالع لغرض  لعقا ا  المصنفة  أرات  بالتكلفة  ا  والتطوير  اللقيمصافي  للتاقة  أيحقبلة  صاف  يهماق،  تقييم  يتم  اأقل.  ة  ابلالق  ةيملقي 
وخطط التطوير ووتكاليف اإلنجاز والمبا إلى أسعار المبيعات المقدرة    تناداً قيق استحلل  نهاية   ية فائمقظروف السوق اللغ المدفوعة مقدماً 

جوهري في القيمة، ض  ليه تخفييترتب ع  يةفي الفترة الحال  تأثير مادي  له  ليس   ١٩- يدء كوففشي وبات  ى أنإلارة  داإل  توصلت  .ريقرالتفترة  
با األخذ  الالفر عتبار  المع  ل ق  المكبير  يتعلق  دى  فيما  لغربعجموعة  بمبلغ:  ٢٠٢٠يونيو    ٣٠(  ويرط تالض  قاراتها  ن مليو   ٦٦٣  تخفيض 

  .  م)دره
  
  ر أجي زئة والتجتاع المن قطات اإليراد     د)

ً   ٢٠٢٠خالل   صارمة نتج   اءاتإجر  ةالمتحد  العربية  اإلماراتدولة  كومة  حت  س، فرضروفيالحتواء  ا   رضغوبء  الوبا  تأثير  ، تطوروالحقا
اقبال  اإل  في  قتمؤ   انخفاضعنها   كعلى  التجارية.  التجزلمراكز  من  المجء  بدعزام  مستأجموعة  خريم  كوفيدها  تفشي  ع١٩- الل    رضت ، 

ار يلمتطلبات المع، والتي يتم احتسابها وفقاً  الحاليةالفترة  وفي    ٢٠٢٠يها في  إيجارية لمستأجر  م إعفاءاتقديلت  وعيةرتيبات طمجموعة تلا
 . جار""عقود اإليلمالية رير ادولية إلعداد التقاير اللمعاي من ا ١٦رقم 

 
على تفشي  عالوة  أدى  زيادة    ١٩- دوفي ك  ذلك،  اليقيحالة  إلى  بعدم  إمكان  الشأن  تحصيل  اإلداال  ذممنية  ترى  التجارية.  أنهمدينة  من   رة 

عدم هذه الطريقة    يل إيرادات اإليجار. تعكسلصلة إلى مدى إمكانية تحصذات اار والذمم المدينة  اإليج  اتادقط بإيرفراف  تعاالنسب  ألا
  تحصيل غير مؤكدة.ال نية ما تصبح إمكاادات عنديراالعتراف باإل ول مخاوفتناوت ارة تحصيل دفعات اإليجينكالمتعلق بإم اليقين ا

  
  ةوليوالس مويللتا   )هـ
مراقبة  تواص  ،ئيباالو  وضعلل  ةً باجاست المجموعة  والتمويل  السيولة  متطلبات  تع  لجميع  التي  خطتها  خالل  من  لها  كس واالستجابة 

ها مجموعة قوي وأن أرصدتالى  لدكز السيولة  ال مريز  ال  ،٢٠٢١  يونيو  ٣٠كما في  نه  ة أوعلحالية. ترى المجما  ةيادتصهات االقالسيناريو
جانلإ  له،داعيما  و  قدالنمن  لية  الحا اى  المتجسهياللتب  االئتمانية  كافيةت  ستكون  المسحوبة  غير  العامل    ددة  المال  رأس  احتياجات  لتلبية 
  نظور. ق في المستقبل المتحتسا يولة األخرى حيث أنهالس لباتة ومتطفقات الرأسمالي والن
  
  ييم العقارات قتللخارجية رير االتقا    )و

الضطرابات ينيخارج  مقيميينمن    ن التقييمليقين الجوهري بشأدم ال "عة حورق ف  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١ي  كما فت  ييما قتضمنت الت " نظراً 
م  يبطل التقيي ال  هذا البندإن  لسوق.  ا  مالت وعائداتمعابالعلقة  المت  ألدلةتي ترتب عليه انخفاض الا، و١٩-تجة عن جائحة كوفيدالناالسوق  

يشير   قوجإلى  ولكنه  كبيود  مدر  مقيقيلام  عد  نر  تقي  دية.يااالعتالسوق    وفربظة  نران  االستثماريإن  العقارات  جغرافية يم  مواقع  في  ة 
للعقارات.   واألرباحال  اإلشغ  اتما في ذلك مستويلمتوقع بسترداد االوا  االقتصادي ذي الصلة  رمستوى الوباء والتأثيبار  لفة يأخذ باالعتمخت
  .حقةات الالالفتر في يجوهر لكشات بريد قلتل ايتعد، قد يتم نقيالي الستمرار عدم نتيجة

  
 احات  فصواإلمحاسبية لسياسات الا غيرات في لتا  ٣- ٢

 
  ة لمجموعقبل ا نم ةقيالت المطبوالتعدسيرات فتالمعايير الجديدة وال  )أ(
  
ا  نإ إعداد  يبسحالمالسياسات  عند  المطبقة  تتواالموحدجزة  المو  المرحليةة  اليلما  البيانات  هذهة  تم  فقة  ااالسي  كلع  إعة  بتملسات  اد  عدعند 

المالبي المانات  السالية  لل نوحدة  ال  مجموعةوية  تطبي٢٠٢٠ر  سمبدي  ٣١في  نتهية  مللسنة  باستثناء  ال،  المعايير  وادجق  التي  لتفسيريدة  ات 
هو    ٢٠٢١اير  ني  ١من    اعتباراً   يتسر كما  تطبيق م  الرغمب  .هأدنا  ورمذكوليست  ال  ن  المهذه  وعايير  في ولألا  ةرملل  تاللتعدياجديدة    ى 

 . الموحدة للمجموعة زةرحلية الموجالم نات الماليةيابلأو ا لسنويةاحدة الموالمالية لى البيانات مادي عأثير لها تس يل هاال أنإ ،٢٠٢١
 

 يار عملية والر المااد التقاريية إلعدالدول  رييمن المعا  ٩م  رق  راالمعي  علىالت  ديتعل ا  -   ٢رحلية  لما  ائدة المعياريالف  عدل م  لديتع  
اد  ية إلعدر الدولييمن المعا  ٤رقم    راالمعيو   ماليةرير الالتقا  اد دعدولية إلال  عاييرمن الم  ٧المعيار رقم  و  ٣٩لي رقم  دوسبي المحاال

 .ةماليارير اللتقاد اية إلعدر الدولييعامن الم ١٦رقم   راالمعيو التقارير المالية
  



  ةوشركاتها التابع م.عش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت وحدةلمزة الية الموج لمرحيانات المالية ا بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي ٢٠٢١ يونيو ٣٠ي ف  اكم
  

 
١٥  

 )تابع(ت احاصفواإلية محاسبلسياسات الا ت في راغيلتا  ٣- ٢
 

    اهييل يتم تفعم ة ولكن لرات الصادريفسالتت ويالدعوالت  يرياالمع (ب)
  

الجد المعايير  والتفسيرات  عدلالموة  يدإن  تمة  ولمإصداره  التي  تاري  ا،  حتى  بعد  تفعيلها  إصتم  جموعة  لملة  الموحد  يةلامال  اناتبيال ر  اديخ 
  ارية.ح ستصبا مد، عنطبقني ثماحي  ة،دلالمعوة ديدلجا عاييرق هذه المالمجموعة تطبي تعتزم أدناه.  ةنيمب
  

 ٢٠٢٢يناير  ١ من امات (اعتباراً قل بالتزعقد مث تنفيذيدرج ضمن تكلفة ما  – ٣٧ديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم تع ( 
 

 على  لاات  تحسينال الدسنوية  إلعداد  وليالمعايير  الماليالة  الملعتعديالت    –  ٢٠٢٠- ٢٠١٨ة  تقارير  رياعى  لمعايير ا  من   ١قم  ر 
للمعيار رقم  ثلة التوضيحية المصاحبة األمالية، من المعايير الدولية إلعداد التقارير الم ٩والمعيار رقم د التقارير المالية ادلية إلعودال

 ) ٢٠٢٢اير ين ١(اعتباراً من   ٤١م قي رمحاسبي الدوليار اللمعوا ةير الماليإلعداد التقارمن المعايير الدولية  ١٦
  

 وات  كاتلمملا اعداتملواآلالت  رقم  عتل،  الدولي  المحاسبي  المعيار  على  متعديالت    –  ١٦ديالت  البشأن  قبل معاملة  تحصالت 
 ) ٢٠٢٢يناير  ١اعتباراً من  المزمع االستخدام 

  
 ٢٠٢٢ير ناي ١  نم اً بارتاع( يةير المالة إلعداد التقارالمعايير الدولي من ٣رقم ار على المعيتعديالت  – يميار المفاهمراجع اإلط ( 

 
 التعديالت تعريفًا جديًدا للتقديرات المحاسبية:   تقدم   -   ٨الدولي رقم    يمعيار المحاسبالمحاسبية والتعديالت على  يرات الدقريف التعت

 ) ٢٠٢٣ير ينا ١ا من  اس. (اعتبارً القيمن  يقينلام بيانات المالية تخضع لعدتوضيح أنها مبالغ نقدية في ال
  ج

 بها  أو المساهمة  الموجودات بيع -  ٢٨حاسبي الدولي رقم التقارير المالية والمعيار الم عدادة إليايير الدول معالن م ١٠رقم  معيارلا
تطبق ي  المنشأة التعلى  كن يجب  ول،  ىلى أجل غير مسمإالتفعيل  إرجاء تاريخ  مشترك (تم  ائتالفه البين مستثمر وشركته الزميلة أو  

 )يأثر مستقبل ب هابقتط أنكر بقت مو في التعديالت هذه 
 

اوتت  ال هذهقع  لتطبيق  يكون  أن  السيراوالتف  التعدي والتيدة  الجدايير  المع  لمجموعة  أعواردت  تأثية  البيانات  اله  على  جوهري  لية ماالر 
  عة. موالمستقبلية للمج ةوحدالم
  

 هامة حاسبية الالملسياسات ا ملخص  ٤- ٢
  
  تااد ريباإل فاعترالا

  
  ء مالعلا نم ودقالعن ميرادات إلا

المجم عقتباالععة  وتقوم  من  باإليرادات  العمالءراف  منموذأساس  على    ود  خج  خطن  مب  واتمس  هو  الكما  في  رقم  مع ين  من    ١٥يار 
  ية: ر المال اريلتقاد اعدإل المعايير الدولية 

  
العقد  . ١رقم  ة الخطو ا  تعريف  يُعلعممع  حرّ يل:  أو أكثر ينشأ بموجبه  طرفين  أنه اتفاق بين  على  واف العقد  النفاذ قوق والتزامات   جبة 

  ويحدد معايير لكل عقد يجب الوفاء بها.
    

المتحديد    . ٢قم  الخطوة ر العقد  في  عليه  المنصوص  الوعد  في  األداء  التزام  يتمثل  العقد:  في  األداء  بتحويل  التزامات  العميل  مع  برم 
  . أو تقديم خدمات إلى العميل ائعبض

    
المعام  . ٣  الخطوة رقم سعر  يتمتحديد  اللة:  سعر  فيثل  الذي    معاملة  حقه  المجموعةتوقع  تالمبلغ  من  يكون  مقابل    اأن  عليه  الحصول 

  . خرىلها باإلنابة عن أطراف أالعميل بها، باستثناء المبالغ التي تم تحصي ع أو تقديم الخدمات التي وعدبضائتحويل ال
    

المنصو  . ٤الخطوة رقم   األداء  اللتزامات  المعاملة  سعر  العقدتخصيص  في  عليها  يخصص  فيما  ين  :  الذي  من  العقد  أكثر  على  طوي 
توقع  تاألداء بقيمة تعكس المبلغ الذي    التزام من التزاماتبتخصيص سعر المعاملة لكل    المجموعةقوم  تالتزام تعاقدي،  

  مقابل الوفاء بكل التزام. ل عليهحصوال اأن يكون من حقه موعةالمج
    

  تفي المنشأة بالتزام األداء.  )نأو بمجرد أ(ما يرادات: عنداالعتراف باإل  . ٥الخطوة رقم  
  

  
  
  
  



  ةوشركاتها التابع م.عش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت وحدةلمزة الية الموج لمرحيانات المالية ا بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي ٢٠٢١ يونيو ٣٠ي ف  اكم
  

 
١٦  

  ) (تابعة الهام  حاسبيةلسياسات الما ملخص  ٤- ٢
  

  بع) ا(ت تااد رياإلب فاعترالا
  

  ية: التالشروط ال أحد ذا تحققإ ،زمنية ترةعلى مدى فت دااف باإليررتوتع ءداألم اازتة الع جموي المتستوف
  
  و لمجموعة لها؛ أأداء ا دبمجر امنة تزبصورة م ويستهلكها وعةالمجم اءأد مقدمة منلا اياالمزيحصل العميل على  .١
   وأ ؛األصلين ساء أو تحيه العميل بمجرد إنشعلر يسيط لأص أو يحسن مجموعة ال داءينشئ أ .٢
  ن.اآل تىح نجزالمداء ت األدفعا وللمنشأة حق ملزم في  مجموعةيل للام بدتخدسو اذ أصل ةعوجملمااء أد علىيترتب ال  .٣
  

التزام   لذي يتم فيه استيفاءا  قتدات في الورايعتراف باإليتم االأعاله،    ورةذكلملم تحقق أحد الشروط ا  يألداء التا  اتالتزامبخصوص  
  . ءألداا

  
خالل  األداء    بالتزام  المجموعةفي  تعندما   الخدمات  ائعضلبا  تسليممن  وعد   أو  بإنشاءتبها،    تالتي  أساس    تعاقديأصل    قوم  قيمة على 
ينتج عن  اإليرادات المعترف بها،    قيمةيزيد المقابل المقبوض من العميل عن  ل عليه نظير الوفاء بااللتزام. عندما  ي تم الحصوبل الذالمقا
  .تعاقديالتزام  ذلك

 
اء ستثنت باعاة للدفددمحال  ديةاالعتبار البنود التعاق  قبض، مع األخذ بعينق التحمسأو الوض  مقبال  لغمبة لللدمة العاقيلاات بديراس اإليتم قيا

إذا  لتحد يير محددة  معال  ابإيراداتها مقبات  ترتي  مييبتق  المجموعةلرسوم. تقوم  او  لضرائبا يل. وكأم كسي  رئي د  رول كممعت تكانيد فيما 
  ها.اداتيرإ تيباتتر ميعج  يف سيرئي درتعمل كمو اهبأن ةموعالمج استنتجت

  
االعتراف   فييتم  الدخ  باإليرادات  ا  الموحد ل  بيان  فييكو  الذيد  لحإلى  ان  من  المز  ح رجلم ه  االقتدفق  اادية  تصايا  وإن  لمجمو إلى  عة 

  . قةموثوة بصور اهياسن قا ينطبق، يمكحيثميف، التكالت وداراإليا
  

  تطوير ت الخدما
منإليربا اف  عتراالتم  ي ال  إدارة  اتدمخ  تقديم  ادات  عالتطوير  يمكمقدمة  المعاملندما  عوائد  تقدير  بصورةن  ً ناداستوذلك    ثوقةوم  ة  إلى   ا

ي الذلحد  إلى ا  فقط  اتاديرإلبا، يتم االعتراف  ةقوموث بصورة    ئجتانال  س  يمكن قياندما الير. عالتقرتاريخ    م التزام التطوير فياإتم  مرحلة
  . ليصحتة للقابل بدة المتكات وفصر مالفيه كون ت

  
  ية ستثمارارات االالعق رمن تأجييجار ات اإلادإير

لم، وفقية من الخصفمارية، صاثتسااللتشغيلي للعقارات  ار ااإليجعقود  من  ر  بإيرادات اإليجا  فعترايتم اال ر على د اإليجاوط عقورش اً 
  ر. المؤج األصل المستمدة منا زايالم  طمن ل الً تمثير كثل أيبد اسسأ كانان هإال إذا ك ،الثابتسط الق اسعلى أسترة اإليجار ى فمد
  

  جرين عات المستأعن مبيبإيرادات اإليجار  االعتراف
د ي حال عدم وجوفرون.  مستأجلا  المدققة التي يقدمها  تلمبيعاتقارير ا  بناًء علىين  رات المستأجعن مبيع  يجارات اإلاديرإب  عترافالايتم  
ً ستناار  اإليجعقود  المنصوص عليه في    اتالمبيعا حجم  زوجاوو تأ  احققو  الذينجرين  أستلمل  هامإجراء تقييدارة ب، تقوم اإلمدققة  رتقاري   ادا
  .يخ يرم التاهأدائ إلى
  

  برنامج والء العمالء
ق أي من فناد ق في  فانباإلعند قيامهم    طمالء تجميع النقالعلتيح  ي  ذيوال  اسم "يو من إعمار"،ء، بالوال  طرنامج نقاتقوم المجموعة بتشغيل ب

ً قح  لح العمييث تمننفصل حلوالء التزام أداء منقاط اجموعة. ينشأ عن  الم  يفه  يفالتر  تداحأو و ً  جوهريا م تخصيص جزء من سعر  . ويتا
النقاط.    دتردان اسلحي  كالتزام تعاقديالعتراف به  ا   مي، ويتالنسب  المستقللى سعر البيع  ًء عبنا  ءوحة للعمالالمعاملة إلى نقاط الوالء الممن

االو المنع  تادايرإلبا  فارتعيتم  استرداد  بند  تتجات  عند  العميل.  سعر واسطة  ا  قدير  الولن  يدلفرالبيع  تالءقاط  في  ض،  المجموعة  ع 
  وأي   نوي،ع سها بشكٍل رب داالتي سيتم استرد  اطقها للنقديراتم المجموعة بتحديث توتقواط.  قنسترداد الاعتبارها احتمالية أن يقوم العميل با

  يرادات.ابل اإليتم تسويتها مق ودقعلات ابمطلو دنبى رصيد تعديالت عل
  

   وإعادة التصنيف اداتتراف باإليراالع توقيتالتغيرات في  
  

شركة إعمار مصر    أجرته  خارجي  نية من مستشار قانونيانومدعومة بآراء ق  القانونية السابقة  تاإلجراءابناًء على مراجعة  السنة،  ل  خال
  ١٥عيار رقم  لاللتزام بالم  هات اإلدارة تقييمعاد، أالدولي للمجموعة)ت  قطاع العقاراة في مصر (كرلشتابعة ل  ، وهي شركةمية ش.م.مللتن
ن أ  دارةاإل  رتقروعليه،  .  على مدى فترة زمنية  العقارات في مصرلالعتراف بإيرادات بيع  لدولية إلعداد التقارير المالية  المعايير ا  من

على   المبالوحداالسيطرة  فيت  ي  اعة  العمالء    لهاويتح  تممصر  زمفي  إلى  محددةنقطة  عأ  ،نية  الوحداي  اكتمال  يجب  وب،  ت ند  التالي 
  .الزمنية لنقطةتلك اي عتراف باإليرادات فاال
  



  ةوشركاتها التابع م.عش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت وحدةلمزة الية الموج لمرحيانات المالية ا بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي ٢٠٢١ يونيو ٣٠ي ف  اكم
  

 
١٧  

  ) (تابعية الهامة لسياسات المحاسبا ملخص  ٤- ٢
  

  (تابع)  وإعادة التصنيف راداتاإلي ب عترافتوقيت االالتغيرات في  
  

أخذت اإلدارة في   ،ءطاخواأل  يةسبحالميرات االتقد  ات فيية والتغييرحاسب السياسات الم  ٨ولي رقم  لدا  يبحاس معيار المالبناًء على متطلبات  
الموجزة  ت المالية المرحلية  ياناالمقارنة. تم تعديل البدت بيان األرصدة  اوأع  يعبية بأثر رجلمحاسيير في السياسة ار تأثير هذا التغعتبااال

  :ناهعلى النحو الملخص أدالموحدة 
 

ذلوة  الع اك على  أرقام  بعض  تصنيف  إعادة  أيًضا  تم  لتتو،  العرض  افلمقارنة  مع  المي  ف  تبعالمق  المرحلية  المالية  البيانات  وجزة  هذه 
 الموحدة.

 

        ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١في 
        المالي الموحدركز بيان الم

  
  تم وفقاً لما

ً سابيانه      بقا
  التسويات
  التي تمت 

ً وف   دةعا إلقا
ً بيان حالا  ليا

  هم در ألف  ف درهم لأ  رهم ألف د  
        الموجودات

  ١١٫٢٤٦٫٥٦٤  ) ٩١٩٫٠١٣(  ١٢٫١٦٥٫٥٧٧  التي لم يصدر بها فواتير  ةمدين ارية والذمم التجمدينة الم الالذم
  ١٦٫٠٢٩٫٧١٩  ٥٩٫٨٤٩  ١٥٫٩٦٩٫٨٧٠  ماً  عة مقدت مدفوة وودائع ومصروفاموجودات أخرى وذمم مدين

  ٤٠٫٩٣٢٫٩١٩  ٢٫٤٠٠٫١٥٦  ٣٨٫٥٣٢٫٧٦٣  تطوير للغرض ا عقارات 
  ١١٧٫٩٧٦٫٥٩٦  ١٫٥٤٠٫٩٩٢  ١١٦٫٤٣٥٫٦٠٤  جمالي الموجوداتإ
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        ت لوباالمط

  ١٧٫٤٢٦٫٧٠٦  ) ١٨٠٫٣٣٦(  ١٧٫٦٠٧٫٠٤٢ الذمم الدائنة التجارية واألخرى 
  ١١٫٦٨٩٫٤٢٣  ٣٫٠٩٧٫٤١٤  ٨٫٥٩٢٫٠٠٩  من العمالء اً غ مدفوعة مقدمالمب
  ١٫١٠٣٫٠٠٣  ) ٤١٫٥٩٣(  ١٫١٤٤٫٥٩٦  الدفع جلة المستحقةخل المؤالدة يبرض

  ٥٣٫٣٩٤٫٦٩٤  ٢٫٨٧٥٫٤٨٥  ٥٠٫٥١٩٫٢٠٩  بات المطلوإجمالي 
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        حقوق الملكية
 ١٧٫٥٤٠٫٥٩٧  ) ٢٥٫٠٦٣(  ١٧٫٥٦٥٫٦٦٠ ياتتياطاالح

  ٣٠٫٨١٩٫٠٩٨  ) ١٫٢١٢٫٣٢٠(  ٣٢٫٠٣١٫٤١٨ األرباح المحتجزة
  ٩٫٠٦٤٫١٥٢  ) ٩٧٫١١٠(  ٩٫١٦١٫٢٦٢  ةص غير المسيطرحصال
  ٦٤٫٥٨١٫٩٠٢  ) ١٫٣٣٤٫٤٩٣(  ٦٥٫٩١٦٫٣٩٥  ة حقوق الملكيلي ماإج

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

        ٢٠٢٠يناير  ١في 
        دالموح الماليبيان المركز 

  
ً وف    لما تمقا

 ً     بيانه سابقا
  وياتالتس
  تي تمت لا

ً وفق   دةاعإل ا
ً بيال  ان حاليا

  م هألف در  ألف درهم   ألف درهم   
        تالموجودا
  ١٠٫٣١٦٫٠٥٨  ) ١٤٨٫٩٧٢(  ١٠٫٤٦٥٫٠٣٠  بها فواتير  لتي لم يصدرارية والذمم المدينة تجا ينة الالذمم المد

  ١٥٫٤٩٨٫٥٢٦  ٣٩٫٢٦١  ١٥٫٤٥٩٫٢٦٥  مقدماً  ت مدفوعة مصروفاموجودات أخرى وذمم مدينة وودائع و
  ٤١٫٧٠٤٫٠٠٣  ١٫٣٨٤٫٠٦٣  ٤٠٫٣١٩٫٩٤٠  ير تطوالض غرت لعقارا

  ١١٨٫١٤٤٫٧٥٦  ١٫٢٧٤٫٣٥٢  ١١٦٫٨٧٠٫٤٠٤  جوداتالمو يجمالإ
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        مطلوبات لا

  ١٦٫٨٧٦٫٠٦٦  ) ٤٣٫١٣٠(  ١٦٫٩١٩٫١٩٦ ية واألخرى ئنة التجارالذمم الدا
  ١٢٫٢٠٢٫٩٦٢  ٢٫٠٥٥٫٩٣٠  ١٠٫١٤٧٫٠٣٢  ء العمال ماً منمبالغ مدفوعة مقد 

  ٥٥٫٤٣٣٫٧٨١  ٢٫٠١٢٫٨٠٠  ٥٣٫٤٢٠٫٩٨١  إجمالي المطلوبات 
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        يةلكحقوق الم
  ١٧٫٥٥٣٫٩١٥  ) ٨٫٨١٤(  ١٧٫٥٦٢٫٧٢٩ ياتتياطاالح

  ٢٨٫٧٣٧٫١٢٤  ) ٧٠٤٫٥٢١(  ٢٩٫٤٤١٫٦٤٥ جزةاألرباح المحت
  ٩٫٢٦١٫٨٨١  ) ٢٥٫١١٣(  ٩٫٢٨٦٫٩٩٤  ةرلمسيطغير ا صحصال

  ٦٢٫٧١٠٫٩٧٥  ) ٧٣٨٫٤٤٨(  ٦٣٫٤٤٩٫٤٢٣  وق الملكية إجمالي حق
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  ةوشركاتها التابع م.عش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت وحدةلمزة الية الموج لمرحيانات المالية ا بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي ٢٠٢١ يونيو ٣٠ي ف  اكم
  

 
١٨  

  (تابع) لسياسات المحاسبية الهامة ا ملخص  ٤- ٢
  

  (تابع)  وإعادة التصنيف يراداتتوقيت االعتراف باإلالتغيرات في  
  
        وحدالم لشامالل الدخيان ان الدخل الموحد وبيب

        

  
ً وف   مت  لماقا

  بيانه سابقاً  
  التسويات
  ت التي تم

  ةدوفقاً إلعا
ً لا  بيان حاليا

  ألف درهم   ألف درهم   هم در ألف  
        :٢٠٢٠ يونيو ٣٠في لمنتهية ا  أشهر الستة لفترة

  ٨٫٢١٩٫٨٥٢  ) ٨١٢٫٣٩٣(  ٩٫٠٣٢٫٢٤٥  اإليرادات 
  ) ٥٫٣٧٦٫٦٤٢(  ) ١٠٦٫٥٢٨(  ) ٥٫٢٧٠٫١١٤(  ت إليراداتكلفة ا
  ) ١٫٥٤٢٫٨٢٧(  ) ١٠٩٫٥٢١(  ) ١٫٤٣٣٫٣٠٦(  داريةإلوا ميةمولع روفات المصوا  لبيعت اوفامصر

  ٢٫١١٠٫٧٥٣  ) ٣٫٩٦١(  ٢٫١١٤٫٧١٤  ى خرإيرادات أ
  ) ٥٥٠٫٩٥٠(  ٦٦٣٫٥٨٦  ) ١٫٢١٤٫٥٣٦(  القيمة تخفيضانخفاض القيمة / 

  ١٦٣٫١٧٠  ٢١٫٣٨٠  ١٤١٫٧٩٠  ضريبة الدخل  تخفيض
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  ١٫٩٥٨٫٨٦٦  ) ٣٤٧٫٤٣٧(  ٢٫٣٠٦٫٣٠٣  لفترةرباح اصافي أ
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  ) ٢٥٤٫٣٤٠(  ١١٫٩٥٠  ) ٢٦٦٫٢٩٠(  بية في احتياطي تحويل العمالت األجن الزيادة
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        : لى مالكي الشركةإ بةسوسهم المنة الحيرب
  ٠ .٢٤  ) ٠ .٠٤(  ٠ .٢٨  ) رهمف للسهم (دلمخفألساسي واح االرب - 
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ً وف   مت  لماقا

  بيانه سابقاً  
  التسويات
  ت التي تم

  ةدوفقاً إلعا
 ً  البيان حاليا

  ألف درهم   م ألف دره  هم در ألف  
        :٢٠٢٠ يونيو ٣٠في لمنتهية ا  أشهر الثالثة لفترة

  ٢٫٨٩١٫٦٥٣  ) ٣١٣٫٤٣٤(  ٣٫٢٠٥٫٠٨٧  اإليرادات 
  ) ٢٫٤٥٨٫٦١٤(  ) ٤٤٠٫٣٧٢(  ) ٢٫٠١٨٫٢٤٢(  ت إليراداتكلفة ا
  ) ٧٦٧٫٦٦٥(  ) ٧٠٫٧٠٣(  ) ٦٩٦٫٩٦٢(  داريةإلوا ميةمولع روفات المصوا  لبيعت اوفامصر

  ٢٫٢٣٧٫٨٠٦  ) ٢٫٩٨٥(  ٢٫٢٤٠٫٧٩١  ى خرإيرادات أ
  ) ٥٥٠٫٩٥٠(  ٦٦٣٫٥٨٦  ) ١٫٢١٤٫٥٣٦(  القيمة تخفيضانخفاض القيمة / 

  ١٧١٫٦٩٥  ٤١٫٩٤٦  ١٢٩٫٧٤٩  ضريبة الدخل تخفيض 
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  ١٫٠٣٢٫١٥٦  ) ١٢١٫٩٦٢(  ١٫١٥٤٫١١٨  لفترةرباح اصافي أ
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  ) ٣١٧٫٠١٢(  ٢٧٫٨٩٤  ) ٣٤٤٫٩٠٦(  بية في احتياطي تحويل العمالت األجن الزيادة
   ==== = = =====   === == = = ===   === ======= =  
        : لى مالكي الشركةإ بةسوسهم المنة الحيرب
  ٠ .١٥  ) ٠ .٠٢(  ٠ .١٧  ) رهمف للسهم (دالمخفالربح األساسي و - 
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  . ٢٠٢٠ يونيو ٣٠في  المنتهية ةترللف مجوعةل ليلية و التمواالستثمارية أأو  ةالتشغيليالتدفقات النقدية  إجمالي د تأثير مادي على ال يوج
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  ةوشركاتها التابع م.عش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت وحدةلمزة الية الموج لمرحيانات المالية ا بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي ٢٠٢١ يونيو ٣٠ي ف  اكم
  

 
١٩  

 ع) اب(تبية الهامة لسياسات المحاسا ملخص  ٤- ٢
  
  دة ادات الفائإير
  

 لنقديةات اات التدفقضبومقيض  فيتم تخبها  وجبمة والتي  عليلفا  الفائدة  طريقة  باستخدام  عند استحقاق الفائدةفائدة  ت اليرادااف بإالعتريتم ا
  .يلالما صللأل ية الدفتر في القيمةالمالي إلى صالألصل عمر المتوقع لل االمستقبلية المقدرة من خال

  
  والمعدات  واآلالت تالممتلكا

  
  في  فاضخاني  وأ   راكمالمت  كالهست ناقصاً اال  سملة،قتراض المرتكاليف االتضمن  والتي ت  ،لمعدات بالتكلفةت وااآلالوات  تلكلمما  قياسم  تي
  ي:كما يل قدرةملا اإلنتاجية ألعمارا على مدى الثابت   القسط ةيقى أساس طرك علالتهستسب اال ح. يلقيمةا
  
  سنوات  ١٥ – ٢    رات المستأجرةاقنات على العيسحالت
  سنوات  ٥ – ١  اني)ضمن األراضي والمب ة(مدرجبيع اكز الرم

  ةسن  ٤٥ –  ١٠  يمبان
  اتنوس  ٥ – ٢  ةبيلمكتا تلمعدااو وتريأجهزة الكمب

  سنة  ٢٠ – ٣  يلةوالمعدات الثق ناتكيماوالت الاآل
  سنوات  ٥ – ٣  اتارسي

  تواسن  ١٠ – ٢  وتجهيزات أثاث
  ةسن  ٢٥ – ٢  وجودات أخرىتسلية وملاوللترفيه دات موجو

  
تبقية م الموالقيك  هالستاال  ةقيرط و  يةتاجاإلنر  ماعألامراجعة    تتم.  نجازاإلقيد    ل الرأسماليةعمااألالك على األراضي واسته  حتسابتم اال ي
  دات. الموجو  هية من هذصادقتاال ايامتوقع للمزلاط النممع  ة متوافقوفترة االستهالك ة يقرن ط ن أمد رياً للتأكود
  

المصرو يت  افإن  أححالإل  هادتكبتم  التي  عنل  بنود  ص اد  واآلملار  والمعدمتلكات  التي  االت  منف  ابهاتساحت  ربصورة  يتم  ا  ملته سصلة 
  يةادالقتصيد من المزايا اعندما تزفقط  تها  لالالحقة األخرى فيتم رسم  تافصروالمه. أما  م إحاللت  يلذا  لعنصرلترية  فدشطب القيمة الوت
 موحدلاالموجز    مرحليلا بيان الدخلاألخرى في    المصروفاتكافة  باف  عترالايتم    ات.معدلوا  تآلالت والممتلكاب  لقعلبند المتستقبلية لمال

  .هاعند تكبد
  
ية عدم إمكان  لظروف إلىيرات في االتغير األحداث أو  تشا  مة عندمفي القينخفاض  الا  خصوصدات بمعوال ت  الواآل  كاتمتل ملاة  م مراجعتي
للممتلكات  الدف  لقيمةا  حصيلت تز  ات.معدوال  تواآلالترية  للمرالدفت  يمةالق  يدعندما  المداوالمع  الت واآل  متلكاتية  القيمة  عن  مكن  ت 

ف افر االنخخسائب  افعترإنه يتم االتحصيلها، ف ا.  الموحدالموجز    المرحلي  الدخل  اني بييمة فلقي اض    حصيلها في كن تالممة  يملقتتمثل 
ً ناق  لعادلةن القيمة الى. إأع  امأيه ام  ستخدالا  نممة  قيوالت  ادعلمواالت  ع الممتلكات واآليف بيناقصاً تكال  دلةالعامة  قيال تمثل   يف البيع تكالصا
المال تحصيمبلغ  العااألعمق  ايس  فيلمعدات  اوت  الآلواات  متلكالم  عيبمن  له  مكن  بينال  الحالدام  االستخ  نم  القيمة  تمثلما  دية  ية  القيمة 
  . اإلنتاجيا رهنهاية عم فيها تبعادمن اسو  اتعدلموا آلالتاو تاممتلكام الدخ تاسر ستمراة من اتقبلية المتوقعدية المسلنقت ااقتدفلل
  

عكس القينخالاخسائر    يتم  في  التجارييمة الشق  انخفاضبخالف    ةمفاض  في  رفمعتلا  ةهرة  السابا سنوال  بها  عند  ت  بأن    ودوجقة  مؤشر 
   ضها.تخفي تم وأودة عد موجم تت لالمعداتلكات واآلالت وللممف بها معترة الميالق في خسائر االنخفاض 

  
  تخدامدات حق االسموجو

  
 م م). يتاتخدساللالصلة  ات  ذ  صلألً ار  يخ توف تارأي،  (  ار جاإلي  ء عقددب  في تاريخ م  دا تخسق االح  اتوجود بم  ف راالعتبا   وعةتقوم المجم
ً انة،  ات حق االستخدام بالتكلفودوجقياس م ت اللتزاما  اسقي  ادةإع  يغرض ألها ليدتع، ولقيمةائر انخفاض اوخسراكم  ك متتهالاسي   أقصا
تشتمل    عقود مواإليجار.  حقتكلفة  بالمع  راجياإلزامات  لتا   قيمةلى  عستخدام  الا  جودات  المبتكالالو  هترف  اليولألا  رةاشيف  متكبدة  ة 
  ل من قومع  لة بشكمتأكد  ةوعمجمكن ال ة. إذا لم تستلمجار مفز إيحوا  ي أصاً  ناق  بدء،تمت في أو قبل تاريخ ال  تيالإليجار  ت عقد ااوعدفوم
  ط س لقلى أساس اها عب  رفالمعت  خدام ستالدات حق اجومو ك  هالم استر، يتيجاإلد امدة عقمؤجر في نهاية  الصل  األً ملكية    علىل  حصوال
  دام إلى انخفاض القيمة.ستخق االدات حموجو عصر. تخضيهما أق، أمدة عقد اإليجارو المقدر نتاجيإلار عمال لى مدىابت علثا

  
  
  
  
  
  
  



  ةوشركاتها التابع م.عش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت وحدةلمزة الية الموج لمرحيانات المالية ا بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي ٢٠٢١ يونيو ٣٠ي ف  اكم
  

 
٢٠  

 (تابع) لسياسات المحاسبية الهامة ا ملخص  ٤- ٢
  

  ةيرستثماالا اراتالعق
  

ت ب  تاراقالع  صنيفيتم  للتهالمحتفظ  ألر  جيأا  بيغراأو  ال  عهاض  استثماريركعقاأفضل    رعبس  قبلتسمفي  العقا  .ةات  قياس  رات  يتم 
ً ن ةبالتكلف ماريةستثالا  . اكمةرتمال يمةالقانخفاض ائر خسمتراكم والك هالستاال اقصا
 

  ما يلي:ك امدلالستخر المقدرة اعمألمدى ا لىعت ثابال طس قة الطريقس  سالى أهالك عاالست  احتسابم يت
  
  ةسن  ٤٥ -   ١٠  يبانالم
  سنوات  ١٠ -  ٤  هاروغي تجهيزاتالو اثثاأل
  تاوسن  ١٠ -  ٣  توالمعدا تالاآل

  
  .  اإلنجازلرأسمالية قيد واألعمال ا اضيألرل هالكستال ا احتسابم ال يت

  
مط  ع النة مافقمتوك  الستهالة وفترة ايقطر  د من أنلتأكلرية  دوة  بصورية  متبقمة الوالقي  تهالكسالاقة  طريو  اإلنتاجيةر  عمااأل  راجعةيتم م
  جودات.ولمن هذه ام ديةاقتصاال  اايع للمزالمتوق

  
ء  بالبد   ليهعتدل  ، يسخداماالستتغيير في    يكون هناك  ط عندمات لغرض التطوير فق اراقة إلى عماريتثاس  تالعقارات من عقارا  يلوحيتم ت
  تحويل.لاخ ريرات بتاترية للعقافدالة القيم الت بتحوياله تتم هذ .عالبيض ر غ ل ويرلتطي اف
  
يد  ما تز. عندنخفضت قيمتهاد اقثمارية  الستا  اتراضوعي بأن العقول م دلي  كما إذا كان هناد  ي بتحديالم ر  يركل تق  ريخبتاعة  مجموال  ومتق
للعقاراتدفتريمة الالقي االعتي  ،دادترلالسبلة  قا ال  ا متهقيعن  ارية  االستثم  ة  بخسائرراتم  الدخليايمة في بالق  يض ف خفاالنا  ف    حلي المر  ن 

ً لعقار االستثمارلة القيمة العادل في ادردتة لالسبلقالامة لقيتتمثل ا د.وحملاالموجز     أعلى.هما يأاالستخدام، قيمة من لاو بيعال  تكلفةي ناقصا
  

بها لمعترف  ة ايمقلا  في  فاضخاالنر بأن خسائر  ش ؤم  دووج  دعن  بقةاسلسنوات الاي  ا فترف بهمة المعقي االنخفاض في الر  م عكس خسائتي
  ضها.فيتخوجودة أو تم معد م ترية لامثستالقارات اللع
  

  ةغير الملموسودات الموج
  

ر الملموسة  وجودات غية الملفتك  إني.  دئمبراف العتالد اعنة  لفتكنفصل بالل مبشك  عليها  حوذمستال  وسةملمغير ال  اتوجودياس الميتم ق
فيالم عليها  هيأعم  دمج  ستحوذ  لالعحقال  ذ.حواستالا  خيرتابدلة  العاتها  قيم  ال  وسة الملم  غيرات  الموجود  تسجيل  يتمي،  ئدمبال  افتراً 

ناق إطفابالتكلفة  أي  مترائخسي  واراكم  متء  صاً  القيفاض  لالنخ  مةكار  الالحقةالنفقا  ةملرستتم    مة.في  عند  ت  المنافع   ا مفقط  من  تزيد 
لملموسة إما على أنها  ا  يرغ  جوداتوملل  يةاإلنتاج  ار عمألاييم  تق  يتم  .هذي تتعلق بذات الصلة ال  األصلاالقتصادية المستقبلية المتضمنة في  

  أو غير محددة. محددة 
  

ة في القيمبخصوص االنخفاض    يمهاويتم تقي  المقدرة  اإلنتاجيةها  رامأع  مدىى  علر محددة  اأعم  تة ذالملموس ار  دات غيالموجو  ءفاطإيتم  
 ة الملموسغير    لموجوداتلاء  طفإلا   قةريوط  ةرتعة فاجمر  تتم  قيمة.لا  ضةخفمنتكون    د وسة قملمر الت غيالموجودابأن  ر  ؤشود معند وج

واحدةة  ددمحال  نتاجيةاإل  عماراأل  تاذ األ  مرة  فيعلى  فت  قل  تقرير.  كرة  نهاية    نمط الأو  المتوقعة    نتاجيةإلار  عمااأل  فيت  التغيرا  نإ ل 
لالست ً مالن  كوي  ام ثيح  ،ءإلطفااة  قيروطفترة  ل  لتعدييعتبر  ت  اموجودبند ال  ة فيتقبلية المتضمندية المسالقتصاهالك للمزايا االمتوقع  ،  ئما

محددة العمار  األات  ة ذموسالمل  رغيودات  وجلملاإلطفاء    توفااف بمصررتم االعبية. يتات المحاسقديرتغيرات في التوتعامل على أنها  
  الموحد.الموجز مرحلي خل الن الدبيافي 

  
ً سنوي  اهراختبا  تمبل ي  ددة،حمالغير    نتاجيةاإل  عماراألذات  وسة  الملم   غير  الموجوداتاء  طفم إال يت نخفاض  التعرضها  مدى  للتحقق من    ا
ديد ياً لتحنوددة سالمحغير    اإلنتاجية  رااألعميم  يقاجعة تمر  متتلنقد.  ل  جة نتلما  الوحدة  فردي أو على مستوىلمستوى الى ا، إما عل لقيمةفي ا
كان  إذما   المحالعمر  ا  يظل  غير  يكن  حال  وفي.  محتملدد  مح  محدد  رغيمن    ياإلنتاج  العمرر  ييتغيتم    محتمل،  لم  أساسدد  إلى   على 
  .يلبستقم
  
  يلي:  كماة مقدرلا جيةنتااإلمار األعقسط الثابت على مدى ال يقةعلى أساس طرء فاتساب اإلطاح متي

  
  واتسن ٥                               ءالمعال  معة قالالع
  تسنوا ٣                                           برمجياتلا

  
  عالمة التجارية.ية واللشهرة التجارفاء اطإ تمال ي

  
ستبعاد االمن  الت  صحتالم  صافي  ق بينالفر  لى أنهاع  ةوسغير ملمموجودات  بتراف  اف االعقإين  ع  لناتجةائر اخسالو  أ  رباحاس األييتم ق
  .باألصلاف عترند إيقاف االد عالموح وجزلما رحليالم الدخلبيان  في ااف بهاالعتر ويتم ،صللألً فترية مة الدوالقي



  ةوشركاتها التابع م.عش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت وحدةلمزة الية الموج لمرحيانات المالية ا بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي ٢٠٢١ يونيو ٣٠ي ف  اكم
  

 
٢١  

  ة الهامة (تابع)بيمحاست الاسسياص الملخ   ٤- ٢
  

  يرض التطوات لغرالعقار
  
ارات قعك  تيادية االعل  األعما  سياقفي  ع  ض البيلغر  نشاء قيد اإلالعقارات  إنشاؤها أو  أو    اذ عليهاالتي تم االستحو  اتتصنيف العقار  متي
  ة:لفتكشمل الأقل. تأيهما  اهيقتحقمكن الممة يالقي صاف فة أوالتكلا باجهم إدرتطوير ويتغرض الل

  
 ستأجرة؛ضي المراأل وا اضيرالحر لأللتملك حقوق ا  
 لإلنشاء؛ و  ينلى المقاولإ  ةعوالمبالغ المدف  
 واال  تكاليف و قتراض  الإعدوتكاليف    متصميلاالتخطيط  واألتموقاد  المهنيعاع  وضرا  للخدمات  ةب  تحويلالقانونية  ر  العقا   ئب 

  لة. ذات الص ألخرىاتكاليف الو رةش المبار غي ءشاإلنف ايوتكال
  

صا اليمثل  المفي  تمقيمة  الا  قهحقيكن  في  يع  بسعر  الاس  ،تياديةاالعل  األعما  سياقالمقدر  أسعار  إلى  التقرير  سوقتناداً  تاريخ   ويتم   في 
  بيع.لة لرمقد الف لتكاليوا جازناإلتكاليف اقصاً رية، نهوجذا كانت إ ة للمالنيمقيمة الزخصمها بال

  
حددة الم  فيإلى التكال  استناداً البيع    ندع  الموحدز  الموجالمرحلي    ن الدخل بيا  في  اف بهتر معال  ويرالتط  لغرض   تالعقاراة  لفتك  دحديتم  يت

  عة.ارات المباللعق لنسبيا جمحإلى ال اً ستناداددة حمف غير  ية تكالي وتخصيص أعة ى العقارات المباالمتكبدة عل
  
ً سنويطوير الترض  غل راتللعقارية دفتال يمقلا إلدارة بمراجعةم اتقو   .ا
  

  نالمخزو
  
صة بالمجموعة. يدرج  ة الخاوالبيع بالتجزئأعمال الضيافة    عاتاطق تتعلق ب  التي  والبضائع األخرى  ةكيالتهواد االسملن ازومخل اليمث
  ة.ركالح طيئةأو ب قادمةمت دبنو يةق من أالمستح المخصصل، مع هما أقها، أيمكن تحقيقلقيمة الموصافي ا لفةلتكزون باخمال
  

صافي    يرتكزة.  المرجح للتكلف  طس توملالي على أساس  امكانه ووضعه الح  إلىنتج  وصيل المتل  كبدةالمتت  وفاصرمالفي  يف  لتكالا  تتمثل
  . جازن اإلستبعاد أو كبدها عند االضافية متوقع تإ ي تكاليفأ ناقصاً  قدرالملبيع ا رسع فيالممكن تحقيقها  القيمة

  
  مشتقةلمالية الاات األدو

  
عقود ل  شمبية، وتألجنت اة ومخاطر أسعار صرف العمالدئعار الفامخاطر أس ل  هاضرة تعرإلدا  ةمشتق  مجموعة في أدوات ماليةل التدخ

بالات مبدتقالمشاف برعتلة. يتم االجآلة ابيجنألا لعمالت  ا  صرف حقاً  ا الدة قياسهم إعات ويتالمشتقا  دإبرام عق  ختاري  يف  عادلة لة امي قئياً 
مباشرة ما  الموحد  جز  الموالمرحلي  ة في بيان الدخل  جتائر الناأو الخس  احربباأل  افعترالايتم    نهاية فترة كل تقرير.  ة فيالعادل  بقيمتها
طبيعة على    د تمحد يعالمو  زجالمو   رحليالم  لدخلان  ايب  اف فيرتاالعقيت  ن توالحالة فإ  هذهفي  داة تحوط،  أكت  المشتقيف اتصن  لم يتم

التحولعالا بتصالمجمووم  تق  .طقة  كتحوطاعة  المشتقات  أسعارمخا لت  نيف  ومخاال  طر  األجنالأسعار    رط فائدة  لاللتزامات عمالت   بية 
  دفقات النقدية). ؤكدة (تحوطات التلما

  
  لي.امالتزام كالبة السمة العادلة يقالذات  مشتقاتلاب افرتعاالتم ي، وليال مألص  بةلة الموجعادال القيمة ذات  تقاتلمشبااف رعتاليتم ا

  
  التحوط سبةمحا

تحوطات مخاطر أسعار م احتساب  نقدية. يتتدفقات الوطات الحت  أو  عادلةالة  القيم  توطا إما كتحط  ووات التحأد  ضمجموعة بعتصنف ال
يق  المجموعة بتوث  قومقة التحوط تالء عد بد. عنةيدنقال  تاقفالتد  طاتو تحة كدلمؤكا  ماتلتزالال  بيةالت األجنعمال  ف خاطر صروم  ةئدالفا

عة. باإلضافة تحوط متنوبمعامالت ا للقيام ية لديهجتيارتواالسر اطالمخ  ةرإداأهداف   مع ،الخاضع للتحوطوالبند أداة التحوط  ة بينالعالق
ات في القيم  غيرتسوية التفي    لفعاليةلية ااع  وطتحلا  ةت أداانك  ذاإما  يق  ثوتلمجموعة با  ومقت،  مرةمست  ةصور، وبتحوط ال  ءبدلذلك، عند  

  . الخاضع للتحوطات النقدية للبند التدفقعادلة أو ال
  
 ا م ما إذ قييبت  المجموعة وم  قستوكيف  للتحوط    الخاضعةطر  يعة المخاوطب  لتحوطالخاضع لوالبند    طحولتاأداة  د  ديعلى تح  ثيقالتو  ملشتي
  التحوط). د معدليفية تحديوكالية التحوط فع ليل مصادرتح كا في ذلوط (بمحتالة يلاعبات فطلمتي فستوط توحتعالقة ال نتكا
  
  
  
  
  
  



  ةوشركاتها التابع م.عش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت وحدةلمزة الية الموج لمرحيانات المالية ا بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي ٢٠٢١ يونيو ٣٠ي ف  اكم
  

 
٢٢  

  هامة (تابع)الة ت المحاسبياسص السياملخ   ٤- ٢
  

  تابع)( مشتقةلمالية الاألدوات ا
 

  لبات الفعالية التالية:طمتع يفي جمتوتسكانت  اإذ  التحوط بةحوط لمحاسالت  تؤهل عالقة
  

 تحوط؛ لة اوأدا  الخاضع للتحوطند  ن البة" بيقة اقتصاديهناك "عال  
 ة؛قة االقتصاديه العالج عن هذتنت تية" اليمالقات غيرت ىلعسيطر "يال  اناالئتم ثير مخاطرتأ إن  
 وكمية أداة  ي تتحالذ  الخاضع للتحوطة البند  ميالناتج عن ك  هة التحوط هو نفسعالقوط لإن معدل التح وط المجموعة بشأنه فعلياً 

تس التي  ً موعلمجاتخدمها  التحوط  فعليا لتحة  اهذوط    البند  ة  ميكله  للتحوطمن  أنإ  . الخاضع  يعب  يج  ال  فتصنيلا  ال   عدم   كسأن 
أم ال) كما ف به  العترا(سواء تم ا  ة التحوطليإلى عدم فعا  ياألمر الذي سيؤدوط،  التحوأداة    الخاضع للتحوطالبند    بين قيمتوازن  

     حوط. سبة التمحا من  ع الغرضسيترتب عليه نتائج محاسبية غير متوافقة م
 
ا تفيوحتلإن  التي  مط  تحوال  ةاسبحمل  لتأهلا  اييرمع بجميع    طات  محاسبهتجلعايتم  وها  بمزيياً،  موضحة  في  التفاصيل  من   سامقاألي  د 

  التالية. 
  
  دلةعاة الميقلل تاطتحوال

ن التغيرات  . إىت أخراوفصرالموحد كم   زالموج  المرحلي  لبيان الدخ  يراف بها فيتم االعت لتحوط  اداة  دلة ألعايمة الالقفي  رات  غيتلإن ا
لالعادل   يمةقلافي   للتحوطلبند  ة  الم  ئدةلعاا  الخاضع  للتحوططر  اخلبند  كجز  الخاضع  تسجيلها  الخاضع    ندلبل   الدفتريةالقيمة    نمء  يتم 

  فات أخرى. كمصرو حد وم لاالموجز حلي المر دخلال في بيان  كذلكتم االعتراف بها يو ،للتحوط
 
لتحوطات لنبا العاد  سبة  بالمتعلق  لةالقيمة  المد ة  البالتك  رجةالبنود  يفأةمطلفة  أ  مت،  تعديل  إطفاء  الي  اعلى  األتريفدلقيمة  ضمن  أو ة   رباح 

جرد وجود  لي بمفعال  ةئدلفار افاء سعطإ علي. يمكن أن يبدأ  فلاعر الفائدة  س  قةريط  تخداماسط بحو تلن اة ميقالمتبفترة  الالخسائر على مدى  
  . للتحوط  ةاضعالخاطر ى المخعائدة إل عادلة اللاته قيمي يرات فللتغ الخاضع للتحوطد لبنتعديل ا قفصاه عندما يتول وفي موعد أقتعدي

 
  د.موحلا الدخل ناالمطفأة فوراً في بي رالعادلة غي مةقيلاب عترافاليتم ا ،الخاضع للتحوط لبند باإيقاف االعتراف  ةوفي حال

 
د إلى العائ  م المؤكدلاللتزا  ةلعادال  مةي القيالحق فال   ير التراكميفإن التغ  ،هأنكبند متحوط بشمعترف به  غير  ؤكد  التزام م  تصنيفعند  

لي حالمرلدخل  في بيان ا  لصلة اذات  ائر  خسال  وح أابراألراف بعتال، مع ا مازصل أو التأك  اف بهاتريتم االع  للتحوط  الخاضعةر  خاط ملا
  وحد.ملاالموجز 

  
  نقديلا  لتدفقلت تحوطاال
موحد ضمن  الالموجز    حليمرلا  ل ل الشامخدلا  نالعتراف به في بياالناتج عن أداة التحوط يتم ا لخسائر  أو اباح  رألالجزء الفعال من  ا  إن

االعتراينمب  ،قديالن  فقالتد  تحوط  احتياطي يتم  غيرا  بالجزء  ً عال  الف  ف  ا  فورا بيان  ويتدحومالالموجز    المرحليلدخل  في  تعد.    ل يم 
الخاضع بند  لل  ة دل يمة العالقا  يالتحوط والتغير التراكمي ف  ةاية على أدأو الخسائر التراكم  حبارألا  إلى  النقدي  تدفقلطات اتحو  طييااحت

  قل.، أيهما أللتحوط
  

الفعاغ  زءالجب  ترافالعايتم   ال ال  ير  بعقود  األجنبية  لمتعلق  أوفاكمصرعمالت  وخرىت  غالج ،  اللفا  ر ي زء  اعب   متعلقعال  يل لسقود   تم ع 
  .ىلية األخرلمصروفات التشغي ا أو يراداتاإل منض هبعتراف الا

 
  المرحلي ل  يان الدخل الشامبي  اآلجل ف  ءزلجااف بعتراالحوط. ويتم  تقط كأداة  ف  لةجاآلد  قوي للعالفور  دنالبتقوم المجموعة بتصنيف  

  . وطتحة الي تكلفاطتياح  دبن حت تملكية لاق قو لحنفصل منصر في ع اكمةالمترة القيمبيان ، ويتم وحدالم الموجز
  
ً حام   هاجتعالم  د يتموح مال الموجز    المرحلي  لامالدخل الشان  بي  في  ةمك المترا  لغمباال  نإ   للتحوط   الخاضعةالمعاملة  طبيعة  بناًء على    سبيا

نصر  علملكية من اال  قو قمتراكم في حلاغ  مبلال  حذفتم  بند غير مالي، يب  افعتراال  للتحوط   الخاضعةحقاً عن المعاملة  تج ال إذا ن  المعنية.
ذلك   . وال يعتبرالخاضع للتحوط  اللتزامأو ا  لصألً ل  رىاألخ  فتريةلدالقيمة  لفة المبدئية أو اتكلااجه في  درإ  ويتمملكية  لا وق  قحل  لنفصالم
ً ضك أيلذق  نطبي  للفترة.  خرىالشاملة األاإليرادات  ضمن    االعتراف بهولن يتم    فة التصنيادعإل  ديالً عت عة  املة المتوق معلا  عندما تصبح  ا

 لة. لقيمة العادلوط تحة السبحام  هايتنطبق عل دكؤم التزاماً مالي الحقير م غالتزأو اي المصل غير أل  طوتحلل الخاضعة
 

ان لى بيإموحد  ل اجز  موال  المرحلي  الدخل الشامل  ان المتراكم في بيتصنيف المبلغ    إعادة  متت،  ينقدال  تدفقلل  أخرىت  اطبالنسبة ألي تحو 
عن  عديلت كلموحد  ا  الدخل النفي  ف   تصنيفال  ادةإع  ناتج  الت رافتالأو    رةفتس  خالت  تؤثر  النقدفدتال  لهاي   ى لع  وطتحلل  الخاضعة  ةي قات 
  و الخسائر. ح أربااأل
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٢٣  

  هامة (تابع)الة ت المحاسبياسص السياملخ   ٤- ٢
  

  تابع)( مشتقةلمالية الاألدوات ا
  
  (تابع) نقديلا  لتدفقلت تحوطاال

حالة   اللتدفقالتحوط  الاسبة  مح  فإيقافي  يجب  يدقنت  المبي  أنة،  اظل  بيانتمللغ  في  الشامل  راكم   في وحد  الم  جزموال  المرحلي  الدخل 
ة يتم إعادال سوإ الحدوث.    ةقعول مت  تزاال  للتحوط  الخاضعةلية  قبستالم  ةيقدات النقفلتدت اكانذا  إاكمة  رت خرى المملة األاالش  اإليرادات

حوط  ات نقدية متتدفقحالة حدوث    ، فيمحاسبة التحوطإيقاف    وبعدتصنيف.    ادةديل إعبيان الدخل الموحد كتعلغ فوراً إلى  ف المبنيتص
ح  و موض كما هنية  عملة المعامالة  بيعطب  حسعلى    تسابهحا  بكمة يجالمترا  ىألخرا  لةالشام  تاإليرادا  ي فيقغ متبلأي مب  فإن  بشأنها،

  .هالأع
  
  ارجيةت خلياعمفي  ستثماراتاال فيصالتحوط ال

خارجية، بمامار في  ستثإن تحوطات صافي اال م تيمار،  االستثصافي    كجزء من   هساباحتتم  ي  الذيبند النقدي  وط الحتك  لذفي    عملية 
مميبطر  احتسابه لتحواقة  أوأرباب  افعترالاويتم    .قديالن  فقالتد  تاطثلة  أخ  ح  التحوطداسائر  الفعاجلبا  علقةالمت  ة  ال  زء    لتحوط من 

حد.  موال  جزالمو  ليالمرحخل  الد   ل في بيانعاالف  يرء غزجعلق بالاح أو خسائر تتأي أربب  افاالعتر، في حين يتم  أخرىملة  شا  اتيرادإك
حلي المر  دخللا   انإلى بي  ملكيةوق الحق  ة ضمنرجمد  ئراخس  أرباح أو  ية ألكميلتراامة  لقيتم تحويل اجية، يالعملية الخار  بعادستوعند ا

  .الموحد جزموال
  

  ةالمالي ات  ودجالمو
  

وجب عقد بم  يمال   لصأبيع    أو  راء ملة شاء معارج إ  دعن  ،بتاريخ المتاجرةا  عتراف بهإيقاف االالية وودات الملموجا  يعمجتراف بعااليتم  
ً دمب  ة اليالم  تداوجالمو  ياسم قمعني. يت الوق  السمن قبل    حددزمني م  إطار  للمالي خالا   صلاأليم  ه تسلوطشر  تضيتق ً دئفة، زالبالتك  ئيا  ا

الوداموجال  باستثناء  ة، المعاملتكاليف   العادت  بالقيمة  المصنفة  اإليرا  لةمالية  خالل  األملشالادات  من  خ  وأخرى  ة  األرباح  من  و  أالل 
والذمم   تجاريةلالمدينة  م اذملإن ا  ف بالذمم المدينة التجارية عند نشأتها.يتم مبدئياً االعترا  دلة.عالقيمة الاً بااسها مبدئيقيتي تم  الوالخسائر  

ة  دائل العملي لبابعض    بتطبيقوعة  مجقامت الم  جوهري أو التي  ويلر تمعلى عنص  تشتمل  اتير والتي الوفا  هر بم تصدنة التي لالمدي
يتمبشأنها المعاملة المحا  قياسه   ،  بموجبسعر  ا  ١٥رقم    ارالمعيب  دد  الدايلمعمن  الماقاريتلاإلعداد    وليةير  ً حالتم  ي.  ليةر  ج  قا ع يمقياس 
  دلة.االعيمة لمطفأة أو بالقالتكلفة اإما ب ملاكل اب بهاعترف المجودات المالية المو

  
في  ة  داولتالمات  العطاء  ى أسعارالرجوع إلدها بمنظمة يتم تحديمالية  أسواق  لها بنشاط في  التي يتم تداوة  اليملألدوات ال  ةالعادل  ةملقيا  إن
عار  سر أتوف  ة. في حالة عدمارير الماليلتقااد  إعداريخ  قفال األعمال بتك عند إ ات وذلبوة للمطلنسبالعرض بلار اوأسعت  جودا مولل  وقالس

  ار. طاء أو التجّ علنة لدى الوساألسعار الم ضعرو  ىلم الرجوع إتيالسوق،  يمتداولة ف
  

الق للسعال  يمةإن  و   ر عادلة  الواحدة  ائعودالمتغير  اف  الليلة  هانمئتاالسسات  لمؤي  الدي  ية  لهافترالقيمة  تكلفة   تريةالدفالقيمة    إن  .ية  هي 
المستحقة.  ئاوالف  لوديعةا العادة  القيمة  تدللودلة  إن  التي  يتتثابفوائد    حملائع  باتقديرم  ة  أساليبها  النالتدفقا  ستخدام  المخصومة.  قدية  ت 

  . ةالمالي ريراد التقاإعد اريخبت لةثماالمت دوالألة الحالي ق لسو وقعة بأسعار اتمالنقدية الات دفقتخصم الت
  
  لماليةدات اولموجنيف اتص
اتصني  تمديع الماليدموجولف  عنات  العاال  دة  خص  يبدئمتراف  العلى  للمالتعاقية  قدالن  دفقاتتائص  الماجو دية  ونموذودات  أعمال لية  ج 
إليرادات  ل ادلة من خاللعاأو القيمة ا  أةطففة المتكلقياسها بالو  لماليةيف الموجودات اتم تصندات. لكي يلموجوامجموعة إلدارة هذه  ال

لتقييم  إلى هذا ا. يشار  ئماقال  صلياألبلغ  المى  ة عللفائداو  لياألً لمبلغ  ت اادفعقط  ل فتمث   قديةنتدفقات    عنها  جب أن تنتيج  ة األخرى،الشامل
  األداة.  وىعلى مست اؤهويتم إجر ،مئالقا األصليلمبلغ ى ادة علوالفائ صلي األلغ لمبم اختبار دفعات اباس
  
الض  غراأل الماليةموجتصنيف  تودات  "ال  األداةعد  ،  مشتأداة  ت  كان  ذاإ  ملكية"وق  حق  اة دأمالية  عليهة  قغير  وق  "حقيف  تعر  اوينطبق 
الدوالممعيار  لا(بموجب  صِدر  للمُ "  لكيةالم رقم  حاسبي  المالية: األد   :٣٢لي  الاألدوات  بعض    باستثناء ض)  العر  وات  ة  القابلة  مشتقغير 
  .ين"دوات ي "أدرى هاألخ ةر المشتقت المالية غي لموجودان جميع اصِدر. إل المُ قب من لكيةقوق مكح التي تم عرضها عللبي
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٢٤  

  بع)ة الهامة (تامحاسبيت الاسص السياخمل   ٤- ٢
  

  (تابع) ةالماليودات جالمو
  

  يةلكحقوق المرات استثما
من    وأ  ة األخرىاملرادات الشإليل ا ن خالا ممإة  ادلة العها بالقيمسقيا  ملكية يتمارات حقوق  استثم  تعد  يلية التوجودات الماالم  جميعن  إ

  إلعداد لية  دور الاييلمعامن    ٩رقم  ر  يا لمعا  قتطبيعند  ته المجموعة  ذتخبل لإللغاء اقا  عتبر هذا خيار غيريالخسائر.  األرباح أو  ل  خال
الماقاريلتا سلية  ر  ال  تتخذوف  أو  اال  اررقهذا  الستالستحواذ  عند  ال  اتثمارالحق  اسك  اإذ  إال  ملكيةحقوق  اارتثمانت  حقوق  ة لملكي ات 

ستبعاد  ا  من  رأو الخسائباح  ألرا   نإ  خسائر.ألرباح أو الل اعادلة من خالال  أن تقاس بالقيمةجب  الحالة ي  في هذهف  ،رةمتاج بها لل  ظمحتف
لدخل ان ال بيخال  منة  كيلملقوق استثمارات حيع الجم  األرباح  توزيعات  إيرادات  لي يتم تسج.  تدويرهام  يت  لكية الالموق  مارات حقاستث
الموجز  المر الد  صولالحفي  حق  لا  ثبوتعند    الموحدحلي  باسفعاتعلى  تستفيدء  ثنات،  هذه  ال  عندما  من  المحمجموعة  لة صالمبالغ 

قوق إن أدوات ح  ت الشاملة األخرى.اديرااإل  ضمنباح  األرهذه    تسجيليتم    ةلذه الحا، وفي هيالمال  صلاألمن تكلفة  ء  جزاد  دكاستر
 في القيمة. اضتقييم االنخفل خضعألخرى ال تة ات الشاملاإليرادا ئر ورباح أو الخسااألالل ة من خللعادة اممصنفة بالقيية اللكلما

  
ة سة بالقيمة العادلاقية ممالكموجودات  لغاء  ابل لإلقغير    بشكلٍ ية  في حقوق الملك  ةجمدر ها غير الاتارنيف استثمتص  ةجموع ت الماختار

  الشاملة األخرى.ت دااإليرمن خالل ا
  

  دينلأدوات ا
با  واتأد  م قياسيت تصنفأةطفة المتكلبالكانت مصنفة  ذا  إ  رى إالة األخلامالشاإليرادات  خالل  لة من  العاد  يمةقلالدين  يتم    تكلفةالب  هافي. 
  ا:فقط إذأة مطفال
  
 و  ؛اقدية عت يةدت نقصيل تدفقاتحل األصلاالحتفاظ ب ىف إل يهدنموذج أعمال  منض ألصلبافاظ تم االحت 
 على  ائدة  والف  األصليلمبلغ  ات  دفعا  صر علىتتقة،  واريخ محددة، بتت نقديتدفقا  اعنه  ينتجلدين  ة ادا قدية ألالتعا  ط شرونت الاإذا ك

 م.لقائا صلياأللغ لمبا
  

 يعادله اومقد الن
 ترات ف  ذات  صيرة األجلئع القوالوداة  يرفلمصادة  ه من النقد في الصندوق واألرص ل ديعا  وماف النقد  تأل ية،  النقديات  دفقالتبيان  لغرض  

  .لدفع عند الطلبمستحقة ا القائمة يالتهالتس بعد خصم ،أقلشهر أو ثالثة أل دتتم ةقاق أصليستحا
  
ُ التي لم  نةديملوالذمم ا اريةدينة التجمال ممالذ   واتير بها ف درصت
بيت المدينة    يانم  األصليةيرالتجاالذمم  الفاتورة  بقيمة  تك(ما ل  ة  تعن  م  هام) منصر  ااالائر  خسناقصاً    ويل  عنلمتوقعةئتمان  يصبح   امد. 

ً ال  غلاإن المب  يلها. حصفي ت  وكالمشك  نقابل مخصص الديوم  يتم شطبهايل،  حصابلة للت رية غير قتجا المدينة ال  مالذم والتي    محصلة الحقا
  الموحد.  الموجز المرحلي بيان الدخل لىلها إسابق، يتم تحوي وقتفي ها تم شطب

  
يصــدر بهــا مدينة لم  ا ذمم  ى أنهعل  ،اتيتفاقاال  شروطوجب  مب،  يخ التقريرفي تار  بشأنهار  لم يصدر فواتيلكن  خدمات المقدمة وال  حقتست

  فواتير.
  

 بيةاألجنمالت ف العصر  ائرخسوأرباح 
نهاية    فيئد  ار الفوري الستحويلها بالسع  ك العمالت األجنبية ويتمتل ب ية  بعمالت أجنب  قّومةلمالية الما  ات جودوللم  يمة العادلةلقا  ديدتحم  تي
  مة فة بالقيالمصنالية  لماات  ودجة للموبالنستها العادلة. بسائر قيمأرباح أو خمن    ابية جزءً جنالعمالت األف  بنود صر  كلرير. تشقتالرة  تف
ة سبنالموحد. بالالموجز    المرحلي األجنبية في بيان الدخلعمالت  بنود صرف الب  االعتراف ، يتم  ئرساالخ  ح أوخالل األربان  م  لةعادال

بالقيالمصنف  ةالماليللموجودات   خ  دلةعاالمة  ة  ال اإليرادا  اللمن  األخت  برىشاملة  االعتراف  يتم  بنود  د  بنأي  ،  الت  مالع رف  صمن 
يتم   ية المصنفة بالتكلفةاألجنبالدين بالعمالت  دوات  نسبة ألال. بموحدال   موجزال  المرحليمل  الشا  بيان الدخلفي  ية  جنباأل فإنه    المطفأة، 

التكل  اً ادنت اس  بيةألجنعمالت اال   صرف  رباح وخسائرتحديد أ واربابند "األ  منعتراف بعها ضاال  ويتمل  صألً لالمطفأة  فة  إلى  ائر  لخسح 
  د.وحالمالموجز  مرحليال خلالد بيان في "ىرخألا

  
  يةالمالموجودات لاب  ترافعالااف قإي

  ما:دعن )طبقين ا، حيثماثلةمم ةجودات ماليجموعة موء من مزأو ج جزء من األصل المالي، (أو ماليالل صاأليتم إيقاف االعتراف ب
  

 أو، صلألال على التدفقات النقدية من  ق في الحصولحقوتنتهي ا  
 مل مة بالكاتلمسدفع التدفقات النقدية الم  زات التها تحملكنول  األصل،  نة ميلنقدا  قاتتدفال  الحصول على  يفق  حلعة باو مجمال  ظتفحت

 رير؛ وترتيب تمبموجب  آخرلطرف  كبيردون تأخير 
 األصل من خالل إما من  ات النقديةتدفقعلى ال وللحصلقها حقول يومجموعة بتحال موقت: 

  أواألصل، بيا المتعلقة المزا ر وخاطمالميع جوعة  مل المجحوت ‒
السيطرة  بتحويل    قامتها  ، إال أنبصورة فعلية  األصلمتعلقة  ا المزايبجميع المخاطر والحتفاظ  الو اأ  موعة بتحويلالمج  اميقم  دع ‒

  .األصل ىعل
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٢٥  

  ة (تابع)مة الهالمحاسبيت ااسالسيص اخمل   ٤- ٢
 

  (تابع) الماليةودات جالمو
  

  (تابع)  يةالمالموجودات لاب  رافتعالااف قإي
ى لذا وإا إبتقييم موم قا تهفإنر، يب تمر يمت ترتا أو أبرحقوقها في الحصول على تدفقات نقدية من أصل مبتحويل  موعةجالم ومتق ندماع

بفعليقم  الملكية. في حال لم تت  اتيازخاطر وام بم  حتفظتا  قدمدى  أي     قم ألصل كما لم تت اازاامتياطر ومخيل أو االحتفاظ بكافة  تحواً 
رتباط  الا  سقياتم  ي.  وعةم المجط  ار ارتبا مدى استمراالعتراف باألصل المحول إلى    موعةالمج  ، تواصللألصى اعل  يطرةتحويل السب

  وعة مجمالمة للثمن الذي يتعين على  قيقصى  ل وأألصالدفترية األًصلية ل  مةيبالقالمحول    صللى األع  انل ضمخذ شكألذي ير االمستم
  أيهما أقل.ه، دفع
  
    يةالالم داتالموجويمة خفاض في قناال
  ة ادل الع  ةمقيبال  بها   ظفالمحت  ريغات العقود  ودوجمو  الدين  تواأد  افةكل  المتوقعة  االئتمان  خسائر  مخصصب  باالعتراف  المجموعة  موتق
  يع وجم  دقللع  وفقًا  قةحتسالم  التعاقدية  ة قديالن  قاتالتدف  بين  الفرق  إلى  عةمتوقلا  ئتمانالا  خسائر  تستند  .الخسائر  أو  حباراأل  خالل  من
  .للألص ليصأل ا الفعلي ةدئفاال سعر  بيقربت ذلك  بعد العجز خصم ويتم .استالمها المجموعة تتوقع التي ديةقالن اتلتدفقا

  
 ي ف  ةجوهري  ةزياد  بها  يكن  لم  التي  تمانئاال  خاطر لتعرض لملحاالت ا  لنسبةبا  .مرحلتين  على  وقعةمتلا  انتماالئ  رخسائب  افترعالا  ميت

  رثعتلا  حاالت  عن   تجن ت  التي  انيةئتماال  لخسائرل  المتوقعة  االئتمان  لخسائر  مخصص  ن تكوي  ميت  ،يئبدملراف االعتا  ذنم  نيةاماالئت  المخاطر
  التي  تمانئاال  خاطرلحاالت التعرض لم  نسبة لبا  ). شهراً   ١٢  خالل  ةالمتوقع  نائتماال  رائخس(  المقبلة  اً شهر  عشر  ي نثاال  لالخ  المحتملة
  العمر   دىم  على  المتوقعة  االئتمان  خسائرل  مخصص  رصد   يلزم   ،يئالمبد  عتراف اال  منذ  تماناالئ  اطر مخ  في  جوهرية  ادةزي  فيها  حدث
  .)ألداةا عمر مدى على ةقعوالمت انئتمالا خسائر( رعثالت تتوقي عن   النظر ضبغ للتعرض،  قيبالمت
 
كديد  حت  عند إذا  مخاطر  ما  جوه زادت    قد  مالي  صل أل  اناالئتمانت  اال  ةيربصورة  تقد   المبدئي  فاعترمنذ  خوعند  االئتمان ير  سائر 

 معلومات الهذه    . تشتمل جهود زائدم  أولفة  ن تكود ة  المتاحو  المالئمةمة  داعلة والالمعقو  تالمعلوماتبار  عالبا  المجموعة، تأخذ  المتوقعة
  الستشرافية.والمعلومات ا المعزز ينائتمتقييم االلا و دى المجموعةل بقةسابرة الخال على بناءً  ةعيلنووا  ةميلكا تالليلومات والتحعمالعلى 

  
 مبسطة   يةهجمن  يقبتطب  جموعةم ال  قومت  ،خرىاأل  نةيالمد  ذمموال  فواتير  اهب  رصديُ   لم   التي  ةنلمديا  والذمم  ةريالتجا  المدينة  مللذم  بالنسبة

  مصفوفة   ةعالمجمو   تضعو  .االستخدام  عمر  مدى   على  قعةمتوال  تمانئاال  خسائر  على  اءً نب  وقعةمتال  تمانئاال  خسائر  تساباح  في
  .تصاديةقاال  ةئ يلبوا  ننيديملبا  خاصةلا  ةالمستقبلي  املللعو  تسويتها  م وت  ،للمجموعة  نائتماال  لخسائر  قةالساب  الخبرة  على  بناءً   اتمخصص

  . وحدالمالموجز  المرحلي خلالد بيان في ةالمتوقع ئتمانالا خسائرب رافتعالا ميت
  
  صل تح  أن  ملالمحت  ر يغ  من  أنه  ىلإ  يةرجخاال  أو  الداخلية  المعلومات  تشير  عندما  لسدادا  متأخر   الي مالاألصل  أن    ةمجموعال  برتعت

  لي ماال  األصل  بطش  يتم  .ةعجموالم  بها  فظتحت  ية ائتمان  تيزاتعز  ي أ  العتبارخذ باألا   قبل   بالكامل  ةلقائما  ديةعاقالت  المبالغ  على  وعةالمجم
  .تعاقديةال  النقدية اتقللتدف قولةمع استرداد توقعات هناك تكون ال عندما

 
دلــة مــن اعبالقيمــة ال  نوســندات الــديلفــة المطفــأة  تكلية المسجلة بالماات الجودموانت الما إذا ك  ير بتقييميخ كل تقرتقوم المجموعة في تار

قوع حدث أو وعند  ماني‘تعرض النخفاض ائت’ ي أنهصل المالأليعتبر ا  ي.اض ائتمانفخضت النرتع قدى خراأل  ملةايرادات الشإلاخالل 
  مالي.اللألصل المقدرة  لمستقبليةالنقدية اأكثر له تأثير سلبي على التدفقات 

 
  ة:اليالت ت الملحوظةناااني على البيمتالنخفاض ائ يية على تعرض األصل المالوعمل األدلة الموضشتت

  
 صدر؛ مُ لأو ا المقترض هايواجه تيالالحادة  ية الت المابعوالص  
 ٩٠في السداد لفترة تزيد عن  لتعثر أو التأخرامثل  ل بالعقد،اإلخال  ً   ؛ يوما
 رى؛  أخ  وففي ظر قبلها شروط ما كانت المجموعة لتى للمجموعة بناء عا ة من قبلدم ة مققرض أو دفع إعادة هيكلة  
 ى؛ أو خرالية أم لةدة هيكإعا  وفالس ألإل قترضالم رضتع لمن المحتمون كأن ي  
 الية.مزمات ط للسند نتيجة أسوق نشد م وجوعد  
  
  
  
  
  
  



  ةوشركاتها التابع م.عش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت وحدةلمزة الية الموج لمرحيانات المالية ا بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي ٢٠٢١ يونيو ٣٠ي ف  اكم
  

 
٢٦  

  ة الهامة (تابع)ت المحاسبياسالسيص املخ   ٤- ٢
 
  بع)(تا الماليةودات جموال
 
  الماليةغير نخفاض قيمة الموجودات ا

 
عرض ت  ما قدأصل    نأ  علىرات  مؤشك  ن هنااك  إذا   ا ميد  حدلت  ،ة ليغير المادات  وجوللمراء تقييم  تقرير بإج  كل  خياربت   المجموعةقوم  ت

بتقدير  وم  تق  موعةالمجن  إفقيمة  نخفاض في ال وي لالجراء تقييم سنيتطلب إ   و عندماأ شرات،  لمؤهذه ا  لقيمة. وفي حال وجودا  اضالنخف
القابلةثل قيمة  تتملالسترداد.    صل القابلةاأل  قيمة الي  د ف ستردالال  األصل  المدحللو  صل أولأل  لةادعالقيمة  ً قاد نللنق  جةنتات  تكاليف  صا  
وا أعلن  م  قيمتهلبيع  أيهما  وتحاالستخدام  أصدد  ى،  حد  للكل  فعلى  إال  عدم  ة،  حال  اإني  تدفقات  تاج  وااد  نقديةألصل  تكوخلة  ن  لتي 

ب الت  كبيرشكل  مستقلة  مدفقعن  النقدية  اات  مج  لموجوداتن  أو  لألرتالدف  القيمةيد  تزا  معندودات.  وجالممن  ة  موعاألخرى  و أ   صلية 
ة القابل ةمالقي قيمته لتساويخفيض القيمة ويتم تالنخفاض تعرض  هصل أناأل اعتباربلة لالسترداد، يتم قاالقيمة عن ال نتجة للنقدلما حدةالو

تعكس  م  خصعدالت  م  تخدامية باسحالالة  مقدرة للقيلمة استقبليالمفقات النقدية  خصم التدتم  االستخدام، يالقيمة من  ديد  د تحعن    رداد.لالست
تكاداد تحديد القيمة الععن.  جوداتوة بالمعلقر المتزمنية للمال والمخاط الة  للقيمحالية  ت السوق ال ماييتق ستخدام يتم ا  ، عالبي  ليفلة ناقصاً 

و  أ  في األسواق الماليةداولة  متها  سهم أ  اتركة لشمدرج سهم الاألار  و أسعالتقييم أبمضاعفات    الحساباتهذه    دعميتم  .  اسبةنماذج تقييم من
  ة.رى المتاحخاأل ادلةقيمة الععوامل ال

  
االعتراف انخف  يتم  القبخسائر  ضماض  بيمة  الن  بنود  موحدلاالموجز  حلي  لمراخل  ديان    وظيفة مع  تتناسب  التي    تاالمصروف  ضمن 

   ة.القيم في خفاضصل الذي تعرض النألا
  

الشهرة  دات  جوللمو  بالنسبة ب   تجارية،لاخالف  لت  اءإجر  قريرتكل    تاريخيتم  فتقييم  ه حديد  كان  إذا  تف  ناكيما  خسائر   بأنيد  مؤشرات 
ً عترالمُ   اض القيمةانخف سابقا بها  حالضتفخانأو    موجودةد  تعلم    ف  اوجود    . في  ترؤشلمهذه  ال ات،   القابلة   القيمة  دير بتق  مجموعةقوم 

الو أو  لألصل  يتالُمنتحدة  لالسترداد  للنقد.  خسا  مجة  انخعكس  القئر  ً ف  عتر المُ   ةيمفاض  سابقا فقط  بها  تغي  إجراء  فعند  التقديرار  ت ي 
لتحديلمسا اد  تخدمة  لالستردالقألصل  قيمة  ماابلة  ب  رآخنذ  د  ار  ئاخساعتراف  بحيثالعك  د ديتحيتم    لقيمة.انخفاض  تتجاوز  س  قيمة ال  ال 

يتم لم    حالالستهالك، في  ا  ة منصافيدها،  ديم تحليت  نة التي كالدفتريلقيمة اا  تتجاوز كذلك  د، والسترداه القابلة لاللألصل قيمتالدفترية  
   .لموحداوجز المالمرحلي  لدخلن بيان اضم  سعكبال ترافعاالتم . يةسنوات السابقال مة فيخفاض القيف بخسائر انتراالعا

  
  وعة ملمجقبل ا ادرة منلكية الصحقوق الم المطلوبات المالية وأدوات

  
ت الملكيةحوين  الد  دواتأ  صنيفيتم  ملك   أو ة  مالي  وباتلطكمما  إ  قوق  حقوق  وفكأدوات  ً ية  لقا االتفا  التعقياجوهر  تصنيف  قدي ات  يتم  ة. 

نطاقض  ماليةال  المطلوبات الياالمع  نم   ٩رقم    يارعالم   من  إلير  ادولية  المالية  لتقاعداد  بالقيممال  كمطلوباترير  العادلةية  خال  ة  ل  من 
الخسائ  رباحاأل أوأو  مك  وأ  ياتوسلفروض  ق  ر  حسبقتشأدوات  منامة  يكون  ً سبا  المجموعة  ا تحدد  الماللمطلا  تصنيف.  عند  ية  وبات 
  .بدئياف المعتراال
  

  خرى رية واألجا ة التائنالذمم الد
  . ال أمنها واتير بشأفصدر سواء   موعة،عليها المجمات حصلت بضائع أو خد  مقابلمستقبل ي اللدفع فلغ المستحقة اابلمبا فاالعترا يتم
  
  جاراإلي تاماتزال
  يتوجب   لتي ا  يجاراإل  قدع  دفعاتل  ةالحالي  بالقيمة  المقاسة   راجياإل  دوعق  بالتزامات  ترافاالعب  جموعةالم   تقوم  اإليجار،  قدع  بدء   ريخات  في
فت  على  هادادس ً ناق )  يةهرجو  تةثاب   دفعات  ذلك  في  بما(  بتةثا  دفعات  اإليجار  عقد  دفعات  تتضمن  .جارياإل  عقد  رةمدى    ز اف حو  ةيأ  صا
  تشمل   .ةبقيمتال   مةلقيا  ضمانات  بموجب  دفعها  توقعملا  الغلمبوا  المعدل،  أو  رلمؤشا  على  دتعتم  التي  المتغيرة  ريجاإلا  عاتفود  ينةدم  يجارإ

ً   رااإليج  اتدفع   ا ذ إ  اإليجار،  عقد  هاءنإ  اتامغر  ودفع  عةلمجموا   تمارسه  أن  معقول  بشكل  المؤكد  الشراء   ارلخي  ارسةممال  سعر  أيضا
  أو   المؤشر   على  تعتمد  ال  التي  ةرلمتغيا  اإليجار  دفعاتب  عتراف الا  يتم  .اإلنهاء  خيار  سار تم  وعةالمجم   أن  تعكس  يجاراإل  ةدم  تناك

  .الدفعة لحدوث يؤدي لذيا الشرط أو الحدث فيها دثحي التي ةفترال في فرو كمص لالمعد
  
  ر سع   كان  إذا  اإليجار  عقد  ءدب  ريخات  في  معدل االقتراض المتزايد  عةوجممال  تستخدم  ،جاراإلي  عقد  اتلدفع  ليةحاال  مةالقي  تساباح  عند
 ازدياد   لتعكس  ر اإليجا  دوقع  التزامات  لغبم  زيادة  متت  العقد،  بدء  خري تا  عدب  .بسهولة  للتحديد  قابل  غير  ر اجياإل  دعق  في  الضمني  لفائدةا

  ك ا نه  كان  إذا  اإليجار  دوقع  اتمتزالال  يةدفترلا  ةالقيم  قياس  دةاعإ  مت ت  ذلك،  إلى  ضافةباإل   .اؤهاالتي تم أد  ريجااإل  دفعات  وتخفيض  الفائدة
  .ذو الصلة صلاأل لشراء التقييم في ييرغت أو يةرجوهوال بتةالثا اراإليج قدع دفعات في تغيير أو إليجارا عقد ةمد يف  تغيير أو تعديل

  
التزامات   قياس  اتقو،  ليتشغي  إيجار  ودقكعالمصنفة    اإليجارلعقود    اإليجارعند  بلمجموم  بياإل  دفعاتم  صخعة  معدل دام  تخاسجار 
  . ٪٨لى إ ٪٤ من بقالمط المتوسط اوحريت. االقتراض المتزايد

  
  
  



  ةوشركاتها التابع م.عش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت وحدةلمزة الية الموج لمرحيانات المالية ا بال حولضاحات إي
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٢٧  

  ة الهامة (تابع)ت المحاسبياسالسيص املخ   ٤- ٢
  

  (تابع)   موعة لمجقبل ا ادرة منلكية الصقوق المح المطلوبات المالية وأدوات
  

  القروض والسلفيات
ً وض ألجل القرب فعتراااليتم    .معاملةلل مباشرة سوبةمنال تكاليفالناقصاً ستلم مقابل الملل لة العادمة يقلبا مبدئيا

  
الفعلي. لفائدة  طريقة سعر اباستخدام  ة  فألمطة الفلتكاحقاً بال  ئدها فواعلي  ترتبي  تيالات  لسلفيوا  روض لقاقياس    ، يتمبدئيتراف الم عاال  بعد
واألب  االعترافيتم   بئر  الخسارباح  الموجز    الدخل  يانفي  عحموالالمرحلي  يتم  مدند  بالا  إيقافا  خ  لمطلوباتاعتراف  من  الل وكذلك 
  ة اإلطفاء.عملي

  
  الصكوك 
من خالل تطبيق معدل   لصكوكل  بةنسوالم  تساب األرباحاحم  يت  ي.الفعللربح  ل امعديقة  طر  دامستخبا  ةلمطفأفة اللتكك بان الصكويتم بيا

السائال ال  دربح  ففي  تسوق  ألدوااي  اإلصدار،  مريخ  صكوك  ف  إضافة  ويتمماثلة  ت  فرق  إا  األرباحي  أي  القيمة  لموزعة    الدفترية لى 
    لصكوك.ل

  
  األخرىة ليت المالوبامطال
ً مبدئيخرى  ألا  المالية   تاب ولمطالقياس    يتم االب  ا خصملة،  دلعاقيمة  الم  بعد  ويتكاليف  ً عامالت  الحقا قياسها  المطفل اب  تم  خدام باست  ةأتكلفة 
  لي.د الفعلى أساس العائع الفائدة اتفو مصرب فرااالعت، ويتم ةالفعلي الفائدةيقة طر
  
ى الفترة المعنية. إن مد  على  ائدةالف  مصروفاتيص  وتخصالمالي    مازلتلالة  مطفأالتكلفة الب  سايقة احتطر  في  ةفعليلفائدة الاقة  طري  ثلتتم
الفعليالفائد  دلمع ي  المعدلهو    ة  الدفعاا  به  خصمالذي  المستقدنلت  المقدرة  ية  مدىقبلية  المقدر    على  ألماليالاللتزام  العمر   حيثما و،  ، 
  ة أقصر.ر فت اً،كون مناسبي

  
  يةمالبات اللومطالب  عترافإيقاف اال

ترة  و انتهاء فها أ ها أو إلغائاتامإعفاء المجموعة من التزة عندما، وفقط عندما، يتم  االعتراف بالمطلوبات المالي  بإيقاف  ةموعلمجا  تقوم
أن تكون شروط االلتزام  أو    بشكل جوهري،  فةاس بنود مختلأسلى  المقرض عنفس  ي بآخر من  مال  لتزامال ادتبيتم اسدما  صالحيتها. عن

  . الموحد موجزال يلمرحلاة في بيان الدخل في القيمة الدفترية المعنيعندها يتم االعتراف بالفرق  جوهري، لبشكها يل تعد تم الحالي قد
  
  ةيت المالااألدو قاصةم
دما،  نالموحد فقط عالموجز  المرحلي  الي  ممركز الغ في بيان اللمبلا   فيج صاادرإتم  مالية وي لاات  بلومطواللية  مات الالموجودا  ةقاصمتم  ت
وتسوية دات  ووجحصيل المت  المبلغ أوي  لمبالغ وتنوي إجراء تسوية على أساس صافقاصة النفاذ بما  واجب  انونيقحق    جموعةلمكون لي
  .امنةبصورة متز باتطلوالم
  
  التجارية ةلشهروال األعمج ادم
  

ريخ اياسه بتمحول الذي تم قال  غي المبلإجمالأنها    ىة االستحواذ علفاس تكليتم قي اذ.  ة االستحويقطرباستخدام    األعمال  جدم  سابتحايتم  
لعادلة  مة اقيالبإما  ها  يلعمستحوذ  الشركة ال  في  طرةغير المسي   لحصةااس  حوذ بقيمستال  ، يقومأعمال  جمدلقيمة العادلة. لكل  ذ باالستحواا

   .كمصروفاتذ اواالستح كاليفت حميلت وذ عليها. يتم حالمست للشركةديد ابلة للتحلقا ة من صافي الموجوداتسبيتنااللحصة باأو 
  
 خصيص مناسب وتنيف إلجراء تصمفترضة ال ةاليمات البولمطوال وجوداتالم ييمبتقإنها تقوم ا، فكة موعة على شرمجموذ الحدما تستنع
اقاً  وف واعاتلللشروط  االقتصقدية  السائدة  اديلظروف  والظروف  العادلبة  ذحاالست  يخراتفي  ة  القيمة  ويتضمن  قات المشتفصل  ك  لواذ. 

  يها. لعوذ تح ركة المسالشقبل  نساسية مفي العقود األ الضمنية
  

ً مملوكة سالا  للحصص  العادلة القيمة  ن  إفل،  حمرالى  ال عألعمإجراء دمج ام  ل تفي حا ها عليوذ  لشركة المستححوذة في اتركة المسللش  بقا
االستح إعادةبتاريخ  تتم  بهس قيا  واذ،  تاالعادل  القيمةا  في  االست رة  بيا  حواذيخ  خالل  الدخل  من  ي د.حالمو الموجز  المرحلي  ن  تم سوف 

اعتالا بالثمن  الاقبل    منه  تحويل   ملحتلمراف  تاريخدلعاال  بالقيمة  ةتحوذسملشركة  في  االعتي  وفس  .حواذاالست  ة  بالتغيرتم  رات اف 
للثمنللقلالحقة  ا العادلة  يعالمحت  يمة  الذي  التزمل  أو  أصل  ً قفو ام  تبر  للمعياا رقم    ا  ٩ر  المن  الماللدومعايير  التقارير  إلعداد  :  ية لية 

جوز  ي  ، الةملكيقوق  لى أنه حع   ملتمحلثمن التصنيف ا  ما كان يتإذ   .دوحلماموجز  ال   المرحلي  الشاملدخل  في بيان ال  " يةالالم  "األدوات
  . يته بالكامل في حقوق الملكيةم تسوتت  دة قياسه حتىإعا
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٢٨  

  ة الهامة (تابع)ت المحاسبياسالسيص املخ   ٤- ٢
  
  تابع)  ( التجارية ةلشهروال ألعماا جدم
  
 ة غير المسيطرص  حصه للف بلغ المعتر والمب  جمالي الثمن المحول الزيادة في إي  مثل فة التي تتتكلفبال  ةاريجتهرة الياس الشدئياً قمب  يتم
 كان الثمن . إذا  ةلمفترضا  باتو طلذ عليها والمالمستحود  يتحدللقابلة لاملموسة  الر  يوسة وغملمال  جوداتوفي المصاللة  عادلقيمة الا  عن

المرحلي دخل  الفرق ضمن بيان  ، يتم االعتراف بالمستحوذ عليهااللشركة التابعة  با  ةخاصلاات  دوالموج  ة لصافيادلن القيمة العأقل م
بعدالموحالموجز   االعترا.  اد  التا اس  قي  يتمدئي،  لمبف  باجالشهرة  ً ناقكلفة  لترية  الانخ  خسائر  صا اختبار    مة.تراكلما  يمةقفاض  لغرض 
يتم  القيمة  انخفاض ا،  الشهرة  المستحولتجارتوزيع  عمف  اعليه  ذية  دمي  ً األعما  جلية  اعتبارا االستحتارمن    ل  كل  يخ  إلى  من وواذ  حدة 

 وداتوجلمص ايخصتم  د تقإذا    ماع  ظرن بصرف اللدمج،  ا  ليةمن عم  تفيدتس  أن  متوقعال  من  التي  موعةالمج  لدىنقد  ت المنتجة لللوحداا
  ت. الوحدا لمطلوبات األخرى لتلكوا
  

ج الشهرة  تشكل  اتولنقد  لتجة  منلاحدة  و المن    ازءً عندما  تلكستبم  من  جزء  على  ال  عاد  تنطوي  التي  اعمليات  إدرا ة،  لمعنيالوحدة  ج يتم 
اس يتم قي  استبعاد العملية.من  ئر  لخساا  أواح  بد األرحديتعند    يةمللع لدفترية  يمة اللقعدة ضمن امستبال  ليةبالعمطة  رتبجارية الملتة اشهرال
  .  للنقدنتجة من الوحدة المحتفظ به الم ة المستبعدة والجزءمليبالعالمتعلقة  القيمة ى داً إلستناا ةالحال  هالمستبعدة في هذالتجارية هرة الش
  
لظروف  ا  رتشي  ما عندر  ي تقرال  ريخافي ت  مةقيال  في  نخفاضال  للتحقق من مدى تعرضهار  الختباية  وسن  ةوربصارية  جرة الت ضع الشه خت

  القيمة. في النخفاض كون تعرضتالدفترية قد تأن القيمة  إلى
  
. هاية لارة التجمي الشهرتتن  تية للنقد الالسترداد لكل وحدة منتجيمة القابلة لتقييم القن خالل  الشهرة التجارية م  ض قيمةنخفا ا  دتحدي  متي
  ل لقيمة ضمن بيان الدخانخفاض ا  عتراف بخسائردفترية، يتم اال يمة اللقامن    قلنقد ألنتجة لالم  لوحدةل  ادتردل لالسبغ القابليكون الم  ادمنع

  ارية في فترات مستقبلية. التجتعلقة بالشهرة مة الميخسائر انخفاض الق سحد. ال يمكن عكالمو  جزالمو يلالمرح
 

 ة العادلةقياس القيم
 
  كل تاريخ تقرير. في  لعادلةا لقيمةتحوط باالوعقود  يةالق المراوألفي ار  ماة مثل االستثيل ماالت واداألياس ة بق عالمجمو ومقت

  
  في السوق ين  ملة منتظمة بين المشاركعالتزام ما في مويل اه لتحعف ه لبيع أصل ما أو دسيتم قبضالذي    ري السع فتتمثل القيمة العادلة  

ية لألصل  رئيسسوق الالا في  يتم إم  ماالتزام  ل  ويأو تحا  مل  ع أصبية  بأن معاملاض  رتافى  علة  لعادة اللقيماتند قياس  سيخ القياس. يبتار
  تزام. لأو اال م أو أفضل سوق لألصلزالتاالأو 
  
 ام، لتزو االأير األصل  عالسوق عند تسن في  والمشاركمها  التي سيستخد  االفتراضات  ملتزام باستخداو االصل أأللاس القيمة العادلة  قي  يتم
    .ةتصاديهم االقحتساس مصلأ لى فون عصرتي لسوقا فيلمشاركين اأن  اسأسى عل
  

العادلة  قياسإن   المالية  لمل  القيمة  غير  بعيوجودات  االعيأخذ  قدرن  السوقتبار  في  المشارك  تح  ة  معلى  اقتصاديةقيق  باستخدام    زايا 
فضل وأى  بأعل  اتدجوالمو  دمالذي سوف يستخ  وق لسا  في  آخرارك  ى مشلق بيعها إيلها أو عن طرام  أفضل استخدلى والموجودات بأع

 ام لها.خداست
  
  وق. ي السرجة فدمإلى أسعار الطلب البالرجوع لقيمة العادلة ديد اوق نشط، يتم تحس  فيارات المتداولة ستثمبة لالنسبال
  

تقدي للبنود  ر  يتم  العادلة  فائ  التي القيمة  اتحمل  إلى  دة  ااستناداً  النقديللتدفقات  الفادتخاسب  مةومخصة  معدالت  شرو ذا  ودلبن  دةائم  ط  ت 
  اثلة.انية ممتمئصائص اوخ
  

أو ترتكز على ة  تثمارات مماثلة السالسوقي  بالرجوع إلى القيمةالعادلة  تحديد القيمة    ، يتمية غير المدرجةلكلمستثمارات حقوق اة البالنسب
  المخصومة.عة قدية المتوالنقالتدفقات 

  
  . ثلذات استحقاق مماجلة آ لعقود  الحالية ر الصرفاعإلى أس استناداً   جلةآلية انبجف العمالت األرصد قولعة لعادة اللقيمااحتساب م تي

  
  اثلة.مم  دواتالسوقية أل القيمة  ىلإ استناداً ة ر الفائدمقايضة أسعاد قولع العادلةة يمقيتم تحديد ال

  
تعتمد بشكل كبير ي  تالادلة، والقيمة الع لقياس  ة  ت الكافي انايلبا  لها  تتوفر  تيوال  القائمة  لظروفلم المناسبة  تقييالليب  أسا  وعةالمجمتستخدم  

  حوظة. ملالت غير المدخال ستخداممن ا قللوت الصلةحوظة ذات المللمدخالت ا على
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٢٩  

  ة الهامة (تابع)ت المحاسبياسالسيص املخ   ٤- ٢
  

 بع) (تا ة العادلةقياس القيم
  
 وحدة الم  الموجزة  ليةالمرح  ليةالبيانات الم افي    ح عنهافصااإل  لعادلة أوس قيمتها اقيايتم  تي  لوبات الت والمطادجولموجميع اتصنيف  م  يت

  العادلة ككل: س القيمة يالق سبةلمدخالت الجوهرية األقل أهمية بالنا لىيلي استناداً إ ها كمابيان ويتم ادلة، لعا لقيمةتدرج لالم امالنظضمن 
  
  ات والمطلوب  تلموجودال طة  ش نق  أسوا  معدلة) فير الة (غيدرجالم  ارمن األسع  تقةالمش  ةدلامة العقيال  قياسات -   ١المستوى

  .طابقةلمتا
  تي  الو  ١درجة والتي تم إدراجها في المستوى  الم  ربخالف األسعا  تمدخال  من  مشتقةلالة  لعادا  ت القيمةساقيا -   ٢المستوى

من   مشتقة(رة  مباشير  و بطريقة غ ر) أاعس(كاألرة  باشبصورة م  مطلوبات أماالو  للموجوداتظتها  يمكن مالح 
  . )األسعار

  ال  قياسات -   ٣المستوى أسا  لمشتقةاة  عادلالقيمة  والتيييالتقليب  من  وال  وأ  وداتللموجت  خالمدضمن  تت  م  ال تالمطلوبات    ي 
  حوظة). ملال ت غير مدخاللا(  الملحوظة تستند إلى بيانات السوق

  
وا  وصبخص ا   يالت  لمطلوباتالموجودات  باليتم  الب عتراف  في  االمنات  ياها  متكررة،صورب  لموحدةا   جزةالمو  ةرحليلم الية  تحدد   ة 
إعادة تقييم التصنيف في نهاية كل فترة    لخالمن    لة العاد  ةلقيمل  رجالمتد  مايات النظتومس  بين  قد تمت  حويالتكانت التا إذا  م  عةالمجمو
  تقارير. د الإلعدا

  
ا  ضلغر عن  العاد يملقاإلفصاح  الموجودامستويا  دبتحدي  عةجمو الممت  قا،  لةة  للطب  اتبطلووالمت  ت    ومخاطر وخصائص    يعةوفقاً 

  اله.عأ هو موضحكما  العادلة مةقيلرج لالمتد مالنظا مستوىااللتزام و أو األصل
  
  قطاعات معلومات عن ال   ٣
  

  م يت  داء. األدر وتقييم  المصا  عتوزي  بشأنت  القرارا  اتخاذلغرض    صل نفأعمالها بشكل مغيلية لقطاعات  التشتقوم اإلدارة بمراقبة النتائج  
في البيانات    يليةشغلتاخسائر  لأو اح  مع األربا  رة متسقةصو ب  هااسيقتم  وي  شغيليةح أو الخسائر التاربإلى األاداً  استن  اتطاعلققييم أداء ات

  ة.  الموحدالمرحلية الموجزة المالية 
  

  قطاعات األعمال 
   

اللا  هيوال،  عمة لألرئيسيت  طاعاق   ةثالث  إلىموعة  مجلا  تقسيميتم  ،  اريةإدألغراض   ية في  نلسكحدات االوير وبيع  تطو(ي  عقارقطاع 
وقطعالتج  والوحدات  والفيالت  المجمعات وتأجير  ةصلالذات  شطة  واألنر  يوالتأجاألراضي)    ارية  التسوق    (تطوير  مراكز  وإدارة 
والضيافة  والتجز والسكنية)  التجارية  والمساحات  وا(ئة  إ/و  الك متتطوير  اوالشق   فنادقال  دارةأو  والق  انألفندقية  مل  تتش).  يةفيهلترشطة 

ت  األخرىالقطاعات   ال  التي  األعمال  بمفردعلى  بمفي  التقتها  معيار  القارطلبات  حسط ير  المعاي  ٨رقم  ر  معياال  باعية  الدولية من  ير 
التقارير   التشغيلية"المالية  إلعداد  األتتمثل  .  "القطاعات  اخدمات    فيعمال  هذه  ووالم   اتلعقارإدارة  فيالسارافق  شركات    تثمارات 

  الية. ت المدماالخ
  
 .ادات التشغيلية األخرىاإليرمن ضة فياوالضصلة الذات طة األنشو رالتأجي ةالعقارات وأنشطمصادر غير بيع  نت ميرادااإل راجإد يتم
 

  القطاعات الجغرافية
  

في    نشاطها   المجموعة  تزاول من  حالياً  د  الدول عدد  اإلملوخارج  االعربي  تاراة  في    متحدةلة  من  ريطوتوتعمل  الت الم  عدد  ي شاريع 
تأسيكون   الم  ثير لها  نتائج  على  المحليا  لتميش  .جموعةجوهري  أنشطة    لقطاع  اإل  داخلات  ليمع و  تجاريةعلى  العربية ماردولة  ات 
  ير).لتصدا تفي ذلك مبيعا (بما ةتحد لمبية االعرمارات إلادولة  ت خارجعملياو تجاريةيشتمل القطاع الدولي على أنشطة ، بينما المتحدة

  
  مال قطاعات األع

 الستة   يتقطاعات األعمال لفترة بتعلقمالات  والمطلوب  تموجودارباح وبعض الواألرادات  اإليول التالية على معلومات عن  ادلجا  تضمنت
 ٣٠ي  فألعمال كما  بقطاعات ا  ات الخاصةطلوبوالم  تدام عرض الموجويت  .٢٠٢٠  يونيو  ٣٠و  ٢٠٢١  يونيو  ٣٠في    تينالمنتهي  أشهر
  .٢٠٢٠ر مبديس ٣١و  ٢٠٢١ يونيو
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٣٠  

  ) (تابع قطاعاتمعلومات عن ال   ٣
  

  (تابع)  مالعقطاعات األ

    
والتجزئة  تأجير ال
        نشطة ألوا

  اإلجمالي   أخرى  الضيافة  صلة الذات   رات العقا  
  ألف درهم  ألف درهم    درهمألف   ألف درهم  مهف درأل  

  نتهية فيلما فترة الستة أشهر
            :٢٠٢١ يونيو ٣٠

            اإليرادات 
            ين ن عمالء خارجيميرادات اإل
  ٧٫١٧٨٫٥٢٥  -  ٢١٢٫٧٨٩  -  ٦٫٩٦٥٫٧٣٦  ية زمن   ى فترةدعلى م -  
  ٥٫٣٢١٫٠٠١  -  ٣٤٤٫٠٦٧  ٢٫٣٦٤٫٩٥٥  ٢٫٦١١٫٩٧٩  التأجير ت  / إيرادا نقطة زمنية محددة - 
   - -------------------- ----- ---- -   - -------- ------------ ----- ---- -   - --- ----------------- ----- ---- -   - -------------- ----- ----- ---- -   - -- ----- -- ------- ------ ----- ---- -  
  ١٢٫٤٩٩٫٥٢٦  -  ٥٥٦٫٨٥٦  ٢٫٣٦٤٫٩٥٥  ٩٫٥٧٧٫٧١٥  
   ======= === = =   ======= === = =   ======= === = =   ======= === = =   == = ===== === = =  

            ج النتائ
  ٣٫٥٨٨٫٤٢٦  ٢٠٦٫٤٤٩  ٥٣٫٦١٣  ٨١٠٫٦٢٧  ٢٫٥١٧٫٧٣٧  قبل (أ) و (ب) والضريبة ل األرباح قب 

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

  ة  بيع ومصروفات عمومي تمصروفا  ) أ (
  ) ٧٤٦٫٨٢٨(          صصة خ ر مغي ية روإدا 

  ) ١٣١٫١٦٦(          يمخصصة، صافل غير يتمو كلفة ت  )ب (
           - ------ ------- ------ ----- ---- -  
  ٢٫٧١٠٫٤٣٢          بةل الضريفترة قبباح الأر
           ======= === = =  

            ى عن القطاعات معلومات أخر
            مصروفات رأسمالية 

  ١٫٠٢٢٫١٠٦  ٧٤٫٤٢٣  ٩٧٫٤٥٤  ٥٨٠٫٣٩٥  ٢٦٩٫٨٣٤  ) ماريةاستث   تراوعقا عدات وآالت ومكات (ممتل
   ======= === = =   ======= === = =   ======= === = =   ===== === = =   ======= === = =  

            تهالك االس 
    ودات حق ممتلكات وآالت ومعدات وموج (
  ٦٨٢٫٥١٣  ٢٦٫٢٠٦  ١٢٩٫٣٥١  ٣٨٨٫٥٨٦  ١٣٨٫٣٧٠  ) ارات استثمارية دام وعقالستخ ا 
   ======= === = =   == ==== === = =   ======= === = =   ======= = = =   ======= === = =  

  
  نتهية فيلما  أشهر الثالثةفترة 
            :٢٠٢١ يونيو ٣٠

            اإليرادات 
            ين ن عمالء خارجيمدات يرااإل
  ٣٫٧٠٥٫٨٨١  -  ١٠٧٫٥٥٠  -  ٣٫٥٩٨٫٣٣١  ية زمن   ى فترةعلى مد -  
  ٢٫٨٠٠٫٣٣٧  -  ١٧٧٫٢٦٧  ١٫٣١٣٫٢٨٣  ١٫٣٠٩٫٧٨٧  التأجير ت  ا/ إيراد نقطة زمنية محددة - 
   - -------------------- ----- ---- -   - -------------------- ----- ---- -   - -- ------------------ ----- ---- -   - --- ---------- ----- ----- ---- -   - ------- -- ------------- ----- --- - -  
  ٦٫٥٠٦٫٢١٨  -  ٢٨٤٫٨١٧  ١٫٣١٣٫٢٨٣  ٤٫٩٠٨٫١١٨  
   ======= === = =   ======= === = =   ======= === = =   == ==== === = =   == = ===== === = =  

            ج النتائ
  ١٫٨٦٧٫٠٨٣  ١٦٢٫٨٤٢  ٣٧٫٥٨٥  ٤٠٣٫٩٨٨  ١٫٢٦٢٫٦٦٨  قبل (أ) و (ب) والضريبة األرباح قبل 

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

  ة  بيع ومصروفات عمومي وفاتمصر  ) أ (
  ) ٣٧٥٫١١٨(          صصة خ ر مغي ية روإدا 

  ) ٦٢٫٧١٩(          يمخصصة، صافل غير يتمو كلفة ت  )ب (
           - ------ ------ --- ----- ---- -  
  ١٫٤٢٩٫٢٤٦          بةل الضريقبباح الفترة أر
           ======= === = =  
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  ابع)(ت وحدةلمزة الية الموج لمرحيانات المالية ا بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي ٢٠٢١ يونيو ٣٠ي ف  اكم
  

 
٣١  

  (تابع)  قطاعاتمعلومات عن ال   ٣
  

  (تابع)  مالألعقطاعات ا
           

  تالعقارا  

جزئة  والت يرالتأج
ات  نشطة ذواأل

  اإلجمالي  أخرى   افةالضي  الصلة 
  رهم دلف أ  درهم ألف     ألف درهم   هم ألف در   درهم  ألف  
            وباتموجودات والمطلال

             ٢٠٢١ يونيو ٣٠كما في 
  ١٢٢٫٨٧٢٫٦٦٢  ٢٫٨٤٩٫٢٢٣  ٧٫٥٦٦٫٢٠٢  ٢٧٫٥٥٧٫١٣٨  ٨٤٫٩٠٠٫٠٩٩  لقطاع موجودات ا

   == == = ========   == == =========   == == == ======   == == = =======   = == == =========  
  ٥٧٫٤٨١٫٣٦٠  ٣٤٣٫١٢٣  ١٫٩٤١٫٤٤٨  ٦٫٤٥١٫٨٦٧  ٤٨٫٧٤٤٫٩٢٢  القطاع توبامطل

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

  
  :٢٠٢٠يونيو  ٣٠في   المنتهيةأشهر  فترة الستة

 

        واألنشطة التأجير     
  اإلجمالي   أخرى   الضيافة   صلة الات ذ  * العقارات  
  ألف درهم  ألف درهم    درهم ألف  ألف درهم  ألف درهم  
  (معاد بيانها)         (معاد بيانها)   

            اإليرادات 
            ين ن عمالء خارجيماإليرادات 

  ٥٫٠٩٣٫٩٤٢  -  ١٥٥٫٩٠٤  -  ٤٫٩٣٨٫٠٣٨  على مدى فترة زمنية  - 
  ٣٫١٢٥٫٩١٠  -  ٢٢١٫٧٢٧  ١٫٩٧٠٫٢٨٢  ٩٣٣٫٩٠١  التأجير ت  / إيرادا محددةنقطة زمنية  - 
   - -------- ----------- ----- ---- -   - -------- ----------- ----- ---- -   - --------- --------- ----- ---- -   - ------- --- - - ----- ----- - --- -   - ------- -- ----- ------ ----- ---- -  
  ٨٫٢١٩٫٨٥٢  -  ٣٧٧٫٦٣١  ١٫٩٧٠٫٢٨٢  ٥٫٨٧١٫٩٣٩  
   == == ========   == = =========   == = =========   == = == ======   == == =========  

            نتائج ال
  ض القيمة / قبل انخفاو ريبةاألرباح قبل الض 

  ٨٣٫٥٤٤٫٩٣  ٢٫١٥٣٫٨٨٨  ) ٥٢٫٤٨١(  ٤٧٩٫٦٣٧  ٩٦٣٫٨٩٤  (أ) و(ب)  القيمة تخفيض  
   == == ========   = = =========   == == ===== ==   == == === =====    
            

  ) ١٫٢١٤٫٥٣٦(  -  ) ١٤٦٫٩٢٠(  ) ٤٠٤٫٠٣٠(  ) ٦٦٣٫٥٨٦(  القيمة  تخفيضانخفاض القيمة / 
   == == =========   == == =========   == = ===== ===   == == =======    

            
            
            

  ومية  عم مصروفات بيع ومصروفات   (أ) 
  ) ٤٤٧٫١٦٥(           خصصةغير موإدارية   
  ) ٨٧٫٥٤١(          مخصصة، صافي تكلفة تمويل غير (ب) 

           - ------- ---- - ----- ----- ---- -  
  ١٫٧٩٥٫٦٩٦          بل الضريبة ق أرباح الفترة

           == == =======  

            معلومات أخرى عن القطاعات 
            مصروفات رأسمالية 

  ٣٦١٫٥٨٦٫٦  ١٦٩٫٤٦٠  ٢٠٤٫٧٧١  ١٫٠٩٣٫٩٣٦  ١١٨٫٤٦٩  ) ت وعقارات استثماريةوآالت ومعدا(ممتلكات 
   == ======= =   == = === =====   == = = =======   == == ======   == = =========  

            االستهالك 
 وعقارات استثمارية(ممتلكات وآالت ومعدات 

  ٧١٧٫١٧٤  ٤٦٫٧٣٥  ١٦٩٫٧٧٥  ٣٥٤٫٤٠٨  ١٤٦٫٢٥٦  ) الستخداموموجودات حق ا
   == == ===== ==   == =========   == = ========   == = = ======   == = ========  

  
  
  

  ٤- ٢إليضاح اجع ار* 
  
  
  
  
  
  
  



  ةوشركاتها التابع م.عش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت وحدةلمزة الية الموج لمرحيانات المالية ا بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي ٢٠٢١ يونيو ٣٠ي ف  اكم
  

 
٣٢  

  (تابع)  قطاعاتمعلومات عن ال   ٣
  

  بع)(تا  مالقطاعات األع
  

  : ٢٠٢٠ يونيو ٣٠ نتهية فيلما  أشهر الثالثةفترة 

    
والتجزئة تأجير ال

        نشطة  واأل
  اإلجمالي   أخرى   الضيافة   صلة الذات   * راتالعقا  
  ألف درهم  ألف درهم    درهمألف   ألف درهم  مهف درأل   
  نها) (معاد بيا        ) (معاد بيانها  

            اإليرادات 
            ين ن عمالء خارجيميرادات اإل
  ١٫٨١٦٫٧٨٣  -  ٩٫٩٧٧  -  ١٫٨٠٦٫٨٠٦  ية زمن  رةى فتعلى مد  - 
  ١٫٠٧٤٫٨٧٠  -  ٣٧٫٦٨١  ٦٨١٫٨٥٨  ٣٥٥٫٣٣١  التأجير ت  / إيرادا نقطة زمنية محددة - 
   - ----- --------------- ----- ---- -   - -------------------- ----- --- - -   - ---------- ---- --- ----- ---- -   - --- ---------- ----- ----- ---- -   - ------- -- --------- ---- ----- ---- -  
  ٢٫٨٩١٫٦٥٣  -  ٤٧٫٦٥٨  ٦٨١٫٨٥٨  ٢٫١٦٢٫١٣٧  
   ======= === = =   ======= === = =   ===== = === = =   == ==== === = =   == = ==== = === = =  

            ج النتائ
   ض القيمة /قبل انخفاو ريبةاألرباح قبل الض 

  ٢٫٤٥١٫٨٢٨  ٢٫٢٨٠٫٣٠٢  ) ١١٧٫٧٧٩(  ) ٧٦٫٦٩٥(  ٣٦٦٫٠٠٠  (أ) و(ب)  مةالقي تخفيض  
   ==== = === = =   = ===== === = =   ======= === = =   == ==== === = =    

  ) ١٫٢١٤٫٥٣٦(  -  ) ١٤٦٫٩٢٠(  ) ٤٠٤٫٠٣٠(  ) ٦٦٣٫٥٨٦(  القيمة  تخفيضانخفاض القيمة / 
   == == =========   == == =========   == = ===== ===   == == =======    
            
  ة  بيع ومصروفات عمومي مصروفات   ) أ (

  ) ٣١٩٫٥٢٦(          صصة خ ر مغي ية روإدا 
  )٥٧٫٣٠٥(          يمخصصة، صافل غير يتمو كلفة ت  )ب (
           - ------ ------------- ----- ---- -  
  ٨٦٠٫٤٦١          بة ل الضريباح الفترة قب أر
           == ===== === = =  
            
            ٤- ٢اجع اإليضاح ر* 
            

            المطلوباتالموجودات و
            ) (مدققة  ٢٠٢٠ ديسمبر  ٣١كما في 

  ١١٧٫٩٧٦٫٥٩٦  ٢٫٦٧٥٫١١٠  ٧٫٤٩٥٫٠١٩  ٢٦٫٢١٠٫٦٧٩  ٨١٫٥٩٥٫٧٨٨  لقطاع موجودات ا
   ======= === = =   ======= === = =   ===== = === = =   == ==== === = =   = == = ===== === = =  

  ٥٣٫٣٩٤٫٦٩٤  ٢٩٤٫٠٨٩  ٢٫٠٣٣٫٠٠٨  ٥٫٨٧٥٫٣٤٢  ٤٥٫١٩٢٫٢٥٥  القطاع  تاوبمطل
   ======= === = =   = ====== === = =   ===== = === = =   == ==== === = =   = = = = ===== === = =  
  

  افية لجغرالقطاعات ا
اتشت علمل  التالية  اإليلجداول  لفترى  القطاع  عن  أخرى  ومعلومات   نيو يو  ٣٠و  ٢٠٢١  يونيو  ٣٠في    تيننتهيالمأشهر    الستةتي  رادات 

  .٢٠٢٠  ديسمبر ٣١و  ٢٠٢١ يونيو ٣٠ فيكما افية لجغرموجودات للقطاعات المعلومات عن الاض بعض تم عر  .٢٠٢٠
  

  لي اإلجما  دولي  محلي  
    همألف در  ف درهمأل  لف درهمأ  

        : ٢٠٢١ يونيو ٣٠تهية في المن فترة الستة أشهر
        

        ت اإليرادا
       يين ج الء خارعممن إليرادات ا
  ٧٫١٧٨٫٥٢٥  ٩٨٫٢٨٨  ٧٫٠٨٠٫٢٣٧  زمنية   ترةمدى ف على - 
  ٥٫٣٢١٫٠٠١  ٢٫٢٦٢٫٤٧٢  ٣٫٠٥٨٫٥٢٩  التأجير ت  / إيرادا ددةنقطة زمنية مح  - 
   -------- - ---- -- - -----------   ---- --- ---------- ---- -----   - --------------------------  
  ١٢٫٤٩٩٫٥٢٦  ٢٫٣٦٠٫٧٦٠  ١٠٫١٣٨٫٧٦٦  
  ======== ===  ===== ==== ==  == ==== == === 

  
  

  ٤- ٢اجع اإليضاح ر* 
  
  



  ةوشركاتها التابع م.عش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت وحدةلمزة الية الموج لمرحيانات المالية ا بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي ٢٠٢١ يونيو ٣٠ي ف  اكم
  

 
٣٣  

  (تابع)  قطاعاتمعلومات عن ال   ٣
  

  (تابع)   افيةلجغرعات االقطا
  

        القطاع رى عن ات أخعلومم
        فات رأسمالية مصرو
  ١٫٠٢٢٫١٠٦  ٣١٩٫٥٠٣  ٧٠٢٫٦٠٣  ) ثماريةسترات ا ا وعقت عدامو وآالت ت (ممتلكا

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

        : ٢٠٢١ يونيو ٣٠ تهية في المن أشهر الثالثة ترة ف
        

        ت اإليرادا
        يين ج الء خارعممن  إليراداتا
  ٣٫٧٠٥٫٨٨١  ٦٦٫١٣٦  ٣٫٦٣٩٫٧٤٥  زمنية   مدى فترة على - 
  ٢٫٨٠٠٫٣٣٧  ١٫٢٧٨٫٢٥٥  ١٫٥٢٢٫٠٨٢  التأجير ت  / إيرادا نقطة زمنية محددة - 
   -------- - ------ - -----------   ---- --- ----- ----- ---- -----   - ------------ --------------  
  ٦٫٥٠٦٫٢١٨  ١٫٣٤٤٫٣٩١  ٥٫١٦١٫٨٢٧  
   ======== ===   ===== ======   == ====== ===  

          ٢٠٢١  يونيو  ٣٠كما في 
        

        جودات المو
  ١٫٢٣٦٫٤٩٤  ٣٨١٫٤٠٤  ٨٥٥٫٠٩٠  حق االستخدامموجودات 

  ٤٫٧٧١٫٩٦٨  ٢٫٠٠٩٫٦٥٨  ٢٫٧٦٢٫٣١٠  لة وائتالفات مشتركة ات في شركات زمياستثمار 
  ١١٦٫٨٦٤٫٢٠٠  ٣٣٫٨١٣٫٧٥٨  ٨٣٫٠٥٠٫٤٤٢  األخرى القطاع  داتوجوم
   -------- - ------ - -----------   -------- - ------ - - -----------   -------- - - -- ----- - -----------  

  ١٢٢٫٨٧٢٫٦٦٢  ٣٦٫٢٠٤٫٨٢٠  ٨٦٫٦٦٧٫٨٤٢  جودات لي المو إجما
   === === == = = ==   === === == = = ==   === === = = = = ==  
        

  ٥٧٫٤٨١٫٣٦٠  ١٩٫٣٧٠٫٧٨٤  ٣٨٫١١٠٫٥٧٦  ات طلوبالملي إجما
   === === == = = ==   === === == = = ==   === === == = = ==  

      
      : ٢٠٢٠  يونيو ٣٠ي فالمنتهية  فترة الستة أشهر

        

  لي اإلجما  * دولي  محلي   

    همألف در  ألف درهم  ألف درهم  

  (معاد بيانها)   (معاد بيانها)     
        اإليرادات 

        مالء خارجيين ع ات مناد اإلير
  ٥٫٠٩٣٫٩٤٢  ٧٠٫٣٦٦  ٥٫٠٢٣٫٥٧٦  زمنية   مدى فترة على - 
  ٣٫١٢٥٫٩١٠  ١٫٤٤١٫٧٢٠  ١٫٦٨٤٫١٩٠  التأجير ت  / إيرادا نقطة زمنية محددة - 
   - ----- - ------ - -- ---------   ---- --- ------- -- ---- -----   - ------------- -----------  

  ٨٫٢١٩٫٨٥٢  ١٫٥١٢٫٠٨٦  ٦٫٧٠٧٫٧٦٦  
   == === == = = ==   === == == = = ==   === == == = = ==  

        اع أخرى عن القطومات معل
        ة أسمالي ر  اتفمصرو

  ١٫٥٨٦٫٦٣٦  ٢٣٢٫٨١٢  ١٫٣٥٣٫٨٢٤  ) ماريةتث دات وعقارات اسوآالت ومع تلكات(مم  
   == = == == = = ==   = === == = = ==   == === == = = ==  
        

        : ٢٠٢٠ يونيو ٣٠تهية في المن  أشهر الثالثةفترة 

        

        ت اإليرادا

        يين ج الء خارعممن إليرادات ا
  ١٫٨١٦٫٧٨٣  ٢٢٫٣٩٨  ١٫٧٩٤٫٣٨٥  زمنية   مدى فترة على - 
  ١٫٠٧٤٫٨٧٠  ٦٥٥٫٢٤٤  ٤١٩٫٦٢٦  التأجير ت  / إيرادا نقطة زمنية محددة - 
   --- ----- - - --- - -----------   ---- --- ------ - -- -----   - --- ---------------------  
  ٢٫٨٩١٫٦٥٣  ٦٧٧٫٦٤٢  ٢٫٢١٤٫٠١١  
   === ==== ===   ===== ====   == ===== = ===  

  



  ةوشركاتها التابع م.عش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت وحدةلمزة الية الموج لمرحيانات المالية ا بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي ٢٠٢١ يونيو ٣٠ي ف  اكم
  

 
٣٤  

  تابع) ( قطاعاتعن ال معلومات   ٣
  

  (تابع)   افيةلجغرالقطاعات ا
  لي اإلجما  * دولي  محلي   
    همألف در  ألف درهم  ألف درهم  
  (معاد بيانها)   (معاد بيانها)     

        ) دققةم( ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ا في كم الموجودات
  ١٫٢٦٨٫٨٢٣  ٣٧٨٫٦٤٧  ٨٩٠٫١٧٦  ماحق االستخدات موجود

  ٤٫٨٥٤٫٠٦٠  ٢٫٢٥٥٫٠٧٨  ٢٫٥٩٨٫٩٨٢  ة ت مشتركا الفتة وائ زميل  ستثمارات في شركاتا
  ١١١٫٨٥٣٫٧١٣  ٣٢٫٤٥٥٫٤٣٧  ٧٩٫٣٩٨٫٢٧٦  األخرى  لقطاعا موجودات

   ---- - -------- - - - - - -- ----- ----   - ----------- - - - - - -- --- -- ----   --- ----------- - - - - - -- ----- ----  
  ١١٧٫٩٧٦٫٥٩٦  ٣٥٫٠٨٩٫١٦٢  ٨٢٫٨٨٧٫٤٣٤  لي الموجودات إجما

   = = = ===== ====  = = = ===== ====  = = = ===== ==== 
  ٥٣٫٣٩٤٫٦٩٤  ١٨٫٢٢٧٫١٩٠  ٣٥٫١٦٧٫٥٠٤  المطلوبات لي إجما

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

  ٤- ٢اجع اإليضاح ر* 
 
  تتكلفة اإليرادااإليرادات و  ٤ 

  فترة الثالثة أشهر المنتهية في      ية في فترة الستة أشهر المنته   
  نيو يو ٣٠  يونيو   ٣٠    يونيو  ٣٠  يونيو   ٣٠  
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١    ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم    ألف درهم   مألف دره  
  (معاد بيانها)      (معاد بيانها)    

            :  اإليرادات
            

            اإليرادات من بيع العقارات
  ١٫٥٤١٫٠٨٩  ٣٫٠٠٨٫٣٢٦    ٤٫١٦٨٫٧٢٩  ٥٫٦٤٢٫٤٣٦  عاتسكنية بالتجموحدات بيع 
  ٤١٩٫٠٨٧  ١٫١٩٨٫٤٥٥    ١٫١٤٨٫٥٩٠  ٢٫٤٠٣٫٥١٣  فللبيع 
  ٢٠١٫٩٦٢  ٧٠١٫٣٣٧    ٥٥٤٫٦٢١  ١٫٥٣١٫٧٦٦  أراضي وأخرى تجارية وقطع وحدات بيع 

            

  ٤٧٫٦٥٨  ٢٨٤٫٨١٧    ٣٧٧٫٦٣١  ٥٥٦٫٨٥٦  ضيافةاإليرادات من ال
            

            جزئة مؤجرة والتاإليرادات من العقارات ال
  ٦٨١٫٨٥٧  ١٫٣١٣٫٢٨٣    ١٫٩٧٠٫٢٨١  ٢٫٣٦٤٫٩٥٥  واإليرادات ذات الصلة  
   ---- ------------ - -- ---- ---  ------------ - -- ------ ---   ------- - - ---- - - ----- ---  ------------ - -- ---- --- 
  ٢٫٨٩١٫٦٥٣  ٦٫٥٠٦٫٢١٨    ٨٫٢١٩٫٨٥٢  ١٢٫٤٩٩٫٥٢٦  
  ══════ ═ ═══ ═══    ══════ ═ ═════ 
            : فة اإليراداتتكل

            اتتكلفة اإليرادات من مبيعات العقار
  ٩٩٦٫٨٥١  ٢٫١٣٧٫٩٨٢    ٢٫٨٤٣٫٧٢٧  ٤٫٠٠٦٫٢٧٧  الوحدات السكنية بالتجمعات  تكلفة
  ٢٧٢٫٩٧٩  ٧٣٦٫١٢٥    ٦٧٠٫٩٢٢  ١٫٤٤٩٫٤٧٤   الفللفة تكل

  ١٤٠٫٩٨١  ٢٧٠٫٣٣٠    ٣٠٩٫٩٦٨  ٥٥٠٫٣٤٧ تكلفة الوحدات التجارية وقطع األراضي وأخرى 
  ٦٦٢٫٨٣٩  -     ٦٦٢٫٨٣٩  -   ) ٢- ٢اح تخفيض قيمة عقارات استثمارية (إيض

            

  ٤٢٫٢٣٣  ١٥٩٫٨٠٠    ٢٢٥٫٨٨٥  ٣١١٫٢٢٠  التكلفة التشغيلية للضيافة
            

            التكلفة التشغيلية للعقارات المؤجرة والتجزئة  
  ٣٤٢٫٧٣١  ٤٦٥٫١٨٠    ٦٦٣٫٣٠١  ٧٦٥٫٢١٤  واألنشطة ذات الصلة  
   -- ---------- -- - -- ---- ---  ------------ - -- ---- ---   ------------ - -- ---- ---  ------ ------ - -- ---- --- 
  ٢٫٤٥٨٫٦١٤  ٣٫٧٦٩٫٤١٧    ٥٫٣٧٦٫٦٤٢  ٧٫٠٨٢٫٥٣٢  
  ═══ ════ ═══ ═══   ═ ═════  ══════ 

  
  
  
  
  



  ةوشركاتها التابع م.عش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت وحدةلمزة الية الموج لمرحيانات المالية ا بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي ٢٠٢١ يونيو ٣٠ي ف  اكم
  

 
٣٥  

  ارية وفات العمومية واإلدمصرع والفات البيمصرو  ٥
  

  ثة أشهر المنتهية في ة الثالفتر     فترة الستة أشهر المنتهية في    
  يونيو  ٣٠  يونيو   ٣٠    يونيو  ٣٠  يونيو   ٣٠  
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١    ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم    ألف درهم   ألف درهم  
  (معاد بيانها)      (معاد بيانها)    
            

  ٢٢٧٫٢٩٣  ٣٩٠٫٨٠٣    ٥١١٫٧٠٣  ٧٦٧٫٢٩٢  ويقالتست وعا لمبيا تافورمص
  ١٦٢٫٣٢٠  ١٩٣٫٨١٧    ٣٩٦٫٢٨٧  ٣٧٣٫٨٨٤  الصلة ذات صروفات تب والمرواال
  ٧٤٫٤٠٦  ٣٠٫٠١٩    ١٠٤٫٦٣٩  ٦٥٫٤٨٣  مخداالستاحق  وداتموجلهالك ستاال

  ٦٤٫٢٧٦  ٤١٫٤٣٤    ١٣٧٫٠٠٥  ١٠٢٫٦٨٣  ت اارإدارة العق اتفومصر
  ٤٦٫٩٣٢  ١٩٢٫٤٥٥    ١٢٤٫٢٢٧  ٤٠٠٫٤٠٤  شطب في تحصيلها وال وككن المشص الديومخص

  ١٩٢٫٤٣٨  ١٥٤٫٢٤٤    ٢٦٨٫٩٦٦  ٢٨٧٫٤٧١  أخرى  تافوصرم
   -- ------- ---- - -- - --- ---   ------------ - -- -- -- ---     ------- ----- - -- ---- ---   ---------- - - -- ---- ---  
  ٧٦٧٫٦٦٥  ١٫٠٠٢٫٧٧٢    ١٫٥٤٢٫٨٢٧  ١٫٩٩٧٫٢١٧  
  ═ ═════  ═══ ═══    ═ ═════   ══════  

  
  إيرادات التمويل   ٦

  المنتهية في فترة الثالثة أشهر      فترة الستة أشهر المنتهية في    
  يونيو  ٣٠  يونيو   ٣٠    يونيو  ٣٠  يونيو   ٣٠  
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١    ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم    ألف درهم   ألف درهم  
            

  ١٢١٫٩٤٣  ٧٣٫٧٥٣    ٢٣٧٫٦٦٦  ١٤٠٫١٩٠  وسندات صرفية م ئعودادات التمويل من إيرا
  ١٢٫٦٧٤  ٢١٫٦٤٤    ٢٨٫٤٧٦  ٤٠٫٠٧٨  ل أخرى إيرادات تموي

   -- ----- -- -- - -- ---- ---   ------- ---- - -- ---- ---     - ------ --- - -- ---- ---   ----- ------- - - ---- - --  
  ١٣٤٫٦١٧  ٩٥٫٣٩٧    ٢٦٦٫١٤٢  ١٨٠٫٢٦٨  
  ═ ════  ═══ ═══    ═ ════   ══════  

  
  

  مويل تال  تكاليف  ٧
  فترة الثالثة أشهر المنتهية في      ة أشهر المنتهية في فترة الست   
  يونيو  ٣٠  يونيو   ٣٠    يونيو  ٣٠  يونيو   ٣٠  
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١    ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم   مألف دره    ألف درهم   لف درهمأ  
            

  ٢٣٦٬٥١١  ١٧١٫٢٣٤    ٤٦٠٬٩٠٦  ٣٤٨٫٧٨٧  قروض الب المتعلقةل ويتمتكاليف ال
  ٣٥٬٨٦٨  ٨٩٫٦٢٦    ٦٨٬٦٨٥  ١٤٨٫٣٤٦  أخرى تمويل ف تكالي

   -- ----- ---- - -- ---- ---   ------- ---- - -- ---- ---     - ------ --- - -- - --- ---   ------ ---- - - ---- ---  
  ٢٧٢٫٣٧٩  ٢٦٠٫٨٦٠    ٥٢٩٫٥٩١  ٤٩٧٫١٣٣  
  ═══ ═══  ═════ ═    ═══ ═══  ═ ════  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  ةوشركاتها التابع م.عش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت وحدةلمزة الية الموج لمرحيانات المالية ا بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي ٢٠٢١ يونيو ٣٠ي ف  اكم
  

 
٣٦  

  النقد  و األرصدة المصرفية  ٨

   
    يونيو ٣٠

٢٠٢١  
  بر  ديسم ٣١

٢٠٢٠  
    هم ألف در  ألف درهم    
  )ُمدققة(      
        

  ١٨٫٠٤٧  ٧٫٠٨٥    دوقفي الصننقد 
  ٤٫٨٦٨٫٧٨٤  ٦٫٠٣٣٫٦١٠  بتحت الطل مصرفية دائعوت احسابوجارية  حسابات

ُ بتة اع ثودائ   ٩٢٧٫٩٦٢  ٢٫٠١٦٫٣٢٠  ر أشه ٣تحق خالل ست
   -------- -- - -- -- - -- -- -- -- -  - ----- -- - --- -- -- ---- --- 

  ٥٫٨١٤٫٧٩٣  ٨٫٠٥٧٫٠١٥  اليماإلج
      
  ١٥٣٫٣٢١  ١٢٥٫٥٤٦  ) ٢٢ احاإليض( مرهونةائع ود
ُ ائع ثابتود   ٣٠٢٫٦١٧  ٤٠٠٫٧٨٢  يدونقد مق هرأش ٣د ستحق بعة ت
   -- - - --- -- - - - -- - - -- ---- ---  --- - -- -- - -- -- - -- ---- -- - 
  ٦٫٢٧٠٫٧٣١  ٨٫٥٨٣٫٣٤٣  
   == == = = = == ==  == == = = == == 

      :رفية والنقدالمص األرصدة توجد
  ٥٫٠٠٩٫٧٥٤  ٧٫٣٠٣٫٣٧٤  ية المتحدةالعربمارات داخل اإل

  ١٫٢٦٠٫٩٧٧  ١٫٢٧٩٫٩٦٩  تحدةالم يةاإلمارات العرب رجخا
   -- - - --- -- - - - -- - - -- ---- -- -  ---- --- ---- - - - -- ---- --- 
  ٦٫٢٧٠٫٧٣١  ٨٫٥٨٣٫٣٤٣  
   == == = = = == ==  === = = = = = == 
      ية:  لتالبالعمالت ا ةمقّوم والمبالغ النقدية لدى البنوكرصدة األ

  ٥٫٠٠٩٫٧٥٤  ٧٫٣٠٣٫٣٧٤  الدرهم اإلماراتي 
  ٧٥١٫٣٤٤  ٥٩٨٫٧٢٣  ي ريكالدوالر األم

  ١٢٧٫٨٣٠  ٢٣٣٫٨٢٤  يعودال السيـرال
  ١٧٨٫٣٦٩  ١٤٨٫٢٥٤  ة  ديالهن بيةالرو
  ٧٧٫٥١٩  ٢٠٢٫٥١٣  صريمجنيه الال

  ١٢٥٫٩١٥  ٩٦٫٦٥٥  عمالت أخرى 
   -- - - --- -- - - - -- - - -- ---- ---   --- - - -- - - ------ - - ---- --- 
  ٦٫٢٧٠٫٧٣١  ٨٫٥٨٣٫٣٤٣  
   == == = = = == ==  == = = = == == = = 
 
منه  م)درهألف    ٥٫٧٦٣٫٩٨٨:  ٢٠٢٠مبر  ديس  ٣١(رهم  د  ألف  ٦٫٧١٧٫٧٨١يعادله    وما  النقد  يبلغ،  ٢٠٢١  يونيو   ٣٠في    كما  مخصوماً 

ً لب. راجع ستحق السداد عند الطتون عدة بنوك تجارية ي تم الحصول عليها م التسهيالت الت   . ١٦ رقم اإليضاح أيضا
  

إاسة  ار ثابتعبأس  فائدة   وكلبننقد لدى اال   يترتب على ة األجل مودعة  قصير  بتة الثاودائع  ال. إن  بنكيةلودائع اللى اائدة عست الالدالمع  لىتناداً 
وتحقق فوائد حسب المعدالت السائدة على   دية للمجموعةعلى المتطلبات النقك  وقف ذلويتثة أشهر،  ثالحتى  وم واحد  ي  من  حوتراتت  لفترا

  .األجل يرةلودائع قصا
  
البنودلة  األرصد  ملتشت بهال  كى  دومحتفظ  في  الااإلمار  ةلا  المتحدةعربيت  دأ  ١٠٫٦٨٨مبلغ  على    ة  :  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١(   رهملف 

  ا.ات في مشروع في سوريخصصة لالستثمار، مرهم)د فأل ١١٫٠٤٨
  

على  األرصدة  النقد و  شتملي،  لتقرير تاريخ اكما في   د  ٤٫٦٣١٫٣٩٥  مبلغ المصرفية   ألف   ٣٫٦٥٨٫١٧٣:  ٢٠٢٠بر  ديسم  ٣١(رهم  ألف 
المستا  اتعالدف   قابلم  )درهم من  لمقدمة  ع  نظيرء  العماللمة  لغرضبيع  ضمانلتي  او  روي تطال  قارات  حسابات  في  إيداعها  توزيعات و  تم 
  األرصدة غير مرهونة. / ه الودائعهذ. ح غير مطالب بهاأربا

  
  
  
  
  
  
  
  



  ةوشركاتها التابع م.عش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت وحدةلمزة الية الموج لمرحيانات المالية ا بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي ٢٠٢١ يونيو ٣٠ي ف  اكم
  

 
٣٧  

 اتير ر بها فودصيُ   تي لمالمدينة ال الذممينة التجارية والذمم المد  ٩

   
    يونيو ٣٠

٢٠٢١  
  سمبر  دي ٣١

٢٠٢٠  
    ألف درهم   درهم لفأ    
  (ُمدققة)      
        التجارية  المدينة لذمما
ً  ١٢قبض خالل مستحقة البالغ لما  ٢٫٠٠٥٫٦٥١ ١٫٦٩٣٫٨٢١    ، صافي شهرا

     ----- -- --- - - -- - -- -- -- --  --------------- -- - --- -- 
ُ لم التي مدينة  لاذمم ال     ر فواتي هاب صدرت

ُ  ذمم مدينة لم ً ش ١٢ل تستحق خال يرها فواتر بصد ت  ٤٫٠٦٦٫٨٣٤ ٦٫٢٣٧٫٢٣٣  هرا
ُ مدينة لم  ذمم ً هر ش  ١٢ دبعق تحتس بها فواتيرر صد ت  ٥٫١٧٤٫٠٧٩ ٥٫٨٩٣٫١٦٠  ، صافيا
   -- ------- --- - - -- - -- - --- --  -- ------- - -- - - - -- - --- -- 
  ٣٩٣١٢٫١٣٠٫  ٩٫٢٤٠٫٩١٣ 
   ----- ----- - - -- - - - -- --- - --  -- --- - ---- - - - - - -- --- - -- 
٫٥٦٤٤٦١١٫٢ ١٣٫٨٢٤٫٢١٤  در بها فواتيرصيُ  لممدينة التي الوالذمم ية  جارتلاالذمم المدينة  ماليإج  
   ===== = = == ==   ===== = == ==  
  
لديون اص  مخصتعلق بي  ألف درهم)  ٣٠٣٫٥٩١  :٢٠٢٠  ديسمبر  ٣١(هم  ر د  ألف   ٣٠٦٫٢٣٣مبلغ  اله  الذمم المدينة التجارية أع  من   خصميُ 
ُ يلها. كوك في تحصشالم   .لاملكبا ردادستلاللة رى قاباألخة لمدينذمم ايع الجم عتبرت

  
ً دفوعة مقدممومصروفات ئع داوذمم مدينة ووأخرى  موجودات   ١٠    ا

  
    يونيو ٣٠

٢٠٢١  
  ديسمبر   ٣١

٢٠٢٠  
    ألف درهم   ألف درهم 
  )(ُمدققة   
    
 ٤٫١٨٢٫١٩٩ ٤٫٤٢٢٫٢٧٩ لتطوير اات اتفاقيبموجب  لالغ قابلة للتحصيمب
ً قم مدفوعة غمبال  ٣٫٩١١٫٨٥١ ٤٫٠٤٣٫٤٩١  ) ١( لالستثمار دما
ً الغ مبم  ٣٫٠٧٧٫٣٢٢ ١٫٦٩٤٫٥٢٠  نلمقاولين وآخري دفوعة مقدما

 ٨٩٧٫٤٢٧ ١٫٠٩٠٫٣١٤  ) ٢(ة المبيعات المؤجلة عمول
 ٦٣٥٫٦٤٢ ٦٤١٫٤٦٣  صيلالقابلة للتح مضافة البة القيمة ضري

 ٦٤٨٫٥٤٣ ٣٤٨٫٤١٤ )المخصص صافية من ( ةص غير مسيطرصن حصيل محبالغ قابلة للتم
 ٣٤٩٫٣٥٨ ٤٢٧٫٢٥٤ ةزئخاص بالضيافة والتجالعمال ألطاع اق –زون مخ
 ٤٤٦٫٧٧٥ ٥١٤٫٠٧٦ المالكين من جمعياتدينة م ذمم
 ٣١٣٫٣٤٥ ٢٥٦٫٤٠٩ مؤجلة  لودات ضريبة دخموج
ً دممدفوعة مق صروفاتم  ١٧٠٫٧٧٧ ٢١٠٫٤٠٣  ا
 ٣٤٫٨١١ ١٦٫٤٠١  أرضاذ على لالستحو عات مقدمةدف

 ١٦٫٠٢١ ١٨٫٣٦٩  مستحقةفوائد 
 ١٫٣٤٥٫٦٤٨ ١٫٤٥٠٫٢٨٤ دائع وو أخرىة دينم ممذ
   -------- - ----- - -- - - -- --- -   ---------- --- - -- - -- ---- --  
  ١٦٫٠٢٩٫٧١٩ ١٥٫١٣٣٫٦٧٧ 
   == ====== = ==   ======== = = =  

ً مق  المدفوعة والمصروفاتوالودائع المدينة والذمم  خرىاأل الموجودات اققفترات استح :دما   
  ٦٫٤٧٧٫١٠٧  ٦٫٤١١٫٦٨٤ اً شهر ١٢ل خال  

  ٩٫٥٥٢٫٦١٢  ٨٫٧٢١٫٩٩٣ شهراً  ١٢بعد   
  ────── ─  ────── ─  
  ١٦٫٠٢٩٫٧١٩ ١٥٫١٣٣٫٦٧٧  
   = ======= == =   ======== == =  

  

ً   عةالمدفو الغ  المب  إن ) ١(  نة. لم معي  تفاي ائتالف  ملكية  صموعة لغرض الحصول على حصجالم   ساهم بهاتالتي  ل  األموا  مثلت  ثمار لالستمقدما
 .  ريرالتق تاريخفي  ال كمأس المايتم تحويلها لرة ولم ميرسهمات لمساا ح هذهتصب

  

عموال ) ٢(  مصروفات  إطفاء  المؤجبيالم   تيتم  على  عات  للحصول  المتكبدة  العمالء  عقودلة  مدى  هافيذتنأو    مع  امات  التزب  الوفاءفترة    على 
ً يحيثما  ألداء،ا  . كون ممكنا

  
  



  ةوشركاتها التابع م.عش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت وحدةلمزة الية الموج لمرحيانات المالية ا بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي ٢٠٢١ يونيو ٣٠ي ف  اكم
  

 
٣٨  

  ر طويرض التلغعقارات   ١١

    
    يونيو ٣٠

٢٠٢١  
  ألف درهم   
    

٠٫٩٣٢٫٩١٩٤   ) عاد بيانهاوم مدققة(رة لفتا في بداية يدالرص  
 ً  ٦٫٤٦٦٫٦٢٧  الفترةخالل  متكبدةال تكاليفال: زائدا

 ) ٦٫٠٠٦٫٠٩٨(   ةفترل ا اإليرادات خالل تكلفةولة إلى محال تكاليفال ناقصاً:
  ) ١١٢٫٧٩٤(   ة األجنبي مالتيل العتحو فروقاتناقصاً: 

    --- -------- ------- ------- -  
٫٦٥٤٤١٫٢٨٠   الفترة  هايةنفي  الرصيد  

    ====== == ===  
  

    يونيو ٣٠  
٢٠٢١  

  سمبر  دي ٣١
٢٠٢٠ 

ف درهم أل  ألف درهم     
دققة)(مُ      
انها)(ُمعاد بي     
    :الموجودة وير تطغرض اللعقارات لا

 ٢١٫٩٦١٫٧٢٠  ٢٠٫٦٨٢٫٧٥٢  ةتحد ة الميعربلرات امااإل داخل دولة
 ١٨٫٩٧١٫١٩٩ ٢٠٫٥٩٧٫٩٠٢  ة المتحدةعربيللة اإلمارات اج دوخار

   --- -------- - ------ ------- -  ----------- ---- --------- -  
  ٤٠٫٩٣٢٫٩١٩ ٤١٫٢٨٠٫٦٥٤ 
   ======== ===  == = = === ====  
  

    ماليةأوراق في  اتستثمارا  ١٢

   
    يونيو ٣٠

٢٠٢١  
    رسمبدي ٣١

٢٠٢٠  
    ألف درهم   درهم ألف    
  )(مدققة      
  (معاد بيانها)      
        

 ٦٧٢٫٠٩٢  ١٫١٧٨٫٩٩٢  رىاألخرادات الشاملة خالل اإلي ة منعادليمة اللية بالقماات الالموجود
 ١٧٤٫٧٥٤  ١٤٢٫٨٨١  ة من خالل األرباح أو الخسائر لعادلت المالية بالقيمة االموجودا

٠٧٧٫٨١٢٫٢  ١٫٨٨٦٫٣٨٠  ةالية بالتكلفة المطفأت الملموجوداا  
   -- -- -- --- ---- ------ --- -  ---- ----- ---- ---- ----- -  
  ٢٤٫٦٥٨٫٩٢  ٣٫٢٠٨٫٢٥٣  
   ═══════  = === ======  
     في األوراق المالية:  اتستثماراال

٦٥٤٦٫٤١  ١٫٠٤٣٫٩٩٩  بية المتحدةات العرولة اإلمارداخل د  
٢٣٧٨٫٢٤٢٫  ٢٫١٦٤٫٢٥٤  بية المتحدةت العردولة اإلمارا خارج  

   -- -- -- --- ---- --------- -   - ----- - -- --- - - --- -- --- -  
  ٥٨٢٫٩٢٤٫٦  ٣٫٢٠٨٫٢٥٣  
   ═══════  == ========  
  العادلة للقيمة لمتدرجام النظا

  : تقييمحسب أسلوب ال دلةالعاية بالقيمة الت المللموجودا ةعادلعن القيمة ال التالي للتحديد واإلفصاح النظام المتدرجتستخدم المجموعة 
  

  ٣المستوى   ٢ المستوى  ١المستوى   لي اجماإل  
  رهمألف د  درهم لفأ  ف درهمأل  رهمدف أل 
      
٧٣١٫٣٢١٫٨  ٢٠٢١ يونيو ٣٠  ٧٤١٣٫١٫٢١ ٧٨٫٩٠٩  ٣٢٢٩٫٢  

   === == == = ==  == == ====  == == = ====  === = ==== 
٫٨٤٦٦٨٤  (مدققة)  ٢٠٢٠سمبر  يد ٣١  ٩٠٧١٫١  ٣٣٦٫٤٧٤  ٢٩٫٢٢٣ 
   === ======  ==== === =  = === = == =  == == = = == 

ة مفي قيصا  هي  ةدتي تكون عاوال  ادهاترديمة اسق  تحديدل  من خال  ٢ى  المستوة ضمن  ليألوراق الماافي    االستثماراتتقييم  تم التوصل إلى  
  .الفترة  خالل ٢وى توالمس ١ستوى مبين التحويالت  تتم مل ة الواحدة في الشركات المستثمر فيها.لحصل األصل



  ةوشركاتها التابع م.عش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت وحدةلمزة الية الموج لمرحيانات المالية ا بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي ٢٠٢١ يونيو ٣٠ي ف  اكم
  

 
٣٩  

  كة مشترات  تالفئاميلة وزات لشرك قروض  ١٣

  
    يونيو ٣٠

٢٠٢١  
    ديسمبر ٣١

٢٠٢٠  
    ألف درهم   رهمألف د  
  )ةق(مدق   
     
 ٨٦١٫٣٥٩ ٨٥١٫٥٥٨  م ذ.م.  ليو سيدب دي الجنوب بيد ارإعم

 ٨٧٫١١٨ ٨٣٫٦١٤  )١( ش.م.ع أمالك للتمويل
 ١١٤٫٠٧٢ ١١٣٫٨٨٨  من فيوز ذ.م.ود تاأول
 ٣٤٫٠٨٢ ٤٢٫٢٣١  ى أخر شتركةات مميلة وائتالفز  ركاتش
   -- --- -- ---- --------- ---  ------- - - -- --------- -- -  
  ٣١٦٫٩٦٠١٫ ١٫٠٩١٫٢٩١  
   === = = == ===  === == == ===  
  
  ١٫٠٠٩٫٥١٣:  ٢٠٢٠ رسمب دي ٣١(ألف درهم  ١٫٠٠٧٫٦٧٧ البالغةلة واالئتالفات المشتركة شركات الزميلل ةالممنوح ضلقرو ا خضعال ت

ُ  اناتلضم م)هألف در   فوائد.ها يلترتب عيوال  فاقيةالتوفقاً لشروط ا لطلبا عندداد لسستحق اوت
  
ً فو ) ١(  نة  س  في  من قبل شركة أمالك   ض للقرلي  غ األصبل ٪ من الم٢٠اد  سد  تم  ،٢٠١٤المبرمة في سنة    ة،دة الهيكلاإع  لشروط اتفاقية  قا

  ٪ ٢  بحمعدل رترتب عليه  يو نةس  ١٢  ىعلى مد  السداد  ستحقيُ األجل   طويليل  تسهى  إللغ  بممن ال٪  ٦٥إعادة هيكلة    تمت، و٢٠١٤
 ً  .سنة ١٢ لمدةحويل تة للقابل محتملةأداة  ى لإ٪ ١٥ هيكلة ةإعادتمت و سنويا

  
  مشتركة فات الائت زميلة وركات شي ارات فاستثم  ١٤

  
    يونيو ٣٠

٢٠٢١  
  ديسمبر   ٣١

٢٠٢٠  
    ألف درهم   رهمألف د 
  )(مدققة   
  ة:كترشم ئتالفاتاة ويلمزشركات ثمارات في ستال  الدفتريةقيمة ال
  

   

 ١٫٩٢٠٫٢٦٥ ١٫٦٩٦٫٧١٠  * ةجردم –) وديةركة مساهمة سع(ش ةديدينة االقتصاالم ،إعمار 
 ٥٠٦٫٩٦٩ ٥١١٫٨٠٢ .م.مذ ر بواديإعما
  ٤٩٨٫١١٣ ٥١٠٫٢٠٣  * ))١(إيضاح ( .م.مذ ي سي بيون دن تاداو

 ٤٣٧٫٢٧٣ ٤٤٠٫٢٠٦  ذ.م.م ر عماإي  بليو تي سدي د
 ٢٩٦٫٦٣٨ ٢٩١٫٤٤١  ةحدودلشرق األوسط الما ونالناشيرنتانر تير

 ٢٥٥٫٦٦٣ ٢٥٥٫٦٦٥  م.وير ذ.مسك زعبيل
 ٢٣٠٫٣٣٥ ٢١٥٫٣١٦  ونيم شيركتيليري أنم إيسليتميي باركالر توريزتيمال إيكو

 ١٤٧٫١٥٤ ١٤٣٫٩٧٤ * ش.م.خ  الستثماروا ةلصناعإعمار ل
 ١١٧٫٤٢١ ١٨٧٫٥٢٢ *جةمدر –.ع .مأمالك للتمويل ش

 ٦٨٫٦١٥ ٦١٫٧٨٥  * قاريستثمار العالت للسياحة والمي ر البحاشركة 
 ٣٧٥٫٦١٤ ٤٥٧٫٣٤٤ ى أخرفات مشتركة تالئلة واشركات زمي

   -------- --------- -- ----   -------- - -------------  
  ٤٫٨٥٤٫٠٦٠ ٤٫٧٧١٫٩٦٨ 
   = == =======   = = === ====  

  
  .زميلةكات شرعة في ر المجمواستثما * يمثل



  ةوشركاتها التابع م.عش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت وحدةلمزة الية الموج لمرحيانات المالية ا بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي ٢٠٢١ يونيو ٣٠ي ف  اكم
  

 
٤٠  

  تابع)( مشتركةالفات ائت زميلة وشركات ي رات فامثتاس  ١٤
  

  :امةركة الهتمشميلة واالئتالفات الزال اتلية التالية في الشركلفعاة لكية حصص الممجموعللدى ا
  
  ةـ يلكالم                   

 الدولة     
  يونيو  ٣٠

٢٠٢١  
  ديسمبر   ٣١

٢٠٢٠  
         
 ٪ ٣٠ .٥٩ ٪٣٠ .٥٩  وديةالسع  ة)وديهمة سع اسة مكة (شرالمدينة االقتصادي عمارإ

 ٪ ٤٨ .٠٨ ٪٤٨ .٠٨  تحدة مال بيةارات العراإلم   م.ع مويل ش.للتأمالك 
 ٪ ٥٠ .٠٠ ٪٥٠ .٠٠  حدة متاللعربية ات اإلمارا  ذ.م.مبوادي  مارإع

 ٪ ٦٥ .٠٠ ٪٦٥ .٠٠  دة لمتحربية ااإلمارات الع    ةدودط المحالشرق األوس  ناشيونالتيرنر انتر
 ٪ ٥٠ .٠٠ ٪٥٠ .٠٠  ياترك يركتيونيم شأنإيسليتميليري  توريزمر كاللي بارامتي وإيك

 ٪ ٤٠ .٠٠ ٪٤٠ .٠٠  ة المتحدة العربي راتإلماا    ستثمار ش.م.خ واال ةناعللصإعمار 
 ٪ ٢٩ .٣٣ ٪٢٩ .٣٣  األردن  ثمار العقاريواالست  احةسيللحر الميت البشركة 
 ٪ ٥٠ .٠٠ ٪٥٠ .٠٠  متحدة الالعربية  راتماإلا   مدي دبليو سي ش.ذ.م.نوب بي الجإعمار د
 ٪ ٥٠ .٠٠ ٪٥٠ .٠٠  حدة المت بيةلعرإلمارات اا   مم.ش.ذ.اعمار    سي ليو تيبدي د
 ٪ ٥٠ .٠٠ ٪٥٠ .٠٠  دة المتحية بات العرارماإل   ير ذ.م.مبيل سكوزع
  ٪ ٢٠ .٠٠  ٪٢٠ .٠٠  دة ية المتحرات العربااإلم     اون دي سي بي ذ.م.مون تاد

  ٪ ٦١ .٢٥  ٪٦١ .٢٥  دة ة المتحيالعربت راااإلم   ذ.م.م اولد تاون فيوز
  
 ٪ ٨٠بالغة  ال  تهاحصش.م.ع لتحويل    ية للتبريد المركزيالوطنشراء مع الشركة  اقية بيع واتفجموعة  ، أبرمت الم٢٠٢٠مارس    ٢٦بتاريخ    ) ١( 

بناًء على  ذ.م.مدي سي بي  داون تاون    في ن  مليو   ٢٫٤٨٠  مقابل   المنشأةاء  رش   على  د المركزيللتبري  شركة الوطنيةالوافقت    االتفاقية،. 
ن مليو   ٤٩٦كاستثمار في شركات زميلة بمبلغ    ٪٢٠ية البالغة  الباقيد النسبة  تم قالمال العامل.    أسبر  تتعلق  لتعديالتويخضع ذلك  درهم،  
ً   أةالمنشع  بي  كان  ).اذك الموجودات غير الملموسة عند االستحوبما في ذللة (ه العاديمتبق  درهم   المحددة للشروط    الكامل  يفاءستاالعلى    متوقفا
  غ بل  بربح راف  عتباال جموعة  الم  قامت  عليه،و  جميع الشروط السابقة بشكل مرٍض   استيفاءتم    ، ٢٠٢٠أبريل    ٥. في  والشراء  ية البيعاتفاق  في

  .٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في   الموحد المرحلي الموجز لكإيرادات أخرى في بيان الدخ ليون درهمم ٢٫١٩٧
  

  رىواألخالتجارية  ئنةداالم ذملا  ١٥

  
    يونيو ٣٠

٢٠٢١  
  ر  ديسمب ٣١

٢٠٢٠  
    ألف درهم   ألف درهم 
  )ةقق(مد   
     

٣٩٥٥٫٨٣٣٫ ٥٫٩٤٤٫٩٠٠  ة عقود المشاريع فصصات تكلاستحقاقات ومخ   
٠٩٫٢٦٩٣٫٦ ٤٫٧٦٨٫٦٤١  راء أراضيلشدائنون   

٦٩٦٫٢١٩١٫ ١٫٧٥٨٫٩٨٨  تجارية  ةدائن ذمم  
٢٫٩٧٤١٫٢٤  ريجاإلا اتمتزاال  ٣٩٫٠٠٩١٫٢  
 ١٩٩٫٦٧٣ ١٩٢٫٨٤٥  رةمسيط ص غير الللحص الدفع قةلغ مستحمبا
٤٢٨٨٫٨٠ ٢٨٨٫٤٧٠  قة الدفعأرباح مستحوزيعات ت  

٦٫٥١١١٠ ١٢٥٫٥٧٣   دخل مستحقة الدفعالة ضريب  
 ٤٫٤٥٣٫٨٢٦ ٤٫٦٩٣٫٧٠٣  قات أخرىنة واستحقا ائذمم د

   -------- ------ - ------ ----   -------- - - --- - - -- - -- --- -  
  ٢٦٫٧٠٦٫٤١٧ ١٩٫٠١٦٫٠٩٤  
   == ===== === =   == = = =======  

 



  ةوشركاتها التابع م.عش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت وحدةلمزة الية الموج لمرحيانات المالية ا بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي ٢٠٢١ يونيو ٣٠ي ف  اكم
  

 
٤١  

  فائدة يترتب عليهات  سلفياض وقرو  ١٦

  
    يونيو ٣٠

٢٠٢١  
  ديسمبر   ٣١

٢٠٢٠  
    ألف درهم   مألف دره  
  )(مدققة    
  (معاد بيانها)    
     

   ٧٢٩٫٣٧٣٫٤١ ١٣٫٩٩٣٫٧٥٣  لسنةا الفترة /ي بداية  الرصيد ف
٧٨٨٫٢٢٫٨١  السنة / فترةلا لبة خالداً: سلفيات مسحوزائ  ٧٫٤٦٦٫٣٤٩ 

 ً ) ٢٫١٤٥٫٧٦٤(  السنة /الفترة  خالل ةلمسددالقروض ا  :ناقصا  )٧٫٨٤٦٫٣٢٥ (  
   - - ----------- -- -----------   ---- ----------- -----------  

٧٧٧٫٠١٣٫٦٧ / السنة ة الفترةبدايي الرصيد ف  ١٣٫٩٩٣٫٧٥٣ 
 ٥٠٫٨٠٥ ١٫٣٣٩٫٢٣٤  ) ٨ يضاح(إفع عند الطلب تحق الدست تائداً: تسهيالز

) ٢٢٧٫٥(  اشرة تكاليف المبطفأ من الناقصاً: الجزء غير الم  )٠٩٫٦١ (  
   ------ -- ---- - ----- --------   ---------------- -- --- -----  

٨١٤٫٠٣٤٫٩٤ ١٥٫٠٠٤٫٧٨٤ نةالسالفترة /  يةافي نه فائدة يترتب عليهاي الت ي القروض والسلفياتصاف  
   --- - --------- ---- ------- - -   --- --- - ------ - - ------ -----  

   :ةفائد  يترتب عليهاتي ال روض والسلفياتفترات استحقاق الق
٥٣٫٤٩٠٫٢٦ ٦٫٣٨١٫٨٧٣  هراً ش ١٢ل خال  
ً  ١٢بعد   ١٠٫٥٤٤٫٦٨٣ ٨٫٦٢٢٫٩١١  شهرا

   ---- -- --- --- ------ ---- ----   ------ ------- -------------  
٤٫٩٤٨١٤٫٠٣ ١٥٫٠٠٤٫٧٨٤ سنةلاالفترة / نهاية   لرصيد فيا  

   - - --- -- -- ----- -- ----------   ----- --- ------------------  
   افي: غرالج سب الموقعح ائدةف يترتب عليهاالقروض والسلفيات التي 

٨٩٣٩٫٠٢٠٫    حدةات العربية المترمااإللة داخل دو  ٧٫٨٥٢٫١٠٩ 
 ٦٫١٨٢٫٨٣٩ ٥٫٩٨٣٫٨٩١  ت العربية المتحدةراماولة اإلد خارج

   - ----------- --------- ----   - --- - -- ---- - - ------ - -----  
  ١٤٫٠٣٤٫٩٤٨ ١٥٫٠٠٤٫٧٨٤ 
   ==== =======   =========== 

  
  : يةالالت مضمونةر الينة وغلمضموئد اها فوارتب عليتتالتي وعة القروض والسلفيات جمى الملد
  

  مضمونة
  
تمويل -  بم  تسهيل  د  ٥٠٠٫٠٠٠بلغ  مشترك  ( أمريكوالر  ألف  بمو  ١٫٨٣٦٫٥٠٠ي  مضمون  درهم)  بعضألف  قارات  عال  جب 

  للوبحامل  لكبا  هد داس  ويتموياً  ٪ سن١  .٥٠زائداً    يبورلحسب سعر    دةفائ   تب عليهتريو  في تركياالمجموعة    لكهاتمتلتي  ارية  الستثماا
  . ٢٠٢٢ عام

  
(أل  ٨٫٤٧٠بمبلغ  قرض   -  أمريكي  دوالر  درهم)  أل  ٣١٫١٠٩ف  مم ف  تجاري  بنك  الموجو  بموجبضمون  ن  لبنان  ادبعض  في  ت 

ً ٪ سن٧ .٥بنسبة  ئدةفاليه ويترتب ع   . ٢٠٢٢عام  حلولب هادسد ويتم ويا
  
 ه علي ترتب  وي  ةحدة المتبيرت الع اإلمارات في االموجودبعض  ن بموجب  تجاري مضمون بنك  مهم  ألف در  ٨١٧٫٤٥٥لغ  بمبقرض   - 

 .٢٠٢٤ املول عبح  هدسدا ويتماً ٪ سنوي١ .٥٠ائداً يبور زاالبسعر  ةئداف
  
بعض نة مقابل  مضمولية  ابنوك تجارية ومؤسسات ممن    ) مدره  ألف  ٦٠٠٫٩٧٧(  ةنديوبية هألف ر  ١٢٫١٤٥٫٦١١  بلغمبقروض   - 

ً نوي٪ س٩ .٤٥ى ل٪ إ٩ .١٥من  تتراوحبمعدالت  وائدعليها ف الهند وتترتبفي  الموجودات  . ٢٠٢٥ ول عاملبح  دهاويتم سدا ا



  ةوشركاتها التابع م.عش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت وحدةلمزة الية الموج لمرحيانات المالية ا بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي ٢٠٢١ يونيو ٣٠ي ف  اكم
  

 
٤٢  

  (تابع) فائدةتخضع لسلفيات  ض وقرو  ١٦
    

  ونةر مضمغي 
  
بسمجمال  قامت    -  دوالر  أل  ٧٢٠٫٠٠٠بلغ  محب  وعة  (أف  الحأ  ٢٫٦٤٤٫٥٦٠مريكي  تسهيل  من  درهم)  االئلف  اان تمد  جدد  لمتي 

شتركة بنوك تجارية م من يه ل علذي تم الحصووالألف درهم)  ٥٫٥٠٩٫٥٠٠كي (ريم الر أألف دو ١٫٥٠٠٫٠٠٠) البالغ “سهيلالت”(
ً زور  عر ليببس  دةئرتب عليه فاوتت،  متحدةلعربية الات ااإلمار  دولة  في . تم عرض  ٢٠٢٣  لول عامبح  م سدادهتوينوياً  ٪ س١  .٢٥  ائدا

البالتسهيل   بمبلغ  الموح  لماليةا  تيانا في  خصل أ  ٢٫٦٤٤٫٠٢٧دة  بعد  درهم،  غف  التكاليف  المني م  المطفأة  مباوبسر  بصورة  شرة  ة 
 .  ١٧)، راجع أيضاً اإليضاح ملف درهأ ١٫٨٣٦٫٥٠٠( مريكيأف دوالر أل  ٥٠٠٫٠٠٠عقب تاريخ التقرير، تم سداد  ملة.للمعا

 
الم    -  بسجقامت  أمرأل   ٢٫٠٠٠غ  بلمب  حموعة  دوالر  (يف  مرهد لف  أ  ٧٫٣٤٦كي  تسهيل  م)  الئاالالحد  ن   ) “التسهيل”(جدد  متتماني 

لة  ومشتركة في د  بنوك تجارية  منه  يول علف درهم) والذي تم الحصأل   ٧٫٣٤٦٫٠٠٠(  يكيأمر  ف دوالرأل  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠البالغ  
ً دبور زائيه فائدة بسعر لية المتحدة، وتترتب عليرباإلمارات الع ً س٪  ١  .٢٥  ا ً شهر  ١٢خالل    هويتم سداد  نويا ي  هيل فالتس   انيبتم  .  ا

البيالا الموجزة  لية  مانات  بمبلغ  المرحلية  درهم ل أ  ٥٫٤٥٣الموحدة  التف  خصم  بعد  غي،  بصالمنسمطفأة  الر  كاليف  مباشرة  ووبة  رة 
 .املةللمع

  
مبلغسنة  الخالل  مجموعة  ال  تمقا    -  أمري  ٩٠٠٫٠٠٠  بسحب  دوالر  دأل   ٣٫٣٠٥٫٧٠٠(  يكألف  ا  نمرهم)  ف  االحلتسهيل  ي  ئتماند 

 ارية جبنوك ت  منلحصول عليه  لذي تم اهم) واألف در   ٣٫٦٧٣٫٠٠٠لف دوالر أمريكي (أ  ١٫٠٠٠٫٠٠٠غ  لاالب  )“لالتسهي”(  متجددلا
تم  .  ٢٠٢٣  بحلول عام  دها ويتم سد٪ سنوياً  ١  .٢٥ئداً  عر ليبور زابسفائدة    ليهتب عرتتو  تحدة،مارات العربية المولة اإلمشتركة في د

رة ة مباشرالمنسوبة بصو  غير المطفأةرهم، بعد خصم التكاليف  لف دأ  ٣٫٣٠٢٫٨٩٩بلغ  موحدة بمال  ة لمالياات  البيانفي    ليالتسه  يانب
  معاملة.لل

 
ها  عليترتب  يبية المتحدة  اإلمارات العردولة  في    بنك تجاريمن    هاليعول  حصالت تم التسهييمثل  ألف درهم    ١٫٣٣٩٫٢٣٤  غبلم    - 

ً سن  ٪١اً دزائ ريبواإل رفائدة بسع  الطلب. دند عحق السداستوتشهر لمدة  ويا
  
حدة  متة اليبالعراإلمارات    دولة  تجارية في  بنوكول عليها من  الحصتم  صيرة األجل  قت  يالهتسيمثل    ألف درهم  ٩١١٫٨٢٥مبلغ      - 

ً ز بورياإلدة بسعر ائف يهايترتب عل  . ٢٠٢٢في حق السداد وتستسنوياً  ٪١ ائدا
 
ً نار  وب كاي  بسعرئد  فوا  اتب عليه ية وتترروك تجابن  هم) منف در أل  ٦١٫٤٩٤(   تانية سبية باكوف رأل  ٢٫٦٥٠٫٦٠٣ض بمبلغ  وقر    -   قصا

  . ٢٠٢٢ عام فيحق السداد وتستوياً ٪ سن٠ .١٥
  
إلى  د تصل  فوائ  اوتترتب عليه  من بنوك تجارية في مصر)  ألف درهم  ٢٫٤٠٣(  صريألف جنيه م  ١٠٫٢٥٥مبلغ  ب  مويلتسهيالت ت - 

١ .٠٪  ً  .٢٠٢١ول بحل اسداده يتمومصري ي ال كزلمرنك اباليدور  رعدل كوماً زائد  سنويا
 
أمريكي    ف أل  ١٨٠٫٠٠٠قرض بمبلغ      -    بور ليالبسعر    فائدةيه  عل  بتترييا  ركي ت ف  جاريبنك ت  درهم) منألف    ٦٦١٫١٤٠(دوالر 

  . ٢٠٢٢بحلول  ادهويتم سداً نوي٪ س١ .٢٥ اً زائد
  
ليبور  البسعر    ائدةفعليه    بتتريا  في تركيجاري  ك تبن  م) مندرهلف  أ  ٧٣٤٫٦٠٠(ريكي  م دوالر أ  ف أل  ٢٠٠٫٠٠٠  قرض بمبلغ    - 

  . ٢٠٢١ في  ويتم سدادهاً وي٪ سن١ .٢٥زائداً 
 
بمب    -  أمدوال  فلأ  ٥٦٫٩٩٧لغ  قروض  مدر   ألف  ٢٠٩٫٣٥٠(  ريكير  بنوك  هم)  وتتر  اريةتجن  لبنان  تصل    اعليهتب  في  إلى      فوائد 

ً ٪ سنو٤ .٥٨   . ٢٠٢١ بحلول ويتم سدادها يا
 
بمبلقر    -  عل  ١٦٦٫٦٦٣(سعودي    لایر  ألف  ١٧٠٫١٨٦غ  ض  تجاري ويترتب  بنك  من  درهم)  فواألف  سيبور  يه  بسعر  ٪ ١زائداً  ئد 

 ً   .  ٢٠٢٣بحلول   هدويتم سدا سنويا
 
ح وتترا  ائدا فورتب عليهتتوند  لهفي اية  ارج) من بنوك تمدرهألف    ١٫٦٧٩٫٦٥٥ية (لف روبية هندأ  ٣٣٫٩٤٥٫٤٥٤قروض بمبلغ      - 

ً ٩ .٥٠لى  إ ٪٦ .٩٠من   .  ٢٠٢٦ويتم سدادها بحلول  ٪ سنويا
  



  ةوشركاتها التابع م.عش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت وحدةلمزة الية الموج لمرحيانات المالية ا بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي ٢٠٢١ يونيو ٣٠ي ف  اكم
  

 
٤٣  

  صكوك  ١٧
  
  :كوك ليمتدمار صإع  .أ
 
امل الكة مملوكة بي جزر كايمان وهي شركة تابعلة فة مسجودحدية ممسؤول  ذاتة  )، شركر"ك ليمتد ("الُمصدكوص  ة إعماركرش  تقام
إبر  ستأسي بلمجموعة،  ل أمان  رصدا نامج  بموجب“رنامجالب”(ة  شهادات  يجوز  وقت  )  من  للُمصدر  أماألخر  ه  شهادات  لغإصدار  اية نة 

  نة. األمات شهادا  من مجموعةفي شكل )  مهألف در ٧٫٣٤٦٫٠٠٠( ر أمريكيف دوالأل  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠
  

  :٣ ةوعالمجم
 أمريكيدوالر  ألف    ٧٥٠٫٠٠٠) بمبلغ  “٣  كوكصلا”نة (ماأ  تشهادا  الثة منلثا  ةوعمالمجإصدار  ، قام الُمصدر ب٢٠١٦سبتمبر    ١٥في  

درأ  ٢٫٧٥٤٫٧٥٠( بموجب  لف  تهم)  االبرنامج.  إدراج  بورص  ٣لصكوك  م  فيا  تحقسوتدبي،    ناسداك  ةفي  ويترتب    ٢٠٢٦سنة    لسداد 
  : ٣ كوكصلترية لدفلا القيمةما يلي فيي. نوسأساس نصف  ٪ سنوياً ويتوجب سدادها على٣ .٦٤بنسبة ح عات أرباتوزي  ٣ على الصكوك

  
      

  
    يونيو ٣٠

٢٠٢١  
  سمبر  دي ٣١

٢٠٢٠  
    لف درهم أ  مألف دره  
  )(مدققة   
     
٦٧٢٫٧٤٨٫٨  نةالس / الفترة نهاية ت الصكوك كما فيماتزالا  ٣٩٠٫٨٢٫٧٤  

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

  :٤ مجموعةال
  
مريكي ر أالف دوأل  ٥٠٠٫٠٠٠بلغ  ") بم٤كوك  ص"المانة (ت أامن شهادبعة  لراا  المجموعةلُمصدر بإصدار  ، قام ا٢٠١٩سبتمبر    ١٧ي  ف
بمأل   ١٫٨٣٦٫٥٠٠( درهم)  البرنامج.ف  إد  وجب  نا  ٤وك  الصك  اجرتم  بورصة  دبي،في  سنة    السدادتستحق  و  سداك  ب  ويترت   ٢٠٢٩في 

  :  ٤صكوك لة للدفتري ة املي القيما يفي نصف سنوي. دادها على أساس٪ سنوياً ويتوجب س٣ .٨٧٥ة برباح بنسات أيعتوز  ٤على الصكوك 
      

  
    يونيو ٣٠

٢٠٢١  
  ديسمبر   ٣١

٢٠٢٠  
    ألف درهم   مرهألف د  
  )(مدققة   
     
٨٣١٫٨٥٦١٫  نةالس/  ترةالفنهاية  كما فيلتزامات الصكوك ا  ١٫٨٣١٫٣٤٧  

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

ألف    ١٫٨٣٦٫٥٠٠) بمبلغ  “٥  كو كصلا”نة (ماأ  تشهادا   المجموعة الخامسة من   ٢٠٢١يوليو    ٦مصدر في  عقب تاريخ التقرير، أصدر ال 
. ٢٠٣١عام  في    دوتستحق السدا  ك دبي،اسدارصة نفي بو  ٥  كوكلصتم إدراج ا  .البرنامجموجب  ) بأمريكيدوالر  لف  أ  ٥٠٠٫٠٠٠(  درهم

اع  رتبتي توزيعامع  كولصكلى  بن  تدل  سنو٣  .٧  سبةأرباح  نص ادهسدويتوجب  ياً  ٪  أساس  على  سنوي.ا  األموال    ف  كامل  استخدام  تم 
 هيالت مصرفية. تسسداد ل ٥المستلمة من إصدار الصكوك  

  
  ليمتد:  كاي ام جي صكو . ب
 
كة شركايمان وهي  لة في جزر  مسجة محدودة  يذات مسؤولكة  رش  ،)"درلمصا"د (يمتكوك ل ي صج  رت اي ام، أصد ٢٠١٤  يونيو  ١٨  في

لمتابعة مملوكة   مولز ش.م.ع، شهادات أمانة ("اوعة إعمجمبالكامل  دوال  ٧٥٠٫٠٠٠مبلغ  ب  لصكوك")ار  أمريكي  ألف   ٢٫٧٥٤٫٧٥٠(ر 
أرباح   تدل توزيعامع  كولصكلى اع  رتبتي. و٢٠٢٤عام  في  د  السداك دبي، وتستحق  اسدارصة نكوك في بولصتم إدراج اهم).  ألف در

  قيمة الدفترية للصكوك: يلي ال ماف سنوي. فيا على أساس نص ادهسدياً ويتوجب ٪ سنو٤ .٦ سبةبن
  

      
    يونيو ٣٠

٢٠٢١  
  مبر  ديس ٣١

٢٠٢٠  
  لف درهم أ  ألف درهم      
  ققة)(مد       
         
 ٢٫٧٤٦٫١١٨  ٢٫٧٤٧٫٢٧٩      ةالسن هاية الفترة /في نكما  مات الصكوكازالت
     === = == == ==  ====== = == 



  ةوشركاتها التابع م.عش.  قاريةالع  إعمارشركة 
  

  ابع)(ت وحدةلمزة الية الموج لمرحيانات المالية ا بال حولضاحات إي
  ة) ر مدقق(غي ٢٠٢١ يونيو ٣٠ي ف  اكم
  

 
٤٤  

  (تابع)  كوكص  ١٧
  

  ك: الصكوزامات إجمالي الت يفيما يل

      
    يونيو ٣٠

٢٠٢١  
  مبر ديس ٣١

 ٢٠٢٠  
  ألف درهم   ألف درهم      
  ققة)مد(       

         تد:صكوك ليمإعمار 
  ٢٫٧٤٨٫٣٩٠  ٢٫٧٤٨٫٨٦٧     ٣ المجموعة - 
  ١٫٨٣١٫٣٤٧  ١٫٨٣١٫٨٥٦     ٤ عةموالمج - 
         

         متد: يك لصكو جيم ااي 
  ٢٫٧٤٦٫١١٨  ٢٫٧٤٧٫٢٧٩     صكوك ال - 
      --------------------- --   -- --- - ------ -- - --- ----- 
  ٧٫٣٢٥٫٨٥٥  ٧٫٣٢٨٫٠٠٢    لسنةترة / اجمالي التزامات الصكوك كما في نهاية الفإ

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

  لمال رأس ا  ١٨

      
    يونيو ٣٠

٢٠٢١  
  مبر سدي ٣١

 ٢٠٢٠  
  ألف درهم   مدرهألف       
  مدققة)(       
         
م  هدر  ١ع هماً بواقس  ٧٫١٥٩٫٧٣٨٫٨٨٢رح به: س المال المص رأ

درهم   ١ سهماً بواقع ٧٫١٥٩٫٧٣٨٫٨٨٢:  ٢٠٢٠مبر يسد ٣١( للسهم
  ٧٫١٥٩٫٧٣٩  ٧٫١٥٩٫٧٣٩   للسهم)

      --- ---- -- -------- -------  -- ---- ------ ------ - --- 
ً  ٧٫١٥٩٫٧٣٨٫٨٨٢: لامفوع بالكمدالمصدر وال   مدره ١ع بواق سهما
رهم  د ١بواقع سهماً  ٧٫١٥٩٫٧٣٨٫٨٨٢:  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١م (سهلل
  ٧٫١٥٩٫٧٣٩ ٧٫١٥٩٫٧٣٩   هم)سلل
     ==========  ========== 
  
  

  
  
  
  
  



 عةتها التاب كاوشر .عش.م  عقاريةال إعمارة شرك
 

  (تابع) حدةوزة المالمالية المرحلية الموج  ضاحات حول البياناتإي
 (غير مدققة)  ٢٠٢١ يونيو ٣٠كما في 

٤٥  

 
 يات االحتياط  ١٩

  
  االحتياطي 

  نوني قالا
  أس اطي رتيح ا
  لمال ا 

  االحتياطي 
  أسهم عالوة   لعام ا

ي صافي اطتياح 
ر) ئا لخسح / (ابار ألا
  ة حقق ير المغ

يل  حواحتياطي ت
  اإلجمالي   ة العمالت األجنبي

  رهم ألف د  مألف دره  ألف درهم  درهم فأل    درهم ألف   مألف دره  ألف درهم   
                
  ١٧٫٥٦٥٫٦٦٠  ) ٣٫٧٦٦٫٢٢١(  ) ١٫٤١١٫٠٨٨(  ٥٧٨٫٢٣٤  ٦٫٩٤٠٫٨٣٠  ٣٫٦٦٠  ١٥٫٢٢٠٫٢٤٥  (مدققة)  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ كما فيلرصيد ا

                
  ) ٢٥٫٠٦٣(  ) ٢٥٫٠٦٣(  -  -  -  -  -  ) ٤- ٢(إيضاح ن إعادة البيا التغير بسبب   ريتأث
   --- --- ------ -- ----- --- ------   - -------- -- ------- -----   -------- -- ---- -----------   ----- ----- - --- --------   -------- -- -- --- --- - -- -------   ------ ---- - - - --- ------- ----   - -- -- ----- ---- - - -- ------ - --  

  ١٧٫٥٤٠٫٥٩٧  ) ٣٫٧٩١٫٢٨٤(  ) ١٫٤١١٫٠٨٨(  ٥٧٨٫٢٣٤  ٦٫٩٤٠٫٨٣٠  ٣٫٦٦٠  ١٥٫٢٢٠٫٢٤٥ (ُمعاد بيانها)  ٢٠٢١يناير  ١ فيكما الرصيد 
                

  ) ١٨٧٫٦٧٢(  -  ) ١٨٧٫٦٧٢(  -  -  -  -  غير المحقق  اطياالحتيفي  النقص
                

  ) ٢٤٫٦٩٥(  ) ٢٤٫٦٩٥(  -  -  -  -  -  ية نبأج عمالت ويل ح اطي تاحتيفي  النقص
    ----- - ---- ------ -- ---------   --------- --- --------   -------- ------ ----- - - ---   ----- - - - ------ --------   ------------- -------------- -   ---- ------------------------   ---------------- ----- ---- --  

  ) ٢١٢٫٣٦٧(  ) ٢٤٫٦٩٥(  ) ١٨٧٫٦٧٢(  -  -  -  -   لكيةلم ق اوقح  ضمنمباشرةً ا رف بهالمعت الخسائرصافي 
   ------ ---- -----------------   --------- - - -- --------   ------- - --- --- --- --- ----   ----- -- - --------------   ------------- -------------- -   ---- ------------------------   -- ---- ---------- -----------  

  ١٧٫٣٢٨٫٢٣٠  ) ٣٫٨١٥٫٩٧٩(  ) ١٫٥٩٨٫٧٦٠(  ٥٧٨٫٢٣٤  ٦٫٩٤٠٫٨٣٠  ٣٫٦٦٠  ١٥٫٢٢٠٫٢٤٥   ٢٠٢١ ونييو ٣٠ا في كم يدالرص
   == ======== =   =========   ==========   = ====== ==   ======== ====   ======== ====   ===========  
                

  ١٧٫٥٦٢٫٧٢٩  ) ٣٫٥٥٩٫٠٤٣(  ) ١٫٣٥٩٫٤٩٧(  ٥٧٨٫٢٣٤  ٦٫٦٧٩٫١٣٠  ٣٫٦٦٠  ١٥٫٢٢٠٫٢٤٥  (مدققة)  ٢٠١٩مبر ديس ٣١ فيد كما الرصي
                

  ) ٨٫٨١٤(  ) ٨٫٨١٤(  -  -  -  -  -  ) ٤- ٢إعادة البيان (إيضاح ب بسب  اتلتغيرا  تأثير
   ------ --- - ----- ------------   --------- --- --------   -----------------------   ----- ------------ ----   - ------- ---- - -------------- -   ---- - ----- -------------- - -- -   --- ------ - -- - --- ---------- -  

  ١٧٫٥٥٣٫٩١٥  ) ٣٫٥٦٧٫٨٥٧(  ) ١٫٣٥٩٫٤٩٧(  ٥٧٨٫٢٣٤  ٦٫٦٧٩٫١٣٠  ٣٫٦٦٠  ١٥٫٢٢٠٫٢٤٥  (ُمعاد بيانها)  ٢٠٢٠ير ينا ١في ما ك الرصيد
                

  ) ١٥٧٫٧٥٨(  -  ) ١٥٧٫٧٥٨(  -  -  -  -  غير المحقق  اطيتيح االفي  النقص
                

  ) ١٩٢٫٢٢١(  ) ١٩٢٫٢٢١(  -  -  -  -  -  جنبية أ تعمالويل اطي تح احتي في النقص
   --- -- ------- ---- -- --- --   ----------------- ------   ---- - ----- -------------   ---- ---------- -- ---   -----------------------   -------- ------------- --   ---- -------------------  

  ) ٣٤٩٫٩٧٩(  ) ١٩٢٫٢٢١(  ) ١٥٧٫٧٥٨(  -  -  -  -  لكية لم اق حقوشرةً ضمن ف بها مبارتالمع  خسائرالي صاف
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  تابعةوشركاتها ال ش.م.ع  ةاري العق رإعما  شركة
  

  تابع)( لموحدةالموجزة اية حلنات المالية المربياالول حات حإيضا
 ة) ققمد   غير( ٢٠٢١ يونيو ٣٠كما في 

 

٤٦  

 اح ربتوزيعات األ  ٢٠
  

ة العمومي  ةلجمعيلالسنوي    االجتماع  ذلك خالل، و٢٠٢٠نة  سم لهللسم  دره  ٠  .١٠  يمةبقباح نقدية  رساهمو الشركة على توزيعات أوافق م
  . ٢٠٢١ل أبري ١١في   الذي عقدللشركة 

  
  ةعالقطراف ذات الاأل ت حولإفصاحا  ٢١

  

ء بشكل  وا، سجموعة القدرةمالا كان لدى  ة بالمجموعة إذقات عالة، تعتبر األطراف ذالمرحلية الموجزة الموحد  ات الماليةهذه البيانلغرض  
و عندما  س، أالعك  الية والتشغيلية أوالمرات  لقراتخاذ افي اي عليه  ر جوهر تأثي  رسةا أو مملطرف  اى  اشر، للسيطرة عل ب ر ميو غأاشر  بم

  نشآت أخرى. م ذات العالقة أفراداً أو األطراف تكون قد. كةطرة المشترالطرف للسي مجموعة وع التخض
  

  ذات العالقة فرااألط مع امالتمعال
  
وط متفق عليها وفقاً لشراالعتيادية و  األعمال  في سياق   التي تم تنفيذها  فترةال  لقة خاللعالات  ة مع األطراف ذايوهرجال  تعامال يلي الم  مافي
  : اف المعنيةاألطرين ب
  

  ي منتهية فال فترة الستة أشهر      

      
  يونيو  ٣٠

 ٢٠٢١  
    يويون ٣٠

٢٠٢٠  
  درهم  فأل  ألف درهم      

         ة: تركواالئتالفات المش لةيمت الزالشركا
  ١٧٫٨٥١  -      عقارات تطوير  تامصروف

  ١٫١٩٥  ١٫١٢٥     مويل اإلسالميدات التإيرا
  ٣٫٧١٨  ٥٫٥٤٢    ةاريداإلومومية الع  المصروفاتوبيع  مصروفات ال

  ٢٫٤٣٦  ١٠٠   ت الصلة ذا يراداتاإلجزئة والتوتأجير الإيرادات 
  ٢٦٢  ٣٢٦     اإليرادات  لفةكت

  ١٠٫٣٥٠  -     مصروفات رأسمالية 
  ٢٫١٥٦  ١٫٥٩٣    ىخراأل لتشغيليةت اراداياإل
     === === == =   === === = =  

  

        
      قة: لعالرة العليا واألطراف ذات اظفي اإلداموودارة اإللس أعضاء مج

  ٧١٫٤٣١  ٩٥٫٠٦٤   ة دارياإلومومية الع  المصروفاتوالبيع   روفاتمص
  ٤٦٫٢٦٧  ٤٣٫٨٩٤  صلة ال تذا تادااإليروة ئوالتجز تأجيرال اداتإير

  ٢٣٫٦٧٨  ٣٢٫٥٩٦    ويلتمال تكاليف
  -   ٢٫٢٢٦   إيرادات التمويل 

  ١٦  -  فةن الضياات ماإليراد
  ٢١٫٥٢٣  ٨٫٢٨٧    اإليرادات  تكلفة
  ٤٫٧٠٠ ١٫٥٠٠    أخرىت راداإي

  ٢٦٫٥٦١  ١٥٫٣٣٢    ى رخأ  شغيليةت تإيرادا
      = === ====  = = = === 



  تابعةوشركاتها ال ش.م.ع  ةاري العق رإعما  شركة
  

  تابع)( لموحدةالموجزة اية حلنات المالية المربياالول حات حإيضا
 ة) ققمد   غير( ٢٠٢١ يونيو ٣٠كما في 

 

٤٧  

  العالقة (تابع) ت ذا فراحول األط حاتإفصا  ٢١
  

  ة قالعال طراف ذاتأرصدة األ
  

  وحد):جز الملموا المرحلي الي ضمن بيان المركز الم المدرجةو(ات العالقة طراف ذمة مع األالها دة صألرايلي  فيما
  

      
  يونيو  ٣٠

 ٢٠٢١  
  ديسمبر   ٣١

٢٠٢٠  
  ألف درهم   درهم فأل      
  ققة)مد(       
         

         تركة: مشالت الة واالئتالفالزميالشركات 
  ٧٠٫٦٤٤  ٤٨٫٦١٤    ى رواألخالتجارية الذمم الدائنة 

 ٨٨١  ٩٤١       فواتير صدر بهاتي لم يُ دينة الممم الرية والذلتجا لذمم المدينة اا
   == ===  = ==== 
  

      ف ذات العالقة: ا واألطراعليفي اإلدارة الوموظ أعضاء مجلس اإلدارة
  ٢٫١٨٧  ٨٣٣٫٢٦٢    النقد و ةاألرصدة المصرفي

  ٤٢٫٧٢٠  ١٧٫٤٧٦    ير توافر بها صديلم ي الت ةالمدين  مالذمو تجاريةالمدينة الم ذمال
ً ة وودائع ومصرموجودات أخرى وذمم مدين   ٨٢٠٫٠٢٠  ١٠٤٫١٢٠  وفات مدفوعة مقدما

  ٣٫٠٩٢  ٣٫٥٥٩    مبالغ مدفوعة مقدماً من العمالء 
 ٧٣٧٫٨٧٤  ٧٠٥٫٥٤٤    األخرى  و تجاريةالمدينة الم ذمال

  -   ١٫١٧٥٫٣٦٠    قروض وسلفيات يترتب عليها فائدة 
     == === == ===  == === === 
        
  ا عليدارة العويضات موظفي اإلت

  
      

     ة:رالفتالل خا ي اإلدارة العليفوظم آتا يلي مكافيمف
  يونيو  ٣٠    

 ٢٠٢١  
   يونيو ٣٠

٢٠٢٠  
  ألف درهم   ألف درهم    
        

  ١٦٤٫٩٠٠  ١٤٥٫٦٣٤    مزايا قصيرة األجل
  ٣٫٩٠٧  ٣٫٧٨٣    للموظفين مة الخدة نهاي تويضاتع
     -- - - - ---- - --------   -- ----- --- ------ --  
    ١٦٨٫٨٠٧  ١٤٩٫٤١٧  
     ========  = = ====== 
  

  موظفاً).  ١٨٩  :٢٠٢٠ يونيو ٣٠(وظف م  ١٦١فترة ال خاللليا دارة العظفي اإلبلغ عدد مو
  

عتمدة والم   ٢٠٢٠مجلس اإلدارة لسنة    في  التنفيذيينضاء غير  إلى األع  مف درهلأ  ٩٫٣٢٩قيمتها  خالل الفترة، قامت الشركة بدفع مكافآت  
     . ٢٠٢١أبريل  ١١العمومية للشركة التي عقدت بتاريخ  السنوي للجمعيةن خالل االجتماع مساهمي المن قبل 

  



  تابعةوشركاتها ال ش.م.ع  ةاري العق رإعما  شركة
  

  تابع)( لموحدةالموجزة اية حلنات المالية المربياالول حات حإيضا
 ة) ققمد   غير( ٢٠٢١ يونيو ٣٠كما في 

 

٤٨  

  رئة  االط تلتزاماواالالضمانات   ٢٢
 
  نات الضما  )أ

  
 . )رهمألف د ٢١٧٫٩٠٦  :٢٠٢٠ ديسمبر  ٣١م ( ألف دره ٢٥٫٥٤٢ تندية بمبلغمادات مستواع  ضمانات مالية رت المجموعةدأص .١

  
در مان صاخطاب ض  ضمان مقابلك ألف درهم)    ٥٫٠٠٠  :٢٠٢٠مبر  سيد  ٣١درهم (  لف أ  ٥٫٠٠٠غ  لبمب  مالي  ضمانة  موعلمجأصدرت ا .٢

 ي. ة دبموارية من حكة تج ار رخصإلصد ك تجارين بنم
  

ظيم  نسسة التؤى مم) إلهألف در   ٦٫٥١٧٫٣٧٤  :٢٠٢٠ديسمبر    ٣١درهم ( ألف    ٥٫٥٥٨٫٧٢٨  بمبلغ  داءأسن  ح  ة ضمانمجموعال  قدمت .٣
 ظيم العقاري. ة بمؤسسة التنصخاال ائحول البموجب يدة دلجاريعها شام مقابلدبي  اري فيالعق
 

 مقابل ة  ككفال  تجاري  كبنلى  إدرهم)    ألف  ٨٨٫٠٤٣  :٢٠٢٠ديسمبر    ٣١م (درهلف  أ  ٣٣٣٫٧٧٢بمبلغ    تجاري   ضمان  المجموعة  دمتق .٤
 لمجموعة.الدى  تركشالم  فاالئتالعن  ك بالنيابة والبنرة من ضمانات صاد

  

ية في كومت حة سلطاف درهم) إلى عدأل   ٩٨٫٩٢٦  :٢٠٢٠ديسمبر    ٣١(  رهم د  ألف   ٩٦٫٦١٧بمبلغ    اءد أ  حسن  اتانة ضمالمجموع  قدمت .٥
مشاريعها يخص  فيما  درهم    ١١٣٫١٩٠  مبلغبك  ولبنا  تحتفظا  .الهند  مقابل    كرهن  درهم)ألف    ١١٦٫٣٦١  :٢٠٢٠بر  ديسم  ٣١( ألف 

 . )٨ رقم  يضاحاإل(راجع تسهيالت تلف المخ
  
 ل مقاب ر  ألف درهم) في مص  ٢٥٫٢٩٦  :٢٠٢٠سمبر  دي   ٣١(درهم  لف  أ  ٤٣٩  مبلغب  انئتمطاقة اب  لوتسهي  يستندم  دتمااعة  وعلمجما  قدمت .٦

 نااالئتمطاقة وب دينمستال ماداالعتل  مقابكرهن  درهم)ألف  ٢٥٫٢٩٦  :٢٠٢٠بر ديسم  ٣١(ألف درهم  ٤٣٩ مبلغبلبنك ا حتفظ اروعها. مش
 . )٨ رقم  يضاحاإل(راجع 

  
مقابل كومية في مصر  جهة ح  إلىهم)  ألف در  ١١٫٦٦٤  :٢٠٢٠ديسمبر    ٣١(رهم  ف دلأ  ١١٫٧١٧غ  ي بمبلمان بنكضالمجموعة    قدمت .٧

 (راجع  البنكيالضمان  هذا  مقابل  كرهن  رهم)  لف دأ  ١١٫٦٦٤  :٢٠٢٠سمبر  دي  ٣١(ألف درهم    ١١٫٧١٧  بمبلغالبنك    احتفظ .  شروعهام
 . )٨ رقم احيضاإل
 

 ةالطارئ  لتزاماتالا  )ب
  

 عةبركات التاعض من الشفي ب  مشترك  ائتالف  في  شريكوهي    ر كوربوريشن ليمتدشتكيـال انفراستردساندرا براديش  نا  شركة  أصدرت(أ)   .١
  لتشغيلية اارة  اإلدوتطوير  الاتفاقيات  بعض    إلنهاء)  انديعمار اليمتد (إ  تي دي  آند ال  انديا  وني لشركة إعمارقانشعار  هند، إلي اللمجموعة ف

إبري  لتا بمهاتم  إعماوشر  انديا  إعمار  شركة  ينا  هيلزكة  برايفتتاو  ر  شيب  شيب  ه  إعمار  تد (شركةليم  ن  تاون  وهيبريلز  ليمتد    ايفت 
براديش  ناعة مع  ومشترك للمجم  فائتال ليمتد شتكيـال انفراستردساندرا  كوربوريشن  برايفتجلي  لزر هيكة بولديشرو  )ر  (شركة   تدميل  ر 

لي هيلز  بربولدير  لجر  للمجموم   فائتال  هيو  تدميايفت  معشترك  براديش  ناشركة    عة  انفراستردساندرا  ليمتدش تكيـال  كوربوريشن   .) ر 
براديش  ناشركة    وقامت انفراستردساندرا  ليمتدش تكيـال  كوربوريشن  أخدبرفع    ر  قضائية  شركة  عوى  ضد  ة شرك  لمنع  انديا  إعماررى 
مزاوم  انديا  ارإعم م  يألة  ن  التطتعلق  نشاط  باإلضاويربأعمال  إل.  ذلك،  فة  ال  اوىدعال  عدد منع  رفتم  ى  أمجموعضد  قبل  من  طراف  ة 

  ، إلخ. أراضيوبيع قطع  ألراضيا صيصخوتازة في حيخالفات د مولوج أخرى
  
عل  رةاإلدارى  ت عالتي    ةينالقانو  شارةستاالى  بناًء  كافة  ليهاحصلت  المالقضا  أن  ً كوذ يا  آنفا قبلالمرفو   رة  من  براديش ناشركة    عة  درا 
سوف    ،كوربوريشن   رشتكانفراس  يـال تردسان  ستيت  يالنجانا حالياً شركة ت  فيهافاع  تتولى الدالتي  و  ر كوربوريشن ليمتدشتكيـال انفراستردسان
ً   أو  ١٩٩٦  سنة  تحكيم الصادرسوية والبموجب قرار الت  طرافجميع األ  معدياً  ا وسويتهت  يتم ليها ع  عات المنصوصزاالمن  لية تسويةآل  وفقا
ب   قانون  في لاندرا  تطويراديش  البنتمكين  الهن  ٢٠٠١تية،  حالتية  ر  المختونيالقاناء من اإلجراءات  هنتاال  لحيند.  في  ة المتعلق   الجاريةة  لفة 
قض مع الوضع  نا تي أثيرت تتلا  موراألدعاءات/الارة أن  دااإلرى  ، تةالمذكورونية  القان  االستشارةادا إلى  استنأعاله، و  رةلمذكو ع امشاريبال
  قبلها.ال يمكن ت  لتاليقيقي وبالحا

  
التقرير،  )  ب( تاريخ  الشركات   أمام  دعوى  برفع  كوربوريشن  رش تكانفراس  يـال تردسان  ستيت  يالنجانات  شركة  قامتعقب  قانون  محكمة 

ت  من قانون الشركا   ٢٤٢و    ٢٤١سم  وبعض األطراف األخرى بموجب الق  ايفت ليمتدبريلز تاون شيب  ه  إعمار   الوطنية في حيدراباد ضد
ر كوربوريشن شتكيـال انفراستردساندرا براديش  نا  بين  الفصلإجراءات  فيما يتعلق ب. ترى اإلدارة أن الوضع الفعلي  ٢٠١٣لسنة    الهندي
يتغ  كوربوريشن  رش تكانفراس  يـالتردسان  ستيت  يالنجانا ت  و  ليمتد وال  لم  فإن  ير  ولذلك  التنفيذ،  قيد   يـالتردسان  ستيت  يالنجاناتتزال 
ولم يتم تسجيل اسمها في   ايفت ليمتدبريلز تاون شيب  ه  إعمار  حق رفع دعوى حيث إنها ليست مساهم فييس له  ل  كوربوريشن  رش تكانفراس

لشروط وأحكام قانون ال  ألعضاءل   القانوني  سجلال قبول الدعوى التي   يجوزه ال  . وعليه، ترى اإلدارة أن٢٠١٣شركات الهندي لسنة  طبقاً 
  . كوربوريشن رش تكانفراس  يـالتردسان ستيت يالنجاناتتها رفع

  



  تابعةوشركاتها ال ش.م.ع  ةاري العق رإعما  شركة
  

  تابع)( لموحدةالموجزة اية حلنات المالية المربياالول حات حإيضا
 ة) ققمد   غير( ٢٠٢١ يونيو ٣٠كما في 

 

٤٩  

  (تابع) ارئةالط اللتزاماتواضمانات لا  ٢٢
  
 (تابع)  ارئةالط لتزاماتاال   )ب
  
لدج في  يمز فولث جيع كومنلمجموعة، بتطوير وتشييد مشروي شركة تابعة لهيفت ليمتد، وبرا  تراكشنونسإف كعمار إم جي  ركة إمت شقا .٢

 ي دلهي  عمراني فال  طخطيئة التيمبرمة مع هالع  اريش مالير  طوتقية  فاتلخاص وفقاً الوا  لعام االقطاعين  ن  شراكة بي الذج  أساس نمو  على  الهند
ط العمراني في دلهي لبت هيئة التخطيهادة اإلشغال، طاشصدار  طريق إ  نمال المشروع ع كتالتأكيد على ا  وبعد.  ٢٠٠٧سبتمبر    ١٤  في

 ى خرات األلباوالمط  ا التي لحقت به  اررضاألكتعويض عن  )  ن درهميومل  ٩١ليون روبية هندية (م  ١٫٨٣٠  غباللوا  اءدحسن األبضمان  
زعمت أن    ، حيثالمطالبات األخرى  عض الشقق وبعضالتنازل عن ب  ، تمالمنتفع بهادمة ومستخالالمبنية  لمساحة  الزيادة في معامل ابسبب  
إ إمشركة  إف  عمار  براي  جي  لكونستراكشن  الزمنية    زمتلتلم    يمتدفت  ابالجداول  لشروط  شالمش  ريتطو  اقيةتفوفقاً  طعنت  وقد  ركة اريع. 

صيل  لتح  العليا  هيلهونبل دكمة  ح م  أمامتئناف  من خالل االسكي  البن  ضمانلابمطالبة  لعلى ا  ت ليمتدايفن بر نستراكشإف كو  ر إم جيامإع
ً ضمان حسن األداء ات إلى النزاعافة  حالت كبتشكيل هيئة تحكيم وأ  مرلمذكور وأ استئناف  الا  في  رنظوالذي    "لتقسيممقعد ا"  نظر  . الحقا

ليمتد   فتراكشن براينستوكإف  إم جي    إعمار  دمت شركةق  ،هجبوبمو  ا. تهمالباتقديم مطرفين بلطال ائة التحكيم كهي  طالبتد  قهيئة التحكيم. و
دها رهي  في دل  هم). وقدمت هيئة التخطيط العمرانير مليون د  ٧٠٢(  يةروبية هند  مليون  ١٤٫١٨٢بمبلغ    ةمطالبال  تضمنةمالوقائع  مذكرة ب

والمطاعل الوقائع  مذكرة  منقدمالمت  بالى  إعشر  ة  إف مار  كة  جي  ليميفبراكشن  كونسترا  إم  مطالوقتد،  ت  أيضاً  ابدمت  بمبلغ بالمقاتها  لة 
 منظورة أمام ال الدعوى سالفة الذكر  تز. وال  ارضراأل ت النقدية عن  يضاالتعو  ما فيهامليون درهم) ب  ٧١٥ية (دنمليون روبية ه  ١٤٫٤٦٠

 . كيمالتحهيئة 
  

التفبلتطمميع الج  حققتد قد  ت ليمترايفكشن برانستف كوإإم جي    أن شركة إعماررأي القانوني،  اللى  إ  ة، استناداً د اإلدارتعتق ية  اقات وفقاً 
التخطيط  مة من هيئة لمقدخرى االمطالبات األولمسحوب ا نكيوض والضمان البار المفررض النقدي عن األضالتعوي، وأن عري تطوير المشا
  .تلها مبررا  ليسدلهي في  العمراني

  
تد  يمراكشن برايفت لونستكار إم جي إف  معة إبل شركمن ق  هاالتي تم تعيينول")  قاد ("الممتيد) لناكتس (الهواليا كونترا قدمت شركة أهلوكم .٣

ايفت ليمتد. وبناًء رستراكشن بإف كونإم جي  ركة إعمار  م تقبلها شلالبات التي  مطلبعض ا  في ديلهي  فيلدجومنولث جيمز  وع كمشر  يدشيلت
ي من  تال  مالألع) تتعلق با هممليون در   ٢٦١ية (دة هنيروب  مليون  ٥٫٢٨٠مبلغ  طالبات بم  وقدمب العقد  بموجم  حكيتبال  لالمقاو  يه، طالبعل

ن  كش استرإف كونمار إم جي  مت شركة إعت ليمتد. وقدفنستراكشن برايوإم جي إف ك   عماركة إشر ا  تقبلهم  تنفيذها لكن ل  ن تمأ المفترض  
ليمتد   مقابلةبرايفت  رومليو  ١١٫٧٠٣غ  ل بمب  مطالبات  المقاو  )درهم  مليون  ٥٧٩(هندية  ية  بن  بسضد  األبل  والب  الناقصة  يبة  مععمال 

ال   نا أعاله.كي كما ذكربالضمان البن  خصوص المطالبةبعومة بأخرى  ة مدطالبم  لىافة إضقاً للعقد، باإلت وفافواتير والدفعلي ات فيالوالتعد
 .ئيالنها حكمال صدارإلم هيئة التحكيأمام   منظورةوى قيد دعل التزا
  

فإن عليه،  اًء  تفقة مع شروط العقد. وبنمست  لي  نبهة من جاقدملمالعقد وأن المطالبات ا  موجبخل بالتزاماته بقد أ  لالمقاوأن  ارة  داإلترى  
  .الحهاصماً لكح التحكيم أن تصدر هيئة لتأم ديمتاكشن برايفت لري إف كونستر إم ج ماركة إع ش
  

مة المحكأمام  الهند  للمجموعة في  عة  ابد شركات تض  نازلالمل مشتري  من قب  ئيةوى قضادة دعا فع عر   متألعمال االعتيادية،  في سياق ا .٤
الشركنلقاية  وطنال ل  اتون  وفقاً  واإلعساقانون  وذلك  (ار  فيت  .)“القانون”(  ٢٠١٨سنة  ل  الثاني)،  لتعديلاإلفالس  الفصل  تلالعديد    م   كمن 
ً ا ات الالزمة  الخطو  تابعةلشركات الا  تلك  تتخذ إدارة  اسب.نالم  الوقت  في  قية لمتبا  ايطنية وسيتم النظر في القضامة الوة المحكطبواس  لقضايا

  من   غملروبا  قانونية المقدمةارة الش واالست  المختلفة  القضايات  راوإلى تطاستناداً  مع عمالئها.  لنزاعات  اذه  هودية لة  سويحل وتإلى    للتوصل
  ا.قضايه الشأن هذبعة كات التابشر هذه التزام مادي على اك اليكون هن نه لنأ ترىدارة  اإل إال أن ،لنتائجاعدم ضمان 

 
  تاااللتزام  ٢٣

  
ألف درهم)    ١٢٫٥١٨٫٤٩٨  :٢٠٢٠ديسمبر    ٣١(  همألف در   ١٠٫٩٨١٫٥٧٩غ  لبمب  التزامات لمجموعة  ن لدى اكا ،  ٢٠٢١  ونيوي  ٣٠في  

الت بزامات  وتشمل  (درهألف    ١٠٫٢٢٦٫٤٠٨  متهاقياريع  مشمرتبطة  درهم).  ١١٫٦٥٤٫٥٨٧  :٢٠٢٠ديسمبر    ٣١م  ه  هذ  لتمث  ألف 
الع  اتزامااللت قبل  المبرمة  قودقيمة  با  من  في  لمجموعة  فيشراء  ل  مبرمةال  دعقواللك  ذما  السن  أراضي  خ   نة هاية  الفواتير قصم  بعد  يمة 
  ة في ذلك التاريخ. حقالمست الغلمقبوضة والمبا

  
ً وفق  ة على ذلك، عالو لمشروع   تقبليةمسمن األرباح ال  ٪٣٠  المجموعة بدفعم  ء راشد، تلتزة ومينالمجموعن اة بيالمبرم  تطويرالية  التفاق  ا

    . عرومشالة حياة دى دورعلى م ميناء راشد
  

  إدارة الفندق.ق الذي تقوم بتشغيله بموجب عقود مالكي الفندإلى حسن األداء لفترة محددة  ألدنى لضماناتالحد اقدمت المجموعة 
  
  أن   لمتوقعغير ا  نمو  االعتياديةاألعمال    قياسموعة في  مجدة مشاريع لل بع  تتعلق  أخرى  رافوأط   ينمقاولمن    مقدمةالبات  هناك مط  تنكا
 ها.خصص ل م رصد تمم يلية جوهر اتلتزامانها نتج عي

  



  تابعةوشركاتها ال ش.م.ع  ةاري العق رإعما  شركة
  

  تابع)( لموحدةالموجزة اية حلنات المالية المربياالول حات حإيضا
 ة) ققمد   غير( ٢٠٢١ يونيو ٣٠كما في 

 

٥٠  

  (تابع)  االلتزامات  ٢٣
  
  كمؤجرة المجموع - تشغيلي  ار العقود اإليجزامات الت
  بموجببض  ستحقة القم  تقبليةلمسا  رافعات اإليجلدحد األدنى  لا  فيما يلي.  ةاريلعقا اراتهة استثما ظمحفب  تعلقتإيجار    قودرمت المجموعة عأب

  كذمم مدينة:  بها االعتراف لم يتملتي وار تاريخ التقريفي  كما د عليهاقعامتء الاة لإللغقابلالي غير شغيلر التجايعقود اإل
  

      
    يونيو ٣٠

٢٠٢١  
  ديسمبر  ٣١

 ٢٠٢٠  
  هم در ألف  ألف درهم      
  ة)(مدقق       
         
  ١٫٩٧٥٫١٢٤  ٢٫٥٥٣٫٢٢٤     ل سنة واحدةخال
  ٥٫٢٦٤٫٠١٦  ٤٫٧٧٢٫٠٨٤    اتنوس ٥من لكن ليس أكثر عد سنة وب

 ١٫٢٥٨٫١٧٨  ١٫٠٥٧٫٢٢٥   اتمس سنوخ أكثر من 
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  ة دوات الماليمة العادلة لأل القي  ٢٤

  

  الية. مالمطلوبات والمالية الية من الموجودات الالم ألدوات لف اتتأ
  

الم من للمالية  ال  وجوداتتتألف  اوالالنقد  وفية  المصر  ألرصدةا  مجموعة  اذمم  المدينة  يةارلتجلمدينة  لم    والذمم  فلدر  صيُ التي  واتير  ها 
األوراقسواال في  والذمم    تثمارات  والسلفيات  والقروض  وخراأل  المدينةالمالية  ذات  م  مستحقلاى  أطراف  حن  في  تتأعالقة.  لف ين 
 ات ذمم المحتجزودائنة  مم اللذئد والصكوك وايها فواعلتترتب  لسلفيات التي  وا  ضروالق و  لعمالءدائع ان و لمالية للمجموعة ملمطلوبات اا

  خرى.األ دائنةمم ال ئنة والذالدا
  

  .كف ذلر خال كذلم يُ ما ترية، ن قيمتها الدفعهرية و جرة بصولف ال تخت عادلة للموجودات والمطلوبات الماليةالإن القيم 
  
  
  




