
شركة واحة الزاویة القابضة ش.م.خ
والشركات التابعة لھا

البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة
٢٠٢١یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

(غیر مدققة) 



ة ش.م.خ ة القا او ة واحة ال عة لها ش ا ات ال وال

الموجزة المرحلیة البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

جدول المحتویات 

١تقریر مراجعة البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة 

٢بیان المركز المالي الموحد المرحلي  

٣بیان األرباح أو الخسائر الموحد المرحلي  

٤بیان الدخل الشامل الموحد المرحلي  

٥بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد المرحلي  

٦بیان التدفقات النقدیة الموحد المرحلي  

٢٣–٧إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة 



إرنست ویونغ العالمیة المحدودةعضو في مؤسسة 

ارنست ویونغ
١٣٦صندوق برید

٢نیشن تاور ، ٢٧الطابق 
كورنیش أبوظبي

اإلمارات العربیة المتحدةأبوظبي،

+٤٤٠٠٤١٧٢٩٧١ھاتف: 
+٣٣٨٣٦٣٧٢٩٧١فاكس: 

abudhabi@ae.ey.com
ey.com/mena

تقریر مراجعة البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة إلى السادة مساھمي  
شركة واحة الزاویة القابضة ش.م.خ 

المقدمة 

لقد راجعنا البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة المرفقة لشركة واحة الزاویة القابضة ش.م.خ ("الشركة") والشركات التابعة  
المرحلي الموجز ، والتي تتألف من بیان المركز المالي الموحد ٢٠٢١یونیو ٣٠لھا (ُیشار إلیھا مجتمعًة بـ "المجموعة") كما في 

والبیانات الموحدة المرحلیة ذات العالقة لألرباح أو الخسائر والدخل الشامل والتغیرات في حقوق الملكیة ٢٠٢١یونیو  ٣٠كما في  
والتدفقات النقدیة لفترة الستة أشھر المنتھیة في ذلك التاریخ واإلیضاحات التفسیریة. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض ھذه  

"إعداد التقاریر المالیة المرحلیة". إن مسؤولیتنا ٣٤رحلیة وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم البیانات المالیة الموحدة الموجزة الم
ھي إعطاء استنتاج حول ھذه البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة استنادًا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بھا.

مجال المراجعة 

الذي ینطبق على مھام المراجعة "مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة المنجزة ٢٤١٠الدولي رقم لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعیار 
من قبل مدقق حسابات المنشأة المستقل". تتألف مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة من طلب االستفسارات بصورة رئیسیة من 

جراءات التحلیلیة وإجراءات المراجعة األخرى. إن مجال عملیة األشخاص المسؤولین عن األمور المالیة والمحاسبیة وتطبیق اإل
المراجعة أقل بكثیر من مجال التدقیق الذي یتم وفقًا لمعاییر التدقیق الدولیة وبناء علیھ فإنھا ال تمكننا من الحصول على التأكیدات 

دقیـق. بناء على ذلك فإننا ال نبدي رأیًا بخصوص التي تطلعنا على جمیع األمور الجـوھریة التي یمكن تحدیدھا أثناء القیام بالت
التدقیق.

االستنتاج 

المرحلیة المرفقة لم یتم إعدادھا، الموجزةاستنادًا إلى مراجعتنـا، لم یرد إلى علمنا ما یستوجب االعتقاد بأن البیانات المالیة الموحدة
"إعداد التقاریر المالیة المرحلیة".٣٤من جمیع النواحي الجوھریة، وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم

التقدیرات غیر المؤكدة الجوھریة فیما یتعلق بمبدأ االستمراریة –التأكید على أحد األمور 

حول البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة، والذي یشیر إلى أن المجموعة تكبدت خسائر ١-٢نلفت االنتباه إلى اإلیضاح رقم  
بمبلغ  خسارة–٢٠٢٠یونیو ٣٠(٢٠٢١یونیو ٣٠درھم خالل فترة الستة أشھر المنتھیة في ٧٣٬٣٤٦٬٤٣٨بمبلغ 

-٢٠٢٠دیسمبر ٣١درھم (١٨٦٬٠٨٩٬٣٦٢كان لدیھا خسائر متراكمة بمبلغ درھم)، وكما في ھذا التاریخ،٨٦٬٠٦٩٬٢١٢
٢٠٢٠دیسمبر  ٣١درھم (٣٬١٨٠٬٨٥٩٬٨٨٣درھم) وتجاوزت مطلوباتھا المتداولة موجوداتھا المتداولة بمبلغ  ١١٢٬٧٤٢٬٩٢٤

خرى منصوص علیھا في تشیر ھذه الشروط، إلى جانب أمور أ، ١-٢كما ھو موضح في اإلیضاح  درھم).  ٣٬٠٧٦٬٥٧٢٬٤٠٧–
، إلى وجود عدم یقین جوھري والذي قد یلقي بشكوك جوھریة حول قدرة المجموعة على االستمرار على أساس  ١-٢االیضاح 

غیر متحفظ بشأن ھذا األمر.رأینا وإن مبدأ االستمراریة.

عن ارنست ویونغ

موقعة من قبل:
أشرف وحید أبو شرخ

شریك
٦٩٠رقم التسجیل: 

٢٠٢١أغسطس١٠
أبو ظبي، اإلمارات العربیة المتحدة
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لفترة الستة أشھر المنتھیة في
یونیو٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
درھمدرھمإیضاحات

(غیر مدققة)غیر مدققة) (

٤١٬٢٨٨٬٨٨٣٢٬٢٣٥٬٢٦٦اإلیردات
)٣٨٩٬٤٠٩()٢٣٤٬٥٢٥(تكلفة اإلیرادات

١٬٠٥٤٬٣٥٨١٬٨٤٥٬٨٥٧إجمالي األرباح

)٢٩٬١٥٥٬١٥٤()٣٦٬٨٦١٬٧٤٤(مصاریف بیعیة وعمومیة وإداریة
١٬٥٦٠٬٠٦٤٧٦٢٬١١٨دخل آخر

)٢٦٬٥٤٧٬١٧٩()٣٧٬٣٣٥٬٩٤٩(خسارة تشغیلیة

-٢٥٬٣٢٠دخل فوائد
)٥٩٬٥٢٢٬٠٣٣()٣٩٬١٢٤٬٤٣٦(تكالیف تمویل

)٨٦٬٠٦٩٬٢١٢()٧٣٬٣٤٦٬٤٣٨(٥الخسارة للفترة

ربحیة السھم للفترة
)٠٫٠٤()٠٫٠٣(٦الربح األساسي والمخفف (درھم)



والشركات التابعة لھا شركة واحة الزاویة القابضة ش.م.خ
حلي  ح ال امل ال خل ال ان ال ب
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لفترة الستة أشھر المنتھیة في
یونیو٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
درھمدرھمإیضاحات

مدققة)(غیر غیر مدققة) (

)٨٦٬٠٦٩٬٢١٢()٧٣٬٣٤٦٬٤٣٨(الخسارة للفترة

البنود التي قد ُیعاد تصنیفھا إلى األرباح أو الخسائر
في الفترات الالحقة

)٢٤٧٬٧٣١()١٬٥٦٢٬٣٥٨(خسائر الصرف الناتجة عن تحویل العملیات األجنبیة

الخسائرالبنود التي لن یتم إعادة تصنیفھا إلى األرباح أو 
في الفترات الالحقة

التغیرات في القیمة العادلة للموجودات المالیة بالقیمة العادلة
)٩٬٥٩٠٬٠٠٠()٨٬٤٠٠٬٠٠٠(١٠من خالل بنود الدخل الشامل األخرى

)٩٬٨٣٧٬٧٣١()٩٬٩٦٢٬٣٥٨(بنود الخسائر الشاملة األخرى

)٩٥٬٩٠٦٬٩٤٣()٨٣٬٣٠٨٬٧٩٦(إجمالي الخسائر الشاملة للفترة
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حلي  ح ال ة ال ل ق ال ات في حق غ ان ال ب

ة في  ه ة ال ن ٣٠للف ٢٠٢١ی
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القیمة العادلة احتیاطي  
للموجودات المالیة 

بالقیمة العادلة احتیاطي 
(الخسائر المتراكمة)من خالل بنود تحویل

إجمالياألرباح /الدخل الشاملة العمالت احتیاطي احتیاطي رأس 
حقوق الملیكةالمحتجزةاألخرىاألجنبیةاالستحواذ قانونيالمال 
درھمدرھم درھم درھم درھم درھم درھم 

ص في  ای ١ال ققة) ٢٠٢٠ی ٧٨٬٢٥٣٬٠٣٨١٬٥٩٦٬٣٢٤٬٤٨٨)٢٦٬٨١٠٬٠٠٠()١٩٬٣٩٥٬٠٩٠()٧٥٥٬٩٠٨٬٦٠٦(٢٬٣١٢٬٧٢٩٬٠٣٤٧٬٤٥٦٬١١٢(م

ة ائ للف )٨٦٬٠٦٩٬٢١٢()٨٦٬٠٦٩٬٢١٢(-----ال

ة املة األخ للف ائ ال د ال )٩٬٨٣٧٬٧٣١(-)٩٬٥٩٠٬٠٠٠()٢٤٧٬٧٣١(---ب

ة املة للف ائ ال الي ال )٩٥٬٩٠٦٬٩٤٣()٨٦٬٠٦٩٬٢١٢()٩٬٥٩٠٬٠٠٠()٢٤٧٬٧٣١(---إج

ص في  ن ٣٠ال ققة)٢٠٢١ی ١٬٥٠٠٬٤١٧٬٥٤٥)٧٬٨١٦٬١٧٤()٣٦٬٤٠٠٬٠٠٠()١٩٬٦٤٢٬٨٢١()٧٥٥٬٩٠٨٬٦٠٦(٢٬٣١٢٬٧٢٩٬٠٣٤٧٬٤٥٦٬١١٢(غ م

ص في  ای ١ال ققة)٢٠٢١ی ١٬٣٩١٬٤٥٥٬٩٦٢)١١٢٬٧٤٢٬٩٢٤()٤٠٬٩٥٠٬٠٠٠()١٩٬١٢٧٬٦٥٤()٧٥٥٬٩٠٨٬٦٠٦(٢٬٣١٢٬٧٢٩٬٠٣٤٧٬٤٥٦٬١١٢(م

ة ارة للف )٧٣٬٣٤٦٬٤٣٨()٧٣٬٣٤٦٬٤٣٨(-----ال
ة املة األخ للف ارة ال د ال )٩٬٩٦٢٬٣٥٨(-)٨٬٤٠٠٬٠٠٠()١٬٥٦٢٬٣٥٨(---ب

ة املة للف ارة ال الي ال )٨٣٬٣٠٨٬٧٩٦()٧٣٬٣٤٦٬٤٣٨()٨٬٤٠٠٬٠٠٠()١٬٥٦٢٬٣٥٨(---إج

ص في  ن ٣٠ال ققة)٢٠٢١ی ١٬٣٠٨٬١٤٧٬١٦٦) ١٨٦٬٠٨٩٬٣٦٢()٤٩٬٣٥٠٬٠٠٠()٢٠٬٦٩٠٬٠١٢()٧٥٥٬٩٠٨٬٦٠٦(٢٬٣١٢٬٧٢٩٬٠٣٤٧٬٤٥٦٬١١٢(غ م
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لفترة الستة أشھر المنتھیة في
یونیو٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
درھمدرھمإیضاحات

(غیر مدققة)غیر مدققة) (

األنشطة التشغیلیة
)٨٦٬٠٦٩٬٢١٢()٧٣٬٣٤٦٬٤٣٨(األرباح للفترة

التعدیالت للبنود التالیة:
٥١٬٠٧٧٬٩٨٩٢٬١١٨٬٢٠٤استھالك الممتلكات والمعدات

١٬٠٧٣٬٨٩٣٩٥٦٬٦٦٤استھالك موجودات حق االستخدام
٣٩٬١٢٤٬٤٣٦٥٩٬٥٢٢٬٠٣٣تكالیف التمویل

٧٩٩٬٥٥٩٣٢٠٬٤٢٣مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
-٣٥٢٬١٣٧خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات

-)٢٥٬٣٢٠(دخل فوائد

)٢٣٬١٥١٬٨٨٨()٣٠٬٩٤٣٬٧٤٤(
العامل:التغیرات في رأس المال 
)١٢٣٬٥٤٨٬٨٧٠()٩٬٥١٦٬٧٤٢(عقارات لغرض التطویر
٦٬١٧٩٬١٢١)٧٦٨٬٢٠٨(ذمم مدینة تجاریة وأخرى
١٧٬٧٢٥٬٥٥٩١١٥٬٣٥٠٬٢٧٠ذمم دائنة تجاریة وأخرى

٥٬٦٦١٬٣٨٧)١٬٢٥٢٬٧٩٥(مبالغ مستحقة لطرف ذي عالقة
١١٤٬٦٢٢٬٢٦١١٦٠٬٩٠٨٬٨٨٠دفعات مقدمة من العمالء بالصافي

٨٩٬٨٦٦٬٣٣١١٤١٬٣٩٨٬٩٠١النقد الناتج من العملیات
)٤٨٨٬٠٠٠()١٬٠٧٤٬٧٢٣(مدفوعات مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

٨٨٬٧٩١٬٦٠٨١٤٠٬٩١٠٬٩٠١صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة

األنشطة االستثماریة
)٢٬٠٠١٬٩٠٠(-ومعداتشراء ممتلكات 

-١٬٥٩٩٬٨٣٥مبالغ محصلة من استبعاد ممتلكات ومعدات
-٢٥٬٣٢٠دخل فوائد

)٢٬٠٠١٬٩٠٠(١٬٦٢٥٬١٥٥صافي النقد من / (المستخدم في) األنشطة االستثماریة

األنشطة التمویلیة
)٦٧٬١١٧٬٣٩١()٦٬٤٣٨٬٠٦١(مدفوعات قروض وتسھیالت بنكیة بالصافي

)١٬٩٧٤٬٣٢٦()١٥٬٢٣٧٬٠٧٨(ودائع التأمین
)١٬٠٣١٬٨٨٦()١٤٠٬٦٧٣(مطلوبات عقود اإلیجار المدفوعة

)٥٥٬٤٩١٬٠٢٧()١٣٬٤٧٥٬٨٠٩(تكالیف التمویل المدفوعة

)١٢٥٬٦١٤٬٦٣٠()٣٥٬٢٩١٬٦٢١(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة

٥٥٬١٢٥٬١٤٢١٣٬٢٩٤٬٣٧٠صافي الزیادة في النقدیة وشبھ النقدیة

٦٤٬٠٨٣١٨٥٬٦٣٣صافي فروق تحویل العمالت األجنبیة
٨٥٬١٩٩٬٠١٧٣١٬٢٢٩٬٧١٤النقدیة وشبھ النقدیة في بدایة الفترة

١١١٤٠٬٣٨٨٬٢٤٢٤٤٬٧٠٩٬٧١٧ة الفترةنھایالنقدیة وشبھ النقدیة في 



والشركات التابعة لھاشركة واحة الزاویة القابضة ش.م.خ 
الموجزة المرحلیة إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة  

٢٠٢١یونیو  ٣٠كما في  

٨

المعلومات العامة-١

ركة مسـاھمة خاصـة مسـجلة في إمارة أبوظبي بدولة اإلمارات العربیة المتحدة.  ركة") ھي ـش ركة واحة الزاویة القابضـة ش.م.خ ("الـش ـش
.في دولة اإلمارات العربیة المتحدة٢٠١٥) لسنة ٢وتعمل حالیاً وفقًا للقانون االتحادي رقم (٢٠٠٨دیسمبر ٢١تأسست الشركة بتاریخ 

لرئیسیة للشركة والشركات التابعة لھا (یشار إلیھم معاً باسم "المجموعة") في تطویر العقارات وإدارتھا واالستثمار فیھا.تتمثل األنشطة ا

، أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة.٥٣٣٥١إن العنوان المسجل للشركة ھو ص.ب 

:لدى الشركة الشركات التابعة التالیة بشكل مباشر أو غیر مباشر

بلد التأسیسالملكیة النفعیة فياألنشطة الرئیسیةالشركات التابعة
٢٠٢٠٢٠١٨

ــتثـمار والتطویر العـقاري   واـحة الزاوـیة لالســ
اإلمارات العربیة المتحدة٪١٠٠٪١٠٠العقارات والتطویر الرئیسيذ.م.م

اإلمارات العربیة المتحدة٪١٠٠٪١٠٠الرئیسيالعقارات والتطویر واحة باي لالستثمار والتطویر العقاري ذ.م.م
مالیزیا ٪١٠٠٪١٠٠االستثمار العقاريتسویق (مالیزیا) اس دي ان بي اتش دي
مالیزیا ٪١٠٠٪١٠٠االستثمار العقاريتسویق اإلمارات اس دي ان بي اتش دي

مالیزیا ٪١٠٠٪١٠٠االستثمار العقاريتسویق بھانغ اس دي ان بي اتش دي
المغرب٪١٠٠٪١٠٠االستثمار العقاريتسویق اإلماراتي*

اإلمارات العربیة المتحدة٪١٠٠٪١٠٠االستثمار العقاريتسویق دبي*
اإلمارات العربیة المتحدة٪١٠٠٪١٠٠االستثمار العقاريكیوسات العقاریة ذ.م.م*

اإلمارات العربیة المتحدة٪١٠٠٪١٠٠العقارياالستثمار تسویق لالستثمار المحدودة جافزا*
اإلمارات العربیة المتحدة٪١٠٠٪١٠٠االستثمار العقاريتسویق أوفرسیز لیمتد جافزا*

اإلمارات العربیة المتحدة٪٩٩٪٩٩االستثمار العقاريتسویق لالستثمار العقاري ذ.م.م*

تعامالت.*ھذه الكیانات خاملة وال تجري أي 

اریخ  ة من قـبل مجلس اإلدارة بـت ة الموـحدة الموجزة المرحلـی الـی اـنات الـم اد ـھذه البـی ــطس ١٠تم اعتـم ة عن ٢٠٢١أغســ اـب النـی ، وُوقـعت ـب
.المجلس

أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة-٢

مبدأ االستمراریة١-٢

ــھر المنتھـیة في  ـــتة أشــ ــائر ٢٠٢١یونیو ٣٠خالل فترة الســ –٢٠٢٠یونیو ٣٠(درھم  ٧٣٬٣٤٦٬٤٣٨بمبلغ  ، تكـبدت المجموعة خســ
ة بمبلغ ٨٦٬٠٦٩٬٢١٢ دیھـا خســـــائر متراكـم اریخ، كـان ـل ذا الـت ــمبر ٣١درھم (١٨٦٬٠٨٩٬٣٦٢درھم)، وكمـا في ـھ -٢٠٢٠دیســ
ــمبر ٣١درھم (٣٬١٨٠٬٨٥٩٬٨٨٣موجوداتـھا المـتداوـلة بمبلغ درھم) وتـجاوزت مطلوـباتـھا المـتداوـلة١١٢٬٧٤٢٬٩٢٤ –٢٠٢٠دیســ

ــكوك جوھریة حول قدرة المجموعة الظروفدرھم). وتشـــیر ھذه  ٣٬٠٧٦٬٥٧٢٬٤٠٧ ، إلى وجود عدم یقین جوھري والذي قد یلقي بشـ
وبالتالي، قد تكون غیر قادرة على تحقیق موجوداتھا والوفاء بمطلوباتھا أثناء ـسیر األعمال  على االـستمرار على أـساس مبدأ االـستمراریة.

العادیة. إذا كانت المجموعة غیر قادرة على االسـتمرار كمنشـأة مسـتمرة، فیجب إجراء تعدیالت لتقلیل قیمة الموجودات إلى قیمتھا القابلة
ــأ، وإعاد ــترداد، ولتغطیة أي مطلوبات قد تنشـ ــنیف الموجودات غیر المتداولة كموجودات متداولة والمطلوبات غیر المتداولة لالسـ ة تصـ

لقد وضـــعت اإلدارة خطط عمل كمطلوبات متداولة. تم إعداد البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة على أســـاس مبدأ االســـتمراریة. 
ــین النتائج والتدفقات النقدیة للمجموعة. ونتیجة لذلك، ــاریعھا، وقد معینة لتحسـ ــاریع لجمیع مشـ تقوم المجموعة حالًیا بترتیب تمویل المشـ

عینت شركة استشاریة رائدة لھیكلة التمویل الجدید؛ مواءمة موارد القوى العاملة مع القدرات المستخدمة؛ واستكشاف التوسع المحتمل في 
ــأت مؤخًرا مكتًبا تمث ــواق اإلقلیمیة األخرى؛ (أي أن المجموعة قد أنش ــعودي األس ــوق الس ــعودیة الختراق الس یلًیا في المملكة العربیة الس

كجزء من خططھا التوسعیة).



والشركات التابعة لھاشركة واحة الزاویة القابضة ش.م.خ 
الموجزة المرحلیة إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة  

٢٠٢١یونیو  ٣٠كما في  

٩

(تتمة)أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة-٢

(تتمة)مبدأ االستمراریة١-٢

اإلجراءات القانونیة لمشــروعھا ، ال تزال المجموعة تعمل مع البلدیات والســلطات الحكومیة ذات الصــلة إلنھاء ٢٠٢١یونیو  ٣٠كما في 
الرئیسي لتمكین المجموعة من نقل الملكیة إلى العمیل ذي الصلة، ومع ذلك، فقد أدى ذلك بالفعل إلى تأخیرات في نقل الملكیة على تواریخ

وقد أكد أحد المـساھمین االـستحقاق ونتج عنھا مطالبات قانونیة ـضد المجموعة. إن اإلدارة واثقة من قدرة المجموعة على مواـصلة أعمالھا 
الرئیـسیین عزمھ على االـستمرار في التمویل للمجموعة لتمكینھا من الوفاء بالتزاماتھا عند اـستحقاقھا واالـستمرار في أعمالھا دون تقلیص

لیة.كبیر للعملیات لمدة اثني عشر شھرا على األقل من تاریخ الموافقة على ھذه البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرح 

أسس االعداد٢-٢

ــة الموحدة الموجزة المرحلیة لفترة الستة أشھر المنتھیة في  ــات المالیـ وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم ٢٠٢١یونیو  ٣٠تم إعداد البیانـ
" الصادرة عن مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة.التقاریر المالیة المرحلیة"٣٤

، ال تشــتمل البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة على كافة المعلومات واإلفصــاحات المطلوبة في البیانات المالیة الســنویة الموحدة
ــنویة للمجموعة كما في  ــمبر  ٣١وینبغي أن تقرأ جنباً إلى جنب مع البیانات المالیة الموحدة الس ، التي تم إعدادھا وفًقا للمعاییر  ٢٠٢٠دیس

لدولیة إلعداد التقاریر المالیة.ا

٢والذي ینص على تعدیل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ٢٠٢٠لســنة ٢٦باإلضــافة إلى ذلك، فإن المرســوم بالقانون االتحادي رقم 
. ٢٠٢١نایر ی٢ودخلت التعدیالت حیز التنفیذ بتاریخ ٢٠٢٠ســبتمبر  ٢٧بشــأن الشــركات التجاریة قد تم إصــداره بتاریخ ٢٠١٥لســنة  

اریخ دخول  ة واـحدة من ـت ـــن ام في موـعد ال یتـجاوز ســ ــتطبق متطلـبات ـھذه األحـك ام الـجدـیدة وســ ًا بمراجـعة األحـك وتقوم المجموـعة ـحالـی
التعدیالت حیز التنفیذ.

الـیة الموـحدة الموجزة المرحلـیة ـبدرھم اإلـمارات العربـیة المتـحدة، وھي العمـلة  اـنات الـم ــتـخدـمة وعمـلة العرض ـلدى تم عرض البـی المســ
المجموعة.

لقیمة العادلة یتم إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة للمجموعة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة، باـستثناء الموجودات المالیة با 
لعادلة.من خالل بنود الدخل الشامل األخرى واالستثمارات العقاریة التي یتم قیاسھا بالقیمة ا

موسمیة العملیات
ال تتعرض المجموعة بشـكل خاص لموسـمیة العملیات. إن النتائج المالیة الخاصـة بالمجموعة لفترة سـتة أشـھر ال تعد بالضـرورة مؤشـرًا 

على النتائج التي سیتم اإلعالن عنھا للعام بأكملھ.

المحاسبیةواإلفصاحات التغیرات في السیاسات ٣-٢

البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة مماثلة لتلك المتبعة عند إعداد البیانات المالیة  ھذهالـسیاـسات المحاـسبیة المـستخدمة في إعدادإن 
ینایر  ١، باســـتثناء اتباع المعاییر الجدیدة الســـاریة المفعول كما في ٢٠٢٠دیســـمبر ٣١الموحدة الســـنویة للمجموعة للســـنة المنتھیة في 

. لم تقم المجموعة باالتباع المبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت صادرة ولم یسر مفعولھا بعد.٢٠٢١

، إال أنھا ال تؤثر على البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة المبینة ٢٠٢١تطبق العدید من التعدیالت ألول مرة في ســــنة  
أدناه:

ــكـیل المـقارـنة المع ــعر الـفاـئدة  إـعادة تشــ والمعیار ٩: التـعدیالت على المعـیار اـلدولي إلـعداد التـقاریر الـمالـیة رقم ٢المرحـلة  -ـیارـیة لســ
ــبي اـلدولي رقم  اریر الـمالـیة رقم ٣٩المـحاســ ار اـلدولي إلـعداد التـق الـیة رقم ٧والمعـی اریر الـم ار اـلدولي إلـعداد التـق والمعـیار ٤والمعـی

١٦قم الدولي إلعداد التقاریر المالیة ر
خاٍل  توفر التعدیالت إعفاءات مؤقتة تعالج التأثیرات على التقاریر المالیة عند اســـتبدال ســـعر الفائدة بین البنوك (إیبور) بمعدل فائدة بدیل

:من المخاطر تقریباً. تتضمن التعدیالت االستثناءات التالیة التي تسمح بھا المعاییر
ــتثناء من متطلبات إجراء تغییرات · ــكیل المقارنة  اســ ــرًة بموجب إعادة تشــ تعاقدیة أو تغییرات على التدفقات النقدیة المطلوبة مباشــ

.المعیاریة، والتي یتم التعامل معھا على أنھا تغییرات على معدل فائدة متغیر، والتي تعادل تغیرًا في معدل الفائدة في السوق
أســـعار الفائدة بین البنوك على تعیینات التحوط وتوثیق التحوط دون یجب إجراء تغییرات األذونات المطلوبة من قبل إعادة تشـــكیل·

وقف عالقة التحوط
تقدیم إعفاء مؤقت للمنـشآت من اـستیفاء المتطلبات القابلة للتحدید بـشكٍل منفـصل عند تخـصیص إحدى أدوات معدل الفائدة الخالي من ·

.المخاطر كتحوط من أحد عناصر المخاطر

ــة الموحدة الموجزة المرحلیة للمجموعة. تعتزم المجموعة اـستخدام االـستثناءات في لیس لھذه التعدیالت أي ــات المالیـــ تأثیر على البیانـــ
الفترات المستقبلیة إذا أصبحت قابلة للتطبیق.



والشركات التابعة لھاشركة واحة الزاویة القابضة ش.م.خ 
الموجزة المرحلیة إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة  

٢٠٢١یونیو  ٣٠كما في  

١٠

أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة)-٢

أسس توحید البیانات المالیة٤-٢

یطر المعلومات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة منتتألف ھذه البیانات  آت التي تـس ركة واحة الزاویة القابضـة ش.م.خ والمنـش المالیة لـش
تثمر أو التعرض أو الحقوق لعوائد متغیرة من اـشتراكھا مع الـشركة  لطة على المـس علیھا. یتم تحقیق الـسیطرة عندما یكون لدى الـشركة ـس

على استخدام سلطتھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على حجم عائدات المستثمر.المستثمر فیھا ولدیھا القدرة 

كما یتم حذف كافة یتم إعداد المعلومات المالیة للشــركات التابعة لنفس الفترة المحاســبیة للشــركة، باســتخدام ســیاســات محاســبیة مماثلة.
یة بین شركات المجموعة عند التوحید.المعامالت واألرباح واألرصدة الناشئة عن المعامالت الداخل

استخدام التقدیرات واألحكام٥-٢

ــات التي تؤثر على تطبیق  ــع االحكام التقدیرات واالفتراضــ إن إعداد البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة یتطلب من اإلدارة وضــ
ت. السیاسات المحاسبیة والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات والدخل والمصاریف. وبالتالي فقد تختلف النتائج الفعلیة في ھذه التقدیرا

د  اســــات عـن ـــی د تطبیق الســ ا اإلدارة عـن ام الجوھرـیة األخرى التي اتـخذتـھ ة الموجزة، ـفإن األحـك ة الموـحدة المرحلـی الـی اـنات الـم إـعداد البـی
المحاســبیة للمجموعة والمصــادر الرئیســیة للتقدیرات غیر المؤكدة نفس األحكام والمصــادر المطبقة في البیانات المالیة الســنویة وللســنة 

.٢٠٢٠یسمبر د٣١المنتھیة في 

إدارة المخاطر المالیة٣

ــعار ومخاطر  ــوق (تشــمل مخاطر العمالت ومخاطر األس تتعرض المجموعة من خالل أنشــطتھا لمخاطر مالیة متنوعة ھي: مخاطر الس
أسعار الفائدة للتدفقات النقدیة والقیمة العادلة) ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة.

لموحدة المرحلیة الموجزة على جمیع معلومات إدارة المخاطر المالیة واالفصاحات المطلوبة في البیانات المالیة  ال تشتمل البیانات المالیة ا
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١السنویة؛ یجب قراءتھا مع البیانات المالیة السنویة للمجموعة كما وفي السنة المنتھیة في 

.٢٠٢٠دیسمبر ٣١منذ السنة المنتھیة في والسیاساتلیس ھناك تغییرات في عملیة إدارة المخاطر

اإلیرادات٤

یونیو٣٠فترة الستة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢١٢٠٢٠
درھمدرھم

(غیر مدققة)(غیر مدققة) 

١٫٢٨٨٫٨٨٣٢٫٢٣٥٫٢٦٦دخل إیجار



والشركات التابعة لھاشركة واحة الزاویة القابضة ش.م.خ 
الموجزة المرحلیة إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة  

٢٠٢١یونیو  ٣٠كما في  

١١

الخسارة للفترة٥

یلي:تظھر خسائر الفترة بعد تحمیل ما 

لفترة الستة أشھر المنتھیة في
یونیو٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
درھمدرھم

(غیر مدققة)غیر مدققة) (

٢٠٬٢٣٥٬٢٩٤٤٬٠٨٧٬٠٧٧غرامات وعقوبات قانونیة

٦٬٩٣١٬١٧٤٩٬٩٩٨٬٦٩٢تكالیف موظفین

١٬٠٧٧٬٩٨٩٢٬١١٨٬٢٠٤)٧استھالك مصاریف الممتلكات والمعدات (إیضاح 

١٬٠٧٣٬٨٩٣٩٥٦٬٦٦٤استھالك موجودات حق االستخدام

الربحیة للسھم٦

ُتحتسب ربحیة السھم األساسیة للفترة بقسمة ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة.

دوات تحتسب ربحیة السھم المخّفضة بقسمة الربح على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة، مع تعدیلھا لبیان تأثیر األ
، لبس للمجموعة أي أدوات مخففة. ٢٠٢٠و٢٠٢١یونیو ٣٠ذات التأثیر المخّفض. وكما في 

مستخدمة في احتساب الربحیة على السھم:یوضح الجدول التالي بیانات اإلیرادات واألسھم ال

یونیو٣٠فترة الستة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢١٢٠٢٠
درھمدرھم

(غیر مدققة)(غیر مدققة) 

)٨٦٫٠٦٩٫٢١٢()٧٣٫٣٤٦٫٤٣٨(للفترة العائدة إلى حاملي األسھم العادیة للشركةالخسارة 
٢٬٣١٢٬٧٢٩٬٠٣٤٢٬٣١٢٬٧٢٩٬٠٣٤العادیة الصادرةعدد المتوسط المرجح لألسھم 
)٠٫٠٤() ٠٫٠٣(ربحیة السھم األساسیة والمخففة



والشركات التابعة لھاشركة واحة الزاویة القابضة ش.م.خ 
الموجزة المرحلیة إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة  

٢٠٢١یونیو  ٣٠كما في  

١٢

الممتلكات والمعدات ٧

درھم
(غیر مدققة) ٢٠٢١یونیو ٣٠الستة أشھر المنتھیة في 

٢٠٢١١٤٫٠٩٨٫٨٤٩ینایر ١في 
-اإلضافات

)١٫٠٧٧٫٩٨٩()٥(إیضاح االستھالك 
)١٫٩٥١٫٩٧٢(استبعادات

٢٠٢١١١٫٠٦٨٫٨٨٨یونیو ٣٠في 

درھم

(مدققة) ٢٠٢٠دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في 
٢٠٢٠١٣٬٤٦٣٬٠٢١ینایر ١في 

١٤١٫٦١٥اإلضافات
٢٫٤٢٠٫١٠٠)٨المحول من العقارات التطویریة (إیضاح 

)٣٫٨٢٢٫٥٦٠(االستھالك 
١٫٨٩٦٫٦٧٣تعدیالت

٢٠٢٠١٤٫٠٩٨٫٨٤٩دیسمبر ٣١في 

العقارات التطویریة٨
درھم

(غیر مدققة) ٢٠٢١یونیو ٣٠الستة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢١٢٫٧٨٠٫١٣٠٫٢٣١ینایر ١في 

٩٫٥١٦٫٧٤٢اإلضافات
٢٠٢١٢٫٧٨٩٫٦٤٦٫٩٧٣یونیو ٣٠في 



والشركات التابعة لھاشركة واحة الزاویة القابضة ش.م.خ 
الموجزة المرحلیة إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة  

٢٠٢١یونیو  ٣٠كما في  

١٣

العقارات التطویریة (تتمة)٨

درھم
(مدققة) ٢٠٢٠دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في 

٢٠٢٠٢٫٦٤٨٫٨١٠٫٤٧٧ینایر ١في 
١٣٣٫٧٣٩٫٨٥٤اإلضافات

)٢٫٤٢٠٫١٠٠(محول إلى ممتلكات ومعدات 
٢٠٢٠٢٫٧٨٠٫١٣٠٫٢٣١دیسمبر ٣١في 

ات تتألف العقارات بغرض التطویر أساساً من تكلفة األرض وتكلفة البناء والتصمیم وأعمال التربة والعموالت والبنیة التحتیة. تدرج العقار
ي بغرض التطویر بالقیمة العادلة لالستحواذ على األرض مضافًا إلیھا تكالیف التطویر أو بصافي القیمة البیعیة، أیھما أقل. تم تحدید صاف

باإلضافة إلى ذلك، لقیمة البیعیة باستخدام عوامل تستند إلى أسعار البیع الملتزم بھا للوحدات المبیعة وأسعار السوق للوحدات غیر المبیعة.  ا
.٢٠فإن المبلغ المقدر لاللتزامات المستقبلیة فیما یتعلق بتكلفة تطویر العقارات تم اإلفصاح عنھ ضمن اإلیضاح 

تطویر المشروع الرئیسي من األقساط والدفعات المقدمة من المشترین الحالیین والمبیعات المستقبلیة والتسھیالت  تتوقع المجموعة تمویل
البنكیة والدعم المالي من المساھمین. 

لشراء قطعة أرض في جزیرة یاس بقیمة إجمالیة بلغت  ٢٠١٧ینایر ٢٩أبرمت إحدى الشركات التابعة للمجموعة اتفاقیة في 
ملیون درھم. وكما في تاریخ الموافقة على البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة، تم تسجیل سند ملكیة األرض  ٩٩٨٬٤٢٨٬٧٥٣

لسند  باسم المالك األصلي لألرض (البائع) وتم التنازل عن حقوق االنتفاع المتعلقة باستخدام األرض بالكامل إلى الشركة التابعة. سیتم نقل ا
لى الشركة التابعة عند دفع جمیع المستحقات لمالك األرض األصلي.وملكیة األرض إ

استثمارات عقاریة ٩

درھم
(غیر مدققة) ٢٠٢١یونیو ٣٠الستة أشھر المنتھیة في 

٢٠٢١٢٫٢٧٨٫٧٦٤٫٤٢٣ینایر ١في 
)١٫٥٩٧٫٣٩٥(فروق صرف العمالت األجنبیة

٢٠٢١٢٫٢٧٧٫١٦٧٫٠٢٨یونیو ٣٠في 



والشركات التابعة لھاشركة واحة الزاویة القابضة ش.م.خ 
الموجزة المرحلیة إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة  

٢٠٢١یونیو  ٣٠كما في  

١٤

استثمارات عقاریة (تتمة)٩

درھم
(مدققة) ٢٠٢٠دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في 

٢٠٢٠٢٫٣١٦٫٣٠١٫٥٩٨ینایر ١في 
)٣٨٫٤٨٨٫٤٣٥(التغیر في القیمة العادلة الستثمارات عقاریة

٩٥١٫٢٦٠فروق صرف العمالت األجنبیة
٢٠٢٠٢٫٢٧٨٫٧٦٤٫٤٢٣دیسمبر ٣١في 

تختلف اختالًفا جوھریاً عن القیمة العادلة كما  ٢٠٢١یونیو ٣٠ال تعتبر اإلدارة أن القیمة العادلة للعقارات االستثماریة للفترة المنتھیة في 
. تنوي  ٢٠٢٠دیسمبر ٣١. تم إجراء التقییم العادل للعقارات االستثماریة من قبل مقٍیم خارجي مستقل كما في ٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 
، ما لم تكن ھناك مؤشرات تشیر إلى وجود تغیر ٢٠٢١دیسمبر ٣١رة تعیین مقٍیم خارجي مستقل لتحدید القیمة العادلة كما في اإلدا

٢١جوھري في القیمة العادلة. بالنسبة لجمیع العقارات االستثماریة، فإن استخدامھم الحالي یساوي أعلى وأفضل استخدام. راجع إیضاح 
لتقییم العادل.فیما یتعلق بإفصاحات ا

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر١٠

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو ٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

٢٩٫٠٥٠٫٠٠٠٤٣٫١٩٠٫٠٠٠ینایر١في 
)١٤٫١٤٠٫٠٠٠()٨٫٤٠٠٫٠٠٠(التغیر في القیمة العادلة

٢٠٬٦٥٠٬٠٠٠٢٩٫٠٥٠٫٠٠٠

جة تشتمل الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر على صكوك إسالمیة قابلة للتحویل الصادرة من قبل الشركة المدر
درھم في تاریخ الشراء عن طریق االكتتاب الخاص في إحدى الشركات التابعة للمجموعة. تم تحویل ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠(المستثمر) بقیمة 

. ویتم إدراج أسھم المستثمر في سوق دبي  ٢٠١٩دیسمبر ٣١المنتھیة في السنة مذكور أعاله إلى أسھم حقوق الملكیة خالل االستثمار ال
المالي. 

أرصدة نقدیة وبنكیة ١١

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو ٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

٢٩١٫٥٠٧٦٢٫٣٦٨النقد في الصندوق
١٤٠٫٠٩٦٫٧٣٥٨٥٫١٣٦٫٦٤٩)١(النقد لدى البنوك
٣٫٤٢٢٫٠٢٣١٨٫٦٥٩٫١٠١) ٢ودائع ھامشیة (

١٤٣٫٨١٠٫٢٦٥١٠٣٫٨٥٨٫١١٨



والشركات التابعة لھاشركة واحة الزاویة القابضة ش.م.خ 
الموجزة المرحلیة إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة  

٢٠٢١یونیو  ٣٠كما في  

١٥

أرصدة نقدیة وبنكیة (تتمة)١١

درھم) مودع لدى بنوك من أجل  ٢٤٫١٤٤٫٣٧٠–٢٠٢٠دیسمبر  ٣١درھم (٨٧٫٥٨٩٫٩٥٢، ھناك مبلغ  ٢٠٢١یونیو  ٣٠كما في  )١(
الدفعات المقدمة المستلمة من العمالء مقابل بیع عقارات لغرض التطویر والتي تم إیداعھا في حسابات ضمان. ھذه األرصدة غیر مرھونة

مقابل ائع غیر محملة بالفائدة بفترات استحقاق أصلیة تزید على ثالثة أشھر محتفظ بھا لدى بنوك محلیةتمثل الودائع الھامشیة ود) ٢(
. القروض والتسھیالت

لغرض بیان التدفقات النقدیة الموحد المرحلي الموجز، یتكون النقد وما في حكمھ مما یلي:

٢٠٢٠یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٣٠
درھمدرھم

(غیر مدققة)مدققة) (غیر 

١٤٣٫٨١٠٫٢٦٥٨١٬٩١٤٬٨٢٤أرصدة نقدیة وبنكیة 
)٣٧٬٢٠٥٬١٠٧()٣٫٤٢٢٫٠٢٣(ودائع ھامشیة 

١٤٠٫٣٨٨٫٢٤٢٤٤٬٧٠٩٬٧١٧

رأس المال ١٢

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو ٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١سھماً صادرًا وقائماً (٢٬٣١٢٬٧٢٩٬٠٣٤رأس المال 
٢٬٣١٢٬٧٢٩٬٠٣٤٢٬٣١٢٬٧٢٩٬٠٣٤) درھم١قیمة كل منھا سھماً صادرًا وقائماً ٢٬٣١٢٬٧٢٩٬٠٣٤



والشركات التابعة لھاشركة واحة الزاویة القابضة ش.م.خ 
الموجزة المرحلیة إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة  

٢٠٢١یونیو  ٣٠كما في  

١٦

رأس المال (تتمة)١٢

عدد الحصصالملكیة

یونیو  ٣٠
٢٠٢١

٣١
دیسمبر  
٢٠٢٠

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو ٣٠

درھمدرھم

-رویال ماجیستك انفیسمنت 
١٫٠١٣٫٩٠٢٫٤٩٨١٫١٠٠٫٩٥٩٫٥٤٢٪٤٨٪٤٤شركة الشخص الواحد ذ.م.م 

٢٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠٪١٠٪١٠الركائز لالستثمار ذ.م.م
٢٠١٬٧٤٤٬٣٦٨٢٠١٫٧٤٤٫٣٦٨٪٩٪٩تبارك لالستثمار التجاري ذ.م.م 

٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٪١١٪١١مصرف عجمان ش.م.ع 
١٢٥٬١٨٧٬٣٢٣١٢٧٫٦٠٢٫٣٢٣٪٦٪٥الصواري لالستثمار العقاري ذ.م.م 

٧١٬٥٠٦٬٠٨٦٧٥٬٩٥٢٬٤٣٨٪٣٪٣انترناشیونال افینیو انفستمنت
٧٨٬٣٩٧٬٠٠٠٧٤٬٩٩٧٬٠٠٠٪٣٪٣شعاع كابیتال ش.م.ع

٣٣١٬٩٩١٬٧٥٩٢٤١٬٤٧٣٬٣٦٣٪١٠٪١٥٪ ٥مستثمرون یملكون أقل من 
٢٬٣١٢٬٧٢٩٬٠٣٤٢٬٣١٢٬٧٢٩٬٠٣٤

احتیاطي قانوني ١٣

من أرباح  ٪١٠في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، یجب تحویل ٢٠١٥) لســنة  ٢وفقاً للنظام األســاســي للشــركة والقانون االتحادي رقم (
من رأس المال المدفوع ٪٥٠احتیاطي قانوني غیر قابل للتوزیع. ویلزم إجراء التحویالت إلى ھذا االحتیاطي حتى یـصل إلى كل ـسنة إلى 

للشــركة. ُیجرى التحویل على مســتوى كل منشــأة وال یســتند إلى دخل الشــركة للســنة. وبالتالي، لم یتم إجراء أي تحویالت إضــافیة خالل 
مستوى منفرد، خسارة خالل السنة.السنة حیث تكبدت الشركة، على

احتیاطي االستحواذ١٤

نتج عن احتیاطي االستحواذ من استحواذ واحة الزاویة لالستثمار والتطویر العقاري ذ.م.م وشركاتھا تابعة ("المستحوذ علیھا").

للـشركة المـستحوذ علیھا مقابل ـصافي  درھم للـسھم للمـساھمین الـسابقین١ـسھم بقیمة اـسمیة  ٢٫٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠قامت المجموعة بإـصدار 
درھم. یتم تثبیت الفرق بین القیمة العادلة لصــــافي الموجودات المســــتحوذ علیھا ١٫٤٤٤٫٠٩١٫٣٩٤موجودات المســــتحوذ علیھا بقیمة  

(صافي المبلغ) ورأس المال الصادر على انھ احتیاطي استحواذ.



والشركات التابعة لھاشركة واحة الزاویة القابضة ش.م.خ 
الموجزة المرحلیة إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة  

٢٠٢١یونیو  ٣٠كما في  

١٧

التسھیالت البنكیة السلفیات و-١٥
دیسمبر٣١یونیو ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

٥٦٢٫٦٩١٫٨٢٣٥٦٧٫٧٧٣٫٦٩٩قروض ألجل
٧٫٨٩٢٫٤٥٥٩٫٢٤٨٫٦٤٠تسھیالت مرابحة

٥٧٠٫٥٨٤٫٢٧٨٥٧٧٫٠٢٢٫٣٣٩

القروض ألجل 
تتألف تسھیالت القروض ألجل من تسعة قروض مختلفة لدى ستة بنوك تجاریة وتترتب علیھا فائدة بأسعار تتراوح من سعر إیبور / لیبور 

سنویًا).٪٦إلى ٪٥٫٧٥سنویاً و٪٥إلى ٪٢٫٥سعر إیبور / لیبور + -٢٠٢٠سنویاً (٪٦إلى ٪٥٫٧٥سنویاً و٪٥إلى ٪٢٫٥+ 

الضمانات 
ألجل أعاله بموجب واحد أو أكثر من الضمانات التالیة:تم ضمان القروض

یقع مقره في دولة  بنك٪ من التسھیل القائم المسحوب على ٢٠٠ملیون درھم تغطي ٧٢٧شیكات مؤجلة الدفع بقیمة إجمالیة )أ
اإلمارات العربیة المتحدة؛

تقدیم صك الملكیة األصلي وخطة الموقع للعقار؛) ب
٪ من مبلغ التسھیالت لصالح البنك؛١١٠ملیون درھم یغطي ٤٠٠سند إذني بمبلغ )ج
١٦٠مضمون بسندات إذنیة صادرة لصالح البنك بقیمة  ٢٠٢١یونیو  ٣٠ملیون دوالر أمریكي كما في  ٢٤الرصید القائم بمبلغ  )د

ملیون دوالر أمریكي؛ و 
٣٤مضمون باالستثمار من خالل بنود الدخل الشامل األخرى بقیمة ٢٠٢١یونیو ٣٠ملیون كما في ٥٧القائم بمبلغ الرصید )ه

ملیون درھم. 

، لم تلتزم المجموعة ببعض التعھدات فیما یتعلق ٢٠٢١یونیو ٣٠اعتبارًا من تخضع القروض للتعھدات المالیة وفقًا التفاقیة التسھیل.
درھم وھو متداول في طبیعتھ. ٨٨٫٢٢٤٫٠٠٠المبلغ القائم من القرض ھو بالقرض. إن إجمالي 

تسھیالت المرابحة 
تتكون تسھیالت المرابحة من أربعة قروض مختلفة من بنكین في مالیزیا وتترتب علیھا ھوامش أرباح تتراوح من معدل اإلقراض  

٪ سنویًا). یستحق سداد ھذه التسھیالت  ١٠٪ إلى ٠٫٢٥معدل اإلقراض األساسي* + -٢٠٢٠٪ سنویًا (١٠٪ إلى ٠٫٢٥األساسي* + 
على أقساط شھریة على مدار فترات استحقاق من ثمانیة إلى عشرة أعوام. وھذه التسھیالت مضمونة برھن عقاري على االستثمارات 

وحدة من االستثمارات العقاریة بموجب اتفاقیات التسھیالت.٢٦ملیون درھم وصكوك تنازل وتوكیالت على أكثر من  ٨٫٥٨العقاریة بقیمة  

* معدل اإلقراض األساسي في مالیزیا.



والشركات التابعة لھاشركة واحة الزاویة القابضة ش.م.خ 
الموجزة المرحلیة إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة  

٢٠٢١یونیو  ٣٠كما في  

١٨

ذمم دائنة تجاریة وأخرى-١٦

دیسمبر٣١یونیو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

١٠٦٬٣٥٤٬٧٨٣١١٢٬٠٣٥٬٠٨٤ذمم دائنة تجاریة
٩٦٢٬٨٨٢٬٥٢٥٩٦٢٬٨٨٢٬٥٢٥) ١(مصاریف مشروع مستحقة 

١٢٤٬٣٠٣٬٥١٧١٢٤٬٣٦٣٬٥١٧) ٢مصاریف مشروع مستحقة (
٧٤٤٬٨٨٩٬٥٦١٧٢٤٬٤٨٣٬٧٨٥) ٣مستحق الدفع عن شراء أرض (

٣٩٬٩٤٨٬٩٧٤٣٨٬٧٣٧٬١٣٥محتجزات دائنة
٨٬٨١٢٬٧٣١٧٬٧١٣٬٣٧٠تكلفة تمویل مستحقة

٢٦٬٠٠٠٬٠٠٠٢٦٬٠٠٠٬٠٠٠)١٢توزیعات أرباح دائنة (إیضاح 
٤٬٨٧٠٬٧٤٧٥٬١٦٠٬١٢٤رسوم تسجیل البلدیة مستحقة الدفع

١٤٬٩٩٣٬٦٢٧١٣٬٩٥٥٬٣٦٦مستحقات وذمم دائنة أخرى

٢٬٠٣٣٬٠٥٦٬٤٦٥٢٬٠١٥٬٣٣٠٬٩٠٦

بقید اـستحقاق  تمثل مـصاریف المـشروع المـستحقة التزامات على المجموعة لتطویر البنیة التحتیة ألحد مـشاریعھا. تقوم المجموعة  . ١
للمبلغ بناًء على میزانیة التكلفة المعتمدة للمشـــروع ككل. تقوم المجموعة بتســـجیل تكلفة المبیعات للعقارات بغرض التطویر على  
أسـاس التكلفة الفعلیة للعقار باإلضـافة إلى التكلفة المتوقعة التي سـیتم تكبدھا لھذا العقار وفقاً للخطة الرئیسـیة للمشـروع حیث إنھا 

إن ھذه المـصاریف المـستحقة ھي مـصاریف لم یتم تكبدھا بعد ولكن من المتوقع أن تتحمل زید من مـصاریف المـشروع المـستحقة.ت
المجموعة التكلفة كجزء من تكالیف البنیة التحتیة وتكالیف التطویر األخرى.

واتیر بھا بعد.تمثل ھذه المصاریف المستحقة مواد / خدمات تم استالمھا ولكن لم ُیصدر المورد ف. ٢

ــمبر  ٣١(٢٧٤٬٨٩٨٬٧٥٣إن المبلغ . ٣ ــراء ٢٧٧٬٩٦٣٬٧٨٥-٢٠٢٠دیسـ ــید بشـ درھم) غیر متداول بطبیعتھ. یتعلق ھذا الرصـ
من قبل شركة تابعة للمجموعة. وبلغ إجمالي المبلغ غیر المخصوم ٢٠١٧قطعة أرض في جزیرة یاس تم التعاقد علیھا خالل سنة  

درھم، والذي یتم قیاسـھ بالتكلفة المطفأة. یدرج المبلغ المسـتحق ٩٩٨٬٤٢٨٬٧٥٣اریخ البدایة مبلغ المدفوع أو مسـتحق الدفع في ت
) ســنویاً ویحتســب على  ٪١٢٫٧١-٢٠٢٠. ســنویاً (٪١٢٫٧١الدفع عن شــراء األرض بالتكلفة المطفأة بمعدل فائدة فعلي قدره 

ــبة  ــاس المتوســط المرجح لتكلفة رأس المال بنس ــداد مبلغ  ٪١١٫٦-٢٠٢٠٪ (١١٫٦أس درھم خالل الفترة  ٥٬٥٠٠٬٠٠٠). تم س
ـــنة المنتھـیة في ٢٠٢١یونیو  ٣٠المنتھـیة في  ــمبر ٣١(الســ ًا ١٢٬٥٠٠٬٠٠٠-٢٠٢٠دیســ ). ـكان ھـناك عجزًا في اـلدفـعات وفـق

للشروط المتفق علیھا خالل السنة، وتجري اإلدارة مناقشات إلعادة التفاوض بشأن شروط السداد.

دفعات مقدمة من العمالء، بالصافي -١٧

درھم) السلف المستلمة  ١٫٢١٩٫٩٥٧٫٦٦٣–٢٠٢٠دیسمبر ٣١درھم (١٬٣٣٤٬٥٧٩٬٩٢٤تمثل الدفعات المقدمة من العمالء بمبلغ 
بیع األراضي عند بیع قطع األرض والفیالت المحجوزة من قبل العمالء. سیتم االعتراف بھا كإیرادات عندما یتم استیفاء معیار االعتراف ل

.١٥وفًقا لمتطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 



والشركات التابعة لھاشركة واحة الزاویة القابضة ش.م.خ 
الموجزة المرحلیة إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة  

٢٠٢١یونیو  ٣٠كما في  

١٩

المعامالت مع األطراف ذات العالقة-١٨

تشتمل األطراف ذات العالقة على المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة وأفراد عائالتھم وكبار موظفي اإلدارة لدى الشركة والمنشآت  
المشتركة من قبل ھذه األطراف أو التي یمارسون علیھا نفوذًا فعاًال. تؤخذ موافقة إدارة المجموعة على الخاضعة للسیطرة الكاملة أو 

األسعار وشروط الدفع المتعلقة بھذه المعامالت. 

تعویضات اإلدارة العلیا
فیما یلي مكافآت كبار موظفي اإلدارة:

یونیو٣٠یونیو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
درھمدرھم

(غیر مدققة)مدققة) (غیر 

-٢٫١٦٢٫٠٧١منافع التقاعد

المبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة (مدرجة ضمن المدینون التجاریون واآلخرون) 
دیسمبر٣١یونیو ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

٢٫٥٥٦٫٥٩٤٢٫٥٥٦٫٥٩٤مجموعة بنیان الدولیة لالستثمار القابضة ذ.م.م 

المبالغ مستحقة لطرف ذي عالقة 
دیسمبر٣١یونیو ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

٧٬٢٤١٬١٢٠٧٬٢٤١٬١٢٠شركة تبارك لالستثمار التجاري ذات الملكیة الفردیة ذ.م.م 
٤٠٣٬٢٠٥١٬٦٥٦٬٠٠٠شركة تبارك كابیتال لالستثمارات المحدودة

٧٬٦٤٤٬٣٢٥٨٬٨٩٧٬١٢٠

ل إن األرصدة المذكورة أعاله، والتي تمثل الذمم المدینة/الدائنة من/إلى األطراف ذات العالقة كما في نھایة السنة تنتج في سیاق األعما 
فوائد وتكون  العادیة وتتضمن المبالغ المحولة / المستلمة للوفاء بترتیبات التمویل لدى المجموعة. یترتب على ھذه األرصدة رسوم 

ینة/دائنة عند الطلبمد .

درھم على الذمم المدینة المتعلقة بالمبلغ المستحق من  ٥٫٩٩٦٫٨٠٩، سجلت المجموعة انخفاض في القیمة بمبلغ  ٢٠٢٠یونیو  ٣٠كما في  
درھم). یتم إجراء ھذا التقییم في كل سنة مالیة من خالل فحص المركز المالي للطرف ذي  ٥٫٩٩٦٫٨٠٩-٢٠٢٠األطراف ذات العالقة (

ھا الطرف ذي العالقة.العالقة والسوق التي یعمل فی



والشركات التابعة لھاشركة واحة الزاویة القابضة ش.م.خ 
الموجزة المرحلیة إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة  

٢٠٢١یونیو  ٣٠كما في  

٢٠

تقاریر القطاعات -١٩

وبما یتسق مع آلیة ٨یتم رفع التقاریر عن القطاعات التشغیلیة وفقاً لألغراض اإلداریة المقررة بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  
عاتقھ رفع التقاریر الداخلیة إلى مجلس اإلدارة (الذي یعتبر المسؤول الرئیسي عن اتخاذ القرارات بشأن العملیات التشغیلیة) والذي یقع على  

تخصیص موارد القطاعات المدرجة في التقاریر وتقییم أدائھا. تتم إدارة المجموعة كوحدة واحدة، ولذلك یرى أعضاء مجلس اإلدارة أن 
المجموعة تزاول بشكل رئیسي عملیاتھا من خالل قطاع تشغیلي واحد یتمثل في االستثمار في العقارات. لم یتم تسجیل أي إیرادات ھامة  

.٢٠٢٠یونیو ٣٠و٢٠٢١یونیو ٣٠فصلیة في بیان الدخل الشامل الموحد الموجز المرحلي لفترة الستة أشھر المنتھیة في ذات طبیعة

المطلوبات الطارئة وااللتزامات -٢٠

التزامات المصاریف الرأسمالیة أ) 

لم یتم تكوین مخصص لھا كما یلي:إن المصاریف الرأسمالیة المقدرة المتعاقد علیھا في تاریخ التقریر المالي لكن 

دیسمبر٣١یونیو ٣٠
٢٠٢٠٢٠٢٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

٧٧٧٬٦٤٩٬٣٢٠٢٬٢٬٣٢٠٬٦٤٩٬٧٧٧عقود موقعة على عقارات بغرض التطویر

التزامات مبیعات ب)

دیسمبر٣١یونیو ٣٠
٢٠٢٠٢٠٢٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

٣٬٢٢٠٬٣٩٢٬٩٧٣٣٬٧٨٦٬٦٤١٬٥٨٧مجموع التزامات المبیعات للعمالء

بعد. تمثل التزامات المبیعات اتفاقیات المبیعات الموقعة مع العمالء، والتي لم یتم تسلیم العقارات إلیھم بعد ولم یتم االعتراف بالمبیعات

دعاوى قانونیة ج)

كانت المجموعة ھي المدعي علیھ في بعض الدعاوى فیما یتعلق بمطالبات قانونیة نشأت في سیاق العمل االعتیادي. ترى اإلدارة 
كافي لتلبیة أي التزامات مستقبلیة قد تنشأ من ھذه الدعاوى  ٢٠٢١یونیو ٣٠ومستشاریھا القانونیین أن المخصص الذي تم رصده كما في 

القانونیة.  

دیسمبر٣١یو یون٣٠
٢٠٢٠٢٠٢٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

٦٤٨٬٨٧١٬٥٠٢٥٢٦٬٧٦٨٬٣١٩مطالبات قانونیة تم رفعھا من قبل العمالء 



والشركات التابعة لھاشركة واحة الزاویة القابضة ش.م.خ 
الموجزة المرحلیة إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة  

٢٠٢١یونیو  ٣٠كما في  

٢١

المطلوبات الطارئة وااللتزامات -٢٠

دعاوى قانونیة (تتمة) ج)

درھم، منھ مبلغ درھم  ٧١٩٫٨٥٦٫٧٠١المجموعة ملزمة بسداد مبلغ ھناك قضایا تم البت فیھا ضد المجموعة ووفقًا ألمر المحكمة، فإن 
درھم ال یزال مستحق الدفع للعمالء. تتعلق ھذه المبالغ بالسلفیات المستلمة من العمیل سابقًا والتي تم تثبیتھا بالفعل في ٦٤٨٫٨٧١٫٥٠٢

.المطلوبات

عقد المشتقات من الناحیة القانونیة والتعاقدیة. تم اإلفصاح عن ھذ األمر حالیًا ھناك نزاع بین المجموعة وطرف ثالث فیما یتعلق بصحة 
. بناًء على استشارة قانونیة، ال یوجد عقد بین ھذا الطرف والمجموعة،  ٢٠١٩دیسمبر ٣١في البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

د قائم أو قضیة قضائیة أو نزاع قائم وفقاً لما أكده المحامي.وال یلزم تكوین مخصص مقابل ما ذكر أعاله، حیث أنھ ال یوجد أي عق

مطلوبات طارئة للبنوك د)

دیسمبر٣١یونیو ٣٠
٢٠٢٠٢٠٢٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

٢٫٣٠٦٫٨٦١٠٤٠٬٧٥٩٢٬خطابات ضمان

القیم العادلة-٢١

یتم على أساسھ قیاس القیمة العادلة بكاملھا یتم تحدیده على أساس أقل مستوى من  إن أي مستوى من مستویات قیاس القیمة العادلة الذي 
المعطیات التي تعتبر ھامة لقیاس القیمة العادلة ككل. وفي سبیل ذلك، فإن أھمیة المعطیات یتم تقییمھا على أساس أسلوب قیاس القیمة  

القیمة العادلة یتطلب بعض االجتھادات ومراعاة العوامل المتعلقة  العادلة ككل. إن تقییم مدى أھمیة معطیات معینة في قیاس مجمل 
بالموجودات أو المطلوبات. فإذا كان أسلوب قیاس القیمة العادلة یعتمد على معطیات جدیرة بالمالحظة تحتاج إلى إجراء تعدیالت ھامة  

بالمالحظة، یعتبر أسلوب القیاس من أسالیب القیاس علیھا استنادًا إلى معطیات غیر جدیرة بالمالحظة أو أي معطیات أخرى غیر جدیرة
المدرجة ضمن المستوى الثالث.

فیما یلي بیان بأسالیب قیاس القیمة العادلة من حیث التسلسل الھرمي ألسالیب قیاس القیمة العادلة:

)؛ ١لمستوى األسعار المعلنة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة (ا-
المعطیات األخرى بخالف األسعار المعلنة المدرجة ضمن المستوى األول، الجدیرة بالمالحظة بالنسبة لبند الموجودات أو  -

المطلوبات، سواًء كانت مباشرة (وھي األسعار) أو غیر مباشرة (وھي المستمدة من األسعار) (المستوى الثاني)؛ و
المطلوبات التي ال تستند إلى بیانات سوق جدیرة بالمالحظة (وھي المدخالت غیر الجدیرة المعطیات الخاصة بالموجودات أو-

بالمالحظة) (المستوى الثالث).
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٢٢

(تتمة)القیم العادلة-٢١

٢٠٢١یونیو  ٣٠یحلل الجدول التالي الموجودات والمطلوبات المالیة واالستثمارات العقاریة المقاسة بالقیمة العادلة لدى المجموعة بتاریخ  
: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١و

المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول
درھمدرھمدرھم

(غیر مدققة) ٢٠٢١یونیو ٣٠في 
٠٢٨٬١٦٧٬٢٧٧٢٬--استثمارات عقاریة 

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بنود الدخل 
--٬٠٠٠٦٥٠٬٢٠الشامل األخرى

(مدققة)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 
٤٢٣٬٧٦٤٬٢٧٨٢٬--استثمارات عقاریة 

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بنود الدخل 
--٬٠٠٠٠٥٠٬٢٩الشامل األخرى

طة في تستند القیمة العادلة لألدوات المالیة المتداولة في األسواق النشطة إلى أسعار السوق المعلنة بتاریخ التقریر. تعتبر السوق سوقًا نش
انتظام من أسواق المال أو الوكالء أو الوسطاء أو االتحادات الصناعیة أو شركات خدمات  حال كانت األسعار المعلنة متاحة ومتوفرة ب

التسعیر أو الھیئات الرقابیة حیث تمثل تلك األسعار المعامالت الفعلیة والمتكررة بانتظام في السوق والمبرمة على أساس تجاري بحت. إن
لمملوكة المجموعة ھي أسعار الطلب الحالیة. یتم إدراج ھذه األدوات ضمن المستوى  أسعار السوق المعلنة المستخدمة للموجودات المالیة ا

األول.

االستفادة یتم تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة غیر المتداولة في األسواق النشطة باستخدام أسالیب التقییم. تعمل ھذه األسالیب على تحقیق
الجدیرة بالمالحظة وتعتمد على أقل قدر ممكن من التقدیرات الموضوعة من قبل المنشأة. إذا كانت القصوى من معطیات السوق المتاحة 

ني.جمیع المعطیات الھامة المطلوبة لقیاس القیمة العادلة لألداة معطیات جدیرة بالمالحظة، فإنھ یتم إدراج ھذه األدوات ضمن المستوى الثا 

طیات الھامة على بیانات سوقیة جدیرة بالمالحظة، ُتدرج األداة ضمن المستوى الثالث.في حال لم تستند واحدة أو أكثر من المع

لم تكن ھناك أي تحویالت بین أي مستویات خالل الفترة/ السنة.

أو یتم االحتفاظ إن القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة تقارب قیمتھا العادلة، حیث إنھا إما تمتاز بطبیعة قصیرة األجل  
المفترض بھا بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة. كما أن القیمة االسمیة ناقصًة مخصص االنخفاض في قیمة الذمم المدینة والدائنة التجاریة من

شھرًا.١٢أن تقارب قیمھا العادلة حیث إنھا تعتبر قابلة لالسترداد خالل 

ملیون ٢٬٢٧٨٬٧٦٤٬٤٢٣-٢٠٢٠درھم (٢٬٢٧٧٬١٦٧٬٠٢٨ن المستوى الثالث بمبلغ لدى المجموعة استثمارات عقاریة تقع ضم
).٩درھم) (إیضاح 

القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة األخرى تقارب قیمھا الدفتریة.

األحداث الالحقة-٢٢

". عنان لالستثمار القابضة ش.م.خ، تم تغییر اسم الشركة من "واحة الزاویة القابضة ش.م.خ" إلى شركة "٢٠٢١یولیو ٢٨بتاریخ 
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)١٩-كوفید (تقییم فیروس كورونا المستجد -٢٣

. لقد كان ٢٠٢٠مارس ١١أنھ جائحة عالمیة من قبل منظمة الصحة العالمیة في ، على)١٩-كوفید (فیروس كورونا المستجدتم إعالن 
تأثیر جوھري على االقتصاد العالمي ١٩-لإلجراءات التي اتخذتھا مختلف الحكومات في جمیع أنحاء العالم إلبطاء انتشار جائحة كوفید

على االقتصادات )Covid-19(وقعة لتفشي فیروس كورونا المستجدوالشركات. في حین أنھ من المتوقع أن تتطور التأثیرات الحالیة والمت
والشركات بطریقة غیر مؤكدة، فإننا متفائلون بحذر بأن الجائحة ستتم السیطرة علیھا مع نشر مختلف اللقاحات، ومن المتوقع ظھور "نمط  

.جدید للحیاة" بعد ذلك

بطریقة استباقیة لضمان سالمة ورفاھیة موظفیھا، والمراجعة االستراتیجیة لخطط اتخذت الشركة تدابیر مختلفة، من بین أمور أخرى، 
.العمل، والتغییرات التنظیمیة، ومراقبة التدفقات النقدیة وإجراءات ترشید التكالیف

والتقدیرات وفي ضوء التصعید السریع في الموقف، قامت المجموعة بمراعاة ما إذا كانت ھناك أي تعدیالت وتغییرات في األحكام
خ واالفتراضات والتي یلزم مراعاتھا واإلعالن عنھا في البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة. استنتجت المجموعة بأنھ كما في تاری

لمالیة الموحدة الموجزة المرحلیة، تم إدراج جمیع التأثیرات ذات العالقة بشكٍل مناسب في البیانات ااعتماد ھذه البیانـات المالیـة الموحدة
كوفید (الموجزة المرحلیة وال یلزم إجراء أي تغییرات إضافیة على األحكام والتقدیرات الرئیسیة. نظًرا ألن وضع فیروس كورونا المستجد  

لمدى الكامل ال یزال متقلًبا اعتباًرا من تاریخ اعتماد ھذه البیانات المالیة الموحدة، ال یمكن للمجموعة التأكد بشكل معقول من ا)١٩-
٣٠وذلك على أدائھا التشغیلي والمالي لفترة الستة أشھر المنتھیة )١٩-كوفید (للتأثیر المحتمل الضطرابات فیروس كورونا المستجد

.٢٠٢١یونیو 


