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 بيان الدخل المرحلي الموجز الموحد 

 ة()غير مدقق  2021مارس  31للفترة المنتهية في 
 
 

 درهم( 3 .673ريكي = ر أمالدو 1)  
 ية في نتهالمترة الثالثة أشهر فل  
 مارس 31  

 2021  
مارس   31

2020   

 ألف درهم درهمف أل إيضاح 

 راجعة()غير م     

 *)م عاد بيانها(   

    

 5.328.199 5.993.308 4 اإليرادات

    

 ( 2.918.028) ( 3.313.115) 4 تكلفة اإليرادات

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

 2.410.171 2.680.193  إجمالي األرباح

    

 100.388 70.146  غيلية األخرىدات التشيرااإل

 ( 32.777) ( 23.344)  ىخرفات التشغيلية األصرومال

 ( 775.162) ( 994.445) 5 والمصروفات العمومية واإلدارية لبيعمصروفات ا

 ( 164.613) ( 156.758)  اتوالمعدت ت واآلالتلكامماستهالك ال

 ( 131.232) ( 149.694)  ثماريةتساستهالك العقارات اال

 131.525 84.871 6 التمويلدات إيرا

 ( 257.212) ( 236.273) 7 تكاليف التمويل

 ( 127.053) 108.737  أخرى  )مصروفات( / إيرادات

 ( 218.800) ( 102.247)  ةالمشتركت تالفااالئو ةلالزمي  ائج الشركاتالحصة من نت

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

 935.235 1.281.186  ريبةالض قبل احاألرب

    

 ( 8.525) ( 80.489)  ضريبة الدخل  (مصروفات/ ) تخفيض

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

 926.710 1.200.697  ةفترال باحرأصافي 

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

    المنسوبة إلى:

 608.782 656.522  الشركة   مالكي

 317.928 544.175  غير المسيطرةصص الح

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

  1.200.697 926.710 

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

    :لى مالكي الشركةإ بةالمنسو السهمة ربحي

 0 .09 0. 09  ف للسهم )درهم(الربح األساسي والمخف -

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

 
 
 

 
 
 
 

التفصــيل ب كما هو مبين *ال تتوافق بعض المبالغ المبينة هنا مع البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للفترة السابقة وتعكس التسويات التي تمت
 .4-2يضاح إلفي ا

 
 الموحدة. المرحلية الموجزة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية   24إلى  1من  ت شكل اإليضاحات المرفقة 
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 حدبيان الدخل الشامل المرحلي الموجز المو

 )غير مدققة( 2021مارس  31نتهية في ة المللفتر

 

 

 م(دره  3.  673دوالر أمريكي =  1)

 تهية في نلمهر اثالثة أشاللفترة   

 
 مارس 31 

 2021  
مارس   31

2020   

 ألف درهم ألف درهم  

 راجعة()غير م     

 

 

 *اد بيانها(ع)م   

 

 

  

 926.710 1.200.697  فترةح البارأصافي 

    

ا إلى  إعادة تصنيفه يتعيناألخرى التي اإليرادات/ )الخسائر( الشاملة 

 فترات الحقة: بيان الدخل في 

 

  

    

 ( 821) ( 7.274)  رباح / )الخسائر( غير المحققةاألاحتياطي  يف صالنق

    

 62.672 ( 31.777)  بية الت األجن طي تحويل العمحتيافي ا الزيادة/  )النقص(

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

ادة  ن إعيتعيشاملة األخرى التي )الخسائر( ال  /صافي اإليرادات

 قةالح ت فترال في خلدا ى بيان ا إلفهنيتص

 

(39.051 ) 61.851 

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

إعادة تصنيفها إلى بيان يتعين  الى التي الشاملة األخر داتاإليرا

 الدخل في فترات الحقة:

 

  

    

 ( 215.439) ( 383.472)  رباح/ )الخسائر( غير المحققة ألتياطي ااحفي  النقص

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

عادة  إ نيتعيصافي اإليرادات/ )الخسائر( الشاملة األخرى التي لن 

 لدخل في فترات الحقةلى بيان اتصنيفها إ

 

(383.472 ) (215.439 ) 

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

 773.122 778.174  ةفترلة للادات الشاميرمالي اإلجإ

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

    

    المنسوبة إلى:

 498.238 236.141  الشركة   مالكي

 274.884 542.033  يطرة ير المسالحصص غ

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

  778.174 773.122 

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

 
 
 
 

 
 

 
 
 

السابقة وتعكس التسويات التي تمت كما هو مبين بالتفصــيل   نات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للفترةياة هنا مع البينالمبالغ المب*ال تتوافق بعض  
 .4-2في اإليضاح 

 
 . ة الموحدةالموجزرحلية ت المالية المنامن هذه البيا جزءاً ال يتجزأ  24إلى  1من  ة مرفقت الاحات شكل اإليض
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 الموحد  التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز انبي
 )غير مدققة( 2021 مارس  31للفترة المنتهية في 

 
 

 درهم( 3. 673دوالر أمريكي =  1)

 
 شركة  المنسوبة إلى مالكي ال

 

 
 رأس 

 الملا

سهم  األج برنام
خاص بأداء ال

 اإلجمالي محتجزة ألرباح الا حتياطيات الا ينالموظف
ير  الــحصص غ

 رة  المسيط
 إجـــــــــــمالي 

 ية حقوق الملك
 ألف درهم   ألف درهم درهمف أل ألف درهم   ألف درهم ألف درهم   ألف درهم   
        

 65.916.395 9.161.262 56.755.133 32.031.418 17.565.660 ( 1.684) 7.159.739 قة(دق)م  2020ديسمبر  31في كما الرصيد 

        
 ( 1.334.493) ( 97.110) ( 1.237.383) ( 1.212.320) ( 25.063) - - (4-2)إيضاح  عمليات إعادة البيانبسبب ت تأثير التغيرا

 ------------------------ ------------------------ -------------------------- ---------------------------- --------------------------- ------------------------ ---------------------------- 
 64.581.902 9.064.152 55.517.750 30.819.098 17.540.597 ( 1.684) 7.159.739 )م عاد بيانها(*   2020ديسمبر  31في كما الرصيد 

        
 لفترةل لةاملشادات ايرإلا اليإجم

        
 1.200.697 544.175 656.522 656.522 - - - صافي أرباح الفترة

        

 ( 422.523) ( 2.142) ( 420.381) - ( 420.381) - - اإليرادات الشاملة األخرى للفترة 
 ------------------------ ------------------------ -------------------------- ---------------------------- --------------------------- ------------------------ ---------------------------- 

 778.174 542.033 236.141 656.522 ( 420.381) - - لفترة إجمالي اإليرادات الشاملة ل
        

 ( 418.000) ( 418.000) - - - - - تابعة شركة  توزيعات أرباح 
 ------------------------ ------------------------ -------------------------- ---------------------------- -------------------------- ------------------------ --------------------------- 

 64.942.076 9.188.185 55.753.891 31.475.620 17.120.216 ( 1.684) 7.159.739  2021مارس  31في كما الرصيد 
  = =========  ====== ====  ====== =====  ====== ======  == ===== ====  == ========  ====== ===== 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .4-2في اإليضاح  وتعكس التسويات التي تمت كما هو مبين بالتفصيل 2020المالية الموحدة لسنة *ال تتوافق بعض المبالغ المبينة هنا مع البيانات 
 
 رحلية الموجزة الموحدة. لمة انات الماليالبيا ذهه  يتجزأ من جزءاً ال  24إلى  1من  رفقة ضاحات الميشكل اإلت  
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 )تابع( الموحد زحلي الموجق الملكية المررات في حقوغيبيان الت
 )غير مدققة( 2021مارس  31للفترة المنتهية في 

 

 
 

 (درهم 3. 673دوالر أمريكي =  1)

 
 م ة األركلشلكي امالى  إ وبةالمنس

 

 
 رأس 
 المال

برنامج األسهم  
خاص بأداء ال

 اإلجمالي محتجزة ألرباح الا حتياطيات الا ينالموظف
الــحصص غير  

 المسيطرة  
 ـمالي إجــــــــــ

 حقوق الملكية 
 ألف درهم   ألف درهم ألف درهم م  ألف دره ألف درهم ألف درهم   ألف درهم   
        
 63.449.423 9.286.994 54.162.429 29.441.645 17.562.729 ( 1.684) 7.159.739 مدققة()  2019بر سمدي 31في كما يد رصال

        
 ( 738.448) ( 25.113) ( 713.335) ( 704.521) ( 8.814) - - (4-2)إيضاح  لبيانعمليات إعادة ا بسبب تأثير التغيرات 

 ----------------------- ----------------------- ------------------------- ------------------------ ------------------------ ----------------------- ------------------------- 
 62.710.975 9.261.881 53.449.094 28.737.124 17.553.915 ( 1.684) 7.159.739 )م عاد بيانها(*   2020ديسمبر  31في  كماالرصيد 

        
 926.710 317.928 608.782 608.782 - - - ةتر باح الفأر فيصا

        

 ( 153.588) ( 43.044) ( 110.544) - ( 110.544) - - لفترة ألخرى لة ااملاإليرادات الش
 ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- 

 773.122 274.884 498.238 608.782 ( 110.544) - - فترة لل ملةإجمالي اإليرادات الشا
        

 ( 400.000) ( 400.000) - - - - - تابعة شركة  توزيعات أرباح 
 ----------------------- ----------------------- ----------------------- -------------------------- -------------------------- ------------------------ ------------------------- 

 63.084.097 9.136.765 53.947.332 29.345.906 17.443.371 ( 1.684) 7.159.739   2020مارس  31 في كما الرصيد 
  == ========  == === =====  == = === == ==  == = ====== ==  == = = =======  == ==== = ====  == ==== = ==== 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 .4-2وتعكس التسويات التي تمت كما هو مبين بالتفصيل في اإليضاح  2020المالية الموحدة لسنة *ال تتوافق بعض المبالغ المبينة هنا مع البيانات 
 
  لموجزة الموحدة.اية المرحلية البيانات المال هذهجزأ من  تي جزءاً ال  24إلى  1  منمرفقة حات الاإليضاكل ت ش



 لتابعةتها ا ركاوش  ش.م.ع  العقارية إعمارشركة 
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 ي الموجز الموحدبيان التدفقات النقدية المرحل
 )غير مدققة( 2021مارس  31للفترة المنتهية في 

  
 درهم( 3  .673 كي =ر أمريدوال 1)

 المنتهية في الثالثة أشهر  لفترة 

  
 سمار 31
 2021   

 مارس   31 
2020 

 همدرألف   همدرألف  إيضاح  

 جعة( ار)غير م      
 * نها(عاد بيام  )    

     غيليةالتدفقات النقدية من األنشطة التش

 935.235  1.281.186  قبل الضريبةرباح األ

     :لـتعديالت 

 218.800  102.247  الئتالفات المشتركةات الزميلة واالحصة من نتائج الشرك

 326.078  341.916  كاالستهال

 2.961  2.553  ملموسة رغيت ادء موجوفاإط

 444  4.076  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين، صافي

 216  ( 50.864)  ت استثماريةاستبعاد عقارا نم الخسائر / )األرباح(

 163  ( 38)  عاد ممتلكات وآالت ومعداتتباسر من / الخسائ (األرباح)

 77.030  207.949  طب الشو اض القيمةخفنا، تحصيلها مخصص الديون المشكوك في

 257.212  236.273 7 لتمويليف االتك

 ( 131.525)  ( 84.871) 6 إيرادات التمويل

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

 1.686.614  2.040.427  عامل:يرات في رأس المال الليات قبل التغالنقد من العم

     

 ( 402.280)  ( 1.147.982)  فواتير هالم يصدر بة نيدم رية وذمماة تج مدينذمم 

ً دائع ومصروفات مدفوعة مقدموجودات أخرى وذمم مدينة ووم  ( 342.690)  910.061  ا

 275.278  19.732  التطوير عقارات لغرض

 ( 424.017)  543.968  مبالغ مدفوعة مقدماً من العمالء

 ( 7.349)  97.894  أخرىو يةتجاردائنة ذمم 

 46.746  ( 63.098)  مدينةالالمحتجزات  مذم

 ( 210.603)  -  صافي ،بيعلل فظ بهامطلوبات المحتالموجودات وال

 13.657  16.350  ضريبة الدخل، صافي

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

 635.356  2.417.352  ليةالتشغيشطة  ناأل من  يةالنقدات  فقالتدصافي 

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

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 ( 307.022)  ( 1.673.862)   شراء أوراق مالية

 347.214  1.158.127  اق ماليةوراستبعاد أ متحصالت من

 125.657  84.749  المستلمةل التمويإيردات 

 -  24.479  وائتالفات مشتركةة زميل شركاتح المستلمة من باتوزيعات األر

 ( 114.747)  ( 13.005)  مشتركة ركات زميلة وائتالفاتوض إلى شرقت إضافية في ومارااستث

 ( 643.862)  ( 293.216)  استثماريةرات عقاة على دمبالغ متكب

 ( 189.364)  ( 285.968)  تمعداوآالت و كاتلتممبدة على تكمبالغ م

 ( 216)  58.410  تبعاد عقارات استثماريةحصالت من استم

 24.730  1.553  اد ممتلكات وآالت ومعداتمن استبعمتحصالت 

 33.637  53.155 8 (ةونلمرهلودائع افي ذلك استحق بعد ثالثة أشهر )بما ع تودائ

 ( 326.393)  ( 101.046)  اتارمبالغ مدفوعة مقدماً مقابل استثم

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

 ( 1.050.366)  ( 986.624)  األنشطة االستثمارية المستخدمة في  يةدقندفقات الصافي الت

  ------------------------------  ------------------------------ 
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 )تابع( موحداللموجز ا لي حالمر ةنقديالفقات ان التديب
   )غير مدققة( 2021مارس  31المنتهية في  رةللفت

 

  
 درهم( 3  .673 =  كيدوالر أمري 1)
 المنتهية فيالثالثة أشهر لفترة          

  
 سمار 31
 2021    

 س مار 31
 2020   

 ألف درهم  ألف درهم إيضاح  

     

     يليةولتما طةنشألمن ا  النقدية  فقاتالتد

 ( 400.000)  ( 418.000)  إلى حصص غير مسيطرة  عةمدفوبعة ت تاشركاح أرباعات زيوت

 5.753.825  538.917 16 يترتب عليها فوائدسلفيات قروض ومن  متحصالت

 ( 2.595.701)  ( 687.104) 16 ائدليها فوسداد قروض وسلفيات يترتب ع

 ( 263.793)  ( 251.149)  المدفوعة ويللتماليف اكت

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

 2.494.331  ( 817.336)  األنشطة التمويلية / من )المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية  

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

 2.079.321  613.392  دلهوما يعانقد  في ال  الزيادة

 5.881  572  جنبيةألعمالت ايل الت تحوفروقاي صاف

 5.158.444  5.763.988  النقد وما يعادله في بداية الفترة

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

 7.243.646  6.377.952 8 ية الفترةاهي نيعادله ف النقد وما

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
مبين بالتفصيل   *ال تتوافق بعض المبالغ المبينة هنا مع البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للفترة السابقة وتعكس التسويات التي تمت كما هو

 .4-2في اإليضاح 
 

 



 ةوشركاتها التابع ش.م.ع  قاريةالع  عمارإشركة 
 

   الموجزة الموحدةلية لمرحيانات المالية ا بات حول الاحإيض
 )غير مدققة(  2021مارس  31 يف  اكم
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 شركة ال ل ات حومعلوم 1
 

ي سنة صادر ف  66اري رقم  قرار وز  بجامة بموعمة  ه اس(، كشركة م"لشركةعامة( )"ا  مةاه كة مسر ة )ش العقاريت شركة إعمار  سسأت
في  تأسست    .1997 في    1997يونيو    23الشركة  أعمالها  تؤلف  1997و  يولي  29وباشرت  وا.  ة  المجموع  التابعة  ا هتاكشرلشركة 

المسجل للشركة  )"المجموعة العنوان  العراإلمار  دبي،  9440و ص.ب  ه"(. إن  الشرك  تم تداولة. يحدلمتبية اات  ق دبي وي س ف  ةأسهم 
 الي.ملا
 

الرئيسيةا  إن العاالستي  ه  للمجموعة  ألنشطة  المشاريع  وإدارة  وتطويرها  العقارات  في  ومقاريثمار  التسة  والبيع  و راكز  ئة زتجلابق 
 .لية ات ماقدم خدمالتي ت شركاتلارات في امرات وخدمات المرافق واالستثعقات إدارة الماوالضيافة وخد

 

 . 2021مايو  10بتاريخ  المرحلية الموجزة الموحدةمالية ال تانإصدار البيابتم التصريح 
   

 ادأساس اإلعد 2-1
 

إعداد   تم  المالقد  المرحالبيانات  المحاسبيللمجموعة    الموحدةالموجزة  ة  ليلية  للمعيار  رقم    وفقاً  المالمال  اريرالتق:  34الدولي   رحلية ية 
 .  ة المتحدةبيلعرإلمارات افي دولة االصلة ت ذاوانين الق طلباتمتو
 

الما البيانات  الإن  المرحلية  تحتويلية  الموحدة ال  المعلومات  لىع  موجزة  الواالفص  جميع  للطلوبماحات  ابياة  يتم  نات  التي  الكاملة  لمالية 
ً إعدادها وفق ً ا جنبويجب قراءته  ةلماليرير ا للمعايير الدولية إلعداد التقاا لسنة ة للمجموعة لويالموحدة السنيانات المالية  البع  لى جنب م إ  ا
في   السياسات  .2020ديسمبر    31المنتهية  نفس  اتباع  االلما  تم  وطرق  وحاسبية  والتاألحكحتساب  المحاسبية واالفقديرات  ام  تراضات 

البي هذه  في  الاالهامة  الموجزة  المرحلية  المالية  آخر    قارنةبالم  موحدةنات  سنويمات  بيانامع  باة  لية  ا موحدة،  يالت عدوالتلمعايير  ستثناء 
 أدناه. ن بيم كما هووإعادة البيان ية لفترة الحالالتي تم تطبيقها خالل ا الجديدة

 

ة وعملة عرض  للشرك  التشغيلية  العربية المتحدة )"درهم"( وهو العملةإلمارات  ابدرهم    المرحلة الموجزة الموحدةية  تم إعداد البيانات المال
تال المبيانات  ال كافية،  تقريب  ألأ  إلى  المبالغ  ةم  درهم قرب  ذف  خالف  يذكر  مالم  التي ،  العملة  المجموعة  ضمن  منشأة  كل  تحدد  لك. 

 تخدام تلك العملة المستخدمة.س يانات المالية لكل منشأة بافي الب المدرجةتستخدمها ويتم قياس البنود 
 

ً وف  دةة الموح المرحلة الموجزة  ماليلبيانات اللقد تم إعداد ا ات المالية المشتقة والموجودات المالية  ستثناء األدوباالتاريخية.     لمبدأ التكلفةقا
 التاريخية بشكل عامة العادلة. تعتمد التكلفة  مائر التي تم قياسها بالقيح أو الخس العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى واألربا  بالقيمة

 .داتلموجوا ابلدفوع مقدلة للمبلغ المة العاعلى القيم
 

  ة الموحدة.لموجزرحلية اانات المالية الملبيه افي هذ تبعالم ض مع العر لتتوافقمقارنة البعض أرقام  نايب /نيفادة تصتمت إع
 

فترة   نتائج  ب  2021رس  ا م  31المنتهية في  الثالثة أشهر  إن  الماليالتائج  ن لالضرورة اال تعكس  للسنة  امتوقعة  يسمبر  د  31نتهية في  لمة 
2021.   

 

بتاريخ    وجهالمتعميم  لل  وفقًا والسلع  المالية  األوراق  هيئة  قبل  من  المدرجة  الشركات  اإلفصاح عن   2020أبريل    7إلى  البيانات   بشأن 
هية في  ر المنتة أشه ثلثالالموجزة الموحدة لفترة ا  ليةالمرحالية  ، اختارت المجموعة اإلعفاء من عدم إصدار البيانات المالمرحليةالمالية  

 المعروضة لم يتم مراجعتها. المقارنة الية المرحلية الموجزة الموحدة وعليه، فإن البيانات الم .2020  رسما  31
 

 حيد أساس التو
 

المالية  البياناتتألف   الموحدةت  الموجزة  واالبيمن    المرحلة  للشركة  المالية  تانات  التي  ذلك    خضعلمنشآت  في  )بما  المجموعة  لسيطرة 
 ر التالية: ييعافاء المستيد ان ع طرةيالسق حقيتتم (. يصارض خغ المنشآت ذات

 

 األنشطة   هيية حالية لتوجالحقوق القائمة التي تعطي إمكان  ،ليل المثا)على سب  حدى المنشآتى إلع  ذفون  موعةمج ال  كتمتل  عندما (أ)
 فيها(؛  ثمرذات الصلة للشركة المست

 أة، و منشال عم طهاارتبا يجةتة نمتغيرادات يرالمجموعة إلى، أو يكون لها حقوق في، إتتعرض  عندما (ب)
 الشركة.إيرادات  للتأثير على مبلغ منشأةلا ىلع وذهافن دامعلى استخقدرة عة اللمجموا ىدل (ج)
 

أق المجموعة  تمتلك  حعندما  اغلبية  من  التصويوقل  الشركق  في  شابهها  ما  أو  ات  فيها،ة  الحقائق    لمستثمر  جميع  بأخذ  المجموعة  تقوم 
 ضمن ذلك: توي  فيها ثمرستالمالشركة  ة علىتمتلك سيطرت انا إذا كفيميد دحتند عار تبالعاين قة بعالعالت والظروف ذا

 

 فيها  شركة المستثمرمع حملة حقوق تصويت آخرين في الة التعاقدي  الترتيبات -
 رىخالتعاقدية األالناتجة من الترتيبات  حقوقال -
 وعة للمجمتملة مححقوق التصويت الحالية وحقوق التصويت ال -
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 )تابع( ادس اإلعداأس 2-1
 

 )تابع( اس التوحيدسأ
 

نت الحقائق والظروف تشير إلى أن هناك اثمر فيها أم ال، إذا كتة المسعلى الشركالسيطرة    لديهاإذا كانت    مايم فيتقي  عادةبإ  ةعوجممتقوم ال
أكتغيرا أو  لواحد  العن  رثت  يبدمن  للسيطرة.  الثالث  تاصر  الشرأ  الوحيد  عبعتاكة  تحندم ة  علىمال  صلا  اللعالسيطرة    جموعة  شركة ى 

عندحوتلا  كذل  يتوقفوالتابعة   وم  .السيطرةك  تلتتوقف  ما  يد  موجودات  وإيراداإن  تم    تطلوبات  التي  التابعة  الشركة  ومصروفات 
لى موعة عجالمل  صو ح ريخ  ن تامبدءاً    ةحدالموجزة  المرحلية الموات المالية  لبيانا  يف  تدرج  السنةذ عليها أو استبعادها خالل  االستحوا

 ة.علتابكة ارالشى عل جموعةتوقف سيطرة الم ى تاريخيطرة حتالس
 

 الشركات التابعة
  رة سيطال  عة علىومجميه الصلت فأو التأسيس باعتباره التاريخ الذي ح  اريخ االستحواذدءاً من تبالكامل بة  ت الشركة التابعنا بيام توحيد  تي

تو حتويستمر  افيتوقف  ت  ذيال  ختاريالى  حيدها  للشركبياال  اددعإم  يتسيطرة.  ل ه  المالية  محاسبية سيدام  باستخ  نفل  بعةالتا  اتنات  اسات 
اح  األرب  عاتوزيوتالمجموعة    اتبين شركققة الناتجة من المعامالت  ت واألرباح والخسائر غير المحة والمعامالدصاألرإن جميع  لة.  مماث
 ل.ها بالكامم استبعاديت
 

قيا الحصصيتم  ً ئمبدة  طرالمسيغير    س  وفقا اللحص  ياً  امن صا  ةتناسبيتها  تحديي  لتيا  اتدجو لموفي  في  مكن  أي يخ  تاردها  االستحواذ. 
 وق ملكية. يتم احتسابها كمعامالت حق ةركة تابعة ال يترتب عليها فقدان السيطرالمجموعة في ش  ةي حصتغيرات ف

 
 د. صيرالفي  عجزلك ذ نعن نتج حتى وإطرة غير المسي صحصعلى ال تعود تابعةالئر الشاملة ضمن الشركة الخسا/حصة اإليرادات نإ
 

المجموعة   تفقدل  اححتسابه على أنه معاملة حقوق ملكية. في  يطرة، يتم االس  رةساللشركة التابعة، دون خ  يةكي حصة الملغير فالت  نإ
 ، فإنها:بعةلتاة اعلى الشركالسيطرة 

 

 ابعة؛كة التالشرومطلوبات  (يةارالتج لشهرةي ذلك ابموجودات )بما فعتراف توقف اال −

 رة؛ سيط حصص غير م ألي تريةدفال مةقيلبااف رعتاال قفوت −

 مة المسجلة في حقوق الملكية؛لتحويل المتراكاقات توقف االعتراف بفرو −

 م؛دلة للمبلغ المستلمة العايقتعترف بال −

 ر محتفظ به؛ ة العادلة ألي استثماقيمبالتعترف  −

 ؛ و حدموال موجزلي الالمرحدخل لان ياضمن بعجز  فائض أوتعترف بأي  −

  ز مرحلي الموج الالدخل  خرى إلى بيان  ألدخل الشامل ااً ضمن بنود الابقعترف بها سلمناصر امن الع  ةعوجممال  حصةيف  صن ت  تعيد −
ً ، ةزالمحتجأو األرباح  الموحد  . حيثما يكون مالئما

 

الفترة،   إدارةخالل  مجلس  موعإ  ةكرش  إدارةمجلس  و  الشركة  أوصى  )"إعم  لزمار  بدمج  ار  ش.م.ع  لمساهميهم.   كافةمولز"(  األسهم 
تطوير  وستواصل  بعة مملوكة بالكامل للشركة  إعمار مولز في شركة تا  األعمال الحالية لشركة  هيكلةسيتم إعادة    ،المعاملةوكجزء من  

البيعباإلضافة إلى ماالحتفاظ بمحفظة من مراكز التسوق المتميزة  و اإلجراءات والموافقات املة إلتمام  معلا  ع هذهخضت  .ئةبالتجز  راكز 
ذلك  الرسمية و في  بما  الالزمة  إ  موافقةالقانونية  بعد  المعنيين.  المعاملةجنالمساهمين  دبي از  إعمار مولز من سوق  أسهم  ، سيتم شطب 

 .المالي
 

 المشتركة  تالشركات الزميلة واالئتالفا
ال االشركات  هي  ليسثيتأة  وعجمم لل  هافي  يكونلتي  الشركات  زميلة  لكن  جوهرياً  علسيط  اهل  راً  السياسات  رة  والتشغيلالمى  أما  الية  ية. 

  ة ة تعاقدية وتحتاج إلى موافقاقيبموجب اتف   م تأسيسهاويت  تركةشم  طرةسيوعة  ممجلي يكون فيها لتلك المنشآت التي  ات المشتركة هاالئتالف
جوداته مو  الف حقوق فيته بخوداجومي  لمجموعة حقوق في صافل  ونويك  ة.يلتشغيالو  لية الما  اتيجيةارات االستربخصوص القر  باإلجماع
 .اهمطلوبات مات تجاهوالتزا

 

جب طريقة وحقوق الملكية للمحاسبة. بم  يقةاستخدام طرلمشتركة بات اتالفئالوا  لةت الزميافي الشركموعة  المج  استثمارات  ابيتم احتس
الملكي تحقوق  يتم  للمحاسبة،  في  تركشمل ا  الزميلة واالئتالفاتت  كارالشفي    اتارثمتاالسجيل  سة  المركزة  الموج ا  ماليال  بيان    ز لمرحلي 

بالب  موحدلا ما  التغيرات  في ح  عدتكلفة، زائداً  المجموعة ماالستحواذ  م   نصة  الزميا كلشرات  وداوجصافي  شتركة، المالئتالفات  لة وات 
 القيمة. ناقصاً أي انخفاض في

 

الخسائر غير  و  ها المشتركة. إن األرباح لة وائتالفاتزميها ال اتشركنتائج    نالمجموعة م  صةح  حدموال  جز ولما  مرحليلل اخلديظهر بيان ا
عة في الشركات لمجمو حصة امدى    حذفها إلىيتم  ركة  تمشال  هافاتالئتاتها الزميلة والمجموعة وشركا  ين لمحققة الناتجة عن المعامالت با

بنلا  غير  رائخسلا  ذفيتم ح  كة.رالمشت  ئتالفاتالالزميلة وا  ال   ن فقط إلى المدى الذيالمحققة، ولكاح غير  براأل  حذف  قةيرفس ط محققة 
 ده دليل على انخفاض القيمة.وفر عنيت
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 )تابع( ادس اإلعداأس 2-1
 

 )تابع( اس التوحيدسأ
 

 ص ات غرض خاذ المنشآت
  ذات غرض   لمنشآتلمالية لالومات  معالتدرج  عين.  ود ومحدم   ألداء هدف  م إنشاؤهاي يتالت  تشآلمنا  خاص هي  ض آت ذات غرلمنشإن ا
الموجالمالية    اناتالبيفي    اصخ العالقة  مجملل  ةموحدالزة  المرحلية  جوهر  يكون  حيث  عل رة  سيط هو  وعة  ذات  المجموعة  المنشآت  ى 

 ابعة.  ا شركات تنهغرض خاص ولذلك، يتم احتسابها على أ
 

 امة لها بيةاسمحالضات فترااالت وا رقديلتوا األحكام 2-2
 
نة بالغ المعلثر على المؤتت وافتراضات  اديرم وتقكا أح  يتطلب من اإلدارة وضع  لموحدةا  الموجزة  المرحلية  ةالبيانات المالي  د هذهداإع  نإ

  ينيقلا  إن عدم  .يخ التقريرتار  فيلوبات الطارئة  جودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة وإفصاحات المطت والمصروفات والموالإليراد
والضرافتااله  هذ  أنبش أرات  تقديات  ع  نيمكن  تتن  نهينتج  القيملطتائج  على  جوهرية  تعديالت  ا ب  المولل  فتريةلد ة  أو  لوبات طمجودات 
 قبلية. فترات المستتأثرة في الالم
 

ي يتم  ت اللفترة  افي  ا  به  فارتعالة يتم ايسبديرات المحاقت على التلتعديال. إن ابصورة مستمرةاالفتراضات المعنية  التقديرات ويتم مراجعة  
 رات.ديقتتعديل ال فيها
 
الرئوالتقديرات    األحكام  نإ المالية  ى  لعي  تأثير جوهر  ي لهاالت  ةييسواالفتراضات  الموجزة  لاالبيانات  بينة مموعة  للمج  الموحدةمرحلية 

 أدناه: 
 

 األحكام
 

 توقيت استيفاء التزامات األداء
ن أجل مي وقت محدد  فأو    لوقتر ا مرومع  ء  ألدااات  ت التزامستوفيإذا ا  اد مديتحالء لم ع العمعقودها  قييم كل  لمجموعة تايجب على  

 وأحكامتفاقيات البيع والشراء المتفق عليها مع العمالء  اوعة بالتقييم استناداً إلى  جملما  تقاملالعتراف باإليرادات.  ناسبة  ة الم ريقطلاد  تحدي
وا ح واللالقوانين  الصلة،  ذات  إئح  تم  ايث  للعمالعقا  وداتجمويم  قدلتعقود  لبرام  بجموعالمصص  تخولم    ء،رية  ذو نة  موجودات  د 

ظروف تقوم المجموعة باالعتراف  ه ال. في هذتاريخهالمنجز حتى  داءاأل تدةً يكون لها حق ملزم في دفعاعاجموعة و ملللة خدامات بديتاس
 .4-2راجع كذلك إيضاح  محدد. تقو  فيت يرادااف باإلاالعتر عدم حدوث ذلك يتم ةباإليرادات مع مرور الوقت. وفي حال

 
 تعامالملا أسعاريد تحد

مقابل  أثر أي  ء، تقوم المجموعة بتقييم  ارا االجد اتخاذ هذلعمالء. عنمع ادها  كل من عقوعاملة في  ملسعر اد  ة تحدييجب على المجموع
  د.لعقا فيدي نقلغ غير بوأي م قدي العف جوهريمويل ت صرنعفي العقد، بسبب الخصومات أو الشروط الجزائية أو وجود أي  متغير 

 
تحديد   تستخد  ابلالمقر  ثيأ تعند  االمتغير  "المرط  جموعة لمم  ا يقة  احبلغ  إلعداد  لامن    15رقم    للمعيارطبقاً    االً"تمألكثر  الدولية  معايير 

من    وعةمجم   ني ب  االً ثر احتمكلغ األمبالقة  طري   إلىاستناداً   ملةحيث يتم تحديد سعر المعا   "اإليرادات من العقود مع العمالء"ية  الماللتقارير  ا
 .محتملةال غالمبال
 

 ود العمالء عقتحويل السيطرة في 
سيطرة د تحويل النيرادات عيتم االعتراف باإل  ،دةحدية مزمن  نقطةء في  ألداات امازالتت  ا استوفهأنة  ا المجموعرر بهلتي تقاالت احفي ال
دة وعدم وحلمالي للعند استالم المقابل ا  دةً م ذلك عاارية، يتقود بيع الموجودات العقعة  وفي حال  ميل.إلى الععقد  الخاصة بالموجودات  على  
 ل. يالعم ىوحدة اليم الت في تسلعوقامأي ود وج
 

 طوير تلى عقارات لغرض الإ الت ومعداتممتلكات وآارية من العق جوداتموال يلتحو
كات وآالت  صنفة سابقاً كممتلملرية االعقاودات  موج. عندما يتم تحديد الريةقاتها العادجوومع  ببي  اديةتقوم المجموعة في سياق األعمال الع

. يددفي تاريخ التح  ريةفتقيمتها الدالتطوير ب   رات لغرض ى عقاات إلودوجمالتحويل    كد ذلة، يتم بعلعادير األعمال ايساء  دات للبيع أثنمعو
 الية.ارير المقتداد الإلع الدولية من المعايير 15رقم   عيارلمطبقاً ل اداتإيرات كوجودويتم االعتراف بمتحصالت بيع تلك الم

 
 ين عات المستأجريجار عن مب ات اإليادبإير االعتراف

 المستأجرون. في حال  المدققة التي يقدمها بناًء على تقارير المبيعاتين رات المستأجعن مبيع يجارات اإلاديرإب عترافالا عة بالمجمو ومتق
توجو  عدم ب  قومت  ،مدققة  رقاري د  تقيياإلدارة  الذتأجلمسل  هامإجراء  تأ  احققو  نيرين  في  اتالمبيعا حجم  زوجاوو  عليه  عقود   المنصوص 

 .يخ يرم التاهأدائ إلى اداً استن اإليجار
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تابع(  2-2
 

 )تابع( األحكام 
 

 يةتثمارارات االسالعقنيف صت
عقارات لا  –  40قم  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  كانفيما  كبير  بشكلة  تقمسية  دقندفقات  تتج  نيالعقار    ا  عن  ل 
قبب  لمحتفظارى  خاألت  وداموجال من  المها  الجل  أن  المجموعة  حددت  ومباني  موعة.  الفندقيفنادق  والتي  لاة  الشقق  الخدمة  لها  تقدم  تي 
م  و تقعة  موالمج  أن  ثحي  تثمارية،سا  راتعقا يفها كتصن   منت بدالً  المعداو  التات واآلها كجزء من الممتلكفيتصن  عة يجبالمجموا  متلكهت
 .جوداتغيل هذه الموشبت
 

 المجموعة كمؤجر  – التشغيليجار ياإلعقود  اماتالتز
وأحكام  تقييم شروط    إلىتناداً  سة المجموعت اررق  .االستثماريةا  ة عقاراتهمحفظمن  ض   ارية وتجاريةإيجار عقعقود  عة  و مالمج  أبرمت

 يلي.عقود إيجار تشغك ودالعق حتسابيتم ا، وعليهاالتفاقيات أنها تحتفظ بكافة مخاطر وامتيازات الملكية الجوهرية الخاصة بهذه العقارات 
 
 ف االستثماراتنيتص

إذا  لمالوراق األلى اند االستحواذ ععة  راتحدد اإلد العا  اهفيعين تصنيت  كانية ما  بالتكبالقيمة  إذا كانت تلك  لتحديدالمطفأة.  لفة  دلة أو    ما 
األوراالستثمارات   الفي  أنها  ة علمصنفمالية  اق  العادبالقيممدرجة  ى  ا  ةلة  المعباالعتبرة  اإلدا  خذتأ  ،ةأمطفلا   ةلفتكلأو  المار  فصلة ايير 

 . األدوات المالية - قارير الماليةالتدولية إلعداد لا رمن المعايي 9يار رقم المعلوارد في ا على النحوالتصنيف  كلذ دلتحدي
 

 جديد تلاقود ذات خيارات جار بالنسبة للع تحديد مدة عقد اإلية عند جوهري أحكام
مومجمالد  تحد علجياإلد  عق  دةعة  اار  أنها  اى  غير  لإلللمدة  القابلة  لعقد  الب،  ريجاإلغاء  إلى  ب فت اإلضافة  المشمولة  عقخيارات  تمديد  د ر 

شكل معقول عدم ان من المؤكد بفترات يشملها خيار إنهاء عقد اإليجار، إذا ك، أو أي  قول بشكل معممارسته  مؤكد  كان من ال  اذإاإليجار  
 ه.ترسماعلى م درةالق
 
كان   إذاحول تقييم ما    أحكامموعة  لمجا  ت إضافية. تطبقانوسدات لجار الموجوة خيار إيوعلدى المجم  إليجار، يوجد اود  عق ض  بع  جببمو
ال  ممارسةمعقول  بشكل    كدمؤ ال  من وخيار  أنهتجديد.  يعني،  تهذا  با  والتاالعتبار  أخذ  العالقة  ذات  العوامل  لوكافة  تؤدي  حافزي  اً  جود 

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

 
 التابعة  اتتوحيد الشرك

  تسيطر على   تان كإذا    امتحديد فيمن أجل    خاصت الغرض الالمنشآت ذالك  ذ  يف  امبا  بهتثمر  مسلا  آتلمنشميع اييم جوعة بتقالمجمقامت  
. قامت البيانات المالية الموحدة  :قارير الماليةعداد التدولية إللن المعايير ام  10رقم  المعيار    يف  ةالواردييس  لمقاوفقاً ل  بهاستثمر  أة المنشالم
  آت عالقة للمنش  تذا  طةنشباألاطها  تبارتها ومدى  قائمة وقدرعاقدية الالت  اتبيترتوالا  يتهلكم  ةحص،  أمور أخرىضمن  ،  موعة بتقييمالمج
 . بهامر ة المستثشركرة على اليها السيطدل تما إذا كانمن أجل تحديد في بهاثمر لمستا

 

 رى خاألنة مديم الالذمير وفوات ر بهايصدالتي لم  تجارية والذمم المدينةالمدينة ال الذمماالنخفاض في قيمة 
بالغ الجوهرية  بة للمبلغ. بالنسل كامل المحصيممكناً تد  دما لم يعل عنتحصي لل  بلةقاالى  خرألاوة التجارية  نالمديغ الذمم  بلء تقدير لمإجرام  يت
 جماعية صورة  ييمها ب ، يتم تقستحقاقهاوعد اتي فات مصورة فردية والليست جوهرية ب  التي  لغ ابورة فردية. إن المفردية، يتم التقدير بصال
 ة. دينالم مذمال ذهه ىلعة ع ان المتوقئتمالر اائخستناداً لمخصص اس م رصدتيو
 

 تراضاتالتقديرات واالف
 

 وسة مملرية والموجودات غير الاالستثما لعقاراتعدات واالت والممتلكات واآلللمدرة ر المقاألعما
ل  أجموسة من  رية والموجودات غير الملقارات االستثمالعواعدات  والم  آلالتواقدرة للممتلكات  ر المبتحديد األعما  المجموعة  تقوم إدارة

ن الناتج ع  والتلف الماديي  البلجودات أو  د المولمتوقع لبنالستعمال ار االعتبافي اعد األخذ  ير بلتقداا  هذ  يدحد ت  يتم  الستهالك.اب ااحتس
تقومتخدالسا دوري  اإلدارة  ام.  بمبصورة  وستهالك/  االوطريقة  ة  قدرالم  ةجياإلنتار  األعماة  راجعة  طريقة  أن  من  للتأكد  فترة  اإلطفاء 
 ت.الموجوداه هذ قتصادية منلمزايا االع لتوقلما وذجمنلاع ة مقمتوافء اإلطفا هالك/ ستالا
 

 ينةف باإليرادات في فترة معرامل عند االعتقياس سير الع
ر ادات مع مرور الوقت. تعتبتم االعتراف باإليري  اء حيث دم األلتزااب  سير العمل الخاص  قياسلطريقة المدخالت  تطبيق    قررت المجموعة 

تيفاء التزام األداء ا المجموعة السأساس الجهود التي تبذله  علىات  يرادلب االعتراف اإلتتط  التي  تدخاللمطريقة ا  استخدامعة أن  المجمو
ريع من أجل تحديد  لتكلفة إلتمام المشا ا  بتقدير  جموعةم المقودخالت تبيق طريقة المتط   محققة فعالً. عندلات ادام أفضل صورة لإليريقد

  ه.عتراف بيمكن االالذي  يراداتإلمبلغ ا
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 الهامة )تابع( لمحاسبية يرات واالفتراضات ا قداألحكام والت 2-2
 

 )تابع(  تراضاتالفرات واالتقدي
 

 ام المشاريع إتميف التك
الم ابتقعة  جموتقوم  لليف إلتمام  كالتدير  اديتح المشاريع  إلىوبمنسلاة  لفلتكد  المعترفياإل  ة  التقديرامشتبها.    رادات  تكلفة  ل هذا  تزويد  ت 

البنيأن تقييمهشطة  تم  كما  المقاولين  قبل  من  المحتملة  والمطالبات  التحتية،  قبلا  ة  المش استشا  من  وتكار ري  اليوع  بفلوف  تزامات  االلاء 
 مالء. ها مع العيلع قدالمتعاألخرى ا

 

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

  سلطة طة  س تدقيق بوالنتائج اللة،  ومعقلا  راتديلى التقإاً  ستنادا  ات،وين مخصصتكالمجموعة بجلة. تقوم  المخصص للضرائب الحالية والمؤ 
المعن للبلدان  تعالضرائب  التي  فيهاية  ية عمومجال  مل  مبلنست.  إلى  د  المخصص  ذلك  مثدعغ  اة عوامل،  الخبرة  لل  التدقيقعملسابقة   ليات 

س  الضريبي قبل  المن  والتفسيرات  الضرائب  لأللطة  الضريمختلفة  قبلبينظمة  من  ل  التي  شأةمنال  ة  بة يالضر  لطةسو  يبةرضلتخضع 
 ي أماكن تواجدائدة فسلالظروف اعتمد على  ي تالت  ر ومألان  م  سعةوا  موعةيرات عن مجروقات في التفستنتج تلك الفأن    المسؤولة. يمكن

 جموعة.ات المركش
 

ة للضريبة عضلخا اح  رباألدام اتخسافيه  كن  يمذي  الحد ال  ىللمستخدمة إريبة غير ابة المؤجلة لخسائر الضموجودات الضرياالعتراف بيتم  
إلى به، استناداً  االعتراف    الذي يمكن  المؤجلةريبة  ض لالغ  بد ملتحديجوهرية  أحكام    وضعى االدارة  لخسائر. يتوجب علم اامقابل استخد

 بة.يلضرا طيطتخ ة للمستقبليا ستراتيجياتفة إلى االالخاضعة للضريبة باإلضا ومعدل األرباح المستقبلية ت المرجحالوق
 

 ةيموجودات غير المالمة اليفي ق ضخفاناال
بار يتم اخت  ل تقرير.ية في تاريخ كغير المال  الموجودات  في قيمةخفاض  نالا  ىلت عمؤشرااك أية  ذا كانت هنوم المجموعة بتقييم فيما إقت

المالية القيلتحري    الموجودات غير  في  تاالنخفاض  تمإ  عدمعلى  رات  اك مؤش كون هن مة عندما  ايمالق  صيلحكانية  يتم ةفتريلدة  . عندما 
احتس منل اب  اإجراء  ااالستخ  قيمة  تقدر  التدام،  ادإلدارة  القبمستل ا  ةلنقديفقات  الموجود  متوقعة لية  الوحد  تامن  للأو  المنتجة  وتختنة  ار قد 

 لنقدية. التدفقات اب القيمة الحالية لتلك الخصم المناسب من أجل احتسا معدل
 

نشاء إلف ايكالعلى تإلنجاز  عمال قيد اأيهما أقل. تشتمل تكلفة األق،  ي ي القيمة القابلة للتحقفوصا  فةتكلالير بتطولا  ت لغرضراعقاان البي  يتم
يف الناقصاً تك  االعتيادية لمقدر في سياق األعمال  لقابلة للتحقيق بسعر البيع القيمة اصافي ا  لالصلة. يتمث  األخرى ذات  يف المباشرةالتكالو

 . بيعلا فاتصرووماز اإلنج
 

 ت المالية واالعادلة لألدقياس القيمة 
للموجودا العادلة  القيمة  تكون  المعندما  وااليت  ب  لةمسجال ة  يلالما  تابولمطلة  المالي  يافي  المركز  قياسها  ال  دالموحن  إ  يمكن    لىاستناداً 

ا  المتداولةاألسعار   األسواق  ق  لنشطة،في  قيمتهايتم  باسلا  ياس  أساليعادلة  نموذ  بتخدام  على  تشتمل  التي  النالتقييم  التدفقات  قدية  ج 
 تطلب ذلك درجة، يوعند تعذر ذلكممكناً،  ك  ن ذلويك ما  ندع  ةظولحمل ا  قاألسومن اذج  النماالحصول على المدخالت لهذه    صومة. يتمالمخ

  ن ا ومخاطر االئتماطر السيولة  خم   المدخالت مثل  بخصوصت  اراعتببعض االم على  العادلة. تشتمل األحكاند تحديد القيمة  من األحكام ع
 والتقلبات. 

 

 19-كوفيدوس تأثير فير
يناير   ا2020في  أعلنت منظمة  اللصح،  فيروس كوروناظهور ساللة جديدة    بسبب  الميةصحية ع  ارئطوة  لحا   ةيعالمة  مدينة   من  في 

ى  وباء بناًء علك  19-رض كوفيد  م  لصحة العالمية تفشيا  ةمظمن  صنفت،  2020خالل مارس  "(.  19  –شي كوفيد  ن، الصين )"تفووها
السر الالزيادة  في  مستوى  تعرض  يعة  على  الطواالصابات  أدت  البيعالعالم.  إلى فيرالا  ذله  ةيوبائة  ق  وس  عفرض  على  يود  السفر  المية 

 وعة. مجممل فيها الطاعات التي تعالمناطق الجغرافية والقأثر على معظم دول العالم، كما غالق في وإ
 

، يهعلو  .اليةالمنتائجها    على، وهو ما انعكس  افة(زئة والضيرات والتج)قطاع العقا   المجموعة  قطاعاتعلى  "  19-كوفيد"  جائحةقد أثرت  ل
الموعة  المج  ذتاتخ من  خالتدابير  العديد  ترمن  عملياتها  ل  من  وشيد  القصوى  الموظفين  االستفادة  ات وإعفاء  التشغيل  كاليفتومستوى 
  ف نص السفر في ئناف التف اإلغالق واسع بدء تخفيا لتقليل التأثير على اإليرادات والتكلفة. مهوعمالئ هاموردي عن كثب مع والعمل  يجاراإل
مراكز التسوق   وزيادة اإلقبال علىرات وتحسن معدالت اإلشغال في الفنادق  زيادة في مبيعات العقا  لمجموعةت اهدش  ،2020ن  ني ماالث
بالخا مصة  اقارنة  ها  ظهور  بداية  أوائلف  لوباءبفترة  بما2020  ي  الحالي  الوضع  تقييم  اإلدارة  تواصل  اس  .  ذلك  التسفي  ير  عتراتيجية 
 .فةكللتا لليتقدرات ومبا
 

 : 19-يدوفك ارة الحالي لتأثير تفشياإلد  تقييمي فيما يل
 

 ةيرلعقارات االستثمالالقيمة القابلة لالسترداد    (أ
ع ق والعائد المتودة وموقعه  نظراً للخصائص المميزة لكل عقار على ح  تقديرية طبيعة  ت  االستثمارية ذا   للعقاراتلالسترداد  إن القيمة القابلة  

  مة يقاإلدارة، فإن القامت به  ذي  خفاض القيمة الفقاً لتقييم انعدم اليقين. و  حالة  استمرار كس  ا يع مم  الخصم  تعدالموات  رجا ياإلنمو    ومعدل
 . للعقاراتترية دفأعلى من القيمة الري ثما استلعقار  ستردادالقابلة لال
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 الهامة )تابع( المحاسبية  األحكام والتقديرات واالفتراضات  2-2
 

 بع( )تا تتراضافالتقديرات واال
 
 ةفالمعدات في قطاع الضياآلالت واممتلكات والة خفاض قيمانم ييقت (ب

تواء حكومات الحها الت التي اتخذتءايجة اإلجرانت  الات اإلشغاض مستويخفانواإلغالق المؤقت    موعة بسببلدى المجالضيافة  تأثر قطاع  
شغال المنخفضة ومعدالت الخصم، اإل  ةسبة نقبلية نتيجستية المدقالن  ات دفقلتر اأثت  تقييمية  لرئيسييم اتقالاالت  جممن  تتض  . 19-دتفشي كوفي
أعلى من القيمة لالسترداد  مة القابلة  قيالفإن  ،  ارةأجرتها اإلد  تي الالقيمة    تقييمات انخفاضبناًء على  م اليقين.  عد  ةحالاستمرار  ر إلى  مما يشي
 .قاراتللعالدفترية 

 
 طوير لتا قيد راتعقا لللتحقيق صافي القيمة القابلة لتقييم ج(  

بي يتم  المناطق.  في بعض  المفروضة  القيود  المشاريع رغم  تسليم  المجموعة  لدى  العقارات  الواصل قطاع  األراضي  بحتفمان  للبيهظ   ع ا 
لغرض  لعقا ا  المصنفة ضمن  قاراتوالع أرات  بالتكلفة  ا  والتطوير  القاصافي  للتحقيلقيمة  تقييم صافبلة  يتم  أقل.  أيهما  اق،  ة  ابلالق  ةيملقي 
 نهاية   ية فائمقظروف السوق الوتكاليف اإلنجاز والمبالغ المدفوعة مقدماً وخطط التطوير وإلى أسعار المبيعات المقدرة    قيق استناداً تحلل

وير  لتطض ار غل  ها راتلقابلة للتحقيق المقدرة لعقاي القيمة التقييم صاف  19-فيدوباالعتبار مؤشرات تفشي وباء كارة  دأخذت اإل  ير.التقرفترة  
أنه  وخ إلى  يولصت  تأثير ماديال  ت  جد  وبانتيجة  تخفيض    19-يدء كوففشي  بايترتب عليه  األخذ  القيمة، مع  في  ق الفر عتبار  الجوهري 
 . ويرطتالض قاراتها لغربعجموعة فيما يتعلق دى المكبير لال
 
 ر زئة والتأجي جتمن قطاع الاإليرادات     د(

ً   2020خالل   صارمة نتج   اءاتإجر  ةالمتحد  العربية  اإلماراتدولة  كومة  ححتواء الفيروس، فرضت  ا   رضء وبغالوبا  تأثير  ، تطوروالحقا
منخفضعنها   ا  قتمؤ  إقبال  كعلى  التجارية.  التجزلمراكز  من  المجء  بدعزام  مستأجموعة  خريم  كوفيدها  تفشي  عرضت  19-الل   ،

لمتطلبات ، والتي يتم احتسابها وفقاً  2021ل من  األو  بعالروفي    2020يها في  إيجارية لمستأجر  لتقديم إعفاءات  مجموعة ترتيبات طوعيةلا
 . جار"لمالية "عقود اإليرير ادولية إلعداد التقاير اللمعايمن ا 16ار رقم  يالمع

 
نسب من األ  رة أنهذمم المدينة التجارية. ترى اإلداعدم اليقين بشأن إمكانية تحصيل ال إلى زيادة    19-وفيدك  لى ذلك، أدى تفشية إفاضباإل
فتعاال بإيرراف  المدينة  اإليجادات  قط  والذمم  اار  إمكانية تحصذات  مدى  إلى  تعكسلصلة  اإليجار.  إيرادات  الطريقة    يل  اليقين هذه  عدم 
 نية التحصيل غير مؤكدة.االعتراف باإليرادات عندما تصبح إمكا وتتناول مخاوف ارة تحصيل دفعات اإليجينكالمتعلق بإما
 
 ةولوالسي مويللتا   (هـ
مراقبة  تواص  بائي،الو  وضعلل  ةً باجاست المجموعة  والتمويل  السيولة  متطلبات  تع  لجميع  التي  خطتها  خالل  من  لها  كس واالستجابة 

االقالسيناريو المجما  ةيادتصهات  ترى  في  وعلحالية.  كما  أنه  لد  ، 2021مارس    31ة  السيولة  مركز  يزال  وأن ال  قوي  المجموعة  ى 
لتلبية احتياجات رأس المال    ددة غير المسحوبة ستكون كافيةت االئتمانية المتجسهيالب الت إلى جان  له،داعيما  و  قدالنمن  لية  ها الحاأرصدت

 نظور. تستحق في المستقبل الما يولة األخرى حيث أنهالس لباتة ومتطفقات الرأسماليالعامل والن
 
 تقييم العقارات لالتقارير الخارجية   (و

الت اليقين الجوهري بشأة حوفقر  2020ديسمبر    31ي  كما فت  ييما قتضمنت  التقييمل "عدم  " نظراً الضطرابات ينيخارج  مقيميينمن    ن 
 يبطل التقييم لسوق. إن هذا البند ال ا  بالمعامالت وعائداتعلقة  المت  ألدلةتي ترتب عليه انخفاض ا لا، و19تجة عن جائحة كوفيد  الناالسوق  

إلى   يشير  قوجولكنه  كبيود  مدر  اعد  نر  مقيقيلم  االعت  بظروفة  نران  تقي  دية.ياالسوق  االستثماريإن  العقارات  جغرافية يم  مواقع  في  ة 
للعقارات.   اإلشغال واألرباح  اتما في ذلك مستويلمتوقع بسترداد االوا  االقتصادي ذي الصلة  رمستوى الوباء والتأثيبار  لفة يأخذ باالعتمخت

 .حقةات الالالفتر ير فيكب لكشات بريد لتقل ايتعد، قد يتم نقيالي الستمرار عدمنتيجة 
 

 احات  فصواإلمحاسبية لسياسات الا غيرات في لتا 2-3
 

 ة لمجموعقبل ا نم ةقيالت المطبوالتعدسيرات فتالمعايير الجديدة وال (أ)
ا  نإ المطبقة عند إعداد  سبيحالمالسياسات  الموة  المالي  البياناتهذه  ة  تتواالموحدجزة  المرحلية  تم  فقة  ااالسي  كلع  إعة  بتملسات  اد  عدعند 

المالبي المانات  السالية  لل نوحدة  ال  مجموعةوية  تطبي2019ر  سمبدي  31في  نتهية  مللسنة  باستثناء  ال،  المعايير  وادجق  التي  لتفسيريدة  ات 
كما هو    2021اير  ني  1من    اعتباراً   يتسر المم  الرغمب  .هأدنا  مذكوروليست  تطبيق هذه  الن  في ولألا  مرةلل  تاللتعدياجديدة وعايير    ى 

 . الموحدة للمجموعة زةرحلية الموجالم نات الماليةيابلأو ا لسنويةاحدة الموالمالية لى البيانات مادي عأثير لها تس يل هاال أنإ ،2021
 

الدولييمن المعا  9رقم    راالت على المعيديتعل ا  -  2المرحلية    ائدة المعياريالف  عدل م  لديتع • المااد التقاريية إلعدر    يار لمعية والر 
اد  ية إلعدر الدولييمن المعا  4رقم    راالمعيو   ماليةرير الالتقا  اد دعدولية إلال  عاييرمن الم  7المعيار رقم  و  39سبي الدولي رقم  محاال

 .اد التقارير الماليةية إلعدر الدولييمن المعا 16رقم   راالمعيو التقارير المالية
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 ()تابعت احاصفواإلية محاسبلسياسات الا غيرات في لتا 2-3
 

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

الجد المعايير  والتفسيرات  عدلالموة  يدإن  تمة  ولمإصداره  التي  تاري  ا،  بعد حتى  تفعيلها  لالموحد  يةلامال  البياناتر  اديخ إصتم  جموعة  لمة 
 ارية.ح ستصبا مد، عنينطبق ثماحي  ة،دلالمعوة ديدلجا عاييرق هذه المالمجموعة تطبي تعتزم أدناه.  ةينمب
 

 ( 2022يناير  1 من  امات )اعتباراً قل بالتزيدرج ضمن تكلفة انجاز عقد مثما  – 37ديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم تع •
 

على  الات  تحسينال • السنوية  إلعداد  الدولية  المالية  المعايير  الملعتعديالت    –  2020-2018تقارير  رياعى  لمعايير ا  من   1قم  ر 
للمعيار رقم  ثلة التوضيحية المصاحبة األمالية، من المعايير الدولية إلعداد التقارير الم 9والمعيار رقم داد التقارير المالية لية إلعالدو
 ( 2022اير ين 1)اعتباراً من   41م والمعيار المحاسبي الدولي رق ةير الماليمن المعايير الدولية إلعداد التقار 16
 

وات  ممتلكالا • المعداتواآلالت  رقم  لتع،  الدولي  المحاسبي  المعيار  على  متعديالت    –  16ديالت  البشأن  قبل معاملة  تحصالت 
 ( 2022يناير  1اعتباراً من  المزمع االستخدام 

 
 ( 2022ير ناي 1ن  م اً بارتاع) يةالمعايير الدولية إلعداد التقارير المال من 3على المعيار رقم تعديالت  – ار المفاهيميمراجع اإلط •

 
التعديالت تعريفًا جديًدا للتقديرات المحاسبية:   تقدم   -  8الدولي رقم    يمعيار المحاسبالمحاسبية والتعديالت على  قديرات التعريف الت •

 ( 2023يناير  1من القياس. )اعتباًرا من   اليقينتوضيح أنها مبالغ نقدية في البيانات المالية تخضع لعدم 
 ج

بها  أو المساهمة  الموجودات بيع - 28حاسبي الدولي رقم التقارير المالية والمعيار الم عدادايير الدولية إلمعالمن  10رقم  معيارلا •
تطبق المنشأة التي  ، ولكن يجب على  لى أجل غير مسمىإإرجاء تاريخ التفعيل  مشترك )تم  ائتالفه البين مستثمر وشركته الزميلة أو  

 (أثر مستقبليب تطبقها 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
 

 لسياسات المحاسبية الهامة ا ملخص 2-4
 
 تااد ريباإل فاعترالا
 
 ء لعمالا نم ودقالعن ميرادات إلا

المجموعة   باإليرادات من عقتباالعتقوم  العمالءراف  مب  واتمس خطن خج منموذأساس  على    ود  الكما هو  في  من    15يار رقم  مع ين 
 ية: ر المال اريلتقاد اعدإل المعايير الدولية 

 
ه بت واجلتزاماحقوق وا  بهأ بموجشنر يثكو أأ  نين طرفيب  اقفتانه  أد على  قف الععقد أو العقود مع العميل: يعر الد  تحدي . 1رقم  ة الخطو

 .اء بهالوفب ايجد النفاذ ويحدد معايير لكل عق
 .يلعمأو خدمة لل عةيل بنقل سلممع الع قد العفي  عدو عقد: التزام األداء هوالاألداء في  لتزاماتتحديد ا . 2قم  الخطوة ر

ا . 3  الخطوة رقم المبله  لةماعالم  ة: سعر للمعامتحديد سعر  الخدمات    لمقاب  لها فيأن يحق    عة المجمو  عتوقت  لذيا  غ و  البضائع أو  نقل 
 ف أخرى. را بةً عن أطايح صلت نبالغ التي الماستثناء ، ببهايل لعمت اعدو التي

العاألاللتزامات    معاملةال   سعرتخصيص   . 4الخطوة رقم   في  يحتوي على    د:قوداء  الذي  العقد  التزمأكثر  بخصوص  لا ن  فإن ،  اءدألم 
ي  ا ف ن من حقهيكو عة أن  جموالمع  وقاء بقيمة تمثل المبلغ الذي تتدم لألالتزا  املة لكلمع ص سعر  صخف تو سعة  موجالم

 . اءأد التزام  يفاء كلتمقابل اس
 تزام األداء. الة توفي المنشأتسا )أو كما( ت عندمادايرباإل افتراالع . 5الخطوة رقم  

 
 ية: التالشروط أحد ال  ذا تحققإ لوقت،ا رروم  عت مدااف باإليررتوتع ءداألزام اتة الع تستوفي المجمو

 
 و لمجموعة لها؛ أأداء ا دبمجر امنة تزبصورة م ويستهلكها وعةالمجماء أد مقدمة منلاايا المزيحصل العميل على  .1
   وأ ؛توجوداد المنين بسيه العميل بمجرد إنشاء أو تحعلر يسيط موجوداتد أو يحسن بنمجموعة ال داءينشئ أ .2
 ن.اآلحتى  نجزالمداء ت األدفعا وللمنشأة حق ملزم في  مجموعةيل للام بدو استخدجودات ذموبند  ةعوجملما اء أد ال ينشئ .3
 

التا  اتالتزامبخصوص   التزام ا  قتدات في الورايعتراف باإليتم االأعاله،    ورةذكلملم تحقق أحد الشروط ا  يألداء  لذي يتم فيه استيفاء 
 . ءألداا
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 ( )تابعة الهام  حاسبيةلسياسات الما ملخص 2-4
 

 بع( ا)ت تااد رياإلب فاعترالا
 

مبلغ ال  لى أساسالعقد ع  أصل  ك بندي وعدت بها، ينشأ عن ذلأو الخدمات التمن خالل تقديم السلع    ءداألام اتزلالمجموعة ال  اءفيعند است
 د.عقال امتزالأ شنبه تف ترمعالغ اإليرادات من العميل مبل ضالمقبو يتجاوز المبلغ ما عند .داءاأل  من خالل المحقق

 
ستثناء ت باة للدفعاددمحال  االعتبار البنود التعاقدية  قبض، مع األخذ بعينق التحمسأو الوض  مقبال  مبلغة لللدمة العاقيلاات بديرايتم قياس اإل

إذا  يير محددة لتحد ابل معاإيراداتها مقبات  ترتي  مييبتق  المجموعةلرسوم. تقوم  او  لضرائبا فيما  يل. وكأم كسي  رئي د  رول كممعت تكانيد 
 ها.اداتيرإ تيباتتر ميعي ج سي فرئي درتعمل كمو اهبأن ةموعالمجاستنتجت 

 
االعتراف   فييتم  الدخل    باإليرادات  ا  الموحد بيان  في  الذيلحد  إلى  ايكون  من  المز  ح رجلم ه  االقتدفق  اادية  تصايا  وإن  لمجمو إلى  عة 

 . قةموثوة بصور اهياسن قيف، حيثما ينطبق، يمكالتكالرادات وإليا
 

 تطوير ت الخدما
با االتم  ي ال  إدارةدمات  خ  تقديم  ادات منإليرعتراف  عالتطوير  يمكمقدمة  المعاملندما  تقدير عوائد  إلى   استناداً وذلك    ثوقةومة بصورة  ن 

ي الذلحد  إلى ا  فقط  اتاديرإلبا، يتم االعتراف  ةقوموث بصورة    ئجتانس ال يمكن قياندما الير. عالتقرتاريخ    م التزام التطوير فيامرحلة إتم
 يل. تحصة للقابل بدة المتكصروفات مالكون فيه ت
 
 ية ستثمارارات االالعق رمن تأجييجار ات اإلادإير

لم، وفقية من الخصفمارية، صاثتسااللتشغيلي للعقارات  عقود اإليجار امن  بإيرادات اإليجار    فعترايتم اال د اإليجار على شروط عقواً 
 ر.ت المؤججوداومبند ال المستمدة منا زايط الم ملن  الً تمثير كثل أيس بداسا  كانإال إذا كان ه ،الثابتسط الق اسعلى أسترة اإليجار مدى ف

 
 عات المستأجرين بإيرادات اإليجار عن مبي االعتراف

د ي حال عدم وجوفرون.  مستأجلا  المدققة التي يقدمها  بناًء على تقارير المبيعاتين  رات المستأجعن مبيع  يجارات اإلاديرإب  عترافالايتم  
  اداً ستناعقود اإليجار  المنصوص عليه في    اتالمبيعا حجم  زوجاوو تأ  احققو  لمستأجرين الذينل  هامإجراء تقيي، تقوم اإلدارة بمدققة  رتقاري
 .يخ يرم التاهأدائ إلى
 

 برنامج والء العمالء
ق أي من فناد نفاق في  باإلط عند قيامهم  مالء تجميع النقالعلتيح  ي  ذيوال  الوالء، باسم "يو من إعمار"،  طتقوم المجموعة بتشغيل برنامج نقا

ً   لنفصل حيث تمنح العميلوالء التزام أداء منقاط اجموعة. ينشأ عن  الم  يفه  يفالتر  داتأو وح م تخصيص جزء من سعر  اً. ويت جوهريحقا
للعمال الممنوحة  الوالء  نقاط  إلى  الفردي  ءالمعاملة  البيع  به كبند  ا  مي، ويت النسب  بناًء على سعر    ن استرداد لحيمطلوبات عقود  العتراف 

ع المجموعة في  الء، تض قاط الولن  يدقدير سعر البيع الفرواسطة العميل. عند تتجات بند استرداد المنع  تادايرإلاف باعتريتم االالنقاط. و
نوي، وأي  ع سادها بشكٍل رب التي سيتم استرد  اطقها للنقديراتاط. وتقوم المجموعة بتحديث تقناعتبارها احتمالية أن يقوم العميل باسترداد ال

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

 توقيت االعتراف باإليرادات التغيرات في  
 

شركة إعمار مصر    أجرته  خارجي  القانونية السابقة مدعومة بآراء قانونية من مستشار قانوني  تاإلجراءابناًء على مراجعة  السنة،  خالل  
  15لاللتزام بالمعيار رقم    ت اإلدارة تقييمهاعاد، أالدولي للمجموعة(ت  قطاع العقارا، وهي شركة تابعة للشركة في مصر )للتنمية ش.م.م

ن السيطرة أ  دارةاإل  رتقر وعليه،  الوقت.    لالعتراف بإيرادات بيع العقارات في مصر بمرورمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  
، وبالتالي يجب االعتراف باإليرادات تند اكتمال الوحداي عأ  ،محددفي وقت  إلى العمالء    تحويلهاالوحدات المباعة في مصر يتم  على  

 في ذلك الوقت.
 

أخذت اإلدارة   ،ءطاخواأل  يةسبلمحايرات االتقد   ية والتغييرات فيالسياسات المحاسب  ،8الدولي رقم    يمعيار المحاسبالبناًء على متطلبات  
االعتبا المحاسفي  السياسة  في  التغيير  هذا  تأثير  رجر  بأثر  األرصدة  وأع  ي عبية  بيان  البدت  تعديل  تم  المرحلية ياناالمقارنة.  المالية  ت 
 على النحو الملخص أدناه: الموحدة  الموجزة 

 



 ةوشركاتها التابع م.عش.  قاريةالع  إعمارشركة 
 

 ابع()ت وحدةلية الموجزة الملمرحيانات المالية ا الب حولضاحات إي
 ر مدققة( )غي 2021مارس  31ي ف  اكم
 

 

18 

 )تابع( لسياسات المحاسبية الهامة ا ملخص 2-4
 

 )تابع( رادات اإلي ب عترافتوقيت االالتغيرات في  
 

ذلك  على  اعالوة  أرقام  بعض  تصنيف  إعادة  أيًضا  تم  لتتو،  العرض  افلمقارنة  مع  الموجزة  ي  ف  المتبعق  المرحلية  المالية  البيانات  هذه 
 الموحدة.

 
    2020ديسمبر   31في 

    المالي الموحدركز بيان الم

 
 تم وفقاً لما
 بقاً  سابيانه 

 التسويات
 التي تمت 

 دةعا إلقاً وف
 بيان حالياً لا

 هم در ألف ف درهم لأ ألف درهم  
    الموجودات

 11.246.564 ( 919.013) 12.165.577 التي لم يصدر بها فواتير  ةارية والذمم المدين تجمدينة الم الالذم
 16.029.719 59.849 15.969.870 ماً  عة مقدت مدفوة وودائع ومصروفاموجودات أخرى وذمم مدين

 40.932.919 2.400.156 38.532.763 تطوير للغرض ا عقارات 
 117.976.596 1.540.992 116.435.604 جمالي الموجوداتإ
  ==== == = =====  ==========  ======== ==== 

    المطلوبات 
 17.426.706 ( 180.336) 17.607.042 الذمم الدائنة التجارية واألخرى 

 11.689.423 3.097.414 8.592.009 من العمالء مبالغ مدفوعة مقدماً 
 1.103.003 ( 41.593) 1.144.596 الدفع يبة الدخل المؤجلة المستحقةرض

 53.394.694 2.875.485 50.519.209 المطلوبات إجمالي 
  ==== == = = ===  ==========  ======== ==== 

    حقوق الملكية
 17.540.597 ( 25.063) 17.565.660 ياتتياطاالح

 30.819.098 ( 1.212.320) 32.031.418 األرباح المحتجزة
 9.064.152 ( 97.110) 9.161.262 ةص غير المسيطرحصال
 64.581.902 ( 1.334.493) 65.916.395 حقوق الملكية لي ماإج
  === = =======  === = == = =====  ======== ==== 
 

    2020يناير  1في 
    المالي الموحدبيان المركز 

 
 وفقاً لما تم
   بيانه سابقاً 

 وياتالتس
 تي تمت لا

 دةإلعا وفقاً 
 ان حالياً بيال

 م هألف در ألف درهم  ألف درهم  
    الموجودات

 10.316.058 ( 148.972) 10.465.030 لتي لم يصدر بها فواتير ارية والذمم المدينة تجا الذمم المدينة ال
 15.498.526 39.261 15.459.265 ت مدفوعة مقدماً  موجودات أخرى وذمم مدينة وودائع ومصروفا

 41.704.003 1.384.063 40.319.940 ض التطوير عقارات لغر
 118.144.756 1.274.352 116.870.404 جوداتالمو يجمالإ
  ==== == = = = = = ==  === = = = = == = =  === = = = ====== = 

    مطلوبات لا
 16.876.066 ( 43.130) 16.919.196 ية واألخرى ئنة التجارالذمم الدا

 12.202.962 2.055.930 10.147.032 ء العمال ماً منمبالغ مدفوعة مقد 
 55.433.781 2.012.800 53.420.981 إجمالي المطلوبات 

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

    يةلكحقوق الم
 17.553.915 ( 8.814) 17.562.729 ياتتياطاالح

 28.737.124 ( 704.521) 29.441.645 جزةاألرباح المحت
 9.261.881 ( 25.113) 9.286.994 ةرلمسيطغير ا صحصال

 62.710.975 ( 738.448) 63.449.423 وق الملكية إجمالي حق
  ====== = = = ===  ===== = = =====  === == = ===== = 
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 )تابع( توقيت االعتراف باإليرادات التغيرات في  
    وحدالم شاملالل الدخيان بيان الدخل الموحد وب

    

 
 مت وفقاً لما

 بيانه سابقاً  
 التسويات
 ت التي تم

 ةدوفقاً إلعا
 البيان حالياً 

 ألف درهم  ألف درهم  هم در ألف 
    :2020مارس   31في لمنتهية للفترة ا

 5.328.199 ( 498.959) 5.827.158 اإليرادات 
 ( 2.918.028) 333.844 ( 3.251.872) تكلفة اإليرادات 

 ( 775.162) ( 38.818) ( 736.344) داريةإلوا لعموميةروفات المصوا  لبيعت اوفامصر
 ( 127.053) ( 976) ( 126.077) ى خرإيرادات أ

 ( 8.525) ( 20.566) 12.041 ( ضريبة الدخل تخفيض / )مصروفات
  ==== == =====  === ==== ===  === ======= = 

 926.710 ( 225.475) 1.152.185 صافي أرباح الفترة
  === = == === ==  === ==== ===  === ======= = 

 62.672 ( 15.944) 78.616 بية في احتياطي تحويل العمالت األجن الزيادة
  ==== = = =====  === == == ===  === ======= = 

    : لى مالكي الشركةإ بةسوسهم المنة الحيرب
 0 .09 ( 0 .02) 0 .11 ( ف للسهم )درهمالربح األساسي والمخف -
  ==== == =====  === === = ===  = == ======= = 

 

 . 2020 مارس 31في  المنتهيةة للفتر مجوعةل ليلية االستثمارية أو التموأو  ةالتشغيليالتدفقات النقدية  إجمالي د تأثير مادي على ال يوج
 
 دة ادات الفائإير
لنقدية  ات التدفقات اضبومقيض  فيتم تخبها  وجبمة والتي  عليلفا  الفائدةطريقة    باستخدام  تحقاقفائدة على أساس االساف بإيرادات الالعتريتم ا

 .يلالما صللأل ية الدفتر في القيمةالمالي إلى صالألصل عمر المتوقع المستقبلية المقدرة من خالل ال
 

 والمعدات  واآلالت تالممتلكا
 
في    فاضخاني  وأ   راكمالمت  كالهست ناقصاً اال  تكاليف االقتراض المرسملة،والتي تتضمن    ،لمعدات بالتكلفةت وااآلالات وتلكلمما  قياسم  تي
 ي:كما يل قدرةملا اجيةاالنت ألعمارا على مدى الثابت   ة القسطى أساس طريقك علالتهستسب اال ح. يلقيمةا
 

 سنوات  15 - 2   رات المستأجرةاقنات على العحسيالت

 سنوات  5 - 1 اني(ضمن األراضي والمب ة)مدرجاكز البيع رم

 ةسن  45 -  10 مباني

 اتسنو  5 – 2 بيةلمكتا تلمعدااو وتريأجهزة الكمب

 سنة  20 – 3 يلةوالمعدات الثق ناتكيماوالت الاآل

 سنوات  5 - 3 اتارسي

 تواسن  10 - 2 تابكيوتر أثاث

 ةسن  25 - 2 وجودات أخرىتسلية وملاوموجودات للترفيه 
 

والقيم المتبقية ك  ستهالاال  ةريقط و  يةتاجاإلنر  ماعألامراجعة    تتم.  نجازاإلاألعمال الرأسمالية قيد  الك على األراضي واسته  حتسابال يتم ا
 دات. الموجو  هية من هذقتصاداال ايامتوقع للمزلاط النممع  ة متوافقوفترة االستهالك ة يقن أن طرمد رياً للتأكود
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 )تابع( والمعدات واآلالت تالممتلكا
 

المصرو يت  افإن  أححالإل  هادتكبتم  التي  عنل  بنود  د  واآلالماصر  والمعدمتلكات  التي  االت  منف  ابهاتساحت  ربصورة  يتم  ا  ملته سصلة 
ادية  يد من المزايا االقتصعندما تزفقط  تها  لالالحقة األخرى فيتم رسم  تاالمصروفه. أما  م إحاللت  يلذا  لعنصرلترية  فدشطب القيمة الوت
عند   موحدلاالموجز    مرحليلا بيان الدخلاألخرى في    كافة النفقاتباف  االعتريتم    ات.معدلوات  آلالت والممتلكاب  لقستقبلية للبند المتعمال

 .هاتكبد
 

عدم إمكانية   لظروف إلىيرات في االتغير األحداث أو  تشا  مة عندمفي القينخفاض  الخصوص ادات بمعوال ت  المتلكات واآلملاة  م مراجعتي
الدف القيمة  للممتلكات  تحصيل  تز  ات.معدوال  تواآلالترية  للمرالدفتيمة  الق  يدعندما  المداوالمع  الت واآل  متلكاتية  القيمة  عن  مكن  ت 

يتم االتحصيلها، ف بيانيمة فلقي اض ف افر االنخخسائب  افعترإنه  ا.  الموحدالموجز    المرحلي  الدخل  ي  تالممة  يملقتتمثل    حصيلها في كن 
ً ناق  لعادلةن القيمة الى. إأع  اام أيهماالستخد  نممة  قيوالت  ادوالمعالت  ع الممتلكات واآلناقصاً تكاليف بي  العادلةالقيمة   تمثل   يف البيع تكالصا

المال تحصيمبلغ  سلمعدات  اوت  الآلواالممتلكات    عيبمن  له  مكن  العااألعمياق  في  بينال  الحالية  دام  االستخ  نم  القيمة  تمثلما  دية  القيمة 
 . اإلنتاجيا رهنهاية عمد عن ها تبعادمن اسو  اتعدوالم آلالتوا تاممتلكام الدخ ر استستمراقات النقدية المستقبلية المتوقعة من اتدفلل
 

القينخالاخسائر    يتم عكس انخفاض  ةمفاض في  الشق  بخالف  التجاريةيمة  السابا سنوال  بها في  رفمعتال  هرة  بأن    ودوجقة عند  ت  مؤشر 
  ضها.تخفيتم  وأودة عد موجت لم تالمعداتلكات واآلالت وف بها للمميمة المعترالق خسائر االنخفاض في

 

 تخدامدات حق االسموجو
 

 م م(. يتاتخدساللالصلة  ات  ذ  صلاألً ر  يخ توف تارأي،  )  ار ء عقد اإليجدب  في تاريخ م  دا تخسق االح  اتوجود بم  ف راالعتبا   وعةتقوم المجم
ت اللتزاما  اسقيإعادة    يغرض ألها ليد، وتعلقيمةائر انخفاض اك متراكم وخسقصاً أي استهالانات حق االستخدام بالتكلفة،  ودوجقياس م
تشتمل    عقود مواإليجار.  حقتكلفة  به  راجياإلزامات  لتا   قيمةلى  عستخدام  الا  جودات  المبتكالالو  المعترف  اليولألا  رةاشيف  متكبدة  ة 
  معقول من   لة بشكمتأكد  ةمجموعكن ال ة. إذا لم تفز إيجار مستلمناقصاً أي حوا  تمت في أو قبل تاريخ البدء،  تيالإليجار  ت عقد ااوعدفوم

  سط لقلى أساس اها عب  رفالمعت  خدام ستالدات حق اجومو ك  هالم استر، يتيجاإلد امدة عقمؤجر في نهاية  الصل  األً ملكية    علىالحصول  
 دام إلى انخفاض القيمة.ق االستخيهما أقصر. تخضع موجودات ح، أمدة عقد اإليجارو المقدر نتاجيإلار عمال لى مدىابت علثا
 

 يةرستثماالا اراتالعق
 

العق ب  تاراإن  للتهالمحتفظ  بير  جيأا  ألغراض  ال  عهاأو  يتم  رعبس  قبل تسمفي  كعقاصت  أفضل  استثماريرنيفها  العقا   .ةات  قياس  رات يتم 
ً ة نبالتكلف ماريةستثالا  يمة.اكمة لالنخفاض في القائر مترمتراكم وأي خس أي استهالك اقصا

 

 ما يلي:ك امدلالستخر المقدرة اعممدى األ لىت عثابال طس قة الطريقس  سالى أهالك عيل االست ويتم تحم
 
 ةسن  45 -  10 يبانالم
 سنوات  10 - 4 هاوغيرت باوتركي اثأث
 تاوسن  10 - 3 توالمعدا تالاآل
 

 .  االنجازلرأسمالية قيد واألعمال اعلى األراضي  هالكاستيل م تحمال يت
 

مط  ع النمتوافقة مك  الستهالة وفترة ايقطر  د من أنلتأكلة دورية  بصورمتبقية  مة الوالقي  تهالكسالاقة  طريو  اإلنتاجيةاألعمار    راجعةيتم م
 جودات.ولمن هذه ام ديةاقتصاال ا ايع للمزالمتوق

 
ء  بالبد   ليهعتدل  ، يسيكون هناك تغيير في االستخدام  ط عندمات لغرض التطوير فق اراة إلى عقاستثماري  تالعقارات من عقارا  يلوحيتم ت
 التحويل.خ ريرات بتاترية للعقافدالة القيم الت به التحوي. تتم هذعالبيض ر غ ل ويرلتطي اف
 
يد  ما تز. عندنخفضت قيمتهاد اثمارية قات االستراضوعي بأن العقول م دلي  كما إذا كان هناد  ي بتحديالم ر  يركل تق  ريخبتاعة  مجموال  ومتق
 المرحلي   ن الدخليايمة في بالق  يض فخفاالنا  ف بخسائرتم االعتراه ي إنداد فترلالسبلة  قاال  امتهقيعن  ارية  مة الدفترية للعقارات االستثمالقي

 أعلى. هما يأاالستخدام، قيمة من لابيع وي ناقصاً تكلفة اللعقار االستثمارلة القيمة العادل في ادردتة لالسبلقالامة لقيتتمثل ا د.وحملاالموجز 
 

بها لمعترف  ة ايمقلا  في  فاضخاالنر بأن خسائر  ش ؤم  دود وجعن  بقةلساسنوات الاي  ا فترف بهمة المعقي االنخفاض في اليتم عكس خسائر  
 ضها.فيتخوجودة أو تم مرية لم تعد امثستالقارات اللع
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 ةغير الملموسودات الموج
ر الملموســة وجــودات غيــ ة الملفــ تك  إني.  دئمبــ راف العتــ الد اعنــ تكلفــة  نفصــل بالل محوذة بشكوسة المستملغير الم  ياس الموجوداتيتم ق
وســة الملم  غيــرات  إدراج الموجــود  يــتمدئي،  المبــ   افتــراً لالعحقال  ذ.الستحواا  خيرتابدلة  العاتها  قيم  ال هيأعم  دمج  ستحوذ عليها فيالم

ما تزيــد مــن المنــافع ت الالحقــة فقــط عنــدالنفقــا  رســملةتــتم    مة.في القيفاض  لالنخمة  كار مترواي خسائء متراكم  صاً أي إطفابالتكلفة ناق
لملموســة إمــا علــى ا  يــرغ  جوداتوللم  يةاإلنتاج  ارعمألاييم  يتم تق  .هذي تتعلق بذات الصلة ال  األصلاالقتصادية المستقبلية المتضمنة في  

 أو غير محددة.أنها محددة 
 

في بخصوص االنخفاض    يمهاويتم تقي  المقدرة  اإلنتاجيةها  مارأع  مدىى  علفاؤها  طإر محددة يتم  أعما  تة ذالملموسادات غير  إن الموجو
خصــوص اء بطفــ إلا  قــةريوطة  رتــ عــة فاجمر  تــتم  قيمــة.لا  ضــةخفمنتكــون    دوســة قــ ملمر الت غيــ الموجــودابــأن  ر  ؤشــ ود مة عند وجالقيم

 نمطالأو  المتوقعة    نتاجيةإلار  عمااأل  فيت  التغيرا  نإل تقرير.  كنهاية فترة    محددة على األقل في  انتاجيةالملموسة ذات  الموجودات غير  
ً مالن كــوي مثــايح ،ءإلطفااة ريقوطفترة ل لتعدييعتبر ت ابند الموجود ة فيتقبلية المتضمندية المسالقتصاهالك للمزايا االمتوقع لالست ، ئمــا

فــي أعمار محددة ات  ة ذموسالمل  رغيلموجودات  لاإلطفاء    تاف بمصروفارتات المحاسبية. يتم االعتغيرات في التقديروتعامل على أنها  
 الموحد.الموجز  مرحلي خل البيان الد

 

ً سنوي  اهراختبا  تمبل ي  ددة،حمالغير    نتاجيةإ  أعمارذات  وسة  الملم  غير  الموجوداتاء  طفم إال يت ، إمــا نخفــاض فــي القيمــةاال  صوبخصــ   ا
غيــر العمــر ا كان ياً لتحديد ما إذددة سنوالمحغير  رااألعميم يقاجعة تمر  متتجة للنقد.  المنت  فردي أو على مستوى الوحدةلمستوى العلى ا
 .يلبستق ملٍ كدد بشإلى مح محدد  رغيمن  ياإلنتاج العمريير يتم تغ  محتمل، لم يكن حال وفي. محتملدد يظل المح
 
 يلي: كماة المقدر جيةنتااإلاألعمار  قسط الثابت على مدى ال  يقةفاء على أساس طرتساب اإلطاح متي
 
 واتسن 5          ءالمعال  معة قالالع
 تسنوا 3          برمجياتلا
 
 عالمة التجارية.ية والتم إطفاء الشهرة التجارال ي
 

مــن الت صــ حتالم صــافي ق بــينالفــر لــى أنهــاعة وســ غيــر ملمموجــودات بتــراف اف االعقــ إين لناتجة عــ ائر االخسو  أ  رباحاس األييتم ق
 بند الموجودات.ند إيقاف االعتراف بد عالموح  الموجز المرحلي الدخلبيان  في ااف بهاالعتر ويتم ،صللألً فترية االستبعاد والقيمة الد

 
 العقارات لغرض التطوير

ارات لغــرض التطــوير قــ عكالعاديــة ل األعمــا رســيء ع أثناض البيلغر نشاءإنشاؤها أو قيد اإلتم  لتي  المستحوذة أو ا  اتتصنيف العقار  متي
 ة:لفتكشمل الأيهما أقل. ت ايقهتحقمكن  مة الميالقي صاف فة أواجها بالتكلويتم إدر

 

 ستأجرة؛ضي المراأل وااضي رالحر لأللتملك حقوق ا •

 لإلنشاء؛ و  ينلى المقاولإ  ةعوالمبالغ المدف •

واال  تكاليف • و قتراض  الإعدوتكاليف    متصميلاالتخطيط  واألتموقاد  المهنيعاع  العقار  للخدمات    ةب  تحويل  وضرائب  القانونية 
 لة. ذات الص ألخرىتكاليف اوال رةش المبغير ا ءشاإلنف ايوتكال

 
خصمها  ويتم في تاريخ التقرير سوقتناداً إلى أسعار الاسالعادية، ال معالمقدر في سياق األيع  سعر البا  قهكن تحقيمقيمة المفي اليمثل صا

 بيع.لة لرمقدالف  اإلنجاز والتكاليتكاليف رية، ناقصاً هوجذا كانت إ ة للمالنيمقيمة الزبال
 

حــددة الم  فإلى التكــالي  استناداً البيع    ندع  الموحدالموجز  المرحلي    ن الدخلبيا  في  اف بهترمعال  ويرالتط  لغرض  العقاراتلفة  تك  دحدييتم ت
 لنسبي للعقارات المباعة.ا جمحإلى ال اً ستناداددة حمف غير  ية تكاليوتخصيص أعة ى العقارات المباالمتكبدة عل

 
 رض التطوير على أساس سنوي.غل راتللعقارية الدفت يمقلا إلدارة بمراجعةم اتقو
 

 نالمخزو
 

صــة بالمجموعــة. يــدرج ة الخاوالبيــع بالتجزئــ أعمال الضيافة عات اطقتتعلق ب التي والبضائع األخرى الكيةتهلمواد االسن ازومخل اليمث
 ة.طيئة الحركأو بقادمة د متبنو يةق من ألقيمة الممكن تحقيقها، أيهما أقل، مع المخصص المستحوصافي ا لفةلتكزون باخمال
 

صــافي  يرتكــزة. سط المرجح للتكلفــ توملالي على أساس امكانه ووضعه الح نتج إلىلتوصيل الم  كبدةالمتت  وفاصرمالفي  يف  لتكالا  تتمثل
 .جازناإلضافية متوقع تكبدها عند االستبعاد أو ي تكاليف إأناقصاً   قدرالملبيع ا  رسع فيالممكن تحقيقها  القيمة
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 مشتقةلمالية الاألدوات ا
عقــود ل شــمت األجنبية، وتة ومخاطر أسعار صرف العمالدئمخاطر أسعار الفال  هارة تعرضإلدا  ةمشتق  مجموعة في أدوات ماليةل التدخ

حقــاً دة قياســها الم إعــات ويــتخ إبرام عقد المشتقاتاري  يف  عادلةلة اميقئياً بالات مبدتقالمشاف بعترلة. يتم االآلجة ابيجنألالعمالت  ا  صرف
مباشــرة مــا الموحــد الموجز المرحلي ة في بيان الدخل جتأو الخسائر النا  احربباأل  افعترالايتم    نهاية فترة كل تقرير.  ة فيالعادل  بقيمتها
طبيعــة علــى    دتمــ حــد يعالمو  زالمرحلي الموج  لدخلان  ايب  اف فيرتاالعقيت  ن توالحالة فإ  هذهفي  داة تحوط،  كأت  المشتقيف اتصن  لم يتم

 بيــة لاللتزامــاتعمــالت األجنالأســعار  رطفائــدة ومخــاالطر أســعار مخــالت نيف المشتقات كتحوطــاعة بتصالمجمووم  تق  .طالعالقة التحو
 دفقات النقدية(. المؤكدة )تحوطات الت

 
 لي.امالتزام كالبة مة العادلة السيقالذات  المشتقاتب افرتعاالتم ي، وليال مألص بةلة الموجعادال القيمةذات  تقاتلمشبااف رالعتيتم ا
 

 التحوط سبةمحا
تحوطات مخــاطر أســعار تدفقات النقدية. يتم احتساب وطات الحت  أو  عادلةالة  القيم  توطاإما كتحط  وات التحوأد  ضمجموعة بعتصنف ال

يــق المجموعة بتوث  قة التحوط تقومالء عد بد. عننقديةال  تاقالتدف  طاتوتحة كدلمؤكا  ماتلتزالال  بيةالعمالت األجن  فخاطر صروم  ئدةالفا
عــة. باإلضــافة ا للقيام بمعامالت تحوط متنوية لديهجتيارتواالسر  اطالمخ  ةرإداأهداف    معط بشأنه،  تحوموالبند الأداة التحوط    ة بينالعالق

تســوية التغيــرات فــي القــيم في    لفعاليةعالية ا  وطتحلا  ةت أداانك  ذاإما  يق  ثوتلمجموعة با  ومقت،  مرةمست  صورة، وبتحوطال  بدءلذلك، عند  
 بشأنه.وط حات النقدية للبند المتالتدفقعادلة أو ال
 
 ابتقيــيم مــا إذ  المجموعــةوم  ســتقط بشــأنها وكيــف  طر المتحــويعة المخاوالبند المتحوط بشأنه وطب  طحولتاأداة  د  ديعلى تح  ثيقالتو  ملشتي
 التحوط(. د معدليفية تحديليل مصادر فعالية التحوط وكتح كا في ذلتحوط )بمالة يلاعبات فطلمتي فستوط توحتعالقة ال نتكا
 

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

 وأداة التحوط؛ بشأنه حوط المتة" بين البند  قة اقتصاديهناك "عال •

 ة؛ج عن هذه العالقة االقتصاديتنت تية" الات القيمغيرت ىلعسيطر "يال  اناالئتم ثير مخاطرتأ إن •

التح • نفسإن معدل  التحوط هو  لعالقة  ك  هوط  البند  ميالناتج عن  بشألاة  الذمتحوط  تتحنه  أداة  ي  وكمية  فعلياً  بشأنه  المجموعة  وط 
ً االتحوط التي تستخدمها   توازن    عدم   أن يعكسال يجب    فالتصني  ال أنإ  أنه.بشتحوط  ملمن البند اة  ميكل لتحوط هذه المجموعة فعليا

أم ال( كما سيترتب ف به  العترا)سواء تم ا  ة التحوطليإلى عدم فعا  يالتحوط، األمر الذي سيؤدوأداة    بشأنهوط  بين قيم البند المتح
 حوط.   من محاسبة الت عليه نتائج محاسبية غير متوافقة مع الغرض

 
 األقســامي د مــن التفاصــيل فــ ا محاســبياً، وهــي موضــحة بمزيــ هتجليتم معاالتحوط    ةاسبلمح  لتأهلا  اييرمعبجميع    طات التي تفيوحتلإن ا

 التالية.
 

 دلةعاة الميقلا تاطتحو
ن التغيرات . إىت أخرصروفاالموحد كم  الموجز  المرحلي  لبيان الدخ  يراف بها فيتم االعتلتحوط  اداة  دلة ألعايمة الالقفي  رات  غيتلإن ا
 ،هنبشــأ وطلمتحــ ا نــدلبل الدفتريــةالقيمــة  نمء حوط بشأنه يتم تسجيلها كجزتمخاطر اللبند الم ئدةلعاشأنه اتحوط بلبند المة لالعادل  يمةقلافي  
 فات أخرى.كمصروحد وملاالموجز  حلي المر دخلال في بيان كذلكتم االعتراف بها يو
 

 ربــاح أوة ضــمن األتريــ لدفقيمــة اعلــى الي تعــديل  تم إطفــاء أ، يفأةمطلفة البالتك  رجةالبنود المدة بالمتعلق  بالنسبة لتحوطات القيمة العادلة
جــرد وجــود لي بمفعال ةئدلفار افاء سعطإعلي. يمكن أن يبدأ  فلاعر الفائدة  س  قةريط  تخداماسط بحوتلن اة ميقالمتبفترة  الخسائر على مدى ال

 بشأنها.وط متحاطر الى المخعائدة إلالعادلة الته قيمي يرات فه للتغشأند المتحوط بلبنتعديل ا تعديل وفي موعد أقصاه عندما يتوقف
 

 د.موحلا الدخل ناالمطفأة فوراً في بي رالعادلة غي مةقيلاب  عترافاليتم ا أنه،ط بشوالمتحلبند إيقاف االعتراف با ةوفي حال
 

د إلــى العائــ  م المؤكــدلــة لاللتــزاعادال مةي القيالحق فال ير التراكميه، فإن التغؤكد غير معترف به كبند متحوط بشأنالتزام م تصنيفعند  
لــي حالمرلــدخل فــي بيــان ا  لصــلةاذات  ائر  خسال  وح أابراألراف بعتال، مع امازصل أو التأكاف بها  تريتم االع  بشأنها  ر المتحوطخاطالم

 وحد.ملاالموجز  
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 تابع() مشتقةلمالية الاألدوات ا
 

 نقديلا  التدفقت تحوطا
موحد ضــمن الالموجز   حليالمر  لل الشامخدال  نالعتراف به في بياالناتج عن أداة التحوط يتم الخسائر  األرباح أو اإن الجزء الفعال من  

 ليم تعــد. ويــتدحــ ومالالمــوجز  المرحلــيفــي بيــان الــدخل  فــوراً عــال الف ف بــالجزء غيــرا يتم االعتراينمب  ،قديالن  فقالتد  تحوط  احتياطي
متحــوط بنــد الللة دلــ القيمــة العا يالتحوط والتغير التراكمي ف ةاية على أدأو الخسائر التراكم حاألربا إلى النقدي تدفقطات التحو  طييااحت
 قل.ه، أيهما أنبشأ
 

تم ع يلسلقود اعب  متعلقعال اللفا  ريزء غالج، وخرىت أبه كمصروفا  ترافعمالت األجنبية يتم االعلمتعلق بعقود الال  ير الفعاغ  زءإن الج
 .ىلية األخرأو المصروفات التشغي يراداتاإل منض هبعتراف  اال
 

 المرحلــيل  يــان الــدخل الشــامبي  اآلجــل فــ   زءلجااف بعتراالحوط. ويتم  تقط كأداة  جلة فاآلد  قوالفوري للع  دنالبتقوم المجموعة بتصنيف  
 .وطتحة الي تكلفاحتياطد بنحت تملكية لاق  قولحنفصل منصر في ع اكمةالمتربيان القيمة ، ويتم الموحد  الموجز

 
ً حام  هاجتعالد يتم موحمالالموجز    المرحلي  لامالدخل الشان  بي  في  ةمكالمترا  المبالغ  نإ  اهالمعاملــة المتحــوط بشــأنطبيعــة  بنــاًء علــى    سبيا

نصــر علملكيــة مــن اال  قوقــ متراكم في حلاغ  مبلال  حذفتم  بند غير مالي، يب  االعترافحقاً عن المعاملة المتحوط بشأنها  تج الإذا ن  المعنية.
بشــأنه. وال يعتبــر ذلــك المتحــوط  اللتــزامصل أو األً ل  رىاألخفترية  لدالقيمة  لفة المبدئية أو اتكلااجه في  درإ  ويتمملكية  لاحقوق  ل لنفصالم
ً ضــ ك أيلــ ذق  نطبــ وي  للفتــرة.  اإليــرادات الشــاملة األخــرىضــمن    االعتــراف بــهولن يتم    فة التصنيادعإل  ديالً عت املــة معلا  عنــدما تصــبح  ا

 لة.القيمة العادوط بة التحسبحام هاتنطبق علي دكؤم التزاماً مالي الحقير  م غالتزأو اي الصل غير الملأل نهاأبشط  وعة المتحالمتوق
 

ان إلــى بيــ موحــد  لاجز  مــوال  المرحلــي  تصنيف المبلغ المتراكم في بيان الدخل الشــامل  إعادة  متتأخرى،    ينقد  ت تدفقاطبالنسبة ألي تحو
و ح أربــااأل ىلــ ا عهنأالمتحــوط بشــ  ةقات النقديــ فدتــ ال لهــاي تــؤثر خالت التــ رافتــ الأو    رةفتس النفي  ف  تصنيف  ادةإع  عديلتكالموحد    الدخل

 الخسائر.
 

 فــيوحــد الم جزالمــو  المرحلــي  راكم فــي بيــان الــدخل الشــامللمتــ لغ اظل المبي  أنة، يجب  ديقنت الاسبة تحوط التدفقاوفي حالة توقف مح
ة يتم إعــادال ســ وإالحــدوث.    ةقعــ ول مت تــزانها الط بشــأالمتحــولية  قبســتالم  ةيقدات النقفلتدت اكانذا  اكمة إرتخرى المملة األالشا  اإليرادات

أي   ات نقدية متحوط بشــأنها، فــإنتدفقحالة حدوث    ف، فيقوالت  وبعدديل إعادة تصنيف.  لغ فوراً إلى بيان الدخل الموحد كتعف المبنيتص
 .هالح أعو موضكما هنية عملة المعامالة بيعطب حسعلى  تسابهحا بكمة يجالمترا ىلة األخرالشام اإليرادات قي فيغ متبلمب
 

 ارجيةليات خعمفي  ستثماراتاال فيتحوط صا
تم يــ مار، االســتثكجــزء مــن صــافي  احتســابهتم يــ  الــذيبند النقدي وط الحتك لذفي  عملية خارجية، بماإن تحوطات صافي االستثمار في 

 لتحــوطمــن ال زء الفعــاجلبــا علقــةالمت ة التحــوطداســائر أخ  ح أوأربــاب  افعتــرالاويــتم    .قــديالن  فقالتد  تاطثلة لتحواقة ممبطري  احتسابه
الموحد.   جزالمو  المرحليالدخل    ل في بيانعاالف  يرء غزجعلق بالاح أو خسائر تتأي أربب  االعتراف، في حين يتم  أخرىشاملة    اتيرادإك

حلــي المر  دخللــ ا  انإلى بي  ملكيةوق الحق  ة ضمنرجمد  ئراخس  أرباح أو  ية ألكميلتراامة  لقيتم تحويل االعملية الخارجية، ي  بعادستوعند ا
 .الموحد  جزموال
 

 ةالماليودات جالمو
 

وجب عقد ي بممال  لصأبيع    أو  ملة شراءجراء معاإ  دعن  ،بتاريخ المتاجرةا  عتراف بهإيقاف االالية وودات الميع الموجمجتراف بعااليتم  
ً دمب ةاليالم تداوجالمو ياسم قمعني. يتالوق  السمن قبل    حددزمني م  إطار  للمالي خالا  صلاأليم  ه تسلشروط  تقتضي اً دئــ فــة، زالبالتك ئيا
أو الل األربــاح  أو مــن خــ خــرى  شــاملة األلالــة مــن خــالل اإليــرادات  مالية المصنفة بالقيمة العادت الالموجودا  باستثناء  ة،المعاملتكاليف  
تجارية والــذمم لالمدينة  م اذملإن ا  ف بالذمم المدينة التجارية عند نشأتها.يتم مبدئياً االعترا  دلة.عالقيمة الاً بااسها مبدئيالتي تم قيوالخسائر  

دائل العمليــة لبــ ابعــض بتطبيــق وعــة مقامــت المج جوهري أو التــيويل  ر تمعلى عنص  تشتمل  اتير والتي الوفا  م تصدر بهنة التي لالمدي
ً حالتم  يــ .  ليــةر الماقــاريتلاإلعــداد    وليةير الدايلمعمن ا  15رقم    ارالمعيب  دد بموجبسعر المعاملة المح، يتم قياسها  بشأنها ع يــ مقيــاس ج  قــا

 دلة.العايمة لمطفأة أو بالقالتكلفة اإما ب كاملبال بهاعترف  المالموجودات المالية 
 

فــي ة داولتالمات العطاء ى أسعارالرجوع إلدها بالتي يتم تداولها بنشاط في أسواق مالية منظمة يتم تحدية  اليلألدوات الم  العادلة  ةملقيا  إن
عار ر أستوف  ة. في حالة عدمارير الماليلتقااريخ إعداد  قفال األعمال بتات وذلك عند إبوة للمطلنسبالعرض بلار اوأسعت  جودامولل  وقالس

 األسعار المعلنة لدى الوسطاء أو التّجار.  ضعرو ىم الرجوع إلتالسوق، ي يمتداولة ف
 

لوديعــة هــي تكلفــة ا تريــةالدفإن القيمــة  .يــة لهــافترالقيمة الدي ية هانمئتاالسسات لمؤي اف الليلية ائعالمتغير والود رعادلة للسعال  يمةإن الق
المخصــومة. تخصــم قديــة  ســتخدام أســاليب التــدفقات النها بام تقــديرة يــتتفوائد ثاب  حملائع التي تللوددلة  إن القيمة العادة المستحقة.  ئاوالف
 .ةالمالي ريراد التقاإعد اريخبت لةثماالمت دوالألة الحاليق  لسووقعة بأسعار اتمالنقدية الات دفقالت
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 )تابع( ةالماليودات جالمو
 

 دات الماليةولموجتصنيف ا
ليــة ونمــوذج أعمــال ودات الماجــ وديــة للميــة التعاققدالن  تدفقاتائص العلى خص  يبدئتراف المعاال  ة عندات الماليدموجولف اتصني  يعتمد

دلــة مــن خــالل اإليــرادات لعاأو القيمــة ا أةطفــ فة المتكلقياسها بالو لماليةيف الموجودات اتم تصندات. لكي يلموجوامجموعة إلدارة هذه  ال
إلى هــذا التقيــيم . يشار ئماقال صلياألالمبلغ ى ة علالفائدو لياألً لمبلغ ت ادفعاقط ل فتمثقدية نتدفقات    عنها  جب أن تنتالشاملة األخرى، يج

 األداة. وىعلى مست اؤهويتم إجر ،مئالقا األصليلمبلغ ى ادة علوالفائ صلياأللغ لمبم اختبار دفعات اباس
 
صِدر للم  " لكيةوق الم"حقيف  تعرفي بتوة  غير مشتقت  كانذا  إ  ملكية"وق  حق  اةدأمالية "األداة ال، تعد  تصنيف الموجودات الماليةض  غراأل

لمعروضــة ة امشــتقغيــر ال  عة للبيــ األدوات القابلبعض    باستثناءض(  العر  وات المالية:األد  –  32لي رقم  حاسبي الدومعيار الملا)بموجب  
 .ين"وات دي "أدرى هاألخ  ةر المشتقصِدر. إن جميع الموجودات المالية غيل الم  قب  منلكية قوق مكح
 

 يةلكحقوق الماستثمارات 
مــن  وأ ة األخــرىرادات الشــاملإليل ان خالا ممإادلة ة العها بالقيمسقيا  ملكية يتمارات حقوق  استثم  تعد  يلية التوجودات الماالم  جميعن  إ

 إلعــداددوليــة ر الاييلمعــ مــن ا  9رقــم  ر  يــالمعا  قتطبيعند  ذته المجموعة  قابل لإللغاء اتخ  عتبر هذا خيار غيريالخسائر.  األرباح أو  ل  خال
ة ات حقــوق الملكيــ ارتثمانــت اســ ك  اإذإال    ملكيــةحقــوق ال  اتثمارالحــق الســتالســتحواذ  عنــد اال  اررقهذا ال  تتخذوف  أو سلية  ر الماقاريلتا

ســتبعاد ا مــن أو الخســائربــاح ألرا نإ خســائر.ل األربــاح أو الالعادلة من خال أن تقاس بالقيمةجب  الحالة ي  في هذهف  ،رةمتاجبها لل  ظمحتف
لــدخل ان ال بيــ خــال  مــنة  لملكيقوق استثمارات حيع الجم  األرباح  توزيعات  إيرادات  لييتم تسج.  تدويرهام  يت  لكية الالموق  مارات حقاستث

لة صــ المبــالغ المحالمجموعــة مــن هــذه    ثناء عنــدما تســتفيدت، باســ فعاتعلــى الــد  صــولالحفــي  حق  لا  ثبوتعند    الموحدالمرحلي الموجز  
قــوق إن أدوات ح  ت الشــاملة األخــرى.اديــرااإل  ضــمنبــاح  األرهذه    تسجيليتم    ةلذه الحا، وفي هيالمال  صلاألمن تكلفة  ء  اد جزدكاستر

 في القيمة. خضع لتقييم االنخفاضألخرى ال تة ات الشاملاإليرادائر ورباح أو الخسااألالل لة من خلعادة اممصنفة بالقيية اللملكا
 

ة سة بالقيمــة العادلــ اقية ممالكموجودات  لغاء  ابل لإلقغير    بشكلٍ ية  في حقوق الملك  ةجها غير المدراتتصنيف استثمار  ةجموعت الماختار
 الشاملة األخرى.دات اإليرمن خالل ا

 
 دينلأدوات ا

تكلفــة الب هاففــأة. يــتم تصــنيطفــة المتكلبالكانــت مصــنفة  إذا  رى إال  ة األخلالشاماإليرادات  خالل  لة من  العاد  يمةقلالدين با  واتأد  م قياسيت
 ا:فقط إذأة  مطفال
 

 و  ؛اقدية عية تدت نقصيل تدفقاتحل األصلاالحتفاظ ب ىف إل يهدنموذج أعمال  منض ألصلبافاظ تم االحت •

الاإذا ك • على  ائدة  والف  األصليلمبلغ  ادفعات    صر علىتة، تقواريخ محددة، بتت نقديتدفقا  اعنه  ينتجلدين  ة ادا قدية ألالتعا  ط شرونت 
 م.لقائا صلياأللمبلغ ا

 
 يعادله اومالنقد 

 تــراتف ذات صــيرة األجــلئــع القوالوداة يلمصرفادة  ه من النقد في الصندوق واألرصلديعا  وماف النقد  تألية،  النقديات  دفقالتبيان  لغرض  
 .التسهيالت المستحقة الدفع عند الطلبصافية من  ،أقلشهر أو ثالثة أل دتتم ةقاق أصليستحا
 
 واتير بها ف درالتي لم تص نةديملوالذمم اارية دينة التجالم ممالذ
يصــبح  امد. عنــ لمتوقعــةئتمــان ااالخســائر ناقصــاً  ويــل هــام(منصر تعم تكن )ما ل ة بقيمة الفاتورة األصليةيرالتجاالذمم المدينة  يانم بيت

ً ال غلاإن المب يلها.حصفي ت المشكوك نقابل مخصص الديويل، يتم شطبها مرية غير قابلة للتحصتجاالمدينة ال  مالذم والتــي  محصــلة الحقــا
 الموحد. الموجز المرحلي بيان الدخل لىلها إسابق، يتم تحوي وقتفي ها  تم شطب

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

 فواتير.
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 ة الهامة )تابع(ت المحاسبياسالسيص اخمل  2-4
 

 )تابع( الماليةودات جالمو
 

 بيةاألجنمالت ف العصر  ائرخسوأرباح 
نهايــة   فــير الفوري الســائد  ك العمالت األجنبية ويتم تحويلها بالسعتلبية  بعمالت أجنب  قّومةلمالية الما  اتجودوللم  يمة العادلةلقا  ديدتحم  تي
 مــةفة بالقيالمصنالية  لماات  ودجة للموبالنستها العادلة. بمن أرباح أو خسائر قيم  ابية جزءً جنالعمالت األف  بنود صر  كلرير. تشقتالترة  ف
ة الموحــد. بالنســبالمــوجز  المرحلــي األجنبية في بيان الــدخلعمالت بنود صرف الب االعتراف، يتم ئرساالخ ح أوخالل األربان م لةعادال

الت مــ العرف  مــن بنــود صــ د  بنــ أي  ، يــتم االعتــراف بــ اإليــرادات الشــاملة األخــرى  اللمن خ  دلةعاالمة  ة بالقيالمصنف  ةللموجودات المالي
 يــة المصــنفة بالتكلفــة المطفــأة، فإنــه يــتماألجنبالدين بالعمالت  دوات  نسبة ألال. بموحدال  موجزال  المرحليمل  الشا  بيان الدخلفي  ية  جنباأل

لخســائر ح واربــابنــد "األ  مناالعتــراف بعهــا ضــ   ويتمصل  لألً المطفأة  فة  إلى التكل  اً ادنتاس  بيةألجنعمالت اصرف ال  رتحديد أرباح وخسائ
 د.وحالمالموجز   مرحليال خلالد بيان في "ىرخألا
 

 يةالمالموجودات لاب  ترافعالااف قإي
 ما:دعن (طبقين ا، حيثماثلةمم ةجموعة موجودات ماليأو جزء من م جزء من األصل المالي، )أو ماليالل صاأليتم إيقاف االعتراف ب

 

 ، أوصلألاتنتهي الحقوق في الحصول على التدفقات النقدية من   •

مة بالكامل تلمسدفع التدفقات النقدية الم  زات التها تحملكنول  األصل،  نة ميلنقدا  قاتتدفال  الحصول على  يفق  حلعة باو مجمال  ظتفحت •
 ترتيب تمرير؛ وبموجب  آخرلطرف  كبيردون تأخير 

 :األصل من خالل إما على التدفقات النقدية من  وللحصلقها حقول يومجموعة بتحال موقت •
 أواألصل، بيا المتعلقة المزار وخاط مالميع جموعة ل المجحوت  -
    ىعلالسيطرة بتحويل  قامت، إال أنها األصل بصورة فعليةمتعلقة ا المزايبجميع المخاطر والحتفاظ الو اأ موعة بتحويلالمج اميقم دع  -
 . األصل   
 

ى لا إذا وإبتقييم موم قا تهفإنر، يب تمريمت ترتا أو أبربتحويل حقوقها في الحصول على تدفقات نقدية من أصل م  موعةالمج  ومتق  ندماع
 قــمت األصــل كمــا لــم تامتيــازامخاطر وتحويل أو االحتفاظ بكافة اً بفعليالملكية. في حال لم تقم ت  اتيازخاطر وامبم  حتفظتا  قدمدى  أي  
رتبــاط الا  سقيــاتم  . يــ وعةمالمجط  ار ارتبامدى استمراالعتراف باألصل المحول إلى    المجموعة  ، تواصلألصلى اعل  يطرةتحويل السب

 وعــةمجمالقيمة للثمن الــذي يتعــين علــى  قصى  ل وأالدفترية األًصلية لألص  مةيبالقالمحول    صللى األع  انل ضمخذ شكأر الذي يالمستم
 ه، أيهما أقل.دفع
 
  يةالالمدات الموجويمة خفاض في قناال
 ةادلــ الع  ةمــ قيبال  بهــا  ظفالمحــت  ريــ غات العقود  ودوجمو  الدين  تواأد  افةكل  المتوقعة  االئتمان  خسائر  مخصصب  باالعتراف  المجموعة  موتق
ا  قةحتســ الم  التعاقديــة  قديــةالن  قاتالتــدف  بــين  الفــرق  إلــى  عةمتوقلا  ئتمانالا  خسائر  تستند  .الخسائر  أو  حباراأل  خالل  من  يــعوجم دقــ للع وفقــً
 .للألص ليصألا الفعلي ةدئفاال  سعر يبقربت ذلك بعد العجز خصم ويتم .استالمها المجموعة تتوقع التي ديةقالن اتلتدفقا
 
 المخــاطر فــي ةجوهريــ  ةزيــاد بهــا يكــن لــم التــي تمــانئاال تعرضــاتل بالنســبة .مــرحلتين  علــى  وقعــةمتلا  انتماالئ  رخسائب  افترعالا  ميت

 المحتملة  رثعتلا  حاالت  عن  تجنت  التي  انيةئتماال  لخسائرل  المتوقعة  االئتمان  لخسائر  مخصص  نتكوي  ميت  ،يبدئملراف االعتا  ذنم  نيةاماالئت
 زيــادة  لهــا  حــدث  التــي  االئتمانيــة  التعرضــات  كلتلــ   نسبةلبا  (.شهراً   12  خالل  المتوقعة  نائتماال  رائخس)  المقبلة  اً شهر  عشر  ينثاال  لالخ

 العمــر  دىمــ   علــى  المتوقعــة  االئتمانيــة  للخســائر  خســارة  مخصــص  وجــود  يلــزم  ،يئالمبد  عترافاال  منذ  يةتماناالئ  اطرمخلا  في  جوهرية
 .(األداة  عمر مدى على ةقعوالمت انئتمالا خسائر) رعثالت تتوقي  عن  النظر بغض  للتعرض، قيبالمت
 
ير خســائر االئتمــان وعنــد تقــد  المبــدئي  فاعتــرمنــذ اال  ةيــ ربصــورة جوهقد زادت    مالي  ألصل  االئتمانانت مخاطر  ما إذا كديد  تح  عند

 معلومــاتالهــذه  . تشــتملجهود زائــدم أولفة ن تكودة المتاحالمالئمة ومة داعلة والالمعقو  تالمعلوماتبار  عالبا  المجموعة، تأخذ  المتوقعة
 والمعلومات االستشرافية.المعزز  ينائتمتقييم االلاو دى المجموعةبقة لساخبرة العلى ال بناءً  ةعيلنووا ةميلكا تلياللومات والتحمعالعلى 
 

 مبســطة  يــةهجمن  يــقبتطب  جموعــةمال  قومت  ،خرىاأل  نةيالمد  ذمموال  فواتير  اهب  ريصد  لم  التي  ةنلمديا  والذمم  ةريالتجا  المدينة  مللذم  بالنسبة
 مصــفوفة  عــةالمجمو  تضــعو  .االســتخدام  عمــر  مــدى  علــى  متوقعــةال  تمــاناالئ  خســائر  علــى  اءً نب  وقعةمتال  تمانئاال  خسائر  احتساب  في

 .تصــاديةقاال  ةئــ يلبوا  ننيديملبا  خاصةلا  المستقبلية  املللعو  تسويتها  موت  ،للمجموعة  نائتماال  لخسائر  قةالساب  الخبرة  على  بناءً   مخصصات
 .الموحدالموجز   المرحلي خلالد بيان في ةالمتوقع ئتمانالا  خسائرب رافتعالا ميت
 
ً   ةمجموعال  تعتبر  قد  أن  مــلالمحت  ريــ غ  مــن  أنــه  ىلــ إ  يةرجخاال  أو  الداخلية  المعلومات  تشير  عندما  لسدادا  نع  متخلف  اليمالاألصل    أيضا

 بطشــ   يــتم  .ةعــ المجمو  بهــا  فظتحــت  يــةائتمان  تيــزاتعز  يأ  العتبــارخــذ باألا  قبــل  بالكامل  ةلقائما  ديةالتعاق  المبالغ  على  وعةالمجم  تحصل
 .التعاقدية النقدية اتقللتدف  قولةمع استرداد توقعات هناك تكون ال عندما ليماال األصل
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 ة الهامة )تابع(ت المحاسبياسالسيص املخ  2-4
 

 )تابع( الماليةودات جموال
 
 )تابع( يةالالمدات موجوالمة خفاض في قيناال
 

ادلــة مــن عبالقيمــة ال  نوســندات الــديمالية المسجلة بالتكلفــة المطفــأة  ات الموجودانت الما إذا ك  ير بتقييميخ كل تقرتقوم المجموعة في تار
قوع حدث أو وعند  ماني‘تعرض النخفاض ائت’ ي أنهألصل الماليعتبر ا  ي.اض ائتمانفخضت النرقد تعى خراأل  ملةيرادات الشااإلخالل 

 المالي.لألصل المقدرة  لمستقبليةالنقدية اأكثر له تأثير سلبي على التدفقات 
 
 ة:اليالتت الملحوظة اناماني على البيتالنخفاض ائ يشتمل األدلة الموضوعية على تعرض األصل المالت
 

 صدر؛ م  لأو ا ها المقترضيواجه تيالالحادة  ية الت المابالصعو −

ً  90في السداد لفترة تزيد عن  لتعثر أو التأخرامثل  ل بالعقد،اإلخال −  ؛ يوما

 رى؛  وف أخ في ظر قبلها لى شروط ما كانت المجموعة لتالمجموعة بناء ع دمة من قبلة مققرض أو دفع إعادة هيكلة −

 خرى؛ أو الية أم لةدة هيكإعا  وفالس أقترض لإلالم رضتع من المحتملكون أن ي −

 الية.مزمات ط للسند نتيجة أسوق نشد م وجوعد −
 
 الماليةنخفاض قيمة الموجودات غير ا
 

عــرض مــا قــد تأصــل    نأ  علىرات  مؤشك  ن هنااك  إذا  اميد  حدلت  ،غير الماليةللموجودات  راء تقييم  تقرير بإج  كل  خياربت  المجموعةقوم  ت
بتقــدير وم  تقــ   موعةالمجن  إفقيمة  نخفاض في الوي لالجراء تقييم سنيتطلب إ  و عندماأشرات،  لمؤهذه ا  لقيمة. وفي حال وجودا  اضالنخف

ً اقللنقــد ن جــةنتات المدحــ للو صــل أولأل عادلــةالقيمة السترداد في لال  األصل القابلةثل قيمة  تتملالسترداد.    صل القابلةقيمة األ  تكــاليف صــا
ن لتــي تكــوخلــة وااد نقديــةألصــل تــدفقات تــاج اإني حــال عــدم ة، إال فــ على حد للكل أصدد ى، وتحاالستخدام أيهما أعلن  م  قيمتهالبيع و
و أ  صــليــة لألرتالدف  القيمــةيــد  ما تزعنــدودات.  الموجــ مــن  ة  موعــ األخرى أو مج  لموجوداتن اات النقدية مدفقعن الت  شكل كبيرمستقلة ب
ة القابل ةمالقي قيمته لتساويخفيض القيمة ويتم تالنخفاض تعرض  هصل أناأل اعتباربلة لالسترداد، يتم قاالقيمة نتجة للنقد عن اللما  الوحدة
تعكــس م خصــ عــدالت م تخدامية باسحالمة القدرة للقيستقبلية المالمفقات النقدية  خصم التدتم  االستخدام، يالقيمة من  د تحديد  عن    رداد.لالست
ســتخدام يــتم ا ،عالبيــ  ليفلة ناقصاً تكــاداد تحديد القيمة الععن. جوداتوة بالمعلقر المتزمنية للمال والمخاطالة  للقيمت السوق الحالية  ماييتق

 ادلةقيمة الععوامل الو أ مداول عات اتركة لشاألسهم المدرجار و أسعالتقييم أت بمضاعفات اباهذه االحتس زيتعزيتم  .  نماذج تقييم مناسبة
 رى المتاحة.خاأل
 

صــل ألمع آليــة اتتناسب  التي    تاالمصروفضمن بنود    موحدلاالموجز  حلي  لمراخل  ديان الن بيمة ضماض القبخسائر انخف  يتم االعتراف
  ة.القيمخفاض  الذي تعرض الن

 
خســائر   بــأنمؤشــرات تفيــد    نــاكيمــا إذا كــان هحديــد فاء تقيــيم لتإجــر  قريركل ت  تاريخيتم بتجارية،  لادات خالف الشهرة  جوللمو  بالنسبة
ً عترالم    اض القيمةانخف  القابلــة  القيمــة  ديربتقــ   مجموعــةقــوم الات، ترؤشــ لمهــذه ا. فــي حــال وجــود  ضتفخانئمة، أو  اقد  تعلم    ف بها سابقا

نتجة للنقد. يتحدة  لالسترداد لألصل أو الو ً عتــرالم    يمةفاض القعكس خسائر انخ  مالم  ي التقــديرات ر فــ عنــد إجــراء تغيــ  فقــط  ف بهــا ســابقا
قيمــة ال  س بحيــث ال تتجــاوزالعكــ   دديــ تحيــتم    انخفاض القيمــة.ر  ئاخساعتراف ب  رآخنذ  د ماابلة لالستردالقألصل  قيمة اد  تخدمة لتحديلمسا

يــتم لــم    الستهالك، في حالا  ة منصافيديدها،  م تحليت  ة التي كانالقيمة الدفتري  د، وال تتجاوز كذلكسترداه القابلة لاللألصل قيمتالدفترية  
 . لموحداوجز  المالمرحلي  ن بيان الدخلضم سعكبال ترافعاالتم . يةسنوات السابقال مة فيخفاض القيف بخسائر انترااالع
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 موعةلمجادرة من قبل احقوق الملكية الص المطلوبات المالية وأدوات
 

ً يــة وفكــأدوات حقــوق ملك  أوة  مالي  وباتلطكمإما    حقوق الملكيةوين  الد  دواتأصنيف  يتم ت ة. يــتم تصــنيف قديــ ات التعقيــاجــوهر االتفا لقــا
مــن خــالل   يــة بالقيمــة العادلــةمال  كمطلوبــاترير الماليــة  عــداد التقــادولية إلير الياالمع  من  9رقم    يارعالم  من نطاقض  ماليةال  المطلوبات

ً ســبا يكــون مناقة حســبمتشــ أدوات مكــ   أو  ياتوســلفروض  ر أو قــ أو الخسائ  رباحاأل عنــد يــة  وبــات الماللمطلا  تصــنيف. تحــدد المجموعــة  ا
 .بدئياف المعتراال
 

 خرىرية واألجاة التائنالذمم الد
 .ال نها أمواتير بشأصدر فموعة، سواء مات حصلت عليها المجبضائع أو خد مقابلمستقبل لدفع في اللغ المستحقة اابلمبا االعتراف يتم
 
 جاراإلي تاماتزال
 يتوجب  لتيا  يجاراإل  قدع  دفعاتل  ةالحالي  بالقيمة  المقاسة  راجياإل  دوعق  بالتزامات  ترافاالعب  جموعةالم  تقوم  اإليجار،  قدع  بدء  ريخات  في
ً ( يــةهرجو ثابتــة دفعــات ذلــك فــي بمــا) ثابتة دفعات اإليجار عقد دفعات تتضمن .يجاراإل عقد رةمدى فت  على  هاداسد  زافحــو ةيــ أ ناقصــا

  .ةبقيمتال مةلقيا ضمانات بموجب دفعها  توقعملا الغلمبوا المعدل،  أو رلمؤشا على دتعتم التي المتغيرة ريجاإلا عاتودف ينةدم إيجار
ً  رااإليج  اتدفع  تشمل  اإليجــار، عقــد هــاءنإ اتامغر ودفع عةالمجمو تمارسه أن معقول بشكل المؤكد الشراء ارلخي ارسةممال سعر أيضا
 أو  المؤشــر  علــى  تعتمــد  ال  التي  ةرلمتغيا  اإليجار  دفعاتب  عترافالا  يتم  .اإلنهاء  خيار  سارتم  وعةالمجم  أن  تعكس  اإليجار  ةدم  تناك  اإذ

 .الدفعة لحدوث يؤدي لذيا الشرط أو الحدث فيها دثحي التي ةفترال في  فروكمص لالمعد
 
 رســع  كــان  إذا  اإليجار  عقد  ءدب  ريخات  في  يافضاإل  ضاالقترا  معدل  عةوجمالم  تستخدم  ،اإليجار  عقد  اتلدفع  ليةحاال  القيمة  تساباح  عند
 ازديــاد لــتعكس راإليجــا دوقــ ع التزامــات لــغبم زيادة متت العقد، بدء خريتا عدب .بسهولة للتحديد قابل غير راجياإل دعق في الضمني  لفائدةا

 كانه كان  إذا  اإليجار  دوقع  اتمتزاالل  يةدفترلا  ةالقيم  قياس  دةاعإ  متت  ذلك،  إلى  باإلضافة  .اؤهاالتي تم أد  راإليجا  دفعات  وتخفيض  الفائدة
 .صل ذو الصلةاأل لشراء التقييم في ييرغت أو يةرجوهوال بتةالثا اراإليج قدع دفعات في تغيير أو إليجارا عقد ةمد يف تغيير أو تعديل

 
دام معــدل تخاســ جــار بياإل  دفعــاتم  صــ خلمجموعــة بم اتقــو،  تشــغيلي  إيجــار  ودكعقــ المصــنفة  لعقود االيجــار    اإليجارعند قياس التزامات  

 .%8لى إ  %4بق  المط  المتوسطفي. بلغ ضاض اإلاالقترا
 

 القروض والسلفيات
 .للمعاملة مباشرة سوبةمنال تكاليفالناقصاً ستلم مقابل المللالعادلة مة يقلبا مبدئياً وض ألجل القرب فعتراااليتم 
 
الفعلي. لفائدة  طريقة سعر اباستخدام  ة  فألمطلفة التكاحقاً بال  ئدها فواعلي  ترتبي  تياللسلفيات  وا  روضلقاقياس    ، يتمبدئيتراف المعاال  بعد
الل وكــذلك مــن خــ   لمطلوبــاتاعتــراف بالا  إيقــافا يــتم  مدنــ د عموحالالمرحلي الموجز    الدخل  يانئر في بالخسارباح واألب  االعترافيتم  
 ة اإلطفاء.عملي
 

 الصكوك
من خــالل تطبيــق معــدل   لصكوكل  بةنسوالم  تساب األرباحاحم  يت  ي.الفعللربح  ل امعديقة  طر  دامستخبا  لمطفأةفة اللتكك بان الصكويتم بيا

لعادلــة لــى القيمــة الموزعــة إا األربــاحي أي فــرق فــ  إضــافة ماثلــة ويــتمت صــكوك مريخ اإلصــدار، ألدواي تــاسوق فد في الربح السائال
   لصكوك.ل
 

 األخرىة ليت المالوباالمط
ً مبدئيخرى  األ  المالية  تابولمطالقياس    يتم ً عــامالت ويــ تكــاليف الم  بعد خصمدلة،  لعاقيمة االب  ا خدام باســت ةأتكلفــة المطفــ لاب تم قياســها الحقــا

 لي.د الفعلى أساس العائع الفائدة  اتفومصرب رافاالعت، ويتم ةالفعلي الفائدةطريقة  
 
ى الفتــرة المعنيــة. إن مــد  علــى  ائدةالف  مصروفاتيص  وتخصالمالي    مازلتلالة  مطفأالتكلفة الب  سايقة احتطر  هي  ةفعليالفائدة القة  طريإن  
دما و، عنــ ، ألمــاليالاللتــزام  ل العمــر المقــدر  قبلية المقــدرة مــن خــالية المستقدلنت الدفعاا  خصم بهالذي ي  المعدلهو    ة الفعليالفائد  دلمع
 رة أقصر.فت اً،كون مناسبي
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 )تابع( موعةلمجادرة من قبل االصية ت حقوق الملكالية وأدواالمطلوبات الم
 

 يةمالبات اللومطالب  عترافإيقاف اال
اتهــا أو إلغائهــا أو انتهــاء فتــرة امإعفاء المجموعة مــن التزبإيقاف االعتراف بالمطلوبات المالية عندما، وفقط عندما، يتم    ةموعلمجا  تقوم

أن تكون شــروط االلتــزام أو    بشكل جوهري،  فةاس بنود مختلأسلى  المقرض عنفس  ي بآخر من  مال  دال التزامتبيتم اسدما  صالحيتها. عن
 الموحد. الموجز يلمرحلاة في بيان الدخل جوهري، عندها يتم االعتراف بالفرق في القيمة الدفترية المعني لبشكها يلتعد تم الحالي قد

 
 ةيت المالاألدوا مقاصة

دما، نالموحد فقط عالموجز  المرحلي  الي  ممركز الغ في بيان اللمبلا  فيج صاادرإتم  مالية ويلاات  بلومطواللية  الموجودات الما  ةقاصمتم  ت
دات وتســوية ووجــ تحصــيل الم  المبلــغ أوي  قاصة المبالغ وتنوي إجراء تسوية على أساس صافقابل للنفاذ بم  انونيقحق    جموعةلمكون لي
 .امنةبصورة متز باتطلوالم
 
 التجارية ةلشهروال ج األعمادم
 

ريخ اياســه بتــ المحول الذي تــم ق  غي المبلإجمالأنها    ىة االستحواذ علفاس تكليتم قياذ.  ة االستحويقطرباستخدام    األعمال  جدم  سابتحايتم  
لعادلــة مــة اقيالها إما بيلعمستحوذ  الشركة ال  في  طرةغير المسي  لحصةااس  حوذ بقيمستال  ، يقومأعمال  جمدلقيمة العادلة. لكل  ذ بااالستحوا

  .كمصروفاتذ اواالستح كاليفت حميلتوذ عليها. يتم حالمست للشركةديد ابلة للتحلقا ة من صافي الموجوداتسبيتنااللحصة باأو 
 
 خصيص مناسبوتنيف مفترضة إلجراء تصالة ماليات البولوالمط وجوداتالم ييمبتقإنها تقوم ا، فكة موعة على شروذ المجمحدما تستنع

قات المشــتفصــل ك لــ واذ. ويتضــمن ذحاالســت  يخراتــ فــي  ة  القيمــة العادلــ بة والظروف السائدة  اديلظروف االقتصقدية واعاتلوفقاً للشروط ا
 يها. لعوذ  تحركة المسقبل الش نساسية مالضمنية في العقود األ

 
ها عليوذ لشركة المستححوذة في اتبقاً للشركة المسمملوكة سالا  للحصص  العادلةالقيمة  ن  فإحل،  مرالى  ألعمال عإجراء دمج ام  ل تفي حا

تم ســوف يــ  د.الموحــ المــوجز المرحلــي مــن خــالل بيــان الــدخل  حواذيخ االســترة في تــاالعادل القيمةا بهسقيا واذ، تتم إعادةبتاريخ االستح
رات راف بــالتغييــتم االعتــ   وفســ   .حواذاالســت  ة فــي تــاريخدلــ عاال  بالقيمــة  ســتحوذةملشــركة القبل ا  منه  تحويل  ملحتلمراف بالثمن اعتالا
ً قــ فوام  تبــر أصــل أو التــزمــل الــذي يعالمحت  يمة العادلة للثمنللقلالحقة  ا : يــةلدوليــة إلعــداد التقــارير المالمعــايير المــن ا  9ر رقــم   للمعيــاا

جــوز ي  ، الةملكيــ لى أنه حقــوق  ع  ملتمحلثمن التصنيف ا  مإذا كان يت  .دوحلماالموجز    المرحلي  الشاملدخل  في بيان ال  "يةالالم  "األدوات
 .يته بالكامل في حقوق الملكيةم تسوتت دة قياسه حتىإعا
 
 ةغيــر المســيطرص  حصه لللغ المعترف بوالمب  الزيادة في إجمالي الثمن المحولمثل في  ة التي تتتكلفبال  ةاريجتهرة الياس الشدئياً قمب  يتم
كــان الــثمن . إذا  ةلمفترضــ ا  بــاتوطلذ عليهــا والمالمستحود  يتحدلالقابلة لملموسة  الر  يوسة وغملمال  جوداتوفي المصاللة  عادالقيمة ال  عن

المرحلــي الــدخل  فرق ضــمن بيــان  مستحوذ عليها، يتم االعتراف بــاللشركة التابعة البا  ةخاصلاات  دوالموج  ة لصافيادلن القيمة العأقل م
ً كلفــة ناقلترية باجالشهرة التااس قي  يتملمبدئي،  ف ا. بعد االعترادالموحالموجز   لغــرض اختبــار  مــة.تراكلما يمــةقفــاض الانخ خســائر صــا
حــدة مــن وواذ إلــى كــل يخ االســتحمــن تــار  األعمال اعتبــاراً   جلية دمي عمف  اعليه  ذية المستحولتجارتوزيع الشهرة االقيمة، يتم    انخفاض
 وداتوجــ لمص ايخصــ تم  قد تــ إذا    ماع  ظربصرف النلدمج،  ا  ليةمن عم  تفيدتس  أن  المتوقع  من  التي  المجموعة  لدىنقد  ت المنتجة للالوحدا

 الوحدات.  لمطلوبات األخرى لتلكوا
 

ج يــتم إدراة، الوحــدة المعنيــ عمليــات التــي تنطــوي علــى ستبعاد جزء مــن تلــك الم اتولنقد لتجة منلاحدة والمن   ازءً عندما تشكل الشهرة ج
يــتم قيــاس   استبعاد العملية.من  ئر  لخساا  أواح  بد األرتحديعند    يةمللعدفترية ليمة اللقعدة ضمن امستبال  ليةطة بالعمرتبلتجارية المة اشهرال
 . للنقدنتجة من الوحدة المحتفظ به الم ة المستبعدة والجزءبالعمليالقيمة المتعلقة  ىداً إلستناا ةالحال هالمستبعدة في هذالتجارية هرة  الش
 
الدفترية قد لظروف إلى أن القيمة ا رتشي مار عنديالتقر  اريخفي ت  مةقيانخفاض ال  لمعرفةر  ية الختباوسن  ةوربصارية  رة التجضع الشهخت
 النخفاض القيمة. كون تعرضتت
 
. هــايــة لة التجارمي الشهرتنت  تية للنقد الالسترداد لكل وحدة منتجتقييم القيمة القابلة لن خالل  الشهرة التجارية م  ض قيمةنخفاا  دتحدي  متي
 للقيمة ضمن بيان الدخانخفاض ا عتراف بخسائريمة الدفترية، يتم االلقامن    قلنقد ألنتجة لالم  لوحدةل  ادل لالستردبغ القابليكون الم  ادمنع

 ارية في فترات مستقبلية.التجتعلقة بالشهرة يمة المخسائر انخفاض الق  سالموحد. ال يمكن عك  جزالمو  يلالمرح
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 (تابعة الهامة )ت المحاسبياسص السياملخ  2-4
 

 قياس القيمة العادلة
 
 كل تاريخ تقرير.في  لعادلةا لقيمةالتحوط باوعقود  يةالق المراوألر في اماة مثل االستثيلماالت واداألياس ة بقعالمجمو ومقت
 

 فــي الســوقين  ملــة منتظمــة بــين المشــاركعاه لتحويل التزام ما في معفه لبيع أصل ما أو دالذي سيتم قبض  ري السعتتمثل القيمة العادلة ف
ية لألصــل رئيســ ســوق الالا في ما يتم إمالتزام  ل  ويأو تحا  مل  بيع أصة  بأن معاملاض  رتافى  علة  لعادة اللقيماتند قياس  سبتاريخ القياس. ي

 تزام. لأو االم أو أفضل سوق لألصل زالتاالأو 
 
 ام،لتــزو االأير األصل  عالمشاركين في السوق عند تسمها  التي سيستخد  االفتراضات  مصل أو االلتزام باستخداأللاس القيمة العادلة  قي  يتم
  .ةتصاديحتهم االقساس مصلأ لىفون عصرتي  السوق فيلمشاركين  اأن   اسأسى عل
 
باســتخدام  علــى تحقيــق مزايــا اقتصــادية ة المشــارك فــي الســوقن االعتبــار قــدريأخذ بعوجودات غير المالية يلمل  القيمة العادلة  قياسإن  

فضــل وأى بــأعل اتدجــوالمو دمالذي سوف يستخ وقلسا في آخرارك ى مشلق بيعها إيام لها أو عن طرأفضل استخدلى والموجودات بأع
 خدام لها.است
 
 رجة في السوق.دمإلى أسعار الطلب الديد القيمة العادلة بالرجوع وق نشط، يتم تحس فيارات المتداولة ستثمبة لالنسبال
 

ط ت شــروذا وددة لبنــ ائــ م معــدالت الفادتخاســ ب  مةومخصــ ة النقديــ للتــدفقات اادة اســتناداً إلــى  تحمــل فائــ   التير القيمة العادلة للبنود  يتم تقدي
 اثلة.تمانية ممئصائص اوخ
 

ة أو ترتكز علــى السوقية الستثمارات مماثل بالرجوع إلى القيمة، يتم تحديد القيمة العادلة ية غير المدرجةلكلمستثمارات حقوق اة البالنسب
 عة المخصومة.قدية المتوالنقالتدفقات 

 
 .ثلذات استحقاق ممائمة جلة قاآ لعقودار الصرف  عإلى أسع جوبالر جلةآلنبية اجف العمالت األرصد قولعة لعادة اللقيمااحتساب م تي
 

 اثلة.مم دواتالقيمة السوقية أل ىلإ الرجوعة بر الفائدمقايضة أسعاد قولع العادلةيمة قيتم تحديد ال
 

من استخدام   ديتزي  تالادلة، والقيمة العلقياس    اهت الكافية لانايلبيث تتوفر اوحسب الظروف  تقييم المناسبة حالليب  أسا  وعةالمجمتستخدم  
 حوظة.  ملالالمدخالت غير  من استخدام قللوت حوظة ذات العالقةالمللمدخالت ا

 
 وحــدةالم الموجزة ليةالمرح  اليةفي البيانات الم  ح عنهافصااإل  س قيمتها العادلة أوقيايتم  تي  ت والمطلوبات الادجولموجميع اتصنيف  م  يت

 العادلة ككل: س القيمة يالق سبةلمدخالت الجوهرية األقل أهمية بالنلى ايلي استناداً إ ها كمابيان ويتم ادلة،لعا تدرج للقيمةالم امالنظضمن  
 

ات والمطلوبــ   تللموجــوداطة  شــ نق  أســوامعدلــة( فــي  ر الة )غيــ درجــ الم  مــن األســعار  المشــتقة  ةدلاقيمة العال  قياسات  -  1  لمستوىا •
 ؛طابقةلمتا

يمكــن تــي الو 1درجة والتي تم إدراجها فــي المســتوى الم بخالف األسعار تمدخال من مشتقةلالعادلة ا سات القيمةقيا -2 لمستوىا •
 واألسعار(؛  من   مشتقة)رة مباشر( أو بطريقة غير  اعس)كاألباشرة  بصورة م مطلوبات أماالو للموجوداتظتها  مالح

تســتند   ي الالمطلوبــات والتــ   وأ  وداتللموجــ ت  خالضمن مــدتت  ييم والتيالتقليب  من أسا  لمشتقةاة  عادلالقيمة ال  قياسات  -3ى  ستوالم •
 حوظة(.ملالت غير  مدخاللا) الملحوظة إلى بيانات السوق

 
تحــدد  صــورة متكــررة،ب  لموحــدةا  المــوجزة  ةرحليــ لماليــة االمنــات  عتــراف بهــا فــي البياالي يــتم االت  لمطلوباتالموجودات وا  وصبخص
إعادة تقييم التصنيف في نهاية كــل فتــرة  لخالمن  العادلة ةلقيمل رجالمتد مايات النظمستو بين قد تمتحويالت كانت التا إذا م  عةالمجمو
 تقارير. د الإلعدا
 
 ومخــاطريعــة وخصــائص  وفقــاً للطب  بــاتطلووالمت  ت الموجــودامســتويا  دبتحديــ   عــةجموالممــت  قا،  ة العادلةيملقاإلفصاح عن ا  ضلغر

 اله.عحه أضيتوكما تم  العادلة قيمةلرج لالمتد النظام مستوىااللتزام و أو األصل
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 عن القطاعاتت لومامع  3
 

تقييم  م  يت  داء.األدر وتقييم  المصا  عتوزي   بشأنت  القرارا  لغرض اتخاذ  صلنفأعمالها بشكل مغيلية لقطاعات  التشتقوم اإلدارة بمراقبة النتائج  
في البيانات المالية    يليةشغلتخسائر الأو اح  مع األربا  رة متسقةبصو  هااسيقتم  ويشغيلية  ح أو الخسائر التاربإلى األاداً  استن  اتلقطاعأداء ا

 ة. الموحدالمرحلية الموجزة 
 

 قطاعات األعمال 
  

تنظيم  ،  ة اإلدارألغراض   ثالثمج لايتم  في  لألرئيسيت  قطاعا  ةموعة  الا  ، هيوال،  عمة  )عقارلقطاع  وبيع  تطوي  االوير  في نلسكحدات  ية 
ئة  وإدارة مراكز التسوق والتجز   )تطوير وتأجير  ةصلذات  شطة  واألنر  يوالتأجاألراضي(    التجارية وقطع  والفيالت والوحدات  المجمعات

  األخرى إن القطاعات  ية(.  فيهلترنشطة افندقية واأل لق اوالشق  فنادقدارة الو/أو إ  الكمت)تطوير واوالمساحات التجارية والسكنية( والضيافة  
تفي بمفردتتش التي ال  بممل على األعمال  التقتها  القارطلبات معيار  الاعية حسطير  المعاي  8رقم  ر  معياب  التقارير من  الدولية إلعداد  ير 

 الية.ت المدماالخشركات  تثمارات فيالسا رافق ووالم لعقاراتإدارة اخدمات  فيعمال هذه األتتمثل . "القطاعات التشغيلية"المالية 
 

اإل ميراداإن  وأنشطة  نت  العقارات  بيع  غير  يتمفوالضياصلة  ذات  طة  األنشو  رالتأجي  مصادر  ضراجإد  ة  التشغيلية  اإلير من  ها  ادات 
 .األخرى

 
 القطاعات الجغرافية

 

 ثير لها تأي سيكون  المشاريع الت  عدد من  رطويأعمال تفي    متحدةلة االعربي  اراتلة اإلمو خارج د  عدد من البلدانتعمل المجموعة حالياً في  
يشتمل ، بينما  ات العربية المتحدةماردولة اإل  داخلات  مليعلى أنشطة األعمال والع  القطاع المحلي  لتميش  .جوهري على نتائج المجموعة

 ير(.التصد  في ذلك مبيعات )بما ةتحدبية المالعرمارات إلادولة  والعمليات خارج القطاع الدولي على أنشطة األعمال 
 

 مال قطاعات األع
 

  الثالثة   يتقطاعات األعمال لفترة بتعلقالمات  والمطلوب  تموجوداواألرباح وبعض الرادات  ول التالية على معلومات عن اإليادلجا  تضمنت
 31ي  ألعمال كما فات الخاصة بقطاعات اطلوبت والمدايتم عرض الموجو  .2020مارس    31و  2021مارس    31في    تينالمنتهي  أشهر
 .2020ر مبديس 31و  2021رس  ما

  
والتجزئة  تأجير ال

    نشطة واأل
 اإلجمالي  أخرى الضيافة ذات صلة رات العقا 
 ألف درهم ألف درهم  درهمألف  ألف درهم مهف درأل 

 لمنتهية فياالثالثة أشهر  فترة 
      :2021مارس  31

      اإليرادات 

      ين ن عمالء خارجيميرادات اإل

 3.472.644 - 105.239 - 3.367.405 ية ى فترة زمن على مد - 

 2.520.664 - 166.800 1.051.672 1.302.192 يجار ت اإلقت محدد / إيراداو -
 ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 

 4.669.597 1.051.672 272.039 - 5.993.308 
  ====== ============ ==== --- ====== = = ========= === = =  == ======== == == =======  ==== ========= = ==== = = == =  ===== = = ===== ======= == == 

      ج النتائ

 1.721.343 43.607 16.028 406.639 1.255.069 الضريبة قبل )أ( و )ب( األرباح قبل 
  ====== == ========= = ====  ======= ========= === = =  ================= ====  ==== = == ====== = ==== =====  
      

  ة  بيع ومصروفات عمومي مصروفات (أ )

 ( 371.710)     صصة خ ر مغي ية روإدا 

 ( 68.447)     يمخصصة، صافل غير يتمو كلفة ت (ب )
     ------------------------------------------------------ 

 1.281.186     بةأرباح الفترة قبل الضري
      ===== ======== ===== 

      معلومات أخرى عن القطاعات 

      مصروفات رأسمالية 

 579.184 22.737 88.877 338.300 129.270 ( ماريةاستث   تراوعقا عدات وآالت ومكات )ممتل
  ====== ==== == ==== = =  ====== ==== == ==== ==  === === ==== == ==== ==  ====== ==== == ==== ==  ====== ==== == ==== == 

      االستهالك 

ودات حق  )ممتلكات وآالت ومعدات وموج 

 341.916 13.256 66.042 196.574 66.044 دام وعقارات استثمارية( الستخ ا
  = === = = ==== == ==== ==  == ==== ==== == ==== ==  ====== ==== == ==== ==  == ==== ==== == ==== ==  === === = === == ==== == 
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 )تابع( عن القطاعاتمعلومات   3
 

 )تابع( طاعات األعمال ق
      

 تالعقارا 

والتجزئة  ير التأج
ات  نشطة ذواأل

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

       2021س  مار 31كما في 
 120.232.943 2.704.147 7.572.382 26.915.265 83.041.149 لقطاع موجودات ا

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

 55.290.867 367.916 1.996.423 6.148.911 46.763.859 القطاع توبامطل
  ======== == == == ==== =====  ========== ============  = ========== == ==== = ===  ========== ==========  ===== ===== ============== == 
      

    ا( بيانه وم عاد)غير مراجعة  2020مارس   31ي المنتهية فالثالثة أشهر ة فتر
    

 * تالعقارا 

والتجزئة  ير التأج
نشطة ذات  واأل

 اإلجمالي أخرى افةالضي الصلة 

 رهم دلف أ درهم ألف   ألف درهم  هم ألف در درهم  ألف 

      اإليرادات 

      ارجييناإليرادات من عمالء خ

 3.277.159 - 145.927 - 3.131.232 يةرة زمنمدى فت على -

 2.051.040 - 184.046 1.288.424 578.570 دات اإليجاروقت محدد / إيرا -

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

 3.709.802 1.288.424 329.973 - 5.328.199 
  ==== = ================  ============== ========  === ========= ======= ==  ======= ==== = ===== ====  ===== ======== === ===== 

      لنتائج ا

 1.093.110 ( 126.413) 65.298 556.332 597.893 ب( )و  بل )أ(األرباح قبل الضريبة ق
  ============= ========  ==== ==== === ===========  ======== ===== ========  ============ ======== =  

  ة  مصروفات بيع ومصروفات عمومي  (أ )

 ( 127.639)     صصة خ ر مغيية روإدا   

 (30.236)     مخصصة، صافيلفة تمويل غير كت )ب( 
     -------------------------- 

 935.235     الضريبة  ة قبلالفتر  أرباح
      == ==== ===== ========= 

      ى عن القطاعرعلومات أخم
      ةأسماليفات رمصرو 
 833.226 13.983 127.398 618.793 73.052 ( ات وآالت ومعدات وعقارات استثمارية)ممتلك

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

      ستهالكاال
ثمارية  عقارات استت وات وآالت ومعدا)ممتلك

 326.078 4.545 66.309 181.439 73.785 (ستخدامموجودات حق االو
  ======= ==============  ======= ==============  == ===== = === = ======= ==  ======= ==============  ======= ====== ======== 
      

 وباتلمطل ات واالموجود
     

      عاد بيانها( وم   مدققة)  2020ديسمبر  31ما في ك

      

      ودات القطاع موج 

 81.595.788 26.210.679 7.495.019 2.675.110 117.976.596 

  ========= == =========== =  ==== === = = = = ==== ======  ===== = === =============  ======== ==== ========  === ==== ===== ==== ==== ===== 
 53.394.694 294.089 2.033.008 5.875.342 45.192.255 ت القطاع مطلوبا

  ======== == === ======== ==  =========== ==========  ======== =============  =========== =========  ===== === === = = = = ======= === 
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 ابع()ت عن القطاعاتمعلومات   3
 

 افيةلجغرالقطاعات ا
 

تم    .2020مارس   31و  2021ارس م 31في  نتهيتينالمالثالثة أشهر تي رادات ومعلومات أخرى عن القطاع لفترى اإليلجداول التالية علمل اتشت
 . 2020 ديسمبر 31و 2021مارس  31 كما فيموجودات للقطاعات الجغرافية لمعلومات عن الاعرض بعض 

 

 لي اإلجما دولي محلي 
  همألف در ف درهمأل ألف درهم 

    : 2021مارس  31تهية في المنر الثالثة أشهفترة 
    

    ت اإليرادا

    يين ج الء خارعمإليرادات من ا

 3.472.644 32.152 3.440.492 زمنية   على مدى فترة  - 

 2.520.664 984.217 1.536.447 جار ت اإليوقت محدد / إيرادا -

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

 4.976.939 1.016.369 5.993.308 

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

    رى عن القطاع ات أخ علومم

    فات رأسمالية مصرو
 579.184 174.263 404.921 ( ثماريةسترات ا ا وعقت عدامو وآالت ت )ممتلكا

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

    الموجودات 

      2021رس  ما 31كما في 
    

 1.257.652 375.165 882.487 حق االستخدامموجودات 
 4.721.419 2.073.151 2.648.268 استثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة 

 114.253.872 33.758.016 80.495.856 األخرى القطاع  داتموجو
 ------------------------------------------- ------------------------------------------- ---------------------------------------------- 

 120.232.943 36.206.332 84.026.611 لي الموجودات إجما
  ====== = ====== == = = ==  ==== = ======== == = ===  = = === ========= = ====== 

    

 55.290.867 19.430.846 35.860.021 طلوبات الملي إجما

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

   وم عاد بيانها( )غير مراجعة  2020مارس  31ي فالمنتهية الثالثة أشهر  ة فتر
    

 لي اإلجما * دولي محلي  

  همألف در ألف درهم ألف درهم 
    اإليرادات 

    مالء خارجيين ات من ع اد اإلير

 3.277.159 47.968 3.229.191 ترة زمنية مدى فعلى    - 

 2.051.040 597.476 1.453.564 إليجار وقت محدد / إيرادات ا -
 ------------------------------------ ----------------------------------- ------------------------------------- 

 4.682.755 645.444 5.328.199 
  ====== ====== ====  = = === === = == = ===  === ======= == ==== 

    أخرى عن القطاع معلومات 

    ة أسمالي ر  اتفمصرو

 833.226 166.643 666.583 ( ماريةتث وآالت ومعدات وعقارات اس )ممتلكات
  ====== === === ====  == = == == == == = ===  = ==== ======= ====== 
    

    انها( وُمعاد بي دققة)م 2020ديسمبر   31ا في  كم الموجودات

 1.268.823 378.647 890.176 محق االستخداات موجود

 4.854.060 2.255.078 2.598.982 ة ت مشترك االفة وائتزميل  استثمارات في شركات

 111.853.713 32.455.437 79.398.276 األخرى  القطاع  موجودات
 ---------------------------------------- --------------------------------------- ------------------------------------------- 

 117.976.596 35.089.162 82.887.434 إجمالي الموجودات 
  ====== = ======== ====  ===== == === = == == = ===  = ==== ==== = ==== ====== 

    

 53.394.694 18.227.190 35.167.504 المطلوبات لي إجما

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

 4-2 *راجع اإليضاح 
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 تكلفة اإليراداتاإليرادات و 4 

 
 نتهية في المفترة الثالثة أشهر     
 

   
 مارس  31

2021 
 س  مار 31

2020 
 ألف درهم  لف درهمأ    
 م راجعة( غير )     
 )م عاد بيانها(     
      ت يرادااإل

      تقارالعا من بيع ات اداإلير
 2.627.640 2.634.110    وحدات السكنية بالتجمعات البيع 
 729.503 1.205.058    فللبيع 
 352.659 830.429    راضي وأخرى رية وقطع األلتجا اوحدات بيع ال
      
 329.973 272.039    ةن الضيافيرادات ماإل
      

 1.288.424 1.051.672    لةذات الص واإليراداتئة جزلتجرة وا ؤلما تاران العقت ماإليرادا
    ----------------------------- ----------------------------- 

    5.993.308 5.328.199 
     === ===== = = ==  ======== == == 

      دات يرااإل لفةتك
      

      تاراتكلفة اإليرادات من مبيعات العق
 1.846.876 1.868.295    ت السكنية بالتجمعات داالوح ةلفكت
 397.943 713.349     الفلللفة تك

 168.987 280.017    أخرى ضي وجارية وقطع األراتكلفة الوحدات الت 
      

 183.652 151.420    لضيافةلالتكلفة التشغيلية  
      

 320.570 300.034    ات الصلةذة طنشواألئة والتجز لعقارات المؤجرةل  التكلفة التشغيلية
    ----------------------------- ---------------------------- 

    3.313.115 2.918.028 
     ==== ==== == ==  ======== == == 

 
 ارية وفات العمومية واإلدع والمصرفات البيمصرو 5
 

 المنتهية في فترة الثالثة أشهر  
 س مار 31 

2021 
 س  مار 31

2020 
 ف درهم أل رهملف دأ 

 عة( م راجير )غ  

 )م عاد بيانها(  

   

 284.410 376.489 ويقالتست ولمبيعا ا تافورمص
 233.967 180.067 ذات الصلة تب والمصروفات الروا
 30.233 35.464 مخداالستحق ا وداتموجلستهالك اال

 72.729 61.249 ت اارإدارة العق اتفومصر
 77.030 207.949 شطب في تحصيلها وال وككن المشمخصص الديو

 76.793 133.227 أخرى  تافوصرم
 ---------------------------- -------------------------- 

 994.445 775.162 
  ======== == ==  ===== == == == 

 



 ةوشركاتها التابع م.عش.  قاريةالع  إعمارشركة 
 

 ابع()ت وحدةلية الموجزة الملمرحيانات المالية ا الب حولضاحات إي
 ر مدققة( )غي 2021مارس  31ي ف  اكم
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 إيرادات التمويل  6
 

 ية في المنته فترة الثالثة أشهر     
 

   
 مارس  31

2021 
 س  مار 31

2020 
 لف درهم أ درهم لفأ    

 اجعة( م ر)غير      
      

 115.723 66.437    واستثماراتصرفية م ئعودادات التمويل من إيرا
 15.802 18.434    إيرادات تمويل أخرى 

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

    84.871 131.525 
     === == == ==  = = = = = == == 
 

 تمويل ال  تكاليف 7
 ة في المنتهيالثالثة أشهر  فترة    
 

   
 رس ما 31

2021 
 مارس   31

2020 
 لف درهم أ مدره لفأ    

 راجعة( م  )غير      
      

 224.396 198.097    قروض الب المتعلقةتمويل تكاليف ال
 32.816 38.176    أخرى تمويل تكاليف 

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

    236.273 257.212 
     === = == == ==  = == = = == == == 

 

 النقد واألرصدة المصرفية 8

  
 مارس  31

2021 
 ديسمبر   31

2020 
  ألف درهم  ألف درهم  
 م دققة()   
    

 18.047 16.738  دوقفي الصننقد 
 4.868.784 5.387.632 بتحت الطل مصرفية دائعوحسابات وحسابات جارية 

 927.962 1.317.815 أشهر  3ستحق خالل ت  بتة اع ثودائ
 --------------------------------- ------------------------------ 

 5.814.793 6.722.185 اليماإلج
   

 153.321 100.719 ( 22 اإليضاح) مرهونةائع ود
 302.617 302.064 ونقد مقيد هرأش 3د ستحق بعة ت  ائع ثابتود
 --------------------------------- ------------------------------- 

 7.124.968 6.270.731 
  == == =- == = = == ==  == == === = == == 

   :رفية والنقدالمص األرصدة توجد
 5.009.754 5.708.832 ية المتحدةالعربمارات داخل اإل

 1.260.977 1.416.136 تحدةرج اإلمارات العربية المخا
 -------------------------------- ------------------------------- 

 7.124.968 6.270.731 
  ===== == = = == ==  ===== = = = == == 

   ية:  لتالبالعمالت ا ةمقّوم والمبالغ النقدية لدى البنوكرصدة األ
 5.009.754 5.708.832 الدرهم اإلماراتي 

 751.344 656.660 ريكي الدوالر األم
 127.830 155.005 يعودال السريـال

 178.369 140.769 ة  الهندي بيةالرو
 77.519 355.847 مصريجنيه الال

 125.915 107.855 عمالت أخرى 
 --------------------------------- ------------------------------- 

 7.124.968 6.270.731 
  ==== = === = == ==  === = == == == = = 



 ةوشركاتها التابع م.عش.  قاريةالع  إعمارشركة 
 

 ابع()ت وحدةلية الموجزة الملمرحيانات المالية ا الب حولضاحات إي
 ر مدققة( )غي 2021مارس  31ي ف  اكم
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 )تابع( دة المصرفيةالنقد واألرص 8
 

 بعد خصم   م( درهألف    5.763.988:  2020ديسمبر    31) رهم  دألف    6.377.952يعادله    وما  النقد  يبلغ ،  2021مارس    31كما في  
ً لب. راجع ستحق السداد عند الطوتالتسهيالت التي تم الحصول عليها من عدة بنوك تجارية   . 16 رقم اإليضاح أيضا

 
ة األجل مودعة  بتة قصيرالثاالودائع  . إن  لودائع البنكيةلى اائدة عسالت الالمعد  لىاستناداً إة  ار ثابتعبأس  فائدة   وكنقد لدى البنال   يترتب على

وتحقق فوائد حسب المعدالت السائدة على   دية للمجموعةعلى المتطلبات النقوقف ذلك  ويتثالثة أشهر،  حتى  وم واحد  ي  من  حوتراتت  لفترا
 .األجل يرةالودائع قص

 
البنودلة  األرصد  ملتشت بهال  كى  دولمحتفظ  في  اإلمارا  الاة  المتحدة  عربيت  دأ  10.939مبلغ  على  ة  :  2020ديسمبر    31) رهم  لف 

 خصصة لالستثمارات في مشروع في سوريا.، مرهم(د فأل 11.048
 

 ألف   3.658.173:  2020ديسمبر    31)رهم  ألف د  3.831.436  مبلغ المصرفية على  األرصدة  النقد و  شتملي،  لتقرير تاريخ اكما في  
المستاات  عالدف   قابلم  درهم( إيداعها في حسابات ضمانلتي  ار ووي تطال  بيع عقارات لغرض  نظيرالعمالء  لمة من  لمقدمة  توزيعات و  تم 

 األرصدة غير مرهونة. / هذه الودائع. أرباح غير مطالب بها
 

 ر بها فواتير دصي  تي لمالذمم المدينة الينة التجارية والذمم المد 9

  
 رس ام 31

2021 
 ديسمبر   31

2020 
  ألف درهم  درهم ألف  
 )م دققة(   
 )م عاد بيانها(   
    التجارية  المدينة لذمما
 2.005.651 1.590.825  ، صافي شهراً  12مستحقة القبض خالل لمبالغ ا
  ----------------------- ----------------------- 

   

   ر فواتي هاصدر بت  لم التي مدينة  لاذمم ال

 4.066.834 5.447.069 هراً ش 12ل ها فواتير تستحق خالر بصد ت  ذمم مدينة لم 
 5.174.079 5.298.603 ، صافيهراً ش  12 دبعق تستح بها فواتيرصدر ت  مدينة لم  ذمم
 ------------------------- ----------------------- 

 10.745.672 9.240.913 
 ------------------------- ----------------------- 

 11.246.564 12.336.597 در بها فواتيرصي لموالذمم المدينة التي ية  جارلتاالذمم المدينة  ماليإج

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

 
لديون اص  مخصتعلق بي  ألف درهم(  303.591  :2020ديسمبر    31)هم  ر د  ألف   302.530مبلغ  اله  الذمم المدينة التجارية أع  من   خصمي  
 ل.لكامبا ردادستلالرى قابلة ة األخلمدينذمم اجميع ال عتبرت  يلها. كوك في تحصشالم



 ةوشركاتها التابع م.عش.  قاريةالع  إعمارشركة 
 

 ابع()ت وحدةلية الموجزة الملمرحيانات المالية ا الب حولضاحات إي
 ر مدققة( )غي 2021مارس  31ي ف  اكم
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  ا  مدفوعة مقدمومصروفات وذمم مدينة وودائع أخرى  موجودات  10
 

 
 مارس  31

2021 
 ديسمبر   31

2020 
  ألف درهم  ألف درهم 
 ()م دققة  
 )م عاد بيانها(  
   
 4.182.199 4.270.350 لتطوير اات اتفاقيبموجب  لالغ قابلة للتحصيمب

 3.911.851 4.012.897 ( 1) لالستثمار دما  قم مدفوعة مبالغ
 3.077.322 1.860.578 لمقاولين وآخرين دفوعة مقدما  بالغ مم

 897.427 976.383 ( 2)عمولة المبيعات المؤجلة 
 635.642 624.822 صيلالقابلة للتح مضافة البة القيمة ضري

 648.543 502.570 (المخصص صافية من ) ةص غير مسيطرصن حصيل محبالغ قابلة للتم
 349.358 455.365 زئةخاص بالضيافة والتجالطاع األعمال ق –زون مخ

 446.775 475.496 المالكين من جمعياتذمم مدينة 
 313.345 276.420 مؤجلة  موجودات ضريبة دخل

 170.777 164.038 ا  دممدفوعة مق صروفاتم
 34.811 17.043 أرضلالستحواذ على  عات مقدمةدف

 16.021 16.143 مستحقةفوائد 
 1.345.648 1.375.036 دائع وو أخرىدينة م ممذ
 ---------------------------  -------------------------  

 15.027.141 16.029.719 
  == ====== == ==   ======== == =  

   :دما  مق  المدفوعة والمصروفاتوالودائع المدينة والذمم  خرىاأل الموجوداتاق قفترات استح

 6.477.107 6.025.184 ا  شهر 12ل خال  
 9.552.612 9.001.957 شهرا   12بعد   
 ────── ─  ────── ─  

 15.027.141 16.029.719 
  ======== == =   ======== == =  

 
ح معينة. لم تصب   تفاي ائتالف  صجموعة لغرض الحصول على حصالم  تساهم بهاالتي  ل  األموا  مثلت  ثمارالمدفوعة مقدما  لالستالغ  المب  إن (1)

 . التقرير تاريخا في ل كمأس المايتم تحويلها لرمية ولم رسهمات لمساا هذه
 

إطفاء مصروفات عموال (2) للحصول على  بيالم   تيتم  المتكبدة  المؤجلة  العمالءعات  التزاستيففترة    على مدى  هاتنفيذأو    عقود مع  امات  اء 
 . كون ممكنا  حيثما ي األداء،

 
 ر طويرض التلغعقارات  11

  
 مارس  31

2021 
 ألف درهم  
   

 40.932.919  وُمراجعة( مدققة)رة لفتا في بداية يدالرص
 3.903.939  الفترةخالل  متكبدةال تكاليفال: زائدا  

 ( 2.861.661)  ةفترال  اإليرادات خاللولة إلى تكلفة محال تكاليفالناقصا : 
 15.222  ة مالت األجنبييل العتحو فروقاتناقصا : 

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

1.990.4194  الفترة  هايةنفي  الرصيد  
   ======== ===  
 



 ةوشركاتها التابع م.عش.  قاريةالع  إعمارشركة 
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 )تابع(  التطويرعقارات لغرض  11
 
 مارس  31 

2021 
 سمبر  دي 31

2020 
ف درهم أل ألف درهم    
 )م دققة(  
انها()ُمعاد بي    

   :الموجودة غرض التطوير العقارات ل
 21.961.720 21.457.487 تحدةة الميعربرات المااإل داخل دولة

 18.971.199 20.532.932 عربية المتحدةللة اإلمارات اج دوخار
 ------------------------- -------------------------  
 41.990.419 40.932.919 
  ===== = =====  == = = === ====  
 

   ماليةأوراق في  اتاستثمار 12
 

  
 مارس  31

2021 
   رسمبدي 31

2020 
  ألف درهم  درهم ألف  
 ()مدققة   
    

 672.092 996.570 األخرىخالل اإليرادات الشاملة  ة منعادليمة المالية بالقات الالموجود

 174.754 203.622 ة من خالل األرباح أو الخسائر لعادلت المالية بالقيمة االموجودا

077.812.2 1.858.787 ةالية بالتكلفة المطفألموجودات الما  
 --------------------------- -----------------------  

 3.058.979 .924.6582  
 ═══════  ==== ======  

   في األوراق المالية:  اتاالستثمار

6546.41 874.662 بية المتحدةات العرداخل دولة اإلمار  

.2378.242 2.184.317 بية المتحدةت العرخارج دولة اإلمارا  
 ---------------------------- -----------------------  

 3.058.979 2.924.658 

 ═══════  == ========  

 
 لمتدرج للقيمة العادلةم ااالنظ

 : تقييمحسب أسلوب ال دلةالعاية بالقيمة الللموجودات الم ةعادلالتالي للتحديد واإلفصاح عن القيمة ال النظام المتدرجتستخدم المجموعة 
 
 3المستوى  2 المستوى 1المستوى  لي اجماإل 
 ألف درهم لف درهمأ ف درهمأل رهمألف د 
     

.2931.097 73.676 1.200.192 2021مارس  31  29.223 
  === == == = ==  == == ====  == == = ====  === = ==== 

846684. )مدققة(  2020سمبر  يد 31  71.190 336.474  29.223 
  === ======  ==== === =  = === = == =  == == = = == 

 
ة في قيمة صاتي تكون عادادها والتردتحديد قيمة اسل  من خال  2ى  المستو ة ضمن  لياألوراق الما االستثمارات في  تقييم  تم التوصل إلى  

 .الفترة  خالل 2وى والمست 1ستوى مبين التحويالت  تتم مل لحصة الواحدة في الشركات المستثمر فيها.ل األصل



 ةوشركاتها التابع م.عش.  قاريةالع  إعمارشركة 
 

 ابع()ت وحدةلية الموجزة الملمرحيانات المالية ا الب حولضاحات إي
 ر مدققة( )غي 2021مارس  31ي ف  اكم
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 كة مشترات  تالفئاميلة وزات لشرك قروض 13

 
 مارس  31

2021 
   ديسمبر 31

2020 
  ألف درهم  رهمألف د 
 (قة)مدق  
   
 861.359 867.986 ذ.م.م   ليو سيدي دب الجنوب دبي ارإعم

 87.118 85.030 (1) أمالك للتمويل ش.م.ع
 114.072 113.889 من فيوز ذ.م.ود تاأول
 34.082 42.089 ى أخر شتركةميلة وائتالفات مز  ركاتش
 ----------------------- -----------------------  
 1.108.994 316.0961.  
  === == == ===  === == == ===  
 
  1.009.513:  2020 رسمب دي 31)ألف درهم  1.023.964 البالغةلة واالئتالفات المشتركة شركات الزميلل الممنوحة لقروضا خضعال ت

 فوائد.يها لترتب عيوال  فاقيةالتوفقا  لشروط ا لطلبا عندداد لسستحق اوتُ  اناتلضم م(هألف در
 
سنة    في  من قبل شركة أمالك   ض للقرلي  ٪ من المبلغ األص20اد  سد  تم  ،2014المبرمة في سنة    ة،دة الهيكلالشروط اتفاقية إع  قا  فو (1)

  ٪ 2  بحمعدل رترتب عليه  يو نةس  12  ىعلى مد  السداد  ستحقيُ األجل   طويليل  تسهإلى  لغ  بممن ال٪  65إعادة هيكلة  تمت  ، و2014
 .سنة 12 لمدةحويل تطارئة قابلة للأداة  ى لإ٪ 15 هيكلة ةإعادتمت و سنويا  

 
 مشتركة ائتالفات زميلة وشركات ي ارات فاستثم 14

 
 مارس  31

2021 
 ديسمبر   31

2020 
  ألف درهم  ألف درهم 
 ()مدققة  

 ة:كترشم ئتالفاتاة ويلمزشركات ثمارات في ستال  الدفتريةالقيمة 
 

  

 1.920.265 1.750.225 * ةجردم –( ودية)شركة مساهمة سع ةديدينة االقتصاالم ،إعمار 
 506.969 507.195 ذ.م.م ر بواديإعما

 498.113 502.214 * ي سي بي ذ.م.مون دداون تا
 437.273 437.251 ر ذ.م.م عماإي  بليو تي سدي د
 296.638 277.906 ةحدودلشرق األوسط الما ونالناشيرنتانر تير

 255.663 255.663 وير ذ.م.مسك زعبيل
 230.335 222.694 ليري أنونيم شيركتيم إيسليتميي باركالر توريزتيمال إيكو

 147.154 143.681 * ش.م.خ  واالستثمار ةلصناعإعمار ل
 117.421 121.514 *مدرجة –أمالك للتمويل ش.م.ع 

 68.615 64.379 * قاريالستثمار العلميت للسياحة وار البحاشركة 
 375.614 438.697 ى أخرفات مشتركة تالئشركات زميلة وا

 -----------------------  ----------------------  
 4.721.419 4.854.060 
  = == =======   = = === ====  

 
 .زميلةكات شرعة في ر المجمو* يمثل استثما
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 ابع()ت وحدةلية الموجزة الملمرحيانات المالية ا الب حولضاحات إي
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 )تابع( مشتركةالفات ائت زميلة وشركات ي ارات فثمتاس 14
 

 امة:ركة الهمشتزميلة واالئتالفات الال اتلية التالية في الشركلفعة الكية حصص الملمجموعلدى ا
 
 ةـ يلكالم                

 لد التأسيس ب  
 مارس 31

2021 
 ديسمبر   31

2020 
     

 % 30 .59 ٪30 .59 وديةالسع ودية( همة سع اسة مة )شركالمدينة االقتصادي إعمار
 % 48 .08 ٪48 .08 تحدة مال بيةارات العراإلم  م.ع للتمويل ش.أمالك 

 % 50 .00 ٪50 .00 حدة متالالعربية ت اإلمارا بوادي ذ.م.م مارإع
 % 65 .00 ٪65 .00 دة ربية المتحاإلمارات الع  ةدودط المحالشرق األوس  ناشيونالتيرنر انتر

 % 50 .00 ٪50 .00 تركيا يركتيونيم شأنإيسليتميليري  كالر توريزملي بارامتي إيكو
 % 40 .00 ٪40 .00 العربية المتحدة  راتإلماا  واالستثمار ش.م.خ  ةناعللصإعمار 

 % 29 .33 ٪29 .33 األردن  ثمار العقاريواالست  احةللسيحر الميت شركة الب
 % 50 .00 ٪50 .00 العربية المتحدة  راتإلماا  مدي دبليو سي ش.ذ.م.بي الجنوب إعمار د
 % 50 .00 ٪50 .00 المتحدة  بيةلعرإلمارات اا  م.مش.ذ.سي اعمار   ليو تيبدي د
 % 50 .00 ٪50 .00 المتحدة ية بارات العرماإل  بيل سكوير ذ.م.مزع
 % 20 .00 ٪20 .00 دة ية المتحرات العربااإلم    اون دي سي بي ذ.م.مون تاد

 % 61 .25 ٪61 .25 دة ة المتحيرات العربااإلم  اولد تاون فيوز ذ.م.م
 

 رىواألخالتجارية  ئنةداالم لذما 15

 
 مارس  31

2021 
 ر  ديسمب 31

2020 
  ألف درهم  ألف درهم 
 (ققة)مد  
 )ُمعاد بيانها(  
   

 5.833.395 5.611.248 ة عقود المشاريع فصصات تكلاستحقاقات ومخ 
09.2693.6 4.682.324 دائنون لشراء أراضي  

 1.696.219 1.991.541 تجارية  ةذمم دائن
39.0091.2 1.272.050 ريجاإلا اتمتزاال  
 199.673 190.590 رةمسيط ص غير الللحص الدفعقة لغ مستحمبا
 288.804 288.451 أرباح مستحقة الدفعوزيعات ت

 106.511 122.861  دخل مستحقة الدفعالضريبة 
35.574.53 قات أخرىائنة واستحقا ذمم د  4.453.826 
 -------------------------  ------------------------  

 4.63818.69  17.426.706 
  == ===== === =   == = = =======  
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 تخضع لفائدة سلفيات  ض وقرو 16
 

 
 مارس  31

2021 
 ديسمبر   31

2020 
  ألف درهم  مألف دره 
 ()مدققة  
   

75313.993. لسنةا الفترة /ي بداية  الرصيد ف  729.373.41   

 7.466.349 538.917 السنة /فترة لا لبة خالدا : سلفيات مسحوزائ

( 104.687) السنة /الفترة  خالل لمسددةالقروض ا  ناقصا :  (7.846.325 )  

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

 13.993.753 13.845.566 ة الفترة / السنةبدايالرصيد في 

 50.805 344.233 ( 8 يضاح)إفع عند الطلب تحق الدست تائدا : تسهيالز

( 8.113) اشرة تكاليف المبناقصا : الجزء غير المطفأ من ال  (09.61 )  

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

 14.034.948 14.181.686 نةالسالفترة /  يةافي نه تخضع لفائدةالتي  صافي القروض والسلفيات

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

   : ةتخضع لفائدالتي  روض والسلفياتفترات استحقاق الق

 3.490.265 4.500.015 هرا  ش 12ل خال

 10.544.683 9.681.671 شهرا   12بعد 

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

4.94814.03 14.181.686 سنةلاالفترة / نهاية   لرصيد فيا  

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

   افي: غرالج سب الموقعح تخضع لفائدةالقروض والسلفيات التي 

3738.107.  مارات العربية المتحدةاإللة داخل دو  7.852.109 

.3136.074 رات العربية المتحدةماولة اإلخارج د  6.182.839 

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

 14.181.686 14.034.948 

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

 التالية:  ر المضمونةنة وغيئد المضموها فواتترتب عليالتي وعة القروض والسلفيات ى المجملد
 

 مضمونة
 
تمويل - بم  تسهيل  دوالر    500.000بلغ  مشترك  ) أمريكألف  بمو  1.836.500ي  مضمون  درهم(  بعضألف  قارات  عال  جب 

  للوبحامل  لكبا  هداد س  ويتمويا   ٪ سن1  .50زائدا     يبورلحسب سعر    دةفائ   تب عليهتريو  في تركياالمجموعة    لكهاتمتلتي  ارية  الستثماا
 . 2022 عام

 
ت في لبنان ا دبعض الموجو  بموجبمن بنك تجاري مضمون  ف درهم(  أل   38.507ألف دوالر أمريكي )  10.484قرض بمبلغ   -

 . 2022عام  حلولب هادسد ويتمويا  ٪ سن7 .5بنسبة  ئدةفاليه ويترتب ع
 
ه علي ويترتب    ةة المتحدبيت العراإلمارالموجودات في ابعض  ن بموجب  ن بنك تجاري مضمومهم  ألف در  806.346لغ  بمبقرض   -

 . 2024 امبحلول ع هدسدا ويتما  ٪ سنوي1 .50ائدا  ايبور زبسعر  ئدةفا
 
بعض نة مقابل  مضمولية  ابنوك تجارية ومؤسسات ممن    م( دره  ألف  742.996)  ةنديوبية هألف ر  14.803.961  بلغمبقروض   -

 . 2025 ول عامبحل ويتم سدادها ٪ سنويا  12 . 66ى ل٪ إ9 .15تتراوح من  وائدعليها ف في الهند وتترتب الموجودات



 ةوشركاتها التابع م.عش.  قاريةالع  إعمارشركة 
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 )تابع( تخضع لفائدةسلفيات  ض وقرو 16
  
 ونةر مضمغي 

 
بسمجمال  قامت   - دوالر  أل  720.000بلغ  محب  وعة  )أف  الحأ  2.644.560مريكي  تسهيل  من  درهم(  االئلف  اان تمد  جدد  لمتي 

شتركة بنوك تجارية م ألف درهم( والذي تم الحصول عليه من 5.509.500ريكي )م الر أألف دو 1.500.000( البالغ “التسهيل”)
. تم عرض  2023  بحلول عام  م سدادهتوينويا   ٪ س1  .25  ائدا  زور  عر ليببس  دةئرتب عليه فاوتت،  لعربية المتحدةات ااإلمار  دولة  في

م التكاليف غير المطفأة المنسوبة ف درهم، بعد خصلأ  2.643.262الموحدة بمبلغ  لمرحلية الموجزة  ا   لماليةا  تيانا في الب التسهيل  
 ملة.بصورة مباشرة للمعا

 
الم   - بسقامت  أمرأل   2.000بلغ  مب  حجموعة  دوالر  )يف  مرهد لف  أ  7.346كي  تسهيل  م(  المتجدد  ئاالالحد  ن   ( “التسهيل”)تماني 

مشتركة في دولة    بنوك تجارية  ه منيول علف درهم( والذي تم الحصأل   7.346.000يكي )أمر  ألف دوالر  2.000.000البالغ  
ي  هيل فالتس   يانبتم  .  ا  شهر  12خالل    هويتم سداد  نويا  س٪  1  .25  ا  ديبور زائه فائدة بسعر لاإلمارات العربية المتحدة، وتترتب علي

المالية  بيالا الموجزة  نات  بمبلغ  المرحلية  التل أ  4.502الموحدة  بعد خصم  مباشرة  وبة بصالمنسمطفأة  الر  كاليف غيف درهم،  ورة 
 .املةللمع

 
السنة  مجموعة  ال  متقا   - مبلغخالل  أمري  975.000  بسحب  دأل   3.581.175)  كيألف دوالر  ا  نمرهم(  ف  االحلتسهيل  ي  ئتماند 

 ارية جبنوك ت  منلذي تم الحصول عليه  ألف درهم( وا  3.673.000لف دوالر أمريكي )أ  1.000.000غ  لاالب  (“لالتسهي”)  متجددلا
تم  .  2023  بحلول عام  دهويتم سدا ٪ سنويا   1  .25ئدا   فائدة بسعر ليبور زا  ليهتب عتترو  تحدة،مارات العربية المولة اإلمشتركة في د

الموجز المرحلي  ةلمالي اات  البيانفي    ليالتسه  يانب بمبلغ  ال  ةة  د  3.577.204موحدة  التكاليف  ألف  خصم  بعد  المطفأة  رهم،  غير 
 معاملة. رة للرة مباشالمنسوبة بصو

 
ها فائدة  علييترتب  اإلمارات العربية المتحدة  دولة  في    بنك تجاريمن    ول عليهاحصتسهيالت تم اليمثل  ألف درهم    344.233  غبلم   -

 الطلب. ندد عحق السداوتستشهر لمدة  ويا  سن ٪1ا  دزائ  رإيبو ربسع
 
متحدة  ة اليبالعراإلمارات    دولةتجارية في    بنوكول عليها من  تم الحصقصيرة األجل  ت  يالهتسيمثل    ألف درهم  731.825مبلغ     -

 . 2022في وتستحق السداد سنويا   ٪1 ائدا  ز  بورإيدة بسعر يترتب عليها فائ
 
ر زائدا  وب كاي  بسعرئد  فوا  اتب عليه ية وتترروك تجاهم( من بنف در أل  98.592)  تانيةسبية باكوف رأل   4.090.954ض بمبلغ  وقر   -

 . 2021 ها بحلول عاماددس ويتم٪ سنويا  0 .15
 
إلى  د تصل  فوائ  امن بنوك تجارية في مصر وتترتب عليه(  ألف درهم  2.397ألف جنيه مصري )  10.255مبلغ  ب  مويلتسهيالت ت -

0. 1%  ً  .2021ول بحل اسداده ويتممصري ي ال كزنك المرباليدور  رعدل كوماً زائد  سنويا
 
بور زائدا  بسعر لي  فائدةيه  عل  ب تترييا  ركي تجاري ف بنك ت  درهم( منألف    661.140دوالر أمريكي )  فأل  180.000قرض بمبلغ     -

 . 2022بحلول  ادهويتم سدا  نوي٪ س1 .25
 
بسعر ليبور زائدا    فائدةعليه    ب ترتيا  في تركيك تجاري  بن  م( مندرهلف  أ  734.600)ريكي  مدوالر أ  فأل  200.000قرض بمبلغ     -

 . 2021بحلول  ويتم سدادهويا  ٪ سن1 .25
 
بمب   - أمدوال  لفأ  56.998لغ  قروض  تجألف در   209.354)  ريكير  بنوك  لبنان وتتر  اريةهم( من  إلى        اعليهتب  في  فوائد تصل 

 . 2021 بحلول ويتم سدادها يا  ٪ سنو4 .58
 
٪  1يه فوائد بسعر سيبور زائدا   ألف درهم( من بنك تجاري ويترتب عل  166.663)سعودي    ريـال  ألف  170.168غ  ض بمبلقر   -

 .  2021بحلول  ه ويتم سدادسنويا  ٪ 1 .75دا  ائر زور سيب سع - سنويا  
 
ح وتترا  ائدا فورتب عليهتتوند  لهفي اية  ارج( من بنوك تمدرهألف    1.583.565ألف روبية هندية )  31.552.053قروض بمبلغ     -

 .  2026ويتم سدادها بحلول ٪ سنويا  9 .5لى  ٪ إ7 .21من 
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 صكوك 17
 
 :كوك ليمتدمار صإع .أ
 
ي جزر كايمان وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لة فة مسجية محدودمسؤول  ذات(، شركة  ر"ك ليمتد )"الُمصدصكو  ة إعماركرش  تقام
إبر  ستأسي بلمجموعة،  ل أمان  رصدا نامج  ألخر  “رنامجالب”)ة  شهادات  وقت  من  للُمصدر  بموجبه  يجوز  أما(  شهادات  لغإصدار  اية نة 

 نة. ت األماشهادا  من مجموعةفي شكل هم(  ألف در 7.346.000) ر أمريكيف دوالأل  2.000.000
 

 :3 المجموعة
 أمريكيدوالر  ألف    750.000( بمبلغ  “3  كوكصلا”نة )ماأ  تشهادا  الثة منلثا  وعةالمجم، قام الُمصدر بإصدار  2016سبتمبر    15في  
الصكوك  البرنامج. تلف درهم( بموجب  أ  2.754.750) إدراج  ويترتب    2026سنة    لسداد فيا  ستحقوتدبي،    ناسداك  ةفي بورص  3م 

 : 3 كوكصلترية لدفلا القيمةما يلي فينوي. ٪ سنويا  ويتوجب سدادها على أساس نصف س3 .64عات أرباح بنسبة توزي  3على الصكوك 
 
   

 
 مارس  31

2021 
 سمبر  دي 31

2020 
  ألف درهم  مألف دره 
 ()مدققة  
   
390.82.74 2.748.624 نةالس / الفترة نهاية ت الصكوك كما فيتزامالا  
  = = === ======   = === =====  

 
 :4 مجموعةال

مريكي ر أالف دوأل  500.000بلغ  "( بم4كوك  ص"المانة )ت أامن شهادلرابعة  ا  المجموعةلُمصدر بإصدار  ، قام ا2019سبتمبر    17في  
بم  1.836.500) البرنامج.ألف درهم(  إد  وجب  نا  4وك  الصك  راجتم  ب  ويترت   2029في سنة    السدادتستحق  سداك دبي، وفي بورصة 

 :  4صكوك لة للدفتري ة املي القيفيما ي دادها على أساس نصف سنوي.٪ سنويا  ويتوجب س3 .875بة رباح بنسات أتوزيع  4على الصكوك 
   

 
 مارس  31

2021 
 ديسمبر   31

2020 
  ألف درهم  مألف دره 
 ()مدققة  
   
831.5961. نةالس/  الفترةنهاية  كما فيلتزامات الصكوك ا  1.831.347 
  = ==== === ===   = ========  
 

 ليمتد:  اي ام جي صكوك ب. 
 
كايمان وهي لة في جزر  مسجة محدودة  يذات مسؤولكة  ر شهي  "( ودرلمصا"كوك ليمتد )ي ص، أصدرت اي ام ج2014  يونيو  18  في
مملوكة  شر تابعة  لم كة  )"اجمبالكامل  أمانة  شهادات  ش.م.ع،  مولز  إعمار  أمريكي   750.000مبلغ  ب  لصكوك"(وعة  دوالر  ألف 
دل مع  كولصكلى اع  رتبتي. و2024عام  في  ك دبي، وتستحق السداد  اسدارصة نلصكوك في بوألف درهم(. تم إدراج ا  2.754.750)

 يلي القيمة الدفترية للصكوك:  ماف سنوي. فيادها على أساس نصسدياً ويتوجب % سنو4 .6 سبةأرباح بن تتوزيعا
 

   
 مارس  31

2021 
 مبر  ديس 31

2020 
 لف درهم أ ألف درهم   
 )مدققة(    
     

 2.746.118 2.746.692   هاية الفترة / السنةفي نكما  امات الصكوكالتز
    === = == == ==  ====== = == 
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 )تابع(  كوكص 17
 

 ك: زامات الصكوإجمالي الت يفيما يل

   
 مارس  31

2021 
 مبر ديس 31
 2020 

 ألف درهم  ألف درهم   
 ققة(مد)    

     صكوك ليمتد:إعمار 
 2.748.390 2.748.624   3 المجموعة -
 1.831.347 1.831.596   4 المجموعة -
     
     متد: يك لصكو جيم ااي 
 2.746.118 2.746.692   صكوك ال -
   ------------------------ ------------------------ 
 7.325.855 7.326.912  لسنةترة / اجمالي التزامات الصكوك كما في نهاية الفإ
    === === = == ==  ==== = = ==== 
 

 لمال رأس ا 18
 

   
 مارس  31

2021 
 مبر ديس 31
 2020 

 ألف درهم  مدرهألف    
 مدققة()    
     
م  هدر  1ع هماً بواقس  7.159.738.882رح به: س المال المص رأ

درهم   1 سهماً بواقع 7.159.738.882:  2020يسمبر د 31للسهم )
 7.159.739 7.159.739  للسهم(

   ------------------------ ---------------------- 
ً  7.159.738.882: لالمدفوع بالكاممصدر وال   مدره 1ع بواق سهما
رهم  د 1بواقع سهماً  7.159.738.882:  2020ديسمبر  31سهم )لل
 7.159.739 7.159.739  هم(سلل
    ==========  ========== 
 
 

 
 
 
 
 



 عةتها التاب كاوشر .عش.م  عقاريةال إعمارة شرك
 

 )تابع( وحدةزة المالمالية المرحلية الموج  إيضاحات حول البيانات
 )غير مدققة(  2021مارس  31كما في 

44 

 
 يات االحتياط 19

 
 االحتياطي 

 نوني لــقاا
 اطي رأس تيح ا
 لمال ا 

 االحتياطي 
 أسهم عالوة  لعام ا

تياطي صافي اح 
ح / بار ألا
ير ئر( غالخس)ا 
 ة حقق الم

حويل  احتياطي ت
 اإلجمالي  ة العمالت األجنبي

 رهم ألف د مألف دره ألف درهم ف درهمأل   درهم ألف  مألف دره ألف درهم  
        

 17.565.660 ( 3.766.221) ( 1.411.088) 578.234 6.940.830 3.660 15.220.245 )مدققة(  2020ديسمبر  31 كما فيلرصيد ا
        

 ( 25.063) ( 25.063) - - - - - ( 4-2ن )إيضاح إعادة البيا ر التغير بسبب يتأث
 ---------------------------- ----------------------- ------------------------- ---------------------- ---------------------------- --------------------------- --------------------------- 

 17.540.597 ( 3.791.284) ( 1.411.088) 578.234 6.940.830 3.660 15.220.245 )م عاد بيانها(  2021يناير  1 فيكما الرصيد 
        

 ( 390.863) - ( 390.863) - - - - غير المحقق  اطياالحتيفي  الزيادة
        

 ( 29.518) ( 29.518) - - - - - نبية أج عمالت ويل احتياطي تح في  الزيادة

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

 ( 420.381) ( 29.518) ( 390.863) - - - -  لكيةلم وق احق ضمنمباشرةً المعترف بها  الخسائرصافي 
 --------------------------- --------------------- ------------------------ ---------------------- ---------------------------- ---------------------------- --------------------------- 

 17.120.216 ( 3.820.802) ( 1.801.951) 578.234 6.940.830 3.660 15.220.245  2021مارس  31ا في كم الرصيد
  == ======== =  =========  ==========  = ========  ======== ====  ======== ====  =========== 
        

 17.562.729 ( 3.559.043) ( 1.359.497) 578.234 6.679.130 3.660 15.220.245 )مدققة(  2019مبر ديس 31 فيد كما الرصي
        

 ( 8.814) ( 8.814) - - - - - ( 4-2إعادة البيان )إيضاح ب بسب  اتلتغيرتأثير ا
 --------------------------- -------------------- ----------------------- --------------------- ---------------------------- ---------------------------- --------------------------- 

 17.553.915 ( 3.567.857) ( 1.359.497) 578.234 6.679.130 3.660 15.220.245 )م عاد بيانها(  2020ير ينا 1في ما كالرصيد 
        

 ( 216.598) - ( 216.598) - - - - غير المحقق  اطيتيح االفي  النقص
        

 106.054 106.054 - - - - - أجنبية ت عمالويل احتياطي تح في  الزيادة
 ----------------------- ----------------------- ----------------------- ------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- 

 ( 110.544) 106.054 ( 216.598) - - - - لكية  الم ق حقوشرةً ضمن رف بها مبات المع  (الخسائر)/  باحاألر ي صاف
 --------------------------- ----------------------- ----------------------- ------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- 

 17.443.371 ( 3.461.803) ( 1.576.095) 578.234 6.679.130 3.660 15.220.245 اد بيانها( ع )م   2020ارس م 31 كما في الرصيد
  = ==========  ======== ==  ======== ==  ========  === ========  ===========  =========== 

 



 تابعةوشركاتها ال ش.م.ع  ةاري العق رإعما  شركة
 

 تابع(لموحدة )ية الموجزة احلنات المالية المربياالإيضاحات حول 
 ة( ققمد  غير) 2021مارس  31كما في 
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 اح ربتوزيعات األ 20
 

 ً  ماع الجمعية اجت  ذلك خالل، و2020نة سم لهللسم دره  0 .10 بقيمةرباح نقدية وافق مساهمو الشركة على توزيعات أ لتاريخ التقرير، الحقا
 . 2021ل أبري 11في  لمنعقدالعمومية السنوي للشركة ا

 
 ةاألطراف ذات العالق ت حولإفصاحا 21

 

واء بشكل  مجموعة القدرة، سا كان لدى القة بالمجموعة إذات عالة، تعتبر األطراف ذالمرحلية الموجزة الموحد  ات الماليةهذه البيانلغرض  
س، أو عندما  العك  الية والتشغيلية أوالمرات  لقراتخاذ افي اي عليه  تأثير جوهر   رسةلطرف أو مما ااشر، للسيطرة على  ب ر ميو غأاشر  بم

 منشآت أخرى.  ذات العالقة أفراداً أو األطراف . يمكن أن تكونكةطرة المشترالطرف للسي مجموعة وتخضع ال

 

 ذات العالقة  فامالت األطرامع
وفقاً لشروط  نشطة االعتيادية واأل  في سياق   عامالتالم  رام هذهتم إبفترة.  ال  لعالقة خاللاة مع األطراف ذات  يوهرجال  تعامالما يلي المفي

 :اف المعنيةين األطرمتفق عليها ب
 

 ي منتهية فالالثالثة أشهر  فترة   

   
 مارس 31
 2021 

   مارس  31
2020 

 درهم  فأل ألف درهم   
 ة(مدقق)    

     ة: تركواالئتالفات المش يلةمت الزالشركا
 24.738 5.856   عقارات تطوير  تمصروفا

 594 562   مويل اإلسالميدات التإيرا
 6.554 3.198   ةدارياإلومومية الع  المصروفاتومصروفات البيع  

 574 50  ت الصلةذا اإليراداتجزئة والتالعقارات المؤجرة وإيرادات اإليجار من 
 199 139   اإليرادات  لفةتك
 - 395  خرىاأل ت التشغيليةراداياإل
    ===== =  ====== 

 

 

    
    لعالقة: رة العليا واألطراف ذات اظفي اإلداموودارة اإللس أعضاء مج
 36.974 51.570  ة دارياإلومومية الع  المصروفاتوالبيع   مصروفات
 23.011 17.159  صلةال  تذا تادااإليروة ئوالتجزارات المؤجرة يجار من العقاإل إيرادات
 12.630 11.197   تمويلال تكاليف

 16 - فةن الضيااإليرادات م
 - 8.560   اإليرادات  تكلفة
 1.175 1.175   أخرىت راداإي

 19.164 125   رى خأ  شغيليةت تإيرادا
 - 705.600   استرداد مبلغ مدفوع مقدماً 

    = === ====  = = = === 
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 العالقة )تابع( ذات  رافحول األط حاتإفصا 20
 

 ة قالعال طراف ذاتأرصدة األ
 

 وحد(:جز الملموا المرحلي الي ضمن بيان المركز الم والمدرجة)مة مع األطراف ذات العالقة دة الهاصألريلي ا فيما
 

   
 مارس 31
 2021 

 ديسمبر   31
2020 

 ألف درهم  درهم ألف   
 ققة(مد)    
     

     تركة: المشات لة واالئتالفالزميالشركات 
 70.644 68.502  رى واألخالتجارية الذمم الدائنة 

 881 941     فواتير دينة التي لم يصدر بهامرية والذمم الالذمم المدينة التجا 
   == ===  = ==== 
 

    ا واألطراف ذات العالقة: عليوموظفي اإلدارة ال أعضاء مجلس اإلدارة
 2.187 2.319   ة النقد واألرصدة المصرفي

 42.720 23.757   ير تفوار بها صديلم التي  ةالمدين  مالذمو تجاريةالمدينة الم ذمال
 ً  820.020 102.013  موجودات أخرى وذمم مدينة وودائع ومصروفات مدفوعة مقدما

 3.092 2.803   مبالغ مدفوعة مقدماً من العمالء 
 737.874 740.127   قد واألرصدة المصرفية الن
    === == ===  == === === 
     
     عليا دارة العويضات موظفي اإلت
   ة:الفترالل في اإلدارة العليا خيما يلي مكافأة موظف
 مارس 31   

 2021 
   مارس 31

2020 
 ألف درهم  ألف درهم   
     

 94.463 65.243   مزايا قصيرة األجل
 2.242 2.305   مة للموظفين ة الخدمكافأة نهاي

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

   67.548 96.705 
    ========  = ======= 
 

 موظفاً(.  193 :2020مارس   31فترة )وظف خالل الم 161ليا ظفي اإلدارة العبلغ عدد مو
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 رئة  االط تلتزاماواالالضمانات  22
 
 نات الضما (أ

 
 . (رهمألف د 217.906  :2020ديسمبر  31م )ألف دره 214.222 تندية بمبلغمادات مستضمانات مالية واع رت المجموعةدأص .1

 
مان خطاب ض  ضمان مقابلكألف درهم(    5.000  :2020مبر  سدي  31درهم )  ألف   5.000غ  لبمب  حسن أداء  ضمان موعة  لمجأصدرت ا .2

 ي.ة دبموارية من حكة تجار رخصإلصد ك تجارين بنمصادر 
 

ظيم  نسسة التؤى مم( إلهألف در   6.517.374  :2020ديسمبر    31درهم ) ألف    6.190.453  بمبلغ  داءأسن  ح  ة ضمانمجموعال  قدمت .3
 ظيم العقاري. صة بمؤسسة التنخاال ائحاللوبموجب يدة الجدريعها شام مقابلدبي  العقاري في

 
ة عن ضمانات  ككفال  تجاريةبنوك  لى  إدرهم(    ألف  88.043  :2020ديسمبر    31م )دره لف  أ  274.805بمبلغ    ضمان  المجموعة  قدمت .4

 لمجموعة.اب ير الخاصةقية التطوااتف/  تركشالم فاالئتالك بالنيابة عن والبنرة من صاد
 

ية كومت حة سلطاف درهم( إلى عدأل  98.826  :2020ديسمبر    31)  رهمد  ألف  103.494بمبلغ    داءأ  حسن  اتانالمجموعة ضم  قدمت .5
 يضاحاإلراجع  )ألف درهم(    116.361  :2020يسمبر  د  31)   درهملف  أ  88.594بقيمة  بنك رهن  دى الل  .في الهند فيما يخص مشاريعها

 تسهيالت. عدة  مقابل( 8 رقم
 

 ل مقاب ر  ألف درهم( في مص  25.296  :2020ديسمبر    31)درهم  لف  أ  438  مبلغب  ئتمانطاقة ابل  وتسهي  يستندم  تماداعة  وعلمجما  قدمت .6
بقيمة  ا  دىروعها. لمش   ماد االعتل  مقاب  (8  رقم  يضاحاإل)راجع    درهم(ألف    25.296  :2020ديسمبر    31)ألف درهم    438لبنك رهن 
 .ناالئتماوبطاقة  دينمستال

 
مقابل جهة حكومية في مصر    إلىألف درهم(    11.664:  2020ديسمبر    31)ف درهم  لأ  11.687مان بنكي بمبلغ  ضالمجموعة    قدمت .7

بقيمة  شروعهام البنك رهن  لدى  دأ  11.664  :2020ديسمبر    31)ألف درهم    11.687.  هذا مقابل  (  8  رقم  احيضاإل)راجع  رهم(  لف 
 .البنكيالضمان 

 
 الطارئة لتزاماتالا (ب

 
وهي   (ر كوربوريشن ليمتدشيـال انفراستكتردسانندرا براديش  ا)ايرستوايل    ربوريشن،كو شر  كانفراستانا ستيت  تيالنج  أصدرت شركة   .1

ليمتد    تي دي  آند ال  انديا  وني لشركة إعمارقانشعار  هند، إلي ابعة للمجموعة فركات التاعض من الشفي ب  مشترك   ائتالف   في  شريك
ن شيب ر هيلز تاووشركة إعما   انديا  إعمار  شركة  ينا بامهالتي تم إبر  التشغيليةاإلدارة  وتطوير  الاتفاقيات  بعض    إلنهاء(  انديعمار ا)إ

تاون شيب  ه  إعمار  تد )شركةليم  برايفت ليمتد وهيبريلز  للمجم  ائتالف  ايفت  راستكشر  انفالنجانا ستيت  تيعة مع شركة  ومشترك 
بولديشرو  (شنوريكورب لميتد وجلي  لزر هيكة  برايفت  ليجر  بولدير هيلز  لميتد )شركة  برايفت  ائتالر  للمجموعة مع ف مهي    شترك 

سشركة   اوأقامت    . شن(كوربوريتكشر  انفراستيت  تيالنجانا  انددنشركة  براديش  انفراستك سترا  كوربورشريـال  ليمتدر  عوى د  يشن 
تم  . باإلضافة إلى ذلك،  ويربأعمال التطنشاط متعلق    يألة  ن مزاوم  انديا  ارإعمة  شرك  لمنع  انديا  إعمار رى ضد شركة  قضائية أخ

،  أراضي وبيع قطع    ألراضيا  صيصخوتازة  في حيخالفات  د ملوجو  أخرىة من قبل أطراف  ضد المجموع  اوىدعال  عدد منرفع  
 إلخ.

 
ً كو ذالقضايا الم  أن كافة  رةاإلدارى  ت  ،ليهاحصلت عالتي    ةينالقانو  االستشارةى  بناًء عل براديش   اندراشركة  عة من قبل  المرفو  رة آنفا

انفرا ليمتد  اندستريـال  يتمستكشر كوربوريشن  األ دياً  ا وتسويته  سوف  التمع جميع  الصادرسوية والطراف بموجب قرار    سنة   تحكيم 
ً   أو  1996 تسويةآل  وفقا المنصوصزالمنا   لية  ب   قانون  فيليها  ع  عات  لاندرا  تطوي راديش  البنية  تمكين  الهن  2001تية،  حالتر  د.  في 
االوريثما   القانونيهنتيتم  اإلجراءات  من  المتعلقاء  الجارية  المختلفة  بالمشارية  اة  ولمذكوع  أعاله،  إلى  رة  ونية  القان  االستشارةاستنادا 
 قبلها.ال يمكن ت لتاليقيقي وبالحقض مع الوضع انالتي أثيرت تتا موراألدعاءات/الارة أن دااإلرى ، تةالمذكور
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 )تابع(  الطارئة لتزاماتاال  (ب
 

إم جي  قا   .2 ليمتد، و  تراكشنإف كونسمت شركة إعمار  لبرايفت  تابعة  بتطوير وتشييد مشروهي شركة  مز ولث جيع كومنلمجموعة، 
نمويف أساس  الهند على  في  بيالذج  لدج  الوا  لعاماالقطاعين  ن  شراكة  وفقاً  هيالع  اريشمالير  طوتفاقية  تلخاص  مع  التمبرمة   طخطيئة 
فال وبعد2007سبتمبر    14  في  دلهيي  عمراني  ا  .  على  عن التأكيد  المشروع  إ  كتمال  شطريق  طاصدار  اإلشغال،  هيئة هادة  لبت 

التي   رار ضاأل كتعويض عن  (  ن درهميو مل  92ليون روبية هندية )م  1.830  بالغوال   اءدحسن األط العمراني في دلهي بضمان  التخطي
، تم التنازل عن بعض الشقق وبعض  الزيادة في معامل المساحة المبنية المستخدمة والمنتفع بهابسبب    ىات األخرلباوالمط  الحقت به

األخرى أن    ، حيثالمطالبات  إزعمت  إمشركة  إف  عمار  براي  جي  لم  كونستراكشن  ليمتد  الزمنية    زمتلتفت  لشروط  بالجداول  وفقاً 
إعالمشاريع. وقد طعنت ش  ريتطو  اقيةتفا إم جي  ا مركة  برنستراكشإف كور  اايفن  ليمتد على  البنابمطالبة  لت  من خالل كي  لضمان 

لمذكور  االستئناف  ا  في  رنظوالذي    "لتقسيممقعد ا" نظر  . الحقاً ضمان حسن األداءصيل  لتح  العليا  هونبل ديلهيكمة  حم  أمامتئناف  االس
، هتهما. وبموجبالبارفين بتقديم مطلطال ائة التحكيم كطالبت هيد  قالنزاعات إلى هيئة التحكيم. وافة  حالت كبتشكيل هيئة تحكيم وأ  مروأ
شركةق جي  إعمار    دمت  برايفتونستك إف  إم  ب  راكشن  مذكرة  هند  مليون  14.182بمبلغ    ةمطالبال  تضمنةمالوقائع  ليمتد  ية  روبية 
إم جي مار  كة إعشر   ة منالمقدمت  بالدها على مذكرة الوقائع والمطارهي  في دل  هم(. وقدمت هيئة التخطيط العمراني ر مليون د  712)

ليمتد، وقكشن  إف كونسترا مطالببرايفت  أيضاً  ادمت  بمبلغ  المقاتها  )دنمليون روبية ه  14.460بلة  ب  726ية  فيها مليون درهم(   ما 
 .كيمالتحهيئة  منظورة أمامال الدعوى سالفة الذكر تزار. وال األضرت النقدية عن يضاالتعو

 
اإلدارتعتق استناداً د  القانوني،  لى  إ  ة،  إم جي  الرأي  إعمار  كوأن شركة  ليمتإف  برايفت  قد  نستراكشن  الج  حققتد  وفقاً لتطمميع  بات 
مة من  لمقدخرى االمطالبات األوالمسحوب    وض والضمان البنكيار المفررض النقدي عن األضالتعوي، وأن  ع ريية تطوير المشاالتفاق
 .تلها مبررا ليسدلهي التخطيط العمراني في هيئة 

 
تد  يمراكشن برايفت لونستكمار إم جي إف  عة إبل شركالمعينة من قيمتد )"المقاول"(  د( لنواليا كونتراكتس )الها قدمت شركة أهلوكم   .3

رايفت ليمتد. ستراكشن بإف كون إم جي  ركة إعمار  م تقبلها ش لالبات التي  بعض المط  في ديلهي  فيلدجومنولث جيمز  وع ك مشر  يدشيلت
عل طالبوبناًء  العقد  بموجم  حكيتبال  المقاول  يه،  ب ب  مطالبات  روب  5.280مبلغ  وقدم  هنيمليون  )ة  در  264دية  تتعلق  مليون  هم( 

مار إم مت شركة إعت ليمتد. وقدفنستراكشن برايإم جي إف كو  عماركة إشر ا  تقبلهم  تنفيذها لكن ل  ن تمأي من المفترض  تال  ألعمالبا
كونجي   ليمتد  اكشسترإف  برايفت  مقابلةن  رومليو  11.703لغ  بمب  مطالبات  )ية  بن  بس  مليون   585هندية  المقاول  ب بدرهم( ضد 
والاأل الناقصة  والتعدعمال  فمعيبة  ايالت  والدفعلي  وفافواتير  باإلت  للعقد،  إضقاً  مدطالبم  لىافة  بة  بأخرى  المطالبة عومة   خصوص 

 .ئيالنها حكمال صدارإلم هيئة التحكيأمام  منظورةوى قيد ل الدعال تزا  نا أعاله.كي كما ذكربالضمان البن
 

ركة  فإن ش عليه،  اًء  تفقة مع شروط العقد. وبنم ست  نبه لية من جالمقدمب العقد وأن المطالبات االمقاول قد أخفق بموجأن  اإلدارة  ترى  
 .الحهاصكماً لح التحكيم أن تصدر هيئة لتأم ديمتراكشن برايفت لر إم جي إف كونستماإع

 
ا   .4 سياق  االعتيادية،  في  رتألعمال  عم  دعافع  قضادة  المئية  وى  مشتري  قبل  تابعة  من  شركات  ضد  في  نازل  أمام الهند  للمجموعة 

  من تلكالعديد    م الفصل في . ت2018سنة  للتعديل الثاني(،  اإلفالس )ار واإلعساقانون  وذلك وفقاً ل  اتون الشركنلقاوطنية  مة الالمحك
ً ا الوة المحكطبواس  لقضايا القضامة  النظر في  إدارةالم  الوقت  قية فيلمتبا ايطنية وسيتم  التابعة  ناسب. تتخذ  ات الخطو  تلك الشركات 

إلى   للتوصل  وتالالزمة  لسوية  حل  عمالئها.  لنزاعات  ا ذه  هودية  تطاستناداً  مع  الشواالست  المختلفة  القضايات  وراإلى  قانونية  ارة 
 قضايا.ه الشأن هذبشركات التابعة هذه التزام مادي على اك اليكون هن نه لنأيقين ب ىدارة علإن اإل المقدمة،

 
 االلتزامات 23

 
ألف درهم(   12.518.498  :2020ديسمبر    31)  همألف در  10.998.730لغ  بمب  التزاماتلمجموعة  ن لدى ا كا ،  2021مارس    31في  

الت بزامات  وتشمل  )درهألف    10.180.607  متهاقياريع  مشمرتبطة  درهم(.  11.654.587  :2020ديسمبر    31م  هذتمث  ألف  ه  ل 
الع  اتااللتزام في    المبرمةقود  قيمة  بما  المجموعة  قبل  ند شراء  لك عقوذمن  في  السأراضي  خ  نةهاية  الفواتير  قصم  بعد  لمقبوضة  ايمة 
 ة في ذلك التاريخ.حقالغ المستوالمب
 

ً وفق  ة على ذلك،عالو على مدى تقبلية  مسمن األرباح ال  %30  المجموعة بدفعم  ء راشد، تلتزة ومينالمجموعن اة بيالمبرم  تطويرية الالتفاق  ا
  دورة حياة مشروع ميناء راشد. 

 
 مالكي الفندق الذي تقوم بتشغيله بموجب عقود إدارة الفندق.إلى الحد األدنى لضمانات حسن األداء لفترة محددة قدمت المجموعة 

 
  أن   ن غير المتوقعمو  االعتياديةق األعمال  ياموعة في سدة مشاريع للمجبع  تتعلق  أخرى  رافوأط   ينمقاولمن    مقدمةالبات  هناك مط  تكان

 ها.مخصص ل  رصد تمم يية لجوهر اتلتزامانها ينتج ع
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 ة( ققمد  غير) 2021مارس  31كما في 
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 )تابع(  االلتزامات 23
 
 كمؤجرة المجموع -تشغيلي  عقود اإليجار الزامات الت

  بض بموجبستحقة القم  تقبليةالمس  رلدفعات اإليجاحد األدنى  لا  فيما يلي.  ةاريلعقا اراتهة استثما ظمحفب  تعلقتإيجار  قود  أبرمت المجموعة ع
 كذمم مدينة:  بها االعتراف لم يتملتي وار تاريخ التقريفي  كما د عليهاعاقمتء الاة لإللغقابلالشغيلي غير يجار التعقود اإل

 

   
 مارس  31

2021 
 ديسمبر  31
 2020 

 هم در ألف ألف درهم   
 ة()مدقق    
     
 1.975.124 2.581.656   ل سنة واحدةخال

 5.264.016 5.206.660  اتسنو 5من لكن ليس أكثر بعد سنة و
 1.258.178 1.129.025  اتمس سنوأكثر من خ 

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

   8.917.341 8.497.318 
    = == = =======  ==== = = = ==== 

 
 ة دوات الماليمة العادلة لل القي 24

 

 الية. مالوالمطلوبات مالية الية من الموجودات الألدوات الم لف اتتأ
 

الم وامالية  ال  وجوداتتتألف  النقد  من  االمصر  ألرصدةللمجموعة  والذمم  التجارفية  المدينة  يةلمدينة  ي  والذمم  لم  فصالتي  لها  واتير  در 
األوراقواالس في  والذمم    تثمارات  والسلفيات  والقروض  واألخر  المدينةالمالية  ذات    مستحقلاى  أطراف  حمن  في  تتأعالقة.  لف ين 

اا للمجموعة من و لمطلوبات  المالية  والقدائع  التي    ضرولعمالء  فواعلتترتب  والسلفيات  اليها  المحتجزة الودائنة  ئد والصكوك والذمم  ذمم 
 خرى.دائنة األمم ال ئنة والذالدا
 

 .كف ذلكر خال لم يذما ترية، عن قيمتها الدفهرية و جرة لف بصوال تخت عادلة للموجودات والمطلوبات الماليةإن القيم ال
 
 
 




