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 للشركات األعضاء  لميةالعاكي بي إم جي  منظمةاإلمارات العربية المتحدة وعضو في دولة ُمرخصة في  كةف ليمتد، شرلج   واركي بي إم جي ل
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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة  البياناتحول مراجعة  مدققي الحسابات المستقلين تقرير
 
 

 ش.م.ع  للتطويرإعمار شركة السادة مساهمي 
 

 مقدمة
 

)"الشركة"(    ش.م.ع لشركة إعمار للتطوير ة ة الموحدة المرفق جزموالة لي رحلم ا المالية  البياناتلقد قمنا بمراجعة 

 ، والتي تتألف مما يلي: 2021 يونيو 30 لـ وشركاتها التابعة )يُشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة"( 
 

 في تينالمنتهي  ستة أشهرالتي الثالثة أشهر والموجز الموحد لفتر المرحلي الشامل الدخل بيان  •

 ؛ 2021 يونيو 30

 ؛2021 يونيو  30الموجز الموحد كما في المرحلي لي امال ركزالم بيان •

 المنتهية في   ستة أشهرال الموجز الموحد لفترة المرحلي بيان التغيرات في حقوق الملكية  •

  ؛2021 يونيو 30

 و ؛ 2021 يونيو 30المنتهية في   ستة أشهرال الموجز الموحد لفترة المرحلي بيان التدفقات النقدية  •

 المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  تايان الب  ل و ات حاحإيض •

 
المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقاً للمعيار المحاسبي   البياناتإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه 

  اليةلما  اتالبيان ل هذه تنحصر مسؤوليتنا في التعبير عن استنتاجنا حو . ‘التقارير المالية المرحلية’ ،34الدولي رقم 

   موجزة الموحدة بناًء على أعمال المراجعة التي قمنا بها.الة لي المرح

 
 نطاق أعمال المراجعة  

 

ً لقد قمنا بمر المالية   المعلومات ، "مراجعة 2410ة رقم ات المراجع تباطل اري حو ر الدول للمعيا اجعتنا وفقا

المالية المرحلية على استفسارات،   بياناتلاة جع راوي م. تنط " مستقل للمنشأةال حسابات ال المرحلية من قبل مدقق 

  ية وإجراءاتقيام بإجراءات تحليلبصورة رئيسية من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، وال

القيام به وفقاً للمعايير الدولية   أقل بشكل كبير من نطاق التدقيق الذي يتم  أخرى. إن نطاق المراجعة جعة مرا

من الحصول على تأكيدات بأننا سنكون على دراية بكافة األمور الهامة  راجعة ال تمكننا المإن ف  يتالالوب قيق للتد

  نبدي رأياً تدقيقياً.نا ال فإن  . وبالتالي،يها من خالل التدقيقالتي يمكن التعرف عل
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 الموحد الموجز  المرحلي  الدخل الشامل بيان 

 ة( ققر مد)غي 2021 يونيو 30 يف هيةمنتال للفترة
 

  درهم(  3  .673دوالر أمريكي =   1)   

 نتهية في فترة الثالثة أشهر الم فترة الستة أشهر المنتهية في   

  
يونيو    30

2021 
 يونيو 30

 2020 
 يونيو   30

 2021 
 يونيو 30

 2020 

 همألف در ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  إيضاح 

      

 1.773.403   3.907.055 4.817.913   7.754.702 4 اإليرادات 

 (1.115.182) ( 2.468.583) (3.031.161) ( 4.803.615) 4 اإليرادات  تكلفة

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

 658.221   1.438.472   1.786.752   2.951.087  رباح إجمالي األ

      

عمومية  والمصروفات ال مصروفات البيع

 ( 194.564) ( 410.524) ( 552.519) ( 853.438) 5 دارية اإلو

 7.432   10.006 29.813   17.860 )أ( 6 التمويل  إيرادات

 (42.585) ( 88.344) (97.220) ( 142.847) )ب( 6 تكاليف التمويل

 1.904   11.877 10.979   14.938  إيرادات أخرى 

 635   41.344   12.197   102.794  تركة االئتالفات المشحصة من نتائج ال

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

 431.043   1.002.831 1.190.002   2.090.394  أرباح الفترة 

 -     - -     -   الشاملة األخرى ات دااإلير

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

 431.043   1.002.831 1.190.002   2.090.394  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 

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

      إلى:  المنسوبة

 386.688   731.503 1.035.525   1.512.393  الشركة   مالكي

 44.355   271.328 154.477   578.001  ة مسيطرالغير  الحصة

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

  2.090.394   1.190.002 1.002.831   431.043 

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

      الشركة:  مالكيإلى  المنسوبة السهم  يةربح

 0. 10 0. 18 0. 26 0. 38  )درهم( ربحية السهم األساسية والمخففة -

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

 
  حدة.جزة المومرحلية الموالمالية ال البياناتال يتجزأ من هذه  جزءاً  18 إلى 1 من المرفقةشكل اإليضاحات تُ 
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   الموحد جز المو لي المرححقوق الملكية  غيرات في بيان الت

 ققة( غير مد) 2021 يونيو 30فترة المنتهية في لل

   األم  الشركة  يكالم المنسوبة إلى  

 
 رأس 
 المال 

 طي احتي اال
 اإلجمالي  زة حتجلما األرباح انونيالــق

حصص غير  الــ
 ة  رطالمسي 

   ـــــــــماليــإج
 حقوق الملكية 

 هم  در ألف ألف درهم ألف درهم   درهمألف  هم  در ألف ألف درهم   
       

    13.499.766   2.247.400 11.252.366 6.397.010  855.356   4.000.000 2021يناير  1الرصيد في 
       

 2.090.394 578.001 1.512.393 1.512.393 -   - ة رت فح الأربا
 ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ 

 2.090.394 578.001 1.512.393 1.512.393 - - ة  للفترشامل الل خالد إجمالي 
       

 (3.900) - (3.900) (3.900) - - مجلس اإلدارة أعضاء عالوة 
       

  (810.000) ( 810.000) - - - - المدفوعة  ح توزيعات األربا
 ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ 

 14.776.260 2.015.401 12.760.859 7.905.503 855.356 4.000.000   2021 يونيو  30في  الرصيد 
  == = == == === = ==  === = = == ======  ======= ======  = ====== = ==== =  = ====== ======  ====== = ====== 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .المالية المرحلية الموجزة الموحدة تالبياناهذه  جزأ منيت جزءاً ال  18 إلى 1من  ةقفالمرشكل اإليضاحات تُ 
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 ( )تابع  موحدلا الموجز  المرحلي ة يالملكحقوق يان التغيرات في ب
 قة( )غير مدق 2021 يونيو 30ة في لمنتهيفترة الل
 

 
 

   األم  الشركة مالكي المنسوبة إلى  

 
 رأس 
 المال 

 طي االحتيا
 اإلجمالي  محتجزة اح الاألرب  الــقانوني

غير  ص حصالــ
 ة  رطالمسي 

 ـــــــــمالي  ــإج
 حقوق الملكية 

 ألف درهم   ألف درهم درهمألف  ألف درهم   ألف درهم   درهم  ف أل 
       

   12.354.136   2.754.180   9.599.956   4.910.331   689.625   4.000.000 )مدققة(  2020اير ين  1في الرصيد 
       

 1.190.002  154.477   1.035.525   1.035.525 - - ة رفت ح الأربا
 ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ 

 1.190.002 154.477   1.035.525   1.035.525     -     - للفترة  ل الشامل خد لاإجمالي 
       

 (4.900) - (4.900) (4.900) - - عالوة أعضاء مجلس اإلدارة 
       

 ( 450.000) (  450.000) - - - - وعة المدف  توزيعات األرباح 
 ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ 

    13.089.238   2.458.657 10.630.581 5.940.956   689.625    4.000.000 2020 يونيو 30ي الرصيد ف
  == = ===== == = ==  ======= ==== ==  ==== == = ======  ======== == == =  ===== == ======  ======== ===== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موجزة الموحدة. ية الرحلملا ةات المالي ان بي لجزأ من هذه اجزءاً ال يت  18إلى  1من  المرفقةتُشكل اإليضاحات 
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 د الموحجز مولا المرحليبيان التدفقات النقدية 

 ( ققة)غير مد 2021 يونيو 30في  ةللفترة المنتهي
 

 م(دره 3 .673دوالر أمريكي =    1)  

   

  

 2021يناير  1من 
 يونيو  30إلى  

 2021   

 2020يناير  1من 
 يونيو 30إلى 
 2020 

 مهألف در م ألف دره إيضاح 
    من األنشطة التشغيلية النقدية اتدفقتلا

   1.190.002 2.090.394  ةأرباح الفتر

    :ىلعالتعديالت 

 (12.197)   (102.794)  ةشتركلما ئتالفاتالاحصة من نتائج لا  

 12.360   7.328 5 )بما في ذلك موجودات حق االستخدام( االستهالك  

 (1.559)   988  فيصا ين،ة الخدمة للموظفاي نه تعويضاتمخصص   

 97.220   142.847 ( ب)6 لتموي التكاليف   

 (29.813)   ( 17.860) ( أ)6 تمويلال اتإيراد  

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

 1.256.013 2.120.903  تغيرات في رأس المال العاململيات قبل الالنقد من الع

 ( 152.155) ( 2.548.105)  تيراوية والذمم المدينة التي لم يصدر بها فراالتج نةي دالذمم الم  

 (89.271) ( 197.587)  قدماً عة ممدفوت وفامصرع وموجودات أخرى وذمم مدينة وودائ   

 ( 139.119)   1.150.012  ض التطويرعقارات لغر  

   ً  ( 705.654) 975.927  من العمالء مبالغ مدفوعة مقدما

 (85.596) 582.672  ة التجارية واألخرىالدائن ذمم لا  

 33.018   ( 35.606)  ةذمم المحتجزات المدين   

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

  117.236 2.048.216   التشغيلية نشطةاأل من دالنقصافي 

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

    ةألنشطة االستثماريمن ا النقديةالتدفقات 
   29.813   6.077  مةإيردات التمويل المستل

  (74.747)   20.119  ةتركشم فاتالائت إلى( من/ )قرض سداد قرض 

 (734)   (2.403)  ت والمعداتآلالالممتلكات وا بشأن كبدةمت مبالغ 

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

  (45.668) 23.793  ستثماريةاال طةاألنش (المستخدم فيمن/ )النقد صافي 

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

    من األنشطة التمويلية لنقديةقات االتدف
 (99.181) ( 78.443)  ةمدفوعالتمويل التكاليف 

 207.524 220.000  مالية تاؤسسم نوض مرق

  (200.000) ( 367.305)  سداد قروض لمؤسسات مالية

 (4.900) ( 3.900)  إلدارةاء مجلس اعالوة أعض

 (3.484) -  سداد التزامات اإليجار

  (450.000) ( 810.000)  إلى الحصص غير المسيطرة في شركة تابعة مدفوعةالرباح األزيعات وت 

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

  (550.041) ( 1.039.648)  ويليةة التمنشطاأل في المستخدمد قلن ا صافي

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

   (478.473) 1.032.361  ادلهوما يعالنقد في  (النقص) /الزيادة

    

   3.928.709 3.307.800  له في بداية الفترةيعاد د ومانقال

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

 3.450.236 4.340.161 7 الفترةاية في نه دلهنقد وما يعالا

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

 
 

  موحدة.الجزة ومال ةنات المالية المرحلي ياذه الب أ من هيتجز جزءاً ال 18إلى  1من  قةالمرفضاحات اإلي  تُشكل



 عةتها التاباركوش للتطوير ش.م.ع إعماركة شر
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 موحدة لية الموجزة المرحال اليةالم اتبيانلا إيضاحات حول
 مدققة( ير)غ 2021 يونيو 30 يفكما 
 
 ل الشركة معلومات حو  1

 
تأسيس  اعت تم   للتطوير ش.ماد  إعمار  "اشركة  عامك  لشركة"م.ع  مساهمة  ً   لعوالس  يةالمال  األوراق  هيئة  قبل  من  ةشركة    للقانون   وفقا

هو    ركة المسجلشلا  انون إن ع  . 2017نوفمبر    21ل في  سجي الت   دة ار شهاإصدم  وت   2017  نوفمبر  20  في   2000  لسنة   4  م قر  االتحادي 
 بية المتحدة. ت العراإلمارا، دبي، 48882ص.ب. 

 
تا هي شركة  الشركة  لشإن  العقارية ش.م.ماإعركة  بعة  األ)  عر  ف  شركة وهي    (م" "الشركة  دولة  تأسست  المي  العربية    حدة ت اإلمارات 

  مة )"ش.م.ع"( همة عامساكة  لى شرإ  ة دمحدو  ةشركة ذات مسؤولي للشركة من  ني  القانو  الشكليل  حوت   مت .  بي المالي ي سوق دة فدرج وم
  من  ارااعتب   ها أسهم  تداول   مت و  المالي   دبي  ق سو  في   مدرجة   شركة ل ا  إن .  لعام"(طرح عام )"الطرح ا  خالل   من  ٪20نسبة  من خالل بيع  

 . موعة"("المج)  ة مجموعابعة التها الت اركوش  ةك رالش . تشكل 2017 نوفمبر 22
 
 . ربية المتحدة مارات العفي دولة اإل ية ت العقارروعا المش دارة العقارات وإ تطوير  لرئيسية للمجموعة هي نشطة ااألإن 
 

 . 2021 سطسأغ 11 خبتاري الموحدة مالية المرحلية الموجزة يانات الالب  ارصدح بإتم التصري 
 

 أساس اإلعداد  2-1
 
ايان الب   عدادإ  تم المنتهية في  للمجموعة    دة موحال  موجزة لا   ية المرحل  ة لمالي ات  االمحاس  للمعياراً  وفق  2021  يونيو   30للفترة  ي رقم  لدولبي 
 التقارير المالية المرحلية.  :34
 

 إعدادها   ميت ي  ملة الت كاال  ليةمالا  تاات المطلوبة للبيان واالفصاح  المعلوماتافة  ن كضمتت   الة الموجزة الموحدة  الية المرحلي لمالبيانات اإن  
للسنة المنتهية في  للمجموعة السنوية موحدة المالية الات ب مع البيان جن  با  إلىءتها جن ويجب قرا  عداد التقارير الماليةالدولية إلير لمعاي ل ا  فقو

لهامة في هذه  اسبية احالم  اضات رت فالاوالتقديرات وم  حتساب واألحكاسبية وطرق االالمحاسات  تم اتباع نفس السيا  .2020  ديسمبر  31
قديرات  والت الجديدة  يير والتعديالت  باستثناء المعا  ،موحدة  نويةات مالية سبالمقارنة مع آخر بيان جزة الموحدة  المرحلية المو   ليةلمانات اابي ال

 . 3 -2 و  2-2 ينيضاحهو مبين في اإلكما  الية المتبعة خالل الفترة الحهامة لا امواألحك
 

  الشركة قبل    مستخدمة منالعملة ال  وهو  )"درهم"(   المتحدة  ارات العربيةاإلم  بدرهمدة  الموحة  مرحلية الموجزالية الت المبيانالا  داتم إعد
به  والتي الماليةي ب   ا تعرض  إلاألرقاجميع  يب  تقر  ري جي و  ،اناتها  أم  أل رقى  ذهم  در  ف ب  لغير  أشير  إذا  من تحدد  لك.  إال  ضمن  شأة  كل 

 المستخدمة.  خدام تلك العملةاست ة ب أل منشمالية لكيانات الي الب ف لبنود المدرجة قياس ا ويتم  خدمهات ست  يالمجموعة العملة الت 
 

ً وفالموجزة الموحدة    ةي لية المرحالمال  بياناتالاد  لقد تم إعد   عادلة لا  يمةالق  ىعل  معا  بشكل  التاريخية  التكلفة  تعتمد  . يةاريخأ التكلفة الت لمبد  قا
 . جوداتو مال مقابل  المدفوع للمبلغ

 

  افتراضات يرات وم وتقدأحكا  وضعإلدارة  ساس الموضح أعاله يتطلب من ااأل   علىة  موحدموجزة الرحلية الة الملي البيانات الماعداد  إ  إن
السي   ثرتؤ تطبيق  عات  اسعلى  المعلنة  الوالمبالغ  ودوموج ن  والمصلوبات  مطلا ات  تستروفا واإليرادات  واالفتراضات  لاتند  .  تقديرات 

لقيم  قة باكام المتعلظل ظروف ونتائج أساس إصدار األح  معقولة فيقد أنها  تلفة يعت رى مخأخريخية وعوامل  رة التاالخب   ا إلىهب   ةقالمتعل
 يرات. التقدهذه  ة عننتائج الفعلي د تختلف الق  .ى أخر ردمصامن  بدو بشكل واضح أنها ت ال والمطلوبات والتي ت ا دة للموجولدفتري ا
 

 الموحدة.   الموجزة  المرحلية البيانات المالية م في هذه مستخدالاشى مع العرض حتى تتمارنة المق  ماقر أتمت إعادة تصنيف بعض 
 

أشهال  ةفترنتائج    نإ للسن ال  تائجللن   مؤشرا  بالضرورة    تعتبر  ال  2021  يونيو  30في  المنتهية    رستة  المتوقعة    مبر ديس  31  في  نتهيةمة 
2021.  

 

 وحيد الت أساس
 

التتألف   الموحالة  حلي لمرا  ةالي مالبيانات  البيانا  دة موجزة  المالية  من  الشركةلسي   تخضعالتي    أةشن والم  ةللشركت  في    طرة    يونيو   30كما 
 :يةالالت  فاء المعاييرستي د ا طرة عن قيق السي . يتم تح2021

 

نشطة  أله ا وجي لت   ة ي لحا ةقائمة التي تعطي إمكاني وق الالحق   ل، ثال المسبي   )على   السلطة على إحدى المنشآت   عة المجموتلك  دما تمن ع ( أ)
 (؛ مستثمر فيهاة للشركة اللصلذات ا

 ، و نشأةالممع ارتباطها  يجةت ن دات متغيرة في، إيرا لها حقوق  ، أو يكونإلى المجموعة ض عرت ت دما ن ع ( ب )
 . لشركة ا اتإيرادبلغ لى متأثير علطتها على المنشأة للاستخدام س على درة الق عة المجمولدى  ( ج)
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 موحدة جزة المولية المرحلا ليةاالم البيانات إيضاحات حول
 )غير مدققة( 2021 يونيو 30 يفا مك
 
 ( )تابع  عداد اس اإلأس 2-1

 
 ( حيد )تابع أساس التو 

 
تمت  المجموعندما  أقلك  منعة  الاغل  ل  حقوق  الشرك ها  شابهما    أو ت  تصوي بية  فيها،الة  في  المجموع  مستثمر    قائق الح  جميع  بأخذة  تقوم 

 لك:  ضمن ذها ويت في ر ثمت سالم ةك لى الشررة عتلك سيطكانت تمذا ا إيمفيد  تحدند ع رتبا ععالقة بعين االظروف ذات الالو
 
 ستثمر فيهاالم شركة في ال يت آخرين  حقوق تصو  قدية مع حملةرتيبات التعاالت  -
 لتعاقدية األخرى ا اتب الترتي  اتجة منوق الن الحق -
 حتملة للمجموعة صويت الملت ا حقوق ية والحالويت تصحقوق ال -
 
أن هناك    تشير إلى   قائق والظروف إذا كانت الح  ، أم الثمر فيها  ة المست كرالش   ى رة علطها السي لدي   ذا كانتفيما إ  ييمتق  دةإعاعة ب مجمولا  ومقت 

لوتغيرا من  احد  ت  أكثر  الثالالعناصأو  للسر  عندما    أيبد  طرة. ي ث  التابعة  الشركة  اتحتوحيد  اعة علمجمو صل  الشركة  يطلسلى  رة على 
ويت  اللذف  قوالتابعة  عتوحي ك  المجمتخسما  ندد  السر  ال  يطرةوعة  ارشعلى  موج .  عة اب ت لكة  ومصرو وإومطلوبات  ودات  إن    فات يرادات 

ال التابعة  تم االستحواالشركة  الموجزة  ات  ناالبيافي  تدرج    ةالفتر  ا خاللأو استبعادهيها  ذ علتي  المرحلية  خ تاري   نماً  بدءة  موحداللمالية 
 لتابعة. كة الى الشرجموعة ع الم رة يطقف ستو ريختا حتى ل المجموعة على السيطرة حصو 

 
 ابعةالت  ة كالشر
 
الشركم  يت  بالك  ات توحيد  من  التابعة  بدءاً  االامل  الت ستحواذ  تاريخ  التارباع  أسيس أو  الذ تباره  ا  ي حصلت يخ  السيطرة    لى عة عمجمولفيه 

حتى توحيدها  اللتارا  ويستمر  ت يخ  إالسيطرة.    يه ف  توقف ذي  لنفتاب ال  اتللشركة  لي املاات  ن البيا  عداد يتم  إعداد  سعة    ي لالما  رالتقري   فترة 
  ها ات سياس  جعل دف ة بهالتابعشركات  المالية لل  اناتالبي ء تعديالت على  عند الضرورة، يتم إجرات محاسبية مماثلة.  خدام سياساة باست ركلشل

السالمحاس مع  متوافقة  األر  ة. وع جمللم  سبيةالمحاسات  يابية  جميع  والمعاإن  والباألروا  التمصدة  المحقغي   ائرخسح  النار  من  تجة  قة 
 تبعادها بالكامل. وتوزيعات األرباح يتم اسموعة  المج كات ن شري ب الت ماالمع
 
ها في  ذ علي ستحومُ لة االشركفي   هاالموجودات التي يمكن تحديدي افبية من ص سالتنا لحصتهاوفقاً مسيطرة مبدئياً الر اس الحصص غي قي  يتم

 لكية. ها كمعامالت حقوق ميتم احتساب سيطرة الن داقفيها لع يترتب ة ال كة تابعة في شرموع لمجا حصة   في  راتي غت أي  تاريخ االستحواذ. 
 

في  ز  وإن نتج عن ذلك عجطرة حتى سي لمير اصص غالح على تعود  لتابعة ن الشركة املة ضلشام الخسائر ا /  ات اإليرادإن حصة 
 . لرصيدا
 
للشركة الحص   ير فيالتغ  نإ الملكية  أتسيتم اح  رة،سيطال  فقدان  دون  ،ةابعت ة  المجموعة    فقدتل  ي حا ف  ة.كي مل   قحقو   ةلنه معامابه على 

 : الشركة التابعة، فإنهاالسيطرة على 
 

 ؛ عةالشركة التاب ت باة( ومطلوالتجاري  لشهرةذلك ا موجودات )بما فيب  اف االعترتوقف  −

 غير مسيطرة؛ ألي حصص  ترية دفة اللقيماب  اف تراالعتوقف  −

 كية؛لمحقوق السجلة في الممة تراكالم  رفصل اوقات رفب  اف رت عالاتوقف  −

 لة للمبلغ المستلم؛العاد القيمةب  تعترف −

 ؛ ظ بهي استثمار محتفالقيمة العادلة أل ب رف تعت  −

 ؛ و الموحد  جز المرحلي المو لام لشلدخل ابيان ا جز ضمن ض أو عأي فائ ب  تعترف −

ً اس  هاالمعترف ب ة من العناصر  عموالمجحصة  صنيف  ت   يدتع − المرحلي    شاملل االدخل  بيان  إلى  ر  امل اآلخلشل ا دخال  بنودضمن    بقا
ً كون مناحيثما ي ، المحتجزةأو األرباح الموحد  موجزلا  . سبا

 

 ابعة للشركة: لت ا اتل الشركي تفاصي فيما يل
 

 لية ع الف  يةالنسبة الملك الرئيسي  النشاط س لتأسي ن امكا عة باة التالشرك
 ٪ 50 ات ارقعلر اتطوي  دة حت مال ة اإلمارات العربي  لز استيت ذ.م.م هي  يب د

 ت ن مفلوب ي داشد ر ميناء رماإع
   ذ.م.مش.ار للتطوير  عمإ كتهااللم

 متحدة لالعربية ااإلمارات 
العقارات  وبيع  اء  رش وتطوير 

إلى   تأجير   ت خدما  باإلضافة 
 الخاصة العقارات  رةوإدا

100 ٪ 

 ٪ 100 رات قالعير اوطوت  عي وب شراء   اإلمارات العربية المتحدة    ذ.م.م ش. رية قاالعميناء راشد 

 المتحدة ربية ات العراماإل   مش.ذ.م.  ردنزإعمار جا
وإدارة    تطوير العقارات

  يعالمشار تثمار في واالس
 ارية جلت ا

100 ٪ 
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 موحدة ة اللموجزلية احرمية الالمال بياناتلا حولإيضاحات 
 مدققة( ير)غ 2021 يونيو 30 يفكما 
 
 ( )تابع  د أساس اإلعدا 2-1

 

 ( ع با)ت  د أساس التوحي
 

 المشتركة  اتالفاالئت 
 

  قية تعاقدية جب اتفاسيسها بموتم تأموعة بصورة مشتركة، وي ي تخضع أنشطتها لسيطرة المجمنشآت الت هي تلك الكة  رت المش  تالئتالفاا  إن
  ف يب بخال ت رت ال ت دالمجموعة حقوق في صافي موجوون لكي ث ، حي ةتراتيجي ية االسلقرارات المالية والتشغيلاعية ل فقة جماوم لىإ تاجتحو
 . هافي مطلوبات ا هت زامات لجوداتها وافي صافي مو ها قوقح
 

في المجموعة  استثمار  احتساب  طالمشتركة    االئتالفات  يتم  المح  ريقةباستخدام  الملكية  الملكية  وق  حق  ةيق رطوجب  مب ة.  بي اسحقوق 
بيان المركز    اتفالت ئ االت في  ثمارااالست ل  تسجي يتم    المحاسبية، ت  ا رالتغي   ئداً فة، زابالتكل  الموحد  زجموال  حليمرال  يلامالالمشتركة في 

 انخفاض في القيمة. قصاً أي ركة ناالمشت  االئتالفات ودات في حصة المجموعة من صافي موج  تحواذ سلال ة لالحقا
 

نتائج  م  عة لمجموحصة ا  الموحدالموجز    المرحلي   ملالشا  ل خدن الاي ر ب هظي    المحققة   ري غ  رئ اخسالمشتركة. إن األرباح وال   هاات فتالائ ن 
  ركة. المشت   تالفات ئ االوي حصة المجموعة في  شتركة يتم حذفها إلى الحد الذي يسا لما  وائتالفاتها  موعةجمالالت بين  عن المعام  تجةناال

  ى ل ع  يلط إلى الحد الذي ال يكون فيه دلق ف  ولكن  المحققةاح غير  ريقة التي يتم بيها حذف األرب لط ا  بنفس  ةمحقق لاير  غ  ئريتم حذف الخسا
 . يمةخفاض القان 
 

 ة امالهية بالمحاس تاضا رتواالف ت والتقديرااألحكام  2-2
 

لمبالغ المعلنة  ثر على اات تؤفتراضوا يرات  دقت ام وأحك  وضعدارة  من اإل يتطلب  ة  ة الموحدة الموجزلي مالية المرحالبيانات الإعداد هذه    نإ
د  كإن عدم التأ  . تقريرلافي تاريخ    الطارئة   وبات طل المإفصاحات  و ةق فر مدات والمطلوبات واإلفصاحات الموجووال  والمصروفات  يراداتلإل
اال هذول  ح يمكه  والتقديرات  عنهفتراضات  ينتج  أن  ت   ن  تعدنتائج  الد على    ريةجوه  يالتتطلب  أو  دا للموجو  فتريةالقيمة  لوبات  المطت 

 لية. المستقب المتأثرة في الفترات 
 

في    بها   فا عتراالم  يت   ةالمحاسبي ات  ري التقد  عديالت علىارية. إن الت ر تمالسمبدأ ا س  ساأ   ىلعات واالفتراضات المعنية  ة التقديراجعيتم مر
 ت. التقديرا م فيها تعديل الفترة التي يت 

 

لا  ئيسية رلضات االفتراالتقديرات واإن األحكام و  تألتي  العلى  ثير جوهري  ها  االبيانات  المولمرحمالية  للمجموعة مبينة  الموحدة    جزة لية 
 أدناه:

 

 م اكحألا
 

 ألداء تزامات ااء اليفاست ت قي تو
أجل  أو في وقت محدد من  ر الوقت  ء مع مروات األداستوفيت التزامالعمالء لتحديد ما إذا امع    هاقودل عكيم  تقي   موعةجمالى  لعيجب  
إلى اتفاقيات البيعالت ت المجموعة ب اإليرادات. ولقد قامب   لالعتراف اسبة  لمن يقة اطرديد التح ع العمالء  ا ميهعل  متفق ء الارشال و  قييم استناداً 

ة بند موجودات ذو  المجموع  ولم تخصصلعمالء، ودات عقارية لالعقود لتقديم موج  مراإب م  ت   يث ، حصلةل ذات اح ائ لولاين ون اونصوص القو
  ف تراالعاب   ةع ومجالم  تقوم حتى اآلن. في هذه الظروف  جز  األداء المن   ة وعادةً يكون لها حق ملزم في دفعاتموع للمج  لة ات بدي ستخداما
 د. اإليرادات في وقت محدب  ف اعتراالم يت  ك وث ذلحدم عد ة حال  يفر الوقت. و دات مع مرو يراإلاب 
 

 مالت ار المعاتحديد أسع
بتقييم أثر أي مبلغ   وعة، تقوم المجمعند اتخاذ هذا االجراءع العمالء.  دها من عقوم  في كل  معاملةسعر ال  جموعة تحديديجب على الم
عند    قد.بلغ غير نقدي في العم  أي و  قدلعي اي فرل جوهوي تمر  صن أي ع   دئية أو وجوشروط الجزاال  أوات خصومب ال ب سب   ،دقمتغير في الع

اتحد تأثير  المت يد  تسلمبلغ  "المتخدم المجموعة طريقغير  للمعيار رقم  ت ثر اح كغ األبلة  المعا  15ماالً" طبقاً  الدولمن  التقارير  إلعية  يير  داد 
مقعلا  نمرادات  اإلي "  المالية تحد  حيث"  ءمالعال ع  ود  ايتم  االمب   ةيقرطالى  ع  جو لراب ملة  ا علميد سعر  بين مجموأل لغ  احتماالً  من  كثر  عة 

 ة. المبالغ المحتمل
 

 ء مالعلود اقعة في تحويل السيطر
ة  السيطر  ل حوي ت   دعن   تاإليراداب   يتم االعتراف ،  األوقات  من  ألداء في وقتالمجموعة أنها استوفت التزامات ا  ر بهاي تقرلت الت اافي الح

ي  لال المد استالم المقاب ن ععادةً  يتم ذلك  ارية،  عقود بيع الموجودات العقالة  في حويل.  لى العمضوع العقد إتي هي موال  داتوعلى الموج 
 تسليم الوحدة الي العميل. ي  قات فعو ي مأ  دوجودم  وع دة حولل
 

 التابعة  ةرك توحيد الش
اقام المجم ت  المنشآت  بتقييم جميع  أجفيه  رمث ت سملوعة  فيمل  ا من  إذتحديد  تسيطا  المنشا كانت  المسر على  اييس  قالم  حسب  افيه  تثمرأة 

ين أمور  . قامت المجموعة بتقييم، من ب الموحدة  ة ي لمالا   اتيان ب ال  –  ة مالي ال  ارير قت لاد اإلعدير الدولية  ي ن المعام  10رقم  معيار  المحددة في ال
ديد  حجل ت من أ  فيهاثمر  ت المست القة للمنشآنشطة ذات عباأل  ارتباطها  دى رتها وموقد  ة مئ اقلاتها والترتيبات التعاقدية  صة ملكي ، حأخرى

 ا. كة المستثمر فيهرعلى الشالسيطرة لديها فيما إذا كانت 
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 موحدة لية الموجزة المرحة الالمالي اتيانالب إيضاحات حول
 قة()غير مدق 2021 يونيو 30 يفكما 
 
 )تابع(  ة ماالهية بالمحاس تا ضا رتواالف األحكام والتقديرات  2-2

 

 الفتراضات وا  تا رديتق لا
 

 ات العقارات مكون  تقسيم
نقدية  والتدفقات ال  روفات مصت واليراداإلاوات  للمجموعة بعض الموجودات والمطلوب ة  حدالموالمرحلية الموجزة  البيانات المالية  تتضمن  
م  والذمر  التطوي   لغرض   تاارقعل ايسية  رة رئ صو ذلك ب   شمل وي ة.  را دإلرات اراضات وتقدي بناًء على افت   ةموع جالم  على   هاعي م توزيت التي  
واألخرىالد التجارية  المحتجزا  ائنة  والموذمم  المدينة  الت  العمالءمدبالغ  من  مقدماً  ا  فوعة  المصرو او  لبيعومصروفات    مومية لعفات 

ي  تخصيصها  واإلدارية.  عبن تم  مي لتقي ا  ىل اًء  المشر  ل قب   نم  تقاستشاري  وأفضل  ال دإلا  ديرات وع  مارة  ال وا ستخدام    قبل   نمشركة  رد 
 جموعة. الم
 

 األخرى فواتير والذمم المدينة ا ي لم يصدر بهمدينة الت والذمم الالتجارية   المدينةالذمم مة في قي خفاض ن اال
كناً  عد ممي   عندما لم   خرى أل ا  ةن ي المد  يصدر بها فواتير والذمم م  ل  لتيانة  ي المدم  مذرية والينة التجامداللذمم  ة للتحصيل للالقاب   القيمةر  تقدي يتم  
  هامة يتعلق بالمبالغ التي ال تكون    . فيماالقيمة على أساس فردي   ة بصورة فردية يتم تقدير هذهالهام  للمبالغ النسبة  المبلغ. ب   مل اكل  ي صحت 
عة  وقمان المت االئت   رئ اسخعلى    اعية ويتم رصد مخصص بناءً مجرة  وبص  اقيمهت   مت اقها، ي موعد استحق  تجاوزت   دية، ولكنهالفرها احالت ي  ف

   ينة.مدلام مذلاهذه  من
 

 ةي ن دى فترة زم م ادات على ف باإليراالعترا قياس سير األعمال عندما يتم
تط  ت رقر ال بيق طري المجموعة  عند  قة  األ  ات ماتزالاس  ي قمدخالت  ي   عمال سير  االحيث  باإليرتم  مع  عتراف  بر تعت   الوقت.   مرور ادات 

األداء    ء التزام الستيفا  لتي تبذلها المجموعة الجهود اساس  لى أ دات عراف باإليراعت التتطلب االتي    تالخ دمأن استخدام طريقة ال  المجموعة 
ً فعلي   محققةات الداري لإل  ةرل صويقدم أفض    د دي ن أجل تحمشاريع مالتكلفة إلتمام ال  بتقدير  موعة لمجوم ات تقالدخ الم  عند تطبيق طريقة.  ا

   .ه ب دات الذي يمكن االعتراف يراغ اإلمبل
 

 يعرمشاال إتمام تكاليف
ا ب لمجموتقوم  اتقدي عة  االمشاريع    إلتماملتكاليف  ر  الت . تشمل  بها  ف رت المع  تإلى اإليرادا   المنسوبةكلفة  لت لتحديد  تزوي هذا  تكلفة  د  قديرات 
البن أنشط الت ة  والمطحية  المقااتية،  قبل  من  المحتملة  تمولبات  كما  قبل  ي تقي   لين  من  الممها  وتكاستشاري  ات  امبااللتزء  وفاال  في لاشروع 

 ع العمالء. ها معلي  تعاقدألخرى الما
 

 المالية  دات غيرة الموجواالنخفاض في قيم 
  يتم اختبار   .تقريركل  المالية في تاريخ  ر  وجودات غي ميمة الض في قالنخفاأية مؤشرات على ا  نت هناكا إذا كايمف  مي بتقي   ة تقوم المجموع

ما  لها. عندمن غير الممكن تحصي   الدفترية  يمةالق  ت بأنناك مؤشرا ون هتكعندما    قيمةلا  ي ف  ضالمالية بخصوص االنخفوجودات غير االم
ر معدل  لنقد وتختاالمنتجة لوحدة  ال ات أو  موجودمن الة  متوقع لابلية  لنقدية المستقات اتدفقال  ارة در اإلدقت   ،خدامت سيمة اال ساب قء احت جرايتم إ
 . قدية لن دفقات االت  كلت ل ة ي لاحتساب القيمة الحا مناسب من أجلم الالخص

 
 19-يدكوف فيروستأثير 

يناير   العالمية حالة طو2020في    مدينة   فيروس كورونا في ن  م  ة ظهور ساللة جديدارئ صحية عالمية بسبب  ، أعلنت منظمة الصحة 
الصي ووهان العمة امنظ  تصنف،  2020وخالل مارس  (.  "19  –كوفيد    جائحة)"  ن،  بناء  على    ء  اب وك  19  –كوفيد  جائحة  المية  لصحة 

إغالق  ية على السفر وفرض قيود عالم  الفيروسالطبيعة الوبائية لهذا  لعالم. اقتضت  وى امست   ى على رض والعدوي التعسريعة فال ادة  زي ال
 .  عمليات المجموعةو اعيةحياة االجتموالة على االقتصاد العالمي  آثار سلبي  ن لهكا ممام، عالال دول في معظم تام 

 

أثرت ج المجمو  19-دفي كو   ة حئ القد  نت   انعكس   األمر   ، عةعلى  في  في  المنتهية  للسنة  المالية  اتخذت  وعليه.  2020ديسمبر    31ائجها   ،
تداب  مختلفة  المجموعة  عملياتها    تتضمنير  القصوستفاالوترشيد  من  ادة  الموظفين  تومسى  التشغيلى  مع  والعمل    وتكاليف  كثب  عن 

اهوعمالئ   هاي ردمو على  التأثير  لتقليل  والتكلفةاداري إلا  التحتقيي   إعادةو  ت  جهود  وزيادة  المشاريع  بدء  م  مع  العمالء.  مختلف  من  صيل 
بفترة بداية ظهور  مقارنة    ارات العق ات  ادة في مبيعي زالمجموعة    هدت ش  ،2020من    الثانينصف  السفر في ال  تئناف واس  غالقإلا  تخفيف

 . فةكللت ا ل لي تقدرات ومبابما في ذلك استراتيجية التسعير  لحالي ا عضولاوتواصل إدارة المجموعة تقييم هذا . 2020 ي أوائل ف لوباءا
 

 :  19-د في كوائحة ثير جتأ بشأن  ةر فيما يلي التقييم الحالي لإلدا
 

 ثمارية  ت االست العقاراللتحقيق من  صافي القيمة القابلةتقييم  ( أ
ت  د العقارا ن تحت ب   لمصنفة قارات العواتفظ بها للبيع  حمال  ي ضيتم بيان األرا  . تفي تقديم المشروعا المجموعة  أعمال العقارات ب استمرت  

القابل   اريةستثماال القابلة للتحق  ا أقل. ، أيهمقيقللتح  ةبالتكلفة أو صافي القيمة  تقييم صافي القيمة  رة  ر البيع المقدلى أسعالرجوع إبا  يق يتم 
وضعت  التقرير.  ترة  ة فهاي ي ن السائدة ف  ير وأوضاع السوق وطت لا  ، وخططيها مقدما  علل  تي تم الحصو ت ال دفعا ل ز وانجالإلالمقدرة  والتكلفة  

االعتبار  ارداإل في  كوة  وباء  تفشي  ت   19-دي فمؤشرات  اقيي عند  اللقيمم  عقارات مقدرة  من  للتحقيق  القابلة  واالستثمار  هاة  ت عدم  نتجاست ية 
تأثير مادي لدى    ى األمانتومساالعتبار  خذ في  ألا  عم  ،ةفي القيم  جوهري  خفاضان   أي  لىيؤدي إ  19-ة انتشار وباء كوفيدنتيج  وجود 

   . غرض التطويرلموعة في فيما يتعلق بهذه العقارات المج
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 موحدة لية الموجزة المرحال المالية البيانات حول إيضاحات
 قة(غير مدق)  2021 يونيو 30 يفكما 
 
 )تابع(  ة امالهية بحاسلما  تاضا رتواالف ام والتقديرات حكاأل 2-2

 

 )تابع(  ضات افترال وا  تا تقديرلا
 
 يولة التمويل والس (ب 

ل الوبااستجابةً  ولوضع  السيولة  متطلبات  جميع  مراقبة  المجموعة  تواصل  لهئي،  واالستجابة  التي  التمويل  خطتها  خالل  من  تعكس  ا 
االقتصادي لسيناريوها الحالات  المجمة  ترى  في  ية.  كما  أنه  ق 2021  يونيو  30وعة  المجموعة  لدى  السيولة  مركز  يزال  ال  و،  ن  أوي 
النقدصرأ الحالية من  إتها  يعادله،  التسهيالت  د وما  احتياجالى جانب  لتلبية  كافية  المسحوبة ستكون  العامل واغير  المال  لنفقات  ت رأس 

 في المستقبل المنظور.   حقاقهاعند است خرى ومتطلبات السيولة األ الرأسمالية  
 

 لعقارات ة لتقييم اي الخارجتقارير الج( 
الت  الجوهدعل  ة حو فقر  2020سمبر  ي د  31  فيا  كمييمات  قتضمنت  اليقين  بشأم  التقييمري  نظرا  الضطرابات    يني خارج  مقيميين من    ن 

قييم  يبطل الت لسوق. إن هذا البند الا وعائدات  مالتمعابالعلقة  المت   ألدلة انخفاض ا  اتي ترتب عليهلا، و19د  تجة عن جائحة كوفي الناالسوق  
مستوى بار  يأخذ باالعت ة  يم العقارات االستثماري تقي إن    دية.يااالعت السوق    بظروف ة  ارن ن مقي يقلاعدم    ندر كبير مود قوج يشير إلى    ولكنه

وا االوا  لةلص ا  االقتصادي ذي   رلتأثي الوباء  ب سترداد  ذلك مسلمتوقع  ن للعقا  ح األربا  ات توي ما في  يتم  نقي الي   الستمرار عدمتيجة  رات.  قد   ،
 . ة قحلال ا تاالفتر ير في كب كل شيرات ب ل التقدي عدت 
 

 ة التغيرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبي    2-3
 

 جموعة ل الممن قب  تطبيقهام التي تعديالت الجديدة  تفسيرات والتالمعايير وال  ( أ)
 

ال المحاسبية  سياساإن  المرحللمالا  ناتبياالد  عداإفي    ة طبقالمت  الموحدة  والم  ة ي ية  تل  ة قست مجزة  ال مع  الب مت ك  إعداد  في  ا يانابعة  ة  ي لمالت 
يناير    1تباراً من  عا  سارية  معايير وتفسيرات جديدة  تطبيق، باستثناء  2020ديسمبر    31لمنتهية في  نوية للمجموعة للسنة اسدة الموحلا

هو  2021 اهذ  ق تطبي من    الرغمب أدناه.  مذكور    كما  مرة  أل  دة ي دالج  لتعديالتاوير  ي امعله  لهلي   ،2021  في ول  هري على  وير جتأث   اس 
 لمجموعة. لالموحدة  جزة الموة  ات المالية المرحلي للمجموعة أو البيان ة السنوي  ةدحو الم اليةالمنات البيا
 

مع • على  المعيار  تعديال  -2رحلة  لما  –عياري  الم  دةلفائ ا  دلتعديالت  على  المعام  9رقم  ت  اي ن  اية  لدولير  المالية  إلعداد  لتقارير 
من المعايير الدولية    4والمعيار رقم    ير الماليةراالتقة إلعداد  ي لودال  ريي عالمامن    7والمعيار رقم    39  رقمي  ي الدولوالمعيار المحاسب 

 عداد التقارير المالية ية إلر الدولالمعايي  من 16 م يار رقة والمعإلعداد التقارير المالي 
 

   ا هي يليتم تفعم ة ولكن لرات الصادريفسالت ت والي دعوالت  اييرالمع  ( ب)
 

الجد المعايير  ت الت   راتي فسلت وا  ة عدلالموة  يدإن  تاري   ا، ولمإصداره  مي  بعد حتى  الموجزة    يةلامال  البياناتر  اديخ إصتم تفعيلها  المرحلية 
 ارية. ح ستصب   امد، عن ينطبق ثماحي  ة، دلالمعوديدة الج  ق هذه المعاييرالمجموعة تطبي  تعتزمه. أدنا ةين جموعة مب لمة لالموحد

 
 (2022يناير  1 من امات )اعتبارا  قل بالتزمث  عقد ز فة انجاتكل ن مج ضيدر ام – 37يار المحاسبي الدولي رقم لى المعديالت عتع •

 
اللدولية إلعالمعايير اسنوية على  ال ات  تحسين ال • الم تقاري داد  المعياتعديالت    –  2020-2018الية  ر  ا  1ر رقم  على  يير  عالممن 

للمعيار  ة المصاحبة  توضيحي ثلة الماألية،  لالما  راري التق  من المعايير الدولية إلعداد  9رقم    عياروالم الية  التقارير المد  داإلعة  لي الدو
 (2022يناير  1)اعتبارا  من   41م الدولي رقوالمعيار المحاسبي  ةي ير المالمن المعايير الدولية إلعداد التقار 16رقم 
 

وال واالممتلكات   • ااتلمعدالت  المح علت،  المعيار  على  رقم  ديالت  الدولي  م تعديالت    –  16اسبي  املعابشأن  قبل  صالت  ح ت ملة 
 (2022يناير  1اعتبارا  من  مزمعلاخدام ت ساال
 

 (2022 يرينا 1 من اعتبارا  ) ة إلعداد التقارير المالية ر الدولي المعايي  من 3م عيار رقعلى المتعديالت  – ار المفاهيميمراجع اإلط •
 

التعري • اليرقدتف  والتعديال ات  على  محاسبية  المحاسبالت  رقم    ي معيار  تعري عديالت لا  متقد  -  8الدولي  جديد  ف  ت  للتقديرات  ا  ا 
ا  من القياس.  اليقينعدم توضيح أنها مبالغ نقدية في البيانات المالية تخضع ل المحاسبية:   (2023يناير  1من )اعتبار 

 
  اهمة سمال  أو  اتالموجود  بيع  -  28حاسبي الدولي رقم  الم  رير المالية والمعيار تقاال  دادع لدولية إلر ا اييمن المع  10رقم  المعيار   •

التي  شأة  المن ، ولكن يجب على  مىلى أجل غير مسإإرجاء تاريخ التفعيل  مشترك )تم  ائتالفه الزميلة أو  وشركته ال  تثمرمس  نبي بها  
 (تقبليمس أثرب تطبقها أن ي وقت مبكر  فالتعديالت هذه تطبق 

 
لتطبي ا  قعوتت   ال يكون  أن  هذه لمجموعة  أعواردلات  اسيرتفوال  التعدي والت يدة  الجدايير  المع  ق  ج تأثي   اله ة  البيانات  وهرر  على  لية  ماالي 
 عة. موالمستقبلية للمج ة وحدالم
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 موحدة جزة الالمولية مرحالمالية ال ناتبيالا إيضاحات حول
 قة(مدق )غير 2021 يونيو 30 يفكما 
 
 ةم الها اسبيةحملات ا سا ملخص السي 2-4

 
لمرحلية  ة االي المالبيانات ة في هذه حاسبية الهام الم  اضاتروالتقديرات واالفت االحتساب واألحكام  بية وطرق المحاس لسياساتا سع نفاتب ا تم

الموحدة   مالموجزة  بيانات  آخر  مع  سنوي لي ابالمقارنة  المنتهسن لل  دة وحم  ة ة  في  ة  والتعديالستث با  ،2020بر  مديس  31ية  المعايير  ت  ناء 
 . 3 -2مبين في اإليضاح ة كما هو الحالي لفترة ا ل ة خالعلمتب ا ةديدالج
 

 ت اإليراداب االعتراف 
 

 العمالء من عقودالاإليرادات من 
 
ار رقم  في المعي وضح  هو ممن خمس خطوات كما    كونت ج ي موذن   على   اءن ب   العقود مع العمالء  باالعتراف باإليرادات من  المجموعة   ومتق
 مالية:  لا ريرا قالت  دادإلعة  ولي الدعايير من الم 15

 
بموجبه حقوق والتزامات واجبه    نشأر ي أكث ق بين طرفين أو  قد على أنه اتفاعلمع العميل: يعرف ا(  دوالعق)  العقد  دتحدي    :1الخطوة رقم 

 . بها  فاءالود يجب عق النفاذ ويحدد معايير لكل
 . يلمعة للمدلعة أو خبنقل س العميل عم عقد لافي   دعوهو  داء التزام األألداء في العقد: تزامات اد التحدي  :  2الخطوة رقم 

ال :  3رقم  الخطوة يتمثل سعر عمتحديد سعر  ال  املة:  امبلالمعاملة في  يكون من حق  لذي غ  المجموعة أن  الحصول عليه مقابل  تتوقع  ها 
اقدي ت أو  ئع  البضا  يلوتح وعدلم  التي  الخدمات  با  عميلت  ابها،  المبالغ  تحستثناء  تم    فا رأط  نع ابة  ن إلبا  صيلهالتي 

 أخرى. 
أداء، تقوم  أكثر من التزام  لى  ي عنطو ي ي لنسبة للعقد الذدة في العقد: بارااألداء الو  اللتزامات  المعاملةسعر    تخصيص :  4الخطوة رقم 

الم سعر  بتخصيص  لكلامعالمجموعة  ب ت ال  من  متزاال  لة  األداء  المقاتسا  قيمةزامات  الوي  تتوقع  الذي  مجموعة  بل 
 . داء ألالتزامات ام من اكل التز ب  ءوفا لاظير ن  ه علي حصول ال

 ألداء. م اتزابال( وفاء المنشأة ت عند )أو بمجرداداالعتراف باإليرا :  5 الخطوة رقم
 

 ية: الالت ير المعاي د استيفاء أي من زمنية عن ترة دى فف باإليرادات على متراعاالم ب قوثم ت ن موزام األداء، ها أوفت بالت ن أعة مومجتُعتبر ال
 
 ؛ أو لهاعة جرد أداء المجمواللتزاماتها بم ةع لمجموترتبة على أداء ااستخدام المنافع المستالم وزامنة بابصورة مت  للعمي اام ي ق -1
 أو  حسين األصل؛و ت أاء إنش جردبم العميله ي يسيطر علأصل  تحسيناء أو شن إعة مومجترتب على أداء ال -2
اللتزامات التي تم  داء الدفعات مقابل االنفاد ألواجب   شأة حقمن للعة وولمجمل  لبدي خدام  عة أصل ذو است أداء المجمو  ال يترتب على -3

 ه. ء بها حتى تاريخ افلوا
 

وفاء  م فيه ال ي يت الذ  إليرادات في الوقت اب ف  راعت االيتم    ، هالأعط المذكورة  أي من الشرو   اهعلي ق  طب ألداء التي لم ين مات اتزابالفيما يتعلق  
 اء. دبالتزام األ

 
ابل  قلما  ة ماس قي أس  الخاص بالعقد على  م بتسجيل األصل التي وعدت بها، تقوتسليم السلع    اللن خماء  ألدتزام الالموعة  مجال  فاءتي اس  عند
 خاص بالعقد.  تزامأ الينش المعترف بها،مبلغ اإليرادات يل عن ن العمغ المقبوض مالمبليزيد  امدعن  م. زاااللت اء ب ق من الوفمحقال
 

  ء ناتث ساعات ب لدفتعاقدية المحددة لتبار البنود المع األخذ بعين االعستحق القبض،  مال  أو  ضقبوالملمبلغ  ل   ةالعادل   ةمي القدات ب يتم قياس اإليرا
يسي أم كوكيل.  د رئ كمورعمل  ا إذا كانت ت حددة لتحديد فيمايير مابل معيراداتها مقبات إم ترتيي ي قبت   عةموالمج  تقوموالرسوم.  ئب  الضرا

المجموع بأن استنتجت  كموردمعت ها  ة  فيرئ   ل  ي   باترتي ت يع  جم  يسي  باإليرإيراداتها.  االعتراف  بيان  تم  في  الشامل  ادات    اآلخر الدخل 
،  يف تكالوال  اإليرادات   ويمكن قياس إلى المجموعة  يا االقتصادية  مزافق المرجح تدلان  ه مفي   يكون الذي  لى الحد  د إالموح  ز جوالم   مرحليال

 حيثما ينطبق، بصورة معقولة. 
 

 األراضي اإليرادات من بيع 
 

بوضع  الشركة    قامت قطعة األرض.    استخدامعلى    در قا  ميله العيكون في   نقطة زمنيةتعلق ببيع األرض في  يتم الوفاء بالتزام األداء فيما ي 
 . ض قطعة األرلعميل لاستخدام المنح حق كثر ٪ أو أ20 سدادبيع و التوقيع اتفاقية يتمثل في  شرط 
 

االعتراف   أ  بإيراداتعند  قطعة  يتم  حددةرض م مقابل  ال  بيان،  التحتية  البنية  لقطعة األرضتكلفة  اإليرادات  مخصصة    يان ب   في  كتكلفة 
 . الشامل ل خدال
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 موحدة لية الموجزة الحرمالية الملا اتنبيالا حول حاتإيضا
 )غير مدققة( 2021 يونيو 30 يفكما 

  
 )تابع(  ةمحاسبية الهام ياسات الملخص الس 2-4

 
 )تابع(  اإليرادات ب االعتراف 

 
 خدمات التطوير 

 
لى مرحلة  إ  ك بالرجوع لوذة  لومعق  ة بصورالمعاملة  ئد  تقدير عوادما يمكن  التطوير المقدمة عن خدمات إدارة    من  دات ايرباإلعتراف  الايتم  
حد الذي  ات فقط إلى الدارإلي اف بالة، يتم االعترمعقو بصورة د المعاملة ائ عوكن قياس ال يمندما خ التقرير. عتاري  طوير فيت لا زامالت  زجاإن 

 .المتكبدةات فصروالم ترداد اس يمكن فيه
 

 فائدة ات الإيراد
 

الفائدة عند اسيرابإ  عترافيتم اال ب قتحقادات  ال  مداتخ ساها  المقبو فائدة يخص  معدل يها  م فدخيُست   يلت وا،  ئدة الفعليةفاطريقة  النقم  دية  ضات 
 لي. ل الماص ألالقيمة الدفترية ل لي إلى صافي املل الألص  ى مدى العمر المتوقعالمقدرة عل ستقبليةالم
 
 االقتراض     في التك
 
حتى  ويلة  زمنية ط   ةترة فروربالض غرق  التي تست   المؤهلة،   ت داجووم اء الإنش  اشرة لحيازة أو صورة مب لمنسوبة ب كاليف االقتراض ات   إن

ة  علي صورة فب   ة ات حتى تصبح تلك الموجودات جاهزدوموج لك الإضافتها إلى تكلفة ت ها، تتم  لها أو بيعام المزمع  ستخدزة لال تصبح جاه
ق لعيت ما  في   ة مامنشأتتكبدها    خرى التيألا   اتفو المصردة وتراض من مصروفات الفائ اليف االقتتألف تك  أو بيعها.المزمع لها    مخداست الل

   موال. اض األباقتر
 

 فيها. هادالتي يتم تكب  في السنةموحد ال  زجو الم رحليالم بيان الدخل ضمن  تراض األخرى يف االقفة تكالتراف بكايتم االع
 
 ات عداآلالت والمو  ت لكاممتلا
 

ت الت   بالتكلفة  الت والمعداتلكات واآل ياس الممت يتم ق االستهالك المت ملة،  اض المرسف االقتري لكات   نمتضي  راكم وأي انخفاض في  ناقصاً 
 المقدرة كما يلي:  اجيةنت اإل رامألع مدى ا س القسط الثابت علىاالستهالك على أسا يتم احتسابيمة. قال
 
 سنوات  10-1       لمباني(األراضي وا  منة ضدرج الم)ع ي ب الكز ارم
 سنوات  5-2         تبية ة كمبيوتر ومعدات مكهزأج
 سنوات  5-3           ات ارسي 

 ت سنوا  5-2          يبات أثاث وترك
 

احتسا يتم  علال  استهالك  األرب  الرأسمى  واألعمال  ت اإلنج  قيدالية  اضي  دورية  تم  از.  يقة  وطر  يةتاجن اإل  مارعاأل  ةمراجعبصورة 
 وجودات. ماالقتصادية من هذه ال زايامتوقع للملنموذج الا عم  ة قمتوافالك ة وفترة االستهأن طريقأكد من لت ل لمتبقيةوالقيم ا االستهالك

 
ال المت تتم رسملة  بصلمعوا  الت واآل  الممتلكات  بنود أحد    ستبدال عنصر منة ال كبدمصروفات  احتسابه  يتم  م  ويت   ة نفصلم  ة رودات والذي 

لمنافع االقتصادية  من ا  دما تزيدى فقط عن خرألا  ة قالالحفات  اله. تتم رسملة المصروتم استبد  عنصر الذيلخاصة بالمة الدفترية القي ب اط ش
ل  دخ لالمصروفات األخرى ضمن بيان  ة اف اكف ب عترات والمعدات. يتم االآلالود الممتلكات واذات الصلة من بن   ستقبلية الخاصة بالبندالم
 تكبدها. ندع الموحد ز موجلا حلي المر  ملاشال
 
القيمفانخالا   ابل ت مقات واآلالت والمعداتلكلممااجعة  تم مرت  في  فير  ة عندما تشض  التغيرات  أو  إاألحداث  الظروف  إمكان ي  ية  لى عدم 

  ائر بخس  االعتراف  ميت نه  فإ  ،الهي صن تحمكملعن القيمة ا  الت والمعداتواآل   تاتلكللمم  الدفتريةة  زيد القيم. عندما ت لدفتريةا  هات قيمتحصيل  
دلة  تخدام أو القيمة العاسسترداد بالقيمة من االلال  مة القابلةتتمثل القي   . دحو مال  ز جالموالمرحلي    خل الشاملالدان  بي   ضمنانخفاض القيمة  

ً لة نا. إن القيمة العادبربيع، أيهما أكيف الناقصاً تكال أثناء    تت ومعدا ت وآال لكاممت   بيعمن    ه حصيلت   نكيف البيع تمثل المبلغ الممكالت   قصا
الممتلكات  خدام  وقعة من استمرار است لمت النقدية المستقبلية ا  ات الية للتدفقالقيمة الح  ي ف  م اخدست اال   ن م  قيمةال  تتثملبينما    ل العادية سير األعما 
 مها. خدات سادة اية من استبعادها عند نهمولمعدات  واآلالت وا

 
  ض خفان ا  ائر ن خسد مؤشر بأعند وجو  ابقة الس  سنوات في الالمعترف به  و  ة، هرة التجاري شالف  بخال   ،ةمي لقض ا ا فخن اقيد عكس خسائر  يتم  
 تخفيضها. لم تعد موجودة أو تم  ت واآلالت والمعدا تلكات للمم ابه فعترالملقيمة ا
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 ة دحمولجزة الية المومرحالمالية ال البيانات لات حوإيضاح
 (ة)غير مدقق 2021 يونيو 30 يفكما 

  
 )تابع(  ةم الهابية المحاس ساتسيا ل ص املخ 2-4

 

 التطوير ض غررات لالعقا 
 

 ير ويتم ت لغرض التطوعادية كعقارالير األعمال اأثناء سيع  الب   ضلغر   نشاء إلا  قيد أو  نشاؤها  تم إلتي  ة أو اذو حت سالمارات  العقيتم تصنيف  
 فة: التكل مل شة الممكن تحقيقها أيهما أقل. ت يمقلافي أو صاإدراجها بالتكلفة 

 

 ؛ أجرةت سملكية األراضي ملك حر واألراضي الم  وق حق •

 و  ء؛اشن لإلين لمقاولاإلى مدفوعة المبالغ ال •

ير  شاء غلعقار وتكاليف اإلن نية وضرائب تحويل اون للخدمات القاعاب المهنية  وقع واألت ملا  دعداإ  يف التكلتخطيط ولتصميم واا  يفالتك •
 . شر كل مبابش المنسوبةاألخرى  باشرة والتكاليف ملا

 

الب   ثليم سعر  تحقيقها  الممكن  القيمة  التقصافي  أث يع  األعما  ناءديري  إلى دان ست ا   العادية،  لسير  اأسع  اً  ات   في لسوق  ار    ويتم   يرقرلت اريخ 
 للبيع.  لمقدرةا فالي والتككاليف حتى اإلنجاز اقصاً الت جوهرية، ن  ل إذا كانتموا لألالزمنية  ا بالقيمةهخصم

 
ليف  التكا  ىلإجوع  ع بالرلبي اعند  موجز الموحد  لي الالمرحل  الشامفي بيان الدخل    المعترف بهار  ي والتطض  العقارات لغريتم تحديد تكلفة  

 ة. للعقارات المباعبي حجم النسنادا إلى ال ر محددة است ف غي أية تكالي  اعة وتخصيص مب ل ا اراتالعقة على صروفددة الم المح
 

 أساس سنوي. تطوير على رات لغرض الللعقا  الدفترية لقيم إلدارة بمراجعة اا ومقت 
 

 االستخدام   حق موجودات 
 

  يتم   (. لالستخدام لة  ذات الصصل  األ   بند  فروت   ختاري   أي،)  اإليجار   دعق  بدء   تاريخ  في تخدامسالا  حق  وجوداتمب   باالعتراف   المجموعة  ومتق
ً قصنا  ة،بالتكلف  االستخدام   حق  موجودات  قياس   إعادة قياس   عملياتأي  في ضوء    هاوتعديل  القيمة،  اضانخف  وخسائر  ممتراك  استهالك  أي  ا
  لمتكبدة ا  األولية  المباشرة  فلي اكوالت   ف به المعتر   جاراإلي   التزامات  غمبل  على  م تخدااالس  حق   تا موجود  تكلفة   تشتمل  .ار اإليجلتزامات  ال

ً   دء،الب   ختاري   قبل   أو   في  تمت   التي   اإليجار   عقد   تومدفوعا    من   معقول   بشكل   متأكدة   عةالمجمو  تكن  لم  إذا  . مستلمة   يجار إ  حوافز   أي   ناقصا
  القسط   أساس  ىلع  ةت ب ث الم  متخدااالس  حق   اتموجود  استهالك  ميت   ار،جي اإل  دعق  ة مد  يةانه  في  المؤجر  موجوداتلا  بند  ملكية  ى عل  الحصول

 . مةالقي  انخفاض  إلى  ماالستخدا حق   تموجودا  تخضع .أقصر  اهمأي  ر،اإليجا  عقد ومدة  املالستخد المقدرة ماراألع مدى  على بتالثا
 

 موجودات الماليةلا
 

االعت  ا يتم  وإيقاف  الموجوالـراف  بكافة  المالي دعتـراف  في ات  الات   ة  يكريخ  عندما  الموجود  معاملة  بيع  أو  بموجب عقد  ون شراء  المالية 
تسلطلب  تت  المالي خالل  مي بنوده  في  األصل  محدد  ذالسو   إطار زمني  مبدئ الص  ت اق  يتم  المولة.  قياس  المجودا يا   زائدا     تكلفة،بالية  لات 
ب كاليف  ت  الموجالمعاملة،  المصنفة  ود استثناء  المالية  الب ات  خالل   ة عادلالقيمة  الشا  من  ا اإليرادات  خالل  من  أو  األخرى  أو  ملة  ألرباح 

والذمم    التجارية  لمدينة م االذم  ا. إنشأتهلتجارية عند ن مم المدينة االذب   ئيا  ف مبدعادلة. يتم االعترامبدئيا  بالقيمة ال  ا يتم قياسهلتي  الخسائر وا
ستثناءات بشأنها،  المجموعة بتطبيق بعض اال ي أو التي قامت  ل جوهري ومصر ت وي على عن ت فواتير والتي ال تح  هاب تي لم تصدر المدينة ال

الية  جودات المة الموكاف اس  ي قيتم    لية.التقارير الماولية إلعداد  الد  ري عاي ن المم  15ب المعيار رقم  المحدد بموجعاملة  ملقياسها بسعر ا  يتم
 عادلة. لا قيمةأة أو بالفإما بالتكلفة المطـ هاحقا  في مجملالمعترف بها ال

 
في السوق   ولةادت الماءات  جوع إلى أسعار العطبالراق مالية منظمة  ها بنشاط في أسومالية التي يتم تداوللألدوات ال  قيمة العادلةيتم تحديد ال

في  داولة  ت معار  م توفر أسدالتقرير. في حالة ع  يخاألعمال بتار  بات وذلك عند إقفالبة للمطلوبالنس  روضالع  روأسعادات  النسبة للموجوب 
 تّجار. نة لدى الوسطاء أو اللرجوع إلى األسعار المعلالسوق، يتم ا

 
عة  رية في تكلفة الودي يمة الدفت ثل القتتمة.  ي رالدفت تها  تمانية في قيملمؤسسات االئ لدى ا  ة يرالقص  ر المتغير والودائعالعادلة للسع   القيمةتتمثل  

خصم    مت ية المخصومة. ي ساليب التدفقات النقدفوائد ثابتة باستخدام أ   لتي تترتب عليهادائع اول لدلة  قيمة العالمستحقة. يتم تقدير االوالفائدة  
 .ري التقرريخ لمشابهة في تا ية لألدوات احالال سوق ار القدية المتوقعة بأسعالتدفقات الن 

 
 المالية موجودات نيف التص

وعلى نموذج أعمال  قدية للموجودات المالية  ت النقدية التعاالتدفقا  صخصائ بدئي على  ملية عند االعتراف الماالموجودات ال  يعتمد تصنيف
المجرتها  إدا تصنيف  وملدى  يتم  لكي  المالية  عة.  أ تكللاب ها  وقياسالموجودات  المطفأة  العفة  بالقيمة  خ  ادلة و  اال من  الشاملة  رادات  إلي ل 
ى هذا التقييم باسم  صلي القائم فقط. يشار إلعلى المبلغ األ  لفائدةاو  صليالمبلغ األ  نقدية تمثل دفعات ت قارتب عليها تدفألخرى، ال بد أن يت ا
 . داةأ ل ى كمستو إجراؤه على ، ويتم  لغ األصلي والفائدةب مختبار دفعات الا
 

ت  الموجوداألغراض  الصنيف  الملكية المال  األداةبر  تعت   ،ماليةت  حقوق  "أداة  غي ية  كانت  إذا  عليها  ر  "  وينطبق  "حقو ت مشتقة  ق  عريف 
قة  المشت القابلة للبيع غير  تثناء بعض األدوات  ساالية: العرض( ب : األدوات الم32رقم    المعيار المحاسبي الدولي)بموجب  مصِدر  ية" للكلمال
 أدوات دين". "  لمشتقة األخرىودات المالية غير اميع الموج عتبر ج. ت ِدرصل المُ ن قب كحقوق ملكية ميتم بيانها تي لاو
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 موحدة لية الموجزة المرحة الالمالي تابيانال ات حولحإيضا
 )غير مدققة( 2021 يونيو 30 يفكما 

 

 )تابع( مة اهية ال محاسبياسات الملخص الس 2-4
 

 )تابع(  ةيل لماادات موجو لا
 

 ية ات حقوق الملكاستثمار

رى أو من  الشاملة األخ   يراداتإلا  اللخ  لة إما منيمة العادلملكية، بالقمارات حقوق االموجودات المالية التي تعتبر استث ع  يتم قياس جمي 
ولية إلعداد  من المعايير الد  9  مرق   معيارتطبيق ال  جموعة عندتخذته الملإللغاء ا  غير قابل ار  ي خ  هذا  الخسائر. ويعتبر  ل األرباح أو خال
الملكية إال ستثمارات حقوأو ستتخذه عند االستحواذ الالحق الة  المالي لتقارير  ا إذا كان ق  لغ  الملكية   ق وحق  ات ت استثمار  بها  رض  محتفظ 

ارات حقوق  من استبعاد استثم  رئ ساخ أو الاألرباح    خسائر. إن باح أو ال خالل األر  عادلة من ال  ةمي بالقلة يتعين قياسها  هذه الحاوفي  المتاجرة  
يتم  الم ال  األروي تدلكية  توزيعات  إيرادات  قيد  يتم  كافة  رها.  من  حق باح  الملكي استثمارات  خالل وق  من  الملا  يانب   ة  الموجز  دخل  رحلي 
اسا عند  الدفعة  لموحد  بها،  تحقاق  تستفيدعندم  ءتثناباسالخاصة  الالمجموعة    ا  هذه  الممن  كاست مبالغ  بند م  زءج رداد  حصلة  تكلفة  ن 

المالية،الموج الحالة  ودات  هذه  بهذه  ي   وفي  االعتراف  اإلتم  الشاماألرباح ضمن  إيرادات  األخرى.  حلة  أدوات  الملكن  فة  ن صم ال  يةقوق 
 ة. فاض القيمتقييم انخال تخضع ل ة األخرى املشل ادات ومن خالل اإليرا  اح أو الخسائرن خالل األرب يمة العادلة مبالق
 

من دلة  بالقيمة العامالية مقاسة قوق الملكية غير المدرجة كموجودات ح استثماراتها في  لإللغاء تصنيفة بشكٍل غير قابل  عوجمم لرت ااختا
 خرى. املة األ شلاات ادالل اإليرخ
 

 نالدي  أدوات 
كلفة  تصنيفها بالت   تكلفة المطفأة. يتملاب   نيفهاإال إذا تم تص  خرى الشاملة األ  ت يراداإلان خالل  ة مل داالع  ات الدين بالقيمة قياس أدويضاً  يتم أ

 إذا تم استيفاء الشرطيين التاليين:ط المطفأة فق
 

ل  ي صتح جل  ودات المالية من أ حتفاظ بالموجالهدف منه االل والذي يكون  األعما  ج ذونم  من المالية ضالموجودات    حتفاظ ببندإذا تم اال  •
 و   تعاقدية؛لنقدية الا لتدفقاتا

البن  • نتج عن  الإذا  الدين فيقاتعود  نقدية ع  تواريخ معينة   دية ألداة  المبلغ األساسي واباتدفقات  ا رة فقط عن دفعات  لمبلغ لفوائد على 
 ي القائم. األساس

 

 ه لدايع ماالنقد و
في    ق ح ت تي تسة األجل الع القصيروالودائ   المصرفية   دة واألرص  دوق ن صالفي  يعادله من النقد    لف النقد وما النقدية، يتأ  بيان التدفقاتلغرض  

 ات المصرفية على المكشوف. وب ، صافية من السحأو أقل أشهر  ثالثةاألصل خالل 
 

 ير ت اوبها فر م يصدل تيوالذمم المدينة الة لمدينة التجاري الذمم ا
ً م تكن عنصر تموفاتورة األصلية )ما لة بقيمة الالمدينة التجاري م بيان الذمم  يت  ذمم  ال  حب صا ت ة. عندمر االئتمان المتوقعخسائ   يل هام( ناقصا

تم    يت لة الحصغ المالمب م الحقاً إدراج اليت ك في تحصيلها.  خصص الديون المشكوا مقابل متم شطبهي   يل،صحة للت قابل  التجارية غير  المدينة
 الموحد. ي الموجز المرحلبيان الدخل الشامل   بها سابقاً فيشط
 
 ر. اتي وفبها   صدرها ذمم مدينة لم ي ير على أن فوات يصدر بها   ي لمت لاة ومقدمال مات االتفاقات، تدرج الخدووفقاً لشروط  تاريخ التقرير في
 

 بيةالعمالت األجن  ئر صرف وخسا أرباح
نهاية فترة    السائد عندبالسعر الفوري  جنبية ويتم تحويلها  العمالت األالت أجنبية يتم تحديدها بتلك  ة بعمي لامت الوجودا للم  ادلة إن القيمة الع
العادلة    لمصنفة بالقيمة ا  ت المالية للموجودا   سبة ن لة. باادل خسائر قيمتها الع  أرباح أو   ء من ألجنبية جزت اال معال  صرف   نود ل ب التقرير. تشك

الباح  األرل  من خال العمالت األيتم اال  ،رخسائ أو  ببنود صرف  ب عتراف  الشامل  جنبية في  الدخل  الالميان  الموجز  بالنسبة  موحد رحلي   .
الت األجنبية  مد صرف العأي من بنوب ف  اراالعت يتم  فإنه    املة األخرى الش  تاإليرادا ة من خالل  عادلال  يمةبالقفة  مصن للموجودات المالية ال

الدخل  ض بيان  امل  الشامن  بالعمال  .موحد لا  زلموج المرحلي  الدين  األجنبي بالنسبة ألدوات  بالتكلفة  ت  المصنفة  ي اة  فإنه  تحديد  لمطفأة،  تم 
العمالت    أرباح صرف  اجنب األوخسائر  إلاً داستن ية  التكلفة    لبند  المطفى  االأة  ويتم  بهعترالموجودات  "األر  في   ااف  والخسبند  ئر  اباح 

 د. وح ملاجز ي المورحلالم امل بيان الدخل الشاألخرى" في 
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 الموجزة الموحدة المرحلية  إيضاحات حول البيانات المالية
 )غير مدققة( 2021 يونيو 30في كما 

 
 بع( ات ة )م االهبية حاسالمملخص السياسات  2-4

 
 تابع( )  ليةات المادالموجو 

 
 ودات المالية تراف بالموجإيقاف االع
اثلة( يتم إيقاف  ة ممموجودات مالي لمالية أو الجزء من مجموعة  ا  وجودات مالد  بن لجزء من  ينطبق، اية )أو حيثما  موجودات المالإن بند ال

 ندما: االعتراف به ع
 

 ات؛ أووجودمن بند الم ةي دلنقدفقات االت لى في الحصول ع  تنتهي الحقوق •

ا  • حق قامت  بتحويل  الح لمجموعة  في  النقدوقها  التدفقات  على  المصول  بند  من  تحمية  أو  التزاوجودات  بدفعلت  الن قدفلت ا  ماً  ية  قدات 
 و تمرير"،  الث بموجب "ترتيبرف ث خير جوهري لطالمقبوضة بالكامل دون تأ

 جودات وإما: الموقدية من بند ن لت اتدفقالم ااستال حقوقها في وعة بتحويل جمملوم اقت  •
 

 أو  لمتعلقة ببند الموجودات والمزايا ا حولت جميع المخاطر  -
 ت. على بند الموجوداطرة قة ببند الموجودات، إال أنها حّولت السي علا المت ي زالمالمخاطر واعلياً بجميع و تحتفظ فلم تحول أ  -

 
إذا   تقوم بتقييمفي ترتيب تمرير،    جودات أو دخلتالموقدية من بند  ن لت اتدفقالصول على احقوقها للح ة قد حولت  وعمجالم  نعندما تكو

احتفظ مدي  أي  بموإلى  الملكي ت  ومزايا  المجموعة خاطر  تقم  لم  إذا  أو  وتحب   ة.  ب اال يل  ومزايا  مخاطر  بجميع  جوهري  بشكل  ند  حتفاظ 
تحو ا ولم  السيطرة علىلموجودات  يتمموجلابند    ل  المو  االعتراف  ودات،  إلى ببند  ي   جودات  الذي  فست الحد  الممر  ارتباط  ببند يه  جموعة 

ويُقاس الموجو الذي  دات.  المستمر  بنديأخ   االرتباط  على  شكل ضمان  بال  ذ  المحّول  الموجودات    يةالدفتر  مة قي الموجودات  لبند  األصلية 
 أقل.  سداده، أيهما  لزم على المجموعةدي ي وأقصى مقابل ما

 

 ات الماليةودقيمة الموجاالنخفاض في 
 

قيمة العادلة من  ير المحتفظ بها بالود غات الدين وموجودات العقة لكافة أدواالئتمان المتوقع   ف بمخصص خسائرعتراتقوم المجموعة باال
ع التدفقات  مي جا للعقد وتحقة وفقً المس  اقديةالنقدية التع  فرق بين التدفقاتى السائر. تستند خسائر االئتمان المتوقعة إللخ ح أو اارب أل خالل ا

 . صلي لبند الموجوداتاأل ريب سعر الفائدة الفعلي بعد ذلك بتق. ويتم خصم العجز موعة استالمهاالمجالنقدية التي تتوقع 
 

انية  طر االئتممخالاة في  ا زيادة جوهري ن التي لم يكن بهئتماتوقعة على مرحلتين. بالنسبة لتعرضات االلمتمان ائ الا   يتم االعتراف بخسائر
ر المحتملة خالل  لتعث ة التي تنتج عن حاالت ار االئتماني لمتوقعة عن الخسائ ئر االئتمان الخساعتراف المبدئي، يتم تكوين مخصص  الامنذ  
  جوهرية في دة اي لها زنية التي حدث  التعرضات االئتماتلك  شهراً(. بالنسبة ل  12مان المتوقعة خالل  ئت ئر االاخس)   ثني عشر شهراً المقبلة اال

المبدئي،  الاالمخاطر   االعتراف  منذ  خس  يلزمئتمانية  مخصص  الخسائر وجود  مقابل  العم  االئتمانية  ائر  مدى  على  الالمتوقعة  متبقي  ر 
 ان المتوقعة على مدى عمر االستخدام(. تمر االئ ئ سا)خالنظر عن توقيت التعثر للتعرض، بغض 

 
ت ع كانت حديد  ند  إذا  االئتم  ما  لب مخاطر  اال  دن ان  قد موجودات  ادت  زا  لمالية  االعتراف  منذ  تقديرلمبدبصورة جوهرية  وعند  خسائر    ئي 

تأاالئتمان ا زائد. تشتمل هذه المعلومات  د  و مجهوأة  لفداعمة والمتوفرة دون تكلومات المعقولة والالمعخذ المجموعة باالعتبار  لمتوقعة، 
 ة. ات االستشرافي علوموالتقييم االئتماني المعزز والمة  عقة للمجموبرة الساب الخ ىًء علوالنوعية بنا  لتحليالت الكمية  ت واعلى المعلوما

 
وعة بتطبيق منهجية مبسطة في  جم وم المقت   ى،ر والذمم المدينة األخرلم يصدر بها فواتي   التيمم المدينة  تجارية والذالمدينة ال  بالنسبة للذمم

خسائر   بن حساب  المتوقعة  خسائراالئتمان  على  مدى    اًء  على  المتوقعة  المجم ر  عماالئتمان  وضعت  وقد  م االستخدام.    ة وف فصوعة 
تصادية. يتم قيئة االب الو قبلية الخاصة بالمدينينيتها للعوامل المست تسو مجموعة، وتماالئتمان للبقة لخسائر الخبرة السا على ناءً مخصصات ب 

 الموحد.   حلي الموجزالمر  ل الشامللمتوقعة في بيان الدخاالعتراف بخسائر االئتمان ا
 

ً القد تعتبر   من غير المحتمل  أنه  ة إلى  ي مات الداخلية أو الخارجمعلوير العندما تش  دادسلعن ا  متعثر  ةبند الموجودات المالي   مجموعة أيضا
المب أن   على  المجموعة  بالكالق  لتعاقديةاالغ  تحصل  تحسيناتائمة  أي  مراعاة  قبل  بها    امل  تحتفظ  يتمائتمانية  بند    المجموعة.  شطب 

 قدية. دية التعالنقا دفقاتلة للت ك توقعات استرداد معقوناا ال تكون ه دمالموجودات المالية عن 
 

خالل  الدين بالقيمة العادلة من  ة وسندات  مطفأتكلفة اللة باموجودات المالية المسجل ال  ييم ما إذا كانتبتق  ل تقرير تقوم المجموعة في تاريخ ك
حدث أو  وع  قوعند    ئتماني‘لي قد تعرض ’النخفاض ااأن األصل المر  تعرضت النخفاض في القيمة. يعتب قد    لة األخرىالشام  تاإليرادا

 لية. رة لبند الموجودات المامقدالمستقبلية ال ة نقدي فقات اله تأثير سلبي على التدكون لثر ي أك
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 موحدة ة اللية الموجزمرحالمالية ال تالبيانا لت حوإيضاحا
 ير مدققة()غ 2021 يونيو 30 يفكما 
 
 ة )تابع( محاسبية الهام الملخص السياسات  2-4

 
 )تابع(  ليةماالموجودات ال

 
 ( تابع) الماليةات دوالموج االنخفاض في قيمة

 
 الملحوظة التالية: البيانات ى ئتماني علااض تعرض األصل المالي النخفعلى دلة الموضوعية األتشتمل 

 

 صدر؛ية حادة يواجهها المُ أزمة مال −

 يوماً؛ 90ة تزيد عن فترداد لي السف خرالتأ ثر أو بالعقد، مثل التع اإلخالل  −

 أخرى؛   ظروفعة لتقبلها في جموكانت الم لمجموعة بناء على شروط ماأو سلفة من قبل ا ضادة هيكلة قرإع −

 أو  أو إعادة هيكلة مالية أخرى؛ ض لإلفالستر تعرض المق تمل أن يكون من المح −

 ات مالية. أزم للسند نتيجة عدم وجود سوق نشط −
 
 لمالية ر اجودات غي المو مةي قيف ض خفاناال
 

المجمو تاريخ  تقوم  في  تقك عة  بإجراء  تقرير  هن ل  كان  إذا  ما  لتحديد  مؤشرات ييم  أصل  تش  اك  أن  إلى  المخزون  غير  ير  )خالف  مالي 
قاالضريبة    توداوموج وفي  لمؤجلة(  القيمة.  النخفاض  تعرض  هذه  د  وجود  عندماالمؤشرحال  أو  تقيي   ات،  إجراء  سنو يتطلب    ي م 

في  فانخلال تقوم  إالقيمة فض  المجموعة  األصبتقدن  قيمة  القلالستردالقابلة    لير  األصل  قيمة  تتمثل  لالساد.  اتردابلة  القيمة  في  لة  لعاداد 
ج  ات دم إن حدة، إال في حال علكل أصل على  م أيهما أعلى، وتحدد  من االستخداوقيمته البيع   ا  تكاليف قصللنقد نا  ة نتجلألصل أو للوحدات الم

ا  لموجودات. عندم ة اأو مجموع  قدية من الموجودات األخرى الن عن التدفقات    رقلة بشكل كبي والتي تكون مست داخلة    تدفقات نقدية   صل ألا
لأليد  تز الدفترية  الوحدة  أ صل  القيمة  للن الو  لالسترمنتجة  القابلة  القيمة  يتم  قد عن  األداد،  تعرض  اعتبار  أنه  والنخفاض  صل  يتم  القيمة 
يمتها لى قبلية المقدرة إستقنقدية المال، يتم تخفيض التدفقات  قيمة من االستخداملعند تحديد ا  مة القابلة لالسترداد. ه لتساوي القي مت قي يض  فخت 

المتعلقة باألصل أو الوحدة  ال والمخاطر  ة للقيمة الزمنية للمكس التقييمات السوقية الحالي والذي يع  بةقبل الضري   ما  باستخدام معدل خصم 
للنقد. من ال العادلع  تجة  القيمة  تحديد  ناقصا   ند  اساتكة  يتم  البيع،  مناسبةليف  تقييم  نماذج  يتم دعمتخدام  بعواهذ   .  النماذج  ت ه  أسعار قييم  مل 

 المتاحة. ى  مؤشرات القيمة العادلة األخر درجة، أو لمالتابعة ا  كاتاألسهم للشر
 

ية  التي تتناسب مع آل  ود المصروفات ي الموجز الموحد ضمن بن الشامل المرحلل  دخ ر انخفاض القيمة ضمن بيان العتراف بخسائ يتم اال
القيمة أوال  لتخفئر ايتم تخصيص خسا  ة. فاض القيمتعرض النخاألصل الذي   شهرة تجارية مخصصة  ترية ألي  دفالقيمة اليض  نخفاض 

 لنقد بالتناسب. حدة المنتجة للوادفترية للموجودات األخرى في  فيض القيم اللتخمنتجة للنقد، ثم  للوحدة ال
 

ة  فاض القيمخان   خسائر اك مؤشر يفيد بأن  ن هن حقق مما إذا كاللت لتجارية،  وجودات باستثناء الشهرة ار إجراء تقييم للمي تاريخ كل تقريتم ب 
داد لألصل أو الوحدة  لقابلة لالسترا  مةبتقدير القيتقوم المجموعة   هذا المؤشر،  و تقلصت. في حال وجودسابقا  لم تعد قائمة، أبها  الُمعترف  

للنقدال القيمة الُمعترف ب خسائر  يتم عكس    . ُمنتجة  مة  قي ة لتحديد  متخدتغير في االفتراضات المسراء  ذلك فقط عند إجو  ها سابقا  انخفاض 
لألصل قيمته القابلة    قيمة الدفتريةالز  م تحديد العكس بحيث ال تتجاوض القيمة. يت بخسائر انخفااعتراف  القابلة لالسترداد منذ آخر  األصل  

اض  خفان خسائر  ب اف  ك، في حال لم يتم االعترتهالصافية من االس  ها،يتم تحديدكان ليمة الدفترية التي  تتجاوز كذلك الق  السترداد، وال ل
 شامل المرحلي الموجز الموحد. الان الدخل  عتراف بالعكس ضمن بي في السنوات السابقة. يتم اال القيمة

 
 قبل المجموعةة الصادرة من  لية وأدوات حقوق الملكيلمطلوبات الماا
 
وحقوق   يتم الدين  أدوات  مالي   إما ملكية  ال  تصنيف  أو كمطلوبات  وفقا    ة  ملكية  حقوق  الترتي ولج  أدوات  التعاقدباهر  تصنيف  ت  يتم  ية. 

ل األرباح  لعادلة من خالطلوبات مالية بالقيمة اير المالية كمارالمعايير الدولية إلعداد التق من 9يار رقم نطاق المعمالية ضمن  الالمطلوبات  
 عتراف المبدئي. ية عند االاللوبات المطلم ا. تحدد المجموعة تصنيف اسبا  حسبما يكون من  تقة وات مشأدقروض وسلفيات أو  ائر أو  أو الخس

 
 ى ائنة التجارية واألخر الذمم الد

لمورد بإصدار فواتير  قام اتلمة، سواء  ع أو خدمات مسفي المستقبل نظير بضائ   ي سيتم سدادها لت اف بالمطلوبات مقابل المبالغ ايتم االعتر
   ال. أم ها بشأن 
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 حدة مولموجزة الاية لمرحالمالية ال البيانات إيضاحات حول
 )غير مدققة( 2021 يونيو 30 يفكما 
 
 هامة )تابع( لمحاسبية ال ملخص السياسات ا  2-4

 
 ( )تابع   لمجموعةلملكية الصادرة من قبل اوأدوات حقوق اة  المطلوبات المالي

 
 ار التزامات اإليج

غي  ة لدفعات عقد اإليجار التي ينب مة الحالي قاسة بالقي لمُ بالتزامات عقود اإليجار اتراف  لمجموعة باالعا  ر، تقومايجفي تاريخ بدء عقد اإل
أية حوافز إيجار  ناقصا     هرها(ي ذلك دفعات ثابتة في جو محددة )بما ف  لغيجار. تتضمن دفعات اإليجار مباترة عقد اإلفسدادها على مدى  

المتبقية. وتشتمل دفعات    ات القيمةبموجب ضمان   هاكذلك المبالغ المتوقع دفعدل، ولى مؤشر أو معع  تعتمد   ةغيرمدينة، ودفعات إيجار مت 
الاإلي  سعر  أيضا  على  لخياجار  أر  ممارسة  معقول  بشكل  المؤكد  المجمون  الشراء  المترت تمارسه  الغرامات  ودفع  إنهاء  بة علعة  عقد  ى 

إذا   مدة  اإليجار،  تشيركانت  بدفعات  اإلنهخيار  تمارس    عة المجمو  ىإل  اإليجار  االعتراف  يتم  المتغاإلاء.  التي  يجار  تعتمد على  يرة  ال 
 دفعة. يؤدي لحدوث الي الذيقع فيها الحدث أو الشرط   الفترة التيأنها مصروفات خالل   مؤشر أو معدل على 

 
ن اك  اريخ بدء عقد اإليجار إذافي ت تراض اإلضافي قعلى اال  ةائدتخدم المجموعة معدل الفت عقد اإليجار، تسية لدفعاالحالالحتساب القيمة  

ادة الفائدة  ر بما يعكس زي جالعقد، تزداد التزامات عقد اإلي تاريخ بدء ابعد    لتحديد بسهولة. درج في عقد اإليجار غير قابل لالمائدة  الفسعر  
تغيير في    أويجار إذا كان هناك تعديل  د اإلاللتزامات عقوة  الدفتري   يمة لك، تتم إعادة قياس القسددة. عالوة على ذالمعات الدف  مع خصم قيم

 ة. صلغيير في التقييم لشراء أصل ذي جوهرها أو ت اإليجار الثابتة في  عقدإليجار أو تغيير في دفعات  عقد ادة  م
 

 السلفيات القروض و
 بالمعاملة. اشرة ف المرتبطة مب لي  التكاا  اقصعادلة للمبلغ المقبوض ن ض ألجل بالقيمة ال بالقروبدئيا  يتم االعتراف م

 
يت اف  بعد االعترا التي تحم الحق ا  لمبدئي،  القروض والسلفيات  القياس  بالتكلفة  فائدة  باستخمل  الفعلي مطفأة  الفائدة  يتم   ة.دام طريقة معدل 

من خالل    وكذلك ف بالمطلوبات  راف االعت اإيقموجز الموحد عندما يتم  الشامل المرحلي الن الدخل  ي بياباألرباح والخسائر فاف  االعتر
 عملية اإلطفاء. 

 
 األخرى المالية  لمطلوبات  ا

ة  دام طريقباستخحقاً بالتكلفة المطفأة  ويتم قياسها الت  ادلة، بعد خصم تكاليف المعامال بالقيمة العالية األخرى مبدئياً  يتم قياس المطلوبات الم
 لفعلي. ائد اعلى أساس الع دةت الفائ ا روفعلي، ويتم االعتراف بمصسعر الفائدة الف

 
الف هدائ إن طريقة سعر  الفعلي  اة  لبند مطي طريقة  المطفأة  التكلفة  م حتساب  وتخصيص  مالية  الفالوبات  الفترة  صروفات  مدى  ئدة على 

،  ماليةالمطلوبات ال  ندمقدر لب لر اة المقدرة من خالل العمالنقدية المستقبلي الدفعات  م به  لفعلي هو السعر الذي يخصسعر الفائدة ان  المعنية. إ
 ً  ترة أقصر. ف، أو، عندما يكون مناسبا

 
 عتراف بالمطلوبات المالية إيقاف اال

تقوم المجموعة    . اؤههاانت   ها أو من التزاماتها أو إلغائ   عفاء المجموعة إ  طلوبات المالية فقط عندما، يتمعتراف بالمم المجموعة بإيقاف االتقو
االلتزا باستبعاد  تعدي ع   المالية   مات أيضاً  يتم  النقدل شرو ندما  التدفقات  كبيراً، وفي هالمعدلة    لاللتزامات   يةطها وتكون  اختالفاً  ذه  مختلفة 

االعتر يتم  بالتزاماالحالة  الشرو اف  إلى  تستند  جديدة  مالية  بالقي ط  ت  ا المعدلة  إيقاف  عند  العادلة.  بالمطالعترمة  يت اف  المالية،  م  لوبات 
ة أو مطلوبات مفترضة( في بيان  قدية محولودات غير ن جموالمدفوع )بما في ذلك أي  لمبلغية المعنية واترمة الدفي القاالعتراف بالفرق بين 

 وحد. الم الموجز  الشامل المرحلي الدخل 
 

 مقاصة األدوات المالية 
د  جو ي حال وفحد  المو المرحلي الموجز  يان المركز المالي  صافي المبلغ في ب   ية ويدرجالمالدات المالية والمطلوبات  مقاصة الموجو  تمت 

ة المطلوبات  تسوي حقيق الموجودات وفي السداد على أساس الصافي، لت ر الرغبة  ف بها وتوفرعت الياً لتسوية المبالغ الملزم ححق قانوني م
 بشكل متزامن. 

 
 الخدمة عويضات نهاية ت
 

عن هذه المزايا    الدفعالغ المستحقة  مب ن. تستند الة نهاية الخدمة للموظفي الدفع لقاء مكافأ  مبالغ الواجبةمجموعة بتكوين مخصصات للتقوم ال
لمتوقعة لهذه  دمة. يؤخذ مخصص للتكاليف اخ لرة الحد األدنى من فت خدمة للموظفين خضوعاً إلتمام اول مدة ال النهائي وط  تبعلى الرا

 فترة الخدمة.  المزايا على مدى 
 

التعاون الخليجي، تقدم    مجلس  ن ومواطني دولني ن من المواطلتعاون الخليجي المؤهلوين ومواطني مجلس اموظفين المؤهلبخصوص ال
مساهمجلما صندموعة  في  الهات  قبل  من  تأسيسه  تم  تقاعد  للمعاوق  العامة  وتحتساوشات  يئة  االجتماعية  مئويةلتأمينات  كنسبة  من    ب 

 حقاقها. تحّمل للمصاريف عند است المساهمات والتي   جموعة على هذهفين. تقتصر التزامات المرواتب الموظ
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 موحدة ال زةلية الموجمرحالمالية ال تالبيانا يضاحات حولإ
 )غير مدققة( 2021 يونيو 30 يفا كم
 
 الهامة )تابع(  سبيةلمحا ا ص السياسات ملخ 2-4

 

 المخصصات 
 

االعتراف  ي  وجتم  عند  ما  أو ضمنيبمخصص  قانوني  التزام  ا  ود  سابق،    لمجموعة على  حدث  انتيجة  تكون  أن  المرجح    ت لتدفقاومن 
للموارد  جالخار ت ية،  اقتصادية ضروري التي  تس  ة تضمن مزايا  لمبلغد االلت دي من أجل  تقدير معقول  ت   زام ويمكن عمل  إذا    وقعت االلتزام. 

الم  كل  أو  بعض  بأن  تسدالمجموعة  سيتم  االعترخصص  يتم  ميده،  كبند  المسدد  بالمبلغ  تكمنفصل    وجودات اف  عندما  فقط  ون  ولكن 
يت التسديدات شبه مؤك المت لعرض ا  مدة.  ب مصروفات  الشعلقة  الدخل  بيان  ا المرحل  م اأي مخصص في  أي  صافية من  الموحد  لموجز  لي 

 تسديدات. 
 

كس  الذي يع  استخدام السعر لتقرير، ب لسداد االلتزام في نهاية فترة اعة المتوجبة  مة الحالية للمصروفات المتوقالقي قياس المخصصات ب   يتم
 م. بااللتزا اطر الخاصةخل والما مت السوق الحالية للقيمة الزمنية للتقييما

 

  ات الخارجية، د من المرجح بأن تكون التدفقم يعت الحالية. إذا لثل أفضل التقديراوتعدل لتمريخ كل تقرير  خصصات في تامليتم مراجعة ا
 عكس المخصص. زام، يتم يد االلت ية من أجل تسدادية ضرورللموارد التي تتضمن مزايا اقتص

 

 قياس القيمة العادلة 
 

 مالي.  قريرلة في كل تاريخ ت ت، بالقيمة العادوالتحوطا  وراق الماليةتثمار في األسالمالية، مثل اال  س األدواتجموعة بقيامقوم الت 
 

نتظمة بين المشاركين في  معاملة م  لوبات فيلتحويل بند مطأو دفعه    سيتم استالمه لبيع بند موجودات   ي السعر الذي إن القيمة العادلة ه
بات  مطلوأو لتحويل بند الع بند الموجودات  عاملة لبي فتراض بأن المعادلة على الاتند قياس القيمة  عادلة. يسالقيمة ال  س يخ قياراالسوق في ت 

 ند المطلوبات. ودات أو ب ند الموجثر تفضيالً لب لسوق األكجودات أو بند المطلوبات أو في ا سي لبند الموتحدث إما في السوق الرئي 
 

ق عند تسعير  لمشاركون في السو ستخدمها اراضات التي سي تخدام االفت سابات يتم قياسها ب ند المطلوجودات أو ب وند المب لإن القيمة العادلة  
ً افتراض أن ا جودات أو بند المطلوبات، علىالموبند   م االقتصادية.  لمصلحتهلمشاركين في السوق يتصرفون وفقا
 

بند اقتصادية باس  تحقيق مزايا  ى ملين في السوق علرة المتعاالعتبار قد ايأخذ ب   ة العادلة لبند الموجودات غير المالي س القيمة  إن قيا    تخدام 
 كنة. د الموجودات بأفضل الوسائل المموف يستخدم بن متعامل آخر في السوق الذي س  إلى الوسائل أو بيعه الموجودات بأفضل

 

 وق. اولة في السدت عار العطاءات الموع إلى أسادلة بالرجعيمة القلسواق المالية النشطة، يتم تحديد اولة في األت المتداوص االستثمارابخص
 

مخاطر  ار فائدة لبنود ذات شروط ودرجة  باستخدام أسععلى التدفق النقدي المخصوم    بناءئدة يتم تقديرها  للبنود ذات الفا  ة العادلة إن القيم
 بهة. مشا
 

ات  ناًء على توقعمشابهه أو ب   تلسوقية الستثماراالقيمة ا  الرجوع إلى ب عادلة  لاسهم غير متداولة يتم تحديد القيمة  ارات في ألالستثم  بالنسبة
 النقدي المخصوم.  التدفق

 

قاقات  ت االستحصرف اآلجلة ذا ألسعار ال لة بالرجوع إلى القيمة الحالية  ألجنبية اآلجالعادلة لعقود صرف العمالت ايمة  يتم احتساب الق
 شابهة. الم
 

 لمشابهة. ة لألدوات اي قإلى القيمة السو ة بالرجوع سعر الفائد  قايضاتمليتم تحديد القيمة العادلة 
 

لحد  ستفادة بافرة لقياس القيمة العادلة، واال الكافية متو  ي الظروف حيث تكون المعلوماتبة فالمناس  ب التقييمة باستخدام أسالي م المجموعتقو
 ملحوظة. م المدخالت غير الا دالملحوظة ذات عالقة والحد من استخ استخدام المدخالت األقصى من

 

الموجودا  جميع  قيمات  والمطلوب   تإن  تقاس  العادالتي  اإلفصاتها  يتم  أو  في لة  عنها  االبيان   ح  الموجزة  لمالية  ات  يتم المالمرحلية  وحدة 
 : لقياس القيمة العادلة ككل لمدخالت األساسية قل مستوى من اتناداً ألقيمة العادلة ومبينة كما يلي استصنيفها ضمن تسلسل ال

 
أو مطلوبات    لموجودات  ة )غير المعدلة(واق النشطداولة في األسالمت ألسعار  ا  ي تلك المشتقة منالعادلة هقياسات القيمة   -1 ىالمستو

 مماثلة
والملحوظة لبند    1ى  لمدرجة ضمن المستو ر المتداولة اير األسعاة هي تلك المشتقة من المدخالت غقياسات القيمة العادل  -2 مستوىال

 سعار(. مشتقة من األ ة )أي مباشر ري سعار( أو بصورة غرة )أي كأات إما بصورة مباشب وموجودات أو مطل
 

القيمةاقياس -3المستوى  المشتقالعادلة هي    ت  تشتمتلك  التي  التقييم  ب ة من أساليب  أو  لبند موجودات  ت ال  ند مطلوبال على مدخالت 
 ملحوظة )مدخالت غير ملحوظة(. ى بيانات السوق التستند عل
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 موحدة لا لية الموجزةمرحالمالية ال البيانات احات حولضيإ
 مدققة( )غير 2021 يونيو 30 يفكما 

 

 بع( لهامة )تاالسياسات المحاسبية ا ص ملخ 2-4
 

 ع( ادلة )تاب قياس القيمة الع 
 

الموجودات والمطلوبات  ف  بخصوص  الالمثبتة  البيانات  الموجزة  مالية  ي  إ  موحدة علىالالمرحلية  المجموعة فيما  تحدد  ذا  أساس متكرر، 
 ية.  تقارير المالكل فترة إلعداد ال ة في نهاي   ييم التصنيفسل بإعادة تقل ين مستويات في التسقد تمت ب لتحويالت اكانت 

 

حددتأل العادلة،  القيمة  عن  اإلفصاحات  والم  غراض  الموجودات  أصناف  علىالمجموعة  و  طلوبات  طبيعة  وأخ أساس  طار  خواص 
 عاله. و موضح أدلة كما هاقيمة العودات أو المطلوبات ومستوى تسلسل الالموج

 
 القطاعية  المعلومات 3

 

اإلدار أل ت غراض  يتم  قطن ة،  في  المجموعة  بناءظيم  واحد  منت   اع  العقاعلى  التطوير  قطاع  وهي  وخدماتها،  فإن  جاتها  لذلك،  وفقاً  ري. 
ردة لغرض اتخاذ  كوحدة مفأعمالها    علية لقطاأنه. تراقب اإلدارة النتائج التشغي تقارير بشبإصدار    واحد فقط تقومديها قطاع  المجموعة ل

 داء. ألوتقييم ايع المصادر ارات حول توزرالق
 

 مال قطاعات األع
 

ا والمطلو  إليراداتتتعلق  والموجودات  التشغيلية  المالوالنتائج  البيانات  المدرجة ضمن  الموجزة  ية  بات  تطوير  موحدة  الالمرحلية  بقطاع 
 وعة. في المجم  العقارات

 
 القطاعات الجغرافية 

 

ال حتعمل  فقط  امجموعة  دولة  لياً  افي  العربية  وبالت لاإلمارات  الالمتحدة،  فإن  الت ي،  والموجنتائج  فودات  شغيلية  المدرجة  ي  والمطلوبات 
 المتحدة. اتها في دولة اإلمارات العربية تتعلق بعملي موحدة ال المرحلية الموجزة البيانات المالية 

 
 تكلفة اإليرادات اإليرادات و  4

 

 تهية في الثالثة أشهر المن فترة  الستة أشهر المنتهية في فترة  

 
 يونيو    30

2021 
 يونيو 30
 2020 

 يونيو   30
 2021 

 يونيو 30
 2020 

 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  
     اإليرادات 

   1.458.408   2.520.982    3.732.914   4.833.033  يوم( جمعات السكنية )الكوندومون بيع شقق الم
  216.842   899.330   873.876   1.800.733  بيع الفلل
   98.153   486.743   211.123   1.120.936  رى وأخاضي  قارات تجارية وقطع أر بيع ع

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

  7.754.702     4.817.913  3.907.055   1.773.403 
  ===== === === ==  ======== = == ==  ======== === ==  = ==== === === == 

     تكلفة اإليرادات 
  960.687   1.755.212    2.532.001   3.388.102  تكلفة شقق المجمعات السكنية )الكوندومونيوم( 

  143.896   589.300   478.714   1.139.169  تكلفة الفلل 
   10.599   124.071    20.446   276.344  عقارات تجارية وقطع أراضي وأخرى  تكلفة
 ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ 

  4.803.615   3.031.161  2.468.583    1.115.182 
  ======== === ==  ======== === ==  ======== === ==  ======== === == 

 

   : زمنية معنية نقطة ند عها على مدى فترة زمنية وب  ف ات المعتريرادإللي تقسيم اا ي فيم
 

 الثالثة أشهر المنتهية في فترة  ستة أشهر المنتهية في الفترة  

 
 يونيو    30

2021 
 يونيو 30
 2020 

 ونيو ي  30
 2021 

 ونيوي  30
 2020 

 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  
     
   1.729.917   3.484.473   4.732.517    6.788.232  على مدى فترة زمنية -
   43.486   422.582   85.396    966.470  زمنية معينةطة  عند نق -
 ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ 

  7.754.702   4.817.913    3.907.055    1.773.403   
  ======== === ==  ======== === ==  ======== == = ==  ======== === == 
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 موحدة ال لية الموجزةمرحالالمالية  البيانات إيضاحات حول
 مدققة( )غير 2021 يونيو 30 يفكما 
 
 واإلدارية   يةمات العموصروفات البيع والمصروفم 5
 

 أشهر المنتهية في   فترة الثالثة أشهر المنتهية في  فترة الستة 

 
 يونيو    30

2021 
 يونيو 30
 2020 

 يونيو   30
 2021 

 يونيو 30
 2020 

 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  
     

   71.524   175.835  230.981   393.521 مصروفات البيع والتسويق 
   31.489   39.273   82.462   74.072 قة  رواتب ومصروفات ذات عال

   29.795   3.751   59.664   28.334 مصروفات إدارة العقارات 
ات حق  ذلك موجودفي )بما االستهالك 
   5.550   2.854   12.360   7.328 االستخدام( 

   56.206   188.811  167.052   350.183 مصروفات أخرى 
 ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ 

 853.438   552.519  410.524   194.564 
  === ===== === ==  ==== ==== === ==  ======== === ==  ======== === == 

 
 ات التمويل إيراد )أ( 6
 

 
 أشهر المنتهية في   فترة الثالثة المنتهية في أشهر  فترة الستة 

 
 يونيو    30

2021 
 يونيو 30
 2020 

 يونيو   30
 2021 

 يونيو 30
 2020 

 ألف درهم ألف درهم  همألف در ألف درهم  
     

الثابتة والودائع  ويل من الودائع إيرادات التم
   7.432   2.693    29.813   6.077  تحت الطلب لدى البنوك 

     -   7.313      -   11.783  رى إيرادات تمويل أخ
 ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ 

  17.860   29.813  10.006   7.432 
  ======== === ==  ======== === ==  ======== === ==  ======== === == 

 
 التمويل   تكاليف ( ب )6
 

 
 أشهر المنتهية في   فترة الثالثة أشهر المنتهية في  فترة الستة 

 
 يونيو    30

2021 
 يونيو 30
 2020 

 يونيو   30
 2021 

 يونيو 30
 2020 

 درهمألف  لف درهم أ ألف درهم ألف درهم  
     

من البنوك قروض  –التمويل  تكاليف
  40.142    24.934   92.532    49.098  واألطراف ذات العالقة 

  2.443    63.410   4.688    93.749  ويل أخرى تم تكاليف
 ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ 

  142.847    97.220   88.344    42.585  
  ======== === ==  ======== === ==  ======== === ==  ======== === == 
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 ة وحدمالة ة الموجزليمرحالمالية ال البيانات ضاحات حولإي
 )غير مدققة( 2021 ويوني 30 يفكما 

 
 ية دة المصرفالنقد واألرص  7

 

   
 يونيو   30

2021 
 ديسمبر 31
 2020 

 همألف در رهم د ألف    
 ( )مدققة     
     

 993   946    النقد في الصندوق 
 3.349.004   4.482.911   كلدى البنوحت الطلب ت ودائع و  حسابات جارية 

   ------------------------- ------------------------- 
    4.483.857   3.349.997 
    ======== = ==  ======== = == 

 
وذلك بعد خصم    ألف درهم(  3.307.800:  2020ديسمبر    31م )درهألف    4.340.16يعادله  ما  النقد وغ  يبل   2021  يونيو  30ما في  ك

 سداد عند الطلب.  المتحدة والتي تستحق ال ارات العربية مإلة ارية في دولول عليها من عدة بنوك تجاحصالتي تم الالتسهيالت  
 
رات  لثابتة قصيرة األجل مودعة لفت ودائع ان ال . إالبنكيةع  ائدة على الودائ الت السعدمسب الئد بأسعار ثابتة ح يحقق فوا  دى البنوكلالنقد  إن  

ى  دالت السائدة علب المعئد حستحقق فواورية للمجموعة،  لفوة ابات النقدي متطلوذلك يعتمد على ال  ،أشهر  وثالثة حد  وا  مختلفة ما بين يوم 
 معنية. لاألجل ارة ئع قصي الودا
 
  مقابل ك  وبن ألف درهم( لدى    3.278.834:  2020سمبر  دي   31م )لف درهأ  4.362.809بمبلغ  الحتفاظ  تم ا  2021  يونيو   30ا في  كم

األرصدة غير    ع/اعها في حسابات ضمان. هذه الودائ والتي تم إيد  ر طوي الت ارات لغرض  بيع عق  نظيرالعمالء  ن  م  مقدما    المستلمة  الدفعات 
 مرهونة. 

 
 ير اتلم يصدر بها فو  التي مم المدينةالتجارية والذة الذمم المدين 8

 

   
 يونيو   30
 2021 

 ديسمبر 31
 2020 

 ألف درهم ألف درهم    
 )مدققة(     

     تجارية ال  الذمم الدائنة 
 1.272.402   882.511    شهر 12ل خال حقة القبض مبالغ مست 

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

     ها فواتير ر ب التي لم يصد م المدينة ذمال
 4.045.017   5.624.242    شهر  12واتير مستحقة خالل يصدر بها ف م مدينة لمذم
 4.375.217    5.735.454    شهر  12 مستحقة بعد اتير صدر بها فوم مدينة لم ي ذم
   ------------------------- ------------------------- 

    11.359.696      8.420.234 
   ------------------------- ------------------------- 

 9.692.636      12.242.207    لم يصدر بها فواتيرالتجارية والذمم المدينة التي   ةإجمالي الذمم المدين
    ==== === = = ==  ======== = == 
 

صص  مخ ب   ألف درهم( تتعلق  48.497:  2020ر  ديسمب   31)ألف درهم    48.497غ  ه صافية من مبلعالإن الذمم المدينة التجارية المبينة أ
ا تحصيلها،  لمشكوك  للديون  أفضل في  بناتقديرات    وتمثل  للخسائر  االئ   ء  اإلدارة  خسائر  نموذج  ت على  المتوقعة.    ذمم الجميع    عتبرتمان 

 رى قابلة للتحصيل بالكامل. المدينة األخ
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 موحدة للموجزة االية مرحالمالية ال البيانات إيضاحات حول
 مدققة(ر )غي 2021 يونيو 30 يفكما 

 
 وعة مقدما  مدف مصروفاتوينة وودائع مد وذمم أخرى  ودات موج 9

 

    
 يونيو   30
 2021 

 سمبردي  31
 2020 

 همألف در هم ف درأل   
 ( )مدققة     
     

 661.377   508.444   ى مقاولين وآخرينمبالغ مدفوعة مقدما  إل
173.235.3     3.415.061     ( 17ح يضاعالقة )إ من أطراف ذات المستحق   

241.621        766.605   ( 1المؤجلة ) ة المبيعاتعمول  
579.104      140.246   بلة للتحصيل االمضافة القمة ضريبة القي   
182.7   8.432   دفوعة مقدما  ت ممصروفا   

153.39      27.504   ذمم مدينة وودائع أخرى   
   ------------------------- -------------------------  
   4.866.292   705.668.4  
    ======== = ==  ======== = = = 

 

 : مقدما   وعةالمدف والمصروفات ع مدينة والودائذمم الل وا  األخرى  الموجودات ق بيان استحقا
 
705.997.2 3.039.292   شهر  12الل خ  

000.167.1 1.827.000   ر شه 12بعد   
   ------------------------- -------------------------  
   4.866.292 705.668.4  
    ======== = ==  ======== = = = 

 
التزامات    استيفاءترة  مع العمالء على مدى ف  قود بالعاء  الوفأو    على   للحصول   ةالمؤجلة المتكبد  المبيعاتولة  صروفات عمم   يتم إطفاء (1)

 . ، إن وجدتداءاأل
 

 عقارات لغرض التطوير  10

     
 يونيو   30
 2021 

 ديسمبر 31
 2020 

 ألف درهم هم ألف در   
 )مدققة(     
     

325.739.14      14.469.588    السنة ية الفترة / الرصيد في بدا  
355.825.5      3.651.888    السنة  /رة ل الفت خال  بدةتكتكاليف المل: ازائدا    

(869.279.6)    ( 4.801.900)    السنة   / يف إيرادات خالل الفترةالاليف المحولة لتكتكناقصا : ال   
777.184 -      : المحول إلى الشركة األم ناقصا    

   -------------------------- ----------------------------  
588.469.14   13.319.576    سنة ال  /الفترة ة لرصيد في نهاي ا  
    = === === = = = =  = = ===== === == 

 
 مشتركة ئتالفات روض الق 11

     
 يونيو   30
 2021 

 ديسمبر 31
 2020 

 مألف دره رهم ألف د    
 )مدققة(     
     

359.618      851.558    ذ.م.م  يو سي دي دبل إعمار دبي الجنوب  
988.113   113.888    ذ.م.م أولد تاون فيوز   

   ----------------------- -----------------------  
    965.446      824.975  
    ===== === ==  ======= = == 

 
 . فائدةترتب عليها أي ي وال  وفقا  لشروط االتفاقية مضمونة وتستحق السداد  ر غي ة  ترك مش الفاتإلى ائت ض القرو إن
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 ة موحدة الموجزة الليمرحالمالية ال بياناتال إيضاحات حول
 ير مدققة(غ)  2021 يونيو 30 يفكما 

 
 ة ائتالفات مشتركفي  مار ستثا 12

     
 يونيو   30
 2021 

 رديسمب  31
 2020 

 رهمألف د  ألف درهم    
 ققة( د)م    
     

439.197   245.300   ذ.م.م  يو سي دي دبل إعمار دبي الجنوب  
536.234      234.536   ر ذ.م.م سكوي  زعبيل  

883.83   139.320   ذ.م.م أولد تاون فيوز   
   ---------------------- -----------------------  
623.516      619.156   سنة رة/ الت المشتركة في نهاية الفتئتالفاستثمار في االفي االصا  
    ==== = === ==  ===== === == 

 
 : فاتها المشتركةائتاللي التالية في شكل فعصص الملكية ب لدى المجموعة ح 

 نسبة الملكية      
 2020 2021 تأسيس بلد ال   
     

 ٪ 50. 00 ٪ 50.  00 ة بية المتحدت العراإلمارا  ذ.م.م  يو سي دي دبل إعمار دبي الجنوب
 ٪ 50. 00 ٪ 50.  00 حدة المت ات العربية اراإلم  بيل سكوير ذ.م.م زع

 ٪ 61 .25 ٪ 61  .25 دة المتحاإلمارات العربية   ذ.م.م أولد تاون فيوز 
  
 ة واألخرى الذمم الدائنة التجاري 13

     
 يونيو   30
 2021 

 برديسم 31
 2020 

 ألف درهم ألف درهم    
 ققة( )مد    
     

 3.564.953   3.634.967   لشراء أراضي  دائنون
   3.135.962      3.325.544   اريعالمشتكلفة عقود   تمستحقات ومخصصا 

   4.508.768      4.700.591   ( 17إيضاح ) عالقة راف ذات دفع ألطحقة المبالغ مست 
 928.247   796.724   ( 1)  ةنة التجاري ئ الذمم الدا

  120.583   269.394   حقة الدفع عات مست مبي  ةعمول
 182.537      306.946   كومية لحمبالغ مستحقة الدفع للجهات ا

 446.714   499.719   ت ا اقائنة األخرى واالستحقالد الذمم
   -------------------------- -------------------------  
   13.533.885      764.887.12  
    == === = === ==  ===== = === == 

 
(  همألف در  42.533  :2020ديسمبر    31)ف درهم  أل  82.956بلغ  بمالمورد    تسهيالت خصملى  عالتجارية  الدائنة  م  الذم  تتضمن (1)

بموجب هذا  والبنوك عن طريق خصم مستحقاتهم من المجموعة.    مبكر لفواتيرهم من أحد الموردون استالم السداد ال  والتي بموجبها يختار 
ة في  لتسوية من المجموعستالم الق بالفواتير المستحقة على المجموعة واشارك فيما يتعمورد المع مبالغ للفق البنك على دف، يواتيبرالت 

 حق. تاريخ ال
 

 تخضع لفائدة سلفيات روض وق 14
 

حصلت 2019خالل   ا  ،  تسهيل  على  مت ئتمالمجموعة  مدته اني  )"التسهيل"(  بقيمة    5  جدد  ي مريكأالر  دو  ألف   1.000.000سنوات 
التسم(. إن هرهدألف    3.673.000) فائدة  ر مضمون، ويخضع لهيل غي ذا  الف  معدالتوفقا  لهر  أش  3  لمدةمعدل  السائدة  سعر  لدى  ائدة 

  يونيو  30في  كما  مالية.  هيل لبعض التعهدات الا التسهذ  . يخضع2022حتى سنة  ح  كما أنه متاسنويا ،    ٪1.25  ا  زائد  بنوك لندن )ليبور(
  التسهيل   اتم عرض هذ  من التسهيل.   ألف درهم(   3.305.695ي )كمري أدوالر  ف  أل  900.000ب مبلغ  سحة ب لمجموع ا  قامت ،  2021

ديسمبر    31درهم )ألف    3.302.899موحدة بمبلغ  في البيانات المالية المرحلية الموجزة ال  ائدة ع لفالتي تخض  فياتوالسلضمن القروض  
بعد خصم  درألف    3.669.249:  2020 اكلفة  لت اهم(،  المغير  بعد  ي   ملة للمعا  مباشرة نسوبة  لمطفأة  السداد  تاريخ   شهر   12ستحق  من 
 التقرير.
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 موحدة وجزة الالم ليةرحمالية الالم البيانات حول إيضاحات
 )غير مدققة( 2021 يونيو 30 يفكما 

 

 )تابع( ضع لفائدة ختسلفيات روض وق 14
 

: ال  2020ديسمبر    31راتي )إماألف درهم    600.000لغ  بمب   ألجلقصير ا  يل قرض هتس  على مجموعة  ال  حصلت،  خالل الفترة الحالية
  زائدا  اإلمارات    معدل الفائدة السائدة بين بنوكوفقا  لدل فائدة  يخضع التسهيل لمع  . 2022في السنة المالية  الل  شيء( ويستحق السداد خ

 220.000مبلغ  جموعة بسحب  الم  ت قام،  2021  يونيو  30من الشركة األم. كما في    تجاري ضمان  موجب  ب   مضمون   و وهسنويا     1٪
 سهيل. الت  هذا: ال شيء( من 2020ديسمبر  31)ألف درهم 

 
لفيات سلقروض والضمن ا( درهمألف  42.197: 2020ديسمبر  31)م ألف دره  143.696إدراج مبلغ  تم  ،2021  يونيو 30ا في  كم

 بيـة المتحـدةلعرارات األمـاة ي دولـتجارية فـبنوك    ةعد  ها منل علي وحصذلك المبلغ التسهيالت التي تم المثل  لتي تخضع لفائدة حيث ي ا

 . بلعند الطحق سدادها ويست 

 
 الطارئة   والمطلوبات  ضماناتال 15

 

إلـى مؤسسـة التنظـيم ( ألـف درهـم 6.503.506 :2020ديسـمبر  31)  ألف درهـم  5.534.828  أداء بمبلغ  جموعة كفالةمأصدرت ال

 م العقاري.نظي ت سسة الالخاصة بمؤ نظمةجب األها بمويعن عن مشارالعقاري في دبي كضما

 
 لتزامات اال 16

 

(. ألـف درهـم  6.434.085  :2020ديسمبر    31)  درهمألف    5.866.708غ  لبمب مجموعة التزامات  لدى ال  نا، ك2021  يونيو  30في  

السـنة هايـة الفترة/ن ي  فـع األراضـي  قط  رمة لشراءالمبرمة من قبل المجموعة، بما في ذلك العقود المب قود  ة العقيم  ذه االلتزاماته  لتمث 

  .ي ذلك التاريخفة والمبالغ المستحق المستلمةاتير خصم قيمة الفو بعد

 

األربـاح المسـتقبلية  مـن ٪ 30بـدفع زام لتـلدى المجموعة ا  شد،لمبرمة بين المجموعة وميناء رااية التطوير  قذلك، وفقا  التفا  الوة  علىع

  شد.را حياة مشروع ميناءعلى مدى دورة 

 

ج ت ير المتوقـع أن ينـغادية والتي من ق األعمال العاجموعة في سي بعدة مشاريع للم تتعلقن قبل مقاولين  ا مت تم تقديمهمطالبا  ناكهكان  

 ات جوهرية غير مقدمة.طلوب عنها م

 
 قة األطراف ذات العال حات إفصا 17

 

باشرة ة القدرة، مالمجموع لدىة، إذا كان المجموعة ب قت عالاف ذاطروحدة، تعتبر األالم  المرحلية الموجزةلية  لغرض هذه البيانات الما

العكس، أو س ب ات المالية والتشغيلية أو العكاتخاذ القرارير جوهري عليه في  ث الطرف أو ممارسة تأعلى  يطرة  سعلى الأو غير مباشرة، 

 أو ا  رادالعالقـة أفـ  راف ذاتألطـاتكـون  ن أن  مكـي وهري المشترك.  الج  المشتركة أو التأثير  خضع المجموعة والطرف للسيطرةعندما ت 

 شآت أخرى.من 

 

 معامالت األطراف ذات العالقة

 

وبشـروط متفـق  ر األعمـال العاديـةء سـي أثنـاتمـت ، والتي العالقة يف ذطرمع ال اليةالجوهرية الت  مالتامعال، كانت هناك الفترةخالل  

 راف:عليها بين األط

 
 المنتهية في  ستة أشهر الفترة    

 2020 يونيو 30 2021 يونيو   30     
 ألف درهم م ألف دره   

     : الشركة األم 
 115.729 118.633   ناه( د( أ2)راجع )اإليرادات  
 134.298 243.570   ( ه نا( أد1)البيع والمصروفات العمومية واإلدارية )راجع   مصروفات
 37.484 20.869   ناه( ( أد3يل )راجع )تكلفة التمو

 ( 200.000) -   أدناه(( 3))راجع  ل تموي الصافي حركة 
    ===== === ==  ===== === = = 
     : ة تابعال نشآت الم

 7.256 13.141   دارية  المصروفات العمومية واإلفات البيع ومصرو
 32.726 24.750   رات مصروفات تطوير العقا

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

 



 عةتها التاباركوش للتطوير ش.م.ع إعماركة شر

 

27 

 موحدة لموجزة اللية امرحالمالية ال البيانات حول تإيضاحا
 ير مدققة()غ 2021 يونيو 30 يفكما 
 

 ()تابع ذات العالقة  األطراف  إفصاحات  17
 

 في المنتهية  ستة أشهر الفترة   
 

 
   يونيو   30

2021 
  يونيو 30

2020 
 مرهألف د  م ألف دره  

    القة بهم: عليا واألطراف ذات العفي اإلدارة الس اإلدارة وموظ أعضاء مجل 
 225 244   اإلدارية  ع والمصروفات العمومية ومصروفات البي 

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

 

 دة األطراف ذات العالقةأرص
 

 ها(ألرصـدة ضـمن تي أدرجـت هـذه اال  الموحدالموجز  ي  مرحلال  يللماة )وبنود بيان المركز االعالقة الجوهري   ذاتف  اطرأرصدة األإن  

 يلي:كما 

   
 يونيو   30
 2021 

 ديسمبر 31
 2020 

 لف درهمأ ألف درهم  
 ققة( )مد  
   : م شركة األال
950.380.3 أدناه( ( 2) )راجع  مدفوعة مقدما  ومصروفات  مم مدينة وودائعذو أخرى وجودات م  913.207.3  

613.659.4 أدناه( ( 3)راجع )واألخرى    ريةالتجا نةالذمم الدائ   6964.475.  
  ======= ====  ============ =  
   : نشآت التابعة لما

111.34   ما  مقد دفوعة مصروفات وم عائ ودوذمم مدينة و أخرى تموجودا   27.782  
978.40 ائنة التجارية واألخرى الذمم الد  33.072 

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

 

 شركة:اليف مصار تخصيص (1)

 

 هـذهعة. شملت إلى المجموبطة بهذه الوظائف وتم تخصيص التكاليف المرت للمجموعة  وظائف الشركة    م بتقديم بعضقامت الشركة األ

متثـال لمعلومـات واالم المـالي والمحاسـبي واالمتثـال وتكنولوجيـا المستثمرين والقسـت اوعالقا  والخزينة  ةالموارد البشري   مهام أقسامال

ة األم مـن قبـل الشـرك  شـركةال  مصـروفاتقة، تم تخصيص  العالاقية  تفوفقاً ال  ق.ي ألعمال والتسوانين الشركات وتطوير اوولقانين  للقو

 المجموعة.ن إيرادات م ٪3ة أساس نسب  على

 

 :شركة األمد من الرداابلة لالست لغ القاالمب  (2)

  

 قـارات المخصصـةعتطـوير ال وعاتشـرلمطـوير المتكبـدة الت  بتكاليف م فيما يتعلقالشركة األ  ترداد منيمثل ذلك األرصدة القابلة لالس

ألرباح وات التطوير ل خدماي لشركة األم بتحوارئيسية، قامت الالتحويل  في اتفاقية اق عليهمشروع خور دبي. وفقا لما تم االتف  للبيع في

هـا ي التطوير بما فف به الشركة تكالي   تكبدوالتي ت   إلى الشركة،  خور دبي  روعيع في مشلمتعلقة بأعمال تطوير العقارات المخصصة للب ا

 رئيسية.لقية التحويل افايها في ات ط المتفق عل للشروية. سيتم استرداد هذه األرصدة وفقا  نية التحت تكاليف الب 

 

 :األم ى الشركةإلحقة الدفع المست   غالمبال (3)

 

ديسمبر  31ألف درهم ) 2.584.750 مبلغ تضمنب وت لعند الطويتم سدادها   غير مضمونةكة األم إن المبالغ المستحقة الدفع إلى الشر

الي عة إجمـولدى المجم .13ح ضاراجع أيضا  إي  .ا  سنوي ٪ 1 .4  زائدا    ليبور  بسعر  فائدة  عليه  يترتبألف درهم(    2.584.750  :2020

 م(.درهألف  4.958.550دوالر أمريكي ) ألف  1.350.000بمبلغ   ئتمانياهيل تس
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 موحدة لية الموجزة المرحالية اللما البيانات حات حولإيضا
 )غير مدققة( 2021 يونيو 30 يفا كم
 

 بع()تا قة ذات العال األطراف  إفصاحات  17

 

 ياارة العلدوظفي اإلتعويضات م

 

 :الفترةالل خيا دارة العلاإل موظفييضات تعو فيما يلي

 

     
 يونيو   30
 2021 

 يونيو 30
 2020 

 درهم ألف م ألف دره   
     

 28.196 24.317   رة األجل ي صمزايا ق

 1.082 837   لموظفينمة لنهاية الخد عويضاتت 

   --------------------- --------------------- 
   25.154 29.278 

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

 

 (.موظف 44 :2020 يونيو 30) فظمو 34 اإلدارة العليا موظفي، بلغ عدد لفترةاخالل 

 

 ة القيمة العادلة لألدوات المالي 18

 

 ة.موجودات المالية والمطلوبات المالي لمالية من اال ف األدواتلأتت 

 

ير ي لـم يصـدر بهـا فـوات المدينـة التـ مدينة التجاريـة والـذموالنقد والذمم الممصرفية دة الة للمجموعة من األرصمالي الموجودات ال  تتألف

ليـة للمجموعـة علـى بـات المالمطلوشـتمل ات   عالقة.    تذااف  المستحق من أطرالودائع ووة األخرى  والذمم المدين والسلفيات  وض  لقراو

المسـتحقة ألطـراف ذات  غوالمبـالالدائنـة  ت  ة وذمـم المحتجـزائن لداوائد وودائع العمالء والذمم اها فيترتب علي   لتياالقروض والسلفيات  

 ى.ألخرلدائنة اذمم اعالقة وال

 

جبـري أو يـع ب حالية بين األطراف الراغبة، أو فـي  ي معاملةداة فلة األادب يمكن به م يلذغ ايم العادلة لألدوات المالية بالمبليتم إدراج الق

 فية.تص

 

  .الدفترية هاقيمتقارب لية ماال للموجودات المالية والمطلوباتالعادلة إن القيم 




