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 تقرير حول مراجعة املعلومات املالية املرحلية 

 إلى السادة أعضاء مجلس اإلدارة 

 شركة ديار للتطوير ش.م.ع.

 دبي

 اإلمارات العربية املتحدة

 مقدمـة

  وشـــــر التا التا عة )"الشررررررركة"   دبي، اإلمارات العربية املتحدة ،  ش.م.ع. للتطوير ر  ياد لشـــــركةقمنا بمراجعة بيان املركز املالي املوجز املوحد املرفق 

 بررررررررررررررر "ا  مو ة" ، 
ب
 اآلخر  الدخل الشرراالو   ا راألإباح أو الخسرر   بيان و  املوجز املوحدبيان األإباح أو الخسررا ر  و   2021  سررمبم   30كما في )يشرراإ يلا ا اعا

املنت ية    أشهر  تسعةالو   الثالثة أشهر رةرررررررر لفب  كية املوجز املوحد وبيان البدفقات النقدية املوجز املوحدلامل  ق ي حقو ات فررررررررر بيان البغيو املوجز املوحد، 

 للمعيراإ ا  را  اإلداإةفي ذلر  البراإ. إ ين  
ب
"البقراإ.ر املراليرة   34سررررررررررررر   الردولي إق   هي املسررررررررررررر ولرة  ذ ي رداد و را ارية املعلوارات املراليرة املرحليرة وفقرا

 يلى اراجعبناإ املعلوااتء اسبنباج حول اية داتنا هي يبس وليين ا  إاملرحلية"
ب
 املالية املرحلية استنادا

 

 نطاق املراجعـة

 للمعيراإ الردولي حول  مليرات املراجعرة إق   
ب
 براتاسرررررررررررررر  الت  يقوم ب را اردقق ال  اراجعرة املعلوارات املراليرة املرحليرة، "  2410لقرد قمنرا بمراجعبنرا وفقرا

اات املالية املرحلية القيام بإجراء اإلسررررربفسررررراإات، يشرررررشل إ املرررررن  اذ األورررررخا  املسررررر ول ن  ذ األاوإ لو جعة املعمذ ارا"إ تبضررررر سررررربقل للمنشررررر ة  امل

 ق القيرام برالبردقيق وفقر املراليرة وا  راسرررررررررررررميرة، ويتيراو يجراءات تاليليرة ويجراءات اراجعرة أخرقإ ين هرراق املراجعرة أقررررررررررررررررررررررررررل جوار.را اذ هررا
ب
   عرايللم ا

ال تمكننا اذ ال صررول   ى ت كيد حول جميا األاوإ الهاارررررررررررررررة الت  يمكذ أن يمي، ا البدقيقإ ليا، فإهنا ال هيد  إأ      اوبالبالي، فإن  الدوليرررررررررررررررة للبدقيق،

 تدقيق يش ن اإ

 

 االستنتـاج

 يلى اراجعبنا، ل  يتي ن لنا اا يد وها يلى اإل بقاد ب ن املعلواات املال
ب
 ا داداا، اذ جمياية املرفقة ل  يب  ي رحلامل  ةياسرررررتنادا

ب
لنواحي ال وار.ة، وفقا

 إ34للمعياإ ا  اس   الدولي إق  

 

  ديلويت آند توش )الشرق األوسط(

  

  

  

  

  داامد جال 

  1164إق  القيد 

  2021 هوفم    11

 دبي

 اإلااإات العربية املبادة

 

 





 ير ش.م.ع شركة ديار للتطو 
 

شألل
ُ
 ال يتجزأ مد ا املرفقةت احايضاإل  ت

ً
   املرحليةملالية ومات ا املعل امل جزءا

3 

   املوحد املوجز  ئر الخساأو  اح  األربن بيا
 2021 سبتمبر 30ية في املنته أشهر تسعةفترة الل
 

 الثالثة أشهر املنتهية في  أشهر املنتهية في تسعةال  

  
 سبتمبر  30

2021 

 سبتمبر  30

2020  

 سبتمبر  30

2021 

 سبتمبر  30

2020 

 ألف درا   ألف درهم   ا  ر دألف  ألف درهم  ات إيضاح  

 مدق   )غير     )غير مدق   

       

 113,571 120,733  288,119 418,157  اإليرادات 

   79,898) (77,018)    175,479) ( 273,136)  التألاليف املباشرة 

   31,886) (35,956)    110,900) (106,977)  املصروفات العمومية واإلدارية والبيعية 

 2,527 5,803  29,721 10,203  لية األخرى يغاإليرادات التش

  8,278) (9,998)    28,358) (24,529)  ويل تألاليف التم

  2,387) (23)   3,611) (844)  مصاريف مقابل مطالبات  /مخصص

 830 (4,057)  2,570 1,381  إيرادات التمويل 

 9,624 6,698  20,210 23,498  شترك وشركة زميلةتالف مال صة مد نتائج ائ

 4,103 6,182  22,272 47,753  ةلقيم فاض ادلة وانخيمة العاالربح قبل تعديالت الق

 - -   9,652) -  ، صافي خسائر مد التقيي  العادل للعقارات االستثمارية

 437 2,017  437 3,046  عكس مخصص مقابل عقارات محتفظ مها للتطوير والبيع 

 - -  - (19,999) 18 ثابتة لاخسارة عند الغاء اإلعتراف بالودائع 

 4,540 8,199  13,057 30,800  فترة ربح ال

       

 19 األساسية واملخفضة  -ربحية السهم 
 

 فلس 0,53

 

 فلس 0,23

  

 فلس 0,14

 

 فلس 0,08
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 ز املوحد وجامل الدخل الشامل اآلخر رباح أو الخسائر و األ بيان 

 2021 ربسبتم 30املنتهية في  أشهر تسعةفترة الل
 

 تهية فيأشهر املن ثةثالال   في أشهر املنتهية تسعةال 

 سبتمبر  30 

2021 

 سبتمبر  30

2020 

 سبتمبر  30

2021 

 سبتمبر  30

2020 

 ألف درا   ألف درهم   ألف درا   ألف درهم  

 )غير مدق      )غير مدق    

      

 4,540 8,198  13,057 30,800 الربح للفترة 

      

      ة األخرى لمالخسارة الشا

 حال صنيفها إعادة ت  مالبنود التي لن تت
 
       إلى األرباح أو الخسائر قا

  / الدخلالخسارة)استثمارات حقوق ملكية بالقيمة العادلة مد خالل 

 ير في القيمة العادلةصافي التغ – اآلخر  لالشام

 

(967) 

 

(6,769   (152) 474 

 5,014 8,046  6,288 29,833 للفترة  إجمالي الدخل الشامل
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 حد  و امل ة املوجز قوق امللكيات في حالتغير  انبي

 2021 سبتمبر 30املنتهية في  أشهر تسعةة اللفتر 
 

 االحتياطي الــقانوني  رأس املال 

احتياطي تقييم أدوات 

حقوق ملكية بالقيمة 

 العادلة

 الخسائر 

 املتراكمة 

 إجمالي  

 حقوق امللكية

 هم در  ألف ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهم  فأل 

      

 4,537,751   1,530,137) (8,470) 298,358 5,778,000 )مدق    2020يناير  1يد في رصال

      للفترة )غير مدق    الشامل الدخلإجمالي 

 13,057 13,057 - - - ربح الفترة

  6,769) -  6,769) - - الخسارة الشاملة األخرى للفترة 

 6,288 13,057  6,769) - - مدق    ة )غيرللفتر  لم االش الدخل )الخسارة / إجمالي

 (1,412) (1,412) - - - )ب   10أعضاء مجلس اإلدارة )إيضاح ى مألافآت تسويات عل

 4,542,627 (1,518,492) (15,239) 298,358 5,778,000 )غير مدقق( 2020 سبتمبر  30الرصيد في 

      

 4,311,964 (1,748,472) (15,922) 298,358 5,778,000 مدق   ) 2021يناير  1الرصيد في 

      للفترة )غير مدق    الشامل الدخلإجمالي 

 30,800 30,800 - - - ربح الفترة

   967) -   967) - - الخسارة الشاملة األخرى للفترة 

 29,833 30,800   967) - - ة )غير مدق   ر تفلل الشامل الدخلإجمالي 

 4,341,797 (1,717,672) (16,889) 298,358 5,778,000 )غير مدقق( 2021 سبتمبر  30ي يد فالرص
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 بيان التدفقات النقدية املوجز املوحد 

 2021 سبتمبر 30املنتهية في  أشهر تسعةلفترة ال
 أشهر املنتهية في  تسعةفترة ال  

  

 سبتمبر  30

2021 

 سبتمبر  30

2020 

 ألف درا   هم ألف در  إيضاحات  

  ق مد )غير                          

    

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 105,557 107,700 14 األنشطة التشغيلية  من الناتجصافي النقد 

    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

   13,972) (1,822)   إلى املمتلألات واملعدات إضافات

 - 1,000    معداتو  تلألاتمتعديالت مل

   247) (705)  ة ت العقاريالستثمارااإلى  فاتإضا

 348 -  ة إلى االستثمارات العقاري تتعديال 

 30,144 15,706  تسديدات مد ائتالف مشترك

 - 9,294  مد ائتالف مشترك  توزيعات أرباح

 310 46,445  أشهر  ثالثةأصلية تتجاوز  قاصافي ال ركة في ودائع ألجل تات فترات استحق

 3,315 1,524  ألجل  مد ودائعدات إيرا

 19,898 71,442  ة اإلستثمارية شطناأل ن م تجانالد نقصافي ال

    

    ة التمويليةاألنشط من  ديةالتدفقات النق

   245,285) (153,107) 12 تسديد قروو

 52,145 50,800 12 س ب قروو 

   28,546) (25,096)  وعة فدتألاليف تمويل م

   221,686) (127,403)  األنشطة التمويلية فياملستخدم لنقد ي اصاف

    

   96,231) 51,739  ما يعادلهنقد و الفي  ()النقص الزيادة/ يصاف

 364,019 320,309  الفتر ة  بداية النقد وما يعادله في

   13) 43  أرصدة مصرفية امل مل على قيمة ال انخفاو 

 267,775 372,091  ةالفتر  د وما يعادله في نهايةقنال

 

 ه من: ما يعادلو كون النقد تي  انقديةاللغرض بيان التدفقات 

 
 379 608  وق صند ال  د فيقن

 166,923 258,814  حسابات جارية 

 197,929 145,572  ثابتة  ودائع

  404,994 365,231 

: مخصص إنخفاو القيمة
 
                     ناقصا
ً
       (394) (4,395  

 360,836 404,600  ا صافيأرصدة مصرفيةد و قنال

 
 
   93,061) (32,509)  ر شه أ ثالثة اوز تتج ةق أصليقااستحت فتراذات  ألجل ودائع :ناقصا

 267,775 372,091  النقد وما يعادله

 

 

 

 

 

 



 ع ير ش.م.لتطو ركة ديار لش
 

7 

   هر أش تسعةلفترة ال الية املرحليةاملعلومات املإيضاحات حول 

 2021 سبتمبر  30في املنتهية 

 

 واألنشطة    قانونيع ال ضالو  1

تأس  للتطوير    شركة  تسجيلس و ت   ب)"الشرك  ش ا عديار  العربية املتحدة  إن عنوان الشركة   مةعاساامة  شركة مك  2007و  يولي  10ي   تار ة"   إمارة دبي، اإلمارات  في 

 ت العربية املتحدة  إلماراي، اب ، ديلابي املجة في سوق د الشركة مدر  ة  إندبي، اإلمارات العربية املتحد  30833  ب املسجل او ا
 

 "  النهائي ملسيطرا  رفسالمي )"الط اإل بي بن. دألغلبية النهائي للمجموعة او ا  امسا نإ
 

  
ً
نشطة ت واألعقارال   وافاة املر وخدمات إدار لعقاري والتأجير  با "املجموعة"  في االستثمار والتطوير اتتمثل األنشطة الرئ سية للشركة وشركاتها التامعة )"يشار إليها معا

 فة ضيااملتعلقة بال 

ودخلت    2020سبتمبر    27التجارية في  مشأن الشركات    2015  لسنة  2دي رق  )حاتنون االا القاألاأحبتعديل معض    2020لسنة    26صدر املرسوا بقانون اتحادي رق   

قصامل ا في موعد أتطبي  املتطلبات املتعلقة مهب  واوف تقدة وسيدألحألاا الجلمة  ز  صول على املوافقات الال ل اإن الشركة بصدد    2021يناير    2لتعديالت حيز التنفيا في  ا

 التنفيا حيز تعديالت دخول ال  حدة مد تاري سنة وا
 

 والسياسات املحاسبية  أساس اإلعداد 2

 أساس اإلعداد  2-1

 للمعيا  2021  سبتمبر   30ية في  نتهملا   أشهر  تسعةفترة الل  يةالية املرحلاملعلومات املت  إعداد اامل  
ً
يتعين قراءة "   املرحليةالتقارير املالية  "  34لي رق   و دلس ا اامل ا  روفقا

  ، التا ت  إع2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في  للمجموعة  السنوية  املوحدة  ملالية  نات اايلبمع ا  ةحلياملر   اليةامل  املعلوماتاامل  
ً
تقارير  اد الللمعايير الدولية إلعدداداا وفقا

   2015  لسنة 2)  إلمارات العربية املتحدة رق ا لة ي لدو تحادالاقانون طلبات التماملالية و 
 

 

 الجديدة واملعدلة  ةلياملار اري للتق دوليةال عايير املتطبيق  2-2
 

 صبحت سارية املفعول للسنة الحاليةاملعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعّدلة التي أ   )أ(
 

في اامل املعلومات   2021ير  اني  1عد  م  أو  دأ فيتا تبال  ترات امل اسبيةإلزامي للف  فّعالة مشأللا تصبح  املعدلة التالية والتو   دةالجديالية  ملير الية للتقار و داملعايير ال  طبي ت  ت

 املالية املرحلية 
 

ة والتا  س املعايير امل اسبية الدوليجلم  د قبل درة م اصرير املالية ال اقايير الدولية للتاملع  مد التعديالت والتفسيرات على   عدد  بتطبي  املجموعةفي السنة ال الية، قامت  

   2021يناير  1في أو معد  أدتبلتا ا بيةمل استرة اللفة مشألل إلزامي تصبح فّعال سوف
 

  ةملالية املرحليمات افي املعلو املبالغ املدرجة أو على  اإلفصاحاتتطبي  اامل التعديالت أي تأثير ااا على ل ل  يكد
 

 ، فااي اااامل2021يناااير  1للفترات السنوية التا تبدأ فااي أو معااد بحت سارية املفعول والتا أصالتالية  واملعدلةالجديدة تقارير املالية عايير الدولية للي  املت  تطب

 ة املوحد املوجزة  املاليةالبيانات ملبالغ املدرجة في اامل أو ا صاحاتفعلى اإل تأثير ااا  للتطبي  أي يكدل    املوحدةاملوجزة البيانات املالية  
 

 ملخص ملعّدلةجديدة واالية الملرير اتقادولية للاملعايير ال
  

الفائدة   سعر  معيار  تشكيل  )تعديالت   2املرحلة    -إعادة 

امل رق على  املالية  للتقارير  الدولي  املالية، األ   9  عيار   دوات 

امل اس ا املع اإلعتراف    39رق     الدولي  يار  املالية:  األدوات 

الدولي  وا املعيار  املاليلللقياس،  رق   تقارير  ات األدو   7ة 

اا الدو إلفصاحاتملالية  املعيار  رق   ،  املالية  للتقارير    4لي 

عقود    16رير املالية رق   عقود التأمين واملعيار الدولي للتقا

 اإليجار 

ر الدولي  املعيا  )تعديالت على  2املرحلة    -ائدة  ر الفعسل معيار  دة تشكياعيالت في إالتعدتوفر  

املا للتق ، املعي39لي رق   و الداس ا  يار امل ، املع9ة رق   ليللتقارير  املالية رق   ار الدولي  ،  7ارير 

رق    املالية  للتقارير  الدولي  و 4املعيار  ر ،  املالية  للتقارير  الدولي  عملية  16ق   املعيار  وسيلة    

تتتعديال لل التا  إلطت  التحو عادة  بها  محاسبة  أن  وتوضيح  فقط التشكيل،  إيقافها  يت   ل   ط 

 إلعادة تشتين
 
          جة
ً
ن بفه  طبيعة ومدى  تسمح للمستخدميات التا  اإلفصاح  لدخار، وإكيل ايبو   

الاي   ايبور  إعادة تشكيل  الناشئة عد  املاملخاطر  إدارة  املنشأة وكيفية  له  لتل. نشأة  تتعرو 

عدالت مرجعية بديلة، إلنتقال مد معدالت االيبور إلى مفي ا  نشأةملاإلى تقدا  ضافة  إل ااملخاطر ب

  نتقالااا اال  تدير املنشأة يفوك
  

اإل إمتياز  العالقةات  تات    30معد  ما    19  –بألوفيد    يجار 

رق  )تعديل على املعيار الدولي للتقارير املالية    2021  يونيو

 جار  عقود اإلي 16

تمديد ملدة  ليالتعد  ت   مايو  ةواحد  سنة،  تعديل  إعفاءل  يوفرالاي    2020،  مد   لمستأجريد 

 لعقد اإليجاراو تعد 19-بألوفيد املرتبط يجارامتياز اإل  ما إتا كان تقيي  
 
             يال
ً
    

 
الية التا للمرة األولى للسنة املفعول  ملعديالت كانت سارية اايير الدولية للتقارير املالية أو ت د أية معايير اامة أخرى مد املعباستثناء مما تكر أعالمل، ال توج

   2021يناير  1ي أو معد تبدأ ف
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   ر شه أ تسعةال لفترة يةة املرحلعلومات املاليملحول ا إيضاحات 

 )تتمة(  2021 سبتمبر  30املنتهية في 

 

 )تتمة(  املحاسبيةاسات اد والسياس اإلعدأس 2

 (تمة)ت  ملعدلةاو الجديدة املالية  الدولية للتقارير عايير املتطبيق  2-2
 

 

 ادها ةشكل مبكر تماعيتم  عد ولم ة تطبيقها م يحن موعدلتي لوارة  دصامل  ر املالية الجديدة واملعدلةاملعايير الدولية للتقاري   )ب(

 

 معد: يحد موعد تطبيقها الية الجديدة واملعدلة املصدرة التالية والتا ل لدولية للتقارير املبتطبي  املعايير ا تق  املجموعةل  

 

  واملعّدلةة يدالية الجدتقارير املالدولية لل  ر اييعامل

 ت  ار يسري تطبيقها للفت

 عدأو ة من بدأالتي ت ويةسنال
   

 2023ير ينا 1  عقود التأمين : 17دولي للتقارير املالية رق  لا اراملعي

ن مطلوبااات التااأمي أن ياات  قياااس 17 رقاا  يتطلااب املعيااار الاادولي للتقااارير املاليااة

قياااااااس وعاااااارو موحااااااد لجميااااااع عقااااااود  طريقااااااةلقيمااااااة ال اليااااااة للوفاااااااء ويااااااوفر اب

لقائمااة تسااقة ا اساابة املااادف امل املتطلبااات لتحقياا  التااأمين  تاا  تصاامي  اااامل

محااال  17ياااة رقااا  ياااار الااادولي للتقاااارير املالعلاااى املباااادا لعقاااود التاااأمين  يحااال املع

  2023يناير  1 في اكمعقود التأمين  4املعيار الدولي للتقارير املالية رق  

  

   
 2023 يرينا 1  أمين الت عقود: 17دولي للتقارير املالية رق  ار الاملعيتعديالت على 

عالجاااة املخاااوف وتحاااديات مل 17 رقاا  لي للتقاااارير املاليااةر الاادو املعياااا علااى ديلعاا ت

عقااود  17 رق  ليةت  تحديداا معد نشر املعيار الدولي للتقارير املا  التا التنفيا  

 التغييرات الرئ سية هي:إن    2017  سنةأمين في تلا

  

ملااادة  17 رقااا  ةر املاليااا ار الااادولي للتقااااريتأجيااال تااااري  التطبيااا  املبااادئي للمعيااا  •
  2023يناير  1إلى الفترات السنوية التا تبدأ في أو معد امين  ع
ة التااا تااوفر استثناء إضااافي للنطاااق لعقااود بطاقااات االئتمااان والعقااود املماثلاا  •

ي لعقااود القااروو التااا إلااى اسااتبعاد نطاااق اختيااار  تأمينيااة باإلضااافة تغطيااة
  اامةتنقل مخاطر تأمين 

بالتجدياااااااادات  أمين املتعلاااااااا تاااااااا ال حواتالسااااااااتديااااااااة قات النقاالعتااااااااراف بالتاااااااادف •
، بما في تل. املخصصات االنتقالية والتوجيهات للتاادفقات املتوقعة للعقود

 اناااادماجفااااي  املسااااتحوتةعمااااال أل مهااااا فااااي ا املعتاااارف التااااأمين  السااااتحواتالنقديااااة 
 األعمال 

املاليااااة فااااي البيانااااات  17  لتقااااارير املاليااااة رقاااا لتوضاااايح تطبياااا  املعيااااار الاااادولي  •
 املنشااااااااأةختيااااااااار سياسااااااااة محاساااااااابية علااااااااى مسااااااااتوى مح بامااااااااا يساااااااا م املرحليااااااااة
 عد إعداد التقارير  ةاملس ول

 االسااتثمار مااة عائاادإلااى خد العائاادتوضاايح تطبياا  اااامم الخدمااة التعاقاادي  •
 املتعلقة باالستثمار والتغييرات في متطلبات اإلفصاح املقابلة والخدمات 

 ااااتفظ مهااااا أمين املادة التاااا عاااا ل عقااااود إل شاااام خفيااااف املخاااااطرتمديااااد خيااااار ت •
 واملشتقات غير املالية 

املبااااادئي بخساااااائر  االعتااااارافتطلاااااب ماااااد املنشاااااأة أن تعتااااارف عناااااد يل تعاااااديالت •
ا بمألاساااب ماااد  لألاااي ةر الصااااد باإللتزامااااتاملثقلاااة عقاااود التاااأمين  تعتااارف أيضاااً

 عقود إعادة التأمين امل تفظ مها 
 تاملنشاااااآ حيااااو تقااااوااملاااااالي بن فااااي بيااااان املركااااز عاااارو مبسااااط لعقااااود التاااااأمي •

عقااااود التااااأمين فاااي بيااااان املركااااز املاااالي التااااا ياااات   موجااااودات ومطلوبااااتمعااارو 
 ماااااد مجمو 

ً
عاااااات عقاااااود تحدياااااداا باساااااتخداا محاااااافظ عقاااااود التاااااأمين بااااادال

 التأمين 
األعمال وتخفيف إضافي لعمليااة  الندماج االنتقالإعفاء إضافي مد عمليات   •

انتقااااااال اا نهاااااا  ر واسااااااتخدف املخاااااااط  تطبياااااا  خيااااااار تخفياااااا االنتقااااااال لتاااااااري
 القيمة العادلة 
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   أشهر  تسعةلفترة ال علومات املالية املرحليةحول امل إيضاحات 

 )تتمة(  2021 سبتمبر  30املنتهية في 

 

 )تتمة(  املحاسبيةاسات السيو  اداس اإلعدأس 2

 (تمة)ت  ملعدلةالجديدة واالدولية للتقارير املالية عايير املتطبيق  2-2
 

 

 )تتمة( اعتمادها ةشكل مبكر م يحن موعد تطبيقها ةعد ولم يتم لتي لرة وادصامل  ر املالية الجديدة واملعدلةتقاري ية للير الدولاملعاي   )ب(

 

  واملعّدلةة يدية الجدلاتقارير املية للالدول  ر اييعامل

 ت  ار يسري تطبيقها للفت

 بدأ من أو ةعدالتي ت ويةسنال
   

اولاااة أو لوبااات كمتدنيف املطصاا ت 1  دولي رقااا لاا  اساا ا اامل ياااارعت علااى امليال تعااد

 غير متداولة

 2023ر ياني 1 

ة تهاادف التعاااديالت إلاااى تعزيااز االتسااااق فاااي تطبيااا  املتطلبااات ماااد خاااالل مسااااعد

التااا  يجب تصاانيف الااديون واملطلوبااات األخاارى  يد ما إتا كان دحالشركات على ت

يحتماال  قة أو)مسااتحلااة متداو كي بيااان املركااز املااال يفاا لهااا تاااري  تسااوية غياار م كااد 

  متداولةأو غير   ةدواح سنةأن تألون مستحقة السداد خالل 

  

   
إلعفاااء ا دياا تمد ود التااأمين قاا ع 4 رق  تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية

 9 رق  امل قت مد تطبي  املعيار الدولي للتقارير املالية

 2023يناير  1 

امل قاات فااي املعيااار الاادولي للتقااارير  عفاااءالحية لل تهاااء الصاا التعااديل تاااري  ان يااريغ

، دوات املالياااةاأل  9 رقااا  ماااد تطبيااا  املعياااار الاادولي للتقاااارير املالياااة 4 رقااا  املاليااة

 9 رقاااا  بياااا  املعيااااار الاااادولي للتقااااارير املاليااااةة بتطباااا لكات مطاألااااون الشاااار بحيااااو ت

  2023يناير  1عد للفترات السنوية التا تبدأ في أو م

  

   
ضاااااااارائب الاااااااادخل املتعلقااااااااة  12 رقاااااااا  الاااااااادولي ا ر امل اساااااااا ياااااااااعامل ت علااااااااىيال تعااااااااد

 واحدة عد معاملة الناتجة باملوجودات واملطلوباتبالضرائب امل جلة املتعلقة 

االعتااراف األولااي ال ينطباا  علااى املعااامالت التااا  أن اإلعفاااء مااد توضااا التعااديالت

ة لخاضااااااعللخصاااااا  واالقابلااااااة مااااااد الفااااااروق امل قتااااااة  تنشااااااأ فيهااااااا مبااااااالغ متساااااااوية

 ريبة عند االعتراف األولي للض

 2023يناير  1 

   
ار واملعياااا  عاااارو البيانااااات املاليااااة 1 رقاااا  الاااادولي ا عيااااار امل اساااا املعلااااى تعااااديالت 

  2رسة ية بيان املمار املالير ولي للتقاالد

 الجواريااة تتطلب التعديالت أن تفصااا املنشااأة عااد سياساااتها امل اساابية
ً
، باادال

تتطلاااااب التعاااااديالت أن تفصاااااا املنشاااااأة عاااااد هاماااااة  لبية اامل اسااااا ا سياسااااااته ماااااد

 ماااد سياسااااتها امل اسااابية الهاماااة  توضاااا 
ً
سياسااااتها امل اسااابية الجوارياااة، بااادال

يد السياسااة امل اساابية الجواريااة  د للمنشأة تحدكمت األخرى كيف يالتعديال 

 رياااااة جوا سااااابيةن السياساااااة امل ايااااات  إضاااااافة أمثلاااااة علاااااى متااااا  يحتمااااال أن تألاااااو 

ا إرشااااادات وأمثلاااااة لشاااارح وإثبااااات تطبيااااا   ،لتعاااادي  اللاااادع وضااااع املجلاااااس أيضااااً

رسااة "عمليااة األاميااة النساابية املألونااة مااد أربااع خطااوات" املوضاا ة فااي بيااان املما

  تقارير املاليةيار الدولي للعالخاا بامل 2

 2023يناير  1 
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   أشهر  تسعةلفترة ال ليةعلومات املالية املرححول امل إيضاحات 

 )تتمة(  2021 تمبر سب 30في هية املنت

 

 )تتمة(  املحاسبيةاسات اد والسياس اإلعدأس 2

 (تمة)ت  الجديدة واملعدلةالدولية للتقارير املالية عايير املتطبيق  2-2
 

 

 ( ة تم)ت ر مبك اعتمادها ةشكل قها ةعد ولم يتمم يحن موعد تطبيلتي لرة وادصامل  ر املالية الجديدة واملعدلةاملعايير الدولية للتقاري   )ب(

 

  واملعّدلةة يدالية الجدتقارير املالدولية لل  ر اييعامل

 ت  ار يسري تطبيقها للفت

 بدأ من أو ةعدالتي ت ويةسنال
   

السياسااات امل اساابية والتغيياارات  8 رقاا  الاادولي ا اساا  عيااار املاملعلى  تعديالت  

 خطاءفي التقديرات امل اسبية واأل 

ت امل اساااااااااابية بتعريااااااااااف ادير التقاااااااااا فااااااااااي  تبدل التعااااااااااديالت تعريااااااااااف التغيياااااااااارساااااااااا ت

، فااافن التقاااديرات امل اسااابية ات امل اسااابية  بموجاااب التعرياااف الجديااادالتقااادير 

ع لعاادا التأكااد مااد القياااس"  ضاا خهااي "املبااالغ النقديااة فااي البيانااات املاليااة التااا ت

 مل اسااااابيةسياساااااات ابتطاااااوير تقاااااديرات محاسااااابية إتا كانااااات ال املنشاااااآتتقاااااوا 

د ليااااة بطريقااااة تنطااااوي علااااى عاااادا التأكااااد ماااا ااملنااااات لبياتتطلااااب قياااااس بنااااود فااااي ا

فااااااااي التقاااااااادير امل اساااااااا ا الناااااااااتج عااااااااد  التغيياااااااارالقياااااااااس  توضااااااااا التعااااااااديالت أن 

 تص يًحا لخطأ  تبرعيمعلومات جديدة أو تطورات جديدة ال 

 2023يناير  1 

   
إناااادماج األعماااااال : 3يااااة رقاااا  ملاللي إلعاااااداد التقااااارير اتعااااديالت علااااى املعيااااار الاااادو 

 طار املفاايما ة إلى اإل إلشار با لقةاملتع

تحااديو مرجااع قااادي  للطااار املفاااايما فاااي املعيااار الااادولي عماال التعااديالت علاااى ت

 رات املعيافي متطلب ي ر جوادون تغيير   3 رق  لتقارير املاليةل

 2022يناير  1 

   
 - ممتلألاااااااات ودالت ومعااااااادات 16  اسااااااا ا الااااااادولي رقااااااا علاااااااى املعياااااااار امل الت تعااااااادي

 ا املقصوداخدستاال  لبقات ئدالعا

تمنااااااع التعاااااااديالت أن تخصااااااا  مااااااد تأللفاااااااة أي بناااااااد مااااااد بناااااااود املمتلألاااااااات واآلالت 

إلاااى تلااا. األصااال  واملعااادات أي عائااادات ماااد بياااع األصاااناف املنتجاااة أثنااااء إحضاااار

مااد قباال ة الالزمة له ليألااون قااادًرا علااى العماال بالطريقااة املقصااودة املوقع وال ال

 مااد تلاا.
ً
معائاادات بيااع اااامل البنااود، وتأللفااة إنتاااج ة نشااأامل، تعتاارف اإلدارة  وبدال

  تل. البنود، في الربح أو الخسارة

 2022يناير  1 

   
بااااااااات ، املطلو املخصصااااااااات 37لي رقاااااااا  تعااااااااديالت علااااااااى املعيااااااااار امل اساااااااا ا الاااااااادو 

تأللفاااااة  -زاماااااات ملتعلااااا  باااااالعقود املثقلاااااة باإللتا تملاااااةامل تملاااااة واملوجاااااودات امل 

 تنفيا العقد

د تشاااااامل "التألاااااااليف التااااااا تتعلاااااا  تأللفااااااة الوفاااااااء" بالعقاااااا ن "أ التلتعااااااديد اتحااااااد

مباشااااارة بالعقاااااد"  يمكاااااد أن تألاااااون التألااااااليف التاااااا تتعلااااا  مباشااااارة بالعقاااااد إماااااا 

العقااد )علااى ساابيل املثااال العمالااة واملااواد املباشاارة  فاااء مهاااا و لتألاليف إضافية ل

 يلسااااب )علااااى قااااودالعرى املرتبطااااة مباشاااارة بتنفيااااا أو تخصاااايص التألاااااليف األخاااا 

واملعااااادات  اآلالتو إلساااااتهالك لبناااااد ماااااد املمتلألاااااات ثاااااال تخصااااايص مصااااااريف اامل

  املستخدمة في تنفيا العقد 

 2022يناير  1 
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   أشهر  تسعةلفترة ال حليةملر الية املعلومات احول امل إيضاحات 

 )تتمة(  2021 سبتمبر  30املنتهية في 

 

 )تتمة(  املحاسبيةاسات اد والسياس اإلعدأس 2

 (تمة)ت  الجديدة واملعدلةالدولية للتقارير املالية ر عاييامل تطبيق 2-2
 

 

 )تتمة( اعتمادها ةشكل مبكر ها ةعد ولم يتم موعد تطبيق نح م ي لتي لرة وادصامل  ر املالية الجديدة واملعدلةاملعايير الدولية للتقاري   )ب(

 

  واملعّدلةة يدالية الجدملتقارير االدولية لل  ر اييعامل

 ت  ار تفللها تطبيقيسري 

 بدأ من أو ةعدالتي ت ويةسنال
   

   2020-2018الية رير املالدولية للتقا وية على املعايير نات السنة التحس دور 

 : التالية اييرعاملتعديالت على ال تت 

ير املاليااة تطبياا  املعااايير الدوليااة للتقااار  1املعيااار الاادولي للتقااارير املاليااة رقاا   •

الفقااارة د  تقاااوا بتطبيااا لتاااا لتامعاااة اشاااركة الليل التعاااديسااامح  - للماارة األولاااى
 املتراكمااااة التحويااالقيااااس فااااروق  1ملعياااار الاااادولي للتقاااارير املاليااااة فاااي ا)أ   16

، بنااااااًء علاااااى تااااااري  انتقاااااال ركة األاماااااد قبااااال الشااااا  ةجااااا املدر باساااااتخداا املباااااالغ 

 رير املالية قالتلالشركة األا إلى املعايير الدولية 

أيااااة يوضااااا التعااااديل  -وات املاليااااة األد 9رقاااا  اليااااة ملالتقااااارير املعيااااار الاااادولي ل •
٪" فااي الفقاارة ب نساابة 10  اختبااار "يتطب عند بفدراجها املنشأة قامترسوا  

فاااي تقياااي  ماااا إتا كاااان سااا ت   9 رقااا  املالياااة لي للتقااااريرو دماااد املعياااار الااا  3.3.6

أو  ةاملدفوعاا الرسااوا  طتقااوا املنشااأة باافدراج فقاا إلغاء االعتااراف بااالتزاا مااالي  

املدفوعااة أو ، بمااا فااي تلاا. الرسااوا )املقتاارو  واملقاارو املنشأةتلمة بين  املس

 اآلخر الطرف أو املقرو نيابة عد  املنشأةاملستلمة مد قبل 

زيااااااال التعااااااااديل ي -عقاااااااود اإليجااااااااار  16قااااااااارير املالياااااااة رقاااااااا  دولي للتالااااااا  رااملعيااااااا  •

 يحالتوضااا  دمااا  16رقااا   لتقاااارير املالياااةلملعياااار الااادولي اب املتعلااا  13 التوضااايح

التحس نات على ح  اإليجار مد قبل امل جر مد أجل حاال املتعل  باسترداد 
أ مساابب شاا نأي ارتباك محتمل فيما يتعل  بمعالجة حوافز اإليجار التا قد ت

  التوضيحة توضيح حوافز اإليجار في ااا كيفي

فااي  الااوارد تلبااااملتطيزيل التعااديل  -الزراعة  41املعيار امل اس ا الدولي رق   •

 للمنشاااااااااآت الساااااااااتبعاد 41الااااااااادولي رقااااااااا   ا عياااااااااار امل اسااااااااا املماااااااااد  22رة قااااااااا الف
 البيولااو يالتاادفقات النقديااة الضااريبية عنااد قياااس القيمااة العادلااة لألصاال 

 قيمة ال الية تقنية الاا  دخباست

 2022يناير  1 

   
 املوحاااادة البياناااات املالياااة 10املالياااة رقااا  تعاااديالت علاااى املعياااار الااادولي للتقاااارير 

استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة  28ر امل اس ا الدولي رق  واملعيا

والشااركات  عالجة بيع أو املساامة في األصااول بااين املسااتثمر  املتعلقة بم2011)

 ميلة أو املشاريع املشتركة الز 

ال يااااازال تأجيااااال تااااااري  التطبيااااا  إلاااااى أجااااال غيااااار مسااااام   تااااا   

 التطبي  مسموح به

 

املعايير   مل وقد ال يألون لتطبي  االلمجموعة عند تطبيقها،    املرحليةية  املالاملعلومات  الجديدة س ت  تطبيقها في  تعديالت  رات والوالتفسيعايير  امل  مل اأن ا  ةعاملجمو ع  وقتت

 حلية  املالية املر  ير مادي على املعلوماتتأث التفسيرات والتعديالت أيو 

 

 تالتقديـرات واالفتراضا 3

علدارة وضع أحألاا وتقديرات وافتراضات مد شأ ها أن تمد اإل   يتطلب  ملرحليةة ايلااملت  مااملعلو د  داإن إع
ُ
ات دو نة للموج ثر على تطبي  السياسات امل اسبية واملبالغ امل

 تقديرات لية عد اامل القد تختلف النتائج الفعات  روفبات وااليرادات واملصطلو وامل
 

اامل   إعداد  املاماملعلو عند  املرحيلات  كاةلية  الهامة  ا  تن،  اإلدارة ملاألحألاا  مد  للمجموع  تخاة  امل اسبية  السياسات  تطبي   في عند  اليقين  لعدا  الرئ سية  واملصادر  ة 

   2020ديسمبر  31 حدة للسنة املنتهية فياملو ا على البيانات املالية ت  تطبيقه اتتقديرات هي تاتها الال
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   هر أش تسعةال رةلفت ةيحلر ية املل احول املعلومات املحات إيضا

 تمة( )ت 2021 سبتمبر  30في املنتهية 

 

 إدارة املخاطر املالية 4

 :تمثل فية تعو ة متنن تتعرو املجموعة مد خالل أنشطتها ملخاطر مالي تمل أمد امل

 

 لة  العاد ةر فائدة القيمسع نقدية و فقات السعار ومخاطر التداطر العمالت ومخاطر األ مخاطر السوق )وتتضمد مخ -

 مخاطر السيولة  و ن الئتمامخاطر ا -

 

ية، ويتعين قراءتها املالية املوحدة السنو  رالتقاريضمد  ةيالالزمة فيما يتعل  بفدارة املخاطر املال ومات واإلفصاحاتعلى كافة املعل املعلومات املالية املرحليةاامل تمل ال تش

 إلى جنب مع الجنب
ً
ألاداف املالية لدى املجموعة تتواف  مع ا  ات إدارة املخاطروسياس  إن أاداف  2020  ر مبديس  31ما في  ك  وعةللمجم  ةملوحدة السنويا  املاليةبيانات  ا

   2020 ديسمبر  31 تهية فية املنوللسن كما في ة لبيانات املالية املوحدوالسياسات املفصا عنها في ا

 

 لقطاعاتمعلومات حول ا 5

 ي التشغيلالقطاع 

قامت عة كألل لغرو اتخات القرارات   إلدارة باالعتبار أعمال املجمو يأخا مجلس ا  لدى املجموعة ات التشغيلية  رار قالخات  اتاؤا عد  ئ الر س ول  مليعتبر مجلس اإلدارة ا

ر ويطتل اشطة  نأقطاع    :اما ة سيئ ر قطاعات تشغيلية    ثالثة  لىوعة إيت  تقسي  املجم  ملوارد وتقيي  األداء ا اًء على الغرو مد توزيع  التشغيلية بن  تاإلدارة بتحديد القطاعا

 واملراف  والضيافة وقطاع إدارة العقارات  تل. أنشطة العقارات والتأجير  في  )بماي العقار 

 

قطاعا نتائج  مراقبة  على  اإلدارة  اهتتعمل  القرارات  اتخات  مغرو  التشغيلية  األ سال ا  تقيي   تقيي   تراتيجية حول  يت   األ قطالأداء  داء   إلى   
ً
استنادا أر اعات  اباح  سائر لخ و 

 ية لتشغيلا

  

  أنشطة التطوير 

 العقاري 

إدارة العقارات 

افق  اإلجمالي  الضيافة واملر

 ألف درهم  درهم ألف  ألف درهم  درهم ف أل 
     

     (مدقق )غير  2021 سبتمبر  30املنتهية في   ر هأش تسعةفترة ال

 418,157 38,605 77,567 301,985 خارجية –إيرادات القطاع 

 30,800 3,208 12,036 15,556 ع القطا حأربا
     
       مدق )غير  2021 سبتمبر 30ا في مك

 5,600,045 527,075 413,719 4,659,251 موجودات القطاع 

 1,258,248 18,136 158,560 1,081,552 مطلوبات القطاع 

 

  

وير  التط  أنشطة

 العقاري 

العقارات  رة إدا

 ي اإلجمال الضيافة  واملراف  

 ألف درا   ا  در ف لأ را  دألف    ألف درا 
     

       مدق )غير  2020 سبتمبر 30املنتهية في  أشهر تسعةالفترة 

 288,119 35,230 69,789 183,010 خارجية –ات القطاع د راإي

 13,057  8,718) 15,674 6,101 القطاع  )خسائر أرباح/ 
     

       مدق ) 2020 ديسمبر 31ي كما ف

 5,585,159 809,656 352,353 4,423,150 قطاع ال موجودات

 1,273,195 16,154 134,186 1,122,855 القطاع بات مطلو 

 

   محددة  ة زمنيةعند نقطواملراف     تالعقاراوقت، ويت  االعتراف باإليرادات مد إدارة لمرور امع  التطوير العقاري باإليرادات مد أنشطة  يت  اإلعتراف

 

افيةا  ملعلومات الجغر
 

  مليون درا   3: 2020ديسمبر   31)مليون درا   3ربية املتحدة خارج دولة اإلمارات العجودات و املي بلغت القيمة الدفترية إلجمال ، 2021 سبتمبر  30ا في كم
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   أشهر  تسعةلفترة ال املعلومات املالية املرحلية إيضاحات حول 

 )تتمة(  2021 سبتمبر  30تهية في نامل

 

 املمتلكات واملعدات 6
 

  اإلنجاز دقيت مكتبية وسيارات وأعمال رأسمالية اث وتركيبات ومعداوأث اريةملعدات مباني وتحس نات إيجوا  تاأللمتملا ة أرصدمد تتض
 

 

  2020يسمبر  د  31السنة املنتهية في  ل  مقابلها خال  يمةالقسارة انخفاو في  افة املدرجة في املمتلألات واملعدات التا ت  تسجيل خيلدى املجموعة محفظة مد أصول الض

مد قبل    2020بر  مديس  31ة للعقار كما في  ة العادلة اإلسترشاديمسترداد الثنين مد األصول الفندقية باستخداا القيبل لال القابلغ    ت  تحديد اململيون درا   75.3  لغبمب

قي  طريقشركة تقيي  مستقلة متخصصة وم الة  ا
ُ
   ندقي فنل لهايد الة قي  العادال ديدلتحعات ة مقارنة املبيستخدا امل

 

، قدرت اإلدارة اإلستخداا فيل القيمة في اإلستخداا  عند تحديد القيمة د نادق، إلى أن القيمة القابلة لالسترداد تعابة ألحد الفالنس ة، بعالوة على تل.، استنتجت اإلدار 

ا إلستخدافي ايمة   ت  تحديد تقدير القالنقديةات فقدالت. لالية لتال ب القيمة تساإح  أجلمد  معدل خص  مناسب املستقبلية وحددت  التدفقات النقدية املتوقعة

فرق جواري في القيمة القابلة لالسترداد ملمتلألات ومعدات املجموعة   دتعتقد اإلدارة أنه ال يوج ٪ 3 هائية بنسبة  ة٪ ومعدل نمو قيم9.75استخداا معدل خص  بنسبة ب

   ل الية هاية الفترة افي 

 

املجموعة   الثا  املوجودات  كهال ستإ  باسإلحتسة  سيالدى  القسط  تأللفة    محتسبةمعدالت  وف   ،  بتبطريقة  قي  املوجوداتلتخفيض  امتهإلى  املقدرة   قبتملا  تقوا  ية 

ى  عل ة  و ال ع   نواتس  8إلى    4على مدى فترة مد    اث والتجهيزاتاب استهالك لألثب نما يت  احتسسنة    50إلى    20للمباني على مدى فترة مد    املجموعة باحتساب استهالك

   مليون درا  19: 2020 سبتمبر  30مليون درا  ) 14في الفترة ال الية عة مجمو ك للبلغت قيمة مصاريف االستهال، تل.

 

 ارية عقارات االستثمال 7

  

ى  نمب

لإلستخدام 

اقف  املتنوع   املو

وحدات 

 املخازن 

وحدات 

 التجزئة 

مبنى سكني  

 ميخد

 2021 سبتمبر  30

 إجمالي

 2020ديسمبر  31

 إجمالي

 ألف درا   ألف درهم  ف درهم لأ ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  م رهد فلأ 

 )مدق   )غير مدقق(    

 3 3 3 3 لة العادالقيمة سل تسل

 

3   

 القيمة العادلة  

 514,210 736,077 288,123 207,553 14,045 66,912 159,444 ي بداية فترة التقرير/ السنةف 

 3,513 705 - - - 265 440 إضافات 

 (348) - - - - - - التديتع

 348,750 - - - - - - ات  مد ممتلألات ومعد امل ول 

مة يمد تعديالت الق ئرخسا لا صافي

 (130,048) - - - - - - ستثمارية العادلة للعقارات اال 

القيمة العادلة في  هاية فترة التقرير/ 

 736,077 736,782 288,123 207,553 14,045 67,177 159,884 السنة

 

ايير الدولية عما يتف  مع املالعادلة يت  معاملتها ب  يمةلقخسائر ضمد نموتج ا/مألاسبية  مة العادلة وكال. وف  أالقيبمحتفظ مها    العقارية عقاراتمارات  ثستاال   لمثت

 ة إلعداد التقارير املالي

 

    12 ية )إيضاحمقابل قروو مصرف درا    ون ملي 408,6: 2020بر  ديسم 31)مليون درا   324 فترية تبلغيت  راد عقارات استثمارية بقيمة د 
 

لهامل العقارات  االسترشادية ديد التقيي  باستخداا القي  العادلة ح، ت  تن املخاز ات ، ووحدلخدماتشق  لل نيينبملوا ، واملواقفوأماكد ، بالنسبة لوحدات البيع بالتجزئة

قي  طريقة مقارنة املبيعات لتحديد القي    استخدا   ة وم الةي  مستقلة متخصصكة تقي ر ش  قبل   مد   ل عليهاو ل صوالتا ت  ا  2020ديسمبر    31ية كما في  ر االستثما
ُ
امل

لالعادل بالنسبة  اتاملوجودهامل  ة  ال    السكنا  الواحدخللمبن   اإلدار دمي  تعتقد  الدخل   رسملة  طريقة  باستخداا  التقيي   تحديد  ت   أن،  ا  ة  العقارية  ال قيمة  ستثمارات 

  الية   هاية الفترة ال في ري اجو ألل شف متختلال  وعةللمجم
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   أشهر  تسعةلفترة ال حول املعلومات املالية املرحليةإيضاحات 

 تتمة( ) 2021 سبتمبر  30نتهية في ملا

 

 التجارية املدينة وذمم العقود املدينة والذمم املدينة األخرى  الذمم 8

 

 2020سمبر دي  31 2021  سبتمبر  30   

   ادر  ألف ف درهم أل  

  دق م) ( دققم ر )غي 

   

 514,832 568,844 ل  يصدر مها فواتير ة مدينة وتم  مدينةتم  تجاري

 111,745 122,082 خرى األ  الام  املدينة

 690,926 626,577 

   

 422,479 549,497 متداول 

 204,098 141,429 غير متداول 

 626,577 690,926 اإلجمالي 

   

   ةدينامل الام  التجارية

 175,656 91,371 شهرا  12 الل لقبض خاة مستحق الغمب

   

   لعقود موجودات ا

 135,078 336,044 ل  يصدر مها فواتير و  شهرا  12 القبض خالل مستحقة  مبالغ

 204,098 141,429 ول  يصدر مها فواتير  شهرا  12  القبض معدالغ مستحقة بم

 568,844 514,832 

 

بالام    الاي يتعل   مليون درا    117,8: 2020ديسمبر    31)  ا در   مليون   121غ  نخفاو القيمة البالمد مخصص ا  فياي بالصهمل  أعال   ة املاكورة نديارية امللتجإن الام  ا

 اد جميع الام  املدينة األخرى قابلة لالستردتعتبر   أخرة السدادتامل ارية املدينةالتج

 

 بيع والبها للتطوير  العقارات املحتفظ 9

 

 ة محتفظ مها في املخزون  وعقارات مكتمل وعقارات خاضعة للتطوير املستقبليللتطوير طعة أرو محتفظ مها بيع قطوير والها للتمظ  تف العقارات امل مدتتض
 

 

زة مد  املحجو   اتحدة ال الية للو يوققيمة السال   تبقي أقل مد ان املبلغ مستح  القبض امللى أساس سعر البيع املتعهد به إتا ك   عالقيمة القابلة للتحق  ت  تحديد صافي

    القابلة للتحق حديد صافي القيمةار السوق املتوقعة عند تباالعتبار أسع الوحدات غير املحجوزة مد قبل عمالء، ت خامالء  فيما يتعل  بل العقب
 

مليون    31.2القيمة بمبلغ  انخفاو في  يع  ر والبي طو تفظ مها لغرو ال تقارات املالعللتحقي  مد  ارة لصافي القيمة القابلة  تقيي  اإلد، نتج عد  2020ديسمبر    31كما في  

ال اليةدرا  الفترة  في  انخفاو  ماملجموعة    اعترفت،     بمبلغ  عكس  درا   عالوة    3القيمة  تل.عمليون  ف،  لى  يوجد  أنه ال  اإلدارة  قيتعتقد  في  العقارات  مة  رق جواري 

   ليةفي  هاية الفترة ال اللمجموعة ير والبيع لغرو التطو  امل تفظ مها
 

جمالي قيمة بفمكتملة ت اإلى عقار افة ضإل بامليون درا    869,8: 2020را  )مليون د 853,7ت ترية بلغ جمالي قيمة دفبف تشمل املشاريع قيد التطوير ت  راد قطع أراضؤا

    12ل إسالمي )إيضاح بموجب التزامات تموي ا  مليون در  142,1:  2020 ديسمبر   31مليون درا  )  130ت  بلغدفترية 
 

الفت ال اليةفي  قارة  املجموعة  ،  )مليو   204,9لغ  مبب  باإلعترافمت  درا   املنتهية  ن  و مليون    173,3:  2020ديسمبر    31في  للسنة  في  امل  أشهر  ة تسعال   رة تلفدرا     30نتهية 

ي مليون درا  )للسنة املنتهية ف  277,7بمبلغ    مهااملعترف  رادات  قابل اإليم "  ند "التألاليف املباشرة ضمد بلربح أو الخسارة  مليون درا   مدرجة في ا  108,9:  2020  سبتمبر 

    مليون درا  150,1: 2020 سبتمبر  30ة في تهياملن أشهر تسعةترة المليون درا  ولف 227: 2020ديسمبر  31
 

امل تفبا لألراضؤا  الت لنسبة  لغرو  مها  واالستظ  و طوير  املستقبل  في  قيمتها  الخداا  تبلغ  فيمليو 699,5تا  كما  درا   )  ن  التقرير  مليون    695,4:  2020ديسمبر    31تاري  

 ا اإلدارة حالتقو ، درا  
ً
  تملين  د املشتريد املو املختلفة املقدمة موة على دراسة العرو ال عبحة ر ت املجزية وامل اراس الخيشروعات كما تدر ي  مدى جدوى املبتقييا
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   أشهر  تسعةللفترة ا املالية املرحلية تت حول املعلومايضاحاإ

   )تتمة( 2021 سبتمبر  30ملنتهية في ا
 

 قةات العالمع األطراف ذ املعامالت واألرصدة 10

ات التا تخضع  رك مجلس اإلدارة والشزميلة واالئتالفات املشتركة وأعضاء  والشركات ال  ي اإلدارة الرئ سيينظف و وم  ن اامين األساسييملسعلى اف تات العالقة  تشتمل األطرا

 تأثير عليها إدلتا بفمألا ه  الأو تل. اجلس اإلدارة، املساامين األساسيين أو أعضاء ممباشر، مد قبل باشر أو غير ركة، مشألل ملسيطرة أو مشت
ً
 ألل جواري  مش اريا

 

 العالقة الت مع األطراف ذات امعامل )أ(

 ملتف  عليها مع إدارة املجموعة  سعار والشروط اعتيادية باأل األعمال اال طراف تات العالقة في سياق األ لهامة التالية مع ت املجموعة خالل الفترة املعامالت اأبرم

 

 ملنتهية في أشهر ا الثةالثفترة  نتهية في أشهر امل تسعةالفترة  

 2020 سبتمبر  30 2021  سبتمبر  30 2020 سبتمبر  30 2021  سبتمبر  30 

 ألف درا   رهم ألف د ألف درا   ألف درهم  

 ر مدق  )غي )غير مدقق(  )غير مدق   )غير مدقق(  
     

     النهائي  األغلبيةمساهم 

 953 253 2,399 759 لتمويل خرى/ إيرادات اإيرادات تشغيلية أ

 3,272 1,908 13,446 6,428 يل تألاليف التمو 

 - 21,500 - 50,800 قروو مس وبة

 142,300 58,000 226,529 100,064 سداد قروو 

     

     مشروع مشترك 

 - 209 - 570 األخرى  اإليرادات التشغيلية

    

 رة الرئيسيين مكافآت موظفي اإلدا )ب( 

 أشهر املنتهية في  الثالثة فترة أشهر املنتهية في   تسعةالفترة                                                                                                                       

 
  سبتمبر  30

2021 

 تمبر سب 30

2020 

 سبتمبر  30

 2021 

 سبتمبر  30

2020 

 ألف درا   ألف درهم  ألف درا   ألف درهم  

 )غير مدقق(  ر مدقق( )غي 
     

 3,514 3,294 10,554 9,857 ة األجل للموظفين ر ضات أخرى قصيرواتب وتعوي

 109 104 320 324 معاشات وتعويضات  هاية الخدمة للموظفين 

 10,181 10,874 3,398 3,623 

 

  درا    مليون  1,4: 2020 سبتمبر  30نتهية في امل أشهر  تسعةة الخالل فتر )لس اإلدارة مج أعضاء  مألافآتابل مقافي ضص إعتراف بمخص  اال ل  يتل الفترة ال الية، خال
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   أشهر  تسعةلفترة ال املعلومات املالية املرحليةات حول إيضاح

 )تتمة(  2021 سبتمبر  30ة في تهياملن

 

 )تتمة( مالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقةاملعا 10

   :العالقة من ستحق من األطراف ذاتلف املأيت )ج( 
 

 2020بر ديسم 31 2021  سبتمبر  30 

 ألف درا   درهم ألف  

  مدق ) ( مدقق)غير  

   متداولة 

 1,473 1,807 ئتالف مشترك املستح  مد ا

 962,046 962,046 عالقة أخرى  أطراف تات  مد املستح

 963,853 963,519 

: مخصص انخ نا
ً
 (396,475)  ( 396,488) فاو القيمة  قصا

 567,365 567,044 
 

 

 

  31مليون درا  )  114غ  لبمب  جموعة )أحد البنوك  وأرصدة ال سابات البنكيةي املظ مها لدى املساا  الرئ اؤا فالغ امل تفبى امللدى البنوك عل  النقد واألرصدة   يشتمل

  السوق بح السائدة في ائع ملعدالت الر اامل الود، وتخضع  را  د  مليون  100: 2020ر ديسمب   31مليون درا  ) 138مليون درا   وودائع ثابتة بمبلغ  195: 2020ديسمبر 
 

امل سنة  أبرمت  في  بيع  بيع  اتفاقية    2010جموعة  مغرو  )"املشتري"   تي عالقة  مع طرف  كالاعقار وشراء  مد  عليه  املتف   البيع  ثمد  بلغ  االتفاقية ت   الطرفين حسب   

 درا    مليون  3.648املبدئية 
 
مطور مقرمل اإلمارات العربية زاع مع ات  كانت اامل العقارات محل نبعض العقار بتعل  العالقة فيما ي ت مع الطرف تي ية تعديال جموعة اتفاق امل، أبرمت ة السابقةي السنف

 في حعالقة" ، وفي السنة السابقة، استلمت تو   املتحدة )"طرف
ً
راكمة نية املتصالا القانو املافة إلى التعويض و اإلضب   مليون درا 412 دوداملجموعة حكًما قضائًيا مناسبا

 عرو رصيد بمبلغ ًء عليهكما في تاري  التقرير  وبنا راء حالًياجد اإل زال التنفيا قيالاي ال ي
ً
 مستح  مد طرف تات عالقة ا  كمليون در  412، يت  حاليا

 
 لها

ً
غ  او بمبل 2021  سبتمبر   30قة كما في  الطرف تي العال  لقائ  مدففن املبلغ ا، ية الجزئية للرصيدوالتسو   تفاقية األصليةاالمل التعديالت والتعديالت السابقة على  الحقا

  تسوية الرصيد القائ  على أساس  مليون درا   يت  362.9انخفاو بقيمة    مخصص  مليون درا   والاي يوجد مقابلها  516,6:  2020مبر  ديس  31مليون درا  )  516,6

   2021يسمبر د  31موعد أقصامل شتري في مد قبل امل  2020ديسمبر   31ا مد عتبارً اعول ساري املف  ديلدخر تع
 
 نخفاض القيمةاخصص م

 للمعيار الدولي للتقارير  الرئ  إلدارة بتطبي  معض األحألاا واالفتراضات  ، قامت التحديد مخصص انخفاو القيمة
ً
ئر اخسالية لتحديد  األدوات امل  9املالية رق   سية وفقا

 قيت و/أو قيمة االستردادات  ت ثر على تو  دتا قفية متنوعة والمعلومات استشرا استخداا واالفتراضاتاا تتضمد تل. األحأل توقعة،االئتمان امل
 

   من:  عالقة أطراف ذاتستحق إلى  امليتألف  )د( 

 2020 ديسمبر  31 2021  سبتمبر  30 

 ألف درا   م ألف دره 

  مدق ) ( مدقق)غير  
   

   ة تداولم

 133 363 ئي النها رئ اؤاال   اساامل مستح  إلى

 397 438 قة طرف دخر تات عالتح  إلى مس

 801 530 

 

بح  الر ت  عدال ع مل وتخض ،  را  مليون د  289,8:  2020ديسمبر    31)ون درا   يمل  240,6رئ اؤا  األغلبية ال  مد مساا قروو املصرفية  بلغت قيمة ال،  2021  سبتمبر   30  في

     12إيضاح ) لسوق االسائدة في 
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   أشهر  تسعةال لفترة يةإيضاحات حول املعلومات املالية املرحل

   تمة()ت 2021 مبر تسب 30نتهية في امل

 

 رأس املال 11

 

 ة بالألامل  ومدفوع صرح مها ومصدرة سه  مإن جميع األ درا  لألل سه    1سه  بقيمة   5,778,000,000ون رأس املال مد ، يتأل2020وديسمبر  2021 سبتمبر  30في 

 

 وض ر الق 12
 

 2020ديسمبر  31 2021  سبتمبر  30 

 درا  ألف درهمألف  

  مدق ) ( ققمد)غير  

   يل اإلسالمي مات التمو زاتلا

 121,170 104,618 متداولة

 705,330 619,575 غير متداولة 

 826,500 724,193 مالي القروو إج
 

 مألف دره  

   

 981,305    2020اير ين 1

 112,495   وبة الغ مسبم

 (267,300)  لغ مسددة امب

 826,500     مدق) 2020ديسمبر  31

   

 826,500    2021ر يناي 1

 50,800  س وبة مبالغ م

   153,107)  مبالغ مسددة 

 724,193  (مدققر غي) 2021  سبتمبر  30

 

فتتمث التمويل اإلسالمي  التزامات  اإل ل  تسهيالت  ت   رابحةواملجارة  ي  دبي   ال صول   التا  بن.  )مساا   ا  عليها مد  إ أساسؤاإلسالمي ش ا ع  م  ومد مصارف  ة حليسالمية 

ي تالتسهيالت    اامل   ااستخدا  ت أخرى حيو  العامل   املال  رأس  ومتطلبات  اإلنشاء  قيد  العقارات  التزالتمويل  اإل مات  خضع  السائدة  التمويل  الربح  ملعدالت  في سالمي 

ديسمبر   31) رير  قي  التر تامد    سنواتعشر  ى  إل   سنةد  ية متساوية القيمة على مدى فترة تتراوح منو اط شهرية أو ربع سلى أقسعاامل التسهيالت  تح  سداد  السوق ويس

     سنواتعشر إلى  سنة: مد 2020
 

التمويل  التزامات  بمو اال   يت  ضمان  ر سالمي  على عجب  العقاراتقاونات  للتامل تف   ارات مصنفة ضمد  مها  )إيضاح  ظ  والبيع  ومم9طوير  ومعدات   ،    6اح  إيض )تلألات 

 ة تعهدات ماليلبنوك لعض اع مسهيالت م تخضع ت على تل.،   عالوة 7وعقارات استثمارية )إيضاح 
 

مليون درا   ستت  تسوية التسهيالت القائمة مع    600غ    بمبلبأعلى ملكيةساا   امل)ال اليين  مع أحد مقرضيها  ، وقعت املجموعة اتفاقية جديدة  كما في تاري  التقرير

سائدة ال ربح  ال وعة  يحمل التسهيل الجديد معدالت  التسهيالت الجديدة جزئًيا وسيألون الرصيد املتبقي متاًحا للس ب إلى املجماستخداا    مد خاللمختلف املقرضين  

 تاري  التسهيل الجديد ويخضع لبعض التعهدات املالية  د على مدى عشر سنوات تبدأ مد ستة أشهر مدفي السوق ويستح  السدا

 

 واألخرى  التجارية الدائنةالذمم  13

   املجموعةالء ضد  وعمرى  د قبل أطراف أخفوعة مر مخصص املطالبات املو جارية دائنة في سياق األعمال االعتيادية  ت  على تم األخرى  و   رية الدائنةالتجاتشتمل الام   

 لعاا   13ة  وفًقا للقانون رق   ئية التا ت  سداداا لشراء وحدات عقارية معيناملدفوعات الجز ة السترداد  املجموعضد    الء املقدمة مد العمانونية  قيتضمد تل. املطالبة ال

رق   2008 القانون  الالح  مد خالل  في  ل املعمو   2009لعاا    9  وتعديله  دبي  به  قاإمارة  مسبباملمت  ،  املبالغ  بمصادرة  في وقت ساب   قيا  جموعة  بدفع  عدا  العمالء  ا 

بة على لفقات النقدية امل تملة فيما يتعل  باملطادالت  األخا في اإلعتباررة معد    تستند املخصصات على أفضل تقدير للداالشراءفاقية البيع و ة وفًقا التالقائم  رصدة األ 

 دة على ح ةأساس كل حال
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   هر أش تسعةلفترة ال علومات املالية املرحليةاملول ات حإيضاح

 )تتمة(   2021 سبتمبر  30تهية في املن

 

 ات النقدية من األنشطة التشغيلية التدفق 14

 
 

 نتهية أشهر امل تسعةالفترة 

   سبتمبر  30 في

  2021 2020 

 ألف درا   ألف درهم   

 )غير مدق    )غير مدقق(  

    

 13,057 30,800  للفترة  الربح

    تعديالت لا:

 18,898 14,356  ت ممتلألات ومعدا استهالك 

 1,626 2,041  دمة للموظفين لخا  ات  هايةمخصص تعويض

 437 (3,046)  والبيع وير العقارات امل تفظ مها للتط مقابلعكس مخصص 

 (1,987) (1,677)  مقابل الام  املدينة التجارية، العقود واملوجودات املالية األخرى  س مخصص كع

 - 19,999  ألجل ثابتة طويلة ا الالودائع خسارة عند الغاء االعتراف ب

 3,611 844  باتلمخصص املطا 

 9,652 -  رية قارات استثما مد التقيي  بالقيمة العادلة لع خسائر

 (2,570) (1,381)  يل و إيرادات التم

 28,358 24,529  تألاليف التمويل 

 (20,210) (23,498)  شركة زميلةترك و تائج ائتالف مشال صة مد ن

 تعويضات نهاية الخدمة للموظفين   لية قبل سدادالنقدية التشغي التدفقات

 50,872 62,967   والتغيرات في رأس املال العامل 

  994) ( 1,771)  ة للموظفين عتعويضات  هاية الخدمة املدفو 

    

    لعامل: التغيرات في رأس املال ا 

   81,000) 27,056  روع  شاليف املأل قاقات تع )معد خص  استحمها للتطوير والبيارات امل تفظ العق

 18,266 62,668  غير املتداولة –دينة واألخرى م  التجارية امللاا 

 208,379 (129,721)  اولةداملت –خرى الام  التجارية املدينة واأل 

 (83,455) (334)  املستح  مد أطراف تات عالقة

 (124) 22  املخزون 

 (11,787) (3,657)  ولةغير املتدا   –نة ات الدائتم  امل تجز 

 (6,361) (29,459)  ولة دا املت–امل تجزات الدائنة   تم

 (12,107) 81,413  لغ مقدمة مد العمالء مبا 

 23,866 38,245  ألخرى ائنة وا دالام  التجارية ال

 2 271  املستح  إلى أطراف تات عالقة 

 105,557 107,700  شغيلية األنشطة الت منالناتج د صافي النق
 

ال  بقيمة  وود  مليون درا    88:  2020ديسمبر    31) ا   ر ن دمليو   156,1بلغ  صدة بمر ابات املصرفية على أستشتمل  ثابتة    20:  2020ديسمبر    31)را   د مليون    25ائع 

   مانضحسابات ي ق محتفظ مها فو درا  تخضع ملعدالت الربح السائدة في الس  درا   مليون 
 

حساب ااتشمل  الضمان  الات  حسابات  تحصيل  مل  يت   حيو  باملشروع  الخاصة  الع املبالضمان  بيع  مقابل  عقارات  غ  بفنشاء  املتعلقة  للمدفوعات  متاحة  وتألون  قارات 

وعات متاحة للمدف  املالكين وتألون   دلخدمة مت  تحصيل رسوا اارات حيو يتمع للعديد مد العقات ضمان إدارة املجات الضمان اامل أيًضا حسابحساب  ل للتطوير  تشم

   العقاراتوصيانة  إلدارة 
 

ال سا امل يشتمل رصيد  ال مليون درا   43.8:  2020ديسمبر    31)مليون درا     52  بمبلغ  صرفية على رصيدبات  باسمه  ائتمان  ،ااخ   به بصفة  نيابة عد وامل تفظ  ية 

 املوحدة   وجزة ملا ةالياامل البيانات املفي  إدراجها ت ، والتا األخرى األطراف 
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   أشهر  تسعةلفترة ال ةاملالية املرحليت املو املع إيضاحات حول 

 )تتمة(   2021 سبتمبر  30املنتهية في 

 

 االرتباطات 15
 

يت  مليون درا    359,1:  2020ديسمبر    31)مليون درا     287,4وعة  املجم  ارتباطات  ي، بلغ إجمال2021  سبتمبر   30  فيكما   صافية مد    يعار ملش  ة عل  معقود صادر فيما 

 ل. التاري    قاقات التا تمت كما في تواالستح ستلمةتير املالفوا

 

 لتزامات الطارئة  اال 16
 

ضمانات سد األداء و عل  بضمانات حتفيما ي   ا  مليون در   87,3:  2020ديسمبر    31)  درا   مليون   172,1  بمبلغطارئة  مات  زالدى املجموعة الت، كان  2021  سبتمبر   30في  

 ة جموعامل دىل  ديةاال االعتي عمفي سياق األ  نوكبلا حدأ صادرة مد
ً
  3, 4: 2019) درا    مليون  3 ,4بمبلغ  نوكالب أحدصادرة مد ت  ضماناتعل  بفيما يطارئة التزامات أيضا

 بات مادية  لامطي أ  الضمانات األخرى سد األداء و ضمانات ح  ج عدتأن ين موعةاملج توقعتال   التامعة الشركات حدىإ عد لنيابةبا ا  در  ن مليو 
 

أل  تدخ طاملجموعة   
ً
  يضا

ً
يتعل  رفا فيما  القضائية  الدعاوى  معض  ممطة  عدم  في  محتملة  العمالءالبات  الضر و ،  د  تقتضؤا  أي قم كافية    بتألويدتقوا    ،ورة حيثما    ابل 

مد قبل االستشاريين  طروح  ة الرأي املجعبناًء على مرا    تملةامللتزامات  واال  ةمهاطالبات الإلدراج امل  بصورة منتظمة  املخصصاتامل  ا  دة تقيي يت  إعا   حتملةممطالبات  

دعاوي القضائية بما الل  مهامل  فيما يتع  لشركةا ة مد قبل  ة كبير جدوث تدفقات نقدية خار قع حترى اإلدارة أنه ل س مد املتو ونية الداخلي،  انلقون االقانونين/ فري  الش  

 ملتطلبات امل الألاملة    فصاحاتافة اإل ك   عرو  الشركة عدا  تقرر   وقد   اسبيةتر املفاالدفي    تألوينه    ت  الاي الي  يتجاوز املخصص ال 
ً
 37رق    اس ا الدولي  املر  عياوفقا

ئية ضااملطالبات الق  مل ااال تزال    تل   الضرر بمركزاا في ااا الشأن حيود  علومات قارة أن اامل امل دو ترى اإل حي  "ئةر ارئة واملوجودات الطاالط  املخصصات وااللتزامات"

   اعد فيهة ويت  الطكمداولة أماا امل مت
 

،  علو عتيادية، والتا بناًء على املياق األعمال اال س  فيخرى   تملة األ معض االلتزامات املقد تنتج  
ً
ها دون  دارة أ إل ى اتر   أوي اامل املرحلة  فتحديداا     يمكدالمات املتاحة حاليا

 املجموعة  دية خارجة مدقات نق تملة تدفاملاامل االلتزامات تج عد يند امل تمل أن م  سه ل ترى أنجدوى  إال أن اإلدارة 
 

حكًما إيجابًيا مد   ةلسابقا  السنةاملجموعة في    لمت التا است  " عالقةية املتحدة )"طرف تو  نزاع مع مطور مقرمل اإلمارات العربعض العقارات محل  كانت م ،  عالوة على تل.

وأمرت أيًضا   ا املتنازع عليهااألراضؤوشراء بتدائية بف هاء جميع اتفاقيات بيع مة اال حك  امل ك مدي كد محكمة دبي تئناف سدرته محكمة اال صأا أيدت حكًم محكمة النقض 

ة مد  مستحق   ية٪ فائدة قانون9  لىاإلضافة إبمليون درا     61 بمبلغة إلى دفع تعويض  باإلضافمليون درا     412 ا يصل إلى، بمة جميع املبالغ املدفوعةالطرف املقابل بفعاد

 الدعوى   تقديتاري  
 
، قررت  2021راير  فب  15، في  الصادر عد حألومة دبي  ومع تل.  2020  لسنة  12رار رق   ، ت  تسلي  تنفيا حك  امل كمة إلى لجنة خاصة بموجب القةالسابق  ةالسني  ف

 تنفيا ملتامعة إجراءات التنفيا  كمة الى محبطلب إل ، تقدمت اإلدارة  عليهاءً اللجنة الخاصة أنه ل س لها اختصاا في القضية وأحالت القضية إلى محكمة التنفيا  وبن
 

 لتاري كانت إدارة املجموعة قيد املناقشة مع الطرف تي الصلة للتوصل إلى تسوية   ،  كما في تاري  التقرير
ً
تعلي  املناقشة واستئناف    اإلدارة   مجلس، قرر  التقرير  الحقا

 التنفيا عمال بحك  امل كمة ضد الطرف تي الصلة   عملية
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 ة:على البنود التالي امل اسبية الخاصة باألدوات املالية تطبي  السياساتت  

 التكلفة املطفأة  

 حقوق ملكية أدوات 

ن خالل م يمة العادلةبالق

 ياإلجمال الدخل الشامل اآلخر 

 ألف درهم  ألف درهم  م ألف دره ( مدقق)غير  2021 سبتمبر  30

 ف ودات و ج املو 
 
    املوحد  يز املاليان املركبلقا

   لالدخملكية بالقيمة العادلة مد خالل  أدوات حقوق 

 2,446 2,446 - اآلخرالشامل   

خرى باستثناء   نة واأل ديلتجارية املا دينة والام  تم  العقود امل

  املبالاملصروفات و 
ً
 637,635    - 637,635 غ املدفوعة مقدما

 567,365 - 567,365 قةعال اف تاتاملستح  مد أطر 

 404,600    - 404,600 ة املصرفيةداألرصالنقد و 

 1,609,600 2,446 1,612,046 
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   أشهر  تسعةلفترة ال ة املرحليةل املعلومات املاليحو إيضاحات 

 )تتمة(   2021 سبتمبر  30نتهية في امل
 

 تمة()ت ية حسب الفئة املال األدوات 17

 التكلفة املطفأة  

 أدوات حقوق ملكية 

ن م يمة العادلةبالق

الدخل الشامل  خالل 

 ياإلجمال اآلخر

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ( مدقق)غير  2021 سبتمبر  30

 فو  املطلوبات
 
    ملوحد ا يز املالبيان املركلقا

 380,986 - 380,986 م  التجارية الدائنة واألخرى الا

 45,550    - 45,550 الدائنة  تجزاتتم  امل

 724,193    - 724,193 القروو 

 1,150,729 - 1,150,729 
 
  

 لفة املطفأة  ك الت 

ق ملكية أدوات حقو 

بالقيمة العادلة من  

الدخل الشامل  خالل 

 جمالي اإل  اآلخر 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم    مدق ) 2020ديسمبر  31
    

 
 
      املوحد املالي كز ن املر بيالاملوجودات وفقا

 3,413 3,413 - مل اآلخر دخل الشاالدلة مد خالل لقيمة العاة باأدوات حقوق ملكي

 تثناء   باسواألخرى  التجارية املدينةنة والام  العقود املدي تم 

  ملبالغ املدفوعةصروفات واامل   
ً
 588,603 - 588,603 مقدما

 567,044 - 567,044   مد أطراف تات عالقة املستح

 39,780 - 39,780 لودائع الثابتة طويلة األجلا

 374,904 - 374,904 ة املصرفي األرصدة النقد و 

 1,570,331 3,413 1,573,744 
 

 أدنامل: املدرجةنود ية على البالمللألدوات اية ت  تطبي  السياسات امل اسب

 

 املطفأة التكلفة 

مللكية قوق اأدوات ح

بالقيمة العادلة من  

مل  الشا لخالل الدخ

 اإلجمالي  اآلخر 

 م ألف دره ألف درهم  ألف درهم  ( مدقق) 2020ديسمبر  31

 املطلوبات وف
 
 قا
 
    املوحد ركز املاليان املبيل   

 342,465 - 342,465 ى ة واألخر دائنالام  التجارية ال
 78,666 - 78,666 م  امل تجزات الدائنةت

 826,500 - 826,500 القروو 

  1,247,631 - 1,247,631 
 

 لطر ة وفيمة العادلقاسها باللية للمجموعة التا يت  قييوضا الجدول التالي املوجودات املا
ً
 :لتقيي يقة اقا

 اإلجمالي  1املستوى   

 درهم  ألف ألف درهم   

    ( مدقق ير )غ 2021 بتمبر س  30 فيما ك

 2,446 2,446 مد خالل الدخل الشامل اآلخر  ق امللكية بالقيمة العادلةوات حقو أد

      مدق ) 2020ديسمبر  31كما في 

 3,413 3,413 اآلخر الشامل خل الدمد خالل  لعادلةا دوات حقوق امللكية بالقيمةأ
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   أشهر  تسعةاللفترة  ل املعلومات املالية املرحليةحو إيضاحات 

 )تتمة(   2021 سبتمبر  30نتهية في امل
 

 )تتمة(ية حسب الفئة املال األدوات 17

 القي  الن إ
ً
ة طويلة الثابتقة واألرصدة املصرفية والودائع واملستح  مد أطراف تات عالموجودات العقود و  دينة ارية املتجاللام  ا قيمة انخفاومخصص  دفترية ناقصا

د  ح مصااإلف  ألغراوالية  لمطلوبات املل  تقدير القيمة العادلةا  ت   خاللهحقيقها  ع ت رة التا يتوقالفت  بانال سمع الوضع في  قيمها العادلة  قارب  تمد املفترو أن  األجل  

 ملعدل الفائدة السوقي ال اليالتعاقدية املستقبلية وفق  الخارجة  النقديةتدفقات  خص  ال  لخال
ً
  ة  إن الام  املدينة والدائنة األخرى ح للمجموعة ألدوات مالية مماثلاملتا  ا

   يمها العادلةتقارب ق
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،  2020بر  ديسم  31كما في    بع سنوي ر   تسديدسنة مع    12مليون درا  لدى م سسة مالية ملدة    101  بمبلغالة  وديعة وك بفيداع  املجموعة    امتق،  السابقة  في السنوات

أثير القيمة ال الية  درا  وتمليون    12.1  بمبلغ دارة بمخصص انخفاو في القيمة  ، واعترفت اإل لتسديد الوديعةمليون درا     41.1  بقيمة   مبلغ متراكلمت املجموعة  است

د امل سسة املالية كتسوية مليون درا  م  27مت مبلغ  بالتالي استل، و  سسة املاليةة مع امل، تفاوضت املجموععلى الوديعة الثابتة  في الفترة ال اليةيون درا   مل  3.9  بمبلغ

مليون درا  في بيان ربح    20راف بالوديعة الثابتة بمبلغ  خسارة عند إلغاء االعتب  باإلعتراف  موعةج، قامت املتة  بناًء على التسوية النهائيةالثابالوكالة  ودائع   هائية مقابل  

االخسارة   القو    ملوحداملوجز  ت  عكس  ال الية  عليه  د  3,9بمبلغ  يمة  بمبلغرا  و مليون  القيمة  انخفاو  التمويل    4,2  مخصص  إيرادات  املصروفات  و مليون درا  مد 

  على التوالي لبيعيةالعمومية واإلدارية وا
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ات أو الفترة  ال توجد أدو   لد األسه  العادية املصدرة خال ملرجا لعد توسط ا طري  املح للفترة عد  الرب   تقسي  احتساب ربحية السه  األساسية واملخففة عد طري   يت

 لسه   بحية ان تسبب تأثيًرا مخفًفا على حساب ر أخرى يمكد أ بنود

 

 أشهر املنتهية الثةالثفترة  هر املنتهية أش سعةتالفترة  

 2020 سبتمبر  30 2021  سبتمبر  30 2020 سبتمبر  30 2021  سبتمبر  30 

 )غير مدقق(  ر مدقق( )غي 
     

 4,540 8,199 13,057 30,800 الفترة )ألف درا   ربح 

 5,778,000 5,778,000 5,778,000 5,778,000   املتوسط املرجا لعدد األسه  العادية )باآلالف

 0,08 0,14 0,23 0,53 األساسية واملخففة )بالفلس  -ربحية السه  العادية 
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فوري   يروس لها تأثير الف  انتقال   ر منع يتدابإن  ر على جميع الشركات   ر مباشيشألل مباشر أو غم  2020ي أوائل عاا  ف  19  -كوفيد  جد  ا املست ونكور   انتشار فيروس شؤا  تفأثر  

طلب على خفاو الانإلى  نشاط االقتصادي  الي انخفاو  أن ي دا  املرج  د  ومحاء العالاج السلع في جميع أن وريد وإنتر معد تل. على سالسل الت، مما ي ثكاتالشر على  

تعمل مشألل أساسؤا في ن املجموعة  ا أل الية  نظرً لى التقارير املدي عاالقتصانشاط  للشركات في انعألاسات انخفاو اجميع ا  ينبغي أن تنظر   اتمد السلع والخدملعديد  ا

ستمرار  فية لال ألااملوارد اليها  لدلة بأن املجموعة  ت معقو ها توقعاارة لديدال اإل ، ال تز مع تل.  ير القص  ملدىا  على  ير حظ تأثو قد ل، فملراف  ت وإدارة الضيافة وار العقاراتطوي

 ر املنظو  ستقبلملكمنشأة مستمرة في ا

 

الي امل  ركزتأثيراا على امل  لىاإلضافة إ، بوق ثو مشألل م  تائجدة اامل الناملمكد تقدير مدة وش  غير  مد   ي اامل املرحلة مد الزمدف  ةغير واض   19  -د  كوفيتأثير  ال تزال مدة و 

  الجوارية قديراتها  يل أحألامها وتتعد  مه ومواصلةوتقيي  الوضعبة  مراقجموعة  صل املا، ستو املتوقعة لهاا الوباء  ر ئج غيتابالنظر إلى النة   فترات املستقبليركة للنتائج الشو 

،  ارات العقاريةالستثمواالعقارات قيد التطوير والبيع  ،  عداتات واملتلألاملم، وتقيي   الكلي  اد مل االقتصوعوا  ،ةاملتوقعمان  سارة االئتدخالت املستخدمة لخفي تل. املبما  

   2021 ةسنالضرورة خالل  عند
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   اا املقارنة لتحسين جودة املعلومات املقدمةت  إعادة تصنيف معض أرق
ً
ئر أو أو الخسا  لألرباحة املوحد  وجزة املبيانات اامل الثير على التصنيف أي تأ إلعادة  ل  يكدسابقا

 والتدفقات النقدية   ئر والدخل الشامل اآلخر وحقوق امللكيةاألرباح أو الخسا

 

 


